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الإمارات الأوىل عامليا يف كفاءة امل�شاريع 
وقدرتها على التغيري عام 2017 

•• اأبوظبي-وام: 

احتلت دولة االمارات املرتبة االوىل عامليا يف كفاءة امل�شاريع وقدرتها 
لعام  للتغيري  العاملي اجلاهزية  امل�ؤ�شر  2017 يف  التغيري عام  على 
املركز  اىل  متقدمة  العاملية..   KPMG �شركة  ع��ن  ال�شادر  احل��ايل 
الثالث يف الرتتيب العام عامليا وه� ما ي�ؤكد قدرة الدولة على م�اكبة 

املتغريات االقت�شادية والتقنية واجلاهزية ملختلف االأحداث.
احلك�مة  كفاءة  يف  عامليا  الثانية  املرتبة  االإم���ارات  دول��ة  احتلت  كما 
ت�شريعات  ب��ن  العالقة  يقي�س  م�ؤ�شر  وه���  التغيري  على  وق��درت��ه��ا 
الدولة وخططها اال�شرتاتيجية ومقدرتها على م�اجهة  و�شيا�شات 
املدين  واملجتمع  االأف��راد  وق��درة  بينما ح�شل م�ؤ�شر كفاءة  التغيري. 
يقي�س  2017 وه�  عام  عامليا يف   17 املرتبة  التغيري  وقدرته على 
وتبادل  وال�شحة  التعليم  من  حق�قه  على  امل��دين  املجتمع  ح�ش�ل 
املعل�مات وغريها واأثر ذلك على قابليته يف التغيري.   )التفا�شيل 

�س4(

الإمارات ت�شتنكر اإطالق كوريا 
ال�شمالية �شاروخا انتهك اأجواء اليابان

•• اأبوظبي -وام:
انتهك  �شاروخا  ال�شمالية  ك���ري��ا  اإط���الق  االإم����ارات  دول��ة  ا�شتنكرت 
اج�اء اليابان يف ت�شعيد غري مربر لل��شع املقلق يف املنطقة م�ؤكدة 
اأن التجارب ال�شاروخية املتكررة متثل حتديا لقرارات جمل�س االأمن 
الدويل ذات ال�شلة ومعاهدة عدم االنت�شار الن�وي وتهديدا حقيقيا 
والتعاون  وزارة اخل��ارج��ي��ة  ال��ع��امل��ي. وط��ال��ب��ت  واال���ش��ت��ق��رار  ل��الأم��ن 
املتعلقة  الدولية  وامل��ع��اه��دات  ب��ال��ق��رارات  االل��ت��زام  ب�شرورة  ال���دويل 
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حممد بن را�شد يطلع على من�ذج الأحد امل�شاريع التي تنفذها طرق وم�ا�شالت دبي  )وام(

اأمر بالعفو عن 543 حمكوما مبنا�ضبة عيد الأ�ضحى املبارك

حممد بن را�شد يعتمد حزمة م�شاريع تنفذها طرق وموا�شالت دبي
•• دبي -وام: 

ب����ارك ���ش��اح��ب ال�����ش��م��� ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
ال����زراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكت�م 
ح��اك��م دب���ي رع����اه اهلل امل�����ش��اري��ع ال��ت��ي ن��ف��ذت��ه��ا هيئة 
التنفيذ، واعتمد  الطرق وامل�ا�شالت والتي هي قيد 
�شم�ه حزمة من امل�شاريع احلي�ية التط�يرية املزمع 

تنفيذها م�شتقبال .
ج��اء ذل��ك خ��الل زي���ارة �شم�ه �شباح ام�����س اىل مقر 
كان  ح��ي��ث   .. دب���ي  يف  ال��رم���ل  اأم  منطقة  يف  الهيئة 

مطر  املهند�س  �شعادة  ومرافقيه  �شم�ه  ا�شتقبال  يف 
حممد الطاير املدير العام رئي�س جمل�س املديرين يف 
وع��دد من مديري  دبي  وامل�ا�شالت يف  الطرق  هيئة 

االإدارات وامل�ش�ؤولن فيها.
من جهة اخرى اأمر �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكت�م  اآل  را�شد 
ال�زراء حاكم دبي رعاه اهلل بالعف� عن 543 حمك�ما 
من نزالء امل�ؤ�ش�شات االإ�شالحية والعقابية يف دبي من 
االأ�شحى  عيد  مبنا�شبة  وذل���ك  اجلن�شيات  خمتلف 

املبارك.                     )التفا�شيل �س2(

حممد بن زايد خالل ا�شتقباله وزير اخلارجية الرو�شي  )وام(

حممد بن زايد يبحث مع لفروف العالقات 
الثنائية وعددًا من الق�شايا القليمية والدولية 

•• اأبوظبي -وام:

زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  ا�شتقبل 
االأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
�شريغي  معايل  اأب�ظبي  يف  ام�س  امل�شلحة  للق�ات 
الفروف وزير خارجية رو�شيا االحتادية الذي يزور 

البالد حاليا �شمن ج�لة له يف املنطقة.
ال��رو���ش��ي وال�فد  ب���زي��ر اخل��ارج��ي��ة  ورح��ب �شم�ه 
امل���راف���ق ل��ه وب��ح��ث م��ع��ه ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة بن 

تعزيزها  و�شبل  االحتادية  ورو�شيا  االإم���ارات  دول��ة 
وتط�يرها.

ومت خالل اللقاء الذي ح�شره �شم� ال�شيخ طحن�ن 
ال�طني  االأم��ن  م�شت�شار  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
و���ش��م��� ال�����ش��ي��خ ع��ب��داهلل ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان وزير 
الق�شايا االقليمية  ا�شتعرا�س عدد من  اخلارجية 

والدولية والتط�رات وامل�شتجدات يف املنطقة.
كما تناول اللقاء تبادل وجهات النظر ح�ل الق�شايا 

ذات االهتمام امل�شرتك.    )التفا�شيل �س2(

امليلي�ضيات تقمع احتجاجات داخل ال�ضجن املركزي 

عودة التوتر اإىل �شنعاء عقب هدنة ه�شة بني النقالبيني
•• عوا�صم-وكاالت:

االح��ت�����ش��اد يف  اإىل  للمخل�ع �شالح  وامل����ال����ن  احل���ث��ي���ن  االن��ق��الب��ي���ن  ع��اد 
العا�شمة اليمنية �شنعاء، يف م�ؤ�شر اإىل ع�دة الت�تر بن اجلانبن عقب هدنة 

ه�شة عقدت بن الطرفن .
فر�ش�ا  احل�ثين  امل�شلحن  اإن  ر�شمية(  )غ��ري  اأمنية  وم�شادر  �شكان  وق��ال 
باملركبات  معززين  عنا�شرهم  من  الع�شرات  ن�شر  عقب  �شنعاء  على  ط�قاً 
الع�شكرية والعربات يف �شمال وجن�ب العا�شمة اليمنية، فيما قالت م�شادر 
اأخرى اإن امل�الن ل�شالح وجه�ا دع�ات لع�شكرين من خارج �شنعاء للح�ش�ر 
اإىل العا�شمة اليمنية. واعتربت امل�شادر تلك اخلط�ة باأن امل�ؤمتر دعا منت�شبي 
اإىل �شنعاء  املركزي للح�ش�ر  احلر�س اجلمه�ري والق�ات اخلا�شة واالأم��ن 

لتاأمن املدينة و�شالح، وممار�شة عملهم من داخل مع�شكرات �شرية فيها.
االإثنن،  م�شاء  اأب��رم��ت  ال��ت��ي  ال��ه��دن��ة  �شنعاء  يف  �شيا�شية  م�����ش��ادر  وو���ش��ف��ت 

•• عوا�صم-وكاالت:

اأفادت و�شائل اإعالم تابعة مليلي�شيات حزب اهلل اأن اأول قافلة 
تقل مقاتلي تنظيم داع�س وعائالتهم، و�شلت اإىل نقطة 
�شينتقل�ن  حيث  الثالثاء،  ام�س  �ش�ريا،  �شرق  يف  تبادل 
منها اإىل اأرا�س خا�شعة ل�شيطرة التنظيم مب�جب اتفاق 
ل�قف اإطالق النار، اأبرم بن التنظيم والنظام ال�ش�ري. 
وك��ان��ت قافلة احل��اف��الت و���ش��ي��ارات االإ���ش��ع��اف ق��د غادرت 
منطقة  القلم�ن الغربي على احلدود اللبنانية ال�ش�رية، 
مب�جب  ال�ش�ري  النظام  جي�س  من  ق�ة  برفقة  االثنن، 
وقف الإطالق النار دخل حيز التنفيذ ي�م االأحد. واأنهى 

االتفاق هج�ما ا�شتمر اأ�شب�عا على جيب جبلي للتنظيم 
و���ش��ن��ه اجلي�س  ���ش���ري��ا،  و  ل��ب��ن��ان  ب��ن  احل����دود  مبنطقة 
اهلل  ح��زب  مييل�شيات  حاربت  فيما  جبهة،  على  اللبناين 

وق�ات النظام ال�ش�ري على اجلبهة االأخرى.
الفروف  �شريغي  الرو�شي  اخلارجية  وزير  �شدد  �شيا�شيا 
خ��الل م���ؤمت��ر ���ش��ح��ايف، ال��ث��الث��اء، على اأن ب���الده تدعم 
املبادرة ال�شع�دية لت�حيد جمم�عات املعار�شة ال�ش�رية. 
كما اأكد على اأنه ال ي�افق على الت�شريحات التي اعتربت 
اإىل  م�����ش��رياً  ف�شلت،  ق��د  امل��ع��ار���ش��ة  ت�حيد  حم���اوالت  اأن 
و�شفه  عما  التخلي  ال�ش�رية  املعار�شة  على  يت�جب  اأن��ه 

باالإنذارات لت�ش�ية ال��شع يف البالد.

مو�ضكو: ندعم جهود الريا�ض لتوحيد املعار�ضة ال�ضورية

و�شول اأول قافلة لداع�ش اإىل �شوريا بحماية النظام

باله�شة، عقب رف�س كال الطرفن االلتزام مبا ورد يف بن�دها.
وقال م�شدر �شيا�شي اأمكن االت�شال به يف �شنعاء، اإن امل�الن ل�شالح كان�ا على 

اإدراك باأن احل�ثين لن يلتزم�ا باالتفاق ومع ذلك وقع عليها امل�ؤمتري�ن.
من ناحية اأخرى، قالت وكالة خرب التابعة للمخل�ع �شالح اإن وزير الداخلية 
ب��ه��ا(، ك���ذب رواي����ة ك��ان��ت وك��ال��ة االأنباء  امل��ع��رتف  يف ح��ك���م��ة �شنعاء )غ���ري 
ج�لة  خ��الل  ا�شتباكات  عن  ن�شرتها  قد  للح�ثين  امل�الية  �شباأ  احلك�مية 

امل�شباحي يف �شنعاء والتي قتل فيها اأحد اأبرز القيادات امل�الية ل�شالح.
املركزي من ميلي�شيات  ال�شجن  اأن حرا�شة  اأف��ادت م�شادر مطلعة  ذل��ك،  اىل 
احل�ثي واملخل�ع �شالح قمعت احتجاجات داخل ال�شجن املركزي يف �شنعاء ، 
قام بها مئات من املعتقلن للمطالبة بتح�شن اأو�شاعهم املعي�شية وال�شحية. 

وطالب املحتج�ن بت�فري الغذاء واملياه املنقطعة عن ال�شجن منذ عدة اأيام.
ويف هذا ال�شياق، اأكد �شه�د عيان اأن امليلي�شيات ا�شتخدمت الهراوات والقنابل 

الغازية لتفريقهم، واإعادتهم بالق�ة اإىل عنابرهم.

األ����غ����ام داع���������ش ت��ع��ي��ق 
تلعفر حم��ي��ط  يف  ال��ت��ق��دم 

•• بغداد-وكاالت:

مقاومة  العراقية  الق�ات  ت�اجه 
تنظيم  م���ق���ات���ل���ي  م�����ن  ع���ن���ي���ف���ة 
داع�����س االره��اب��ي ال��ذي��ن مل يعد 
لديهم ما يفقدونه اإثر تراجعهم 
تلعفر  م��دي��ن��ة  م���ن  وت��ق��ه��ق��ره��م 
بينها  ومن  ال�شغرية  القرى  اإىل 
العربية،  قناة  بح�شب  العيا�شية، 

ام�س الثالثاء.
وق����ال����ت ال����ق�����ات ال���ع���راق���ي���ة اإن 
العيا�شية  باجتاه  تقدمها  وترية 
االألغام  النت�شار  ن��ظ��را  ت��راج��ع��ت 
داع�س  م��ق��ات��ل���  و���ش��ع��ه��ا  ال���ت���ي 
والقنابل التي زرعت على الطرق 
واعتالء القنا�شة اأ�شطح املنازل .

واإىل هذا، ك�شفت م�شادر عراقية 
عن جتاوزات وانتهاكات ارتكبتها 
يف  ال�����ش��ع��ب��ي  احل�����ش��د  ميلي�شيات 
ا�شتعادتها  عملية  خ��الل  تلعفر 
قناة  بح�شب  داع�����س،  تنظيم  م��ن 

العربية، الثالثاء.

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة
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الأمم املتحدة: ال�ضتيطان عقبة كبرية اأمام ال�ضالم
الحتالل ي�شمح لنوابه باقتحام الأق�شى

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

االإ�شرائيلي  الليك�د  ح��زب  ع��ن  الكني�شت  ع�ش�  غليك  ي��ه���دا  اقتحم 
اليميني املتطرف ام�س باحات امل�شجد االأق�شى عرب باب املغاربة و�شط 
حالة من الت�تر ال�شديد . واقتحم غليك امل�شجد االأق�شى برفقة ق�ات 
معززة من ال�حدات اخلا�شة التي وفرت احلماية له ول� 32 م�شت�طنا 
اقتحم�ا ال�شاحات برفقته. كما اقتحم �ش�يل معلم ع�ش� الكني�شت عن 
حزب البيت اليه�دي �شاحات االأق�شى بعد رفع احلظر على االقتحامات 

من قبل رئي�س ال�زراء االإ�شرائيلي بنيامن نتنياه�.
وت�شهد منطقة امل�شجد االأق�شى تعزيزات ع�شكرية مت�ا�شلة منذ �شاعات 

ال�شباح االأوىل من ام�س ا�شتعدادا القتحام الن�اب.
�شرعت  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي  االح��ت��الل  ق����ات  اإن  م���اط��ن���ن مقد�شي�ن  وق���ال 
امل�شجد  حميط  يف  مدرا�شهم  اإىل  املت�جهن  امل��دار���س  ط��الب  بتفتي�س 
االأق�����ش��ى والح��ق��ت ع���ددا م��ن ال�����ش��ب��ان امل��ت���اج��دي��ن يف ب��اح��ات امل�شجد 

واأخرجت اثنن منهم.
من جانبه �شدد االمن العام لالمم املتحدة انط�ني� غ�تريي�س الثالثاء 
على مت�شكه بحل الدولتن ك�شبيل حلل النزاع الفل�شطيني اال�شرائيلي، 

م�ؤكدا ان البناء اال�شتيطاين ي�شكل عقبة كبرية امام ال�شالم.
ت�ليه  منذ  االو���ش��ط  ال�شرق  اىل  االوىل  زي��ارت��ه  يف  غ�تريي�س،  والتقى 
من�شبه، برئي�س ال�زراء الفل�شطيني رامي احلمد اهلل يف مدينة رام اهلل 

يف ال�شفة الغربية املحتلة، بعد لقائه االثنن مب�ش�ؤولن ا�شرائيلين.

تقرير بحريني يك�شف تفا�شيل 
القطري  التاآمري  امل�شروع 

•• املنامة -وام:

ك�����ش��ف ت��ق��ري��ر ب��ث��ت��ه وك���ال���ة انباء 
البحرين رم�ز وتفا�شيل امل�شروع 
ال���ت���اآم���ري ال���ق���ط���ري يف اأح�����داث 

البحرين امل�ؤ�شفة عام 2011.
ويف التفا�شيل ي�شري التقرير اىل 
االأوىل  ال�����ش��رارة  اطلقت  قطر  ان 
والتخريب  الف��شى  اأ�شعلت  التي 
يف البحرين ، فا�شتخدمت و�شائل 
الت�ا�شل االجتماعي الإثارة الفتنة 
عرب خمطط �شامل اعتمد الدعم 
والل�ج�شتي  واالإع����الم����ي  امل����ايل 
الأع�����م�����ال ال���ع���ن���ف واالإره�����������اب يف 

البحرين.
ويق�ل التقرير ان خي�ط امل�ؤامرة 
 -2011  -1  26 ي���م  اإىل  تع�د 
ب���دء  ي�������م واح��������د م�����ن  ب���ع���د  اي 
م�شر  جمه�رية  يف  االحتجاجات 
العربية يف �شياق ما �شمي بالربيع 
ال�شرارة  انطلقت  ح��ي��ث  ال��ع��رب��ي 
البحرين.   يف  ل���ل���ح���راك  االوىل 

ال�شفارة  ق��رب  بهجوم  قتلى 
ك���اب���ول  يف  الأم����ريك����ي����ة 

•• كابول-اأ ف ب:

قتل اأربعة اأ�شخا�س وجرح اآخرون 
يف  نف�شه  ان��ت��ح��اري  فجر  عندما 
للت�ش�ق قرب مقر  �شارع مزدحم 
املح�شنة  االم���ريك���ي���ة  ال�����ش��ف��ارة 
بح�شب  ام�������س  ك���اب����ل  و����ش���ط  يف 
التفجري  ه��ذا  وياأتي  م�ش�ؤولن. 
بعد �شل�شلة من الهجمات الدامية 
يف العا�شمة االفغانية، وبعد نح� 
عنيف  انفجار  على  اأ�شهر  ثالثة 
ل�شاحنة مفخخة يف نف�س املنطقة 

اوقع نح� 150 قتيال.
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اأخبـار الإمـارات
حجاج الدولة يتوجهون اليوم اإىل م�شعر منى

•• مكة املكرمة-وام:

يبداأ حجاج الدولة الي�م االأربعاء امل�افق الثامن من ذي 
احلجة اأداء منا�شك احلج وذلك بالت�جه اىل اأوىل املنا�شك 
م�شعر منى لق�شاء ي�م الرتوية واملبيت فيها اقتداء ب�شنة 

امل�شطفى �شلى اهلل عليه و�شلم.
التا�شع  �شم�س  ب��زوغ  بعد  ما  اإىل  منى  يف  احلجاج  ويبقى 
ثم  بعرفة  لل�ق�ف  بعدها  يت�جه�ن  ثم  احلجة  ذي  من 
مبزدلفة  واملبيت  ع��رف��ة  م��ن  النفرة  بعد  اإليها  ي��ع���دون 

لق�شاء اأيام الت�شريق ورمي اجلمرات.
العامة  الهيئة  رئي�س  الكعبي  مطر  حممد  �شعادة  واأك��د 

لل�ش�ؤون اال�شالمية واالأوقاف رئي�س بعثة احلج الر�شمية 
اأن حجاج الدولة بخري واأن البعثة عرب جلانها املختلفة 
اأكملت اال�شتعداد للبدء يف اأداء منا�شك احلج بي�شر و�شالم 
وحجاج الدولة بانتظار االنتقال اإىل م�شعر منى للبدء يف 

ي�م الرتوية �شباح الي�م.
اإىل  و�شلت  ال��ت��ي  احل��م��الت  جميع  اأن  �شعادته  واأ���ش��اف 
حلجاج  ال��راح��ة  �شبل  ب��ت���ف��ري  ملتزمة  امل��ق��د���ش��ة  ال��دي��ار 
دورها  ت����ؤدي  للحج  الر�شمية  البعثة  جل��ان  واأن  ال��دول��ة 
على اأكمل وجه وتتابع كل ما من �شاأنه اأن ميهد لتهيئة 
اأج�اء اأف�شل ل�شي�ف الرحمن.. م�ؤكدا اأن قيادة الدولة 
الدولة وحتر�س  اأو�شاع حجاج  كثب  تتابع عن  الر�شيدة 

االإمكانيات  مبختلف  الر�شمية  البعثة  جه�د  دع��م  على 
املادية واملعن�ية.

واأكد رئي�س الهيئة العامة لل�ش�ؤون اال�شالمية واالأوقاف 
الر�شمية  ب��ع��ث��ة احل���ج  اأن  ال��ر���ش��م��ي��ة  ب��ع��ث��ة احل���ج  رئ��ي�����س 
حجاج  خلدمة  احلالية  الفرتة  خ��الل  جه�دها  ت�شاعف 
احتياجاتهم  كافة  وت�فري  راحتهم  على  وال�شهر  الدولة 
وتهيئة كل االإمكانيات املنا�شبة لهم حتى ي�ؤدوا هذا الركن 
العظيم بكل راحة وطماأنينة وي�شر مراعن يف ذلك ابتغاء 
ت��ع��اىل ووا���ش��ع��ن يف احل�شبان  االأج���ر وال��ث���اب عند اهلل 
اأهداف وروؤية قيادتنا الر�شيدة التي ت�يل عناية  حتقيق 

خا�شة للحجاج.

حممد بن را�شد ياأمر بالعفو عن 543 حمكوما 
مبنا�شبة عيد الأ�شحى املبارك

•• دبي -وام:

اأمر �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي »رعاه اهلل« 
بالعف� عن 543 حمك�ما من نزالء امل�ؤ�ش�شات االإ�شالحية والعقابية يف دبي من خمتلف اجلن�شيات وذلك مبنا�شبة 
عيد االأ�شحى املبارك. واأكد �شعادة امل�شت�شار ع�شام عي�شى احلميدان النائب العام الإمارة دبي اأن اأمر �شاحب ال�شم� 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م بالعف� عن ال�شجناء ياأتي يف اإطار حر�س �شم�ه على اإدخال ال�شعادة على قل�ب 
امل�شم�لن بالعف� واأ�شرهم مع دخ�ل هذه االأيام املباركة وجتديد الفر�شة اأمامهم مل�ا�شلة حياتهم كاأفراد �شاحلن 

وم�شاعدتهم على معاودة االنخراط يف املجتمع يف اإطار احرتام القان�ن وااللتزام باأحكامه.
واأو�شح �شعادته اأن النيابة العامة بداأت على الف�ر التن�شيق مع القيادة العامة ل�شرطة دبي لتنفيذ االأمر ال�شامي.

حممد بن را�شد يعتمد حزمة م�شاريع تنفذها »طرق وموا�شالت دبي«

امل�شاريع  وم��ن  ي�ميا.  راك���ب  األ���ف 
�شم�ه  اأع��ت��م��ده��ا  ال��ت��ي  احل��ي���ي��ة 
دبي  خ����ر  م��ع��اب��ر  تنفيذ  م�����ش��روع 
العام  ب���ه  ال��ع��م��ل  ���ش��ي��ب��داأ  وال���ت���ي 
اخلطة  ه���ذه  تنفيذ  وي��ت��م  ال��ق��ادم 
ع��ل��ى م��راح��ل بحيث ي��ت��م االإجن���از 
ومن   .2022 ال��ع��ام  يف  ال��ن��ه��ائ��ي 
التي اطلع عليها �شاحب  امل�شاريع 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  ال�شم� 
ال����زراء حاكم دب��ي حزمة  جمل�س 
من م�شاريع الطرق واأنظمة النقل 
اجلماعي التي تت�اكب ومتطلبات 
اأجنزت  حيث   2020 اإك�شب�  دب��ي 
وم�شاريع  درا�����ش����ات  ���ش��ت  ال��ه��ي��ئ��ة 
ي�شل  اإجن��ازه��ا  على  تعمل  اأخ���رى 

عددها اإىل ع�شرة م�شاريع هامة.
ومن امل�شاريع املهمة املت�شلة باإك�شب� 
2020 والتي مت اإجنازها م�شروع 
افتتح  الذي  امل�حد  التحكم  مركز 
ماي� املا�شي وهناك م�شاريع طرق 
املعر�س  مب�قع  ومت�شلة  حميطة 
وهي تط�ير تقاطعات �شارع مطار 
ال���دويل و���ش���ف ت�فر الهيئة  دب��ي 
املعر�س  و���ش��ي���ف  زوار  خل���دم���ة 
750 حافلة  وامل�شاركن فيه نح� 
مركبة   3000 وح�����ايل  ح��دي��ث��ة 
اأرب���ع ع�شرة  واإن�����ش��اء  اأج���رة تاك�شي 
اإىل  باالإ�شافة  للحافالت  حمطة 

ال�����ش��غ��ط ع��ن حم����اور ���ش��رق غرب 
امل�شروع  �شريبط  اوىل  وك��اأول���ي��ة 
واخل�انيج  الع�ير  منطقتي  ب��ن 
تقاطع جم�شر وحركة  خ��الل  من 
التفاف ي�شارية من �شارع االمارات 
العمردي غربا  وادي  �شارع  باجتاه 
امل���روري يف  حلل م�شكلة االزدح���ام 

املنطقة.
وب��ال��ن�����ش��ب��ة مل�����ش��روع حم�����ر معرب 
ال�شيخ را�شد بن �شعيد الذي اطلع 
عليه �شم�ه فانه ميتد من تقاطع 
وي�شمل  امل��ن��ام��ة  ���ش��ارع  ح��ت��ى  وايف 
ان�����ش��اء امل��ع��رب ال�����ش��اد���س ع��ل��ى خ�ر 
دبي ا�شافة اىل تط�ير �شارع راأ�س 
امل�شاريع  اخل���ر ومداخل وخم��ارج 
تط�ير  وكذا  املحيطة  التط�يرية 
�شارع  املح�ر مع كل من  تقاطعات 
ال�شيخ را�شد و�شارع اخليل ثم �شارع 
ند احلمر و�شارع ال�شيخ حممد بن 

زايد و�شارع الع�ير.
ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اط��ل��ع  كما 
خالل  مكت�م  اآل  را�شد  بن  حممد 
الزيارة على م�شروع طريق دبي - 
العن الذي يهدف اإىل رفع الطاقة 
 6000 من  لل�شارع  اال�شتيعابية 
ك���ل اجتاه  ال�����ش��اع��ة يف  م��رك��ب��ة يف 
وا�شتيعاب  مركبة   12000 اإىل 
احل���رك���ة امل���روري���ة امل��ت���ق��ع��ة حتى 

الكرب�نية امل�شاحبة.
ال�شيخ  ال�����ش��م���  ���ش��اح��ب  واط���ل���ع 
حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت���م على 
مرة  الأول  ي�شتخدم  ج��دي��د  ن��ظ��ام 
يف دولة االإمارات واملتمثل يف نظام 
قيا�س اأبعاد واأوزان ال�شاحنات التي 
ت�شتخدم �شارع حتا - دبي كمرحلة 
جت���ري���ب���ي���ة ب���ه���دف ال��ت��ق��ل��ي��ل من 
التي  وال�فيات  امل��روري��ة  احل���ادث 
زيادة  ب�شبب  ال�����ش��اح��ن��ات  ت�شببها 
حم�التها وو�شع نظام اآيل حديث 

ملراقبة هذه ال�شاحنات.
وي����ت����األ����ف ال���ن���ظ���ام اجل����دي����د من 
»�شكانر«  بجهاز  م���زودة  ك��ام��ريات 
ليزر  باأ�شعة  يعمل  �ش�ئي  ما�شح 
املركبة  ط�������ل  ب���ق���ي���ا����س  وي�����ق������م 
وارتفاعها  وع��ر���ش��ه��ا  ال�����ش��اح��ن��ة 
مهمتها  ذك���ي���ة  اأخ������رى  وك����ام����ريا 
والتعرف  امل���رك���ب���ة  ل����ح���ة  ق������راءة 
ع��ل��ى رم��زه��ا وم�����ش��دره��ا وكامريا 
ال�ش�رة  وت��ل��ت��ق��ط  ت���راق���ب  ث��ال��ث��ة 
مرورها  اأث��ن��اء  للمركبة  ال��ك��ام��ل��ة 
اي�شا  ال��ن��ظ��ام  وزود  ال�����ش��ارع  ع��ل��ى 
بتنبيه  ت��ق���م  ا���ش��ت�����ش��ع��ار  ب��ح��ل��ق��ات 
املركبة  اق���رتاب  اأو  ب��ق��دوم  النظام 
وح�شا�شات ا�شت�شعارية دقيقة تق�م 
وال�زن  املح�رية  االأوزان  بتحديد 

االإجمايل للمركبة.

وت�شمنت امل�شاريع امل�شتقبلية التي 
�شم�ه بعد االطالع على  اعتمدها 
تفا�شيلها واهميتها اال�شرتاتيجية 
اخل�انيج  حم���ر  تط�ير  م�����ش��روع 
ور�شف الطرق الداخلية يف املدينة 
وال�شناعية  منها  ال�شكنية  خا�شة 
والتي ميتد العمل بها بالفرتة من 

.  2024 ولغاية   2018
اخلطة  اي�������ش���ا  امل�������ش���اري���ع  وم������ن 
خ�ر  على  املعابر  لتنفيذ  املحدثة 
را�شد  ال�شيخ  حم�ر  وم�شروع  دبي 
طريق  تط�ير  وم�شروع  �شعيد  بن 
مت�شلة  واخ�������رى  ال���ع���ن   - دب�����ي 
اىل   2020 دب��ي  اأك�شب�  مبعر�س 
ج���ان���ب م�������ش���اري���ع ت���ط����ي���ر حم�ر 
�شارع ال�شيخة لطيفة بنت حمدان 
فح�س  ون��ت��ائ��ج  ال�شيف  اأم  و���ش��ارع 
نفق ال�شندغة من اخلارج وت��شعة 
عدد من حمطات املرتو وت�شاميم 
م��ظ��الت احل���اف���الت ع��ل��ى الطرق 
ال�شاملة  واخل����ط����ة  اخل����ارج����ي����ة 
ل���ت���ط����ي���ر م���������ش����ارات ال�����دراج�����ات 

اله�ائية يف دبي .
م�����ش��روع تط�ير  ف����ان  وت��ف�����ش��ي��ال 
تعزيز  يف  ي�شهم  اخل���ان��ي��ج  حم���ر 
حم�����ر ����ش���ارع امل���ط���ار ب��رب��ط��ه مع 
�شارعي املدينة اجلامعية واالإمارات 
ث���م تخفيف  ب��ح��رك��ة ح����رة وم����ن 

م�شروع املرتو امل�شار 2020 الذي 
�شيتم ت�شغيله مع انطالق املعر�س 

.2020
ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اط��ل��ع  كما 
حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت���م على 
تط�ير  م�����ش��روع  ال��ع��م��ل يف  ���ش��ري 
بنت  لطيفة  ال�شيخة  �شارع  حم���ر 
الذي  ال�شيف  اأم  �شارع  مع  حمدان 
�شي�فر الربط بن منطقة جمريا 
وي�شاهم مع حماور  و�شارع اخليل 
التخفيف عن  يف  اأخ���رى  ع��م���دي��ة 
�شارع ال�شيخ زايد واملحاور االأفقية 
وال�شيخ  اخليل  ك�شارعي  االأخ���رى 

حممد بن زايد.
ت�شميم  ك���ذل���ك  ���ش��م���ه  واع���ت���م���د 
اخلارجية  ال��ط��رق  ع��ل��ى  م��ظ��الت 
م�اقع  يف  م��ظ��الت  ع�شر  وع��دده��ا 
حتا   - دب������ي  ك���ط���ري���ق  خم���ت���ل���ف���ة 
وط���ري���ق ال��ل��ي�����ش��ي��ل��ي وط���ري���ق دبي 
احلي�ية  امل�شاريع  وم��ن  ال��ع��ن.   -
وباركها  �شم�ه  عليها  اط��ل��ع  ال��ت��ي 
الدراجات  م�شارات  خطة  م�شروع 
اله�ائية يف اأرجاء مناطق و�ش�ارع 
دبي والتي تبلغ اأط�الها االإجمالية 
مع حل�ل عام 2021 نح� 500 
كيل�مرت بحيث ت�شاعد يف ت�شجيع 
من  والتخفيف  الريا�شة  ممار�شة 
واالأنبعاثات  ال�����ش��ي��ارات  ا�شتخدام 

العام 2030 وي�شل ط�ل امل�شروع 
�شتة  وي�����ش��م  م���رتا  كيل�   66 اإىل 
م�������ش���ارات يف ك���ل اجت�����اه ب����دال من 
ثالثة يف كل اجتاه حاليا وينق�شم 

اإىل مرحلتن.
م�������ش���روع ر�شف  ���ش��م���ه  واع���ت���م���د 
ال��ط��رق ال��داخ��ل��ي��ة يف امل��دي��ن��ة » يف 
امل��ن��اط��ق ال�����ش��ك��ن��ي��ة وال�����ش��ن��اع��ي��ة » 
اإىل   2018 م���ن  ال���ف���رتة  خ����الل 
2024 بط�ل اإجمايل يبلغ 320 
متطلبات  تلبي  بحيث  م��رتا  كيل� 
واالنت�شار  ال�����ش��ك��ان��ي��ة  ال�����زي�����ادة 

العمراين وال�شناعي.
ت��شعة  م�����ش��روع  ك��ذل��ك  واع��ت��م��د 
ع�����دد م����ن حم���ط���ات امل������رتو حيث 
���ش��ي��ت��م ت������ش��ع��ة وت��ع��دي��ل حمطات 
ب��رج خليفة وم���ل االإم���ارات ودبي 
منطقة  يف  ودام�������اك  ل���الأن���رتن���ت 
العربية  واالإم�������ارات  دب���ي  م��ر���ش��ى 
لل�شرافة يف منطقة جبل  املتحدة 

علي.
الت��شعة  ع���ق���ب  امل����ت�����ق����ع  وم������ن 
الطاقة  ت���رت���ف���ع  اأن  اجل�����دي�����دة 
اخلم�س  للمحطات  اال�شتيعابية 
املتزايدة  احل���اج���ة  ت��ل��ب��ي  ب��ح��ي��ث 
واالإق���ب���ال ال�����ش��دي��د ل��رك��اب املرتو 
ي�شل  وال����������ذي  وم�������ش���ت���خ���دم���ي���ه 
 650 ع��دده��م اإىل م��ا ي��زي��د ع��ن 

•• دبي -وام: 

بارك �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكت�م  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������زراء 
امل�شاريع التي  حاكم دبي رعاه اهلل 
وامل�ا�شالت  الطرق  هيئة  نفذتها 
.واعتمد  التنفيذ  قيد  ه��ي  وال��ت��ي 
�شم�ه حزمة من امل�شاريع احلي�ية 
تنفيذها  امل�����زم�����ع  ال���ت���ط����ي���ري���ة 

م�شتقبال .
�شم�ه  زي�������ارة  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 
���ش��ب��اح ام�����س اىل م��ق��ر ال��ه��ي��ئ��ة يف 
والتي  دب��ي  ال��رم���ل يف  اأم  منطقة 
رافقه فيها ويل عهده �شم� ال�شيخ 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
م��ك��ت���م و���ش��م��� ال�����ش��ي��خ م��ك��ت���م بن 
نائب  مكت�م  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
حاكم دبي و�شم� ال�شيخ اأحمد بن 
رئي�س  مكت�م  اآل  را�شد  بن  حممد 
م�ؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكت�م 
اإبراهيم  حممد  ومعايل  للمعرفة 
ال�شيباين مدير عام دي�ان �شاحب 
خليفة  و�شعادة  دب��ي  حاكم  ال�شم� 
دائرة  ع���ام  م��دي��ر  �شليمان  �شعيد 
دبي  وال�����ش��ي��اف��ة يف  ال��ت�����ش��ري��ف��ات 
�شم�ه  ا���ش��ت��ق��ب��ال  ك���ان يف  ح��ي��ث   ..
مطر  املهند�س  ���ش��ع��ادة  ومرافقيه 
رئي�س  العام  املدير  الطاير  حممد 
الطرق  هيئة  يف  املديرين  جمل�س 
وامل�����ا�����ش����الت يف دب����ي وع�����دد من 
مديري االإدارات وامل�ش�ؤولن فيها.

واأك�������د امل���ه���ن���د����س ال���ط���اي���ر خالل 
وم�شاعدوه  ق��دم��ه  ال����ذي  ال�����ش��رح 
رئي�س  نائب  ال�شم�  �شاحب  اأم���ام 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������زراء 
حاكم دبي اأن جل امل�شاريع احلي�ية 
التمام مب�شيئة اهلل  واملهمة �شتبلغ 
ق��ب��ل ح���ل����ل م����ع���د اإك�����ش��ب��� دبي 
االأك����رب واالأه���م  احل���دث   2020
االإم����ارات  دول���ة  ت�شت�شيفه  ال���ذي 
ح�ل  دول���ة   150 نح�  مب�شاركة 
املت�قع  م���ن  زوار  وب���ع���دد  ال���ع���امل 
زائر  ملي�ن  الع�شرين  يتجاوز  اأن 
ال��دويل التي  خالل فرتة املعر�س 

تدوم �شتة اأ�شهر.

وقبيل مغادرته مقر هيئة الطرق 
ال�شم�  التقى �شاحب  وامل�ا�شالت 
اآل مكت�م  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
لهن  وب����ارك  الهيئة  يف  امل���ظ��ف��ات 
االإماراتية  امل����راأة  ي���م  يف  عيدهن 
وهناأهن على اجنازات بنات ال�طن 
يف كل امل�اقع واالأعمال التي يقمن 
ب��ه��ا خ��دم��ة ل��ل���ط��ن ومت��ك��ن ابنة 
ال�����ال����دة �شم�  ب��ق��ي��ادة  االإم��������ارات 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك راعية 
االإماراتية  امل����راأة  م�شرية  ورائ����دة 

نح� العال والكمال واالإبداع.
واأث����ن����ى ���ش��م���ه ع��ل��ى ���ش��ع��ي هيئة 
الطرق وامل�ا�شالت وحر�شها على 
امل��راأة وت�فري كل مق�مات  متكن 
ال���ن���ج���اح واالإب���������داع ال���ظ��ي��ف��ي يف 
خمتلف اأق�شامها والتقطت ل�شم�ه 
القيادات  م��ع  ال��ت��ذك��اري��ة  ال�����ش���ر 
البالغ عددهن مائة م�ظفة ونيف 
يف ح���ن ي��ب��ل��غ ال���ع���دد االإج���م���ايل 
 600 نح�  الهيئة  يف  للم�ظفات 

م�ظفة م�اطنة.
عن  اأع��رب  الطاير  مطر  املهند�س 
لزيارة  العظيم  وتقديره  امتنانه 
�شاحب ال�شم� نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال����زراء  جمل�س  رئي�س 
حزمة  �شم�ه  واعتماد  الهيئة  ملقر 
التي  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  امل�������ش���اري���ع  م���ن 
تدخل يف اإطار ا�شرتاتيجية الهيئة 
الط�يلة املدى بت�فري جميع �شبل 
العي�س الرغيد والراحة وال�شالمة 
على  واملقيمن  امل�اطنن  جلميع 
ال�جه  واإب��������راز  ال��ط��ي��ب��ة  اأر����ش���ن���ا 
ملدينة  واالإن���������ش����اين  احل���������ش����اري 
للعي�س  من���ذج��ي��ة  ك��م��دي��ن��ة  دب����ي 
االآم�������ن وامل�������ش���ت���ق���ر يف ظ����ل دول����ة 
وتقدير  باحرتام  ح�شارية حتظى 
اأن  م���ؤك��دا  و�شع�بها  ال��ع��امل  دول 
ت�����ش��ك��ل نربا�شا  ���ش��م���ه  ت���ج��ي��ه��ات 
مب�جبها  الهيئة  تعمل  وب��شلة 
كافة  تنجز  ك��ي  بهديها  وت��ه��ت��دي 
ومتيز  بنجاح  بها  املناطة  اأعمالها 
وج�دة عالية تعك�س روؤية �شاحب 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شم� 
اإىل حقيقة  مكت�م وترتجم حلمه 

�شاطعة.

حممد بن زايد يبحث مع لفروف العالقات الثنائية وعددا من الق�شايا الإقليمية والدولية 

الإمارات ت�شتنكر اإطالق كوريا 
ال�شمالية �شاروخًا انتهك اأجواء اليابان

•• اأبوظبي -وام:

اأج�اء  انتهك  �شاروخاً  ال�شمالية  ك�ريا  اإط��الق  االإم���ارات  دول��ة  ا�شتنكرت 
اليابان يف ت�شعيد غري مربر لل��شع املقلق يف املنطقة م�ؤكدة اأن التجارب 
ذات  ال���دويل  االأم���ن  ل��ق��رارات جمل�س  امل��ت��ك��ررة متثل حت��دي��اً  ال�شاروخية 
ال�شلة ومعاهدة عدم االنت�شار الن�وي وتهديدا حقيقيا لالأمن واال�شتقرار 
ب�����ش��رورة االلتزام  ال���دويل  ال��ع��امل��ي. وط��ال��ب��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون 
بالقرارات واملعاهدات الدولية املتعلقة بحظر انت�شار اأ�شلحة الدمار ال�شامل 
يف العامل. داعية جمل�س االأمن الدويل التابع لالأمم املتحدة للعمل نح� 
وقف هذه املمار�شات التي من �شاأنها اأن تق��س فر�س ال�شالم واال�شتقرار 

يف �شبه اجلزيرة الك�رية و�شمال �شرق اآ�شيا.
وطالب البيان » ك�ريا ال�شمالية بااللتزام بقرارات جمل�س االأمن.. داعيا 
للحد من  والدبل�ما�شية  احل���ار  �شبيل  انتهاج  اإىل  املعنية  االأط��راف  كافة 

الت�ترات واحلفاظ على االأمن وال�شلم الدولين«.

تاأهيل 46 منت�شبا على النظم املتطورة مبدار�ش ال�شرطة 
•• العني-وام:

احتفلت مدار�س ال�شرطة يف الف�عة بالعن، بتخريج دورة  التاأهيل  املهني  
رقم 23 مب�شاركة 46 من منت�شبي  ال�شرطة والتي  مت تنفيذها على مدى 
�شهرين . واأكد العقيد مهنا حممد النعيمي مدير اإدارة مدار�س ال�شرطة، 
ب�شرطة اأب�ظبي اأن الدورة  تاأتي يف اطار حر�س القيادة واهتمامها بت�فري 
الدعم والت�جيه واملتابعة الإدارة مدار�س ال�شرطة ملمار�شة مهامها بفاعلية 

لرفد ال�شرطة بعنا�شر م�ؤهلة ومدربة .

•• اأبوظبي -وام:

اأب�ظبي  اآل نهيان ويل عهد  ا�شتقبل �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد 
نائب القائد االأعلى للق�ات امل�شلحة ام�س يف اأب�ظبي معايل �شريغي الفروف 
وزير خارجية رو�شيا االحتادية الذي يزور البالد حاليا �شمن ج�لة له يف 

املنطقة.
ورح���ب �شم�ه ب���زي��ر اخل��ارج��ي��ة ال��رو���ش��ي وال���ف��د امل��راف��ق ل��ه وب��ح��ث معه 

تعزيزها  و�شبل  االحت��ادي��ة  ورو�شيا  االإم���ارات  دول��ة  بن  الثنائية  العالقات 
وتط�يرها. ومت خالل اللقاء الذي ح�شره �شم� ال�شيخ طحن�ن بن زايد اآل 
نهيان نائب م�شت�شار االأمن ال�طني و�شم� ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان 
وزير اخلارجية ا�شتعرا�س عدد من الق�شايا االقليمية والدولية والتط�رات 

وامل�شتجدات يف املنطقة.
كما تناول اللقاء تبادل وجهات النظر ح�ل الق�شايا ذات االهتمام امل�شرتك.
و�شعادة  دول��ة  وزي��ر  اجلابر  اأحمد  بن  �شلطان  الدكت�ر  اللقاء معايل  ح�شر 

و���ش��ع��ادة حممد  االإحت���ادي���ة  رو���ش��ي��ا  ل��دى  ال��دول��ة  �شفري  �شيف غبا�س  عمر 
اخلاجة مدير مكتب �شم� وزير اخلارجية.

الرو�شي  ال��ربمل��ان  ع�ش�  �شل�ت�شكي  لي�نيد  �شعادة  الرو�شي  اجل��ان��ب  وم��ن 
ب�غدان�ف  ميخائيل  و�شعادة  ال��ربمل��ان  يف  اخلارجية  ال�ش�ؤون  جلنة  رئي�س 
املبع�ث اخلا�س لرئي�س رو�شيا االحتادية اىل ال�شرق االو�شط وافريقيا نائب 
وزير اخلارجية الرو�شي و�شعادة الك�شندر يفيم�ف �شفري جمه�رية رو�شيا 

االإحتادية لدى الدولة.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�ضت�ضفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

العني
م�شت�شفى ت�ام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الرباحة                   2710000
م�شت�شفى املكت�م                     2221211         
م�شت�شفى االمل                      3444010
م�شت�شفى ال��شل                    2193000

ال�ضارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الك�يتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال ك�مبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�شت�شفى ام القي�ين                7656888
را�ض اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى االأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى الن�ر                       6139111
امل�شت�شفى االماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى االأمريكى                3096644
بله�ل الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�ضارقة 
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 ال�احة                     7221251

�ضيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية الن�ر اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية االأهلية 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 االمارات                    7474900
�شيدلية االأم                           7429006

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

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

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

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�ضرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

حاكم ال�شارقة ياأمر بالعفو عن 117 �شجينا مبنا�شبة عيد الأ�شحى

حاكم عجمان ياأمر بالإفراج عن 92 �شجينا مبنا�شبة عيد الأ�شحى املبارك

موؤ�ش�شة خليفة الإن�شانية توزع التمور على احلجاج مبنفذ الغويفات

•• ال�صارقة-وام: 

الدكت�ر  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اأم��ر 
ع�ش�  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان 
ال�شارقة  ح���اك���م  االأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س 
���ش��ج��ي��ن��ا من   117 ع���ن  ب�����االإف�����راج 

ح��ر���ش��ا م���ن ���ش��اح��ب ال�����ش��م��� حاكم 
اإدخال البهجة واالأمل  ال�شارقة على 
خا�شة  ب�شفة  ال���ن���زالء  ن��ف������س  اإىل 
واأ�شدقائهم  واأقربائهم  وعائالتهم 
العيد  ف��رح��ة  لتكتمل  ع��ام��ة  ب�شفة 
وت��اأك��ي��دا لرعاية  ل��دي��ه��م  واالأف������راح 

���ش��م���ه ع��ل��ى دع���م ك��ي��ان اال���ش��رة ومل 
���ش��م��ل��ه��ا، ومت���ك���ن رب اال�����ش����رة من 
ال��ت���اج��د ب��ن اأب��ن��ائ��ه واأف����راد عائلته 
خ��الل ه��ذه االأي���ام امل��ب��ارك��ة. واأعرب 
عن اأمله يف اأن تك�ن مكرمة �شاحب 
للخري  باعثا  ال�شارقة  حاكم  ال�شم� 

املن�شاآت  ب����اإدارة  اجلن�شيات  خمتلف 
ب�شرطة  واال����ش���الح���ي���ة  ال��ع��ق��اب��ي��ة 
ال�شارقة ممن ثبتت اأهليتهم للتمتع 
ال�شرية  ح�شن  ���ش��روط  وف��ق  بالعف� 
وال�������ش���ل����ك وذل������ك مب��ن��ا���ش��ب��ة عيد 
االأ�شحى املبارك. وتاأتي هذه املكرمة 

الدكت�ر  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اإىل 
ع�ش�  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان 
على  ال�شارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س 
ال��ك��رمي��ة م���ن �شم�ه  امل����ب����ادرة  ه����ذه 
اليهم  امل�شار  املحك�من  عن  بالعف� 
وال���ت���ي ت���اأت���ي ان��ط��الق��ا م���ن حر�س 

باأو�شاع  ال��ب��ال��غ  واه��ت��م��ام��ه  ���ش��م���ه 
اأف����������راد اجل����م����ه�����ر ع���ل���ى اخ���ت���الف 
االجتماعية.  واأو�شاعهم  �شرائحهم 
�شيف  العميد  رف���ع  املنا�شبة  وب��ه��ذه 
�شرطة  ع��ام  ق��ائ��د  ال�شام�شي  ال���زري 
ال�شارقة اأ�شمى اآيات ال�شكر والتقدير 

اإىل  و�شبيال  عنهم  امل��ف��رج  نف��س  يف 
جتربتهم  درو�������س  م���ن  اال����ش���ت���ف���ادة 
والع�دة اإىل املجتمع اأفرادا �شاحلن 
وا�شتقراره  اأمنه  تعزيز  يف  ي�شهم�ن 
بالر�شد  ال����ت����زام����ه����م  خ������الل  م�����ن 

واال�شتقامة يف حياتهم املقبلة.

•• عجمان -وام:

حميد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اأم��ر 
املجل�س  ع�ش�  النعيمي  را���ش��د  ب��ن 
االأعلى حاكم عجمان باالإفراج عن 
ال�شرية  ح�شن  اأثبت�ا  �شجينا   92
وال�����ش��ل���ك خ���الل ت��ن��ف��ي��ذه��م مدة 
االإ�شالحية  امل��ن�����ش��اآت  يف  العق�بة 
العامة  ال���ق���ي���ادة  يف  وال���ع���ق���اب���ي���ة 

اإدخ��ال البهجة واالأم��ل اإىل نف��س 
وعائالتهم  خا�شة  ب�شفة  النزالء 
ب�شفة  واأ���ش��دق��ائ��ه��م  واأق��رب��ائ��ه��م 
ع���ام���ة ل��ت��ك��ت��م��ل ف���رح���ة االإف�������راج 
عائالتهم  مع  ال�شمل  ومل  لديهم 
وذوي���ه���م وت��اأك��ي��دا ل��رع��اي��ة �شم�ه 
اأفراد  باأو�شاع  البالغن  واهتمامه 
�شرائحهم  اخ��ت��الف  على  املجتمع 

واأو�شاعهم االجتماعية.

اأب�اب  تظل  واأن  بحريته  االإن�شان 
ال���ع����دة م��ف��ت���ح��ة وال���رتاج���ع عن 
الدرو�س  من  واال�شتفادة  االأخطاء 
ال�شجناء  ب��ه��ا  م���ر  ال���ت���ي  وال���ع���رب 
و�شبيال  امل��ا���ش��ي��ة  ال���ف���رتة  خ����الل 
الن�ش�ح  وال��ت���ب��ة  اال�شتقامة  اإىل 
العميد  واأع����������رب  ح���ي���ات���ه���م.  يف 
ب��اأن تك�ن  احل��م��راين عن متنياته 
الإ�شالحهم  كافية  العق�بة  ف��رتة 

انطبقت  ومم��ن  عجمان  ل�شرطة 
وثبتت  ال���ع���ف����  �����ش����روط  ع��ل��ي��ه��م 
واإعفائهم  بالعف�  للتمتع  اأهليتهم 
من مدة املحك�مية املتبقية عليهم 
واإبعاد من �شدر بحقه حكم االإبعاد 
عيد  ..وذل��ك مبنا�شبة  البالد  عن 

االأ�شحى املبارك.
وي���اأت���ي اأم����ر االإف������راج ح��ر���ش��ا من 
�شاحب ال�شم� حاكم عجمان على 

اإىل  والتقدير  ال�شكر  اآي��ات  اأ�شمى 
بن  حميد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب 
�شم�ه  مبادرة  على  النعيمي  را�شد 
بالعف� عن املحك�من والتي تعك�س 
ال�شجناء  منح  على  �شم�ه  حر�س 
اأ�ش�ياء  اأ�شخا�شا  الفر�شة ليك�ن�ا 

وليلتئم �شملهم مع عائالتهم.
ي�ؤكد  ����ش���م����ه  اأم������ر  اأن  واأو������ش�����ح 
يتمتع  اأن  باأهمية  عميقا  اإح�شا�شا 

ال�����ش��م��� حاكم  ����ش���اح���ب  واأع��������رب 
عجمان عن متنياته للمفرج عنهم 
للمجتمع  وق�مية  �شاحلة  بع�دة 
واحلياة العامة بعد اأن اأم�ش�ا مدة 
العيد  ف��رح��ة  ولتكتمل  عق�بتهم 

بع�دة النزالء اإىل اأ�شرهم.
ورفع �شعادة العميد اأحمد عبداهلل 
�شرطة  ع������ام  ق����ائ����د  احل������م������راين 
املنا�شبة  ب��ه��ذه  ب��االإن��اب��ة  ع��ج��م��ان 

كاأ�شخا�س  للمجتمع  وع���دت��ه��م 
اأ�ش�ياء يق�م�ن بدورهم يف خدمة 

ال�طن.
مبا�شرة  ���ش��ي��ت��م  اأن�����ه  اإىل  واأ�����ش����ار 
اإج���راءات االإف���راج ف���را عن املفرج 
قبل  اأ���ش��ره��م  اإىل  لع�دتهم  عنهم 
االأ�شخا�س  واإب��ع��اد  اال�شحى  عيد 
عن  باالإبعاد  حكم  بحقهم  ال�شادر 

البالد.

•• اأبوظبي- وام: 

اآل  وزعت م�ؤ�ش�شة خليفة بن زايد 
االإن�شانية500  ل��الأع��م��ال  نهيان 
ال��ت��م���ر على احلجاج  ك��رت���ن م��ن 
املغادرين برا عرب منفذ الغ�يفات 
“ مدينة  خ����الل  م���ن  احل�������دودي 
“ وذل�����ك  امل����ن����ف����ذ  يف  احل������ج������اج  
العامة  ال���ق���ي���ادة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 

ل�شرطة اأب�ظبي.
بن  خليفة  م�ؤ�ش�شة  مبادرة  وتاأتى 
زايد اآل نهيان لالأعمال االإن�شانية 
تقدمي  ع���ل���ى  ح��ر���ش��ه��ا  اإط�������ار  يف 
خ��دم��ات��ه��ا امل��ت��م��ي��زة ل��ل��ح��ج��اج عرب 
منفذ الغ�يفات احلدودي انطالقا 

من امل�ش�ؤولية االجتماعية.
واأ�شاد احلجاج املغادرين عرب املنفذ 

مبتطلبات �شع�بها وا�شعة التعليم 
امل��ه��ن��ي وال���ت���دري���ب ال�����ش��ن��اع��ي يف 
باعتباره  اه��ت��م��ام��ات��ه��ا  م���ق���دم���ة 

قاطرة تنمية املجتمعات الفقرية.
منذ  امل���ؤ���ش�����ش��ة  اأه����داف  وتتلخ�س 
تبني  يف   2007 ع���ام  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا 
وتنفيذ برامج وم�شروعات خلدمة 
م�شاعدات  وت����ق����دمي  ال���ب�������ش���ري���ة 
واملحتاجن  ل��ل��ب�����ش��ط��اء  ح��ق��ي��ق��ي��ة 
����ش����اء ع��ل��ى امل�����ش��ت���ى امل��ح��ل��ي اأو 
ال��ع��امل��ي وم��د ج�ش�ر  اأو  االإق��ل��ي��م��ي 
املحلية  امل��ن��ظ��م��ات  م���ع  ال���ت���ع���اون 
االإن�شاين  بالعمل  املعنية  والعاملية 
وال��ت��ن�����ش��ي��ق م��ع��ه��ا ل�����ش��م��ان ج�دة 
االأن�شطة  تنفيذ  و�شرعة  وفاعلية 
اأهل  ت�شجيع  جانب  اإىل  واملبادرات 
بفاعلية  امل�����ش��اه��م��ة  ع��ل��ى  اخل����ري 

مب���ب���ادرة “ خ��ل��ي��ف��ة االإن�����ش��ان��ي��ة “ 
مل�شرية اخلري  امتدادا  تعترب  التي 
والعطاء يف اطار ت�جيهات القيادة 
االإن�شاين  للعمل  دع��م��ا  ال��ر���ش��ي��دة 
واخلريي الذي مييز دولة االمارات 
واالإقليمي  امل��ح��ل��ي  ال�شعيد  ع��ل��ى 
والدويل.  وثمنت �شرطة اأب�ظبي 
زايد  ب��ن  خليفة  م�ؤ�ش�شة  م��ب��ادرة 
االإن�شانية  ل���الأع���م���ال  ن��ه��ي��ان  اآل 
وا�شحة  روؤي��ة  وتبنيها  احل�شارية 
خل��دم��ة ال��ب�����ش��ري��ة وال��ت��زام��ه��ا يف 
ر�شالتها ب�شم�لية العطاء وتكامل 
اإن�شانية خمتلفة  املنهج يف ج�انب 
برامج  لتنفيذ  امل�شتمر  و�شعيها 
خلدمة  عمالقة  وم�شاريع  كبرية 
وجمتمعات  كثرية  ب�شرية  �شرائح 
اإن�شانية متعددة. وجنحت امل�ؤ�ش�شة 

كبرية  اأع��داد  احتياجات  ت�فري  يف 
م��ن امل��ر���ش��ى وال��ع��ج��زة واالأرام�����ل 

يف  والتعليم  ال�شحة  جم���االت  يف 
ال�فاء  ع��ن  م���ارده��ا  ع��ج��زت  دول 

واالأي��ت��ام وامل��ع��اق��ن وط��الب العلم 
الب�شرية  التنمية  خطط  ودع��م��ت 

وتر�شيخ  ال��ت��ط���ع��ي��ة  االأع���م���ال  يف 
م��ف��ه���م ال��ت��ك��اف��ل االج��ت��م��اع��ي يف 

املجتمع االإماراتي.
متعددة  مبادرات  امل�ؤ�ش�شة  ونفذت 
وقدمت  ال��ع��امل  مناطق  معظم  يف 
ل�شحايا  ال��دع��م  اأ���ش��ك��ال  خمتلف 
ال�������ك��������ارث ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة ون����ف����ذت 
م�شاريع مل�اجهة الفقر يف البلدان 
امل�شت�ى  على  وا�شتحدثت  النامية 
التكافل  قيم  ع��ززت  برامج  املحلي 
امل�ؤ�ش�شة  ر�شالة  وح�لت  االإن�شاين 
امل�اطن�ن  اإىل واقع ملم��س ينعم 
املعي�شي  ب���اال����ش���ت���ق���رار  ظ���ل���ه  يف 
وال���رف���اه االج��ت��م��اع��ي.. وم���ن بن 
ال�شلع  ب���رن���ام���ج  ال����ربام����ج  ت���ل���ك 
للم�اطنن  ي�فر  ال��ذي  املدع�مة 

امل�اد الغذائية باأ�شعار خمف�شة.

بعثة احلج الر�شمية حلكومة دبي تطلع على جتهيزات اخليام يف منى وعرفة ومزدلفة 
•• دبي-وام:

ت�ا�شل اإدارة بعثة احلج الر�شمية حلك�مة دبي اإ�شرافها امليداين على راحة 
و�شالمة احلجاج وح�شن اأدائهم للمنا�شك على اأكمل وجه وذلك بت�جيهات 
العام  املدير  ال�شيباين  اأحمد  ال�شيخ  بن  حمد  الدكت�ر  �شعادة  من  مبا�شرة 

لدائرة ال�ش�ؤون االإ�شالمية والعمل اخلريي بدبي.
زيارات   - االأح��د  العمرة ظهر  اأداء  انتهائها من  بعد   - البعثة  اإدارة  وب��داأت 
»منى  املقد�شة  امل�شاعر  يف  دبي  حك�مة  لبعثة  املخ�ش�شة  لالأماكن  ميدانية 
على  املنا�شك  الأداء  ال��الزم��ة  التجهيزات  على  لل�ق�ف  وم��زدل��ف��ة«  وع��رف��ة 
للمبيت  وجاهزيتها  اخليام  متطلبات  تكامل  من  ميدانيا  والتاأكد  وجهها 

عند ابتداء املنا�شك الكربى للحج.
التي  والت�شهيالت  الكبري  بالتعاون  البعثة  رئي�س  اخلزرجي  جا�شم  واأ�شاد 
االإم���ارات  دول��ة  حجاج  ���ش���ؤون  ومكتب  ال�شع�دية  العربية  اململكة  قدمتها 
التابع للهيئة العامة لل�ش�ؤون االإ�شالمية واالأوقاف يف الدولة من اأجل راحة 
احلجيج وفق خطط مي�شرة متكن اجلميع من اأداء احلج يف �ش�ء ال�ش�ابط 

ال�شرعية التي اأمر بها النبي �شلى اهلل عليه و�شلم وعملها.
مكتملة  اخل��ي��ام  واأن  باملنا�شك  للبدء  وا�شتعدادهم  احلجيج  �شالمة  واأك���د 
اجلاهزية من تربيد ون�م واأكل و�شرب وم�شتلزمات وك���ادر طبية وجميع 
متطلبات املك�ث اأو االإقامة فيها طيلة اأيام اأداء املنا�شك على م�شت�ى منى 

وعرفة ومزدلفة.

موؤ�ش�شة زايد اخلريية تنظم لقاء تعريفيا حلجاج برنامج زايد
•• مكة املكرمة -وام:

ن��ظ��م��ت م���ؤ���ش�����ش��ة زاي����د ب��ن ���ش��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان ل��الأع��م��ال اخلريية 
واالإن�شانية اأم�س االول يف مكة املكرمة لقاء تعريفيا للحجاج الذين 
والبالغ عددهم  املقد�شة الأداء فري�شة احلج  االأرا�شي  اإىل  اأوفدتهم 

امل�ؤ�ش�شة. بهم  تكفلت  خمتلفة  دولة   98 من  حاج   400
بامل�ؤ�ش�شة  احلج  بعثة  م�ش�ؤول  القبي�شي  �شعيد  حممد  ال�شيد  واألقى 
احلج  فري�شة  الأداء  ال��ش�ل  على  احلجاج  بها  هناأ  ترحيبية  كلمة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  �شم�  حت��ي��ات  اإليهم  ون��ق��ل 
جمل�س اأمناء م�ؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية 
ال�الد  وف���اة  بعد  حتى  م�شتمر  اخل��ري  اأن  م��شحا   .. واالإن�����ش��ان��ي��ة 

امل�ؤ�ش�س ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه يف ظل اأبنائه 
الكرام الذين وا�شل�ا م�شرية اخلري والعطاء وزرع الب�شمة وال�شعادة 
يف وج�ه خمتلف جن�شيات العامل دون النظر اإىل املذهب والطائفة 
اأو العرق اأو الل�ن. وت�جه حجاج �شي�ف امل�ؤ�ش�شة بالدعاء والعرفان 
وال�شكر للمغف�ر له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان.. �شائلن امل�ىل 
العزيز اأن يجعلها يف ميزان ح�شناته.. كما رفع�ا اأكف الت�شرع داعن 
اهلل اأن يحفظ �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة حفظه اهلل واأن مين عليه بدوام ال�شحة والعافية واأن يحفظ 

دولة االإمارات ويدمي عليها االأمن واالأمان واال�شتقرار واالإزدهار.
منهم  العام  هذا  احلجاج  1000من  باإيفاد  تكفلت  امل�ؤ�ش�شة  وكانت 

دولة.  98 من  و400  الدولة  م�اطني  من   600

حاكم الفجرية ياأمر بالإفراج عن 47 
�شجينا مبنا�شبة عيد الأ�شحى املبارك

•• الفجرية -وام: 

ال�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اأم��ر 
ع�ش� املجل�س االأعلى حاكم الفجرية باالإفراج عن 47 
االمارة  يف  واالإ�شالحية  العقابية  امل�ؤ�ش�شة  من  �شجينا 
وح�شن  اأهليتهم  ثبتت  مم��ن  اجلن�شيات  خمتلف  م��ن 
�شريتهم و�شل�كهم وذلك مبنا�شبة حل�ل عيد االأ�شحى 

املبارك.
املفرج  اإع��ط��اء  على  �شم�ه  م��ن  حر�شا  امل��ك��رم��ة  وت��اأت��ي 

عنهم الفر�شة لبدء حياة جديدة والإدخال الفرحة على 
اأ�شرهم.

وتقدم قائد عام �شرطة الفجرية الل�اء حممد اأحمد بن 
غامن الكعبي باأ�شمى اآيات ال�شكر والتقدير اإىل �شاحب 
املجل�س  ع�ش�  ال�شرقي  حممد  بن  حمد  ال�شيخ  ال�شم� 
من  الطيبة  املكرمة  ه��ذه  على  الفجرية  حاكم  االأع��ل��ى 
دافعا  املكرمة  تك�ن هذه  اأن  اأمله يف  �شم�ه. معربا عن 
للمفرج عنهم للعطاء و�شبيال لال�شتقامة وبداية حلياة 

جديدة.

حاكم راأ�ش اخليمة ياأمر بالإفراج عن 305 من نزلء املوؤ�ش�شة العقابية والإ�شالحية
•• راأ�س اخليمة-وام: 

االأعلى  املجل�س  القا�شمي ع�ش�  �شع�د بن �شقر  ال�شيخ  ال�شم�  اأمر �شاحب 
ح��اك��م راأ�����س اخل��ي��م��ة ب���االإف���راج ع��ن 305 م��ن ن����زالء امل���ؤ���ش�����ش��ة العقابية 
واالإ�شالحية يف راأ�س اخليمة مبنا�شبة حل�ل عيد االأ�شحى املبارك.. ممن 
اأحكام يف ق�شايا خمتلفة  يق�ش�ن عق�بات متفاوتة وممن �شدرت بحقهم 
لتلك  تنفيذا  التي ترتبت عليهم  املالية  االلتزامات  بت�شديد  �شم�ه  .وتكفل 
اإط���ار ح��ر���س �شاحب ال�شم� ح��اك��م راأ�س  االأح��ك��ام . وي��اأت��ي ه��ذا االأم���ر يف 
اخليمة على اإعطاء ال�شجناء املفرج عنهم فر�شه اأخرى لبدء حياة جديدة 

وللتخفيف من معاناة اأ�شرهم.
راأ�س  عهد  ويل  القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شع�د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شم�  ووج���ه 
اأمر  لتنفيذ  ال��الزم��ة  االإج����راءات  باتخاذ  الق�شاء  جمل�س  رئي�س  اخليمة 
من  بالعف�  امل�شم�لن  ع��ن  ب��االإف��راج  اخليمة  راأ����س  ح��اك��م  ال�شم�  �شاحب 

نزالء امل�ؤ�ش�شة العقابية واالإ�شالحية يف راأ�س اخليمة وبالتن�شيق مع القيادة 
العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة قبل حل�ل عيد االأ�شحى املبارك.

وقال �شعادة امل�شت�شار ح�شن �شعيد حميمد النائب العام الإمارة راأ�س اخليمة 
املجل�س  ع�ش�  القا�شمي  �شقر  بن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  مكرمة  اإن 
اإطار  تاأتي يف  املحك�م عليهم  بالعف� عن بع�س  راأ���س اخليمة  االأعلى حاكم 
حر�س �شم�ه على منح امل�شم�لن بالعف� الفر�شة ملعاودة االندماج يف ن�شيج 
عائالت  قل�ب  اإىل  والبهجة  ال�شرور  اإدخ���ال  على  �شم�ه  وحر�س  املجتمع 
املفرج عنهم وذويهم. وت�جه النائب العام بال�شكر اإىل �شاحب ال�شم� ال�شيخ 
�شع�د بن �شقر القا�شمي على اأمره ال�شامي الذي ادخل البهجة وال�شعادة يف 

نف��س االأ�شر التي تنتظر االلتقاء بذويها .
اإىل �شم� ويل عهد راأ�س اخليمة رئي�س جمل�س الق�شاء  كما ت�جه بال�شكر 
والق�شاء يف  العامة  للنيابة  ي�ليها  والتي  وامل�شتمرة  الدائمة  متابعته  على 

راأ�س اخليمة.

“اأطواق مربدة” حلماية عمال 
النظافة ببلدية دبي خالل ال�شيف

•• دبي-وام: 

تنفذ بلدية دبي مبادرة جديدة حلماية عمال النظافة من االنهاك احلراري 
خالل فرتة ال�شيف بت�زيع “اط�اق مربدة” تغطي منطقة الرقبة وتعطي 
. واأك��د املهند�س  انتعا�شا وتخفف من ح��رارة اجل�شم يف مثل هذه االأوق��ات 
عبداملجيد �شيفائي مدير اإدارة النفايات ببلدية دبي اأن املحافظة على الكادر 
العمل  اأن طبيعة  االأول���ي��ات ومبا  تاأتي يف طليعة  النفايات  الإدارة  العمايل 
اأخذت  االإدارة  فاإن  النظافة  عمليات  يف  واجلهد  العمل  تتطلب  الفئة  لهذه 
بعن االعتبار هذه املعطيات وبادرت بت�زيع هذا الن�ع من املربد الذي يتيح 
و�شعه على منطقة الرقبة وما ح�لها وبالتايل يتم تربيد اجل�شم واحلفاظ 
على حرارة اجل�شم لكي ال ي�شل اإىل درجات احلرارة العالية ويك�ن العامل 
اآالف ط�ق   4 ت�زيع  اأن��ه مت  �شيفائي  واأ���ش��اف  احل���راري.  لالإنهاك  عر�شة 
مربد على عمال   وهي عبارة عن مادة مغلقة ت�شبه الكمادات الباردة ت��شع 
على �شرتة العمال فيق�م بتربيد املناطق التي تتعر�س للحرارة مثل الرقبة 

وال�شدر واأعلى العنق وهي تعمل بكفاءة ملدة 4 اإىل 6 �شاعات .

جمعية القوات امل�شلحة التعاونية تقدم تربعا ملوؤ�ش�شة خليفة الإن�شانية
•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان  زاي����د  ب���ن  م���ؤ���ش�����ش��ة خ��ل��ي��ف��ة  ت��ل��ق��ت 
لالأعمال االإن�شانية يف اإطار �شراكاتها الفاعلة 
م��ادي��ا م��ن جمعية  ..ت��ربع��ا  املجتمع  خل��دم��ة 
امل�شاريع  ل�شالح  التعاونية  امل�شلحة  ال��ق���ات 
املحلية  ال�شاحة  على  امل�ؤ�ش�شة  تنفذها  التي 
وف���د مي��ث��ل اجلمعية يف  ال��ت��ربع  �شيك  و���ش��ل��م 
جمعية  ت��ربع  وج��اء  باأب�ظبي.  امل�ؤ�ش�شة  مقر 
الع�شكرين املتقاعدين انطالقا من ال�شراكات 
املجتمعية الفاعلة التي تق�م بها امل�ؤ�ش�شة مع 
ع���دد م��ن امل���ؤ���ش�����ش��ات وال�����ش��رك��ات ال��ع��ام��ل��ة يف 
الدولة بهدف امل�شاهمة يف امل�شاريع االإن�شانية 
امل�ؤ�ش�شة  الدولة وخارجها والتي ت�شعى  داخل 
من خاللها اإىل م�شاعدة املحتاجن والفقراء 

احلياة  اأعباء  وتخفيف  املحدود  الدخل  وذوي 
ع��ن ك��اه��ل��ه��م. واأع�����رب ���ش��ع��ادة حم��م��د حاجي 
اخل�ري املدير العام مل�ؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل 
نهيان لالأعمال االإن�شانية عن �شكره للقائمن 
على  التعاونية  امل�شلحة  ال��ق���ات  جمعية  على 
هذه اللفتة االإن�شانية ودعم م�شاريع امل�ؤ�ش�شة 
واملحتاجن  ال���ف���ق���راء  ���ش��ال��ح  يف  ي�����ش��ب  مب���ا 
االأخرى  وامل���ؤ���ش�����ش��ات  ال�����ش��رك��ات  وح��ث جميع 
ذاته  االإن�شاين  النهج  تبني  على  االإم���ارات  يف 
االإن�شاين  ال��ق��ط��اع��ن  ب��ن  ال�����ش��راك��ة  لتعزيز 
واالقت�شادي. يذكر اأن جمعية الق�ات امل�شلحة 
التعاونية تاأ�ش�شت بقرار وزاري ل�شنة 1995 
الق�ات  ملنت�شبي  خدماتها  ت��ق��دمي  اأج���ل  م��ن 
امل�شلحة ب�شفة خا�شة وجمتمع دولة االمارات 

العربية املتحدة ب�شفة عامة.

فقدان جواز �سفرت
م�شطفى  امل������دع�������/  ف����ق����د 
م�يدين  ك����ت���ي���ب���ارام���ب���ي���ل 
الهند   ، ك����ت���ي���ب���اب���ام���ب���ي���ل 
رقم  ���ش��ف��ره  ج����از  اجلن�شية 
يجده  م��ن   )1440962(
رقم  بتليف�ن  االت�شال  عليه 

 050/7809080

فقدان جواز �سفرت
راجالياقت  امل����دع�����/  ف��ق��د 
باك�شتان       ، حم���م���د  ع���ل���ي 
رقم  �شفره  ج����از  اجلن�شية 
يرجى   -  )1808181(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم���ن 
الباك�شتانية  ب���ال�������ش���ف���ارة 
�شرطة  م����رك����ز  اق��������رب  او 

باالمارات.   

فقدان جواز �سفرت
ام�����ان�����دا   / امل������دع�������  ف����ق����د 
جيلينغام،  امي�����ان������ي�����ال 
ب�����ري�����ط�����ان�����ي�����ا  اجل���ن�������ش���ي���ة 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج��������������از   -
من   )526317329(
يجده عليه االت�شال بتليف�ن 

رقم 050/4437722 

فقدان جواز �سفرت
ري����ت����اج   / امل������دع�������  ف����ق����د 
�ش�ريا   ، امل���ح���م���د  ب�������ش���ام 
�شفره  ج����از   - اجلن�شية 
 )008244003( رقم 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  االت�������ش���ال 

 050/9512233

فقدان جواز �سفرت
خان  /اوزال  امل��دع���  فقد 
بنغالدي�س   ، خ�����ان  الل 
�شفره  ج����از   - اجلن�شية 
 )0828073( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  االت�������ش���ال 

 056/7565446

فقدان جواز �سفرت
فقد املدع� / حامت عدنان 
االردن   ، ع����ل����ي  ح�������ش���ن 
�شفره  ج����از   - اجلن�شية 
 )0215200( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  االت�������ش���ال 

 056/3001030

فقدان جواز �سفرت
اينجك�م   / امل����دع�����  ف���ق���د 
اندوني�شيا   ، ي����ك���اي  ب��ن��ت 
�شفره  ج������از   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )AR9920619( رق��م 
يرجى ممن يعر عليه ت�شليمه 
بال�شفارة االندوي�شية  او اقرب 

مركز �شرطة باالمارات.   
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اأخبـار الإمـارات
را�شد النعيمي يطلق ا�شم ال�شهيد �شمري البلو�شي على م�شجد ويتكفل باإجنازه

•• عجمان-وام: 

اأطلق ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي رئي�س دائرة البلدية 
والتخطيط يف عجمان ا�شم ال�شهيد �شمري حممد مراد اأب� 
بكر البل��شي على م�شجد قيد االإن�شاء يف منطقة الرقايب 
عرفانا  اخل��ا���ش��ة  نفقته  على  بالكامل  ب��اإجن��ازه  متكفال 
اأب��ن��اء الق�ات  اأح���د  ال���اج��ب -  واإج���الال واإك��رام��ا ل�شهيد 
»اإع���ادة  عملية  خ��الل  ا�شت�شهد  ال���ذي  ال��ب���ا���ش��ل  امل�شلحة 
االأمل« �شمن ق�ات التحالف العربي الذي تق�ده اململكة 

العربية ال�شع�دية لل�ق�ف مع ال�شرعية يف اليمن.
ا�شم  اإط���الق  اأن  النعيمي  حميد  ب��ن  را���ش��د  ال�شيخ  واأك���د 

من  ح��ق  يف  القليل  اأق���ل  ه���  امل�شاجد  اأح���د  على  ال�شهيد 
ف��داء لرى وطنه ومل يت�انى ول� لدقيقة  �شحى بدمه 
حمى  ع��ن  دف��اع��ا  ال�شرعية  وم�شاندة  ب��الده  ن��داء  لتلبية 

بالدنا الغالية .
الرفيع  بخلقه  ي�شتهر  البل��شي  �شمري  ال�شهيد  اأن  مبينا 
و�شيمه االأ�شيلة وي�شهد له اجلميع بالرج�لة وال�شهامة 

يف �شتى امل�اقف.
ال��ذي �شيحمل ا�شم ال�شهيد - يت�شع  ب��اأن امل�شجد -  واأف��اد 
بالقرب  األ��ف قدم ويقع   12 الأل��ف م�شل وتبلغ م�شاحته 
مكان  اأط��ه��ر  يف  ع��ال��ق��ة  ذك����راه  لتبقى  ال�شهيد  ب��ي��ت  م��ن 
حب  يك�ن  كيف  االآخ��ري��ن  ويعلم  ال��رج��ال  باأف�شل  يذكر 

ال�طن اأفعاال ال اأق�ال ويغر�س يف اجليل ال�شاعد �شفات 
االأبطال.

اأن  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائ���رة  رئي�س  وب��ن 
الر�شيدة  القيادة  ال�شهداء ه� نهج تر�شي ق�اعده  تقدير 
ال�شهداء  لتقدير  يذكر  جهدا  عجمان  حك�مة  تدخر  وال 
فلذات  وتعدهم  واأبنائهم  بذويهم  واالهتمام  واإك��رام��ه��م 

االأكباد وت�جه بالعناية بهم ودعمهم ب�شكل دائم .
اأن ال�����ش��ه��داء ه��م خ���رية رج����ال ال���ط��ن وتخليد  م����ؤك���دا 
العطرة  �شريتهم  لتبقى  اجل��م��ي��ع  ع��ل��ى  واج���ب  ذك��راه��م 
والنفي�س  بالغايل  ا�شتب�شل�ا  من  فهم  الرائد  ومنهجهم 

لتبقى راية احتادنا �شاخمة اأبية.

يف يوم املراأة الإماراتية

�شرطة راأ�ش اخليمة تثمن دور عنا�شرها الن�شائية 

بلدية احلمرية تكرم القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة

�ضمن مبادرات عام اخلري

جمموعة بريد الإمارات حتتفل بحلول عيد الأ�شحى املبارك مع الأطفال الأيتام

 •• راأ�س اخليمة: الفجر

ب����ن عل�ان  ع���ل���ي  ال����ل�����اء  اأع�������رب 
ل�شرطة  ال���ع���ام  ال��ق��ائ��د  ال��ن��ع��ي��م��ي 
فخره  عميق  ع��ن   ، اخليمة  راأ����س 
ب�شكل  االإماراتية  باملراأة  واعتزازه 
عام ، وال�شرطة الن�شائية حتديداً ، 
ملا تق�م به من دور مكمل للم�شرية 
بقدراتهن  ث��ق��ت��ه  ع���ل���ى  واأك�������د   ،
جناحها  يلم�س  ال��ت��ي  وك��ف��اءات��ه��ن 
ي�����م خل���دم���ة ال�طن  ب��ع��د  ي����م���اً 
وامل��ج��ت��م��ع يف خم��ت��ل��ف امل��ي��ادي��ن ، 
الي�م حافلة  اإ�شهاماتها  باأن  وقال 
بالعديد من الت�شحيات من خالل 
تقدميهن الأبنائهن ال�شهداء ليعد 
ذلك اأكرب من�ذجاً ملهماً لريادتها 
واال�شتعداد  امل�شتمرة  وعطاءاتها 
بذلك  واأثبتت  ال�طن  عن  للذود 
م�شرياً   ، ل�طنها  وفخرها  حبها 
ب������اأن ال���ق���ي���ادة ب����دول����ة االإم��������ارات 
املراأة  مكنت  ق��د  املتحدة  العربية 

ع��ل��ى ال���دع���م ال����الحم����دود ال���ذي 
وال����ذي مكنها من  امل�����راأة  ت��ت��ل��ق��اه 
 ، اأك��م��ل وج��ه  ت��اأدي��ة مهامها على 
وي��ع��ك�����س ح���ر����س احل��ك���م��ة على 
تذليل كافة ال�شعاب اأمام امل�ظفة 

العاملة .
رئي�شة  ال�شحي  م��رمي  واأو���ش��ح��ت 
م���ف��������ش���ي���ة امل�����ر������ش�����دات ب����راأ�����س 
اجل���دي���دة  ال�����روؤي�����ة  اأن  اخل���ي���م���ة 
االإمارات  بدولة  الر�شيدة  للقيادة 
االأنظمة  ا���ش��ت��ح��داث  خ����الل  م���ن 
املراأة  دع��م  على  عملت  والق�انن 
وم�شاعدتها  ال��ع��م��ل  يف  ال��ع��ام��ل��ة 
على البقاء يف عملها دون ال�شع�ر 
ب���ع���دم ق���درت���ه���ا ع���ل���ى ال���ت���ق���دم يف 
�شغط  ب�شبب  املناف�شة  اأو  العمل 
االأ�شرة واالإجناز ، مما جعل العمل 
وا�شتقراراً  م��ت��ع��ة  اأك����ر  اأم��ام��ه��ا 
فر�شة  مينحها  حم��ف��زة  بيئة  يف 
العملية  لتحقيق طم�حاتها  اأكرب 
ال��ي���م احتلت  امل���راأة  ب��اأن  ، م�شرية 

والنه��س باملجتمع وال�طن .
الرائد خ�لة  ع��ربت  وم��ن جانبها 
التاأهيل  ق�����ش��م  رئ��ي�����س  ال���زع���اب���ي 
والتدريب يف �شرطة راأ�س اخليمة 
االإماراتية  امل��راأة  عن فخرها بي�م 
لل�ق�ف  م��ن��ا���ش��ب��ة  مي���ّث���ل  ال�����ذي 
االإمارات  امل��راأة يف  عند ما حققته 
التي  احل��ك��ي��م��ة  ال��ق��ي��ادة  بف�شل   ،
منذ  االإم���ارات  ابنة  بقدرات  اآمنت 
ال�شيخ  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغف�ر  عهد 
، طّيب  اآل نهيان  زايد بن �شلطان 
اهلل ث����راه ، ال����ذي ر���ش��خ م��ب��داأ اأن 
ل��ل��رج��ل يف  امل����راأة ���ش��ري��ك حقيقي 
ه�  وه���ذا   ، املجتمع  وتنمية  ب��ن��اء 
ال��ن��ه��ج ال����ذي ت�����ش��ري ع��ل��ي��ه الي�م 
اأو�شلت  ال��ت��ي  احل��ك��ي��م��ة  ق��ي��ادت��ن��ا 
من  ع���ال���ي���ة  م���رح���ل���ة  اإىل  امل��������راأة 
ال��ت��م��ك��ن ب��ك��ل ك���ف���اءة واق����ت����دار ، 
وثّمنت دور رئي�س الدولة »حفظه 
اهلل« �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة 
هذا  تعزيز  يف  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 

التحديات  ج��م��ي��ع  ت��خ��ط��ي  م����ن 
اأن���ه���ا �شتبقى  ع��ل��ى  واأك�����دت دوم�����اً 
للعطاء يف خمتلف م�اقعها  رم��زاً 
يف احلياة ، كما انخرطت امل��راأة يف 
�شف�ف الق�ات النظامية بالق�ات 
واجلمارك  وال�����ش��رط��ة  امل�����ش��ل��ح��ة 
بكل  اقتحامها  ذل���ك  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
العمل  م��ي��ادي��ن  واق����ت����دار  ك���ف���اءة 
بتهنئة  �شعادته  وت��ق��دم   ، اخل��ا���س 
ك��ل ام���راأة اإم��ارات��ي��ة وك��ل م�ظفة 
بالقيادة العامة مبنا�شبة ي�م املراأة 
اأن���ه �شيبقى  ، م����ؤك���داً  االإم��ارات��ي��ة 
الع�شكرية  م�شريتها  يف  لها  داعماً 
لتعزيز دورها يف م�شرية امل�شاهمة 

بالتنمية والتط�ر يف الدولة .
ال�شرطية  ب��ال��ع��ن��ا���ش��ر  م�������ش���ي���داً 
تقدم  يف  ت�����ش��اه��م  ال��ت��ي  الن�شائية 
ال����ع����م����ل ال���������ش����رط����ي ب�����ال ح�����دود 
جدارتها  اث���ب���ات  ع��ل��ى  وق���درت���ه���ا 
قدرتها  لت�ؤكد  العالية  وكفاءتها 
وامل�ش�ؤولية  ال��ر���ش��ال��ة  ح��م��ل  ع��ل��ى 

النهج ، وحتفيز ابنة االإمارات على 
العمل والعطاء املتميز لل�طن .

وذكرت املالزم اأول م�زة اخلاب�ري 
املجتمعية  ال��ربام��ج  ق�شم  رئ��ي�����س 
براأ�س  الن�شائية  ال�شرطة  رئي�شة 
اخليمة ، اأن هذا الي�م ه� مبادرة 
ال�شيخة  ���ش��م���  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  رائ������دة 
االإمارات«  »اأم  مبارك  بنت  فاطمة 
منذ عام 2015 ، ليتم االحتفال 
بها يف 28 اأغ�شط�س من كل عام ، 
وه� الي�م الذي يتزامن مع ذكرى 

تاأ�شي�س االحتاد الن�شائي العام .
اأكدت  املبادرة  اأن هذه  اإىل  م�شرية 
ما حتظى به املراأة يف االإمارات من 
م��ك��ان��ة ف��ري��دة وم��ت��م��ي��زة جتعلها 
دوماً فخ�رة باأنها ابنة هذا ال�طن 
الغايل واملعطاء ، م�ا�شلة عهدها 
مع اجلميع من العنا�شر الن�شائية 
�ش�اء �شباطاً اأم كان�ا اأفراداً ، على 
العمل  وت��ف��ان��ي��ه��ن يف  اإخ��ال���ش��ه��ن 
، م�ؤكدة  اإخ�انهم الرجال  بجانب 

قام مبارك ال�شام�شي مدير بلدية 
�شيف  العميد   بتكرمي  احلمرية 
الزري ال�شام�شي قائد عام �شرطة 
القيادة  يف  م��ك��ت��ب��ه  يف  ال�����ش��ارق��ة 
�شباح  ال�����ش��ارق��ة  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة 

اأم�س .
فايز  ح���م���ي���د  ال����ل����ق����اء  وح���������ش����ر 
املجل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ال�شام�شي 
ال��ب��ل��دي مل��ن��ط��ق��ة احل��م��ري��ة فيما 

ح�شر كبار �شباط القيادة .
اإط����ار تعزيز  ال��ت��ك��رمي يف  وي���اأت���ي 
للجه�د  تثمينا  امل�شرتك  التعاون 
امل���ب���ذول���ة وال���ت���ع���اون ال��ك��ب��ري بن 

ت�شهد  ال����ت����ي  امل������اق�����ع  وخ���ا����ش���ة 
كثيفا  وح�����ش���را  وح��رك��ة  ن�شاطا 
كال�ش�اطيء  اجلمه�ر  اأف���راد  من 
والتجارية  ال�����ش��ي��اح��ي��ة  وامل���راف���ق 
احلمرية  م��ن��ط��ق��ة  ت����اأت����ي  ح���ي���ث 
ال��ت��ي ت�ليها  امل��ن��اط��ق  يف م��ق��دم��ة 
كبريا  اهتماما  ال�����ش��ارق��ة  �شرطة 
منطقة  باعتبارها  خا�شة  وعناية 
جذب لكافة االأن�شطة والفعاليات 
بف�شل اجله�د التي تبذلها بلدية 
املعنية  واجلهات  احلمرية  مدينة 
يف ت��ط���ي��ر امل��ن��ط��ق��ه ودف����ع عجلة 

التنمية والتقدم.

فعالية  يف  ال��ف��ع��ال��ي��ه  م�شاركتهم 
اطلقتها  التي    « اوال  �شالمتك   «
ب���ل���دي���ة احل���م���ري���ة خ������الل ف���رتة 
ال�����ش��ي��ف ل��ل��ت���ع��ي��ه واحل������د من 
االثر  لها  ك��ان  الغرق مما  ح��االت 
يف  امللح�ظه  والنتائج  االي��ج��اب��ي 

ن�شر ال�عي بن مرتادي البحر.
مدير  ال�شام�شي  م��ب��ارك  واأ����ش���اد 
القيادة  ب��ج��ه���د  ب��ل��دي��ة احل��م��ري��ة 
وب������دور ال���ق���ائ���د وم����ا ق���دم���ه من 
البلدية  م���ع  وك��ب��ري  ب��ن��اء  ت���ع���اون 
االأهايل وت�شافر اجله�د  خلدمة 
اأوال  �شالمتك  حملة  يف  امل�شرتكة 

العامة  والقيادة  احلمرية  بلدية 
ل�شرطة ال�شارقة .

وحر�شهم  تثمن  التكرمي  ويعد 
ع�����ل�����ى ب���������ذل اق�����������ش�����ى اجل�����ه������د 
ال�شالمة  و  االم��ن  �شبل  لتحقيق 
ب���امل���ن���ط���ق���ة مب���خ���ت���ل���ف امل����ج����االت 
تقليل  يف  ����ش���اه���م  مم����ا  االم���ن���ي���ة 
ح���االت ال��غ��رق ع��ل��ى ���ش��اط��ىء من 
و�شيارات  ال��دوري��ات  ت�فري  خالل 
البحرية  وال������دراج������ات  االن����ق����اذ 
اىل  باالإ�شافة  ب��االإن��ق��اذ  اخلا�شة 
الغرق  ال��ت���ع��ي��ه مب��خ��اط��ر  ن�����ش��ر 
وال���ت���ي���ارات ال��ب��ح��ري��ة م���ن خالل 

. ومن جانبه اأعرب العميد �شيف 
الزري ال�شام�شي قائد عام �شرطة 
وتقديره  ���ش��ك��ره  ع���ن  ال�������ش���ارق���ة 
ال�شام�شي  م�����ب�����ارك  ل���������ش����ع����ادة 
تعد  والتي  املبادرة  بهذه  وتف�شله 
ب�شرطة  العاملن  جلميع  تكرميا 
ال�شارقة الذين ي�ؤدون واجبهم يف 
حماية املجتمع وال�شهر على اأمن 
اأفراده و�شالمتهم يف اإطار حر�س 
ال�شارقة  ل�شرطة  العامة  القيادة 
ع���ل���ى ت���ع���زي���ز االأم���������ن واالم��������ان 
وت�فري اخلدمات االأمنية يف كافة 
ال�شارقة  ب��اإم��ارة  واملناطق  امل���اق��ع 

االإم���ارات  بريد  جمم�عة  نظمت 
اأعينهم«  يف  العيد  »فرحة  فعالية 
االأوق����اف  م�ؤ�ش�شة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
و�ش�ؤون الق�شر يف دبي  لالحتفال 
مع االأط��ف��ال االأي��ت��ام بفرحة عيد 
�شيتي  املبارك يف مردف  االأ�شحى 
جمم�عة  ب���رع���اي���ة  دب�����ي  ���ش��ن��رت 
�شمن  بالنيت  وماجيك  اأب��اري��ل  
مبادرة »بريد اخلري« التي تقام يف 
اإطار اإعالن �شاحب ال�شم� ال�شيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
 2017 الدولة »حفظه اهلل« عام 

عاما للخري.
جاءت الفعالية مب�شاركة عدد من 
مبجم�عة  وامل�ظفن  امل�ش�ؤولن 
ب������ري������د االم�����������������ارات وم�����ظ����ف����ي 
لل�شعادة  ال�����ط����ن����ي  ال����ربن����ام����ج 
واالإي���ج���اب���ي���ة، ت�����ش��م��ن��ت امل���ب���ادرة 
لالأطفال  ال���ع���ي���د  ك�������ش����ة  �����ش����راء 
االأي����ت����ام وم�����ش��ارك��ت��ه��م ال��ل��ع��ب يف 

���ش��اح��ب ال�����ش��م��� ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكت�م  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������زراء 
حاكم دبي »االإمارات ل�شلة االأيتام 
التط�عية  املجتمعية  وال��ق�����ش��ر« 
والق�شر  االأي���ت���ام  ودع����م  ل��رع��اي��ة 
يف دول��ة االإم����ارات ع��رب الت�ا�شل 

الدائم معهم ودعمهم. 
بجميع  ال�����ق�����ط�����ام�����ي  واأ����������ش���������اد 
فعالية  يف  وال����رع����اة  امل��ت��ط���ع��ن 
اأع��ي��ن��ه��م« التي  »ف��رح��ة ال��ع��ي��د يف 
»بريد  م�����ب�����ادرات  ���ش��م��ن  ج������اءت 
اخلري« ومتا�شيا مع ا�شرتاتيجية 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  دول���ة االم�����ارات 
والتفاعل  امل��ج��ت��م��ع  خ��دم��ة  ن��ح��� 
مع جميع اأفراده وبناًء على الدور 
االإم���ارات يف  الهام ملجم�عة بريد 
الروح  ورفع  املجتمعية  امل�ش�ؤولية 
وم�شاركتهم  ل���الأي���ت���ام  امل��ع��ن���ي��ة 

فرحة عيد االأ�شحى املبارك.

بكل اإرادة وعزمية. 
يف هذا االطار قال عبيد القطامي 
امل�����دي�����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي ال����ت����ج����اري 

بالنيت  م��اج��ي��ك  األ���ع���اب  منطقة 
وال�شرور   ال��ف��رح��ة  ادخ���ال  ب��ه��دف 
احلياة  م�اجهة  على  وت�شجيعهم 

ملجم�عة بريد االإم��ارات بال�كالة 
ب������اأن م����ب����ادرة »ف����رح����ة ال���ع���ي���د يف 
اأعينهم« تاأتي انطالقا من مبادرة 

براأ�س اخليمة ، بح�ش�ر عدد من 
بال�شرطة  الن�شائي  الكادر  عنا�شر 
�شيدات  م����ن  ع�����دد  وم�������ش���ارك���ة   ،
امل���راأة  ب��ي���م  ل��الح��ت��ف��ال   ، املجتمع 
اإىل  االحتفال  و�شعى   ، االإماراتية 
االإماراتية  امل��راأة  بجه�د  التعريف 
يف عملية التط�ير واأثرها يف تقدم 
اإىل  التطرق  ع��ن  ف�شال  املجتمع 
واملنا�شب  االإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  و�شع 
كيفية  على  ع��الوة  ت�شلمتها  التي 

لدرجات  وو�شلت  املنا�شب  اأع��ل��ى 
علمية نفتخر بها الي�م ، م�شيفة 
ب������اأن امل���������راأة ال ت���دخ���ر ج���ه���دا يف 
العطاء ل�طنها وم�شاندة حقيقية 
واأ�شرتها  نف�شها  جتاه  مل�ش�ؤوليتها 

وجمتمعها .
ج��اء ذل��ك خ��الل اإق��ام��ة احتفالية 
العامة  ال���ق���ي���ادة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ك��ب��رية 
ل�����ش��رط��ة راأ������س اخل��ي��م��ة يف فندق 
هيلت�ن دبل تري يف جزيرة املرجان 

اإعداد  يف  الرتب�ية  املناهج  اإ�شهام 
ال�شخ�شية القيادية ودور املعلم يف 

اإعداد قادة امل�شتقبل .
وت�������ش���م���ن���ت وق�����ائ�����ع االح����ت����ف����ال 
اآي�����ات م���ن ال���ذك���ر احلكيم  ت����الوة 
الفقرات  م��ن  ع��دد  ا�شتعرا�س  ث��م 
امل��ت��ن���ع��ة ال��ت��ي ت��ع��رب ع���ن الفخر 
ال����دول����ة  ت���ف���اع���ل  واالع������ت������زاز يف 
واجلميع مع هذا احلدث ال�طني 

ال�شن�ي الهام .

الإمارات الأوىل عامليًا يف كفاءة امل�شاريع وقدرتها على التغيري عام 2017 
•• اأبوظبي-وام: 

امل�شاريع وقدرتها على  املرتبة االوىل عامليا يف كفاءة  االأم��ارات  احتلت دولة 
احلايل  ل��ع��ام  للتغيري  اجل��اه��زي��ة  ال��ع��امل��ي  امل���ؤ���ش��ر  يف   2017 ع��ام  التغيري 
ال��ث��ال��ث يف  امل��رك��ز  اىل  ال��ع��امل��ي��ة.. متقدمة   KPMG �شركة  ع��ن  ال�����ش��ادر 
املتغريات  م�اكبة  على  ال��دول��ة  ق���درة  ي���ؤك��د  م��ا  وه���  عامليا  ال��ع��ام  الرتتيب 

االقت�شادية والتقنية واجلاهزية ملختلف االأحداث.
كما احتلت دولة االإم��ارات املرتبة الثانية عامليا يف كفاءة احلك�مة وقدرتها 
الدولة  و�شيا�شات  ت�شريعات  بن  العالقة  يقي�س  م�ؤ�شر  وه���  التغيري  على 

وخططها اال�شرتاتيجية ومقدرتها على م�اجهة التغيري.
على  وق��درت��ه  امل���دين  واملجتمع  االأف����راد  وق���درة  ك��ف��اءة  م�ؤ�شر  ح�شل  بينما 
التغيري املرتبة 17 عامليا يف عام 2017 وه� يقي�س ح�ش�ل املجتمع املدين 
على حق�قه من التعليم وال�شحة وتبادل املعل�مات وغريها واأثر ذلك على 

قابليته يف التغيري.
جاهزية  اأن  وال��ك���ارث  واالأزم���ات  ال��ط���ارئ  الإدارة  ال�طنية  الهيئة  واأك���دت 

م�ؤ�ش�شات الدولة يف التعامل مع الط�ارئ واالزمات ومرونة قطاعات الدولة 
املختلفة �شاهم يف ح�ش�ل الدولة على مراكز متقدمة يف نتائج امل�ؤ�شر العاملي 

اجلاهزية للتغيري لعام 2017 وال�شادر عن �شركة KPMG العاملية.
وقالت الهيئة ان ذلك كان نتيجة القدرة التي تتمتع بها الدولة يف التعامل 
مع االحداث واملتغريات البيئية واجلي��شيا�شية بطريقة �شليمة من خالل 
املعنية  الدولة  م�ؤ�ش�شات  بها  قامت  ا�شرتاتيجية  وخطط  وم�شاريع  برامج 
تتبناها  التي  ال�طنية  وال��ك���ارث  واالزم��ات  الط�ارئ  ومن خالل منظ�مة 

وت�شرف عليها الهيئة ال�طنية الإدارة الط�ارئ واالزمات والك�ارث.
واأ�شافت الهيئة ان دولة االإمارات العربية املتحدة قطعت اأ�ش�اطا ط�يلة يف 
م�شرية تعزيز اإمكانياتها الإدارة وم�اجهة الط�ارئ واالأزمات والك�ارث حيث 
مت اإعداد �شجل للمخاطر والتهديدات ال�طنية التي قد تتعر�س لها الدولة 
ودرا�شتها ب�شكل م��شع ومتخ�ش�س من خالل بناء القدرات وو�شع اخلطط 
الالزمة لكل خطر وحتديد اأدوار وم�ش�ؤوليات اجلهات القيادية وامل�شاندة.. 
الفتة اىل انه مت و�شع متطلبات �شمان ا�شتمرارية االأعمال خالل الط�ارئ 
واالأزمات والك�ارث والتعايف ال�شريع منها من خالل اال�شتعداد والتخطيط 

ال�طني  امل�شت�ى  التن�شيق واالت�شال على  وا�شتخدام كافة و�شائل  امل�شرتك 
واالحتادي واملحلي واخلا�س.

م�ؤكدة ان هذا يتم من خالل منهجية عمل وا�شحة ودقيقة وتنفيذ خمتلفة 
واخلربات  العاملية  وامل��م��ار���ش��ات  املعايري  اأف�شل  وف��ق  ال�شرورية  االأن�شطة 

املكت�شبة والدرو�س امل�شتفادة.
باملجه�دات  وال��ك���ارث  واالأزم���ات  ال��ط���ارئ  الإدارة  ال�طنية  الهيئة  وا���ش��ادت 
واملعنية  ال��دول��ة  يف  والهيئات  امل�ؤ�ش�شات  ب��ه  قامت  ال��ذي  امل�شرتك  والعمل 
بالبيانات واملعل�مات اخلا�شة مب�ؤ�شر اجلاهزية للتغيري لعام 2017 والذي 
امل�شاريع  كفاءة  يف  عامليا  االوىل  لت�شبح  للمراكز  التقدم  من  ال��دول��ة  مكن 
ال��دول��ة يف  قابلية  م��دى  يقي�س  وال��ذي   2017 ع��ام  التغيري  وقدرتها على 
وجاهزية  حتتية  بنى  من  جناحها  ومق�مات  التجارية  امل�شاريع  احت�شان 

وتبادل املعل�مات وبيئة العمل والقطاع املايل...وغريه.
يف  الريادة  يف  �شركائها  مع  ومبادراتها  براجمها  خالل  من  الهيئة  وت�شعى 
الدولية يف هذه  مل�ؤ�شرات  املخاطر �شمن متابعتها  جماالت اجلاهزية ودرء 
املجاالت وامل�شاركة يف امل�ؤ�شرات اخلا�شة باإطار »�شنداي« العاملي الذي يهدف 

اىل احلد من املخاطر والتقليل من ا�شرارها من خالل تبني ا�شرتاتيجيات 
وجاهزية  امانا  اأك��ر  املجتمعات  جعل  من  احلك�مات  متكن  واأ�ش�س  واأط��ر 
ه�  واخلا�س  العام  القطاعن  بن  والتناغم  حدثت  ان  للمخاطر  ومرونة 
على  للحفاظ  ملحة  ���ش��رورة  ك�نه  و�شمانه  تاأكيده  اىل  الهيئة  ت�شعى  م��ا 

مكت�شبات الدولة.
م��ن خالل  وال���دويل  االإقليمي  دوره���ا  تعزيز  على  ال��دول��ة عملت  ان  ي��ذك��ر 
املناخي  التغيري  اتفاقية  الدولية منها  واملعاهدات  االتفاقيات  الت�قيع على 
امل�شتمر  عطائها  اإىل  باالإ�شافة   2015 �شنداي  واإط��ار   2016 باري�س  يف 
املن�شب  تتب�اأ  جعلها  ما  واالإغ��اث��ي��ة  االإن�شانية  للم�شاعدات  مانحة  كدولة 
االول يف ترتيب الدول املانحة يف العامل مقارنة بالناجت املحلي.. كما وقعت 
احلك�مة �شل�شلة من االتفاقيات ومذكرات التفاهم مع العديد من الهيئات 
وامل�ؤ�ش�شات االحتادية واملحلية داخل دولة االإمارات بهدف تط�ير ال�شيا�شات 
واالإجراءات املعنية بالط�ارئ واالأزمات والك�ارث.. وكما وقعت اأي�شا العديد 
من االتفاقيات مع الكثري من اجلهات املعنية يف الدول العربية واالأجنبية 

بهدف تبادل اخلربات والربامج التدريبية.

�شلطان بن خليفة : املراأة الإماراتية اأثبتت جدارتها يف خمتلف ميادين العمل
•• اأبوظبي-وام: 

اأكد �شم� ال�شيخ الدكت�ر �شلطان بن خليفة اآل نهيان م�شت�شار �شاحب ال�شم� رئي�س الدولة.. اأن املراأة االإماراتية 
اأثبتت جدارتها ووج�دها يف خمتلف جماالت وميادين العمل .

م�شيفا اأنها ت�شتحق اأن يخ�ش�س لها ي�م با�شمها لتحتفي بها دولتنا احلبيبة.
�� الدعم  �� يف كلمة له مبنا�شبة ي�م امل��راأة االإماراتية الذي ي�افق 28 من �شهر اأغ�شط�س من كل عام  وثمن �شم�ه 
الذي تقدمه قيادة الدولة الر�شيدة للمراأة .. م�شيدا بجه�د و دور �شم� ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة االحتاد 
الن�شائي العام الرئي�شة االأعلى مل�ؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية رئي�شة املجل�س االأعلى لالأم�مة والطف�لة يف جمال متكن 

املراأة.
واأ�شار اإىل اأهمية �شعار ي�م املراأة االإماراتية “ املراأة �شريك يف اخلري والعطاء “ لهذا العام.

ال�شعيد  �ش�اء على   �� اإماراتي عظيم  اأن وراء كل اجن��از   .. اآل نهيان  الدكت�ر �شلطان بن خليفة  ال�شيخ  واأك��د �شم� 
االإقليمي اأو الدويل �� هناك امراأة اإماراتية عظيمة �شاركت يف هذا االجناز.

بالتعاون مع هيئة تنظيم ات�ضالت

حماكم دبي تنظم ور�شة عمل بعنوان »اأنت الهدف« لتعريفهم بنظام اأمن املعلومات
نظم فريق اأمن املعل�مات يف حماكم دبي ور�شة ت�ع�ية 
اال�شتجابة  فريق  م��ع  بالتعاون  ال��ه��دف«  »اأن���ت  بعن�ان 
ات�شاالت،  تنظيم  هيئة  م��ن  االآيل  احل��ا���ش��ب  ل��ط���ارئ 
واأهدافها  املعل�مات  اأم��ن  ممار�شات  باأف�شل  لتعريفهم 
م�اجهتها  وكيفية  املجال  هذا  اجلديدة يف  والتحديات 

وتطبيقها على جميع امل�شت�يات.
حيث اأو�شح االأ�شتاذ علي العمادي خالل ال�ر�شة اأهداف 
الت�عية الأمن املعل�مات والتعرف على اأف�شل املمار�شات 
االأمنية واأ�شاليب تاأمن املعل�مات �شد التهديدات على 
اأف�شل  عر�س  تناولت  ال�ر�شة  اأن  م��شحاً  االن��رتن��ت. 
م�شت�ى  على  واملطبقة  املقدمة  والتقنيات  االأ�شاليب 

اال�شتجابة  وتدابري  وال�قائية،  منها  الرادعة  الدائرة 
حيث  من  ال��راه��ن  العاملي  ال��شع  م��شحا  للمخاطر، 
الناجمة  واالإق��ل��ي��م��ي��ة  العاملية  االإل��ك��رتون��ي��ة  اخل�شائر 
يف  وتريتها  ارتفعت  ال��ت��ي  االإل��ك��رتون��ي��ة  الهجمات  ع��ن 
اأ�شار عبدالعزيز احلمادي  االآونة االأخرية. ومن جانبه 
املعل�مات  اأمن  �شيا�شات  اإىل  اأمن معل�مات  اأول  �شابط 
ا�شرتاتيجية  يف  اأ�شا�شي  ج��زء  ه��ي  ال�شيا�شات  ان  وق��ال 
الدائرة والتي تهدف اإىل رفع م�شت�ى املعايري الفعالة 
واالإ����ش���راف ع��ل��ى مم��ار���ش��ات اأم���ن امل��ع��ل���م��ات، وحتديد 
حماية  ل�شمان  تطبيقها  ال�اجب  واملتطلبات  املعايري 

اأ�ش�ل املعل�مات يف الدائرة.
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اأخبـار الإمـارات
»الإعالم الأمني« تكرم �شاحبة اأف�شل م�شاركة يف مبادرة 7اأيام من الإبداع

•• اأبوظبي -وام:

كرمت اإدارة االإعالم االأمني باالإدارة العامة لالإ�شناد االأمني 
اختيار  مت  التي  الها�شمي  ح�شن  فاطمة  الداخلية  ب����زارة 
اإبداعات  امل�شاهمات تعبريا عن  اأكر  م�شاركتها ك�احدة من 
امل�����راأة االإم���ارت���ي���ة وذل����ك ���ش��م��ن م���ب���ادرة وزارة ال��داخ��ل��ي��ة “ 
التفاعل  تعزيز  ت�شتهدف  التي    “ 7#اأيام_من_االإبداع 
االإبداعي مع اجلمه�ر عرب ح�شاباتها ومن�شاتها على �شبكات 
نائب  ال�شام�شي  خالد  العقيد  و�شلم  االإجتماعي.  الت�ا�شل 
مدير عام االإ�شناد االأمني بال�زارة بح�ش�ر الرائد ف�از علي 
تذكاريا  درعا  الها�شمي  االأمني  االإع��الم  اإدارة  عبداهلل مدير 

تكرميا لها حيث مت اختيار م�شاركتها من بن االكر اإبداعا 
من قبل فريق فني خمت�س باالإدارة بح�شب معايري املبادرة.

امل��ت��م��ي��زة يف املبادرة  ال��ه��ا���ش��م��ي  ال�����ش��ام�����ش��ي م�����ش��ارك��ة  وث��م��ن 
وال��ت��ي مت اختيارها م��ن ب��ن امل��ئ��ات م��ن امل�����ش��ارك��ات.. مقدما 
هي  والتي  ال�طنية  ال��ب��ادرة  ه��ذه  مع  املتفاعلن  لكل  ال�شكر 
عرب  املجتمعية  امل�شاركة  تعزيز  ج��ه���د  م��ن  ج��زء  ب��االأ���ش��ا���س 
و�شائل الت�ا�شل االجتماعي على نح� ي�شهم يف ن�شر الثقافة 
االإيجابية  ال�شل�كيات  وتعزيز  العامة  وال�شالمة  االأم��ن��ي��ة 
باإدارة  اأن وزارة الداخلية ممثلة  اإىل  وال��روح ال�طنية. ي�شار 
اطلقت  االأم��ن��ي  لالإ�شناد  العامة  االدارة  يف  االأم��ن��ي  االإع���الم 
اجلمه�ر  ي�����ش��ارك  بحيث  7#اأيام_من_االإبداع  م��ب��ادرة 

الكرمي يف التعبري االإبداعي يف احتفاليات حملية اأو اإقليمية 
اأو دولية مثل ي�م املراأة االإماراتية وي�م العلم والي�م ال�طني 
ويق�م  – ر�شم” ..  فيدي�   - ت�شميم   - “�ش�رة  خ��الل  م��ن 
ال�شخ�شي  ح�شابه  على  الفيدي�  اأو  ال�ش�رة  بن�شر  امل�شارك 
يف االإن�شتغرام مع و�شع التاغ Tag حل�شاب وزارة الداخلية 
7#اأيام_من_ م��ب��ادرة  ها�شتاغ  و���ش��م   و   MOIUAE
بعد  ..ويتم   #7days_of_creativity اأو  االإب���داع 
ذلك مراجعة امل�شاركات من قبل فريق عمل خمت�س واختيار 
ح�شابات  على  امل��خ��ت��ارة  امل�شاركة  ن�شر  اإع���ادة  ليتم  اأف�شلها، 
ال��داخ��ل��ي��ة وم��ن��ح الفائزين  ل������زارة  ال��ت���ا���ش��ل االج��ت��م��اع��ي 

�شهادات تقدير على جه�دهم املتميزة.

الإحاطة الإعالمية للرتبية تتناول م�ضتجدات التعليم وا�ضتعدادات العام الدرا�ضي اجلديد

ح�شني احلمادي: عمليات تطوير �شاملة يف التعليم وبيئة مدر�شية حمفزة بانتظار الطلبة
اأكرث من مليون طالب وطالبة ي�ضتهلون دوامهم املدر�ضي يف العا�ضر  من �ضبتمرب

للتعريف باجلهود التطويرية للوزارة  ا�ضرتاتيجي  �ضريك  • الإعالم 
معلمًا ومعلمة   13331 لـ  املقبل  الثنني  التخ�ض�ضي  • التدريب 

التخ�ض�ضات  لكافة  ومعلمة  معلمًا   1576 تعيني  • الرتبية 
املتكاملة لالختبارات اللكرتونية  التقييم  من�ضة  وان�ضاء  متكاملة  فني  دعم  • وحدة 

جميع املناطق التعليمية.
 

ا�ضتقطاب كفاءات تعليمية
ح�شن  م��ع��ايل  اأ���ش��ار   2018-2017 ال��درا���ش��ي  ل��ل��ع��ام  التعيينات  وع���ن 
1576 معلماً ومعلمة لكافة التخ�ش�شات  اأنه جرى تعين  اإىل  احلمادي 
املهند�شن  من  التعيينات  ع��دد  وبلغ  االآن،  وحتى  املا�شي  يناير   �شهر  من 
اأف�شل  ا�شتقطاب  وفق مبادرة  7 مهند�شن  التعليمي  ال�شلك  العاملن يف 
اخلريجن،  اأما عدد املر�شحن لتعيينات من منظ�مه علم الأجل االإمارات 

ف��شل اإىل 19 معلم ومعلمة لريا�س االأطفال واللغة العربية.
واأ�شاف اإنه مت تعين 22 معلما واخت�شا�شين اإثنن ملبادرة تطبيق اللغة 
الدرا�شي  العام  من  بدًء  �شتطبق  التي  العا�شر  لل�شف  املخ�ش�شة  ال�شينية 
ال�شالمة  اإجمايل عدد الذين مت تعيينهم �شباط  اأن  اإىل  اجلديد، م�شرياً 

.185 اأ�شل  من  �شخ�شاً   50
 

مبادرات لتعزيز تكنولوجيا التعلم الذكي
عدة  اأطلقت  ال����زارة  اأن  اإىل  معاليه  اأ�شار  املعل�مات،  لتقنية  بالن�شبة  اأم��ا 
اإن�شاء  عرب  التعليمية  العملية  يف  التكن�ل�جيا  تعزيز  يف  ت�شهم  م��ب��ادرات 
املناهج  لت�فري  وال��ط��الب  للمعلمن  ال��دي���ان  تفاعلية  الكرتونية  من�شة 
عدد  اج��م��ايل  بلغ  حيث  االأج��ه��زة  اأن����اع  جميع  علي  الكرتونياَ  التعليمية 

امل�شتخدمن 51700 م�شتخدم.
وقال اإنه مت اأي�شاً ان�شاء من�شة التقييم االلكرتونية املتكاملة لالختبارات 
 27000 الكرتونياً  الذين مت اختبارهم  بلغ اجمايل عدد الطالب  حيث 
طالب وطالبة ملختلف امل�اد الدرا�شية، ف�شاًل عن تاأ�شي�س وحدة دعم فني 
متكاملة خلدمة املدار�س وامليدان الرتب�ي، حيث بلغ عدد مهند�شي الدعم 
الفني 151 مهند�شاً مع وحدة ات�شال مركزية مركز ات�شال تتبع اف�شل 

معايري االيزو الإدارة العمليات واأمن املعل�مات.
اأما فيما يخ�س تط�ير البيئة التعليمية الذكية باملدار�س، فاأو�شح معايل 
ح�شن احلمادي اأنه مت تدعيم املدار�س عرب ت�زيع 53،901 حا�شب اآيل 
حمم�ل على طالب املدار�س وجاري ت�زيع عدد 42،891 للعام 2017-

العام،  1،350 هذا  2،742 �شب�رة ذكية وجاري ت�زيع  2018، بجانب 
العام   4،343 ت���زي��ع  وج����اري  املعلمن  ع��ل��ى  حم��م���ل  ج��ه��از  و9،916 

احلايل، 
امل��دارة مركزيا  االأداء  الطابعات عالية  املدار�س بنظام  اأنه مت تدعيم  وبن 
اأجهزة طابعات مت�شلة مبعدل طابعتن لكل مدر�شة، عالوة على  وت�زيع 
اجمايل  بلغ  حيث  �شخ�شية،  حا�شبات  باأجهزة  باملدار�س  املختربات  تدعيم 
العام  6،000 خالل  11،000 وجاري ت�زيع  التي مت ت�زيعها  االأجهزة 
اجلاري، اإ�شافة اإىل دعم وترقية البنية التحتية ل� 405 مدار�س وربطها 

مبركز البيانات وزيادة �شعة االت�شال من 50 اىل 100 ميجابيت.
التعلم  اأنظمة  ال�شتخدام  التخ�ش�شي  التدريب  ت�فري  مت  اأن��ه  اإىل  ولفت 
ال���ذك���ي وت��ط��ب��ي��ق��ات م��ي��ك��رو���ش���ف��ت وال��ن�����ش��ج االل���ك���رتوين ل���� 12،107 
معلمن واإدارة مدر�شية، وتعزيز امليدان بفريق خمت�س لدعم املدار�س يف 
اآلية ملتابعة الن�شج  اأنظمة و برجميات التعلم الذكي مع  تفعيل ا�شتخدام 
االإل���ك���رتوين ل��ل��م��دار���س، واإط�����الق جم��م���ع��ة م��ن ال��ربجم��ي��ات و امل�اقع 
االإلكرتونية، واإعادة هيكلة اخلدمات االإلكرتونية الإثراء جتربة املتعاملن 
و ا�شتكمال التج�ل االإلكرتوين الذكي ل�زارة ذكية، بجانب اإطالق مبادرة 
االإمارتية،  للمدر�شة  رقمي  تعليم  و  تعلم  لبيئة  متكامل  نظام  تط�ير  
حيث ي�شمل خ�ا�س ت�شاهم يف تعزيز العملية التعليمية با�شتخدام اأحدث 
التقنيات و ت�فري بيانات متكاملة عن املنظ�مة التعليمية و االأداء التعليمي 

جلميع اجلهات و االأفراد.
 

املناهج الدرا�ضية
اأن  والتعليم،  الرتبية  وزي��ر  معايل  ق��ال  الدرا�شية،  باملناهج  يتعلق  وفيما 
ال�زارة اأقرت �شمن خططها للعام الدرا�شي اجلديد عدة تغيريات حم�رية 
لطلبة املرحلة الثان�ية �شمن امل�شار العام،  ا�شتملت على اإعادة ت�زيع م�اد 
العل�م، وذلك بعد مراجعة وتقييم اأجريا على جممل املراحل الدرا�شية مبا 
تعليمية جاذبة قائمة على  بيئة  الطلبة وي�شهم يف ت�فري  يخدم م�شلحة 

الت�شارك والتفاعل بن طريف العملية الرتب�ية.
الدرا�شات  م���اد  يف  ج�هريا  تط�يرا  اأي�����ش��اً  اأج���رت  ال�����زارة  اأن  اإىل  ولفت 
1-9 وذلك �شمن خططها  ال�شف�ف  ال�طنية من  االجتماعية والرتبية 
ال���زارة وفل�شفتها  2017-2018 مبا يتما�شى مع روؤية  الدرا�شي  للعام 
الرامية اإىل تط�ير معارف الطلبة  وتعزيز ه�يتهم و�شخ�شيتهم ال�طنية 
والرتبية  االجتماعية  الدرا�شات  ملادة  ال�طني  االإط��ار  اإىل معايري  ا�شتنادا 

ال�طنية لعام 2014 .
وتطرق معاليه اإىل م�شار النخبة �شمن  برنامج العل�م املتقدم، حيث و�شفه 
باأنه برنامج اأكادميي متميز من الدرجة االأوىل يحفز الطلبة على التغلب 
اإىل اأنه  على التحديات ويتيح فر�س تعلم مميزة للطلبة امل�ه�بن، الفتاً 

م�شار يعرتف به عامليا كمعيار للتميز االأكادميي يف اجلامعات.
وقال اإنه عند التخرج من برنامج العل�م املتقدم �شيتناف�س الطلبة للدخ�ل 
اإىل اأف�شل اجلامعات عامليا وداخل دولة االإمارات حيث يقدم امل�شار بالتعاون 
املبدعن مل�اكبة  الك�لج ب�رد االأمريكية بيئة علمية منا�شبة للطالب  مع 

اآخر املتطلبات العاملية.
 

م�ضار النخبة
وتابع: قامت وزارة الرتبية والتعليم بت��شعة برنامج العل�م املتقدمة مل�شار 
وحتى  ال�شاد���س  ال�شف  لت�شمل   2017/2018 الدرا�شي   للعام  النخبة 
با�شتحداث  قامت  كما  ال�شابع،  ال�شف  على  مقت�شرا  ك��ان  اأن  بعد  التا�شع 
امل�شار يف �شتة مدار�س جيدة لت�شاف اىل املدار�س ال�شبعة ع�شر التي يت�افر 
فيها امل�شار حاليا لت�شبح جمم�ع املدار�س التي يت�اجد فيها م�شار النخبة 

الدولة.   مناطق  خمتلف  تغطي  مدر�شة   23
ون�ه اإىل اأن عدد الطلبة يف م�شار النخبة للعام الدرا�شي املا�شي بلغ 1113 
، اأما عددهم للعام الدرا�شي اجلديد  -2018 2017 مت�قع اأن ي�شل اإىل 
4500 طالب وطالبة فيما ال تزال عمليات القبول والت�شجيل م�شتمرة .

 
الكتب املطب�عة

وبلغة االأرقام، اأو�شح معاليه اإىل اأن عدد الكتب املطب�عة للف�شل الدرا�شي 
الكبار   وتعليم  واخل��ا���س  ال��ع��ام  التعليمن  ت�شمل  كتابا    332 بلغ  االأول 
للعام  ك��ت��اب��ا    35 ا���ش��ت��ح��داث  ج���رى  اأن���ه  اإىل  م�����ش��رياً   ، ال��دي��ن��ي  والتعليم 
اأنه مت تزويد مراكز م�شادر التعلم باملدار�س  اإىل  الدرا�شي اجلديد، الفتاً 

بنح� 774 عن�انا من الكتب ب�اقع 430900 كتاب.
اجلديد  للعام  االأول  الدرا�شي  للف�شل  املطب�عة  الكتب  ع��دد  اأن  واأ���ش��اف 
4 مالين  اإىل  للمدار�س احلك�مية واخلا�شة على م�شت�ى الدولة و�شل 

و 250 األف كتاب.
 

تطوير مراكز م�ضادر التعلم
لتت�افق  التعليمية  العملية  دع��م  على  تعمل  الرتبية  وزارة  اإن  واأ���ش��اف 
التعلم مراكز  واإع��داد م�شادر  ال���زارة من خالل تهيئة  ا�شرتاتيجيات  مع 
م�شادر التعلم ، املختربات املدر�شية يف جميع مدار�س التعليم العام وريا�س 
لالإبداع  حفزا  العاملية  واملمار�شات  واملعايري   النظم  اأف�شل  وفق  االأطفال 
تط�ير  مت  حيث  املن�ش�دة  التعليم  اأه��داف  حتقيق  اإىل  لل��ش�ل  واالبتكار 
مركزا   40 تط�ير  مت  كما   2016 العام  يف  االأوىل  املرحلة  يف  7مراكز 
16مركزا يف ريا�س  الدرا�شية مبا فيها  املراحل  2017 �شملت جميع  يف 

االأطفال ف�شال عن مكتبات ال�زارة .
اإع��داد وثيقة مل�شادر التعلم، وهي حتت�ي جمم�عة من  اأنه مت  وذهب اإىل 
وامل�ا�شفات  وال�شيا�شات  االإج���راءات  ت�حيد  بهدف  للعمل  املنظمة  االدل��ة 
تفعيل  ل�شمان  امل��دار���س  يف  التعلم  م�شادر  م��راك��ز  يف  العمل  حتكم  ال��ت��ي 
دورها لل��ش�ل بها اىل اأهدافها وتاأكيد م�شاركتها االإيجابية والفاعلية  يف 

العملية الرتب�ية.
ت�قيع عق�د �شراء حق�ق الطباعة مع  اأي�شاً  ال�شياق مت  اإن��ه يف هذا  وق��ال 
وجاري  ن�شر  دار   23 ب���اق��ع  والعاملية  العربية  الن�شر  دور  م��ن  جمم�عة 
التفاو�س مع دور اأخرى، م�شرياً اإىل اأنه مت �شراء حق�ق 35 كتابا ما بن 
املراحل  خمتلف  يف  املنهجية  الق�ش�س  �شمن  ادراج��ه��ا  ومت  ورواي���ة  ق�شة 
املدر�شية، بجانب ت�قيع عق�د �شراء حق�ق الطباعة مع م�ؤلفن حملين 

وعرب وغريهم. 
وذكر اأنه مت اإجراء 3 درا�شات ميدانية �شملت جميع املدار�س حل�شر ال�اقع 
احلايل ل� 409 مراكز م�شادر تعلم، و1150 خمتربا مدر�شيا، واحتياجات 

مادة الفن�ن الب�شرية ل� 409 مدار�س.
ناحية  الرتبية من  ل���زارة  اال�شرتاتيجية  االأه��داف  وتابع معاليه: �شمن 
م�شادر التعلم و احلل�ل التعليمية يف ت�فري بيئة مدر�شية اآمنه وداعمة و 
حمفزة وفق معايري عاملية تت�ائم مع اأهداف وطم�حات املدر�شة االإماراتية 
املط�رة ، تبنت ال�زارة خطة طم�حة لتط�ير املختربات املدر�شية: ب�اقع 

.2017 العام  خالل  والتعليم  الرتبية  وزارة  مدار�س  يف  خمتربا   130
وبن اأن ال���زارة انتهت من جتهيز واع��داد 65 قاعة ملادة العل�م ال�شحية 
يف عدد من املدار�س يف دبي واالإم��ارات ال�شمالية �شمن ا�شتعداداتها للعام 
الدرا�شي املقبل، خم�ش�شة لالإناث يف ال�شفن العا�شر واحلادي ع�شر، وذلك 

•• دبي – الفجر 

اأكد معايل ح�شن بن اإبراهيم احلمادي وزير الرتبية والتعليم، اأن املدر�شة 
االإماراتية اأ�شبحت اأكر ر�شاخة وتط�راً وم�اكبة الأف�شل النظم العاملية، 
تاأتي  التي  امل�شتمرة  التح�شينات  من  �شل�شة  اأج��رت  ال���زارة  اأن  اإىل  م�شرياً 
التعليمية  واملمار�شات  املعايري  اأف�شل  الإ�شفاء  التط�يرية  اجله�د  �شمن 
البيئة  لتهيئة  �شم�لية  خطة  و�شع  بجانب  بالدولة،  التعليم  نظام  على 
لعنا�شر  وج���اذب  حمفز  جديد  درا���ش��ي  لعام  ا���ش��ت��ع��داداً  امل���ات��ي��ة،  املدر�شية 

العملية التعليمية.
جاء ذلك خالل االإحاطة االإعالمية التي عقدها معايل ح�شن احلمادي 
يف مقر ال�زارة، بح�ش�ر معايل جميلة املهريي وزير دولة ل�ش�ؤون التعليم 
العام، وقيادات ال�زارة، وممثلن عن خمتلف اجلهات والقن�ات االعالمية، 
حت�شريات  م��ن  ال����زارة  اأج��رت��ه  وم��ا  التعليم،  م�شتجدات  ب��اآخ��ر  للتعريف 

وا�شتعدادات للعام الدرا�شي اجلديد 2018-2017.
حثيثة  بخطى  مت�شي  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اإن  احل��م��ادي،  ح�شن  م��ع��ايل  ق��ال 
اأطر  يف  و�شاملة  ج��ذري��ة  وتغيري  تط�ير  عملية  م��ن  ب��داأت��ه  م��ا  ال�شتكمال 
باإطالق  ب��داأت��ه��ا  وال��ت��ي  ح��دي��ث��ة،  ت��رب���ي��ة  فل�شفة  وف��ق  التعليم  وم�����ش��ارات 
رائدة  العاملية وجتارب  النظم  اأف�شل  انبثقت عن  التي  االإماراتية  املدر�شة 
وناجحة �شمن ن�شق واإطار وطني ت�شاركي مع خمتلف امل�ؤ�ش�شات التعليمية 
ال�طنية  ال��روؤى  مع  يتما�شى  مبا  بالدولة  الرائدة  واخلا�شة  واحلك�مية 

للقيادة الر�شيدة. 
�شريك  االإع��الم  اأن  م�ؤكداً  باحل�ش�ر،  بالرتحيب  كلمته  معاليه،  واأ�شتهل 
الذي  العمل  وتكثيف  التط�يرية،  باجله�د  للتعريف  لل�زارة  ا�شرتاتيجي 
مبختلف  املدر�شي  للمجتمع  اجل��دي��دة  التعليمية  ال��روؤي��ة  و�ش�ل  ي�شمن 
يف  االأهمية  بالغة  املجتمع  اأدوار  اأن  على  ذات��ه  ال�قت  يف  م�شدداً  مك�ناته، 
تعزيز تقدم التعليم بالدولة، وانت�شاره لي�س على ال�شعيد املحلي فح�شب 
اأ�شبح يتمتع بالتناف�شية،  التعليم بالدولة  اأن  اأي�شاً ال�شيما  واإمنا خارجياً 
للدرا�شة  �ش�اء  للكثريين  االأول  اخليار  جعله  يف  �شي�شهم  ما  بالتايل  وه� 

اأو العمل.
 

دوام املعلمني والتدريب التخ�ض�ضي
اإىل �شرد جانب من االأعمال التط�يرية التي قامت بها  اأنتقل معاليه  ثم 
بداية  هناأ  حيث  اجل��دي��د،  الدرا�شي  للعام  ا�شتعداداً  ب��ال���زارة  العمل  ف��رق 
الدرا�شي  بالعام  االأم����ر  واأول��ي��اء  واالإداري����ة  التدري�شية  وال��ك���ادر  الطلبة 
اجلديد، ومتنى لهم بداية ق�ية ومثمرة تنعك�س على اأداء وم�شت�ى طلبتنا 
العلمي، م�شرياً اإىل اأن دوام الهيئات التدري�شية، �شيبداأ ي�م االثنن املقبل، 
ال�زارة  به  ال��ذي وجهت  التخ�ش�شي  للتدريب  اأي��ام   3 حيث مت تخ�شي�س 
ومعلمة  م��ع��ل��م��اً   13331 ن��ح���  لي�شمل  ال�����دوام  م��ن  االأول  االأ���ش��ب���ع  يف 

واخت�شا�شي خمتربات وم�شادر تعلم ومر�شدين اأكادميين.
 

اأعداد الطلبة
وتف�شياًل، ذكر معاليه اأن العام الدرا�شي اجلديد �شي�شهد انتظام اأكر من 
�شبتمرب  �شهر  من  العا�شر  يف  الدولة  م�شت�ى  على  وطالبة  طالب  ملي�ن 
الدولة  مدن  مدار�س  يف  التدري�شية  الهيئات  اأع��داد  اأن  اإىل  م�شرياً  املقبل، 
 11.163 ب�اقع  ومعلمة  معلماً   22.282 بلغ  الرتبية  ل���زارة  التابعة 
معلماً ومعلمة يف دبي واالإمارات ال�شمالية، و 11.119 معلماً يف اأب�ظبي، 
اأما عن جمم�ع اأعداد املدار�س احلك�مية في�شل اإىل 642 مدر�شة، ب�اقع 

مدر�شة.  258 اأب�ظبي  ويف  ال�شمالية،  واالإمارات  دبي  يف  مدر�شة   384
وبن اأن ال�زارة �شعت اإىل حتقيق بيئة تعليمية فعالة عرب تط�ير املرافق 
التعليمية وحت�شن البنية االإن�شائية ب�شكل م�شتدام واإعادة ترتيبها بهيئة 
اأكر جاذبية، حيث مت العمل على و�شع ت�ش�ر لتط�ير املن�شاآت التعليمية 
اأن املبنى املدر�شي اأحد  15 عاما باعتبار  والتي يقل عمرها االإن�شائي عن 

اأهم هذه املق�مات. 
 – معماري  املبنى  عنا�شر  جميع  التط�ير  خطة  �شملت  معاليه:  واأ�شاف 
ميكانيكي -كهرباء –�شحي، من حيث تط�ير ال�اجهات املعمارية واالأ�ش�ار 
اخلارجية، وبه� اال�شتقبال واملدخل الرئي�شي، والغرف االإدارية والف�ش�ل 
واال�شتفادة من امل�شاحات، واإن�شاء مكتبة جمتمعية تخدم املجتمع، وتط�ير 
وتط�ير  وتكييفها،  املمرات  جميع  واإغ��الق  املدر�شية،  واملرافق  املختربات 
واإنذار  اإطفاء  بنظام  املبنى  وتزويد  اخل�شراء،  واملناطق  الطبيعية  املناظر 
الف�ش�ل  جميع  جتهيز  امل��دين،  الدفاع  ا�شرتاطات  ح�شب  �ش�تي  واإخ��الء 

للتعلم الذكي، وا�شتحداث كافترييا للطالب.
 

املدار�ض املطورة
�شمن  اأط��ف��ال  ري��ا���س   16 و  24 مدر�شة  اأخ�شعت  ال����زارة  اأن  اإىل  ولفت 
خطة م�شروع تط�ير املدار�س، حيث �شيتم االنتهاء منها قبل البدء العام 
الدرا�شي اجلديد، الفتاً اإىل مت البدء بتنفيذ اأعمال ال�شيانة ال�شاملة خالل 
اإدارة  املن�شاآت التعليمية، حيث قامت  اإدارة  عام 2017 وذلك �شمن خطة 
البنية  تط�ير  وزارة  �شتق�م  التي  امل��دار���س  ب��اأع��داد  خطة  ب��شع  املن�شاآت 
اأعمال �شحية وكهربائية  27 مدر�شة تت�شمن   : التحتية ب�شيانتها وهي 

ومدنية ومن املت�قع االنتهاء منها قبل البدء بالعام الدرا�شي اجلديد.
�شركات   3 مع  تعاقدت  ال���زارة  اأن  اإىل  لفت  ال�قائية،  لل�شيانة  وبالن�شبة 
التعليمية  املن�شاآت  اإبقاء  ل�شمان  ووقائية  دوري��ة  �شيانة  لعمل  متخ�ش�شة 
حيث  واملثالية  الكاملة  الت�شغيلية  حالتها  يف  التعليمية  املناطق  جلميع 
تت�شمن االأعمال الكهروميكانيكية واملدنية ل����� 417 مدر�شة م�زعة على 

ال�شيا�شات  خمتلف  تط�ير  اإىل  الرامية  ا�شرتاتيجيتها  مع  يتما�شى  مبا 
الرتب�ية والبيئة التعليمية مبا يت�افق مع اأف�شل املعايري العاملية لتك�ين 

حميط تعليمي جاذب وحمبب للطلبة.
اإط��ار �شعي وخطط وزارة  تاأتي يف  التح�شينات  اأنه تلك  اإىل  وذهب معاليه 
الرتبية والتعليم الرامية لرت�شيخ  وعي وثقافة �شحية �شليمة عند الطلبة 
من خالل فتح باب املمار�شة امليدانية  لديهم  عرب تلك القاعات  لتطبيق 
ما اكت�شب�ه من معل�مات نظرية  ب�شكل عملي مدرو�س وفقا الأعلى املعايري 

املتبعة يف ذلك املجال.
 

مادة الرتبية الأخالقية
اآل  ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شم�  اإنه بت�جيهات كرمية من �شاحب  وقال 
�شتطلق  امل�شلحة،  للق�ات  االأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي  عهد  ويل  نهيان، 
اأب�ظبي  عهد  ويل  دي����ان  م��ع  امل�شرتكة  خطتها  والتعليم  الرتبية  وزارة 
�شمن  االأخ��الق��ي��ة«  الرتبية  »م��ادة  الإدراج  التعليمية  والهيئات  واملجال�س 
املناهج واملقررات الدرا�شية للعام الدرا�شي 2017-2018، والذي يهدف 
بدوره اإىل بناء ال�شخ�شية وغر�س القيم االأخالقية ورعاية املجتمع وثقافة 
اإىل اأن املنهاج  �شيطبق يف كافة مدار�س الدولة  املحبة واالح��رتام، م�شرياً 
احلك�مية واخلا�شة من ال�شف االأول اإىل ال�شف التا�شع يف العام الدرا�شي 

.2018-2017
 

الرقابة على املدار�ض
االإجرائية  االأدل���ة  كافة  اإع���داد  ا�شتكمال  اإن��ه مت  ق��ال  الرقابة،  وع��ن قطاع 
املبكرة  الطف�لة  العام والعايل وم�ؤ�ش�شات  التعليم  للرقابة على م�ؤ�ش�شات 
مت  اأن��ه  اإىل  م�شرياً  املقبل،  الدرا�شي  العام  من  ب��دءاً  تفعيلها  �شيتم  والتي 
اال�شرتاتيجية  بالت�جهات  وربطها  الرقابية  وال��ن��م��اذج  املعايري  تط�ير 
الدولة  يف  التعليمية  امل�ؤ�ش�شات  ك��اف��ة  ام��ت��ث��ال  ل�شمان  ل��ل���زارة،  امل��ط���رة 
لل�شيا�شات والل�ائح والنظم املعتمدة. وتعزيز ج�دة وكفاءة وح�كمة االأداء 
التعليمي والرتب�ي يف الدولة و�ش�اًل اىل الريادة املن�ش�دة يف اأداء امل�ؤ�ش�شات 

التعليمية.
ال��ذي مت  االل��ك��رتوين  نظامه  اإط��الق  ب�شدد  الرقابة  اأن قطاع  اإىل  ولفت 
تط�يره مبا يت�افق مع اأف�شل املمار�شات املعم�ل بها عاملياً �شعياً اىل الغاء 
النماذج والتقارير ال�رقية واأمتتة كافة العمليات الرقابية وت�حيد اأدواتها 
لروؤ�شاء  م��شعة  �شالحيات  منح  ع��رب  وذل���ك  الرقابية  ال��ف��رق  ك��اف��ة  ب��ن 
اأق�شام الرقابة يف املناطق التعليمية لتخطيط ومتابعة العمليات الرقابية 
مدار  على  ودقيقة  �شاملة  رقابية  تقارير  ت�فري  على  النظام  �شيعمل  كما 

ال�شاعة.
مفه�م  تطبيق  املقبل  الدرا�شي  العام  من  ابتداًء  �شيتم  باأنه  معاليه  واأف��اد 
املدار�س  يف  من�شقن  تاأهيل  الدولة عرب  مدار�س  كافة  الذاتية يف  الرقابة 
الرقابية  والعنا�شر  وامل��ج��االت  باملعايري  وتعريفهم  واخلا�شة  احلك�مية 
ل�شيا�شات  امتثالها  مدى  درا�شة  على  التعليمية  امل�ؤ�ش�شات  ت�شجيع  بهدف 
االلكرتوين  النظام  وبا�شتخدام  م�شتقل  ب�شكل  ال�����زارة  ون��ظ��م  وق���ان��ن 
املط�ر لقطاع الرقابة وذلك متهيداً للزيارة الرقابية من قبل فرق الرقابة 

ومبا ي�شمن اال�شتثمار االأمثل لل�قت املخ�ش�س لتنفيذ الزيارة الرقابية.
 

الهتمام بريا�ض الأطفال
اأولت  ال����زارة  اأن  لها،  مداخلة  يف  املهريي  جميلة  معايل  اأك��دت  ب��دوره��ا، 
تلك  باأهمية  الرتبية  من  اإميانا  االأط��ف��ال  ريا�س  ملرحلة  خا�شا  اهتماما 
ال�زارة  اإذ ط�رت  تليها،  التي  التعليم  تط�ير خمتلف مراحل  املرحلة يف 
منا�شبة  تعلم  م�شادر  و�شممت  االأط��ف��ال،  ريا�س  ملرحلة  خا�شة  مناهج  
ورغباتهم  اهتماماتهم  حت��اك��ي  بحيث  امل��رح��ل��ة  تلك  يف  الطلبة  الأع��م��ار 
االأطفال يف  مهارات  تط�ير  على  تعكف  ال���زارة  اأن  اإىل  م�شرية  العمرية، 
برنامج  تنفيذ  م��ع  ب��ال��ت���ازي  االإجن��ل��ي��زي��ة،  واللغة  العربية  اللغة  م��ادت��ي 
تدريب تخ�ش�شي ملعلمي ريا�س االأطفال ل�شمان حتقيق النتائج املرج�ة.

الدرا�شي  العام  املعلم  رخ�شة  الإط��الق  ال���زارة  ت�جه  اإىل  معاليها  ولفتت 
تط�ير  عملية  ا�شتمرارية  �شمان  خاللها  م��ن  ال����زارة  تهدف  اإذ  املقبل، 
مهارات املعلمن ورفدهم بتجارب واأدوات ت�شهم يف حتقيق جممل اخلطط 
تاليا  ي�شب  مبا  التعليمية  الكفاءات  وا�شتقطاب  الرتب�ية،  وال�شيا�شات 
الرتب�ية  امل�شتهدفات  وحتقيق  ل��ل���زارة  الطم�حة  االأه����داف  خ��دم��ة  يف 

املت�خاة.
اأن وزارة الرتبية و�شعت خطة حمكمة لتدري�س مادة  واأو�شحت معاليها 
الرتبية االأخالقية العام الدرا�شي املقبل، اإذ قامت ال�زارة بتعين من�شقن 
بتدري�س  �شيق�م�ن  الذين  املعلمن  لكافة  تدريبية  ن���اة  ليك�ن�ا  للمادة 
املادة للطلبة الحقا، م�شرية اإىل اأهمية مادة الرتبية االأخالقية يف اإر�شاء 
م�شرية  املدر�شي،  املجتمع  يف  لتج�شيدها  ال����زارة  ت�شعى  قيمية  منظ�مة 
معاليها اإىل اأن ال�زارة و�شعت معايريا عند اختيارها ملدر�شي املادة ارتكزت 

على مدى قدرتهم على ت��شيل اأفكار املادة وتطبيقاتها للطلبة.
على  رك��زت  املقبل  الدرا�شي  للعام  ا�شتعداداتها   �شمن  ال����زارة  اأن  وبينت 
امل�شتهدفن  الطلبة  قائمة  وو�شعت   للطلبة  االك��ادمي��ي  االإر���ش��اد  اأهمية 
باالإر�شاد االكادميي بحيث تبداأ بتقدمي االإر�شاد للطلبة ابتداء من ال�شف 
التا�شع بغية تعريف الطلبة بالتخ�ش�شات االكادميية يف املرحلة اجلامعية، 
امل�شتقبلية  الت�جهات  على  الطلبة  م��دارك  فتح  يف  تاليا  �شي�شهم  ما  وه� 
ل�ش�ق العمل وخدمة خطط الدولة الطم�حة يف االنتقال لع�شر االقت�شاد 
اجلامعات  من  بطلبة  �شت�شتعن  ال���زارة  اأن  اإىل  معاليها  م�شرية  املعريف، 

ليك�ن�ا ع�نا لل�زارة يف جمال االر�شاد االأكادميي.
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اأخبـار الإمـارات

�شرطة راأ�ش اخليمة ت�شتعر�ش املوؤ�شرات اجلنائية 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

تراأ�س الل�اء علي عبد اهلل بن عل�ان النعيمي قائد عام �شرطة 
راأ�س اخليمة، اجتماع اللجنة االإ�شرافية الُعليا مل�شروع » حماية 
الإدارة  الُعليا،  االإ�شرافية  اللجنة  اأع�شاء  بح�ش�ر  اخلام�س،   «
وتطبيق م�شروع االأنظمة التقنية الأمن املن�شاآت » نظام حماية 
» �شمن القرار رقم 68 لعام 2017م، وذلك بهدف مناق�شة 
التقنية الأمن  اجن��ازات الفرق �شمن م�شروع تطبيق االأنظمة 

املن�شاآت  » حماية » احد اأهم النظم االأمنية يف االإمارة. 

وا�شتعر�س االجتماع اجنازات فرق عمل جلنة م�شروع حماية 
والفريق  االإداري،  وال��ف��ري��ق  االأم��ن��ي،  ال��ف��ري��ق  م�شت�ى  على 
االإع���الم���ي، وال��ف��ري��ق ال��ت��ق��ن��ي، وف��ري��ق ال��رتاخ��ي�����س، ك��م��ا مت 
اجلنائية  بامل�ؤ�شرات  يتعلق  فيما  االأداء  م�ؤ�شرات  ا�شتعرا�س 

وامل�ؤ�شرات املرورية املرتبطة مب�شروع حماية.
وا�شاد �س قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة، باجله�د التي تبذلها 
اأف�شل  وف��ق  القان�ن،  وتطبيق  لتفعيل  اخليمة،  راأ���س  �شرطة 
االإ�شرافية  اللجنة  اأع�شاء  االأمنية، م�جهاً  واملعايري  االأهداف 
»، ب�شرورة  العمل ب�شكل م�شتمر على  الُعليا مل�شروع » حماية 

متابعة وتنفيذ نظام حماية وتطبيقه باأف�شل م�شت�ى مطل�ب، 
والتعاون  به،  واالرتقاء  العمل  اآليات  وذلك من خالل تط�ير 

الإزالة كافة العقبات يف العمل االأمني وال�شرطي.
كمتطلب  االأمنية  البيئة  وتعزيز  دعم  �شرورة  �شعادته  م�ؤكداً 
ملحاور  وف��ق��اً  اال���ش��ت��ث��م��ار  دع���م  وت�شجيع  التنمية،  يف  اأ���ش��ا���ش��ي 
واأهداف الت�جه االإ�شرتاتيجي حلك�مة راأ�س اخليمة، مبكافحة 
اجلرائم املجه�لة وخف�س ن�شبتها اإىل احلد االأدنى، مبا يكفل 
رفع  يف  ال�طنية  واأجندتها  2021م  االم��ارات  روؤي��ة  حتقيق 

ن�شبة ال�شع�ر باالأمان.

بح�ضور ال�ضيخة عزة النعيمي واأ�ضر الأيتام  

لالأيتام  درهما  خريية النعيمي تنفذ م�شروع ب�شمة  بدعم من موؤ�ش�شة حممد بن را�شد لالأعمال اخلريية مببلغ وقدره 861000 

 نادي راأ�ش اخليمة يظهر اإبداعات املراأة الإماراتية 

يف اإطار عام اخلري وعام “زايد” 

والعقابية  الإ�شالحية  املوؤ�ش�شات  نزيالت  جمل�ش �شباب هيئة تنمية املجتمع بدبي ينظم مبادرة  “فرحة عيد” لأبناء 

»�شحة دبي« حتدد �شاعات العمل يف من�شاآتها خالل عطلة عيد الأ�شحى

 •• عجمان-الفجر:

متا�شيا مع اهداف م�ؤ�ش�شة حميد 
بن را�شد النعيمي اخلريية ودورها 
املن�ط بفئات متعددة من املجتمع 
اهلل  عبد  بنت  ع��زة  ال�شيخة  قامت 
النعيمي مدير عام امل�ؤ�ش�شة بت�زيع 
من  �شخي  ب��دع��م  ل��الأي��ت��ام  عيدية 
م�ؤ�ش�شة حممد بن را�شد لالأعمال 
مببلغ  واالإن���������ش����ان����ي����ة  اخل�����ريي�����ة 
وك�ب�نات  دره�����م   861،000
املبارك  اال����ش���ح���ى  ع��ي��د  م��الب�����س 
»ب�شمة  م�������ش���روع  ����ش���م���ن  وذل�������ك 
امل�ؤ�ش�شة  ت��ت��ب��ن��اه  ال����ذي  ل��الأي��ت��ام« 
لتلبية متطلبات هذه الفئة املهمة 
والتي يف احتياج الندماج دائم مع 
االيتام  ع���دد  وب��ل��غ  املجتمع  اف����راد 

م���ع اق��ران��ه��م وت��ع��زي��ز روح امل����دة 
حتى  كبري  م�شت�ى  على  واالخ���اء 
اح�شا�شهم  ال����ق���ت  م���ع  ي��ت��ال���ش��ى 
باليتم، م�شرية اىل اهمية التكاتف 
اال�شر  ه�����ذه  ل���رف���ع���ة  امل��ج��ت��م��ع��ي 
باالحاديث  ع��م��ال  ب��ه��ا  وااله��ت��م��ام 
يتما�شى  ومب���ا  ال�شريفة  ال��ن��ب���ي��ة 
مع نهج دولتنا الرامية اىل تر�شيخ 
مفه�م اخلري  على رب�ع املعم�رة. 
ب��دور م�ؤ�ش�شة حممد بن  وا���ش��ادت 
را�شد ال مكت�م لالأعمال اخلريية 
على دعمهم لفئة االيتام ورعايتهم 
ونثمن  ون�شكر  املنا�شبات  كافه  يف 
وم�شاهمتهم  املثمرة  اجله�د  تلك 
امل�شاريع  ه����ذه  م��ث��ل  يف  ال��ف��اع��ل��ة 
اخلريية مما ينتج عنها املزيد من 

و�شائل  الدعم للفئات امل�شتحقة. 

فعالية م�شروع ب�شمة والتي حتمل 
ان�شانيه  م�����ش��ام��ن  ط��ي��ات��ه��ا  يف 
حممد  م�ؤ�ش�شة  م��ن  بدعم  وذل��ك 
لالأعمال  م��ك��ت���م  ال  را����ش���د  ب���ن 
اخل����ريي����ة وت����ه����دف امل�����ب�����ادرة اىل 
وم�شاعدتهم يف  االيتام  ا�شر  اعانه 
اجل  من  االي��ت��ام  م�شاريف  حتمل 
ور�شم  قل�بهم  يف  البهجة  ادخ���ال 
املحتاجن  وج���ه  على  االبت�شامة 
و�شملت قائمه االيتام وم�شاركتهم 
ملبدا  ال�شعيد حتقيقا  العيد  فرحه 

التكافل االجتماعي. 
وا����ش���اف���ت ان رع���اي���ة االي���ت���ام من 
ال���ت���ي ح���ث عليها  اج����ل االع����م����ال 
دي���ن���ن���ا احل���ن���ي���ف وج���ع���ل ل���ه���ا من 
تق�م  ولهذا  االج��ر منزله عظيمه 
امل�ؤ�ش�شة بكفالة االيتام يف �شغرهم 

م�شاركه  متت  واي�شا  يتيما   273
االأح���م���ر وعددهم  ال���ه���الل  اأي���ت���ام 
50 يتيما يف احلفل الذي نظمته 
فندق  يف  اخلريية  حميد  م�ؤ�ش�شة 
ع��ج��م��ان ����ش���راي واع������رب االأي���ت���ام 
و�شعادتهم  فرحتهم  عن  وا�شرهم 

بهذه العيدية. 
عبداهلل  بنت  ع��زة  ال�شيخة  وقالت 
النعيمي مدير عام م�ؤ�ش�شة حميد 
ب���ن را����ش���د ال��ن��ع��ي��م��ي اخل���ريي���ة يف 
كلمتها التي القتها يف احلفل الذي 
مل�����ش��روع ب�شمة  امل���ؤ���ش�����ش��ة  ن��ظ��م��ت��ه 
ال���ي����م يف هذه  ل���الأي���ت���ام جن��ت��م��ع 
االأي��ام املباركة من ايام الع�شر من 
قليله  اي��ام  وبعد  احلجه  ذي  �شهر 
اال�شحى  ع���ي���د  ن�����ش��ت��ق��ب��ل  ����ش����ف 
نحيي  املنا�شبة   ول��ه��ذه  ال�شعيد. 

�شباب  وي�����ش��ب��ح���ا  ي���ك���ربوا  ح��ت��ى 
ووجهت  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  وج���ي���ل  ال���غ���د 
ك��ل��م��ت��ه��ا ل���الأي���ت���ام ل��ت��ح��ث��ه��م على 
ال��ع��ام الدرا�شي  اجل��د وامل��ث��اب��رة يف 
اجل���دي���د م���ج��ه��ه ح��دي��ث��ه��ا لنيل  
ن�شيحتها   وقدمت  الدرجات  اعلى 
ب��ال��ق��ي��م والدين  ب���االل���ت���زام   ل��ه��م 
الدولة  رم��ز  فانتم  ال���ط��ن  وح��ب 
وع���م���اده���ا  واك�����دت ال�����ش��ي��خ��ة عزة 
بنت عبد اهلل النعيمي على �شرورة 
ام�س  الأن��ه��م يف  ب��االأي��ت��ام  االهتمام 
وال�ق�ف  الطيبة  للكلمة  احلاجة 
بداخلهم  ن��ن��م��ي  ح��ت��ى  ب��ج���اره��م 
لل�طن،  واالنتماء  ال�طنية  معنى 
لي�س  �ش�ؤونهم  متابعة  علينا  كما 
وامنا  الدينية  املنا�شبات  يف  فقط 
الندماجهم  ملحة  ح��اج��ة  يف  ه��م 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

اخليمة  راأ������������س  ن���������ادي  اح����ت����ف����ى 
ال���ري���ا����ش���ي ال���ث���ق���ايف ب���ي����م امل������راأة 
ب�ش�اعد  ح��دث  بتنظيم  االماراتية 
ن�����ش��اء اإم���ارات���ي���ات م���ن االأل�����ف اىل 
امل�شافري  م�����زة  ب��ح�����ش���ر  ال���ي���اء،  
الثقايف  راأ���س اخليمة  مديرة مركز 
وامل��ع��ريف، اإذ ن��ظ��م  احل���دث برعاية 
دائ���رة اجل��م��ارك يف راأ����س اخليمة،  
�شابة  اإماراتية  رواي��ة  بت�زيع  وب��داأ 
اأول  ت�قيع لروايتها  �شهد النادي  
دعماً الإبنة االمارات الكاتبة، كما مت 
احل�ش�ر  مب�شاركة  ريا�شي  عر�س 
لياقة  مدربة  يد  حتت  الن�شاء  من 
ب��دن��ي��ة اإم��ارات��ي��ة، ك��م��ا ك���ان تقدمي 
من  اجلماعي  واالإف��ط��ار  ال�شيافة 
املجال  دخ���ل���ن  اإم����ارات����ي����ات  اإع�������داد 

باحرتافية.  
�شامل  ع���ائ�������ش���ة  ال���ك���ات���ب���ة  ووق����ع����ت 
بعن�ان  االأوىل  رواي��ت��ه��ا  ال�����ش��ح��ي 
احلفل،  بداية  يف  الك�اكب«  »�شراع 
ريا�شي  ع���ر����س  ت���ق���دمي  مت  ك���م���ا 
البدنية  اللياقة  م��درب��ة  مب�شاركة 
االماراتية منى الدبل، فيما �شاركت 
م�����ش��اري��ع وط��ن��ي��ة يف دع���م احلدث 
كم�شروع  مطعم وب�فيه اجل�هرة، 
وزارة  واإن���ت���اج  ال�شلطانة،  و���ش���ي��ت 

تعدينا مرحلة متكن املراأة، وحالًيا 
خالل  من  املجتمع  لتمكن  ن�شعى 
امل�����راأة.  واأ����ش���ادت  م����زة امل�شافري 
اخليمة  راأ�������س  ن�����ادي  ب��اح��ت��ف��ال��ي��ة 
ال��ري��ا���ش��ي ال��ث��ق��ايف يف ي�����م امل�����راأة 
االماراتية، اإذ جميع فقرات احلفل 
املراأة  ت�شجيع  ه��دف  على  تنط�ي 
امل�شاهمة يف ت�زيع رواية  ب��دًءا من 
طريقها،  بداية  يف  اإم��ارات��ي��ة  كاتبة 
الريا�شي  ال��ع��ر���س  خ���الل  م��ن  اأو 
االإماراتية   امل���درب���ة  ق��دم��ت��ه  ال����ذي 
تعاون  اأهمية  الدبل، م��شحاً  منى 
االإماراتية  دع��م  يف  اجل��ه��ات  جميع 
وق��ال��ت ح�شة  امل��ج��االت.  يف جميع 
الثقافية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ش��ة  ���ش��ي��ف 
راأ���س اخليمة  ن��ادي  االجتماعية يف 
باملراأة  اح��ت��ف��اًء  ال��ث��ق��ايف،  الريا�شي 
االم���ارات���ي���ة، خ�����ش�����ش��ن��ا  يف ي�مها 
ال�شيخة  ���ش��م���  اإل���ي���ه  دع����ت  ال�����ذي 
فاطمة بنت مبارك رئي�شة االحتاد 
جمعت  احتفالية  ال��ع��ام،  الن�شائي 
االماراتية  للمراأة  الثقايف  االإن��ت��اج 
و املتمثل  ب��دع��م وج��ه ج��دي��د على 
على  حر�شنا  كما  االأدبية،  ال�شاحة 
م�����ش��ارك��ة امل��درب��ة االم��ارات��ي��ة منى 
فيه  �شاركت  ريا�شي  بعر�س  الدبل 
احلفل  وختمنا  امل��دع���ات،  معظم  
بتدريبات على الدراجات اله�ائية. 

ك�ن  جميعاً،  علينا  واجب  اإبداعها، 
امل�����راأة ت��ت��ح��م��ل م�����ش���ؤول��ي��ات عظام 
اأن  ميكن  وبت�شجيعها  املجتمع،  يف 
عليها  الطريق  اخت�شرنا  قد  نك�ن 
املجتمع  تنمية  م�ش�ؤولية  لتحمل 
دور  م��شًحا  ومهاراتها،  باإبداعها 
يتق�شر  ال  احل���ك����م���ي���ة  اجل����ه����ات 
تلك  يف  العاملة  امل�ظفة  دع��م  على 

ال���ب���ي���ئ���ة وال���ت���غ���ي���ري امل���ن���اخ���ي من 
التم�ر املحلية والذي ت�شرف عليه 
احلفل  وختم  اإماراتيات،  م�ظفات 
اله�ائية.   ب��ال��درج��ات  مب�����ش��اب��ق��ات 
املحرزي  حم��م��د  ال���دك���ت����ر  وق�����ال 
م���دي���ر دائ������رة اجل����م����ارك يف راأ�����س 
االماراتية   امل���راأة  دع��م  اأن  اخليمة، 
واإت�����اح�����ة ال���ف���ر����ش���ة ل���ه���ا الإظ���ه���ار 

اجلهات، اإمنا يجب اأن يتعدى لدعم 
ت�ؤدي  اأن  ال��ت��ي ميكن  ال��ف��ر���س  ك��ل 
بدعم  ال�شيا�شية  قيادتنا  اإىل هدف 
املراأة لتمكينها من تنمية املجتمع، 
ال�شم�  ���ش��اح��ب  فيها  وج���ه  وال��ت��ي 
اآل  مكت�م   ال�شيخ حممد بن را�شد 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
ال�زراء حاكم دبي حينما  قال نحن 

موا�شالت عجمان متدد مواعيد احلافالت يف اإجازة العيد

مركز تنمية املعرفة ي�شت�شيف جل�شة 
حوارية للمراأة الإماراتية

•• عجمان : الفجر 

م�ؤ�ش�شة امل�ا�شالت العامة عجمان ت�شتقبل اإجازة عيد 
العام  النقل  حافالت  م�اعيد  متديد  املبارك  االأ�شحى 
جلميع  الليل  منت�شف  اإىل  م�شاًء  العا�شرة  ال�شاعة  من 
اخلط�ط الداخلية واخلارجية تلبية ملتطلبات اجلمه�ر 
م�شتخدمي  عند  الر�شا  معدالت  اعلى  حتقيق  بهدف 

و�شائل النقل العام داخل وخارج االإمارة.
امل�ا�شالت  ل�تاه مدير عام م�ؤ�ش�شة  واأكد عمر حممد 
العامة باالإنابة اأن امل�ؤ�ش�شة تعمل على قدم و�شاق ملتابعة 
املحددة  امل�اعيد  االأعمال وانتظام احلافالت على  �شري 
امل��ب��ارك، باالإ�شافة اإىل  خ��الل ف��رتة اج��ازة عيد الفطر 
دور مركز التن�شيق والتحكم الذي يق�م باإدارة اال�شط�ل 
ومتابعة طلبات اجلمه�ر،  ال�شكاوى وحلها  وال��رد على 
كما يق�م بعمليات حجز وت�زيع مركبات االأجرة بجميع 

ف��ئ��ات��ه��ا، لعمل ال����الزم ول��ت��ع��زي��ز ���ش��ري ال��ع��م��ل يف �شبيل 
حتقيق ر�شا اجلمه�ر

طرحتها  ال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة  التطبيقات  اأن  ل���ت��اه  وا���ش��اف 
امل�ؤ�ش�شة مع بداية هذا العام قد حققت الهدف املرج� 
ان�اعها  بجميع  االج��رة  مركبات  طلب  حيث  من  منها 
من  حر�شا  وذل���ك  الهمم  ا���ش��ح��اب  م��رك��ب��ات  فيها  مب��ا 
والعمل  املجتمع  مع  االيجابي  التفاعل  على  امل�ؤ�ش�شة 

على التط�ير امل�شتمر يف تنمية و�شائل النقل العام
اإدارة  مدير  املطرو�شي  �شقر  اأحمد  او�شح  جانبه  ومن 
لتحقيق  ق��دم��ا  بال�شعي  امل�ؤ�ش�شة  ح��ر���س  ال��ع��ام  النقل 
النقل  و�شائل  م�شتخدمي  عند  الر�شا  م��ع��دالت  اأع��ل��ى 
وامل���ا���ش��الت خا�شة يف ف��رتات االج���ازات وذل��ك ملراعاة 
التنقل داخل وخ��ارج االإم��ارة مما يحتاج متديد ال�قت 
املرتتبة  الكثافة  ال�شتيعاب  الليل  منت�شف  بعد  ما  اإىل 

على التنقل يف االجازة

•• را�س اخليمة - الفجر

نظم مركز وزارة الثقافة وتنمية املعرفة براأ�س اخليمة 
والذي  االإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  ي���م  جل�شة ح���اري��ة مبنا�شبة 
اأغ�شط�س من كل عام مب�شاركة د. خالدة   28 ي�شادف 
املن�ش�ري وبح�ش�ر 60 م�شاركة من م�ظفات اجلهات 

االحتادية واملحلية واأفراد املجتمع باالإمارة.
ت�شمنت اجلل�شة عدة حماور اأهمها دور املراأة يف جماالت 
العمل ال�طني وو�ش�لها الأرفع منا�شب القيادة العليا، 
امل�شلحة  ال��ق���ات  مثل  الع�شكري  املجال  يف  وانخراطها 
جميع  وت���ف��ر  واالأم����ن،  وال�شرطة  ال�طنية  واخل��دم��ة 
االإمكانات التي �شاهمت يف دخ�ل املراأة جمال االأعمال 
دور  مناق�شة  مت  كما   اخلا�شة.  امل�شاريع  واإدارة  احل��رة 
يف  ال���ا���ش��ح��ة  وب�شمتها  التعليمية   العملية  يف  امل����راأة 

تربية االأجيال وتر�شيخ اله�ية واالنتماء لدى اأبناء هذا 
ال�طن. 

ت��ف��اوت��ت م�����ش��ارك��ات احل�����ش���ر م��ن خ���الل اإل���ق���اء بع�س 
بع�س  يف  االأم���ث���ل���ة  اأروع  وط�����رح  ال�����ش��ع��ري��ة  االأب����ي����ات 
ال�شخ�شيات االإماراتية باالإ�شافة اإىل معر�س م�شاحب 
اتاح الفر�شة الأ�شحاب امل�شاريع واالأعمال احلرة بعر�س 

جتربتهن يف هذا املجال.
ومن جانبه �شرحت ال�شيدة م�زة �شامل امل�شافري مدير 
بي�م  االحتفال  اأن  واملعريف  الثقايف  راأ���س اخليمة  مركز 
قيادتنا  م��ن  وتكرمياً  تقديراً  يعترب  االإم��ارات��ي��ة  امل���راأة 
قدمته  ملا  االإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  ب��دور  واهتمامها  الر�شيدة 
ال�ش�ء على  ي�شلط  و  امل��ج��االت،  كافة  م��ن جن��اح��ات يف 
قدراتها وم�شريتها احلافلة باالإجنازات ودورها الفعال 

يف املجتمع. 

الكاتبة عائ�ضة �ضامل ال�ضحي توقع بكورة اإنتاجها ويف ال�ضورة موزة امل�ضافري .

•• دبي-الفجر:

نظم جمل�س ال�شباب التابع لهيئة تنمية املجتمع يف دبي املبادرة 
اأبناء  ت�شتهدف  وال��ت��ي  عيد”،  “فرحة  التط�عية  االجتماعية 
من  بدبي،  واالإ�شالحية  العقابية  امل�ؤ�ش�شات  يف  النزيالت  وبنات 
التفاعلية  االأن�شطة  من  العديد  ت�شمنت  ميدانية  زي��ارة  خ��الل 
والرتفيهية، وت�زيع هدايا العيد عليهم واإدخال الفرح والبهجة 

اإىل قل�بهم، يف اإطار مبادراتها لعام اخلري وعام “زايد”. 
الهيئة،  املبادرة م�شاركة وا�شعة من م�ظفي ومتط�عي  و�شهدت 
الرتفيهية  والفعاليات  ال�ر�س  �شل�شلة من  بتنظيم  قام�ا  الذين 
ت�زيع  تخللها  التي  امل�شابقات  تنظيم  اإىل  باالإ�شافة  لالأطفال، 
الهيئة،  �شركاء  م��ع  بالتعاون  وذل��ك  امل��رح��ة،  وال��ع��رو���س  الهدايا 

اأب���ن���اء ن��زي��الت م�ؤ�ش�شة  70 ط��ف��اًل م��ن  ومب�����ش��ارك��ة م��ا ي��ق��ارب 
دبي   االإ�شالحية. والعقابية  وقال �شعيد احمد الطاير، املدير 
 ، الهيئة  يف  االجتماعي  والتط�ير  التخطيط  لقطاع  التنفيذي 
اإط��ار مبادرات عام اخلري واإعالن  الهيئة باالإنابة: يف  مدير عام 
التي  املجتمعية  امل��ب��ادرات  اإيجاد  اإىل  الهيئة  ت�شعى  “زايد”،  عام 
ت�شتهدف جميع فئات املجتمع دون ا�شتثناء، وتق�ية اأوا�شر التعاون 
ومد ج�ش�ر الت�ا�شل بن كافة اأطياف املجتمع، واإيجاد الفر�س 
واملن�شات املثالية لزيادة التالحم املجتمعي والعمل التط�عي، ويف 
باأنف�شهم،  املبادرة  ال�شباب على ت�يل زمام  ال�قت نف�شه، ت�شجيع 
هم  ملن  واالجتماعية  التط�عية  والفعاليات  االأن�شطة  وت�جيه 
بحاجة اإليها.  ويف هذا االإطار قالت حليمة حممد، رئي�س جمل�س 
ثمرة  ه��ي  عيد”  “فرحة  م��ب��ادرة  املجتمع:   تنمية  هيئة  �شباب 

جه�د جمل�س ال�شباب يف ا�شتقطاب الفر�س التط�عية واملبادرات 
بهم،  املحيطة  الظروف  كانت  مهما  االأطفال  لدعم  االجتماعية 
نزيالت  اأب��ن��اء  م��ن  ال�شغار  ق��ل���ب  اإىل  والبهجة  ال��ف��رح  وادخ����ال 
ال�شج�ن من خالل ف�شاءات من الفرح وااليجابية، التي ت�شهم 
اأن�شطة  يف  وا�شراكهم  اال�شتيعابية،  مداركهم  م�شاحات  زي��ادة  يف 
تفاعلية ايجابية، يف �شبيل زيادة دجمهم يف املجتمع.” وت�شمنت 
واأنا�شيد  اأه��ازي��ج  وترديد  وم�شرحية،  غنائية  فقرات  الفعاليات 
العيد، وم�شابقات ريا�شية وت�زيع احلل�ى والهدايا وك�ش�ة العيد 
على االأطفال، يف ج� ميل�ؤه الفرح وال�شرور ببهجة العيد، حيث 
الذين  واالأط��ف��ال،  النزيالت  من  كبرياً  ا�شتح�شاناً  املبادرة  القت 
ارت�شمت البهجة على وج�ههم، مت�جهن بال�شكر ملجل�س �شباب 

هيئة تنمية املجتمع على مبادرتهم اللطيفة. 

•• دبي-وام:

يف  العمل  و�شاعات  م�اعيد  ام�س  دبي  ال�شحة يف  هيئة  اأعلنت 
جميع امل�شت�شفيات واملراكز ال�شحية والتخ�ش�شية التابعة لها 
خالل عطلة عيد االأ�شحى املبارك. وكلفت الهيئة - يف تعميم 
لها - اإدارات امل�شت�شفيات واملراكز ال�شحية وال�حدات التنظيمية 
املعنية ب��شع جداول املناوبات ونظام اال�شتدعاء وفقا ملتطلبات 

كل  ل��دى  ال�شاعة  م��دار  على  العمل  ا�شتمرار  ل�شمان  العمل 
منها. واأ�شدر قطاع خدمات الرعاية ال�شحية االأولية يف هيئة 
ال�شحة يف دبي تعميما اإداريا حدد فيه �شاعات العمل يف مركز 
ال�شاعة خالل عطلة  ال�شحي على مدار  الرب�شاء وند احلمر 
كافة  ال�شحية  امل��راك��ز  �شتك�ن  بينما   . امل��ب��ارك  االأ�شحى  عيد 
مغلقة خالل الفرتة من 31 اأغ�شط�س اجلاري وحتى الثالث 
الذي  ال�شحي  اللي�شيلي  مركز  با�شتثناء  املقبل  �شبتمرب  من 

الثاين  اأغ�شط�س وحتى   31 الفرتة من  �شيك�ن مغلقا خالل 
من �شبتمرب على اأن يعاود العمل ي�م الثالث من �شبتمرب من 

ال�شاعة الثامنة �شباحا وحتى الثالثة بعد الظهر.
واأعلن قطاع خدمات امل�شت�شفيات يف الهيئة اأن العمل يف اأق�شام 
ولطيفة  ورا�شد  “دبي  الهيئة  م�شت�شفيات  جميع  يف  الط�ارئ 
االإ�شابات  مركز  فيها  مبا  ال�شاعة  م��دار  على  �شيك�ن  وحتا” 

واحل�ادث يف م�شت�شفى را�شد .
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•• حتقيق: رم�صان عطا

�شريك  ال  لبيك  لبيك..  اللهم  لبيك   (
لك لبيك.. اإن احلمد والنعمة لك وامللك 
ال �شريك لك( اإنها كلمات عظيمة تلهج 
الرحمان بن جنبات  قل�ب �شي�ف  بها 
امل�شلمن  اأنظار  املقد�شة وتت�جه  الديار 
اإىل جبل عرفات حيث ال�ق�ف العظيم 
ب��ن ي���دي اهلل ت��ع��اىل يف خ�����ش���ع وتذلل 

وطلب للمغفرة والرحمة. 
فال تف�شلنا �ش�ى اأيام قليلة عن م��شم 
احلج الذي يعترب اأعظم ركن من اأركان 
االإ�شالمية  االأم����ة  وحت��ت��ف��ل   ، االإ����ش���الم 
له  لي�س  ف��م��ن  امل��ب��ارك  االأ���ش��ح��ى  بعيد 

حظ احلج ي�شتقبل العيد مع العائلة.
املختلفة  الطق��س  على  نتعرف  ولكي   
التي يتبعها كل بيت عربي �شاألنا بع�س 
اأهم  على  نتعرف  لكي  املجتمع  �شرائح 
اأيامهم  يف  اال�شتعدادات وكيف يق�ش�ن 
التهاين  اأج��م��ل  الفجر  ،وت��ر���ش��ل  العيد 
املبارك  االأ�شحى  عيد  حلل�ل  لقرائها 

اأعادة اهلل عليكم باليمن والربكات . 
م�ضاهدة الذبح 

معلمة  �شالم  هالة  حتدثنا  البداية  ويف 
بالرتبية والتعليم حيث تق�ل: االإمارات 
ل��ه��ا ط��ق������س ج��م��ي��ل��ة ل��الح��ت��ف��ال بعيد 
ي�شتقبل  م�شلم  ك��ل  وك���ع���ادة  االأ���ش��ح��ى 
العيد بذبح االأ�شحية ونحر�س دائما ان 
مبا�شرتا  العيد  �شاله  بعد  الذبح  يك�ن 
على  و�شعادة  فرحة  للعيد  تعطي  وه��ي 

اأفراد االأ�شرة. 
 ، امل�شرين  مالين  يحتفل  م�شر  ويف 
م��ن اخل�ش�ع  اأج�����اء  االأ���ش��ح��ى يف  بعيد 
امل�شاجد  مت���ت���ل���ئ  ح���ي���ث   ، وال���ب���ه���ج���ة 
وال�������ش���اح���ات وال���������ش�����ارع امل��ح��ي��ط��ة بها 
بامل�شلن وهم يكربون تكبريات العيد ، 
وينطلق   ، و�شغارا  و�شبابا  ون�شاء  رجاال 
الباكر يف مالب�شهم  ال�شباح  ال�شغار يف 
اجل���دي���دة ل�����ش��راء ال��ب��ال���ن��ات امل��ل���ن��ة ، 
واأدوات اللعب ، وحتفل املالهي واحلدائق 
ال��ع��ام��ة وح��دائ��ق احل��ي���ان��ات ب���ال���زوار ، 
وتنطلق املراجيح حاملة االأطفال فرحا 
ببهجة العيد ، ويتزاحم الكبار وال�شغار 
على  ترفيهية  رح���الت  يف  امل��راك��ب  على 
�شفحات نهر النيل حيث يتجمع االأهل 
الذهاب  االأه���ايل  ين�شى  ، وال  واالأق����ارب 

لل�شينما مل�شاهدة االأفالم.
املبارك  االأ���ش��ح��ى  عيد  ه��ال��ة،  وت�شيف 
مرتبط باخلروف واللحمة والذبح وما 
وح�ش�ر  ال��ذب��ح  مرا�شم  م��ن  ذل��ك  يتبع 
اأفراد االأ�شرة مل�شاهدة الذبح كما اأو�شى 
 ، و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�ش�ل  بذلك 
اأي�شا  ارتبط  العيد  اأن  اأي�شا  نن�شى  وال 
على  كليا  اع��ت��م��ادا  يعتمد  وه��ذا  بالفتة 

حلمة اخلروف .
ا�شتقبال  ع��ل��ى  وت��اأث��ره��ا  ال��غ��رب��ة  وع���ن 
اأثرت  ت��ق���ل،ن��ع��م  للعيد  االأ����ش���رة  اأف����راد 
الغربة من �شعادتنا بالعيد وال�شع�ر به 
حيث البعد عن االأ�شرة واالأهل واالأقارب 
ي�شعر  بل   ، الفرد مبن ح�له  ي�شعر  وال 
االأط����ف����ال  اأن  ك���م���ا   ، ����ش���دي���دة  ب�����ح����دة 
الذين  واخل�����ال  ال��ع��م  اأوالد  ي��ف��ت��ق��دون 
ي�شعرون جتاههم باالألفة التي متكنهم 
بالبهجة  وال�شع�ر  احلقيقية  اللذة  من 
وال�شرور. وعن احلنن للما�شي تتحدث 
امل��ا���ش��ي ك��ان��ت البهجة  ه��ال��ة ق��ائ��ل��ة،يف 
ينتظرون  كان�ا  اإن اجلميع  اأ�شمل حيث 
اأن ياأتي باأ�شابيع ويعدون له  العيد قبل 
املالب�س ، ويخطط�ن للقيام بالرحالت 
واإعداد الربامج على امل�شت�ى االأ�شري .

حيث  العيد  اأي���ام  لق�شاء  خطتي  وع��ن 
اأقاربي  اإىل  االأم��ر  اأول  يف  �شاأذهب  اإنني 
و�شنق�م  يل  زيارتهم  اأي�شا  واأنتظر  هنا 

وال  اأب�ظبي  يف  املتنزهات  اإىل  باخلروج 
اجلميلة  واالأماكن  العن  مدينة  نن�شى 
بن  والتنقل  زي��ارت��ه��ا  م��ن  ف��الب��د  فيها 
جمالها  م����ن  ل��ن��ن��ه��ل  االم���������ارات  م�����دن 
وح�����ش��ارت��ه��ا ،ف��ه��ي غ��ن��اء مب��ا ف��ي��ه��ا من 
والزائرين  لها  الناظرين  ت�شر  اأم��اك��ن 

اإليها.
الكبدة والكالوي

راي���ة  يتحدث جم��دي اخل�شري  وع��ن 
معلم  اللغة العربية  للمرحلة الثان�ية- 
قائال:  اخلا�شة  القد�س  اأ�شبال  مدر�شة 
تختلف اال�شتعدادات من اأجل االحتفال 
، وذلك  االأ�شحى من دولة لدولة  بعيد 
وف���ق���ا ل���ل���ع���ادات واالأج����������اء وال���ظ���روف 
ن�شتعد  م�������ش���ر   ب���ل���دي  يف  وع���م����م���ا   ،
حن   ، االأ���ش��ح��ى  لعيد  كبريا  ا�شتعدادا 
ت�شتعد  امل�����ش��ري��ة  ال��ع��ائ��الت  م��ع��ظ��م  اإن 
ب�شراء خروف العيد كما يطلق�ن عليه ، 
ومنهم من ي�شتعد ب�شراء العج�ل ح�شب 
االمكانات املادية ، وهناك جمم�عة من 
االأف������راد ي�����ش��رتك���ن م��ع��ا ب�����ش��راء عجل 
باالإ�شافة    ، االأ�شحية  ليك�ن  واإع���داده 
اإىل اال���ش��ت��ع��داد ب��امل��الب�����س اجل���دي���دة ، 
العيد  اإىل �شالة  للذهاب  والن�م مبكرا 
اأبنائهم  الرجال ب�شحبة  ، وبعدها يبداأ 
يف الت�جه اإىل االأهل واالأقارب لزيارتهم 
ذلك  وبعد  املقد�شة،  االأ�شياء  من  ،وه��ذا 
للقيام  امل��ن��زل  اإىل  ال���ع����دة  يف  ي���ب���دوؤون 
اإىل  الفط�ر  م�عد  يتاأخر  وهنا  بالذبح 
الفط�ر يك�ن  وذل��ك الأن  الذبح  بعد  ما 
غالبا من االأ�شحية وبالتحديد ) الكبدة 
ذلك  بعد  ثم  والطحال.....(  والكالوي 
ولقاء  املنزل  من  للخروج  ال�شغار  يبداأ 
البحار   اإىل  الت�جه  اأو  للعب  اأ�شحابهم 
، اأم��ا عن االأ���ش��رة ففي اآخ��ر الي�م وبعد 
اأن ت���ه���داأ ح�����رارة ال�����ش��م�����س ي���ب���دوؤون يف 
على  واحل��دائ��ق  املتنزهات  اإىل  اخل���روج 
اأو اخلروج يف نزهات   ، اأن�اعها  اختالف 
بحرية اأو نهرية، وي�شحب ذلك االأغاين 
ال�شينما  اإىل  ال���ذه���اب  اأو  وال���رق�������س، 

مل�شاهدة االأفالم. 
واأي�����ش��ا ي��ق���م االأف�����راد واالأ����ش���ر بتبادل 
التهنئة بن االأهل واالأ�شدقاء واالأقارب 

واجلريان. 
وت��اب��ع اخل�����ش��ري، ال��ع��ي��د ه��� ال��ع��ي��د يف 
العيد  ن����رى  ا���ش��م��ه  وم����ن   ، م���ك���ان  اأي 
ه��� ال���ت���زاور وال���ع����دة ه��ي ال���زي���ارة بن 

االأح����ب����اب ، واه�����م م���ا مي��ي��ز ال��ع��ي��د ه� 
البهجة باإحياء ال�شعائر االإ�شالمية من 
اإتباع ال�شنة ، واالإح�شا�س بالروحانية يف 
ال�ق�ف  ت��ع��اىل حيث  اهلل  م��ن  ال��ت��ق��رب 
اأما املقيم�ن  على جبل عرفات للحجاج 
الذهاب  م��ن  يتمكن�ا  ومل  ب��الده��م  يف 
ي��ن��ت��ظ��رون وق���ف���ة عرفات  ف��ه��م  ل��ل��ح��ج 
اإخ����ان���ه���م احلجاج  ل��ل�����ش���م وم�����ش��ارك��ة 
وه� �شع�ر عظيم،والغربة لها اأثر كبري 
هنا  نحن  احلقيقة  ففي   ، اأنف�شنا  على 
اإن��ن��ا ن�شعر  اأب���دا ، ب��ل  ال ن�شعر ب��االأع��ي��اد 
باحلزن ال�شديد وذلك الأننا ابتعدنا عن 
ذوينا واأقاربنا يف هذا الي�م ، وه� �شع�ر 
، فال  امل��غ��رتب���ن  اإال  ب��ه  ي�شعر  �شعب ال 
تزاور باملعنى احلقيقي ، ولكن عزاوؤنا يف 
ذلك اأننا جمربون على ذلك ، وهذه هي 
والبحث  للعمل  هنا  الأننا   ، احلياة  �شنة 
عن الرزق، ونحاول اال�شتعا�شة عن تلك 
بالطبع  لكن  والتنزه  باخلروج  امل�شاعر 
بن  ب���ل���دك  يف  ت���ك����ن  اأن  ب����ن  ه���ي���ه���ات 
اإخ�انك واأهلك واأ�شرتك وبن اأن تك�ن 
وحيدا ت�شغلك هم�م احلياة ومتاعبها .

كنا جند  املا�شي  وي�شيف اخل�شري، يف 
بل  ومي��رح���ن  يلعب�ن  والكبار  ال�شغار 
ال�قت  ف��ف��ي   ، االآن  م���ن  ع��الق��ة  اأك����ر 
احل��ا���ش��ر اب��ت��ع��د ال��ن��ا���س ب���ل واالأق������ارب 
ب��ح��ج��ة م�����ش��اغ��ل احل���ي���اة ، وق��ل��ت �شلة 
واملجال  ك���ث���رية  واالأ����ش���ب���اب   ، االأرح�������ام 
ال  ال��ذي��ن  القليل  اإال  ل��ذك��ره��ا  يكفي  ال 
العالقات  ه��ذه  على  يحافظ�ن  ي��زال���ن 

احلميمة .
وق��ف��ة احل��ج��اج على جبل عرفات  وع��ن 
اأ�شتطيع  ال  م�شاعري  اخل�شري،  يق�ل 
و�شفها ، اإال اأنني ا�شعر باحلزن ال�شديد 
الأنني ل�شت معهم على الرغم من اأنني 
قمت باأداء �شعرية احلج من قبل ، لكنني 
اأمتنى اأن اأك�ن معهم كل عام ،ومن حج 
مرة ال ي�شتطيع اأن ميتنع عن الذهاب ل� 
�شنحت له الفر�شة وقدرها اهلل تعاىل ، 
اللهم  »ل��ب��ي��ك  اأ���ش��م��ع  حينما  ويكفيني 
ج�شدي  يف  ق�����ش��ع��ري��رة  تنتابني  ل��ب��ي��ك« 
اأداء  يف  طمعا  ب��ال��دم���ع  عيني  وتغرغر 
فلها   ، ين�شي  احل��ج فطعمها ال  فري�شة 

مذاق خا�س واإح�شا�س ال ي��شف .
ليلة لأهل اهلل

وي������ش��ح  حم��م��د ع��ث��م��ان م��ه��ن��د���س عن 
اال�شحي  ب��ع��ي��د  ال�������ش����دان  اح���ت���ف���االت 

املبارك باأنها ال تختلف كثريا عن باقي 
الدول العربية حيث يق�ل: يرتبط عيد 
التي يقيمها  االأ�شحى باحتفاالت احلج 

االأ�شخا�س 
والذين  ذل��ك  النية على  ع��ق��دوا  ال��ذي��ن 
فازوا باحلج ومل يع�قهم عائق عن القيام 
بذلك ، وقبل م�عد احلج باأ�شب�عن اأو 
ثالثة اأ�شابيع يقيم احلجاج » ليلة الأهل 
االأقارب  ويعزم  ذبيحة  فيها  تذبح   « اهلل 

واجلريان واالأ�شدقاء .
وغالباً ما ي�شاحب ذلك املن�شدون الذين 
ويبارك�ن احلاج  يذكرون ف�شائل احلج 
التقاليد  ، وم���ن  امل��ي��م���ن��ة  ع��ل��ى رح��ل��ت��ه 
اأ�شرة احلاج  اأن ت�شع  ال�شعبية  والعادات 
اأبي�س  احل��ج��م  �شغري  ب��ريق��اً  اأو  ع��ل��م��اً 
اأن  على  اإ���ش��ارة  املنزل  �شطح  على  الل�ن 
اإىل  اأكر من الذين ينتم�ن  اأو  �شخ�س 
ذلك املنزل �ش�ف يق�م�ن بتاأدية �شعرية 

احلج .
ه�  يل  بالن�شبة  ع��ث��م��ان،ال��ع��ي��د  وي��زي��د 
التي  اأكر و�شكر نعمة  التقرب من اهلل 
االأهل  ب���زي���ارة  اأق�����م  ول��ه��ذا   ، حت�شا  ال 
واالأق����رب����اء الأن ���ش��ل��ة ال���رح���م ه���ي من 
احر�س  التي  االإ�شالمية  الطق��س  اأهم 
االأ�شحية  العيد وذبح  بعد �شالة  عليها 
،ونحن نعلم بان عيد االأ�شحى مرتبط 
والتي  ال��ل��ح���م  م��ن  املختلفة  ب��االأك��الت 
ف��ه��ي غنية  ال�����ش���دان  اأر�����س  ب��ه��ا  تتميز 
�ش�داين  بيت  ،وك��ل  احلي�انية  ب��ال��روة 
ت��ت���ف��ر ل���دي���ة ال���ل���ح����م ل��ك��رت��ه��ا وقلة 

ثمنها 
دماء الأ�ضحية

املغرب وطق��شها ال�شتقبال عيد  اأما يف 
الرباطي  ال�شالم  »عبد  يق�ل  االأ�شحى 
من�شق حفالت : تبداأ طق��س االحتفال 
اأيام من ي�م  بعيد االأ�شحى قبل ب�شعة 
العيد وبخا�شة من ليلته، ازدحام �شديد، 
النارية  وال��دراج��ات  ال�شيارات  منبهات 
جتهيزات  جم��رورة  وعربات  واله�ائية، 
العيد ت�شدك نح�ها، باعة ينادون عليك، 
الطريق،  ل���ك  ت���رتك  ت��ك��اد  ال  ���ش��ي��ارات 
واملمرات،  االأر����ش���ف���ة  ع��ل��ى  م��ع��رو���ش��ات 
وهناك، ه��ن��ا  م���ن  م��ن��ب��ع��ث��ة   م������ش��ي��ق��ى 
الكل  ذل���ك  م��ع  م�شت�يا،  ت�شري  ت��ك��اد  ال 
من�شرح ،هذا ه� اأحلال يف اأ�ش�اق املغرب 
كلها  امل��دن  الكبري.  العيد  ت�شتقبل  وهي 
ا�شتعدادا  ا���ش��ت��ن��ف��ار  ح��ال��ة  ���ش��ب��ه  تعي�س 

 ، للعاطلن  ك��ث��رية  م��شمية  م��ه��ن  ل���ه، 
املنا�شبة  ي�شتغل�ن هذه  اأي�شا،  للعاملن 
اإ���ش��ايف يعمل على تغطية  دخ��ل  لت�فري 
بع�س االحتياجات اأو يقيهم ع�شر بع�س 
احلاجات اأو ي��شع عليهم اأرزاقهم، حيث 
ي��ع��ر���س ال�����ش��ب��اب اأك������ام ال��ع��ل��ف والتنب 
واأن����اع علفية اأخ���رى على االأر���ش��ف��ة يف 
و  ال�ش�ارع  وتقاطعات  ال�شعبية  االأحياء 
امل��شمي  اجليب  مل�شروف  طلبا  الزقاق 
اأكبا�شا على ظه�رهم  واآخرون يحمل�ن 
الإي�شاله اإىل ال�شيارة اأو يحمل�ن الكب�س 
بالعربات املجرورة اإىل منزل الزب�ن ،و 

اأطفال 
ويط�ف�ن  احل��ب��ال  م��ن  رزم���ا  يحمل�ن 
ي�شرتي  م��ن  ك��ل  اإن  ،ح��ي��ث  لبيعها  ب��ه��ا 
به،  اأو يربطه  كب�شا يحتاج حلبل يجره 
وتزدهر جتارتهم يف الكثري من االأ�شياء 
قبيل العيد، من بينها جتهيزات الطبخ 
التقليدية من جمامر وقطبان والت�ابل 
والفحم، وتنت�شر عملية ال�شحذ كالفطر 
بن ال�شباب واالأطفال، وال تت�قف مهن 
ي�م  ح��ل���ل  قبل  اأي��ام��ا  امل��شمية  العيد 
ال��ع��ي��د ب��ل مت��ت��د اإىل ���ش��ب��اح ي����م العيد 
احلرفي�ن  اجل���������زارون  ي��ن�����ش��ط  ح���ي���ث 

ومنهم امل��شمن من ال�شباب.
يزخر  العيد  كان  ال��رب��اط��ي،اإذا  وي�شيف 
اإال  امل��غ��ارب��ة،  عند  االحتفالية  باملظاهر 
ي��ب��ع��ده��م ع���ن روح  ���ش��ل���ك��ه��م  ب��ع�����س  اأن 
االأ�شحية  دم��اء  يف  اليد  كغط�س  الدين 
وطبعها على اجلدران اأو �شربها، اعتقادا 
ال�شريرة،  ال��ع��ن  م��ن  تقي  ال��دم��اء  ب���اأن 
وت�����ش��ت��م��ر االأج�������اء االح��ت��ف��ال��ي��ة ثالثة 
اال�شتعدادات  ل��ت��ع��ق��ب��ه  ي���زي���د  اأو  اأي������ام 
هذه  اأدوا  مم����ن  احل����ج����اج  ال���ش��ت��ق��ب��ال 
عند  االأ���ش��ح��ى  عيد  وي��رت��ب��ط  املنا�شك، 
امل��غ��ارب��ة ب���اإع���داد اأط���ب���اق ت��ق��ل��ي��دي��ة من 
االأ�شر  العيد وحتر�س كل  اأ�شحية  حلم 
على حت�شريها، وتختلف طرق االإعداد 
والتح�شري من مدينة اإىل اأخرى،حيث 
ت�شتيقظ الن�ش�ة ي�م العيد، باكرا لتهيئ 
ورزة  واملل�ي  وامل�شمن  والريد  الفط�ر 
القا�شي، وي�شتيقظ رب االأ�شرة ليت�جه 
عملية  ليبا�شر  ويع�د  العيد  �شالة  اإىل 
الذبح فاملثل ال�شعبي ال�شائع يق�ل اللي 
 ما يدبح �شات�ا ، م�ت� ح�شن من حيات�. 
قد  فيما   ، النحر  عملية  يف  االأب  ي�شرع 
ت���ك����ن ال��ن�����ش���ة ن���اول���ن اخل������روف ليلة 

 ال���ع���ي���د خ��ل��ي��ط��ا م����ن ال�����ش��ع��ري وال�������رد 
بعملية  ال��ن�����ش���ة  ت��ت��ك��ف��ل  ال���ذب���ح  وب���ع���د 
وجبة  وبعد   ، اخل��روف  الأح�شاء  الغ�شل 
ب�لفاف كما هي  تك�ن من  التي  الغداء 
عادة جميع املغاربة يك�ن الزوج واالأبناء 
الليل  االأق���ارب، ويف  ل��زي��ارة  قد ت�جه�ا 
الع�شاء  م���ائ���دة  ع��ل��ى  االأ�����ش����رة  جت��ت��م��ع 
اليمنى. العيد  خ��روف  بكتف   الك�شك�س 
الي�م  يف  ال����رب����اط����ي،االأط����ف����ال  وت����اب����ع 
ال��ث��اين م��ن ال��ع��ي��د ع��ادات��ه��م ، يق�م�ن 
�شغري ق��در  يف  واخل�شر  اللحم   بطهي 
وم����ن ع������ادات ال���ي����م ال���ث���اين م���ن عيد 
فيها  ،ي��ب��داأ  حليل�  ي�شمى  م��ا  االأ���ش��ح��ى 
االأزقة  حت�ل  التي  باملياه،  الر�س  تبادل 
االأطفال  وي��خ��رج  ب���رك،  اإىل  وال�����ش���ارع 
وال�������ش���ب���ان، خ�����ش������ش��ا داخ�����ل االأح���ي���اء 
من  ك��ل  ل��ر���س  ال�����ش���ارع  اإىل  ال�شعبية، 
ال�شاعات االأوىل  ب��امل��اء وم��ع م��رور  مي��ر 
من ال�شباح يحمى وطي�س معارك املياه، 
خ�����ش������ش��ا ب��ن االأ����ش���دق���اء واجل����ريان. 
ومن يرف�س االحتفال مباء حليل� من 

املارة، قد يتعر�س الإغراق ثيابه باملياه.
 الذهاب اإىل املقابر

وعن الطق��س التي يتبعها اأهل العراق 
ي��ت��ح��دث ك���رمي ���ش��دي��ر م��دي��ر م���ايل يف 

�شركة مقاوالت حيث يق�ل:
يف  اجلماعي  والذبح  العيد  �شالة  بعد 
العائلة  تتجمع  املنازل  واأم��ام  االأ���ش���اق 
ويجهزون اإفطارهم �شباح كل عيد على 
ويك�ن  واللحم،  ال��رز  من  مك�ن  طعام 
االإفطار جماعيا يف �ش�ارع االأحياء حيث 
يجتمع رجال املنطقة و�شبابها ، ويك�ن 
ال��ف��ط���ر ب��ع��د ���ش��الة ال��ع��ي��د م��ب��ا���ش��رة ، 
االألفة  وتاأكيد  البهجة  اإ�شاعة  بق�شد 
 واملحبة واالختالط بن اأهايل املنطقة.

املُطبك  ا�شم   الطعام  ويطلق على هذا 
وه� تقليد ورث�ه عن اآبائهم واأجدادهم 
اأعتادوا اأن يك�ن الرز واللحم )املُطبك( 
فط�رهم ال�شباحي بداية كل عيد �ش�اء 
اأم عيد االأ���ش��ح��ى ،  ال��ف��ط��ر،  اأك���ان عيد 
ويرجح البع�س من كبار ال�شن اأن اأ�شل 
هذا التقاليد جاء من اجلزيرة العربية 
واأر�س جند واحلجاز،الن من املعروف 
والريا�س يف  الدمام  اأه��ايل منطقة  اأن 
اململكة ال�شع�دية العربية عندهم هذه 
وبن  بينها  وللقرب   ، نف�شها  التقاليد 
مدينة الب�شرة اأخذتها منطقة الزبري 

ك�نها على احتكاك وت�ا�شل م�شتمر مع 
املجتمعات يف اخلليج العربي وخ�ش��شا 

الك�يت وال�شع�دية .
طق�س  ه��ن��اك  اأن  ���ش��دي��ر،ع��ل��ى  واأ�����ش����ار 
اأكر  عليه  داأب  ال��ع��ي��د  ي��ف��ارق  ال  م��ه��م 
املقابر  اإىل  ال���ذه���اب  وه����  ال��ع��راق��ي��ن 
امل���ت��ى ور�س  اأع��زائ��ه��م  اأ�شرحة  ل��زي��ارة 
والبخ�ر  ال�شم�ع  واإ�شعال  باملاء  القب�ر 
ال��ق��ران واالأدع��ي��ة املخ�ش��شة  وق���راءة 
ب���ج���ان���ب���ه���ا ، وه�������� ط���ق�������س مي���ار����ش���ه 
العراقي�ن يف العيد وبالتحديد يف اأول 
اأيامه وخا�شة يف املناطق ال�شعبية حيث 
تت�افد اأعداد هائلة اإىل املقابر اأول اأيام 
ليعرب عن  ت�ارث�ه  تقليد  ، وه�  العيد 

حالة من ال�فاء مع الراحلن.
الرابح�ن  االأطفال  �شدير،يبقى  وتابع 
ال�حيدون يف كل منا�شبات العيد �ش�اء 
اأو حديثا ، فهم ال يعرف�ن  كان قدميا 
اجلديدة  املالب�س  �شراء  اإال  العيد  من 
ال����ذه����اب اإىل  وارت����دائ����ه����ا ، وم�����ن ث����م 
�شبيحة  يف  واالأل���ع���اب  امل��اله��ي  مدينة 
اأن مت��ت��ل��ئ جي�بهم  ب��ع��د   ، ال��ع��ي��د  ي����م 
اإىل  ي��ع���دون  وال  العيديات،  مبالغ  من 
اأخ����ر دينار،  ي�����ش��رف���ن  ال��ب��ي���ت ح��ت��ى 
الأنهم  بي�تهم  اإىل  م�شيا  ع���ادوا  ورمب��ا 
اأج��رة الع�دة اإىل البيت  مل يبق�ا حتى 
ال�شرب،  ب���ف���ارق  غ���د  ي����م  ل��ي��ن��ت��ظ��روا   ،
وياأخذوا  اجلديدة  مالب�شهم  ليلب�ش�ا 
اأخر . لق�شاء ي�م  اأخرى   “ "“عيديات 

وع����ل����ى ال����رغ����م م����ن اخ����ت����الف ال���ي����م 
اأن  ،اإال  الدينية  االأع��ي��اد  لبداية  االأول 
اجلماعي  بالفرح  يتم�شك�ن  العراقين 
، والتقاليد التي تلم �شملهم ،خ�ش��شا 
ال����ع����راق  يف  ال���دي���ن���ي���ة  االأع������ي������اد  وان 
كبري،  ب�شكل  النا�س   . باهتمام  حتظى 
العالقات  على  فيها  الرتكيز  وي��ج��ري 
امل�����اأك������الت  ، وت����ق����دمي  االج���ت���م���اع���ي���ة 
وامل�������ش���روب���ات واحل����ل�����ي����ات ال�����ن�����ادرة ، 
واملحافظة على الطق��س واالحتفاالت 
تبقى  عيد  ك��ل  ح��ل���ل  وم��ع  اجلماعية، 
 ، ال�شغار  اأح��الم  بجانب  الكبار  اأمنية 

هي حتقيق االأمن واال�شتقرار للعراق.
تقبل اهلل منا ومنك

اأما عن الناحية الدينية فيتحدث عنها 
اأ�شتاذ  التميمي  احلميد  عبد  الدكت�ر 

ال�شريعة االإ�شالمية ، حيث يق�ل: 
قد كان الأهل املدينة ي�مان يف اجلاهلية 

تعاىل  اهلل  ف��اأب��دل��ه��م  فيهما  يحتفل�ن 
بهما عيدا االإ�شالم: الفطر واالأ�شحى، 
�ش�اهما.  ع���ي���دان  للم�شلمن   ف��ل��ي�����س 
فعن اأن�����س اأن��ه ق��ال: ك��ان الأه��ل املدينة 
فيهما،  ي��ل��ع��ب���ن  ي����م���ان  اجل��اه��ل��ي��ة  يف 
فلما قدم النبي ق��ال:  كان لكم ي�مان 
بهما  اهلل  اأب��دل��ك��م  وق��د  فيهما  تلعب�ن 

خرياً منهما: ي�م الفطر وي�م النحر.
ت��ت���ج��ه ع��ي���ن العامل  ال��ع��ي��د  اأي����ام  ويف 
املكرمة  مكة  نح�  باأكمله  االإ���ش��الم��ي 
ي���ق����م ح�������ايل ث���الث���ة مالين  ح���ي���ث 
االإ�شالم  اأرك����ان  خام�س  ب��ت��اأدي��ة  م�شلم 
اهلل احلرام  بيت  وه� حج  اإال  وخامتها 
والذي ياأتي تلبية لنداء اهلل يف القراآن 
ت��ع��اىل )واأّذن  ق���ال اهلل  ال��ك��رمي ،ح��ي��ث 
يف ال��ن��ا���س ب��احل��ج ي��اأت���ك رج���ااًل وعلى 
 ك��ل ���ش��ام��ر ي��اأت��ن م��ن ك��ل ف��ج عميق( 
هذه املالين من النا�س تط�ف بالبيت 
تعاىل.  اهلل  داع����ي����ة  م���ك���ربة   ال���ع���ت���ي���ق 
امل�شلم�ن  ال���ت���م���ي���م���ي،اع���ت���اد  وي����ق�����ل 
انتهائهم  ف���ر  البع�س  بع�شهم  حتية 
يق�م،كل  حيث  العيد  ���ش��الة  اأداء  م��ن 
»تقبل  قائال  امل�شلم  مب�شافحة  م�شلم 
اهلل م��ن��ا وم��ن��ك« ث��م ي��ق���ل ل��ه ك��ل عام 
وان����ت����م ب���خ���ري وه������ذا ي��ت��ب��ع��ة ك����ل بيت 
عربي ،واأه��ل اخلليج عم�ما ال تختلف 
باقي  ع��ن  االأع��ي��اد  ال�شتقبال  طق��شة 
اخلليج  اأب��ن��اء  ف��دائ��م��ا  العربية  ال���دول 
يحر�ش�ن على �شلة الرحم واإتباع �شنة 
حممد  �شيدنا  اخل��ل��ق  ا���ش��رف  وتعاليم 
،ويرى  وال�شالم،  ال�شالة  اأف�شل  علية 
البع�س من امل�شلمن يف ي�م العيد ي�م 
ح�شاب للنف�س حيث تك�ن فرتة ال�شنة 
،املا�شية هي حم�ر التقييم وكاأن امل�شلم 
بحل�ل العيد يك�ن قد ط�ى �شنة وفتح 

اأخرى جديدة .
وي���������ش����ي����ف ال���ت���م���ي���م���ي،ت���ت�������ش���م اأي�������ام 
ال��ع��ي��د ب��ال�����ش��ل���ات وذك����ر اهلل،وال���ف���رح 
 ،وال���ع���ط���اء ،وال��ع��ط��ف ع��ل��ى ال��ف��ق��راء .
االإ�شالمية  وال����ق����رى  امل�����دن  وت�������زدان 
االأط������ف������ال  اأن  ك����م����ا  ج�����دي�����د  ب�����ث������ب 
ي���ل���ب�������ش����ن اأث�������اب������ا ج�����دي�����دة ،وت���ك���ر 
امل�شلمن.  ب��ي��ت  يف  وال��ف���اك��ه   احل��ل���ى 
اأما البالغ�ن فيق�م�ن بزيارة اقربائهم 
االأق���ارب،  ب��زي��ارة  امل�شلم  يق�م  كذلك   ،
واالأه��������ل و����ش���ل���ة االأرح���������ام واأمل���ب���ارك���ة 

بالعيد. 

لبيك اللهم لبيك ،،، لبيك ل �ضريك لك لبيك

الأ�ش�ر العربي�ة ت�شتقب�ل العي�د بالأ�شاح�ي وتوطي�د العالق�ات الجتماعي�ة

•• ابوظبي-وام:

رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شم�  هناأت 
مل�ؤ�ش�شة  االأعلى  الرئي�شة  العام  الن�شائي  االحت��اد 
التنمية االأ�شرية رئي�شة املجل�س االأعلى لالأم�مة 
القيادة  ب��اع��ت��م��اد  امل�����راأة االإم���ارات���ي���ة  وال��ط��ف���ل��ة 
الأبنائنا  الهمم  اأ�شحاب  ت�شمية  للدولة  الر�شيدة 

االأطفال من ذوي االإعاقة.
وقالت �شم�ها اإن هذه الت�شمية من جانب القيادة 
الر�شيدة الأبنائنا جاءت تكرميا للمراأة االإماراتية 
يف ي�م االحتفال بها الذي ي�شادف 28 اغ�شط�س 

تكرمي  االأ�شا�شي  هدفه  االحتفال  ه��ذا  ان  حيث 
املراأة االإماراتية على جه�دها وجناحها يف العلم 
املراتب  اأع��ل��ى  اإىل  وال��ع��م��ل وال��ع��ط��اء وو���ش���ل��ه��ا 
العلمية والعملية. واأكدت �شم� “اأم االمارات” يف 
املنا�شبة  بهذه  االماراتية  امل��راأة  اإىل  تهنئة  ر�شالة 
التي  الكاملة  وثقتك  ت�شحياتك  على  “نهنئك 
منحتيها الأبنائك لي�شبح�ا م�اطنن فاعلن يف 

املجتمع فحقا اأنت امراأة ف�ق العادة«.
اأطلقت  ف���اط���م���ة  ال�������ش���ي���خ���ة  ����ش���م����  اأن  ي����ذك����ر 
والطف�لة  ل��الأم���م��ة  ال���ط��ن��ي��ة  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
االأطفال  حق�ق  لتعزيز  اال�شرتاتيجية  واخلطة 

“ا�شحاب   2021  –  2017 االع���اق���ة  ذوي 
اأن  ب��ع��د  امل��ا���ش��ي  ي���ل��ي���  �شهر  ن��ه��اي��ة  الهمم” يف 

اعتمدها جمل�س ال�زراء هذا العام.
اإيذانا  اإط����الق ه��ات��ن اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ن  وج����اء 
والطف�لة  ل��الأم���م��ة  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  ب��دخ���ل 
مرحلة جديدة من العمل اجلاد ل��شع امل�شاريع 
واأطفالها  االأم  م�شاعدة  اىل  الهادفة  وال��ربام��ج 
على بناء حياتهم وم�شتقبلهم يف بيئة اآمنة بعيدا 
حركة  تعطل  �شلبية  اآث����ار  اأو  م��ع���ق��ات  اأي���ة  ع��ن 
تقدمهم ومن�هم وم�شاركتهم يف م�شرية التنمية 

يف البالد.

ال�شيخة فاطمة تهنئ املراأة الماراتية باعتماد “اأ�شحاب الهمم” لالأطفال من ذوي الإعاقة
•• دبي -وام: 

و�ش�ؤون  ل���الإق���ام���ة  ال��ع��ام��ة  االإدارة  اأع��ل��ن��ت 
االأج���ان���ب ب��دب��ي ع��ن م���اع��ي��د ال��ع��م��ل خالل 
�شتبداأ  التي  املبارك  االأ�شح���������ى  عيد  عطلة 
م���ن ي�����م اخل��م��ي�����س ح��ت��ى ي�����م االأح������د عدا 
ال�شاعة  م��ن  ال��ع��م��ل  ي��ب��داأ  اأن  ع��ل��ى  اجل��م��ع��ة 
وذلك  ظهرا  ال���اح��دة  حتى  �شباحا  التا�شعة 
يف مركز املنارة ومركز الط�ار اجلديد بينما 
 3 �شيعمل ق�شم خدمات املطار يف مبنى رقم 

ال��دويل على مدار ال�شاعة طيلة  مبطار دبي 
اأي���ام االأ���ش��ب���ع . ورف���ع ���ش��ع��ادة ال��ل���اء حممد 
اأحمد املري مدير عام االإدارة العامة لالإقامة 
اإىل م��ق��ام �شاحب  ب��دب��ي  و����ش����ؤون االأج���ان���ب 
ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
ال�شم�  “حفظه اهلل” واأخيه �شاحب  الدولة 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�س 
دبي”  حاكم  ال�����زراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
اأع�شاء املجل�س  ال�شم�  اأ�شحاب  رعاه اهلل” و 
االأعلى حكام االمارات و�شعب االمارات اأ�شدق 

االأ�شح�ى  والتربيكات مبنا�شبة عيد  التهاين 
املبارك .

اإقامة دبي حتر�س على االلتزام يف  ان  وقال 
اجل�دة  يف  م�شت�ى  باأعلى  خدماتها  تقدمي 
املنا�شبات  خ��الل  جه�دها  وتكثيف  والتميز 
اأن����ه مت  ال��ر���ش��م��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة« .. م�����ش��ريا اإىل 
ال�شتقبال  امل���ظ��ف��ن  م���ن  ك����ادر  ت��خ�����ش��ي�����س 
االأ�شحى  عيد  اإج���ازة  اأي���ام  خ��الل  املتعاملن 
امل����ب����ارك وذل�����ك ل��ت�����ش��ه��ي��ل و ت��ي�����ش��ري اإجن����از 

معامالت املتعاملن وامل�شافرين ال�شعادهم .

اإقامة دبي تعلن عن مواعيد العمل يف عيد الأ�شح�ى املبارك

جمدي اخل�ضري: اأهم ما مييز العيد هو البهجة باإحياء ال�ضعائر الإ�ضالمية
هالة �ضالم: نحر�ض اأن يكون الذبح بعد �ضالة العيد مبا�ضرة وهي تعطي للعيد فرحة و�ضعادة
حممد عثمان: ت�ضع اأ�ضرة احلاج اإ�ضارة اأو عالمة للذهاب اإىل احلج 
عبد ال�ضالم الرباطي: ل تكاد ت�ضري م�ضتويا يف اأ�ضواق املغرب، مع ذلك الكل من�ضرح 
كرمي �ضدير: »املُطبك« هو تقليد ورثوه عن اأجدادهم اأعتادوا اأن يكون فطورهم ال�ضباحي
عبد احلميد التميمي: اأبناء اخلليج يحر�ضون على �ضلة الرحم واإتباع تعاليم اأ�ضرف اخللق
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام: 

ال�شرقي ويل  بن حمد  ال�شيخ حممد  �شم�  هناأت حرم 
بن  حممد  بنت  لطيفة  ال�شيخة  �شم�  الفجرية  عهد 
بنت  لطيفة  ال�شيخة  ج��ائ��زة  راع��ي��ة  م��ك��ت���م  اآل  را���ش��د 
حممد الإبداعات الطف�لة بدبي �شم� ال�شيخة فاطمة 
الرئي�شة  ال��ع��ام  الن�شائي  االحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت 
االأعلى مل�ؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية رئي�شة املجل�س االأعلى 
ل��الأم���م��ة وال��ط��ف���ل��ة وح����رم ���ش��اح��ب ال�����ش��م��� ال�شيخ 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكت�م  را�شد  بن  حممد 

جمل�س ال�زراء حاكم دبي “رعاه اهلل” ..�شم� ال�شيخة 
اجلائزة  رئي�شة  مكت�م  اآل  جمعة  بن  مكت�م  بنت  هند 
امل���راأة  ب��ي���م  ك��اف��ة  ب��ال��دول��ة  الن�شائية  وال��ق��ط��اع��ات   ..

االإماراتية. 
وقالت �شم� ال�شيخة لطيفة بنت حممد: ونحن نحتفل 
املراأة  لي�م  الثالثة  ..ال��ذك��رى  الن�شائي  احل�شاد  بي�م 
االإماراتية نقف جميعا فخ�رين بدولتنا الغالية بقيادة 
ال�الد �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة حفظه اهلل واأخيه ال�الد �شاحب ال�شم� 
الدولة  نائب رئي�س  اآل مكت�م  را�شد  ال�شيخ حممد بن 

واأخيهما  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم  ال����زراء  جمل�س  رئي�س 
ال�الد �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد االأعلى للق�ات امل�شلحة 
االأعلى  املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�شم�  اأ���ش��ح��اب  واإخ���ان��ه��م 
ل��الحت��اد ح��ك��ام االم�����ارات وال��ت��ي اأول����ت ج��ل االهتمام 
املجد  اآف��اق  اإىل  الن�شائية  بالقطاعات  ونه�شت  للمراأة 
وال�شم� ..وما تخ�شي�س ي�م للمراأة االإماراتية يف 28 
لها  ي�شهد  تاريخية  ب�شمة  اإال  ع��ام  ك��ل  م��ن  اأغ�شط�س 

اجلميع.
بي�م  الغالية  دولتنا  احتفاالت  “اأن  �شم�ها  واأ���ش��اف��ت 

املراأة االإماراتية متثل جت�شيدا لقيم املغف�ر له ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان �� طيب اهلل ثراه �� يف دعم املراأة 
لالإبداع  خالقة  طاقة  باعتبارها  ومتكينها  وم�ؤازرتها 
واال�شتدامة والنماء ..وعلى خطى زايد اخلري �� رحمه 
اهلل �� �شارت قيادة االإمارات ال�فية دعما وم�شاندة للمراأة 
يف ر�شالتها الي�مية حتى اأ�شحت يف بالدنا احلبيبة ق�ة 
ومرتكزا اأ�شا�شيا لال�شتدامة ..وبقراءة متاأنية يف �شعار 
والعطاء” ندرك  اخل��ري  يف  �شريك  “املراأة  ال��ع��ام  ه��ذا 
رمز  اأ�شبحت  والتي  امل��راأة  ور�شالة  ودور  اأهمية  متاما 

التفاين والعطاء والنماء«.

وث��م��ن��ت ال�����ش��ي��خ��ة ل��ط��ي��ف��ة ال�����دور ال���ري���ادي ل�����ش��م��� اأم 
االإمارات باعتبارها الرمز واملرجعية ..

 م�شيدة بدور وت�شحيات اأمهات وزوجات واأ�شر �شهداء 
ال�طن االأبرار، معربة عن التحية والتقدير لكل امراأة 
وال�فاء  احل��ب  خ��ي���ط  تن�شج  اإم��ارات��ي��ة  وطفلة  وف��ت��اة 
الر�شيدة  للقيادة  ال�الء واالنتماء  لل�طن وتطرز قيم 
اأعطت بال حدود ..وكل عام واالمارات  وال�فية والتي 
والقطاعات  خ���ري  ب���األ���ف  ال��ر���ش��ي��دة  وق��ي��ادت��ه��ا  ب��خ��ري 
الغد  اأج���ل  م��ن  ع��ط��اء ومن���اء ودمي���م��ي��ة  الن�شائية يف 

امل�شرق الإماراتنا ال�اعدة.

لطيفة بنت حممد تهنئ ال�شيخة فاطمة وال�شيخة هند بيوم املراأة الإماراتية

بت�ضكيالت �ضوئية وعبارات تعك�ض تراث الإمارات

بلدية مدينة اأبوظبي تزين العا�شمة ابتهاجًا بقدوم عيد الأ�شحى املبارك

عائ�ضة حممد احلمادي منوذجًا

دور بارز للمراأة الإماراتية يف بلدية منطقة الظفرة

•• اأبوظبي –الفجر:

مدينة  بلدية   - والنقل  البلدية  ال�ش�ؤون  دائ��رة  زينت 
وال����دوارات  الرئي�شية واجل�����ش���ر  ال��ط��رق��ات  اأب���ظ��ب��ي، 
وك�رني�س اأب�ظبي، ا�شتعداداً ال�شتقبال عيد االأ�شحى 
بتجميل  عيد  كل  مع  املعتادة  خطتها  �شمن  امل��ب��ارك، 
التي  الهند�شية  واالأ�شكال  االإ�شاءات  املدينة مبختلف 
جمااًل  اأك��ر  لتبدو  للعا�شمة  احل�شاري  ال�جه  تربز 

وجذبا لل�شياح، ومبا يتنا�شب مع روح هذه املنا�شبة.
وركبت الفرق الفنية يف بلدية مدينة اأب�ظبي، 1150 
كرة م�شيئة على االأ�شجار وبع�س الت�شكيالت، وتركيب 
و900  ال��ن��خ��ي��ل،  ج���ذوع  ع��ل��ى  م�شيئاً  ح��ب��اًل   840
ت�شكيل هند�شي، و12 جم�شما على �شكل زهرة، و 10  
يعك�س  متنا�شق  ب�شكل  فرا�شة،  �شكل  على  جم�شمات 
القيمة الفنية لهذه االأعمال امل�شت�حاة من اأهمية هذه 
املنا�شبة حيث تزدحم اإمارة اأب�ظبي بال�شياح، والزوار 

ي���اأت����ن م��ن خم��ت��ل��ف االم�����ارات ودول اجل�ار  ال��ذي��ن 
لق�شاء اأجمل االأوقات يف عا�شمة اجلمال.

وبينت بلدية مدينة اأب�ظبي اأن هذه االإ�شاءة املخ�ش�شة 
ال�شتقبال عيد االأ�شحى املبارك، مت ت�شميمها باأ�شكال 
هند�شية خمتلفة ومناذج حتاكي عادات وتقاليد وتراث 
ال�شعادة  بث  بهدف  املتحدة،  العربية  االإم���ارات  دول��ة 
م�شدراً  تك�ن  باأن  وكذلك  اجلمه�ر،  بن  وااليجابية 
والبهجة، مبا متثله من مناظر جذابة، حيث  للفرح 
حملت الت�شكيالت الهند�شية عبارات مكت�بة باالإ�شاءة 
ومطب�عة بالت�شكيالت اأبرزها ع�شاكم من ع�اده، من 
العايدين وال�شاملن، فرحة العيد، عيد مبارك . على 
اأنها انتهت  اأب�ظبي  اأكدت بلدية مدينة  ال�شعيد ذاته 
من التجهيزات كافة ال�شتقبال عيد االأ�شحى املبارك، 
حيث �شيجد اجلميع املتعة وال�شه�لة با�شتخدام جميع 
احتياجاتهم  تلبي  التي  املدينة  داخ��ل  العامة  املرافق 

وت�ؤمن لهم الراحة الكاملة.

•• الظفرة-الفجر:

امل���ه���ن���د����ش���ة ع���ائ�������ش���ة حممد  ب��������داأت 
اخلدمات  م��رك��ز  م���دي���رة  احل���م���ادي 
املرفاأ  املتكامل مت مبدينة  احلك�مية 
يف  الظفرة  منطقة  بلدية  يف  العمل 
اإدارة  مديرة  ب�ظيفة   2007 العام 
ال�شكان  وع��الق��ات  املنطقة  تخطيط 
تاأ�شي�س  يف  ب��امل�����ش��ارك��ة  تكليفها  ومت 
و�ش�احيها  امل�����دن  خ���دم���ات  ق���ط���اع 
مب��دي��ن��ة امل���رف���اأ، مم��ا اأك�����ش��ب��ه��ا خربة 
تكليفها  مت  ثم  وم��ن  العمل  لتط�ير 
احلك�مية  اخل���دم���ات  م��رك��ز  الإدارة 

املتكامل مت املرفاأ.  
بكال�ري��س  ع���ل���ى  ح���ا����ش���ل���ة  وه�����ي 
جامعة  م�����ن  ك���ه���رب���ائ���ي���ة  ه���ن���د����ش���ة 
العامة  االدارة  وماج�شتري  االم���ارات 
على  ح�شلت  كما  زاي���د،  جامعة  م��ن 
تنفيذ  يف  ع���امل���ي���ا  م��ع��ت��م��دة  ����ش���ه���ادة 
�شهادة  على  اال�شرتاتيجية، وح�شلت 
مدير خدمة متعاملن معتمد عامليا، 
برنامج  مراحل  جميع  اج��ت��ازت  وق��د 

ك����ف����اءات ل��ت��ط���ي��ر م����ه����ارات م����دراء 
اإىل  الذات  وتنمية  لتط�ير  االإدارات، 
جانب التحاقها بالعديد من الدورات 

التدريبية وور�س العمل. 
ومن النجاحات التي حققتها عائ�شة 
بلدية  البلدي-   النظام  يف  احلمادي 
يف  كع�ش�  ���ش��ارك��ت  ال��ظ��ف��رة  منطقة 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ل��ج��ان ال��داخ��ل��ي��ة مثل 
افكار  وجلنة  الب�شرية،  امل����ارد  جلنة 
واب���ت���ك���ار، وال��ل��ج��ن��ة ال��ف��ن��ي��ة الإع�����ادة 
التميز  وجل��ن��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات،  هند�شية 
فريق  يف  ع�ش�  اأن��ه��ا  كما  امل���ؤ���ش�����ش��ي. 
الظفرة،  منطقة  بلدية  هيكل  درا�شة 
وجلنة خدمة املتعاملن، وهي ع�ش� 
يف جلنة املقابالت عند بداية تاأ�شي�س 
ب��ل��دي��ة م��ن��ط��ق��ة ال���ظ���ف���رة. اأم�����ا على 
م�����ش��ت���ى اخل����ارج����ي ف��ه��ي ع�����ش��� يف 
احلك�مية  اخل��دم��ات  تط�ير  ف��ري��ق 
املتعاملن،  خ��دم��ة  م��راك��ز  وت��ف��ع��ي��ل 
تاأ�شي�س  ف���ري���ق  م���ع  ع�����ش���  وك���ذل���ك 
حك�مة  ات�������ش���ال  مل���رك���ز   CRM
ب��ل��دي��ة منطقة  اب���ظ��ب��ي، وم��ن�����ش��ق��ة 

اأب�ظبي  الظفرة لدى مكتب برنامج 
خدمة  تط�ير  فريق  وع�ش�  للتميز، 
ب�������راءة ذم�����ة ح��������ادث ال����ط����رق على 
يف  وت�شارك  البلدي،  النظام  م�شت�ى 
مراجعة  مثل  التط�يرية  اجلل�شات 
اال�شرتاتيجية  اخل���ط���ة  م����ؤ����ش���رات 
وت���ط����ي���ر خدمة  ال���ب���ل���دي  ل��ل��ن��ظ��ام 

املتعاملن.   
اإ�شافًة اإىل م�شاركتها يف اإدارة م�شروع 
ال�����ش��ع��ب��ي��ة مبدينة  امل�����ش��اك��ن  ���ش��ي��ان��ة 
بت�شاريح  يتعلق  ما  كل  واإدارة  املرفاأ، 
ال�شعبية.  وامل�شاكن  واالأر���ش��ي  البناء 
من  العديد  على  احل��م��ادي  وح�شلت 
الظفرة  بجائزة  ف��ازت  حيث  اجل�ائز 
)اجلائزة  اإدارة  ك��اأف�����ش��ل  ال��داخ��ل��ي��ة 
خدمة  يف  اإدارة  واأف�����ش��ل  ال��ذه��ب��ي��ة( 
اإدارتها  وخ��الل   ،2014 املتعاملن 
ال�شرق  ب���ج���ائ���زة  مت  م����راك����ز  ف������ازت 
املتعاملن  بخدمة  للعناية  االأو���ش��ط 
يف  العاملية  �شتيف  وجائزة   ،2013
عالوة   .2015 امل��ت��ع��ام��ل��ن  خ��دم��ة 
على ذل��ك فقد �شاهمت احل��م��ادي يف 

املبا�شرة  البلدية  دليل خدمات  و�شع 
واأمتتة اخلدمات، ويتم اختيار اإدارتها 
اأو برنامج جديد  لتطبيق اأي جتربة 
كما  املتعاملن.  خدمة  يخ�س  فيما 
مفت�ح  لقاء  اأول  بتنظيم  قامت  اأنها 
املرفاأ  مدينة  يف  املحلي  املجتمع  م��ع 
حل�شر  البلدي  النظام  م�شت�ى  على 
احتياجات ومتطلبات وت�قعات اأهايل 
تقييم  و����ش���ارك���ت يف  امل����رف����اأ،  م��دي��ن��ة 
وث��ائ��ق االأف���راد يف و���ش��ام امل��دي��ر العام 
حك�مية  وج���ه���ات  ال��ظ��ف��رة  جل���ائ���زة 

اأخرى للج�ائز الداخلية 2016.
النجاحات  ه�����ذه  اإىل  ب����االإ�����ش����اف����ة 
احلمادي  ك���ان���ت  ف��ق��د  وامل�����ش��اه��م��ات 
منتدبة من قبل دي�ان ويل العهد يف 
االداري  النظام  تط�ير  جلنة  مكتب 
ال���ظ���ف���رة، وع��م��ل��ت على  يف م��ن��ط��ق��ة 
امل�����ش��ارك��ة يف ت��اأ���ش��ي�����س م���راك���ز مت يف 
املنطقة الظفرة 2005، كما �شاركت 
والتكنل�جيا  امل��راأة  مركز  تاأ�شي�س  يف 
يف مدينة املرفاأ بالتعاون مع االحتاد 
ال��ع��ام وال��ف���ز مبنحة من  ال��ن�����ش��ائ��ي 

للمراأة  االأو�����ش����ط  ال�������ش���رق  ب���رن���ام���ج 
اأك����رب دفعة  وال��ت��ك��ن��ل���ج��ي��ا ل��ت��خ��ري��ج 
وتط�عت    .2008 ال��ربن��ام��ج  م��ن 
احل�����م�����ادي يف ك���ث���ري م����ن ال����ربام����ج 
ال��ت��ط���ع يف مركز  واالأن�����ش��ط��ة م��ث��ل 
ال�طني  املجل�س  مر�شحي  ت�شجيل 
 ،2015 و   2011 ع���ام   االحت����ادي 
ومهرجان الريا�شات املائية والقافلة 
بلدية  من�شة  يف  وامل�شاركة  الثقافية، 
�شكيب،  ���ش��ي��ت��ي  يف  ال��ظ��ف��رة  م��ن��ط��ق��ة 
امل�شاريع  ل�شرح  اختيارها  يتم  حيث 
املعرو�شة ل�شم� ال�شيخة فاطمة بنت 
اأم االم��ارات حفظها اهلل، كما  مبارك 
ومت اختيارها يف الرد على ا�شتف�شارات 
ب���رزة �شم� ح���رم ممثل  احل�����ش���ر يف 
احلاكم يف منطقة الظفرة، و�شاهمت 
يف رفع العديد من املقرتحات والتي 
زراعة  مثل  منها،  الكثري  تطبيق  مت 
نبات البل��شيا العربية واإعادة ت�زيع 
امل�شاكن ال�شعبية امل�شرتجعة واأن�شاف 

امل�شاكن.
بالدعم  ع��ائ�����ش��ة احل���م���ادي  واأ����ش���ادت 

قيادتنا  ت���ل��ي��ه  ال�����ذي  ال����الحم����دود 
ال��ر���ش��ي��دة ل��ل��م��راأة االإم���ارات���ي���ة، كما 
فاطمة  ال�شيخة  �شم�  بدعم  اأ���ش��ادت 
رئي�شة  االإم���������ارات  اأم  م���ب���ارك  ب��ن��ت 
الرئي�س  ال���ع���ام،  ال��ن�����ش��ائ��ي  االحت�����اد 
االأ�شرية،  التنمية  مل�ؤ�ش�شة  االأع��ل��ى 
لالأم�مة  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة 
والبارز  الكبري  وال����دور  وال��ط��ف���ل��ة، 
امل���راأة  وت�شجيع  مت��ك��ن  يف  ل�شم�ها 
نه��س  يف  اأ�شهم  وال���ذي  االم��ارات��ي��ة 
وبروز بنات االمارات يف كافة املجاالت 

والعاملي،  الداخلي  ال�شعيدين  وعلى 
ال��ق��دوة ل�شيدات  ف���اأم االم�����ارات ه��ي 
االم�����ارات وم��ف��خ��رة ل��ه��ن ت�����ش��د على 
مع  جنب  اإىل  جنبا  ليك�نن  اأيديهن 
ال�طن  تط�ير  يف  الرجال  اأ�شقائهن 

وامل�شاهمة يف رخاء وعزة االمارات. 
وت�يل بلدية منطقة الظفرة اهتماماً 
من  العاملة  االإماراتية  باملراأة  كبرياً 
خ����الل ال��ت�����ش��ج��ي��ع وال��ت��ح��ف��ي��ز لبذل 
املزيد من اجلهد وامل�شاهمة يف عملية 
ت�شهدها  ال��ت��ي  وال��ت��ط���ي��ر  ال��ت��ن��م��ي��ة 

دولة االإم��ارات العربية املتحدة، وقد 
اللقاءات  العديد من  البلدية  نظمت 
م����ع ����ش���ي���دات امل��ج��ت��م��ع امل���ح���ل���ي مبا 
النظام  يف  الن�شائية  القيادات  فيهن 
اآرائهن  اإىل  اال�شتماع  بهدف  البلدي 
عملية  يف  الأ�شراكهن  ومقرتحاتهن 
ت�شهم  التي  وامل��ب��ادرات  ال��ق��رار  اتخاذ 
بلدية  قامت  كما  املنطقة،  تنمية  يف 
املتميزات  ب��ت��ك��رمي  ال��ظ��ف��رة  منطقة 
وات������اح������ت ل���ه���ن ف����ر�����س ال���ت���دري���ب 
والتعليم ل�شقل مهاراتهن العملية.  

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/04777/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/04488/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده : �شدفه املحيط للمالحة - �س ذ م م 
جمه�ل حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ: مي للعقارات - �س ذ م م     
 ال�شادر ل�شاحله يف الدع�ى املذك�رة اعاله والقا�شي باالتي:

1- الزام املدعي عليها ب�شداد مبلغ وقدره )19167 درهم( 
2-  الزام املدعي عليه بر�ش�م وم�شاريف الدع�ى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلف�ن بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر ي�م من 
يتم  �ش�ف  املبينة  املهلة  التنفيذ خالل  امتناعكم عن  الن�شر ويف حال  تاريخ 

اتخاذ االجراءات القان�نية املنا�شب لتنفيذه
افادة  ت�شليم  ع��دم  ح��ال  تلقائيا  التنفيذ  ملف  اغ���الق  �شيتم   : )م��الح��ظ��ة 
ا�شتالمه وفقا للقرار رقم 21  ايام من تاريخ  بالن�شر خالل ع�شرة  االع��الن 

ل�شنة 2017( 
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم بالن�سر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/06433/2017   ايجارات   

املحك�م له طالب االعالن /  �شركة البتيل العقارية - ذ م م
املمثل القان�ين ل�شركة اجنازات للتنمية العقارية �شركة م�شاهمة ك�يتية 

العن�ان : اإمارة دبي - دبي - الرب�شاء االوىل - بناية الرب�شاء ب�تيك - مكتب رقم 206 
املحك�م عليها املطل�ب اعالنهما /  جراغ للمقاوالت - �س ذ م م  

العن�ان : جمه�ل حمل االقامة 
منط�ق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/8/23   

حكمت اللجنة مبثابة احل�ش�ري : 
 1(  بالزام  املدعي عليها امل�شتاأجرة باخالء العن امل�ؤجرة وت�شليمها خالية من ال�ش�اغل للمدعية 
درهم  االف  وع�شرة  مائة   110.000.00 وق��دره  مبلغ  ب�شداد  امل�شتاأجرة  عليها  املدعي  بالزام   )2
للمدعية وذلك عن القيمة االيجارية ور�ش�م اخلدمات للفرتة من 2017/4/9 حتى 2017/7/19 
 ومبا ي�شتجد من اجره ور�ش�م خدمات اعتبارا من تاريخ 2017/7/20 حتى تاريخ االخالء الفعلي 

3( بالزام املدعي عليها امل�شتاأجرة مب�شاريف الدع�ى. 
لذلك  الطعن  من  ليمكنه  عليه  للمحك�م  الغيابي  احلكم  باعالن  ال��زم  قد  القان�ن  ان  وحيث 

نعلنكم باحلكم متهيدا لي�شبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف امل�اعيد القان�نية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم بالن�سر   
يف الدعوى  رقم 02/06430/2017   جتاري    

املحك�م له طالب االعالن / �شيف بن حممد بن عبداهلل بن �شيف الدروي�شي ال�شام�شي  
 املحك�م عليها املطل�ب اعالنهما / عبداهلل حممد جا�شم علي �شكر 

منط�ق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/8/23   
حكمت اللجنة مبثابة احل�ش�ري : 

الف  اثنان وثالث�ن  ب�شداد مبلغ وقدره 32.392.00   امل�شتاأجرة  املدعي عليها  الزام   )1
ال�شيكن  املبقي من قيمة  املبلغ  وذل��ك عن  للمدعي  دره��م  وت�شع�ن  واثنان  وثالثمائة 

املرجتعن من البنك 
بقيمة  البنك  من  املرجتعن  ال�شيكن  غرامة  ب�شداد  امل�شتاأجر  عليه  املدعي  بالزام   )2

2000 الفان درهم 
3( بالزام املدعي عليه ب�شداد قيمة ال�شرط اجلزائي مببلغ 19.500.00 ت�شعة ع�شر الف 

وخم�شمائة درهم 
4( بالزام املدعي عليه امل�شتاأجرة مب�شاريف الدع�ى. 

حيث ان القان�ن قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحك�م عليه متهيدا لي�شبح نهائيا يف 
حالة عدم الطعن عليه يف امل�اعيد املقررة قان�نا. 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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اإعالن ب�سحيفة الدعوى وت�سحيح �سكل الدعوى بالن�سر

اىل املدعي عيهما / 1- ك�بار  اك�نهيم�ن �شيدهار تهان - اجلن�شية : الهند  
        2- مطعم ال�ش�كة الذهبية - �س ذ م م 

حيث ان املدعي / بنك راأ�س اخليمة ال�طني  
قد اقام املدعي الدع�ى رقم 2017/180 جتاري كلي �شد املدعي عليهما  - بناء عليه : وملا �شن�رده 
دع�انا  بت�شجيل  الت�شريح   : اوال   -   : ،نطلب  عف�ا  امل���ق��رة  حمكمتكم  ت��راه  ومل��ا   / بعد  فيما  فيما 
الئحتها  م��ن  ب�ش�رة  عليه  امل��دع��ي  واع���الن  م��ش�عها  لنظر  ممكنة  جل�شة  اق��رب  وحت��دي��د  املاثلة 
ال�شادر  التحفظي  احلجز  وتثبيت  ب�شحة  الق�شاء   / ثانيا   - م��ش�عها   لنظر  جل�شة  اول  وتاريخ 
بتاريخ 2017/5/30 -  ال�شادر  االأمر على عري�شة رقم 2017/9289 حجز حتفظي جتاري  مب�جب 
بحدود املبلغ املطالب به ال�شادر عن مقام قا�شي االأم���ر امل�شتعجلة يف راأ�س اخليمة امل�قر والبالغ 
/ 4.207.309.41/درهم )اربعة مالين ومئتان و�شبعة االف وثالثمائة وت�شعة درهم وواحد واربعن 
فل�س(  - ثالثا / الق�شاء ب�شحة وتثبيت املنع من ال�شفر �شد املدعي عليه ال�شاد�س مب�جب االأمر على 
عري�شة رقم 2017/9287 منع من ال�شفر ال�شادر بتاريخ 2017/5/30 - حلن ايفاتة مبلغ املطالبة 
والبالغ /4.207.309.41/درهم )اربعة مالين ومئتان و�شبعة االف وثالثمائة وت�شعة درهم وواحد 
واربعن فل�س(   - رابعا / الق�شاء بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�شامن بينهم بان  ي�ؤدوا للبنك 
املدعي قيمة مبلغ وق��دره /4.207.309.41/دره����م )اربعة مالين ومئتان و�شبعة االف وثالثمائة 
وت�شعة درهم وواحد واربعن فل�س(  باال�شافة اىل الفائدة القان�نية ب�اقع 12% من تاريخ املطالبة 
وامل�شاريف  الر�ش�م  بكافة  عليه  املدعي  بالزام  الق�شاء   / خام�شا   - ال�شداد   متام  وحتى  الق�شائية 
ومقابل اتعاب املحاماة.  - مما يقت�شي ح�ش�رك اىل حمكمة راأ�س اخليمة امام مكتب ادارة الدع�ى 
امل�افق الثالثاء تاريخ 2017/9/18 ال�شاعة التا�شعة �شباحا وتقدمي ما لديك من بيانات ودف�ع. - 

حرر بتاريخ 2017/8/22
مكتب اإدارة الدعوى - عماد عرفات       

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم
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•• ال�صارقة -وام:

كرمت هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة فريق التط�ع يف احلفل 
الذي نظمته حتت “�شعار ازرع اأمال واح�شد خريا “ جله�ده 
خالل عام اخلري حيث نظم الفريق و�شارك يف اكر من 15 
املحتاجن  التخفيف من معاناة  �شاهمت يف  فاعلية ومبادرة 
ومل يبخل�ا ب�قت وال جهد اإال وبذل�ه الإ�شعاد حمتاج اأو ر�شم 

الب�شمة على وجه يتيم اأو حمتاج اأو مري�س.
واأكد �شعادة الدكت�ر املهند�س را�شد الليم رئي�س هيئة كهرباء 
االإيجابي  وانعكا�شه  التط�عي  العمل  اأهمية  ال�شارقة  ومياه 
دون  االآخرين  م�شاعدة  خالل  من  واملجتمعات  االأف��راد  على 

انتظار املقابل مما يجعل املجتمع متاآلفا ومتعاونا.

م�شريا اإىل اأن هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة تعمل على تر�شيخ 
ق��ي��م وم���ب���ادئ واأ���ش�����س ال��ع��م��ل ال��ت��ط���ع��ي وا���ش��ت��ق��ط��اب فئات 
املجتمع املختلفة للم�شاركة يف املبادرات الن�عية املتميزة التي 
وغريها  املتعففة  االأ���ش��ر  مل�شاعدة  حياتهم  ن���ر  مثل  تطلقها 
التعاون  لتعزيز  اجله�د  ت�شافر  اأهمية  واأك��د  امل��ب��ادرات.  من 
بن ممثلي الهيئات وامل�ؤ�ش�شات الر�شمية واخلا�شة لرت�شيخ 
مفاهيم االإبداع واالبتكار يف ثقافة التط�ع ب�شكل عام وت�شجيع 

اجلهد والعمل املت�ا�شل على تبني هذه املفاهيم االإن�شانية.
واأو�شح اأن الهيئة تعمل على تنفيذ الت�جيهات ال�شامية من 
القا�شمي  بن حممد  �شلطان  الدكت�ر  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب 
الك�ادر  باإعداد وتاأهيل  ال�شارقة  ع�ش� املجل�س االأعلى حاكم 
املهارات القيادية وت�شجيعهم على  الب�شرية وتنمية وتط�ير 

العمل  جم��االت  تط�ير  يف  ي�شاهم  مم��ا  التط�عية  االأع��م��ال 
بالهيئة ويخدم االمارة والدولة ب�شفة عامة ويحقق ال�شعادة 

للم�اطنن واملقيمن.
واأكد �شعادة رئي�س هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة اأن اخلري �شمة 
يك�ن  اأن  يف  �شاهمت  التي  االإماراتية  ال�شخ�شية  �شمات  من 
العامل..  �شع�ب  اأ�شعد  وي�شبح  ومتح�شر  متط�ر  املجتمع 
ال�شارقة  ومياه  كهرباء  بهيئة  التط�ع  فريق  اأن  اإىل  م�شريا 
م��ب��ادرة وفاعلية متا�شيا   15 م��ن  اأك���ر  و���ش��ارك��ت يف  ن��ف��ذت 
زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اإع��الن  مع  وتفاعال 
ع��دد من  مع  وبالتعاون  للخري  عاما   2017 ع��ام  نهيان  اآل 
ال�شركات اخلا�شة ي�ؤكد حر�س الهيئة على ت�شجيع م�ظفيها 

وكافة اأفراد املجتمع على اأعمال اخلري.

كهرباء ال�شارقة تكرم فريق التطوع جلهوده خالل عام اخلري

عبداهلل بن �شامل يرتاأ�ش اجتماع املجل�ش التنفيذي

لبنى القا�شمي: ما�شون على نهج زايد وفكر خليفة القائد

�ضمن مبادرتها ال�ضهرية »عربة املرح«

»اأ�شدقاء مر�شى ال�شرطان« تنظم عرو�شًا ترفيهية للمر�شى يف م�شت�شفى دبي

»تدوير« تكثف ا�شتعداداتها لعيد الأ�شحى املبارك
•• اأبوظبي -وام: 

النفايات  اإدارة  ت�شتعد تدوير مركز 
– اأب�ظبي ال�شتقبال عيد االأ�شحى 
املبارك من خالل خطة عمل مكثفة 
ت�شمل امل�شاجد وامل�شليات واالأماكن 
العامة والطرق واالأ�ش�اق وامل�شالخ. 
وت�شمل خطة تدوير منظ�مة عمل 
مكثفة على عدة م�شت�يات وم�زعة 
التجمعات  اأم����اك����ن  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى 
ونقاط ذبح االأ�شحيات وغريها من 

االأماكن املحتملة لالحتفال .
وب��ل��غ��ت ك��م��ي��ة ال���ن���ف���اي���ات ال���ت���ي مت 
العام  العيد يف  ف��رتة  جمعها خ��الل 
اأي  ي���م��ي��اً  ط���ن   2،746 امل��ا���ش��ي 
كان  مبا  مقارنة  باملائة   30 بزيادة 
العادية  االأي�����ام  ي��ت��م ج��م��ع��ه خ���الل 

والذي بلغ 2،112 طن ي�مياً.
وقال �شعادة املهند�س �شعيد املحريبي 
مدير ع��ام ت��دوي��ر ب��االإن��اب��ة ان عيد 
املنا�شبات  م���ن  امل���ب���ارك  االأ����ش���ح���ى 
االإ�شالمية  االأم�����ة  ل����دى  ال���ك���ربى 
بكل  االأ�شحية  �شعائر  ت�شمل  والتي 
ما يتعلق بها من ل�ازم واحتياجات 
ب��ي��ئ��ي��ة ل���ذل���ك ق��م��ن��ا ب������ش��ع خطة 
ا�شتعداداً  ت��دوي��ر  يف  مكثفة  ع��م��ل 
مل�شاركة اجلمه�ر يف االحتفال بهذه 
نف�شه  ال�قت  ويف  املباركة  ال�شعائر 

احل�شاري  ال����ج���ه  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
الإم����ارة اأب���ظ��ب��ي ع��رب ت��ق��دمي كافة 
اأ�شكال الدعم وامل�شاعدات اخلدمية 
التي من �شاأنها ت�فري بيئة �شحية 
ال�شعائر  ممار�شة  ت�شمن  للجميع 
االأم����ن  مب��ت��ط��ل��ب��ات  امل�����ش��ا���س  دون 
وال�شالمة البيئية املحلية والعاملية.
مركز  دور  اأن  على  املحريبي  واأك���د 
ت���دوي���ر يف م��ث��ل ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ات ال 
النفايات  ونقل  جمع  على  يقت�شر 
بل يبداأ من تقدمي بع�س الر�شائل 
كيفية  ل��ل��ج��م��ه���رح���ل  ال��ت���ع���ي��ة 
ف�������ش���ل ال����ن����ف����اي����ات م�����ن امل�������ش���در 
النح�  ع���ل���ى  م���ن���ه���ا  وال���ت���خ���ل�������س 

ال�شحيح .
اأعدتها  التي  ت��دوي��ر  خلطة  ووف��ق��اً 

لعيد االأ�شحى املبارك فاإنها �شتق�م 
لتنظيف  خا�شة  عمل  ف��رق  بت�فري 
امل��ح��ي��ط��ة مب�شليات  امل��ن��اط��ق  ك��اف��ة 
الطرق  من  الرمال  وترحيل  العيد 
�شيتم  ك��م��ا  امل�����ش��ل��ي��ات  اإىل  امل����ؤدي���ة 
م�اقف  ك����اف����ة  وغ�������ش���ي���ل  ت��ن��ظ��ي��ف 
العيد  مل�شليات  التابعة  ال�����ش��ي��ارات 
الكنا�شات  ب��ا���ش��ت��خ��دام  وامل�����ش��اج��د 
الرمال  الإزال�������ة  وال���ع���م���ال  االآل����ي����ة 
اخلدمة  اأول�ية  واإعطاء  واملخلفات 
�شالة  بها  �شتقام  ال��ت��ي  للم�شاجد 
فريق  تخ�شي�س  �شيتم  كما  العيد 
ع��م��ل ك��ام��ل خل��دم��ة م�����ش��ج��د زايد 
ب��ت��ن��ظ��ي��ف حم��ي��ط اجلامع  ال��ك��ب��ري 
من  اأك��ر  بت�فري  املنطقة  وغ�شيل 

العيد. فرتة  خالل  عامل   30

•• ال�صارقة -وام: 

تراأ�س �شم� ال�شيخ عبداهلل بن �شامل القا�شمي 
ن��ائ��ب ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة ن��ائ��ب رئ��ي�����س املجل�س 
احلاكم  �شم�  مكتب  يف  ام�س  �شباح  التنفيذي 

اجتماع املجل�س التنفيذي الإمارة ال�شارقة.
وناق�س االجتماع عددا من امل��ش�عات الهامة 
املتعلقة بخطط التنمية ال�شاملة و�شبل تعزيز 
تتبناها  التي  وامل��ب��ادرات  احلك�مية  اخل��دم��ات 
االإمارة ثقافيا واجتماعيا واقت�شاديا مبا يحقق 
للم�اطنن  امل�شتقرة  والبيئة  العي�س  رفاهية 

والقاطنن على اأر�س االإمارة.

ال�شابقة  وبعد الت�شديق على حم�شر اجلل�شة 
بن  ت�قيعها  املزمع  االتفاقية  املجل�س  اعتمد 
ال�شارقة  وج��ام��ع��ة  للتعليم  ال�����ش��ارق��ة  جمل�س 
ب�شاأن الدبل�م املهني مبرحلة الطف�لة املبكرة.

رئي�س  الكعبي  �شعيد  الدكت�ر  �شعادة  واأو���ش��ح 
تاأتي  االتفاقية  اأن  للتعليم  ال�شارقة  جمل�س 
�شعيا من املجل�س على تط�ير وتاأهيل الك�ادر 
لتقدمي  احلك�مية  احل�شانات  يف  التعليمية 
ال�شراكة  وحتقيق  ل��الأط��ف��ال  ال��رع��اي��ة  اأف�����ش��ل 

الفعالة مع امل�ؤ�ش�شات التعليمية.
هيئة  من  املقدم  التقرير  على  املجل�س  واطلع 
ج�دة  ر�شد  ح�ل  الطبيعية  واملحميات  البيئة 

اله�اء يف اإمارة ال�شارقة.
واأ�شارت �شعادة هنا �شيف ال�ش�يدي رئي�س هيئة 
الهيئة  اأن  اإىل  الطبيعية  وامل��ح��م��ي��ات  البيئة 
املتنقلة  ال���ه����اء  وب��ا���ش��ت��خ��دام حم��ط��ات ر���ش��د 
تعمل على ر�شد تل�ث اله�اء يف خمتلف مدن 
ومراجعتها  النتائج  وحتليل  االإم��ارة  ومناطق 

من اأجل تطبيق اأنظمة اجل�دة العاملية.
قيا�شها  يتم  التي  املتغريات  التقرير  وت�شمن 
الغازات  اأب��رز  ونتائج  اله�اء  ر�شد  حمطات  يف 
اأك�����ش��ي��د الكربيت  ال���ه����اء م��ن��ه��ا غ���از ث���اين  يف 
اأك�شيد  واأول  ال��ه��ي��دروج��ن  ك��ربي��ت��ي��د  وغ����از 
وغاز  النيرتوجن  اأك�شيد  ثاين  وغاز  الكرب�ن 

القراءات  نتائج  واأو�شحت  االأر���ش��ي.  االأوزون 
الن�شب  ايجابية  املحطات  يف  عليها  املتح�شل 
املجملة لله�اء يف اإمارة ال�شارقة. وقدم املجل�س 
على  الطبيعية  واملحميات  البيئة  لهيئة  �شكره 

جه�دها.
واعتمد املجل�س املر�شحن للدفعة الرابعة من 
الدبل�م املهني لل�ثائق واالأر�شفة والذي يعقد 
ال�شارقة  وهيئة  ال�شارقة  بالتعاون بن جامعة 

لل�ثائق واالأر�شيف.
وت�شم الدفعة الرابعة 29 مر�شحا من خمتلف 
ال�شارقة العاملن  اإمارة  اجلهات احلك�مية يف 

يف جماالت االأر�شفة وال�ثائق.

•• اأبوظبي-وام:

اأك�����دت م��ع��ايل ال�����ش��ي��خ��ة ل��ب��ن��ى بنت 
خالد القا�شمي وزيرة دولة للت�شامح 
ن�شاء  اأن  زاي�������د  ج���ام���ع���ة  رئ���ي�������ش���ة 
االإم������ارات ي�����ش��رن ع��ل��ى ن��ه��ج ال�شيخ 
“طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د 
فكر �شاحب  ثراه” وي�شتلهمن  اهلل 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شم� 

نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل«.
لها  ك��ل��م��ة  - يف  م��ع��ال��ي��ه��ا  ورف���ع���ت 
االإماراتية  امل����راأة  ي����م   “ مبنا�شبة 
من  اأغ�شط�س   28 ي�افق  ال��ذي   “
ك���ل ع����ام - اأ���ش��م��ى ع���ب���ارات ال�����الء 
واالمتنان اإىل �شاحب ال�شم� ال�شيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
و�شاحب  اهلل”  “حفظه  ال����دول����ة 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شم� 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكت�م 
“رعاه  دب��ي  ال�����زراء ح��اك��م  جمل�س 
اهلل” و�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي 
نائب القائد االأعلى للق�ات امل�شلحة 
اأع�شاء  ال�شم�  اأ�شحاب  واإخ���ان��ه��م 
ل����الحت����اد حكام  االأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س 

االإمارات واأولياء العه�د الكرام.
واأكدت اأنه يف ظل ت�جيهات �شم�هم 
وال��ع��ن��اي��ة ال��ف��ائ��ق��ة وال��دع��م الكبري 

تب�اأت املراأة االإماراتية اأعلى املراتب 
و�شاهمت  امل��ن��ا���ش��ب  اأرف����ع  وت��ق��ل��دت 
التنمية  م�����ش��رية  يف  ف���اع���ل  ب�����ش��ك��ل 
املجاالت  �شتى  يف  املجتمع  وخ��دم��ة 

والقطاعات.
املنا�شبة  ب��ه��ذه  م��ع��ال��ي��ه��ا  وت��ق��دم��ت 
التهاين  وع����ب����ارات  اآي������ات  ب��اأ���ش��م��ى 
واملحبة والعرفان اإىل �شم� ال�شيخة 
االحتاد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة 
االأعلى  ال��رئ��ي�����ش��ة  ال���ع���ام  ال��ن�����ش��ائ��ي 
رئي�شة  االأ���ش��ري��ة  التنمية  مل�ؤ�ش�شة 
املجل�س االأعلى لالأم�مة والطف�لة 

.« االإمارات  “ اأم 
ال�شم�  اأ����ش���ح���اب  ق��ري��ن��ات  وه���ن���اأت 
االأع�����ل�����ى حكام  امل���ج���ل�������س  اأع���������ش����اء 
العه�د  اأول���ي���اء  االإم������ارات وزوج����ات 
ون�����ش��اء االإم�����ارات ك��اف��ة ب��ه��ذا الي�م 
ال�طني الذي يتجدد عاما بعد عام 
باهتمام  حتظى  االإم��ارات��ي��ة  وامل����راأة 

بالغ من القيادة الر�شيدة.
واأعربت ال�شيخة لبنى القا�شمي عن 
واالمتنان  وال��ت��ق��دي��ر  ال�شكر  واف���ر 
لعطاء �شم� “اأم االإمارات” املتجدد 
وامل�شتمر  ال��دائ��م  �شم�ها  وح��ر���س 
االإماراتية ومتكينها يف  املراأة  لدعم 
ال�شبل  كل  وت�فري  القطاعات  �شتى 
واالإم��ك��ان��ات ل��ري��ادة امل���راأة ومتيزها 
واخلا�س  احل��ك���م��ي  ال��ق��ط��اع��ن  يف 

م�شرية  يف  ال���ف���اع���ل���ة  وامل�������ش���اه���م���ة 
واالقت�شادية  االجتماعية  التنمية 
لي�س على امل�شت�ى املحلي فح�شب بل 

على امل�شت�ين االإقليمي والعاملي.
���ش��م���ه��ا الكبري  ب��اه��ت��م��ام  واأ����ش���ادت 
وت�فري  االإم��ارات��ي��ة  امل����راأة  بتمكن 
ال��ب��ي��ئ��ة احل��ا���ش��ن��ة وال���داع���م���ة لها 
وت����ط�����ي����ر ق�����درات�����ه�����ا وم���ع���ارف���ه���ا 
وخرباتها وت�شخري طاقاتها لرفعة 
مكانته  وع���ل����  وت���ق���دم���ه  ال�����ط����ن 
�شم�ها  حتر�س  اإذ  وعامليا  اإقليميا 
بفعالية  لت�شاهم  امل�����راأة  دع���م  ع��ل��ى 
ال�طني  ال���ع���م���ل  م�������ش���رية  دف�����ع  يف 
االإماراتية  امل���راأة  ا���ش��م  اأ�شبح  حتى 
ق���ري���ن ك���ل اإ�����ش����ادة ومت���ي���ز واإجن�����از 
املجاالت  يف  اإيجابية  اإ�شهامات  ولها 
ال�طنية  االأول�����ي����ة  ذات  احل��ي���ي��ة 
االإقليمية  وااله��ت��م��ام��ات  جهة  م��ن 

والدولية من جهة اأخرى.
الكبري  ���ش��م���ه��ا  دع���م  اإىل  واأ����ش���ارت 
دورها  بتعزيز  االإم���ارات���ي���ة  ل��ل��م��راأة 
احل�شارية  ال��ن��ه�����ش��ة  م�������ش���رية  يف 
ال�شاملة  والتنمية  املجتمع  وخدمة 
واحلر�س على اأن تك�ن املراأة �شريكا 
املجتمع  ب���ن���اء  يف  وم��ه��م��ا  رئ��ي�����ش��ي��ا 
االإماراتي وحتقيق اأهدافه التنم�ية 
عن  ف�����ش��ال  امل�شتقبلية  وت��ط��ل��ع��ات��ه 
واخلطط  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  و���ش��ع 

لتعزيز  ال����ط����م�����ح����ة  وال�������ربام�������ج 
ق���درات امل���راأة االإم��ارات��ي��ة ومتكينها 
امل�����ج�����االت خ���ا����ش���ة ما  يف خم��ت��ل��ف 
والعمل  وال�شحة  بالتعليم  يرتبط 
والقطاع  واالقت�شادي  االجتماعي 
ال��دب��ل���م��ا���ش��ي وال�����ش��ي��ا���ش��ي ووج����د 
يف  االإم��ارات��ي��ة  الن�شائية  ال��ك��ف��اءات 
االأمن وال�شرطة واخلدمة ال�طنية 

والق�ات امل�شلحة.
واأو���ش��ح��ت م��ع��ال��ي��ه��ا اأن ي����م امل����راأة 
ال��ذي يحمل ه��ذا العام  االإم��ارات��ي��ة 
اخلري  يف  ����ش���ري���ك  “املراأة  ����ش���ع���ار 
الدور  ع��ن  ب�شدق  يعرب  والعطاء” 
ال����رائ����د ال�����ذي ت���ق����م ب���ه امل�������راأة يف 
والعطاء  واخل����ري  ال���ب���ذل  م��ي��ادي��ن 
ا�شتلهمته  نربا�س  ه�  ال�شعار  فهذا 
زايد  ال�شيخ  م��ن  االإم��ارات��ي��ة  امل����راأة 
بن �شلطان اآل نهيان “رحمه اهلل “ 
ومن القيادة الر�شيدة للدولة و�شار 
على هذا النهج الرا�شخ رجال ون�شاء 

االإمارات االأوفياء.
بنت  لبنى  ال�شيخة  معايل  ووجهت 
وعزة  حتية  ر�شالة  القا�شمي  خالد 
االإم��������ارات خا�شة  وف���خ���ر الأم���ه���ات 
اأم��ه��ات ال�����ش��ه��داء اأب��ط��ال االإم����ارات 

الب�ا�شل.
وق��ال��ت “ لتفخر اأم��ه��ات االإم���ارات 
االأم��ث��ل��ة يف  اأروع  ي�����ش��رب��ن  ب��اأن��ه��ن 

ت��ر���ش��ي��خ ق��ي��م ال��ت�����ش��ح��ي��ة وال������الء 
وال�شهامة واالنتماء وتعزيز مبادئ 
ال���ت�������ش���ام���ح وال����ع����ط����اء وال����رتاب����ط 
اأبناء وبنات  واالإخ��اء وباأنهن يربن 
واملثابرة  االإخ��ال���س  االإم���ارات على 
والتفاين يف العمل والت�شلح بالعلم 
واملعرفة خلدمة الدولة يف خمتلف 

القطاعات والتخ�ش�شات«.
مل�ا�شلة  االإم���������ارات  ن�����ش��اء  ودع�����ت 
والعطاء  واخل���ري  التنمية  م�شرية 
ح�����ش��ن ظن  ع��ن��د  دوم�����ا  ي��ك��ن  واأن 
القيادة الر�شيدة من خالل ت�شخري 
وخرباتهن  وط��اق��ات��ه��ن  ق��درات��ه��ن 
وم��ع��ارف��ه��ن وم��ه��ارات��ه��ن يف خدمة 
وعامليا  اإق��ل��ي��م��ي��ا  وري���ادت���ه  ال����ط���ن 
يحتاج  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  اأن  ي���درك���ن  واأن 
العمل  وم�ا�شلة  اجله�د  م�شاعفة 
الدوؤوب خلدمة االإن�شان واالإن�شانية 
االإم����ارات  �شعب  تطلعات  وحت��ق��ي��ق 

االأ�شيل.

•• ال�صارقة-الفجر:

املرح”  “عربة  م��ب��ادرت��ه��ا  ���ش��م��ن 
امل�شابن  ل���الأط���ف���ال  امل��خ�����ش�����ش��ة 
“جمعية  ن���ظ���م���ت  ب���ال�������ش���رط���ان، 
ال�شرطان”،  م��ر���ش��ى  اأ����ش���دق���اء 
ال���ت���ي تعمل  امل���ؤ���ش�����ش��ة اخل���ريي���ة 
واملعن�ي  املايل  الدعم  ت�فري  على 
مل���ر����ش���ى ال�������ش���رط���ان، زي�������ارة اإىل 
تعزيز  بهدف  دبي”،  “م�شت�شفى 
ال����������روح امل����ع����ن�����ي����ة االإي����ج����اب����ي����ة، 
واإدخ��������ال ال���ف���رح وال�������ش���ع���ادة على 
امل�شابن  ال�شغار  االأط��ف��ال  قل�ب 
العالج  يتلق�ن  الذين  بال�شرطان 

يف امل�شت�شفى.
املرح”  “عربة  زي��������ارة  وج��������اءت 
م�ؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  للم�شت�شفى 
الرتفيهية  اإيفنت�س  ليتل  ت�شيكي 
يف دولة االإمارات العربية املتحدة، 
حيث قدمت عر�شاً مل�شرح العرائ�س 

من  ع�����دد  ف���ي���ه  اأدت  امل��������ش���ي���ق���ي، 
لري�شمن  امل��ه��رج��ات  دور  املمثالت 
االأطفال  وج�����ه  ع��ل��ى  االب��ت�����ش��ام��ة 
وذوي������ه������م، وي���ت���ج����ل���نَّ يف غ���رف 
م�شيفات  امل�شت�شفى،  يف  االأط��ف��ال 
اأج��������اًء  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى  اأج���������اء  اإىل 
الهدايا  خ����الل  وّزع������ن  ت��ف��اع��ل��ي��ة 
على االأطفال و�شاركنهم �شعادتهم 

بالعر�س و�شخ�شياته. 
ويف هذا ال�شياق، قالت اأمل املزمي، 
وال�ش�ؤون  امل��ر���ش��ى  ����ش����ؤون  م��دي��ر 
اأ�شدقاء  ج��م��ع��ي��ة  يف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
ت�شتهدف   : ال�������ش���رط���ان  م��ر���ش��ى 
م�����ب�����ادرة ع����رب����ة امل�������رح االأط����ف����ال 
امل�������ش���اب���ن ب���ال�������ش���رط���ان وال���ذي���ن 
امل�شت�شفيات،  يف  ال��ع��الج  ي��ت��ل��ق���ن 
الرتفيه  اإىل  ن�شعى  �شهر  ك��ل  ويف 
ال�شرطان  م��ر���ش��ى  االأط���ف���ال  ع��ن 
اإ�شفاء املرح  يف امل�شت�شفيات بهدف 
البيئة  �شمن  االإي��ج��اب��ي��ة  وال����روح 

على  املبادة  ت�شتمل  حيث  الطبية، 
الرتفيهية،  االأن�����ش��ط��ة  م���ن  ع����دٍد 
وت����زي���ع جم��م���ع��ة م���ن االأل���ع���اب 
اإذ �شممنا  والهدايا على االأطفال، 
مبادرة عربة املرح للم�شاعدة على 
ال��ع��اط��ف��ي ملر�شى  ال��دع��م  ت��ق��دمي 
اإىل  باالإ�شافة  ال�شغار،  ال�شرطان 
تقدمي الدعم املادي لعائالتهم اإذا 

تتطلب االأمر.
وكانت اجلمعية اأطلقت العديد من 
املبادرات االأخرى املخ�ش�شة لدعم 
بال�شرطان  امل�����ش��اب��ن  االأط����ف����ال 
اأهمها حملة “اأنا” التي ت�شتهدف 
مر�شى �شرطانات االأطفال، والتي 
االأطفال  ت�شجيع  بهدف  انطلقت 

ال�شرطان، و�شفرية االحتاد الدويل 
ملكافحة ال�شرطان لالإعالن العاملي 
لل�شرطان، و�شفرية االحتاد الدويل 
ل�شرطانات  ال�����ش��رط��ان  مل��ك��اف��ح��ة 
العاملي  املنتدى  وراع��ي��ة  االأط��ف��ال، 
االأم��را���س غري  لتحالف منظمات 

املعدية.
و�ُشّجلت  امل�افقة  اجلمعية  ونالت 
التنمية  وزارة  ل������دى  ر����ش���م���ي���اً 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف دول�������ة االإم���������ارات 
مب����ج���ب ال����ق����رار ال����������زاري رقم 
ت�شعى   ،2013 ل����ع����ام   427
ح�ل  ال���ع��ي  تعزيز  اإىل  اجلمعية 
ال�������ش���رط���ان، م����ن خ�����الل اإط�����الق 
ت�شجع  التي  امل��ب��ادرات  من  العديد 

امل�شابن بال�شرطان على م�اجهة 
ل���ل���ع���الج على  االأث���������ار اجل���ان���ب���ي���ة 
ثقتهم  وتعزيز  اجل�����ش��دي،  املظهر 
على  احلملة  تعمل  اإذ  باأنف�شهم، 
دعم االأطفال امل�شابن بال�شرطان 
م���ن خ����الل ت�فري  وع���ائ���الت���ه���م، 
الدعم  وت�فري  ال�شحية،  الرعاية 

املايل.
“اأ�شدقاء  ج��م��ع��ي��ة  وت���اأ����ش�������ش���ت 
 ،1999 ع��ام  ال�شرطان”  مر�شى 
ق��ري��ن��ة �شاحب  م���ن  ب��ت���ج��ي��ه��ات 
�شم�  ال�������ش���ارق���ة،  ح���اك���م  ال�����ش��م��� 
ب���ن���ت حممد  ال�������ش���ي���خ���ة ج�����اه����ر 
والرئي�س  امل����ؤ����ش�������س  ال��ق��ا���ش��م��ي، 
الفخري جلمعية اأ�شدقاء مر�شى 

الك�شف  ف��ح������ش��ات  اإج������راء  ع��ل��ى 
امل��ب��ك��ر ع��ن ال�����ش��رط��ان، ك��م��ا ت�فر 
اجلمعية العالج وخدمات الرعاية 
ال�شحية ملر�شى ال�شرطان، وتدعم 

ع��ائ��الت��ه��م، ع��ل��ى امل�����ش��ت���ى املحلي 
وجنحت  وال����ع����امل����ي،  واالإق���ل���ي���م���ي 
بت�فري  تاأ�شي�شها  م��ن��ذ  امل���ؤ���ش�����ش��ة 
العالج باالإ�شافة اإىل الدعم املادي 

مر�شى  م��ن   3500 ل���  وامل��ع��ن���ي 
ال�شرطان وعائالتهم.

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03474/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/08003/2016  �سكني- ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده : اإلرب�س للعقارات - وايرو�ش�فت  انرتنا�شي�نال للتجارة - 
�س ذ م م )فرع( - جمه�ل حمل االقامة 

حيث تقدم طالب التنفيذ: �شنج�شبيل للمقاوالت - �س ذ م م   
ال�شادر ل�شاحله يف الدع�ى املذك�رة اعاله والقا�شي باالتي:

1- ف�شخ عقد االيجار �شند الدع�ى املربم بن املدعية واملدعي عليها االوىل 
وبالزام االخرية برد قيمة �شيكات بدل االيجار التي متثل الفرتة التالية ل 

2016/8/11 وحتى نهاية مدة العقد 
2- الزام املدعي عليها االوىل بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره خم�شن الف 

درهم تع�ي�شا عما حلقها من ا�شرار 
3- الزام املدعي عليها االوىل بر�ش�م وم�شاريف الدع�ى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلف�ن بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر ي�م من 
تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �ش�ف يتم 

اتخاذ االجراءات القان�نية املنا�شب لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   

اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/04650/2017 / �سكني
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/07985/2016  �سكني - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده :  اميني تايل - جمه�ل حمل االقامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : اك�ا بروبرتيز ليمتد      

ال�شادر ل�شاحله يف الدع�ى املذك�رة اعاله والقا�شي باالتي:
وما   2016/9/19 حتى  تغطي  دره��م   115000 مبلغ  االيجار  �شيكي  قيمة   -1

ي�شتجد من قيمة ايجارية حتى االخالء الفعلي 
2- الزام املدعي عليه بر�ش�م وم�شاريف الدع�ى

لذلك نعلمكم انكم مكلف�ن بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر ي�م من 
يتم  �ش�ف  املبينة  املهلة  التنفيذ خالل  امتناعكم عن  الن�شر ويف حال  تاريخ 

اتخاذ االجراءات القان�نية املنا�شب لتنفيذه
افادة  ت�شليم  ع��دم  ح��ال  تلقائيا  التنفيذ  ملف  اغ���الق  �شيتم   : )م��الح��ظ��ة 
ا�شتالمه وفقا للقرار رقم 21  ايام من تاريخ  بالن�شر خالل ع�شرة  االع��الن 

ل�شنة 2017( 
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم بالن�سر   
يف الدعوى  رقم 02/06440/2017   جتاري    

املحك�م له طالب االعالن / �شيف بن حممد بن عبداهلل بن �شيف الدروي�شي ال�شام�شي  
املحك�م عليها املطل�ب اعالنهما / نريفانا لتاأجري بي�ت العطالت - �س ذ م م  

منط�ق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/8/7   
حكمت اللجنة مبثابة احل�ش�ري : 

امل�شتاأجرة ب�شداد مبلغ وقدره 39.502.00  ت�شعة وثالث�ن الف  الزام املدعي عليها   )1
وخم�شمائة واثنان درهم للمدعي وذلك عن قيمة ال�شيكات املرجتعة من البنك والتي 

متثل بدل االيجار للفرتة من تاريخ 2017/2/9 حتى 2017/8/8  
بقيمة  البنك  من  املرجتعة  ال�شيكات  غرامة  ب�شداد  امل�شتاأجرة  عليها  املدعي  بالزام   )2

)3000( ثالثة االف درهم 
3( بالزام املدعي عليها امل�شتاأجرة بتقدمي �شهادة براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي  

4( بالزام املدعي عليه امل�شتاأجرة مب�شاريف الدع�ى. 
حيث ان القان�ن قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحك�م عليه متهيدا لي�شبح نهائيا يف 

حالة عدم الطعن عليه يف امل�اعيد املقررة قان�نا. 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
مذكرة اإعادةاعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/858  ا�ستئناف عمايل    
حمل  جمه�ل  ك���م��ار   م�هيندر  م�جنا  ام��ان   -1 ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
قد  ع��ام��ه(   م�شاهمه  )�شركه  امل�شرق  بنك   / امل�شتاأنف  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
ع��م��ايل جزئي  رق���م 2016/6661  ب��ال��دع���ى  ال�����ش��ادر  ا���ش��ت��اأن��ف/ احل��ك��م 

بتاريخ:2017/4/30     
وحددت لها جل�شه ي�م االحد  امل�افق 2017/9/17 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�ش�ركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة 

قان�نيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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•• اأبوظبي-وام:

ي�شارك �شندوق الزكاة يف مبادرة اعتماد 
الت�قيع االإلكرتوين املقدمة من الهيئة 
احلك�مية  الب�شرية  للم�ارد  االإحتادية 
والتي تاأتي حر�شا من قيادتنا الر�شيدة 
احلديثة  ب���ال���ت���ق���ن���ي���ات  االأخ���������ذ  ع���ل���ى 

وت�شخريها ل�شعادة املتعاملن.
وقال �شعادة عبداهلل بن عقيدة املهريي 
“الت�قيع  ان  الزكاة  �شندوق  عام  اأم��ن 
بعد  فعليا  واقعا  اأ�شبح  االإلكرتوين” 
اإن ك��ان حلم يف ي���م م��ا واحل��ل��م ي�شبح 
ال�شم�  ���ش��اح��ب  ق��ي��ادة  ظ��ل  يف  حقيقة 
نهيان رئي�س  اَل  زايد  ال�شيخ خليفة بن 

احلك�مة  وري�����ادة  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
االإحتادية برئا�شة �شاحب ال�شم� ال�شيخ 
حممد بن را�شد اَل مكت�م نائب رئي�س 

ال������زراء حاكم  رئ��ي�����س جمل�س  ال��دول��ة 
دبي رعاه اهلل وت�شابق الزمن لتك�ن يف 

م�شاف احلك�مات االأف�شل عامليا.
تبذلها  ال��ت��ي  ب��اجل��ه���د  �شعادته  واأ���ش��اد 
الب�شرية  ل��ل��م���ارد  االحت���ادي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
منظ�مة  ت���ط����ي���ر  ن���ح����  احل���ك����م���ي���ة 
اإجراءات  كافة  واأمتتة  امل�ؤ�ش�شي  العمل 
واجلهات  ال�����زارات  يف  الب�شرية  امل����ارد 
االحتادية مبا ي�شهم يف حتقيق ت�جهات 
بالتح�ل  يتعلق  فيما  الر�شيدة  القيادة 
�شكره  وق�����دم  وال����ذك����ي.  االإل�����ك�����رتوين 
الع�ر  عبدالرحمن  للدكت�ر  وتقديره 
للم�ارد  االحت���ادي���ة  الهيئة  ع���ام  م��دي��ر 
على  عمله  وفريق  احلك�مية  الب�شرية 

ه���ذه امل���ب���ادرة وال�����ش��ع��ي واحل��ر���س على 
الريادة والعمل بروح الفريق ال�احد.

واأك���د امل��ه��ريي ح��ر���س ���ش��ن��دوق الزكاة 
اأن يك�ن �شمن الهيئات االإحتادية  على 
ال��رائ��دة يف ه��ذا امل��ج��ال.  وكانت الهيئة 
احلك�مية  الب�شرية  للم�ارد  االأحتادية 
اعلنت اخلطة الإطالق م�شروع الت�قيع 
االإل����ك����رتوين ل���ل����زراء وامل�������ش����ؤول���ن يف 
التعاميم  ع��ل��ى  االحت����ادي����ة  احل���ك����م���ة 
ال�شادرة  الر�شمية  وال�ثائق  والقرارات 
ع��ن��ه��م االأم����ر ال����ذي ي�����ش��رع االإج�����راءات 
وي��ب�����ش��ط��ه��ا وي�������ش���م���ن دق�����ة ال����ث���ائ���ق 
باعتماد  البيئة  و�شريتها ويحافظ على 

الت�قيع دون احلاجة للطباعة ورقيا.

•• دبي- وام: 

واالإيجابية  ال�شعادة  جمل�س  نظم 
ب���ال���ق���ي���ادة ال���ع���ام���ة ل�����ش��رط��ة دبي 
“�شيتي  يف  ك���رن���ف���ال���ي���ة  م�������ش���رية 
امل���راأة  ي���م  مبنا�شبة  “بدبي  ووك 
االإم��ارات��ي��ة امل��ق��ام ه��ذا ال��ع��ام حتت 
اخلري  يف  ���ش��ري��ك  “املراأة  ���ش��ع��ار 

والعطاء«.
ال���ع���م���ي���د  امل�����������ش�����رية  يف  ��������ش�������ارك 
دمل�ك  بن  حميد  عبداهلل  املهند�س 
للخدمات  ال��ع��ام��ة  االإدارة  م��دي��ر 
والعميد  ب��ال���ك��ال��ة  وال��ت��ج��ه��ي��زات 
ال��دك��ت���ر اإب��راه��ي��م حم��م���د مدير 
املجتمع  الإ���ش��ع��اد  ال��ع��ام��ة  االإدارة 
الب�شري  خليل  والعميد  بالنيابة 
الأمن  العامة  االإدارة  مدير  نائب 
ال���ه���ي���ئ���ات وامل���ن�������ش���اآت وال����ط�����ارئ 
ب����ال�����ك����ال����ة وال���ع���م���ي���د ال���دك���ت����ر 
نائب  ال�����ش��ام�����ش��ي  ب���ط���ي  حم���م���د 
وعدد  دبي  �شرطة  اأكادميية  مدير 
م�����ن ك����ب����ار ال�������ش���ب���اط وم����دي����ري 

ال�����ش��رط��ة وف��رق��ة اخليالة  م��راك��ز 
والدراجات النارية.

وعزفت الفرقة امل��شيقية ل�شرطة 
�شيمف�نية  امل�������ش���رية  خ����الل  دب����ي 
واإبراز  باملنا�شبة  احتفاء  ال�شعادة 
جناحات بنت االإمارات ومتيزها يف 
خمتلف املجاالت ودورها يف تعزيز 

م�شرية االأم���ن وت��اأك��ي��د ق���درة بنت 
امل�ش�ؤولية  حت��م��ل  ع��ل��ى  االإم������ارات 
واأداء واجبها يف ال�ظائف االأمنية 
النه�شة  وح����رك����ة  وال�������ش���رط���ي���ة 
حققتها  ال��ت��ي  والتنمية  وال��ت��ط���ر 
االإم��ارات يف املجاالت كافة ودورها 
يف خ��دم��ة ال���ط��ن واحل��ف��اظ على 

م�شرية االأم��ن واالأم��ان التي تنعم 
بها دولتنا احلبيبة.

امل��شيقية  والفرقة  امل�شرية  ونالت 
ا����ش���ت���ح�������ش���ان احل�����������ش������ر ب���ع���زف 
العربية  امل������ش��ي��ق��ي��ة  امل��ق��ط���ع��ات 
واالأجنبية التي تنا�شب كافة اأذواق 

ن�شيج جمتمع دولة االإمارات.

•• اأبوظبي-وام:

اأ�شادت الطالبة علياء املن�ش�ري الفائزة مب�شابقة اجلينات 
يف ال��ف�����ش��اء ب���االإم���ارات ب��دع��م ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة لبح�ث 
جتربتها  اإط��الق  من  ع�دتها  عقب  وذل��ك  الف�شاء  وعل�م 
كيب  ق��اع��دة  م��ن  ال��دول��ي��ة  الف�شاء  حمطة  اإىل  الناجحة 
االأمريكية حيث  املتحدة  بال�اليات  فل�ريدا  كانافريال يف 
اأم�س  للف�شاء  االإم��ارات  ا�شتقبالها وفد من وكالة  كان يف 
ال��دك��ت���ر حممد  يرا�شه  ال���دويل  اأب���ظ��ب��ي  االول يف مطار 
اجلنيبي املدير التنفيذي لقطاع الف�شاء يف وكالة االإمارات 

للف�شاء.
وت�جهت علياء املن�ش�ري عرب وكالة اأنباء االإمارات “ وام 
“ بال�شكر واالمتنان اإىل قيادة الدولة الر�شيدة و ل�شاحب 
ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي 
نائب القائد االأعلى للق�ات امل�شلحة على الدعم املت�ا�شل 

واملتابعة حتى حتقق لها هذا احللم .
وثمنت املن�ش�ري البالغة من العمر 15 عاماً جه�د وكالة 
اجلينات  م�شابقة  م��راح��ل  خمتلف  يف  للف�شاء  االإم����ارات 
اإىل  الناجح  اإط��الق التجربة  ب��االإم��ارات وحتى  يف الف�شاء 
الف�شاء اخلارجي وو�ش�لها اإىل حمطة الف�شاء الدولية، 
تعزيز  يف  كبري  ب�شكل  �شاهم  ال��دع��م  ه��ذا  اأن  اإىل  م�شرية 

امل�اد  ويف  املختلفة،  وجماالته  بالف�شاء  الكبري  اهتمامها 
حلمها  حتقيق  على  م�شاعدتها  �شاأنها  م��ن  التي  العلمية 
يف  رواده  من  تك�ن  واأن  ال�طني  الف�شاء  قطاع  دخ���ل  يف 
امل�شتقبل. ي�شار اإىل اأن امل�شابقة نظمتها �شركة ب�ينج الأول 
مرة يف دولة االإمارات بالتعاون مع �شركاء حملين داعمن 
نا�شي�نال”،  “ذا  و�شحيفة  للف�شاء  االإم����ارات  وك��ال��ة  ه��م 
ح��ي��ث تعترب جت��رب��ة ع��ل��ي��اء امل��ن�����ش���ري ال��ت��ي ط���رت��ه��ا مع 
امل�شابقة  �شمن  ن�عها  من  الثالثة  هي  ه��ارف��ارد  مر�شدها 

العاملية واالأوىل على م�شت�ى الدولة.
التعبري  على  ت��ط��راأ  ال��ت��ي  امل��ت��غ��ريات  التجربة  و���ش��ت��در���س 
الربوتيني للحم�س الن�وي الذي يتم اإنتاجه يف الف�شاء، 
اأدل��ة ح�ل كيفية منع م�ت اخلاليا  النتائج  حيث �شت�فر 
غري املرغ�ب فيه بهدف احلفاظ على �شحة رواد الف�شاء 
الف�شاء  اإىل  االأج���ل  ط�يلة  البعثات  خ��الل  امل�شتقبل  يف 
البعيد، مبا يف ذلك الرحالت الف�شائية اإىل ك�كب املريخ.

  miniPCR م��ن  علماء  م��ع  املن�ش�ري  علياء  وعملت 
ب����ه����دف اإع����������داد جت���رب���ت���ه���ا، وذل�������ك ب���ا����ش���ت���خ���دام ج���ه���از

القّفازات  �شندوق  عن  حجمه  يقل  الذي   miniPCR
رواد  متكن  ال��ن���وي  احلم�س  م��ن  متطابقة  ن�شخ  الإن��ت��اج 
الن�وي  احلم�س  من  متعددة  �شال�شل  خلق  من  الف�شاء 

ومراقبة التغريات التي قد تطراأ عليها.

الرمي الفال�شي ل�»وام« : الأعلى لالأمومة والطفولة يعكف على اإعداد قوانني خا�شة بالطفولة واأ�شحاب الهمم
•• اأبوظبي -وام:

على  حاليا  وال��ط��ف���ل��ة  ل��الأم���م��ة  االأع��ل��ى  املجل�س  يعكف 
اإعداد ق�انن خا�شة بالطف�لة واأ�شحاب الهمم وباالأمهات 
والطف�لة  ل��الأم���م��ة  ال�طنية  لال�شرتاتيجية  تطبيقا 
اأ�شحاب  االأطفال  حق�ق  لتعزيز  اال�شرتاتيجية  واخلطة 

الهمم 2017 2021- .
املجل�س قان�ن  التي يعكف عليها  الق�انن  ومن بن هذه 
التعليم املبكر لالأطفال وذلك بالتعاون مع وزارة الرتبية 
وذل��ك �شمن   2018 الن�ر مطلع  اأن يري  والتعليم على 
من  والطفل  ب��االأم  اخلا�شة  وامل�شاريع  الق�انن  من  ع��دد 

�شن ال�الدة حتى 18 عاما.
وق���ال���ت ���ش��ع��ادة ال����رمي ع���ب���داهلل ال��ف��ال���ش��ي االأم�����ن العام 
وكالة  مع  ح���ار  والطف�لة يف  لالأم�مة  االأعلى  للمجل�س 
“ اأن املجل�س يعكف حاليا بالتعاون  “ وام  اأنباء االإم��ارات 
لل�قاية من  لالأمهات  دليل  ت�شميم  على  الي�ني�شيف  مع 
وق����ع احل�����ادث م��ن خ��الل تدريبهن على كيفية  ح���االت 

الت�شرف وجتنبها م�شتقبال .
اأن املجل�س االأعلى لالأم�مة والطف�لة حقق  اإىل  واأ�شارت 
رئي�شة االحتاد  بنت مبارك  ال�شيخة فاطمة  �شم�  برئا�شة 
االأ�شرية  التنمية  مل�ؤ�ش�شة  االأعلى  الرئي�شة  العام  الن�شائي 
رئ��ي�����ش��ة امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى ل��الأم���م��ة وال��ط��ف���ل��ة خط�ات 

متقدمة لت�فري العناية باالأم والطفل.
ي�م  االإمارات” تخ�شي�س  “اأم  �شم�  اإع���الن  اأن  واأ���ش��اف��ت 
15 م��ار���س م��ن ك��ل ع��ام يعرب عن  للطفل االإم���ارات���ي يف 
�شم�ها  من  واإمي��ان��ا  االإم���ارات  باأطفال  وكبري  واع  اهتمام 
باأنهم من مق�مات املجتمع ومعيار لتقدم الدول يف ال�قت 

الراهن .
يعمل  املجل�س  اأن  الفال�شي  عبداهلل  ال��رمي  �شعادة  واأك��دت 

الهمم  اأ�شحاب  برعاية  املعنية  امل�ؤ�ش�شات  م��ع  بالتن�شيق 
ما  وه��ذا  ون�عا  كما  وتاأهيلهم  رعايتهم  خدمات  وت��شيع 
خ�شي�شا  عقدت  التي  ال�شبابية  احللقات  يف  جليا  و�شح 
الأ�شحاب الهمم واال�شتماع اإىل اآرائهم وتطلعاتهم احلالية 
ال�طنية  لال�شرتاتيجية  تنفيذا  وذل���ك   .. وامل�شتقبلية 
ل��الأم���م��ة وال��ط��ف���ل��ة واخل��ط��ة اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة لتعزيز 
التي   -2021  2017 الهمم  اأ�شحاب  االأط��ف��ال  حق�ق 
االإمارات  “ اأم  ال�شيخة فاطمة بنت مبارك  �شم�  اأطلقتها 
والطف�لة جنبا  االأعلى لالأم�مة  املجل�س  يتطلع  “ حيث 
اإىل جنب مع ال�زارات والهيئات وامل�ؤ�ش�شات املعنية بق�شايا 
املراأة للتعاون ب�شكل وثيق مع املنظمات االإقليمية والدولية 
االأمهات  متكن  التي  املمار�شات  اأف�شل  تطبيق  اأج��ل  م��ن 
والرعاية  االأم�مة  تقدم ملم��س يف جم��االت  من حتقيق 

واحلماية .
ولفتت اإىل اأن املجل�س يتطلع للعمل على عدة اإ�شرتاتيجيات 
للرتبية احلديثة لتاأخذ االأم يف دورة ذهنية فريدة متنحها 
قابال  تراه  وما  املنا�شب  منها  لتنتقي  االختيارات  ع�شرات 
على  املجل�س  يركز  وعلية   .. االأ�شرية  حياتها  يف  للتنفيذ 
قابلة  عملية  ب��خ��ط���ات  وم�شتقبلهم  االإم������ارات  اأط���ف���ال 
الي�م ال يحتاج لرعاية فقط  والتنفيذ فالطفل  للتطبيق 
بل ه� بحاجة ملربي يعدل من �شل�كه ويغر�س فيه ال�شفات 
حتديد  ق���ة  عن  ويبعده  االختيار  ق���ة  ومينحه  احلميدة 

امل�شار املمار�س عليه من الكبار.
ال���رمي ع��ب��داهلل الفال�شي االأم���ن العام  ���ش��ع��ادة  وت��ق��دم��ت 
املراأة  ي�م  والطف�لة مبنا�شبة  لالأم�مة  االأعلى  للمجل�س 
اإىل  والعرفان  والتقدير  ال�شكر  اآي��ات  باأ�شمى  االإم��ارات��ي��ة 
“ على  االإم���ارات  “ اأم  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شم� 
دع��م��ه��ا ال���الحم���دود ل��ل��م��راأة وال��ط��ف��ل االإم���ارات���ي وجه�د 
حتى  كافة  املجاالت  كل  يف  امل��راأة  لتمكن  الكبرية  �شم�ها 

و�شلت اإىل م�شت�يات متقدمة يف جميع امليادين.
والتي  االإم��ارات��ي��ة  ل��ل��م��راأة  احل�شارية  امل�شرية  اأن  واأك���دت 
ك��ان��ت خال�شة  ال��ع��امل  ي��ح��ت��ذى ح����ل  م��ث��اال  جعلت منها 
ج��ه���د ع��ق���د م��ن ال��رع��اي��ة وال��دع��م وت��اأم��ن ك��ل مق�مات 
على  امل�شرف  امل��ث��ال  ال��ي���م  االإم����ارات  ابنة  لتك�ن  النه�شة 
ح�شارة �شعب ير�شخ ريادته العاملية بن اأعرق اأمم االأر�س 

ويتف�ق عليها.
واأ�شافت اإن االحتفال بي�م املراأة االإماراتية هذا العام حتت 
اأطلقته  والعطاء” ال��ذي  �شريك يف اخل��ري  “ امل���راأة  �شعار 
�شم� ال�شيخة فاطمة بنت مبارك يتميز باأنه ياأتي انطالقا 
ال�شم�  �شاحب  عنه  اأعلن  اخلري” ال��ذي  “عام  �شعار  من 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 

لي�ؤكد على عطاء املراأة االإماراتية يف امليادين كافة.
واأ�شادت باالهتمام والدعم الكبريين الذي ي�ليه �شاحب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شم� 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  و�شاحب  اهلل  حفظه 
حاكم  ال����زراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكت�م 
زايد  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شم�  و���ش��اح��ب  اهلل  رع���اه  دب���ي 
للق�ات  االأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 

امل�شلحة للمراأة االإماراتية يف جميع املجاالت.
ون�هت االأمن العام للمجل�س االأعلى لالأم�مة والطف�لة 
اإىل تعاون املجل�س مع م�شت�شفى الك�رني�س لت�عية االأمهات 
اإىل  اإ�شافة  املدر�شة  �شن  اإىل  الر�شع  االأط��ف��ال  �شحة  عن 
االأولية لالأطفال خا�شة  اإقامة دورات خا�شة لالإ�شعافات 
ال��ر���ش��ع م��ن��ه��م وذل����ك ل��ت��ط���ي��ر م��ع��اي��ري خ��ا���ش��ة حلماية 
الطفل وحتقيق اأمنه و�شالمته �شمن اإطار املحاور االأربعة 
على  تنطبق  التي  امل��ت��ب��ادل  االع��ت��م��اد  ذات  الطفل  حلق�ق 
جميع االأطفال دون متييز وهي البقاء والنماء واحلماية 
من  ع��دد  اإط���الق  على  املجل�س  يعمل  حيث   .. وامل�����ش��ارك��ة 

املبادرات حتت مظلة اأهداف “ كل امراأة كل طفل “ �شمن 
واالأطفال  الن�شاء  ل�شحة  املحدثة  العاملية  اال�شرتاتيجية 

واملراهقن 2016 – 2030 .
اأن املجل�س االأعلى لالأم�مة والطف�لة يطمح من  وقالت 
خالل خططه امل�شتقبلية وجه�ده الدوؤوبة اأن يرى اأطفال 
االإمارات فاعلن مبتكرين يرفع�ن راية وطنهم عالية يف 

خمتلف املحافل الدولية.
ي�يل  والطف�لة  ل��الأم���م��ة  االأع��ل��ى  املجل�س  اأن  واأ���ش��اف��ت 
اهتماما كبريا للمراأة والطفل يف دولة االإمارات التي باتت 
الكفيلة  ال�شبل  ك��ل  تقدمي  يف  ب��ه  يحتذى  عامليا  من���ذج��ا 
برعاية الن�شاء واالأطفال مثل التعليم واحلماية والرعاية 
االجتماعية  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�����ش��رية  يف  للم�شاهمة  ال�����ش��ح��ي��ة 

واالقت�شادية امل�شتدامة املن�ش�دة.
الن�شاء  ت�شب يف خدمة  التي  املبادرات  املجل�س  اأطلق  وقد 
واالأط��ف��ال امل��راه��ق��ن حيث متلك دول���ة االإم����ارات �شجال 
لتاأمن  ال�شبل  ك��ل  وت���ف��ري  امل��ب��ادرة  زم���ام  اأخ���ذ  نا�شعا يف 
حماية ورعاية الن�شاء واالأطفال يف املناطق املحتاجة �ش�اء 
مهمة  خط�ات  الدولة  واتخذت  خارجها  اأو  الدولة  داخ��ل 
يف تعزيز الت�عية باملخاطر املحدقة بالن�شاء واالأطفال يف 
جميع اأرجاء العامل وجنحت يف اأن تك�ن مثاال يحتذى به 
يف منح هذه ال�شرائح املهمة حق�قا كاملة لتتمكن بالتايل 
تب�اأت  وب��ذل��ك  حياتها  يف  وال��ت��ق��دم  ال��ت��ط���ر  حتقيق  م��ن 
العاملية  والتقارير  امل�ؤ�شرات  يف  مرم�قة  مكانة  االإم���ارات 

املعنية ب��شع الن�شاء واالأطفال واملراهقن.
وقالت الرمي الفال�شي انه بف�شل الروؤى الثاقبة للقيادة 
الر�شيدة اأ�شبح االأطفال والن�شاء يف دولة االإمارات احلجر 
واالقت�شادية  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  لتحقيق  االأ���ش��ا���س 
ورخاء  وت��ق��دم  ا�شتقرار  �شمان  يف  وامل�شاهمة  امل�شتدامة 

املجتمع.

•• دبي-وام:

اجتماعا  احلك�مية  الب�شرية  للم�ارد  االحت��ادي��ة  الهيئة  عقدت 
للفريق الفني املعني بالتح�شري ملح�ر امل�ارد الب�شرية احلك�مية 
�شمن االجتماع ال�شن�ي حلك�مة دولة االإمارات املقرر ي�مي 26 
و27 �شبتمرب والذي يجمع كافة اجلهات االحتادية واحلك�مات 
بن  التن�شيق  وتعزيز  احلك�مي  العمل  تط�ير  ب��ه��دف  املحلية 
اخلم�شن  خالل  للدولة  التنم�ي  الت�ش�ر  وو�شع  اجلهات  تلك 
ملح�ر  الهيئة  حت�شريات  اإط��ار  يف  االجتماع  وج��اء  املقبلة.  عاما 
امل�ارد الب�شرية احلك�مية الذي �شتديره الهيئة بناء على تكليف 
مع  ت�ا�شلت  حيث  وامل�شتقبل  ال����زراء  جمل�س  ���ش���ؤون  وزارة  من 

اجلهات املعنية بامل�ارد الب�شرية على م�شت�ى الدولة ممثلًة عن 
احلك�مات املحلية و�شكلت فريقا فنيا بغر�س درا�شة هذا املح�ر 
اأب���رز التحديات واأه���م االأول����ي���ات وال����روؤى على  وال��ت��ع��رف على 
اأبرز  ا�شتعرا�س  االجتماع  خالل  ومت  والبعيد.  املت��شط  املدين 
خطة  على  والت�افق  احلك�مية  الب�شرية  امل����ارد  حم���ر  عنا�شر 
ال�طنية وروؤية  واأجندتها  الدولة  عمل م�شرتكة تدعم ت�جهات 
احلك�مي  العمل  تعزيز  نح�  االإم���ارات  لدولة  الر�شيدة  القيادة 
الب�شري  امل��ال  راأ����س  وامل���اط��ن وتنمية وتط�ير  ال���ط��ن  وخ��دم��ة 

ومنظ�مة و�شيا�شات وت�شريعات امل�ارد الب�شرية. 
فر�س  واأه���م  ال��دول��ة  يف  الب�شرية  امل����ارد  و�شع  مناق�شة  مت  كما 
التقدم والتحديات التي مت م�اجهتها واالإجن��ازات املحزرة يف يف 

جمال امل�ارد الب�شرية وت�شليط ال�ش�ء على الت�جهات امل�شتقبلية 
بناء  م��ب��ادرات وطنية تدعم  واق���رتاح  الب�شرية  امل����ارد  يف جم��ال 

القدرات يف جمال امل�ارد الب�شرية. 
الع�ر  املنان  الرحمن عبد  الدكت�ر عبد  �شعادة  وتراأ�س االجتماع 
مدير عام الهيئة االحتادية للم�ارد الب�شرية احلك�مية وح�شره 
بامل�ارد  املعنية  اجل��ه��ات  ع��ن  وممثل�ن  الهيئة  ق��ي��ادات  م��ن  ع��دد 
الب�شرية يف احلك�مات املحلية وهي هيئة امل�ارد الب�شرية حلك�مة 
اأب�ظبي واملجل�س التنفيذي حلك�مة دبي ودائرة امل�ارد الب�شرية 
التنفيذي حلك�مة عجمان واملجل�س  ال�شارقة واملجل�س  حلك�مة 
الب�شرية حلك�مة  امل���ارد  ودائ��رة  القي�ين  اأم  التنفيذي حلك�مة 

راأ�س اخليمة ودائرة امل�ارد الب�شرية حلك�مة الفجرية.

الهيئة الحتادية للموارد الب�شرية ت�شتعد ل� »الجتماع ال�شنوي حلكومة الإمارات«

رئي�شة ا�شت�شاري ال�شارقة : املراأة 
الإماراتية اأ�شهمت يف دعم م�شرية 

التنمية التي ت�شهدها البالد
•• ال�صارقة-وام: 

اأكدت خ�لة عبدالرحمن املال رئي�شة املجل�س اال�شت�شاري الإمارة ال�شارقة .. اأن 
املراأة االإماراتية حققت اإجن��ازات وجناحات دونت يف �شفحات ال�طن بحروف 
من ن�ر بف�شل الدعم الكبري الذي تقدمه لها قيادة الدولة الر�شيدة والذي 

فتحت اأمامها االأب�اب لتحقيق مزيد من النجاحات.
واأ�شادت املال �� يف كلمة لها مبنا�شبة ي�م املراأة االإماراتية الذي ي�افق 28 من 
�شهر اأغ�شط�س من كل عام �� بحر�س القيادة الر�شيدة على ت�فري خمتلف و�شائل 
واإمكانات دعم املراأة واالرتقاء بدورها يف القطاعات املجتمعية كافة مبا ي�شمن 
لها االإ�شهام الفاعل يف دفع عجلة النم� و التط�ر وامل�شاركة بجانب الرجل يف 
ميادين العمل والبناء .. اإ�شافة اإىل القيام باملهام امل�كلة اإليها باعتبارها �شريكا 

م�ؤثرا يف خمتلف م�شارات التنمية التي ت�شهدها الدولة.
ولفتت اإىل اأن املراأة االإماراتية ت�شارك بفاعلية يف م�شرية التنمية التي ت�شهدها 

البالد على جميع ال�شعد حتى اأ�شبحت متثل رمزا لتقدم املراأة يف العامل.
املتعددة  العمل  ميادين  االإم��ارات��ي��ة يف  امل���راأة  واإ�شهام  مكانة  اإىل  امل��ال  واأ���ش��ارت 
ال�شيا�شية واالقت�شادية واالجتماعية  املجاالت  من خالل متكينها يف خمتلف 
املراأة  تعليم  اأم��ام  املجال  فتح  على  ارت��ك��زت  ا�شت�شرافية  روؤي��ة  وف��ق  والثقافية 
فر�شة  لها  لتتاح  واملجتمعية  ال�شحية  الرعاية  وت�فري  املختلفة  مراحله  يف 

االنطالق نح� العمل اجلاد وكان لها ما اأرادت.
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شم�  الن�شائي  العمل  رائ��دة  وجه�د  دور  وثمنت 
رئي�شة االحتاد الن�شائي العام الرئي�شة االأعلى مل�ؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية رئي�شة 
املراأة  “ يف جم��ال متكن  االإم���ارات  “ اأم  والطف�لة  االأعلى لالأم�مة  املجل�س 
�شغلتها  التي  امل�اقع  واالإب��داع يف جميع  العطاء  لتثبت جدارتها وقدرتها على 

اإ�شافة اإىل ح�ش�رها ومكانتها ومتيزها حمليا ودوليا.

�شرطة دبي تنظم م�شرية مبنا�شبة يوم املراأة الإماراتية » املن�شوري” الفائزة مب�شابقة اجلينات يف 
الف�شاء ت�شيد بدعم القيادة الر�شيدة

مراكز اأطفال ال�شارقة حتتفي 
ب� »يوم املراأة الإماراتية« 

ال�صارقة -وام: 

 – الكعبي  علي  عائ�شة  ���ش��ع��ادة  اأك���دت 
مدير مراكز اأطفال ال�شارقة بال�كالة 
اإن االحتفال ب� “ي�م املراأة االإماراتية” 
ي���اأت���ي جت�����ش��ي��داً مل�����ش��رية وك���ف���اح امل����راأة 
االإماراتية لالرتقاء باملجتمع وتكرمي 

دورها يف االإ�شهام ببناء ال�طن.
واأ�شارت اىل ان االحتفال يعك�س حر�س 
القيادة الر�شيدة وفخرها بعطاء املراأة 
االإماراتية املتميز ك�نها �شريكاً اأ�شا�شياً 
يف ر�شم اخلطط اال�شرتاتيجية لنه�شة 

الدولة يف �شتى املجاالت.
ال�شكر  وج����ه����ت  امل���ن���ا����ش���ب���ة  وب�����ه�����ذه 
ال�شيخ  ال�����ش��م���  ل�����ش��اح��ب  وال���ع���رف���ان 
القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكت�ر 
ال�شارقة  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�ش� 
بنت  ج�اهر  ال�شيخة  �شم�  ولقرينته 
املجل�س  رئ��ي�����ش��ة  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم���م���د 
بال�شارقة  االأ�����ش����رة  ل�������ش����ؤون  االأع���ل���ى 
واهتمامهما  ل��ل��م��راأة  رعايتهما  ع��ل��ى 
كافة  ت�فري  على  ال���دوؤوب  وحر�شهما 
لها من  املنا�شبة  والبيئة  الراحة  �شبل 

خالل امل�ؤ�ش�شات الداعمة للمراأة.

�شندوق الزكاة ي�شارك يف مبادرة اإعتماد التوقيع الإلكرتوين

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30
اإخطار عديل بالن�سر 
رقم ) 22842  / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتم�يل ذ.م.م 
املنذر اإليها : ركن الب�شتان للمقاوالت الفنية ذ م م   .    

درهم   )23،940.00( وق���درة  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرعة  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  االأق�شاط  ب�شداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�شب�ع من تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 70482/ خ�ش��شي/ الفئة االوىل / ال�شارقة ( 
من ن�ع ) ت�ي�تا هاي ا�س  _ حافله ( واملم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30
اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )  22843  / 2017 (

امل��نذر :  حبيب بنك اي جي زي�رخ . 
املنذر اإليها : مطحنة تي�شت ميكر .

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )22،214.07( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  االأق�شاط  ب�شداد  االإخ��الل 
االإج�����راءات  الت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  واإال  الن�شر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���ش��ب���ع  خ���الل 
ن�ع  من   ) عجمان   /B خ�ش��شي/   /23086  ( رقم  ال�شيارة  على  التنفيذية 
) رين� دا�شرت - ا�شتي�شن ( واملم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30
اإخطار عديل بالن�سر 
رقم ) 22841  / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتم�يل ذ.م.م 
املنذر اإليها : ماريا فيني�س ك�مار ماريا فارجي�س   .    

درهم   )36،120.26( وق���درة  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرعة  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  االأق�شاط  ب�شداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�شب�ع من تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
 ( ن���ع  ( من  دب��ي   /  P 75971/ خ�ش��شي/   ( رق��م  ال�شيارة  على  التنفيذية 
كافة  املنذر مع حفظ  قبل  ل�شاحلكم من  واملم�لة   ) – �شال�ن  تيدا  ني�شان 

حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30
اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )  22844  / 2017 (

امل��نذر :  حبيب بنك اي جي زي�رخ . 
املنذر اإليها : فيم�س لتجارة البال�شتيك ذ م  م .

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )41،103.60( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  االأق�شاط  ب�شداد  االإخ��الل 
االإج�����راءات  الت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  واإال  الن�شر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���ش��ب���ع  خ���الل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 42903/ خ�ش��شي/ الفئة 15 / اأب�ظبي ( من 
ن�ع ) ني�شان �شني 1.5  _ �شال�ن ( واملم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30
اإخطار عديل بالن�سر 
رقم ) 22839  / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتم�يل ذ.م.م 
املنذر اإليها : مطعم ب�ي�شاكي ذ م م   .    

درهم   )24،415.00( وق���درة  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرعة  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  االأق�شاط  ب�شداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�شب�ع من تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 36491/ خ�ش��شي/ 12 / اب�ظبي ( من ن�ع 
) ت�ي�تا برادو يف اك�س  _ ا�شتي�شن ( واملم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30
اإخطار عديل بالن�سر 
رقم ) 22840  / 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتم�يل ذ.م.م 
املنذر اإليه : حممد جمال خمتار ح�شن عبدالرحمن   .    

درهم   )67،500.00( وق���درة  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  االأق�شاط  ب�شداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�شب�ع من تاريخ الن�شر واإال �شي�شطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 65087/ خ�ش��شي/ 9 / اب�ظبي ( من ن�ع ) 
كيا �ش�رينت� – ا�شتي�شن ( واملم�لة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حق�ق املنذر من اأي ن�ع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�ض اخليمة
دائرة املحاكم
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اإقليم هرات  اأفغان يف تقارير عن �شربة ج�ية يف  يحقق م�ش�ؤول�ن 
اإىل بع�س  اإ�شافة  االأق��ل  13 مدنيا على  اإنها قتلت  ال�شلطات  قالت 

من مقاتلي حركة طالبان.
و�شق�ط �شحايا مدنين جراء �شربات ج�ية اأمريكية يف اأفغان�شتان 
م�شدر ت�تر منذ وقت ط�يل بن احلك�مة االأفغانية املدع�مة من 
ال�اليات املتحدة والق�ات االأجنبية. ولكن ال�شالح اجل�ي االأفغاين 

نف�شه ي�شن منذ عامن مزيدا من ال�شربات اجل�ية.
اأفغانية  اإن طائرة  الدفاع  وزارة  با�شم  املتحدث  وزي��ري  دول��ت  وق��ال 
نفذت �شربة على هدف لطالبان يف اإقليم هرات ال�اقع بغرب البالد 
تقارير  �شحة  يتحرون  م�ش�ؤولن  اأن  م�شيفا  مت�شددا   18 وقتلت 

ب�شق�ط قتلى مدنين اأي�شا.
ال�زير  �شكل  ث��م  وم��ن  مدنين  قتلى  ب�شق�ط  تقارير  هناك  وت��اب��ع 

فريقا للتحقيق.
واأرجع متحدث با�شم الق�ات الدولية بقيادة حلف �شمال االأطل�شي 

يف كاب�ل جميع االأ�شئلة اإىل وزارة الدفاع.
ال��ربي��د االإل��ك��رتوين على ح��د علمنا كانت هذه  وق��ال يف بيان ع��رب 

�شربة لل�شالح اجل�ي االأفغاين.

ع��ر���ش��ت ا���ش��رتال��ي��ا ام�����س ال��ث��الث��اء امل�����ش��اع��دة يف ت���دري���ب اجلن�د 
الفيليبينين على حماربة امل�شلحن املتطرفن الذين يبث�ن الرعب 

يف مناطق من الفيليبن، معتربة ان هذا التهديد مقلق جدا.
م�شلحن يف مدينة مراوي اجلن�بية  الفيليبينية  الق�ات  وحتا�شر 
منذ نح� مئة ي�م. لكن امل�شلحن الذين يرفع�ن راية تنظيم داع�س 
ج�ية  �شربات  ت�شمل  التي  الع�شكرية  العمليات  يتحدون  االإره��اب��ي 

وق�شف براجمات �ش�اريخ.
مانيال،  مع  مكثف  دفاعي  تعاون  بربنامج  ترتبط  التي  وا�شرتاليا 
ن�شرت بالفعل طائرتي ا�شتطالع ذات تكن�ل�جيا متقدمة طراز اإيه 

بي-3�شي، وحتر�س على تقدمي املزيد من امل�شاعدة. 
وقالت وزيرة اخلارجية ج�يل بي�ش�ب انها حتدثت م�ؤخرا اىل رئي�س 
الفيليبن رودريغ� دوتارتي الذي يريد تعزيز م�ارد ق�اته امل�شلحة. 
وقالت نحن جاهزون لدعم الفيليبن بالطريقة نف�شها التي ندعم 

فيها العراق يف تقدمي امل�ش�رة وامل�شاعدة والتدريب.
الرئي�س  م��ع  ناق�شت  ال���ع���راق.  يف  ب��ه  ن��ق���م  م��ا  اىل  لفتنا  واأ���ش��اف��ت 
ي�شمل  العراق، هذا ال  ال��ذي قدمناه يف  الدعم  ما،  ن�عا  بالتف�شيل 

ق�ات مقاتلة. اإمنا تقدمي امل�ش�رة وامل�شاعدة.

�شيغريون  بلجيكا  �ش�ارع  يج�ب�ن  جن�دا  اإن  الربية  الق�ات  قائد  قال 
وذلك  للمت�شددين  هجمات  اأي  من  اأنف�شهم  حماية  بهدف  اأ�شاليبهم 

بتكثيف التنقل من م�قع الآخر وتغيري م�شاراتهم.
اإن ال�شباط يف زيهم  وقال اجلرنال مارك تي�س يف مقابلة مع رويرتز 

الر�شمي اأ�شبح�ا هدفا للمت�شددين يف �شتى اأنحاء اأوروبا.
تقف  الذي  ال�قت  ويقلل�ن  االآن مهامهم  يراجع�ن  القادة  اأن  واأ�شاف 
النار على هدف  اإط��الق  بكثري  االأ�شهل  ثابتة م�شيفا من  الق�ات  فيه 
واأ�شبحت الق�ات القتالية امل�شلحة ورجال  ثابت عن هدف متحرك”. 
هدفا  وبريطانيا  وبلجيكا  فرن�شا  يف  امل���اق��ع  يحم�ن  الذين  ال�شرطة 
مت�شددون  نفذها  هجمات  بعد  ن�شرهم  منذ  الهجمات  م��ن  للعديد 
اإ�شالمي�ن يف باري�س يف مطلع عام 2015.وقال تي�س كل من يرتدي 
نحن  �شيئة...  اأعمال  ارتكاب  يريدون  الذين  النا�س  يجذب  ر�شميا  زيا 
مدرب�ن للتعامل مع ذلك ومن ثم نعلم كيف نرد ولذلك من االأف�شل 
الق�ات  قائد  تي�س من�شب  بدال من مدين.وت�ىل  يهاجم�ا جنديا  اأن 
امليزانية  ت���ازن يف  وك��ان عليه حتقيق  العام احل��ايل  البلجيكية  الربية 
يف  ال��دول��ي��ة  واالل���ت���زام���ات  ب��ال��داخ��ل  االأم��ن��ي��ة  العمليات  ب��ن  املق�شمة 
اأفغان�شتان ومايل و�شرق اأوروبا.ومددت بلجيكا مرارا عملية ن�شر ق�ات 
الرئي�شية. �ش�ارع مدنها  1200 جندي يف  لتبقي على  اأرا�شيها  على 
ومع دخ�ل ما كان من املزمع اأن يك�ن اإجراًء م�ؤقتا عامه الثالث االآن 

قال تي�س اإن اجلي�س يعتزم م�ا�شلة العملية حتى عام 2020.

عوا�صم

كابول

كانبريا

بروك�سل

 حب�ش نائبة م�شرية
 بتهمة تلقي ر�شاوى 

•• القاهرة-رويرتز:

نائبة  اخل���يل  �شعاد  بحب�س  ام�س  اأم��ر  قا�شيا  اإن  ق�شائية  م�شادر  قالت 
حمافظ االإ�شكندرية 15 ي�ما على ذمة التحقيق بتهمة تلقي ر�شاوى.

وكانت و�شائل اإعالم حملية ذكرت اأن هيئة الرقابة االإدارية، اأحد االأجهزة 
مبدينة  مكتبها  يف  االأح���د  ي���م  عليها  القب�س  األ��ق��ت  امل�����ش��ري��ة،  ال��رق��اب��ي��ة 

االإ�شكندرية ال�شاحلية عا�شمة املحافظة.
اأمر  القاهرة اجلديدة  املعار�شات مبحكمة جنح  قا�شي  اإن  امل�شادر  وقالت 
اأي�شا بحب�س اأربعة رجال اأعمال 15 ي�ما على ذمة التحقيق بتهمة تقدمي 

الر�شاوى. وكانت الرقابة االإدارية قد األقت القب�س عليهم يف نف�س الي�م.
ويف وقت �شابق الي�م اأمرت نيابة اأمن الدولة العليا التي حققت مع اخلم�شة 
بحب�شهم اأربعة اأيام على ذمة التحقيق حتت�شب من ي�م القب�س عليهم كما 

اأمرت بعر�شهم على قا�شي املعار�شات للنظر يف جتديد حب�شهم.
املحافظ  نائبة  اأن  ت��ردد  التي  الر�شاوى  اإن  املحلية  االإع��الم  و�شائل  وقالت 
�شاأنها �شياع نح�  كان من  دوالر  األ��ف   56 نح�  تبلغ ملي�ن جنيه  تلقتها 

ع�شرة مالين جنيه على الدولة م�شتحقة على االأربعة.
لكن  م�شر  يف  م�شت�شر  الف�شاد  اإن  ال�شفافية  عن  مدافعة  منظمات  وتق�ل 

احلك�مة تق�ل اإنها تقدم من يق�م عليه دليل اإىل املحاكمة.
ال�شابق حممد ن�شر  املائية وال��ري  امل���ارد  ويف فرباير �شباط ع�قب وزير 

الدين عالم بال�شجن �شبع �شن�ات الإدانته يف ق�شية ف�شاد.
ويف العام املا�شي ع�قب وزير الزراعة وا�شت�شالح االأرا�شي ال�شابق �شالح 
هالل بال�شجن ع�شر �شن�ات الإدانته بتلقي ر�شاوى مقابل تخ�شي�س اأر�س 

ممل�كة للدولة ل�شركة ميلكها رجل اأعمال.

التطهري العرقي يدفع الروهينغا للتمرد يف بورماخفر ال�شواحل الليبي ينقذ 300 مهاجر 

حمكمة �شودانية تدين 
طالبا بقتل �شرطي 

ترامب: كل اخليارات مطروحة مع كوريا ال�شمالية 

•• طرابل�س-رويرتز:

خفر  اإن  الليبية  البحرية  ال��ق���ات  با�شم  متحدث  ق��ال 
ال�ش�احل الليبي اأنقذ اأكر من 300 مهاجر يف البحر 

غربي العا�شمة طرابل�س ام�س الثالثاء.
�شباح  اأنقذ  ال�ش�احل  خفر  اإن  لرويرتز  املتحدث  وقال 
طرابل�س  غ��رب��ي  ���ش��رع��ي  غ���ري  م��ه��اج��را   140 ام�����س 
باالإ�شافة ملجم�عة اأخرى ت�شمنت 164 مهاجرا قبالة 

�شرباتة بينهم �شبع ن�شاء و�شتة اأطفال.
ال�شحراء  اأفريقيا جن�ب  دول  املهاجرين من  اأن  وذكر 

وم�شر واملغرب وت�ن�س.
وعرب مئات االآالف من املهاجرين من اأفريقيا وال�شرق 
االأو�����ش����ط ال�����ش��ح��راء ال��ل��ي��ب��ي��ة يف ال�����ش��ن���ات االأخ�����رية 

وي��خ������ش���ن ال��رح��ل��ة امل��ح��ف���ف��ة ب��امل��خ��اط��ر ع��رب البحر 
اإىل  ال������ش���ل  اأم���ل  ق�����ارب متهالكة ع��ل��ى  امل��ت������ش��ط يف 

اأوروبا.
اأفريقية بينها  اأوروب��ي��ة وث��الث دول  اأرب��ع دول  واتفقت 
ليبيا اأم�س االثنن على خطة لدعم الدول التي تعاين 

الحت�اء تدفق املهاجرين.
واتفق الزعماء من حيث املبداأ على و�شع اآلية لتحديد 
امل��ه��اج��ري��ن ال�����ش��رع��ي��ن ال���ذي���ن ي��ه��رب���ن م���ن احلرب 
امل��ت��ح��دة يف عملية  ب�����االأمم  واال���ش��ط��ه��اد واال���ش��ت��ع��ان��ة 
وق�عهم  دون  للحيل�لة  وت�شاد  النيجر  يف  ت�شجيلهم 

�شحية ال�شتغالل مهربي الب�شر.
وت�شهد ليبيا ا�شطرابات منذ االنتفا�شة قبل �شتة اأع�ام 

التي اأطاحت بالزعيم معمر القذايف.

•• كوك�س بازار-اأ ف ب:

ال تتح�شر عائ�شة بيغ�م على غياب زوجها مع اال�شتعداد 
ل��شع طفلها ال�شاد�س يف خميم لالجئن الروهينغا يف 
بنغالد�س، اإذ ان�شم اإىل املقاتلن الذين ي�اجه�ن ق�ات 

االأمن يف ب�رما.
اأطفالها  مع  عاما   25 العمر  من  البالغة  عائ�شة  فرت 
االأقلية  ه���ذه  اف����راد  م��ن  اآالف  م��ع  اأي����ام  ق��ب��ل  اخلم�شة 
اأعمال  امل�شطهدة هربا من م�جة جديدة من  امل�شلمة 
العنف يف غرب ب�رما حيث تدور م�اجهات بن اجلي�س 
وحركة مترد فتية با�شم جي�س انقاذ اأراكان الروهينغا. 
الروهينغا على والية  ال��ذي يطلقه  اال�شم  واأراك���ان ه� 
ذي  البلد  يف  منب�ذة  االأقلية  ه��ذه  تعي�س  حيث  راخ��ن 

الغالبية الب�ذية.
الروهينغا، بقي زوج عائ�شة  الرجال  العديد من  ومثل 
يف ب�رما ا�شتجابة لنداء حمل ال�شالح �شد ق�ات االأمن 
يف والية راخن وه� ما يعطي بعدا جديدا لهذه االأزمة 

االإن�شانية.
قالت عائ�شة لفران�س بر�س اأو�شلنا حتى النهر وو�شعنا 
يف قارب عرب بنا اإىل اجلهة االأخ��رى. وي�شكل نهر ناف 
واأ�شافت  وب�رما.  بنغالد�س  جن�ب  اأق�شى  بن  ح��دوداً 
يلتقينا  اأن  اإم���ا  اإن���ه  ل��ن��ا  وق���ال  “ودعنا  دم���ع��ه��ا  و���ش��ط 

جمددا يف اأراكان املحررة اإذا عا�س، اأو يف اجلنة.
من  عق�د  رغ��م  ال�شالح  حمل  اإىل  الروهينغا  يلجاأ  مل 
اال�شطهاد والتهمي�س والت�شييق يف ب�رما حيث يعدون 

جماعة اأجنبية ومهاجرين غري �شرعين.

••اخلرطوم-اأ ف ب:

يف  مظاهرات  اثناء  �شرطي  بقتل  جامعيا  طالبا  ام�س  �ش�دانية  حمكمة  دان��ت 
اخلرط�م العام املا�شي، وفق حماميه.وعا�شم عمر الطالب يف جامعة اخلرط�م 
معتقل منذ دي�شمرب املا�شي بتهمة قتل �شرطي عندما ا�شتبك مئات الطالب 
مع ق�ات االمن اثناء مظاهرات يف جممع جامعة اخلرط�م يف ابريل 2016. 
ويقع املجمع على �شفة النيل االأزرق.وقال حممد ح�شن عربي حمامي الطالب 
130 من القان�ن اجلنائي ال�ش�داين  اإن املحكمة ادانت عا�شم مب�جب املادة 
بالقتل العمد و�شت�شدر احلكم عليه ي�م الرابع والع�شرين من �شبتمرب.وت�شل 

عق�بة مثل هذه اجلرمية يف القان�ن ال�ش�داين اإىل االعدام �شنقا.
خرجت عدة تظاهرات يف جممع جامعة اخلرط�م العام املا�شي على اثر �شريان 
االق��دم بن جامعات  اأج��زاء من اجلامعة وهي  لبيع  انباء عن خطة حك�مية 
ال�ش�دان.نفت احلك�مة االمر وفرقت ال�شرطة املتظاهرين بقنابل الغاز امل�شيل 

للدم�ع.

••وا�صنطن-اأ ف ب:

ح����ذر ال��رئ��ي�����س االم����ريك����ي دون���ال���د 
جديدة  مرة  ال�شمالية  ك�ريا  ترامب 

اخل�����ي�����ارات  ك�����ل  ان  م�������ؤك������دا  ام���������س 
م��ط��روح��ة ب��ع��د اط����الق ب��ي���ن��غ يانغ 

�شاروخا بال�شتيا حلق ف�ق اليابان.
وق��ال ت��رام��ب يف بيان ا���ش��دره البيت 
ب��ش�ح  تلقى  “العامل  ان  االب��ي�����س 
لك�ريا  االأخ�������رية  ال���ر����ش���ال���ة  ���ش��دي��د 
ازدراءه  النظام  هذا  اأثبت  ال�شمالية: 
ب���ج���ريان���ه وب��ج��م��ي��ع اأع�������ش���اء االمم 
الت�شرف  معايري  وباأب�شط  امل��ت��ح��دة 
االعمال  ان  املقب�ل«.واأ�شاف  الدويل 
املهددة واملزعزعة لال�شتقرار ال ت�ؤدي 
�ش�ى اىل زيادة عزلة النظام الك�ري 
ان كل  وال��ع��امل.  املنطقة  ال�شمايل يف 

اخليارات مطروحة.
الثالثاء  ف��ج��ر  ال�������ش���اروخ  واط�����الق 

حلق  بعدما  البحر  يف  �شقط  وال���ذي 
ف�ق اليابان يعترب ت�شعيدا كبريا.

وتابع البيت االبي�س ان ترامب ات�شل 
بعد اطالق ال�شاروخ برئي�س ال�زراء 
ال���ي���اب���اين ���ش��ي��ن��زو اآب����ي وات��ف��ق��ا على 
تكثيف ال�شغط على ك�ريا ال�شمالية.

و�شبق ان هدد الرئي�س االمريكي عدة 
الع�شكرية  ال��ق���ة  ب��ا���ش��ت��خ��دام  م���رات 
ت�قف  مل  اذا  ال�شمالية  ك���ري��ا  ���ش��د 

براجمها الن�وية والبال�شتية.
وا�شنطن  اك���ت���ف���ت  االن  ح���ت���ى  ل���ك���ن 
م�شرتكة  ع�شكرية  بتدريبات  بالقيام 

مع ك�ريا اجلن�بية.
عالية  خماطر  على  اخل��رباء  وي�شدد 
با�شتعال املنطقة يف حال القيام بعمل 

يانغ.ويعقد  ب��ي���ن��غ  ���ش��د  ع�����ش��ك��ري 
الظهر  ب��ع��د  ال����دويل  االم���ن  جمل�س 
وا�شنطن  م��ن  بطلب  ط��ارئ��ة  جل�شة 

وط�كي�.

ما تزال اأجواء التوتر تخيم على العا�ضمة �ضنعاء 

اتفاق �شالح واحلوثيني.. تاأجيل النفجار املحتوم
•• �صنعاء-وكاالت:

حزب  يف  �شيا�شية  م�����ش��ادر  و���ش��ف��ت 
امل�ؤمتر ال�شعبي العام، جناح املخل�ع، 
واإزالة  التهدئة  ات��ف��اق  �شالح،  علي 
اأج������اء ال��ت���ت��ر، املُ����ربم م��ع جماعة 
احل�ثين، حليفهم يف االنقالب �شد 
باأنه  اليمن،  يف  ال�شرعية  احلك�مة 
االنفجار  ل��ت��اأج��ي��ل  جم���رد حم��اول��ة 

املحت�م بن ال�شريكن.
وقالت امل�شادر، يف حديث الإرم ني�ز، 
اإن اأج�اء الت�تر واالنت�شار الع�شكري، 
ما تزال تخّيم على اأج�اء العا�شمة 
ال��ي��م��ن��ي��ة ���ش��ن��ع��اء، ع��ل��ى ال��رغ��م من 
الذي  ال�ا�شح،  غري  االتفاق  اإع��الن 
اأ�����ش����ب����اب اخل�����الف�����ات بن  ُي������زل  مل 
ال�شريكن، وكان معنًيا فقط بالت�تر 
مع  بالتزامن  �شنعاء  �شهدته  ال��ذي 
اإحياء الذكرى ال�35 لتاأ�شي�س حزب 

امل�ؤمتر ال�شعبي العام.
الثقة بن  اأن  اإىل  امل�����ش��ادر  واأ���ش��ارت 
احل�ثين و�شالح، اأ�شبحت مفق�دة 
مت��اًم��ا، ب��ع��د م��ا ح���دث م����ؤخ���ًرا، وال 
دائًما  التي  بعه�دهم  ال�ث�ق  ميكن 
م��ا ي��ن��ك��ث���ن ب��ه��ا، ول���ن ي��ل��ت��زم���ا بها 

مطلًقا، كما جرت عليه العادة.
واأعلنت الن�شخة اخلا�شعة ل�شيطرة 
وكالة  م��ن  احل���ث��ي��ن،  االنقالبين 
االأن���ب���اء ال��ي��م��ن��ي��ة ���ش��ب��اأ، ف��ج��ر ام�س 
ال����ث����الث����اء، ت��������ش���ل االإن���ق���الب���ي���ن 
عبداهلل  ع��ل��ي  وحليفهم  احل���ث��ي��ن 
اأ�شباب  ي���زي���ل  ات���ف���اق  اإىل  ����ش���ال���ح، 
ال��ت��ي نتجت م����ؤخ���ًرا، عقب  ال��ت���ت��ر 
اإل���ي���ه رئ��ي�����س م���ا ي�شمى  ل���ق���اء دع����ا 
�شالح  االأع��ل��ى،  ال�شيا�شي  ب�املجل�س 
ال�شماد، مب�شاركة قيادات رفيعة من 

الطرفن.
وعلى الرغم من عدم ن�شر تفا�شيل 
ع��ل��ى ع�دة  ����ش���دّد  اأن����ه  اإال  االت���ف���اق، 
االأو�شاع االأمنية يف العا�شمة �شنعاء، 
اإىل �شكلها الطبيعي، على اأن ي�شتمر 
التحقيق االأمني املتخ�ش�س واملهني 
واملحايد يف االأحداث االأخرية وعدم 
ا���ش��ت��ب��اق ن��ت��ائ��ج ال��ت��ح��ق��ي��ق م���ن اأي 

جهة.
املربم  االتفاق  اأن  ال�ا�شح  وبات من 
بن احل�ثين وامل�الن ل�شالح، كان 
املت�شاعدة  بالتط�رات  فقط  معنًيا 
بن الطرفن، منذ االأ�شب�ع املا�شي، 
امل����ؤمت���ر  ح�����زب  ف��ع��ال��ي��ة  ق��ب��ي��ل  اأي 
اإليها  دع����ا  ال���ت���ي  ال����ع����ام،  ال�����ش��ع��ب��ي 
بذكرى  لالحتفاء  ���ش��ال��ح،  امل��خ��ل���ع 
ت��اأ���ش��ي�����س احل������زب، وم����ا ت���اله���ا من 
ات��ه��ام��ات، وترا�شق  ت���ت��رات وت��ب��ادل 

ب��ن �شريكي االن��ق��الب يف  اإع��الم��ي 
اليمن، حتى و�شل االأمر اإىل اندالع 
اإىل  اأدت  ال��ط��رف��ن،  ب��ن  ا�شتباكات 
مقتل قيادي يف حزب �شالح، وثالثة 
من جماعة احل�ثين واإ�شابة قرابة 

ع�شرة اآخرين.

اأبرز اخلالفات 
اخلالفات  اإىل  االتفاق  يتطرق  ومل 
ال���ع���م���ي���ق���ة ال�����ت�����ي ت�����������ؤرق ����ش���راك���ة 
الطرفن، والتي عدد اأبرزها االأمن 
ال�شعبي، عارف  امل�ؤمتر  العام حلزب 
الزوكا، يف لقائه مع قيادات احلزب، 
االأ���ش��ب���ع امل��ن�����ش��رم، واأه��م��ه��ا: عدم 
التي  ال������زاري�����ة  ت����ري���د احل���ق���ائ���ب 
املالية  اإيراداتها  احل�ثي�ن  يديرها 
بعك�س  ب�شنعاء،  املركزي  البنك  اإىل 
وا�شتمرار  ذلك،  يفعل  الذي  امل�ؤمتر 

وامل�شرفن  العليا  ال��ث���ري��ة  اللجنة 
التحّكم  يف  ل��ل��ح���ث��ي��ن،  ال��ت��اب��ع��ن 
ب�����ش��ري ع��م��ل احل���ك����م���ة، م���ن خالل 
اإ�شافة  رف�شها،  اأو  التعيينات  قب�ل 
قائد  تعين  احل���ث��ي��ن  رف�����س  اإىل 
امل�الية  اجلمه�ري  احلر�س  لق�ات 
ل�����ش��ال��ح واإ�����ش����راره����م ع��ل��ى جتنيد 

مقاتلن جدد.
واأبدى امل�ال�ن للرئي�س املخل�ع علي 
ا �شديًدا من االتفاق  �شالح، امتعا�شً
ب�الهزيل،  ب��ع�����ش��ه��م  و���ش��ف��ه  ال�����ذي 
واعتربوه جمرد تنازل يهّز احلزب، 
وي�����زي�����ل ان���ت�������ش���ار ق���������ات احل���ر����س 
اجل��م��ه���ري وال���ق����ات اخل��ا���ش��ة من 
انت�شار  على  ويبقي  �شنعاء،  ���ش���ارع 
للح�ثين،  التابعة  ال�شعبية  اللجان 
على  ي��ن�����ّس  االت��ف��اق  واأن  ا  خ�ش��شً
ع����دة ال������ش��ع االأم���ن���ي اإىل م��ا قبل 

االأ�شب�ع  امل����ؤمت���ر  ح����زب  م��ه��رج��ان 
املا�شي.

امليثاق  رئي�س حترير �شحيفة  وقال 
الناطقة با�شم حزب امل�ؤمتر ال�شعبي 
اأن��ع��م، يف تعليقه على  ال��ع��ام، حممد 
قيادات  دم�����اء  اإن  ال��ت��ه��دئ��ة  ات���ف���اق 
امل�����ؤمت����ر ���ش��ت�����ش��ف��ك ت���ب���اًع���ا ب��ع��د دم 

ال�شهيد خالد الر�شي.
ويعتقد رئي�س مركز اأبعاد، للدرا�شات 
اأن  عبدال�شالم،  حممد  وال��ب��ح���ث، 
نف�س  ه��ي  احل���ث��ي��ن  ا�شرتاتيجية 
اهلل يف  وح��زب  اإي���ران  ا�شرتاتيجيات 
تبداأ  واحل��ل��ف��اء..  اخل�ش�م  اإخ�����ش��اع 
لالأمام  وق��ف��ز  ا�شتباقية،  ب��خ��ط���ات 
ث��م ق��ب���ل و�شاطات،  اأح����داث  وخ��ل��ق 
اأح����داث وو���ش��اط��ات حتى ابتالع  ث��م 
امل���ؤمت��ر قرر  اأن  ال��ه��دف. وا�شح هنا 

اال�شت�شالم واخل�ش�ع للح�ثي.
ب������دوره، ق����ال ال���ق���ي���ادي امل��ن�����ش��ق عن 
البخيتي،  علي  احل���ث��ي��ة،  اجلماعة 
تفّجر  اأن  اأدرك����������ا  احل����ث���ي���ن  اإن 
امل����ق���ف م���ع امل����ؤمت���ر و���ش��ال��ح لي�س 
يف  ال�شالم  اأن  اأح�ش�ا  �شاحلهم،  يف 
هذه االآونة يف �شاحلهم، لكنه �شالم 
من  للنيل  ي�شتعدوا  ح��ت��ى  تكتيكي 
اأنف�شهم  وي��رت��ب���ا  و���ش��ال��ح،  امل���ؤمت��ر 

الأ�ش�اأ االحتماالت.
�شفحته  ع��ل��ى  ال��ب��خ��ي��ت��ي  واأ�����ش����اف 
مب�����ق����ع ال����ت�����ا�����ش����ل االج���ت���م���اع���ي 
ف��ي�����ش��ب���ك، ����ش���اأك����ن ����ش���ع���ي���ًدا ب����اأي 
احل�ثين  الكهنة  بن  تهدئة  اتفاق 
وامل�ؤمتر؛ مع اأين واثق اأن احل�ثين 
عه�د  اأي  و�شيخ�ن�ن  �شينق�ش�نه 
ك��ع��ادت��ه��م، وواث����ق ك��ذل��ك م��ن ن�شر 
وطنيته  و  وحكمته  ب�شربه  امل���ؤمت��ر 

ومتثيله لليمن اجلمه�ري.

ماكرون ي�شف نظام 
مادورو ب�الديكتاتورية 

•• باري�س-اأ ف ب:

اإميان�يل  الفرن�شي  الرئي�س  و�شف 
فنزويال  رئي�س  نظام  ام�س  ماكرون 
ب�الديكتات�رية  م����ادورو  ن��ي��ك���ال���س 
ال�شيا�شة  ح�����ل  خ���ط���اب  يف  وذل�����ك 
االجتماع  اأم������ام  األ����ق����اه  اخل���ارج���ي���ة 
ال�شن�ي لل�شلك الدبل�ما�شي املنعقد 

يف باري�س.
“اإن م���اط��ن��ي��ن��ا ال  م���اك���رون  وق����ال 
ي��ف��ه��م���ن ك��ي��ف مي��ك��ن ل��ل��ب��ع�����س اأن 
احلد  ه���ذا  اإىل  مت�شاهلن  ي��ك���ن���ا 
ديكتات�رية  فنزويال.  يف  النظام  مع 
ت�شعى للبقاء ول� كلف االمر معاناة 
اإن�شانية غري م�شب�قة، يف حن تبقى 
وت�شهد  هائلة”.  البلد  ه��ذا  م����ارد 
اقت�شادية  اأزمة  اأ�شهر  منذ  فنزويال 

و�شيا�شية وم�ؤ�ش�شاتية هائلة.
مادورو  نيك�ال�س  رئي�شها  وي���اج��ه 
ا�شتطالعات  يف  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  امل���ت���دين 
املعار�شة  تنظمها  تظاهرات  ال���راأي 

ب�شكل مت�ا�شل للمطالبة برحيله.
خالل  �شخ�شا   130 ح����اىل  وق��ت��ل 
اأرب��ع��ة اأ���ش��ه��ر م��ن ال��ت��ظ��اه��رات �شد 

احلك�مة.

اأبو الغيط :نتنياهو ل يرغب يف ال�شالم
•• القاهرة -وام:

ا�شتنكر  اأحمد اأب� الغيط، االأمن العام جلامعة الدول العربية، ب�شدة ت�شريحات 
لالأبد،  االإ�شرائيلية  امل�شت�طنات  بقاء  ب�شاأن  ام�س  االإ�شرائيلي  ال���زراء  لرئي�س 
امل�اقف  اأن هذه  ام�س  ا�شدره  بيان  الغيط يف  اأب�  واعترب  اقتالعها.  وا�شتحالة 
–املرف��شة بالكامل- ال مُيكن اأن ت�شدر عن �شخ�ٍس ي�شعى لل�شالم، واأن رئي�س 
ال�زراء االإ�شرائيلي لي�س لديه �ش�ى اأجندة داخلية تتعلق بالبقاء يف كر�شيه، حتى 

ول�  كان ثمن ذلك واأد اأي ُفر�شة الإحالل ال�شالم بن بالده والفل�شطينين.
وا�شاف اب� الغيط  اأن هذه امل�اقف ال ُتعد غريبًة على تاريخ نتنياه� املعروف 
للكافة، بل الغريب ه� اأن يظن البع�س اأن ثمة فر�شة الأن يتخلى رئي�س ال�زراء 
االإ�شرائيلي ي�ماً عن اال�شتق�اء بجماعات اال�شتيطان اأو االحتماء بكتل اليمن 
اأن هذه  اإىل  ُم�شرياً  الدولتن،  اأ�شا�س حل  على  ت�ش�ية  الأي  الراف�شة  املتطرف 

اجلماعات مُتثل احلا�شن ال�شيا�شي لنتنياه� الذي �شار اأ�شرياً لها ب�شكل كامل. 
ونبه اأب� الغيط   ملا عرّب عنه نتنياه� من م�اقف اإزاء االأمم املتحدة، وما كاله 
االأ�شب�ع،  هذا  واإ�شرائيل  لفل�شطن  العام  اأمينها  زي��ارة  اتهامات خالل  لها من 
ُم�شيفاً اأنه ي�شتغرب اأن ت�شعى اإ�شرائيل –برغم هذه امل�اقف التي ُت�شكك يف حياد 
ملجل�س  الدائمة  غري  الع�ش�ية  على  احل�ش�ل  اإىل  ونزاهتها-  الدولية  املنظمة 

االأمن، واالأغرب اأن جتَد من ي�ؤازرها يف م�شعاها هذا.
اإ�شرائيل ه� اإحباط اأية حماولة  وقال اأن هدف نتنياه� منذ ت�ىل ال�شلطة يف 
جادة للت��شل اإىل ت�ش�ية على اأ�شا�س حل الدولتن، واأنه �شار مقتنعاً لالأ�شف 
بغياب اإرادة دولية حقيقية لك�شِف مناوراته ومماطلته وتفننه يف اإ�شاعة ال�قت، 
اأن العقبة الرئي�شية  اأن ُتدرك  اإدارة الرئي�س االمريكي ترامب  اأن على  ُم�شيفاً 
اإحياء عملية الت�ش�ية ال�شلمية  اأي جهد حقيقي تن�ي القيام به من اأجل  اأمام 

تتمثل يف �شخ�س رئي�س ال�زراء االإ�شرائيلي احلايل.

بريطانيا تعيد فتح التحقيق يف اغتيال ناجي العلي 
•• لندن-اأ ف ب:

اأعادت ال�شرطة الربيطانية فتح التحقيق ام�س يف مقتل ر�شام الكاريكاتري الفل�شطيني ناجي العلي 
قبل 30 عاما متاماً باطالق النار عليه يف اأحد �ش�ارع لندن.

اغتيل ناجي �شليم ح�شن العلي، ر�شام الكاريكاتري ال�شيا�شي يف جريدة القب�س الك�يتية، بطلقة يف 
العلي بعد دخ�له يف  1987. ت�يف  22 من ي�لي�  العنق بينما كان مت�جها اىل مكتبه يف  م�ؤخرة 
ال�شرطة  العام.واعادت قيادة مكافحة االره��اب يف  29 اغ�شط�س من ذلك  51 عاما يف  غيب�بة عن 
الربيطانية فتح الق�شية وطلبت من اي �شخ�س لديه معل�مات ح�ل امل�شلح ورجل ثان �ش�هد الحقا 
يبتعد ب�شيارته عن املكان، ان يتقدم بها.وت�شعر ال�شرطة الربيطانية انه مع تغري التحالفات مبرور 
1987 رمبا يتقدم�ن بهذه  اأ�شخا�شا لديهم معل�مات ومل يتمكن�ا من االدالء بها يف  ال�قت فان 
املعل�مات االن.وقال دين هايدون قائد قيادة مكافحة االإرهاب جرمية القتل ال�ح�شية لل�شيد العلي 

اأفجعت عائلته، وبعد 30 عاما ال زال�ا ي�شعرون بفقدانه.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة الرفاه لتجارة 

 CN 1173660:الدهانات ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
حممد �شبار بارامبيل بيديكا من 24% اىل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف بيني ج�ن ليت ج�ن مياليل

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30

اإعــــــــــالن
ال�داد  ال�ش�����ادة/م�ؤ�ش�شة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1032847:للتكييف املركزي رخ�شة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة علي عبداهلل علي غريب احل��شني %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل حممد خمي�س را�شد الزعابي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ا�س اند ات�س بايلنج 

رخ�شة رقم:CN 1153336 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة مها �شامل خليل جب�ر %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عتاب عبداهلل خمي�س فريح القبي�شي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/حمل اال�شدقاء  بان  التنمية االقت�شادية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1013542:لال�شماك رخ�شة رقم
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة علي عبداهلل علي غريب احل��شني %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل حممد خمي�س را�شد الزعابي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30

اإعــــــــــالن
املبارك  ال�ش�����ادة/بقالة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1034220  قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة علي عبداهلل علي غريب احل��شني %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شامل حممد خمي�س را�شد الزعابي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شيدلية مد�شن  التنمية االقت�شادية بان  تعلن دائ���رة 

بل�س رخ�شة رقم:CN 1175844  قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة خليل حممد ح�شن �شجاعي العبيديل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عادل خليفة مرزوق عبداهلل الكتبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كلية االحتاد للطريان ذ.م.م

CN قد تقدم�ا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1787989 
تعديل ل�حة االإعالن/اجمايل من م�شاحة 10*7.70 اىل 1*1

 تعديل ا�شم جتاري من/كلية االحتاد للطريان ذ.م.م
ETIHAD FLGHT COLLEGE LLC

اىل/ االحتاد لتدريب الطريان ذ.م.م 
ETIHAD AVIAION TRAINING LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة التدريب على اال�شعافات االولية )8549037(
تعديل ن�شاط/ا�شافة التدريب على االعمال والنظم االدارية )8549013(

تعديل ن�شاط/ا�شافة التدريب يف جمال االمن وال�شالمة )8549028(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان  االقت�شادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ك�يك ليم�زين للنقل بال�شيارات 

CN قد تقدم�ا الينا بطلب الفخمة رخ�شة رقم:2176992 

تعديل ل�حة االإعالن/اجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1

 تعديل ا�شم جتاري من/ك�يك ليم�زين للنقل بال�شيارات الفخمة

QUICK LIMOUSINE TRANSPORTATION VIA LUXURIOUS CARS

اىل/ ك�يك دريفن لنقل الركاب بال�شيارات الفخمة 

QUICK DREVEN TRANSPORTATION VIA LUXURIOUS CARS

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30

اإعــــــــــالن
ذ.م.م  �ش�لي��شنز  بيلدنغ  بي  ا�س  ال�ش�����ادة/اي  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:1485301 

تعديل ن�شب ال�شركاء/�شعيد �شرور �شه�ان عرار من 1% اىل %51

تعديل ن�شب ال�شركاء/زد ملعدات البناء ملالكها كامل ابراهيم حداد - �شركة ال�شخ�س 

ال�احد �س.ذ.م.م من 99% اىل %49

تعديل ا�شم ال�شريك/من زد ملعدات البناء �س.ذ.م.م

ZED BUILDING PRODUCTS LLC 

 اىل زد ملعدات البناء ملالكها كامل ابراهيم حداد �شركة ال�شخ�س ال�احد �س.ذ.م.م 

zed building products owned by kamel ibrahim haddad - one person company llc

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم بحر حيدر اباد ذ.م.م

CN قد تقدم�ا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1398246 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/احمد معي�ف را�شد �شيف الدرمكي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/احمد معي�ف را�شد �شيف الدرمكي من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد جا�شم حممد اف�شل

تعديل ل�حة االإعالن/اجمايل من م�شاحة 12.24*0.80 اىل 1*6.30
تعديل �شكل قان�ين/من �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ.م.م

 تعديل ا�شم جتاري من/مطعم بحر حيدر اباد ذ.م.م
HYDERABAD SEA RESTAURANT LLC

اىل/ مطعم بحر حيدر اباد �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ.م.م 
HYDERABAD SEA RESTAURANT SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مملكة ال�شرق للديك�ر

CN قد تقدم�ا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1681445 
تعديل ل�حة االإعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

 تعديل ا�شم جتاري من/مملكة ال�شرق للديك�ر
EAST KINGDOM DECOR

اىل/ مملكة ال�شرق للديك�ر �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ.م.م 
MAMLAKAT AL SHAREQ DECOR -  SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/االحتاد االدارية للت�ظيف

CN قد تقدم�ا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1382175 
تعديل ل�حة االإعالن/اجمايل من م�شاحة 2*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قان�ين/من م�ؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ.م.م
 تعديل ا�شم جتاري من/االحتاد االدارية للت�ظيف

UNITED MANAGEMENT RECRUITMENT

�شركة   - نهيان  اآل  طحن�ن  بن  هزاع  ال�شيخ  ميلكها  للت�ظيف  االدارية  االحتاد  اىل/ 
ال�شخ�س ال�احد ذ.م.م 

 UNITED MANAGEMENT RECRUITMENT OWNER HAZZA

BIN THNOON NAHYAN -  SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30

الغاء العالن ال�ضابق
بهذا تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية - قطاع ال�ش�ؤون التجارية 
بان الرخ�شة التجارية رقم:CN 1991101 باال�شم التجاري: 
ريجال لل��شاطة التجارية - وميلكها ال�شيد/ حممد عبدالرحيم 
اأعاله  املذك�ر  ابدى  حيث  اجلن�شية  امارات  احل��شني.  عبداهلل 

رغبته يف اجراء التعديالت التالية:
الغاء الرخ�شة

مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شب�ع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

تعلن الهيئة ال�طنية للم�ا�شالت )قطاع النقل البحري( 

تقدم  ق��د  ال��دراج��ات  لتاجري  الزرق  )احل��وت  بان/موؤ�س�سة 

بطلب ت�شجيل ال�شفينة املذك�رة بياناتها بعد وهي:

ال�شفينة  ه��ذه  ت�شجيل  على  اع��رتا���س  له  كل من  على 

مدة  خ��الل  اب�ظبي  ال�شفن  ت�شجيل  مكتب  مراجعة 

اق�شاها 60 ي�ما من تاريخ هذا االعالن.

 قطاع النقل البحري

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ض والت�سجيل البحري

        اإ�ضم ال�ضفينة            رقم الت�ضجيل ال�ضابق                       العلم ال�ضابق
    احل�ت االزرق                بريف�ت 2               االمارات العربية املتحدة

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30

ماركو باروكو للتجارة-العني- ذ م م
واخلا�س  عادية  الغري  العم�مية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
للتجارة- باروك�  )مارك�  اأعاله  املذك�رة  ال�شركة  بت�شفية 
العن- ذ م م( يعلن امل�شفى / مكتب الهاملى لتدقيق احل�شابات 
اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعاله  املذك�رة  ال�شركة  ت�شفية  عن 
مبطالبته  التقدم  عليه  اعاله  املذك�رة  ال�شركة  على  حق�ق 
مع امل�شتندات امل�ؤيدة لذلك اإىل امل�شفى، وذلك خالل الدوام 
الر�شمي وملدة 45 ي�ماً من تاريخ االإعالن، وكل من مل يتقدم 

خالل املدة املحددة باالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة.
 تليف�ن امل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، اب�ظبى 
�شارع زايد الثاين بناية العن للزجاج الطابق )6( �شقة )17( 

مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شب�ن قان�ني�ن. 

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30

دزرت كارت للتجارة العامة- ذ م م
واخلا�س  عادية  الغري  العم�مية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
بت�شفية ال�شركة املذك�رة اأعاله  )دزرت كارت للتجارة العامة 
احل�شابات  لتدقيق  الهاملى  مكتب   / امل�شفى  يعلن  م(  م  ذ   -
اأو  مطالبة  له  من  فكل  اعاله  املذك�رة  ال�شركة  ت�شفية  عن 
مبطالبته  التقدم  عليه  اعاله  املذك�رة  ال�شركة  على  حق�ق 
مع امل�شتندات امل�ؤيدة لذلك اإىل امل�شفى، وذلك خالل الدوام 
الر�شمي وملدة 45 ي�ماً من تاريخ االإعالن، وكل من مل يتقدم 

خالل املدة املحددة باالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة.
 تليف�ن امل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، اب�ظبى 
�شارع زايد الثاين بناية العن للزجاج الطابق )6( �شقة )17( 

مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شب�ن قان�ني�ن. 

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30

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

 رخ�شة رقم:CN 1103584 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ان�شار منديكات ك�نهي حممد %100
تعديل وكيل خدمات

ا�شافة �شامل عبداهلل علي الكندي
تعديل وكيل خدمات

حذف �شامل عبداهلل علي الكندي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف م�نديكات ك�نهي حممد م�نديكات ك�
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان  االقت�شادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الهداية للتجارة العامة ذ.م.م

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1020877 
تعديل ل�حة االإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*3 اىل 1*5

 تعديل ا�شم جتاري من/الهداية للتجارة العامة ذ.م.م
AL HIDAYA GENERAL TRADING LLC

اىل/ الهداية للتجارة ذ.م.م 
AL HIDAYA TRADING LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع البطانيات والبيا�شات اجلهزة وال�شرا�شف - بالتجزئة )4751004(
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع م�شتح�شرات التجميل - بالتجزئة )4772008(

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع املالب�س الرجالية اجلاهزة - بالتجزئة )4771101(
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع مالب�س االطفال اجلاهزة - بالتجزئة )4771103(

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع االحذية الرجالية - بالتجزئة )4771901(
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع احلقائب ال�شفر وت�ابعها - بالتجزئة )4771907(

تعديل ن�شاط/حذف جتارة عامة )4610001(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن 

اي حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30

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

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1833347 
تعديل ل�حة االإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

 تعديل ا�شم جتاري من/مطعم ازمري
AZMEER RESTAURANT

اىل/ مطعم ومطبخ املق�شر ال�شعبي 
ALMOGSAR ALSHABI KITCHEN & RESTAURANT

تعديل ن�شاط/ا�شافة مطبخ اعداد ال�الئم للحفالت )5621002(
تعديل ن�شاط/ا�شافة تعهدات تزويد بال�جبات اجلاهزة )اعداد وجبات( )5629002(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان  االقت�شادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30

اإعــــــــــالن
للتجارة  ال�ش�����ادة/االثري  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة رخ�شة رقم:CN 1202416 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شيف خليفة �شيف حممد املزروعي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل احمد �شلمان يعق�ب احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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عربي ودويل

حتفظات نقابية
�شمري  لل�شغل  الت�ن�شي  العام  لالحتاد  امل�شاعد  العام  االأم��ن  اأك��د  فقد 
االأ�شماء  ح���ل  احلك�مة  م��ع  التحاور  ب�شدد  ال�شغل  احت��اد  اأن  ال�شفي، 

املقرتحة يف التح�ير ال�زاري.
   وك�شف ال�شفي اأن الحتاد ال�شغل حتّفظات عديدة على بع�س اال�شماء 
املطروحة، قائال “هنا يكمن دور رئي�س احلك�مة اإذ عليه القيام بقراءة 
�شيا�شية جيدة وجريئة واأن يتخذ القرار ال�شجاع الذي ينطلق من قاعدة 

م�شلحة ت�ن�س” على حد تعبريه.
اأزم��ة �شامتة قد تتح�ل  اإن ت�ن�س تعي�س الي�م     وق��ال �شمري ال�شفي، 
اإىل “اأزمة ناطقة” يف حال ت�ا�شل ال��شع احلك�مي على ما ه� عليه، 
معتربا اأن احلك�مة تعاين من �شلل يف التعاطي مع امللفات االقت�شادية 
وترا�شقا  احلاكم  لالئتالف  املك�نة  االأح���زاب  خمتلف  بن  تباين  وم��ن 
للتهم مما ي�ؤكد وج�د �شراع داخل االئتالف وت�شاربا يف امل�شالح، وفق 

تعبريه.
امل�شلحة  قبل  لت�ن�س  االأح����زاب  والء  ي��ك���ن  اأن  ���ش��رورة  على  و���ش��دد     
الذي  ال�شعب  االقت�شادي  ال��شع  اإىل  م�شريا  واحل��زب��ي��ة،  ال�شيا�شية 

تعي�شه البالد والذي يحتاج مقاربة ا�شتثنائية لالإ�شالح االقت�شادي.

التحوير �ضامل اأو ل يكون
برهان  ت�ن�س  ن��داء  بحركة  ال�شيا�شية  بال�ش�ؤون  املكّلف  اأك��د  جانبه،  من 
النه�شة  حركة  م��ع  واح���دة  ط��اول��ة  على  يجل�س  “مل  حزبه  اأن  ب�شّي�س، 
ملناق�شة م�شاألة التح�ير ال�زاري وعدم تبادلهما للمعطيات حتى يح�شل 
رّده على ما يتم تداوله ح���ل وج�د  وذل��ك يف  خ��الف بن الطرفن”، 

خالف بن النه�شة والنداء ب�شاأن االإبقاء على بع�س ال�زراء.
   واأفاد ب�شّي�س باأن نداء ت�ن�س عرّب عن وجهة نظره اأمام رئي�س احلك�مة 
وقّدم له مقرتحاته وت�ش�راته بخ�ش��س التح�ير املرتقب، م�شددا على 
اأن احلزب على قناعة بك�ن التح�ير ال ميكن اأن يك�ن فقط ملجّرد �شّد 
والتنمية  واملالية  الرتبية  وزارات  م�شت�ى  على  احلا�شلة  ال�شغ�رات 

بع�س  هناك  ب��اأن  احل��زب  ال��دويل، مف�شرا م�قف  والتعاون  واال�شتثمار 
ال�زراء الذين مل ي�فق�ا يف اأداء مهامهم بامل�شت�ى املطل�ب وه� ما مت 

اإبالغه لل�شاهد، وفق تاأكيده دون االإف�شاح عن التفا�شيل.
ت�ن�س جت��اوز مرحلة احلديث عن حك�مة  ال��شع يف  اأن  اعترب  كما     
نتائج  م��ع  ومن�شجمن  اأوف���ي���اء  ل��ن��ك���ن  االأوان  اآن  ق��ائ��ال:  ت��ك��ن���ق��راط 
انتخابات 2014، حتى تك�ن احلك�مة املرتقبة �شيا�شية بامتياز، ويك�ن 

حلركة نداء ت�ن�س م�قعها الطبيعي كحزب اأغلبي فيها.
التنفيذي للحركة حافظ قائد  اأن هذا امل�قف عرّب عنه املدير  م�شيفا 
املنادية  االط���راف  عديد  قبل  من  ت��داول��ه  يتم  ما  مع  تفاعال  ال�شب�شي 
باختيار كفاءات وطنية على راأ�س بع�س ال�زارات يف �ش�رة اإجراء حت�ير 

�شامل للحك�مة.
   ُيذكر اأن و�شائل االعالم تداولت خالل االأيام القليلة املا�شية ت�شريبات 
مفادها اأن هناك خالفا بن حركتي النه�شة والنداء ح�ل االإبقاء على 
على  م�شرة  ت�ن�س  ن��داء  حركة  واأن  ال�شيما  عدمه  من  الداخلية  وزي��ر 
تعين �شخ�شية جديدة على راأ�س هذا املن�شب االمر الذي عّطل م�شاألة 

التح�ير ال�زاري، وت�شّبب يف اإرجائه اإىل ما بعد عطلة العيد.
اأّن احلركة     لكن الناطق الر�شمي با�شم النه�شة عماد اخلمريي، اكد 
ال تعار�س ادخال تعديل على راأ�س وزارة الداخلية يف حال ت�افق بن كل 
ال���زارة مل ت�شطلع  اأّن هذه  امل�قعة على وثيقة قرطاج على  االط��راف 

مبهامها على ال�جه االف�شل.
راأ�س  ادخ��ال تعديالت على    واأو�شح اخلمريي ان احلركة ال متانع يف 
ان  على  ذل��ك،  تفر�س  حقيقية  قناعة  اىل  الت��شل  �ش�رة  يف  الداخلية 
للم�شلحة  اقتدار خدمة  بكل  االمنية  امل�ؤ�ش�شة  تدير  كفاءة  اختيار  يتم 

ال�طنية.
  والحظ اخلمريي يف ت�شريح لل�شارع املغاربي ام�س الثالثاء، اأن احلركة 
متيل اىل حت�ير جزئي ال مي�س وزارة الداخلية او غريها من ال�زارات 

غري املعنية ب�شد ال�شغ�رات.
التنفيذي  مكتبها  اجتماع  ج��ددت عقب  النه�شة  ان حركة  اىل  ي�شار     

ر�شاها عن وزرائها يف احلك�مة، داعية اىل االإبقاء عليهم، واالكتفاء ب�شد 
اقرار  يتم  ان  على  والرتبية  واال�شتثمار  والتنمية  املالية  يف  ال�شغ�رات 

حت�ير وزاري م��شع عقب االنتخابات البلدية املرتقبة.

�ضروط افاق 
   من جانبه، دعا حزب اآفاق ت�ن�س اإىل �شرورة ارتكاز التح�ير ال�زاري 
عملية  اأن  اإىل  م�شريا  وعلمية،  م��ش�عية  اأ�ش�س  على  يتم  تقييم  على 
التقييم يجب اأن ت�شمل كامل الفريق احلك�مي مبا يف ذلك ممثلي حزب 

اآفاق ت�ن�س.
   واأك��د احل��زب يف بيان لهيئته التنفيذية، وج���ب اق��رار حت�ير يراعي 
ال�شيا�شية،  نظافة اليد والكفاءة بعيدا عن كل ال�شغ�طات والتجاذبات 
االقت�شادي  ال��شعن  اي�شا  التح�ير  يراعي  ان  ���ش��رورة  على  م�شددا 

واالجتماعي ال�شعبن اللذين متر بهما البالد.
وذكر احلزب باأن الد�شت�ر ين�س على ان التح�ير ال�زاري من �شالحيات 

رئي�س احلك�مة بالت�شاور مع رئي�س اجلمه�رية.
   ي�شار اىل ان حزب افاق ت�ن�س ممثل يف احلك�مة ب�زيرين هما ريا�س 
ال�شحة،  وزي��رة  مرعي  و�شمرية  والبيئة،  املحلية  ال�ش�ؤون  وزي��ر  امل�ؤخر 
وكاتبي دولة هما فاتن قالل كاتبة الدولة لدى وزيرة الريا�شة مكلفة 

بال�شباب، وه�شام بن احمد كاتب الدولة لدى وزير النقل.
  واأك��د م�شدر من اآف��اق ت�ن�س اأن احلزب �شيحدد م�قفه من التح�ير 
ال�زاري ومن البقاء يف احلك�مة من عدمه بعد االطالع على الرتكيبة 
ملقرتحات  ال�شاهد  ي��شف  رئي�شها  ا�شتجابة  ومدى  للحك�مة  اجلديدة 
املجتمع املدين  العالقات مع  املهدي بن غربية وزير  اإعفاء  حزبه منها 
�شعب  اإع��ف��اءه  اأن  ي��درك���ن  اأنهم  امل�شدر  واأ���ش��ار  الد�شت�رية.  والهيئات 
لكنهم متم�شك�ن بذلك، امام مت�شك رئي�س احلك�مة به، علما واأن حزب 

نداء ت�ن�س ه� االآخر يطالب بتغيري بن غربية.
   اما حركة م�شروع ت�ن�س، الق�ة الثالثة يف الربملان لكنها خارج احلك�مة 
تك�ن  ان  منها  م�شدر  ا�شتبعد  فقد  قرطاج،  وثيقة  على  ت�قيعها  رغ��م 

ممثلة يف حك�مة ال�شاهد ما بعد التح�ير ال�زاري املرتقب.
     واأفاد م�شدر م�ث�ق، باأّن امل�شروع لن ي�شارك يف حك�مة ت�شّم حزبي 

النه�شة والنداء.
   وبّن ذات امل�شدر اأّن احلركة لن تك�ن لها م�شاركة ب�زراء من قياداتها 
يف احلك�مة املقبلة، لكنها م�شتعدة للم�شاركة يف امل�شاورات ح�لها واقرتاح 

اأ�شماء لكفاءات وطنية م�شتقلة ميكنها امل�شاركة فيها وتقدمي االإ�شافة.
   واأف�شح امل�شدر نف�شه عن وج�د ات�شاالت بن االأم��ن العام للحركة 
اإ���ش��اف��ة اإىل بع�س  ال�����ش��اأن  حم�شن م����رزوق ورئ��ي�����س احل��ك���م��ة يف ه���ذا 

االأحزاب ال�شديقة للم�شروع. 
ا�شتقبل االثنن،  اّن الرئي�س الت�ن�شي الباجي قايد ال�شب�شي،      يذكر 
حم�شن مرزوق الذي بّن اّن اللقاء تطّرق باالأ�شا�س اإىل �شع�بة ال��شع 
االقت�شادي، م�شريا اإىل �شرورة اأن يك�ن التح�ير ال�زاري القادم نابًعا 
من روؤية وطنية �شاملة مبنّية على الكفاءات وعلى ا�شرتاتيجية وا�شحة 
عن  معربا  االأف�شل،  نح�  االقت�شادية  باالأو�شاع  بالتدّرج  كفيلة  املعامل 

ا�شتعداد حركته للم�شاهمة االإيجابية يف هذا امل�شار.

منفذ الف�ضل 92
ال�شاهد  ي�شتنجد  ان  م��راق��ب���ن  ي�شتبعد  ال  العلني  امل���زاد  ه��ذا  وام���ام     
دون  وزاري  اق��رار حت�ير  ال��ذي ميّكنه من  الد�شت�ر  92 من  بالف�شل 
نيل ثقة الربملان وي�شمح له ب�شالحيات قد تفتح له منفذا للخروج من 
وتعديل  ب��اإح��داث  احلك�مة  رئي�س  ب�شفته  ي�ؤهله   92 فالف�شل  امل���اأزق، 
او  واقالة ع�ش�  الدولة و�شبط �شالحياتها  وكتابات  ال���زارات  وح��ذف 
اأكر من اع�شاء احلك�مة دون احلاجة اىل املرور على املجل�س النيابي 
على ان يت�شاور مع رئي�س اجلمه�رية اإذا ما تعلق االأمر ب�زير اخلارجية 

ووزير الدفاع.
    ولكن ملثل هذه اخلط�ة ثمن �شيا�شي باهظ قد ي�شل اىل حّد �شّل عمل 
احلك�مة م�شتقبال الأنها �شُتفقدها �شندها ال�شيا�شي ممثال يف االأحزاب، 

و�شندها االجتماعي ممثال يف املركزية النقابية.

احتاد ال�شغل يتحفظ

حركة النه�شة: �شد ال�شغ�رات فقط

افاق ت�ن�س:  التح�ير �شامل او ال يك�ن

نداء ت�ن�س: ال حلك�مة تكن�قراط

ال�شاهد بن مطرقة االحزاب و�شندان املركزية النقابية

م�شروع ت�ن�س: امل�شاركة يف امل�شاورات ال يف احلك�مة

- نداء تون�ش ي�شر على اأن التحوير ل ميكن اأن 
يكون فقط ملجّرد �شّد ال�شغورات

- �شمري ال�شفي: تون�ش تعي�ش اأزمة �شامتة قد 
تتحول اإىل اأزمة ناطقة 

- افاق تون�ش: عملية التقييم يجب اأن ت�شمل 
كامل الفريق احلكومي

- حركة م�شروع تون�ش لن ت�شارك بوزراء يف احلكومة 
املقبلة لكنها م�شتعدة للم�شاركة يف امل�شاورات

- هل ي�شتنجد ال�شاهد بالف�شل 92 من الد�شتور الذي 
يفتح له منفذا للخروج من املاأزق؟

التحوير الوزاري يف مزاد علني:

احتاد ال�شغل يتحّفظ على بع�ش الأ�شماء املطروحة...!
تون�ض،  يف  وزاري  حتوير  حــول  واملــ�ــضــاورات  املــنــاورات  تتوا�ضل 
حلكومة  امل�ضاندة  واملنظمات  الحــزاب  ت�ضورات  حوله  تختلف 

يو�ضف ال�ضاهد.

�ضالحيات القيام به دون �ضواه بالت�ضاور مع رئي�ض الدولة ولكن...
   ان ال�ضاهد يجد نف�ضه اليوم حتت مطرقة مزدوجة النه�ضة ونداء 
تون�ض، و�ضندان املركزية النقابية. وتباين املواقف بني هوؤلء يجعل 
من رئي�ض احلكومة �ضيزيفا ما ان يرفع ال�ضخرة حتى تتدحرج من 

ويجد هذا الأخري نف�ضه يف موقف ل يح�ضد عليه، ي�ضتنزف جهوده، 
ويلقي ب�ضالله على العمل احلكومي، بل وي�ضع نقاط ا�ضتفهام حول 
امامه  ترتفع  املرتقب،  الـــوزاري  فالتحوير  ال�ضيا�ضي.  م�ضتقبله 
احلواجز، وحُتفر اخلنادق واملتاري�ض، رغم ان د�ضتور البالد مينحه 

ونداء  فقط،  ال�ضغور  �ضد  ومع  وا�ضع  حتوير  �ضد  فالنه�ضة  جديد. 
ال�ضغل  واحتــاد  احلقائب،  اغلبية  ويريد  عميق  حتوير  مع  تون�ض 
�ضامل،  مو�ضوعي  تقييم  اىل  ويدعو  احلزبية،  املحا�ض�ضة  يرف�ض 

ويتحفظ على بع�ض الأ�ضماء املقرتحة.

•• الفجر - تون�س - خا�س

تقرير بحريني يك�شف تفا�شيل امل�شروع التاآمري القطري يف اأحداث البحرين املوؤ�شفة عام 2011 
•• املنامة -وام:

وتفا�شيل  رم����ز  البحرين  ان��ب��اء  وك��ال��ة  بثته  تقرير  ك�شف 
امل�شروع التاآمري القطري يف اأحداث البحرين امل�ؤ�شفة عام 
اطلقت  ان قطر  التقرير اىل  ي�شري  التفا�شيل  2011.ويف 
ال�شرارة االأوىل التي اأ�شعلت الف��شى والتخريب يف البحرين 
، فا�شتخدمت و�شائل الت�ا�شل االجتماعي الإثارة الفتنة عرب 
خمطط �شامل اعتمد الدعم املايل واالإعالمي والل�ج�شتي 

الأعمال العنف واالإرهاب يف البحرين.
وي���ق����ل ال��ت��ق��ري��ر ان خ��ي���ط امل�����ؤام����رة ت��ع���د اإىل ي����م 26 
ب��دء االحتجاجات يف  م��ن  واح��د  ي���م  بعد  اي   2011- 1-

العربي  بالربيع  �شياق ما �شمي  العربية يف  جمه�رية م�شر 
حيث  البحرين  يف  للحراك  االوىل  ال�شرارة  انطلقت  حيث 
م�قع  يف  م��ش�عاً  االأحبار”  “�شاحب  يدعى  ح�شاب  كتب 
ي�م  حت��دي��د  اإىل  خ��الل��ه  م��ن  ي��دع���  البحرين”  “ملتقى 
 14 ت��اري��خ  على  بالت�افق  واالإدع����اء  البحرين  يف  ل��ل��خ��روج 
فرباير 2011 ، وبعدها ويف خمطط وا�شح املعامل ، انتقل 

اإىل مرحلة حتديد املكان للتجمع.
والتحري  البحث  اأج��ه��زة  تتبعت   : ال���ك��ال��ة  لتقرير  ووف��ق��ا 
واالأمن االإلكرتوين البحرينية ذلك احل�شاب ، والذي تبن 
االإنرتنت  بروت�ك�ل  رقم  اإىل  الرج�ع  بعد  قطر  يف  اإن�شاوؤه 
IP احلقيقي اخل��ا���س مب���زود اخلدمة..  ب��ال���  ي��ع��رف  م��ا  اأو 

كما مت ر�شد دخ�ل كثيف من قبل جهات حك�مية قطرية 
الداخلية  الدي�ان االمريي واحلر�س االأم��ريي ووزارة  مثل 
القطرية مل�اقع ومنتديات �شيا�شية بحرينية يف نف�س ال�قت 
االأحبار  �شاحب  ح�شاب  مثل  م�شب�هة  ح�شابات  كانت  الذي 
احل�شاب  ه��ذا  ان  التقرير  ق��ط��ر.وي��ق���ل  م��ن  �شم�مه  يبث 
ال�شلم  للف��شى ومتزيق  تدع�  كانت  احل�شابات  وغريه من 
خالل  من  البحرين  يف  االإجتماعي  الن�شيج  و�شرب  االأهلي 
 ، الكرامة  بعناوين حت�شيدية مثل ط�ق  اعت�شامات  تنظيم 
اإىل اإ�شعاف الدولة  وط�فان املنامة ، وبنك الكرامة ، �شعياً 
حتقيق  اإىل  و���ش���اًل  املجتمع  وتق�شيم  الطائفية  واإ���ش��ع��ال 

امل�ؤامرة الكربى باالنقالب على نظام احلكم.

ال��ق��ط��ري��ة م�����ش��ت يف تنفيذ  امل����ؤام���رة  ال��ت��ق��ري��ر ان  وك�����ش��ف 
اأجل  ال��ت��اآم��ر االل���ك���رتوين م��ن  خ��ط���ات م��ي��دان��ي��ة، عك�شها 
اإ�شعال الف��شى، رافقها خمطط حتري�شي من جانب قناة 
اجلزيرة، بهدف التدويل االإعالمي لالأزمة وو�شع البحرين 
ال��دويل، بدع�ى ا�شرتاكها مع دول ما �شمي  حتت ال�شغط 
ب��الربيع العربي يف �شكل البنية ال�شيا�شية واحلق�قية، حيث 
اأخبارها لبث  �شخرت اجلزيرة القطرية، براجمها ون�شرات 
نداءات لتح�شيد اجلمه�ر بهدف التحري�س وخلق الف��شى 

وفربكة ال�قائع.
وقال التقرير :اأعقب هذا التحرك امليداين التاآمري خط�ات 
�شيا�شية من خالل التن�شيق مع جمعية ال�فاق املنحلة، حيث 

االأمري،  م�شت�شار  قطر  يف  �شلطة  اأع��ل��ى  م��ع  الت�ا�شل  ك��ان 
لتاأمن اجلانب الت�ش�يهي من املخطط عرب ن�شر االأكاذيب 

والفربكات االإعالمية الإثارة الراأي العام املحلي والدويل.
وم�شى تقرير وكالة انباء البحرين يق�ل: يف هذه اخلط�ة ، 
هند�شت قطر تدخلها يف البحرين عرب م�شروعها لقلب نظام 
احلكم ، وا�شتمر حمد بن جا�شم يف الت�ا�شل مع االإرهابين 
.. مل يكن ما جرى يف  امل���ؤام��رة.. وهكذا  ال�شتكمال خي�ط 
تدمريية  خطة  كانت  ب��ل  �شعبياً  ح��راك��اً   ، البحرين  مملكة 
عرب  قطر  تنفيذها  وراء  ووق��ف��ت  لها  خططت   ، ممنهجة 
اأذرعها االأمنية واأجهزتها الر�شمية ، وعرب ت�شخري عمالئها 

للتن�شيق واملتابعة بعد اإطالق ال�شرارة االأوىل لالأحداث.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم: 270668         بتاريخ : 2017/03/30
با�ش��م: زي 5 اك�س جل�بال منطقة حرة - ذ.م.م.

وعن�انه:  مبني زي تاور ، الطابق االأول، ا�شتدي� اوفي�س 1بي، دبي، االإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

عرب  والنقل  االذاع��ي  والنقل  البث  خدمات  البث؛  خدمات  االت�شاالت؛  خدمات  بعد؛  عن  االت�شال  و�شائل 
التلفزي�ن باال�شرتاك والتلفزي�ن والفيدي� واالقمار اال�شطناعية واالنرتنت وتلفزي�ن الهاتف املتحرك؛ 
واالقمار  الفيدي�  وخدمات  باال�شرتاك  والتلفزي�نية  والتلفزي�نية  االذاعية  للخدمات  الطلب  عند  البث 
اال�شطناعية واالنرتنت وتلفزي�ن الهاتف املتحرك (وت�شمل طريقة الدفع لقاء العر�س، التلفزي�ن املدف�ع 
على ا�شا�س كمية البث والفيدي� عند الطلب)؛ نقل الر�شائل وال�ش�ر مب�شاعدة الكمبي�تر، وت�فري غرف 
الدرد�شة عرب االإنرتنت، وت�فري املنتديات على االنرتنت، خدمات تقدمي اال�شت�شارات واخلدمات اال�شت�شارية 
املعل�مات، مبا يف ذلك على �شبكة االإنرتنت، فيما  اأع��اله، وت�فري  املتعلقة بتقدمي كافة اخلدمات املذك�رة 

يتعلق بجميع اخلدمات املذك�رة
بالفئة: 38

و�شف العالمة: عبارة WEYYAK باحرف التينية بالل�ن اال�ش�د
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�سط�ض 2017 العدد 12110
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم: 270669          بتاريخ : 2017/03/30
با�ش��م: زي 5 اك�س جل�بال منطقة حرة - ذ.م.م.

وعن�انه:  مبني زي تاور ، الطابق االأول، ا�شتدي� اوفي�س 1بي، دبي، االإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات انتاج وحت�شري وتقدمي وت�زيع وايجار الربامج االذاعية وبرامج التلفزي�ن باال�شرتاك والتلفيزي�ن 
والفيدي� واالقمار اال�شطناعية واالنرتنت وبرامج تلفزي�ن الهاتف املحم�ل وت�شمل الربامج وامل�شل�شالت 
حت�شري  والثقافية؛  والريا�شية  والرتفيهية  امل�شلية  املعل�مات  تقدمي  ؛  والثقافية  والرتفيهية  الريا�شية 
الت�شلية  االداءات  وان��ت��اج  حت�شري  والثقافية؛  والريا�شية  والرتفيهية  الت�شلية  واح���داث  عرو�س  وتنفيذ 
؛  والثقافية  والريا�شية  والرتفيهية  الت�شلية  ن�شاطات  احلية؛  والثقافية  والريا�شية  والرتفيهية  الت�شلية 
تنظيم امل�شابقات، وت�فري املن�ش�رات االإلكرتونية على االإنرتنت )غري قابلة للتحميل(؛ املدونات على �شبكة 
االنرتنت )بل�غ( )من�ش�رات على �شبكة االإنرتنت من املجالت اأو الي�ميات(، وتقدمي اال�شت�شارات واخلدمات 
�شبكة  املعل�مات، مبا يف ذلك على  اأع��اله، وت�فري  املذك�رة  بت�فري كافة اخلدمات  يتعلق  اال�شت�شارية فيما 

االإنرتنت، فيما يتعلق بجميع اخلدمات املذك�رة
بالفئة: 41

و�شف العالمة: عبارة WEYYAK باحرف التينية بالل�ن اال�ش�د
 اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم: 270670         بتاريخ : 2017/03/30
با�ش��م: زي 5 اك�س جل�بال منطقة حرة - ذ.م.م.

وعن�انه:  مبني زي تاور ، الطابق االأول، ا�شتدي� اوفي�س 1بي، دبي، االإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

عرب  والنقل  االذاع��ي  والنقل  البث  خدمات  البث؛  خدمات  االت�شاالت؛  خدمات  بعد؛  عن  االت�شال  و�شائل 
التلفزي�ن باال�شرتاك والتلفزي�ن والفيدي� واالقمار اال�شطناعية واالنرتنت وتلفزي�ن الهاتف املتحرك؛ 
واالقمار  الفيدي�  وخدمات  باال�شرتاك  والتلفزي�نية  والتلفزي�نية  االذاعية  للخدمات  الطلب  عند  البث 
اال�شطناعية واالنرتنت وتلفزي�ن الهاتف املتحرك (وت�شمل طريقة الدفع لقاء العر�س، التلفزي�ن املدف�ع 
على ا�شا�س كمية البث والفيدي� عند الطلب)؛ نقل الر�شائل وال�ش�ر مب�شاعدة الكمبي�تر، وت�فري غرف 
الدرد�شة عرب االإنرتنت، وت�فري املنتديات على االنرتنت، خدمات تقدمي اال�شت�شارات واخلدمات اال�شت�شارية 
املعل�مات، مبا يف ذلك على �شبكة االإنرتنت، فيما  اأع��اله، وت�فري  املتعلقة بتقدمي كافة اخلدمات املذك�رة 

يتعلق بجميع اخلدمات املذك�رة
بالفئة: 38

و�شف العالمة: عبارة عن كلمة وياك باحرف عربية بالل�ن اال�ش�د
 اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم: 270671         بتاريخ : 2017/03/30
با�ش��م: زي 5 اك�س جل�بال منطقة حرة - ذ.م.م.

وعن�انه:  مبني زي تاور ، الطابق االأول، ا�شتدي� اوفي�س 1بي، دبي، االإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات انتاج وحت�شري وتقدمي وت�زيع وايجار الربامج االذاعية وبرامج التلفزي�ن باال�شرتاك والتلفيزي�ن 
والفيدي� واالقمار اال�شطناعية واالنرتنت وبرامج تلفزي�ن الهاتف املحم�ل وت�شمل الربامج وامل�شل�شالت 
حت�شري  والثقافية؛  والريا�شية  والرتفيهية  امل�شلية  املعل�مات  تقدمي  ؛  والثقافية  والرتفيهية  الريا�شية 
الت�شلية  االداءات  وان��ت��اج  حت�شري  والثقافية؛  والريا�شية  والرتفيهية  الت�شلية  واح���داث  عرو�س  وتنفيذ 
؛  والثقافية  والريا�شية  والرتفيهية  الت�شلية  ن�شاطات  احلية؛  والثقافية  والريا�شية  والرتفيهية  الت�شلية 
تنظيم امل�شابقات، وت�فري املن�ش�رات االإلكرتونية على االإنرتنت )غري قابلة للتحميل(؛ املدونات على �شبكة 
االنرتنت )بل�غ( )من�ش�رات على �شبكة االإنرتنت من املجالت اأو الي�ميات(، وتقدمي اال�شت�شارات واخلدمات 
�شبكة  املعل�مات، مبا يف ذلك على  اأع��اله، وت�فري  املذك�رة  بت�فري كافة اخلدمات  يتعلق  اال�شت�شارية فيما 

االإنرتنت، فيما يتعلق بجميع اخلدمات املذك�رة
بالفئة: 41

و�شف العالمة: عبارة عن كلمة وياك باحرف عربية بالل�ن اال�ش�د
 اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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منوذج اإعالن الن�ضرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
امل�دعة بالرقم : 99174     بتاريخ : 2007/08/23

امل�شجلة بالرقم : 94046     بتاريخ : 2009/03/31
باإ�شم املالك :  �شبن�شر �شتي�ارت  اإنرتنا�شي�نال بي.يف 

وعن�انه : فان مرييفيلد�شرتات 11 ،
 1071 دي دبلي� ، ام�شرتدام ، ه�لندا
ا�شم املتنازل له :  �شبن�شر �شتي�ارت 

اإنرتنا�شي�نال اأيرلندا، ليمتد
 ،  2 ، دبلن  ك���اي  �ش�نز  ، 29/28 �شري ج���ن روج��ري  الثاين  الطابق   ، �شي  ، بل�ك  ك���رت  :  ويتاكر  وعن�انه 

اأيرلندا.
بتاريخ : واملن�ش�رة يف اجلريدة الر�شمية العدد :  
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :16
تاري�خ انتقال امللكية  :  2017/06/09      

 تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2017/07/18   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�سط�ض 2017 العدد 12110

منوذج اإعالن الن�ضرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
امل�دعة بالرقم : 99175     بتاريخ : 2007/08/23

امل�شجلة بالرقم : 94043     بتاريخ : 2009/03/31
باإ�شم املالك :  �شبن�شر �شتي�ارت  اإنرتنا�شي�نال بي.يف 

وعن�انه : فان مرييفيلد�شرتات 11 ،
 1071 دي دبلي� ، ام�شرتدام ، ه�لندا
ا�شم املتنازل له :  �شبن�شر �شتي�ارت 

اإنرتنا�شي�نال اأيرلندا، ليمتد
وعن�انه :  ويتاكر ك�رت ، بل�ك �شي ، الطابق الثاين ، 29/28 �شري ج�ن روجري �ش�نز ك�اي ، دبلن 2 ، اأيرلندا.

بتاريخ : واملن�ش�رة يف اجلريدة الر�شمية العدد :  
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :35
تاري�خ انتقال امللكية  :  2017/06/09      

  تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2017/07/18   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�سط�ض 2017 العدد 12110

منوذج اإعالن الن�ضرعن انتقال امللكية
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شارك�ه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

امل�دعة بالرقم : 104349     بتاريخ : 2007/12/13
امل�شجلة بالرقم : 104402    بتاريخ : 2010/06/10

باإ�شم املالك :  ج�ن�ش�ن اأند  ج�ن�ش�ن 
وعن�انه : وان ج�ن�ش�ن اأند ج�ن�ش�ن  بالزا ، ني� برنزويك ، ني�جري�شي ،  700-08933، ال�اليات املتحدة 

االأمريكية.
ا�شم املتنازل له :  �شبي�شالتي 

�شريجيكال اإن�شرتومينتي�شن، اإنك.
وعن�انه :  3034 اأون درايف ، اأنتي��س ، تيني�شي 37013 ، ال�اليات املتحدة االأمريكية.

بتاريخ : 2009/11/08 واملن�ش�رة يف اجلريدة الر�شمية العدد : 89 
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :10
تاري�خ انتقال امللكية  :  2016/01/29      

 تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2017/08/01 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�سط�ض 2017 العدد 12110

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شارك�ه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم : 264196    بتاريخ :2016/11/030
باإ�شم :  بل�ير ايه بي

وعن�انه : دانديريد�شغتان 11 ، 114 26 �شتك�كه�ام ، ال�ش�يد.
بيانات االأول�ية : 

�ضورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة : 11
واالأغرا�س  املياه  واإم��داد  والته�ية  والتجفيف  والتربيد  والطه�  البخار  وت�ليد  والتدفئة  لالإنارة  اأجهزة 

ال�شحية يف الفئة 11
باالأبي�س  جميعهم  بحيث  مائل  مميز  بخط   Blueair عبارة  ميينها  اإىل  لدائرة  ر�شم   : العالمة  و�شف 

واالأ�ش�د على قاعدة بي�شاء.
اال�شرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�سط�ض 2017 العدد 12110
EAT 110543 EAT 110543 EAT 111626 EAT 112879

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شارك�ه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم : 272257    بتاريخ : 2017/04/27
باإ�شم :  ج�ن�ش��ن اأند ج�ن�ش��ن

املتحدة  ال���الي��ات   08933  ، جري�شي  ني�   ، ب��رن��زوي��ك  ني�   ، ب���الزا  ج�ن�ش�ن  اأن���د  ج�ن�ش�ن  وان   : وع��ن���ان��ه 
االأمريكية.   

بيانات االأول�ية : 
�ضورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة : 5
الذاتية  املناعة  واأم��را���س  الفريو�شية  االأم��را���س  م��ن  وال��ع��الج  لل�قاية  ب�شرية  �شيدالنية  م�شتح�شرات 
واالأمل  امل��رك��زي  الع�شبي  اجل��ه��از  واأم��را���س  ال��دم���ي��ة  واالأوع��ي��ة  القلب  واأم��را���س  االإلتهابية  واالأم���را����س 
اال�شتقالبية  واالأم��را���س  بالعدوى  املرتبطة  واالأم��را���س  اله�شمي  اجلهاز  واأم��را���س  اجللدية  واالأم��را���س 

)االأي�شية( واأمرا�س االأورام واأمرا�س العي�ن واأمرا�س اجلهاز التنف�شي.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة NURSPRANA باللغة االإجنليزية.

اال�شرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�سط�ض 2017 العدد 12110

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شارك�ه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم : 272259    بتاريخ : 2017/04/27
باإ�شم :  ج�ن�ش��ن اأند ج�ن�ش��ن

املتحدة  ال���الي��ات   08933  ، جري�شي  ني�   ، ب��رن��زوي��ك  ني�   ، ب���الزا  ج�ن�ش�ن  اأن���د  ج�ن�ش�ن  وان   : وع��ن���ان��ه 
االأمريكية.   

بيانات االأول�ية : 
�ضورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة : 5
م�شتح�شرات �شيدالنية ب�شرية.

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة RETELPRI باللغة االإجنليزية.
اال�شرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�سط�ض 2017 العدد 12110

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شارك�ه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم : 272199    بتاريخ : 2017/04/26
باإ�شم :  ج�ن�ش��ن اأند ج�ن�ش��ن

املتحدة  ال���الي��ات   08933  ، جري�شي  ني�   ، ب��رن��زوي��ك  ني�   ، ب���الزا  ج�ن�ش�ن  اأن���د  ج�ن�ش�ن  وان   : وع��ن���ان��ه 
االأمريكية.   

بيانات االأول�ية : 
�ضورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة : 10
اأجهزة مراقبة جل�ك�ز الدم ، اأجهزة قيا�س جل�ك�ز الدم.

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات ONETOUCH ULTRA PLUS FLEX باللغة 
االإجنليزية.

  اال�شرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�سط�ض 2017 العدد 12110

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شارك�ه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم : 272261    بتاريخ : 2017/04/27
باإ�شم :  ج�ن�ش��ن اأند ج�ن�ش��ن

املتحدة  ال���الي��ات   08933  ، جري�شي  ني�   ، ب��رن��زوي��ك  ني�   ، ب���الزا  ج�ن�ش�ن  اأن���د  ج�ن�ش�ن  وان   : وع��ن���ان��ه 
االأمريكية.   

بيانات االأول�ية : 
�ضورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة : 5
م�شتح�شرات �شيدالنية ب�شرية.

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة PACTELOM باللغة االإجنليزية.
اال�شرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�سط�ض 2017 العدد 12110
EAT 109494 EAT 109495 EAT 109497 EAT 109500

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شارك�ه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم : 272071    بتاريخ : 2017/04/25
باإ�شم :  ج�ن�ش��ن اأند ج�ن�ش��ن

املتحدة  ال���الي��ات   08933  ، جري�شي  ني�   ، ب��رن��زوي��ك  ني�   ، ب���الزا  ج�ن�ش�ن  اأن���د  ج�ن�ش�ن  وان   : وع��ن���ان��ه 
االأمريكية.   

بيانات االأول�ية : 
�ضورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة : 5
م�شتح�شرات �شيدالنية ب�شرية.

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة DELOMTRA باللغة االإجنليزية.
اال�شرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�سط�ض 2017 العدد 12110

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شارك�ه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم : 272072    بتاريخ : 2017/04/25
باإ�شم :  ج�ن�ش��ن اأند ج�ن�ش��ن

املتحدة  ال���الي��ات   08933  ، جري�شي  ني�   ، ب��رن��زوي��ك  ني�   ، ب���الزا  ج�ن�ش�ن  اأن���د  ج�ن�ش�ن  وان   : وع��ن���ان��ه 
االأمريكية.   

بيانات االأول�ية : 
�ضورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة : 5
م�شتح�شرات �شيدالنية ب�شرية.

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة TELOMODIFباللغة االإجنليزية.
اال�شرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�سط�ض 2017 العدد 12110

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شارك�ه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم : 272147    بتاريخ : 2017/04/26
باإ�شم :  ج�ن�ش��ن اأند ج�ن�ش��ن

املتحدة  ال���الي��ات   08933  ، جري�شي  ني�   ، ب��رن��زوي��ك  ني�   ، ب���الزا  ج�ن�ش�ن  اأن���د  ج�ن�ش�ن  وان   : وع��ن���ان��ه 
االأمريكية.   

بيانات االأول�ية : 
�ضورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة : 5
م�شتح�شرات �شيدالنية ب�شرية.

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة FONTELVO باللغة االإجنليزية.
اال�شرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�سط�ض 2017 العدد 12110

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شارك�ه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرقم : 272149    بتاريخ : 2017/04/26
باإ�شم :  ج�ن�ش��ن اأند ج�ن�ش��ن

املتحدة  ال���الي��ات   08933  ، جري�شي  ني�   ، ب��رن��زوي��ك  ني�   ، ب���الزا  ج�ن�ش�ن  اأن���د  ج�ن�ش�ن  وان   : وع��ن���ان��ه 
االأمريكية.   

بيانات االأول�ية : 
�ضورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة : 5
م�شتح�شرات �شيدالنية ب�شرية.

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة ZAKTELOM باللغة االإجنليزية.
اال�شرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكت�با الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 ي�ما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�سط�ض 2017 العدد 12110
EAT 109360 EAT 109361 EAT 109466 EAT 109467

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ 
الهبة للملكية الفكرية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 258775    بتاريخ :  2016/08/23
با�ش��م: ك�يلنري راولبل�ج اأي بي ا�س بي. زد او او  

وعن�انه: �شارع ك�يدزاين�شكا 6، 51-416 روكل�، ب�لندا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

معادن غري نفي�شة وكل خليط منها ، م�اد بناء معدنية ، مبانى متنقلة معدنية ، م�اد معدنية 
 ، نفي�شة  كهربائية من معادن غري  وا�شالك غري  ال�شكك احلديدية )كبالت(، حبال  خلط�ط 
م�شن�عات حدادة ، خردوات معدنية �شغرية ، م�ا�شري وانابيب معدنية، خزائن حفظ ال�ثائق 
واال�شياء الثمينة ، منتجات م�شن�عة من معادن غري نفي�شة غري واردة فى فئات اخرى ، خامات 

معادن.
ال�اق�عة بالفئة: 6

اال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد 

، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�سط�ض 2017 العدد 12110
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ 
الهبة للملكية الفكرية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 266878    بتاريخ :  2017/01/22
 با�شم: دوكا ل�شناعة و جتارة منتجات الطالء امل�شاهمة

وعن�انه: حملة علي با�شا-بلغار طرابل�س-رقم: 20-22-�شيليفري/ ا�شطنب�ل، تركيا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

لتغطية  اأخ��رى  وم���اد  االأر�شيات  فر�س  وم�شمع  احل�شري  ومفار�س  واحل�شر  والب�شط  ال�شجاد 
االأر�شيات القائمة ومطرزات تعلق على اجلدران )من م�اد غري ن�شيجية(.

ال�اق�عة بالفئة: 27
و�شف العالمة: DU&KA  ثالث كلمات باحرف التينية بالل�ن اال�ش�د بينهما ا�شارة تعني 

حرف واو
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�سط�ض 2017 العدد 12110
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

�شركة قرواين اند ك�

INOKSAN  :بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية

امل�دعة بالرقم: 99257                                

با�ش��م: اإين�ك�شان م�تفاك �شان يف تيك. اأ.اأ�س

او�شمانغازي،   5 رقم  ك��اد.  اأورم��ان��الر،  ب�جلي�شي  �شانايي  اأورغانايز  وعن�انه: 

الب�ر�شة، تركيا

وامل�شجلة حتت رقم: )94656( بتاريخ: 2009/04/28

و�شتظل احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�شر �شن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف:  2017/08/26 وحتى تاريخ: 2027/08/26

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�سط�ض 2017 العدد 12110
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/

�شركة قرواين اند ك�
INOKSAN :بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية

امل�دعة بالرقم: 99258                                
با�ش��م: اإين�ك�شان م�تفاك �شان يف تيك. اأ.اأ�س

او�شمانغازي،   5 رقم  ك��اد.  اأورم��ان��الر،  ب�جلي�شي  �شانايي  اأورغانايز  وعن�انه: 
الب�ر�شة، تركيا

وامل�شجلة حتت رقم: )91747( بتاريخ: 2008/11/09
و�شتظل احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�شر �شن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف:  2017/08/26 وحتى تاريخ: 2027/08/26
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�سط�ض 2017 العدد 12110
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عربي ودويل
وكاأنها رجل ثمل يعود اىل الواقع:

الربيك�شيت: لندن تتباطاأ، وبروك�شل ت�شتعجل اخلال�ش..!
مع انطالق دورة جديدة من املفاو�ضات يف بروك�ضل 
تت�ضم بالتوتر، حث الحتاد الأوروبي، ام�ض الأول 
الثنني، الربيطانيني على التفاو�ض بجدّية حول 
بدل  الربيك�ضيت  يف  طالقهما  �ضروط  مــفــردات 

ديفي�ض. 
حتى نكون �ضادقني، اأنا قلق، والوقت ميّر ب�ضرعة، 
اململكة  داعيا  البداية،  من  بارنييه  مي�ضيل  علق 
املتحدة اىل تقدمي مواقف وا�ضحة يف ما يخ�ض 
العالقة  مناق�ضة  قــبــل  ان�ضحابها  اإجـــــراءات 

تخيل اتفاقات جتارية م�ضتقبلية.
تنتهي غدا اخلمي�ض،  التي  الثالثة،   هذه اجلولة 
طرف  من  الأوروبــيــة  املفو�ضية  مقر  يف  افتتحت 
الفرن�ضي  ـــي  الأوروب لالحتاد  بريك�ضيت  ال�ضيد 
ديفيد  الــربيــطــاين  ــظــريه  ون بــارنــيــيــه،  مي�ضال 

امل�ضتقبلية اأو الفرتة النتقالية.
يف  ال�ضيا�ضية  والــطــاقــة  الــعــزميــة  خــبــت  لــقــد 
مـــاي  تــرييــزا  خ�ضـــــرت  مـــــنذ  بريطـــــانيا 
الأغلبية، وك�ضبت املعار�ضة العديد من املقاعد يف 

الربملان. 

•• الفجر - خرية ال�صيباين

الك�رييه  جم���ل���ة  الح���ظ���ت  وك���م���ا 
فاإن  ال��ف��رن�����ش��ي��ة،  ان��رتن��ا���ش��ي���ن��ال 
حزب العمال يدافع االآن عن فرتة 
ال�شل�س  ب��اخل��روج  ت�شمح  انتقالية 
االأوروب�����ي. وبطبيعة  م��ن االحت���اد 
احل���ال ُي��غ��ري ه��ذا امل���ق��ف و�شائل 
االإع�����الم ال��ي�����ش��اري��ة ال��ت��ي ت���رى يف 
ذل����ك ب�����ش��ي�����ش��ا م���ن االأم������ل يف اأن 
وُتلغي  ت��رتاج��ع  اأن  مي��ك��ن  ال��ب��الد 

بب�شاطة الربيك�شيت.
   ول����ك����ن �����ش����يء واح��������د م�����ؤك����د، 
اوب�����ش��رف��ات���ر: ان  ل���ن���ف��ال  ح�شب 
متزايد  ب�����ش��ك��ل  ي��ت�����ش��ح  ال��ت��ب��اع��د 
ب������ن احل�����ق�����ائ�����ق االق����ت���������ش����ادي����ة 
واخلطاب االأيدي�ل�جي من الن�ع 
�شنخرج  اجل���دي���د-  اال���ش��ت��ع��م��اري 
مبفردنا، ونغزو العامل كربيطانيا 
الكمن�لث  ب���ف�������ش���ل  ال����ع����امل����ي����ة، 
اجل��دي��دة مع  الثنائية  وال��ع��الق��ات 
امل�شكلة  الهند وال�شن والربازيل. 
هي اأن عملية اخلروج من االحتاد 
االأول  امل���ق���ام  يف  ك���ان���ت  االأوروب��������ي 
يق�م  ق����رار  اإن����ه  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة،  عملية 
وال�شيادة  اال�شتقالل  رم��زي��ة  على 
ولي�س  الإنكلرتا  العظيم  والتاريخ 
االثناء،  ويف  ال��ع��ظ��م��ى.  بريطانيا 
فاإن اأن�شار الربيك�شيت مل يرغب�ا 
الع�اقب  تفا�شيل  يف  التفكري  يف 
االقت�شادية”، وها هم ي�شطدم�ن 
امللم��س  االن��دم��اج  بحقيقة  ال��ي���م 

لبالدهم يف ال�ش�ق االأوروبية.
�شحيفة  يف  ي����ق����ارن  وه�����ك�����ذا،     
ال�شيا�شية  العل�م  اأ�شتاذ  ل�م�ند، 
مركز  م�����ن  ت����ي����ل����ف�����رد  ����ش���ي���م����ن 
االإ���ش��الح االأوروب����ي وه��� م�ؤ�ش�شة 
ثمل  ب�رجل  ب���الده  ي��ق��ارن  بحثية، 

عاد اإىل ال�اقع :
اإزالة  ب�شدد  املتحدة  اململكة  ان      
ال�شيغة  ه����ذه  يف  ي���ق����ل  ال�����ّش��ك��ر، 
اجلميلة جدا، اال�شتفزازية ولكنها 
مي�شال  كان  االنتظار،  ويف  معرّبة. 
مالحظة  ع��ل��ى  جم����ربا  ب��ارن��ي��ي��ه 
ال�شيفية  امل��ن��زل��ي��ة  ال���اج��ب��ات  اأن 
الربيطانية ال تزال حمدودة وغري 
تريد  ت���زال  ال  ل��ن��دن  واأن  مكتملة، 
ال��زب��دة م��ن��اف��ع االحت����اد االأوروب����ي 
وام������ال ال���زب���دة رف�����س اأي اإل����زام 
من االحت��اد االأوروب��ي . ومع ذلك، 
يهددون  ال��ربي��ط��ان��ي���ن  ي��ع��د  مل 
مل  اإذا  املفاو�شات  ط��اول��ة  مب��غ��ادرة 

ال���غ���اردي���ان اأي�����ش��ا يف م��ق��ال اآخ���ر. 
وباخت�شار، بعد بريك�شيت مت�شدد، 
كل اأكاذيب اأن�شار خروج بريطانيا 
�شت�شبح  االأوروب��������ي  االحت�����اد  م���ن 
حقا  ي��ري��دون  فهل  قائمة.  حقيقة 
جزيرة  العك�س،  على  ي�شبح�ا،  اأن 
مع  اأج��ان��ب،  لقادة  تخ�شع  �شغرية 
م�شتقبلهم  حت��دي��د  اإم��ك��ان��ي��ة  ع��دم 

االقت�شادي؟.
   يف احل��ق��ي��ق��ة، رمب���ا جن��ه��ل حتى 
م�ؤيدو  يت�ّقعه  اأو  ي��ري��ده  م��ا  االآن 
الربيك�شيت عندما و�شع�ا ورقتهم 
داخل �شندوق االقرتاع، ولكن من 
امل�ؤكد تقريبا اأنهم ال يريدون مثل 
تلجه  ال���ذي  ذاك  ال�شيناري�.  ه��ذا 
املحافظة،  تلغراف  ديلي  �شحيفة 
معتربة  ل��ل��ربي��ك�����ش��ي��ت،  وامل����ال���ي���ة 
يزال  ال��ع��م��ال ال  ح���زب  م���ق��ف  اأن 
وخ�ش��شا   ، ال������ش���ح  اإىل  يفتقر 
والتي  ُتغ�شب  ال��ت��ي  امل�شاألة  ح���ل 
ال ميكن لالحتاد االأوروبي تقدمي 
ال�ش�ق  ع�ش�ية  ب�شاأنها،  ت��ن��ازالت 
روؤية  اأن  اىل  ولتخل�س  امل����ح���دة. 
البالد  مل�����ش��ت��ق��ب��ل  ال���ع���م���ال  ح�����زب 
االحتاد  م��ن  بريطانيا  خ��روج  بعد 
االأوروب��ي لي�شت اأكر و�ش�حا مما 
كانت عليه قبل االثني ع�شر �شهرا 

االأخرية .

ــتــدارة حــزب الــعــمــال ...  ا�ــض
وفاينن�ضال تاميز 

   ه��ذا ه��� احل���ال. اي لي�س بعيدا 
اأّن  ال�������ش���ب���ب يف  ه�����  وه������ذا  ج������دا، 
ولهذا  لهجتها،  �شّعدت  بروك�شل 
فاينن�شال  ���ش��ح��ي��ف��ة  االن  ت�����رى 
تاميز، التي قراأت وترجمت م�قع 
ي�روت�بيك�س– انه ال ي�شدق! - اأن 
ي�شبح العمال اول االأحزاب الكبرية 
الذي يبادر بدح�س، وب�شكل قاطع، 
االآمال غري ال�اقعية لطالق �شريع 
ان��ت��ق��ايل م�شمم  ات��ف��اق  اأو  و���ش��ه��ل 

على املقا�س.. 
وه��ك��ذا ي��ج��د ح���زب ال��ع��م��ال نف�شه 
خ�����ط������ات على  ب����ع����دة  م���ت���ق���دم���ا 
املحافظن.. وهذه اال�شتدارة ت�شع 
الفاعلن  جانب  اإىل  العمال  ح��زب 
االقت�شادين وحتّث احلك�مة على 
مزيد تف�شيل طريق الرباغماتية.
-------------------------

عن لوطون ال�ضوي�ضرية

اق�����رتاح ح���زب ال��ع��م��ال ل��ي�����س حال 
ال�شغط  م��ن  يقّلل  ولكنه  نهائيا، 
ال��ن��ه��ائ��ي املقرر  ب��امل���ع��د  امل��رت��ب��ط 
ل���ن���ه���اي���ة   ،”2019 م�������ار��������س 
من  بريطانيا  وخ���روج  املفاو�شات 
االحت��اد االأوروب���ي. وم��ن ثم ميكن 
اىل  اأخ��ريا  تتطرق  اأن  للمناق�شات 
ما ه� اأ�شا�شي. اأو على االأقل اىل ما 
اأول�ية،  االأوروب���ي  االحت��اد  يعتربه 
الفات�رة  اإن  االك�����ش��رب���س:  ح�شب 
اململكة  ت��دف��ع��ه��ا  ان  ي���ج���ب  ال���ت���ي 
املتحدة مبغادرة االحتاد االأوروبي، 

ُيبدي االأوروبي�ن ح�شافة.
   ثم تغرّي كل �شيء مع تلك العري�شة 
اأغ�شط�س على   26 ن�شرت يف  التي 
اأع����م����دة االوب�������ش���رف���ر، ح��ي��ث حدد 
حزب العمال مت�قعه. اإنه مع فرتة 
انتقالية من �شاأنها اأن ت�شمح ببقاء 
ال�ش�ق امل�حدة واالحتاد  البالد يف 
بريك�شيتا  وت�����ش��م��ن  اجل���م���رك���ي، 
ناعما - مقابل الربيك�شيت املت�شدد 
الذي تتبناه رئي�شة ال�زراء ترييزا 
اىل  اأي�شا  الفكرة  – وتهدف  م��اي 
ت��ق��دم��ي��ة يف حزب  ح�����ش��د االأك������ر 

�شرورة  انها  وبحجة  املحافظن. 
اأي�شا  يدافع  و�شيا�شية،  اقت�شادية 
وزير الربيك�شيت يف حك�مة الظل 
العّمالية، كري �شتارمر، الذي يكره 
احتمال ظه�ر اإزعاج اداري اإ�شايف.

الأولويات
حك�مة  مم��اط��ل��ة  اىل  ب��ال��ن��ظ��ر    
امل��ح��اف��ظ��ن، مي��ك��ن اإع���ط���اء احلق 
الي�مية  ال�شحيفة  تعتقد  للي�شار، 
الناطقة  ت��ي��ج��د  دو  ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي��ة 
بروك�شل:  وم��ق��ره��ا  ب��ال��ه���ل��ن��دي��ة 

   غ��ري ان���ه، ان��ت��خ��اب��ي��ا، م��ا مل تكن 
ه��ن��اك اأزم�����ة ���ش��ي��ا���ش��ي��ة ت������ؤدي اإىل 
انتخابات مبكرة، فاإن ذلك �شيك�ن 
املعار�شة  هدف  اأن  ويبدو  ط�يال! 
اىل  ت�شتمر  انتقالية  فرتة  وا�شح: 
الت�شريعية  االن��ت��خ��اب��ات  ب��ع��د  م���ا 
املقبلة - 5 ماي� 2022! - �شتك�ن 
لتبقى  بكثري  اأك���رب  ف��ر���ش��ة  ه��ن��اك 
اإىل االأبد، وحتى فتح الطريق نح� 
ومع  بروك�شل.  اجهزة  اىل  ال��ع���دة 
ذل���ك، ي���درك ح���زب ال��ع��م��ال اأن���ه ال 
اآخ��ر، ترى  اأف�شل من  ي�جد خيار 

معاناة  يف  الت�شبب  دون  اال�شتفتاء 
ي�شمح  كما  الربيطانين،  العمال 
يف  و�شل�شة  مفت�حة  ح���دود  ببقاء 
اأيرلندا، وهذا امر له اأهمية حي�ية 
للمملكة املتحدة، وكذلك الإيرلندا. 
االأ�شب�عية ني� �شتت�شمان، الي�شارية 
وامل�ؤيدة لالحتاد االأوروبي، ا�شافت 
طبقة بكتابة اأكر و�ش�حا، معتربة 
اأن هذا التم�قع يجعل من املرجح 
االحتاد  م��ن  ب��ري��ط��ان��ي��ا  خ���روج  اأن 
االأوروبي �شيك�ن ناعما، ان مل تكن 

الع�دة اىل االحتاد االأوروبي.

االأوروبين  امل�اطنن  م�شري  ه��ي 
ع���ل���ى االأرا��������ش�������ي ال���ربي���ط���ان���ي���ة، 
ايرلندا  ب���ن  احل�����دود  وم�����ش��ت��ق��ب��ل 

وايرلندا ال�شمالية.
العّمال  ح��زب  م���ق��ف  ان  يبقى،     
الغارديان  تعترب  وع��ادل،  متما�شك 
التعبري،  يف  ب���داأ  لقد  جهتها.  م��ن 
ف��اإىل ح��ّد االن، ظ��ل ح��زب العّمال 
اخل��س  م����ن  وي����ت����ه����ّرب  مي���اط���ل 
يف ه���ذه امل�����ش��ال��ة. وم��ه��ارة احلزب، 
وامللف�ف  امل��اع��ز  م��راع��اة  يف  تتمثل 
اح���رتام نتيجة   : االأط���راف  جميع 

كري �شتارمر  �شرورة اقت�شادية و�شيا�شية

ترييزا ماي.. املاأزق واالمكان ال�شعب

انطالق اجل�لة الثالثة من املفاو�شات

تباعد يف امل�اقف وااليقاع

حزب العمال يقلب الطاولة على املحافظنفكروا يف االن�شحاب ون�ش�ا الع�اقب االقت�شادية

- التباعد يت�شح ب�شكل متزايد بني احلقائق 
القت�شادية واخلطاب الأيديولوجي

- هدف املعار�شة: فرتة انتقالية ت�شتمر اىل ما بعد 
النتخابات الت�شريعية املقبلة مايو 2022

- ا�شتدارة العمال ت�شعه اإىل جانب الفاعلني القت�شاديني 
وحتّث احلكومة على تف�شيل طريق الرباغماتية 

- موقف حزب العمال ي�شمح ببقاء البالد يف ال�شوق 
املوحدة والحتاد اجلمركي وي�شمن خروجا ناعما

- امل�شكلة هي اأن الربيك�شيت كان عملية �شيا�شية دون التفكري يف عواقبه القت�شادية

- الحتاد الأوروبي يدعو بريطانيا اىل تقدمي مواقف وا�شحة قبل مناق�شة العالقة امل�شتقبلية اأو الفرتة النتقالية
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/  الهبة للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 268091        بتاريخ : 2017/02/12
با�ش��م: اإمي�جي كمباين جي اأم بي اأت�س.

وعن�انه: نكلينربويت�شر �شرتا�شي 52-54 يف 40667 مريب��س، اأملانيا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اأخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي املالب�س، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل  االأقم�شة وم�اد  م�شتح�شرات تبيي�س 
منظفات  لل�شعر،  )ل��شن(  غ�ش�ل  جتميل،  م�شتح�شرات  عطرية،  وزي���ت  عط�ر  �شاب�ن،  وك�شط،  وجلي 
نفرة(، ل�ا�شق لتثبيت ال�شعر امل�شتعار،  نفرة(، م�اد �شحج )�شَّ نفرة(، ورق �شحج )�شَّ اأ�شنان، قما�س �شحج )�شَّ
التنظيف  الأغرا�س  علب  يف  م�شغ�ط  ه���اء  احلالقة،  بعد  ملا  )ل��شن(  َغ�ش�ل  التجميل،  الأغرا�س  ل�ا�شق 
ْنِظف(، حليب الل�ز الأغرا�س  وتنفي�س الغبار، م�شتح�شرات تعطري اجل�، مادة قل�ية متطايرة )اأم�نيا( )مُّ
ال�شبة )م�اد  التجميل، حجر  االأل�فريا الأغرا�س  الل�ز، م�شتح�شرات �شبار  الل�ز، �شاب�ن  زيت  التجميل، 
�شاد للعرق، م�شادات للعرق  طر(، اأم�نيا )مادة قل�ية متطايرة( )منظف(، �شاب�ن مُّ قاب�شة(، كهرمان )عِّ
بركاين  رماد  عطرية(،  )زي���ت  عط�ر  املنزلية،  لالأغرا�س  لل�ش�ا�س  م�شادة  م�شتح�شرات  ت�اليت(،  )م���اد 
للتنظيف، قاب�شات لالأوعية الأغرا�س التجميل، عطر باديان، بل�شم بخالف امل�شتخدم الأغرا�س طبية، حلاء 
ى،  الِلحَّ اإ�شتحمام لي�شت لغايات طبية، م�شتح�شرات جتميلية لالإ�شتحمام، �شباغ  اأمالح  الكالجة للغ�شيل، 
املدب�غ،  للم�شروبات )زي�ت عطرية(، م�شتح�شرات ق�شر اجللد  الربغم�ت، منكهات  اأقنعة جتميلية، زيت 
املالب�س(،  )لغ�شيل  االأقم�شة  ق�شر  م�شتح�شرات  التجميل،  الأغرا�س  األ���ان(  )مزيالت  ق�شر  م�شتح�شرات 
بغة الزرقاء(، نيلة للغ�شيل  بغة الزرقاء(، نيلة للغ�شيل )ال�شِّ اأمالح ق�شارة، �ش�دا ق�شارة، نيلة للغ�شيل )ال�شِّ
بغة الزرقاء(، كرميات لالأحذية، ملمعات لالأحذية، رذاذات الإنعا�س رائحة الفم، اأ�شرطة الإنعا�س رائحة  )ال�شِّ
الفم، كيماويات لتن�شيع االأل�ان لالأغرا�س املنزلية )للغ�شيل(، منكهات للكعك )زي�ت عطرية(، ِقطع من 
�شحج  املعادن )م�اد  الغبار، كربيدات  وتنفي�س  التنظيف  الزينة، ه�اء م�شغ�ط يف علب الأغرا�س  �شاب�ن 
تنظيف،  طبا�شري  الكباد،  من  عطرية  زي���ت  تنظيف،  طبا�شري  االأرز،  خ�شب  من  عطرية  زي���ت  )�شنفرة(، 
بة  م�شتح�شرات لتنظيف اأطقم االأ�شنان، م�شتح�شرات تنظيف، حليب منظف الأغرا�س الزينة، اأقم�شة م�شرَّ
االأل�ان لالأغرا�س  لتن�شيع  الزينة، كيماويات  االإ�شكايف، مل�نات الأغرا�س  التنظيف، �شمع  مبنظف لغر�س 
املنزلية )غ�شيل وكي(، م�شتح�شرات اإزالة االأل�ان، كيماويات لتن�شيع االأل�ان، لالأغرا�س املنزلية )للغ�شيل(، 
لغايات  جتميل  م�شتح�شرات  جتميل،  اأطقم  )�شنفرة(،  �شحج  )م��ادة  ك�راندم  االأل����ان،  اإزال��ة  م�شتح�شرات 
غزل  التجميل،  الأغرا�س  قطن  اأع���اد  للحي�انات،  جتميل  م�شتح�شرات  جتميل،  م�شتح�شرات  التنحيف، 
مزيالت  الب�شرة،  لتبيي�س  كرميات  املدب�غ،  للجلد  كرميات  جتميلية،  كرميات  التجميل،  الأغرا�س  قطني 
اأطقم  اأ�شنان، ملمعات  االأ�شنان، منظفات  الت�شنيعية، هالم تبيي�س  العمليات  امل�شتخدمة يف  ده�ن بخالف 
كريهة  روائ��ح  مزيالت  الكريهة،  ال��روائ��ح  الإزال���ة  �شاب�ن  االأ���ش��ن��ان،  اأطقم  تنظيف  م�شتح�شرات  االأ���ش��ن��ان، 
ال�شعر،  اإزالة  �شعر، م�شتح�شرات  االأليفة، مزيالت  اأو احلي�ان، مزيالت روائح كريهة للحي�انات  لالإن�شان 
)�شنفرة(،  �شحج  )م��ادة  ديامانتن  طبية،  ولغايات  الت�شنيعية  العمليات  يف  امل�شتخدمة  بخالف  منظفات 
�شاب�ن مطهر، م�شتح�شرات، اغت�شال الأغرا�س �شحية �شخ�شية اأو الإزالة الروائح الكريهة )م�اد ت�اليت(، 
اأ�شباغ  ال�شح�ن،  لغ�شاالت  جتفيف  ع�امل  اجلاف،  التنظيف  م�شتح�شرات  اجلاف،  ال�شامب�  م�شتح�شرات 
جتميلية، ماء الك�ل�نيا، م�شح�ق �شحج )�شنفرة(، قما�س �شحج )�شنفرة(، ورق �شحج )�شنفرة) ، خال�شات 
اأث��ريي��ة، خال�شات زه���ر )ع��ط���ر(، م�شتح�شرات جتميل  اأث��ريي��ة، زي���ت  اأث��ريي��ة، زي���ت عطرية، خال�شات 
رم��س  للرم��س،  جتميل  م�شتح�شرات  امل�شتعارة،  الرم��س  لتثبيت  ل�ا�شق  احل���اج��ب،  اأق��الم  احل���اج��ب، 
امل�شتعار،  ال�شعر  لتثبيت  ل�ا�شق  م�شتعارة،  رم��س  والكي،  الغ�شيل  يف  ت�شتخدم  لالأقم�شة  ملينات  م�شتعارة، 
منكهات  عطرية(،  )زي���ت  للم�شروبات  منكهات  عطرية(،  )زي���ت  للم�شروبات  منكهات  م�شتعارة،  اأظ��اف��ر 
مانعة  �ش�ائل  جلي(،  )م�شتح�شرات  االأر�شيات  �شمع  مزيالت  االأر���ش��ي��ات،  �شمع  عطرية(،  )زي���ت  للكعك 
زه�ر  خال�شات  الزه�ر،  لعط�ر  اأ�شا�شية  عنا�شر  لالأر�شيات،  لالنزالق  مانع  �شمع  لالأر�شيات،  لالنزالق 
)عط�ر(، �شاب�ن لتعرق االأقدام، م�شتح�شرات تبخري )عط�ر(، م�شتح�شرات تلميع، زيت الغلتريية، هالم، 
م�اد  والكي،  للغ�شيل  ملمع  )لل�شنفرة(،  زجاج  ورق  )لل�شنفرة(،  زجاج  قما�س  جرياني�ل،  االأ�شنان،  تبيي�س 
�ُش�الت )ل��شن( لل�شعر، رذاذ  دهنية الأغرا�س التجميل، م�شتح�شرات جلخ، مل�نات لل�شعر، اأ�شباغ لل�شعر، غَّ
التجميل،  الأغرا�س  الهيدروجن  بريوك�شيد  هلي�تروبن،  ال�شعر،  جتعيد  م�شتح�شرات  لل�شعر،  )�شرباي( 
التجميل،  الأغرا�س  فازلن  جافيل،  ماء  اليا�شمن،  زيت  )عطر(  اأي�ن�ن  بخ�ر،  الب�تا�شي�م،  هيب�كل�ريد 
اأحمر ل�شقل اجل�اهر، ع�د البخ�ر، اأطقم جتميل، م�شتح�شرات اإزالة الالكيه، قا�شر للغ�شيل والكي، نيلة 
الغ�شيل  الزرقاء(، ملمع للغ�شيل والكي، م�شتح�شرات للغ�شيل والكي، م�شتح�شرات نقع  بغة  للغ�شيل )ال�شِّ
والكي، ن�شا الغ�شيل، �شمع الغ�شيل، زيت اخلزامى، ماء اخلزامى، م�شتح�شرات ق�شر اجللد املدب�غ، كرميات 
لمعات(، م�شتح�شرات لتلميع اأوراق النباتات، زي�ت عطرية من  للجلد املدب�غ، م�اد حافظة للجلد املدب�غ )مُّ
ِّعة لل�شفاه، طالء ال�شفاه، �ش�ائل مانعة لالنزالق لالأر�شيات،  الليم�ن، اأكيا�س معطرة للبيا�شات، م�اد ملم�
�َشربة بّغ�ُش�الت )ل��شن( جتميلية، مكياج، م�شاحيق  �ُش�الت )ل��شن( الأغرا�س التجميل، مناديل ورقية مُّ غَّ
بخالف  للتدليك  جل  جتميلية،  اأقنعة   ، م�شكرة  املكياج،  اإزال��ة  م�شتح�شرات  مكياج،  م�شتح�شرات  مكياج، 
امل�شتخدم لالأغرا�س الطبية، �شاب�ن طبي، حليب منظف الأغرا�س الزينة، خال�شة النعناع )زيت عطري(، 
العط�ر(،  )ل�شناعة  م�شك  طبية،  لغايات  لي�شت  للفم  غ�ش�الت  لل�ش�ارب،  �شمع  العط�ر،  ل�شناعة  نعناع 
اأظافر،  ط��الء  اأظ��اف��ر،  ملمع  ب��االأظ��اف��ر،  العناية  م�شتح�شرات  ل��الأظ��اف��ر،  فنية  مل�شقات  لل�ش�ارب،  �شمع 
الدائم، �ش�ائل مانعة لالنزالق لالأر�شيات، �شمع مانع لالنزالق  ال�شعر  اأظافر م�شتعارة، مبطالت جتعيد 
زي�ت  التجميل،  الأغ��را���س  زي���ت  التنظيف،  الأغ��را���س  زي���ت  ال��ده���ن،  الإزال���ة  الرتبنتن  زي��ت  لالأر�شيات، 
للعط�ر والروائح، زي�ت الأغرا�س الزينة، م�شتح�شرات اإزالة الدهان، �شمع لالأر�شيات اخل�شبية املزخرفة، 
معاجن ل�شحذ اأم�ا�س احلالقة، اأقالم جتميلية ، اأقالم احل�اجب، عط�ر ، عط�ر، مبطالت جتعيد ال�شعر 
النباتات، ملمع  اأوراق  لتلميع  االأليفة، م�شتح�شرات  �شامب� للحي�انات  التجميل،  الدائم، فازلن الأغرا�س 
اأحمر �شقل،  االأ�شنان، كرميات �شقل، ورق �شقل، م�شتح�شرات �شقل،  اأطقم  واالأر�شيات، ملمعات  لالأثاث 
)روائح  املعطرة  املجففة  ال���رد  اأوراق  من  مزيجات  التجميل،  الأغرا�س  مراهم  �شقل،  �شمع  �شقل،  حجارة 
للغ�شيل،  الكالجة  حلاء  اخلفاف،  حجر  )ملمعات(،  املدب�غ  للجلد  حافظة  م���اد  مكياج،  م�شاحيق  طيبة(، 
اأحمر ل�شقل  ال�رد،  االأر�شيات )م�شتح�شرات جلي(، زيت  اأم�ا�س احلالقة، مزيالت �شمع  معاجن ل�شحذ 
اجل�اهر ، م�شتح�شرات اإزالة ال�شداأ، اأكيا�س معطرة للبيا�شات ، �شفرول، قما�س �شحج )�شنفرة(، ورق �شحج 
 ، جلي  حماليل   ، معطر  خ�شب  معطر،  ماء  املنزلية،  لالأغرا�س  الق�ش�ر،  الإزال��ة  م�شتح�شرات  )لل�شنفرة(، 
ْن )�شحذ(، م�شتح�شرات ِحالقة، �شاب�ن ِحالقة، حجارة  �شامب�، �شامب� للحي�انات االأليفة، م�شتح�شرات �شَّ
ِحالقة )قاب�شات(، م�شتح�شرات تلميع )ُملمعات(، م�شتح�شرات لتلميع اأوراق النباتات، كرميات لالأحذية، 
ملمعات لالأحذية، �شمع لالأحذية، �شمع احلذائن، كربيد ال�شليك�ن )مادة �شحج )�شنفرة( ، م�شتح�شرات 
م�شتح�شرات  التنحيف،  الأغرا�س  جتميل  م�شتح�شرات  الب�شرة،  تبي�س  كرميات  بالب�شرة،  للعناية  جتميل 
ال�شاب�ن  للعرق قطع من  الغ�شيل �شاب�ن �شاب�ن م�شاد  نقع  تنعيم م�شتح�شرات  تنعيم )تن�شية( حجارة 
�شاب�ن الإزالة الروائح الكريهة �شاب�ن مطهر �شاب�ن لتن�شيع الن�شيج �شاب�ن لتعرق االأقدام �ش�دا تبيي�س 
غ�ش�ل قل�ي من ال�ش�دا، منعمات لالأقم�شة)ت�شتخدم للغ�شيل( رذاذات الإنعا�س رائحة الفم مزيالت البقع، 
ال�قاية  م�شتح�شرات  الفم،  رائحة  الإنعا�س  اأ�شرطة  الغ�شيل  الأغرا�س  ن�ش�ي  ملمع  الغ�شيل،  الأغرا�س  ن�شا 
من ال�شم�س، م�شتح�شرات الإ�شمرار الب�شرة بالتعر�س لل�شم�س )م�شتح�شرات جتميل(، اأع�اد قطن )م�اد 
ت�اليت(، �شمع اخلياطن، م�شح�ق التالك للزينة تربينات )زي�ت عطرية(، مناديل ورقية م�شربة بغ�ش�الت 
لل�شقل،  طرابل�شي  حجر  التجميل،  الأغرا�س  لل�شف  زينة  ر�ش�م  ت�اليت،  م�اد  ك�ل�نيا  جتميلية،  )ل��شن( 
اإزالة  م�شتح�شرات  اأظ��اف��ر،  ط��الء  الت�شريف،  اأنابيب  ان�شداد  ملنع  م�شتح�شرات  ال��ده���ن،   الإزال��ة  تربنتن 
الطالء مادة قل�ية متطايرة )اأم�نيا()منظف(، رماد بركاين للتنظيف، م�شتح�شرات تنظيف ورق اجلدران، 
م�شتح�شرات غ�شيل �ش�دا الغ�شيل للتنظيف، م�شتح�شرات جتعيد ال�شعر، �شمع االإ�شكايف، �شمع اإزالة ال�شعر، 
�شمع ملنع انزالق االأر�شيات، �شمع الغ�شيل، �شمع لل�ش�ارب، �شمع االأر�شيات اخل�شبية املزخرفة، �شمع �شقل، 
�ش�ائل  الب�شرة، م�شح�ق طبا�شري نقي للتجميل،   املدب�غ، كرميات لتبيي�س  �شمع اخلياطن، �شمع للجلد 

لتنظيف زجاج ال�شيارات، �ش�ائل لتنظيف زجاج ال�شيارات.
ال�اق�عة بالفئة: 3

و�شف العالمة: الكلمة "emoji" بالالتينية. 
اال�ش��رتاطات: 

اأو   ، الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  التقدم به مكت�باً  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30  اأغ�سط�ض 2017 العدد 12110

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ 
الهبة للملكية الفكرية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 268098    بتاريخ :  2017/2/12
با�ش��م: اإمي�جي كمباين جي اأم بي اأت

وعن�انه: نكلينربويت�شر �شرتا�شي 52-54 يف 40667 مريب��س، اأملانيا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اللعب واأدوات اللعب، اأدوات الريا�شة اجلمنازية واالأدوات الريا�شية غري ال�اردة يف فئات اأخرى، زينة ل�شجرة 
عيد امليالد، م�شد�شات ه�ائية )لعب(، اآالت ت�شلية تعمل اأت�ماتيكياً وبالنقد ، اأجهزة األعاب فيدي� الن�ادي، 
خ�شي�شاً  م�شممة  اأكيا�س  )ال��زه��ر(،  ال��رند  األ��ع��اب  اجل��ب��ال(،  ت�شلق  )م��ع��دات  الت�شلق  معدات  رم��اي��ة،  اأدوات 
للزالجات واأل�اح التزلج على املاء، طعم اإ�شطناعي ل�شيد ال�شمك، بال�نات لعب، كرات للعب، ق�شبان ريا�شة 
اأجرا�س  لالألعاب(،  )ملحقات  البي�شب�ل  م�شارب  قفازات  للعب،  م�شارب  بي�شب�ل،  قفازات  االأث��ق��ال،  رف��ع 
ل�شجرة عيد امليالد، اأحزمة رفع االأثقال )اأدوات ريا�شية(، دراجات ه�ائية ثابتة للتمارين الريا�شية، كرات 
بليارد،  البليارد، طاوالت  بليارد، بطائن ح�اف طاولة  بليارد، عدادات  البليارد، ع�شي  روؤو�س ع�شي  بليارد، 
طاوالت بليارد تعمل بالنقد ، بطاقات بنغ�، م�ؤ�شرات اأكل الطعم )عدة �شيد ال�شمك(، جم�شات اأكل الطعم 
األ�اح  جليد،  عربات  ل�حية،  األعاب  )لعب(،  بناء  ق�الب  للعب،  ه�ائية  ك��رات  اأكيا�س  ال�شمك(،  �شيد  )ع��دة 
ج�شمية، اأجهزة بناء االأج�شام ، اأجهزة تدريب االأج�شام، حل�ى متفجرة )مفرقعات نارية لعيد امليالد(، اأحذية 
تزلج مرتبط بها زالجات، اأجهزة واآالت ب�لنغ، اأق�ا�س للرماية، قفازات مالكمة، ق�الب بناء )لعب(، األعاب 
بناء، �شبكات �شيد الفرا�س، �شتائر مت�يه )اأدوات ريا�شية(، حامالت �شم�ع ل�شجرة عيد امليالد، كب�ش�الت 
الداما،  لعب  الداما،  رقع  البليارد،  لع�شي  طبا�شري  )�شدة(،  لعب  ورق  بنغ�،  بطاقات  )لعب(،  للم�شد�شات 
امليالد،  �شجرة عيد  ق�اعد  املقامرة،  رقائق  )اأدوات مترين(،  �شطرجن، م��شعات �شدر  رقع  �شطرجن،  األعاب 
االإ�شاءة واحلل�يات(، م�شائد  امليالد )ماعدا م�اد  زينة ل�شجر عيد  اإ�شطناعية،  امليالد كم�اد  اأ�شجار عيد 
غ�لف،  م�شارب  اجلبال،  مت�شلقي  عدة  )اأه���داف(،  طائرة  فخارية  اأقرا�س  الطائرة،  الفخارية  لالأقرا�س 
نارية(، عدادات  )األعاب  ك��شاكي�ز  )األ��ع��اب(،  �شحر  اأجهزة  املل�ن،  ال���رق  نثار  بالنقد،  تعمل  بليارد  ط��اوالت 
روؤو�س  الكريكيت،  لعبة  اأكيا�س  ال�شمك(،  ل�شيد  )معدات  �شالل  للزالجات،  نعال  اأغطية  للعب،  )اأق��را���س( 
ال�شمك،  اأو ل�شيد  للقن�س  ال�شهام، طع�م  الرند )الزهر(، لعبة  للعبة  بليارد، ك�ؤو�س  البليارد، ع�شي  ع�شي 
اأقرا�س لالألعاب الريا�شية،  كب�ش�الت متفجرة )لعب(، لعبة الرند )الزهر(، ك�ؤو�س للعبة الرند )الزهر(، 
عدد اإ�شالح مالعب الغ�لف )ملحقات للعبة الغ�لف(، ُدمى، اأ�شرة للُدمى، مالب�س للُدمى، ر�شاعات للُدمى، 
بي�ت للُدمى، غرف للُدمى، لعبة الداما، رقع الداما، لعبة الداما، اأثقال يدوية )متارين ريا�شية(، ح�اف 
للزالجات ، واقيات للك�ع )اأدوات ريا�شية(، اأهداف اإلكرتونية، عجالت للدراجات اله�ائية الثابتة اخلا�شة 
بالتمارين الريا�شية، دراجات ه�ائية ثابتة للتمارين الريا�شية، اأجهزة مترين )م��شعات لل�شدر(، حل�ى 
متفجرة )مفرقعات نارية لعيد امليالد(، اأجهزة رك�ب يف املعار�س، ر�شاعات للُدمى، قفازات مبارزة بال�شيف، 
اأقنعة مبارزة بال�شيف، اأ�شلحة مبارزة بال�شيف، �شنارات �شيد ال�شمك، عدة �شيد ال�شمك، زعانف لل�شباحة، 
القدم  كرة  للعبة  �شاحات  )لعب(  طائرة  اأقرا�س  ال�شمك،  ل�شيد  ّط�افات  وال�شباحة،  لال�شتحمام  ّط�افات 
الداخلية اأدوات تقليد �ش�ت احلي�انات للعبة ال�شيد األعاب اأجهزة للعاب كرات للعب م�شارب للعب عدادات 
قفازات  بال�شيف   مبارزة  قفازات  للمقامرة  لعب  اأجهزة  للعب  اأو زجاجية  رخامية  ك��رات  للعب   )اأق��را���س( 
بي�شب�ل قفازات مالكمة قفازات مبارزة بال�شيف قفازات لالألعاب قفازات لعبة الغ�لف اأكيا�س للعبة الغ�لف ، 
مع اأو بدون عجالت م�شارب غ�لف قفازات لعبة الغ�لف مدافع ِحراب ال�شيد )اأدوات ريا�شية( بنادق الكرات 
البدنية  للريا�شة  اأدوات  للم�شارب  اأمعاء حي�انات  ال�شمك  ل�شيد  اأمعاء حي�انات  ريا�شية(  )اأجهزة  املل�نة 
طائرات �شراعية يتعلق بها الراكب عدة مت�شلقي اجلبال عدة لالأل�اح ال�شراعية مدافع ِحراب ال�شيد )اأدوات 
للعبة  احلي�انات  �ش�ت  تقليد  اأدوات  اخليل،  َح��داوي  لعب  ال�شمك،  �شيد  �شنارات  ه�كي،  ريا�شية(ع�شي 
اأحاجي ال�ش�ر  ال�شيد، زالجات جليد، �شاحات للعبة كرة القدم الداخلية، زالجات م�شتقيمة ذات عجالت، 
املقط�عة، لعب اخلدع العملية )األعاب مبتدعة(، ن�اظري االأ�شكال، بكرات خي�ط للطائرات ال�رقية، طائرات 
�شراك  ال�شمك،  ل�شيد  �شنارات  ال�شنارة،  ل�شيادي  اإن��زال  �شبكات  ريا�شية(،  )اأدوات  للركب  واقيات  ورقية، 
اأو ال�شمك، املهج�نغ )لعبة �شينية(، كرات  اأو ال�شمك، �شراك )رائحة( ل�شيد احلي�انات  ل�شيد احلي�انات 
رخامية اأو زجاجية للعب، ُدمى متحركة، عدادات بليارد، اأقنعة مبارزة ، اأقنعة م�شرحية ، اأقنعة لعب، �ش�اري 
لالأل�اح ال�شراعية، دعائم ريا�شية للرجال )اأدوات ريا�شية(، ه�اتف نقالة )لعب(، مركبات �شغرية، �شبكات 
ِحلي  القناين اخل�شبية،  لعبة  ال�شنارة،  ل�شيادي  اإن��زال  �شبكات  الريا�شية،  �شبكات لالألعاب  الفرا�س،   �شيد 
للحفالت وللرق�شات )هدايا للحفالت(، زينة ل�شجر عيد امليالد ماعدا م�اد االإ�شاءة واحلل�يات، بات�شينك� 
ريا�شية(،  )اأجهزة  املل�نة  الكرات  بنادق  الريا�شية(،  املالب�س  من  )اأج��زاء  حماية  ح�ش�ات   ، يابانية(  )لعبة 
األعاب منزلية،  �شراعية،  اإنزالقية  ، طائرات  ريا�شية)،  )اأجهزة  املل�نة  الكرات  لبنادق  كرات مل�نة )ذخرية 
كب�ش�الت  مزخرفة،  مفاجاآت  علب  البدنية،  للتمارين  اأجهزة  ��ع��ب(،  )ُلُ متفجرة  كب�ش�الت  منزلية،  األعاب 
للم�شد�شات )ُلعب(، م�شد�شات اللعب، اأدوات اإ�شالح عالمة الرمية )ملحقات للعبة الغ�لف(، َبال�نات لعب، 
ُكرات لعب، ورق لعب )�شدة(، األعاب م�شن�عة من املخمل، ع�شاة للعبة القفز بالزانة ، برك �شباحة )اأدوات 
للعب(، األعاب حمم�لة بالبل�رات ال�شائلة ، لعب اخلدع العملية )األعاب مبتدعة(، ح�ش�ات حماية )اأجزاء من 
املالب�س الريا�شية(، اأكيا�س مالكمة، ُدمى متحركة، حلقات رمي، م�شارب، اأمعاء حي�انات للم�شارب، اأوتار 
للم�شارب، مركبات لعب يتم التحكم فيها ال�شلكياً، خ�شخي�شات )اأدوات لعب(، بكرات ل�شيد ال�شمك، اأجهزة 
تاأهيل اجل�شم، األعاب حلقية، اأح�شنة هزازة، �شنارات ل�شيد ال�شمك، زالجات ذات عجالت، عجالت للدراجات 
اله�ائية الثابتة اخلا�شة بالتمارين الريا�شية غرف للُدمى راتنج القلف�نية ي�شتخدم  من قبل الريا�شين 
عجالت م�شننة األ�اح �شراعية عدة لالأل�اح ال�شراعية �ش�اري لالأل�اح ال�شراعية مناذج م�شغرة ل�شخ�شيات 
كرت�نية )األعاب(  مناذج م�شغرة ملركبات  ط�ُعم برائحة مميزة لل�شيد اأو �شيد ال�شمك  �شك�ترات )دراجات 
تدفع بالرجل( )األعاب( كا�شطات للزالجات بطاقات ك�شط الألعاب اليان�شيب  �شتائر مت�يه )اأدوات ريا�شية( 
األ�اح تزلج زالجات  الري�شة  )اأدوات ريا�شية( كرات  ال�شاق  الفقمة )اأغطية للزالجات( واقيات مقدم  جل�د 
تزلج  اأربطة  بها زالج��ات  تزلج مرتبط  اأحذية  ذات عجالت  ذات عجالت زالج��ات  جليد زالج��ات م�شتقيمة 
زالجات اأكيا�س م�شممة خ�شي�شاً للزالجات واأل�اح التزلج على املاء ح�اف للزالجات اأغطية نعال للزالجات 
�شمع للزالجات لعبة القناين اخل�شبية لعبة القناين اخل�شبية )األعاب( عربات جليد )اأدوات ريا�شية( زالقات 
عيد  ل�شجرة  اإ�شطناعي  ثلج  قمار(  )اآالت  النقد  بقطع  تعمل  اآالت  ريا�شية(  )اأدوات  مقاليع  لعب(  )اأدوات 
امليالد  كرات ثلج األ�اح التزلج على الثلج  اأحذية الثلج  نفاخات فقاقيع �شاب�ن )لعب( اأغطية نعال للزالجات 
لعبة الدوامة )لعب( من�شات وثب )اأدوات ريا�شية( من�شات اإنطالق )لالألعاب الريا�شية( دراجات ه�ائية 
األ�اح  ريا�شية(  )اأدوات  للرجال  ريا�شية  دعائم  األعاب حم�ش�ة   للم�شارب  اأوت��ار  الريا�شية  للتمارين  ثابتة 
رك�ب االأم�اج زالجات رك�ب االأم�اج مقاود األ�اح رك�ب االأم�اج اأكيا�س م�شممة خ�شي�شاً للزالجات واأل�اح 
التزلج على املاء اأحزمة لل�شباحة  الب�شائع �شرتات لل�شباحة  األ�اح �شباحة عائمة  برك �شباحة )اأدوات لعب( 
تن�س عدة  ط��اوالت  الداخلية  القدم  كرة  للعبة  �شاحات  تن�س  ط��اوالت  اأرج�حات  لل�شباحة  )زعانف(  وت��رات 
اأجهزة رمي كرة التن�س �شبكات تن�س  اإلكرتونية  ُدمى الدببة  اأه��داف ت�شديد  اأه��داف ت�شديد  �شيد ال�شمك 
اأقنعة م�شرحية روؤو�س ع�شي البليارد عدد اإ�شالح مالعب الغ�لف )ملحقات للعبة الغ�لف( لعبة الدوامة 
)لعب( اأقنعة لعب م�شد�شات لعب مركبات لعب ُدمى ُدمى للحي�انات االأليفة املنزلية من�شة القفز  م�شائد 
ملركبات  فيها ال�شلكياً مناذج م�شغرة  التحكم  يتم  لعب  دّوارة مركبات  الطائرة ع�شي  الفخارية  لالأقرا�س 
اأجهزة األعاب فيدي�  الط�افات )الع�امات(  زالجات مائية �شمع للزالجات  اأ�شلحة مبارزة بال�شيف اأحزمة 

رفع االأثقال )اأدوات ريا�شية(.
ال�اق�عة بالفئة: 28

و�شف العالمة: الكلمة "emoji" بالالتينية. 
اال�ش��رتاطات: 

اأو   ، الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  التقدم به مكت�باً  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30  اأغ�سط�ض 2017 العدد 12110

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ 
الهبة للملكية الفكرية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 268093    بتاريخ :  2017/2/12
با�ش��م: اإمي�جي كمباين جي اأم بي اأت

وعن�انه: نكلينربويت�شر �شرتا�شي 52-54 يف 40667 مريب��س، اأملانيا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

؛ املطب�عات ؛ م�اد  اأخ��رى  امل���اد وغري واردة يف فئات  امل�شن�عة من هذه  املق�ى واملنتجات  ال���رق وال���رق 
جتليد الكتب؛ ال�ش�ر الف�ت�غرافية ؛ القرطا�شية؛ م�اد الل�شق امل�شتعملة  يف القرطا�شية اأو لغايات منزلية 
؛ وم�اد الفنانن ؛ فرا�شي الدهان اأو التل�ين ؛ االآالت الكاتبة والل�ازم املكتبية )عدا االأثاث(؛ م�اد الت�جيه 
والتدري�س )عدا االأجهزة( ؛ م�اد التغليف البال�شتيكية )غري ال�اردة يف فئات اأخرى(؛ حروف الطباعة ؛ 
كلي�شيهات عناوين   ، االأطعمة  لتغليف  البال�شتيك  اأو  ال�رق  اأوراق م�شن�عة من  )الرا�شمات(،  الكلي�شيهات 
لالأغرا�س  اأو  للقرطا�شية  ال�شقة  اأ�شرطة  العناوين،  كتابة  اآالت  عناوين،  اأخ��ت��ام  العناوين،  كتابة  الآالت 
املنزلية،  لالأغرا�س  اأو  للقرطا�شية  ال�شقة  اأ�شرطة  مكتبية(،  )ل���ازم  الال�شقة  لالأ�شرطة  بكرات،  املنزلية، 
م�اد ل�شق )غراء( للقرطا�شية اأو لالأغرا�س املنزلية، ل�حات اإعالنات من ال�رق اأو ال�رق املق�ى، األب�مات، 
ريا�شيات،  ق�ائم  املعمارين،  للمهند�شن  املائي، مناذج  للر�شم  اأدوات  اإعالن )قرطا�شية(،  تقاومي، بطاقات 
اأو  اأكيا�س )مغلفات واأجربة( من ال�رق  اأكيا�س ورقية خمروطية،  اأطباق لالأل�ان املائية للفنانن، اأطال�س، 
البال�شتيك،  اأو  ال���رق  من  نفايات  اأكيا�س  امليكروويف،  فرن  با�شتخدام  للطبخ  اأكيا�س  للتعبئة،  البال�شتيك 
كرات دوارة الأقالم الروؤو�س الدوارة، مراييل من ال�رق لالأطفال، حافظات لل�رق ال�شائب، اأ�شرطة )جتليد 
الكتب(، عينات بي�ل�جية ت�شتخدم يف الفح�س املجهري )م�اد تدري�س(، �شب�رة )األ�اح تدري�س( �شب�رات، 
ورق ن�شاف، طبعات زرقاء، اأجهزة واآالت جتليد الكتب )معدات مكتبية(، قما�س جتليد الكتب، خي�ط جتليد 
اأغطية ق�ارير من  للكتب، كتب،  الكتب، جتاليد كتب، م�شاند كتب، كتيبات، م�ؤ�شرات  الكتب، م�اد جتليد 
اأق�ا�س لل�رق، علب الأقالم احلرب، علب  اأو ال�رق،  اأغلفة ق�ارير من ال�رق املق�ى  اأو ال�رق،  ال�رق املق�ى 
)ل�ازم  للقرطا�شية  خ��زان��ات  التغليف(،  اأو  )للف  فقاعات  ذو  بال�شتيكي  ورق  ال����رق،  اأو  املق�ى  ال���رق  من 
املق�ى،  ال���رق  من  م���اد  مق�ى،  ورق  كرب�ن،  ورق  الزيتي،  للر�شم  كنفا  تقاومي،  ح�شابية،  ق�ائم  مكتبية(، 
للطباعة  طبا�شري  م�ش�ر(،  )دليل  كتال�جات  لالأختام،  علب  )�شد(،  لعب  ورق  املق�ى،  ال���رق  من  انابيب 
م���ؤ���ش��رات غري  ف��ح��م،  اأق���الم  �شبحات )خ����رز(،  ال��ع��الم��ات،  احل��ج��ري��ة، ح��ام��الت طبا�شري، طبا�شري و���ش��ع 
مل�نة،  حجرية  �ش�ر   ، مل�نة  حجرية  �ش�ر  ال�شيكات،  دفاتر  حمافظ  م�شطر،  ورق  للخرائط،  اإلكرتونية 
اأ�شرطة �شيجار، األ�اح ذات م�شابك، م�شابك ت�شتخدم يف املكاتب، م�شابك للنق�د ، قما�س جتليد كتب، �شح�ن 
من ال�رق، م�شايف قه�ة من ال�رق، كتب للر�ش�م الهزلية، فرجار للر�شم، ل�حات ل�شف حروف الطباعة، 
برامج  لت�شجيل  ال�رق  اأ�شرطة وبطاقات من  الكمبي�تر،  اأ�شرطة حرب لطابعات  الطباعة،  م�شفات حروف 
ت�شحيح  حرب  مكتبية(،  )ل���ازم  ت�شحيح  م�ائع  الكتب،  لتجليد  اأن�شجة  )قرطا�شية(،  ن�شخ  الكمبي�ترورق 
)للت�ش�ير ال�شم�شي(، اأ�شرطة ت�شحيح )ل�ازم مكتبية(، اأغطية من ال�رق الأوعية الزه�ر ، اأغلفة للكتب اأو 
قطاعات  االئتمان،  لبطاقات  كهربائية  غري  طابعات  للكرميات،  ال���رق  من  اأوعية  )قرطا�شية(،  الر�شائل 
ال�رق )ل�ازم مكتبية(، �ش�ر معدة للنقل، ر�ش�م بيانية، اأوعية �شرف لالأ�شرطة الال�شقة )ل�ازم مكتبية(، 
املكتبي، بطانات  لل�ثائق لال�شتخدام  لل�ثائق )قرطا�شية(، �شفائح  لل�ثائق )قرطا�شية(، حامالت  ملفات 
لل�شراويل من ال�رق )�ش�اء كانت معطرة اأو غري معطرة(، األ�اح ر�شم، اأدوات ر�شم، م�اد ر�شم، دفاتر ر�شم، 
اأقالم ر�شم، م�شابك ر�شم، اأطقم ر�شم ، زوايا ر�شم، م�شاطر تائية للر�شم ، نا�شخات، اأوراق حرب للنا�شخات، 
مر�شبة  ح���روف،  �شفائح  الكهربائي،  القلب  ملخطط  ورق  للمكاتب،  مطاطية  اأرب��ط��ة  للر�شامن،  م�شاند 
كهربائياً، ت�شاميم للتطريز، كلي�شيهات حفر، كلي�شيهات، اآالت ختم املغلفات للمكاتب، مغلفات )قرطا�شية(، 
مماحي ل�ح الكتابة، منتجات للمح�، واقيات من املح�، اإبر نحت، كلي�شيهات، اأن�شجة لتجليد الكتب، منا�شف 
لل�جه من ال�رق، هياكل �شغرية من ال�رق املعجن، ملفات )ل�ازم مكتبية(، رقائق بال�شتيكية ال�شقة قابلة 
واقية لالأ�شابع  اأغطية  ال���رق،  تر�شيح )ورقية(، م�شايف قه�ة من  تر�شيح، م�اد  ورق  امل���اد،  للتمدد حلزم 
)ل���ازم مكتبية(، اأع��الم من ال���رق، اأغطية من ال���رق الأوعية الزه�ر ، اأغطية من ال���رق الأوعية الزه�ر ، 
ملفات لالأوراق، ملفات )قرطا�شية(، مناذج )مطب�عة(، اأقالم حرب، اآالت ختم الر�ش�م لال�شتخدام املكتبي ، 
م�شاطر لر�شم االإجتاهات املختلفة، م�شاند األ�اح حروف الطباعة، اأكيا�س للنفايات من ال�رق اأو البال�شتيك، 
اأو  خرائط جغرافية، خرائط كروية، غراء للقرطا�شية اأو لالأغرا�س املنزلية، غل�تن )غراء( للقرطا�شية 
ن�شخ  بيانية،  ر���ش���م  تخطيطية،  مطب�عات  تخطيط(،  )اأم�����ش��اط  جت��زي��ع  حم�شات  امل��ن��زل��ي��ة،  ل��الأغ��را���س 
تخطيطية، بطاقات تهنئة، اأقم�شة ال�شقة الأغرا�س القرطا�شية ، اأ�شرطة ال�شقة )قرطا�شية(، �شمغ )م�اد 
ال�شقة( للقرطا�شية اأو لالأغرا�س املنزلية، اأدوات دمغ يدوية، كتب م�جزة )اأدلة( مناديل من ال�رق، م�شاند 
ن�شخ  )اآالت  هكت�غراف  املق�ى،  ال���رق  من  قبعات  �شناديق  للن�شخ،  خمط�طات  من��اذج  الر�شامن،  الأي��دي 
باجليالتن(، مقاطع اأن�شجة الأغرا�س التدري�س، حمافظ دفاتر ال�شيكات، حمافظ اأختام، حمافظ ج�ازات 
ورق   ، االأطعمة  لتغليف  البال�شتك  اأو  ال���رق  من  للرط�بة  مقاومة  �شفائح  منزلية،  ده��ان  بكرات  ال�شفر، 
�شحي، طابعات غري كهربائية لبطاقات االئتمان، بطاقات دليلية )قرطا�شية(، فهار�س، حرب هندي، حرب، 
الكمبي�تر،  لطابعات  اأ�شرطة حتبري  اأ�شرطة حتبري،  اأق��الم احلرب، ختامات حتبري،  ق�شبان حرب، خزانات 
�شفائح حتبري الآالت ن�شخ ال�ثائق، �شفائح حتبري للنا�شخات، حمربة، حمربة، غراء ال�شمك للقرطا�شية اأو 
بطاقات  مكتبية(،  )ل���ازم  لل�رق  �شكاكن  جاكارد،  لنْ�ل  مثقبة  بطاقات  لل�رق،  اأغلفة  املنزلية،  لالأغرا�س 
غري م�شن�عة من الن�شيج، �شفائح لل�ثائق لال�شتخدام املكتبي، دفاتر حما�شبة ، �ش�اين الر�شائل، اأحرف 
لل�رق  حافظات  حجرية،  مطب�عات  فنية،  حجرية  طباعة  اأ�شغال  احلجرية،  للطباعة  حجارة  الطباعة، 
اأدلة )كتب م�جزة(، خرائط جغرافية،  ، ورق م�شيء، جمالت )دوري��ات(، ورق ن�شخ )قرطا�شية(،  ال�شائب 
للطبخ  اأك��ي��ا���س  ال��ب��رية،  ل��ك���ؤو���س  ، قطع ورق خم��رم  ال��ع��الم��ات  ل��شع  اأق���الم  ال��ع��الم��ات،  ل��شع  طبا�شري 
با�شتخدام فرن امليكروويف، اأجهزة واآالت نا�شخة، طن للت�شكيل، ق�الب لطن الت�شكيل )م�اد الفنانن(، 
ق�الب لطن الت�شكيل )م�اد الفنانن(، م�اد للت�شكيل، معج�ن للت�شكيل، �شمع للت�شكيل بخالف امل�شتخدم، 
مكتبية(،  )ل���ازم  الال�شقة  لل�شط�ح  مرطبة  م���اد  املعمارين،  للمهند�شن  من��اذج  االأ�شنان،  طب  الأغرا�س 
لطن  ق�الب   ، للنق�د  م�شابك  الفنانن(،  )م���اد  الت�شكيل  لطن  ق�الب  مكتبية(،  )ل����ازم  مرطبة  م���اد 
من  مناديل  م��شيقية،  تهنئة  بطاقات  الف�ت�غرافية،  ال�ش�ر  لرتكيب  اأجهزة  الفنانن(،  )م���اد  الت�شكيل 
اأ�شنان  �شحف،  دوري��ة،  اإخبارية  ن�شرات  للم�ائد،  ال���رق  من  مناديل  التجميل،  م�شتح�شرات  الإزال��ة  ال���رق 
اأقالم، اأ�شنان اأقالم من الذهب، دفاتر، اأجهزة ترقيم، اأرقام الطباعة، طبعات للمح�، خّرامات مكتبية، ل�ازم 
قطع  دف��ات��ر  تغليف،  ورق  الن�شا،  م��ن  م�شن�عة  تغليف  م����اد  مقلدة،  زيتية  ل���ح��ات  االأث����اث،  ع��دا  مكتبية 
)قرطا�شية(، دفاتر قطع للكتابة، علب األ�ان )م�اد مدر�شية(، �ش�اين ر�شم ، فرا�شي دهان اأو تل�ين، فرا�شي 
للر�شامن، م�شاند للر�شامن، �ش�ر زيتية )ر�ش�م( باإطار اأو بدون اإطار، ل�حات الأل�ان الر�شامن، كرا�شات، 
ورق  ل��ل���رق،  م�شابك  ل��ل���رق،  اأق���ا���س  ورق،  ر���ش��م(،  )م��ع��دات  وال��ر���ش���م(  الت�شاميم  ن�شخ  )اأدوات  بنت�غراف 
ملخطط القلب الكهربائي، ورق الآالت الت�شجيل، �شكاكن لل�رق )اأدوات قطع( )ل�ازم مكتبية(، اأ�شرطة من 
من  وبطاقات  اأ�شرطة  املكتبي(،  )لال�شتخدام  ال���رق  تقديد  اآالت  )قرطا�شية(،  ال���رق  من  �شفائح  ال���رق، 
الرب�شمان،  ورق  ورق معجن،  ورق،  ثقاالت  لل�رق،  م�شابك  م�شّمع،  ورق  الكمبي�تر،  برامج  لت�شجيل  ال���رق 
حمافظ ج�ازات ال�شفر، اأقالم تل�ين، معاجن للقرطا�شية اأو لالأغرا�س املنزلية، مناذج تف�شيل للخياطة، 
مناذج تف�شيل ل�شنع املالب�س، علب الأقالم احلرب، م�شابك الأقالم احلرب، م�شاحات اأقالم احلرب، حامالت 
اأو غري  الر�شا�س )كهربائية  اأق��الم  م��رباة  االأق��الم،  االأق��الم، ر�شا�س  الر�شا�س، حامالت ر�شا�س  اأق��الم 
كهربائية(، اآالت بري اأقالم الر�شا�س )كهربائية اأو غري كهربائية(، اأقالم ر�شا�س، حامالت اأقالم احلرب، 
م�شاند  �ش�ئياً،  حمف�رة  كلي�شيهات  دوري���ات،  ج��اك��ارد،  لن�ل  مثقبة  بطاقات  مكتبية(،  )ل����ازم  حرب  اأق��الم 
لل�ش�ر الف�ت�غرافية، اأجهزة لرتكيب ال�ش�ر الف�ت�غرافية، �ش�ر ف�ت�غرافية )مطب�عة(، �ش�ر، اإعالنات 
رقائق بال�شتيكية ال�شقة  ال���رق، ِخطط )خمططات(،  املق�ى، مفار�س م��شعية من  ال���رق  اأو  ال���رق  من 
امل�اد، رقائق بال�شتيكية للتغليف، م�اد بال�شتيكية للت�شكيل، كلي�شيهات عناوين الآالت  قابلة للتمدد حلزم 
كتابة العناوين، م�ؤ�شرات غري اإلكرتونية للخرائط، �ش�ر اأ�شخا�س، ط�ابع بريد، بطاقات بريدية، اإعالنات 
من  م�شن�عة  غري  للطابعات  اأغطية  مطب�عة،  م�اعيد  ج��داول  مطب�عة،  من�ش�رات  مطب�عات،  كبرية، 
الن�شيج ، رقائق خ�شبية للطابعات، كلي�شيهات، اأجهزة طباعة متنقلة )ل�ازم مكتبية(، حروف طباعة، �ش�ر 
للربقيات  ورق  مكتبية(،  )ل����ازم  خ��رام��ات  مطب�عة،  من�ش�رات  اإع��الن��ي��ة،  بيانات  )مطب�عات(،  مطب�عة 
، �شبحات  اأ�شط�انات لالآالت الكاتبة، بكرات دهان منزلية  اأ�شرطة من ال�رق،  الال�شلكية، ن�شخ تخطيطية، 
ل�ازم  للفنانن،  املائية  لالأل�ان  اأطباق  ال��زاوي��ة،  قائمة  م�شاطر  ر�شم،  م�شاطر  مطاط،  ممحايات  )خ��رز(، 
مدر�شية )قرطا�شية(، األب�مات، كا�شطات )مماحي( للمكاتب، مركبات ختم الأغرا�س القرطا�شية، اآالت ختم 
اأو  للقرطا�شية  الل�شق  تلقائية  اأ�شرطة  )طبعات(،  اأختام  ختم،  �شمع  ختم،  رقائق  ت�ثيق،  اأختام  للمكاتب، 
لالأغرا�س املنزلية، اأوراق لف من ال�شيليل�ز امل�شتخل�س، واقيات من املح�، واقيات اأو اأغطية ورقية، الفتات 
اأ�شرطة  ب��ك��رات للف  دف��ات��ر م��شيقية،  اأردوازي����ة،  اأق���الم ر�شا�س  امل��ق���ى، ورق ف�شي،  ال����رق  اأو  ال����رق  م��ن 
عناوين،  اأخ��ت��ام  لالأختام،  م�شاند  االأخ��ت��ام،  حتبري  خّتامات  ر�شم،  زواي��ا  ال��زاوي��ة،  قائمة  م�شاطر  التحبري، 
للمكاتب، مكاب�س  �شلكية  الر�شا�س، م�شابك  واأقالم  )اأختام(، علب لالأختام، م�شاند الأقالم احلرب  طبعات 
تغليف  م���اد  املنزلية،  لالأغرا�س  اأو  للقرطا�شية  )ال�شق(  ن�شا  معج�ن  مكتبية(،  )ل���ازم  ال�شلكية  امل�شابك 
م�شن�عة من الن�شا، قرطا�شية، خزانات للقرطا�شية )ل�ازم مكتبية(، حجر �شاب�ين )طبا�شري للخياطن(، 
االإ�شتن�شل،  كلي�شيهات ل�شفائح  االإ�شتن�شل،  اأقالم حرب ف�الذية، علب ل�شفائح  الف�الذ،  حروف طباعة من 
اإ�شتن�شل )قرطا�شية(، ل�شاقات )قرطا�شية(، حجارة للطباعة احلجرية، بيا�شات  اإ�شتن�شل، �شفائح  �شفائح 
املائدة،  للم�ائد، مفار�س ورقية الأواين  ال�رق  اأغطية من  للم�ائد،  ال�رق  للم�ائد، مناديل من  ال�رق  من 
ق�ائم ريا�شيات، ق�ائم ح�شابية، رقع للبطاقات الدليلية، طبا�شري للخياطن، م�اد تدري�س )عدا االأجهزة(، 
الإزال��ة م�شتح�شرات  ال�رق  تذاكر، جداول م�اعيد مطب�عة، مناديل من  للر�شم،  دبابي�س  خرائط كروية، 
التجميل، ورق ت�اليت، منا�شف من ال�رق، قما�س ا�شت�شفاف، اإبر ا�شت�شفاف الأغرا�س الر�شم، ورق اإ�شت�شفاف، 
للنقل(،  معدة  )�ش�ر  باالحتكاك  تنقل  ر�ش�م   ، لالألعاب  املخ�ش�شة  عدا  جتارية  بطاقات  اإ�شت�شفاف،  مناذج 
اأنابيب من ال�رق املق�ى، حروف  �شفافيات )قرطا�شية(، �ش�اين لفرز وعد النق�د، م�شاطر تائية للر�شم ، 
واأرقام الطباعة، مفاتيح االآالآت الكاتبة، اأ�شرطة لالآالآت الكاتبة، اآالت كاتبة )كهربائية اأو غري كهربائية(، 
اأجهزة نق�س، �شفائح ف�شك�زية للف، اأطباق لالأل�ان املائية للفنانن، األ�ان مائية )طالءات(، اأطباق لالأل�ان 
املائية للفنانن، األ�ان مائية )طالءات(، �شمع ختم، ورق م�شمع/ ورق مق�ى من لباب اخل�شب )قرطا�شية(، 
ورق من لباب اخل�شب، اأغلفة ورقية )قرطا�شية(، ورق لف، اأربطة مع�شم حلفظ اأدوات الكتابة، ممحايات 
ل�ح الكتابة، فرا�شي كتابة، علب )اأطقم( كتابة، علب كتابة )قرطا�شية(، طبا�شري الكتابة، اأدوات كتابة، م�اد 
زوان  ورق  ُبر�شامات،  للكتابة،  اأردوازي���ة  األ���اح  كتابة،  ورق  للكتابة،  دفاتر قطع  ر�شم،  اأو  كتابة  دفاتر  كتابة، 

)للر�شم واخلط ال�شيني(.
ال�اق�عة بالفئة: 16

و�شف العالمة: الكلمة "emoji" بالالتينية. 
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30  اأغ�سط�ض 2017 العدد 12110

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ 
الهبة للملكية الفكرية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 268092     بتاريخ :  2017/2/12
با�ش��م: اإمي�جي كمباين جي اأم بي اأت

وعن�انه: نكلينربويت�شر �شرتا�شي 52-54 يف 40667 مريب��س، اأملانيا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�شاحية واأجهزة واأدوات الت�ش�ير الف�ت�غرايف وال�شينمائي واالأجهزة واالأدوات الب�شرية واأدوات ال�زن 
التحكم يف الطاقة  اأو  اأو تنظيم  اأو تكثيف  اأو حت�يل  اأو فتح  واأدوات ل��شل  اأجهزة   ، والقيا�س واالإ�شارة واملراقبة )االإ�شراف( واالإنقاذ والتعليم 
اأقرا�س  مدجمة،  اأق��را���س  ت�شجيل،  اأق��را���س  مغناطي�شية،  بيانات  حامالت  ال�ش�ر،  اأو  ال�ش�ت  ن�شخ  اأو  اإر���ش��ال  اأو  ت�شجيل  اأجهزة  الكهربائية، 
معدات  حا�شبة،  اآالت  النقد،  ت�شجيل  اآالت  النقد،  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة  اآليات  الرقمية؛  الت�شجيل  و�شائط  من  وغريها  رقمية  فيدي�ية 
بطاريات،  اأوعية  بطاريات،  �شناديق   ، حا�شبة  اآالت  ���دادات،  عَّ احل��رائ��ق،  اإطفاء  اأجهزة  كمبي�تر؛  برامج  الكمبي�تر؛  اأجهزة  البيانات،  معاجلة 
بطاريات كهربائية، بطاريات كهربائية للمركبات، هيدرومرتات االأحما�س )اأجهزة قيا�س كثافة االأحما�س(، اأجهزة قيا�س حم�س البطاريات، 
قن�ات ت��شيل ال�ش�ت، قارنات �ش�تية، اأجهزة اإنذار �ش�تية، اأكتين�مرتات )اأجهزة قيا�س �شدة االإ�شعاع)، ماكينات جمع ه�ائيات، جهزة قيا�س 
كثافة اله�اء، مفكرات اإلكرتونية، اأجهزة حتليل اله�اء، اأجرا�س اإنذار كهربائية، اأجهزة اإنذار، اأجهزة اإنذار �شد احلريق، اأجهزة قيا�س الكح�ل، 
ت�شخيم،  اأنابيب  م�شخمة،  عد�شات  الكهربائي،  التيار  �شدة  قيا�س  اأجهزة   ، االرتفاع  قيا�س  اأجهزة  م�شاحي،  اأو  خرائطي  وم�شح  ر�شد  اأجهزة 
�شمامات ت�شخيم، اأجهزة قيا�س �شرعة الرياح، �ش�ر كرت�نية متحركة، بطاريات اأن�د، اأن�دات، اآالت الرد على املكاملات الهاتفية، ه�ائيات، نظائر 
القطب ال�شلبي، �شتائر مانعة لل�هج، زجاج مانع لل�هج، �شتائر مانعة لل�َهج، اأجهزة )كهربائية( مانعة للت�ش�ي�س ، اأجهزة اإنذار �شد ال�شرقة، 
اأجهزة )ب�شرية( لقيا�س الفتحات ، اأرمات�رات )كهربائية(، مالب�س اأ�شب�شت��س لل�قاية من احلريق، قفازات اأ�شب�شت��س لل�قاية من احل�ادث، 
حاجبات اأ�شب�شت��س لرجال االإطفاء، اأجهزة واأدوات لالأغرا�س الفلكية، عد�شات للت�ش�ير الف�ت�غرايف الفلكي، اأجهزة تعليم �شمعية وب�شرية، 
اأدوات �شمتية، م�ازين دقيقة، م�ازين )م�ازين قبانية(، اأجهزة ت�ازن، بال�نات ر�شد ج�ي،  ماكينات ال�شراف االآيل، بذالت واقية للطيارين، 
للمركبات، بطاريات لالإ�شاءة،  ال�شغط اجل�ي(، بطاريات كهربائية، بطاريات كهربائية  )اأجهزة قيا�س  بارومرتات  االأعمدة،  �شيفرات  قارئات 
اإنذار(،  )اأدوات  اأجرا�س  اإ�شارة،  اأجرا�س  اإنذار كهربائية،  اأجرا�س  اأوعية بطاريات، منارات م�شيئة،  البطاريات،  اأجهزة �شحن  �شناديق بطاريات، 
اأجهزة بيتاترون، مناظري ثنائية، اأ�ش�اء وما�شة )اأ�ش�اء اإ�شارة(، اأجهزة لطباعة املخططات والت�شاميم الزرقاء، ق�ارب اإطفاء احلريق، اأدوات 
�شبط املراجل، اأ�شاور مغناطي�شية م�شفرة لتحديد اله�ية ، �شناديق فرعية )كهربائية(، اأجهزة تنف�س ما عدا امل�شتخدمة للتنف�س اال�شطناعي، 
اأجهزة تنف�س لل�شباحة حتت املاء، �شدارات واقية من الر�شا�س، ع�امات دليلية، ع�امات اإ�شارة، طنانات، كبائن ملكربات ال�ش�ت، كبالت متحدة 
فرجارات،  معايرة،  حلقات  حا�شبة،  اآالت  حا�شبة،  اأقرا�س  الكهربائية،  للكبالت  ت��شيل  ُجلَْب  ب�شرية،  األياف  كبالت  كهربائية،  كبالت  املح�ر، 
كامريات فيدي�، كامريات ت�ش�ير �شينمائي، كامريات )للت�ش�ير الف�ت�غرايف( ، مكثفات، اأنابيب �شعرية، بطاقات مغناطي�شية م�شفرة، م�شاطر 
واالأدوات  لالأجهزة  خ�شي�شاً  م�شن�عة  �شناديق  متحركة،  كرت�نية  �ش�ر   ، الف�ت�غرايف(  )للت�ش�ير  املعتمة  لل�شفائح  حامالت  للنجارين، 
النقد،  ت�شجيل  اآالت  االأنفية،  للنظارات  علب  املجهرية(،  )للدرا�شة  الدقيق  الفح�س  ب��اأدوات  جمهزة  �شناديق  للنظارات،  علب  الف�ت�غرافية، 
م�شجالت الكا�شيت، كاث�دات، اأجهزة كاث�دية م�شادة للتاآكل، اأط�اق لله�اتف النقالة، مفاتيح خاليا )كهرباء(، اأجهزة تثبيت مركزي لل�شرائح 
الف�ت�غرافية ال�شفافة ، وحدات معاجلة مركزية )معاجلات(، �شال�شل نظارات، اأجهزة �شحن البطاريات الكهربائية، اأجهزة واأدوات كيميائية، 
ت�شجيل  )اأجهزة  كرون�غرافات  املخربي،  لالإ�شتخدام  اإ�شت�شراب  اأجهزة  )معاوقة(،  خانقة  ملفات  متكاملة(،  )دارات  رقائق   ،  DNA رقائق 
اأفالم ت�ش�ير �شينمائي معر�شة لل�ش�ء، مفاتيح قطع الدارات  اأفالم الت�ش�ير ال�شينمائي،  اإعداد  اأجهزة  الزمن(، كامريات ت�ش�ير �شينمائي، 
قيا�س  اأجهزة  ال�ش�ت،  ت�شجيل  اأقرا�س  تنظيف  اأجهزة  الف�ن�غراف،  اأ�شط�انات  تنظيف  اأجهزة  الكهربائية،  ال��دارات  اإقفال  اأدوات  الكهربائية، 
امليل، مالقط اأنفية للغ�ا�شن وال�شباحن، �شاعات الدوام )اأدوات ت�شجيل الزمن(، مالب�س م�شن�عة خ�شي�شاً للمختربات، مالب�س واقية من 
احل�����ادث واالإ���ش��ع��اع واحل���ري���ق، م��الب�����س واق��ي��ة م��ن احل��ري��ق، ك��ب��الت م��ت��ح��دة امل��ح���ر، م��ل��ف��ات خ��ان��ق��ة )م��ع��اوق��ة(، م��ل��ف��ات ك��ه��رب��ائ��ي��ة، ملفات 
كهرومغناطي�شية، مما�شك للملفات الكهربائية، اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآليات تعمل بقطع النقد الأجهزة التلفزي�ن، جمّمعات 
الت التيار الكهربائي، اأجهزة ت�شغيل االأقرا�س املدجمة، اأقرا�س مدجمة )�شمعية -  كهربائية، اأجهزة كهربائية ِلتبديل التيار الكهربائي، مبدِّ
ب�شرية(، اأقرا�س مدجمة )لذاكرة القراءة فقط(، دارات مقارنة ، ب��شالت اجتاهية، ب��شالت )اأدوات قيا�س(، برامج األعاب كمبي�تر، ل�حات 
مفاتيح الأجهزة الكمبي�تر، ذاكرات كمبي�تر، برامج م�شجلة لت�شغيل الكمبي�تر،  اأجهزة ملحقة بالكمبي�تر، برامج كمبي�تر م�شجلة، برامج 
الكمبي�تر، مكثفات، مكثفات  اأجهزة  ت�شتخدم مع  اأجهزة كمبي�تر، طابعات  لة،  للتنزيل(، برجميات كمبي�تر م�شجًّ كمبي�تر )برجميات قابلة 
للخط�ط  و�شالت  كهربائية،  و�شالت  كهربائية،  اأ�شالك  م�ا�شري  �ش�تية،  ت��شيل  م�ا�شري  �ش�اعق،  مانعات  كهربائية،  م��شالت  ب�شرية، 
الكهربائية، و�شالت )كهربائية(، عد�شات ال�شقة، اأوعية للعد�شات الال�شقة ، مالم�شات كهربائية، اأوعية للعد�شات الال�شقة، اأوعية لل�شرائح 
املجهرية، ل�حات حتكم )كهربائية(، حمّ�الت كهربائية، اأ�شالك نحا�س معزولة، عد�شات تق�مي الب�شر )ب�شرية(، اأدوات درا�شات ك�نية، ك�ا�شف 
قطع النقد املقلدة )املزيفة(، اآليات لالأجهزة التي تعمل بالعّداد، عدادات، قارنات �ش�تية، قارنات )معّدات معاجلة البيانات(، قارنات كهربائية، 
اأغطية للمخارج الكهربائية، دمى اختبارات الت�شادم، ب�اتق )خمربية(، ب�اتق )خمربية(، مقّ�مات التيار الكهربائي، �شيكل�ترونات )م�شّرعات 
حلقية(، م�شابيح للغرف املظلمة )للت�ش�ير الف�ت�غرايف(، غرف مظلمة )للت�ش�ير الف�ت�غرايف(، و�شائط تخزين بيانات مغناطي�شية، و�شائط 
تخزين بيانات ب�شرية، اأجهزة معاجلة البيانات، حجرات اإزالة ال�شغط ، اأجهزة اإزالة التمغنط لالأ�شرطة املغناطي�شية، اأجهزة قيا�س الكثافة، 
اأجهزة قيا�س الكثافة الب�شرية، ك�ا�شف، ك�ا�شف معادن لغايات �شناعية اأو ع�شكرية، ك�ا�شف دخان، اأجهزة ت�شخي�س لي�شت لغايات طبية، اأغ�شية 
لل�ش�ء،  اأجهزة حي�د )جمهريات(، خافتات )منظمات(  اإمالئية،  اآالت  الف�ت�غرايف(،  )للت�ش�ير  اأغ�شية  العلمية،  اأغ�شية لالأجهزة  )�ش�تية(، 
كهربائية، اأنابيب تفريغ كهربائية بخالف امل�شتخدمة لالإ�شاءة، اأقرا�س مدجمة )�شمعية-ب�شرية(، اأقرا�س مدجمة )لذاكرة القراءة فقط(، 
اأقرا�س ب�شرية، م�شغِّالت االأقرا�س الأجهزة الكمبي�تر(، اأقرا�س ، مغناطي�شية، اأجهزة قيا�س امل�شافات، اأجهزة ت�شجيل امل�شافات، اأجهزة تقطري 
لالأغرا�س العلمية، ل�حات ت�زيع )كهربائية(، �شناديق ت�زيع )كهربائية(، دواليب ت�زيع )كهربائية( ، اأقنعة للغ�ا�شن، بذالت غ��س، رقائق 
م��شيقية  ملفات  للتنزيل،  قابلة  �ش�رية  ملفات  االإ�شعاعية،  قيا�س اجلرعات  اأجهزة   ، للكالب، م�زعات اجلرعات  �شفارات   ، الن�وي  للحم�س 
قابلة للتنزيل، نغمات قابلة لالتنزيل لله�اتف النقالة، م�شارف لالإ�شتخدام يف الت�ش�ير الف�ت�غرايف، مقايي�س للخياطن، م�شغالت االأقرا�س 
)الأجهزة الكمبي�تر(، اأجهزة جتفيف ال�ش�ر الف�ت�غرافية، منا�شب جتفيف )للت�ش�ير الف�ت�غرايف(، اأنابيب )كهربائية(، م�شغالت االأقرا�س 
الفيدي�ية الرقمية، دينام�مرتات )اأجهزة قيا�س الق�ة(، �شدادات اأذن للغ�ا�شن، اأجهزة اإعداد اأفالم الت�ش�ير ال�شينمائي، �شاعات ت�قيت �شلق 
ال�شناعية،  بالعمليات  بعد  عن  للتحكم  كهربائية  من�شاآت   ، لالأب�اب  كهربائية  اأجرا�س  البي�س،  فح�س  �شمعدانات  رملية(،  )�شاعات  البي�س 
اأ�شالك كهربائية، م�اد م�شادر الرئي�شية للتيار الكهربائي )اأ�شالك وكبالت(، �شياجات مكهربة، ق�شبان  م�ؤ�شرات الفقد الكهربائي، م�ا�شري 
مكهربة لتثبيت االأ�ش�اء الك�شافة، اأجهزة اإلكرتوديناميكية للتحكم عن بعد بنقاط ال�شكك احلديدية، اأجهزة اإلكرتوديناميكية للتحكم عن بعد 
اأجهزة  ب�شري(،  عر�ْس  )وح��دات  اإلكرتونية  اأق��الم  اإلكرتونية،  اإعالنات  ل�حات  كهرومغناطي�شية،  ملفات  كهربائي،  حتليل  اأجهزة  باالإ�شارات، 
ترجمة اإلكرتونية جيبية، من�ش�رات اإلكرتونية قابلة للتفريغ، بطاقات بيانية اإلكرتونية للب�شائع، اأ�شاور مغناطي�شية م�شفرة لتحديد اله�ية ، 
اأجهزة  الطاقة،  قيا�س  اأجهزة  �شحرية،  ف�اني�س  الف�ت�غرايف(،  )للت�ش�ير  تكبري  اأجهزة  مغناطي�شية،  رات  م�شفِّ م�شفرة،  مغناطي�شية  بطاقات 
اأطر  للنظارات،  خي�ط   ، للنظارات  �شال�شل   ، للنظارات  علب  احلريق،  طفايات  االإ���ش��اءة(،  �شدة  قيا�س  )اأج��ه��زة  لل�ش�ء  التعر�س  م��دة  قيا�س، 
للنظارات، نظارات، عد�شات عينية، اأدوات حتت�ي على عد�شات عينية، دروع وجه واقية للعمال، اآالت فاك�س، ك�ا�شف قطع النقد املزيفة، �شياجات 
مكهربة، اأجهزة تخمري )اأجهزة خمربية(، كبالت األياف ب�شرية، اأفالم ت�ش�ير �شينمائي معر�شة لل�ش�ء، اأجهزة قطع االأفالم، اأجهزة اإعداد 
اأفالم الت�ش�ير ال�شينمائي، اأفالم معر�شة لل�ش�ء، اأفالم اأ�شعة اإك�س معر�شة لل�ش�ء، مر�شحات )فالتر( لكمامات التنف�س،  مر�شحات )فالتر( 
حريق،  خمادات  احلريق،  �شد  اإن��ذار  اأدوات  الف�ت�غرايف(،  )للت�ش�ير  )فالتر(  مر�شحات  الف�ت�غرايف،  للت�ش�ير  البنف�شجية  ف���ق  االأ�شعة 
بطانيات اإخماد احلريق، ق�ارب اإطفاء احلريق، مالب�س واقية من احلريق، �شيارات اإطفاء ، �شالمل جناة من احلريق، اأجهزة اإطفاء احلريق، 
الف�ت�غرايف(،  )للت�ش�ير  وّما�شة  م�شابيح  االإطفاء،  لرجال  اأ�شب�شت��س  حاجبات  احلريق،  اإطفاء  خراطيم  ف�هات  احلريق،  اإطفاء  خراطيم 
اأ�ش�اء وّما�شة )اإ�شارات �ش�ئية(، اأجهزة اإ�شاءة وّما�شة )للت�ش�ير الف�ت�غرايف(، اأقرا�س مرنة، �شا�شات فل�رية، اأجهزة اإر�شال اإ�شارات �شباب 
غري متفجرة ، اأجهزة حتليل الغذاء، براويز )اإطارات( لل�شرائح ال�شفافة الف�ت�غرافية اأجهزة فح�س الدمغات الربيدية، اأجهزة قيا�س الرتدد، 
اأفران لال�شتخدام املخربي ، اأثاث م�شن�ع خ�شي�شاً للمختربات، اأ�شالك ان�شهار، م�شاهر، بل�رات غالينا )ك�ا�شف(، بطاريات غلفانية، خاليا 
غلفانية، غلفان�مرتات، مالب�س واقية من احلريق، اأدوات اختبار الغاز، حمددات قيا�س البنزين، اأجهزة قيا�س الغاز )اأجهزة قيا�س(، حمددات 
قيا�س، زجاج مغطى مب��شل كهربائي، اأواين زجاجية مدّرجة، اأجهزة تلميع )تزجيج( لل�ش�ر الف�ت�غرافية، نظام حتديد امل�ع العاملي ، قفازات 
يدوية  غري  اأطقم  للبطاريات،  �شفائح  امليل،  درج��ة  م�ؤ�شرات  الريا�شية،  لالألعاب  واقية  نظارات  احل����ادث،  من  لل�قاية  قفازات  للغ�ا�شن، 
واقية، خ�ذ  اأجهزة هلي�غرافية، خ�ذ  احل��رارة،  تنظيم  اأجهزة  الراأ�س،  �شماعات  )للت�شجيل(،  الكهر�ش�ئية  الروؤو�س  تنظيف  اأ�شرطة  لله�اتف، 
واقية لالألعاب الريا�شة، خ�ذة للرك�ب، حمددات اأطراف املالب�س، بطاريات ذات جهد عايل، اأجهزة عالية الرتدد، مما�شك للملفات الكهربائية، 
�ش�ر جم�شمة، اأب�اق للمكربات ال�ش�تية، خراطم اإطفاء احلرائق، �شاعات رملية، اأجهزة قيا�س كثافة ال�ش�ائل، اأجهزة قيا�س رط�بة اجل�، اأ�شاور 
مغناطي�شية م�شفرة لتحديد اله�ية، اأغلفة متييز لالأ�شالك الكهربائية، خي�ط متييز لالأ�شالك الكهربائية، بطاقات هّ�ية ممغنطة، اأجهزة 
كهربائية لالإ�شعال عن بعد، اأجهزة كهربائية لالإ�شعال عن بعد، اأجهزة قيا�س امليل، حا�شنات ال�شت�نبات البكترييا، م�ؤ�شرات الكّمية ، م�ؤ�شرات 
ال�شرعة، م�ؤ�شرات من�ش�ب املاء، ملفات حث )كهربائية(، بطاقات الدارات املتكاملة )بطاقات ذكية(، دارات متكاملة، اأجهزة ات�شال داخلي، اأجهزة 
ت�شغيل  اأوعية بطاريات، دالئل  اله�اء،  تاأين لي�شت ملعاجلة  اأجهزة  اإعداد ف�اتري،  اآالت  مات عك�شية )كهربائية(،  الكمبي�تر، مق�ِّ بينية الأجهزة 
الكهربائية،  ُجلَْب ت��شيل للكبالت  الكمبي�تر، �شناديق نغم )م��شيقية(، �شناديق ت��شيل )كهربائية(،  )اأدوات قيا�س(، �شناديق نغم الأجهزة 
اأجهزة ت�شجيل الكيل�مرتات للمركبات، اأطقم غري يدوية لله�اتف، واقيات ركب للعمال، مالب�س م�شن�عة خ�شي�شاً للمختربات، فرازات طرد 
)للت�ش�ير  املظلمة  للغرف  م�شابيح  للنب،  الن�عي  الثقل  قيا�س  اأج��ه��زة  اللنب،  كثافة  قيا�س  اأج��ه��زة  خمربية،  اأح���ا���س  للمختربات،  مركزي 
�شماكة  لقيا�س  اأدوات  طبية،  لغايات  لي�شت  ليزر  اأجهزة  �شغرية،  �شخ�شية  كمبي�تر  اأجهزة  ب�شرية،  ف�اني�س  �شحرية،  ف�اني�س  الف�ت�غرايف(، 
اأدوات الت�ش�ية، �ش�اخ�س الت�ش�ية )اأدوات  اأغطية عد�شات، عد�شات للت�ش�ير الف�ت�غرايف الفلكي، عد�شات ب�شرية، م�ازين للر�شائل،  اجللد، 
م�شح(، م�شت�يات )اأدوات حتديد اخلط�ط االأفقية(، اأحزمة اإنقاذ، ع�امات اإنقاذ، ثياب اإنقاذ، �شبكات اإنقاذ، اأجهزة ومعدات اإنقاذ، ط�افات اإنقاذ، 
لل�ش�ء،  ثنائية  �شمامات  لالإ�شارات(،  )اأدوات  املرور  اإ�شارات  لل�ش�ء،  )كهربائية(  )منظمات(  خافتات  ب�شرية(،  )األياف  ال�ش�ء  ت��شيل  األياف 
م�ؤ�شرات اإلكرتونية م�شدرة لل�ش�ء ، ك�ابح اإ�شاءة، بطاريات اإ�شاءة، مانعات �ش�اعق، مانعات �ش�اعق )ق�شبان(، حمددِّات )كهربائية(، اأقفال 
ات  كهربائية، م�شجالت )اأدوات قيا�س(، م�ؤ�شرات الفقد الكهربائي، مكربات �ش�ت، ف�اني�س �شحرية، و�شائط تخزين بيانات مغناطي�شية، م�شفرِّ
للزينة،  مغناطي�شات  مغناطي�شات،  مغناطي�شية،  اأ�شالك  مغناطي�شية،  اأ�شرطة  الكمبي�تر،  الأجهزة  مغناطي�شية  اأ�شرطة  وح��دات  مغناطي�شية، 
البحر،  عمق  حم��ددات  بحرية،  ب��شالت  ال�شائل،  اأو  الغاز  �شغط  قيا�س  اأجهزة  تعليمية(،  )اأجهزة  اإنعا�س  متاثيل  )ب�شرية(،  مكربة  نظارات 
ع�امات دليلية، مراقم حتديد )للنجارة(، اأقنعة للغ�ا�شن، اأقنعة واقية، �ش�اري لله�ائيات الال�شلكية، اأدوات واآالت فح�س امل�اد، اأدوات ر�شم 
هند�شي، مقايي�س، اأجهزة قيا�س، اأدوات قيا�س كهربائية، اأواين قيا�س زجاجية، اأدوات قيا�س، مالعق قيا�س، اإ�شارات اآلية، ميغاف�نات )م�شخمات 
بال�نات  الع�شكرية،  اأو  ال�شناعية  لالأغرا�س  معادن  ك�ا�شف  امل�شهر(،  )اأ�شالك  معدنية  �شبائك  من  اأ�شالك  زئبقية،  ت�ش�ية  م�ازين  �ش�تية(، 
دات قيا�س ميكرومرتي، ل�الب ميكرومرتية لالأدوات الب�شرية، ميكرومرتات  ر�شد ج�ي، اآالت ر�شد ج�ي، اأجهزة قيا�س، بندوالت اإيقاع ، حمدِّ
�شرائح  تقطيع  اأجهزة  )جماهر(،  ميكرو�شك�بات  املجهرية،  لل�شرائح  اأوعية  �شغرية،  بيانات  معاجلات  ميكروف�نات،  دقيقة(،  قيا�س  )اأجهزة 
دقيقة، عدادات اأميال للمركبات، مرايا للمعاينة، مرايا )ب�شرية(، اأجهزة امل�دم، اآالت عد وفرز النق�د، اأجهزة مراقبة كهربائية، �شا�شات عر�س 
)اأجزاء كمبي�تر(، برامج مراقبة )برامج كمبي�تر(، �شيارات اإطفاء، فاأرة )معدات معاجلة بيانات(، لبادات الفاأرة، �شناديق م��شيقية )�شناديق 
نغم( تدار بقطع النقد، اأجهزة واأدوات مالحية، اأجهزة اإ�شارة بحرية، اأجهزة مالحة للمركبات )كمبي�تر طبل�ين(، اأدوات مالحية، اإبر الأجهزة 
ت�شغيل االأ�شط�انات، الفتات ني�نية، �شبكات لل�قاية من احل�ادث، �شبكات اأمان، مالقط اأنفية للغ�ا�شن وال�شباحن، مفكرة يف �شكل كمبي�تر 
)اأجهزة  اأوّم��رتات  اأدوات ر�شد، مناقل ثمنية،  �شيئية )ب�شرية(،  اإطفاء احلريق، عد�شات  اإلكرتونية، ف�هات خراطيم  اإعالنات  �شغري، ل�حات 
قيا�س املقاومة باالأوم(، اأجهزة واأدوات ب�شرية، قارئات حروف ب�شرية، مكثفات ب�شرية، اأو�شاط تخزين بيانات ب�شرية، اأقرا�س ب�شرية، األياف 
اأ�شيل�غرافات  ب�شرية،  عد�شات  ب�شرية،  �شحرية  ف�اني�س  ب�شرية،  م�شابيح  ب�شرية،  �شلع  ب�شريات،  زج��اج  ال�ش�ء(،  ت��شيل  )فتائل  ب�شرية 
)را�شمات ذبذبية(، افران لال�شتخدام املخربي، اأجهزة نقل االأك�شجن، م�لدات االأوزون ، لبادات الفاأرة، عدادات ال�ق�ف، م�شارعات ج�شيمات، 
اأجهزة ملحقة بالكمبي�تر، بري�شك�بات  اإلكرتونية )وحدات عر�س ب�شري(،  اأقالم  عدادات اخلطى، ثق�ب مراقبة )عد�شات مكربة( لالأب�اب، 
)ف�ت�غرافية  ت�ش�ير  اآالت  الف�ن�غراف،  اأ�شط�انات  البنزين،  قيا�س  حم��ددات  احلجم،  �شغرية  م�شجالت  مرئية(،  غري  مراقبة  )مناظري 
واإلكرتو�شتاتية وحرارية(، اأجهزة جتفيف لل�ش�ر الف�ت�غرافية، اأجهزة تزجيج زجاجي لل�ش�ر الف�ت�غرافية، اأجهزة تركيز لل�شرائح ال�شفافة 
الف�ت�غرافية، براويز )اإطارات( لل�شرائح ال�شفافة الف�ت�غرافية ، ف�ت�مرتات )اأجهزة قيا�س �ش�ئية(، اأجهزة اإر�شال ال�ش�ر تلغرافياً، خاليا 
كهربائية �ش�ئية، اأجهزة واأدوات للعل�م الفيزيائية، نظارات اأنفية، علب للنظارات االأنفية، �شال�شل للنظارات االأنفية، اأ�شرطة للنظارات االأنفية، 
)للت�ش�ير  املعتمة  ال�شفائح  حامالت  ال�شط�ح،  قيا�س  اأجهزة  م�شح(،  )اأدوات  م�شت�ية  م�شح  ل�حات  م�س،  اأنابيب  االأنفية،  للنظارات  �شنادات 
الف�ت�غرايف(، �شفائح للبطاريات، م�شغالت االأقرا�س الفيدي�ية الرقمية، اأجهزة ر�شم خط�ط بيانية، ق�اب�س وماآخذ واأدوات ت��شيل اأخرى 
اإلكرتونية م�شيئة، مقايي�س اال�شتقطاب، م�شغالت  )و�شالت كهربائية(، �شاق�ل، خي�ط الفادن )خي�ط ال�شاق�ل(، حا�شبات جيب، م�ؤ�شرات 
و�شائط حمم�لة، ه�اتف حمم�لة، م�ازين دقيقة، اأجهزة قيا�س دقيقة، حمددات قيا�س ال�شغط، م�ؤ�شرات اأوت�ماتيكية تبن انخفا�س ال�شغط 
يف اإطارات املركبات ، �شدادات م�ؤ�شرات ال�شغط لل�شمامات، م�ؤ�شرات ال�شغط، اأجهزة قيا�س ال�شغط، ل�حات دارات مطب�عة، دارات مطب�عة، 
طابعات ت�شتخدم مع اأجهزة الكمبي�تر، منا�شري )ب�شرية(، جم�شات لالأغرا�س العلمية، معاجلات )وحدات معاجلة مركزية(، برامج كمبي�تر 
اأ�شعة  اأجهزة واقية من  اأجهزة عر�س، �شا�شات عر�س،   ، األعاب كمبي�تر، برامج م�شجلة لت�شغيل الكمبي�تر  )برجميات قابلة للتنزيل(، برامج 
اأقنعة واقية، بذالت  الريا�شية،  ال�شخ�شي، خ�ذ واقية، خ�ذ واقية لالألعاب  اأجهزة واقية من احل�ادث لال�شتخدام  اإك�س لي�شت لغايات طبية، 
واقية للطيارين، اأدوات واقية من التغري املفاجئ يف الفلطية، مناقل )اأدوات قيا�س(، من�ش�رات اإلكرتونية قابلة للتنزيل، اآالت مكتبية للبطاقات 
للت�ش�ير  جتفيف  منا�شب  الكمية،  م���ؤ���ش��رات  امل��رت��ف��ع��ة(،  احل���رارة  درج���ات  قيا�س  )اأج��ه��زة  ب��ريوم��رتات  ل��الأج��را���س،  كّبا�شة  اأزرار   ، املخرمة 
اأجهزة  اإ�شعاعية لالأغرا�س ال�شناعية،  ، �شا�شات عر�س  اإ�شعاعية لالأغرا�س ال�شناعية  اأجهزة  اأجهزة نداء ال�شلكي،  اأجهزة رادار،  الف�ت�غرايف، 
رادي�، اأجهزة رادي� للمركبات، تلغرافات ال�شلكية، ه�اتف ال�شلكية، اأجهزة اأمان حلركة مرور ال�شكك احلديدية، اأجهزة حتديد املدى، قارئات 
اإبر  اأجهزة لتغيري  �شيفرات االأعمدة، قارئات )معدات معاجلة بيانات(، قارئات حروف ب�شرية، م�شتقبالت �شمعية وب�شرية، �شماعات ه�اتف، 
من  لل�قاية  تلب�س  عاك�شة  اأقرا�س  )كهربائية(،  خمف�شات  امل�شافات،  ت�شجيل  اأجهزة  اأ�شط�انات،  ت�شغيل  اأجهزة  اال�شط�انات،  ت�شغيل  اأجهزة 
كهربائية  )خافتات(  كهربائية، منظمات  تنظيم  اأجهزة  النقد،  ت�شجيل  اآالت  كا�شرة،  تل�شك�بات  االنك�شار،  معامل  قيا�س  اأجهزة  امل��رور،  ح���ادث 
اأجهزة حتكم عن بعد، من�شاآت كهربائية للتحكم عن بعد   ، الف�ت�غرايف(  الكامريات )للت�ش�ير  ِّالت كهربائية، معتقات م�شراع  لل�ش�ء، ُمرح�
بالعمليات ال�شناعية، اأجهزة اإلكرتوديناميكية للتحكم عن بعد بنقاط ال�شكك احلديدية، اأجهزة اإلكرتوديناميكية للتحكم عن بعد باالإ�شارات، 
مقاومات كهربائية ، اأجهزة تنف�س لرت�شيح اله�اء، اأجهزة تنف�س، بخالف امل�شتخدمة للتنف�س اال�شطناعي، اأقنعة تنف�س ، بخالف امل�شتخدمة 
اأوعية  تعليمية(،  )اأجهزة  اإنعا�س  الريا�شية، متاثيل  االألعاب  ومعدات  املركبات  ملقاعد  امل�شتخدمة  ، بخالف  اأمان  ك�ابح  اال�شطناعي،  للتنف�س 
ق�شبان  للطرق،  اآلية  اأو  �ش�ئية  اإ���ش��ارات  للرك�ب،  خ���ذات  التيار(،  )ناظمات  ري��شتات  دورات،  ع���دادات  التقطري،  الأوع��ي��ة  منا�شب  تقطري، 
للم�شتك�شفن حتت املاء، �ش�اخ�س )اأدوات م�شح)، م�شاطر )اأدوات قيا�س(، م�شاطر )اأدوات قيا�س(، اأجهزة قيا�س ال�شّكر، ِ�شباك اأمان، ك�ابح اأمان، 
اأقمار   ، اأجهزة مالحية لالأقمار ال�شناعية  اأجهزة قيا�س املل�حة،  اأمان،  بخالف امل�شتخدمة ملقاعد املركبات ومعدات االألعاب الريا�شة، م�شمع 
لرجال  اأ�شب�شت��س  حاجبات  بيانات(،  معاجلة  )معدات  ما�شحات  قبانية(،  )م���ازي��ن  ذراعية  م�ازين  م���ازي��ن،  العلمية،  لالأغرا�س  �شناعية 
االإطفاء، �شا�شات للحفر الف�ت�غرايف، �شا�شات )للت�ش�ير الف�ت�غرايف(، حمددات قيا�س الل�لبة الداخلية، �شبه م��شالت، اأجهزة قيا�س اإرتفاع 
)للت�ش�ير  الكامريات  م�شراع  معتقات  واحل��ري��ق،  واالإ���ش��ع��اع  احل����ادث  من  لل�قاية  اأح��ذي��ة  الكهربائية،  للكبالت  اأغلفة   ، الطائرة  االأج�شام 
الف�ت�غرايف(، م�شراع الكامريا )للت�ش�ير الف�ت�غرايف(، تل�شك�بات ت�ش�يب لالأ�شلحة النارية، اأجرا�س اإ�شارة، ف�اني�س اإ�شارة، ع�امات اإ�شارة، 
ل�حات اإ�شارة م�شيئة اأو اآلية، �شّفارات اإ�شارة، اإ�شارات م�شيئة اأو اآلية، اأجهزة اإر�شال اإ�شارات اإلكرتونية، اإ�شارات �ش�ئية، اأجهزة متثيلية للقيادة 
اأجهزة عر�س  الكهربائية، فرجارات قيا�س منزلقة،  للكبالت  ُجلَْب ت��شيل  �شماكة اجلل�د،  لقيا�س  اأجهزة  اإن��ذار،  باملركبات، �شّفارات  والتحكم 
الدخان،  ك�ا�شف  املتكاملة(،  ال��دارات  بطاقات   ( ذكية  بطاقات  امليل،  م�ؤ�شرات  الف�ت�غرايف(،  )للت�ش�ير  �شرائح  اإنزالقية،  م�شاطر  ال�شرائح، 
ق�اب�س وماآخذ واأدوات ت��شيل اأخرى )و�شالت كهربائية(، ج�ارب تدفاأ كهربائياَ، برجميات كمبي�تر )م�شجلة(، بطاريات �شم�شية ، خ�ذ عمال 
الِلحام، �شمامات ت�شغل مبلفات ل�لبية )مفاتيح كهرومغناطي�شية(، اأجهزة �شرْب بال�شدى، اأجهزة اإنذار �ش�تية ، معدات حتديد م�شدر ال�ش�ت، 
اأجهزة ت�شجيل ال�ش�ت ، حامالت لت�شجيل ال�ش�ت، اأقرا�س ت�شجيل ال�ش�ت، اأ�شرطة ت�شجيل ال�ش�ت، اأجهزة ن�شخ ال�ش�ت، اأجهزة نقل ال�ش�ت، 
اأجهزة واآالت �شرْب االأعماق، اأثقال ر�شا�شية خلي�ط ال�شرْب، خي�ط ال�شرْب، واقيات من ال�شرر، اأنابيب للتخاطب، علب للنظارات ، اأطر للنظارات 
�شبط  اأجهزة  طيفي(،  )مك�شاف  �شبكرتو�شك�بات  اأجهزة  طيفي(،  )خمطاط  �شبكرتوغراف  اأجهزة  )ب�شرية(،  نظارات  للنظارات،  عد�شات   ،
اأجهزة  ال�شرعة الأجهزة ت�شغيل اال�شط�انات،  الف�ت�غرايف(، منظمات  ال�شرعة )للت�ش�ير  اأجهزة قيا�س  ال�شرعة،  ال�شرعة للمركبات، م�ؤ�شرات 
قيا�س تق��س العد�شات، م�ازين ت�ش�ية كح�لية، بكرات لف )للت�ش�ير الف�ت�غرايف(، نظارات واقية لالألعاب الريا�شية، خ�ذ واقية لالألعاب 
الف�ت�غرايف،  الت�ش�ير  الأجهزة  منا�شب  الربيد،  اأختام  مراقبة  اأجهزة  امل�شرح،  اإ�شاءة  منظمات  احلريق،  من  لل�قاية  ر�س  �شبكات  الريا�شية، 
اأجهزة  �شخ�شية،  �شتريي�هات  رافعة،  حم���الت  للمركبات،  اآلية  قيادة  اأجهزة  ذراع��ي��ة(،  )م���ازي��ن  قبانية  م�ازين  للمحركات،  ت�شغيل  كبالت 
ت�شغيل  الأجهزة  اإب��ر  ال�ش�ت،  ت�شجيل  اأ�شرطة  املخربية،  للتجارب  تقطري  وح��دات   ، �شتريي��شك�بية  اأجهزة  جم�شم(،  )منظار  �شتريي��شك�ب 
م�ازين  م�شاحة،  معدات  م�شاحة،  �شال�شل  م�شاحة،  واأدوات  اأجهزة  �شم�شية،  نظارات  الكربيت(،  قيا�س  )اأجهزة  �شلفيت�ميرتات  اال�شط�انات، 
للم�شاحن، ل�حات مفاتيح كهربائية، �شناديق مفاتيح )كهربائية(، مفاتيح كهربائية، تاك�مرتات )اأجهزة قيا�س ال�شرعة الزاوّية(، م�شجالت 
اأجهزة  االأج���رة،  �شيارات  ع��دادات  املغناطي�شية،  لال�شرطة  التمغنط  اإزال��ة  اأجهزة  الكمبي�تر،  الأجهزة  مغناطي�شية  اأ�شرطة  وح��دات  �شريطية، 
تعليمية، واقيات اأ�شنان، اأ�شالك تلغرافات، تلغرافات )اأجهزة(، اأجهزة قيا�س املدى، اأجهزة هاتف، �شماعات ه�اتف، ميكروف�نات ه�اتف، اأ�شالك 
ه�اتف، ه�اتف حمم�لة، طابعات عن بعد، ملقنات عن بعد، قاطع للتيار الكهرباي عن ُبعد، تل�شك�بات، تل�شك�بات ت�ش�يب لالأ�شلحة النارية ، 
اأنابيب اختبار،  طابعات عن بعد ، اأجهزة تلفزي�ن، ماكينات �شراف اآيل اأوت�ماتيكية ، م�ؤ�شرات درجة احلرارة ، طرفيات ت��شيل )كهربائية(، 
�شمامات  ك��ه��روح��راري��ة،  اأنابيب  ال��زواي��ا(،  لقيا�س  )اأج��ه��زة  ثي�دوليتات  ال�شرقة،  ملنع  كهربائية  اأج��ه��زة  طبية،  لغايات  لي�شت  اختبار  اأج��ه��زة 
كهروحرارية ، ثريم�مرتات )م�ازين حرارة( لي�شت لغايات طبية، ثريم��شتات )منظمات احلرارة(، ثريم��شتات للمركبات ، عدادات االأ�شنان، 
خي�ط متييز لالأ�شالك الكهربائية، م�زعات تذاكر، �شاعات الدوام )اأدوات ت�شجيل الزمن(، اأجهزة ت�شجيل الزمن، مفاتيح زمنية اأت�ماتيكية، 
م�ؤ�شرات اأوت�ماتيكية تبن اإنخفا�س ال�شغط يف اإطارات املركبات، اأذرع �ش�تية الأجهزة ت�شغيل اال�شط�انات، اآالت اجلمع الكلي، اأقرا�س عاك�شة 
اأجهزة  اإ�شارات(، حم�الت )كهربائية(، ترانز�شت�رات )اإلكرتونية)،  اإر�شال  (اأدوات  اأجهزة االإ�شارات ال�ش�ئية  تلب�س لل�قاية من ح�ادث املرور، 
اأجهزة  الف�ت�غرايف(،  )للت�ش�ير  �شرائح  ُبعد(،  عن  )لالإت�شال  اإر�شال  اأجهزة  ُبعد(،  عن  )لالإت�شال  اإر�شال  اأجهزة   ، اإلكرتونية  اإ�شارات  اإر�شال 
بخالف  كهربائية  تفريغ  اأنابيب  للكامريات،  الق�ائم  ثالثية  منا�شب  ال��ق���ائ��م،  ثالثية  منا�شب  جميبة،  مر�شلة  اأج��ه��زة  ال�شرائح،  عر�س 
امل�شتخدمة لالإ�شاءة، م�ؤ�شرات اأوت�ماتيكية ُتبن اإنخفا�س ال�شغط يف اإطارات املركبات، اأجهزة قيا�س كثافة الب�ل، م�شغل وم�شي لناقل تتابعي 
قيا�س  اأجهزة  كهرومغناطي�شية(،  )مفاتيح  ل�لبية  مبلفات  ت�شغل  �شمامات  )للرادي�(،  مفّرغة  �شمامات  التفريغ،  قيا�س  حم��ددات   ، م�شرتك 
التغاير املغناطي�شي، مثلثات حتذير من عطل املركبات، اأجهزة رادي� للمركبات ، اأجهزة مالحية للمركبات )اأجهزة مالحة تدار بالكمبي�تر(، 
�شا�شات  فيدي�،  م�شجالت  الفيدي�،  األعاب  تخزين  لفافات  فيدي�،  اأ�شرطة  الر�شا�س،  من  واقية  �شدارات  الدقة(  متناهية  )مقايي�س  ورنيات 
التغري  واقية من  اأدوات   ، للمركبات  الفلطية  اللزوجة، منظمات  قيا�س  اأجهزة  ف�ت�غرافية،  بات  فيدي�، م�ش�ِّ اأ�شرطة  فيدي�،  فيدي�، ه�اتف 
الر�شا�س، نظارات  �شيليك�نية(، �شدارات واقية من  اأق��رتاع، رقاقات )�شرائح  اآالت  الفلطية(،  الفلطية، ف�لتمرتات )اأجهزة قيا�س  املفاجئ يف 
اأجهزة  اأح�ا�س غ�شيل )للت�ش�ير الف�ت�غرايف(، م�ؤ�شرات من�ش�ب املاء،  م�اراة )حماية(، ه�اتف ال�شلكية، مثلثات حتذير من عطل املركبات، 
قيا�س الط�ل امل�جي، ج�ش�ر قبانية، اأجهزة واأدوات وزن، اآالت وزن اأثقال، �شفارات اإنذار ، خماريط الريح لتبن اإجتاه الريح، م��شالت اأ�شالك 
)كهربائية(، �ش�اري لله�ائيات الال�شلكية، اأ�شالك كهربائية، اأ�شالك من �شبائك معدنية )اأ�شالك اإن�شهار(، اأ�شالك ه�اتف ، معاجلات كلمات، 
معر�شة  اإك�س  اأ�شعة  اأف��الم  طبية،  لغايات  لي�شت  اإك�س  اأ�شعة  جهاز  الكمبي�تر،  اأجهزة  مع  لال�شتخدام  ر�شغ  م�شاند  للعمال،  واقية  وجه  دروع 
اإك�س لي�شت  اأ�شعة  اأجهزة ومعدات الإنتاج  اإك�س لي�شت لغايات طبية،  اأ�شعة  اأنابيب  اإك�س بخالف امل�شتخدمة لغايات طبية،  اأ�شعة  لل�ش�ء، �ش�ر 

لغايات طبية، اأجهزة واقية من اأ�شعة اإك�س لي�شت لغايات طبية.
ال�اق�عة بالفئة: 9

و�شف العالمة: الكلمة "emoji" بالالتينية. 
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 
)30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30  اأغ�سط�ض 2017 العدد 12110

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ 
الهبة للملكية الفكرية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 268094    بتاريخ :  2017/2/12
با�ش��م: اإمي�جي كمباين جي اأم بي اأت

وعن�انه: نكلينربويت�شر �شرتا�شي 52-54 يف 40667 مريب��س، اأملانيا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اأخرى،  ال���اردة يف فئات  امل�اد غري  املقلدة واملنتجات امل�شن�عة من هذه  اجلل�د املدب�غة واجلل�د املدب�غة 
اأو املدب�غة، ال�شناديق واحلقائب ال�شفرية ، املظالت وال�شما�شي والع�شي، ال�شياط  جل�د احلي�انات اخلام 
ت�شلق اجلبال، جل�د حي�انات، حقائب �شغرية، حقائب ظهر، حقائب  وال�شروج،  ع�شي  واأطقم احلي�انات 
)اأكيا�س واأجربة( جلدية للتعبئة، حقائب للتخييم، حقائب للمت�شلقن، حقائب للريا�شة ، حقائب لل�شيد 
)ل�ازم لل�شيد(، حقائب مالب�س �شفرية، اأكيا�س م�شبكة للت�ش�ق، اأكيا�س علف، اأحزمة كتف جلدية، اأحزمة 
جلدية، حقائب لل�شاطئ، اأحزمة كتف جلدية، �شكائم اللجام للحي�انات )اأطقم للحي�انات(، غّمامات للخي�ل 
)اأطقم للحي�انات(، غّمامات للخي�ل )اأطقم للحي�انات(، �شناديق جلدية للقبعات، �شناديق جلدية اأو من 
جلدية،  حمافظ  �شغرية،  جلامات  للحي�انات(،  )اأطقم  جلامات  مفلكن،  ليف  من  �شناديق  جلدية،  األ���اح 
للبطاقات )حمافظ جيب(، حمافظ  خ��ي��زران، حمافظ  )اأج���زاء من جل�د غري مدب�غة(، ع�شي  اأروق���ات 
�شال�شل  م�شبكة من  ما�شية، جزادين  �شياط، جل�د  للن�اب�س،  اأغطية جلدية  األ���اح جلدية،  اأو من  جلدية 
االأليفة،  للحي�انات  مالب�س  جلدية،  ذقن  �شي�ر  التنظيف،  الأغرا�س  امل�شتخدمة  بخالف  ال�شم�اه  جل�د   ،
اأط�اق للحي�انات، اأغطية جلدية لالأثاث، اأغطية من جل�د احلي�انات )فرو احلي�انات(، اأغطية للحي�انات، 
اأكيا�س جلدية للتعبئة، مرابط لل�شروج، جتهيزات  اأغطية مظلية، جل�د مدب�غة،  اأغطية ل�شروج اخلي�ل، 
الأطقم احلي�انات، هياكل للمظالت اأو ال�شما�شي، هياكل حقائب اليد، فرو، اأغطية جلدية لالأثاث، زخارف 
جلدية لالأثاث، جل�د من الفرو، حقائب لل�شيد )ل�ازم لل�شيد(، حقائب مالب�س �شفرية ، جل�د الأدوات طرق 
الذهب، اأمعاء �شنع ال�شجق، ر�شن للحي�انات، هياكل حقائب اليد، حقائب يد، مقاب�س للحقائب ال�شفرية، 
مقاب�س للع�شي، ل�ازم الأطقم احلي�انات ، اأطقم حي�انات، �شي�ر الأطقم احلي�انات، �شي�ر الأطقم احلي�انات، 
�شناديق جلدية للقبعات، حقائب للجن�د ، عذارات، بطانيات للخي�ل، اأط�اق للخي�ل، حدوات غري معدنية 
، جل�د تقليد، حم�ّالة االأطفال، علب مفاتيح ، جلد اجلدي، واقيات لركب اخلي�ل، خمرمات جلدية، مق�د 
جلدي للحي�انات، ر�شن جلدي، جلد تقليد، مق�د جلدي للحي�انات، ر�شن جلدي، �شي�ر كتف جلدية، �شي�ر 
جلدية، �شي�ر جلدية، ِحبال جلدية، خي�ط جلدية، جل�د م�شنعة اأو �شبه م�شنعة، األ�اح جلدية، �شري الركاب، 
فرو اخللد )جلد تقليد(، ع�شي ت�شلق اجلبال، �شناديق م��شيقية، كمامات الأف�اه احلي�انات، اأكيا�س م�شبكة 
)اأكيا�س علف(، لبادات ل�شروج اخلي�ل، �شما�شي، جل�د غري مدب�غة، مالب�س للحي�انات  ايل  للت�ش�ق، خَمَ
االأليفة، حمافظ جيب، حقائب حلمل االأطفال ، جرابات جلدية للحزم، جزادين، اأعنة، دعامات للمظالت 
ل�شروج  لبادات  �شروج،  �شروج،  هياكل  اخلي�ل،  ل�شروج  قما�س  ظهر،  حقائب  للرك�ب،  �شروج  ال�شما�شي،  اأو 
�شي�ر  ت�ش�ق،  اأكيا�س  مدر�شية،  حقائب  مدر�شية،  حقائب  ال�شجق،  ل�شنع  اأمعاء  مدر�شية،  حقائب  اخلي�ل، 
بخالف  ال�شم�اه  جل�د  ما�شية،  جل�د  حي�انات،  جل�د  الذهب،  طرق  جل�د  للزالجات،  �شي�ر  جلدية،  كتف 
حقائب  اجلن�د،  ملعدات  �شي�ر  االأطفال،  حم�ّاالت  االأطفال،  حلمل  حقائب  التنظيف،  الأغرا�س  امل�شتخدمة 
اأجزاء  اِلركاب،  اِلركاب، �شي�ر  اأغطية جلدية للن�اب�س ال�شفائحية، ع�شي ت�شلق اجلبال، �شي�ر   ، للريا�شة 
مطاطية لِلركاب، اأحزمة للزالجات، اأحزمة ملعدات اجلن�د، �شي�ر الأطقم احلي�انات، �شي�ر جلدية، �شي�ر كتف 
جلدية، �شي�ر جلدية )لل�شروج(، مقاب�س للحقائب ال�شفرية، حقائب �شفرية، خي�ط جلدية،اأكيا�س جلدية 
لالأدوات )بحيث تك�ن فارغة(، �شي�ر )الأطقم احلي�انات(، حقائب �شفرية، عدة �شفرية )م�شن�عات جلدية(، 
اأغطية مظالت، مقاب�س  �شفرية(،  �شفرية، زخارف جلدية لالأثاث، �شناديق ثياب )حقائب  �شناديق ثياب 
للمظالت، دعامات للمظالت اأو ال�شما�شي، حلقات مظالت، ع�شي مظالت، مظالت، حقائب �شغرية �شفرية، 
�شمامات جلدية، حقائب �شغرية مل�شتح�شرات التجميل )غري جمهزة(، مقاب�س ع�شي اخليزران، مقاب�س 

ع�شي، ق�اعد ع�شي، ع�شي، حمافظ جيب، حقائب ت�ش�ق ذات عجالت، �شياط.
ال�اق�عة بالفئة: 18

و�شف العالمة: الكلمة "emoji" بالالتينية. 
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30  اأغ�سط�ض 2017 العدد 12110

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ 
الهبة للملكية الفكرية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 268101   بتاريخ :  2017/2/12
با�ش��م: اإمي�جي كمباين جي اأم بي اأت

وعن�انه: نكلينربويت�شر �شرتا�شي 52-54 يف 40667 مريب��س، اأملانيا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

البرية )�شراب ال�شعري( واملياه املعدنية والغازية وغريها من امل�شروبات غري الكح�لية، م�شروبات م�شتخل�شة من الف�اكه 
حليب  الغازية  املياه  لتح�شري  م�شتح�شرات  غازية   مياه  امل�شروبات  لعمل  اأخ��رى  وم�شتح�شرات  �شراب  الف�اكه،  وع�شائر 
الل�ز )م�شروب( م�شروب االأل�ة فريا غري الكح�يل م�شروبات فاحتة لل�شهية غري كح�لية برية ماء ال�شعري م�شروبات غري 
كح�لية م�شتح�شرات لتح�شري امل�شروبات م�شروبات م�شل اللنب ع�شري تفاح غري كح�يل ك�كتيالت غري كح�لية اأقرا�س 
كح�لية  غري  ف�اكه  خال�شات  امل�شروبات   لتح�شري  خال�شات  الف�ارة  للم�شروبات  م�شاحيق  الف�ارة  للم�شروبات  حمالة 
عنب  ع�شري  زجنبيل  برية  زجنبيل  جعة  كح�يل  غري  ف�اكه  �شراب  ف�اكه  ع�شائر  كح�لية  غري  ف�اكه  ع�شري  م�شروبات 
اأ�شا�شها الع�شل خال�شات ح�شي�شة الدينار لتح�شري البرية م�شروبات ت�اترية ع�شري  غري خممر م�شروبات غري كح�لية 
ف�اكه م�شروب غري كح�يل حم�شر من حب�ب اجلاودار ليم�نا�شة م�شتح�شرات لتح�شري م�شروب الليكي�ر الكح�يل ماء 
ال�ش�داين )م�شروب غري  الف�ل  )م�شروب( حليب  الل�ز  �شعري منبت )ملت( حليب  ماء  �شعري منبت )ملت(  الليثيا برية 
كح�يل( مياه معدنية )م�شروبات( م�شتح�شرات لتح�شري املياه املعدنية ع�شري عنب رحائق ف�اكه غري كح�يل م�شروبات 
اأ�شا�شها الع�شل  غري كح�لية خال�شات ف�اكه غري كح�لية م�شروبات ع�شري ف�اكه غري كح�لية م�شروبات غري كح�لية 
للم�شروبات  م�شاحيق  كح�يل(  غري  )م�شروب  ال�ش�داين  الف�ل  حليب  ال��ف���ارة  للم�شروبات  حم��الة  اأق��را���س  الل�ز  �شراب 
الف�ارة �شراب الف�شاغ )م�شروب غري كح�يل(، ماء معدين ف�ار �شربات )م�شروبات( ماء ال�ش�دا �شربات )م�شروبات( ع�شري 
الينابيع( ع�شري طماطم  ال�شحية )ماء  ال�شرب  الليم�نادا مياه  لعمل  فاكهة مركز  امل�شروبات ع�شري  لعمل  فاكهة مركز 
ال�شحية )ماء  ال�شرب  الليثيا مياه طبيعية ف�ارة مياه )م�شروبات( مياه  )م�شروبات(ع�شري خ�شراوات )م�شروبات( ماء 

ال�اق�عة بالفئة: 32 الينابيع( م�شروبات م�شل اللنب. 
و�شف العالمة: الكلمة "emoji" بالالتينية. 

اال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 

، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�سط�ض 2017 العدد 12110

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم: 270437         بتاريخ : 2017/03/28
با�ش��م: داي�شينج ك�رب�ري�شن

وعن�انه:  26، ت�شين�ه�-ديرو، دونغدمي�ن-ج�، �شي�ل، ك�ريا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الت�ابل؛ منتجات ال�ش�ك�الته؛ احلب�ب امل�شق�لة؛ الطحن للطعام؛ الن�شا للطعام؛ دقيق القمح؛ الطحن 
الك�رية  الطريقة  على  الزالبية  امل�شنعة؛  احلب�ب  رقائق  من  امل�شن�عة  املنتجات  القلي؛  م�شح�ق  للقلي؛ 
املخمر  احل��ار  الفلفل  معج�ن  مع  املقلية  االأرز  كعكة  من  اأ�شا�شا  تتك�ن  التي  املطب�خة  االأطباق  )م��ان��دو(؛ 
)ت�ب�كي(؛ املعكرونة؛ ال�شعرية اأو الن�دلز؛ املعكرونة  اأو ال�شباغيتي؛ ال�شعرية ال�شينية؛ معكرونة احلنطة 
الك�رية )ناينج - مي�ن(؛ ح�شاء  ال�ش�داء  املعكرونة احلنطة  العادية؛  املعكرونة  اأودون؛  املعكرونة  ال�ش�داء؛ 
ال�شعري؛ ح�شاء معكرونة املاأك�الت البحرية حار مع االأرز؛ ح�شاء االأرز؛ املكرونة �شريعة التح�شري؛ حب�ب 
االإفطار؛ البيتزا؛ الهت دوج )النقانق يف لفافة اخلبز(؛ االأرز يقدم مع اإ�شافات يف كاأ�س؛ ق�شرة االأرز مطه� 
)ن�رونغجي(؛ البا�شتا؛ ال�شعري لال�شتهالك الب�شري؛ احلل�يات؛ الكيك اأو الكعك؛ فطرية ال�شينية حم�ش�ة 
ال�شكر )ه�نتيبك(؛ مكروين )حل�ى(؛ احلل�يات الب�دينج؛ حل�ى؛ الب�ظة )اي�س كرمي(؛ تارت؛ الفطائر؛ 
ت�يف االأرز؛ ال�شكر للطعام؛ املحليات الطبيعية؛ �شراب الن�شا )للطعام(؛ ال�شكر؛ �شكر الف�اكه؛ قليل ال�شكاريد 
الف�ل )اجني�ليم(؛ �شل�شة  املغلفة مع م�شح�ق  الدبق  املدق�ق  االأرز  كعكة  االأرز؛  الطهي؛ كعك  الأغرا�س 
ال�ش�يا ومعج�ن ال�ش�يا لف�ل؛ معج�ن الفلفل احلار املخمر )ج�ت�ش�جاجن(؛ معج�ن ف�ل ال�ش�يا )بهار(؛ 
معج�ن الف�ل املتبل؛ عجينة �ش�داء ل�شل�شة املعكرونة )جا جانغ(؛ معج�ن ف�ل ال�ش�يا ال�شيني )ت�ش�ن 
جانغ(؛ �شل�شة ال�ش�يا؛ معج�ن ف�ل ال�ش�يا املخمرة )ت�ش�جن�ج-جانغ(؛ حلم ال�شلع ب�شل�شة املارينيد؛ 
�شل�شات  خ��ل؛  ال�شل�شات؛  املخمرة؛  الت�ابل  الكيميائية؛  الت�ابل  املارينيد؛  ب�شل�شة  امل�ش�ي  البقر  حلم 
)الت�ابل(؛  الكاري  )ال��ت���اب��ل(؛  احل��ار  الفلفل  م�شح�ق  ب��ه��ارات،  )�شل�شة(؛  الكات�شب  ماي�نيز؛  لل�شلطة؛ 
وجبة اخلردل؛ م�شح�ق الفلفل؛ م�شح�ق الزجنبيل )الت�ابل(؛ الت�ابل م�شح�ق الفجل الياباين )م�شح�ق 
قه�ة؛  ال���ذرة؛  ال�شاي  ال�شعري؛  �شاي  �شاي؛  حمنك؛  ملح  الطعام؛  ملح  )ب��ه��ار(؛  امل��ف��روم  الث�م  ال��شابي(؛ 

امل�شروبات على اأ�شا�س ال�شاي؛ املثلجات ال�شاحلة لالأكل؛ اللح�م املخرمة لالأغرا�س املنزلية؛ االأرز املقلي
بالفئة: 30

و�شف العالمة: عبارة O’food  مكت�بة باحرف التينية بالل�ن الكحلي الغامق على ي�شارها كلمات باللغة 
الك�رية بالل�ن اال�ش�د ف�قها ر�شمة �شبه دائرة بالل�نن االزرق واال�شفر واال�ش�د

 اال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  30  اأغ�سط�ض 2017 العدد 12110
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ 
الهبة للملكية الفكرية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 268100   بتاريخ :  2017/2/12
با�ش��م: اإمي�جي كمباين جي اأم بي اأت

وعن�انه: نكلينربويت�شر �شرتا�شي 52-54 يف 40667 مريب��س، اأملانيا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

وامل�شتح�شرات  الدقيق  وال�شاغ�؛  التابي�كا  االأرز؛  اال�شطناعية؛  والقه�ة  والكاكاو  وال�شاي  القه�ة 
امل�شن�عة من احلب�ب؛ اخلبز والفطائر واحلل�يات؛ احلل�يات املثلجة؛ ع�شل النحل والع�شل االأ�ش�د؛ 
اخلمرية وم�شح�ق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�شل�شات )الت�ابل(؛ البهارات؛ الثلج فلفل حل� 
حل�ى ل�ز عجينة ل�ز يان�ش�ن م�شتح�شرات عطرية للطعام قه�ة ا�شطناعية م�شح�ق اخلبيز �ش�دا 
اخلبيز )بيكرب�نات ال�ش�دا الأغرا�س الطه�( �شعري مطح�ن �شعري مق�شر دقيق ال�شعري دقيق البق�ل 
اأ�شا�شها  م�شروبات  الكاكاو  اأ�شا�شها  م�شروبات  ال�ش�ك�التة  اأ�شا�شها  م�شروبات  البرية  خل  نحل  �شمع 
القه�ة منكهات للم�شروبات بخالف الزي�ت العطرية )منكهات( م�شروبات اأ�شا�شها ال�شاي بيكرب�نات 
ال�ش�دا الأغرا�س الطه� )�ش�دا اخلبيز( ع�امل متا�شك الب�ظة )مثلجات �شاحلة لالأكل( ب�شك�يت 
خبز خبز زجنبيل خبز اإفرجني لب خبز كعك عجينة كيك م�شح�ق كيك كيك منكهات للكيك بخالف 
الكرف�س  نكهة  )ح��ل���ى(   كراميل  املخللة  الُكرب  نبات  براعم  حل�ى*  اأرز  اأق��را���س  العطرية  الزي�ت 
م�شتح�شرات احلب�ب وجبات خفيفة اأ�شا�شها احلب�ب برغر جبنة )�شاندوي�شات( علكة* هندبا برية 
)بدائل للقه�ة( رقائق )منتجات حب�ب( �ش�ك�التة م�شروبات �ش�ك�التة مع حليب م�شروبات اأ�شا�شها 
امليالد مقبالت هندية )ت�ابل( قرفة  اأ�شجار عيد  لتزين  الت�شاوت�شاو )ت�ابل( حل�يات  ال�ش�ك�التة 
)بهار(، كب�س قرنفل )بهار( كاكاو م�شروبات كاكاو مع حليب منتجات كاكاو م�شروبات اأ�شا�شها الكاكاو 
قه�ة قه�ة ا�شطناعية م�شروبات قه�ة مع حليب منكهات للقه�ة م�شتح�شرات نباتية ت�شتخدم كبدائل 
للقه�ة قه�ة غري حمم�شة م�شروبات اأ�شا�شها القه�ة ت�ابل حل�يات حل�يات لتزين اأ�شجار عيد امليالد 
كعك حملى ملح رقائق ذرة دقيق ذرة دقيق ذرة ذرة، مطح�نة ب��شار )حب الذرة( ذرة حمم�شة �شل�شة 
ف�اكه )�شل�شات( ك�شك�س )�شميد( ب�شك�يت ب�ظة )اأي�شكرمي( كرمية من �شل�شة املاي�نيز باخلردل 
كري  الطه�  الأغرا�س  باخلردل )طرط�ر(  املاي�نيز  �شل�شة  الطبخ كرمية من  الأغرا�س  )طرط�ر( 
اخلال�شات  ع��دا  الغذائية،  للم�اد  خال�شات  ل��الأك��ل  �شاحلة  مثلجات  �شلطة  ت���اب��ل  ك�شرتد  )ب��ه��ار( 
رقائق  ذرة  رقائق  للعجن  خمائر  ن�ش�ية  اأغذية  ن�ش�ية  اأغذية  معاجن  العطرية  والزي�ت  االإيرية 
العطرية  الزي�ت  للم�شروبات بخالف  العطرية منكهات  الزي�ت  �ش�فان منكهات بخالف  رقائق  ذرة 
للم�شروبات  منكهات  العطرية  ال��زي���ت  بخالف  منكهات  العطرية  ال��زي���ت  بخالف  للكيك  منكهات 
الب�شري  الزي�ت العطرية بزور كتان لال�شتهالك  الزي�ت العطرية منكهات للكيك بخالف  بخالف 
الغذائية،  للم�اد  ن�ش�ية خال�شات  اأغذية  �شكرية )حل�يات(  اأقرا�س  الدقيق،  دقيق* منتجات طحن 
عدا اخلال�شات االإيرية والزي�ت العطرية طبقة من مادة حل�ة منكهة لدهنها على الكعك )تثليج( 
ب�شاتن  اأع�شاب  )حل�يات(  ف�اكه  جلي  مثلجة(  )حل�يات  جممد  لنب  مثلجة(  )حل�يات  جممد  لنب 
اإ�شافات غل�تن الأغرا�س  حمف�ظة )ت�ابل( زجنبيل )بهار( خبز زجنبيل غل�ك�ز الأغرا�س الطه� 
الب�شري  للطعام  برغل  اللحم  م��رق  �شل�شات  ال�شكر  دب�س  غذائية  ك��م���اد  حم�شر  غل�تن  الطه� 
مهلبية باحلليب للطعام حالوة طحينية طبقة مل�شاء كال�شائل للحم اخلنزير ق�الب من البق�ليات 
عالية ن�شبة الربوتن ع�شيدة الذرة ع�شيدرة الذرة املطح�نة ع�شل نحل �شعري مق�شر �ش�فان مق�شر 
اأو �شناعي �شاي مثلج  ب�ظة )اأي�شكرمي( ع�امل متا�شك الب�ظة ثلج للمرطبات املنع�شة ثلج طبيعي 
ع�امل متا�شك املثلجات ال�شاحلة لالأكل مثلجات �شاحلة لالأكل م�شاحيق للمثلجات ال�شاحلة لالأكل 
منق�عات غري طبية جلي ف�اكه )حل�يات( كت�شاب )�شل�شة( خمرية بزور الكتان لال�شتهالك الب�شري 
�ش��س )حل�يات( قطع حل�ى )حل�يات( معكرونة معكرون )معجنات( رقائق ذرة دقيق ذرة دقيق ذرة 
ذرة مطح�نة ذرة حمم�شة ب�شك�يت من ال�شعري املنبت )امللت( خال�شة ال�شعري املنبت )امللت( للطعام 
دقيق، �شل�شات مرق  الب�شري مالت�ز ماء مالح مرزبانية ماي�نيز  �شعري منبت )ملت( لال�شتهالك 
اللحم فطائر حلم مطريات حل�م لالأغرا�س املنزلية نعناع للحل�يات دب�س للطعام م��شية �ش�ك�الته 
الرقيقة(  )املعكرونة  الن�دلز  دقيق اخلردل دقيق حم�شر من  الفاكهة م�زيل خردل  م��شية حل�ى 
�ش�فان  �ش�فان  دقيق  ال�ش�فان  اأ�شا�شه  طعام  �ش�فان  رقائق  الطيب  ج���زة  رقيقة(  )معكرونة  ن�دلز 
مطح�ن�ش�فان مق�شر فطائر حمالة )بانكيك( معكرونة عجينة ل�ز عجينة كيك عجينة ف�ل ال�ش�يا 
معجنات  فطائر  فطائر  )ح��ل���ي��ات(  حم��الة  اأق��را���س  باللحم  فطائر  ن�ش�ية  اأغ��ذي��ة  عجن  )ت���اب��ل( 
ب�شك�يت  االإيطالية )�شل�شات(  البي�شت�  بالنعناع فلفل )ت�ابل(  حل�يات ف�ل �ش�داين فلفل حل�يات 
بالزبدة بتي ف�ر )كعك( فطائر فطائر حلم بيتزا ب��شار دقيق بطاطا للطعام م�شح�ق كيك م�شاحيق 
للب�ظة برالن )حل�ى الل�ز اأو اجل�ز( ملح حلفظ امل�اد الغذائية �شمع النحل* )عكرب( مهلبية كي�س 
)فطرية ك�شرتد( رافي�ل )فطائر باجلبنة وال�شل�شة احلمراء( مقّب�الت )ت�ابل( �شعريية رقيقة اأرز 
�شاغ�  )ت�ابل(  زعفران  قر�شلة،  اأفرجني جلي ملكي*  االأرز خبز  اأ�شا�شها  اأرز وجبات خفيفة  اأقرا�س 
ت�ابل �شلطة ملح طعامملح حلفظ امل�اد الغذائية �شندوي�شات �شل�شة بندورة �شل�شات )ت�ابل( م�اد 
احلب�ب  اأ�شا�شها  خفيفة  وجبات  )مثلجات(  �شراب  �شميد  ت�ابل  للطه�  البحر  ماء  ال�شجق  متا�شك 
وجبات خفيفة اأ�شا�شها االأرز �شراب )مثلجات( عجينة ف�ل ال�ش�يا )ت�ابل( دقيق �ش�يا �شل�شة �ش�يا 
�شباغيتي )معكرونة رفيعة( بهارات فطائر �شينية يان�ش�ن جنمي ن�شا للطعام اأ�شابع �ش��س )حل�يات( 
م�شتح�شرات لتكثيف الكرمية املخف�قة �شكر حل�يات ال�شكر �ش��شي حمليات طبيعية حل�يات �شكرية 
)كيك  ت�رتات  للطعام  التابي�كا  دقيق  تابي�كا  مقلية(  ذرة  )ت�رتيلال  تاك�  تب�لة  بالنعناع  حل�يات 
بالف�اكه( �شاي �شاي مثلج م�شروبات اأ�شا�شها ال�شاي ع�امل تغليظ لطه� امل�اد الغذائية �شل�شة بندورة 
للفانيال(  )بديل  فانيلن  )منكهة(  فانيال  خمرية  بدون  خبز  للطعام  كركم  )الت�رتيلال(  ذرة  كعكة 
ال�فل ماء  نباتية ت�شتخدم كبدائل للقه�ة �شعريية )ن�دلز( �شعريية رقيقة خل كعكة  م�شتح�شرات 
البحر )للطه�( اأع�شاب بحرية )ت�ابل(، طحن قمح نتا�س القمح لال�شتهالك الب�شري م�شتح�شرات 

لتكثيف الكرمية املخف�قة خمرية لنب جممد )حل�يات مثلجة( لنب جممد )حل�يات مثلجة(.
ال�اق�عة بالفئة: 30

و�شف العالمة: الكلمة "emoji" بالالتينية. 
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30  اأغ�سط�ض 2017 العدد 12110

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ 
الهبة للملكية الفكرية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 268096    بتاريخ :  2017/2/12
با�ش��م: اإمي�جي كمباين جي اأم بي اأت

وعن�انه: نكلينربويت�شر �شرتا�شي 52-54 يف 40667 مريب��س، اأملانيا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املن�ش�جات ومنتجات الن�شيج غري ال�اردة يف فئات اأخرى ، اأغطية الفرا�س وامل�ائد، اأقم�شة ال�شقة باحلرارة، 
الغازات للمناطيد، رايات، بيا�شات حمام )عدا  اأقم�شة مانعة لنفاذ  الغازات للمناطيد،  اأقم�شة مانعة لنفاذ 
اأغطية من ال�رق لالأ�شّرة، بيا�شات )اأغطية(  اأغطية لالأ�شّرة،  اأقم�شة فرا�س،  املالب�س(، بطانيات لالأ�شّرة، 
قما�س  الديباج،  قما�س  للغربلة،  قما�س  لالأ�شّرة،  بطانيات  البلياردو،  لطاوالت  قما�س  �شرا�شف،  لالأ�شّرة، 
ن�شيج  �شا�س،  الزخرفة،  اأو  للتطريز  كنفا  املطب�عة،  البفتة  اأقم�شة  البفتة،  البكرم، قما�س لالأعالم، قما�س 
اأغطية  للم�ائد(، من�ش�جات قطنية،  )بيا�شات  للم�ائد  واقية  اأقم�شة، مفار�س  )قما�س(،  �شفي�ت  ال�شنيل، 
الأغطية  مف�شلة  ك�ش�ة  )�شرا�شف(،  لالأ�شّرة  اأغطية  لالأثاث،  البال�شتيك  من  اأغطية  لالأثاث،  الن�شيج  من 
ح�امل  الكريب�ن،  قما�س  )ن�شيج(،  كريب  لالأثاث،  )�شائبة(  اأغطية  لل��شائد،  اأغطية  )ن�شيج(،  املراحي�س 
من الن�شيج لل�شتائر، �شتائر من الن�شيج اأو البال�شتيك، اأغطية للمخدات، قما�س دمق�س ، بيا�شات مقلمة، 
قما�س البفتة الهندية، �شتائر لالأب�اب، ُب�ُشط، حلف من زغب العيدر )اأغطية من الزغب(، مادة مطاطية 
حمب�كة، قما�س خمطط للتطريز، قما�س احللفا، اأقم�شة، اأقم�شة للبا�س القدم ، اأقم�شة مانعة لنفاذ الغازات 
للمناطيد، اأقم�شة من جل�د احلي�انات املقّلدة، اأقم�شة لالإ�شتخدام يف الن�شيج، منا�شف لل�جه من الن�شيج، 
األياف زجاجية ت�شتخدم يف الن�شيج، م�اد  األياف زجاجية ت�شتخدم يف الن�شيج، اأقم�شة من  َلبَّاد، اأقم�شة من 
ال���رق(، فالنيلة  اأعالم )لي�شت من  من الن�شيج للرت�شيح، ك�ش�ة مف�شلة الأغطية املراحي�س من القما�س، 
)ن�شيج �ش�يف ناعم( )ن�شيج(، فالنيلة �شحية، اأقم�شة للبا�س القدم ، فريز )قما�س(، اأغطية من البال�شتيك 
لالأثاث، اأغطية من الن�شيج لالأثاث، اأغطية �شائبة لالأثاث،ن�شيج الف�شتيان، �شا�س )قما�س(، قما�س الزجاج 
)منا�شف(، اأقم�شة ال�شقة بخالف امل�شتخدمة للقرطا�شية، قما�س من ال�بر )خي�س(، مناديل من الن�شيج، 
بطانات من الن�شيج للقبعات، تباع بالتجزئة، قما�س القنب، ن�شيج القنب، بيا�شات لال�شتعمال املنزيل، جر�شي 
بيا�شات،  قما�س  لالأ�شّرة،  )اأغطية(  بيا�شات  القما�س،  من  رقع  حمب�كة،  اأقم�شة  اجل�تة،  قما�س  )ن�شيج(، 
بيا�شات مقلمة ، بيا�شات لال�شتعمال املنزيل، اأن�شجة للمالب�س الن�شائية الداخلية، اأن�شجة لتبطن االأحذية، 
التجميل  م�شتح�شرات  الإزال��ة  مناديل  )اأن�شجة(،  بطانات  بالتجزئة،  تباع   ، للقبعات  الن�شيج  من  بطانات 
)قما�س(، مرب�ت )قما�س(، م�اد ن�شيجية، مفار�س م��شعية )لي�شت من ال�رق(، اأغطية للفرا�س، قفازات 
مناديل من  التجميل،  م�شتح�شرات  الإزال��ة  القما�س  مناديل من  نام��شيات،  )ن�شيج(،  اخُللد  فرو  للغ�شيل، 
الن�شيج للم�ائد، �شتائر �شبكية، نام��شيات، اأقم�شة من ن�شيج غري حمب�ك، قما�س زيتي م�شتخدم كمفار�س 
اأكيا�س للمخدات، مفار�س م��شعية لي�شت من ال�رق، م�اد بال�شتيكية )بديلة  للم�ائد، اأغطية للمخدات، 
ف، اأقم�شة من احللفا، اأق�شمة حرير اإ�شطناعي، بطانيات لل�شفر  للقما�س(، اأغطية من الن�شيج للطابعات، حُلُ
)اأغطية مرتاكبة(، اأغطية للم�ائد، فالنلة �شحية، مناديل من الن�شيج للم�ائد، اأغطية للمخدات، مالءات 
)اأن�شجة(، �شتائر من الن�شيج اأو البال�شتيك حلمام الد�س، اأكفان، حرير )قما�س(، اأقم�شة حريرية لطباعة 
اأغطية  للم�ائد،  الن�شيج  ال���رق، مناديل من  لي�شت من  للم�ائد  بيا�شات  )اأغطية(،  للن�م  اأكيا�س  الر�ش�م، 
مطرزات  )قما�س(،  تفتة  ال���رق،  من  لي�شت  للم�ائد  مفار�س  ال���رق،  من  لي�شت  للم�ائد  اأغطية  للم�ائد، 
الفرا�س، مناديل  اأقم�شة الأغطية   ، الفرا�س )بيا�شات(  اأقم�شة الأغطية  الن�شيج )تعلق على اجل��دران(،  من 
من الن�شيج الإزالة م�شتح�شرات التجميل، منا�شف من الن�شيج، قما�س خمطط للتطريز، بطانيات لل�شفر 
على  تعلق  الن�شيج  من  م��ط��رزات  خممل،  للتنجيد،  اأقم�شة  ت���ل،  )اأقم�شة(،  م�شبكات  مرتاكبة(،  )اأغطية 

اجلدران، قفازات للغ�شيل، قما�س �ش�يف، اأقم�شة �ش�فية، زفري )قما�س(.
ال�اق�عة بالفئة: 24

و�شف العالمة: الكلمة "emoji" بالالتينية. 
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30  اأغ�سط�ض 2017 العدد 12110

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ 
الهبة للملكية الفكرية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 268097    بتاريخ :  2017/2/12
با�ش��م: اإمي�جي كمباين جي اأم بي اأت

وعن�انه: نكلينربويت�شر �شرتا�شي 52-54 يف 40667 مريب��س، اأملانيا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س، مراييل )مالب�س(، اأ�شكتة )لفاعات عنق عري�شة(، �شراويل لالأطفال 
راأ�س  اأغطية  ا�شتحمام،  �شبا�شب  ا�شتحمام،  �شنادل  ا�شتحمام،  اأرواب  للرقبة(،  )مناديل  بندانات  )مالب�س(، 
لل�شاطئ،  اأحذية  لل�شاطئ،  مالب�س  اإ�شتحمام،  �شراويل  اإ�شتحمام،  اأث���اب  اإ�شتحمام،  �شراويل   ، لالإ�شتحمام 
غري  لالأطفال  مراييل  م�شطحة(،  م�شتديرة  )قبعات  برييه  )مالب�س(،  للنق�د  اأحزمة  )مالب�س(،  اأحزمة 
اأحذية،  االأحذية(،  العل�ي من  االأحذية )اجلزء  )بيا�شات(، رخم  و�شاحات، �شدارات  ال���رق،  م�شن�عة من 
اأحذية للريا�شة، اأحذية تزلج، �شياالت للمالب�س، م�شدات لل�شدر، بنطل�نات ق�شرية )مالب�س(، قمي�ش�الت 
عباءات،  ا�شتحمام،  قبعات  للراأ�س(،  )اأغطية  قبعات  للقبعات،  اأمامية  اأط��راف  ق�شرية(،  ن�ش�ية  )�شرتات 
خفيفة،  معاطف  معاطف،  جلدية،  مالب�س  ُمقّلد،  جلد  من  مالب�س  البدنية،  للريا�شة  مالب�س  مالب�س، 
ياقات واقية، ياقات )مالب�س(، قم�شان م�شرولة )مالب�س(، م�شدات للن�شاء، م�شدات للن�شاء )تلب�س حتت 
للفك،  قابلة  ي��اق��ات  ال��دراج��ات،  لراكبي  مالب�س  االأك��م��ام،  زم��ام��ات  التنكرية،  للحفالت  مالب�س  ال��ث��ي��اب(، 
اأو �شنادل  اأحذية  اأغطية لالأذنن )مالب�س(،  اأث�اب ، عباءات،  �شراويل داخلية )مالب�س(، واقيات مالب�س، 
من ن�شيج احللفاء، �شدارات ل�شيد ال�شمك، ل�ازم معدنية للبا�س القدم ، اأحذية لكرة القدم، ر�شائع الأحذية 
معدنية  ل���ازم  القدم،  لبا�س  القدمن،  لتدفئة  كهربائياً  ت�شخن  ال  اأغطية  القدم،  لكرة  اأحذية  القدم،  كرة 
للبا�س القدم، كعاب لالأحذية، اأدوات مانعة النزالق االأحذية، زخارف لبا�س القدم، رخم لبا�س القدم )اجلزء 
العل�ي من لبا�س القدم(، �شي�ر للبا�س القدم ، اأطر )هياكل( قبعات، �شاالت من الفرو، مالب�س من الفرو، 
ثياب غربدين، �شي�ر للطماقات، طماقات، حذاء مطاطي خارجي، اأربطة للج�ارب، م�شدات للن�شاء، قفازات 
)مالب�س(، حذاء مطاطي خارجي، عباءات، اأحذية للريا�شة البدنية، اأحذية ن�شفية، اأطر )هياكل( قبعات، 
اأغطية للراأ�س، كعاب لالأحذية، كعاب للج�ارب  اأربطة للراأ�س )مالب�س(،  قبعات، قبعات ورقية )مالب�س(، 
داخلية  نعال  للراأ�س( )مالب�س(، مالب�س حمب�كة،  )اأغطية  برن�س  اجل���ارب،  اأو  كعاب لالأحذية  الط�يلة، 
من  اأث���اب  )مالب�س(،  �ش�فية  قم�شان  )مالب�س(،  ال�ش�ف  من  جاكيتات  )مالب�س(،  جاكيتات  )�شبانات(، 
ال�ش�ف ، جرزاية )كنزات �ش�فية(، مالب�س حمب�كة، اأحذية ذات اأربطة، مالب�س للم�اليد، مالب�س جلدية، 
كتانية،  مالب�س  )بناطيل(،  طماقات  لل�شاق(،  )اأغطية  طماقات   ، لل�شاق  اأغطية  املقّلد،  اجللد  من  مالب�س 
بطانات جاهزة )اأجزاء من مالب�س(، زي للخدم، ذراعة )جزء من الثياب(، طرحات، غطاء للعن عند الن�م 
، مالب�س للحفالت التنكرية، تاج االأ�شقف )قبعة(، تاج االأ�شقف )قبعة(، قفازات، اأحزمة للنق�د )مالب�س(، 
االأحذية،  مانعة النزالق  اأدوات  عنق،  ربطات  اليدين )مالب�س(،  لتدفئة  اأغطية  ال�شيارات،  �شائقي  مالب�س 
مالب�س خارجية، اأفره�الت، معاطف خارجية، بيجامات، �شراويل داخلية، مالب�س من ال�رق، قبعات ورقية 
اأث�ب  تنانري حتتية،  الفرو،  و�شاحات، معاطف من  للقبعات،  اأمامية  اأطراف  )مالب�س(، جاكيتات مقلن�شة، 
اأو�شحة للجيب ، جي�ب املالب�س، الُبْن�س )عباءات(، كنزات �ش�فية، بيجامات ، مالب�س جاهزة،   ، اأكمام  بال 
نطاقات،  ال�شارنغ،  هندي(،  )لبا�س  �شاري  �شنادل،  ا�شتحمام،  اأرواب  مالب�س(،  من  )اأج��زاء  جاهزة  بطانات 
لفاعات، لفاعات، �شاالت، واقيات مالب�س، �شدر القمي�س، ياقات قم�شان، قم�شان، اأحذية، قم�شان ق�شرية 
االأكمام ، لفاعات للكتفن، قبعات ا�شتحمام، قم�شان داخلية للرجال، اأحذية تزلج، قفازات للتزلج ، تنانري، 
�ش�رتات على �شكل تن�رة   ، قبعات �شيقة، غطاء للعن عند الن�م، �شبا�شب، قم�شان داخلية )مالب�س داخلية(، 
جالبيب، حماالت للج�ارب ، ج�ارب ق�شرية، نعال للبا�س القدم ، طماقات للكاحل، اأحذية للريا�شة ، قم�شان 
ج�ارب  الط�يلة،  للج�ارب  كعاب  ط�يلة،  ج���ارب  الط�يلة،  للج�ارب  حماالت  للريا�شة،  اأحذية  للريا�شة، 
ط�يلة ما�شة للعرق، �شاالت من الفرو، �شي�ر للطماقات، ر�شائع الأحذية كرة القدم، جاكيتات من ال�ش�ف 
)مالب�س(، بذالت، اأث�اب اإ�شتحمام، واقيات من ال�شم�س، حماالت للبنطل�نات، مالب�س داخلية ما�شة للعرق، 
�شرتات ، اأث�اب �شباحة، مالب�س ن�شائية داخلية، قم�شان ن�شف كم، اأث�اب �شيقة، زخارف لبا�س القدم، اأث�اب 
ف�شفا�شة، قبعات ر�شمية، معاطف خفيفة، اأحزمة للبناطيل، بناطيل، �شراويل اإ�شتحمام، عمامات، مالب�س 
داخلية، مالب�س داخلية م�شادة للعرق، �شراويل داخلية، مالب�س داخلية، مالب�س داخلية م�شادة للعرق، اأزياء 
ل�شيد  �شدارات  �شدارات،  خمار )مالب�س(،  القدم(،  لبا�س  من  العل�ي  )اجل��زء  القدم  لبا�س  رخم  م�حدة، 
ال�شمك، اأطراف اأمامية للقبعات، �شدارات ، مالب�س م�شادة للماء، �شي�ر لالأحذية ، بذالت رطبة للتزلج على 

املاء، اأغطية وجه )خمار اأو حجاب(، اأحذية خ�شبية، اأ�شاور قم�شان )مالب�س(، ياقات قم�شان.
ال�اق�عة بالفئة: 25

و�شف العالمة: الكلمة "emoji" بالالتينية. 
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30  اأغ�سط�ض 2017 العدد 12110

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ 
الهبة للملكية الفكرية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 268099   بتاريخ :  2017/2/12
با�ش��م: اإمي�جي كمباين جي اأم بي اأت

وعن�انه: نكلينربويت�شر �شرتا�شي 52-54 يف 40667 مريب��س، اأملانيا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

وجمففة  حمف�ظة  وخ�����ش��روات  ف���اك��ه  اللحم،  خال�شات  وال�شيد،  ال��دواج��ن  وحل���م  واالأ���ش��م��اك  اللح�م 
الزي�ت  ومنتجات احلليب،  واحلليب  البي�س  بال�شكر،  وف�اكه مطب�خة  ومربيات  ومطه�ة، هالم )جيلي( 
والده�ن ال�شاحلة لالأكل خملل الفلفل احلار)فلفل حمف�ظ( زالل بي�س الأغرا�س الطه�    َلنَبٌ اأَْلُب�ميِنيّ  
الب�شري  �شمك االأن�ش�فة نخاع عظم  املعد لال�شتهالك  اأجلينات الأغرا�س الطه� ل�ز مطح�ن االأل� فريا 
�شجق  ال��دم  و  �شجق من حلم اخلنزير  بق�ل حمف�ظة  تفاح حلم خنزير مملح  للطعام هري�س  احلي�انات 
من الدم زيت عظام معد لالأكل مرق حلم ركازات مرق اللحم م�شتح�شرات الإعداد مرق اللحم مرق حلم 
ركازات مرق اللحم زبدة زبدة لب ال�ش�ك�التة زبدة الكاكاو زبدة ج�ز الهند زبدة ف�ل �ش�داين كرمية الزبدة 
كافيار حل�م مطب�خة جبنة رقائق ف�اكه رقائق بطاطا زبدة لب ال�ش�ك�التة حلزون �شديف )غري حي( زبدة 
الكاكاو زبدة ج�ز الهند ج�ز هند جمفف دهن ج�ز الهند زيت ج�ز الهند زيت لفت للطعام رك��ازات مرق 
اللحم ركازات مرق اللحم زيت ذرة ت�ت بري مطب�خ )ف�اكه مطب�خة بال�شكر( �شرطان النهر )غري حي( 
ق�شدة )منتجات األبان( ق�شدة خمف�قة رقائق بطاطا كبة ق�شريات )غري حية( ف�اكه مغطاة بال�شكر ُخثارة 
اللنب مت�ر بي�س �شالح لالآكل ده�ن �شاحلة لالآكل، زي�ت �شاحلة لالأكل �شراب بي�س غري كح�يل  بي�س 
بي�س م�شح�ق بي�س حلزون لالإ�شتهالك دهن ج�ز الهند خماليط حتت�ي على دهن ل�شرائح اخلبز م�اد 
اأطعمة من اخل�شروات املخمرة )الكيمت�شي( خمرية احلليب الأغرا�س  دهنية ل�شنع ده�ن �شاحلة لالأكل 
الطه�  �شرائح �شمك طرية )فيليه( �شرائح �شمك طرية )فيليه( منتجات غذائية ُمعدة من ال�شمك دقيق 
�شمك لال�شتهالك الب�شري  �شمك غري حي �شمك حمف�ظ �شمك مملح بي�س ال�شمك املعالج  �شمك معلب 
رقائق بطاطا   َزيُت الَكتَّان  الأغرا�س الطه� منتجات غذائية ُمعدة من ال�شمك ف�اكه مثلجة ف�اكه جممدة 
ف�اكه  لب  الكح�ل  يف  حمف�ظة  ف�اكه  حمف�ظة  ف�اكه  ف�اكه  ق�ش�ر  الف�اكه  )جلي(  ه��الم  ف�اكه  رقائق 
ف�اكه  مثلجة  ف�اكه  بال�شكر  ف�اكه مغطاة  الف�اكه   اأ�شا�شها  اأطعمة خفيفة  ف�اكه مطب�خة  ف�اكه  �شلطة 
ال�شيد، غري حية  ث�م حمف�ظ  جيالتن )ه��الم( للطعام خيار خملل مربى زجنبيل فخذ  معلبة حل�م 
خنزير �شمك ف�شيخ حم�س )عجينة احلم�س( غراء ال�شمك للطعام َمربيات جلي )ُه��الم( للطعام ع�شري 
اللنب(  من  )م�شروب  ك�مي�س  اللنب(  من  )م�شروب  كفري  اللنب)  من  )م�شروب  كفري  للطبخ  خ�شروات 
دهنية)  (م���ادة  اللي�شتن  حمم�شة   بحرية  اأع�شاب  للطعام  خنزير  ده��ن  ال��ل��نب(،   م��ن  )م�شروب  ك�مي�س 
الكبد �شرطان  الكبد عجينة حلم  الطه� حلم  الكتان الأغرا�س  بزر  الطه�  عد�س حمف�ظ زيت  الأغرا�س 
بحري )غري حي( جراد بحري )غري حي( رقائق بطاطا قليلة الدهن  زيت الذرة ال�شفراء �شمن نباتي مربى 
ف�اكه نخاع عظم احلي�انات للطعام حل�م خال�شات حلم هالم حلم حلم حمف�ظ حلم معلب حل�م مملحة 
اأَْلُب�ميِنيّ  م�شروبات احلليب )يك�ن احلليب ه� ال�شائد فيها( منتجات حليب خمف�ق احلليب   حليب   َلنَبٌ 
م��شية االأ�شماك  م��شية اخل�شار  فطر حمف�ظ بلح البحر )غري حي( بندق حم�شر زيت زيت�ن للطعام 
زيت�ن حمف�ظ ب�شل حمف�ظ حمار )غري حي( زيت لب النخيل للطعام زيت نخيل للطعام عجينة حلم 
الكبد عجينة حلم الكبد زبدة ف�ل �ش�داين ف�ل �ش�داين معالج بازالء حمف�ظة بكتن للطعام ق�ش�ر ف�اكه 
خملالت خملالت غبار طلع معد كمادة غذائية حلم خنزير رقائق بطاطا رقائق بطاطا رقائق بطاطا فطائر 
بطاطا مقلية حل�م دواجن غري حية بي�س م�شح�ق قريد�س )غري حي( بروتن لالإ�شتهالك الب�شري �شجق 
من حلم اخلنزير والدم لب ف�اكه زبيب زيت لفت للطعام، اإنفحة )خمرية اللنب من معدة العجل( �شلطة 
ف�اكه �شلطة خ�شروات �شلم�ن �شمك مملح حل�م مملحة �شردين خملل امللف�ف �شجق عجينة �شجق خيار 
البحر، غري حي بذور معاجلة  بذور عباد ال�شم�س املعاجلة زيت �شم�شم اأ�شماك ق�شرية، غري حية جمربي، 
غري حي �شرنقات دودة القز لالإ�شتهالك الب�شري اأطعمة خفيفة اأ�شا�شها الف�اكه  بي�س حلزون لالإ�شتهالك 
م�شتح�شرات الإعداد ال�ش�ربة م�شتح�شرات �ش�ربة اخل�شروات �ش�ربات ف�ل �ش�يا حمف�ظ للطعام حليب 
طحينية  للطعام  ال�شم�س  عباد  زيت  للطعام  ما�شية  دهن  حي  غري  بحري،  ج��راد  احلليب(  )بديل  ال�ش�يا 
)عجينة بذور ال�شم�شم( اأع�شاب بحرية حمم�شة  ت�ف� )ف�ل �ش�يا خّممر( ع�شري بندورة للطبخ معج�ن 
م�شتح�شرات  �شلطة خ�شروات  للطبخ  ت�نا ع�شري خ�شروات  �شمك  كماأة حمف�ظة  كر�س )معدة(  بندورة 
�ش�ربة اخل�شروات خ�شروات مطب�خة خ�شروات جمففة خ�شروات حمف�ظة خ�شروات معلبة خال�شات 
رائ��ب )زب���ادي( �شفار  رائ��ب )زب���ادي( لنب  بيا�س بي�س لنب  طحالب للطعام لنب خمي�س ق�شدة خمف�قة 

بي�س.
ال�اق�عة بالفئة: 29

و�شف العالمة: الكلمة "emoji" بالالتينية. 
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30  اأغ�سط�ض 2017 العدد 12110

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ 
الهبة للملكية الفكرية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 268089   بتاريخ :  2017/2/12
با�ش��م: اإمي�جي كمباين جي اأم بي اأت

وعن�انه: نكلينربويت�شر �شرتا�شي 52-54 يف 40667 مريب��س، اأملانيا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

والتعليم(  )للرتبية  االأكادمييات  والثقافية  الريا�شية  االأن�شطة  الرتفيه،  التدريب،  والتهذيب،  التعليم 
تقدمي خدمات قاعات الت�شلية حدائق املالهي  الت�شلية  تدريب احلي�انات تنظيم واإدارة احللقات الدرا�شية 
تنظيم واإقامة احلفالت امل��شيقية تنظيم واإدارة امل�ؤمترات  تنظيم واإدارة االإجتماعات تنظيم واإدارة احللقات 
تنظيم  اجلمال  م�شابقات  تنظيم  )تدريب(  العمل  ور�شات  واإدارة  تنظيم  الندوات  واإدارة  تنظيم  الدرا�شية 
الكتب  ن�شر  املتج�لة  املكتبات  خدمات  امل�شرحية  للعرو�س  املقاعد  حجز  داخلية  مدار�س  اجلمال  م�شابقات 
خدمات التخطيط خدمات مع�شكرات العطالت )للرتفيه( خدمات املع�شكرات الريا�شية ت�فري ت�شهيالت 
الكازين�هات )للمقامرة( تاأجري االأفالم ال�شينمائية عرو�س االأفالم ال�شينمائية ال�شريك خدمات الن�ادي 
)للرتفيه اأو التعليم( التمرين )التدريب( تنظيم واإدارة حلقات درا�شية تنظيم املباريات اأو املناف�شات )للتعليم 
اأو الرتفيه( تنظيم املباريات الريا�شية اإقامة ح�ش�س لياقة بدنية تنظيم واإقامة احلفالت امل��شيقية تنظيم 
خدمات  االأ�شط�انات  فار�س  خدمات  باملرا�شلة  درا�شية  االجتماعاتدورات  واإدارة  تنظيم  امل���ؤمت��رات  واإدارة 
الرتبية  ع��ن  معل�مات  الفيدي�  اأ�شرطة  اإع���داد  ال�ش�ت  ت�شجيل  اإع���ادة  الغط�س  م��ع��دات  ت��اأج��ري  الدي�شك�، 
والتعليم التعليم الديني االإمتحانات التعليمية خدمات الرتبية والتعليم الن�شر املكتبي االإلكرتوين خدمات 
تنظيم عرو�س  التعليمية  اأو  الثقافية  لالأغرا�س  املعار�س  تنظيم  الرتفيه  معل�مات عن  الرتفيه  امل�شيف 
اأفالم الدعاية واالإع��الن لعب القمار خدمات االألعاب املقدمة  اإنتاج اأفالم بخالف  االأزي��اء لغايات الرتفيه 
مبا�شرًة من �شبكة كمبي�تر تاأجري معدات االألعاب ت�فري ت�شهيالت لعبة الغ�لف الت�جيه املهني )ن�شائح 
تعليمية اأو تدريبية( تعليمات الريا�شة البدنية خدمات الن�ادي ال�شحية )تدريب للياقة البدنية واحلفاظ 
على ال�شحة( خدمات مع�شكرات العطالت )للرتفيه( معل�مات عن الرتبية والتعليم معل�مات عن الرتفيه 
ت�شميم  خدمات  اللغات  ترجمة  خدمات  االإ���ش��ارة  لغة  تف�شري  التدري�س  خدمات  االإ�شتجمام  عن  معل�مات 
املتج�لة   املكتبات  خدمات  االإع��ارة  مكتبات  االإع��ارة  مكتبات  واالإع��الن  الدعاية  لغايات  امل�شتخدمة  بخالف 
العار�شن  تزويد  املتج�لة  املكتبات  خدمات  بامليكروفلم   الت�ش�ير  اليان�شيب   اإدارة  حية  متثيليات  عر�س 
�شينمائية  �شت�دي�هات  وملحقاتها  عر�س(  )اآالت  بروجكرتات  تاأجري  ال�شينمائية  االأفالم  تاأجري  للفنانن 
ت�فري ت�شهيالت ُدور ال�شينما ت�فري ت�شهيالت املتاحف )عر�س ومعار�س( خدمات التاأليف امل��شيقي قاعات 
تنظيم  االأورك�شرتا  خدمات  اليان�شيب،  اإدارة  ح�شانة  ُدور  ليلية  ن���ادي  االأنباء  مرا�شلي  خدمات  م��شيقية 
احلفالت الراق�شة تنظيم املباريات اأو املناف�شات )للتعليم اأو الرتفيه( تنظيم املعار�س لالأغرا�س الثقافية اأو 
التعليمية تنظيم العرو�س )خدمات متعهدي احلفالت( تنظيم املباريات الريا�شية حدائق املالهي تنظيم 
حفالت )ترفيه( عر�س متثيليات حية خدمات املدرب ال�شخ�شي )تدريب للياقة البدنية( تقدمي التقارير 
)اإ�شتعرا�س(  العملي  التدريب  )ترفيه(  حفالت  تنظيم  البدنية  الرتبية  الف�ت�غرايف  الت�ش�ير  امل�ش�رة 
اإنتاج امل��شيقى اإنتاج برامج الرادي� والتلفزي�ن اإنتاج عرو�س م�شرحية اإنتاج اأفالم الفيدي� ت�فري خدمات 
قاعات الت�شلية ت�فري خدمات الكاروكي ت�فري املطب�عات االإلكرتونية الف�رية غري القابلة للتنزيل ت�فري 
ن�ش��س  ن�ش��س بخالف  ن�شر  الف�رية  االإلكرتونية  وال�شحف  الكتب  ن�شر  الكتب  ن�شر  ريا�شية  ت�شهيالت 

الدعاية واالإعالن اإنتاج برامج الرادي� والتلفزي�ن تاأجري 
خدمات  ال�شريطية  باحلافظات  الفيدي�  م�شجالت  تاأجري  بالرادي�  الرتفيه  والتلفزي�ن  ال��رادي���  اأجهزة 
�شتدي�هات الت�شجيل ت�فري ت�شهيالت االإ�شتجمام معل�مات عن االإ�شتجمام التعليم الديني تاأجري معدات 
اإر�شال واإ�شتقبال ال�ش�ت تاأجري كامريات الفيدي� تاأجري االأفالم ال�شينمائية تاأجري اأجهزة االإ�شاءة للم�شارح 
اأو �شت�دي�هات التلفزي�ن تاأجري االأفالم ال�شينمائية تاأجري بروجكرتات )اآالت عر�س( وملحقاتها تاأجري 
اأجهزة الرادي� والتلفزي�ن تاأجري م�شاهد العر�س تاأجري معدات الغط�س تاأجري م�شجالت ال�ش�ت تاأجري 
معدات الريا�شة عدا املركبات تاأجري املالعب الريا�شية تاأجري مرافق االإ�شتادات تاأجري م�شاهد م�شرحية 
تاأجري  ال�شريطية  باحلافظات  الفيدي�  م�شجالت  تاأجري  الفيدي�  كامريات  تاأجري  التن�س  مالعب  تاأجري 
والربامج  ال�شيناري�  كتابة  ُدور ح�شانة  خدمات  داخلية  االأنباء مدار�س  الفيدي� خدمات مرا�شلي  اأ�شرطة 
م�شرحية  عرو�س  اإنتاج  العر�س  م�شاهد  تاأجري  الدرا�شية  احللقات  واإدارة  تنظيم  والتلفزي�نية  االإذاع��ي��ة 
عدا  الريا�شة  معدات  تاأجري  الريا�شية  املع�شكرات  خدمات  ال�ش�ت  م�شجالت  تاأجري  االإ���ش��ارة  لغة  تف�شري 
املركبات ت�قيت املنا�شبات الريا�شية  تاأجري مرافق االإ�شتادات تاأجري م�شاهد م�شرحية �شت�دي�هات �شينمائية 
والتلفزي�ن  الرادي�  برامج  اإنتاج  التلفزي�ين   الرتفيه  التدري�س   الندوات   واإدارة  تنظيم  االأف��الم  ترجمة 
تاأجري اأجهزة الرادي� والتلفزي�ن ن�شر ن�ش��س بخالف ن�ش��س الدعاية واالإعالن كتابة ن�ش��س بخالف 
ن�ش��س الدعاية واالإعالن االإنتاج امل�شرحي  خدمات وكاالت التذاكر )ترفيه( ت�قيت املنا�شبات الريا�شية 
تاأجري االألعاب والدمى تدريب احلي�انات التدريب العملي )اإ�شتعرا�س( الرتجمة التدري�س  اإعداد اأ�شرطة 
)ن�شائح  املهني  الت�جيه  الفيدي�  اأ�شرطة  ت�شجيل  الفيدي�  اأ�شرطة  تاأجري  الفيدي�  اأف��الم  اإنتاج  الفيدي� 
بخالف  ن�ش��س  كتابة  )تدريب(  العمل  ور�شات  واإدارة  تنظيم  املهني  التدريب  اإع��ادة  تدريبية(  اأو  تعليمية 

ن�ش��س الدعاية واالإعالن حدائق احلي�ان.
ال�اق�عة بالفئة: 41

و�شف العالمة: الكلمة "emoji" بالالتينية. 
اال�ش��رتاطات: 

اأو   ، االقت�شاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  الإدارة  به مكت�باً  التقدم  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  فعلى من 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  30  اأغ�سط�ض 2017 العدد 12110

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30

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

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30

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

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30

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

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30

اإعــــــــــالن
ال�شلع  ال�ش�����ادة/مرطبات  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1018509 قد تقدم�ا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة فهد ي��شف حممد عبداهلل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف جا�شم علي ربيع علي احل��شني
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم: 270667          بتاريخ : 2017/03/30
با�ش��م: زي 5 اك�س جل�بال منطقة حرة - ذ.م.م.

وعن�انه:  مبني زي تاور ، الطابق االأول، ا�شتدي� اوفي�س 1بي، دبي، االإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات تنظيم واإنتاج وعر�س امل�شابقات واملباريات واالألعاب الريا�شية اخليالية ؛ خدمات تقدمي م�شابقات 
واالألعاب الريا�شية اخليالية ؛ خدمات تنظيم واإنتاج وعر�س امل�شابقات واملباريات واالألعاب ؛ خدمات االألعاب 
املقدمة عرب االإنرتنت من �شبكة كمبي�تر؛ خدمات تقدمي وترتيب وتنظيم االألعاب وامل�شابقات ؛ خدمات 
امل�شابقات  �شكل  يف  الرتفيه  خدمات  ؛  اخليالية  الريا�شية  واالألعاب  واملباريات  امل�شابقات  �شكل  يف  الرتفيه 
واملباريات واالألعاب الريا�شية اخليالية املقدمة عرباالإنرتنت؛ خدمات تقدمي ت�فري لعبة ميكن ال��ش�ل 
متعددة  التفاعلية  االلعاب  ت�فري  خدمات  ؛  االإنرتنت  و/اأو  عاملية  �شبكة  على  امل�شتخدمن  قبل  من  اإليها 
الالعبن عرب االإنرتنت و�شبكات االت�شاالت االإلكرتونية ؛ اخلدمات اال�شت�شارية وخدمات الن�شح املتعلقة 

بجميع اخلدمات املذك�رة اأعاله
بالفئة: 41

و�شف العالمة: عبارة عن كلمة غرينتا باحرف عربية بالل�ن اال�ش�د
اال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   
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العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/406  عقاري كلي                 
ح  جمه�ل حمل  م  �س   - ليمتد  انف�شتمنت�س  1-ن��ي���ورل��د   / عليه  املدعي  اىل 
ح�شن  احمد   : وميثله  ها�شم  عل�ي  ها�شم  مرت�شى  امل��دع��ي/  ان  مبا  االق��ام��ة 
علي ها�شم   قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي عليهم 
بالت�شامن والت�شامن  بدفع   وقدره )21074835 درهم(  وتع�ي�س قدره =/ 
15000000 درهم - والفائدة والر�ش�م وامل�شاريف واالتعاب.  وحددت لها جل�شة 
 Ch1.B.8 ي�م االربعاء  امل�افق  2017/9/13   ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة 
لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2471  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- عبدالغف�ر �شرييات ك�نهيماراكار جمه�ل حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ في�شل عبداهلل فاليافيتيل قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة 
بالزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ وقدره )40000( درهم والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 9% من تاريخ الدع�ى وحتى ال�شداد التام و�شم�ل احلكم بالنفاذ 
بالر�ش�م وامل�شاريف. وح��ددت لها جل�شة ي�م  املدعي عليه  وال��زام  املعجل بال كفالة 
فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �س   8.30 ال�شاعة    2017/9/7 امل�افق  اخلمي�س 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل  . 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12110 بتاريخ 2017/8/30   
       اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/374  ا�سكالت جتارية
ال�شخ�شي  الكفيل  ب�شفته  بليله  بن  �شعيد  مطر  �شده:�شعيد  امل�شت�شكل  اىل 

للمدي�نية جمه�ل حمل االقامة
مبا ان امل�شت�شكل:حممد احمد رزوق - ب�شفته الكفيل ال�شخ�شي للمدي�نية

وميثله:�شعيد جمعه �شعيد ال�ش�يدي
نعلنكم بانه قد حتددت جل�شة ي�م االحد امل�افق:2017/10/1 ال�شاعة:08:30 
عليكم  يت�جب  وال��ت��ي  اع���اله  اال���ش��ك��ال  يف  للنظر   ch1.B.6:بالقاعة ���س 
نفاذ  مع  غيابكم  يف  ق��رار  �شي�شدر  احل�ش�ر  عن  تخلفكم  حالة  ويف  ح�ش�رها 

اأثره القان�ين بحقكم . 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

•• تغطية : خالد ح�صن النقبي

ا���ش��ت��ه��ل��ت ف���رق امل���راح���ل ال�����ش��ن��ي��ة لكرة 
مراحل   ، االإم���������ارات  ن�����ادي  يف  ال���ق���دم 
اأن  بعد  اجل��دي��د،  للم��شم  ا�شتعدادها 
احلياة  ع���دة  الفرعية  املالعب  �شهدت 
جلميع  االأوىل  التدريبية  واحل�ش�س 
التدريبية  احل�ش�س  و���ش��ب��ق  ال���ف���رق.  
اج��ت��م��اع��اً ت���راأ����ش���ه را����ش���د اأح���م���د بطي 
اإدارة النادي م�شرف عام  ع�ش� جمل�س 
املدربن.   جميع  م��ع  ال�شنية  امل��راح��ل 
واأو�شح بطي خالل اجتماعه باملدربن 
املرحلة  م��ت��ط��ل��ب��ات  اأه����م  وال���الع���ب���ن، 
الالعبن بالتعاون مع  املقبلة، مطالباً 
واحلر�س  واالإداري،  الفني  اجلهازين 
التي  الي�مية  التدريبات  ح�ش�ر  على 
الالعب،  م�شت�ى  يرتقي  خاللها  م��ن 
ومي��ك��ن ل��ه ح��ج��ز م��ك��ان ل��ه يف الفريق 
يف  ب���ط���ي  و������ش�����ّدد  م�����ش��ت��ق��ب��اًل.  االأول 
االلتزام  �شرورة  على  لالعبن  حديثه 
التدريبات  ح�����ش���ر  يف  واالن�������ش���ب���اط 
امل�����ش��رف يف متثيل  ل��ل��ظ��ه���ر  وال�����ش��ع��ي 

اأو خارج  ���ش���اء داخ����ل  ن����ادي االإم������ارات 
االأكادميية  ف��رق  لكل  متمنياً  ال��ن��ادي، 
اأن ي��ك���ن امل������ش��م اجل��دي��د اأف�����ش��ل من 
الالعبن  وج��ه  كما  ال�شابقة.  امل�ا�شم 
التدريبات  يف  ال���ج���د  على  ب��احل��ر���س 
اأن تط�ر الالعب يك�ن  واأكد  الي�مية، 
ن���اب���ع���اً م���ن ذات�����ه م���ن خ����الل االل���ت���زام 
والفني،  االإداري  اجلهازين  بت�جيهات 
بالفخر  ال�شع�ر  الالعبن  وقال:على 
واالعتزاز حلملهم �شعار نادي االإمارات 
واأن يك�ن م�شدر ق�ة ل��ش�لهم الأعلى 

امل�شت�يات.

انطالق تدريبات �شقور املراحل ال�شنية و�شط ح�شور مكثف لالعبني

العربية  ل��ل��خ��ي���ل  دب�����ي  م���رب���ط  اأك������د 
ف���ح����ل���ت���ه ال���ع���امل���ي���ة يف ح�������ش���د األ����ق����اب 
ال�شاللة  ملناف�شات  الدولية  البط�الت 
امل�����ش��ري��ة م���ن اخل��ي��ل ال��ع��رب��ي��ة، والتي 
وعر�شها  ه���رم���ه���ا  ق���م���ة  ع���ل���ى  ي���رتب���ع 
ال��ذه��ب��ي م��ن��ذ ���ش��ن���ات، وذل����ك يف ختام 
لل�شاللة  االأورب��ي��ة  البط�لة  مناف�شات 
االأ�شيلة،  العربية  اخليل  من  امل�شرية 
التي اأ�شدل ال�شتار على فعالياتها م�شاء 
اأم�س االأول ب�ش�احي مدينة دو�شلدورف 
االأمل��ان��ي��ة، حيث غ��رد االإ���ش��م اجل��دي��د يف 
���ش��ج��الت اإجن�����ازات م��رب��ط دب���ي الفحل 
براق  الفحل  اب��ن  ال�عب”  “ع�شف�ر 
العالية والفر�س �شارة اجلزيرة باإيقاعه 
�شف�ة  على  متف�قا  ال��ذه��ب��ي  اجل��م��ايل 
امل�شرية.  ال�شاللة  من  العربية  اخليل 
ابنة  اأمنية”  “دي  الفر�س  متكنت  كما 
رويال  والفر�س  ما�شار  فرا�شريا  الفحل 
اأم���رية م��ن ان��ت��زاع  ح�شتها م��ن املعادن 
باإحرازها  النفي�شة بن �شف�ة االأفرا�س 
بروزية ثمينة يف اإحدى اأق�ى البط�الت 
العاملية. ويرى العديد من خرباء اخليل 
العربية ممن ح�شروا فعاليات البط�لة 
اأن دي اأمنية ت�شتتحق اأف�شل مما نالته. 
اأجمل اخلي�ل  وقد ا�شتقطبت البط�لة 

ال��ع��رب��ي��ة م��ن ال�����ش��الل��ة امل�����ش��ري��ة دفعت 
ب��ه��ا اأق�����ى امل��راب��ط م��ن اأورب����ا وال�شرق 
باحلما�س  البط�لة  طبع  مما  االأو�شط، 
واالإثارة واحتدام م�شت�ى التناف�س على 
ال�عب”  “ع�شف�ر  ال��ف��ح��ل  االأل���ق���اب.  
اأكد دقة اختيار اإدارة مربط دبي بقيادة 
املهند�س حممد الت�حيدي امل�شرف العام 
العربية  للخي�ل  دبي  عام مربط  مدير 
التنفيذي  امل��دي��ر  امل��رازي��ق  وعبدالعزيز 
تبني  ق���رار  ات��خ��اذ  مت  عندما  للمربط، 
الفحل الذهبي ع�شف�ر ال�عب لي�شارك 
مل�شته  وي�شع  البط�لة  يف  املربط  با�شم 
ال���ذه���ب���ي���ة يف ال�����ش��ج��ل ال����الم����ع ال����ذي 
ال�شاللة  ع���امل  دب���ي يف  مل��رب��ط  ي��ح��ف��ظ 
ال�شن�ات  يف  ق��م��م��ه��ا  اأع���ل���ى  امل�����ش��ري��ة 
االأخرية التي نال فيها األقاب االأف�شلية 
عامليا يف االإمارات واأوربا واأمريكا. حيث 
ال تزال اأ�شداء الق�ة االإنتاجية للمربط 
تلمع ب�شداها الذهبي يف خط ال�شاللة 

امل�شرية من اخليل العربية.
باإجنازات  يلمع  امل��رب��ط  �شجل  والي���زال 
ك�كبة من خي�ل ال�شاللة امل�شرية مثل 
الفحل العاملي رويال كالرز وكذا الفحل 
دي مراك�س واملهرة دي ن�ال اللذان رفعا 
قمم  اأعلى  يف  الذهبي  دب��ي  مربط  اإ�شم 

كنتاكي  ب��ط���ل��ة  امل�����ش��ري��ة يف  ال�����ش��الل��ة 
االأوروبية  البط�لة  وكذلك  االأمريكية، 
لل�شاللة امل�شرية جلمال اخليل العربية 
البلجيكية  الن��ك��ن  م��دي��ن��ة  يف  االأ���ش��ي��ل��ة 
باإنتاجه  دب����ي  م��رب��ط  ف��ي��ه��ا  ن����ال  ال��ت��ي 
ال�شاللة  روؤو�������س  اأج���م���ل  ل��ق��ب  امل��ح��ل��ي 

امل�شرية يف العامل.

ومل ي��ك��ن اإح�������راز ل��ق��ب االأف�����ش��ل��ي��ة يف 
ال��رتب��ي��ة واالإن���ت���اج مل��رب��ط دب��ي للخي�ل 
الريادية يف �شناعة  العربية وجن�ميته 
اخليل العربية االأ�شيلة �شابقة جديدة، 
بل جتديدا لالعرتاف الدويل للمربط 
ولتاأثريه يف جمال  االإنتاجية  وجله�ده 
االأ�شيلة  العربية  اخليل  على  املحافظة 

ويكاد  ع��امل��ي��اً.  امل�شرية  ال�شاللة  وع��ل��ى 
يف  الكاملة  العالمة  يحتكر  دبي  مربط 
االإن���ت���اج واالأل���ق���اب ع��ل��ى ق��م��ة ه���رم هذه 
البط�الت  ك���ل  يف  االأ���ش��ي��ل��ة  ال�����ش��الل��ة 

الدولية داخل االإمارات وخارجها.
للخي�ل  دبي  مربط  اأن  ال�قائع  وت�ؤكد 
ال��ع��رب��ي��ة ع�����د امل���ي���ادي���ن ع��ل��ى اإح�����داث 

العربية  اإن��ت��اج اخليل  ك��ربى يف  طفرات 
امل�شرية.  ال�����ش��الل��ة  وم��ن��ه��ا  االأ���ش��ي��ل��ة 
يتاأهب  امل���رب���ط  اأن  امل���راق���ب����ن  وي�����رى 
ومرحلة  االإن���ت���اج���ي���ة  م��ك��ان��ت��ه  ل��ت��ع��زي��ز 
جديدة من ح�شد االألقاب بعدما حققه 
املربط  منه  جعلت  عاملية  اإجن���ازات  م��ن 
رق���م واح����د ع��امل��ي��ا، وك���ان���ت اآخ����ر كربى 

االإجن������ازات االأرق�����ام ال��ق��ي��ا���ش��ي��ة يف عدد 
الذهبية يف كل من  امليداليات واالألقاب 
بط�لة كل االأمم وبط�لة العامل اللتن 
متثالن اأق�ى م�اعيد اخليل العربية يف 

العامل.
التوحيدي: ثقة ذهبية

الت�حيدي  حم��م��د  امل��ه��ن��د���س  اأب������دى   
امل�����ش��رف ال��ع��ام م��دي��ر ع���ام م��رب��ط دبي 
ل��ل��خ��ي���ل ال��ع��رب��ي��ة ارت���ي���اح���ه مل���ا حققه 
لل�شاللة  االأورب��ي��ة  البط�لة  يف  امل��رب��ط 
امل�����ش��ري��ة يف اأمل��ان��ي��ا م��ع��ت��ربا اإي���اه���ا من 
ه��ذا اخلط  العاملية يف  البط�الت  اأق���ى 
م��ن اخل��ي��ل ال��ع��رب��ي��ة االأ���ش��ي��ل��ة.  وقال 
البط�لة  اإىل  ج��ئ��ن��ا  ل��ق��د  ال��ت���ح��ي��دي: 
النتائج  ونحن واثق�ن من حتقيق هذه 
الطيبة، بل كنا نت�قع االأف�شل بالن�شبة 
للفر�س دي اأمنية يف ال�قت الذي حجبنا 
م�����ش��ارك��ة جم��م���ع��ة م��ن اخل��ي���ل بعمر 
التي  املتميز  املحلي  اإنتاجنا  الزه�ر من 
ف�شلنا اأن نديل بها يف املناف�شات املقبلة. 
مربط  �شجل  اإن  ال��ت���ح��ي��دي:  واأ���ش��اف 
اإجنازات  ومنها  ب��االإجن��ازات  حافل  دب��ي 
امل�شرية  ال�����ش��الل��ة  ب���ط����الت  يف  ك���ربى 
هرمها  ق��م��ة  يف  اللتت�يج  ت��ع���دن��ا  ال��ت��ي 
والدولية  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ب��ط���الت  ب���اأق����ى 

���ش���اء يف االإم����ارات اأو خ��ارج��ه��ا.  ونحن 
نعترب البط�لة االأوربية حمطة ج�شدت 
فئات  اأق���ى  يف  و�شجلت  اختياراتنا  دق��ة 
الذهبي  االإ�����ش����م  م��اي��ن��ا���ش��ب  امل��ن��اف�����ش��ة 
االه��ت��م��ام باخليل  ل��ل��م��رب��ط يف مت��ث��ي��ل 

العربية وتط�يرها.
املرازيق: عالمة م�ضيئة

من جهته اأكد عبدالعزيز املرازيق املدير 
العربية  للخي�ل  دب��ي  ملربط  التنفيذي 
امل�شرية  لل�شاللة  االأوربية  البط�لة  اأن 
قد متيزت بق�ة املناف�شة واأظهرت جانبا 
من  امل�شرية  ال�شاللة  تط�ر  من  مهما 

اخليل العربية االأ�شيلة. 
ال�عب  الفحل ع�شف�ر  امل��رازي��ق:  وق��ال 
اأم��ت��ع اجل��م��ه���ر ب��اأدائ��ه اجل��م��ايل املبهر 
وا�شتحق اأن يك�ن �شيد امليدان يف جممل 
البط�لة. وه� يعترب اأحد اأبرز العالمات 
امل�شيئة بن خي�ل ال�شاللة امل�شرية من 
حاليا  ويعترب  االأ�شيلة،  العربية  اخليل 
الن�عي  باالإنتاج  ال�اعدة  االأ�ش�ل  اأح��د 
االأ�ش�ل  اأح���د  و�شيك�ن  اخل���ط،  ه��ذا  يف 
ال��ت��ي اأث�����رت ح�����ش��ي��ل��ة م��رب��ط دب����ي من 
االإن���ت���اج ال��ط��ي��ب واالأل���ق���اب امل��ت��م��ي��زة يف 
م�شريتنا  يف  العاملية  ال��ب��ط���الت  ك��ربى 

امل�شتمرة.

مربط دبي يوؤكد قدراته يف ختام البطولة الأوربية لل�ضاللة امل�ضرية باأملانيا

»ع�شفور الوعب« يغرد ذهبا بني اأجمل الفحول و»دي اأمنية« تنتزع معدنها النفي�ش بني �شفوة الأفرا�ش

فاز غازي �شبيل املدين مدير ال�شياحة الريا�شية يف جمل�س دبي 
مبن�شب  ال��دول��ة  يف  الطائرة  الري�شة  جلنة  ورئي�س  الريا�شي 
نائب رئي�س اللجنة املالية يف االحتاد االآ�شي�ي للري�شة الطائرة 
اإماراتي يحتل  اأول  ليك�ن   ،2019 2017 وحتى  للفرتة من 

من�شبا يف االحتاد االآ�شي�ي للري�شة الطائرة.
العم�مية  اجتماع اجلمعية  املدين يف  جاء ذلك خالل م�شاركة 
ا�شرتاليا،  الذي عقد م�ؤخرا يف  ال��دويل للعبة  78 لالحتاد  ال� 
مب�شاركة 183 دولة من بينها 42 دولة اآ�شي�ية �شارك ممثل�ها 
ال���دويل وال��ق��اري للعبة.   وجاء  اأع�����ش��اء االحت��ادي��ن  يف اختيار 

االختيار تقديرا جله�د املبذولة لن�شر ممار�شة ريا�شة الري�شة 
وخمتلف  للطلبة  تعليم  ب��رام��ج  وتنظيم  ال��دول��ة  يف  ال��ط��ائ��رة 
ال�ش�بر  بط�لة  نهائيات  ا�شت�شافة  وك��ذل��ك  املجتمع،  ���ش��رائ��ح 

العاملية مب�شاركة نخبة اأبطال وبطالت العامل.
وقد مت يف اجتماع اجلمعية العم�مية تقدمي عر�س عن ق�شة 
الدولة  الريا�شة يف  وتط�ير هذه  ن�شر  املجل�س يف  جناح جه�د 
ونال  قليلة ج��دا،  �شن�ات  التي مت حتقيقها خ��الل  واالإجن���ازات 
العر�س تقدير واإ�شادة الدول امل�شاركة يف امل�ؤمتر �شيما واأن دولة 
 200 م��ن  اأك��ر  م��ن  جاليات  ت�شم  املتحدة  العربية  االإم����ارات 

التي حتتل فيها ريا�شة  ال��دول  ع��دد كبري من  بينها  دول��ة من 
الري�شة الطائرة مكانة مميزة.   جدير بالذكر اأن جمل�س دبي 
الريا�شي تبنى ن�شر وتط�ير ريا�شة الري�شة الطائرة يف الدولة 
وا�شت�شافة خمتلف البط�الت كما اأطلق عدد من املبادرات ومن 
بينها “�شاتل دبي” يف عامل دبي للريا�شة وزيارة املدار�س، وقد 
�شاهمت هذه اجله�د يف زيادة عدد ممار�شي هذه الريا�شة املهمة 
وع�����ش��اق هذه  الأب��ط��ال  عاملية مف�شلة  وج��ه��ة  اإىل  دب��ي  وحت����ل 
الريا�شة، و يف تاأ�شي�س جلنة الري�شة الطائرة يف الدولة التي مت 

�شمها الحتاد االإمارات لكرة الطاولة.

فوز اإماراتي مبن�شب نائب رئي�ش اللجنة املالية لالحتاد الآ�شيوي للري�شة الطائرة
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الفجر الريا�ضي

على  مبالغ طائلة  االأوروب��ي��ة  القدم  كرة  اأندية  اأنفقت 
االن��ت��ق��االت ه���ذا ال�����ش��ي��ف و���ش��ل��ت اىل م�����ش��ت���ي��ات مل 
تعهدها �شابقا، ما يطرح اأ�شئلة عن العقالنية واملخاطر 

التي تقدم عليها اأندية اللعبة ال�شعبية االأوىل.
والقى االنفاق االأوروب��ي انتقادات من بع�س م�ش�ؤويل 
الفرن�شي  لي�ن  ن��ادي  رئي�س  ومنهم  اأنف�شهم،  االأندية 
الراهن  التط�ر  ان  اعترب  ال��ذي  اأوال����س  مي�شال  ج��ان 
ل��الأ���ش��ع��ار، ك��م��ا ال���روات���ب، ي��ه��دد ا���ش��ت��ق��رار ك���رة القدم 

الفرن�شية ورمبا حتى كرة القدم االأوروبية.
و�شكل نادي باري�س �شان جرمان الفرن�شي اململ�ك من 
النا�شطن  اأب��رز  الريا�شية،  لال�شتثمارات  قطر  هيئة 
يف ف���رتة االن���ت���ق���االت ال�����ش��ي��ف��ي��ة ال��ت��ي ت��ن��ت��ه��ي يف 31 
بدفعه  العاملي  القيا�شي  الرقم  حطم  فه�  اأغ�شط�س. 
222 ملي�ن ي�رو ل�شم الربازيلي نيمار من بر�شل�نة 
ال�شحافية  ال��ت��ق��اري��ر  بح�شب   - وي�شتعد  اال���ش��ب��اين، 
كيليان  ال�شاب  املهاجم  ل�شم  ملي�نا   180 الن��ف��اق   -

مبابي من م�ناك�.
تردد  الذي  نيمار  ان  يتبن  ب�شيطة،  وبعملية ح�شابية 
ملي�ن   30 يقارب  �شافيا  �شن�يا  راتبا  �شيتقا�شى  انه 
ي�رو، كلف النادي الفرن�شي اأكر من كلفة بناء األيانز 
والذي  اأملانيا،  بطل  مي�نيخ  بايرن  ن��ادي  ملعب  اأرينا، 

يعد من اأ�شهر مالعب كرة القدم عامليا.
كارل  االمل���اين  للنادي  التنفيذي  الرئي�س  وق���ال 

األيانز  ان  ال���ا���ش��ح  م��ن  رومينيغيه  هاينت�س 
اأرينا ه� اأكر اأهمية بالن�شبة الينا.

“بيلد”  ل�شحيفة  ت�شريحات  يف  اأ���ش��اف 
ان  علينا  مي�نيخ،  بايرن  ك�ننا  االملانية 

ان  ن��ري��د  ال  خمتلفة،  بفل�شفة  نتمتع 
جناري ذلك هذا الن�شق ال�شائد يف 

االنفاق على الالعبن وال ميكننا 
جماراة ذلك.

حامل  ن��ف�����ش��ه،  ب��اي��رن  ان  اإال 
لقب بط�لة املانيا يف امل�ا�شم 
امل���ا����ش���ي���ة، وجد  اخل���م�������ش���ة 
ال�شيف  ه��ذا  يحطم  نف�شه 
يف  ال�شابق  القيا�شي  رق��م��ه 
بدفعه  االن���ت���ق���االت،  ����ش����ق 

اإ�شافة  ي����رو  ملي�ن   41،5
كح�افز  م���الي���ن  ���ش��ت��ة  اىل 

وم������ك������اف������اآت ل�������ش���م الع����ب 
الفرن�شي ك�رنتان  ال��شط 
ت�لي�ش� من لي�ن، علما ان 

الالعب �شارك يف مباراة 
دولية واحدة فقط.

ويرى الباحث يف املركز 
ال�����������دويل ل����ل����درا�����ش����ات 
رافنيل  الريا�شية ل�يك 
ان ���ش���ق االن��ت��ق��االت مل 

لكنها  جم��ن���ن��ة،  ت�����ش��ب��ح 
واعدة ب�شكل كبري.

ي�شهد  ق��ط��اع  ه���ذا  ي�شيف 

على  ق��ادرون  انهم  ي�شعرون  وامل�شتثمرون  دائما،  من�ا 
اأ�شباب قد  ان ثمة  اأرى  االأرب��اح فيه، متابعا ال  حتقيق 
تدفع اىل ت�قف من�ه. هذه ريا�شة كرة القدم يف ختام 
اآ�شيا  يف  حاليا  االهتمام  وتثري  ال�شامل،  تع�ملها  م�شار 

وحتى يف اأمريكا ال�شمالية.
ويعترب رافنيل ان ما تق�م به االأندية االأوروبية البارزة، 
ومنها بر�شل�نة وريال مدريد اال�شبانيان، قطبا مدينة 
االإيطايل،  ي�فنت��س  حتى  اأو  االإنكليزية،  مان�ش�شرت 

النجم  ال�شتقطاب  ب��امل��الي��ن  التناف�س  ه��� 
تف�يت  ع�������دم  امل����ق����ب����ل، 

فر�شة احل�ش�ل عليه، 
املناف�شن  وح��رم��ان 

منه.
ذل����ك  ان  وي��������رى 
ي������ح�������������ش������ل م����ن 
م���ن���ط���ل���ق ك�����روي 
يق�م  وري����ا�����ش����ي 
االأوىل  ب��ال��درج��ة 

اإحراز  على 

لقب امل�شابقة القارية االأهم، اأي دوري االأبطال، ولكن 
اأي�شا من منطلق قدرة هذا النجم على ت�فري عائدات 
ما  دعائية،  وعائدات  تلفزي�نية  بث  ترويجية وحق�ق 
الدرا�شات  مركز  وط���ر  �شعره.  رف��ع  يف  اأي�شا  ي�شاهم 
اأ�شعار  الريا�شية برناجما خ�ارزميا قادرا على تقييم 
على  اأداوؤه  منها  ع���دة،  معطيات  على  ب��ن��اء  ال��الع��ب��ن 
اأر�س امللعب، وهام�س التط�ر الذي يتمتع به، وقدرته 
الرتويجية، وغريها... ومب�جب هذا الربنامج، تبن 
 247،3 اىل  ي�شل  املثال  �شبيل  على  نيمار  �شعر  ان 
مالين ي�رو، وهي قيمة م�شتندة ب�شكل كبري 
االعالنية  وق���درت���ه  ال��ك��روي��ة  م���ه��ب��ت��ه  اىل 
والرتويجية، ال�شيما لك�نه يتمتع بع�شرات 
الت�ا�شل  م�اقع  على  املتابعن  مالين 
العهد  احلديث  مبابي  اأم��ا  االجتماعي. 
 18 ع��ل��ى ال�����ش��اح��ة ال��ك��روي��ة، اذ يبلغ ال���� 
من العمر و�شارك يف م��شم واحد فقط مع 
م�ناك�، فبلغ �شعره فقط 101 ملي�ن ي�رو 

بح�شب هذا الربنامج.
ال�حيد  النادي  جرمان  �شان  باري�س  يكن  مل 
الذي اأنفق ب�شكل كبري يف �ش�ق االنتقاالت هذا 
ت�شتفيد  التي  االنكليزية  ف��االأن��دي��ة  ال�شيف. 
م���ن ع����ائ����دات ات���ف���اق ���ش��خ��م ب�������ش���اأن البث 
مبلغا  ال�شيف  ه��ذا  اأن��ف��ق��ت  التلفزي�ين، 
جنيه  م��ل��ي��ار   1،17 اىل  و���ش��ل  ق��ي��ا���ش��ي��ا 
بح�شب  دوالر(،  مليار   1،57( ا�شرتليني 
ديل�يت  �شركة  املا�شي  االأ���ش��ب���ع  اأف���ادت  م��ا 

للتدقيق.
اخل���ي���ال���ي���ة، تطرح  االأرق��������ام  ه����ذه  ظ���ل  ويف 
اال�شئلة ح�ل م�شري االأندية ال�شغرى وحتى 

املت��شطة، غري القادرة على املناف�شة ماليا.
كل  ت����ؤول  ان  يجب  ه��ل  رافنيل  الباحث  وي�����ش��األ 
االنتقاالت،  �ش�ق  يف  انفاقها  يتم  التي  االأم����ال 
اىل الالعبن ووكالء اأعمالهم، اأم ميكن البحث 
ت�شمن  ت�زيع منطقية  اإع��ادة  عملية  عن 
تتيح  معينة  ع��ائ��دات  االأ�شغر  لالأندية 

لها البقاء يف دائرة املناف�شة على االأقل.
االأ�شغر  االأن��دي��ة  امل��ط��اف،  نهاية  يف  ي�شيف 
الالعبن  ه����ؤالء  بتن�شئة  تق�م  التي  ه��ي  حجما 
ان ي�شبح�ا  ق��ب��ل  ل��ل��ع��ب  ف��ر���ش��ة  ل��ه��م  وت��ق��دم 

جن�ما.

كلفة نيمار اأكرث من كلفة بناء معلب بايرن ميونيخ

ت��شل نادي ليفرب�ل االنكليزي اىل اتفاق مع اليبزيغ االملاين ل�شم العب البحث عن عقالنية و�شط النفاق املفرط لالأندية الأوروبية
ال��شط الدفاعي الغيني نابي كيتا يف �شيف 2018، يف �شفقة قيا�شية 

للنادي االنكليزي قدرت ب� 48 ملي�ن جنيه ا�شرتليني.
ي�ؤكد  الثالثاء  ام�س  بيان  يف  االنكليزي  النادي  واأعلن 

ن���ادي ل��ي��ف��رب���ل ان���ه ت������ش��ل اىل ات��ف��اق م��ع اليبزيغ 
االملانيب�شاأن االنتقال امل�شتقبلي نابي كيتا.

ع��ام��ا و25   22 ان كيتا  ال��ن��ادي االح��م��ر  واأ����ش���اف 
مباراة دولية �شينتقل اىل اأنفيلد يف 1 ي�لي� 2018 

بعد انتهاء امل��شم احلايل، يف �شفقة مقدرة ب�48 
ملي�ن جنيه )62 ملي�ن دوالر، 51،9 

ملي�ن ي�رو(.
و���ش��ج��ل ك��ي��ت��ا 8 اأه����داف 

م�����ب�����اراة   31 يف 
م������ع الي���ب���زي���غ 

ال���������دوري  يف 
لكرة  االأمل���اين 

امل��شم  ال���ق���دم 
املا�شي، م�شاهما يف حل�ل فريقه اليافع 
وت��اأه��ل��ه مبا�شرة اىل  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف 

دوري ابطال اوروبا.
“بي بي �شي” و�شحيفة  وا�شارت �شبكة 
على  واف���ق  ليفرب�ل  ان  اىل  ت��امي��ز  ذي 
دفع قيمة بند ف�شخ عقد كيتا مع ناديه 
ان  بيد  ي����رو،  ملي�ن   51،9 وال��ب��ال��غ��ة 
وكالة �شيد الريا�شية االملانية املرتبطة 
قيمة  ان  ذك��رت  ب��ر���س،  فران�س  ب�كالة 
70 ملي�ن ي�رو،  �شت�شل اىل  ال�شفقة 
ا�شافيا  ليفرب�ل دفعا مبلغا  نظرا الن 

ل�شمان قدوم كيتا بعد �شنة.
اىل  الت��شل  ي�شعدين  ال��الع��ب  وق���ال 
ات���ف���اق ���ش��ي�����ش��م��ح يل ب��االن�����ش��م��ام اىل 
عندما  امل���ق���ب���ل،  ال�����ش��ي��ف  ل���ي���ف���رب����ل 

���ش��اأ���ش��ب��ح ج����زءا م���ن م�����ش��روع يثري 
حما�شتي ب�شكل كبري، يق�ده املدرب 

االملاين ي�رغن كل�ب.
التزامي لاليبزيغ يبقى  وتابع 

يل  املتبقي  ال�قت  يف  مطلقا 
م���ع ال����ن����ادي مي��ك��ن��ن��ي االن 

م�شاعدة  ع��ل��ى  ال���رتك���ي���ز 
ام�ر  لتحقيق  الي��ب��زي��غ 

امل��شم.  ه�����ذا  رائ����ع����ة 
حتى االن�شمام اىل 

فريقي ال�شيف 
امل���ق���ب���ل، 

�شاأبقى م�شجعا له من م�شافة بعيدة . وكان كيتا �شاحب اللياقة البدنية 
مع  م�شريته  ب��داأ  بانه  علما  ف��رتة،  منذ  وكل�ب  لليفرب�ل  هدفا  الق�ية 
فريق ه�رويا املحلي قبل االنتقال اىل اي�شرت الفرن�شي. ام�شى بعدها 
م��شمن مع ريد ب�ل �شالزب�رغ النم�ش�ي، قبل االنتقال يف 2016 

اىل اليبزيغ اململ�ك اأي�شا من �شركة ريد ب�ل مل�شروبات الطاقة.
ون�شط ليفرب�ل يف فرتة االنتقاالت ال�شيفية، ف�شم امل�شري حممد 
من  روبرت�ش�ن  اأن���دي  واال�شكتلندي  االإي��ط��ايل،  روم��ا  م��ن  �شالح 
نادي هال �شيتي االنكليزي، واملهاجم ال�شاب دومينيك �ش�النكي من 
االأخ��رية من  املرحلة  �شاحقا يف  ليفرب�ل ف�زا  ت�شل�شي. وحقق 
الدوري االنكليزي على ح�شاب اأر�شنال اللندين -4�شفر، 
من دون جنم و�شطه الربازيلي ك�تيني� املر�شح بق�ة 

لالنتقال اىل بر�شل�نة اال�شباين.
بل�غ  ال��غ��ي��ن��ي��ن يف  م���ن  ال��ك��ث��ري  ي��ن��ج��ح  مل 
الدوري االإنكليزي املمتاز، اال ان املهاجم 
تيتي كامارا دافع عن ال�ن ليفرب�ل 
 2000-1999 م��������ش���م  يف 
هام.  و���ش��ت  اىل  انتقاله  قبل 
وب���ف�������ش���ل غ��ي��ن��ي اآخ������ر ه� 
ب�ب�  ال�������ش���ل���ب  امل�����داف�����ع 
كيتا  نابي  �شق  ب��ال��دي، 
الكرة  اىل  ط���ري���ق���ه 

االوروبية.
�شلتيك  الع���ب  ن��ظ��م 
ال�شابق  اال�شكتلندي 
امل�اهب  لك�شف  م�شابقة 
م���ر����ش���ي���ل���ي���ا  م�����دي�����ن�����ة  يف 
الفرن�شية، �شارك فيها كيتا يائ�شا بعد رف�شه من 
نادي  به  اأعجب  ان��ذاك،  الفرن�شين.  ناديي ل�مان ول�ريان 

اي�شرت من الدرجة الثانية.
قدم ما يكفي النتقاله اىل ريد ب�ل �شالزب�رغ النم�ش�ي.

ان قدوته يف  اال  ال��ك��روي،  الهالك  انقذه من  بالدي  ان  �شحيح 
املالعب ه� جاره العاجي يايا ت�ريه جنم و�شط مان�ش�شرت �شيتي 

االنكليزي واأف�شل العب يف افريقيا اربع مرات.
يت�شارك معه مركزه الذي يتطلب تنقال م�شتمرا بن الدفاع والهج�م، 
وين�ي االقتداء بنجاحاته “اأريد اأن اأك�ن اأف�شل العب افريقي. قدوتي 
االفريقية ه� يايا ت�ريه... ه� ق�ي، يعمل جاهدا و�شق طريقه نح� 

القمة«.
ديك�  ال�شابق  الربتغايل  ال��شط  بالعب  البنية،  الق�شري  كيتا  �شبه 
جن��م ب���رت��� وب��ر���ش��ل���ن��ة اال���ش��ب��اين ال�����ش��اب��ق، ف��ن��ال ل��ق��ب “ديك� 

افريقيا«.
ديك�  “اليي” معتمدا  الثاين  ا�شمه  عن  تخلى  ال���اق��ع،  يف 
اجل�شدية  بنيته  �شعف  ع��ن  بالتع�ي�س  وي��ق���م  م��ن��ه،  ب��دال 
خالل  م��ن  امل��ل��ع��ب،  ار����س  على  باخل�ش�م  وت��الع��ب��ه  بفنياته 

�شناعة الفر�س وحتى الت�شجيل احيانا.
الفقرية،  ج���ذوره  كيتا  ين�شى  ال  ال�شريع،  �شع�ده  رغ��م  على 
واأكر ما يحبه الع�دة اىل غينيا حيث ي�شتعيد مع اأ�شدقائه 
ذكريات طف�لته يف �ش�ارع ك�ناكري. يع�شق تناول الع�شاء مع 
اوروب����ا مثل كثريين من  ول��� مل يحالفه احل��ظ يف  وال��دت��ه، 
ابناء القارة االفريقية، كان �شيلجاأ رمبا اىل ت�شليح الدراجات 

النارية، مثل والدي.

ليفربول ي�شم الغيني كيتا �شيف 2018 

تنفيذية ريا�شة املراأة اخلليجية تهنىء 
ال�شيخة فاطمة بيوم املراأة الإماراتية

تلقت �شم� ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة االحتاد الن�شائي العام الرئي�شة االأعلى مل�ؤ�ش�شة 
التنمية االأ�شرية رئي�شة املجل�س االأعلى لالأم�مة والطف�لة برقية تهنئة من ال�شيخة نعيمة 
التعاون  جمل�س  دول  يف  امل���راة  لريا�شة  التنفيذية  اللجنة  رئي�شة  ال�شباح  اجل��اب��ر  االح��م��د 
اخلليجي مبنا�شبة ي�م املراة االماراتية اعربت فيها عن ا�شدق تهانيها واع�شاء اللجنة بهذه 

املنا�شبة.
كما اعربت عن فخرها واعتزازها باملراة االماراتية واجنازاتها متمنية لها املزيد من التقدم 

واالزدهار.

ا�شتاد خليفة بن زايد ي�شت�شيف اأوىل 
مباريات العني يف الكاأ�ش والدوري

•• العني - الفجر

وافقت جلنة دوري املحرتفن على الطلب املقدم من �شركة نادي العن لكرة القدم ب�شاأن نقل 
�شبتمرب  من  الرابع  يف  اإقامتها  واملقرر  العربي  اخلليج  كاأ�س  بط�لة  يف  االأوىل  العن  مباراة 
املقبل اأمام فريق حتا، ومباراة الفريق اأمام ال��شل يف بط�لة دوري اخلليج العربي واملقررة 
بتاريخ 16 �شبتمرب املقبل لتقام املباراتان على ا�شتاد خليفة بن زايد بداًل من ا�شتاد هزاع بن 
ا�شتاد  زايد. وجاء طلب �شركة العن لكرة القدم نظراً الأعمال التط�ير اجلارية حالياً على 

هزاع بن زايد ا�شتعداداً ال�شت�شافة مباريات كاأ�س العامل لالأندية.

النم�شاوي فيمر من توتنهام 
الإنكليزي اإىل �شتوك 

تعاقد نادي �شت�ك �شيتي االإنكليزي لكرة القدم مع املدافع النم�شاوي الدويل كيفن قادما من ت�تنهام ه�ت�شرب 
انتقل اىل  ب�19،3 ملي�ن ي�رو. وكان فيمر  ال�شمايل ام�س يف �شفقة مقدرة  النادي  اأعلن  اللندين، بح�شب ما 
�شبريز عام 2015 من ك�لن االملاين مقابل 4،6 مالين ي�رو. وقل�س ا�شتقدام ت�تنهام قلب الدفاع الك�ل�مبي 
دافين�ش�ن �شان�شي�س من اأياك�س اله�لندي مقابل 45 ملي�ن ي�رو، فر�س فيمر 8 مباريات دولية بفر�س نف�شه 
يف الت�شكيلة اللندنية. وقال مدرب �شت�ك ال�يلزي مارك هي�ز كيفن بدون اأي �شك م�هبة حقيقية، و�شي�شيف 
والثالث يف خط  املا�شي،  امل��شم  نهاية  �شت�ك منذ  يتعاقد معه  �شابع العب  للت�شكيلة. وفيمر ه�  ن�عية مهمة 
اإندي ب�رت� الربتغايل. ويحتل  الدفاع بعد الفرن�شي ك�رت زوما معار من ت�شل�شي واله�لندي برون� مارتن�س 

�شت�ك راهنا املركز احلادي ع�شر يف ترتيب الدوري االنكليزي املمتاز مع 4 نقاط من 3 مباريات.

ميك �شوماخر ياأمل يف م�شرية 
على خطى والده 

اأعرب االأملاين ميك �ش�ماخر، جنل بطل الف�رم�ال واحد اال�شط�ري ميكايل، عن رغبته بخ��س م�شرية 
يف الفئة االأوىل على غرار وال��ده، وذلك بعد ي�من من قيامه بلفة تكرميية لبطل العامل �شبع مرات. 
وقاد ميك �شيارة بينيت�ن بي 194 على حلبة �شبا فرانك�ر�شان، احياء ملرور 25 عاما على حتقيق ميكايل 
ف�زه االأول يف الف�رم�ال واحد على احللبة البلجيكية ال�شهرية، وذلك قبيل انطالق املرحلة الثانية ع�شرة 

من بط�لة العامل االأحد املا�شي.
وقال �ش�ماخر االبن الذي ي�شارك يف �شباقات ف�رم�ال 3، بالطبع الف�رم�ال واحد هي هديف، لكن بداية 
يت�جب علي ان اأك�ن �شائقا متكامال، وذلك يف ت�شريحات ن�شرتها الثالثاء �شحيفة بيلد االملانية. اأ�شاف 
كع�ش� يف  اأي�شا  لكن  ك�شائق،  التح�شن  تعميق معرفتي،  نف�شي،  تط�ير  على  العمل  اأوا�شل  ان  يف  اأرغ��ب 
فريق. واأ�شار �ش�ماخر االبن اىل انه يعتزم البقاء لعامن ا�شافين يف �شباقات الفئة الثالثة، حيث ي�شارك 
حاليا مع فريق برميا باورتيم االإيطايل، واالنتقال بعدها اىل الفئة الثانية والحقا االأوىل. و�شدد على 
ان االأهم ه� ان اأق�م بكل ما ه� مرتبط بال�شباقات ب�شكل مثايل، اأكان على احللبة اأم خارجها ال ميكن 

الت�شرع بذلك.
اأحرز  التي  ال�شيارة  املنظمن، وذلك على منت  �شبا مببادرة من  ا�شتعرا�شية على حلبة  بلفة  وقام ميك 
العاملي االأول مع فريق بينيت�ن.  1992، وبعدها بعامن لقبه  ال�شباقات عام  بها والده ف�زه االأول يف 
واأحرز �ش�ماخر البالغ من العمر 48 عاما، لقبا ثانيا يف 1995، واأ�شاف خم�شة األقاب متتالية مع فريق 

فرياري بن العامن 2000 و2004.
ويلف الغم��س ال��شع ال�شحي مليكايل �ش�ماخر الراقد يف منزله ب�ش�ي�شرا منذ تعر�شه الإ�شابة خطرية 

يف راأ�شه خالل حادث تزلج تعر�س له يف دي�شمرب 2013.

مي�شي والرجنتني ي�شتهالن الإعداد 
ملواجهة الوروغواي 

ا�شتهل منتخب االرجنتن وقائده لي�نيل مي�شي ا�شتعداداته للم�اجهة الهامة مع م�شيفته 
االوروغ�اي يف ت�شفيات م�نديال 2018 اخلمي�س يف م�نتيفيدي�. و�شتك�ن هذه املباراة 
االوىل للمدرب اجلديد لالأرجنتن خ�رخي �شامباويل الذي ت�شلم مهامه يف ي�ني� خلفا 
 1978 لقبي  حلامل  ال�شيئة  النتائج  عقب  من�شبه  م��ن  اأق��ي��ل  ال��ذي  باوت�شا  الدغ����اردو 
و1986. وبعد دربي ري� دي ال بالتا، ي�شتقبل االرجنتيني�ن يف ب�ين��س اير�س فنزويال يف 
اخلام�س من �شبتمرب، يف م�اجهة اأ�شهل على ال�رق �شد متذيل ترتيب املجم�عة امل�حدة. 
وتراجعت االأرجنتن اىل املركز اخلام�س غري امل�ؤهل مبا�شرة اىل النهائيات، بعدما منيت 
مرات،  خم�س  العامل  بطلة  ال��ربازي��ل،  و�شمنت  مباريات.  خم�س  اآخ��ر  يف  خ�شارات  بثالث 
14 مباراة. وتتبقى ثالثة  33 نقطة من  تاأهلها بعد تربعها على �شدارة املجم�عة مع 
مقاعد مبا�شرة تتناف�س عليها ب�شكل رئي�شي ك�ل�مبيا، االوروغ�اي وت�شيلي واالرجنتن 
جزر  اأو  ني�زيلندا  اوق��ي��ان��ي��ا  بطل  �شد  دول��ي��ا  ملحقا  ال��رتت��ي��ب  خام�س  يخ��س  بينما   ،
�شليمان. و�شارك مي�شي، جنم بر�شل�نة اال�شباين واف�شل العب يف العامل خم�س مرات، مع 
30 كلم من  زمالئه يف متارين مفت�حة اأمام و�شائل االإع��الم يف مركز اي�شي�شا على بعد 
العا�شمة ب�ين��س اير�س. و�شرق مهاجم انرت االإيطايل ماورو ايكاردي، القادم اجلديد اىل 
الت�شكيلة، خ�ش��شا بعد قلبه تاأخر فريقه امام روما اىل ف�ز مثري يف الدوري االإيطايل 
املهاجمان  الت�شكيلة:  ا�شماء حملية اىل  اربعة  املا�شي. وا�شاف �شامباويل االحد  اال�شب�ع 
ب��شت��س  فابري�شي�  واملدافعان  الن��س  اك��شتا  والوت���ارو  ج�ني�رز  ب�كا  بينيديت�  داري��� 

اندبندينتي وخافيري بين�ال ريفر باليت.

انتقال مبابي اىل �شان جرمان ي�شبح ر�شميا 
ك�����ش��ف اأدري�����ان راب��ي��� الع���ب و���ش��ط ن����ادي ب��اري�����س �شان 
يف  زميله  ان�شمام  ان  ال��ق��دم،  ل��ك��رة  الفرن�شي  ج��رم��ان 
�شي�شبح  الباري�شي  النادي  اىل  مبابي  كيليان  املنتخب 
ع��ل��ى هام�س  ب��ه��ا  اأدىل  ت�����ش��ري��ح��ات  ر���ش��م��ي��ا، وذل����ك يف 

مع�شكر للمنتخب حيث يت�اجد الالعبان.
املا�شية ان جنم  االأي��ام  ال�شحافية يف  التقارير  واأف��ادت 
�شفقة  يف  العا�شمة  ن��ادي  اىل  �شينتقل  مبابي  م�ناك� 
ترجيحات  و���ش��ط  ي�����رو،  م��ل��ي���ن   180 قيمتها  ت��ب��ل��غ 

باإعالنها ر�شميا اأم�س االأول االثنن.
اإال ان رابي�، املت�اجد مع مبابي يف مع�شكر املنتخب يف 
النجم  ان  ب��اري��زي��ان  ل���  ل�شحيفة  ك�شف  كلريف�نتن، 
�شان جرمان من  باري�س  اىل  انتقاله  ان  اأبلغني  ال�شاب 

املقرر ان ي�شبح ر�شميا الثالثاء “الي�م«.
اأ�شاف هذه اأنباء جيدة بطبيعة احلال، معتربا ان مبابي 
العب �شاب ونا�شج... يتمتع بقدرة هائلة ومتحدر من 
منطقة باري�س. ويع�شكر املنتخب الفرن�شي منذ االثنن 
يف مقره بكلريف�نتن، ا�شتعدادا للقاءين هذا االأ�شب�ع 
اخل��م��ي�����س واالأح�����د م���ع ه���ل��ن��دا ول���ك�����ش��م��ب���رغ �شمن 

الت�شفيات االأوروبية امل�ؤهلة اىل كاأ�س العامل 2018 يف 
رو�شيا. وتنتهي اخلمي�س 31 اأغ�شط�س فرتة االنتقاالت 
ال�شيفية. وكان مدرب املنتخب الفرن�شي ديدييه دي�شان 
مبغادرة  العبيه  م��ن  الأي  ي�شمح  ل��ن  ان��ه  االث��ن��ن  اأك���د 
املع�شكر خالل هذه الفرتة، من دون ان ي�شتبعد امكان 
امتام  قبل  التقليدي  الطبي  للفح�س  مبابي  خ�ش�ع 

االنتقال، يف مع�شكر كلريف�نتن.
م�ناك�،  مع  االأول  م��شمه  يف  الفتا  اأداء  مبابي  وق��دم 
و�شاهم يف قيادته اىل اإحراز لقب بط�لة فرن�شا يف كرة 
القدم للمرة االأوىل منذ عام 2000، اإ�شافة اىل ن�شف 

نهائي دوري اأبطال اأوروبا. 
القدم  كرة  يف  ال�شاعدة  امل�اهب  اأب��رز  من  مبابي  ويعد 

االأوروبية.
ويف ح���ال ان�����ش��م��ام��ه اىل ���ش��ان ج���رم���ان، ���ش��ي��ك���ن ثاين 
من  اململ�ك  الباري�شي  ال��ن��ادي  يربمها  ك��ربى  �شفقة 
بعد  ال�شيف،  هذا  الريا�شية  لال�شتثمارات  قطر  هيئة 
�شم الربازيلي نيمار من بر�شل�نة اال�شباين يف �شفقة 

قيا�شية عاملية بلغت قيمتها 222 ملي�ن ي�رو.



    
طفل ل يعرف ال�شباحة انقذ ر�شيعني من الغرق

�شرب طفل اأمريكي املثل يف ال�شجاعة والت�شحية عندما قرر اإنقاذ 
ر�شيعن مل يتجاوزا العامن من الغرق يف م�شبح، على الرغم من 

حداثة �شنه واأنه ال ي�شتطيع ال�شباحة من االأ�شا�س.
وقالت �شحيفة االإندبندنت الربيطانية اإن طفال يدعى بران�ش�ن 
الت�اأم،  عم�مته  اب��ن��ي  راأى  االأم��ري��ك��ي��ة،  ل���ي��زان��ا  والي���ة  م��ن  يل، 
عمرهما 21 �شهرا، اإيزاك وكادن ي�شارعان الغرق يف م�شبح خلف 
بيت العائلة، فلم يرتدد بران�ش�ن ابن ال�شتة اأع�ام يف اإلقاء نف�شه 
النجدة  طلبا  ي�شيح  بران�ش�ن  راح  الر�شيعن.  الإن��ق��اذ  امل�شبح  يف 
بعد اأن جنح يف اإخراج الر�شيعن من امل�شبح، ف�شمعه والد ووالدة 

الر�شيعن، التي تق�ل:
رك�شنا يف اجتاه �ش�ت بران�ش�ن وف�جئنا بر�شيعينا ملقيان على 
جانب حمام ال�شباحة بال حراك وقد حت�ل ل�ن ج�شديهما لالأزرق. 
هرع والد الطفلن اإىل اإجراء االإ�شعافات االأولية، وحماولة اإنعا�س 
الرئتن لع�دة التنف�س مرة اأخرى، بالفعل بعد نح� 30 ثانية بداأ 

الطفلن يف التنف�س مرة اأخرى.

ذهب ل�شراء الفطر ففاز ب� 5 ماليني دولر 
قال رجل من مدينة ني�ي�رك االأمريكية، اإن اأحد عنا�شر و�شفة 
 5 مببلغ  ف����زه  يف  ال�شبب  ك��ان  ب��ه  اخل��ا���ش��ة  ال�شباغيتي  �شل�شة 

مالين دوالر يف اليان�شيب. 
اإىل  باأنه ت�جه  ني�ي�رك  اليان�شيب يف  مل�ش�ؤويل  قال ج�ن ل�ي�س 
اأحد املتاجر ل�شراء الفطر ل�شنع �شل�شلة ال�شباغيتي التي تعلمها 

من والده.
اإىل العمل ل�شراء الفطر  اإىل املتجر قبل ت�جهي  واأ�شاف: ذهبت 
الذي اأحتاجه الإعداد �شل�شة ال�شباغيتي، وبعد اأن ا�شرتيت الفطر 
ت�جهت اإىل اآلة بيع تذاكر اليان�شيب امل�ج�دة يف املتجر وا�شرتيت 

تذكرت منها.
5 مالين  التذكرة قد فازت بجائزة  اأن  اكت�شفت  ويف وقت الحق 

دوالر. 
يف  ربحه  ال��ذي  امل��ال  ا�شتخدام  ين�ي  ل�ي�س  اأن  من  الرغم  وعلى 
اأنه مل يف�شح  اإال  اأ�شرته يف ف�اتريه الطبية،  اأف��راد  اأحد  م�شاعدة 
املبلغ  ب��ه��ذا  ف����زه  بعد  بها  ال��ق��ي��ام  ي��زم��ع  اأخ���رى  اأي م�شاريع  ع��ن 

الكبري، بح�شب ما ورد يف م�قع "ي� بي اآي" االإلكرتوين.

�شبط ثعبان نادر يف حقيبة م�شافر
روا�شي  مطار  يف  وبالتحديد  الفرن�شية  اجلمارك  م�ظف�  �شبط 

�شارل ديغ�ل، على ثعبان ملكي حي يف حقيبة م�شافر.
ون�شرت اجلمارك الفرن�شية على ح�شابها الر�شمي يف م�قع ت�يرت 
تغريدة جاء فيها "�شبط ثعبان حي يف حقيبة م�شافر يف روا�شي. 

احلي�ان الزاحف هذا من االأن�اع املحمية".
احلي�ان  اأن  يظهر  وال��ذي  فيدي�،  مقطع  اجلمارك،  هيئة  ن�شرت 

البالغ ط�له 1.50 مرت تقريبا كان م��ش�عا يف علبة خ�شبية.
اأدعى انها علبة �شاب�ن  وعند �ش�ؤاله امل�شافر عن حمت�ى العلبة، 

اأ�ش�د.
وردت اجلمارك الفرن�شية على ا�شتف�شارات رواد "ت�يرت" القلقن 
جيدة،  �شحة  يف  امللكي  الثعبان  اأن  م���ؤك��دة  احل��ي���ان،  �شحة  على 

و�ُشلم اإىل متجر للحي�انات "بعد تدخل االأجهزة البيطرية".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

جهاز يخربك اإذا كان جل�شمك رائحة كريهة
رائحة ج�شدك،  اأ�شرتك جتاه  اأف��راد  اأو  العمل  زم��الوؤك يف  ي�شعر  ث�رياً يخربك كيف  يابانية جهازاً  �شركة  ط�رت 
وما اإذا كانت ت�شدر عنك رائحة كريهة اأم ال. واأطلقت ال�شركة على اجلهاز ت�شمية "ك�ن ك�ن" اأو "�شم �شم"، وه� 
بحجم هاتف حمم�ل، وعلى �شكل رادي� ترانزي�شت�ر، ويعمل على �شم حتت اإبطيك اأو قدميك اأو اأي منطقة اأخرى 
من ج�شمك، ويعطيك تقييماً على �شكل درجات للرائحة. وميكن للم�شتخدم، االحتفاظ باجلهاز داخل حقيبته، 
اإذا كانت  التي تخربه  النتيجة  اأحد بذلك، ليح�شل على  ي�شعر  اأن  اإبطه، دون  اأ�شفل  �شري ود�شه  ب�شكل  واإخراجه 
الرائحة ال�شادرة عنه مزعجة لالآخرين، بح�شب م�قع اأي بي �شي. دا�شي�ك ك�دا الذي يعمل لدى �شركة ك�نيكا 
اإ�شدار  التاأكد من عدم  اإيجابية، من خالل  مين�لتا والذي �شارك بتط�ير اجلهاز قال: نحن ن�شعى خللق ثقافة 
روائح كريهة من اأج�شامنا، واالعتناء بالنظافة ب�شكل دائم. يف اليابان، الروائح الكريهة اأ�شبحت ق�شية اجتماعية، 
وال�شعب الياباين �شارم جداً فيما يتعلق بذلك. واأ�شار ك�دا اإىل اأننا بحاجة ملثل هذا اجلهاز، الأن اأن�فنا تت�قف عن 
�شم روائحنا ال�شخ�شية بعد فرتة من الزمن، يف حن اأن النا�س من ح�لنا ي�شم�ن هذه الروائح على الف�ر، ورمبا 

تك�ن منفرة.
واإىل جانب حتديد الروائح الكريهة الناجتة عن التعرق، اأو روائح القدمن، تاأمل ال�شركة، اأن يك�ن اجلهاز قادراً يف 

امل�شتقبل، على حتديد بع�س االأمرا�س وامل�شاعدة يف عالجها ب�شكل مبكر.
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طائرات تزّود بوقود م�شنوع من القمامة 
بعد حملة الإحداث ث�رة يف �شناعة ال�شيارات الكهربائية ال�شديقة للبيئة، 
اأبحاث ودرا�شات الإنتاج وق�د  اإجراء  ال�شلطات املخت�شة يف بريطانيا  بداأت 
نفقات  م��ن  التخفيف  ب��ه��دف  املنزلية  القمامة  م��ن  التجارية  للطائرات 
�شراء وا�شترياد ال�ق�د التقليدي.  �شرعت احلك�مة الربيطانية يف درا�شة 
منخف�س  وال�شاحنات  ل��ل��ط��ائ��رات  وق����د  لتط�ير  �شخم  م�����ش��روع  مت���ي��ل 
الكرب�ن ي�شنع من النفايات املنزلية. ور�شدت احلك�مة الربيطانية مبلغ 
من  امل�شن�ع  ال�ق�د  تط�ير  م�شروع  لتم�يل  ا�شرتليني  جنيه  ملي�ن   22

النفايات بهدف اإنتاجه ب�شكل نهائي بحل�ل عام 2021.
امل�شن�ع من  امل�شتدام  النفاث  ال���ق���د  الإن��ت��اج  كثرية  اأج��ري��ت جت��ارب  وق��د 
اأن  غري  املا�شية،  ال�شن�ات  خ��الل  ال�شمالية  واأمريكا  اأوروب���ا  يف  النفايات 
اخلرباء الربيطانين �شيجرون بح�ثاً رائدة يف هذا املجال، وحظيت اإدارة 
النقل باهتمام اأكر من 70 هيئة اإقت�شادية يف تقدمي العطاءات للح�ش�ل 
على حق مت�يل امل�شروع. يذكر باأن ال�ق�د اجلديد م�شابه لل�ق�د التقليدي 
كيميائياً، لذلك ميكن ا�شتخدامه يف الطائرات امل�ج�دة حالياً دون احلاجة 
النقل  وق���د  عائدات  تبلغ  اأن  املرجح  املحرك. ومن  تعديالت على  اأي  اإىل 
م��ل��ي���ن جنيه   600 ال��ن��ف��اي��ات، ح����ايل  امل�����ش��ن���ع م��ن  ال��ك��رب���ن  منخف�س 
اإىل  ي�شل  ما  ت�فري  اإىل  باالإ�شافة   ،2030 عام  بحل�ل  �شن�ياً  ا�شرتليني 
9800 فر�شة عمل جديدة.  وقال وزير النقل الربيطاين جي�شي ن�رمان: 
من  ج��دي��دة  اأن����اع  وت�شجيع  ال��ك��رب���ن،  انبعاثات  بخف�س  معني�ن  "نحن 

ال�ق�د ال�شديق للبيئة �شي�شاعدنا على حتقيق هذا الهدف".

عرو�ش تختفي بظروف غام�شة 
اأعلن �شقيق عرو�س �ش�رية يف اململكة العربية ال�شع�دية، عن اختفاء �شقيقته 
يف ظروف غام�شة، بعد ا�شطحابه لها خلّياطة من نف�س جن�شيتها، بغر�س 

ا�شتكمال حياكة ف�شتان الزفاف.
اإىل  �شقيقته  ت�جه مع  اإنه  بح�شب �شحيفة عكاظ،  العرو�س،  �شقيق  وقال 
ف�شتان  لها  تعد  التي  الريا�س،  العا�شمة  جن�ب  منف�حة  بحي  اخلياطة 
زواجها املزمع عقده يف عيد االأ�شحى املقبل، وعند و�ش�له اإىل باب منزل 
اخلياطة طلبت منه اأخته انتظارها، فذهب اإىل بقالة جماورة ال يف�شلها 

دقائق. عن املنزل �ش�ى ب�شعة خط�ات، ثم عاد بعد 5 
واأو�شح اأنه عاد وطرق باب اخلياطة لي�شاأل عن اأخته، فاأجابته اأنها عادت اإىل 
منزلها بعدما ت�شلمت ف�شتانها عرب النافذة، م�شيًفا اأنه طلب من اخلياطة 
اأثار �شك�كه،  اأن هاتفها مغلق ما  الف�ر  اأخته، فاأجابته على  االت�شال على 
النافذة ال  اأن  الهاتف مغلق، ع��الوة على  ب��اأن  اأن��ه ف�جئ بعلمها  اإىل  الفًتا 

ت�شمح مبرور االأكيا�س عربها.
حيث  �شقيقته،  باختفاء  الإبالغهم  االأمنية  اجلهات  اإىل  �شارع  اأن��ه  وتابع، 

اأحيل ملف العرو�س املختفية اإىل اإدارة التحريات والبحث اجلنائي.

»عم نحلمك لبنان« 
ُيبهر اجلمهور يف بريوت 
مهرجان  ل��ب��ن��ان(  ن��ح��ل��م��ك  )ع����م 
�شمعيا-ب�شريا  ع���ر����ش���ا  ي���ق���دم 
ُمبهرا، قيل اإنه االأ�شخم من ن�عه 
اللبنانية  العا�شمة  ت�شهده  ال��ذي 
بال�شراكة  البحرية  واجهتها  عند 
ل���ريوي ق�شة  ب���ريوت،  بلدية  م��ع 
لها  نظري  ال  متعة  وُيدخل  لبنان 
ويت�شمن  الكبري.  اجلمه�ر  على 
والذي  واملميز،  ال�شخم  العر�س، 
ي���اأت���ي يف اإط������ار امل���ه���رج���ان ال���ذي 
تنظمه جمعية BEASTS اأحداث 
بريوت وعرو�س ال�ش�ارع عرو�شا 
وم�ش�رة  وراق�������ش���ة  م������ش��ي��ق��ي��ة 
وعر�س ن�افري مياه واألعابا نارية 
االأبعاد  ث��الث��ي��ة  بيانية  ور���ش���م��ا 
فيما و�شفه منظم�ه باأنه اأ�شخم 
عر�س �شمعي-ب�شري مالتيميديا 
ي�������ش���ه���ده ل����ب����ن����ان. وق��������ال و����ش���ام 
ال��ع��ر���س عر�س  ���ش��م��رية خم����رج 
املالتيميديا ال��شائط املتعددة هي 
وباملحيط  بلبنان  ج��دي��دة  �شغلة 
الفن�ن  ك����ل  ج���ام���ع  الأن������ه  ����ش����ي 
بريوح�ا  ه��ن  ي��ال��ل��ي  بع�شها  م��ع 
من  الرق�س،  م��ن  الت�ش�ير،  م��ن 
املياه  لن�افري  ال�شعر،  امل��شيقى، 
النارية  ل��الأل��ع��اب  ب��االإجن��ل��ي��زي��ة 
وعم  ق�ش�س.  لكتري  باالإجنليزية 
بيخربوا ق�شة. ب�س اأكيد بطريقة 
م�س  حت��ل��م،  النا�س  بتخلي  ���ش���ي 
ق�شة يعني م�س م�شرح. ه� قريب 
هيك  ال�شينما.  وب��ن  امل�شرح  ب��ن 
وقالت  ببع�شهن.  ف��اي��ت��ن  ���ش���ي 
رئ��ي�����ش��ة جمعية  ر���ش��ا ج��رم��ق��اين 
هيدا  "ب�شراحة   BEASTS
�شنة عم نح�شر  لنا  امل�شروع �شار 

له.

اقتالع �شراف 
اآيل و�شرقته

اقتلع جمه�ل�ن يف اململكة العربية 
ماكينة  املا�شي،  االأح��د  ال�شع�دية 
اأب��ه��ا يف  اآيل جن�ب  ���ش��راف �شحب 

منطقة ع�شري.
واأقدم اجلناة على حتطيم املاكينة 
و�شرقة  االأر������س  م���ن  واق��ت��الع��ه��ا 
االأم�ال التي بداخلها م�شتخدمن 

�شي�ل، وفق م�قع اأخبار 24.
امل�شل�بة  املبالغ  اأن  نا�شط�ن  وذكر 
ن��ح��� ملي�ن  ت��ب��ل��غ  امل��اك��ي��ن��ة  م���ن 

و700 األف ريال.
حتقيًقا  االأمنية  اجل��ه��ات  وفتحت 
برفع  ق���ام���ت  ح��ي��ث  ال����اق���ع���ة،  يف 
املعل�مات  جمع  وتبا�شر  الب�شمات 
كافة  اجلناة، التخاذ  اإىل  للت��شل 

االإجراءات القان�نية بحقهم.

مي�شيان ليلة الزفاف يف اأغرب مكان  
العادة،  يف  يتطلعان،  زفافهما  حفل  ال��زوج��ان  ينهي  ح��ن 
باخل�ش��شية  ي��ت��م��ي��ز  م��ك��ان  يف  ال��ع�����ش��ل  ���ش��ه��ر  ق�����ش��اء  اإىل 
تقاد  نف�شها  ك��ن��دي��ة وج����دت  ع��رو���ش��ا  ل��ك��ن  وال��روم��ان�����ش��ي��ة، 
باالأ�شفاد اإىل ال�شجن مع عري�شها، يف ليلة العمر. وبح�شب 
ما نقلت �شحيفة "ديلي ميل" الربيطانية، فاإن العرو�شان 
اعتقال يف منطقة اإدمنت�ن، غربي كندا، على خلفية �شجار 
االحتفال  يف  يرغبان  كانا  العري�شن  اأن  واأ���ش��اف��ت  عنيف. 
بزفافهما داخل حانة، قبل اأن تنقلب االأم�ر فجاأة، راأ�شا على 
عقب، ما اأدى اإىل تدخل ال�شرطة. وذكرت ال�شرطة املحلية، 
اأن الزوج اعتقل ب�شبب "اعتداء"، فيما جرى القب�س عليها 
بف�شتانها االأبي�س، ب�شبب ما اأثارته من ف��شى. وقال �شه�د 
اإنهم ف�جئ�ا بدرجة الفظاظة التي �شدرت عن الزوجن يف 

ليلة يفرت�س اأن يك�نا خاللها يف قمة االن�شجام وال�شعادة

ي�شرقون متجرًا للمجوهرات بطريقة فريدة
جنحت جمم�عة من الل�ش��س يف �شرقة جم�هرات بقيمة 
1.8 ملي�ن جنيه اإ�شرتليني )2.3 ملي�ن دوالر( بعد عمل 
حفرة يف جدار اأحد املتاجر والزحف اإىل داخله، يف عملية 
�شرقٍة جريئة. ويف هج�ٍم جرى يف ال�شباح الباكر، ا�شتخدم 
"ج�ي  متجر  وعتلة القتحام  الثالثة مطرقًة  املهاجم�ن 
وفق  لندن،  �شرقي  ف�ر�شت غيت  األ�كا�س" ال�اقع يف حي 
ارتدى  وق��د  الربيطانية.  التليغراف  �شحيفة  ذك��رت  م��ا 
الثالثي قفازاٍت اأثناء قيامهم بال�شرقة، واأم�ش�ا اأكر من 
الذهبية  وال��دالي��ات  واالأ���ش��اور  القالئد  نهب  �شاعاٍت يف   3

واملا�شية من املتجر.
احلفرة  �شق  يف  دقيقة   20 نح�  ا�شتغراق�ا  ��ه��م  اأنَّ ر  وُي��ق��دَّ
داخل اجلدار قبل هج�مهم الذي وقع بن ال�شاعة الثالثة 
 .2017 مت���ز   10 االإث��ن��ن  �شباح  دقيقة   6:40 وال�شاعة 
يف  البناية  ي��راق��ب���ن  ك��ان���ا  اآخ��ري��ن  رج���ال   3 اإنَّ  وُي��ق��ال 
ال�شابق،  الي�م  م�شاء  اخلام�شة  ال�شاعة  منذ  غرين  �شارع 
اأي�شاً يف  اآخرين �شاركا  اأنَّ رجلن  ال�شرطة  يف حن تعتقد 
ن�شرتها  التي  املراقبة  كامريات  لقطات  وتظهر  املراقبة. 
�شرطة �شك�تالند يارد وج�د رجلن داخل املتجر، يرتدي 
ٌد على  ومُم��دَّ ُزن��ط م�شدودة ح�ل وجهه،  قلن�ش�ة  اأحدهما 
االأدراج قبل و�شعها يف  وجه بينما ي�شحب املج�هرات من 

حقيبة ظهر. 

�شدمتها �شاحنة وحافلة.. وجنت
ت��ق���د دراج���ة بخارية من  ام���راأة  يف واق��ع��ة غريبة، جن��ت 
ال��ط��رق مبدينة ق�انغ�شي  ح����ادث  اأح��د  املحقق يف  امل���ت 
جن�ب ال�شن، بعد اال�شطدام ب�شاحنة وحافلة يف غ�ش�ن 
اأظهرت  الربيطانية،  م��ريور  �شحيفة  وبح�شب  ثانيتن. 
كامريات املراقبة امراأة تق�د دراجة بخارية جتنبت بالكاد 
اأثناء ال�شري، ولكن مل  اال�شطدام بحافلة فقدت ت�ازنها 
هذا  يف  تنتظرها  كانت  التي  ال�حيدة  احلادثة  تلك  تكن 
الي�م فبعد عب�رها اإىل اجلانب االآخر من ال�شارع لتفادى 
اال�شطدام باحلافلة مل ت�شتطع تفادي اال�شطدام بحافلة 
نقل، ولكن حل�شن حظها مل يحدث لها اأي �ش�ء. وتر�شد 
النجاة من احلادث  امل��راأة بعد  ال�ش�ر حالة ذه���ل  بع�س 
وحتطم الدراجة البخارية، التي كانت تق�دها وخروجها 

من احلادث دون اأي اإ�شابات. راق�ضون تايالنديون من جمموعة ت�ضمى خون يوؤدون عر�ضا دراميا يف �ضيدين لالحتفال مبرور 65 عاما على العالقات الثنائية ال�ضرتالية التايالندية. )ا ف ب(

ينجو من املوت حتت 
عجالت �شاحنة 

يحب�س  م�����ش���ر  ت�����ش��ج��ي��ل  اأظ���ه���ر 
االأن��ف��ا���س ن�����ش��ر ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 
االجتماعي،  ال���ت����ا����ش���ل  م����اق���ع 
حلظة جناة راكب دراجة نارية من 
امل�ت املحقق بعدما �شحقت �شاحنة 

م�شرعة دراجته حتت عجالتها. 
ن�شرته  ال�����ذي  ال��ف��ي��دي���  وي��ظ��ه��ر 
�شحيفة ال�شعب ال�شينية الي�مية 
ع��ل��ى م����ق���ع ت����ي���رت ال���رج���ل وه� 
ي���ق���رتب م����ن امل���ن���ع���ط���ف، ق���ب���ل اأن 
تتجه  ك����ب����رية  ب�����ش��اح��ن��ة  ي���ف���اج���اأ 
�شائق  ح��اول  وق��د  ب�شرعة.   نح�ه 
لتجنب  الت�قف  النارية  ال��دراج��ة 
انزلقت  دراج��ت��ه  اأن  اإال  ال�شاحنة، 
وحت�لت  ال�شاحنة  ع��ج��الت  حت��ت 
متكن  حن  يف  متناثرة،  قطع  اإىل 
دون  ب�شالم  النه��س  من  ال�شائق 

اأن ي�شاب باأي اأذى.
اأن احل����ادث وق���ع يف ح�ايل  ي��ذك��ر 
ي�م  ���ش��ب��اح  م��ن  التا�شعة  ال�����ش��اع��ة 
ولكن  ال�شن،  يف  املا�شي  االأرب��ع��اء 
من غري ال�ا�شح يف اأي مدينة وقع 

بالتحديد. 
وك����ان م��ق��ط��ع ف��ي��دي��� ق��د ن�����ش��ر يف 
وق����ت ���ش��اب��ق، ي��ظ��ه��ر ام������راأة وهي 
تنج� من امل�ت املحقق مرتن على 
دراجتها،  رك���ب��ه��ا  اأث���ن���اء  ال���ت����ايل 
حيث جنحت يف جتنب حافلة تتجه 
ب�شاحنة  لتفاجاأ  ب�شرعة،  نح�ها 
قادمة من االجتاه االآخر. ومتكنت 
املراأة من القفز عن دراجتها التي 
ال�شاحنة  ع��ج��الت  حت���ت  ���ش��ح��ق��ت 
ديلي  �شحيفة  بح�شب  باأعج�بة، 

مريور الربيطانية. 

 6 مف����اج������اآت ع�����ن الأغن������ام
امل�شلمن  اهتمام  وي��زداد  املبارك  االأ�شحى  عيد  اق��رتب 
اأنه  اإال  واأحجامها،  اأن�اعها  باختالف  االأ�شاحي  ب�شراء 

االأغنام حت�شل على االإقبال االأكرب.
وب��ع��ي��ًدا ع��ن رم��زي��ت��ه��ا ال��دي��ن��ي��ة، جن��د اأن ال��ك��ث��ري منا 
م��ا تتمتع  ي��ق��درون م��دى  االأغ��ن��ام حقها، وال  يبخ�ش�ن 
اأب��رز معل�مات قد  نعر�س  يلي  وفيما  م��ه��ارات،  به من 

ت�شمعها الأول مرة عن االأغنام، ذكر بع�شها م�قع "
ذاكرة خارقة: تتمتع االأغنام بذاكرة ق�ية للغاية، اإذ اأن 
الب�شر  بن  ما  ف��رًدا   50 يقل عن  ما ال  تذكر  باإمكانها 
حيث  �شن�ات،  ع��دة  اإىل  ت�شل  مل��دة  جن�شها  بني  واأق���راد 
التي  لتلك  م�شابهة  عقلية  عملية  ت�شتخدم  االأغنام  اأن 

ي�شتخدمها الب�شر للتذكر.
االأغنام،  ذكاء  لتط�ر  ذكاء متط�ر: هناك عدة مظاهر 
منها اأنها ت�شتخدم نربات �ش�ت خمتلف للت�ا�شل فيما 
تعبريات  طريق  ع��ن  الت�ا�شل  باإمكانها  اأن  ب��ل  بينها، 
وج�هها، ف�شال عن اأنها تعرب عن بع�س م�شاعرها من 

خالل و�شع اأذنيها.

تعالج نف�ضها
بع�س  م���ن  بنف�شها  نف�شها  م��ع��اجل��ة  ل��الأغ��ن��ام  مي��ك��ن 
االأم��را���س، ففي خ��الل وج���ده��ا يف امل��راع��ي الطبيعية 
تعالج  ال��ت��ي  النباتات  اأن�����اع  بع�س  على  تتعرف  ف��اإن��ه��ا 

بع�س اأمرا�شها وتاأكلها.
االأغنام  باأن  يعتقدون  امل�شرين  قدماء  كان  تقدي�شها: 
م���ت��اه��م وي�شع�ا  م���ع  ي��ح��ن��ط���ه��ا  وك���ان����ا  م��ق��د���ش��ة، 
م�مي�اتها جنًبا اإىل جنب معهم يف املقابر، كما اأنه مت 
ال�ش�مرية  احل�����ش��ارة  �شجالت  يف  االأغ��ن��ام  ذك��ر  تخليد 

التي يعتقد اأن اأ�شحابها هم اأول من عرف�ا الكتابة.
اأن�اعها: قد يظن البع�س اأنه يعرف اأن�اع االأغنام جيًدا، 
اإال اأن لها اأن�اع اأكر مما نتخيل، اإذ اأن ال�اليات املتحدة 

االأمريكية وحدها، بها اأكر من 40 ن�ًعا من االأغنام.
اأغ��ن��ام يف ني�زيالندا،  درا���ش��ات على  اأج��ري��ت  غ��ازات��ه��ا: 
وتبن من خاللها اأن كمية غاز امليثان النتاج عن انتفاخ 
نقل �شغري  �شيارة  اأن متد  واح��د ميكنها  خ��روف  بطن 

بالطاقة الالزمة لت�شيريها مل�شافة 25 ميال.

�شويفت ت�شن حربًا على 
اأهم م�شاهري العامل

بعدما اأطلقت الفنانة االأمريكية تايل�ر �ش�يفت، الن�شخة الكاملة الأغنيتها امل�ش�رة 
"Look What You Made Me Do"،تلّقت انتقادات عديدة  اجلديدة 
من امل�شاهري املعروفن، مثل املمثل االنكليزي ت�م هيدل�شت�ن، املغنية االأمريكيةكاتي 
ردود  �ش�يفت  تلّقت  ذلك،  اىل  باالإ�شافة  وي�شت.  كاردا�شيان�زوجهاكانييه  بريي،كيم 
اأفعال غا�شبة، الأّن الفيدي� الذي تظهر من خالله، داخل ح��س اال�شتحمام املليء 
من  جمم�عة  اقتحمت  عندما  كيم  ح���ادث  ي�شبه  وال��ذه��ب،  واالأمل��ا���س  ب��امل��ج���ه��رات 
الل�ش��س �شقتها يف اأحد فنادق باري�س، وو�شعتها حتت تهديد ال�شالح داخل ح��س 
اال�شتحمام، ثم �شرقت كمية كبرية من املج�هرات. فاعترب هذا املقطع، انتقام من 
تايل�ر ملا فعله كانييه فيها عام 2015، بعدما اعتقد اأنه طلب االإذن منها قبل مبا�شرة 

ت�شجيل اأغنيته "Famous"، التي حتت�ي على كلمات نابية �شد النجمة.


