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و�سائل اإعالم امريكية: 
قمة ترامب.. حممد بن زايد ت�ؤ�س�س 
ملرحلة ن�عية من العالقات بني البلدين

•• اأبوظبي-وام: 

اكدت و�سائل االعالم االمريكية ان القمة التي جمعت �ساحب ال�سمو 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
الواليات  رئي�س  ت��رام��ب  دون��ال��د  وفخامة  امل�سلحة  للقوات  االأع��ل��ى 
ملرحلة  اأ�س�ست  االب��ي�����س  البيت  يف  االول  اأم�����س  االمريكية  امل��ت��ح��دة 
جديدة ونوعية من العالقات التاريخية اال�سرتاتيجية التي تربط 
بني البلدين ملا تناولته من ناحية تطوير وتعزيز العالقات الثنائية 
وال��ق�����س��اي��ا ال��ت��ي ت�سهدها ال�����س��اح��ة ال��دول��ي��ة وخ��ا���س��ة احل���رب على 

االرهاب واالزمات التي ت�سهدها منطقة ال�سرق االو�سط .
وركزت و�سائل االعالم االمريكية على اأهمية هذه القمة التي تاأتي 
والقمة  ال�سعودية  العربية  اململكة  اإىل  ترامب  زي��ارة  من  اأي��ام  قبل 

االمريكية اال�سالمية يف الريا�س.             )التفا�سيل �س3(

الإمارات تدعم قطاع ال�سحة 
يف اليمن بـ 502 ملي�ن درهم

•• اأبوظبي-وام:

قدمت دولة االإمارات العربية املتحدة للقطاع ال�سحي فى اليمن خالل 
درهم  مليون   502 بقيمة  م�ساعدات   1017  -  2015 من  الفرتة 
وخدمات  الطبية  اخلدمات  لدعم  اأمريكي  دوالر  مليون  حوايل137 
ال�سحة يف حاالت الطوارئ ومكافحة االأمرا�س املعدية وتوفري الرعاية 
العاملني يف احلقل  وتاأهيل  تدريب  اإىل  باالإ�سافة  االأ�سا�سية،  ال�سحية 
ال�سحي وذلك يف اإطار اهتمام االمارات بدعم االأو�ساع ال�سحية وتعزيز 
اليمن.      )التفا�سيل  ال�سحي يف  ال�سحة واملياه وال�سرف  قطاعات 

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:13            
الظهر.......    12:19  
الع�رص........   03:48   
املغرب.....   07:02  
الع�صاء......   08:32

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

األربعاء  17   مايو    2017  م  -  21 شعبان  1438  العدد  12022    
Wednesday  17   May   2017  -  Issue No   12022

حممد بن را�سد خالل ح�سوره تخريج الدورة 26 يف كلية القيادة واالأركان  )وام(

مفاو�سات جنيف مازالت ت�سهد املزيد من اخلالفات  )رويرتز(

�سحفيون يحتمون من الق�سف خالل ا�ستباكات مع االرهابيني غرب املو�سل

رعى حفل تخريج الدورة الـ 26 يف اأبوظبي

حممد بن را�سد: كلية القيادة والأركان باتت �سرحا 
اأكادمييا ع�سكريا ت�سنف من بني اأف�سل الكليات عامليا

•• اأبوظبي-وام:

رعى �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
رعاه اهلل حفل تخريج الدورة ال� 26 للقيادة واالأركان 
اأبوظبي  بالعا�سمة  االأرك���ان  قيادة  كلية  يف  امل�سرتكة 

�سباح ام�س.

امل�سلحة  ال���ق���وات  نظمته  ال���ذي   - االح��ت��ف��ال  ح�سر 
بن  بن حممد  ال�سيخ حمدان  �سمو   - الكلية  يف مقر 
را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي ومعايل الدكتورة اأمل 
االحتادي  الوطني  املجل�س  رئي�سة  القبي�سي  عبداهلل 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  والفريق 

رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية.
)التفا�سيل �س2(

حممد بن زايد خالل لقائه وزير اخلارجية االأمريكي  )وام(

بحثا يف وا�سنطن تعزيز عالقات التعاون والتطورات الإقليمية والدولية 

حممد بن زايد وتيلر�س�ن ي�ؤكدان على مكافحة التنظيمات 
الإرهابية وم�اجهة التدخالت العدوانية يف �س�ؤون املنطقة 

•• وا�شنطن -وام:

اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بحث 
ال��ق��ائ��د االأعلى  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
للقوات امل�سلحة ام�س خالل زيارته لوا�سنطن مع 
معايل ريك�س تيلر�سون وزير اخلارجية االأمريكي 
ع��الق��ات ال�سداقة وال��ت��ع��اون ب��ني دول���ة االإم���ارات 

االأمريكية  امل��ت��ح��دة  وال���والي���ات  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
يخدم  مب��ا  وتنميتها  بتطويرها  الكفيلة  وال�سبل 

م�سالح البلدين ال�سديقني.
ا���س��ت��ع��را���س امل�ستجدات  ال��ل��ق��اء  ك��م��ا ج���رى خ���الل 
والدولية  االإقليمية  ال�ساحتني  على  وال��ت��ط��ورات 
وب�سكل خا�س االأزمات التي ت�سهدها عدد من دول 

املنطقة.                      )التفا�سيل �س3(

�سحايا مدنيون بغارات على الغوطة وريف حم�ص

دي مي�ست�را يطالب الأطراف ال�س�رية مبناق�سة الد�ست�ر بجنيف
•• عوا�شم-وكاالت:

ن�ساء  بينهم  مدنيون  قتلى  �سقط 
واأطفال يف غارات جوية ا�ستهدفت 
ال�سرقية  الغوطة  ام�س مناطق يف 
وم��ن��ط��ق��ة احلولة  دم�����س��ق  ب���ري���ف 

املحا�سرة بريف حم�س.
وق��ت��ل ���س��ت��ة م��دن��ي��ني ع��ل��ى االأق����ل 
وجرح نحو ثالثني اآخرين -بينهم 
ن�ساء واأطفال- جراء غارات جوية 
ا�ستهدفت  رو����س���ي���ة،  اأن���ه���ا  ي��ع��ت��ق��د 
ب���ال�������س���واري���خ امل���وج���ه���ة االأح����ي����اء 
ال�سرقية  ال���غ���وط���ة  يف  ال�����س��ك��ن��ي��ة 

بريف دم�سق.
وا���س��ت��ه��دف ق�����س��ف م��دف��ع��ي اآخر 
كثيف  ب�سكل  ال�سوري  النظام  من 
ب��ل��دة حمورية  يف  م��دن��ي��ة  م���واق���ع 

بغوطة دم�سق ال�سرقية.
قوات  ف����اإن  ���س��ام،  �سبكة  وب��ح�����س��ب 
النظام ا�ستهدفت بثالثة �سواريخ 
م����ن ن�����وع اأر��������س اأر��������س االأح����ي����اء 
مما  حمورية،  مدينة  يف  ال�سكنية 

وك����ان دي م��ي�����س��ت��ورا ق��د اأك����د يوم 
تكون  اأن  اإىل  �سي�سعى  اأن��ه  االثنني 
اأيام-  الأرب��ع��ة  -امل��ق��ررة  املفاو�سات 
�ستتناول  واأن��ه��ا  وح��ي��وي��ة،  م��رك��زة 
البدء  مت  ال���ت���ي  االأرب�������ع  ال�������س���الل 
ب��ب��ح��ث��ه��ا يف اجل���ول���ة امل��ا���س��ي��ة من 
باحلكم  وامل���ت���ع���ل���ق���ة  امل���ف���او����س���ات 
ومكافحة  والد�ستور  واالنتخابات 

االإرهاب.
واع��ت��ر ك��ب��ري امل��ف��او���س��ني يف وفد 
اأن دي  ����س���را  امل��ع��ار���س��ة حم��م��د 
العدالة  حتقيق  يهمه  ال  مي�ستورا 
اأو و�سول ال�سوريني اإىل حقوقهم، 
بل ما يهمه بو�سفه و�سيطا دوليا 
هو وقف احلرب. كما اأعرب رئي�س 
املعار�سة ن�سر احلريري عن  وفد 
املتحدة  االأمم  ت��ط��رح  اأن  يف  اأم��ل��ه 
عملية  ت�سهل  اأك���ر  عملية  خ��ط��ة 
ال�سيا�سي، جمددا  االنتقال واحلل 
التاأكيد على اأنه ال ينبغي اأن يكون 
يف  دور  اأي  واأرك����ان حكمه  ل��الأ���س��د 

املرحلة يف م�ستقبل �سوريا.

اأ�سخا�س  ���س��ت��ة  م��ق��ت��ل  اإىل  اأدى 
ف�سال عن جرح اآخرين.

الدفاع  ف��رق  الق�سف عملت  وف��ور 
ونقل  ملواقعه  التواجه  على  املدين 

اجلرحى للم�سايف الطبية.
م�ساركة  ك�سفت م�سادر  ذل��ك،  اىل 
�سوريا  ب�ساأن  جنيف  مفاو�سات  يف 
���س��ت��ف��ان دي  ال�����دويل  امل��ب��ع��وث  اأن 

م���ي�������س���ت���ورا ط������رح ع���ل���ى اأط�������راف 
امل���ح���ادث���ات ف���ك���رة ال���رتك���ي���ز على 
بحث �سلة الد�ستور من خالل اآلية 
لت�سريع البت فيها، كما يلتقي دي 
م��ي�����س��ت��ورا وف���د امل��ع��ار���س��ة ب��ع��د اأن 

التقى وفد النظام. 
املعار�سة  وف��د  م�����س��ادر يف  واأك����دت 
عند  ي����زال  ال  ال���وف���د  اأن  ب��ج��ن��ي��ف 

نقا�س  ب����ت����وازي  امل��ت��ع��ل��ق  م���وق���ف���ه 
املتعلقة باحلكم  املفاو�سات  ق�سايا 
الد�ستورية  وامل����ب����ادئ  االن���ت���ق���ايل 
االنتقالية،  العملية  حت��ك��م  ال��ت��ي 
واإجراءات  االنتخابات  عن  ف�سال 
بناء الثقة التي تت�سمن خ�سو�سا 

اإطالق �سراح املعتقلني.
اأن وفد  اإىل  امل�����س��ادر  اأ����س���ارت  ك��م��ا 
املعار�سة يعمل على حت�سري ورقة 
ال����دويل  امل��ب��ع��وث  اإىل  ل��ت��ق��دمي��ه��ا 
يف  الإي����ران  دور  اأي  برف�س  تتعلق 
ك�سامنة  دوره��ا  �سيما  وال  �سوريا، 

التفاقات اأ�ستانا.
رائ��د فقيه  وق��ال مرا�سل اجلزيرة 
وفد  م��ع  مي�ستورا  دي  اجتماع  اإن 
واإن  م�����س��ت��م��را،  زال  م���ا  امل��ع��ار���س��ة 
تت�سمن  ال��د���س��ت��ور  مناق�سة  اآل��ي��ة 
تخ�سي�س قاعة لكل من الوفدين 
ومل  مبا�سر.  غ��ري  نقا�س  الإج����راء 
التوا�سل  �سيتم  اإذا  ما  بعد  يتبني 
بينهما عر تقنية الفيديو اأو بتنقل 

املبعوث الدويل بني القاعتني.

تقرير للمخابرات الأمريكية:

اإيران زودت احل�ثي بق�ارب انتحارية م�جهة 
•• العربية نت:

املتخ�س�سة  ج��اي��ن��ز  اإ����س  اأت�����س  اأي  ن�����س��رت جم��م��وع��ة 
االأمريكية  للمخابرات  تقرير  عن  االأ�سلحة  ب�سوؤون 
يقول اإن اإيران زودت احلوثيني يف اليمن بتكنولوجيا 

القوارب االنتحارية املتفجرة.
ن�����س��رت��ه ع��ل��ى موقعها  وق���ال���ت امل��ج��م��وع��ة يف ت��ق��ري��ر 
املخابرات  اأن  للعربية،  ونقله  االثنني،  االإل��ك��رتوين، 
قارباً  ا���س��ت��خ��دم��وا  احل��وث��ي��ني  اأن  تعتقد  االأم��ريك��ي��ة 
الفرقاطة  ملهاجمة  باملتفجرات  حممل  روب���ان  دون 

ال�سعودية يوم )30 يناير كانون الثاين املا�سي(.
الوطنية  املخابرات  دانيال كوات�س، مدير  فيما �سّرح 
يف الواليات املتحدة، اأمام جلنة االنتخابات يف جمل�س 
اإي��ران تقدم تكنولوجيا  اأن  اأي��ار  11 مايو  ال�سيوخ يف 
ال��ق��وارب امل��ت��ف��ج��رة، وال��ط��ائ��رات ب���دون ط��ي��ار، ودعم 
ال�������س���واري���خ ال��ب��ال�����س��ت��ي��ة ل��ل��م�����س��ل��ح��ني احل��وث��ي��ني يف 

اليمن.
اأخرى قارباً  ال�سعودي مرة  واعرت�س حر�س احلدود 
بالقرب م��ن مدينة  ب��رتول  ك��ان يقرتب م��ن حمطة 

جيزان ال�ساحلية ال�سعودية يف 26 اإبريل ني�سان.

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة

Bin Awas General Service EST

من جميع أنحاء العالم 

نوفر خدم وعمالة

سيريالنكا - إندونيسيا - الفلبين 
بنغالدش - إثيوبيا

أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد

02/4465586 - 02/4465030 
 050/3270075 - 050/5925920

binawas1@yahoo.com

نوفر أفراد أمن وحراسات خاصة 
يوجد أفراد من جميع المهن 
والوظائف من كافة الجنسيات

ماكسي كير لتوريد العمالة
سرعة في الوصول ودقة في المواعيد

خادمات جاهزات للتنازل الفوري

 فحص طبي
مجاني للخادمة

خادمات - ممرضات 
سائقات- طباخات

الفلبين - إندونيسيا - الهند  
إثيوبيا - أوغندا - سيريالنكا

026441114            056 709  2333
أبوظبي معسكر آل نهيان بجوار فندق غافة

عنا�سر التنظيم حما�سرون يف م�ساحة 12 كلم
التحالف يعلن قرب هزمية داع�س يف امل��سل

•• املو�شل-وكاالت:

ق���ال ال��ت��ح��ال��ف ال����دويل ب��ق��ي��ادة ال���والي���ات امل��ت��ح��دة اإن ت��ن��ظ��ي��م  داع�س 
التنظيم  كان  التي  املدينة  املو�سل،  يف  و�سيكة  هزمية  يواجه  االإره��اب��ي 
اأنها عا�سمة ما �سماه باخلالفة . وقال متحدث با�سم التحالف،  اأعلن 
ال�ستعادة  الع�سكرية  عمليتها  يف  العراقية  للقوات  الدعم  يقدم  ال��ذي 
املدينة، اإن م�سلحي التنظيم حما�سرون حاليا يف منطقة م�ساحتها 12 
كيلومرتا مربعا غربي املو�سل. ومت حتذير املدنيني يف املنطقة املعنية 
من ا�ستخدام ال�سيارات، حيث تعتزم القوات العراقية مهاجمة اأي هدف 

متحرك، يف حماولة للحيلولة دون اأي هجوم مل�سلحي التنظيم.
وكان الفريق االأول الركن عثمان الغامني رئي�س اأركان اجلي�س العراقي 
قال االأ�سبوع املا�سي اإن عملية ا�ستعادة املو�سل من التنظيم �ستختتم يف 
غ�سون اأيام. وقال الغامني لبي بي �سي اإنه ياأمل يف هزمية التنظيم قبل 

بداية �سهر رم�سان، والذي يتوقع اأن يوافق 26 مايو اأيار اجلاري.

ماكرون ي�ؤجل اإعالن احلك�مة 
ـــ�زراء ال �سري  يف  للتدقيق 

•• باري�س-وكاالت:

الفرن�سية  ال����رئ����ا�����س����ة  اأع����ل����ن����ت 
احلكومة  ع���ن  االإع�������الن  ت���اأج���ي���ل 
اجل��دي��دة ال���ذي ك��ان م��ق��ررا اأم�س 
مزيد  ب���ه���دف  ال����ي����وم  ظ���ه���ر  اإىل 
ما�سي  من  التثبت  ملزيد  التدقيق 
ال�������وزراء امل��ر���س��ح��ني ح�����س��ب بيان 
اإن  البيان  وق��ال  االإل��ي��زي��ه.  لق�سر 
من  التاأكد  ملزيد  يهدف  التاأجيل 
اإدارة  ال������وزراء اجل����دد ل���دى  ���س��ري 
والهيئات  ال��ف��رن�����س��ي��ة  ال�����س��رائ��ب 
ال��رق��اب��ي��ة ل��ل��دول��ة ت��ف��ادي��ا لتعيني 
ف�ساد،  ���س��ب��ه��ات  ب���ه  ت��ت��ع��ل��ق  وزي�����ر 
وتفادي ح�سول "ت�سارب م�سالح" 
يف التعيينات اجلديدة. يف املقابل، 
ال�سيا�سية  للحياة  املتابعون  ي��رى 
يف فرن�سا اأن التاأجيل يهدف اأي�سا 
اإىل منح املزيد من الوقت للرئي�س 
اجل��دي��د اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون ملزيد 
دع����م ال���ت���وازن���ات احل�����س��ا���س��ة بني 
ال�سيا�سية  ال���ط���وائ���ف  خم��ت��ل��ف 
يف  عليها  يحر�س  التي  والفكرية 

ت�سكيل احلكومة اجلديدة.
اأع�������س���اء من  ي���دخ���ل  اأن  وي��ت��وق��ع 
اأعلن  ال����ذي  احل����زب اال����س���رتاك���ي 
تاأييده ملاكرون اإىل احلكومة، مثل 

جريار كولومب اأو ري�سار فريان.

ا�ست�سهاد جندي �سع�دي 
واإ�سابة 5 بهج�م يف القطيف

•• الريا�س-وكاالت:

اأفاد املتحدث االأمني لوزارة الداخلية ال�سعودية مبقتل جندي واإ�سابة 
�ساروخية  لقذيفة  اأمنية  دوري��ة  تعر�س  اإث��ر  االأم��ن  رج��ال  من  خم�سة 
امل�سورة يف  داخ��ل حي  اإرهابية من  اأطلقتها عنا�سر  اآر بي جي  ن��وع  من 

حمافظة القطيف بعد منت�سف ليلة الثالثاء. 
ونقلت وكالة االنباء ال�سعودية وا�س اأم�س عن املتحدث قوله اإن امل�سابني 
مت نقلهم اإىل امل�ست�سفى ، واليزال احلادث حمل املتابعة االأمنية للو�سول 

ملرتكبي هذا الفعل االإجرامي وتقدميهم الأيدي العدالة. 
واأ����س���ار امل��ت��ح��دث، يف ب��ي��ان��ه، اإىل ت��ع��ر���س ع��م��ال ال�����س��رك��ة امل��ن��ف��ذة الأحد 
ال�سرقية لتطوير  املنطقة  اأمانة  ت�سرف عليها  التي  التنموية،  امل�ساريع 
ا�ستهداف  م��ع  كثيف  ن��ار  الإط���الق  القطيف،  حمافظة  يف  امل�����س��ورة  ح��ي 
االآليات امل�ستخدمة يف امل�سروع بعبوات نا�سفة لتعطيلها من قبل عنا�سر 
اإرهابية من داخل احلي، وما نتج عن ذلك من مقتل واإ�سابة عدد من 

املواطنني واملقيمني. 

تدع�  التحرير  مبنظمة  ف�سائل 
ــرى ــس الأ� مــع  الت�سامن  لت�سعيد 

•• رام اهلل-وكاالت:

من�سوية  فل�سطينية  ف�سائل  �سبع  دعت 
يف منظمة التحرير الفل�سطينية -بينها 
الفل�سطيني  ال��وط��ن��ي  ال��ت��ح��ري��ر  ح��رك��ة 
الر�سمي  الت�سامن  ت�سعيد  اإىل  )فتح(- 
وال�����س��ع��ب��ي م���ع االأ�����س����رى امل�����س��رب��ني يف 
�سجون االحتالل منذ 17 اأبريل ني�سان 

املا�سي.
وقال اأمناء وقيادات الف�سائل التي ت�سمل 
اإىل جانب فتح اجلبهة ال�سعبية واجلبهة 
الدميقراطية وحزب ال�سعب الفل�سطيني 
وجبهة الن�سال ال�سعبي وجبهة التحرير 
اإن  الفل�سطينية  امل��ب��ادرة  وح��زب  العربية 
االأيام القادمة �ست�سهد تكثيف الت�سامن 

مع امل�سربني.

ترامب يقر بك�سفه معل�مات لرو�سيا
•• وا�شنطن-وكاالت:

اأق�����ّر ال��رئ��ي�����س االأم���ريك���ي دون���ال���د ت��رم��ب اأم�������س ال��ث��الث��اء بتبادل 
معلومات مع الرو�س تتعلق باالإرهاب و�سالمة الطريان، وجاء ذلك 
بعدما كان البيت االأبي�س وم�ست�سار االأمن القومي االأمريكي نفيا 
الرئي�س  ك�سف  ب�ساأن  بو�ست  وا�سنطن  �سحيفة  ن�سرتها  معلومات 
معلومات �سرية للغاية لوزير اخلارجية الرو�سي �سريغي الفروف. 
رئي�سا  وب�سفته  اإن��ه  تويرت  له على موقع  تغريدات  وق��ال ترمب يف 
متعلقة  معلومات  على  ال��رو���س  اإط���الع  يف  احل��ق  لديه  للجمهورية 
اأ�سبابا  اأن وراء ذلك  باالإرهاب و�سالمة املالحة اجلوية، م�سريا اإىل 
جهودها  كبري  ب�سكل  رو�سيا  تكثف  اأن  يف  لرغبته  وكذلك  اإن�سانية 
ملكافحة تنظيم داع�س واالإره��اب. وكانت وا�سنطن بو�ست قد ذكرت 
اأن املعلومات التي تبادلها الرئي�س االأمريكي مع الفروف وال�سفري 
الرو�سي يف الواليات املتحدة �سريغي كي�سلياك، هي من نوع املعلومات 
الفائقة ال�سرية وكانت تتعلق بتنظيم داع�س االإرهابي واأو�سحت اأن 
يعط  مل  لكنه  املتحدة  الواليات  �سركاء  اأح��د  قدمها  املعلومات  هذه 

وا�سنطن االإذن مب�ساركتها مع مو�سكو.
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات تدعم قطاع ال�سحة يف اليمن بـ 502 ملي�ن درهم

•• اأبوظبي-وام:

قدمت دولة االإمارات العربية املتحدة للقطاع ال�سحي فى اليمن خالل 
درهم  مليون   502 بقيمة  م�ساعدات   1017  -  2015 م��ن  ال��ف��رتة 
اأمريكي" لدعم اخلدمات الطبية وخدمات  "حوايل137 مليون دوالر 
ال�سحة يف حاالت الطوارئ ومكافحة االأمرا�س املعدية وتوفري الرعاية 
احلقل  يف  العاملني  وتاأهيل  تدريب  اإىل  باالإ�سافة  االأ�سا�سية،  ال�سحية 
ال�سحي وذلك يف اإطار اهتمام االمارات بدعم االأو�ساع ال�سحية وتعزيز 
املبا�سر  اليمن الرتباطها  ال�سحي يف  وال�سرف  واملياه  ال�سحة  قطاعات 

بحياة النا�س.
ومنذ ابريل 2015 اىل ابريل 2017 قدمت دولة االإمارات م�ساعدات 
 10 2 ملياري دوالر، ت�ستهدف م�ساعدة ما يزيد عن  لليمن مبا يفوق 

ماليني �سخ�س ميني، منهم 4 ماليني طفل.
وذك����رت وزارة اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال����دويل ف��ى ت��ق��ري��ر ل��ه��ا ام�����س ان 
�سحيا  وم��رك��زا  م�ست�سفى   40 ت��اأه��ي��ل  واإع����ادة  ب��ن��اء  �سملت  امل�����س��اع��دات 
ومركزا متخ�س�سا وتوفري االأدوية واالأجهزة واملعدات الطبية و�سيارات 
و�سبوة  واأبني وح�سرموت  وال�سالع  االإ�سعاف يف حمافظات عدن وحلج 

وماأرب واملهرة وتعز واحلديدة وجزيرة �سقطرى.
اأما يف دعم قطاع املياه وال�سرف ال�سحي، فقد قدمت دولة االإمارات حتى 
االآن م�ساعدات بقيمة 56.1 مليون درهم "حوايل 15.2 مليون دوالر" 
وذلك لدعم خدمات املياه وال�سحة العامة وتوفري امدادات مياه ال�سرب 
ال�ساحلة لال�ستعمال عر حفر االآبار وتاأهيل �سبكات مياه ال�سرب، ودعم 

اإدارة املخلفات والتخل�س منها واإعادة تاأهيل �سبكات ال�سرف ال�سحي.
الدولية  واللجنة  العاملية  ال�سحة  منظمة  م��ع  ق��ائ��م  ال��ت��ع��اون  اأن  كما 

ال�سحة  خدمات  وتطوير  لتقدمي   2016 ع��ام  منذ  االأح��م��ر  لل�سليب 
واملياه يف مدن واأرياف اليمن. وحول "الكولريا يف اليمن" اأعلنت منظمة 
ال�سحة العاملية اأن وباء الكولريا يف اليمن قد اأدى اإىل وفاة 51 �سخ�ساً 
امل�ستبه  2،752 من احل��االت  اأن هناك ح��وايل  املا�سي، كما  اأبريل  منذ 

بها يف الوقت احلايل.
اأكتوبر  يف  اأعلنت  ق��د  اليمن  يف  وال�سكان  العامة  ال�سحة  وزارة  وك��ان��ت 
املناطق  العديد من  الكولريا يف  بوباء  اإ�سابة  ح��االت  املا�سي عن ظهور 
يف اليمن، يف حني اأعلنت منظمة ال�سحة العاملية اأن هناك حوايل 7.6 

مليون ميني يعي�سون يف مناطق معر�سة خلطر انتقال الكولريا.
وقد با�سرت منظمة ال�سحة العاملية بالتعاون مع ال�سلطات ال�سحية يف 
املرافق  وجتهيز  ال�سرورية  الطبية  واالم���دادات  االأدوي��ة  بتوزيع  اليمن 
الطبية مبا يف ذلك اإن�ساء 10 مراكز �سحية جديدة يف املناطق املتاأثرة. 

اليمنية منها حجة  املحافظات  العديد من  الكولريا يف  وظهرت حاالت 
واحلديدة واأبني و �سنعاء واملحويت وذمار واإب واجلوف وتعز وعدن.

وي��اأت��ي االرت���ف���اع يف ح���االت ال��ك��ول��ريا يف ال��ي��م��ن ن��ظ��راً ل���رتدي م�ستوى 
انقالب احلوثيني  بعد  ال�سراع، وذلك  ال�سحي منذ عامني من  النظام 
و�سالح على ال�سرعية حيث �ساهم تدهور البنية التحتية الرئي�سية، مبا 
فيما  االإ�سهال  اأمرا�س  انت�سار  يف  ال�سحي،  وال�سرف  املياه  مرافق  فيها 
تت�سبب  التي  امل�سببة لالأمرا�س  فالعوامل  دوراً يف ذلك:  الطق�س  يلعب 
بالكولريا هي اأكر عر�سة لالنت�سار يف الطق�س االأكر دفئاً، وقد غمرت 
اأكواما من النفايات غري املح�سلة يف م�سادر  االأمطار الغزيرة االأخرية 
املياه. يذكر ان عدوى الكولريا تنتقل نتيجة لتناول الطعام اأو املاء امللوث 
بالبكترييا امل�سببة للمر�س وتوؤدي يف احلاالت احلادة لالإ�سهال ال�سديد 

الذي قد يوؤدي للوفاة اإذا ترك امل�ساب دون عالج. 

رعى حفل تخريج الدورة الـ 26 يف اأبوظبي

حممد بن را�سد: كلية القيادة والأركان باتت �سرحًا اأكادمييًا ع�سكريًا وت�سنف من بني اأف�سل الكليات عامليًا
•• اأبوظبي-وام:

رعى �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
حفل  اهلل"  "رعاه  دب�����ي  ح����اك����م 
للقيادة   26 ال����  ال�����دورة  ت��خ��ري��ج 
قيادة  كلية  يف  امل�سرتكة  واالأرك���ان 
اأبوظبي �سباح  بالعا�سمة  االأركان 

ام�س.
نظمته  ال���ذي   - االح��ت��ف��ال  ح�سر 
 - الكلية  مقر  امل�سلحة يف  ال��ق��وات 
���س��م��و ال�����س��ي��خ ح��م��دان ب��ن حممد 
بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي 
اأم����ل عبداهلل  ال��دك��ت��ورة  وم��ع��ايل 
الوطني  املجل�س  رئي�سة  القبي�سي 
ال�سيخ  �سمو  وال��ف��ري��ق  االحت����ادي 
نائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  ���س��ي��ف 
رئ���ي�������س جم���ل�������س ال����������وزراء وزي����ر 
بن  اأحمد  ال�سيخ  و�سمو  الداخلية 
رئي�س  اآل مكتوم  را�سد  حممد بن 
م��وؤ���س�����س��ة حم���م���د ب����ن را�����س����د اآل 
الدكتور  وال�سيخ  للمعرفة  مكتوم 
�سعيد بن حممد اآل نهيان ومعايل 
ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 
املعرفة  وت��ن��م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  وزي�����ر 
اأحمد  ال�سيخ  الركن طيار  واللواء 
نهيان  اآل  حممد  ب��ن  طحنون  ب��ن 
الوطنية  اخل���دم���ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
بن  �سهيل  وم��ع��ايل  واالحتياطية 
املزروعي وزير  فار�س  حممد فرج 
علي  �سامل  مطر  و�سعادة  الطاقة 
الدفاع  وزارة  وك���ي���ل  ال���ظ���اه���ري 
وم����ع����ايل ال���ف���ري���ق ال����رك����ن حمد 

واالرك������ان امل�����س��رتك��ة ب��اأن��ه��ا باتت 
ت�سنف  ع�سكريا  اأكادمييا  �سرحا 
هذا  على  الكليات  اأف�سل  بني  من 

امل�ستوى عامليا.
م��ع��رب��ا ���س��م��وه ع��ن اع���ت���زازه بهذه 
جانب  اإىل  ت�ست�سيف  التي  الكلية 
امل�سلحة  ق����وات����ن����ا  م�����ن  ����س���ب���اط 
�سقيقة  دول  من  �سباطا  البا�سلة 
علومهم  ي���ت���ل���ق���ون  و�����س����دي����ق����ة 
ال��ع�����س��ك��ري��ة يف ال��ق��ي��ادة واالرك����ان 
تعلموا  اإمارتيني  �سباط  يد  على 
واجتهدوا واأخل�سوا حتى اأ�سبحوا 
زمالئهم  م���ن  غ���ريه���م  ي��ف��ي��دون 
لها  امل�������س���ه���ود  ال��������دول  ب��ع�����س  يف 
بالتطور والتطور على كل ال�سعد 
م���ن ع��ل��م��ه��م وخ��رت��ه��م وه����ذا ما 
الفخر  م�ساعر  �سدورنا  يف  يوؤجج 
واالع���ت���زاز وال��ن��ام��و���س وي��ب��ع��ث يف 
ن��ف�����س ك���ل ف���رد م���ن اأب���ن���اء قواتنا 
العطاء  ج���ذوة  البا�سلة  امل�سلحة 
الوطن  ل��ه��ذا  وال������والء  واالب�������داع 

العزيز وقيادته و�سعبه الويف.
ويف ختام االحتفال �سافح �ساحب 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را�سد 
عهده  ويل  جانبه  واإىل  مكتوم  اآل 
���س��م��و ال�����س��ي��خ ح��م��دان ب��ن حممد 
بن را�سد اآل مكتوم والفريق �سمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �سيف  ال�سيخ 
�سيوف احلفل ثم التقطت ل�سموه 
التدري�س  وه��ي��ئ��ة  واخل���ري���ج���ني 
خريجيها  مت��ن��ح  ال��ت��ي  ال��ك��ل��ي��ة  يف 
علوم  يف  ال���ب���ك���ال���وري���و����س  درج������ة 
القيادة واالركان امل�سرتكة ال�سور 

التذكارية.

رئي�س  ال���رم���ي���ث���ي  ث�����اين  حم���م���د 
والفريق  امل�سلحة  ال��ق��وات  اأرك����ان 
ال�����س��ع��ف��ار وكيل  ع����ب����داهلل  ���س��ي��ف 
خليفة  و���س��ع��ادة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
دائرة  ع���ام  م��دي��ر  �سليمان  �سعيد 
وال�����س��ي��اف��ة يف دبي  ال��ت�����س��ري��ف��ات 
وال�����ل�����واء ع����ب����داهلل خ��ل��ي��ف��ة امل����ري 

القائد العام ل�سرطة دبي.
بدئ  ال���ذي  االح��ت��ف��ال  ح�سر  كما 
بال�سالم الوطني ثم تالوة من اآي 
القوات  اأف��رع  ق��ادة  احلكيم  الذكر 
ال�سباط  كبار  من  وع��دد  امل�سلحة 
الدبلوما�سية  ال��ب��ع��ث��ات  وروؤ����س���اء 
ال�سقيقة  ال������دول������ة  م�����ن  ل����ع����دد 

واإ���س��ع��اع واإب���داع وحم��ف��زة للعقول 
وال���ط���اق���ات ب��ف�����س��ل ج��ه��ود رجال 
والرئي�س  وال���وط���ن  اهلل  ع���اه���دوا 
باأن يبذلوا با�ستمرار ما ا�ستطاعوا 
اإىل تطوير هذا ال�سرح االكادميي 

الع�سكري ال�سامخ �سبيال.
واأ�سار قائد الكلية يف كلمته اإىل اأن 
دولتنا بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
للقوات  االع���ل���ى  ال��ق��ائ��د  ال���دول���ة 
على  �ستبقى  اهلل  حفظه  امل�سلحة 
تعرف  ال  ما�سية  التميز  ط��ري��ق 
وكفاءة  ب��ق��درة  وذل����ك  امل�ستحيل 
وجل  ع��ز  ب���اهلل  امل��وؤم��ن��ون  �سبابها 

باأن  روؤيتها  تتج�سد  واأن  احلديثة 
تكون كلية قيادة واأركان م�سرتكة 
التعبوي  امل�����س��ت��وي��ني  ع��ل��ى  رائ�����دة 
العلوم  يف  و���س��ب��اق��ة  وال��ع��م��ل��ي��ات��ي 

الع�سكرية امل�سرتكة واحلديثة.
اعتلى  الكلية  ق��ائ��د  كلمة  وع��ق��ب 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
التكرمي  من�سة  مكتوم  اآل  را���س��د 
املتفوقني  ال�����س��ب��اط  ���س��ل��م  ح��ي��ث 
وعددهم  ���س��ه��ادات��ه��م  ال������دورة  يف 
���س��ت��ة وث���الث���ون ���س��اب��ط��ا م���ن كل 
واململكة  االم�����������ارات  دول�������ة  م����ن 
ومملكة  ال�������س���ع���ودي���ة  ال���ع���رب���ي���ة 
واململكة  عمان  و�سلطنة  البحرين 

واولياء  ال��دول��ة  ل��دى  وال�سديقة 
البالغ  اخل��ري��ج��ني  وذوي  اأم�����ور 
من  �سابطا   140 ن��ح��و  ع��دده��م 
دولة االمارات وبع�س دول جمل�س 
العربية  اخل��ل��ي��ج  ل����دول  ال��ت��ع��اون 

ومن عدد من الدولة ال�سديقة.
وق����د حت����دث ���س��ع��ادة ال���ل���واء ركن 
الكلية  قائد  الكعبي  عبيد  جمعة 
يف املنا�سبة مرحبا ب�ساحب ال�سمو 
راع���ي احل��ف��ل واحل�����س��ور وموؤكدا 
اإمنا  واالرك������ان  ال��ق��ي��ادة  ك��ل��ي��ة  اأن 
العلم  ون��را���س  ال��ف��ك��ر  منبع  ه��ي 
امل�سلحة  قواتنا  يف  �سامخ  و���س��رح 
ال��ب��ا���س��ل��ة وق����ال ب��اأن��ه��ا م��رك��ز علم 

واالوفياء  ل��وط��ن��ه��م  وامل��خ��ل�����س��ون 
املعطاءة  ال��ر���س��ي��دة  ق��ي��ادت��ه��م  اإىل 
والكرامة  ال��ع��ز  وط���ن  ب��ن��ت  ال��ت��ي 
وعملت منذ تاأ�سي�س دولتنا الفتية 
ع��ل��ى ي��د امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����س��ي��خ زايد 
اأ�سحاب  واإخ��وان��ه  ث��راه  طيب اهلل 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  اأع�����س��اء  ال�����س��م��و 

حكام االمارات.
باحتفال  ال��ك��ع��ب��ي  ال����ل����واء  ون�����وه 
الكلية بيوبيلها الف�سي وجتاوزها 
خم�سة  م���رور  بعد  التحديات  ك��ل 
كي  تاأ�سي�سها  على  عاما  وع�سرين 
متميزة  تعليمية  م��وؤ���س�����س��ة  ت��ظ��ل 
الع�سكرية  ل���ل���ع���ل���وم  واأي�����ق�����ون�����ة 

وم�سر  ال���ه���ا����س���م���ي���ة  االردن������ي������ة 
ال��ع��رب��ي��ة واجل����زائ����ر وال�������س���ودان 
وكوريا  ال�سعبية  وال�سني  واملانيا 
اجلنوبية وفرن�سا وباك�ستان الذين 
ه��ن��اأه��م ���س��م��وه ب��ت��ف��وق��ه��م ومتنى 
ل��ه��م اخل����ري وال�������س���داد ع��ل��ى درب 
يف  عاملية  م�ستويات  اإىل  الو�سول 
احلديثة  الع�سكرية  العلوم  جمال 
وتوظيف خراتهم ومعارفهم من 
وقواتهم  اأوط���ان���ه���م  خ��دم��ة  اأج����ل 

امل�سلحة.
نائب  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  وو�����س����ف 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
القيادة  كلية  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء 

الك�سف عن ن�ع جديد من اأفرا�س النهر كان يعي�س مبنطقة الظفرة
•• اأبوظبي-وام:

ب��ي��ل��ي��و فرتيراتا  ن�����س��رت��ه��ا جم��ل��ة  درا����س���ة  ك�����س��ف��ت 
النهر،  اأفرا�س  نوعا جديدا من  املتخ�س�سة موؤخرا 
وذل����ك ب��ع��د اأب���ح���اٍث ع��ل��م��ي��ة اأُج���ري���ت ع��ل��ى العظام 
املنقر�سة لهذا احليوان  االأحفورية الأحد الف�سائل 

يف منطقة الظفرة باأبوظبي.
هذا  على  ق�سطة  اأركيوبوتامو�س  ا�سم  اإط��الق  ومت 
النوع، حيث تعني الكلمة االأوىل منه النهر القدمي 
ال��ن��ه��ر يف اللهجة  ال��ث��ان��ي��ة اإىل ل��ق��ب ف��ر���س  وت�����س��ري 
امل�سرية. وبف�سل الدرا�سات التي اأُجريت على عينات 
 ،2003 ع��ام  منذ  اكت�سافها  مت  ج��دي��دة  اأح��ف��وري��ة 
املكت�سفة  العينات  تقييم  اإع���ادة  م��ن  العلماء  متكن 
كانت  اإذا  فيما  االإم�����ارات وحت��دي��د  دول���ة  يف  ���س��اب��ق��اً 

جميعها تنتمي اإىل هذا النوع املو�سوف حديثاً.
املبارك  ���س��ع��ادة حم��م��د خليفة  ق���ال  ال�����س��اأن،  وب��ه��ذا 
لل�سياحة  اأب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
ا�ستك�سافية  م�ساريع  خم�سة  اأطلقنا  لقد  والثقافة 
اإ�سراف  والتاريخية حت��ت  االأث��ري��ة  امل��واق��ع  اأب���رز  يف 
الغني  واالإرث  الثقافة  حماية  بهدف  وذل��ك  الهيئة 
لالإمارة واحلفاظ عليه .. وتوؤكد االأبحاث العلمية 

اأن منطقة الظفرة كانت خمتلفة متاما عن البيئة 
هذه  ت�سري  فيما  ال��ي��وم  عليها  ب��ات��ت  ال��ت��ي  القاحلة 
وا�سع  ن��ه��ري  ن��ظ��ام  وج���ود  اإىل  القيمة  االكت�سافات 
التي  املنطقة  اأن��ح��اء  جميع  يف  يجري  ك��ان  النطاق 
احت�سنت اأنواعا خمتلفة من احليوانات فيما م�سى 
اإع���داد  امل�����س��ارك يف  ال��دك��ت��ور م���ارك بيت�س،  . واأك����د 
واحلفريات  ال�ساحلي  ال��رتاث  ق�سم  رئي�س  الدرا�سة 
يف اإدارة البيئة التاريخية يف الهيئة، على اأهمية هذا 
اليوم  الهامة  الدرا�سة  ه��ذه  تاأتي  قائال  االكت�ساف 
القدمية  البيئة  بتاريخ  معرفتنا  تعزيز  يف  لت�ساهم 
ب��داي��ة رح��ل��ة طويلة  اإال  اأب��وظ��ب��ي وم��ا تلك  الإم����ارة 
الكت�ساف املزيد حول هذا الف�سل الغني من تاريخ 
. واأ�ساف بيت�س ان هيئة  االإم��ارات العربية املتحدة 
اأبحاثها  اأبوظبي لل�سياحة والثقافة تعتزم موا�سلة 
الظفرة  ال��ه��ام��ة يف منطقة  االأح��ف��وري��ة  امل��واق��ع  يف 
حيث تدرك اأهمية حماية هذه املواقع الإجراء املزيد 
من االأبحاث العلمية يف امل�ستقبل. و�سعياً اإىل تعزيز 
بالتعاون  كتاباً  الهيئة  ن�سرت   ، املواقع  بهذه  الوعي 
جامعة  يف  الطبيعي  ل��ل��ت��اري��خ  ب��ي��ب��ودي  متحف  م��ع 
اكت�سافات من   .. واأح��ف��ور  اأح��ف��ور  األ��ف  بعنوان  ييل 
الزمن ال�سحيق يف �سحراء الغربية، اأبوظبي - دولة 

بيبي،  في�سل  تاأليف  من  املتحدة  العربية  االإم��ارات 
ِه��ل، وم��ارك بيت�س، ومت اإطالقه موؤخراً يف  واأن��درو 
م��ع��ر���س اأب��وظ��ب��ي ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب. وت��ع��ود العظام 
االأحفورية اإىل الرتكيبة البينونة اجليولوجية التي 
تظهر على �سطح االأر�س يف معظم املناطق ال�ساحلية 
يف منطقة الظفرة .. وقد مت العثور عليها يف مواقع 
وجبل  براكة،  وجبل  ال�سويهات،  جزيرة  منها  ع��دة، 

ميمايا  وج��ب��ل  العي�س،  وق��ري��ن  وال��روي�����س،  الظنة، 
بالقرب من املرفاأ.

قبل  من  و1995   1988 عامي  بني  جمعها  ومت 
الراحل بيرت وايرو من متحف التاريخ الطبيعي يف 
لندن، والراحل اأندرو ِهل من جامعة ييل يف الواليات 
املتحدة وكذلك خالل الدرا�سات التي اأجراها ِهل يف 
عام 2003 وما بعد بالتعاون مع في�سل بيبي من 

متحف التاريخ الطبيعي يف العا�سمة االأملانية برلني 
اإىل  البينونة  الرتكيبة  تاريخ  بيت�س. ويعود  ومارك 
الع�سر امليو�سيني املتاأخر قبل 6 اىل 8 ماليني �سنة 
املُكت�سفة  الوحيدة  االأحافري  احت�سنت  حيث  م�ست 
يف �سبه اجلزيرة العربية والعائدة حليوانات البيئة 
ال���ري���ة وب��ي��ئ��ة امل���ي���اه ال��ع��ذب��ة م���ن ذل���ك ال��ع�����س��ر .. 
مبا  و�سغرية،  كبرية  حل��ي��وان��اٍت  اأح��اف��ري  وتت�سمن 

فيها اأوىل النباتات، واالأفيال، والزرافات، واخليول، 
وال����غ����زالن، واالأ�����س����م����اك، وال����زواح����ف امل��ائ��ي��ة مثل 

ال�سالحف والتما�سيح.
مبنطقة  اآن���ذاك  الظفرة  منطقة  بيئة  ت�سبيه  ومت 
كانت  مبا  وذل��ك  حالياً،  اأفريقيا  �سرق  يف  ال�سافانا 
حتت�سنه من �سهوٍل مفتوحة واأنهاٍر كبرية حماطة 

بالغابات.
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اأخبـار الإمـارات
•• اأبوظبي -وام:

اطلق جمل�س اأبوظبي للتعليم ام�س ر�سميا برنامج هويتي الذي �سي�سمل 
تطبيق املرحلة االأوىل يف جميع املدار�س احلكومية واخلا�سة مع بداية 
العام الدرا�سي اجلديد 2017-2018، بهدف تر�سيخ الهوية الوطنية 
احتياجات  يلبي  متدرج  اأ�سلوب  خالل  من  االأ�سا�سية  االأخالقية  والقيم 
املدار�س.وي�سمل تطبيق برنامج هويتي جميع املدار�س اخلا�سة واحلكومية 
للمراحل الدرا�سية من ريا�س االأطفال حتى ال�سف اخلام�س، واملرحلة 
من  ال�سفوف  �ست�سمل   2019/2018 العام  يف  التطبيق  من  الثانية 
ال�ساد�س وحتى الثاين ع�سر، ويف العام الدرا�سي 2019-2020 �سيتم 
اأجراء التقييم واملراجعة ال�ساملة للرنامج. وم�سروع هويتي هو برنامج 
اإثرائي يهدف اإىل تعزيز وتر�سيخ الهوية الوطنية للطلبة االإماراتيني، 
وزيادة تقدير واحرتام هذه الهوية الوطنية من قبل الطالب املقيمني 
يف الدولة لت�ساهم يف بناء املجتمع االإماراتي املتالحم املتم�سك بهويته. 

جمل�س اأبوظبي للتعليم يطلق برنامج هويتي 

اأبوظبي  جمل�س  ع��ام  مدير  النعيمي  را���س��د  علي  الدكتور  معايل  واأك���د 
للتعليم اأهمية تر�سيخ الهوية الوطنية لدى اأبنائنا الطلبة، واإعداد جيل 
واع مثقف يفخر ويعتز بهويته وميار�س قيم الوالء واملواطنة ال�ساحلة 
ل�سمو  والتقدير  بال�سكر  التحديات، متوجها  كافة  وق��ادرا على مواجهة 
ال�سيخ  �سمو  ح��رم  نهيان  اآل  حممد  ب��ن  ح��م��دان  بنت  �سم�سة  ال�سيخة 
ملبادرتها  الظفرة،  منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان 
املدار�س،  طلبة  ب��ني  الوطنية  الهوية  لتعزيز  هويتي  برنامج  ط��رح  يف 
دور  اإىل  معاليه  واأ���س��ار  الرنامج.  تطبيق  الإجن��اح  ال��الحم��دود  ودعمها 
ال�سبل  اأف�سل  لتقدمي  الطلبة  اأبنائهم  توجيه  االم��ور يف  واأول��ي��اء  املعلم 
مفاهيم  وحتقيق  الوطني  واالنتماء  ال��والء  قيم  تر�سيخ  يف  ت�سهم  التي 
هويتي  برنامج  اأن  معاليه  واأو���س��ح  والت�سامح.  واال�ستقامة  االح���رتام 
اإليها قيادتنا الر�سيدة  يربط العديد من االه��داف وال��روؤى التي تطلع 

ب��امل��وروث الوطني وال��ه��وي��ة املحلية، وربط  وذل���ك م��ن خ��الل االع��ت��زاز 
مفاهيم الهوية الوطنية بالرتبية االخالقية والعمل التطوعي، اإذ تعد 
املدر�سة اأف�سل بيئة حياتية تنقل للطالب املعرفة وتعزز القيم االأخالقية 
والهوية الوطنية وترتقي بدولتنا لت�سل اإىل م�ساف الدول املتقدمة يف 
اإىل  الرنامج  ي�سهم  كما  بهويتها،  املعتزة  املثقفة  الواعية  االأجيال  بناء 
غر�س قيم العمل التطوعي وروح املبادرة لدى الطلبة مبختلف املراحل 
التطوعي  وال��ع��م��ل  امل���ب���ادرة  م��ف��ه��وم  اإدراك  اإىل  ي��ه��دف  مب��ا  ال��درا���س��ي��ة 
وامل�ساهمة مببادرات جماعية تطوعية وابتكار مبادرات خلدمة املجتمع 
املدر�سي واملحلي. وقال املهند�س حمد الظاهري املدير التنفيذي لقطاع 
املدار�س اخلا�سة و�سمان اجلودة باملجل�س، اإن برنامج هويتي يعمل على 
تطبيق مفاهيم الهوية الوطنية من خالل الرامج واالأن�سطة املختلفة 
تعليمي  برنامج  عر  الدرا�سية  باملناهج  ودجمها  والال�سفية،  ال�سفية 

املجل�س  ال��الزم والتي يوفرها  الدعم  اأوج��ه  اإث��رائ��ي من خ��الل خمتلف 
لنجاح الرنامج يف املدار�س مع توفري االأدوات الالزمة للتطبيق، م�سريا 
اإىل اأن الرنامج �سمم وفق اأ�سا�س م�ستند اإىل االأبحاث ذات ال�سلة بحيث 
للهوية  االأ�سا�سية  باملفاهيم  وم�سرت�سًدا  املحلي،  للواقع  مالئًما  يكون 
الوطنية لالإمارات. واأ�ساف املهند�س الظاهري اأن برنامج هويتي يوفر 
جتارب تعليمية تطبيقية قائمة على البحث والت�ساوؤل، ومن �ساأنها تعزيز 
�سمن  ال�ساحلة  املواطنة  �سلوكيات  وممار�سة  للطلبة  الفعالة  امل�ساركة 
بنية تفاعلية ديناميكية. ويقوم برنامج هويتي على حماور رئي�سية هي: 
الثقافة، واملجتمع، والقيم، واللغة العربية، والتاريخ واملواطنة واالنتماء. 
ويتم ت�سليط ال�سوء على خمرجات التعلم للرنامج لكل طالب بنهاية 
كل مرحلة، كما مت اإ�سدار اأربعة اأدلة باللغتني /العربية واالجنليزية /
لرنامج هويتي وهي: دليل املعلم، ودليل االإدارة املدر�سية، واالإطار العام 
للمنهاج، ودليل التطبيق، و�سيتم توزيعها كن�سخ ورقية والكرتونية على 
الرنامج  متطلبات  لفهم  وذل��ك  واخلا�سة،  احلكومية  امل��دار���س  جميع 

وتطبيقه بنجاح.

جمل�س اأب�ظبي للتعليم يطلق برنامج ه�يتي 

خرباء لـ»وام«: لقاء حممد بن زايد وترامب يدعم العالقات الثنائية وينعك�س اإيجابا على ملفات املنطقة

و�سائل اإعالم امريكية: 

قمة ترامب.. حممد بن زايد ت�ؤ�س�س ملرحلة ن�عية من العالقات بني البلدين

•• اأبوظبي-وام:

دولة  ب��ني  ال��ع��الق��ات  ال�سيا�سية  ال��ع��ل��وم  يف  واخت�سا�سيون  خ���راء  و���س��ف 
االإمارات والواليات املتحدة االأمريكية باال�سرتاتيجية واحليوية والوثيقة 
يف ظل اهتمام اأمريكي بتجربة الدولة التي تعد منوذجا ملهما يف خمتلف 
يف�سر  الذي  االأمر   .. وال�سيا�سة اخلارجية  واالقت�سادية  التنموية  املجاالت 
مع  والفوري  املبا�سر  التوا�سل  على  جديدة  اإدارة  اأي  من  ال�سديد  احلر�س 

االإمارات.
وقالوا - يف ت�سريحات لوكالة اأنباء االإمارات وام - اإن الواليات املتحدة ترى 
يف االإمارات �سريكا فاعال يف مكافحة االإرهاب والتطرف ومنوذجا للو�سطية 
االإقليمي  وال�سلم  االأم��ن  حتقيق  يف  دوره��ا  اإىل  بتقدير  وتنظر  واالع��ت��دال 
لكونها  اإ�سافة  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  يف  االإن�سانية  وجهودها  ال���دويل  واال�ستقرار 
املنطقة  اإىل  القائمة ال�ستعادة اال�ستقرار  عن�سرا فاعال وموؤثرا يف اجلهود 

التي تعاين حالة غري م�سبوقة من اال�سطراب.
وكانت الواليات املتحدة الدولة الثالثة التي تقيم عالقات دبلوما�سية ر�سمية 

مع دولة االإمارات العربية املتحدة ولها �سفارة فيها منذ عام 1974.
ويت�سم واقع العالقات مع الواليات املتحدة االأمريكية - التي كانت يف طليعة 
البلدان التي اعرتفت باحتاد الدولة غداة قيامه يف العام 1971 - بالتنوع 
وثقافية  ودفاعية  وع�سكرية  واأمنية  وجت��اري��ة  اقت�سادية  اأب��ع��ادا  بت�سمنها 
امل�سرتكة واالإرادة  املتبادل وامل�سالح  التفاهم واالحرتام  اإىل  وعلمية ت�ستند 

ال�سيا�سية اجلادة واملتطلعة اإىل املزيد من النمو والتطور.
وتعد دولة االإمارات اأكر �سريك جتاري للواليات املتحدة يف منطقة ال�سرق 
االأو�سط حيث بلغت قيمة التجارة بني البلدين 25.7 بليون دوالر يف عام 
الت�سدير  التوايل كواجهة  الثامنة على  ولل�سنة  الدولة  2016 مما ي�سع 

االأوىل للواليات املتحدة يف املنطقة.
ال�سيخ  ال�سمو  بقيادة �ساحب  االإم���ارات  دول��ة  توليه  ما  اإىل  اخل��راء  واأ�سار 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل من اأهمية كرى لتعزيز 
عالقات التعاون امل�سرتك مع الواليات املتحدة االأمريكية يف خمتلف املجاالت 

االحرتام  من  را�سخة  اأ�س�س  وف��ق  �سعبيهما  تطلعات  يحقق  مبا  وتعزيزها 
للواليات  تنظر  االإم���ارات  اأن  واأك���دوا   .. امل�سرتكة  وامل�سالح  والثقة  املتبادل 
اأ�سا�سيا يف معادلة حتقيق  املتحدة على اعتبارها حليفا ا�سرتاتيجيا وطرفا 

االأمن واال�ستقرار يف املنطقة.
واعتروا اأن لقاء �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة بفخامة الرئي�س دونالد ترامب 
ال�سيا�سي  التن�سيق  ياأتي ملزيد من  اأم�س  االأمريكية  املتحدة  الواليات  رئي�س 
بني  اال�سرتاتيجية  ال��ع��الق��ات  ودع���م  املنطقة  ق�سايا  اإزاء  وال��دب��ل��وم��ا���س��ي 
البلدين ال�سديقني. بداية .. قال معايل الدكتور علي را�سد النعيمي رئي�س 
جمل�س اإدارة مركز هداية اإن االإمارات تدرك باأنه ال غنى عن دور الواليات 
وامل�ساعدة  الراهنة  االإقليمية  التحديات  مع  التعامل  يف  االأمريكية  املتحدة 
ال�سرق  منطقة  يف  اإي��ج��اب��ي  م�سار  الإق��ام��ة  معها  وال��ع��م��ل  لها  الت�سدي  يف 
االأو�سط عر تعزيز االأمن االإقليمي وحتقيق االزدهار االقت�سادي وجمابهة 

التحديات امللحة يف خمتلف اأرجاء العامل.
باملقابل .. اأكد النعيمي اأن الواليات املتحدة االأمريكية تدرك حجم ومكانة 
االإمارات ودورها االأ�سا�سي واملحوري يف ا�ستقرار املنطقة .. وقال اإن اجلانبني 
تلقى  ال��ذي  االإره���اب  على ظاهرة  للق�ساء  ���س��روري  تعاونهما  ب��اأن  يوؤمنان 

املقاربة االإماراتية للتعامل مع خطره �سدى دوليا وا�سحا.
ويف هذا االإطار .. اأو�سح اأن االإم��ارات ترى اأن التطرف واالإره��اب ال دين اأو 
هوية لهما واأن اجلماعات التي ترفع �سعارات واأيديولوجيات زائفة هدفها 

اإخفاء حقيقتها االإجرامية يف بث الفو�سى والدمار واخلراب.
واال�ستقرار  االأم��ن  حتقيق  اأهمية  على  اأي�سا  يتفقان  اجلانبني  ب��اأن  واأف���اد 
والعامل  املنطقة  يف  امل�سرتك  والتعاي�س  الت�سامح  مبادئ  وتكري�س  وال�سالم 
التي  التنمية  لتحقيق  واالإره���اب  والعنف  والتع�سب  التطرف  ونبذ  اأجمع 

ت�سب يف م�سلحة ال�سعوب وتعميق التعاون الدويل.
وخل�س اإىل القول باأن من �ساأن اتفاق هذه الروؤى اأن يدفع بالعالقات الثنائية 

اإىل اآفاق اأرحب وااللتقاء على حلول للق�سايا التي ت�سهدها منطقتنا.
اأكد �سعادة اأحمد حممد اجلروان ع�سو املجل�س الوطني  يف ال�سياق ذاته .. 

االحتادي الرئي�س ال�سابق للرملان العربي اأن توقيت الزيارة يعك�س بو�سوح 
العربية  االإم��ارات  دولة  حتتلها  باتت  التي  وال�سيا�سية  الدبلوما�سية  املكانة 

املتحدة على امل�ستوى العامل.
واأو�سح اجلروان اأن دولة االإمارات اأ�سبحت اأحد اأهم الالعبني ال�سيا�سيني 
يف املنطقة بفعل دبلوما�سيتها احلكيمة يف التعامل مع كافة امللفات ال�سائكة 

وح�سورها الدبلوما�سي واالإن�ساين الرائد.
وقال ان مباحثات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان والرئي�س 
للمملكة  التاريخية  االأخ��ري  زي��ارة  من  اأي��ام  قبل  ترامب  دون��ال��د  االأمريكي 
العربية ال�سعودية ت�سيف لها بعدا ا�سرتاتيجيا عميقا يوؤكد حجم التقدير 
العاملي الذي يحظى به �سموه بالنظر اإىل مواقفه ال�سيا�سية احلكيمة وفهمه 

العميق للتحديات التي تواجهها املنطقة.
اأي�سا تاأثري املواقف امل�سرتكة  اأن الزيارة توؤكد  واأ�ساف اجل��روان ال �سك يف 
التدخل  ياأتي  التي  االإقليمية  الق�سايا  حيال  واأبوظبي  الريا�س  من  لكل 

االإيراين على راأ�سها مرورا مبلفات اليمن و�سوريا والعراق .
واأ�سار اإىل اأن حترك قيادتي البلدين دبلوما�سيا وع�سكريا لفت اأنظار العامل 
اإىل الدور اخلليجي يف حل ق�سايا املنطقة وقدرة اململكة العربية ال�سعودية 
اأدوار  لعب  على  ال�سيا�سي  وح�سورهما  التاريخي  بوزنهما  االإم��ارات  ودول��ة 

حا�سمة اإقليميا.
من ناحيته .. قال الدكتور عتيق بن جكة املن�سوري اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية 
يف جامعة االإمارات اإن لقاء �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
وفخامة الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب له عدة دالالت وموؤ�سرات اإيجابية 
وا�ستقرار  الأم���ن  اإ���س��اف��ة  البلدين  ب��ني  ال��ت��ع��اون  م��ن  م��زي��د  على  �ستنعك�س 

املنطقة.
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بقيادة  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  اأن  واأو���س��ح 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل متثل اليوم ركيزة اأ�سا�سية 

يف ا�ستقرار املنطقة.
ويف هذا ال�سدد ..اأ�سار اإىل دور دولة االإمارات يف حماربة االإرهاب والتطرف 
بال�سرق االأو�سط اإ�سافة اإىل جهودها املقدرة يف احلرب على داع�س .. وا�سفا 

الدولة باأنها منوذج لالعتدال والو�سطية يف منطقة م�سطربة وملتهبة.
اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  اإن  ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ  وقال 
حت�سني  يف  يتمثل  نبيال  وهدفا  ك��رى  م�سوؤولية  عاتقه  على  ياأخذ  نهيان 
النموذج  اأب��رزه��ا  ط��رق  ع��دة  وذل��ك عر  العامل  يف  وامل�سلمني  العرب  �سورة 
وا�سرتاتيجيتها  ال�سلمي  للتعاي�س  روؤيتها  يف  الدولة  تقدمه  ال��ذي  املعتدل 
التنموية التي طالت كل مناحي احلياة وروؤيتها لبناء االإن�سان يف بيئة بعيدة 

كل البعد عن الكراهية ونبذ االآخر.
مدى  عك�ست  االأمريكية  االإماراتية  القمة  اأن  على  �سدد   .. االإط��ار  هذا  ويف 
االهتمام االأمريكي بدولة االإمارات التي متثل قوة اأ�سا�سية وبارزة يف املنطقة 
تت�سف  والتي  البلدين  بني  القائمة  العالقات  عن  ف�سال  جتاهلها  ي�سعب 

باال�سرتاتيجية.
وقال ان اللقاء عك�س حر�س االإدارة اجلديدة على تعزيز عالقاتها الثنائية 
مع دول��ة االإم��ارات وتقدير دوره��ا االإقليمي وال��دويل كونها عن�سرا فاعال 

وموؤثرا يف جهود االأمن واال�ستقرار الدوليني.
لقيادتها  الثاقبة  وال��روؤي��ة  االإم����ارات  ل��دول��ة  امل��ت��وازن��ة  ال�سيا�سة  ب��اأن  وج��زم 
العتبارها  املتعاقبة  االأمريكية  احلكومات  لكل  قويا  دافعا  اأعطت  الر�سيدة 
�سريكا مهما يف املنطقة.. ومن هنا فهي �سريك ا�سرتاتيجي وتنموي قوي 

حلكومة و�سعب الواليات املتحدة االأمريكية.
واأكد اأن حر�س الدولة على رعاية م�ساحلها اخلا�سة مع الواليات املتحدة 
ياأتي بالتوازي مع حر�سها على التحرك يف اإطار االن�سجام التام مع امل�سالح 
حتركها  دائ��رة  لتو�سيع  املتوا�سلة  جهودها  تاأتي  فيما  والعربية  اخلليجية 
ال�سيا�سي والدبلوما�سي مع الواليات املتحدة يف اإطار �سعيها اجلاد والدوؤوب 
االأمن  على  ال�سلبية  تداعياتها  واحلد من  املنطقة  مل�سكالت  اإيجاد حل  اإىل 

االإقليمي والدويل.
اآل  اأن لقاء �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد  ويف هذا االإط��ار .. اعتر 
نهيان وفخامة الرئي�س دونالد ترامب ياأتي لدعم هذه الروؤى عر اآليات من 
�ساأنها اأن تنعك�س اإيجابا على واقع العالقات الثنائية بني البلدين وم�ستقبل 

املنطقة.

•• اأبوظبي-وام: 

ال�سمو  �ساحب  جمعت  ال��ت��ي  القمة  ان  االمريكية  االع���الم  و�سائل  اك���دت 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ 
للقوات امل�سلحة وفخامة دونالد ترامب رئي�س الواليات املتحدة االمريكية 
اأم�س االول يف البيت االبي�س اأ�س�ست ملرحلة جديدة ونوعية من العالقات 
ناحية  من  تناولته  ملا  البلدين  بني  تربط  التي  اال�سرتاتيجية  التاريخية 
تطوير وتعزيز العالقات الثنائية والق�سايا التي ت�سهدها ال�ساحة الدولية 
ال�سرق  منطقة  ت�سهدها  ال��ت��ي  واالزم����ات  االره����اب  على  احل���رب  وخ��ا���س��ة 

االو�سط .

قبل  تاأتي  التي  القمة  اأهمية هذه  على  االمريكية  االع��الم  و�سائل  ورك��زت 
االمريكية  والقمة  ال�سعودية  العربية  اململكة  اإىل  ترامب  زي��ارة  من  اأي��ام 

اال�سالمية يف الريا�س.
رئي�س  ت��رام��ب  دون��ال��د  اإن  االأمريكية  ب   اأ.  بر�س  ا�سو�سيتد  وك��ال��ة  وق��ال��ت 
زايد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  التقى  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة يف البيت  اآل نهيان ويل عهد 

االأبي�س الأول مرة منذ توليه رئا�سة الواليات املتحدة يف يناير املا�سي.
ونقلت ا�سادة الرئي�س االأمريكي ب�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 

نهيان .
وحت��ت ع��ن��وان ت��رام��ب ي��رح��ب مبحمد ب��ن زاي���د يف البيت االأب��ي�����س نقلت 

�سحيفة وا�سنطن تاميز قول ترامب خالل ترحيبه ب�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
ال��ذي تربطني به  ال�سيخ حممد  التقي  اأن  اإن��ه ل�سرف يل  زاي��د  حممد بن 
له كل االح��رتام الأنني  واأك��ن  اإن��ه �سخ�س مميز  عالقات �سداقة قدمية.. 

اأعرفه منذ مدة طويلة".
يحب  و  ب���الده  يحب  زاي���د  ب��ن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  اإن  واأ���س��اف  

الواليات املتحدة وهذا اأمر يف غاية االأهمية بالن�سبة لنا .
وراأت ال�سحيفة اأن ترامب اأراد من جولته اىل ال�سرق االو�سط اأن يثبت اأنه 
لي�س عدوا للعامل االإ�سالمي ويوؤكد على احلاجة امللحة لبناء �سراكات قوية 

يف ال�سرق االأو�سط.
من جهة ثانية قالت �سبكة فوك�س نيوز االمريكية ان لقاء الرئي�س ترامب 

نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  و�ساحب 
القائد االأعلى للقوات امل�سلحة يعد فر�سة العادة �سبط الو�سع يف ال�سرق 

االأو�سط ..
وا�سافت ان هذه اللقاءات جاءت يف ظل ا�ستداد وترية احلرب على االرهاب 

.
واكدت ان هذه االح��داث يف املنطقة جتعل العالقات بني الواليات املتحدة 

االمريكية ودولة االمارات ودول حليفة ذات اأهمية كبرية .
وقالت ال�سبكة اإن عقيدة الرئي�س ترامب والتي تقت�سي اتخاذ اجراء حا�سم 
احلمراء  اخلطوط  يتجاوزون  الذين  االع��داء  اأو  االرهابيني  �سد  و�سريع 

تلقى ترحيبا اأكر يف املنطقة .

بحث يف وا�سنطن مع وزير اخلارجية الأمريكي تعزيز عالقات التعاون وال�سداقة والتطورات الإقليمية والدولية 

حممد بن زايد وتيلر�س�ن ي�ؤكدان على مكافحة التنظيمات الإرهابية وم�اجهة التدخالت العدوانية يف �س�ؤون املنطقة
•• وا�شنطن -وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ب��ح��ث 
ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
القائد  ن���ائ���ب  اأب����وظ����ب����ي  ع���ه���د 
ام�س  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى 
خ����الل زي����ارت����ه ل��وا���س��ن��ط��ن مع 
م��ع��ايل ري��ك�����س ت��ي��ل��ر���س��ون وزير 
عالقات  االأم��ري��ك��ي  اخل��ارج��ي��ة 
ال�����س��داق��ة وال��ت��ع��اون ب��ني دولة 
املتحدة  ال���ع���رب���ي���ة  االإم������������ارات 
االأمريكية  امل��ت��ح��دة  وال���والي���ات 
بتطويرها  ال��ك��ف��ي��ل��ة  وال�����س��ب��ل 
م�سالح  ي��خ��دم  مب���ا  وت��ن��م��ي��ت��ه��ا 

البلدين ال�سديقني.
ك��م��ا ج���رى خ���الل ال��ل��ق��اء الذي 
ح�سره �سمو ال�سيخ طحنون بن 
االأمن  م�ست�سار  نهيان  اآل  زاي��د 
عبداهلل  ال�سيخ  و�سمو  الوطني 
بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 
ا�ستعرا�س  ال�����دويل  وال���ت���ع���اون 
امل�����س��ت��ج��دات وال���ت���ط���ورات على 
والدولية  االإقليمية  ال�ساحتني 
وب�����س��ك��ل خ���ا����س االأزم�������ات التي 
املنطقة  دول  م��ن  ع��دد  ت�سهدها 
م�����ن ب���ي���ن���ه���ا �����س����وري����ا وال���ي���م���ن 
واحللول  االأف��ك��ار  واأه���م  وليبيا 
لهذه  امل��ط��روح��ة  الدبلوما�سية 
اإزاء  ال��ب��ل��دي��ن  االزم�����ات وروؤي�����ة 
املخاطر والتحديات التي تواجه 
منطقة ال�سرق االأو�سط وتقو�س 
اأ���س�����س ال�����س��الم واال���س��ت��ق��رار يف 

املنطقة.
جهود  اإىل  احل����دي����ث  وت����ط����رق 
مكافحة  يف  ال������دويل  امل��ج��ت��م��ع 
والعنف  وال���ت���ط���رف  االإره��������اب 

والتن�سيق القائم بني البلدين يف 
هذا ال�ساأن واأهمية موا�سلة دعم 
ال�سالم  ه���ذه اجل��ه��ود الإح����الل 
واإر�ساء دعائم االأمن واال�ستقرار 

يف املنطقة.
ال�سراكة  اأوج����ه  ال��ل��ق��اء  وت��ن��اول 
ال��ق��ائ��م��ة ب���ني دول�����ة االإم�������ارات 
والتزامهما  املتحدة  وال��والي��ات 
ب���ت���ك���ث���ي���ف ج������ه������ود م���ك���اف���ح���ة 
ال�����ت�����ن�����ظ�����ي�����م�����ات االإره�������اب�������ي�������ة 
واملتطرفة واهمية بلورة تدابري 
ملواجهة  م��و���س��ع��ة  دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
العدوانية  االقليمية  التدخالت 
ف�ساًل  املنطقة  دول  ���س��وؤون  يف 
من  املزيد  ب��ذل  ت�سجيعهما  عن 
اال�ستقرار  ل��ت��ح��ق��ي��ق  اجل���ه���ود 
وال�سالم يف كل من ليبيا واليمن 

و�سوريا.
كما ح�سر اللقاء معايل علي بن 
االأمني  ن��ائ��ب  ال�سام�سي  ح��ّم��اد 

واأع�ساء  ك���روك���ر  وال�����س��ي��ن��ات��ور 
جلنة جمل�س ال�سيوخ االأمريكي 
للعالقات اخلارجية وال�سيناتور 
االأغلبية  زعيم  ماكونيل  ميت�س 

اجلمهورية يف جمل�س ال�سيوخ.
التي  ال�����ل�����ق�����اءات  خ�������الل  ومت 
طحنون  ال�سيخ  �سمو  ح�سرها 
م�ست�سار  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
ال�سيخ  و���س��م��و  ال��وط��ن��ي  االأم����ن 
اآل نهيان وزير  عبداهلل بن زايد 
اخلارجية والتعاون الدويل بحث 
عالقات ال�سداقة والتعاون بني 
املتحدة  العربية  االم���ارات  دول��ة 
االمريكية  امل��ت��ح��دة  وال���والي���ات 
وتطويرها  ت���ع���زي���زه���ا  و����س���ب���ل 
امل������ج������االت وخ���ا����س���ة  ك����اف����ة  يف 
االق��ت�����س��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة حيث 
اأك���ر �سوق  تعد دول���ة االإم����ارات 
لل�سادرات االأمريكية يف منطقة 
ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا 

م�سدر  ب��ذل��ك  لي�سكل  اطيافها 
املنطقة  ل���ب���ل���دان  وق������وة  ث������راء 

ملواجهة �ستى التحديات.
�ساحب  �سلط  ال�سياق  ه��ذا  ويف 
زايد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
االإماراتية  اجلهود  على  ال�سوء 
تعزيز  اإىل  ال��رام��ي��ة  االأم��ري��ك��ي��ة 
والت�سامح  االع����ت����دال  م��ف��ه��وم 
الديني، واأ�سار �سموه اإىل النجاح 
"�سواب"  م���رك���ز  ح��ق��ق��ه  ال�����ذي 
اأمريكية  اإم��ارات��ي��ة  وه��و م��ب��ادرة 
م�������س���رتك���ة ل���دح�������س امل����واق����ف 
واالف������ك������ار واالأي�����دول�����وج�����ي�����ات 
االإنرتنت،  �سبكة  عر  املتطرفة 
"هداية"  م���رك���ز  اإىل  اإ����س���اف���ة 
الإيجاد  ي�سعى  ال����ذي  ل��ل��ب��ح��وث 
واملمار�سات  ال���ت���داب���ري  اأف�����س��ل 
ملكافحة الغلو والتطرف ومقره 

اأبوظبي.
ال�سمو  �ساحب  ل��ق��اءات  وخ��الل 

لالأمن  االأع��ل��ى  للمجل�س  ال��ع��ام 
خليفة  خلدون  ومعايل  الوطني 
ال�سوؤون  ج��ه��از  رئ��ي�����س  امل���ب���ارك 
مانع  يو�سف  و�سعادة  التنفيذية 
ال��ع��ت��ي��ب��ة ���س��ف��ري ال����دول����ة لدى 
االأمريكية  امل��ت��ح��دة  ال����والي����ات 
و�سعادة حممد مبارك املزروعي 
ابوظبي  عهد  ويل  دي���وان  وكيل 
الركن مهند�س عي�سى  والفريق 
نائب  املزروعي  �سيف بن عبالن 

رئي�س اأركان القوات امل�سلحة.
�ساحب  التقى  اأخ��رى  جهة  من 
زايد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل 
للقوات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
واأع�ساء  امل�سلحة بعدد من قادة 

الكونغر�س االأمريكي.
واج��ت��م��ع ���س��م��وه ك��ال ع��ل��ى حده 
رئي�س  ريان  باول  ال�سيناتور  مع 
جم���ل�������س ال������ن������واب االأم����ري����ك����ي 

ع����ل����ى م�������دى ث�����م�����اين ����س���ن���وات 
ال�سادرات  قيمة  وبلغت  متتالية 
االأمريكية للدولة اأكر من 22 

مليار دوالر يف عام 2016.
وت���ن���اول���ت ال���ل���ق���اءات ع�����ددا من 
ال�سرق  م���ن���ط���ق���ة  يف  امل����ل����ف����ات 
االأو�������س������ط وق�������س���اي���ا حم���ارب���ة 
واالأزمات  االإرهابية  التنظيمات 
ال���ت���ي ت�����س��ه��ده��ا ع����دد م���ن دول 
من  املزيد  بذل  واهمية  املنطقة 
اجل��ه��ود الإر����س���اء دع��ائ��م االمن 
على  وال���������س����الم  واال�����س����ت����ق����رار 

ال�سعيدين االإقليمي والدويل.
وقدم �سموه روؤية دولة االمارات 
ا�ستقرار  ح��ول  املتحدة  العربية 
وازده��ار ورخ��اء املنطقة واهمية 
ان تنعم �سعوبها باالأمن واالأمان 
التنمية  ن��ح��و  ج��ه��وده��ا  ل��ت��وج��ه 
الت�سامح  ق��ي��م  ظ���ل  يف  وال��ب��ن��اء 
الديني والتعاي�س العرقي لكافة 

ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
�سموه  اأ�سار  الكونغر�س  قادة  مع 
اإىل اأهمية الزيارة املرتقبة التي 
االأمريكي  الرئي�س  بها  �سيقوم 
العربية  ل���ل���م���م���ل���ك���ة  ت�����رام�����ب 
تعد  والتي  ال�سقيقة  ال�سعودية 
للرئي�س  خ��ارج��ي��ة  رح���ل���ة  اأول 
زمام  ا�ستالمه  منذ  االأم��ري��ك��ي 
االأمور يف البيت االأبي�س منوهاً 
���س��ت�����س��اع��د يف  ال����زي����ارة  اأن ه����ذه 
تعزيز عالقات الواليات املتحدة 
مع اأ�سدقائها يف املنطقة العربية 

والعامل االإ�سالمي.
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأع����رب 
حم��م��د ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان عن 
�سكره لقادة الكونغر�س لدعمهم 
مع  امل�ستمر  االأم��ري��ك��ي  التعاون 
التطرف  ملكافحة  املنطقة  دول 
لكبح  وم�����س��اع��ي��ه��م  واالره���������اب 
والتدخالت  امل��م��ار���س��ات  ج��م��اح 

االمن  تقو�س  ال��ت��ي  االإقليمية 
واال�ستقرار يف دول املنطقة.

م�������ن ج����ان����ب����ه����م اأ���������س��������اد ق�������ادة 
ال����ك����وجن����ر�����س ب�����ق�����وة وم���ت���ان���ة 
ال��ع��الق��ات اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة بني 
املتحدة  العربية  االم���ارات  دول��ة 
اال�ستقرار  دع����م  يف  وب����دوره����ا 
وم�ساعيها  املنطقة  يف  واالم����ن 
التطرف  حم��ارب��ة  يف  املتوا�سلة 
ال�سعوب  وم�����س��اع��دة  واالإره������اب 
وتقدمي  وامل���ح���ت���اج���ة  امل��ن��ك��وب��ة 

امل�ساعدات واملعونات لهم.
اللقاءات معايل علي  كما ح�سر 
بن حّماد ال�سام�سي نائب االأمني 
لالأمن  االأع��ل��ى  للمجل�س  ال��ع��ام 
خليفة  خلدون  ومعايل  الوطني 
ال�سوؤون  ج��ه��از  رئ��ي�����س  امل���ب���ارك 
مانع  يو�سف  و�سعادة  التنفيذية 
ال��ع��ت��ي��ب��ة ���س��ف��ري ال����دول����ة لدى 

الواليات املتحدة االأمريكية .
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اأخبـار الإمـارات
املعا�سات : تقدمي م�اعيد �سرف معا�سات املتقاعدين تزامنا مع املنا�سبات الدينية املقبلة

•• اأبوظبي-وام:

قررت الهيئة العامة للمعا�سات والتاأمينات االجتماعية �سرف معا�سات 
املتقاعدين ل�سهر مايو اخلمي�س املوافق 25 من ال�سهر ومعا�س �سهر 

يونيو اخلمي�س املوافق 20 من ال�سهر .
وقال �سعادة حممد �سيف الهاملي مدير عام الهيئة باالإنابة اإن تقدمي 
مواعيد �سرف معا�سات املتقاعدين يف وقت مبكر قبل املنا�سبات املهمة 
العائلية  احتياجاتهم  واأ���س��ره��م  املتقاعدين  ال�ستيفاء  فر�سة  يوفر 
تقوم  التي  دولتهم وحكومتهم  نفو�سهم جتاه  اأث��را حميدا يف  ويرتك 
تفا�سيل  م��ن  و���س��غ��رية  ك��ب��رية  ب��ك��ل  وااله��ت��م��ام  ب��رع��اي��ة م�ساحلهم 

حياتهم مبا يحقق لهم ال�سعادة واال�ستقرار . واأ�سار اىل اأن توجيهات 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وحر�س  اهلل 
واهتمام  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد االأعلى للقوات امل�سلحة با�ستغالل كافة الفر�س التي من �ساأنها 
هذه  مثل  الإط��الق  ومعزز  داف��ع  هي  املواطنني  ورخ��اء  �سعادة  حتقيق 
املبادرة التي نتمنى اأن تدخل ال�سعادة على قلوب اإخواننا واأخواتنا من 
املتقاعدين واملتقاعدات �سواء املدنيني التابعني منهم لهيئة املعا�سات 

اأو الع�سكريني الذين تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة املالية.

اختتام دورة عام اخلري للقراآن الكرمي لذوي متالزمة داون بالتعاون مع مركز "روؤيتي"
•• دبي-وام:

نظمت جمعية االإمارات ملتالزمة داون حفال مبنا�سبة تخريج دفعة عام اخلري 
-2016 2017 واختتام الدورة اخلام�سة من م�سروع قارئ القراآن الكرمي 
الأع�ساء وم�ستفيدي اجلمعية من ذوي متالزمة داون وذلك يف مركز "روؤيتي" 
للقراآن الكرمي بدبي. ح�سرت االحتفال الدكتورة منال جعرور نائبة رئي�س 
جمل�س اإدارة اجلمعية والدكتورة هالة حممد معلمة القراآن الكرمي والقاعدة 
النورانية والدكتورة مها عثمان رئي�سة جلنة القراآن الكرمي من مركز "روؤيتي" 
ال�سراكة  الدكتورة منال جعرور على برنامج  واأثنت  امل�ساركني.  اأمور  واأولياء 
"روؤيتي" للقراآن  ومركز  اجلمعية  بني  �سنوات  خلم�س  املمتد  اال�سرتاتيجية 
الكرمي خلدمة اأ�سحاب الهمم من ذوي متالزمة داون وهي من الرامج التي 

حتر�س اجلمعية على ا�ستمرارها ملا لها من اأثر جليل يرقى بالنفو�س ارتقاء 
اإىل  تهدف  ا�سرتاتيجية  خالل  من  تعمل  اجلمعية  اأن  واأ�سافت  له.  مثيل  ال 
توفري الرامج التاأهيلية والتعليمية التي تعزز عملية الدمج االجتماعي من 
وامل�ساركات  املختلفة  الفعاليات  وتنظيم  االجتماعية  االأن�سطة  تطوير  خالل 
بالفعاليات اخلارجية ودعم االأ�سر والتوعية املجتمعية وذلك من اأجل ا�ستمرار 
حتقيق االأهداف الرامية خلدمة ذوي متالزمة داون وحت�سني نوعية حياتهم. 
"روؤيتي" للقراآن الكرمي .. وخ�ست بال�سكر هند  اإدارة مركز  و�سكرت جعرور 
الكرمي  القراآن  ق��ارئ  مب�سروع  الكبري  اهتمامها  على  املركز  مديرة  النابودة 

وتقدمي كافة الت�سهيالت والدعم الأبنائنا من ذوي متالزمة داون. 
ذوي  من  امل�ساركني  على  والهدايا  ال�سهادات  توزيع  مت  االحتفال  نهاية  ويف 

متالزمة داون.

م�ساندة ت�ستكمل م�سروع طريق املفرق- الغ�يفات وفق اخلطة املتبعة
•• اأبوظبي-وام: 

للخدمات  اأبوظبي  �سركة  اأعلنت 
ا�ستكمال  ع���ن  م�����س��ان��دة  ال��ع��ام��ة 
اأع���م���ال م�����س��روع ط��ري��ق امل��ف��رق - 
ال��غ��وي��ف��ات ال�����دويل، وف���ق اخلطة 
امل���ت���ب���ع���ة واجن�����������ازه وف�������ق اأرق�������ى 
امل�����س��ت��وي��ات، وذل����ك ان��ط��الق��اً من 
م�ساريع  ت��ن��ف��ي��ذ  ع���ل���ى  ح��ر���س��ه��ا 
ت�سهم  التي  اال�سرتاتيجية،  النقل 
اأبوظبي،  اأه��داف خطة  يف حتقيق 
التحتية  البنية  ج��ودة  تعزيز  نحو 
االقت�سادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  وت���دع���ي���م 
التنموي  وامل�سهد  اأبوظبي  الإم��ارة 
يف دولة االإمارات العربية املتحدة.

ال�سيبة  ���س��ال��ح  امل��ه��ن��د���س  وق�����ال 
لقطاع  التنفيذي  املدير  املزروعي 
باالإنابة،  التحتية  والبنية  الطرق 
اال�سرتاتيجي  امل�����س��روع  ه���ذا  اإن 
 5.3 ال��ك��ل��ي��ة  تكلفته  ت��ب��ل��غ  ال����ذي 
مليار درهم، ياأتي وفق اإطار خطة 
الرئي�سية  اأهدافها  واأحد  اأبوظبي 
يف ت��وف��ري ن��ظ��ام نقل ف��ع��ال يخدم 
واقت�سادها  االإم����������ارة  جم���ت���م���ع 
���س��ب��ك��ة وخدمات  ت��ك��ام��ل  وي��ح��ق��ق 
اإىل حتقيق  الرامية  الري  النقل 
اإر�ساء  روؤي����ة االإم�����ارة، م��ن خ���الل 
بنية حتتية م�ستدامة وفق اأف�سل 

املعايري العاملية.
واأكد على اأن فرق العمل املختلفة، 

بهدف  اأبوظبي،  حكومة  و�سركات 
امل�سروع  اأع����م����ال  ����س���ري  ت�����س��ه��ي��ل 
واحل�سول  ال�����س��ب��ل  اأرق�������ى  وف�����ق 
مل�سارات  ال��الزم��ة  امل��واف��ق��ات  ع��ل��ى 
التحتية  البنية  خ��دم��ات  خطوط 
امل�سروع  ي�سهد  اإذ  ال��ط��ري��ق،  على 
ال�سوؤون  دائ��رة  متابعة حثيثة من 
التعاون  لتعزيز  والنقل،  البلدية 
اإ�سدار املوافقات  املبا�سر، وت�سريع 
الالزمة  واالعتمادات  ال�سرورية 
ال�ساأن  لهذا  وُتعقُد  طرفهم،  م��ن 
زيارات  وُتنظُم  دوري���ة  اجتماعات 

ميدانية للمواقع ب�سكل م�ستمر.
اجلهات  م��ع  التن�سيق  وي��ت��م  ك��م��ا 
عقدت  حيث  االأخ���رى،  احلكومية 
موؤخراً اجتماعات لتعزيز التعاون 
م�����ع ك�����ل م�����ن �����س����رك����ة اأب����وظ����ب����ي 
للتوزيع، و�سركة تران�سكو، مت من 
خاللها الو�سول اإىل حلول عملية 
التكاليف  تخفي�س  يف  ���س��اه��م��ت 
امليزانيات  �سمن  االأعمال  واإجن��از 
على  احل�سول  وت�سريع  املعتمدة 
العمل،  ل�سري  ال��الزم��ة  امل��واف��ق��ات 
الهند�سة  ت��ط��ب��ي��ق  ط����ري����ق  ع����ن 

القيمية واعتمادها.
اأحمد  ف��ي�����س��ل  امل��ه��ن��د���س  واأ�����س����ار 
الطرق  اإدارة  ال�سويدي مدير عام 
الرئي�سية يف دائرة ال�سوؤون البلدية 
ي�سهد  امل�������س���روع  اأن  اىل  وال��ن��ق��ل 
كوادرنا  ق��ب��ل  م��ن  حثيثة  متابعة 

الهند�سية، لتعزيز التعاون املبا�سر 
وت�سريع  م�������س���ان���دة،  ����س���رك���ة  م����ع 
ال�سرورية  امل����واف����ق����ات  اإ������س�����دار 
وُتعقُد  ال����الزم����ة،  واالع���ت���م���ادات 
ل���ه���ذا ال�������س���اأن اج��ت��م��اع��ات دوري����ة 
للمواقع  ميدانية  زي���ارات  وُتنظُم 
الكوادر  ق��ب��ل  م��ن  م�ستمر  ب�سكل 
لتدقيق  التخ�سي�سية  الهند�سية 

جودة االأعمال املنفذة.
بالتعاون  م�ساندة  �سركة  وق��ام��ت 
البلدية  ال�����������س�����وؤون  دائ���������رة  م�����ع 
ل�سرطة  العامة  وال��ق��ي��ادة  والنقل 
اأب��وظ��ب��ي م��ن��ذ ب��داي��ة امل�����س��روع يف 
حمالت  ب��اإط��الق   ،2014 مار�س 
اجلديدة  بالتحويالت  للتعريف 
وال��ت��وع��ي��ة واأه��م��ي��ة االل���ت���زام بها 
م�ستخدمي  اأرواح  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��اً 
ت��وف��ري خمططات  ال��ط��ري��ق، م���ع 

مناطق  ت���ك�������س���ف  ت���و����س���ي���ح���ي���ة 
التحويالت اجلديدة والتقاطعات 
الطرق  وتو�سيح  تنفيذها،  امل���راد 
تت�سمن  ال���ت���ي  وت���ل���ك  ال�����س��ال��ك��ة 

اأعمااًل قائمة.
ع�����دد من  اف���ت���ت���اح  م�����وؤخ�����راً  و مت 
للمرحلة  امل����روري����ة  ال��ت��ح��وي��الت 
الثالثة يف الق�سم 4 ب والتي متتد 
من ج�سر ال�ساحنات وبطول 4 كم، 
التحويالت  افتتاح  اإىل  باالإ�سافة 
امل����روري����ة ل��ل��م��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة من 
و�سواًل  ال�ساحنات  ج�سر  تقاطع 
 80 ب����ط����ول  زاي�������د  م���دي���ن���ة  اإىل 
اإن�����س��اء جل��ن��ة تدقيق  ك���م، ك��م��ا مت 
وتطوير معايري ال�سالمة املرورية 
مب���واق���ع ت��ن��ف��ي��ذ االأع����م����ال، حيث 
توفر م�ساندة جمموعات مرورية 
املرورية  احل��رك��ة  لتتابع  م��وؤه��ل��ة 

ع��ل��ى م����دار ال�����س��اع��ة ل��ل��ت��اأك��د من 
القائمة  االأعمال  تاأثرها من  عدم 
ح��ال��ي��اً ع��ل��ى ال��ط��ري��ق، ك��م��ا تقوم 
خدمات  بتقدمي  املجموعات  ه��ذه 
ال����ت����دخ����ل ال�������س���ري���ع وامل�������س���اع���دة 

مل�ستخدمي الطريق.
التحويالت  اأداء  متابعة  اأن  يذكر 
تتم  امل��روري��ة  وال�سالمة  امل��روري��ة 
من خالل ت�سيري دوريات ال�سالمة 
قبل  من  الطريق  على  وامل�ساعدة 
م����ع فريق  ب���امل�������س���ارك���ة  م�������س���ان���دة 
اأبوظبي  �سرطة  يف  امل��رور  هند�سة 
ع��ل��ى ط���ول ال��ط��ري��ق وع��ل��ى مدار 
تقوم  لذلك  وباالإ�سافة  ال�ساعة، 
مبتابعة  اأبوظبي  �سرطة  دوري���ات 
تنفيذها  ب��ع��د  ال��ت��ح��وي��الت  اأداء 
ال�سالمة  م�������س���ت���وي���ات  ل�������س���م���ان 

املرورية على الطريق.

لت�سليم  ال�ساعة،  م��دار  على  تعمل 
اخلطة  وف������ق  امل���������س����روع  اأع�����م�����ال 
الطريق  الأهمية  نظراً  املو�سوعة 
الذي يعمل على ربط مدن املنطقة 
الغربية وت�سهيل احلركة التجارية 

الرية يف الطريق الدويل.
 6 من  يتاألف  امل�سروع  اأن  واأ�ساف 
ح����زم، ي��ع��م��ل ف��ي��ه��ا ن��ح��و 8500 
ا����س���ت�������س���اري وم���ه���ن���د����س وع���ام���ل، 
تقاطعاً   16 تنفيذ  على  وي�ستمل 
علوياً جديداً، كما يت�سمن نطاق 
اأع���م���ال���ه اإج�������راء حت�����س��ي��ن��ات على 
ال��ت��ق��اط��ع��ات احل���ال���ي���ة امل���وج���ودة 
امل������ف������رق، وح���م���ي���م،  م���ن���ط���ق���ة  يف 

االأب���ي�������س، وت��ق��اط��ع مدينة  واأب�����و 
على  ملمو�سة  وحت�سينات  زاي����د، 
يبلغ  بحيث  احلالية،  التقاطعات 
التح�سينات  اأع��م��ال  ط��ول  جممل 
246كم، متتد من منطقة املفرق 
وحتى احلدود الدولية مع اململكة 
منطقة  يف  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
يف  ال�سناعي  وامل��رك��ز  ال��غ��وي��ف��ات، 

الروي�س.
م�سارات  اإن�ساء  امل�سروع  ويت�سمن 
ج����دي����دة ب���ك���ال االجت�����اه�����ني، من 
اأرب����ع ح����ارات يف كل  اإىل  ح��ارت��ني 
اجت����اه م���ن م��ن��ط��ق��ة امل���ف���رق حتى 
منطقة غابة بينونة بطول 182 

كم، ومن حارتني اإىل ثالث حارات 
براكة  منطقة  م��ن  اجت����اه  ك��ل  يف 
 ، 64 كم  الغويفات بطول  ولغاية 
واإن�ساء مواقف جانبية مل�ستخدمي 
تنفيذ  على  والعمل جار  الطريق، 
ك��ت��ف ع��ل��ى مي��ني ال��ط��ري��ق يف كال 
االجت����اه����ني حل������االت ال����ط����وارئ، 
�سفلية  م���ع���اب���ر  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 
من  القريبة  املنطقة  يف  للجمال 
�ستخدم  والتي  والغويفات،  ال�سلع 
مربي اجلمال يف املناطق املحيطة 
الهجن  �سباق  وم�سمار  بالطريق 

القريب من منطقة ال�سلع.
هيئات  م����ع  م�������س���ان���دة  ت��ن�����س��ق  و 

امل�ؤمتر الدويل لتجرمي الرهاب الإلكرتوين ي�ا�سل فعالياته للي�م الثاين
•• ابوظبي -وام:

تتوا�سل لليوم الثاين على التوايل 
لتجرمي  ال��دويل  املوؤمتر  فعاليات 
االإرهاب االإلكرتوين والذي انطلق 
�سمو  رعاية  حتت  االأول  ام�س  يوم 
اآل نهيان  ال�سيخ عبد اهلل بن زايد 
وزير اخلارجية والتعاون الدويل.

وت���ه���دف ف��ع��ال��ي��ات امل���وؤمت���ر الذي 
يقام حاليا يف فندق �سانت ريجي�س 
اإيجاد  اإىل  اأب���وظ���ب���ي  ال�����س��ع��دي��ات 
اأر�سية م�سرتكة ل�سياغة منظومة 
قوانني وت�سريعات دولية تت�سدى 
جل�������ذور وام�������ت�������دادات ال���ظ���اه���رة 

االإرهابية يف الف�ساء الرقمي.
ويكر�س املوؤمتر الذي يعقد بح�سور 
اإقليمي ودويل رفيع امل�ستوى موقع 
اأفكار  الإط����الق  كمن�سة  اأب��وظ��ب��ي 
الدويل  التعاون  جم��ال  يف  مبدعة 
للتحديات  اأع���م���ق  ف��ه��م  وت��ط��وي��ر 
امل�سرعني  ت��واج��ه  ال��ت��ي  اجل��دي��دة 
واملنظمات  احلكوميني  والفاعلني 

الأن�����ه�����ا مل ت����رك����ز ع���ل���ى اجل���ان���ب 
منوها  االإره���اب  ملكافحة  الوقائي 
امل��وق��ع��ة يف عام  االت��ف��اق��ي��ة  ان  اىل 
د�ستور  مب��ث��اب��ة  ت��ع��ت��ر   1998

عربي ملكافحة االرهاب.
تبادل  " ق�����س��اي��ا  ع����ن����وان  وحت�����ت 
امل���ع���ل���وم���ات يف حم���ارب���ة االره�����اب 
ال�سيدة  حت���دث���ت  االلكرتوين" 
رئي�س  ح����م����دي  حم����م����ود  اجن������ي 
ق�����س��م ال���ت���وا����س���ل االج���ت���م���اع���ي يف 
االم���ان���ة ال��ع��ام��ة جل��ام��ع��ة ال���دول 
ال���ث���اين فيما  امل���ح���ور  ال��ع��رب��ي��ة يف 
الدكتور  الثالث  امل��ح��ور  يف  حت��دث 
امل����ط����ردي مدير  ع���ب���داهلل ���س��ال��ح 
ب������وزارة احلر�س  امل��ن��اه��ج  ت��ط��وي��ر 
التعاون  ال���ي���ات   " ع���ن  ال���وط���ن���ي 
مبكافحة  املعنية  امل��وؤ���س�����س��ات  ب��ني 
اىل  م�سريا  االلكرتونية  االره���اب 
الفعالة  اال���س��ت��ج��اب��ة  ع��وائ��ق  اه���م 
اهمها  ومن  االلكرتوين  لالإرهاب 
واملوحد  ال��دق��ي��ق  التعريف  غ��ي��اب 
وكذلك  ال���دويل  ال��ت��ع��اون  و�سعف 

الدولية يف التعامل مع اال�ستغالل 
من  االإل��ك��رتوين  للف�ساء  املتزايد 

قبل اجلماعات االإرهابية.
الثاين  ال��ي��وم  فعاليات  وت�سمنت 
تناولت  ج��ل�����س��ت��ني  امل����وؤمت����ر  م����ن 
التعاون  اأف����اق   " م��و���س��وع  االأوىل 
مبكافحة  املعنية  امل��وؤ���س�����س��ات  ب��ني 
وناق�ست  االلكرتونية"  االره����اب 
عددا من املحاور حتدث يف املحور 
العفيف  حم���م���د  ال�������س���ي���د  االول 
القومي  االم�����ن  حم��ك��م��ة  رئ��ي�����س 
" ا�سكاليات  ع��ن��وان  حت��ت  االأردين 
مكافحة  يف  االق��ل��ي��م��ي  ال���ت���ع���اون 
االرهاب االلكرتوين " موؤكدا على 
خطورة اجلرائم االرهابية ب�سورة 
وتطوراتها  وحديثا  قدميا  عامة 
عابرة  ج��رمي��ة  االره����اب  وباعتبار 
للقارات وتهديدها لالأمن وال�سلم 

العاملي .
الدولية  االتفاقيات  اأن  اىل  وا�سار 
مل ت�����س��م��ل ج��م��ي��ع ���س��ور االإره�����اب 
احل����دي����ث وخ���ا����س���ة االل����ك����رتوين 

قلة االتفاقيات الدولية واملوؤمترات 
امل��ع��ن��ي��ة ا���س��اف��ة اىل ���س��ع��وب��ة فهم 
والتعقيد  وخم����اط����ره  اأ���س��ال��ي��ب��ه 
عند  اال�ستجابة  و�سعوبة  التقني 

االت�ساالت.
�ساالماتيان  كيف  ال�سيد  وحت��دث 
االره����������اب  يف  ك����ر�����س����ي  اأ�������س������ت������اذ 
باري�س  مب���در����س���ة  االل�����ك�����رتوين 
عن  ال���راب���ع  امل��ح��ور  يف  الع�سكرية 
خدمات  م��زودي  ا�سرتاتيجيات   "
التوا�سل  وم��وؤ���س�����س��ات  االن���رتن���ت 
االرهاب  مكافحة  يف  االج��ت��م��اع��ي 

االلكرتوين.
ويف املحور اخلام�س تكلمت ال�سيدة 
املتحدة  االمم  عن  جوزيف  جوانا 
وحم����ارب����ة االره�������اب م�����س��ريا اىل 
واملوؤ�س�سي  ال��دويل  التعاون  اأهمية 
يف مكافحة االإرهاب يف مواجهة املد 
والفعل  املتطرف  للفكر  املت�ساعد 
االإره���اب���ي ال��ع��اب��ر ل��ل��ح��دود الذي 
البد ملواجهته من رد جماعي عابر 
ل��ل��ح��دود ه��و االآخ���ر وال ب��د الآفاق 

ت�سمل جميع  اأن  من  التعاون  ه��ذا 
االعتبار  ب��ع��ني  وت���اأخ���ذ  اجل��ب��ه��ات 
وت�سع  عليه  ت�سجع  التي  العوامل 
للمواجهة  ال�������س���روري���ة  االأ����س�������س 
مت�سمنة املواجهة الع�سكرية متى 
ل���زم���ت ال�������س���رورة ب���ذل���ك م����رورا 
وال�سيا�سية  الدبلوما�سية  باجلهود 
حلل االأزمات التي تغذي االإرهاب.

التعاون الق�سائي واالأمني  ويبقى 
وال��ت��ق��ن��ي وامل��ع��ل��وم��ات��ي م���ن اأه���م 
ال��و���س��ائ��ل وال���ع���م���ود االأ����س���ا����س يف 
امل��واج��ه��ة ه���ذا م��ع احل��ر���س على 
كل  ط��اق��ات  ت�سخري  اإه���م���ال  ع���دم 
املجتمعات  يف  امل�سلحة  اأ���س��ح��اب 
وجمتمعات  وجم���ت���م���ع  امل���دي���ن���ة 
املعرفة ومنهم على �سبيل املثال ال 
احل�سر مزودي خدمات االإنرتنت 
والقطاعني  امل�������س���ريف  وال���ق���ط���اع 
واملجتمع  واالإع���الم���ي  التعليمي 
املعلومات  ت��ب��ادل  وم���راك���ز  امل���دين 
امل���ع���ن���ي���ة ب���ال���ت���ع���ام���ل م����ع ط�����واري 

ال�سبكة العنكبوتية.

والك�ارث والأزمات  الط�ارئ  لإدارة  ال�طنية  الهيئة  �سيا�سة  ح�ل  املجل�س  ت��سيات  تقرير  الحتادي" تعتمد  ال�طني  "داخلية 
 •• دبي-الفجر:

باملجل�س  واخلارجية  والداخلية  الدفاع  �سوؤون  جلنة  اعتمدت 
العادي  االنعقاد  دور  من  اجتماعها  خ��الل  االحت��ادي  الوطني 
ام�س  عقدته  ال��ذي  ع�سر،  ال�ساد�س  الت�سريعي  للف�سل  الثاين 
العامة  االأم��ان��ة  مقر  يف   ،2017 مايو   16 امل��واف��ق  الثالثاء 
ب��دب��ي، ب��رئ��ا���س��ة ���س��ع��ادة حم��م��د ب��ن ك��ردو���س ال��ع��ام��ري رئي�س 
اللجنة، تقرير تو�سيات املجل�س حول مو�سوع �سيا�سة الهيئة 

الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث.
ح�سر االجتماع اأع�ساء اللجنة �سعادة كل من: عزة �سليمان بن 
�سليمان مقررة اللجنة لهذا االجتماع ، ومطر حمد ال�سام�سي، 

وخليفة �سهيل املزروعي.
وت��ف�����س��ي��ال ق��ال��ت ���س��ع��ادة ع���زة ���س��ل��ي��م��ان ب���ن ���س��ل��ي��م��ان مقررة 
االجتماع، اإنه مت اعتماد تقرير تو�سيات املجل�س حول مو�سوع 
"�سيا�سة الهيئة الوطنية الإدارة الطوارئ واالأزمات والكوارث"، 
بتاريخ  املعقودة  الثانية ع�سرة  املجل�س يف جل�سته  ناق�سه  الذي 
اجلهات  م��ع  التن�سيق  حم���اور  �سمن   2017 اإب���ري���ل   25
ال��ط��وارئ وال��ك��وارث واالأزمات،  االحت��ادي��ة واملحلية يف ح��االت 
لقيا�س  الهيئة  وق��درة  الوطنية،  للكوادر  والتاأهيل  والتدريب 
الطوارئ  مواجهة  يف  واملحلية  االحت��ادي��ة  احلالية  االإمكانات 

والكوارث واالأزمات.
الرقابية  عملها  خ��ط��ة  اأي�����س��ا  اع��ت��م��دت  اللجنة  اأن  واأ���س��اف��ت 
والتي  ع�سر،  ال�ساد�س  الت�سريعي  الف�سل  املقبلة من  للمرحلة 
تت�سمن مناق�سة مو�سوعي �سيا�سة وزارة الداخلية ب�ساأن تفعيل 
يف  الداخلية  وزارة  و�سيا�سة  بالدولة،  املجتمعية  ال�سرطة  دور 

�ساأن الدفاع املدين اللذين وافقت احلكومة على مناق�ستها.
وتابعت بن �سليمان اأن تبني اللجنة للمو�سوع االأول ياأتي نظرا 

ومناق�سة  املجتمع،  خدمة  يف  املجتمعية  ال�سرطة  دور  الأهمية 
املجتمعي  االأمن  تعزيز  اأجل  الداخلية من  وزارة  ا�سرتاتيجية 
ومواجهة كافة التحديات، واأن تبنيها للمو�سوع الثاين ياأتي يف 
اإطار التاأكيد واالطمئنان على اجلهود املبذولة من قبل وزارة 
وتعزيز  واملن�ساآت  االأف���راد  و�سالمة  اأم��ن  حماية  يف  الداخلية 
الوعي املجتمعي وحماية اجلميع من خطر احلرائق وغريها 

من املخاطر.

الهالل الأحمر الإماراتي ي�ا�سل دعمه 
الإن�ساين لذوي الحتياجات اخلا�سة باليمن

م�ؤ�س�سة حممد بن را�سد لالإ�سكان تطلع على جتربة دولة قطر الإ�سكانية

•• املكال -وام:

ت��وا���س��ل ه��ي��ئ��ة ال���ه���الل االأح���م���ر االإم����ارات����ي جهودها 
االإغاثية واالإن�سانية لتقدمي امل�ساعدات ل�سكان حمافظة 
ال�سرائح  م��ع��ان��اة  م��ن  والتخفيف  اليمنية  ح�سرموت 

ال�سعيفة ويف مقدمتها ذوي االحتياجات اخلا�سة.
ياأتي ذلك يف اإطار ا�ستمرار اجلهود االإن�سانية التي تقوم 
من  وبتوجيهات  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم����ارات  دول���ة  بها 
عر  االجتماعية  امل�سوؤولية  جمال  يف  الر�سيدة  القيادة 

تقدمي الدعم ملختلف �سرائح املجتمع اليمني .
وقدمت هيئة الهالل االأحمر االإماراتي ام�س عددا من 
اخلا�سة  واالأل��ع��اب  املكتبي  واالأث���اث  الكمبيوتر  اأج��ه��زة 
بذوي االحتياجات اخلا�سة جلمعية ح�سرموت للتوحد 
التي تهدف للتخفيف من حجم املعاناة امللقاة على عاتق 

هذه ال�سريحة.
االأحمر  ال��ه��الل  وف���د  اجلمعية  اأط��ف��ال  ا�ستقبل  وق���د 
اأعالم  وجوهم  على  ور�سموا  ال��ورود  بباقات  االإم��ارات��ي 
اإمارات  دولة االإمارات وعبارات �سكراً عيال زايد و�سكراً 
اخلري اإىل جانب لوحة يف مدخل اجلمعية كتبت عليها 

االإمارات ق�سة اإن�سانية خالدة.
�سكرهم  ع��ن  الفرحة  غمرتهم  ال��ذي��ن  االأط��ف��ال  وع��ر 

للجهود  وامتنانهم  االن�سانية  اللفتة  لهذه  وتقديرهم 
االإماراتي  االأح��م��ر  ال��ه��الل  ف��ري��ق  قبل  م��ن  املتوا�سلة 

بح�سرموت.
الهالل  رئي�س فريق  امل�سافري  اأك��د عبداهلل  من جانبه 
اأن هذه امل�ساعدات تاأتي  االحمر االإماراتي بح�سرموت 
يف  الهيئة  بها  ق��ام��ت  �سابقة  اإن�سانية  م��ب��ادرات  �سمن 
مناطق ح�سرموت . واأ�سار اإىل اأن الهيئة تواكب تطورات 
االأحداث يف اليمن مبزيد من املبادرات االإن�سانية التي 
االيتام  خا�سة  اليمنيني  االأ���س��ق��اء  م��ع��ان��اة  م��ن  تخفف 
واالأرامل واأ�سر ال�سهداء واالأطفال من ذوي االحتياجات 

اخلا�سة وت�سهم يف حت�سني ظروفهم ال�سعبة.
ونوه امل�سافري اإىل اأن الهيئة تعمل جاهداً على تخطيط 
ل�سمان  �سديدة  بعناية  االجتماعية  م�ساهمتها  وتقييم 
تنوعها وو�سولها اىل اأكر �سريحة ممكنة من املجتمع 
ال�سيما ال�سرائح االأكر حاجة للم�ساعدة بهدف اإحداث 

التغيري االيجابي.
جمعية  مدير  با�سمد  �سعيد  ع��ب��داهلل  ق��دم  جانبه  م��ن 
ح�����س��رم��وت ل��ل��ت��وح��د ال�����س��ك��ر ل��ه��ي��ئ��ة ال���ه���الل االأحمر 
التي  ال��ك��ب��رية  اللفتة االن�����س��ان��ي��ة  االإم���ارات���ي ع��ن ه���ذه 
�ست�سهم يف تطوير مرافق اجلمعية واخلدمات املقدمة 

وحتقيق االأهداف املر�سومة.

•• دبي-وام:

اط��ل��ع وف���د م��ن م��وؤ���س�����س��ة حم��م��د ب��ن را���س��د لالإ�سكان 
التنفيذي  امل���دي���ر  ق��رق��ا���س  ع���ب���داهلل  ���س��ام��ي  ب��رئ��ا���س��ة 
املتعددة  ومبادراتها  ال�سقيقة  قطر  دول��ة  جتربة  على 
وامل�ستقبلية  احل��ال��ي��ة  وروؤي���ت���ه���ا  االإ����س���ك���ان  جم����ال  يف 
واأهدافها اال�سرتاتيجية يف اإطار توفري ال�سكن املالئم 

ملواطنيها.
وقال �سامي عبداهلل قرقا�س املدير التنفيذي للموؤ�س�سة 
- خالل الزيارة الر�سمية التي قام بها الوفد اأم�س االول 
املقارنات  ب��اإج��راء  تقوم  املوؤ�س�سة  ان   - قطر  دول��ة  اإىل 
امل��ع��ي��اري��ة ب�����س��ك��ل ���س��ن��وي م���ع ج��ه��ات م�����س��اب��ه��ة حملية 
واإقليمية وعاملية بغر�س التو�سل اإىل اأف�سل احللول يف 
الذي يطراأ على  الكبري  للتطور  االإ�سكان نظرا  جمال 
هذا القطاع ..معربا عن اأمله اأن حتقق الزيارة الفوائد 

املرجوة منها وال�سيما يف تطوير اخلدمات االإ�سكانية.

واأو�سح قرقا�س اأن الوفد �سيقوم باإعداد تقرير مف�سل 
عن الزيارة ي�سمل االأهداف وقائمة النقاط التي ت�سكل 
اأ�سا�سا للمقارنات املطلوب اإجراوؤها والنتائج لال�ستفادة 
التي  وامل��ب��ادرات  االأع��م��ال واخل��دم��ات  منها يف تطوير 
املوؤ�س�سة  حر�س  ..م��وؤك��دا  ملتعامليها  املوؤ�س�سة  تقدمها 
باالإ�سكان يف  املعنية  الزيارات بني اجلهات  تكثيف  على 
واجلهات  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  دول 
امل�سرتكة  امل����ج����االت  ح����ول  ل��ل��ت��ب��اح��ث  ال���ع���الق���ة  ذات 
واال�ستفادة من التجارب واخلرات بينها م�سيداً بعمق 
الروابط بني املوؤ�س�سات االإ�سكانية وم�سوؤوليها يف الدول 

ال�سقيقة.
قطر  يف  االإ���س��ك��ان  وزارة  زي���ارة  ال��وف��د  برنامج  وي�سمل 
وااللتقاء بفريق العمل املكلف بتطوير خدمات االإ�سكان 
البلدية  ووزارة  االإداري���ة  التنمية  وزارة  مع  واالجتماع 
والبيئة وبنك التنمية اإ�سافة اإىل زيارة مل�سروع منوذج 

الدولة القطري.
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات للطاقة الن�وية ت�قع مذكرة تفاهم مع جمل�س اأب�ظبي الريا�سي

•• اأبوظبي-وام:

جمل�س  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  االإم����ارات  موؤ�س�سة  وق��ع��ت 
اأبوظبي الريا�سي وذلك يف اإطار مبادرة �سركاء يف التميز .

وتهدف هذه اخلطوة اإىل تعزيز اأوا�سر التعاون بني اجلانبني يف �سبيل 
ال�سعيدين  ع��ل��ى  املجتمع  الأف����راد  امل��ق��دم��ة  ب��ج��ودة اخل��دم��ات  االرت���ق���اء 

االجتماعي والريا�سي.
وقال �سعادة املهند�س حممد اإبراهيم احلمادي الرئي�س التنفيذي ملوؤ�س�سة 
االإمارات للطاقة النووية اإن مذكرة التفاهم تاأتي يف اإطار التزام املوؤ�س�سة 
بني  وامل�سرتك  ال���دوؤوب  العمل  خ��الل  من  التميز  ثقافة  وتر�سيخ  بن�سر 
الر�سيدة  القيادة  روؤية  للم�ساهمة يف حتقيق  اأبوظبي  موؤ�س�سات حكومة 

وخطة اأبوظبي 2030 .
قلب  يف  الب�سري  امل��ال  راأ����س  ق���درات  تطوير  ت�سع  املوؤ�س�سة  اإن  واأ���س��اف 
ا�سرتاتيجيتها حيث حتر�س على توطني املعرفة وتبني اأف�سل املمار�سات 
االأداء  ا�ستمرارية  �سمان  �ساأنها  م��ن  ال��ت��ي  املبتكرة  وال��رام��ج  العاملية 
املتميز . من جانبه قال �سعادة عارف حمد العواين االأمني العام ملجل�س 
النووية  للطاقة  االإم���ارات  موؤ�س�سة  مع  �سراكتنا  اإن  الريا�سي  اأبوظبي 
اآل  زاي��د  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  �سمو  م��ن  امل�ستمرة  التوجيهات  ظ��ل  يف  ت��اأت��ي 
نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل نهيان لالأعمال 
اخلريية واالإن�سانية رئي�س جمل�س اأبوظبي الريا�سي الطاحمة لتج�سيد 
بني  وامل��ب��ادرات  واالأف��ك��ار  اخل��رات  تبادل  وتعزيز  احلكومية  ال�سراكات 

املوؤ�س�سات واجلهات املتميزة بهدف حتقيق التكامل والتميز املوؤ�س�سي.

واأكد العواين حر�س جمل�س اأبوظبي الريا�سي على حتقيق بيئة ريا�سية 
االن�سطة  مبختلف  والتوا�سل  التفاعل  على  اجلميع  ت�سجع  اأبوظبي  يف 
واال�ستثمار  التطوير  يزيد فر�س  املجل�س مما  يقيمها  التي  والفعاليات 
جميع  بني  �سحي  حياة  باأ�سلوب  العي�س  من  ويعزز  الريا�سي  املجال  يف 

اأفراد املجتمع .
موؤ�س�سات  م�ساركة  دور  وتعزيز  دعم  التفاهم يف  اأه��داف مذكرة  وتتمثل 
اخلرات  وت��ب��ادل  ونقل  اأبوظبي  روؤي���ة  لتحقيق  �سعيا  اأبوظبي  حكومة 
بني  املوؤ�س�سي  االأداء  حت�سني  ب��ه��دف  احلكومية  اجل��ه��ات  ب��ني  وامل��ع��ارف 
اجلهات وتر�سيخ ثقافة التميز يف حكومة اأبوظبي اإ�سافة اإىل بناء عالقة 
�سراكة م�ستدامة بني اجلانبني بهدف دعم اجلهود املبذولة ملاأ�س�سة ثقافة 

التميز واالبتكار احلكومي.

اأن مبادرة �سركاء يف التميز هي م�سروع عمل م�سرتك تدعم فيه  يذكر 
اجلهات  م��ن  احلكومية  املوؤ�س�سات  النووية  للطاقة  االإم����ارات  موؤ�س�سة 
املتميز حيث يتم اختيارها  اأبوظبي لالأداء احلكومي  امل�ساركة يف جائزة 
وفق اأ�س�س ومعايري يتم حتديدها وفق منهج امل�ساركة بني كافة اجلهات 

ذات العالقة بتنفيذ امل�سروع.
وتعتر االإمارات للطاقة النووية التي تاأ�س�ست عام 2009 من املوؤ�س�سات 
الرائدة يف املنطقة مبجال الطاقة النووية ال�سلمية حيث تتج�سد روؤيتها 
ومهامها االأ�سا�سية يف دعم النمو االقت�سادي واالجتماعي يف الدولة من 
خالل برنامج �سلمي واآمن وم�ستدام للطاقة النووية اإ�سافة اإىل تطوير 
طبقا  النووية  الطاقة  لقطاع  م�ستدامة  �سعة  وبناء  الب�سرية  ال��ق��درات 

ال�سرتاتيجية الطاقة يف الدولة.

�سيف بن زايد : جمال�س الداخلية الرم�سانية 2017 حتت عن�ان اأجيال ت�ستاأنف احل�سارة 
•• اأبوظبي-وام:

نهيان  ال  زاي��د  بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  اأك��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة اأن 
الرم�سانية  الداخلية  وزارة  جمال�س  مو�سوعات 
تاأتي  ن��ق��ا���س��ه��ا،  ���س��ت��ت��م  ال��ت��ي   2017 ال���ع���ام  ل��ه��ذا 
ا�ستجابة لروؤية القيادة الر�سيدة للدولة، وت�ستلهم 
مو�سوعاتها من كلمة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ال��دول��ة رئي�س  ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم،  ب��ن را���س��د 
احلكومية  القمة  يف  دب���ي،  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س 
ال�سمو  �ساحب  وكلمة  احل�سارة  ا�ستئناف  بعنوان 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي 
امل�سلحة يف جمل�س  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 

�سموه الأجيال امل�ستقبل .
وقال الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد ال نهيان 
التوا�سل  ت��غ��ري��دة ع��ر ح�����س��اب��ه ع��ل��ى م��وق��ع  - يف 
�سيدي  روؤي����ة  م�ستلهمني     - ت��وي��رت  االج��ت��م��اع��ي 
حممد  ال�سيخ  و���س��ي��دي  را���س��د،  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
الداخلية  ���س��ت��ك��ون جم��ال�����س  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د  ب��ن 
ت�ستاأنف  اأجيال  عنوان  حتت   2017 الرم�سانية 

احل�سارة  .
ال�ساد�سة  ال������دورة  اأن  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وذك�����رت   
للمجال�س الرم�سانية 2017 �ستنطلق يف االأ�سبوع 
الدولة  اإم����ارات  م�ستوى  على  رم�سان  م��ن  االأول 
مت�سمنة  احل�����س��ارة  ت�ستاأنف  اأج��ي��ال  ���س��ع��ار  حت��ت 
و7  للن�ساء،  و7  للرجال،   28 منها  جمل�ساً   42
8 مو�سوعات حول التغيري  لفئة ال�سباب وتناق�س 

االإيجابي، والتفاوؤل واالإيجابية، وحتدي امل�ستحيل، 
والت�سحية،  بالعلم،  والت�سلح  ال��ع��ط��اء،  وجت��دي��د 
والت�سامح، وتنظيم الوقت.  وقال العميد الدكتور 
���س��الح ع��ب��ي��د ال��غ��ول امل�����س��رف ع��ل��ى م��ك��ت��ب ثقافة 
الرم�سانية  املجال�س  اإن  بالوزارة،  القانون  احرتام 
القيادة  ب��اه��ت��م��ام  حت��ظ��ى  امل��ك��ت��ب  �سينظمها  ال��ت��ي 
احلوار  م��ن  اال���س��ت��ف��ادة،  دائ���رة  بتو�سيع  ال�سرطية 
وتقدمي  االج��ت��م��اع��ي��ة  الق�سايا  ومناق�سة  ال��ب��ن��اء 
خمتلف  ع��ل��ى  املجتمع  الأف����راد  الثقافية  ال��ت��وع��ي��ة 
حتقيق  يف  ي�سهم  نحو  على  و�سرائحهم،  اأطيافهم 
روؤية ور�سالة وزارة الداخلية يف ال�سراكة املجتمعية 
حفاظاً على مكت�سبات االأمن واال�ستقرار.  ولفت اإىل 
اأنه �سيتم اإقامة املجال�س خالل هذا العام بال�سراكة 
مع جمل�س االإمارات لل�سباب، والذي يخت�س بو�سع 
التوجهات  م��ع  يتوافق  مب��ا  لل�سباب  ا�سرتاتيجية 
امل�ستقبلية للدولة، وحتديد التحديات التي تواجه 
ال�سباب واقرتاح احللول والرامج املنا�سبة ب�ساأنها، 
واقعية �سخ�سية  �ستناق�س جتارب  اأنها  اإىل  م�سرياً 
حققت جناحات م�سهود لها بالدولة واأخرى عاملية 
بهمة  ح�سارتها  وا�ستاأنفت  بنف�سها  نه�ست  ل��دول 
وال�سنغافورية  اليابانية  التجربتني  مثل  اأجيالها 
التي  امل��ح��اور  اإىل  ال��ت��ج��ارب.  وتطرق  وغريها من 
�سهر  خ����الل  42 جم��ل�����س��ا  يف  م��ن��اق�����س��ت��ه��ا  ���س��ي��ت��م 
 ، االإي��ج��اب��ي  التغيري  مو�سوعات  وت�سمل  رم�سان 
التغيري  نهج  اعتماد  يف  االإم���ارات  م�سرية  ويتناول 
التاريخ  منطق  وجم��اراة  الع�سر  ملواكبة  االإيجابي 
وعملت  ا�سرتاتيجية  ال��دول��ة  فتحديات   ، املتغري 

جيل  باإيجاد  الكمية  ال  بالنوعية  مواجهتها  على 
بها  وامل�سي  الراية  بالعلم وجاهز ال�ستالم  مت�سلح 
ال�ستئناف احل�سارة يف وطنه، فيما �سيتم مناق�سة 
البنية  اإىل  ي��ت��ط��رق  ال��ت��ف��اوؤل واالإي��ج��اب��ي��ة وال����ذي 
احلكيمة  القيادة  اأ�س�ستها  التي  الرا�سخة  التحتية 
، وكيف  ب�����س��ع��ادة  يعي�سون  االم�����ارات  اأه���ل  وج��ع��ل��ت 
ميكن اأن ن�سمن لالأجيال بعد 50 �سنة اأن تعي�س 
باأمان و�سعادة وكيفية حتويل طموحاتنا واأحالمنا 
يف  ونعي�سها  باأيدينا  نلم�سها  واقعية  اأه���داف  اىل 
التي  االإم��ارات��ي��ة  النجاح  معادلة  وماهي   .. واقعنا 
اأ�سا�سيا فيها.      و�ستتطرق  تعتر ال�سعادة مكونا 
فيتناول  امل�ستحيل  حت��دي  مو�سوع  اإىل  املجال�س 
كيف اأن امل�ستحيل وجهة نظر ال تتبناها االإمارات، 
الطبيعية  م����وارده����ا  ت��وظ��ي��ف  م���ن  ال���ت���ي مت��ك��ن��ت 
تتناول  كما  امل�ستحيل،  فحققت  بحكمة  والب�سرية 
اأنه  الذي يو�سح  العطاء  املجال�س مو�سوع جتديد 
ال م��ك��ان يف االإم�����ارات لغري امل��ن��ج��زي��ن، وي��وؤك��د اأن 
و�سالحها  اأبنائها  اأعناق  يف  كبرية  اأمانة  االإم���ارات 
بالعلم،  املت�سلحني  للراية  احلاملني  ال�سباب  ه��م 
والوفاء  للعهد  املتجددين يف عطائهم واحلافظني 

للقيادة والدولة.
بالعلم  الت�سلح  م��و���س��وع  املجال�س  �ستناق�س  كما   
اال�ستثمار  ه��و  االإن�����س��ان  يف  اال�ستثمار  ان  باعتبار 
قيام  م��ع  بالتعليم  اهتمت  التي  للدولة  احلقيقي 
االحتاد حيث انت�سرت املدار�س واجلامعات يف ربوع 
واأيقنت   ، الطلبة  االآالف من  التي خرجت  الوطن 
هذه  يف  احل�����س��ارة  ا�ستئناف  اأن  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة 

الدولة ال يكون اال بجيل مت�سلح بالعلم قادر على 
�سناعة التاريخ من خالل �سناعة فكره احل�ساري 
الت�سحية حيث  ملو�سوع  نقا�ساً  �سيكون هناك  فيما 
التي  للمراأة  من��وذج��ا  ي�سكلن  ال�سهداء  اأم��ه��ات  اأن 
جتاوزت دولتها مرحلة متكينها ودخلت يف مرحلة 
اال�ستفادة من خراتها وحكمتها يف القيادة ، فهن 

�ساحبات النظرة اال�سرتاتيجية واحلكمة.
 و���س��ي��ك��ون ه��ن��ال��ك ح��ي��زاً مل��و���س��وع ال��ت�����س��ام��ح اإذ اأن 
التفاعل احل�ساري هو قانون الع�سر احلديث وقد 
وجد اأبناء االإم��ارات يف وجود االآالآف من جن�سيات 
على  متنوعة  وث��ق��اف��ات  ح�����س��ارات  وج���ود  خمتلفة 

ح�سارياً  من��وذج��اً  اأ�سبحت  ال��ت��ي  االإم����ارات  اأر����س 
العامل،  ع��ل��ى  ال��واث��ق  واالن��ف��ت��اح  للت�سامح  ف��ري��داً 
وت��ق��ب��ل��وا ثقافته ومدوا  االآخ����ر  م��ع  ف��ي��ه  ت��ن��اغ��م��وا 
اإىل  ال�سرق  م��ن  معه  االقت�سادية  التعاون  ج�سور 

الغرب فكانوا خري �سفراء لدولتهم.
كما �ستتناول املجال�س تنظيم الوقت بحيث �سريكز 
على كيفية اإدارة الدولة الوقت لتتمكن من حتقيق 
كل هذه االإجن��ازات، وكيف يتمكن الفرد االإماراتي 
م��ن اي��ج��اد ال�����س��اع��ات ال��ك��اف��ي��ة مل��م��ار���س��ة الريا�سة 
واإجناز اأهم االأعمال والتوا�سل مع االأ�سدقاء ومن 

ثم ق�ساء الوقت املمتع مع العائلة.

ا�ستهدفت رفع م�ستوى الوعي باملر�ص والوقاية من اآثاره لدى املوظفني واملتعاملني

بلدية مدينة اأب�ظبي تنظم حما�سرة 
مبنا�سبة الي�م العاملي للرب�

•• اأبوظبي- الفجر:

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ن��ظ��م��ت 
برجيل  م�ست�سفى  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
حول  وت��وع��وي��ة  �سحية  حما�سرة 
مر�س الربو ، وذلك �سمن م�ساركة 
 ، للربو  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  يف  البلدية 
ا�ستهدفت من ورائها رفع م�ستوى 
مواجهة  ب�ساأن  والتثقيف  ال��وع��ي 

هذا املر�س والوقاية منه.
وق����د ح�����س��ر امل��ح��ا���س��رة ع����دد من 
م��وظ��ف��ي ال��ب��ل��دي��ة يف ال��وث��ب��ة اإىل 
البلدية  متعاملي  م�ساركة  جانب 
برجيل  م�ست�سفى  ق��دم��ت  حيث   ،
�سرحا مف�سال عن م�سببات املر�س 
الكفيلة  والطرق  الو�سائل  واأه��م   ،
باحلد من اآثاره ال�سحية ، وطرق 

الوقاية منه.
وم�ساندة  دع��م  اأن  البلدية  واأك��دت 
ياأتي  للربو  العاملي  اليوم  فعاليات 
ال�سوؤون  دائ���رة  روؤي���ة  اإط���ار  �سمن 
امل�ستمر  و�سعيهما  والنقل  البلدية 
ال�سحي  ال���وع���ي  م�����س��ت��وى  ل��رف��ع 
ل���دى ال��ع��ام��ل��ني وامل��ت��ع��ام��ل��ني على 
املنهجية  وت��اأك��ي��دا على  ���س��واء  ح��د 
والتفاعل  املجتمع  جتاه  وااللتزام 
ال�سحية  املوؤ�س�سات  مع  وال�سراكة 
ل��رت���س��ي��خ ق��ي��م ���س��ح��ي��ة ���س��ل��ي��م��ة ، 
وت��ث��ق��ي��ف امل���ج���ت���م���ع، ���س��م��ن هذه 
الفعالية العاملية وتر�سيخ مفاهيم 
الأ�سلوب  وع�سرية  جديدة  �سحية 
اآمنة  ومن��ط احل��ي��اة وت��وف��ري بيئة 

و�سحية جلميع ال�سكان.
وح����ول اأه����م اأه�����داف امل�����س��ارك��ة يف 

اليوم العاملي للربو اأ�سارت البلدية 
ت��ف��ع��ي��ل دوره����ا  اإىل  ت���ه���دف  اأن���ه���ا 
املجتمعية  امل�سوؤولية  قيم  وتعزيز 
وتوطيد   ، ال�سحي  الوعي  ون�سر   ،
ال�سراكات اخلارجية  مع ال�سركاء 
اال���س��رتات��ي��ج��ي��ني، وال���ت���ن���وي���ع  يف 
املجتمع  اإىل  امل��ق��دم��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 

ور�سالتها  توجهاتها  اأن  م�سرية   ،
تركز على اأهمية تكثيف االأن�سطة 
والفعاليات وور�س العمل املرجمة 
مب�ستويات  االرتقاء  اإىل  والهادفة 
ومعايري ال�سحة من خالل تفعيل 
يف  التثقيفية  وال��رام��ج  االأن�سطة 

جمال ال�سحة العامة.

حتت رعاية املدير الإقليمي ملكتب الظفرة التعليمي 

افتتاح معر�س مركز مدينة زايد لتعليم الكبار - اإناث  » اإبداعك ... �سر جناحك«
•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر

افتتح �سالح جذالن املزروعي املدير 
التعليمي  الظفرة  ملكتب  االإقليمي 
املعر�س اخلتامي  الأعمال االأن�سطة 
وور�س العمل املختلفة التي متت يف 
مركز مدينة زايد  لتعليم الكبار - 
الدرا�سي  ال��ع��ام  ه���ذا  ان���اث خ���الل 
2016/ 2017م  وذلك يف اطار 
اإبراز دور املراأة يف الرتاث االإمارتي 
الوطنية  ال��ه��وي��ة  غ��ر���س  وب��ه��دف 
وتر�سيخ  ال���دار����س���ات   ن��ف��و���س  يف 
بالهوية  بالوطن  االعتزاز  مفهوم 
زايد  مدينة  مركز  ،اأق��ام  الوطنية 
معر�سا  اإن�����اث   - ال��ك��ب��ار  ل��ت��ع��ل��ي��م 
الرتاثية  االأدوات  يت�سمن  تراثيا 
القدمية باالإ�سافة الأركان ت�ستمل 
على العديد من املنتجات الرتاثية 
واالأع�����م�����ال ال���ي���دوي���ة م����ن اإن���ت���اج 
ال��دورات التي  الدار�سات بناء على 

نفذت يف املركز . 
اأق�����س��ام املعر�س  امل���زروع���ي  وت��ف��ق��د 
ال�����ذي ت�����س��م��ن اأرك������ان خم��ت��ل��ف��ة ، 
نتاجات  ل��ع��ر���س  خ�س�س  بع�سها 
ال��دار���س��ات يف �سمن ور�س  اأع��م��ال 
االأن�������س���ط���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ال���ت���ي متت 
خ��الل ه��ذا ال��ع��ام ال��درا���س��ي والتي 
ك�����ان م����ن اأب�����رزه�����ا ال���ر����س���م على 
واالأ�سغال   ) ال���دالت)ال���دي���ك���وب���اج 
اليدوية املختلفة ، واأركان خ�س�ست 
وتعر  الدار�سات  اأعم�سال  لعر�س 
نف�س  املنتجة يف  االأ�سر  كذلك من 
اأ�سغال  ع��ل��ى  ،وا���س��ت��م��ل��ت  ال���وق���ت 
ي����دوي����ة ) م���ث���ل االإك�������س�������س���وارات 
اأغ����را�����س   ج���ان���ب  اإىل  وب��ي��ئ��ي��ة   )
الثالث  .وال��رك��ن  املنزلية  ال��زي��ن��ة 
لعر�س  املجتمع  لرائدات  خ�س�س 

منتجاتهن املختلفة منها .
والطيب  والبخور  والعود  العطور 
ول�������وازم�������ه�������ا، وم�������س���ت���ح�������س���رات 
واأعمال  ال��ت��ج��م��ي��ل  وم�����س��ت��ل��زم��ات 
والعبايات  وال�سيل  والر�سم  اخلط 
ومالب�س  الن�سائية  واجل��الب��ي��ات 

االأطفال .
املزروعى  ج�����ذالن  ���س��ال��ح  وا����س���اد 
ال�����ذى قدمته  ال��ك��ب��ري  ب��امل��ج��ه��ود 
ال�����دار������س�����ات ف����ى اب��������راز ال������رتاث 
تعليم  اه���م���ي���ة  واك������د  االم�����ارات�����ي 
ابنائنا واحلفاظ على تراث اآبائهم 
االإنتماء  قيم  وتعزيز  واأج���داده���م 
العربية  وت���ق���ال���ي���دن���ا  ل���ع���ادات���ن���ا 
االأبناء واهمية  االأ�سيلة يف نفو�س 
االأول  ال��رع��ي��ل  ���س��رية  نعلمهم  اأن 
باعجاب  يحظى  وطنا  بنوا  وكيف 
واح�����رتام اجل��م��ي��ع وي��ح��ت��ل مكانة 
باجلد  العامل  خارطة  على  مميزة 
واالإج���ت���ه���اد وال�����س��ر وذل����ك حتى 
التى  واملوعظة  اخل��رة  يكت�سبون 

تفيدهم يف حياتهم.
وت����ق����دم امل�����زروع�����ى ب��ال�����س��ك��ر اىل 
املن�سوري  ح��م��دة  امل���رك���ز  م���دي���رة 
ومتابعة  امل����ب����ذول  اجل���ه���د  ع���ل���ى 
اعمال الدار�سات وتوفري مقومات 
ال��ن��ج��اح وال��ت��م��ي��ز ل��ل��ط��ال��ب��ات وفق 
للتعليم   ابوظبي  جمل�س  خطط 
االأن�سطة  ل��ه��ذه  دع��م��ه��ا  بجانب  
دخل  م�سدر  متثل  والتي  املتميزة 
ا����س���ايف ل���ل���دار����س���ات م��و���س��ح��ا ان 
لربط  فر�سة  ميثل  املعر�س  ه��ذا 
اال�سيل  بالرتاث  ال�سابة  االجيال 

لدولتنا احلبيبة .
زي������ارة هذه  اىل  امل����زروع����ي  ودع�����ا 
التي متثل فر�سة كبرية  املعار�س 
واحلا�سر  امل��ا���س��ي  ب��ني  للتوا�سل 
متميزة  م�������س���غ���والت  خ�����الل  م����ن 
ت��ع��ك�����س مرحلة  ت��راث��ي��ة  واع���م���ال 

العريق  املا�سي  مراحل  من  مهمة 
وتربط احلا�سر باملا�سي يف لوحات 

فنية متميزة .
 هذا وت�ستمر فعاليات املعر�س ملدة 
�سمن  افتتاحه  ت��اري��خ  م��ن  اأ�سبوع 
الإتاحة  وم�سائية   �سباحية  ف��رتة 
من  ل��زي��ارت��ه  ممكنة  فر�سة  اأك���ر 
وبالتايل  املجتمع   اأف�������راد  قبل  
حتقيق اأهدافه املرجوه من اإقامته 

.
وعلى هام�س االفتتاح، بينت مديرة 
املركز حمدة املن�سوري ، اأن تنظيم 
ه����ذا امل��ع��ر���س ال��ت�����س��وي��ق��ي يحقق 
العديد من االأه��داف املرجوه منه 

على �سعيد االأفراد واملجتمع .
فهو يهدف اإىل جت�سيد قيم ركائز 
م���ب���ادرة ���س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
را�سد ح حفظه اهلل -  ) عام اخلري 
منتجات  ت�����س��وي��ق  خ�����الل  م����ن   )
اأعمال الدار�سات مما يحقق عائداً 

اأن  العلم  م��ع  الأ���س��ره��ن  اإقت�سادياً 
بعر�س  لهن  �سمحت  امل��رك��ز  اإدارة 
وت�سويق منتجاتهن دون اأي مقابل 

مادي .
اإىل جانب تخ�سي�س جزء من ريع 
املعر�س الإغاثة اأهلنا يف ال�سومال 
يف  دوراً  ي��ل��ع��ب  ك���م���ا   ، ال�����س��ق��ي��ق 
الدار�سات  م��واه��ب  وتنمية  رع��اي��ة 
توعية  يف  ،وي�����س��ه��م  واب��ت��ك��ارات��ه��ن 

واإر�ساد الدار�سات ملهن امل�ستقبل . 
املركز  التوا�سل بني  قنوات  فتح  و 
التوا�سل  من  يزيد  مما  واملجتمع 
االإي��ج��اب��ي واإي��ج��اد ج��و م��ن االألفة 

واملودة و روح  املتعة بني اجلميع .
ك��م��ا اأك����دت ح��م��دة امل��ن�����س��وري  ان 
ف��ر���س��ة قوية  ه���ذا احل���دث يعتر 
ل���رائ���دات االأع���م���ال وامل��ب��دع��ات يف 
والتعريف  ل��ل��ت�����س��وي��ق  امل��ج��ت��م��ع 
من  ممكن  ع��دد  الأك���ر  بتجارتهم 

اأفراد املجتمع.

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

عجمان
�سيدلية عجمان                     7446031 
�سيدلية مكة                           7446343 
�سيدلية املدينة                       7468424
�سيدلية االمارات                    7474900
�سيدلية االأم                           7429006

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

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

ال�سارقة
�سيدلية م�سافى                      5732221 
�سيدلية حمد                          5582800
�سيدلية مكة                           5656994 
�سيدلية الرازى                      5565262 
�سيدلية نادين                        5733311 
�سيدلية ابن  �سينا الكورني�س  5726885 
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�سرطة ال�سارقة تد�سن دراجات 
كهربائية �سديقة للبيئة

•• ال�شارقة -وام:

د�سنت القيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة دراجات كهربائية �سديقة للبيئة ال�ستخدامها مل�ساندة االأعمال 
ال�سرطية واالأمنية يف حفظ االأمن وتقدمي اخلدمات ب�سورة �سريعة يف منطقة الق�سباء بال�سارقة .

وقال العقيد خليفة كلندر مدير اإدارة املراكز ال�ساملة ب�سرطة ال�سارقة اإن الدراجة الكهربائية �ساحلة 
للعمل االأمني يف مواقع الفعاليات ومناطق اجلذب ال�سياحي واملناطق التجارية واالأ�سواق .

تقدمي  يف  واملتطورة  احلديثة  االأ�ساليب  تبني  على  ال�سارقة  ل�سرطة  العامة  القيادة  حر�س  موؤكداً 
املعايري  وفق  وال�سالمة  وال�سحة  بالبيئة  االإم��ارات  اهتمام  ومواكبة  للجمهور  ال�سرطية  اخلدمات 

الدولية مبا يكفل حتقيق التوازن بني التنمية االقت�سادية واالجتماعية.

مركز ملتقى الأ�سرة يحتفل بالي�م العاملي للتمري�س
•• دبي-وام:

بدبي  ال�سحة  لهيئة  ال��ت��اب��ع  االأ���س��رة  ملتقى  م��رك��ز  احتفل 
الثاين  يف  ي�سادف  ال��ذي  للتمري�س  العاملي  اليوم  مبنا�سبة 

ع�سر من �سهر مايو من كل عام.
"�سابك" بح�سور  ���س��رك��ة  رع��ت��ه  ال���ذي  االح��ت��ف��ال  وا���س��ت��م��ل 
مدير عام مكتبها يف دبي حممد بن اإبراهيم ال�سبيل وجا�سم 
بهيئة  امل�ساعدة  اخلدمات  لقطاع  التنفيذي  املدير  العو�سي 
العاملني  واملمر�سات  املمر�سني  تكرمي  على  بدبي  ال�سحة 
يف امل��رك��ز وذل���ك ت��ق��دي��را ل��دوره��م ال��ف��ع��ال وامل��ه��م يف تقدمي 
اأف�سل  و���س��م��ن  امل��رك��ز  يف  ال�����س��ن  ل��ك��ب��ار  ال�سحية  ال��رع��اي��ة 
املتميز  الأدائهم  وتقديرا  العاملية  واملمار�سات  الروتوكوالت 

مما  ل��الإجن��از  فر�سا  التحديات  وجعل  املتعاملني  ا�سعاد  يف 
بدبي.  ال�سحة  هيئة  خ��دم��ات  مب�ستوى  االرت��ق��اء  يف  اأ�سهم 
امل�سنني  طب  ا�ست�سارية  ال�سويدي  �سلوى  الدكتورة  واأك���دت 
وال�سيخوخة مديرة مركز ملتقى االأ�سرة اأهمية هذا احلفل 
االأمر الذي �سينعك�س ايجابا  املوظفني وهو  ا�سعاد  ودوره يف 
على انتاجيتهم ويزيد من قدرتهم على العطاء يف هذا املجال 

االن�ساين.
"�سابك" يف هذا االحتفال  اإن م�ساركة  ال�سبيل  وقال حممد 
تاأتي يف اإطار الر بامل�سنني ووفاء للممر�سني وم�ساهمة من 
بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  اإع��الن �ساحب  ال�سركة يف ترجمة 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" عام 2017م عاما 

للخري.

توليه  ال��ذي  اخل��ا���س  االهتمام  "�سابك" ت��درك  اأن  واأ���س��اف 
اإم����ارة دب���ي ب��ك��ب��ار ال�����س��ن االأم����ر ال���ذي �سجعها ل��رع��اي��ة هذا 
التكرمي وامل�ساركة فيه انطالقا من م�سوؤوليتها االجتماعية 
�ساأنها  م��ن  التي  واالأن�سطة  اجل��ه��ود  ك��ل  دع��م  على  وت��اأك��ي��دا 
من  ا�ست�سعارا  وك��ذل��ك  وتنميته  االإم��ارات��ي  املجتمع  خدمة 
الرعاية  اأن  �سيما  ال  امل�سنني  رعاية  جم��ال  باأهمية  ال�سركة 
ال��رئ��ي�����س��ة ال�سرتاتيجية  امل��رت��ك��زات  اإح����دى  ه��ي  ال�����س��ح��ي��ة 
امل�سوؤولية االجتماعية يف "�سابك" اإىل جانب "التعليم للعلوم 

والتقنية وحماية البيئة واملياه والزراعة امل�ستدامة".
الطاقم  ك��اف��ة  ال��ه��داي��ا على  ت��وزي��ع  االح��ت��ف��ال مت  نهاية  ويف 
مركز  يف  العمل  لهم  �سبق  ال��ذي��ن  وامل��م��ر���س��ني  التمري�سي 

ملتقى االأ�سرة.

عبداهلل بن �سامل القا�سمي ي�سهد انطالق فعاليات ملتقى البحث العلمي الـ11 يف جامعة ال�سارقة

الإ�سعاف ال�طني يح�سل على جائزة التميز من مطارات اأب�ظبي 

•• ال�شارقة- وام:

ال�سيخ  ال�سمو  رعاية �ساحب  حتت 
ب�����ن حممد  ����س���ل���ط���ان  ال�����دك�����ت�����ور 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي 
جامعة  رئ���ي�������س  ال�������س���ارق���ة  ح���اك���م 
ال�سارقة �سهد �سمو ال�سيخ عبداهلل 
ب���ن ���س��امل ال��ق��ا���س��م��ي ن��ائ��ب حاكم 
ال�سارقة �سباح ام�س بقاعة الرازي 
يف ل�سارقة انطالق فعاليات ملتقى 
احلادي  ال�����س��ن��وي  العلمي  ال��ب��ح��ث 
ع�����س��ر حت���ت ���س��ع��ار اال���س��ت��ث��م��ار يف 

البحث واالبتكار .
الوطني  ب���ال�������س���الم  احل���ف���ل  ب������داأ 
ب��ي��ن��ات م���ن الذكر  اآي������ات  وت������الوة 
احلكيم بعدها األقى الدكتور حميد 
جامعة  م���دي���ر  ال��ن��ع��ي��م��ي  جم����ول 
با�سمه  فيها  رف���ع  كلمة  ال�����س��ارق��ة 
وبالنيابة عن اأ�سرة جامعة ال�سارقة 
بجميع اأع�ساء هيئاتها التدري�سية 
واالإدارية والفنية والطالبية اأرفع 
اإىل  ال�سكر واالح��رتام  اآي��ات  اأ�سمى 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
ال�سارقة  ح��اك��م  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 

االإن�����س��ان وال��ب��ي��ئ��ة، وذل���ك بدرا�سة 
العادمة  املياه  يف  النا�سئة  امللوثات 
وب��خ��ا���س��ة ال��ه��رم��ون��ات واالأدوي������ة 

وامل�ستح�سرات ال�سحية املختلفة.
بني  ال��ت��ع��اون  اتفاقية  اي�سا  وذك���ر 
مونا�س  وجامعة  ال�سارقة  جامعة 
م�ساريع  الإج���������راء  اال����س���رتال���ي���ة 
اجلامعتني  ب��ني  م�سرتكة  بحثية 
العلمية  اخل��رات  من  واال�ستفادة 
وتنفيذ  ك����ت����اب����ة  يف  وال���ع���م���ل���ي���ة 
امل�ساريع وذلك يف املجاالت الطبية 
جامعة  م��ع  وال��ت��ع��اون  وال�سحية، 
امل���ان���ي���ا، يف جم����االت  ت��ون��ب��غ��ن يف 
اأب������ح������اث ال���������س����رط����ان، واأب�����ح�����اث 
ال�سرطان  ملر�س  االأدوي���ة  اكت�ساف 
التعاون  وات��ف��اق��ي��ة  وال���زه���امي���ر.. 
ال�سارقة  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  م��ع 
جماالت  يف  ب��ح��وث  ت�سعة  الإج����راء 
وال��ب��ي��ئ��ة وم�سادر  ال��ط��اق��ة  ك��ف��اءة 
�سبكات  وت��ط��وي��ر  والتحلية  امل��ي��اه 
التوزيع وتر�سيد ا�ستهالك الطاقة 
املتجددة  الطاقة  وا�ستخدام  واملياه 
التنمية  وم���وؤ����س�������س���ة  وال���ب���دي���ل���ة، 
االأ�سرية يف اأبوظبي الإجناز بحوث 
تتعلق بتاأثري الت�سريعات على واقع 

املحلية  امل�����س��ت��وي��ات  ع��ل��ى  ال��ع��ل��م��ي 
العاملية،  اإىل  و���س��وال  واالإق��ل��ي��م��ي��ة 
�ساحب  رئي�سها  لتوجيهات  تلبية 
اىل  م�سريا  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو 
انه مت اعادة هيكلة البحث العلمي 
اإن�����س��اء ث��الث��ة معاهد  م���ن خ���الل 
بحثية يف املجاالت الطبية والعلوم 
والهند�سة،  وال���ع���ل���وم  ال�����س��ح��ي��ة، 

والعلوم االإن�سانية واالجتماعية.
وق����ال ان اجل��ام��ع��ة ح��ق��ق��ت خالل 
ال�����ف�����رتة امل����ا�����س����ي����ة ال����ك����ث����ري من 
ال��ع��ل��م��ي جعلها  ال��ب��ح��ث  اإجن������ازات 
ع��ل��ى موقع  وب����ج����دارة  ت�����س��ت��ح��وذ 
الدولة،  جامعات  بني  ج��دا  متقدم 
املنظمات  اإح����دى  لت�سنيف  وف��ق��ا 
ان  اىل  الف��ت��ا  املتخ�س�سة  العاملية 
�سعار  يقام حتت  الذي  امللتقى  هذا 
واالبتكار  ال��ب��ح��ث  يف  اال���س��ت��ث��م��ار 
البحثية  امل�ساريع  اأهمية  �سيج�سد 
البحثية  املجموعات  اأعدتها  التي 
جل�ساته  خ��الل  ال��ث��الث��ة  للمعاهد 
العلمية وال�سيما امل�ساريع البحثية 
م�ستوى  ع��ل��ى  لطلبتها  امل��ت��م��ي��زة 

البكالوريو�س اأو الدرا�سات العليا.
بالطيب  م��ع��م��ر  ال��دك��ت��ور  واأل���ق���ى 

رئي�س جامعة ال�سارقة على تف�سله 
�سموه  ك�ساأن  امللتقى  ه��ذا  برعاية 
ال��دائ��م يف رع��اي��ة ك��ل م��ا ���س��اأن��ه اأن 
والتطوير  ال��ت��ن��م��ي��ة  يف  ي�����س��ه��م 
الوطني واالإن�ساين على نحو عام.. 
الدائمة  رع��اي��ت��ه  ل�����س��م��وه  م��ث��م��ن��ا 
والتميز  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  حل��رك��ة 

واالإبداع.
اإىل  واالم��ت��ن��ان  بال�سكر  ت��ق��دم  كما 
ب���ن �سامل  ال�����س��ي��خ ع��ب��د اهلل  ���س��م��و 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ن��ائ��ب  ال��ق��ا���س��م��ي 
�سموه  ل��ت��ف�����س��ل  ال�����س��ارق��ة  ح���اك���م 
ب��ح�����س��ور ف���ع���ال���ي���ات اف���ت���ت���اح هذا 
اأن  تعاىل  اهلل  اأ���س��األ  ال��ذي  امللتقى 
عقد  التي  اجلليلة  الغايات  يحقق 

الأجلها.
ال�����س��ارق��ة تويل  اأن ج��ام��ع��ة  واأك�����د 
يف  العلمي  للبحث  كبريا  اهتماما 
بالدولة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ب��ن��اء 
خططها  ����س���م���ن  ع���م���ل���ت  ل����ذل����ك 
على  الرتكيز  على  اال�سرتاتيجية 
ن�����س��ر ث��ق��اف��ة ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي بني 
والطلبة  ال��ت��دري�����س  هيئة  اأع�����س��اء 
متميزة  ت�����ك�����ون  الأن  وت����ط����م����ح 
البحث  جم����ال  يف  خ���ا����س  ب�����س��ك��ل 

ل�سوؤون  اجل���ام���ع���ة  م���دي���ر  ن���ائ���ب 
العليا  وال��درا���س��ات  العلمي  البحث 
اأن جامعة ال�سارقة  اأكد فيها  كلمة 
الفكر  بناء  على  فل�سفتها  يف  تركز 
االب���داع،  و  واال�ستق�ساء  وال��ب��ح��ث 
مبينا اأن العدد االجمايل للم�ساريع 
اأع�ساء  قبل  من  املقدمة  البحثية 
هيئة التدري�س منذ بداأت اجلامعة 
 2014 يف  اال�سرتاتيجية  خطتها 

/406/ م�سروعا بحثيا.
ا���س��ت��م��رت يف  اأن اجل���ام���ع���ة  وق�����ال 
ت���ف���ع���ي���ل وت����وق����ي����ع ال����ع����دي����د من 
ات��ف��اق��ي��ات ال�����س��راك��ة ال��ن��وع��ي��ة مع 
العاملية  اجل���ام���ع���ات  م���ن  ال��ع��دي��د 
وامل��وؤ���س�����س��ات امل��ح��ل��ي��ة ب��ه��دف دعم 
ومتويل م�ساريع البحث نذكر منها 
على �سبيل املثال ال احل�سر اتفاقية 
اأكادميية  م���ع  ال��ع��ل��م��ي  ال���ت���ع���اون 
بحوث  ومعهد  للبحوث  ال�سارقة 
املتحدة  ال���والي���ات  ال�����س��ح��راء م��ن 
االتفاقية  ان  مو�سحا  االأم��ريك��ي��ة 
اإج��راء م�سروع بحث علمي  تق�سي 
تعاوين على م�ستوى عاملي بتمويل 
م��ن امل��وؤ���س�����س��ات ال��ث��الث��ة يف جمال 
�سحة  بحماية  يتعلق  حيوي  بحث 

•• اأبوظبي-الفجر: 

موؤخرا  ال��وط��ن��ي  االإ���س��ع��اف  ح�سل 
على جائزة املوردين املتمّيزين من 
مطارات اأبوظبي نظري اأدائه العايل 
املتعددة خالل  واملتميز، واجنازاته 
امل�ستمر  وال��ت��زام��ه   ،2016 ع���ام 
الطبية  الرعاية  خ��دم��ات  بتقدمي 
لكافة  العاملية  املعايري  اأع��ل��ى  وف��ق 
مطارات  وم�ستخدمي  امل�سافرين 
اأبوظبي. وت�سلم االإ�سعاف الوطني 
اخلوري،  املجيد  عبد  من  اجلائزة 
الرئي�س التنفيذي باالإنابة ملطارات 
اأبوظبي، وذلك خالل حفل تكرمي 
نظمته  ال���ذي  املتميزين  امل��وردي��ن 
تقديراً  م��وؤخ��راً  اأبوظبي  م��ط��ارات 
ملورديها ومقاوليها اال�سرتاتيجيني 
وقدموا  عالياً  اأداًء  حققوا  اللذين 

خدمة متميزة. 
الهاجري،  ����س���ال���ح  اأح����م����د  وق������ال 
نائب املدير التنفيذي يف االإ�سعاف 
ال���ت���ك���رمي من  ه����ذا  اإن  ال���وط���ن���ي، 
تاأكيد جديد  هو  اأبوظبي  مطارات 
بتقدمي  امل�����س��ت��م��ر  ال��ت��زام��ن��ا  ع��ل��ى 
وفق  والطبية  االإ�سعافية  خدماتنا 
وتوفري  واملمار�سات،  املعايري  اأعلى 
واالهتمام  العناية  درج���ات  اأق�سى 
ب��امل��ر���س��ى وامل�����س��اب��ني، م��ع��رب��اً عن 
عمل  فرق  والتزام  جلهود  تقديره 
االإ�����س����ع����اف ال���وط���ن���ي ال���ع���ام���ل���ة يف 
اأب��وظ��ب��ي على م��ا حققته  م��ط��ارات 

والدماغية،  القلبية  ال�سكتات  مثل 
القلبية. كما  واجللطات، والنوبات 
ي��ق��دم االإ���س��ع��اف ال��وط��ن��ي خدمات 
الفح�س الطبي للم�سافرين خالل 
اأوق����ات رف��ع درج���ات اال���س��ت��ع��داد يف 
االمتثال  االأوب���ئ���ة  ت��ف�����س��ي  ح����االت 
ال�سحة  ه��ي��ئ��ة  ول����وائ����ح  الأن���ظ���م���ة 

واملتطلبات العاملية لل�سفر. 
يقدم  الوطني  االإ���س��ع��اف  اأن  يذكر 
خ��دم��ات��ه االإ���س��ع��اف��ي��ة ع��ل��ى م���دار 
ال�سمالية  االإم��������ارات  يف  ال�����س��اع��ة 
اإ�سعافية موؤهلة  وف��رق  ك��وادر  عر 
اأ���س��ط��ول �سيارات  ب��اأح��دث  وم���زودة 
وفق  املتطورة،  وامل��ع��دات  االإ�سعاف 
اأعلى معايري التميز ملرحلة ما قبل 

م��ن مت��ي��ز وك���ف���اءة ع��ال��ي��ة جعلتها 
اأهاًل لهذا التكرمي.

ويوفر االإ�سعاف الوطني اخلدمات 
اأبوظبي  الطبية الطارئة يف مطار 
2014، وذلك  يناير  الدويل منذ 
عر ت�سغيل ثالثة �سيارات اإ�سعاف 
طبياً  موظفاً   25 ت�سم  وعيادتني 
وامل�سعفني  االأط���ب���اء  ي�����س��م��ل،  مب���ا 
االأ���س��ا���س��ي��ني وامل��ت��ق��دم��ني، لتقدمي 
الطبية  ال��رع��اي��ة  م�ستويات  اأرق���ى 
واملغادرين  القادمني  للم�سافرين 
يعانون  ال���ذي���ن  م���ن  امل���ط���ار  ع���ر 
طارئة  ط��ب��ي��ة  ح����االت  اأو  اإ���س��اب��ات 
ال�سحية  ال���وع���ك���ات  ب���ني  ت�����رتاوح 
احلرجة  واحل��������االت  ال��ب�����س��ي��ط��ة، 

اخلدمة  ط��ل��ب  وي��ت��ي��ح  امل�ست�سفى، 
م��ن خ��الل رق��م ط���وارئ االإ�سعاف 
االإل����ك����رتوين  وال��ت��ط��ب��ي��ق   998
ك��م��ا يقدم  ال���وط���ن���ي.  ل���الإ����س���ع���اف 
خ���دم���ات���ه االإ����س���ع���اف���ي���ة ل���ع���دد من 
اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���س��ة يف 
ق�سرية  عقود  خ��الل  من  اأبوظبي 
االإ�سعافية  اخلدمة  لتوفري  امل��دى 
امليدانية للفعاليات العامة، اأو عقود 
طويلة املدى لتوفري فريق اإ�سعايف 
خم�س�س لتقدمي الرعاية الطبية 
يف املوقع، اأو تقدمي خدمات النقل 
ل��ت��ل��ق��ي العالج  ل��ل��م��ر���س��ى  ال��ط��ب��ي 
يف  املتخ�س�سة  الطبية  وال��رع��اي��ة 

امل�ست�سفيات. 

ي�����س��ه��م يف  اأن  وم���ن���ه���ا م����ا مي��ك��ن��ه 
تطوير وحت�سني اخلدمات املقدمة 

يف املوؤ�س�سة واملجتمع.
وتف�سل بعدها �سمو ال�سيخ عبداهلل 
ب���ن ���س��امل ال��ق��ا���س��م��ي ن��ائ��ب حاكم 
ال�����س��ارق��ة ب��ت��ك��رمي رع����اة امل��ل��ت��ق��ى..
االإ�سالمي  ال�������س���ارق���ة  وم�������س���رف 
االقت�سادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ودائ���������رة 
بال�سارقة واأع�ساء الهيئة التدري�س 
املتميزين يف جمال البحث العلمي 
وخ�����دم�����ة اجل����ام����ع����ة وامل���ج���ت���م���ع، 
وال����ط����ل����ب����ة اأ������س�����ح�����اب امل�������س���اري���ع 
بتوزيع  �سموه  ق��ام  كما  امل��ت��م��ي��زة.. 

االأ�سر يف الدولة .
واأ�سار نائب مدير اجلامعة ل�سوؤون 
العليا  وال��درا���س��ات  العلمي  البحث 
اإىل اأن جامعة ال�سارقة د�سنت هذا 
واالبتكار  لالأفكار  �سندوقا  ال��ع��ام 
الذي يعتر ركنا اأ�سا�سيا من اأركان 
اأطلقتها  ال��ت��ي  العلمية  النه�سة 
جامعة ال�سارقة على مدى ال�سنتني 
هذا  خ��الل  م��ن  وميكن  املا�سيتني 
ال�������س���ن���دوق حت���وي���ل االأف����ك����ار اإىل 
واقع، ومنها ما ميكن اأن يحوز على 
براءة اخرتاع، اأو منتجات جتارية، 
اأو بدايات مل�سروعات اأعمال كرى، 

جائزة م�سرف ال�سارقة االإ�سالمي 
امل��ت��م��ي��ز لفئة  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  يف 
ال���ت���دري�������س وفئة  ه��ي��ئ��ة  اأع�������س���اء 
الطلبة، وجائزة ال�سارقة للت�سميم 
املعر�س  �سموه  وافتتح  واالب��ت��ك��ار. 
حيث  للملتقى  امل�ساحب  العلمي 
تفقد �سموه اأرجاء املعر�س م�ستمعا 
البحثية  امل�������س���اري���ع  ح����ول  ل�����س��رح 
البكالوريو�س  طلبة  من  املعرو�سة 
والدرا�سات العليا والتي من �ساأنها 
املجتمع،  ورفعة  االإ�سهام يف خدمة 
اإىل ج��ان��ب ت��ف��ق��ده الآخ���ر واأح���دث 

م�ستجدات البحث العلمي.

اإدارة املخاطر ب�سرطة راأ�س اخليمة تراجع اجراءاتها 

دورة الإغالقات الدورية على نظام م�ارد

•• راأي�س اخليمة – الفجر

امل�ساندة  واخل��دم��ات  امل���وارد  ع��ام  الطري مدير  اأحمد  العميد جمال  ت��راأ���س 
االإدارات  م���دراء  بح�سور  امل��خ��اط��ر،  اإدارة  اج��ت��م��اع  اخل��ي��م��ة،  راأ����س  ب�سرطة 
واخلدمات  للموارد  العامة  االإدارة  ل��دى  املخاطر  اإدارة  ومن�سقي  ونوابهم 

امل�ساندة ب�سرطة راأ�س اخليمة.
حيث تناول االجتماع مناق�سة العديد من املحاور الرئي�سية الهامة، متثلت 
والثالث،  وال��ث��اين  االأول  امل�ستويات  على  املخاطر  ومراجعة  ا�ستعرا�س  يف 
واالطالع على �سجالت املخاطر املدرجة من قبل االإدارات التابعة للموارد 
واخلدمات امل�ساندة، وتقييم درجات تاأثري هذه املخاطر واحتمالية حدوثها 

البيئي لها، وو�سع اخلطط الالزمة  التحليل  م�ستقباًل، ف�ساًل عن اجراء 
مرتبطة  ا�ستف�سارات  اأي  على  االإج��اب��ة  االجتماع  خ��الل  مت  كما  ملعاجلتها، 

بعمل اإدارة املخاطر.
واأو�سح مدير عام املوارد واخلدمات امل�ساندة ب�سرطة راأ�س اخليمة، اأن هذا 
املخاطر  درء  يف  واأجنحها  االأ�ساليب  اأف�سل  ا�ستخدام  اإىل  يهدف  االجتماع 
املوارد  الإدارة  التابعة  االإدارات  م�ستوى  على  احل��دوث  املحتملة  اأو  املتوقعة 
واخلدمات امل�ساندة ب�سرطة راأ�س اخليمة، من خالل تقييم كافة اأنواع هذه 
اإدارة  اأو ال�سعوبات التي مت ح�سرها واإدراجها لدعم مهام عمل  التحديات 
اإىل  الرامية  الداخلية،  وزارة  ا�سرتاتيجية  تطبيق  اإط��ار  �سمن  املخاطر، 

�سمان اجلاهزية واال�ستعداد حلاالت الطوارئ.

•• عجمان ـ الفجر 

يف  تدريبية  دورة  عجمان  يف  املالية  دائ��رة  نفذت 
اإج���راءات االغ��الق��ات ال��دوري��ة على نظام موارد، 
يف  امل��ال��ي��ة  ال��وظ��ائ��ف  �ساغلي  م��ن  ع���دد  بح�سور 
اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة يف االإم�����ارة، وي��اأت��ي ذل���ك يف 
اطار تنفيذ اخلطة اال�سرتاتيجية لدائرة املالية 
على  العاملني  وفعالية  كفاءة  رفع  منطلق  ومن 
الدورة  وتهدف  الوظيفي،  االأداء  وتعزيز  النظام 
اىل و�سع اآلية عمل موحدة للمراجعة الداخلية 
واإغالق الدفاتر على نظام موارد و�سرح امل�ساكل 
االغالق  عملية  خ��الل  املحا�سبني  ت��واج��ه  ال��ت��ي 
التي  التقارير  ج��ودة  وحت�سني  معاجلتها  واآل��ي��ة 

يتم رفعها لالإدارة العليا التخاذ القرارات.
ومت خالل الدورة اإلقاء ال�سوء على العديد من 
املحاور الرئي�سية منها اآليات واإجراءات املراجعة 
)مدفوعات  الفرعية  املالية  لالأنظمة  واالإغ��الق 

– النقدية  ع��ام  اأ�ستاذ   - – اأ���س��ول  - مقبو�سات 
املالية  النظم  ب��ني  العالقة  وتو�سيح  وال��ب��ن��وك( 

والت�سويات  الب�سرية  وامل���وارد  امل�سرتيات  ونظم 
التي تتم عليها.

القائد العام ل�سرطة الفجرية يكرم منقذي طفل وقع يف بئر 
•• الفجرية -الفجر:

اأحمد  حممد  ال��ل��واء  �سعادة  ك��رم 
ب��ن غ���امن ال��ك��ع��ب��ي ال��ق��ائ��د العام 
اأول  ال��رق��ي��ب  ال��ف��ج��رية  ل�سرطة 
اخلزميي  ع��ب��ي��د  خ��م��ي�����س  ع���ل���ي 
وامل������واط������ن خ����ال����د ع���ل���ي اأح���م���د 
املدحاين وذلك تثميناً جلهودهم 
ال��ت��ي ب��ذل��وه��ا الإن��ق��اذ ط��ف��ل وقع 
ب����داخ����ل ب���ئ���ر مب����ن����زل ق�����دمي يف 

منطقة البدية.

الحتادية للم�ا�سالت تخطط لل��س�ل لأعلى امل�ست�يات التناف�سية بني م�انئ دول العامل
•• دبي-وام: 

لتبني  التوجه  والبحرية عن  الرية  للموا�سالت  االحتادية  الهيئة  اأعلنت 
لرتاعي  م�ستدامة  موانئ  اىل  الدولة  موانئ  بتحول  خا�سة  جديدة  قيمة 
�سيا�سة  البديلة وذلك �سمن  البيئة وا�ستخدامات الطاقة  جميع متطلبات 
البيئة  على  وامل��ح��اف��ظ��ة  ال�سالمة  لتعزيز  ال��دول��ة  م�ستوى  على  م��وح��دة 
املوانئ  �سركاء  الهيئة مع  ال��ذي عقدته  امللتقى  . جاء ذلك خالل  البحرية 
البحري  القطاع  املتعاملة مع  ال�سركات  بالدولة جمع جمموعة من نخبة 
وتناول اآخر التطورات والتحديثات للبنية التحتية واالجنازات التي تفوقت 
فيها موانئ الدولة على موانئ العامل من حيث تكامل ممكناتها وانظمتها 

و بنيتها التحتية .

الرية  للموا�سالت  االحت��ادي��ة  الهيئة  خطة  اإط���ار  يف  امللتقى  عقد  وي��اأت��ي 
التحتية  البنى  ب��ج��ودة  اخلا�سة  التناف�سية  امل��وؤ���س��رات  بتحقيق  والبحرية 

للموانئ .
وقدم ممثلو ميناء الفجرية وموانىء دبي العاملية و�سركة ابوظبي للموانىء 
امل�ستقبلية  واخلطط  التحتية  البنية  ج��ودة  عن  فيه  حتدثوا  مرئيا  عر�سا 
موانىء  بني  التناف�سية  امل�ستويات  الأعلى  للو�سول  املوانئ  �ستتبناها  التي 
االأوىل  املرتبة  على  ح�سلت  االم���ارات  دول��ة  اأن  بالذكر  جدير  العامل.  دول 
اإقليميا وعربيا والثالثة عامليا يف جمال جودة البنية التحتية للموانئ وال� 
13 عامليا يف موؤ�سر االأداء اللوج�ستي لالأعوام 2014 و2015 و 2016 
وذلك بف�سل اجلهود واالإجنازات التي حتققت يف قطاع املوانئ خالل الفرتة 

القليلة املا�سية.
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اأخبـار الإمـارات

انطالق اأعمال اللجان ال�طنية الآ�سي�ية يف منظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية واملعر�س امل�ساحب

م�ؤمتر »احلك�مة واملدن الذكية يف دول »الع�سف الراعد« يطيح ب�سارقي الأحجار الكرمية يف دقائق معدودة
التعاون« ي�ا�سل فعالياته للي�م الرابع

•• دبي -وام:

وا�سل موؤمتر “احلكومة واملدن الذكية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي” 
اأوىل اجلل�سات  ا�ستعر�ست  التوايل حيث  الرابع على  ام�س فعالياته لليوم 
تعزيز  ا�سرتاتيجيات  واأه���م  االل��ك��رتون��ي��ة  االخ����رتاق  وج��رائ��م  امل��ع��ل��وم��ات 
ثقافة اأمن املعلومات يف املوؤ�س�سات وملاذا ال يزال االأمن املعلوماتي وجرائم 
املعلومات  تكنولوجيا  ل��ق��ادة  ك��ب��ري  ق��ل��ق  م�����س��در  االل��ك��رتون��ي��ة  القر�سنة 

وامل�سوؤولني التنفيذيني وامل�سوؤولني احلكوميني.
�سركات  ملجموعة  التنفيذي  امل��دي��ر  ت��ال��ب��ور-  في�سل  م��ري  ال�سيد  وت��ن��اول 
املعايري اجلديدة لالأمن  اأهم  ا�ستعرا�سه  املتحدة خالل  اململكة  �سينت�س - 
ال�سيراين يف �سيا�سة احلكومة واالمتثال واال�سرتاتيجية واأهم التحديات 

القائمة يف ع�سر احلكومة واملدن الذكية.
رئا�سة  مكتب  يف  كبري  م�ست�سار  �سعبان  علي  اأحمد  ال�سيد  ا�ستعر�س  كما 
جمل�س الوزراء عن جتربة العمالء امل�ستندة على البيانات وخارطة الطريق 

لتقدمي ال�سعادة كجزء من روؤية دولة االإمارات العربية املتحدة.
ويف اجلل�سة التالية حتدث الدكتور عثمان ظفر املوؤ�س�س والرئي�س التنفيذي 
يف  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  ا�سرتاتيجيات  ع��ن  لال�ست�سارات  ل��دوك 
وكيف  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  يف  النا�سئة  االأع��م��ال  منظومة  تطوير 
النا�سئة  ال�سركات  تطوير  يف  كبرياً  دوراً  تلعب  الذكية  التقنيات  اأ�سبحت 
ورواد االأعمال ومنظومة ريادة االعمال وب�سكل خا�س يف قطاع تكنولوجيا 

املعلومات يف ظل تطورات ع�سر احلكومة واملدن الذكية.

ال�سركة وهو من ذوي االإعاقة من 
املوجودة  املراقبة  كامريات  خ��الل 
ال�سري  ال���رق���م  مل��ع��رف��ة  امل���ح���ل  يف 
االأحجار  ���س��رق  وب��ع��ده��ا  ل��ل��خ��زن��ة 
الكرمية وقام بت�سليمها ل�سريكيه.

البحث  وبعمليات  اأن���ه  اإىل  ول��ف��ت 
�سبط  مت  ال���وا����س���ع���ة  وال���ت���ح���ري 
����س���ري���ك���ي امل����ت����ه����م وب���ح���وزت���ه���م���ا 
حماولتهما  اث����ن����اء  امل�������س���روق���ات 
للهروب  ط���ري���ق���ة  ع�����ن  ال���ب���ح���ث 

اال�سترياد  لرقابة  اخلا�سعة  وامل���واد 
م�ساحباً  م���ع���ر����س���اً  وال���ت�������س���دي���ر 
ل��الج��ت��م��اع االإق���ل���ي���م���ي، وذل�����ك بناء 
على دع���وة م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأن���ور بن 
حممد قرقا�س وزير الدولة لل�سوؤون 
ال�سلع  جل���ن���ة  رئ���ي�������س  اخل����ارج����ي����ة 
اال�سترياد  لرقابة  اخلا�سعة  وامل���واد 
وال��ت�����س��دي��ر. وي��ت��األ��ف امل��ع��ر���س من 
القوات  ثمانية من�سات، وهي من�سة 
امل�������س���ل���ح���ة مم���ث���ل���ة ب���ق���ي���ادة ال����دف����اع 
الداخلية  وزارة  ومن�سة  الكيميائي، 
للدفاع  ال���ع���ام���ة  ب���ال���ق���ي���ادة  مم��ث��ل��ة 
القيادة  وم��ن�����س��ة  دب������ي،   – امل������دين 
العامة ل�سرطة اأبوظبي ممثلة باإدارة 
القيادة  ومن�سة  املركزية،  العمليات 
الهيئة  ومن�سة  دبي،  ل�سرطة  العامة 
واالأزمات،  الطوارئ  الإدارة  الوطنية 
وم��دي��ن��ة ت�����وازن ل��ل�����س��الم��ة واالأم����ن 
ومن�سة  ج��اه��زي��ة،  ال���ك���وارث  واإدارة 
�سركة  اإىل  باالإ�سافة  اأدن���وك،  �سركة 
هوت زون �سوليو�سنز قروب /الراعي 

الرئي�سي للمعر�س.
ويهدف املعر�س امل�ساحب لالجتماع 
مب�ساركة  ع���ق���د  ال������ذي  االإق���ل���ي���م���ي 
احلكومية  اجل���ه���ات  م���ن  جم��م��وع��ة 
اخلا�س،  والقطاع  احلكومية  و�سبه 
الإبراز ال�سراكة املتميزة مع املنظمة يف 
الكيميائية،  االأ�سلحة  حظر  مكافحة 
املتحدة يف  العربية  االم��ارات  وجهود 
بخطورة  والتوعية  الوقاية  جماالت 
املعر�س  وي�ستهدف  االأ���س��ل��ح��ة.  ه��ذه 
ا���س��ت��ق��ط��اب ���س��ري��ح��ة ع��ري�����س��ة من 
وخا�سة  والع�سكري،  امل��دين  املجتمع 
والكليات  وامل��دار���س  اجلامعات  طلبة 
ال���ع�������س���ك���ري���ة وم���وؤ����س�������س���ات ال����دول����ة 
احلكومية و�سركات القطاع اخلا�س. 
ملناق�سة  ف��ر���س��ة  االج���ت���م���اع  و���س��ك��ل 
ال�سلطات  عمل  وطبيعة  وهيكل  بنية 
املمار�سات  اأف�سل  وت��ب��ادل  الوطنية، 
والدرو�س امل�ستفادة والتحديات التي 
لالمتثال  االأع�ساء  ال��دول  تواجهها 

•• دبي-وام:

اف���ت���ت���ح م���ع���ايل ال����دك����ت����ور اأن�������ور بن 
حممد قرقا�س وزير الدولة لل�سوؤون 
ال�سلع  جل���ن���ة  رئ���ي�������س  اخل����ارج����ي����ة 
اال�سترياد  لرقابة  اخلا�سعة  وامل���واد 
االإقليمي  االجتماع  ام�س  والت�سدير 
االآ�سيوية  ال��وط��ن��ي��ة  ل��ل��ج��ان  ال�15 
االأ�سلحة  حظر  منظمة  يف  االأع�ساء 
الكيميائية، واملعر�س امل�ساحب الذي 
التنفيذي  امل��ك��ت��ب  دب���ي  ف���ى  ي��ن��ظ��م��ه 
للجنة ال�سلع واملواد اخلا�سعة لرقابة 
مع  بال�سراكة  والت�سدير  اال�سترياد 
الكيميائية  االأ�سلحة  حظر  منظمة 
اجلاري  مايو   18 غاية  وي�ستمراىل 
35 م�ساركاً من  اأك��ر من  مب�ساركة 

دولة.  30
حممد  طالل  �سعادة  االفتتاح  ح�سر 
التنفيذي  املكتب  م��دي��ر  الطنيجي، 
للجنة ال�سلع واملواد اخلا�سعة لرقابة 
و�سعادة  وال���ت�������س���دي���ر،  اال�����س����ت����رياد 
امل�ساعدات  قطاع  مدير  خليف  حمزة 
وال���ت���ع���اون ال������دويل مب��ن��ظ��م��ة حظر 
االأ���س��ل��ح��ة ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة، وع�����دد من 
اإىل  اإ���س��اف��ة  احلكوميني  امل�����س��وؤول��ني 
االجتماع  يف  امل�ساركة  ال��دول��ة  وف���ود 
املكتب  ع�����ن  ومم���ث���ل���ني  االق���ل���ي���م���ي 
التنفيذي واجلهات احلكومية املعنية، 
مدير  خليف  حمزة  �سعادة  وبح�سور 
ق��ط��اع امل�����س��اع��دات وال��ت��ع��اون الدويل 
والوفد املرافق له من منظمة حظر 
باالإ�سافة  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة،  االأ���س��ل��ح��ة 
االأ�سيوية  ال�����دول  ع���ن  مم��ث��ل��ني  اإىل 
االأ�سلحة  حظر  منظمة  يف  االأع�ساء 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة. واأع�����رب ���س��ع��ادة طالل 
املكتب  م���دي���ر  ال��ط��ن��ي��ج��ي،  حم���م���د 
التنفيذي عن �سكره وتقديره ملنظمة 
وتثمينه  الكيميائية،  االأ�سلحة  حظر 
الفاعل  ودوره����ا  امل�ستمرة  جل��ه��وده��ا 
ال��دول��ي��ة يف مكافحة  ال�����س��اح��ة  ع��ل��ى 
واأكد  الكيميائية.  االأ�سلحة  وح��ظ��ر 

لرقابة  اخل���ا����س���ع���ة  ال�����س��ل��ع  ب�������س���اأن 
يتناول  والذي  والت�سدير  اال�سترياد 
ويف  بالرقابة  امل�سمولة  ال�سلع  كافة 
باأ�سلحة  امل��رت��ب��ط��ة  امل����واد  مقدمتها 
الدمار ال�سامل، وقد تاأ�س�ست مبوجب 
هذا القانون اللجنة الوطنية للرقابة 
لرقابة  اخلا�سعة  وامل��واد  ال�سلع  على 
اال�سترياد والت�سدير، وكذلك مكتب 
تنفيذي لها يقوم بدور فعال وبارز يف 
بالتن�سيق  الدولية  القرارات  تطبيق 
وذلك  االخت�سا�س  ذات  اجلهات  مع 
من خالل اتباع اآلية اإ�سدار ت�ساريح 
اخلا�سعة  ال�سحنات  وم��رور  لدخول 
اجلمركية  امل���ن���اف���ذ  ع����ر  ل���ل���رق���اب���ة 
الت�سهيالت  ا���س��ت��غ��الل  مل��ن��ع  ل��ل��دول��ة 
التجارية التي تقدمها الدولة واملوقع 
الهائل  واحل���ج���م  امل��م��ي��ز  اجل����غ����رايف 
والتبادل  للدولة  العابرة  لل�سحنات 
التجاري بينها وخمتلف دول العامل.  
ال�15  االإقليمي  االجتماع  ان  يذكر 
االأع�ساء  االآ�سيوية  الوطنية  للجان 
يف منظمة حظر االأ�سلحة الكيميائية 
املنطقة  دول  ملمثلي  م��ن��ت��دى  يعتر 
وتبادل  لعر�س  املنظمة  يف  االأع�ساء 
بتطبيق  ي���ت���ع���ل���ق  ف���ي���م���ا  خ����رات����ه����ا 
االأ�سلحة  وات��ف��اق��ي��ة  املنظمة  م��ي��ث��اق 
حتديد  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  الكيميائية، 
اأن  املمكن  من  التي  امل�ساعدة  نوعية 

�سكرتاريا املنظمة، والق�سايا املتعلقة 
االإقليمية  واالأول�����وي�����ات  ب��امل��ن��ط��ق��ة، 
امل�ساركون  واأك������د  ال��ت��ق��ن��ي.  ل��ل��دع��م 
التعاون  تعزيز  و�سرورة  اأهمية  على 
اأ�سلحة  انت�سار  من  احل��د  يف  ال��دويل 
ال��دم��ار ال�����س��ام��ل م��ن خ���الل تطوير 
املعلومات  وت��ب��ادل  التن�سيق،  ق��ن��وات 
اال���س��ت��خ��ب��اري��ة، وال��ت��ع��اون ك��ذل��ك يف 
الرقابة  ب��ع��م��ل��ي��ات  االرت����ق����اء  جم����ال 
والتفتي�س التي ت�ستهدف هذه املواد، 
ع���ر ت��وف��ري اأف�����س��ل االإم��ك��ان��ي��ات يف 
التدريب الدويل لالإدارات والوحدات 

الرقابية واجلمركية املخت�سة.
ك��م��ا دع����ا امل�����س��ارك��ون ل��ل��ع��م��ل كذلك 
موؤهلة  حت��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ة  ت���وف���ري  ع���ل���ى 
والتقنيات  وامل���ع���دات  االأج���ه���زة  م���ن 
حمددة  اإج���راءات  تدعمها  احلديثة، 
�سرورة  مع  ال�سادرات،  على  للرقابة 
اإ������س�����دار ال���ت�������س���ري���ع���ات وال���ق���وان���ني 

الداعمة لها.
التنفيذي  املكتب  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
للجنة ال�سلع واملواد اخلا�سعة لرقابة 
اال�سترياد والت�سدير با�سرعمله منذ 
وظائفه  وميار�س   2009 اأغ�سط�س 
اخلارجية  وزارة  م��ك��ت��ب  م���ق���ر  يف 
وكانت  دب����ي.  ال�����دويل يف  وال���ت���ع���اون 
دولة االإمارات قامت باإ�سدار القانون 
 2007 ل�سنة   13 رق���م  االحت�����ادي 

مب��ي��ث��اق امل��ن��ظ��م��ة واالت���ف���اق���ي���ة على 
ال�سعيد الوطني. وت�سمن االجتماع 
اجن����ازه مبنا�سبة  م��ا مت  ا���س��ت��ع��را���س 
حظر  الت��ف��اق��ي��ة  الع�سرين  ال��ذك��رى 
ولتاأ�سي�س  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  االأ���س��ل��ح��ة 
الكيميائية،  االأ�سلحة  حظر  منظمة 
كما مت عقد حلقة نقا�سية حتت عنوان 
ميثاق  تطبيق  من  عاماً  ع�سرون   “
تناولت  االأ�سلحة الكيميائية” والتي 
ط��ب��ي��ع��ة ال��ت��ق��دم ال����ذي مت اإح������رازه، 
واالإجنازات والتحديات التي تواجها 
من  جمموعة  ت�سمل  والتي  املنظمة، 
ال�سعيدين  ع��ل��ى  االأم��ن��ي��ة  الق�سايا 
ال�سراكة  واأهمية  والعاملي،  االإقليمي 
مع قطاع املواد الكيميائية، باالإ�سافة 
للمواد  ال�سلمية  اال�ستخدامات  اإىل 
االجتماع  خالل  وج��رى  الكيميائية. 
لتطبيق  احل����ايل  ال��و���س��ع  م��راج��ع��ة 
الكيميائية،  االأ���س��ل��ح��ة  حظر  ميثاق 
والتحديات  االإجن�����ازات  ذل��ك  مب��ا يف 
ال��ت��ي ت��واج��ه ال����دول االأع�����س��اء، كما 
عرو�س  ت����ق����دمي  االج����ت����م����اع  ����س���ه���د 
تعريفية واإجراء مناق�سات حول بنية 
الوطنية  ال�����س��ل��ط��ات  ع��م��ل  وط��ري��ق��ة 
واإجنازاتها والتحديات التي تواجهها 
امل��ي��ث��اق، وخ��ط��ط عملها  ت��ط��ب��ي��ق  يف 
مناق�سات  واإج������راء   ،2017 ل��ل��ع��ام 
ال��ق��درات من قبل  اأن�سطة بناء  ح��ول 

اللواء خليل  وتقدم  الدولة.  خارج 
امل��ن�����س��وري ل�����س��ع��ادة ال��ق��ائ��د العام 
ل�سرطة دبي بجزيل ال�سكر تقديرا 
ل��ق��ي��ام��ه ب��ت��ك��رمي ف����رق ال��ع��م��ل ملا 
بذلوه من تفان واإخال�س وابتكار 
اأ�ساليب جديدة يف عملية التق�سي 
اأن  اإىل  م�سريا   . املتهمني  و�سبط 
متابعته لفرق عمل االإدارة العامة 
اجلنائية  وامل���ب���اح���ث  ل��ل��ت��ح��ري��ات 

رفعت من روحهم املعنوية.

•• دبي-وام:

اأ�ساد �سعادة اللواء عبد اهلل خليفة 
دبي  ل�سرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  امل���ري 
العامة  االإدارة  عمل  ف��رق  بجهود 
يف  اجلنائية  وامل��ب��اح��ث  للتحريات 
حفظ االأمن واالأمان وبذل كل ما 
الر�سالة  وت��اأدي��ة  ونفي�س  غ��ال  ه��و 

االأمنية على اأكمل وجه.
كما ثمن الدور الكبري الذي تقوم 
به اإدارة البحث اجلنائي وكوادرها 
منظومة  وف����ق  ي��ع��م��ل��ون  ال���ذي���ن 
اأم��ن��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ل��ت��وف��ري االأم����ن 
والطماأنينة للمواطنني واملقيمني 

على هذه االأر�س الطيبة.
ج���اء ذل���ك خ���الل ت��ك��رمي��ه لفريق 
الراعد  “ ال��ع�����س��ف  ق�����س��ي��ة  ع��م��ل 
القب�س  اإلقاء  من  متكن  “ الذي 
ع�سابة  ع��ل��ى  م���ع���دودة  دق���ائ���ق  يف 
اآ�سيوية تتكون من ثالثة اأ�سخا�س 
من  كرمية  اأح��ج��ار  ب�سرقة  قامت 

اجلنائية  وامل���ب���اح���ث  ل��ل��ت��ح��ري��ات 
مقدرة  متنحها  امليدانية  وفرقها 
يف  االح�����داث  ج��م��ي��ع  م��ع  للتعامل 
متناهية  ب���دق���ة  االأوق�������ات  ج��م��ي��ع 
وحرفية عالية ومتكن فرق العمل 
من القب�س على كل من ت�سول له 

نف�سه العبث او االخالل باالأمن .
اأو����س���ح ���س��ع��ادة اللواء  م��ن ج��ان��ب��ه 
املن�سوري  اإب��راه��ي��م  خليل  خ��ب��ري 
ل�سوؤون  ال���ع���ام  ال���ق���ائ���د  م�����س��اع��د 
االإدارة  اأن  اجل����ن����ائ����ي  ال���ب���ح���ث 
تلقيها  ف����ور  ل��ل��ت��ح��ري��ات  ال���ع���ام���ة 
وحددت  عمل  ف��رق  �سكلت  ال��ب��الغ 
ح�سب  ف��ري��ق  لكل  االخت�سا�سات 
اأفاد  اخلطة التي مت و�سعها حيث 
اجلن�سية  اأوروب��ي  ال�سركة  �ساحب 
ان��ه بعد عودته من اخل��ارج تفاجاأ 
بعدم وجود االأحجار الكرمية ومن 
والتحري  ال��ب��ح��ث  ع��م��ل��ي��ة  خ���الل 
الق�سية  االأول يف  املتهم  مت �سبط 
واأفاد اأنه قام مبراقبة ابن �ساحب 

يعي�سون يف ظل حماية امليثاق. واأ�ساد 
خليف بجهود منظمة حظر االأ�سلحة 
الكيماوية يف جمال الرقابة والتحقق 
والتفتي�س، وقال انها اجرت ما يقارب 
من  للتاأكد  تفتي�س  حملة   3500
املواد  وا���س��ت��ه��الك  ان��ت��اج  عمليات  اأن 
�سلمية  الأغ����را�����س  ي��ت��م  ال��ك��ي��م��اوي��ة 
ب���ح���ت���ه، الف����ت����اً ب���ال���وق���ت ن��ف�����س��ه اإىل 
وجود العديد من التحديات التي ما 
التقارير  اإىل  وم�سرياً  قائمة،  زال��ت 
التي حتدثت عن �سحايا  االإعالمية 
االأ�سلحة الكيميائية يف �سوريا، والتي 
متثل تذكرياُ قوياً باأن خطر االأ�سلحة 
وباأهمية  م��اث��اًل،  زال  ما  الكيميائية 
لتطبيق  اجل���ه���ود  م���ن  امل���زي���د  ب����ذل 
امليثاق على امل�ستوى العاملي باعتباره 
هذه  خطورة  �سد  الوحيد  ال�سامن 

االأ�سلحة.
مبرور  املنظمة  اح��ت��ف��ال  ومب��ن��ا���س��ب��ة 
منظمة  تاأ�سي�س  على  ع��ام��اً  ع�سرين 
 1997 الكيميائية  االأ�سلحة  حظر 
اتفاقية حظر  ، ودخ��ول   2017 اإىل 
النفاذ،  ح��ي��ز  الكيميائية  االأ���س��ل��ح��ة 
ال�سلع  للجنة  التنفيذي  املكتب  نّظم 

املتخ�س�سة  وال����دورات  العمل  ور����س 
املجال  يف  ال��ع��ام��ل��ني  ك���ف���اءة  ل���رف���ع 

الرقابي والفني.
ب�����دوره اأع�����رب ���س��ع��ادة ح��م��زة خليف 
والتعاون  امل�����س��اع��دات  ق��ط��اع  م��دي��ر 
الدويل يف كلمته عن �سكره وتقديره 
ل��ل�����س��ل��ط��ات ال��وط��ن��ي��ة االأع�������س���اء يف 
الكيماوية،  االأ�سلحة  حظر  منظمة 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  وحلكومة 
الذى  االج��ت��م��اع  ل��ه��ذا  ال�ست�سافتها 
املنظمة  مليثاق  امل�ستمر  الدعم  يعك�س 
التعاون  باأهمية  ال��دول  وامي��ان ه��ذه 
ل�سمان  االإق���ل���ي���م���ي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
يف  املنظمة  مل��ي��ث��اق  ال��ف��ع��ال  التطبيق 
هذه املنطقة املهمة من العامل. واأكد 
خ��ل��ي��ف ب���اأن���ه مت اإح������راز ت��ق��دم كبري 
امل��ا���س��ي��ة من  ال��ع�����س��ري��ن �سنة  خ���الل 
النفاذ،  ح��ي��ز  املنظمة  م��ي��ث��اق  دخ���ول 
ن���ح���و ب���ن���اء ع�����امل خ�����ايل م����ن خطر 
ا�ستخدام االأ�سلحة الكيماوية، ولدينا 
192 دول��ة ع�سو  يف الوقت احل��ايل 
ميثاق  على  املتحدة موقعة  االأمم  يف 
الكيماوية،  االأ�سلحة  حظر  منظمة 
ما يعني اأن %98 من �سكان العامل 

مدير املكتب التنفيذي للجنة ال�سلع 
اال�سترياد  لرقابة  اخلا�سعة  وامل���واد 
توؤمن  االم���ارات  دول��ة  اأن  والت�سدير 
اإمياناً را�سخاً بر�سالة املنظمة واأهداف 
والتي  الكيميائية،  االأ�سلحة  اتفاقية 
اأكد العامل من خاللها ت�سميمه على 
العمل من اأجل اإح��راز تقدم فعال يف 
ال��ع��ام والكامل،  ال�����س��الح  ن��زع  جم��ال 
تقريباً   95% تدمري  اأن  اإىل  الفتاً 
املعلن عنها  الكيميائية  االأ�سلحة  من 
اأحكام  تنفيذ  يف  ه��ام��ة  خ��ط��وة  ي��ع��د 
التزامات االتفاقية نحو حتقيق عامل 
ما  الكيميائية،  االأ�سلحة  م��ن  خ��ايل 
لتحقيق  التعاون  ا�ستمرار  ي�ستوجب 
ه����ذا ال����ه����دف. ون������ّوه ����س���ع���ادة طالل 
التنفيذي  امل��ك��ت��ب  ب����دور  ال��ط��ن��ي��ج��ي 
يف دع���م ج��ه��ود امل��ن��ظ��م��ة، وذل����ك من 
خالل التن�سيق مع اجلهات املعنية يف 
الدولة، وتنظيم وعقد دورات وور�س 
امل�����س��ت��وى املحلي  ����س���واء ع��ل��ى  ع��م��ل 
لتعزيز  ت��ه��دف  وال��ت��ي  االإق��ل��ي��م��ي،  اأو 
االج���������راءات ال���رق���اب���ي���ة ع��ل��ى دخ���ول 
الكيميائية  امل��واد  وا�ستخدام  وخ��روج 
امل��ق��ي��دة، ب��اال���س��اف��ة اإىل امل�����س��ارك��ة يف 

ب���دق���ة م��ت��ن��اه��ي��ة ب���ق���ي���ادة ال���ل���واء 
املن�سوري  اإب��راه��ي��م  خليل  خ��ب��ري 
واإ�سرافه املبا�سر على عمل الفريق 
وت�سخري  ال�سرقة  لق�سية  املتابع 
لنجاح  وال��ت�����س��ه��ي��الت  االإم���ك���ان���ات 
ال��ق��ب�����س على  ال���ع���م���ل يف  ف���ري���ق 

اجلناة.
واأكد �سعادة اللواء عبد اهلل خليفة 
العامة  االإدارة  جاهزية  اأن  امل���ري 

�سركة يف منطقة اخت�سا�س مركز 
 10 بنحو  تقدر  ال��ر���س��اء  �سرطة 

ماليني و800 األف درهم.
وه���ن���اأ ال���ل���واء امل����ري ف��ري��ق العمل 
يوؤكد  مم����ا  ا���س��ت��ج��اب��ت��ه  و����س���رع���ة 
العامة  ل���الإدارة  التامة  اجلاهزية 
اجلنائية  وامل���ب���اح���ث  ل��ل��ت��ح��ري��ات 
مع  التعامل  يف  امليدانية  وفرقها 
جميع االأح��داث يف جميع االأوقات 

للمجل�س الوطني االحتادي.
ال���ق���رار م���ن تاريخ  ب���ه���ذا  وي��ع��م��ل 
العامة  القيادة  ب��ه  وتبلغ  ���س��دوره 
العامة  واالأمانة  ال�سارقة  ل�سرطة 
ل��ل��م��ج��ل�����س ال����وط����ن����ي االحت�������ادي 
للعمل مبوجبه وين�سر يف اجلريدة 

الر�سمية.

االحت��������ادي ق���ائ���م���ة وق�����ت ارت���ك���اب 
االإعفاء  وي�سري  املرورية  املخالفة 
من املخالفات املرورية على مركبة 
واحدة فقط لكل ع�سو من اأع�ساء 
وي��ت��م حت��دي��ده��ا م�سبقا  امل��ج��ل�����س 
العامة  ال���ق���ي���ادة  ب���ني  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق 
العامة  واالأمانة  ال�سارقة  ل�سرطة 

املرورية.  املخالفات  االحت��ادي من 
ون�س القرار على اأن يعفى اأع�ساء 
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي االحت������ادي من 
امل���خ���ال���ف���ات امل�����روري�����ة ال���ت���ي تقع 
���س��م��ن احل�����دود االإداري�������ة الإم����ارة 
 : االآت��ي��ة  ال�سوابط  وف��ق  ال�سارقة 
الوطني  املجل�س  اأن تكون ع�سوية 

•• ال�شارقة -وام:

ت���راأ����س ���س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان بن 
ويل  القا�سمي  �سلطان  بن  حممد 
رئي�س  ال�سارقة  حاكم  ونائب  عهد 
ال�سارقة  التنفيذي الإمارة  املجل�س 
املجل�س  اج����ت����م����اع   hls ����س���ب���اح 
�سمو  مكتب  يف  وذل���ك  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

احلاكم.
ون����اق���������س االج����ت����م����اع ع��������ددا من 
برفد  املتعلقة  املهمة  املو�سوعات 
االإم������ارة ب��امل�����س��روع��ات وامل���ب���ادرات 
النمو  عجلة  دف���ع  يف  ت�سهم  ال��ت��ي 
الكرمية  احل��ي��اة  لتوفري  امل�ستمر 
اأر�س  والقاطنني على  للمواطنني 

االإمارة.
ع���ل���ى حم�سر  ال��ت�����س��دي��ق  وب���ع���د 
املجل�س  ا�ستمع  ال�سابقة  اجلل�سة 
للجنة  اال�سرتاتيجية  اخلطة  اإىل 
ال��ع��ل��ي��ا مل��ت��اب��ع��ة ع�����س��وي��ة اإم������ارة 

للمدن  العاملية  لل�سبكة  ال�سارقة 
املراعية لل�سن 2017.

�سامل  ال�سيخ  ق���ال  ال�����س��دد  وب��ه��ذا 
رئي�س  القا�سمي  الرحمن  عبد  بن 
مكتب �سمو احلاكم رئي�س اللجنة 
عمل  برنامج  ت�سمنت  اخلطة  اإن 
ع�سوية  مل��ت��اب��ع��ة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة 
العاملية  لل�سبكة  ال�����س��ارق��ة  اإم�����ارة 
-2017 لل�سن  امل��راع��ي��ة  ل��ل��م��دن 

2020 واخلريطة اال�سرتاتيجية 
واملحاور  العليا  اللجنة  وم��ب��ادرات 
املتوازن  االأداء  ل��ب��ط��اق��ة  االأرب���ع���ة 
العليا  اللجنة  اإن  واأ�ساف   .BSC
وا���س��ح��ة ترتكز  روؤي���ة  وف��ق  عملت 
مراعية  اإم����ارة  ال�����س��ارق��ة  اأن  ع��ل��ى 
النا�س  لعي�س  مثلى  وبيئة  لل�سن 
بكافة اأعمارهم وفئاتهم .. م�سريا 
اال�سرتاتيجية  اخل���ط���ة  اأن  اإىل 
على  ت���رت���ك���ز  و����س���ع���ه���ا  مت  ال����ت����ي 
ال��ت��ي حققتها  االإجن������ازات  ر���س��ي��د 

عليها.
التفاهم  م��ذك��رة  املجل�س  ون��اق�����س 
اخل���ا����س���ة مب����وؤ�����س����رات االأج����ن����دة 
الوطنية واملقدمة من دائرة �سوؤون 
باإحالة  ووج��ه  وال��زراع��ة  البلديات 
مبكتب  القانونية  ل��الإدارة  املذكرة 
�سمو احل��اك��م الإب���داء ال���راأي حول 

بنودها ونطاق واآلية تنفيذها.
واعتمد املجل�س املقرتح املقدم من 
باإعفاء  وامل�ساحة  التخطيط  دائرة 
ال�سكنية  احل��ك��وم��ي��ة  االأرا������س�����ي 
م����ن ر�����س����وم ال��ت��ح�����س��ني امل���ح���ددة 
املتعلقة  االل��ت��م��ا���س  ط��ل��ب��ات  ع��ل��ى 
با�سرتاطات التخطيط للمباين يف 

اإمارة ال�سارقة.
وراعت الدائرة من خالل تقدميها 
املواطنني  على  الت�سهيل  للمقرتح 
م���ن م��ق��دم��ي ط��ل��ب��ات االأغ���را����س 
اأو  ال��ف�����س��اء  ال�سكنية  احل��ك��وم��ي��ة 
االأ�سر  ل�سكن  واملخ�س�سة  املبنية 

املو�سوعة  امل�ستقبلية  وامل���ب���ادرات 
تكون  اأن  اإىل  فيها  تتطلع  وال��ت��ي 
ال�سارقة هي املدينة الرائدة عربيا 
ع�����س��وا فاعال  ل��ت��ك��ون  ���س��ع��ي��ه��ا  يف 
لل�سن من  امل��راع��ي��ة  امل����دن  ���س��م��ن 
ال�سبكة  م��ع��اي��ري  ت��ط��ب��ي��ق  خ����الل 
امل��راع��ي��ة لل�سن.  ل��ل��م��دن  ال��دول��ي��ة 
ال�سارقة  اإم����ارة  اأن  املجل�س  واأك���د 
متتلك كافة املقومات التي توؤهلها 
لنيل ع�سوية املدن املراعية لل�سن 
وجهودها ملمو�سة يف كافة املجاالت 
واخلدمية  واالجتماعية  ال�سحية 
واملوؤ�س�ساتية واأنها ت�سع هذه الفئة 

من املجتمع �سمن اأولوياتها.
ودعا  اخل��ط��ة  املجل�س  اعتمد  كما 
كافة اجلهات واملوؤ�س�سات احلكومية 
 .. اللجنة  خطة  دع��م  يف  للتعاون 
اللجنة  ال�����س��ك��ر الأع�����س��اء  م��ق��دم��ا 
بها يف  يقومون  التي  على اجلهود 
واملحافظة  الع�سوية  ه��ذه  ك�سب 

امل����واط����ن����ة ال�����ذي�����ن ي����رغ����ب����ون يف 
العقار  على  االإ���س��اف��ة  اأو  التعديل 
لالحتياجات  حت��ق��ي��ق��ا  ال�����س��ك��ن��ي 

ال�سرورية للعائلة.
درا�سة  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����س  اط���ل���ع  ك��م��ا 
اال�ست�ساري  امل��ج��ل�����س  ت��و���س��ي��ات 
�سيا�سات  ب�����س��اأن  ال�����س��ارق��ة  الإم����ارة 
دائ���������رة ال���ت���ن���م���ي���ة االق���ت�������س���ادي���ة 
ووج���ه ب���اإج���راء ال����الزم ح���ول تلك 
املقرتحات  وو�����س����ع  ال���ت���و����س���ي���ات 

املنا�سبة لتفعيلها وتنفيذها.
التنظيمي  الهيكل  مقرتح  وح��ول 
العقاري  الت�سجيل  ل��دائ��رة  ال��ع��ام 
املجل�س  وج������ه   .. ال�������س���ارق���ة  يف 
دائرة  اإىل  الهيكل  مقرتح  باإحالة 
امل������وارد ال��ب�����س��ري��ة الإب������داء ال�����راأي 
املجل�س  واأ�سدر  حول ما ورد فيه. 
القرار  ال�سارقة  الإم��ارة  التنفيذي 
ب�ساأن   2017 ل�����س��ن��ة   15 رق����م 
الوطني  امل��ج��ل�����س  اأع�����س��اء  اإع���ف���اء 

ويل عهد ال�سارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

حمدان بن حممد يعتمد الهيكل التنظيمي لدائرة املاليةالداخلية تناق�س حملتها امل�حدة ل�سهر رم�سان 
•• دبي -وام:

اعتمد �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي 
قرار املجل�س رقم 19 ل�سنة 2017 ب�ساأن الهيكل التنظيمي لدائرة املالية.

اأحكام هذا القرار،  اأن ي�سدر مدير عام دائرة املالية القرارات الالزمة لتنفيذ  ون�س القرار على 
مبوجب  املعتمد  التنظيمي  بالهيكل  امل�سمولة  التنظيمية  الوحدات  مه�����ام  اعتم������اد  ذلك  يف  مبا 

اأحكامه.
ويلغى قرار املجل�س التنفيذي رقم 8 ل�سنة 2012 باعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة املالية، 
وقرار املجل�س التنفيذي رقم 40 ل�سنة 2014 با�ستحداث اإدارة اخلدمات املالية الذكية يف قطاع 
احل�سابات املركزية بدائرة املالية، كما يلغى اأي ن�س يف اأي قرار اآخر اإىل املدى الذي يتعار�س فيه 

واأحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ �سدوره، وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

م�ستندة اإىل ا�سرتاتيجية الوزارة يف تعميق احل�س ال�سرطي 
واالأمني، وتعزيز امل�سوؤولية املجتمعية لدى �سرائح املجتمع.

�ستنطلق  املبارك  رم�سان  �سهر  حملة  اأن  احلمادي  واأو�سح   
قريباً حتت �سعار مت اقراره اليوم وهو كافح الت�سول و�ساعد 
من  جتنبها  ال��واج��ب  املظاهر  ببع�س  للتوعية  ي�ستحق  من 
الوقائي  اجلانب  تفعيل  على  ومرتكزة  الت�سول،  اآف��ة  بينها 
اأن  باعتبار  وم��درو���س��ة،  منظمة  توعوية  عملية  خ��الل  م��ن 
التوعية هي خط الدفاع االأول للحيلولة دون وقوع اجلرائم 

واملخالفات مبختلف اأنواعها.
ت�سم  والتي  للحمالت  امل��وح��دة  الفرعية  اللجنة  اإن  وق��ال   

اإطالق  عملية  تنظم  ال�����س��رط��ة  ق��ي��ادات  ك��اف��ة  ع��ن  ممثلني 
والتخطيط  فاعليتها،  تعزيز  يف  ي�سهم  نحو  على  احلمالت 
واالإعداد للحمالت بنجاح لتحقيق االأهداف الرئي�سية منها، 

وبطرق قابلة للقيا�س والتقومي واملراجعة العلمية.
الداخلية  وزارة  ح�����س��اب��ات  ملتابعة  ال��ك��رمي  اجل��م��ه��ور  ودع���ا 
التوا�سل  و�سائل  م��واق��ع  على  لل�سرطة  العامة  وال��ق��ي��ادات 
التوعوية،  للحمالت  هاماً  منراً  �ستكون  التي  االجتماعي 
ال�سالمة  تعليمات  على  االط������الع  للجمه��������ور  ميكن  حيث 
وا����س���رتاط���ات ال���وق���اي���ة وط��������������������������رق و���س��ب��ل ت���ف���ادي املظاهر 

ال�سلبية.

•• اأبوظبي -وام:

ناق�ست اللجنة الفرعية للحمالت املوحدة لوزارة الداخلية، 
احلملة  بينها  وم��ن  اجل��اري  للعام  التوعية  حمالت  اأج��ن��دة 
املوحدة ل�سهر رم�سان املبارك وعيد الفطر ال�سعيد واآليات 

تنفيذ هذه احلمالت، واالقرتاحات املقدمة يف هذا ال�ساأن.
الفرعية  اللجنة  الرائد عبد املطلب احلمادي رئي�س  واأك��د   
العامة  القيادة  مبنى  يف  ام�س  عقد  ال��ذي  االجتماع  خ��الل 
الداخلية م�ستمرة طوال  اأن حمالت وزارة  ل�سرطة عجمان 
العام ومنها اجلارية حالياً ب�ساأن تطبيق التعديالت املرورية، 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/االختيار االف�سل 

CN 1053133:خلياطة املالب�س الرجالية  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبدالرحمن عبدالكرمي حممد عبدالكرمي املال ال�سحي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف نا�سر �سام�س نا�سر البحري

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

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

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/رمز اخلزنة للنقليات وال�سيانة 

العامة رخ�سة رقم:CN 1856390  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 0.60*0.15 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/رمز اخلزنة للنقليات وال�سيانة العامة 
RAMZ ALKHAZNA TRANSPORTING & GENERAL MAINENANCE

اىل/رمز اخلزنة للمقاوالت العامة      
RAMZ ALKHAZNA GENERAL CONTRACTING

تعديل ن�ساط/ا�سافة مقاوالت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(
تعديل ن�ساط/حذف �سيانة املباين )4329901(

تعديل ن�ساط/حذف نقل املواد العامة بال�ساحنات اخلفيفة )4923010(
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/التقنيات العاملية للوكاالت 

التجارية ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1913240  قد تقدموا الينا بطلب
null*null تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل

 تعديل ا�سم جتاري من/التقنيات العاملية للوكاالت التجارية ذ.م.م 
GLOBAL TECHNICALS COMMERCIAL AGENCIES LLC

اىل/التقنية العاملية للوكاالت التجارية ذ.م.م      
GLOBAL TECHNICAL COMMERCIAL AGENCIES LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17

اإعــــــــــالن
احلدائق  لتن�سيق  ال�س�����ادة/ليلك  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 2218431  قد تقدموا الينا بطلب
null*null اىل null*null تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة

 تعديل ا�سم جتاري من/ليلك لتن�سيق احلدائق  
Lilac Iandscaping

اىل/رويال ديل الدارة العقارات      
ROYAL DEAL ROPERTY MANAGEMENT & LEASING

تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات تاجري العقارات وادارتها )6820001(
تعديل ن�ساط/ا�سافة الو�ساطة يف بيع العقارات و�سرائها )6820004(
تعديل ن�ساط/حذف خدمات جتميل احلدائق واملنتزهات )8130002(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17

اإعــــــــــالن
ريت�سي  ال�س�����ادة/مركز  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1882130:كابيلي للتجميل ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�سب ال�سركاء
�سناء �سالح خليل ابو مايه من 24% اىل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل بكري حمو�سة

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

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

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ا�سواق وخمابز الدلة

رخ�سة رقم:CN 1553866  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*0.40

 تعديل ا�سم جتاري من/ا�سواق وخمابز الدلة 
AL DALA MARKET & BAKER

اىل/حمم�سة وا�سواق بيت املك�سرات     
BAIT AL MOKSRAT ROASTERY & MARKETS

تعديل ن�ساط/ا�سافة حمم�سة )4711006(
تعديل ن�ساط/ا�سافة مطحنة )4711005(

تعديل ن�ساط/ا�سافة م�سروبات باردة و�ساخنه )5630004(
تعديل ن�ساط/حذف بيع وحت�سري الفطائر واملعجنات وجتهيزها )5610006(

تعديل ن�ساط/حذف بيع اخلبز ومنتجات املخابز - بالتجزئة )4721013(
تعديل ن�ساط/حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(

تعديل ن�ساط/حذف بيع املواد الغذائية املعلبة واملحفوظة - بالتجزئة )4721032(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بيت النخبة للخيم واملظالت 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1725533  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

�سامل خليفة �سامل را�سد من �سريك اىل مالك
تعديل ن�سبة ال�سركاء

 �سامل خليفة �سامل را�سد من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد م�سطفى مهدي
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 0.40*0.20 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان  االقت�سادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/رودجر 

وولف لال�ست�سارات االدارية
  رخ�سة رقم:CN 1141509  قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17

اإعــــــــــالن
اآر  كاي  ال�س�����ادة/ات�س  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�سرق االو�سط للهند�سة املعمارية ذ.م.م
رخ�سة رقم:CN 1181850 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ا�سم ال�سريك
HKR ARCHITECTS JLT من ات�س كيه اآر اآركيتيكت�س جي اإل تي
HKR ARCHITECTS DMCC اىل/ات�س كيه ار اركيتيكت�س م.د.م.�س

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

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

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/امل�سمار الفني للعقارات وال�سيانة 

العامة رخ�سة رقم:CN 1500903  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/امل�سمار الفني للعقارات وال�سيانة العامة 
TECHNICAL RACETRACK PROPERTIES & GENERAL MAINTENANCE

اىل/موؤ�س�سة �سمور للعقارات
SUMMOUR PROPERTIES EST

اىل  العتيبة  بطي  املالك/بنات  من   Building Owner Name عنوان/  تعديل 
املالك/ عزة هامل خادم القبي�سي

Mezanine من اىل UNIT TYPE /تعديل عنوان
تعديل ن�ساط/حذف �سراء وبيع االرا�سي والعقارات )6810001(

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/االبراج 

الثمانية العمال الرخام
  رخ�سة رقم:CN 1245413  قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17
اأبوظبي- الق�ساء  بدائرة  العدل  الكاتب  يعلن  بهذا 
م�سنع  ال�سادة/  باأن  ابوظبي  جتارة  غرفة  بوحدة 
الفالح للخر�سانة اجلاهزة ذ م م-  وعنوانه : دبي-جبل 
علي، قد تقدموا اإلينا بطلب ت�سديق عقد رهن جتاري 
ل�سالح بنك  الدوحة  وذلك مقابل رهن: اأ�سول ثابتة 

ومنقولة مكونه من معدات واآالت.
 4 رقم  القانون  من   14 املادة  من   5 للفقرة  واعمااًل 
فاإنه  العدل،  الكاتب  مهنة  تنظيم  ب�ساأن   2013 ل�سنة 
مبرور اأربعة ع�سر يوماً على االأقل من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن فاإن الكاتب العدل �سيقوم بتوثيق هذا العقد 

بناًء على طلب اأ�سحاب ال�ساأن.
الكاتب العدل

اعـــــالن رهن جتـاري

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
رقم:CN 1140533 باال�سم التجاري:القرهود العمال 
النجارة . بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع 

كما كان عليه �سابقا.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه 

املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون غاردينيا لتجميل ال�سيدات 

رخ�سة رقم:CN 1131952  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

زهرة علي عبداهلل الكيومي من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�سبة ال�سركاء

زهرة علي عبداهلل الكيومي من 0% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف رانيه م�سطفى جنم

تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
ال  بن بطي  ال�سيخ/حممد  بناية  ال�سوق  العني منطقة  العني  تعديل عنوان/من 
من�سور  بناية   3 �سقة   123 الكويتات قطعة  املدينة  و�سط  العني  العني  اىل  حامد 

�سيف را�سد �ساملني واخرين
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17

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

حممد ر�سول العمال احلدادة والنجارة امل�سلحة
 رخ�سة رقم:CN 1136098 قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17

�سانيل تاور لتجارة معدات الأمن وال�سالمة- ذ م م
واخلا�س  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
بت�سفية ال�سركة املذكورة اأعاله  )�سانيل تاور لتجارة معدات 
الهاملى  مكتب   / امل�سفى  يعلن  م(  م  ذ   - وال�سالمة  االأمن 
لتدقيق احل�سابات عن ت�سفية ال�سركة املذكورة اعاله فكل من 
له مطالبة اأو حقوق على ال�سركة املذكورة اعاله عليه التقدم 
مبطالبته مع امل�ستندات املوؤيدة لذلك اإىل امل�سفى، وذلك خالل 
الدوام الر�سمي وملدة 45 يوماً من تاريخ االإعالن، وكل من مل 
باملطالبة.   حقه  ي�سقط  باالإعالن  املحددة  املدة  خالل  يتقدم 
تليفون امل�سفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�سارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق )6( �سقة )17( 

مكتب الهاملى و �سركاه – حما�سبون قانونيون. 

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/وي�ست  بان  التنمية االقت�سادية  دائ���رة  تعلن 

بروتينز لالغذية واملالب�س الريا�سية
 رخ�سة رقم:CN 2127368 قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/بقالة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1381023:راك  رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك:
بن�سر جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم:20425
با�س��م:م�سنع انكور االيد ذ.م.م

وعنوانه:�س.ب:21152
بتاريخ:2000/1/12  وامل�سجلة حتت الرقم:23079 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتبارا من 
تاريخ انتهاء احلماية يف:2017/2/24 وحتى تاريخ:2027/2/24

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
املالك:مطعم كوالم ذ.م.م

Since caterers & Restaurant llc KOLAM:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:271022       بتاريخ:2017/4/5 م
با�س��م:مطعم كوالم ذ.م.م

وع���ن���وان���ه:دول���ة االم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ام�����ارة ال�����س��ارق��ة ال���ريم���وك خ��ل��ف ����س���ارع ال��ق��ا���س��م��ي��ة حمل 
رقم:3+4+5+6+7+8 ملك مهري عبداهلل مبارك املحيان هاتف:0555175845 - �سندوق الريد:2692545

 kolamrestaurantshj@gmail.com:امييل 
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 خدمات توفري االطعمة وامل�سروبات ، االيواء املوؤقت 

و�سف العالمة:العالمة التجارية عبارة عن برواز دائري مموج باللون الرتقايل واال�سود ويوجد به من 
اعلى الرواز عدد 8 ا�سجار باللون االحمر واالخ�سر وبداخله دائرة باللون االبي�س على الرمادي وبداخل 
since باللون الرتقايل ومن ا�سفلها كلمة KOLAM باللغة الالتينية  الدائرة من االعلى كلمة 1994 
ب�سكل مميز باللون االخ�سر ومن حتتها كلمة caterers & Restaurant llc باللون اال�سود ومن ا�سفل 

العالمة جهة اليمني �سكل جوز الهند. 
اال�سرتاطات:احلماية للعالمة من جملمها وال ت�سمل )restaurant،caterers،llc، 1994( يف الو�سع 

العادي
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022
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 هيئة البيئة تعلن اأ�سماء الفائزين مب�سابقة ال�ثبة للت�س�ير الف�ت�غرايف 
 •• اأبوظبي- وام: 

اأعلنت هيئة البيئة - اأبوظبي اأ�سماء الفائزين بالدورة الثالثة من م�سابقة 
الوثبة للت�سوير الفوتوغرايف التي تنظمها للعام الثالث على التوايل على 
نهاية  حتى  نوفمر  �سهر  بداية  من  وا�ستمرت  االن�ستغرام  على  ح�سابها 
الدورة  ه��ذه  ال��ت��ي ق�سمت خ��الل  امل�سابقة  ه��ذه  اأب��ري��ل. وم��ن خ��الل  �سهر 
�سعت  املحرتفني  للم�سورين  واأخ���رى  ال��ه��واة  امل�سورين  فئة  هما  لفئتني 
الهيئة لت�سجيع امل�سورين املحرتفني والهواة اللتقاط �سور مبدعة تعك�س 
و�سارك  اأبوظبي.  يف  الرطبة  لالأرا�سي  الوثبة  مبحمية  الطبيعة  جمال 
دولة  م��ن  وه��اوي��ا  حم��رتف��ا  م�سورا   95 امل�سابقة  م��ن  احلالية  ال���دورة  يف 
180 �سورة وقد مت اختيار الفائزين من قبل  االإم��ارات وخارجها قدموا 

ان�ستغرام با�ستخدام  الهيئة على موقع  قاموا بتحميل ال�سور على ح�ساب 
الو�سم#capturealwathba حيث مت ال�سماح لهم بتحميل �سورتني 
ح�سرته  بامل�سابقة  الفائزين  لتكرمي  حفال  الهيئة  ..ونظمت  اأق�سى  بحد 
الدكتورة �سيخة الظاهري املدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي الري 
اإدارة املعلومات والعلوم  والبحري واأحمد باهارون املدير التنفيذي لقطاع 
امل�سابقة  اإن  الظاهري  �سيخة  الدكتورة  وقالت  بالهيئة.  البيئية  والتوعية 
تاأتي يف اإطار �سعي الهيئة لتعزيز العالقة بني اجلمهور والطبيعة وتعزيز 
البيئة واملحافظة على االإرث الطبيعي لالإمارة  م�سوؤولياتهم جتاه حماية 
حممية  لزيارة  وال��ه��واة  املحرتفني  امل�سورين  لت�سجيع  �سعيها  عن  ف�سال 
الوثبة لالأرا�سي الرطبة التي يتم افتتاحها اأمام اجلمهور يف اأوقات حمددة 
من العام اللتقاط �سور فنية تعك�س جمال الطبيعة فيها والإب��راز مالمح 

جلنة حتكيم امل�سابقة �سمت جمموعة من امل�سورين االإماراتيني والعامليني 
من النا�سطني يف هذا املجال. ومت االإعالن عن الفائزين يف فعالية خا�سة 
كق�سائم  منحت  دره��م  األ��ف   24 اإىل  امل�سابقة  جوائز  جمموع  و�سل  حيث 
للفئتني حيث فازت باملركز االأول يف فئة املحرتفني نوير مهدي الهاجري 
اجني�سيو  ال��ث��اين  باملركز  والفائز  دره��م   6،000 بقيمة  ق�سيمة  ح�سلت 
الثالث  باملركز  والفائز  درهم   5000 بقيمة  ق�سيمة  على  ري�س ح�سل  بي 
فئة  وع��ن  دره���م.   4000 بقيمة  ق�سيمة  على  ح�سل  جنيدي  م�سطفى 
ق�سيمة  على  وح�سل  ج��وه��ر  حممد  االأول  باملركز  ف��از  ال��ه��واة  امل�سورين 
4000 درهم والفائز باملركز الثاين �سالح جوهر التميمي ح�سل  بقيمة 
3000 درهم والفائز باملركز الثالث ايدوين ميندوزا  على ق�سيمة بقيمة 
وح�سل على ق�سيمة بقيمة 2000 درهم. وكان امل�ساركون يف امل�سابقة قد 

التنوع البيولوجي الذي حتت�سنه املحمية وتعزيز ارتباط االإن�سان باالأر�س 
والبيئة وزيادة وعيه باأهمية املحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية. كما 
كرمت الهيئة خالل الفعالية عددا من املتطوعني البيئيني الذين �ساهموا 
الهيئة خالل  التي نظمتها  البيئية  والفعاليات  االن�سطة  فعالة يف  ب�سورة 
اإىل زيادة الوعي البيئي وت�سليط  الفرتة املا�سية والتي �سعت من خاللها 
ال�سوء على التحديات البيئية التي تواجهها الدولة. ي�سار اإىل اأن حممية 
45 كلم جنوب �سرق جزيرة  الوثبة لالأرا�سي الرطبة التي تقع على بعد 
الأكر  موطنا  وتعتر  مربعة  كيلومرتات   5 م�ساحة  على  ومتتد  اأبوظبي 
والتغذية  التع�سي�س  يف  عليها  تعتمد  ال��ت��ي  الطيور  م��ن  ن��وع��ا   250 م��ن 
واالإكثار ..كما توفر املحمية مالذا اآمنا للعديد من االأنواع مثل الزواحف 
على  للمحافظة  هامة  منطقة  اأنها  كما  واحل�سرات  ال�سغرية  والثدييات 

للعامل  ومتكينا  وخارجيا  داخليا 
طبعات  م��ن  واالإ���س��الم��ي  العربي 
ذات جودة واتقان عاملية وباأحجام 
متنوعة تنا�سب احتياجات القراء 

واملتعاملني .
تلبية  اىل  امل����ذك����رة  ت���ه���دف  ك��م��ا 
التو�سع  يف  امل��ح�����س��ن��ني  رغ����ب����ات 
من  والتطوعي  اخل��ريي  بالعمل 
منطلق االإميان ب�سرورة التعاون 
والتن�سيق مبا يحقق روؤية القيادة 
الطرفني  ور�����س����ال����ة  ال���ر����س���ي���دة 
املوقعني على هذه املذكرة لتلبية 

احتياجات املجتمع اخلريية.
واأو����س���ح ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور حممد 
امل�سروع  ه����ذا  اأن  ال��ك��ع��ب��ي  م��ط��ر 

يف  ن����وع����ه  م�����ن  االأول  ����س���ي���ك���ون 
االإمارات من حيث تطور الطباعة 
احلديثة وجودتها واتقان ال�سبط 

القراآين .
ولفت اإىل اأن هذا امل�سروع �سيفتح 
اخلري  جمتمع  يف  اخل���ري  اأب�����واب 
التمويل  ع���ر  االإم�������ارات  ب���دول���ة 
الوقفي واالإ�سهام املجتمعي الذي 
يف  و�سباقا  للخري  حمبا  ك��ع��ادت��ه 
والثقايف  ال��دي��ن��ي  ال��ع��ط��اء  دع����م 

حمليا وعامليا .
من جانبه اأعرب في�سل بن حيدر 
الطباعة  التنفيذي لقطاع  املدير 
دب����ي  م���وؤ����س�������س���ة  وال�����ت�����وزي�����ع يف 
ل���الإع���الم ومم��ث��ل م��رك��ز حممد 

•• دبي-وام: 

نظمت موؤ�س�سة االأوقاف و�سوؤون الق�سر بدبي موؤخرا احتفاال لعدد من االأطفال 
والتن�سئة  الكرمية  احلياة  مقومات  لهم  وتوفر  ترعاهم  الذين  والق�سر  االأيتام 
ال�سليمة �سمن جهودها لر�سم الب�سمة على وجوههم وذلك برعاية ال�سيخ اأحمد 
بن مكتوم بن را�سد اآل مكتوم وال�سيخ را�سد بن �سعيد بن مكتوم اآل مكتوم. وحمل 
الرعاية  بق�سم  متمثلة  املوؤ�س�سة  يف  الق�سر  �سوؤون  اإدارة  نظمته  ال��ذي  االحتفال 
واأهمية رعايتهم ومتكينهم  الق�سر  الإب��راز مكانة  قلوبنا  اأنتم يف  �سعار  والتاأهيل 
اإمارة دبي  يف اأجندة عمل موؤ�س�سة االأوق��اف و�سوؤون الق�سر واملن�سجمة مع روؤية 
املجتمع  فئات  باالهتمام مبختلف  الر�سيدة  قيادتها  وتوجيهات  االإم��ارات  ودول��ة 
وتوفري احتياجاتهم كافة كي تظل االإمارات مكاناً يحقق ال�سعادة الأبنائه. وقال 
�سعادة طيب عبدالرحمن الري�س االأمني العام ملوؤ�س�سة االأوقاف و�سوؤون الق�سر اأن 
اأمام م�سوؤولياتنا كاأفراد  اأهم الفئات املجتمعية التي ت�سعنا  االأيتام والق�سر من 
وموؤ�س�سات لتجديد التزامنا يف توفري احلياة الكرمية لكل يتيم اأو قا�سر يف عاملنا 

العربي وتكري�س حقهم يف الفرح والتن�سئة ال�سليمة وال�سحة النف�سية والبدنية. 
العربية  وقيمها  احلكيمة  قيادتها  بتوجيهات  االإم����ارات  دول��ة  اأن  الري�س  واأك���د 
واالإ�سالمية حولت املبادرات اخلريية واالإن�سانية اإىل منط حياة وم�سار عمل على 
يعانون  اأطفال  العامل  كان يف  اإذا  تنمية حقيقية  والعامل فال  االإم���ارات  م�ستوى 
اجلوع واليتم واالأمرا�س وال ازدهار حقيقي اإذا مل يعم اخلري جميع فئات املجتمع 
من دون ا�ستثناء اأو متييز. و�سارك االأطفال بجولة بحرية يف خور دبي على مدى 
ثالث �ساعات تعرفوا فيها على معامل دبي القدمية واملباين التاريخية على امتداد 
اخلور والتي لعبت دورا يف حتقيق النه�سة االقت�سادية والتجارية الإمارة دبي على 
مدى العقود املا�سية. وتلتزم موؤ�س�سة االأوقاف و�سوؤون الق�سر يف روؤيتها بتاأهيل 
اجتماعية  ب��رام��ج  وتنفيذ  ال�ساملة  الرعاية  وت��ق��دمي  والق�سر  االأي��ت��ام  ومتكني 
وتربوية وترفيهية لهم انطالقا من التزامها بخطة دبي اال�سرتاتيجية وقانون 
االجتماعية  الرعاية  تقدمي  على  ين�س  وال��ذي   2007 ل�سنة   9 رق��م  املوؤ�س�سة 
والتعليمية وال�سحية للق�سر ومن يف حكمهم وذلك لتمكينهم وتاأهيلهم للو�سول 

اإىل م�ستوى االكتفاء بتوفري متطلباتهم حتى بلوغهم �سن الر�سد.

•• اأبوظبي -وام:

لل�سوؤون  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  وق��ع��ت 
ومركز  واالأوق��������اف  االإ����س���الم���ي���ة 
حممد بن را�سد لطباعة امل�سحف 
لطباعة  تفاهم  مذكرة  ال�سريف 
10 ماليني ن�سخة من امل�سحف 
ال�����س��ري��ف ب���ج���ودة ع��ال��ي��ة ودق���ة 

متناهية امتاز بها املركز عامليا.
ان�سجاما  التفاهم  مذكرة  وتاأتي 
ال�سيخ  ال�سمو  اإع��الن �ساحب  مع 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
 2017 ع��ام  اهلل  ال��دول��ة حفظه 
ع��ام��ا ل��ل��خ��ري يف دول����ة االإم�����ارات 

العربية املتحدة.
العامة  الهيئة  ع��ن  امل��ذك��رة  وق��ع 
ل��ل�����س��وؤون االإ���س��الم��ي��ة واالأوق����اف 
����س���ع���ادة ال���دك���ت���ور حم���م���د مطر 
ال���ك���ع���ب���ي رئ���ي�������س ال���ه���ي���ئ���ة وع���ن 
را���س��د لطباعة  ب��ن  م��رك��ز حممد 
في�سل  �سعادة  ال�سريف  امل�سحف 
التنفيذي  املدير  حيدر  بن  �سامل 

لقطاع الطباعة.
يكون  اأن  ع��ل��ى  امل����ذك����رة  وت��ن�����س 
امل�سحف  ط��ب��اع��ة  م���ن  ال���غ���ر����س 
التفاعل مع مبادرة عام  ال�سريف 
اخل�����ري وال����ت����ع����اون م����ع ك����ل خري 
يهدف اإىل ن�سر امل�سحف ال�سريف 

امل�سحف  ل���ط���ب���اع���ة  را�����س����د  ب����ن 
بال�سراكة  �سعادته  ع��ن  ال�سريف 
لل�سوؤون  ال���ع���ام���ة  ال���ه���ي���ئ���ة  م����ع 
االإ�سالمية واالأوق��اف ال �سيما اأن 
را���س��د لطباعة  ب��ن  م��رك��ز حممد 
امل�سحف ال�سريف يف العام الثالث 
نوعه  من  االأول  يعد  اإن�سائه  من 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ع��امل م��ن حيث 
اإنه ي�سم اأحدث االآالت والتقنيات 
امل�سحف  ب���ط���ب���اع���ة  اخل����ا�����س����ة 
اإ������س�����راف جلنة  ال�������س���ري���ف حت����ت 
�سرعية من كبار العلم���اء ملراجعة 
ع��ل��ى قد�سية  ح��ف��اظ��ا  امل�����س��اح��ف 

القراآن الكرمي.
واأكد اأن التعاون بني الهيئة العامة 
ل��ل�����س��وؤون االإ���س��الم��ي��ة واالأوق����اف 
را�سد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  وم��رك��ز 
يعد  ال�سريف  امل�سحف  لطباعة 
عام اخلري  ملبادرة  اأف�سل جت�سيد 
ال�سمو  ���س��اح��ب  اأط��ل��ق��ه��ا  ال���ت���ي 

رئي�س الدولة حفظه اهلل .
املركز  اأن قيام  ابن حيدر  واأو�سح 
من  ن�سخة  ماليني   10 بطباعة 
ي���ع���د رقما  ال�������س���ري���ف  امل�����س��ح��ف 
اأق�����س��ى ما  اأن  ���س��ي��م��ا  ق��ي��ا���س��ي��ا ال 
بالعامل  م��رك��ز  اأي  يف  يطبع  ك��ان 
ال ي���ت���ع���دى امل���ل���ي���ون ن�����س��خ��ة من 

امل�سحف.

•• اأبوظبي-وام:

للجمارك  االحت���ادي���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ع��ق��دت 
ملتقى  م����ن  االأوىل  ال����ن����دوة  اأم���������س 
اجل��م��ارك االإم��ارات��ي ح��ول التطورات 
االأمنية يف املنطقة والعامل وتداعياتها 
برعاية  وذل��ك  اجلمركية  املنافذ  على 
م��ع��ايل امل��ف��و���س ع��ل��ي ال��ك��ع��ب��ي رئي�س 
الدكتور  امللتقى  وا�ست�ساف  الهيئة. 
مركز  م����دي����ر  ع���ب���دال�������س���الم  حم���م���د 
امل�����س��ت��ق��ب��ل ل����الأب����ح����اث وال����درا�����س����ات 
املتقدمة و�سارك فيه عدد من املديرين 
التنفيذيني ومديري االإدارات وروؤ�ساء 
اجلمارك  ودوائ��ر  الهيئة  من  االأق�سام 
املحلية. وقال معايل املفو�س علي بن 
بهذه  له  ت�سريحات  الكعبي يف  �سبيح 
املنا�سبة اإن حماية اأمن املجتمع تاأتي يف 
مقدمة اأهداف وا�سرتاتيجيات الهيئة 
ودوائر اجلمارك املحلية، موؤكداً الدور 
امل��ه��م ال���ذي ي��ق��وم ب��ه ق��ط��اع اجلمارك 
يف حماية حدود الدولة واملجتمع من 
وتهريب  ال�سارة  التجارية  املمار�سات 
املواد املمنوعة واخلطرة. واأ�ساد معاليه 
اجل���م���ارك  م��ف��ت�����س��ي  اأداء  مب�����س��ت��وى 
اأن  امل��ن��اف��ذ احل����دودي����ة، م��و���س��ح��اً  يف 
اأجل  العمل من  يقظتهم وتفانيهم يف 
�ساهمت  الدولة  وح��دود  �سيادة  حماية 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع اجل���ه���ات االأم��ن��ي��ة ذات 
االأمني  اال�ستقرار  حتقيق  يف  العالقة 

الذي ت�سهده الدولة.
املتزايدة  امل��خ��اط��ر  اأن  معاليه  واأك����د   
تتطلب بناء ا�سرتاتيجيات ومنهجيات 
االأمنية  امل���خ���اط���ر  الإدارة  ج����دي����دة 

اأن  اإىل  واأ����س���ار ع��ب��دال�����س��الم  ال���دول���ة. 
املوؤ�س�سات التي تتوىل العمل يف املنافذ 
احلدودية ومنها قطاع اجلمارك متثل 
خط الدفاع االأول عن الدولة �سد اأية 
اأن��ه��ا متثل  ت��ه��دي��دات، كما  اأو  خماطر 
خط الدفاع االأخري عن الدولة كذلك 
واآثارها  ثرواتها  خروج  من  بحمايتها 
بعمليات  اق��ت�����س��اده��ا  وت��اأث��ر  وك��ن��وزه��ا 
ل���ل���خ���ارج. واأو�����س����ح مدير  ال��ت��ه��ري��ب 
والدرا�سات  لالأبحاث  امل�ستقبل  مركز 
باأمن  املتعلقة  امل��خ��اط��ر  اأن  امل��ت��ق��دم��ة 
من  مبجموعة  تتعلق  حالياً  احل���دود 
التحوالت االأمنية احلادة التي جترى 
ي�سمى  ما  وت�سكل  والعامل  املنطقة  يف 
تلك  ب��ني  وم��ن  اال�سرتاتيجية  البيئة 
على  الفا�سلة  ال��دول  انت�سار  املخاطر 
�ساحة االإقليم مع ظهور مفاهيم مثل 
املتطرفة  البوؤر  ، وات�ساع  جوار اجلوار 
وتفاقم  امل���ت���ق���دم���ة،  ال��������دول  داخ�������ل 
االأو�����س����اع االق��ت�����س��ادي��ة داخ����ل بع�س 
الدول امل�سدرة للعمالة، وات�ساع نطاق 
وحتركها  املنطقة  يف  االإره���اب  اأع��م��ال 
اإ�سافة  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة،  دوائ����ره����ا  خ����ارج 
بع�س  ب��ني  ال��ع��داء  ح��ال��ة  ت�ساعد  اإىل 
نطاق  وات�ساع  املنطقة،  اأو حماور  دول 
اأعمال االإجرام املنظم بكل اأ�سكاله عر 
واملتفجرات  االأ�سلحة  وانت�سار  العامل، 
وامل���������واد اخل����ط����رة واال����س���ت���خ���دام���ات 
انت�سار  ظ���ه���ور  وت�������س���ارع  امل�����زدوج�����ة، 
االأجهزة احلديثة، وعودة اأوبئة قدمية 
ت��ث��ري م�سكلة  اأوب���ئ���ة ح��دي��ث��ة  وظ���ه���ور 
�سحية، وحتول الهجرة غري ال�سرعية 

اأو عمليات اللجوء اإىل م�سكلة حادة.

بني  ق��وي��ة  �سركات  وب��ن��اء  واجلمركية 
املوؤ�س�سات والدوائر االحتادية واملحلية 
لتعزيز اال�ستقرار االأمني واالقت�سادي 

يف الدولة. 
بوع�سيبة  جمعة  حممد  �سعادة  وق��ال 
الكلمة  خ�����الل  ال���ه���ي���ئ���ة  ع�����ام  م���دي���ر 
الهيئة  اإن  ل��ل��م��ل��ت��ق��ى  االف���ت���ت���اح���ي���ة 
ودوائر اجلمارك  للجمارك  االحتادية 
املحلية تقف يف ال�سفوف االأمامية مع 
اجلهات االأمنية واجلهات ذات العالقة 
والع�سابات  املنظمة  ملواجهة اجلرمية 
غري  التجارية  واملمار�سات  االإره��اب��ي��ة 
الدول  ح���دود  ت�ستغل  ال��ت��ي  ال�سليمة 
وامل������واد اخلطرة  االأ���س��ل��ح��ة  ل��ت��ه��ري��ب 
املجتمع  ا����س���ت���ق���رار  زع����زع����ة  ب���ه���دف 
وتهديد اأمنه وترويع االأفراد وتعطيل 
اأنه  �سعادته  واأ�ساف  التنمية.  م�سرية 

امل��ت��زاي��دة وارتفاع  ال��ت��ه��دي��دات  يف ظ��ل 
ت�سود  التي  اجلمركية  املخاطر  وت��رية 
حتليل  اأه��م��ي��ة  تنبع  وال��ع��امل  املنطقة 
التطورات االأمنية يف املنطقة والعامل 
املنافذ  ع���ل���ى  ت���داع���ي���ات���ه���ا  وحت����دي����د 

اجلمركية يف الدولة. 
م��ن ن��اح��ي��ت��ه اأو����س���ح ال��دك��ت��ور حممد 
لعمل  االأمنية  االأب��ع��اد  اأن  عبدال�سالم 
احلدودية  املنافذ  يف  العاملة  الهيئات 
ع���ر ال���ع���امل وم��ن��ه��ا دول�����ة االإم������ارات 
تت�ساعد ب�سدة خالل ال�سنوات االأخرية، 
باالإ�سافة اإىل اأدوارها التقليدية بفعل 
املخاطر االأمنية وا�سعة النطاق عابرة 
احل����دود ح����ادة ال��ت��اأث��ري ال��ت��ي تت�سكل 
الدور  اأن  وذك���ر  احل��ال��ي��ة.  ال��ف��رتة  يف 
ل��ق��ط��اع اجل���م���ارك يف جميع  االأم���ن���ي 
متزايداً  اه��ت��م��ام��اً  �سهد  ال��ع��امل  دول 

االأخ���رية وه��و مر�سح  ال�سنوات  خ��الل 
يف  املقبلة  ال�����س��ن��وات  خ��الل  للت�ساعد 
ظ��ل ال��ت��ح��والت االأم��ن��ي��ة ال��ت��ي جتتاح 
العامل، م�سرياً اإىل اأن حتليل املخاطر 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب����اأم����ن احل�������دود يف ال�����دول 
للدولة  القومية  باخل�سائ�س  يرتبط 
بها.  املحيطة  اال�سرتاتيجية  والبيئة 
مب�ستوى  ال�سالم  عبد  الدكتور  واأ�ساد 
املنافذ  يف  ال��ع��م��ل  يف  وال��ت��ق��دم  االأداء 
اإىل  ال����دول����ة، م�����س��رياً  احل����دودي����ة يف 
اجلمركي  االأداء  م�ستوى  ارت��ف��اع  اأن 
املجتمع وحدود  اأمن  �ساهم يف حماية 
الدولة من خماطر جمة، حيث ترتب 
عليه ما ي�سمى الردع اجلمركي الذي 
باأمن  االإ���س��رار  يفكر يف  جعل كل من 
القدوم  ق��ب��ل  نف�سه  ي��راج��ع  امل��ج��ت��م��ع 
ال���وق���وع يف قب�سة  ع��ل��ى ذل���ك خ�����س��ي��ة 

•• عجمان ـ الفجر 

والعلوم  ال���رتب���ي���ة  ك��ل��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
عجمان  ج���ام���ع���ة  يف  االأ����س���ا����س���ي���ة 
واأوملبياد  الرابع  الرتبوي  امللتقى 
�سعار  حتت  اأقيم  وال��ذي  الفيزياء 
اإع�����داد امل��ع��ل��م ط��ري��ق االرت���ق���اء يف 
يف  وع��ق��د   ، التعليمية  امل��ن��ظ��وم��ة 
للموؤمترات  زاي����د  ال�����س��ي��خ  م��رك��ز 
مدير  ن���واب  بح�سور  وامل��ع��ار���س، 
اأع�ساء  م����ن  ول���ف���ي���ف  اجل���ام���ع���ة 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س��ي��ة واالإداري��������ة 
والطلبة و�سركاء اجلامعة والكلية 
يف التنمية من املوؤ�س�سات التعليمية 
الفيزياء  اأومل���ب���ي���اد  يف  امل�������س���ارك���ة 
اجلامعة  مع  واملتعاونة  واملدار�س، 
امل��ي��داين. وي��اأت��ي هذا  التدريب  يف 
االأكادميي  للجانب  اإث���راًء  امللتقى 
من  اجلامعي  للطالب  والرتبوي 
التي  الق�سايا  بع�س  ط��رح  خ��الل 
مت�س واقع التعليم لت�سعه يف قلب 
احلدث، وليواكب امل�ستجدات على 

ال�ساحة التعليمية.
الدكتور  امللتقى  ف��ع��ال��ي��ات  اف��ت��ت��ح 
حممد ن�سر، نائب مدير اجلامعة 
لل�سوؤون االأكادميية باالإنابة، حيث 
األقى كلمة اأكد فيها على اإن اإعداد 
اأولوية  له  ومهنياً  اأكادميياً  املعلم 
يف معايري االإبداع ليواكب التطور 
املت�سارع يف نظام التعليم، ويتحدد 
االإن�سان،  ب��ن��اء  يف  اخل����الق  دوره 
ب��ال��وق��وف على  اإال  ذل���ك  ي��ت��م  وال 
م�سريا  تواجهه.  التي  التحديات 
اإىل اأهمية تزويد الطلبة باملهارات 
التي متكنه من اأداء اأدواره بكفاءة 
واقتدار. م�سددا على �سرورة بناء 
ال��ت��ي ت�ستجيب  امل��ت��ط��ورة  امل��ن��اه��ج 
التي  امل���ت�������س���ارع���ة  ل���ل���م���ت���غ���ريات 

ي�سهدها ع�سرنا احلديث.
الدكتور  االأ���س��ت��اذ  كلمة  ذل��ك  ت��ال 
الكلية،  عميد  حمود،  ول��د  ال�سيخ 
الذين  باحل�سور  فيها  التي رحب 
ي�����س��ه��دون ال�������دورة ال���راب���ع���ة من 
امللتقى الرتبوي الذي ت�سعى كلية 

ال��رتب��ي��ة وال��ع��ل��وم االأ���س��ا���س��ي��ة من 
خالل تنظيمه اإىل تفعيل التوا�سل 
وت�سجيع التبادل وحتقيق التكامل 
الرتبوي  امليدان  الفاعلني يف  بني 
وطلبة  ال��ت��دري�����س  هيئة  واأع�����س��اء 
اإن  وق���ال  املعلمني.  اإع����داد  ب��رام��ج 
تعبريا  ي���ع���د  ال����رتب����وي  امل��ل��ت��ق��ى 
عجمان  جامعة  التزام  عن  عميقا 
ب��ال��ت��م��ي��ز وال��ت��ح�����س��ني امل�����س��ت��م��ر يف 
الفعال  والتعلم  التعليم  جم��االت 
اجلاد  العلمي  وال��ب��ح��ث  وامل��ب��ت��ك��ر 
امل�سوؤولة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  واخل���دم���ة 

وااللتزام ب�سمان اجلودة .
اأ�سار  امل��ل��ت��ق��ى،  ع���ن  ح��دي��ث��ه  ويف 
رئي�س  القطاونة،  �سامي  الدكتور 
اأن  اإىل  ال���رتب���وي���ة،  ال��ع��ل��وم  ق�����س��م 
ه����ذا امل��ل��ت��ق��ى ي��ت��ط��ل��ع م���ن خالل 
ه���ذا احل�����س��د م��ن ال��رتب��وي��ني اإىل 
ت�سليط ال�سوء على بع�س النماذج 
ال���ن���اج���ح���ة مل��ع��ل��م��ني وت���رب���وي���ني 
الرتبوي بخراتهم  امليدان  اأث��روا 
وم��ه��ارات��ه��م امل���ت���ج���ددة؛ وه����ذا ما 

اإعداد  يف  متخ�س�سة  لكلية  يتيح 
امل��ع��ل��م��ني اإح�����داث نقلة ن��وع��ي��ة يف 
ال���رام���ج وت��ه��ي��ئ��ة بيئة  ت�����س��م��ي��م 

اأكادميية جاذبة.
االأ�ستاذة  حت���دث���ت  ج��ان��ب��ه��ا،  م���ن 
الكلية  يف  املحا�سرة  اإينا�س خليل، 
وم�سوؤولة مكتب التدريب العملي 
يف الكلية، عن التطورات املت�سارعة 
حول العامل والتي تقت�سي نظاماً 
ي���واك���ب م�سرية  ن��وع��ي��ا ً ت��ع��ل��ي��م��ي��ا 
التنمية ليكون نظاما من الطراز 
لقاء  عقد  اأن  اإىل  م�سرية  االأول. 
تربوي يف كل عام له كبري االأثر يف 
اإثراء امل�سمون و�سمو الفكر الذي 
ي��ظ��ه��ر ج��ل��ي��ا م���ن خ���الل جل�سات 
ووقفات  تدريبية  وور����س  ح��واري��ة 
م���ع ال���ت���دري���ب امل���ي���داين وجت����ارب 
املعلمني  ال��ط��ل��ب��ة  م���ن  امل��ت��درب��ني 

واملتميزين يف ميدان التعليم.
وقال الدكتور عاطف عبد القادر، 
والعلوم،  الريا�سيات  ق�سم  رئي�س 
تاأتي  الفيزياء  اأومل��ب��ي��اد  اأهمية  اإن 

املنا�سبة  للبيئة  تهيئة  كونها  من 
طلبة  ب����ني  ال���ع���ل���م���ي  ل��ل��ت��ن��اف�����س 
الثانوية  امل���رح���ل���ة  يف  امل�����دار������س 
الفيزياء،  جم�����االت  خم��ت��ل��ف  يف 
االهتمام  على  الطلبة  وت�سجيعا 
واالبتكارات  والريا�سيات  بالعلوم 
الهند�سية لبناء جمتمع قائم على 

املعرفة العلمية.
واأو�����س����ح االأ����س���ت���اذ ���س��ام��ر زي����ود، 
اإقامة مثل  اأن  الكلية،  حما�سر يف 
هذه امل�سابقة العلمية ياأتي يف اإطار 
تعزيز الثقة يف �سن ال�سباب ب�ساأن 
وبلورتها  االأف���ك���ار  حت��وي��ل  ق����درة 
وت��ن��م��ي��ة اخل�����رة ال��ع��ل��م��ي��ة لدى 
ال���ط���الب واحل�����س��ول ع��ل��ى جودة 
اأعلى يف جمال العلم الذي يرتقي 
ال�سابة  ال���ك���ف���اءات  ل��ت��وف��ري  ف��ي��ه، 
�ستى  ال����ري����ادة يف  ع��ل��ى  ال����ق����ادرة 
امل��ج��االت ال��الزم��ة ل��رق��ي الوطن 
يف  املتقدمة  الدولة  �سمن  وجعله 

املجاالت العلمية.
واأقيم على هام�س امللتقى معر�سا 

بحثية  واأع�����م�����ال  م�������س���اري���ع  ����س���م 
اأف�سل  لطلبة املدار�س يف م�سابقة 
طلبة  م�ساريع  من  علمي  م�سروع 
الثانوية، والتي مت عر�سها خالل 
امل��ل��ت��ق��ى، ح��ي��ث مت ت�����س��ك��ي��ل جلنة 
ال��دك��ت��ور ع��اط��ف عبد  مكونة م��ن 
القادر واالأ�ستاذ �سامر زيود لتقييم 

امل�ساريع واختيار اأف�سلها.
النتائج  اإع���الن  امللتقى  �سهد  كما 
على  احلا�سلني  الطلبة  وت��ك��رمي 
املراكز الثالثة االأوىل يف م�سابقة 

اأوملبياد الفيزياء واملدار�س امل�ساركة 
يف االأوملبياد وكذلك املدار�س التي 
ح�سد فيها طلبتها اأعلى م�ستوى.
وتنوعت فعاليات امللتقى بني طرح 
اأ�سحاب  متميزة من  الأوراق عمل 
اخلرة وذوو االخت�سا�س �سيوف 
امللتقى من خارج اجلامعة والذين 
تالم�س  عمل  اأوراق  بطرح  قاموا 
ال����واق����ع. ف��ك��ان ل��الأ���س��ت��اذة مهرة 
امل��ط��وي، ورق��ة عمل ح��ول جتارب 
اإىل  التعليم. باالإ�سافة  ناجحة يف 

ورقة متخ�س�سة يف املجال قدمها 
الدكتور تركي فهد امل�ساعيد.

�سلط  امللتقى  اأن  بالذكر  وج��دي��ر 
من  التنمية  �سركاء  على  ال�سوء 
والذين  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل���وؤ����س�������س���ات 
والعلوم  ال���رتب���ي���ة  ك��ل��ي��ة  راف����ق����وا 
اأي�������ام م�����س��ت من  االأ����س���ا����س���ي���ة يف 
ع���دة، وط���الب وطالبات  م��دار���س 
لي�ساركوا  ال���ث���ان���وي���ة،  امل���رح���ل���ة 
حدث  يف  وال����ت����ح����دي  ال���ت���ن���اف�������س 

اأوملبياد الفيزياء.

•• دبي- وام: 

وزير  النعيمي  بلحيف  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  اأ���س��اد 
برنامج  اإدارة  جمل�س  رئي�س  التحتية  البنية  تطوير 
الهندي  االأع��م��ال  رج��ل  زاي��د لالإ�سكان مب��ب��ادرة  ال�سيخ 
اجننينرينغ  دود�سال  جمموعة  مالك  كيال�ساند  راجن 
اأول  ك���ان  ال���ذي  ليمتد  ين  ت��ي  ب��ي  كون�سرتاك�سن  اآن���د 
املبادرين للم�ساركة يف مدن اخلري من خالل امل�ساهمة 
يف بناء 10 م�ساكن يف منطقة القوز.. 2 يف دبي مبجمع 

القوز ال�سكني بقيمة 9 ماليني درهم.
ال��ذي نظمه الرنامج  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  ذل��ك يف  ج��اء 
مبادرة مدن اخلري  لالإعالن عن   hls بدبي  يف مقره 
ع��ام اخلري  الرنامج يف  تبناها  التي  امل��ب��ادرات  كاإحدى 
لتح�سني حياة املواطنني من خالل م�ساكن يتم بناوؤها 
ب��ت��م��وي��ل م��ن ال��ق��ط��اع اخل��ا���س وب��دع��م م��ن الرنامج 

للو�سول للفئات االأكر ا�ستحقاقا.
واأ�سار معايل النعيمي اإىل اأن الرنامج حر�س من خالل 
امل�سوؤولية االجتماعية  املبادرة على تفعيل وتعزيز  هذه 
على م�ستوى الدولة خا�سة فيما يتعلق باإ�سراك القطاع 
ليكون  املجتمعية  ل��ل��م��ب��ادرات  دع��م��ه  وت��ع��زي��ز  اخل��ا���س 
االإ�سكان  جمال  يف  التنموية  امل�سرية  يف  اأ�سا�سيا  �سريكا 

والبنية التحتية.
فاعال من  دورا  يتطلب  املجتمعي  التالحم  اأن  واأ�ساف 
القطاع اخلا�س لكي يكونوا  االأعمال وموؤ�س�سات  رجال 
املجتمعية يف  وامل�����س��ارك��ة  اخل��ري  وع��م��ل  للعطاء  رواف���د 
الدولة. وقال معاليه اإن هذه امل�ساهمة توؤكد االن�سجام 
الذي نعي�سه يف جمتمع االإمارات بني احلكومة ورجال 
االأعمال خا�سة يف ظل ما توفره الدولة من ت�سهيالت 
ت�����س��اه��م يف من���و االأع����م����ال واالق���ت�������س���اد وت�����س��ج��ع على 
اأ�سبحت رقما �سعبا يف ظل  التي  الدولة  اال�ستثمار يف 
التناف�سية العاملية.. موؤكدا اأن هذه امل�ساكن التي �سيتم 
اإن�ساوؤها �ستكون ذات موا�سفات عالية وملبية ملتطلبات 
ا�ستدامة امل�ساريع ال�سكنية لكي يحقق الرنامج بذلك 

تعزيز  حيث  من  الوطنية  االأجندة  يف  املتكاملة  الروؤية 
التالحم املجتمعي وتطبيق معايري اال�ستدامة و�سمان 
ال��ف��اع��ل��ة يف حتقيق روؤي����ة وت��ط��ل��ع��ات حكومة  امل�����س��ارك��ة 
دولة االإم��ارات . من جانبه قال رجل االأعمال الهندي 
كيال�ساند اإن اأفعالنا يجب اأن تكون اأعلى من كلماتنا .. 
واإنني حمظوظ الأين ا�ستقريت يف دولة االإم��ارات التي 
م�ساف  يف  �ساخمة  تقف  اأم��ة  اأ�سبحت  قيادتها  بف�سل 
طموحاتي  اأحقق  اأن  االإم���ارات  يل  �سمحت  حيث  االأمم 
واأح���الم���ي .. وه��ن��ا اأن���ا اأق���ف ال��ي��وم الأرد اجل��م��ي��ل من 
خالل اإعطاء النا�س االأقل حظا يف جميع اأنحاء العامل 
، واأت�سرف اأن اأقوم بهذا االأمر الذي هو واجب على كل 

اإن�سان .
واأ�ساف ان اإعالن �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
عاما   2017 ع��ام  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
لدعم  ي��وم  ك��ل  نعي�س  ب��اأن  جميعا  لنتذكر  ج��اء  للخري 
برحمة  ذلك  نفعل  واأن  الب�سرية  االأق��ل حظا يف  النا�س 
واحرتام لكرامتهم واأن نقوم بذلك بحب للجميع رجاال 

ون�ساء واأطفاال .
يتم  �سكنية  جممعات  كنواة  اخل��ري  م��دن  مبادرة  وتاأتي 
اإن�����س��اوؤه��ا ع��ن ط��ري��ق ال��رن��ام��ج ب��ت��م��وي��ل م��ن القطاع 
اخل��ا���س ورج����ال االأع���م���ال وت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى املواطنني 
احتياجا  االأكر  ال�سرائح  املتقدمني للرنامج وتغطية 
وه���ي اإح����دى امل���ب���ادرات ال��ت��ي ت��ب��ن��اه��ا ال��رن��ام��ج لبناء 
تكرارها  ميكن  �سغرية  جمموعات  �سكل  على  م�ساكن 
امل��ايل ع��ن القطاع اخل��ا���س ورجال  امل���ورد  ح�سب وف��رة 
االأع���م���ال ح��ي��ث ت�ساهم امل���ب���ادرة يف ف��ت��ح ب���اب اخل���ري اأو 
امل�ستقبل  باال�ستثمار يف  اإعطاء فر�سة للقطاع اخلا�س 
املدن  بناء  يف  واحلقيقية  الفاعلة  امل�ساركة  خ��الل  م��ن 
ال���دول���ة وا���س��ت��ث��م��ار ه����ذا العطاء  مل��واط��ن��ي  احل��دي��ث��ة 
املجتمعي �سواء كان بتنمية البناء اأو اال�ستثمار يف حياة 
االأف��راد يف املجتمع ومت و�سع م�ستهدفات للمبادرة من 
10 م�ساكن يف كل اإم��ارة بتكلفة تقريبية  خالل تنفيذ 

ت�سل اإىل 50 مليون درهم.

ملتقى ترب�ي متخ�س�س ح�ل اإعداد املعلم يف جامعة عجمان

 ال�س�ؤون الإ�سالمية تطلق م�سروع طباعة 10 ماليني ن�سخة من امل�سحف ال�سريف

م�ؤ�س�سة الأوقاف و�س�ؤون الق�سر بدبي تر�سم الب�سمة على وج�ه الأيتام 

 زايد لالإ�سكان يطلق مبادرة مدن اخلري مب�ساركة القطاع اخلا�س ملتقى اجلمارك يبحث التح�لت الأمنية وتداعياتها على املنافذ اجلمركية
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بيان املركز املايل كما يف  31 دي�سمرب

بيان التغريات يف حقوق امللكية

بيان الربح اأو اخل�سارة ال�سنة املنتهية يف  31 دي�سمرب

بيان الدخل ال�سامل الآخر ال�سنة املنتهية يف  31 دي�سمرب

فروع الإمارات العربية املتحدة
البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2016
U.A.E Branches - Financial Statements

As on 31 December 2016  

بنــك بــرودا
بيان التدفقات النقدية ال�سنة املنتهية يف  31 دي�سمرب

اإي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف  31 دي�سمرب 2016
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عربي ودويل
انهيار ال�سالم مع الأكراد على جانبي احلدود الرتكية 

•• �رشناق-رويرتز:

االأهلية  احل��رب  خالل  �سوريا  يف  تركية  ميلي�سيا  �سعود  اأدى 
ال�سورية اإىل انت�سار ال�سراع الكردي الدائر منذ اأكر من 30 
اإىل حد ما  الرتكية بل وخ��روج��ه  اإىل ما وراء احل��دود  عاما 
عن �سيطرة تركيا. وال يت�سح ذلك يف اأي مكان مثلما يت�سح 

يف �سرناق.
ففي ا�ستباكات ا�ستمرت �سهورا خالل العام املا�سي بني قوات 
تركية وحزب العمال الكرد�ستاين حلق الدمار باأجزاء كبرية 
انهيار  اإىل  اأدى  اأخ���رى م��ا  املدينة وم���دن ح��دودي��ة  م��ن ه��ذه 

عملية �سالم تاريخية.

�سل�سلة  بها  حتيط  التي  باملدينة  مناطق  يف  اخل��راب  وينت�سر 
املدافع  �سكوت  ورغ���م  ال�����س��وري��ة.  احل���دود  نحو  متتد  جبلية 
اإىل نقل احتياجاتهم من مواد البقالة  ي�سطر �سكان املدينة 

و�سط اأكوام من الركام واملباين املتهدمة.
وك���ان���ت ���س��دة ال��ق��ت��ال ق���د اأح���دث���ت حت���وال يف م���ي���زان القوى 
ال�سالم.  حم��ادث��ات  اإىل  ع��ودة  اأي  يعرقل  اأن  ميكن  االإقليمي 
ك�سبت  ال��ت��ي  ال�سورية  ال��ق��وة  على  �سربات  تركيا  �سنت  وق��د 
نفوذا لت�سبح حليف وا�سنطن الرئي�سي يف احلرب على تنظيم 

الدولة االإ�سالمية.
�سرناق  له عواقب يف  �سوريا  اأك���راد  اأن��ق��رة جت��اه  نهج  اأن  غري 
وغ��ريه��ا م��ن امل���دن يف ج��ن��وب ���س��رق تركيا ال���ذي يغلب عليه 

االأكراد.
وي���ق���ول خ���ري ال���دي���ن اي���راأوغ���ل���و )37 ع���ام���ا( ال����ذي ميلك 
متجرا يف مدينة اجلزيرة القريبة، حيث دار بع�س من اأ�سواأ 
النار يف تركيا عام  اإط��الق  انهيار وقف  اأعقاب  اال�ستباكات يف 
2014 عندما تقاع�ست  اإن التحول يرجع اإىل عام   ،2015
تركيا عن دعم االأك��راد الذين كانوا حتت احل�سار من جانب 

تنظيم داع�س يف مدينة كوباين ال�سورية احلدودية.
وقال اإن الرئي�س رجب طيب اإردوغان جل�س مع االأكراد لعقد 
�سالم لكنه قال تلك االأ�سياء .. ‘كوباين على و�سك ال�سقوط‘ 
وكاأنه كان ي�ستمتع بذلك. وكل االأكراد هنا يف �سوروج ويف اأورفا 

)برتكيا( لهم اأقارب يف كوباين ويف تل اأبي�س ب�سوريا.

•• عوا�شم-وكاالت: 

االتهامات  ال�����س��وري  ال��ن��ظ��ام  ن��ف��ى 
ب�محرقة  قيامه  ب�ساأن  االأمريكية 
جل���ث���ث امل���ع���ت���ق���ل���ني ال�����ذي�����ن متت 
�سيدنايا  ���س��ج��ن  يف  ت�����س��ف��ي��ت��ه��م 
حني  يف  دم�سق،  �سمال  الع�سكري 
العام  االأم���ني  با�سم  متحدث  دع��ا 
كل  حما�سبة  اإىل  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم 

من يرتكب اجلرائم يف �سوريا.
واأكدت وزارة اخلارجية واملغرتبني 
اتهامات  اأن  ال�����س��وري  ال��ن��ظ��ام  يف 
�سمتها  مب���ا  االأم���ريك���ي���ة  االإدارة 
عارية  �سيدنايا  �سجن  يف  حمرقة 

من ال�سحة جملة وتف�سيال.
ون��ق��ل��ت وك���ال���ة ���س��ان��ا ع���ن م�سدر 
م�سوؤول بالوزارة قوله اإن االإدارات 
االأم���ريك���ي���ة امل��ت��ع��اق��ب��ة داأب�����ت على 
تلفيق االأكاذيب واالدعاءات لترير 
�سيا�ساتها العدوانية والتدخلية يف 

الدول االأخرى ذات ال�سيادة.
باالأم�س  ع��ل��ي��ن��ا  خ��رج��ت  واأ����س���اف 
ب�����رواي�����ة  االأم������ريك������ي������ة  االإدارة 
عن  منف�سلة  ج��دي��دة  ه��ول��ي��ودي��ة 
باأي  ل��ل��ح��ق��ي��ق��ة  ال���واق���ع وال مت���ت 
�سلة حول اتهام احلكومة ال�سورية 
حمرقة  االإدارة  ه���ذه  �سمتها  مب��ا 
يف ���س��ج��ن ���س��ي��دن��اي��ا، اإ���س��اف��ة اإىل 
تتكرر  التي  القدمية  االأ���س��ط��وان��ة 
الراميل  ا���س��ت��خ��دام  ح���ول  دائ��م��ا 

املتفجرة وال�سالح الكيميائي.
دم�سق  حكومة  اأن  امل�����س��در  وت��اب��ع 
توؤكد اأن هذه االدعاءات عارية من 
ال�سحة جملة وتف�سيال، واأنها من 
ن�سج خيال هذه االإدارة وعمالئها.

واأو�سح اأن حكومة دم�سق عرت عن 
الت�سريحات  هذه  مثل  ا�ستغرابها 
ال���ت���ي ق���ال���ت اإن����ه����ا اع����ت����ادت على 
�سيا�سية  جولة  اأي  قبيل  اإطالقها 
حيث  اأ���س��ت��ان��ا،  اأو  جنيف  يف  ���س��واء 
والنوايا  االأه���داف  مك�سوفة  باتت 
ب�سكلها وم�سمونها وتوقيتها، وفق 

تعبريه.
ت��اأت��ي ه���ذه ال��ت�����س��ري��ح��ات يف وقت 

اإره���اب���ي���ت���ان. ال فرق  جم��م��وع��ت��ان 
اأنهما  �سوى  بينهما  االإط��الق  على 

حتمالن ا�سمني خمتلفني.
ووا����س���ن���ط���ن  ان������ق������رة  ان  ورغ���������م 
ل�������واء حلف  م���ن�������س���وي���ت���ان حت�����ت 
�سمال االأطل�سي، اإال اأنه ينظر اإىل 
ت�سارب االأهداف بينهما يف ال�سرق 
االأو�سط على اأنه عامل يدفع اأنقرة 

اإىل التقارب مع طهران.
تعزيز  اإىل  كذلك  تركيا  وحتركت 
ع���الق���ت���ه���ا ب���ال���رئ���ي�������س ال���رو����س���ي 
اأثار خماوف  فالدميري بوتني، ما 

حلفائها يف الغرب.
االإ�سالمي  الداعية  اإقامة  و�سكلت 
يتهمه  ال������ذي  غ����ول����ن،  اهلل  ف���ت���ح 
اردوغان بتدبري حماولة االنقالب 
ال��ف��ا���س��ل��ة يف 15 مت���وز ي��ول��ي��و، يف 
عقبة  االأمريكية  بن�سلفانيا  والي��ة 
اأخرى يف طريق حت�سني العالقات 

االأمريكية-الرتكية.

يف  م��ا  بكل  ون��ق��وم  عملهم  تعزيز 
زي��ادة حجم  و�سعنا مل�ساعدتهم يف 
قدرتهم  وت���و����س���ي���ع  ج���م���ه���وره���م 
من  امل��زي��د  اإىل  الو�سول”  ع��ل��ى 

االأ�سخا�س.
املجموعة  اإن  ك��ل��ي��ن��ت��ون  وق���ال���ت 
اجل���دي���دة ح��ظ��ي��ت ب��دع��م ه����وارد 
ال�سابق  فريمونت  حمافظ  دي��ن، 
وال�����ذي  ال���ي�������س���اري���ة  امل����ي����ول  ذي 
تر�سح عن احلزب الدميوقراطي 
ال��ت��م��ه��ي��دي��ة عام  يف االن��ت��خ��اب��ات 

.2004
املفاجئة  خ�سارتها  اإىل  اإ�سارة  ويف 
كلينتون  ق���ال���ت  ت����رام����ب،  اأم�������ام 
كما  ي��ك��ن  مل  احل����ايل  “العام  اإن 
تخيلته، اإال اأنني اأعرف عما اأدافع 
-- عن اأمريكا األطف وقلبها اأكر 

وحتتوي اجلميع: اإىل االأمام«.

املتحدث  دوج��اري��ك  �ستيفان  ق��ال 
املتحدة  العام لالأمم  با�سم االأمني 
اإنه يجب حما�سبة كل من يرتكب 
اجلرائم ب�سوريا. واأ�ساف املتحدث 
تلقت  امل��ت��ح��دة  االأمم  اأن  االأمم����ي 
ت���ق���اري���ر مروعة  وت����ك����رارا  م������رارا 
�سوريا خالل  وق��وع فظائع يف  عن 
ال�سنوات ال�ست اأو اخلم�س املا�سية، 
املحا�سبة يف  م��ب��داأ  م��ا يجعل  وه��و 

غاية االأهمية واحل�سا�سية.
اجلمعية  و����س���ع���ت  “لقد  وت����اب����ع 
ال����ع����ام����ة ل�������الأمم امل����ت����ح����دة اآل���ي���ة 
املرتكبة  اجلرائم  على  للمحا�سبة 
يف �����س����وري����ا، وظ����ه����ور م���ث���ل ذل���ك 
ل�سرورة  احل��اج��ة  ي��وؤك��د  التقرير 
ج���ل���و����س ج��م��ي��ع االأط����������راف على 
طاولة التفاو�س للتو�سل اإىل حل 

�سلمي لالأزمة«.
وك����ان����ت ال������والي������ات امل����ت����ح����دة قد 
النظام  اأن  ترجح  اأدل��ة  عن  ك�سفت 
جلثث  “حمرقة”  اأق����ام  ال�����س��وري 
ت�سفيتهم  مت��ت  ال��ذي��ن  املعتقلني 
�سمال  الع�سكري  �سيدنايا  ب�سجن 
اإعدام  اإىل احتمال  دم�سق، م�سرية 

�سخ�س  األ����ف  و11  اآالف  خم�سة 
قتلوا بني عامي 2011 و2015 

يف �سجن �سيدنايا وحده.
الثالثاء  ام�س  انطلقت  ذل��ك،  اىل 
اأع����م����ال اجل����ول����ة ال�������س���اد����س���ة من 
باحلل  اخلا�سة  جنيف  مفاو�سات 

ال�سيا�سي لالأزمة ال�سورية.
وال��ت��ق��ى امل��ب��ع��وث ال���دويل اخلا�س 
مي�ستورا  دي  �ستيفان  �سوريا  اإىل 
بوفد النظام ال�سوري برئا�سة ب�سار 
اأن يلتقي  امل��ق��رر  اجل��ع��ف��ري، وم��ن 
ال��ي��وم يف  بعد ظهر  املعار�سة  وف��د 

�سياق املفاو�سات غري املبا�سرة.
وك�����ان دي م��ي�����س��ت��ورا ق���د اأك�����د يف 
الأن  �سي�سعى  اأن���ه  �سحفي  م��وؤمت��ر 
الأربعة  -امل��ق��ررة  املفاو�سات  تكون 
اأيام فقط- مرّكزة وحيوية، واأو�سح 
التي  االأربع  ال�سالل  اأنها �ستتناول 
كان قد مت البدء ببحثها يف اجلولة 
واملتعلقة  املفاو�سات  م��ن  املا�سية 
والد�ستور  واالن��ت��خ��اب��ات  ب��احل��ك��م 

ومكافحة االإرهاب.
الرئي�س  اأن  م��ي�����س��ت��ورا  دي  واأك�����د 
ال�سوري ب�سار االأ�سد يوؤمن ويهتم 

يوميا.  ه���ن���اك  م��ع��ت��ق��ال  خ��م�����س��ني 
وع��ر���س ���س��ت��ي��وارت ج��ون��ز م�ساعد 
وزير اخلارجية االأمريكي ل�سوؤون 
ال�سحفيني  على  االأو���س��ط  ال�سرق 
�����س����ورا ال���ت���ق���ط���ت ع����ر االأق����م����ار 
 2015 ال�����س��ن��اع��ي��ة م��ط��ل��ع ع����ام 
تظهر م��ا ب��دت ك��اأن��ه��ا ث��ل��وج تذوب 
ع��ل��ى ���س��ط��ح امل��ن�����س��اأة، وه���و م���ا قد 
امل��ن��ب��ع��ث��ة من  ي�����س��ري اإىل احل�����رارة 

داخلها.
2013 عدل  ع��ام  اإن���ه منذ  وق���ال 
�سجن  اأبنية  اأح��د  ال�سوري  النظام 
قادرا  لي�سبح  الع�سكري  �سيدنايا 
على احتواء ما يعتقد اأنها حمرقة 
حمرقة  ب��ن��اء  اأن  معترا  للجثث، 
حجم  على  للتغطية  حم��اول��ة  ه��و 
التي  ال��ق��ت��ل اجل���م���اع���ي  ع��م��ل��ي��ات 

جُترى يف �سيدنايا.
واأع�����رب ج��ون��ز ع��ن اع��ت��ق��اده باأنه 
يجري اإعدام نحو خم�سني �سخ�سا 
جثثهم  واأن  �سيدنايا،  يف  ي��وم  ك��ل 
دون  رفاتهم  من  للتخل�س  حت��رق 
ت���رك اأدل�����ة، ك��م��ا ن��ق��ل ع���ن تقرير 
بني  م��ا  اأن  الدولية  العفو  ملنظمة 

�سوريا،  يف  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ب��ال��ع��م��ل��ي��ة 
ت�سريحاته  على  التعليق  راف�����س��اً 
فيها  و�����س���������َف  ال����ت����ي  االأخ������������رية 
حمادثات جنيف باأنها جمرد لقاء 
�سيء  اأي  واأن���ه ال يوجد  اإع��الم��ي، 

حقيقي يف كل اللقاءات ال�سابقة.
وان��ط��ل��ق��ت م��ف��او���س��ات ج��ن��ي��ف يف 
اجل�����والت  ت���ن���ج���ح  ومل   ،2014
اأي  امل��ا���س��ي��ة يف حت��ق��ي��ق  اخل��م�����س 
اأ�ستانا  تقدم ميداين، بينما ت�سهد 
 2017 الثاين  يناير/كانون  منذ 
ج��والت حم��ادث��ات م��وازي��ة برعاية 
رو���س��ي��ا واإي�����ران وت��رك��ي��ا ت��وج��ت يف 
باتفاق  اجل��اري  ال�سهر  الرابع من 
م���ن���اط���ق خلف�س  اأرب�������ع  الإن�������س���اء 

الت�سعيد.
حمادثات  اإن  مي�ستورا  دي  وق���ال 
بفعالية  فيها  �ساركنا  التي  اأ�ستانا 
على  للغاية  واع���دة  نتائج  اأث��م��رت 
االإمكان  ق����در  ون���رغ���ب  االأرج�������ح. 
ب����رب����ط ه�������ذه ال����ن����ت����ائ����ج ب����االأف����ق 
يف  ي��ج��ري  م��ا  اأن  واأك���د  ال�سيا�سي، 
اأك����ر جوهرية  م��ب��اح��ث��ات ج��ن��ي��ف 

مما يقال اأمام الكامريات.

�سوريا.  يف  االأك��������راد  ل��ل��م��ق��ات��ل��ني 
بيان  االأب���ي�������س يف  ال��ب��ي��ت  واأع���ل���ن 
�سيعقدان  واردوغ������ان  ت��رام��ب  اأن 
موؤمترا �سحافيا م�سرتكا الثالثاء 

متبوعا بغداء عمل.
اأعربوا  االأت���راك  امل�سوؤولون  وك��ان 
جديدة  �سفحة  بفتح  اأم��ل��ه��م  ع��ن 
اأن  اإال  اأوب��ام��ا،  مع  ال�سجاالت  بعد 
ت�سليح  ع��ن  ت��رام��ب  اإدارة  اإع����الن 
حماية  وح���دات  املتحدة  ال��والي��ات 
ال��ت��ي تعترها  ال��ك��ردي��ة،  ال�����س��ع��ب 

اأنقرة اإرهابية، ثبط هذا التفاوؤل.
وح�����دات حماية  اأن���ق���رة يف  وت����رى 
العمال  حل����زب  ام����ت����دادا  ال�����س��ع��ب 
ال��ك��رد���س��ت��اين ال����ذي ي�����س��ن متردا 
العام  م���ن���ذ  ت���رك���ي���ا  داخ������ل  دام����ي����ا 
اخلارجية  وزي����ر  واأك����د   .1984
ت�����س��او���س اوغلو،  ال��رتك��ي، م��ول��ود 
ال�سعب  وح��دات حماية  اأن  موؤخرا 
وح���زب ال��ع��م��ال ال��ك��رد���س��ت��اين هما 

الثاين  ت�������س���ري���ن  ان���ت���خ���اب���ات  يف 
نوفمر.

وق����ال ب��ي��ان ع��ل��ى امل��وق��ع “خالل 
ميكن  ما  راأينا  االأخ���رية،  االأ�سهر 
النا�س  يجتمع  عندما  يحدث  اأن 
والكراهية  ال��ت��خ��وي��ف  مل��ق��اوم��ة 
والدفاع  واالن��ق�����س��ام،  واالأك���اذي���ب 

عن اأمريكا اأكر عدال وجامعة«.
كلينتون  ب���ث���ت  ن��اح��ي��ت��ه��ا،  وم�����ن 
امل����ن���������س����ورات على  ���س��ل�����س��ل��ة م����ن 
بعمل  ت�سيد  ت��وي��رت  يف  �سفحتها 
التمييز  ال��ت��ي حت���ارب  امل��ن��ظ��م��ات 
الدميوقراطي  احل���زب  ت��دع��م  اأو 
التي  ال��ن�����س��ف��ي��ة  االن��ت��خ��اب��ات  يف 

�ستجري العام القادم.
وم���ن ب��ني ه���ذه امل��ج��م��وع��ات غري 
ق���اب���ل ل���الن���ق�������س���ام، امل���ك���ون���ة من 
الكونغر�س  اأع�ساء  من  جمموعة 
ال�سابقني الذين ير�سدون العامة 
اأ�سواتهم  ا���س��م��اع  ك��ي��ف��ي��ة  ب�����س��اأن 
ال��ت��غ��ي��ري التي  مل��م��ث��ل��ي��ه��م، ول�����ون 
باإ�سالحات  ال��ق��ي��ام  ع���ن  ت���داف���ع 
قانونية ويف �سروط الت�سويت يف 
االنتخابات من اأجل اإنهاء التمييز 

�سد االأمريكيني ال�سود.
عر  ر���س��ال��ة  يف  كلينتون  وق��ال��ت 
بع�س  يف  االل�����ك�����رتوين  ال����ري����د 
احل���������������االت، �����س����ن����ق����دم مت����وي����ال 
م�سيفة  املنظمات،  لهذه  مبا�سرا 
يف  �سن�ساعد  الآخ��ري��ن،  “بالن�سبة 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

ي��ل��ت��ق��ي ال��رئ��ي�����س ال���رتك���ي رجب 
االأمريكي  نظريه  اأردوغ����ان  طيب 
دون��ال��د ت��رام��ب، على اأم��ل اإ�سالح 
التي  ال���ب���ل���دي���ن  ب����ني  ال����ع����الق����ات 
�سوريا  يف  احل���رب  بفعل  ت�سدعت 
ال�سيا�سي يف  اأن��ق��رة  ع��دو  وت��واج��د 

الواليات املتحدة.
وياأتي االجتماع عقب فوز اردوغان 
يعزز  ل���ل���ج���دل  م���ث���ري  ب��ا���س��ت��ف��ت��اء 
اإىل حث  ي�سعى  وق��ت  �سلطاته ويف 
اإحداث  على  االأبي�س  البيت  �سيد 
بالده  �سيا�سة  يف  عميقة  تغيريات 
م����ن اأج������ل ت���ق���وي���ة ع���الق���ة ت�����زداد 

توترا.
االأمريكية- العالقات  وتزعزعت 
الرئي�س  ع���ه���د  خ�����الل  ال���رتك���ي���ة 
اثر خالفات  اأوباما  ب��اراك  ال�سابق 
املتحدة  ال�����والي�����ات  دع�����م  ب�������س���اأن 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

الدميوقراطية  امل��ر���س��ح��ة  ع���ادت 
اإىل  كلينتون  ه��ي��الري  ال�����س��اب��ق��ة 
ال�����س��اح��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة م���ن خالل 
اإىل  ت����ه����دف  م���ن���ظ���م���ة ج�����دي�����دة 
م���ق���اوم���ة ال���رئ���ي�������س االأم����ريك����ي 
دون��ال��د ت��رام��ب ال���ذي ه��زم��ه��ا يف 

انتخابات العام املا�سي.
�سفحتها  ع��ر  كلينتون  واأع��ل��ن��ت 
اإىل  “نطلق  “تويرت”  م��وق��ع  يف 
ت�سجيع  اأج�����ل  م���ن  م��ع��ا  االأم�������ام 
امل�����س��ارك��ة، وتنظيم،  ع��ل��ى  ال��ن��ا���س 

وحتى الرت�سح، يف االنتخابات«.
اأنها  امل��ج��م��وع��ة  م���وق���ع  واأو�����س����ح 
للقيم  ال������رتوي������ج  اإىل  ت����ه����دف 
كلينتون  ب���اأن  م��ذك��را  ال��ت��ق��دم��ي��ة 
�سوتا  م��ل��ي��ون   66 ب��ن��ح��و  ف����ازت 

انطالق اجلولة ال�ساد�سة من حمادثات جنيف

دم�سق تنفي ومطالب مبحا�سبتها ب�ساأن حمرقة �سيدنايا 

تركيا تعتقل ع�سرات امل�ظفني احلك�ميني 
•• ا�شطنبول-رويرتز:

قالت قناة )�سي.اإن.اإن ترك( ام�س اإن تركيا اأمرت باعتقال ع�سرات املوظفني يف 
كولن رجل  اهلل  فتح  �سبكة  ي�ستهدف  اإط��ار حتقيق  والتعليم يف  الطاقة  وزارت��ي 
اأنقرة بتدبري حماولة االنقالب  الذي تتهمه  املتحدة  الواليات  املقيم يف  الدين 
يف يوليو متوز املا�سي. واعتقلت ال�سلطات الرتكية ر�سميا نحو 50 األف �سخ�س 
الرتكي  الرئي�س  وي�سعى  ك��ول��ن.  اأن�سار  ت�ستهدف  وق�سايا  حتقيقات  اإط���ار  يف 
اإردوغ��ان الذي يلتقي نظريه االأمريكي دونالد ترامب يف وا�سنطن  رجب طيب 
اإىل اإقناع الواليات املتحدة برتحيل كولن وت�سليمه لل�سلطات الرتكية. وذكرت 
وكالة اأنباء االأنا�سول الرتكية الر�سمية اإن مذكرات التوقيف �سدرت بحق 60 
موظفا تابعني لوزارة الطاقة و25 من طاقم موظفي وزارة التعليم ف�سال عن 
ه��وؤالء من  بالفعل ت�سريح كثري من  �سابق. و�سبق  اعتقلوا يف وقت   40 ح��وايل 
منا�سبهم. وقالت الوكالة اإن ال�سلطات تعتقد اأن امل�ستبه بهم ا�ستخدموا تطبيق 
)Bylock( للر�سائل امل�سفرة الذي تتهم احلكومة اأتباع كولن با�ستخدامه فيما 
بينهم. وتاأتي االعتقاالت بعد قرار حمكمة اأم�س االثنني بحب�س اأوجوز جوفني 
بتهم  ل�سحيفة )جمهوريت( حلني حماكمته  االإلكرتوين  املوقع  رئي�س حترير 
12 �سحفيا  اأوردت ال�سحيفة. وان�سم جوفني اإىل  اإرهابية وفق ما  ن�سر دعاية 
من �سحيفة جمهوريت يق�سون اأحكاما بال�سجن ت�سل اإىل 43 عاما التهامهم 
بدعم �سبكة كولن. ونالت االعتقاالت اجلماعية يف بدايتها اإثر االنقالب الفا�سل 
تاأييدا وا�سعا بني االأتراك لكن االنتقادات ت�ساعدت بعد تزايد االعتقاالت واأنكر 
االنقالب  يف  تورطهم  وظائفهم  من  امل�سرحني  اأو  املعتقلني  من  الكثري  اأق���ارب 
وو�سفوهم باأنهم �سحايا موجة تطهري. واأوقفت ال�سلطات الرتكية عن العمل 
اأو �سرحت من الوظيفة يف احلملة التي تلت حماولة االنقالب حوايل 150 األف 
االأمن واالأكادمييني. وقال  املوظفني احلكوميني ورجال  �سخ�س معظمهم من 
اجتماع  مع  تزامنا  االأمريكية  بو�ست  وا�سنطن  �سحيفة  ن�سرته  مقال  يف  كولن 
اإردوغان يف البيت االأبي�س “اأخ�سى على ال�سعب الرتكي وهو يدخل هذه احلقبة 

اال�ستبدادية اجلديدة«.

فتاة دمنركية خططت لتفجري مدر�ستني 
•• كوبنهاجن-رويرتز:

اأدانت حمكمة يف كوبنهاجن فتاة دمنركية تبلغ من العمر 17 عاما �سبق 
لها اأن عر�ست القتال يف �سفوف تنظيم داع�س االإرهابي بالتخطيط ل�سن 

هجمات بقنابل على مدر�ستني اإحداهما يهودية.
العام  من  الثاين  كانون  يناير  يف  منزلها  من  الفتاة  ال�سلطات  واعتقلت 
املا�سي عندما كان عمرها 15 عاما ووجهت اإليها تهم التخطيط لهجمات 

بعد احل�سول على مواد كيميائية ت�ستخدم يف �سنع القنابل.
وعرت ال�سرطة التي فت�ست منزل املتهمة على مالحظة مكتوبة بخط 
ت��اري��خ��ا حم���ددا وع��ن��وان املدر�سة  اك���ر وحت��م��ل  ال��ي��د عليها ع��ب��ارة اهلل 

اليهودية.

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• �شريج رايف

    مع انتهاء واليته، ما الذي �سيبقى يف الذاكرة 
املتفردة؟  و�سخ�سيته  هوالند  فران�سوا  عمل  من 
النا�س  مع  دائما  املتعاطف  ال�سو�س،  الرجل  ه��ذا 
هم بخطيئة الالمباالة،  الذين يلتقيهم، كثريا ما اتُّ
التي  الكن�سّية، وطيبته  ابت�سامته  ظلما.     خلف 
تنحرف اأحيانا اإىل االأذى، ُيخفي طبعا اأكر قلقا 
مم��ا ي��ب��دو. ان���ه، م��ث��ل ج���اك ���س��رياك، ينتمي اىل 
دمية  فرن�سا  اأن  يعتقدون  الذين  ال�سيا�سيني  فئة 
من خ��زف، وم��ن املهم ع��دم رّج��ه��ا.. ه�ّسة للغاية، 
منق�سمة جدا، ومتوترة جدا، وقلقة جدا، انها بلد 

على حافة انهيار ع�سبي.
   لذلك، بذل طيلة خم�س �سنوات، ق�سارى جهده 
لعب  لقد  ويخّفف.  ويوؤّمن،  وليطمئن،  للتهدئة، 
دور حامل النّقالة خالل فرتة الهجمات، م�سكون 
بهاج�س فكرة اأن االإرهاب ميكن اأن يقود االأمة اىل 

حالة من الفو�سى امل�ستع�سية واملزمنة. 
ب نف�سه رئي�س وح��دة نف�سية م�سوؤولة     لقد ن�سّ
عن ت�سميد جراح �سعب يبحث عن هوية ثقافية 
اأو  ب�سكل  ا�ستطاع،  اال�سطرابات،  وو�سط  جديدة. 
م�سالة  اأن  رغ��م  الوطنية  ال��وح��دة  حماية  ب��اآخ��ر، 

احلرمان من اجلن�سية كلفته غاليا �سيا�سيا.
   يف احلزب اال�سرتاكي، ومن ق�سر االإليزيه، لعب 
راف�سا  االقت�ساء،  ح�سب  النعامة،  اأو  املبّنج،  دور 
الغا�سبني،  ب��ني  االأي��دي��ول��وج��ي  اخل����الف  ح�����س��م 
وه��و خطه.  ليرالية،  اأك���ر  خ��ط  اإىل  وال��داع��ني 
وكاأّم تريد دائما، رغم كل ال�سعاب، جمع رعيتها، 
ال�سادرة من  الهجمات �سد �سخ�سه،  تغا�سى عن 
ظّل  ولكنه  الهجمات،  تلك  ادمته  لقد  مع�سكره. 
اأو  ال��ك��ه��ف. وه���ذه ال�سهامة،  اأََن����اه يف  ت��ارك��ا  ق��وي��ا، 

هاج�س التوليف، �ساّل حركته.

ا�سرتاتيجية اللحاف
وقد خل�س اإميانويل ماكرون والية معلمه ال�سابق 
يف كلمة واحدة: ُمنع . كان ميكن اأن يقول انها ال 
تتنا�سب مع الع�سر احلديث، ُمَعْرَقلة يف برجمّية 
من العامل القدمي، عامل االأجماد العظيمة للحزب 
اأن يفعل غري  باإمكانه  اال�سرتاكي. ولكن هل كان 
على  �سيء،  بكل  املخاطرة  الطاولة؟  يقلب  ذل��ك؟ 

طريقة جي�س الرنكليوين ؟
حمددة،  اقت�سادية  �سيا�سة  ف��ر���س  ح���اول  لقد     
باإطالق ميثاق امل�سوؤولية، غري انه وب�سرعة كبرية، 

مل ميلك اجلراأة للدفاع عنه امام البالد باإ�سرار 
تات�سر اأو �سرودر.     فران�سوا هوالند لي�س الرجل 
الذي يبيع للفرن�سيني �سيناريو الدم والدموع، انه 
�سرياكي جدا، وغاية يف اللطف جتاه �سعب متذّمر 
وتبقى  اللحاف.  ا�سرتاتيجية  يف�سل  انه  وهائج، 
�سورة رجل ال يقرر وال يح�سم، باحثا عن توافق 
م�ستحيل.    ورغم عدم �سعبيته القيا�سية، ُيح�سب 
له، رف�س رئي�س الدولة هذا، حتى النهاية، و�سع 
“الرئي�س  ب�سعاره  متم�سكا  بقي  لقد  ملك.  قناع 
الت�سلطية.  الإغ����راء  اال���س��ت�����س��الم  دون  العادي”، 
ت�����س��اريل، لو  امل��ت��ع��ددة -  امل��رح��ل��ة، مباآ�سيها  ك��ان��ت 
واأزمتها  الفظائع-  وني�س، وغريها من  باتاكالن، 
االقت�سادية امل�ستوطنة، و�سعود النزعة ال�سعبوية 
يف اأوروب�������ا واأم����اك����ن اأخ������رى، ك��ان��ت ���س��ان��ح��ة لكل 
الدمياغوجيات.     مل ي�سقط فرن�سوا هولند يف 
هذا الفخ ال�سهل واخلطري، وقد خ�سر الكثري، الن 
من  كبرية  اأغلبية  نظر  يف  ب��دا  احلكم  يف  منهجه 

الفرن�سيني، ك�سكل من اأ�سكال اجلمود االق�سى.

اإعادة العتبار؟ يوما ما رمبا...
   لقد قيل الكثري عن قرابته النف�سية مع الرئي�س 
الراديكايل  الرابعة،  اجلمهورية  ملجل�س  االأ�سبق 
ي�����س��ت��خ��دم الو�سفة  ال����ذي ك���ان  ه���ري ك��ووي��ل��ي، 
�سيء  وال  االم���ام،  اىل  يتقدم  اجل��م��ود  ال�سحرية: 

ي�ستطيع اإيقافه. 
ان  التاريخ.  يدّونها  االم��ام؟ مفارقة موؤملة     اىل 
خلفه هو الذي كان يتو�سل اإليه بت�سريع الوترية، 
وا�ستعجال اخلطوات، واأن يلب�س االأحذية ال�سحرية 
لقطع امل�سافات ب�سرعة، من اجل تغيري فرن�سا. ان 
ال��ب��طء، وال�سعور  ات��ب��اع  االأ���س��ا���س، م��ن  هولند، يف 
انفرادي،  امل�سّغرة. وهو جّوال  واللجان  بالوحدة، 

�سّلم امل�سعل اإىل عّداء خمت�س يف ال�سرعة.
   كيف �سيكون املوقف منه بعد اأ�سهر قليلة، عندما 
عّداء  ب��ني  تقريبا؟  ع��ادي��ا  م��واط��ن��ا  ثانية  ي�سبح 
من  بنعال  وم��ا���س  ���س��ارك��وزي،  الطويلة  امل�سافات 
ا�ستقرار،  وك��اأن��ه عالمة  يبدو  ق��د  م��اك��رون،  ري��ح، 
للبالد،  لالإن�سات  وقته  يدخر  مل  دول��ة  وكرئي�س 

باإيقاعه كاأب هادئ.
  وعلى الرغم من الف�سل وال�سكوك، �ستكون هناك 
اأق��ل ق�سوة ملنهجه،  اليه، ونظرة  ري��اح حنني  رمب��ا 
متاما مثلما ي�ستفيد جاك �سرياك من ذلك منذ 

�سنوات.. �سكل من اأ�سكال اإعادة االعتبار؟
ترجمة خرية ال�سيباين

فران�س�ا ه�لند.. �سرياك الي�سار...!

* كاتب و�سحفي و�سيناري�ست وموؤلف كتاب »كا�سرتو.. اخلائن«

ترامب ي�ستقبل اردوغان يف البيت الأبي�س 

كلينت�ن تطلق جمم�عة �سيا�سية مناه�سة لرتامب 
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اعلنت فرن�سا الثالثاء انها اخذت علما باملعلومات االمريكية حول 
وج��ود حمرقة جثث حلرق رف��ات حمتجزين يف �سجن تابع للنظام 
ال�سوري، وطالبت بتحقيق دويل يف ا�سرع وقت. وقال املتحدث با�سم 
اخلارجية الفرن�سية ان هذا االتهام يف غاية اخلطورة، م�سددا على 

ان للنظام ال�سوري ما�سيا مثقال بالرعب.
ا�ساف البيان ان فرن�سا تطالب باجراء حتقيق دويل يف ا�سرع وقت 
حول �سجن �سيدنايا كما دعت كل داعمي النظام وخا�سة رو�سيا اىل 
ا�ستخدام نفوذها لدى دم�سق” لل�سماح للجنة حتقيق دولية وللجنة 
املتحدة  الواليات  وكانت  ال�سجن.  بزيارة  االحمر  لل�سليب  الدولية 
�سيدنايا  �سجن  داخ��ل  جثث  حمرقة  باقامة  �سوريا  االثنني  اتهمت 
احرق فيه ق�سم من االف اجلثث ل�سجناء قتلوا فيه خالل ال�سنوات 
القليلة املا�سية. وك�سفت وزارة اخلارجية االمريكية �سورا، ماأخوذة 
ال�سرية عنها، لهذا ال�سجن يف  من االقمار اال�سطناعية رفع طابع 
 2017 ابريل  �سيدنايا يف �سمال دم�سق. وتعود ال�سور اىل ني�سان 
وني�سان ابريل 2016 وكانون الثاين يناير 2015 واآب اغ�سط�س 
2013، وتبدو فيها �سور مبان احدها كتب حتته ال�سجن الرئي�سي 
وحتت �سورة اخرى حمرقة اجلثث املحتملة. وتتقاطع هذه املعلومات 
ا�سطناعية  اقمار  من  ماأخوذة  ب�سور  مدعم  تقرير  مع  االمريكية 
ن�سرته منظمة العفو الدولية يف �سباط فراير املا�سي ويتهم النظام 
2011 و2015  الف �سخ�س بني عامي   13 ب�سنق نحو  ال�سوري 
تت�سمن  اب��ادة  �سيا�سة  املنظمة مبا و�سفته  ون��ددت  ال�سجن.  يف هذا 
جرائم حرب وجرائم �سد االن�سانية. اال ان منظمة العفو الدولية 
مل ت�سر اىل وجود حمرقة جثث ونفت دم�سق متاما هذه املعلومات.

االأمريكي  ال�سيوخ  الدميقراطيني مبجل�س  زعيم  �سومر  ت�ساك  دعا 
املعنيني  للم�سرعني  ف��ورا  يك�سف  اأن  اإىل  الثالثاء  االأبي�س  البيت 
االأمريكية  االنتخابات  يف  امل��زع��وم  ال��رو���س��ي  التدخل  يف  بالتحقيق 
الرئي�س دونالد ترامب يف  2016 عن ن�سو�س وقائع اجتماع  عام 

العا�سر من مايو اأيار مع م�سوؤولني رو�س.
وقال �سومر اأمام جمل�س ال�سيوخ و�سط تقارير عن اأن ترامب ك�سف 
املا�سي  االأ�سبوع  يف  كبار  رو���س  مل�سوؤولني  �سرية  خمابرات  معلومات 
نظرا الأهمية االأمر ينبغي اأن نتمكن �سريعا من تقييم مدى �سحة 

هذا التقرير وما قيل بال�سبط.
اأمام هذه االإدارة كي  واأ�ساف تقدمي الن�سو�س هو ال�سبيل الوحيد 

تثبت ب�سكل قاطع اأن تلك التقارير غري �سحيحة.

انه  على  نف�سه  م��اك��رون  وامي��ان��وي��ل  م��ريك��ل  انغيال  الثنائي  ي��ق��دم 
وحماوالت  ال�سعبوية،  التيارات  مبواجهة  اوروب��ا  عن  االول  املدافع 
اخل��روج من االحت��اد االوروب��ي، اال ان اي تغيري يف بنية االحت��اد لن 
يح�سل باأي حال قبل انتخابات البلدين الت�سريعية، ح�سب ما يرى 
حمللون. وقالت جودي دمب�سي الباحثة يف موؤ�س�سة كارنيغي اأوروبا 
ا�سا�سية  اقرار ا�سالحات  الفرن�سي مل يدع االثنني اىل  الرئي�س  ان 
وطموحة لالحتاد االوروب��ي، النه يدرك ان امل�ست�سارة االملانية غري 
الت�سريعية  باي �سيء قبل االنتخابات  االلتزام  باي حال على  قادرة 
االملانية املقبلة يف الرابع والع�سرين من اأيلول �سبتمر. وبناء عليه، 
ما يهم برلني يف الوقت احلا�سر هو قيام فرن�سا بجهود يف الداخل 
االملاين  املوقف  امليزانية. وهذا  والعجز يف  العمل  �سوق  ا�سالح  عر 
رددته مريكل خالل ال�سنوات القليلة املا�سية امام نيكوال �ساركوزي 
وفرن�سوا هوالند، مع العلم انها ا�ستفادت بعيد و�سولها اىل ال�سلطة 
غريهارد  الدميوقراطي  اال�سرتاكي  �سلفها  بها  قام  ا�سالحات  من 
�سرودر. ومن املتوقع ان ت�سل ن�سبة البطالة يف املانيا للعام 2017 
اىل %4، وهي الن�سبة االدنى يف منطقة اليورو، مقابل ن�سبة ت�سل 
اىل %9،9 يف فرن�سا، ح�سب توقعات حديثة للمفو�سية االوروبية. 
ان تعمل  وقال �سارل دي مار�سيلي من موؤ�س�سة روبري �سومان قبل 
على ادخ��ال ا�سالحات على االحت��اد االوروب��ي، على فرن�سا ان تعيد 

الثقة اىل �سركائها بها وتقدم �سمانات على م�ستوى املوازنة.

عوا�شم

باري�س

بروك�سل

وا�سنطن

�ساحل العاج تت��سل لإتفاق مع املتمردين 
•• بواكيه-اأ ف ب:

عاد الهدوء ام�س اىل ابيدجان وبواكيه اكر مدينتني يف �ساحل العاج مع 
اإعالن احلكومة عن ابرام اتفاق مع اجلنود املتمردين منذ اجلمعة.

واأعلنت حكومة �ساحل العاج م�ساء االثنني انها تو�سلت اىل اتفاق مل تك�سف 
االحتجاجية  حركتهم  ات�سعت  الذين  املتمردين  الع�سكريني  مع  تفا�سيله 

وادت اىل ا�سطرابات كبرية يف ابيدجان وبواكيه.
وتوقف اطالق النار يف الهواء يف ابيدجان وبواكيه الذي حدث ب�سكل كثيف 

االثنني يف حميط الثكنات واملع�سكرات.
لكن  “بالتو”  االع��م��ال  حي  يف  الطبيعي  الن�ساط  ا�ستوؤنف  ابيدجان  ويف 
قبل  �سركاتهم  بن�سيحة  عمال  بيوتهم  يف  بقوا  ال�سكان  من  كبريا  ق�سما 
االعالن عن االتفاق. ويف بواكيه ت�ستاأنف احلياة ب�سكل طبيعي يف املدينة 
حيث فتح عدد اكر من املحالت التجارية ابوابها. لكن املتمردين ما زالوا 

متمركزين عند مدخلي املدينة بدون ان يعرت�سوا طرق ال�سيارات.
وقال وزير الدفاع يف حكومة �ساحل العاج ريت�سارد دونواهي “بعد مفاو�سات 
مع املتمردين تو�سلنا اىل اتفاق حول طرق اخلروج من االزمة. ندعو كل 
و�سع  اىل  ب�سرعة  للعودة  يجري  �سئ  كل  ثكناتهم  اىل  العودة  اىل  اجلنود 

هادئ«.
املتمردين قال طالبا عدم ك�سف هويته ال نعرتف باالتفاق. مل  لكن احد 
كان  اتفاقهم. ح�سب ما نعرف  للتو�سل اىل  بواكيه  اي ممثل من  يح�سر 

اجتماعا ل�سباط كبار .
وب��ع��د االع���الن ع��ن االت��ف��اق �سمع اط���الق ن��ار يف ع��دد م��ن امل���دن مب��ا فيها 

ابيدجان. وقال احد الع�سكريني املتمردين مل يكن تعبريا عن الفرح.
الت�ساور  وبعد  �سيتم حتويله اىل ح�ساباتنا   ما  اآخر �سرى  وذكر ع�سكري 

�سرى اذا كنا �سنوقف حتركنا.

جدل بعد ت�سريح اأمريكي ب�سان حائط الرباق 

ملف القد�س يطغى على زيارة ترامب لإ�سرائيل

تاميز: احلرب الإلكرتونية 
ل تقل خط�رة عن الهجمات امل�سلحة

تاأجيل اإعالن ت�سكيلة احلك�مة الفرن�سية

اجلي�س الأفغاين ي�ستعيد منطقة خ�سرها يف ال�سمال اأذربيجان تدمر من�سات اأرمنية م�سادة للطائرات 
ال��ق��وات االذرب��ي��ج��ان��ي��ة ل��ن يبقى ب��ال رد. وق��د ح�سلت ه��ذه ال��ت��وت��رات يف 
اعقاب �سدامات دامية اواخر �سباط/فراير ا�سفرت عن مقتل عدد كبري 
من اجلنود االذربيجانيني. وت�سكن منطقة ناغورين كره باخ اكرية من 
االأرمن، لكنها ما زالت حتظى باعرتاف دويل باعتبارها جزءا من اذربيجان. 
واأبرم وقف الإطالق النار يف 1994، بعد حرب ا�سفرت عن 30 الف قتيل، 
ومئات االف الالجئني، وال �سيما من االذربيجانيني. اإال ان باكو ويريفان 

مل توقعا اي معاهدة �سالم، لذلك دائما ما حت�سل �سدامات.
مدنيون  هم  االق��ل،  على  ا�سخا�س   110 قتل   ،2016 ابريل  ني�سان  ويف 
وجنود من الطرفني، يف اأ�سواأ اعمال عنف منذ 1994. ووقع وقف جديد 
الإطالق النار يف مو�سكو بني الطرفني املتحاربني، اإال ان معارك متقطعة 

ما زالت حت�سل على طول خط التما�س.

•• باكو-اأ ف ب:

دفاعية م�سادة  ارمنية  من�سات  دمر  انه  ام�س  االأذربيجاين  اجلي�س  اعلن 
تتنازع  التي  املنطقة  التوتر اىل هذه  ب��اخ، فعاد  ناغورين كره  للطريان يف 
عليها منذ اكر من 25 عاما هاتان اجلمهوريتان ال�سوفياتيتان ال�سابقتان 
يف القوقاز. وقال وزير الدفاع االذربيجاين لوكالة فران�س بر�س، ان تدمري 
هذه املنظومات ح�سل االثنني يف قطاع في�سويل خوفاجند على خط اجلبهة 

للق�ساء على التهديد الذي كانت ت�سكله على الطريان االذربيجاين.
املنطقة، ان اجلي�س  ل��الأرم��ن يف  امل���وايل  ال��دف��اع االن��ف�����س��ايل  واك���د وزي���ر 
االذربيجاين اأحلق ا�سرارا بتجهيزات ع�سكرية ب�ساروخ اطلقه، م�سريا اىل 
ان قواته مل متن باأي خ�سائر ب�سرية. ونبه امل�سدر نف�سه اىل ان ا�ستفزاز 

•• باري�س-اأ ف ب:

ارجاأ الرئي�س الفرن�سي اميانويل 
م��اك��رون ورئ��ي�����س ال����وزراء املكلف 
فيليب  اأدوار  امل��ع��ت��دل  ال��ي��م��ي��ن��ي 
اإىل ال��ي��وم االأرب��ع��اء االع���الن عن 
اجلدي����دة  احل��ك��وم��ة  ت�س�������كيلة 
����س���ت���ك���ون اه����داف����ه����ا جمع  ال����ت����ي 
ال�سيا�سية  االط����ي����اف  خم��ت��ل��ف 

والتجديد.
الرئا�سة  وجاء يف بيان �سادر عن 
ال��ف��رن�����س��ي��ة ام�������س ال���ث���الث���اء ان 
م���اك���رون ال�����ذي ت��ع��ه��د االرت���ق���اء 
متنى  العامة،  احلياة  باأخالقيات 
ت��خ�����س��ي�����س وق�����ت ل��ل��ت��ح��ق��ق من 
لل�سخ�سيات  ال�سريبي  ال��و���س��ع 

وه�����������ذه ا���������س��������ارة م����ب����ط����ن����ة اىل 
املر�سح  ط��ال��ت  ال��ت��ي  ال��ف�����س��ي��ح��ة 
اليميني فرن�سوا فيون بخ�سو�س 
مفرت�سة  وهمية  وظائف  ق�سية 
ا�ستفادت منها زوجته واثنان من 
اأوالده. وبعدما كان يعتر االوفر 
حظا بالفوز يف االنتخابات، وجهت 
تهمة  م���ار����س  اذار  يف  ف��ي��ون  اىل 
اخ��ت��ال���س ام���وال ع��ام��ة ث��م خ�سر 
لالنتخابات  االوىل  ال������دورة  يف 

الرئا�سية.
اليمني  م���ر����س���ح���ة  ط����ال����ت  ك���م���ا 
التي  ل����وب����ن  م����اري����ن  امل���ت���ط���رف 
الدورة  يف  م��اك��رون  ام���ام  خ�سرت 
وهمية  وظائف  ف�سيحة  الثانية، 
االوروب����ي  ال��رمل��ان  يف  مفرت�سة 

التي �ستن�سم اىل احلكومة، ومن 
احتمال وجود ت�سارب م�سالح .

لوكالة  االل��ي��زي��ه  ق�سر  واأو����س���ح 
اجتماع  اول  ان  ب���ر����س  ف���ران�������س 
ملجل�س ال��وزراء يف والي��ة ماكرون 
�سيعقد �سباح غد اخلمي�س ولي�س 

االأربعاء.
وط�����وال ح��م��ل��ت��ه ال��رئ��ا���س��ي��ة وعد 
قانون  م�����س��روع  بعر�س  م��اك��رون 
االخالقية  ال���ق���ي���م  ب����ني  ي���رب���ط 
“قبل  ال�������س���ي���ا����س���ي���ة  واحل������ي������اة 
االنتخابات الت�سريعية” يف 11 و 
18 ني�سان ابريل ي�سمل خ�سو�سا 
الذين  للرملانيني  املحاباة  “منع 
فرد  اي  توظيف  يتمكنوا من  لن 

من عائالتهم«.

للحملة  ���س��رع��ي  غ���ري  ومت���وي���ل 
االنتخابية.

وبعد عودته من اول رحلة له اىل 
زيارته  اث��ر  تن�سيبه  منذ  اخل��ارج 
امل�ست�سارة  ولقائه  االثنني  برلني 
الرئي�س  ي�����س��ع  م���ريك���ل،  ان��غ��ي��ال 
الفرن�سي ورئي�س احلكومة املكلف 
ت�سكيلة  على  االأخ����رية  اللم�سات 

احلكومة.
وي���ري���دان اع���الن ف��ري��ق حكومي 
ق���������ادر ع����ل����ى جت�������س���ي���د ال�����وع�����ود 
بالتجديد ال�سيا�سي وامل�ساواة بني 
توازن  واح��داث  والن�ساء  الرجال 
ا�ستعدادا  وال��ي�����س��ار  ال��ي��م��ني  ب��ني 
يف  الت�سريعية  االنتخابات  ملعركة 

حزيران/ يونيو.

�سك�ك ح�ل دور ك�ريا ال�سمالية بالقر�سنة العاملية
•• �شول/وا�شنطن-رويرتز:

تو�سل باحثون يف جمال االأمن االإلكرتوين اإىل اأدلة يقولون اإنها قد تربط 
األف   300 اأك��ر من  اأ�ساب  ال��ذي  ك��راي(  ال�سمالية بفريو�س )وان��ا  كوريا 
جهاز كمبيوتر على م�ستوى العامل بينما تكابد ال�سلطات يف كل مكان ملنع 
املت�سللني من ن�سر ن�سخ جديدة من الفريو�س. وقال باحث من معامل هاوري 
الكورية اجلنوبية اأم�س الثالثاء اإن النتائج التي تو�سلوا اإليها تتطابق مع 
بع�س  اإن  االثنني  اأم�س  قالت  التي  وكا�سر�سكاي  �سيمانتك  معامل  نتائج 
الرموز التي ظهرت يف ن�سخة �سابقة من فريو�س )وانا كراي( ظهرت اأي�سا 
يقول  التي  االإل��ك��رتوين  للت�سلل  الزارو����س  جماعة  ا�ستخدمتها  ب��رام��ج  يف 
باحثون اإن كوريا ال�سمالية تديرها. وقال �ساميون ت�سوي وهو باحث كبري 
يف هاوري وقام باأبحاث مكثفة عن قدرات كوريا ال�سمالية املتعلقة بالت�سلل 
ووكالة خمابراتها  اجلنوبية  كوريا  ل�سرطة  امل�سورة  يقدم  كما  االإلكرتوين 
الوطنية اإنه �سبيه برجميات الباب اخللفي الكورية ال�سمالية. واتفقت كل 
من �سيمانتك وكا�سر�سكاي على اأن من ال�سابق الأوانه معرفة ما اإذا كانت 
كوريا ال�سمالية �سالعة يف الهجمات ا�ستنادا اإىل اأدلة ن�سرها على تويرت نيل 
االثنني،  اأم�س  تباطاأت  التي  والهجمات،  االأمني يف جوجل.  الباحث  ميهتا 

من بني اأ�سرع حمالت االبتزاز انت�سارا على االإطالق.

•• قندوز-اأ ف ب:

ال�سيطرة على منطقة مهمة قريبة  ام�س  االأفغاين  ا�ستعاد اجلي�س 
من قندوز، حمل �سقوطها ال�سريع مطلع اأيار مايو، على التخوف من 
�سقوط هذه املدينة التي تعد العا�سمة التجارية الكبرية يف ال�سمال 
جمددا يف اأيدي طالبان. وت�سبب ا�ستيالء عنا�سر طالبان اخلاطف 
على قلعة ايزل يف الثامن من اأيار مايو، بعد ايام على اعالنهم عن 
اآالف املدنيني الذين كانوا يتخوفون  بدء هجوم الربيع، يف ت�سريد 
من �سقوط قندوز للمرة الثالثة خالل 18 �سهرا يف ايدي املتمردين. 
واأعلنت وزارة الداخلية ان مباين احلاكم ومقر قيادة ال�سرطة وعددا 
كبريا من املواقع االأ�سا�سية باتت حمررة من اي وجود ارهابي، لكن 

العمليات تتوا�سل يف عدد كبري من نقاط املنطقة«. وقال متحدث 
االألغام  اإزال���ة  اي�سا  اأج��ه��زة االم��ن حت��اول  ان  ق��ن��دوز،  با�سم حكومة 
التي زرعها عنا�سر طالبان يف املنطقة. واكد ا�سد اهلل �سادة الع�سو 
يف املجل�س االإقليمي لوكالة فران�س بر�س، ان حواىل 2000 عائلة 
اخرى  عائالت  لكن  قندوز،  يف  معظمها  اإ�سكان  واأعيد  تهجرت،  قد 
عن  طالبان  حركة  واعلنت   . امل��ج��اورة  االأقاليم  اىل  ال��ع��ودة  ف�سلت 
بفرتة  تتقيد فعال  ان  دون  ابريل، من  ني�سان  اواخ��ر  الربيع  هجوم 
توقف للمعارك خالل ال�ستاء، فيما تنوي القوات الغربية املتمركزة 
يف اأفغان�ستان تعزيز ح�سورها. وينت�سر يف اطار عملية الدعم احلازم 
الفا و500   13 التي يقوم بها احللف االطل�سي يف الوقت الراهن 

جندي، منهم 8400 امريكي لتدريب القوات االفغانية. 

يف ان��ق��ط��اع اخل��دم��ة ك��ل��ي��ا ل��ع��دة ���س��اع��ات. ورغ����م فوائد 
اأن  اإال  العامل،  ح��ول  التحتية  البنى  الكبري يف  االرت��ب��اط 

لذلك “نقاط �سعف«.
وق����ال رئ��ي�����س اال���س��ت��خ��ب��ارات ل��ل��ح�����س��ور ت��خ��ي��ل��وا م���ا قد 
يحدث لو مت تخريب املنظومة امل�سرفية كاملة ملدة يوم، 
ليومني، اأو الأ�سبوع اأو لو توقفت �سبكة املوا�سالت لدينا، 
يف  الكرتونية  هجمة  اإىل  اجلويون  املراقبون  تعر�س  اأو 
وقت يوجهون فيه الرحالت. �ستكون نتائج ذلك كارثية.

واأ�ساف اأنه �سيكون لعملية تخريب يف احد هذه القطاعات 
تبعات كبرية ت�سبب ا�سطرابات وفو�سى .

اأن خطر االإره���اب االل��ك��رتوين م��ن قبل  اإىل  ن��وه  ولكنه 
يزال حمدودا،  ال  والقاعدة  داع�س  تنظيم  مثل  جماعات 
ولكن االإرهاب امل�ستلهم من اجلهاديني هو اأولوية ق�سوى 

بالن�سبة اإىل اأجهزة اال�ستخبارات الهولندية.
اجلماعات  ل����دى  ال��ت��ق��ن��ي��ة  اخل�����رة  م�����س��ت��وى  اأن  واأك�����د 
اجلهادية ال يزال غري كاف الإحداث دمار كبري اأو اإ�سابات 
�سخ�سية عر التخريب الرقمي. اإال اأنه حذر اأنهم قد ال 

ان  لزيارة ترامب، رف�س اجلانب االمريكي  التح�سري 
بها اىل  يقوم  زي��ارة  نتانياهو اىل ترامب خالل  ين�سم 

حائط املبكى يف البلدة القدمية يف القد�س.
االإ�سرائيليني  نظراءهم  االمريكيون  امل�سوؤولون  وابلغ 
الذين عر�سوا امل�ساعدة يف التخطيط للزيارة ان االمر 

لي�س من اخت�سا�سهم.
وقال اأحد من امل�سوؤولني االمريكيني ان احلائط لي�س 

جزءا من الدولة العرية.
بينما ناأى البيت االبي�س بنف�سه عن هذه الت�سريحات، 
مواقف  تعك�س  ال  انها  امريكية  اع��الم  لو�سائل  موؤكدا 

االدارة االمريكية احلالية.
ويف ه���ذا ال�����س��ي��اق، ق���دم ���س��ف��ري ت��رام��ب امل��ث��ري للجدل 
الرئي�س  اىل  اعتماده  اوراق  الثالثاء  فريدمان  ديفيد 
اأقيم يف مقره يف  ريفلني يف حفل  روؤوف��ني  اال�سرائيلي 

•• عوا�شم-وكاالت:

اجتاح  -ال��ذي  االإل��ك��رتوين  املا�سية  اجلمعة  اأع��اد هجوم 
مئتي األف حا�سوب يف 150 دولة- اإىل االأذهان املخاطر 

املحتملة للحرب االإلكرتونية.
وب��ه��ذا ال�����س��دد، ت��وؤك��د ال��ك��ات��ب��ة اإل��ي��زاب��ي��ث ب���رو يف مقال 
احلرب  تلك  خ��ط��ورة  على  الريطانية  تاميز  ب�سحيفة 
االإلكرتونية التي ال تقل باأي �سكل عن الهجمات امل�سلحة، 

وطالبت بناء على ذلك بو�سع تعريف جديد للحرب.
ال�سيناريو  مقالها  يف  الكاتبة  ت�سورت  االأم��ر  ولتو�سيح 
التايل: توقفت �سبكة الكهرباء فجاأة عن العمل فتعطلت 
���س��ب��ك��ة االإن���رتن���ت ت���ارك���ة امل��واط��ن��ني غ���ري ق���ادري���ن على 
التوا�سل اأو ال�سفر، والأن االأ�سواق التجارية الكرى التي 
اأي�سا تعطلت اأ�سبح  تعتمد يف منظومتها على االإنرتنت 

هناك نق�س يف املواد الغذائية.
لكنه مم��ك��ن احلدوث  خ��ي��ايل  ���س��ي��ن��اري��و  ه���ذا  اإن  وق��ال��ت 
%99.7 من  بالكامل، فالكابالت البحرية تنقل حاليا 
ح��رك��ة امل���رور ال��ع��امل��ي ل��الإن��رتن��ت، واأي ه��ج��وم على اأحد 
هذه الكابالت اأو على البنية التحتية االإلكرتونية لنظام 

الرعاية ال�سحية يف دولة ما �سيت�سبب بفو�سى.
حامال  احل���دود  يعر  ال  املعلومات  ج��ن��دي  اأو  »امل��خ��رتق 
اأ���س��ل��ح��ة، لكن زع��زع��ة ا���س��ت��ق��رار دول���ة اأخ���رى م��ن خالل 
االخ������رتاق االإل����ك����رتوين ه���ي م��ث��ل ع��دائ��ي��ة ن�����س��ر قوات 

ع�سكرية على طول حدودها«
الريطانية  ال�����س��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة  م��ن��ظ��م��ة  وق���ع���ت  ل��ق��د 
امل���ا����س���ي ���س��ح��ي��ة ل��ه��ج��وم ط��ل��ب الفدية  ي����وم اجل��م��ع��ة 
العديد  باإرباك  ذلك  فت�سبب  االإلكرتوين  )ران�سوموير( 
على  بع�سها  واأج��ر  ال�سحية،  وامل��راك��ز  امل�ست�سفيات  من 
اإىل م�ست�سفيات جم���اورة مل  االإ���س��ع��اف  ���س��ي��ارات  حت��وي��ل 
�سنويا  اأوروب���ا  وتتعر�س  االإل��ك��رتوين.  بالهجوم  تت�سرر 
يف  ت��زاي��دا  ت�سهد  وه��ي  االإلكرتونية،  الهجمات  لع�سرات 

الرمادية  ال�����س��راع��ات  وه���ذه  الرمادية”،  “ال�سراعات 
لي�ست حروبا واإمنا هي مزيج جديد وقوي من التهديدات 
اأو  وال��دع��اي��ة وال�����س��غ��وط االق��ت�����س��ادي��ة. والأن امل��خ��رتق 
اأ�سلحة فال  امل��ع��ل��وم��ات ال يعر احل���دود ح��ام��ال  ج��ن��دي 
فاإن  احلالية  الع�سكرية  التعريفات  فوفق  حربا،  ت�سمى 
ا�ستقرار  احلرب هي ال�سراع على االأرا�سي، لكن زعزعة 
دول��ة اأخ��رى من خ��الل االخ���رتاق االإل��ك��رتوين هي مثل 
يقول  ح��دوده��ا.  ط��ول  على  ع�سكرية  ق��وات  ن�سر  عدائية 
اأ�ستاذ االأمن االإلكرتوين يف جامعة اآلتو يف فنلندا جارنو 
�سيكون  فاإن كل جانب يف جمتمعاتنا  امل�ستقبل  ليمنل يف 

تقريبا رقميا. 
وي�سيف �سنحتاج اإىل احلديث عن كيفية حماية الكابالت 
اأنه �سيكون  البحرية وغريها من البنى التحتية، خا�سة 

هناك انفجار يف املعلومات بال�سنوات القادمة.
اىل ذل���ك، ح���ذر رئ��ي�����س اال���س��ت��خ��ب��ارات ال��ه��ول��ن��دي��ة روب 
عمل  حافة  على  يكون  قد  العامل  اأن  من  ام�س  بريتويل 

تخريبي رقمي جدي يزرع الفو�سى واال�سطراب.
وقال بريتويل اأمام موؤمتر ب�ساأن االأمن االلكرتوين عقد 
اأمر قد  البنية التحتية هو  اأن تخريب �سبكات  يف الهاي 
يبقيك م�ستيقظا طوال الليل، يف وقت يحاول فيه خراء 
من حول العامل التعامل مع هجمات معلوماتية �سخمة 

�سربت ع�سرات الدول خالل االأيام املا�سية.
نظمته  ال��ذي  املوؤمتر  اأم��ام  اال�ستخبارات  رئي�س  واأو���س��ح 
“لي�ست  الرقمية  ال��ت��ه��دي��دات  اأن  الهولندية  احل��ك��وم��ة 

�سربا من اخليال، اإنها منت�سرة حولنا.
واأ����س���اف اأم����ام م��ئ��ات اخل����راء وامل�����س��وؤول��ني م��ن املمكن، 
باعتقادي، اأن نكون اأقرب مما يتخيل كثريون اإىل عملية 

تخريب رقمية جدية«.
واأ�سار بريتويل اإىل الهجوم الذي اخرتق حوا�سيب اأكر 
قر�سنة  متت  وكيف   ،2012 ع��ام  �سعودية  نفط  �سركة 
�سركات الكهرباء االوكرانية بعد ثالث �سنوات ما ت�سبب 

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

قبل  ترامب  واإدارة  اإ�سرائيل  بني  مفاجئ  ج��دل  اندلع 
اىل  املقبل  االأ�سبوع  املرتقبة  االأم��ريك��ي  الرئي�س  زي��ارة 
تتعلق  للجدل  مثرية  موا�سيع  ب�سان  العرية،  الدولة 

بو�سع حائط املبكى و�سفارة الواليات املتحدة.
ي�ساعد يف  اأمريكي  م�سوؤول  اىل  من�سوب  تعليق  اأث��ار  اإذ 
ان  بعد  اإ�سرائيلية  انتقادات  ترامب  ل��زي��ارة  التح�سري 
املبكى  حائط  ان  اال�سرائيليني  لنظرائه  امل�سوؤول  ق��ال 

جزء من ال�سفة الغربية املحتلة.
امل�سلمني(  عند  )ال���راق  املبكى  حائط  اليهود  ويعتر 
الذي يقع اأ�سفل باحة االق�سى اآخر بقايا املعبد اليهودي 
-الهيكل الذي دمره الرومان يف العام 70 وهو اأقد�س 

االأماكن لديهم.
احتلت اإ�سرائيل ال�سفة الغربية والقد�س ال�سرقية عام 
1967، و�سمت ال�سطر ال�سرقي يف خطوة مل يعرتف 
بها املجتمع الدويل الذي مل يعرتف كذلك يف 1980 

باإعالن القد�س املوحدة عا�سمة الإ�سرائيل.
واحتلت الق�سيتان العناوين يف ا�سرائيل الثالثاء بينما 
ا�سرائيل  من  لكل  ترامب  ل��زي��ارة  التح�سريات  جت��ري 
اأيار  23 من  22 و  الفل�سطينية املحتلة يف  واالأرا���س��ي 

مايو.
ال�سفارة  بنقل  ترامب  تعهد  االنتخابية،  حملته  خالل 
االأمريكية من تل ابيب اىل القد�س واالعرتاف باملدينة 

عا�سمة موحدة لدولة اإ�سرائيل .
ويبدو ان ترامب تراجع عن موقفه حول نقل ال�سفارة، 

اإذ مل تتخذ وا�سنطن اي خطوة بهذا ال�سان حتى االن.
ويعار�س الفل�سطينيون والعرب هذه اخلطوة التي حذر 

املجتمع الدويل من اأنها قد ت�سعل ا�سطرابات جديدة.
قانونا   1995 ع���ام  يف  االم���ريك���ي  ال��ك��ون��غ��ر���س  واأق�����ّر 
لدولة  بالقد�س كعا�سمة  االع��رتاف  ين�س على وجوب 
اىل  االمريكية  ال�سفارة  نقل  يتوجب  وان��ه   ، اإ�سرائيل 
 .1999 مايو  اأي��ار  من   31 اق�ساه  موعد  يف  القد�س 
ب�سورة  االأمريكيون  الروؤ�ساء  يقوم  احلني،  ذلك  ومنذ 

منتظمة، مرتني �سنويا، بتاأجيل نقل ال�سفارة.
1995، تقول  ال�����س��ادر ع���ام  ال��ق��ان��ون  ول��ك��ن مب��وج��ب 
عا�سمة  ه��ي  القد�س  ان  الر�سمية  االأم��ريك��ي��ة  االأوراق 

ا�سرائيل.
االأمريكية  ن��ي��وز  فوك�س  ق��ن��اة  يف  يعمل  �سحايف  وك��ت��ب 
االث��ن��ني يف ت��غ��ري��دة ع��ر ت��وي��رت ان ك��اف��ة م�����س��ادره يف 
بنيامني  اال�سرائيلي  ال��وزراء  رئي�س  ان  قالت  وا�سنطن 
ما  االن،  ال�سفارة  نقل  عدم  ترامب  من  طلب  نتانياهو 

دفع نتانياهو اىل ا�سدار بيان تكذيب.
اي�سا بخطوة غري م�سبوقة عر  نتانياهو  وقام مكتب 
وبني  بينه  اأح��ادي��ث خا�سة جمعت  ن�سر مقتطفات من 
�سباط فراير  وا�سنطن يف  اىل  زي��ارت��ه  خ��الل  ت��رام��ب 
املا�سي. ومن املقتطفات التي مت ن�سرها يف البيان م�ساء 
االثنني “�سئل رئي�س الوزراء خالل ماأدبة الغداء التي 
اأقيمت يف البيت االأبي�س عن هذه الق�سية واأو�سح باأن 
املنطقة،  يف  ال��دم��اء  �سفك  اإىل  ي��وؤدي  لن  ال�سفارة  نقل 

خالفا ملحاوالت تخويف الرئي�س ترامب«.
وال ت��وج��د ���س��ف��ارة اأي دول���ة ل��ه��ا ع��الق��ة ب��اإ���س��رائ��ي��ل يف 
ال�سفارة  نقل  الفل�سطينيون  ويعتر  ح��ال��ي��ا.  ال��ق��د���س 

اعرتافا باحتالل ا�سرائيل للقد�س.
وم�����س��اء االث���ن���ني، ق��ال��ت ال��ق��ن��اة ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة الثانية 
خالل  ان��ه  اإ�سرائيلية  م�����س��ادر  ع��ن  نقال  اال�سرائيلية 

ميلكون القدرة بعد، اإال اأنه بالتاأكيد لديهم النية للقيام 
بذلك. واأو�سح اأن على الدول اأن تكون م�ستعدة ملواجهة 
على  ح��ي��ث  ال��رق��م��ي،  امل��ج��ال  يف  امل�ستقبلية  ال��ت��ه��دي��دات 
القطاعني احلكومي واخلا�س العمل عن قرب معا، كونه 

املجال االأكر عر�سة للخطر.
واأو����س���ح ب��اح��ث��ون اأم��ن��ي��ون ام�����س ال��ث��الث��اء ي��ح��ق��ق��ون يف 
االأخرية،  االأي���ام  خ��الل  ح�سلت  التي  ال�سخمة  الهجمة 
اإىل ���س��الت حمتملة  ت��راج��ع��ت م�سريين  ت��ك��ون  ق��د  اأن��ه��ا 
لكوريا ال�سمالية بها.  ون�سر نيل ميهتا، خبري تكنولوجيا 
ُتظهر  معلوماتية  �سيفرات  “غوغل”،  ل��دى  املعلومات 
واناكراي وبني عمليات  ال�سبه بني فريو�س  اأوج��ه  بع�س 

قر�سنة ن�سبت اإىل كوريا ال�سمالية. 
“يوروبول”  اأو  اأ�سارت ال�سرطة االوروبية  ومن ناحيتها، 
ف الرقمي  اإىل اأن عدد عناوين بروتوكول انرتنت اأو املعِرّ
الأجهزة الكمبيوتر )اآي بي( التي تاأثرت حول العامل بلغ 
األف  ال�226  باملئة عن   38 بن�سبة  اأقل  اأي   ،163745

حالة التي مت ت�سجيلها االأحد.

ال��ق��د���س. وف��ري��دم��ان وه��و حم��ام واب���ن ح��اخ��ام، اأعرب 
حل  اىل  التو�سل  امكانية  م��ن  ال�سابق  يف  �سكوكه  ع��ن 
كما  الفل�سطيني-اال�سرائيلي،  لل�سراع  كحل  الدولتني 
يوؤيد نقل ال�سفارة االمريكية من تل ابيب اىل القد�س.

اجلدال  اىل  اوراق���ه  تقدمي  بعد  فريدمان  يتطرق  مل 
حول حائط املبكى ولكنه تعهد دعم دولة ا�سرائيل بكل 

الطرق املمكنة.
وقال فريدمان لريفلني اتعهد لك ببذل اق�سى جهدي 

لتعزيز وتقوية العالقة بني بلدينا العظيمني.
وا�سار فريدمان، الذي و�سل ام�س االأول االثنني وتوجه 
ان  موؤكدا  ترامب  اىل  القد�س،  املبكى يف  لزيارة حائط 
�سدر  ويف  ورا�سخ  ثابت  ا�سرائيل  بدولة  والتزامه  حبه 
االعرتاف  اىل  كله  العامل  ريفلني  دعا  بينما  اأولوياته. 

بالقد�س كعا�سمة ر�سمية لدولة اإ�سرائيل.
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :    254843بتاريخ :  2016/06/07
با�س��م : مذرز �سوي�س للتجارة

وعنوانه : �س ب : 113742 ،  هاتف: 042291020،  �س ب ، اأ ع م                         
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س
الواق�عة بالفئة   : 25

و�سف العالمة : هي عبارة كلمة Kids World  مكتوبة بطريقة مبتكرة وباللغة 
الالتينبة وباللون االأ�سود

اال�س��رتاطات   : دون �سرط
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة 
االقت�ساد والتجارة ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً 

من هذا االإعالن . 

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

ق�سم العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  264666  بتاريخ :  2016/12/13
با�س��م : ري�سوليت انرتنا�سيونال دي دبليو �سي )�س ذ م م(

وعنوانه : �س ب 40977، دبي، اأ ع م
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

وخ�سروات  ف��واك��ه  اللحم،  خال�سات  وال�سيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  واالأ���س��م��اك  اللحوم 
بال�سكر،  مطبوخة  وف��واك��ه  وم��رب��ي��ات  )جيلي(  ه��الم  وم��ط��ه��وة،  وجمففة  حمفوظة 

البي�س واللنب ومنتجات االألبان/ تالزيوت والدهون املعدة لالأكل
الواق�عة بالفئة   : 29

باللون  االأ�سود حتتها خط طويل  باللون  �سكل وردة  : هي عبارة عن  العالمة   و�سف 
االأ�سود مكتوب حتته كلمة foodline الالتينية وباللون االأ�سود.

اال�س��رتاطات   : دون �سرط
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة 
االقت�ساد والتجارة ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً 

من هذا االإعالن . 

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

ق�سم العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  264668  بتاريخ :  2016/12/13
با�س��م : ري�سوليت انرتنا�سيونال دي دبليو �سي )�س ذ م م(

وعنوانه : �س ب 40977، دبي، اأ ع م
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الدقيق  ال�سناعي،  وال��نب  وال�ساغو  والتابيوكا  واالأرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  النب 
وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة، 
ع�سل النحل والع�سل االأ�سود، اخلمرية و<رور اخلبازة، امللح واخلردل واخلل، البهارات 

والتوابل، الثلج.
الواق�عة بالفئة   : 30

باللون  االأ�سود حتتها خط طويل  باللون  �سكل وردة  : هي عبارة عن  العالمة   و�سف 
االأ�سود مكتوب حتته كلمة foodline الالتينية وباللون االأ�سود.

اال�س��رتاطات   : دون �سرط
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة 
االقت�ساد والتجارة ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً 

من هذا االإعالن . 

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

ق�سم العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
�سركة قرواين اند كو

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 93735                                
با�س��م: �س. فرينديل فود �س.م.م

وعنوانه: مار اليا�س – تلة اخلياط – 47 �سارع ر�سيد ر�سا – بناية مكحل – 
بريوت – لبنان

وامل�سجلة حتت رقم: )90973( بتاريخ: 2008/08/04
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف:  2017/04/29 وحتى تاريخ: 2027/04/29
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
�سركة قرواين اند كو

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 93734                                
با�س��م: �س. فرينديل فود �س.م.م

وعنوانه: مار اليا�س – تلة اخلياط – 47 �سارع ر�سيد ر�سا – بناية مكحل – 
بريوت – لبنان

وامل�سجلة حتت رقم: )90972( بتاريخ: 2008/08/04
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف:  2017/04/29 وحتى تاريخ: 2027/04/29
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
�سركة قرواين اند كو

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 93736                                
با�س��م: �س. فرينديل فود �س.م.م

وعنوانه: مار اليا�س – تلة اخلياط – 47 �سارع ر�سيد ر�سا – بناية مكحل – 
بريوت – لبنان

وامل�سجلة حتت رقم: )90974( بتاريخ: 2008/08/04
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف:  2017/04/29 وحتى تاريخ: 2027/04/29
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
�سركة قرواين اند كو

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 93739                                
با�س��م: �س. فرينديل فود �س.م.م

وعنوانه: مار اليا�س – تلة اخلياط – 47 �سارع ر�سيد ر�سا – بناية مكحل – 
بريوت – لبنان

وامل�سجلة حتت رقم: )90977( بتاريخ: 2008/08/04
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف:  2017/04/29 وحتى تاريخ: 2027/04/29
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
�سركة قرواين اند كو

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 93738                                
با�س��م: �س. فرينديل فود �س.م.م

وعنوانه: مار اليا�س – تلة اخلياط – 47 �سارع ر�سيد ر�سا – بناية مكحل – 
بريوت – لبنان

وامل�سجلة حتت رقم: )90976( بتاريخ: 2008/08/04
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف:  2017/04/29 وحتى تاريخ: 2027/04/29
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم :  264659  بتاريخ :  2016/12/13
با�س��م : �سركة �سنكر التجارية )�س ذ م م(                                              

وعنوانه : �س ب:713   دبي، اأ ع م
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

البرية )�سراب ال�سعري( واملياه املعدنية والغازية وغريها من امل�سروبات غري الكحولية، 
مروبات م�ستخل�سة من الفواكه وع�سائر الفواكه، �سراب وم�ستح�سرات اأخرى

الواق�عة بالفئة   : 32
و�سف العالمة  : هي عبارة عن كلمةDING DONG  مكتوبة باللغة اجنليزي  

بطريقة مبتكرة و باللون االأ�سود و االأبي�س
اال�س��رتاطات   : دون �سرط

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة 
االقت�ساد والتجارة ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً 

من هذا االإعالن . 

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

ق�سم العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك:
بن�سر جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم:20419
با�س��م:م�سنع انكور االيد ذ.م.م

وعنوانه:�س.ب:21152
بتاريخ:2000/1/12  وامل�سجلة حتت الرقم:23080 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتبارا من 
تاريخ انتهاء احلماية يف:2017/2/24 وحتى تاريخ:2027/2/24

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
املالك:رويال براند كوربوري�سن �س.ذ.م.م

MAKAN:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم:270664       بتاريخ:2017/3/30 م
با�س��م:مقهى �سول فومي

وعنوانه:دبي االمارات العربية املتحدة �سندوق الريد: 33420 
االقامة  ترتيب  وال�سراب  بالطعام  التزويد  خدمات  بالفئة:43  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 

املوؤقتة. 
باحرف  مميزة  بطريقة  االزرق  باللون  مكتوبة   MAKAN كلمة  من  العالمة  العالمة:تتكون  و�سف 
واالبي�س  واال�سفر  االزرق  بالوان  زخ��ارف  عليهما  متال�سقني  ج�سرين  �سكل  على  ر�سمة  وفوقها  التينية 

واالخ�سر وكما يظهر بال�سكل. 
اال�سرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك:
بن�سر جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم:94009
با�س��م:م�سنع اخلليج لالأ�سباغ واملواد الال�سقة

وعنوانه:االمارات العربية املتحدة العني �س.ب:15381
بتاريخ:2017/05/09  وامل�سجلة حتت الرقم:101184 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتبارا من 
تاريخ انتهاء احلماية يف:2017/05/01 وحتى تاريخ:2027/04/30
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
�سركة قرواين اند كو

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 93737                                
با�س��م: �س. فرينديل فود �س.م.م

وعنوانه: مار اليا�س – تلة اخلياط – 47 �سارع ر�سيد ر�سا – بناية مكحل – 
بريوت – لبنان

وامل�سجلة حتت رقم: )90975( بتاريخ: 2008/08/04
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف:  2017/04/29 وحتى تاريخ: 2027/04/29
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022 العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02336/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/01663/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : عبداهلل احمد يو�سف علي ال�سايغ 
جمهول حمل االقامة 

حيث تقدم طالب التنفيذ : مي للعقارات - �س ذ م م  
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:

املوؤجرة وت�سليمها للمدعية خالية من  العني  املدعي عليه باخالء  ال��زام   -1
�سواغلها

2- وال���زام امل��دع��ي عليه ب��ان ي���وؤدي للمدعية م��ت��اأخ��رات ب��دال االي��ج��ار مبلغ 
من  ي�ستجد  ما  مع   2017/2/15 اىل   2016/9/1 من  للفرتة  دره��م   43.560

قيمة ايجارية حتى االخالء التام بواقع اجرة �سنوية 95.000 درهم. 
3- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

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

اتخاذ االجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02335/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/08408/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �سده : جمعة �سامل علي �سامل معال 
جمهول حمل االقامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : ال�سويب للعقارات - �س ذ م م   
 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي باالتي:

1- الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره 15675  درهم كقيمة ايجارية للفرتة 
من 2016/5/1 حتى 2016/10/30 والزام املدعي عليه ما ي�ستجد من قيمة 
ايجارية حتى تاريخ االخالء الفعلي والزام املدعي عليه بت�سليم املدعية براءة 

ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي 
 2- الزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره 1000 درهم غرامة ارجتاع �سيك واحد

3- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 
لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من 
يتم  �سوف  املبينة  املهلة  التنفيذ خالل  امتناعكم عن  الن�سر ويف حال  تاريخ 

اتخاذ االجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   

) اعالن حكم  بالن�سر(
يف الدعوى رقم 02027872017  ايجارات

اىل املحكوم عليه / فادى نبيل ندم 
مبا اأن املحكوم له / ق�سر امللوك للعقارات �س.م.خ 

قد ا�ستح�سل على حكم مبثابة احل�سورى �سدكم بتاريخ 2017/05/09  فى الدعوى 
بعاليه بالزامكم 

( كقيمة  دره��م  وق��دره )7733  للمدعى مبلغ  ي��وؤدى  ب��اأن  املدعى عليه  بالزام   : اأوال 
ايجارية من تاريخ انتهاء العقد 2017/02/01 وحتى تاريخ االخالء الفعلى بتاريخ 

2017/03/18 بواقع )58000( �سنويا 
 ثانيا: بالزام املدعي عليه باأن يوؤدى مبلغ وقدره )1160 درهم ( غرامة ارجتاع �سيك االيجار 
ثالثا: الزام املدعى عليه باأن يوؤدى للمدعية مبلغ وقدره )562 درهم ( قيمة فاتورة 

هيئة الكهرباء واملياه 
رابعا: الزام املدعى عليه باأن يوؤدى مبلغ وقدره )5800 درهم ( غرامة تعوي�سية عن 

التاأخري فى ال�سداد 
خام�سا: الزام املدعى عليه بامل�سروفات والر�سوم

وحيث ان القانون قد الزم باأعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من الطعن 
املواعيد  يف  عليه  الطعن  ع��دم  حالة  نهائي  لي�سبح  متهيدا  باحلكم  نعلنكم  لذلك 

القانويية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   

) اعالن حكم بالن�سر(
فى الدعوى رقم 02023272017  ايجارات

اىل املحكوم عليه / ا�سون كري�سان خورانا
حميد   / وال�سيخ  ����س.م.خ  للعقارات  امللوك  ق�سر   / له  املحكوم  اأن  مبا 

اأحمد را�سد املعال 
قد ا�ستح�سل على حكم مبثابة احل�سورى �سدكم بتاريخ 2017/04/11  

فى الدعوى بعاليه بالزامكم 
القيمة االيجارية من تاريخ  ي��وؤدى مبلغ 4355 درهم متثل  باأن   : اأوال 

2017/01/01 حتى 2017/01/08 
ثانيا: باأن يوؤدى مبلغ 8577 درهم قيمة اأعمال ال�سيانة مع قيمة اأيام 

التنفيذ 
ثالثا : الزام املدعى عليه بامل�سروفات والر�سوم 

للمحكوم عليه  الغيابي  احل��ك��م  ب��اأع��الن  ال���زم  ق��د  ال��ق��ان��ون  ان  وح��ي��ث 
ليمكنه من الطعن لذلك نعلنكم باحلكم متهيدا لي�سبح نهائي حالة 

عدم الطعن عليه يف املواعيد القانويية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/03112/2017 / �سكني  
اىل املدعى عليه : �سركة هرديب للتجارة العامة  - ذ م م  

مبا اأن املدعي : عبداهلل قرقا�س للعقارات    
 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/03112/2017/�سكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - مطالبة مالية 
اخالء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �سداد االأجرة للماأجور للفرتة من 2016/7/15  
اخطاره  �سداده رغم  درهم وميتنع عن  بذمته مبلغ 39000  حتى 2016/10/31  فرت�سد 

بال�سداد او االإخالء يف 2017/2/21
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعى عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2016/7/15 

وحتى 2016/10/31 و رغم اخطاره يف 2017/2/21  ميتنع عن ال�سداد.
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه والبد من 

تطهري املاأجور من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

املوافق  االح��د  ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  اإع���ادة  الق�سائية  اللجنة  وق���ررت 
االإبتدائية  بالدائرة  الثالثة(  الق�سائية )اللجنة  اللجنة  امام  ال�ساعة 3.00م   2017/5/21
بتق�سري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  االإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�س 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  الن�سر.  تاريخ  من  اي��ام  ثالثة  اىل  امل�سافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12022 بتاريخ 2017/5/17   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 44/2017   اإغفال اإيجارات   
اىل املدعى عليهم : 1- الكردي لالأعمال الفنية - �س ذ م م 

2( يو�سف �سعيد عبداهلل ابراهيم   
مبا اأن املدعي : 1( �سنتيمرت كيوب للعقارات - �س ذ م م 

علي نا�سر عبداهلل العوي�س 
بالدعوى رقم  ال�سادر  اغفال يف حكم  ت�سجيل دعوى  بتاريخ 2017/5/16  مت 
02063902016 ايجارات �سد املدعي عليهم اعاله ، وملا كان اعالن احل�سور قد 
مت بطريق الن�سر يف مرحلة الدعوى االبتدائية ، عليه باعالن باملدعي عليهم 

للح�سور يف اجلل�سة بالدعوى اغفال عن طريق الن�سر. 
قررت اللجنة الق�سائية اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم االربعاء  املوافق 
2017/5/24 ال�ساعة 3.00م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة اخلام�سة( بالدائرة 
 ، الدعوى  لنظر  االإيجارية  املنازعات  ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة  االإبتدائية 
وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر. فاأنت مكلف 

باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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عربي ودويل
ت�ن�س: التمديد جمددًا يف حالة الط�ارئ

•• الفجر – تون�س - خا�س

   قرر الرئي�س التون�سي الباجي قائد ال�سب�سي التمديد جمددا يف حالة الطوارئ بكامل تراب 
الت�ساور مع رئي�سي احلكومة يو�سف  الثالثاء وذلك بعد  اأم�س  ابتداء من يوم  البالد ملدة �سهر 

ال�ساهد وجمل�س نواب ال�سعب حممد النا�سر.
وقال الناطق الر�سمي برئا�سة اجلمهورية ر�سا بوقزي اإن الو�سع االأمني يف حت�سن مطرد واإن 
مقت�سيات العمل االأمني والع�سكري ال�سيما يف جمال مقاومة االإرهاب تتطلب التمديد يف حالة 

الطوارئ لفرتة اخرى.
وكان الرئي�س التون�سي قد مدد يف حالة الطوارئ ملدة ثالثة اأ�سهر ابتداء من يوم 16 فراير 
ويذكر اأنه مت االإعالن عن حالة الطوارئ ملدة �سهر يف 24 نوفمر 2015، على اإثر   .2017
التفجري االإرهابي الذي ا�ستهدف حافلة الأعوان االأمن الرئا�سي و�سط العا�سمة، مما اأ�سفر عن 

�سقوط ما ال يقل عن ثالثني عونا، بني �سهيد وجريح.

اإخالء �سالة يف مطار بربلني ب�سبب غاز 
•• برلني-رويرتز:

قالت الهيئة امل�سغلة ملطار �سونفيلد يف برلني ام�س اإنه مت اإخالء �سالة باملطار 
بعد انت�سار ما ي�ستبه اأنه غاز م�سيل للدموع بها واإنه مل تقع اأي اإ�سابات.

اأن��ه غاز م�سيل  اإخ��الء ال�سالة د ب�سبب ما ي�ستبه  وق��ال املطار على تويرت مت 
اإع��ادة فتح  اإنه جرت  املبنى. وقال الحقا  بتهوية  االإطفاء  للدموع. تقوم فرق 
برغم  رح��الت  اأي  اإلغاء  يتم  ومل  جرينت�س  بتوقيت   1300 ال�ساعة  ال�سالة 
ت��اأث��روا يف  ال��ت��اأخ��ريات. وك��ان رك��اب يف مطار هامبورج  احتمال ح��دوث بع�س 
وقت �سابق من العام اجلاري بت�سرب مادة كيماوية عر نظام تكييف الهواء. 
وقال م�سوؤولو اإدارة االإطفاء يف ذلك احلني اإنهم ي�ستبهون يف اأن �سخ�سا ما قام 
بر�س رذاذ الفلفل. ويقع مطار �سونفيلد اإىل اجلنوب ال�سرقي من برلني وهو 
ثاين اأكر مطار يف املدينة بعد تيجيل. ويخدم مطار �سونفيلد ب�سكل اأ�سا�سي 

�سركات رحالت منخف�سة التكلفة منها اإيزي جيت وريان اإير.

•• الفجر – خرية ال�شيباين
   با�ستقبالها ام�ص الأول الثنني يف برلني اإميانويل 
ماكرون، تكون اأجنيال مريكل مع رئي�سها الفرن�سي 
ما  منذ  انُتخبت  التي  مريكل،  وامل�ست�سارة  الرابع. 
يقارب اثني ع�سر عاما، واملرت�سحة لولية رابعة، 
التحّم�ص لأوروبــا، ول  مل تكن يف الأ�سل، �سديدة 
كانت  وامنا  -الأملاين،  الفرن�سي  املحرك  اأن�سار  من 
مواقفها اأكرث اأطل�سية. عام 2003، ايدت التدخل 
الأمريكي يف العراق، اأو، قبل انتخابها عام 2005، 
كانت تتطلع اىل بريطانيا، الأقرب اإىل قناعاتها 
الفرن�سية- ف�سائل  اىل  حتولت  ثم  الليربالية. 

الأملانية.. فاأملانيا ترف�ص التفّرد بالزعامة.

مريكل �سرياك
ع����ن����دم����ا ان����ُت����خ����ب����ت م�����ريك�����ل يف 
ج���اك  ك������ان   ،2005 ���س��ب��ت��م��ر 
نهاية واليته  �سرياك يقرتب من 
اأوروب�������ا �سربة  وت��ل��ق��ت  ال��ث��ان��ي��ة، 
م�سودة  فرن�سا  رف�����س��ت  ق��ا���س��ي��ة: 
 23 ا���س��ت��ف��ت��اء. يف  ال���د����س���ت���ور يف 
نوفمر، وغداة تن�سيبها الر�سمي 
باري�س  من قبل الرملان، اختارت 
كاأول زيارة دولية. وامام الرئي�س 
“روح  اىل  دع�������ت  ال����ف����رن���������س����ي، 
ووعدت مبوا�سلة  اال�ستمرارية”، 
ال��ت��ي اقامها  ب��ال���س��ه��امي  ل��ق��اءات 
ج��اك ���س��رياك وغ��ريه��ارد �سرودر 
2001 حل��ّل اخلالفات بني  ع��ام 

فرن�سا واأملانيا.
ن��ي�����س، ق��ب��ل ذل����ك بعام،      ق��م��ة 
البلدين.  ب��ني  م��واج��ه��ة  اإىل  اأدت 
بني  لالأ�سوات  اجلديد  فالتوزيع 
ال���دول داخ���ل االحت���اد االأوروب����ي، 
والذي كان ل�سالح اأملانيا املوحدة، 
�سكل م�سكلة بالن�سبة لفرن�سا. ثم 
اأ�سبح �سرياك و�سرودر �سديقني، 
�سيا�ساتهما  ات���ب���ع���ت  وان  ح���ت���ى 
اأمل���ان���ي���ا،  م�������س���ارات خم��ت��ل��ف��ة: يف 
اجندة  تنفيذ  يف  امل�ست�سار  ���س��رع 
كانت  ف��رن�����س��ا  ويف   ،2010 ع���ام 
االإ���س��الح��ات خ��ج��ول��ة. وق���د اكد 
����س���رياك الأجن���ي���ال مريكل  ج����اك 
اأوروب�����ا  ان   ،2005 ن��وف��م��ر  يف 
يجب  اف�سل،  ب�سكل  تعمل  “لكي 
اأملانيا  تت�سمن حمورا فرن�سيا  اأن 

�سلبا حقا«.
للم�ست�سارة  ال��وق��ت  يت�سع  ومل    
�سرياك،  بجاك  عالقتها  لتعميق 
تقبيل  �����س����ور  ظ���ل���ت  وان  ح���ت���ى 

الرئي�س ليدها خالدة.

مريكل و�ساركوزي
بعد   ،2007 م�����اي�����و   16 يف 
اأدائ������ه اليمني  وق����ت ق�����س��ري م���ن 
طار  ل��ل��ب��الد،  رئي�سا  ال��د���س��ت��وري��ة 
نيكوال �ساركوزي اىل برلني. كان 
يعرف اأجنيال مريكل من قبل، اذ 
�سبق ان التقاها ر�سميا، على غرار 
رويال،  �سيغولني  مناف�سته حينها 

خالل احلملة االنتخابية.
   و����س���ل ال��رئ��ي�����س اجل���دي���د اىل 
متناق�سة.  ب�سمعة  متّوجا  املانيا 
بعبارات  العام  الراي  اأغ�سب  فقد 
التي  ف���رن�������س���ا،  ح������ول  خ���ط���اب���ي���ة 
اإال  ال���ن���ه���ائ���ي،  ت���خ���رتع احل����ل  مل 
اي�سا.  ُت���غ���ري  ل��ل��ف��ع��ل  ارادت������ه  ان 
توليت  حاملا  برلني  اىل  بقدومي 
القيام  ف��ق��ط  اأرد  مل  م��ن�����س��ب��ي، 
بلفتة رمزية، وامنا اأردت اأن اأعّر 
يف  ف���ورا  ن�سرع  اأن  يف  رغبتي  ع��ن 
امل�ست�سارة.  خماطبا  ق��ال  العمل، 

الت�سامن  م���ق���اب���ل  اال����س���ت���ق���رار 
االقت�سادي  الثقل  ذات  االأمل����اين، 

الكبري لالحتاد.

مريكل هولند
املر�سح  ان���ُت���خ���ب   ،2012 ع�����ام 
اال�سرتاكي فران�سوا هوالند على 
وعد: اإعادة توجيه اأوروبا، وو�سع 
ح���د ل�����س��ي��ا���س��ات ال��ت��ق�����س��ف. لكن 
اأن يذهب  اأجنيال مريكل رف�ست 
ال�سعب  ال��ت��ف��او���س  مت  م���ا  ه��ب��اء 
ب�������س���اأن���ه ط��ي��ل��ة اأ�����س����ه����ر. وخ����الل 
رف�ست  االن���ت���خ���اب���ي���ة،  احل���م���ل���ة 
دعما  معلنة  برلني،  يف  ا�ستقباله 
 15 ���س��ارك��وزي.  لنيكوال  ر�سميا 
مرة  الأول  التقت   ،2012 م��اي��و 

حماورها اجلديد.
���س��ي��ئ��ة: تاأخر  ال��ب��داي��ة      ك��ان��ت 
و���س��ول ف��ران�����س��وا ه��والن��د ب�سبب 
�ساعقة  اىل  ط���ائ���رت���ه  ت���ع���ر����س 
لتغيري  ال�����ع�����ودة  ع���ل���ى  اج����رت����ه 
االأوىل  خطواته  وكانت  الطائرة. 
مرتددة على ال�سجاد االحمر وكان 

على اأجنيال مريكل توجيهه.
الرئي�س  اأخ��ره��ا  مكتبها،  يف      
اإع��ادة التوازن  الفرن�سي انه يريد 
االأملانية  الفرن�سية  العالقات  اإىل 
التي تظهر يف اأوروبا مبثابة مركز 
يريد  ك���ان  ل��ق��د  واالدارة.  احل��ك��م 
اأجنيال  ���س��ل��ط��ة  ع��ل��ى  االل���ت���ف���اف 
�سغط  اج����ره����ا  ال����ت����ي  م����ريك����ل 
اي��ط��ال��ي��ا وا���س��ب��ان��ي��ا ع��ل��ى تقدمي 
تنازالت يف قمة االحتاد االأوروبي 

يف يونيو.
   ولكن يف النهاية فران�سوا هوالند 
ه���و ال�����ذي ت���راج���ع و����س���ادق على 
على  م�سجال  اال���س��ت��ق��رار،  ميثاق 
باملائة.   3 العجز  �سقف  الرخامة 
ال�سخ�سية  ال��ع��الق��ة  وحت�����س��ن��ت 
بني مريكل وهوالند الحقا، رغم 
امليزانية  يف  ال��ع��ج��ز  ا���س��ت��م��رار  ان 

الفرن�سية اأثقل تعاونهما.
قربتهما،  اأح�������داث  ط������راأت  ث���م    
ي��ن��اي��ر عام  ب���اري�������س يف  ه��ج��م��ات 
االأوكرانية حيث  االأزمة   ،2015
تفاو�سا معا مع فالدميري بوتني 
 ،2015 يوليو  ويف  اتفاق.  ب�ساأن 
واج��ه��ا خطر خ���روج ال��ي��ون��ان من 
ال��ذي ك�سف عن  ال��ي��ورو،  منطقة 
خ���الف���ات ب��ي��ن��ه��م��ا، وخ����الل اأزم���ة 
اأمل��ان��ي��ا نف�سها  ال��الج��ئ��ني، وج���دت 

وحيدة.
 ويف نهاية والية فران�سوا هوالند، 
ع��ل��ى االختالل  ال��ق�����س��اء  ي��ت��م  مل 
بني فرن�سا واأملانيا، وتبدو اأجنيال 
م����ريك����ل ال���زع���ي���م���ة االأوروب������ي������ة 

الرئي�سية.
عن لوفيغارو الفرن�سية

كان نيكوال �ساركوزي يريد اخراج 
اأوروبا من ال�سلل. 

   اث��ر ف�سل ال��د���س��ت��ور االأوروب����ي، 
وعد حماوريه االملان باأّن املعاهدة 
اجلديدة التي �سترم، لن تخ�سع 

امل�ست�سارة  ������س�����ارك�����وزي  وح������ث 
ع���ل���ى ال���ت���ح���رك وال���ت���ف���اع���ل. انه 
الزعيمان  “مريكوزي”.  زم���ن 
يتقدمان ملتحمني لفر�س قواعد 
جديدة على االأوروبيني - معاهدة 

الفرن�سية االأملانية بالتقدم باأوروبا 
العالقات  ان  غ���ري  االأم�������ام،  اإىل 

تعقدت ب�سرعة كبرية.
   بعد ب�سعة اأ�سهر، غ�سب نيكوال 
�ساركوزي من وزير املالية االأملاين 

لال�ستفتاء.  ع��ل��ي��ه��ا  امل�������س���ادق���ة 
اطماأنت اأملانيا، التي تتوىل رئا�سة 
ومتنت  حينها.  االأوروب���ي  املجل�س 
ل�سريكها اجلديد  اجنيال مريكل 
ال�سداقة  م���ع���ج���زة  ت�����س��م��ح  ان 

امتعا�سها.  تخف  ومل  الفرن�سي 
االقت�سادية،  االأزم�����ة  ج����اءت  ث��م 
م��ريك��ل ونيكوال  وك��ان��ت اجن��ي��ال 
االمامية  اخلطوط  يف  �ساركوزي 
اليورو.  ان��ه��ي��ار  ل��ت��ف��ادي  للجبهة 

انتقد  ال�����ذي  ���س��ت��اي��ن��روك،  ب���ري 
حلكومته.  االأوىل  االج���������راءات 
“من هو هذا االحمق البدين ...؟ 
اأجنيال  ف��وج��ئ��ت  ال��رئ��ي�����س.  ق���ال 
الرئي�س  ب�����س��ل��وك  اأي�����س��ا  م��ريك��ل 

ماكرون رابع الروؤ�ساء الفرن�سيني زمن مريكل

هولند مريكل.. قربت بينهما االزمات ولكن

اوروبا يف قلب املحور الفرن�سي االوروبي توافقا وخالفا

مريكل �ساركوزي.. من التوتر اىل االن�سجام

مل يت�سع ال�قت للم�ست�سارة حتى تعّمق عالقتها بجاك �سرياك حتى وان ظلت �س�ر تقبيله ليدها خالدة  

زيجة يحكمها املّد واجلزر:

�سرياك، �سارك�زي، ه�لند، ماكرون: روؤ�ساء مريكل..!
 الأزمة القت�سادية عمقت العالقة بني مريكل و�ساركوزي حيث عمال معا لتفادي اإنهيار اليورو 

ــــــة  ولي ــــة  ــــاي ــــه ن يف 
الق�ساء  يتم  مل  هولند 
ــــالل بني  ــــت عـــلـــى الخ
وتبدو واأملــانــيــا  فرن�سا 

مـــــــريكـــــــل زعــــيــــمــــة 
اأوروبـــــــــا الــرئــيــ�ــســيــة

اليمني الفرن�سي ي�اجه ت�ستتا يف �سف�فه  اأوكرانيا حتجب م�اقع وخدمات الكرتونية رو�سية 
•• باري�س-رويرتز:

الرئي�سي يف فرن�سا  املحافظ  رئي�س ح��زب اجلمهوريني وه��و احل��زب  ت��راأ 
ام�س الثالثاء من زميله اإدوار فيليب لقبوله ت�سكيل اأول حكومة يف عهد 

الرئي�س الو�سطي اإميانويل ماكرون.
)ب����ي.اإف.اإم(  قناة  على  اجلمهوريني  ح��زب  رئي�س  ب���اروان  فران�سوا  وق��ال 

التلفزيونية اإن فيليب اأقدم على خيار لي�س بخيارنا.
وجاء ت�سريح باروان بينما ي�ستعد ماكرون لت�سمية باقي اأع�ساء حكومته 

يف وقت الحق اأم�س الثالثاء.
ويعاين حزب اجلمهوريني من ت�ستت �سفوفه جراء �سيا�سة فرق ت�سد التي 
يتبعها ماكرون. وكان الرئي�س الفرن�سي اجلديد قد كلف فيليب، وهو نائب 

•• كييف-اأ ف ب:

املتهمة من قبل كييف بدعم  اأوكرانيا ام�س عقوبات جديدة على رو�سيا  فر�ست 
ح��رك��ة ال��ت��م��رد االن��ف�����س��ال��ي��ة يف ���س��رق اوك��ران��ي��ا، ع��ر ح��ج��ب ع���دد م��ن خدمات 
االنرتنت الرائجة وتقدمها �سركات رو�سية. و�سارع الكرملني اىل التنديد بقرار 
غري ودي ويتعار�س مع م�سالح ال�سعب االوكراين. والقرار ال�سادر عن الرئا�سة 
االإعالمية  احل��رب  واي�سا  البلدين  بني  االقت�سادية  احل��رب  ي�سعد  االوكرانية 
الدائرة بني مو�سكو وكييف منذ �سم رو�سيا �سبه جزيرة القرم االأوكرانية يف اآذار 
2014 وما اعقبه من نزاع يف ال�سرق مع االنف�ساليني املوالني ملو�سكو.  مار�س 
وا�ستهدفت االجراءات التي وردت يف مر�سوم ن�سر على موقع الرئا�سة االأوكرانية 
خ�سو�سا �سبكات التوا�سل االجتماعي يف-كونتاتكي التي تو�سف يف بع�س االأحيان 

من التيار املعتدل يف حزب اجلمهوريني، اأم�س االثنني بت�سكيل اأول حكومة 
له يف خطوة تهدف اإىل تعزيز جاذبيته ال�سيا�سية واإ�سعاف خ�سومه قبيل 

االنتخابات الرملانية يف يونيو حزيران.
كما ان�سم عدد من النواب اال�سرتاكيني يف الرملان اإىل مع�سكر ماكرون. 
واأ�سدر 21 نائبا عن حزب اجلمهوريني باالإ�سافة اإىل �سخ�سيات لها ثقلها 
فيه ووزراء �سابقني بيانا م�سرتكا اأم�س حثوا فيه احلزب على الرد بايجابية 

على يد الرئي�س املمدودة.
ليح�سد  ح��زي��ران  يونيو  يف  الت�سريعية  االنتخابات  اإىل  م��اك��رون  ويتطلع 
مع حزبه جمهورية اإىل االأمام االأغلبية التي يحتاجها يف الرملان لتمرير 
اإىل خف�س االإنفاق احلكومي وتعزيز اال�ستثمارات وخلق  الهادفة  خططه 

فر�س عمل بعد �سنوات من الوهن االقت�سادي.

بفي�سبوك الرو�سي وينتمي اإليها اأكر من 15 مليون م�ستخدم اأوكراين و�سبكة 
الرو�سي  امللياردير  عليها  يهيمن  �سركات  وكلها  ميل.رو  وبوابة  اودنوكال�سنيكي 
علي�سري عثمانوف. كما ت�ستهدف هذه العقوبات جمموعة يانديك�س املدرجة يف 
بور�سة نيويورك ويحظى حمرك بحثها ب�سعبية كبرية وطور عددا من اخلدمات 
املواقع بل قررت  ال�سحافية واملتعلقة باخلرائط. ومل تكتف كييف بحجب هذه 
جتميد موجوداتها يف اأوكرانيا واحلد من عملياتها التجارية واملالية. وت�ستهدف 
اجراءات الرئي�س برتو بورو�سنكو اي�سا خمترات مكافحة الفريو�سات املعلوماتية 
ان  بي�سكوف  دمي��رتي  الكرملني  با�سم  الناطق  ق��ال  مو�سكو  ويف  كا�سبري�سكي. 
�سيا�سة غري  الرئي�س االوك��راين ت�سكل دليال جديدا على  اعلنها  التي  العقوبات 
ودي��ة وق�سرية النظر حيال رو�سيا، ق��رار جديد بعد عدة ق��رارات تنتهك حقوق 

االوكرانيني يف االطالع وت�سيء اىل م�سالح ال�سعب االوكراين.
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اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودع��ة بال�رقم  : 110763

ب�اإ�س��م : �سان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا- كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.

بتاريخ : 2010/08/24 وامل�س�جلة حتت رقم : 107217 
الفئة : 8

اأ�س�لحة بي�ساء ، اأدوات حالقة ،  املنتجات : عدد واأدوات يدوية )تدار باليد( ، اأدوات قطع )ال�س�وك وال�سكاكني واملالعق( ، 
مق�سات �س�عر اللحى ، فتاحات للقوارير ، فتاحات غري كهربائية للعلب ، علب ماكينات احلالقة ، قرا�سات الب�س�رة امليتة 
، مالقط الب�سرة امليتة ، قطاعات ، اأدوات قطع )تدار باليد( ، اأدوات لت�سفية ال�س�وائل )عدد يدوية( ، اأدوات الإزالة ال�سعر 
، اأدوات نق�س )عدد يدوية( ، مقلمات اأظافر )كهربائية اأو غري كهربائية( ، كما�س�ات م�س�امري ، ملمعات اأظافر )كهربائية 
اأو غري كهربائية( ، �سوك ، عدد احلدائق )تدار باليد( ، جمزات �سعر احليوانات )عدد يدوية( ، مق�سات �سعر لال�ستعمال 
ال�س�خ�سي ، اأدوات يدوية غري كهربائية لتجعيد ال�سعر ، مالقط الإزالة ال�سعر ، معاول لقطع اجلليد ، منا�سري املنحنيات 
، �سكاكني )الواردة فقط يف الفئة 8( ، جمزات ع�سب )عدد يدوية( ، م�ساحذ جلدية ، رافعات تدار باليد لل�س�يارات ، مبارد 
اأظافر ، مبارد كهربائية لالأظافر ، كما�س�ات م�س�امري )عدد يدوية( ، مبارد اإبرية ، م�س�لكات اخليوط يف االبر ، مثاقب ترقيم 
، ك�سارات جوز لي�س�ت من معادن نفي�س�ة ، فتاحات املحار ، اأطقم العناية باأظافر القدمني )بيديكري( ، عدد اإبادة طفيليات 
 ، ، مق�سات  كهربائية  او غري  كهربائية  ماكينات حالقة   ، لالأموا�س  م�س�احذ جلدية   ، ماكينات احلالقة  �سفرات   ، النبات 
، ر�س�ا�س�ات املبيدات احل�س�رية )عدد يدوية( ، مدقات ثقيلة )عدد يدوية( ، مالقط مكعبات  اأدوات �س�ن )�سحذ( ، مالعق 
ال�سكر ، اأدوات املائدة )�س�كاكني و�س�وك ومالعق( ، فتاحات غري كهربائية للعلب ، قطاعات غري كهربائية للحم وللخ�سار ، 
�س�كاكني اللحم واخل�سار ، ادوات تقطيع غري كهربائية للحم وللخ�سار ، م�س�رحات غري كهربائية للحم وللخ�سار واأجزائها 
علب   ، )مانيكري(  اليدين  باأظافر  العناية  اأطقم   ، ال�س�عر  لتجعيد  مالقط   ، �سعر  مكاوي   ، ح��واف  مق�سات   ، وملحقاتها 
كهربائية(  )غ��ري  جنب  م�س�رحات   ، كهربائية(  )غ��ري  بي�س  م�س�رحات   ، يدوية(  )ع��دد  مغارف   ، مالقط   ، احلالقة  اأدوات 
 ، و�س�وك ومالعق(  اأواين ف�سية وذهبية )�س�كاكني   ، الرمو�س  اأدوات جتعيد   ، ه��راوات   ، بيتزا )غري كهربائية(  ، قطاعات 

جميعها مت�سمنة يف الفئة )8( .
اال�سرتاطات:               

تاريخ  انت��هاء احلماية يف 2018/04/14 وحتى  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخرى  �س�نوات  املفعول ملدة ع�س�ر  نافذة  و�س�تظل احلماية 
2028/04/14
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اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودع��ة بال�رقم  : 111223

ب�اإ�س��م : �سان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا- كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.

بتاريخ : 2010/08/30 وامل�س�جلة حتت رقم : 107308 
الفئة : 14

ال��واردة يف فئات  اأو املطلية بها )غري  امل�سنوعة من معادن نفي�س�ة  النفي�س�ة وكل خليط منها واملنتجات  املعادن   : املنتجات 
اخرى( ، املجوهرات ، جموهرات مقلدة وحلي ، اأحجار كرمية ، اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة ، دبابي�س 
زمامات   ، نقدية  وقطع  ميداليات  حتديداً  م�س�كوكات   ، نقدية  قطع   ، �سغرية  حلي    ، �س�ل�س��لية  قالئد   ، )برو�س(  للزينة 
)مرابط( الأكمام القم�سان ، اأقراط ، خيوط ذهبية ، حلي من معادن نفي�س�ة ،  مواد من الذهب املقلد ، علب للمجوهرات 
، متاثيل ومتاثيل �سغرية  ، خوامت  ال�سرتة  دبابي�س لطية �سدر   ، دبابي�س )جموهرات(   ، ، قالئد  ، �سناديق للمجوهرات 
من املعادن النفي�س�ة ، م�س�ابك ربطات العنق ، �ساعات كبرية و�س�اعات واأجزائها وملحقاتها ، �س�يور �ساعات ، اأحزمة �ساعات 
، �سال�سل �ساعات ، علب �ساعات ، �ساعات توقيت ، حلي ، دبابي�س حلي ، دبابي�س ربطات العنق ، ميداليات ، حلقات للمفاتيح 
)حلي �سغرية و�س�ال�س�ل �سغرية( ، �سال�سل وعلب/حامالت للمفاتيح من معادن نفي�س�ة و/اأو اأحجار كرمية ، حلي متدلية ،  
اأ�س�اور )جموهرات( ، علب �س�اعات )لالإهداء( ، علب لل�ساعات الكبرية ، �ساعات كبرية و�س�اعات كهربائية ، �ساعات �سم�سية ، 
املا�س ، جموهرات للزي ،اأحجار �سبه كرمية ، اأ�س�غال فنية من معادن نفي�س�ة ، �ساعات منبهة ، زمامات الأكمام القم�سان من 
ال�سنيل ، دبابي�س ، متاثيل �سغرية من معادن نفي�س�ة ، اأوعية منزلية من معادن نفي�سة ، اأواين منزلية من معادن نفي�سة 
، اأطقم قهوة من معادن نفي�سة ، اأباريق قهوة غري كهربائية من معادن نفي�سة ، اأوعية مطبخ من معادن نفي�سة ، حامالت 
علب   ، نفي�سة  معادن  من  مائدة  اأدوات   ، نفي�سة  معادن  من  التجميل  م�ساحيق  علب   ، نفي�سة  معادن  من  مناديل  وحلقات 

و�سناديق من معادن نفي�سة ، جميعها مت�سمنة يف الفئة 14 وغري مدرجة يف فئات اأخرى . 
اال�سرتاطات:  

تاريخ  انت��هاء احلماية يف 2018/04/21 وحتى  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخرى  �س�نوات  املفعول ملدة ع�س�ر  نافذة  و�س�تظل احلماية 
ق�سـم العالمات التجارية2028/04/21

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

EAT 36203

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودع��ة بال�رقم  : 111238

ب�اإ�س��م : �سان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا- كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.

بتاريخ : 2010/11/11 وامل�س�جلة حتت رقم : 109336 
الفئة : 18

املنتجات : اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد غري الواردة يف فئات اأخرى ، جلود 
اأو املدبوغة ، ال�سناديق واحلقائب ال�س�فرية ، املظالت وال�س�ما�س�ي والع�سي ، ال�س�ياط واأطقم احليوانات  احليوانات اخلام 
، حقائب  للحزم  ، جرابات جلدية  ثياب  �سناديق   ، نقود وحمافظ جيب، حمافظ جلدية  ، حمافظ  ، احلقائب  وال�س�روج 
�سغرية للوثائق واالأوراق ، حقائب ظهر ، حقائب مالب�س �س�فرية ، اأكيا�س ت�س�وق ، اأحزمة جلدية ، اأحزمة كتف جلدية ، 
ع�سي خيزران ، حمافظ للبطاقات )حمافظ جيب( ، اأطواق للحيوانات اأو للحيوانات االأليفة ، علب مفاتيح )م�سنوعات 
الأفواه  كمامات   ، جم��ه��زة(  )غ��ري  التجميل  مل�س�تح�سرات  �سغرية  حقائب   ، جلدية  تقليد  اأو  جلدية  خم��رم��ات   ، جلدية( 
ال�سفر )م�سنوعات  ، �سناديق  �س�فر  �س�نط   ، ال�س�فرية  ، مقاب�س للحقائب  �س�رائط جلدية   ، ، حقائب مدر�س�ية  احليوانات 
جلدية( ، �سناديق ثياب �س�فرية ، اأغطية للمظالت ، مقاب�س للمظالت ، قواعد ع�سي م�س�ي ، اأحزمة اأمتعة ، حقائب لل�س�اطئ 
، حمافظ جلدية م�س�طحة للوثائق واالأوراق ، �سناديق وحمافظ جلدية اأو من األواح جلدية ، حقائب يد ، �س�يور جلدية ، 
ع�سي ت�س�لق اجلبال ، �سناديق مو�س�يقية ، اأكيا�س م�س�بكة للت�سوق ، �س�نط ظهر ، �س�نط مدر�س�ية ، حقائب املعدات من اجللد 
، اأغطية  اأو اجللد املقلد )فارغة( ، حقائب �سغرية �س�فرية ، حقائب لالألعاب ، حقائب واأكيا�س وحمافظ جلدية للتعبئة 
لالأثاث من اجللد اأو اجللد املقلد ، اطارات حقائب اليد ، حقائب حلمل االأطفال ، حقائب ت�سوق بعجالت ، جميعها واقعة 

يف الفئة )18( وغري مدرجة يف فئات اخرى .
اال�سرتاطات:         

تاريخ  انت��هاء احلماية يف 2018/04/21 وحتى  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخرى  �س�نوات  املفعول ملدة ع�س�ر  نافذة  و�س�تظل احلماية 
2028/04/21

ق�سـم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

EAT 36205

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودع��ة بال�رقم  : 111287

ب�اإ�س��م : �سان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا- كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.

بتاريخ : 2010/11/11 وامل�س�جلة حتت رقم : 109341 
الفئة : 24

املنتجات :   املن�س�وجات ومنتجات الن�س�يج ، االأقم�سة غري املت�سمنة يف الفئات االأخ��رى ، مناديل من الن�س�يج ، حمارم من 
الن�س�يج ، اأغطية االأ�َسرة واملوائد ، رايات ، بيا�سات حمام )عدا املالب�س( ، بيا�سات )اأغطية( لالأ�ًسرة ، �سرا�سف ، بطانيات 
لالأ�َسرة ، �ستائر من الن�سيج ، اأقم�س�ة ، اأغطية من الن�س�يج لالأثاث ، اأغطية من البال�ستيك لالأثاث ، اأغطية للو�س�ائد ، �س�تائر 
لالأبواب ، قما�س من جلود احليوانات املقلدة ، منا�سف من الن�س�يج ، اأعالم )لي�س�ت من الورق( ، بيا�سات لال�س�تعمال املنزيل ، 
رقع من القما�س ، مناديل من القما�س الإزالة م�س�تح�سرات التجميل ، مفار�س مو�سعية )لي�س�ت من الورق( ، اأغطية للفر�س 
، قفافيز للغ�سيل ، نامو�س�يات ، �ستائر من الن�س�يج اأو البال�س�تيك ، اأكيا�س للمخدات ، املواد البال�ستيكية )بدائل للمن�س�وجات( 
، حلف ، بطانيات لل�سفر ، مالءات )اأن�سجة( ، اأكفان ، حرير )قما�س( ، اأقم�سة حريرية ، اأكيا�س للنوم )اأغطية( ، بيا�سات 
للموائد )لي�س�ت من ال��ورق( ، مفار�س للموائد )لي�س�ت من ال��ورق( ، مناديل من الن�س�يج للموائد ، مطرزات من الن�س�يج 
اأغطية   ، املحارم  اأو  املناديل  الن�س�يج حلامالت  اأغطية من   ، تعلق على اجل��دران  الن�س�يج  ، مطرزات من  للتنجيد  اأقم�سة   ،
من الن�سيج مل�سكات البواب ، اأغطية من الن�سيج ملقاعد املراحي�س ، ك�س�وة مف�سلة الأغطية املراحي�س )ن�س�يج( ، حوامل اأو 
مردات من الن�س�يج لل�س�تائر ، مفار�س واقية )بيا�سات للموائد( ، من�س�وجات قطنية ، اأغطية لالأ�س�رة )�سرا�سف( ، اأقم�سة 
، اأغطية للموائد )لي�س�ت من  ، ن�س�يج القنب  لال�ستخدام يف الن�س�يج ، منا�سف للوجه من االن�س�يج ، لباد ، فريز )قما�س( 
الورق( ، خممل، قما�س �سويف ، حمارم من الن�س�يج الإزالة م�س�تح�سرات التجميل ، اأغطية من الن�سيج لعلبة املحارم ، اأغطية 
من االأقم�سة ملقاب�س االأبواب ، اأغطية من االأقم�سة لقناين احليوانات االأليفة ، رقع من القما�س لت�سجيل االأ�سماء ، رقع 

حمبوكة ، حقائب من الن�س�يج اأو احلرير للزينة ، جميعها واقعة يف الفئة 24.
اال�سرتاطات:               

تاريخ  انت��هاء احلماية يف 2018/04/22 وحتى  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخرى  �س�نوات  املفعول ملدة ع�س�ر  نافذة  و�س�تظل احلماية 
2028/04/22

ق�سـم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

EAT 36208

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودع��ة بال�رقم  : 111688

ب�اإ�س��م : �سان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا- كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.

بتاريخ : 2010/08/18 وامل�س�جلة حتت رقم : 106983 
الفئة : 25

املنتجات :   مالب�س ، لبا�س القدم ، اأغطية الراأ�س ، مراييل )مالب�س( ، مالب�س لل�ساطئ ، مالب�س �سباحة ، اأثواب �سباحة ، 
مالب�س للريا�سة ، مالب�س م�سادة للماء ، قففافيز )مالب�س( ، القفازات ، اأحزمة )مالب�س( ، مالب�س لالأطفال وللرجال 
وللن�ساء ، مالب�س لالأطفال الر�سع ، فوط االأطفال من الن�س�يج ، �سدريات لالأطفال غري م�سنوعة من الورق ، مالب�س 
داخلية ، مالب�س النوم والبيجامات ، مباذل )روب( ا�س�تحمام ، حماالت للبنطلونات ، قبعات ، قلن�سوات ، واقيات من ال�سم�س 
اأغطية   ، )مالب�س(  اليدين  لتدفئة  اأغطية   ، ا�ستحمام  وقبعات  راأ���س  اأغطية   ، م�س�طحة(  م�س�تديرة  )قبعات  برييهات   ،
لالأذنني )مالب�س( ، مالب�س عنق ، ربطات عنق ، كرفتات ، ربطات فرا�سية للعنق ، جوارب ق�سرية وجوارب طويلة وجوارب 
اأحذية   ، اأحذية   ، الطويلة  واجل��وارب  الق�سرية  البنطلونات  حمالت   ، ج��وارب   ، للجوارب  اأربطة   ، الق�سرية  البنطلونات 
ريا�سية، اأخفاف ، اأحذية ال�س�اطئ ، مالب�س للحفالت التنكرية ، االأكمام اخلا�سة بالعمل )مالب�س( ، و�ساح العنق ، مناديل 
خمرفة )مناديل للرقبة( ، �سنادل ا�س�تحمام ، اأخفاف ا�س�تحمام ، اأحذية تزلج ، اأحذية عالية ال�س�اق ، �س�ياالت للمالب�س ، 
، �س�االت  م�س�دات لل�سدر ، بناطيل ق�سرية )مالب�س( ، قمي�سوالت )�س�رتات ن�س�وية ق�سرية( ، معاطف ، زمامات االأكمام 
من الفرو ، اأربطة راأ�س )مالب�س( ، اأغطية للراأ�س ، جاكيتات )مالب�س( ، اأثواب من ال�سوف )مالب�س( ، �سدارات )�سدر 
القمي�س( ، مالب�س حمبوكة ، مالب�س خارجية ، معاطف خارجية ، �س�راويل داخلية ، جاكيتات مقلن�س�ة ، كنزات �سوفية ، 
�سنادل ، اأو�سحة ، �ساالت ، قم�سان ، قم�سان داخلية )مالب�س داخلية( ، جالبيب ، طماقات للكاحل ، اأحذية طويلة ال�ساق 
للريا�سة ، قم�سان للريا�سة ، بذالت ، اأثواب ا�س�تحمام ، قم�سان ن�سف كم )تي – �س�ريت( ، بنطلونات ،  مالب�س داخلية ، 
بذات نظامية ، �سدرات ، بذالت رطبة للتزلج على املاء ، ع�سابات للمع�سم )مالب�س( ، مالب�س الن�ساء الداخلية ، اأحذية 
للريا�سة البدنية )اجلمنا�ستيك( ، �سدارات )مالب�س ن�س�ائية داخلية( ، مالب�س للريا�سة البدنية )اجلمنا�س�تيك( ، اأحزمة 

للمالب�س ، جميعها مت�سمنة يف الفئة )25( .
اال�سرتاطات:             

تاريخ  انت��هاء احلماية يف 2018/04/28 وحتى  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخرى  �س�نوات  املفعول ملدة ع�س�ر  نافذة  و�س�تظل احلماية 
2028/04/28

ق�سـم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

EAT 36209

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودع��ة بال�رقم  : 111853

ب�اإ�س��م : �سان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا- كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.

بتاريخ : 2012/05/20 وامل�س�جلة حتت رقم : 111853 
الفئة : 30

املنتجات :   النب ، ال�ساي ، الكاكاو ، ال�سكر ، االأرز ، التابيوكا ، ال�ساغو ، النب اال�سطناعي ، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة 
من احلبوب ، اخلبز ، املعجنات واحللويات ، املثلجات ، الع�سل ، الع�س�ل االأ�س�ود ، اخلمرية ، م�سحوق اخلبيز ، امللح ، اخلردل 
، اخلل ، ال�سل�سة ، التوابل ، البهارات ، الثلج ، الب�سكويت ، م�سحوق الكعك ، زخارف للكيك �ساحلة لالأكل ، منكهات للكيك 
بخالف الزيوت العطرية ، اأقرا�س اأرز ، احللويات وال�سكاكر ، ال�سوكوالته ، م�س�روبات �سوكوالته مع احلليب ، م�س�روبات 
م�س�روبات   ، الكاكاو  منتجات   ، احلليب  مع  كاكاو  م�س�روبات   ، امليالد  عيد  اأ�سجار  لتزيني  حلويات   ، ال�س�وكوالته  ا�س�ا�س�ها  
ا�س�ا�س�ها  ، م�س�روبات  ، م�س�تح�سرات نباتية ت�س�تخدم كبدائل للقهوة  ، منكهات القهوة  ، م�سروبات القهوة  ا�س�ا�س�ها الكاكاو 
القهوة ، كعك حملى ، ف�س�ار )حب الذرة( ، رقائق الذرة ، يوظة )اآي�س كرمي( ، كري )بهار( ، ك�سرتد ، رقائق احلبوب ، منكهات 
بخالف الزيوت العطرية ، حلويات مثلجة ، هالميات )جلي( فواكة )حلويات( ، خبز زجنبيل ، قطر ال�سكر ، منقوعات غري 
طبية ، كات�سب )�سل�سة( ، �سو�س )حلويات( ، قطع حلوى ، فطائر حلم ، مطريات حلوم لالأغرا�س املنزلية ، فطائر حمالة 
)بانكيك( ، اأقرا�س حمالة ، فطائر ، معجنات ، فلفل ، بيتزا ، حلوى البودنغ ، رافيويل ، هالم ملكي لالإ�س�تهالك الب�س�ري 
)بخالف امل�س�تخدم لغايات طبية( ، �سكر ، معجون الو�س�ابي )توابل( ، �سل�سلة �سويا ، با�ستا )معكرونة( ، نودلز )معكرونة 
رقيقة( و�س�عريية ، اأودون )معكرونة رقيقة يابانية( ، �س�و�س�ي ، فانيال )منكهة( ، كعك الوفل ، لنب جممد )حلويات مثلجة( 
، ب�س�كويت مملح ، حلوى اللوز ، م�ستح�سرات منكهة للطعام ، عوامل متا�س�ك البوظة )مثلجات لالأكل( ، خبز فرجني ، كعك 
حمالة قلياًل ، كيك ، كراميل )حلوى( ، علكة لي�ست لغايات طبية ، دقيق ذرة ، ب�س�كويت رقيق ه�س ، مثلجات �ساحلة لالأكل ، 
قطر ، ثلج طبيعي اأو ا�سطناعي ، معكرونة ، مرزبانية ، مايونيز ، دقيق ال�سوفان ، فلفل )توابل( ، فطائر باي ، بهار ، قر�س�لة 
)بق�سماط( ، ملح الطعام ، �س�ندوي�س�ات ، �سل�سة الطماطم ، توابل ، �سربات )مثلجات( ، �سباجيتي ، حلويات �س�كرية ، تورتات 
)كيك بالفواكه( ، طحني قمح ، توابل ال�سلطة ، �سل�سة مرق اللحم ،  ماأكوالت �سريعة اأ�سا�سها احلبوب ، ماأكوالت �سريعة 

اأ�سا�سها االأرز ، جميعها يف الفئة 30.       اال�سرتاطات:         
  و�س�تظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�س�ر �س�نوات اأخرى اعتباراٌ من تاريخ انت��هاء احلماية يف 2018/04/30 وحتى تاريخ 

2028/04/30
ق�سـم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

EAT 36211

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

111286 : املودع��ة بال�رقم  
ب�اإ�س��م : �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا- كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
بتاريخ : 2010/08/30 وامل�س�جلة حتت رقم : 107309 

الفئة : 32
املنتجات :   برية )غري كحولية( ، مياه معدنية ، مياه غازية ، م�سروبات ومرطبات غري كحولية ، م�سروبات 
اأ�س�ربة ومركزات وم�س�تح�سرات اأخرى  فواكه وع�سائر فواكه ، م�سروبات خ�سراوات وع�سائر خ�سراوات ، 
لتح�سري امل�س�روبات ، م�س�روبات تواترية ، �س�راب فواكه )نكتار( )غري كحويل( ، اقرا�س حمالة للم�س�روبات 
، مياه معدنية للموائد  امل�سروبات  اأ�سربة لتح�سري   ، ، ماء ال�سودا  الفوارة  ، م�ساحيق للم�س�روبات  الفوارة 
)غري  كوكتيالت   ، كحولية(  )غري  خفيفة  م�سروبات   ، اللنب  م�سل  م�س�روبات   ، )م�س�روبات(  �س�رب  مياه   ،

كحولية( ، م�س�روبات فاحتة لل�س�هية )غري كحولية( ، جميعها واقعة يف الفئة 32 وجميعها غري كحولية .
اال�سرتاطات:   

و�س�تظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�س�ر �س�نوات اأخرى اعتباراٌ من تاريخ انت��هاء احلماية يف 2018/04/22 
وحتى تاريخ 2028/04/22

ق�سـم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

EAT 36212

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودع��ة بال�رقم  : 112263

ب�اإ�س��م : �سان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا- كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.

بتاريخ : 2010/12/27 وامل�س�جلة حتت رقم : 127448 
الفئة : 41

املنتجات :   الرتفيه ، الت�سلية ، منتزهات ترفيهية ، حدائق املالهي ،  مدن االألعاب ، خدمات قاعات الت�س�لية ، خدمات الرتبية 
واملباريات  واملعار�س  امل�س�رحي  واالأداء  احلية  والعرو�س  املو�س�يقية  واحلفالت  العرو�س  واإنتاج  وتقدمي  تنظيم   ، والتعليم 
 ، ال�سينمائية  االأف��الم  �سناعة  ا�ستديوهات    ، ال�سينما  دور   ، مو�سيقية  قاعات   ، والثقافية  الريا�سية  واالأن�س�طة  الريا�سية 
خدمات النوادي )للرتفيه اأو التعليم( ، ن�سر الكتب والن�سو�س واملجالت وال�سحف والدوريات ،  خدمات املكتبات ،  تقدمي 
مرافق الرتفيه واملعار�س واحلفالت املو�سيقية والعرو�س امل�سرحية والريا�سية واالألعاب واالأن�سطة الرتفيهية والثقافية ،  
خدمات النوادي ال�سحية ، خدمات مع�سكرات العطالت )للرتفيه( ، توفري املعلومات املتعلقة بالتعليم والرتفيه والت�سلية 
اإنتاج االأفالم واأفالم   ، الراديو والتلفزيون  اإنتاج برامج   ، ، الرتفيه بالراديو والتلفزيون  واال�ستجمام والريا�سة والثقافة 
واأقرا�س  الفيديو  واأق��را���س  الليزر  واأق��را���س  الفيديو  واأ�سرطة  املتحركة  وال�سور  ال�سينمائية  االأف��الم  تاأجري   ، الفيديو 
)الفيديو( الرقمية املتنوعة ، تاأجري م�سجالت ال�سوت ،  تاأجري م�ساهد العر�س وامل�ساهد امل�سرحية ، مدار�س احل�سانة ، 
النوادي والردهات املركبة فيها اأجهزة �سمعية وب�سرية واأجهزة الغناء املرفقة معها ، غرف و�ساالت اللعب ، تنظيم م�سابقات 
اجلمال ، ال�سريك ، دورات درا�سية باملرا�سلة ، خدمات امل�سيف ، تنظيم املعار�س لالأغرا�س الثقافية اأو التعليمية ، املراهنات ، 
تعليمات الريا�سة البدنية )جيمناز( ، توفري جتهيزات املتاحف )عر�س ومعار�س( ،  اإدارة اليان�سيب ،  خدمات االأورك�سرتا 
، تنظيم حفالت ) ترفيه( ، خدمات كتابة ال�سيناريو والرامج االإذاعية والتلفزيونية ، االإنتاج امل�سرحي ، حدائق احليوان 
،  خدمات الت�سوير الرقمي ، الن�سر املكتبي االإلكرتوين ، خدمات االألعاب املقدمة مبا�سرًة )من �سبكة احلا�سوب( ، تف�سري 
لغة االإ�سارة ، التوجيه املهني )ن�سائح تعليمية اأو تدريبية( ، ت�سوير باملايكروفيلم ، خدمات التاأليف املو�سيقي ، الت�سوير 
الكتب  ن�سر   ، للتنزيل(  القابلة  )غ��ري  الفورية  االإلكرتونية  املطبوعات  توفري   ، الكاروكي  خدمات  توفري   ، الفوتوغرايف 
وال�سحف االإلكرتونية الفورية ، ت�سجيل اأ�سرطة الفيديو ،  مالعب البولينج ، ا�ستاد اأو قبة القذف بامل�سرب لكرة القاعدة 

)باي�سبول( )األعاب( ، عر�س االأفالم مبا�سرة ، تنظيم حفالت ا�ستقبال الزفاف ، جميعها يف الفئة )41( .  اال�سرتاطات:   
تاريخ  انت��هاء احلماية يف 2018/05/06 وحتى  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخرى  �س�نوات  املفعول ملدة ع�س�ر  نافذة  و�س�تظل احلماية 

2028/05/06
ق�سـم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

EAT 36214

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

111242 : املودع��ة بال�رقم  
ب�اإ�س��م : �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا- كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
بتاريخ : 2010/11/11 وامل�س�جلة حتت رقم : 109332 

الفئة : 43
املنتجات : خدمات توفري االأطعمة وامل�س�روبات )الغري كحولية( ، االإقامة املوؤقتة ، خدمات املطاعم  واملقاهي 
وقاعات الطعام و الكانتينات و التزويد بالطعام وال�س�راب )الغري كحويل( مطاعم اخلدمة الذاتية ، مطاعم 
تقدمي الوجبات اخلفيفة ، خدمات الوجبات اخلفيفة ، �ساالت الكوكتيل )الغري الكحويل( ، توفري املعلومات 
االإعا�سة  وم��راف��ق  املوؤقتة  االإق��ام��ة  اأم��اك��ن  وحجز  توفري   ، الكحويل(  )ال��غ��ري  وال�����س��راب  باللطعام  املتعلقة 
والفنادق والفنادق ال�سغرية )املوتيالت( والنزل وتوفري معلومات عنها ، خدمات خميمات العطالت ، دور 
 ، االأعرا�س  حلفالت  كحويل(  )الغري  وال�س�راب  الطعام  تنظيم   ، ال�سياح  اقامة  اماكن   ، النهارية  احل�سانة 

جميعها مت�سمنة يف الفئة 43 . 
اال�سرتاطات:   

  و�س�تظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�س�ر �س�نوات اأخرى اعتباراٌ من تاريخ انت��هاء احلماية يف 2018/04/21 
وحتى تاريخ 2028/04/21

ق�سـم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

EAT 36215

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

111241 : املودع��ة بال�رقم  
ب�اإ�س��م : �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا- كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
بتاريخ : 2010/08/18 وامل�س�جلة حتت رقم : 106976 

الفئة : 44
املنتجات : اخلدمات الطبية ، اخلدمات البيطرية ، خدمات العناية ال�سحية واملحافظة على اجلمال للكائنات 
الب�س�رية اأو احليوانات ، خدمات الزراعة والب�س�تنة والغابات ، �سالونات التجميل ، �سالونات ت�س�ريح ال�س�عر 
، تنظيف احليوانات والعناية بها ، تن�س�يق الزهور ، زراعة احلدائق ، تنظيف احليوانات االأليفة والعناية بها 
، خدمات العالج بالعطور ، �سناعة اأكاليل الزهور ، م�س�ت�س�فيات ، طب االأ�س�نان ، الو�س�م ، جميعها مت�سمنة 

يف الفئة 44 .
اال�سرتاطات:   

و�س�تظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�س�ر �س�نوات اأخرى اعتباراٌ من تاريخ انت��هاء احلماية يف 2018/04/21 
وحتى تاريخ 2028/04/21

ق�سـم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

EAT 36216

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 111239
ب�اإ�س��م : �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا- كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
بتاريخ : 2010/08/24 وامل�س�جلة حتت رقم : 107218 

الفئة : 9
املنتجات : االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�س�احية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتغرايف وال�س�ينمائي 
والتعليم  واالإن��ق��اذ  )االإ���س�����راف(  واملراقبة  واالإ�س�ارة  والقيا�س  ال��وزن  واأدوات  الب�سرية  واالأدوات  واالأج��ه��زة 
 ، ت�س�جيل  اأقرا�س   ، مغناطي�س�ية  بيانات  حامالت   ، ال�سور  اأو  ال�سوت  ن�س�خ  اأو  اإر�س�ال  اأو  ت�س�جيل  اأجهزة   ،
واأجهزة  ، معدات  اآالت حا�س�بة   ، النقد  ت�س�جيل  اآالت   ، النقد  التي تعمل بقطع  اآلية لالأجهزة  بيع  ماكينات 
احلوا�س�ب ملعاجلة البيانات ، اأجهزة اإطفاء احلرائق ، عدادات ، اأجهزة كهربائية الجتذاب وقتل احل�سرات ، 
اأجهزة تعليم �سمعية وب�سرية ، بطاريات ، �سناديق بطاريات ، اأجهزة �سحن البطاريات، منظار ثنائية ، االآت 
حا�س�بة ، الكامريات ، كامريات ت�سوير �سينمائي واأجزاوؤها وملحقاتها ، عد�سات كامريا ، اأجهزة قيا�س ال�سعة 
ال�سينمائي )معرو�سة  الت�سوير  اأف��الم   ، ، �سال�سل نظارات  الكا�سيت  ، م�س�جالت  ، �سور كرتونية متحركة 
لل�سوء( ، �ساعات الدوام ، اأجهزة ت�س�غيل االأقرا�س املدجمة ، اأقرا�س مدجمة )�س�معية – ب�سرية( ، اأقرا�س 
مدجمة )لذاكرة القراءة فقط( ، برامج م�س�جلة لت�سغيل احلا�س�وب ، برامج حا�س�وب م�س�جلة ، برجميات 
اأوعية   ، ال�سقة  عد�سات   ، احلا�س�وب  اأجهزة  مع  ت�س�تخدم  طابعات   ، حا�س�وب  اأجهزة   ، )م�سجلة(  حا�س�وبية 
اأجهزة   ، لالأبواب  كهربائية  اأجرا�س   ، للخياطني  مقايي�س   ، البيانات  معاجلة  اأجهزة   ، الال�سقة  للعد�سات 
اأجهزة   ، احلريق  �سد  اإن��ذار  اأدوات   ، لل�سوء  اأف��الم معر�سة   ، احلريق  ، طفايات  الكرتونية جيبية  ترجمة 
اأجهزة  اأجهزة لالألعاب معدة لال�س�تخدام مع   ، الفوتوغرافية )اإط��ارات(  لل�س�رائح  ، براويز  اإ�ساءة وما�سة 
االإ�س�تقبال التلفزيوين فقط ، لفافات �سعر ت�سخن كهربائياً ، اأجهزة تنظيم احلرارة ، �سناديق نغم ، عد�س�ات 
ب�سرية ، موازين للر�س�ائل ، اأحزمة اإنقاذ ، عوامات اإنقاذ ، جاكيتات اإنقاذ ، طوافات اإنقاذ ، اأقفال كهربائية 
، و�سائط تخزين بيانات مغناطي�سية ، بطاقات مغناطي�سية م�سفرة ، م�سفرات مغناطي�سية ، مغناطي�سيات 
 ، اأجهزة واأدوات قيا�س واأدوات قيا�س كهربائية   ، اأدوات كهربائية الإزالة املكياج   ، ، نظارات مكرة )ب�سرية( 
ميكروفونات ، ميكرو�سكوبات )جماهر( ، الفتات نيونية ، مفكرة يف �سكل حا�سوب �سغري ، اأقالم اإلكرتونية 
 ، رادي��و  اأجهزة   ، �سا�سات عر�س   ، اأجهزة عر�س   ، ، حا�سبات جيب  اآالت ت�سوير   ، الفونوغراف  اأ�سطوانات   ،
اأجهزة ت�سغيل اأ�سطوانات ، اأجهزة حتكم عن بعد ، م�ساطر )اأدوات قيا�س( ، موازين ، بطاقات ذكية ، كوا�سف 
الدخان ، قواب�س وماآخذ واأدوات تو�سيل اأخرى ، اأجهزة ت�سجيل ال�سوت ، اأقرا�س ت�سجيل ال�سوت ، اأجهزة 
ن�سخ ال�سوت ، اأجهزة نقل ال�سوت ، علب للنظارات ، اإطارات للنظارات ، عد�سات للنظارات ، نظارات ، نظارات 
الهاتف  اأجهزة  اأ�س�الك   ، �سريطية  م�سجالت   ، كهربائية  مفاتيح   ، �سباحة  �سرت   ، �سباحة  اأحزمة   ، �سم�سية 
واأ�س�الك �سماعات الهاتف وا�س�الك اأجهزة االإر�س�ال ، تل�سكوبات ، اأجهزة تلفزيون ، موؤ�سرات درجة احلرارة ، 
اأجهزة كهربائية ملنع ال�سرقة ، ثريمومرتات )موازين حرارة( لي�ست لغايات طبية ، ثريمو�ستاتات )منظمات 
م�سجالت   ، فيديو  �سا�سات   ، فيديو  اأ�سرطة   ، الفيديو  األ��ع��اب  تخزين  ولفافات  فيديو  كا�س�يتات   ، ح���رارة( 
فيديو ، اأجنحة تعومي ، معاجلات كلمات ، اأقرا�س مدجمة للفيديو ، اأقرا�س )الفيديو( الرقمية املتعددة 
اال�س�تعماالت ، اأجهزة ت�س�غيل اأقرا�س الفيديو املدجمة واأقرا�س )الفيديو( الرقمية املتعددة اال�س�تعماالت ، 
اأجهزة �س�معية وب�سرية مع اأجهزة نغمات ، مم�س�كات وحامالت وعلب الأ�س�رطة �س�معية وب�سرية والأ�س�رطة 
املتعددة  الرقمية  )الفيديو(  والأقرا�س  الفيديو  والأقرا�س  الليزر  والأقرا�س  املدجمة  ولالأقرا�س  الفيديو 
اال�س�تعماالت )واملهياأة لها والتي تباع كوحدة واحدة( ، لبادات فاأرة احلا�س�وب ، اأجهزة هاتف وهواتف هوائية 
النداء  اأجهزة   ، املتحركة  الهواتف  اأغطية  اأو  ، علب  واأجزاوؤها وملحقاتها  واأجهزة هاتف متحرك  ال�سلكية 
)بيجر( واأجزاوؤها وملحقاتها ، علب اأو اأغطية اأجهزة النداء )بيجر( ، اأكيا�س وحاويات وحامالت ومم�س�كات 
وميكروفانات  �س�ماعات   ، االأذن  �سماعات   ، ال��راأ���س  �سماعات   ، )بيجر(  النداء  والأج��ه��زة  املتحركة  للهواتف 
والأجهزة  املتحركة  والهواتف  للهواتف  ات�سال  موؤ�س�رات   ، املتحركة  الهواتف  مع  لال�ستخدام  و�س�بكريفون 
النداء )بيجر( ، اأجهزة األعاب الفيديو ، اأقنعة العني للوقاية من ال�سوء ، مفكرات اإلكرتونية ، اأجرا�س اإنذار 
كهربائية ، اأجهزة اإنذار ، قارئات �سيفرات االأعمدة ، باروميرتات )اأجهزة قيا�س ال�سغط اجلوي( ، طنانات ، 
طنانات كهربائية ، وحدات معاجلة مركزية )معاجلات( ، رقائق )دارات متكاملة( ، كرونوغرافات )اأجهزة 
ت�سجيل الزمن( ، والعات �سيجار / �سجائر لل�سيارات ، لوحات مفاتيح الأجهزة احلا�سوب ، ذاكرات حا�سوب 
، اأجهزة ملحقة باحلا�سوب ، قارانات �سوتية ، قارانات )معدات معاجلة البيانات( ، و�سائط تخزين بيانات 
ب�سرية ، اأقرا�س ب�سرية ، اأقرا�س )مغناطي�سية( ، مكائن توزيع اآلية ، اأجهزة للغوا�سني ، اأقنعة للغوا�سني ، 
بذالت غو�س ، لوحات اإعالنات اإلكرتونية ، اأقالم اإلكرتونية )وحدات عر�س ب�سري( ، اأجهزة ت�سغيل امل�ساعد 
، خيوط للنظارات ، عد�سات عينية ، واقيات للعيون ، اآالت فاك�س ، مر�سحات )فالتر( ، مكاوي كهربائية ، 
عوامات لال�ستحمام وال�سباحة ، اأقرا�س مرنة ، اأ�سرطة تنظيف الروؤو�س الكهربا�سوئية )للت�سجيل( ، اأجهزة 
قيا�س رطوبة اجلو ، دارات متكاملة ، اأجهزة ات�سال داخلي ، اأجهزة بينية )الأجهزة احلا�سوب( ، اآالت اإعداد 
فواتري ، اأغطية عد�سات ، اأجهزة ت�سغيل الرافعات ، وحدات اأ�سرطة مغناطي�سية )الأجهزة احلا�سوب( ، اأ�سرطة 
مغناطي�سية ، مالعق قيا�س ، بندوالت اإيقاع ، معاجلات بيانات �سغرية ، اأجهزة املودم ، اآالت عد وفرز النقود 
، �سا�سات عر�س )اأجزاء حا�سوب( ، برامج مراقبة )برامج حا�سوب( ، فاأرة )معدات معاجلة بيانات( ، األياف 
ب�سرية )فتائل تو�سيل ال�سوء( ، زجاج ب�سريات ، �سلع ب�سرية ، عد�سات ب�سرية ، عدادات الوقوف ، اأجهزة 
ملحقة باحلا�سوب ، مناقل )اأدوات قيا�س( ، تلغرافات ال�سلكية ، هواتف ال�سلكية، ما�سحات )معدات معاجلة 
بيانات( ، �سبه مو�سالت ، �سرائح )للت�سوير الفوتوغرايف( ، ماكينات �س�قبية اوتوماتكية ، اأ�سرطة ت�سجيل 
ال�سوت ، اأجهزة اإزالة التمغنط لالأ�سرطة املغناطي�سية ، اأ�سالك تلغرافات ، تلغرافات )اأجهزة( ، الطابعات 
املرقات ، ملقنات عن بعد ، املرقات الكاتبات ، موزعات تذاكر ، اأجهزة اإر�سال )لالت�سال عن بعد( ، حمددات 
قيا�س التفريغ ، �سا�سات فيديو ، هواتف فيديو ، م�سجالت فيديو ، �سفارات اإنذار ، اأجهزة عوم لل�سباحة ، 
�سدادات اأذن ، �سدادات اأذن للغوا�سني ، �ساعات توقيت �سلق البي�س )�ساعات رملية( ، نظارات واقية للريا�سة 
، خوذ واقية للريا�سة ، اأجهزة مالحة للمركبات )حا�سوب طبلوين( ، برامج األعاب حا�سوب ، بندوالت اإيقاع 
�سغرية  م�سجالت   ، للتنزيل(  قابلة  )برجميات  حا�سوب  برامج   ، للتنزيل(  )قابلة  اإلكرتونية  من�سورات   ،
للهواتف  اأ�سرطة   ، احلا�سوب  مع  لال�ستخدام  ر�سغ  م�ساند   ، العلمية  لالأغرا�س  �سناعية  اأقمار   ، احلجم 
 ، املحمولة  للهواتف  اأغطية هوائيات   ، املحمولة  للهواتف  ، مل�سقات  املحمولة  للهواتف  قواعد   ، املحمولة 
اأتوماتيكية ال�س�تعمال  األعاب  CD-ROMS ت�س�مح بت�س�جيل برامج  اإلكرتونية واأقرا�س مدجمة  دارات 
وغري   )9( بالفئة  مت�سمنة  امل��ذك��ورة  املنتجات  جميع   ، االأذن  ���س�����دادات   ، االإلكرتونية  املو�س�يقية  االأدوات 

مدرجة يف فئات اخرى .
اال�سرتاطات:               

و�س�تظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�س�ر �س�نوات اأخرى اعتباراٌ من تاريخ انت��هاء احلماية يف 2018/04/21 
وحتى تاريخ 2028/04/21

ق�سـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

EAT 36202

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 111285
ب�اإ�س��م : �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا- كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
بتاريخ : 2010/11/11 وامل�س�جلة حتت رقم : 109339 

الفئة : 20
املنتجات : االأثاث ، املرايا ، اطارات ال�سور ، املنتجات )غري ال��واردة يف فئات اأخرى( امل�سنوعة من اخل�سب 
ال�سدف  اأو  احل��وت  عظم  اأو  العاج  اأو  العظام  اأو  القرون  اأو  ال�سف�ساف  اأو  اخل��ي��زران  اأو  الغاب  اأو  الفلني  اأو 
، و�س�ائد هوائية  اأو من املواد البال�س�تيكية  اأو املر�س�وم وامل��واد البديلة لكل هذه املواد  اأو املحار  اأو الكهرمان 
طبية(  لغايات  )لي�س�ت  هوائية  خم��دات   ، طبية(  لغايات  )لي�س�ت  هوائية  فر�سات   ، طبية(  لغايات  )لي�س�ت 
نوم )ماعدا  ، فرا�س  اك�س�سوارات غري معدنية لالأ�س�رة   ، للزينة  �ستائر من اخلرز   ، للتخييم  نوم  اأكيا�س   ،
البيا�سات( ، اأ�سرة للحيوانات االأليفة املنزلية ، �سناديق غري معدنية ، اأدوات اغالق غري معدنية للقوارير ، 
اأرفف حفظ للقوارير ، �سدادات فلني للقوارير ، بطاقات بال�ستيكية للمفاتيح )غري م�س�فرة( ، خزانات ذات 
، م�سابك غري معدنية  ، عالقات معاطف  �س�ناكل غري معدنية للمالب�س   ، الزينة )ديكور(  اأجرا�س   ، اأدراج 
للمعاطف ، عامود للمعاطف ، اأوعية غري معدنية )للتخزين والنقل( ، مرابط لل�ستائر )لي�س�ت م�سنوعة 
من القما�س( ، م�س�ابك لل�س�تائر ، �س�كك لل�ستائر ، حلقات لل�ستائر ، ق�سبان لل�ستائر ، بكرات لل�ستائر ، حبال 
زينة لل�ستائر ، و�سائد ، اأوعية للمنا�سف غري معدنية ، بيوت للحيوانات االأليفة ، لوازم غري معدنية لالأ�سرة 
واالأثاث واالأبواب ، اطارات تطريز ، مراوح )غري كهربائية( لال�س�تخدام ال�س�خ�سي ، متاثيل )هياكل( من 
اأرفف زهور   ، ، قواعد الأوعية الزهور  ، حاجبات نار )منزلية(  اأو البال�ستيك  اأو اجلب�س  اأو ال�سمع  اخل�سب 
، �سناديق  للمنازل  اأرق��ام غري معدنية وغري م�سيئة   ، ، كرا�سي عالية لالأطفال  للقبعات  اأرف��ف   ، )اأث��اث( 
اإيواء للحيوانات االأليفة ، لوحات تعريف غري معدنية ، خزانات كتب )اأثاث( ، عربات مل�ساعدة االأطفال على 
امل�سي ، مواد دعاية قابلة للنفخ ، علب للمجوهرات لي�س�ت من معادن نفي�س�ة ، �سناديق بريد غري معدنية ، 
اأرفف للر�سائل )اأثاث( ، اأرفف عر�س للمجالت ، فر�س�ات ، اأوعية  من البال�ستيك للتعبئة ، خمدات ، اأرفف 
لالأواين ، اأرفف للكوؤو�س ، لوحات ت�س�جيل غري معدنية ، الفتات من اخل�سب اأو البال�ستيك ، مقاب�س غري 
اأ�س�غال من الق�س ، اط��ارات �سور ، اأ�س�رطة حواف مزخرفة  من  معدنية ل��الأدوات ، �سواين غري معدنية ، 
البال�ستيك و/اأو اخل�سب لال�ستعمال مع لوازم النوافذ ، زخارف وزينة للنوافذ اأو االأبواب من البال�ستيك 
اأو عظم  العاج  اأو  العظام  اأو  القرون  اأو  ال�سف�ساف  اأو  اأو اخليزران  الغاب  اأو  الفلني  اأو  اأو اخل�سب  ال�سمع  اأو 
احلوت اأو ال�سدف اأو الكهرمان اأو املحار اأو املر�س�وم واملواد البديلة لكل هذه املواد ، م�سابك اإحكام لالأكيا�س 
، اأوعية من البال�ستيك للعطور واملواد املعطرة ، م�س�اند راأ�س قابلة للنفخ ، زخارف من البال�ستيك للمواد 
الغذائية اأو ل�سناديق الوجبات اخلفيفة ، حلقات و�سال�سل مفاتيح غري معدنية ، حواجز لالأبواب ، مقاعد ، 
�سالل غري معدنية ، اأ�سرة ، طاوالت / ن�سد )اأثاث( ، �سناديق من اخل�سب اأو البال�ستيك ، خزانات خ�س�بية 
، خزانات )اأثاث( ، عربات الأجهزة احلا�س�وب )اأثاث( ، علب من اخل�سب او البال�ستيك ، كرا�سي )مقاعد( ، 
�سناديق للدمى ، �سدادات فلني ، خزانات مالب�س )للتخزين( ، اأ�سرة مهد لالأطفال ، �ستائر من اخليزران ، 
كرا�سي قابلة للطي ، مكاتب ، عربات طعام )اثاث( ، اأنابيب بال�س�تيكية )�س�لمون( مل�س ال�س�راب ، م�س�اند راأ�س 
)اأثاث( ، لوحات لتعليق املفاتيح ، رفوف مكتبات ، خزانات تقفل، اأقفال غري معدنية غري كهربائية ، متاثيل 
)مانيكان( لعر�س املالب�س واالأزياء ، اأرفف )اأثاث( ، اطارات �سور فوتغرافية ، اطارات �سور ، ح�سان الن�سر 
، االأثاث املدر�سي ، مقاعد ، اأرائك ، طاوالت ، عربات �ساي ، عربات متحركة لل�ساي ، عربات متحركة الأجهزة 
، قطع بال�س�تيكية حلب�س  ، لوحات عر�س  ، خزائن  اأ�سرة لالأطفال   ، ، قواعد للمظالت  احلا�س�وب )اأث��اث( 
 ، اأو م�س�اند  ، م�س�اند للقدمني وكرا�س�ي بدون ظهر  ، ط��اوالت جتميل  املجاري )�سمامات(  وت�سريف مياه 
�سالل ، كالبات غري معدنية لعالقات املالب�س ، �سالمل من اخل�سب اأو البال�ستيك ، خزانات اأدوية ، مفار�س 
واأوتاد  م�س�امري   ، لالأرقام  معدنية  غري  لوحات   ، لالأ�س�ماء  معدنية  غري  لوحات   ، للنقل  قابلة  للمغاط�س 
للنوافذ  داخلية  �ستائر   ، )اأث���اث(  رف��وف   ، للقطط  احتكاك  اأعمدة   ، لالأطفال  لعب  حظائر   ، معدنية  غري 
)اأثاث( ، اأ�سغال فنية وهياكل ومتاثيل �سغرية وزخارف وزينة من اخل�سب اأو الفلني اأو الغاب اأو اخليزران 
املر�س�وم  اأو  املحار  اأو  الكهرمان  اأو  ال�سدف  اأو  اأو عظم احلوت  العاج  اأو  العظام  اأو  القرون  اأو  ال�سف�ساف  اأو 
واملواد البديلة لكل هذه املواد اأو من ال�س�مع اأو اجلب�س اأو البال�س�تيك ، علب حبوب االأدزية )من اخل�سب اأو 

البال�ستيك( ، اأغطية غري معدنية للقوارير ، جميعها مت�سمنة يف الفئة 20.
اال�سرتاطات:               

و�س�تظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�س�ر �س�نوات اأخرى اعتباراٌ من تاريخ انت��هاء احلماية يف 2018/04/22 
وحتى تاريخ 2028/04/22

ق�سـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية

الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022
EAT 36206

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

املودعة حتت رقم  111290
با�سم  �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه  1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
بتاريخ  2010/03/08 امل�سجلة حتت رقم  100256  

الفئة  24
املنتجات:      املن�س�وجات ومنتجات الن�س�يج ، االأقم�سة غري املت�سمنة يف الفئات االأخرى ، مناديل من الن�س�يج ، حمارم من الن�س�يج 
، اأغطية االأ�َسرة واملوائد ، رايات ، بيا�سات حمام )عدا املالب�س( ، بيا�سات )اأغطية( لالأ�ًسرة ، �سرا�سف ، بطانيات لالأ�َسرة ، �ستائر 
من الن�سيج ، اأقم�س�ة ، اأغطية من الن�س�يج لالأثاث ، اأغطية من البال�ستيك لالأثاث ، اأغطية للو�س�ائد ، �س�تائر لالأبواب ، قما�س من 
جلود احليوانات املقلدة ، منا�سف من الن�س�يج ، اأعالم )لي�س�ت من الورق( ، بيا�سات لال�س�تعمال املنزيل ، رقع من القما�س ، مناديل 
من القما�س الإزالة م�س�تح�سرات التجميل ، مفار�س مو�سعية )لي�س�ت من الورق( ، اأغطية للفر�س ، قفافيز للغ�سيل ، نامو�س�يات ، 
�ستائر من الن�س�يج اأو البال�س�تيك ، اأكيا�س للمخدات ، املواد البال�ستيكية )بدائل للمن�س�وجات( ، حلف ، بطانيات لل�سفر ، مالءات 
، مفار�س  ال��ورق(  للموائد )لي�س�ت من  بيا�سات   ، )اأغطية(  للنوم  اأكيا�س   ، اأقم�سة حريرية   ، ، حرير )قما�س(  اأكفان   ، )اأن�سجة( 
للموائد )لي�س�ت من الورق( ، مناديل من الن�س�يج للموائد ، مطرزات من الن�س�يج ، اأقم�سة للتنجيد ، مطرزات من الن�س�يج تعلق 
اأو املحارم ، اأغطية من الن�سيج مل�سكات البواب ، اأغطية من الن�سيج ملقاعد  على اجلدران ، اأغطية من الن�س�يج حلامالت املناديل 
املراحي�س ، ك�س�وة مف�سلة الأغطية املراحي�س )ن�س�يج( ، حوامل اأو مردات من الن�س�يج لل�س�تائر ، مفار�س واقية )بيا�سات للموائد( 
، من�س�وجات قطنية ، اأغطية لالأ�س�رة )�سرا�سف( ، اأقم�سة لال�ستخدام يف الن�س�يج ، منا�سف للوجه من االن�س�يج ، لباد ، فريز )قما�س( 
، ن�س�يج القنب ، اأغطية للموائد )لي�س�ت من الورق( ، خممل ، قما�س �سويف ، حمارم من الن�س�يج الإزالة م�س�تح�سرات التجميل ، 
اأغطية من الن�سيج لعلبة املحارم ، اأغطية من االأقم�سة ملقاب�س االأبواب ، اأغطية من االأقم�سة لقناين احليوانات االأليفة ، رقع من 

القما�س لت�سجيل االأ�سماء ، رقع حمبوكة ، حقائب من الن�س�يج اأو احلرير للزينة ، جميعها واقعة يف الفئة 24 .  
اال�سرتاطات 

تاريخ   وح��ت��ى   2018/04/22 يف    احلماية  انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
2028/04/22

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

EAT 36225

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

املودعة حتت رقم  111289
با�سم  �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه  1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا- كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
بتاريخ  2010/02/28 امل�سجلة حتت رقم  100163  

الفئة 32
املنتجات:  :   برية )غري كحولية( ، مياه معدنية ، مياه غازية ، م�سروبات ومرطبات غري كحولية ، م�سروبات 
اأ�س�ربة ومركزات وم�س�تح�سرات اأخرى  فواكه وع�سائر فواكه ، م�سروبات خ�سراوات وع�سائر خ�سراوات ، 
لتح�سري امل�س�روبات ، م�س�روبات تواترية ، �س�راب فواكه )نكتار( )غري كحويل( ، اقرا�س حمالة للم�س�روبات 
، مياه معدنية للموائد  امل�سروبات  اأ�سربة لتح�سري   ، ، ماء ال�سودا  الفوارة  ، م�ساحيق للم�س�روبات  الفوارة 
)غري  كوكتيالت   ، كحولية(  )غري  خفيفة  م�سروبات   ، اللنب  م�سل  م�س�روبات   ، )م�س�روبات(  �س�رب  مياه   ،

كحولية( ، م�س�روبات فاحتة لل�س�هية )غري كحولية( ، جميعها واقعة يف الفئة 32 وجميعها غري كحولية .
اال�سرتاطات 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف   2018/04/22 
وحتى تاريخ  2028/04/22

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

EAT 36229

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

املودعة حتت رقم  111246
با�سم  �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه  1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
بتاريخ  2010/02/28 امل�سجلة حتت رقم  100166  

الفئة  18
املنتجات :      اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد غري الواردة يف فئات اأخرى ، جلود 
اأو املدبوغة ، ال�سناديق واحلقائب ال�س�فرية ، املظالت وال�س�ما�س�ي والع�سي ، ال�س�ياط واأطقم احليوانات  احليوانات اخلام 
، حقائب  ، جرابات جلدية للحزم  ، �سناديق ثياب  ، احلقائب ، حمافظ نقود وحمافظ جيب ، حمافظ جلدية  وال�س�روج 
�سغرية للوثائق واالأوراق ، حقائب ظهر ، حقائب مالب�س �س�فرية ، اأكيا�س ت�س�وق ، اأحزمة جلدية ، اأحزمة كتف جلدية ، 
ع�سي خيزران ، حمافظ للبطاقات )حمافظ جيب( ، اأطواق للحيوانات اأو للحيوانات االأليفة ، علب مفاتيح )م�سنوعات 
الأفواه  كمامات   ، جم��ه��زة(  )غ��ري  التجميل  مل�س�تح�سرات  �سغرية  حقائب   ، جلدية  تقليد  اأو  جلدية  خم��رم��ات   ، جلدية( 
ال�سفر )م�سنوعات  ، �سناديق  �س�فر  �س�نط   ، ال�س�فرية  ، مقاب�س للحقائب  �س�رائط جلدية   ، ، حقائب مدر�س�ية  احليوانات 
جلدية( ، �سناديق ثياب �س�فرية ، اأغطية للمظالت ، مقاب�س للمظالت ، قواعد ع�سي م�س�ي ، اأحزمة اأمتعة ، حقائب لل�س�اطئ 
، حمافظ جلدية م�س�طحة للوثائق واالأوراق ، �سناديق وحمافظ جلدية اأو من األواح جلدية ، حقائب يد ، �س�يور جلدية ، 
ع�سي ت�س�لق اجلبال ، �سناديق مو�س�يقية ، اأكيا�س م�س�بكة للت�سوق ، �س�نط ظهر ، �س�نط مدر�س�ية ، حقائب املعدات من اجللد 
، اأغطية  اأو اجللد املقلد )فارغة( ، حقائب �سغرية �س�فرية ، حقائب لالألعاب ، حقائب واأكيا�س وحمافظ جلدية للتعبئة 
لالأثاث من اجللد اأو اجللد املقلد ، اطارات حقائب اليد ، حقائب حلمل االأطفال ، حقائب ت�سوق بعجالت ، جميعها واقعة 

يف الفئة )18( وغري مدرجة يف فئات اخرى .
اال�سرتاطات 

انتهاء احلماية يف   2018/04/21 وحتى تاريخ   اأخرى اعتباراً من تاريخ  املفعول ملدة ع�سر �سنوات  و�ستظل احلماية نافذة 
2028/04/21

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

EAT 36222

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   : 

املودعة حتت رقم  111221
با�سم  �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه  1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
بتاريخ  2010/11/11 امل�سجلة حتت رقم  109340  

الفئة  14
ال��واردة يف فئات  اأو املطلية بها )غري  امل�سنوعة من معادن نفي�س�ة  النفي�س�ة وكل خليط منها واملنتجات  املعادن   : املنتجات 
اخرى( ، املجوهرات ، جموهرات مقلدة وحلي ، اأحجار كرمية ، اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة ، دبابي�س 
زمامات   ، نقدية  وقطع  ميداليات  حتديداً  م�س�كوكات   ، نقدية  قطع   ، �سغرية  حلي    ، �س�ل�س��لية  قالئد   ، )برو�س(  للزينة 
)مرابط( الأكمام القم�سان ، اأقراط ، خيوط ذهبية ، حلي من معادن نفي�س�ة ،  مواد من الذهب املقلد ، علب للمجوهرات 
، متاثيل ومتاثيل �سغرية  ، خوامت  ال�سرتة  دبابي�س لطية �سدر   ، دبابي�س )جموهرات(   ، ، قالئد  ، �سناديق للمجوهرات 
من املعادن النفي�س�ة ، م�س�ابك ربطات العنق ، �ساعات كبرية و�س�اعات واأجزائها وملحقاتها ، �س�يور �ساعات ، اأحزمة �ساعات 
، �سال�سل �ساعات ، علب �ساعات ، �ساعات توقيت ، حلي ، دبابي�س حلي ، دبابي�س ربطات العنق ، ميداليات ، حلقات للمفاتيح 
)حلي �سغرية و�س�ال�س�ل �سغرية( ، �سال�سل وعلب/حامالت للمفاتيح من معادن نفي�س�ة و/اأو اأحجار كرمية ، حلي متدلية ،  
اأ�س�اور )جموهرات( ، علب �س�اعات )لالإهداء( ، علب لل�ساعات الكبرية ، �ساعات كبرية و�س�اعات كهربائية ، �ساعات �سم�سية ، 
املا�س ، جموهرات للزي ،اأحجار �سبه كرمية ، اأ�س�غال فنية من معادن نفي�س�ة ، �ساعات منبهة ، زمامات الأكمام القم�سان من 
ال�سنيل ، دبابي�س ، متاثيل �سغرية من معادن نفي�س�ة ، اأوعية منزلية من معادن نفي�سة ، اأواين منزلية من معادن نفي�سة 
، اأطقم قهوة من معادن نفي�سة ، اأباريق قهوة غري كهربائية من معادن نفي�سة ، اأوعية مطبخ من معادن نفي�سة ، حامالت 
علب   ، نفي�سة  معادن  من  مائدة  اأدوات   ، نفي�سة  معادن  من  التجميل  م�ساحيق  علب   ، نفي�سة  معادن  من  مناديل  وحلقات 

و�سناديق من معادن نفي�سة ، جميعها مت�سمنة يف الفئة 14 وغري مدرجة يف فئات اأخرى . 
اال�سرتاطات 

انتهاء احلماية يف   2018/04/21 وحتى تاريخ   اأخرى اعتباراً من تاريخ  املفعول ملدة ع�سر �سنوات  و�ستظل احلماية نافذة 
2028/04/21

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

EAT 36220

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

املودعة حتت رقم  111227
با�سم  �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه  1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا- كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
بتاريخ  2010/08/18 امل�سجلة حتت رقم  106979  

الفئة  18
املنتجات:  اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد غري الواردة يف فئات اأخرى ، جلود 
اأو املدبوغة ، ال�سناديق واحلقائب ال�س�فرية ، املظالت وال�س�ما�س�ي والع�سي ، ال�س�ياط واأطقم احليوانات  احليوانات اخلام 
، حقائب  للحزم  ، جرابات جلدية  ثياب  �سناديق   ، نقود وحمافظ جيب، حمافظ جلدية  ، حمافظ  ، احلقائب  وال�س�روج 
�سغرية للوثائق واالأوراق ، حقائب ظهر ، حقائب مالب�س �س�فرية ، اأكيا�س ت�س�وق ، اأحزمة جلدية ، اأحزمة كتف جلدية ، 
ع�سي خيزران ، حمافظ للبطاقات )حمافظ جيب( ، اأطواق للحيوانات اأو للحيوانات االأليفة ، علب مفاتيح )م�سنوعات 
الأفواه  كمامات   ، جم��ه��زة(  )غ��ري  التجميل  مل�س�تح�سرات  �سغرية  حقائب   ، جلدية  تقليد  اأو  جلدية  خم��رم��ات   ، جلدية( 
ال�سفر )م�سنوعات  ، �سناديق  �س�فر  �س�نط   ، ال�س�فرية  ، مقاب�س للحقائب  �س�رائط جلدية   ، ، حقائب مدر�س�ية  احليوانات 
جلدية( ، �سناديق ثياب �س�فرية ، اأغطية للمظالت ، مقاب�س للمظالت ، قواعد ع�سي م�س�ي ، اأحزمة اأمتعة ، حقائب لل�س�اطئ 
، حمافظ جلدية م�س�طحة للوثائق واالأوراق ، �سناديق وحمافظ جلدية اأو من األواح جلدية ، حقائب يد ، �س�يور جلدية ، 
ع�سي ت�س�لق اجلبال ، �سناديق مو�س�يقية ، اأكيا�س م�س�بكة للت�سوق ، �س�نط ظهر ، �س�نط مدر�س�ية ، حقائب املعدات من اجللد 
، اأغطية  اأو اجللد املقلد )فارغة( ، حقائب �سغرية �س�فرية ، حقائب لالألعاب ، حقائب واأكيا�س وحمافظ جلدية للتعبئة 
لالأثاث من اجللد اأو اجللد املقلد ، اطارات حقائب اليد ، حقائب حلمل االأطفال ، حقائب ت�سوق بعجالت ، جميعها واقعة 

يف الفئة )18( وغري مدرجة يف فئات اخرى .
اال�سرتاطات 

انتهاء احلماية يف   2018/04/21 وحتى تاريخ   اأخرى اعتباراً من تاريخ  املفعول ملدة ع�سر �سنوات  و�ستظل احلماية نافذة 
2028/04/21

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

EAT 36239
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

املودعة حتت رقم  111245
با�سم  �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه  1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
بتاريخ  2010/02/28 امل�سجلة حتت رقم  100165  

الفئة  16
املنتجات : الورق ، الورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد غري املدرجة يف الفئات االأخرى ، املطبوعات 
، مواد جتليد الكتب ، ال�سور الفوتوغرافية ، القرطا�سية ، مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات 
منزلية ، اأدوات ومواد الفنانني ، فرا�سي الدهان او التلوين ، اآالت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا االأثاث( ، 
مواد التوجيه والتدري�س )عدا االأجهزة( ، مواد التغليف البال�ستيكية )غري الواردة يف فئات اأخرى( ، حروف 
الطباعة ، الكلي�سيهات )الرا�سمات( ، تقاومي ، كتب ، كتالوجات ، بطاقات بريدية ، اإعالنات كبرية ، دوريات ، 
من�سورات مطبوعة ، �سحف وجمالت ، بطاقات تهنئة ، اأدوات كتابة ، اأختام مطاطية ، اأختام وطبعات ، ختمات 
حتبري االأختام ، ختمات حتبري ، البومات �سور ، حوا�سي الإطارات اللوحات وال�سور وال�سور الفوتوغرافية 
، م�ساند للر�سامني ، ورق ن�ساف زيتي خا�س باجللود ، م�ساند لل�سور الفوتوغرافية ، حر ، حمارم ورقية ، 
ورق تواليت ، مناديل ورقية اخلا�سة الإزالة املاكياج ، منا�سف ورقية ، مفار�س مو�سعية و�سحون واقية من 
الورق اأو الورق املقوى ، ورق تغليف ، ورق لف ومواد تغليف ، األوان ملائية للفنانني ، ن�سخ تخطيطية ، �سور 
اأ�سخا�س ، مطبوعات حجرية ، اأقالم ، اأقالم ر�سا�س ، اأقالم حر ، اأقالم بول بوينت ، ا�سنان اأقالم ، حامالت 
اأق��الم ، حامالت اأق��الم الر�سا�س ، عبوات جديدة الأق��الم احلر واأدوات الكتابة ، ر�سا�س االأق��الم ، اأقالم 
ر�سا�س ملونة ، اأقالم �سمع ملونة ، علب لالأقالم والأقالم الر�سا�س ، برايات اأقالم الر�سا�س ، اآالت �سن 
اأقالم الر�سا�س ، م�سابك للورق ، ثقاالت ورق ، دبابي�س للورق ، م�سابك ر�سم ، اقالم تلوين ، معجون و�سمغ 
فتاحات   ، للر�سائل  ، م�ساند  الر�سائل  ، �سواين وحامالت  ، ورق معجن  املنزلية  اأو لالأغرا�س  للقرطا�سية 
ر�سائل ، اأ�سرطة ال�سقة ووبكرات لالأ�سرطة الال�سقة )لوازم مكتبية( ، مواد ر�سم ، األواح ر�سم ، اأقالم ر�سم 
، اأدوات ر�سم ، اأطقم ر�سم ، البومات الطوابع والعمالت ، اأكيا�س ومغلفات )قرطا�سية( ، ورق ن�ساف ، م�ساند 
كتب ، ا�سارات للكتب ، موؤ�سرات للكتب ، خزانات للقرطا�سية ، كنفا للر�سم الزيتي ، دفاتر مالحظات ، دفرت 
اليوميات ، ملفات )لوازم مكتبية( ، دفاتر قطع للكتابة ، دفاتر قطع للمذكرات ، ورق كتابة ، ورق ر�سم ، علب 
األواح االإعالنات الكبرية ، حافظات جواز ال�سفر ، حافظات دفاتر  كتابة )قرطا�سية( ، طبا�سري ، �سبورات ، 
ال�سيكات ، اأربطة مطاطية ، �سور ، ورق ا�ستن�سل ، منتجات للمحو ، مماحي ، �سوائل املحي ، فتاحات الر�سائل 
الورق  و/اأو  ال��ورق  وزخ��ارف م�سنوعة من  زينة   ، للمحي  القابلة  ال�سبورات   ، املو�سيقى  اوراق   ، الكهربائية 
املقوى ، اوراق املحارم ، مناديل ورقية ، اأكيا�س من الورق اأو البال�ستيك حلفظ الغداء ، علب و�سناديق من 
الورق املقوى ، كتب تلوين ، ملفات التقارير ، ورق التجليد ، دفاتر مالحظات للجيب ، اأقالم اللباد ، اأربطة 
للكتب ، اأطقم اقالم ر�سا�س اأ�سود ، اأطقم اأقالم ر�سا�س ملون ، م�ساطر ، م�ساند الكتابة ، كتب االتوغراف 
، م�سابك )قرطا�سية( ، دبا�سات ، قاطعات ال�سرائط ، عالمات التحذير ، اأدوات متزيق الورق ، اآالت واأجهزة 
التغليف بالبال�ستيك ، جهاز تثبيت االأغلفة الواقية حرارياً للم�ستندات وال�سور ، حامالت وعلب البطاقات 
، مناديل االأطفال من الورق وال�سيليلوز )ت�ستخدم  األبومات   ، اأو املواد الغذائية  ، زينة ورقية لعلب الغداء 
مرة واح��دة(، اأكيا�س )مغلفات واأجربة( من الورق اأو البال�ستيك للتعبئة ، حافظات ورق �سائب ، علب من 
 ، للر�سم  ، فرجار  الهزلية  الكتب   ، والدمغات  ، حامالت وعلب لالأختام  بطاقات   ، ال��ورق  اأو  املقوى  ال��ورق 
)لوازم  ت�سحيح  موائع   ، )قرطا�سية(  ن�سخ  ورق   ، الكمبيوتر  برامج  لت�سجيل  ال��ورق  من  وبطاقات  اأ�سرطة 
مكتبية( ، ملفات للوثائق ، اأغطية واقية لالأ�سابع )لوازم مكتبية( ، اأعالم من الورق ، ملفات )قرطا�سية( 
، ملفات لالأوراق ، اأ�سرطة ال�سقة ، مناديل من الورق ، بطاقات مفهر�سة ، اأ�سرطة حتبري ، اأغلفة للورق ، 
، دفاتر قطع  ، ن�سرات اخبارية دوري��ة  ، بطاقات تهنئة مو�سيقية  رقع غري م�سنوعة من الن�سيج ، خرائط 
)قرطا�سية( ، علب تلوين )مواد مدر�سية( ، كرا�سات ، اآالت تقديد الورق )لال�ستخدام املكتبي( ، حامالت 
ر�سا�س االأقالم الر�سا�س ، طوابع بريد ، ل�سقات )قرطا�سية( ، مناديل من الورق للموائد ، م�سامري تدفع 
اأغلفة   ، اأو غري كهربائية(  اآالت كاتبة )كهربائية   ، الكاتبة  ل��الآالت  اأ�سرطة   ، ، تذاكر  باالبهام )قرطا�سية( 
ورقية ، فرا�سي كتابة ، طبا�سري الكتابة ، األواح كتابة ، اأغطية )قرطا�سية( ، اأغطية من الورق الأوعية الزهور 
، قطاعات الورق )لوازم مكتبية( ، مرايل لالأطفال من الورق ، اأكيا�س للطبخ بلمايكرويف ، فالتر قهوة من 
الورق ، كتيبات ، ت�ساميم للتطريز )مناذج( ، �سكاكني للورق )لوازم مكتبية( ، اأغطية من الورق للموائد ، 
بيا�سات من الورق للموائد ، الفتات من الورق اأو الورق املقوى ، رقع للبطاقات الفهر�س ، ق�سائم ورقية ، ورق 

ن�ساف للوجه ، ل�ساقات للهواتف املحمولة ، جميعها واقعة يف الفئة 16.
اال�سرتاطات 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف   2018/04/21 
وحتى تاريخ  2028/04/21

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

EAT 36221

 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

املودعة حتت رقم  111683
با�سم  �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه  1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
بتاريخ  2010/02/28 امل�سجلة حتت رقم  100167  

الفئة  21
املنتجات:      اأدوات واأواين واأوعية لال�ستعمال املنزيل وللمطبخ )لي�ست من معادن نفي�سة اأو مطلية بها( 
اأدوات تنظيف ، �سلك  اأو الدهان( ، مواد �سنع الفرا�سي ،  ، اأم�ساط واإ�سفنج ، فرا�سي )عدا فرا�سي التلوين 
جلي ، زجاج غري م�سغول اأو زجاج �سبه م�سغول ) عدا الزجاج امل�ستعمل يف املباين( ، اأواين زجاجية واأواين 
�سالل   ، )حممولة(  لالأطفال  ا�ستحمام  اأحوا�س   ، اأخ��رى  فئات  يف  واردة  غري  خزفية  واأواين  �سيني  خزف 
لال�ستخدام املنزيل ، اأقداح ، اأقفا�س طيور ، خالطات غري كهربائية لالأغرا�س املنزلية ، األواح للكوي ، ِقَرْب 
اأو دالء ، فتاحات قوارير ، �سدادات قوارير م�سنوعة من ال�سرياميك اأو اخلزف ال�سيني اأو الزجاج اأو البلور 
 ، األ��واح خبز ، دالء  )�سطول(   ، اأو البور�سالن ، قوارير ، اأطباق عميقة ، علب �سابون  اأو الفخار  اأو اخلزف 
�سواين )لي�ست من معادن نفي�سة( ، اأقفا�س للحيوانات املنزلية ، قوالب كيك ، قوالب لكعكة الوفل ، طفايات 
�سموع لي�ست من معادن نفي�سة ، حلقات �سموع لي�ست من معادن نفي�سة ، �سمعدانات لي�ست من معادن نفي�سة 
، �سناديق للحلويات لي�ست من معادن نفي�سة ، علب لالأم�ساط ، حلي من اخلزف ال�سيني ، اأواين من اخلزف 
ال�سيني ، اأع��واد االأك��ل )اأواين اأك��ل( ، منا�سر مالب�س ، ف��اردات للمالب�س ، قطع قما�س للتنظيف ، �سواين 
�سغرية واقية لي�ست من الورق وبخالف بيا�سة املائدة ، خالطات كوكتيل ، مر�سحات غري كهربائية للقهوة 
، مطاحن يدوية للقهوة ، اأباريق قهوة غري كهربائية ، اأطقم قهوة لي�ست من معادن نفي�سة ، غاليات قهوة 
غري كهربائية لي�ست من معادن نفي�سة ، اأم�ساط  كهربائية ، اأم�ساط للحيوانات ، اأكيا�س للمعجنات ، قوالب 
للطهي ، اأوعية طهي ، اأ�سياخ �سي معدنية ، �سطل ثلج ، مردات حممولة ، اأجهزة لتريد االأطعمة حتتوي 
على موائع تبادل حراري لالأغرا�س املنزلية ، فتاحات �سدادات الفلني ، اأوعية حلفظ وحمل اأدوات التجميل ، 
اأغطية لل�سحون ، اأغطية غري م�سنوعة من الورق الأوعية الزهور ، اأواين فخارية ، اأكواب لي�ست من معادن 
نفي�سة ، األواح تقطيع للمطبخ ، اآنية لل�سرب ، مقايل جموفة غري كهربائية ، �سحون لل�سابون ، اأوعية لنفث 
اأو �سخ ال�سابون ، قوارير �سرب ، كوؤو�س �سرب ، اأحوا�س �سرب ، اأوعية �سرب ، منا�سر جتفيف للغ�سيل ، �سناديق 
الزبالة ، اأكواب للبي�س ، معالف ، اأوعية زهور ، م�سائد ذباب ، قفافيز لالأغرا�س املنزلية ، اأقداح لي�ست من 
معادن نفي�سة ، مبا�سر )اأواين منزلية( ، �سواين �سوي غري كهربائية ، اأوعية معزولة حرارياً ، م�سخنات غري 
كهربائية لر�ساعات االأطفال ، حامالت زهور ونباتات ، اأباريق �ساخنة )غري م�سخنة كهربائياً( ، دالء ثلج ، 
قوالب مكعبات الثلج ، اأغطية الواح كي ، اأباريق لي�ست من معادن نفي�سة ، غاليات غري كهربائية ، قواعد 
ل�سكاكني املائدة ، مقاب�س من اخلزف ال�سيني ، �سواين دوارة ، اأطقم م�سروبات ، �سناديق للوجبات اخلفيفة 
، حامالت بطاقات قوائم الطعام ، علب طعام ، مالعق خلط )اأواين مطبخ( ، مما�سح ، حامالت مناديل لي�ست 
من معادن نفي�سة ، حلقات مناديل لي�ست من معادن نفي�سة ، فوهات الأوعية ر�س املياه ، لبادات للتنظيف ، 
اأو زيوت  اأو طيب  ال��ورق ، قطاعات للمعجنات ، مطاحن فلفل يدوية ، حمارق عطور  مقايل ، �سحون من 
عطرية ، بخاخات عطور ، مرذاذ عطور ، �سالل جمهزة للنزهات ، ح�ساالت غري معدنية على �سكل حيوانات 
، اأغطية لالأوعية ، اأوعية ، طناجر �سغط غري كهربائية ، �سناديق نفايات ، مالحات لي�ست من معادن نفي�سة 
، مر�سات فلفل لي�ست من معادن نفي�سة ، قدور خزفية ، �سحون فناجني لي�ست من معادن نفي�سة ، مغارف 
كبرية ل�سكب الطعام ، لبادات جلي ، فرا�سي حالقة ، فاردات للقم�سان ، فرا�سي لالأحذية ، لبي�سات اأحذية ، 
قوالب لالأحذية ، مناخل كبرية للحبوب ، اأدوات امت�سا�س الدخان لالأغرا�س املنزلية ، حامالت �سابون ، 
زبديات ح�ساء لي�ست من معادن نفي�سة ، اأطقم بهارات ، حامالت ا�سفنج ، اإ�سفنج لالأغرا�س املنزلية ، م�ساند 
لفرا�سي احلالقة ، متاثيل من اخلزف ال�سيني اأو الفخار اأو الزجاج ، متاثيل �سغرية من اخلزف ال�سيني 
اأو الفخار اأو الزجاج ، م�سايف لالأغرا�س املنزلية ، حماقن ل�سقاية الزهور والنباتات ، اأدوات مائدة )ما عدا 
ال�س�كاكني وال�س�وك واملالعق( لي�ست من معادن نفي�سة ، اأباريق لي�ست من معادن نفي�سة ، كرات حلفظ ال�ساي 
لي�ست من معادن نفي�سة ، علب �ساي لي�ست من معادن نفي�سة ، اأوعية ل�سكب ال�ساي لي�ست من معادن نفي�سة ، 
اأطقم �ساي لي�ست من معادن نفي�سة ، اأباريق �ساي لي�ست من معادن نفي�سة ، فرا�سي تواليت ، حقائب تواليت 
، حامالت ورق التواليت ، اإ�سفنج تواليت ، اأواين تواليت ، فرا�سي اأ�سنان ، فرا�سي اأ�سنان كهربائية ، حامالت 
عيدان تنظيف اأ�سنان لي�ست من معادن نفي�سة ، عيدان تنظيف االأ�سنان ، �سناديق القمامة ، �سواين ق�س ، 
اأو  ، مكاوي  القوائم )اأواين مائدة(  ، منا�سب ثالثية  املنزلية لي�ست من معادن نفي�سة  �سواين لالأغرا�س 
مكاب�س بناطيل ، اأدوات فرد للبناطيل ، قوارير خوائية ، علب جتميل جمهزة ، مزهريات لي�ست من معادن 
نفي�سة ، حمم�سات غري كهربائية لكعكة الوفل والبانكيك ، حمم�سات غري كهربائية للطهي واخلبز ، األواح 
غ�سيل ، اأحوا�س غ�سيل ، اأوعية لر�س املياه ، اأدوات �سقاية ، اأدوات غري كهربائية لل�سقل بال�سمع ، حتف فنية 
ال�سرياميك واخلزف  االأب��واب من  اأو  لل�سبابيك  زينة وزخرفة   ، الزجاج  اأو  الفخار  اأو  ال�سيني  من اخل��زف 
معادن  من  لي�ست  اأوعية  اأو  اخلفيفة  للوجبات  �سناديق   ، والبور�سالن  والفخار  والبلور  والزجاج  ال�سيني 
نفي�سة ، م�سائد فئران ، خيوط لالأ�سنان ، اأحزمة/اأ�سرطة ل�سناديق الوجبات اخلفيفة والأوعية اال�ستعمال 
اأوعية للعطور وللطيب، قوارير تريد ، �سناديق زجاجية ، مكان�س ، منتجات الفرا�سي ، �سحون  املنزيل ، 
للزبدة ، اأغطية ل�سحون الزبدة ، �سخانات ، اأدوات تنظيف يدوية ، مالقط غ�سيل ، �سناديق تريد حممولة 
غري كهربائية ، اأوعية الكعك املحلى ، اأواين طهي غري كهربائية ، فرا�سي للحواجب ، فرا�سي للبا�س القدم ، 
مقليات ، م�سايف خمروطة ال�سكل ، قفافيز الأعمال احلدائق ، قوارير زجاجية )اأوعية( ، قوارير عزل ، قطن 
، بطانيات وم��الءات لال�ستعمال  ، م�سايف �ساي لي�ست من معادن نفي�سة  ، خالطات  التجميل  ذر م�ساحيق 
 ، اأوعية معدنية ل�سنع املثلجات وامل�سروبات املثلجة   ، اأو للمطبخ ، خفاقات وخمافق غري كهربائية  املنزيل 
اأدوات قطع الكعك املحلى )الب�سكويت( ، قوارير وقواعد للقوارير لي�ست من معادن نفي�سة ، مناف�س غبار ، 
رجاجات كوكتيل ، علب م�ساحيق للتجميل لي�ست من معادن نفي�سة ، علب مهياأة حلبوب الدواء اأو االأقرا�س 
لي�ست من معادن نفي�سة ، اأغطية من اخل�س�ب اأو البال�س�تيك لعلب املحارم ، م�ساند لفرا�سي االأ�سنان ، اأواين 

)اأوعية( ، جميعها مت�سمنة يف الفئة )21( .
اال�سرتاطات 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف   2018/04/28 
وحتى تاريخ  2028/04/28

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

EAT 36224

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

 
املودعة حتت رقم  111288

با�سم  �سان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه  1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.

بتاريخ  2010/03/16 امل�سجلة حتت رقم  100651  
الفئة  20

املنتجات :      االأثاث ، املرايا ، اطارات ال�سور ، املنتجات )غري الواردة يف فئات اأخرى( امل�سنوعة من اخل�سب 
اأو  اأو ال�سدف  اأو عظم احلوت  اأو العاج  اأو العظام  اأو القرون  اأو ال�سف�ساف  اأو اخليزران  اأو الغاب  اأو الفلني 
الكهرمان اأو املحار اأو املر�س�وم واملواد البديلة لكل هذه املواد اأو من املواد البال�س�تيكية ، و�س�ائد هوائية )لي�س�ت 
لغايات طبية( ، فر�سات هوائية )لي�س�ت لغايات طبية( ، خمدات هوائية )لي�س�ت لغايات طبية( ، اأكيا�س نوم 
 ، البيا�سات(  نوم )ماعدا  ، فرا�س  لالأ�س�رة  اك�س�سوارات غري معدنية   ، للزينة  �ستائر من اخلرز   ، للتخييم 
اأ�سرة للحيوانات االأليفة املنزلية ، �سناديق غري معدنية ، اأدوات اغالق غري معدنية للقوارير ، اأرفف حفظ 
للقوارير ، �سدادات فلني للقوارير ، بطاقات بال�ستيكية للمفاتيح )غري م�س�فرة( ، خزانات ذات اأدراج ، اأجرا�س 
الزينة )ديكور( ، �س�ناكل غري معدنية للمالب�س ، عالقات معاطف ، م�سابك غري معدنية للمعاطف ، عامود 
 ، القما�س(  من  م�سنوعة  )لي�س�ت  لل�ستائر  مرابط   ، والنقل(  )للتخزين  معدنية  غري  اأوعية   ، للمعاطف 
م�س�ابك لل�س�تائر ، �س�كك لل�ستائر ، حلقات لل�ستائر ، ق�سبان لل�ستائر ، بكرات لل�ستائر ، حبال زينة لل�ستائر 
واالأثاث  لالأ�سرة  ل��وازم غري معدنية   ، االأليفة  للحيوانات  بيوت   ، للمنا�سف غري معدنية  اأوعية   ، و�سائد   ،
واالأبواب ، اطارات تطريز ، مراوح )غري كهربائية( لال�س�تخدام ال�س�خ�سي ، متاثيل )هياكل( من اخل�سب اأو 
ال�سمع اأو اجلب�س اأو البال�ستيك ، حاجبات نار )منزلية( ، قواعد الأوعية الزهور ، اأرفف زهور )اأثاث( ، اأرفف 
اإي��واء للحيوانات  ، �سناديق  اأرق��ام غري معدنية وغري م�سيئة للمنازل   ، ، كرا�سي عالية لالأطفال  للقبعات 
، مواد  امل�سي  االأطفال على  مل�ساعدة  ، عربات  )اأث��اث(  ، خزانات كتب  ، لوحات تعريف غري معدنية  االأليفة 
دعاية قابلة للنفخ ، علب للمجوهرات لي�س�ت من معادن نفي�س�ة ، �سناديق بريد غري معدنية ، اأرفف للر�سائل 
)اأثاث( ، اأرفف عر�س للمجالت ، فر�س�ات ، اأوعية  من البال�ستيك للتعبئة ، خمدات ، اأرفف لالأواين ، اأرفف 
للكوؤو�س ، لوحات ت�س�جيل غري معدنية ، الفتات من اخل�سب اأو البال�ستيك ، مقاب�س غري معدنية لالأدوات 
اأ�س�رطة حواف مزخرفة  من البال�ستيك و/اأو   ، اأ�س�غال من الق�س ، اط��ارات �سور   ، ، �سواين غري معدنية 
اخل�سب لال�ستعمال مع لوازم النوافذ ، زخارف وزينة للنوافذ اأو االأبواب من البال�ستيك اأو ال�سمع اأو اخل�سب 
اأو  اأو ال�سدف  اأو عظم احلوت  اأو العاج  اأو العظام  اأو القرون  اأو ال�سف�ساف  اأو اخليزران  اأو الغاب  اأو الفلني 
الكهرمان اأو املحار اأو املر�س�وم واملواد البديلة لكل هذه املواد ، م�سابك اإحكام لالأكيا�س ، اأوعية من البال�ستيك 
اأو ل�سناديق  الغذائية  البال�ستيك للمواد  ، زخ��ارف من  راأ���س قابلة للنفخ  ، م�س�اند  املعطرة  للعطور وامل��واد 
الوجبات اخلفيفة ، حلقات و�سال�سل مفاتيح غري معدنية ، حواجز لالأبواب ، مقاعد ، �سالل غري معدنية 
، اأ�سرة ، طاوالت / ن�سد )اأثاث( ، �سناديق من اخل�سب اأو البال�ستيك ، خزانات خ�س�بية ، خزانات )اأثاث( ، 
 ، عربات الأجهزة احلا�س�وب )اأث��اث( ، علب من اخل�سب او البال�ستيك ، كرا�سي )مقاعد( ، �سناديق للدمى 
�سدادات فلني ، خزانات مالب�س )للتخزين( ، اأ�سرة مهد لالأطفال ، �ستائر من اخليزران ، كرا�سي قابلة للطي 
، مكاتب ، عربات طعام )اثاث( ، اأنابيب بال�س�تيكية )�س�لمون( مل�س ال�س�راب ، م�س�اند راأ�س )اأثاث( ، لوحات 
)مانيكان(  ، متاثيل  كهربائية  اأقفال غري معدنية غري   ، تقفل  ، خزانات  مكتبات  رف��وف   ، املفاتيح  لتعليق 
لعر�س املالب�س واالأزي��اء ، اأرفف )اأث��اث( ، اطارات �سور فوتغرافية ، اطارات �سور ، ح�سان الن�سر ، االأثاث 
املدر�سي ، مقاعد ، اأرائك ، طاوالت ، عربات �ساي ، عربات متحركة لل�ساي ، عربات متحركة الأجهزة احلا�س�وب 
)اأثاث( ، قواعد للمظالت ، اأ�سرة لالأطفال ، خزائن ، لوحات عر�س ، قطع بال�س�تيكية حلب�س وت�سريف مياه 
، كالبات  ، �سالل  اأو م�س�اند  ، م�س�اند للقدمني وكرا�س�ي بدون ظهر  املجاري )�سمامات( ، طاوالت جتميل 
غري معدنية لعالقات املالب�س ، �سالمل من اخل�سب اأو البال�ستيك ، خزانات اأدوية ، مفار�س للمغاط�س قابلة 
للنقل ، لوحات غري معدنية لالأ�س�ماء ، لوحات غري معدنية لالأرقام ، م�س�امري واأوتاد غري معدنية ، حظائر 
لعب لالأطفال ، اأعمدة احتكاك للقطط ، رفوف )اأثاث( ، �ستائر داخلية للنوافذ )اأثاث( ، اأ�سغال فنية وهياكل 
اأو  القرون  اأو  ال�سف�ساف  اأو  اأو اخليزران  الغاب  اأو  الفلني  اأو  ومتاثيل �سغرية وزخ��ارف وزينة من اخل�سب 
العظام اأو العاج اأو عظم احلوت اأو ال�سدف اأو الكهرمان اأو املحار اأو املر�س�وم واملواد البديلة لكل هذه املواد اأو 
من ال�س�مع اأو اجلب�س اأو البال�س�تيك ، علب حبوب االأدزية )من اخل�سب اأو البال�ستيك( ، اأغطية غري معدنية 

للقوارير ، جميعها مت�سمنة يف الفئة 20.
اال�سرتاطات 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف   2018/04/22 
وحتى تاريخ  2028/04/22

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

EAT 36223

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

املودعة حتت رقم  112008
با�سم  �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه  1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
بتاريخ  2010/12/27 امل�سجلة حتت رقم  127416  

الفئة  28
املنتجات:      دمى ، اللعب واأدوات اللعب ، عرائ�س )دمى( ، األعاب م�سنوعة من املخمل ، دمى الدببة ، اأ�سكال 
دمى واأطقم لعب ، اأدوات الريا�سة اجلمنازية واالأدوات الريا�سية غري الواردة يف فئات اأخرى ، كرات وبالونات 
لعب ، زخرفات وزينة للمهرجانات ، زخرفات وزينة ل�سجرة عيد امليالد ، هدايا للحفالت ، مركبات لعب ، 
مركبات كهربائية )لعب( ، األواح ركوب االأمواج ، األواح ركوب الثلج ، زالجات ذات عجالت ، زالجات جليد ، 
األواح التزلج ، ح�س�وات حماية للريا�سة واالألعاب ، م�سد�سات هوائية )لعب( ، العاب الرد )الزهر( ، كرات 
للعب ، اأجرا�س زينة �سجرة عيد امليالد ، كرات بليارد ، طاوالت بليارد ، قوالب بناء )لعب( ، األعاب لوحية ، 
األعاب   ، ، اأجهزة واآالت بولنغ  ، اأحذية تزلج مرتبط بها زالجات  �س�كاكر انفجارية )مفرقعات لعيد امليالد( 
بناء ، �س�معدانات ل�س�جرة عيد امليالد ، رقع الداما ، لعب الداما ، األعاب �سطرجن ، رقع �س�طرجن ، اأ�سجار عيد 
امليالد كمواد ا�سطناعية ، اأجهزة �سحر )األعاب( ، كو�ساكيوز )األعاب نارية( ، كوؤو�س للعبة الرد )الزهر( ، 
اأ�س�رة للدمى ،  مالب�س للدمى ، بيوت للدمى ،  غرف للدمى ، العاب  لعبة ال�سهام ، لعبة الرد )الزهر( ، 
الدومينو ، رقع الداما ، الداما )األعاب( ، اأثقال يدوية )متارين ريا�سية( ، واقيات لالأكواع )اأدوات ريا�سية( 
، اأجهزة مترين )مو�سعات لل�سدر( ، اأجهزة ركوب يف املعار�س ، ر�ساعات للدمى ، �سنانري �سيد ال�سمك ، عدة 
�سيد ال�سمك ، زعانف لل�سباحة ، طوافات ل�سيد ال�سمك ، اأقرا�س طائرة )لعب( ، األعاب اأتوماتيكية بخالف 
اأجهزة لالألعاب االإلكرتونية   ، اأجهزة اال�س�تقبال التلفزيوين فقط  ، م�سارب للعب  املعدة لالإ�س�تخدام مع 
بخالف املعدة لال�ستخدام مع اأجهزة اال�س�تقبال التلفزيوين فقط ، حقائب للعبة الغولف ، م�سارب غولف 
، قفافيز لعبة الغولف ، قفافيز لالألعاب ولالألعاب الريا�سية ، لعب اخلدع العملية )األعاب مبتدعة( ، بكر 
�سينية(  )لعبة  املهجونغ   ، ريا�سية(  )اأدوات  للركب  واقيات   ، ورقية  طائرات   ، الورقية  للطائرات  خيوط 
 ، نقالة )لعب(  ، هواتف  لعب  اقنعة   ، اأقنعة م�س�رحية   ، ، دمى متحركة  للعب  اأو زجاجية  ك��رات رخامية   ،
مركبات �سغرية ، حلي للحفالت وللرق�سات ، ح�س�وات حماية )اأجزاء من املالب�س الريا�سية( ، العاب منزلية 
)اأدوات  ، خ�س�خي�س�ات  ، م�سارب  دمى متحركة   ، لعب  ، طابات  اللعب  م�س�د�س�ات   ، )لعب(  قدح  كب�س�والت   ،
لعب( ، األعاب حلقية ، اأح�سنة هزازة ، زالجات ذات عجالت ، األواح �س�راعية ، زالجات ، عربات جليد )اأدوات 
ريا�سية( ، زالقات )اأدوات لعب( ، نفاخات فقاقيع �سابون )لعب( ،  فرفرية اأو نحلة )لعب( ، من�سات وثب 
)اأدوات ريا�سية( ، دراجات هوائية ثابتة للتمارين ، برك �سباحة )اأدوات لعب( ، وترات )زعانف( لل�سباحة ، 
اأرجوحات ، طاوالت تن�س ، دمى للحيوانات االأليفة املنزلية ، زالجات مائية ، اأدوات لعب لل�سباحة ولالألعاب 
املائية ولالألعاب الريا�سية والن�س�اطات الريا�سية ، كرات �ساطئ ، اآالت ت�سلية تعمل اأوتوماتيكيٌا وبالنقد ، 
حقائب م�سممة خ�سي�سا للزالجات والواح التزلج على املاء ، بطاقات بنغو ، �سبكات �سيد الفرا�سات ، ورق 
لعب )�س�دة( ، نثار الورق امللون ، زالجات م�س�تقيمة ذات عجالت ، اأحاجي ال�سور املقطوعة ، نواظري االأ�س�كال 
املتغرية ، �سواري  لالألواح ال�س�راعية ، �س�باك انزال ل�سيادي ال�سنارة ، مركبات لعب حترك ال�س�لكيٌا ، عجالت 

الروليت ، كرات ثلج ، اأحذية ثلج ، ورق لعب ياباين ، جميعها مت�سمنة يف الفئة )28( . 
اال�سرتاطات 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف   2018/05/04 
وحتى تاريخ  2028/05/04

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية

الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022
EAT 36227

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

 
املودعة حتت رقم  111233

با�سم  �سان ريو كومباين ليمتد
وعنوانه  1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا- كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.

بتاريخ  2010/03/08 امل�سجلة حتت رقم  100254 
الفئة  9

املنتجات:  االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�س�احية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتغرايف وال�س�ينمائي 
والتعليم  واالإن��ق��اذ  )االإ���س�����راف(  واملراقبة  واالإ�س�ارة  والقيا�س  ال��وزن  واأدوات  الب�سرية  واالأدوات  واالأج��ه��زة 
 ، ت�س�جيل  اأقرا�س   ، مغناطي�س�ية  بيانات  حامالت   ، ال�سور  اأو  ال�سوت  ن�س�خ  اأو  اإر�س�ال  اأو  ت�س�جيل  اأجهزة   ،
واأجهزة  معدات   ، حا�س�بة  اآالت  النقد،  ت�س�جيل  اآالت   ، النقد  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة  اآلية  بيع  ماكينات 
احلوا�س�ب ملعاجلة البيانات ، اأجهزة اإطفاء احلرائق ، عدادات ، اأجهزة كهربائية الجتذاب وقتل احل�سرات ، 
اأجهزة تعليم �سمعية وب�سرية ، بطاريات ، �سناديق بطاريات ، اأجهزة �سحن البطاريات ، منظار ثنائية ، االآت 
حا�س�بة ، الكامريات ، كامريات ت�سوير �سينمائي واأجزاوؤها وملحقاتها ، عد�سات كامريا ، اأجهزة قيا�س ال�سعة 
ال�سينمائي )معرو�سة  الت�سوير  اأف��الم   ، ، �سال�سل نظارات  الكا�سيت  ، م�س�جالت  ، �سور كرتونية متحركة 
لل�سوء( ، �ساعات الدوام ، اأجهزة ت�س�غيل االأقرا�س املدجمة ، اأقرا�س مدجمة )�س�معية – ب�سرية( ، اأقرا�س 
مدجمة )لذاكرة القراءة فقط( ، برامج م�س�جلة لت�سغيل احلا�س�وب ، برامج حا�س�وب م�س�جلة ، برجميات 
اأوعية   ، ال�سقة  عد�سات   ، احلا�س�وب  اأجهزة  مع  ت�س�تخدم  طابعات   ، حا�س�وب  اأجهزة   ، )م�سجلة(  حا�س�وبية 
اأجهزة   ، لالأبواب  كهربائية  اأجرا�س   ، للخياطني  مقايي�س   ، البيانات  معاجلة  اأجهزة   ، الال�سقة  للعد�سات 
اأجهزة   ، احلريق  �سد  اإن��ذار  اأدوات   ، لل�سوء  اأف��الم معر�سة   ، احلريق  ، طفايات  الكرتونية جيبية  ترجمة 
اأجهزة  اأجهزة لالألعاب معدة لال�س�تخدام مع   ، الفوتوغرافية )اإط��ارات(  لل�س�رائح  ، براويز  اإ�ساءة وما�سة 
االإ�س�تقبال التلفزيوين فقط ، لفافات �سعر ت�سخن كهربائياً ، اأجهزة تنظيم احلرارة ، �سناديق نغم ، عد�س�ات 
ب�سرية ، موازين للر�س�ائل ، اأحزمة اإنقاذ ، عوامات اإنقاذ ، جاكيتات اإنقاذ ، طوافات اإنقاذ ، اأقفال كهربائية 
، و�سائط تخزين بيانات مغناطي�سية ، بطاقات مغناطي�سية م�سفرة ، م�سفرات مغناطي�سية ، مغناطي�سيات 
 ، اأجهزة واأدوات قيا�س واأدوات قيا�س كهربائية   ، اأدوات كهربائية الإزالة املكياج   ، ، نظارات مكرة )ب�سرية( 
ميكروفونات ، ميكرو�سكوبات )جماهر( ، الفتات نيونية ، مفكرة يف �سكل حا�سوب �سغري ، اأقالم اإلكرتونية 
 ، رادي��و  اأجهزة   ، �سا�سات عر�س   ، اأجهزة عر�س   ، ، حا�سبات جيب  اآالت ت�سوير   ، الفونوغراف  اأ�سطوانات   ،
اأجهزة ت�سغيل اأ�سطوانات ، اأجهزة حتكم عن بعد ، م�ساطر )اأدوات قيا�س( ، موازين ، بطاقات ذكية ، كوا�سف 
الدخان ، قواب�س وماآخذ واأدوات تو�سيل اأخرى ، اأجهزة ت�سجيل ال�سوت ، اأقرا�س ت�سجيل ال�سوت ، اأجهزة 
ن�سخ ال�سوت ، اأجهزة نقل ال�سوت ، علب للنظارات ، اإطارات للنظارات ، عد�سات للنظارات ، نظارات ، نظارات 
الهاتف  اأجهزة  اأ�س�الك   ، �سريطية  م�سجالت   ، كهربائية  مفاتيح   ، �سباحة  �سرت   ، �سباحة  اأحزمة   ، �سم�سية 
واأ�س�الك �سماعات الهاتف وا�س�الك اأجهزة االإر�س�ال ، تل�سكوبات ، اأجهزة تلفزيون ، موؤ�سرات درجة احلرارة، 
اأجهزة كهربائية ملنع ال�سرقة ، ثريمومرتات )موازين حرارة( لي�ست لغايات طبية ، ثريمو�ستاتات )منظمات 
م�سجالت   ، فيديو  �سا�سات   ، فيديو  اأ�سرطة   ، الفيديو  األ��ع��اب  تخزين  ولفافات  فيديو  كا�س�يتات   ، ح���رارة( 
فيديو ، اأجنحة تعومي ، معاجلات كلمات ، اأقرا�س مدجمة للفيديو ، اأقرا�س )الفيديو( الرقمية املتعددة 
اال�س�تعماالت ، اأجهزة ت�س�غيل اأقرا�س الفيديو املدجمة واأقرا�س )الفيديو( الرقمية املتعددة اال�س�تعماالت ، 
اأجهزة �س�معية وب�سرية مع اأجهزة نغمات ، مم�س�كات وحامالت وعلب الأ�س�رطة �س�معية وب�سرية والأ�س�رطة 
املتعددة  الرقمية  )الفيديو(  والأقرا�س  الفيديو  والأقرا�س  الليزر  والأقرا�س  املدجمة  ولالأقرا�س  الفيديو 
اال�س�تعماالت )واملهياأة لها والتي تباع كوحدة واحدة( ، لبادات فاأرة احلا�س�وب ، اأجهزة هاتف وهواتف هوائية 
النداء  اأجهزة   ، املتحركة  الهواتف  اأغطية  اأو  ، علب  واأجزاوؤها وملحقاتها  واأجهزة هاتف متحرك  ال�سلكية 
)بيجر( واأجزاوؤها وملحقاتها ، علب اأو اأغطية اأجهزة النداء )بيجر( ، اأكيا�س وحاويات وحامالت ومم�س�كات 
وميكروفانات  �س�ماعات   ، االأذن  �سماعات   ، ال��راأ���س  �سماعات   ، )بيجر(  النداء  والأج��ه��زة  املتحركة  للهواتف 
والأجهزة  املتحركة  والهواتف  للهواتف  ات�سال  موؤ�س�رات   ، املتحركة  الهواتف  مع  لال�ستخدام  و�س�بكريفون 
النداء )بيجر( ، اأجهزة األعاب الفيديو ، اأقنعة العني للوقاية من ال�سوء ، مفكرات اإلكرتونية ، اأجرا�س اإنذار 
كهربائية ، اأجهزة اإنذار ، قارئات �سيفرات االأعمدة ، باروميرتات )اأجهزة قيا�س ال�سغط اجلوي( ، طنانات ، 
طنانات كهربائية ، وحدات معاجلة مركزية )معاجلات( ، رقائق )دارات متكاملة( ، كرونوغرافات )اأجهزة 
ت�سجيل الزمن( ، والعات �سيجار / �سجائر لل�سيارات ، لوحات مفاتيح الأجهزة احلا�سوب ، ذاكرات حا�سوب 
، اأجهزة ملحقة باحلا�سوب ، قارانات �سوتية ، قارانات )معدات معاجلة البيانات( ، و�سائط تخزين بيانات 
ب�سرية ، اأقرا�س ب�سرية ، اأقرا�س )مغناطي�سية( ، مكائن توزيع اآلية ، اأجهزة للغوا�سني ، اأقنعة للغوا�سني ، 
بذالت غو�س ، لوحات اإعالنات اإلكرتونية ، اأقالم اإلكرتونية )وحدات عر�س ب�سري( ، اأجهزة ت�سغيل امل�ساعد 
، خيوط للنظارات ، عد�سات عينية ، واقيات للعيون ، اآالت فاك�س ، مر�سحات )فالتر( ، مكاوي كهربائية ، 
عوامات لال�ستحمام وال�سباحة ، اأقرا�س مرنة ، اأ�سرطة تنظيف الروؤو�س الكهربا�سوئية )للت�سجيل( ، اأجهزة 
قيا�س رطوبة اجلو ، دارات متكاملة ، اأجهزة ات�سال داخلي ، اأجهزة بينية )الأجهزة احلا�سوب( ، اآالت اإعداد 
فواتري ، اأغطية عد�سات ، اأجهزة ت�سغيل الرافعات ، وحدات اأ�سرطة مغناطي�سية )الأجهزة احلا�سوب( ، اأ�سرطة 
مغناطي�سية ، مالعق قيا�س ، بندوالت اإيقاع ، معاجلات بيانات �سغرية ، اأجهزة املودم ، اآالت عد وفرز النقود 
، �سا�سات عر�س )اأجزاء حا�سوب( ، برامج مراقبة )برامج حا�سوب( ، فاأرة )معدات معاجلة بيانات( ، األياف 
ب�سرية )فتائل تو�سيل ال�سوء( ، زجاج ب�سريات ، �سلع ب�سرية ، عد�سات ب�سرية ، عدادات الوقوف ، اأجهزة 
ملحقة باحلا�سوب ، مناقل )اأدوات قيا�س( ، تلغرافات ال�سلكية ، هواتف ال�سلكية ، ما�سحات )معدات معاجلة 
بيانات( ، �سبه مو�سالت ، �سرائح )للت�سوير الفوتوغرايف( ، ماكينات �س�قبية اوتوماتكية ، اأ�سرطة ت�سجيل 
ال�سوت ، اأجهزة اإزالة التمغنط لالأ�سرطة املغناطي�سية ، اأ�سالك تلغرافات ، تلغرافات )اأجهزة( ، الطابعات 
املرقات ، ملقنات عن بعد ، املرقات الكاتبات ، موزعات تذاكر ، اأجهزة اإر�سال )لالت�سال عن بعد( ، حمددات 
قيا�س التفريغ ، �سا�سات فيديو ، هواتف فيديو ، م�سجالت فيديو ، �سفارات اإنذار ، اأجهزة عوم لل�سباحة ، 
�سدادات اأذن، �سدادات اأذن للغوا�سني ، �ساعات توقيت �سلق البي�س )�ساعات رملية( ، نظارات واقية للريا�سة 
، خوذ واقية للريا�سة ، اأجهزة مالحة للمركبات )حا�سوب طبلوين( ، برامج األعاب حا�سوب ، بندوالت اإيقاع ، 
من�سورات اإلكرتونية )قابلة للتنزيل( ، برامج حا�سوب )برجميات قابلة للتنزيل( ، م�سجالت �سغرية احلجم 
اأ�سرطة للهواتف املحمولة ،   ، اأقمار �سناعية لالأغرا�س العلمية ، م�ساند ر�سغ لال�ستخدام مع احلا�سوب   ،
قواعد للهواتف املحمولة، مل�سقات للهواتف املحمولة ، اأغطية هوائيات للهواتف املحمولة ، دارات اإلكرتونية 
واأقرا�س مدجمة CD-ROMS ت�س�مح بت�س�جيل برامج األعاب اأتوماتيكية ال�س�تعمال االأدوات املو�س�يقية 
فئات  يف  م��درج��ة  وغ��ري   )9( بالفئة  مت�سمنة  امل��ذك��ورة  املنتجات  جميع   ، االأذن  ���س�����دادات   ، االإل��ك��رتون��ي��ة 

اخرى .
اال�سرتاطات 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف   2018/04/21 
وحتى تاريخ  2028/04/21
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اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 111685
ب�اإ�س��م : �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه : 1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا- كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
وامل�س�جلة حتت رقم : 109335  بتاريخ : 2010/11/11

الفئة : 21
 ، بها(  اأو مطلية  نفي�سة  )لي�ست من معادن  وللمطبخ  املنزيل  واأوعية لال�ستعمال  واأواين  اأدوات   : املنتجات 
�سلك   ، تنظيف  اأدوات   ، الفرا�سي  ، مواد �سنع  الدهان(  اأو  التلوين  ، فرا�سي )عدا فرا�سي  واإ�سفنج  اأم�ساط 
جلي ، زجاج غري م�سغول اأو زجاج �سبه م�سغول ) عدا الزجاج امل�ستعمل يف املباين( ، اأواين زجاجية واأواين 
�سالل   ، )حممولة(  لالأطفال  ا�ستحمام  اأحوا�س   ، اأخ��رى  فئات  يف  واردة  غري  خزفية  واأواين  �سيني  خزف 
لال�ستخدام املنزيل ، اأقداح ، اأقفا�س طيور ، خالطات غري كهربائية لالأغرا�س املنزلية ، األواح للكوي ، ِقَرْب 
اأو دالء ، فتاحات قوارير ، �سدادات قوارير م�سنوعة من ال�سرياميك اأو اخلزف ال�سيني اأو الزجاج اأو البلور 
 ، األ��واح خبز ، دالء  )�سطول(   ، اأو البور�سالن ، قوارير ، اأطباق عميقة ، علب �سابون  اأو الفخار  اأو اخلزف 
�سواين )لي�ست من معادن نفي�سة( ، اأقفا�س للحيوانات املنزلية ، قوالب كيك ، قوالب لكعكة الوفل ، طفايات 
�سموع لي�ست من معادن نفي�سة ، حلقات �سموع لي�ست من معادن نفي�سة ، �سمعدانات لي�ست من معادن نفي�سة، 
�سناديق للحلويات لي�ست من معادن نفي�سة ، علب لالأم�ساط ، حلي من اخلزف ال�سيني ، اأواين من اخلزف 
ال�سيني ، اأع��واد االأك��ل )اأواين اأك��ل( ، منا�سر مالب�س ، ف��اردات للمالب�س ، قطع قما�س للتنظيف ، �سواين 
�سغرية واقية لي�ست من الورق وبخالف بيا�سة املائدة ، خالطات كوكتيل ، مر�سحات غري كهربائية للقهوة 
، مطاحن يدوية للقهوة ، اأباريق قهوة غري كهربائية ، اأطقم قهوة لي�ست من معادن نفي�سة ، غاليات قهوة 
غري كهربائية لي�ست من معادن نفي�سة ، اأم�ساط  كهربائية ، اأم�ساط للحيوانات ، اأكيا�س للمعجنات ، قوالب 
للطهي ، اأوعية طهي ، اأ�سياخ �سي معدنية ، �سطل ثلج ، مردات حممولة ، اأجهزة لتريد االأطعمة حتتوي 
على موائع تبادل حراري لالأغرا�س املنزلية ، فتاحات �سدادات الفلني ، اأوعية حلفظ وحمل اأدوات التجميل ، 
اأغطية لل�سحون ، اأغطية غري م�سنوعة من الورق الأوعية الزهور ، اأواين فخارية ، اأكواب لي�ست من معادن 
نفي�سة ، األواح تقطيع للمطبخ ، اآنية لل�سرب ، مقايل جموفة غري كهربائية ، �سحون لل�سابون ، اأوعية لنفث 
اأو �سخ ال�سابون ، قوارير �سرب ، كوؤو�س �سرب ، اأحوا�س �سرب ، اأوعية �سرب ، منا�سر جتفيف للغ�سيل ، �سناديق 
الزبالة ، اأكواب للبي�س ، معالف ، اأوعية زهور، م�سائد ذباب ، قفافيز لالأغرا�س املنزلية ، اأقداح لي�ست من 
معادن نفي�سة ، مبا�سر )اأواين منزلية( ، �سواين �سوي غري كهربائية ، اأوعية معزولة حرارياً ، م�سخنات غري 
كهربائية لر�ساعات االأطفال ، حامالت زهور ونباتات ، اأباريق �ساخنة )غري م�سخنة كهربائياً( ، دالء ثلج ، 
قوالب مكعبات الثلج ، اأغطية الواح كي ، اأباريق لي�ست من معادن نفي�سة ، غاليات غري كهربائية ، قواعد 
ل�سكاكني املائدة ، مقاب�س من اخلزف ال�سيني ، �سواين دوارة ، اأطقم م�سروبات ، �سناديق للوجبات اخلفيفة 
، حامالت بطاقات قوائم الطعام ، علب طعام ، مالعق خلط )اأواين مطبخ( ، مما�سح ، حامالت مناديل لي�ست 
من معادن نفي�سة ، حلقات مناديل لي�ست من معادن نفي�سة ، فوهات الأوعية ر�س املياه ، لبادات للتنظيف ، 
اأو زيوت  اأو طيب  ال��ورق ، قطاعات للمعجنات ، مطاحن فلفل يدوية ، حمارق عطور  مقايل ، �سحون من 
عطرية ، بخاخات عطور ، مرذاذ عطور ، �سالل جمهزة للنزهات، ح�ساالت غري معدنية على �سكل حيوانات ، 
اأغطية لالأوعية ، اأوعية ، طناجر �سغط غري كهربائية ، �سناديق نفايات ، مالحات لي�ست من معادن نفي�سة 
، مر�سات فلفل لي�ست من معادن نفي�سة ، قدور خزفية ، �سحون فناجني لي�ست من معادن نفي�سة ، مغارف 
كبرية ل�سكب الطعام ، لبادات جلي ، فرا�سي حالقة ، فاردات للقم�سان ، فرا�سي لالأحذية ، لبي�سات اأحذية ، 
قوالب لالأحذية ، مناخل كبرية للحبوب ، اأدوات امت�سا�س الدخان لالأغرا�س املنزلية ، حامالت �سابون ، 
زبديات ح�ساء لي�ست من معادن نفي�سة ، اأطقم بهارات ، حامالت ا�سفنج ، اإ�سفنج لالأغرا�س املنزلية ، م�ساند 
لفرا�سي احلالقة ، متاثيل من اخلزف ال�سيني اأو الفخار اأو الزجاج ، متاثيل �سغرية من اخلزف ال�سيني 
اأو الفخار اأو الزجاج ، م�سايف لالأغرا�س املنزلية ، حماقن ل�سقاية الزهور والنباتات ، اأدوات مائدة )ما عدا 
ال�س�كاكني وال�س�وك واملالعق( لي�ست من معادن نفي�سة ، اأباريق لي�ست من معادن نفي�سة ، كرات حلفظ ال�ساي 
لي�ست من معادن نفي�سة ، علب �ساي لي�ست من معادن نفي�سة ، اأوعية ل�سكب ال�ساي لي�ست من معادن نفي�سة ، 
اأطقم �ساي لي�ست من معادن نفي�سة ، اأباريق �ساي لي�ست من معادن نفي�سة ، فرا�سي تواليت ، حقائب تواليت، 
حامالت ورق التواليت ، اإ�سفنج تواليت ، اأواين تواليت ، فرا�سي اأ�سنان ، فرا�سي اأ�سنان كهربائية ، حامالت 
عيدان تنظيف اأ�سنان لي�ست من معادن نفي�سة ، عيدان تنظيف االأ�سنان ، �سناديق القمامة ، �سواين ق�س ، 
اأو  ، مكاوي  القوائم )اأواين مائدة(  ، منا�سب ثالثية  املنزلية لي�ست من معادن نفي�سة  �سواين لالأغرا�س 
مكاب�س بناطيل ، اأدوات فرد للبناطيل ، قوارير خوائية ، علب جتميل جمهزة ، مزهريات لي�ست من معادن 
نفي�سة ، حمم�سات غري كهربائية لكعكة الوفل والبانكيك ، حمم�سات غري كهربائية للطهي واخلبز ، األواح 
غ�سيل ، اأحوا�س غ�سيل ، اأوعية لر�س املياه ، اأدوات �سقاية ، اأدوات غري كهربائية لل�سقل بال�سمع ، حتف فنية 
ال�سرياميك واخلزف  االأب��واب من  اأو  لل�سبابيك  زينة وزخرفة   ، الزجاج  اأو  الفخار  اأو  ال�سيني  من اخل��زف 
معادن  من  لي�ست  اأوعية  اأو  اخلفيفة  للوجبات  �سناديق   ، والبور�سالن  والفخار  والبلور  والزجاج  ال�سيني 
نفي�سة ، م�سائد فئران ، خيوط لالأ�سنان ، اأحزمة/اأ�سرطة ل�سناديق الوجبات اخلفيفة والأوعية اال�ستعمال 
اأوعية للعطور وللطيب، قوارير تريد ، �سناديق زجاجية ، مكان�س ، منتجات الفرا�سي ، �سحون  املنزيل ، 
للزبدة ، اأغطية ل�سحون الزبدة ، �سخانات ، اأدوات تنظيف يدوية ، مالقط غ�سيل ، �سناديق تريد حممولة 
غري كهربائية ، اأوعية الكعك املحلى ، اأواين طهي غري كهربائية ، فرا�سي للحواجب ، فرا�سي للبا�س القدم ، 
مقليات ، م�سايف خمروطة ال�سكل ، قفافيز الأعمال احلدائق ، قوارير زجاجية )اأوعية( ، قوارير عزل ، قطن 
، بطانيات وم��الءات لال�ستعمال  ، م�سايف �ساي لي�ست من معادن نفي�سة  ، خالطات  التجميل  ذر م�ساحيق 
 ، اأوعية معدنية ل�سنع املثلجات وامل�سروبات املثلجة   ، اأو للمطبخ ، خفاقات وخمافق غري كهربائية  املنزيل 
اأدوات قطع الكعك املحلى )الب�سكويت( ، قوارير وقواعد للقوارير لي�ست من معادن نفي�سة ، مناف�س غبار ، 
رجاجات كوكتيل ، علب م�ساحيق للتجميل لي�ست من معادن نفي�سة ، علب مهياأة حلبوب الدواء اأو االأقرا�س 
لي�ست من معادن نفي�سة ، اأغطية من اخل�س�ب اأو البال�س�تيك لعلب املحارم، م�ساند لفرا�سي االأ�سنان ، اأواين 

)اأوعية( ، جميعها مت�سمنة يف الفئة )21( .
اال�سرتاطات:               

و�س�تظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�س�ر �س�نوات اأخرى اعتباراٌ من تاريخ انت��هاء احلماية يف 2018/04/28 
وحتى تاريخ 2028/04/28

ق�سـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

EAT 36207

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

املودعة حتت رقم  111244
با�سم  �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه  1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا-كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
بتاريخ  2010/11/11

امل�سجلة حتت رقم  109333
الفئة  9

املنتجات : االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�س�احية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتغرايف وال�س�ينمائي واالأجهزة 
اأو  ت�س�جيل  اأجهزة   ، والتعليم  واالإنقاذ  )االإ�س�راف(  واملراقبة  واالإ�س�ارة  والقيا�س  الوزن  واأدوات  الب�سرية  واالأدوات 
اإر�س�ال اأو ن�س�خ ال�سوت اأو ال�سور ، حامالت بيانات مغناطي�س�ية ، اأقرا�س ت�س�جيل ، ماكينات بيع اآلية لالأجهزة التي 
تعمل بقطع النقد ، اآالت ت�س�جيل النقد ، اآالت حا�س�بة ، معدات واأجهزة احلوا�س�ب ملعاجلة البيانات ، اأجهزة اإطفاء 
احلرائق ، عدادات ، اأجهزة كهربائية الجتذاب وقتل احل�سرات ، اأجهزة تعليم �سمعية وب�سرية ، بطاريات ، �سناديق 
بطاريات ، اأجهزة �سحن البطاريات ، منظار ثنائية ، االآت حا�س�بة ، الكامريات ، كامريات ت�سوير �سينمائي واأجزاوؤها 
وملحقاتها ، عد�سات كامريا ، اأجهزة قيا�س ال�سعة ، �سور كرتونية متحركة ، م�س�جالت الكا�سيت ، �سال�سل نظارات ، 
اأفالم الت�سوير ال�سينمائي )معرو�سة لل�سوء( ، �ساعات الدوام ، اأجهزة ت�س�غيل االأقرا�س املدجمة ، اأقرا�س مدجمة 
)�س�معية – ب�سرية( ، اأقرا�س مدجمة )لذاكرة القراءة فقط( ، برامج م�س�جلة لت�سغيل احلا�س�وب ، برامج حا�س�وب 
م�س�جلة ، برجميات حا�س�وبية )م�سجلة( ، اأجهزة حا�س�وب ، طابعات ت�س�تخدم مع اأجهزة احلا�س�وب ، عد�سات ال�سقة 
اأجهزة   ، اأجرا�س كهربائية لالأبواب   ، ، مقايي�س للخياطني  البيانات  اأجهزة معاجلة   ، اأوعية للعد�سات الال�سقة   ،
ترجمة الكرتونية جيبية ، طفايات احلريق ، اأفالم معر�سة لل�سوء ، اأدوات اإنذار �سد احلريق ، اأجهزة اإ�ساءة وما�سة 
، براويز لل�س�رائح الفوتوغرافية )اإطارات( ، اأجهزة لالألعاب معدة لال�س�تخدام مع اأجهزة االإ�س�تقبال التلفزيوين 
فقط ، لفافات �سعر ت�سخن كهربائياً ، اأجهزة تنظيم احلرارة ، �سناديق نغم ، عد�س�ات ب�سرية ، موازين للر�س�ائل ، 
اأحزمة اإنقاذ ، عوامات اإنقاذ ، جاكيتات اإنقاذ ، طوافات اإنقاذ ، اأقفال كهربائية ، و�سائط تخزين بيانات مغناطي�سية 
، بطاقات مغناطي�سية م�سفرة ، م�سفرات مغناطي�سية ، مغناطي�سيات ، نظارات مكرة )ب�سرية( ، اأدوات كهربائية 
الإزالة املكياج ، اأجهزة واأدوات قيا�س واأدوات قيا�س كهربائية ، ميكروفونات ، ميكرو�سكوبات )جماهر( ، الفتات نيونية 
، مفكرة يف �سكل حا�سوب �سغري ، اأقالم اإلكرتونية ، اأ�سطوانات الفونوغراف ، اآالت ت�سوير ، حا�سبات جيب ، اأجهزة 
عر�س ، �سا�سات عر�س ، اأجهزة راديو ، اأجهزة ت�سغيل اأ�سطوانات ، اأجهزة حتكم عن بعد ، م�ساطر )اأدوات قيا�س( ، 
موازين ، بطاقات ذكية ، كوا�سف الدخان ، قواب�س وماآخذ واأدوات تو�سيل اأخرى ، اأجهزة ت�سجيل ال�سوت ، اأقرا�س 
ت�سجيل ال�سوت ، اأجهزة ن�سخ ال�سوت ، اأجهزة نقل ال�سوت ، علب للنظارات ، اإطارات للنظارات ، عد�سات للنظارات 
، نظارات ، نظارات �سم�سية ، اأحزمة �سباحة ، �سرت �سباحة ، مفاتيح كهربائية ، م�سجالت �سريطية ، اأ�س�الك اأجهزة 
الهاتف واأ�س�الك �سماعات الهاتف وا�س�الك اأجهزة االإر�س�ال ، تل�سكوبات ، اأجهزة تلفزيون ، موؤ�سرات درجة احلرارة 
)منظمات  ثريمو�ستاتات   ، طبية  لغايات  لي�ست  ح��رارة(  )موازين  ثريمومرتات   ، ال�سرقة  ملنع  كهربائية  اأجهزة   ،
 ، فيديو  م�سجالت   ، فيديو  �سا�سات   ، فيديو  اأ�سرطة   ، الفيديو  األعاب  تخزين  ولفافات  فيديو  كا�س�يتات   ، ح��رارة( 
اأقرا�س )الفيديو( الرقمية املتعددة اال�س�تعماالت ،   ، اأقرا�س مدجمة للفيديو   ، اأجنحة تعومي ، معاجلات كلمات 
اأجهزة ت�س�غيل اأقرا�س الفيديو املدجمة واأقرا�س )الفيديو( الرقمية املتعددة اال�س�تعماالت ، اأجهزة �س�معية وب�سرية 
الفيديو ولالأقرا�س املدجمة  �س�معية وب�سرية والأ�س�رطة  ، مم�س�كات وحامالت وعلب الأ�س�رطة  اأجهزة نغمات  مع 
والأقرا�س الليزر والأقرا�س الفيديو والأقرا�س )الفيديو( الرقمية املتعددة اال�س�تعماالت )واملهياأة لها والتي تباع 
كوحدة واحدة( ، لبادات فاأرة احلا�س�وب ، اأجهزة هاتف وهواتف هوائية ال�سلكية واأجهزة هاتف متحرك واأجزاوؤها 
وملحقاتها ، علب اأو اأغطية الهواتف املتحركة ، اأجهزة النداء )بيجر( واأجزاوؤها وملحقاتها ، علب اأو اأغطية اأجهزة 
النداء )بيجر( ، اأكيا�س وحاويات وحامالت ومم�س�كات للهواتف املتحركة والأجهزة النداء )بيجر( ، �سماعات الراأ�س 
، �سماعات االأذن ، �س�ماعات وميكروفانات و�س�بكريفون لال�ستخدام مع الهواتف املتحركة ، موؤ�س�رات ات�سال للهواتف 
، مفكرات  ال�سوء  العني للوقاية من  اأقنعة   ، الفيديو  األعاب  اأجهزة   ، النداء )بيجر(  املتحركة والأجهزة  والهواتف 
اإلكرتونية ، اأجرا�س اإنذار كهربائية ، اأجهزة اإنذار ، قارئات �سيفرات االأعمدة ، باروميرتات )اأجهزة قيا�س ال�سغط 
اجلوي( ، طنانات ، طنانات كهربائية ، وحدات معاجلة مركزية )معاجلات( ، رقائق )دارات متكاملة( ، كرونوغرافات 
)اأجهزة ت�سجيل الزمن( ، والعات �سيجار / �سجائر لل�سيارات ، لوحات مفاتيح الأجهزة احلا�سوب ، ذاكرات حا�سوب 
، اأجهزة ملحقة باحلا�سوب ، قارانات �سوتية ، قارانات )معدات معاجلة البيانات( ، و�سائط تخزين بيانات ب�سرية ، 
اأقرا�س ب�سرية ، اأقرا�س )مغناطي�سية( ، مكائن توزيع اآلية ، اأجهزة للغوا�سني ، اأقنعة للغوا�سني ، بذالت غو�س ، 
لوحات اإعالنات اإلكرتونية ، اأقالم اإلكرتونية )وحدات عر�س ب�سري( ، اأجهزة ت�سغيل امل�ساعد ، خيوط للنظارات ، 
عد�سات عينية ، واقيات للعيون ، اآالت فاك�س ، مر�سحات )فالتر( ، مكاوي كهربائية ، عوامات لال�ستحمام وال�سباحة 
، اأقرا�س مرنة ، اأ�سرطة تنظيف الروؤو�س الكهربا�سوئية )للت�سجيل( ، اأجهزة قيا�س رطوبة اجلو ، دارات متكاملة 
ت�سغيل  اأجهزة   ، اأغطية عد�سات   ، اإع��داد فواتري  اآالت   ، بينية )الأجهزة احلا�سوب(  اأجهزة   ، ات�سال داخلي  اأجهزة   ،
الرافعات ، وحدات اأ�سرطة مغناطي�سية )الأجهزة احلا�سوب( ، اأ�سرطة مغناطي�سية ، مالعق قيا�س ، بندوالت اإيقاع 
، معاجلات بيانات �سغرية ، اأجهزة املودم ، اآالت عد وفرز النقود ، �سا�سات عر�س )اأجزاء حا�سوب( ، برامج مراقبة 
)برامج حا�سوب( ، فاأرة )معدات معاجلة بيانات( ، األياف ب�سرية )فتائل تو�سيل ال�سوء( ، زجاج ب�سريات ، �سلع 
ب�سرية ، عد�سات ب�سرية ، عدادات الوقوف ، اأجهزة ملحقة باحلا�سوب ، مناقل )اأدوات قيا�س( ، تلغرافات ال�سلكية 
، هواتف ال�سلكية ، ما�سحات )معدات معاجلة بيانات( ، �سبه مو�سالت ، �سرائح )للت�سوير الفوتوغرايف( ، ماكينات 
تلغرافات  اأ�سالك   ، املغناطي�سية  لالأ�سرطة  التمغنط  اإزال��ة  اأجهزة   ، ال�سوت  ت�سجيل  اأ�سرطة   ، اوتوماتكية  �س�قبية 
اإر�سال  اأجهزة   ، تذاكر  موزعات   ، الكاتبات  املرقات   ، بعد  ملقنات عن   ، املرقات  الطابعات   ، )اأجهزة(  تلغرافات   ،
)لالت�سال عن بعد( ، حمددات قيا�س التفريغ ، �سا�سات فيديو ، هواتف فيديو ، م�سجالت فيديو ، �سفارات اإنذار ، 
اأجهزة عوم لل�سباحة ، �سدادات اأذن ، �سدادات اأذن للغوا�سني ، �ساعات توقيت �سلق البي�س )�ساعات رملية( ، نظارات 
واقية للريا�سة ، خوذ واقية للريا�سة ، اأجهزة مالحة للمركبات )حا�سوب طبلوين( ، برامج األعاب حا�سوب ، بندوالت 
اإيقاع ، من�سورات اإلكرتونية )قابلة للتنزيل( ، برامج حا�سوب )برجميات قابلة للتنزيل( ، م�سجالت �سغرية احلجم 
اأ�سرطة للهواتف املحمولة ، قواعد   ، اأقمار �سناعية لالأغرا�س العلمية ، م�ساند ر�سغ لال�ستخدام مع احلا�سوب   ،
للهواتف املحمولة ، مل�سقات للهواتف املحمولة ، اأغطية هوائيات للهواتف املحمولة ، دارات اإلكرتونية واأقرا�س 
 ، االإلكرتونية  املو�س�يقية  االأدوات  اأتوماتيكية ال�س�تعمال  األعاب  برامج  بت�س�جيل  ت�س�مح   CD-ROMS مدجمة 

�س�دادات االأذن ، جميع املنتجات املذكورة مت�سمنة بالفئة )9( وغري مدرجة يف فئات اخرى .
اال�سرتاطات 

 2018/04/21 يف    احلماية  انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ع�سر  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ستظل 
وحتى تاريخ  2028/04/21

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  17  مايو 2017 العدد 12022

EAT 36219

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   :

املودعة حتت رقم  111686
با�سم  �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه  1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا- كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
بتاريخ  2010/11/11 امل�سجلة حتت رقم  109338  

الفئة  21
 ، بها(  مطلية  اأو  نفي�سة  معادن  من  )لي�ست  وللمطبخ  املنزيل  لال�ستعمال  واأوعية  واأواين  اأدوات  املنتجات: 
�سلك   ، تنظيف  اأدوات   ، الفرا�سي  ، مواد �سنع  الدهان(  اأو  التلوين  ، فرا�سي )عدا فرا�سي  واإ�سفنج  اأم�ساط 
جلي ، زجاج غري م�سغول اأو زجاج �سبه م�سغول ) عدا الزجاج امل�ستعمل يف املباين( ، اأواين زجاجية واأواين 
�سالل   ، )حممولة(  لالأطفال  ا�ستحمام  اأحوا�س   ، اأخ��رى  فئات  يف  واردة  غري  خزفية  واأواين  �سيني  خزف 
لال�ستخدام املنزيل ، اأقداح ، اأقفا�س طيور ، خالطات غري كهربائية لالأغرا�س املنزلية ، األواح للكوي ، ِقَرْب 
اأو دالء ، فتاحات قوارير ، �سدادات قوارير م�سنوعة من ال�سرياميك اأو اخلزف ال�سيني اأو الزجاج اأو البلور 
 ، األ��واح خبز ، دالء  )�سطول(   ، اأو البور�سالن ، قوارير ، اأطباق عميقة ، علب �سابون  اأو الفخار  اأو اخلزف 
�سواين )لي�ست من معادن نفي�سة( ، اأقفا�س للحيوانات املنزلية ، قوالب كيك ، قوالب لكعكة الوفل ، طفايات 
�سموع لي�ست من معادن نفي�سة ، حلقات �سموع لي�ست من معادن نفي�سة ، �سمعدانات لي�ست من معادن نفي�سة 
، �سناديق للحلويات لي�ست من معادن نفي�سة ، علب لالأم�ساط ، حلي من اخلزف ال�سيني ، اأواين من اخلزف 
ال�سيني ، اأع��واد االأك��ل )اأواين اأك��ل( ، منا�سر مالب�س ، ف��اردات للمالب�س ، قطع قما�س للتنظيف ، �سواين 
�سغرية واقية لي�ست من الورق وبخالف بيا�سة املائدة ، خالطات كوكتيل ، مر�سحات غري كهربائية للقهوة 
، مطاحن يدوية للقهوة ، اأباريق قهوة غري كهربائية ، اأطقم قهوة لي�ست من معادن نفي�سة ، غاليات قهوة 
غري كهربائية لي�ست من معادن نفي�سة ، اأم�ساط  كهربائية ، اأم�ساط للحيوانات ، اأكيا�س للمعجنات ، قوالب 
للطهي ، اأوعية طهي ، اأ�سياخ �سي معدنية ، �سطل ثلج ، مردات حممولة ، اأجهزة لتريد االأطعمة حتتوي 
على موائع تبادل حراري لالأغرا�س املنزلية ، فتاحات �سدادات الفلني ، اأوعية حلفظ وحمل اأدوات التجميل ، 
اأغطية لل�سحون ، اأغطية غري م�سنوعة من الورق الأوعية الزهور ، اأواين فخارية ، اأكواب لي�ست من معادن 
نفي�سة ، األواح تقطيع للمطبخ ، اآنية لل�سرب ، مقايل جموفة غري كهربائية ، �سحون لل�سابون ، اأوعية لنفث 
اأو �سخ ال�سابون ، قوارير �سرب ، كوؤو�س �سرب ، اأحوا�س �سرب ، اأوعية �سرب ، منا�سر جتفيف للغ�سيل ، �سناديق 
الزبالة ، اأكواب للبي�س ، معالف ، اأوعية زهور ، م�سائد ذباب ، قفافيز لالأغرا�س املنزلية ، اأقداح لي�ست من 
معادن نفي�سة ، مبا�سر )اأواين منزلية( ، �سواين �سوي غري كهربائية ، اأوعية معزولة حرارياً ، م�سخنات غري 
كهربائية لر�ساعات االأطفال ، حامالت زهور ونباتات ، اأباريق �ساخنة )غري م�سخنة كهربائياً( ، دالء ثلج ، 
قوالب مكعبات الثلج ، اأغطية الواح كي ، اأباريق لي�ست من معادن نفي�سة ، غاليات غري كهربائية ، قواعد 
ل�سكاكني املائدة ، مقاب�س من اخلزف ال�سيني ، �سواين دوارة ، اأطقم م�سروبات ، �سناديق للوجبات اخلفيفة 
، حامالت بطاقات قوائم الطعام ، علب طعام ، مالعق خلط )اأواين مطبخ( ، مما�سح ، حامالت مناديل لي�ست 
من معادن نفي�سة ، حلقات مناديل لي�ست من معادن نفي�سة ، فوهات الأوعية ر�س املياه ، لبادات للتنظيف ، 
اأو زيوت  اأو طيب  ال��ورق ، قطاعات للمعجنات ، مطاحن فلفل يدوية ، حمارق عطور  مقايل ، �سحون من 
عطرية ، بخاخات عطور ، مرذاذ عطور ، �سالل جمهزة للنزهات ، ح�ساالت غري معدنية على �سكل حيوانات 
، اأغطية لالأوعية ، اأوعية ، طناجر �سغط غري كهربائية ، �سناديق نفايات ، مالحات لي�ست من معادن نفي�سة 
، مر�سات فلفل لي�ست من معادن نفي�سة ، قدور خزفية ، �سحون فناجني لي�ست من معادن نفي�سة ، مغارف 
كبرية ل�سكب الطعام ، لبادات جلي ، فرا�سي حالقة ، فاردات للقم�سان ، فرا�سي لالأحذية ، لبي�سات اأحذية ، 
قوالب لالأحذية ، مناخل كبرية للحبوب ، اأدوات امت�سا�س الدخان لالأغرا�س املنزلية ، حامالت �سابون ، 
زبديات ح�ساء لي�ست من معادن نفي�سة ، اأطقم بهارات ، حامالت ا�سفنج ، اإ�سفنج لالأغرا�س املنزلية ، م�ساند 
لفرا�سي احلالقة ، متاثيل من اخلزف ال�سيني اأو الفخار اأو الزجاج ، متاثيل �سغرية من اخلزف ال�سيني 
اأو الفخار اأو الزجاج ، م�سايف لالأغرا�س املنزلية ، حماقن ل�سقاية الزهور والنباتات ، اأدوات مائدة )ما عدا 
ال�س�كاكني وال�س�وك واملالعق( لي�ست من معادن نفي�سة ، اأباريق لي�ست من معادن نفي�سة ، كرات حلفظ ال�ساي 
لي�ست من معادن نفي�سة ، علب �ساي لي�ست من معادن نفي�سة ، اأوعية ل�سكب ال�ساي لي�ست من معادن نفي�سة ، 
اأطقم �ساي لي�ست من معادن نفي�سة ، اأباريق �ساي لي�ست من معادن نفي�سة ، فرا�سي تواليت ، حقائب تواليت 
، حامالت ورق التواليت ، اإ�سفنج تواليت ، اأواين تواليت ، فرا�سي اأ�سنان ، فرا�سي اأ�سنان كهربائية ، حامالت 
عيدان تنظيف اأ�سنان لي�ست من معادن نفي�سة ، عيدان تنظيف االأ�سنان ، �سناديق القمامة ، �سواين ق�س ، 
اأو  ، مكاوي  القوائم )اأواين مائدة(  ، منا�سب ثالثية  املنزلية لي�ست من معادن نفي�سة  �سواين لالأغرا�س 
مكاب�س بناطيل ، اأدوات فرد للبناطيل ، قوارير خوائية ، علب جتميل جمهزة ، مزهريات لي�ست من معادن 
نفي�سة ، حمم�سات غري كهربائية لكعكة الوفل والبانكيك ، حمم�سات غري كهربائية للطهي واخلبز ، األواح 
غ�سيل ، اأحوا�س غ�سيل ، اأوعية لر�س املياه ، اأدوات �سقاية ، اأدوات غري كهربائية لل�سقل بال�سمع ، حتف فنية 
ال�سرياميك واخلزف  االأب��واب من  اأو  لل�سبابيك  زينة وزخرفة   ، الزجاج  اأو  الفخار  اأو  ال�سيني  من اخل��زف 
معادن  من  لي�ست  اأوعية  اأو  اخلفيفة  للوجبات  �سناديق   ، والبور�سالن  والفخار  والبلور  والزجاج  ال�سيني 
نفي�سة ، م�سائد فئران ، خيوط لالأ�سنان ، اأحزمة/اأ�سرطة ل�سناديق الوجبات اخلفيفة والأوعية اال�ستعمال 
اأوعية للعطور وللطيب، قوارير تريد ، �سناديق زجاجية ، مكان�س ، منتجات الفرا�سي ، �سحون  املنزيل ، 
للزبدة ، اأغطية ل�سحون الزبدة ، �سخانات ، اأدوات تنظيف يدوية ، مالقط غ�سيل ، �سناديق تريد حممولة 
غري كهربائية ، اأوعية الكعك املحلى ، اأواين طهي غري كهربائية ، فرا�سي للحواجب ، فرا�سي للبا�س القدم ، 
مقليات ، م�سايف خمروطة ال�سكل ، قفافيز الأعمال احلدائق ، قوارير زجاجية )اأوعية( ، قوارير عزل ، قطن 
، بطانيات وم��الءات لال�ستعمال  ، م�سايف �ساي لي�ست من معادن نفي�سة  ، خالطات  التجميل  ذر م�ساحيق 
 ، اأوعية معدنية ل�سنع املثلجات وامل�سروبات املثلجة   ، اأو للمطبخ ، خفاقات وخمافق غري كهربائية  املنزيل 
اأدوات قطع الكعك املحلى )الب�سكويت( ، قوارير وقواعد للقوارير لي�ست من معادن نفي�سة ، مناف�س غبار ، 
رجاجات كوكتيل ، علب م�ساحيق للتجميل لي�ست من معادن نفي�سة ، علب مهياأة حلبوب الدواء اأو االأقرا�س 
لي�ست من معادن نفي�سة ، اأغطية من اخل�س�ب اأو البال�س�تيك لعلب املحارم ، م�ساند لفرا�سي االأ�سنان ، اأواين 

)اأوعية( ، جميعها مت�سمنة يف الفئة )21( .
اال�سرتاطات 

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف   2018/04/28 
وحتى تاريخ  2028/04/28 
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية   : 

املودعة حتت رقم  111292
با�سم  �سان ريو كومباين ليمتد

وعنوانه  1-6-1 ، اأو�ساكي ، �سيناجاوا- كو ، طوكيو ، 8603-141 ، اليابان.
بتاريخ  2010/08/24 امل�سجلة حتت رقم  107220  

الفئة  24
 ، الن�س�يج  ، حمارم من  الن�س�يج  ، مناديل من  االأخ��رى  الفئات  املت�سمنة يف  االأقم�سة غري   ، الن�س�يج  املن�س�وجات ومنتجات  املنتجات: 
اأغطية االأ�َسرة واملوائد ، رايات ، بيا�سات حمام )عدا املالب�س( ، بيا�سات )اأغطية( لالأ�ًسرة ، �سرا�سف ، بطانيات لالأ�َسرة ، �ستائر من 
الن�سيج ، اأقم�س�ة ، اأغطية من الن�س�يج لالأثاث ، اأغطية من البال�ستيك لالأثاث ، اأغطية للو�س�ائد ، �س�تائر لالأبواب ، قما�س من جلود 
احليوانات املقلدة ، منا�سف من الن�س�يج ، اأعالم )لي�س�ت من ال��ورق( ، بيا�سات لال�س�تعمال املنزيل ، رقع من القما�س ، مناديل من 
القما�س الإزالة م�س�تح�سرات التجميل ، مفار�س مو�سعية )لي�س�ت من الورق( ، اأغطية للفر�س ، قفافيز للغ�سيل ، نامو�س�يات ، �ستائر 
من الن�س�يج اأو البال�س�تيك ، اأكيا�س للمخدات ، املواد البال�ستيكية )بدائل للمن�س�وجات( ، حلف ، بطانيات لل�سفر ، مالءات )اأن�سجة( ، 
اأكفان ، حرير )قما�س( ، اأقم�سة حريرية ، اأكيا�س للنوم )اأغطية( ، بيا�سات للموائد )لي�س�ت من الورق( ، مفار�س للموائد )لي�س�ت من 
الورق( ، مناديل من الن�س�يج للموائد ، مطرزات من الن�س�يج ، اأقم�سة للتنجيد ، مطرزات من الن�س�يج تعلق على اجلدران ، اأغطية من 
الن�س�يج حلامالت املناديل اأو املحارم ، اأغطية من الن�سيج مل�سكات البواب ، اأغطية من الن�سيج ملقاعد املراحي�س ، ك�س�وة مف�سلة الأغطية 
املراحي�س )ن�س�يج( ، حوامل اأو مردات من الن�س�يج لل�س�تائر ، مفار�س واقية )بيا�سات للموائد( ، من�س�وجات قطنية ، اأغطية لالأ�س�رة 
)�سرا�سف( ، اأقم�سة لال�ستخدام يف الن�س�يج ، منا�سف للوجه من االن�س�يج ، لباد ، فريز )قما�س( ، ن�س�يج القنب ، اأغطية للموائد )لي�س�ت 
من الورق( ، خممل ، قما�س �سويف ، حمارم من الن�س�يج الإزالة م�س�تح�سرات التجميل ، اأغطية من الن�سيج لعلبة املحارم ، اأغطية من 
االأقم�سة ملقاب�س االأبواب ، اأغطية من االأقم�سة لقناين احليوانات االأليفة ، رقع من القما�س لت�سجيل االأ�سماء ، رقع حمبوكة ، حقائب 

من الن�س�يج اأو احلرير للزينة ، جميعها واقعة يف الفئة 24 . 
اال�سرتاطات 

ان��ت��ه��اء احل��م��اي��ة يف   2018/04/22 وح��ت��ى تاريخ   ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ����رى  ���س��ن��وات  مل���دة ع�سر  امل��ف��ع��ول  ن��اف��ذة  و�ستظل احل��م��اي��ة 
2028/04/22
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اختتمت اجلامعة القا�سمية فعاليات بطولة كاأ�س مدير اجلامعة القا�سمية ل�سدا�سيات 
على  وذل��ك  الطالب،  �سوؤون  بعمادة  الطالبية  االأن�سطة  ق�سم  نظمها  والتي  القدم  كرة 

مالعب مركز �سباب ال�سارقة.
علي عمران  و  القا�سمية  اجلامعة  مدير  �سامل   ر�ساد  الدكتور  االأ�ستاذ  اخلتام  ح�سر 
�سوؤون  ُحزين م�ساعد عميد  �سيد  املح�سن  ال�سارقة وعبد  �سباب  ال�سام�سي مدير مركز 
اأبو نوا�س قائم باأعمال م�ساعد عميد كلية الطالب، والكابنت  الطالب، والدكتور عمر 
اإ�سالم الدرويل م�سوؤول االأن�سطة الطالبية والريا�سية، وعدد كبري من اأع�ساء الهيئتني 

التدري�سية واالإدارية والطالب باجلامعة.
اختتمت بطولة كاأ�س مدير اجلامعة لكرة القدم والذي �سارك فيها 16 فريقا مق�سمة 
التايالندي وفريق النمور انتهت  النهائية فريق  اإىل جمموعتني، حيث تاأهل للمباراة 
الثانية  لن�سخته  اجلامعة  مدير  ك��اأ���س  ببطولة  ليتوج   0-1 التايالندي  فريق  بفوز 

وقام مدير اجلامعة الدكتور ر�ساد �سامل وعلي عمران ال�سام�سي مدير مركز   .2017
�سباب ال�سارقة بت�سليم امليداليات الف�سية والذهبية للفريقني، وت�سليم كاأ�س البطولة 

للفريق الفائز.
و اأعرب  مدير اجلامعة عن �سكره لنجاح البطولة واأ�ساد باجلهود الكبرية الذي يقدمها 
ومتنى  الطلبة  مع  واالندماج  اجلامعية  بالريا�سة  النهو�س  اأج��ل  من  االأن�سطة  فريق 

التوفيق للفريق الفائز.
من جانب اأخر عرعبد املح�سن ُحزين م�ساعد عميد �سوؤون الطالب عن �سكره للجان 
الفرق  و�سكر  البطولة  اجن��اح  اأج��ل  من  جهودها  على  البطولة  لهذه  امل�ساندة  القائمة 
بالدعم  اأ�ساد  وق��د  للجميع  التوفيق  ومتنى  واالأنظمة  باللوائح  تقيدها  على  امل�ساركة 
االرتقاء  اأج��ل  من  اجلامعة  مدير  يف  ممثلة  اجلامعة  اإدارة  تقدمه  ال��ذي  ال��الحم��دود 

باالأن�سطة الطالبية.

اجلامعة القا�سمية تختتم بط�لتها ل�سدا�سيات كرة القدم وتت�ج الفائزين

جناح كبري لبط�لة جمل�س دبي الريا�سي لأكادمييات كرة القدم

طلبة ال�س�يفات يك�سرون الأرقام القيا�سّية 
يف بط�لة �ساب�س الريا�سية الإقليمّية يف م�سقط

القفال يف كل مكان 

اللجنة املنظمة ت�سيد بدور قناتي دبي ويا�س وو�سائل الإعالم
الغارديان الربيطانية تربز ال�سباق وبث مبا�سر اإىل ال�سني

اللجنة العليا املنظمة ل�سباق القفال 
ال�سابع والع�سرين لل�سفن ال�سراعية 
واأج�����رت كذلك  ق��دم��ا   60 امل��ح��ل��ي��ة 
باحلبالة  ن��ا���س��ر  ع��ل��ي  م���ع  م��ق��اب��ل��ة 
نائب  االإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
املنظمة. ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة   رئ���ي�������س 
ال���������س����وء على  ال���ت���ق���ري���ر  و����س���ل���ط 
ال��وث��ي��ق الأه����ل وجمتمع  االرت���ب���اط 
االإم��������ارات م���ع ال��ب��ح��ر ال�����ذي �سكل 
م�����س��در اخل���ري وال������رزق ال���وف���ري يف 
ال�سفينة  ن���وخ���ذة  وحت����دث  امل��ا���س��ي 
25 م���روان عبد اهلل حممد  زل���زال 
ب��اإذه��اب مبدي������ا  امل��رزوق��ي عن ذل��ك 
والتتوي�����ج  بالف��������وز  �س�������عادته 
باللقب الغال���ي للم�����رة الثانية على 
 التوايل والثالث����ة يف تاري����خ احلدث. 
ومراحله  ال�سباق  فعاليات  تابع  كما 
م����وف����د وك�����ال�����ة روي���������رتز ل���الأن���ب���اء 
اله��������ادي  ع��ب��د  الوكال����������ة  م��وف��د 
رحم���������ي وال�������������ذي اع���������د ت����ق����ري����را 
على  وزع  دق����ائ����ق   3 مل������دة  خ���ا����س���ا 
التلفزيونية  امل���ح���ط���ات  خم��ت��ل��ف 
امل���ن���ط���ق���ة وال���������س����رق االأو������س�����ط.   يف 

م�����ن م�����وف�����د ����س���ب���ك���ة ال���ت���ل���ف���زي���ون 
ال�����س��ي��ن��ي م���ن اج����ل ال���ت���ع���رف على 
احل����دث وال��ق��ي��م��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة التي 
وموروث  تاريخ  ميثل  كونه  يحملها 
 ع��ظ��ي��م الأه�����ل و���س��ع��ب االإم���������ارات .

من  الزعبي  ع��ب��داهلل  الزميل  واع���د 
ق��ن��اة ال��غ��د ال��ع��رب��ي ت��ق��ري��را مطوال 
ع��ر���س يف ال�����س��اع��ات امل��ا���س��ي��ة عر 
ال���ق���ن���اة ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة وال���ت���ي تبث 
مكتبها  وي��ن�����س��ط  املعز   ق��اه��رة  م��ن 
االإقليمي يف دبي حيث اأجرت القناة 
حوارات مع اأحمد �سعيد بن م�سحار 
املهريي رئي�س جمل�س االإدارة رئي�س 

اخل�����ت�����ام وال����ت����ت����وي����ج ع�����ر ك���ام���ريا 
ديكوبيل. م��ارت��ن  الت�سيكي   امل�سور 
ول���ل���ع���ام ال���ث���اين ع��ل��ى ال����ت����وايل قام 
التلفزيون ال�سيني املركزي )�سي �سي 
تي يف( وعر الو�سائط التكنولوجية 
مبا�سر  ببث  االن��رتن��ت  يف   احلديثة 
و�سول  خ���ا����س���ة  ال�������س���ب���اق  مل����راح����ل 
قافلة ال�سفن اإىل �سواطئ دبي التي 
احت�سنت خط النهاية قبالة  جزيرة 
 ن��خ��ل��ة ج���م���ريا وه��الل��ه��ا ال��غ��رب��ي .

وق��د واك���ب ال��ب��ث ال���ذي تابعه اآالف 
ال�سني  ج��م��ه��وري��ة  يف  االأ���س��خ��ا���س 
ال�سينية  ب��ال��ل��غ��ة  ت��ع��ل��ي��ق  ال�����س��ع��ب��ي��ة 

�سورة   )24 )ن��وت��ي��ك��ي��ك��ا���س  م��وق��ع 
ال��ع��امل��ي االيطايل  امل�����س��ور  ل��ل��زم��ي��ل 
���س��م��ن �سور  ����س���اك���اك���ي  ج���و����س���اب���ي 
�سفينة  داخ��ل  التقطها  والتي  اليوم 
م��ع��اي�����س��ن��ا �سعوبة  ال��ت��ج��ارب  اإث���ن���اء 
االإبحار التقليدي مع اأفراد الطاقم 
وذل��������ك ق���ب���ل غ��������روب ����س���م�������س ي���وم 
 اجل��م��ع��ة يف ج��زي��رة ���س��ري ب��ون��ع��ري .
االأوروبية  ال�سحافة   وكالة  ون�سرت 
)ايبا( �سورا خمتلفة من حت�سريات 
التواجد  اإثناء  ال�سباق  يف  امل�ساركني 
يف ج���زي���رة ���س��ري ب��ون��ع��ري وخ���الل 
وحفل  املا�سي  االأح��د  يوم  املناف�سات 

واالأح���د وال�����س��ب��ت  اجل��م��ع��ة   متتالية 
واخ�������ت�������ارت ج������ري������دة ال�����غ�����اردي�����ان 
امل�سور  الزميل  ���س��ورة  الريطانية 
ال��ع��امل��ي ك���رمي ���س��اح��ب ����س���ورة يوم 
االأح����د امل��ا���س��ي وه���ي ���س��ورة تعك�س 
املا�سي  رب��ط  ال�سباق يف  روؤي��ة راع��ي 
و�سول  ج�������س���دت  وق�����د  ب���احل���ا����س���ر 
ال�سفينة زلزال 25 اإىل خط النهاية 
والعمرانية  امل���ال���ي���ة  ال���واج���ه���ة  يف 
جزيرة  ق��ب��ال��ة  ال�سياحي   ل��ل��م��ي��ن��اء 
 ن��خ��ل��ة ج���م���ريا وه��الل��ه��ا ال��غ��رب��ي .

ك���م���ا اخ������ت������ارت ع������دد م�����ن امل����واق����ع 
االل��ك��رتون��ي��ة االي��ط��ال��ي��ة م��ن بينها 

االإم��������ارات و�سحف  ان���ب���اء  ووك����ال����ة 
االحت���اد واخل��ل��ي��ج واالإم�����ارات اليوم 
والفجر والوحدة  والوطن   والروؤية 

عد�سات  ال�������س���ب���اق  م����راح����ل  وت����اب����ع 
ال�سحافة  وك�����االت  م���ن  امل�����س��وري��ن 
وكالة  بينها  وم��ن  العاملية  واالإع���الم 
بر�س  الفرن�سية-فران�س  ال�سحافة 
ايبا  االأوروب���ي���ة-  ال�سحافة  ووك��ال��ة 
بت�سجيل  م��وف��دي��ه��ا  ع���ر  وق���ام���ت���ا 
27 وع��ك�����س��ه��ا عر  رق�����م  امل��ل��ح��م��ة 
اإىل   ال����ف����وت����وغ����راف����ي����ة  ال���������س����ور 
االإعالمية  ال��و���س��ائ��ل  ع���ر  ال���ع���امل 
اأيام   3 م��دي  على  الن�سر  وو���س��ائ��ط 

باالهتمام  املنظمة  اللجنة  واأ���س��ادت 
لالإعالم  اأب��وظ��ب��ي  ملوؤ�س�سة  ال��ك��ب��ري 
بنقل كل تفا�سيل ال�سباق والتغطية 
وال��ت��ي حتولت  ي��اأ���س  امل��ت��ف��ردة لقناة 
قناة  اإىل  ال�������س���ب���اق  اأي���������ام  خ������الل 
���س��ب��اق��ات واملالحم  ت��ع��ر���س  ب��ح��ري��ة 
املا�سية  الن�سخ  عليها  انتهت  ال��ت��ي 
واالأفالم  ال��رام��ج  م��ن  ع��دد  واأي�سا 
اأثنت  ك���م���ا  احل������دث  ت��خ�����س  ال���ت���ي 
ال�سحف  دع��م  على  املنظمة  اللجنة 
جميعها  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ن�����س��ر  وو����س���ائ���ل 
ملحق  اأ�سدرت  التي  البيان  جريدة 
البحر(   ال����رتاث -ع��ر���س  )ك��رن��ف��ال 

ال�سابع  ال����ق����ف����ال  �����س����ب����اق  ح����ظ����ي 
والع�سرين لل�سفن ال�سراعية املحلية 
دبي  نادي  نظمه  وال��ذي  قدما   60
ال����دويل ل��ل��ري��ا���س��ات ال��ب��ح��ري��ة يوم 
ودعم  برعاية كرمية  املا�سي  االأح��د 
من �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل 
املالية  وزير  دبي  نائب حاكم  مكتوم 
ب��ت��غ��ط��ي��ة اإع���الم���ي���ة م��ت��م��ي��زة حيث 
و�سلت اأ�سدائه كل مكان من خالل 
التغطيات املختلفة لو�سائل االإعالم 
ما  م��ن  واأي�����س��ا  العاملية  وال�سحافة 
وجده احلدث من اهتمام فاق الو�سف 
املحلية. ال�����س��ح��ف  م�����س��ت��وي   ع��ل��ى 

املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  وح��ر���س��ت 
لل�سباق على توجيه ال�سكر والتقدير 
اإىل خمتلف و�سائل االإع��الم املحلية 
ويف مقدمتها موؤ�س�سة دبي لالإعالم 
ال�سباق  م��راح��ل  بنقل  قامت  وال��ت��ي 
يف  ال��ق��ن��وات  جلميع  عالية  بحرفية 
الريا�سية  دب��ي  ق��ن��اة  ال��دول��ة وع��ر 
وال��ت��ي رب��ط��ت امل�����س��اه��دي��ن باحلدث 
وا�ستوديوهات  براجمية  خطة  عر 
 مبا�سرة من امليناء ال�سياحي قبل �سهر

م����ن م���واط���ن���ي دول������ة االم�������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وامل��ق��ي��م��ني من 
الن�سخة  االأخرى،  اأبناء اجلاليات 
االأوىل �سهدت مناف�سة قوية بني 
الفرق يف الفئات املختلفة، وحققت 
جماهريياً  ح�������س���وراً  ال��ب��ط��ول��ة 
مميزاً من اأ�سر الالعبني وع�ساق 
ك��رة ال��ق��دم يف مدينة دب��ي، حيث 
�ساهدنا اعداد كبرية من املتابعني 
يف اليوم اخلتامي ويف معظم ايام 

املناف�سات.
ت��ك��ون هذه  اأن  اأمت��ن��ى  واأ����س���اف: 
ن��ق��ط��ة حت����ول مهمة،  ال��ب��ط��ول��ة 
تناف�سية  بطولة  اأول  كانت  حيث 
كرة  اأك���ادمي���ي���ات  ت�����س��م  حقيقية 
اإ�سافة  االأندية  خمتلف  من  قدم 
ن�سعى  اخلا�سة،  االكادمييات  اىل 
�سنوية  ال���ب���ط���ول���ة  ه�����ذه  جل���ع���ل 
العربية  دول��ة االم���ارات  تنظم يف 
الفرق  ف��ي��ه��ا  ت��ت��ن��اف�����س  امل���ت���ح���دة، 
ال�سنية املختلفة، كما �سنعمل على 
اكادمييات  م��ن  امل��زي��د  ا�ستقطاب 
االندية العاملية لرفع من القيمة 

الفنية للبطولة .

النظري  منقطع  جناحا  البطولة 
خا�سة من الناحية اجلماهريية، 
اجلماهريي  احل�سور  اإىل  الف��ت��اً 
االأخ��ري، م�سيفاً  اليوم  الكبري يف 
طيبة  فر�سة  تعتر  البطولة  اأن 
االجنبية  اجل��ال��ي��ات  ال�ستقطاب 
اف��راده��ا يف جمتمع كرة  وادم����اج 

القدم املحلي.
من جانبه اأبدى مي�سيل �ساجلادو 
بالنجاح  �سعادته  البطولة  �سفري 
البطولة  ح��ق��ق��ت��ه  ال����ذي  ال��ك��ب��ري 
م����ق����دم����اً �����س����ك����ره مل���ج���ل�������س دب����ي 
ال��ري��ا���س��ي ع��ل��ى م���ا ي���وف���ره من 
والراعم،  النا�سئني  لقطاع  دعم 
الفر�سة  اإتاحة  اأهمية  اإىل  الفتاً 
ال�سنية  ال���ف���ئ���ات  يف  ل���الع���ب���ني 
عدد  اأك��ر  يف  للم�ساركة  املختلفة 
م���ن امل���ب���اري���ات ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة التي 
مهاراتهم  اإب�������راز  ع��ل��ى  ت�����س��اع��د 
وت���ط���وي���ر ق���درات���ه���م م����ن خالل 

املناف�سات.
ت��ع��ت��ر فر�سة  ال��ب��ط��ول��ة  وق�����ال: 
الك���ت�������س���اف امل�����واه�����ب ال���ك���روي���ة 
ال����واع����دة م���ن الع���ب���ني حمليني 

اأوربية بدبي من بينها بر�سلونة، 
باري�س  اآر���س��ن��ال،  م��ي��الن،  �سي  اأي 
بجانب  وروم�������ا،  ج���ريم���ان  ����س���ان 
االأك���ادمي���ي���ات اخلا�سة  ع���دد م��ن 
ال��ت��ي ت��ن��اف�����س��ت ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��ا من 
البطوالت  بالقاب  التتويج  اأج��ل 

املختلفة.
اإدارة  واأو����س���ح ع��ل��ي ع��م��ر م��دي��ر 
دبي  مبجل�س  الريا�سي  التطوير 
هدفت   ال��ب��ط��ول��ة  اأن  ال��ري��ا���س��ي 
من  ال�سغار  ال��الع��ب��ني  منح  اإىل 
من  مقيم�������ني  اأو  م��واط��ن�����������ني 
خم��ت��ل��ف اجل��ن�����س��ي��ات م���زي���داً من 
اأج�����ل  م���ن  امل�����س�����������������ارك��ة  ف���ر����س 
ت��ط��وي��������ر ق���درات���ه���م م����ن خالل 
تناف�سية  م��ب��اري�����������������������ات  خ�����������و���س 
ت�����س�����������������ه��م يف اأك�����س��اب��ه��م اخل���رة 

املطلوبة.
���س��ك��ره ملدينة  وق�����دم ع��ل��ي ع��م��ر 
ا�ست�سافت  ال��ت��ي  الريا�سية  دب��ي 
م���ب���اري���ات ال���ب���ط���ول���ة، م��ب��ي��ن��اً ان 
امل��دي��ن��ة ت��ت��م��ت��ع مب��الع��ب مميزة 
اال�سرتاطات  ك��اف��ة  فيها  ت��ت��وف��ر 
املطلوبة، وهو ما ا�سهم يف ان حتقق 

ثماين �سنوات وع�سر �سنوات “اأ”، 
بر�سلونة  مدر�سة  فريق  وح�سل 
على بطولة 16 �سنة “ب”، وفاز 
�سنوات  ع�سر  بفئة  اآر�سنال  فريق 
ب، فريق تي اف اأي ببطولة 18 

�سنة.
و�سهد اليوم االأخري من البطولة 
اأ�سابيع،  ع�����س��رة  ا���س��ت��م��رت  ال��ت��ي 
ت��ن��اف�����س��اً م����ث����رياً ب����ني ال����ف����رق يف 
الفئات املختلفة، وقدم الالعبون 
اعجاب  ن�����ال  م���ت���م���ي���زاً  م�����س��ت��وى 
االع����داد ال��ك��ب��رية م��ن اجلماهري 
متابعة  ع����ل����ى  ح����ر�����س����ت  ال����ت����ي 
الالعبني،  وت�����س��ج��ي��ع  امل���ب���اري���ات 
اال�سر  م���ن  ال���ع���دي���د  وت����واج����دت 
�سجعوا  الالعبني،  اأم��ور  واأول��ي��اء 
التتويج  حلظات  وتابعوا  اأبناءهم 

باهتمام كبري.
�ست فئات  البطولة على  ا�ستملت 
ث��م��اين �سنوات  ت���ب���داأ م���ن  ���س��ن��ي��ة 
قائمة  و�سمت  �سنة،   18 وح��ت��ى 
اأندية  �ساركت  التي  االك��ادمي��ي��ات 
دبي،  م��ن  وعجمان  وحتا  الن�سر 
اأن���دي���ة  اأك����ادمي����ي����ات  ج���ان���ب  اإىل 

بطولة  االأول  ام�������س  اخ��ت��ت��م��ت   
جمل�س دبي الريا�سي الأكادمييات 
كرة القدم التي مت نظمها املجل�س 
بالتعاون مع مدينة دبي الريا�سية 
700 العب  م��ن  اأك��ر  مب�ساركة 
تنتمي  ف��ري��ق��اً  خم�سني  مي��ث��ل��ون 
قدم،  ك��رة  اأكادميية  ع�سرين  اإىل 
ثمانية  على  للح�سول  تناف�سوا 
األقاب يف �ست فئات �سنية خمتلفة 

من ثماين اإىل 18 �سنة.
اإدارة  م���دي���ر  ع���م���ر  ع���ل���ي  وت������وج 
مبجل�س  ال���ري���ا����س���ي  ال���ت���ط���وي���ر 
ال���ري���ا����س���ي، واح���م���د �سامل  دب����ي 
االكادمييات  ق�سم  م��دي��ر  امل��ه��ري 
باملجل�س، ومي�سيل �ساجلادو جنم 
اال�سباين  واملنتخ�ب  مدريد  ريال 
الفرق  ال��ب��ط��ول��ة  �سفري  ال�����س��اب��ق 
املميزين  وال��الع��ب��ني  الفائ��������زة 
ع���ق���ب ن���ه���اي���ة م����ب����اري����ات ال���ي���وم 

االخري.
األقاب  انيي�ستا  اأ�س  فريق  وح�سد 
ثالث بطوالت هي فئة 12 �سنة، 
ونال  “اأ”،  �سنة  و16  14�سنة 
فريق اأ�س رامو�س لقبني يف فئتي 

حقق طلبة مدار�س ال�ّسويفات الّدولّية يف الدولة ح�سورا 
التي  ع�سرة  احل��ادي��ة  االإقليمّية  �ساب�س  بطولة  يف  مميزا 
 ، م�سقط  يف  ال��ّدول��ّي��ة  ال�����ّس��وي��ف��ات  ا�ست�سافتها  مدر�سة 
األف م�سارٍك  ُتقام كّل عام، حواىل  اّلتي  البطولة  وجذبت 
اأربعة  اأربع وع�سرين مدر�سة من مدار�س �ساب�س من  من 
اأذربيجان،  اأنحاء العامل، مبا يف ذلك  ع�سر بلًدا يف جميع 
ولبنان،  وكرد�ستان،  واالأردّن،  واأملانيا،  وم�سر،  والبحرين، 
العربّية  واململكة  وروم��ان��ي��ا،  وق��ط��ر،  وباك�ستان،  وُع��م��ان، 
املّتحدة. وبطولة  العربّية  ال�ّسعودّية، و�سورية، واالإم��ارات 
ُتتيح  اّل��ت��ي  ال��ّري��ا���س��ّي��ة  ال��ب��ط��ول��ة  االإق��ل��ي��م��ّي��ة ه��ي  �ساب�س 
الّريا�سّية،  مواهبهم  عر�س  �ساب�س  مدار�س  يف  للّتالمذة 
والّروح الفريقّية، والّريا�سة احلقيقّية من خالل املناف�سة 
يف �سل�سلة من الّتحّديات الّريا�سّية. فقد تناف�س الّتالمذة 
ُلَعٍب  اأرب���ع  يف  خمتلفة  فئة   28 يف  بحما�سٍة  امل�����س��ارك��ون 
وامليدان،  وامل�سار،  القدم،  وك��رة  ال�ّسّلة،  كرة  هي:  ريا�سّية 

وال�ّسباحة.
وقد ا�سُتِهلَّ هذا احلدث بحفل افتتاح كبري بح�سور �سيوف 
اأ�سعد  بن  تيمور  ال�ّسّيد  ال�سمّو  بينهم  �ساحب  من  كبار 
لالّت�ساالت  املُ�ساعد  العاّم  االأم��ني   - �سعيد  ط��ارق  اآل  بن 
وزارة  من  اأع�ساء  جانب  اإىل  العلمي،  البحث  جمل�س  يف 
الرّتبية والّتعليم ووزارة الّريا�سة، باالإ�سافة اإىل االأهلني 
�ُسِحَر  واأف����راد م��ن املجتمع االأه��ل��ّي وغ��ريه��م ك��ر. وق��د 
ال�سيوف بالعرو�س الّرائعة اّلتي اأّدتها كلٌّ من فرقة املُ�ساة 
وفرقة  واخلّيالني،  اجل��ّوّي��ة،  للقّوات  الّر�سمّية  الُعمانّية 

مدر�سة ال�ّسويفات الّدولّية، م�سقط- ُعمان للّرق�س. 

عبد  فاطمة  لل�ّسّيدة  كلمة  ك��ان��ت  ال��ع��رو���س،  اأع��ق��اب  ويف 
يف  ة  اخلا�سّ للمدار�س  العاّمة  امل��دي��رة   - ن���وراين  الّلّبا�س 
�ساب�س  رئي�س  ولنائب  الُعمانّية،  والّتعليم  الرّتبية  وزارة 
الّدولّية،  ال�ّسويفات  مدر�سة  ومدير  �سعد،  فيكتور  ال�ّسّيد 

م�سقط- ُعمان ال�ّسّيد اأرِمن من�سوري.
يف كلمته قال فيكتور �سعد: اأحّث جميع املتناف�سني االأعّزاء 
اأّن��ه عندما  على معرفة  بلدان عديدة،  َقِدموا من  اّلذين 
بركة  يف  يغط�سون  اأو  االن���ط���الق،  نقطة  م��ن  ي��ن��دف��ع��ون 
ال  فاإّنهم  احليوّية،  االأه��داف  تلك  ي�سّجلون  اأو  ال�ّسباحة، 
يقومون بذلك لرفع االأعالم والفوز بامليدالّيات اأو اإر�ساء 
الّريا�سّية  بالقيم  يتم�ّسكون  اإّنهم  بل  فح�سب...  املدّربني 
الفوز مهمٌّ بالّطبع،  اّلتي دامت ل�سنوات عديدة.  اخلالدة 
اإن���ت���اج جت����ارب غنّية  ت��ك��ون يف  ال��ك��رى  ال��ق��ي��م��ة  اأّن  غ��ري 
.       وقد حّقق هذا احلدث جناًحا باهًرا، وذلك بح�سور 
املو�سيقى  ع��ن  ف�����س��اًل  رائ��ع��ة  ب���اأج���واء  ا�ستمتعوا  ���س��ي��وف 

و�سالة الّطعام وامل�سابقات. 
ا رائًعا لقواهم  وقّدم تالمذة مدار�س �ساب�س للجمهور عر�سً
وقدراتهم على الّتحّمل باالإ�سافة اإىل مهاراتهم الّريا�سّية. 
اأُعجب احلّكام بامل�ستوى العايل من  انتهت امل�سابقات وقد 
الّروح الّريا�سّية اّلتي خّيمت على هذا احلدث. وقد نالت 
ُوزَِّعِت  وقد  الّنجاح.  ن�سيبها من  املُ�ساِركة  املدار�س  جميع 
امليدالّيات للفرق الفائزة تقديًرا لعملها ال�ّساّق ولنجاحها. 
ففي كرة ال�ّسّلة، �سهد اجلمهور مباراة �سائقة بني َفريَقي 
اأدما الّدولّية ومدر�سة ال�ّسويفات الّدولّية  مدر�سة �ساب�س 

القاهرة للبنات، وقد فاز فريق القاهرة. 
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الفجر الريا�ضي

رايل الربتغال - اجلولة ال�ساد�سة من بطولة العامل للراليات  

خالد القا�سمي يتعرف للمرة الأوىل على �سيرتوين C3 WRC اجلديدة قبل رايل الربتغال
خالد بن في�سل: اأحتاج للمزيد من الكيلومرتات خلف عجلة قيادة ال�سيارة اجلديدة

برئا�سة  ال���دوري  االجتماع  لل�سطرجن  االإم���ارات  باحتاد  الفني  عقد اجلهاز 
االحت��اد اجلديد مبنطقة مردف  وذل��ك مبقر  احل��وار  عبداهلل عبدالرحمن 
اجلهاز  رئي�س  نائب  اخل��وري  حممد  ط��ارق  االأع�ساء  جميع  بح�سور  بدبي، 
اأبو احل�سن م�ست�سار  الفني م�سوؤول املنتخبات الوطنية ومهدي عبدالرحيم 
اجلهاز الفني و�سعيد يو�سف �سكري م�سوؤول امل�سابقات و�سعيد اأحمد اخلوري 
م�سوؤول احلكام. واعتمد اجلهاز الفني يف بداية االجتماع، حم�سر االجتماع 
لل�سطرجن  ال��ع��ام  ال���دوري  بطولة  ونتائج  احل��ك��ام  تقارير  ومناق�سة  ال�سابق 
طارق  تقرير  االج��ت��م��اع  ناق�س  كما  ال�سنية،  وامل��راح��ل  وال�����س��ي��دات  ل��ل��رج��ال 
اخلوري نائب رئي�س اجلهاز الفني حول نتائج م�ساركة املنتخب يف البطولة 
االآ�سيوية للنا�سئني التي اأقيمت يف جمهورية اأوزبك�ستان. واأقر االجتماع عدد 

يف  العتمادها،  االحت��اد  اإدارة  جمل�س  اإىل  رفعها  �سيتم  التي  التو�سيات  من 
مقدمتها امل�ساركة يف بطوالت اآ�سيا ال�ساالت واالألعاب القتالية والتي �ستقام 
يف جمهورية تركمان�ستان خالل الفرتة 17-27 �سبتمر املقبل، كما اأو�ست 
اجلهاز الفني بامل�ساركة يف بطولة العامل للنا�سئني والتي �ستقام يف الرازيل 
خالل الفرتة 21-31 اأغ�سط�س املقبل. كما ناق�س االجتماع اإقامة بطوالت 
ت�سنيفية مغلقة لالعبي الفئات ال�سنية وم�ساركة املنتخب الوطني االأول يف 

مهرجان بيل.
الأول  عبدالرحمن  �سامل  الكبري  ال��دويل  االأ�ستاذ  تعر�س  اأخ��رى،  ناحية  من 
يف  العامل  على   12 اأم��ام االأوزب��ك��ي �سهريار مم��ادروف املن�سف رق��م  خ�سارة 
العا�سمة  املقامة حاليا  الكرى  العامل للجائزة  الرابعة من بطولة  اجلولة 

البطولة  وتعد  ال�سهري  التلغراف  مبنى  يحت�سنها  والتي  مو�سكو  الرو�سية 
على  النخبة  من  العبا  من اأقوى البطوالت العاملية حيث ي�سارك فيها 18 
م�ستوى العامل. كان �سامل قد جنح يف حتقيق تعادلني يف اأول جولتني اأمام 
االأ�ستاذ  ومواطنه  جريت�سوك  األك�سندر  الرو�سي  ال��دويل  االأ�ستاذ  الرو�سيني 
الكبري  ال���دويل  االأ���س��ت��اذ  ب���اأول مباراة على  ال��ف��وز  ث��م  ال���دويل �سفيدلر بيرت 

الرو�سي نيبوميات�سي اأيان.
والزال اأمام �سامل الفر�سة لك�سب مزيد من النقاط يف البطولة بعد اأن و�سل 
اإىل النقطة الثانية، وحتقيق نتائج اأف�سل من اجلولة االأوىل يف ال�سارقة التي 
حقق فيها 3.5 نقطة، واأمامه 5 جوالت يف البطولة التي تنتهي 22 مايو 

اجلاري.

اجلهاز الفني يو�سي بامل�ساركة

م�نديال النا�سئني واآ�سي�ية ال�سالت على طاولة احتاد ال�سطرجن

ن��اج��ح��ة خ���الل الرايل  االع�����دادت 
حيث �سنتمكن من جمع املعلومات 
تناف�سية  اأج������واء  حت���ت  ال���الزم���ة 

�سريعة.
من  ال������رت������غ������ال  رايل  ي����ت����خ����ذ 
من  ويتاألف  ل��ه،  مقراً  غيماراي�س 
19 مرحلة خا�سة بال�سرعة تبداأ 
با�ستعرا�سية يوم غد اخلمي�س 18 
مايو يف لوزادا وهي بطول 3.36 
فيتاألف  ال���ت���ايل  ال���ي���وم  اأم����ا  ك��ل��م. 
طولها  خا�سة  مراحل  ثماين  من 
148.3 كلم بينما ينخف�س عدد 
اإىل  االأخ��ري  قبل  اليوم  املراحل يف 
اأطول  ولكنها  خا�سة  مراحل  �ست 
م��ن م��راح��ل ال��ي��وم ال�����س��اب��ق حيث 

ي�سل طولها اإىل 154.5 كلم.
االأحد  ي��وم  الرتغال  رايل  يختتم 
املقبل مع اأربع مراحل خا�سة منها 
بجمهورها  ال�سهرية  فاف  مرحلة 
متفرج  األ���ف  امل��ئ��ة  يتخطى  ال���ذي 
وب��ق��ف��زت��ه��ا امل��رت��ف��ع��ة ال��غ��ن��ي��ة عن 
رايل  طول  يبلغ  وبهذا،  التعريف. 
كلم   1529 االإج��م��ايل  الرتغال 
مراحل  ك��ل��م   349 منها  ت��ق��ري��ب��اً 

خا�سة بال�سرعة.

من  التي  التعديالت  من  بالعديد 
اأ�سلوبي  م���ع  ت��ت��ن��ا���س��ب  اأن  ���س��اأن��ه��ا 
تلك  ت��ك��ون  اأن  واآم�����ل  ال��ق��ي��ادة  يف 

املطلوبني بال�سيارة يجب علينا اأن 
الكليومرتات  م��ن  ال��ك��ث��ري  نقطع 
خ��ل��ف ع��ج��ل��ة ق��ي��ادت��ه��ا. ل��ق��د قمنا 

تعليمي  م���ن���ح���ى  ه����و  ال����رت����غ����ال 
الريا�سية  م�����س��ريت��ي  يف  ج���دي���د 
والثقة  االح�سا�س  اإىل  ن�سل  ولكي 

ق����ائ����اًل: طبعاً  ال��ق��ا���س��م��ي  وت���اب���ع 
علي  ك����ل����ي����اً  ج�����دي�����دة  ال���������س����ي����ارة 
ع��ل��ى م��ت��ن��ه��ا يف رايل  وامل�������س���ارك���ة 

اإىل  باالإ�سافة  وثباتها  املنعطفات 
بال�سورة  معايريها  �سبط  كيفية 
التي تتنا�سب وا�سلوبي يف القيادة.

االنطالق  قبل  خ�سائ�سها  وفهم 
على  تعرفنا  ث��ان��ي��اً،  ال��ت��ج��ارب.  يف 
اأ�سلوب قيادتها وكيفية تعاملها مع 

اأنهى �سائق فريق �سيرتوين توتال 
ال�سيخ  للراليات  العاملي  اأب��وظ��ب��ي 
يوماً  القا�سمي  في�سل  ب��ن  خ��ال��د 
ط���وي���اًل م���ن ال��ت��ج��ارب ع��ل��ى منت 
يف  دبليو.اآر.�سي  �سي3  �سيرتوين 
���س��ردي��ن��ي��ا االإي��ط��ال��ي��ة م��ع مالحه 
اإىل  التوجه  قبل  باتر�سون  كري�س 
بورتو خلو�س غمار رايل الرتغال 
21 مايو(، اجلولة  اإىل   18 )من 
العامل  ب���ط���ول���ة  م����ن  ال�������س���اد����س���ة 
للراليات بعد غياب دام الأكر من 

�ستة اأ�سهر عن البطولة العاملية.
االإماراتي  البطل  تعرف  وقد  هذا 
وعلى  ال�سيارة  على  االأوىل  للمرة 
اجلديدة  واأج��ه��زت��ه��ا  م��ف��ات��ي��ح��ه��ا 
وبطبيعة  ال���ت���ج���ارب،  ي����وم  خ����الل 
ال�  ال��ك��ي��ل��وم��رتات  احل���ال، مل تكن 
190 التي قطعها كافية للتعرف 
ب�سكل كامل على ال�سيارة اجلديدة 
لناحية  خ�������س���و����س���اً  ع��ل��ي��ه  ك���ل���ي���اً 
واالإع����دادات  ال�سرعة  م��ع  التاأقلم 
وق����������ال: مي���ك���ن���ن���ي ت���ق�������س���ي���م ي����وم 
ثالثة  اإىل  �سردينيا  يف  ال��ت��ج��ارب 
التعرف  اأواًل،  اأ���س��ا���س��ي��ة.  حم����اور 
اجلديدة  �سي3  ���س��ي��رتوي��ن  ع��ل��ى 

مب�ساركة 350 لعبة من 20 ناديا ريا�سيا 

»ال�سارقة لريا�سة املراأة« تطلق الن�سخة الـ9 للملتقى الرم�ساين الريا�سي للمراأة
لريا�سة  ال�����س��ارق��ة  موؤ�س�سة  اأع��ل��ن��ت 
التا�سعة  ال���دورة  تنظيمها  عن  امل���راأة 
الريا�سي  ال���رم�������س���اين  ل��ل��م��ل��ت��ق��ى 
ل��ل��م��راأة، ال��ت��ي تنعقد يف ال��ف��رتة من 
27 مايو اجلاري اإىل 2 يونيو املقبل، 
حتت رعاية كرمية من قرينة �ساحب 
ال�سيخة  �سمو  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو 

جواهر بنت حممد القا�سمي، رئي�سة املجل�س االأعلى ل�سوؤون االأ�سرة، رئي�سة 
موؤ�س�سة ال�سارقة لريا�سة املراأة. وي�سارك يف ملتقى هذا العام اأندية حملية 
تتناف�س يف ثالثة  الدولة،  اإم��ارات  وخارجية و�سركات خا�سة من خمتلف 
األعاب هي: كرة ال�سلة، كرة الطائرة والرماية، حيث و�سل عدد امل�ساركات 
اإىل 350 طلب م�ساركة من 20 نادي ريا�سي، اإىل جانب تنظيم عدد من 
الفعاليات،  الرم�سانية وامل�سابقات الرتفيهية، تقام على هام�س  اجلل�سات 

يتخللها توزيع جوائز متنوعة على الفائزات. 
املراأة:  لريا�سة  ال�سارقة  موؤ�س�سة  ع��ام،  مدير  النقبي،  ع�سكر  ندى  وقالت 

ت�������وؤك�������د م���وؤ����س�������س���ة 

ن�سختها  يف  اأقيمت  التي  اخلليجية  امل��راأة  دورة  اآخرها  ك��ان  باهرة،  بنتائج 
الدورة  ت�ستقطب  اأن  يف  ون��اأم��ل  ال��دوح��ة،  القطرية  بالعا�سمة  اخلام�سة 
الرم�سانية التا�سعة م�ساركات بارزة ومناف�سات �سريفة تعك�س �سورة تليق 
مب�ستوى الريا�سة الن�سوية يف اإمارة ال�سارقة ب�سكل خا�س، ودولة االإمارات 

ب�سكل عام .
ويهدف امللتقى اإىل تن�سيط الالعبات خالل �سهر رم�سان املبارك واك�سابهّن 
القوية  الفرق  اأم��ام  املناف�سات  ا�سراكهن يف خمتلف  والفائدة عر  اخلرة 
اإىل ما  اإ�سافة  امل�ساركة، وامل�ساهمة يف بّث روح احلما�سة والتحّدي بينهّن، 

الرم�سانية  اجلل�سات  تبثه 

�ساحب  قرينة  توجيهات  من  النابعة  روؤيتها  على  امل��راأة  لريا�سة  ال�سارقة 
ال�سمو حاكم ال�سارقة، �سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي، والتي 
عر  االإماراتية  للمراأة  املنا�سبة  الظروف  وتهيئة  املجال  اإتاحة  يف  ترتكز 
العديد من الفعاليات واملناف�سات التي تعقد على مدار العام، خلو�س غمار 

ميدان الريا�سة ومناف�ساته يف االألعاب املختلفة.
على  ال�سابقة  الثمانية  الرم�سانية  الريا�سية  امللتقيات  اأك��دت  واأ�سافت: 
جناح فكرة اال�ستفادة من �سهر اخلري الركة يف اإعطاء املراأة فر�سة مالئمة 
ملمار�سة خمتلف االأن�سطة الريا�سية، وحتظى دورة العام اجلاري، التا�سعة 
الريا�سية  واملوؤ�س�سات  القطاعات  باهتمام كبري من خمتلف  التوايل،  على 
من  لها  مل��ا  اأنف�سهّن،  الالعبات  وم��ن 
النف�سي  امل�ستويني  على  كبرية  فوائد 
واجل�سدي، ويف ملتقى العام اجلاري، 
م�ساركة  ل��دي��ن��ا  ي���ك���ون  اأن  ي�����س��ع��دن��ا 
دولة  من  ن�سائي  �سلة  ك��رة  فريق  من 

الكويت ال�سقيقة.
فرقنا  ت���ت���م���ّت���ع  ال���ن���ق���ب���ي:  واأك����������دت 
غمار  خلو�س  الالزمة  باال�ستعدادات 
املناف�سات، حيث تلقت العباتنا وعلى 
التدريبات  م��ن  �سل�سلة  ال��ع��ام  م���دار 
تعزيز  وامل���ح���وري���ة يف جم����ال  امل��ه��م��ة 
املهارات الالزمة  واإك�سابهّن  قدراتهّن 
خ�سو�ساً  املناف�سات،  خمتلف  خلو�س 
اأن��ه��ن م��ّث��ل��ن ال���دول���ة يف ال��ع��دي��د من 
اأهمها  ومن  املا�سية،  القليلة  االأ�سهر  خالل  واالإقليمية  املحلية  املناف�سات 
وظفرن  االحت���ادات،  قبل  من  املنظم  وال�سلة  الطائرة  لكرة  العام  ال��دوري 

اأج���واء  م��ن  وال��ف��ائ��دة  باملتعة  املليئة 
ك��م��ا ت�سعى  ال���الع���ب���ات،  ب���ني  ودي�����ة 
املوؤ�س�سة من خالل عقدها ملثل هذه 
الدورات اإىل تكثيف اجلهود املبذولة 
يف جمال االهتمام بالريا�سة الن�سوية 
�سهر رم�سان  االإم���ارة، ال�سيما يف  يف 
املبارك.  وكان �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو املجل�س االأعلى حاكم ال�سارقة، 
ال�سارقة  موؤ�س�سة  باإن�ساء   2016 نوفمر  يف  اأمريياً  مر�سوماً  اأ�سدر  قد 
اعتبارية  وب�سخ�سية  واإداري  مايل  با�ستقالل  تتمتع  التي  امل��راأة،  لريا�سة 
واأهلية كاملة، الإجراء الت�سرفات القانونية الالزمة لتحقيق اأهدافها، على 
ال�سيخة  �سمو  ال�سارقة،  حاكم  ال�سمو  �ساحب  قرينة  املوؤ�س�سة  ترتاأ�س  اأن 
بقرار من  ت�سكل  ا�ست�سارية  وتعاونها جلنة  القا�سمي،  بنت حممد  جواهر 
اأع�ساء من ذوي اخلرة والكفاءة يف جماالت  الرئي�س ت�سم يف ع�سويتها 

الدعم الالزم لت�سهيل عمل اللجنة 
ال��ق��ادم��ة.  و�ستقوم  ال��ف��رتة  خ���الل 
كافة  باتخاذ  ك��ذل��ك  العليا  اللجنة 
والتنظيمية  القانونية  االإج����راءات 
ال���الزم���ة ل�����س��م��ان امل��ح��اف��ظ��ة على 
والعينية  امل����ادي����ة  احل����ق����وق  ك���اف���ة 
اململوكة  واال���س��ت��ث��م��ارات  واالأدب���ي���ة 
نادي  اإىل  ونقلها  الثالثة،  لالأندية 
مع  بالتن�سيق  االأه��ل��ي-دب��ي  ���س��ب��اب 
اجلهات احلكومية و�سبه احلكومية 
والهيئات  وامل�����س��ارف  ال�����س��ل��ة،  ذات 
وال������دوائ������ر امل���ح���ل���ي���ة واالحت�����ادي�����ة 
وال�����س��رك��ات اخل���ا����س���ة، وي���ك���ون لها 
القانونية  الت�سرفات  كافة  مبا�سرة 
�سبيل  يف  ال���الزم���ة  وال�����س��الح��ي��ات 
حتقيق ذلك. ووفقا للقرار، تتم اإدارة 
وا�ستثمارات  وممتلكات  اأ�سول  كافة 
ون��ادي دبي  الريا�سي  ال�سباب  ن��ادي 
ال��ث��ق��ايف ال��ري��ا���س��ي ب��االإ���س��اف��ة اإىل 
الريا�سي من خالل  النادي االأهلي 
االأ�سول  الإدارة  ا�ستثمارية  �سركة 
�سباب  ل�����ن��ادي  ت��اب��ع��ة  واال���س��ت��ث��م��ار 
�سعادة  اإدارتها  يتوىل  دبي   - االأهلي 
ال��ق��ا���س��م، وع���دد من  ه�سام ع��ب��داهلل 
اأ���س��ح��اب اخل���رة وال��ك��ف��اءة ي�سدر 
رئي�س  �سمو  م��ن  ق���رارات  بتعيينهم 

النادي.  

ومهام  اخ��ت�����س��ا���س��ات��ه��ا  وحت����دي����د 
القرارات  واإ�سدار  ومتابعتها  عملها 
واع����ت����م����اد ال����ل����وائ����ح واالإج�����������راءات 
وتكون  ال��ق��رار،  لتنفيذ  ال�سرورية 
النادي،  رئي�س  ل�سمو  تابعة  اللجنة 
ت��وج��ي��ه جميع  ال��ق��رار  ت�سمن  ك��م��ا 
اجلهات املعنية بتقدمي كافة اأ�سكال 

م��ن ���س��ع��ادة ���س��ام��ي ال��ق��م��زي، مدير 
يف  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  ع��ام 
اأح��م��د ب��ن حميدان،  دب���ي، و���س��ع��ادة 
وع��ب��دال��ل��ط��ي��ف ال�����س��اي��غ، ع��ل��ى اأن 
ال�سالحيات  بكافة  اللجنة  تتمتع 
االإ���س��راف على  ال��الزم��ة مع توليها 
التنفيذية  ال���ع���م���ل  ف�����رق  اخ���ت���ي���ار 

طبقا  والثقافية  والريا�سية  الفنية 
القارية  وامل���ع���اي���ري  ل��ل��م��وا���س��ف��ات 
وال�����دول�����ي�����ة.   ك���م���ا ���س��م��ل ال���ق���رار 
عملية  لتنفيذ  عليا  جل��ن��ة  ت�سكيل 
�سعيد  �سعادة خليفة  برئا�سة  الدمج 
�سليمان، مدير عام دائرة الت�سريفات 
وال�����س��ي��اف��ة يف دب����ي، وع�����س��وي��ة كل 

ي���ك���ون امل���وق���ع احل�����ايل ل���ن���ادي دبي 
من�ساآته،  وك��اف��ة  الريا�سي  الثقايف 
“نادي  الإدارة  ال��رئ��ي�����س  امل��ق��ر  ه���و 
على  والعمل  االأهلي-دبي”  �سباب 
ومرافقه  ومالعبه  من�ساآته  تطوير 
يف  لال�ستخدام  جاهزيتها  ل�سمان 
املناف�سات والتدريبات كافة الرامج 

واملعنوية  املادية  احلقوق  كافة  نقل 
املكت�سبة،  واال���س��ت��ث��م��اري��ة  واالأدب���ي���ة 
املالية  امل���خ�������س�������س���ات  واإج������م������ايل 
حكومة  م���ن  امل��م��ن��وح��ة  ال�����س��ن��وي��ة 
“نادي  اإىل  ال��ث��الث��ة  ل��الأن��دي��ة  دب���ي 
وتقييدها  االأهلي-دبي”  ���س��ب��اب 
باأن  �سموه  وجه  كما  با�سمه،  جميعا 

امل��ح��اف��ل و�سمن اأك���ر ال��ب��ط��والت . 
وقال �سموه: ن�سعى لبناء فريق قادر 

على املناف�سة قاريا وعامليا.  
وت�سمن القرار ال�سادر عن �ساحب 
ب���ن را�سد  ال�����س��ي��خ حم��م��د  ال�����س��م��و 
ب���ه على  ي��ع��م��ل  اآل م��ك��ت��وم، وال�����ذي 
ال��ف��ور اع��ت��ب��ارا م��ن ت��اري��خ �سدوره، 

•• دبي-وام: 

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأم��ر 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم،  ب��ن را���س��د 
ال����دول����ة رئ���ي�������س جم��ل�����س ال�������وزراء 
ح��اك��م دب���ي، رع���اه اهلل، ب��دم��ج نادي 
ونادي  ال��ري��ا���س��ي،  العربي  ال�سباب 
دب��ي ال��ث��ق��ايف ال��ري��ا���س��ي م��ع النادي 
ك��ي��ان واحد  ال��ري��ا���س��ي يف  االأه���ل���ي 
 - االأهلي  �سباب  “نادي  ا�سم  يحمل 
حمدان  ال�سيخ  �سمو  برئا�سة  دبي” 
مكتوم،  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
ويل عهد دبي، ويعاونه �سمو ال�سيخ 
م���ك���ت���وم ب����ن حم���م���د ب����ن را�����س����د اآل 
مكتوم، نائب حاكم دبي، كنائب اأول 
بن  اأح��م��د  ال�سيخ  و�سمو  للرئي�س، 
رئي�س  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
اآل مكتوم  موؤ�س�سة حممد بن را�سد 
للمعرفة، كنائب ثان، باالإ�سافة اإىل 
واخلرة  الكفاءة  اأ�سحاب  من  ع��دد 
�سمو  م���ن  ق����رار  بتعيينهم  ي�����س��در 
ال�سمو  واأكد �ساحب  النادي.  رئي�س 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم اأن 
الهدف هو تعزيز امل�سرية الريا�سية 
االإماراتية  القدم  ك��رة  فر�س  ودع��م 
التي يجب دعمها بفرق كرى حتقق 
اإجنازات تليق با�سم الدولة يف كافة 

حممد بن را�سد ياأمر بدمج ناديي ال�سباب ودبي مع النادي الأهلي
 يف كيــان ريا�سي واحــد يحمل ا�ســم »نادي �ســباب الأهلي- دبي «



يكت�سف فمًا واأ�سنانًا داخل اأذن خروفه
اأ�سيب مزارع تركي بالده�سة والذهول، اأثناء قيامه بجز �سوف اخلراف يف 

مزرعته، عندما اكت�سف باأن اأذن اأحد اخلراف حتتوي على فم واأ�سنان. 
بينما كان علي دومان يجز �سوف املا�سية يف مزرعته، فوجئ ب�سيء غريب 
اكت�سف وجود  اأح��د اخل��راف، وعندما تفح�س اخل��روف بعناية  اأذن  داخ��ل 
يوتيوب  ن�سر على موقع  فيديو  اأظهر مقطع  وق��د  اأذن��ي��ه.   اإح��دى  فم يف 
االإلكرتوين، املزارع وهو ي�ستك�سف اأذن اخلروف عن قرب، والت�سوه الذي مل 
يلحظة من قبل. وقال دومان ل�سحيفة ديلي مريور باأنه كان يجز �سوف 

اخلراف عندما اكت�سف الت�سوه اخللقي يف اأذن اخلروف. 
الثالث  اإىل  توجهت  خروفني  اأول  �سوف  جز  من  انتهيت  بعدما  واأ�ساف: 
وبداأت بجز �سوفه، وظننت باأين اآذيت اأذنه باخلطاأ. ولكن عندما تفح�ست 
االأذن عن قرب اأدركت باأن فماً منا بداخلها. لقد �سعرت باخلوف ال�سديد 
وبداأت اأرجتف. وقال الطبيب البيطري الذي عاين اخلروف باأنه مل ي�سبق 
اأم  تناول  ب�سبب  يكون  رمب��ا  الت�سوه  ب��اأن  واأ���س��اف  كهذا،  �سيئاً  راأى  واأن  له 
اخلروف اأع�ساباً حتتوي على مواد كيميائية اأثناء احلمل، بح�سب ما اأوردت 

�سحيفة ديلي �ستار الريطانية.   

جم�سمات لأبطال كرة ال�سلة من الأرز وال�سمك
خا�س الطاهي والفنان اال�سيني جتربة فريدة من نوعها يف �سناعة مناذج 
ال�سلة واأحذيتهم  ال��دروي االأمريكي للمحرتفني يف كرة  م�سغرة لالعبي 

الريا�سية با�ستخدام ال�سمك واالأرز. 
يف  النيئة  واالأ�سماك  البحرية  واالأع�ساب  االأرز  هو،  يوجيا  املبدع  ا�ستخدم 
الدوري  يف  ال�سابقني  والالعبني  الريا�سية،  االأح��ذي��ة  جم�سمات  �سناعة 
االأمريكي للمحرتفني يف كرة ال�سلة، مبا فيهم مايكل جوردان، بول بري�س 

وجيم�س هاردن، ون�سر �سورها على �سفحته على اإن�ستغرام. 
الفنون  املقيم يف مدينة ميالنو االإيطالية، قد در�س يف كلية  وكان يوجيا 

اجلميلة، قبل اأن يتوجه للعمل كطاه لل�سو�سي يف مطعم والديه. 
ويقول يوجيا متحدثاً عن جتربته: انطالقاً من رغبتي الدفينة يف التعبري 
عن اإبداعاتي، بداأت يف هذه التجربة الفريدة، م�ستخدماً مكونات من �سلب 
اخت�سا�سي كطاٍه لل�سو�سي واأ�ساف: كنت �سغوفاً جداً بكرة ال�سلة االأمريكية 
واأبطالها، لذا قررت اأن اأجمع بني ما تعلمته يف درا�ستي للفنون، وخرتي 
باأن  بالذكر  االأمريكية من اجلدير  ال�سلة  اأبطال كرة  لتج�سيد  الطهي  يف 
اإىل  باالإ�سافة  ريا�سية، و�سخ�سيات مو�سيقية،  اأحذية  بت�سنيع  قام  يوجيا 
جم�سم للرئي�س االأمريكي ال�سابق باراك اأورباما، بح�سب موقع يو بي اآي 

االإلكرتوين.  
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حذاء ومتثال تكرميًا 
مليالنيا ترامب

انديبندنت  ذي  ���س��ح��ي��ف��ة  ق���ال���ت 
يف  االأوىل  ال�سيدة  اأن  الريطانية 
�ستح�سل  ترامب،  ميالنيا  اأمريكا 
الطبيعي،  بحجمها  مت��ث��ال  ع��ل��ى 
لي�س يف اأمريكا، واإمنا يف البو�سنة. 
اأ�سبحت  ل��ل�����س��ح��ي��ف��ة،  ووف�����ق�����اً 
ميالنيا مو�سع اإعجاب يف البو�سنة 
الكبري  االه��ت��م��ام  بعد  وال��ه��ر���س��ك، 
ال����ذي ح��ظ��ي��ت ب���ه، خ���الل احلملة 
ق��اده��ا زوجها،  ال��ت��ي  االن��ت��خ��اب��ي��ة 
الرئي�س االأمريكي احلايل، دونالد 

تراب.
اأمام  ال�سهرية  لكلمتها  وت��ق��دي��راً 
احل���زب اجل��م��ه��وري، وال��ت��ي كانت 
مطابقة لكلمة مي�سال اأوباما، قام 
البو�سنة  يف  االأحذية  م�سانع  اأحد 
ب��اإر���س��ال زوج م��ن االأح��ذي��ة كهدية 

مليالنيا.
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل�سنع  امل���دي���ر  وي��ف��ك��ر 
ن��ف�����س��ه، ع�����س��و جمل�س  االأح����ذي����ة 
مارينكو  ل����وك����ا،  ب���ان���ي���ا  م���دي���ن���ة 
اأوم��ي�����س��ي��ف��ي��ت�����س، ب���ت���ك���رمي اآخ����ر 
ال�سابقة  امل����ج����وه����رات  مل�����س��م��م��ة 
ميالنيا ترامب، وهو مبثابة متثال 

بحجمها الطبيعي اأمام م�سنعه.
�سيالك،  �ستيفو  النحات  و�سيقوم 
دونالد  من  كل  �سابقاً  نحت  ال��ذي 
ت��رام��ب وف��الدم��ري ب��وت��ني، بنحت 

متثال ميالنيا من اجلب�س. 
وق���������ال اأوم���ي�������س���ي���ف���ي���ت�������س وف����ق����اً 
يكون  اأن  ي���اأم���ل  اإن����ه  ل��ل�����س��ح��ي��ف��ة، 
ال��ت��م��ث��ال ال�����ذي ����س���ريت���دي ح���ذاء 
مليالنيا  دافعاً  ي��د،  وحقيبة  فاخراً 

كي تقوم بزيارة اإىل البو�سنة.

�سفع عرو�سه ب�سبب نحلة
اأثناء  ال��وق��ت  ذات  زوج���ان ملوقف م�سحك وحم��رج يف  ���س  ت��ع��َرّ
العديد من  بوجود  ت�سورهما  الكامريا  كانت  وبينما  زفافهما، 
العبارات  الزوجان يتبادالن  الذي كان  الوقت  احلا�سرين. ويف 
�سفع  على  العري�س  ب��اإق��دام  اجلميع  ت��ف��اج��اأ  ارت��ب��اط��ه��م��ا،  ع��ن 
ديلي ميل  ن�سرته �سحيفة  زوجته على وجهها، بح�سب فيديو 
ر  ِوّ الريطانية . واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأنه ُيعتقد اأن الفيديو �سُ
يف الواليات املتحدة. اأما عن حقيقة ال�سفعة على وجه الزوجة، 
فهي اأن نحلة كانت حتوم على وجهها واأراد اإبعادها عن حبيبته، 
�سحكات  بعدها  وتعالت  ال��ع��رو���س،  وج��ه  اأ���س��اب  باخلطاأ  لكنه 
يف  باخلجل،  ي�سعر  العري�س  ب��دا  فيما  واحل�����س��ور،  العري�سني 

حلظة �سيبقى الزوجان يتذكرناها طيلة حياتهما.

يقتل جنله لإر�ساء زوجته
قتل رجل يف م�سر، جنله الذي مل يتجاوز 12 عاًما، الإر�ساء 
اآالف   5 الطفل  �سرقة  م��ن  االأخ���رية  ا�ستكت  اأن  بعد  زوج��ت��ه 
جنيه، حيث ا�ستخدم ال�سرب والتعذيب لعقاب املجني عليه 
القاهرة  يف  ال�سالم  �سرطة  ق�سم  وو�سل  احلياة.  ف��ارق  حتى 
ب���الغ ر���س��م��ي يفيد مب�����س��رع ط��ف��ل حت��ت ت��ع��ذي��ب اأ���س��رت��ه له، 
االأم��ر ال��ذي انتقل على اإث��ره رج��ال االأم��ن والبحث اجلنائي 
ملقر الواقعة حيث مت التاأكد من اجلرمية ونقل جثة الطفل 
الطب  وذك���ر  ال�����س��رع��ي.  ال��ط��ب  ع��ل��ى  لعر�سها  للم�ست�سفى 
ال�سرعي يف تقريره االأويل اأن وفاة الطفل جاءت نتيجة كرة 
كثرية  ك��دم��ات  وج��ود  جانب  اإىل  امل���رح،  بال�سرب  التعذيب 
اإىل  واأدت  اأنحاء متفرقة من ج�سده، مل يتحملها الطفل  يف 
القب�س على والد  االأم���ن  واأل��ق��ى رج���ال  ال��ف��ور.  وف��ات��ه على 
ومتهمني  اأبيه،  عن  الطفل  جدة  جانب  اإىل  وزوجته  الطفل 
اأنهم ت�سببوا يف قتله  اآخرين حيث جاء يف التحريات االأولية 
ليلقى  اأم����وال  ب�سرقة  زوج��ه��ا  جن��ل  ال��زوج��ة  اتهمت  اأن  بعد 
التحريات  وك�سفت  اأب��ي��ه.  ل��زوج��ة  اإر����س���اًء  م�سرعه  الطفل 
بعد  الطفل  قتل  يف  ت��ورط��وا  جميًعا  اأن��ه��م  املتهمني  واأق����وال 
امل�ساركة يف تعذيبه واإجباره على االعرتاف بجرمية ال�سرقة، 
اإال اأن الطفل اأ�سّر على موقفه بعدم �سرقته لالأموال ليتطور 
االأمر اإىل قيام املتهمني بتعليقه يف باب الغرفة م�ستخدمني 

حباًل للتمكن من �سربه حتى لفظ اأنفا�سه االأخرية.

هل هذه اأذكى طريقة لالختباء من ال�سرطة؟ 
مواقع  م��ن  ال��ع��دي��د  على  ن�سر  ط��ري��ف  فيديو  مقطع  اأظ��ه��ر 
التوا�سل االجتماعي، رجاًل وهو يقوم بتجربة لالختباء عر 
ا�ستخدام اأنبوب معدين مرن.  ويظهر مقطع الفيديو الذي 
اأنبوباً  وه��و يحمل  ال��رج��ل  ال��ور���س��ات،  اإح���دى  مت ت�سويره يف 
الطريقة  يعرف  اإن��ه  ويقول  ب�سهولة،  للتمدد  قاباًل  معدنياً 
االختباء  اإىل  يعمد  اأن  قبل  ال�سرطة،  م��ن  لالختباء  املثلى 
داخله ليبدو وكاأن االأنبوب موجود يف الور�سة م�سبقاً. ويذكر 
باأن هذا النوع من االأنابيب املعدنية القابلة للتمدد والتقل�س، 
الهواء.   وتكييف  والتهوية  التدفئة  اأنظمة  يف  غالباً  ي�ستخدم 
رائعة  قائاًل: هذه طريقة  الفيديو  على  املتابعني  اأح��د  وعلق 
ال���ذي ظهر يف  ال��رج��ل  اإن  االأن��ظ��ار،  ع��ن  والتخفي  لالختباء 
وا�سعاً  الفيديو ذكي بالفعل. وقد لقي مقطع الفيديو رواجاً 
على االإنرتنت، حيث ح�سل على عدد م�ساهدات هائل جتاوز 
االإلكرتوين  يوتيوب  موقع  على  ن�سره  بعد  م�ساهدة  املليون 

بعدة اأيام، وفقاً ملا ورد يف �سحيفة ديلي مريور الريطانية. 

ينام مع جثة زوجته لت�فري تكاليف اجلنازة
احتفظ رجل بريطاين بجثة زوجته يف غرفة النوم ملدة 6 اأيام، ونام اإىل جانبها طوال تلك املدة، ليتاأكد من اأن كل 

�سيء على ما يرام يف جنازتها.
االأ�سرة ترغب بحرق جثتها يف حفرة  ال�سرطان، وكانت  دافي�سون قد توفيت مبر�س  را�سيل  وكانت ويندي زوجة 
ب�سكل  اجلثة  فقرروا حرق  بريطانيا،  قانوين يف  االأم��ر غري  هذا  لكن  ديربي�ساير،  منزلها يف مدينة  بالقرب من 

ر�سمي، بح�سب �سحيفة مريور الريطانية.
ويف حديث ل�سحيفة �سنداي تاميز، قال را�سيل اإن عملية احلرق واجلنازة بهذه الطريقة ال تكلف اأكر من ب�سع 
مئات من اجلنيهات اال�سرتلينية، يف حني اأن اجلنازة التقليدية يف بريطانيا تكلف عدة اآالف من اجلنيهات، ويف 
اجلنازات  دور  تكليف  وب��داًل من  لنقلها.  و�سيارة  اجلثة  �سوى ثالجة حلفظ  اجل��ن��ازات  دور  تقدم  الوقت ال  نف�س 
بالعملية، قرر را�سيل االحتفاظ باجلثة يف غرفة النوم قرابة ا�سبوع، قبل اأن ينقلها بنف�سه اإىل مكان حرق اجلثث. 
واأراد را�سيل اأن يقنع االآخرين اأن البقاء اإىل جانب جثة من حتب اأمراً ال يثري الرعب على االإطالق. وطوال فرتة 
مر�س ويندي كان زوجها عازماً على اأن يبقيها داخل املنزل عند وفاتها، حيث يقول اإنه ال يرغب اأن ي�سلم جثتها 
لدور اجلنازات، بل اأراد ن يعتني بها بنف�سه يف منزل العائلة، واأن تبقى يف غرفة نومها حتى يتمكن من البقاء اإىل 

األربعاء   17   مايو    2017  م   -   العـدد  12022  
Wednesday  17   May   2017  -  Issue No   12022

يقتل زوجته ويطبخها
على جثة  عثورهما  وقائع  للمحققني  اأ�سرتاليان  �سرطيان  روى 
االأمر  اأول  اأنهما ظّنا يف  اأو�سالها يف قدر، وكيف  مقطعة تطهى 
اأنها مزحة يف عيد هالوين. وتعود وقائع هذه الق�سية اإىل العام 
اأقدم الطباخ االأ�سرتايل ماركو�س فولك على قتل  حني   ،2014
زوجته االإندوني�سية مايانغ برا�سيتو وتقطيع اأو�سالها وحماولة 
ال�سرطة. وكان عنا�سر االأمن  طهوها الإخفاء اجلرمية، بح�سب 
ح�سروا اإىل موقع اجلرمية بعدما تلقوا بالغاً من حار�س املبنى 
مدينة  يف  الزوجني،  منزل  من  كريهة  رائحة  انبعاث  عن  يخر 
اإن��ه ينبغي عليه  املنزل، قال فولك  باب  بريزبني. ول��دى قرعهم 
اأن يربط كالبه قبل اأن يدخلوا، ثم اأقفل الباب من الداخل والذ 
بالفرار وانتحر يف مكب للنفايات. وروى ال�سرطي ليام ماكويني 
يف التحقيق اأن اأر�س البيت كانت ملوثة بالدماء، واأنه عر على 
اأطراف ب�سرية تطهى يف قدر. وقال »يف البدء، ظننت اأنها مزحة 
يف عيد هالوين اأو �سيء ما من هذا القبيل، لكني اأدركت بعد ذلك 
الرائحة  »كانت  ريد، فقال  براين  اأما زميله  لي�ست مزحة«.  اأنها 
كريهة، ما �سممت مثلها من قبل، وال ميكنني اأن اأ�سفها«. واأ�ساف 
اإن الرجل كان  اأم��ام جرمية«. وقال �سهود  اأننا قد نكون  »�سعرت 

يعتزم تلقي عالج نف�سي قبل اأ�سابيع من احلادثة.

يطفئ 37 ع�د ثقاب بل�سانه 
حقق رجل اأمريكي من مدينة نيويورك رقماً قيا�سياً عاملياً جديداً، 
بل�سانه خالل دقيقة واحدة  30 عود ثقاب  اأك��ر من  اإطفاء  عر 
فقط.  قام اأ�سريتا فورمان )61 عاماً( الذي يحمل اأكر من 200 
لقب يف مو�سوعة غيني�س لالأرقام القيا�سية، بتحقيق لقب جديد 
بل�سانه خالل دقيقة واحدة.  الثقاب  اأع��واد  اأكر عدد من  باإطفاء 
ت�سينموي يف  �سري  اإىل طاولة يف مركز  قد جل�س  ف��ورم��ان  وك��ان 
جامايكا، واأ�سعل 37 عوداً من الثقاب كل على حدة، وبداأ باإطفائها 
بل�سانه واحداً تلو االآخر متجاوزاً رقمه ال�سابق الذي بلغ 30 عود 
ثقاب.  وكانت قوانني التحدي �سارمة اإذ مل ي�سمح لفورمان اإطفاء 
تلو  اإخمادها واح��داً  اإىل  اأع��واد الثقاب �سمن جمموعات، وا�سطر 
االآخر.  يف العام املا�سي، اأجنز فورمان اإجنازاً مماثاًل الإ�سافته اإىل 
قائمة طويلة من ال�سجالت باإطفاء 44 والعة با�ستخدام ل�سانه، 

وفقاً ملا ورد يف موقع يو بي اآي االإلكرتوين.    

حاول�ا قتل �سديقتهم ب�سبب ال�سيلفي!
���س��ج��ت و���س��ائ��ل االإع�����الم ب��ع��د ان��ت�����س��ار خ���ر اإق�����دام مراهقني 
اأمريكيني اأطلقا النار على �سديقتهما الدعائهما اأنها تزعجهم 
ب�سور ال�سيلفي التي تر�سلها لهما با�ستمرار! ووفقا ل�سحيفة 
جايزن  و  بيرت�سون،  كولرت  امل��راه��ق��ان  ادع��ى  فقد  اإنديبندنت 
ديزيرا  �سديقتهما،  اأن  االأم��ري��ك��ي��ة  ي��وت��ا  م��دي��ن��ة  م��ن  دي��ك��ر، 
ترينر، اأزعجتهما دوما باإر�سالها �سور ال�سيلفي التي تلتقطها 
يف برنامج �سناب �سات، ولذلك قررا قتلها والتخل�س منها، يف 
البداية خططا لذبحها، ولكن برت�سون قام با�ستدراجها ملكان 
راأ�سها  على  ال��ن��ار  ليطلق  ب��ه،  يقطنون  ال��ذي  احل��ي  يف  خمفي 
فرق  عليها  اأن عرت  بعد  احلادثة  الفتاة من  مبا�سرة«. جنت 
اعرتف  ف��ي��م��ا  ال���ع���الج،  لتلقي  للم�ست�سفى  ون��ق��ل��ت��ه��ا  ال��ب��ح��ث 
ل�15  بال�سجن  املحكمة  عليهما  لتحكم  بجرميتهما  املراهقان 
عاما. وتعليقا على احلادثة قالت الفتاة: لقد اأ�سبحت م�سلولة 
وفقدت ب�سري ب�سكل جزئي، لكنني حمظوظة اأين بقيت على 

قيد احلياة، اأعتقد اأنني اأقوى من الر�سا�سة.
عار�سة ترتدي زيا من ت�سميم امل�سمم االأ�سرتايل �ستانزي يف اأ�سبوع املو�سة ب�سيدين. )ا ف ب(

غزلن تاأكل
 اللح�م الب�سرية 

ال�سدفة  العلماء عن طريق  ر�سد 
اآك��ل��ة لبقايا  اأن���واع���اً م��ن ال��غ��زالن 
نادرة  حادثة  يف  الب�سرية،  اللحوم 
يف  نوعها  م��ن  االأوىل  اأن��ه��ا  ُيعتقد 
اأنها  ال��غ��زالن  ال��ع��امل. ويعرف عن 
ال��ع��ا���س��ب��ة، لكنها  م���ن احل���ي���وان���ات 
ومت�سغ  ال��ل��ح��وم  ت��اأك��ل  اأن  مي��ك��ن 
ال��ع��ظ��ام يف ب��ع�����س االأح����ي����ان، غري 
التقطتها  ال��ت��ي  احل��ادث��ة  ه��ذه  اأن 
بوالية  مزرعة  يف  مراقبة  كامريا 
تك�سا�س االأمريكية هي املرة االوىل 
وهي  ال��غ��زالن،  فيها  ت�ساهد  التي 

تاأكل بقايا حلوم ب�سرية.
وك��ان��ت ه���ذه ال��ب��ق��اي��ا ال�����س��ري��ة قد 
عمليات  لدرا�سة  املزرعة  يف  تركت 
اأ�سهر،  �ستة  ن��ح��و  وب��ع��د  ال��ت��ح��ل��ل، 
���س��وه��د غ���زال اأب��ي�����س ال��ذي��ل وهو 
ويحمل  ال��ك��ام��ريا،  ب��اجت��اه  ينظر 
الب�سرية  االأ����س���الع  اأح����د  ف��م��ه  يف 
اللحم،  بالكامل من  التي جت��ردت 
يعتقد  غ��زال  �سوهد  اأي���ام   8 وبعد 
اأن����ه ن��ف�����س احل���ي���وان، وه���و مي�سغ 
اآخر بح�سب �سحيفة  ب�سرياً  �سلعاً 

التلغراف الريطانية.
ل���وري���ن ميكيل  ال��ب��اح��ث��ة  وت���ق���ول 
علوم  جم��ل��ة  يف  كتبتها  م��ق��ال��ة  يف 
الطب ال�سرعي: نظن اأن العاملني 
يرغبون  ال�سرعي  الطب  علوم  يف 
ن�سرنا  باالطالع على ذلك، لذلك 
احلالة  ع��ن  امل��وج��ز،  التقرير  ه��ذا 
على  تتغذي  وه��ي  للغزالن  االأوىل 
البقايا الب�سرية. واأ�سافت: نعتقد 
اأن العظام الب�سرية �ستكون م�سدراً 
للغزالن  االأ�سا�سية  للمعادن  جيداً 
اأطعمة  التي تكافح للح�سول على 

مغذية.

متا�سيح  3
ا  تلتهم ق�ًسّ

ال��ق�����س ج���ون���اث���ان مثيثوا  ي���ح���اول  ك����ان  ب��ي��ن��م��ا 
امل�����س��ي��ح يف ال�سري  ال�����س��ي��د  ا���س��ت��ع��را���س ط��ري��ق��ة 
نهر  با�سم  يعرف  ما  عبور  طريق  عن  امل��اء  على 
التم�ساح على حد زعمه، انتهى به االأمر بالغرق 
3 متا�سيح. وك��ان جوناثان قد  وامل��وت بني فكي 
قدًما،   90 مل�سافة  النهر  م��ي��اه  يف  بالفعل  ن��زل 
قبل حماولة امل�سي على �سطح املاء، ولكنه فاجاأ 
مالب�سه  ه��و  منه  تبقى  م��ا  ك��ل  ب��اأن  احلا�سرين 
الداخلية وحذاء قدميه. وقال اأحد �سهود العيان 
كان  الق�س  اإن  الريطانية  ميل  ديلي  ل�سحيفة 
يعطينا در�ًسا يف االإميان يوم االأحد املا�سي، وقد 
وع��دن��ا ب��اأن يظهر لنا ق��وة اإمي��ان��ه ال��ي��وم، ولكن 
انتهى االأمر به لالأ�سف بالغرق واالفرتا�س من 

قبل 3 متا�سيح عمالقة اأمام اأعيننا.
واأ�ساف مازلنا ال ن�ستطيع فهم كيف حدث هذا، 
االأ�سبوع،  ط��وال  ويتعبد  ي�سوم  ك��ان  الق�س  الأن 

ولكن التما�سيح ق�ست عليه يف خالل دقائق.
وق����ال ك��ل م��ا ت��ب��ق��ى م��ن��ه ه��و ح�����ذاوؤه ومالب�سه 

الداخلية.

و���س��ل ي��خ��ت ه��ول��ن��دي ع���م���الق، ي��ب��ل��غ طوله 
227 قدًما، اإىل العا�سمة الريطانية  لندن، 
يوم االأحد، بعد اأن اأكمل االختبارات البحرية 

يف بحر ال�سمال.
 Game Changer  اليخت املعروف با�سم
���س��م��م ل���ي���ك���ون ق�������ادرا ع���ل���ى ح���م���ل ط���ائ���رات 
املوظفني  م��ن  وامل��زي��د  ال��ك��ب��رية،  الهليكوبرت 
الفاخرة  الراحة  �سبل  اإىل  باالإ�سافة  واملعدات 

التي يوفرها للعمالء.
ومت ب���ن���اء ال���ي���خ���ت م����ن ق���ب���ل ����س���رك���ة دام����ن  
االآن  م��ت��اح  وه��و  الهولندية،   DAMEN
لل�سركة، فاإن  للتاأجري يف هذا ال�سيف، ووفقاً 
عمالقاً،  يختاً   11 من  لالنتهاء  ج��اٍر  العمل 
من  القطاع  ه��ذا  تنامي  �سرعة  اإىل  اإ���س��ارة  يف 

االأعمال.
وقال مارك فريميولن مدير االإنتاج بال�سركة 
اإن عمالءنا يريدون الذهاب اإىل اأماكن مثرية 
غري  التحتية  البنية  ذات  اليخوت  با�ستخدام 
امل��ع��ق��دة، وي��ري��دون احل�����س��ول على اأك���ر قدر 
تت�سع  ال��ت��ي  ال��وا���س��ع��ة  امل�ساحة  م��ع  املتعة  م��ن 

ال�ستقبال طائرات الهليكوبرت والغوا�سات.
واأ����س���اف ه���م ي���ري���دون -اأي�������س���اً- اأخ����ذ املزيد 
االأمن،  وموظفي  وال��ط��ي��اري��ن  املوظفني  م��ن 
التي  ال�سعة  يف  هائلة  ق��ف��زة  اليخت  ميثل  اإذ 
اأقل بكثري من  بتكلفة  اإليها، ولكن  يحتاجون 

اليخوت الكرى.
ووفقاً لل�سركة، هناك -اأي�ساً- م�ساحة تخزين 
اليخت،  اأ�سفل �سطح  اأمتار مكعبة   110 تبلغ 
وم��رك��ز غ��ط�����س مب��ا ف��ي��ه غ��رف��ة ���س��غ��ط. كما 
الطائرات  وق��ود  هائلة من  كميات  يحمل  اأن��ه 
وال������دي������زل وال������وق������ود ل�����س��ف��ي��ن��ة اخل����دم����ات، 
وه���و -اأي�����س��ا- ق����ادر ع��ل��ى ح��م��ل ق��ط��ع الغيار 

واالأمتعة.
مربعا،  م����رتا   250 ال��ي��خ��ت  ���س��ط��ح  وي��ب��ل��غ 
ويحتوي على اأماكن اإقامة تت�سع لطاقم مكون 

من 22 موظفا يف الطوابق ال�سفلى.
يف  اليخت  �سناعة  من  انتهت  ال�سركة  وكانت 
بحر  اإىل  ذل��ك  بعد  واأر�سلته  مار�س  اآذار  �سهر 
اأن يتم  ال��ت��ج��ارب ق��ب��ل  ال�����س��م��ال الخ���ت���ب���ارات 

عر�سه على العمالء.

يخت ط�له 227 قدًما ويت�سع لطائرة 

خط�بة ب�رت�سني تريزي اوغل�
عر ح�سابها الر�سمي على اأحد مواقع التوا�سل االجتماعي، اأعلنت النجمة الرتكيةبورت�سني تريزي 
اوغلوعن خطبتها من حبيبها املمثل ايلكر كاليليمن خالل ن�سرها ل�سورة ا�ستعر�ست فيها اخلامت 

الذي قدمه لها اإيلكر خالل طلبه الزواج منها.
بطولة  يف  م�ساركتهما  خ��الل  بينهما  احل��ب  ق�سة  ون�ساأت  �سنوات،   5 بحوايل  اإيلكر  تكر  بورت�سني 
م�سل�سل بويراز كارايل، ويف الوقت الذي انت�سرت �سائعات كثرية حول خالفاتهما وانف�سالهما خالل 
االرتباط  نيتهما يف  للجميع  الثنائي  واأثبت  ال�سائعات،  هذه  كل  نفى خامت اخلطبة  االأخ��رية،  الفرتة 

ب�سكل ر�سمي.
اإيلكر �سيكون الزوج الثاين يف حياة بورت�سني التي �سبق وتزوجت من النجم الرتكيمراد يلدرم.


