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ا�صتقبل فريق برنامج �صيفنا مميز
حممد بن ز�يد يدعو �أبناءه �لطلبة �إىل �صياغة 

طموحاتهم �مل�صتقبلية مبا يحافظ على قيم جمتمعنا �لأ�صيلة 
•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
البحر  ق�شر  يف  ام�س  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
جمل�س  عليه  وي�شرف  ال�شيفي  للن�شاط  مميز  �شيفنا  برنامج  فريق 
املدير  ال��ظ��اه��ري  ���ش��امل  ���ش��ع��ادة حم��م��د  ي��راف��ق��ه��م  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي 

التنفيذي لقطاع العمليات املدر�شية يف املجل�س.
واطلع �شموه على اأهم امل�شاريع والأفكار التي يت�شمنها برنامج �شيفنا 
مميز واأهدافه التي ي�شعى اإىل حتقيقها يف دعم مواهب الطالب من 
خالل ا�شتثمار اأوقات الإجازة ال�شيفية مبا يعود عليهم وعلى املجتمع 
والريا�شية  والفنية  العلمية  الأن�شطة  ومم��ار���ش��ة  وال��ف��ائ��دة  بالنفع 
وال��ث��ق��اف��ي��ة وال��راث��ي��ة وت��ع��زي��ز وت��ر���ش��ي��خ ال��ه��وي��ة ال��وط��ن��ي��ة والقيم 

الأخالقية الأ�شا�شية للطلبة الإماراتيني.       )التفا�شيل �س2(

قو�فل ز�يد �خلري تبد�أ مهامها �لن�صانية يف 
زجنبار لعالج �لفقر�ء من �لأطفال و�مل�صنني 

•• اأبوظبي-وام:

بداأت قوافل زايد اخلري حتت ا�شراف فريق متطوعي الإمارات مهمتها 
وامل�شنني  الأط��ف��ال  اآلف  ل��ع��الج  زجن��ب��ار  ق��رى  يف  ال��راب��ع��ة  الإن�شانية 

الفقراء با�شتخدام عيادات وم�شت�شفيات الإمارات املتحركة.
وتنطلق القوافل مببادرة اإن�شانية م�شركة من زايد العطاء وجمعية دار 
الرب وموؤ�ش�شة بيت ال�شارقة اخلريي وجمموعة امل�شت�شفيات ال�شعودية 
والتخ�ش�شي  املجتمعي  للتطوع  الم���ارات  برنامج  وبا�شراف  الملانية 

وبالتن�شيق مع �شفارة الدولة يف تنزانيا.            )التفا�شيل �س2(
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حممد بن زايد خالل ا�شتقباله الرئي�س ال�شوداين  )وام(

كمال قليت�س دار اأوغلو عنقاء تنه�س من رمادها

•• اأبوظبي-وام: 

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
بق�شر  �شموه  جمل�س  يف  ام�س   - امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب 
جمهورية  رئي�س  الب�شري  اأحمد  ح�شن  عمر  الرئي�س  فخامة   - البحر 

ال�شودان ال�شقيقة الذي يزور الدولة حاليا.
ورحب �شموه بفخامة الرئي�س ال�شوداين والوفد املرافق له .. معربا له 
الأخوية  العالقات  تعزيز  اإط��ار  تاأتي يف  التي  الزيارة  بهذه  �شعادته  عن 
وحر�س  اه��ت��م��ام  ظ��ل  يف  البلدين  تهم  ال��ت��ي  الق�شايا  ح��ول  وال��ت�����ش��اور 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة " حفظه 
" على دعم هذه العالقات وتطويرها مبا يخدم امل�شالح امل�شركة  اهلل 

للبلدين وال�شعبني ال�شقيقني.
وجرى خالل اللقاء بحث العالقات الأخوية املتميزة التي جتمع البلدين 
والتنموية  والق��ت�����ش��ادي��ة  ال�شيا�شية  اجل��وان��ب  خمتلف  يف  وتعاونهما 

وال�شبل الكفيلة بتطوير هذا التعاون لآفاق اأو�شع واأرحب.
كما مت ا�شتعرا�س جممل الق�شايا التي تهم البلدين واآخر امل�شتجدات 
والتطورات على ال�شاحتني الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه 

املنطقة ويف مقدمتها التطرف والإرهاب والتدخالت الإقليمية
من جهة اخرى ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ام�س يف اأبوظبي 
م��ع��ايل ه�شام ال��دي��ن ح�شني وزي���ر ال��دف��اع امل��ال��ي��زي ال���ذي ي���زور البالد 

حاليا.
املاليزي وا�شتعر�س معه عالقات ال�شداقة  ورحب �شموه بوزير الدفاع 
والتعاون بني دولة الإمارات العربية املتحدة وماليزيا و�شبل تطويرها 
املجالت  يف  خا�شة  ال�شديقني  البلدين  م�شالح  يخدم  مب��ا  وتنميتها 

الع�شكرية والدفاعية وتبادل اخلربات يف هذا ال�شاأن.
)التفا�شيل �س2(

اأكد اأن امل�صكلة الأ�صا�صية مع الدوحة هي حتالفها مع الفكر املتطرف

قرقا�ش: قطر �أنفقت �ملليار�ت لدعم �أفر�د ومنظمات �إرهابية 
•• لندن-وام: 

اأكد معايل الدكتور اأنور بن حممد قرقا�س وزير 
الأ�شا�شية  امل�شكلة  اأن  لل�شوؤون اخلارجية  الدولة 
م���ع ق��ط��ر ه���ي حت��ال��ف��ه��ا م���ع ال��ف��ك��ر املتطرف 
اأفراد ومنظمات  املليارات لدعم  باإنفاق  وقيامها 

اإرهابية بع�شها مرتبط بتنظيم القاعدة.
جاء ذلك يف كلمة األقاها معاليه ام�س يف املعهد 
امللكي للدرا�شات الدولية )ت�شاتام هاو�س( خالل 
اأ�شبابها   .. اخلليج  يف  بعنوان)الأزمة  حما�شرة 
مع  الأزم���ة  فيها  ت��ن��اول  عنها(  �شيتمخ�س  وم��ا 
قطر مبا يف ذلك خلفيتها وتبعاتها واآفاق احلل.

وقد ا�شتهل معاليه كلمته ب�شرح خلفيات الأزمة 
ت�شعينيات  منذ  املقلقة  قطر  توجهات  فيها  مبا 

اإىل  العودة  دون  ولكن  الأزم��ة  لإطالة  ل  نهائي 
التي  الأ�شا�شية  القلق  بواعث  الطرف عن  غ�س 

اأدت اإليها. 
واملفاو�شات  ال�����ش��غ��وط  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  ول��ف��ت 
املا�شية  عاماً  الع�شرين  مدى  على  والتفاقيات 
اإل  ت��ل��ك،  �شيا�شاتها  ع��ن  قطر  ثني  يف  تفلح  مل 
الوحيدة  امل�����ش��ار  ه��ي  الدبلوما�شية  اأن  اأك���د  اأن���ه 
ال���ذي تتبناه ال��دول��ة يف ه���ذا ال�����ش��ي��اق واأن��ه��ا ل 
تنوي الت�شعيد مبا يتجاوز الإجراءات ال�شيادية 
ال�����دويل.  واأكد  وي�����ش��ل اإىل م�����ش��ت��وى ال��ق��ان��ون 
اأن  اإىل  لالنتظار  م�شتعدة  الإم���ارات  اأن  معاليه 
يف  جنحت  ما  اإذا  واأن��ه��ا  جمراها  العملية  تاأخذ 
تغيري �شلوك قطر فاإن ذلك �شيعود بالنفع على 

اجلميع.

امل��ا���ش��ي وتلم�س دول���ة الإم�����ارات خلطر  ال��ق��رن 
التطرف الإ�شالمي واجلهادي منذ الثمانينيات 
ملكافحته.  وت��داب��ري  �شيا�شات  ب��و���ش��ع  وق��ي��ام��ه��ا 
اأبعاد تتجاوز  اأن الأزم��ة احلالية ذات  اإىل  واأ�شار 
ال�شاحة املحلية لدول جمل�س التعاون .. منوهاً 
اإىل �شرورة و�شع حد للدعم الر�شمي للتطرف 
العامل  اأرج���اء  خمتلف  يف  والإره���اب  واجلهادية 
العربي. وذكر معايل الدكتور قرقا�س اأن الأزمة 
رئي�شي  ب�شكل  ب��اإي��ران  مرتبطة  لي�شت  احلالية 
امل�شكلة  اإن  وق��ال:   .. منها  م�شتفيدة  كانت  واإن 
الأ���ش��ا���ش��ي��ة م���ع ق��ط��ر ه���ي حت��ال��ف��ه��ا م���ع الفكر 
اأفراد  لدعم  املليارات  باإنفاق  وقيامها  املتطرف 
بتنظيم  م��رت��ب��ط  بع�شها  اإره��اب��ي��ة  وم��ن��ظ��م��ات 
القاعدة .. م�شريا ًاإىل �شعي دولة الإمارات حلل 

وعد باإ�صقاط اأردوغان يف النتخابات القادمة:

كمال قليت�ش..عنقاء تنه�ش من رمادها لتوحيد �ملقاومة.!

�لفلبني تعر�ش حكمًا ذ�تيًا على �مل�صلمني 
•• مانيال-اأ ف ب:

عر�س الرئي�س الفيليبيني رودريغو دوتريتي اأم�س احلكم الذاتي على 
املتطرفني  املقاتلني  لهزم  امل�شلمة يف بالده يف حماولة جديدة  الأقلية 
اأك��رب حتد حلكمه  يف  البالد  امل��دن جنوب  اإح��دى  على  �شيطروا  الذين 

الذي بداأ منذ عام.
وياأمل دوتريتي اأن يقنع وعده باحلكم الذاتي م�شلمي الفيليبني برف�س 
تنظيم داع�س الإرهابي الذي ل يزال اأتباعه ي�شيطرون على اأجزاء من 
مدينة مراوي بجنوب البالد بعد نحو �شهرين من املعارك التي خلفت 

اأكرث من 500 قتيل.
وتعهد دوتريتي بح�س الكونغر�س الفيليبيني على مترير م�شروع قانون 
اإليه  وق��دم��ه  خطه  ال��ذي  الأ�شا�شي(  بانغ�شامورو  )ق��ان��ون  عليه  اأط��ل��ق 
البالد،  اأكرب جماعة مقاتلة يف  بال�شراك مع  م�شوؤولون يف احلكومة 
احلكومة  من  م�شوؤولني  اأم��ام  خطاب  يف  وق��ال  للتحرير.  م��ورو  جبهة 
وقادة جبهة مورو "ت�شكل هذه اللحظة خطوة هامة اإىل الأمام يف �شعينا 
التي كلفت  العدالة  الثقة وغياب  الكراهية وع��دم  ق��رون من  اإنهاء  اإىل 

واأثرت على حياة املاليني من الفيليبيني.
واتفق الطرفان على اأن احرام خيارات الأقلية امل�شلمة الكبرية والتي 
الكاثوليك غالبية  ي�شكل  الذي  البلد  وا�شع يف  ب�شكل  الفقر  تعاين من 
التطرف  �شباك  يف  ال�شقوط  عن  لإبعادهم  اأ�شا�شية  خطوة  يعد  �شكانه 

والعنف.

�ملعلومات  يف  ت�صارب  رو�صيا: 
ح����ول م��ق��ت��ل �ل���ب���غ���د�دي

•• الكرملني-وكاالت:

اأعلن الكرملني، اأم�س الثنني، عن 
تلقاها  التي  املعلومات  يف  ت�شارب 
داع�س  تنظيم  زع��ي��م  مقتل  ح���ول 
اأب���وب���ك���ر ال���ب���غ���دادي، ال�����ذي رجح 
اجلي�س الرو�شي مقتله يف حزيران 
ال�شوري  امل��ر���ش��د  واأع��ل��ن��ه  ي��ون��ي��و، 
املا�شي.  الأ�شبوع  الإن�شان  حلقوق 
الكرملني،  ب��ا���ش��م  ال��ن��اط��ق  وق����ال 
لل�شحافيني  بي�شكوف،  دمي���ري 
متناق�شة  ت�شلنا  التي  املعلومات 
ا�شتخباراتنا  وك��������الت  وت����ق����وم 
لي�س  ب��ال��ت��ح��ق��ق م��ن��ه��ا، م�����ش��ي��ف��اً 

لدينا معلومات اأكيدة.
ال�������ش���وري حلقوق  امل���ر����ش���د  اأف������اد 
مبقتل  املا�شي  الأ���ش��ب��وع  الإن�����ش��ان 
العراق  اإع�����الن  غ����داة  ال���ب���غ���دادي 
الن�شر على الدواع�س يف املو�شل. 

•• الفجر - خرية ال�شيباين

النبعاث  ي�����ش��ب��ه  م���ا  ق�����ش��ة  ان���ه���ا 
ال����رم����اد.. كمال  وال��ن��ه��و���س م���ن 
قليت�س دار اأوغلو )69 عاما( زعيم 
يحلم  اجل��م��ه��وري،  ال�شعب  ح��زب 
عام  انتخابات  يف  �شنفوز  جم��ددا: 
والت�شريعية،  الرئا�شية   2019
من  اأردوغ����ان  الرئي�س  و�شن�شقط 
ق�����ش��ره، وع��د مل��ن ي��ري��د ال�شتماع 

اليه هذه الأيام.
كانت  ف��ق��ط،  اأ���ش��اب��ي��ع  ب�شعة  ق��ب��ل 
مرحلة  يف  تبدو  ال�شيا�شية  حياته 
الغروب. على راأ�س القوة املعار�شة 
تركيا،  موؤ�ش�س  )ارث  الرئي�شية 
منذ  اأت����ات����ورك(  ك��م��ال  م�شطفى 
رغم   - ي���ع���رف  مل   ،2010 ع����ام 
الإ���ش��الح��ات - كيف يقوم  ب��داي��ة 
يعاين من  �شامل حلزب  بتحديث 
املغالة  م��ن  واأح��ي��ان��ا  ال�شيخوخة، 

القومية.
النتائج،  تتطور  رئ��ا���ش��ت��ه،  ظ��ل  يف 
لتفادي  ي��ك��ف��ي  ل��ي�����س مب���ا  ول���ك���ن 
ال��ه��زمي��ة يف ���ش��ن��ادي��ق الق�����راع. 
وي�����������ش�����ط�����دم ح����������زب ال���������ش����ع����ب 
ان��ت��خ��اب��ي، يف  ب�شقف  اجل��م��ه��وري 

ح���دود 25 ب��امل��ائ��ة. رق��م ل ميكن 
بالدفاع  لتنظيم مهوو�س  جت��اوزه 
وعاجز  ����ش���ارم���ة،  ع��ل��م��ان��ي��ة  ع���ن 
اجلماهري  اإىل  ال���ت���ح���دث  ع���ل���ى 
رجب  ا�شتقطبها  التي  احل�شرية 
طيب اإردوغ�������ان.       )التفا�شيل 

ا�صتعر�ض مع وزير الدفاع املاليزي عالقات التعاون والتطورات الإقليمية والدولية 

حممد بن ز�يد يبحث مع �لب�صري �لعالقات �لأخوية و�لتحديات �لتي تو�جه �ملنطقة

مت�صكها  للكويت  توؤكد  م�صر 
لقطر �ملقدمة  �ملطالب  بقائمة 

•• القاهرة-وام:

اأكد �شامح �شكري وزير اخلارجية 
ال�شيخ  الكويتي  لنظريه  امل�شري 
ال�شباح  احل���م���د  خ���ال���د  ����ش���ب���اح 
جمل�س  ل��رئ��ي�����س  الأول  ال��ن��ائ��ب 
الوزراء ووزير اخلارجية الكويتي 
املطالب  ب��ق��ائ��م��ة  ب����الده  مت�����ش��ك 
العمل  وا�شتمرار  لقطر  املقدمة 
ب��ح��زم��ة ال��ت��داب��ري والإج�������راءات 

املتخذة �شدها.
لقائه  خ����الل   - ���ش��ك��ري  و����ش���دد 
الأول  ال��ن��ائ��ب  ب��ال��ق��اه��رة  ام�����س 
ل��رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء وزير 
هذا  ان   - ال��ك��وي��ت��ي  اخل���ارج���ي���ة 
ياأتي على �شوء ما تلم�شه م�شر 
وال�شعودية والمارات والبحرين 
م����ن ا����ش���ت���م���رار ق���ط���ر يف اإت���ب���اع 
وعدم  والت�شويف  املماطلة  نهج 
احلقيقية  ب��ال�����ش��واغ��ل  اك��راث��ه��ا 
الأربع  ال���دول  ع��ربت عنها  ال��ت��ي 
وت���ط���ل���ع���ات ����ش���ع���وب امل��ن��ط��ق��ة يف 
الإرهاب  خلطر  بحزم  الت�شدي 

والتطرف .

رج���ال  م���ن   5 ����ص��ت�����ص��ه��اد 
�لعري�ش يف  �مل�صرية  �ل�صرطة 

•• القاهرة-وام: 

ال�شرطة  رج��ال  م��ن   5 ا�شت�شهد 
امل�������ش���ري���ة ب�����اأح�����د ال���ت���م���رك���زات 
الأم���ن���ي���ة مب��دي��ن��ة ال��ع��ري�����س يف 
حم���اف���ظ���ة ����ش���م���ال ����ش���ي���ن���اء اإث����ر 
عليهم  ال��ن��ار  لإط���الق  تعر�شهم 

من اإرهابيني.
ال�شرق  اأن�����ب�����اء  وك����ال����ة  ون���ق���ل���ت 
الأو�������ش������ط ع�����ن م�������ش���در اأم���ن���ي 
قوله  امل�شرية  الداخلية  ب���وزارة 
�شرطة  5 �شابط  ال�  ال�شهداء  اإن 
م�شريا   .. جمندين   3 و  ورقيب 
ملالحقة  اجل����ه����ود  ت��ك��ث��ي��ف  اإىل 
و����ش���ب���ط ال��ع��ن��ا���ش��ر الإره���اب���ي���ة 

املتورطة يف احلادث.

الفل�صطينيون يرف�صون الدخول بعد الإجراءات اجلديدة
�لحتالل ي�صمح للم�صتوطنني با�صتباحة �لأق�صى

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اقتحامات  با�شتئناف  الثنني،  اأم�س  القد�س،  يف  الحتالل  �شرطة  �شمحت 
امل�شتوطنني لباحات احلرم القد�شي، عرب باب املغاربة.

اأجهزة  ويرف�س موظفو الأوقاف الدخول للم�شجد الأق�شى، ب�شبب تثبيت 
ال��ت��وايل، مع  ال��ث��اين على  لليوم  واملجل�س  الأ���ش��ب��اط  ب��اب��ي  اإل��ك��رون��ي��ة على 

احلفاظ على تواجد ع�شرات الفل�شطينيني داخل احلرم.
داخل  فل�شطينيني   3 ا�شت�شهاد  بعد  اجلمعة،  منذ  ت��وت��راً  الأق�شى  وي�شهد 

منهم. احلرم كانوا اأطلقوا النار على �شرطة الحتالل وقتلوا 2 
وعقب ذلك، ا�شتغلت اإ�شرائيل الفر�شة لتثبيت اأجهزة مراقبة وك�شف معادن 
على بوابات امل�شجد، وهو ما قابله امل�شلمون داخل املدينة املقد�شة بالرف�س.

التي  اجلديدة  المنية  التدابري  على  اعرا�شهم  الفل�شطينيون  ويوا�شل 
فر�شتها ا�شرائيل للدخول اىل امل�شجد الق�شى يف القد�س ال�شرقية املحتلة، 
مبا يف ذلك ال�شتعانة بكامريات واجهزة لك�شف املعادن، مع معار�شة الوقاف 

ال�شالمية لها.
وقال نا�شر جنيب، احد حرا�س امل�شجد الق�شى منذ 31 عاما لوكالة فران�س 
ال�شرائيلية اجلديدة،  نوافق على الج��راءات  بالدخول ول  بر�س لن نقبل 
ل  حتى  البوابات  من  ال��دخ��ول  رف�شنا  القد�س  واه��ل  امل�شجد  حرا�س  نحن 

ي�شجل التاريخ ان حرا�س امل�شجد و�شكان القد�س قبلوا بهذه الجراءات.
امل�شجد  وحرا�س  الوق��اف  موظفي  من  �شخ�شا   18 منع  اىل  جنيب  وا�شار 
الوقاف  ت�شم  التي  القد�س،  يف  ال�شالمية  املرجعيات  واعلنت  دخوله.  من 
داعية  ال�شرائيلية،  بيان الثنني رف�شها لالجراءات  واملفتي يف  ال�شالمية 
�شكان القد�س اىل عدم التعامل معها مطلقا وعدم الدخول من خاللها اىل 

امل�شجد الق�شى ب�شكل قاطع.
ودعا البيان �شكان القد�س اىل ال�شالة امام بوابات امل�شجد ويف �شوارع املدينة 

يف حال ا�شتمرار و�شع اجهزة ك�شف املعادن امام ابواب امل�شجد.

قوات الحتالل تعتدي على طفل فل�شطيني خالل الحتجاجات خارج الأق�شى

اأوروبا ت�صيف 16 م�صوؤوًل بنظام الأ�صد لقائمة العقوبات

�صوريا �لدميقر�طية ت�صتعيد حي �لريموك يف �لرقة
•• عوا�شم-وكاالت:

فر�س الحتاد الأوروبي عقوبات على 16 عاملا وم�شوؤول ع�شكريا �شوريا 
�شوريا  ب�شمال  كيماوي  هجوم  يف  تورطهم  يف  لال�شتباه  الثنني  اأم�س 

اأودى بحياة ع�شرات املدنيني يف اأبريل ني�شان.
بتنفيذ  الأ���ش��د  ب�شار  الرئي�س  حكومة  غربية  خم��اب��رات  اأج��ه��زة  وتتهم 
الهجوم قائلة اإن مقاتلي املعار�شة يف املنطقة ل ميتلكون هذه القدرات. 
وذكرت منظمة حظر الأ�شلحة الكيميائية يف يونيو حزيران اإن ال�شارين، 

وهو غاز اأع�شاب، ا�شتخدم يف الهجوم.
ونفى امل�شوؤولون ال�شوريون مرارا ا�شتخدام مواد �شامة حمظورة.

الحتاد  دول  خ��ارج��ي��ة  وزراء  عليها  واف���ق  ال��ت��ي  ال��ع��ق��وب��ات  وت�شتهدف 

كبار  من  وثمانية  علماء  ثمانية  بروك�شل  يف  اجتماع  خ��الل  الأوروب���ي 
الربيطاين  اخلارجية  وزي��ر  وق��ال  ال�شوريني.  الع�شكريني  امل�شوؤولني 
الت�شدي  على  اأوروب����ا  ت�شميم  تظهر  العقوبات  اإن  جون�شون  بوري�س 

للم�شوؤولني عن الهجمات باأ�شلحة كيماوية.
وا�شنطن  تدعمها  التي  الدميوقراطية  �شوريا  ق��وات  اأعلنت  ميدانياً، 
اأم�س انها ا�شتعادت ال�شيطرة على حي جديد يف الرقة )�شمال �شوريا( 

من اأيدي تنظيم داع�س الإرهابي .
واأعلنت املتحدثة با�شم العملية جيهان ال�شيخ احمد لوكالة فران�س بر�س 
لقد مت حترير حي الريموك البارحة.  وتابعت املتحدثة من مدينة عني 
عي�شى )50 كلم �شمال الرقة( ان احلملة م�شتمرة لكن هناك ا�شتباكات 

عنيفة جدا".                                           



الثالثاء   18   يوليو    2017  م   -   العـدد  12073  
Tuesday  18   July   2017  -  Issue No   12073

02

اأخبـار الإمـارات
قو�فل ز�يد �خلري تبد�أ مهامها �لإن�صانية يف زجنبار لعالج �لفقر�ء من �لأطفال و�مل�صنني 

•• اأبوظبي-وام:

بداأت قوافل زايد اخلري حتت ا�شراف فريق متطوعي الإمارات مهمتها 
الإن�شانية الرابعة يف قرى زجنبار لعالج اآلف الأطفال وامل�شنني الفقراء 

با�شتخدام عيادات وم�شت�شفيات الإمارات املتحركة.
وتنطلق القوافل مببادرة اإن�شانية م�شركة من زايد العطاء وجمعية دار 
ال�شعودية  امل�شت�شفيات  ال�شارقة اخلريي وجمموعة  بيت  الرب وموؤ�ش�شة 
والتخ�ش�شي  املجتمعي  للتطوع  الم����ارات  برنامج  وب��ا���ش��راف  المل��ان��ي��ة 
يف  التنزانية  ال�شحة  ووزارة  تنزانيا  يف  ال��دول��ة  �شفارة  م��ع  وبالتن�شيق 
واخلريية  واخلا�شة  احلكومية  املوؤ�ش�شات  ب��ني  لل�شراكة  مميز  من��وذج 

للتخفيف من معاناة املر�شى املعوزين .

تاأتي املهام الإن�شانية يف زجنبار ا�شتجابة لدعوة ر�شمية من وزارة ال�شحة 
التنزانية وان�شجاما مع توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
ع��ام اخلري   2017 ع��ام  ب��اأن يكون  ال��دول��ة حفظه اهلل  رئي�س  نهيان  اآل 
لدولة  الإن�شاين  العمل  بتعزيز  الر�شيدة  القيادة  توجيهات  �شوء  وعلى 
الإمارات وال�شتجابة لالحتياجات الإن�شانية ال�شحية وا�شتكمال لربامج 
الن�شانية امل�شركة التي مت تنفيذها خالل ال�شهر املا�شية والتي ا�شتفاد 

منها ما يزيد عن 3 اآلف طفل وم�شن.
املتحرك  الم�����ارات  وم�شت�شفي  املتنقلة  الم�����ارات  ع��ي��ادات  يف  وي��ت��ط��وع 
خم�شون من الكوادر الطبية التطوعية الماراتي والتنزانية من اأطباء 
الن�����ش��ان��ي��ة ب��رئ��ا���ش��ة ج���راح ال��ق��ل��ب الإم���ارات���ي ال��دك��ت��ورع��ادل ال�شامري 
اأطباء وجراحني من  العطاء اىل جانب  زايد  ملبادرة  التنفيذي  الرئي�س 

وباك�شتان  وم�شر  وكندا  وبريطانيا  وفرن�شا  واأمريكا  وتنزانيا  الم��ارات 
وجنوب افريقيا والهند حتت اطار تطوعي ومظلة ان�شانية.

ال��زجن��ب��اري��ة دولة  ال�شحة  ن��وف��ل حم��م��د مم��ث��ل وزارة  ال��دك��ت��ور  و���ش��ك��ر 
زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  بقيادة �شاحب  املتحدة  العربية  الم��ارات 
اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل«على املبادرات الن�شانية التي تنفذها 
لغاثة املنكوبني واملت�شررين واملر�شى املعوزين يف �شتى انحاء العامل .. 
اأن الم��ارات �شباقة يف جمال م�شاعدة املحتاجني ومد يد العون  موؤكدا 
وامل�شاعدة على م�شتوى العامل . من جانبه اأكد �شعادة عبداهلل زايد املدير 
الإمارات  ب��دول��ة  احلكيمة  القيادة  حر�س  ال��رب  دار  جلمعية  التنفيذي 
العربية املتحدة على تبني املبادرات الن�شانية الهادفة اىل التخفيف من 
التطوعي  العمل  يف  املتخ�ش�س  ال�شباب  ومتكني  املعوزة  الفئات  معاناة 

والعطاء الن�شاين .
زايد  مبادرة  اأمناء  جمل�س  ع�شو  اخليال  �شلطان  �شعادة  قال  جهته  من 
العطاء - الأمني العام ملوؤ�ش�شة بيت ال�شارقة اخلريي اأن ع�شرات املتطوعني 
اأبدوا ا�شتعدادهم للعمل مع فريق متطوعي المارات خالل تواجده يف 
لت�شجيل  ج��ار  التن�شيق  اأن  اإىل  م�شريا   .. زجن��ب��ار  يف  احلالية  حمطتة 
يحقق  مب��ا  العمل  اآل��ي��ات  لرتيب  الفريق  �شمن  التطوع  يف  ال��راغ��ب��ني 
وتطوير  ال��ق��درات  بناء  برامج  اإىل  ا�شافة  العالجية  امل��رج��وة  اله���داف 
املهارات يف جمال الطب امليداين. و اأثنى على جهود ال�شركاء من املوؤ�ش�شات 
احلكومية واخلا�شة الماراتية والتنزانية يف البلدين ال�شقيقني والذين 
�شخروا جميع اإمكانياتهم لتمكني الكوادر الطبيةواجلراحية التطوعية 

من القيام مبهامها الن�شانية لعالج الفقراء من الأطفال والكبار.

حممد بن ز�يد يبحث مع �لب�صري �لعالقات �لأخوية و�لتحديات �لتي تو�جه �ملنطقة ويف مقدمتها �لتطرف و�لإرهاب و�لتدخالت �لإقليمية

التي  الإق���ل���ي���م���ي���ة  وال����ت����دخ����الت 
تهدف اإىل زعزعة اأمن وا�شتقرار 
البناء  عملية  وتقوي�س  املنطقة 
مناق�شة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  والتنمية.. 
التنظيمات  مكافحة  �شبل  اأجن��ع 

ال�شيا�شية  اجل����وان����ب  خم��ت��ل��ف 
وال�شبل  والتنموية  والقت�شادية 
التعاون  ه���ذا  ب��ت��ط��وي��ر  ال��ك��ف��ي��ل��ة 

لآفاق اأو�شع واأرحب.
جممل  ا�����ش����ت����ع����را�����س  مت  ك����م����ا 

لالأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  �شلطان  ب��ن 
والفريق  والإن�����ش��ان��ي��ة  اخل���ريي���ة 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب��ن زاي����د اآل 
جمل�س  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب  ن���ه���ي���ان 
ال��داخ��ل��ي��ة و�شمو  ال������وزراء وزي����ر 

امل�شركة  امل�����ش��ال��ح  ي���خ���دم  مب���ا 
للبلدين وال�شعبني ال�شقيقني.

ال����ل����ق����اء بحث  خ�������الل  وج���������رى 
التي  املتميزة  الأخ��وي��ة  العالقات 
جت��م��ع ال��ب��ل��دي��ن وت��ع��اون��ه��م��ا يف 

منابع  وجت����ف����ي����ف  الإره������اب������ي������ة 
متويلها ومنابر دعمها.

�شمو   .. ���ش��م��وه  جم��ل�����س  ح�����ش��ر 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  نهيان  ال�شيخ 
رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة زايد 

الق�شايا التي تهم البلدين واآخر 
وال����ت����ط����ورات على  امل�������ش���ت���ج���دات 
والدولية  الإقليمية  ال�شاحتني 
املنطقة  تواجه  التي  والتحديات 
والإرهاب  التطرف  ويف مقدمتها 

•• اأبوظبي-وام: 

ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ا�شتقبل 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
القائد  ن����ائ����ب  اأب����وظ����ب����ي  ع���ه���د 
ام�س   - امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى 
يف جمل�س �شموه بق�شر البحر - 
فخامة الرئي�س عمر ح�شن اأحمد 
الب�شري رئي�س جمهورية ال�شودان 
الدولة  ي�����زور  ال�����ذي  ال�����ش��ق��ي��ق��ة 

حاليا.
الرئي�س  بفخامة  �شموه  ورح���ب 
ال�������ش���وداين وال����وف����د امل����راف����ق له 
.. م��ع��رب��ا ل��ه ع��ن ���ش��ع��ادت��ه بهذه 
اإطار تعزيز  تاأتي يف  التي  الزيارة 
العالقات الأخوية والت�شاور حول 
الق�شايا التي تهم البلدين يف ظل 
ال�شمو  �شاحب  وح��ر���س  اه��ت��م��ام 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�س الدولة » حفظه اهلل » على 
وتطويرها  ال��ع��الق��ات  ه���ذه  دع���م 

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خ��ال��د  ال�شيخ 
رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة زايد 
وذوي  الإن�شانية  للرعاية  العليا 
و�شمو  اخل���ا����ش���ة  الح���ت���ي���اج���ات 
زايد  بن  حممد  بن  خالد  ال�شيخ 
الأمن  م�شت�شار  ن��ائ��ب  نهيان  اآل 
ال�����ش��ي��خ نهيان  ال��وط��ن��ي وم��ع��ايل 
بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة 
وت��ن��م��ي��ة امل��ع��رف��ة و����ش���ع���ادة حمد 
حم��م��د ح��م��ي��د اجل��ن��ي��ب��ي �شفري 

الدولة لدى جمهورية ال�شودان.
ك�����م�����ا ح�����������ش�����ره م�������ن اجل�����ان�����ب 
الدكتور  م���ع���ايل   .. ال�������ش���وداين 
ف�شل عبداهلل ف�شل وزير رئا�شة 
الدكتور  وم���ع���ايل  اجل���م���ه���وري���ة 
وزير  غندور  عبدالعزيز  اإبراهيم 
اخل��ارج��ي��ة وم��ع��ايل ح���امت ح�شن 
الدولة مدير مكتب  وزي��ر  بخيت 
ال��رئ��ي�����س و����ش���ع���ادة حم��م��د اأمني 
جمهورية  �شفري  الكارب  عبداهلل 

ال�شودان لدى الدولة.

حممد بن ز�يد يبحث مع وزير �لدفاع �ملاليزي عالقات �لتعاون و�لتطور�ت �لإقليمية و�لدولية 
•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ام�س يف اأبوظبي معايل ه�شام الدين 

ح�شني وزير الدفاع املاليزي الذي يزور البالد حاليا.
ال�شداقة  عالقات  معه  وا�شتعر�س  املاليزي  ال��دف��اع  بوزير  �شموه  ورح��ب 
تطويرها  و�شبل  وماليزيا  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  بني  والتعاون 
املجالت  يف  خ��ا���ش��ة  ال�����ش��دي��ق��ني  ال��ب��ل��دي��ن  م�شالح  ي��خ��دم  مب��ا  وتنميتها 

الع�شكرية والدفاعية وتبادل اخلربات يف هذا ال�شاأن.
وتبادل اجلانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية اإ�شافة 

اإىل عدد من املوا�شيع والق�شايا ذات الهتمام امل�شرك.
ح�شر اللقاء معايل حممد بن اأحمد البواردي الفال�شي وزير دولة ل�شوؤون 
التنفيذية  ال�����ش��وؤون  رئي�س جهاز  امل��ب��ارك  خ��ل��دون خليفة  وم��ع��ايل  ال��دف��اع 

و�شعادة حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل عهد اأبوظبي.

ا�صتقبل فريق برنامج »�صيفنا مميز«

حممد بن ز�يد يدعو �أبناءه �لطلبة �إىل �صياغة طموحاتهم �مل�صتقبلية مبا يحافظ على قيم جمتمعنا �لأ�صيلة
•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ا�شتقبل 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
ق�شر  يف  ام�����س  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
»�شيفنا  ب��رن��ام��ج  ف��ري��ق  ال��ب��ح��ر 
مميز« للن�شاط ال�شيفي وي�شرف 
للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س  ع��ل��ي��ه 
���ش��ع��ادة حم��م��د �شامل  ي��راف��ق��ه��م 
الظاهري املدير التنفيذي لقطاع 

العمليات املدر�شية يف املجل�س.
امل�شاريع  اأه��م  على  �شموه  واط��ل��ع 
برنامج  يت�شمنها  التي  والأف��ك��ار 
»���ش��ي��ف��ن��ا مم��ي��ز« واأه����داف����ه التي 
دعم  يف  حت��ق��ي��ق��ه��ا  اإىل  ي�����ش��ع��ى 
م�����واه�����ب ال�����ط�����الب م�����ن خ���الل 
ال�شيفية  الإجازة  اأوقات  ا�شتثمار 
املجتمع  وع��ل��ى  عليهم  ي��ع��ود  مب��ا 
ب���ال���ن���ف���ع وال����ف����ائ����دة ومم���ار����ش���ة 
والفنية  ال���ع���ل���م���ي���ة  الأن�������ش���ط���ة 
والراثية  والثقافية  والريا�شية 
وتعزيز وتر�شيخ الهوية الوطنية 
الأ�شا�شية  الأخ���الق���ي���ة  وال��ق��ي��م 

للطلبة الإماراتيني.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اطلع  كما 

حممد بن زايد اآل نهيان على اأبرز 
الأن�شطة لهذا العام والتي تهدف 
والتطوع  غ��ر���س ح��ب اخل��ري  اىل 
قيمة  باعتباره  املجتمع  وخ��دم��ة 
اأ�شا�شيا  ومبداأ  جمتمعنا  يف  عليا 
اأب��ن��ائ��ن��ا ال��ط��الب وذلك  يف ح��ي��اة 
ت��وج��ي��ه��ات �شاحب  م���ع  مت��ا���ش��ي��ا 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و 
حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
 2017 ع���������ام  ج�����ع�����ل  يف  اهلل 

واأ�شاد �شموه باجلهود التي تبذل 
الطلبة  اأوق��ات  ا�شتثمار  اأج��ل  من 
وطنهم  وع��ل��ى  عليهم  ي��ع��ود  مب��ا 
يتعلق  م���ا  يف  خ��ا���ش��ة  ب��ال��ف��ائ��دة 
واأن�شطتهم  مواهبهم  با�شتثمار 
واإمكانياتهم  مهاراتهم  تعزيز  يف 
ي��ح��ق��ق احلفاظ  امل��خ��ت��ل��ف��ة ومب����ا 
نفو�س  يف  الوطنية  ال��ه��وي��ة  على 
اأبنائنا الطلبة من خالل مبادرات 
تعزيز  ت�����ش��ه��م يف  وف��اع��ل��ة  ب���ن���اءة 

الأ�شيلة  جم��ت��م��ع��ن��ا  ع�����ادات  م���ن 
واأن ي�شتثمروا هذه الفر�س لبناء 
امل��ع��رف��ة وت��ع��زي��ز مكانة  ح�����ش��ون 

الدولة يف املحافل الدولية.
مميز«  »�شيفنا  ان  بالذكر  جدير 
يدعم مواهب الطالب من خالل 
ال�شيفية  الإجازة  اأوقات  ا�شتثمار 
مبا يعود عليهم بالنفع من خالل 
العديد من الربامج منها املراكز 
وامل�شابح  واجلوجيت�شو  ال�شيفية 

تاأكيد  اىل  اإ���ش��اف��ة  للخري  ع��ام��ا 
توجها  باعتباره  العطاء  مفهوم 
خ�����الل خمتلف  م����ن  جم��ت��م��ع��ي��ا 
تعمل  التي  والفعاليات  الأن�شطة 
العلمية  اجل���وان���ب  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
والنف�شية للطالب اإذ ي�شتطيعون 
وميولهم  رغ��ب��ات��ه��م  ي���ح���ددوا  اأن 
والإبداعية  والريا�شية  العلمية 
من خالل م�شاركتهم امل�شتمرة يف 

الأن�شطة اأثناء فرة الربنامج.

حمطة  امل����م����اث����ل����ة  والن���������ش����ط����ة 
نحو  �شبابنا  خاللها  يعرب  مهمة 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل ع����رب ان���خ���راط���ه���م يف 
التطور  لهم فر�س  توفر  اأن�شطة 
اأث��را جمتمعيا تعك�س ما  وت��رك 
معارف  م��ن  اكت�شبوه  وم��ا  تلقوه 

ومهارات.
ودع���ا ���ش��م��وه اب���ن���اءه ال��ط��ل��ب��ة اىل 
امل�شتقبلية  طموحاتهم  �شياغة 
النابعة  القيم  على  يحافظ  مب��ا 

الهوية والولء والنتماء الوطني 
الأ�شيلة  الثقافية  القيم  وتر�شخ 
الأ�شر  �شموه  ودع���ا   . املجتمع  يف 
اىل حتقيق التكامل مع هذا النوع 
والتعاون  الوطنية  امل�شاريع  م��ن 
مبادراتها  م���ع  وال��ت��ف��اع��ل  م��ع��ه��ا 
وتتحقق  ال���ن���ج���اح  ي��ك��ت��م��ل  ح��ت��ى 

الأهداف الوطنية.
»�شيفنا  برنامج  ان  �شموه  واأك���د 
مم����ي����ز« وغ�������ريه م����ن امل�����ب�����ادرات 

اإ�شافة  ومهنتي  التحدي  و�شيف 
يهتم  ال���ذي  هويتي  ب��رن��ام��ج  اإىل 
الهوية  مبفهوم  الطلبة  بتعريف 
يف  املتمثلة  وال��راث��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
القيم والعادات والتقاليد وال�شنع 
وتنمية  الإم������ارات������ي  ب��امل��ج��ت��م��ع 
الولء والنتماء للوطن والقيادة 
احلكيمة وذلك من خالل �شاعات 
وفق  وتطوعية  جمتمعية  خدمة 

روؤية »عام اخلري 2017 ».
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اأخبـار الإمـارات
»�صحة« تفتتح وحدة �ملناظري مبركز �لزعفر�نة يف �أبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

“ وحدة  “ �شحة  اأبوظبي للخدمات ال�شحية  افتتحت �شركة 
ال�شامل  والفح�س  للت�شخي�س  ال��زع��ف��ران��ة  مب��رك��ز  امل��ن��اظ��ري 

لي�شبح اأول مركز �شحي ي�شمل وحدة مناظري يف اأبوظبي.
التنفيذية  املديرة  امل��زروع��ي  بطي  م��رمي  الدكتورة  واأو�شحت 
افتتاح  اأن  ل�����ش��رك��ة ���ش��ح��ة  ال��ع��الج��ي��ة اخل��ارج��ي��ة  ب��اخل��دم��ات 
والفح�س  للت�شخي�س  ال��زع��ف��ران��ة  م��رك��ز  يف  امل��ن��اظ��ري  وح���دة 
عود  م��رك��ز  يف  امل��ن��اظ��ري  وح���دة  افتتاحهم  بعد  ي��اأت��ي  ال�شامل 
ا�شتح�شاناً  لقت  والتي  ال�شامل  والفح�س  للت�شخي�س  التوبة 
كبرياً من املراجعني حيث �شهلت و�شولهم اإىل خدمات عالية 
املناظري  املتوفرة يف جمال  الأجهزة  اأحدث  با�شتخدام  اجلودة 

واأكرثها دقة على اأيدي ا�شت�شاريني يتمتعون بخربة وا�شعة يف 
هذا املجال ويف مرافق حديثة توفر اأعلى درجات اخل�شو�شية 

والراحة التامة.
من جانبه اأكد الدكتور عمر الها�شمي املدير التنفيذي للعمليات 
ب�شركة �شحة خالل املوؤمتر ال�شحفي الذي عقد اليوم مبركز 
املناظري  خدمة  م��ن  الغاية  اأن  الفتتاح  مبنا�شبة  الزعفرانة 
اجلهاز  ل��ع��ي��ادة  وال��ع��الج��ي��ة  الت�شخي�شية  اخل���دم���ات  ت��ع��زي��ز 
اله�شمي  اجل��ه��از  اأم��را���س  ع��ن  باملناظري  بالك�شف  اله�شمي 
الداخلي و  مثل القرحة والتهابات اجلهاز اله�شمي والنزيف 
ا�شتكمال باقة الفح�س ال�شامل املتوفرة يف املركز لت�شمل م�شح 
اأورام القولون ملن فوق ال� 40 �شنة و توفري اخلدمة يف مراكز 
مع  قريبة  مواعيد  توفري  اىل  بالإ�شافة  للمراجعني  قريبة 

اأخ�شائيي اجلهاز اله�شمي و املناظري .
واأ�شاف اإن وحدة املناظري توفر فحو�شات لت�شخي�س م�شاكل 
وامل�شح  وامل�شتقيم  القولون  وم�شاكل  العلوي  اله�شمي  اجلهاز 
و  ال��الزم��ة  اخل��زع��ات  واأخ��ذ  اله�شمي  اجلهاز  لأورام  ال�شحي 
الليفي  وامل�شح  التلفزيوين  والت�شوير  احلميدة  الزوائد  اإزال��ة 
للكبد و فح�س اجلهاز اله�شمي با�شتخدام الكب�شولة و فح�س 

جرثومة املعدة .
للت�شخي�س  الزعفرانة  املناظري يف مركز  اأن وحدة  اإىل  واأ�شار 
املناظري  غرفة  ت�شمل  مرافق  من  تتكون  ال�شامل  والفح�س 
عالية  ب��درج��ة  اجل��ه��از  ويتميز  تنظري  جهاز  ب��اأح��دث  املجهزة 
تكنولوجيا  ا�شتخدام  ب�شبب  الت�شوير  ودقة  الروؤية  من جودة 

الب�شريات املتقدمة واأجهزة ا�شت�شعار حت�شني ال�شور.

 

امل�صت�صفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

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

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�صرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

نادي تر�ث �لإمار�ت يطلق �لأ�صبوع �لثالث مللتقى »�ل�صمالية �ل�صيفي«
•• اأبوظبي-وام:

فعاليات  الول  اأم�������س  ان��ط��ل��ق��ت 
ملتقى  م����ن  ال���ث���ال���ث  الأ�����ش����ب����وع 
ال�شيفي  ال����راث����ي  ال�����ش��م��ال��ي��ة 
ينظمها نادي تراث  التي   2017
“ بالراث  �شعار  الإم����ارات حت��ت 
ال�شمالية  ج���زي���رة  يف   “ ن��رت��ق��ي 
ب��ت��وج��ي��ه��ات ورع���اي���ة ك��رمي��ة من 
اآل  زاي��د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو 
نهيان ممثل �شاحب ال�شمو رئي�س 

الدولة رئي�س النادي.
يومه  يف  ال���ربن���ام���ج  وا���ش��ت��ق��ط��ب 
300 طالب من  الفتتاحي نحو 
والوثبة  اأبوظبي  ملراكز  املنت�شبني 

وال�شمحة التابعة للنادي.
الذي   - امللتقى  برنامج  ويج�شد 
ي���ع���د م����ن اأق�������دم امل��ل��ت��ق��ي��ات على 
م�شتوى املنطقة - اهتمام الدولة 
بتعزيز ون�شر ثقافة �شباب ونا�شئة 
للح�شول  وحت��ف��ي��زه��م   ال���وط���ن 
ميادين  يف  القيمة  امل��ع��ارف  ع��ل��ى 
عديدة لدعم م�شريتهم احلياتية 
وف�شاءات  �شليمة  بيئة  وت��وف��ري 
اإجازتهم  ف��ي��ه��ا  ي��ق�����ش��ون  رح���ب���ة 
ال�شيفية بكل ما هو ممتع ومفيد 
اإط��ار برنامج مدرو�س  وه��ادف يف 
يهدف اإىل اإعداد جيل واع م�شوؤول 
ي�����ش��ت��ط��ي��ع ال����ش���ت���ف���ادة م���ن �شغل 
اأوقات الفراغ من خالل جمموعة 
وفنية  وثقافية  تراثية  ن�شاطات 
وجمتمعية وريا�شية ومهرجانات 

امل��ق��رر يف ن��ه��اي��ة ال��ور���ش��ة تكرمي 
 . املتميزين  امل�شاركني  من  ثالثة 
م��ن طلبة  ع��دد كبري  ���ش��ارك  كما 
حول  تكميلية  ور���ش��ة  يف  امل��ل��ت��ق��ى 
الفنان  ب��اإ���ش��راف  الت�شكيلي  الفن 
الت�شكيلي عبد الكرمي �شكر الذي 
الر�شم  ت��ت�����ش��م��ن  ب��رن��اجم��ا  ق����دم 
وعملية  نظرية  مهارات  ثم  احلر 
امل�شاركني  م�����ش��ت��وي��ات  لك��ت�����ش��اف 
ثم  جم����م����وع����ات  يف  وت���وزي���ع���ه���م 
تعريفهم بالألوان واأنواعها وطرق 
التظليل  ح��ي��ث  م��ن  ا�شتخدامها 

ور�شم الطبيعة ال�شامتة.
مثمرة  ل�شراكة  تخطيط  وهناك 
بني النادي ووزارة الثقافة وتنمية 
يف  مكثفة  دورات  لعقد  امل��ج��ت��م��ع 
جمالت اخلط والت�شكيل والكتابة 
وتنمية  ���ش��ق��ل  ل��غ��اي��ات  الأدب����ي����ة 
النادي  مل��راك��ز  املنت�شبني  م��واه��ب 
من خالل جمموعة متميزة  من 

املتخ�ش�شني يف تلك املجالت . 
الواجهة  �شهدت  اأخ��رى  جهة  من 
ال�شمالية  ج���زي���رة  يف  ال��ب��ح��ري��ة 
نفذت  ح���ي���ث  م���ت���ن���وع���ا  ن�������ش���اط���ا 
لل�شراع  الإم���������ارات  م���در����ش���ة   “
مكثفا  ت���دري���ب���ي���ا  ب����رن����اجم����ا   “
للم�شاركني ا�شتمل على تعريفهم 
ريا�شة  ق���واع���د  ع��ل��ى  وت��دري��ب��ه��م 
 “ “الكياك  احل��دي��ث  ال��ت��ج��دي��ف 
على  ال��ري��ا���ش��ة  ف��ن��ون  وتعليمهم 
قارب “ اآر . اإ�س “ الذي ي�شتوعب 
م���ت���درب���ني   8 اإىل   6 ب������ني  م������ا 

وتنميتها  ل��ل��ط��ل��ب��ة  وال�����ش��ل��وك��ي��ة 
الهتمام  نفو�شهم  يف  ي�شيع  مم��ا 
الأ�شيلة  وال��ت��ق��ال��ي��د  ب���ال���ع���ادات 
فيهم  وير�شخ  الراثية  والهوية 
القيم الوطنية  وتنمية   م�شاعر  
الولء والنتماء  ال�شادق للوطن 
وتزامنا    . احل��ك��ي��م��ة  وال���ق���ي���ادة 
م���ع اأن�����ش��ط��ة وب���رام���ج امل��ل��ت��ق��ى يف 
ال�����ش��م��ال��ي��ة ح��ر���ش��ت ن�����ش��خ��ة هذا 
ال���ع���ام ع��ل��ى ت���وف���ري ال���ع���دي���د من 
عدد  اأك���رب  ل�شتقطاب  اخل��ي��ارات 
مم��ك��ن م���ن ال���ط���الب واحل���ف���اظ 
املنت�شبني  وم��واه��ب  ق���درات  على 

القدامى للنادي.
ينا�شب  مبا  الفعاليات  و�شممت   
العمرية  الفئات  اهتمامات جميع 
توا�شل  على  الركيز  ذل��ك  وم��ن 
ومنها  املتخ�ش�شة  الفرق  برامج 
فريق الألعاب املائية الذي يوا�شل 
تدريباته يف م�شبح ح�شن ال�شباب 
وكرة  ال�شباحة  ريا�شات  ملمار�شة 

املاء والغط�س.
الربنامج  الفعاليات  تت�شمن  كما 
بال�شيف  املبارزة  لفريق  التدريبي 
�شعد  م����درب����ه حم���م���د  ب����اإ�����ش����راف 
تدريبات  تتوا�شل  حيث  م��ع��روف 
اأع���������ش����اء ال����ف����ري����ق ل���ي���وم���ني يف 
ع��ل��ى مبادئ  ل��ل��ت��ع��رف  الأ����ش���ب���وع 
ري��ا���ش��ة امل���ب���ارزة ب��اأن��واع��ه��ا �شالح 
و�شالح  امل���ب���ارزة  و���ش��ي��ف  ال�شي�س 

ال�شيف .
ال���ي���وم  يف   - امل���������ش����ارك����ون  وع������رب 

اإىل  وم�شابقات ورحالت  تناف�شية 
امل��واق��ع الأث��ري��ة واملتاحف  ع��دي��د 
التاريخية يف ال��دول��ة  ت��وازن بني 
التعليم والتثقيف والرفيه وبناء 
�شداقات جديدة يف رحاب جزيرة 
الحالم التي تعترب اليوم الوجهة 
الأمثل لكت�شاب املهارات واملعارف 
الآب���اء والأج���داد  ت��راث  وممار�شة 
وتنمية املواهب و�شقلها يف اأجواء 
ومعاي�شة  م���ف���ت���وح���ة  م��ن��ط��ل��ق��ة 
ال�شعبي  امل���وروث  مل��ف��ردات  �شادقة 
باإطالق  الربنامج  بداأ    . الأ�شيل 
 “ العربي  اخل��ط  “ تعليم  ور���ش��ة 
للدرا�شات  زاي���د  م��رك��ز   “ نظمها 
ال��ن��ادي بالتعاون  “ يف  وال��ب��ح��وث 
املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  مع 
باإ�شراف �شعيد العامري امل�شت�شار 

الثقايف يف الوزارة.
وقدم العامري خاللها للم�شاركني 
- ال��ت��ي ت���راوح اأع��م��اره��م م��ا بني 
برناجما   - ع����ام����ا   15 و   13
تدريبيا ا�شتمل على عر�س نظري 
حول مناذج واأن��واع اخلط العربي 
والتدريب على كتابتها وعلى وجه 

اخل�شو�س “ خط الرقعة “.
وت��ل��ق��ى امل�����ش��ارك��ون يف ال��ور���ش��ة - 
التي ت�شتمر ثالثة اأيام - مهارات 
اأ���ش��ا���ش��ي��ات كتابة  ع��ل��ى  ت��دري��ب��ي��ة 
كاملة  ال���ع���رب���ي���ة  ال���ل���غ���ة  ح������روف 
و�شط  اأو  م����ف����ردة  ك���ان���ت  �����ش����واء 
اإىل  ال���ك���ل���م���ات ح���ت���ى الن����ت����ق����ال 
من  حيث  العبارات  كتابة  مرحلة 

باأنواع  امل�شاركني  الرميثي  وعرف 
ال�شيد  م��ث��ل  ال��ت��ق��ل��ي��دي  ال�����ش��ي��د 
وبطريقتي  واخل���ي���ط  ب��ال�����ش��ب��اك 
ال�شكار والدفار   .  وت�شم جزيرة 
ال�شمالية يف ف�شائاتها “ املحمية 
تعترب  التي   “ ال��ن��ادرة  الطبيعية 
التابعة  املرافق  اأجمل  واح��دة من 
مبرافقها  ت�شكل  ك��ون��ه��ا  ل��ل��ن��ادي 
جتربة رائدة يف بناء واإعداد القادة 

من �شباب وفتيات الوطن.
امل�����ش��ارك��ون يف جتربتهم  وان��ط��ل��ق 
اإىل  والأج�����داد  الآب����اء  على خطى 
قواعد  ملمار�شة  الراثية  امليادين 
الفرو�شية  مثل  الريا�شات  عديد 
وال����ه����ج����ن وال�����������ش�����راع ال���رم���ل���ي 
الإلكروين وال�شباحة  والطريان 
يف  امل�شاركة  ج��ان��ب  اإىل  البحرية 
الإماراتي”  “ال�شنع  ب���رن���ام���ج  
الراثيني  امل����درب����ني  ب����اإ�����ش����راف 
يعروف  ب����ن  حم���م���د  ال����ن����ادي  يف 

املن�شوري وفالح الب�شر.
ل�شباب  ال���ربن���ام���ج  ه�����ذا  وي���ت���ي���ح 
من  العديد  تعلم  امللتقى  ونا�شئة 
مثل  والتقاليد  وال��ع��ادات  الآداب 
واآداب   “ امل��خ��ا���ش��م��ة   “ ال�������ش���الم 
وكيفية  وامل����ج����ال���������س  احل�����دي�����ث 
والرحيب  ال�����ش��ي��وف  اإ���ش��ت��ق��ب��ال 
واآداب  ال�شن  ك��ب��ار  واح����رام  بهم 
بالزي  وامل��ائ��دة والع��ت��زاز  القهوة 
ال���وط���ن���ي وغ���ريه���ا م���ن ال���ع���ادات 
اإث���راء  ت�شهم يف  ال��ت��ي  الي��ج��اب��ي��ة 
والجتماعية  الذهنية  ال��ق��درات 

مبتدئني اإىل جانب تدريب �شغار 
“ من  “ ال��ت��وب��ر  فئة  على  ال�شن 
اإ�شافة  ال�����ش��راع احل��دي��ث  ري��ا���ش��ة 
الفريق  ت��دري��ب��ات  م��وا���ش��ل��ة  اإىل 
الأوبتم�شت  ف���ئ���ات  ع��ل��ى  الأول 
واأ����ش���ار خ��ل��ي��ف��ة حا�شر  وال���ل���ي���زر. 
الإمارات  مدر�شة  مدير  املزروعي 
طالبا   45 ت�شجيل  اإىل  لل�شراع 
م���ن اأب���ن���اء امل��ل��ت��ق��ى ل��ي��ك��ون��وا بعد 
يف  اأع�����ش��اء  تدريباتهم  اإ�شتكمال 
من  حيث  املدر�شة  منتخب  فريق 
املناف�شات  يف  م�شاركتهم  امل��وؤم��ل 
ت����ق����ام على  ال����ت����ي  وال�����ب�����ط�����ولت 
م�شتوى الدولة وخارجها . ومثلت 
اإنطالقة  ال���ب���ح���ري���ة  ال����واج����ه����ة 
للم�شاركني  ج����دي����دة  م��ع��رف��ي��ة 
منها  البحر  فنون  من  وتقريبهم 
 “ ال��راث��ي��ة  “ ال�شفينة  ف��ع��ال��ي��ة 
املدرب  رحلتهم  يف  رافقهم  حيث 
ال���راث���ي يف ال���ن���ادي ح��ث��ب��ور بن 
ال���رم���ي���ث���ي وق��������دم لهم  ك�����دا������س 
لإمارة  التابعة  اجل��زر  عن  �شرحا 
اأبوظبي وعرفهم باأنواع الأ�شماك 
مياة  حميط  يف  امل��وج��ودة  املحلية 
ج��زي��رة ال�����ش��م��ال��ي��ة واأ���ش��رك��ه��م يف 
فلق  كيفية  ع��ن  ت��دري��ب��ي��ة  ور���ش��ة 
اللوؤلوؤ  ا�شتخراج  وعملية  امل��ح��ار 
ظهر  على  بامل�شميات  وتعريفهم 
النوخذة  م��ث��ل  ال��غ��و���س  ���ش��ف��ي��ن��ة 
من  وغ��ريه��ا  وال�شيب  وال��غ��وا���س 
رحالت  يف  امل�����ش��ت��خ��دم��ة  الأدوات 

الغو�س.

من  الثالث  لالأ�شبوع  الفتتاحي 
امللتقى - عن �شعادتهم بتواجدهم 
وم�شاركتهم  ال�شمالية  جزيرة  يف 
الغنية والرثية  يف برامج احلدث 
ب��ك��ل م��ا ه��و ه����ادف  وامل���ع���ربة عن 

قدراتهم وملكاتهم اخلا�شة.
امللتقى  ب���رام���ج  اأن  اإىل  ول���ف���ت���وا 
فنون  لتعلم  من�شة  ل��ه��م  وف����رت 
الراثية  ال���ري���ا����ش���ات  وق����واع����د 
باإعتبارها  ال��ف��رو���ش��ي��ة  خ��ا���ش��ة 
ري����ا�����ش����ة ال�������ش���ج���اع���ة وال���ن���خ���وة 
العربية .. م�شريين اإىل حر�شهم 
امللتقى  ���ش��ن��وي��ا يف  امل�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى 
مميزة  فعاليات  م��ن  يت�شمنه  مل��ا 
ف�شل  خ������الل  اأوق����ات����ه����م  ت������رثي 
واأع��رب��وا عن تقديرهم   . ال�شيف 
للربنامج الثقايف الفني يف امللتقى 
الذي يتيح الفر�شة للم�شاركة يف 
ف�شال  متنوعة  وفعاليات  اأن�شطة 
عن اأنه ي�شاعدهم يف تعلم املهارات 
قدراتهم  وي��ن��م��ي  يحبونها  ال��ت��ي 
على الإب��داع للم�شاهمة يف نه�شة 
ال�شكر  امل�شاركون  ووج��ه  الوطن. 
والتقدير اإىل �شمو ال�شيخ �شلطان 
لتوجيهاته  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
بتنظيم احلدث ورعايته واإهتمامه 
فعاليات  وو���ش��ع  ال�شباب  بقطاع 
وتزخر  باحليوية  متتاز  وب��رام��ج 
مبا  وال����راث  والثقافة  ب��امل��ع��ارف 
مواجهة  يف  ال��ك��ث��ري  ل��ه��م  ي��ح��ق��ق 
ال��ت��ح��دي��ات واأه��م��ه��ا حت���دي وقت 

الفراغ  . 

حمد�ن بن حممد ي�صدر قر�رين برتقية 
وتعيني موظفني يف حكومة دبي

•• دبي-وام:

اأ�شدر �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة 
دبي قراري املجل�س رقمي 51، و52، ل�شنة 2017 برقية وتعيني موظفني يف حكومة دبي.

ون�ّس القرار رقم 51 ل�شنة 2017 على ترقية من�شور جمعه نا�شر بوع�شيبه، نائب املدير التنفيذي 
�شة نداء، وتعيينه مديراً تنفيذياً لها، على اأن ُيعمل بهذا القرار من تاريخ  ملوؤ�ش�شة الت�شالت املُتخ�شّ
بتعيني هدى حمدان   2017 ل�شنة   52 رقم  القرار  وج��اء  الر�شمية.  وُين�شر يف اجلريدة  دوره،  �شُ
مدير  درج��ة  ومنحها  املالية،  بدائرة  املُوؤ�ّش�شية  اخلدمات  لقطاع  تنفيذياً  مديراً  احلمريي،  ال�شيخ 

تنفيذي وُيعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 01 يونيو 2017، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

»�صهل«  يف ترخي�ش �أبوظبي  ينجز 315 �ألف معاملة خالل 6 �صهور

اأب��وظ��ب��ي تعمل  ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة 
على حتقيق اأهدف ال�شراتيجية 
ال�������ش���ام���ل���ة حل����ك����وم����ة اأب����وظ����ب����ي 
التحول  ب��ت�����ش��ري��ع  الإل���ك���رون���ي���ة 
الرقمي والبنية التحتية امل�شركة 

وم���راع���اة  الب���ت���ك���ار  اإىل  ا���ش��ت��ن��ادا 
متطلبات املجتمع وتوفري خدمات 
خم�ش�شة  وقنوات  مبتكرة  رقمية 

مع اللتزام باملعايري وال�شيا�شات.
  و����ش���رح ط��ري��ق��ة احل�����ش��ول على 

املعلومات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل���ق���ط���اع 
اأهداف  اإىل  وت�شتند  والت�����ش��الت 
وموؤ�شرات  فعالة  واآل��ي��ات  وا�شحة 
التطوير  ت��واك��ب  و  رئي�شية  اأداء 
وال������ري������ادة يف ت���وف���ري اخل���دم���ات 

•• اأبوظبي-وام:

ب��ل��غ ع���دد امل��ع��ام��الت امل��ن��ج��زة عرب 
“�شهل”  ال��ذات��ي��ة  ج��ه��از اخل��دم��ة 
ال�شائقني  ت��رخ��ي�����س  م��دي��ري��ة  يف 
العمليات  ق����ط����اع  يف  والآل������ي������ات 
 315 اأب��وظ��ب��ي  ب�شرطة  امل��رك��زي��ة 
لأ�شحاب  م��ع��ام��ل��ة   182 و  األ��ف��ا 
الأول من  الن�شف  املركبات خالل 

العام اجلاري .
اإب���راه���ي���م نا�شر  ال��ع��م��ي��د  واأك�����د    
ال�شام�شي مدير املديرية الهتمام 
ب���اإ����ش���ع���اد امل��ت��ع��ام��ل��ني م����ن خالل 
ح�شولهم على خدمات مميزة من 
اأبوظبي التي حتر�س  قبل �شرطة 
عملها  يف  النهج  ه��ذا  تر�شيخ  على 
املعايري  اأف�����ش��ل  وف����ق  وت���ط���وي���ره 
ت����ق����دمي اخل����دم����ات  ال���ع���امل���ي���ة يف 
ا�شتخدام  اإىل  م�����ش��ريا  ال�شرطية 
التي  وال��و���ش��ائ��ل  التقنيات  اأح���دث 
مبهامها  ال����ق����ي����ام  م�����ن  مت���ك���ن���ه���ا 

باإجناز  اخلدمات  موؤ�شر  وحت�شني 
وا�شتخدام  اإل��ك��رون��ي��ا  امل��ع��ام��الت 

اأجهزة “ �شهل “.
واأو�شح اأن اجلهاز يتميز بخ�شائ�س 
اإدخال  واآلية تعمل بطريقة  اأمنية 
البيانات و التعرف على املتعاملني 
ب�����اق�����ة م�����ن اخل�����دم�����ات  ي�����وف�����ر  و 
الإلكرونية التي مت تطويرها مبا 
يتنا�شب مع الحتياجات ومن تلك 
اخلدمات جتديد املركبات واإ�شدار 
مركبة  مللكية  تالف  اأو  فاقد  ب��دل 
املركبات  و حجز و جتديد لوحات 
تنجز  وجميعها  امل��خ��ال��ف��ات  ودف���ع 
الئتمانية  البطاقات  با�شتخدام 
ل��ت��وف��ري الوقت  ال��ه��وي��ة  وب��ط��اق��ة 
امل���ت���ع���ام���ل���ني كما  واجل����ه����د ع���ل���ى 
الذاتية  اخل���دم���ة  اأج����ه����زة  ت���وف���ر 
ح���ول اخلدمات  ع��ام��ة  م��ع��ل��وم��ات 
ومتطلبات  ل��ل��ج��م��ه��ور  امل���ق���دم���ة 
بيانات  حتديث  و  عليها  احل�شول 
القيادة  اإن  ق��ال  و  امل����روري.  امل��ل��ف 

خ����دم����ة جت����دي����د امل����رك����ب����ات عرب 
بو�شع  تبداأ  والتي  “�شهل”  جهاز 
املخ�ش�س  املكان  يف  الهوية  بطاقة 
على  ل���ل���ت���ع���رف  اجل�����ه�����از  يف  ل���ه���ا 
املروري  ملفه  وا�شتدعاء  املتعامل 
امل�شجلة  باملركبات  قائمة  وعر�س 
امل����راد جتديدها  امل��رك��ب��ة  لخ��ت��ي��ار 
ث���م ال���ت���اأك���د م���ن ا���ش��ت��ي��ف��اء جميع 
املعاملة  املطلوبة لإجناز  ال�شروط 
الفني  ال��ف��ح�����س  اج���ت���ي���از  ه����ي  و 
التاأمني  بيانات  وتوفري  للمركبة 
وع���دم وج���ود خم��ال��ف��ات عليها ثم 
الئتمانية  بطاقته  ب��و���ش��ع  ي��ق��وم 
لإجناز  املحددة  الر�شوم  ل�شتيفاء 
الكرونيا  اجلهاز  يقوم  و  املعاملة 
للمعاملة  امل��ايل  الإي�شال  بطباعة 
ومل�شق �شالحية املركبة و طباعة 

بطاقة ملكية املركبة .
توفريها  الأج���ه���زة مت  اإن  وق���ال    
اأبوظبي  يف  امل���واق���ع  م���ن  ع����دد  يف 
ومنطقتي العني والظفرة  و�شملت 

ال��ت��اب��ع��ة ملديرية  م��راك��ز اخل��دم��ة 
ت��رخ��ي�����س ال�����ش��ائ��ق��ني والآل����ي����ات و 
امل����راك����ز ال���ت���ج���اري���ة م�������ش���ريا  اإىل 
ا���ش��ت��ط��الع جلمهور  ان���ه مت ط���رح 
من  املقرحة  لالأماكن  املتعاملني 
قبلهم لتوفري تلك الأجهزة وكان  
ال��ت��وزي��ع اجل��غ��رايف ل��الأج��ه��زة بناء 
وجميعها  اجل���م���ه���ور  رغ���ب���ة  ع��ل��ى 
ب��غ��رف��ة ع��م��ل��ي��ات تقنية  م��رت��ب��ط��ة 
توفر  و����ش���م���ان  ع��م��ل��ه��ا  مل���راق���ب���ة 
اخلدمة وذلك من منطلق حر�س 
���ش��رط��ة اأب���وظ���ب���ي ع��ل��ى خ���دم���ة و 

اإ�شعاد املتعاملني .

�لإد�رة �لعامة جلمارك �أبوظبي حتبط حماولة تهريب ل� 2 كلغ من �ملو�د �ملخدرة عرب منفذ �لغويفات �حلدودي
•• اأبوظبي-الفجر: 

متكن مفت�شو الإدارة العامة جلمارك اأبوظبي يف مركز جمرك الغويفات 
الظفرة من  املخدرات مبنطقة  وبالتعاون مع وحدة مكافحة  احل��دودي 

احباط حماولة تهريب ملادة خمدرة تزن 2 كيلو غرام، حاول تهريبها اإىل 
الدولة �شائق يحمل جن�شية اإحدى الدول الآ�شيوية. 

بالغاً  احل���دودي  الغويفات  جمرك  مركز  تلقى  ال��واق��ع��ة،  تفا�شيل  ويف 
من وحدة مكافحة املخدرات مبنطقة الظفرة، ب�شرورة مراقبة �شاحنة 

ي�شتبه بوجود مواد خمدرة مهربة �شمنها. 
ومن خالل املراقبة الدقيقة، تبني اأن ال�شاحنة امل�شبوهة يرافقها �شاحنة 
اأخرى يقودها �شائق يحمل نف�س جن�شية �شائق ال�شاحنة التي مت الإبالغ 
عنها، مما اأثار �شك املفت�شني اجلمركني حول وجود عالقة بني ال�شائقني. 
وبناء عليه، مت حتويل ال�شاحنتني اإىل التفتي�س الدقيق، ليتبني وجود 2 
كيلو غرام من مادة الكري�شتال )ال�شبو( املخدرة خمبئة بطريقة احرافية 
اإيقاف �شائق ال�شاحنة، حتريز املادة  �شمن ال�شاحنة.  وا�شتناداً عليه، مت 
اإىل  امل�شبوطة  وامل��واد  املتهم  ال�شبطية وحتويل  املخدرة حترير حم�شر 
اجلهات املخت�شة لإتخاذ الإج��راءات القانونية الالزمة.   واأ�شاد حممد 
خادم الهاملي، مدير عام جمارك اأبوظبي بالإنابة، باحل�س الأمني العايل 
بها مفت�شو اجل��م��ارك، ودوره��م احليوي يف حماية  التي ميتاز  واخل��ربة 

الوطن  ب��اأم��ن  التي مت�س  التهريب  ال��دول��ة م��ن جميع حم���اولت  ح��دود 
واأمان املواطن. وقال الهاملي: “توا�شل الإدارة العامة جلمارك اأبوظبي 
يف  مل�شاندتهم  وكفائتهم،  الب�شرية  كوادرها  ق��درات  تطوير  يف  ال�شتثمار 

اأداء مهامهم املتمثلة يف املحافظة على الأمن وحماية املجتمع.” 
التن�شيق  اأب��وظ��ب��ي  للجمارك  العامة  الإدارة  “توا�شل  الهاملي:  وق��ال 
ال��ع��الق��ة، لتي�شري حركة  ك��اف��ة اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة ذات  وال��ت��ع��اون م��ع 
حماولت  كافة  وردع  للحدود،  العابرة  امل�شروعة  وال��ت��ج��ارة  امل�شافرين 
املقيمني  و�شالمة  وا�شتقرار  الدولة  اأم��ن  زعزعة  اإىل  الرامية  التهريب 
الدولة  الدفاع عن ح��دود  ب��دور حم��وري يف  الإدارة  فيها، حيث ت�شطلع 

ومقدراتها عرب خمتلف منافذها الربية والبحرية واجلوية.” 
جتدر الإ�شارة اإىل اأن الدارة العامة جلمارك اأبوظبي تقوم بتوفري كافة 
لالرتقاء  ملفتي�شيها  والتعريفية  التثقيفية  وال����دورات  ال��ت��دري��ب  اأن���واع 
ت�شتخدم  كما  املهربة،  امل��واد  على  الك�شف  قدراتهم يف  وتنمية  بخرباتهم 
الآيل  احلا�شب  واأنظمة  الك�شف  اأجهزة  اأح��دث  للجمارك  العامة  الإدارة 

لت�شهيل عمليات التفتي�س اجلمركي واإجناز املعامالت ب�شرعة ودقة.
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اأخبـار الإمـارات
طبية عجمان ت�صتقبل وفدً� من جمعية بيت �خلري

•• عجمان ـ الفجر 

عجمان  منطقة  مدير  نائب  الوحيدي  عبدالعزيز  ا�شتقبل   
برئا�شة حممد �شالح  بيت اخلري  وف��دا من جمعية   ، الطبية 
نائب رئي�س ق�شم التمويل باجلمعية ، فيما ح�شر ال�شتقبال 
ال�شام�شي  ن��وره  الدكتورة  الطبية  عجمان  منطقة  ناحية  من 
املتعاملني  �شعادة  وم��رك��ز  والتفتي�س  ال��رق��اب��ة  مكتب  م��دي��رة 

وخمي�س عبداهلل امل�شوؤول الإعالمي.
وقد رحب الوحيدي بالوفد م�شيدا بالدور اخلريي والإن�شاين 
 ، ال��دول��ة  داخ���ل  املحتاجني  نحو  اجلمعية  ب��ه  ت�شطلع  ال���ذي 

وكذلك التعاون املثمر والإيجابي مع املر�شى الذي هم بحاجة 
ما�شة للدعم املادي ل�شتكمال العالج الذي يحتاجونه.

من جانبه قدم وفد اجلمعية �شرحا مف�شال للجهود اخلريية 
العام  يف  اإن�شائها  منذ  ال��دول��ة  داخ��ل  اجلمعية  بها  تقوم  التي 
1989م ، من قبل نخبة من رجال الأعمال يف دبي، تخت�س 
اإداري��ة وفنية  اأ�ش�س  بالعمل داخل دولة الإم��ارات، وقامت على 
مبتكرة، واأطلقوا عليها ا�شم »جمعية بيت اخلري«، ومت اإ�شهارها 
بالقرار الوزاري رقم 41 للعام 1989م، وكان دافعهم، امل�شاركة 
يف رفع املعاناة عن اإخوانهم من اأبناء الوطن، وتقدمي امل�شاعدة 

لكل من جلاأ اإليهم، وتاأكدوا من ا�شتحقاقه للم�شاعدة.

الأ�شر  اإف���ادة  اإىل  ولدت��ه��ا  منذ  �شعت  اجلمعية  اأن  مو�شحني 
امل�شاريع  من  حزمة  طريق  عن  امل�شتحقة،  وال�شرائح  املتعففة 
وت��ق��ي��ي��م��ه��ا وتطويرها  ت��ق��دمي��ه��ا  ب�����داأت يف  ال��ت��ي  وال����ربام����ج، 
وامل�شاكني  الفقراء  لت�شب جميعها يف خدمة  اإليها،  والإ�شافة 
نزلء  واأ���ش��ر  واملر�شى  ال��دخ��ل  و�شعيفي  واملطلقات  والأرام����ل 
والغارمني  وامل��ع�����ش��ري��ن  وامل��ت��ع��رثي��ن  وامل��ت�����ش��رري��ن  ال�����ش��ج��ون 
ر�شالة  بتقدمي  اجلمعية  وفد  قام  الزيارة  ختام  ويف  والأي��ت��ام. 
�شكر وتقدير ملنطقة عجمان الطبية لدعمها امل�شاريع اخلريية 
بع�س  وكذلك   ،2017 الرم�شانية  احلملة  خ��الل  للجمعية 

املطبوعات اخلا�شة باجلمعية.

�للجنة �لد�ئمة للتنمية �لقت�صادية تعقد جل�صتها �ل�صابعة للعام 2017
•• عجمان ـ الفجر 

للتنمية  ال��دائ��م��ة  اللجنة  ع��ق��دت 
للمجل�س  ال��ت��اب��ع��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة 
عجمان  حل���ك���وم���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
 2017 للعام  ال�شابعة  جل�شتها 
ع����ب����داهلل  م.  �����ش����ع����ادة  ب����رئ����ا�����ش����ة 
املويجعي � رئي�س اللجنة، وناق�شت 
اجل���ل�������ش���ة م����ا مت اجن�������ازه واآخ�����ر 
اللجنة،  اأع���م���ال  يف  امل�����ش��ت��ج��دات 
وذل���ك ب��ح�����ش��ور  اع�����ش��اء اللجنة 
عيد  وي��اف��ع  النعيمي  عي�شى  علي 
و�شالح  ال�شويدي  و���ش��امل  ال��ف��رج 

اجلزيري.
اعتماد  اجلل�شة  اعمال  وت�شمنت 
حم�������ش���ر اجل���ل�������ش���ة ال�������ش���اد����ش���ة، 
وا���ش��ت��ع��ر���س ال��دك��ت��ور ه���اين عطا 

حت�شنه دول المارات.
ملخ�س  اجل��ل�����ش��ة  ت���ن���اول���ت  ك��م��ا 
اأح����ك����ام واج���������راءات عقود  دل���ي���ل 
ح��ك��وم��ة عجمان  ب���ني  ال�����ش��راك��ة 
والقطاع اخلا�س، وتناول العر�س 
القطاع  ب���ني  ال�������ش���راك���ة  ت��ع��ري��ف 
ال�شراكة  واأه��داف  واخلا�س  العام 
ا�شتقطاب  ح��ي��ث  م���ن  واه��م��ي��ت��ه��ا 
م�شتوى  ورف����ع  الم������وال  روؤو�������س 
الفرة  وتقليل  اخل��دم��ات  ج���ودة 
ونقل  امل�شاريع  تنفيذ  يف  الزمنية 
القطاع اخلا�س  واكت�شاب خربات 
وت�شجيع وحتفيز القطاع اخلا�س 
وت����وف����ري فر�س  الب����ت����ك����ار  ع���ل���ى 
النفاق  وت��ر���ش��ي��د  ج���دي���دة  ع��م��ل 
عادلة  تناف�شية  بيئة  ت��وف��ري  م��ع 
لأ�شول  وف��ق��ا  اخل���ا����س  ل��ل��ق��ط��اع 

من دائرة التنمية القت�شادية يف 
اب��وظ��ب��ي ودع���م ا���ش��رات��ي��ج��ي من 
ينظم  وال����ذي   ، الق��ت�����ش��اد  وزارة 
خ���الل ال���رب���ع الخ����ري م���ن العام 
اجلاري، وتناول العر�س اجلل�شات 
املحاور  م���ن  ل��ل��ع��دي��د  امل��ت�����ش��م��ن��ة 
ال��ط��ب��اع��ة ثالثية  راأ���ش��ه��ا  وع��ل��ى 
القت�شادية  وانعكا�شاتها  البعاد 
واق���ت�������ش���اد امل�������ش���ارك���ة وحت���دي���ات 
والتناف�شية  امل������دن،  يف  ال��ع��ي�����س 
وحت�����ش��ني ال���ربام���ج اخل��ا���ش��ة بها 
ودور البتكار يف تعزيز التناف�شية، 
ا����ش���ت���ع���را����س  ج����ان����ب  اإىل  ه�������ذا 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��ج��ارب واخلطط 
والتخطيط  لال�شتثمار،  اجلاذبة 
التنموي لإمارة عجمان وخطتها 
ال�شراتيجية 2021 وتناف�شية 

بدائرة  الق��ت�����ش��ادي  امل�����ش��ت�����ش��ار   ،
بعجمان،  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
���ش��ي��ا���ش��ة حتديث  ت��ن��ف��ي��ذ  م���وق���ف 
ذات  الق���ت�������ش���ادي���ة  ال���ق���ط���اع���ات 
الول���وي���ة واآل���ي���ات ال��ع��م��ل وخطة 
ال���ع���م���ل امل���ب���ن���ي���ة ع���ل���ى ع������دد من 
البيانات  ج���م���ع  م��ن��ه��ا  امل����راح����ل 
تطور  وحتليل  ور�شد  والدرا�شات 
واجتاهات القطاعات القت�شادية 
الراهن وحتديث  الو�شع  وحتليل 
وفقا  الول����وي����ة  ذات  ال��ق��ط��اع��ات 

للمنهجية العلمية.
كما اطلع اع�شاء اللجنة على اآخر 
ملتقى  حت�������ش���ريات  م�����ش��ت��ج��دات 
القت�شادي  للتخطيط  الم���ارات 
التنمية  دائ���رة  ت�شت�شيفه  ال���ذي 
مببادرة  عجمان  يف  القت�شادية 

والتخطيط  ال�����ش��ي��اح��ي  ال��ق��ط��اع 
البنية  وت�����ط�����وي�����ر  احل�����������ش�����ري 

التحتية.
كما مت عر�س تقدميي عن بوابة 
للمناق�شات،   2020 اك�����ش��ب��و 
واأو��������ش�������ت اجل���ل�������ش���ة ب���������ش����رورة 
وخا�شة  امل�شاريع  ا�شحاب  توجيه 
بال�شتفادة  واملتو�شطة  ال�شغرية 
للموردين  املتاحة  ال��ع��رو���س  م��ن 
2020، ل�شيما يف  اك�شبو  خالل 
ظ��ل وج����ود ج��م��ل��ة م��ن اخلدمات 
وامل��ن��اق�����ش��ات ال��ت��ي م���ازال���ت قيد 
املناق�شات  ب��واب��ة  ع��ل��ى  ال��ت��ق��دمي 
اأو����ش���ت  ك���م���ا   ،2020 لك�����ش��ب��و 
ت��ك��ات��ف وت���ع���اون كافة  ب�������ش���رورة 
وال�شتفادة  امل�شاركة  من  اجلهات 
م���ن ه����ذا احل�����دث ال���ع���امل���ي التي 

واثنى على جهود اع�شاء اللجنة، 
موؤكدا ان خمرجات اللجنة ت�شب 
يف دعم كافة القطاعات واملجالت 
يرجم  مبا  لالإمارة  الإقت�شادية 

وم���ب���ادئ احل��وك��م��ة وغ���ريه���ا من 
الأهداف.

�شعادة  وج����ه  اجل��ل�����ش��ة  خ��ت��ام  ويف 
عبداهلل املويجعي ال�شكر للح�شور 

ويعزز  الر�شيدة  القيادة  تطلعات 
القت�شادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق 
اإمارة  روؤي��ة  يواكب  امل�شتدامة مبا 

عجمان 2021. 

عمار �لنعيمي ي�صدر قر�ر� بتعيني خالد عبد �لوهاب �خلاجة مدير� تنفيذيا لهيئة �لأعمال �خلريية
•• عجمان-وام:

اأ�شدر �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان قرارا اأمرييا 
بتعيني خالد عبد الوهاب اخلاجة مديرا تنفيذيا لهيئة الأعمال اخلريية يف 

عجمان ويعمل به ويعترب نافذا اعتبارا من تاريخ �شدوره.
الأمريي  املر�شوم  على  الط��الع  بعد   2017 ل�شنة   17 رق��م  ال��ق��رار  ياأتي 
عجمان  يف  اخل��ريي��ة  الأع��م��ال  هيئة  تاأ�شي�س  ب�شاأن   1988 ل�شنة   2 رق��م 
النظام  2002 وعلى  7 ل�شنة  الأم��ريي رقم  باملر�شوم  وح�شبما مت تعديله 
الأ�شا�شي للهيئة وعلى القرار الأمريي رقم 16 ل�شنة 2006 ب�شاأن تعيني 
املرفوعة  التو�شية  وعلى  عجمان  يف  اخلريية  الأعمال  هيئة  اأمناء  جمل�س 
من املجل�س ب�شاأن تر�شيح املدير اجلديد للهيئة ورغبة يف متكني الهيئة من 
بكفاءة  اإليها  امل�شندة  الخت�شا�شات  وممار�شة  بها  املناطة  الأه��داف  حتقيق 
عالية و�شال�شة وعلى اأكمل وجه .. ومبقت�شى ال�شالحيات املمنوحة ل�شمو 
تخوله  وال��ت��ي  عجمان  اإم���ارة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  م��ن  عجمان  عهد  ويل 
العمل  م�شلحة  تقت�شيه  ما  على  وبناء  اأم��ريي��ة  وق���رارات  مرا�شيم  اإ���ش��دار 

بهيئة العمال اخلريية بعجمان.
لهيئة  تنفيذيا  الوهاب اخلاجة مديرا  تعيني خالد عبد  القرار على  ون�س 
الأعمال اخلريية يف عجمان ويكون هو املوظف التنفيذي الأعلى يف الهيئة 

وامل�شوؤول اأمام املجل�س ورئي�شه عن تاأديته ل�شالحياته وممار�شاته.
ال�شالحيات  م���ن  ل��ل��ه��ي��ئ��ة جم��م��وع��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  ال����ق����رار  وخ�����ول 
وال�شلطات من بينها اقراح �شيا�شات وم�شروعات وخطط العمل يف الهيئة 
تلك  تنفيذ  على  الإ���ش��راف  ثم  الأمناء لعتمادها ومن  اإىل جمل�س  ورفعها 
ال�شيا�شات وامل�شروعات واخلطط بعد اعتمادها وفقا لأحكام مر�شوم الهيئة 
الهيئة  يف  اليومي  العمل  �شري  على  املبا�شر  والإ���ش��راف  الأ�شا�شي  ونظامها 
القرارات  اإ�شدار  اإىل  اإ�شافة  واملالية  والإداري��ة  اخلريية  �شوؤونها  وت�شريف 
الرئي�شية  اإدارات��ه��ا  العمل ما بني  تن�شيق  وق��ت لآخ��ر ل�شمان  الإداري���ة من 
قيامها  ل�شمان  لزم��ا  يكون  ق��د  ح�شبما  لها  التابعة  الفرعية  واملوؤ�ش�شات 
الوجه  على  بها  املنوطة  والواجبات  الأه��داف  واإجن��از  اخت�شا�شاتها  بتاأدية 
من  اي  با�شم  اأو  الهيئة  با�شم  املفتوحة  امل�شرفية  احل�شابات  واإدارة  الأكمل 
وتوقيع  احل�شابات  تلك  يف  الأم��وال  واإي��داع  لها  التابعة  الفرعية  املوؤ�ش�شات 
ال�شالحيات  ح��دود  يف  منها  لل�شحب  الأخ���رى  ال�شرف  و�شندات  ال�شيكات 
املدير  على  ويجب  الأمناء.  جمل�س  من  التنفيذي  للمدير  املمنوحة  املالية 
اإمناء  جمل�س  رئي�س  من  م�شبقة  خطية  موافقة  على  احل�شول  التنفيذي 
الهيئة لإجناز املعاملة املعنية. كما خول القرار املدير التنفيذي اإبرام العقود 
والتفاقيات ومذكرات التفاهم املتعلقة باأعمال الهيئة الأخرى ب�شاأن �شراء 
اأي مواد او اأجهزة متعلقة باأعمال الهيئة وذلك وفقا لإجراءات واأنظمة اإبرام 

التفاقيات وامل�شريات واأحكام الالئحة املالية ال�شارية لدى الهيئة وتعيني 
الفرعية  املوؤ�ش�شات  واع��م��ال  الهيئة  اأع��م��ال  لت�شريف  ال��الزم��ني  املوظفني 
املوارد  ولئحة  الأ�شا�شي  ونظامها  الهيئة  مر�شوم  لأحكام  وفقا  لها  التابعة 
الب�شرية املطبقة فيها وال�شتعانة مبن يراه منا�شبا من ال�شت�شاريني وذوي 
متعلق  اأي مو�شوع  يف  براأيهم  لال�شتنارة  املتنوعة  الهيئة  اأعمال  يف  اخلربة 
باأعمال الهيئة . كما خوله متثيل الهيئة اأمام الغري اأيا كانوا والتوقيع على 
املرا�شالت الر�شمية ال�شادرة منها وعلى اإي�شالت القب�س املتعلقة باإيرادات 
الهيئة اأيا كان نوعها والعمل على تعديل وتطوير اأنظمة واإج��راءات العمل 
يف الهيئة ويف املوؤ�ش�شات الفرعية التابعة لها من وقت لآخر بغر�س حت�شني 
الأداء ورفع م�شتويات ر�شا املتعاملني وب�شورة ت�شمن حتقيق اأهداف الهيئة 

وروؤية جمل�س الأمناء يف هذا ال�شاأن.
للهيئة  التنظيمي  الهيكل  يف  تعديالت  اأي  اق��راح  ال�شالحيات  وت�شمنت 
املطلوبة  الإج�����راءات  ومتابعة  لآخ���ر  وق��ت  م��ن  مطلوبة  ت��ك��ون  ق��د  ح�شبما 
ونظامها  الهيئة  م��ر���ش��وم  لأح��ك��ام  وف��ق��ا  الأم���ن���اء  جمل�س  م��ن  لع��ت��م��اده��ا 
مع  الفعال  والتن�شيق  الإيجابي  التعاون  قنوات  ومتابعة  واإن�شاء  الأ�شا�شي 
والهيئات  املحلية  احلكومية  اجل��ه��ات  وم��ع  الحت��ادي��ة  احلكومية  اجل��ه��ات 
واملوؤ�ش�شات املماثلة ذات ال�شلة باخت�شا�شات الهيئة ل�شمان اإجناز معامالت 

الهيئة ب�شورة فعالة و�شل�شة و�شريعة.

اإ���ش��دار ال���ق���رارات لإق��ام��ة امل��ح��ا���ش��رات وال���ن���دوات وال����دورات  كما ت�شمنت 
التعريفية يف جمالت العمل اخلريي املتنوعة ولإعداد البحوث والدرا�شات 
الإعالمية  وامل���واد  املطبوعات  ولإع����داد  الهيئة  باخت�شا�شات  ال�شلة  ذات 
واإعداد  الهيئة  باأعمال  تتعلق  التي  النماذج  اأو  وال���ش��ت��م��ارات  والتعريفية 
بها  اخلا�شة  ال�شنوية  املالية  والبيانات  للهيئة  ال�شنوية  امل��وازن��ة  م�شروع 
اإىل جمل�س الأمناء  التابعة لها كل على حده ورفعها  وباملوؤ�ش�شات الفرعية 
لعتمادها ب�شفة نهائية واإعداد تقرير ربع �شنوي عن اأو�شاع اأعمال الهيئة 
واملوؤ�ش�شات الفرعية التابعة لها مبا يف ذلك �شوؤونها املالية والإدارية بجانب 
به  اأخ��رى معنية  اأي جهات  اىل  اأو  الأمناء  اإىل جمل�س  املعني  التقرير  رفع 
وذلك لتخاذ القرارات املنا�شبة ب�شاأن ما ورد يف التقرير املعني وممار�شة اأية 
�شالحيات اأو �شلطات اأخرى ت�شند للمدير التنفيذي من قبل حاكم عجمان 
اأو ويل العهد من وقت لآخر والقيام بتخويل اأي من �شالحياته املبينة اإىل 
موظف واحد اأو اأكرث من موظفي الهيئة بح�شب ما قد يراه املدير التنفيذي 
مالئما. واألغى القرار - اعتبارا من تاريخ نفاذه - قرار التكليف والتفوي�س 
التنفيذي  املدير  ب�شاأن تكليف وتفوي�س   2017 يناير   12 بتاريخ  ال�شادر 

املوؤقت لهيئة الأعمال اخلريية يف عجمان.
املعنية  امل�شارف  على  ويعمم  لالإمارة  الر�شمية  اجلريدة  يف  القرار  وين�شر 

والأ�شخا�س املعنيني بتنفيذه للعمل مبقت�شاه كل فيما يخ�شه.

قائد عام �صرطة ر�أ�ش �خليمة يطلع على مبادرة �لقطاع �لأمني 

�لذكية �لدفع  بو�بة  على  �خلريية  �جلهات  ر�صوم  دبي” تخف�ش  “مالية 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

تراأ�س اللواء علي عبداهلل بن علوان النعيمي قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة، 
بح�شور  2017م،  اجل���اري  للعام  ال�شابع   7 العليا  القيادة  جلنة  اجتماع 
اخليمة،  راأ���س  �شرطة  ع��ام  قائد  نائب  احل��دي��دي  خمي�س  اهلل  عبد  العميد 

واملدراء العامون ومدراء الإدارات وممثلي القطاع الأمني يف الإمارة.
ُكُلنا   ( الأم��ن��ي  القطاع  م��ب��ادرة  ومناق�شة  عر�س  الجتماع  خ��الل  مت  حيث 
الأمنية  اإىل تعزيز وت�شافر اجلهود  التي تهدف   ) املجتمع  �شرطة خلدمة 
بتوفري  وذل���ك  الإم����ارة،  الأم��ن��ي يف  القطاع  ن��ط��اق  املجتمع �شمن  خل��دم��ة 
اأف�شل اخلدمات التي حتقق ر�شاء جمتمع الإمارة، وتعزز جودة اخلدمات 
الدفاع  اإدارة  عمليات  ا�شتعرا�س  مت  كما  اجلمهور،  اإىل  املقدمة  احلكومية 
املدين امل�شركة مع القطاع الأمني وبحث �ُشبل تطويرها والرتقاء بها، مع 

الإعالمية على م�شتوى  التوعية  اإعداد وتنفيذ حمالت  ا�شتعرا�س مبادرة 
نتائج  وا�شتعرا�س  للقطاع،  الرئي�شية  املهام  والوقوف على  الأمني،  القطاع 
وفقاً  2017م،  ع��ام  من  الأول  الن�شف  خ��الل  العليا  القيادة  جلنة  اأعمال 

للخطط الإ�شراتيجية لوزارة الداخلية.
واأكد قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة، خالل الجتماع على اأهمية تطبيق ّقيمة 
الولء يف العمل الأمني، تطبيقاً لقيم اإ�شراتيجية وزارة الداخلية، بالتاأكيد 
بكل  للعمل  املطلق  وال�شتعداد  وقادته  الوطن  اجت��اه  الوطني  ال��ولء  على 
كفاءة واتقان عند اأداء الواجب وبذل كافة اجلهود لتقدمي اأف�شل اخلدمات 
اإ�شراتيجية  �شرورة تطبيق  موؤكداً  واخال�س،  بنزاهة  والأمنية  ال�شرطية 
امل�شتمر، مبا  التطوير والتح�شني  التي تدعم وحتفز نحو  الداخلية،  وزارة 
الإ�شراتيجية  ال����وزارة  اأه���داف  لكافة  وحمققة  ج��اذب��ة  عمل  بيئة  يحقق 

والتطويرية على اأكمل وجه.

•• دبي-وام: 

دبي  امل��ال��ي��ة بحكومة  دائ���رة  اأع��ل��ن��ت 
اأنها خف�شت الر�شوم املفرو�شة على 
التربعات  ت�شتقبل  خ��ريي��ة  ج��ه��ات 
الذكية  الدفع  بوابة  عرب  تتم  التي 
والهواتف  الإن����رن����ت  ���ش��ب��ك��ة  ع���رب 
مبادرة  الدائرة  واأطلقت  املحمولة. 
على عون” خلف�س الر�شوم  “عون 
جهات  �شبع  على  حاليا  امل��ف��رو���ش��ة 
وب���ي���وت���ا خريية  ج���م���ع���ي���ات  ت�������ش���م 
ت�����ش��ت��ق��ب��ل ال���ت���ربع���ات م���ن الأف������راد 
الدفع  “بوابة  ع���رب  وامل���وؤ����ش�������ش���ات 
ر�شوم  ب���دف���ع  اخل���ا����ش���ة  الذكية” 
امل��ع��ام��الت واخل���دم���ات ع��رب �شبكة 
والتي  الذكية،  والهواتف  الإنرنت 

تديرها حكومة دبي الذكية.
وت���اأت���ي امل���ب���ادرة ال��ت��ي اأط��ل��ق عليها 
لت�شكل  عون”  ع��ل��ى  “عون  ا����ش���م 
يف  امل�شاركة  اخلريية  للجهات  عونا 
الذكية �شمن مقدمي  الدفع  بوابة 
اخلدمات، كونها حتقق وفورات قد 
لهذه  ال���دراه���م  م��الي��ني  اإىل  ت�شل 

اجلهات.
واكد عبد الرحمن �شالح اآل �شالح، 
بحكومة  املالية  لدائرة  العام  املدير 
الر�شيدة  القيادة  توجيهات  اأن  دبي 
امل�شوؤولية  ت���دع���م  اخل����ري  ع����ام  يف 
الأول  املحور  بو�شفها  الجتماعية 
يف ثالثة حماور رئي�شية تقوم عليها 
اأن جانبا  مبادرات عام اخلري مبينا 
الجتماعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  م��ن  مهما 

وبيوت  اخلريية  باجلمعيات  مناط 
اخلري.

وا�شاف ان مبادرتنا التي تقدم من 
امل�شاعدة  ي��د  دب��ي  حكومة  خاللها 
ل���ل���ج���ه���ات اخل�����ريي�����ة ال���ع���ام���ل���ة يف 
اأن���ح���اء ال����دول����ة، عرب  الإم�������ارة ويف 
نفقاتها،  يف  م���ايل  ت��وف��ري  حت��ق��ي��ق 
ت�شكل عونا لهذه اجلهات لتمكينها 
اأكرب  بقدرة  بالتزاماتها  الوفاء  من 
جتاه املحتاجني الذين متد لهم يد 
“عون  العون م�شريا اىل ان مبادرة 
مبادرات  اإط��ار  يف  عون” تاأتي  على 
ع��ام اخل���ري، كما اأن��ه��ا ت��رد يف �شياق 
العمولة  ر����ش���وم  خل��ف�����س  م�����ش��ت��م��ر 
مقدمي  ج��م��ي��ع  ع���ل���ى  امل���ف���رو����ش���ة 
الدفع  بوابة  يف  امل�شاركني  اخلدمة 

ا�شتقطاب مزيد من  بهدف  الذكية 
البوابة  ه��ذه  اإىل  اخل��دم��ة  مقدمي 

التي ت�شكل اأحد اأهم املحركات 

جامعة غرب لندن تد�صن فرعها يف ر�كز  �لأكادميية بر�أ�ش �خليمة
•• راأ�س اخليمة – الفجر

اأع���ل���ن���ت ج��ام��ع��ة غ����رب ل���ن���دن عن 
اجلديد  اجلامعي  فرعها  اإط���الق 
براأ�س  الأكادميية  راكز  منطقة  يف 
اخليمة التابعة لهيئة مناطق راأ�س 
والذي  راك��ز،  الإقت�شادية  اخليمة 
�شيكون مركزها اجلامعي الإقليمي 
الوحيد يف منطقة ال�شرق الأو�شط 
ثاين  تعترب  كما  اإفريقيا،  و�شمال 
تفتتح  ب��ري��ط��ان��ي��ة  ج��ام��ع��ة  اأك�����رب 
فرعاً لها بدولة الإم��ارات العربية 
موؤ�ش�شات  ك��ربي��ات  �شمن  املتحدة 

التعليم العايل الربيطانية. 
ومت الإعالن عن احلدث يف موؤمتر 
اأُقيم يوم الثالثاء املا�شي  �شحفي 
بفندق �شرياتون دبي كريك والذي 
اجلامعة  م�������ش���وؤويل  ك��ب��ار  ���ش��ه��ده 
وهم: الربوفي�شور اأنتوين وودمان 
بالدولة  اجل���ام���ع���ة  ف�����رع  رئ���ي�������س 
يف  اجلامعة  عميد  نائب  وم�شاعد 
اململكة املتحدة، وتانر توبكو مدير 
منطقة راكز الأكادميية، والدكتور 
امل�شرك  الرئي�س  اإبراهيم  اأي  بي 
براأ�س  اجلامعة  ف��رع  اإدارة  ملجل�س 
ب���ي فريي  رايف  واأح���م���د  اخل��ي��م��ة، 
اجلامعة،   ل��ف��رع  التنفيذي  امل��دي��ر 
رئي�س  ب��وك�����ش��اين  رام  وال���دك���ت���ور 
بالإ�شافة  ك���وزم���و����س،  جم��م��وع��ة 
ال�������ش���ح���ف���ي���ني  م�������ن  ع���������دد  اإىل 

والإعالميني. 
غرب  جامعة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
اجلامعات  اأع��رق  من  تعترب  لندن 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة، وق���د ح�����ش��ل��ت على 
الثانية  اإل��ي��زاب��ي��ث  امل��ل��ك��ة  ج���ائ���زة 
للتميز يف جمال التعليم الفندقي 

على  ح�����ش��ل��ت  ك��م��ا   ،2009 ع����ام 
الأكادميي  الت�شنيف  اأعلى درجات 
باململكة املتحدة كاأحد اأقوى ع�شرة 
وت�شتهر  ب���ري���ط���ان���ي���ة.  ج���ام���ع���ات 
ع��ري��ٍق يف جمال  ب��ت��اري��ٍخ  اجلامعة 
اإىل  مي��ت��د  وال����ذي  امل��ه��ن��ي  التعليم 
من  ع�����دداً  وت�����ش��م  ع���ام���اً،   150
جمموعة  ت���ق���دم  ال���ت���ي  ال���ك���ل���ي���ات 
الأكادميية  امل�شاقات  من  متنوعة 
واملو�شيقى،  ال���ف���ن���ون  ودرا������ش�����ات 
وت�شمل هذه الكليات كٍل من: كلية 
لندن لل�شينما والإعالم والت�شميم، 
وكلية كلود ليترن لالأعمال، وكلية 
وكلية  واحل����ا�����ش����وب،  ال���ه���ن���د����ش���ة 

وال�شياحة،  للفندقة  جيلر  ل��ن��دن 
وع��ل��م اجلرمية،  ال��ق��ان��ون  وك��ل��ي��ة 
ل��ل��م��و���ش��ي��ق��ى، وكلية  ل��ن��دن  وك��ل��ي��ة 
والرعاية  وال��ت��ول��ي��د  ال��ت��م��ري�����س 
ال�����ش��ح��ي��ة، وك���ذل���ك م��در���ش��ة علم 
الجتماعية  وال���رع���اي���ة  ال��ن��ف�����س 

والعلوم الإن�شانية. 
وم��ن اأه���م ال��ربام��ج ال��ت��ي يقدمها 
ال�شنة  يف  ب�����راك��ز  اجل��ام��ع��ة  ف����رع 
يف  املاج�شتري  الأوىل:  الأكادميية 
اإدارة الأعمال بدوام كامل اأو جزئي، 
وال�شئون  املحا�شبة  يف  وماج�شتري 
امل���ال���ي���ة، وب��ك��ال��وري��و���س ����ش���رف يف 
وبكالوريو�س  الأع���م���ال،  درا����ش���ات 

�شرف يف املحا�شبة وال�شوؤون املالية، 
وبكالوريو�س �شرف يف اإدارة ال�شفر 

وال�شياحة.  
املدير  رام������ي ج�����الد  ����ش���رح  وق�����د 
وهيئة  راك���ز  ملجموعة  التنفيذي 
اخليمة  ب����راأ�����س  احل�����رة  امل��ن��ط��ق��ة 
لالإ�شتثمار  اخليمة  راأ����س  وهيئة 
اأثمرت  لقد  قائاًل:  املنا�شبة  بهذه 
املنطقة  ج�����ه�����ود  م������ن  ������ش�����ن�����وات 
جذبها  يف  ب�������راك���ز  الأك�����ادمي�����ي�����ة 
لكربيات موؤ�ش�شات التعليم العايل 
براأ�س  فروعها  لتوؤ�ش�س  العامل  يف 
بالرحيب  �شعداء  اخليمة، ونحن 

بجامعة غرب لندن.

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د  امل���دع���و/ حم��م��د عرفان 
ب����اك���������ش����ت����ان   ، حم�����م�����د  ن����������ور 
رقم  �شفره  ج���واز    - اجلن�شية  
يرجى   )HH1986221(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
الباك�شتانية  ب���ال�������ش���ف���ارة 
�شرطة  م����رك����ز  اق��������رب  او 

بالمارات.   

فقدان جواز �سفرت
عبداخلالق  امل����دع����و/  ف���ق���د  
باك�شتان   ، دا���ش��ت��ج��ري  غ����الم 
�شفره  ج�������واز    - اجل��ن�����ش��ي��ة  
يرجى   )413501( رق����م 
ت�شليمه  عليه  ي��ع��رث  مم��ن 
الباك�شتانية  ب���ال�������ش���ف���ارة 
�شرطة  م����رك����ز  اق�������رب  او 

بالمارات.   

فقدان  �سهادة ا�سهم   ت
علي  ع��واط��ف  ال�شيدة/  فقد 
اجلن�شية  اإم��ارات��ي��ة   ، ح�شن 
وهي �شادرة من �شركة اإعمار 
 11000 ب���ع���دد  ال���ع���ق���اري���ة 
م����ن يعرث   - ت��ق��ري��ب��ا  ���ش��ه��م 
ع���ل���ي���ه���ا الت�������������ش������ال ب���رق���م 

0508085030

فقدان جواز �سفرت
ماجنيت   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
�شنجارا  رام  �����ش����ان���������ش����ارا 
اجلن�شية  ال����ه����ن����د   ، رام 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������واز   -
يجده  من   )3301629(
عليه الت�شال بتليفون رقم 

 055/3687672

فقدان جواز �سفرت
ار�شاد  /�شنم  امل��دع��و  فقد 
باك�شتان   ، م�شيح  ار���ش��اد 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )1915881( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 050/8224225

فقدان جواز �سفرت
ان���درى  امل���دع���و /ان  ف��ق��د 
فرن�شا   ، غين�شت  ك����الود 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )1583688( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 050/6140292

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو /حممد را�شد 
الهند   ، اح����م����د  ����ش���اب���ري 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )6186456( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 050/7417171



الثالثاء   18   يوليو    2017  م   -   العـدد  12073  
Tuesday  18   July   2017  -  Issue No   12073

05

اأخبـار الإمـارات
�لحتادية للمو�رد �لب�صرية تطلق حملة للم�صاهمة يف عالج عدد من �مل�صابني باأمر��ش مزمنة

•• دبي-وام: 

اأطلقت الهيئة الحتادية للموارد الب�شرية 
الرب  دار  جمعية  مع  بالتعاون  احلكومية 
م�����ش��ت��وى احلكومة  ع��ل��ى  خ���ريي���ة  ح��م��ل��ة 
من  ع��دد  ع��الج  يف  للم�شاهمة  الحت��ادي��ة 
امل�شابني  ال��دخ��ل  الأ���ش��خ��ا���س حم����دودي 
والف�شل  الوبائي  كالكبد  مزمنة  باأمرا�س 

الكلوي من امل�شجلني لدى اجلمعية.
املرزوقي  حممود  اأو���ش��ح  ال�شدد  ه��ذا  ويف 

الهيئة  يف  احلكومي  الت�شال  اإدارة  مدير 
ت����اأت����ي ���ش��م��ن م���ب���ادرة  اأن ه�����ذه احل���م���ل���ة 
“�شندهم اأمانة “ املجتمعية التي اأطلقتها 
التربع  على  وت��ق��وم  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  الهيئة 
ل�شالح املر�شى املع�شرين يف امل�شايف التابعة 
ل��ت��غ��ط��ي��ة تكاليف  ب��دب��ي  ال�����ش��ح��ة  ل��ه��ي��ئ��ة 
العالج و�شراء الأدوي��ة والأجهزة واملعدات 
تاأتي  احلملة  اأن  ذكر  و  امل�شاعدة.  الطبية 
���ش��م��ن م����ب����ادرات ال��ه��ي��ئ��ة يف ع����ام اخلري 
حققته  ال���ذي  ال��الف��ت  للنجاح  وام���ت���دادا 

مبادرة “�شندهم اأمانة” يف العام 2016 
اإ�شهارها  يف  جنحت  الهيئة  اأن  مو�شحا   ..
وتكفلت  بدبي  ال�شحة  هيئة  جهود  ودع��م 
املع�شرين  املر�شى  من  عدد  عالج  بنفقات 

يف امل�شت�شفيات واملراكز ال�شحية.
للم�شاهمة  املجتمع  وف��ئ��ات  ���ش��رائ��ح  ودع���ا 
امل�شابني  الأ�شخا�س  ع��الج  حملة  دع��م  يف 
باأمرا�س مزمنة عرب اإر�شال كلمة “عالج” 
يف ر�شالة ن�شية ق�شرية اإىل الرقم 2289 

عرب ات�شالت و دو.

�صجل 5000 تغريدة يف الربع الأول

»هادي و�بوزعل« حلقات �إذ�عية تطرح روؤى �صرطة �بوظبي للتوعية �ملبتكرة
ح�صلت عن ن�صبة ر�صا 96 %

بلدية مدينة �لعني تكافح �آفات ما يقارب من 4 �آلف نخلة يف �لقطاع �ل�صرقي
•• ابوظبي – الفجر:

الذي  واأب���وزع���ل  ه���ادي  م�شل�شل  لقي 
املجتمعية  ال�����ش��رط��ة  اإدارة  اأع����دت����ه 
ب�شرطة  امل��ج��ت��م��ع  خ���دم���ة  ق���ط���اع  يف 
اإذاعة«اإمارات  حالياً  ،وتبثه  اأبوظبي 
اإقباًل كبرياً  اإف ام««واإذاع��ة ابوظبي« 
اجلزء  ان��ط��الق  ،منذ  امل�شتمعني  م��ن 
الثاين منه يف دي�شمرب املا�شي ،وعك�س 
هذا القبال م�شاركات امل�شتمعني يف » 
امل�شل�شل  ع���ن  وت��ع��ل��ي��ق��ات��ه��م   « ت��وي��ر 
حيث جتاوزت خالل الربع الأول من 

العام احلايل 5000 م�شاركة . 
العفاري  الدكتور حمود  العقيد  واأكد 
املجتمعية  ال�������ش���رط���ة  اإدارة  م���دي���ر 
،اأهمية  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة  يف  ب��الإن��اب��ة 
الفعال  والتوا�شل  املجتمعي  التواجد 
م���ع اأف�������راد امل��ج��ت��م��ع  وت���وظ���ي���ف كل 
اأهداف �شرطة  التي حتقق  الإمكانات 
اأبوظبي يف  توعية املواطنني واملقيمني 
الدولة  جهود  �شمن  بها  والرت��ق��اء   ،

مبجتمع قادر على ت�شكيل روؤى جتاه 
على  وال���ق���درة   ، املجتمعية  الق�شايا 
احللول  واإي��ج��اد  وا�شتيعابها  حتليلها 
ال�شلبي  ال�شلوكي  النمط  وتغيري  لها 

ليتوافق مع قيمنا وتراثنا .
وتابع » اإن التوعية الأمنية واملجتمعية 
هي جهود تبذل للوقاية من اجلرمية 
الظواهر  بع�س  مبخاطر  والتوعية 
منظومة  ���ش��م��ن  ال�������ش���ل���وك���ي���ات،  اأو 
الوقاية  على  ترتكز  متكاملة  اأمنية 
املجتمع  لينعم  واملكافحة  ال�شتباقية 

بالأمن وال�شتقرار .
ولفت العقيد العفاري اإىل اأن م�شل�شل 
ه��ادي واأب���و زع��ل ه��و روؤي���ة اجتماعية 
م��ب��ت��ك��رة مل���ا ق���د ي���ف���رزه امل��ج��ت��م��ع من 
نتاج  و   ، �شلبية  ظ��واه��ر  اأو  �شلوكيات 
اأبوظبي  �شرطة  ب��ني  اإي��ج��اب��ي  ت��ع��اون 
ل���الإع���الم وجهات  اب��وظ��ب��ي  و���ش��رك��ة 
اأخ�������رى، ���ش��م��ن ����ش���راك���ة ت���ه���دف اإىل 
واأمنية  جم��ت��م��ع��ي��ة  ت��وع��ي��ة  ت��وج��ي��ه 
ب�����ش��ك��ل ج���دي���د وغ����ري م��ب��ا���ش��ر،  عرب 

اأو  ق�شية  تتناول  درام��ي��ة  فكرة  ط��رح 
ح��وار بني  �شلوكيات �شمن  اأو  ظاهرة 
ي�شكل  ال���ذي  ه���ادي  هما  �شخ�شيتني 
اجلانب الإيجابي  و�شديقه ابوزعل« 
»،وي���دور احل��وار بني  �شاحب م�شاكل 
لطرح  فكاهي  اإط���ار  يف  ال�شخ�شيتني 
الإ����ش���ك���ال���ي���ة وت���ق���ومي���ه���ا م����ن خالل 

البديل الإيجابي.
امل�شل�شل  حلقات  حم���اور  اأن  واأو���ش��ح 
على  تبث  وال��ت��ي  80 حلقة  وع��دده��ا 
مدار العام، تنوعت ما بني مو�شوعات 
و�شلوكية  وم������روري������ة  اج���ت���م���اع���ي���ة 
ومواقف  متنوعة  لظواهر  وعالجية 

حياتية .
ويف ال�شياق نف�شه، بثت اإدارة ال�شرطة 
يف  �شوتية  تغريدة   200 املجتمعية 
اإم��ارات .اإف.  ام » وابوظبي  اإذاعتي » 
املو�شوعات  م��ن  جم��م��وع��ة  ،ت��ن��اول��ت 
وال�شلوكيات  ب��ال�����ش��الم��ة  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
والظواهر وال�شباب والعمالة ، �شمن 
واملجتمعية  الأمنية  التوعية  ب��رام��ج 

ال�شرطة  اإدارة  وتنفذها  تعدها  التي 
املجتمعية على مدار العام .

ال��ف��ن��ان��ني هيثم  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
ميثالن  ����ش���ال���ح  واأح�����م�����د  ح�����م�����دان 
�شخ�شية هادي واأبو زعل �شوتياً ، كما 
الإذاعة  يف  ال�شوتية  التغريدات  تبث 
ب�شوت الإعالمي اأحمد اجلنيبي من 

اإذاعة اأبوظبي ِ.

•• العني – الفجر

لبلدية  ال�������ش���رق���ي  ال���ق���ط���اع  جن����ح 
ما  اآف���ات  مكافحة  يف  العني  مدينة 
يقارب 4 اآلف نخلة من الأمرا�س 
النخيل من خالل  بها  التي ت�شاب 
ق�شم  بها  ق��ام  التي  ال��ر���س  عمليات 
مكافحة احل�شرات ح�شب البالغات 
ال������واردة م���ن م���ن���ازل امل��واط��ن��ني يف 
بالغ   215 بلغت  ال��ت��ي  و  ال��ق��ط��اع 

خالل الثالثة اأ�شهر املا�شية  . 
رئي�شية  اآف����ات  اأرب����ع  م��ك��اف��ح��ة  ومت 
ال�شو�شة  هي  و  النخيل  بها  ت�شاب 
ال��ن��خ��ي��ل احل����م����راء و احل����م����ريا و 
وكانت   ، الغبار  وعنكبوت  العاجور 
احلمريا  هي  انت�شاراً  الآف���ات  اأك��رث 
العاجور  اق��ل��ه��ا  و   74% ب��ن�����ش��ب��ة 

بن�شبة 1% . 
فاطمة  امل���ه���ن���د����ش���ة   اأو�����ش����ح����ت  و 
مكافحة  م���ف���ت�������س   - امل�����رب�����وع�����ي 
تقوم  الإدارة  ب�����اأن   ، احل���������ش����رات   

و  النخيل  معاينة  و  امل��ن��زل  ب��زي��ارة 
املنا�شب  املبيد  و  الإ���ش��اب��ة  حت��دي��د 
يف نف�س يوم تقدمي البالغ بالن�شبة 
الآفات  باقي  اأم��ا   ، النخيل  ل�شو�شة 
ف��ت��ح��ت��اج ل��ث��الث��ة اأي�����ام ع��م��ل كحد 
و   ، ال��ر���س   بعملية  للقيام  اأق�����ش��ى 
قد ح�شلت هذه اخلدمة من خالل 
نتائج ال�شتبان على ر�شا املتعاملني 
و اأ�شحاب املنازل بالقطاع ال�شرقي 

بن�شبة 96% .
البلدية  ب����اأن  امل��ه��ن��د���ش��ة  واأ����ش���اف���ت 
ت����ه����دف م����ن خ������الل ت����ق����دمي ه���ذه 
اجلمهور  ر�����ش����ا  ل����رف����ع  اخل����دم����ة 
ت��ت��ن��ا���ش��ب مع  ت���ق���دمي خ����دم����ات  و 
اأي�����ش��اً احل���د من  م��ت��ط��ل��ب��ات��ه��م ، و 
بع�شها  تعترب  حيث  الآف��ات  انت�شار 
اآف������ات ت�����ش��ر ب��الق��ت�����ش��اد ال���ع���ام و 
عدد  تلف  اإىل  ي���وؤدي  ق��د  انت�شارها 
اأ����ش���ج���ار ال��ن��خ��ي��ل التي  ك��ب��ري م���ن 
تعر �شجرة لها اأهمية اقت�شادية و 
�شعبية و تراثية  يف دول الإمارات . 

على  العني  مدينة  بلدية  وحتر�س 
الر�س  �شيتم خالل عملية  ما  �شرح 
طريقة  ع����ن  الر������ش�����اد  ت���ق���دمي  و 
املنا�شبة للنخلة كذلك يتم  العناية 
التنبيه على اعتبارات الر�س و عدم 
و  الر�س  عملية  بعد  املخلفات  ترك 
بعد  العميل  ر�شا  تقدمي  ا�شتبيان 
املعاجلة  للتاأكد من تقدمي  عملية 

مر�شي  ���ش��ك��ل  ب���اأف�������ش���ل  اخل����دم����ة 
جلميع الأطراف و حت�شني م�شتوى 
اخلدمة املقدمة من البلدية   .           

اجلدير بالذكر باأن خدمة مكافحة 
�شكان  النخيل متاحة جلميع  اآف��ات 
القطاع ال�شرقي و ميكن طلبها عن 
طريق التوا�شل مع مركز الت�شال 

بالقطاع . 

»جوائزها بقيمة خم�صة ماليني درهم« 

�لإعالن عن �نطالق فعاليات مهرجان ليو� للرطب لدورتها �ل� 13
عي�صى �صيف املزروعي : الإمارات خالل العقود الأخرية ا�صتطاعت غر�ض 130 مليون �صجرة جديدة منها 23 مليون �صجرة نخيل

عبيد خلفان املزروعي: نتوقع يف هذا العام ت�صجيل ما يزيد عن 2500 ُم�صاركة يف مزاينة الرطب بفئاتها املختلفة
حممد املن�صوري: �صركة الفوعة تبلغ الطاقة الإنتاجية لها 160 األف طن من التمور ي�صدر لأكرث من 45 دولة

•• تغطية: رم�شان عطا

املهرجانات  اإدارة  جل��ن��ة  اأع��ل��ن��ت 
والراثيةعن  الثقافية  والربامج 
 13 ال���  ال����دورة  ان��ط��الق فعاليات 
م��ن م��ه��رج��ان ل��ي��وا ل��ل��رط��ب حتت 
رع���اي���ة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�شة،  ����ش���وؤون  وزي����ر  ال�������وزراء 
منطقة  يف  ل���ي���وا  مب��دي��ن��ة  وذل�����ك 
ال��ظ��ف��رة ب�����دءاً م���ن ي���وم الأرب���ع���اء 
 29 ي��ول��ي��و ول���غ���اي���ة   19 ال����ق����ادم 
م�شاحة  ع���ل���ى   2017 ي���ول���ي���و 
ُت���ق���ارب 34 األ���ف م��ر م��رب��ع من 
و�شط واحات ليوا.وبهذه املنا�شبة، 
�شحافيا  م��وؤمت��را  اللجنة  ع��ق��دت 
مبنطقة  خلف  حممد  جمل�س  يف 
باأبوظبي، حتّدث فيه كل  الكرامة 
املزروعي  �شيف  عي�شى  ال�شيد  من 
نائب رئي�س جلنة اإدارة املهرجانات 
والراثية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وال����ربام����ج 
املنظمة،  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  ع�����ش��و 
املزروعي  خ��ل��ف��ان  ع��ب��ي��د  وال�����ش��ي��د 
مدير مهرجان ليوا للرطب مدير 
يف  وامل�������ش���اري���ع  ال��ت��خ��ط��ي��ط  اإدارة 
اإدارة املهرجانات، مو�شحني  جلنة 
املختلفة  امل�����ش��اب��ق��ات  امل����وؤمت����ر  يف 
للفعاليات  اإ�شافة  فيها،  واجلديد 
املُ�شاحبة املُتعّددة وجداول تنظيم 

امل�شابقات ب�شكل يومي.
ال�شيد  رّح����ب  امل���وؤمت���ر  ب��داي��ة  ويف 
باحل�شور  امل��زروع��ي  �شيف  عي�شى 
البارز  ال����دور  ُم��ث��م��ن��اً  امل���وؤمت���ر،  يف 
الفعاليات  كافة  جناح  يف  لالإعالم 
جلنة  تنظمها  ال��ت��ي  وامل��ه��رج��ان��ات 
وال�����ربام�����ج  امل����ه����رج����ان����ات  اإدارة 

الثقافية والراثية.
ُي�شهم  امل���ه���رج���ان  ه����ذا  اأّن  واأك������د 
ب��ال���ش��ت��م��رار يف ال�����ش��ري ع��ل��ى نهج 
ال�شيخ  تعاىل  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور 
زايد بن �شلطان اآل نهيان – طّيب 
ال�شمو  و����ش���اح���ب   ،– ث������راه  اهلل 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل، يف تنمية 
الرثوة الزراعية ملا لها من اأهمية 
كانت  اإذا  خ�����ش��و���ش��ا  ح��ي��ات��ن��ا،  يف 
تراث  ه��ي  ال��ت��ي  بالنخلة  متعلقة 
املا�شي وثروة احلا�شر وامل�شتقبل.

للرطب  ل��ي��وا  م��ه��رج��ان  اإّن  وق���ال 
اإح���دى  ه���و  ال���ي���وم  يجمعنا  ال����ذي 
املهرجانات  اإدارة  جل��ن��ة  ف��ع��ال��ي��ات 
والراثية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وال����ربام����ج 
باأبوظبي، التي تعمل على تكري�س 
املوروث كاأ�شا�س للم�شي قدماً نحو 
ثقافية  وت��ن��م��ي��ة  واع����د،  م�شتقبل 
ال�شعبي وت�شونه  بالراث  حتتفي 

لالأجيال.

من الدورات ال�شابقة، حيث ي�شهد 
فعاليات  ع�����ام  ك����ل  يف  امل���ه���رج���ان 
ف��رح��ة اجلمهور  ل���ت���زداد  ج���دي���دة 
عامة  منا�شبة  ويكون  و�شعادتهم، 
اأرجاء  كافة  م��ن  املواطنني  جتمع 
اأبوظبي  واإم���ارة  الظفرة  منطقة  

ودولة الإمارات.
ال��دورة اجلديدة  ُم�شابقات  وت�شم 
وفئاتها  باأنواعها  الرطب  مزاينة 
املختلفة، م�شابقة املاجنو، م�شابقة  
»فواكه  ���ش��ّل��ة  م�����ش��اب��ق��ة  ال��ل��ي��م��ون، 
النموذجية،  املزرعة  الدار«، جائزة 

وم�شابقة اأجمل جُم�ّشم تراثي.
والأن�شطة  الفعاليات  ت�شمل  فيما 
ال�شعبي  ال�شوق  اإق��ام��ة  املُ�شاحبة 
مواطنة   250 ح���وايل  مب�شاركة 
من احلرفيات املُنِتجات من خالل 
130 حمال يت�شمنها  ب�ِ  امل�شاركة 
ال�شوق، حيث الأجواء الراثية ذات 
ال�شلة بالنخيل والرطب، واإطالق 
وكذلك  خم��راف��ة،  اأج��م��ل  ُم�شابقة 
باحلرف  �شون  املُتخ�شّ العار�شون 
اليدوية،  وال�����ش��ن��اع��ات  ال�شعبية 
وف��ق��اً ل�����ش��روط وا���ش��ح��ة وحُم���ّددة 
و�شعتها اللجنة العليا املنظمة من 
اأجل املحافظة على روح املهرجان، 

وتقدميه يف اأف�شل �شورة.
وبهدف  اأن�����ه  امل����زروع����ي  واأو�����ش����ح 
امل��ت��ع��ة وال���ف���ائ���دة جلميع  ت���وف���ري 
لهم على  وت�شجيعاً  الأ���ش��رة  اأف��راد 
اللجنة  ت��ق��ي��م  امل���ه���رج���ان،  زي������ارة 
منطقة  ال�شعبي  بال�شوق  املنظمة 
وتنظم  لالأطفال.  ومميزة  خا�شة 
كذلك  امل���ه���رج���ان���ات  اإدارة  جل��ن��ة 
الفوتوغرايف  الت�شوير  م�شابقة 
للعديد  اإ�شافة  الن�شتجرام،  عرب 
من الفعاليات الأخرى التي تزيد 
م��ن ث��ق��اف��ة ال���زائ���ر ح���ول الرطب 

و�شناعة التمور بالدولة.
زوار  ع���دد  اأّن  اإىل  ع��ب��ي��د   واأ����ش���ار 
امل��ه��رج��ان يف ال����دورة امل��ا���ش��ي��ة بلغ 
م���ا يزيد  م��ن��ه��م  زائ����ر  األ����ف   70
يف  ����ش���ارك���وا  ط��ف��ل  اآلف   10 ع���ن 
والرفيهية  التثقيفية  الفعاليات 
وتعرفوا  ل���ه���م  �����ش��ت  ُخ�����شّ ال���ت���ي 
وال�شناعات  ال��رط��ب  ت����راث  ع��ل��ى 
التقليدية، مما �شاهم يف ا�شتغالل 
ال�شيف  اإج���������ازة  خ�����الل  وق���ت���ه���م 
ب���اأف�������ش���ل ط���ري���ق���ة مم���ك���ن���ة. كما 
لوحظ توافد العديد من املُقيمني 
فرة  خ���الل  للمنطقة  وال�����ش��ي��اح 

املهرجان.
فاإننا  املُ�����ش��ارك��ني،  �شعيد  على  اأم��ا 
ما  ت�شجيل  ال��ع��ام  ه���ذا  يف  ن��ت��وق��ع 
يف  ُم�������ش���ارك���ة   2500 ع���ن  ي���زي���د 
املختلفة،  بفئاتها  الرطب  مزاينة 
تت�شمن تقدمي ما ُيقارب 6000 

اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
تقديراً  اأبوظبي،  عهد  ويل  نهيان 
م����ن ����ش���م���وه ملُ���ح���ب���ي ال��ن��خ��ل��ة من 
الفائزين وامل�شاركني يف املهرجان، 
النخيل  �شجرة  دور  على  وت��اأك��ي��داً 
امل�شتدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ع��م��ل��ي��ة  يف 
امل�شاحات  زي����ادة رق��ع��ة  م��ن خ���الل 

املزروعة.
واأكد املزروعي اأّن املكانة التاريخية 
بذل  علينا  حُتّتم  النخيل  ل�شجرة 
كل اجلهود التي من �شاأنها تعزيز 
دور النخيل يف م�شريتنا احلياتية، 
املتحدة  الأمم  منظمة  واأّن  خا�شة 
توؤكد  )الفاو(،  والزراعة  لالأغذية 
ع��ل��ى ال�������دوام ري������ادة جت��رب��ت��ن��ا يف 
الت�شحر،  ظ���اه���رة  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل 
الإمارات  دول��ة  متّكن  اإىل  ُم�شرية 
خ��الل العقود الأخ��رية من غر�س 
�شجرة  مليون   130 عن  يزيد  ما 
�شجرة  مليون   23 منها  ج��دي��دة 
اأ�شجار  ع��دد  ُخم�س  ُت�شكل  نخيل، 
النخيل يف العامل. كما تتبواأ دولة 
الإمارات مكانة ُمتقّدمة يف جمال 
حجم اإنتاج وت�شدير التمور لأكرث 

من 40 دولة.
ك��م��ا اأ���ش��ار ل��ن��ج��اح اإم���ارات���ي علمي 
الأخرية  ال����دورات  ب��اه��ر حتقق يف 
رط���ب  اأول  ح�������ش���اد  يف  ���د  جت�������شّ
ب�شهرين  مو�شمه  قبل  اخل��ال���س 
اخلليج  منطقة  يف  الأوىل  ل��ل��م��ّرة 
التجارب  جن��ح��ت  ك��م��ا  ال���ع���رب���ي. 
ا�شتن�شاخ  يف  الإم��ارات��ي��ة  املخربية 
الرباعم الأولية لفحل نخيل نادر 
اللقاح  وحيد، يتميز بوفرة حبوب 
ما  لتلقيح  م��ن��ه  ال��واح��د  يكفي  اإذ 

نخلة. يقارب 25 
املزروعي  ت��وّج��ه  كلمته  خ��ت��ام  ويف 
با�شم �شمو راعي املهرجان، وبا�شم 
اللجنة العليا املنظمة، بكل التقدير 
جلميع اجلهات التي ت�شاركنا هذا 
تراثنا  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  ال��ن��ج��اح يف 
اأدنوك  املهرجان:  رع��اة  الأ�شيل:  
�شركة  ����ش���رك���ات���ه���ا،  وجم����م����وع����ة 
الظاهرة الزراعية، �شركة الفوعة، 
»تدوير«.  النفايات  اإدارة  وم��رك��ز 
هيئة  ل��ل��م��ه��رج��ان:  ول���ل���داع���م���ني 
اأبوظبي لل�شياحة والثقافة، ديوان 
الظفرة،  ممثل احلاكم يف منطقة 
والنقل-  البلدية  ال�����ش��وؤون  دائ���رة 
القيادة  ال��ظ��ف��رة،  منطقة  ب��ل��دي��ة 
ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة اأب��وظ��ب��ي، جهاز 
�شركة  الغذائية،  للرقابة  اأبوظبي 
خدمات  مركز  للتوزيع،  اأب��وظ��ب��ي 
باأبوظبي، وجامعة دولة  املزارعني 
الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة. وكل 
قناة  الإع���الم���ي  لل�شريك  ال�شكر 
الإعالم  و���ش��ائ��ل  وملختلف  بينونة 

منطقة  اأّن  اإىل  امل���زروع���ي  واأ����ش���ار 
حتظى  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  الظفرة 
امل�شتوى  رف���ي���ع  وط���ن���ي  ب��اه��ت��م��ام 
اأن تزخر  القيادة يف  يج�شد طموح 
الواعدة  الق��ت�����ش��ادي��ة  ب��ال��ف��ر���س 
ثقافياً  مق�شداً  وجعلها  للجميع، 
الإقليمي  امل�شتوى  على  و�شياحياً 
والعاملي اأي�شاً، وهذا ما ُت�شاهم به 
تقيمها  ال��ت��ي  املتنوعة  الفعاليات 
والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وال����راث����ي����ة يف اإم������ارة 
لتج�شيد  العام  اأبوظبي على مدار 
هذا الطموح، من خالل مهرجان 
ليوا  وم��ه��رج��ان  البحري  الظفرة 
لل�شيد  امل���رزوم  وحممية  للرطب 

ومهرجان الظفرة ملزاينة الإبل.
وق��د ب��دا ه��ذا جلّيا ووا���ش��ح��ا منذ 
يف  للمهرجان  الأوىل  الن��ط��الق��ة 
املواطنون  داأب  حيث   2005 ع��ام 
لهذه  العام  ط��وال  ال�شتعداد  على 
املنا�شبة، وكانت اأعداد امل�شاركني يف 

تزايد م�شتمر عاما اإثر عام.
للرطب  ليوا  مهرجان  �شاهم  كما 
دورة  تعي�س  ل��ي��وا  مدينة  جعل  يف 
اقت�شادية مميزة مع ازدياد الرواج 
والراثي  وال�����ش��ي��اح��ي  ال��ت��ج��اري 

والإقبال اجلماهريي املكثف.
وبهذه املنا�شبة، تقّدم عي�شى �شيف 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  ب��ا���ش��م  امل����زروع����ي 
والعرفان  ال�شكر  بخال�س  املنظمة 
ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  ل�شاحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
امل�������ش���ل���ح���ة، ل���دع���م���ه ال����الحم����دود 
وج���ه���وده امل��خ��ل�����ش��ة ال��رام��ي��ة اإىل 
الإمارات  مت��ور  باأ�شناف  الرت��ق��اء 
واملناف�شة  التميز  م��ن  امل��زي��د  نحو 
املزارعني  وت�شجيع  ودولياً،  حملياً 
على الهتمام بجودة اإنتاج الرطب، 
وت��اأ���ش��ي��ل امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى الراث 
مكوناته،  اأح��د  النخيل  ُيعّد  ال��ذي 
هذه اجلهود الكبرية التي يتابعها 
با�شتمرار نحو حتقيق النجاح �شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�شيخ 
الظفرة،  ممثل احلاكم يف منطقة 
و�شمو راعي مهرجان ليوا للرطب 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ من�شور 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 

�شوؤون الرئا�شة.
وق���ال اإّن���ه جت��در الإ���ش��ارة هنا اإىل 
والإم�������ارات  اأب���وظ���ب���ي  واح������ات  اأّن 
املا�شية  ال�������دورات  يف  ك�����ش��ب��ت  ق���د 
م�����زارع خ�����ش��راء ج���دي���دة، بف�شل 
ع�شرات الآلف من ف�شائل النخيل 
املهرجان  مبنا�شبة  اأه��دي��ت  ال��ت��ي 
عموما،  وامل���زارع���ني  ل��ل��م�����ش��ارك��ني 
حيث ُقّدمت لهم من قبل �شاحب 

فعالياتنا  جل��م��ي��ع  ال��ه��ام  ال���داع���م 
الراثية والثقافية.

عبيد  ال�شيد  ذك��ر  اأك���د  وم��ن جهة 
مهرجان  م��دي��ر  امل��زروع��ي  خلفان 

ليوا 
املتابعة  وب���ف�������ش���ل  اأن������ه  ل���ل���رط���ب 
امل��ت��وا���ش��ل��ة وال���دع���م ال���دائ���م من 
اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف منطقة 
ال���ظ���ف���رة، و����ش���م���و راع������ي احل����دث 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ من�شور 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
هذا  جناح  ي�شتمر  الرئا�شة  �شوؤون 

املهرجان .
واأو�شح اأّن اأهداف املهرجان تتمّثل 
الثقايف  امل����وروث  على  احل��ف��اظ  يف 
وا�شتقطاب  الإم�����������ارات،  ل����دول����ة 
لال�شتمتاع  وال�������ش���ي���اح  ال����������زوار 
ب����ال����راث الإم������ارات������ي الأ����ش���ي���ل، 
�شجرة  ع���ل���ى  احل����ف����اظ  ت�����ش��ج��ي��ع 
تفعيل  ب���ه���ا،  والع���ت���ن���اء  ال��ن��خ��ي��ل 
القت�شادية  احل���رك���ة  وت��ن�����ش��ي��ط 
ت��ن��ظ��ي��م حدث  ل����ي����وا،  م���دي���ن���ة  يف 
���ش��ن��وي ل��ل��ت��ف��اع��ل ب���ني امل���زارع���ني 
اأنواع  اأجود  وتبادل اخلربات حول 
ال��رط��ب، وت��ق��دمي الإر���ش��ادات لهم 
ال���زراع���ة احلديثة  اأ���ش��ال��ي��ب  ح���ول 
النخيل  ب�شجرة  العناية  وكيفية 
اقت�شادي  مب����ردود  عليهم  ل��ت��ع��ود 
جُم����ز، وت�����ش��ج��ي��ع امل����زارع����ني على 
الهتمام اأكرث بجودة اإنتاج الرطب 
الأ�شمدة  على  الع��ت��م��اد  دون  م��ن 

الكيميائية.
واأ���ش��ار امل��زروع��ي اأن���ه وع��ل��ى مدى 
مدينة  حت���ت�������ش���ن  ع�����ام�����ا،   12
الأب���������رز يف جمال  احل������دث  ل���ي���وا 
ال��ع��ن��اي��ة ب�����ش��ج��رة ال��ن��خ��ي��ل، وقد 
الذي  للرطب  ليوا  مهرجان  ق��ّدم 
ب��ا���ش��م��ه��ا، دعمه  اق�����رن وج������وده 
الكامل للمدينة ُملقياً ال�شوء على 
وال�شياحية،  اجلغرافية  اأهميتها 
�شنوياً،  اإليها  الأنظار  وُم�شتقطباً 
ح��ي��ث ُي��ع��ت��رب امل��ه��رج��ان اأح���د اأبرز 
ملنطقة  ال�شياحي  اجل���ذب  ع��وام��ل 
ليوا  م��دي��ن��ة  اأن  وذك�����ر  ال���ظ���ف���رة. 
املُزدهر  ال��زراع��ي  بن�شاطها  ت�شته 
ومبراعيها اخل�شبة وتتميز بوفرة 
التمور.  اأن������واع  وج�����ودة  واح���ات���ه���ا 
حا�شنة  لتكون  ليوا  اختيار  وياأتي 
ل��ي��وا للرطب،  مل��ه��رج��ان  اأ���ش��ا���ش��ي��ة 
نظراً ملا متتلكه من مقومات بيئية 
الواحة  ت��ع��ت��رب  اأن���ه���ا  اإذ  م��ت��ن��وع��ة، 
اجلزيرة  يف  ن��وع��ه��ا  م���ن  الأك������رب 
ال���رب���ع  اإىل  وامل�����دخ�����ل  ال���ع���رب���ي���ة 

اخلايل.
كان  للمهرجان  الإع���داد  اإّن  وق��ال 
ُم�شتفيدين   13 ال�  للدورة  ُمبكراً 

امل�شاركني لتطوير منتجاتهم.
واختتم املزروعي حديثة حول اأهّم 
اأ�شفر عنه املهرجان على مدى  ما 
اإ�شهامه يف تعزيز  املا�شية  الأع��وام 
ب��اأه��م��ي��ة الرت���ق���اء بزراعة  ال��وع��ي 
اإنتاج  ب��ج��ودة  واله��ت��م��ام  النخيل، 
طب، وفتح املجال اأمام خمتلف  الرُّ
الأج�����ي�����ال ل���ل���ت���ع���ّرف ع���ل���ى ت����راث 
ومنتجات الأجداد والآباء، ف�شجرة 
النخيل كانت وما زالت متثل رمزاً 
العربي  امل��ج��ت��م��ع  وت���اري���خ  ل��ث��ق��اف��ة 
ب�شكل عام واملجتمع الإماراتي على 

وجه اخل�شو�س.
�شهد  امل�����ه�����رج�����ان  اأن  ذك�������ر  اإذ 
اإب�����داع�����ات  ال�������ش���اب���ق���ة  يف دورات���������ه 
واب��ت��ك��ارات اإم��ارات��ي��ة مم��ي��زة، منها 
الأوىل يف  ل��ل��م��رة  م���واط���ن  جن����اح 
بنكهات  ال��رط��ب  اإن��ت��اج خملل م��ن 
يف  مواطنة  جنحت  كما  خمتلفة. 
وكحل  للب�شرة  وم��واد  بخور  اإنتاج 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  النخيل.  خ��و���س  م��ن 
�شناعتها  مّت���ت  ج��دي��دة  منتجات 
من نواة التمر املخلوطة بالأع�شاب 
الطبيعية، كالقهوة، وال�شاي املُفيد 

للكلى، ومنّظف الأ�شنان.
- ويف مداخلة لل�شيد حممد غامن 
الق�شيلي املن�شوري نائب الرئي�س 
راعي  ال��ف��وع��ة  ل�شركة  التنفيذي 
م��ه��رج��ان ل��ي��وا ل��ل��رط��ب، اأك���د اأّنه 
انطالقا من حر�س �شركة الفوعة 
ع���ل���ى ت���اأ����ش���ي���ل واإح�����ي�����اء ال�����راث 
امل���رت���ب���ط ب��ال��ن��خ��ي��ل اإ����ش���اف���ة اإىل 
تعزيز مكانة النخلة عند الأجيال 
الفوعة  �شركة  حت��ر���س  اجل��دي��دة 
وال���ت���واج���د بهذا  امل�������ش���ارك���ة  ع��ل��ى 
تتوجه  ح��ي��ث  ال����راث����ي،  احل�����دث 
الأنظار لالحتفال مبهرجان »ليوا 
ال�شجرة  ه���ذه  متثله  مل��ا  ل��ل��رط��ب« 
املباركة من بعد اقت�شادي وتراثي 
تعترب  كما  الماراتيني،  نفو�س  يف 
�شركة منتجة  اأكرب  الفوعة  �شركة 
تبلغ  ح���ي���ث  ال����ع����امل،  يف  ل��ل��ت��م��ور 
الطاقة الإنتاجية اأكرث من 160 
يتم  ال��ت��م��ور �شنوياً  األ���ف ط��ن م��ن 
اأكرث  اإىل  انتاجها  م��ن  ت�شديرها 

من 45 دولة حول العامل.
ملتقى  يعترب  امل��ه��رج��ان  اأن  واأك���د 
جلميع املهتمني بالتمور والنخيل 
املباركة  النخلة  �شجرة  حتمله  مل��ا 
م��ن ف��وائ��د ع��ظ��ي��م��ة، م�����ش��رياً اإىل 
ت���ع���ري���ف امل��ج��ت��م��ع ب����اأج����ود اأن������واع 
منتجات  اأف�شل  لعر�س  ال��رط��ب، 
الرطب، واأ�شاف اأن �شركة الفوعة 
تت�شلم التمور من 17 األف مزارع 

ك���اف���ة فئات  ����ش���ّل���ة رط�����ب ���ش��م��ن 
واأ�����ش����واط امل�����ش��اب��ق��ة. ه���ذا ف�شال 
امل�شابقات  يف  املُ�شاركني  مئات  عن 
جوائز  ع��دد  يبلغ  حيث  الأخ����رى، 
223 جائزة  العام  لهذا  املهرجان 
و  م��الي��ني  خم�شة  ح����وايل  بقيمة 

درهم. األف   200
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  اأّن  وذك���ر 
تقوم �شنويا ب�شراء املئات من �شلل 
املزارعني  م���ن  م��ب��ا���ش��رة  ال���رط���ب 
و����ش���ك���ان ل���ي���وا ك���دع���م ُم����ق����ّدم من 
عّدة  تخ�شي�س  يتّم  اإذ  امل��ه��رج��ان، 
ت�شهد  ال��ذي  الرطب،  لبيع  اأماكن 
م��ب��ي��ع��ات��ه ب�����ش��ك��ل ���ش��ن��وي ت���زاي���داً 

كبرياً.
وك�شف املزروعي اأنه  �شيتم تقدمي 
ج��وائ��ز ال���دورة اجل��دي��دة ل��� 155 
مّت  حيث  الرطب  مزاينة  يف  فائزاً 
رفع عدد جوائز الدبا�س واخلال�س 
اإ�شافة  منها(،  لكل  ج��ائ��زة   25 ل��� 
فئات  م����ن  ك����ل  يف  ف����ائ����زاً   15 ل����� 
الفر�س،  ب����وم����ع����ان،  اخل����ن����ي����زي، 
وال�شي�شي الذي يتم اإدخاله للمّرة 
الأوىل يف دورات املهرجان، وكذلك 
بعدد  ل��ي��وا  ونخبة  ال��ظ��ف��رة  نخبة 
كما  منها،  لكل  جائزة   15 جوائز 
عذج  اأك���رب  م�شابقة  ت�شهد  ���ش��وف 

تتويج 15 فائزاً اأي�شاً.
ك��م��ا اأ���ش��ار اأن ه��ن��ال��ك ك��ذل��ك 15 
جُم�ّشم  اأج��م��ل  م�شابقة  يف  ف��ائ��زاً 
جوائز  يف  ف���ائ���زي���ن   10 ت����راث����ي، 
جوائز   5 ال���ن���م���وذج���ي���ة  امل����زرع����ة 
ومثلها  ال�������ش���رق���ي���ة،  ل��ل��م��ح��ا���ش��ر 
ل��ل��م��ح��ا���ش��ر ال���غ���رب���ي���ة ح���ي���ث من 
املتوقع ُم�شاركة ما يزيد عن 100 

مزرعة.
م�شابقة  يف  ف���ائ���زاً   20 وه��ن��ال��ك 
املاجنو املحلي واملنّوع، و 20 فائزاً 
املحلي  الليمون  كذلك يف م�شابقة 
وامل���ن���ّوع، اإ���ش��اف��ة ل��� 3 ف��ائ��زي��ن يف 

م�شابقة �شّلة فواكه الدار.
املزروعي  خ��ل��ف��ان  ع��ب��ي��د  واأو����ش���ح 
اأّن�����ه وب��غ��ر���س حت��ق��ي��ق م��زي��د من 
ال�������ش���ف���اف���ي���ة وامل�������ش���داق���ي���ة ل���دى 
امل�������ش���ارك���ني واجل���م���ه���ور، ف��ق��د مّت 
اإجراء بع�س التعديالت يف معايري 
جلنة التحكيم، مما ينعك�س اإيجاباً 
املهرجان،  م�����ش��اب��ق��ات  ت��ط��ور  ع��ل��ى 
واإتاحة الفر�شة لتكرمي ُم�شاركني 
وف��ائ��زي��ن ُج���دد، وم��ن �شمن ذلك 
ال�شماح للفائزين يف دورات �شابقة 
امل�شاركة جُمّددا بعد ُم�شي عامني 
ع��ل��ى تكافوؤ  ف���وزه���م ح��ر���ش��ا  م���ن 
لكافة  امل���ج���ال  واإت����اح����ة  ال���ف���ر����س 

مب�شانع  اإنتاجها  ليتم  ال��دول��ة  يف 
ال�شركة ومن ثم ي�شدر الإنتاج اإىل 
و90%  املحلية  بالأ�شواق   10%
ب���الأ����ش���واق اخل��ارج��ي��ة، لف��ت��اَ اىل 
حتفيز  اىل  ت���ه���دف  امل�����ش��ارك��ة  اأن 
املزارعني لتقدمي كل ما هو جديد 
كما اأن ال�شركة متلك اأكرب مزرعة 

ع�شوية يف العامل.
اإىل  تتطلع  ال�شركة  اأن  اإىل  واأ�شار 
وتعزيز  ع���امل���ي���اً،  ال����ري����ادة  حت��ق��ي��ق 
كافة  م�����ع  وال����ت����ك����ام����ل  ال����ت����ع����اون 
القت�شادية،  والتكتالت  املنظمات 
من  والعاملية،  والعربية  اخلليجية 
خالل التميز يف الأداء، واجلودة يف 
القيم اجلوهرية  الإجن��از، وغر�س 
ال���ت���ي ن����وؤم����ن ب���ه���ا، و����ش���ح���ذ همم 
قدراتهم،  وت���ط���وي���ر  ال���ع���ام���ل���ني، 
و���ش��ق��ل خ��ربات��ه��م، وت���وف���ري بيئة 
وتبث  الإب�����داع،  على  ت�شجع  عمل 
واللتزام  والإق���دام،  التحدي  روح 
مع  ين�شجم  اإ���ش��رات��ي��ج��ي  مبنهج 
املجالت  يف  التنموية  الطموحات 
م�شتويات  اأع���ل���ى  وي��ح��ق��ق  ك���اف���ة، 
موظفينا،  اأو������ش�����اط  يف  ال���ر����ش���ا 

و�شركائنا، وعمالئنا، وجمتمعنا.
الإم��������ارات  اأن  امل���ن�������ش���وري  واأك�������د 
تخطو نحو م�شتقبل اأكرث ازدهاراً 
احلكيم،  ب���امل���ن���ه���ج  م�������ش���ت���ن���ريي���ن 
ال��ت��ي �شاغها  ال�����ش��دي��دة  وال��ن��ظ��رة 
املغفور له باإذن اهلل �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان – 
طيب اهلل ثراه ، الذي اأوىل للنخلة 
اإهتمام وا�شحا وحر�س على حقيق 
اأن  �شموه على  اأك��د  التفوق عندما 
التي ت�شت�شرف  الإ���ش��رار وال��روؤي��ة 
لكل  احلقيقي  امل��دد  هما  امل�شتقبل 
التمّيز  ن��ح��و  ���ش��ع��ي��ه  يف  جم��ت��ه��د 
والنجاح ، كما اأنها ت�شتند يف الوقت 
التي  املخل�شة  اجلهود  على  نف�شه 
للو�شول  واأج���دادن���ا  اآب��اوؤن��ا  بذلها 
لأ�شالة  وتاأكيدا  التميز،  قمة  اإىل 
واملحافظة  الإم�����ارات�����ي  ال������راث 
الذي  التاريخي  امل��وروث  على هذا 
ومنتجا  اأ���ش��ا���ش��ي��ة  دع���ام���ة  ي��ع��ت��رب 
دولة  يف  ال��غ��ذائ��ي  ل��الأم��ن  رئي�شيا 
املتحدة، م�شرياً  العربية  الإم��ارات 
ت�شجيع  اإىل  يهدف  املهرجان  اىل 
يف  التناف�س  على  امل���زارع  اأ���ش��ح��اب 
ت��ق��دمي اأف�����ش��ل اأن����واع ال��رط��ب من 
ح��ي��ث اجل����ودة وامل�����ذاق وي�����ش��ه��م يف 
ت��ن�����ش��ي��ط احل���رك���ة ال�����ش��ي��اح��ي��ة يف 
امل��ن��ط��ق��ة ن���ظ���راَ مل���ا ي��ت�����ش��م��ن��ه من 
فعاليات تراثية وثقافية بالإ�شافة 

اإىل مزاد بيع الرطب .

بلدية �ل�صارقة تطلق حملة للوقاية من �لإنهاك �حلر�ري
•• ال�شارقة-وام: 

اإجهاد حراري  بدون  �شعار �شيف  احل��راري حتت  الإنهاك  للوقاية من  ام�س حملة  ال�شارقة  بلدية مدينة  اأطلقت 
ت�شتمر اأربعة اأيام . ت�شمل احلملة جولت ميدانية وحما�شرات تثقيفية لتعزيز الوعي ال�شحي مبخاطر الإ�شابة 
ال�شم�س  التعر�س لأ�شعة  اأعمالهم  العمال ممن تتطلب  املجتمع كافة ل�شيما فئة  اأف��راد  بالإنهاك احل��راري لدى 
املبا�شرة. و اأو�شحت حنان جابر جا�شم رئي�س ق�شم الفعاليات واملعار�س يف بلدية مدينة ال�شارقة اأن احلملة ت�شتهدف 
بالدرجة الأوىل العمال الذين يعملون يف اأجواء ال�شيف احلارة ويتعر�شون لأ�شعة ال�شم�س املبا�شرة .. منوهة اإىل اأن 
احلملة بداأت بزيارة عمال املواقع الإن�شائية يف عدة مناطق بال�شارقة بهدف التوا�شل معهم ب�شكل مبا�شر وتعريفهم 
لل�شخ�س  الأولية  الإ�شعافات  تقدمي  وكيفية  الوقاية منه  واأعرا�شه وطرق  احل��راري  بالإنهاك  الإ�شابة  مبخاطر 
امل�شاب اإىل حني و�شول امل�شاعدة الطبية .  وقالت اإن احلملة ت�شمل تقدمي امل�شروبات الباردة والع�شائر واملاأكولت 
الغنية بال�شوائل والأمالح للعمال لتعوي�س ما تفقده اأج�شامهم من �شوائل واأمالح جراء العمل يف الأجواء التي 

تت�شم بارتفاع درجة احلرارة والتعر�س لأ�شعة ال�شم�س املبا�شرة.
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العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18

الغاء اإعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
املدينة  هرم  التجاري  بال�شم   CN  1419015: رقم 
للمقاولت العامة ذ.م.م بالغاء طلب تعديل الرخ�شة 

واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا.
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه 

املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الغدير للعباية وال�شيلة 

رخ�شة رقم:CN 2051466  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة هبه فوزي ح�شني �شالح الكثريي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مغ�شلة مون ليت

 رخ�شة رقم:CN 1722798  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة احمد خمي�س �شحى خمي�س الها�شمي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة جاين خمي�س علي %100

تعديل وكيل خدمات/حذف احمد خمي�س �شحى خمي�س الها�شمي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/تنتنه للمالب�س الن�شائية 

رخ�شة رقم:CN 1967193 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

 تعديل ا�شم جتاري من/تنتنه للمالب�س الن�شائية
TANTANH LADIES DRESSES

اىل/ تنتنه للمالب�س الن�شائية واخلياطة
TANTANH LADIES DRESSES AND TAILORING

تعديل عنوان/من العني العني العني مول و�شط املدينة F15 ال�شيخ حامد احمد بن 
 C14 2-24 قطعة  املطار غرب  �شارع  ابوظبي  ابوظبي  اىل  واخرون  ال حامد  حامد 

الطابق M مكتب 0003 ال�شيد مظفر حممد العامري
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/تاي جن ال�شرق الو�شط 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1184874 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�شب ال�شركاء

�شلمان عبداهلل ح�شني عبداهلل من 51% اىل %90
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة را�شد عبداهلل حممد هادي %10
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/العابر حللول الطاقة املتجددة ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1178929 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/فاروق احمد مده�س اخلربا�س من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ فاروق احمد مده�س اخلربا�س من 49% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ندى ال�شيد ابراهيم زوجة عالم ال�شيد حممد احمد حممد ال�شي من �شريك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب ال�شركاء

 ندى ال�شيد ابراهيم زوجة عالم ال�شيد حممد احمد حممد ال�شي من 51% اىل %0
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية
 تعديل ا�شم جتاري من/العابر حللول الطاقة املتجددة ذ.م.م

AL ABER RENEWABLE ENERGY SOLUTIONS LLC
اىل/ العابر لال�شت�شارات ودرا�شات اجلدوى القت�شادية

AL ABER CONSULTATION AND ECONOMY FEASIBILITY STUDIES
تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شت�شارات ودرا�شات اجلدوى القت�شادية )7020002(

تعديل ن�شاط/حذف بيع معدات الطاقة البديلة ولوازمها - بالتجزئة )4773918(
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة التوريد واخلدمات 

CN 1015844:الفنية التجارية ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة زياد عبده %12
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شيلني اخلوري غ�شن %13

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة نيكول اني�س عبده %12
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة زينة عبده %12

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبداهلل عي�شى حممد زمزم %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل احلاج عبداهلل العو�شي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف اني�س كامل عبده
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

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

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18

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

بروتك�شن للمقاولت العامة ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1183641 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل راأ�س املال/من 189500 اىل 150000
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري 
املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18

الغاء اإعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
املري  �شعيد  التجاري  بال�شم   CN  1156802: رقم 
طلب  بالغاء  وال�شحية  الكهربائية  الدوات  لتجارة 

تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا.
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه 

املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/املجموعة العاملية للخدمات الأمنية

رخ�شة رقم:CN 2085174  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد ح�شن الزعابي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد حممد احمد حممد احلمريي
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م 
تعديل ا�شم جتاري من/املجموعة العاملية للخدمات الأمنية

GLOBAL SECURITY SERVICES GROUP

 اىل/ املجموعة العاملية للخدمات الأمنية ملالكها حممد حمدان الزعابي
�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

 GLOBAL SECURITY SERVICES GROUP OWNED BY MOHAMED

HAMDAN ALZAABI - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شامل �شبت للخ�شروات 

والفواكه رخ�شة رقم:CN 1072924 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حليمه احمد علي املرزوقي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18

اإعــــــــــالن
بهذا تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية - قطاع ال�شوؤون التجارية بان الرخ�شة 
للمقاولت  الرعود  �شركة  التجاري:  بال�شم   CN  1015005: رقم  التجارية 
وال�شيانة العامة ذ.م.م. تنفيذا لقرار املحكمة بدائرة الق�شاء دائرة الركات 
يف الركة رقم 2017/128 بتاريخ 2017/1/29 وذلك بت�شجيل ن�شيب املتويف/

خالد حممود دار بن حممد با�شم ال�شيدة/جنم ال�شباح خالد دار.
كما ابدوا املذكورون اعاله بطلب اجراء التعديالت التالية:

حذف/خمي�س حمدان مفلح خمي�س املزروعي- امارات اجلن�شية
حذف/�شعيد بن عو�س بن �شعيد فا�شل - عمان اجلن�شية

حذف/جنم ال�شباح خالد دار - باك�شتان اجلن�شية
ا�شافة/�شعيد خمي�س حمدان مفلح املزروعي بن�شبة %51

ا�شافة/زبري خالد دار خالد حممود دار بن�شبة %49
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم العقاب ذ.م.م

 رخ�شة رقم:CN 1023272  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة احمد مال اهلل زبري ح�شن العبيديل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبدالعزيز ح�شن عبدالعزيز برقو
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شوحندا خان كرم داد

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف وقا�س عامر بن �شوحندا خان
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 3*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
 تعديل ا�شم جتاري من/مطعم العقاب ذ.م.م

AL AQAB RESTAURANT LLC

اىل/ مطعم العقاب �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
AL AQAB RESTAURANT - SOLE PROPEIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18

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

موم لال�شت�شارات الريا�شية
 رخ�شة رقم:CN 1853603  قد تقدموا الينا بطلب

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18

اإعــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية ال�شناعة باأن: ال�شادة/م�صنع ب�صت واي اخلليج للهياكل املعدنية 

IN - 1001495 :ذ.م.م رقم الرخ�شة ال�شناعية
قد اأبدوا رغبتهم يف اإتخاذ التعديل الآتي:

تعديل ال�شركاء بخروج:
• �صيكاي واجن

دخول:
• �صركة الربكة القاب�صة لال�صتثمار ذ.م.م

لت�شبح الرخ�شة ال�شناعية بال�شماء:
• �صركة الن�صاءات الدولية للمقاولت ذ.م.م

• �صركة الربكة القاب�صة لال�صتثمار ذ.م.م
 وعلى كل من لديه اعرا�س على الجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب تنمية 
اأية  املكتب  يقبل  فلن  واإل   ، الإعالن  ن�شر  تاريخ  من  اأ�شبوع  خالل  ال�شناعه 

اعرا�س بعد انق�شاء مدة الإعالن .
مكتب تنمية ال�صناعة

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18

بروفي�صنل لال�صت�صار�ت �لقانونية- ذ م م
اأبو غزاله و�شركاه الدولية-ابوظبي عن  يعلن امل�شفي طالل 

ت�شفية �شركة: )بروفي�شنل لال�شت�شارات القانونية - ذ م م(

وذلك بناء على قرار اجتماع ال�شركاء املوثق لدى كاتب العدل.  

مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرا�س  اأي  لدية  من  فعلى 

 026723526 فاك�س   026724425 رقم  هاتف  املعني  امل�شفى 

�س ب 4295 ابوظبي �شارع الكرا بناية را�شد خمي�س خميزن 

م�شطحبا   )304-303( رقم  مكتب  الثالث  الطابق  املن�شوري 

مدة  خالل  وذلك  الثبوتية  وامل�شتندات  الأوراق  كافة  معه 

اأق�شاها 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

�إع��������الن ت�صفي�����ة �صرك��������ة 

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18

�صركة كور وول للمقاولت و�ل�صيانة �لعامة- ذ م م
واخلا�س  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
بت�شفية ال�شركة املذكورة اأعاله  )�شركة كور وول للمقاولت 
الهاملى  مكتب   / امل�شفى  يعلن  م(  م  ذ   - العامة  وال�شيانة 
لتدقيق احل�شابات عن ت�شفية ال�شركة املذكورة اعاله فكل من 
له مطالبة اأو حقوق على ال�شركة املذكورة اعاله عليه التقدم 
مبطالبته مع امل�شتندات املوؤيدة لذلك اإىل امل�شفى، وذلك خالل 
الدوام الر�شمي وملدة 45 يوماً من تاريخ الإعالن، وكل من مل 
باملطالبة.   حقه  ي�شقط  بالإعالن  املحددة  املدة  خالل  يتقدم 
تليفون امل�شفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�شارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق )6( �شقة )17( 

مكتب الهاملى و �شركاه – حما�شبون قانونيون. 

�إع��������الن ت�صفي�����ة �صرك��������ة 

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ماجيك ورلد فا�شن 

 CN 1745138:ذ.م.م وفروعه رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة بهارات هرجاين ا�شوك هرجاين %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف كمال كومر هرجاين

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

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

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18

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

ال�شريع رخ�شة رقم:CN 1103244 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ح�شني ح�شن �شعيد باجمبور من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء

ح�شني ح�شن �شعيد باجمبور من 0% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة البيت اجلنوبي لركيب احلجر 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 2121775 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خالد علي طالب حممد الكثريي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف نا�شر بن �شالح بن مبخوت الكربي
تعديل ال�شراء تنازل وبيع/حذف نا�شر عبداهلل �شالح عبداهلل الكربي

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

 تعديل ا�شم جتاري من/�شركة البيت اجلنوبي لركيب احلجر ذ.م.م
AL BAIT AL JANOUBI STONE FIXING CO. LLC

اىل/ �شركة البيت اجلنوبي لركيب احلجر
AL BAIT AL JANOUBI STONE FIXING

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات

•• لندن-وام: 

“ الربملان  ال��ق��ي��ادة  الثقافية وم��ه��ارات  ال��ت��ع��ددي��ة  “ ب��رن��ام��ج  امل�����ش��ارك��ات يف  ال��ط��ال��ب��ات  زارت 
الربيطاين  الربملان  عمل  واآلية  التاريخي  وي�شتمن�شر  ق�شر  على  تعرفن  حيث  الربيطاين 

وجمل�س اللوردات والأحزاب ال�شيا�شية لإجناح العملية الدميقراطية.
اآل  كلية  تنظمه  الذي  الأكادميي  ال�شيفي  التدريب  برنامج  امل�شاركات يف   - الطالبات  وقامت 
مكتوم للتعليم العايل يف ا�شكتلندا - بجولة للتعرف على معامل العا�شمة الربيطانية لندن. 
تاأتى الزيارة يف ختام الأ�شبوع الأول من الربنامج الذي بداأ يف التا�شع من يوليو احلايل وي�شتمر 
اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حمدان بن  �شمو  املقبل ويقام حتت رعاية  اأغ�شط�س  ال�شابع من  حتى 
 65 اآل مكتوم للتعليم العايل. وت�شارك يف الربنامج  نائب حاكم دبي وزير املالية راعى كلية 
طالبة من جامعات وكليات الإمارات ومنت�شبات كلية ال�شرطة يف اأبوظبي - لأول مرة - وكلية 

القت�شاد والعلوم ال�شيا�شة يف جامعة القاهرة وجامعة املاليا املاليزية. كما زارت الطالبات يف 
لندن قلعة ويند�شور و�شراتفورد اآبون افون وكلية كني�شة ت�شري�شت وجامعة اك�شفورد وكلية 

ريبون كو�شدون.
حيث  الربنامج  ل�شتكمال  ا�شكتلندا  يف  دن��دي  اإىل  اأم�س  الطالبات  توجهت  اأخ��رى  جهة  من 
يت�شمن الأ�شبوع الثاين - الذي يبداأ اليوم - مو�شوع التعددية الثقافية والتاريخ ال�شكتلندي 
وي�شتمل على حما�شرة عن العوملة والتنوع والتعددية الثقافية ولقاء الطالبات بعمدة مدينة 

دندي وزيارة جامعة دندي وقلعة ايدنربج.
واأكد �شعادة مريزا ال�شايغ رئي�س جمل�س اأمناء كلية اآل مكتوم للتعليم العايل حر�س ومتابعة 
�شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم وتوجيهاته بتوفري كل الإمكانيات والت�شهيالت وتي�شري 
كل �شبل الراحة للطالبات امل�شاركات حتى يتمكن من ال�شتفادة الق�شوى من فعاليات الربنامج 

واملحا�شرات والور�س واكت�شاب املهارات التي توؤهلهن كقياديات امل�شتقبل.

امللتقى ي�صهد منوا وتطورا �صنويا يف اعداد امل�صاركني

ر��صد �ل�صام�صي : ناي �حلمرية حري�ش على تنظيم �مللتقيات على مد�ر �لعام
•• ال�شارقة ـ الفجر 

الثقايف  احل���م���ري���ة  ن������ادي  ي�����ش��ت��ق��ب��ل 
الثالث  ال�����ش��ي��ف��ي  امل��ل��ت��ق��ى  ال��ري��ا���ش��ي 
والع�شرون، الذي ياأتي �شمن فعاليات 
الهادفة  وال��ربام��ج  ال�شيفي  الن�شاط 
الوطني  ال��ربن��ام��ج  يت�شمنها  ال��ت��ي 
بالدي  �شيف   ���� ال�شيفية  لالأن�شطة 
العامة  الهيئة  مع  بالتعاون   2017
وجمل�س  والريا�شة  ال�شباب  لرعاية 
ال�شارقة الريا�شي، يف الفرة الواقعة 
بني 09-07-2017م ولغاية 10-
اأع����داد  ب��ل��غ��ت  ح��ي��ث  08-2017م، 
امل�شجلني يف فعاليات واأن�شطة امللتقى 
م�شارك   600( ق���راب���ة  ال���ع���ام  ل��ه��ذا 
وم�شاركة(. واأكد را�شد غامن ال�شام�شي 
احلمرية  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  ع�شو 
للملتقى  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  -رئ��ي�����س 
امللتقيات  اه���م���ي���ة  ع���ل���ى  ال�����ش��ي��ف��ي- 
الن�سء  ت�شتهدف  ال��ت��ي  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
مبا  فراغهم  اوق���ات  ا�شغال  و���ش��رورة 
يفيدهم يف تنمية مهاراتهم و�شقلها، 
الر�شيدة  القيادة  بتوجيهات  م�شيدا 
ت�����ش��ب يف  وم��ل��ت��ق��ي��ات  ب��رام��ج  لتنفيذ 
تعزيز وتنمية اجلانب الثقايف واملعريف 

لدى الفئات العمرية ال�شغرية. 
احل���م���ري���ة  “ملتقى  اأن  م�������وؤك�������دا  
�شنوي  وتطور  منو  ي�شهد  ال�شيفي” 
امل�����ش��ارك��ني  ل�شيما يف ظل  اع����داد  يف 
امل��وق��ع اجل��غ��رايف  امل��ت��و���ش��ط، كما اكد 
تنظيم  على  حري�س  ال��ن��ادي  ان  على 
امللتقيات على مدار العام ومنها امللتقى 
واملخيم  الربيعي  وامللتقى  ال�شيفي 
هذا  ال��ن��ادي  �شينظم  كذلك  الربيعي 

العام ملتقى املدار�س. 
واأكد ال�شام�شي على اأن نادي احلمرية 
العزم على مواكبة التطورات يف  عقد 
والأن�شطة  ال��ث��ق��ايف  ال��ع��م��ل  جم����الت 
ال�شيفية، وي�شع على الدوام اخلطط 
لتوفري متطلبات  الالزمة  الت�شغيلية 
ال��ت��ف��اع��ل الإي���ج���اب���ي، وت��ذل��ي��ل كافة 
امللتقى،  عمل  تواجه  التي  ال�شعوبات 
�شاحب  وروؤى  لتطلعات  تلبية  وذل��ك 
بن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو 
املجل�س  ع�������ش���و  ال���ق���ا����ش���م���ي  حم���م���د 
ال�شارقة،  ح���اك���م  ل����الإحت����اد  الأع����ل����ى 
ل��ل��ع��ن��اي��ة ب��ال�����ش��ب��اب وال��ن��ا���ش��ئ��ة وطرح 
ك��اف��ة ال���ربام���ج ال��ه��ام��ة ال��ت��ي ترتقي 
�شخ�شياتهم  وت�����ش��ق��ل  مب���ه���ارات���ه���م 
اأوق����ات ف���راغ الأب���ن���اء مب��ا هو  وت�شغل 

نافع ومفيد.
موؤكدا ان نادي احلمرية حري�س على 
التميز والتطور وتهيئة كافة املقومات 
التي جتعله من اجنح املركز والندية، 
اليزو  �شهادة  نال  النادي  اأن  مو�شحا 
اإمارة  ناٍد يف  كاأول   9001  :  2008
ح�شل  ك��م��ا   ،2012 ع����ام  ال�����ش��ارق��ة 
خالل اعام 2016 على اربع �شهادات 
وادارة  اجل���ودة  اإدارة  نظام  وه��ي  اي��زو 
البيئة ونظام اإدارة ال�شحة وال�شالمة 
امل�شتدامة  الح�����داث  واإدارة  امل��ه��ن��ي��ة 
بحيث يعترب النادي كاول ناد ريا�شي 
على م�شتوى ال�شرق الو�شط يح�شل 
على املوا�شفيتني اجلديدتني لاليزو 
ادارة  اإدارة اجل��ودة ونظلم  وهما نظام 

البيئة.
اأو�����ش����ح ح��م��ي��د عبداهلل  م���ن ج��ان��ب��ه 
تنفيذ  يعتمد  امللتقى  ان  ال�شام�شي 
يقدمها  عمل  وور����س  ودورات  ب��رام��ج 
نخبة من املخت�شني من �شاأنها تعزيز 
جوانب البداع والتعرف على هوايات 
امل���ل���ت���ق���ى، م�������ش���ريا ان  امل�������ش���ارك���ني يف 
القائمني على تنفيذ امللتقى حري�شون 
لتعظيم  املنا�شبة  الج��واء  تهيئة  على 
ا�شتفادة امل�شاركني من فعاليات امللتقى 
وال�شالمة  المن  �شبل  كافة  ومراعاة 

يف تامني املوا�شالت.
الفعاليات  م��ن  جملة  ويت�شمن  ه��ذا 
�شيتخلل  بحيث  امل��ت��ن��وع��ة  وال�����دورات 
اجل����دول ال��زم��ن��ي ال���ذي ���ش��ي��ق��ام على 
العمرية  للفئات  اأ�شابيع  خم�شة  مدار 

ال��ع��دي��د من  �شنة(   15 – م��ن )12 
الأن�شطة التي تعنى بكرة قدم واللياقه 

البدنية و الأن�شطة الرفيهية.
من  جملة  امللتقى  اأروق���ة  يف  و�شينفذ 
العمل  ال��ت��دري��ب��ي��ة وور������س  ال������دورات 
ال�شبع  “العادات  كربنامج  التوعوية 
و  فعالية”،  الأك�������رث  ل���الأ����ش���خ���ا����س 
ودورة  ال����ذات����ي،  ال��ت��ط��وي��ر  م����ه����ارات 
الإ���ش��ع��اف��ات الأول���ي���ة، ون�����ش��اط “ثقف 
لالإنتماء  املعزز  الربنامج  و  نف�شك”، 
للهوية  ال���وط���ن���ي  احل���������س  وت���ن���م���ي���ة 
مبادرون  وبرنامج  وطنك”،  “اإعرف 
النا�شئة  الأب����ن����اء  ل����دى  ي��ن��م��ي  ال����ذي 
حب التطوع واملبادرة احل�شنة، عالوة 
الرحالت  م���ن  ال��ع��دي��د  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى 
مهارات  على  وال��ت��دري��ب  الرفيهية، 

األعاب الدفاع عن النف�س. 
للفئات  امل��ل��ت��ق��ى  ب���رن���ام���ج  ع����ن  اأم������ا 

مت  ف���ق���د  )8-11�شنة(  ال���ع���م���ري���ة 
لهذه  املقدمة  ال��ربام��ج  كافة  م��راع��اة 
الأعمار  وط��ب��ي��ع��ة  لتتنا�شب  ال��ف��ئ��ات 
حيث مت ت�شمني الربامج العديد من 
برامج الربية الأخالقية، والأن�شطة 
وترفيهية  تعليمية  ورح��الت  الفنية، 
بال�شارقة،  الإ�شتك�شاف  )م��رك��ز  اإىل 
امل��ائ��ي��ة، الأرا���ش��ي الرطبة،  احل��دي��ق��ة 
زيارة املتحف العلمي، متحف ال�شيارات 
الربنامج  �شيتخلل  ك��م��ا  ب��ال�����ش��ارق��ة( 
ال�شارقة،  اإم�����ارة  يف  ���ش��ي��اح��ي��ة  ج��ول��ة 
ب��”بناء  تعنى  التي  ال���دورات  والكثري 
ال�شرطي  وب���رن���ام���ج  العمل”  ف��ري��ق 
كرة  اأن�����ش��ط��ة  ج��ان��ب  اإىل  ال�شغري”، 
قدم واللياقة بدنية وريا�شات الدفاع 
الأن�شطة  م���ن  وغ���ريه���ا  ال��ن��ف�����س  ع���ن 

الريا�شية احلركية.
لهذا  ال����ف����ت����ي����ات  م���ل���ت���ق���ى  اأن  ك����م����ا 

بفن  ت��ع��ن��ى  ب���رام���ج  �شيت�شمن  ال���ع���ام 
وعملياً،  ن��ظ��ري��اً  ال�����ش��ي��اف��ة  اإت��ي��ك��ي��ت 
وب���رن���ام���ج اأع����م����ال ورق����ي����ة، وب���رام���ج 
ت�شتمل  ك��م��ا  )اأي���روب���ي���ك(،  ري��ا���ش��ي��ة 
الزيارات  م��ن  ال��ع��دي��د  على  ال��ربام��ج 
الأحياء  مل��رب��ى  ل��������)زي���ارة  وال���رح���الت 
رح���ل���ة متحف  ب���ال�������ش���ارق���ة،  امل���ائ���ي���ة 
الفنون الإ���ش��الم��ي��ة، رح��ل��ة دب��ي مول 
كيدزانيا،  م����ول  دب����ي  رح���ل���ة  ���ش��ي��غ��ا، 
ي�شتمل  كما  ال�شارقة(،  حل�شن  رحلة 
الدورات  م��ن  العديد  على  ال��ربن��ام��ج 
امل�شغولت  ك���ربن���ام���ج  ال���ت���دري���ب���ي���ة 
اليدوية وال�شوفية وبرنامج اإبتكارات 
ون�شاط  ب��ال��ك��رت��ون،  والت�شكيل  فنية 
جانب  اإىل  اخلري”،  عام  يف  “العطاء 

الأن�شطة الريا�شية كال�شباحة.
امللتقى  امل�شاركون يف  اأكد  من جانبهم 
ع��م��ران حميد، علي  م��اج��د،  �شعيد   “

مبارك،  را���ش��د  ن��ا���ش��ر،  اأح��م��د، حميد 
را���ش��د م��ع�����ش��د، زاي����د خ��ال��د، �شلطان 
اهمية  ع��ل��ى  خالد”  ع��ب��ي��د  خ��ل��ي��ف��ة، 
واملكت�شبة  املتنوعة  وامل��ه��ارات  امللتقى 
العمل  اأه���م���ي���ة ور������س  م��ن��ه وك���ذل���ك 
والدورات والن�شطة التي تنظم طوال 
اوقات  ا�شغال  امللتقى يف  ودور  امللتقى، 

فراغهم.
ن����ادي احل��م��ري��ة ي��ن��ظ��م حم��ا���ش��رة يف 

الأولية« “الإ�شعافات 
  نظم نادي احلمرية الثقايف الريا�شي 
احلمرية  م��ل��ت��ق��ى  ف���ع���ال���ي���ات  ���ش��م��ن 
حما�شرة  النادي  مبقر   23 ال�شيفي 
“الإ�شعافات  باأهمية  توعوية  �شحية 

الأولية«.
يواجه  قد  الإن�شان  اأن  املحا�شر  وبني 
ظروفاً ومواقف �شعبة تفر�س نف�شها 
ف��ج��اأة ودومن����ا اإن�����ذار، وع��ن��دم��ا يكون 

لدى الإن�شان املعرفة والدراية بكيفية 
ال���ت�������ش���رف يف م���ث���ل ه�����ذه ال���ظ���روف 
وامل���واق���ف ف����اإن ذل���ك ق���د ي��ن��ق��ذ حياة 
اإن�������ش���ان؛ ت��ل��ك احل���ي���اة ال��ت��ي ل تقدر 

بثمن.
اأن��ه يوؤمل من خ��الل هذه  واأ���ش��ار اإىل 
منت�شبني  ل��دى  ت�شكل  اأن  امل��ح��ا���ش��رة 
اأهمية  واف���ي���ة ح���ي���ال  دراي�����ة  امل��ل��ت��ق��ى 
الطارئة  احل��الت  يف  الت�شرف  ح�شن 
وزيادة الوعي على اإ�شعاف الآخرين يف 

احلالت الطارئة.
اأن الإ���ش��ع��اف��ات الأول���ي���ة هي  م��ع��ت��رباً 
والفورية  األأول��ي��ة  والعناية  الرعاية 
الإن�شان نتيجة  التي يتلقاها  واملوؤقتة 
التعر�س املفاجئ حلالة �شحية طارئة 
اأدت اإىل النزيف اأو اجلروح اأو الك�شور 
الطبية  الرعاية  وتقدمي  الإغماء،  اأو 
ملكان  الطبيب  املتخ�ش�شة له بو�شول 
اأقرب م�شت�شفى  اإىل  اأو بنقله  احلادث 

اأو عيادة طبيه .
واأ�شار املحا�شر للم�شاركني عن اأهداف 
الإ���ش��ع��اف��ات الأول��ي��ة وال��ت��ي تتمثل يف 
احل���ف���اظ ع��ل��ى ح��ي��اة امل�������ش���اب، ومنع 
تدهور حالته، م�شاعدته على ال�شفاء، 
لالإ�شعافات  ال��ع��ام��ة  امل��ب��ادئ  ب��ني  كما 
التامة  ال�شيطرة  يف  واملتمثلة  الأولية 
على موقع احلادث، واإبعاد امل�شاب عن 
بعمليات  واله��ت��م��ام  اخل��ط��ر،  م�شدر 
القلب  واإنعا�س  الإ�شطناعي  التنف�س 
والنزيف وال�شدمة، والعناية باحلالة 
والإهتمام  امل�شت�شفى،  اإىل  نقلها  قبل 

املعلومات  ك���اف���ة  وت����دوي����ن  ب��ح��ف��ظ 
املتوفرة عن احلادث.

حما�شرة   .. الأخ����الق����ي����ة  ال���رب���ي���ة 
مبلتقى احلمرية ال�شيفي

دروي�س  ���ش��اج��دة  امل��ح��ا���ش��رة  ق���دم���ت 
حم����ا�����ش����رة ع�����ن اأه����م����ي����ة ال���رب���ي���ة 
تنمية مفهوم  ودوره���ا يف  الأخ��الق��ي��ة 

التعاون بني ال�شباب والنا�شئة.
واأك�����دت امل��ح��ا���ش��رة ب��امل��ح��ا���ش��رة التي 
اأهمية  على  م�شاركا   45 فيها  �شارك 
نفو�س  الخ��الق��ي��ة يف  ال��ق��ي��م  غ��ر���س 
الربية  اأه����������داف  م��ب��ي��ن��ة  الأب������ن������اء 
ت��ت��م��ح��ور يف تربية  ال��ت��ي  الأخ��الق��ي��ة 
وتربية  الأدب،  ح�����ش��ن  ع��ل��ى  الأب���ن���اء 
الأب���ن���اء ع��ل��ى ت��ق��دي��ر واإح������رام كبار 
على  والنا�شئة  الأبناء  وتعويد  ال�شن، 
اأوج�����ه اخلري  ال�����ش��دق وال���ت���ع���اون يف 

وحب الوطن فيما بينهم.
اأهمية  اأن  اإىل  املحا�شرة  اأ���ش��ارت  كما 
احل�شارة  بناء  يف  الأخالقية  الربية 
تقوم  ج��ل��ي��ل��ت��ني  خ��دم��ت��ني  ت��ظ��ه��ر يف 
بهما هذه الربية اإزاء احل�شارة اأوىل 
تلك اخلدمتني حفظهما من النهيار 
وث��ان��ي��ت��ه��م��ا دف���ع ع��ج��ل��ة ال��ت��ق��دم نحو 

غاية خرية.
الربية  اأهمية  ب��اأن  املحا�شرة  وعللت 
الأخ���الق���ي���ة ت��ك��م��ن يف ك��ون��ه��ا ت���الزم 
ومن  بها  فيعي�س  حياته  م��دى  الفرد 
امل��م��ك��ن اأن ي��وؤث��ر ب��اأخ��الق��ه ع��ل��ى من 
حوله فال�شخ�س يوؤثر على اأ�شدقائه 

ويوؤثر على زمالئه يف املدر�شة.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

�شرّيت دائرة حماكم راأ�س اخليمة �شباح اأم�س الأول، 
والذي  ب��دب��ي،  الحت���اد  متحف  اإىل  ملوظفيها  رح��ل��ة 
يعترب اأحد اأهم املعامل التاريخية والوطنية بالدولة، 

وذلك مب�شاركة �شعادة الدكتور �شيف علي ال�شميلي 
مدير عام الدائرة، و30 موظفا، بهدف التعرف على 
الآباء  الإم��ارات وق�شة جناحها، وجهود  تاريخ دولة 
املوؤ�ش�شني يف بناء الوطن، بالإ�شافة اإىل تعزيز الهوية 
الزيارة  وت�شمنت  امل��وظ��ف��ني.  ن��ف��و���س  يف  ال��وط��ن��ي��ة 

الحتاد،  دار  وزي���ارة  املتحف  مرافق  جميع  يف  جولة 
�شيف  الدكتور  واأكد  ال�شيافة.  وق�شر  الدار  و�شاحة 
الربامج  اإط���ار  يف  ت��اأت��ي  املتحف  زي���ارة  اأن  ال�شميلي 
الدائرة ملوظفيها، وتندرج  التي تنظمها  والفعاليات 
املوؤ�ش�شي،  الت�شال  ملكتب  التنفيذية  اخلطة  �شمن 

والرامية اإىل تنظيم الأن�شطة والرحالت الرفيهية 
للموظفني، وتفعيل خطة الت�شال الداخلي، وتنفيذ 
اأوا�شر  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال��ه��ادف��ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال���ربام���ج 
�شغط  عن  بعيدا  املوظفني  بني  والتعاون  العالقات 
الدائرة  اأن  املحاكم  عام  مدير  واأو�شح  العمل.  بيئة 

ومتعامليها  موظفيها  اإ�شعاد  اإىل  دائم  ب�شكل  ت�شعى 
املتنوعة على  امل��ب��ادرات  باقة من  اإطالقة  من خالل 
امتداد العام، مبينا اأن رحلة متحف الحتاد وغريها 
من الربامج، تهدف منها الدائرة اإىل خلق بيئة عمل 
�شعيدة واإيجابية للموظفني، وحتقيق اأعلى معدلت 

املوظفني  حتفيز  اإىل  بالإ�شافة  الوظيفي،  الر�شا 
والتي  والرفيهية،  الجتماعية  الأن�شطة  وتعزيز 
ت�شاهم يف خلق الن�شجام بني املوظفني، ومد ج�شور 
ال��ت��وا���ش��ل وال��ت��ف��اع��ل مب��ا ينعك�س اأث���ره اإي��ج��اب��ا من 

خالل العمل كاأ�شرة واحدة.

طالبات برنامج �لتعددية �لثقافية لكلية �آل مكتوم يزرن �لربملان �لربيطاين

موظفو حماكم ر�أ�ش �خليمة يتعرفون على تاريخ �لمار�ت يف متحف �لحتاد 

را�شد غامن ال�شام�شيحميد عبداهلل ال�شام�شي

عمران حميد

را�شد مبارك

علي اأحمد

حميد نا�شر

عبيد خالد

را�شد مع�شد

�شلطان خليفة

�شعيد ماجدزايد  خالد
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العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/واحة البراء للتكييف 

رخ�شة رقم:CN 1744353 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبداهلل حممد عبداهلل حممد البلو�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18

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

 رخ�شة رقم:CN 1108369 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شالح عتيق را�شد عبيد الكعبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل را�شد عبيد حمر عني الظاهري
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18

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

 CN 1478241:وال�شيانة العامة  رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عمار �شلطان �شعيد حمد الريامي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف فاطمة حممد علي

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

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

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخراع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2010/5/3   املودعة حتت رقم  141964 
رقم وبلد الولوية  تاريخ اإيداع الأولوية

 با�شم  نالكو كومباين . 
وعنوانه  1601 دبليو . ديهل رود ،

 نابرفيلي ، اللينوي ، الوليات املتحدة الأمريكية .
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الكيماويات امل�شتخدمة يف ف�شل م�شتحلبات الزيت / املاء ، وتنقية املياه وت�شمل الفلوكولنت واملواد املخرثة 
، ومقلالت اللزوجة ، مقلالت املقاومة يف الزيوت الثقيلة ، والبتيومني ، وطبقات الرمل التي حتتوى على 

البرول يف الفئة العاملية 1 .
 الواقعة بالفئة : 1 

 و�شف العالمة : الكلمة  BREAXIT  كتبت باحلروف الالتينية 
 ال�ش��راطات :   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18  يوليو 2017 العدد 12073

منوذج اإعالن بالن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : فا�شون ا�شتوديو �س.ذ.م.م 
FASHION SYUDIO طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : فا�شون ا�شتوديو

املودعة بالرقم :266329     بتاريخ : 2017/1/12
با�ش������م :فا�شون ا�شتوديو �س.ذ.م.م

وعنوانه:�شيتي �شنر ديرة �شارع بور�شعيد هاتف: 04281515 �شندوق الربيد: 28091 دبي
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25 املالب�س ولبا�س القدم واغطية الراأ�س. 

 FASHION STUDIO و�شف العالمة:هي عبارة عن كلمة فا�شون ا�شتوديو باللغة العربية وكلمة
باللغة الالتينية يتو�شطها �شكل بي�شاوي على هيئة خطوط باللونني البي�س وال�شود. 

ال�ش��راطات :احلماية للعالمة يف جمملها والتنازل عن الكلمات studio fashion كل على حده يف 
الو�شع العادي.

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18  يوليو 2017 العدد 12073

منوذج اإعالن بالن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

�شعاع للطاقة 2 م�شاهمه خا�شة
SHUAA ENERGY 2 طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : �شعاع للطاقة

املودعة بالرقم :276349     بتاريخ : 2017/7/12
با�ش������م :�شعاع للطاقة 2 م�شاهمه خا�شة

وعنوانه:مبنى ملك خا�س بر دبي - هاتف:026532041 - فاك�س:026533004
�شندوق الربيد:391630 - امييل: falajmi@masdar.ae دبي

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:40 انتاج الطاقة الكهربائية. 
�شعاع  ال�شكل  ادنى  ب�شكل هند�شي مميز  �شعاع مر�شوم  �شكل  العالمة:العالمة عبارة عن  و�شف 

يقابلها SHUAA يدنوها للطاقة ENERGY يف�شل بينهما الرقم 2. 
ال�ش��راطات :

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18  يوليو 2017 العدد 12073

منوذج اإعالن بالن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : �شركة نو�س للتجارة �س ذ م م 

Bergamasco : طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :271708     بتاريخ : 2017/4/18
با�ش������م :�شركة نو�س للتجارة �س ذ م م

وعنوانه:مكتب 2506 بريزم تاور اخلليج التجاري دبي هاتف: 044504447 فاك�س: 044537351
 �شندوق الربيد: 181806 امييل: noas@noas.ae دبي

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:18 حقائب اليد هياكل حقائب اليد �شيور اطقم احليوانات 
جلود مدبوغه وتقليد جلود مدبوغه منتجات م�شنوعة من هذه املواد غري الواردة يف فئات اخرى �شناديق 
جلدية  زخ��ارف  عجالت  ذات  ت�شوق  حقائب  و�شروج  واطقم  �شياط  وع�شي  و�شما�شي  مظالت  �شفر  حقائب 

لالثاث احزمة كتف جلدية احزمة جلدية حمافظ جيب رجالية ون�شائية. 
و�شف العالمة:عبارة عن اربع حروف B مركبة داخل �شكل مميز كما هو مو�شح بال�شورة وا�شفل منها كلمة 

مميز.  بخط   Bergamasco
ال�ش��راطات :

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18  يوليو 2017 العدد 12073

منوذج اإعالن بالن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : �شركة نو�س للتجارة �س ذ م م 

Bergamasco : طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :271709     بتاريخ : 2017/4/18
با�ش������م :�شركة نو�س للتجارة �س ذ م م

وعنوانه:مكتب 2506 بريزم تاور اخلليج التجاري دبي هاتف: 044504447 فاك�س: 044537351
 �شندوق الربيد: 181806 امييل: noas@noas.ae دبي

ادارة  الدعاية والعالن للمنتجات اجللدية واملالب�س  بالفئة:35  الواقعة  اأو اخلدمات  ال�شلع  وذلك لتمييز 
العمال التجارية عر�س ال�شلع اخلا�شة باملنتجات اجللدلية عرب و�شائل الت�شالت احلديثة لغرا�س البيع 
بالتجزئة وكالت ال�شترياد والت�شدير للمنتجات اجللدية بجميع انواعها وكالت املعلومات التجارية توزيع 

العينات خدمة البيع بالتجزئة املتعلقة بامل�شنوعات اجللدية بجميع انواعها. 
و�شف العالمة:عبارة عن اربع حروف B مركبة داخل �شكل مميز كما هو مو�شح بال�شورة وا�شفل منها كلمة 

مميز.  بخط   Bergamasco
ال�ش��راطات :

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18  يوليو 2017 العدد 12073

منوذج اإعالن بالن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : كرك تامي كافية

Karak Time : طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :253578     بتاريخ : 2016/5/14
با�ش������م :كرك تامي كافية

وعنوانه:دبي المارات العربية املتحدة - هاتف:042588844 - فاك�س:042589977
�شندوق الربيد:99927 دبي

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 خدمات توفري الطعمة وامل�شروبات ، اليواء املوؤقت ، املطاعم . 
مطاعم اخلدمة الذاتية ، الفنادق ، الكافترييات ، التزويد بالطعام وال�شراب ، خدمات احلانات )البارات( ، مطاعم 
اخلدمة الذاتية ، مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة ، اماكن اقامة ال�شياح ، الفنادق ال�شغرية )املوتيالت( ، املقاهي 
، املطاعم املوؤقتة او املتنقلة )الكانتينات( ، التزويد بالطعام وال�شراب ، بيوت العتكاف ، مطاعم تقدمي الوجبات 

اخلفيفة ، تاجري اأجهزة الطهي ، تاجري املباين املتنقلة وغريها يف الفئة 43. 
اي�شا  الالتيني  باحلروف  مبتكرة  بطريقة  مكتوبة   Karak Time كلمتني  عن  عبارة  العالمة:هي  و�شف 
هناك �شورة لكوب ال�شاي اي�شا هناك �شورة لكوب ال�شاي وينظر كل هذه داخل دائرة امل�شنوع من اخلط الخ�شر 

على مربع بني اي�شا هناك نوعان من اخلطوط املنحنية من اللون الخ�شر حتت هذه الدائرة. 
ال�ش��راطات :

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18  يوليو 2017 العدد 12073

منوذج اإعالن بالن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : ب�شت كوالتي للتجارة العامة �س.ذ.م.م

DOOM DOOM : طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :255416     بتاريخ : 2016/6/20
با�ش������م :ب�شت كوالتي للتجارة العامة �س.ذ.م.م

 21584 الربيد:  �شندوق   042726846 فاك�س:   042726668 هاتف:  املتحدة  العربية  الم��ارات  وعنوانه:دبي 
امييل malik_s187@yahoo.com دبي

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:32 البرية )�شراب ال�شعري( واملياه املعدنية والغازية وغريها 
وم�شتح�شرات  �شراب  الفواكه  وع�شائر  الفواكه  من  م�شتخل�شة  م�شروبات  الكحولية  غري  امل�شروبات  من 

اخرى لعمل امل�شروبات ومنتجات اخرى يف الفئة 32. 
و�شف العالمة:هي عبارة عن كلمتني DOOM DOOM مكتوب بطريقة مبتكرة باحلروف الاليتني 

باللون ال�شود على خلفية بي�شاء. 
ال�ش��راطات :

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18  يوليو 2017 العدد 12073

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/724  ا�ستئناف عمايل    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- الريامي للمواد العازلة �س.ذ.م.م  جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف / با�شم رمزي لبيب امني  قد ا�شتاأنف/ احلكم 
ال�شادر بالدعوى رقم 2016/8517 عمايل جزئي بتاريخ:2017/4/12     

وحددت لها جل�شه يوم الحد  املوافق 2017/8/13 ال�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1598  مدين جزئي
القامة مبا  ع��واد عبدالوهاب جمهول حمل  املدعي عليه / 1- هاين لطفي  اىل 
الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد  ال�شديق عبده  ع��ادل عبدالقادر  املدعي/  ان 
والفائدة  دره��م   )219232.32( او  امريكي(  دولر   59574( وق��دره  مببلغ  املطالبة 
وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف.  وح���ددت لها جل�شة ي��وم الث��ن��ني   امل��واف��ق  2017/7/24   
ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2167  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- دين مارك �شام�شون كاداجنان  جمهول حمل القامة 

ال��دع��وى ومو�شوعها  اأق���ام عليك  ق��د  امل��دع��ي/ ج��ومي��ار جاتوتيو   ان  مب��ا 

يوم   جل�شة  لها  وح���ددت  وامل�����ش��اري��ف.  وال��ر���ش��وم  �شريك  ب��اخ��راج  املطالبة 

الثالثاء املوافق  2017/8/1   ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.12 لذا 

فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.

رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2244  جتاري جزئي
ال��ع��ام��ري  جم��ه��ول حمل  اب��راه��ي��م  امل��دع��ي عليه / 1- اح��م��د العبد عمر  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها  ان املدعي/ برونوين باتني  قد  القامة مبا 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )40000( درهم والر�شوم وامل�شاريف 
احلا�شل يف:2015/8/20  ال�شتحقاق  تاريخ  9% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة 
 Ch 1.C.14 يوم  الحد املوافق  2017/7/30   ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1350  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- جا�شم حممد ح�شن عبداهلل احل��اج  جمهول حمل القامة 
ال�شيد خلف  الول )فرع دبي( وميثله:عبا�س مهدي  املدعي/ بنك اخلليج  ان  مبا 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ  الطاهري  قد 
والفائدة  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  دره���م   )1733657.63( وق���دره 
ال�شداد  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من  �شنويا   %10.75 بواقع  التفاقية  القانونية 
التام. وحددت لها جل�شة يوم  الربعاء املوافق  2017/8/2   ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1146  جتاري كلي

���ش��ه��دادي  جم��ه��ول حم��ل القامة  اب��راه��ي��م يو�شف  اىل امل��دع��ي عليه / 1- ف��اخ��ر 
مبا ان املدعي/ بنك اخلليج الول )فرع دبي( وميثله:عبا�س مهدي ال�شيد خلف 
الطاهري  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
والفائدة  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  دره���م   )1220905.64( وق���دره 
ال�شداد  الدعوى وحتى  تاريخ رفع  �شنويا من  بواقع %10.75  التفاقية  القانونية 
التام. وحددت لها جل�شة يوم  الثنني املوافق 2017/7/24 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2164  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- حممد اعجاز علي �شاه جان  جمهول حمل القامة مبا 
ال��دع��وى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد  احمد   �شفيق  �شفيق  نعمان  امل��دع��ي/  ان 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )13000( درهم والر�شوم وامل�شاريف 
يوم   لها جل�شة  وح��ددت  التام.  ال�شداد  املطالبة وحتى  تاريخ  والفائدة 9% من 
لذا   Ch 1.C.13 بالقاعة  �س   8.30 ال�شاعة   2017/8/1 املوافق  الثالثاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ، علما بان 

مت احالة الدعوى اىل املحكمة.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/154  جتاري كلي 
اىل املحكوم عليه/1- روبا�شت للمقاولت دبي �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/3/15  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�شالح/�شتار وود لل�شناعات �س.ذ.م.م بحكمت املحكمة بالت�شديق على حكم التحكيم 
ب��ت��اري��خ:2016/8/21 من املحكم املفرد -  رق��م:1025 ل�شنة 2016 جتاري كلي ال�شادر 
الف  ومبلغ  بامل�شروفات  عليها  املدعي  والزمت  الطالباين  حبيب  عبدالقادر  �شوارة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
ال�شيخ  ال�شمو  با�شم �شاحب  التايل لن�شر هذا الع��الن �شدر  اليوم  اعتبارا من  يوما 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدعوى رقم 2017/152  جتاري كلي 
اىل املحكوم عليه/1- روبا�شت للمقاولت دبي �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/3/15  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�شالح/�شتار وود لل�شناعات �س.ذ.م.م بحكمت املحكمة بالت�شديق على حكم التحكيم 
ب��ت��اري��خ:2015/8/18 من املحكم الفرد -  رق��م:1027 ل�شنة 2015 جتاري كلي ال�شادر 
كمال عدنان مل�س والزمت املدعي عليها بامل�شروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

 يف  الدعوى 2017/1832  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-رويال خلف للمقاولت جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ نيو تارجت للخدمات الفنية �س.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى 
والر�شوم  دره��م   32.832 وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  ال��زام  ومو�شوعها 
و�شمول  التام  ال�شداد  وحتى   2016 مايو  من   %9 والفائده  وامل�شاريف 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .  وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 
مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �س   8.30 ال�شاعة   2017/8/9
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/3928   

املنذرة : اآر ات�س يف انرنا�شيونال جرنال تريدينغ - �س م ح - ال�شارقة 
املنذر اليها : �شركة اخلليج البحرية لل�شيانة واخلدمات املالحية - دبي - ذ م م 

)جيمو�س - دبي ( )جمهول حمل القامة( 
املو�شوع / انذار وتكليف قانوين بالوفاء مببلغ 2.553.018 درهم 
)مليونني وخم�شمائة وثالثة وثالثون الف وثمانية ع�شر درهم( 

وثالثة  وخم�شمائة  )مليونني  دره��م   2.533.018 مببلغ   للمنذر  الوفاء  ب�شرعة  ننذركم  فننا  وعليه 
وثالثون الف وثمانية ع�شر دره��م( املر�شد يف ذمتكم ل�شالح املنذرة ، وذلك خالل خم�شة ايام من 
تاريخه ، ويف حال امتناعكم فننا �شنقوم باتخاذ الجراءات القانونية قبلكم واللجوء اىل اجلهات املعنية 

والق�شاء للمطالبة بالزامكم ب�شداد ذلك املبلغ ، مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى.   
  الكاتب العدل

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03782/2017 / جتاري 
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/03916/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

 اىل املنفذ �شده : ابو حممد ا�شماعيل للتجارة العامة - �س ذ م م - جمهول حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : فايقه عبدالغفور �شعيدي 

                        وطاهره عبدالغفور حممد ، ومها عبدالغفور �شعيدي    
ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:

1- الزام املنفذ �شدها ب�شجاد بدل ما ي�شتجد من قيمة ايجار يه من تاريخ 2017/4/26 
حتى تاريخ الخالء الفعلي بواقع 264000 درهم اجره �شنوية 

2- الزام املنفذ �شدها اخالء املوؤجور 
3- الزام املنفذ �شدها ب�شداد مبلغ وقدره 84333 درهم كقيمة ايجارية للفرة من تاريخ 
تاريخ 2017/4/26 حتى  ايجار من  ي�شتجد من بدل  2017/1/1 حتى 2017/4/25 وما 
تاريخ الخالء الفعلي بواقع مبلغ وقدره 264000 كاأجرة �شنوية مع الزام املنفذ �شدها 

بت�شليم براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي 
4- الزام املنفذ �شدها ب�شداد مبلغ وقدره 90000 درهم قيمة ال�شيك املرجتع  

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

املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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•• اأبوظبي-الفجر:

اجتمع وفد من جامعة اأبوظبي فرع دبي مع ممثلني 
من اإدارة رعاية وتاأهيل اأ�شحاب الهمم بوزارة تنمية 
امل�شرك  والتن�شيق  التعاون  اآف��اق  لبحث  املجتمع 
العلمي،  والبحث  التعليم  جمال  يف  الطرفني  بني 
يف  العاملة  ال��ك��وادر  تطوير  اح��ت��ي��اج��ات  يلبي  مب��ا 
ميدان الإعاقة لتنا�شب اأف�شل التطورات التعليمية 

والتنمية املهنية على م�شتوى العامل.
اإبراهيم  ال��دك��ت��ور  ب��رئ��ا���ش��ة  وق����دم وف���د اجل��ام��ع��ة 
�شيداوي مدير حرم جامعة اأبوظبي يف دبي �شرحاً 
م��ف�����ش��اًل خ���الل الج��ت��م��اع ع��ن خم��ت��ل��ف الربامج 
البكالوريو�س  يف  اجلامعة  تطرحها  التي  العلمية 
اجلامعة  حر�س  م��وؤك��داً  وال��دك��ت��وراه،  واملاج�شتري 
ع��ل��ى ط���رح ب���رام���ج ع��ل��م��ي��ة ت���واك���ب اأرق�����ى املعايري 
الربوية  ال�����ك�����وادر  ت���اأه���ي���ل  جم�����ال  يف  ال���ع���امل���ي���ة 
والإعاقة  اخلا�شة  الربية  جم��ال  يف  املتخ�ش�شة 
القيادية،  امل��ن��ا���ش��ب  ل��ت��ويل  واإع���داده���ا  ع���ام  ب�شكل 
وذلك من خالل طرح اجلامعة لربنامج املاج�شتري 
يف القيادة الربوية، وماج�شتري العلوم يف الربية 
الدرا�شات  دب��ل��وم  ب��رام��ج  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  اخل��ا���ش��ة، 

العليا املهني يف التدري�س والتي مت تطويرها ب�شكل 
جمالت  يف  املجتمع  تنمية  وزارة  مبوظفي  خا�س 

التوحد والتدخل املبكر.
من جانبها اأكدت وفاء حمد بن �شليمان مدير اإدارة 
تهيئة  �شرورة  على  الهمم  اأ�شحاب  وتاأهيل  رعاية 
اأ�شحاب  لتنا�شب  اجلامعة  يف  واخل��دم��ات  امل��راف��ق 
الهمم وت�شهيل و�شولهم اإىل املرافق ب�شهولة وي�شر 
اأ�شوة بالآخرين، وذلك وفق املعايري الدولية، ومبا 

ين�شجم مع �شيا�شة متكني اأ�شحاب الهمم التي مت 
اإطالقها موؤخراً. 

برامج  لتطوير  ملحة  ح��اج��ة  ه��ن��اك  اأن  م�شيفة 
درا�شة اأكادميية تراعي يف بنيتها وموادها احتياجات 
مقرراتها  تكون  بحيث  الربوية،  الهمم  اأ�شحاب 
ت�شجيعاً  ي�����ش��ك��ل  ل��ل��ج��م��ي��ع، مب���ا  ال���و����ش���ول  ���ش��ه��ل��ة 
ال��ه��م��م ل��الل��ت��ح��اق مب��وؤ���ش�����ش��ات التعليم  لأ���ش��ح��اب 
القانون الحت��ادي يف  ال��ذي ين�شجم  الأم��ر  العايل 

الأ�شخا�س  حقوق  واتفاقية  املعاقني  حقوق  ���ش��اأن 
ذوي الإعاقة. واأثمر الجتماع عن اتفاق الطرفني 
على فتح باب املزيد من التعاون من خالل ت�شليط 
ال��ت��ي تطرحها  ال�����ش��وء على ال��ربام��ج الأك��ادمي��ي��ة 
ف�شاًل  الهمم،  اأ�شحاب  مراكز  يف  وذل��ك  اجلامعة، 
عن العمل على تد�شني م�شروعات بحثية م�شركة 
�شاأنها  من  علمية  وم��وؤمت��رات  اأكادميية  وفعاليات 
والرتقاء  الهمم،  اأ�شحاب  وتعليم  تاأهيل  تطوير 
اأ�شحاب  دم��ج  اإىل  �شعياً  لهم،  املقدمة  باخلدمات 
كاأفراد فاعلني يف  الهمم وال�شتفادة من طاقاتهم 

املجتمع.
ويذكر اأن وزارة تنمية املجتمع وجامعة اأبوظبي قد 
وقعتا موؤخراً مذكرة تقاهم تت�شمن ت�شميم برامج 
دبلوم مهني يف تخ�ش�شات التوحد والتدخل املبكر 
تاأهيل  م��راك��ز  يف  ال��ع��ام��الت  امل��واط��ن��ات  للمعلمات 
املواطنة  ال���ك���وادر  تنمية  ب��ه��دف  ال��ه��م��م،  اأ���ش��ح��اب 
واحليوية  الدقيقة  التخ�ش�شات  ه��ذه  يف  العاملة 
وال���ت���ي ت��ع��ن��ى ب��ت��ع��ل��ي��م وت���اأه���ي���ل اأ����ش���ح���اب الهمم 
والأطفال ذوي التاأخر النمائي، وهو ما ي�شد نق�شاً 
الدولة  يف  الخت�شا�شات  ه��ذه  ملثل  ملحة  وحاجة 

واملنطقة.

طرق دبي تطبق نظام �لفح�ش �لطبي �ل�صنوي 
لفئة �ل�صائق �ل�صخ�صي �أول �أغ�صط�ش

�لإمار�ت ملتالزمة د�ون تت�صلم تربعا ماليا من نادي دبي للجولف يف �إطار عام �خلري

•• دبي -وام:

تبداأ هيئة الطرق واملوا�شالت بدبي تطبيق الفح�س الطبي ال�شنوي 
لفئة “ال�شائق ال�شخ�شي” �شواء لدى الأ�شخا�س اأو العائالت اعتبارا 
�شائقي  على  مقت�شرا  ك��ان  اأن  بعد  املقبل  اأغ�شط�س  م��ن  الأول  م��ن 
اإطار  يف  ذل��ك  ياأتي   . الأج��رة  ومركبات  واخلفيفة  الثقيلة  ال�شاحنات 
اأفراد  �شالمة  و�شمان  املرورية  ال�شالمة  م�شتوى  لرفع  الهيئة  �شعي 
الأ�شر عرب التاأكد من احلالة ال�شحية لل�شائق �شنويا.  واأو�شح جمال 
بالهيئة  الرخي�س  مبوؤ�ش�شة  ال�شائقني  ترخي�س  اإدارة  مدير  ال�شادة 

اأنه �شبق للهيئة اأن طبقت من قبل ا�شراط الفح�س الطبي ال�شنوي 
املهنة  مزاولة  ت�شريح  على  للح�شول  املهنيني  ال�شائقني  جميع  على 
ال�شائق  فئة  اإدراج  اأن��ه مت  اإىل  . منوها  امل��رور الحت��ادي  لقانون  وفقا 
اخلا�س �شمن هذا الإطار بدءا من الأول من �شهر اأغ�شط�س بعد اأن 
كان الفح�س الطبي يتم ح�شب موعد انتهاء �شالحية رخ�شة ال�شياقة 
وهي 10 �شنوات . ولفت ال�شادة اىل اأن الفح�س يتم عرب امل�شت�شفيات 
املهني  ال�شائق  ت�شريح  واأن  الهيئة  ِقبل  من  املعتمدة  الطبية  واملراكز 
الالزمة  الطبية  الفحو�شات  برنامج  اجتيازه  على  دليل  مبثابة  يعد 

بنجاح وخلوه من الأمرا�س التي مت حتديدها يف النظام املروري .

•• دبي -وام: 

تربعا  داون  ملتالزمة  الإم���ارات  جمعية  ت�شلمت 
من  املختلفة  وفعالياتها  اأن�شطتها  لدعم  ماليا 
الداعم  ال�شريك  واليخوت  للجولف  دب��ي  ن��ادي 
لها منذ �شنوات يف ترجمة وا�شحة لدوره الفاعل 
التربع  ي��اأت��ي  املجتمعية.  امل�����ش��وؤول��ي��ة  ت��ع��زي��ز  يف 
والنادي  اجلمعية  ب��ني  امل�شتمر  ال��ت��ع��اون  ث��م��رة 
ور�شالة  اأه���داف  حتقيق  يف  للم�شاهمة  وي��ه��دف 
اجل��م��ع��ي��ة ون�����ش��ر ال��وع��ي ب��اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م من 
بالدولة وتطوير اخلدمات  داون  ذوي متالزمة 
حممد  عيد  �شعادة  واأك��د  لهم.  املقدمة  النوعية 

ثاين حارب رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية اأهمية 
باتت  التي  بدبي  العمل  قطاعات  م��ع  ال�شراكة 
داعمة للجمعية يف م�شريتها واأ�شاف اإن العديد 
تقدمي  بداأت  املجتمعية  املوؤ�ش�شات واجلهات  من 
الهمم ما ي�شنع فارقا ينعك�س  الدعم لأ�شحاب 

ايجابا على اخلدمات املقدمة لأ�شحاب الهمم .
النادي  م��ن��ون مم��ث��ل  ع��ب��داهلل  اأ����ش���اد  م��ن جهته 
بجهود جمعية الإمارات ملتالزمة داون يف حتقيق 
وحترير  داون  م��ت��الزم��ة  ل����ذوي  اأف�����ش��ل  ح��ي��اة 
ق���درات���ه���م ال��ك��ام��ن��ة ومت��ك��ي��ن��ه��م ودجم���ه���م على 
امل�شتويات كافة من خالل خدمات نوعية مميزة 

مبعايري جودة عالية امل�شتوى.

•• اأبوظبي –الفجر:

املنظمة  ال���ع���ل���ي���ا  ال���ل���ج���ن���ة  اأع���ل���ن���ت 
ثقايف”  “�شيف  الوطني  للربنامج 
وتنمية  الثقافة  وزارة  تنظمه  الذي 
امل��ع��رف��ة حت��ت رع��اي��ة م��ع��ايل ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان وزير  اآل  ب��ن م��ب��ارك  ن��ه��ي��ان 
وامل�شتمر  امل��ع��رف��ة  وتنمية  الثقافة 
القادم،  اأغ�����ش��ط�����س  م���ن   10 ح��ت��ى 
املواهب  لختيار  جلنة  ت�شكيل  ع��ن 
امل�شاركة  اجل��دي��دة  ال��واع��دة  ال�شابة 
ثقايف”  “�شيف  ب��رن��ام��ج  دورات  يف 
الفنية من م�شرح  املجالت  �شتى  يف 
واأدب  ب�����ش��ري��ة  وم��و���ش��ي��ق��ى وف���ن���ون 
الفنانني  م����ن  ع������دد  م����ن  م���ك���ون���ة 
بدولة  وامل��ت��خ�����ش�����ش��ني  والأدب�����������اء 
اأن تبداأ  الإم��ارات كاًل مبجاله على 
اللجنة جولتها بداية من الأ�شبوع 

القادم.
 واأو�شح يا�شر القرقاوي مدير اإدارة 
الثقافة  ب��وزارة  الثقافية  الفعاليات 
جلنة  ت�شكيل  اأن  امل��ع��رف��ة  وت��ن��م��ي��ة 

يهدف  واملتخ�ش�شني  الفنانني  من 
ال�شابة  املواهب  اإىل البحث واختيار 
امل�شاركني يف الربنامج الوطني  من 
قبل  من  لدعمهم  ثقايف”  “�شيف 
ل�شخ  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة 
املزيد من الطاقات اجلديدة لإثراء 
احلركة الفنية الإماراتية ب�شكل عام 
واإعطائهم الفر�شة للظهور واثبات 
يف  الفنية  املجالت  كافة  يف  الوجود 
امل�شرح واملو�شيقى والفنون الب�شرية 

والأدب. 
واأو�شح القرقاوي اأن جلنة الختيار 
امل�شكلة �شتقوم بجولت تفقدية على 
املنت�شرة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل���راك���ز  ج��م��ي��ع 
وامل�شاركة  ال���دول���ة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
م�شتقل  ب�شكل  وذل���ك  ال��ربن��ام��ج  يف 
ال�شابة  امل��واه��ب  مل�شاهدة  وم��ف��اج��ئ 
كمرحلة اأولية من عملية الختيار، 
جميع  واخ��ت��ي��ار  بتقييم  �شتقوم  ث��م 
الفنية  املر�شحني يف جميع املجالت 
ال��ت��ي ي��ن��ظ��م ل��ه��ا ال��ربن��ام��ج دورات 
وتقدمي  منهم  امل��وه��وب��ني  وان��ت��ق��اء 

للربنامج  امل��ن��ظ��م��ة  ل��ل��ج��ن��ة  ق��ائ��م��ة 
ودعمهم  عليهم  للركيز  باأ�شمائهم 

بعد انتهاء فرة الربنامج.
اأع�شاء  اأن  اإىل  ال���ق���رق���اوي  ول��ف��ت 
و�شعت  ت�شكيلها  مت  ال��ت��ي  ال��ل��ج��ن��ة 
لكت�شاف  امل��ع��اي��ري  م���ن  جم��م��وع��ة 
بجميع  امل�����واه�����ب  ك����اف����ة  وت���ن���م���ي���ة 
وامل�شاركة  املنت�شبة  العمرية  املراحل 
تركز  ح���ي���ث  ثقايف”  “�شيف  يف 
ع���ل���ى من  الخ����ت����ي����ار  ال���ل���ج���ن���ة يف 
ق����درات وم���ه���ارات متميزة  مي��ل��ك��ون 
التميز  اىل  ب���الإ����ش���اف���ة  وم���ب���دع���ة، 
الفني الذى لي�س هو املعيار الوحيد 
الطالب  وبناتنا  لأبنائنا  ت�شجيعاً 
اأق�شى  يبذلوا  اأن  على  والطالبات 
ج��ه��وده��م وي��ت��ن��اف�����ش��وا ف��ي��م��ا بينهم 
من اأجل اظهار حجم مواهبهم التي 
كافة  لهم  وت�شخر  ال���وزارة،  ترعاها 

الإمكانيات والت�شهيالت.
وقال القرقاوي اأن ال�شباب الإماراتي 
يتمتع بالكثري من الطاقات واملوهبة 
لذا كانت روؤية وا�شراتيجية الوزارة 

ب��رن��ام��ج وط��ن��ي ي�شتثمر  يف اط���الق 
ت��ل��ك ال���ط���اق���ات ل��ي�����س ف��ق��ط خالل 
ال���ف���رة ال�����ش��ي��ف��ي��ة واإمن�����ا ي��ت��م من 
خالله اكت�شاف املبدعني واملوهوبني 
حتى  م�شتمر  ب�شكل  ودعمهم  منهم 
للعامل  ليقدمهم  موهبتهم  يثقل 
كمبدعني  ف���ق���ط  حم���ل���ي���ا  ول���ي�������س 
الربنامج  اأن  ���ش��ك  ول  حم��رف��ني، 
اأوق����ات  ت��ن��ظ��ي��م  ي�شتطيع  ال��وط��ن��ي 
ال�شباب والطالب وتربز مهاراتهم، 
يكون  اأن  متمنني  قدراتهم،  وتدعم 
هوؤلء املُبدعني مثال لباقي ال�شباب، 
يحذون حذوهم يف الإبداع وتطوير 
واإبرازها، من خالل �شيف  املهارات 

ثقايف.
الدورات  جميع  اأن  القرقاوي  واأك��د 
العمل والفعاليات  الرئي�شية وور�س 
والرحالت التعليمية التي تقام على 
ه��ام�����س ف��ع��ال��ي��ات ال��ربن��ام��ج تهدف 
اإىل توفري املناخ املنا�شب ل�شتقطاب 
ال�شباب وتوفري البيئة اجلاذبة لهم 
جديدة  وق��درات  مهارات  واإك�شابهم 

مواهب  من  لديهم  ما  اكت�شاف  مع 
حقيقية غري مكت�شفة

ج����دول  اأن  ال����ق����رق����اوي  واأ������ش�����اف   
الفعاليات هذا الأ�شبوع مع ا�شتمرار 
ي�شم  الرئي�شية  التعليمية  ال��دورات 
برامج متنوعة بني الرفيه واملتعة 
منهج   خ��الل  من  العلمية  والفائدة 
من  �شريحة  اأك���رب  لح��ت��واء  مبتكر 
الأ�شيلة  ال��ق��ي��م  ل��ر���ش��ي��خ  ال�����ش��ب��اب 
الوطنية،  ال��ه��وي��ة  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ 
وا�شتثمار  واع متكامل  واإع��داد جيل 
الأن�شطة  خ�����الل  م����ن  م���واه���ب���ه���م 
ال���ث���ق���اف���ي���ة وال���ف���ن���ي���ة وال�����������دورات 
ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ه��ادف��ة وور�����س العمل 
التي ت�شهم بدورها يف اإثراء النواحي 

الذهنية والنف�شية لدى الطالب.
العليا  اللجنة  اأن  القرقاوي  وك�شف 
اأعدت جدوًل  لربنامج �شيف ثقايف 
خالل  امليدانية  ال��زي��ارات  من  لعدد 
املراكز  لبع�س  ال��ق��ادم��ة  الأ���ش��اب��ي��ع 
�شري  من  التاأكد  اأج��ل  من  الثقافية 
العمل ب�شكل جيد ومتابعة الأن�شطة  

كما هو مدرج بجدول الفعاليات.
ترفيهية  ورحالت  متنوعة  فعاليات 

وثقافية مبركز الظفرة
وعلى �شعيد مت�شل �شهدت فعاليات 
باملركز  املقامة  ثقايف  برنامج �شيف 
زاي����د يف منطقة  ال��ث��ق��ايف مب��دي��ن��ة 
الثقافة  ل�������وزارة  ال���ت���اب���ع  ال���ظ���ف���رة 
اإق�����ب�����ال كبري  امل����ع����رف����ة،  وت���ن���م���ي���ة 
املوهبني  وال�����ش��ب��اب  الأط����ف����ال  م���ن 
املتنوعة  ال��ربام��ج  م��ن  ل��ال���ش��ت��ف��ادة 
يقدمها  ال��ت��ي  املختلفة  والأن�����ش��ط��ة 
متخ�ش�شني  ا����ش���راف  حت��ت  امل��رك��ز 
يقدمها  التي  الثقافية  امل��ج��الت  يف 
املركز، حيث نظم ور�شة عمل فرعية 
مع  بالتعاون  ث��ق��ايف  �شيف  ل��ط��الب 
�شرطة  امل����خ����درات مب���دي���ري���ة  ف����رع 
اأكرث  فيها  ���ش��ارك  ال��ظ��ف��رة  منطقة 
املركز  م��ن  وطالبة  طالب   55 م��ن 
�شالح  اأول  امل�����الزم  خ��الل��ه��ا  وق����دم 
عن  مب�شطاً  �شرحاً  احل��م��ادي  ربيع 
املعلومات  واأه���م  امل��خ��درات  خم��اط��ر 
الطالب  اإليها  ينتبه  اأن  يجب  التي 

اأنواع  ح��ول  العمرية  الفئة  تلك  يف 
امل�����خ�����درات وامل���خ���اط���ر ال���ت���ي يجب 
تلك  وكيفية مواجهة  البتعاد عنها 
املخدرات والتوعية ب�شرورة البتعاد 
مع  والتوا�شل  ال�شوء  اأ�شدقاء  عن 
يرونه  ما  بكل  واإبالغهم  الوالدين 
واملجتمع  ال��ف��رد  على  خطر  ي�شكل 
ك���م���ا ن���ظ���م ور�����ش����ة ح�����ول اجل���رائ���م 
مع  بالتعاون  الإلكرونية  الأمنية 
بالإ�شافة  الجتماعي  الدعم  مركز 
لرحلة اإىل يا�س ووتر وورلد بجزيرة 
يا�س للبنات واأخرى للبنني جلزيرة 

ال�شمالية باأبوظبي.
واأو����ش���ح ك���ردو����س ال��ع��ام��ري مدير 
مركز الظفرة الثقايف التابع لوزارة 
برنامج  اأن  املعرفة  وتنمية  الثقافة 
ي��ت��م تقدميه  ال�����ذي  ث���ق���ايف  ���ش��ي��ف 
الفئة  يف  املنطقة  وطالبات  لطالب 
دورات  يت�شمن  امل�شتهدفة  العمرية 
الفنون  يف  متخ�ش�شة  عمل  وور���س 
والفنون  وامل���و����ش���ي���ق���ى  امل�����ش��رح��ي��ة 
ال��ب�����ش��ري��ة وال���ك���ت���اب���ة الإب���داع���ي���ة، 

ي���دي���ره���ا جم���م���وع���ة م���ت���م���ي���زة من 
والفنانني  واملتخ�ش�شني  اخل���رباء 
الثقافة  وزارة  و�شتمنح  والأدب������اء، 
جوائز قيمة للمتميزين يف املجالت 
الأربعة التي ي�شملها برنامج “�شيف 

ثقايف«.
امل��رك��ز �شهد  اأن  ال��ع��ام��ري  واأ����ش���اف 
براجمه  يف  للم�شاركة  كبريا  اقبال 
وي���ح���ر����س جميع  اجل���ن�������ش���ني  م����ن 
امل�������ش���ارك���ني ع���ل���ى ال����ش���ت���ف���ادة من 
املقدمة  وال����ور�����س  ال���ربام���ج  ك���اف���ة 
باأ�شلوب  تقدميها  يتم  والتي  اإليهم 
واملتعة  والثقافة  العلم  ب��ني  يجمع 
واملبادئ  القيم  لر�شيخ  وال��رف��ي��ه 
يف نفو�س الطالب وك�شفت الدورات 
خالل  تقدميها  مت  ال��ت��ي  وال���ور����س 
مبدعة  كفاءات  عن  املا�شية  الفرة 
امل����ج����الت  وم����وه����وب����ة يف خم���ت���ل���ف 
لها  ي��ك��ون  اأن  ميكن  وال��ت��ي  املقدمة 
اكت�شافها  مت  م��ا  اإذا  كبري  م�شتقبل 
على  وت�شجيعها  موهبتها  و���ش��ق��ل 

الهتمام مبوهبتها .

••  اأبوظبي –الفجر:

 اأكدت  حنان ال�شهالوي مدير مكتب 
العامة  بالهيئة  احل��ك��وم��ي  الت�����ش��ال 
الجتماعية  وال��ت��اأم��ي��ن��ات  للمعا�شات 
ي��ع��د من  امل��ع��ا���ش��ات  اأن ق���ان���ون  ع��ل��ى 
امل�شهود لها مبراعاة حقوق  القوانني 
املراأة واملحافظة عليها، بل ومتييزها 
احلالت  بع�س  يف  الرجل  عن  اأحياناً 
ال��واردة بقانون املعا�شات مبا يتنا�شب 
مع اأدوارها املختلفة يف خدمة املجتمع 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف م�شرية  ل��ه��ا  ومت��ك��ي��ن��اً 
الإم���ارات  ب��دول��ة  امل�شتدامة  التنمية 

العربية املتحدة.
الحتادي  املعا�شات  قانون  اإن  وقالت 

المتيازات  م��ن  ال��ع��دي��د  امل����راأة  مينح 
منها حق �شراء 10 �شنوات مدة خدمة 
اعتبارية) افرا�شية( لتح�شني ن�شبة 
امل��ع��ا���س ال��ت��ق��اع��دي،  يف ح��ني ي�شمح 
ل��ل��رج��ل ب�����ش��راء 5 ���ش��ن��وات ف��ق��ط، اإذ 
ت�شتطيع املراأة حت�شني معا�شها بن�شبة 
%20 ، بينما باإمكان الرجل حت�شني 
وهي   ،10% مب��ق��دار  معا�شه  ن�شبة 
بافرا�س  للمراأة  امل�شرع  اأقرها  ميزة 
بينها  حت���ول  ق��د  ال��ت��ي  الأدوار  ت��ع��دد 
وبني ال�شتمرار يف العمل ملدد توازي 
الرجال.  بع�س  يق�شيها  ال��ت��ي  امل���دد 
القاعدة  اأن  اإىل  ال�����ش��ه��الوي  ول��ف��ت��ت 
يجوز  ل  اأن������ه  ال���ق���ان���ون  يف  ال���ع���ام���ة 
من  اأك����رث  ب��ني  اجل��م��ع  للم�شتحقني 

معا�س اأو اأكرث من ن�شيب من الهيئة، 
حيث ي�شرف يف هذه احلالة الن�شيب 
ا�شتثنى  القانون  لكن  منهما،  الأك��رب 
م���ن ه����ذه احل���ال���ة الأرم�����ل�����ة، و�شمح 
ل��ه��ا ب��اجل��م��ع ب��ني رات��ب��ه��ا م��ن عملها 

وكذلك  زوجها،  معا�س  من  ون�شيبها 
بني معا�شها ب�شفتها ال�شخ�شية وبني 

ن�شيبها يف معا�س زوجها.
واأو����ش���ح���ت اأن����ه ع��ل��ى ع��ك�����س م���ا يثار 
امل��راأة يجري توزيعه على  فاإن معا�س 
امل�شتحقني �شاأنها بذلك �شاأن الرجل، 
توزيع  يف  ال���ق���ان���ون  ي�������ش���اوي  ح���ي���ث 
امل�شتحقني  ع��ل��ى  ال��ت��ق��اع��دي  امل��ع��ا���س 
م��ن ال��ورث��ة ���ش��واء ك��ان امل��ت��وف��ى ذكراً 
اأن���ه ع��ن��د وفاة  اإىل  اأن��ث��ى، م�����ش��رية  اأو 
الولد  ياأخذ  املعا�س  �شاحبة  الزوجة 
ح�شة من معا�شها يف حال كان عمره 
21 ع��ام��اً حتى بلوغه هذه  اأق��ل م��ن 
حتى  ال�شرف  ي�شتمر  اأن  على  ال�شن 
طالباً  ك��ان  اإذا  ال�شن  ه��ذه  بلوغه  مع 

اأو عاجزا عن الك�شب، وت�شرف البنت 
والدتها  اأو  اأبيها  معا�شها  من  ح�شة 
م��ا دام���ت غ��ري م��ت��زوج��ة )مطلقة – 
اأو  بزواجها  وتوقف  – عزباء(  اأرملة 
اأو  ُطلقت  م��ا  اإذا  اإل��ي��ه��ا  وت��ع��اد  عملها 
ترملت ومل تكن ملتحقة بعمل، بينما 
يف  املعا�س  من  ن�شيباً  ال��زوج  ي�شتحق 
تاأثراً  الك�شب؛  ع��ن  ع��اج��زاً  ك��ان  ح��ال 
باأحكام ال�شريعة الإ�شالمية ال�شمحة 
على  بالإعالة  امل���راأة  حق  تعطي  التي 
زوجها ل العك�س وتبقى حقوق الأبناء 

حمفوظة بهذه احلالة.
القانون  اإن  ال�����ش��ه��الوي  واأ����ش���اف���ت 
عندما ق�شى باإعادة �شرف ن�شيب كل 
املوقوف  باملعا�س  والأخ���ت  البنت  من 

اأو اللتحاق بالعمل يف  ال��زواج  ب�شبب 
ح���الت ال��ط��الق وت���رك ال��ع��م��ل، ذهب 
اأن��ه يف  اأق��ر  اأبعد من ذل��ك حينما  اإىل 
حال ترملت اأو طلقت البنت اأو الأخت 
ومل  الأم  اأو  الأب  وف����اة  ب��ع��د  الأم  اأو 
يتم  معا�س  اأو  رات���ب  منهم  لأي  يكن 
الهيئة  خزينة  م��ن  ح�شة  ا�شتحداث 

امل�شتحقني  بح�ش�س  الإخ����الل  دون 
الآخرين.

 واأ�شارت اإىل اإن قانون املعا�شات يوزع 
املعا�س على امل�شتحقني من الأبناء من 
البنت  فح�شة  بالت�شاوي،  اجلن�شني 
ح�شة  مثل  اأمها  اأو  اأبيها  معا�س  من 
الولد  ب���ني  ذل���ك  ف���رق يف  اأخ��ي��ه��ا، ل 

لي�س  التقاعدي  املعا�س  لأن  والبنت، 
ي��وزع ح�شب حالة  واإمن��ا  اإرث��ا �شرعياً 
املعا�س  �شاحب  ورث��ة  من  امل�شتحقني 
الهيئة يف  روؤي���ة  يف حياته مب��ا يحقق 
نظام معا�شات رائد ومتميز وم�شتدام 
التقاعدية  امل��م��ار���ش��ات  لأف�شل  وف��ق��اً 

العاملية. 

عقب انتظام امل�صاركني يف دورات الربنامج 

»�لثقافة« ت�صكل جلنة متخ�ص�صة لختيار �ملو�هب من منت�صبي »�صيف ثقايف«  لرعايتهم

املعا�صات: قانون املعا�صات الحتادي الأف�صل يف مراعاة حقوق املراأة

�ملر�أة �لأكرث ��صتفادة من �ملنافع و�لمتياز�ت يف قانون �ملعا�صات و�لتو�زن بني �جلن�صني مييل ل�صاحلها 
توزيع املعا�ض على امل�صتحقني من الورثة ل يختلف �صواء كان املتوفى رجاًل اأم امراأة

فقدان جواز �سفرتوفد جامعة �أبوظبي فرع دبي يناق�ش �آفاق �لتعاون �مل�صرتك مع وز�رة تنمية �ملجتمع
فقد املدعو / هالل احمد 
بنغالدي�س   ، احمد  جالل 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )4866505( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 052/9665722

فقدان جواز �سفرت
حال   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
عبدالوهاب كنينه ، �شوريا 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )11593562( رق����م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 050/9713301

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم/بالن�سر  - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/03863/2017 ايجارات   

املحكوم له طالب العالن / بلو باي للعقارات - �س ذ م م  - العنوان : اإم��ارة دبي - منطقة اخلليج 
التجاري - �شارع البراج - برج بلو باي  ، الطابق الثاين - مكتب رقم 216  

 املحكوم عليه املطلوب اعالنه / �شمية �شعيد �شليمان �شامل �شليمان  - العنوان : اإمارة دبي - منطقة 
الورقاء الوىل - برج املزيونه - قطعة ار�س رقم )4210358( - الطابق اخلام�س وحدة رقم 507 

منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة  2017/7/11  حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري :- 
الزام املدعي عليه : �شمية �شعيد �شليمان �شامل �شليمان 

اخالء العني : املوؤجرة وت�شليمها للمدعية خالية من ال�شواغل وال�شخا�س 
الزام بقيمة ايجارية : بان توؤدي للمدعية مبلغ 32.500 درهم متاأخرات الجرة اعتبارا من 2017/2/6 
بواقع مبلغ  الفعلي  تاريخ الخ��الء  اج��رة من 2017/8/6 وحتى  ي�شتجد من  وحتى 2017/8/5 وما 

65.000 درهم كاأجرة �شنوية 
تاريخ  حتى  املاأجور  على  امل�شتحقة  للفواتري  واملياه  الكهرباء  هيئة  من   : ذمة  ب��راءة  املدعية  ت�شليم 

الخالء الفعلي 
بالزام املدعي عليها بالر�شوم وامل�شاريف. 

وحيث ان القانون قد الزم باعالن احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من الطعن لذلك نعلنكم 
باحلكم متهيدا لي�شبح نهائي حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

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

كلينك  ك��ل��ي��ف��الن��د  م�شت�شفى  اأ����ش���در 
مبادلة  ل�������ش���رك���ة  ال���ت���اب���ع  اأب����وظ����ب����ي 
ال�شنوي  تقريره  مبادلة  لال�شتثمار 
اأداءه  ف��ي��ه  ا���ش��ت��ع��ر���س  ال�����ذي  الأول 

واإجنازاته خالل العام 2016.
ام�س  عنه  اأع��ل��ن  ال��ذي  التقرير  واأك���د 
جن���اح ك��ل��ي��ف��الن��د ك��ل��ي��ن��ك اأب��وظ��ب��ي يف 
بن�شبة  ال�شتيعابية  ق��درت��ه  م�شاعفة 
العام  يف  افتتاحه  منذ  اأ�شعاف  ثالثة 
2015 وزيادة عدد موظفيه اإىل اأكرث 
من األفني و900 موظف منهم 249 
البورد  م��ن  جم���ازون  جميعهم  طبيبا 
الأمريكي اأو ما يعادله.. كما اأن 82% 
من روؤ�شاء معاهد التخ�ش�شات الطبية 
يف  العمل  خ��ربة  لديهم  امل�شت�شفى  يف 
املتحدة  الوليات  يف  كلينك  كليفالند 
العام  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى  وا���ش��ت��ق��ب��ل  ���ش��اب��ق��ا. 
و673  األفا   51 “  2016“ املا�شي 
اإم���ارات���ي���ون  م��ن��ه��م   75% م��ري�����ش��ا 
فيما  اأخ�����رى  ج��ن�����ش��ي��ات  م���ن  و23% 
ن�شبة  الدولة  خ��ارج  من  املر�شى  �شكل 
اأكرث  امل�شت�شفى  ا�شتقبل  كما   .2%
من 337 األف زيارة منها 285 األف 
اخلارجية  ال��ع��ي��ادات  ا�شتقبلتها  زي���ارة 
واأك�����رث م���ن 39 األ�����ف ح���ال���ة ط����وارئ 
و200  اآلف   9 نحو  اأج���رى  فيما   ..
عملية جراحية وقدم العالج ل� 5 اآلف 

و400 مري�س اأقاموا بامل�شت�شفى.
�شراكاته  تو�شيع  اإىل  امل�شت�شفى  و�شعى 
م��ع ���ش��رك��ات ال��ت��اأم��ني وت��وف��ري خدمة 
ف����ري����دة ل��ل��ح�����ش��ول ع���ل���ى م���وع���د مع 
الطبيب يف اليوم نف�شه ليتيح للمر�شى 
ق��در من خدمات  اأك��رب  احل�شول على 
الرعاية ال�شحية التي يقدمها ح�شب 
املعروفة  كلينك”  “كليفالند  معايري 
اأ���ش��ه��م��ت ه���ذه اخلدمة  ع��امل��ي��ا.. وق���د 
زي����ارة  و575  األ���ف���ا   70 اإ����ش���اف���ة  يف 

للم�شت�شفى يف العام 2016.

وجت��������اوز م���ع���ه���د ط����ب ال������ط������وارئ يف 
العاملية  الأداء  م�شتويات  امل�شت�شفى 
فيه  املر�شى  انتظار  معدل  بلغ  بعدما 
باملعدل امل�شتهدف  مقارنة  دقائق   10
العام  يف  و  دقيقة.   28 والبالغ  عامليا 
اآلف   4 نحو  املعهد  ا�شتقبل   2016
حالة طوارئ اأي مبعدل 110 حالت 
يوميا .. ومت اعتماده مركزا ل�شتقبال 
حالت ال�شكتة الدماغية واأمل ال�شدر 
يف اأبوظبي كونه يوفر للمر�شى خدمة 
احل�شول على رعاية اأطباء ا�شت�شاريني 

على مدار ال�شاعة.
امل���ه���ريي نائب  امل���ق���رب  ق����ال ول���ي���د  و 
الرئي�س التنفيذي للمجموعة الرئي�س 
التنفيذي لقطاع ال�شتثمارات البديلة 
مبادلة  ���ش��رك��ة  يف  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ي��ة 
يف  الإدارة  جمل�س  رئي�س  لال�شتثمار 
م�شت�شفى “كليفالند كلينك اأبوظبي” 
اإن عام 2016 كان زاخرا بالإجنازات 
اأبوظبي  كلينك  لكليفالند  بالن�شبة 
اأ���ش�����س قوية  اإر�����ش����اء  ف��ق��د جن��ح��ن��ا يف 
من  املر�شى  بتزويد  التزامنا  وتر�شيخ 
اأبوظبي  اإم��ارة  مواطنني ومقيمني يف 
ودولة الإمارات العربية املتحدة باأعلى 
ال�����ش��ح��ي��ة التي  ال���رع���اي���ة  م�����ش��ت��وي��ات 

ترتكز على فل�شفة “املري�س اأول«. 
واأ�������ش������اف : ن���ح���ن واث�����ق�����ون ب���ق���درة 
وكذلك  اأبوظبي”  كلينك  “كليفالند 

م���راف���ق ال��رع��اي��ة ال�����ش��ح��ي��ة الأخ����رى 
للرعاية  “مبادلة  ل�����ش��ب��ك��ة  ال��ت��اب��ع��ة 
ال�شحية” على النمو وتوفري خدمات 
وعالية  امل�شتدامة  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 
اجل����ودة ل��ع��دد اأك���رب م��ن امل��ر���ش��ى من 
ال���دول���ة وخ���ارج���ه���ا.. ويف هذا  داخ����ل 
ن�شطلع  ال���ذي  ب��ال��دور  نعتز  ال�����ش��ي��اق 
الوطنية  ال�شراتيجية  حتقيق  يف  به 
ال�شحية  بالرعاية  املتعلقة  ال�شاملة 
القطاع  ل��ه��ذا  التحتية  البنية  ودع���م 
لقيادة  احلكيمة  للروؤية  تنفيذا  وذلك 

الدولة الر�شيدة .
تومي�شالف  ال��دك��ت��ور  اأك��د  جانبه  م��ن 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  م��ي��ه��ال��ي��ف��ت�����س 
مل�شت�شفى “كليفالند كلينك اأبوظبي” 
املتمثلة  ر�شالتهم  اأداء  يف  قدما  امل�شي 

ب���ت���ق���دمي اأع�����ل�����ى م���ع���اي���ري ال���رع���اي���ة 
العالجات  واأح���دث  العاملية  ال�شحية 
داخل  م��ن  للمر�شى  ت��ط��ورا  واأك��رثه��ا 

الدولة ودول اجلوار. 
ذل���ك على  يعتمد جن��اح��ن��ا يف   : وق���ال 
ال����ت����زام ك���ل ف����رد م���ن ك����وادرن����ا ب�����اأداء 

م�شوؤولياته على اأمت وجه دوما » .
امل�شت�شفى  اأداء  ت��ق��ري��ر  اإىل  م�����ش��ريا 
ركز   2016 امل���ا����ش���ي  ال����ع����ام  خ�����الل 
ال��ع��م��ل اليومي  ع��ل��ى ج��م��ي��ع ج���وان���ب 
يف امل�����ش��ت�����ش��ف��ى ب�����دءا م���ن الإجن�������ازات 
املتقدمة  اجل��راح��ات  ب��اإج��راء  املتعلقة 
و�شول اإىل اجلوانب املتعلقة باجلودة 
اأداءن���ا على  نقيم  وال�����ش��الم��ة.. فنحن 
ج��م��ي��ع ال�����ش��ع��د لأن���ن���ا ن��ح��ر���س على 
حتقيق التميز يف كل خطوة من رحلة 
العالج الذي نقدمه ملر�شاهم«. و اأكد 
خدمات  ت��وف��ري  على  العمل  موا�شلة 
الرعاية لأكرب عدد ممكن من املر�شى 
م��ن داخ����ل ال���دول���ة وخ��ارج��ه��ا وزي����ادة 
امل�شت�شفى  يف  املقيمني  املر�شى  اأع���داد 
وم��ر���ش��ى ال��ع��ي��ادات اخل��ارج��ي��ة وبلوغ 
الطاقة ال�شتيعابية الكاملة و موا�شلة 
ال�شعي للتعاون مع موؤ�ش�شات ومرافق 
واللتزام  الدولة  ال�شحية يف  الرعاية 
الرعاية  ب��ت��ق��دمي  ب��وع��وده��م  ب��ال��وف��اء 
“كليفالند  م��ع��اي��ري  وف����ق  ال�����ش��ح��ي��ة 

كلينك” املعروفة عامليا.

•• دبي –الفجر:

عقدت اإدارة ا�شعاد املتعاملني يف حماكم 
اون  �شركة  م��ع  تن�شيقياً  اجتماعاً  دب��ي 
تامي للخدمات احلكومية ب�شاأن ت�شجيل 
الدعاوى والتنفيذات اخلا�شة بالأحوال 
ال�شخ�شية عن طريق اخلدمة املتكاملة، 
قوية  دفعة  لتمثل  اخلطوة  ه��ذه  وتاأتي 
املحاكم  تبذلها  التي  احلثيثة  للجهود 
للقيادة  ال�شديدة  التوجيهات  لرجمة 
الر�شيدة يف تقليل عدد املراجعني بن�شبة 
2018لترجم  العام  بحلول   80%

اأهم التوجهات احلكومية .
حيث اأ�شار عبداهلل اأحمد الري�س مدير 
حماكم  اأن  اإىل   املتعاملني  ا�شعاد  اإدارة 
دب��ي حت��ر���س دائ��م��ا على ال�����ش��راك��ة بني 
ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل��ا���س ال���ذي يعد 
ت�شدها  التي  التنمية  عوامل  اأه��م  اأح��د 
الإم��������ارة وال���ت���ي م���ن ���ش��ان��ه��ا الرت���ق���اء 
فاملحاكم  للمجتمع،  املقدمة  باخلدمات 
املوؤ�ش�شات  ل��ه��ذه  ال��ث��ق��ة  ك��ام��ل  ت��ع��ط��ي 
وتاأمل  �شورة  باأف�شل  اخلدمات  لتقدم 
يخدم  مبا  امل�شوؤولية  هذه  حتمل  منهم 

يف حت��ق��ي��ق اأه������داف امل��ح��اك��م واأه�����داف 
امل��وؤ���ش�����ش��ات، حيث ي��اأت��ي امل�����ش��روع �شمن 
ل��ت��ق��دمي خدمات  دب����ي  ���ش��ع��ي حم���اك���م 
متميزة ومي�شرة لعمالئها بحيث ت�شع 
اأيديهم عدد من اخليارات يف عدد  بني 
وذلك  الإم����ارة  املنت�شرة يف  امل��راك��ز  م��ن 

لتي�شري ح�شولهم على اخلدمة.
ومن جانبه اأو�شح �شم�س الدين البدوي 
املعتمدة  اخل��دم��ة  م��راك��ز  جلنة  رئي�س 
اللكروين  القيد  اع��ت��م��اد  مت  اأن���ه  اإىل 

امل��ت��ك��ام��ل ع���رب ن��ظ��ام ال�����ش��ال��ف��ة جلميع 
ال���دع���اوى وال��ت��ن��ف��ي��ذات اخلا�شة  اأن����واع 
با�شتثناء  ال�شخ�شية  الأح��وال  مبحكمة 
مت  وع��ل��ي��ه  التمييز ،  حم��ك��م��ة  ق�����ش��اي��ا 
امللفات  ل����ش���ت���الم  ع���م���ل  خ���ط���ة  و����ش���ع 
ومن  ت��امي  اأون  �شركة  قبل  من  املنجزة 
ث��م ا���ش��ت��الم امل��ل��ف��ات ب��ع��د ان��ت��ه��ائ��ه��ا من 
ق�شم خدمات الأحوال ال�شخ�شية خالل 
الت��ف��اق على حتديد  ال��ي��وم، ومت  نف�س 
�شركة  وب��ني  دب��ي  من�شقني بني حماكم 

منوهاً  احلكومية،  للخدمات  ت��امي  اون 
بتطبيق اخلدمة اجلديد  البدء  اأن��ه مت 
اع���ت���ب���اراً م���ن ي����وم الح����د امل���واف���ق 16 

يوليو 2017 .
الدين  �شم�س  من  كاًل  الجتماع  ح�شر 
عبداملنعم رئي�س ق�شم توجيه املتقا�شني 
وع��ب��دال��رح��ي��م ال��ه��ا���ش��م��ي رئ��ي�����س ق�شم 
خدمات الأحوال ال�شخ�شية ومن �شركة 
نعيمة  احلكومية  للخدمات  ت��امي  اون 

مداد واحل�شن حممد.

•• دبي-وام:

اأكد معايل الدكتور حنيف ح�شن القا�شم رئي�س جمل�س 
اإدارة مركز جنيف حلقوق الإن�شان واحلوار العاملي اأن 
الإماراتي  الراث  يت�شمنها  التي  التاريخية  ال�شواهد 
تعك�س الروؤية الواعية جليل املوؤ�ش�شني الكبار من حكام 
الإمارات الذين حملوا ر�شائل التنمية والتنوير و�شكلت 
جهودهم واأعمالهم حمطات تاريخية وملحمة وطنية 
اأجيال  واإع��داد  الوطن  لبناء  و�شعيهم  كفاحهم  جت�شد 
وحتمل  الفاعلة  وامل�����ش��ارك��ة  الفكرية  ب��ال��ري��ادة  تتميز 
الزده���ار  يف  املن�شودة  الأه����داف  حتقيق  يف  امل�شوؤولية 

والتطور مع احلفاظ علي مقومات الهوية الوطنية.
معاليه  نظمها جمل�س  التي  الندوة  خ��الل   - واأ���ش��اف 
بح�شور عدد من كبار ال�شخ�شيات العامة ونخبة من 
الأكادمييني واملتخ�ش�شني واملعنيني بال�شاأن العام - اأن 
الدرا�شات والأبحاث التي تناولت تاريخ منطقة اخلليج 
اأقدم  باأنه  التاريخي  الإم���ارات  �شجل  متيز  اإىل  ت�شري 
الهادفة  الكبار  مبادرات  وي�شمل  املنطقة  ال�شجالت يف 
وعقول  نفو�س  يف  والتكافل  الت�شامح  روح  غر�س  اإىل 

الأجيال اجلديدة.
واأ�شار اإىل اأن هذا انعك�س تاأثريه اإيجابيا يف روؤية قيادتنا 
الر�شيدة برئا�شة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و�شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�شاحب 
عهد  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 

والتي  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي 
حتر�س علي دعم املبادرات وطرح الأفكار التي �شاهمت 

يف حتقيق التنمية والتطوير يف خمتلف املجالت.
تراثيا  ع��ر���ش��ا  ت�شمنت  ال��ت��ي  ال���ن���دوة  خ���الل   - واأك����د 
وت��اري��خ��ي��ا ق��دم��ه ال��ب��اح��ث وال�����ش��اع��ر حم��م��د �شعيد 
- حر�س  الإم��ارات��ي وعراقته  ال��راث  ح��ول  الرميثي 
علي  وانفتاحها  ال�شعوب  م��ع  توا�شلها  على  ال��ق��ي��ادة 
العامل من خالل روؤية م�شتنرية تتبني نهج التعددية 
والتجارب  اخل����ربات  ت��ب��ادل  تت�شمن  ال��ت��ي  ال��ث��ق��اف��ي��ة 

التنموية الناجحة.
اأ�شبح منوذجا  النهج  القيادة يف هذا  اأن جناح  واأو�شح 
متكامال ت�شعي العديد من املجتمعات لال�شتفادة من 
يف  متمثال  ملمو�شا  وواقعا  تطبيقه  واآليات  معطياته 
مقيمة  جن�شية   200 م��ن  لأك���رث  ال�شلمي  التعاي�س 
يف ال��دول��ة والزده����ار احل�����ش��اري وال��ري��ادة يف العديد 
والباحث  ال�����ش��اع��ر  ق���دم  م��ن جهته   . ال��ق��ط��اع��ات  م��ن 
الراث  مقومات  ع��ن  عر�شا  الرميثي  �شعيد  حممد 
الإم��ارات��ي احل��اف��ل ب��اأع��م��ال وج��ه��ود ال��ق��ادة املوؤ�ش�شني 
ال�شيخ  الراحل  يطرحها  كان  التي  التنموية  والأفكار 
زايد بن �شلطان اآل نهيان واأخيه الراحل ال�شيخ را�شد 
واإخوانهما  اآل مكتوم - طيب اهلل ثراهما -  �شعيد  بن 
من حكام الإمارات والتي متثل اإجنازا متكامال حينما 
انطلق احتاد الإم��ارات عام 1971 كنموذج معرب عن 
احلر�س على التطور وبات حالة درا�شية ت�شعى الكثري 

من املجتمعات اإىل القتداء بها.
الإم��ارات��ي و�شواهده يوؤكد متيزه  ال��راث  اأن  واأو���ش��ح 

الدولة اجلغرايف مما  ملوقع  بالريادة احل�شارية نظرا 
تناولها  ال��ت��ي  احل�����ش��ارات  م��ن  للعديد  م��ع��ربا  جعلها 

تاريخ الآثار املكت�شفة يف بع�س اإمارات الدولة.
الدلئل  التاريخ ت�شمن بع�س  اأن  اإىل  الرميثي  واأ�شار 
على توا�شل اأبناء الإمارات منذ القدم وعرب عن ذلك 
وتقاربها ومن  املياه  ملوارد ومنابع  اآثار  بع�س  اكت�شاف 
اأك���دت الدرا�شات  اأب��وظ��ب��ي وال�����ش��ارق��ة حيث  ب��ني ذل��ك 
التنمية  امل�����ش��ارك��ة يف  ع��ل��ى  امل���ق���وم���ات  ه����ذه  ان��ع��ك��ا���س 
ال��ت��ع��اون والتكافل  واحل���ر����س ع��ل��ى ت��ر���ش��ي��خ ع��الق��ات 
لتحقيق هذا الهدف وهو مايج�شد جانبا من التوا�شل 
املنطقة  اأبناء  والفكري بني  ال�شخ�شي  امل�شتويني  على 
على  الأج����داد  حر�س  اإىل  ي�شاف  جديد  عن�شر  وه��و 

احلفاظ على تلك القيم وتطويرها.
واأكد حر�س الأجداد على ت�شجيل جتاربهم واأعمالهم 
مبثابة  كانت  التي  اأ�شعارهم  يف  حياتهم  من  وجوانب 
�شجالت تاريخية ومت ا�شتخدامها للتعبري عن اأعمالهم 
اأ�شبح  وبع�س حرفهم وم�شاعرهم جتاه الوطن الذي 
من املناطق املوؤثرة يف اخلريطة التنموية العاملية التي 

ي�شعي الكثريون اإىل درا�شتها وال�شتفادة منها .
وت���ن���اول ال��رم��ي��ث��ي يف ع��ر���ش��ه ال���راث���ي ت��اري��خ بع�س 
الأماكن يف دولة الإمارات من حيث الت�شمية والتطور 
موؤكدا �شرورة اهتمام اجلهات املعنية بقطاع ال�شياحة 
لها  ملا  التاريخية  الأماكن  لهذه  والرويج  بالتعريف 
من مكانة تراثية .. م�شريا اإىل اأهمية تثقيف الأجيال 
يعي�شون على  التي  الأر����س  وت��اري��خ  باأ�شالة  اجل��دي��دة 

عطائها وخريها .

•• ابوظبي-الفجر:

ع�شو   – القا�شمي  خ��ال��د  بنت  لبنى  ال�شيخة  م��ع��ايل  ا�شتقبلت 
معاليها  مبكتب   – للت�شامح  ال��دول��ة  وزي����رة  ال�����وزراء،  جمل�س 
بجامعة زايد اأبوظبي �شباح ام�س الإثنني املخرعان الإماراتيان 
اأديب ودانة �شليمان البلو�شي، احلا�شالن على عدة جوائز عاملية 

نظري اخراعاتهما ومتيزهما يف جمال علوم الف�شاء. 
الإم���ارات  دول��ة  اأن  للت�شامح على  ال��دول��ة  وزي���رة  واأك���دت معايل 
الدرا�شي  والتح�شيل  العلمي  للتفوق  الداعمة  ال�شبل  كل  وفرت 
الإم���ارات  اأب��ن��اء  يحظى  اإذ  امل��ج��الت،  �شتى  يف  وال��ري��ادة  والتميز 
بعناية فائقة واهتمام كبري من �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
– واأخيه �شاحب  الدولة )حفظه اهلل(  – رئي�س  اآل نهيان  زايد 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم – نائب رئي�س الدولة، 
رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم دبي )رعاه اهلل( – و�شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان – ويل عهد اأبوظبي، نائب القائد 

الأعلى للقوات امل�شلحة.
وبينت معايل ال�شيخة لبنى بنت خالد القا�شمي اأهمية بذل اأ�شباب 
النجاح والتفوق مع �شرورة اإيجاد توازن بني العلم واحلياة، الأمر 
من  العلمي  املجال  اإث��راء  يف  واإيجابي  كبري  ب�شكل  ي�شاعد  ال��ذي 
جهة وخميلة واأفكار املخرع من جهة اأخرى، وهو ما يدفع اأي�شاً 
نحو حب البحث العلمي والقراءة والطالع، مع تعزيز التوا�شل 

الجتماعي وتبادل املعرفة واخلربة بني خمتلف الأفراد.
بلقاء  �شعادتهما  عن  ودان��ة  اأدي��ب  املخرعان  عرب  جهتهما  وم��ن 
معايل ال�شيخة لبنى بنت خالد القا�شمي، والتعرف على جتربة 

كمهند�شة  تعليمها  ومراحل  العلمي  وتفوقها  الدرا�شية  معاليها 
القراءة  الأمريكية، وحر�شها على  املتحدة  الوليات  كمبيوتر يف 

امل�شتمرة يف جمال التخ�ش�س وغريها من العلوم.
الإجن���ازات وفاًء  تلو  الإجن���ازات  �شغفهما لتحقيق  اأعربا عن  كما 
لدولة الإمارات قيادًة وحكومًة و�شعباً، ورغبتهما يف تقدمي كل ما 
يفيد الب�شرية من ابتكارات ت�شهل على النا�س حياتهم وت�شاعدهم 
موؤكدان  وي�شر،  �شهولة  بكل  حاجاتهم  وحتقيق  اأعمالهم  اأداء  يف 
ملمو�س  واق��ع  اإىل  واملعرفية  العلمية  تطلعاتهما  جت�شيد  على 

خا�شًة يف جمال علوم الف�شاء. 
ح�شر اللقاء �شليمان حممد البلو�شي )والد اأديب ودانة( والعقيد 
�شامل املهريي – مدير مركز �شرطة ند ال�شبا بالإنابة – واملن�شق 

الإعالمي �شمري حمبوب البلو�شي من مركز �شرطة ند ال�شبا.

لبنى �لقا�صمي: �أديب ود�نة �لبلو�صي �أيقونتان يف �لخرت�ع و�لبتكار

حنيف �لقا�صم : روؤية �ملوؤ�ص�صني �لكبار ج�صدت ر�صالتهم �لتنموية و�لتنويرية

م�صت�صفى كليفالند كلينك �أبوظبي يطلق تقريره �ل�صنوي �لأول

عرب برنامج ال�صالفة )اخلدمة املتكاملة( الت�صجيل عن بعد

�إد�رة ��صعاد �ملتعاملني يف حماكم دبي تعتمد ت�صجيل 
ق�صايا �لأحو�ل �ل�صخ�صية للمتعاملني

•• ال�شارقة-وام: 

بوليفارد  تطوير  م�شروع  العمراين  للتخطيط  ال�شارقة  جمل�س  اأطلق 
املدينة اجلامعية بالتعاون مع هيئة الطرق واملوا�شالت بال�شارقة وذلك 
حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  روؤي��ة  مع  ان�شجاما 
القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة الهادفة اإىل تعزيز رفاهية 
اأمن��اط احلياة  اأح��دث  التحتية وحماكاة  البنية  الإم��ارة و تطوير  �شكان 
ذات  م�شتدامة  خدمية  م��راف��ق  وت��وف��ري  املتقدمة  امل���دن  يف  احل�����ش��اري��ة 

معايري عاملية.
و يهدف امل�شروع اإىل تعزيز البنية التحتية يف اإمارة ال�شارقة وجعلها اأكرث 
جاذبية مما ي�شاهم يف دفع عجلة التطور الإقت�شادي واحلث على �شخ 

امل�شاريع احليوية التي تخدم جميع فئات املجتمع.
و�شيت�شمن امل�شروع توفري املناظر الطبيعية وامل�شاحات اخل�شراء وذلك 
املرافق  جانب  اإىل  الإم���ارة  لبيئة  املالئمة  املحلية  النباتات  با�شتخدام 
وت�شريف  ال�شحي  ال�شرف  خدمات  من  العاملية  املعايري  ذات  اخلدمية 

مياه الأمطار وال�شوارع املعبدة والإنارة الفعالة واملواقف العامة .
وقال ال�شيخ خالد بن �شلطان القا�شمي رئي�س جمل�س ال�شارقة للتخطيط 
على  بناء  جاء  اجلامعية  املدينة  بوليفارد  تطوير  م�شروع  اإن  العمراين 
املجل�س  اأه���داف  مع  توافقا  و  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  توجيهات 
الرامية اإىل تطوير املناطق العامة وتلبية ملتطلبات املجتمع وال�شكان يف 
تطوير  اإىل  اإ�شافة  ال�شتدامة  مبادئ  على  ترتكز  عامة  خدمات  توفري 
التحتية بالإمارة وتوفري خدمات راقية ذات موا�شفات  البنى  منظومة 

مواكبة للتطورات امل�شتمرة التي ت�شهدها الدولة مبا ين�شجم مع النمو 
ال�شكاين واحلركة القت�شادية والتجارية التي ت�شهدها ال�شارقة.

واأ�شاف ال�شيخ خالد اأن هذا امل�شروع ياأتي �شمن �شل�شلة امل�شاريع التنموية 
احل�شرية  التنمية  خمطط  �شمن  تنفيذها  على  املجل�س  يعمل  ال��ت��ي 
وال�شراتيجية ال�شامل ملدينة ال�شارقة والذي يهدف بدوره اإىل حتقيق 
على  والجتماعي  والقت�شادي  العمراين  والتكامل  امل�شتدامة  التنمية 
اأف�شل  بيئية  حياة  لتوفري  املجل�س  روؤي��ة  مع  ان�شجاما  الأ�شعدة  جميع 
حتافظ على التوازن القت�شادي والبيئي التي تقت�شيها عملية التطوير 
بيئية  حياة  �شمان  بهدف  الإم��ارة  ت�شهده  الذي  والقت�شادي  العمراين 

و�شحية اأف�شل لالأجيال القادمة.
ال�شارقة  ملجل�س  ال��ع��ام  الأم���ني  علي  اآل  خالد  املهند�س  ق��ال  جانبه  م��ن 

 3 ن��ح��و  اإىل  ي�����ش��ل  ب��ط��ول  �شيمتد  امل�����ش��روع  اإن  ال��ع��م��راين  للتخطيط 
األف مر مربع بتكلفة   52 ب�  اإجمالية تقدر  كيلومرات وعلى م�شاحة 
الكافية  الإن��ارة  146 مليون دره��م حيث مت توفري  اإىل  تقديرية ت�شل 
خدمة  امل��واق��ف  تخ�شي�س  يف  روع��ي  و  الفئات  جلميع  العامة  وامل��واق��ف 
املختلفة  العمرية  والفئات  الهمم  اأ�شحاب  فيهم  مبا  املنطقة  م��رت��ادي 

ا�شافة اىل املمرات الآمنة للم�شاة.
امل�شروع  اأن  ال��ع��م��راين  للتخطيط  ال�شارقة  جمل�س  ع��ام  اأم��ني  واأ���ش��اف 
وال�شتثمارية  ال�شياحية  للم�شاريع  اجل��ذب  ع��وام��ل  تعزيز  يف  �شي�شهم 
ل�شيما  املنطقة  يف  وللمقيمني  للزوار  وا�شتقطاب  ال�شكانية  واملجمعات 
وما  اجلغرايف  بف�شل متيز موقعه  وذلك  منه  القريبة  اجلامعات  طلبة 

�شيوفره من مرافق خدمية وترفيهية للمنطقة املحيطة به.

جمل�ش �ل�صارقة للتخطيط �لعمر�ين يطلق م�صروع تطوير طريق �ملدينة �جلامعية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18  يوليو 2017 العدد 12073

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18  يوليو 2017 العدد 12073

اإعالن 
اأنا جورج راغب غزال اأعلن عن �شراء كامل ح�شة ال�شيد : ماهر 
جورج اخلواجة ل�شركة جلفار للنقل العام �س ذ م م دبي  رخ�شة 
له  م��ن  نفيد  و   31/05/2017: بتاريخ   237621  : رق��م 
اأو ح�شته بال�شركة امل�شراه  التزامات جتاه البائع ب�شكل خا�س 
اأو يخطرنا به خ��الل ف��رة �شهر من الإع��الن حتى  ب��اأن يبلغنا 
يعمل به وت�شبح ذمتي خال�شة من اأي التزامات و مطالبات جتاه 

الغري بعد انتهاء فرة ال�شهر

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو /حممد ار�شاد 
باك�شتان     ، حممد  ديل�شاد 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )1919203( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 050/5803604

فقدان جواز �سفرت
�����ش����ان����ت����ي   / امل���������دع���������و  ف������ق������د 

 اأوج���������������ه���������������ا ���������ش��������اب��������ك��������وت��������ا ، 

SHANTI OJHA SAPKOTA"

�شفره  ج���واز   - اجلن�شية  ن��ي��ب��ال  

من   )10325335( رق������م 

بتليفون  الت�����ش��ال  عليه  ي��ج��ده 

رقم 050/7011743 

فقدان جواز �سفرت
م�������ارك   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
بريطانيا   ، وود  ج��ن��ك��ني 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )800884052( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم  ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ش����ال 

 052/2175533

فقدان جواز �سفرت
�شاراجنيت   / املدعو  فقد 
لل موهيندر لل ، الهند    
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )2514230( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 055/8535940
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عربي ودويل

ادى  ���ش��اروخ على ك�شمري  اط��الق  ع��ن  اأم�����س  الهندي  داف��ع اجلي�س 
من  بالقرب  باك�شتانيني  جنود  اأرب��ع��ة  مقتل  اىل  اب��اد  ا�شالم  ح�شب 
اخل���ط ال��ف��ا���ش��ل، م���وؤك���دة ان���ه ي��ن��درج يف اط���ار اج�����راءات ال���رد على 

انتهاكات وقف اطالق النار .
وحت����ادث ق��ائ��دا اجل��ي�����ش��ني ال��ه��ن��دي وال��ب��اك�����ش��ت��اين ه��ات��ف��ي��ا بعدما 
اآلياتها الع�شكرية  اتهمت ا�شالم اباد الحد نيودلهي بق�شف احدى 
الفا�شل  اخلط  عرب  ك�شمري،  من  الباك�شتاين  ال�شطر  يف  املتمركزة 

بني البلدين.
“كل انتهاكات وقف  واأكد اجلي�س الهندي يف بيان ام�س الثنني ان 
يقم  مل  الهندي  واجلي�س  الباك�شتاين  اجلي�س  ب��داأه��ا  النار  اط��الق 

�شوى بالرد بطريقة منا�شبة«.
وقالت باك�شتان ان الآلية الع�شكرية كانت ت�شري يف وادي نيلوم عندما 
ت�شبب الق�شف الهندي يف �شقوطها يف النهر وغرق اجلنود الربعة 

الذين كانوا على متنها.
وك�شمري مق�شمة بني الهند وباك�شتان منذ انتهاء احلكم ال�شتعماري 
املنطقة  البلدين حقه يف  م��ن  ك��ل  وي��وؤك��د   .1947 يف  ال��ربي��ط��اين 

باأكملها وخا�شا حربني ب�شببها.

ال�شمالية  كوريا  اأم�س عقد حمادثات مع  اجلنوبية  كوريا  اقرحت 
الناجحة  التجربة  بعد  اجلزيرة،  �شبه  يف  التوترات  تخفيف  بهدف 

لإطالق بيونغ يانغ �شاروخا بال�شتيا عابرا للقارات.
عر�س احلوار هذا هو الأول من نوعه منذ و�شول الرئي�س مون جاي 
انفتاحا للمفاو�شات من  اأك��رث  ال��ذي يعترب  اإن اىل احلكم يف مايو، 
�شلفه.واقرح ال�شليب الأحمر من جهته تنظيم لقاء يف حماولة للم 

�شمل العائالت الكورية امل�شتتة منذ احلرب )1953-1950(.
وع��ر���ش��ت وزارة ال���دف���اع ال��ك��وري��ة اجل��ن��وب��ي��ة م��ق��اب��ل��ة اجل��م��ع��ة مع 
وطلب  الكوريتني.  بني  احل��دود  على  الهدنة”،  “قرية  بامنوجنوم 
اأول  يف  نف�شه  امل��ك��ان  يف  ال��ع��ائ��الت  ل��ق��اء  ي��ت��م  اأن  الأح��م��ر  ال�شليب 
الأول  الر�شمي  اللقاء  ال��وزارة هو  الذي اقرحته  اأغ�شط�س.واللقاء 
كوريا  رئي�شة  رف�شت  فقد   .2015 دي�شمرب  منذ  الكوريتني  ب��ني 
املحادثات طاملا مل  ا�شتئناف  اىل  باك غوين هي  ال�شابقة  اجلنوبية 

تتخذ بيونغ يانغ اجراءات ملمو�شة يف جمال نزع ال�شالح النووي.
وقالت وزارة الدفاع الكورية اجلنوبية يف بيان “اأننا نقرح عقد لقاء 
يهدف اىل و�شع حّد لالأن�شطة املعادية التي توؤجج التوتر الع�شكري 
على طول احلدود الربية«.اأما ال�شليب الأحمر فاأعرب من جهته عن 
اأمله يف “رّد اإيجابي” من ال�شمال بهدف عقد اجتماع للعائالت يف 
اأوائل اأكتوبر.وفرقت احلرب التي ادت اىل تق�شيم اجلزيرة الكورية 
يت�شنى  ان  قبل  ماتوا  ال�شخا�س  ه��وؤلء  الأ�شخا�س.غالبة  ماليني 
النزاع بهدنة بدل من معاهدة �شالم  وانتهى  روؤي��ة عائالتهم.  لهم 
والر�شائل  فالإت�شالت  ت��زالن عمليا يف حالة حرب،  والكوريتان ل 

واملكاملات الهاتفية ممنوعة بني جانبي احلدود.
وبداأت لقاءات العائالت فعليا بعد قمة تاريخية بني الكوريتني عام 
التي  التوترات  لكن  �شنوي  اجتماع  يعقد  كان  البداية،  يف   .2000
ت�شهدها يف �شبه اجلزيرة ب�شكل منتظم حالت دون الإ�شتمرار يف هذه 
الوترية. وقد األغت كوريا ال�شمالية لقاءات عديدة بني العائالت يف 

اللحظة الأخرية.

ع���رث ع��ل��ى ج��ن��ود م��ال��ي��ني ك���ان���وا اع���ت���ربوا م��ف��ق��ودي��ن اث���ن���اء هجوم 
متطرفني يف �شمال �شرق مايل يف 9 متوز يوليو، قتلى بالر�شا�س، 

وفق ما افاد م�شدر ع�شكري ونائب حملي الثنني.
عن  خ��ارج��ني  بيد  �شرجنت  مقتل  بيان  يف  امل��ايل  اجلي�س  اعلن  كما 
القانون مل حتدد هوياتهم حتى الن يف غوما يف منطقة ت�شيت قرب 
احلدود مع النيجر يبدو انه وقع يف كمني.وكانت ح�شيلة �شابقة من 
م�شدر ع�شكري لهجوم غاو وميناكا ا�شارت اىل فقدان ثمانية جنود 
افر�س مقتل ثالثة منهم.وقال م�شوؤول يف اجلي�س املايل عرث على 
ثمانية ع�شكريني مفقودين اثر املواجهات مع ارهابيني قرب ميناكا، 
هذا الثنني وقد قتلوا بالر�شا�س.وا�شاف عرث على اجلثث مدينا 
حملي  نائب  ا�شافية.واو�شح  تفا�شيل  تقدمي  دون  م��ن  اجل��رمي��ة 
اينكادوغوتاين  ب��ل��دة  يف  ال��ث��م��اين  اجل��ث��ث  على  ع��رث  ان��ه  ميناكا  يف 
اولية فان هوؤلء  60 كلم عن ميناكا.وبح�شب معطيات  التي تبعد 

الع�شكريني ا�شروا احياء قبل ان يقتلهم امل�شلحون.
وو�شل جنديان جنوا من الهجوم يف 11 متوز يوليو اىل ميناكا.

عوا�شم

نيودلهي

�سيول

باماكو

ميامنار توؤكد عدم وجود �صالت 
مع كوريا �ل�صمالية 

•• ياجنون-رويرتز:

قال م�شوؤول يف ميامنار اأم�س الثنني اإن حكومته ل تقيم �شالت ع�شكرية 
بكوريا ال�شمالية. وجاء ذلك يف الوقت الذي ي�شل فيه دبلوما�شي اأمريكي 
م�شوؤول عن ملف كوريا ال�شمالية لإجراء حمادثات يرجح اأن ي�شعى خاللها 

للح�شول على تطمينات ب�شاأن جهود عزل بيوجنياجن.
�شيلتقي  ي��ون  جوزيف  املبعوث  اأن  ياجنون  يف  الأمريكية  ال�شفارة  وذك��رت 
م�شت�شارة الدولة ووزيرة اخلارجية اأوجن �شان �شو كي وقائد اأركان اجلي�س 

يف العا�شمة نايبيداو .
التوتر  الأ�شبوع متحور حول  �شنغافورة يف عطلة  يون موؤمترا يف  وح�شر 
ال�شاروخي  امل�شتمرين  ال�شمال  برناجمي  ب�شاأن  الكورية  اجلزيرة  �شبه  يف 

والنووي.
واأعلنت زيارة ال�شفري يون اإىل اآ�شيا بعد اأن اأجرت كوريا ال�شمالية جتربة يف 
الرابع من يونيو حزيران ل�شاروخ بالي�شتي عابر للقارات زعمت بيوجنياجن 
اإن مداه قادر  قدرته على حمل راأ�س حربي نووي �شخم. ويقول اخلرباء 

على الو�شول اإىل األ�شكا.

كمال قليت�ض وعد باإ�صقاط اأردوغان يف النتخابات القادمة:

تركيا: عنقاء تنه�ش من رمادها لتوحيد �ملقاومة...!

% من ال�صحايا �صقطوا يف تفجريات واعتداءات  40

مقتل 1662 مدين �أفغاين يف �لن�صف �لأول 2017

�أخبار �ل�صاعة حتذر من خماطر ��صتهد�ف �لأق�صى 
تنفيذ  يف  ما�شية  نتنياهو  بنيامني  ال�شرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  حكومة  اأن 
خا�شة  ب�شفة  الأق�شى  وامل�شجد  القد�س  مدينة  اإىل  بالن�شبة  خمططاتها 
اإر�شاء مل�شاعر اليهود املتطرفني يف الداخل رغم اإعالنها اأول من اأم�س الول 

اأنها �شتعيد فتح امل�شجد الأق�شى تدريجيا اأمام امل�شلني.
واأو�شحت الن�شرة - التي ت�شدر عن “ مركز الإمارات للدرا�شات والبحوث 
الإ�شراتيجية “ اأن امل�شجد الأق�شى ل يعد رمزا مقد�شا لدى الفل�شطينيني 
ث��م فاإن  ك��ل بقاع الأر����س وم��ن  امل�شلمني يف  ل��دى  ال��ع��رب فح�شب واإمن���ا  اأو 
امل�شا�س به اأو تهديده باأي �شورة من ال�شور يثريان م�شاعر ال�شعوب العربية 
والإ�شالمية ويزيدان من وترية الحتقان والتوتر يف املنطقة ويجه�شان اأي 
فر�س حمتملة ل�شتئناف م�شار املفاو�شات بني الفل�شطينيني والإ�شرائيليني 
لأن الأمر يدخل يف اإطار املعتقدات واملقد�شات الدينية التي يجمع العامل كله 
على �شرورة احرامها وعدم امل�شا�س بها حفاظا على التعاي�س بني اأ�شحاب 

تداعيات مثل هذا العمل اخلطري على تقوي�س اجلهود الإقليمية والدولية 
ا�شتهداف  الإم��ارات ملخاطر  اإدراك  ال�شالم وهو ما يعرب عن  لإحياء عملية 
املقد�شات الدينية وما ميكن اأن يرتب على ذلك من تداعيات خطرية تهدد 
الأمن وال�شتقرار يف املنطقة برمتها لأن الت�شرفات واملمار�شات الإ�شرائيلية 
يف  والت�شدد  التطرف  لقوى  فر�شة  متثل  الأق�شى  امل�شجد  يف  ال�شتفزازية 
املنطقة للرويج لأفكارها الهدامة ما ي�شع املنطقة كلها اأمام منزلق خطري 

يف وقت ل تزال تتفاقم فيه العديد من الأزمات وال�شراعات .
ولفتت اإىل اأهمية حترك املجتمع الدويل لوقف النتهاكات الإ�شرائيلية بحق 
امل�شجد الأق�شى لأنه يبعث بر�شالة قوية مفادها اأن العامل مدرك خلطورة 
امل�شا�س باملقد�شات الدينية التي قد تتحول اإىل �شراعات كارثية يف وقت باتت 
فيه املنطقة والعامل من حولنا يف اأم�س احلاجة اإىل اإنهاء خمتلف الأزمات 

وال�شراعات وتعزيز اأ�ش�س الأمن وال�شالم والزدهار.

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت ن�شرة “ اأخبار ال�شاعة “ اأن اخلطوات التي اتخذتها �شلطات الحتالل 
ومنع  اإغ��الق  موؤخرا من  ورواده  املبارك  الأق�شى  امل�شجد  بحق  الإ�شرائيلي 
اإقامة �شالة اجلمعة فيه لأول مرة منذ عام 1969 والعبث يف حمتوياته 
وتفتي�س م�شجد قبة ال�شخرة تنطوي على خطورة بالغة لي�س فقط لأنها 
اأي�شا،  واإمنا  املتفاقمة  املنطقة  اأزم��ات  اإىل  اأزمة جديدة ت�شاف  ت�شعل فتيل 
متثل  التي  الدينية  املقد�شات  باأحد  بامل�شا�س  ترتبط  لأنها  الأخطر،  ورمب��ا 

مكانة خا�شة يف العاملني العربي والإ�شالمي.
الأق�شى”  ا�شتهداف  “ خماطر  عنوان  حتت  افتتاحيتها  يف  الن�شرة  وقالت 
اإن م�شاهد اقتحام الأق�شى وعدم مراعاة م�شاعر امل�شلني ت�شري اإىل حتدي 
وتوؤكد  جميعا  وامل�شلمني  وال��ع��رب  الفل�شطينيني  مل�شاعر  البالغ  اإ�شرائيل 

الديانات املختلفة وتفاديا لل�شراعات الدينية التي توؤكد التجارب التاريخية 
اأنها تعد اأخطر اأنواع ال�شراعات.

و�شددت على اأن النتهاكات الإ�شرائيلية املتكررة بحق امل�شجد الأق�شى تعك�س 
نتنياهو  بنيامني  الإ�شرائيلي  ال��وزراء  رئي�س  تتبناها حكومة  التي  ال�شيا�شة 
جتاه مدينة القد�س وتعرب عن ال�شيا�شة التي تنتهجها ب�شاأن عملية ال�شالم 
بوجه عام وهي �شيا�شة تقوم على فر�س الأمر الواقع من خالل التو�شع يف 
ال�شتيطان وهدم منازل الفل�شطينيني والعمل على تغيري معامل املقد�شات 
ال�شرعية  اأقرتها  التي  الثابتة  واملرجعيات  بالأ�ش�س  اللتزام  وعدم  الدينية 
الدولية.ونوهت الن�شرة اإىل اإعراب دولة الإمارات العربية املتحدة عن اإدانتها 
وا�شتنكارها ال�شديدين لإغالق قوات الحتالل الإ�شرائيلي امل�شجد الأق�شى 
املبارك واعتربت ذلك �شابقة خطرية وعدوانا على املقد�شات وحقوق وحرية 
ممار�شة ال�شعائر الدينية .. وحتذير وزارة اخلارجية والتعاون الدويل من 

•• كابول-اأ ف ب:

ب��ع��د اأرب��ع��ني ع��ام��ا ع��ل��ى ب���دء النزاع 
الأفغاين، اأعلنت الأمم املتحدة اأم�س 
ان امل��دن��ي��ني م��ا زال����وا ي��دف��ع��ون من 
اأرواحهم ثمنا باهظا ل �شيما ب�شبب 
التي حولت كابول منذ  الع��ت��داءات 
ب��داي��ة ال��ع��ام اىل واح���دة م��ن اأخطر 

مدن البلد.
وقالت بعثة المم املتحدة للم�شاعدة 
كابول  اأح�شت يف  اأنها  اأفغان�شتان  يف 
 1662 م��ن  باملئة  ع�شرين  وح��ده��ا 
قتيال وال3581 جريحا �شجلوا يف 
الأ�شهر ال�شتة الأوىل من 2017 يف 

هذا البلد.
ب���امل���ئ���ة من  ارب����ع����ني  ان  واأ�����ش����اف����ت 
ال�������ش���ح���اي���ا امل����دن����ي����ني ����ش���ق���ط���وا يف 
وال���غ���ام  اع�����ت�����داءات  ت���ف���ج���ريات -- 
ال�شنع.  ي���دوي���ة  ن��ا���ش��ف��ة  وع����ب����وات 
ن�شبت  التي  الهجمات  واأ�شفرت هذه 
تنظيم  او  طالبان  يف  املتمردين  اىل 
حواىل  �شقوط  عن  الإرهابي  داع�س 
من  جريحا  و1493  قتيل   600

املدنيني.
وعرب املمثل اخلا�س لالأمم املتحدة 
ياماموتو  ت��ادام��ي�����ش��ي  لأف��غ��ان�����ش��ت��ان 

ل�شتخدام  امل��������روع  ال����ت����اأث����ري  ع����ن 
ال��ت��ي ل  ال�شنع،  ي��دوي��ة  امل��ت��ف��ج��رات 
وقف  اإىل  داعيا  ال�شحايا  بني  متيز 
ا�شتخدامها على الفور، وحتدث عن 

املعاناة الهائلة لالأ�شر املت�شررة.
اأما العتداءات الرهابية والهجمات 

ب�������ش���ي���ارة م��ف��خ��خ��ة تفتح  امل���رك���ب���ة  
والتي  م�شلحة   ملجموعة  ال��ط��ري��ق 
قوات  ق��واع��د  ع���ام  ب�شكل  ت�شتهدف 
الأم���ن الأف��غ��ان��ي��ة وال��غ��رب��ي��ة واملقار 
كذلك  ت�������ش���ي���ب  ف���ه���ي  الإداري���������������ة، 
بالقرب  ي��ت��واج��د  م��ن  ك��ل  ع�شوائيا 

مدنيا   259 مبقتل  وت�شببت  منها 
وجرح 892 اآخرين، بزيادة ن�شبتها 
اأو  وا�شيب   .2016 عن  باملئة   15
قتل واحد من كل خم�شة مدنيني يف 

العا�شمة كابول.
وه�����ذه احل�����ش��ي��ل��ة ال���ك���ب���رية جنمت 

النتحاري  ال��ه��ج��وم  ع��ن  خ�شو�شا 
ب�شاحنة مفخخة الذي وقع يف احلي 
ايار/  31 الدبلوما�شي يف كابول يف 
92 قتيال  واأ�شفر عن �شقوط  مايو 
القل  على   -- املتحدة  المم  ح�شب 
الأف���غ���اين  ال��رئ��ي�����س  ح�����ش��ب   150

اأ�شرف غني --، و500 جريح.
انه  امل���ت���ح���دة  المم  ب��ع��ث��ة  وق����ال����ت 
“احلادث الذي اأودى باأكرب عدد من 
تت�شبب هذه  القتلى منذ 2001”. 
الهجمات يف املدن ب�شقوط عدد كبري 
من ال�شحايا من الن�شاء والأطفال. 
لكن بعثة المم املتحدة تدين اي�شا 
والغارات  الأر�شية  الألغام  ا�شتخدام 
والأفغانية  الغربية  للقوات  اجلوية 
ب�شبب  ل��ل��م��ت��م��ردي��ن  م����واق����ع  ع���ل���ى 
الن�شاء  م���ن  ال��ق��ت��ل��ى  ع����دد  ارت����ف����اع 
والطفال  باملئة   23 ب��زي��ادة   ،174

436، بزيادة ت�شعة باملئة.
و�شجبت منظمة �شيف ذي ت�شيلدرن 

ثلث  واأن  �شيما  ل  املروعة  احل�شيلة 
وقال  ال�شغار.  من  املدنيني  القتلى 
ديفيد  اأفغان�شتان  يف  املنظمة  مدير 
�شكيرن يف بيان اإن ما يثري قلقا كبريا 
القتلى  ارت���ف���اع ع���دد الأط���ف���ال  ه���و 
واجل����رح����ى ج�����راء ال����ن����زاع وه����و ما 
يعك�س تزايد املخاطر التي يواجهها 

اأطفال اأفغان�شتان.
ال����ن����زاع،  ام����ت����داد  اىل  م���وؤ����ش���ر  ويف 
يف  زي���ادة  ويونيو  يناير  ب��ني  �شجلت 
من   15 يف  املدنيني  ال�شحايا  ع��دد 
الوليات ال34 للبالد مع تزايد يف 
هجمات املتمردين مبا يف ذلك خالل 
مار�س،  اىل  يناير  من  ال�شتاء  اأ�شهر 

وفق بعثة الأمم املتحدة.
واأك����رث ه���ذه ال���ولي���ات ت�����ش��ررا هي 
هلمند  ك�����اب�����ول،  اىل  ب����الإ�����ش����اف����ة 
وق����ن����ده����ار وارزغ����������ان يف اجل���ن���وب، 
ولغمان  وف��اري��اب  وه��رات  وننغرهار 

وقندوز وفرح.
المم  مهمة  حملت  ت��ق��ري��ره��ا،  ويف 
املعادية  القوات  اأخ��رى  مرة  املتحدة 
الق�شم  �شقوط  م�شوؤولية  للحكومة 
الأكرب من هوؤلء القتلى واجلرحى، 
�شحاياها  ح�شيلة  ان  اىل  م�����ش��رية 

ارتفعت بن�شبة 12 باملئة.

•• الفجر - خرية ال�شيباين

انها ق�شة ما ي�شبه النبعاث والنهو�س من الرماد.. كمال قليت�س دار اأوغلو 
عام  انتخابات  يف  �شنفوز  جم��ددا:  يحلم  اجلمهوري،  ال�شعب  ح��زب  زعيم 
ق�شره،  من  اأردوغ��ان  الرئي�س  و�شن�شقط  والت�شريعية،  الرئا�شية   2019

وعد ملن يريد ال�شتماع اليه هذه الأيام.
اأ�شابيع فقط، كانت حياته ال�شيا�شية تبدو يف مرحلة الغروب.  قبل ب�شعة 
كمال  تركيا، م�شطفى  موؤ�ش�س  )ارث  الرئي�شية  املعار�شة  القوة  راأ�س  على 
الإ�شالحات - كيف  2010، مل يعرف - رغ��م بداية  ع��ام  اأت��ات��ورك( منذ 
املغالة  من  واأحيانا  ال�شيخوخة،  من  يعاين  حل��زب  �شامل  بتحديث  يقوم 

القومية.
الهزمية  لتفادي  لي�س مبا يكفي  النتائج، ولكن  رئا�شته، تتطور     يف ظل 
يف �شناديق القراع. وي�شطدم حزب ال�شعب اجلمهوري ب�شقف انتخابي، 
25 باملائة. رقم ل ميكن جت��اوزه لتنظيم مهوو�س بالدفاع عن  يف ح��دود 
التي  احل�شرية  اجلماهري  اإىل  التحدث  على  وع��اج��ز  ���ش��ارم��ة،  علمانية 

ا�شتقطبها رجب طيب اإردوغان.

ح�صانة
ال�شحافة  ال��ذي تعتربه   ، اأوغ��ل��و  دار  قليت�س  ان كمال  ذل��ك،  والأ���ش��واأ من 
�شخ�شية مملة، ي�شاعف الأخطاء ال�شيا�شية. ففي الوقت الذي تعاين تركيا 
وطاأة التجاوزات ال�شتبدادية للرئي�س اأردوغان، فان الكثريين مل يغفروا 
لكمال قليت�س دار اأوغلو الت�شويت يف مايو 2016 على ن�س للحكومة فتح 
الباب على م�شراعيه لرفع احل�شانة الربملانية عن 138 نائبا معظمهم 

من �شفوف املعار�شة.
   يف الربيع، كانت رئا�شته حلزب ال�شعب اجلمهوري تبدو يف حكم املنتهية. 

�شالحيات  تو�شيع   - اأب��ري��ل  ا�شتفتاء  يف  فيه  املطعون  اأردوغ���ان  ف��وز  فبعد 
الرئي�س – رف�س كمال قليت�س دار اأوغلو نقل املواجهة اىل ال�شوارع. لغياب 
ال�شجاعة ال�شيا�شية اأو ال�شعور بامل�شوؤولية جتاه منا�شليه، ح�شب الروايات، 
يقول اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية �شويل اأوزيل. منهكا، بات عليه مواجهة �شهية 
بقدرته  �شُيبنى  الرجل  لهذا  ال�شيا�شي  والنبعاث  قواعده،  لدى  ال�شلطة 

على املواجهة وال�شمود يف وجه طغيان اردوغان.
     يف اخلام�س ع�شر من يونيو، وامام ده�شة اجلميع، بداأ م�شرية بني اأنقرة 
اإدان��ة، قبل يوم واحد، نائب من حزب ال�شعب اجلمهوري  اإثر  وا�شطنبول، 
للتنديد  الأ���ش��ف��ل��ت  م��ن  ك��ي��ل��وم��را   450 ي��ق��ارب  م��ا  بالتج�ش�س.  متهم 
منذ  ال��ط��وارئ  ح��ال��ة  كلكل  ي���رزح حت��ت  بلد  ال��ع��دال��ة يف  �شد  بالنتهاكات 

املحاولة النقالبية يف 15 يوليو 2016.
العلوم  ا�شتاذ  اأوي�����ش��ال،  اأي�شن  يقول  امل��ي��زان،  يف  ال�شيا�شي  م�شتقبله  »ان     
ال�شيا�شية يف جامعة 9 ايلول متت اقالته منذ يونيو لتوقيعه على عري�شة 
ا�شكت  العدالة،  اأجل  من  امل�شرية  وبهذه  ال�شالم”،  اجل  من  “اجلامعيون 
ح�شد  اأم���ام  انت�شارية  ب��اأج��واء  انتهت  م�شرية  احلزب”.  داخ���ل  املعار�شة 
متحم�س من مئات الآلف من ال�شخا�س جتمعوا يف ا�شطنبول يف التا�شع 

من يوليو.
على  رك��ز خطابه  النا�س،  ه��وؤلء  كل  ليجمع  ان��ه  اأوي�شال،  اأي�شن  ويو�شح    
العدالة، وذهب اأبعد من املو�شوع املعتاد حلزب ال�شعب اجلمهوري، الدفاع 

عن العلمانية املثري لالنق�شام.
اأوغلو  انها مقاربة عابرة لالأحزاب والنتماءات ت�شمح لكمال قليت�س دار   
حزب  يف  �شابقة  و�شخ�شيات  القومي،  اليمني  اأن�شار  بع�س  تاأييد  ك�شب 
العدالة والتنمية، وحتى حزب ال�شعوب الدميقراطي، رغم ان هذا احلزب 
الي�شاري املوؤيد لالأكراد، كان �شحية رفع احل�شانة الربملانية، التي �شوت 

ل�شاحلها حزب ال�شعب اجلمهوري.

ال�صجن
    بعد هذا القرار، اأمرت املحكمة يف دي�شمرب، باعتقال ع�شرات نواب حزب 
ال�شعوب الدميقراطي، ورئي�شي احلركة، �شالح الدين دميريتا�س، وفيغني 
دعم  بتهمة  ال�شجن،  يف  عقود  عقوبة  ال��ي��وم  يواجهان  وهما  يوك�شيكداغ، 
ال�شالم  حل��زب  املحلي  الفرع  ان  كما  الكرد�شتاين،  العمال  ح��زب  متمردي 

والدميقراطية، م�شتهدف اأي�شا.
   يف �شبتمرب، ومبوجب مر�شوم حكومي، ُو�شعت 86 بلدية يقودها التنظيم 

املوايل لالأكراد حتت و�شاية الدولة. 
وعلى الرغم من هذا، دعا �شالح الدين دميريتا�س، من زنزانته، اإىل دعم 
امل�شرية من اجل العدالة التي نظمها حزب ال�شعب اجلمهوري، الذي عليه 

اأن “يوّحد جميع جماعات املعار�شة«.
   م�شرية اعادت تثبيت كمال قليت�س دار اأوغلو يف قيادة حزبه، واأحيت حزب 
غداة  ترنح  ظلت  التي  الركية  املعار�شة  راأ���س  على  اجلمهوري  ال�شعب 

خ�شارة ال�شتفتاء.
امل�شرية. ويعترب  ال�شعب اجلمهوري: تثمني جناح    ان هدف رئي�س حزب 
اأي�شن اأوي�شال، ان “هذا لن يحدث Yل اإذا اخذ كمال قليت�س دار اأوغلو يف 

العتبار الظلم امل�شلط حاليا على اأكراد تركيا.. 
ل ب��د ل��ه وحل��زب��ه الق����راب م��ن ح���زب ال�����ش��ع��وب ال��دمي��ق��راط��ي وناخبيه 

“لي�شت مهمة �شهلة،
 يقول �شويل اأوزيل، وي�شيف “مل يتمكن من �شحب القومية القائمة على 
اأ�ش�س عرقية من اخلط الفكري حلزب ال�شعب اجلمهوري ل�شّم الأكراد “، 

حوايل 20 باملائة من �شكان البالد. 
   طريق جديدة �شعبة و�شاقة، تنتظر زعيم املعار�شة.

--------------------------------------------------
عن ليبريا�صيون الفرن�صية

املعار�شة الركية ت�شتعيد وحدتها

احلق يف العدالة مطلب تركي جامع التراك

كمال قليت�س دار اأوغلو عنقاء تنه�س من رمادها

�شالح الدين دميريتا�س ي�شاند التحرك من زنزانته
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طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 269176    بتاريخ : 2017/03/05

بيانات الأولوية : 
باإ�شم :  م�شرف الهالل

وعنوانه : �س.ب 63111 بناية ال�شيخ �شلطان بن خليفة ال نهيان ، �شارع الكورني�س ، ابوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 37
اإن�شاء املباين ، الإ�شالح ، خدمات الركيب اأو التجميع ، اإن�شاء واإ�شالح و�شيانة املركبات واملحركات الربية واملائية واجلوية 
والأجزاء والقطع لل�شلع املذكورة اآنفاً ، خدمات ال�شت�شارات واملعلومات املتعلقة بال�شلع املذكورة اآنفاً ، جميعها واردة يف هذه 

الفئة وغري واردة فئات اأخرى.
 al hilal properties العربية بخط مميز ثم  باللغة  العقارية  : العالمة عبارة عن كلمات الهالل  و�شف العالمة 

باللغة الإجنليزية حتتهم ر�شم لدائرة باللون الأبي�س حمددة بالربتقايل بداخلها مربع باللون الربتقايل.
ال�شراطات :

بالربيد  اإر�شاله  اأو  الإقت�شاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اعرا�س على  لديه  فعلى من 
امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18  يوليو 2017 العدد 12073

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 269383    بتاريخ : 2017/03/08

بيانات الأولوية : 
باإ�شم :  الدار العقارية �س.م.ع.

وعنوانه : �س.ب. 51133 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35
خدمات الدعاية والإعالن ، اإدارة الأعمال ، توجيه الأعمال ، تفعيل الن�شاط املكتبي.

العربية  باللغة  الإجنليزية وكلمة مايان  باللغة   MAYAN كلمة  العالمة عبارة عن   : العالمة  و�شف 
كليهما بخط مميز باللون الأزرق.

ال�شراطات :
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18  يوليو 2017 العدد 12073

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 269384    بتاريخ : 2017/03/08

بيانات الأولوية : 
باإ�شم :  الدار العقارية �س.م.ع.

وعنوانه : �س.ب. 51133 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 36
خدمات التاأمني ، ال�شوؤون التمويلية ، ال�شوؤون املالية ، ال�شوؤون العقارية.

العربية  باللغة  الإجنليزية وكلمة مايان  باللغة   MAYAN كلمة  العالمة عبارة عن   : العالمة  و�شف 
كليهما بخط مميز باللون الأزرق.

ال�شراطات :
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18  يوليو 2017 العدد 12073

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 269386    بتاريخ : 2017/03/08

بيانات الأولوية : 
باإ�شم :  الدار العقارية �س.م.ع.

وعنوانه : �س.ب. 51133 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 41
التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرفيه ، الأن�شطة الريا�شية والثقافية.

العربية  باللغة  الإجنليزية وكلمة مايان  باللغة   MAYAN كلمة  العالمة عبارة عن   : العالمة  و�شف 
كليهما بخط مميز باللون الأزرق.

ال�شراطات :
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18  يوليو 2017 العدد 12073

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 269619    بتاريخ : 2017/03/13

بيانات الأولوية :2016/11/03
باإ�شم :  ني�شان جيدو�شا كابو�شيكي كي�شا )اأي�شاً تعمل حتت ال�شم التجاري ني�شان موتورز كومباين ليمتد(

وعنوانه : رقم 2 تكارات�شو ، كاناجاوا- كو، يوكوهاما- �شي ، كاناجاوا- كني ، اليابان.
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 12
املركبات ، املركبات الربية ، ال�شيارات ، املركبات املُعدة لغايات امل�شاركة ، املركبات املعدة للتاأجري.

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات Nissan Intelligent Get&Go باللغة الإجنليزية.
ال�شراطات :

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18  يوليو 2017 العدد 12073

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 269621    بتاريخ : 2017/03/13

بيانات الأولوية :2016/11/03
باإ�شم :  ني�شان جيدو�شا كابو�شيكي كي�شا )اأي�شاً تعمل حتت ال�شم التجاري ني�شان موتورز كومباين ليمتد(

وعنوانه : رقم 2 تكارات�شو ، كاناجاوا- كو، يوكوهاما- �شي ، كاناجاوا- كني ، اليابان.
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35
لل�شلع واخلدمات لالآخرين من خالل  الرويج   ، الفواتري  اإع��داد  ، خدمات  والإع��الن  الدعاية   ، الت�شويق 
امل�شتهلك  ، معلومات  املركبات  اأميال قيادة  التي ت�شتمل على توزيع ر�شيد  التحفيزية  املكافاآت  اإدارة برامج 
ال�شيارات  و���ش��راء  ال�شيارات  بتاأجري  املتعلقة  امل�شتهلك  معلومات   ، ال�شيارات  م�شاركة  بخدمات  املتعلقة 
وا�شتئجار ال�شيارات ، معلومات امل�شتهلك املتعلقة باملركبات التي تعمل بالطاقة البديلة ، ا�شت�شارات الأعمال 
اأو ا�شت�شارات تنظيم الأعمال ووكالت املعلومات التجارية وخا�شة املتعلقة بتطوير وت�شغيل وتوزيع حمطات 
التنقل الكهربائي مبا يف ذلك مفاهيم المتيازات ومفاهيم  اخلدمة الكهربائية ومناذج الأعمال لإمكانية 

م�شاركة ال�شيارات ومفاهيم الأ�شطول ، الدعاية والإعالن وترويج املبيعات.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات Nissan Intelligent Get&Go باللغة الإجنليزية.

ال�شراطات :
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18  يوليو 2017 العدد 12073

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 269881    بتاريخ : 2017/03/16

بيانات الأولوية : 2016/11/03
باإ�شم :  ني�شان جيدو�شا كابو�شيكي كي�شا )اأي�شاً تعمل حتت ال�شم التجاري ني�شان موتورز كومباين ليمتد(

وعنوانه : رقم 2 تكارات�شو ، كاناجاوا- كو، يوكوهاما- �شي ، كاناجاوا- كني ، اليابان.
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 36
واملركبات  املركبات  تاأجري  اأو  بيع  اأو  ل�شراء  املالية  املقا�شة   ، املالية  اخل��دم��ات   ، املركبات  تاأمني   ، التاأمني 
الإلكرونية لت�شغيل حمطات اخلدمة وحمطات ال�شحن ولتاأجري )م�شاركة ال�شيارات( املركبات  ، اخلدمات 
املالية فيما يتعلق بتمويل حمطات خدمة املركبات وحمطات ال�شحن وكذلك فيما يتعلق باأجهزة ومن�شاآت 

فتح وتكثيف وتوزيع الطاقة الكهربائية ، خدمات اإبرام �شندات التاأمني.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات Nissan Intelligent Get&Go باللغة الإجنليزية.

ال�شراطات :
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18  يوليو 2017 العدد 12073

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 270416    بتاريخ : 2017/03/28

بيانات الأولوية :
باإ�شم :  التميمي اآند كومباين منطقة  حرة - ذ.م.م

وعنوانه : مكتب رق��م 08 ، مبنى  رق��م 05 ، الطابق الأر���ش��ي ،  ���س.ب. 500188، دب��ي ،  الإم���ارات العربية 
املتحدة.   

�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 16
كتب.

 AL حتتهم  مميز  بخط  العربية  باللغة  وم�شاركوه  التميمي  كلمات  عن  عبارة  العالمة   : العالمة  و�شف 
 Dubaiو  Setting up in the ثم  مميز  بخط  الإجنليزية  باللغة   .TAMIMI & CO

الإجنليزية. باللغة   International Financial Centre
ال�شراطات :

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18  يوليو 2017 العدد 12073

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 269563    بتاريخ : 2017/03/12

بيانات الأولوية : 
باإ�شم :  اإكو�شنز

وعنوانه : 30 بلي�س دلتايل ، باري�س 75013 ، فرن�شا.
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10
 ، الطبي  لال�شتخدام  اختبار  اأجهزة   ، الطبي  لال�شتخدام  ت�شخي�س  ومعدات  اأجهزة   ، طبية  واأدوات  اأجهزة 
�شا�شات   ، الطبي  لال�شتخدام  اإ�شعاعية  اأجهزة   ، الطبي  لال�شتخدام  ه��زازات   ، الطبي  لال�شتخدام  جم�شات 
�شوتية  ف��وق  ت�شخي�شية  ،  اأجهزة  الطبي  لال�شتخدام  اإك�����س  اأ�شعة  �شور   ، الطبي  لال�شتخدام  اإ�شعاعية 

لال�شتخدام الطبي.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمةFIBROSCAN   باللغة الإجنليزية.

ال�شراطات :
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18  يوليو 2017 العدد 12073

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 269177    بتاريخ : 2017/03/05

بيانات الأولوية : 2016/09/07
باإ�شم :  ما�شيننفابريك رينهاو�شن جي اإم بي اإت�س

وعنوانه : فولكن�شتاين �شرا�شي 8 ، دي-93059 ريجنزبريج ، األ�م�ان�ي�ا.
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 7
مكائن وحمركات لي�شت للمركبات الربية ، حمركات كهربائية ، مكائن تق�شيم ، مغريات ال�شرعة ، اأوعية اأو 
حاويات لالآلت واملكائن واملحركات ، اأوعية اأو حاويات للمحركات ، اأجهزة حتكم لالآلت واملكائن واملحركات ، 
مكائن املحركات لأجهزة التحويل واأجهزة تغيري التفريغ واأجهزة تغيري التفريغ على احلمل واأجهزة تغيري 

التفريغ خارج الدارات ، مكونات وتركيبات للمنتجات اآنفة الذكر.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة ETOS  باللغة الإجنليزية.

ال�شراطات :
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18  يوليو 2017 العدد 12073

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
بيانات الأولوية : 2016/11/03 املودعة بالرقم : 269882    بتاريخ : 2017/03/16 

باإ�شم :  ني�شان جيدو�شا كابو�شيكي كي�شا )اأي�شاً تعمل حتت ال�شم التجاري ني�شان موتورز كومباين ليمتد(
وعنوانه : رقم 2 تكارات�شو ، كاناجاوا- كو، يوكوهاما- �شي ، كاناجاوا- كني ، اليابان.

�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 39
تاأجري ال�شيارات ، ترتيب ا�شتئجار ال�شيارات ، تاأجري لوازم املركبات ، خدمات م�شاركة ال�شيارات وتنظيم م�شاركة ال�شيارات حتديداً 
املعلومات  ، توفري  املركبات  واإدارة تنقل م�شتخدمي  واإدارة احلجوزات  بامل�شاركة  املحركات لال�شتخدام  ذات  املركبات  ترتيب وتوفري 
اآنفة  باخلدمات  يتعلق  فيما  واملعلومات  ال�شت�شارات   ، التنقل  توفري حلول   ، ال�شيارات  م�شاركة  ال�شيارات وخدمات  بتاأجري  املتعلقة 
الذكر وميكن تقدمي هذه اخلدمات كذلك عرب ال�شبكات اللكرونية على �شبيل املثال الإنرنت ، خدمات توزيع الكهرباء للمركبات 
الربية عرب الهواتف املتحركة والإنرنت ، توفري ت�شهيالت للبحث عن وحتديد مواقع نقاط ال�شحن بالكهرباء وحالة نقاط ال�شحن 
بالكهرباء ونقاط ال�شحن بالكهرباء اجلديدة مبا يف ذلك تخزين هذه املعلومات وُتقدم هذه اخلدمات من خالل اأنظمة حتديد املواقع 
العاملية )جي بيه ا�س( )خدمات املالحة لتحديد املواقع العاملية( ، توفري ت�شهيالت للتحقق من م�شتوى الطاقة املتبقية يف املركبات 
والإ�شارة اإىل املناطق التي ميكن الو�شول اإليها مبا تبقى من �شحن يف البطارية عرب الهواتف املتحركة والإنرنت ، تلقي املعلومات 
حول مواقع نقاط ال�شحن بالكهرباء لتقدميها لالآخرين وُتقدم هذه اخلدمات من خالل اأنظمة حتديد املواقع العاملية )جي بيه ا�س( 
)خدمات املالحة لتحديد املواقع العاملية( ، خدمات النقل ، خدمات ا�شتخدام ال�شيارات ، خدمات املالحة عرب اأنظمة حتديد املواقع 
العاملية )جي بيه ا�س( ، تتبع مركبات امل�شافرين عرب الكمبيوتر اأو عرب اأنظمة حتديد املواقع العاملية )جي بيه ا�س( ، تاأجري معدات 

اأنظمة حتديد املواقع العاملية )جي بيه ا�س( لال�شتخدام يف املالحة ، ا�شتئجار املركبات.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات Nissan Intelligent Get&Go باللغة الإجنليزية.

   ال�شراطات :
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك 

خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18  يوليو 2017 العدد 12073

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 269622    بتاريخ : 2017/03/13

بيانات الأولوية :2016/11/03
باإ�شم :  ني�شان جيدو�شا كابو�شيكي كي�شا )اأي�شاً تعمل حتت ال�شم التجاري ني�شان موتورز كومباين ليمتد(

وعنوانه : رقم 2 تكارات�شو ، كاناجاوا- كو، يوكوهاما- �شي ، كاناجاوا- كني ، اليابان.
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 42
ال�شيارات  وتاأجري  ال�شيارات  وم�شاركة  بالنقل  املتعلقة  ال�شبكة  عرب  اللكرونية  واملواقع  الربامج  خدمات 
و�شراء ال�شيارات وا�شتئجار ال�شيارات ، توفري برامج غري قابلة للتنزيل للنقل وم�شاركة ال�شيارات وتاأجري 
ال�شيارات و�شراء ال�شيارات وا�شتئجار ال�شيارات يكون اأ�شا�شها املواقع اللكرونية ، توفري خدمات املعلومات 
وامل�شورة وال�شت�شارات املتعلقة باخلدمات اآنفة الذكر ، توفري املعلومات التقنية وامل�شورة التقنية وال�شت�شارات 
التقنية املتعلقة باخلدمات اآنفة الذكر ، توفري كافة املعلومات اآنفة الذكر وامل�شاعدة ل�شائقي املركبات ذات 

املحركات والركاب عرب اأنظمة حتديد املواقع العاملية ومن خالل تقنية الأقمار ال�شناعية ، تاأجري 
اأجهزة ت�شجيل البيانات.

و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات Nissan Intelligent Get&Go باللغة الإجنليزية.
ال�شراطات :

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18  يوليو 2017 العدد 12073

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
بيانات الأولوية : املودعة بالرقم : 270213    بتاريخ : 2017/03/23 

باإ�شم :  �شم�شا للنقل ال�شريع وعنوانه : �س.ب. 63529 ، الريا�س 11526 ، اململكة العربية ال�شعودية.
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 39
 ، البخارية  بالزوارق  النقل   ، امل�شفحة  بالعربات  النقل   ، النقل اجلوي   ، وال�شفر  الرحالت  ، تنظيم  ال�ش�لع  ، تغليف وتخزين  النق�ل 
النقل بوا�شطة القوارب ، ال�شم�شرة يف النقل ، النقل باحلافالت ، تاأجريالقوارب ، خدمات النقل )نقل الر�شائل اأو الب�شائع( ، ت�شليم 
الب�شائع ، النقل بوا�شطة العبارات ، ختم املواد الربيدية ، ال�شم�شرة يف ال�شحن ، دفع اأجرة ال�شحن يف ميناء الو�شول ، ال�شحن بال�شفن 
، عقود النقل البحري ، النقل املحرو�س لالأ�شياء الثمينة ، خدمات النقل بال�شنادل ، النقل البحري ، ت�شليم الر�شائل ، تغليف ال�شلع ، 
ت�شليم الطرود ، العتالة )التحميل والتنزيل( ، النقل بال�شكك احلديدية ، خدمات الإنتقال ، تاأجري حاويات التخزين ، النقل النهري 
، ال�شم�شرة يف ال�شفن ، التخزين ، معلومات التخزين ، تخزين الب�شائع ، النقل بالرام ، النقل بوا�شطة خطوط الأنابيب ، معلومات 

النقل ، نقل الأثاث ، تفريغ احلمولة ، التخزين يف امل�شتودعات ، تغليف الب�شائع.
و�شف العالمة : عالمة STORE 2DOOR عبارة عن كلمة STORE بالألوان الأخ�شر والفريوزي والربتقايل واخلمري 
حتتها 2DOOR  بالألوان الأ�شفر والبني والأبي�س بخط وطريقة مميزة فحريف ال O من الكلمتني على خلفية ر�شم لباب بني 
والبني وجميع  الأخ�شر  باللونني  Your choice… Delivered. بخط �شغري  كلمات  الأخ�شر وحتتهم  باللون  مقب�شه 

الكلمات باللغة الإجنليزية.
ال�شراطات :

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك 
خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18  يوليو 2017 العدد 12073

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 269502    بتاريخ : 2017/03/09

بيانات الأولوية : 
باإ�شم :  ت�شايل-اأبيغ ا�س ئي

وعنوانه : هاينز-ت�شايل-�شرا�شه ، 74653 كونت�شلزاو ، اأملانيا.
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 7
حمركات  حتديداً  اإدارة  حمركات   ، امل�شخات  اأو  للمراوح  وخا�شة  الكهربائية  املحركات  حتديدا  حمركات 
الإدارة الكهربائية وخا�شة للرافعات ، مراوح للمحركات ، مراوح كونها اأجزاء من الآلت ، اأجزاء ومكونات 

لل�شلع املذكورة اآنفاً الواردة يف الفئة 7 ، اأجهزة ت�شغيل الرافعات.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمتي ZIEHL-ABEGG  باللغة الأملانية بينهما �شرطة.

ال�شراطات :
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18  يوليو 2017 العدد 12073

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 169503    بتاريخ : 2017/03/09

بيانات الأولوية : 
باإ�شم :  ت�شايل-اأبيغ ا�س ئي

وعنوانه : هاينز-ت�شايل-�شرا�شه ، 74653 كونت�شلزاو ، اأملانيا.
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9
اأجهزة حتكم وتنظيم كهربائية و/اأو اإلكرونية وخا�شة للمراوح وامل�شخات واملحركات الكهربائية وحمركات 
الكمبيوتر  ورقائق  للمعاجلات  وخا�شة  البيانات  معاجلة  ل�شناعات  م��راوح   ، والرافعات  الكهربائية  الإدارة 

واملكونات الكهربائية والإلكرونية ، اأجزاء ومكونات لل�شلع املذكورة اآنفاً الواردة يف الفئة 9.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمتي ZIEHL-ABEGG  باللغة الأملانية بينهما �شرطة.

ال�شراطات :
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18  يوليو 2017 العدد 12073

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 269505    بتاريخ : 2017/03/09

بيانات الأولوية : 
باإ�شم :  ت�شايل-اأبيغ ا�س ئي

وعنوانه : هاينز-ت�شايل-�شرا�شه ، 74653 كونت�شلزاو ، اأملانيا.
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 11
وحدات مراوح واأجهزة تهوية ومن�شاآت تهوية ، مراوح و اأجهزة تهوية واأجزاء ومكونات لل�شلع املذكورة اآنفاً 

جميعها واردة يف الفئة 11.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمتي ZIEHL-ABEGG  باللغة الأملانية بينهما �شرطة.

ال�شراطات :
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18  يوليو 2017 العدد 12073

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 269511    بتاريخ : 2017/03/09

بيانات الأولوية : 
باإ�شم :  ت�شايل-اأبيغ ا�س ئي

وعنوانه : هاينز-ت�شايل-�شرا�شه ، 74653 كونت�شلزاو ، اأملانيا.
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 7
حمركات  حتديداً  اإدارة  حمركات   ، امل�شخات  اأو  للمراوح  وخا�شة  الكهربائية  املحركات  حتديدا  حمركات 
الإدارة الكهربائية وخا�شة للرافعات ، مراوح للمحركات ، مراوح كونها اأجزاء من الآلت ، اأجزاء ومكونات 

لل�شلع املذكورة اآنفاً الواردة يف الفئة 7 ، اأجهزة ت�شغيل الرافعات.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن حريف Z و A بخط وطريقة مميزة باللون الذهبي.

ال�شراطات :
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18  يوليو 2017 العدد 12073

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 269512    بتاريخ : 2017/03/09

بيانات الأولوية : 
باإ�شم :  ت�شايل-اأبيغ ا�س ئي

وعنوانه : هاينز-ت�شايل-�شرا�شه ، 74653 كونت�شلزاو ، اأملانيا.
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9
اأجهزة حتكم وتنظيم كهربائية و/اأو اإلكرونية وخا�شة للمراوح وامل�شخات واملحركات الكهربائية وحمركات 
الكمبيوتر  ورقائق  للمعاجلات  وخا�شة  البيانات  معاجلة  ل�شناعات  م��راوح   ، والرافعات  الكهربائية  الإدارة 

واملكونات الكهربائية والإلكرونية ، اأجزاء ومكونات لل�شلع املذكورة اآنفاً الواردة يف الفئة 9.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن حريف Z و A بخط وطريقة مميزة باللون الذهبي.

  ال�شراطات :
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18  يوليو 2017 العدد 12073

EAT 105686

EAT 106749

EAT 107284

EAT 107517

EAT 105932

EAT 106751

EAT 107280

EAT 107286

EAT 107518

EAT 105933

EAT 107216

EAT 107281

EAT 107462

EAT 107519

EAT 105934

EAT 107282

EAT 107516

EAT 107520

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 269250    بتاريخ : 2017/03/06

بيانات الأولوية :
باإ�شم :  يونيليفر بي ال �شي 

وعنوانه : بورت �شناليت ، ويرال ، مر�شي�شايد ، اململكةاملتحدة.
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 3
للعرق  وم�����ش��ادات  الكريهة  ال��روائ��ح  م��زي��الت   ، عطرية  زي���وت   ، ع��ط��ور   ، تنظيف  م�شتح�شرات   ، طبي  �شابون   ، �شابون 
لالإ�شتخدام ال�شخ�شي ، م�شتح�شرات للعناية بال�شعر غري طبية ، �شامبو وبل�شم ، ملونات لل�شعر ، منتجات ت�شفيف ال�شعر 
، م�شتح�شرات تواليت غري طبية ، م�شتح�شرات ا�شتحمام وُد�س ، م�شتح�شرات العناية بالب�شرة غري طبية ، زيوت وكرميات 
وغ�شولت )لو�شن( للب�شرة ، م�شتح�شرات احلالقة ، م�شتح�شرات ما قبل وما بعد احلالقة ، كولونيا ، م�شتح�شرات اإزالة 
ال�شعر ، م�شتح�شرات لإ�شمرار الب�شرة وم�شتح�شرات الوقاية من ال�شم�س ، م�شتح�شرات جتميل ، م�شتح�شرات مكياج ، 
، فازلني لأغرا�س التجميل ، م�شتح�شرات العناية بال�شفاه غري طبية ، م�شحوق التلك ، غزل  اإزالة املكياج  م�شتح�شرات 
اأو ُمرطبة م�شبقاً  اأو مناديل م�شربة  اأو لبادات  اأعواد قطن لأغرا�س التجميل ، مناديل ورقية  قطني لأغرا�س التجميل ، 

بغ�شولت تنظيف �شخ�شية اأو غ�شولت جتميلية ، اأقنعة جتميلية ومعجون جتميلي للوجه.
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عربي ودويل

للخروج من الأزمة احلالية:

كوريا �ل�صمالية: �ملطلوب تغيري �لربجمية �لدبلوما�صية...!
•• الفجر - ثيو كليمنت 

– ترجمة خرية ال�شيباين
يف الرابع من يوليو، بينما كانت 
بذكرى  املتحدة حتتفل  الوليات 
ا����ش���ت���ق���الل���ه���ا، ا���ش��ت��غ��ل��ت ك���وري���ا 
ما  ل��ت��ق��دمي  ال��ف��ر���ش��ة  ال�شمالية 
مبثابة  اأون  ج��ون��غ  ك��ي��م  ي��ع��ت��ربه 
المريكان:  الأع��داء  اإىل  الهدية 
جت���رب���ة ����ش���اروخ���ي���ة ي���ع���ّد م����داه 
بالن�شبة  م�����ش��ب��وق  غ���ري  ن��ظ��ري��ا 
ل��ل��ك��وري��ني ال�����ش��م��ال��ي��ني، مب��ا انه 
قادرا  ال�شاروخ  يكون  اأن  يحتمل 
اإىل  م����رة  لأول  ال���و����ش���ول  ع��ل��ى 

الأرا�شي الأمريكية. 
ال�شمالية  ك���وري���ا  ك��ان��ت  ول��ئ��ن    
احتفالية  ويف  ب��ان��ت��ظ��ام،  تخترب 
نووية  واأ�شلحة  �شواريخ  ك��ربى، 
من  الرابع  اختبار  فان  خمتلفة، 
خا�شة،  اأه��م��ي��ة  ي��ك��ت�����ش��ي  ي��ول��ي��و 
تغيري  اإح������������داث  اإىل  وي�����دع�����و 
املتحدة  ال�����ولي�����ات  ���ش��ي��ا���ش��ة  يف 
وال����ق����وى ال��غ��رب��ي��ة ب�����ش��ك��ل ع���ام. 
جاءت  الناجحة  التجربة  ف��ه��ذه 
من  طويلة  �شل�شلة  فعال  ل��ت��ت��ّوج 
م����ن جانب  ال����ق����وة  ا����ش���ت���ع���را����س 
بيونغ يانغ، مما يدل على تنامي 
وتطورها،  التكنولوجية  قدراتها 
دول  على  ال�شغط  حجم  وي��زي��د 

املنطقة والغرب. 
  ويف حني تتعرّث اإدارة ترامب يف 
دبلوما�شية،  بو�شلة  على  العثور 
خمتلفة  ب�������اأن�������واع  وت�����ت�����الع�����ب 
م���ن اخل���ط���اب امل��ت��ن��اق�����س جتاه 
الرئي�شي  ال���رد  ف��ان  ي��ان��غ،  بيونغ 
الربامج  على  ال��دويل  للمجتمع 
النووية، والبالي�شتية والف�شائية 
ال��ك��وري��ة ال�����ش��م��ال��ي��ة، ك���ان املزيد 
عرب  القت�شادية  العقوبات  م��ن 
اأو من  ال�����دويل  الأم�����ن  جم��ل�����س 

جانب واحد.
العقوبات  ه��ذه  فعالية  ح�شيلة    
للتدابري  ت����اأث����ري  ل  وا����ش���ح���ة: 
القت�شادي  ل��الن��ت��ق��ام  املختلفة 
ع���ل���ى تطوير  ي���ان���غ  ب���ي���ون���غ  م����ن 
املثرية للجدل يف كوريا  الربامج 

ب��ل��د م��ن��غ��ل��ق اىل  ا����ش���ت���دراج  اىل 
الدولية  امل��ط��ال��ب  على  الن��ف��ت��اح 
بالعمل على عزله اأك��رث، يف حني 
النووي  ب�شاأن  اتفاقا حمتمال  ان 
مي���ر ح��ت��م��ا م���ن خ���الل الرفيع 
امل�شاعدات  امل����ب����ادلت  ح��ج��م  يف 
والتكنولوجيا  الإن���������ش����ان����ي����ة، 
جمهورية  مع  والتجارة  املدنية، 
ال�شعبية:  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ك��وري��ا 
املبادرة  ب���زم���ام  ل���الأخ���ذ  ���ش��ي��ك��ون 
اأن  ي��ان��غ  لبيونغ  اإظ��ه��ار  ف�شيلة 
ال���غ���رب ي�����ش��ع��ى ل��ل��ح�����ش��ول على 
اج��اب��ة ل��الأزم��ة ال��ن��ووي��ة، ولي�س 
الوقت،  نف�س  ويف  النظام،  تغيري 
امل�شاركة يف ار�شاء مناخ هادئ مبا 
يكفي لنطالق مفاو�شات بناءة.

  وم����ن ه����ذا امل���ن���ظ���ور، مي��ك��ن اأن 
يكون لفرن�شا دور خا�س. ل �شك 
ان ب��اري�����س ت��ع��اين م��ن ت��اأخ��ري يف 
كوريا  مع  الثنائية  عالقتها  بناء 
دولة  اخ��ر  ه��ي  فرن�شا  ال�شمالية 
من الحتاد الأوروبي - اىل جانب 
عالقات  ت��رب��ط��ه��ا  ل   - ا���ش��ت��ون��ي��ا 
كوريا  جمهورية  مع  دبلوما�شية 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ال�����ش��ع��ب��ي��ة، غري 
و�شورة  ال���دي���غ���ويل،  الإرث  ان 
العظمى  القوة  عن  ا�شتقالليتها 
فرن�شا  ي���ج���ع���الن  الم���ري���ك���ي���ة، 
ت��ت��م��ت��ع ب�������ش���ورة خ���ا����ش���ة ل���دى 

الكوريني ال�شماليني. 
براغماتي  تقليد  ل��ف��رن�����ش��ا  ان    
بالدول  الع�������راف  ع��ل��ى  ي���ق���وم 
ابتعادها  ان  ك��م��ا  ب��الأن��ظ��م��ة،  ل 
�شبه  ت������وت������رات  ع�����ن  ال����ط����وع����ي 
يلعبا،  اأن  مي����ك����ن  اجل�������زي�������رة، 
فبينما  ل�����ش��احل��ه��ا:  ل��ل��م��ف��ارق��ة، 
يبدو كيم وترامب، وقد ا�شابهما 
ه��و���س ال��ق��وة و���ش��ي��ا���ش��ة الإك�����راه، 
ع��اج��زي��ن ع��ل��ى ال��ت��ح��دث، ميكن 
اأنه  اإليه على  لطرف ثالث ُينظر 
م�شتقل، ميكن اأن يكون يف حوزته 

ورقة للعب.
-----------------------

اآ�صيا  �صرق  معهد  يف  باحث   
يف  العليا  املعلمني  )مدر�صة 

ليون( وجامعة فيينا

لبيونغ  ال���ن���ووي  ال�����ش��ع��ي  ت��ربي��ر 
ي��ان��غ ال��ت��ي ت��ع��ت��رب ن��ف�����ش��ه��ا قلعة 
وا�شنطن،  ط���رف  م��ن  حم��ا���ش��رة 
و�شتكون نتيجتها املتوقعة خ�شائر 

ب�شرية كابو�شية،
 ف��ك��وري��ا ال�����ش��م��ال��ي��ة ه���ي واح���دة 
م��ن ال��ب��ل��دان الأك����رث ع�����ش��ك��رة يف 
ع���ل���ى مرمى  و����ش���ي���ول  ال�����ع�����امل، 
احلدود  على  املدفعية  من  حجر 
اىل  ا�شافة،  ال�شمالية.  الكورية 
ا�شرية  ت����زال  ل  م��ن��ط��ق��ة  يف  ان����ه 
القومي  واحل���ق���د  ال���ش��ت��ق��ط��اب 
العاملية  احل������رب  ع����ن  امل��������وروث 
ال��ث��ان��ي��ة واحل�����رب ال����ب����اردة، فاإن 
خ��ط��ر ا���ش��ت��ع��ال ح��ري��ق ���ش��ام��ل يف 
ل  الهادئ  واملحيط  اآ�شيا  منطقة 

ميكن التغافل عنه.
ل���ل���ع���ق���وب���ات  م�����رج�����ح  ف�������ش���ل     
ع�شكرية  وح���ل���ول  وال�������ش���غ���وط، 
الختيارات  ان  يبدو   ... مرعبة 
للوليات  ����ش���وء  الأق������ل  امل��م��ك��ن��ة 
امل���ت���ح���دة ه���ي امل���ف���او����ش���ات. لقد 
اأر�شل دونالد ترامب، خالل حملة 
باأ�شلوبه  الرئا�شية،  النتخابات 
ا�شتعداده  ت��ب��دي  اإ����ش���ارات  ال��ف��ذ، 

القت�شاد  اأن����ه  رغ���م  ال�����ش��م��ال��ي��ة، 
الأك�������رث ع���ر����ش���ة ل���ل���ع���ق���وب���ات يف 

العامل.
فاإن  ذل���ك،  م��ن  العك�س  على  ب��ل   
القا�شية  المم����ي����ة  ال���ع���ق���وب���ات 
مار�س  يف  اع���ت���م���دت  ال���ت���ي  ج����دا 
ن���ووي���ة  جت����رب����ة  ب���ع���د   2016
ازعجت ال�شريك ال�شيني ودفعته 
لزيادة  الأخ�شر  ال�شوء  لإعطاء 
من�شوب العقوبات ال�شارمة تبدو 
غري منتجة، واف�شت اىل نتيجة 
عك�شية متاما لنتظارات املجتمع 
ال��������دويل: وم���ن���ذ ذل�����ك ال���وق���ت، 
اىل  ال�شاروخية  التجارب  تتاىل 
حد النقلة النوعية يف الرابع من 

يوليو. 
  وعالوة على ذلك، ورغم التدابري 
ال�شمالية  ك��وري��ا  ل��ع��زل  امل��ت��خ��ذة 
ع��ن ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة، ي��ب��دو اأن 
ال�شمايل  ال����ك����وري  الق���ت�������ش���اد 
ن�شبيا،  اقت�شاديا  انتعا�شا  ُيظهر 
ويبدو  اإن����ك����اره.  ول��ك��ن ل مي��ك��ن 
اي�شا، اأن البلد قد طوى �شفحة 
الت�شعينات،  يف  ال��ك��ربى  املجاعة 
وا���ش��ت��اأن��ف م�����ش��ار ال��ت��ن��م��ي��ة. ويف 

غ����ي����اب اإح�����������ش�����اءات م���وث���وق���ة، 
البالد  داخ��ل  امل��راق��ب��ون يف  يتفق 
القول  ع��ل��ى  ال����ي����وم،  وخ���ارج���ه���ا 
الكورية  الآل���ة الق��ت�����ش��ادي��ة  ب���اأن 
ال�����ش��م��ال��ي��ة ت��ع��م��ل ب�����ش��ك��ل جيد 
ل�شكل  اأ�شا�شا  ذلك  ويعود  ن�شبيا، 
القت�شادية  ال��رباغ��م��ات��ي��ة  م���ن 

تعتمده ال�شلطات.
  لكل هذا يجب تغيري الربجمية 
الدبلوما�شية اإذا كنا نريد اخلروج 
من الأزمة احلالية. لن يحوز اأي 
ح���ل حم��ت��م��ل ع��ل��ى الإج����م����اع، ل 
ول  ال����دويل  للمجتمع  بالن�شبة 

بيونغ يانغ.
 وت�����ش��دي��د ال��ع��ق��وب��ات م��ن جانب 
وحلفائها  ال��غ��رب��ي��ة  احل��ك��وم��ات 
وارد ومفهوم على املدى الق�شري، 
بالطبع.  التقاع�س م�شتحيل  لن 
وم���ع ذل����ك، م���ن ���ش��ب��ه امل���وؤك���د اأن 
التي  الإ���ش��اف��ي��ة،  العقوبات  ه��ذه 
تاأثريها  �شيكون  منها،  منا�س  ل 

حمدودا ان مل يكن معدوما. 
اما الردود الع�شكرية املحتملة، يف 
لي�شت  احلقيقة  يف  فهي  املقابل، 
انها �شت�شاعد لحقا على  حلول. 

1953(، رمبا يكون من الن�شب 
اللغة  تلطيف  اإىل  اأول  ال�����ش��ع��ي 
م��ع ب��ي��ون��غ ي��ان��غ، وب���ن���اء، ب�شرب، 
دبلوما�شية  ح��ق��ي��ق��ي��ة  ع���الق���ات 
و�شيا�شية واقت�شادية، �شعبة دون 
�شك، ال انه �شيكون لها ف�شل نزع 
ملزيد  ال��ط��ري��ق  ومتهيد  الل��غ��ام، 

من املفاو�شات الهادئة.
�شيء  ه����ن����اك  ال�������واق�������ع،  يف      
تهدف  ا�شراتيجية  يف  متناق�س 

   اننا نتفهم اإحجام الغرب وتردده 
يف التفاو�س حتت ال�شغط، ومع 
للمناورة،  ج���دا  حم���دود  ه��ام�����س 
التام  الثقة  انعدام  ويف �شياق من 
عدة  املهد  يف  قتلت  التي  وال��ع��ام، 
للتفاو�س.  ���ش��اب��ق��ة  حم�������اولت 
ال�شعي  حم���اول���ة  ب����دل  ول���ذل���ك، 
معقدة  م�شكلة  حل��ل  ات��ف��اق  اىل 
جذورها  تعود  الأوج���ه  ومتعددة 
-1950( ال��ك��وري��ة  احل���رب  اإىل 

للتباحث مع كيم جونغ اأون حول 
هامربغر. ومنذ ذلك احلني، ويف 
ال��ع��دي��د م��ن امل��وا���ش��ي��ع الأخ���رى، 
ك����ان ام���ام���ه م��ت�����ش��ع م���ن الوقت 
ل���الن���ق���الب ع��ل��ى م���واق���ف���ه، هذا 
التناق�س ي�شكل بالتاأكيد م�شدرا 
ل��ت��وت��ر ب��ي��ون��غ ي���ان���غ، ال��ت��ي ترى 
املتحدة  ال��ولي��ات  م��ع  �شفقة  يف 
الأمنية  ملخاوفها  الوحيد  احل��ل 

والقت�شادية وال�شيا�شية.

اية حلول لهذا ال�شباق املحموم

العقوبات الدولية ل تاثري لها

كيم جونغ اأون يرغب يف �شفقة

حدود قد تتحول اىل برميل بارود

- ل تاأثري لالنتقام �لقت�صادي على تطوير 
�لرب�مج �ملثرية للجدل يف كوريا �ل�صمالية

- �لرد �لع�صكري لي�ش حال بل �صي�صاعد لحقا 
على “تربير” �ل�صعي �لنووي لبيونغ يانغ

- �لعقوبات �لممية �لقا�صية تبدو غري 
منتجة و�ف�صت �ىل نتيجة عك�صية

- من �لتناق�ش �ن تقوم ��صرت�تيجية تهدف �ىل 
��صتدر�ج بلد منغلق �ىل �لنفتاح على عزله �أكرث

- ترى بيونغ يانغ يف �صفقة مع �لوليات �ملتحدة �حلل �لوحيد ملخاوفها �لأمنية و�لقت�صادية و�ل�صيا�صية

هل مزيد عزل الكوريني هو احلل جلرهم لالنفتاح على العامل؟

�ل�صني حتتج على زيار�ت ل�صفن �أمريكية لتايو�ن 
•• بكني-اأ ف ب:

اإىل  احتجاج  م��ذك��رة  توجيه  ع��ن  اأم�����س  ال�شني  اأعلنت 
الأمريكي  النواب  جمل�س  اإق��رار  بعد  املتحدة  الوليات 
وتت�شمن   2018 ل�����ش��ن��ة  ال��وط��ن��ي  ال���دف���اع  م��ي��زان��ي��ة 
اأمريكية  حربية  �شفن  زي���ارة  امكانية  ب��در���س  اق��راح��ا 

لتايوان.
تايوان  جلزيرة  اأمريكية  م�شاعدات  اأي  بكني  تعار�س 
ال�شني  ج��زءا من  تعدها  والتي  امل�شتقلة  ذات احلكومة 

الواحدة.
ال�شيوخ  جمل�س  الأمريكية  امليزانية  يقر  ان  ويفر�س 

قبل اأن يوقعها الرئي�س لت�شبح قانونا.
كانغ  ل����و  اخل����ارج����ي����ة  وزارة  ب���ا����ش���م  امل���ت���ح���دث  وق������ال 
من  �شكل  اأي  ب�شدة  تعار�س  »ال�شني  ان  لل�شحافيني 
املتحدة  الوليات  بني  والع�شكرية  الر�شمية  الت�شالت 
وتايوان« واأن بكني عربت عن موقف »�شارم« اإزاء ما ورد 

يف قانون امليزانية.
ي��ت�����ش��م��ن ال��ق��ان��ون ف��ق��رة ت��دع��و وا���ش��ن��ط��ن اإىل زي���ادة 
النفاق  على  اجل��زي��رة  وت�شجيع  ت��اي��وان  جي�س  تدريب 

الع�شكري.
وي��ط��ل��ب ت��ع��دي��ل ع��ل��ى ال��ق��ان��ون م��ن وزارة ال��دف��اع رفع 
تقرير اىل الكونغر�س حول جدوى تبادل زيارات ال�شفن 

احلربية بني تايوان والوليات املتحدة.
وكانت البحرية الأمريكية اوقفت هذه الزيارات لتايوان 

يف 1979 عندما تقربت وا�شنطن من بكني.
وقال لو كانغ »نحث اجلانب الأمريكي على القرار بان 

املواد ذات ال�شلة الواردة يف القانون م�شرة جدا«.
التاريخ  عجلة  يعيد  »ال  الكونغر�س  على  ان  واأ���ش��اف 
اإحلاق ال�شرر بامل�شالح العامة  ال��وراء وان يتفادى  اإىل 
للعالقات ال�شينية الأمريكية«.والعالقات متوترة بني 
بكني ووا�شنطن ب�شاأن كوريا ال�شمالية وبعد اأن اأغ�شبت 
املا�شي  ال�شهر  بالتوقيع  ال�شني  ترامب  دون��ال��د  اإدارة 

على بيع اأ�شلحة بقيمة 1،3 مليار دولر لتايوان.

قتلى يف هجوم �نتحاري ب�صمال نيجرييا    8
•• مايدوغوري-اأ ف ب:

قتل ثمانية ا�شخا�س يف هجوم نفذته انتحارية �شد م�شجد يف مايدوغوري عا�شمة �شمال �شرق نيجرييا التي غالبا 
اخلام�شة  عند  �شيكي  لندن  حي  يف  م�شجد  يف  نف�شها  انتحارية  وفجرت  ح��رام.  بوكو  جماعة  جمات  ت�شتهدفها  ما 
والن�شف �شباحا عقب �شالة الفجر ما ادى اىل �شقوط ثمانية قتلى و15 جريحا، بح�شب ما اعلن احمد �شاتومي 
امل�شوؤول يف الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ )نيما(.واو�شخ �شاتومي لفران�س بر�س ان “امل�شجد كان يخ�شع حلرا�شة 
ميلي�شيا مدنية ميلي�شيا القوة امل�شركة خالل اقامة ال�شالة«.وتابع �شاتومي “ان �شكان املحلة تتبعوا الفتاة بعد ان 
�شكوا بحركتها. وعندما اقربت من امل�شجد طالبوها بالتوقف لكي يتم تفتي�شها اإل انه اندفعت نحو امل�شجد وفجرت 

عبواتها«. وقال �شاتومي انه مت حتديد موقع تواجد ثالث انتحاريات يف مايدوغوري قرابة التوقيت نف�شه.
وقتلت اثنتان يف منطقة مامانتي اثناء حماولتهما تخطي الطوق الوقائي الذي مت حفره عند اطراف املدينة فيما 
فجرت الثالثة نف�شها يف �شواحي �شيماري، بح�شب �شاتومي. وهي املرة الثانية يف غ�شون ا�شبوع التي حتاول فيها اربع 

انتحاريات الت�شبب مبجزرة يف مايدوغوري.
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منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 269514    بتاريخ : 2017/03/09

بيانات الأولوية : 
باإ�شم :  ت�شايل-اأبيغ ا�س ئي

وعنوانه : هاينز-ت�شايل-�شرا�شه ، 74653 كونت�شلزاو ، اأملانيا.
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 11
وحدات مراوح واأجهزة تهوية ومن�شاآت تهوية ، مراوح و اأجهزة تهوية واأجزاء ومكونات لل�شلع املذكورة اآنفاً 

جميعها واردة يف الفئة 11.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن حريف Z و A بخط وطريقة مميزة باللون الذهبي.

ال�شراطات :
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18  يوليو 2017 العدد 12073

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 269478    بتاريخ : 2017/03/09
بيانات الأولوية : 2017/01/30

باإ�شم :  فرياغون هولدينغز ليميتد
وعنوانه : زي اأولد ديري ، بريور �شريت ، بليت�شينغلري ، �شريي – اأر ات�س 1 4 كيو بي ، اململكة املتحدة.

�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 7
اآلت لال�شتخدام يف اإنتاج ومعاجلة املياه ، اآلت لال�شتخدام يف اإنتاج ومعاجلة املياه ال�شاحلة لل�شرب ، اآلت 
اآلت   ، املياه ال�شاحلة لل�شرب واملياه املعدنية  اآلت لتوليد   ، املياه املعدنية  اآلت �شنع   ، املياه املعدنية  لإنتاج 
ال�شاحلة  املياه  متعدن  اإع��ادة  اأو  لتمعدن  اآلت   ، الهواء  من  املعدنية  واملياه  لل�شرب  ال�شاحلة  املياه  لتوليد 
لل�شرب ، اآلت تر�شيح )فلرة( ، وحدات تر�شيح )فلرة( ، اآلت لإزالة متعدن املياه ، اآلت لتكثيف املياه ، اآلت 

واأجهزة التعبئة ، اآلت واأجهزة تعبئة املياه ، اأجزاء وقطع لل�شلع املذكورة اآنفاً والواقعة يف الفئة 7.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة VERAGON  باللغة الإجنليزية.

ال�شراطات :
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18  يوليو 2017 العدد 12073

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم :269028    بتاريخ : 2017/03/01

بيانات الأولوية :  
باإ�شم :  جون�ش�ون اأند جون�ش�ون

املتحدة  ال��ولي��ات   08933   ، جري�شي  نيو   ، برنزويك  نيو   ، ب��الزا  جون�شون   اأن��د  جون�شون  وان   : وعنوانه 
الأمريكية.   

�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 3
مواد تواليت لتنظيف والعناية بالب�شرة وال�شعر للكبار وال�شغار.

 THE WISDOM OF THE WORLD IN و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات 
الإجنليزية. باللغة   THE PALM OF YOUR HAND

ال�شراطات :
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18  يوليو 2017 العدد 12073

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 269558    بتاريخ : 2017/03/12

بيانات الأولوية :
باإ�شم :  يونيليفر بي ال �شي 

وعنوانه : بورت �شناليت ، ويرال ، مر�شي�شايد ، اململكةاملتحدة.
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 5
 ، ال�شخ�شي  لالإ�شتخدام  هو  ما  بخالف  الكريهة  ال��روائ��ح  مزيالت   ، وبيطرية  و�شحية  �شيدلنية  م��واد 

م�شتح�شرات تنقية الهواء ، معقمات ، مطهرات ، فازلني لال�شتخدام الطبي ، م�شتح�شرات �شحية طبية.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات قوة عناية فازلني باللغة العربية.

ال�شراطات :
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18  يوليو 2017 العدد 12073

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 270360    بتاريخ : 2017/03/27

بيانات الأولوية :
باإ�شم :  رينتال �شوليو�شنز اآند �شريفي�شيز )�س.ذ.م.م(

وعنوانه : �س.ب. 53220 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.   
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9
حمولت ، حمولت التيار الكهربائي ، حمولت الفلطية ، حمولت كهربائية ، حمولت الطاقة الكهربائية 

، حمولت عالية الفلطية.
 RSS بخط وطريقة مميزة يف اأ�شفل ميينه الأحرف R عبارة عن احلرف RSS و�شف العالمة : عالمة

داخل م�شتطيل اأفقي مميز وجميع الأحرف باللغة الإجنليزية.
ال�شراطات :

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18  يوليو 2017 العدد 12073

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 270362    بتاريخ : 2017/03/27

بيانات الأولوية :
باإ�شم :  رينتال �شوليو�شنز اآند �شريفي�شيز )�س.ذ.م.م(

وعنوانه : �س.ب. 53220 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.   
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 11
اأجهزة لالإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتربيد والتجفيف والتهوية واإمداد املياه والأغرا�س ال�شحية ، مربدات 
املياه ، وحدات تربيد كونها اأجزاء من من�شاآت تربيد املياه ، معاجلات الهواء ، اأجهزة اإزالة الرطوبة من الهواء ، اأجهزة تنقية 
اأجهزة   ، ، مكيفات هواء كهربائية  اأجهزة حاّثة للهواء   ، الهواء  ، مكيفات  الهواء  اأجهزة ترطيب   ، الهواء  ، معقمات  الهواء 
تلطيف اجلو ، اأجهزة دوران )�شريان( الهواء ، من�شاآت واأجهزة اإعادة دوران )�شريان( الهواء ، اأجهزة جتميد الهواء ، من�شاآت 
تكييف الهواء ، اأجهزة تكييف الهواء ، اأجهزة تربيد الهواء ، وحدات توزيع الهواء ، اأدوات تكييف الهواء ، مراوح )تكييف 

الهواء( ، مكيفات هواء للغرف.
و�شف العالمة : عالمة RSS عبارة عن احلرف R بخط وطريقة مميزة يف اأ�شفل ميينه الأحرف RSS داخل م�شتطيل 

اأفقي مميز وجميع الأحرف باللغة الإجنليزية.
ال�شراطات :

اإر�شاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد  فعلى من لديه اعرا�س على ذلك 
امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18  يوليو 2017 العدد 12073

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 270363    بتاريخ : 2017/03/27

بيانات الأولوية :
باإ�شم :  رينتال �شوليو�شنز اآند �شريفي�شيز )�س.ذ.م.م(

وعنوانه : �س.ب. 53220 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.   
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 37
اإن�شاء املباين ، الإ�شالح ، خدمات الركيب اأو التجميع ، �شيانة واإ�شالح اأجهزة تكييف الهواء ، تركيب اأجهزة 

واأنظمة تكييف الهواء.
 RSS بخط وطريقة مميزة يف اأ�شفل ميينه الأحرف R عبارة عن احلرف RSS و�شف العالمة : عالمة

داخل م�شتطيل اأفقي مميز وجميع الأحرف باللغة الإجنليزية.
ال�شراطات :

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18  يوليو 2017 العدد 12073

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 269982    بتاريخ : 2017/03/19

بيانات الأولوية :
باإ�شم :  جمموعة ريفويل ذ.م.م

وعنوانه : بناية ريفويل ، �شارع الفهيدي ، �س. ب. 121 ،  دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9
�شال�شل   ، للنظارات  ، علب  الب�شر )ب�شرية(  ، عد�شات تقومي  الال�شقة  للعد�شات  اأوعية   ، عد�شات ل�شقة 
اإط��ارات للنظارات ، نظارات ، عد�شات ب�شرية ، اأجهزة واأدوات ب�شرية ، �شلع  للنظارات ، خيوط للنظارات ، 

ب�شرية ، نظارات طبية ، نظارات �شم�شية ، نظارات واقية لالألعاب الريا�شية.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة RIVOLI على ميينها ر�شم ملربع به كلمة EYE حتتها كلمة 

. الإجنليزية  باللغة  الكلمات  وجميع   ZONE
ال�شراطات :

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18  يوليو 2017 العدد 12073

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 269990    بتاريخ : 2017/03/19

بيانات الأولوية :
باإ�شم :  جمموعة ريفويل ذ.م.م

وعنوانه : بناية ريفويل ، �شارع الفهيدي ، �س. ب. 121 ،  دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 44
خدمات طبية متعلقة بعناية العيون ، خدمات فنيي الب�شريات ، خدمات العيون واأطباء العيون ، خدمات 
بتوفري  املتعلقة  الالحقة  الرعاية  خدمات   ، الب�شر  وفح�س  النظارات  تركيبات  خدمات   ، بالعيون  العناية 

منتجات العناية بالعيون ، خدمات ال�شت�شارات وامل�شورة املهنية ، جميعها متعلقة باخلدمات اآنفة الذكر.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة RIVOLI على ميينها ر�شم ملربع به كلمة EYE حتتها كلمة 

. الإجنليزية  باللغة  الكلمات  وجميع   ZONE
  ال�شراطات :

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18  يوليو 2017 العدد 12073

EAT 107568

EAT 107707

EAT 107688

EAT 107708

EAT 107804

EAT 108172

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 269500    بتاريخ : 2017/03/09

بيانات الأولوية :
باإ�شم :  بريت�س اأمريكان توباكو 

)براند�س( ليمتد
وعنوانه: جلوب هاو�س ، 4 متبل بلي�س ، لندن ، دبليو �ش�ي2اآر 2بي جي ، اململكة املتحدة. 

�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 34
�شجائر، تبغ خام اأو ُم�شنع ، منتجات التبغ ، بدائل التبغ )غري املخ�ش�شة لغايات طبية( ، �شيجار ، �شيجاريلو 
اأجهزة   ، ، فالتر �شجائر  اأنابيب �شجائر   ، ، ورق �شجائر  اأدوات املدخنني   ، ، ثقاب  ، ولع��ات  )�شيجار رفيع( 
تو�شع يف اجليب للف ال�شجائر ، اآلت حممولة حلقن التبغ يف الأنابيب الورقية ، �شجائر الكرونية ، �شوائل 
لل�شجائر اللكرونية ، منتجات التبغ لغايات الت�شخني ، اأجهزة الكرونية وقطعها لغايات ت�شخني ال�شجائر 

اأو التبغ الواقعة يف الفئة 34 وغري املت�شمنة يف فئات اأخرى.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة SILK باللغة الإجنليزية.

ال�شراطات :
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18  يوليو 2017 العدد 12073

EAT 108069

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 269557    بتاريخ : 2017/03/12

بيانات الأولوية :
باإ�شم :  يونيليفر بي ال �شي 

وعنوانه : بورت �شناليت ، ويرال ، مر�شي�شايد ، اململكةاملتحدة.
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 3
فازلني   ، طبية(  )غ��ري  جتميل  م�شتح�شرات   ، جتميل  م�شتح�شرات   ، عطرية  زي���وت   ، ع��ط��ور   ، ���ش��اب��ون 
لال�شتخدام التجميلي ، زيوت وكرميات وغ�شولت )لو�شن( للب�شرة ، زيوت وكرميات لل�شعر ، مقويات لل�شعر 
، جل لال�شتحمام والد�س ، زيوت ورغوة لال�شتحمام ، م�شحوق التلك ، م�شادات التعرق ومزيالت الروائح 

الكريهة لال�شتخدام ال�شخ�شي.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات قوة عناية فازلني باللغة العربية.

ال�شراطات :
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18  يوليو 2017 العدد 12073

EAT 107803

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 269884    بتاريخ : 2017/03/16

بيانات الأولوية :
باإ�شم :  تاور ميديا مدل اي�ش�ت منطقة حرة - ذ.م.م.

وعنوانه : �س.ب. 500765 ، مدينة دبي لالإعالم ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة .
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 38
والربقيات  الب�شرية  الألياف  و�شبكات  احلا�شوبية  الطرفيات  عرب  الإت�شالت   ، بالتلفزيون  والبث  بالراديو  الإذاع��ة   ، الت�شالت 
والتلفون ، نقل الر�شائل وال�شور عرب احلا�شوب ، معلومات حول الت�شالت ، وكالت الأنباء ، توفري قنوات اإت�شال للت�شوق عن بعد 
، توفري تو�شيالت خا�شة عرب �شبكة حا�شوب دولية ، تاأجري معدات الت�شال واأنظمة الت�شال الال�شلكي ومعدات البث عرب الأقمار 
ال�شناعية ، الإجتماعات عن ُبعد ، خدمات الت�شال الال�شلكي ، خدمات البث والإر�شال عرب الكبالت والأقمار ال�شناعية ، خدمات 
اإر�شال معلومات   ، ، توجيه وربط الت�شالت  الال�شلكية  ، معلومات عن الت�شالت والت�شالت  ال�شناعية  الأقمار  الإت�شالت عرب 
الن�شو�س املرئية والن�شو�س عن بعد ، خدمات الربيد ال�شوتي ، خدمات البث والإر�شال املرئي ، خدمات الت�شال املرئي ، خدمات 

اإر�شال الر�شائل املرئية ، خدمات �شلكية ، جميع اخلدمات التي تتكون ب�شفة اأ�شا�شية من بث الربامج الإذاعية والتلفزيونية.
و�شف العالمة : عالمة اإيران الآن عبارة عن كلمة اإيران بخط وطريقة مميزة باللونني الأ�شود والأحمر بجابنها كلمة الآن بخط 

عري�س اأبي�س داخل دائرة مميزة ال�شكل باللون الذهبي والكلمات باللغة العربية.
ال�شراطات :

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك 
خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18  يوليو 2017 العدد 12073

EAT 107748

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 269885     بتاريخ : 2017/03/16

 بيانات الأولوية : 
باإ�شم : تاور ميديا مدل اي�ش�ت منطقة  حرة - ذ.م.م.

وعنوانه : �س.ب. 500765 ، مدينة دبي لالإعالم ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة        
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 41
التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرفيه ، الأن�شطة الريا�شية والثقافية ، تنظيم م�شابقات اجلمال ، حجز املقاعد للعرو�س 
امل�شرحية ، عرو�س �شينمائية ، خدمات الت�شوير الرقمي ، اإعادة ت�شجيل ال�شوت ، معلومات عن الرفيه والربية والتعليم ، 
اإنتاج الأفالم ، خدمات العرو�س بخالف ما كان منها لغايات الدعاية والإعالن ، عر�س متثيليات حية ، الت�شوير بامليكروفلم 
، تاأجري الأفالم ال�شينمائية ، توفري جتهيزات ُدور ال�شينما ، خدمات مرا�شلي الأنباء ، تقدمي التقارير امل�شورة ، الت�شوير 
الفوتوغرايف ، تنظيم حفالت )ترفيه( ، اإنتاج واإعداد وتقدمي برامج الراديو والتلفزيون ، اإنتاج العرو�س امل�شرحية ، اإنتاج 
اأفالم الفيديو ، تاأجري اأجهزة الراديو والتلفزيون ، الرفيه الإذاعي والتلفزيوين وال�شينمائي ، تاأجري م�شجالت الفيديو 

باحلافظات ال�شريطية ، خدمات �شتديوهات الت�شجيل ، توفري ت�شهيالت الرفيه ، تاأجري معدات اإر�شال 
و�شف العالمة : عالمة اإيران الآن عبارة عن كلمة اإيران بخط وطريقة مميزة باللونني الأ�شود والأحمر بجابنها كلمة الآن 

بخط عري�س اأبي�س داخل دائرة مميزة ال�شكل باللون الذهبي والكلمات باللغة العربية.
اأو  للم�شارح  الإ�شاءة  اأجهزة  تاأجري   ، ال�شينمائية  الأف��الم  تاأجري   ، الرقمية  الفيديو  كامريات  تاأجري   ، ال�شوت  وا�شتقبال 
�شتوديوهات التلفزيون ، تاأجريبروجكرات )اآلت عر�س( وملحقاتها ، تاأجري م�شاهد العر�س ، تاأجري م�شجالت ال�شوت ، 
تاأجري كامريات الفيديو ، تاأجري اأ�شرطة الفيديو ، خدمات كتابة ال�شيناريو والربامج الإذاعية والتلفزيونية ، ا�شتديوهات 
�شينمائية ، ترجمة الأفالم ، ن�شر وكتابة الن�شو�س بخالف ن�شو�س الدعاية والإعالن ، الإنتاج امل�شرحي ، خدمات وكالت 
التذاكر )ترفيه( ، توقيت املنا�شبات الريا�شية ، الرجمة ، اإعداد اأ�شرطة الفيديو ، اإنتاج اأفالم الفيديو ، ت�شجيل اأ�شرطة 
 ، واملرئي  املو�شيقي  الرفيه  ، تنظيم  الرفيهية  املتحركة  الر�شوم  ، خدمات مو�شيقى  املباريات )ترفيه(  ، تنظيم  الفيديو 
خدمات الرفيه ال�شمعي ، خدمات تقدمي عرو�س �شمعية ب�شرية لغايات الرفيه ، الرفيه التفاعلي ، تنظيم الأحداث 
الرفيهية ، اإعداد الربامج الرفيهية للبث ، توفري ت�شهيالت للرفيه ، خدمات الرفيه عرب األعاب الفيديو والكمبيوتر 
، خدمات الألعاب املقدمة مبا�شرة )من �شبكة حا�شوب( اأو من خالل اأي �شبكة ات�شال اأخرى ، توزيع م�شل�شالت تلفزيونية 
للبث من خالل حمطات تلفزيونية م�شتقلة ، اإخراج برامج الإذاعة والتلفزيون ، خدمات برامج الأنباء للراديو اأو التلفزيون 
، توفري املطبوعات الإكرونية الفورية )غري القابلة للتنزيل( ، ن�شر الكتب ، ن�شر الكتب وال�شحف اللكرونية الفورية ، 
توفري معلومات عن الأنباء ، اخلدمات التي هدفها الأ�شا�شي الرفيه اأو الت�شلية اأو ال�شتجمام ، عرو�س الأعمال الفنية اأو 

الأدبية املرئية للجمهور لغايات ثقافية اأو ترفيهية اأو تعليمية.
ال�شراطات :

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد 
امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18  يوليو 2017 العدد 12073

EAT 107749

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 270359    بتاريخ : 2017/03/27

بيانات الأولوية :
باإ�شم :  رينتال �شوليو�شنز اآند �شريفي�شيز )�س.ذ.م.م(

وعنوانه : �س.ب. 53220 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.   
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 7
مولدات ، مولدات كهربائية ، مولدت عالية الفلطية ، مولدات التيار املردد ، مولدات الطاقة ال�شم�شية ، 

مولدات ديزل كهربائية ، مولدات الغاز اخلامل.
 RSS بخط وطريقة مميزة يف اأ�شفل ميينه الأحرف R عبارة عن احلرف RSS و�شف العالمة : عالمة

داخل م�شتطيل اأفقي مميز وجميع الأحرف باللغة الإجنليزية.
ال�شراطات :

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18  يوليو 2017 العدد 12073

EAT 107705

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 270036    بتاريخ : 2017/03/20

بيانات الأولوية :
باإ�شم :  اأوج انف�شتمنت�س ليمتد 

وعنوانه : �س.ب. 3140 ، رود تاون ، تورتول ، جزر العذراء الربيطانية.
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 43
، مطاعم اخلدمة  املطاعم   ، وال�شراب  بالطعام  التزويد   ، )الكانتينات(  املتنقلة  اأو  املوؤقتة  املطاعم   ، الكافترييات   ، املقاهي 
الذاتية ، مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة ، الفنادق ، الفنادق ال�شغرية )املوتيالت( ، حجز اأماكن الإقامة املوؤقتة ، مكاتب 

تاأمني الإقامة )الفنادق والُنزل( ، تاأجري اأماكن الإقامة املوؤقتة ، حجز الفنادق ، اأماكن اإقامة ال�شياح.
URBAN DINER بخط  COOPER’S بخط وطريقة مميزة ثم  و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة 
�شغري جميعهم باللغة الإجنليزية حتتهم كلمة كوبرز بخط وطريقة مميزة وحتت احلرف كاف كلمات ايربن دايرن بخط 

�شغري مميز جميعهم باللغة العربية.
ال�شراطات :

اإر�شاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد  فعلى من لديه اعرا�س على ذلك 
امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18  يوليو 2017 العدد 12073

EAT 108264

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 269987    بتاريخ : 2017/03/19

بيانات الأولوية :
باإ�شم :  جمموعة ريفويل ذ.م.م

وعنوانه : بناية ريفويل ، �شارع الفهيدي ، �س. ب. 121 ،  دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35
خدمات جتميع ت�شكيلة من ال�شلع ل�شالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة 
حتديداً ال�شاعات وال�شاعات الكبرية واأدوات الكتابة ولبا�س العني واملنتجات اجللدية مثل حمافظ النقود واملحافظ 
واملجوهرات  الأخ���رى  وال��ل��وازم  والأوراق  للوثائق  امل�شطحة  اجللدية  واملحافظ  امل�شتندات  وح��ام��الت  الن�شائية 
واملن�شوجات واملالب�س اجلاهزة والهواتف املتحركة والأحذية والتحف الفنية واأداوت املائدة واأدوات امل�شرب والأواين 

البلورية.
كلمة  حتتها   EYE كلمة  ب��ه  ملربع  ر�شم  ميينها  على   RIVOLI كلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة   : العالمة  و�شف 

. الإجنليزية  باللغة  الكلمات  وجميع   ZONE
ال�شراطات :

اإر�شاله  اأو  الإقت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرا�س  لديه  من  فعلى 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18  يوليو 2017 العدد 12073

EAT 108171

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 269618    بتاريخ : 2017/03/13

بيانات الأولوية :2016/11/03
باإ�شم :  ني�شان جيدو�شا كابو�شيكي كي�شا )اأي�شاً تعمل حتت ال�شم التجاري ني�شان موتورز كومباين ليمتد(

وعنوانه : رقم 2 تكارات�شو ، كاناجاوا- كو، يوكوهاما- �شي ، كاناجاوا- كني ، اليابان.
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9
اأجهزة كمبيوتر وبرامج كمبيوتر لتنظيم واإعداد تاأجري املركبات ذات املحركات وم�شاركة ال�شيارات ، اأجهزة 
كمبيوتر وبرامج كمبيوتر لإدارة اأ�شاطيل املركبات ، معدات ولوازم )كهربائية وميكانيكية( ملعاجلة البيانات 
مل�شاركة  كمبيوتر  برامج   ، ال�شلة  ذات  ال�شيارات واخلدمات  وم�شاركة  املحركات  ذات  املركبات  لتاأجري  ُمعدة 
لتاأجري  املتحركة  للهواتف  تطبيقات  �شكل  على  للتنزيل  قابلة  برامج   ، ال�شلة  ذات  واخل��دم��ات  ال�شيارات 
املركبات ذات املحركات وم�شاركة ال�شيارات واخلدمات ذات ال�شلة ، برامج تطبيقات كمبيوتر خا�شة بالهواتف 
اأجهزة ل�شلكية   ، املتحركة ُمعدة لتاأجري املركبات ذات املحركات وم�شاركة ال�شيارات واخلدمات ذات ال�شلة 
لأقفال الأبواب للتحكم بالو�شول للمركبات ، اأجهزة وبرامج اأقفال الأبواب للتحكم بالو�شول للمركبات ، 
وحدات التحكم بالت�شال عن بعد للمركبات ، برامج تطبيقات لالأجهزة والكمبيوتر ملراقبة والتحكم عن 
بعد ب�شحن بطاريات املركبات اللكرونية اأو املركبات الكهربائية عرب الإنرنت ، برامج تطبيقات لالأجهزة 
املركبات  طاقة  با�شتهالك  يتعلق  فيما  البيانات  ونقل  وت�شجيل  لقيا�س  الكهربائية  للمركبات  والكمبيوتر 
البيانات فيما  ، برامج تطبيقات لالأجهزة والكمبيوتر لقيا�س وت�شجيل ونقل  ال�شائقني  اللكرونية واأداء 
وبرامج  كمبيوتر  واأجهزة  البيانات  ، معدات معاجلة  الطاقة  ا�شتهالك  وبيانات عن  ال�شائقني  ب��اأداء  يتعلق 
كمبيوتر م�شجلة وتطبيقات برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل وبرامج كمبيوتر وباقات برامج كمبيوتر مت�شلة 
كمبيوتر  برامج  وباقات  كمبيوتر  وبرامج  املركبات  مل�شاركة  الكمبيوتر  برامج  وباقات  الكمبيوتر  بربامج 

متعلقة بالأعمال واملعامالت املالية.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات Nissan Intelligent Get&Go باللغة الإجنليزية.

ال�شراطات :
اأو  الإقت�شاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرا�س  لديه  فعلى من 

اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18  يوليو 2017 العدد 12073

EAT 107279

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 269191    بتاريخ : 2017/03/05

بيانات الأولوية : 2016/09/07
باإ�شم :  ما�شيننفابريك رينهاو�شن جي اإم بي اإت�س

وعنوانه : فولكن�شتاين �شرا�شي 8 ، دي-93059 ريجنزبريج ، األ�م�ان�ي�ا.
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9
ال�شعيف  التيار  وهند�شة  ال��ق��درة  تيار  لهند�شة  خا�شًة  والكهربائية  التقنية  والأج��ه��زة  وامل��ع��دات  املن�شاآت 
والهند�شة عالية اجلهد والهند�شة فائقة اجلهد ، حمولت كهربائية وحمولت للمولدات وحمولت توزيع 
مات ، من�شاآت ومعدات واأجهزة  وحمولت قدرة وحمولت تنظيم وحمولت الإزاحة الَطْورية وحمولت املُقوِّ
كهربائية لنقل التيار املبا�شر عايل اجلهد ، اأجهزة حتويل واأجهزة تغيري التفريغ واأجهزة تغيري التفريغ على 
احلمل واأجهزة تغيري التفريغ خارج الدارات ، خزانات املفاتيح )الكهربائية( و�شناديق املفاتيح )الكهربائية( 
و�شناديق  )الكهربائية(  التوزيع  و�شناديق  التو�شيل  طرفيات  و�شناديق  )الكهربائية(  التحكم  ولوحات 
التو�شيل )الكهربائية( ، اأجهزة كمبيوتر وعتاد كمبيوتر وبرامج كمبيوتر ، اأجهزة بينية ناقلة ، اأجهزة بينية 
لأجهزة الكمبيوتر ، وحدات اأجهزة بينية لالت�شالت ، اأجهزة وبرامج لنقل الت�شالت ، معدات قيا�س ومعدات 
حتكم ومعدات مراقبة ، من�شاآت ومعدات وبرامج كمبيوتر لإدارة وتوزيع وتبديل وحتويل وتخزين والتاأثري 
والتحكم بالكهرباء ، من�شاآت ومعدات وبرامج كمبيوتر للتاأثري وت�شغيل والتحكم ومراقبة وفح�س املكائن 
الكهربائية واملن�شاآت واملعدات  الرياح واملولدات  الرياح ومزارع  الكهربائية وتوربينات  واملحركات واملحركات 
ال�شم�شية  والوحدات  الكهرباء  و�شبكات  القدرة  اإم��داد  واأنظمة  والكهربائية  والكيميائية  التقنية  والأجهزة 
واملن�شاآت الكهربائية ال�شوئية واملحولت الكهربائية وامللفات الكهربائية واملكثفات الكهربائية والبطاريات 
واأجهزة التحويل واأجهزة تغيري التفريغ واحل�شا�شات ، من�شاآت ومعدات وبرامج كمبيوتر ل�شمان وحت�شني 
جودة القدرة لأنظمة اإمداد القدرة و�شبكات الكهرباء العامة واخلا�شة وال�شناعية و�شبكات الكهرباء ، من�شاآت 
الكهربائية  املكثفات  و/اأو  الكهربائية  امللفات  بوا�شطة  القدرة  عوامل  لت�شحيح  كمبيوتر  وبرامج  ومعدات 
ولإمداد م�شادر القدرة غري املنقطعة ، عتاد كمبيوتر وبرامج كمبيوتر لتقييم وت�شور البيانات واملعلومات 

والإ�شارات وللتحكم يف العمليات ال�شناعية ، مكونات وتركيبات للمنتجات اآنفة الذكر.
و�شف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة ETOS  باللغة الإجنليزية.

ال�شراطات :
اأو  الإقت�شاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرا�س  لديه  فعلى من 

اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  18  يوليو 2017 العدد 12073

EAT 107217



الثالثاء   18   يوليو    2017  م   -   العـدد  12073  
Tuesday  18   July   2017  -  Issue No   12073

15

عربي ودويل

�نطالق حمادثات خروج بريطانيا من �لإحتاد
•• بروك�شل-رويرتز:

اأم�س  الأوروب�����ي  بريطانيا والحت����اد  م��ن  م��ب��ع��وث��ون  ب���داأ 
الثنني جولة اأوىل من املفاو�شات ب�شاأن ان�شحاب بريطانيا 
ق��د ح��ان ملناق�شة  ال��وق��ت  اإن  التكتل وق���ال اجل��ان��ب��ان  م��ن 
الربيطانية  احلكومة  داخ��ل  اخلالفات  اأن  اإل  التفا�شيل 

حول �شروط اخلروج قد تعرقل العملية.
ول ي���زال اأم����ام امل��ح��ادث��ات اأك���رث م��ن ع���ام ل��الت��ف��اق على 
 30 يف  الحت���اد  م��ن  بريطانيا  ت��خ��رج  اأن  قبل  ال�����ش��روط 
ل.  اأم  لت���ف���اق  ال��ت��و���ش��ل  مت  ����ش���واء   2019 اآذار  م���ار����س 
وي��ري��د زع��م��اء ال���دول الأخ���رى يف الحت���اد، وع��دده��ا 27 
ال��وزراء الربيطانية ترييزا ماي ك�شب  دول��ة، من رئي�شة 
امل�شتتة  ال�شتقطاب وحكومتها  الذي يعاين  �شعبها  تاأييد 
الحتاد  زعماء  ومف�شلة.ويحر�س  وا�شحة  خروج  خلطة 
اأوروبا  على تقلي�س التبعات القت�شادية والجتماعية يف 
يف  اق��ت�����ش��اد  اأك���رب  ث���اين  �شاحبة  بريطانيا  ان��ف�����ش��ال  م��ع 
املتينة.و�شي�شغط  ال��رواب��ط  من  عقود  اأربعة  بعد  التكتل 
على  بارنييه  مي�شيل  الأوروب����ي  الحت���اد  مفاو�شي  كبري 
الوزير الربيطاين ل�شوؤون الن�شحاب من الحتاد ديفيد 
مالية  بالتزامات  بريطانيا  وف��اء  على  للموافقة  ديفيز 
بريطانية قائمة وتقدمي مزيد من التفا�شيل حول النهج 
داخل  خ��الف��ات  عليه  تخيم  وال���ذي  ل��ن��دن  �شتتبعه  ال���ذي 

يرحب  ك��ان  بينما  لل�شحفيني  ديفيز  م��اي.وق��ال  حكومة 
“بداأنا  الأوروبية بربوك�شل  املفو�شية  بارنييه يف مقر  به 
�شلب  يف  ن��دخ��ل  الآن  لكننا  املا�شي  ال�شهر  ج��ي��دة  ب��داي��ة 
قبل  الكامريات  اأم��ام  بارنييه  ديفيز  و�شافح  املو�شوع”. 
بدء اأول جل�شة كاملة �شمن حمادثات ت�شتمر اأربعة اأيام.

وقال بارنييه لل�شحفيني �شندخل الآن يف �شلب املو�شوع. 
نحتاج اإىل درا�شة مواقفنا ومقارنتها بهدف حتقيق تقدم 
جيد.واأ�شاف اأن حتقيق تقدم من املهم متاما وكذلك اأن 
نتعامل  اخل��الف حتى  نقاط  ب�شاأن هذا ونحدد  نتفاو�س 

معها ونحدد نقاط التوافق حتى نعززها.
وت��اب��ع ق��ب��ل اأن ي��ب��داأ حم��ادث��ات��ه م��ع دي��ف��ي��ز ح���ان الوقت 
الرجالن  .وامتنع  املفاو�شات  ه��ذه  واإجن���اح  العمل  لبدء 
اإنهما  بارنييه  وق���ال  التفا�شيل  م��ن  مب��زي��د  الإدلء  ع��ن 
بعدما  اخل��م��ي�����س  ي���وم  الإع�����الم  و���ش��ائ��ل  اإىل  �شيتحدثان 
اأي��ام يف بحث عدد  اأرب��ع��ة  ف��رق املحادثات قد ق�شت  تكون 
الربيطانية  النتخابات  الأولوية.وبعد  ذات  الق�شايا  من 
ماي  بزعامة  املحافظني  ح��زب  خل�شارة  اأدت  التي  املبكرة 
النتيجة  ح��ول  ب�شدة  منق�شمة  احلكومة  ب��دت  لالأغلبية 
التي تريدها من حمادثات اخل��روج. واأ�شبح وزير املالية 
ال��داع��ني خلروج  اأب���رز  اأح���د  فيليب هاموند  ال��ربي��ط��اين 
مع  ال��ت��ج��ارة  لعالقات  الأول��وي��ة  يعطي  �شل�س  بريطاين 

الحتاد الأوروبي على كبح الهجرة.

مع  املعادن،  لك�شف  واجهزة  بكامريات  ال�شتعانة  ذلك 
معار�شة الوقاف ال�شالمية لها.

ال��ق��رار غري  ات��خ��ذت  ال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�شلطات  وك��ان��ت 
املعتاد باإغالق باحة الأق�شى امام امل�شلني اجلمعة ما 
اأثار غ�شب امل�شلمني و�شلطات الأردن الذي ي�شرف على 

املقد�شات ال�شالمية يف القد�س.
واطلق ال�شبان الثالثة وهم من بلدة ام الفحم العربية 
اجلمعة  ال�شرائيلية  ال�شرطة  على  النار  ا�شرائيل  يف 
امل�شجد  ب��اح��ة  اىل  ي��ف��روا  اأن  قبل  القدمية  البلدة  يف 

الق�شى حيث قتلتهم ال�شرطة.
واأغلقت القوات ال�شرائيلية اأجزاء من املدينة القدمية 
الأق�شى مغلقا غداة  امل�شجد  وبقي  ال�شبت  القد�س  يف 

الهجوم.
من  بابني  الح��د  ظهر  ال�شرائيلية  ال��ق��وات  وفتحت 
ابواب امل�شجد الق�شى امام امل�شلني بعد تركيب اجهزة 
الوقاف  م��ن  م�����ش��وؤول��ون  رف�����س  بينما  امل��ع��ادن،  ك�شف 
ال�����ش��الة يف  امل�����ش��ج��د وادوا  ال���دخ���ول اىل  ال���ش��الم��ي��ة 
بر�س  لفران�س  مرا�شلة  قالت  الثنني،  �شباح  اخل��ارج. 
امام احد ابواب امل�شجد الق�شى ان م�شوؤويل الوقاف 
يوا�شلون رف�شهم الدخول اىل امل�شجد احتجاجا على 

الجراءات المنية.

وقال نا�شر جنيب، احد حرا�س امل�شجد الق�شى منذ 
بالدخول  نقبل  “لن  بر�س  فران�س  لوكالة  عاما   31
ال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة اجلديدة،  ع��ل��ى الج������راءات  ن��واف��ق  ول 
الدخول  رف�شنا  القد�س  واه��ل  امل�شجد  ح��را���س  نحن 
من البوابات حتى ل ي�شجل التاريخ ان حرا�س امل�شجد 

و�شكان القد�س قبلوا بهذه الجراءات«.
م���ن موظفي  ���ش��خ�����ش��ا   18 م��ن��ع  اىل  وا����ش���ار جن��ي��ب 

الوقاف وحرا�س امل�شجد من دخوله.
ت�شم  التي  القد�س،  يف  ال�شالمية  املرجعيات  واعلنت 
رف�شها  الثنني  بيان  يف  واملفتي  ال�شالمية  الوق��اف 
ل���الإج���راءات ال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة، داع��ي��ة �شكان ال��ق��د���س اىل 
“عدم التعامل معها مطلقا وعدم الدخول من خاللها 

اىل امل�شجد الق�شى ب�شكل قاطع«.
بوابات  ام��ام  ال�شالة  اىل  القد�س  �شكان  البيان  ودع��ا 
امل�شجد ويف �شوارع املدينة يف حال ا�شتمرار و�شع اجهزة 

ك�شف املعادن امام ابواب امل�شجد.
وح�شر جمال عبد اهلل مع زوجته مي�شاء عبد الهادي 
من ولية اريزونا المريكية وهما من ا�شل فل�شطيني 
ولكنهما  لهما،  ي��وم  اخ��ر  الق�شى يف  امل�شجد  ل��زي��ارة   ،

قررا عدم الدخول.
لفل�شطني،  لنا  زي��ارة  اول  “هذه  ال��ه��ادي  قالت عبد  و 

•• كييف-اأ ف ب:

اأك�����د ال��رئ��ي�����س الأوك���������راين برو 
يجب  رو�شيا  اأن  اأم�����س  بورو�شنكو 
حتطم  ق�شية  يف  “حتا�شب”  اأن 
ات�س  “ام  رحلة  املاليزية  الطائرة 
اأ���ش��ف��ر ���ش��ق��وط��ه��ا يف  ال���ت���ي   ”17
اأوكرانيا  م��ن  الإن��ف�����ش��ايل  ال�شرق 
يف يوليو 2014 عن مقتل 298 

�شخ�شا.
ع��ل��ى �شفحته  ب��ورو���ش��ن��ك��و  وك��ت��ب 
“اإنها  “في�شبوك”  م��وق��ع  ع��ل��ى 
املمكن  م��ن  وك��ان  �شارخة  جرمية 
عدوان  هناك  يكن  مل  ل��و  تفاديها 
رو�شية  و�شواريخ  ومعدات  رو�شي، 

اأتت من الأرا�شي الرو�شية«.
جت���اه  “م�شوؤوليتنا  واأ�������ش������اف 
اأن  ال��ق��ادم��ة  والأج���ي���ال  ال�شحايا 
اأنه  الإره���اب���ي  امل��ع��ت��دي  اىل  نثبت 
يجب ان يحا�شب على كل اجلرائم 

املرتكبة«.
و���ش��ق��ط��ت ال��ط��ائ��رة امل��ال��ي��زي��ة من 
ب�������ش���اروخ   777 ب���وي���ن���غ  ط�������راز 
م�شرح  ف����وق  اأوك����ران����ي����ا  ����ش���رق  يف 
ق��وات كييف  ب��ني  العنيفة  امل��ع��ارك 
وامل��ت��م��ردي��ن امل��وال��ني ل��رو���ش��ي��ا، يف 
رحلة  خ���الل   2014 ي��ول��ي��و   17

بني ام�شردام وكوالملبور.
امل�شرك  التحقيق  فريق  وخل�س 
الذي يجمع حمققني من بلجيكا 
وهولندا  وم��ال��ي��زي��ا  واأ����ش���رال���ي���ا 
واأوكرانيا، اىل اأن الطائرة اأ�شقطت 
ا�شتقدم  “بوك”  ب�شاروخ من نوع 
م���ن رو���ش��ي��ا واأط���ل���ق م���ن منطقة 
املتمردين  ل�������ش���ي���ط���رة  خ���ا����ش���ع���ة 

املوالني لرو�شيا.
وي�شتبه يف ان حواىل مئة �شخ�س 
لكن  امل��اأ���ش��اة  يف  ف��اع��ال  دورا  لعبوا 

املحققني مل يعلنوا عن ا�شمائهم.
الإنف�شالية  ال�������ش���ل���ط���ات  ت��ن��ف��ي 

ك��ي��ي��ف لإح���ي���اء ذكرى  ر���ش��م��ي��ة يف 
حفل  اأق��ي��م  لكن  ال��ط��ائ��رة  ا�شقاط 
�شخ�س   500 ي��ج��م��ع  ت����ذك����اري 
الرا�شي  يف  ���ش��ق��وط��ه��ا  م��وق��ع  يف 

اخلا�شعة ل�شيطرة النف�شاليني.

ال�شلطات الهولندية يف اأول يوليو 
اأن حماكمتهم �شتتّم يف هولندا.

مقتنع  اأن�����ه  ب��ورو���ش��ن��ك��و  و�����ش����ّرح 
الق�شاء  ون�����زاه�����ة  مب���و����ش���وع���ي���ة 
مرا�شم  اأي��ة  تقام  .ول��ن  الهولندي 

ومو�شكو اي م�شوؤولية لها يف هذه 
امل�شالة وتتهم اجلي�س الأوكراين.

ع��ل��ى هذه  ال��ث��ال��ث��ة  ال���ذك���رى  ويف 
املاأ�شاة، مل يتم بعد اعتقال امل�شتبه 
ب�������ش���ل���وع���ه���م ف���ي���ه���ا وق������د وع�����دت 

•• نيودلهي-اأ ف ب:

اأم�س لنتخاب رئي�س جديد للبالد �شيكون على الرجح  �شوت النواب الهنود 
املر�شح القادم من طبقة دنيا يف النظام الجتماعي الهندو�شي، يف خطوة تعزز 
موقع رئي�س الوزراء ناريندرا مودي على راأ�س ال�شلطة.و�شوت حواىل 4900 
ع�شو يف برملانات البالد الثنني يف جل�شة و�شفها رئي�س احلكومة ب”التاريخية” 
لختيار الرئي�س املقبل للبالد.ويبدو فوز رام ناث كوفيند مر�شح حزب ال�شعب 
ال�شابق اي�شا،  ال�شابق وحاكم الولية  اليميني املحامي  الهندي باراتيا جاناتا 
القادم من طبقة الداليت التي كانت ت�شمى �شابقا طبقة املنبوذين، يف الت�شويت 
اىل  املعار�س  املوؤمتر  حزب  مر�شح  كومار  مريا  اي�شا  خ�شمه  وينتمي  موؤكدا. 
على  مودي  هيمنة  بتعزيز  كوفيند  ناث  رام  انتخاب  نف�شها.و�شي�شمح  الطبقة 
املجموعة  ه��ذه  يف  تاأييد  بك�شب  الهندي  ال���وزراء  لرئي�س  ي�شمح  كما  احل��ك��م. 
الجتماعية التي ت�شم مئتي مليون ن�شمة، متهيدا لالنتخابات الت�شريعية يف 
2019 التي من املقرر ان ي�شعى خاللها اىل ولية ثانية.وب�شبب نفوذ حزب 
الناخبة، تتوافر لكوفيند، كل  الهيئة  ال�شعب احلاكم يف نيودلهي وحلفائه يف 
الفر�س لنتخابه.وعلى غرار احلزب احلاكم ا�شطرت املعار�شة التي يتزعمها 
ال�شابقة  الدبلوما�شية  اي�شا هو  الداليت  افراد  اأحد  املوؤمتر، اىل اختيار  حزب 
ينجح  قد  ناخبني  ا�شتياء  يثري  واإل  كبريا  الفارق  يبدو  ل  حتى  كومار،  م��ريا 

باأجواء  ت��وي��ر  على  ت��غ��ري��دة  يف  م���ودي  ا���ش��اد  الت�شويت،  وع�شية  ج��ذب��ه��م.  يف 
“�شدمة  النتخاب  املعار�شة �شونيا غاندي فاعتربت هذا  احلملة.اما زعيمة 
افكار”، ودعت اىل رف�س “النظرة ال�شيقة والتق�شيمية والفئوية” للهند التي 
جت�شدها ال�شلطة احلالية، كما تقول.ت�شكل الطبقات العليا القاعدة النتخابية 
التقليدية حلزب ال�شعب الهندي لكن القوميني الهندو�س يتوددون اىل طبقة 
الطبقي،  الهرم  ا�شفل  يف  تعترب  لنها  واقت�شاديا  اجتماعيا  املهم�شة  الداليت 
لتو�شيع قاعدتهم.وهذا اخلزان من ال�شوات ينطوي على اهمية كبرية ملودي 
لأنه ل ي�شتطيع العتماد على بطاقات امل�شلمني الذين ي�شكلون حواىل 14% 

من ال�شعب الهندي، ب�شبب ازمة الهوية يف البالد يف عهده.
ال�شيا�شية  ال�شحافية  ني�شتول هيبار  بر�س، قالت  لوكالة فران�س  ويف ت�شريح 
للحزب  غفرية  ب��اأع��داد  الداليت  ت�شويت  ان  اليومية،  هيندو  ذي  �شحيفة  يف 
احلاكم ميكن ان يوؤدي اىل التغلب اىل البد على الفيتو امل�شلم يف هذا البلد 
الذي اأعاق احلزب فرة طويلة.وا�شافت ان طبقة الداليت موزعة يف كل انحاء 
الطبقي  الت�شويت  انتخابيا.ويعترب  املهمة  الوليات  كل  يف  وخ�شو�شا  البالد 
بعوامل  غالبا  يتاأثر  انه  الهندية، مع  النتخابية  عن�شرا حيويا يف احل�شابات 
�شيا�شي  ك��ل  ان  ث���ورات  فيمال  الداليت  يف  النا�شط  اقليمية.واعترب  او  دينية 
يرغب يف احل�شول على دعم هذه الكتلة التي ت�شكل %16 من عدد ال�شكان، 

يف النتخابات.

•• ياوندي-اأ ف ب:

غرق  بعد  اأم�س  ال�شريع  التدخل  ل��واء  من  كامريونيا  جنديا   34 فقد 
مركب للجي�س قبالة ال�شواحل اجلنوبية ال�شرقية للبالد.

وكان 37 �شخ�شا، 
من �شمنهم الطاقم، على منت ال�شفينة التي غرقت اثناء توجهها اىل 
مدينة باكا�شي للتزود بالوقود �شباح ام�س الأول الحد، بح�شب ما اعلن 

وزير الدفاع جوزف بيتي ا�شومو يف بيان.
وقال بيتي ا�شومو “حتى الآن هناك 34 �شخ�شا يف عداد املفقودين. لقد 

مت انقاذ ثالثة جنود ولكن يبدو الآن ان املركب قد غرق«.
وا�شاف ا�شومو ان ظروف الغرق مل تت�شح بعد ال انه ا�شار اىل ان املياه 

كانت م�شطربة يف حينه.
وُيعترب لواء التدّخل ال�شريع من وحدات النخبة يف اجلي�س الكامريوين. 

ويعمل عنا�شره يف ال�شفوف المامية ملكافحة جماعة بوكو حرام.
الدولة  بتنظيم  واملرتبطة  نيجرييا  يف  تاأ�ش�شت  التي  اجلماعة،  وت�شن 

ال�شالمية، هجمات يف الكامريون والت�شاد والنيجر.
ب�شكل  هجمات  لنيجرييا  املحاذي  الكامريوين  ال�شمال  اق�شى  وي�شهد 

متزايد تن�شب اىل بوكو حرام بعد ا�شهر من الهدوء الن�شبي.

وفجر انتحاريان نف�شيهما هذا ال�شهر يف �شمال �شرق الكامريون ما ادى 
اىل مقتل 15 �شخ�شا يف هجوم ن�شب اىل بوكو حرام.

وغادر حواىل 200 الف كامريوين قراهم يف اق�شى �شمال البالد هربا 
من العنف.

هجومان �صد م�صجدين بقرية عربية يف الداخل املحتل 

�لفل�صطينيون يرف�صون دخول �لأق�صى بعد �لتد�بري �لإ�صر�ئيلية
•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

القيت قنبلة �شوتية على م�شجد، 
واط��ل��ق جم��ه��ول��ون ال��ن��ار باجتاه 
املغار  قرية  يف  اأم�س  اآخ��ر  م�شجد 
قوات  بح�شب  )���ش��م��ال(  ال��ع��رب��ي��ة 
ال�شرطة ال�شرائيلية التي ن�شرت 

تعزيزات فيها.
وت�������ش���ه���د ال����ق����ري����ة ت�����وت�����را بني 
امل�شلمني والدروز من ال�شكان بعد 
مقتل �شرطي درزي من �شكانها يف 
هجوم الق�شى اجلمعة الذي قتل 
بر�شا�س  اخ��ر  درزي  �شرطي  فيه 
ث��الث��ة م��ن ع��رب ا���ش��رائ��ي��ل قتلوا 
يف الهجوم. واأعربت ال�شرطة عن 

قلقها من ح�شول ت�شعيد.
وقالت متحدثة با�شم ال�شرطة يف 
بيان ان امل�شجدين تعر�شا للهجوم 
انه  م�شرية  الفجر،  �شاعات  قبل 
ت�شررت  بينما  ا���ش��اب��ات،  تقع  مل 
تعر�س  ال��ذي  امل�شجد  نوافذ  احد 

لإطالق النار.
ا�شرائيليون  م�����ش��وؤول��ون  وي��ق��ول 
يعي�شون  درزي  الف   110 ان 
يف  ال��ف��ا  و20  ا�شرائيل  �شمال  يف 

اجلولن التي حتتلها ا�شرائيل.
وف����ر�����ش����ت ا�����ش����رائ����ي����ل اخل���دم���ة 
الج������ب������اري������ة ال���ع�������ش���ك���ري���ة ع����ام 
الطائفة  اب�����ن�����اء  1957على 
الدرزية وتعاقب بال�شجن كل من 
لأ�شباب  اخل��دم��ة  منهم  ي��رف�����س 
العرب  ل���ب���اق���ي  خ���الف���ا  ق���وم���ي���ة، 

الإ�شرائيليني.
الفل�شطينيون  وي���وا����ش���ل  ه�����ذا 
اعرا�شهم على التدابري المنية 
ا�شرائيل  فر�شتها  التي  اجلديدة 
يف  الق�شى  امل�شجد  اىل  للدخول 
يف  مبا  املحتلة،  ال�شرقية  القد�س 

وال�شالة  الق�شى  ل��زي��ارة  وجئنا 
ن��دخ��ل ب�شبب ما  ف��ي��ه، ون��ح��ن مل 
راأي���ن���اه، ك���ان ل��دي��ن��ا رغ��ب��ة كبرية 
ولكننا  الق�شى،  وروؤي��ة  بالدخول 
قرار  وم��ع  النا�س  م��ع  �شنتعاطف 
الوقاف ولن ندخل اىل امل�شجد«.

عاما(   40( احمد  ابو  قال  بينما 
البارحة  ال�������ش���الة  اىل  “ذهبت 
امل�������ش���ج���د الق�������ش���ى،  ، ودخ�����ل�����ت 
ال�شرطة  امل�����ش��ج��د حم����زن،  و���ش��ع 
مكان  كل  يف  تتم�شى  ال�شرائيلية 

فيه«.
خالل  ب��ال��ب��ك��اء  “اأجه�شت  وت��اب��ع 
امل�شجد  و�شع  على  حزنا  ال�شالة 
الق�����ش��ى ولن����ه ف����ارغ ���ش��وى من 

ال�شرطة” ال�شرائيلية.
ال�شالة  امل�����ش��ل��ون  ادى  والح�����د، 
امل�������ش���ج���د الق���������ش����ى عند  خ�������ارج 
اح�����د م���داخ���ل���ه اح���ت���ج���اج���ا على 
والتعزيزات  ال���ش��رائ��ي��ل��ي  ال��ق��رار 

المنيني.
وقال الهالل الحمر الفل�شطيني 
بجروح  ا�شيبوا  �شخ�شا   17 ان 
نتيجة �شرب القوات ال�شرائيلية 

لهم عند احد مداخل امل�شجد.
وت������ب������اح������ث رئ�����ي�����������س ال��������������وزراء 
نتانياهو  ب��ن��ي��ام��ني  ال���ش��رائ��ي��ل��ي 
امللك  الردين  العاهل  مع  هاتفيا 
عبد اهلل الثاين الذي �شدد الحد 
احلرم  فتح  اإع���ادة  “�شرورة  على 
القد�شي ال�شريف اأمام امل�شلني”، 
الأردن  “رف�س  ع���ل���ى  م�������ش���ددا 
امل��ط��ل��ق ل���ش��ت��م��رار اإغ����الق احلرم 

ال�شريف«.
الق�������ش���ى وقبة  امل�����ش��ج��د  ي�����ش��م 
القبلتني  اأوىل  ه����و  ال�������ش���خ���رة، 
لدى  ال�شريفني  احلرمني  وثالث 

امل�شلمني.

�أوكر�نيا تدعو ملحا�صبة رو�صيا بق�صية �لطائرة �ملاليزية 

فقد�ن 34 جنديا كامريونيا بعد غرق مركبهم �لهند ت�صوت لنتخاب مر�صح من “�لد�ليت” رئي�صا 

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر الآخر

مبدئها  ت��ق��وي�����س  اىل  ال�����ش��ني  ت�����ش��ع��ى  ه���ل     
الداخلية  ال�����ش��وؤون  يف  ال��ت��دخ��ل  ب��ع��دم  القا�شي 
اأر�شلت بكني  املا�شي،  الثالثاء  الأخ��رى؟  للدول 
اول  يف  لتنت�شر  جيبوتي  اىل  اجلنود  من  كتيبة 

قاعدة ع�شكرية لها يف اخلارج.
ب��ل��د م���ن م��ن��ط��ق��ة القرن     ه����ذا الن��ت�����ش��ار يف 
على  حكرا  طويلة  لفرة  ك��ان  ال��ذي  الأفريقي، 
المريكية  ال��ق��وات  كذلك  وي�شت�شيف  فرن�شا، 
واليابانية، لي�س هو الدليل الوحيد على حدوث 
يقع   ... الرئي�شي  “فالنموذج  املوقف.  تغيري يف 
الأزمات  جمموعة  توؤكد  ال�شودان”،  جنوب  يف 
ال��دول��ي��ة، رغ��م ان ه��ذا ال��ب��ل��د، ال���ذي احتفل يف 
التا�شع من يوليو بالذكرى ال�شاد�شة ل�شتقالله، 
2013 بني  اأهلية دامية منذ  يعاين من حرب 
اأن�شار الرئي�س �شالفا كري، واملتمردين الداعمني 

لنائبه ريك ماكار.
حماية م�شاحلها القت�شادية ومواطنيها

   وي�شري مركز الأبحاث، اىل ان ال�شني عازمة 
على حماية مواطنيها وم�شاحلها القت�شادية. 
وبالن�شبة ملجموعة الأزمات الدولية، يعترب دعم 
الأهلية  لإنهاء احلرب  الدولية  للجهود  ال�شني 
الأوىل  اخلطوة  الإن�شانية،  الأع��م��ال  وا�شتمرار 

للقيام بدور عاملي اأكرث حيوية.
   وكانت ال�شني قد اأر�شلت، يف اإطار مهمة الأمم 
املتحدة حلفظ ال�شالم يف جنوب ال�شودان، اأكرث 
من 2500 جندي و�شرطي. ويف الواقع، حققت 
ا�شتثمارات  ال�شينية  الوطنية  البرول  موؤ�ش�شة 

كبرية، وميثل جنوب ال�شودان من 2 باملائة اإىل 
5 باملائة من واردات النفط ال�شينية.

بالتاأكيد  ال�شينية  البرول  موؤ�ش�شة  وتواجه     
النفط  ال���������دوري حل���ق���ول  الإغ���������الق  ظ����اه����رة 
عام  وف��رباي��ر  يناير  ففي  الأ���ش��ع��ار.  وانخفا�س 
 2 ي��ق��ارب  مب��ا  ق���درت  خ�شائر  �شجلت   ،2016
البقاء  ذلك، قررت  اليوم. ومع  مليون دولر يف 
اأي�شا،  من اجل م�شالح جيو�شراتيجية، ولكن 

ب�شبب �شعف املناف�شة الغربية.

ا�صتثمارات كبرية
لالهتمام.  املثري  الوحيد  القطاع  لي�س  النفط 
وح�����ش��ب جم��م��وع��ة الأزم��������ات ال���دول���ي���ة، يرى 
عام  للم�شتثمرين.  جّنة  البلد  ه��ذا  يف  البع�س 
هناك يف  �شينية  �شركة  مائة  انت�شبت   ،2013

قطاعات الطاقة، 
على  واملطاعم،  والفنادق،  والت�شالت،  والبناء، 

الرغم من كل املخاطر.
وعموما، قفزت ال�شتثمارات ال�شينية يف اأفريقيا 
من مليار دولر عام 2004، اىل 24 مليار عام 
بات  ال��ذي  ال��ذه��ب،  ع��ن حمى  ناهيك   .2013
يبدو  ما  على  املغامرين، منهم  مئات  ي�شتقطب 
القادمني من ال�شني. ويف مايو، ح�شب بلومربغ، 

قتل مواطن �شيني.
   ل �شك اأن قاعدة جيبوتي �شت�شبح نقطة هامة 
حل��م��اي��ة ح��رك��ة امل��الح��ة ال��ب��ح��ري��ة، ورمب���ا غدا 

للتدخل من اجل اإجالء املواطنني ال�شينيني.

�فريقيا، �ختبار للتدخل �ل�صيني...!

هوبري-رودييه  ••جاك 
 حمرر ال�صيا�صة الدولية ل�صحيفة ليزيكو ورئي�ض رابطة ال�صحافة الدبلوما�صية الفرن�صية.

••ترجمة خرية ال�صيباين

�ملوؤبد جلندي �أردين قتل 3 ع�صكريني �أمريكيني 
•• عمان-اأ ف ب:

مدى  بال�شجن  اأم�����س  الأردين  الع�شكري  الق�شاء  حكم 
احلياة مع ال�شغال ال�شاقة على جندي اردين قتل ثالثة 
مدربني ع�شكريني اأمريكيني عند مدخل قاعدة ع�شكرية 
جنوب عمان العام املا�شي، ح�شبما افادت مرا�شلة وكالة 
اأمن  فران�س بر�س داخل قاعة املحكمة.وحكمت حمكمة 
�شباح  عقدت  التي  العلنية  جل�شتها  يف  الردنية  الدولة 
ام�س الثنني برئا�شة القا�شي الع�شكري العقيد حممد 
على  العفيف ب”ال�شغال ال�شاقة املوؤبدة مدى احلياة” 
اجلندي معارك التوايهة )39 عاما( وهو برتبة رقيب 

واأب لثالثة اطفال.

“رتبته اىل ج��ن��دي ثاين  خ��ف�����س  امل��ح��ك��م��ة  ق����ررت  ك��م��ا 
وطرده من اخلدمة الع�شكرية«.

واجلندي الذي كان يرتدي بزة خالل اجلل�شة، موقوف 
على ذمة الق�شية منذ نوفمرب املا�شي وكان نفى التهمة 

امل�شندة اليه، موؤكدا انه بريء.
 وا���ش��ت��م��ع اجل��ن��دي يف اجل��ل�����ش��ة ال��ت��ي ا���ش��ت��م��رت حواىل 

ال�شاعة اىل احلكم بهدوء بدون ان ي�شدر اي رد فعل.
من  �شهادات  اإىل  �شابقة  جل�شات  يف  املحكمة  وا�شتمعت 

حرا�س بوابة القاعدة،
 ومن اخ�شائي يف الطب ال�شرعي.

اأمن الدولة وجهت يف  وكانت النيابة العامة يف حمكمة 
اىل  الق�شد”  “القتل  تهمة  املا�شي  يونيو  من  ال�شابع 

اجلندي.
باإدانة اجلندي بتهمتي ال�شاءة  العامة  النيابة  وطالبت 
ل��ك��رام��ة و���ش��م��ع��ة ال���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة وخم��ال��ف��ة الوام����ر 
وت�شمينه  الع�شكرية  اخل��دم��ة  م��ن  وط���رده  الع�شكرية 

قيمة الطلقات ال� 63 التي اطلقها يف احلادث.
وكان اجلندي فتح النار يف الرابع من نوفمرب من العام 
ي�شتعدون  الم��ريك��ي��ون  الع�شكريون  ك��ان  بينما  املا�شي 
يف  اجل��وي��ة  في�شل  امل��ل��ك  ق��اع��دة  اىل  ب�شيارات  للدخول 

اجلفر يف مهمة تدريبية.
مرا�شلة  عليها  اط��ل��ع��ت  ال��ت��ي  الت��ه��ام  لئ��ح��ة  ت�شر  ومل 
تنظيم  ب�����اأي  ل��ل��م��ت��ه��م  ع���الق���ة  اأي  وج�����ود  اىل  ال���وك���ال���ة 

ارهابي.

عقوبات �أوروبية جديدة على كوريا �ل�صمالية 
 

•• بروك�شل-اأ ف ب:

اتفقت دول الحتاد الأوروبي اأم�س على النظر يف م�شاألة فر�س عقوبات جديدة على كوريا ال�شمالية التي اختربت موؤخرا اأول �شاروخ 
لها عابرا للقارات.وال�شهر املا�شي، و�شع الحتاد الأوروب��ي عقوباته �شد كوريا ال�شمالية باإ�شافة ا�شماء اإىل لئحته ال�شوداء بعدما 
ال�شرقي.ويوم الثنني، دان املجل�س الأوروبي  اأر�س-بحر من طراز »كروز« قرب �شاحلها  ال�شيوعية �شل�شلة �شواريخ  الدولة  اأطلقت 
»انتهاك  اأنها  الرابع من متوز/يوليو معتربا  التي جرت يف  العابر للقارات  ال�شاروخ  اإطالق  ال�28، عملية  الذي ي�شم دول الحتاد 
املنا�شبة بالت�شاور مع �شركائه ويف  ال��ردود  اأن »املجل�س �شيدر�س اتخاذ مزيد من  ال��دويل.واأف��اد بيان  �شارخ« لقرارات جمل�س الأم��ن 
اإطار مداولت جمل�س الأمن الدويل، وحتديدا عرب فر�س اجراءات مقيدة م�شتقلة اإ�شافية«.وترقى الجراءات املقيدة امل�شتقلة اإىل 
 2006 العام  اإىل  ال�شمالية  الأوروبية على كوريا  العقوبات  الأمن.وتعود  التي فر�شها جمل�س  تلك  م�شتوى عقوبات منف�شلة عن 
اأن بيونغ يانغ تهدف من خالله اإىل  وت�شكل جزءا من اجلهود الدولية لوقف الربنامج النووي والبال�شتي الذي ي�شري خرباء اإىل 
امتالك القدرة على �شرب اأرا�شي الوليات املتحدة.ومن جهتها، اأكدت وزيرة خارجية الحتاد الوروبي فيديريكا موغرييني اأن وزراء 

خارجية دول التكتل يتطلعون اإىل »ت�شهيل التو�شل اإىل حل ل ميكن اأن يكون بنظرنا اإل دبلوما�شيا اأو �شيا�شا«.
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العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

  ال�سماء 
تعلن دائ��رة حماكم راأ���س اخليمة باأن املدعوة/ زبيا حممد 
، طالبة تغيري املقطع الوىل ل�شمها من )زبيا(  ن��زار  ثاب 
اىل )مرمي( ، ليكون ا�شمها بعد التغيري/مرمي حممد ثاب 
ن��زار - وان من له م�شلحة يف العرا�س ان يتقدم خالل 
خم�شة ع�شر يوما من تاريخ العالن اقام ق�شم ال�شهادات 

يف حمكمة راأ�س اخليمة
  قا�سي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية
 اياد حممد الإبراهيم اخلطايبة

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة : ي�ض وورلد لرتكيب الهند�صة الكهربائية - �ض ذ م م 
العنوان : مكتب رقم m11 ملك عبيد خلفان �شعيد املطرو�شي - نايف - ال�شكل 
القيد بال�شجل  القانوين : ذات م�شوؤولية حم��دودة. رقم الرخ�شة : 609934  رقم 
قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  1079081 مبوجب   : التجاري 
وذلك  اأع���اله،  امل��ذك��ورة  ال�شركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت 
العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق    2017/6/15 بتاريخ  دبي  ق��رار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ  2017/6/15  وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي 
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة  �صكور بل�ض لتدقيق احل�صابات   املعني 
 حممد بن  را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - ديرة - بور�شعيد -  هاتف  04-3973060 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً    04-2973071  : فاك�س 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�شم ال�شركة : جلف كونتيننتال للنقليات العامة - ذ م م 
ال�شكل   - التجاري  اخلليج   - بردبي   - الإم���ارات  انفيكون  ملك   601 مكتب   : العنوان 
بال�شجل  القيد  رق��م    758428  : الرخ�شة  رق��م  حم���دودة.  م�شوؤولية  ذات   : ال��ق��ان��وين 
قد مت  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  هذا  1228473 مبوجب   : التجاري 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2017/7/6  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/7/6 
وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني اجلريودي للتدقيق 
العنوان : مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�شعايل - ديرة - هور العنز -  واملحا�صبة 
والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  : 2389722-04  م�شطحباً  فاك�س  هاتف  04-2389721 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�شم امل�شفي/�صكور بل�ض لتدقيق احل�صابات  
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ش�شة حممد بن  را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب - 
ديرة - بور�شعيد -  هاتف  3973060-04 فاك�س : 2973071-04  مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية 
ي�ض وورلد لرتكيب الهند�صة الكهربائية - �ض ذ م م  وذلك مبوجب قرار 
بتاريخ   دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2017/6/15 بتاريخ  دبي  حماكم 
2017/6/15 وعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف 
امل�شتندات  اأعاله، م�شطحباً معه كافة  العنوان املذكور  الكائن بدبي على  مكتبه 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي

ا�شم امل�شفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�صبة 
 العنوان : مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�شعايل - ديرة - هور العنز - هاتف  04-2389721 
فاك�س : 2389722-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد 
 مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية جلف كونتيننتال للنقليات العامة - ذ م م  
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/7/6 واملوثق لدى كاتب العدل 
مطالبة  اأو  اع��را���س  اأي  لديه  م��ن  وعلى    2017/7/6 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، 
م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من 

تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                             اىل املدعي عليه/ ال�شنافر لتنظيف املباين  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�شة املوافق 2017/7/25  ال�شاعة 8:30   

او م�شتندات للمحكمة  او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات  باحل�شور 
الر�شوم وامل�شاريف ويف حال تخلفكم �شوف  ايام على القل بال�شافة اىل  قبل اجلل�شة بثالث 

ي�شدر احلكم مبثابة احل�شوري.  
رئي�س ال�سعبة     

    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
5085/2017/13
5086/2017/13
5087/2017/13
5088/2017/13

م
1
2
3
4

ا�شم املدعي
حممد �شوهيد اهلل رفيق اهلل 

ديلو عبدالوهاب 
حممد رم�شان علي حممد ا�شحاق

حممد �شديق غالم حيدر 

مبلغ املطالبة
10849  درهم  +  تذكرة العودة
10428  درهم  +  تذكرة العودة
15835  درهم  +  تذكرة العودة
11679  درهم  +  تذكرة العودة

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
 يف  الق�سية  رقم 2017/253  ت ج  الفجرية

املرفوعة  من البنك التجاري الدويل �شد �شعيد علي �شعيد حممد احلمودي
وحيث انه وقد مت ندب اخلبري/ح�شني الها�شمي يف الدعوى اعاله ، وعليه يعلن 
ال�شيد/�شعيد علي �شعيد حممد احلمودي وذلك حل�شور اجتماع اخلربة وذلك 
يوم الثنني 24 يوليو  يف متام ال�شاعة 5.45 م�شاء - مبكتبنا بدبي - بردبي �شارع 
خالد بن الوليد - بجانب القن�شلية امل�شرية بناية لوتاه بنف�س البناية متجر براند 
براند فور لي�س الطابق الثالث مكتب رقم 308 ، الرجاء احل�شور يف  املوعد املحدد 
وتقدمي ما لديكم من م�شتندات ويف حالة تخلفكم  عن احل�شور فاأن اخلربة �شوف 

تعد تقريرها وفقا ملا لديها من م�شتندات. 
اخلبري امل�سريف  احل�سابي 
ح�سني �سامل الها�سمي             

دعوة اجتماع اخلربة
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

 اعـــــــالن 
 : خ��ورف��ك��ان  والت�شديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  ت��ق��دم 
وطلب  الإم����ارات   : اجلن�شية   ، ال��زع��اب��ي  املطرو�شي  علي  ح�شن  ال�شيد/حليمه 
اللوؤلوؤية  التجاري بقالة فريج  الت�شديق على حمرر يت�شمن )تنازل( يف ال�شم 
وال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية يف  ال�شارقة رخ�شة جتارية رقم 610797 
مزمل  ال�شيد/  اىل  بخورفكان.  القت�شادية  دائ��رة   2010/12/29 بتاريخ  ال�شادر 
اأبو كالم - اجلن�شية : بنغالدي�س - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف 
املذكور  املحرر  ال�شاأن يف  ذوي  توقيعات  بالت�شديق على  �شيقوم  مدينة خورفكان 

بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/1405 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- ح�شن حممد ح�شن يو�شف البلو�شي جمهول حمل القامة نعلنكم 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2017/3/20 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
ل�شالح/ البنك التجاري الدويل - �س م ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعي مبلغ 
334097.27 درهم )ثالثمائة واربعة وثالثون الفا و�شبعة وت�شعون درهما و�شبعة وع�شرون 
 ، 2015/11/30م  يف  ال��ن��زاع  قيد  تاريخ  وحتى  م   2014/7/2 تاريخ  من   %9 وف��ائ��دة  فل�شا( 
وفائدة 9% على اجمايل الدين والفائدة يف تاريخ 2015/12/1 م ، وحتى ال�شداد ، والزمته 
على  م��ازاد  ورف�شت   ، املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  ومبلغ ثالثمائة  وامل�شاريف  بالر�شوم 
ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2148  جتاري جزئي              

ان  الق��ام��ة مب��ا  الرم�شي  جمهول حم��ل  �شاملني وحيد  1-���ش��وف��ه عي�شى   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ع  م  �س   - ال�شالمي  دب��ي  بنك  املدعي/ 
املدعي  عليها بالزام املدعي عليها بان توؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره )236.377 درهم( مبا 
يعادل كمية ال�شكر الغري موردة وقدرها عدد )94.550.8 كيلوجرام من ال�شكر( ومبلغ وقدره 
)4.827.93 درهم( عبارة عن املر�شد بذمة  املدعي عليها عن مديونية �شحب من ح�شابها 
اجلاري على املك�شوف والر�شوم وامل�شاريف والتعاب. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق 
2017/8/1 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل )علما باأنه مت احالة الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر 
   يف  الدعوى 2017/2275  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه / 1- �شركة تيما التجارية - �س ذ م م 2-غالم ر�شا اكرب علي 3- انفال 
ر�شا غالم ر�شا  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ �شركة اخلليج للتمويل - �س م خ 
وميثله : �شيخه حممد �شيف علي املحرزي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والتكافل مببلغ وقدره )451425.63 درهم( والر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام 
املوافق   ي��وم الرب��ع��اء   املعجل بال كفالة.  وح��ددت لها جل�شة  بالنفاذ  و �شمول احلكم 
اأو  2017/7/26  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1066  جتاري كلي               

ان  الهند�شة  جمهول حمل القامة مبا  اىل اخل�شم املدخل / 1-�شركة را�س 
املدعي/ بنك دبي التجاري - �س م ع وميثله : عبداهلل خمي�س غريب الناخي اآل 
علي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها احلكم بتقرير انق�شاء التزام البنك 
املدعي النا�شئ عن �شندي �شمان وملحقاتهما اداء مو�شوع التداعي مع الزام 
املدعي عليهم برد ا�شل ال�شندين للبنك املدعي ندب خربة متخ�ش�شة لبيان 
اأنه قد مت اجناز امل�شروع  وحددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  2017/8/7  
من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �س   9.30 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
مذكرة اعالن  متنازع �سده بالن�سر

 يف  الدعوى 2017/1405  نزاع جتاري                            
اىل املتنازع �شده/1- احمد �شالح احمد جوهر 2-�شركة ار ايه يف اي بي لدارة املن�شاأت 
�س ذ م م وميثلها مديرتها / رغدة �شنار جمهويل حمل القامة مبا ان املتنازع/ �شركة 
را�شد  م���روان  مالكها/  وميثلها  املعامالت  وتخلي�س  الع��م��ال  رج��ال  خل��دم��ات  جيني�س 
عليك  اق��ام  ق��د   - البلو�شي  م��راد  على  مو�شى  ابراهيم   : وميثله  الهاملي  را���ش��د  حممد 
 120000( وق��دره  مت�شامنني مببلغ  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى 
درهم( والر�شوم وامل�شايف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من 2015/6/30 وحتى ال�شداد 
ال�شاعة 8.30 �س مبكتب  املوافق 2017/7/26   الرب��ع��اء   التام.  وح��ددت لها جل�شة يوم 
امل�شلح  لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على القل.  
رئي�س الق�سم                                                

حماكم دبي

الت�سويات الودية

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2017/561  ا�ستئناف جتاري 
حمل  جمهول  غا�شيه   فريو�س  الدين  فخر   -1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف /�شركة كمكو للتجارة - ذ م م وميثله : حممد 
حممد امني غياث قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم ال�شادر بالدعوى رقم 
: 2016/993 جتاري كلي بتاريخ 2017/3/19 وح��ددت لها جل�شه يوم 
رقم  بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة    2017/7/30 امل��واف��ق  الح���د  
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

اعالن �سحيفة طعن بالن�سر
 يف الطعن   2017/202   طعن عقاري 

تدعو دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز
الطاعن/ ماجوم جلوبال انف�شتمنت ليمتد - وميثله : خالد حممد 
�شعيد بوج�شيم - باعالن املطعون �شده/1- مارينا بريز ليمتد - 
الطعن  اق��ام عليكم  الطاعن  بان  نعلنكم   - القامة  جمهول حمل 
املذكورة اعاله ويتوجب عليكم احل�شور اىل حمكمة التمييز وذلك 

للرد على �شحيفة الطعن املقدمة �شدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2015/2253 تنفيذ جتاري  
الق�شيبي  جمهول حمل  بن حمد  عبدالعزيز  بن  �شعود  املنفذ �شده/1-  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/البنك العربي - �س م ع �شركة م�شاهمة عامة 
البتدائية  دبي  بوج�شيم  قررت حمكمة  �شعيد  : خالد حممد  اردنية وميثله 
بتاريخ 2017/5/2 اعالنكم ل�شداد قيمة املطالبة وقدرها )440965596( درهم 
حمل  العقار  بيع  وال  اع��اله  التنفيذ  ملف  يف  التبليغ  تاريخ  من  �شهر  خ��الل 
الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�س املادة 295 من قانون الجراءات املدنية نوع 
العقار : قطعة ار�س - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�س : 231 - م�شاحة 

العقار : 989.35 مر مربع 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

اإعالن بالن�سر
رقم   4499/1/2017

املنذر: هتان ح�شن ح�شن رم�شان 
املنذر اليه : حممد عثمان مزمل �شالح 

وا�شتناد لن�شو�س القانون الإماراتي وخا�شة قانون املعامالت التجارية فان املنذر ينذر املنذر اليه 
 38 رقم  ال�شيك  دره��م قيمة  الف  وثمانون  و�شتة  دره��م مائة   168000 �شداد مبلغ  ب�شرعة و�شرورة 
امل�شتحق الداء بتاريخ 2016/9/27 يف خالل خم�شة ايام من تاريخ ت�شلم هذا النذار وال �شي�شطر 
املنذر ا�شفا اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية للح�شول على كافة حقوقه قبل املنذر اليه  واملتمثبة 
يف مبلغ ال�شيك والغرامات التاأخريية وما ي�شتحق من الفوائد القانونية وذلك من تاريخ ا�شتحقاقها 
التقا�شي  الناجتة عن عملة  القانونية  امل�شاريف  كافة  بواقع 12% مع حتملكم  ال�شداد  تاريخ  حتى 
وذلك التعوي�س اجلابر لل�شرر واملقرر للمنذر مبوجب ن�شو�س قانون املعامالت املدنية مع حفظ 

حقوق املنذر قبل املنذر اليه ما�شيا وحال وم�شتقبال.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/4489   

املنذر : فالدميري بويكو - رو�شي اجلن�شية
 العنوان : اإمارة ال�شارقة - منطقة املجاز - خلف �شارع كورني�س البحرية - �شقة رقم 2007 

ملك ال�شيخ عبداهلل بن حممد القا�شمي - الطابق 20  ، هاتف رقم : 0508953636 
املنذر اليه / حممد امني مهر الدين - باك�شتان 

عنوانها : اإمارة ال�شارقة - ال�شناعية رقم 17 ، �شارع املليحة - �شربة ملك �شعيد حممد 
املنهايل ت : 0559399148  

املو�شوع : �شيغة اعالن بالن�شر بالنذار رقم )2017/1/139265( 
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ 43.000 درهم يف موعد اق�شاه خم�شة ايام 

من تاريخ ا�شتالم النذار. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/4509   

املنذر : ه�شام �شالح مناع - بوكالة املحامية / هند الكتبي 
املنذر اليها : فيلو �شيب للعقارات - �س ذ م م - جمهولة حمل القامة 

ان املنذر ينبه املنذر اليها ب�شرعة �شداد مبلغ 29.333 درهم )ت�شعة وع�شرون 
الف وثالثمائة وثالثة وثالثون درهما( وذلك خالل موعد اق�شاه �شبعة 
اي���ام م��ن ت��اري��خ ه��ذا الن���ذار وال �شي�شطر امل��ن��ذر ايل ات��خ��اذ الج���راءات 
التعوي�شات  ك��اف��ة  م��ع حتميلها  ال��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  ال��الزم��ة اجت���اه  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
ق�شائية  ر�شوم  من  الج���راءات  ه��ذه   على  يرتب  وم��ا  للمنذر  امل�شتحقة 

ونفقات وم�شروفات.  
  الكاتب العدل

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
يف الدعوى 2017/114 جتاري جتاري كلي خورفكان  

املرفوعة من : م�شرف ابوظبي ال�شالمي 
املدعي عليه : عبا�س علي حممد احمد البلو�شي 

بال�شارة اىل احلكم ال�شادر من عدالة حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية بجل�شة 2017/7/3 واىل 
كتاب مدير ادارة �شوؤون اخلرباء الفنيني رقم 2017/1283 املوؤرخ يف 2017/7/6 بندبنا كخبري يف الدعوى 
امل�شار اليها اعاله  - بهذا يعلن اخلبري امل�شريف / ماهر عادل امل�شاعيد املنتدب بالدعوى املذكورة اعاله 
 2017/7/23 املوافق  الح��د  يوم  عقده  املقرر  الثاين  اخل��ربة  اجتماع  ح�شور  ب�شرورة  عليه  املدعي  اىل 
ال�شاعة احلادية ع�شر ظهرا مبكتب عوين فر�شخ و�شركاه - حما�شبون قانونيون الكائن بدبي - ديرة ، 
�شارع ابوهيل - بناية دار ال�شفية - طابق امليزانني ، مكتب رقم M6 - هاتف 042696899 - لذا يرجى 
التف�شل باحل�شور يف املوعد املحدد اعاله او من ميثلكم قانونا  مع اح�شار ن�شخة عن كافة امل�شتندات 

واملذكرات املقدمة للمحكمة واي م�شتندات اخرى ترغبون بتقدميها للخبري. 
اخلبري امل�صريف 
ماهر عادل امل�صاعيد 
رقم القيد 516 - تلفون رقم : 0505523229 

اإعــــــالن بالن�ســـــر
حل�سور اجتماع اخلربة امل�سرفية

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
يف الدعوى رقم 2017/1520  جتاري  كلي - ال�سارقة 

املدعي عليهم : 1- رويال اأند �شريز �س م  2-�شوراب جويال  
3- يوتكار�س جويال يف الدعوى املذكورة اعاله. 

بناء على تكليف حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية بندبنا خبريا م�شرفيا يف 
الدعوى املذكورة اعاله املرفوعة من بنك برودا )املدعي( �شدكم وعليه يرجى 
من  لديكم  ما  وتقدمي  ميثلكم  معتمدا  وكيال  او  اخل��ربة  جل�شة  يف  ح�شوركم 
املوافق 2017/7/23 يف متام 2.00  الحد  يوم  الدعوى وذلك  م�شتندات تخ�س 
ظهرا يف مقر مكتب اخلبري : عبداملجيد املرزوقي والكائن مبدينة دبي - ديرة - 

�شارع بني يا�س - بناية برج امل�شرف - الطابق 15 - مكتب رقم 1504 
موبايل : 0506111421             ت : 026274177    ف : 026274188 

اخلبري  امل�صريف
 عبد املجيد حممد املرزوقي             

 اجتماع اخلربة

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
  يف الدعوى  رقم   2017/1542  جتاري جزئي 

ان  القامة - مبا  م - جمهولة حمل  م  ذ  ال�شوكول  با�شن فن   / املدعي عليها  اإىل 
املدعية / املدينة للتغليف - �س ذ م م - قد اقامت �شدكم الدعوى امل�شار اليها اعاله 
- وحكمت حمكمة دبي املوقرة بتعيني اخلبري احل�شابي �شاحب الدور للنظر يف اأمر 
الدعوى ، وحيث انكم مل حت�شروا جل�شة النطق باحلكم  يتوجب عليكم احل�شور 
دبي   : التايل  ، على عنوانه  ال رحمه  دروي�س  ر�شا   / اىل مكتب اخلبري احل�شابي 
- منطقة اخلليج التجاري - برج اوبال - تقاطع �شارع برج خليفة و�شارع مرا�شي 
درايف - الدور العا�شر مكتب رقم 1005 - هاتف 3287778-04 - فاك�س 3284449-
04 وذلك يوم الثالثاء املوافق 2017/7/25 ال�شاعة احلادية ع�شر �شباحا -  وتقدمي 

كافة الوثائق وامل�شتندات التي توؤيد موقفكم يف الدعوى.  
اخلبري احل�سابي 
       د. ر�سا دروي�س اآل رحمه   

باحل�سور  اإعالن 
احل�سابي اخلبري  مكتب   اىل 

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان  : ال�شيد/ 
حليمه حممد علي ال�شويدي بني يا�س - اجلن�شية : الإمارات - وطلبا الت�شديق على 
حمرر يت�شمن )تنازل(  يف ال�شم التجاري فالمنجو لتجارة الزهور وال�شادرة  من 
بتاريخ  ال�شادر  رقم 610843  ال�شارقة رخ�شة جتارية  القت�شادية يف   التنمية  دائرة 
�شليمان  احمد  ح�شن  ال�شيد/  اىل  بخورفكان.  القت�شادية  التنمية  دائ��رة   610843
عي�شى احلمادي بني حماد - اجلن�شية : الإمارات - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
املحرر  يف  ال�شاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم  خورفكان  مدينة  يف  العدل 

املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12073 بتاريخ 2017/7/18   
  اعالن بالن�سر للح�سور اأمام مكتب اإدارة الدعوى 

  يف الدعوى رقم   2017/934  مدين 

بناء علي طلب امل�شتاأنف / بنك دبي التجاري 
اىل امل�شتاأنف �شدهما/1- حممد عبداهلل جمعة ال�شري 
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الفجر الريا�ضي

منتخب  بعثة  الثالثاء  اليوم  تتوجه 
فور�شكالف  مدينة  اإىل  اجلوجيت�شو 
مع�شكر  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  ال��ب��ول��ن��دي��ة 
اأي�����ام   10 ت���دري���ب���ي خ����ارج����ي م���دت���ه 
العاملية  الأل��ع��اب  لبطولة  ا���ش��ت��ع��داداً 
اجلوجيت�شو  لعبة  فيها  ت�شارك  التي 
لأول مرة يف نف�س املدينة بعد اإدراجها 
�شمن املناف�شات. ويراأ�س البعثة فهد 
الحتادين  ع��ام  اأم��ني  ال�شام�شي  علي 
التنفيذي  واملدير  والآ�شيوي  ال��دويل 
لحتاد الإمارات للجوجيت�شو، وت�شم 
اإدارة  م���دي���ر  ال���ب���ح���ري  ط�����ارق  م��ع��ه 
المارات  احتاد  امل�شاندة يف  اخلدمات 
لالحتاد  امل��ايل  وامل��دي��ر  للجوجيت�شو 
مدير  البلو�شي  وي��و���ش��ف  الآ���ش��ي��وي، 
واملدربان  ب���الحت���اد،  الفنية  الإدارة 
روب����ريت����و ل��ي��م��ا ال�����ش��ه��ري ب����ج����وردو، 
ورام��ون دي �شوزا، والالعبني في�شل 
حتت  وزن  يف  �شي�شارك  ال��ذي  الكتبي 
يف وزن  احلمادي  ويحيي  كجم،   85
فوق ال 94 كجم، وحممد القبي�شي يف 
وزن 77 كجم، وطالب الكربي يف وزن 
البعثة األيك�س  يرافق  كما  كجم،   69
بالحتادين  احل��ك��ام  جلنة  رئي�س  ب��از 
ال�����دويل والآ����ش���ي���وي، و����ش���وف يلحق 
ال�شكرتري  فالرييو  رودريجو  بالوفد 

الفني بالحتاد يوم 26 اجلاري.
اأن  البلو�شي  يو�شف  اأك��د  ناحيته  من 
والن�شف  الثامنة  يف  �شيكون  ال�شفر 
البعثة  واأن  دب���ي،  م��ط��ار  م��ن  �شباحاً 
البولندية  العا�شمة  اإىل  ت�شل  �شوف 
املدينة  اإىل  �شتتوجه  ومنها  وار���ش��او 
البطولة ملدة �شاعة  التي �شتقام فيها 
فور�شكالف  م��دي��ن��ة  وه���ي  ب��ال��ط��ائ��رة 
ال���ت���ي مت ح��ج��ز ���ش��ال��ة ت���دري���ب بها 
اأج��ل الدخول يف اجواء  لالعبني من 
مبكراً، من خالل اخل�شوع  البطولة 
للتمرينات مرتني يوميا، م�شريا اإىل 
الدولة  علم  �شريفعون  الالعبني  اأن 
يوم  للبطولة  ال��ر���ش��م��ي  الف��ت��ت��اح  يف 
20 اجلاري، ومن بعده �شوف ت�شتمر 
املناف�شات  م��وع��د  ح��ت��ى  ال��ت��دري��ب��ات 

يومي 28 و 29 اجلاري.
وع����ن اأه���م���ي���ة ت��ل��ك ال��ب��ط��ول��ة يقول 
دولة   30 من  اأك��رث  ت�شم  البلو�شي: 

ح��ول ال��ع��امل، واأق����وى لع��ب��ي العامل 
امل�شنفني يف كل وزن، ولي�س من حق 
اأي لعب امل�شاركة فيها لأنه ي�شرط 
احل�شول على عدد حمدد من النقاط 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ل��ك��ل لعب  ال���ب���ط���ولت  يف 
كثرياً  عليها  ن��رك��ز  ون��ح��ن   ، وزن���ه  يف 
لعبي  من  لنخبة  قوي  اختبار  لأنها 
اخلربة  اأ���ش��ح��اب  ال��وط��ن��ي،  املنتخب 
فر�شة  اأن����ه����ا  ظ���ن���ي  ويف  وال����ك����ف����اءة، 
لتحقيق اجنازات تاريخية من خالل 
ح�شد عدة ميداليات ملّونة للبطولة 
التاريخ  يف  م�����رة  لأول  ت���ق���ام  ال���ت���ي 

مب�شاركة لعبة اجلوجيت�شو.
اجلوجيت�شو  لعبة  ادراج  كيفية  وع��ن 
ق���ال ال��ب��ل��و���ش��ي: م��ن��ذ اخ��ت��ي��ار املكتب 
ال�����ت�����ن�����ف�����ي�����ذي ل�������الحت�������اد ال����������دويل 
عبداملنعم  ل�������ش���ع���ادة  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و 
علي  وفهد  للرئي�س  نائباً  الها�شمي 
على  واملوافقة  عاماً  اأميناً  ال�شام�شي 
نقل املقر والأمانة العامة اإىل اأبوظبي 
تقود عا�شمتنا احلبيبة جهود كبرية 
البطولت  ك���ل  يف  يف  ال��ل��ع��ب��ة  لدراج 
واملنا�شبات، وقد جنحت يف حتقيق 3 
الألعاب  بطولة  اخراقات مهمة هي 
وبطولة   ،2017 ب��ب��ول��ن��دا  ال��ع��امل��ي��ة 
الأوىل  ال�شاطئية  ال��ع��امل��ي��ة  الأل���ع���اب 
عن  ف�شال   ،2019 يف  دييجو  ب�شان 

مرة  لأول  اللعبة  اع��ت��م��اد  يف  ال��ن��ج��اح 
جاكرتا  ال���ش��ي��وي��ة  الأل����ع����اب  ب�����دورة 
بطولة  ب�����اأن  ال��ع��ل��م  م���ع   ،  2018
اللجنة  بولندا هذه تقام حتت مظلة 
بطولة  وكذلك  الدولية،  الأوليمبية 
تقام  كما  العاملية،  ال�شاطئية  الألعاب 
مظلة  حت��ت  الآ�شيوية  الأل��ع��اب  دورة 
التابع  الآ����ش���ي���وي  الأومل����ب����ي  امل��ج��ل�����س 
للجنة الأوليمبية الدولية اأي�شاً، ويف 
التي  الكبرية  اجل��ه��ود  ه��ذه  اأن  ظني 
تقودها اأبوظبي عا�شمة اجلوجيت�شو 
ملف  ت��ق��وي��ة  يف  ت�شب  كلها  ال��ع��امل��ي��ة 
اللجنة  اأن�شطة  �شمن  اللعبة  اعتماد 

الأوليمبية الدولية.
للمع�شكر  بالن�شبة  البلو�شي:  وق���ال 
املناف�شات  �شي�شبق  ال���ذي  ال��ت��دري��ب��ي 
حتقيق  وهدفنا  �شيء،  كل  رتبنا  فقد 
اأول  ب��اأن��ه��ا  علماً  م��ن��ه،  ا�شتفادة  اأك���رب 
لأبطالنا  اجلديد  املو�شم  يف  م�شاركة 
ذكرى  الكتبي  في�شل  وميلك  الكبار، 
العام  املدينة من  طيبة يف نف�س هذه 
امل��ا���ش��ي ع��ن��دم��ا ح�����ش��ل ع��ل��ى ذهبية 
احلزام الأ�شود يف بطولة العامل، وهي 
ال�شود  ب��احل��زام  ل��ه  الأوىل  امليدالية 
مناف�شة  بعد  وذلك  عاملية،  بطولة  يف 
الأوائل  امل�شنفني  من  ع��دد  مع  قوية 

يف العامل.

ال������دول املحبة  ب���ول���ن���دا م���ن  وق������ال: 
ل����الأل����ع����اب ال���ق���ت���ال���ي���ة ب�������ش���ك���ل ع�����ام، 
التحديد،  وج���ه  ع��ل��ى  واجلوجيت�شو 
امل�شنفني  م��ن  مميزين  لعبني  وبها 
التي  الأك��ادمي��ي��ة  اأن  ظني  ويف  عاملياً، 
���ش��ن��ق��ي��م ف��ي��ه��ا امل��ع�����ش��ك��ر ت�����ش��م عدد 
الذين  الأق��وي��اء  الالعبني  م��ن  كبري 
ف���ر����س الح���ت���ك���اك معهم  ���ش��ت��ت��وف��ر 
اخلربة  لكت�شاب  لعبينا،  قبل  م��ن 
واأنا  املناف�شات،  اأج����واء  يف  وال��دخ��ول 
متفائل بتحقيق ميداليتني ملونتني 
هذا  يف  اهلل  مب�����ش��ي��ئ��ة  الأق��������ل  ع���ل���ى 
ال��ك��ب��ري، لنعلن عن  ال��ع��امل��ي  امل��ع��رك 
وجودنا فيه من اأول مرة يتم ادراج “ 

فن اجلوجيت�شو” فيها.
ليما: اأقوى بداية للمو�شم اجلديد

ي��ق��ول روب���ريت���و ل��ي��م��ا امل���دي���ر الفني 
للمنتخب اأن الالعبني الأربع في�شل 
وي��ح��ي��ي وحم��م��د وال��ق��ب��ي�����ش��ي ب����داأوا 
الألعاب  لبطولة  ال�شتعداد  م��راح��ل 
العاملية ببولندا عقب بطولة اأبوظبي 
العاملية ملحريف اجلوجيت�شو يف �شهر 
الأ�شا�شية  املرحلة  واأن  املا�شي،  اأبريل 
الفطر  عيد  بعد  ب��داأت  لال�شتعدادات 
الداخلي  املع�شكر  خالل  من  املبارك، 
وال��ذي خ�شع  اأري��ن��ا،  اآيبيك  يف �شالة 
ف��ي��ه ال��الع��ب��ون ل��ل��ت��دري��ب��ات ح��ت��ى 3 

للحركات  واح������دة  ي���وم���ي���اً  ح�����ش�����س 
البدنية،  للياقة  والثانية  والفنيات، 
البع�س،  والثالثة للنزال مع بع�شهم 
ف��ي��م��ا ���ش��ت��ك��ون امل���رح���ل���ة الأخ�������رية يف 
امل��ع�����ش��ك��ر اخل����ارج����ي ب��ب��ول��ن��دا ال���ذي 
ال��ي��وم وي�شتمر  م��ن  اع��ت��ب��اراً  ���ش��ي��ب��داأ 

حتى موعد انطالق البطولة.
يقول  البطولة  م��ن  طموحاته  وع��ن 
هدفنا حتقيق اجنازات عاملية، ومنلك 
تاأهلوا  لعبينا  لأن  لذلك،  امل��وؤه��الت 
للم�شاركة  وا���ش��ت��ح��ق��اق  ج�����دارة  ع���ن 
الجنازات  اأ�شحاب  من  وكلهم  فيها، 
بال  فيهم  وثقتنا  اأب��وظ��ب��ي،  عاملية  يف 
ق��وي��ة من  ان��ط��الق��ة  لتحقيق  ح���دود 
خ����الل ه����ذا احل����دث ال��ع��امل��ي الكبري 
للمو�شم  ب���داي���ة  اأق������وى  اأن���ه���ا  ح��ي��ث 
اجلديد، وندرك اأن املناف�شة لن تكون 
الالعبني  اأف�����ش��ل  ت�شم  لأن��ه��ا  �شهلة 

امل�شنفني يف العامل.
اأكد اأن رفع علم الدولة باملحافل 

الدولية �صرف لكل لعب
ف��ي�����ش��ل ال��ك��ت��ب��ي: ه��دف��ن��ا وا����ش���ح ول 

نر�شى اإل بالذهب 
منتخبنا  ق��ائ��د  ال��ك��ت��ب��ي  في�شل  اأك����د 
الالعبني  زم��الئ��ه  وك��ل  اأن���ه  الوطني 
بولندا،  بطولة  يف  للتحدي  جاهزون 
ال�شرب،  بفارغ  املناف�شات  وينتظرون 

اليوم  ه��ذا  اأج���ل  م��ن  ا�شتعدوا  لأن��ه��م 
جمرد  اأن  اإىل  م�شرياً  طويلة،  لفرة 
العاملي  الدولة يف هذا احلدث  متثيل 
ال��ك��ب��ري يف ذات����ه ف��خ��ر واع���ت���زاز لكل 
لعب، واأن الهدف وا�شح ول لب�س فيه 
بالن�شبة لالعبني جميعاً وهو املناف�شة 
بكل قوة على ح�شد امليداليات، ورفع 

علم الدولة على من�شات التتويج.
وعما اإذا كان اختياره كاأف�شل لعب يف 
العام  ا�شتفتاء الحت��اد عن  الدولة يف 
املا�شي حافزاً له لتحقيق اخراق يف 
بالتاأكيد  الكتبي:  ق��ال  بولندا  عاملية 
هذا �شحيح، واأنا اأ�شكر كل من �شوت 
يل، واأوؤكد لهم جميعاً انني لن اأّدخر 
اأي ج��ه��د لإ���ش��ع��اده��م، واأن��ن��ي اأت���درب 
اإل  اأر���ش��ى  ليل نهار م��ع زم��الئ��ي ول 
ب���ال���ذه���ب، وم����ن ح�����ش��ن احل����ظ اننا 
ومل  البدنية  جاهزيتنا  على  حافظنا 
نتوقف عن التدريبات من بعد انتهاء 
�شهر رم�شان  املا�شي، وط��وال  املو�شم 
بعد  قوي  مع�شكر  يف  ودخلنا  املبارك، 
اللم�شات  ن�شع  و���ش��وف  الفطر،  عيد 
الأخرية على ال�شتعدادات يف مع�شكر 

بولندا.
الدولة  علم  حلمل  تر�شيحه  وح���ول 
قال  للبطولة  ال��ر���ش��م��ي  الف��ت��ت��اح  يف 
ال��ك��ت��ب��ي: ه����ذا ف��خ��ر و����ش���رف يجب 

اأو  ان ي��ت�����ش��اب��ق ع��ل��ي��ه اجل��م��ي��ع، واأن�����ا 
ال�شرف  ه�����ذا  ي���ن���ال  يل  زم���ي���ل  اأي 
املزيد  تتطلب  م�����ش��وؤول��ي��ة  اأن��ه��ا  يعلم 
والن�شباط  وال���ع���م���ل  اجل���ه���د  م����ن 
م�شوؤويل  اأن  خ�����ش��و���ش��اً  واجل����دي����ة، 
راأ�شهم  وع���ل���ى  اجل��وج��ي��ت�����ش��و  احت�����اد 
لنا  وفروا  الها�شمي  عبداملنعم  �شعادة 
كل عنا�شر الدعم وامل�شاندة �شواًء يف 
مع�شكر  يف  او  الداخلية  ال�شتعدادات 
بولندا، وما بقي لنا اإل اأن نقاتل من 

اأجل التتويج.
بولندا  يف  ال��ط��ي��ب��ة  ذك���ري���ات���ه  وع����ن 
الأخ��رية من  الأ�شهر  قال في�شل: يف 
املدينة  نف�س  �شاركت يف  املا�شي  العام 
حتقيق  يف  وجنحت  ال��ع��امل،  ببطولة 
باحلزام  يل  ذه��ب��ي��ة  م��ي��دال��ي��ة  اأول 
الأ�شود بعد فرة �شرب وكفاح طويلة 
وللعلم  ����ش���ن���وات،   3 ال  م���ن  ق���ارب���ت 
ك��ان��ت ت��ل��ك ال��ف��رة ه��ي اط���ول فرة 
العاملي،  الذهب  على  فيها  اأح�شل  مل 
اأجل ذلك كانت الفرحة كبرية،  ومن 
بولندا  م��ي��دال��ي��ة  ت��ك��ون  اأن  واأمت���ن���ى 
الجن���ازات  م��ن  امل��زي��د  الغيث يف  اأول 
ا�شراتيجية  ل���دي  لأن���ن���ي  ال��ع��امل��ي��ة، 
الذهب يف كل حتٍد  ت�شتهدف حتقيق 
اخو�شه �شواء على امل�شتوى القاري اأو 
العاملي، ول �شيما اأن ارتباطات املو�شم 

ال�شالبة  اإىل  وحتتاج  كثرية  احل��ايل 
والعزم والتحدي وال�شرار. 

اأكد اأنه �صيعرف مناف�صيه اليوم 
يف  اأن��ف�����ش��ن��ا  نعترب  احل���م���ادي:  يحيي 

مهمة وطنية 
يقول يحيي احلمادي لعب منتخبنا 
م��رة يف  لأول  �شي�شارك  اأن���ه  ال��وط��ن��ي 
ح�شوله  بعد  العاملية  البطولة  تلك 
ع���ل���ى احل�������زام ال������ش�����ود، واأن�������ه انهى 
املو�شم املا�شي ب�شكل رائع، ويتمنى اأن 
قوية،  احلايل  املو�شم  انطالقة  تكون 
اأ�شماء  اأن��ه مل يطلع على  اإىل  م�شرياً 
امل��ن��اف�����ش��ني، ول��ك��ن��ه ���ش��ي��ح��ر���س على 
معرفة مناف�شيه مبجرد و�شوله اإىل 
طريقة  ع��ل��ى  للتعرف  ال��ي��وم  ب��ول��ن��دا 
�شيتعامل  وكيف  منهم،  ك��ل  واأ���ش��ل��وب 

معه بالأداء املنا�شب.
وعن اأولوياته يف املو�شم احلايل قال: 
الأولوية الأوىل يل هي األعاب ال�شالت 
الآ�شيوية يف تركمان�شتان، ومن بعدها 
التي ن�شتعد لها حالياً،  عاملية بولندا 
ومن بعد ذلك بطولة اآ�شيا بفيتنام يف 
مدينة هانوي، وكلها حتديات كبرية، 
ال�شتعدادات  يف  ن��ق�����ش��ر  مل  ون��ح��ن 
بع�شهما  املو�شمني  و�شلنا  اأننا  حيث 
ال���ب���ع�������س، ومل ن��ح�����ش��ل ع���ل���ى راح����ة 
برغبتنا لأننا نريد اأن نكون على قدر 
امل�شوؤولية، كما اأننا ومن بعد ا�شتقبال 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
املو�شم  ن��ه��اي��ة  ل��ن��ا يف  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
بذل  على  كالعبني  تعاهدنا  املا�شي 
اأجل رفع علم  الغايل والرخي�س من 
الدولة، و�شوف ن�شتغل من�شة بولندا 
يف التعبري عن اأنف�شنا باأف�شل �شورة، 
ت�شم  ال��ب��ط��ول��ة  ه���ذه  اأن  خ�����ش��و���ش��اً 
اأقوى لعبي العامل يف كل وزن، وتقام 

بنظام الأوزان ولي�س الأحزمة.
وع������ن م���ع���ن���وي���ات���ه ق������ال احل����م����ادي: 
وعندما  درج����ة،  اأع��ل��ى  يف  معنوياتنا 
اإىل بولندا  اليوم لل�شفر  الأه��ل  ن��ودع 
�شنعترب اأنف�شنا يف مهمة وطنية حتى 
مهمة  يف  نف�شه  يعترب  وم��ن  ال��ع��ودة، 
اأجل  م��ن  م��ا ميلك  ك��ل  يبذل  وطنية 

حتقيق هدفه وت�شريف بالده.

للم�صاركة يف عاملية الألعاب 

بعثة منتخب �جلوجيت�صو تتوجه �ليوم �إىل بولند� برئا�صة فهد علي �ل�صام�صي
الكتبي واحلمادي والقبي�صي والكربي يحملون حلم الوطن يف اعالء من�صات التتويج
البلو�صي: جاهزون للتحدي ومع�صكر فور�صكالف يدخلنا اأجواء البطولة 
متفائل بتحقيق عدة ميداليات ملونة يف هذا التحدي الكبري

اأعلن الحتاد الدويل للعاب القوى الثنني فر�س اليقاف املوقت على 
ال�شابق وع�شوه احلايل فرانكي فريديريك�س، والذي  الناميبي  العداء 
فتح حتقيق ب�شاأن تهم ف�شاد موجهة اليه يف اأعقاب تقرير ن�شر يف و�شائل 
اإعالم فرن�شية. واأعلن الحتاد يف بيان ان جمل�شه التاأديبي قرر اإيقاف 
فريدريك�س موقتا “واعفاءه من وظيفته كع�شو يف جمل�س الحتاد واأي 
من  مقدم  طلب  على  بناء  القوى”،  باألعاب  عالقة  لها  اأخ��رى  وظيفة 

وحدة النزاهة يف الحتاد، يف انتظار نتائج التحقيق املفتوح بحقه.
وكانت �شحيفة “لوموند” الفرن�شية اأ�شارت يف تقرير ن�شرته يف الرابع 
ان فريديريك�س ح�شل على دفعة قيمتها  املا�شي، اىل  اآذار/مار�س  من 
الأول/اكتوبر  ت�شرين  من  الثاين  يف  اأم��ريك��ي،  دولر  األ��ف   300 نحو 
دي جانريو  ري��و  مت خالله منح مدينة  ال��ذي  ال��ي��وم  يف  اأي   ،2009
 .2016 ال�شيفية  الأوملبية  الألعاب  دورة  ا�شت�شافة  �شرف  الربازيلية، 

واكد فريديريك�س ان هذه الدفعة متت “مبوجب عقد يعود تاريخه اىل 
ولقاء خدمات قدمت بني 2007 و2011،   2007 اآذار/مار�س   11
عن  الدفعة  ومت��ت  الومل��ب��ي��ة«.  باللعاب  الط���الق  على  لها  عالقة  ول 
ال�شابق لالحتاد  الرئي�س  بابا ما�شاتا دياك، جنل  طريق �شركة ميلكها 
 1،5 بتلقي مبلغ  املتهم  ال�شنغايل لمني دياك،  القوى  الدويل لألعاب 
م��ل��ي��ون دولر م��ن رج���ل اأع��م��ال ب��رازي��ل��ي ب��ع��د ث��الث��ة اأي����ام م��ن عملية 
الت�شويت على منح تنظيم اأوملبياد 2016. واأو�شح الحتاد الدويل ان 
ملف فريديريك�س هو “الآن يف عهدة” وحدة النزاهة يف الحتاد املكلفة 
باجراء التحقيق الذي فتح يف اأعقاب ن�شر التقرير، م�شددا على ان قرار 
اأ�شاف  ال��رباءة«.  اأو  الذهب  “لي�س موؤ�شرا مبكرا على  املوقت  اليقاف 
ان فريدريك�س البالغ من العمر 49 عاما، يتمتع بقرينة الرباءة حتى 
ان تطلبه  “ميكن  املوقت  التوقيف  اج��راء  ان  اإدان��ت��ه، م�شريا اىل  تثبت 

وقائية يف احلالت  التاأديبي، كخطوة  املجل�س  ويفر�شه  النزاهة  وحدة 
التي تتطلب فيها م�شلحة الريا�شة ايقاف م�شوؤول يف الحتاد الدويل 
لألعاب القوى اأو موظف اأو ريا�شي، على ذمة التحقيق بخرق حمتمل 

لالأخالقيات يف الريا�شة«.
من  له،  التهام  توجيه  من  ق�شرية  فرة  بعد  فريديريك�س،  وا�شتقال 
هذا  يف  ا�شتبداله  ومت   ،2024 الوملبية  الل��ع��اب  تقييم  جلنة  رئا�شة 

املن�شب بال�شوي�شري باتريك باومان.
واكد بطل العامل ال�شابق يف �شباق 200 م انه لن ي�شارك يف الت�شويت 

لختيار املدينة املنظمة لوملبياد 2024 يف ايلول/�شبتمرب يف ليما.
املزدوج يف  الت�شويت  ال�شهر مبداأ  الدولية هذا  اللجنة الوملبية  واأقرت 
و2028،   2024 اأوملبيادي  ملنح  ليما  يف  العمومية  جمعيتها  اجتماع 
وذلك بني مدينتني مر�شحتني هما باري�س ولو�س اجنلي�س المريكية.

�يق��اف ف��ري��دي��ريك����ش عل���ى ذم��ة حتقي���ق بالف�ص���اد 

الإمارات  فريق  دراج  اأولي�شي،  دييغو  اأب��دى   
م���ه���ارة ع��ال��ي��ة ب��ع��دم��ا ا���ش��ت��وىل ع��ل��ى املركز 
الثاين يف املرحلة اخلام�شة ع�شر من اجلولة 
الأف�شل  ال��ن��ت��ي��ج��ة  ه���ذه  ال��ف��رن�����ش��ي��ة ج��اع��ل 

للفريق يف جولة هذا العام.
اإىل  ان�شم  عندما  الثقة  كامل  الإيطايل  بدا 
اأوائل  يف  الهجوم  ت��رد  كانت  التي  املجموعة 
اآخر  ال�شباق وا�شتطاع بعد ذلك التغلب على 

ثالثة دراجني قبيل خط النهاية.

ل���دراج فريق  اأخ��ب��ار طيبة  ه��ن��اك  ك��ان��ت  كما 
لوي�س  اأف���ري���ق���ي���ة  ج����ن����وب  م����ن  الإم������������ارات 
يف  الثامن   امل��رك��ز  اح��ت��ل  ح��ي��ث  ميخنتي�س، 

الت�شنيف العام.
فاز باملرحلة لأول مرة بتاريخ اجلولة الدراج 
�شيغافريدو(،  ت��ري��ك  م��ول��ي��م��ا)ف��ري��ق  ب���وك 
)فريق  ف����رووم  ك��ري�����ش��ت��وف��ري  لي����زال  بينما 

�شكاي( مت�شدر يف الت�شنيف العام. 
ويف معر�س حديثه عن املرحلة ، قال الدراج 

دييغو اأولي�شي: حاولنا مطاردة موليما ولكن 
ب�شراحة، كان قويا. انه ي�شتحق الفوز. اأدركت 
اأق�شى حد قوتي وح�شلت على املركز الثاين. 
اإنني م�شمًم على بذل ق�شارى جهدي واآمل 

اأن تكون املراحل الأخرى اأح�شن من اليوم.
اإحدى  ف�شتكون  ع�شرة  ال�شاد�شة  املرحلة  اأما 
�شي�شق  حيث  فرن�شا،  ج��ول��ة  م��راح��ل  اأج��م��ل 
الدراجون طريقهم بني الت�شاري�س الربكانية 
يف �شل�شلة »ما�شيف �شينرال« متجهني نحو 

نهر الرون. وقد ن�شهد يف هذه املرحلة ت�شكل 
جم��م��وع��ة م��ت��ق��دم��ة ت��ق��ود ال�����ش��ب��اق يف وقت 
مبكر، وتت�شمن املرحلة تالًل من الت�شنيف 
ال�شباق.  كم من   65 اأول  والرابع يف  الثالث 
ومع ذلك، فقد يتمكن الدراجون يف الن�شف 
بالدرجة  يتاألف  وال��ذي  ال�شباق،  من  الثاين 
اللحاق  م����ن  م���ن���ح���در،  م�������ش���ار  م����ن  الأوىل 
�شباقاً  ن�شهد  املتقدمة، بحيث قد  باملجموعة 

حما�شياً جداً قبل خط النهاية.

اأولي�صي ينتزع املركز الثاين يف املرحلة اخلام�صة ع�صرة

دييغو �أولي�صي در�ج فريق �لإمار�ت يحل يف �ملركز �لثاين ممثال �أف�صل نتيجة للفريق خالل جولة فرن�صا
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ا�شتقبل نادي الذيد الثقايف الريا�شي م�شاء اأم�س 
يف م��ق��ره  را���ش��د خمي�س ال��ه��ام��ل��ي رئ��ي�����س احتاد  

المارات الرماية والقو�س وال�شهم.
  وك���ان يف ا���ش��ت��ق��ب��ال��ه  ���ش��امل حم��م��د ب��ن هويدن 
رئي�س جمل�س اإدارة نادي الذيد الثقايف الريا�شي 
ورا����ش���د ���ش��ع��ي��د ال��ط��ن��ي��ج��ي ع�����ش��و جم��ل�����س اإدارة 
والدكتور  الفردية  الل��ع��اب  جلنة  رئي�س  ال��ن��ادي 

حمود خلف مدير النادي.
ه���وي���دن بزيارة  اب����ن  ال����زي����ارة رح����ب  ب���داي���ة  ويف 
ال��ه��ام��ل��ي واأك�����د ع��ل��ى ح��ر���س ن����ادي ال���ذي���د على 
الريا�شية  الحت����ادات  ك��اف��ة  م��ع  توا�شله  تعزيز 
ال��ع��ام��ل��ةب��ال��دول��ة وم���ن ب��ي��ن��ه��ا احت����اد الم�����ارات 

للرماية والقو�س وال�شهم .
بعدها ا�شطحب الهاملي يف جولة �شملت  تفقد 
�شالة الرماية الأوملبية بالنادي وح�شور مترين 

الالعبني.
وتناول  اللقاءبالريا�شني  اجلولة  خالل  وج��رى 
الأه��م��ي��ة مب�شتقبل  ذات  امل��و���ش��وع��ات  م��ن  ع���ددا 
ال��ري��ا���ش��ة يف ن�����ادي ال���ذي���د  وم��ن��اق�����ش��ة الأم�����ور 
الهامة وال�شعاب التي تواجه النادي  يف التدريب 
يتم  البطولت حتى  وامل�شاركة يف  م�شتوى  ورف��ع 

نادي  بها  ع��رف  ال��ت��ي  للمكانه  وذل���ك  ت�شهيلها  
وهيمنتهم  املختلفة  لالإجنازات  وحتقيقه  الذيد 
باإمارة  واجل��م��اع��ي��ة  ال���ف���ردي���ة  ال���ب���ط���ولت  ع��ل��ي 
ال�شارقه والدولة وكذلك حتقبق عده اجنازات يف 

بطولت اخلليج والبطولت العربية .
وثمن  لالعبني  ال�شتماع  على  الهاملي  وحر�س 
للموؤ�ش�شات  ال��ذي��د  ن��ادي  يقدمه  ال��ذي  ال��ت��ع��اون 
واأوقات  للتدريب  ق��اع��ات  توفري  م��ن  احلكومية 
الكفاءةوتطوير  لرفع  لهم  خم�ش�شة  تدريبية 
م��ه��ارت��ه��م  واث��ن��ي را���ش��د خمي�س ال��ه��ام��ل��ي علي 
م�����ش��ت��وى ال��الع��ب��ني وامل���ج���ه���ودات امل��ب��ذول��ة من 
واهتمامه  م��ن�����ش��اأت��ه  ت��ط��وي��ر  يف  ال���ذي���د  ن�����ادي 
متتاز  الو�شطيى  املنطقة  واأن  خا�شة   ، باللعبة 
بوجود  اأف�شل الرماة  بل انها جزء من متيزهم 
ودائما ت�شهد اجنازات  اأبناء املنطقة الو�شطى يف 
�شيعمل  بانه  الهاملي  واأ���ش��اف  املحافل   خمتلف 
الريا�شي  ال�����ش��ارق��ة  وجم��ل�����س  ال��ن��ادي  اإدارة  م��ع 
جميع �شبل التعاون والتن�شيق لرفع م�شتوى اداء 
قاعدتها  وتو�شيع  بها  والهتمام  الريا�شة  ه��ذه 

ال�شبابية بافتتاح اأندية ومراكز اأخرى تهتم بها 
ب�����دوره ع���رب  ���ش��امل ب���ن ه���وي���دن رئ��ي�����س جمل�س 

واجلهود  ال����زي����ارة  ب��ت��ل��ك  ���ش��ع��ادت��ه  ع���ن  الإدارة 
املبذولة لت�شهيل ال�شعاب التي يواجهها النادي، 
واأ�شاف ان النادي على امل�شار ال�شحيح من تقدم 
وازده��ار  وتطوير م�شتمر  للعبة الرماية والتي 
العمار  مبختلف  بال�شباب  خا�شة  3فرق  ت�شم 
وان خطتنا  والبندقية  بامل�شد�س  للرجال  وفريق 
وان  وم�شتمرة  ومتتالية  متعاقبة  اأج��ي��ال  بخلق 
م�شاركة هولء العبني لك�شب الحتكاك واخلربه 
الدولة وهذا  البطولت داخل وخارج  يف خمتلف 
الهدف املر�شوم  لهذه ال�شنه بالتعاون مع  احتاد 
ذلك  حتقيق  �شيتم  وال�����ش��ه��م  وال��ق��و���س  ال��رم��اي��ة 
و�شرنى اجنازات جديدة لبطالنا يف الرماية كما 
ان هذه الزيارة و�شعت ريا�شة القو�س وال�شهم يف 
النادي مو�شع التنفيذ حيث �شيتم و�شع اخلطط 
خالل  ق��اع��دت��ه��ا  وت��و���ش��ي��ع  لتن�شيطها  ال���الزم���ة 
�شعادة  هويدن  بن  �شامل  و�شكر  القادمة   الفرة 
النادي  املبادرة بزيارة  الهامليي على  هذه  را�شد 
والطالع ب�شكل مبا�شر علي فعالياته  وامكانيات 
ال��ن��ادي يف ال��رم��اي��ة وم��ا ي��وج��د فيه م��ن قدرات 
اأخرى تخدم اعداد الريا�شي مثل �شالة التدريب 

البدين وامل�شبح وغريها   

 اأع��ل��ن امل��وؤمت��ر ال����دويل ل��ري��ا���ش��ة امل����راأة ع��ن ف��ت��ح باب 
املرموق،  احل���دث  ه��ذا  بح�شور  للمهتمني  الت�شجيل 
 6 ال���ف���رة م���ن  ال��راب��ع��ة يف  ي��ع��ود يف ن�شخته  وال�����ذي 
الوطني  اأب��وظ��ب��ي  امل��ق��ب��ل يف م��ع��ر���س  ن��وف��م��رب   7 اإىل 
وي�شعى  اأب��وظ��ب��ي.  العا�شمة  يف  )اأدن���ي���ك(  للمعار�س 
امل��وؤمت��ر يف ن�شخته اجل���دي���دة، وال����ذي جن��ح ع��ل��ى مر 
تعنى  رائ��دة  عاملية  كمن�شة  مكانته  تر�شيخ  ال�شنني يف 
بجميع الق�شايا املتعلقة بالريا�شة الن�شائية، اإىل بناء 
م�شتقبل اأكرث اإ�شراقاً لل�شيدات يف قطاع الريا�شة من 

خالل �شعاره الرئي�شي »اإلهام الأجيال«.
 2017 امل���راأة  لريا�شة  ال��دويل  امل��وؤمت��ر  يف  الت�شجيل 
للت�شجيل  متاح  مقعد   1000 بوجود  ولكن  جم��اين، 
الطلب  يتجاوز  اأن  املتوقع  فاإن من  اأعلى،  كحد  يومياً 
ف��اإن��ن��ا ندعو  ل��ذا  امل��وؤمت��ر،  امل��ت��وف��ر للح�شور يف  احل��د 
الراغبني بح�شور املوؤمتر اإىل امل�شارعة بالت�شجيل اليوم 
http://fbma.ae/en/icsw/2017/ على 

registration
حما�شرتني  ل��ي��وم��ني،  ي�شتمر  ال����ذي  امل���وؤمت���ر  ي�����ش��م 
اأكادميية  وجل�شة  نقا�س  حلقات  وخم�س  رئي�شيتني، 
اأجل  الطريق من  اإىل متهيد  تهدف جميعها  واح��دة، 
امل�شاركة  ال�شابة ورقع م�شتوى  املراأة والأجيال  متكني 

الن�شائية يف الريا�شة: 
متكني املراأة: الريا�شة والقيادة

التغيري ال�شلوكي: الريا�شة هي املعيار
الرعاية والإعالم: رفع القيمة يف ريا�شة املراأة

– �شعود جنم  والع�شرين  احل��ادي  القرن  ق��دوة  خلق 
املراأة الريا�شية يف العامل العربي

الريا�شة عرب الأجيال: الفر�س والتحديات
العمل  لأوراق  التقدميية  العرو�س  اأكادميية:  جل�شة 

املختارة
امل��وؤمت��ر �شت ور���س عمل  وع���الوة على ذل��ك، يت�شمن 
ال��ت��ي يقيمها  امل��ع��ار���س  ت�شم جم��م��وع��ة م��ن  و���ش��وق��اً 

اإىل  بالإ�شافة  املختلفة،  الريا�شية  واملوؤ�ش�شات  الرعاة 
م�شاحات خم�ش�شة للتوا�شل.

وق���د ���ش��ه��دت ال��ن�����ش��خ ال�����ش��اب��ق��ة م��ن امل���وؤمت���ر م�شاركة 
فيريا  مارتا  مثل:  الريا�شة  اأمل��ع جن��وم  من  جمموعة 
هوملز  وكيلي  الربازيلية؛  القدم  كرة  لعبة  �شيلفا،  دا 
من اململكة املتحدة، الريا�شية احلائزة على ميداليتني 
ذهبيتني يف دورة الألعاب الأوملبية؛ ومايف ديفي�س من 
الأوملبياد  ميدالية  على  احل��ائ��زة  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات 
يف  القيا�شي  ال��رق��م  و�شاحبة  ال��ع��امل  وبطلة  اخل��ا���س 
بارتويل  وم��اري��ون  القيا�شية؛  ل��الأرق��ام  غيني�س  �شجل 
من فرن�شا، الفائزة ببطولة وميبلدون؛ والعديد من 

اأع�شاء اللجنة الأوملبية الدولية.
ومت يف وق����ت ���ش��اب��ق م���ن ه����ذا ال�����ش��ه��ر الإع������الن عن 
اأول  وه��ي  امل��ح��رق،  ره��ا  ال�شعودية  الريا�شية  م�شاركة 

يف  للتحدث  اإي��ف��ر���ش��ت،  ج��ب��ل  تت�شلق  ���ش��ع��ودي��ة  ���ش��ي��دة 
املوؤمتر الدويل لريا�شة املراأة. حيث ت�شارك الأيقونة 
الريا�شية العربية املتاألقة يف حلقة نقا�س حتت عنوان 
– �شعود جنم  »خلق قدوة القرن احل��ادي والع�شرين 
املراأة الريا�شية يف العامل العربي«. فيما �شيتم الإعالن 
عن اأ�شماء اأع�شاء حلقات النقا�س امللهمني واملتحدثني 

الرئي�شيني يف غ�شون الأ�شهر املقبلة.  
امل��راأة مبادرة بارزة من  ميثل املوؤمتر الدويل لريا�شة 
اأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�شة الن�شائية، ت�شعى 
اأف��راد من جميع اخللفيات، يتميزون  اإىل اجلمع بني 
ب�شغفهم بالريا�شة يف حوار مثمر ميكنهم من خالله 
اأكرث  م�شتقبل  اأج��ل  من  واأحالمهم  اآمالهم  م�شاركة 
يعك�س  كما  الريا�شة.  للمراأة يف قطاع  و�شعادة  �شموًل 
املوؤمتر روؤية �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك يف جعل 

لل�شيدة  اليومية  اأ�شا�شياً من احلياة  الريا�شة عن�شراً 
الإماراتية.

الهاجري،  حممد  اأمنيات  الدكتورة  قالت  جهتها  من 
ب��ن��ت مبارك  ف��اط��م��ة  اأك��ادمي��ي��ة  اإدارة  ع�����ش��و جم��ل�����س 
لريا�شة  ال���دويل  امل��وؤمت��ر  يوفر  الن�شائية:  للريا�شة 
املراأة فر�شة فريدة لع�شاق الريا�شة واملحرفني على 
ت�شاطرهم  �شخ�شيات  مع  والتوا�شل  للقاء  �شواء  حد 
التفكري ذاته، وتوجه جهودها للت�شدي للم�شكالت التي 
توؤثر عليهم على امل�شتوى ال�شخ�شي، وكذلك امل�شكالت 
التي توؤثر على قطاع الريا�شة على ال�شعيدين املحلي 
والعاملي. وي�شهم اجتماع هوؤلء الأفراد معاً يف تكوين 
روؤى اأف�شل حول خمتلف الق�شايا يف قطاع الريا�شة 
واتخاذ  ال�شحيح  بال�شكل  تقييمها  اأجل  من  الن�شائية 
لالأجيال  اأف�شل  م�شتقبل  بناء  نحو  جديدة  خطوات 

ال�شابة.
الدعوة  مبادرة  امل��راأة  لريا�شة  ال��دويل  املوؤمتر  وج��دد 
تدعو  ال��ت��ي   ،2017 ع���ام  يف  ال��ع��م��ل  اأوراق  ل��ت��ق��دمي 
الطلبة والباحثني من خمتلف التخ�ش�شات الريا�شية 
لتقدمي اأف�شل ما لديهم من بحوث من اأجل تقدميها 
العرو�س  بعنوان:  امل��وؤمت��ر  خ��الل  ح��دث خم�ش�س  يف 
جلميع  ومي��ك��ن  امل��خ��ت��ارة.  ال��ع��م��ل  لأوراق  التقدميية 
املتعلقة  ال��ب��ح��وث  جم��ال  يف  عملوا  وال��ذي��ن  املهتمني 
بالريا�شة تقدمي اأوراق العمل على املوقع الإلكروين 
 .www.fbma.ae/icsw بالفعالية،  اخل��ا���س 
امل��وؤمت��ر، وهي  امل��ب��ادرة الأخ���رى التي يطلقها  وت��دع��و 
م��ع��ر���س ال��ت�����ش��وي��ر ال��ري��ا���ش��ي، ب��ال�����ش��راك��ة م��ع جيتي 
اأف�شل  ت��ق��دمي  اإىل  الإم���ارات���ي���ات  امل��واط��ن��ات  اإمي���ج���ز، 
الت�شوير  م�شابقة  يف  للم�شاركة  الريا�شية  �شورهن 
ال���ف���وت���وغ���رايف، ح��ي��ث مي��ك��ن��ه��ن م���ن خ��الل��ه��ا الفوز 
بالإ�شافة  اآلف درهم   10 الكربى وقيمتها  باجلائزة 
وعر�س  اإمييجز  جيتي  وكالة  مع  داخلي  تدريب  اإىل 

�شورهن يف املوؤمتر.

بايرن يتخلى عن �لتعاقد مع �صان�صي�ش 
هاينت�س  ك���ارل  ميونيخ  لبايرن  التنفيذي  الرئي�س  اأك���د 
يعد  ال��ق��دم مل  لكرة  الأمل���اين  ال���دوري  اأن بطل  رومينيغه 
مهتما ب�شم اجلناح الدويل الت�شيلي اليك�شي�س �شان�شي�س 

من ار�شنال الإنكليزي.
وعدل بايرن عن فكرة �شم النجم الت�شيلي بعدما ح�شل 
مدربه الإيطايل كارلو ان�شيلوتي على مبتغاه ب�شم لعب 
لعامني  ب��الع��ادة  رودريغيز  خامي�س  الكولومبي  الو�شط 

من ناديه ريال مدريد ال�شباين.
لنا  ت��ع��د  “مل  “كيكر” الأمل��ان��ي��ة  ملجلة  روم��ي��ن��ي��غ��ه  وق���ال 
ل  باأننا  اتفقنا مع مدربنا  �شان�شي�س(.  عالقة )مبو�شوع 

نريد اإ�شافة )اأي لعب جديد( يف خط املقدمة. لن يكون 
الأمر منطقيا«.

وذكرت و�شائل الإعالم يف الآونة الأخرية اأن بايرن يزاحم 
�شان�شي�س )28  الإنكليزي على خدمات  �شيتي  مان�ش�شر 
ع��ام��ا( ال��ذي يتبقى ل��ه ع��ام م��ن عقده م��ع اأر���ش��ن��ال، وهو 

مياطل يف متديد ارتباطه بالنادي اللندين.
واأ�شارت و�شائل اعالم بريطانية اىل ان اأر�شنال قد يتخلى 
 90 الت�شيلي مقابل  املنتخب  تاريخ  اأف�شل هداف يف  عن 
مليون يورو، ال ان املدرب الفرن�شي لفريق “املدفعجية” 
اأر�شني فينغر اأكد الأ�شبوع املا�شي بقاء �شان�شي�س، م�شيفا 

“الالعبون مرتبطون بعقود ونتوقع ان يحرموها، وهذا 
ما نريده. اإنه )�شان�شي�س( ي�شيف قيمة رائعة اىل الفريق 

واعتقد اي�شا انه يحب النادي كثريا«.
التح�شريية-الرويجية  اجلولة  عن  �شان�شي�س  ويغيب 
التي يقوم بها اأر�شنال يف ا�شراليا وال�شني، حلاجته اىل 
الراحة بعد م�شاركته مع منتخب بالده يف كاأ�س القارات 
حيث بلغ النهائي قبل ان يخ�شر اأمام اأملانيا بطلة   2017

العامل، يف الثاين من متوز/يوليو احلايل.
ويبداأ بايرن جولته يف ال�شني و�شنغافورة الأربعاء عندما 

يتواجه مع اأر�شنال يف �شنغهاي.

»دبي �لريا�صي« يوجه بتفعيل دور �صركات �ل�صتثمار 
يف �لأندية �لريا�صية

نادي �لذيد ي�صتقبل رئي�ش �حتاد �لإمار�ت للرماية و�لقو�ش و�ل�صهم ويبحث تدعيم �لالعبني  

فتح باب �لت�صجيل للعموم يف �ملوؤمتر �لدويل لريا�صة �ملر�أة

دبي  جم��ل�����س   « اإدارة  جم��ل�����س  وج����ه 
الريا�شي « القطاع الريا�شي بتفعيل 
الأندية  يف  ال���ش��ت��ث��م��ار  ���ش��رك��ات  دور 
الريا�شية مبا ي�شاهم يف زيادة موارد 
الأندية وتقليل العتماد على الدعم 
احل���ك���وم���ي امل�����ايل ت��ن��ف��ي��ذا مل���ب���ادرات 
ومفاهيم  الريا�شي  البتكار  خمترب 

الحراف احلقيقي.
الدوري  الجتماع  خالل   - وجه  كما 
برئا�شة  اإدارت����������ه  مل��ج��ل�����س   23 ال������ 
الرئي�س  نائب  الطاير  مطر  �شعادة 
- ب��ر���ش��ي��د الإن����ف����اق وال�������ش���رف يف 
املجالت املخ�ش�شة وفق بنود خطط 

العمل املعتمدة.
ومت خ���الل الج��ت��م��اع الط����الع على 
امل������وازن������ة اخل����ا�����ش����ة مب��ج��ل�����س دب���ي 
ال��ري��ا���ش��ي والأن����دي����ة ل��ع��ام 2018 
الت�شغيلية  امل�شاريف  تت�شمن  التي 
وال���ش��ت��ث��م��اري��ة وال��ت��ي و���ش��ع��ت وفق 
ومعايري  احل���ك���وم���ي���ة  ال���ت���وج���ي���ه���ات 
املوازنة  جل��ن��ة  وم���ق���ررات  احل��وك��م��ة 
يعمل  اأن  على  املجل�س  يف  ال�شفرية 
املجل�س والأندية وفق قواعد الإنفاق 

الإنفاق يف اجلوانب  املتعقل وتر�شيد 
اخلطط  ووف��������ق  ل���ه���ا  امل���خ�������ش�������ش���ة 

املو�شوعة.
واأك���������د �����ش����ع����ادة م���ط���ر ال����ط����اي����ر اأن 
يحظى  الدولة  يف  الريا�شي  القطاع 
الر�شيدة  القيادة  من  ورع��اي��ة  بدعم 
الريا�شة  ق����ط����اع  لأه���م���ي���ة  وذل�������ك 
وال���ن���ه���ج احل���ك���وم���ي ال���ث���اب���ت ال����ذي 
اأ�شلوب  ال��ري��ا���ش��ة  ي��وؤك��د ع��ل��ى ج��ع��ل 
ح��ي��اة ل��ك��ن وج����ود ال��دع��م احلكومي 
اإدارات  جم��ال�����س  تعتمد  اأن  يعني  ل 
تقدمه  م��ا  على  واملوؤ�ش�شات  الأن��دي��ة 
اأعمال  لت�شيري  اأم��وال  من  احلكومة 
جوانب  تفعل  اأن  عليها  ب��ل  الأن��دي��ة 
املالعب  م���ن  امل������وارد  ال���ش��ت��ث��م��ار يف 
والأ�شول  والأك��ادمي��ي��ات  وال�����ش��الت 
واأن  وغ���ريه���ا  امل���واه���ب  ���ش��ن��اع��ة  ويف 
تطبق الحراف احلقيقي خ�شو�شا 
العتماد على  و  القدم  ك��رة  يف قطاع 

املوارد الذاتية.
التميز يف عمل جمال�س  اأن  اأك��د  كما 
جوانب  ت��وج��ي��ه  يف  يتمثل  الإدارات 
ال�شحيحة  اأم��اك��ن��ه��ا  يف  امل���ال  اإن���ف���اق 

وبقيمها احلقيقية دومنا هدر للمال 
ا�شتثمارية  ل��ف��ر���س  و���ش��ي��اع  ال���ع���ام 
للنادي  ومهمة  حقيقية  وتطويرية 

و للمجتمع.
ك��م��ا مت خ����الل الج���ت���م���اع الإط�����الع 
على تقارير عمل اللجان الدائمة يف 
هذه  ت�شكيل  اإع���ادة  واعتماد  املجل�س 
اللجان وحتديد اأطر عملها واأدوارها 
و�شالحياتها وفق احتياجات القطاع 
الريا�شي وخطط العمل يف املجل�س .

جمل�س  يف  اأع�شاء  اللجان  وي��راأ���س 
اإدارة جمل�س دبي الريا�شي وت�شم يف 
الإدارة  جمل�س  يف  اأع�شاء  ع�شويتها 
املجل�س  م����ن  وم��ن��ت�����ش��ب��ني  وم��������دراء 
واأخ�شائيني من خارج املجل�س ح�شب 

تخ�ش�شاتهم وخرباتهم.
التطوير  “ جل��ن��ة   .. ه���ي  وال��ل��ج��ان 
الكمايل  “ برئا�شة حممد  الريا�شي 
وع�شوية كل من خالد علي بن زايد 
�شالح  اأم���ني  و���ش��الح  للرئي�س  نائبا 
عبد  العطار  احلميد  عبد  والدكتور 
ال�شويدي  اهلل  وع��ب��د  ال�شيد  ال���رزاق 
البلو�شي  ع��م��ر  وع��ل��ي  ع��ل��ي  وم���ن���ذر 

ع�شوا ومقررا.
موزة  برئا�شة  والريا�شة  امل��راأة  جلنة 
ملياء  م��ن  ك��ل  وع�شوية  امل���ري  �شعيد 
الرئي�س  ن���ائ���ب  خ����ان  ال���ع���زي���ز  ع��ب��د 
رو�شة  و  ال�شام�شي  حم��م��د  وم��ي��ث��اء 
حممد املحرزي ومنى خليل البلو�شي 
حممد  وف���وزي���ة  �شعيد  ���ش��امل  وف����رح 

فريدون ع�شوا ومقررا.
برئا�شة  وامل�����ش��اري��ع  ال�شتثمار  جلنة 
كل  وع�شوية  ال�شعفار  حممد  اأحمد 
من �شالح اأمني �شالح نائبا للرئي�س 
و ماهر عبد الكرمي جلفار واملهند�س 
اأب���و احل�����ش��ن واملهند�س  ال��ر���ش��ا  ع��ب��د 
اأحمد  امل��ه��ن��د���س  و  ع��ل��ي  اآل  حم��م��د 
حم�����ش��ن ذك����ي وع��ل��ي حم��م��د املطوع 

وعبد احلليم اإبراهيم مقررا.
برئا�شة  امل�شتقبل  ا���ش��ت�����ش��راف  جل��ن��ة 
وع�شوية  احل����م����ادي  اأح���م���د  م����رمي 
ك��ل م��ن ي��و���ش��ف اأح��م��د ال��ر���ش��ا نائبا 
العقيد  و  الزعابي  وم��روان  للرئي�س 
حممد  و  ����ش���ل���ي���م���ان  ال�������ش���م���د  ع���ب���د 

الأن�شاري ع�شوا ومقررا.
برئا�شة  ال�����ش��ف��ري��ة  امل����وازن����ة  جل��ن��ة 

�شعيد حممد حارب وع�شوية كل من 
اأحمد حممد ال�شعفار نائب الرئي�س 
اأمني  و�شالح  الكمايل  علي  وحممد 
ونا�شر  الر�شا  اأحمد  ويو�شف  �شالح 
املطوع  حممد  وعلي  رحمة  اآل  اأم��ان 

ع�شوا ومقررا.

علي  خ��ال��د  برئا�شة  احل��وك��م��ة  جلنة 
بن زاي��د وع�شوية كل م��ن.. عبداهلل 
والدكتور  ل��ل��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب��ا  اجل�����وي 
ناجي  وال�����دك�����ت�����ور  ال���ع���ل���ي  ج���ا����ش���م 

ا�شماعيل حامد مقررا.
تقرير  ع��ل��ى  الإدارة  جمل�س  واط��ل��ع 

احلوكمة يف املجل�س وتطور العمل يف 
تو�شعة �شتاد اآل مكتوم يف نادي الن�شر 
و�شتاد را�شد يف نادي �شباب الأهلي دبي 
بالتعاون  املجل�س  ينفذهما  اللذين 
ل�شت�شافة  ا�شتعدادا  دب��ي  بلدية  مع 
لكرة   2019 اآ���ش��ي��ا  ك��اأ���س  م��ب��اري��ات 

ال���ق���دم وال���ل���ذي���ن ي��ت�����ش��م��ن��ان زي����ادة 
تطوير  واإع�����ادة  امل���درج���ات  ا�شتيعاب 
مناطق جلو�س املتفرجني واخلدمات 
اأحدث  وفق  ال�شيوف  كبار  ومن�شات 
كرة  مالعب  يف  املعتمدة  املوا�شفات 

القدم.

خالل  وال��ري��ا���ش��ة  ال�شباب  ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام��ة  الهيئة  بحثت 
اجتماع تن�شيقي مع احتاد الإمارات للتايكواندو التح�شريات 
اجلائزة  بطولة  نهائي  الإم��ارات  دول��ة  با�شت�شافة  اخلا�شة 
الكربى وبطولة العامل لفرق التايكوندو املقرر اإقامتها يف 

دي�شمرب 2018 مبجمع زايد الريا�شي يف الفجرية.
تعزيز  اإىل  الرامية  املو�شوعات  من  ع��ددا  الجتماع  ناق�س 
والحت��اد حول جاهزية  الهيئة  امل�شرك بني  التعاون  �شبل 

املجمع الريا�شي ل�شت�شافة هذا احلدث العاملي.
ح�����ش��ر الج��ت��م��اع اأح���م���د ح���م���دان ال���زي���ودي رئ��ي�����س احتاد 
اآل  الإم��ارات للتايكوندو ومن جانب الهيئة خالد عبد اهلل 
العبدويل  واأح��م��د  الريا�شية  ال�����ش��وؤون  اإدارة  مدير  ح�شني 
مدير مكتب املن�شاآت الريا�شية وعمر عبد الرحمن اآل علي 
الريا�شية وخليل  الأوملبية والحت��ادات  اللجنة  رئي�س ق�شم 

رحمة من مكتب املن�شاآت الريا�شية .
امل�����ش��رك مع  ب��ال��ت��ع��اون  اآل ح�شني  ورح���ب خ��ال��د ع��ب��د اهلل 
احتاد الإمارات للتايكوندو والحتادات الريا�شية يف جمال 
التن�شيق والتح�شري ل�شت�شافة خمتلف الأحداث الريا�شية 
وال�شعي لتذليل جميع املعوقات وخا�شة اأن الإمارات عودت 
العاملية  ال��ب��ط��ولت  ملختلف  املتميز  التنظيم  على  اجلميع 
والقارية ملا تتمتع به من خربات اإدارية وبنية حتتية وثقة 

كبرية لدى اجلميع.

بدء �لتح�صري�ت ل�صت�صافة 
�لإمار�ت لبطولة �جلائزة 

�لكربى 2018 

�عتز�ل �حلار�ش �لنكليزي �ل�صابق روبن�صون 
37 عاما، وذلك  اللعب عن  اعتزاله  روبن�شون  بول  انكلرا وتوتنهام هوت�شرب  ملنتخب  ال�شابق  اأعلن احلار�س 

بح�شب ما ذكرت اأم�س و�شائل العالم الربيطانية.
واأ�شبح روبن�شون الذي خا�س 41 مباراة دولية و�شارك يف املباريات اخلم�س لبالده يف مونديال املانيا 2006 
املمتاز  ال���دوري  ب��ن��ادي  ربطه  ال��ذي  ال�18  الأ���ش��ه��ر  عقد  انتهاء  بعد  ن��اد  دون  النهائي،  رب��ع  اىل  و�شلت  ح��ني 

برينلي.
1996 ثم لعب مع الفريق الأول من 1998  وبداأ روبن�شون م�شواره يف الفرق العمرية لليدز يونايتد عام 
حتى 2004 قبل النتقال اىل توتنهام الذي خا�س معه 175 مباراة يف غ�شون اأربعة اأعوام، وتوج معه بكاأ�س 

الرابطة عام 2008 )اللقب الوحيد يف م�شريته(.
وحل بعدها يف بالكبرين روفرزر حيث لعب اأكرث من 200 مباراة بني 2008 و2015 قبل اللتحاق ببرينلي 

يف كانون الثاين/يناير 2016، ال انه خا�س مع الأخري ثالث مباريات فقط.
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الفجر الريا�ضي

طوكي����و ف����ردي يتخل����ى ع���ن �صعي����ه ل�ص����م ت����وت������ي 
دوري  يلعب يف  ال���ذي  ف���ردي  ط��وك��ي��و  ن���ادي  تخلى 
القائد  ل�شم  �شعيه  عن  الياباين،  الثانية  الدرجة 
توتي  فران�شي�شكو  الي��ط��ايل  روم���ا  ل��ن��ادي  ال�شابق 
ب�شبب عدم رغبة زوجة الأخري يف النتقال اىل 
ال�شرق الأق�شى، بح�شب ما ك�شفت الإثنني 

و�شائل الإعالم اليابانية.
�شبورت�س”  “نيكان  �شحيفة  ونقلت 
عن رئي�س النادي الياباين هيدياكي 
“يف النهاية، مل يتمكن  هانيو قوله 
م��ن احل�����ش��ول على موافقة  )ت��وت��ي( 

الن�شحاب”  خيار  �شوى  اأم��ام��ن��ا  لي�س  احل��ظ،  ل�شوء  زوج��ت��ه. 
لل�شفر  م�شتعدا  “كنت  م�شيفا  ت��وت��ي،  ب�شاأن  امل��ف��او���ش��ات  م��ن 
اىل ايطاليا غدا. ل�شت را�شيا عن وكيل الأعمال، لكنها كانت 

جتربة تعليمية قيمة«.
ب��الزي، لعبت  اي��الري  اأن زوج��ة توتي،  واأ�شارت ال�شحيفة اىل 
باحل�شول  الياباين  ال��ن��ادي  م�شعى  انهاء  يف  ج��دا  م��وؤث��را  دورا 
اأكد هانيو  40 عاما، فيما  البالغ  الألعاب  على خدمات �شانع 
“اردت حقا اأن اأرى توتي بقمي�س فردي. لو ح�شل ذلك، لكان 
الأمر مثريا للغاية لكن الأمر انتهى حتى قبل اجللو�س على 
نهاية  الذي رحل يف  توتي  ا�شم  وارتبط  الطاولة” للتفاو�س. 

املو�شم املن�شرم عن روما بعد م�شرية 25 عاما، بانتقال حمتمل 
اىل الدوري الأمريكي للدفاع عن األوان ميامي اأف �شي الذي 
األي�شاندرو  الإي��ط��ايل  املنتخب  يف  ال�شابق  زميله  عليه  ي�شرف 
ن�شتا. ويبقى العتزال من اخليارات الواردة بالن�شبة اىل توتي 
الذي بداأ م�شواره الكروي مع روما حني كان يف ال�شاد�شة ع�شرة 
من عمره عام 1993 �شد بري�شيا )-2�شفر(. وخا�س توتي 
786 مباراة بقمي�س نادي العا�شمة و�شجل له 307 اأهداف 
لكنه مل يحرز خالل هذه امل�شرية الطويلة �شوى لقب الدوري 

املحلي مرة واحدة والكاأ�س مرتني.
توتي  ت��ويل  اإمكانية  عن  اليطالية  الع��الم  و�شائل  وتتحدث 

من�شبا اإداريا يف نادي العا�شمة.
ا���ش��ت��ع��ادة م��ك��ان��ت��ه��ا كمركز  ال��ي��اب��ان��ي��ة اىل  وت�����ش��ع��ى الن���دي���ة 
ال�شتقطاب الأ�شا�شي للنجوم الأجانب يف اآ�شيا، بعدما تراجعت 
تغري  ال��ت��ي  ال�شينية  الأن���دي���ة  ل�����ش��ال��ح  امل��ا���ش��ي��ة  الأع�����وام  يف 

الالعبني بعقود مالية �شخمة.
لوكا�س  الأمل�����اين  ال��ن��ج��م  م��ع  م���وؤخ���را  ك��وب��ي  في�شيل  وت��ع��اق��د 
بودول�شكي، الفائز مع بالده مبونديال 2014، يف خطوة تعيد 
اىل الأذهان ايام التعاقدات الكبرية التي جاءت بالعبني مثل 
الربازيليني زيكو وكارلو�س دونغا والإنكليزي غاري لينيكر اىل 

الدوري الياباين.

حمبو كرة القدم على موعد مع جتربة ا�شتثنائية 
من الأن�شطة الفريدة من نوعها هذا ال�شيف يف 
والذي  اأبوظبي،  العاملي  التجاري  املركز  يف  املول 
�شي�شت�شيف هذه الفعاليات ااحلما�شية يف الفرة 
بكاأ�س  اإح��ت��ف��اًل  اأغ�شط�س.   19 وح��ت��ى   17 م��ن 

العامل لالأندية الإمارات 2017. 
و�شت�شم هذة الأن�شطة جمموعة مميزة من 12 
يف  املراوغة  األعاب  على  التدريب  ت�شمل  م�شابقة 
ال��راأ���س ورمي  والتمرير، و���ش��رب��ات  ال��ق��دم،  ك��رة 
ع��ل��ى مهارات  ال��ت��دري��ب  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال���ك���رة، 
اأخرى مثل الدقة، والحتفاظ بالكرة، وال�شربة 
الإلكرونية  وال��ري��ا���ش��ة  وال��ل��م�����س،  ال��ع��ك�����ش��ي��ة، 
اأي�شا  الأن�شطة  �شتقدم  كما  وال�شرعة.  وال��ق��وة 
�شتة م�شابقات اجتماعية مبا يف ذلك لعبة الكاأ�س، 
ول��ع��ب��ة غ��رف��ة خ��ل��ع امل��الب�����س، ول��ع��ب��ة الحتفال 
واملخباأ،  للهدف،   180 ال���  والتجربة  بالهدف، 

والتعليق الريا�شي.
ومت ك�شف النقاب موؤخراً عن ا�شت�شافة اأبوظبي 
لبطولة كاأ�س العامل لالأندية الإمارات 2017، 
حيث متثل خطوة كبرية يف الرحلة نحو الدورة 
ال�14 من كاأ�س العامل لالأندية لكرة القدم، والتي 

�شتقام يف الفرة من 6 وحتى 16 دي�شمرب من 
هذا العام يف كل من ملعب مدينة زايد الريا�شية 
يف العا�شمة وملعب كورني�س بن زايد يف العني. 

املرموقة  الفعاليات  م��ن  البطولة  ه��ذه  وتعترب 
الأندية  �شتتناف�س  ح��ي��ث  ال���ق���دم،  ك���رة  لأن���دي���ة 
الفائزة يف هذه البطولة على لقب بطل العامل.  

التجاري  امل��رك��ز  امل��ول يف  ا�شت�شافة  وم��ن خ��الل 
لزوار  �شيتاح  الفعاليات،  لهذه  اأبوظبي  العاملي 
املول من ع�شاق كرة القدم الفر�شة للم�شاركة يف 

ك��اأ���س ال��ع��امل ل��الأن��دي��ة الإم����ارات 2017، حيث 
حماولة  يف  ال����ش���راك  م��ن  منهم  ك��ل  �شيتمكن 
امل�����ش��اب��ق��ات م��ن خ���الل �شراء  اأي م��ن  واح����دة يف 

املوجود  الكاونر  من  درهماً   20 مببلغ  بطاقة 
انتهاء  وع��ن��د  امل�����ول.  ال��ف��ع��ال��ي��ات يف  م��ن��ط��ق��ة  يف 
الأن�شطة، �شيتم تقدمي تذكرة لكل من امل�شاركني 
حل�شور اأي من مباريات كرة القدم التي تقام يف 

دولة الإمارات. 
وبالإ�شافة اإىل ذلك، ينتظر الالعبني احلا�شلني 
رائعة،  م��ك��اف��اأة  امل�شابقات  يف  النقاط  اأع��ل��ى  على 
���ش��ي��ت��م دع��وت��ه��م اإىل م��ل��ع��ب م��دي��ن��ة زايد  ح��ي��ث 
الريا�شية للمناف�شة على لقب »بطل كاأ�س العامل 

لالأندية«.
لالأندية  العامل  كاأ�س  وفعاليات  اأن�شطة  �شتقام 
التجاري  امل��رك��ز  يف  امل���ول  يف   2017 الإم������ارات 
 19 17 وحتى  م��ن  ال��ف��رة  اأب��وظ��ب��ي يف  العاملي 
اأغ�����ش��ط�����س، ي���وم اخل��م��ي�����س م��ن ال�����ش��اع��ة 5.00 
ويومي  م�����ش��اًء،   9.00 ال�����ش��اع��ة  وح��ت��ى  م�����ش��اًء 
12.00 ظهراً  ال�����ش��اع��ة  م��ن  وال�����ش��ب��ت  اجل��م��ع��ة 
الطابق  يف  وذل��ك  م�شاًء،   9.00 ال�شاعة  وحتى 

الأر�شي باملول.
اأبوظبي  يحر�س املول يف املركز التجاري العاملي 
ع��ل��ى ت��ق��دمي ل����زواره جت��رب��ة ف��ري��دة ومم��ت��ع��ة يف 

جميع الأوقات.

جتربة ا�صتثنائية تنتظر ع�صاق كرة القدم يف املول يف املركز التجاري العاملي اأبوظبي

�أن�صطة وفعاليات مميزة يف �ملول �إحتفاًل بكاأ�ش �لعامل لالأندية �لإمار�ت 2017 

لوي�س  ال���ربي���ط���اين  م��ر���ش��ي��د���س  ����ش���ائ���ق  رد 
هاميلتون باأدائه على حلبة �شيلفر�شتون �شمن 
جائزة بريطانيا الكربى، املرحلة العا�شرة من 
بطولة العامل للفورمول واحد، على منتقديه 
على خلفية غيابه عن حدث ترويجي للبطولة 

اأقيم يف لندن الأ�شبوع املا�شي.
وفاز هاميلتون الأحد ب�شباق اجلائزة الكربى 
لبالده للمرة الرابعة على التوايل واخلام�شة 
يف م�شريته، معززا حظوظه يف بطولة العامل 

التي ي�شعى لإحراز لقبها للمرة الرابعة.
املركز  من  م��رات  ث��الث  العامل  بطل  وانطلق 
م�شريته،  يف  وال�شتني  ال�شابعة  للمرة  الأول 
وح��ق��ق ف����وزه ال�����ش��اب��ع واخل��م�����ش��ني، ليقرب 
بفارق نقطة واحدة فقط من مت�شدر ترتيب 
�شيبا�شتيان  الأمل���اين  ف��رياري  �شائق  البطولة 
اإط��ار �شيارته يف  ال��ذي تعر�س لثقب يف  فيتل 
واأن��ه��اه يف  الأح����د،  �شباق  الأخ����رية م��ن  اللفة 

املركز ال�شابع بدل من الثالث.
ال ان هاميلتون تعر�س قبل انطالق ال�شباق 
مل��وج��ة ك��ب��رية م��ن الن���ت���ق���ادات، ب��ع��دم��ا ف�شل 
ميكونو�س  ج��زي��رة  اىل  �شديقته  م��ع  ال�شفر 
ال�شائقني  م��ع  امل�شاركة  م��ن  ب��دل  اليونانية، 
الأ�شخم  ه���و  ت��روي��ج��ي  ح����دث  الآخ����ري����ن يف 
لبطولة ال��ف��ورم��ول واح���د، اأق��ي��م الأرب��ع��اء يف 

�شوارع لندن.
مر�شيد�س  لفريق  النم�شوي  املدير  يكن  ومل 
و�شافرات  النتقادات  عن  را�شيا  وول��ف  توتو 
اأنه  اأعتقد  ال�شتهجان بحق هاميلتون، قائال 
يحتاج يف بع�س الأحيان اىل الدافع ال�شحيح 
لكي يقدم اأف�شل ما لديه من اأداء. اأعتقد اأنه 
)الفوز( كان على الأرجح ردا على النتقادات.

ال�شفعات  توجه  مل��اذا  اأفهم  ل  زل��ت  ما  اأ�شاف 
الأمر  ه��ذا  ال�شباق.  قبل  الربيطاين  للبطل 

ج���ع���ل���ه ع����ل����ى الأرج������������ح اأك�����رث 
لكي  ت�����ش��م��ي��م��ا 

ي����ظ����ه����ر 

مل�شجعيه الطريقة التي يقود بها، ويا لها من 
طريقة للقيادة..

على  وا�شع  نطاق  على  هاميلتون  اىل  وينظر 
اأكرث �شائقي البطولة موهبة وقدرة  اأحد  انه 
الظروف،  خمتلف  يف  ب�����ش��رع��ة  ال��ق��ي��ادة  ع��ل��ى 
الن��ت��ق��ادات على  م��ن  للكثري  يتعر�س  ان��ه  ال 
التقليدي يف عامل  اأ�شلوب حياته غري  خلفية 
التي  ال�شخ�شية  والقرارات  واحد،  الفورمول 

يتخذها.
ويف ري��ا���ش��ة غ��ال��ب��ا م��ا ن��ظ��ر ال��ي��ه��ا ع��ل��ى انها 
من  ع��ق��ود  بعد  و”نخوبوية”  “حمافظة” 

الربيطاين  احل��ق��وق  م��ال��ك  هيمنة 
ب����ريين اي��ك��ل�����ش��ت��ون ع��ل��ي��ه��ا، كان 

ه��ام��ي��ل��ت��ون ع��الم��ة ف��ارق��ة بني 
ب�شكل  وي����الئ����م  ال�������ش���ائ���ق���ني، 
اجلدد  املالكني  تطلعات  مثايل 
ليربتي  جم��م��وع��ة  ل��ل��ب��ط��ول��ة، 

ميديا المريكية.
�شائق  اأول  ه���و  ف��ال��ربي��ط��اين 

تاريخ  يف  �شوداء  ب�شرة  ذي 
الأوىل،  الفئة  �شباقات 

ول يزال الوحيد 
ع�شرة  ب����ع����د 

اأع������������������������وام 
بدء  ع��ل��ى 

م�شريته، با�شتثناء فرة ق�شرية كان يت�شارك 
ذل�����ك م����ع ����ش���ائ���ق ج�������وردن ال���ه���ن���دي ن���اراي���ن 

كارتيخيان.
ال�شفر،  ي��ح��ب  ال��ربي��ط��اين  ال�����ش��ائ��ق  ان  ك��م��ا 
املتحدة  الوليات  يف  الوقت  ق�شاء  املو�شيقى، 

والقيام باأمور خا�شة به.
عاد هاميلتون الأحد اىل الدرجة الأوىل ملن�شة 
التتويج بعد غياب عنها يف ال�شباقني املا�شيني 
اإدارت��ه، وحت��ول �شافرات  لأ�شباب خارجة عن 
ال�شتهجان اىل احتفال ومتجيد به من قبل 
ال�شباق،  ملتابعة  احت�شدوا  متفرج  األ��ف   125
كان  بعدما  الأك���ف  على  حمل  وق��د 

عر�شة لالنتقادات.
ل��ي�����س من  ال��ت��وا���ش��ع  ومب����ا ان 
�����ش����م����ات ه����ام����ي����ل����ت����ون، ك����ان 
معربا  ال�شباق  بعد  ت�شريحه 
“عدد  وق�������ال  م����وق����ف����ه.  ع�����ن 
ان��ط��الق��ات��ي م��ن امل��رك��ز الأول 
اأكرث من معظم ال�شائقني. 
انني  الوا�شح  من 
اأ������ش�����ي�����ف 

انت�شارا تلو الآخر اىل �شجلي. اأدائي ل يعلى 
عليه. واإذا كنت ل تعرف الآن باأن ا�شتعداداتي 
لن  ب��اأن��ك  فاأعتقد  ال��وق��ت،  غالبية  مكانها  يف 

تعرف ذلك اأبدا.
وي�شدد هاميلتون على انه الأدرى مب�شلحته، 
اأكان جلهة ال�شلوك اأو ال�شتعدادات، واإذا كان 
�شاطىء  على  الوقت  بع�س  ق�شاء  يعني  ذل��ك 

البحر يف جزيرة يونانية، فليكن.
عن  �شوؤاله  ل��دى  الربيطاين  ال�شائق  وي��وؤك��د 
يف  املقرر  املقبلة  لل�شباق  بالن�شبة  خمططاته 
هنغارورينغ  حلبة  على  احل��ايل  ال�شهر   30
الأ�شبوع  “�شاأمترن بجهد كبري  باأنه  املجرية، 
دائما.  املقبل - يف مواقع خمتلفة، كما حايل 
�شاأعمل واأركز طوال الأ�شبوع وبعد ذلك �شاأكون 
يف اململكة املتحدة ملدة يومني على الأقل حيث 
����ش���اأك���ون يف امل�����ش��ن��ع )م���ق���ر م��ر���ش��ي��د���س( ثم 

�شاأذهب اىل ال�شباق.
ال��ب��ط��ي��ئ��ة، �شيكون  ع��ل��ى ح��ل��ب��ة ه��ن��غ��اروري��ن��غ 
ل�شيما  ج��دي��د،  م��ن  وا���ش��ح��ا  هاميلتون  ع��زم 
النت�شارات  لعدد  القيا�شي  الرقم  يحمل  انه 
عام  اآخرها  انت�شارات  خم�شة  والبالغ  عليها، 

.2016
و�شيكون الربيطاين اأمام فر�شة معادلة رقم 
قيا�شي اآخر هو عدد مرات النطالق من املركز 
الأول الذي يحمله ال�شائق ال�شطوري الملاين 
وفر�شة  ان��ط��الق��ا(،   68( �شوماخر  ميكايل 
البطولة  ترتيب  ���ش��دارة  ع��ن  فيتل  اإزاح���ة 
قبل بدء العطلة ال�شيفية املمتدة حتى 

اآب اغ�شط�س.  27

على خلفية غيابه عن حدث ترويجي للبطولة 

هاميلتون يرد على منتقديه بجائرة بريطانيا �لكربى
��صبيلية ي�صم نوليتو من مان�ص�صرت �صيتي 

ت��ع��اق��ده مع  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال���ش��ب��اين  ا�شبيلية  اع��ل��ن 
ال�������دويل ن��ول��ي��ت��و م����ن م��ان�����ش�����ش��ر �شيتي  ال����الع����ب 
بت�شعة  ق���درت  ���ش��ن��وات  ل��ث��الث  الن��ك��ل��ي��زي يف �شفقة 

ماليني يورو )10،3 ماليني دولر(.
ال���دويل ال���ش��ب��اين نوليتو )30  وك���ان اجل��ن��اح 

�شلتا  م��ن  �شيتي  مان�ش�شر  اىل  ان�شم  ع��ام��ا( 
فيغو ال�شباين قبل عام.

وجاء يف بيان ل�شبيلية على موقعه اللكروين 
“ان�شم نوليتو اىل ا�شبيلية يف املوا�شم الثالثة 

املقبلة، حتى يونيو 2020«.
من  ن����ول����ي����ت����و  ي���ت���م���ك���ن  ومل 

الت�شكيلة  يف  نف�شه  ف��ر���س 
ال���ش��ا���ش��ي��ة مل��واط��ن��ه بيب 

غ��������واردي��������ول م������درب 
يف  �شيتي  مان�ش�شر 

املو�شم املا�شي.
نوليتو  و����ش���ي���ح���ل 

 10 يف  اه����������داف   6(
م����ب����اري����ات دول������ي������ة( يف 

ا�شبيلية بدل من فيتولو 
ال������ذي وق�����ع ع���ق���دا مع 
مطلع  مدريد  اتلتيكو 
ال���ش��ب��وع احل���ايل، كما 
ا�شراف  حت��ت  �شيلعب 
ادواردو  الرج��ن��ت��ي��ن��ي 
ب������ريي������ت������زو، م����درب����ه 
فيغو  �شلتا  يف  ال�شابق 

لعامني.
وك�������������ان ب�������ريوت�������زو 

ان����ت����ق����ل ل���ت���دري���ب 
خلفا  ا����ش���ب���ي���ل���ي���ة 

ملواطنه خورخي 

ت����وىل ال�����ش����راف ع��ل��ى منتخب  ال�����ذي  ����ش���ام���ب���اويل 
الرج��ن��ت��ني ع��ق��ب م��و���ش��م واح����د ف��ق��ط م���ع الفريق 
ال�شباين قاده فيه اىل املركز الرابع 
يف الدوري املوؤهل اىل دوري 
املو�شم  يف  اوروب�������ا  اب���ط���ال 

املقبل.
الثالثاء  ا���ش��ب��ي��ل��ي��ة  و����ش���م 
املهاجم الكولومبي لوي�س 
�شمبدوريا  م��ن  م��وري��ي��ل 

اليطايل.

تاأهل �ملك�صيك وجامايكا و�ل�صلفادور 
بالكاأ�ش �لذهبية

اكملت املك�شيك وجامايكا وال�شلفادور عقد املنتخبات املتاأهلة اىل الدور ربع النهائي من م�شابقة الكاأ�س 
والبحر  والو�شطى  ال�شمالية  )اأم��ريك��ا  الكونكاكاف  مبنطقة  اخلا�شة  ال��ق��دم  لكرة   2017 الذهبية 
املك�شيك  انتونيو، فازت  �شان  الثالثة يف  الثالثة الخرية من مناف�شات املجموعة  الكاريبي(. يف اجلولة 
ال�شلفادور  تعادلت جامايكا مع  ت�شارك لول مرة، -2�شفر، يف حني  التي  اللقب على كورا�شاو  حاملة 
5 جلامايكا و4 لل�شلفادور، وبقيت كورا�شاو من  7 نقاط مقابل  ورفعت املك�شيك ر�شيدها اىل   .1-1

دون نقاط.
وبنما  املتحدة  والوليات  الوىل(  )املجموعة  وهندورا�س  وكندا  بكو�شتاريكا  الثالثة  املنتخبات  وحلقت 
)الثانية(، يف حني انتهى م�شوار غويانا الفرن�شية ومارتينك ونيكاراغوا ا�شافة اىل كورا�شاو يف الدور 

الول.
ويق�شي نظام البطولة بتاأهل اول وثاين كل من املجموعات الثالث مع �شاحبي اف�شل مركز ثالث اىل 

دور الثمانية.
ويف ربع النهائي، تلعب الربعاء املقبل الوليات املتحدة مع ال�شلفادور، وكو�شتاريكا مع بنما على ملعب 
لينكولن فاينن�شل فيلد يف فيالدلفيا بولية بن�شلفانيا، واخلمي�س املك�شيك مع هندورا�س، وجامايكا مع 

كندا على ملعب جامعة فينيك�س يف غليندايل، احدى �شواحي مدينة فينيك�س بولية اريزونا.



    
يعي�ش على تناول كر�ت �لطني و�لطوب

ق��روي هندي عن �شغف غريب من نوعه، فهو يعي�س على  ك�شف 
تناول كرات الطني املمزوجة بقطع الطوب املك�شرة.

مقاطع  يف  م��ه��اج��ر،  ع��ام��ل  وه��و  ع��ام��اً(   45( كاملي�شوار  ويظهر 
يتناول  التوا�شل الجتماعي، وهو  التي تداولتها مواقع  الفيديو 
وجبة فريدة من نوعها، تتاألف من الطني والطوب واخلبز على 

الغداء، بح�شب �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
ويتنقل كاملي�شوار من مكان اإىل اآخر، للعثور على وجباته اليومية، 
املنا�شب، ومن ثم يقوم  ومي�شي �شاعات طويلة، بحثاً عن الطني 
بخلطه باملاء، وت�شكيل كرات بحجم منتجات فرييرو روت�شي من 

ال�شوكولتة.
الطوب  قطع  بتحطيم  ي��ق��وم  ب��ل  ب��ذل��ك،  كاملي�شوار  يكتفي  ول 
اليوم  يف  يتناول  اإن��ه  ويقول  الطني.  ك��رات  اإىل  وي�شيفها  بيديه، 
الواحد نحو 500 غرام من الطني املمزوج بالطوب، وعلى الرغم 
من ذلك، مل يتعر�س لأية م�شاعفات من هذه العادة الغريبة، كما 

اأن اأ�شنانه يف حالة �شليمة.
وي�����ش��ي��ف ك��ام��ل��ي�����ش��وار اأح���ب ت��ن��اول ال��ط��ني وال���ط���وب، ول يوجد 
وخا�شة  الوجبة،  هذه  مثل  بتناوله  يغريني  قريتي  اآخ��ر يف  �شيء 

اخل�شروات والعد�س.
لأي��ة م�شاعفات  التعر�س  ع��دم  ي�شر على  اأن��ه  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
كاملي�شوار،  على  تظهر  بيكا  ا���ش��ط��راب  اأع��را���س  اأن  اإل  �شحية، 
وي��ت��م��ي��ز ه���ذا امل��ر���س ب��ال��رغ��ب��ة ب��ت��ن��اول ع��ن��ا���ش��ر ف��ق��رية بالقيمة 
الغذائية، وعادة ما يتناول امل�شابون بهذا املر�س احلجارة والرمال 
والطالء والأو�شاخ، وهم معر�شون لالإ�شابة بالت�شمم، والنق�س يف 

العنا�شر الغذائية التي حتتاجها اأج�شامهم.

يرف�ش �ملدر�ء توظيفه ب�صبب وجهه
ُيعاين �شاب من احل�شول على وظيفة وذلك ب�شبب الو�شم الذي 
ُيغطي ن�شف وجهه. ويعتقد ال�شاب مارك كروب الذي لديه و�شم 
هو  و�شمه هذا  اإن  وفمه وخديه،  ذقنه  على   DEVAST8 عبارة 
اىل  ي�شعى  وه��و  توظيفه  ترف�س  ال�شركات  يجعل  ال��ذي  ال�شبب 
الو�شم  ه��ذا  على  ح�شل  قد  م��ارك  اأن  اىل  وي�شار  منه.  التخّل�س 
قد  وك��ان  نيوزيلندا.   كراي�شت�شري�س،  يف  ال�شجن  يف  ك��ان  عندما 
حكم عليه بال�شجن قبل عامني، اأي عندما كان يبلغ من العمر 17 
عاما ب�شبب عمليات �شطو م�شلح، ومت الإفراج عنه موؤخرا. وامللفت 
ال�شركات  اأن �شجله اجلنائي هو ما يجعل  اأن م��ارك ل يعتقد  هو 

ترف�س توظيفه، بل اإن و�شمه هو امل�شوؤول عن ذلك.

�صربو� و�لدهم �لعجوز �أمام �ملارة!
اأقدم 4 اأبناء على �شرب اأبيهم العجوز و�شحله اأمام اأهايل احلي من 

دون رحمة يف مدينة بنغالور، عا�شمة ولية كارناتاكا الهندية.
هندّية،  اإخبارّية  تقارير  عن  نقاًل  بو�شت  الهاف  موقع  وبح�شب 
ربط الأبناء الأربعة والدهم من يديه وقدميه، ثم �شربوه ب�شبب 

خالف على املرياث.
واأّدى ذلك اإىل حدوث ك�شور يف ج�شم الوالد، ُنقل اإثرها اإىل اأحد 

م�شايف املدينة.
ال�شاعات  يف  الجتماعية  ال�شبكات  على  بكثافة  الفيديو  وانت�شر 
النهار  و�شح  يف  متت  احل��ادث��ة  اأن  املو�شوع  يف  والغريب  املا�شية. 
وعلى مراأى وم�شمع النا�س، لكن اأحًدا منهم مل يوقف الأبناء عن 

ارتكاب هذا الفعل ال�شنيع واإيقاف �شرخات الأب امل�شتغيثة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

عامل نظافة ينتحل �صخ�صية طبيب منذ 35 عاًما 
ان�شغلت مواقع التوا�شل الجتماعي يف الكويت، ال�شبت املا�شي، مبعلومات عن عامل نظافة بنغايل عمل طبيباً يف 

رة با�شم طبيب كويتي غادر البالد منذ العام 1982. وزارة ال�شحة باأوراق مزوَّ
وبداأ الك�شف عن الق�شية بتغريدة للمحامي الكويتي هاين ح�شني قال فيها اإن الأيام املقبلة �شت�شهد اإلقاء القب�س 
ا�شتبدل �شورة طبيب كويتي  اأنه  واأ�شاف  ال�شباح.  على دكتور كويتي بنغايل الأ�شل وم��زّور، ويعمل يف م�شت�شفى 

هاجر اإىل نيوزيلندا العام 1982 )مل يذكر ا�شمه(، ب�شورته ال�شخ�شية.
واأو�شح ح�شني اأن البنغايل املزور ا�شتطاع مترير العديد من املناق�شات الطبية، ومن خاللها متت ترقيته يف الوزارة، 
م�شرًيا اإىل اأن �شقيق نائب حايل )مل ي�شمه( يف جمل�س الأمة الربملان الكويتي، �شاعد البنغايل، والثنان متواريان 
ح املحامي مغادرة البنغايل البالد بجوازه الأ�شلي، وتواجد �شقيق النائب  عن الأنظار منذ بدء توارد املعلومات. ورجَّ
يف فرن�شا. واأ�شاف: وردين ات�شال من �شخ�شية كبرية جًدا يف اإدارة اجلن�شية واجلوازات وغًدا �شاألتقيه و�شاأقدم له 
امل�شتندات اخلا�شة بالدكتور البنغايل. من جهته، اأكد الناطق الر�شمي با�شم وزارة ال�شحة الكويتية، اأحمد ال�شطي، 
اأن الوزارة تتعامل مع ما ن�شر بكل جدية واهتمام. وقال يف بيان �شحفي ال�شبت، اإن الوزارة تتوا�شل مع جهات عدة 
جلمع املعلومات قبل اإ�شدار بيانها ب�شاأن هذه املعلومات، مرجًحا مزيًدا من التعاون لرجمة حر�س اجلميع اإىل 

رين واملزّورين قانونياً. اأفعال اإيجابية، ملحا�شبة املق�شّ
واأكد ال�شطي الرف�س لأي حماولت للت�شويه املتعمد لإجنازات الوزارة اأو النيل من �شمعة العاملني فيها اأو الت�شكيك 

يف اخلدمات التي تقدمها.
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يقتل �صديقته و�بنه ثم ينتحر 
اأقدم مدير عام يف منظمة ال�شليب الأحمر يعاين من الكتئاب، على قتل 
�شديقته وابنه البالغ من العمر �شنة واحدة وكلبه رمًيا بالر�شا�س وبعدها 

قتل نف�شه، يف ولية نيفادا الأمريكية.
وعرثت ال�شرطة على جثث الدكتور جون لونيتا البالغ من العمر 40 عاًما،  
و�شديقته كارين جاك�شون البالغة 35 عاًما، وابنهما الر�شيع جون البن 

يف ل�س فيغا�س، اإىل جانب كلب العائلة.
وبح�شب �شحيفة ديلي ميل الربيطانية، ك�شفت حمامية و�شديقة العائلة 
ال�شدمة  بعد  ما  با�شطراب  م�شاًبا  تركته  جون  طفولة  اأن  نايت،  �شمرية 

وت�شببت يف هو�شه باأن يكون اأًبا مثالًيا.
�شبق  اإنه   ،2013 العام  منذ  العائلة  اأ�شبحت �شديقة  التي  �شمرية  وقالت 

واأعرب لها عن خماوفه وكان يطلب منها امل�شورة.
واأو�شحت قائلة: لقد عانى جون من طفولة مروعة ولكنه كان يخفي ذلك 
ومل يف�شح اأبًدا عما حدث بينه وبني والده ويبدو اأن ذلك اأدى لهو�شه باأن 

ي�شبح اأًبا مثالًيا.
واأ�شافت: يف الآونة الأخرية مر جون ببع�س الأوقات ال�شعبة وتوقف عن 

التحدث مع النا�س وفقد الكثري من الوزن.
وعندما قررت �شديقته كارين الهجره بعد اأقل من �شنة على اإجناب الطفل 
الذي حقق اأمنيته يف اأن يكون اأًبا وهددت باإبعاده عن ابنه فقد جون ال�شيطرة 

على هو�شه وخالل نوبة الغ�شب قتلهما وانتحر رمًيا بالر�شا�س.

طفل  نهاية  �لثالجة" يكتب  "باب 
لفظ طفل م�شري مل يتجاوز عمره 13عاًما اأنفا�شه الأخرية بعد فتحه باب 
الثالجة داخل �شقة اأ�شرته لي�شقط جثة هامدة لي�شيب اأ�شرته بال�شدمة 
ليتبني بعد ذلك وجود ما�س كهربائي يف ج�شم الثالجة من اخلارج اأدى اإىل 

م�شرعه �شعًقا بالكهرباء.
يف حمافظة الدقهلية كانت الواقعة ببالغ اإىل ق�شم �شرطة بني عبيد يفيد 
مب�شرع الطفل فجاأة داخل منزله، لينتقل رجال الأمن والبحث اجلنائي 

ملقر الواقعة للمعاينة وبدء اتخاذ الإجراءات الالزمة.
وا�شتمع رجال الأم��ن اإىل اأق��وال الأم التي اأك��دت اأن طفلها مل يالم�س اأي 
للثالجة  اخل��ارج��ي  باجل�شم  بالإم�شاك  فقط  وقيامه  كهربائية  اأ���ش��الك 

لب�شع دقائق حتى �شقط على الأر�س جثة هامدة.
وباملعاينة والتحريات الأولية مل تكن هناك �شبهة جنائية يف احلادث بعد 
التاأكد من وجود ما�س كهربائي يف اجل�شم اخلارجي للثالجة، لتكتب نهاية 

الطفل �شعقاً بالكهرباء.
تقرير  لإع��داد  ال�شرعي  الطب  الطفل على  العامة عر�س  النيابة  وق��ررت 

طبي ب�شاأن حالته قبل الت�شريح بدفن جثمانه.

وفاة ملكة جمال 
بريطانيا يف حادث �صيارة

لقيت ملكة جمال بريطانيا، �شكاي 
عاما(،   18( م��ي��ت�����ش��ي��ل  اأول��ي��ف��ي��ا 
م�شرعهما  ال�����ش��اب��ة  و���ش��دي��ق��ت��ه��ا 
م��روع يف كمربيا  �شيارة  ح��ادث  يف 
)���ش��م��ال غ���رب ب��ري��ط��ان��ي��ا(. فيما 
جتل�س  ك��ان��ت  ثالثة  ف��ت��اة  اأ�شيبت 
يف املقعد اخللفي لل�شيارة واأ�شيب 

-اأي�شا- �شائق ال�شيارة الأخرى.
وب���ح�������ش���ب ���ش��ح��ي��ف��ة دي����ل����ي ميل 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة، ك��ان��ت ���ش��ك��اي تقود 
مقعد  يف  جتل�س  وكيتلني  ال�شيارة 
الراكب الأمامي ب�شيارة من طراز 
ا�شطدمت  عندما  ياري�س  تويوتا 
تران�شيت  ف��ورد  ط��راز  من  ب�شيارة 
 A595 ط����ري����ق  ع���ل���ى  ك���ون���ي���ك���ت 

بالقرب من قرية بوتل.
تقدمي  بال�شهود  ال�شرطة  واأهابت 
اأي معلومات عن احل��ادث. وقالت 
���ش��رط��ة كمربيا:  ب��ا���ش��م  م��ت��ح��دث��ة 
تدريًبا  امل���درب���ني  ال�����ش��ب��اط  “اإن 
��ا ي��دع��م��ون الأ����ش���ر يف هذا  خ��ا���شً

الوقت.
وق�����ال�����ت ع���ائ���ل���ة م���ل���ك���ة اجل���م���ال 
الراحلة: كانت �شكاي فتاة جميلة 
وكانت  اجل���م���ي���ع  ب���ح���ب  وحت���ظ���ى 
اجلمعيات  مل��خ��ت��ل��ف  امل�����ال  جت��م��ع 
الكثرية  ال�اأعوام  وخ��الل  اخلريية 
تنتهز كل فر�شة يف  كانت  املا�شية 

طريقها مل�شاعدة الآخرين.
درا�شتها  اأخ�������رياً  ���ش��ك��اي  واأن����ه����ت 
لدرا�شة  تتطلع  وك��ان��ت  ال��ث��ان��وي��ة 
جامعة  يف  الإذاع����ي����ة  ال�����ش��ح��اف��ة 
���ش��ال��ف��ورد يف وق���ت لح���ق م��ن هذا 

العام.

�ُصّلم ل ُي�صمح بتحريكه 
منذ 300 �صنة

تتمّيز كني�شة "القيامة" يف مدينة 
القد�س بالعديد من الأ�شياء املميزة 
التي وراءها الكثري من الق�ش�س، 
فمثاًل يوجد �ُشّلم خ�شبي مو�شوع 
منذ  الكني�شة  نوافذ  اإح��دى  اأ�شفل 
اأكرث من 300 عام، فيما ل ُي�شمح 

بتحريكه!
كون  اإىل  ذل����ك  يف  ال�����ش��ب��ب  ي���ع���ود 
الديانة  يف  الأق����د�����س  ال��ك��ن��ي�����ش��ة، 
امل�����ش��ي��ح��ي��ة، حم�����ّل ت����ن����ازع ب����ني 6 
النزاع  وحل���ّل  م�شيحية،  ط��وائ��ف 
"اتفاقية  وث��ي��ق��ة  اأُ����ش���درت  بينها، 
الو�شع الراهن"، لت�شبح الكني�شة 
الطوائف،  ب��ني  م�����ش��رك��ة  ملكية 
بالعبث  لأح���د  ُي�شمح  ل  ث��م  وم��ن 

مبحتوياتها.

يغلق �صارعًا �إحتجاجًا على ت�صميم كلبه  
�شرق  �شحاب  مبنطقة  رئي�ًشا  �شارًعا  اأردين،  �شاب  اأغلق 

العا�شمة عمان، احتجاًجا على نفوق كلبه بال�شم.
واأغ�شان  ال�����ش��ي��ارات  اإط�����ارات   الغا�شب  ال�����ش��اب  واأ���ش��ع��ل 

الأ�شجار يف ال�شارع العام، وفًقا ل�شهود عيان.
ال�شاب كان يف حالة  “اإرم نيوز” اإن  ل�  وق��ال �شهود عيان 
له،  ال�شم  باإلقاء  كلبه  بنفوق  علم  عندما  �شديد  غ�شب 
واأثار العنف يف املنطقة واأ�شعل الإطارات يف �شارع ال�شتني 
يف املدينة. واأكد ال�شهود اأن حالة من ال�شتياء والغ�شب 
املواطنني لإبالغ الأجهزة  املنطقة، ما دفع ببع�س  عمت 

الأمنية التي ح�شرت للمكان على الفور.
واأ�شاف �شهود العيان، اأن ال�شاب فّر من املكان عند و�شول 
ق���وات الأم����ن ال��ت��ي عممت ع��ن��ه ب��ع��د ال��ت��ع��رف عليه من 

املجاورين و�شهود العيان.

�صجن �صفاح �لقطط 16 عاًما 
الأمريكية، حكًما  اأ�شدرت حمكمة يف مدينة كاليفورنيا 
�شرقة وتعذيب  بتهمة  �شاب  16 عاًما على  ملدة  بال�شجن 

وقتل 18 قطة مبدينة �شان خو�شيه.
ا�شم كل قط قتل على يد  وخالل اجلل�شة، قراأ القا�شي 
املتهم  لتذكري  ع��اٍل  ب�شوت  فارمر،  روب��رت  عليه،  املدعى 
باجلرائم التي ارتكبها، كما اأفادت �شبكة “اإن بي �شي” يف 

منطقة خليج كاليفورنيا.
واأق���ر ف��ارم��ر، ال��ب��ال��غ م��ن العمر 24 ع��اًم��ا، ب��اأن��ه مذنب 
منتزه  منطقة  يف  اأخ����رى   3 واإ���ش��اب��ة  احل��ي��وان��ات  بقتل 

.2015 العام  خريف  يف  املدينة  “كامربيان” يف 
كما قام اأ�شحاب العديد من احليوانات التي قتلها فارمر 

بقراءة البيانات ب�شوت عاٍل يف املحكمة.
وقالت مرييام بروفا اإن روبرت فارمر وح�س بال رحمة 
وك��ان �شحيته اأك��رث الأف��راد ب��راءة يف عائلتنا، م�شيفة : 
الرجاء اإر�شال ر�شالة قوية ووا�شحة باأن هذا املجتمع لن 

ي�شمح باأي اإ�شاءة يف معاملة احليوانات.
وكان القط “جوجو” الذي متلكه عائلة بروفا من بني 
تلك القطط التي قتلت، كما نقلت �شحيفة �شان خو�شيه 

مريكوري.
فارمر،  ���ش��ي��ارة  يف  ال���دم  م��ن  بقع  على  ال�شرطة  وع���رثت 
ف�����ش��ال ع���ن ب��ق��اي��ا واح�����دة م���ن ال��ق��ط��ط، ع��ن��دم��ا األقي 
القب�س عليه يف �شهر ت�شرين الأول/اأكتوبر العام 2015، 
وتو�شلت ال�شرطة بعد ذلك اإىل اأنه قتل حوايل 18 من 

احليوانات خالل �شهرين.
اأن واح��دة على الأق��ل من القطط  واأظهرت الفحو�شات 
ماتت من جراء �شدمة قوية، ورمبا قد تعر�شت لعتداء 

جن�شي.
وبح�شب جمريات املحاكمة، فاإن فارمر لن ي�شجل كاأحد 
�شارون  القا�شية،  اأق��رت  كما  اجلن�شية  اجلرائم  مرتكبي 
�شانتا كالرا،  للمقاطعة يف  العليا  املحكمة  ت�شامتان، من 
فارمر  اأن  على  كافية  اأدل���ة  ت��وج��د  ل  اأن���ه  اإىل  وخل�شت 

اعتدى جن�شًيا على احليوانات.

دمييت �أوزدميري 
تنف�صل عن خطيبها

كرة  لعب  اجلديد  خطيبها  اأوزدمي��ريع��ن  دمييت  الركية  النجمة  اإنف�شلت 
القدم الركي اأوغوزخان اأوزيعقوب، بعد اأ�شهر قليلة على ارتباطهما.

وكانت دمييت اأوزدميري قد �شافرت يف رحلة �شيفية مع اأوغوزخان اأوزيعقوب 
اإنتهت ق�شة حبهما لأ�شباب مل يك�شفها الطرفان،  اإىلمدينة بودروم، وهناك 
اأكد لعب كرة القدم �شحة ما تناقلته و�شائل الإع��الم حول  يف الوقت الذي 

انف�شالهما.
ُيذكر اأن دمييت اأوزدميري �شبق وعا�شت ق�شة حب مل تكلل بالنجاح اأي�شاً مع 
النجم الركي يو�شف جيم، الذي �شاركها بطولة م�شل�شل "رائحة الفراولة" 

عام 2014.

منران �صيبرييان يلهوان يف املاء خالل يوم حار يف حديقة حيوان النمر يف هوانغ�صان مبقاطعة انهوى، ال�صينية. )رويرتز(

ي�صل �حلفل يف 
�أ�صطول من �ل�صيار�ت 
����ش���رق ����ش���اب ب���ري���ط���اين الأ�����ش����واء 
مبنا�شبة  اأق��ي��م  مو�شيقي  حفل  يف 
بعد  وذل��ك  الدرا�شي،  العام  انتهاء 
بطريقة  احل���ف���ل  اإىل  و����ش���ل  اأن 
من  اأ�����ش����ط����ول  يف  ا����ش���ت���ع���را����ش���ي���ة 

ال�شيارات الفاخرة.
عاماً(   16( ك��اي��اين  زي���ن  وو���ش��ل 
اإىل ج��ن��ب مع  امل��در���ش��ة ج��ن��ب��اً  اإىل 
خمرج لأغاين الهيب هوب، �شمن 
�شيارات   6 م���ن  م���ك���ون  ا����ش���ط���ول 
ف���اخ���رة، م���ن ب��ي��ن��ه��ا ���ش��ي��ارة رولز 
 500 اإىل  ���ش��ع��ره��ا  ي�����ش��ل  روي�������س 
األ����ف   650( ا����ش���رل���ي���ن���ي  ج��ن��ي��ه 
ك��ه��دي��ة يف  ع��ل��ي��ه��ا  ح�����ش��ل  دولر(، 

عيد ميالده من �شقيقه.
ومت ت�شوير الرحلة من منزل زين 
اإنتاج  املدر�شة، من قبل �شركة  اإىل 
متخ�ش�شة، مع جمموعة �شخمة 
ال��ك��ام��ريات واأج���ه���زة ال�شوت  م��ن 
بح�شب  ال����دخ����ان����ي����ة،  وال���ق���ن���اب���ل 

�شحيفة مريور الربيطانية.
ال��ف��ي��دي��و، مرتدياً  زي��ن يف  وظ��ه��ر 
بدلة اأنيقة، وراح يتبخر يف م�شيته 
زي����ن حفلة  ك��امل�����ش��اه��ري. وي���ق���ول 
ال��ت��خ��رج ه���ي م��ن��ا���ش��ب��ة ت���اأت���ي مرة 
تكون  اأن  واأردت  العمر،  يف  واح��دة 
هذه احلفلة مميزة، لذلك �شممت 

كل �شيء بطريقة خمتلفة.
�شيارات  ث�����الث  رك���ب���ت  واأ������ش�����اف 
الفيديو، مازيراتي  خالل ت�شوير 
وميت�شوبي�شي اإيفو ورولرز روي�س، 
التجربة  ل��ه��ذه  ج����داً  �شعيد  واأن����ا 
كبرياً  �شغفاً  اأم��ل��ك  ف��اأن��ا  امل��م��ي��زة، 

بال�شيارات الفاخرة.

فندق يجعلك تنام يف بلدين يف �آٍن و�حد
نعم،  ال��وق��ت؟  ذات  يف  ب��ل��دي��ن  يف  ت��ن��ام  اأن  تخّيلت  ه��ل 
ل��زي��ارة فندق  ال��ف��ر���ش��ة  ل��ك  اأت��ي��ح��ت  اإن  ميكنك ذل���ك 
اأربيز، والذي ُيعد اأغرب فندق يف العامل حيث يقع جزء 
منه يف �شوي�شرا، واجلزء الآخر يف فرن�شا، وهو الفندق 
الوحيد الذي يقع يف دولتني، فتدخل اإليه من �شوي�شرا 

وتخرج منه اإىل فرن�شا!
اأرب���ي���ز ف��ن��دق ���ش��غ��ري ب��ن��ج��م��ت��ني، ي��ق��ع يف ب��ل��دة لكور 
احلدودية على بعد 8 كم من جنيف. املطعم، واملطبخ، 
واملمرات، والغرف، جميعها تقطع احلدود الدولية يف 

حالة فريدة من نوعها!
يعود تاريخ الفندق اإىل القرن التا�شع ع�شر، حني اأبرمت 
 Dappes احلكومتان ال�شوي�شرية والفرن�شية اتفاقية
لتعديل احلدود يف 8 كانون الول عام 1862. وقد جاء 
اأن اأي مبنى قائم وقت امل�شادقة على  يف ن�س التفاق 

املعاهدة لن يتاأّثر مبوجب التعديل احلدودي.
اأع��م��ال ذكي  ق��ام رج��ل  النقطة،  ه��ذه  وبال�شتفادة من 
داخل  مبنى  ببناء   Monsieur Ponthus ُي�شّمى 
اجلديدة.  احل���دود  جانبي  على  يقع  حيث  ممتلكاته، 

التنفيذ يف  املعاهدة حيز  اأن تدخل  بناوؤه قبل  وقد مت 
�شباط عام 1863. وحني قامت احلكومة ال�شوي�شرية 
بالت�شديق على التفاقية، كان مبنى بثالثة طوابق قد 

اأُن�شئ لتوه؛ وبذلك مل يتاأّثر بر�شيم احلدود.
Ponthus حانة يف اجلانب الفرن�شي ومتجًرا  افتتح 
يف اجلانب ال�شوي�شري. ا�شتمر وجوده حتى عام 1921 

حني قام جول جان اأربيز ب�شرائه وحتويله اإىل فندق
مير اخلط الفا�شل بني فرن�شا و�شوي�شرا خالل املبنى، 
ف��ت��م��ر احل����دود ال��دول��ي��ة يف امل��ط��ب��خ واجل����زء اخللفي 
من املبنى. كما متر يف ع��دد من غ��رف ال��ن��زلء، حيث 
قي  وقدميك  �شوي�شرا  يف  وراأ���ش��ك  ت��ن��ام  اأن  باإمكانك 
ف��رن�����ش��ا. وه��ن��اك غ��رف��ة اأخ����رى ت��ق��ع يف ���ش��وي�����ش��را، اأما 

احلمام ففي فرن�شا.
كما ميكنك اأن تتناول الطعام على طاولة املطعم التي 
يقع جزء منها يف �شوي�شرا، وجزء اآخر يف فرن�شا. ومن 
الأحداث التاريخية التي �شهدها الفندق، يف عام 1962 
وخالل حرب ال�شتقالل اجلزائرية وقع الختيار عليه 

لإجراء مفاو�شات على معاهدات اإيفيان.


