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وزیر الدفاع الأمريكي: 
یجب تغيري النظام الإیراين 

•• لندن- وكاالت:

�أن  �أم�س،  �أكد وزير �لدفاع �لأمريكي، جيم�س ماتي�س يف حديث له، 
حت�سني �لعالقات بني �لوليات �ملتحدة �لأمريكية و�إير�ن، يجب �أن 

ي�سبقها تغيري �لنظام يف طهر�ن.
 The Islander News  و�أ�ساف ماتي�س يف لقاء خا�س مع موقع
�لإخ����ب����اري �لأم���ريك���ي �أن����ه می��ك��ن حت�����س��ني �ل��ع��الق��ات ب���ني طهر�ن 

وو��سنطن لكن فقط عن طريق تغيري �لنظام يف �إير�ن.
�إىل  بال�ستية  �إي��ر�ن نقلت �سو�ريخ  �أن  �لدفاع �لأمريكي،  وذكر وزير 

�لنقالبيني �حلوثيني خالل �ل�سنو�ت �ملا�سية.
وحول �لعالقات �لإير�نية �لأمريكية قال ماتي�س: �أي تقارب حمتمل 
مع �إير�ن قبل تغيري �لنظام وخال�س �ل�سعب �لإير�ين من هذ� �ل�سر، 
�سيكون �سعباً جد�ً، فاملر�سد �لأعلى خامنئي هناك هو �لذي يقرر من 

�سيخو�س �لنتخابات، وهذه لي�ست دمیقر�طية.
و�أكد وزير �لدفاع �لأمريكي �أن �أكرب م�سكلة و�جهته عندما كان قائد� 
للقيادة �ملركزية �لأمريكية، هي �إير�ن ونظامها �لذي �سبق �أن و�سفه 

باأنه �لأكرب خطر�ً من تنظيم د�ع�س �لإرهابي.
وك�سف ماتي�س �أنه كان ينوي �لرد �لع�سكري على �إير�ن بعد �إر�سالها 
قذ�ئف مليلي�سيات يف �لعر�ق، قال �إنها �أدت �إىل مقتل عدد من �جلنود 
بار�ك  �ل�سابق  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س  لكن   ،2011 ع��ام  �لأم��ريك��ي��ني 
�أوب��ام��ا ح��ال دون ذل��ك. وو�سف وزي��ر �خلارجية �لأم��ريك��ي، �لنظام 
�لإير�ين باأنه �أكرب م�سكلة، قائاًل �إن �جلميع يف �ل�سرق �لأو�سط قالو� 

له �إن �إير�ن ل تز�ل هي �مل�سكلة �حلقيقية.
بل يف نظامه  �لإي��ر�ين  فيال�سعب  لي�ست  �مل�سكلة  �أن  و�أ�ساف ماتي�س 
لقتل  �لعمالء  تر�سل  �إي���ر�ن  �أن  م��وؤك��ًد�  �سعبه،  بقمع  ي�ستمر  �ل��ذي 
�هلل  حل��زب  �سو�ريخ  وتوفر  و��سنطن،  يف  �أو  �آب��اد  �إ�سالم  يف  �ل�سفر�ء 
�للبناين �أو �لتنظيم �ملتمرد عن �حلكومة �ليمنية �حلالية و�ملعروف 

با�سم �حلوثيني يف �سنعاء، �ساهمت يف �سفك �لدماء باليمن.
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�سابان �سوريان يتفقد�ن منطقة مدمرة يف مدينة درعا )رويرتز(

رئي�س مولدوفا ی�ستقبل عبداهلل بن زاید
•• كي�شيناو-وام: 

��ستقبل فخامة �لرئي�س �إيجور دودون رئي�س جمهورية مولدوفا �أم�س 
�سمو �ل�سيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل 
و�لوفد �ملر�فق له يف �لعا�سمة كي�سيناو وذلك يف �إطار �لزيارة �لر�سمية 

�لتي يقوم بها �سموه �إىل جمهورية مولدوفا.
ورحب فخامته ب�سمو �ل�سيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان و�لوفد �ملر�فق 
�أو��سر عالقاتها �لثنائية مع دولة  له موؤكد� حر�س بالده على تعزيز 
و�لثقافية  و�لجتماعية  و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية  �ملجالت  يف  �لإم��ار�ت 
حيث تويل حكومة مولدوفا دولة �لإمار�ت �إهتماما خا�سا نظر� للمكانة 

�ملتميزة �لتي و�سلت �إليها �لدولة.                 )�لتفا�سيل �س4(

الإمارات تت�سدر املركز الأول عربيا يف 
تدفقات ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر خالل 2016 

•• اأبوظبي-وام:

ت�سدرت دولة �لمار�ت �ملركز �لأول عربيا يف تدفقات �ل�ستثمار �لأجنبي 
�ملبا�سر �لو�ردة �إىل �لدول �لعربية بقيمة 9 مليار�ت دولر تقريبا 33.3 
بقيمة  �لثاين  �ملركز  يف  م�سر  تلتها   2016 �لعام  مليار درهم خالل 
 7.45 بقيمة  �لثالثة  �ملرتبة  يف  �ل�سعودية  وج��اءت  دولر  مليار   8.1

دولر. مليار  مليار دولر ولبنان 2.5 
وبح�سب تقرير مناخ �ل�ستثمار يف �لدول �لعربية لعام 2017 �ل�سادر 
عن �ملوؤ�س�سة �لعربية ل�سمان �ل�ستثمار و�ئتمان �ل�سادر�ت �سمان �لذي 
�خلليج  دول  ف��ان  �م�س  �لكويت  دول��ة  يف  مقرها  م��ن  �ملوؤ�س�سة  �أطلقته 
ت�سدرت �أد�ء �ملجموعات �لعربية كما �رتفع �أد�وؤها ب�سكل طفيف مقارنة 
2015 ..ويف �ملقابل حلت دول �مل�سرق �لعربي ف�ي �ملرتبة �لثانية  بعام 
�لثالثة  �ملرتبة  ف�ي  �لعربي  �ملغرب  �أد�ئها وج��اءت دول  �رتفاع  عربيا مع 

عربيا.
)�لتفا�سيل �س25(

حممد بن ر��سد خالل �طالقه جممع دبي لالأغذية  )و�م(

حممد بن را�سد یطلق جممع دبي لالأغذیة بتكلفة 5.5 مليار درهم
•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أطلق 
�سمو  بح�سور  �هلل  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة 
�ل�سيخ مكتوم بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب حاكم دبي م�سروع 
لتجارة  دب��ي  مدينة  يف  �لقاب�سة  دب��ي  ل�  �لتابع  لالأغذية  دب��ي  جممع 
�سرح  �إىل  �سموه  و��ستمع   . دره��م  مليار   5.5 قدرها  بتكلفة  �جلملة 
مف�سل قدمه �سعادة عبد�هلل �حلباي رئي�س دبي �لقاب�سة حول كافة 
�لتفا�سيل �ملتعلقة باملجمع �لذي يهدف �إىل توفري بيئة جاذبة للتجار 
و�مل�ستثمرين يف قطاع �لأغذية للو�سول �إىل �أ�سو�ق جديدة مع زيادة 

م�ستوى ��ستقطاب �ل�ستثمار�ت �لعاملية يف هذ� �ملجال و�ل�ستفادة من 
�لبنية �لتحتية �ملتميزة لإمارة دبي يف قطاع �ل�سحن �لربي و�لبحري 
و�جلوي ف�سال عن �لدور �ل�سرت�تيجي �ملهم �لذي �سي�سهم به �ملجمع 
يف دعم حتقيق �لأمن �لغذ�ئي يف �لبالد. ويتمتع �ملجمع �جلديد - �لذي 
يعد �لأول من نوعه يف �ملنطقة - مبوقع ��سرت�تيجي مميز �إذ يقام على 
م�ساحة ت�سل �إىل 48 مليون قدم مربع يف مدينة دبي لتجارة �جلملة 
�إذ يقع بالقرب  �ملعامل �حليوية يف دبي  �لعديد من  وعلى مقربة من 
مطار  عن  فقط  دقائق  ع�سر  م�سافة  وعلى  �جلنوب  دبي  م�سروع  من 
�آل مكتوم �لدويل وموقع �إك�سبو 2020 دبي وعلى م�سافة 15 دقيقة 

فقط عن �ملنطقة �حلرة جلبل علي.        )�لتفا�سيل �س2(

بالوثائق والت�سجيالت:

اجلي�س الليبي یتحدث عن مفاجاأة مدویة لقطر

•• عوا�شم-وكاالت:

للحكومة  �ملو�لية  �ليمني  �لوطني  �جلي�س  قو�ت  �أعلنت 
��سرت�تيجي  م��وق��ع  حت��ري��ر  �ل��ث��الث��اء،  �م�����س  �ل�سرعية، 
من قب�سة ميلي�سيات �حلوثي و�لقو�ت �ملو�لية للمخلوع 
�ل�سعودية  للحدود  �ملحاذية  �سالح، يف حمافظة �جلوف 

�سمايل �لبالد.
من  متكنو�  �جلي�س  رج��ال  �إن  ع�سكرية،  م�سادر  وقالت 
حترير تبة جر�د �سمال مديرية �ملتون، بعد معارك عنيفة 
�ندلعت بني �لطرفني، موؤكدين �سقوط قتلى وجرحى يف 

�سفوف �مليلي�سيات دون �أن يت�سنى حتديد �عد�دهم.
جبال  نحو  تقدمت  �جلي�س  ق��و�ت  �أن  �مل�سادر  و�أو�سحت 
م��ن قبل  ذ�ت��ه��ا، حت��ت غطاء ج��وي  �ملديرية  �لربطة، يف 

مقاتالت �لتحالف �لعربي.
وت��ك��م��ن �أه��م��ي��ة ج��ب��ل ج����ر�د ك��ون��ه ي��ق��ط��ع خ���ط �إم����د�د 
�حلوثيني وقو�ت �سالح عن جبال �لربطة ومع�سكر حاآم 

�لإ�سرت�جتي.
�أم�����س �ن على  �أمم����ي  �ع��ل��ن م�����س��وؤول  ع��ل��ى �سعيد �خ���ر 
�لكولري�  وباء  ملنع  م�ساعدتهم  زي��ادة  �لدوليني  �ملانحني 
�ملتف�سي يف �ليمن من �لت�سبب مبجاعة على نطاق و��سع 

بني مئات �لآلف من �ليمنيني.
وقال جيمي ماكغولدريك من�سق �لأمم �ملتحدة لل�سوؤون 
حالة   313،000 م��ن  �أك���ر  �ن  �ل��ي��م��ن  يف  �لن�����س��ان��ي��ة 

وفاة  حالة  و1،732  �ل��ك��ول��ري�،  �ع��ر����س  عليها  ظهرت 
میكن �ن تن�سب �ىل �لوباء منذ ظهوره يف �أبريل.

�ملتحدة  �لأمم  وك���الت  �ن  جنيف  يف  لل�سحافيني  وق��ال 
تعمل ما بو�سعها للق�ساء على �لوباء عرب حتويل �ملو�رد 

من بر�مج �لغذ�ء.
و��ساف عرب حمادثة هاتفية نحن ب�سكل عام نعاين من 
حمذر�  نق�س �لتمويل، ن�ستدين من هنا لندفع هناك"، 
من �لدخول يف حلقة مفرغة مع حتول من يعانون من 

نق�س غذ�ئي �ىل فري�سة �سهلة للكولري� .
�لبنية  �ن��ه��ي��ار  ف���ان  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�سحة  منظمة  وبح�سب 

�لتحتية لليمن بعد �أكر من عامني على �حلرب .
و�لكولري� هي عدوى بكتريية حادة ناجتة عن �لأغذية 
و�ملياه �مللوثة ومیكن �ن تودي بحياة �مل�ساب بها �ن تركت 
دون عالج. وبالرغم من �سهولة معاجلة هذ� �ملر�س، فان 
�لو�سع يف �ليمن �أثبت �سعوبة ذلك على وجه �خل�سو�س، 
�ل�سحية  �ملوؤ�س�سات  ن�سف  من  �أق��ل  تركت  �حل��رب  �ن  �ذ 
�ن  ق��ادرة على تقدمي خدماتها. و�ع��رتف ماكغولدريك 
�ليمن،  �لكولري� يف  �نت�سار  تقدير  ��ساءت  �ملتحدة  �لأمم 
�لنت�سار  �ن جت��اوزه  بعد  للتلقيح  برنامج  �يقاف  موؤكد� 
�ل�سريع للوباء. و��سار �ىل �ن ن�سبة كبرية من 1،1 مليار 
دولر من �مل�ساعد�ت �لتي تعهدت بها �حلكومات �ملانحة 
يف ني�سان �أبريل للتعامل مع �حلاجات �لن�سانية يف �ليمن 

تنتظر ت�سديدها.

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة

Bin Awas General Service EST

من جميع أنحاء العالم 

نوفر خدم وعمالة

سيريالنكا - إندونيسيا - الفلبين 
بنغالدش - إثيوبيا

أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد

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

binawas1@yahoo.com

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

ماكسي كير لتوريد العمالة
سرعة في الوصول ودقة في المواعيد

خادمات جاهزات للتنازل الفوري

 فحص طبي
مجاني للخادمة

خادمات - ممرضات 
سائقات- طباخات

الفلبين - إندونيسيا - الهند  
إثيوبيا - أوغندا - سيريالنكا

026441114            056 709  2333
أبوظبي معسكر آل نهيان بجوار فندق غافة

•• الفجر - ليبيا - خا�ص

�لليبي،  �لوطني  �جلي�س  با�سم  �لر�سمي  �ملتحدث  �أك��د 
�لليبي  ق��ي��ادة �جل��ي�����س  ب���اأن  �مل�����س��م��اري،  �أح��م��د  �لعقيد 
جديدة،  ت�سجيالت  �سمنها  من  وثائق  �لقاهرة  �سّلمت 
عبارة عن مكاملات هاتفية، و�سور ومو�د فيلمية، تك�سف 

تورط �لنظام �لقطري يف دعم �جلماعات �لإرهابية.
ُجمعت من  �لتي  �لوثائق  �أن هذه  �إىل  �مل�سماري  و�أ�سار 
خالل م�سادر �جلي�س �لليبي، مل ُيك�سف عنها من قبل، 
وتركت لتقدم �إىل م�سر؛ لتقوم بدورها يف جتهيز ملف 
كامل يف�سح �إرهاب قطر، ويثبت تورط قياد�ت �لنظام 
هناك، وكي ت�سع م�سر �مللف �أمام جمل�س �لأمن، كونها 
�لإرهاب  مكافحة  جلنة  وت��رت�أ���س  �ملجل�س،  بهذ�  ع�سو 

فيه.

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

جاء يف �جتماع للجنة �لتحقيق حول �سبكات �لتجنيد 
�لتون�سي  �ل�سباب  ت�سفري  �سبكات  يف  ت��ورط��ت  �ل��ت��ي 
نو�ب  مبجل�س  �جتماعها  خ��الل  �لقتال  مناطق  �ىل 
�ل�سعب عن وجود �أكر من 3000 تون�سي وتون�سية 
 40 و�ل�  باملائة منهم ب�سوريا   60 �لقتال  يف مناطق 

باملائة �ملتبقني متو�جدين يف ليبيا.
تون�سي  �أل����ف   30 م���ن  �أك����ر  �أن  �ل��ل��ج��ن��ة  و�أ����س���اف���ت 
وتون�سية وقع منعهم من �لذهاب �ىل مناطق �لقتال 

ومنهم من عادو� �إىل �أماكنهم بالعمل و�جلامعات.
�مل�ساعدة  �مل���ق���ررة  �ل�����س��ت��اوي  ل��ي��ل��ى  �ل��ن��ائ��ب��ة  وق���ال���ت 
للتحاليل  �لوطنية  للجنة  ��ستماعهم  �إن  باللجنة، 
تلقتها  �ثبت وجود متويالت خارجية عديدة  �ملالية 

وقال �مل�سماري، �إن هذه �لت�سجيالت �سُت�سم �إىل وثائق 
�أخرى �أعدتها �لدول �ملجابهة لإرهاب قطر.

للقاهرة  ُق���دم���ت  �ل���ت���ي  �ل��ت�����س��ج��ي��الت  �أن  �إىل  ول���ف���ت 
�ل��دور �لقطري يف دعم �جلماعات  لي�ست من�سبة على 
�لإرهابية يف ليبيا فقط، بل هناك تورط لقطر يف دعم 
و�أن  و�ل�سعودية،  وم�سر  تون�س  يف  �إره��اب��ي��ة  جماعات 
هذه �لت�سجيالت �ستحمل مفاجاآت �ستغري �لر�أي �لعام 
�لإرهاب،  �لقطري يف دعم  �لدور  و�لعاملي، عن  �لعربي 

وتك�سف �أوجًها �أخرى ب�سعة لهذ� �لنظام �ملتاآمر.
�مل�سماري،  �أحمد  �لليبي  �جلي�س  با�سم  �ملتحدث  وك��ان 
ق��د ك�����س��ف �ن���ه ب��ع��د ����س��ت��ع��ادة �ل�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى بنغازي 
�لقاعدة  تنظيم  ي�سغلها  �لتي  �لبوؤر  �ىل  �لتوجه  �سيتم 
�لإره���اب���ي و�لإخ������و�ن �مل�����س��ل��م��ون و�ل��ت��ي ت��ه��دد �ل�سعب 
�لليبي بالختطاف و�لبتز�ز و�لغت�ساب. )�لتفا�سيل 

وتقدر  قطر  من  �أغلبها  تون�س  يف  �جلمعيات  عديد 
ه���ذه �ل��ت��م��وي��الت ب���� 100 �أل����ف دي���ن���ار ت��ون�����س��ي ثم 
وهي  تون�سي  دينار  مليون   3 �ىل  بعد  فيما  و�سلت 
جمعيات مائة باملائة دعوية وخريية.      )�لتفا�سيل 

تلقتها العديد من اجلمعيات الدعوية

متویالت قطریة لت�سفري التون�سيني اىل بوؤر القتال
اجتماع رباعي للدول املقاطعة مع تيلر�سون بجدة اليوم

•• القاهرة-وكاالت:

�أعلنت �خلارجية �مل�سرية �أن وزير �خلارجية، �سامح �سكري، �سي�سارك يف 
�جتماع لوزر�ء خارجية �لدول �لأربع �ملقاطعة لقطر مع وزير �خلارجية 

�لأمريكي، ريك�س تيلر�سون، يف جدة �ليوم �لأربعاء لبحث �أزمة قطر.
و�سرح �أحمد �أبو زيد �ملتحدث �لر�سمي با�سم وز�رة �خلارجية، باأن �سكري 
وزر�ء  �جتماع  ع��ادل �جلبري حل�سور  �ل�سعودي  دع��وة من نظريه  تلقى 
خارجية �لدول �لعربية �لأربع مع تيلر�سون يف جدة �ليوم �لأربعاء حيث 
�سيتوجه �سكري �إىل جدة عقب عودته م�ساء �أم�س �لثالثاء من �لعا�سمة 
�لر�بعة  �ل���دورة  �جتماعات  يف  مل�سر  متثيله  بعد  �أب��ي��دج��ان  �لإي��ف��و�ري��ة 

و�لأربعني ملجل�س وزر�ء خارجية دول منظمة �لتعاون �لإ�سالمي.
و�أ�ساف �أبو زيد �أن �لجتماع ياأتي يف �إطار �حلر�س على تن�سيق �ملو�قف 
و�لت�سامن بني �لدول �لأربع حول �لتعامل �مل�ستقبلي ب�ساأن �لعالقة مع 
قطر، و�لتاأكيد على مت�سكها مبو�قفها و�لإجر�ء�ت �لتي مت �تخاذها �سد 
قطر يف �سوء خمالفتها للقو�نني و�لأعر�ف �لدولية، ودعمها لالإرهاب 
�لعربية،  ل��ل��دول  �لد�خلية  �ل�����س��وؤون  يف  �ل�سلبي  وتدخلها  و�ل��ت��ط��رف، 

وتهديد �سيا�ساتها لالأمن �لقومي �لعربي و�ل�سلم و�لأمن �لدوليني.

اجلي�ش احلر ي�سقط طائرة للنظام يف ال�سويداء

املر�سد ال�سوري یوؤكد مقتل البغدادي
•• عوا�شم-وكاالت:

�ل�������س���وري حلقوق  �أع���ل���ن �مل��ر���س��د 
لديه  �أن  �لثالثاء،  �م�س  �لإن�سان، 
م��ع��ل��وم��ات م��ن ق��ي��اد�ت يف تنظيم 
د�ع�س �لإرهابي توؤكد مقتل زعيمه 

�أبو بكر �لبغد�دي. 
وق����������ال م�����دي�����ر �مل�����ر������س�����د ر�م������ي 
من  ق��ي��اد�ت  »�أك����دت  عبد�لرحمن 
د�ع�س  ت��ن��ظ��ي��م  يف  �لأول  �ل�����س��ف 
م������وج������ودة يف ري������ف دي������ر �ل������زور 
�لبغد�دي  بكر  �أب��و  وف��اة  للمر�سد 
علمنا  �لره���اب���ي.  �لتنظيم  �أم���ري 
�ليوم ولكن ل نعرف متى �أو كيف 

فارق �حلياة«. 
زعيم  �أن  ع��ب��د�ل��رح��م��ن  و�أو�����س����ح 
�ل��ت��ن��ظ��ي��م �مل��ت��ط��رف �مل���ت���و�ري عن 
كان  �أ���س��ه��ر،  ثمانية  منذ  �لأن��ظ��ار 
�ل�������س���ه���ور �لأخ������رية  م�����وج�����ود� يف 
�ل�������زور  �مل����ا�����س����ي����ة يف ري�������ف دي�������ر 
�لرو�سي  �جلي�س  وك���ان  �ل�سرقي. 
�أعلن يف 16 يونيو �ملا�سي �أنه قتل 
�سوريا  �لأرج���ح يف  �ل��ب��غ��د�دي على 

بغارة �سنتها طائر�ته على �جتماع 
ل��ق��ي��ادي��ي �ل��ت��ن��ظ��ي��م ب��ال��ق��رب من 
�لرقة ب�سمال �لبالد يف 28 مايو. 
�أنه يو��سل  �إىل  �أ�سار لحقاً  ولكنه 
�لتحقق من مقتله �لذي مل يوؤكده 

م�سدر ثان. 
�جلي�س  ف�����س��ائ��ل  و�أع���ل���ن���ت  ه�����ذ� 
�إ����س���ق���اط طائرة  �حل����ر  �ل�������س���وري 
حربية تابعة للقو�ت �حلكومية يف 
�سوريا  جنوب  �ل�سويد�ء  حمافظة 

�أم�������س.  وق��ال��ت م�����س��ادر �إعالمية 
مقربة من ف�سائل �أ�سود �ل�سرقية 
�حلر  �ل�����س��وري  للجي�س  �ل��ت��اب��ع��ة 
بامل�ساد�ت  �أ���س��ق��ط��و�  »�ل���ث���و�ر  �إن 
�لأر���س��ي��ة ط��ائ��رة ح��رب��ي��ة للنظام 
�سمال  �أم رمم  �ل�سوري يف منطقة 
�سرق حمافظة �ل�سويد�ء مبناطق 

�لبادية �ل�سورية«. 
�جلي�س  »ف�سائل  �أن  �مل�سدر  و�أك��د 

�حلر تبحث عن قائد �لطائرة«.

الأمم املتحدة تدعو املانحني ملنع جماعة يف اليمن 

اجلي�س الوطني یحرر موقعًا ا�سرتاتيجيًا �سمال البالد
ق��ط��اع  امل���ت���ح���دة:  الأمم 
للحياة ���س��ال��ح  غ���ري  غ���زة 

•• القد�ص املحتلة-اأ ف ب:

�ن  �أم�س من  �ملتحدة  �لمم  ح��ذرت 
�أ�سبح  بالفعل  يكون  قد  غزة  قطاع 
من  �أك���ر  بعد  للحياة  �سالح  غ��ري 
حركة  �سيطرة  ع��ل��ى  ���س��ن��و�ت  ع�سر 
حما�س عليه و�حل�سار �ل�سر�ئيلي.

�مل���ت���ح���دة  �لأمم  م���ن�������س���ق  وح��������ذر 
لل�سوؤون �لإن�سانية روبرت بايرب يف 
من  �ملحتلة  �لفل�سطينية  �لر����س��ي 
�أن كافة �ملوؤ�سر�ت ت�سري يف �لجتاه 
ب��اي��رب يف مقابلة  �خل��اط��ىء. وق���ال 
مع وكالة فر�ن�س بر�س بعد ��سد�ر 
تقرير عن �لو�ساع يف غزة، توقعنا 
قطاع  ي�سبح  �أن  ���س��ن��و�ت  ع��دة  قبل 
غزة غري �سالح للحياة ��ستناد� �ىل 

جمموعة من �ملوؤ�سر�ت.
تقت�سر  �أن��ه عندما  �إل  بايرب  و��سار 
كما  يوميا  �ساعتني  على  �لكهرباء 
حدث هذ� �لأ�سبوع، وعندما تقارب 
�ل�سبان  ب����ني  �ل���ب���ط���ال���ة  م����ع����دلت 
كبري  ب�����س��ك��ل  �حل���د  وي��ت��م   60%
مر�سى  مثل  �لأ�سعف  ح�سول  من 
�ل�سحية  �خلدمات  على  �ل�سرطان 
�مل��ت��ق��دم��ة، �ع��ت��ق��د �ن���ه غ��ري �سالح 

اإج����راءات  ت��در���س  مو�سكو 
وا�سنطن ���س��د  ان��ت��ق��ام��ي��ة 

•• مو�شكو-وكاالت:

ق������ال وزي�������ر �خل����ارج����ي����ة �ل���رو����س���ي 
قناة  �أم�����س، على  �سريغي لف���روف، 
�حلكومية،   24 رو���س��ي��ا  ت��ل��ف��زي��ون 
تو�سل  ل��ع��دم  غ��ا���س��ب��ة  م��و���س��ك��و  �إن 
لأزمة  �لآن  حتى  حل  �إىل  و��سنطن 
�لعقار �ملحجوز عليه و�لتابع للبعثة 
�لوليات  يف  �لرو�سية  �لدبلوما�سية 
�مل��ت��ح��دة. وق���ال لف����روف م��ن �لعار 
م�سكلة  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  ت��رتك  �أن 
�لدبلوما�سية  للبعثة  �لتابع  �لعقار 

�لرو�سية معلقة.
حاولت  �أوب���ام���ا  �إد�رة  �أن  و�أ����س���اف 
ت�������س���م���ي���م �ل�����ع�����الق�����ات �ل���رو����س���ي���ة 
�لأم���ري���ك���ي���ة ب���اأق�������س���ى ق�����در ممكن 
ع���ن���دم���ا �أخ�������ذت ه�����ذه �خل����ط����وة يف 

دي�سمرب �ملا�سي.
تدر�س  م��و���س��ك��و  �أن  وذك���ر لف����روف 
�أخذ �إجر�ء�ت �نتقامية، م�سيًفا �أنها 

لن تناق�س علًنا خطو�تها �ملزمعة.
�مكانية  تدر�س  مو�سكو  �أن  م�سيفا 
�ت�����خ�����اذ �ج�����������ر�ء�ت م���ل���م���و����س���ة رد� 
 35 �لأم��ريك��ي��ة  �لإد�رة  ط���رد  ع��ل��ى 
دب��ل��وم��ا���س��ي��ا رو���س��ي��ا يف �أو�خ�����ر عام 

�جتماع جلنة �لتحقيق حول �سبكات �لتجنيد
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اأخبـار الإمـارات
الق�سائية ال�سبطية  �سفة  ینالون  ال�سارقة«  ب�»اجتماعية  اأخ�سائيا   16

•• ال�شارقة-وام: 

�سفة  بال�سارقة  �لجتماعية  �خل��دم��ات  ب��د�ئ��رة  �أخ�سائيا   16 ن��ال 
�ل�سبطية  ح��ول  ت��دري��ب��ة  دورة  �ج��ت��ي��ازه��م  بعد  �لق�سائية  �ل�سبطية 

�لق�سائية �ملخ�س�سة ملوظفي �إد�رة حماية حقوق �لطفل بالد�ئرة.
وركزت �لدورة - �لتي قدمها �سعادة �مل�ست�سار عمر �لغول �لقا�سي بوز�رة 
بناء وتاأهيل موظفي �حلماية بد�ئرة  �أ�سبوعا - على  �لعدل و��ستمرت 

�خلدمات �لجتماعية باجلو�نب �لقانونية حلماية �لطفل.
وت�سمنت �لدورة - �لتي عقدت بالتعاون مع معهد �لتدريب �لق�سائي 
 3 رق��م  �لحت��ادي  �لقانون  �أحكام  هما  رئي�سيني  حمورين   - بال�سارقة 
2016 ب�ساأن قانون حقوق �لطفل ودمیة و�إج��ر�ء�ت �ل�سبطية  ل�سنة 
�لق�سائية يف �ملخالفات لقانون “ ودمیة “ فيما يخ�س �حلماية وحقوق 

�لطفل. وثمنت �سعادة عفاف �ملري رئي�س د�ئرة �خلدمات �لجتماعية 
�لقانون  تكري�س  خالل  من  �لأطفال  حماية  على  �لعدل  وز�رة  حر�س 
للوز�رة على  �سكرها  . معربة عن  �لطفل  �ح��رت�م حقوق  و�إر�ساء مبد�أ 
موظفي  تاأهيل  �إىل  ترمي  �لتي  �لق�سائية  �ل���دورة  �إجن��اح  يف  جهودها 
حلماية  �لقانونية  باجلو�نب  �لجتماعية  �خل��دم��ات  ب��د�ئ��رة  �حلماية 

�لطفل حول �ل�سبطية �لق�سائية �سمن قانون حقوق �لطفل ودمیة .
�خت�سا�سي  تخول  �لق�سائية  �ل�سبطية  �سفة  �أن  �إىل  �مل��ري  و�أ���س��ارت 
�لطفل ما  �لتي تنتهك حقوق  �لت�سرفات  �لطفل �سبط جميع  حماية 
ي�سهم �إىل حد كبري يف حماية حقوق هذه �لفئة من خالل �ل�سالحيات 
�ملمنوحة لهم يف تقدمي مذكرة �سبط مرتكبي �جلرمیة �سد �لأطفال 

للعد�لة مبا�سرة .
حقوق  حماية  �إد�رة  مدير  �لطرطور  �إب��ر�ه��ي��م  �أح��م��د  ق��ال  جانبه  م��ن 

�لطفل بالد�ئرة �إن �لدورة تهدف �إىل تاأهيل موظفي �حلماية باجلو�نب 
�لقانونية يف �لتعامل �ل�سليم حلماية �لطفل قانونيا وتزويدهم باأف�سل 
قانون ودمیة وتعزيز  �لتي وردت �سمن  �لقانونية  و�ملفاهيم  �ملمار�سات 

قدر�تهم �لذ�تية يف جمال �ل�سبطية �لق�سائية .
من جانبه قال �مل�ست�سار حممد �أحمد �حلمادي �مل�ست�سار بوز�رة �لعدل 
�خلدمات  د�ئ��رة  به  قامت  ما  �إن  �لطفل  حلماية  �لعليا  �للجنة  ع�سو 
�لجتماعية بال�سارقة من �إعد�د وتاأهيل �خت�سا�سيني حلماية �لطفل 
وزير  معايل  من  ق��ر�ر  و�سدور  �لعدل  وز�رة  مع  تدريبهم  يف  بالتعاون 
مميز  ���س��يء  ه��و  �لق�سائي  �ل�سبط  م���اأم���وري  �سفة  مبنحهم  �ل��ع��دل 
�لتنفيذ  �لطفل مو�سع  ق��ان��ون  �أح��ك��ام  و���س��ع  ب���ارزة يف  وخ��ط��وة عملية 
�حلقيقي حلماية �لأطفال وحقوقهم �لتي وردت بقانون حقوق �لطفل 

“ ودمیة”.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زاید 
یهنئون رئي�س منغوليا بالعيد الوطني لبالده

•• اأبوظبي- وام:

بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل برقية تهنئة �إىل فخامة خالتما باتولغا رئي�س جمهورية منغوليا وذلك 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  بعث  كما  ل��ب��الده.  �لوطني  �لعيد  ذك��رى  مبنا�سبة 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
�آل نهيان ويل عهد  ز�يد  �ل�سيخ حممد بن  �ل�سمو  دبي رعاه �هلل و�ساحب 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل 

فخامة رئي�س جمهورية منغوليا .

حممد بن را�سد یطلق جممع دبي لالأغذیة بتكلفة 5.5 مليار درهم

�سعادة عبداهلل احلباي عبداهلل بالهول الدكتورة اأمينة الر�ستماين

•• دبي-وام:

�أطلق �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  �آل م��ك��ت��وم  ب��ن ر����س��د 
�ل����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء 
حاكم دبي »رعاه �هلل« بح�سور �سمو 
ر��سد  بن  حممد  بن  مكتوم  �ل�سيخ 
دبي م�سروع  نائب حاكم  �آل مكتوم 
�لتابع   « ل��الأغ��ذي��ة  دب���ي  جم��م��ع   «
دبي  مدينة  يف   « �لقاب�سة  دب��ي  ل���« 
لتجارة �جلملة بتكلفة قدرها 5.5 
�إىل  �سموه  و��ستمع   . دره���م  مليار 
عبد�هلل  �سعادة  قدمه  �سرح مف�سل 
حول  �لقاب�سة  دبي  رئي�س  �حلباي 
باملجمع  �ملتعلقة  �لتفا�سيل  ك��اف��ة 
بيئة  ت����وف����ري  �إىل  ي����ه����دف  �ل�������ذي 
ج���اذب���ة ل��ل��ت��ج��ار و�مل�����س��ت��ث��م��ري��ن يف 
قطاع �لأغذية للو�سول �إىل �أ�سو�ق 
جديدة مع زيادة م�ستوى ��ستقطاب 
�ل�ستثمار�ت �لعاملية يف هذ� �ملجال 
�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  م��ن  و�ل���س��ت��ف��ادة 
قطاع  يف  دب�����ي  لإم���������ارة  �مل���ت���م���ي���زة 
و�جلوي  و�لبحري  �ل��ربي  �ل�سحن 
�ل�سرت�تيجي  �ل����دور  ع��ن  ف�����س��ال 
يف  �ملجمع  ب��ه  �سي�سهم  �ل���ذي  �مل��ه��م 
دع����م حت��ق��ي��ق �لأم������ن �ل���غ���ذ�ئ���ي يف 

�لقطاع  ه��ذ�  لتطوير  كمن�سة  ب��ل 
�حل���ي���وي وت���ق���دمي جت���رب���ة ر�ئ����دة 
�إح��د�ث تغيري حقيقي يف  ت�سهم يف 

�لقطاع على م�ستوى �لعامل » .
وي�سمل جممع دبي لالأغذية �سوقا 
م��رك��زي��ة ل��ت��ج��ارة �جل��م��ل��ة خلدمة 
و�ملطاعم  و�لفنادق  �لتجزئة  قطاع 
لوج�ستية  م��ن��ط��ق��ة  ج����ان����ب  �إىل 
وم���ن���ط���ق���ة خ����ا�����س����ة ب���الأن�������س���ط���ة 
و�إع����ادة  �ل��ت��غ��ل��ي��ف  م��ث��ل  �لتكميلية 
مناولة  و�ملعاجلة ومنطقة  �لتعبئة 
�إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �مل��غ��ط��اة  للب�سائع 
توفري �ل�سكن للموظفني و�لعمال. 
�لفنادق  م����ن  ع������دد�  ي�����س��م��ل  ك���م���ا 
ومركز  �ملالية  و�خلدمات  و�ملكاتب 
�ملتكاملة  �حل��ك��وم��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
�لنفايات  لتدوير  مركز  جانب  �إىل 
�أهم  م��ن  و�ح����د�  ل��ي��ك��ون  �لع�سوية 
�مل��ج��م��ع��ات �ل�����س��دي��ق��ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة يف 

�لعامل.
�أمينة  �لدكتورة  قالت  جانبها  من 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �ل��ر���س��ت��م��اين 
دب���ي حتتل  �إن   « ت��ي��ك��وم  مل��ج��م��وع��ة 
م��وق��ع��ا ه���ام���ا يف ق���ط���اع �لأغ���ذي���ة 
ه����ذه �خلطوة  وت���اأت���ي  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
�جل�����دي�����دة ل���ت���ع���زي���ز ه������ذ� �مل���وق���ع 

�جلديد  �ملجمع  و�سيقدم   .2030
يف  �ملتخ�س�سة  �خل��دم��ات  خمتلف 
�إط������ار ه����ذ� �ل���ق���ط���اع �حل���ي���وي مبا 
�لر�ئدة  �لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  ذل���ك  يف 
ومر�كز متخ�س�سة خلدمات �لدعم 

و�خلدمات �لإد�رية. 
كما �سيقدم �ملجمع خدمات حكومية 
�ساملة لل�سركات �ملتخ�س�سة ت�سمل 
و�لرتخي�س  و�لتخلي�س  �جلمارك 
و���س��الم��ة �لأغ��ذي��ة ورق��اب��ت��ه��ا حتت 
�سي�سهم  �ل���ذي  �لأم���ر  و�ح���د  �سقف 
�لعاملة يف  �ل�سركات  يف تعزيز منو 
تكلفة  وتخفي�س  �لأغ���ذي���ة  ق��ط��اع 
تعزيز  جانب  �إىل  �لتوريد  �سل�سلة 
�لنمو  على  �ل�سركات  ه��ذه  ق���در�ت 
لالبتكار  ج��دي��دة  م�ساحة  وت��وف��ري 

و�لإبد�ع.
وق�������ال ����س���ع���ادة ع����ب����د�هلل �حل���ب���اي 
�مل�ساريع  �إن   « �لقاب�سة  دبي  رئي�س 
�ل����ت����ط����وي����ري����ة �مل���خ���ت���ل���ف���ة �ل���ت���ي 
�إىل  ت��ه��دف  �لقاب�سة  دب��ي  تنفذها 
للتنويع  دب����ي  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  دع����م 
جيد�  و�ل����س���ت���ع���د�د  �لق���ت�������س���ادي 
�ملرحلة  و�ح��ت��ي��اج��ات  للم�ستقبل 
�ملقبلة �لتي تتطلب عمال م�ستمر� 
�لتخطيط  يف  ح���ك���ي���م���ا  ون����ه����ج����ا 

تعزيز  يف  �مل���دي���ن���ة  ���س��ت�����س��ه��م  ك���م���ا 
�أهم  �لتي تعد من  �سياحة �لأعمال 
�لإمار�ت  يف  �ل�سياحية  �لقطاعات 

ودبي على وجه �خل�سو�س. 
ويف تعليقه على �لدور �لذي �ستلعبه 
�ملدينة يف تعزيز منو وتطور قطاع 
و�ملنطقة  �لإم��������ار�ت  يف  �لأغ����ذي����ة 
�لرئي�س  ب��ال��ه��ول  ع��ب��د�هلل  ق���ال   ..
لتجارة  دب�����ي  مل���دي���ن���ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
دبي  م��دي��ن��ة  ن�����س��ع��ى يف   « �جل��م��ل��ة 
بنية  ت��ق��دمي  �إىل  ل��ت��ج��ارة �جل��م��ل��ة 
�حتياجات  ت��ل��ب��ي  م��ت��ق��دم��ة  حت��ت��ي��ة 
ق��ط��اع �لأغ���ذي���ة �حل��ي��وي ح��ي��ث مت 
لالأغذية  دب�����ي  جم���م���ع  ت�����س��م��ي��م 
وذلك  �لعاملية  �ملعايري  لأعلى  وفقا 
و�سهولة  �لت�سغيل  ك��ف��اءة  ل�سمان 
�لإجر�ء�ت وهو ما �سينعك�س �إيجابا 
بالن�سبة  �سو�ء  �لعمليات  �سري  على 

للتجار �أو �مل�ستهلكني .
�جلديد  �مل��ج��م��ع  �أن  �إىل  م�����س��ري� 
لكافة  و�ح���������دة  وج����ه����ة  ����س���ي���ك���ون 
�خل����دم����ات �حل��ك��وم��ي��ة و�لإد�ري��������ة 
بقطاع  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  و�ل���ل���وج�������س���ت���ي���ة 
�لقاب�سة  دبي  وك�سفت   .  « �لأغذية 
م��ر�ح��ل متقدمة  دخ��ول��ه��ا يف  ع��ن 
�أهم  من  بع�س  مع  �ملفاو�سات  من 

�لبالد. 
�مل��ج��م��ع �جل���دي���د - �لذي  وي��ت��م��ت��ع 
 - �ملنطقة  يف  نوعه  م��ن  �لأول  يعد 
يقام  �إذ  مميز  ��سرت�تيجي  مبوقع 
48 مليون  �إىل  على م�ساحة ت�سل 
لتجارة  دب��ي  م��رب��ع يف مدينة  ق��دم 
�لعديد  م��ن  مقربة  وعلى  �جلملة 
�إذ يقع  �ملعامل �حليوية يف دبي  من 
�جلنوب  دب��ي  م�سروع  م��ن  بالقرب 
وع��ل��ى م�����س��اف��ة ع�����س��ر دق��ائ��ق فقط 
عن مطار �آل مكتوم �لدويل وموقع 
م�سافة  وعلى  دب��ي   2020 �إك�سبو 
15 دقيقة فقط عن �ملنطقة �حلرة 
�ملوقع  ه��ذ�  میثل  حيث  علي  جلبل 
�ل��ف��ري��د م��ي��زة م��ه��م��ة ت��وؤك��د قيمة 
�لفر�س �ل�ستثمارية �لعديدة �لتي 
�مل�سروع  �مل�سروع. ويهدف  يطرحها 
كمركز  دب�����ي  م���وق���ع  ت���ع���زي���ز  �إىل 
�إق��ل��ي��م��ي ر�ئ�����د ل���ت���ج���ارة �لأغ���ذي���ة 
�لغذ�ئية  �مل�����و�د  ت�����س��دي��ر  و�إع�������ادة 
ت�سهم  �لأغ��ذي��ة  و�أن جت��ارة  ل�سيما 
�إجمايل  %11 من  �إىل  ي�سل  مبا 
�ل���ن���اجت �مل��ح��ل��ي يف دول����ة �لإم�����ار�ت 
�لقطاع  ينمو  �أن  �ملتوقع  من  بينما 
حجمه  ل���ي�������س���ل   70% ب��ن�����س��ب��ة 
ب��ح��ل��ول عام  23 م��ل��ي��ار دره���م  �إىل 

خ�����س��و���س��ا م����ن ح���ي���ث �خل����دم����ات 
�ملجمع  ي��ق��دم��ه��ا  �ل���ت���ي  �مل���ب���ت���ك���رة 
�أعباء  من  �ستقلل  و�لتي  لل�سركات 
ه���ذه  ل��ت��ت��م��ك��ن  �لإد�ري  �ل���ع���م���ل 
�ل�سركات من �لرتكيز على تقدمي 
�أع���ل���ى م�����س��ت��وي��ات �خل���دم���ات وفقا 
م�ستفيدين  �لعاملية  �ملعايري  لأرف��ع 
م��ل��ي��ون قدم   11 ت��خ�����س��ي�����س  م���ن 
�إعادة  ل��دع��م  ح��رة  كمنطقة  م��رب��ع 
دور�  �مل��ج��م��ع  و�سيلعب  �ل��ت�����س��دي��ر. 
ح��ي��وي��ا يف ت��ط��وي��ر ن�����س��اط��ات �إع���ادة 
�لغذ�ئي  �ل���ق���ط���اع  يف  �ل��ت�����س��دي��ر 
�لغذ�ئي  �لأم�����ن  ت��ع��زي��ز  وب��ال��ت��ايل 
�لأغذية  ق��ط��اع  ودف����ع ع��ج��ل��ة من��و 

على م�ستوى �ملنطقة و�لعامل ».
لالأغذية  دب����ي  جم��م��ع  وي���ت���و�ج���د 
�جلملة  لتجارة  دب��ي  مدينة  �سمن 
�ل�������س���وق �لأك������رب عامليا  ت��ع��د  �ل���ت���ي 
ت�سعى  ح���ي���ث  �جل���م���ل���ة  مل���ن���ت���ج���ات 
عا�سمة  ب�سفتها  دب��ي  دور  لتعزيز 
خالل  م��ن  �جلملة  ل��ت��ج��ارة  عاملية 
�أرق�����ى م�����س��ت��وي��ات خدمات  ت��ق��دمي 
�للوج�ستية  و�خل�����دم�����ات  �ل���ن���ق���ل 
�لتحتية  بالبنية  مدعومة  و�ملالية 
�لر�ئدة �لتي تتمتع بها �لإم��ارة يف 

هذه �ملجالت .

و�ل���ت���ن���ف���ي���ذ مت��ا���س��ي��ا م����ع �ل����روؤي����ة 
�لطموحة لقيادتها �لر�سيدة. 

دبي  جممع  تاأ�سي�س  �إن   : و�أ���س��اف 
للطلب  ��ستجابة  ي��اأت��ي  ل��الأغ��ذي��ة 
�ملتز�يد �لذي ي�سهده قطاع �لأغذية 
و�ملنطقة مدعوما  �لإم��ار�ت  بدولة 
قطاع  ومن������و  �ل�������س���ك���اين  ب���ال���ن���م���و 
�ل�����س��ي��اح��ة وه���و م���ا ي��زي��د �حلاجة 
لوج�ستية  خ����دم����ات  ت���وف���ري  �إىل 
تكلفة  تقليل  يف  ت�سهم  متخ�س�سة 
�حلالية  و�لإم���د�د  �لتوريد  �سل�سلة 
لل�سركات  �أك���رب  م�ساحات  وت��وف��ري 
�ل���ت���ي و���س��ل��ت ن�سب  �مل��ت��خ�����س�����س��ة 
تعد  مل  م�������س���ت���وي���ات  �إىل  من����وه����ا 
�مل��ر�ك��ز �حلالية يف دب��ي ق��ادرة على 

��ستيعابها كاملة .
�ملجمع  �فتتاح  �أن  �حل��ب��اي  و�أو���س��ح 
كبرية  ف����ر�����س����ة  می����ث����ل  �جل�����دي�����د 
ح�سورها  لتعزيز  �ل�سركات  لهذه 
و�لإ�سهام يف حتقيق �لأمن �لغذ�ئي 
يف دول��ة �لإم����ار�ت وع��م��وم �ملنطقة 
�لذي  خ�سو�سا من خالل �لبتكار 
میثل �سمة �أ�سا�سية ملجتمع �لأعمال 

يف دبي .
وقال » نحن ننظر �إىل �ملجمع لي�س 
ر�ئ������دة وح�سب  ك��ف��ر���س��ة جت���اري���ة 

�لر�ئدة يف قطاع  �لعاملية  �ل�سركات 
�إىل تعزيز  ت��ه��دف  �ل��ت��ي  �لأغ���ذي���ة، 
ح�����س��وره��ا يف �مل��ن��ط��ق��ة م���ن خالل 
�ختيارها لدبي كمقر �إقليمي وذلك 
لت�سهيل �ن�سمام هذه �ل�سركات �إىل 

جممع دبي لالأغذية.
فعال  ب�سكل  �لقاب�سة  دب��ي  وت�سهم 
يف دفع عجلة �لتنمية �مل�ستد�مة يف 
دب��ي ودول���ة �لإم����ار�ت ع��رب �لعديد 
�لبتكار  فيها  مب��ا  �ل��ق��ط��اع��ات  م��ن 
و�ل�سيافة  و�لتكنولوجيا  و�ملعرفة 
و�لتعليم  و�ل���ع���ق���ار�ت  و�ل���رتف���ي���ه 
و�لت�سالت  و�لتجارة  و�لت�سميم 
�لتنموية  �لقطاعات  م��ن  وغ��ريه��ا 
وم�����س��اري��ع �مل�����س��ت��ق��ب��ل �ل��ت��ي تدعم 
م�����س��رية �ل��ت��ن��وي��ع �لق���ت�������س���ادي يف 
منذ  �ملجموعة  و��ستطاعت  �لبالد. 
جديدة  قطاعات  �إ�سافة  تاأ�سي�سها 
ومبتكرة لقت�ساد دبي وجنحت يف 
تاأ�سي�س جممعات متخ�س�سة توفر 
�مل�����س��ت��وى وخدمات  ع��امل��ي��ة  م��ر�ف��ق 
تو�كب  م��ت��ك��ام��ل��ة  حت��ت��ي��ة  وب���ن���ي���ة 
ف�سال  �حل��دي��ث  �لع�سر  متطلبات 
�ملعامل  م��ن  �ل��ع��دي��د  تاأ�سي�سها  ع��ن 
�ملتميزة  �لبارزة و�مل�ساريع  �لعقارية 

يف دبي. 

 »اأبوظبي الإلكرتونية« حت�سد جائزة التحول الرقمي يف نظم املعلومات اجلغرافية من “موؤمتر اإزري” الدويل
•• اأبوظبي-وام:

ح�سلت حكومة �أبوظبي �لإلكرتونية على جائزة �لتحول 
�ملعلومات �جلغر�فية خالل م�ساركتها  �لرقمي يف نظم 
 ”2017 �إزري  مل�ستخدمي  �لعاملي  “�ملوؤمتر  �أعمال  يف 
متمثلة ب�:21 جهة و�لذي بد�أت فعالياته خالل �لفرتة 
12 يوليو �حل��ايل يف مدينة �سان دييغو-  10 �ىل  من 
�لنظم  ب��ح��وث  معهد  وينظمه  �لأم��ريك��ي��ة  كاليفورنيا 

. ESRI لبيئية �لدويل�
وتوىل مركز �أبوظبي لالأنظمة �لإلكرتونية و�ملعلومات 
�مل�ساركة  �حلكومية  �لأع��م��ال  و�إد�رة  ق��ي��ادة  م�سوؤولية 
برنامج  �إح��ت��ف��اء  م��ع  تتز�من  �ل��ت��ي  �مل��وؤمت��ر  فعاليات  يف 
“�لبيانات �ملكانية لإمارة �أبوظبي” �مل�سوؤول عن ت�سهيل 
�جلهات  ب��ني  �جليومكانية  �ل��ب��ي��ان��ات  وت��ب��ادل  م�ساركة 
�لعا�سرة  �حلكومية �سمن خمتلف �لقطاعات بالذكرى 
مل�ستخدمي  �لعاملي  �مل��وؤمت��ر  يعترب  حيث  تاأ�سي�سه  على 
�إزري 2017 �لذي ��ستقطب �أكر من 15 �لف خمت�س 
وم�سارك من 130 دولة فر�سة مثالية لتبادل �خلرب�ت 
وعر�س �إجناز�ت و��سرت�تيجيات �لربنامج ودوره �لبارز 

يف دعم عملية �لتحول �لرقمي يف �لإمارة.
�للكرتونية  لالأنظمة  �أبوظبي  مركز  م��ن  ك��ل  وت�سلم 
�لعمر�ين  للتخطيط  �أب��وظ��ب��ي  وجم��ل�����س  و�مل��ع��ل��وم��ات 
وق�سم �جلغر�فيا و�لتخطيط �حل�سري يف كلية �لعلوم 
�لإن�سانية و�لجتماعية �لتابع جلامعة �لإمار�ت جو�ئز 
ب�”  �ملعروفة  �جليومكانية  للتطبيقات  �ملتميز  �لإجن��از 
�جلغر�فية”  �ملعلومات  نظم  جم��ال  يف  �لتميز  ج��و�ئ��ز 
منحها  على  �إزري  �سركة  حت��ر���س  دوري���ة  ج��ائ��زة  وه��ي 
�ختيار  ي��ت��م  ح��ي��ث  �مل��ت��م��ي��زة  �جليومكانية  للتطبيقات 
�لتطبيقات  م���ن  �ل��ع��دي��د  ب���ني  م���ن  ���س��ن��وي��ا  �ل��ف��ائ��زي��ن 

�لتي  �لأوىل  �مل��رة  وتعد  �ل��ع��امل،  م�ستوى  على  �ملر�سحة 
حت�سل عليها حكومة �أبوظبي على ثالثة جو�ئز يف هذ� 

�لت�سنيف �ملرموق.
مركز  ع��ام  مدير  �ملن�سوري،  لح��ج  ر����س��د  �سعادة  وق��ال 
�جلو�ئز  �أن  و�ملعلومات  �لإلكرتونية  لالأنظمة  �أبوظبي 
�لعاملي  �ملوؤمتر  يف  �أبوظبي  حكومة  عليها  ح�سلت  �لتي 
مل�ستخدمي �إزري 2017 تعك�س م�ستويات تطور �لإمارة 
�ملعلومات �جلغر�فية..  نظم  �لعاملي يف جمال  وموقعها 
ونعترب تقديرنا وتقدير �سركائنا �لإ�سرت�تيجيني تثمينا 
جلهود حكومة �أبوظبي �مل�ستمرة يف ريادة وتطوير نظم 
�لرقمي  للتحول  �أ�سا�سي  كعن�سر  �جلغر�فية  �ملعلومات 
للخدمات �حلكومية و�لإرتقاء بها بال�سكل �لذي يخدم 

م�سالح �مل�ستخدمني ويري جتربتهم �لإلكرتونية.
و�أ�ساف “ نفتخر با�ست�سافة طالب من جامعة �لإمار�ت 

�لتي ح�سلو�  �ملرموقة  باجلائزة  ون�سيد  �ملوؤمتر  يف هذ� 
عليها حيث نعترب هذ� �لتقدير �لهام دليال و��سحا على 
مدى تطور �لتعليم و�جلانب �لأكادمیي يف جمال نظم 
�ملعلومات �جلغر�فية يف �إمارة �أبوظبي.. وتعد �جلامعة 
�لتميز  جائزة  ��ستلمت  �لتي  �لأوىل  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سة 

للتطبيقات �جليومكانية يف دولة �لإمار�ت.” 
�ملوؤمتر  يف  �ل��ع��ام  ه���ذ�  م�ساركتنا  �ن  �مل��ن�����س��وري  وت��اب��ع 
�لعاملي مل�ستخدمي �إزري 2017 �تاحت فر�سة �لطالع 
نظم  جم��ال  يف  و�لبتكار�ت  �لتكنولوجيات  �أح��دث  على 
�ل�سرت�تيجية  �لأه���د�ف  لتعزيز  �جلغر�فية  �ملعلومات 
تاأ�سي�س  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �أب��وظ��ب��ي  حلكومة 
ر�ئ��دة قائمة على �لبتكار و�لإب��د�ع من  حكومة رقمية 
�أج���ل خ��دم��ة ك��اف��ة �أط��ي��اف �مل��ج��ت��م��ع، م��دع��وم��ة باأ�س�س 
�لبتكار �جليومكاين لفتا �ىل �ن برنامج �لبنية �لتحتية 

�لإجناز�ت  من  �سل�سلة  حقق  باأبوظبي  �ملكانية  للبيانات 
�ملحورية ولعب دور� هاما يف رفع و�سقل معايري �لأد�ء 
حلكومة �أبوظبي حيث �ساهم تبني �لتقنيات �جلغر�فية 
�لعا�سمة  يف  �خل��دم��ات  مب�ستوى  �لرت��ق��اء  يف  �ملتطورة 

�لإمار�تية.
و�ملتمثلة  �لإل���ك���رتون���ي���ة  �أب���وظ���ب���ي  ح��ك��وم��ة  وح�����س��ل��ت 
“جائزة  �أبوظبي على  �ملكانية لإمارة  �لبيانات  مبجتمع 
وتعد  �جلغر�فية”  �ملعلومات  نظم  يف  �لرقمي  �لتحول 
موؤمتر  يف  تقدم  �لتي  نوعها  م��ن  �لأوىل  �جل��ائ��زة  ه��ذه 

�زري على �مل�ستوى �لدويل.
�لإلكرتونية  لالأنظمة  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  تقدير  مت  كما 
للخدمات  �مل��ي��د�ين  �مل�سح  تطبيقات  حل��زم  و�مل��ع��ل��وم��ات 
SLAMS و�ملتكون من تطبيق �مل�سح �مليد�ين للخدمات 
مل�سروع  �ملوقع  بيانات  مع  بالتكامل  �لتجارية  و�لرخ�س 
�ملالحي  و�ل��ت��وج��ي��ه  �مل��ن��اط��ق  وتطبيق حت��دي��د  ع��ن��و�ين 
ودقة  ج��ودة  و�د�رة  �ملجمعة  �لبيانات  معاجلة  وتطبيق 
�لبيانات و�سا�سة مر�قبة �لأد�ء ومتابعة �لإجناز و�لو�سع 
�لإلكرتونية  �لتطبيقات  هذه  من  ��ستفاد  وقد  �لر�هن 
كال من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية وموؤ�س�سة ز�يد �لعليا 

للرعاية �لن�سانية وذوى �لحتياجات �خلا�سة.
من جانبه قال جاك دينجرموند موؤ�س�س ورئي�س معهد 
برنامج  “ �ن   Esri “ �ل���دويل  �لبيئية  �لنظم  بحوث 
لإمارة �أبوظبي يعد مثال ر�ئعا على  �ملكانية  “�لبيانات 
تقدمي  عملية  لتحويل  �جل��غ��ر�ف��ي��ة  �ل��ب��ي��ان��ات  توظيف 
ون�سر  تقدمي  بت�سهيل  �لربنامج  يقوم  حيث  �خل��دم��ات 
�لبيانات عرب �لإنرتنت وبطريقة مرئية ليتمكن �جلميع 
�لأمثل..  بال�سورة  �لبيانات  ه��ذه  و��ستخد�م  فهم  م��ن 
وهذ� �أمر �أ�سا�سي للجهات �لر�سمية و�مل�ستخدمني �لذين 

يتخذون �لقر�ر�ت يف عامل مت�سل ومرت�بط.

مهرجان »بياف 2017 « یكرم �سفري الدولة يف بريوت
•• بريوت-وام:

كرمت �إد�رة مهرجان بريوت �لدويل “ بياف 2017 “ يف دورته �لثامنة �سعادة 
حمد �سعيد �سلطان �ل�سام�سي �سفري �لدولة لدى �جلمهورية �للبنانية .. وذلك 
خالل �حلفل �لذي �أقيم بالعا�سمة �للبنانية بريوت حتت رعاية وح�سور �سعد 
�ل�سيا�سية  �ل�سخ�سيات  من  عدد  و�سهده  �للبنانية  �حلكومة  رئي�س  �حلريري 
و�لجتماعية و�لفنية و�لإعالمية. وكان �ل�سفري �ل�سام�سي من �أول �ملكرمني 
يف �ملهرجان - �ملهدى �إىل روح رئي�س �حلكومة �ل�سابق �ل�سهيد رفيق �حلريري 
معلوف  جوزيف  �لنائب  له  �سلمها  �لتي  و�لإب���د�ع  �لتميز  جائزة  ن��ال  حيث   -
و�لإع��الم��ي��ة رم��زة ع�ساف تقدير� ل��دور دول��ة �لإم����ار�ت �لإن�����س��اين و�خلريي 
فعاليات  وخ���الل  �ل�سعد.  خمتلف  على  �ل�سفري  جل��ه��ود  وت��ك��رمی��ا  لبنان  يف 
�لتكرمي .. �ساهد �حل�سور فيلما وثائقيا ��ستعر�س �أن�سطة �ل�سفري �لإن�سانية 
�إجن��از�ت دولة �لإم��ار�ت يف لبنان ومنها  و�ل�سيا�سية و�لجتماعية و��ستعر�س 
�أكر من  �آل نهيان يف �سبعا و�فتتاح  ز�يد  �ل�سيخ خليفة بن  متويل م�ست�سفى 
32 م�سروعا �إمنائيا يف عدد من قرى عكار و�ملنية �ل�سنية و�فتتاح �لقن�سلية 
�لإمار�تية و�سط بريوت .. �إ�سافة �إىل �مل�ساعد�ت �لإن�سانية �ملو�سمية و�لد�ئمة 
�لتي  �للبنانيني  و�ملت�سررين  �لفل�سطينيني  و�لالجئني  �ل�سوريني  للنازحني 

قدمت عرب ملحقية �ل�سوؤون �لإن�سانية و�لتنموية �لتابعة لل�سفارة.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ست�سفى �ملفرق                     5823100
 م�ست�سفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�سيخ خليفة �لطبية      6103535 

العني
م�ست�سفى تو�م                         7677444
م�ست�سفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�ست�سفى ر��سد                       3371111
م�ست�سفى دبى                          2714444
م�ست�سفى �لرب�حة                   2710000
م�ست�سفى �ملكتوم                     2221211         
م�ست�سفى �لمل                      3444010
م�ست�سفى �لو�سل                    2193000

ال�سارقة 
م�ست�سفى �لقا�سمى                 5386444
م�ست�سفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�ست�سفى �م �لقيوين                7656888
را�ش اخليمة 

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

الفجرية
م�ست�سفى �لفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�ست�سفى �لأهلى مرد�س         6262666
م�ست�سفى �لنور                       6139111
�مل�ست�سفى �لمار�تى �لفرن�سى 6265722

 دبى
م�ست�سفى ولكري                      2829900
�مل�ست�سفى �لأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�ست�سفى �لدولية  �خلا�سة 2212484

ال�سارقة 
م�ست�سفى �لزهر�ء �خلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
�مل�ست�سفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�ست�سفى �مللكى                       5452222

العني
م�ست�سفى �لو�حة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�سيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�سيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�سيدلية �لأهلية �ملركزية     6269545
�سيدلية رمیا                          6744214
�سيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�سيدلية م�سفح                      5546674
�سيدلية د�ر �ل�سفاء                 6411299
�سيدلية �بن �سينا -  �لد�نا بالز�  6669240

عجمان
�سيدلية عجمان                     7446031 
�سيدلية مكة                           7446343 
�سيدلية �ملدينة                       7468424
�سيدلية �لمار�ت                    7474900
�سيدلية �لأم                           7429006

دبى 
�سيدلية �ملدينة                       2240566 
�سيدلية �جلامعة                    3967335 
�سيدلية �لأحتاد                      3935619

�سيدلية �بن �سينا -  بر دبى   3556909 
�سيدلية جر�ند بن �سينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�سيدلية �لعني                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية �ل�سالم �جلديدة       7543887

ال�سارقة
�سيدلية م�سافى                      5732221 
�سيدلية حمد                          5582800
�سيدلية مكة                           5656994 
�سيدلية �لر�زى                      5565262 
�سيدلية نادين                        5733311 
�سيدلية �بن  �سينا �لكورني�س  5726885 
�سيدلية �ل�سارقة                    5623850 

ام القوين
�سيدلية �حلرم                       7660292

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

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

�سلطان القا�سمي ی�سدر مر�سوما اأمريیا برتقية 248 من �سباط و�سباط �سف واأفراد �سرطة ال�سارقة
•• ال�شارقة-وام:

�لقا�سمي  حممد  بن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أ�سدر 
�أمرييا برتقية  �ل�سارقة �م�س مر�سوما  ع�سو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
248 من �سباط و�سباط �سف و�أفر�د �سرطة �ل�سارقة من �ملو�طنني 
�لعاملني على �ملالك �ملحلي ب�سرطة �ل�سارقة.. من بينهم 2 من رتبة 
مقدم �إىل رتبة عقيد و57 من رتبة ر�ئد �إىل رتبة مقدم و22 من 
رتبة نقيب �إىل رتبة ر�ئد و34 من رتبة مالزم �أول �إىل رتبة نقيب 
95 من  بالإ�سافة �ىل  �أول  م��الزم  رتبة  �إىل  رتبة م��الزم  و38 من 

�سف �ل�سباط و�لفر�د �ىل �لرتب �لتي تلي رتبهم �حلالية .

ورفع �لعميد �سيف �لزري �ل�سام�سي قائد عام �سرطة �ل�سارقة �أ�سمى 
�ل�سارقة  �ل�سمو حاكم  و�لعرفان �ىل �ساحب  و�لتقدير  �ل�سكر  �آي��ات 
على مكرمته �ل�سخية و�لتي تاأتي يف �إطار دعم �سموه �مل�ستمر ل�سرطة 
�ل�سارقة وم�ساندته جلهودها يف تعزيز �لأمن و�ل�ستقر�ر و�نطالقا 
ب�سرطة  �لعاملني  لأبنائه  �لكرمي  �لعي�س  توفري  على  حر�سه  من 
�ل�سارقة و�أف��ر�د ��سرهم ما يدفع بهم �ىل م�ساعفة جهودهم وبذل 
و�لزدهار  و�لتقدم  و�لبناء  �لتطور  مل�سرية  دعما  و�لنفي�س  �لغايل 
خا�سة  �سورة  �ل�سارقة  و�إم���ارة  عامه  ب�سورة  �ل��دول��ة  ت�سهده  �ل��ذي 
�لرتقاء  �ىل  و�سعيها  �ل��ر���س��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا  وت��ط��ل��ع��ات  ج��ه��ود  بف�سل 

بالوطن و�لنهو�س به يف �ملجالت و�مليادين كافة.

�سرطة دبي تبحث تعزیز التعاون 
مع القن�سلية الهولندیة

•• دبي -وام:

�لتقى �سعادة �للو�ء عبد�هلل خليفة �ملري �لقائد �لعام ل�سرطة دبي �م�س �ل�سيد 
هيني دو فالك �سابط �لرتباط �ل�سرطي �لهولندي و�سا�سا دند�سي م�ساعدة 
�لقائم بالأعمال بقن�سلية هولند� يف دبي. وجرى خالل �للقاء - �لذي ح�سره 
�إد�رة �ملطلوبني يف �لإد�رة �لعامة  �لعقيد �سعيد عبد�هلل �لقمزي نائب مدير 
ق�سم  رئي�س  �ل�سويدي  ه��الل  ط��ارق  و�مل��ق��دم  �جلنائية  و�ملباحث  للتحريات 
�ل�سوؤون �لدبلوما�سية - بحث �سبل تعزيز �لتعاون و�لتن�سيق بني �سرطة دبي 

و�لقن�سلية �لهولندية ومناق�سة �ملو��سيع ذ�ت �لهتمام �مل�سرتك.

�سعود القا�سمي ی�سدر مر�سوما بتعيني حممد م�سبح 
النعيمي رئي�سا ملجل�س اإدارة غرفة راأ�س اخليمة

•• راأ�ص اخليمة-وام:

�أ�سدر �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �سعود بن �سقر �لقا�سمي ع�سو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم ر�أ�س �خليمة مر�سوما �أمرييا بتعيني رئي�س جمل�س �إد�رة لغرفة جتارة 
و�سناعة ر�أ�س �خليمة. ون�س �ملر�سوم رقم 14 ل�سنة 2017 يف مادته �لأوىل 
غرفة  �د�رة  ملجل�س  رئي�سا  �لنعيمي  م�سبح  علي  حممد  �سعادة  تعيني  على 
2017 بدل عن  4 يوليو  جتارة و�سناعة ر�أ�س �خليمة �عتبار� من تاريخ 
رئي�س �ملجل�س �مل�ستقيل . وبح�سب �ملر�سوم تبقى باقي مو�د �ملر�سوم �لمريي 
�ن ي�سرى  �و تعديل على  �سارية كما هي دون تغيري   2016 ل�سنة   3 رقم 

مفعول هذ� �ملر�سوم �عتبار� من تاريخه وين�سر يف �جلريدة �لر�سمية.

�سيف بن زاید ی�ستقبل مدیر مكتب مكافحة الحتيال بالحتاد الأوروبي
•• اأبوظبي -وام:

�لتقى �لفريق �سمو �ل�سيخ �سيف بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
مكتبه  يف  �لد�خلية  وزي���ر  �ل����وزر�ء 

�لد�خلية  وز�رة  ب����ني  �ل����ت����ع����اون 
�لإم���ار�ت���ي���ة و�مل��ك��ت��ب �لأوروب������ي يف 

�ملجالت ذ�ت �لهتمام �مل�سرتك.
�لد�خلية  وز�رة  م��ن  �للقاء  ح�سر 
�لعميد حمد عجالن �لعميمي مدير 

�لأد�ء  وتطوير  �ل�سرت�تيجية  عام 
بالوز�رة وعدد من �ل�سباط. ر�فق 
مكون من  وف��د  �لأوروب���ي  �مل�سوؤول 
فوندي  باتري�سيو  �ل�سفري  �سعادة 
رئي�س بعثة �لحتاد �لأوروب��ي لدى 

كي�سلر  ي���وف���اين  �م�������س  ب�����ال�����وز�رة 
�ملدير �لعام ملكتب �لحتاد �لأوروبي 
 ”OLAF“ �لح��ت��ي��ال  مل��ك��اف��ح��ة 

و�لوفد �ملر�فق.
�أوج�����ه  ب���ح���ث  �ل���ل���ق���اء  ومت خ�����الل 

رئي�س  �خل�������س���ر  ر������س����د  �ل���دك���ت���ور 
�ملجل�س �لقانوين بالوز�رة و�لعميد 
عام  مدير  �ل�سام�سي  ر��سد  حممد 
�لدكتور  و�ل��ع��ق��ي��د  �ل�����وز�رة  ���س��وؤون 
مدير  �ل�سعيبي  ���س��ل��ط��ان  ف��ي�����س��ل  

عام �ل�سرطة �جلنائية �لحتادية يف 
بن  و�لعميد حممد حميد  �ل��وز�رة 
دملوج �لظاهري �لأمني �لعام ملكتب 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  �سمو 
و�لعميد  ب��الإن��اب��ة  �لد�خلية  وزي���ر 

مدير  بيانت�سي  و�إرن�����س��ت��و  �ل��دول��ة 
بولفان  ب��رن��ارد  وج���ان  �لتحقيقات 
و�لدكتور  �ل�سيا�سي  �لق�سم  رئي�س 
ولفغانغ بنزيا�س �مل�ست�سار �لتجاري 

لبعثة �لحتاد �لأوروبي.

قائد عام �سرطة عجمان یتفقد �سري العمل يف ق�سم التفتي�س والإبطال

اختتمت م�سابقة حتفيظ القراآن الكرمي

بلدیة مدینة اأبوظبي تكرم 67 طالبًا وطالبة يف الوثبة وبني یا�س

•• عجمان- وام:

�سرطة  ع��ام  قائد  �لنعيمي  �هلل  عبد  ب��ن  �سلطان  �ل�سيخ  �ل��ل��و�ء  �سعادة  ق��ام 
�لعميد  ير�فقه  عجمان  ب�سرطة  و�لإب��ط��ال  �لتفتي�س  ق�سم  بزيارة  عجمان 
�لدكتور حميد �ملهريي مدير مديرية �لأ�سلحة و�ملتفجر�ت بوز�رة �لد�خلية 
�لد�خلية  ب���وز�رة  و�لإب��ط��ال  �لتفتي�س  �إد�رة  مدير  �لكندي  ر��سد  و�لعقيد 
ر�أ�س  ب�سرطة  و�لإب��ط��ال  �لتفتي�س  �إد�رة  مدير  �لزعابي  �سلطان  و�لعقيد 
�خليمة وذلك يف �إطار حتقيق هدف وز�رة �لد�خلية �ل�سرت�تيجي �لر�مي 

�إىل تعزيز �لأمن و�لأمان و�ل�سالمة و�حلماية �ملدنية. 

و�طلع �سعادة قائد عام �سرطة عجمان و�لوفد �ملر�فق على �أحدث �لتقنيات 
باأف�سل  و�مل����زودة  �حل��دي��ث��ة  و�لآل���ي���ات  و�لإب���ط���ال  �لتفتي�س  يف  �مل�ستخدمة 
�لأمني يف  �لعمل  �أن تدعم وتعزز جودة  �ساأنها  �لتي من  و�ملعد�ت  �لتقنيات 
�أ�ساليب  �لبارز يف  و�لتميز  بالتقدم  زيارته  �سعادته يف ختام  و�أ�ساد  �لإم��ارة. 
�ملنظمة و�ملطبقة  �لتفتي�س و�لإبطال و�لإج��ر�ء�ت  �لعمل �حلديثة يف ق�سم 
ل�سمان  �ملبذولة  و�جلهود  �لعاملية  ومو��سفات �جلودة  �لتميز  وفق معايري 
�لدقة و�لكفاءة يف �لتعامل مع �أخطار �ملتفجر�ت و�لأج�سام �مل�سبوهة وتاأمني 
�لحتياجات من �لأ�سلحة و�حلماية من خماطرها ل�سمان �سالمة �جلمهور 

من خطر �لألعاب و�لأ�سلحة �لنارية و�ملتفجر�ت باأنو�عها. 

•• اأبوظبي-الفجر:  

كّرمت بلدية مدينة �أبوظبي 67 طالباً وطالبة من عمر 5 �إىل 18 عاما، يف 
ختام م�سابقة نظمتها حلفظ �لقر�آن �لكرمي يف منطقتي �لوثبة وبني يا�س، 
بالتعاون مع �لهيئة �لعامة لل�سوؤون �لإ�سالمية و�لأوقاف، وذلك يف م�سجد 

مركز بلدية �لوثبة.
�ل�سوؤون  ل��د�ئ��رة  �ملجتمعية  �مل�سوؤولية  �إط���ار  �سمن  �مل��ب��ادر�ت  ه��ذه  وت��اأت��ي 
�لبلدية و�لنقل – بلدية مدينة �أبوظبي من حيث �مل�ساهمة يف تر�سيخ �لقيم 
تطوير  على  و�ل�سباب  �لأط��ف��ال  وحتفيز   ، �ملجتمع  �أف���ر�د  ل��دى  �لإيجابية 

مهار�تهم وثقافاتهم.
�لدينية  �أث��رت معارفهم  �لتي  �مل�سابقة  �لطالب عن م�ساركتهم يف  وحت��دث 
وجعلتهم من حفظة كتاب �هلل عز وجل، وكذلك ��ستفادتهم من �ملحا�سر�ت 
�ل��ت��وع��وي��ة خ���الل �مل�����س��اب��ق��ة �ل��ت��ي رك���زت ع��ل��ى �أن �ل���س��الم دي���ن �لو�سطية 

ن�سر  �لأم��ث��ل يف  �لنموذج  تعترب  �لم���ار�ت  دول��ة  و�أن  و�لت�سامح،  و�لع��ت��د�ل 
�ل�سالم و�لت�سامح يف �لعامل.

و�أك��د �لطالب عزمهم �ل�ستمر�ر على متابعة حفظ كتاب �هلل عز وجل، و 
�آيات �لقر�آن �لكرمي، و�أن يكونو�  �إليه  تفانيهم يف خدمة �ملجتمع كما دعت 

عن�سر�ً فعاًل يف بناء �لوطن و�سون مكت�سباته.
وخ����الل ح��ف��ل �خل���ت���ام، ق��دم��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �أب��وظ��ب��ي دروع�����اً تقديرية 
للمحفظني �لذين �ساركو� من �لهيئة �لعامة لل�سوؤون �ل�سالمية و�لأوقاف، 
وهم �أ�سامة �لقا�سي، و�بر�هيم �لهادي �لتز�ماً منها بتكرمي �أ�سحاب �لعطاء 
�لأو�ئل  �ل�ستة  �لبلدية  �أه��دت  كما  و�ملجتمع،  �ل�سرت�تيجيني  �ل�سركاء  من 
يف �مل�سابقة وبقية �مل�ساركني جو�ئز قيمة كتعبري عن تقديرها لهم حلفظ 
�مل�سابقات �نطالقا  ��ستمر�رها بتنظيم مثل هذه  و�أكدت  �لكرمي،  كتاب �هلل 
من حر�سها على غر�س �لقيم �لإيجابية ومعايري �خلري يف نفو�س �لأطفال 

منذ �ل�سغر، وتعريفهم بالقيم �لإ�سالمية �حلقيقية.  

حملة لتنظيف واإزالة الأ�سجار الع�سوائية بجزیرة دملا
•• اأبوظبي-وام:

ينظم مركز �إد�رة �لنفايات باأبوظبي “ تدوير “ بالتعاون 
و�إز�لة  لتنظيف  �ساملة  حملة  �لظفرة  منطقة  بلدية  مع 
على  وذل���ك ح��ف��اظ��اً  دمل��ا  �لع�سو�ئية يف ج��زي��رة  �لأ���س��ج��ار 
�ملظهر �لعام للمدينة من �لت�سوه وحماية �لبيئة و�ل�سحة 

�لعامة .
ويتم خالل �حلملة - �لتي �نطلقت يف 10 يوليو �جلاري 
�لع�سو�ئية  �لأ�سجار  �إز�ل��ة   - �لأربعاء  �ليوم  وت�ستمر حتى 
وتنظيف �ملناطق �ملزروعة ل�سمان �سالمتها من �لأخطار 
�لبيئية �لتي قد توؤثر على �ل�سحة �لعامة خا�سة �أن تلك 

�لأ�سجار میكن �أن توفر ماأوى للح�سر�ت و�لقو�ر�س.
وقال حم�سن �لعامري مدير فرع “ تدوير “ يف �لظفرة 
�إن هذه �حلملة تاأتي �سمن روؤية و��سرت�تيجية مركز �إد�رة 
�لبيئة  تركز على �حلفاظ على  و�لتي  باأبوظبي  �لنفايات 
�ل�سليمة  �لبيئية  و�ل�سلوكيات  �ملمار�سات  تبني  وت�سجيع 
مبا ينعك�س على بنية �ملجتمع وتطوره متا�سياً مع �لهدف 
�لبيئي خلطة �بوظبي ومن خالل تر�سيخ قيم �ل�ستد�مة 

عرب �لتن�سيق بني �لهيئات �حلكومية �ملختلفة.
�إد�رة  �لقبي�سي مدير  من جانبه قال بخيت حممد �سامل 
بلدية جزيرة  بالإنابة يف  و�لجتماعية  �لبيئية  �خلدمات 
دملا: ن�سعى من خالل �لتعاون مع تدوير �إىل �مل�ساهمة يف 
حتقيق بيئة نظيفة خالية من م�سوهات �لرمي �لع�سو�ئي 
مبختلف �أرجاء �إمارة �أبوظبي ما من �ساأنه �أن يعزز �جلهود 
�مل�سرتكة لالرتقاء باملظهر �جلمايل ملدينة �أبوظبي و�إز�لة 
�مل�سوهات منها بالإ�سافة �إىل �سعينا لتوعية �أفر�د �ملجتمع 

بالأ�سر�ر �لتي تخلفها هذه �مل�سوهات .

تزامنًا مع عام اخلري 

الأر�سيف الوطني ینظم حملة للتربع بالدم 
•• ابوظبي-الفجر:

تز�مناً مع عام �خلري نظم �لأر�سيف �لوطني مبقره 
»قطرة  �سعار  حت��ت  ب��ال��دم  للتربع  حملة  �أب��وظ��ب��ي  يف 
�ل���دم تعني �حل��ي��اة مل��ن ي��ح��ت��اج �إل��ي��ه��ا« ب��ال��ت��ع��اون مع 
لقت  وق��د  �لطبية،  خليفة  ملدينة  �لتابع  �ل��دم  بنك 
�حلملة �إقباًل مميز�ً من �ملوظفني و�لإد�ريني، وتاأتي 
ه���ذه �حل��م��ل��ة �خل��ريي��ة و�لإن�����س��ان��ي��ة يف �إط����ار �لدعم 
�لأر�سيف  وح��ّث  �خل��ري.  عام  و�لإن�ساين يف  �لتطوعي 
موؤكد�ً  ب��ال��دم  �ل��ت��ربع  على  منت�سبيه  جميع  �لوطني 
�أن من �أعمال �خلري �أن يقوم �لأ�سّحاء بالتربع بالدم 

لإخ��و�ن��ه��م �مل��ر���س��ى ع��ن��د �حل��اج��ة، ف��ال ي��رتت��ب على 
ول  يحتاجها،  �لتي  �ل��دم  قطرة  عن  �لبحث  �ملري�س 
�سيما يف دولة �لإمار�ت �لتي يندفع �أبناوؤها بح�س ذ�تي 
نبيل  �إن�ساين  يتمتعون بح�ّس  نحو عمل �خلري، وهم 
يدفعهم للتربع بالدم، و�أ�ساد �لأر�سيف �لوطني بدور 
بنك �لدم وتعاونه حيث ي�سل �إىل �ملتربعني يف �أماكن 
عملهم وجتمعاتهم ت�سجيعاً لهم وتخفيفاً لأعبائهم.

للتربع  �لوطني  �لأر�سيف  حملة  �أن  بالذكر  �جلدير 
�لأر�سيف  ق��دم  وق��د  كبري،  باإقبال  حظيت  ق��د  ب��ال��دم 
�لوطني �لت�سهيالت �لالزمة �لتي �سجعت �ملتربعني، 

وي�ّسرت مهمة فريق بنك �لدم.
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س مولدوفا ی�ستقبل عبداهلل بن زاید

•• كي�شيناو-وام: 

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�سيخ  �سمو  �أم�س  مولدوفا  جمهورية  رئي�س  دودون  �إيجور  �لرئي�س  فخامة  ��ستقبل 
�لتي  �لر�سمية  �لزيارة  �إط��ار  وذل��ك يف  كي�سيناو  �لعا�سمة  له يف  �ملر�فق  و�لوفد  �ل��دويل  و�لتعاون  وزي��ر �خلارجية 
يقوم بها �سموه �إىل جمهورية مولدوفا. ورحب فخامته ب�سمو �ل�سيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان و�لوفد �ملر�فق له 
�ل�سيا�سية و�لقت�سادية  �لثنائية مع دولة �لإم��ار�ت يف �ملجالت  �أو��سر عالقاتها  موؤكد� حر�س بالده على تعزيز 
�لتي  �ملتميزة  للمكانة  نظر�  خا�سا  �إهتماما  �لإم��ار�ت  دول��ة  مولدوفا  حكومة  تويل  حيث  و�لثقافية  و�لجتماعية 
و�سلت �إليها �لدولة. وجرى خالل �للقاء ��ستعر��س �أهم �لعالقات �لقائمة بني دولة �لإمار�ت وجمهورية مولدوفا 

و�ل�سبل �لكفيلة بدعمها وتنميتها �إ�سافة �إىل بحث عدد من �لق�سايا �لإقليمية و�لدولية ذ�ت �لهتمام �مل�سرتك.
كما رحب فخامته مبخرجات زيارة �سموه �إىل مولدوفا ..م�سري� �إىل �أهمية ��ستمر�ر تبادل �لزيار�ت رفيعة �مل�ستوى 
 .. �لإم��ار�ت  �إيجور دودون �سعي بالده لالإرتقاء مب�ستوى عالقاتها مع دولة  و�أكد فخامة �لرئي�س  �لبلدين.  بني 

م�سيد� مب�سرية �لتطور و�لنماء �لتي ت�سهدها دولة �لإمار�ت يف جميع �ملجالت.

عبداهلل بن زاید یلتقي رئي�س برملان ورئي�س وزراء مولدوفا
•• كي�شيناو-وام: 

�لتقى �سمو �ل�سيخ عبد�هلل بن ز�يد 
�آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون 
�لدويل �أم�س �لأول معايل �أندريان 
مولدوفا  ب���رمل���ان  رئ��ي�����س  ك���ان���دو 
ومعايل بافل فيليب رئي�س جمل�س 

�لوزر�ء.
ج��رى خ��الل �ل��ل��ق��اء - �ل���ذي عقد 
�لر�سمية  ���س��م��وه  زي�����ارة  �إط�����ار  يف 
تعزيز  �سبل  بحث   - مولدوفا  �إىل 
�لبلدين  ب���ني  �ل���ت���ع���اون  ع���الق���ات 
�مل�سرتك  �لهتمام  ذ�ت  و�لق�سايا 
ف�������س���اًل ع�����ن ت���ع���زي���ز �ل���ع���الق���ات 
�لثنائية من خالل تبادل �لزيار�ت 

بني �لبلدين.
وت��ب��ادل �جل��ان��ب��ان وج��ه��ات �لنظر 

�آل ن��ه��ي��ان ح��ر���س دول���ة �لإم����ار�ت 
مع  �مل�سرتك  �لتعاون  تعزيز  على 
جمهورية مولدوفا يف كافة �ملجالت 
و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية  ل�سيما 
و�لثقافية  و�لتعليمية  و�لتجارية 
و�ل���ربمل���ان���ي���ة مب���ا ي�����س��ه��م يف خري 
�ل�سديقني  �ل�����س��ع��ب��ني  وم�����س��ل��ح��ة 
�إىل  �لثنائية  ب��ال��ع��الق��ات  و�ل��دف��ع 

�آفاق �أرحب وجمالت �أو�سع.
كما �أكد �سموه على �أهمية مكافحة 

�لإرهاب و�لتطرف بكافة �أ�سكاله.
من جانبهما رحب معايل �أندريان 
مولدوفا  ب���رمل���ان  رئ��ي�����س  ك���ان���دو 
ومعايل بافل فيليب رئي�س �لوزر�ء 
بزيارة �سمو �ل�سيخ عبد�هلل بن ز�يد 
�آل نهيان ..و�أكد� حر�س مولدوفا 
مع  �مل�سرتك  �لتعاون  تعزيز  على 

بحث  �إىل  ب���الإ����س���اف���ة  و�ل��������دويل 
�لهتمام  ذ�ت  �لق�سايا  م��ن  ع���دد 

و�لتطور�ت  �مل�ستجد�ت  �آخ��ر  حول 
�لإقليمي  �مل�ستويني  على  �لر�هنة 

�مل�سرتك.
و�أكد �سمو �ل�سيخ عبد�هلل بن ز�يد 

�لإقليمي و�لدويل.
وقام �سموه عقب �للقاء بجولة يف 
�أرجاء مبنى �لربملان برفقة رئي�س 

�لربملان ورئي�س وزر�ء مولدوفا.

دولة �لإمار�ت يف �ستى �ملجالت.
�حل�سارية  بالنه�سة  �أ����س���اد�  ك��م��ا 
و�ملكانة �لر�ئدة �لتي حتتلها دولة 
�ل�سعيدين  على  حاليا  �لإم����ار�ت 

�إىل  �جلولة  خالل  �سموه  و��ستمع 
�سرح من قبل رئي�س �لربملان.

كما تخللت �جلولة زيارة �إىل مقر 
�نعقاد جل�سات �لربملان �ملولدويف.

عبداهلل بن زاید یلتقي نائب رئي�س الوزراء وزیر خارجية مولدوفا

�سرطة راأ�س اخليمة تكرم الفائزین بجائزة القائد يف دورتها الرابعة 

»باعتباره اأحد متطلبات رخ�سة املعّلم يف الدولة«

منح كاملة ملواطني دولة الإمارات لدرا�سة دبلوم الدرا�سات العليا يف الرتبية

•• كي�شيناو-وام:

بن  ع��ب��د�هلل  �ل�سيخ  �سمو  �لتقى 
�خلارجية  وزي���ر  نهيان  �آل  ز�ي���د 
�أم�������س �لأول  �ل�����دويل  و�ل���ت���ع���اون 
معايل �أندريه غالبور نائب رئي�س 

�لوزر�ء وزير خارجية مولدوفا.
�ل��ذي عقد  جرى خالل �للقاء - 
�لر�سمية  ���س��م��وه  زي����ارة  �إط����ار  يف 
�إىل مولدوفا - بحث �سبل تعزيز 
بني  �مل�سرتكة  �لثنائية  �لعالقات 

دولة �لإمار�ت ومولدوفا.
كما تبادل �جلانبان وجهات �لنظر 
حول �آخر �مل�ستجد�ت و�لتطور�ت 
�لر�هنة على �مل�ستويني �لإقليمي 
بحث  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  و�ل������دويل 

ز�يد �آل نهيان “ �أن �لقر�ر �لذي 
�تخذته حكومة مولدوفا موؤخر� 
ب��اإع��ف��اء مو�طني دول��ة �لإم���ار�ت 
�مل�سبقة  �ل��دخ��ول  �ل��ت��اأ���س��رية  م��ن 
ي��ع��د ح��اف��ز� ل��ل��ت��ق��دم يف جمالت 
�لتعاون �لثنائي بني �لبلدين ذ�ت 
�لهتمام �مل�سرتك ل�سيما عندما 
يتعلق �لأمر بالعالقة بني �سعبي 

�لبلدين” .
�إىل  ع��ن تطلعه  ���س��م��وه  م��ع��رب��ا   .
معر�س  يف  م���ول���دوف���ا  م�����س��ارك��ة 

�إك�سبو دبي 2020.
�أندريه  م��ع��ايل  ق���ال  م��ن ج��ان��ب��ه 
غالبور نائب رئي�س �لوزر�ء وزير 
�لجتماع  �إن  م��ول��دوف��ا  خارجية 
مع �سمو �ل�سيخ عبد�هلل بن ز�يد 

وزي���ر خ��ارج��ي��ة م��ول��دوف��ا بزيارة 
�آل  ز�ي��د  �ل�سيخ عبد�هلل بن  �سمو 
نهيان ..موؤكد�ً حر�س بالده على 
تعزيز �لتعاون �مل�سرتك مع دولة 

�لإمار�ت يف �ستى �ملجالت.
�سموه  وق��ع  �للقاء  هام�س  وعلى 
�ل����وزر�ء وزير  رئي�س  م��ع��ايل  م��ع 
�تفاقيتي  خارجية مولدوفا على 
�ل�سريبي  �لزدو�ج  جت����ن����ب 
�ل�ستثمار بني  وت�سجيع  وحماية 

�لبلدين.
بن  ع��ب��د�هلل  �ل�سيخ  �سمو  وع��ق��د 
�سحفيا  م��وؤمت��ر�  نهيان  �آل  ز�ي��د 
م�������س���رتك���اً م����ع م���ع���ايل �أن����دري����ه 
غالبور توجه خالله بال�سكر �إىل 
معايل نائب رئي�س �ل��وزر�ء وزير 

�لهتمام  ذ�ت  �لق�سايا  من  ع��دد 
�مل�سرتك.

و�أك�����د ���س��م��و �ل�����س��ي��خ ع���ب���د�هلل بن 
�خلارجية  وزي���ر  نهيان  �آل  ز�ي���د 
�أهمية  ع��ل��ى  �ل�����دويل  و�ل���ت���ع���اون 
م���و�����س���ل���ة ت���ط���وي���ر �ل���ع���الق���ات 
�ل��ت��ي جتمع ب��ني دول���ة �لإم����ار�ت 
على  و�حل������ر�������س  وم������ول������دوف������ا 
�مل����ج����الت  ك����اف����ة  ت����ع����زي����زه����ا يف 
و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية  خا�سة 
و�لجتماعية مبا يخدم م�سلحة 
بعجلة  وي��دف��ع  �ل��ب��ل��دي��ن  �سعبي 
�آفاق  �إىل  �لتعاون �لثنائي بينهما 

�أرحب.
�أندريه  م��ع��ايل  رح��ب  جانبه  م��ن 
غ���ال���ب���ور ن���ائ���ب رئ��ي�����س �ل������وزر�ء 

خارجية مولدوفا على �ملناق�سات 
�ملثمرة و�لبناءة.

�ليوم عن  �سموه : حتدثنا  وق��ال 
�لثنائية  ل��ع��الق��ات��ن��ا  �أب���ع���اد  ع���دة 
م�ستوى  دف������ع  می��ك��ن��ن��ا  وك����ي����ف 
و�مل�سي  �لبلدين  ب��ني  �ل��ع��الق��ات 
كما  �أع����م����ق  ت����ع����اون  �إىل  ق���دم���ا 
تناولنا عدد� من �لق�سايا �لهامة 

على �ل�ساحة �لدولية .
و�أ�������س������اد ����س���م���وه ب���الت���ف���اق���ي���ات 
�لتوقيع  مت  �ل��ت��ي  �لق��ت�����س��ادي��ة 
�إىل  �حلالية  زيارته  عليها خالل 
بزيادة  �ست�سهم  و�ل��ت��ي  مولدوفا 
ح���ج���م �ل���ت���ب���ادل �ل���ت���ج���اري بني 

�لبلدين و�ستحفز �ل�ستثمار�ت.
و�أك�����د ���س��م��و �ل�����س��ي��خ ع���ب���د�هلل بن 

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

ع���ب���د �هلل بن  ع���ل���ي  �ل�����ل�����و�ء  �أك������د 
�سرطة  ع��ام  قائد  �لنعيمي  ع��ل��و�ن 
�لد�خلية،  وز�رة  �أن  �خليمة،  ر�أ���س 
و�ل���ق���ي���ادة �ل��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة ر�أ����س 
تكرمي  ع���ل���ى  �خل���ي���م���ة، حت���ر����س 
�مل�����س��ارك��ني يف ف��ئ��ات ج��ائ��زة وزير 
�إىل تعزيز  �لد�خلية للتميز، �سعياً 
و�لتميز،  �جل�����ودة  ث��ق��اف��ة  ون�����س��ر 
�ملتميزين  �مل�ساركني  ُنكّرم  و�ليوم 
جائزة  �سمن  �لعام  �لقائد  فئة  يف 
دورتها  يف  للتميز  �لد�خلية  وزي��ر 
�ل��ر�ب��ع��ة، ت��ق��دي��ر�ً وع��رف��ان��اً لهم، 
�مل��ب��ذول��ة يف حت�سني  وجل��ه��وده��م 

وتطوير �لعمل �ل�سرطي. 

فريق  �لأمنية  �مل��روري��ة  �لظو�هر 
�ملرورية،  �لأم��ن��ي��ة  �ل��ظ��و�ه��ر  ح��ل 
متميز  عمل  ف��ري��ق  �ف�سل  ج��ائ��زة 
فريق عمل برنامج �لعني �ل�ساهرة 
�لإذ�عي، جائزة �أف�سل فريق بحث 
وحت���ّري ف��ري��ق �جل��ر�ئ��م �ملنظمة، 
�أف�سل مركز �سرطة �سامل  جائزة 
�ل�سامل،  �ل��رم�����س  ���س��رط��ة  م��رك��ز 
م����وظ����ف جديد  �أف�������س���ل  ج����ائ����زة 
ف��اط��م��ة خ��ل��ف��ان �مل���زروع���ي، جائزة 
�أف�سل موظف دوري��ة م�ساعد �ول 
جائزة  ���س��ك��ر،  �هلل  ع��ب��د  �إب���ر�ه���ي���م 
خلف  �ل�سّيد  �ملجتمعية  �خل��دم��ة 
�ل�سائق  ع��ن��رب، ج���ائ���زة  ب���ن  ���س��امل 
�ملثايل - خارجي �ل�سّيد ح�سن عبد 

�هلل ح�سن �ل�سدي�س.

�ملجال  ���س��اب��ط يف  �أف�����س��ل  م��ط��ر، 
�لنجار،  حم���م���د  ث���ائ���ر  �لإد�ري 
�لفني  �مل���ج���ال  ���س��اب��ط يف  �أف�����س��ل 
�ل��ت��ق��ن��ي �ل��ه��ن��د���س��ي �ل���ر�ئ���د فهد 
�سابط  �أف�������س���ل  �ل�������س���ني،  حم��م��د 
يف �مل��ج��ال �مل��ي��د�ين �ل��ر�ئ��د طارق 
�أف�����س��ل �سابط  �أح��م��د �ل�����س��ره��ان، 
يف �مل����ج����ال �ل��ت��خ�����س�����س��ي م����الزم 
�أف�سل  �ل��ط��ري،  ج���ّر�ح ج��م��ال  �ول 
����س���اب���ط ����س���ف و�ف��������ر�د م�����دين يف 
ر��سد  �أول  م�ساعد  �لإد�ري  �ملجال 
�أف�سل �سابط  �آل علي،  علي غامن 
�ملجال  يف  م�����دين  و�ف��������ر�د  ����س���ف 
�ملن�سوري،  جا�سم  فاطمة  �لإد�ري 
�أف�������س���ل ����س���ف ����س���اب���ط م�����دين يف 
�ول  م�ساعد  �لتخ�س�سي  �مل��ج��ال 

�ملكرمون:
ر�أ�س  �سرطة  ع��ام  قائد  ك��رم  حيث 
�خل��ي��م��ة، ب��ح�����س��ور �ل��ع��م��ي��د عبد 
نائب  �حل������دي������دي  خ���م���ي�������س  �هلل 
ق��ائ��د ع���ام ���س��رط��ة ر�أ�����س �خليمة، 
للتنمية  �لإم��ار�ت  جمعية  مب�سرح 
نخبة  �خليمة،  بر�أ�س  �لجتماعية 
�لفائزين  �ملتميزين  �ملوظفني  من 
�لعام، �سمن جائزة  �لقائد  يف فئة 
وزي�����ر �ل��د�خ��ل��ي��ة ل��ل��ت��م��ي��ز، وه���م: 
�لقيادي  �ملجال  يف  موظف  �ف�سل 
�مل�����ق�����دم حم����م����د ع����ب����د �ل���رح���م���ن 
�ملجال  يف  موظف  �أف�سل  �لأحمد، 
�لإ�سر�يف �ملالزم �أول �أحمد حممد 
�أف�سل مدير مركز خدمة  ها�سل، 
حممد  نا�سر  �لعميد  �ملتعاملني 

�أف�سل  �جل�����الف،  �ل��رح��م��ن  ع��ب��د 
�ملجال  يف  م�����دين  ����س���اب���ط  ����س���ف 
�مليد�ين م�ساعد �أول حممد �سعيد 
���س��ف �سابط  �أف�����س��ل  �خل�����س��اب��ي، 
�ملتعاملني  مدين يف جمال خدمة 
����س���امل  حم����م����د  �أول  م���������س����اع����د 
�مل��ه��ب��وب��ي، ج��ائ��زة �ل�����س��ائ��ق �ملثايل 
جائزة  �مل���غ���رب���ي،  ع��م��ر  �إب���ر�ه���ي���م 
�سيخة  �أول  م�ساعد  �مل��ث��ال��ي��ة  �لأم 
�ملجهول  �ملوظف  جائزة  �ملزروعي، 
�ملزروعي،  مطر  علي  �ول  م�ساعد 
للعمليات  م���اأم���ور  �أف�����س��ل  ج��ائ��زة 
�سالح  عدنان  �أول  م�ساعد  �ملتميز 
�ل�����س��ح��ي، ج���ائ���زة �ف�����س��ل موظف 
حممد  �أول  م�ساعد  مبتكر  مبدع 
���س��ع��ي��د �خل�������س���اب���ي، ج����ائ����زة حل 
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للتطوير  �لإم������ار�ت  ك��ل��ي��ة  �أع��ل��ن��ت 
��ستقبال  ����س��ت��م��ر�ر  ع��ن  �ل��رتب��وي 
�لأكادمیي  للعام  �لت�سجيل  طلبات 
درج����ة  ل��ن��ي��ل   2018/2017
�لرتبية  �لعليا يف  �لدر��سات  دبلوم 
ملو�طني  ك��ام��ل��ة  در����س��ي��ة  ك��م��ن��ح��ة 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�لدر��سات  دب��ل��وم  برنامج  ويتميز 
�لعليا يف �لرتبية باأنه يوفر خيار�ت 
�حلاليني  ل��ل��رتب��وي��ني  �إ����س���اف���ي���ة 
يف  م��ه��ار�ت��ه��م  وت��ط��وي��ر  لتح�سني 
لرخ�سة  وحت�����س��ريه��م  �ل��ت��دري�����س 
باملرونة  ي��ت�����س��م  �أن�����ه  ك��م��ا  �مل���ع���ّل���م، 
لأ�سحاب  �ل��ف��ر���س��ة  ي��وف��ر  ب��ح��ي��ث 
�ل���ت���خ�������س�������س���ات �ل����غ����ري ت���رب���وي���ة 

لالنخر�ط يف مهنة �لتعليم.
وي����اأت����ي ط�����رح ه�����ذ� �ل���ربن���ام���ج يف 
�ملعّلم  رخ�������س���ة  م��ت��ط��ل��ب��ات  �إط�������ار 
��سرت�تيجية  لدعم  �لكلية  وجهود 
�لتعليم،  ق����ط����اع  يف  �ل����ت����وط����ني 
�لرتبوي  �مل����ي����د�ن  �إث�������ر�ء  ب���ه���دف 
ليكونو�  متمّكنة،  �إمار�تية  بكو�در 
دفع  يف  �لأ����س���ا����س���ي���ني  �ل���د�ع���م���ني 
�مل�������س���رية �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة و�لرت����ق����اء 
مب�������س���ت���وى �ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل��������ذي لن 

ت��ط��وي��ر ق��ط��اع �ل��ت��ع��ل��ي��م ع��رب رفد 
و�لكو�در  بالقادة  �لرتبوي  �مليد�ن 
�ملعايري  �أف�������س���ل  وف����ق  �ل���رتب���وي���ة 
و�لرتبوية.  �لتعليمية  و�ملمار�سات 
للتطوير  �لإم��������ار�ت  ك��ل��ي��ة  وت���ع���د 
�لرتبوي كلية حكومية متخ�س�سة 
للتعليم  �أبوظبي  ملجل�س  �سريكة  و 
ت�ساهم يف �لتميز �لأكادمیي وت�سعى 
لرفد �مليد�ن �لرتبوي بكادر مهني 
موؤهل ي�ساهم يف �لرتقاء مب�ستوى 
�لتعليم يف �إمارة �أبوظبي من خالل 
�إعد�د وتطوير �لعاملني يف �مليد�ن 
�ملعايري  �أف�������س���ل  وف�����ق  �ل����رتب����وي 
و�لرتبوية  �لتعليمية  و�ملمار�سات 
لتخريج جيل و�عد متعلم ي�ساهم 
و�مل���ج���ت���م���ع.  �ل�����وط�����ن  يف خ����دم����ة 
تاأ�س�ست �لكلية عام 2007، وتوفر 
يف  ع��دي��دة  وم�����س��ار�ت  تخ�س�سات 
ب��ر�م��ج �ل��در����س��ات �ل��ع��ل��ي��ا، وتقدم 
�ملهني  للتطوير  �ملتخ�س�س  �لدعم 
�لأكادمیية  �ل��ب��ح��وث  م��ر�ك��ز  ع��رب 
مركز  ب���الإ����س���اف���ة  و�مل��ت��خ�����س�����س��ة 
�إىل  يهدف  �ل��ذي  �مل�ستمر  �لتعليم 
ع��ك�����س �مل�����س��ت��ج��د�ت �ل���رتب���وي���ة يف 
�لتنمية  حت��ق��ق  ت��دري��ب��ي��ة  ب���ر�م���ج 
على  للرتبويني  �مل�ستد�مة  �ملهنية 

�ختالف �أعمالهم.

ل��الإل��ت��ح��اق ب��ال��ربن��ام��ج م��ن خالل 
تقدمي طلب �للتحاق �للكرتوين 
للكلية،  �لل���ك���رتوين  �مل��وق��ع  ع��رب 
يكون  �أن  لالإلتحاق  �ملتقدم  وعلى 
�لبكالوريو�س  درج��ة  على  حا�ساًل 
من جامعة معرتف بها يف �لدولة 
مبعدل تر�كمي ل يقل عن 2.5 �أو 
ما يعادله، و�أن يكون حا�ساًل على 
�لأكادمیي مبعدل  �لأيلت�س  �سهادة 

ل يقل عن 6.0 �أو ما يعادله.  
وقال �لأ�ستاذ �لدكتور روبرت ميلن، 
للتطوير  �لإم�������ار�ت  ك��ل��ي��ة  م��دي��ر 
�لإم�������ار�ت  ل��ك��ل��ي��ة  �إن  �ل����رتب����وي: 

من  ن���خ���ب���ة  ب���ت���وف���ر  �إل  ي��ت��ح��ق��ق 
و�لقادرين  �لأك����ف����اء  �ل���رتب���وي���ني 
على بذل �جلهد و�لوقت من �أجل 

تطوير مهار�تهم. 
�لدر��سات  دب��ل��وم  برنامج  ويتكون 
على  و�حلا�سل  �لرتبية  يف  �لعليا 
�لتعليم  �لأك���ادمی���ي م��ن  �لع��ت��م��اد 
28 �ساعة  �ل��دول��ة م��ن  �ل��ع��ايل يف 
م��ع��ت��م��دة، ومی��ت��د ع��ل��ى م���د�ر �سنة 
�ل�سفوف  ت��ع��ق��د  ف��ي��م��ا  و�ح��������دة، 
�مل�سائية  �ل����ف����رتة  يف  �ل���در�����س���ي���ة 
�أي�������ام �لأ�����س����ب����وع.  ومیكن  خ�����الل 
�لتقدم  و�ملقيمني  �لدولة  ملو�طني 

ل��ل��ت��ط��وي��ر �ل���رتب���وي دور م��ه��م يف 
حتقيق �لتميز  يف �مليد�ن �لرتبوي 
��ستثنائي و�عد مزود  لإعد�د جيل 
بناء  يف  بفاعلية  وي�سهم  باملعرفة 
�ملر�تب  وحتقيق  �ملعريف  �لقت�ساد 
�ملنطلق  ه���ذ�  وم���ن  ع��امل��ي��ا،  �لأوىل 
وتخريج  ل��ت��اأه��ي��ل  �ل��ك��ل��ي��ة  ت�����س��ع��ى 
علمية  �أ�����س���������س  وف������ق  ت����رب����وي����ني 
و�أ�ساف  عاملية.  ومعايري  مدرو�سة 
ميلن: �إن كلية �لإم��ار�ت للتطوير 
�لوحيدة  �ل��ك��ل��ي��ة  ه���ي  �ل����رتب����وي 
�مل��ت��خ�����س�����س��ة يف �إع��������د�د �ل����ك����و�در 
�ل��وط��ن��ي��ة �مل��وؤه��ل��ة ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف 

�ملو��سيع  م��ن  ع��دد  مناق�سة  �إىل 
�لثنائية بني �لبلدين.

�لعمل  �أهمية  على  معاليه  و�أك��د 

وتطرقنا  م��ث��م��ر�  ك���ان  ن��ه��ي��ان  �آل 
�لق�سايا  من  �لعديد  �إىل  خالله 
�إ�سافة  و�ل���دول���ي���ة  �لإق��ل��ي��م��ي��ة 

�ل���ث���ن���ائ���ي خ�������س���و����س���ا يف جم���ال 
رحالت  ت�سيري  بهدف  �ل��ط��ري�ن 

مبا�سرة بني �لبلدين.

�لعمل،  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  تعمل  �ل��ت��ي 
وحتقق حت�سني وتطوير �خلدمات 
لروؤية  حتقيقاً  �ملقدمة،  �ل�سرطية 
�لد�خلية،  وز�رة  و����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
تقدير�ً  �ل��ت��ك��رمي  ه���ذ�  �أن  م���وؤك���د�ً 
�لتي  و�مل��ت��م��ي��زة  �ل��ف��ّع��ال��ة  للجهود 

تطوير �خلدمات:
و�أ�ساد قائد عام �سرطة ر�أ�س �خليمة، 
باملوظفني �مل�ساركني �سمن جائزة 
دورتها  يف  للتميز  �لد�خلية  وزي��ر 
�ل��ر�ب��ع��ة، وب��ج��ه��وده��م �مل��ب��ذول��ة يف 
�ملتميزة،  �مل�ساركات  �أف�سل  تقدمي 

�لقائد  جائزة  يف  �مل�ساركني  بذلها 
�ملهنية،  طاقتهم  ولتجديد  �لعام، 
وغر�س حب �لعمل لديهم بتوفري 
حما�سية،  تناف�سية  عملية  ب��ي��ئ��ة 
�لأعمال  �أد�ء  يف  للريادة  وحتقيقاً 

وفق منهج �سرطي متطور.

ا�ستجابة ملبادرة عام اخلري
حماكم دبي تتربع ب� 11000 درهم  مل�ست�سفى اجلليلة 
التخ�س�سي لالأطفال لإجراء عملية قلب مفتوح لطفل

•• دبي –الفجر:

11000 درهم  ب���  ي��ق��در  ق��دم��ت حم��اك��م دب���ي م��ب��ل��غ��اً 
لت�سديد  ل��الأط��ف��ال،   �لتخ�س�سي  �جلليلة  مل�ست�سفى 
�لل���ت���ز�م���ات �مل��ال��ي��ة حل��ال��ة ط��ف��ل م��ري�����س ي��ح��ت��اج �إىل 
�إج��ر�ء عملية قلب مفتوح ل يحمل على حتمل كلفتها 
�لتي  ع��ام �خل��ري  مل��ب��ادرة  ��ستجابة  �ملري�س، وذل��ك  ذوي 
�أطلقها �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
�ل���دول���ة، ح��ف��ظ��ه �هلل، وم���ع ت��وج��ي��ه��ات �ساحب  رئ��ي�����س 

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو 
�ل����وزر�ء ح��اك��م دب���ي، رع���اه �هلل،  �ل��دول��ة رئي�س جمل�س 
يف ه��ذ� �ل�����س��اأن. ويف ه��ذ� �جل��ان��ب �أ���س��اد ���س��ع��ادة طار�س 
�ملن�سوري مدير عام حماكم دبي، بدور حماكم دبي يف 
خمتلف �ملجالت، و�لتز�مها مببد�أ �مل�سوؤولية و�مل�ساركة 
�ملجتمعية، و�هتمامها بدعم �لعمل �خلريي و�لإن�ساين، 
تعزيز  �إىل  تهدف  �لتي  ��سرت�تيجيتها  �إط���ار  يف  وذل��ك 
م��ف��ه��وم �مل�����س��وؤول��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع��ّي��ة، وغ��ر���س ق��ي��م �لعطاء 

و�لت�سامن و�لتكافل.
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اأخبـار الإمـارات
»اقت�سادیة عجمان« تطلق خدمات اإلكرتونية جدیدة 

•• عجمان -وام: 

�أعلنت د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية يف عجمان عن �إطالق باقة من �خلدمات 
�لإلكرتونية �جلديدة يف �إطار حر�سها �لد�ئم على تطوير خدمات مبتكرة 
�خلدمات  �أف�سل  وتقدمي  �مل�ستثمرين  على  �لإج����ر�ء�ت  ت�سهيل  �ساأنها  من 
وت�سريعية  حتتية  بنية  لتوفري  �مل��ع��ريف  �لقت�ساد  متطلبات  م��ع  �ملتو�ئمة 
�جلديدة  �خل��دم��ات  وتتيح  عجمان.  �إم���ارة  يف  و�ل�ستثمار  لالأعمال  د�عمة 
�إمكانية  للعمالء  �لقت�سادية،  و�لرت�خي�س  �لت�سجيل  �إد�رة  �سمن  �ملقدمة 
 « �خل��دم��ات  ه��ذه  وتت�سمن  �لقت�سادية  �لرخ�س  و�إل��غ��اء  و�إ���س��د�ر  جتديد 
جتديد  و  �لب�سيطة  �لتو�سية  �سركة  جتديد  و  �لت�سامنية  �ل�سركة  جتديد 
�سركة  رخ�سة  �إ���س��د�ر  و  �أجنبية  �سركة  ف��رع  جتديد  و  خليجية  �سركة  ف��رع 

– ذ.م.م  �لو�حد  �ل�سخ�س  �سركة  رخ�سة  �إ�سد�ر  و  م�سوؤولية حم��دودة  ذ�ت 
و�إلغاء رخ�سة �ملوؤ�س�سة �لفردية و�إلغاء رخ�سة وكيل �خلدمات و �إلغاء رخ�سة 
�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة ». كما قامت �لد�ئرة باإطالق 3 خدمات خا�سة 
باإد�رة �لرقابة وحماية �مل�ستهلك تهدف �إىل �إجناز �خلدمات من خالل بو�بة 
�لعمالء،  خدمة  مر�كز  مر�جعة  �إىل  �حلاجة  دون  �لإلكرتونية  �خل��دم��ات 
وتت�سمن هذه �خلدمات خدمة تثبيت لئحة �لأ�سعار و خدمة طلب در��سة 
نز�ع �لعالمات �لتجارية و خدمة طلب در��سة نز�ع �لوكالت �لتجارية وكانت 
هذه �خلدمات متوفرة يف �لنظام �لد�خلي فقط ول يتم �إجنازها �إل عن طريق 
مر�كز خدمة �ملتعاملني �ملوجودة يف �إمارة عجمان، �أما �لآن �أ�سبحت متوفرة 
ومتاحة على �ملوقع �لإلكرتوين لد�ئرة �لتنمية �لقت�سادية وتطبيق د�ئرة 
�لإلكرتونية  �خلدمات  وتهدف  �لذكية،  �لهو�تف  على  �لقت�سادية  �لتنمية 

�إىل ت�سهيل رحلة �ملتعاملني، بحيث متكن �ملتعامل من �إجناز معاملته يف �أي 
وقت ويف �أي مكان دون �حلاجة �إىل زيارة مر�كز خدمة �ملتعاملني، وذلك من 
خالل �ملوقع �لإلكرتوين �أو تطبيق �لهاتف �لذكي مع �إمكانية دفع �لر�سوم 
�لإلكرتوين. وقال  �لإلكرتوين -�لدرهم  �لدفع  بو�بة  �إلكرتونياً من خالل 
�سعادة علي عي�سى �لنعيمي، مدير عام د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية يف عجمان 
�ن �لد�ئرة قطعت �سوطاً طوياًل على درب �لتحول �لذكي عرب �إطالق حزمة 
متكاملة ومبتكرة من �خلدمات �لإلكرتونية و�لذكية، �لتي تلبي �حتياجات 
جمتمع �لأعمال و�ل�ستثمار وحتقق �أعلى م�ستويات ر�سا و�سعادة �ملتعاملني 
..وقال �نه �لتز�ما منا بدعم �لتوجه �لوطني نحو تطبيق منوذج �حلكومة 
�لذكية �جلديدة  باإطالق حزمة من �خلدمات  �لد�ئرة  قامت  فقد  �لذكية، 
�ملقدمة، مبا  �لرتقاء مب�ستوى �خلدمات  �إىل  �لر�مية  مع جهودها  متا�سياً 

ي�سب يف خدمة »روؤي��ة عجمان 2021« يف بناء جمتمع �سعيد ينعم �سكانه 
بالرفاه �ملجتمعي«. و�أ�ساف �لنعيمي �ن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية يف عجمان 
ت�سعى من خالل �خلدمات �لإلكرتونية �جلديدة �إىل توفري �لوقت و�لتكلفة 
و�جلهد على �مل�ستثمرين يف �إمتام �ملعامالت، لتح�سني بيئة �لأعمال وتعزيز 

جاذبية عجمان لال�ستثمار�ت �ملحلية و�لأجنبية .
تقدمي خدمات  �إىل  �لهادفة  �لوطنية  دعم �جلهود  على  �لعمل  تو��سل  كما 
م��ت��ط��ورة ت���و�ك���ب م��ت��ط��ل��ب��ات �ل��ت��ن��م��ي��ة �ل�����س��ام��ل��ة وت��ن�����س��ج��م م���ع �حتياجات 
حتقيق  تدعم  متميزة  حكومة  �إىل  و���س��وًل  و�لإل���ك���رتوين،  �ل��ذك��ي  �لتحول 
مع  �ن�سجاماً  �ملجتمعية،  و�ل�سعادة  �لجتماعي  و�ل��رف��اه  �لقت�سادي  �لنمو 
�لتوجيهات �ل�سديدة ل�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حميد بن ر��سد �لنعيمي، ع�سو 

�ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان.

متا�سيا مع خطة اأبوظبي لتح�سني اأداء العمليات احلكومية

جمل�س اأبوظبي للتخطيط العمراين یح�سد جائزة التميز الدولية يف نظم املعلومات املكانية
فالح الأحبابي : ا�ستخدام نظم املعلومات املكانية، مل�ساعدة خرباء التخطيط يف املجل�ش و�سركائنا ال�سرتاتيجيني

•• اأبوظبي: رم�شان عطا

و�عتماده لأحدث  تتويجاً جلهوده 
تقنيات �ملعلومات �ملكانية يف عملية 
�لتخطيط �لعمر�ين ح�سل جمل�س 
�أبوظبي للتخطيط �لعمر�ين على 
تطبيق  يف  �لدولية  �لتميز  جائزة 
�سمن  �جلغر�فية  �ملعلومات  نظم 
مل�ستخدمي  �لعاملي  �ملوؤمتر  �أعمال 
�إزري 2017، و�لذي نظمه معهد 
ب���ح���وث �ل��ن��ظ��م �ل��ب��ي��ئ��ي��ة �ل����دويل 
 14 �إىل   10 م��ن  �ل��ف��رتة  خ���الل 
يوليو �جلاري مبدينة �سان دييغو، 
�لوليات  يف  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا  ب���ولي���ة 
�مل��ت��ح��دة �لأم��ري��ك��ي��ة.  يج�سد فوز 
منوذجاً  جيوبالنر  �سمارت  نظام 
�عتماد  �سبيل  يف  �ملجل�س  جل��ه��ود 
�ملكانية يف  �لبيانات  �أحدث تقنيات 
�لعمر�ين، ومبا  �لتخطيط  عملية 
يتما�سى مع خطة �أبوظبي �لر�مية 
�إىل تعزيز �خلدمات وحت�سني �أد�ء 
و�لرتقاء  �حل��ك��وم��ي��ة،  �ل��ع��م��ل��ي��ات 
مب���������س����ت����وى ت���ق���ن���ي���ة �مل����ع����ل����وم����ات 
و�لت�سالت وفقاً للمعايري �لعاملية 
�لقطاع  ت��ط��وي��ر  يف  ت�����س��ه��م  �ل���ت���ي 

�لعمر�ين و�لقطاع �لقت�سادي.
وياأتي تكرمي �أع�ساء فريق �ملجل�س 
�ملتخ�س�س يف �ملعلومات �ملكانية بعد 
تفوقه على ما يزيد عن 100 �ألف 
جهة مناف�سة على �ل�سعيد �لدويل 
�ملعلومات  لنظم  تطبيق  باأف�سل 
�ملكانية �سمارت جيوبالنر �خلا�س 
و�سارك  �جل��غ��ر�ف��ي��ة،  باملخططات 
�ملجل�س يف من�سة حكومة �أبوظبي 
�لإل���ك���رتون���ي���ة �ل���ت���ي �أ����س���رف على 

لالأنظمة  �أبوظبي  تنظيمها مركز 
�لإلكرتونية و�ملعلومات �إىل جانب 
عدد من ممثلي �لهيئات و�ملوؤ�س�سات 
د�ئرة  مثل  �لإم����ارة  يف  �حلكومية 
�أبوظبي  ومركز  �لبلدية،  �ل�سوؤون 
لالأنظمة �لإلكرتونية و�ملعلومات، 
وهيئة �لبيئة – �أبوظبي، وجامعة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
جيوبالنر  ���س��م��ارت  ن���ظ���ام  ي��ع��م��ل 
�حل����ا�����س����ل ع���ل���ى ه������ذه �جل����ائ����زة 
�سبكة  خ��������الل  م������ن  �مل�����رم�����وق�����ة 
برناجماً  ي���وف���ر  �إذ  �لإن������رتن������ت، 
ملخططي  ُي���ت���ي���ح  �ل���ت���ط���ور  ف���ائ���ق 
و�لتعرف  �لبحث  �سهولة  �ملجل�س 
باملخططات  �خلا�سة  �لأدل���ة  على 
�لعامة و�لإر�ساد�ت �خلا�سة بكافة 
�مل��و�ق��ع و�مل��ن��اط��ق، ب��الإ���س��اف��ة �إىل 
متابعة عملية مر�جعة مقرتحات 
�أي  يف  عليها  و�مل��و�ف��ق��ة  �ل��ت��ط��وي��ر 

منطقة يف �لإمارة.
�مل�سارك  �ملجل�س  فريق  �ختيار  مت 
للم�ستخدمني  �ل�سنوي  �ملوؤمتر  يف 
فئات  ع��ن  ف��ائ��ز�ً   175 �إىل جانب 
�لفائزين  �ختيار  وجرى  خمتلفة، 

من بني �أكر من 100 �ألف جهة 
م�ستخدمي  م��وؤمت��ر  يف  م�����س��ارك��ة 
ج�����اك  �ل���������س����ي����د  وق�����������ام  �إزري. 
�إزري،  موؤمتر  رئي�س  د�جنرموند، 
على  ب��ن��اًء  �لفائزة  �ل��ف��رق  باختيار 
لتقنية  �ملبتكر  �لتطبيق  م�ستوى 

�أنظمة �ملعلومات �ملكانية باأ�سلوب.
�جلائزة  بهذه  �ملجل�س  فريق  ف��وز 
�أف�سل  �سمن  تكون  من�سته  جعل 
�ملو�قع ��ستخد�ماً لنظم �ملعلومات 
�مل�سح  فعالية  �إىل  بالنظر  �ملكانية 
�لبيانات  ودقة حتليالت  �جلغر�يف 
عملية  تعزيز  يف  ت�ساهم  �ملكانية.  
�ل��ت��خ��ط��ي��ط �مل�����س��ت��د�م و�مل���درو����س 
�لعامة،  �ملخططات  �إع����د�د  خ��الل 
ملدينة  �ل��ع��ام  �ملخطط  يعد  و�ل��ت��ي 
ومنطقة  ز�ي�������د،  وم���ي���ن���اء  ز�ي�������د، 

م�سفح من �أبرزها.
�لأحبابي،  ف���الح  ���س��ع��ادة  و�أع�����رب 

وت�سلم جمل�س �أبوظبي للتخطيط 
�ل��ع��م��ر�ين ه��ذه �جل��ائ��زة �لدولية 
ينعقد على  �ل���ذي  �مل��وؤمت��ر  خ���الل 
�أي���ام، وع��ر���س فريق  م��د�ر خم�سة 
�مل��ج��ل�����س خ���الل �حل����دث بر�جمه 
نظام  تطبيق  �لرئي�سية:  �ل��ث��الث 
�ملو�رد  و�أطل�س  �سمارت جيوبالنر، 
�أبوظبي،  ل�����س��و�ح��ل  �لإل��ك��رتون��ي��ة 
�ملكانية  �لبيانات  برنامج  وتطوير 
ي���وف���ر نظام  ب�����الإم�����ارة.  �خل���ا����س 
خريطة  ج����ي����وب����الن����ر  �����س����م����ارت 
تفاعلية من �ساأنها ت�سهيل �إمكانية 
�ملن�سات  �أح�������دث  �إىل  �ل���و����س���ول 
�مل��ك��ان��ي��ة. وي��ح��ت��وي �ل��ن��ظ��ام على 
للمخططني  ت��ت��ي��ح  ذك���ي���ة  �أدو�ت 
�ل��ع��م��ر�ن��ي��ني �ل���ق���درة ع��ل��ى �إج����ر�ء 
بطريقة  �ملكانية  �ملن�سة  حتليالت 
م����ت����ق����دم����ة ت�����دع�����م �مل���خ���ط���ط���ات 

�لعمر�نية يف �لإمارة. 

و�حل���ي���اة �ل���ربي���ة، ب��الإ���س��اف��ة �إىل 
�لذكية  �ل��وظ��ائ��ف  تظهر  خريطة 
�سمارت  ن���ظ���ام  ب��ه��ا  ي��ت��م��ت��ع  �ل���ت���ي 
جيوبالنر. وخل�س �ملجل�س قائمة 
م��ن �إجن��از�ت��ه يف ه��ذ� �مل��ج��ال عرب 
ل�����س��ي��وف موؤمتر  ع��ر���س  ت��ق��دمي 
ور�سة  خ����الل  �إزري  م�����س��ت��خ��دم��ي 
كيفية جناح  ي�����س��رح  ت��ق��ن��ي��ة،  ع��م��ل 
�خل���دم���ات �مل��ك��ان��ي��ة �ل��ذك��ي��ة �لتي 
ي��وف��ره��ا �مل��ج��ل�����س. وت��ع��ت��رب جائزة 
�إحدى  �إزري  م�ستخدمي  م��وؤمت��ر 
�أرف���ع �جل��و�ئ��ز �ل��دول��ي��ة يف جمال 
ويعد  �جلغر�فية،  �ملعلومات  نظم 
هذ� �حلدث �أحد �أ�سخم �ملوؤمتر�ت 
�مل��ت��خ�����س�����س��ة يف ه���ذ� �مل���ج���ال على 
م�ستوى �لعامل. وقد �سجل �ملوؤمتر 
عن  يزيد  ما  ح�سور  �ملا�سي  �لعام 
�ل�سخ�سيات  ك��ب��ار  م��ن  �أل���ف   15
�ل��دول��ي��ة و�خل������رب�ء م���ن خمتلف 

م����دي����ر ع�������ام جم���ل�������س �أب����وظ����ب����ي 
�سعادته  عن  �لعمر�ين  للتخطيط 
بفوز فريق �ملجل�س بقوله: نت�سرف 
باختيارنا للفوز مبثل هذه �جلائزة 
�مل���رم���وق���ة ع���امل���ي���اً،  و�ل���ت���ي تعترب 
�لتي  �ملتميزة  �جل��ه��ود  على  دل��ي��اًل 
يبذلها فريقنا �ملتخ�س�س يف نظم 
�ملعلومات �ملكانية وتطبيقه �ملبتكر 

لهذه �لتكنولوجيا.
مو�كبة  �أهمية  على  �سعادته  و�أك��د 
�إننا  ق��ائ��اًل:  �لتكنولوجي  �لتطور 
�لر�ئدة  �ملجل�س  مبكانة  ف��خ��ورون 
�لعمر�ين  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  جم����ال  يف 
يحتم  مم��ا  �لعاملية،  �ل�ساحة  على 
�أحدث  و����س��ت��خ��د�م  �ع��ت��م��اد  علينا 
�ملكانية،  �ملعلومات  ونظم  تقنيات 
مل�������س���اع���دة خ������رب�ء �ل��ت��خ��ط��ي��ط يف 
�ملجل�س و�سركائنا �ل�سرت�تيجيني 

يف بناء م�ستقبل �إمارة �أبوظبي.

�لإلكرتونية  �مل���و�رد  �أطل�س  ويعد 
ب��و�ب��ة مكانية  �أب��وظ��ب��ي  ل�����س��و�ح��ل 
توفر  خ��ري��ط��ة  تت�سمن  تفاعلية 
ومبتكرة  ت��ف�����س��ي��ل��ي��ة  م���ع���ل���وم���ات 
�ل�ساحلية  و�مل�����و�رد  �مل�����س��اري��ع  ع��ن 
لالإمارة،  �لبحرية  �خلطة  �سمن 
و�ل��ت��ي ت��ع��ت��رب ج����زء�ً رئ��ي�����س��ي��اً من 
�لعمر�نية.  �ملجل�س  ��سرت�تيجية 
�لبيانات  ب��رن��ام��ج  ت��ط��وي��ر  وي��وف��ر 
�ملكانية خريطة �سهلة �ل�ستخد�م، 
�ملجل�س  خم��ط��ط��ي  مُت���ّك���ن  ح��ي��ث 
�ملعلومات  و����س��ت��ع��ادة  حت��دي��د  م��ن 
وخمططات  ب����ل����و�ئ����ح  �خل����ا�����س����ة 
جناح  و��ستعر�س  معينة.   مناطق 
خطة  باملوؤمتر  �خلا�س  �خل��ر�ئ��ط 
�لتكنولوجيا  تطبيق  يف  �ملجل�س 
�مل�ستقبل،  مل�ساريع  �جليومكانية 
�ل�ساحلية  �مل�����س��اري��ع  ت��وث��ق  و�ل��ت��ي 
بال�سكان  �خل���ا����س���ة  و�ل���ب���ح���ري���ة 

و�حلكومية  �لتجارية  �لقطاعات 
و�ملوؤ�س�سات غري �لربحية.

�إزري  موؤمتر  �أن  بالذكر  و�جلدير 
 ،1969 ع�����ام  يف  ت���اأ����س�������س  �ل������ذي 
يعترب �حلدث �لأكرب من نوعه يف 
�جلغر�فية  �ملعلومات  نظم  جم��ال 
ع���امل���ي���اً. وي��ت��م��ت��ع مب���ك���ان���ة ر�ئ�����دة 
�أف�سل  ك��اأح��د  �ل����دويل  �ل�����س��وق  يف 
�ملعلومات  ن��ظ��م  ب���ر�م���ج  م������وردي 
�جل���غ���ر�ف���ي���ة، ك��م��ا ي��ع��ت��رب �إح����دى 
�لقوى �لد�عمة و�ملوؤثرة يف جمال 
من  و�ل�سركات  �حلكومات  متكني 
جلغر�فيتها  �أع��م��ق  ف��ه��م  �ك��ت�����س��اب 
�مل��ح��ي��ط��ة، وم�����دى ت���اأث���ريه���ا على 
ق��ط��اع �لأع���م���ال و�مل��ج��ت��م��ع ب�سكل 
ع����ام، وي�����س��م ن��خ��ب��ة م���ن �خل���رب�ء 
�جلغر�فية  �ل���ع���ل���وم  جم�����الت  يف 
وحتليالت  �ل��ربجم��ي  و�ل��ت��ط��وي��ر 

�لبيانات من 67 دولة. 

مكتب جائزة ال�سيخ خليفة لالإمتياز ینظم �سل�سلة ندوات تعریفية وور�س عمل حول كيفية اإجراء عملية التقييم الذاتي واإعداد وثائق امل�ساركة يف الدورة 16 للجائزة مب�ساركة ممثلني عن 100 �سركة وموؤ�س�سة

م�ست�سفى زليخة یطلق مبادرة وقفية للفحو�سات الطبية للمحتاجني بقيمة مليوين درهم �سنویا

•• اأبوظبي-الفجر:

�ل�سيخ  ج��ائ��زة  �إد�رة  م��ك��ت��ب  ن��ظ��م 
�ل��ت��اب��ع لغرفة  ل��الإم��ت��ي��از  خ��ل��ي��ف��ة 
�سل�سلة  �أب��وظ��ب��ي  و�سناعة  جت���ارة 
ندو�ت تعريفية وور�س عمل للدورة 
�ل 16 للجائزة، وكان �آخرها �أم�س 
دورة متخ�س�سة حول كيفية �إجر�ء 
عملية �لتقييم �لذ�تي للموؤ�س�سات 
و�لتح�سري لإعد�د وثائق �لتقدمي 
جلائزة �ل�سيخ خليفة لالمتياز يف 
16، وج��اء تنظيم هذه  دورتها �ل 
�ل��دورة يف �إطار �حلر�س على رفع 
�ل�سيخ  ب��ج��ائ��زة  �ل���وع���ي  م�����س��ت��وى 
خليفة لالمتياز، حيث ركزت هذه 
�لربنامج  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  �ل���ن���دو�ت 

�إعد�د  كيفية  ح��ول  �مل��ع��رف��ة  لنقل 
للنموذج  ط��ب��ق��اً  �مل�����س��ارك��ة  وث���ائ���ق 
�مل���ع���ت���م���د.   و�أك������د ����س���ع���ادة حممد 
ه���الل �مل��ه��ريي م��دي��ر ع���ام غرفة 
�لعليا  �ل��ل��ج��ن��ة  وع�����س��و  �أب���وظ���ب���ي 
�ل�سيخ  ج��ائ��زة  �أن  ع��ل��ى  ل��ل��ج��ائ��زة، 
خليفة لالمتياز تركز يف دورتها �ل 
تر�سيخ مفاهيم ومبادئ  16 على 
�لبتكار �لفردى و�لإبد�ع �ملوؤ�س�سي 
و��ستمر�ر   ، و�لعمل على تطبيقها 
�لرتكيز على فئة �ملن�ساآت �ل�سغرية 
و�ملتو�سطة �لتي ��ستحدث برنامج 
�جل���ائ���زة م��ع��اي��ري خ��ا���س��ة ل��ه��ا يف 
على  �لعليا  �للجنة  ح��ر���س  �إط����ار 
وق���ط���اع  �لأع�����م�����ال  رو�د  ت����ك����رمي 
يف  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �مل�ساريع 

�جلائزة للدورة �ل 16.  
ومب���������س����ارك����ة مم���ث���ل���ني ع�����ن 40 
�سركة وموؤ�س�سة عاملة يف خمتلف 
�لقت�سادية  و�ملجالت  �لقطاعات 
عر�س  و�خل��دم��ي��ة،  و�لجتماعية 
�جلائزة  مكتب  يف  �لتميز  خ���رب�ء 
�لتطبيقات �لعملية حلالت در��سية 
�مل�ساركني  م�����س��اع��دة  �إىل  ت��ه��دف 
وتنفيذ  تخطيط  كيفية  فهم  على 
عملية �لتقييم �لذ�تي طبقاً ملنطق 
�لتميز  من���وذج  ومرجعية  �ل����ر�د�ر 
�لأوروب��ي للجودة و�لمتياز، حيث 
�ملنهجيات  خمتلف  ��ستعر��س  مت 
و�ملمار�سات وكيفية �إجر�ء عمليات 
�لتقييم ومهمة �ملقّيمني يف عملية 
�إك�سابهم  وكيفية  �لذ�تي  �لتقييم 

من  �لكبري  �لهتمام  مدى  يعك�س 
�لعاملة  و�ملوؤ�س�سات  �ل�سركات  قبل 
برنامج  يف  للم�ساركة  �ل��دول��ة  يف 
�جلائزة و�ل�ستفادة مما توفره من 
فر�س �لتح�سني من خالل تقارير 
�لت�سخي�سية  و�لتقارير  �لتعقيب 
�جل����ائ����زة  �إد�رة  ت���ق���دم���ه���ا  �ل����ت����ي 
يف  �مل�ساركة  و�ملوؤ�س�سات  لل�سركات 
�لدورة  �أن  �إىل  م�سري�ً  �ل��ربن��ام��ج، 
�ل 16 للجائزة �سارك يف ندو�تها 
�ل��ت��ع��ري��ف��ي��ة �ل���ت���ي ع���ق���دت خالل 
عن  ممثلون  �ملا�سيني  �ل�سهرين 
مو�سحاً  وموؤ�س�سة،  �سركة   100
دور�ً  تلعب  �أ���س��ب��ح��ت  �جل��ائ��زة  �أن 
�أكر فعالية على م�ستوى �لقطاع 
�أبوظبي، وعززت  �إمارة  �خلا�س يف 

�لتطويري للجائزة وم�ساهمته يف 
و�لجتماعية  �لقت�سادية  �لتنمية 
�مل�������س���ت���د�م���ة، وت���ع���زي���ز �ل����ق����در�ت 
�لتناف�سية ملن�ساآت �لقطاع �خلا�س 
�لإمار�ت  �أبوظبي ودول��ة  �إم��ارة  يف 
تنظيم  وي�ستمر  �ملتحدة،  �لعربية 
حتى  للجائزة  �لتعريفية  �لندو�ت 
�سيتم  �ملقبل،  �سبتمرب  �سهر  نهاية 
�ملقّيمني  ت��دري��ب  يف  �ل��ب��دء  بعدها 
�سهر  ن���ه���اي���ة  ح���ت���ى  و�مل���ح���ك���م���ني 

نوفمرب �ملقبل.
�جل���ائ���زة  �إد�رة  م��ك��ت��ب  و����س���ي���ب���د�أ 
لل�سركات  �مل�����س��ارك��ة  وث��ائ��ق  بتلقي 
�لدولة  يف  �ل��ع��ام��ل��ة  و�مل��وؤ���س�����س��ات 
�ملقبل  ن���وف���م���رب  ���س��ه��ر  م��ن��ت�����س��ف 
طبقاً للربنامج �لذي و�سعته �إد�رة 

�ملتحدة،  �لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة 
هذ� بالإ�سافة �إىل �لفئات �ل�سابقة 
ت���غ���ط���ي���ه���ا �جل������ائ������زة منذ  �ل����ت����ي 
تاأ�سي�سها وهي قطاعات: �ل�سناعة 
و�لتجارة  و�مل���ق���اولت  و�خل���دم���ات 
و�ملايل  �ملهني  و�لقطاع  و�ل�سياحة 
وقطاع  و�لتعليم  �ل�سحة  وقطاعا 
�لنفط و�لغاز و�لهيئات و�ملوؤ�س�سات 
�أبوظبي  غرفة  وجائزة  �لتطوعية 
لالبتكار وفئة �مل�سوؤولية �ملجتمعية 
و�ل�ستد�مة، وجائزة �ل�سيخ خليفة 
و�لفئة  �مل��ا���س��ي��ة  �ل��ف��ئ��ة  ل��الم��ت��ي��از 

�لذهبية و�لفئة �لف�سية . 
�لرتفاع  �أن  ع��ل��ى  �مل���ه���ريي  و�أك�����د 
بر�مج  يف  �مل�������س���ارك���ني  �أع��������د�د  يف 
وفعاليات �جلائزة يف دورتها �ل 16 

�لعلمية  و�مل����ف����اه����ي����م  �مل������ه������ار�ت 
�إعد�د  وكيفية  �لأ�سا�سية  و�لتقنية 
للجائزة  �لرت�سح  وثيقة  وت��ق��دمي 
للتميز   �لأوروب�����ي  للنموذج  طبقاً 
�ل�سيخ  جائزة  2013ومتطلبات 

خليفة لالمتياز. 
قدمها  �لتي  �لعرو�س  رك��زت  كما 
مكتب  يف  و�لتميز  �جل���ودة  خ��رب�ء 
�ملعلومات  م��اه��ي��ة  ع��ل��ى  �جل���ائ���زة 
ت�����س��م��ي��ن��ه��ا يف وث���ائ���ق  �ل�����و�ج�����ب 
من  �ل���س��ت��ف��ادة  وكيفية  �مل�����س��ارك��ة 
م���ن عمليات  �مل��ج��م��ع��ة  �مل��ع��ل��وم��ات 
�لتقييم  وعمليات  �لذ�تي  �لتقييم 
للنموذج �لأوروبي  �خلارجي طبقاً 
�لتميز يف  للتميز، كما نفذ خرب�ء 
ت��دري��ب��ات عملية  م��ك��ت��ب �جل���ائ���زة 

•• دبي-وام:

بالتعاون   - �أطلق م�ست�سفى زليخة 
�لعاملي  ر��سد  بن  حممد  مركز  مع 
وقفا   - و�لهبة  �لوقف  ل�ست�سار�ت 
خم�س�ساً للفحو�س �لطبية بقيمة 
لتقدمي  ���س��ن��وي��ا  دره���م  م��ل��ي��ون   2
ف��ح��و���س��ات ط��ب��ي��ة ل��ل��م��ح��ت��اج��ني يف 

خمتلف �لتخ�س�سات. 
ياأتي ذلك تز�منا مع �عالن �ساحب 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو 
نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل عام 
عاما للخري، وم�ساركًة يف   2017
�لروؤية �لعاملية للوقف �لتي �أطلقها 
بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  حاكم  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
رعاه �هلل، لإعادة �إحياء �لوقف كاأد�ة 

تنموية للمجتمعات.
وتبعاً لذلك ح�سل م�ست�سفى زليخة 
على عالمة دبي للوقف من مركز 
حممد بن ر��سد �لعاملي ل�ست�سار�ت 
�لوقف و�لهبة، �أحد مبادر�ت حممد 
بن ر��سد �لعاملية، تقدير�ً مل�ساهمته 
يف  ب��ه  يحتذى  ك��ن��م��وذج  �ملجتمعية 

�لقطاع �خلا�س.

�حلكومية  �جل����ه����ات  دب������ي،  ع���ه���د 
�سمن  للوقف  دبي  عالمة  باعتماد 
�ل�سركات  ب���ني  �مل��ف��ا���س��ل��ة  م��ع��اي��ري 
�لتي  و�ل���ت���ع���اق���د�ت  �مل�����س��رتي��ات  يف 
دبي  يف  �حلكومية  �جلهات  تربمها 
�إد�ر�ت  �ستقوم  ذل��ك،  على  وب��ن��اًء   ..
�حلكومية  �جل��ه��ات  يف  �مل�����س��رتي��ات 
بتطبيق هذ� �ملعيار بجانب �ملعايري 
�ل��ف��ن��ي��ة و�مل��ال��ي��ة �ل��ت��ي ت��ع��م��ل على 
�أو �ملقدمة  �مل��وردة  �ل�سركات  �ختيار 

للخدمات يف �جلهات �حلكومية.
وكان �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
ب��ن ر����س��د �آل مكتوم ق��د �أط��ل��ق �أول 
حممد  مركز  ه��و  ��ست�ساري،  وق��ف 
بن ر��سد �لعاملي ل�ست�سار�ت �لوقف 
و�ل��ه��ب��ة، �أح���د م��ب��ادر�ت حممد بن 
ر��سد �لعاملية، ويعد �ملركز موؤ�س�سة 
��ست�سارية ت�سرف على �أكرب مبادرة 
عاملية لإحياء �لوقف تت�سمن نظاما 
لالأوقاف ومنتجات  ت�سريعيا وحياً 
�ملوؤ�س�سة  وتعمل  وقفية.  وخ��دم��ات 
ع���ل���ى ت��ن��ف��ي��ذ �����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة دبي 
روؤيتها  وحتقيق  و�لهبات  لالأوقاف 
�ل��ع��امل��ي��ة يف ه���ذ� �مل��ج��ال م��ن خالل 
و�لهبات  �لأوق����اف  ومتكني  حتفيز 
�لجتماعية  �حل�����اج�����ات  ل��ت��ل��ب��ي��ة 

ذلك على �لأ�سول �لعقارية كما هو 
�حلال يف �لوقف �لتقليدي.

وق������ال �ل���دك���ت���ور ح���م���د �حل���م���ادي 
�لأمني �لعام ملركز حممد بن ر��سد 
�لعاملي ل�ست�سار�ت �لوقف و�لهبة : 
�ملبادر�ت �لوقفية ل حدود لها، ول 
و��ستكمال  بعينه،  تقف عند جمال 
مع  بالتعاون  �ل�سحية  للمبادر�ت 
�لعاملي  ر�����س���د  ب���ن  م���رك���ز حم��م��د 
ل���س��ت�����س��ار�ت �ل��وق��ف و�ل��ه��ب��ة، جاء 
�إع������الن م�����س��ت�����س��ف��ى زل��ي��خ��ة لدعم 
�خل���دم���ات �ل�����س��ح��ي��ة �ل��وق��ف��ي��ة يف 
�أي�سا مع  يتو�فق  ما  ، وهو  �لدولة 
عام �خلري �لذي �أعلن عنه �ساحب 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو 
ملا  �لدولة حفظه �هلل  رئي�س  نهيان 
جلميع  �سانحة  فر�سة  م��ن  میثله 
�مل�ساهمة  �ملوؤ�س�سات �خلا�سة لتبني 
�ملجتمعية من خالل �لوقف �ملبتكر 

.
�مل���وق���ع  �أن  �حل������م������ادي  و�أو�������س������ح 
www. �لل��������������������ك��������������������رتوين 

لتلقى  جاهز   MBRgcec.ae
�ملهتمني  �لأف��ر�د  ��ستف�سار�ت  كافة 
�ل��ر�غ��ب��ة يف �حل�سول  و�مل��وؤ���س�����س��ات 
ع��ل��ى ع��الم��ة دب���ي ل��ل��وق��ف. ويعمل 

�لإد�ري  �ملدير  �سم�س  طاهر  وق��ال 
يف  منا  رغبة   “ زليخة  مب�ست�سفى 
دع��م و�إح��ي��اء �ل��وق��ف ك���اأد�ة تنموية 
فريدة  خدمة  �أطلقنا  للمجتمعات، 
�ملبتكر، حيث  �لوقف  �سمن مبادرة 
میكن للر�غبني من �ل�ستفادة من 
�إد�رة  مع  �ملبا�سر  �لتو��سل  �ملبادرة 
للح�سول  وتقدمي طلب  �مل�ست�سفى 
ينطلق  وه���ذ�  ف��ح��و���س��ات،  �أي  على 
�إعالن �ساحب  باأهمية  �إمیاننا  من 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو 
�ل���دول���ة حفظه �هلل  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س 
وتعزيز�ً  للخري،  عاماً   2017 عام 
للروؤية �لعاملية للوقف �لتي �أطلقها 
بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي” 

.
�ملجتمعية  �خل���دم���ة  ه����ذه  وت���اأت���ي 
�لوقف  مل��ف��ه��وم  ت��ب��ع��اً  �مل�����س��ت��د�م��ة 
مع مركز حممد  بالتن�سيق  �ملبتكر 
بن ر��سد �لعاملي ل�ست�سار�ت �لوقف 
�لوقف  مفهوم  يتيح  حيث  و�لهبة، 
�ملبتكر �بتكار �أنو�ع خمتلفة للوقف 
تنموية من خالل �خلدمات  ك��اأد�ة 
�قت�سار  وع��دم  وغ��ريه��ا  و�ملنتجات 

خدماته  �ملركز  ويقدم   .. لل�سعوب 
�ملحلية  و�مل����وؤ�����س���������س����ات  ل������الأف������ر�د 
و�لإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل��ع��امل��ي��ة ب��ال مقابل 
لتحويل �لوقف لأحد �أهم حمفز�ت 

�لتنمية يف �لعامل �لعربي .
ويعمل �ملركز على تقدمي �ل�ست�سارة 
�ملمار�سات  �أف�����س��ل  ح�سب  �لوقفية 
�ل��ع��امل��ي��ة، وت���ق���دمي �ل���س��ت�����س��ارة يف 
لتعزيز  و�لهبات  �لأوق���اف  خ��ي��ار�ت 
�لأث�����ر �لج��ت��م��اع��ي مل���ا ف��ي��ه �سالح 

�ل�سعوب �لعربية .
�مل��ع��رف��ة يف  �إد�رة  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل  ك��م��ا 
جمال �لأوقاف و�لهبات من خالل 
�إجر�ء �لبحوث و�لدر��سات وتنظيم 
�ل��ع��م��ل وعقد  �مل����وؤمت����ر�ت وور�������س 
بناء  �إىل  ب���الإ����س���اف���ة  �ل�������س���ر�ك���ات، 
�لقدر�ت ورفع �لكفاءة للعاملني يف 

هذ� �ملجال.
وتتكون روؤية دبي �لعاملية لالأوقاف 
و�ل��ه��ب��ات و�ل��ت��ي ت��ه��دف �إىل �إع���ادة 
�إحياء �لوقف وحتويل دبي �إىل مركز 
�لأوق�����اف  ومت��ك��ني  لتحفيز  ع��امل��ي 
و�ل��ه��ب��ات خل��دم��ة �لإن�����س��ان��ي��ة من 
ثماين ممكنات ت�سمل ��سرت�تيجية 
و��سحة،  ت�سريعية  وبيئة  �ساملة، 
�أف�سل  وتبني  فاعلة،  و��ست�سار�ت 

�لعاملي  ر�����س���د  ب���ن  م���رك���ز حم��م��د 
ل���س��ت�����س��ار�ت �ل��وق��ف و�ل��ه��ب��ة على 
ت�����وف�����ري �ل�����س����ت���������س����ارة �ل�����الزم�����ة 
و�خلا�سة  �حلكومية  للموؤ�س�سات 
�ملجتمعية  م�����س��اه��م��ت��ه��ا  ت��ع��زي��ز  يف 
دبي  ع��الم��ة  خ���الل  م��ن  وتفعيلها 
للوقف مما ي�ساعد على بناء طيف 
�لتي  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �خل����دم����ات  م����ن 
�مل�ساركة  يف  �لو�سائل  �أه���م  ت��ت��ن��اول 

�ملجتمعية �لفاعلة للموؤ�س�سات.
للوقف �سمن  دب��ي  ع��الم��ة  وت��اأت��ي 
�أطلقها  �ل���ت���ي  �مل��ب��ت��ك��رة  �مل�����س��اري��ع 
بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  حاكم  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�لعاملية  �ل���روؤي���ة  ���س��م��ن  �هلل  رع����اه 
�أح����د �لأدو�ر  ل��ل��وق��ف، وه���ي مت��ث��ل 
�ملجتمعية  للم�ساركة  �لتحفيزية 
لإت������اح������ة �ل����ف����ر�����س����ة مل���وؤ����س�������س���ات 
و�خلا�س  �حل���ك���وم���ي  �ل��ق��ط��اع��ني 
عن  �ملجتمع  خ��دم��ة  يف  للم�ساركة 
ط��ري��ق �ل���وق���ف �مل��ب��ت��ك��ر جل���زء من 
تنموية  ح��اج��ات  ل�سالح  �أ���س��ول��ه��ا 

جمتمعية.
ووج�����ه ���س��م��و �ل�����س��ي��خ ح���م���د�ن بن 
حم��م��د ب���ن ر�����س���د �آل م��ك��ت��وم ويل 

م�ساهمتها يف �لتنمية �لقت�سادية 
�لكفاءة  رفع  خالل  من  �مل�ستد�مة 
وتعميق  �ملوؤ�س�سي  �لأد�ء  وتطوير 
جلميع  �لأع��م��ال  �أد�ء  يف  �لفعالية 
�مل��ن�����س��اآت �ل��ع��ام��ل��ة، مم���ا ���س��اه��م يف 
ت��خ��ف��ي�����س �ل���ك���ل���ف���ة ورف������ع ج����ودة 
تنتجها  �لتي  و�خلدمات  �ملنتجات 
�لقطاع  وموؤ�س�سات  ���س��رك��ات  ه��ذه 

�خلا�س يف �إمارة �أبوظبي.  

و�إد�رة  �إن�ساء  يف  �لعاملية  �ملمار�سات 
م���وؤ����س�������س���ات �لأوق����������اف و�ل���ه���ب���ات، 
وت��ع��ظ��ي��م �لأث������ر �لج���ت���م���اع���ي من 
�مل��ب��ت��ك��رة، ور�سد  �ل��ف��ر���س  خ����الل 
�حلاجات �مللحة لالأوقاف و�لهبات، 
وحت��ف��ي��ز �ل���وق���ف و�ل��ه��ب��ة ومتكني 
�ل��ت��م��وي��ل �جل��م��اع��ي. وت��ع��م��ل هذه 
متكامل  ب�سكل  �لثمانية  �ملمكنات 
يف  ل��دب��ي  �لعاملية  �ل��روؤي��ة  لتحقيق 
ه��ذ� �مل��ج��ال. وت��دع��م ه��ذه �ملمكنات 
يتناول  ��سرت�تيجية  حم��اور  �أربعة 
�لأول منها حتويل دبي �إىل حمفز 
خالل  م��ن  �ملجتمع  خلدمة  رئي�س 
�ملحور  ويتناول  و�لهبات.  �لأوق��اف 
دبي  حتويل  �لثاين،  �ل�سرت�تيجي 
�إىل ممكن �إقليمي لتلبية �حلاجات 
من  �لعربي  �لعامل  يف  �لجتماعية 
�أما   .. و�ل���ه���ب���ات  �لأوق�������اف  خ����الل 

�ل���ث���ال���ث ف��ي��ت��ن��اول حتويل  �مل���ح���ور 
�ملمار�سات  لأف�سل  م�سدر  �إىل  دبي 
�لعاملية لالأوقاف و�لهبات، ويتناول 
�ملحور �لر�بع حتويل دبي �إىل مركز 
ع��امل��ي ل��ب��ح��وث وخ����رب�ت �لأوق����اف 

و�لهبات.
وي��ت��ب��ن��ى �مل��رك��ز ن��ظ��ام دب���ي لر�سد 
حاجات �لأوقاف و�لهبات يف �لعامل 
�ل��ع��رب��ي وه���و ن��ظ��ام �ب��ت��ك��ره �ملركز 
�لتي میكن  �حل��اج��ات  �أب���رز  لر�سد 
ت��ل��ب��ي��ت��ه��ا م���ن خ����الل �لأوق��������اف �أو 
�لهبات يف �لعامل �لعربي .. ويعمل 
ت�سمن  متكاملة  �آلية  وف��ق  �لنظام 
�لتقارير  �أب�������رز  م����ن  �ل����س���ت���ف���ادة 
�لعاملية لبناء خارطة حر�رية حتدد 
�أب��رز �حلاجات يف كل دول��ة .. ويتم 
ب�سورة  �ل���ن���ظ���ام  ب���ي���ان���ات  حت���دي���ث 

دورية.
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العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12

اإعــــــــــالن
�لمار�ت  �ل�س�����ادة/خمترب  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�سناعي رخ�سة رقم:CN 1019600 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة فاروق عبد�هلل قمرب �لعو�سي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف نرمیان عبد�هلل قمرب �لعو�سي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سالون قطر �لندى 

للرجال رخ�سة رقم:CN 2060046 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة حمد�ن �سامل حمد ر��سد �لنعيمي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف عبد�حلميد علي عثمان علي �ملهري
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12

اإعــــــــــالن
�لدولية  �ل�س�����ادة/غنا�سة  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1001558 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة �يوب حممد �سريف ح�سني حممد �نوهي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف ورثة/حممد �سريف ح�سني �نوهي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12

اإعــــــــــالن
ميدل  �ل�س�����ادة/برتولينك  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1993226:ي�ست للتوريد�ت �لبرتولية رخ�سة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�سب �ل�سركاء/�سهري حممد �دهم عدي من 17% �ىل %49
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف موهانا �سنكر �سيليه

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف ر�لف كالوديو�س فر�نك
تعديل ن�ساط/حذف ��ستري�د )4610008(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/ عنو�ن �لناقة للمفرو�سات و�لديكور 

رخ�سة رقم:CN 1132879 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/فادي �سالح حممد �سقري من مالك �ىل �سريك

تعديل ن�سب �ل�سركاء/ فادي �سالح حممد �سقري من 100% �ىل %49
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة فاطمة عبد�هلل عبد�لرحمن %51

تعديل وكيل خدمات/حذف مبارك حممد خلفان مطر �ل�سام�سي
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*3
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

 تعديل ��سم جتاري من/عنو�ن �لناقة للمفرو�سات و�لديكور
ADDRESS ELEGANT FURNITURE DECORATION

�ىل/ بيل موندو �نرتنا�سونال للمفرو�سات و�لديكور ذ.م.م
BEL MONDO INTERNATIONAL FURNICURE & DECOR LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/ ن�سيم �لقمر لعمال �لطالء و�لدهانات 

ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1756086 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/عبد�هلل ر�م�س خمي�س عبيد من �سريك �ىل مالك

تعديل ن�سب �ل�سركاء/ عبد�هلل ر�م�س خمي�س عبيد من 51% �ىل %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد �ساهد منظور �حمد

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 0
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �ىل موؤ�س�سة فردية
 تعديل ��سم جتاري من/ن�سيم �لقمر لعمال �لطالء و�لدهانات ذ.م.م

NASEEM AL QAMAR PAINTING & COATING WORKS LLC
�ىل/موؤ�س�سة ن�سيم �لقمر لعمال �لطالء و�لدهانات

CORPORATION NASEEM AL QAMAR PAINTING & COATING WORKS
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12

اإعــــــــــالن
ذ.م.م    و�لتنظيفات  للعقار�ت  �لذهبية  �للوؤلوؤة  �ل�س�����ادة/  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1098339 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

 تعديل ��سم جتاري من/�للوؤلوؤة �لذهبية للعقار�ت و�لتنظيفات ذ.م.م
GOLDEN PEARL ESTATE & CLEANING LLC

�ىل/ جولدن بريل تنظيف �ل�سيار�ت ذ.م.م
GOLDEN PEARL CAR CLEANING LLC

تعديل عنو�ن/Building Owner Name من بناية/عبد�لهادي عامر عبد�لهادي �سوفان 
�لحبابي �ىل �ل�سيد �حمد جار �هلل ح�سني و�خرين

Mezanine من �ىل UNIT TYPE/تعديل عنو�ن
تعديل ن�ساط/��سافة تنظيف وتلميع �ل�سيار�ت )4520017(

تعديل ن�ساط/حذف خدمات تاأجري �لعقار�ت و�د�رتها )6820001(
تعديل ن�ساط/حذف �سيانة �ملباين )4329901(

تعديل ن�ساط/حذف خدمات �لتنظيف �لد�خلية للمباين و�مل�ساكن )8121001(
تعديل ن�ساط/حذف خدمات حقول ومن�سات �لنفط و�لغاز �لربية و�لبحرية )0910018(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خالل 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/ مرطبات �لح�سن

رخ�سة رقم:CN 1033894 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�ساحة 3*1 �ىل 1*1

 تعديل ��سم جتاري من/مرطبات �لح�سن
AL AHSAN REFRESHMENTS

�ىل/ مطعم وم�ساوي �لح�سن
AL AHSAN RESTAURANT AND GRILLS

تعديل ن�ساط/��سافة م�ساوي على �لفحم )�سفاري( )5621006(
تعديل ن�ساط/��سافة مطعم )5610001(

تعديل ن�ساط/حذف بيع �لوجبات �خلفيفة )كافترييا( )5610003(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�وزي�س 

CN 1979599:للتجارة �لعامة رخ�سة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه 

�ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/فوج  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

خلدمات تنظيف �ملباين و�مل�ساكن
رخ�سة رقم:CN 2166479 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه 

�ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/لونغ  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ليف لعمال �ل�سباغ و�لبال�سرت
رخ�سة رقم:CN 1822786 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر 
�لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه 

�ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/ ريد مون للنقليات 

رخ�سة رقم:CN 2217462 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

 تعديل ��سم جتاري من/ريد مون للنقليات

RED MOON TRANSPSORTING

�ىل/ �سيلفر جايت للنقليات و�ملقاولت �لعامة

SILVER GATE TRANSPORT AND GENERAL CONTRACTING

تعديل ن�ساط/��سافة مقاولت م�ساريع �ملباين بانو�عها )4100002(

 فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12

اإعـــالن
تعلن مكتب تنمية �ل�سناعة باأن: �ل�سادة/قو�س قزح لل�سناعة ذ.م.م 

in-1001845:رقم �لرخ�سة �ل�سناعية
 تعديل �ل�سكل �لقانوين:

قد �أبدو� رغبتهم يف �تخاذ �لتعديل �لآتي:
بتعديل �ل�سم �لتجاري

من قو�س قزح لل�سناعة ذ.م.م
�ىل/رينبو للحلول �مليكانيكية ذ.م.م - فرع �سناعي

لت�سبح �لرخ�سة �ل�سناعية با�سم:
�سناعي فرع   - ذ.م.م  �مليكانيكية  للحلول  • رينبو 

وعلى كل من لديه �عرت��س على �لجر�ء �ملذكور �عاله مر�جعة مكتب تنمية 
�ل�سناعه  - خالل �أ�سبوع من تاريخ ن�سر �لإعالن ، و�إل فلن يقبل �ملكتب �أية 

�عرت��س بعد �نق�ساء مدة �لإعالن .
مكتب تنمية ال�سناعة

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12

 اإعـــالن �سطب قيد
ليمتد  كيه  يو  فرييزون  �ل�سادة/�سركة  باأن  �لقت�ساد  وز�رة  تعلن 
)�جلن�سية: �ململكة �ملتحدة( قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع �ل�سركة يف 
�إمارة �بوظبي )�لعنو�ن:�بوظبي �سارع �ل�سالم ، بناية دروي�س بن �حمد 
- �س.ب:277 - �سارع حمد�ن - بناية:عبد�هلل بن دروي�س - �بوظبي - 
�لجنبية  �ل�سركات  �سجل  يف   )2600( رقم  حتت  و�ملقيدة  �س.ب:277( 
يف  2015م  ل�سنة   )2( رقم  �لحتادي  �لقانون  لحكام  وتنفيذ�  بالوز�رة. 
�ساأن �ل�سركات �لتجارية وتعديالتة و �لقر�ر �لوز�ري رقم )377( ل�سنة 
2010م يف �ساأن �عتماد دليل �جر�ء�ت �لرتخي�س لفروع ومكاتب �ملن�ساآت 
�ل�سادة ��سحاب  . يرجى من  �ملوؤ�س�سة باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة 
ل  ميعاد  يف  �لوز�رة  �ىل  باعرت��سهم  يتقدمو�  �ن  �لعرت��س  يف  �حلق 
يتجاوز �سهر من تاريخ �لن�سر على �لعنو�ن �لتايل: وز�رة �لقت�ساد �إد�رة 

�لت�سجيل �لتجاري �س.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12

ماي واي لالزیاء- ذ م م
بناء على قر�ر �جلمعية �لعمومية �لغري عادية و�خلا�س بت�سفية 

�ل�سركة �ملذكورة �أعاله
 )ماي واي لالزياء - ذ م م(

ت�سفية  عن  �حل�سابات  لتدقيق  �لهاملى  مكتب   / �مل�سفى  يعلن 
�ل�سركة �ملذكورة �عاله فكل من له مطالبة �أو حقوق على �ل�سركة 
�ملذكورة �عاله عليه �لتقدم مبطالبته مع �مل�ستند�ت �ملوؤيدة لذلك 
�إىل �مل�سفى، وذلك خالل �لدو�م �لر�سمي وملدة 45 يوماً من تاريخ 
�لإعالن، وكل من مل يتقدم خالل �ملدة �ملحددة بالإعالن ي�سقط 
حقه باملطالبة.  تليفون �مل�سفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 
 )6( �لطابق  للزجاج  �لعني  بناية  �لثاين  ز�يد  �سارع  �بوظبى   ،02/

�سقة )17( مكتب �لهاملى و �سركاه – حما�سبون قانونيون. 

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12

اإع��������الن

 جمموعة برید المارات

الغاء ترخي�س بریدي حممد الكثريي لل�سحن

�لغاء  مت  بانه  �لمار�ت  بريد  جمموعة  تعلن 

�سركة  �ملتمثل يف   )88( رقم  �لربيدي  �لرتخي�س 

حممد �لكثريي لل�سحن بناء على طلب �ملرخ�س 

له علما بان جمموعة بريد �لمار�ت غري م�سوؤولة 

عن �ي حق للغري بعد هذ� �لعالن 

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/رويال تك للمقاولت 

 CN 1839994:لعامة ذ.م.م  رخ�سة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة عبيد ��سماعيل �سالح �حمد �حلو�سني %51

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد �سلطان حممد �سيف �ملن�سوري

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
�ملالك �سركة موبيكو للتجارة و�لت�سويق ذ.م.م

MOBICA طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية :موبيكا 

�ملودعة بالرقم :265191     بتاريخ : 2016/12/20
با�س������م :�سركة موبيكو للتجارة و�لت�سويق ذ.م.م

 - �لثانية  زعبيل   - بردبي   - حرة  منطقة   - للت�سميم  دبي  حي  ملك   103 رقم  وعنو�نه:مكتب 
هاتف:043908144 - �سندوق �لربيد:49045 

 �میيل:mohamedmoawed@mobicouae.com دبي
، �ملنتجات  �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:20 �لأثاث و�ملر�يا و�طار�ت �ل�سور  وذلك لتمييز �ل�سلع 
�و  �خل��ي��زر�ن  �و  �ل��غ��اب  �و  �لفلني  �و  م��ن �خل�سب  �مل�سنوعة   ، �خ���رى(  ف��ئ��ات  �ل����و�ردة يف  )غ��ري 
�و  �ملحار  �و  �لكهرمان  �و  �ل�سدف  �و  �و عظم �حلوت  �لعاج  �و  �لعظام  �و  �لقرون  �و  �ل�سف�ساف 

�ملر�سوم و�ملو�د �لبديلة لكل هذه �ملو�د �و من �ملو�د �لبال�ستيكية 
 )MOBICA( مبحاذ�تها  وكتب  بالعربية  مكتوبة  موبيكا  كلمة  عن  �لعالمة:عبارة  و�سف 

بالالتينية و�لعالمة باللون �ل�سود. 
�ل�س��رت�طات :

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد  
�أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
�ملالك مرو�ن حممد �حمد �ملهريي

EPOCH: طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية 

�ملودعة بالرقم :273034     بتاريخ : 2017/5/10
با�س������م :مرو�ن حممد �حمد �ملهريي

وع��ن��و�ن��ه:�ل��وح��دة رق���م 3 ب���رج �ك�����س��ف��ورد �خل��ل��ي��ج �ل��ت��ج��اري دب���ي �لم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة - 
هاتف:043554000 - فاك�س:049714210448 - �سندوق �لربيد:3009 

 �میيل:almehairigroupco@gmail.com دبي
وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:11 �ملر�حي�س وملحقاتها 

و�سف �لعالمة:بد�ية فرتة يف تاريخ �سخ�س ما �و �سيء ما. 
�ل�س��رت�طات :

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد  
�أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

يعلن ق�سم �لعالمات �لتجارية عن ن�سر �لتعديالت �ملو�سحة �أدناه 
على طلب ت�سجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:  

�ملودعة حتت رق�م: 87713  بتاريخ 2006/11/23 
�مل�سجلة حتت رقم: 85512                بتاريخ: 2007/12/10

با�س�م:  �إيجما لالإنارة �س.ذ.م.م 
وعن��و�ن�����ه: �س.ب. 62918 دبي، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
مر�وح  و�ملكاتب،  �ملنازل  بتربيد  �خلا�سة  �مل��ر�وح  �مل���ر�وح،  �لكهربائية،  و�لتربيد  �لإن���ارة  �أجهزة 
�ملختلفة  �لكهربائية  �لإن��ارة  ملبات  �مل�ستحبة،  بالدخان و�لرو�ئح غري  �مللوث  �لهو�ء  �سفط وطرد 

وملحقاتها. 
�لو�قعة بالفئة: 11

رقم وتاريخ �لن�سر �ل�سابق يف �جلريدة �لر�سمية: �لعدد )177( بتاريخ 2017/06/22
�لتعديالت على �لطلب بعد �لن�سر �ل�سابق: 

تعديل رمز �لعالمة: من كلمة IGMA �إىل �سكل هند�سي بي�ساوي باللون �لأ�سود و�لأ�سفر، 
باللغة  معنى  لها  ولي�س  لتينية  كلمة  وه��ي  �لأ���س��ود  باللون   IGMA كلمة  بد�خله  ومكتوب 

�لعربية، وفوق �لعالمة من �جلانب �لأمین مكتوب حرف R ب�سكل �سغري و�سط �إطار د�ئري. 
�ل�سرت�طات: - 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

ح�سر معايل �ل�سيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لثقافة وتنمية 
مبنا�سبة  بدبي  و�ت  ه��ريي��وت  جامعة  �أقامته  �ل��ذي  �حلفل  �ملعرفة 
تخريج دفعة عام 2017 يف فندق �إنرتكونتيننتال بدبي ف�سيتيفال 

�سيتي.
�أم���ام �خلريجني  كلمته  م��ب��ارك يف  ب��ن  نهيان  �ل�سيخ  م��ع��ايل  و�أ���س��اد 
�لبناءة على  �لطالب ومب�ساهماتهم  �لذي حققه  و�لتطور  باجلهود 

م�ستوى �لأو�ساط �لأكادمیية بالدولة.
وقال معاليه: عندما تنتقلون من حرم جامعة هرييوت و�ت �جلميل 

�أو ملتابعة در��ستكم فاأنتم بحاجة  يف دبي �إىل مو�قع عملكم �جلديد 
�ملثابرة  روح  وحتفيز  و�لذهنية  �جل�سدية  طاقاتكم  جميع  حل�سد 

لديكم با�ستمر�ر .
و�أ�ساف خماطبا �خلريجني “ �أنتم تدخلون �ملناف�سة �سمن جمتمع 
عاملي �لطابع ول �سك باأنكم تعرفون جيد� معنى ذلك لأنكم متثلون 
37 بلد� خمتلفا .. لقد در�ستم يف جمتمع عاملي هو دولة �لإمار�ت 
وت�سكيل  �لتميز  نحو  �ل�سعي  وف��و�ئ��د  �أه��م��ي��ة  ت��درك��ون  و�أ�سبحتم 
�مل�ستقبل و�لنفتاح نحو �خلارج و�ل�سعور بالفخر و�لنتماء وتقدير 
جامعة  تبنتها  �لتي  �ملميزة  �لقيم  ه��ذه  وجميع  �لآخ��ري��ن  و�ح���رت�م 

هرييوت و�ت » .

لبنى القا�سمي : د�ستور وقيادة الإمارات مكنوا املراأة يف �ستى قطاعات العمل

جلفار تتربع بـ 50 األف عبوة حماليل طبية ملواجهة الكولريا يف اليمن   

في�سل بن �سقر : روؤیة الدولة حتفز على العمل الإن�ساين والرعایة ال�سحية 

»اأبوظبي للتعليم« یطلع على مراحل الت�سليم النهائية للمدار�س اجلدیدة

•• راأ�ص اخليمة –الفجر

ب����ن �سقر  �ل�����س��ي��خ ف��ي�����س��ل  �أع����ل����ن 
�لقا�سمي رئي�س جمل�س �د�رة �سركة 
�خلليج لل�سناعات �لدو�ئية -جلفار 
ع��ن ت���ربع �ل�����س��رك��ة ب��ع��دد 50 �ألف 
لدعم   �لطبية  �مل��ح��ال��ي��ل  م��ن  ع��ب��وة 
�مل��ت�����س��ارع��ة ملو�جهة  �ل���دول���ة  ج��ه��ود 

وباء �لكولري� يف �ليمن .
ياأتي  ج���ل���ف���ار  ت�����ربع  �ن   ”: وق������ال 
تتطابق  ر��سخة  روؤي��ة  من  �نطالقا 
�ل��دول��ة يف ظ��ل قيادتها  م��ع ج��ه��ود 
�ل����ر�����س����ي����دة يف جم������ال �خل����دم����ات 
�ل�سحية �لإن�سانية عرب �لتعاون مع 
�لأحمر  و�ل��ه��الل  �مل�سلحة  �ل��ق��و�ت 

�لمار�تي يف �ليمن . 
وقال �لقا�سمي :” �ن جلفار ب�سفتها 
�أقدم �سركة )1980 ( و�أكرب من�ساأة 
�ل�سرق  منطقة  يف  �ل���دو�ء  لت�سنيع 

�لأو����س���ط ت��ت��ط��اب��ق روؤي���ت���ه���ا  متاما 
م��ع روؤي����ة  �ل��دول��ة يف ظ��ل قيادتها 
�ل���ر����س���ي���دة �ل���ق���ائ���م���ة ع���ل���ى �ع����الء 
وتر�سيخ  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل�سناعة  ���س��اأن 
عرب  �لعاملية  �ل�ساحة  يف  ح�سورها 
���س��ي��ا���س��ة �لن���ف���ت���اح و�مل�����رون�����ة وهو 
م����ا ���س��ك��ل ح����اف����ز� جل���ل���ف���ار لإن���ت���اج 
مبو��سفات  دو�ئ��ي��ة  م�ستح�سر�ت 
لروؤية  ����س��ت��ج��اب��ة  �ل��ع��امل��ي��ة  �جل�����ودة 
عبو�ت  يف  تتج�سد  ���س��ادق��ة  وطنية 
�لمار�ت”  يف  “�سنع  ع��ب��ارة  عليها 
وي��ت��م ت�����س��وي��ق��ه��ا يف �أك����ر م���ن 40 

بلد� .
وتابع: متتلك جلفار �لمارتية �لتي 
خربة  طيبة  ع��امل��ي��ة  ب�سمعة  تتمتع 
و��سعة يف �ل�سناعة �لدو�ئية وتفتخر 
م�سوؤولياتها  ب��ام��ت��ي��از  ت��ع��ي  ب��ان��ه��ا 
�لوطنية يف جمال �لرعاية �ل�سحية 
�أجل ذلك  �ملزمنة  ومن  و�لأمر��س 

�أن�ساأت قاعدة  �سلبة  ملو�جهة مر�س 
�ل�سكري من خالل دخولها �لتقنية 
�حليوية و�ن�ساء م�سنع غري م�سبوق 
لإنتاج  �لأو���س��ط  �ل�سرق  منطقة  يف 
�لب�سري  بطاقة  �لن�سولني  بلور�ت 
�سنوية تبلغ 1500 كيلوغر�م ومبا 
�ن�سولني  حقنة  مليون   40 ي��ع��ادل 
�لأمر �لذي  �ساهم يف  ك�سر �لحتكار 

�مل�����س��روب ع��ل��ى ���س��ن��اع��ة ه���ذه �ملادة 
دولة  بذلك  لتكون  �ل�سرت�تيجية 
�لم��ار�ت على قائمة �لدول �لقليلة 

�ملنتجة لها .
ت�سجيل  ع����ن  �ل���ق���ا����س���م���ي  وك�������س���ف 
وت�����س��وي��ق �لن�������س���ول���ني �لم����ار�ت����ي 
دولة   17 يف  و�مل��ع��ب��اأ  �خل���ام  بنوعيه 
لفتا �ىل �أن ت�سجيل �ملنتج يف ثالث 
و�أوزبك�ستان  �مل��ك�����س��ي��ك  ه����ي:  دول 
و�سرييالنكا ي�سكل عالمة فارقة يف 
جهود �خرت�ق �لن�سولني �لإمار�تي 
ومتتاز  �لأهمية  بالغة  تعد  لأ�سو�ق 
ب��ال��ك��ث��اف��ة �ل�����س��ك��ان��ي��ة وك���ان���ت من 
كربى  عاملية  ل�سركات  مغلقة  قبل 
ب��و�در �لنتعا�س  �ل��ذي ي�سكل  �لأم��ر 
�حل��ق��ي��ق��ي ل��الأن�����س��ول��ني �مل�����س��ن��ع يف 
�لدو�ئية  لل�سناعات  �خلليج  �سركة 
ج���ل���ف���ار وب����ل����وغ����ه ����س���ق���ف �لن����ت����اج 

�لتجاري .

لروؤية  ��ستجابة   : �لقا�سمي  وق���ال 
مر�س  مو�جهة  يف  �سادقة  وطنية 
�ل�����س��ك��ري مت�����س��ي ج��ه��ودن��ا ب�سورة 
باإن�ساء  ذروتها  بلغت  فقد  مت�سارعة 
يف  �مل��ت��خ�����س�����س  جلفار12  م�����س��ن��ع 
�سيتم  �لذي  �لن�سولني  �أق��الم  �نتاج 
طاقته  وتبلغ  �لقادم  �لعام  �فتتاحه 
�سنويا  قلم  مليون   15 �لن��ت��اج��ي��ة 
�ل���ذي ي�سع ح��د� لكثري من  �لأم���ر 

م�ساعب مر�سى �ل�سكري.
و�ىل جانب �سعيها �لدوؤوب يف جمال 
جلفار  حتر�س  �ل��دو�ئ��ي��ة  �ل�سناعة 
على �لوفاء مب�سوؤولياتها  �ملجتمعية 
من   2% تخ�س�س  على  درج���ت  �ذ 
�سايف �لأرباح �ل�سنوية لدعم �جلهود 
�لطبية  �أنو�عها  مبختلف  �خلدمية 
و�لريا�سية  و�لثقافية  و�لتعليمية 
و�ل��دي��ن��ي��ة  ك��م��ا ت��ق��دم �ل��ع��دي��د من 

�ملنح �لدر��سية �جلامعية .

•• اأبوظبي-وام: 

�أطلع جمل�س �أبوظبي للتعليم على 
�ملد�ر�س  لت�سليم  �لنهائية  �مل��ر�ح��ل 
�فتتاحها  ���س��ي��ت��م  �ل���ت���ي  �جل����دي����دة 
�جلديد  �لدر��سي  �لعام  بد�ية  مع 
2017 – 2018 ويبلغ عددها 6 
مد�ر�س ت�سمل مدر�ستني يف مدينة 
مدينة  يف  م���د�ر����س  و4  �أب���وظ���ب���ي 
�ملجل�س  يت�سلمها  �أن  ويتوقع  �لعني 

�سهر �أغ�سط�س �ملقبل.
وق����ام م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ع��ل��ي ر��سد 
�لنعيمي مدير عام جمل�س �أبوظبي 
ملدر�ستني  تفقدية  ب��زي��ارة  للتعليم 
مدينة  م�����ن  ك�����ل  يف  ج����دي����دت����ني 
�سخبوط  ومدينة  ز�ي��د  بن  حممد 
ب��اأب��وظ��ب��ي ي��ر�ف��ق��ه ���س��ع��ادة حممد 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل��ظ��اه��ري  ���س��امل 
لقطاع �لعمليات �ملدر�سية باملجل�س 
�ملحريبي  �حل����اج  ع��ل��ي  و�مل��ه��ن��د���س 
�ملدير �لتنفيذي لقطاع �إد�رة �إن�ساء 

�ملباين بالإنابة يف �سركة م�ساندة.
�سويد�ن  �ملهند�س  �سعادة  ق��ام  كما 
ر��سد �لظاهري �لرئي�س �لتنفيذي 

بالإنابة يف �سركة �أبوظبي للخدمات 
�ل��ع��ام��ة م�����س��ان��دة و���س��ع��ادة حممد 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل��ظ��اه��ري  ���س��امل 
لقطاع �لعمليات �ملدر�سية باملجل�س 
�ملد�ر�س �جلديدة يف مدينة  بزيارة 

�لعني.
و�أك����د م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ع��ل��ي ر��سد 
�لنعيمي مدير عام جمل�س �أبوظبي 
للتعليم حر�س �ملجل�س على توفري 
للطلبة  �مل��ث��ال��ي��ة  �مل��در���س��ي��ة  �لبيئة 
�ل����ت����ي ت�������س���اع���ده���م ع���ل���ى �لإب��������د�ع 
و�لبتكار و�إعد�د جيل متعلم و�عد 
خلدمة �لوطن و�ملجتمع وذلك من 
توفري  يف  �ملجل�س  �أه���د�ف  منطلق 
وفعالة  �ساملة  تعليمية  منظومة 
�مل�ستقبلية  �لحتياجات  كافة  تلبي 
وطموحات  روؤى  م����ع  وت����ت����و�ف����ق 
و�لنمو  �ل��ت��ن��وع  حتقيق  يف  �لم����ارة 

�لقت�سادي.
�ملد�ر�س  تنفيذ  �أن  معاليه  و�أ�ساف 
�ل� 6 ياأتي يف �إطار برنامج مد�ر�س 
�أف�سل  مع  يتو�فق  �ل��ذي  �مل�ستقبل 
حيث  من  �سو�ء  �لعاملية  �ملمار�سات 
�ملدر�سية  �ل�������س���ف���وف  ت�������س���ام���ي���م 

و�لقاعات  �ل��ري��ا���س��ي��ة  و�ل���ق���اع���ات 
م����ت����ع����ددة �ل�����س����ت����خ����د�م وك���ذل���ك 
و�جلاذبة  �ملنا�سبة  �ملدر�سية  �لبيئة 
للتعليم �لتي تتو�فق مع �حتياجات 
�أف�سل  �مل�ستقبل وتهيئ لهم  �أجيال 
تتميز  ك��م��ا  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �ل���ظ���روف 
معايري  ب��اأع��ل��ى  �مل���د�ر����س  ت�ساميم 
�أف�سل  وتوفري  و�ل�سالمة  �ل�سحة 
�ل��و���س��ائ��ل �خل��دم��ي��ة ل��ت��وف��ري بيئة 

منا�سبة لأ�سحاب �لهمم.
“مد�ر�س  �أن  �إىل  م��ع��ال��ي��ه  و�أ����س���ار 
متطلبات  م��ع  ت��ت��و�ف��ق  �مل�ستقبل” 
جنحت  �إذ  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة  �ل����س���ت���د�م���ة 
تقييم  درج�����ة  ع��ل��ى  �حل�������س���ول  يف 
�للوؤلوؤتني �ملعتمدة من قبل جمل�س 
�لعمر�ين  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط  �أب���وظ���ب���ي 
كفاءة  رفع  يف  ت�سهم  �لتي  للمباين 
�ل���س��ت��خ��د�م وحت��اف��ظ ع��ل��ى مو�رد 

�لطاقة �ملتعددة.
�ملهند�س  ���س��ع��ادة  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 
�لرئي�س  �لظاهري  ر��سد  �سويد�ن 
�لتنفيذي بالإنابة يف �سركة �أبوظبي 
“م�ساندة”  �ل���ع���ام���ة  ل���ل���خ���دم���ات 
تنفيذ  ع��ل��ى  ح��ري�����س��ة  �ل�����س��رك��ة  �إن 

�إليها  �مل��وك��ل��ة  �مل����د�ر�����س  م�����س��اري��ع 
ووفقا  �مل��خ��ط��ط  �جل������دول  ���س��م��ن 
ت�سليم  ح���ني  �إىل  �مل��ع��اي��ري  لأع���ل���ى 
�مل�سروع �إىل �ل�سريك �ل�سرت�تيجي 
�ن��ط��الق��ا م��ن حر�سها على  وذل���ك 
خطة  �أه���د�ف  حتقيق  يف  �مل�ساهمة 
جيل  تطوير  تعزيز  نحو  �أب��وظ��ب��ي 
خدمة  يف  ي�����س��اه��م  م��ت��ع��ل��م  و�ع������د 

�لوطن و�ملجتمع.
و�أكد �لتزم “م�ساندة” �لتام بتنفيذ 
توفري  ت�����س��ه��م يف  �ل���ت���ي  �مل�������س���اري���ع 
لإط���الق  للطلبة  �مل��ح��ف��زة  �ل��ب��ي��ئ��ة 
على  و�لرتكيز  وق��در�ت��ه  طاقاتهم 
�ل�ستثمار يف �أجيال �مل�ستقبل كونهم 
�لتطور  مل��و����س��ل��ة  �لأه����م  �ل��ع��ن�����س��ر 

و�لتقدم يف خمتلف �ملجالت.
وت�سمل �ملدر��س �جلديد يف �أبوظبي 
مدر�سة يف مدينة حممد بن ز�يد، 
ومدر�سة يف مدينة �سخبوط �أما يف 
�ست�سمل  �جلديدة  فاملد�ر�س  �لعني 
و�ل�سعيبة  �ليحر  منطقة  م��ن  ك��ل 

وعني �لفاي�سة و�لقوع.
�لو�قعة يف مدينة  �ملدر�سة  وتغطي 
ب���ن ز�ي�����د م��رح��ل��ة ريا�س  حم��م��د 

وذلك  �لأوىل  و�حل��ل��ق��ة  �لط���ف���ال 
ب��ط��اق��ة ����س��ت��ي��ع��اب��ي��ة ت��ب��ل��غ 1500 
طالب وطالبة كما �ستغطي �ملدر�سة 
�لو�قعة يف مدينة �سخبوط مرحلة 
ري��ا���س �لط��ف��ال و�حل��ل��ق��ة �لأوىل 
����س��ت��ي��ع��اب��ي��ة لعدد  ب��ط��اق��ة  وذل�����ك 
1250 طالب وطالبة يف �حللقة.
تت�سمن مد�ر�س  �لعني  ويف مدينة 
و�ل�سعيبة  �ليحر  منطقة  م��ن  ك��ل 
ريا�س  م��رح��ل��ة  �ل��ف��اي�����س��ة  وع����ني 
بطاقة  �لأوىل  و�حل��ل��ق��ة  �لط��ف��ال 
تبلغ  م���در����س���ة  ل���ك���ل  ����س��ت��ي��ع��اب��ي��ة 
حني  يف  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب   1250
تبلغ �لطاقة �ل�ستيعابية للمدر�سة 
 1000 �ل��ق��وع  مبنطقة  �ل��و�ق��ع��ة 

طالب وطالبة.
ومت در����س��ة ت��وزي��ع �مل��د�ر���س لتكون 
���س��م��ن �مل��ج��ت��م��ع��ات �ل�����س��ك��ن��ي��ة مبا 
تنقل  م�سافات  تقليل  على  ي�ساعد 

�لطلبة.
�إد�رة  ع���م���ل  ف�����رق  �أن  �إىل  ي�������س���ار 
ب���زي���ار�ت ميد�نية  ت��ق��وم  �مل�����س��اري��ع 
م�ستجد�ت  ع��ل��ى  ل��الط��الع  دوري����ة 

�سري �مل�ساريع �لتعليمية.

�ساحي خلفان یرتاأ�س اجتماع الفریق التنفيذي 
ملتابعة موؤ�سرات الأجندة الوطنية

•• دبي-وام:

تر�أ�س معايل �لفريق �ساحي خلفان متيم نائب رئي�س 
�ل�سرطة و�لأمن �لعام يف دبي �جتماع �لفريق �لتنفيذي 
ل���روؤ����س���اء م���وؤ����س���ر�ت �لأج���ن���دة �ل��وط��ن��ي��ة وذل����ك بقاعة 

�لجتماعات �لكربى بالقيادة �لعامة ل�سرطة دبي.
�ل�سمو  �ساحب  لتوجيهات  جت�سيد�  �لج��ت��م��اع  وي��اأت��ي 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  �ل�سيخ حممد 
بت�سريع  �هلل  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
وتكثيف  �جل��ه��ود  وت��رك��ي��ز  �ل��وط��ن��ي��ة  �لأج���ن���دة  حتقيق 
من   100% ن�سبة  �إىل  ل��ل��و���س��ول  �ل��ط��اق��ات  وح�����س��د 

م�ستهدفات �لأجندة �لوطنية بحلول عام 2021 .
ك��م��ا ي��اأت��ي ه���ذ� �لج��ت��م��اع يف ���س��وء �ل��ت��وج��ي��ه��ات �لتي 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �سيف  �ل�سيخ  �سمو  �لفريق  �أ�سدرها 
بتطبيق  �لد�خلية  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب 
وز�رة  قطاعات  موؤ�سر�ت  كل  على  �حلكومية  �مل�سرعات 
�لد�خلية ب�سورة ت�سمن كفاءة �لأد�ء وفاعليته لتعزيز 
جودة �حلياة ملجتمع �لإمار�ت وتعزيز منظومة �ل�سركاء 

�ل�سرت�تيجيني لوز�رة �لد�خلية.
حتقيق  �أن  متيم  خلفان  �ساحي  �لفريق  م��ع��ايل  وق���ال 
�لذي ن�سعى للو�سول  �لرئي�س  �لأول هو �لهدف  �ملركز 
�إليه من خالل هذه �لأجندة وعلينا ح�سد كل �لطاقات 

و�لإمكانات �ملتاحة لذلك.
موؤكد� �أنه هدف وطني ل تهاون �أو تق�سري فيه لتحقيق 
عام  �لعامل  دول  �أف�سل  من  نكون  ب��اأن  �لوطنية  روؤيتنا 

.  2021
وناق�س �لجتماع �لذي ح�سره �أع�ساء �لفرق �لتنفيذية 
مل�سرعات �لأمن من قادة �ل�سرطة وم�سوؤويل �لقطاعات 
�إىل حتقيق  ت��وؤدي  �لتي  �ملوؤ�سر�ت  �أهم  بالدولة  �لأمنية 
�لدولة  م�ستوى  على  �لوطنية  �لأج��ن��دة  م�ستهدفات 

و�أبرز �لتحديات �لتي تو�جهها وو�سع �حللول �ملنا�سبة 
ل��ت��ل��ك �ل��ت��ح��دي��ات. و�ع��ت��م��د م��ع��ال��ي��ه خ���الل �لجتماع 
�ملبادر�ت �لتي عر�ست من قبل روؤ�ساء موؤ�سر�ت �لأجندة 
�لر�بع  �لد�خلية وفقا ملتطلبات �جليل  �لوطنية لوز�رة 
للتميز. و��ستعر�س �سعادة �للو�ء �لدكتور عبد �لقدو�س 
�لعبيديل م�ساعد قائد عام �سرطة دبي ل�سوؤون �جلودة 
�لتحديات  و�ه���م  ب��الأم��ان  �لإح�����س��ا���س  م��وؤ���س��ر  و�لتميز 
�أه��م��ي��ة توحيد  �إىل  �ل��ت��غ��ل��ب ع��ل��ي��ه��ا. م�����س��ري�  وك��ي��ف��ي��ة 
�لر�سالة �لإعالمية لوز�رة �لد�خلية لإبر�ز دور �لوز�رة 

�لإيجابي.
�ل�سيخ �سلطان بن عبد�هلل  �للو�ء  ��ستعر�س �سعادة  كما 
�ل��ن��ع��ي��م��ي ق���ائ���د ع����ام ���س��رط��ة ع��ج��م��ان م��وؤ���س��ر �سرعة 
 .. �ل��دول��ة  م�ستوى  على  �ل��ط��و�رئ  حل��الت  �ل�ستجابة 
حممد  �ملهند�س  �مل�ست�سار  �للو�ء  �سعادة  عر�س  حني  يف 
�سيف �لزفني م�ساعد �لقائد �لعام ل�سرطة دبي ل�سوؤون 
�لعمليات موؤ�سر م�ستهدف �لوفيات يف �حلو�دث �ملرورية 
لكل مئة �ألف ن�سمة من �ل�سكان بالدولة و�أهم �لتحديات 

�لتي تو�جه تطبيق هذ� �ملوؤ�سر.
�ل�سام�سي قائد  �لزري  �سيف  �لعميد  �سعادة  و��ستعر�س 
خدمات  على  �لعتمادية  موؤ�سر  �ل�سارقة  �سرطة  ع��ام 

�ل�سرطة و�أهم �ملتطلبات للفئة �لتي ي�ستهدفها �ملوؤ�سر.
�لعميمي  عجالن  حمد  �لعميد  �سعادة  ��ستعر�س  كما 
�ل�����س��رط��ة �جل��ن��ائ��ي��ة �لحت����ادي����ة يف وز�رة  م���دي���ر ع����ام 
�ألف  مئة  لكل  �ملقلقة  �جل��ر�ئ��م  ع��دد  موؤ�سر  �لد�خلية 
ن�سمة من �ل�سكان على م�ستوى �لدولة مبينا �أهم �أنو�ع 
�ملنا�سبة  �خل��ط��ط  ب��و���س��ع  تخفي�سها  و���س��ب��ل  �جل��ر�ئ��م 

لذلك.
�ملدير  م�ساعد  �حلمادي  مرمي  �سعادة  �لجتماع  ح�سر 
رئا�سة جمل�س  �حلكومي مبكتب  و�لتميز  ل��الأد�ء  �لعام 

�لوزر�ء. 

•• دبي-وام:

بخم�س  و�ملو��سالت  �لطرق  هيئة  يف  �لت�سال  مركز  ف��از 
�لتعاون  جم��ل�����س  ودول  �ل����دول����ة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ج���و�ئ���ز 
لل�سرق  �لت�����س��ال  م��ر�ك��ز  لتميز  �إن�سايت�س  م��ن  �خلليجي 
�لتطوير  لأعلى معايري  �إط��ار مو�كبته  وذل��ك يف  �لأو�سط 
و�لتح�سني �مل�ستمر خلدماته و�إر�ساء �ملتعاملني و�ملوظفني 

وجت�سيد� للغاية �ل�سرت�تيجية �لثالثة �إ�سعاد �لنا�س.
جمل�س  ورئي�س  �لعام  �ملدير  �لطاير  مطر  �سعادة  و�أع��رب 
خالل  �لفوز  بهذ�  و�ع��ت��ز�زه  �سروره  عن  للهيئة  �ملديرين 
�ملدير  �لر�سا  يو�سف  قبل  م��ن  �خلم�س  �جل��و�ئ��ز  �إه��د�ئ��ه 
�لتنفيذي لقطاع خدمات �لدعم �لإد�ري �ملوؤ�س�سي و�أحمد 
بالهيئة..  �ملتعاملني  خدمة  تنفيذي  �إد�رة  مدير  حمبوب 
���س��ع��ي �لهيئة  ت��ع��ك�����س  �أن ه���ذه �جل���و�ئ���ز  ���س��ع��ادت��ه  م���وؤك���د� 
�لأد�ء يف مر�كز �لت�سال على  �أعلى معايري  �إىل  للو�سول 

�ملزيد  ب��ذل  على  م�سدد�  و�خل��ا���س.  �حلكومي  �مل�ستويني 
من �جلهد للحفاظ على هذ� �مل�ستوى �لر�قي من �لأد�ء. 
وفاز مركز �لت�سال 8009090 بالهيئة بخم�س جو�ئز 
�لأوىل عن �أف�سل مركز �ت�سال حكومي يف �ل�سرق �لأو�سط 
�مل�����س��ار �لوظيفي  ت���درج  �أف�����س��ل ج��ه��ة تنفذ  و�ل��ث��ان��ي��ة ع��ن 
�أف�سل  وث��الث جو�ئز فردية يف جمال �لبتكار وذل��ك عن 
ف��ن��ي و�أف�����س��ل م��ق��ال و�أف�����س��ل ���س��ورة فوتوغر�فية  ع��م��ل 
�لأمر �لذي يعك�س حر�س �ملركز على �إتاحة �ملجال ملو�هب 
خدمات  تقدمي  يف  ق�سوى  �أهمية  من  میثله  ملا  موظفيه 
�أرقى مو��سفات �لعمل  �لهيئة �ملتعددة ف�سال عن �تباعها 
�لأمثل  و�لأ�سلوب  �ملركز  مبهام  للقيام  �لالزمة  �لوظيفي 
�جلو�ئز  لهذه  ��ستحقاقها  ج�سد  مما  �ملركز  مهام  لقيادة 
�مل�سابقة  �مل�ساركة �لو��سعة �لتي حظيت بها  خا�سة يف ظل 
�خلليجي  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  ودول  �ل��دول��ة  م�ستوى  ع��ل��ى 

و�لقطاعني �حلكومي و�خلا�س.

•• لندن -وام:

بنت خالد  لبنى  �ل�سيخة  �أك��دت معايل 
�ل��ق��ا���س��م��ي وزي�����رة دول����ة ل��ل��ت�����س��ام��ح �أن 
د���س��ت��ور دول�����ة �لإم��������ار�ت ك���ر����س مبد�أ 
�مل�������س���او�ة ب���ني �جل��ن�����س��ني وج��ع��ل �مل����ر�أة 
�لعمل  قطاعات  �ستى  يف  �أ�سا�سيا  ج��زء� 

وجمالته وتخ�سا�ساته �ملتنوعة.
�م�س  لها  كلمة  يف   - معاليها  و�أ���س��ارت 
�لدويل  ه��او���س  ت�ساتام  منتدى  خ��الل 
لل�سيا�سات بالعا�سمة �لربيطانية لندن 
�لعناية �لفائقة �لتي حتظى بها  �إىل   -
وت�سخري  لتمكينها  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل����ر�أة 
ط��اق��ات��ه��ا وت��وظ��ي��ف م��ه��ار�ت��ه��ا خلدمة 
�ل�سامية  �لتوجيهات  ظ��ل  يف  �ملجتمع 
بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  م��ن 
“حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د 
حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  و���س��اح��ب  �هلل” 
بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “ رعاه 

�هلل “ و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 

�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة .
ولفتت معاليها �إىل �حلر�س و�لهتمام 
باملر�أة �لإمار�تية و�ملر�أة �لعربية عموما 
مبارك  بنت  فاطمة  �ل�سيخة  �سمو  من 
رئي�سة �لحتاد �لن�سائي �لعام �لرئي�سة 
�لأعلى ملوؤ�س�سة �لتنمية �لأ�سرية رئي�سة 
و�لطفولة  ل��الأم��وم��ة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
�سبل  ك��ل  وت��وف��ري   “ �لإم������ار�ت  �أم   “
لتقوم  و�ل��ت��م��ك��ني  و�ل���رع���اي���ة  �ل���دع���م 
�زدهار  �لوطنية يف  �مل��ر�أة مب�سوؤولياتها 

وتنمية �ملجتمعات.
لبنى  �ل�������س���ي���خ���ة  م����ع����ايل  وت����ط����رق����ت 
�قت�ساديا  �مل���ر�أة  متكني  �إىل  �لقا�سمي 
�أن �ملر�أة  يف دول��ة �لإم��ار�ت .. مو�سحة 
�لإم���ار�ت���ي���ة ت�����س��ك��ل ع��ن�����س��ر� ف��اع��ال يف 
روؤية  �أن  كما  للدولة  �لتنموية  �مل�سرية 
�ملعامل  و��سحة  و�سيا�ساتها  �لإم����ار�ت 
ب���ني �جلن�سني  �ل��ف��ج��وة  ت��ق��ل��ي��ل  ب�����س��اأن 

�ل�سيا�سية  �مل������ج������الت  خم���ت���ل���ف  يف 
و�لق��ت�����س��ادي��ة وغريها  و�لج��ت��م��اع��ي��ة 
فمثال يف �ملجال �لقت�سادي توجد �أكر 
�إمار�تية  �أع��م��ال  �سيدة   23000 م��ن 
 10 �أك��ر من  تبلغ  ��ستثمار�ت  لديهن 
�ل�سيا�سي  �مل��ج��ال  ويف  دولر  م��ل��ي��ار�ت 
ثلث جمل�س  وزي���ر�ت میثلن   8 ت��وج��د 
�لوطني  �ملجل�س  ي��ر�أ���س  ك��م��ا  �ل�����وزر�ء 
�لحتادي �مر�أة مع وجود %20 ن�ساء 

يف ع�سويته.
ونوهت معاليها �إىل �أن �لن�ساء يف دولة 
�لقوى  م��ن   47% ي�سكلن  �لإم�����ار�ت 
لها  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل����ر�أة  �أن  كما  �لعاملة 
�قت�سادي  ق��ط��اع  ك��ل  ق���وي يف  ح�����س��ور 
يف   66% �لن�ساء  ت�سكل  حيث  تقريبا 
�لقطاع �لعام و%40 يف قطاع �لتعليم 
يف  و20%  �ل�سحة  قطاع  يف  و35% 

قطاع �ل�سوؤون �لجتماعية.
�لإم����������ار�ت  دول�������ة  ل������دى  �أن  و�أك����������دت 
�مل���ر�أة  مت��ك��ني  يف  وط��ن��ي��ة  ��سرت�تيجية 

و�أطلقت ع��دة م��ب��ادر�ت يف ه��ذ� �ل�سياق 
�جلن�سني  ب��ني  �ل���ت���و�زن  جمل�س  منها 
�ل�سيا�سات  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ي��ق��وم  �ل����ذي 
�لنحو  وتطبيقها على  للمر�أة  �لد�عمة 
�لأم���ث���ل و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى حت�����س��ني تكافوؤ 
�ملر�كز  و�مل���ر�أة يف  �ل��رج��ل  ب��ني  �لفر�س 

�لقيادية ومر�كز �سنع �لقر�ر.
وتطرقت معاليها �أي�سا �إىل قر�ر �إلز�م 
جمال�س  يف  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  ع�سوية 
و�ملوؤ�س�سات  و�ل�����س��رك��ات  �لهيئات  �إد�رة 
�أ���س��درت��ه �حلكومة  �لحت��ادي��ة و�ل���ذي 
�إىل وجود �لحتاد  �إ�سافة   2012 عام 
 1975 �ل����ع����ام م���ن���ذ ع�����ام  �ل���ن�������س���ائ���ي 
دور  تعزيز  على  تعمل  ر�ئ��دة  كموؤ�س�سة 
�ملجالت  خمتلف  يف  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة 
دورها وتعظيم  �لعمل وتفعيل  ومو�قع 
�ل�سيا�سية  �حل���ي���اة  يف  م�����س��وؤول��ي��ات��ه��ا 
و�لقت�سادية و�لجتماعية و�لإعالمية 
و�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�ل��ب��ي��ئ��ي��ة وغ��ريه��ا لتكون 
�مل��ر�أة �سريكا حقيقيا وفاعال يف بر�مج 

وخطط �لتنمية �مل�ستد�مة.
وعرجت معاليها �إىل دور دولة �لإمار�ت 
ومتكينها  �مل�������ر�أة  ح��م��اي��ة  يف  �ل���ع���امل���ي 
�مل�ساعد�ت  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  خ����الل  م���ن 
�خل��ارج��ي��ة �ل��ه��ادف��ة �إىل �مل�����س��او�ة بني 
�ل�ساحة  على  �مل���ر�أة  ومتكني  �جلن�سني 
�ملتحدة  �لأمم  م��ع  بال�سر�كة  �لعاملية 
وهو ما يت�سق مع �لهدف �خلام�س من 
�مل�ستد�مة  للتنمية  �لعاملية  �لأه����د�ف 
و�ل������ذي ي��ت��م��ح��ور ح����ول �مل�������س���او�ة بني 
�جل��ن�����س��ني ومت��ك��ني �مل������ر�أة ف�����س��ال عن 
ت��اأي��ي��د ودع�����م دول�����ة �لإم��������ار�ت لهيئة 
هذ�  يف  م�سرية  ل��ل��م��ر�أة  �ملتحدة  �لأمم 
�ل�سدد �إىل �فتتاح مكتب �لأمم �ملتحدة 
يعمل  �ل��ذي  �أبوظبي  يف  �مل���ر�أة  ل�سوؤون 
ع��ل��ى ت�����س��ري��ع �جل���ه���ود �ل���ر�م���ي���ة �إىل 
متكني �ملر�أة يف �ل�سرق �لأو�سط و�سمال 

�أفريقيا.
وت��ن��اول��ت م��ع��ايل �ل�����س��ي��خ��ة ل��ب��ن��ى بنت 
خالد �لقا�سمي دور �ملر�أة �لإمار�تية يف 

�ملنظمات �لدولية ب�سكل عام وم�ساركتها 
�ل��ف��اع��ل��ة ف��ي��م��ا ي��رت��ب��ط ب��امل�����س��او�ة بني 
�جل��ن�����س��ني ومت���ك���ني �مل�������ر�أة ع��ل��ى وجه 
�لإمار�تية  �مل���ر�أة  ت�سغل  �إذ  �خل�سو�س 
من�سب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي للمر�أة 

معاليها  بينت  كما  �مل��ت��ح��دة.  �لأمم  يف 
�أن دول��ة �لإم���ار�ت تعمل يف �إط��ار روؤية 
جمموعة دول �لع�سرين �ملتعلق باأهمية 
تعزيز �مل�ساركة �لقت�سادية للمر�أة من 
خ���الل �ن��ت��ه��اج ���س��ي��ا���س��ات ت��دع��م متكني 

�ل��رق��م��ي��ة بني  �ل��ف��ج��وة  وتقل�س  �مل����ر�أة 
�مل��ر�أة ميادين  �جلن�سني وت�ساند دخول 
فاملر�أة  و�لبتكار  و�لتكنولوجيا  �لعلوم 
عاملي  �ق��ت�����س��ادي  لنمو  �ل���ز�وي���ة  ح��ج��ز 

�أكر ��ستد�مة. 

نهيان بن مبارك یح�سر حفل تخرج جامعة هريیوت وات بدبي

»طرق دبي« حت�سد 5 جوائز عن اأف�سل 
مركز ات�سال حكومي يف ال�سرق الأو�سط
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و�سف �لعالمة: �لعالمة مكونة من ر�سم على �سكل زهرة بد�خله حرف )A �أ( A حرف لتيني 

وحرف )�أ( بالعربية.
�ل�سرت�طات:  ل يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، 
�أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

 اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  266652  بتاريخ: 2017/01/18م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم      : هوم�سريفي�سز �وف �أمريكا، �إنك
وعنو�نه: 1209، �سارع �أورجن، مدينة ويلمينغتون، نيو كا�ستل - ولية ديالور، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية  

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
خدمات �لتاأمني، �ل�سوؤون �لتمويلية، �ل�سوؤون �ملالية و�ل�سوؤون �لعقارية.  

�لو�قعة بالفئة: 36
و���س��ف �ل��ع��الم��ة: �ل��ع��الم��ة ه���ي ع���ب���ارة ع���ن ����س��م م��ك��ون م���ن �أرب���ع���ة ك��ل��م��ات م��ك��ت��وب��ة ب��ال��ل��غ��ة �لجنليزية 
هاثاو�ي  )بريك�ساير  �لعربية  باللغة  وتعني   )Berkshire Hathaway HomeServices(
و كلمة  تلفظ )بريك�ساير(،  و  �لعربية  باللغة  لها معنى  لي�س   )Berkshire( كلمة ،)ملنزلية� للخدمات 
)Hathaway( لي�س لها معنى باللغة �لعربية وتلفظ )هاثاو�ي(، وكلمة )HomeServices( تعني 
)�خلدمات �ملنزلية( وهي مكونة من كلمتني ملت�سقتني: كلمة )Home( و تعني باللغة �لعربية )منزل( 

وكلمة )Services( تعني )خدمات(.  
�ل�سرت�طات:  ل يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  266659  بتاريخ: 2017/01/18م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم      : هوم�سريفي�سز �وف �أمريكا، �إنك
وعنو�نه: 1209، �سارع �أورجن، مدينة ويلمينغتون، نيو كا�ستل - ولية ديالور، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية  

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
خدمات �لتاأمني، �ل�سوؤون �لتمويلية، �ل�سوؤون �ملالية و�ل�سوؤون �لعقارية.  

�لو�قعة بالفئة: 36
و�سف �لعالمة: �لعالمة هي عبارة عن �أربعة �أحرف مكتوبة باللغة �لجنليزية )BHHS( ولي�س لها معنى 

معني وباللغة �لعربية تكتب )بي �ت�س �ت�س ��س(.     
�ل�سرت�طات:  ل يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  266660  بتاريخ: 2017/01/18م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم      : هوم�سريفي�سز �وف �أمريكا، �إنك
وعنو�نه: 1209، �سارع �أورجن، مدينة ويلمينغتون، نيو كا�ستل - ولية ديالور، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية  

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
خدمات �لتاأمني، �ل�سوؤون �لتمويلية، �ل�سوؤون �ملالية و�ل�سوؤون �لعقارية.  

�لو�قعة بالفئة: 36
د�ئري  ب�سكل  و  بد�خلها  مكتوب  و�لأ���س��ود  �لأبي�س  باللون  د�ئ��رة  عن  عبارة  هي  �لعالمة  �لعالمة:  و�سف 
 Berkshire Hathaway( أربعة كلمات مكتوبة باللغة �لجنليزية� باللون �لأبي�س ��سم مكون من 
كلمة  �مل��ن��زل��ي��ة(،  ل��ل��خ��دم��ات  ه���اث���او�ي  )ب��ريك�����س��اي��ر  �ل��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ة  وت��ع��ن��ي   )HomeServices
لي�س   )Hathaway( وكلمة  )بريك�ساير(،  وتلفظ  �لعربية  باللغة  معنى  لها  لي�س   )Berkshire(
�لعربية  باللغة  تعني   )HomeServices( وكلمة  )ه���اث���او�ي(،  وتلفظ  �لعربية  باللغة  معنى  لها 
)�خلدمات �ملنزلية( وهي مكونة من كلمتني ملت�سقتني: كلمة )Home( تعني باللغة �لعربية )منزل( 
�أحرف  �أربعة  بد�خلها  �أ�سغر  �أخرى  د�ئرة  يوجد  �لد�ئرة  وبد�خل  تعني )خدمات(.   )Services( وكلمة 
مكتوبة باللغة �لجنليزية: حريف )BH( وباللغة �لعربية تكتب )بي �ت�س( وحتتها حريف )HS( وباللغة 
 Berkshire( لعبارة  خمت�سر  وه��ي  معني،  معنى  لها  لي�س  �لأح���رف  وه��ذه  ����س(  )�ت�س  تكتب  �لعربية 

            .)Hathaway HomeServices
�ل�سرت�طات:  ل يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  267166  بتاريخ: 2017/01/26م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم : �للجنة �لعليا للم�ساريع و�لإرث
وعنو�نه: برج �لبدع، �لكورني�س، �لطابق 21 ، �س.ب. 62022، �لدوحة، دولة قطر.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�لحد�ث  تنظيم  �لريا�سية،  �مل�سابقات  تنظيم  �لت�سلية،  �لتدريبية،  �ل���دور�ت  تقدمي  �ل��ت��دري��ب،  �لتعليم، 
�لريا�سية، �ل�ست�سار�ت �لتعليمية، �خلدمات �ل�ست�سارية �ملتعلقة بالن�ساطات �لريا�سية و�لتدريب و�لثقافية، 
�ملوؤمتر�ت،  وتنظيم  ترتيب  �للغوية،  �لرتجمة  خدمات  ترفيهية،  مر�فق  توفري  �لريا�سية،  �ملر�فق  توفري 
�ملوؤمتر�ت و�لندو�ت لالأغر��س �لتعليمية، ترتيب وتنظيم �مل�سابقات )�لتعليم �أو �لرتفيه(، �لرتتيب حلجز 
�لتذ�كر للعرو�س، و�لحد�ث �لرتفيهية و�لريا�سية �لأخرى، ترتيب �مل�سابقات، ن�سر �لكتاب و�ملر�جعة، حجز 
مقاعد للعرو�س و�لفعاليات �لريا�سية، �لأن�سطة �لريا�سية و�لثقافية، تنظيم �لأحد�ث �لريا�سية يف جمال 
و�لأعمال  و�لت�سويق  و�ل��رتوي��ج  ب��الإع��الن  �ملتعلق  �ل�سرت�تيجي  �لتخطيط  يف  تدريبية  دور�ت  �لقدم،  ك��رة 

�لتجارية.
�لو�قعة بالفئة: 41

و�سف �لعالمة: �لعالمة هي عبارة )Deliver Amazing( مكتوبة باللغة �لجنليزية.
�ل�سرت�طات:  ل يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  255780  بتاريخ: 2016/06/27م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم : مركز دبي �لتجاري �لعاملي �س.ذ.م.م 
وعنو�نه: مركز دبي �لتجاري �لعاملي، بر دبي، �سارع �ل�سيخ ز�يد، �س.ب 9292، دبي، دولة �لمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.  
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�لتعليم و�لتهذيب، �لتدريب، �لرتفيه، �لأن�سطة �لريا�سية و�لثقافية.
�لو�قعة بالفئة: 41

و�سف �لعالمة: �لعالم��ة عبارة عن جملة مكتوبة باللغة �لعربية وهي )مركز دبي للموؤمتر�ت و�ملعار�س( 
مك��ون���ة من خم�سة كلم���ات )مركز(؛ )دبي(؛ )�ملوؤمتر�ت(؛ حرف )و(؛ )�ملعار�س(. وهي مكتوبة بخط مميز 

و باللون �لبني �لفاحت قريب من �للون �لذهبي.
�ل�سرت�طات:  ل يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  255781  بتاريخ: 2016/06/27م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم : مركز دبي �لتجاري �لعاملي �س.ذ.م.م 
وعنو�نه: مركز دبي �لتجاري �لعاملي، بر دبي، �سارع �ل�سيخ ز�يد، �س.ب 9292، دبي، دولة �لمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.  
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

خدمات �لدعاية و�لإعالن و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�ساط �ملكتبي. وكذلك �خلدمات �لتي تقدمها 
�لإع��الم فيما يتعلق بكافة  �لإع��الن و�لإ�سهار بكل و�سائل  �أو  �إعالن متار�س �لت�سال باجلماهري  موؤ�س�سات 

�لب�سائع �أو �خلدمات.
�لو�قعة بالفئة: 35

و�سف �لعالمة: �لعالم��ة عبارة عن جملة مكتوبة باللغة �لعربية وهي )مركز دبي للموؤمتر�ت و�ملعار�س( 
مك��ون���ة من خم�سة كلم���ات )مركز(؛ )دبي(؛ )�ملوؤمتر�ت(؛ حرف )و(؛ )�ملعار�س(. وهي مكتوبة بخط مميز 

و باللون �لبني �لفاحت قريب من �للون �لذهبي.
�ل�سرت�طات:  ل يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  255782  بتاريخ: 2016/06/27م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم : مركز دبي �لتجاري �لعاملي �س.ذ.م.م 
وعنو�نه: مركز دبي �لتجاري �لعاملي، بر دبي، �سارع �ل�سيخ ز�يد، �س.ب 9292، دبي، دولة �لمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.  
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�لتعليم و�لتهذيب، �لتدريب، �لرتفيه، �لأن�سطة �لريا�سية و�لثقافية.
�لو�قعة بالفئة: 41

�لعري�س���ة  بالأح���رف  �لإجنليزي���ة  باللغ���ة  مكتوبة  كلم���ات  خم�سة  من  مك��ون���ة  �لعالم��ة  �لعالمة:  و�سف 
 DUBAI CONVENTION AND EXHIBITION( �ل��غ��ام��ق  �لأزرق  ب��ال��ل��ون 
)دب���ي(؛  تعني   )DUBAI( كلمة  و�مل��ع��ار���س(.  ل��ل��م��وؤمت��ر�ت  دب���ي  )م��رك��ز  تعني  و   )CENTRE
وكلمة  ؛  )و(  ت��ع��ن��ي   )AND( وك��ل��م��ة  ؛  )م�����وؤمت�����ر�ت(  ت��ع��ن��ي   )CONVENTION( وك��ل��م��ة 

)EXHIBITION( تعني )معار�س( ؛ وكلمة )CENTRE( تعني )مركز(.
�ل�سرت�طات:  ل يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  266661  بتاريخ: 2017/01/18م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم : هوم�سريفي�سز �وف �أمريكا، �إنك
وعنو�نه: 1209، �سارع �أورجن، مدينة ويلمينغتون، نيو كا�ستل - ولية ديالور، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية  

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
خدمات �لتاأمني، �ل�سوؤون �لتمويلية، �ل�سوؤون �ملالية و�ل�سوؤون �لعقارية.  

�لو�قعة بالفئة: 36
د�خلها  و  �لبيج  باللون  د�ئ���رة  بد�خله  �لبنف�سجي  باللون  مربع  ع��ن  ع��ب��ارة  ه��ي  �لعالمة  �لعالمة:  و�سف 
بنف�سجي مكتوب بد�خلها باللون �لبيج وب�سكل د�ئري ��سم مكون من �أربعة كلمات مكتوبة باللغة �لجنليزية 
هاثاو�ي  )بريك�ساير  �لعربية  باللغة  وتعني   )Berkshire Hathaway HomeServices(
وكلمة  )بريك�ساير(،  وتلفظ  �لعربية  باللغة  معنى  لها  لي�س   )Berkshire( كلمة  �ملنزلية(،  للخدمات 
)Hathaway( لي�س لها معنى باللغة �لعربية وتلفظ )هاثاو�ي(، وكلمة )HomeServices( تعني 
باللغة  تعني   )Home( كلمة  ملت�سقتني:  كلمتني  من  مكونة  وهي  �ملنزلية(  )�خلدمات  �لعربية  باللغة 
 )Berkshire Hathaway( بني  يوجد  )خدمات(.  تعني   )Services( وكلمة  )منزل(  �لعربية 
�لعالمة  وبو�سط  �ل�سمال.  عن  تف�سلها  ونقطة  �ليمني  عن  تف�سلهما  نقطة   )HomeServices( و 
�أربعة �أحرف مكتوبة ب�سكل و��سح وكبري باللغة �لجنليزية: حريف )BH( وباللغة �لعربية تكتب )بي �ت�س( 
وحتتها حريف )HS( وباللغة �لعربية تكتب )�ت�س ��س( وهذه �لأحرف لي�س لها معنى معني، وهي خمت�سر 

       .)Berkshire Hathaway HomeServices( لعبارة
�ل�سرت�طات:  ل يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  267161  بتاريخ: 2017/01/26م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم : �للجنة �لعليا للم�ساريع و�لإرث
وعنو�نه: برج �لبدع، �لكورني�س، �لطابق 21 ، �س.ب. 62022، �لدوحة، دولة قطر.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�حلمالت  تطوير  �لرتويجي،  �لت�سويق  �لرتويجية،  �لرعاية  �لرتويجية،  و�خل��دم��ات  و�لت�سويق  �لع��الن 
�لريا�سية  باملر�فق  �لأع��م��ال  �إد�رة  )لالآخرين(،  �لريا�سية  للمو�قع  �لعمال  �إد�رة  لل�سركات،  �لرتويجية 
)ل��الآخ��ري��ن(، ت��روي��ج �ل�سلع و�خل��دم��ات ل��الآخ��ري��ن ع��ن ط��ري��ق �ل��رتت��ي��ب ملقدمي �ل��رع��اي��ة ل��دم��ج �سلعهم 
وخدماتهم مع �مل�سابقات �لريا�سية، ن�سر �لعالنات و�ملو�د �لرتويجية، خدمات �لتجزئة �ملتعلقة باملالب�س، 
خدمات �لتجزئة �ملتعلقة بالأحذية، خدمات �لتجزئة �ملتعلقة باملعد�ت �لريا�سية، خدمات �لتجزئة �ملتعلقة 
باملو�د �لريا�سية، تنظيم و�إد�رة بر�مج ولء �لعمالء، خدمات بحوث �لت�سويق، خدمات �إد�رة قاعدة �لبيانات، 
��ست�سار�ت  �ملوظفني،  توظيف  خدمات  �لتوظيف،  وكالت  �لأعمال،  ��ست�سار�ت  خدمات  �لح�ساء�ت،  جتميع 

�إد�رة �لأعمال و�لتنظيم.
�لو�قعة بالفئة: 35

و�سف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن مربع بد�خله كلمة )حتدي 22( مكتوبة باللغة �لعربية و حتتها كلمة 
)Challenge 22( باللغة �لجنليزية على خلفية �سود�ء و على �جلانب �لأمین من �لعالمة توجد ر�سمة 

مميزة تدل عن كرة قدم و�إعد�د وحتتهما م�سباح.      
�ل�سرت�طات:  ل يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  267163  بتاريخ: 2017/01/26م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم : �للجنة �لعليا للم�ساريع و�لإرث
وعنو�نه: برج �لبدع، �لكورني�س، �لطابق 21 ، �س.ب. 62022، �لدوحة، دولة قطر.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�لحد�ث  تنظيم  �لريا�سية،  �مل�سابقات  تنظيم  �لت�سلية،  �لتدريبية،  �ل���دور�ت  تقدمي  �ل��ت��دري��ب،  �لتعليم، 
�لريا�سية، �ل�ست�سار�ت �لتعليمية، �خلدمات �ل�ست�سارية �ملتعلقة بالن�ساطات �لريا�سية و�لتدريب و�لثقافية، 
�ملوؤمتر�ت،  وتنظيم  ترتيب  �للغوية،  �لرتجمة  خدمات  ترفيهية،  مر�فق  توفري  �لريا�سية،  �ملر�فق  توفري 
�ملوؤمتر�ت و�لندو�ت لالأغر��س �لتعليمية، ترتيب وتنظيم �مل�سابقات )�لتعليم �أو �لرتفيه(، �لرتتيب حلجز 
�لتذ�كر للعرو�س، و�لحد�ث �لرتفيهية و�لريا�سية �لأخرى، ترتيب �مل�سابقات، ن�سر �لكتاب و�ملر�جعة، حجز 
مقاعد للعرو�س و�لفعاليات �لريا�سية، �لأن�سطة �لريا�سية و�لثقافية، تنظيم �لأحد�ث �لريا�سية يف جمال 
و�لأعمال  و�لت�سويق  و�ل��رتوي��ج  ب��الإع��الن  �ملتعلق  �ل�سرت�تيجي  �لتخطيط  يف  تدريبية  دور�ت  �لقدم،  ك��رة 

�لتجارية.
�لو�قعة بالفئة: 41

و�سف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن مربع بد�خله كلمة )حتدي 22( مكتوبة باللغة �لعربية و حتتها كلمة 
)Challenge 22( باللغة �لجنليزية على خلفية �سود�ء و على �جلانب �لأمین من �لعالمة توجد ر�سمة 

مميزة تدل عن كرة قدم و�إعد�د وحتتهما م�سباح.      
�ل�سرت�طات:  ل يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  267164  بتاريخ: 2017/01/26م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم : �للجنة �لعليا للم�ساريع و�لإرث
وعنو�نه: برج �لبدع، �لكورني�س، �لطابق 21 ، �س.ب. 62022، �لدوحة، دولة قطر.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�حلمالت  تطوير  �لرتويجي،  �لت�سويق  �لرتويجية،  �لرعاية  �لرتويجية،  و�خل��دم��ات  و�لت�سويق  �لع��الن 
�لريا�سية  باملر�فق  �لأع��م��ال  �إد�رة  )لالآخرين(،  �لريا�سية  للمو�قع  �لعمال  �إد�رة  لل�سركات،  �لرتويجية 
)ل��الآخ��ري��ن(، ت��روي��ج �ل�سلع و�خل��دم��ات ل��الآخ��ري��ن ع��ن ط��ري��ق �ل��رتت��ي��ب ملقدمي �ل��رع��اي��ة ل��دم��ج �سلعهم 
وخدماتهم مع �مل�سابقات �لريا�سية، ن�سر �لعالنات و�ملو�د �لرتويجية، خدمات �لتجزئة �ملتعلقة باملالب�س، 
خدمات �لتجزئة �ملتعلقة بالأحذية، خدمات �لتجزئة �ملتعلقة باملعد�ت �لريا�سية، خدمات �لتجزئة �ملتعلقة 
باملو�د �لريا�سية، تنظيم و�إد�رة بر�مج ولء �لعمالء، خدمات بحوث �لت�سويق، خدمات �إد�رة قاعدة �لبيانات، 
��ست�سار�ت  �ملوظفني،  توظيف  خدمات  �لتوظيف،  وكالت  �لأعمال،  ��ست�سار�ت  خدمات  �لح�ساء�ت،  جتميع 

�إد�رة �لأعمال و�لتنظيم.
�لو�قعة بالفئة: 35

و�سف �لعالمة: �لعالمة هي عبارة )Deliver Amazing( مكتوبة باللغة �لجنليزية.
�ل�سرت�طات:  ل يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  255806  بتاريخ: 2016/06/27م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم : مركز دبي �لتجاري �لعاملي �س.ذ.م.م 
وعنو�نه: مركز دبي �لتجاري �لعاملي، بر دبي، �سارع �ل�سيخ ز�يد، �س.ب 9292، دبي، دولة �لمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.  
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: خدمات �لدعاية و�لإعالن و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل 
�أو �لإعالن  �إعالن متار�س �لت�سال باجلماهري  �لتي تقدمها موؤ�س�سات  �ملكتبي. وكذلك �خلدمات  �لن�ساط 

و�لإ�سهار بكل و�سائل �لإعالم فيما يتعلق بكافة �لب�سائع �أو �خلدمات.
�لو�قعة بالفئة: 35

�لعري�س���ة  بالأح���رف  �لإجنليزي���ة  باللغ���ة  مكتوبة  كلم���ات  خم�سة  من  مك��ون���ة  �لعالم��ة  �لعالمة:  و�سف 
 DUBAI CONVENTION AND EXHIBITION( �ل��غ��ام��ق  �لأزرق  ب��ال��ل��ون 
)دب���ي(؛  تعني   )DUBAI( كلمة  و�مل��ع��ار���س(.  ل��ل��م��وؤمت��ر�ت  دب���ي  )م��رك��ز  تعني  و   )CENTRE
وكلمة  ؛  )و(  ت��ع��ن��ي   )AND( وك��ل��م��ة  ؛  )م�����وؤمت�����ر�ت(  ت��ع��ن��ي   )CONVENTION( وك��ل��م��ة 

)EXHIBITION( تعني )معار�س( ؛ وكلمة )CENTRE( تعني )مركز(.
�ل�سرت�طات:  ل يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  255660  بتاريخ: 2016/06/26م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم : مركز دبي �لتجاري �لعاملي �س.ذ.م.م 
وعنو�نه: مركز دبي �لتجاري �لعاملي، بر دبي، �سارع �ل�سيخ ز�يد، �س.ب 9292، دبي، دولة �لمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.  
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

خدمات �لدعاية و�لإعالن و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�ساط �ملكتبي. وكذلك �خلدمات �لتي تقدمها 
�لإع��الم فيما يتعلق بكافة  �لإع��الن و�لإ�سهار بكل و�سائل  �أو  �إعالن متار�س �لت�سال باجلماهري  موؤ�س�سات 

�لب�سائع �أو �خلدمات.
�لو�قعة بالفئة: 35

مك��ون���ة  للموؤمتر�ت(  دبي  وهي )مركز  �لعربية  باللغة  مكتوبة  عبارة عن جملة  �لعالم��ة  �لعالمة:  و�سف 
�لفاحت قريب  �لبني  باللون  من ثالثة كلم���ات )مركز(؛ )دب��ي(؛ )�مل��وؤمت��ر�ت(. وهي مكتوبة بخط مميز و 

من �للون �لذهبي.
�ل�سرت�طات:  ل يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  255662  بتاريخ: 2016/06/26م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم : مركز دبي �لتجاري �لعاملي �س.ذ.م.م 
وعنو�نه: مركز دبي �لتجاري �لعاملي، بر دبي، �سارع �ل�سيخ ز�يد، �س.ب 9292، دبي، دولة �لمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.  
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�لتعليم و�لتهذيب، �لتدريب، �لرتفيه، �لأن�سطة �لريا�سية و�لثقافية.
�لو�قعة بالفئة: 41

مك��ون���ة  للموؤمتر�ت(  دبي  وهي )مركز  �لعربية  باللغة  مكتوبة  عبارة عن جملة  �لعالم��ة  �لعالمة:  و�سف 
�لفاحت قريب  �لبني  باللون  من ثالثة كلم���ات )مركز(؛ )دب��ي(؛ )�مل��وؤمت��ر�ت(. وهي مكتوبة بخط مميز و 

من �للون �لذهبي.
�ل�سرت�طات:  ل يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  255663  بتاريخ: 2016/06/26م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم : مركز دبي �لتجاري �لعاملي �س.ذ.م.م 
وعنو�نه: مركز دبي �لتجاري �لعاملي، بر دبي، �سارع �ل�سيخ ز�يد، �س.ب 9292، دبي، دولة �لمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.  
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

خدمات �لدعاية و�لإعالن و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�ساط �ملكتبي. وكذلك �خلدمات �لتي تقدمها 
�لإع��الم فيما يتعلق بكافة  �لإع��الن و�لإ�سهار بكل و�سائل  �أو  �إعالن متار�س �لت�سال باجلماهري  موؤ�س�سات 

�لب�سائع �أو �خلدمات.
�لو�قعة بالفئة: 35

�لعري�س���ة  بالأح���رف  �لإجنليزي���ة  باللغ���ة  مكتوبة  كلم���ات  ثالثة  من  مك��ون���ة  �لعالم��ة  �لعالمة:  و�سف 
دبي  )م��رك��ز  تعني  و   )DUBAI CONVENTION CENTRE( �ل��غ��ام��ق  �لأزرق  ب��ال��ل��ون 
)موؤمتر�ت(  تعني   )CONVENTION( وكلمة  ؛  )دب��ي(  تعني   )DUBAI( كلمة  للموؤمتر�ت(. 

؛ وكلمة )CENTRE( تعني )مركز(.
�ل�سرت�طات:  ل يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  255664  بتاريخ: 2016/06/26م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم : مركز دبي �لتجاري �لعاملي �س.ذ.م.م 
وعنو�نه: مركز دبي �لتجاري �لعاملي، بر دبي، �سارع �ل�سيخ ز�يد، �س.ب 9292، دبي، دولة �لمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.  
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�لتعليم و�لتهذيب، �لتدريب، �لرتفيه، �لأن�سطة �لريا�سية و�لثقافية.
�لو�قعة بالفئة: 41

�لعري�س���ة  بالأح���رف  �لإجنليزي���ة  باللغ���ة  مكتوبة  كلم���ات  ثالثة  من  مك��ون���ة  �لعالم��ة  �لعالمة:  و�سف 
دبي  )م��رك��ز  تعني  و   )DUBAI CONVENTION CENTRE( �ل��غ��ام��ق  �لأزرق  ب��ال��ل��ون 
)موؤمتر�ت(  تعني   )CONVENTION( وكلمة  ؛  )دب��ي(  تعني   )DUBAI( كلمة  للموؤمتر�ت(. 

؛ وكلمة )CENTRE( تعني )مركز(.
�ل�سرت�طات:  ل يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  255666  بتاريخ: 2016/06/26م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم : مركز دبي �لتجاري �لعاملي �س.ذ.م.م 
وعنو�نه: مركز دبي �لتجاري �لعاملي، بر دبي، �سارع �ل�سيخ ز�يد، �س.ب 9292، دبي، دولة �لمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.  
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

خدمات �لدعاية و�لإعالن و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�ساط �ملكتبي. وكذلك �خلدمات �لتي تقدمها 
�لإع��الم فيما يتعلق بكافة  �لإع��الن و�لإ�سهار بكل و�سائل  �أو  �إعالن متار�س �لت�سال باجلماهري  موؤ�س�سات 

�لب�سائع �أو �خلدمات.
�لو�قعة بالفئة: 35

و�سف �لعالمة: �لعالم��ة عبارة عن جملة مكتوبة باللغة �لعربية وهي )مركز دبي للمعار�س( مك��ون���ة من 
ثالثة كلم���ات )مركز(؛ )دبي(؛ )�ملعار�س(. وهي مكتوبة بخط مميز و باللون �لبني �لفاحت قريب من �للون 

�لذهبي.
�ل�سرت�طات: ل يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  255672  بتاريخ: 2016/06/26م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم : مركز دبي �لتجاري �لعاملي �س.ذ.م.م 
وعنو�نه: مركز دبي �لتجاري �لعاملي، بر دبي، �سارع �ل�سيخ ز�يد، �س.ب 9292، دبي، دولة �لمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.  
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�لتعليم و�لتهذيب، �لتدريب، �لرتفيه، �لأن�سطة �لريا�سية و�لثقافية.
�لو�قعة بالفئة: 41

و�سف �لعالمة: �لعالم��ة عبارة عن جملة مكتوبة باللغة �لعربية وهي )مركز دبي للمعار�س( مك��ون���ة من 
ثالثة كلم���ات )مركز(؛ )دبي(؛ )�ملعار�س(. وهي مكتوبة بخط مميز و باللون �لبني �لفاحت قريب من �للون 

�لذهبي.
�ل�سرت�طات:  ل يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  255677  بتاريخ: 2016/06/26م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم : مركز دبي �لتجاري �لعاملي �س.ذ.م.م 
وعنو�نه: مركز دبي �لتجاري �لعاملي، بر دبي، �سارع �ل�سيخ ز�يد، �س.ب 9292، دبي، دولة �لمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.  
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�لتعليم و�لتهذيب، �لتدريب، �لرتفيه، �لأن�سطة �لريا�سية و�لثقافية.
�لو�قعة بالفئة: 41

�لعري�س���ة  بالأح���رف  �لإجنليزي���ة  باللغ���ة  مكتوبة  كلم���ات  ثالثة  من  مك��ون���ة  �لعالم��ة  �لعالمة:  و�سف 
دبي  )م���رك���ز  ت��ع��ن��ي  و   )DUBAI EXHIBITION CENTRE( �ل��غ��ام��ق  �لأزرق  ب��ال��ل��ون 
؛  )م��ع��ار���س(  تعني   )EXHIBITION( وكلمة  ؛  )دب���ي(  تعني   )DUBAI( كلمة  ل��ل��م��ع��ار���س(. 

وكلمة )CENTRE( تعني )مركز(.
�ل�سرت�طات:  ل يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068
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•• دبي-وام: 

�أجن�����������زت ه���ي���ئ���ة ك�����ه�����رب�����اء وم����ي����اه 
لنظام  و�لن���ت���ق���ال  �ل��ت��ح��دي��ث  دب����ي 
من  �ل�����ع�����امل�����ي  �لإد�ري  �جل�����������ودة 
�أي����زو  �إىل    90012008 �أي������زو 
90012015 �ملعتمد من قبل هيئة 
وهو  �لأم��ري��ك��ي��ة  �لوطنية  �لع��ت��م��اد 
باملو��سفات  �لهيئة  �ل��ت��ز�م  يوؤكد  ما 
فعالية  وحت�سني  �لدولية  �لقيا�سية 
�أجل  م��ن  ل��ل��ج��ودة  �لإد�ري  �ل��ن��ظ��ام 

تعزيز �سعادة �ملتعاملني.
�لتز�مها بتطبيق  �إط��ار  جاء ذلك يف 
�لأنظمة �لإد�رية �ملتكاملة وحر�سها 
على حتقيق خطة دبي 2021 �لتي 
دبي  ح��ك��وم��ة  ت��ك��ون  �أن  �إىل  ت��ه��دف 

و���س��ب��اق��ة ومبدعة  وم��ت��م��ي��زة  ر�ئ����دة 
و�ملجتمع  �ل���ف���رد  ح���اج���ات  ت��ل��ب��ي��ة  يف 
ت�سبح  �أن  يف  روؤيتها  م��ع  و�ن�سجاما 
م��وؤ���س�����س��ة م�����س��ت��د�م��ة م��ب��ت��ك��رة على 
�خلطوة  ه��ذه  وت��اأت��ي  عاملي  م�ستوى 
مرحلة  بنجاح  �لهيئة  �أنهت  �أن  بعد 
�لإد�رة  ل��ن��ظ��م  �خل���ارج���ي  �ل��ت��دق��ي��ق 
�أيزو  �إىل  �ملتكاملة حيث مت �لإنتقال 
يت�سمن  �ل������ذي   90012015
متطلبات نظام �إد�رة �جلودة ودورها 
�ملمار�سات  �أف�����س��ل  وت��ع��زي��ز  دع���م  يف 
رفع  يف  دور�  ت��ل��ع��ب  �ل���ت���ي  �ل��ع��امل��ي��ة 

م�ستوى �سعادة �ملتعاملني.
�لطاير  حممد  �سعيد  ���س��ع��ادة  و�أك���د 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �ملنتدب  �لع�سو 
لهيئة كهرباء ومياه دبي �أن �لتحديث 

و�لنتقال �إىل �لنظام �جلديد ياأتي يف 
�إطار توجيهات �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
نائب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����س���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 

�أعلى  لتحقيق  �هلل  رع��اه  دب��ي  حاكم 
م�����س��ت��وي��ات �جل����ودة و�ل��ت��م��ي��ز وروؤي���ة 
�لهيئة لأن ت�سبح موؤ�س�سة م�ستد�مة 
مبتكرة على م�ستوى عاملي حيث تعد 
لإد�رة   90012015 �أي���زو  �سهادة 
دوليا  �ملعتمدة  ومتطلباتها  �جل��ودة 
�إ�سافة قيمة �أخرى ت�ساف �إىل قائمة 
يف  �لهيئة  حققتها  �ل��ت��ي  �لإجن����از�ت 
�ل��ذي بدوره  جمال �جل��ودة و�لتميز 
 2021 ���س��ي��ح��ق��ق روؤي�����ة �لإم��������ار�ت 
دبي  2021 حل��ك��وم��ة  دب���ي  وخ��ط��ة 
تلبية  يف  وخ��الق��ة  ��ستباقية  لتكون 
�ح��ت��ي��اج��ات �لأف�����ر�د و�مل��ج��ت��م��ع ككل 
دبي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  تلتزم  كما 

مبعايري �حلوكمة و�لإد�رة �لعاملية.
تعمل  �لهيئة  �أن  �إىل  �سعادته  و�أ���س��ار 

على �إيجاد نظام فعال لإد�رة �جلودة 
�جلديدة  �مل��ت��ط��ل��ب��ات  ج��م��ي��ع  ي��ل��ب��ي 
عملية  يف  وي�����س��ه��م  �مل��خ��اط��ر  و�إد�رة 
�سنع �لقر�ر �لتي تعتمد على بيانات 
مبادىء  وت�ساعد  كما  �جل���ودة  �إد�رة 
�إد�رة  على  �لهيئة  يف  �ملتبعة  �جل��ودة 
ومر�قبة و�حلد من �ملخاطر وت�ساعد 
�لتنظيمي  �لأد�ء و�ل�سلوك  يف قيا�س 
�لهيئة  بخدمات  �لرت��ق��اء  يعزز  مب��ا 
م�ستويات  �أع��ل��ى  �إىل  بها  و�ل��و���س��ول 
�لكفاءة و�لعتمادية �لتي تاأتي �سمن 
م�سوؤولية �لهيئة جتاه �ملجتمع �لتي 
ل تقت�سر فقط على توفري �لكهرباء 
�أعلى  �سمان  �إىل  تتعد�ها  بل  و�ملياه 
�ل�����س��الم��ة و�لأم�������ان ودعم  م��ع��اي��ري 

��ستد�مة �ملو�رد.

•• ال�شارقة -وام:

ت���ر�أ����س ���س��م��و �ل�����س��ي��خ ع���ب���د�هلل بن 
نائب  �لقا�سمي  �سلطان  ب��ن  ���س��امل 
حاكم �ل�سارقة نائب رئي�س �ملجل�س 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ���س��ب��اح �م�����س يف مكتب 
�ملجل�س  �ج���ت���م���اع  �حل����اك����م  ���س��م��و 

�لتنفيذي لإمارة �ل�سارقة.
�مل��ج��ل�����س خ���الل جل�سته  ون��اق�����س    
�حلكومية  �ملو�سوعات  من  �لعديد 
�مل�سروعات  ع��ل��ى  و�ط���ل���ع  �ل��ه��ام��ة 
للبنى  و�ل���ت���ط���وي���ري���ة  �ل���ت���ن���م���وي���ة 
�ملتنوعة  �ملجالت  وتنمية  �لتحتية 
مب�������ا ي������وف������ر �حل�������ي�������اة �ل����ك����رمی����ة 

�أر�س  على  و�لقاطنني  للمو�طنني 
�لإم���������ارة.   وب��ع��د �ل��ت�����س��دي��ق على 
�أ�سدر  �ل�����س��اب��ق��ة  �جل��ل�����س��ة  حم�سر 
ل�سنة   22 رق����م  �ل����ق����ر�ر  �مل��ج��ل�����س 
خدمة  منح  تنظيم  ب�ساأن   2017
لطريحي  �مل�����ن�����زيل  �ل���ت���م���ري�������س 

�لفر��س يف �مارة �ل�سارقة.
�أن����ه يف �سبيل  �ل���ق���ر�ر ع��ل��ى  ون�����س 
للمر�سى  �ل�سحية  �حل��ال��ة  تعزيز 
و�سمان �دماجهم يف �أ�سرهم تتوىل 
وفقاً  �لجتماعية  �خل��دم��ات  د�ئ��رة 
تقدمي  لديها  �ملتبعة  ل���الإج���ر�ء�ت 
خدمة �لتمري�س �ملنزيل لطريحي 
�لفر��س بدون مقابل على �ن تقدر 

مدى  �لجتماعية  �خلدمات  د�ئ��رة 
للخدمة  �لفر��س  طريح  ��ستحقاق 
و�لتقارير  �لأور�ق  مب��ر�ع��اة  وذل��ك 
ب��ك��ل ح���ال���ة، ك��م��ا ت�سمن  �ل��ط��ب��ي��ة 
�ل�����ق�����ر�ر �ل������س�����رت�ط�����ات �ل����الزم����ة 

لتقدمي �خلدمة لطالبيها.
  و�طلع �ملجل�س على عر�س مرئي 
ونتائج  �لقت�سادية  �ملوؤ�سر�ت  حول 
�ل�������س���ارق���ة لعام  �لأع����م����ال لإم�������ارة 

.  2016
وق������ال ����س���ع���ادة ����س���ل���ط���ان ب����ن هده 
�لتنمية  د�ئ�����رة  رئ��ي�����س  �ل�����س��وي��دي 
�سبيل  ويف  �ل��د�ئ��رة  �ن  �لقت�سادية 
ت��ط��وي��ر وت��ن��وي��ع �لق��ت�����س��اد تقوم 

بدر��سات �قت�سادية لأهم �ملوؤ�سر�ت 
ونتائج �لأعمال ومنها �لطلب على 
�لت�سخم  وم��ع��دل  �لم����ارة  �أ����س���و�ق 
وم���ع���دل من���و رخ�س  �لأ����س���ع���ار  يف 
�لإجمايل  �ملحلي  و�لناجت  �لأع��م��ال 

لالإمارة.
  وت�����س��م��ن �ل��ت��ق��ري��ر �ل��ع��دي��د من 
ونتائجها  �لق��ت�����س��ادي��ة  �مل��وؤ���س��ر�ت 
�ل��ت��ي �أو����س���ح���ت �ل��ن��م��و �مل���ت���درج يف 
�لقت�سادية  �لأن�سطة  من  �لعديد 
�لتنمية  خ��ط��ط  م���ع  ي��ت��و�ف��ق  مب���ا 
خمتلف  يف  و�ل����ت����ط����ور  �ل�������س���ام���ل���ة 
�ملجالت يف �لم��ارة، وق��دم �ملجل�س 
�سكره �إىل د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

على جهودها.
قانون  م�����س��روع  �ملجل�س  و�ع��ت��م��د    
ب�ساأن تنظيم د�ئرة �سوؤون �لبلديات 
و�ل���زر�ع���ة و�ل�����روة �حل��ي��و�ن��ي��ة يف 
�مارة �ل�سارقة ووجه باإحالة م�سروع 
�ل�ست�ساري  �ملجل�س  �إىل  �ل��ق��ان��ون 
دورته  ل�ستكمال  �ل�سارقة  لإم���ارة 

�لت�سريعية.
  و���س��م��ن م��ا ����س��ت��ج��د ع��ل��ى جدول 
على  �ملجل�س  �طلع  �جلل�سة  �أعمال 
�لقر�ر �لإد�ري رقم 9 ل�سنة 2017 
نادي  �إد�رة  جمل�س  ت�سكيل  ب�����س��اأن 
�لتهنئة  ورف��ع  �لريا�سي،  �ل�سارقة 
�ل�سيخ �لدكتور  �ل�سمو  �إىل �ساحب 

�لقا�سمي ع�سو  �سلطان بن حممد 
�ملجل�س �لعلى حاكم �ل�سارقة على 

�جلديد  �لد�رة  جم��ل�����س  ت�����س��ك��ي��ل 
�لريا�سي  للكيان  �لتوفيق  متمنني 

بحلته �جلديدة وحتقيق �ملزيد من 
�لجناز�ت و�لبطولت.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

�لجتماعية  للتنمية  �لإم�����ار�ت  جمعية  نظمت 
مقر  يف  �ل��ط��م��وح«  »�سناعة  ب��ع��ن��و�ن  عمل  ور���س��ة 
�إ�سهاماً  �جلمعية مبنطقة �لظيت بر�أ�س �خليمة، 
من �جلمعية  يف توجيه قدر�ت و�إمكانيات �لفرد 

نحو �لأهد�ف �لتي ي�سبو �إليها و�مل�ساهمة يف رفع 
قدمتها   ، للتميز  و���س��وًل  �ل��ف��رد  وفاعلية  ك��ف��اءة 
�لتنمية  يف  معتمدة  م��درب��ه  �لنعيمي  فاطمة  �أ. 
�سخ�س   85 وبح�سور  �ل��ذ�ت  وتطوير  �لب�سرية 

من موظفي �لدو�ئر �ملحلية و�حلكومية  .
و ح�سيلتها  ق��ي��م��ة مب��ح��ت��و�ه��ا  �ل��ور���س��ة  وك���ان���ت 

فيها  ذ�ت��ه قدمت  �لوقت  و ممتعة يف  �ملعلوماتية 
يحتاجها  �ل��ت��ي  �لأ���س��ا���س��ي��ة  �ملفاتيح  �أه���م  �مل��درب��ة 
�لفرد لتحقيق جناحاته و�لتي تقوده �إىل معرفة 
دورة يف �سناعة �لطموح كما �سجعت �حل�سور يف 

حما�س لو�سع �أوىل خطو�ت حتقيق �لحالم.
وهي  �ل��ن��ق��اط  �أوىل  �إىل  �ملحا�سرة  تطرقت  كما 

�إليها  ي�����س��ل  �أن  ي��ري��د  �ل��ت��ي  �ل��ط��م��وح��ات  ك��ت��اب��ة 
قر�ءتها  خ���الل  م��ن  د�خ��ل��ة  يف  وير�سخها  �ل��ف��رد 
�لأ�سا�سية  �لنقطة  ،وك��ذل��ك  ومر�جعتها  يومياً 
�لثانية وهي تغيري �لأفكار و�ملعتقد�ت عن �لذ�ت 
�لهد�مة  و�لأفكار  �ل�سلبية  و�لر�سائل  و�إمكانيتها 
من حولة كما بينت �ملحا�سرة �أن تغيري �لفكار له 

دور �أ�سا�سي يف تغيري قر�ر�ت �لفرد وبالتايل تغيري 
�لأم��ور من منظور  �إىل  ينظر  وي�سبح  �سلوكياتة 
خمتلف متاماً يحاول �أن يطوع كل ماحوله ليبني 
به �سلماً ي�سل به �إىل �سروح �لطموحات �لعالية.

ك��م��ا ت��ن��اول��ت �مل��ح��ا���س��رة �أه��م��ي��ة و����س���رورة قر�ءة 
�ل��ك��ث��ري م��ن �لأ�سخا�س  و�لط����الع ع��ل��ى جت���ارب 

�لذين حققو� طموحات عالية جاعلني من ذلك 
�أ���س��وت��ه��م . ك��م��ا �أج�����ادت �مل���درب���ه يف �ن��ت��ق��اء طرق 
�ل��ع��ر���س �مل��ث��رية م��ن ع��ر���س و تطبيق و ���س��ور و 
فيديوهات وتدريبات و قو�نني حياتية و�ختتمت 
�ملدربة �لور�سة بعر�س فيديو عن �أهمية �لطموح 

و �لتخطيط لالأهد�ف .

الإمارات للتنمية الجتماعية تنظم ور�سة »�سناعة الطموح« براأ�س اخليمة 

عبداهلل بن �سامل القا�سمي یرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي لإمارة ال�سارقة

�سرط���ة اأبوظب���ي تطل���ق » من�س���ة اخل��دم���ة الذاتي���ة للمتع���امل���ني «
•• اأبوظبي-وام:

�أط��ل��ق��ت �ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة �أب��وظ��ب��ي م��ن�����س��ة �خل���دم���ة �لذ�تية 
خدماتها  م��ن  خمتلفة  ب��اق��ات  ع��ل��ى  �لط����الع  تتيح  �ل��ت��ي  للمتعاملني 
�لرقمية و�لتعرف على خطو�ت �لتقدم �إليها للح�سول عليها وتت�سمن 

خدمات مرورية و�أمنية و�أخرى مبتكرة من �أجل �إ�سعاد �جلمهور.
وكان �سعادة �للو�ء مكتوم علي �ل�سريفي مدير عام �سرطة �أبوظبي د�سن 
�ملن�سة يف مديرية ترخي�س �ل�سائقني و�لآليات بقطاع �لعمليات �ملركزية 
�أم�س �لأول.. و�لتي �سممت خلدمة �جلمهور ومر�عاة �حتياجات �أ�سحاب 
�لهمم وتت�سمن خطة تطبيقها عدد� من مر�كز تقدمي �خلدمة ومر�كز 

�لت�سوق يف �أبوظبي و�لعني ومنطقة �لظفرة. وقال �ل�سريفي �إن �ملن�سة 
يف  �جلمهور  على  للت�سهيل  �لذكية  �حلكومة  �إىل  للتحول  ترجمة  تاأتي 
�لعاملية  �ملعايري  وف��ق  ودق��ة  بعناية  �ل�سرطية  �خل��دم��ات  على  �حل�سول 
يوفر  نحو  على  و�سهلة  وي�سرية  ذكية  بطريقة  �ملجال  ه��ذ�  يف  �ملعتمدة 
عليهم �لوقت و�جلهد تلبية لحتياجاتهم وتطلعاتهم �لتي ت�ستجيب لها 
�سرطة �أبوظبي من خالل حزمة من خدماتها �ملتطورة �لتي ترقى �إىل 
�أعلى م�ستويات ومعايري �جلودة. و�أ�ساف �أن حت�سني وتطوير �خلدمات 
يج�سد روؤية �سرطة �بوظبي يف �سمان ��ستمر�ر �إمارة �بوظبي كمجتمع 
ي��ن��ع��م ب���الأم���ن و�ل�����س��الم��ة م��ن خ���الل ت��ق��دمي خ��دم��ات ���س��رط��ي��ة عالية 
�جلودة للجمهور لتح�سني موؤ�سر�ت �لر�سا بتلك �خلدمات �لتي تخ�سع 

لعملية تطور م�ستمر يو�كب مثيالتها يف �لدول �ملتقدمة .. م�سري� �إىل 
من  باخلدمات  �لرت��ق��اء  يف  ومنهجيتها  �أبوظبي  �سرطة  ��سرت�تيجية 
�أبوظبي  �سرطة  �أن  �إىل  �ل�سريفي  �ل��ل��و�ء  ولفت  �جلمهور.  �إ�سعاد  �أج��ل 
�ملتو��سل  �لتطوير  �أج��ل  من  و�ل�سرت�تيجيات  �مل��ب��ادر�ت  �أف�سل  تعتمد 
بالإبد�ع  تتميز  خدمات  وتوفري  �لتح�سني  فر�س  عن  �مل�ستمر  و�لبحث 
يف  �حلديثة  و�لتقنيات  �لب�سرية  �ل��ك��و�در  من  �ل�ستفادة  عرب  و�لبتكار 
م�سريتها  وت��ط��ور  �حل�����س��اري��ة  ���س��ورت��ه��ا  تعك�س  �ل��ت��ي  �ل��ت��ط��وي��ر  عملية 
�ل��ع��امل��ي��ة.     ح�سر  �لتناف�سية  م��وؤ���س��ر�ت  �ل��دول��ة يف  �لتي تعزز مناف�سة 
مديرية  مدير  �ل�سام�سي  نا�سر  �إبر�هيم  �لعميد  �ملن�سة..  �إط��الق  حفل 
ترخي�س �ل�سائقني و�لآليات و�لعميد �لدكتور مهند�س �إبر�هيم �لهنائي 

مدير مركز �ل�سرت�تيجية و�لتطوير �ملوؤ�س�سي و�لعميد مهند�س نا�سر 
�إد�رة تقنية �ملعلومات و�لت�سالت وعدد من �ل�سباط.  �ليبهوين مدير 
وحث �لعميد �لدكتور مهند�س �إبر�هيم �لهنائي �جلمهور على �ل�ستفادة 
�سرطة  ��سرت�تيجية  ت��ع��زز  و�ل��ت��ي  �ملن�سة  ت��وف��ره��ا  �ل��ت��ي  �خل��دم��ات  م��ن 
�إ�سعاد  �أجل  �مل�ستمر من  �لتطوير  ملو��سلة  و�لبتكار  �لإب��د�ع  �أبوظبي يف 
ت��ط��وي��ر �خلدمات  ف��ري��ق  م��ن  م��ب��ادرة  �ملن�سة �سمن  وت��ع��د  �مل��ت��ع��ام��ل��ني. 
�ملتعاملني  ثقة  تعزيز  �ىل  ت��ه��دف  و�ل��ت��ي  �أب��وظ��ب��ي  ب�سرطة  �حلكومية 
تقدمها  �لتي  �خل��دم��ات  على  للح�سول  �لرقمية  �لقنو�ت  ��ستخد�م  يف 
�لتحول  خطة  ب�ساأن  �أب��وظ��ب��ي  حكومة  روؤي���ة  م��ع  يتو�فق  مب��ا  �ل�سرطة 

�لرقمي للخدمات وتلبية لحتياجات �ملتعاملني.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

نظم مركز وز�رة �لثقافة وتنمية �ملعرفة بر�أ�س �خليمة بالتعاون 
�لأولية  �لإ�سعافات  ور�سة  �لإمار�تي  �لأحمر  �لهالل  هيئة  مع 
�سمن �أجندة برنامج »�سيف ثقايف« �لذي تنظمه وز�رة �لثقافة 
وتنمية �ملعرفة على مد�ر 3 �أيام وذلك بهدف رفع �لوعي ونقل 

�ملعرفة يف جمال �لإ�سعافات �لأولية �ملختلفة .
ثقايف  �سيف  برنامج  يف  �مل�ساركني  �لطالب  �لور�سة  ت�ستهدف 
و�أولياء �لأم��ور وموظفي �ملركز ، حيث �سملت �لور�سة تقدمي 
�سرح لكيفية �لت�سرف  و�تباع �لإجر�ء�ت �ل�سحيحة يف حالت 

�لطو�رئ، وتدريب عملي  يو�سح كيفية �لتعامل مع حالت
�لإنعا�س �لقلبي، و�لك�سور، و�حلروق، وحالت �لإغماء و�لنزيف، 
يكون  و�أن  �مل�����س��اب،  �ل�سخ�س  م��ع  �لتعامل  يف  �حل���ذر  وت��وخ��ي 
�لور�سة �سرح كيفية نقل  �لتعامل بحكمة ورف��ق، كما ت�سمنت 
�مل�ساب و�إجر�ء �لتنف�س �ل�سناعي وتقدمي �لإ�سعافات �ل�سريعة 

�لالزمة �لتي ت�ساعد يف �إنقاذ حياة �ملر�سى و�مل�سابني.
وقالت موزة �سامل �مل�سافري مدير مركز وز�رة �لثقافة وتنمية 
يف  تاأتي  �لأول��ي��ة  �لإ�سعافات  ور�سة  �أن  �خليمة  ب��ر�أ���س  �ملعرفة 
�ملوؤ�س�سات  كافة  مع  و�لفعالة  �ملتميزة  و�ل�سر�كة  �لتعاون  �إطار 
�لإمار�تي  �لأحمر  �لهالل  هيئة  مثل:  و�حلكومية  �لحتادية 

ويتم من خاللها �لتوعية و�لتثقيف باإجر�ء�ت �لأمن و�ل�سالمة 
و�ل�سحة.  كما قالت  �مل�سافري �أن عامل �لوقت حا�سم جد�ً يف 
حالت �حل��و�دث  ولبد من توعية �ملتعاملني و�أف��ر�د �ملجتمع 
جمة  خماطر  جتنبهم  �أن  میكن  حيث  معها،  للتعامل  �لو�عي 
خا�سة يف �حلالت �حلرجة. وذكر حممد عبد�لرحمن – ويل 
�حل�سور  تاأهيل  يف  �ساهمت  �لأولية  �لإ�سعافات  ور�سة  �أن  �أم��ر 
�أن��ف�����س��ه��م و�لأف�����ر�د  �أ���س��ال��ي��ب �ل��ت��دخ��ل �ل�سليم مل�����س��اع��دة  ع��ل��ى 
لإنقاذهم  ط��ارئ��ة  ل��ن��وب��ات  و�مل��ع��ر���س��ني  �حل����و�دث  يف  �مل�سابني 
و�حلد من �حتمالت تطور �لإ�سابات �خلطرة �لتي قد ي�سفر 

عنها وقوع وفيات.

تنمية املجتمع براأ�س اخليمة والهالل الأحمر ینظمان ور�سة »الإ�سعافات الأولية «

»كهرباء دبي« تنجز التحدیث والنتقال لنظام اجلودة الإداري العاملي »اأیزو 90012015 «

•• راأ�ص اخليمة -الفجر:

م�ساركة  لتعزيز  �خليمة  ر�أ����س  �قت�سادية  �سعي  �إط���ار  يف 
موظفيها يف حت�سني خدمات �لد�ئرة �ملقدمة للمتعاملني، 
268 �قرت�حا يف �لن�سف  62 موظفا ، يف تقدمي  �سارك 
�لأول من �لعام �جلاري، حيث �سنف 51 من �لقرت�حات 
�لد�ئرة  خلدمات  �لإبد�عية  �لق��رت�ح��ات  �سمن  �ملقدمة  

وبيئة �لأعمال فيها. 
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ���س��رح��ت م�����وزة �ل�����س��م��ي��ل��ي - م���دي���ر مكتب 
�لتطوير �ملوؤ�س�سي بالوكالة: من منطلق تطبيق �لأهد�ف 
�ملوؤ�س�سي،  �لدعم  للد�ئرة وتطوير خدمات  �ل�سرت�تيجية 
�لتطوير  ف���اإن مكتب  �لإب�����د�ع و�لب��ت��ك��ار،  ث��ق��اف��ة  وت��ع��زي��ز 

�مل��وؤ���س�����س��ي ي��ح��ر���س ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة �لق����رت�ح����ات �ملقدمة 
م���ن �مل��وظ��ف��ني م���ن خ���الل ن��ظ��ام �د�رة �مل��ق��رتح��ات حيث 
�أه������د�ف وخطط  ت��خ��دم  �مل���ق���رتح���ات  %31 م���ن  �ع��ت��رب 
�لد�ئرة  مبادر�ت  تخدم   69% و  �ل�سرت�تيجية  �لد�ئرة 

�لت�سيغيلية. 
�لتي  و�لبتكار  �لإب���د�ع  �سيا�سة  يعك�س جن��اح  �ل��ذي  �لأم��ر 
كيفية  يف  للتفكري  �مل��وظ��ف��ني  لتحفيز  �ل��د�ئ��رة  تنتهجها 
وت�سغيليا  ��سرت�تيجيا  با�ستمر�ر  �لد�ئرة  خدمات  تطوير 
مبا يتو�فق مع �ملتغري�ت و�ملتطلبات �ملتز�يدة لحتياجات 
جزء�  وجعلهم  �ملوظفني،  لإمكانيات  وت�سخري�  �لعمالء، 
�لد�ئرة  ت�سهدها  �لتي  �مل�ستد�مة  �لتطويرية  �لعملية  من 

يف كافة جمالت عملها.

خالل  اخلدمات  جودة  لتح�سني  مقرتحا   268
الن�سف الأول يف اقت�سادیة راأ�س اخليمة 

�سرطة ال�سارقة تناق�س موؤ�سر زیادة ن�سبة �سعور اجلمهور بالأمان
•• ال�شارقة-وام: 

دعا �لعميد حممد ر��سد بيات مدير عام �لعمليات �ل�سرطية 
�إىل تبنى �لأفكار �لإبد�عية  �ل�سارقة �ل�سباط و�مل�سوؤولني  يف 
�لتي ت�سهم يف تطوير منظومة �لعمل و�نتهاج وتر�سيخ ثقافة 
لقائه  خالل  ذلك  جاء  كافة.  �لعاملني  بني  �ملوؤ�س�سي  �لتميز 
موؤ�سر�ت  فريق  �ل�سارقة  ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة  مبقر  �م�س 
�لجندة �لوطنية وفقا ملنهجية �لت�سال و�لتو��سل �لد�خلي 
بالقيادة  �ل�سرت�تيجية  �خلطة  تنفيذ  �سري  متابعة  �إط��ار  يف 
�للقاء  خ��الل  ومت   .2017 ل��ع��ام  �ل�����س��ارق��ة  ل�سرطة  �ل��ع��ام��ة 
�لتابعة  ل����الإد�ر�ت  �ل�سرت�تيجية  �مل��وؤ���س��ر�ت  نتائج  مر�جعة 
للعمليات �ل�سرطية و�لأد�ء �لعام لها و�سري تنفيذ م�ستهدفات 

�لأجندة �لوطنية2021-2017 .

و�طلع �لعميد حممد ر��سد بيات على �لبيان �لتحليلي ملوؤ�سر 
م�ستوى �جلرمیة يف �لمارة ب�سكل عام و�جلر�ئم �ملقلقة على 
�لد�عمة يف  �ملبادر�ت و�خلطط  �إىل  و��ستمع  وجه �خل�سو�س 

رفع م�ستوى ن�سبة �سعور �جلمهور بالأمان.
للم�سرعات  و�مل�ستقبلية  �ملنفذة  �لن�سطة  ��ستعر��س  مت  كما 
�خلطى  وت�سريع  �لعمل  وت��رية  دف��ع  على  و�لعمل  �حلكومية 
وخف�س  ب��الأم��ان  �ل�سعور  ن�سبة  تعزيز  نحو  �جلهود  وتكثيف 
لالأجندة  حتقيقا  �ل��دن��ي��ا  �مل�ستويات  �إىل  �جل��ر�ئ��م  م�ستوى 
�أف�سل دول  ب��اأن تكون م��ن  �لوطنية ول��روؤي��ة دول�����ة �لإم����ار�ت 

�لعامل يف حتقيق �لأمن و�ل�سالمة.
�أهمية �لعمل كفريق و�حد ومو�جهة  و�أكد �لعميد بيات على 
�ل��ت��ح��دي��ات ب��اإي��ج��اب��ي��ة وم�����س��اع��ف��ة �جل���ه���ود خ����الل �لفرتة 

�لقادمة. 
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بني  للتو�زن  �لإم���ار�ت  جمل�س  ناق�س 
�جلن�سني خالل �جتماعه �لثاين لعام 
غامن  منى  �سعادة  برئا�سة   2017
ع��دد� من  �ملجل�س  رئي�سة  نائبة  �مل��ري 
�ملو�سوعات �لتي يعزز حتقيقها جهود 
�لدولة يف حتقيق �مل�ساو�ة بني �لرجل 

و�ملر�أة يف �لقطاعات كافة.
�ملجل�س  �أع�����م�����ال  ج�������دول  وت�������س���م���ن 
ملوؤ�سر  �مل��ب��دئ��ي��ة  �ل��ن��ت��ائ��ج  ����س��ت��ع��ر����س 
للحكومة  �جل��ن�����س��ني  ب���ني  �ل����ت����و�زن 
�ملوظفة  وم�������س���ت���ح���ق���ات  �لحت�����ادي�����ة 
�ملعا�سات  ل���ق���ان���ون  وف����ق����ا  �مل����ت����وف����اة 
�ملجل�س  ل��ه��وي��ة  �ل��ن��ه��ائ��ي  و�ل��ت�����س��ور 
�لتو�زن  دليل  وم�ستجد�ت  �ملوؤ�س�سية 
�إجناز�ت  �أب��رز  وعر�س  �جلن�سني  بني 
لهذ�  �لأول  �ج��ت��م��اع��ه  م��ن��ذ  �مل��ج��ل�����س 
�لعام �لذي عقد يف �سهر مار�س �ملا�سي 

وم�سروعاته للفرتة �ملقبلة.
ورحبت منى �ملري يف بد�ية �لجتماع 
- �لذي عقد يف مقر �لهيئة �لحتادية 
ونقلت  باحل�سور   - بدبي  للتناف�سية 
�إليهم حتيات حرم �سمو �ل�سيخ من�سور 
بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�ل�����وزر�ء وزي���ر ���س��وؤون �ل��رئ��ا���س��ة �سمو 
ر��سد  ب��ن  حممد  بنت  منال  �ل�سيخة 
�لإم����ار�ت  جمل�س  رئي�سة  م��ك��ت��وم  �آل 
للتو�زن بني �جلن�سني رئي�سة موؤ�س�سة 
للنتائج  �سموها  و�رت��ي��اح  للمر�أة  دب��ي 
خالل  �ملجل�س  حققها  �ل��ت��ي  �لطيبة 
ع��ام��ني ف��ق��ط م���ن ت��اأ���س��ي�����س��ه يف ملف 
دعم  بف�سل  �جل��ن�����س��ني  ب��ني  �ل���ت���و�زن 
�حليوي  �مللف  لهذ�  �لر�سيدة  �لقيادة 
وت����ع����اون ك���اف���ة �جل����ه����ات يف �ل���دول���ة 
وجناحه يف بناء �سر�كات قوية وموؤثرة 
�ل��دول��ي��ة ذ�ت  �ملنظمات و�جل��ه��ات  م��ع 

�ل�سلة. 
منال  �ل�سيخة  �سمو  ح��ر���س  و�أك����دت 
على  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  بنت 

لتحقيق هدف  �جل��ه��ود  �أق�����س��ى  ب���ذل 
�أف�سل  لقائمة  ب���الإم���ار�ت  �ل��و���س��ول 
دولة يف �لعامل يف موؤ�سر �لتو�زن   25
ب���ني �جل��ن�����س��ني ب��ح��ل��ول ع���ام 2021 
م����ن خ������الل ت���ك���ات���ف ك����اف����ة �جل���ه���ود 
�إ�سافية على طريق  لتحقيق خطو�ت 
تقلي�س �لفجوة بني �جلن�سني يف كافة 
�لقطاعات ما ي�سهم بدوره يف حتقيق 
ب����اأن ت�سبح �لإم�����ار�ت  �مل��ج��ل�����س  روؤي����ة 
من��وذج��ا ع��امل��ي��ا يف م��ل��ف �ل���ت���و�زن بني 

�جلن�سني.
و�طلع �أع�ساء �ملجل�س خالل �لجتماع 
�لتو�زن  ملوؤ�سر  �ملبدئية  �لنتائج  على 
�لحتادية  للحكومة  �جل��ن�����س��ني  ب��ني 
وذل��ك من خ��الل عر�س قدمه فريق 
�ل��وزر�ء و�ملبنية  مكتب رئا�سة جمل�س 
�لقر�ر  �سناعة  ه��ي  فئات  ث��الث  على 
و�لتو�زن  �مل�ساو�ة  �لتاأكيد على  - عرب 
�لقيادية  للمنا�سب  �لن�ساء  و�سول  يف 
م���ن خالل   - و�ل��ت��ع��ل��ي��م و�خل������ربة   -
للمجالت  �مل���ر�أة  دخ��ول  فر�س  تعزيز 
�لعمل  وبيئة   - و�لفنية  �لتخ�س�سية 
�سديقة  ع��م��ل  بيئة  ت��ع��زي��ز  مبعنى   -

د�عمة لالأم �لعاملة.
و���س��م��ل �ل��ع��ر���س �ل����ذي ق��دم��ه فريق 
بع�س  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئا�سة  مكتب 
لأكر  �ل����ر�أي  ��ستطالعات  تفا�سيل 
م���ن 64 �أل�����ف م���وظ���ف وم��وظ��ف��ة يف 
ب��ه��دف معرفة  �حل��ك��وم��ة �لحت���ادي���ة 
كيفية قيا�س م�ستوى توفر بيئة تدعم 
�لعو�مل  و�أه��م  �لتو�زن بني �جلن�سني 
�ل���ت���و�زن يف بيئة  �مل���وؤث���رة يف حت��ق��ي��ق 
بيانات  �أي�سا  �لفريق  وعر�س  �لعمل 

نتائج �جلهات �لحتادية.
�لنتائج  على  �لعمل  على  �لتفاق  ومت 
للمجل�س  ي��ت�����س��ن��ى  ح���ت���ى  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة 
وتوعية  منها  �لن��ت��ه��اء  بعد  عر�سها 
ب��اأه��م��ي��ة و�سع  �جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة 
ب����ر�م����ج وم�����ب�����ادر�ت ت���دع���م �ل����ت����و�زن 
�لعمل  خ���ط���ط  يف  �جل���ن�������س���ني  ب�����ني 

�لحتادية  �جل���ه���ات  �أف�����س��ل  وت���ك���رمي 
للتو�زن  �لإم������ار�ت  جمل�س  ق��ب��ل  م��ن 
ب��ني �جل��ن�����س��ني ح�����س��ب ن��ت��ائ��ج �لإط����ار 
ختم  ومنحهم  �ملعتمد  للقيا�س  �لعام 
�جلن�سني  ب����ني  ل���ل���ت���و�زن  �لإم����������ار�ت 
�لد�عمة.  �جلهات  جهود  يوثق  �ل��ذي 
و�أو�سحت منى �ملري �أن �سمو �ل�سيخة 
�آل مكتوم  منال بنت حممد بن ر��سد 
للتو�زن  �لإم��������ار�ت  جم��ل�����س  رئ��ي�����س��ة 
�لعامة  �لأمانة  وجهت  �جلن�سني  بني 
�ملعا�سات  ق��ان��ون  ب��در����س��ة  للمجل�س 
و�ل��ت��اأم��ي��ن��ات �لج��ت��م��اع��ي��ة م���ن �أجل 

�سمان �أف�سل حقوق للمر�أة �لعاملة.
وق��ال��ت �إن����ه خ���الل �لج��ت��م��اع �لثاين 
مل���ج���ل�������س �لإم��������������ار�ت ل�����ل�����ت�����و�زن بني 
�جلن�سني لهذ� �لعام ناق�س �ملجل�س مع 
و�لتاأمينات  للمعا�سات  �لعامة  �لهيئة 
�ملوظفة  م�����س��ت��ح��ق��ات  �لج���ت���م���اع���ي���ة 
مرئياته  وق����دم  �ل��ق��ان��ون  يف  �مل��ت��وف��اة 
ومقرتحاته بهذ� �خل�سو�س.. موؤكدة 
مزيد�  ���س��ت�����س��ه��د  �مل��ق��ب��ل��ة  �ل���ف���رتة  �أن 
و�لهيئة  �مل��ج��ل�����س  ب���ني  �ل���ت���ع���اون  م���ن 
جمل�س  رئ��ا���س��ة  مكتب  م��ع  بالتن�سيق 
للعمل على مر�جعة وتعديل  �ل��وزر�ء 
�أي����ة ن�����س��و���س ي��ب��دو ف��ي��ه��ا ت���ف���اوت يف 
�لآثار �لقانونية �ملرتتبة على معاملة 
ورث���ة �مل��وظ��ف��ة �مل��ت��وف��اة ب��امل��ق��ارن��ة مع 
لأهد�ف  �ملتويف حتقيقا  �ملوظف  ورثة 
�لرجل  بني  بامل�ساو�ة  �ملتعلقة  �لدولة 
و�مل��ر�أة يف كافة �ملجالت وهو ما يعزز 
�ملتحققة يف جم��ال متكني  �إجن��از�ت��ه��ا 
�ملر�أة كما يعزز و�سع �لدولة يف تقارير 
�لفجوة  جم��ال  يف  �لعاملية  �لتناف�سية 

بني �جلن�سني.
�ملتعلقة  �لتفا�سيل  كافة  �عتماد  ومت 
�لإم���ار�ت  ملجل�س  �ملوؤ�س�سية  بالهوية 
و�لتو�سية  �جل��ن�����س��ني  ب���ني  ل���ل���ت���و�زن 
�لفعاليات  ج��م��ي��ع  يف  ب��ا���س��ت��خ��د�م��ه��ا 
و�مل�����ب�����ادر�ت �ل���ق���ادم���ة وذل�����ك ب��ع��د �أن 
قدمت �لأمانة �لعامة للمجل�س عر�سا 

�ملوؤ�س�سية  للهوية  �لنهائي  للت�سور 
و�لن�سجام  �ل��ق��وة  �إيل  ت��رم��ز  و�ل��ت��ي 
�لعر�س  �سمل  كما  �ملجتمع  بيئة  م��ع 
هذه  عن  تعرب  م�سطلحات  ��ستخد�م 
�ل��ه��وي��ة ب��الإ���س��اف��ة �إىل م��ق��ارن��ة بني 
ملف  تخدم  عاملية  موؤ�س�سات  ه��وي��ات 
�ملجل�س  �أق���ر  �ل��ن��وع �لج��ت��م��اع��ي. كما 
�إط���الق دل��ي��ل �ل��ت��و�زن ب��ني �جلن�سني 
يف ���س��ه��ر ���س��ب��ت��م��رب �مل��ق��ب��ل و�ل�����ذي مت 
�إع����������د�ده وت����ط����وي����ره ب���ال���ت���ع���اون مع 
منظمة �لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية 
توجيهات  ����س���وء  يف   «  OECD«
بن  حممد  بنت  م��ن��ال  �ل�سيخة  �سمو 
مع  �لتعاون  بتكثيف  مكتوم  �آل  ر��سد 
�ملوؤ�س�سات و�ملنظمات �لدولية �ساحبة 
�خل���ربة و�ل��ت��ج��ارب �مل��م��ي��زة م��ن �أجل 
زيادة م�ستوى تبادل �خلرب�ت و�لروؤى 

و�لأفكار.
���س��ك��ره��ا لكافة  �مل�����ري ع���ن  و�أع����رب����ت 
مالحظاتهم  ع��ل��ى  �مل��ج��ل�����س  �أع�����س��اء 
�ل��ه��ام��ة ع��ل��ى م�����س��ودة �ل��دل��ي��ل و�لتي 
�ل�سيغة  يف  �لعتبار  بعني  �أخ��ذه��ا  مت 
�سيكون  �إن�����ه  م��و���س��ح��ة  �ل���ن���ه���ائ���ي���ة.. 
�ملوؤ�س�سات  ت�ساعد  �ساملة  �أد�ة  مبثابة 
يف �ل��ق��ط��اع��ني �ل���ع���ام و�خل���ا����س على 
دعم �لتو�زن بني �جلن�سني من خالل 
تو�سيح �ملقايي�س و�خلطو�ت �مللمو�سة 
متطلبات  لتنفيذ  �تباعها  يجب  �لتي 
ومبا  �لدولية  للمعايري  وفقا  �لتو�زن 
لدولة  �ملحلية  �ل��ق��و�ن��ني  م��ع  يتو�فق 
�إن  وق��ال��ت  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
منظمة  م��ع  بالتعاون  �سيتم  �إط��الق��ه 
�لتعاون �لقت�سادي و�لتنمية بح�سور 

كافة جهات �لعمل يف �لدولة.
عبد�هلل  ����س���ع���ادة  �لج����ت����م����اع  ح�����س��ر 
�لحتادية  للهيئة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  ل��وت��اه 
نورة  و���س��ع��ادة  و�لإح�����س��اء  للتناف�سية 
�ل��ع��ام��ة لالحتاد  �مل���دي���رة  �ل�����س��وي��دي 
�لن�سائي �لعام و�لدكتور عبد�لرحمن 
للهيئة �لحتادية  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  �ل��ع��ور 

و�سعادة  �حلكومية  �لب�سرية  للمو�رد 
�لعامة  �لأم����ي����ن����ة  �ل���ف���ال����س���ي  رمي 
للمجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة 
و�سعادة �سناء �سهيل وكيلة وز�رة تنمية 
�لهاملي وكيل  نا�سر  �ملجتمع و�سعادة 
و�لتوطني  �ل��ب�����س��ري��ة  �مل������و�رد  وز�رة 
�آل  عبد�هلل  و�سعادة  �لتوطني  ل�سوؤون 
�مل�ساعد  �لقت�ساد  وز�رة  وكيل  �سالح 
لالت�سال و�لعالقات �لدولية و�سعادة 
�لعام  �ملدير  م�ساعدة  �لها�سمي  هدى 
لال�سرت�تيجية و�لبتكار ملكتب رئا�سة 
جمل�س �لوزر�ء و�سعادة �سم�سة �سالح 
�لأم���ي���ن���ة �ل���ع���ام���ة مل��ج��ل�����س �لإم�������ار�ت 

للتو�زن بني �جلن�سني.
ك���م���ا ح�������س���ر ج���ان���ب���ا م����ن �لج���ت���م���اع 
�لعام  �ملدير  م�ساعدة  مرمي �حلمادي 
و�ل���ت���م���ي���ز �حل���ك���وم���ي ملكتب  ل��������الأد�ء 
و�مل�ست�سار  �ل������وزر�ء  جم��ل�����س  رئ��ا���س��ة 
�ملعا�سات  لهيئة  عوين عبيد�ت ممثال 
��ستمع  حيث  �لجتماعية  و�لتاأمينات 
لقانون  �ملجل�س  �أع�ساء  مرئيات  �إىل 

�ملعا�سات و�لتاأمينات �حلايل.
و��ستعر�ست منى �ملري �أبرز ما حققه 
جمل�س �لإمار�ت للتو�زن بني �جلن�سني 
من �إجناز�ت منذ �جتماعه �لأول لهذ� 
مار�س2017  يف  عقد  و�ل���ذي  �ل��ع��ام 
ح��ت��ى �لآن وم��ن��ه��ا م�����س��ارك��ة وف���د من 
للجنة   61 �ل��دورة  �أعمال  �ملجل�س يف 
�لتي  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  يف  �مل�����ر�أة  و���س��ع 
عقدت مبقر �لأمانة �لعامة للمنظمة 
�ل��دول��ي��ة يف ن��ي��وي��ورك خ��الل �لفرتة 
�ملا�سي  24 �سهر مار�س  �إىل   13 من 
و�ل����ذي ���س��ارك��ت ف��ي��ه وف���ود 45 دولة 
�إىل  �إ�سافة  �لعامل  �أنحاء  من خمتلف 
غري  و�ملنظمات  �ملتحدة  �لأمم  هيئة 
�مل����ر�أة  مب�ستقبل  �مل��ع��ن��ي��ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
دعما  م�ساركتها  م�ستوى  رف��ع  و�سبل 

لأهد�ف �لتنمية �ل�ساملة.
�سمو  م��ن  بتوجيهات  �أن��ه  �إىل  ولفتت 
�ل�سيخة منال بنت حممد بن ر��سد �آل 

جمل�س  �أطلق  �ملجل�س  رئي�سة  مكتوم 
�جلن�سني  ب����ني  ل���ل���ت���و�زن  �لإم����������ار�ت 
�لجتماعات  ه��ذه  يف  م�ساركته  خ��الل 
�لعاملية”  �ل���ت���و�زن  “حلقات  م���ب���ادرة 
ب���ه���دف ت�����س��ري��ع وت�����رية �ل��ع��م��ل على 
�أهد�ف  من  �خلام�س  �لهدف  حتقيق 
�أعلنتها  �ل���ت���ي  �مل�����س��ت��د�م��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�مل�ساو�ة  “حتقيق  يف  و�ملتمثل  �ملنظمة 
�لن�ساء  جميع  ومتكني  �جلن�سني  بني 
�لبعثة  حلقة  ب��اأن  منوهة  و�لفتيات” 
�لأمم  ل��دى  �لإم���ار�ت  لدولة  �لد�ئمة 
��ست�سافت  ن���ي���وي���ورك  يف  �مل���ت���ح���دة 
�لدولية  �لوفود  من  ممثلني  وجمعت 
�لنوع  يف  وخ������رب�ء  �مل���ت���ح���دة  و�لأمم 

�لجتماعي.
و�أك���دت �مل��ري �أن ه��ذه �مل��ب��ادرة لدولة 
�لإمار�ت من �ساأنها تر�سيخ ريادتها يف 
تعزيز م�ساركة �ملر�أة يف �ملجتمع كما �أن 
تو�جد جمل�س �لإم��ار�ت للتو�زن بني 
يقود  �ل��دول��ي��ة  �مل��ح��اف��ل  يف  �جلن�سني 
ت�سب  ج��دي��دة  ���س��ر�ك��ات  تاأ�سي�س  �إىل 
عربيا  �مل����ر�أة  ف��ر���س  تعزيز  �سالح  يف 
يف  �مل�ساركني  �أن  �إىل  م�سرية  وعامليا.. 
حلقات �لتو�زن بني �جلن�سني ناق�سو� 
�ملطبقة  و�لتجارب  �ملمار�سات  �أف�سل 
ع��امل��ي��ا ل��دع��م ���س��ي��ا���س��ات �ل���ت���و�زن ومت 
�جلل�سة  خمرجات  عن  تقرير  �إ�سد�ر 
و�ملبادر�ت  و�مل��ق��رتح��ات  وت��و���س��ي��ات��ه��ا 
�إليها لدعم  �لتو�سل  �لتي مت  �ملبتكرة 
�مل�ساو�ة  ل��ق�����س��اي��ا  �ل��ع��امل��ي��ة  �لأج���ن���دة 
�ملجل�س  وف����د  وق�����ام  ب���ني �جل��ن�����س��ني. 
ب���ن�������س���اط���ات م��ك��ث��ف��ة وع���ق���د ل���ق���اء�ت 

م���ع ك��ب��ار �ل�����س��خ�����س��ي��ات ع��ل��ى هام�س 
و�سع  للجنة   61 �ل���دورة  �جتماعات 
ون��اق�����س خاللها  ن��ي��وي��ورك  �مل�����ر�أة يف 
�جت��اه حتقيق  �لتعاون يف  تعزيز  �سبل 
�لتنمية  �أه��د�ف  �لهدف �خلام�س من 
قادة  �أق���ره���ا  �ل��ت��ي  �ل�17  �مل�����س��ت��د�م��ة 

�لعامل يف �لعام 2015 .
�ل�سوء  خاللها  �ملجل�س  وف��د  و�أل��ق��ى 
على �جلهود �حلثيثة لدولة �لإمار�ت 
يف جم��ال دع��م �مل���ر�أة وم��ا حققته من 
�لرعاية  ����س���وء  يف  م��ه��م��ة  �إجن��������از�ت 
�لكبرية �لتي حتظى بها و�لتي مكنتها 
�ملنا�سب  �أرف������ع  �إىل  �ل���و����س���ول  م���ن 
�ل�سيا�سية  �مل�����ج�����الت  خم���ت���ل���ف  يف 

و�لقت�سادية و�لجتماعية.
و�ل��ت��ق��ت م��ن��ى �مل����ري و���س��م�����س��ة �سالح 
جاهان  �سليم  للمجل�س  �لعام  �لأم��ني 
�لب�سرية  �لتنمية  تقرير  مدير مكتب 
�لإمنائي ومت  �ملتحدة  �لأمم  بربنامج 
خ���الل �ل��ل��ق��اء ت��ن��اول ه���دف �لو�سول 
 25 �أف�سل  لقائمة  �لإم����ار�ت  ب��دول��ة 
�لتو�زن  “موؤ�سر  يف  �ل��ع��امل  يف  دول���ة 
بني �جلن�سني” �لتابع لربنامج �لأمم 
�ملتحدة �لإمنائي بحلول �لعام 2021. 
يف  �لن�سائي  �لتمثيل  ل��ق��ر�ر  وتفعيال 
جمال�س �لإد�رة وقع جمل�س �لإمار�ت 
تفاهم  مذكرة  �جلن�سني  بني  للتو�زن 
مع هيئة �لأور�ق �ملالية و�ل�سلع لرفع 
�إد�ر�ت  جم��ال�����س  يف  �مل������ر�أة  م�����س��ارك��ة 
�ملالية  �لأ�سو�ق  �مل�ساهمة يف  �ل�سركات 
لدولة  �ل��وط��ن��ي��ة  ل��ل��م��وؤ���س��ر�ت  وف���ق���ا 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 

�إط���ار جهود  �مل��ذك��رة يف  وي��اأت��ي توقيع 
�ل�سرت�تيجية  �ل�������س���ر�ك���ات  ت��ع��زي��ز 
�لهيئات  خم���ت���ل���ف  م�����ع  ل��ل��م��ج��ل�����س 
رفع  يف  و�لعاملية  �ملحلية  و�ملوؤ�س�سات 
م�ستوى م�ساركة �ملر�أة يف جمال �لعمل 
وبهدف زيادة متثيل �لن�ساء �إىل ن�سبة 
20باملائة يف جمال�س �إد�ر�ت �ل�سركات 
�مل�ساهمة �لعامة بحلول �لعام 2020 
مب���ا ي��ح��ق��ق روؤي�����ة �ل���دول���ة يف جمال 
و�سمان  �لإم����ار�ت����ي����ة  �مل�������ر�أة  مت��ك��ني 
جمال�س  يف  و�ل��ف��ع��ال  �جل��ي��د  متثيلها 
�لإد�رة ويعزز و�سع �لإم��ار�ت �لعربية 
�لعاملية  �لتناف�سية  تقارير  يف  �ملتحدة 

ذ�ت �ل�سلة.
�أ�سهر  �لثالثة  خالل  �ملجل�س  و�سارك 
�لوطنية  �للجان  من  عدد  يف  �ملا�سية 
�للجنة  منها  �ل���ت���و�زن  م��ل��ف  خل��دم��ة 
�مل�ستد�مة  �لتنمية  لأه��د�ف  �لوطنية 
مبوجب  ت�������س���ك���ل���ت  �ل����ت����ي   2030
ق����ر�ر م��ن جم��ل�����س �ل�����وزر�ء رق���م 14 
�لفرق  يف  و�مل�����س��ارك��ة   2017 ل�سنة 
�لتنفيذية لالأجندة �لوطنية 2021 
�لتي  �لب�سرية  �لتنمية  موؤ�سر  �سمن 
لتوجيهات  جت�����س��ي��د�  ت�����س��ك��ي��ل��ه��ا  مت 
���س��اح��ب �ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ حم��م��د بن 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�������وزر�ء ح���اك���م دبي 
“رعاه �هلل” بت�سريع حتقيق �لأجندة 
�ملجل�س  م�����س��ارك��ة  وك��ذل��ك  �ل��وط��ن��ي��ة 
يف م�����س��روع “ حت��دي �ل��رق��م و�ح���د “ 
�لأول  للمركز  �لدولة  ت�سنيف  ب�ساأن 

يف موؤ�سر�ت �لتناف�سية �لعاملية.

منال بنت حممد توجه جمل�س الإمارات للتوازن بني اجلن�سني 
بالعمل على �سمان اأف�سل حقوق للمراأة العاملة

خالل اجتماع م�سرتك بني اجلانبني 

وزارة تطویر البنية التحتية و�سرطة ال�سارقة تبحثان �سبل تعزیز ال�سالمة املروریة ویتفقان على ت�سكيل فریق م�سرتك

» جمل�س اأعلى للطلبة « يف مدینة ال�سارقة للخدمات الإن�سانية

•• ال�شارقة-الفجر:

�جتماعا  �لتحتية  �لبنية  وز�رة تطوير  �لطرق يف  �إد�رة  عقدت 
تن�سيقياً مع �د�رة �ملرور و�لدوريات يف �لقيادة �لعامة ل�سرطة 
�ل�سارقة، مت خالله مناق�سة �سبل تعزيز �ل�سالمة �ملرورية على 
�لطرق �لحتادية يف �إمارة �ل�سارقة. كما ناق�سو� خالل �لجتماع 
�لذي نظم يف ديو�ن وز�رة تطوير �لبنية �لتحتية بدبي بح�سور 
و�لر�ئد  �لطرق،  �إد�رة  مدير  نائب  �ل�سنا�سي  حممد  �ملهند�س 
خالد �أحمد �لكي رئي�س ق�سم �ملباحث و�ل�سبط �ملروري باإد�رة 
�ملرور و�لدوريات ب�سرطة �ل�سارقة، �ملالحظات و�لتو�سيات على 
�ل�سارقة  يف  تنفيذها  �جل��اري  للم�ساريع  �ملرورية  �لتحويالت 

و�سبل تطويرها. و�تفق �جلانبني على ت�سكيل فريق م�سرتك 
ود�ئم، دوره  و�سع �حللول و�ملقرتحات �لتي من �ساأنها خف�س 
�لناجتة عنها، على �خطر  �ملرورية و�لوفيات  معدل �حل��و�دث 
خم�سة طرق يف �مار�ة �ل�سارقة، خالل �لثالثة �سنو�ت �ملقبلة. 

من جهته �أكد نائب مدير �إد�رة �لطرق يف وز�رة تطوير �لبنية 
من  ت�سعى  �ل����وز�رة  �أن  �ل�سنا�سي،  حممد  �ملهند�س  �لتحتية 
خالل عملها �إىل حتقيق �أعلى معدلت �لتنقل �لآمن و�ل�سهل 
�لتن�سيقية  �لجتماعات  هذه  �أهمية  �إىل  لفتا  �لنا�س،  و�إ�سعاد 
�ل�سركاء  �لعمل مع  �لدورية يف مناق�سة م�ستجد�ت  و�للقاء�ت 
م�ستوى  ب��رف��ع  �ملتعلقة  وحت��دي��د�  ل���ل���وز�رة،  �ل�سرت�تيجيني 
بالنفع على  �ملرورية يف �لطرق �لحتادية،  ما يعود  �ل�سالمة 

�ملو�طنني و�ملقيمني يف دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
ت�سعى من خالل  �لتحتية،  �لبنية  وز�رة تطوير  �أن  �إىل  و�أ�سار 
�لوفيات على  �إيل خف�س معدل  �ملختلفة وخططها  مبادر�تها 
�لأمر  �مل��روري��ة،  للحو�دث  ت�سجياًل  �لأك��ر  �لحت��ادي��ة  �لطرق 

�لذي يدعم توجه دولة �لمار�ت وروؤيتها 2021.
و�أكد �أن �ملبادر�ت �لتي �أطلقتها �لوز�رة ذ�ت �لعالقة بال�سالمة 
�ملرورية، �سيكون لها بالغ �لأثر يف خف�س عدد �لوفيات �إىل 3 
وفيات لكل 100 �ألف بحلول �لعام 2021، وتدعم �مل�سرعات 
�حل��ك��وم��ي��ة ل����وز�رة �ل��د�خ��ل��ي��ة �ل��ت��ي ت��ه��دف �إىل رف���ع م�ستوى 
�ل�سالمة �ملرورية و�ملحافظة على �لرو�ح، وتقليل عدد �لوفيات 

�لناجتة عن �حلو�دث �ملرورية �لقاتلة.

•• دبي -وام:

�لجتماع  �جل��اري  يوليو   9 و   8 يومي  م�سر  يف  �لإ�سكندرية  مكتبة  ��ست�سافت 
�لثالث ملوؤ�س�سة حممد بن ر��سد �آل مكتوم للمعرفة بالتعاون مع خرب�ء م�سروع 
�ملعرفة �لعربي وذلك يف �إطار �لتح�سري�ت لإ�سد�ر �لن�سخة �لأوىل ملوؤ�سر �ملعرفة 
�لعاملي �لذي تعتزم �ملوؤ�س�سة �إطالقه بتوجيهات من �سمو �ل�سيخ �أحمد بن حممد 
بن ر��سد �آل مكتوم رئي�س موؤ�س�سة حممد بن ر��سد �آل مكتوم للمعرفة ومب�ساركة 
خرب�ء و�خت�سا�سيني من م�سر و�ملغرب وتون�س �إ�سافة �إىل فريق م�سروع �ملعرفة 
ويونيو  مايو  للخرب�ء  �جتماعني  نظم  �لعربي  �ملعرفة  م�سروع  وك��ان  �لعربي. 
�ملا�سيني يف بريوت ودبي .. فيما متيز �لجتماع �لأخري مبكان �نعقاده نظر� لكون 
مكتبة �لإ�سكندرية �أيقونة ح�سارية ومعرفية متميزة يف �لعامل �لعربي و�لعامل 
�أجمع. وناق�س فريق عمل �ملوؤ�س�سة تفا�سيل �ل�سيغة �ملحدثة من �ملوؤ�سر و�لتقدم 

�ملنجز يف �سري �لعمل متهيد� لإطالق �لن�سخة �لعاملية �ملقررة يف نوفمرب �ملقبل 
خالل قمة �ملعرفة بدبي و�سيكون �ملوؤ�سر �لأول من نوعه على م�ستوى �لعامل .. �إذ 
�سي�سمل �أكر من 140 دولة وي�سارك يف �إعد�ده فريق من �خلرب�ء و�مل�ست�سارين 
�أحدث  وباعتماد  �لعامل  من  ومتخ�س�سني  باحثني  من  بدعم  و�لأجانب  �لعرب 
لتحقيق  كمدخل  باملعرفة  �ملوؤ�سر  ويعنى  وم�سد�قية.  دق��ة  و�أك��ره��ا  �لبيانات 
�لتنمية �لإن�سانية �ل�ساملة و�مل�ستد�مة وهو ي�سم 6 قطاعات رئي�سية هي �لتعليم 
ما قبل �جلامعي و�لتعليم �لتقني و�لتدريب �ملهني و�لتعليم �لعايل و�لقت�ساد 
�إىل  �إ�سافة  و�لبتكار..  و�لتطوير  و�لبحث  و�لت�سالت  �ملعلومات  وتكنولوجيا 
�ملعرفة  موؤ�سر  وي�سدر  باملعرفة.  �ل�سلة  ذ�ت  �لتمكينية  بالبيئات  خا�س  حمور 
عن م�سروع �ملعرفة �لعربي بال�سر�كة ما بني موؤ�س�سة حممد بن ر��سد �آل مكتوم 
�لإمنائي.  �ملتحدة  �لأمم  برنامج  يف  �لعربية  للدول  �لإقليمي  و�ملكتب  للمعرفة 
وكان �سعادة جمال بن حويرب �ملدير �لتنفيذي ملوؤ�س�سة حممد بن ر��سد �آل مكتوم 

للمعرفة يف دبي �سرح خالل �ملوؤمتر �ل�سحفي �لذي عقد لالإعالن عن بدء �لعمل 
على موؤ�سر �ملعرفة �لعاملي باأن هذ� �ملوؤ�سر �سيكون هدية من �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
�مل�ستمرة �لتي تبذلها دبي يف جمالت  تاأكيد� على �جلهود  “ للعامل  �هلل  “ رعاه 
بالتعاون   - تعمل  �ملوؤ�س�سة  �أن  و�أ�ساف  و�لعامل.  باملنطقة  و�لتنمية  �ملعرفة  دعم 
مع �سركائها �ل�سرت�تيجيني - على �إجناح �ملوؤ�سر �نطالقا من دورها �لرئي�سي 

لتعزيز مكانة دبي ودولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة على �خلارطة �ملعرفية.
وقال �إن �لهدف من خالل �إطالق �ملوؤ�سر هو تزويد �سناع �لقر�ر و�لقائمني على 
قطاع �ملعرفة يف �لعامل بنتائج بحثية دقيقة ت�سمل �أكر من 140 دولة للوقوف 
�سناعة  تو�جهها  �لتي  و�لتحديات  �لفر�س  �أب��رز  و��ست�سر�ف  �ملعرفة  و�ق��ع  على 
و�جلهات  �حلكومات  يحفز  مبا  بها  �ملرتبطة  و�ملجالت  نقلها  وم�سار�ت  �ملعرفة 
�ملخت�سة على تعزيز �جلهود لالرتقاء بامل�ستوى �ملعريف و�لثقايف.. م�سرت�سدين 

بنتائج �ملوؤ�سر وخمرجاته �إ�سافة �إىل �لعمل باأهم �لتو�سيات و�حللول �لتي تنبثق 
عنه من خالل تبادل �خل��رب�ت و�لتعاون مع جمموعة من �خل��رب�ء و�لباحثني 

�مل�ساركني.
و�مل�سوؤول  �لعربي  �ملعرفة  م�سروع  مدير  تركي  هاين  �لدكتور  قال   .. جهته  من 
�لفني �لرئي�س �إن �لجتماع �لذي �نعقد يف �لإ�سكندرية يحمل دللة رمزية على 
�مل�ستد�مة  �لإن�سانية  �لتنمية  حتقيق  يف  �ليوم  �ملعرفة  تلعبه  �ل��ذي  �ملهم  �ل��دور 

ومو�جهة ما ت�سهده �ملنطقة من عنف ونز�عات.
�إياها  .. و��سفا  �ملكتبة ل�ست�سافتهم �لجتماع  و�أعرب عن �سكره للقائمني على 

بال�سرح �حل�ساري �لعريق .
�إىل ما يزخر به �لتاريخ �لعربي من م��وروث فكري ومعريف تقف مكتبة  منوها 
ح�سارية  ومن�سة  للمعرفة  تاريخية  بو�بة  ب�سفتها  عليه  �ساهدة  �لإ�سكندرية 

وعاملية.

» موؤ�س�سة حممد بن را�سد « تبحث يف مكتبة الإ�سكندریة ال�ستعدادات لإطالق » موؤ�سر املعرفة العاملي«

» �سحة دبي « تطور » لئحة العالج باخلارج «
•• دبي-وام:

�نتهت هيئة �ل�سحة يف دبي من تطوير لئحة �لعالج 
يف �خل�����ارج و�إجن�����از ع��م��ل��ي��ة �ل���رب���ط �لإل����ك����رتوين مع 
مكاتبها �ل�سحية �خلارجية يف لندن وميونخ وبون مبا 
�لطبية  و�لرعاية  �لعناية  درج��ات  �أعلى  توفري  يكفل 
�للجنة  �مل�ستفيدين من قر�ر�ت  للمتعاملني  �ملتكاملة 

�لطبية �ملعتمدة وحتقيق ر�ساهم و�إ�سعادهم.
و�أو�سح معايل حميد حممد �لقطامي رئي�س جمل�س 
�لتطوير �سملت  �أن عملية  �لعام للهيئة  �ملدير  �لإد�رة 
جملة من �لإج��ر�ء�ت �لطبية و�لإد�ري��ة �لتي حر�ست 
و�لأ�سول  �ل�����س��و�ب��ط  وف���ق  تب�سيطها  ع��ل��ى  �ل��ه��ي��ئ��ة 
�ملعمول بها بهدف رفع م�ستوى �لأد�ء وتوثيق جميع 
�ملعامالت وفق �ملعايري �لعاملية �لتي تنفذها يف م�سروع 

�مللف �لطبي �لإلكرتوين �ل�سامل “ �سالمة ».
“ تعمل بحر�س  دب��ي  “ �سحة  �أن  �إىل  و�أ���س��ار معاليه 
مبجموعة  �خلارجية  عالقتها  ��ستثمار  على  �سديد 
يف  �خلارجية  مبكاتبها  �ملرتبطة  �ل�سحية  �ملوؤ�س�سات 
توليها  �لتي  ب��اخل��ارج  �ل��ع��الج  منظومة  تطوير  �إط���ار 
جل �هتمامها ومبا يخدم �ملتعاملني ويرفع عنهم وعن 

كاهل ذويهم �أي م�سقة �أو �أعباء خالل رحلة �لعالج .
وكان �لقطامي �أجرى موؤخر� جولة تفقدية للمكاتب 
�ل�سحية �لتابعة للهيئة يف لندن وميونخ وبون �لتقى 
خاللها كبار م�سوؤويل و�أع�ساء �ل�سلك �لدبلوما�سي يف 
مل�سوؤويل  و�أع��رب   .. و�أملانيا  بربيطانيا  �لدولة  �سفارة 
�ل�سفارتني عن �متنان وتقدير �لهيئة جلميع �جلهود 
�لكبرية �ملبذولة من �أجل ر�حة �ملر�سى وت�سهيل رحلة 

عالجهم و�إ�سفاء �لطماأنينة عليهم ويف نفو�سهم .
وحر�س معاليه خالل زيار�ته على تفقد �أحو�ل �ملر�سى 

حالتهم  على  و�لطمئنان  �مل�ست�سفيات  يف  �ملو�طنني 
�ل�سحية و��ستمع �إىل جتربتهم و�حتياجاتهم.

.. موؤكد�  �مل�سرفني على عالجهم  �لأطباء  �لتقى  كما 
�أجل  م��ن  �ل��دع��م  م��ن  �مل��زي��د  لتقدمي  �لهيئة  ��ستعد�د 
ك��ام��ل �سحتهم ومتام  �ل��دول��ة يف  �إىل  �مل��ر���س��ى  ع���ودة 

�لعافية .
وخالل �جتماعاته �ملنفردة مب�سوؤويل مكاتب �ل�سحة 
�إىل  �لقطامي  معايل  تعرف  وب��ون  وميونخ  لندن  يف 
جم��م��ل �ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي ت���و�ج���ه �مل��ك��ات��ب و�حللول 

�لعملية لتجاوزها.
و�أكد خالل �لجتماعات �أن �ملكاتب �ل�سحية يف �خلارج 
حتظى باأولوية متقدمة من �أعمال �لتطوير �ل�سامل 
�لذي ت�سهده “ �سحة دبي “ وجميع من�ساآتها �لطبية 

�لتابعة .
م�سدد� على �أن �لهيئة ب�سدد رفع م�ستوى �أد�ء �ملكاتب 
وحتديث �أنظمتها �ملالية و�لإد�رية مبا يحقق �أهد�فها 
�لعالج  من  �مل�ستفيدين  ورع��اي��ة  خدمة  من  ومیكنها 

باخلارج على �لوجه �ملرجو.
ويف ختام �لجتماعات .. �أكد معايل �لقطامي جلميع 
يقدموه  ما  �إىل  تنظر  �لهيئة  �أن  �ملكاتب  يف  �لعاملني 
�ملتعاملني و�لإ���س��ه��ام يف  �أج���ل ر�ح���ة  وم��ا يبذلوه م��ن 
دعم  يف  و�سعا  ت��دخ��ر  ل��ن  و�أن��ه��ا  تقدير  بكل  �سفائهم 
�ملر�سى  خدمة  يف  متيزهم  على  و�حل��ف��اظ  جهودهم 

بوجه عام .
�أح��م��د �لنعيمي  �ل��ق��ط��ام��ي يف ج��ولت��ه  ر�ف���ق م��ع��ايل 
مدير �إد�رة �ملو�رد �ملالية و�أماين �جل�سمي مدير �إد�رة 
�لتدقيق  �إد�رة  مدير  مرجان  وعلياء  �ملعلومات  تقنية 
�لد�خلي وحمد �لفال�سي مدير مكتب �لعالج و�سوؤون 

�ملر�سى باخلارج.

•• ال�شارقة-وام:

�أعلنت مدينة �ل�سارقة للخدمات �لإن�سانية عن ت�سكيل �ملجل�س 
�لأعلى للطلبة ي�سم 15 طالبا من خمتلف �أق�سامها وفروعها 
بهدف توحيد �ملنرب �لذي يعربون من خالله عن �حتياجاتهم 
وحقوقهم  و�ل��ع��م��ل  و�لتعلم  �ل��دم��ج  يف  حقهم  على  و�ل��ت��اأك��ي��د 

�لأخرى كافة.
و�أو���س��ح��ت م��ن��ى ع��ب��د �ل��ك��رمي �ل��ي��اف��ع��ي م��دي��ر �مل��دي��ن��ة �أن “ 
بقوة  نف�سها  فر�ست  �ل��ت��ي  �ملفاهيم  م��ن   “ �ل��ذ�ت��ي��ة  �ملنا�سرة 
ذوي  �لأ�سخا�س  مع  �لعاملني  و�لأف��ر�د  �ملوؤ�س�سات  على جميع 
من  متكينهم  يف  لأهميته  نظر�  ع��ام  ب�سكل  و�ملجتمع  �لإع��اق��ة 
حقوقهم �لإن�سانية و�لجتماعية و�لقت�سادية وتعزيز قدرتهم 
�لثقة  و�لدفاع عنها عرب منحهم  بهذه �حلقوق  �ملطالبة  على 

وت�سليط �ل�سوء على ما میتلكونه من طاقات وقدر�ت.
و�أ�سافت �أن �ملدينة مل تدخر جهد� يف تعزيز مفهوم �ملنا�سرة 
منظمة  يف  كع�سو  مل�سوؤولياتها  �إدر�ك��ه��ا  من  �نطالقا  �لذ�تية 
�لحتو�ء �ل�سامل �لدولية �لتي تاأ�س�ست منذ ما يزيد عن ن�سف 
قرن وتعترب و�حدة من �أكرب �ملنظمات غري �حلكومية يف �لعامل 

و�إحدى منظمات حقوق �لإن�سان �لعاملية.
يف  �لإن�سانية  للخدمات  �ل�سارقة  مدينة  تاريخ  �أن  �إىل  ولفتت 
تقدمه  م��ا  �أن  و�إىل   .. بالعطاء  حافل  �لذ�تية  �ملنا�سرة  دع��م 
�سعادة �ل�سيخة جميلة بنت حممد �لقا�سمي مدير عام �ملدينة 
�ل�سرق  �إقليم  �ل�سامل-  �لح��ت��و�ء  ملنظمة  �لفخري  �لرئي�س 
�أف��ري��ق��ي��ا ي��وؤك��د ب�سكل و����س��ح م���دى �لتز�م  �لأو����س���ط و���س��م��ال 
�ملدينة مببد�أ �ملنا�سرة �لذ�تية و�حلر�س على توعية كافة �أبناء 

�ملجتمع بها.

�ملقبل  �لدر��سي  �لعام  خطة  للمجل�س  �لأول  �لجتماع  وناق�س 
و�آلية �نتخاب �لرئي�س ونائبه و�أمني �ل�سر.. �إ�سافة �إىل �لعديد 

من �لق�سايا �لتي تهم �لطلبة �أ�سحاب �لهمم.
يف  �لطلبة  جمل�س  رئي�س  �لطيب  علي  م��وؤم��ن  �لطالب  وك��ان 
مدر�سة �لوفاء لتنمية �لقدر�ت قدم �قرت�حا بخ�سو�س ت�سكيل 
منها  �إمیانا  �ملدينة  �إد�رة  مو�فقة  ون��ال  للطلبة  �أعلى  جمل�س 
لأهمية  و�إدر�ك����ا  �أنف�سهم  متثيل  على  �لهمم  �أ���س��ح��اب  ب��ق��درة 

�ملنا�سرة �لذ�تية يف تعزيز ثقتهم ودجمهم يف �ملجتمع.
�إىل  �لطلبة  مطالب  نقل  يف  �ملجل�س  �أهمية  �لطيب  و�أو���س��ح 
م�سوؤويل �ملدينة وموؤ�س�سات �ملجتمع �ملحلي حيث �سبق لهم زيارة 
�لعديد من هذه �ملوؤ�س�سات وقدمو� �إىل م�سوؤوليها �حتياجاتهم 
فكان �أن حتققت بع�س هذه �ملطالب وما ز�ل بع�سها �لآخر قيد 

�لدر��سة ليتم تنفيذه بال�سكل �لذي يلبي تطلعات �لطلبة.
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تاأجيل  �نه يجري بحث  �أم�س  �لربيطانية  �فاد م�سدر يف �حلكومة 
زيارة �لدولة �ملقررة للرئي�س �لمريكي دونالد تر�مب �ىل بريطانيا، 
ماي  ترييز�  �لربيطانية  �ل���وزر�ء  رئي�سة  �ملقبلة.وكانت  �ل�سنة  �ىل 
وجهت �لدعوة لرت�مب خالل زيارتها و��سنطن بعد �يام على تن�سيب 

�لرئي�س �لأمريكي يف يناير لكن بدون حتديد موعد لها.
 2017 وقال �مل�سدر �ن �لطرفني مل يتمكنا من حتديد موعد يف 
ويبحثان حاليا مو�عيد يف �لعام 2018.و�سرت تكهنات باأن �لرئي�س 
بينها  ت�سمل مر��سم عدة  �لتي  �لزيارة  تاأجيل  ي�سعى �ىل  �لأمريكي 
ع�ساء مع �مللكة �ليز�بيث �لثانية و�سط خماوف من ح�سول تظاهر�ت 

�حتجاج �ي�سا على رئا�سته.
كما طرحت ت�ساوؤلت �ي�سا حول �لزيارة بعدما مل تاأت �مللكة �ليز�بيث 
�لثانية يف خطابها �ل�سنوي �مام �لربملان يف يونيو على ذكرها بينما 

جرت �لعادة �ن تذكر �مللكة زيار�ت �لدولة �ملرتقبة.
�ثناء  هامبورغ  �لع�سرين يف  قمة جمموعة  خ��الل  �ك��د  تر�مب  لكن 
لندن.  �ىل  �سيتوجه  �نه  قائال  بريطانيا  �سيزور  �نه  ماي  مع  لقائه 

ورد� على �سوؤ�ل عن موعدها قال نعمل على حتديد ذلك.
تعر�ست ماي لنتقاد�ت لنها وجهت �لدعوة لرت�مب للقيام بزيارة 
�لدولة يف م�ستهل رئا�سته.ودعا زعيم حزب �لعمال �ملعار�س جريمیي 
ك���ورب���ن وح����زب �ل��ل��ي��رب�ل��ي��ني �ل��دمی��وق��ر�ط��ي��ني و�حل�����زب �لقومي 
�ل�سكتلندي �ىل �لغاء زيارة �لدولة، وكذلك بع�س �لع�ساء من حزب 
�نه  �لعموم  جمل�س  رئي�س  �علن  �ن  ماي.و�سبق  برئا�سة  �ملحافظني 
يعار�س ب�سدة �ل�سماح لدونالد تر�مب بان يلقي خطابا �مام �ع�ساء 
�لربملان خالل زيارة �لدولة �ملزمعة.ووقع �كر من 160 نائبا من 
��سل 650 يف �لربملان مذكرة برملانية تعار�س �لقاء تر�مب خطابا 

ب�سبب حظر �ل�سفر �لذي �قره ومو�قفه من �لتعذيب و�لن�ساء.

ك�سف باحثون م�ستقلون �ن �حلكومة �ملك�سيكية جت�س�ست على خرب�ء 
دوليني يف �للجنة �لأمريكية حلقوق �لن�سان حتقق يف �ختفاء 43 
طالبا فقدو� يف �ملك�سيك يف 2014.ويوؤكد هوؤلء �لباحثون يف جامعة 
تورونتو �ن هاتفا ي�ستخدمه هوؤلء �خلرب�ء تلقى ر�سالة ن�سية ت�سمح 
باإدخال برنامج جت�س�س من �نتاج �ل�سركة �ل�سر�ئيلية “�ن ��س �و«. 
كبرية  جت�س�س  ف�سيحة  �وج  يف  �لباحثني  ه��وؤلء  ت�سريحات  وتاأتي 
على �سحافيني ونا�سطني يف �لدفاع عن حقوق �لن�سان و�سخ�سيات 
عامة �خرى، تهز �ملك�سيك منذ ��سابيع.و�و�سح �لباحثون �ن �لوقائع 
�نتقاد�ت  �خل��رب�ء  جمموعة  توجيه  بعيد   2016 مار�س  �ىل  تعود 
�خلرب�ء  كانو�  بينما  �لتحقيق  يف  لتدخالتها  �ملك�سيكية  للحكومة 
يعدون تقريرهم �لنهائي.و�أ�سافو� �ن 19 �سخ�سا �آخرين ��ستهدفو� 
و�سحافيون  و�سيا�سيون  حمامون  بينهم  �لتج�س�سي  �لربنامج  بهذ� 
ونا�سطون يف مكافحة �لف�ساد وعلماء وكذلك موظفون وعائالتهم.

وي�سمح برنامج بيغا�سو�س �لذي تنتجه �ل�سركة �ل�سر�ئيلية �ن ��س �و 
باخرت�ق �لهو�تف �لنقالة ملر�قبة �ت�سالت م�ستخدميها لكن �ي�سا 
بالتقاط �سور وت�سجيالت بدون علمهم وحتى بت�سغيل �ملايكروفون.
�أحد �لباحثني يف جمموعة �سيتيزن لب  وقال جون �سكوت ر�يلنت، 
بجامعة تورونتو لوكالة فر�ن�س بر�س �نه “��ستغالل منهجي لهذه 
�لتكنولوجيا، يفوق كل ما متكنا من روؤيته يف �حلالت �لخرى �لتي 

متت در��ستها«.

قالت �ل�سرطة �لتايالندية �أم�س �لثالثاء �إن م�سلحني قتلو� ثمانية 
�أ�سخا�س بينهم طفل على �لأقل وذلك بعد �حتجازهم يف �أحد �ملنازل 
كرهائهن، وعلى �لرغم من �أن �متالك �ل�سالح �أمر �سائع يف تايالند 

فاإن حالت �إطالق �لنار �جلماعي تعترب �أمر� نادر�.
وقالت �ل�سرطة �إن �ل�سحايا �لثمانية قتلو� يف �إقليم كر�بي �جلنوبي 
�لذي يعترب وجهة �سياحية �سائعة ملرتادي �ل�سو�طئ، وذلك بعد �أن 
�لإثنني و�حتجزو�  يوم  �ملنزل يف وقت متاأخر من  �مل�سلحون  �قتحم 
�سكانه كرهائن قبل �أن يطلقو� �لنار عليهم. وجرح ثالثة �أ�سخا�س 
يف �حلادث.وقالت �ل�سرطة �إنها تعتقد �أن �سبب �جلرمیة كان خالفا 

�سخ�سيا.

عوا�شم

لندن

مك�سيكو

بانكوك

خبري: كاليفورنيا يف مرمى 
�سواریخ كوریا ال�سمالية 

•• �شيول-اأ ف ب:

�سرح خبري �أم�س �ن كوريا �ل�سمالية �ستكون قادرة على �لأرجح على �طالق 
بعد  كاليفورنيا،  �ىل  عامني  خ��الل  كلغ   500 زنتها  ب�سحنة  جمهز  �ساروخ 

�أ�سبوع على قيامها باول جتربة ناجحة لإطالق �ساروخ عابر للقار�ت.
و�أعلن �لزعيم �لكوري �ل�سمايل كيم جونغ �ون �لأ�سبوع �ملا�سي �ن جتربة 4 

يوليو، يوم �لعيد �لوطني كانت هدية �لمريكيني �لوغاد .
وهذ� �لنجاح �لتكنولوجي يقرب بيونغ يانغ من حتديد هدفها وهو �ن تكون 

قادرة على تهديد �لأر��سي �لأمريكية بال�سالح �لنووي.
�ل�سمالية  كوريا  �طلقته  �ل��ذي   ”14- “هو��سونغ  �ساروخ  �ن  خ��رب�ء  وي��رى 
�لثالثاء �ملا�سي میكن �ن يبلغ مد�ه ثمانية �لف كلم وبالتايل �ن يبلغ �ل�سكا 

�و هاو�ي.
جون  جامعة  تتبع  �ل��ت��ي  نورث”   38“ منظمة  خبري  �سيلينغ  ج��ون  وق���ال 
يجري  �نه  نعتقد  كما  هو��سونغ-14  جتميع  مت  “�ذ�  و��سنطن  يف  هوبكينز 

حاليا، فريجح �نه �سيكون �ف�سل بع�س �ل�سي مع ت�سحيح كل �لخطاء«.
و�أ�ساف �ن �لكوريني لن يتمكنو� من �جناز ذلك يف وقت قريب جد�، لكنهم 
�سيتمكنون من ذلك يف �حد �لأيام.و�عترب �ن مد�ه میكن �ن ي�سل �ىل 9700 
كلم مع حمولة 500 كلغ.وتابع “مع �سنة �و �سنتني من �لتجارب و�لتطوير 
�ل�سايف، �سي�سبح على �لأرجح �ساروخا میكن �ن يحمل ر�أ�سا نوويا ويوجه �ىل 
�هد�ف على �ل�ساحل �لغربي ويحتمل بدقة �سديدة لتدمري �هد�ف ع�سكرية 

مثل قو�عد بحرية” على غر�ر قاعدة �سان دييغو يف كاليفورنيا.

تلقتها العديد من اجلمعيات الدعوية

متویالت قطریة لت�سفري التون�سيني اىل بوؤر القتال

اأخبار ال�ساعة :

 هزمية داع�س و�سرورة مواجهة الفكر املتطرف

القوات العراقية توا�سل مت�سيط اآخر جيوب داع�ش

املو�سل القدمية... مدینة خراب مببانيها املدمرة  

رئي�س الربملان العربي یهنئ بتحریر املوا�سل من قب�سة “داع�س” الإرهابي
ياأتي مقدمة  �ملو�سل  �لإره��اب��ي يف  د�ع�س  �نهيار تنظيم  �أن  و�أك��د 
ن�سر  يف  �ملري�سة  �أحالمهم  وحتقيق  �لإره��اب��ي��ني  �أوه���ام  لنهيار 
ح�سارة  وت��دم��ري  و�إ�سعافها  �لعربية  �ل���دول  وتفكيك  �لفو�سى 

وتر�ث �لأمة �لعربية ووحدة جمتمعاتها.
�ل�سعب  تالحم  �أن  على  �ل�سلمي  فهم  بن  م�سعل  �لدكتور  و�سدد 
د�ع�س  تنظيم  �سد  معركته  يف  و�أط��ي��اف��ه  مكوناته  بكل  �لعر�قي 

�لإرهابي كان له �أبلغ �لأثر يف هذ� �لنت�سار .
متمنيا �أن میثل هذ� �لنت�سار خطوة على طريق ��ستقر�ر �لو�سع 
يف �لعر�ق و�أن يكون عن�سر� من عنا�سر زيادة �للحمة و�لرت�بط 
و�حلو�ر �لبناء بني �أبناء ومكونات �ملجتمع �لعر�قي �ل�سقيق ليعود 

�لعر�ق �آمنا وقويا وموحد�.

•• القاهرة-وام:

�لعربي  �ل��ربمل��ان  رئي�س  �ل�سلمي  فهم  ب��ن  م�سعل  �ل��دك��ت��ور  ه��ن��اأ 
�ل���ع���ر�ق رئ��ي�����س��ا وح��ك��وم��ة و���س��ع��ب��ا مبنا�سبة �لإع���الن  ج��م��ه��وري��ة 
د�ع�س  تنظيم  قب�سة  م��ن  �ملو�سل  مدينة  حت��ري��ر  ع��ن  �لر�سمي 

�لإرهابي .
وقال رئي�س �لربملان �لعربي يف بيان له نعرب عن �عتز�ز �ل�سعب 
�لعربي بهذ� �ليوم �لتاريخي �لذي مت فيه هزمیة تنظيم د�ع�س 

�لإرهابي وعودة مدينة �ملو�سل ل�سيطرة �حلكومة �لعر�قية .
�مل�سلحة  �ل���ق���و�ت  ب��ه��ا  ق��ام��ت  �ل��ت��ي  �ل��ك��ربى  �ل��ت�����س��ح��ي��ات  مثمنا 

�لعر�قية ملحاربة تنظيم د�ع�س �لإرهابي.

الحتالل الإ�سرائيلي یهدم مبنى قيد الإن�ساء 
ویعتقل 15 فل�سطينيا يف ال�سفة

•• غزة-وام:

بلدة  يف  �لإن�ساء  قيد  مبنى  ه��دم  على  �م�س  �سباح  من  مبكرة  �ساعات  يف  �لإ�سر�ئيلية  �جل��ر�ف��ات  �أقدمت 
قوة  تر�فقها  �لقد�س  يف  �لحتالل  لبلدية  �لتابعة  �جلر�فات  �ملحتلة.وقامت  �لقد�س  مبدينة  �لعي�سوية 
ع�سكرية بهدم �ملبنى �ملكون من عدة طو�بق و�سقق �سكنية بحجة عدم �لرتخي�س.وذكر �سهود عيان �إن قو�ت 
�لحتالل �سربت طوقا ع�سكريا على حميط �ملبنى بحي عبيد قبل �أن ت�سرع جر�فات �لبلدية بهدم �ملبنى 
�لذي يعود لكل من عبد �لروؤوف حممود ولوؤي عبيد.و�عتقلت قو�ت �لحتالل �لإ�سر�ئيلي فجر �م�س 15 
مو�طنا فل�سطينيا من حمافظات �ل�سفة.ويف بيت حلم �سنت قو�ت جي�س �لحتالل مد�همة لبلدة تقوع 
�أم�س �لأول �ل�ساب حممد جربيل بدعوى تنفيذ عملية ده�س حيث قامت قو�ت  �لتي ��ست�سهد فيها يوم 

�لحتالل بتم�سيط منزله و�لتحقيق مع عائلته و�دعت �أنها �سبطت ما ��سمته ب�مو�د حتري�سية .

•• املو�شل-اأ ف ب:

�ل�سيار�ت  وحطام  �ملدمرة  مببانيها 
�ملدينة  حت��ول��ت  �أزق��ت��ه��ا،  يف  �ملنت�سر 
�لقدمیة يف �ملو�سل �لتي كانت �لقلب 
�ل��ن��اب�����س ل��ث��اين �أك���رب م���دن �لعر�ق 
�ملعارك  من  �أ�سابيع  بعد  خ��ر�ب  �إىل 
�لعر�قية  �ل����ق����و�ت  ب���ني  �ل�����س��ر���س��ة 

وتنظيم د�ع�س �لإرهابي.
و�سط هذ� �مل�سهد �لذي ي�سبه نهاية 
لتنظيف  ح���ف���ار�ت  ت��ت��ن��ق��ل  �ل���ع���امل، 
�ملركز  يف  بالأنقا�س  �ملليئة  �ل�سو�رع 
�ملحررة  �مل��و���س��ل  مل��دي��ن��ة  �ل��ت��اري��خ��ي 
من قب�سة تنظيم د�ع�س، بعد عملية 
ع�سكرية ��ستمرت نحو ت�سعة �أ�سهر.

ت��ت��ح��رك عربات  ق��ري��ب،  م��وق��ع  ويف 
م����درع����ة ل��ت��م��ه��ي��د �ل���ط���ري���ق �أم�����ام 
�ملتطرفني  �آخر  عن  �لبحث  عمليات 

�لذين يختبئون يف �ملنطقة.
ح�سني  ج��ا���س��م  ���س��الم  �لعقيد  وق���ال 
فيما  �لإره�����اب،  مكافحة  ق���و�ت  م��ن 
ل���وث �ل��غ��ب��ار ب��ن��ط��ال��ه �لأ����س���ود “مل 
مقاتلي  م����ن  �ل��ق��ل��ي��ل  ����س���وى  ي���ب���ق 
�جل��م��اع��ات �لإره���اب���ي���ة �ل��ت��ي فقدت 

م���ن �خل���الي���ا �ل��ن��ائ��م��ة.و�أ���س��اف �أن 
�ملالجئ  يف  خمتبئة  جماعات  هناك 
و�ل�������س���ر�دي���ب، ون��ح��ن ن��ع��ال��ج ذل���ك.

�أو  ي��وم��ا  �لعملية  �ست�ستغرق  وت��اب��ع 
يومني حتى ت�ستلم قطعات �أخرى. 

و�أك�����د ب���اأن���ه ل ���س��ع��وب��ة ح��ال��ي��ا مثل 
بد�ية �لعمليات حتى �ملختبئون فهم 
يقتلون. يف  يعاجلون  �أو  ي�ست�سلمون 
غ�سون ذلك، ل تز�ل جثث متطرفني 
�لأر���س ومغطاة يف عدد  ملقاة على 
من �سو�رع �ملدينة �لقدمیة. وحولت 
�ملعارك و�ل�سربات �جلوية �لعر�قية 
وط�����ري�ن �ل��ت��ح��ال��ف �ل�����دويل �لذي 
�لمريكية،  �ملتحدة  �لوليات  تقوده 

�ملدينة �لقدمیة �ىل �نقا�س.
�أغلب  �ل����دم����ار ع��ل��ى  �آث������ار  وت��ظ��ه��ر 
مباين �ملدينة �لقدمیة �لتي ت�ستهر 
وم�ساجد  �لعريقة  و�آث��اره��ا  ب�سوقها 

ومنازل قدمیة.
�ملدينة  م��ب��اين  جميع  حت��ول��ت  ف��ق��د 
�ل��ق��دمی��ة يف �جل���ان���ب �ل��غ��رب��ي من 
و�نت�سرت  كبري  خ��ر�ب  �إىل  �ملو�سل، 
�ل�سو�رع  يف  �لن��ق��ا���س  م��ن  �ك���د�����س 
�ل�سيقة �ملتعرجة حيث �نت�سرت كتل 

�لأمنية  و�ل��ق��و�ت  �سيطرتها،  كامل 
تطاردهم«.

�سماد  �ل��ذي غطى  �لعقيد  و�أ���س��اف 
لإ�سابة  تعر�سه  بعد  ذر�عيه  �إح��دى 
�ل���و�ق���ع، �ملعركة  �مل���ع���ارك، يف  خ���الل 
للقو�ت  كبري  بانت�سار  فعال،  �نتهت 
�لوزر�ء  �إعالن رئي�س  �لأمنية.ورغم 
�ل���ع���ب���ادي �لثنني  �ل���ع���ر�ق���ي ح��ي��در 
و�لإرهاب،  �لوح�سية  على  �لنت�سار 
متطرفني  يقاتلون  �جل��ن��ود  م���از�ل 

حما�سرين عند نهر دجلة.
ح�سني،  �لعقيد  �أو�م����ر  تلقي  وب��ع��د 
توجه قنا�سان وجندي يحمل حز�ما 
كبري� من �لذخرية حول عنقه، �إىل 
ل��ل��ت��م��و���س��ع يف د�خله  م��دم��ر  م��ب��ن��ى 

و�لق�ساء على جهادي.
�لعر�قية  �لقو�ت  و��سلت  �لثالثاء، 
�آخر  ع��ن  بحثا  �لتم�سيط  ع��م��ل��ي��ات 
ج���ي���وب م��ق��ات��ل��ي ت��ن��ظ��ي��م د�ع�������س يف 

غرب �ملو�سل.
وقال �لفريق �لركن �سامي �لعار�سي 
�لإره���اب لوكالة  ق��و�ت مكافحة  من 
فر�ن�س بر�س �إن ما نقوم به �ليوم هو 
وتطهريها  �ملنطقة  مت�سيط  جم��رد 

هزة  ثم  ق�سري  �سفري  �سوت  ي�سمع 
�سحابة  ت��ت�����س��اع��د  �ن  ق��ب��ل  خ��ف��ي��ف��ة 
دخ��ان يف �ل�سماء. فيما ل ت��ز�ل قبة 
ق���ري���ب مبكرب�ت  مل�����س��ج��د  خ�������س���ر�ء 
���س��وت��ه��ا، ق��ائ��م��ة رغ����م �ل���دم���ار من 
حولها.وقال �لقائد يف قو�ت مكافحة 
�لإرهاب �لفريق �لركن عبد �لوهاب 

خر�سانية و�سفائح معدنية وق�سبان 
متفحمة  و�سيار�ت  ملتوية  حديدية 

تكد�ست فوق بع�سها �لبع�س.
و����س��ت��م��رت �ل�����س��رب��ات �جل��وي��ة حتى 
وق���ت م��ت��اأخ��ر م���ن ب��ع��د ظ��ه��ر �م�س 
�خر  ل��ت�����س��ت��ه��دف  �لث����ن����ني،  �لأول 
مرة،  ك��ل  ويف  للمتطرفني  م��ع��اق��ل 

باجتاه  ن��ت��ق��دم  “نحن  �ل�������س���اع���دي 
�إىل   50 يتجاوز  بعد ل  �لنهر، على 
موقع  م���ن  م��ت��ح��دث��ا  مرت�”،   60
خمزنة  �أرز  �ك��ي��ا���س  ف��ي��ه  �ن��ت�����س��رت 
�ملتطرفون  ح��ول��ه  �ل���ذي  �مل�سجد  يف 
ع�سر�ت  ف��ي��ه  ك��د���س��ت  م�����س��ت��ودع  �إىل 

�سناديق �لأغذية.

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

�لتحقيق  للجنة  �ج��ت��م��اع  يف  ج���اء 
حول �سبكات �لتجنيد �لتي تورطت 
يف �سبكات ت�سفري �ل�سباب �لتون�سي 
�ىل مناطق �لقتال خالل �جتماعها 
وجود  ع��ن  �ل�سعب  ن��و�ب  مبجل�س 
�أكر من 3000 تون�سي وتون�سية 
يف مناطق �لقتال 60 باملائة منهم 
�ملتبقني  ب��امل��ائ��ة   40 و�ل����  ب�����س��وري��ا 

متو�جدين يف ليبيا.
   و�أ�سافت �للجنة �أن �أكر من 30 
تون�سي وتون�سية وقع منعهم  �ألف 
�لقتال  م��ن��اط��ق  �ىل  �ل���ذه���اب  م��ن 
�أماكنهم  �إىل  ع�����ادو�  م���ن  وم��ن��ه��م 

بالعمل و�جلامعات.
�ل�ستاوي  ليلى  �ل��ن��ائ��ب��ة  وق��ال��ت     
�مل����ق����ررة �مل�������س���اع���دة ب��ال��ل��ج��ن��ة، �إن 
�لوطنية  ل���ل���ج���ن���ة  �����س���ت���م���اع���ه���م 
ل��ل��ت��ح��ال��ي��ل �مل���ال���ي���ة �ث���ب���ت وج����ود 
تلقتها  عديدة  خارجية  متويالت 
�أغلبها  تون�س  يف  �جلمعيات  عديد 
من قطر وتقدر هذه �لتمويالت ب� 
100 �ألف دينار تون�سي ثم و�سلت 
دينار  م��ل��ي��ون   3 �ىل  ب��ع��د  ف��ي��م��ا 
باملائة  تون�سي وهي جمعيات مائة 

دعوية وخريية.
   و�أ�سافت ليلى �ل�ستاوي �أن فرتة 
ح��ك��م �ل��رتوي��ك��ا ه��ي �ل��ف��رتة �لتي 
�سافر فيها �لآلف من �ل�سبان �ىل 
تلقي  �إىل  �إ���س��اف��ة  �ل��ق��ت��ال  مناطق 

•• اأبوظبي-وام:

بهزمیة  تنته  مل  �لإره���اب  �سد  �ملعركة  �ن  �ل�ساعة”  “�أخبار  ن�سرة  �أك��دت 
ن��ف��وذه يف �ملناطق �لأخ���رى وتتطلب م��ن دول  �ل��ع��ر�ق وت��ر�ج��ع  د�ع�����س يف 
�ملنطقة و�لعامل �لتعاون فيما بينها من �أجل �جتثاث �لفكر �ملتطرف �لذي 

يقف ور�ء هذ� �لإرهاب �لأ�سود.
وق���ال���ت �ل��ن�����س��رة �ل�������س���ادرة ع���ن م���رك���ز �لم�������ار�ت ل���ل���در�����س���ات و�لبحوث 
�ل�سرت�تيجية يف �فتتاحيتها �ليوم حتت عنو�ن “ هزمیة د�ع�س و�سرورة 
مو�جهة �لفكر �ملتطرف “ �ن �عالن رئي�س �لوزر�ء �لعر�قي حيدر �لعبادي 
من  �ملو�سل  مدينة  وحترير  �لد�ع�سية  �خلالفة  دول��ة  �نهيار  �لول  �أم�س 
للعر�ق  كبرية  �أهمية  من  عليه  ينطوي  ما  بقدر  �لإره��اب��ي  د�ع�س  تنظيم 
میثل  ف��اإن��ه  �لوطني  �ل���رت�ب  جميع  على  ل�سيادته  وتاأكيد  و�سعبا  حكومة 
تنظيم  ي�سعى  ك��ان  �ل��ذي  �ملتطرف  للفكر  موجعة  هزمیة  ذ�ت��ه  �ل��وق��ت  يف 
د�ع�س �إىل ن�سره �سمن ��سرت�تيجيته للتمدد معتمد�ً يف ذلك على خطاب 
�آمال �جلماهري �لب�سيطة، يروج لعودة دولة �خلالفة و�لثاأر  ديني يد�عب 
لالنتهاكات �لتي متار�س �سد �مل�سلمني يف عدد من �لدول لكن هذ� �خلطاب 
�مل���وؤدل���ج ف�سل يف د�خ���ل �ل��ع��ر�ق وخ��ارج��ه ب��ع��دم��ا �أك����دت مم��ار���س��ات د�ع�س 
�إل  يتبناه ل يروج  �لذي  �ملتطرف  �لفكر  �أن  �لوح�سية  �لإرهابية وجر�ئمه 

للكر�هية، ول ي�سعى �إل �إىل ن�سر �لفتنة و�إثارة �لحتقانات �لطائفية.
�سيطرة  م��ن  نهائياً  �ملو�سل  حت��ري��ر  �أن  على  �أح���د  يختلف  “ ل  و�أ���س��اف��ت 

تنظيم د�ع�س میثل خطوة مهمة على طريق ��ستعادة �ل�سيادة و�ل�ستقالل 
��ستثمار هذ�  �لكاملني للدولة �لعر�قية ولذلك فاإن من �ملهم �لعمل على 
�لعر�قيني جميعا  �لتو�فق بني  تعزيز  �ملقبلة يف  �ملرحلة  �لكبري يف  �لن�سر 
�أي  �لوطنية على  �لعتبار�ت  لإع��الء  �أو  �لوطنية  �مل�ساحلة  لتحقيق  �سو�ء 
�ختالفات طائفية لأن ذلك هو �ملدخل نحو �إعادة بناء �لدولة �لعر�قية من 
�أ�س�س �سليمة و�لتفرغ لال�ستحقاقات �ملقبلة من تنمية و�إعادة  جديد على 
�إعمار وخا�سة يف مدينة �ملو�سل لإع��ادة �لأمل �إىل �لعر�قيني يف �مل�ستقبل 
�لتي  �لهاربة  �لإرهابية  د�ع�س  �ل�سر وعنا�سر  �لفر�سة على قوى  وتفويت 
ت�سعر �لآن مبر�رة �لهزمیة وحتاول ��ستثمار �أي خالفات �أو �أزمات د�خلية 

يف �لعودة من جديد �إىل �مل�سهد �لعر�قي .
يوؤكد  �لإره��اب��ي  د�ع�س  تنظيم  �سيطرة  من  �ملو�سل  حترير  �إن   “ وتابعت 
�لتنظيم وغريه من �جلماعات  �لذي يتبناه هذ�  �ملتطرف  �لفكر  �أن  �أي�سا 
�لإرهابية و�لقوى �ملتطرفة يف �نح�سار متز�يد بعدما تاأكد للجميع �أن هذ� 
�لذي  �حلنيف  �لإ�سالم  �لدين  ومبادئ  بتعاليم  عالقة  �أي  له  لي�س  �لفكر 
�سورة  يقدم  �لفكر  ه��ذ�  �إن  بل  و�لع��ت��د�ل  و�لو�سطية  �لت�سامح  �إىل  يدعو 
�مل�سلمني  ب�سورة  �ل�سرر  ويلحق  �حلنيف  �لإ�سالمي  �لدين  عن  م�سوهة 
�لآونة  يف  �لتنظيم  �إىل  �ملنت�سبني  تر�جع  يف�سر  ه��ذ�  ولعل  كله  �لعامل  يف 
�لأخرية بعدما ظهرت ه�سا�سة �لتنظيم وتهافت �أطروحاته �لفكرية جلية 

�أمام �جلميع«.
و�كدت �إن هزمیة د�ع�س يف �ملو�سل و�نهيار خالفته �ملزعومة ل ينف�سالن 

�ملناطق  �ل��ع��دي��د م��ن  �لتنظيم يف  ي��و�ج��ه��ه��ا  �ل��ت��ي  �لأخ�����رى  �ل��ه��ز�ئ��م  ع��ن 
�لأخرى �سو�ء يف �لرقة ب�سوريا �أو يف بنغازي بليبيا �أو يف �سبه جزيرة �سيناء 
بجمهورية م�سر �لعربية وهي تطور�ت مهمة ت�سري يف جمملها �إىل �أن هذ� 
م�ستمر  �نهيار  يف  به  �ملرتبطة  و�ملتطرفة  �لإرهابية  و�جلماعات  �لتنظيم 
لكن هذ� ل يعني �نتهاء �خلطر �لذي ت�سكله ب�سورة كاملة فقد حتاول �لرد 
على �لهز�ئم �لتي تعر�ست لها من خالل �لقيام بعمليات �إرهابية ع�سو�ئية 
لإعطاء �لنطباع باأنها ما تز�ل قادرة على �لفعل و�حلركة كما هي �حلال 
يف �لعمليات �لإرهابية �لأخرية يف �سيناء وبع�س �لدول �لأوروبية �لتي �أعلن 
تنظيم د�ع�س م�سوؤوليته عنها. وقالت “�أخبار �ل�ساعة” يف ختام �فتتاحيتها 
�أطروحاته لكن  �سحيح �ن هذ� �لفكر �ملتطرف مت ك�سف زيفه وتهافت   “
قوى �لتطرف و�لإرهاب – كما ت�سري خربة �ل�سنو�ت �ملا�سية – ل تياأ�س �أبد� 
وتعمل على �إعادة ن�سر فكرها �لهد�م وت�ستغل ثورة �لت�سالت يف �لرتويج 
له وغ�سل عقول �ل�سباب وجتنيدهم با�سم �لدين وحتري�سهم على �رتكاب 
�جلماعات  �سد  �لفكرية  �ملو�جهة  تفعيل  يتطلب  وه��ذ�  و�لإره���اب  �لعنف 
�ملتطرفة و�لإرهابية و�إجها�س خمططاتها �لتي ت�ستهدف �لتحري�س على 
و�حل�سار�ت  و�لثقافات  �لديانات  بني  �لتعاي�س  قيم  من  و�لنيل  �لكر�هية 
�لر�ئدة يف  �لإم���ار�ت  �ل�ستفادة من جتربة  �نه میكن  ..م��وؤك��دة  �لإن�سانية 
هذ� �ل�ساأن وما تت�سمنه من مبادر�ت مهمة يف جمال تعزيز قيم �لو�سطية 
و�لعتد�ل ونبذ �لتع�سب و�لغلو وكل �لقيم �لتي تبني جد�ر�ً ثقافياً قوياً يف 

مو�جهة ما تريد قوى �لتطرف و�لإرهاب ن�سره من �أفكار �سريرة.

�لتون�سية.
�إىل  �ل��ل��ج��ن��ة  �أع�������س���اء     ون���ب���ه���ت 
عند  بامل�سوؤولية  �لتحلي  ���س��رورة 
عمل  تخ�س  بت�سريحات  �لإدلء 
�ل��ل��ج��ن��ة، م���ع���ربة ع���ن رغ���ب���ة عدد 
�إىل  �ل�ستماع  �للجنة  �أع�ساء  من 
جل�سة  يف  �ل�����س��ت��اوي  ليلى  �لنائبة 
�لتي  �ملعلومات  بخ�سو�س  مغلقة، 
تو�سلت �إليها حينما كانت ترت�أ�س 

�للجنة.

�سغوطات  لأي  �لأ�سكال  من  �سكل 
�سيا�سية �و غريها. 

   و�أب������رزت رئ��ي�����س��ة �ل��ل��ج��ن��ة هالة 
عمر�ن حركة ند�ء تون�س، �سرورة 
�لبالد  د�خل  �لبحث عن �حلقيقة 
قبل �لتوجه �إىل خارجها، معتربة 
�أن �لدخول يف �ت�سالت مع �جلانب 
�ل�سوري ي�ستوجب �لبحث يف �سبل 
تفعيل ذلك عرب �لقانون ووفق ما 
�لدبلوما�سية  نو�مي�س  تقت�سيه 

لأمو�ل  �جلمعيات  من  كبري  ع��دد 
�لأح���ز�ب  يجعل  م��ا  وه��و  خارجية 
�حل��اك��م��ة يف ت��ل��ك �ل��ف��رتة تتحمل 
م�����س��وؤول��ي��ت��ه��ا يف ذل�����ك ع���ل���ى حد 

تعبريها.
و�عتربت �ل�ستاوي �أنه میكن لهذ� 
�لأمر �أن يحرج من هم موجودين 

�لآن يف حكومة �لوحدة �لوطنية.
   ول����الإ�����س����ارة ت��ع��ت��زم �ل��ل��ج��ن��ة يف 
�ليام �لقادمة �ل�ستماع �ىل بع�س 

وبع�س  �لد�خلية  ب��وز�رة  �ملديرين 
�لذين لهم عالقة بهذه  �مل�ساجني 

�لق�سية.
   هذ� و�أك��دت هالة عمر�ن رئي�سة 
رئا�سة  مهام  ت�سلمت  �لتي  �للجنة 
ه���ذه �ل��ل��ج��ن��ة م��ن��ذ ف���رتة ق�سرية 
ع���و����س���ا ع����ن ل��ي��ل��ى �ل�������س���ت���اوي �أن 
عديد  �سيجابه  �للجنة  ه��ذه  عمل 
ب�سفة  ت���ع���ه���دت  وق�����د  �ل���ع���ر�ق���ي���ل 
���س��خ�����س��ي��ة �ن���ه���ا ل���ن ت��خ�����س��ع ب���اأي 

   و�ع���ت���رب �ل��ن��ائ��ب �ل�����س��ح��ب��ي بن 
بدوره،  تون�س  م�سروع  حركة  فرج 
تعمل  �ملجل�س  ب�����اإد�رة  �أط���ر�ف���ا  �أن 
موؤكد�  �للجنة،  ه��ذه  تعطيل  على 
�أنه يف حالة تو��سل هذ� �لتعطيل 
هذه  ع��ن  ب���الإع���الن  �سيقوم  ف��اإن��ه 
�إياها  �لأط����ر�ف ب��الأ���س��م��اء، د�ع��ي��ا 
�أم�����ام  م�����س��وؤول��ي��ات��ه��ا  حت���م���ل  �إىل 

�ل�سعب �لتون�سي..
   من ناحيته، دعا رئي�س كتلة حركة 
�لنه�سة نور �لدين �لبحريي، �إىل 
و�إتهام  �للجنة  �أعمال  ��ستباق  عدم 

�لنا�س بالباطل،
�أعمال  ع��ل��ى  �ل��ت�����س��وي�����س  وع�����دم   
�للجنة بت�سريحات غري م�سوؤولة، 
�أدو� يف  �ل��ذي��ن  �ل��ن��و�ب  م��ن  طالبا 
�إطالع  ���س��وري��ا،  �ىل  زي���ارة  �ل�سابق 
ب��ق��ي��ة �أع�������س���اء �ل��ل��ج��ن��ة ع���ل���ى ما 
تو�سلو� �إليه من نتائج خالل تلك 

�لزيارة.
�ل��ربمل��ان �لتون�سي، �سادق     وك��ان 
يوم 1 فرب�ير �ملا�سي �أثناء جل�سة 
�لتحقيق  عامة، على تكوين جلنة 
�لتجنيد  �سبكات  ح���ول  ل��ربمل��ان��ي��ة 
�ل�سباب  ت�سفري  يف  ت��ورط��ت  �ل��ت��ي 
وقد  �لقتال،  �إىل مناطق  �لتون�سي 
جل�سات  عقد  يف  �للجنة  �نطلقت 
��ستماع ح�سرها باخل�سو�س وزير 
�لد�خلية ورئي�س �للجنة �لوطنية 
للبنك  �ل��ت��اب��ع��ة  �مل��ال��ي��ة  للتحاليل 

�ملركزي �لتون�سي.

�جتماع جلنة �لتحقيق حول �سبكات �لتجنيد
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  255687  بتاريخ: 2016/06/26م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم : مركز دبي �لتجاري �لعاملي �س.ذ.م.م 
وعنو�نه: مركز دبي �لتجاري �لعاملي، بر دبي، �سارع �ل�سيخ ز�يد، �س.ب 9292، دبي، دولة �لمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.  
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�لتعليم و�لتهذيب، �لتدريب، �لرتفيه، �لأن�سطة �لريا�سية و�لثقافية.
�لو�قعة بالفئة: 41

للموؤمتر�ت  �ل��دويل  دبي  )مركز  وهي  �لعربية  باللغة  مكتوبة  جملة  عن  عبارة  �لعالم��ة  �لعالمة:  و�سف 
و�ملعار�س( مك��ون���ة من �س���تة كلم���ات )مركز(؛ )دبي(؛ )�لدويل(؛ )�ملوؤمتر�ت(؛ حرف )و(؛ )�ملعار�س(. وهي 

مكتوبة بخط مميز و باللون �لبني �لفاحت قريب من �للون �لذهبي.
�ل�سرت�طات:  ل يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  255681  بتاريخ: 2016/06/26م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم : مركز دبي �لتجاري �لعاملي �س.ذ.م.م 
وعنو�نه: مركز دبي �لتجاري �لعاملي، بر دبي، �سارع �ل�سيخ ز�يد، �س.ب 9292، دبي، دولة �لمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.  
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

خدمات �لدعاية و�لإعالن و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�ساط �ملكتبي. وكذلك �خلدمات �لتي تقدمها 
�لإع��الم فيما يتعلق بكافة  �لإع��الن و�لإ�سهار بكل و�سائل  �أو  �إعالن متار�س �لت�سال باجلماهري  موؤ�س�سات 

�لب�سائع �أو �خلدمات.
�لو�قعة بالفئة: 35

للموؤمتر�ت  �ل��دويل  دبي  )مركز  وهي  �لعربية  باللغة  مكتوبة  جملة  عن  عبارة  �لعالم��ة  �لعالمة:  و�سف 
و�ملعار�س( مك��ون���ة من �س���تة كلم���ات )مركز(؛ )دبي(؛ )�لدويل(؛ )�ملوؤمتر�ت(؛ حرف )و(؛ )�ملعار�س(. وهي 

مكتوبة بخط مميز و باللون �لبني �لفاحت قريب من �للون �لذهبي.
�ل�سرت�طات:  ل يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  255703  بتاريخ: 2016/06/26م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم : مركز دبي �لتجاري �لعاملي �س.ذ.م.م 
وعنو�نه: مركز دبي �لتجاري �لعاملي، بر دبي، �سارع �ل�سيخ ز�يد، �س.ب 9292، دبي، دولة �لمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.  
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�لتعليم و�لتهذيب، �لتدريب، �لرتفيه، �لأن�سطة �لريا�سية و�لثقافية.
�لو�قعة بالفئة: 41

�لعري�س���ة  بالأح���رف  �لإجنليزي���ة  باللغ���ة  مكتوبة  كلم���ات  �س���تة  من  مك��ون���ة  �لعالم��ة  �لعالمة:  و�سف 
 DUBAI INTERNATIONAL CONVENTION( �ل��غ��ام��ق  �لأزرق  ب��ال��ل��ون 
و�ملعار�س(.  للموؤمتر�ت  �ل��دويل  دبي  )مركز  تعني  و   )AND EXHIBITION CENTRE
)�ل������دويل(  ت��ع��ن��ي   )INTERNATIONAL( وك��ل��م��ة  ؛  )دب������ي(  ت��ع��ن��ي   )DUBAI( ك��ل��م��ة 
وكلمة  ؛  )و(  ت��ع��ن��ي   )AND( وك��ل��م��ة  ؛  )م����وؤمت����ر�ت(  ت��ع��ن��ي   )CONVENTION( وك��ل��م��ة  ؛ 

)EXHIBITION( تعني )معار�س( ؛ وكلمة )CENTRE( تعني )مركز(.
�ل�سرت�طات:  ل يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  255693  بتاريخ: 2016/06/26م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم : مركز دبي �لتجاري �لعاملي �س.ذ.م.م 
وعنو�نه: مركز دبي �لتجاري �لعاملي، بر دبي، �سارع �ل�سيخ ز�يد، �س.ب 9292، دبي، دولة �لمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.  
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

خدمات �لدعاية و�لإعالن و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�ساط �ملكتبي. وكذلك �خلدمات �لتي تقدمها 
�لإع��الم فيما يتعلق بكافة  �لإع��الن و�لإ�سهار بكل و�سائل  �أو  �إعالن متار�س �لت�سال باجلماهري  موؤ�س�سات 

�لب�سائع �أو �خلدمات.
�لو�قعة بالفئة: 35

�لعري�س���ة  بالأح���رف  �لإجنليزي���ة  باللغ���ة  مكتوبة  كلم���ات  �س���تة  من  مك��ون���ة  �لعالم��ة  �لعالمة:  و�سف 
 DUBAI INTERNATIONAL CONVENTION( �ل��غ��ام��ق  �لأزرق  ب��ال��ل��ون 
و�ملعار�س(.  للموؤمتر�ت  �ل��دويل  دبي  )مركز  تعني  و   )AND EXHIBITION CENTRE
)�ل������دويل(  ت��ع��ن��ي   )INTERNATIONAL( وك��ل��م��ة  ؛  )دب������ي(  ت��ع��ن��ي   )DUBAI( ك��ل��م��ة 
وكلمة  ؛  )و(  ت��ع��ن��ي   )AND( وك��ل��م��ة  ؛  )م����وؤمت����ر�ت(  ت��ع��ن��ي   )CONVENTION( وك��ل��م��ة  ؛ 

)EXHIBITION( تعني )معار�س( ؛ وكلمة )CENTRE( تعني )مركز(.
�ل�سرت�طات:  ل يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  255774  بتاريخ: 2016/06/27م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم : مركز دبي �لتجاري �لعاملي �س.ذ.م.م 
وعنو�نه: مركز دبي �لتجاري �لعاملي، بر دبي، �سارع �ل�سيخ ز�يد، �س.ب 9292، دبي، دولة �لمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.  
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

خدمات �لدعاية و�لإعالن و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�ساط �ملكتبي. وكذلك �خلدمات �لتي تقدمها 
�لإع��الم فيما يتعلق بكافة  �لإع��الن و�لإ�سهار بكل و�سائل  �أو  �إعالن متار�س �لت�سال باجلماهري  موؤ�س�سات 

�لب�سائع �أو �خلدمات.
�لو�قعة بالفئة: 35

للمعار�س(  �ل��دويل  دب��ي  )مركز  وه��ي  �لعربية  باللغة  مكتوبة  جملة  عن  عبارة  �لعالم��ة  �لعالمة:  و�سف 
مك��ون���ة من �أربعة كلم���ات )مركز(؛ )دبي(؛ )�لدويل(؛ )�ملعار�س(. وهي مكتوبة بخط مميز و باللون �لبني 

�لفاحت قريب من �للون �لذهبي.
�ل�سرت�طات:  ل يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  255776  بتاريخ: 2016/06/27م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم : مركز دبي �لتجاري �لعاملي �س.ذ.م.م 
وعنو�نه: مركز دبي �لتجاري �لعاملي، بر دبي، �سارع �ل�سيخ ز�يد، �س.ب 9292، دبي، دولة �لمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.  
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�لتعليم و�لتهذيب، �لتدريب، �لرتفيه، �لأن�سطة �لريا�سية و�لثقافية.
�لو�قعة بالفئة: 41

للمعار�س(  �ل��دويل  دب��ي  )مركز  وه��ي  �لعربية  باللغة  مكتوبة  جملة  عن  عبارة  �لعالم��ة  �لعالمة:  و�سف 
مك��ون���ة من �أربعة كلم���ات )مركز(؛ )دبي(؛ )�لدويل(؛ )�ملعار�س(. وهي مكتوبة بخط مميز و باللون �لبني 

�لفاحت قريب من �للون �لذهبي.
�ل�سرت�طات:  ل يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  255771  بتاريخ: 2016/06/27م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم : مركز دبي �لتجاري �لعاملي �س.ذ.م.م 
وعنو�نه: مركز دبي �لتجاري �لعاملي، بر دبي، �سارع �ل�سيخ ز�يد، �س.ب 9292، دبي، دولة �لمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.  
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

خدمات �لدعاية و�لإعالن و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�ساط �ملكتبي. وكذلك �خلدمات �لتي تقدمها 
�لإع��الم فيما يتعلق بكافة  �لإع��الن و�لإ�سهار بكل و�سائل  �أو  �إعالن متار�س �لت�سال باجلماهري  موؤ�س�سات 

�لب�سائع �أو �خلدمات.
�لو�قعة بالفئة: 35

�لعري�س���ة  بالأح���رف  �لإجنليزي���ة  باللغ���ة  مكتوبة  كلم���ات  �أربعة  من  مك��ون���ة  �لعالم��ة  �لعالمة:  و�سف 
 DUBAI INTERNATIONAL EXHIBITION( �ل���غ���ام���ق  �لأزرق  ب���ال���ل���ون 
وكلمة  ؛  )دب��ي(  تعني   )DUBAI( كلمة  للمعار�س(.  �ل��دويل  دب��ي  )مركز  تعني  و   )CENTRE
؛  تعني )معار�س(   )EXHIBITION( وكلمة ؛  )�ل��دويل(  تعني   )INTERNATIONAL(

وكلمة )CENTRE( تعني )مركز(.
�ل�سرت�طات:  ل يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  255773  بتاريخ: 2016/06/27م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم : مركز دبي �لتجاري �لعاملي �س.ذ.م.م 
وعنو�نه: مركز دبي �لتجاري �لعاملي، بر دبي، �سارع �ل�سيخ ز�يد، �س.ب 9292، دبي، دولة �لمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.  
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�لتعليم و�لتهذيب، �لتدريب، �لرتفيه، �لأن�سطة �لريا�سية و�لثقافية.
�لو�قعة بالفئة: 41

�لعري�س���ة  بالأح���رف  �لإجنليزي���ة  باللغ���ة  مكتوبة  كلم���ات  �أربعة  من  مك��ون���ة  �لعالم��ة  �لعالمة:  و�سف 
 DUBAI INTERNATIONAL EXHIBITION( �ل���غ���ام���ق  �لأزرق  ب���ال���ل���ون 
وكلمة  ؛  )دب��ي(  تعني   )DUBAI( كلمة  للمعار�س(.  �ل��دويل  دب��ي  )مركز  تعني  و   )CENTRE
؛  تعني )معار�س(   )EXHIBITION( وكلمة ؛  )�ل��دويل(  تعني   )INTERNATIONAL(

وكلمة )CENTRE( تعني )مركز(.
�ل�سرت�طات:  ل يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  255748  بتاريخ: 2016/06/27م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم : مركز دبي �لتجاري �لعاملي �س.ذ.م.م 
وعنو�نه: مركز دبي �لتجاري �لعاملي، بر دبي، �سارع �ل�سيخ ز�يد، �س.ب 9292، دبي، دولة �لمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.  
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

خدمات �لدعاية و�لإعالن و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�ساط �ملكتبي. وكذلك �خلدمات �لتي تقدمها 
�لإع��الم فيما يتعلق بكافة  �لإع��الن و�لإ�سهار بكل و�سائل  �أو  �إعالن متار�س �لت�سال باجلماهري  موؤ�س�سات 

�لب�سائع �أو �خلدمات.
�لو�قعة بالفئة: 35

للموؤمتر�ت(  �ل��دويل  دبي  )مركز  وهي  �لعربية  باللغة  مكتوبة  عبارة عن جملة  �لعالم��ة  �لعالمة:  و�سف 
مك��ون���ة من �أربعة كلم���ات )مركز(؛ )دبي(؛ )�لدويل(؛ )�ملوؤمتر�ت(. وهي مكتوبة بخط مميز و باللون �لبني 

�لفاحت قريب من �للون �لذهبي.
�ل�سرت�طات: ل يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  255741  بتاريخ: 2016/06/27م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم : مركز دبي �لتجاري �لعاملي �س.ذ.م.م 
وعنو�نه: مركز دبي �لتجاري �لعاملي، بر دبي، �سارع �ل�سيخ ز�يد، �س.ب 9292، دبي، دولة �لمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.  
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�لتعليم و�لتهذيب، �لتدريب، �لرتفيه، �لأن�سطة �لريا�سية و�لثقافية.
�لو�قعة بالفئة: 41

للموؤمتر�ت(  �ل��دويل  دبي  )مركز  وهي  �لعربية  باللغة  مكتوبة  عبارة عن جملة  �لعالم��ة  �لعالمة:  و�سف 
مك��ون���ة من �أربعة كلم���ات )مركز(؛ )دبي(؛ )�لدويل(؛ )�ملوؤمتر�ت(. وهي مكتوبة بخط مميز و باللون �لبني 

�لفاحت قريب من �للون �لذهبي.
�ل�سرت�طات:  ل يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  255739  بتاريخ: 2016/06/27م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم : مركز دبي �لتجاري �لعاملي �س.ذ.م.م 
وعنو�نه: مركز دبي �لتجاري �لعاملي، بر دبي، �سارع �ل�سيخ ز�يد، �س.ب 9292، دبي، دولة �لمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.  
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�لتعليم و�لتهذيب، �لتدريب، �لرتفيه، �لأن�سطة �لريا�سية و�لثقافية.
�لو�قعة بالفئة: 41

�لعري�س���ة  بالأح���رف  �لإجنليزي���ة  باللغ���ة  مكتوبة  كلم���ات  �أربعة  من  مك��ون���ة  �لعالم��ة  �لعالمة:  و�سف 
 DUBAI INTERNATIONAL CONVENTION( �ل��غ��ام��ق  �لأزرق  ب��ال��ل��ون 
وكلمة  ؛  )دب��ي(  تعني   )DUBAI( كلمة  للموؤمتر�ت(.  �ل��دويل  دبي  )مركز  تعني  و   )CENTRE
تعني   )CONVENTION( وك��ل��م��ة  ؛  )�ل��������دويل(  ت��ع��ن��ي   )INTERNATIONAL(

)موؤمتر�ت( ؛ وكلمة )CENTRE( تعني )مركز(.
�ل�سرت�طات:  ل يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  255738  بتاريخ: 2016/06/27م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم : مركز دبي �لتجاري �لعاملي �س.ذ.م.م 
وعنو�نه: مركز دبي �لتجاري �لعاملي، بر دبي، �سارع �ل�سيخ ز�يد، �س.ب 9292، دبي، دولة �لمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.  
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

خدمات �لدعاية و�لإعالن و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�ساط �ملكتبي. وكذلك �خلدمات �لتي تقدمها 
�لإع��الم فيما يتعلق بكافة  �لإع��الن و�لإ�سهار بكل و�سائل  �أو  �إعالن متار�س �لت�سال باجلماهري  موؤ�س�سات 

�لب�سائع �أو �خلدمات.
�لو�قعة بالفئة: 35

�لعري�س���ة  بالأح���رف  �لإجنليزي���ة  باللغ���ة  مكتوبة  كلم���ات  �أربعة  من  مك��ون���ة  �لعالم��ة  �لعالمة:  و�سف 
 DUBAI INTERNATIONAL CONVENTION( �ل��غ��ام��ق  �لأزرق  ب��ال��ل��ون 
وكلمة  ؛  )دب��ي(  تعني   )DUBAI( كلمة  للموؤمتر�ت(.  �ل��دويل  دبي  )مركز  تعني  و   )CENTRE
تعني   )CONVENTION( وك��ل��م��ة  ؛  )�ل��������دويل(  ت��ع��ن��ي   )INTERNATIONAL(

)موؤمتر�ت( ؛ وكلمة )CENTRE( تعني )مركز(.
�ل�سرت�طات:  ل يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  266524  بتاريخ: 2017/01/16م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم : مركز دبي �لتجاري �لعاملي �س.ذ.م.م 
وعنو�نه: مركز دبي �لتجاري �لعاملي، بر دبي، �سارع �ل�سيخ ز�يد، �س.ب 9292، دبي، دولة �لمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.  
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

خدمات �لدعاية و�لإعالن و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�ساط �ملكتبي. وكذلك �خلدمات �لتي تقدمها 
�لإع��الم فيما يتعلق بكافة  �لإع��الن و�لإ�سهار بكل و�سائل  �أو  �إعالن متار�س �لت�سال باجلماهري  موؤ�س�سات 

�لب�سائع �أو �خلدمات.
�لو�قعة بالفئة: 35

ظل  وفوقها  �لأخ�����س��ر  باللون  مكتوبة  )دب���ي(  كلمة  بد�خله  م��رب��ع  ع��ن  ع��ب��ارة  �لعالم��ة  �ل��ع��الم��ة:  و���س��ف 
�أو  وتعني )حي(  �لإجنليزية  باللغة  كلمة )LIVE( مكتوبة  �لكلمة:  و�أ�سفل  �لأ�سود  باللون  )دب��ي(  لكلمة 

)مبا�سر(.
�ل�سرت�طات:  ل يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  266525  بتاريخ: 2017/01/16م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم : مركز دبي �لتجاري �لعاملي �س.ذ.م.م 
وعنو�نه: مركز دبي �لتجاري �لعاملي، بر دبي، �سارع �ل�سيخ ز�يد، �س.ب 9292، دبي، دولة �لمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.  
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�لتعليم و�لتهذيب، �لتدريب، �لرتفيه، �لأن�سطة �لريا�سية و�لثقافية.
�لو�قعة بالفئة: 41

ظل  وفوقها  �لأخ�����س��ر  باللون  مكتوبة  )دب���ي(  كلمة  بد�خله  م��رب��ع  ع��ن  ع��ب��ارة  �لعالم��ة  �ل��ع��الم��ة:  و���س��ف 
�أو  وتعني )حي(  �لإجنليزية  باللغة  كلمة )LIVE( مكتوبة  �لكلمة:  و�أ�سفل  �لأ�سود  باللون  )دب��ي(  لكلمة 

)مبا�سر(.
�ل�سرت�طات:  ل يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  267171  بتاريخ: 2017/01/26م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم : �للجنة �لعليا للم�ساريع و�لإرث
وعنو�نه: برج �لبدع، �لكورني�س، �لطابق 21 ، �س.ب. 62022، �لدوحة، دولة قطر.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�حلمالت  تطوير  �لرتويجي،  �لت�سويق  �لرتويجية،  �لرعاية  �لرتويجية،  و�خل��دم��ات  و�لت�سويق  �لع��الن 
�لريا�سية  باملر�فق  �لأع��م��ال  �إد�رة  )لالآخرين(،  �لريا�سية  للمو�قع  �لعمال  �إد�رة  لل�سركات،  �لرتويجية 
)ل��الآخ��ري��ن(، ت��روي��ج �ل�سلع و�خل��دم��ات ل��الآخ��ري��ن ع��ن ط��ري��ق �ل��رتت��ي��ب ملقدمي �ل��رع��اي��ة ل��دم��ج �سلعهم 
وخدماتهم مع �مل�سابقات �لريا�سية، ن�سر �لعالنات و�ملو�د �لرتويجية، خدمات �لتجزئة �ملتعلقة باملالب�س، 
خدمات �لتجزئة �ملتعلقة بالأحذية، خدمات �لتجزئة �ملتعلقة باملعد�ت �لريا�سية، خدمات �لتجزئة �ملتعلقة 
باملو�د �لريا�سية، تنظيم و�إد�رة بر�مج ولء �لعمالء، خدمات بحوث �لت�سويق، خدمات �إد�رة قاعدة �لبيانات، 
��ست�سار�ت  �ملوظفني،  توظيف  خدمات  �لتوظيف،  وكالت  �لأعمال،  ��ست�سار�ت  خدمات  �لح�ساء�ت،  جتميع 

�إد�رة �لأعمال و�لتنظيم.
�لو�قعة بالفئة: 35

و�سف �لعالمة: �لعالمة هي عبارة )Expect Amazing( مكتوبة باللغة �لجنليزية.       
�ل�سرت�طات:  ل يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  267173  بتاريخ: 2017/01/26م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم : �للجنة �لعليا للم�ساريع و�لإرث
وعنو�نه: برج �لبدع، �لكورني�س، �لطابق 21 ، �س.ب. 62022، �لدوحة، دولة قطر.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�لحد�ث  تنظيم  �لريا�سية،  �مل�سابقات  تنظيم  �لت�سلية،  �لتدريبية،  �ل���دور�ت  تقدمي  �ل��ت��دري��ب،  �لتعليم، 
�لريا�سية، �ل�ست�سار�ت �لتعليمية، �خلدمات �ل�ست�سارية �ملتعلقة بالن�ساطات �لريا�سية و�لتدريب و�لثقافية، 
�ملوؤمتر�ت،  وتنظيم  ترتيب  �للغوية،  �لرتجمة  خدمات  ترفيهية،  مر�فق  توفري  �لريا�سية،  �ملر�فق  توفري 
�ملوؤمتر�ت و�لندو�ت لالأغر��س �لتعليمية، ترتيب وتنظيم �مل�سابقات )�لتعليم �أو �لرتفيه(، �لرتتيب حلجز 
�لتذ�كر للعرو�س، و�لحد�ث �لرتفيهية و�لريا�سية �لأخرى، ترتيب �مل�سابقات، ن�سر �لكتاب و�ملر�جعة، حجز 
مقاعد للعرو�س و�لفعاليات �لريا�سية، �لأن�سطة �لريا�سية و�لثقافية، تنظيم �لأحد�ث �لريا�سية يف جمال 
و�لأعمال  و�لت�سويق  و�ل��رتوي��ج  ب��الإع��الن  �ملتعلق  �ل�سرت�تيجي  �لتخطيط  يف  تدريبية  دور�ت  �لقدم،  ك��رة 

�لتجارية.
�لو�قعة بالفئة: 41

و�سف �لعالمة: �لعالمة هي عبارة )Expect Amazing( مكتوبة باللغة �لجنليزية.       
�ل�سرت�طات:  ل يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  267177  بتاريخ: 2017/01/26م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم : �للجنة �لعليا للم�ساريع و�لإرث
وعنو�نه: برج �لبدع، �لكورني�س، �لطابق 21 ، �س.ب. 62022، �لدوحة، دولة قطر.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�حلمالت  تطوير  �لرتويجي،  �لت�سويق  �لرتويجية،  �لرعاية  �لرتويجية،  و�خل��دم��ات  و�لت�سويق  �لع��الن 
�لريا�سية  باملر�فق  �لأع��م��ال  �إد�رة  )لالآخرين(،  �لريا�سية  للمو�قع  �لعمال  �إد�رة  لل�سركات،  �لرتويجية 
)ل��الآخ��ري��ن(، ت��روي��ج �ل�سلع و�خل��دم��ات ل��الآخ��ري��ن ع��ن ط��ري��ق �ل��رتت��ي��ب ملقدمي �ل��رع��اي��ة ل��دم��ج �سلعهم 
وخدماتهم مع �مل�سابقات �لريا�سية، ن�سر �لعالنات و�ملو�د �لرتويجية، خدمات �لتجزئة �ملتعلقة باملالب�س، 
خدمات �لتجزئة �ملتعلقة بالأحذية، خدمات �لتجزئة �ملتعلقة باملعد�ت �لريا�سية، خدمات �لتجزئة �ملتعلقة 
باملو�د �لريا�سية، تنظيم و�إد�رة بر�مج ولء �لعمالء، خدمات بحوث �لت�سويق، خدمات �إد�رة قاعدة �لبيانات، 
��ست�سار�ت  �ملوظفني،  توظيف  خدمات  �لتوظيف،  وكالت  �لأعمال،  ��ست�سار�ت  خدمات  �لح�ساء�ت،  جتميع 

�إد�رة �لأعمال و�لتنظيم.
�لو�قعة بالفئة: 35

و�سف �لعالمة: �لعالمة هي عبارة )Experience Amazing( مكتوبة باللغة �لجنليزية.  
�ل�سرت�طات:  ل يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  267193  بتاريخ: 2017/01/26م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم : �للجنة �لعليا للم�ساريع و�لإرث
وعنو�نه: برج �لبدع، �لكورني�س، �لطابق 21 ، �س.ب. 62022، �لدوحة، دولة قطر.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�لحد�ث  تنظيم  �لريا�سية،  �مل�سابقات  تنظيم  �لت�سلية،  �لتدريبية،  �ل���دور�ت  تقدمي  �ل��ت��دري��ب،  �لتعليم، 
�لريا�سية، �ل�ست�سار�ت �لتعليمية، �خلدمات �ل�ست�سارية �ملتعلقة بالن�ساطات �لريا�سية و�لتدريب و�لثقافية، 
�ملوؤمتر�ت،  وتنظيم  ترتيب  �للغوية،  �لرتجمة  خدمات  ترفيهية،  مر�فق  توفري  �لريا�سية،  �ملر�فق  توفري 
�ملوؤمتر�ت و�لندو�ت لالأغر��س �لتعليمية، ترتيب وتنظيم �مل�سابقات )�لتعليم �أو �لرتفيه(، �لرتتيب حلجز 
�لتذ�كر للعرو�س، و�لحد�ث �لرتفيهية و�لريا�سية �لأخرى، ترتيب �مل�سابقات، ن�سر �لكتاب و�ملر�جعة، حجز 
مقاعد للعرو�س و�لفعاليات �لريا�سية، �لأن�سطة �لريا�سية و�لثقافية، تنظيم �لأحد�ث �لريا�سية يف جمال 
و�لأعمال  و�لت�سويق  و�ل��رتوي��ج  ب��الإع��الن  �ملتعلق  �ل�سرت�تيجي  �لتخطيط  يف  تدريبية  دور�ت  �لقدم،  ك��رة 

�لتجارية.
�لو�قعة بالفئة: 41

و�سف �لعالمة: �لعالمة هي عبارة )Experience Amazing( مكتوبة باللغة �لجنليزية.  
�ل�سرت�طات:  ل يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  267198  بتاريخ: 2017/01/26م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم : �للجنة �لعليا للم�ساريع و�لإرث
وعنو�نه: برج �لبدع، �لكورني�س، �لطابق 21 ، �س.ب. 62022، �لدوحة، دولة قطر.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�أكيا�س، حقائب �ل�سفر، �أكيا�س ريا�سية جلميع �لأغر��س، �أكيا�س لالألعاب �لريا�سية، حقائب ظهر، �حلقائب 
�ملدر�سية، �أكيا�س �لكتاب، �أكيا�س ذ�ت حز�م، حقائب �ليد، �أغلفة �حلمل، حقائب �ل�ساطئ، حمافظ للوثائق، 
�لنقود،  حقائب  حمافظ،  �لأعمال،  بطاقة  حافظات  �ملفاتيح،  حافظات  �ملرحا�س،  �أكيا�س  �خللفية،  �أكيا�س 
�أكيا�س �لألعاب، �جلر�بات، �حلقائب  �أكيا�س و�قية من �ملطر،  �ملظالت، �ل�سما�سي، حمافظ �لعملة �ملعدنية، 
�لهد�يا  �أكيا�س  �لت�سويق،  �أكيا�س  ظهر،  حقائب  �لأمتعة،  �جللدية،  و�ملحافظ  و�لكيا�س  �ملقلدة،  �جللدية 

�لتذكارية، �سناديق وحقائب �ل�سفر، �ملحافظ.  
�لو�قعة بالفئة: 18

و�سف �لعالمة: �لعالمة هي عبارة عن ر�سم جنمتني خما�سيتني وبينهما كرة.      
�ل�سرت�طات:  ل يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
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عربي ودويل

   يف مقابلة منحها لثمانية �سحف 
لوفيغارو،  �أوروب�����ي�����ة  وجم�����الت 
لو  ت�������س���اي���ت���وجن،  دوي���ت�������س���ه  زود 
ديال  كوريريي  �لغارديان،  �سو�ر، 
فيبورت�سا  غازيتا  �لباي�س،  �سري�، 
�ملا�سي،  ي��ون��ي��و   21 يف  ول���وت���ون 
روؤيته  م��اك��رون  �إمیانويل  �و�سح 
�لعالقات  ع���ن  وف���ك���ره  ل��ل��ع��امل، 

�لدولية. 
   �لقاعدة �لنتخابية لإمیانويل 
ماكرون، قلبها �جتماعي ليرب�يل 
�أو ليرب�لية میني �لو�سط، مبعنى 
ط����رف ف���اع���ل م���ن ف��رن�����س��ا �لتي 
 20 ملا�سرتيخت يف  بنعم  �سوتت 
مل�سروع  ون��ع��م   ،1992 �سبتمرب 
مايو   29 يف  �لأوروب���ي  �لد�ستور 
�لأكر  �ل��ق��اع��دة  وه���ي   ،2005
�إنه لو  �أطل�سية. ومیكن �ن نقول 
“نعم”  رمب��ا  لقالت  ��ستطاعت، 
للدفاع  �لأوروب����ي����ة  ل��ل��م��ج��م��وع��ة 
�ل�سيوعي،  و�حل���زب  دي��غ��ول  �سد 
وم����ا ك���ان���ت ل��ت��ن�����س��ح��ب �ب�����د� من 
�لقيادة �ملوحدة للحلف �لأطل�سي 

�سد ر�ي ديغول، مرة �أخرى.
ماكرون،  لإمی��ان��وي��ل  ت�سريح     
جاء ب�سكل غري متوقع وبطريقة 
�لتحليل  ح  يو�سّ للبع�س،  مربكة 
به  ن�����ق�����وم  �أن  می���ك���ن���ن���ا  �ل���������ذي 
و�ملعنى  �ل�سلطة،  يف  للماكرونية 
فرن�سا  ت��اري��خ  يف  �ستاأخذه  �ل���ذي 

�ل�سيا�سي.
ن��ه��اي��ة �سكل  ���س��ت��ك��ون     »م���ع���ي، 
�مل�ستورد  �جل���دد  �ملحافظني  م��ن 
�سنو�ت.  ع�����س��ر  م��ن��ذ  ف��رن�����س��ا  يف 
�ل���دمی���ق���ر�ط���ي���ة من  ت��ت��ح��ق��ق  ل 
�خل����ارج ورغ��م��ا ع��ن �ل�����س��ع��ب. مل 
ت�����س��ارك ف��رن�����س��ا يف �حل����رب على 
�لعر�ق وكانت على حق، و�رتكبت 
بتلك  ل�سّن �حلرب  �لذهاب  خطاأ 

�لطريقة يف ليبيا«.
   منذ بد�ية ولي��ت��ه، وم�ستعيد� 
�لت�سريحات  ت��ق��ل��ي�����س  �إر�دة 
�كت�سح  �ل���رئ���ا����س���ي���ة،  و�خل����ط����ب 
�لرئي�س ماكرون جمال �ل�سيا�سة 
و�لأوروب���ي���ة، لإعطاء  �خل��ارج��ي��ة 
يدركه  ���س��ي��ا���س��ي��ا  م��ع��ن��ى  ولي���ت���ه 

جم���م���ل �ل���ف���رن�������س���ي���ني. ب���رل���ني، 
بروك�سل، تاورمينا، هذه �لأماكن 
�ل�سا�سية يف �لبناء �لأوروبي �لتي 
باأنها م�ستقلة عن  مل تفكر يوما 
و��سنطن. ورغم �ن �سيادة �لدولة 
�سد �ل�سيادة �لربملانية، و��ستعادة 
�لرئي�س  �لرئا�سية �سد  �لوظيفة 
�ل���ع���ادي، وج��وب��ي��رت ���س��د كاميل 
ماكرون  �إمیانويل  يبني  �سوتان، 
وبهذ�  �ل�سلطة.  يف  �د�ئ���ه  ف���ر�دة 
�ل��ت�����س��ري��ح، ي���ق���وم ب���ال���ع���ودة �إىل 
�لديغولية-  و�لأ���س��ول  �لينابيع 

�مليرت�نية.

املحافظة  تــر�ــســخــت  هــكــذا 
اجلديدة يف امريكا

و2003،   2001 ع���ام���ي  ب���ني 
�سبتمرب   11 ه����ج����م����ات  ب����ع����د 
ب���رج���ي مركز  ت��ف��ج��ري  و���س��اب��ق��ة 
نيويورك،  يف  �ل��ع��امل��ي  �ل���ت���ج���ارة 
�ملتحدة،  �ل��ولي��ات  �سلطة  رم���وز 
للرئي�س  �جل��دد  �ملحافظون  ق��دم 
�لأمريكي حينها �سند� فكريا كان 
من  طريق  وخارطة  �ليه،  يفتقر 
ب�سكل  �ملنتخب  تكّر�س  �ن  �ساأنها 
ك�قائد  �لبي�ساوي  للمكتب  �سيء 

�على للوليات �ملتحدة.
�أ���س��ب��ح��ت �ل��ب��الد �م���ة �عتدى     
وق������ررت  “�لإرهاب”،  ع��ل��ي��ه��ا 
�ن���ف���ر�دي���ا �سده.  �ل��ف��ع��ل  ت���رد  �ن 
�لعملية �سد نظام طالبان، �مللجاأ، 
و�مل�سروع  �خل��ل��ف��ي��ة  و�ل���ق���اع���دة 
نتيجة  م��ث��ل  ت������دّوي  �لإره�����اب�����ي، 
منطقية و�سرورية جر�ء �لهجوم 
�ل�����س��ام��ل �ل���ذي دب���ره �أ���س��ام��ة بن 

لدن.
   وه������ذه �مل���در����س���ة �ل���ف���ك���ري���ة - 
مت��ت��ل��ك م���ن�������س���ور�ت م��ث��ل جملة 
ن��ت��اج مفكرين  ه���ي  ك��وم��ن��رتي- 
�لحتجاجات  دفعتهم  ليرب�ليني 
�لليرب�لية  يف  �لف��������ر�ط  ����س���د 
ب�سدة  �ملعادي  جون�سون،  ل�سنو�ت 
ل��ل�����س��ي��وع��ي��ة، ث���م ت���اأك���ي���د �ل����دور 
�ملتحدة،  ل���ل���ولي���ات  �ل���ت���دخ���ل���ي 
دفعهم �ىل �لن�سمام �ىل �سفوف 

�جلمهوريني و�ملحافظني.

   وكانو� يف �لبد�ية من �لن�سار 
ثم  ري��غ��ان،  ل��رئ��ا���س��ة  �ملتحم�سني 
�د�رة ت�ستمع  با�ستمر�ر �ىل  �سعو� 

�إليهم.
 11 ل���ه���ج���م���ات  ك����ان����ت  ل����ق����د     
على  ك��ارث��ي��ة  ت��د�ع��ي��ات  �سبتمرب 
�لأي����دي����ول����وج����ي����ة �ل�������س���ائ���دة يف 
 2001 ع��ام  وك���ان  جمتمعاتنا. 
عام �لهجوم على مانهاتن، ولكن 
كان �أي�سا وب�سكل خفي، من ز�وية 
�ن�سمام  ع����ام  �ل�����س��ع��وب،  �ع�����الم 
�ىل  �ل�سعبية  �ل�سني  جمهورية 
وهذ�  �لعاملية.  �ل��ت��ج��ارة  منظمة 
�لأخري كر�س حتول مركز جاذبية 
�لعامل من �ملحيط �لأطل�سي �إىل 

�ملحيط �لهادئ.
    يف �ملقابل، كر�ست �لهجمات على 
مدينة نيويورك، بحكم طبيعتها 
�ل����ف����رج����وي����ة، �����س����ور� وك���ت���اب���ات 
�لفردي  �مل�ستويني  على  وخ��رب�ت 
م��ن ل ي��ت��ذك��ر �مل��ك��ان �ل����ذي كان 
�سبتمرب  م��ن  ع�سر  �حل���ادي  فيه 
2001، حو�يل �ل�ساعة �لثالثة؟ 
�مللمو�س  �لإح�سا�س  و�جل��م��اع��ي. 
�ل�سعيد  ع���ل���ى  �ل����ع����امل  ب��ن��ه��اي��ة 
بعد  ولكنها مل جت��ّرب  �ل��ت��ج��اري 
يف �ل�سارع، يلتقي مبزود للمعنى، 
مركز  على  �لعمالقة  �لهجمات 
لحقا  ووج���دت  �لعاملي،  �لتجارة 
�ل��ع��ر�ق، تعريفا لعدو،  مع ح��رب 
لالنق�سامات  ت��ع��ري��ف  و�إع��������ادة 
�لأيديولوجية د�خل كل جمتمع.

روؤية خمتّلة للعامل 
مدر�سة  م���ّك���ن���ت  و�����س���ن���ط���ن،  يف 
بو�س  �إد�رة  �جل����دد  �مل��ح��اف��ظ��ني 
من مفاتيح ت�سميم جيو�سيا�سي، 
وهوية  ي��وّح��د،  خ��ط��اب  وعنا�سر 
وطنية  م���ع���امل  ذ�ت  ���س��ي��ا���س��ي��ة 
�لوقت.  نف�س  يف  و�م��رب�ط��وري��ة 
لقد عر �ملحافظون �جلدد على 
�سريع  ل�سعود  �ملنا�سبة  �لظروف 
�إىل  �لدولة،  ل�سلطة  ودر�ماتيكي 
ج���ان���ب ت�����س��اع��ف ق���درت���ه���م على 

�لتدخل يف �لنقا�س �لعام.
 �لتدخل يف �لعر�ق وروؤية غربية 

��ستح�سار ميونخ.
   �أخطاأت روؤية جاك �سري�ك دون 
���س��ك ب��ح��ني زع��م��ت �ن��ه��ا تتحدث 
قادة  ك��ان  �أوروب�����ا، يف ح��ني  با�سم 
ملتزمني  �غ��ل��ب��ي��ت��ه��م  يف  دول���ه���ا 

با�سرت�تيجية و��سنطن. 
ب��زوغ حول  ر�أي��ن��ا  �لأزور،  يف قمة 
ورئي�س  �لأم����ري����ك����ي  �ل���رئ���ي�������س 
�ل����وزر�ء �ل��ربي��ط��اين ت��وين بلري، 
لتطور  �ل���ع���ري�������س���ة  �خل����ط����وط 
ر�سمها  ق�������وي  �أي�����دي�����ول�����وج�����ي 
رئي�س  �أث�����ن�����ار،  م����اري����ا  خ��و���س��ي��ه 
�ل����وزر�ء �لإ���س��ب��اين �ل��ذي �نت�سب 
�لفرنكية،  �ل�����س��ب��اب  ح��رك��ات  �ىل 
رئي�س  بارو�سو،  مانويل  وخو�سيه 
�حل���ك���وم���ة �ل���ربت���غ���ال���ي���ة، �ل����ذي 
�ليمني  �إىل  �مل���اوي���ة  م���ن  �ن��ت��ق��ل 

�لليرب�يل.
نيكول  ع�����نّي   ،2007 ع�����ام     
وزير�  كو�سنري  ب��رن��ار  ���س��ارك��وزي 
لل�سوؤون �خلارجية. وهذ� �لأخري، 
�ملحافظني  لأف�����ك�����ار  �مل���ن���ا����س���ر 
�جل����دد �ل��ت��ي روج����ت ل��ه��ا جملة 
�ل���ع���و�مل، ج�����ّس��د و�سول  �أف�����س��ل 
و�ل�سيا�سيني  �ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ني 
�ملتبنني لروؤية �ملحافظني �جلدد 

�ىل �سّدة �مل�سوؤوليات. 
�ل�سيا�سة  حت���ل���ي���ل  می���ك���ن  ك���م���ا 
هولند  ل��ف��ر�ن�����س��و�  �خل���ارج���ي���ة 
ول������ور�ن ف��اب��ي��و���س وج����ان مارك 
�أي����رول����ت وم���ان���وي���ل ف��ال�����س، من 
�ن��ت�����س��ار، د�خ����ل �جلهاز  م��ن��ظ��ور 
�لدبلوما�سي، لروؤية ��سرت�تيجية 
مع  ك���ب���ري  ح�����د  �إىل  ت���ت���م���ا����س���ى 
ت���������س����ور�ت �مل���ح���اف���ظ���ني �جل����دد 
تن�سب  عبارة  وهناك  �لمريكان. 
�لأيام  يف  ه��ولن��د،  فر�ن�سو�  �إىل 
�لنتخابية  �حلملة  من  �لأخ��رية 
�ل���رئ���ا����س���ي���ة، ت����ع����ّرف ج�����ان لوك 
�سيكون  ديكتاتور  باأنه  ميلين�سون 
�ل��غ��رب. وه��ي ع��ب��ارة ت�سمح  �سد 
بر�سم �إطار روؤية و��سحة للعامل.

ــان  ــك امل ــيــ�ــش يف  ل مــــاكــــرون 
املتوقع

   مل���اذ� ق��ط��ع �إمی��ان��وي��ل ماكرون 

ل��ل��ع��امل، مب��ع��ن��ى حت��دي��د ت�سور 
م��اه��وي ع��ن غ��رب م��ه��دد بخطر 
م�سرتك  ب�سكل  ينتجه  و���س��ي��ك، 
�لإ����س���الم، وع���دو م��ن �ل��د�خ��ل يف 
ويتغذى  متو�طئ،  �أو  �إنكار  حالة 

كل منهما من �لخر. 
�لغلبية  د�خ������ل  ف���رن�������س���ا،  يف     
�ل��د�ع��م��ة جل���اك ����س���ري�ك، �تخذ 
�لوزير، نيكول �ساركوزي، موقفا 
ر�سم  �لفرن�سي  للموقف  ر�ف�سا 
�جندته �لدولية لحقا. بالن�سبة 
لرجل �لدولة، كان يجب �ن يقر� 
 .2020 ع����ام  �ف����ق  يف   2003
 2003 ل��ل�����س��ي��ا���س��ي،  وب��ال��ن�����س��ب��ة 
و�لن����ت����خ����اب����ات  ت�سبق2007 
�ع����ّد نيكول  �مل��ق��ب��ل��ة.  �ل��رئ��ا���س��ي��ة 
�ل�سنو�ت،  تلك  خ��الل  ���س��ارك��وزي 
�إعادة  على  تقوم  �سيا�سية  عملية 
�لأيديولوجية  �لأ�س�س  يف  �لنظر 
ل���ي���م���ني ف����رن���������س����ي ي�����ع�����اين من 
من  وتخلي�سها  وج���ودي���ة،  �أزم����ة 
�خ�����ر ع��ن��ا���س��ره��ا �مل�����وروث�����ة عن 
ير�ها  ك�����ان  ف���ق���د  �ل���دي���غ���ول���ي���ة. 
م���ن���ح���ازة ج��ي��و���س��ي��ا���س��ي��ا ل���روؤي���ة 
�مل��ح��اف��ظ��ني �جل����دد �ل��ر�ئ��ج��ة يف 
من  يجعل  �أن  وي��ري��د  و��سنطن، 
باري�س �أف�سل تلميذ غري منتظر 
ل��و����س��ن��ط��ن. وه��ك��ذ� حت��ت نو�فذ 
���س��ال��ون��ات ك���اي دور���س��ي��ه يجري 

نهر بوتوماك �لمريكي.

�سد  �سرياك  الــعــراق:  حــرب 
النخبة

فرن�سا  تعي�س   ،2003 ع��ام  منذ 
�سر�عا �أيديولوجيا عنيفا و�أ�سّما 
للعامل،  روؤي��ت��ه��ا  بتعريف  يتعلق 
للجغر�فيا  ت�������س���وره���ا  وح�������ول 
�ل�سيا�سية، ولأهد�فها و�سرور�تها 
�أزمة  وتختلط  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة. 
للي�سار،  �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة  �ل���ه���وي���ة 
و�لنق�سامات  �ل�سو�حي  و�زم��ات 
بالإ�سالم،  و�ل��ع��الق��ة  �ملناطقية، 
و������س�����رور�ت م��ك��اف��ح��ة �لإره������اب 
حول  و�ل��ن��ق��ا���س��ات   ... �جل���ه���ادي 
و�لتمديد  �لوطنية”  “�لهوية 
�ل���الن���ه���ائ���ي حل���ال���ة �ل����ط����و�رئ، 

�لعقيدة  م��ع  ���س��اخ��ب��ة،  ب��ط��ري��ق��ة 
�خلارجية  �لعالقات  يف  �ل�سائدة 
منذ ع�سر �سنو�ت؟ كل �سيء كان 
ي��ر���ّس��ح رئ��ي�����س �جل��م��ه��وري��ة �ىل 
تبّني روؤي��ة للعامل �لتي حتدد يف 
�مل�سوؤولني، وجهة  جيله من كبار 
متطور�  �لعام.  و�لعمل  �مل�ساركة 
�ملحافظني  �أو منحطا، طبع فكر 
�جلدد �لعقول. ومن خالل �لعودة 
�ل�سيا�سة  �أ���س��ك��ال  م��ن  �سكل  �إىل 
�ل��و�ق��ع��ي��ة، ورف�����س �لن���غ���الق يف 
روؤي�����ة ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة جت��ع��ل من 
ل  �أو  م�سبقا،  معادية  قوة  رو�سيا 
جتعل رحيل �لأ�سد �سرطا م�سبقا 
ومب�ساعدة  �سوريا،  يف  �سيء  لكل 
دونالد تر�مب �لذي حطم ركائز 
�جلدد،  و�ملحافظني  �لأطلنطية 
ي��ق��ط��ع �إمی���ان���وي���ل م����اك����رون مع 
ق��ل��ب م��ف��ه��وم �مل��ح��اف��ظ��ني �جلدد 

للعالقات �لدولية.
بلد  لأي  �خل��ارج��ي��ة  �ل�سيا�سة     
لعالقات  ن��ت��ي��ج��ة  ���س��ك  دون  ه���ي 
و�ل�سيا�سية  �لجتماعية  �ل��ق��وى 
و�لأي�����دي�����ول�����وج�����ي�����ة �مل�����وج�����ودة 
�ط���اره���ا. وللفعل  ق��ب��ل��ه، وحت����دد 
�ل��������دويل لإمی����ان����وي����ل م����اك����رون 
�لفئات  متا�سك  �سمان  وظيفة: 
لي�س  تختلف  �ل��ت��ي  �لجتماعية 
ف��ق��ط يف �مل�����س��ال��ح �مل���ادي���ة، ولكن 

تتعار�س روؤ�ها للعامل.
 وي�������س���ع���ى �إمی����ان����وي����ل م����اك����رون 
ت��ول��ي��ف��ة ل �ىل  ل��ال���س��ت��م��ر�ر �ىل 
وفاق، و�ىل ��سرت�تيجية خطابية 
جتعل منه �ملمثل �لكمل لقي�سرية 
فرن�سية، ذ�ت حدود متفردة بقدر 
ما هي منطقية، قادرة على جمع 
�لفرن�سيني �لذين يحبون د�نيال 
و...  و�ألن مادلني  بنديت  كوهن 

�سوفينمان.
 ف��ك��ري��ا، ك���ل ه���ذ� ل ي��ن�����س��ج��م يف 
�ل���ظ���اه���ر، ب���ال���ت���اأك���ي���د، ول���ك���ن يف 
نعرفها،  �ل���ت���ي  �ل���ت���ح���ل���ل  ف�����رتة 
�لإجابات  ف��اإن  �ملعلومات،  و�إي��ق��اع 
عن �لأزم��ة تتحّمل جيد�، لفرتة 
تناق�ساتها  �لأق�����ل،  ع��ل��ى  زم��ن��ي��ة 

�لذ�تية.

�ل�سياق  ب���ه���ذ�  �أي�������س���ا  ت���رت���ب���ط 
�لأيديولوجي.

وثبة  ويف  ف��رن�����س��ا،  يف  ول���ئ���ن،     
�سيا�سية  روؤي��ة  حتركها  ديغولية، 
نال  للفرن�سيني،  نادر� ما منحها 
ج���اك ���س��ري�ك م��ب��ارك��ت��ه��م، فانه 
يف �مل���ق���اب���ل ����س��ت��ح��وذ ���س��ك��ل من 
�ملحافظني  �يديولوجية  �أ���س��ك��ال 
�أو  ب��ارزي��ن  مفكرين  على  �جل���دد 
�لكاي  يف  موهوبني  دبلوما�سيني 
دور���س��ي��ه. ويف م��ط��ل��ع ���س��ت��اء عام 
فكرية  ح��ي��اة  ت�����س��ك��ل��ت   ،2003
مو�جهة  جبهات  يف  �سيا�سية،  ثم 
للحرب يف  �أم ل  �لقبول  يحددها 

�لعر�ق. 
   و�ن��ط��الق��ا م��ن م�����س��ري�ت دعاة 
2003، كل  ع���ام  ���س��ت��اء  �ل�����س��الم 
ن��ظ��ر حفنة  �أخ���ذ معنى يف  ���س��يء 
�سرعان  �ل�سر�سني،  �ملثقفني  من 
�أف�سل  جم���ل���ة  يف  جت���م���ع���و�  م����ا 

�لعو�مل.
 �ع������ُت������رب �مل����ح����ت����ج����ون ����س���رك���اء 
نظر  يف  وه��ن��اك،  ح�سني،  ل�سد�م 
ت��ل��ك �ل��ن��خ��ب��ة، ت���و�ط���وؤ ب��ني جزء 
م����ن �ل���ي�������س���ار و�لإ�����س����الم����ي����ني: 
�لإ���س��الم��ي��ة-�ل��ي�����س��اري��ة ول����دت. 
تب�سيط  ق�������س���د  ط���ب���ع���ا  ه���ج���ني 
�لنقا�س �لعام، م�ستعرية يف نف�س 
�لوقت قالب �ليهودية- �لبل�سفية 
و�لديغولية- �ل�سيوعية، �لتي يتم 
�لتنديد بها على �أ�سا�س �نها �سبب 
�ل��ك��ث��ري م��ن �ل��ع��ل��ل �ل��ت��ي ��سابت 
�لي�سارية  �ل�سالمية  �إن  فرن�سا. 
تقربها  ����س���ف���ت���ني  ب�����ني  جت����م����ع 
ح�سوره  ط���غ���ي���ان  �ل���ي���ت���ي:  م����ن 
ن������درة فر�س  ع���ل���ى �ل����رغ����م م����ن 
يف  �لقهري.  وطابعه  به  �للتقاء 
�إىل  �ملنطق  ي���وؤدي ه��ذ�  �ل��ن��ه��اي��ة، 
�ع��ت��ب��ار ج��ريمی��ي ك���ورب���ني، كما 
متو�طئ  فنكلكروت،  �ألن  يقول 
م����ع �لإره����������اب �لإ�����س����الم����ي. مل 
�أي عالقة  ���س��ري�ك  مل��ق��ارب��ة  ت��ك��ن 
كانت من  و�من��ا  باتفاقية ميونخ 
�حلاد  و�ل��وع��ي  �لحتياطات  ب��اب 
�لتي  و�ملخاطر  �ملنطقة  بق�سايا 
میكن �أن ت��وّل��ده��ا، وم��ع ذل��ك مت 

   من وجهة �لنظر هذه، ل میكن 
كبديل  م��اك��رون  رئا�سة  ت�سنيف 
�ليها  م�����س��اف  ه��ول��ن��د  ل��رئ��ا���س��ة 
��ستعادة �لوظيفة �لرئا�سية. ففي 
بع�س �لنو�حي، يتحرر �إمیانويل 
م���اك���رون ب���ل وح��ت��ى ي��ب��ت��ك��ر. ول 
�أي  �مل��اك��رون��ي��ة يف  �خ��ت��ز�ل  میكن 
من مكوناتها، و�أي من موؤيديها.

�ل  ت���������س����ّوره����ا  می����ك����ن  ل  �ن�������ه   
ت�ستجيب  ك�����اأي�����دي�����ول�����وج�����ي�����ة 
ل�����ال������س�����ط�����ر�ب�����ات و�ل���������س����ك����وك 
�مل��رت��ب��ط��ة ب��ع�����س��ري��ة م���ن �لأزم����ة 
�مل���ال���ي���ة �ىل روؤي�����ة  �م����ت����دت م����ن 
�لعامل، و�لتي رّجت يف �لعمق كل 
�لثو�بت، و�سلت حتى �ىل �لنظام 
فرن�سا  يف  �ق��ي��م  �ل���ذي  �ل�سيا�سي 

عام 1958.
    �أوىل خطو�ت جوبيرت، �ملدفوع 
ع���ل���ى �ل�������س���اح���ة �ل����دول����ي����ة، متت 
خطو�ت  وحت��ل��ي��ل��ه��ا.  م��ر�ق��ب��ت��ه��ا 
�لوظيفة  ����س��ت��ع��ادة  �ىل  ت���ه���دف 
رك�س  م����ن  �ل����ت����ي،  �ل���رئ���ا����س���ي���ة 
�سطحات  �ىل  �ل���������س����ارك����وزي����ني 
و�سديقته  ه����ولن����د  ف���ر�ن�������س���و� 
حينها، عانت من �نخفا�س غّذى 
�أعر��س  ذ�ت  ز�ح��ف��ة  ن��ظ��ام  �أزم���ة 

م�ستوطنة.
    �ىل هنا، من م�سافحة تر�مب 
ب��الإجن��ل��ي��زي��ة من  ت�����س��ري��ح  �ىل 
ن���وع ل��ن��ج��ع��ل ك��وك��ب��ن��ا ر�ئ���ع���ا مرة 
�أخرى، حتدث �إمیانويل ماكرون 
مل�ساهدي بر�مج �حلق يف �ملعرفة 

و �أو�سو�يا،
 و�لذي قد يكون مفيد� �نتخابيا 
يقوم  ولكنه ل  �سيا�سيا،  وبالتايل 
�جليو�سيا�سية.  بامل�ساعدة  متاما 
وباإعالن نهاية نظرية �ملحافظني 
فرن�سا  �إىل  يتحدث  فانه  �جل��دد، 
�أق������ل ل���ي���رب�ل���ي���ة، و�أق�������ل م�����و�لة 
�أقل  للتكامل �لأوروب��ي، وبالتايل 
�نت�سابا لت�سوره �ل�سيا�سي، ولكنه 
�إنه  �سلطته.  ل�ستقر�ر  ���س��روري 
يوحد �لعنا�سر �ملتناق�سة ويوؤكد 

�جلنوح �لقي�سري لرئا�سته.
------------------------
باحث يف العلوم ال�سيا�سية

ماكرون وبوتني يف ق�سر فر�ساي ب�سو�حي باري�س

ماكرون ي�سف تر�مب بالرجل �لعملي يف قمة جمموعة �ل�سبع

»تر�مب« و »ماكرون« �للقاء �لأوىل يف بروك�سل

دفع جديد لالحتاد �لوروبي

بعودته اإىل الينابيع الديغولية- امليرتانية:

ماكرون یقطع مع ت�سّور املحافظني اجلدد للعالقات الدولية
•• الفجر - غايل برو�شتييه  

- ترجمة خرية ال�شيباين 

املاكرونية يف ال�سلطة، جوبيتارية وليربالية 
ومن اأبناء الأزمة، ويفرت�ش انها اإجابة على 

حظا،  الأكرث  الجتماعية  الفئات  ت�سندها 
طور  يف  راأ�سمالية  مع  فرن�سا  اأقلمه  وهدفها 

التكوين. 
تخل�ست،  خارجية،  ب�سيا�سة  اأي�سا،  وتقوم 
التي  باأمريكا،  عالقاتها  من  ارادتها،  بدون 

هذه الخرية، تتطلب حتليال مرّكبا، ينطلق 
�سيا�سية مبتكرة ل ميكن  من وجود ظاهرة 

اختزالها يف حمور الي�سار واليمني.
عن  بالدفاع  اأ�سا�سا  ترتبط  واملاكرونية   
الرئا�سية،  ن�سخته  يف   8591 عــام  نظام 

الأعمدة  اأحد  ترامب،  دونالد  رئي�سها  بات 
الرئي�سية للبناء الرئا�سي. 

اإىل  41 يوليو،  يــوم  �سيكون  الخــري  وهــذا 
جانب اإميانويل ماكرون يف احتفالت العيد 

الوطني بعد دعوته من الرئي�ش الفرن�سي.
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�ملودعة حتت رقم:  266306  بتاريخ: 2017/01/12م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم : بلو مونت لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية و�مل�سروبات ذ.م.م 
وعنو�نه: ���س.ب. 181908 - بور �سعيد –  برج �سنرتيون �ستار – مكتب 507 – بلوك بي - دبي، �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

وجمففة  حمفوظة  وخ�����س��رو�ت  ف��و�ك��ه  �للحم،  خال�سات  و�ل�سيد،  �ل��دو�ج��ن  وحل��وم  و�لأ���س��م��اك  �للحوم 
ومطهوة، هالم )جيلي( و مربيات وفو�كه مطبوخة بال�سكر، �لبي�س و�حلليب ومنتجات �حلليب، �لزيوت 

و�لدهون �ل�ساحلة لالأكل.
�لو�قعة بالفئة: 29

و�سف �لعالمة: �لعالمة هي كلمة )HILAL( مكتوبة باللغة �لجنليزية و هي تعني كلمة )هالل( باللغة 
�لعربية.     

�ل�سرت�طات:  ل يوجد 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  267203  بتاريخ: 2017/01/26م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم : �للجنة �لعليا للم�ساريع و�لإرث
وعنو�نه: برج �لبدع، �لكورني�س، �لطابق 21 ، �س.ب. 62022، �لدوحة، دولة قطر.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�حلمالت  تطوير  �لرتويجي،  �لت�سويق  �لرتويجية،  �لرعاية  �لرتويجية،  و�خل��دم��ات  و�لت�سويق  �لع��الن 
�لريا�سية  باملر�فق  �لأع��م��ال  �إد�رة  )لالآخرين(،  �لريا�سية  للمو�قع  �لعمال  �إد�رة  لل�سركات،  �لرتويجية 
)ل��الآخ��ري��ن(، ت��روي��ج �ل�سلع و�خل��دم��ات ل��الآخ��ري��ن ع��ن ط��ري��ق �ل��رتت��ي��ب ملقدمي �ل��رع��اي��ة ل��دم��ج �سلعهم 
وخدماتهم مع �مل�سابقات �لريا�سية، ن�سر �لعالنات و�ملو�د �لرتويجية، خدمات �لتجزئة �ملتعلقة باملالب�س، 
خدمات �لتجزئة �ملتعلقة بالأحذية، خدمات �لتجزئة �ملتعلقة باملعد�ت �لريا�سية، خدمات �لتجزئة �ملتعلقة 
باملو�د �لريا�سية، تنظيم و�إد�رة بر�مج ولء �لعمالء، خدمات بحوث �لت�سويق، خدمات �إد�رة قاعدة �لبيانات، 
��ست�سار�ت  �ملوظفني،  توظيف  خدمات  �لتوظيف،  وكالت  �لأعمال،  ��ست�سار�ت  خدمات  �لح�ساء�ت،  جتميع 

�إد�رة �لأعمال و�لتنظيم.
�لو�قعة بالفئة: 35

و�سف �لعالمة: �لعالمة هي عبارة )Journey to Amazing( مكتوبة باللغة �لجنليزية.       
�ل�سرت�طات: ل يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  266053  بتاريخ: 2017/01/05م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم : بلو مونت لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية و�مل�سروبات ذ.م.م 
وعنو�نه: ���س.ب. 181908 - بور �سعيد –  برج �سنرتيون �ستار – مكتب 507 – بلوك بي - دبي، �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

وجمففة  حمفوظة  وخ�����س��رو�ت  ف��و�ك��ه  �للحم،  خال�سات  و�ل�سيد،  �ل��دو�ج��ن  وحل��وم  و�لأ���س��م��اك  �للحوم 
ومطهوة، هالم )جيلي( و مربيات وفو�كه مطبوخة بال�سكر، �لبي�س و�حلليب ومنتجات �حلليب، �لزيوت 

و�لدهون �ل�ساحلة لالأكل.
�لو�قعة بالفئة: 29

وحتتها  �لعربية  باللغة  مكتوبة  )�مل���ز�رع(  كلمة  بد�خله  �أخ�سر  �إط��ار  من  مكونة  �لعالمة  �لعالمة:  و�سف 
كلمة )The Farmer( باللغة �لجنليزية مكتوبتني باللون �لأبي�س حتتها خط مقو�س بالأ�سفر، وفوق 

�لكلمتني ر�سم جممع م�سنع �أو مزرعة مر�سومة باللون �لأ�سفر.
�ل�سرت�طات:  ل يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  265317  بتاريخ: 2016/12/22م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم : مركز دبي �لتجاري �لعاملي �س.ذ.م.م 
وعنو�نه: مركز دبي �لتجاري �لعاملي، بر دبي، �سارع �ل�سيخ ز�يد، �س.ب 9292، دبي، دولة �لمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.  
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�لتعليم و�لتهذيب، �لتدريب، �لرتفيه، �لأن�سطة �لريا�سية و�لثقافية.
�لو�قعة بالفئة: 41

و�سف �لعالمة: �لعالمة مكونة من �لكلمة )THE MAJLIS( مكتوبة باللغة �لجنليزية باللون �ليبج، 
حتتها خط عري�س، مكتوب �أ�سفلها ��سم )DUBAI WORLD TRADE CENTRE( باللغة 

�لجنليزية باللون �ليبج  بد�خل مربع �أ�سود.     
�ل�سرت�طات:  ل يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  265319  بتاريخ: 2016/12/22م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم : مركز دبي �لتجاري �لعاملي �س.ذ.م.م 
وعنو�نه: مركز دبي �لتجاري �لعاملي، بر دبي، �سارع �ل�سيخ ز�يد، �س.ب 9292، دبي، دولة �لمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.  
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�لتعليم و�لتهذيب، �لتدريب، �لرتفيه، �لأن�سطة �لريا�سية و�لثقافية.
�لو�قعة بالفئة: 41

و�سف �لعالمة: �لعالمة مكونة من كلمة )�ملجل�س( مكتوبة باللغة �لعربية باللون �ليبج، حتتها خط عري�س، 
ومكتوب �أ�سفلها ��سم )مركز دبي �لتجاري �لعاملي( باللغة �لعربية باللون �ليبج، بد�خل مربع �أ�سود.     

�ل�سرت�طات:  ل يوجد 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  265320  بتاريخ: 2016/12/22م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم : مركز دبي �لتجاري �لعاملي �س.ذ.م.م 
وعنو�نه: مركز دبي �لتجاري �لعاملي، بر دبي، �سارع �ل�سيخ ز�يد، �س.ب 9292، دبي، دولة �لمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.  
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

خدمات �لدعاية و �لإعالن و �إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�ساط �ملكتبي.
�لو�قعة بالفئة: 35

و�سف �لعالمة: �لعالمة مكونة من كلمة )�ملجل�س( مكتوبة باللغة �لعربية باللون �ليبج، حتتها خط عري�س، 
ومكتوب �أ�سفلها ��سم )مركز دبي �لتجاري �لعاملي( باللغة �لعربية باللون �ليبج، بد�خل مربع �أ�سود.

�ل�سرت�طات:  ل يوجد 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  267204  بتاريخ: 2017/01/26م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم : �للجنة �لعليا للم�ساريع و�لإرث
وعنو�نه: برج �لبدع، �لكورني�س، �لطابق 21 ، �س.ب. 62022، �لدوحة، دولة قطر.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�لحد�ث  تنظيم  �لريا�سية،  �مل�سابقات  تنظيم  �لت�سلية،  �لتدريبية،  �ل���دور�ت  تقدمي  �ل��ت��دري��ب،  �لتعليم، 
�لريا�سية، �ل�ست�سار�ت �لتعليمية، �خلدمات �ل�ست�سارية �ملتعلقة بالن�ساطات �لريا�سية و�لتدريب و�لثقافية، 
�ملوؤمتر�ت،  وتنظيم  ترتيب  �للغوية،  �لرتجمة  خدمات  ترفيهية،  مر�فق  توفري  �لريا�سية،  �ملر�فق  توفري 
�ملوؤمتر�ت و�لندو�ت لالأغر��س �لتعليمية، ترتيب وتنظيم �مل�سابقات )�لتعليم �أو �لرتفيه(، �لرتتيب حلجز 
�لتذ�كر للعرو�س، و�لحد�ث �لرتفيهية و�لريا�سية �لأخرى، ترتيب �مل�سابقات، ن�سر �لكتاب و�ملر�جعة، حجز 
مقاعد للعرو�س و�لفعاليات �لريا�سية، �لأن�سطة �لريا�سية و�لثقافية، تنظيم �لأحد�ث �لريا�سية يف جمال 
و�لأعمال  و�لت�سويق  و�ل��رتوي��ج  ب��الإع��الن  �ملتعلق  �ل�سرت�تيجي  �لتخطيط  يف  تدريبية  دور�ت  �لقدم،  ك��رة 

�لتجارية.
�لو�قعة بالفئة: 41

و�سف �لعالمة: �لعالمة هي عبارة )Journey to Amazing( مكتوبة باللغة �لجنليزية.  
�ل�سرت�طات:  ل يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  266051  بتاريخ: 2017/01/05م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم : بلو مونت لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية و�مل�سروبات ذ.م.م 
وعنو�نه: ���س.ب. 181908 - بور �سعيد –  برج �سنرتيون �ستار – مكتب 507 – بلوك بي - دبي، �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

وجمففة  حمفوظة  وخ�����س��رو�ت  ف��و�ك��ه  �للحم،  خال�سات  و�ل�سيد،  �ل��دو�ج��ن  وحل��وم  و�لأ���س��م��اك  �للحوم 
ومطهوة، هالم )جيلي( و مربيات وفو�كه مطبوخة بال�سكر، �لبي�س و�حلليب ومنتجات �حلليب، �لزيوت 

و�لدهون �ل�ساحلة لالأكل.
�لو�قعة بالفئة: 29

كلمة  وحتتها  �لأخ�سر  باللون  مكتوبة  �لعربية  باللغة  )�سانيا(  كلمة  من  مكونة  �لعالمة  �لعالمة:  و�سف 
بالأ�سفر  مغلف  �أبي�س  ر�سم  بد�خل  و�لأ���س��ف��ر،  �لأخ�سر  باللون  �لجنليزية  باللغة  مكتوبة   )Sanya(

و�لأخ�سر.          
�ل�سرت�طات:  ل يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  267205  بتاريخ: 2017/01/26م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم : �للجنة �لعليا للم�ساريع و�لإرث
وعنو�نه: برج �لبدع، �لكورني�س، �لطابق 21 ، �س.ب. 62022، �لدوحة، دولة قطر.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�حلمالت  تطوير  �لرتويجي،  �لت�سويق  �لرتويجية،  �لرعاية  �لرتويجية،  و�خل��دم��ات  و�لت�سويق  �لع��الن 
�لريا�سية  باملر�فق  �لأع��م��ال  �إد�رة  )لالآخرين(،  �لريا�سية  للمو�قع  �لعمال  �إد�رة  لل�سركات،  �لرتويجية 
)ل��الآخ��ري��ن(، ت��روي��ج �ل�سلع و�خل��دم��ات ل��الآخ��ري��ن ع��ن ط��ري��ق �ل��رتت��ي��ب ملقدمي �ل��رع��اي��ة ل��دم��ج �سلعهم 
وخدماتهم مع �مل�سابقات �لريا�سية، ن�سر �لعالنات و�ملو�د �لرتويجية، خدمات �لتجزئة �ملتعلقة باملالب�س، 
خدمات �لتجزئة �ملتعلقة بالأحذية، خدمات �لتجزئة �ملتعلقة باملعد�ت �لريا�سية، خدمات �لتجزئة �ملتعلقة 
باملو�د �لريا�سية، تنظيم و�إد�رة بر�مج ولء �لعمالء، خدمات بحوث �لت�سويق، خدمات �إد�رة قاعدة �لبيانات، 
��ست�سار�ت  �ملوظفني،  توظيف  خدمات  �لتوظيف،  وكالت  �لأعمال،  ��ست�سار�ت  خدمات  �لح�ساء�ت،  جتميع 

�إد�رة �لأعمال و�لتنظيم.
�لو�قعة بالفئة: 35

و�سف �لعالمة: �لعالمة هي عبارة عن ر�سم على �سكل حرفني )SC( مكتوبتني باللغة �لجنليزية باللونني 
�لرمادي و �لأزرق.         
�ل�سرت�طات:  ل يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  267206  بتاريخ: 2017/01/26م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم : �للجنة �لعليا للم�ساريع و�لإرث
وعنو�نه: برج �لبدع، �لكورني�س، �لطابق 21 ، �س.ب. 62022، �لدوحة، دولة قطر.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�لحد�ث  تنظيم  �لريا�سية،  �مل�سابقات  تنظيم  �لت�سلية،  �لتدريبية،  �ل���دور�ت  تقدمي  �ل��ت��دري��ب،  �لتعليم، 
�لريا�سية، �ل�ست�سار�ت �لتعليمية، �خلدمات �ل�ست�سارية �ملتعلقة بالن�ساطات �لريا�سية و�لتدريب و�لثقافية، 
�ملوؤمتر�ت،  وتنظيم  ترتيب  �للغوية،  �لرتجمة  خدمات  ترفيهية،  مر�فق  توفري  �لريا�سية،  �ملر�فق  توفري 
�ملوؤمتر�ت و�لندو�ت لالأغر��س �لتعليمية، ترتيب وتنظيم �مل�سابقات )�لتعليم �أو �لرتفيه(، �لرتتيب حلجز 
�لتذ�كر للعرو�س، و�لحد�ث �لرتفيهية و�لريا�سية �لأخرى، ترتيب �مل�سابقات، ن�سر �لكتاب و�ملر�جعة، حجز 
مقاعد للعرو�س و�لفعاليات �لريا�سية، �لأن�سطة �لريا�سية و�لثقافية، تنظيم �لأحد�ث �لريا�سية يف جمال 
و�لأعمال  و�لت�سويق  و�ل��رتوي��ج  ب��الإع��الن  �ملتعلق  �ل�سرت�تيجي  �لتخطيط  يف  تدريبية  دور�ت  �لقدم،  ك��رة 

�لتجارية.
�لو�قعة بالفئة: 41

و�سف �لعالمة: �لعالمة هي عبارة عن ر�سم على �سكل حرفني )SC( مكتوبتني باللغة �لجنليزية باللونني 
�لرمادي و �لأزرق.              

�ل�سرت�طات:  ل يوجد 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  267207  بتاريخ: 2017/01/26م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم : �للجنة �لعليا للم�ساريع و�لإرث
وعنو�نه: برج �لبدع، �لكورني�س، �لطابق 21 ، �س.ب. 62022، �لدوحة، دولة قطر.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�حلمالت  تطوير  �لرتويجي،  �لت�سويق  �لرتويجية،  �لرعاية  �لرتويجية،  و�خل��دم��ات  و�لت�سويق  �لع��الن 
�لريا�سية  باملر�فق  �لأع��م��ال  �إد�رة  )لالآخرين(،  �لريا�سية  للمو�قع  �لعمال  �إد�رة  لل�سركات،  �لرتويجية 
)ل��الآخ��ري��ن(، ت��روي��ج �ل�سلع و�خل��دم��ات ل��الآخ��ري��ن ع��ن ط��ري��ق �ل��رتت��ي��ب ملقدمي �ل��رع��اي��ة ل��دم��ج �سلعهم 
وخدماتهم مع �مل�سابقات �لريا�سية، ن�سر �لعالنات و�ملو�د �لرتويجية، خدمات �لتجزئة �ملتعلقة باملالب�س، 
خدمات �لتجزئة �ملتعلقة بالأحذية، خدمات �لتجزئة �ملتعلقة باملعد�ت �لريا�سية، خدمات �لتجزئة �ملتعلقة 
باملو�د �لريا�سية، تنظيم و�إد�رة بر�مج ولء �لعمالء، خدمات بحوث �لت�سويق، خدمات �إد�رة قاعدة �لبيانات، 
��ست�سار�ت  �ملوظفني،  توظيف  خدمات  �لتوظيف،  وكالت  �لأعمال،  ��ست�سار�ت  خدمات  �لح�ساء�ت،  جتميع 

�إد�رة �لأعمال و�لتنظيم.
�لو�قعة بالفئة: 35

باللغة  م��ك��ت��وب��ة   )Time is Right، Time is Now( ع��ب��ارة  ه��ي  �ل��ع��الم��ة  �ل��ع��الم��ة:  و���س��ف 
�لجنليزية.

�ل�سرت�طات:  ل يوجد 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  267208  بتاريخ: 2017/01/26م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم : �للجنة �لعليا للم�ساريع و�لإرث
وعنو�نه: برج �لبدع، �لكورني�س، �لطابق 21 ، �س.ب. 62022، �لدوحة، دولة قطر.

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 
�لحد�ث  تنظيم  �لريا�سية،  �مل�سابقات  تنظيم  �لت�سلية،  �لتدريبية،  �ل���دور�ت  تقدمي  �ل��ت��دري��ب،  �لتعليم، 
�لريا�سية، �ل�ست�سار�ت �لتعليمية، �خلدمات �ل�ست�سارية �ملتعلقة بالن�ساطات �لريا�سية و�لتدريب و�لثقافية، 
�ملوؤمتر�ت،  وتنظيم  ترتيب  �للغوية،  �لرتجمة  خدمات  ترفيهية،  مر�فق  توفري  �لريا�سية،  �ملر�فق  توفري 
�ملوؤمتر�ت و�لندو�ت لالأغر��س �لتعليمية، ترتيب وتنظيم �مل�سابقات )�لتعليم �أو �لرتفيه(، �لرتتيب حلجز 
�لتذ�كر للعرو�س، و�لحد�ث �لرتفيهية و�لريا�سية �لأخرى، ترتيب �مل�سابقات، ن�سر �لكتاب و�ملر�جعة، حجز 
مقاعد للعرو�س و�لفعاليات �لريا�سية، �لأن�سطة �لريا�سية و�لثقافية، تنظيم �لأحد�ث �لريا�سية يف جمال 
و�لأعمال  و�لت�سويق  و�ل��رتوي��ج  ب��الإع��الن  �ملتعلق  �ل�سرت�تيجي  �لتخطيط  يف  تدريبية  دور�ت  �لقدم،  ك��رة 

�لتجارية.
�لو�قعة بالفئة: 41

باللغة  م��ك��ت��وب��ة   )Time is Right، Time is Now( ع��ب��ارة  ه��ي  �ل��ع��الم��ة  �ل��ع��الم��ة:  و���س��ف 
�لجنليزية.

�ل�سرت�طات:  ل يوجد 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  254946  بتاريخ: 2016/06/08م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم : مركز دبي �لتجاري �لعاملي �س.ذ.م.م 
وعنو�نه: مركز دبي �لتجاري �لعاملي، بر دبي، �سارع �ل�سيخ ز�يد،

 �س.ب 9292، دبي، دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.  
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�ملطبوعات؛ مو�د  �أخ���رى؛  فئات  و�ردة يف  وغ��ري  �مل��و�د  ه��ذه  �مل�سنوعة من  و�ملنتجات  �ملقوى  و�ل���ورق  �ل��ورق 
جتليد �لكتب؛ �ل�سور �لفوتوغر�فية؛ �لقرطا�سية مو�د �لل�سق �مل�ستعملة  يف �لقرطا�سية �أو لغايات منزلية؛ 
�أو �لتلوين؛ �لآلت �لكاتبة و�للو�زم �ملكتبية )عد� �لأثاث(؛ مو�د �لتوجيه  ومو�د �لفنانني؛ فر��سي �لدهان 
�لطباعة؛  �أخ��رى(؛ حروف  �ل��و�ردة يف فئات  �لبال�ستيكية )غري  �لتغليف  �لأجهزة(؛ مو�د  و�لتدري�س )عد� 

�لكلي�سيهات )�لر��سمات(.
�لو�قعة بالفئة: 16

 world art( و�سف �لعالمة: �لعالمة مكونة من �سعار مكون من ثالثة كلمات مكتوبة باللغة �لإجنليزية
dubai( مكتوبة بطريقة مت�سابكة مع ثالثة كلمات مكتوبة باللغة �لعربية باللون �لرمادي �لفاحت وهي 
)فنون �لعامل دبي( من �خللف على �سكل ظالل.  كلمة )world( مكتوبة باللون �لزهري وتعني )�لعامل( ؛ 
وكلمة )art( مكتوبة باللون �لرمادي وتعني )فنون( ؛ وكلمة )dubai( مكتوبة باللون �لزهري وتعني 

)دبي(؛ كل منها مكتوبة باللغتني �لعربية و�لجنليزية.
�ل�سرت�طات:  ل يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  254947  بتاريخ: 2016/06/08م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم : مركز دبي �لتجاري �لعاملي �س.ذ.م.م 
وعنو�نه: مركز دبي �لتجاري �لعاملي، بر دبي، �سارع �ل�سيخ ز�يد، �س.ب 9292، دبي، دولة �لمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.  
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

خدمات �لدعاية و �لإعالن و�إد�رة وتوجيه �لأعمال وتفعيل �لن�ساط �ملكتبي.  وكذلك �خلدمات �لتي تقدمها 
�أو �لإعالن و �لإ�سهار بكل و�سائل �لإعالم فيما يتعلق بكافة  �إعالن متار�س �لت�سال باجلماهري  موؤ�س�سات 

�لب�سائع �أو �خلدمات.
�لو�قعة بالفئة: 35

 world art( و�سف �لعالمة: �لعالمة مكونة من �سعار مكون من ثالثة كلمات مكتوبة باللغة �لإجنليزية
dubai( مكتوبة بطريقة مت�سابكة مع ثالثة كلمات مكتوبة باللغة �لعربية باللون �لرمادي �لفاحت وهي 
)فنون �لعامل دبي( من �خللف على �سكل ظالل.  كلمة )world( مكتوبة باللون �لزهري وتعني )�لعامل( ؛ 
وكلمة )art( مكتوبة باللون �لرمادي وتعني )فنون( ؛ وكلمة )dubai( مكتوبة باللون �لزهري وتعني 

)دبي(؛ كل منها مكتوبة باللغتني �لعربية و�لجنليزية.
�ل�سرت�طات:  ل يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدمي وكيل �لت�سجيل/ دنتونز �ند كو 
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة حتت رقم:  254948  بتاريخ: 2016/06/08م
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /    /   20م

با�سم : مركز دبي �لتجاري �لعاملي �س.ذ.م.م 
وعنو�نه: مركز دبي �لتجاري �لعاملي، بر دبي، �سارع �ل�سيخ ز�يد، �س.ب 9292، دبي، دولة �لمار�ت �لعربية 

�ملتحدة.  
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات: 

�لتعليم و�لتهذيب، �لتدريب، �لرتفيه، �لأن�سطة �لريا�سية و�لثقافية.
�لو�قعة بالفئة: 41

 world art( و�سف �لعالمة: �لعالمة مكونة من �سعار مكون من ثالثة كلمات مكتوبة باللغة �لإجنليزية
dubai( مكتوبة بطريقة مت�سابكة مع ثالثة كلمات مكتوبة باللغة �لعربية باللون �لرمادي �لفاحت وهي 
)فنون �لعامل دبي( من �خللف على �سكل ظالل.  كلمة )world( مكتوبة باللون �لزهري وتعني )�لعامل( ؛ 
وكلمة )art( مكتوبة باللون �لرمادي وتعني )فنون( ؛ وكلمة )dubai( مكتوبة باللون �لزهري وتعني 

)دبي(؛ كل منها مكتوبة باللغتني �لعربية و�لجنليزية.
�ل�سرت�طات:  ل يوجد 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن. 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

�ملالك :  �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 100663   
باإ�سم : جون�س�ون �أند جون�س�ون 

�أن��د  جون�سون بالز� ،  نيو برنزويك ، نيو جري�سي ،   وعنو�نه : و�ن جون�سون 
08933 7001- �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

بتاريخ : 2010/01/4 و�مل�سجلة حتت �لرقم : 99082 
�سورة العالمة

و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 
�حلماية يف: 2017/10/02 وحتى تاريخ: 2027/10/02.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

EAT 33684

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

�ملالك :  �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 100664   
باإ�سم : جون�س�ون �أند جون�س�ون 

�أن��د  جون�سون بالز� ،  نيو برنزويك ، نيو جري�سي ،   وعنو�نه : و�ن جون�سون 
08933 7001- �لوليات �ملتحدة �لأمريكية. 

بتاريخ : 2010/7/29 و�مل�سجلة حتت �لرقم : 95972 
�سورة العالمة

و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 
�حلماية يف: 2017/10/02 وحتى تاريخ: 2027/10/02.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

EAT 33685

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

�ملالك :  �لتميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 100665   
باإ�سم : جون�س�ون �أند جون�س�ون 

�أن��د  جون�سون بالز� ،  نيو برنزويك ، نيو جري�سي ،   وعنو�نه : و�ن جون�سون 
08933 7001- �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

بتاريخ : 2010/1/4 و�مل�سجلة حتت �لرقم : 99081 
�سورة العالمة

و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 
�حلماية يف: 2017/10/02 وحتى تاريخ: 2027/10/02.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  12  يوليو 2017 العدد 12068

EAT 33686



األربعاء   12   يوليو    2017  م   -   العـدد  12068  
Wednesday  12   July   2017  -  Issue No   12068

15

عربي ودويل
م�سر وال�سعودیة توؤكدان ا�ستمرار التن�سيق ب�ساأن الأزمة مع قطر

�لر�سمي  �ملتحدث  زيد  �أبو  �أحمد  �مل�ست�سار  �لأزم��ة مع قطر.وقال  ب�ساأن  �لقاهرة 
بد�ية  يف  �أع���رب  �ل�سعودي  �خلارجية  وز�رة  وكيل  �ن  �مل�سرية  �خلارجية  با�سم 
�للقاء عن تعازيه يف �سحايا �لهجمات �لإرهابية �لأخرية يف �سيناء موؤكد� وقوف 

�ل�سعودية مع م�سر وت�سامنها �لكامل معها يف حربها �سد �لإرهاب .
من جانبه �أكد وزير �خلارجية �مل�سري على مو��سلة بالده حربها �سد �لإرهاب 

وبذل �أق�سى جهودها ملكافحة ظاهرة �لإرهاب و�لتطرف بكافة �سورها .
هذ�  �أن  �أك���د�  �جل��ان��ب��ني  �أن  �مل�سرية  �خل��ارج��ي��ة  با�سم  �لر�سمي  �مل��ت��ح��دث  وذك���ر 
�للقاء ياأتي يف �إطار ��ستمر�ر �لتن�سيق و�ملتابعة بني م�سر و�ل�سعودية و�لمار�ت 
ملخالفتها  نتيجة  ج��اءت  و�لتي  قطر  �سد  �ملتخذة  �لإج����ر�ء�ت  ب�ساأن  و�لبحرين 
�لدول  ���س��وؤون  يف  �مل�ستمرة  وتدخالتها  �ل���دويل  �ل��ق��ان��ون  مب��وج��ب  للتز�ماتها 

�لعربية ودعمها للتطرف و�لإرهاب.

•• القاهرة-وام: 

�ملجتمع  يتحمل  �أن  ���س��رورة  على  �مل�سري  �خل��ارج��ي��ة  وزي��ر  �سكري  �سامح  �سدد 
�لدويل م�سوؤوليته للت�سدي لظاهرة �لإرهاب �لتي باتت ت�سكل خطر� كبري� يهدد 

�ل�سلم و�لأمن على �مل�ستويني �لإقليمي و�لدويل.
جاء ذلك خالل لقاء وزير �خلارجية �مل�سري مع �ل�سفري عادل بن �سر�ج مرد�د 
وكيل وز�رة �خلارجية �ل�سعودية لل�سوؤون �ل�سيا�سية و�لإقت�سادية �أم�س �لأول على 
منظمة  خارجية  وزر�ء  ملجل�س  و�لأربعني  �لر�بعة  �ل��دورة  يف  م�ساركتهما  هام�س 
مت  حيث  �أب��ي��دج��ان  �لإي��ف��و�ري��ة  �لعا�سمة  يف  حاليا  �ملنعقدة  �لإ���س��الم��ي  �لتعاون 
�لبلدين و�لق�سايا �لإقليمية و�مللفات �لدولية ذ�ت  �لثنائية بني  بحث �لعالقات 
�لهتمام �مل�سرتك وعلى ر�أ�سها �أبرز خمرجات �لجتماع �لرباعي �لذي ��ست�سافته 

مو�سكو تدر�س اجراءات 
انتقامية يف نزاع مع اأمریكا 

•• مو�شكو-رويرتز:
 24 �أم�س على قناة تلفزيون رو�سيا  �لرو�سي �سريجي لفروف  قال وزير �خلارجية 
�حلكومية �إن مو�سكو غا�سبة لعدم تو�سل و��سنطن �إىل حل حتى �لآن لأزمة �لعقار 

�ملحجوز عليه و�لتابع للبعثة �لدبلوما�سية �لرو�سية يف �لوليات �ملتحدة.
للبعثة  �لتابع  �لعقار  �ملتحدة م�سكلة  �ل��ولي��ات  ت��رتك  �أن  �لعار  “من  وق��ال لف��روف 
بار�ك  �ل�سابق  �لأمريكي  �لرئي�س  �إد�رة  �أن  معلقة«.و�أ�ساف  �لرو�سية  �لدبلوما�سية 
عندما  باأق�سى قدر ممكن”  �لرو�سية-�لأمريكية  �لعالقات  “ت�سميم  �أوباما حاولت 
�أخذت هذه �خلطوة يف دي�سمرب كانون �لأول �ملا�سي.وذكر لفروف �أن مو�سكو تدر�س 

�أخذ �إجر�ء�ت �نتقامية م�سيفا �أنها لن تناق�س علنا خطو�تها �ملزمعة.

�لر�أي  �ستغري  م��ف��اج��اآت  �ستحمل 
�لدور  عن  و�لعاملي،  �لعربي  �لعام 
�لقطري يف دعم �لإرهاب، وتك�سف 
�لنظام  لهذ�  ب�سعة  �أخ��رى  �أوج��ًه��ا 

�ملتاآمر.
   وك����ان �مل��ت��ح��دث ب��ا���س��م �جلي�س 
�لليبي �أحمد �مل�سماري، قد ك�سف 
على  �ل�سيطرة  ��ستعادة  بعد  �ن��ه 
�لبوؤر  �ىل  �لتوجه  �سيتم  بنغازي 
�لقاعدة  ت��ن��ظ��ي��م  ي�����س��غ��ل��ه��ا  �ل���ت���ي 
�مل�سلمون  و�لإخ��������و�ن  �لإره����اب����ي 
�لليبي  �ل�������س���ع���ب  ت����ه����دد  و�ل����ت����ي 
بالختطاف و�لبتز�ز و�لغت�ساب 
وت���رت���ك���ب �أف���ظ���ع �جل����ر�ئ����م بحق 

�ل�سعب �لليبي.
�مل�����س��م��اري يف ت�سريحات  و�أك���د     

مبجل�س  �لإره���اب  مكافحة  جلنة 
�لأم����ن، ول��ذل��ك ل ب��د م��ن �إعد�د 
لأنه  �لأم����ن،  �أم����ام جمل�س  �مل��ل��ف 
للمطالب  ق��ط��ر  مت��ت��ث��ل  مل  �إذ� 
وم�سر،  �خلليج  ل��دول  �مل�سروعة 
�أن  ب���ع���د  ت��ت��ح�����س��ب،  �أن  ف��ع��ل��ي��ه��ا 
�ختارت �لطريق، لأن �لتن�سيق مت 
�سوت  �أدل���ة،  يحمل  متكامل  مللف 
�لأم�����ر برب�هني  وب����ات  و�����س����ورة، 
ولي�س �سبهات، حتى يتخذ جمل�س 

�لأمن �لقر�ر�ت �ملطلوبة.
   و�أو�سح حجازي �أن هذ� �مللف من 
�ملمكن طرح مالمح منه باجتماع 
يف و��سنطن، للجنة دولية ملكافحة 
وزير  �سيح�سرها  د�ع�����س،  �إره���اب 
�سكري،  �سامح  �مل�سري  �خلارجية 

�مل�سماري �إنها �دعاء�ت من جماعة 
�لإخ������و�ن �لإره���اب���ي���ة �ل��ت��ي تروج 
�ل�سائعات؛ من �أجل �لو�سول �إىل 

مبتغاها يف �سرب م�سر.
   و�أك����د �مل�����س��م��اري، يف ح����و�ر مع 
�����س����دى �ل���ب���ل���د �مل�������س���ري���ة، ع���دم 
وج��ود جندي م�سري و�ح��د على 
�ل��ل��ي��ب��ي��ة، ول خ���رب�ء  �لأر�������س�����ي 
مو�سحا  ف���رد،  �أي  ول  ع�سكريني 
�مل�سرية  �جل���وي���ة  �ل�����س��رب��ات  �أن 
ع��ل��ى م��ع��اق��ل �لره������اب يف درن����ة، 
�لقيادة  م��ن  مبا�سر  بطلب  كانت 
�لعامة وبالتعاون مع �سالح �جلو 
�لعمليات  على  رد�  وكانت  �لليبي، 

�لإرهابية فقط.
دبلوما�سية  م�����س��ادر  وك�����س��ف��ت     

 90 ��ستعادة  �أن��ه متت  تلفزيونية 
�لليبية لفتا  باملائة من �لأر��سي 
كثافة  ت�����س��غ��ل��ه  ت��ب��ق��ى  م���ا  �ن  �ىل 
�سكانية، مو�سًحا �أن لديهم �خلطة 
�ملنا�سبة لتحريرها و�لتخل�س من 

بقايا �جلماعات �لإرهابية.
   وج���دد �مل�����س��م��اري �ل��ت��اأك��ي��د على 
د�عما  �سيكون  �لليبي  �جلي�س  �أن 
ل��ل��ج��ي�����س �مل�������س���ري م�������س���ري� �ىل 
�أحالم  حتطيم  م��ن  ليبيا،  متكن 
م��ن ك��ان��و� ي��ن��وون �إن�����س��اء �جلي�س 
�مل�����س��ري �حل���ر، وم��ه��اج��م��ة م�سر 

من �لظهر.
   ورد� ع��ل��ى م��ز�ع��م ح���ول وجود 
ق�����و�ت م�����س��ري��ة ع��ل��ى �لأر������س����ي 
�ل���ل���ي���ب���ي���ة، ق������ال �ل���ع���ق���ي���د �أح���م���د 

ظبي و�ملنامة.
�مل�سرية،  �مل�����س��ادر  و�أو����س���ح���ت     
�ل��وث��ائ��ق، هناك  �أن���ه بجانب ه��ذه 
ت�����س��ج��ي��الت ل���ل���ق���اء�ت ل�����ت��م��ي��م يف 
�إ�سر�ئيليني  م�سوؤولني  فرن�سا مع 
للتد�ول  �ستكون  �إقامته،  مقر  يف 
حتري�سية  وم��ك��امل��ات  �لإع���الم���ي، 
من م�سوؤولني قطريني، ومكاملات 
ُت���ث���ب���ت حت����وي����الت �إىل  وت���ق���اري���ر 
عنا�سر �إرهابية يف تركيا وتون�س.

   ويف ه��ذ� �ل�����س��دد، ق��ال م�ساعد 
�لأ�سبق،  �مل�سري  �خلارجية  وزي��ر 
هذ�  �إن  ح��ج��ازي،  حممد  �ل�سفري 
ق��ط��ر يف  �إد�ن����ة  ل��وث��ائ��ق  �لتجميع 
دع����م �لإره��������اب، ���س��ي��و���س��ع يف يد 
م��ن�����س��ب رئي�س  ���س��اح��ب��ة  م�����س��ر، 

م�سرية، �أن �لقاهرة جتمع وثائق 
ولقاء�ت  وم��ك��امل��ات  وت�����س��ج��ي��الت 
�لقطري  �لنظام  تدين  م�����س��ورة، 
ورجاله وقياد�ته، يف دعم �لإرهاب 
و�لبحرين،  و�ل�سعودية  م�سر  يف 
�����ا �ل���ع���م���ل ع���ل���ى زع���زع���ة  و�أي�����������سً
�ل����س���ت���ق���ر�ر يف دول������ة �لإم��������ار�ت 

�لعربية �ملتحدة.
   و�أ����س���ارت ه���ذه �مل�����س��ادر �إىل �أن 
تورًطا  حت��م��ل  �لت�سجيالت  ه���ذه 
ا يف دعم عنا�سر �أمتو� عمليات  فجًّ
�إرهابية يف �ل�سعودية، م�سرًي� �إىل 
 80 �ل����  بت�سجيالت  ع���رف  م��ا  �أن 
جتميع  ظ��ل  يف  ت�ساعفت  ���س��اع��ة، 
ه�����ذه �ل���وث���ائ���ق يف ي����د �لأج����ه����زة 
�مل�سرية، من جانب �لريا�س و�أبو 

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

�لتون�سية  �حل��ك��وم��ة  رئي�س  �أك���د 
ي��و���س��ف �ل�����س��اه��د ب��و����س��ن��ط��ن، �أن 
�ل��ت��ون�����س��ي��ة يف جمال  �ل��ت��ج��رب��ة 
و�لف�ساد،  �لإره����������اب  م��ك��اف��ح��ة 
قبل  م��ن  �لتقدير  بكامل  حتظى 

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
ت�سريح  يف  �ل���������س����اه����د،  وق��������ال 
�إع�����الم�����ي، ع���ل���ى ه���ام�������س زي�����ارة 
يوؤديها  �ل��ت��ي  و�ل�����س��د�ق��ة  �لعمل 
 12 �إىل   10 م��ن  و��سنطن  �إىل 

يوليو �جلاري،
 “�إن تون�س يف مقدمة �لدول �لتي 
حتارب �لإره��اب، فهي م�ستهدفه 

لأنها دمیقر�طية نا�سئة«.
وعرّب يو�سف �ل�ساهد، عن �لتز�م 
ت��ون�����س مب��و����س��ل��ة �حل�����رب �سد 

�لإرهاب،
�خلطوط  يف  تون�س  �إن   : قائال   
�ملعلنة �سد  �لأم��ام��ي��ة يف �حل��رب 

�لإرهاب و�لتطرف .

�لع�سكرية  �مل�ساعد�ت  خف�س  �أن 
�ملوجهة  �لأمريكية  و�لقت�سادية 

لتون�س،
بر�سالة  ي��ب��ع��ث  �أن  ����س���اأن���ه  م���ن   
�لإرهابية  �لتنظيمات  �ىل  �سلبية 
�لقوت  ب����ق����در�ت  ي��ت��ع��ل��ق  م����ا  يف 
�لتون�سية  و�لع�سكرية  �لأم��ن��ي��ة 

وجاهزيتها.
   وقال رئي�س �حلكومة �لتون�سية، 
�إن �جل��ان��ب �لأم��ري��ك��ي ع���رّب عن 
�لتي  �لر�سمية  باملبادرة  �هتمامه 
�لت�سوية  طرحتها تون�س لتفعيل 
كما  ليبيا  يف  �ل�ساملة  �ل�سيا�سية 
هذ�  يف  بالو�سع  �هتمامه  �أب���دى 

�لبلد ككل.
�ل�����س��اه��د، يف ت�سريحات  و�أك���د     
حليف  ت���ون�������س  �أن  �إع����الم����ي����ة 
�سروري و��سرت�تيجي لإيجاد �أي 
حل يف ليبيا لأنها متلك عالقات 
دول  ك��ل  م��ع  طيبة  ديبلوما�سية 

�لعامل.
�إىل  �ل�������س���اه���د  زي�������ارة     وت����اأت����ي 

منذ  �لأوىل  تعد  �لتي  و��سنطن، 
�حلكومة،  رئا�سة  من�سب  توليه 
�إد�رة  �أق���رت فيه  يف �ل��وق��ت �ل��ذي 
�لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب، 
�لع�سكرية  �مل�������س���اع���د�ت  خ��ف�����س 
لتون�س  �ملخ�س�سة  و�لقت�سادية 

�سمن ميز�نية �سنة 2018.
وقد جدد نائب �لرئي�س �لمريكي 

مايك بين�س، 
للتجربة  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  دع��م 
�أن���ه���ا مثال  �ل��ت��ون�����س��ي��ة، م��ع��ت��رب� 

جناح يف �ملنطقة.
لق����ائه  خ����الل  بين�س  و�أك����د     
يو�س�����ف  �حل��ك�����������������وم��ة  رئ���ي�������س 
�لتي  �جلهود  �أهم������ية  �ل�س����اهد، 
�حل�������رب  يف  ت������ون�س  بها  ت��ق��وم 
ومق����اومة  �لره���������������������������اب  ع���ل���ى 
بر�مج  م��ث��م�����������������ن��ا  �ل��ت��ط��������������رف، 
�ل���تي  �ل��ه��ي��ك��ل��ي��ة  �لإ�����س����الح����ات 
�ملج�����ال  يف  �حل��ك��وم��ة  �أط��ل��ق��ت��ه��ا 
تركيز  يف  و�مل�سي  �لقت�س������ادي 

�ملوؤ�س�سات �لدمیقر�طية.

و�سّدد يو�سف �ل�ساهد، خالل لقاء 
�لأمريكي  �ل��دف��اع  ب��وزي��ر  جمعه 
وز�رة  مب��ق��ر  م��ات��ي�����س  ج��امی�����س 
“�لبنتاغون”،  �لأمريكية  �لدفاع 
ع��ل��ى �ن���خ���ر�ط ت��ون�����س �ل��ك��ل��ي يف 
ه���ذه �حل����رب، ب��اع��ت��ب��اره��ا تتمتع 
ب�����س��ف��ة �ل��ع�����س��و �لأ���س��ا���س��ي غري 
�سمال  حلف  منظمة  يف  �حلليف 

�لأطل�سي “�لناتو«.
�لأج���ه���زة  “�إّن  �ل�����س��اه��د  وق�����ال 
�لتون�سية،  و�لع�سكرية  �لأم��ن��ي��ة 
ت��وف��ق��ت يف حت��ق��ي��ق جناحات  ق��د 
م���ل���ح���وظ���ة �����س����د �مل���ج���م���وع���ات 
بف�سل  ���س��ي��م��ا  ل  �لإره�����اب�����ي�����ة، 
�ملجال”،  �لدويل يف هذ�  �لتعاون 
معربا عن ��ستعد�د تون�س للعمل 
على مزيد تطوير �لتعاون �لأمني 
�ملتحدة  �لوليات  مع  و�لع�سكري 
خدمة  وت���ك���ث���ي���ف���ه،  �لأم���ري���ك���ي���ة 
للبلدين،  �مل�����س��رتك��ة  للم�سلحة 
لج��ت��ث��اث �ل��ت��ط��رف م��ن جذوره، 
و�إر�ساء �ل�سلم و�لأمن يف �ملنطقة 

ب�سفتها  و�ن��خ��ر�ط��ه��ا  �لإره������اب، 
على  �ل��ق�����س��اء  يف  ف��اع��ال،  �سريكا 

تنظيم د�ع�س �لإرهابي.
   من جهة �أخرى، �عترب �ل�ساهد 

�لال  تون�س  بالتز�م  ترحيبه  عن 
م�����س��روط ب��خ��و���س �حل����رب �سد 

ويف خمتلف مناطق �لعامل.
   وقد عرّب وزير �لدفاع �لأمريكي، 

•• القاهرة-رويرتز:

�إن �لرئي�س عبد �لفتاح �ل�سي�سي �أكد جمدد�  قالت �لرئا�سة �مل�سرية �أم�س 
�لتز�م م�سر �لكامل بالعمل على ك�سف مالب�سات مقتل �لطالب �لإيطايل 

جوليو ريجيني يف �لقاهرة �لعام �ملا�سي وتقدمي قتلته �إىل �لعد�لة.
�لتعهد  هذ�  �أن  بيان  يف  و�أ�سافت 
�ل�سي�سي  �ج���ت���م���اع  خ�����الل  ج�����اء 
ب��وف��د م��ن �ل��ربمل��ان �لإي��ط��ايل يف 

�لقاهرة. 
لتوري  نيكول  �ل��وف��د  وي��رت�أ���س 
مبجل�س  �ل����دف����اع  جل��ن��ة  رئ��ي�����س 
ع�سويته  يف  وي�������س���م  �ل�������س���ي���وخ 
نائب  ج���ا����س���ب���اري  م��اوري��ت�����س��ي��و 

رئي�س جمل�س �ل�سيوخ.
وك���ان���ت �آخ�����ر م����رة ���س��اه��د فيها 
�أ�سدقاء ريجيني �سديقهم، �لذي 
كان يجري بحثا للدر��سات �لعليا 

حول �لنقابات �لعمالية يف م�سر، يوم 25 يناير كانون �لثاين �لعام �ملا�سي. 
وُعر على جثته وعليها �آثار تعذيب على جانب طريق �سريع على م�سارف 

�لقاهرة يوم �لثالث من فرب�ير �سباط 2016.
على  �ملا�سي  �ل��ع��ام  و�أق��دم��ت  �لتحقيقات  وت��رية  ب��طء  م��ن  �إيطاليا  و�سكت 

�سحب �سفريها من �لقاهرة.
وقالت �لرئا�سة �مل�سرية يف بيانها 
�إن لقاء �ل�سي�سي بالوفد �لإيطايل 
��ستعر�س جممل تطور�ت ق�سية 
�ل�سيد  “�أكد  ري��ج��ي��ن��ي.و�أ���س��اف��ت 
�لتعاون  مو��سلة  �أهمية  �لرئي�س 
ب����ني جهات  و�مل�������س���ت���م���ر  �ل���وث���ي���ق 
�لتحقيق يف �لبلدين، منوها يف هذ� 
�لكامل  م�سر  �ل��ت��ز�م  �إىل  �لإط���ار 
بالعمل على ك�سف مالب�سات هذه 
�لو�قعة و��ستجالء حقيقتها �سعيا 
للتو�سل �إىل مرتكبيها وتقدمیهم 

للعد�لة«.

•• القد�ص املحتلة-اأ ف ب:

رجل  �نتخابه  عرب  جمازفة  على  �إ�سر�ئيل  يف  �ملعار�س  �لعمل  ح��زب  �ق��دم 
�آمال يف  �آيف غاباي �لذي �ن�سم موؤخر� للحزب، زعيما له  �لعمال �ل�سابق 
مقاربة جديدة ت�سمح للحزب بالإطاحة برئي�س �لوزر�ء بنيامني نتانياهو.

بعد  ��سهر فقط  قبل  �لعمل  ح��زب  �ىل  �ن�سم  �سابق  �أع��م��ال  رج��ل  وغ��اب��اي 
�ن�سحابه من حزب كولنو “كلنا” من میني �لو�سط.

وي�سكل  ��سر�ئيل  يف  �لت�سالت  �سركات  �أك��رب  لح��دى  رئي�سا  غاباي  وك��ان 
�لذي لطاملا كان  �لعمل  �لنمطية لزعيم حزب  �ل�سورة  منوذجا بعيد� عن 
�سعبيته  تر�جعا كبري� يف  �لأخ��رية  �لآون��ة  �سهد يف  لكن  ��سر�ئيل  مهما يف 

وتاأثريه.
ون�ساأ غاباي يف عائلة من �لطبقة �لعاملة يف �لقد�س هاجرت من �ملغرب، 

ولديه �سمعة بانه رجل ع�سامي.
ومل ي�سغل غاباي من قبل من�سب نائب يف �لربملان �لكني�ست، و�ن�سم �ىل 
حزب �لعمل يف دي�سمرب �ملا�سي قبل �ن ي�سبح زعيما للحزب. وقارن �لبع�س 
�میانويل  �ل�ساب  �لفرن�سي  �لرئي�س  جنم  �سعود  مع  ب�سرعة  جنمه  �سعود 

ماكرون.

وكتب على �سفحته يف في�سبوك �نه يج�سد �لمل و�لتغيري، و�سيبذل جهود� 
من �جل �إعادة �حلياة �ىل حزب �لعمل.

و�ساهم تر�جع �سعبية حزب �لعمل يف تنامي دور �حز�ب و�سطية مثل “ي�س 
عتيد” )يوجد م�ستقبل(، وحزب “كولنو” كلنا.

وقام غاباي �سباح �لثالثاء غد�ة فوزه بزعامة �حلزب بجولة على در�جته 
�ل��ه��و�ئ��ي��ة يف ح��ي��ه يف م��دي��ن��ة تل 

�بيب.
بيته  �م������ام  ل��ل�����س��ح��اف��ي��ني  وق������ال 
ه����ذ� ���س��ب��اح �م����ل ج���دي���د م�سري� 
بال�سروع  تتمثل  �لن  مهمتنا  �ن 
يف �ل��رح��ل��ة �ل��ت��ي ���س��ت��ح��ق��ق �آم���ال 

�ملو�طنني �لإ�سر�ئيليني.
للفوز  �سعبة  غ��اب��اي  مهمة  تبدو 
با�سو�ت �لناخبني يف وقت تر�جع 
فيه نفوذ حزب �لعمل كثري� خالل 
�ل�سنو�ت �ل25 �لخرية، وتعاقب 

ع�سرة �أ�سخا�س على قيادته.

بالوثائق والت�سجيالت:

اجلي�س الليبي یعلن عن توجيه مفاجاأة مدویة لقطر
•• الفجر - ليبيا - خا�ص

با�سم  �ل���ر����س���م���ي  �مل���ت���ح���دث  �أك������د 
�لعقيد  �لليبي،  �لوطني  �جلي�س 
�أحمد �مل�سماري، باأن قيادة �جلي�س 
�لقاهرة وثائق من  �سّلمت  �لليبي 
ت�سجيالت جديدة، عبارة  �سمنها 
عن مكاملات هاتفية، و�سور ومو�د 
�لنظام  ت����ورط  ت��ك�����س��ف  ف��ي��ل��م��ي��ة، 
�ل����ق����ط����ري يف دع������م �جل���م���اع���ات 

�لإرهابية.
�أن هذه  �إىل  �مل�����س��م��اري  و�أ����س���ار     
�ل��ت��ي ُجمعت م��ن خالل  �ل��وث��ائ��ق 
م�سادر �جلي�س �لليبي، مل ُيك�سف 
عنها من قبل، وتركت لتقدم �إىل 
جتهيز  يف  ب��دوره��ا  لتقوم  م�سر؛ 
قطر،  �إره���اب  يف�سح  ك��ام��ل  ملف 
�لنظام  ق����ي����اد�ت  ت�����ورط  وي��ث��ب��ت 
هناك، وكي ت�سع م�سر �مللف �أمام 
جمل�س �لأم��ن، كونها ع�سو بهذ� 
مكافحة  جلنة  وت��رت�أ���س  �ملجل�س، 

�لإرهاب فيه.
ه���ذه  �إن  �مل���������س����م����اري،  وق��������ال     
وثائق  �إىل  �سُت�سم  �لت�سجيالت 
�ملجابهة  �ل����دول  �أع��دت��ه��ا  �أخ����رى 

لإرهاب قطر.
   ولفت �إىل �أن �لت�سجيالت �لتي 
ُقدمت للقاهرة لي�ست من�سبة على 
�لدور �لقطري يف دعم �جلماعات 
�لإره����اب����ي����ة يف ل��ي��ب��ي��ا ف���ق���ط، بل 
ه����ن����اك ت��������ورط ل���ق���ط���ر يف دع���م 
جماعات �إرهابية يف تون�س وم�سر 
و�ل�سعودية، و�أن هذه �لت�سجيالت 

�لذي �سيقدم جزًء� من هذه �لأدلة 
و�لرب�هني يف �لجتماع.

    و�أ�سار حجازي، �إىل �أن �لوثائق 
موقًفا  ���س��ت��و�ج��ه  ق��ط��ر  �إن  ت��ق��ول 
ي��ك�����س��ف م���������س����ارف و�أف�������������ر�ًد� يف 
�لدوحة، يتعاملون مع �لتنظيمات 
�لإرهابية، و�سيتعر�سون لعقوبات 
حتركات  وم��ن��ع  �أر����س���دة،  جتميد 
فامل�سهد  �لوثائق،  �إعالن هذه  مع 
�حلايل �سار و��سًحا �أنه ل تر�جع، 
�ل�ستجابة  ع��ل��ي��ه��ا  ق���ط���ر  و�أن 
تعديل  وه��و  �ملقبولة،  �ل�سحيحة 
�أنها  ت��ع��ي  �أن  وع��ل��ي��ه��ا  �سيا�ستها، 
فر�سة  ت�����س��ي��ع  �لأ����س���ل���وب  ب���ه���ذ� 
تاريخية، يف حالة ��ستمر�ر تاأجيج 
�لتنظيمات  ب���دع���م  �ل����ن����ز�ع����ات، 
�لإره���اب���ي���ة، و�ل������دول �لأرب������ع لن 

تقبل �أمًر� و�سًطا.
    وتابع: من �ل�سروري �أن تفهم 
بها  تقوم  �لتي  �ملمار�سة،  �أن  قطر 
قبل  �أو  وت��رك��ي��ا،  لإي����ر�ن  كوكيلة 
�ل�سابقة  �لأمريكية  �لإد�رة  ذل��ك 
�لأمريكية  �لإد�رة  لأن  �ن��ت��ه��ت، 
مو�جهة  ع��ل��ى  ع���ازم���ة  �حل���ال���ي���ة 

�لإرهاب.
   وقال �إن حماولة �ملو�ءمة حتت 
من  �لقت�سادية  �مل�سالح  �سغط 
تتنافى  �لأوروب��ي��ة،  �ل���دول  جانب 
�لإره����اب،  م��و�ج��ه��ة  �سمولية  م��ع 
�لدولية،  �للتز�مات  مع  وتتنافى 
وفًقا ملجل�س �لأمن، �إًذ� على �لعامل 
�أل يقاي�س م�ساحله �لقت�سادية 

بال�سلم و�لأمن �لدوليني.

يو�سف ال�ساهد من وا�سنطن:

خف�س امل�ساعدات الع�سكریة الأمریكية لتون�س
قد یبعث بر�سالة �سلبية اإىل التنظيمات الإرهابية

حزب العمل یاأمل الإطاحة بنتانياهو ال�سي�سي یتعهد بتقدمي قتلة ریجيني للعدالة 

�ل�ساهد ووزير �لدفاع �لمريكي
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       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

               يف  الدعوى 2017/91  احوال نف�س غري م�سلمني
�ىل �ملدعي عليه / 1- جاكوي�س جريهارد�س بريتوريو�س  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/ �يد� رو�ساى بريتوريا�س  قد �أقام عليك �لدعوى 
وكافة  �لن��ف��اق  وع��دم  و�لهجر  لل�سرر  بالطالق  �ملطالبة  ومو�سوعها 
�حلقوق �ملقررة �سرعا وقانونا لها ولالبناء و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
ي��وم  �لح��د �ملو�فق  2017/7/23   �ل�ساعة  �ملحاماة. وح��ددت لها جل�سة 
میثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   )3( رق��م  بالقاعة  ���س   9.30
للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/1037  جتاري  جزئي 

�ىل �ملحكوم عليهما/1- ريلو �خلليج ���س.ذ.م.م 2- نيل ليمان بر�ي�س جمهويل حمل 
�لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2017/5/7  يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاله ل�سالح/�سركة و�ي ��س �ل �ل �لدولية - موؤ�س�سة فردية ملالكها/يحي 
بالت�سامن  ي��وؤدي��ا  ب��اأن  عليهما  �ملدعى  ب��ال��ز�م  �جلن�سية  ل��وت��اه/�م��ار�ت��ي  �حمد  �سعيد 
و�لزمتهما  دره��م(  وخم�سني  وثمامنائة  �لف  وع�سرين  و�ثنني  )مائة  مبلغ  للمدعية 
بامل�سروفات ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة �حل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم 

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1131  ا�ستئناف جتاري    

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- �سركة �بر�ج �خلليج للتجارة �لعامة ذ.م.م 2- مهنا 
بنك   / �مل�ستاأنف  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهويل  �ر�سيد  �ب��و  حممود  فريد 
قد  علي   �آل  �لناخي  غريب  خمي�س  ومیثله:عبد�هلل  ���س.م.ع  �لتجاري  دب��ي 
كلي  جت��اري   2016/1946 رق��م  بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��ستاأنف 
�مل��و�ف��ق 2017/8/7  ب���ت���اري���خ:201/6/11  وح���ددت لها جل�سه ي��وم �لث��ن��ني  
�ل�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�و من میثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/699  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- �سريي بانوىل 2- �ديلي عمارى مفوم 3- �ساه �حلميد نال حممد �سيد 4- 
�دي�س عامل جينا جيبريمي �لدين جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ عالديه بيغم ب�سفتها 
من �لورثة وو�لدة �ملتويف مري ن�سار علي ومیثله:مع�سومة ح�سن نا�سر �ل�سايغ قد �أقام عليك 
�لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن و�لتكافل فيما بينهم ب�سد�د مبلغ 
وقدره )150.000( درهم ل�سالح �ملدعني و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �سريورة �حلكم 
نهائيا وحتى �ل�سد�د �لتام.  وحددت لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق  2017/7/16   �ل�ساعة 8.30 �س 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  �أو من میثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذ�   Ch 2.E.21 بالقاعة 
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك 

فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/698  مدين جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1- مريز� �سارور �قبال جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ كلثم بي 
�لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �لكرمي عبد�لغني  �ملتويف/ف�سل  ورث��ة  زوج��ة ومن  ب�سفتها   - بي 
�سبيل  على  دره��م   )200.000( وق���دره  مببلغ  عليهم  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها 
�لتعوي�س عن �ل�سر�ر �ملادية و�ملعنوية و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة %9 
�سنويا من تاريخ �سريورة �حلكم نهائيا وحتى �ل�سد�د �لتام.  وحددت لها جل�سة يوم �لثنني 
�ملو�فق  2017/7/31   �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 2.D.17 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
�و م�ستند�ت للمحكمة قبل  �أو من میثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/68  تظلم مدين

�ىل �ملتظلم �سده / 1-يامن جمال حاف�س جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملتظلم / 
ح�سام حممد م�سعود �لدرهوبي قد �أقام عليكم �لتظلم �ملذكور �عاله ومو�سوعه 
�م��ر على عري�سة مدين  رق��م 234/2017  �ل��دع��وى  �ل�سادر يف  �ل��ق��ر�ر  تظلم من 
و�لر�سوم و�مل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/7/18   �ل�ساعة 
میثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�    Ch 1.B.6  : بالقاعة  �س   11.00
قبل �جلل�سة  للمحكمة  �و م�ستند�ت  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة �أيام على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/526  تظلم مدين

�ىل �ملتظلم �سده / 1-�سمان للمقاولت ���س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملتظلم /�س �س لوتاه للخر�سانة �جلاهزة �س.ذ.م.م ومیثله:عبد�هلل خمي�س غريب 
�لناخي �آل علي قد �أقام عليكم �لتظلم �ملذكور �عاله ومو�سوعه تظلم من �لقر�ر 
و�مل�ساريف.  و�لر�سوم  �لدعوى رقم 131/2017 حجز حتفظي جتاري  �ل�سادر يف 
وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/7/19   �ل�ساعة 08.30 �س بالقاعة 
: Ch 1.B.6  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من میثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ، ويف 

حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
        يف الدعوى رقم 2015/539 تنفيذ عقاري

�ىل �ملنفذ �سده/1- كامل خان �ن�سار علي خان ب�سفتهال�سخ�سية وب�سفته �ملالك و�ملمثل �لفعلي للمدعي 
عليها �لثانية:�سركة �سنديكيت بروبرتي�س هولدينجر ذ.م 2- �سركة �سنديكيت بروبرتي�س هولدينجز ذ.م.م 
)�سندكيت لإد�رة �ملن�ساآت ذ.م.م( 3- �سركة ونتورث ديفلومبنت ذ.م.م 4- كامل خان �ن�سار علي خان  جمهويل 

حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ماهر �أبو �سالح ومیثله:�سعيد مبارك عبيد �حمد �لزحمي.
وق��دره )4060781.61(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب�سد�د  �خطاركم  ب��ت��اري��خ:2017/6/5  �لبتد�ئية  دبي  ق��ررت حمكمة 
رقم   - �خلام�سة  �ملنطقة:�لرب�ساء جنوب   - عقارية  وح��د�ت  بيع  و�ل  �لتبليغ  تاريخ  �سهر من  دره��م خالل 
/4/327/3/122/101/1  -  S1-230(:لوحد�ت� �رق��ام   -  MAGNOLIA:ملبنى� ��سم   - �لر�����س:625 
S2( و�لوحدة رقم:104 - ��سم �ملبنى:Celestica - رقم �لر�س:625 - �ملنطقة �لرب�ساء جنوب �خلام�سة 

و�لعائدة لكم بطريق �ملز�يدة وفقا ملقت�سيات ن�س �ملادة 295 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/1571 تنفيذ جتاري
�لقامة  ���س��رور علي  جمهول حم��ل  �حمد عو�س  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/�لبنك �لتجاري �لدويل �س.م.ع ومیثله:عبد�هلل 
حممد ر�سول علي �لهرمودي قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
دره��م �ىل  وق��دره )678087.53(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3769  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-ق�سر �ل�سرق ملو�د �لبناء �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /كري�ستوفر مر دورينجو  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
وتذكرة عوده مببلغ وقدره)1400  دره��م(  وق��دره��ا)37832  مب�ستحقات عمالية 
  AE172214065MB:رقم �ل�سكوى  يف  و�مل�����س��اري��ف  و�ل��ر���س��وم  دره���م( 
وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����س��ة ي����وم �ل���ث���الث���اء �مل�������و�ف�������ق:2017/8/1 �ل�����س��اع��ة 8.30 �س 
�أو من میثلك قانونيا وعليك  بالقاعة:ch1.A.5 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام 

على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/953  عمايل  جزئي 

���س.ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة  �ىل �ملحكوم عليه/1- �ساه حممود للتجارة �لعامة 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2017/5/31  يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله ل�سالح/حممد با�سط لبا�س خان بالز�م �ملدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ 
)10699.33( درهم وتذكرة �لعودة �ىل موطنه �و قيمتها نقد� ما مل يكن وقت �لتنفيذ 
قد �لتحق بخدمة �ساحب عمل �خر و�لزمتها باملنا�سب من �مل�سروفات و�عفت �ملدعي 
قابال  . حكما مبثابة �حل�سوري  ذلك من طلبات  عد�  ما  ورف�ست  فيها  ن�سيبه  من 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم 

�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3820  عمايل جزئي

�لثقيلة  ب��ال�����س��اح��ن��ات  �ل��ع��ام��ة  م����و�د  ل��ن��ق��ل  م�ستقبل  1-م��دي��ن��ة   / ع��ل��ي��ه  �مل���دع���ي  �ىل 
��������س.ذ.م.م جم��ه��ول حم���ل �لق���ام���ة مب���ا �ن �مل���دع���ي /حم��م��د ف��ي�����س��ل حم��م��د ريا�س 
ك���ال���ي���ار  ق���د �أق������ام ع��ل��ي��ك �ل����دع����وى وم��و���س��وع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات عمالية 
وقدرها)35.884.6 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم 
�ل�سكوى:MB171141101AE  وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق:2017/8/1 
�ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من میثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام 

على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5127  عمايل جزئي
����س.ذ.م.م  و�لتنظيف  �لفنية  للخدمات  ع��ب��د�هلل  عمار  1-�ب���و   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
جم���ه���ول حم���ل �لق����ام����ة مب���ا �ن �مل���دع���ي /حم���م���د خ�����ادم ج����ان ع���زي���ز �هلل  قد 
�أق������ام ع��ل��ي��ك �ل����دع����وى وم��و���س��وع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وقدرها 
رقم  و�مل�ساريف  و�ل��ر���س��وم  دره���م(   2000( ع��ودة مببلغ  وت��ذك��رة  دره���م(   14.137(
�ملو�فق  �لح���د  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت    MB173860123AE:ل�سكوى�
فاأنت مكلف باحل�سور  لذ�   ch1.A.2:بالقاعة �ل�ساعة 08.30 �س   2017/7/23
�أو من میثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4086  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-جبال �لطل�س للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /�حمد عبد�لوهاب ر�غب ها�سم  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا)31065 دره��م( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB172427890AE  وحددت لها 
 ch1.A.2:مل��و�ف��ق:2017/7/27 �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة� جل�سة يوم �خلمي�س 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  میثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �لأق��ل،  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2523  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-طابا للمقاولت ذ.م.م - فرع دبي جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /فارركي جيورج كوتار�تيليار�مبيل  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا)63800 دره��م( وتذكرة عوده مببلغ )1000 
  MB168670940AE/2017:ل�سكوى� رق��م  و�مل�ساريف  و�ل��ر���س��وم  دره���م( 
وح������ددت ل��ه��ا ج��ل�����س��ة ي����وم �ل���ث���الث���اء �مل��������و�ف��������ق:2017/8/1 �ل�����س��اع��ة 8.30 �س 
وعليك  قانونيا  میثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على 

�لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4088  عمايل جزئي

�ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  زيتون  زي��ت  ومقهى  1-مطعم   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  ك��روز   دي��ال  توتور  /لو�سيا  �ملدعي 
درهم(   2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)15050  عمالية  مب�ستحقات 
و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB172176579AE  وحددت لها جل�سة 
يوم �لثالثاء �ملو�فق:2017/7/18 �ل�ساعة 8.30 �س مبكتب �لقا�سي لذ� فاأنت مكلف 
باحل�سور �أو من میثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 
للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون 

مبثابة ح�سوري . و�مرت �ملحكمة بتق�سري �ملدة
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3508  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�لبل�سم ملقاولت �لبناء ���س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مب��ا �ن �مل��دع��ي /���س��ي��د ع��ب��د �ل��ف��ت��اح ج��ن��ي��دي ع��ب��د �ل��ر���س��ول  ق��د �أق����ام عليك 
درهم(   31883( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى 
رقم  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم(  وتذكرة عودة مببلغ )2000 
�ل�سكوى:mb171496542ae/2017  وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�س 
�ملو�فق 2017/7/27 �ل�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  میثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/6539  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�سمان للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
�ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  مياه   خليل  حممد  �لرحمن  /عطاء 
درهم(   1000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   16596( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB175045968Ae/2017  وحددت لها 
جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 2017/7/17 �ل�ساعة 15.00 م�ساء� بالقاعة:ch1.A.2 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من میثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3071  عمايل جزئي

�لثقيلة و�خلفيفة  بال�ساحنات  �لعامة  �مل��و�د  لنقل  1-�زه��ر   / �ملدعي عليه  �ىل 
�������س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل �لق���ام���ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /���س��ف��ي��ق �ن����ور عبد�ملجيد  
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د 
و�مل�ساريف رقم  و�لر�سوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000   28367(
�خلمي�س  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB171575694AE:ل�سكوى�
�ملو�فق 2017/7/13 �ل�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  میثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2805  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-نور �ل�سعد لالعمال �لكهروميكانيكية �س.ذ.م.م جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /روهيت جاي�سو�ل  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )4129 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
  MB171927915AE:ل�سكوى� رق���م  و�مل�����س��اري��ف  و�ل��ر���س��وم  دره����م( 
�س   08.30 �ل�����س��اع��ة   2017/7/16 �مل���و�ف���ق  �لح����د  ي���وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت 
بالقاعة:ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من میثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام 

على �لأقل ، و�مرت �ملحكمة بتق�سري مدة �لعالن.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2325  عمايل جزئي
���س.ذ.م.م جمهول حمل  �لعايل لتجارة �للكرتونيات  �ملدعي عليه / 1-�لنجم  �ىل 
�ل��دع��وى ومو�سوعها  �أق���ام عليك  ق��د  �مل��دع��ي /ج��اب��ر بالنكيايال   �ن  �لق��ام��ة مب��ا 
 2000( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)78668  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة 
درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB170599007AE  وحددت لها 
جل�سة يوم �خلمي�س �ملو�فق:2017/7/27 �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من میثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�أيام على �لأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4675  عمايل جزئي

�ملدعي / �ن  ����س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا  باي  �ملدعي عليه / 1-�ي�سي  �ىل 
حممد �نو�س حممد ر�يف  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات 
و�لر�سوم  دره����م(   3000( مببلغ  ع���وده  وت��ذك��رة  دره����م(  وق����دره����ا)16798  عمالية 
يوم  جل�سة  لها  وح���ددت    MB172546719AE:ل�سكوى� رق��م  و�مل�ساريف 
مكلف  فاأنت  ل��ذ�  �لقا�سي  8.30 �س مبكتب  �ل�ساعة  �مل���و�ف���ق:2017/7/12  �لرب��ع��اء 
باحل�سور �أو من میثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 
للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون 

مبثابة ح�سوري ، مع تق�سري مدة �لعالن.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4701  عمايل جزئي

�ملعامالت  وت��خ��ل��ي�����س  ل��ل��ط��ب��اع��ة  �ل�����س��ري��ع  ع��ل��ي��ه / 1-�لخ���ت���ي���ار  �مل���دع���ي  �ىل 
�����س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /ج��الدي�����س ب���ر�ج بيند�  قد 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  �ل���دع���وى  ع��ل��ي��ك  �أق����ام 
و�مل�ساريف رقم  و�لر�سوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000   33326(
�ل�سكوى:mb171263750ae  وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�س �ملو�فق 
2017/8/3 �ل�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  میثلك  م��ن  �أو 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12068 بتاريخ 2017/7/12   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5167  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�سي �ن دي �ر للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
�أق��ام عليك �لدعوى ومو�سوعها  مبا �ن �ملدعي /حممد رحيم د�د قدرت �هلل  قد 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)16.530 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB173028869AE  وحددت لها 
لذ�  �لقا�سي  مبكتب  �س   8.30 �ل�ساعة  �مل���و�ف���ق:2017/7/18  �لثالثاء  ي��وم  جل�سة 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من میثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، و�مرت بتق�سري �ملدة.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

�نطالقة  عن  تف�سلنا  باتت  �ساعة   72
�لن�سخة �لثالثة لبطولة �أبوظبي جر�ند 
�سالم للجوجيت�سو �لتي �ستقام يف �سالة 
م��اك��وه��اري م��ي�����س ب���اأر����س �مل��ع��ار���س يف 
�ل�سبت  يوم  طوكيو  �ليابانية  �لعا�سمة 
�مل���ق���ب���ل، وك�����ان ب����اب �ل��ت�����س��ج��ي��ل ق���د مت 
�ل��ر���س��م��ي للبطولة  �مل��وق��ع  ف��ت��ح��ه ع��ل��ى 
�ع���ت���ب���ار� م���ن �ول م���اي���و �مل���ا����س���ي �أم����ام 
جن�سيات  كل  من  �مل�ساركة  يف  �لر�غبني 
�لبي�س  �لأح��زم��ة  مناف�سات  يف  �ل��ع��امل 
و�لأ�سود،  و�لبني  و�لبنف�سجي  و�لأزرق 
و�ل�ساتذة  و�لبالغني  �لنا�سئني  يف فئات 
و�ل�����س����اط����ري، وق�����د مت �لإع���������الن عن 
لأ�سحاب  �ل��ب��ط��ول��ة  ج��و�ئ��ز  قيمة  رف���ع 
دولر،  �أل���ف   125 �إىل  �لأوىل  �مل��ر�ك��ز 
بالإ�سافة �إىل 200 نقطة يف �لت�سنيف 
�لمار�ت  قبل �حتاد  �ملعتمد من  �لعاملي 
�ملركز  ل�ساحب  و160  للجوجيت�سو، 
نقطة  و100  للثالث،  و120  �ل��ث��اين، 
على  للحا�سلني  نقطة  و80  ل��ل��ر�ب��ع، 
كل  يف  �لثامن  �إىل  �خلام�س  من  �ملر�كز 

فئة.
وم����ن �مل��ن��ت��ظ��ر �أن ت�����س��ه��د �ل��ب��ط��ول��ة يف 
ن�����س��خ��ت��ه��ا �ل���ث���ال���ث���ة �ق����ب����ال ك���ب���ري� من 
�أن��دي��ة �ل��دول��ة �أك��ر م��ن ذي قبل حيث 
�أع���ل���ن ن����ادي �ل��ع��ني ع���ن �ل���دف���ع بت�سعة 
لعبني ولعبة و�حدة هم حميد يا�سر، 
وحمد�ن   ، �سامل  وعبيد  �لكعبي،  وز�ي��د 
�لدرمكي،  ع��ب��د�هلل  وحم��م��د  �لبلو�سي، 
وعمر  م��ر�د،  وخليفة  �لظاهري،  و�سامل 
وودمیة  ع��ب��د�ل��رح��م��ن،  وع��ل��ي  �ل�سحي، 
�لد�رية  �لبعثة  �ست�سم  فيما  �ليافعي، 
�إد�ري��ا، و�مري �سونيه  عبد�هلل �ل�سام�سي 
بعثة  ت��غ��ادر  و���س��وف  م��درب��ان،  ومار�سيو 
�لعني غد� متجهة �إىل طوكيو للم�ساركة 
عبد�هلل  ���س��رح  م��ا  بح�سب  �لبطولة  يف 

�ل�سام�سي �إد�ري �لبعثة.
وي����دخ����ل ع���ل���ى �خل�����ط ن������ادي �جل���زي���رة 
�أف�سل ناد يف �لدولة خالل  حامل لقب 
�مل�ساركة  عن  و�علن  �لخريين  �لعامني 
ب��ث��م��ان��ي��ة لع���ب���ني ولع���ب���ة و�ح������دة هم 
�حلو�سني،  وع���م���ر  ع���ل���ي،  �أل  ���س��ل��ط��ان 
وخالد �أل علي، ونا�سر �حمد، وعبد�هلل 
�بر�هيم، وجابر �بر�هيم، وجا�سم �سعيد 
و�سلوى  �ل���ك���ث���ريي،  وم�����س��ب��ح  م���ب���ارك، 
�لوفد  ي��ر�أ���س  و���س��وف  علي،  �أل  حمبوب 
�سركة  رئي�س  �ل�����س��وي��دي  ح�سن  حممد 
�جلزيرة لالألعاب �لأخ��رى، وت�سم معه 
ملر�فقة  �لبنات  م�سرفة  عبري�ل�سويدي 
و�سام  و�مل���درب  علي،  �أل  �سلوى  �لالعبة 

�حمد.
�لوحدة  ن��ادي  م�ساركة  �ستقت�سر  فيما 
على 3 لعبات فقط هن �ليازية خلفان 
�لدين  ����س���الح  و�أ������س�����و�ق  �ل�������س���ه���ي���اري، 
�خلوري، ومرمي �سعيد �لعامري، و�سوف 
ير�أ�س �لوفد عبيد مفتاح �ملحرزي ع�سو 
جمل�س �إد�رة �سركة �لألعاب �مل�ساحبة يف 
�لإد�رية  �لبعثة  وتر�فق  �ل��وح��دة،  ن��ادي 

�سارة فون�سيكا.
بخم�سة  يا�س  بني  ن��ادي  �سي�سارك  فيما 
�لذي  �لعولقي  خالد  يتقدمهم  لعبني 

ب�����دور لعب  ي���ق���وم 
نف�س  يف  و�إد�ري 
�ل���������وق���������ت، وم����ع����ه 
با�سل  �ل�����رب�����اع�����ي 
و�سعيد  �ل��ه��ا���س��م��ي، 
�خل��ي��ي��ل��ي، وه����د�ف 
ور��سد  �لأح���ب���اب���ي، 
�مل���ن���ه���ايل، وي���ر�أ����س 
وف���������د ب�����ن�����ي ي����ا�����س 
ح�������س���ني �ل���ربي���ك���ي 
�إد�رة  جمل�س  ع�سو 

�سركة �لألعاب �مل�ساحبة ببني يا�س.
موؤخر� عن  �ملنظمة  �للجنة  �أعلنت  وقد 
�أقوى  من  �ثنني  بني  ناريا  ن��ز�ل  �إقامة 
�أجنبتهم  �ل���ت���ي  �ل���ع���امل  يف  �ل����س���اط���ري 
وهما  �ل��ع��امل،  يف  �جلوجيت�سو  ري��ا���س��ة 
رودريجيز،  وريكو  د�نتا�س،  �ليك�ساندر 
ج��ول��ة طوكيو  خ��الل  �لثقيل  �ل���وزن  يف 
د�نتا�س  �أليك�ساندر  ويبلغ  �سالم،  جر�ند 
تدرب  �أ�سود،  �لعمر38 عاما، حز�م  من 
على يد �لالعب و�ملدرب �لعاملي �ل�سهري 
ك����ارل����و�����س ج����ر������س����ي، وق�����د مت���ك���ن من 
�أب��ط��ال �لعامل  �ل��ف��وز على �ل��ع��دي��د م��ن 
كومربيدو،  رودري���ج���و  م��ث��ل  �مل�����س��اه��ري 
وجابريل جونز�جا، وفابري�سيو فريدوم، 
مايا،  ج��ار���س��ي��ا، ودمی���ي���ان  وم��ار���س��ي��ل��و 
ترييرو،  وفريناندو  با�ستو�س،  وب��رون��و 
د�نتا�س  �ختري  وق��د  كورليتا،  ومار�سيو 

�أف�سل لعب يف �لرب�زيل عام 2007.
�أم���ا ري��ك��و رودري��ج��ي��ز فيبلغ م��ن �لعمر 
نتائج  �أف�سل  �ساحب  وه��و  عاما،   39
نهاية  �لوطنية يف  �لرب�زيل  يف بطولت 
�ول  وك��ان  كجم،  وزن99  يف  �لت�سعينات 

ريا�سي يف بروتريكو 
ي������ح������رز ب�����ط�����ولت 
ع������امل������ي������ة ك���������ربى. 
وحت�����ظ�����ى ج������ولت 
�أب����وظ����ب����ي ج���ر�ن���د 
�سالم باهتمام كبري 
طويلة  ق��ائ��م��ة  م���ن 
م�ساهري  لأ����س���م���اء 
ف��������ن �ل�����رتوي�����������س 
�ل���ذي���ن  �ل����ع����امل  يف 
على  ي����ح����ر�����س����ون 
�ساتو�سي،  روب��ريت��و  مثل  فيها  �مل�ساركة 
و�يجور �سيلفا، و�ندرو كامبو�س، و�يز�ك 
ولوكا�س  �ل��ك��ت��ب��ي،  وف��ي�����س��ل  ب��اه��ي��ن��ي��ز، 
دي  ناثلي  فيديزن�سكي،  و�أدم  باربو�سا، 
جي�سو�س، وريكاكو و��سا، وتياجو بر�فو، 
�أكوينو،  وثامريي�س  با�ستو�س،  ومي�سا 

وجيم كانوتو، و�يتالو لينز.
من ناحيته عرب يو�سف �لبطر�ن ع�سو 
�مل�سوؤول عن ملف  �إد�رة �لحتاد  جمل�س 
�لأندية يف �لدولة عن �سعادته بالإقبال 
�لكبري من جانب �لأندية على �مل�ساركة 
يف ج����ولت ج��ر�ن��د ���س��الم، م�����س��ري� �إىل 
�لكبري  �لتطور  مع  منطقي  تفاعل  �أن��ه 
عام،  بعد  ع��ام��ا  �لبطولة  حتققه  �ل���ذي 
بلقب  ل��ل��ف��وز  ب��ق��وة  لل�سعي  و����س��ت��ج��اب��ة 
�طلقه  �ل�����ذي  �ل������دوىل  ن����اد يف  �أف�������س���ل 
�لندية  لتحفيز  ع��ام��ني  ق��ب��ل  �لحت����اد 
�لتي  �للعبة  تلك  ودع���م  �مل�����س��ارك��ة  على 

حتظى باأهمية كربى يف �لدولة.
لالأندية  �لأو�ن  �آن  �ل���ب���ط���ر�ن:  وق����ال 
من  ل���ال����س���ت���ف���ادة  خ����ط����وة  ت���ت���ق���دم  �ن 
ه����ذ� �ل���ت���ح���دي �ل���ك���ب���ري، خ�����س��و���س��ا �أن 

دخلت  �جلوجيت�سو 
م������ع������ظ������م �ن�������دي�������ة 
�ل��دول��ة، ف�سال عن 
�ملوؤ�س�سات �حلكومية 
ومتتلك  و�مل��د�ر���س، 
�أف�سل  �لإم�����������ار�ت 
لن�سر  ب������رن������ام������ج 
�لعامل،  يف  �ل��ل��ع��ب��ة 
و�سناعة  و�كت�ساف 
�لالعبني،  وتطوير 
�ملنطلق  ه����ذ�  وم����ن 

نبعت فكرة تنظيمنا لهذه �لبطولة �لتي 
تتيح �لفر�س �مام لعبينا للمناف�سة مع 
و�كت�ساب  �ل��ع��امل،  يف  �مل���د�ر����س  خمتلف 
�خل������رب�ت م��ن��ه��ا، و�ل���ت���ع���رف ع��ل��ى �أخ���ر 
�مل�ستجد�ت يف �ل�ساحة �لعاملية �ول باأول 
�لبطولة من  وتتطور  منها،  لال�ستفادة 
�للعبة  ��ستجابة مل�سلحة  ن�سخة لأخرى 
�ل��دول��ة و�ل��ع��امل، حيث مت��ت ��سافة  يف 
�لعام  �لثانية  �لن�سخة  يف  �لنا�سئني  فئة 
�ل�ستفادة  ل��ه��م  تتحقق  ح��ت��ى  �مل��ا���س��ي، 
�مل��رج��وة م��ن �لح��ت��ك��اك �ل���دويل يف �سن 
�ل�ساطري يف  فئة  ��سافة  مبكرة، ومتت 

�لن�سخة �حلالية.

جوائز الن�سخة الثالثة تتخطى 
ال 800 األف دولر

�أبوظبي  �ملنظمة جلولت  �للجنة  �أك��دت 
جر�ند �سالم �نه مت ر�سد جو�ئز مالية 
�لثالثة  للن�سخة  �ل��ع��امل  يف  �لك���رب  ه��ي 
من جولت �أبوظبي جر�ند �سالم و�لتي 
ت��ت�����س��م��ن ع���ل���ى خ��م�����س ج�������ولت، حيث 
ي��ب��ل��غ �ج��م��ايل ج��و�ئ��زه��م م��ا ي��زي��د عن 

دولر  800�ألف 
�أم�����ري�����ك�����ي. وت���ق���ام 
�خلم�س  �جل������ولت 
ولو�س  ط��وك��ي��و  يف 
وري��و دي  �جنلو�س، 
و�أبوظبي  ج��ان��ريو، 
ول������������ن������������دن، وق�������د 
����س��ت��ف��اد ع���دد كبري 
�لعامل  �أب��ط��ال  م��ن 
تلك  ن�����ق�����اط  م������ن 
�لبطولة يف حت�سني 
ت�سنيفهم �لدويل خالل �خر 12 �سهر�، 
ف�سال عن جو�ئزها �ملالية، ومن هوؤلء 
ريبريو،  و�ساندي  بانا،  فيليبي  �لبطال 
ديرن،  وماكنزي  مو�سكيتا،  وبياتري�س 
�رج��ي�����س، وج��وزي��ه جونيور،  وج��اب��ري��ل 

و�يربريث �سانتو�س.

ال�سام�سي: هدفنا دائما من�سات 
التتويج

لعبة  م�سرف  �ل�سام�سي  عبد�هلل  توجه 
بال�سكر  �ل��ع��ني  ن����ادي  يف  �جل��وج��ي��ت�����س��و 
و�لتقدير �إىل �لغد�رة �لعليا يف ناد �لعني، 
�مل�ساحبة  �لأل��ع��اب  �سركة  �إد�رة  وكذلك 
ع��ل��ى ت��وف��ري ف��ر���س �مل�����س��ارك��ة لالعبي 
�ل��ع��ني يف ج��ول��ة ط��وك��ي��و جر�ند  ن����ادي 
يف  ك��ب��رية  �لثقة  �أن  �إىل  م�سري�  ���س��الم، 
�لالعبني لتحقيق نتائج مميزة يف تلك 
�ختيارهم  مت  �نهم  خ�سو�سا  �لبطولة، 
بعناية بعد خ�سوعهم لربنامج تدريبي 
وخ�سو�سا  �لأخ����رية،  �ل��ف��رتة  يف  مكثف 

بعد نهاية �سهر رم�سان �ملبارك.
وقال: �سن�سارك باأغلبية من �لالعبني يف 

مناف�سات �لنا�سئني، 
ولدينا �أبطال عامل 
يف خمتلف �لأوز�ن، 
و�سن�سارك من �أجل 
من�سات  �����س����ع����ود 
و�لبحث  �ل��ت��ت��وي��ج، 
�مل��ر�ك��ز �لوىل  ع��ن 
حيث  و�ل�����ن�����ق�����اط، 
�ن�����ن�����ا ح���ري�������س���ون 
على  �ل������ع������ام  ه�������ذ� 
�لف�سلية  حت��ق��ي��ق 

ع��ل��ى �مل�����س��ت��وى �مل��ح��ل��ي، و�حل���ف���اظ على 
�ملا�سي  �ملو�سم  �لذي حققناه يف  �لتفوق 
م�سابقة  �لأول يف  �ملركز  على  بح�سولنا 
�لدولة،  رئ��ي�����س  �ل�����س��م��و  ك��اأ���س ���س��اح��ب 
طوكيو  �إىل  �ل��ب��ع��ث��ة  ت�����س��اف��ر  و�����س����وف 

�خلمي�س �ملقبل.

الدولية  اخلـــربة  الــ�ــســويــدي: 
حل�سد  اجلــزيــرة  اأ�سلحة  ــم  اأه

امليداليات
�أكد حممد ح�سن �ل�سويدي رئي�س �سركة 
�لنادي  �أن  �مل�ساحبة  لالألعاب  �جلزيرة 
ي�سارك يف جولة طوكيو بنخبة من �أف�سل 
لعبيه يف خمتلف �لفئات و�لأوز�ن، و�أن 
�لفريق ��ستعد جيد� للمناف�سات، ويغادر 
مبعنويات  �ملقبل  �خلمي�س  طوكيو  �إىل 
�لتي �كت�سبها  عالية، متح�سنا باخلربة 
�مل�ساركة،  م���ن  �مل��ا���س��ي��ني  �مل��و���س��م��ني  يف 
ت�سعد  وب��ال��رغ��ب��ة يف حت��ق��ي��ق �جن�����از�ت 
فر�س  على  وحتافظ  �ل��ن��ادي،  م�سوؤويل 
جو�ئز  ع���ل���ى  �مل��ن��اف�����س��ة  يف  �ل���الع���ب���ني 
�لأف�سل يف �لت�سنيف �لعاملي نهاية �لعام. 

�ل�سويدي:  وق������ال 
يف  �لأول  �ل��رتك��ي��ز 
�����س����رك����ة �جل�����زي�����رة 
ل���الأل���ع���اب �لأخ����رى 
على  ين�سب  ح��ال��ي��ا 
�جلوجيت�سو  ل��ع��ب��ة 
تطويرها  و���س��رورة 
م�ستمر،  ب�������س���ك���ل 
خ�����س��و���س��ا ب��ع��د ما 
جنيناه من ثمار يف 
�لعامني �لأخريين، 
�أب���ط���ال وبطالت  ل��دي��ن��ا  �أ���س��ب��ح  ح��ي��ث 
�لال  �لدعم  بالبنان يف ظل  �إليهم  ي�سار 
للنادي،  �لعليا  �لإد�رة  قبل  من  حم��دود 
و�لتعاون �ملثمر مع �حتاد �للعبة برئا�سة 

عبد�ملنعم �لها�سمي.

على  ــون  ــس ــ� ــري ح ــــحــــرزي:  امل
جــــولت  كــــل  يف  ـــة  ـــارك ـــس ـــ� امل

البطولة
يقول عبيد �ملحرزي ع�سو جمل�س �إد�رة 
�أن  �مل�ساحبة  ل��الل��ع��اب  �ل��وح��دة  �سركة 
3 لعبات و�لدفع  �لرتكيز على �ختيار 
بهن للم�ساركة يف جولة طوكيو جر�ند 
�سالم، نابع من �لثقة �لكبرية يف تطور 
م�سري�  �لأخ�����رية،  ب��امل��رح��ل��ة  م�ستو�هن 
�إىل �ن �لوحدة میلك و�حدة من �أف�سل 
�ل�سرق  يف  �جل��وج��ي��ت�����س��و  �ك����ادمی����ي����ات 
وب��رغ��م حد�ثة  �ل���ن���ادي  و�ن  �لأو����س���ط، 
لديه  �أ�سبح  �لريا�سة  لهذه  �ن�سمامه 
جيال و�عد� من �لالعبني �لذين �أثبتو� 
كفاءتهم يف �ملرحلة �لأخرية، ويتطورون 
يويل  �ل����وح����دة  و�ن  م�����س��ت��م��ر،  ب�����س��ك��ل 

�لتي  �لريا�سة  تلك  من  كبري�  �هتماما 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ب��رع��اي��ة  حتظى 
ن��ه��ي��ان ويل عهد  �أل  ز�ي����د  ب���ن  حم��م��د 
�أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �لع��ل��ى للقو�ت 

�مل�سلحة، و�لتي دخلت كل �لبيوت.
وق�����ال: ك���ان���ت ل��ن��ا م�����س��ارك��ة ���س��اب��ق��ة يف 
ونتائجنا  �مل��ا���س��ي،  �ل��ع��ام  ل��ن��دن  ج��ول��ة 
نحر�س  و���س��وف  ج����د�،  م�سجعة  ك��ان��ت 
كافة  يف  م�ستمر  ب�سكل  �مل�����س��ارك��ة  ع��ل��ى 
ج��ولت �ملو�سم �جل��اري، ومن �ل��و�رد �ن 
�لنا�سئني  م��ن  ج��دي��دة  بعنا�سر  ن��دف��ع 
�ملقبلة  �جل������ولت  يف  ل��ل��ب��ن��ني  و�ل���ك���ب���ار 
بهدف �كت�ساب �خلرب�ت �لدولية و�لفوز 

بامليد�ليات و�حل�سول على �لنقاط.
���س��وف ت��و�ج��ه لع��ب��ات �لوحدة  وق����ال: 
�لعاملية  �مل��د�ر���س  ك��ل  م��ع  قوية  مناف�سة 
�خلرب�ت،  يكت�سنب  �ن  میكن  هنا  وم��ن 
�لبطولت  ه�����ذه  م���ث���ل  ن��ع��ت��رب  ون���ح���ن 
ف���ر����س���ة ل���ق���ي���ا����س م����ع����دل �ل����ت����ط����ور يف 
على  للتعرف  و�ألية  �لالعبات،  م�ستوى 
�لعاملي للعبة  �مل�سهد  �مل�ستجد�ت يف  �خر 

و�ل�ستفادة منها.

بــاآمــال  اأول  ظــهــور  الــربيــكــي: 
كبرية

ي��ق��ول ح�����س��ني �ل��ربي��ك��ي ع�����س��و جمل�س 
بنادي  �جلماعية  �لأل��ع��اب  �سركة  �إد�رة 
�لوىل  �مل�ساركة  ه��ي  تلك  �ن  يا�س  بني 
يف جولت �أبوظبي جر�ند �سالم لناديه، 
حتقيق  يف  �لغيث  �ول  تكون  �ن  متمنيا 
�لريا�سة  ه�����ذه  يف  ل���ل���ن���ادي  �جن��������از�ت 
�لعزيزة على نفو�س �جلميع، و�أ�سار �إىل 
برئا�سة  �جل��م��اع��ي��ة  �لأل���ع���اب  ���س��رك��ة  �أن 
حم��م��د غ���امن �مل��ن�����س��وري ل ت��دخ��ر �أي 
لن�سر  �لنجاح  �سبل  ك��ل  توفري  يف  جهد 

وتطوير �جلوجيت�سو يف �لنادي.
وقال: �لفريق �سوف يتوجه �إىل طوكيو 
يجري  �أن  �ملنتظر  وم���ن  �ل��ي��وم،  م�����س��اء 
فندق  ت��دري��ب��ي��ة يف  ح�����س��ة  �ل���الع���ب���ني 
لإجر�ء�ت  �خل�سوع  قبل  هناك  �لقامة 
�لوزن يوم �جلمعة، ونحن �سعد�ء بتلك 
�مل�ساركة ولدينا لعبني �أخرين موؤهلون 
للحاق باجلولت �ملقبلة، كمكا �أننا لدينا 
لعبات متميز�ت لديهن نف�س �لفر�سة. 
و�لد�ري  �لالعب  �لعولقي  خالد  و�أك��د 
ي��ا���س ب�سكل  ب��ن��ي  ت��ت��ط��ور يف  �ل��ل��ع��ب��ة  �أن 
�إثنني  ي�����س��ع��د  �أن  ي��ت��وق��ع  و�أن�����ه  ي���وم���ي، 
�إىل  �ن ي�سعدو�  �لأق��ل من لعبيه  على 
يح�سلو�  �أن  متمنيا  �لتتويج  من�سات 
�حلز�م  �سي�سارك يف  و�أن��ه  �ل��ذه��ب،  على 
ولن  ك��ج��م،   94 وزن  حت��ت  �لبنف�سجي 
�لبحث عن ميد�لية  �أي جهد يف  يدخر 

يف طوكيو.
ومن �لفئات �ملكرمة يف جولت �أبوظبي 
ج��ر�ن��د ���س��الم ف��ئ��ة �لأك���ادمی���ي���ات حيث 
دولة  ك��ل  يف  �أك��ادمی��ي��ات   3 تر�سيح  يتم 
ت�ست�سيف تلك �جلولة لتكرمیهم بدرع 
�لأف�����س��ل وج���ائ���زة م��ال��ي��ة، وت���ات���ي تلك 
�خلطوة لت�سجيع �لأكادمیيات على ن�سر 
وتطوير �جلوجيت�سو يف �لدول �خلم�س 

�لتي ت�ست�سيف �جلولت.

البحرین ت�ست�سيف البطولة العربية ال� 37 جلولف الرجال يف اأكتوبر املقبل
�سهر  يف  �ل��ب��ح��ري��ن  مملكة  ت�ست�سيف 
�أك���ت���وب���ر �مل��ق��ب��ل �ل��ن�����س��خ��ة �ل����� 37 من 
�جلولف  ملناف�سات  �لعربية  �لبطولة 
ل���ل���رج���ال �ل���ت���ي ت����اأت����ي م���ت���ز�م���ن���ة مع 
و�ملكتب  �ل���ع���رب���ي  �لحت������اد  �ن��ت��خ��اب��ات 
 -  2017 لدورته �جلديدة  �لتنفيذي 
�لعديد من �لفعاليات  بجانب   2021
م�سلحة  يف  ت�����س��ب  �ل���ت���ي  �مل�����س��اح��ب��ة 

م�ستقبل �جلولف يف �لوطن �لعربي.
�ل��زرع��وين �لأمني  و�أك���د ع���ادل حممد 
�ل���ع���ام ل���الحت���اد �ل��ع��رب��ي ل��ل��ج��ول��ف �أن 
مملكة  ت�ست�سيفها  �ل��ت��ي   - �ل��ب��ط��ول��ة 
�لبحرين خالل �لفرتة من 14 ولغاية 
20 �أكتوبر �ملقبل - �ست�سهد يف �لوقت 
و�ملكتب  �لعربي  �نتخابات �لحتاد  ذ�ته 
�نتخابية  ل����دورة  ل��الحت��اد  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 

جديدة بني عامي 2017 و2021.
ت���وج���ي���ه���ات  �ن  �ل��������زرع��������وين  وق����������ال 
وم��ت��اب��ع��ات م���ع���ايل �ل�����س��ي��خ ف���اه���م بن 
���س��ل��ط��ان �ل��ق��ا���س��م��ي رئ���ي�������س �لحت�����اد 
�لحتاد  ير�أ�س  �ل��ذي  للجولف  �لعربي 
و�حلالية  �ل�سابقة  ل��ل��دورت��ني  �لعربي 
�لإد�رة  �أع�������س���اء جم��ل�����س  �خ���و�ن���ه  م���ع 
�لنقلة  ور�ء  ك��ان��ت  �لتنفيذي  و�مل��ك��ت��ب 
�لنوعية و�لتطور �ملن�سود �لذي ت�سهده 
ريا�سة �جلولف يف وطننا �لعربي على 
�لعربية  و�ل��ل��ج��ان  �لحت����اد�ت  م�ستوى 
�ملنطوية حتت مظلة �لحتاد  للجولف 
مع  ت��ت��و�ف��ق  ب�����س��ورة  دوره���م���ا  بتفعيل 
��سرت�تيجية وخطط �لحتاد و�نعك�ست 

ممار�سي  على  وم��وف��ور  �إيجابي  ب�سكل 
�لعربية  ومنتخباتها  وجنومها  �للعبة 
كبرية  ب�سورة  �للعبة  ن�سر  جانب  �ىل 
يف �لوطن �لعربي و�ن�سمام �لعديد من 
�لحتاد  ����س��رة  �ىل  �لعربية  �لحت���اد�ت 

�لعربي للجولف.
�مل��ق��ب��ل��ة لالحتاد  �مل��رح��ل��ة  �ن  و�أ����س���اف 
�ل��ع��رب��ي �جل���دي���د و�لن���ت���خ���اب���ات �لتي 
هوية  �ستحدد  �لبحرين  �ست�ست�سيفها 
�جلديد  �لتنفيذي  و�مل��ك��ت��ب  �ل��رئ��ا���س��ة 
�ل��ت��ي ن��ت��ط��ل��ع ل��ه��ا �ل���س��ت��م��ر�ر يف نهج 
لعبي  �أد�ء  يف  و�لرت���ق���اء  �للعبة  ن�سر 
�لعربي  �لوطن  م�ستوى  على  �جلولف 

بجانب تفعيل �لدور �لإيجابي و�لكبري 
�لعربية  ل���الحت���اد�ت وجل���ان �جل��ول��ف 
على  �جلميع  تعاون  �ن  ..م��وؤك��د�ً  كافة 
و�سع  يف  �ساهم  �ملا�سية  �ل�سنو�ت  مد�ر 
�ل��ل��ع��ب��ة ع���رب���ي���اً يف م���ق���دم���ة �لأل����ع����اب 
�نت�سار  حيث  م��ن  �ل��ف��ردي��ة  �لريا�سية 
يف  ملحوظة  وزي����ادة  ممار�سيها  رق��ع��ة 
�لبطولت  من  �لعديد  و�إق��ام��ة  تنظيم 
�ل���ل���ع���ب���ة عربيا  م���و�����س���م  م������د�ر  ع���ل���ى 
�ل���ع���دي���د من  ت��ن��ظ��ي��م  �إىل  ب���الإ����س���اف���ة 
�ل�������دور�ت �ل���ت���ي ����س��ت��ه��دف��ت �لأج���ه���زة 

�لإد�رية و�لفنية و�لتحكيمية.
و�أو�سح �نه �سيتم على هام�س �لبطولة 

ع��ق��د �ل���ع���دي���د م���ن �لج���ت���م���اع���ات ويف 
�لتنفيذي  �مل��ك��ت��ب  �ج��ت��م��اع  م��ق��دم��ت��ه��ا 
لالحتاد �لعربي �لذي �سيعقب �جتماع 
�لعربي  ل��الحت��اد  �لعمومية  �جلمعية 
من �أج��ل �لط��الع على م�سرية �لدورة 
مر��سم  �إج���������ر�ء  ث����م  وم�����ن  �حل���ال���ي���ة 
�ملكتب  م��ن  لكل  �لر�سمية  �لنتخابات 
جديد  �إد�رة  وجم���ل�������س  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
قيادة  �سيتوىل  �ل��ذي  �لعربي  لالحتاد 
 2017 من  �لفرتة  خالل  �لعمل  دفة 
م�سرية  ل��ي�����س��ت��ك��م��ل   2021 ول���غ���اي���ة 

�لدورة �حلالية.
و�أ�����س����اف �ل����زرع����وين �ن����ه وب���ن���اء على 

ت��وج��ي��ه��ات م���ع���ايل �ل�����س��ي��خ ف���اه���م بن 
�سلطان متت خماطبة جميع �لحتاد�ت 
�لعربي  وط��ن��ن��ا  يف  �جل���ول���ف  وجل�����ان 
�ملقبلة  �لج��ت��م��اع��ات  ب��ك��اف��ة  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
�لقانونية  بال�سبل  يتعلق  فيما  خا�سة 
من�سب  ل�����س��غ��ل  �ل���ر�غ���ب���ني  ت��ر���س��ح  يف 
ومن�سبي  �ل���ع���رب���ي  �لحت�������اد  رئ���ا����س���ة 
�ملكتب  ع�سوية  بجانب  �لرئي�س  نائبي 
�إغ����الق تلقي  ي��ت��م  �أن  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ع��ل��ى 
�ملنا�سب  ه��ذه  ل�سغل  �ل��رت���س��ح  طلبات 
�سرورة  م���ع  �جل�����اري  �ل�����س��ه��ر   31 يف 
�ل��ت��ق��ي��د ب��ت��ق��دمي م��ق��رتح��ات وخطط 
�لنجاحات  م���ن  م��زي��د  حت��ق��ي��ق  ت��ك��ف��ل 
لالحتاد  �لناجحة  �مل�سرية  وت�ستكمل 

خالل �لدورة �حلالية.
ف���اه���م بن  �ل�����س��ي��خ  ي���ذك���ر �ن م���ع���ايل 
رئا�سة  ت����وىل  ق���د  �ل��ق��ا���س��م��ي  ���س��ل��ط��ان 
�لحتاد �لعربي للجولف خالل �لدورة 
تقلده  مت  �ن  ب��ع��د  و�حل��ال��ي��ة  �ل�سابقة 
كاملة  وثقة  باإجماع  �لرئا�سة  من�سب 
من ممثلي �لحتاد�ت �لعربية للجولف 
�لعمومية  �جل��م��ع��ي��ة  �ج��ت��م��اع  خ����الل 
و�لذي عقد يف جمهورية م�سر �لعربية 
�لكبرية  �لثقة  يعك�س  م��ا   2013 ع��ام 
فاهم  �ل�سيخ  م��ع��ايل  ب��ه��ا  يتمتع  �ل��ت��ي 
�لقيادة  بخرب�ته  �لقا�سمي  �سلطان  بن 
�للعبة  م�ستوى  على  �لكبرية  و�لفنية 
ك��م��ا مت��ث��ل �لإم��������ار�ت م���ق���ر�ً لالحتاد 
�ل���ع���رب���ي ل��ل��ج��ول��ف خ����الل �ل���دورت���ني 

�ل�سابقة و�حلالية.

كل فئة يف  الأول  املركز  ل�ساحب  نقطة   200

�سالة ماكوهاري مي�س بطوكيو تتزین لنطالقة اأبوظبي جراند �سالم 3 للجوجيت�سو
العني تدفع بع�سرة لعبني وح�سور مميز لأندية اجلزيرة والوحدة وبني يا�ش

عقدت �لهيئة �لعامة للطري�ن �ملدين بالتعاون مع وز�رة 
�لد�خلية ور�سة عمل للتعريف باأنظمة و لو�ئح �لريا�سات 
�جلوية �خلفيفة بح�سور وم�ساركة عدد من �ل�سباط من 
خمتلف �إد�ر�ت وز�رة �لد�خلية و�لقياد�ت �لعامة لل�سرطة 

بالدولة وذلك يف مقر �لهيئة بدبي.
�أهمها  �ملحاور من  ��ستعر��س عدد من  �لور�سة  مت خالل 
وقانون   1991 ل�����س��ن��ة   20 رق����م  �لحت������ادي  �ل���ق���ان���ون 

�ل���ط���ري�ن �مل���دين ول���و�ئ���ح �ل��ري��ا���س��ات �جل��وي��ة �خلفيفة 
ودليل �إجر�ء�ت �ل�سرطة �ملتعلقة بتلقي بالغات �لريا�سات 

�جلوية �خلفيفة.
�لق�سائية  و�ل�سبطية  �لتنفيذ  �آل��ي��ة  مناق�سة  مت  ك��م��ا 
�ىل  و�ل��ت��ط��رق  �ل��ق��ان��ون  يف  عليها  �ملن�سو�س  و�ل��ع��ق��وب��ات 
تد�عيات �ل�ستخد�م �ل�سلبي للريا�سات �جلوية وتاأثريها 
ع��ل��ى �أم�����ن و���س��الم��ة �لأج�������و�ء و���س��م��ان �أم�����ن و�سالمة 

على  و�لتاأكيد  و�خلا�سة  �لعامة  و�ملمتلكات  �مل�ستخدمني 
لر�سد  لل�سرطة  �لعامة  �لقياد�ت  و  �لد�خلية  وز�رة  دور 

�ملخالفني وتلقي �لبالغات و�لتفتي�س و�لتدقيق �لأمني.
�لريا�سات  ممار�سة  نظام  تنفيذ  متابعة  جلنة  �إىل  ي�سار 
�ل���ور����س �لتعريفية  ت��ن��ظ��م ع����دد� م��ن  �جل��وي��ة �خل��ف��ي��ف 
و�لقو�نني  بالأنظمة  للتعريف  �لتوعوية  و�مل��ح��ا���س��ر�ت 

�ملنظمة ل�ستخد�م �لطائر�ت بدون طيار.

ور�س��ة عم���ل للتع��ریف باأنظم���ة ولوائ����ح 
الریا�س����ات اجلوی����ة اخلفيف���ة

لقاء ال�ساطري يجمع 
بني األيك�ساندر دانتا�ش 

وريكو رودريجيز يف 
الوزن الثقيل

يو�سف البطران: اآن 
الأوان لالأندية كي 

تتقدم خطوة لالأمام 
يف هذا التحدي الكبري

منتلك اأف�سل برنامج 
لن�سر اللعبة و�سقل 

وتطوير الالعبني يف 
العامل
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كونتي یرید موراتا بعد ف�سل �سفقة لوكاكو وفد اإعالمي برتغايل ی�سيد بفعاليات عامل دبي للریا�سة
�أ�ساد وفد �إعالمي برتغايل بفعاليات �لدورة �ل�سابعة من 
�لتجاري  دب��ي  م��رك��ز  ينظمها  �ل��ت��ي  للريا�سة  دب��ي  ع��امل 

�لعاملي بالتعاون مع جمل�س دبي �لريا�سي .
�لأ�سبوع  للريا�سة  دب��ي  لعامل  زيارته  خ��الل  �لوفد  وع��رب 
�جلاري عن ده�سته من �لفكرة �لتي تتيح ملئات �لآلف من 
�أف��ر�د �ملجتمع و�لز�ئرين لدبي ممار�سة خمتلف  خمتلف 
�أنو�ع �لريا�سات �لفردية و�جلماعية و�لن�ساط �لبدين يف 
�أجو�ء �سحية وحتت �إ�سر�ف خمت�سني مما ي�سهم يف �سعادة 
و�لطاقة  و�حل��ي��وي��ة  بال�سحة  ومتتعهم  �ملجتمع  �أف����ر�د 
�لإيجابية ويو��سل �حلدث ��ستقطاب �لريا�سيني و�لزو�ر 
دورته  �سمن  �ل��ع��امل  �أرج�����اء  خمتلف  م��ن  و�لإع��الم��ي��ني 

�أكرب  يف  و�ح��د  �سقف  حتت  لعبة   17 ت�سم  �لتي  �ل�سابعة 
على  �حل���دث  وي��ق��ام  �ملنطقة.  يف  �سيفية  ريا�سية  �سالة 
�ل�سيخ  ق��اع��ات  يف  م��رب��ع  ق��دم   270،000 نحو  م�ساحة 
وي�ستمر حتى  �لتجاري  �مل��رك��ز  و�أري��ن��ا   3 و   2 و   1 �سعيد 
�لثاين من �سهر �سبتمرب �ملقبل . و�أكد �ملنظمون م�ساركة 
�ل��ف��ئ��ات و�جلن�سيات يف  م��ن خمتلف  �أل���ف   30 م��ن  �أك���ر 
وت�سهد  ف��ق��ط.  �لأوىل  �لع�سرة  �لأي����ام  خ��الل  �لفعاليات 
�لفعاليات �لتي تنظم يف عامل دبي للريا�سة �إقبال كبري� 
�لذي  و�جلن�سيات  �لأع��م��ار  خمتلف  م��ن  �لريا�سيني  م��ن 
يوميا  تنظم  �لتي  كافة  بالأن�سطة  لال�ستمتاع  يتو�فدون 

من �ل�ساعة �لثامنة �سباحا حتى منت�سف �لليل .

�لإيطايل  �هتمام  �ألفارو مور�تا حمط  �ل�سباين  �ملهاجم  �أ�سبح 
�نطونيو كونتي مدرب ت�سل�سي بطل �نكلرت� لكرة �لقدم، �ل�ساعي 
�لذي  �لبلجيكي روميلو لوكاكو  �لتعاقد مع  لتعوي�س ف�سله يف 

�آثر �لنتقال من �يفرتون �ىل مان�س�سرت يونايتد.
ت�س�سلي قدم عر�سا �ىل  �ن  وذكرت و�سائل �لعالم �لربيطانية 
ريال مدريد �ل�سباين ل�سم مور�تا ي�سل �ىل 62 مليون جنيه 
ي�سل  �أ�سبوعي  بر�تب  �أمريكي(،  دولر  مليون   80( ��سرتليني 

�ىل 150 �ألف جنيه يف عقد میتد خم�س �سنو�ت.
�إل �ن �لتقارير نف�سها �أفادت �ن �لنادي �مللكي �ل�سباين يطالب 
�ملهاجم  ع��ن  �لتخلي  ل��ق��اء  جنيه  م��ل��ي��ون   80 ع��ل��ى  ب��احل�����س��ول 
�لدويل. و�أدى كونتي دور� �أ�سا�سيا يف جذب مور�تا �ىل يوفنتو�س 
�إ�سر�فه،  �للعب يف  و�سك  وك��ان على   2014 �لعام  �ليطايل يف 

�إل �ن �ملدرب �ختار يف �لعام نف�سه �لنتقال �ىل تدريب �ملنتخب 
�لوطني �ليطايل.

�إل �ن مور�تا ل يز�ل ر�غبا يف �للعب بقيادة كونتي، بح�سب ما 
�أكد يف ت�سريحات يف �أبريل ل�سحيفة ذي غارديان �لإنكليزية.

وقال �لالعب “�أ�سعر باأنني مدين له لنه �أكر مدرب �آمن بي، 
�للعب  باأنني قادر على  �أ�سعر  �أر�د �سمي، وجعلني  و�أكر مدرب 
على م�ستوى عال... مل �أحظ بعد بفر�سة �لعمل معه، ولكنني 

متاأكد من �لقيام بذلك عاجال �أم �آجال«.
ومن �ملمكن �ن يحل مور�تا بدل من مو�طنه دييغو كو�ستا �لذي 
خططه  يف  يدخل  ل  �ن��ه  �ملن�سرم  �ملو�سم  نهاية  يف  كونتي  �أبلغه 
للمو�سم �ملقبل، على رغم ت�سجيله 20 هدفا وم�ساهمته �لفعالة 

يف ��ستعادة ت�سل�سي لقب �لدوري �ملمتاز.

تقارير  ورجحت  وكو�ستا،  كونتي  بني  جيدة  �لعالقة  تكن  ومل 
عدة �نه قد ينتقل للعب يف �لدوري �ل�سيني، �أو �لعودة �ىل ناديه 
�أتلتيكو مدريد على رغم �ن �لأخري ل میكنه  �ل�سابق �ل�سباين 
ب�سبب  �ملقبل  �لثاين/يناير  ك��ان��ون  حتى  جديد  لع��ب  �أي  �سم 
�ل��دويل لكرة �لقدم )فيفا(  عقوبة مفرو�سة عليه من �لحت��اد 

ملخالفته لو�ئح �لتعاقد مع �لالعبني �لقا�سرين.
�لفني  �ملن�سرم لالعتذ�ر من �جلهاز  �ملو�سم  ��سطر كو�ستا  كما 

لت�سل�سي بعد م�سادة يف مقر �لتدريب.
�أوليا لبيع كو�ستا  وذك��رت �سحف عدة �ن ت�سل�سي رف�س عر�سا 
�ىل  �لأق���ل  على  وي�سعى  ��سرتليني،  جنيه  مليون   22 مقابل 
����س��ت��ع��ادة �ل���� 32 م��ل��ي��ون ج��ن��ي��ه �ل��ت��ي دف��ع��ه��ا ل��ل��ت��ع��اق��د م��ع��ه يف 

.2014

�لذي  للريا�سة  دب��ي  ع��امل  يو��سل 
ينظمه مركز دبي �لتجاري �لعاملي 
��ستقطاب  �لريا�سي  دبي  وجمل�س 
و�لإعالميني  و�ل���زو�ر  �لريا�سيني 
�لذين  �ل��ع��امل  �أرج����اء  م��ن خمتلف 
�ملتعددة  من�ساآته  م��ن  ي�ستفيدون 
طو�ل  �لريا�سة  ملمار�سة  و�ملتميزة 
�إعالمي  وف��د  وز�ر  �ل�سيف.  ف��رتة 
للريا�سة  دب������ي  ع������امل  ب���رت���غ���ايل 
خ�����الل �لأ�����س����ب����وع �جل�������اري وعرب 
تتيح  �لتي  �لفكرة  من  ده�سته  عن 
�أف����ر�د  م���ن خم��ت��ل��ف  �لآلف  مل��ئ��ات 
ممار�سة  لدبي  و�لز�ئرين  �ملجتمع 
�لفردية  �لريا�سات  �أن���و�ع  خمتلف 
�لبدين  و�ل���ن�������س���اط  و�جل���م���اع���ي���ة 
�إ�سر�ف  وحت���ت  �سحية  �أج�����و�ء  يف 
�سعادة  يف  ي�����س��اه��م  مم��ا  خمت�سني 
بال�سحة  ومتتعهم  �ملجتمع  �أف���ر�د 

و�حليوية و�لطاقة �لإيجابية.
للريا�سة   دب���ي  ع���امل  وي�����س��ت��ق��ط��ب 
�لدورة  �سمن  يومًيا  �ل���زو�ر  �آلف 
�ل�سابعة من هذ� �حلدث �لريا�سي 
حتت  لعبة  �لكبري �لذي ي�سم 17 
�سقف و�حد يف �أكرب �سالة ريا�سية 
�ملنطقة حيث يقام على  �سيفية يف 
قدم    270،000 ن��ح��و  م�����س��اح��ة 
مربع يف قاعات �ل�سيخ �سعيد 1، 2، 
3، و�أرينا �ملركز �لتجاري، وي�ستمر 
�سبتمرب  ���س��ه��ر  م���ن  �ل���ث���اين  ح��ت��ى 
�ملنظمون  �أك������د  ح���ي���ث   ،2017
م�����س��ارك��ة �أك����ر م��ن 30 �أل����ف من 
خم��ت��ل��ف �ل���ف���ئ���ات و�جل��ن�����س��ي��ات يف 
�لع�سرة  �لأي�����ام  خ���الل  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�لفعاليات  وت�سهد  ف��ق��ط.  �لأوىل 
دب��ي للريا�سة  �لتي تنظم يف ع��امل 
�لريا�سيني من  م��ن  ك��ب��رًي�  �إق��ب��اًل 
و�جلن�سيات،  �لأع�����م�����ار  خم��ت��ل��ف 
بكافة  لال�ستمتاع  يتو�فدون  �ل��ذي 
ي��وم��ًي��ا من  �ل��ت��ي تنظم  �لأن�����س��ط��ة 
�ل�����س��اع��ة �ل��ث��ام��ن��ة ���س��ب��اًح��ا حتى 
مالعب  وت�����س��ه��د  �ل��ل��ي��ل،  منت�سف 
و�لرجبي  و�ل���ت���ن�������س  �ل����ق����دم  ك�����رة 
مناف�سات  �لطائرة  و�لكرة  و�ل�سلة 
�لأكادمیيات  لع��ب��ي  ب���ني  ح��ام��ي��ة 
فرتة  يف  باحلدث  �مل�ساركة  �لعاملية 
�ل�سباح وحتى �لظهرية، كما حتفل 
�لالعبني  مئات  مب�ساركة  �ملالعب 

�لنينجا  حت����دي  م�����س��م��ار  جت���رب���ة 
�لدورة  و�ري��ور �جلديد كلياً. وتعد 
للريا�سة  دب��ي  ع��امل  م��ن  �ل�سابعة 
ه��ي �لأك����رب يف �مل��ن��ط��ق��ة م��ن حيث 
متتد  ح��ي��ث  تنظيمها  ف���رتة  ط���ول 
وتنتهي  �أ����س���ب���وع   13 م���ن  لأك�����ر 
ومیكن   ،2017 �سبتمرب   2 ي���وم 
للريا�سة  دب���ي  ع���امل  زو�ر  جلميع 
بكافة  لال�ستمتاع  باملجان  �لدخول 
و�أ�سبح  ف���ي���ه.  �مل����وج����ودة  �مل����ر�ف����ق 
ع�ساق  ملتقى  للريا�سة  دب��ي  ع��امل 
�ل��ري��ا���س��ة و�ل��ن�����س��اط �ل��ب��دين من 
و�جلن�سيات،  �لأع�����م�����ار  خم��ت��ل��ف 
�لأم��ر �ل��ذي ي��دل على منو �لوعي 
ب���اأه���م���ي���ة مم���ار����س���ة �ل���ري���ا����س���ة يف 
�لعام،  �أو�ساط جمتمعنا على مد�ر 
وتاأثريها على �سحة و�سعادة �أفر�د 
و�سيلة  �ل���ري���ا����س���ة  ك����ون  �مل��ج��ت��م��ع 
و�لطاقة  بال�سعادة  �لأف��ر�د  لتزويد 
�ملميز  مكانه  وبف�سل  �لي��ج��اب��ي��ة، 
وح�����س��ن ت��وزي��ع �مل�����س��اح��ات وتوفري 
حقق  فقد  للريا�سيني،  �خل��دم��ات 
ع���امل دب���ي ل��ل��ري��ا���س��ة من����ًو� كبرًي� 
على مد�ر �لأعو�م �ل�سابقة، و�أ�سبح 

مر�دًفا للياقة و�ل�سيف يف دبي.
للريا�سة،  دب������ي  ع������امل  وي���ج���م���ع 
�لقطاعني  م����ن  ورع��������اة  ����س���رك���اء 
�ل�����ع�����ام و�خل������ا�������س، مب�����ا يف ذل���ك 
وهيئة  دب���ي،  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة 
و�سركة  و�مل�����و�������س�����الت،  �ل����ط����رق 
لالألومنيوم،  �ل��ع��امل��ي��ة  �لإم�������ار�ت 
دبي،  ت��امي  و�ساتل  م�سايف،  و�سركة 
دبي،  ب��وجن  وبنج  �أدي��د����س،  و�سركة 
وم�����س��ت�����س��ف��ى ب���رج���ي���ل، و�إي����ن����وك، 
ت�ساهم  �لتي  �جلهات  من  وغريها 
ح���ي���اة �سحي  ل��ن��م��ط  �ل���رتوي���ج  يف 

ون�سيط د�خل دبي و�لإمار�ت.

و�ل��ري��ا���س��ي��ني على م���د�ر �ل��ي��وم يف 
�لفرتة �لثانية من �ليوم.

�ملوقع  للريا�سة،  دب��ي  ع��امل  وُي��ع��ّد 
�مل����ث����ايل مل���م���ار����س���ة خم��ت��ل��ف �أن������و�ع 
�للياقة  على  و�حل��ف��اظ  �لريا�سات 
�ل���ب���دن���ي���ة، ح���ي���ث ي��ج��م��ع �حل����دث 
�أك��ادمی��ي��ات ريا�سية   10 �أك��ر من 
ر�ئ����������دة، حت����ت ����س���ق���ف و�ح�������د ويف 
�ل��ه��و�ء، وت��ق��ّدم هذه  ق��اع��ة مكيفة 
�لأك���ادمی���ي���ات �أرق�����ى م�����س��ت��وى من 
�مل��ت��خ�����س�����س يف خمتلف  �ل��ت��دري��ب 
�ل��ري��ا���س��ات �لأك�����ر ���س��ع��ب��ي��ة �لتي 
�ملحرتفني  �ل��ري��ا���س��ي��ني  جت���ت���ذب 
و�ل�سباب  �ل���ك���ب���ار  م����ن  و�ل�����ه�����و�ة 
و�ل�����س��غ��ار م��ن جميع �لأع��م��ار من 
وي�سم  �ملهارية.  �مل�ستويات  خمتلف 

و�لأن�سطة  �ل��ري��ا���س��ات  م��ن  ك��ب��رية 
�ملقيمني  بالإثارة لكل من  �حلافلة 
و�لزو�ر، حيث ي�سل عدد �لريا�سات 
�لتي تنظم فيه �إىل نحو 20 لعبة 
ذلك  50 ملعًبا، مب��ا يف  ُت��ق��ام على 
نحو  ت�سم  �لطاولة  لتن�س  منطقة 
مفتوحة  وهي  تن�س،  من�سدة   12
�أمام �جلميع باملجان، وت�سهد يومًيا 
ع�سر�ت  ب����ني  ح���ام���ي���ة  م��ن��اف�����س��ات 
جميع  م��ن  �جلن�سني  م��ن  �ل�سباب 
مالعب   4 ي�سم  كما  �جلن�سيات، 
لكرة �لقدم �خلما�سية،  و4 مالعب 
لكرة �لقدم �ل�سباعية و�لرجبي، و6 
مالعب  و3  �ل�سلة،  ل��ك��رة  م��الع��ب 
للكريكت،  م�سغًر�  وملعًبا  للتن�س، 
للكرة  �ل��ق��ان��وين  باحلجم  وملعب 

�لأكادمیيات  م��ن  كبرية  جمموعة 
تغطي  �لتي  �ملتخ�س�سة  �لريا�سية 
�لريا�سية  �لأل��ع��اب  ع��دد كبري م��ن 
مثل كرة �لقدم و�لكريكت و�لتن�س 
وي�سارك  تن�س.  و�لبادل  و�مل�سارعة 
ب��رن��ام��ج وق���ت �ل��ري�����س��ة دب���ي للعام 
�لر�بع على �لتو�يل يف فعاليات عامل 
دبي للريا�سة، ويقدم برنامج وقت 
مبادرة  �سمن  �أُطلق  �ل��ذي  �لري�سة 
�لطائرة  للري�سة  �ل���دويل  �لحت���اد 
من  ب��دع��م  �للعبة  �ن��ت�����س��ار  لتعزيز 
وبالتعاون  �لريا�سي  دب��ي  جمل�س 
ملعًبا   12 ف��ال��ك��ون،  موؤ�س�سة  م��ع 
�لطائرة  �ل��ري�����س��ة  ري��ا���س��ة  لع�ساق 
مرح،  و�أك���رب  �أد�ء  �أف�����س��ل  لتحقيق 
�لطائرة  �لري�سة  ري��ا���س��ة  وت�سهد 

�لطائرة، و�سالة على �أحدث طر�ز 
للياقة  و�ستوديو  �لبدنية،  للياقة 
 ،360 فيتن�س  من  مقدم  �لبدنية 
و�ستوديو للدر�جات �لثابتة، و�ساحة 
و�ري���ورز،  �لنينجا  وحلبة  للتزلج، 
وم�سمار  �ل��رت�م��ب��ول��ني،  و���س��اح��ة 
لتن�س  جمانية  ومنطقة  ل��ل��ج��ري، 
�لطاولة مهد�ة من بنج بوجن دبي، 
�لري�سة  م��الع��ب  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة 
دبي  ع��امل  يف  تتوفر  كما  �لطائرة. 
�ملخيمات  �ل���ع���ام  ه����ذ�  ل��ل��ري��ا���س��ة 
�ل�سيفية �ملرحة، حيث يفتح خميم 
ج��ا���س��ت ب����الي �ل���ري���ا����س���ي �أب���و�ب���ه 
للريا�سة،  دب��ي  ع��امل  م��رة يف  لأول 
و�سيتمكن فيه �لأطفال من خمتلف 
بالألعاب  �ل�ستمتاع  م��ن  �لأع��م��ار 

�لفئات  بني خمتلف  و��سعاً  �نت�ساًر� 
و�لأعمار يف جميع �أرجاء دبي، وذلك 
�أوله جمل�س  �ل��ذي  �له��ت��م��ام  بعد 
دبي �لريا�سي لهذه �لريا�سة حيث 
بتوقيع  �لريا�سي  دبي  �ملجل�س  قام 
و��ست�سافة  وت��ن��ظ��ي��م  �لت��ف��اق��ي��ات 
و�إعد�د  و�ملحلية  �لعاملية  �لبطولت 
�ملد�ر�س  يف  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  �ل���رب�م���ج 
ويف �لأح����ي����اء �ل�����س��ك��ن��ي��ة م���ن �أج���ل 
حمرتيف  م��ن  عري�سة  ق��اع��دة  بناء 
�ل��ري�����س��ة �ل��ط��ائ��رة مم��ا ي����وؤدي �إىل 
�إنتاج منتخب قوًيا میثل �لدولة يف 

كافة �ملحافل �لدولية.

ملعًبا  50
يجمع عامل دبي للريا�سة جمموعة 

�لريا�سية  و�ل���ت���ح���دي���ات  �مل���رح���ة، 
�لقدم،  �ل��رت�م��ب��ول��ني، وك���رة  م��ث��ل 
وتن�س  �لطائرة،  و�لكرة  و�جلمباز، 
و�ليوجا،  �ملر�وغة،  وكرة  �لطاولة، 
و�لتاج رجبي، و�لرق�س و�أكر من 
ذلك، كما میكن لكل م�سارك �أي�ساً 

اهتمام اإعالمي عاملي باحلدث

ع��ال��م دب��ي للریا�س���ة ی�ستقط��ب الآلف م���ن اأف���راد املجتم��ع یومي���ًا

فقدان جواز �سفرت
�سار�ن  ر�م   / �مل���دع���و  ف��ق��د 

�جل���ن�������س���ي���ة   ، دي����������و  ر�ج 

�ل��ه��ن��د - ج����و�ز ���س��ف��ره رقم 

يجده  من   )6716542(

عليه �لت�سال بتليفون رقم 

 050/6136054

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو / بانكاز �سودري 

�جلن�سية   ، �سودري  ر�جن��ان 

بنغالد�س - جو�ز �سفره رقم 

يجده  من   )7484450(

عليه �لت�سال بتليفون رقم 

 055/8398021

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د �مل���دع���و / ن���ور حممد 
�جلن�سية   ، �لتميمي  عو�س 
�سفره  ج��������و�ز   - �م����ري����ك����ا 
 )554223552( رق����م 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت���������س����ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق���م 

 050/66604004

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د �مل��دع��و / وح��ي��د �سعد 

 ، ح�سنني  �ب��ر�ه��ي��م  �ل��دي��ن 

�جلن�سية م�سر - جو�ز �سفره 

من   )11259315( رقم 

يجده عليه �لت�سال بتليفون 

رقم 050/4440086 

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو / �ساه مايل خان 

�جلن�سية   ، ر����س���ان  حم��م��د 

باك�ستان - جو�ز �سفره رقم 

يجده  من   )4122832(

عليه �لت�سال بتليفون رقم 

 055/4710979

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د �مل���دع���و / ده����ار مغري 
 ، لل  ك����ري���������س����ان  �����س����اري����ة 
�جل��ن�����س��ي��ة �ل��ه��ن��د - ج���و�ز 
�سفره رقم )8815869( 
�لهند من يجده  �سادر من 
عليه �لت�سال بتليفون رقم 

 052/8560443

فقدان جواز �سفرت
/ ح�سن عدنان  �ملدعو  فقد 
�جلن�سية   ، ي��ا���س��ني  ح�����س��ن 
�سفره  ج���������و�ز   - �لردن 
�سادر   )888451( رق���م 
م���ن �ل�����س��ف��ارة �لردن����ي����ة يف 
�أب���وظ���ب���ي م���ن ي��ج��ده عليه 
�لت���������س����ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق���م 

 050/6678985

فقدان جواز �سفرت
ف����������ق����������دت �مل������������دع������������وة/ 
�جلن�سية   ، �وز�  ج��ي��ن��ل��ى 
�سفره  ج�����و�ز   - �ل��ف��ل��ب��ني 
 )8322798( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������س���ال 

 052/7734698

فقدان جواز �سفرت
�مل��دع��وة/ خديجه  ف��ق��دت 
�جلن�سية   ، ب����وط����ال����ب 
�سفره  ج�������و�ز   - �مل����غ����رب 
 )7390762( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������س���ال 

 050/3079896

فقدان جواز �سفرت
نيا  �مل��������دع��������وة/  ف�����ق�����دت 
ب���ت �حمد  ن���ي���او�ت���ى  ك����ور 
�ندوني�سيا  �جل��ن�����س��ي��ة   ،
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج�����������و�ز   -
 )0 9 7 0 4 0 1 (
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������س���ال 

 050/4966559
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الفجر الريا�ضي

•• العني - الفجر

�لأول  �أم�����س  ي��وم  م�ساء  �لعني  ب��ن��ادي  �ل��ق��دم  لكرة  �لأول  �لفريق  د�سن 
ملعب  وذلك  �لد�خلي  بالتجمع  �جلديد،  �لكروي  للمو�سم  ��ستعد�د�ته 
بالفحو�سات  �لتجمع  برنامج  و��ستهل  �ل��ع��ني،  ب��ن��ادي  ز�ي��د  ب��ن  خليفة 
تدريبية  ح�سة  �أول  يف  ي��ن��خ��رط��و�  �أن  ق��ب��ل  �ل��ف��ري��ق،  ل��الع��ب��ي  �لطبية 

“للزعيم”.
عقد  على  للعني،  �لفني  �مل��دي��ر  ماميت�س،  زور�ن  �ل��ك��رو�ت��ي،  وح��ر���س 
�جتماع مع لعبي فريقه قبل �لإعالن عن �لر�سمي عن �نطالقة مرحلة 
�لرتكيز وم�ساعفة �جلهود  �أهمية  �سدد خالله على  للمو�سم،  �لإع��د�د 
و�إظهار �لرغبة �لقوية على حتقيق �لأهد�ف �ملر�سومة و�ملتمثلة يف ك�سب 
�لتحديات �لكبرية �لتي تنتظر �لعني على �ل�سعيدين �ملحلي و�لقاري يف 
ي�ستهله مبكر�ً مبو�جهة  �أن  �ملقرر  و�لذي من  �لكروي �جلديد.  �ملو�سم 
�آ�سيا لكرة �لقدم يف  �أبطال  �لهالل �ل�سعودي يف ذهاب ربع نهائي دوري 

�حلادي و�لع�سرين من �سهر �أغ�سط�س �ملقبل.
ومنح زور�ن بع�س لعبي فريقه �لدوليني ر�حة عن �حل�س�س �لتدريبية 
�لزمنية  �مل�ساحة  على  �حل�سول  من  يتمكنو�  حتى  �حلالية،  �ملرحلة  يف 
�لتي بذلوها يف مو�سم كروي  �لكبرية  باجلهود  �ملطلوبة للر�حة قيا�ساً 
و�أنهم بعد �نتهاء  طويل مع �ملنتخب و�لنادي على حد �سو�ء، خ�سو�ساً 

�ملو�سم �ملا�سي �لتحقو� مبا�سرة مبع�سكر �ملنتخب يف ماليزيا وتايالند.
�ل�سويدي  �ل��دويل  �ملهاجم  �ن�سمام  للعني  �لد�خلي  �لتجمع  �سهد  كما 
�ل��دوري �ليوناين لكرة �لقدم و�ل��دويل �لياباين  ماركو�س بريغ، هد�ف 
لتعزيز �سفوف  �أخري�ً  �لنادي  �للذين تعاقد معهما  �سيوتاين  ت�سوكا�سا 
نا�سر  �ل�سعودي  �ل���دويل  �ملهاجم  ع��ن  ب��دًل  �جل��دي��د  �ملو�سم  يف  �لفريق 

�ل�سمر�ين و�لكوري �جلنوبي يل ميونغ جوو.
ومن �ملقرر �أن يغادر �لزعيم �إىل مقر مع�سكره �خلارجي يف �لنم�سا يوم 
�لإعد�د  برنامج  م��ن  �لثانية  �ملرحلة  يف  لالنخر�ط  �جلمعة،  غ��ٍد  بعد 
�سباحية  تدريبية  ح�س�س  �لعني  فيه  �سيوؤدي  �ل��ذي  �جلديد،  للمو�سم 
وم�سائية، ومو�جهات ودية قوية و�سيعود �لفريق �إىل �لدولة يف �لثاين 
باملو�سم  �خلا�سة  ��ستعد�د�ته  لإك��م��ال  �ملقبل  �أغ�سط�س  �سهر  من  ع�سر 

�لكروي �جلديد.

البدنية والتدریبات  الطبية  بالفحو�سات  اجلدید  للمو�سم  ا�ستعداداته  “الزعيم” ید�سن 

ك�سف �لفرن�سي �ر�سني فينغر مدرب �ر�سنال �لإنكليزي لكرة �لقدم �نه 
ل يز�ل مهتما ب�سم �ملهاجم �لفرن�سي �ل�ساب كيليان مبابي �لذي تاألق 

مع فريقه موناكو يف �ملو�سم �ملا�سي.
�لفرن�سي للمرة �لأوىل  �ل��دوري  �ح��ر�ز موناكو لقب  و�ساهم مبابي يف 
منذ عام 2000، كما لعب دور� بارز� بو�سوله �ىل ن�سف نهائي دوري 

�بطال �أوروبا قبل �خلروج �مام يوفنتو�س �لإيطايل.
�لأوروبية  بالأندية  عاما(   18( �ل�ساب  �لفرن�سي  �ملهاجم  تاألق  ودف��ع 
�لكبرية �ىل �لهتمام به، �ذ حتدثت و�سائل �لعالم عن عرو�س خيالية 
�سان جرمان  وباري�س  �ل�سباين  ري��ال مدريد  من  عنه  للتخلي  ملوناكو 

�لفرن�سي ومان�س�سرت يونايتد �لنكليزي ...
لعب  “�نه  بقوله  �ل�سابة  باملو�هب  د�ئما  يهتم  �ن��ه  �ىل  فينغر  و����س��ار 
�لذهاب  يريد  �ل��ذي  �ملكان  �ختيار  میكنه  �ل�سباح  يف  ي�ستيقظ  عندما 

�ليه. ل میلك �لكثري من �لالعبني هذ� �حلظ«. وتابع �ملدرب �ملخ�سرم 
�حد  ل  �ن  “�عتقد  �سيدين  يف  �جلديد  للمو�سم  �ع��د�دي��ة  جولة  �ثناء 
میكنه �لقول بانه لي�س مهتما بالعب من هذ� �لنوع میلك مهارة كبرية 

يف �لثامنة ع�سرة جعلت جميع �لندية مهتمة به«.
قبل  �و�سح  موناكو  ن��ادي  مالك  ريبولوفليف  دميرتي  �لرو�سي  وك��ان 
�لنادي،  ع��ن  �لرحيل  يف  يرغب  بالعب  �لحتفاظ  میكن  ل  �ن��ه  ف��رتة 

ملمحا �ىل �مكان �لتخلي عن مبابي يف حال �أر�د ذلك.
ليمار  توما�س  موناكو  يف  مبابي  بزميل  �هتمامه  �ي�سا  فينغر  وك�سف 
�ملا�سي  �ر�سنال �ل�سبوع  �لذي �سمه  كمهاجم د�عم للك�سندر لكازيت 
دولر( يف �سفقة  م��ل��ي��ون  ي����ورو )68  م��ل��ي��ون   60 م��ق��اب��ل  ل��ي��ون  م��ن 
قيا�سية للناديني. لكن �ملدرب �لفرن�سي مل يقدم تفا�سيل ��سافية بهذ� 
�خل�سو�س بقوله “�نها �سائعات فقط يف �لوقت �حلايل ولي�س هناك �أي 

�سيء ملمو�س فعال ب�ساأن �لتوقيع. �نه لعب كنا نتابعه، ولكن �لباقي 
�سائعات فقط«. و�كد فينغر �ن مهاجمه �ليك�سي�س �سان�سي�س )28 عاما( 
�سيبقى يف �سفوف �لفريق، متوقعا �ن میدد عقده �لذي ينتهي �ملو�سم 
�ملقبل. وتبدي �ندية عدة منها بايرن ميونيخ �لملاين ومان�س�سرت �سيتي 
�لنكليزي �هتماما ب�سم �سان�سي�س، وذكرت تقارير �سحافية �ن �لنادي 
�للندين تلقى عرو�سا ت�سل �ىل 90 مليون يورو )103 مليون دولر( 
لديهم  “�لالعبون  �ل�سدد  �ر�سنال يف هذ�  م��درب  وق��ال  للتعاقد معه. 
عقود ونتوقع �ن يحرتموها، وهذ� ما نريده”، م�سيفا “�نه �سان�سي�س 

ي�سيف قيمة ر�ئعة �ىل �لفريق و�عتقد �ي�سا �نه يحب �لنادي كثري�«.
وكان فينغر مدد �أو�خر مايو �ملا�سي عقده مع �ر�سنال حتى نهاية مو�سم 
2019 برغم �لنتائج �ملخيبة للفريق يف �لدوري �ملو�سم �ملا�سي وف�سله 
يف حجز بطاقة �لتاأهل �ىل دوري �بطال �وروبا للمرة �لوىل منذ نحو 

�لأوروبي يوروبا  �لدوري  يف  �سي�سارك  حيث  عاما،   20
ليغ بعد حلوله خام�سا.

�نا  بتاأكيده  جديدة  تعاقد�ت  على  منفتحا  فينغر  وب��د� 
�لالعبني  �ي��ج��اد  ول��ك��ن  �ل��ت��ع��اق��د�ت،  ب��ع�����س  ع��ل��ى  منفتح 

على  لعبني  لدينا  لن  �سهال  لي�س  �لفريق  لتقوية 
م�ستوى عال. و�أ�ساف هناك طريقتان للتطور -- 
حتليل ما قمنا به يف �ملو�سم �ملا�سي �ن كان جيد� 
�م ل وحت�سينه، وجلب بع�س �لالعبني �جلدد �ىل 
�ملهم  �لوقت �حل��ايل، من  �نه يف  �لفريق، و�عتقد 
�ملا�سي  �ملو�سم  يف  ح�سل  م��ا  حتليل  لنا  بالن�سبة 

هذ�  على  �رك��ز  �ن��ا  �لتح�سن.  میكننا  �ي��ن  ومعرفة 
�لمر حاليا.

فينغ��ر مهت���م مبب��اب����ي ویوؤك����د بق�����اء �س����ان�سي����س 

رودریغيز اىل بایرن ميونيخ بالإعارة 
�أعلن نادي بايرن ميونيخ بطل �لدوري �لأملاين لكرة 
من  رودريغيز  خامي�س  �لكولومبي  �سم  �أم�س  �لقدم 
ريال مدريد �ل�سباين بطل �أوروبا، على �سبيل �لإعارة 

ملو�سمني، مع خيار �سمه ب�سكل نهائي بعد ذلك.
وقال �لنادي �لبافاري يف تغريدة عرب ح�سابه �لر�سمي 
على موقع تويرت، “ر�سميا: بايرن ميونخ يتعاقد مع 
�لع����ارة عامني  ب��ن��ظ��ام  رودري��غ��ي��ز  �ل��الع��ب خامي�س 
�ل��ن��ادي �مللكي �ل�سباين يف  من ري��ال م��دري��د«. و�أك��د 
�لالعب  �إع��ارة  بايرن على  بيان مقت�سب تو�سله مع 
و�سيد�فع  �ملقبلني.  للمو�سمني  رودري��غ��ي��ز  خامي�س 
�لرب�زيل  2014 يف  �لعامل  كاأ�س  ه��د�ف   ، رودريغيز 
مع �ستة �أه��د�ف، عن �أل��و�ن �لنادي �لملاين حتى 30 
�ملدرب  باإ�سر�ف  �للعب  �سيعاود  حيث   ،2019 يونيو 
�لذي  �أن�سيلوتي  ك��ارل��و  �لإي��ط��ايل  لبايرن  �لي��ط��ايل 
�ملو�سم  �أح���رز  �ل���ذي  �مللكي  �ل��ن��ادي  يف  درب���ه  �ن  �سبق 
�لرئي�س  وق���ال  �أوروب�����ا.  �أب��ط��ال  دوري  لقب  �ملن�سرم 
نحن  رومينيغه  ك��ارل-ه��اي��ن��ت�����س  ل��ب��اي��رن  �لتنفيذي 
م�سيفا  �لنتقال،  هذ�  �جناز  من  لتمكننا  م�سرورون 
ملدربنا  �لأك��رب  �لأمنية  كانت  رودريغيز  خامي�س  �سم 
�لعمل  يف  �لناجحة  جتربتهما  بعد  �أن�سيلوتي،  كارلو 

معا مبدريد.
�لأهد�ف  ي�سجل  ج��د�.  متنوع  لعب  خامي�س  �أ�ساف 
�ىل  و��سافة  �لأه����د�ف،  م��ن  �لكثري  وي�سنع  بنف�سه، 
�لثابتة. ل �سك �ن هذ�  ذلك كله هو ر�ئ��ع يف �لكر�ت 

�لنتقال يرفع من نوعية فريقنا.
وكان رودريغيز �ن�سم �ىل ريال مدريد يف متوز يوليو 
و�أحرز  �لفرن�سي.  موناكو  نادي  من  قادما   2014
�أبرزها  �لألقاب،  من  عدد�  �مللكي  �لنادي  مع  �لالعب 

�أبطال  �ملن�سرم، ودوري  �ملو�سم  �ملحلي  �ل��دوري 
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ف�سل  لأ �
�ذ  ل����������������ه، 

خالله  ����س���ج���ل 
حا�سمة  مت���ري���رة   18 وم����رر  ه���دف���ا،   17

خ��الل 46 م��ب��ار�ة، وه��و �ملو�سم �ل��ذي عمل فيه 
باإ�سر�ف مدرب بايرن �حلايل �أن�سيلوتي.

�ل �ن دوره تر�جع �ملو�سم �ملن�سرم، �ذ مل ي�سجل 
خمتلف  يف  م����ب����ار�ة   33 يف  ه���دف���ا   11 ����س���وى 
�مل�����س��اب��ق��ات. و�أت����ى ه���ذ� �ل���رت�ج���ع يف ظ��ل �لدور 
كري�ستيانو  �لربتغايل  �ملقدمة  لثالثي  �لأ�سا�سي 
و�لويلزي  ب��ن��زمی��ة  ك���رمي  و�ل��ف��رن�����س��ي  رون���ال���دو 

غ��اري��ث ب��اي��ل، و���س��ع��ود جن��م لع��ب��ني ���س��ب��ان مثل 
�ي�سكو.

�أب��ري��ل علنا ع��ن ع��دم ر�ساه  و�أع����رب رودري��غ��ي��ز يف 

ويف   .2-4 ليغاني�س  �سد  �مل��ب��ار�ة  يف  ��ستبد�له  ع��ن 
�لفرن�سي زين  �مللكي  �لنادي  ذلك �حلني، قال مدرب 
�لدين زيد�ن �نه ر��س عن �أد�ء خامي�س و�أجد �نه من 

�لطبيعي �أل يكون ر��سيا يف هذ� �لو�سع .
و�سين�سم رودريغيز �ىل �جلولة �لتح�سريية لبايرن 
�ل��دوري �لمل��اين، و�لتي ت�سمل �ل�سني  ��ستئناف  قبل 

و�سنغافورة، بدء� من �لأحد.
وياأتي �ن�سمام خامي�س �ىل بايرن يف ظل تقارير عن 

مغادرة  �ح��ت��م��ال 
لع���������ب���������ني 
م��������ن��������ه��������م 
�لرب�زيلي 
دوغ����ال�����س 
ك����و�����س����ت����ا 
�ل���������������������ذي 

ينتقل  ق����د 
يوفنتو�س  �ىل 

�ليطايل، و�لملاين 
�������س������ريج غ����ن����اب����ري 

من  حديثا  �ملنتقل 
برمین،  ف������ريدر 
�ل �نه يرغب يف 

�إعارته �ىل ناد 
ل�سمان  �آخ�����ر 
على  �حل�سول 
�مل���������زي���������د م���ن 

�ر�سية  �لوقت يف 
�مللعب.

•• العني - الفجر

�لأوملبي  �ل��وط��ن��ي  منتخبنا  تغلب 
طاجك�ستان  منتخب  �سيفه  ع��ل��ى 
مقابل  ه��دف��ني  بنتيجة  �لأومل���ب���ي 
هدف، يف �ملبار�ة �لودية �لتي �أقيمت 
�أر�سية  على  �لأث��ن��ني  �لأول  م�ساء 
�ستاد طحنون بن حممد بالقطارة، 
يف حمطته �لإع��د�دي��ة �لأخ���رية يف 
مبارياته  خلو�س  ��ستعد�د�  �لعني، 
و�لتي  �لآ���س��ي��وي��ة،  �ل��ت�����س��ف��ي��ات  يف 

�ستنطلق يوم �ل�سبت �ملقبل.
���س��ج��ل ه���دف���ا م��ن��ت��خ��ب��ن��ا �لأومل���ب���ي، 
���س��اه��ني ����س���رور يف �ل��دق��ي��ق��ة 44، 
بينما   ،67 �لدقيقة  عيد يف  وعلي 
طاجك�ستان  منتخب  ه��دف  �أح���رز 
�ساهروم  �ساميف  �لوحيد، �لالعب 

يف �لدقيقة 72.
�ملهند�س  ����س���ع���ادة  �مل�����ب�����ار�ة،  ���س��ه��د 
م�����رو�ن ب���ن غ��ل��ي��ط��ة رئ��ي�����س �حتاد 
�لطنيجي  ع��ب��ي��د  و���س��ع��ي��د  �ل���ك���رة، 
ن��ائ��ب �ل��رئ��ي�����س، وع�����س��و� جمل�س 
�لزعابي،  ر�����س���د  �لحت�������اد،  �إد�رة 
ونا�سر  �لغفلي،  خليفة  و�لدكتور 
ث��ع��ل��وب م���دي���ر م��ك��ت��ب رئي�س  ب���ن 
�لحتاد، و�أحمد بهادر �لأمني �لعام 
و�لإد�رية  �ملالية  لل�سوؤون  �مل�ساعد 

بالوكالة.
وخا�س �لأبي�س �لأوملبي حتت قيادة 
�لعبدويل  ح�سن  �ل��وط��ن��ي  �مل����درب 
�ملبار�ة، بت�سكيلة �أ�سا�سية �سمت كل 
من، كابنت �ملنتخب حممد بو�سنده 
يف حر��سة �ملرمى، عبد�هلل �لنوبي، 
ر��سد  �أح����م����د  �ل���ك���رب���ي،  ع����ب����د�هلل 
يف  �لكعبي  وعبد�لعزيز  �مل��ح��رزي، 
�ل��دف��اع، ويف خ��ط �ل��و���س��ط ، خالد 
ي��ع��ق��وب، �ساهني  ب���اوزي���ر، ج��ا���س��م 
عبد�لبا�سط،  وحم���م���د  �����س����رور، 
�لها�سمي  �أح����م����د  �ل���ه���ج���وم  ويف 
“�لعطا�س” وحممد �لعكربي، ويف 
�حلو�سني،  جمال  �ل��ب��دلء،  قائمة 
خمي�س،  ع���ب���د�هلل  ع��ب��د�ل��رح��م��ن 
حممد  عيد،  علي  �لها�سمي،  خالد 
�لظحناين،  خالد  �لعطا�س،  عمر 
حم��م��د ح�����س��ن �ل�����س��ام�����س��ي، ماجد 
�ل�سويهي،  ج��م��ع��ة  ع��م��ر  �����س����رور، 
���س��ع��ي��د جمعة  حم��م��د �حل����م����ادي، 
�ملحرمي،  حممد  ح�سن  �ل�سعدي، 

و�سهيل �لنوبي.
�ل�سوط  �ل���وط���ن���ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ب�����د�أ 
�لأول للمبار�ة بال�سغط �لهجومي 

طاجك�ستان،  منتخب  مرمى  على 
و�سن هجماته يف حماولة لت�سجيل 
ه����دف �ل�����س��ب��ق و�ل���ت���ق���دم، و�أه�����در 
�لالعبون �أحمد �لها�سمي، وحممد 
�لعديد  يعقوب  وجا�سم  �لعكربي، 
�ل��ت��ه��دي��ف��ي��ة نتيجة  �ل��ف��ر���س  م���ن 
ومل  �لأخ����رية،  �للم�سة  يف  �لت�سرع 
يعطي مد�فعو ولعبو خط و�سط 
منتخبنا �لفر�سة لالعبي �ملنتخب 
ت��ه��دي��د ملرمى  ف��ر���س��ة  �ل�����س��ي��ف، 
ت�سديدة  �سوى   ، �لأومل��ب��ي  �لأبي�س 
طاجيكية و�حدة مل ت�سكل خطورة 
وحتديد�ً  ب��ع��ده��ا  ل��ت�����س��ه��د  ت���ذك���ر، 
�لتقدم  ه���دف   ،44 �ل��دق��ي��ق��ة  يف  

�سجله  و�ل���ذي  �لأومل��ب��ي،  لالأبي�س 
�سرور  �ساهني  �لو�سط  خط  لع��ب 
من ت�سديدة قوية �أطلقت من على 
�لطاجيكية  �جل���ز�ء  منطقة  خ��ط 
لتعانق �ل�سباك، و�أطلق بعدها حكم 
�ملبار�ة �سلطان عبد�لرز�ق �سافرته 
بتقدم  �لأول  �ل�سوط  نهاية  معلناً 

منتخبنا �لأوملبي بهدف نظيف.
�أجرى  �ل��ث��اين  �ل�����س��وط  ب��دي��ة  ويف 
منتخبنا  م���درب  �ل��ع��ب��دويل  ح�سن 
�ل��وط��ن��ي ت��ب��دي��الت��ه ل��ت��ج��رب��ة دكة 
على  و�ملحافظة  بالكامل،  �ل��ب��دلء 
بد�أ  �لتي  �لهجومية  �لوترية  نف�س 
بها �للقاء على مرمى طاجك�ستان، 

ليتمكن �لبديل علي عيد من �إحر�ز 
�لهدف �لثاين ملنتخبنا �لوطني يف 
ملنطقة  توغله  بعد   ،67 �لدقيقة 
ور�وغ  �ل�����س��ي��ف  �مل��ن��ت��خ��ب  ج������ز�ء 
�ل�سباك،  و�أودع���ه���ا  �مل��رم��ى  ح��ار���س 
وحاول �ملنتخب �لطاجكيي تقلي�س 
�ل��ف��ارق، و�أ���س��ت��ط��اع لع��ب��ه �ساميف 
من   ،72 �ل��دق��ي��ق��ة  يف  ����س���اه���روم 
دفاع  لعبي  و�سط  عالياً  �لرت��ق��اء 
كرة  وت�����س��دي��د  �ل��وط��ن��ي،  منتخبنا 
يهد�أ  ومل  م��رم��ان��ا،  �سكنت  ر�أ���س��ي��ة 
ونظمو�  �لوطني،  منتخبنا  لعبو 
زيادة  فر�سة  و�أه���درو�  هجماتهم، 
غلة �لأبي�س �لأوملبي من �لأهد�ف، 

ليطلق بعدها حكم �ملبار�ة �سافرته 
م��ع��ل��ن��ا ف�����وز م��ن��ت��خ��ب��ن��ا �لأومل����ب����ي 

بهدفني مقابل هدف.
�لعبدويل  ح�سن  �أك���د  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
مدرب �لأبي�س �لأوملبي، ر�ساه عن 
�لأد�ء �لفني لالعبني، وقال، لي�س 
�لودية،  بالتجارب  �لفوز  �ملهم  من 
�لالعبني  جت���رب���ة  �لأه�������م  ول���ك���ن 
خاللها، وهذ� حر�سنا عليه كجهاز 
مبار�ة  كل  يف  �لفريق  بتغيري  فني 
�لفني  �لأد�ء  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف  ودي���ة 
للجمل  وت���ن���ف���ي���ذه���م  ل����الع����ب����ني، 
دربناهم  �لتي  �لتكتيكية  و�خلطط 
�لتح�سري�ت،  ف��رتة  خ��الل  عليها 
ن��ع��م��ل على  �أن  �ل���ع���ب���دويل،  وت���اب���ع 
�ل��الع��ب��ني لإي���ق���اف �إه�����د�ر فر�س 
حدثت  و�ل��ت��ي  �لأه�����د�ف،  ت�سجيل 
�لأخ�سر  ودي����ت����ي  خ�����الل  �أي���������س����اً 

�ل�سعودي.
و�أ�ساف مدرب �ملنتخب، �أن �جلهاز 
�لفني و�لإد�ري للمنتخب حري�س 
على �ملحافظة على �ملجهود و�جلهد 
�لالعبني  ببذله  �ملطالب  �ل��ب��دين 
و�لتي  �لت�سفيات،  مباريات  خالل 
���س��ت��ق��ام وب����ني �مل����ب����ار�ة و�لأخ������رى 
ف����ق����ط، ويف درج������ات  ي������وم و�ح�������د 
ر�أينا  لذ�  مرتفعة،  ورطوبة  حر�رة 
�لتغذية  ع��ن  �ج��ت��م��اع  �أه��م��ي��ة عقد 
كيفية  �أي�ساً  وتناول  و�ل�ست�سفاء، 
يف  �ل�����س��و�ئ��ل  ن�سبة  على  �ملحافظة 

�جل�سم خالل �لفرتة �ملقبلة.
�سعادة  �مل��ب��ار�ة، حر�س  نهاية  وبعد 
�ملهند�س م��رو�ن بن غليطة رئي�س 
ر��سد  و�إخ������و�ن������ه  �ل�����ك�����رة،  �حت�������اد 
�لغفلي  خليفة  و�لدكتور  �لزعابي 
على  �لإد�رة،  جم���ل�������س  ع�������س���و� 
�لتو�جد عند غرفة تغيري مالب�س 
بن  وط��ال��ب��ه��م  �ل��وط��ن��ي،  منتخبنا 
مع  م�ساعف  جهد  ببذل  غليطة، 
مباريات  خ���الل  �ل��ع��ايل  �لإل���ت���ز�م 
�لت�سفيات �لآ�سيوية، و�لتي �ستقام 
على توقيتات متقاربة جد�ً، موؤكد�ً 
على ثقته �لكبرية يف رجال �لأبي�س 
ع��ل��ى �سد�رة  �لأومل���ب���ي، وق��درت��ه��م 
�لتاأهل.  بطاقة  وخطف  �ملجموعة 
�لتحكيمي  �ل��ط��اق��م  �مل���ب���ار�ة،  �أد�ر 
عبد�لرز�ق  ���س��ل��ط��ان  م���ن،  �مل���ك���ون 
ح��ك��م ���س��اح��ة، ج��ا���س��م ع���ب���د�هلل �آل 
�ملخيني  وجمعة  �أول،  م�ساعد  علي 
م�������س���اع���د ث�������ان، و�حل����ك����م �ل����ر�ب����ع 

�سلطان حممد �سالح.

يف اأخر بروفة ودية

الأبي�س الأوملبي یتجاوز نظريه الطاجيكي بهدفني لهدف



    
ال�سرطة تلقي القب�س على البط 

على  �لقب�س  باإلقاء  �لأمريكية  بن�سلفانيا  ولي��ة  من  �سرطي  قام 
�سرب مكون من �أربع بطات، بعدما �سبطها وهي تتجول يف �إحدى 

�لطرقات بالقرب من �أحد �ملن�ساآت �لتجارية يف �ملنطقة. 
على  �سفحته  على  �لأرب����ع  �ل��ب��ط��ات  ���س��ور  �ل�سرطي  ���س��ارك  وق��د 
�سمال  يف  رقابة  دون  تتجول  وه��ي  عليها  عر  بعدما  ب��وك،  في�س 
�ل��ع��ث��ور على  �إن��ه��ا متكنت م��ن  لل�سرطة  ب��ي��ان  ف��ي��الدل��ف��ي��ا. وق���ال 
�ساحبة �لبطات �سيندي �أو�سيكي، و�أعادتها �إليها بعد عملية بحث 

م�سنية يف �ملكان. 
ر�أيت  عندما  فوجئت  لقد  �حل���ادث:  على  معلقة  �سيندي  وق��ال��ت 
حل�سن  ح��ق��اً.  طريفاً  منظر�ً  ك��ان  �ل�سرطة،  �سيارة  د�خ��ل  بطاتي 
�حلظ قام �جلميع باإطعام �لبطات ومل يتعر�س لها �أحد باأي �أذى. 
و�أ�سافت �سيندي باأن �لبطات �لأربعة مل تعتد  �خلروج من حديقة 
�لذي  لل�سرطي  �ل�سديد  �سكرها  ع��ن  وع���ربت  ق��ب��ل،  م��ن  منزلها 
�آي"  بي  "يو  موقع  يف  ورد  ما  وف��ق  �لبطات،  �سالمة  على  حر�س 

�لإلكرتوين.

جهاز ذكي یت�سل بال�سرطة ليبلغ عن جرمية 
ا يف �ملك�سيك،  �ساهم جهاز منزيل ذكي يف �لإيقاع مبجرم قتل �سخ�سً
وعاد �إىل �ملنزل لين�سب بينه وبني �سديقته �سجار �أدى يف �لنهاية 

�إىل تدخل �جلهاز �لذكي و�لتبليغ عن �ملجرم.
وقتل �ملك�سيكي �إدو�ردو بورو�س �أحد �لأ�سخا�س، وت�سبب �سجار مع 
�سديقته عقب �جلرمیة يف �لتقاط �جلهاز �لذكي �أمًر� لالت�سال 

بال�سرطة عن طريق �ل�سدفة ودون تخطيط م�سبق لذلك.
�أن �جلهاز  �لتحقيقات ك�سفت  �أن  �لتقني  �إجن��اد جيت  وذكر موقع 
�ت�سلت  “هل  قائاًل:  ل�سديقته  �إدو�ردو وجهه  ِمن  ل�سوؤ�ل  ��ستمع 
بال�سرطة؟” وتعامل معه على �أنه �أمر لالت�سال �لفوري بال�سرطة 

وهو ما نفذه �جلهاز بالفعل.
و�سارعت قو�ت �ل�سرطة على �لفور �إىل مكان �لو�قعة ومت �لقب�س 

على بورو�س بتهمة �لقتل وحيازة �لأ�سلحة �لنارية.
و�أ�سارت �ل�سلطات �إىل �أن �جلهاز �لذكي �أنقذ حياة �لفتاة �سديقة 

بورو�س و�أختها �للتني تو�جدتا يف  �ملنزل ذ�ته.

یدخل غيني�س باأغلى �سوكول 
�أغلى  �إع��د�د  ك�سف �سانع �سوكول دمنر�كي حمرتف، عن طريقة 
موقع  على  ن�سر  م�سور  ت�سجيل  يف  �لعامل،  يف  �ل�سوكول  من  نوع 

يوتيوب �لإلكرتوين موؤخر�ً. 
�أعد بريت كنيب�سيلدت، نوعاً فاخر�ً من �ل�سوكول تبلغ قيمة �لرطل 
�لو�حد منه 2600 دولر �أمريكي و�أطلق عليها ��سم "ل مادلني �أو 

ترويف"، ودخل بذلك مو�سوعة غيني�س لالأرقام �لقيا�سية. 
ومن بني �ملكونات �لأ�سا�سية ل�سوكول "لمادلني �أو ترويف" �لكماأة 
بالكماأة  ويحيط  �لباهظ.  بثمنها  تعرف  و�لتي  �لنادرة  �لفرن�سية 
�لباهظة �لثمن، �لكرمیة �لثقيلة، و�ل�سكر، وزيت �لكماأ و�لفانيال 
مب�سحوق  و�ملك�سوة  �ل��د�ك��ن��ة،  �ل�سوكولتة  م��ن   %  70 ب���  �ملغلفة 

�لكاكاو �لناعم. 
ويتم �سنع كل جزء من هذه �ل�سوكول بعناية فائقة، مبا يف ذلك 
�لثقيلة �لتي ت�سنع من �لزبدة �لطازجة. وتقدم  خليط �لكرمیة 
من  �سغرية  و���س��ادة  على  �لفاخرة  �ل�سوكول  ه��ذه  م��ن  قطعة  ك��ل 
�للوؤلوؤ د�خل �سندوق من �لف�سة وتباع ب� 250 دولر�ً، بح�سب ما 

�آي" �لإلكرتوين.  بي  ورد يف موقع "يو 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ل حياة على �سطح املریخ
�أمر م�ستحيل،  �أن وجود �حلياة على �سطح كوكب �ملريخ  �إدن��ربة يف ��سكتلند�  �أثبت بحث قام به علماء من جامعة 

ب�سبب �ملركبات �لكيميائية �لتي حتتويها تربة �سطحه. 
على مركبات  يحتوي  �ملريخ  �سطح  �أن   ،"Scientific Reports" هذ� وجاء يف نتائج �لبحث، �لذي ن�سر يف جملة

�لبريكلور�ت، �لتي تعد �أمالحا حلم�س �لكلوريك، وهي �سامة للكائنات �حلية.
على  تاأثريها  ودر�سو�  �ملريخ،  تربة  يف  �ملوجودة  لتلك  م�سابهة  بريكلور�ت،  تر�كيز  با�ستخد�م  �لباحثون  وق��ام  هذ� 
و�ملعد�ت �لف�سائية، وتعد  �ملركبات  �أ�سطح  على  عادة  تتو�جد  بكترييا  باعتبارها   ،"Bacillus subtilis" بكترييا

م�سدر� للتلوث �حليوي.
ويف نتيجة �لتجربة، تبني �أن �سمية تلك �ملركبات للكائنات �حلية تزد�د بوجود �لأ�سعة فوق �لبنف�سجية، ما �أدى �إىل 

موت �لبكترييا خالل دقائق.
�لكوكب  �سطح  على  تتو�جد  �لتي  �مل��و�د  من  �لهيدروجني،  وبريوك�سيد  �حلديد  �أكا�سيد  �أن  �إىل  �لعلماء  �أ�سار  كما 

�لأحمر، ما يوؤدي �إىل رفع تاأثري �لبريكلور�ت، وبالتايل متوت �لبكترييا �أ�سرع ب� 10.8 مرة.
يذكر �أنه مت �لك�سف عن �لبريكلور�ت على �سطح �لكوكب �لأحمر عام 2008، حينما قام م�سبار "فينيك�س" بالهبوط 
على �سطح �ملريخ وحتليل تربته. وقد تبني �آنذ�ك �أن تركيز هذه �ملركبات يف �لرتبة بلغ 0.4-%0.6. وقد �أكد م�سبار 

"كيوريو�سيتي" هذه �لنتائج.
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ینقذان قطارًا من �سائق خممور 
جنا ركاب �أحد قطار�ت �ل�سو�حي يف مدينة �آخن �لأملانية من حادث حمتمل 

كان من �ملمكن �أن يت�سبب فيه �سائق �لقطار �ملخمور.
وذكرت �ل�سرطة �أن ر�كبني ذهبا للتحدث �إىل �سائق �لقطار بعدما �نتابهما 

�لقلق من �لتوقف و�لإقالع �ملتقطع للقطار. 
ووجد �لر�كبان �ل�سائق خممور�ً ب�سدة، فاأبلغا �ل�سرطة على �لفور.

وقال متحدث با�سم �ل�سرطة �أن �ختبار �لكحول �أثبت جتاوز �ل�سائق �حلد 
�أنه مل يت�سح بعد �ملدة �لتي قاد  �مل�سموح بن�سبة كبرية.  و�أ�ساف �ملتحدث 
فيها �ل�سائق �لقطار وهو حتت تاأثري �لكحول. ومت �سحب رخ�سة �لقيادة 

من �ل�سائق، ومن �ملنتظر �تخاذ �إجر�ء�ت جنائية �سده.

ملاذا ُیقدم اجليلو للمری�س يف امل�ست�سفى؟
ُيعترب �جليلو من �حللويات �ملفيدة لل�سحة نظر�ً لحتو�ئه على �لربوتني، 

و8 �أنو�ع من �لأحما�س �لأمينية �لأ�سا�سية للج�سم.
عاٍل  ويتميز مبخزون  �ل�سهي من عظام �حليو�نات،  �لهالم  ُي�ستخرج هذ� 

من �لكولجني �لذي ين�سط �ل�سعر، �لب�سرة، �لعظام و�لأظافر.
وُي�ساعد �لكولجني �أي�ساً على ت�سريع �لتئام �جلروح، مینع ه�سا�سة �لعظام 

و�لتهاب �ملفا�سل، يوؤخر �ل�سيخوخة، وي�سيطر على ن�سبة �ل�سكر يف �لدم.
يف  للمر�سى  تقدمیه  يتم  �ل�سبب  ل��ه��ذ�  وم��رمم��ة  مغذية  ف��و�ئ��د  للجيلو 

�مل�ست�سفيات بعد �خل�سوع لعمليات جر�حية.
�جلدير ذكره، �أّن �جليلو من �حللويات �لتي حتتوي على ن�سبة �سئيلة من 
ت�سهيل عملية  �ملعدة،  �نه �سروري حلماية بطانة  كما  �ل�سعر�ت �حلر�رية 

�له�سم، تقوية جهاز �ملناعة وجتديد �خلاليا.

معر�س مبهر لأ�سماك ذهبية 
ي�ستخدم فنان ياباين �آلف �لأ�سماك يف �أحو��س مزينة بالأ�سو�ء �ل�ساطعة 

لتكوين م�سهد ب�سري �أخاذ يجتذب ع�سر�ت �لآلف يف طوكيو.
وي�سم �ملعر�س �ملتنقل للفنان هيدتومو كيمور� وهو بعنو�ن "حو�س �أ�سماك 
فني" حو�يل خم�سة �آلف �سمكة ذهبية وثالثة �آلف من �لكائنات �لبحرية 
�ل�سمام  مب�سابيح  م�ساءة  حو�سا   130 يف  �لبحر  ح�سان  مثل  �لأخ���رى 

�لثنائي �لباعث لل�سوء ليد باأ�سكال و�ألو�ن و�أحجام متنوعة.
وت�سفي �أ�سو�ء �لليد طيفا من �لألو�ن على �ل�سور �ملتحركة يف �ملعر�س يف 
ظل خلفية مو�سيقية ومن بينها لقطة لت�ساقط �إحدى زهور �لكريز �لتي 

تعرف با�سم �ساكور� يف هدوء.
وقال كيمور� على هام�س �ملعر�س �أردت تقدمي تكوين فني حي با�ستخد�م 

جيم�س بوند لن 
یغادر ال�سا�سة!

د�نييل  �لربيطاين،  �ملمثل  تر�جع 
كريغ، عن قر�ره �ل�سابق بعدم لعب 
بوند  جيم�س  �ل�سري  �لعميل  دور 

من جديد. 
 ،"Spectre" ���س��دور  وم��ن��ذ  ه���ذ� 
بوند  جيم�س  �سل�سلة  �أف���الم  �آخ���ر 
من  �لعديد  �نت�سرت   ،2015 ع��ام 
�ملقبل،  �جل��زء  بث  ح��ول  �ل�سائعات 
وك����ان �أه����م �أ���س��ب��اب��ه��ا ت�����س��دد كريغ 
من   007 �لعميل  دور  لعب  حيال 

جديد.
موؤخر�  �مل�سادر  بع�س  �أ�سارت  وقد 
ر�أيه"،  ع��ن  "عدل  �مل��م��ث��ل  �أن  �إىل 
باربار�  �مل��ن��ف��ذ،  �لفيلم  منتج  و�أن 

بروكويل، قد "�أمنت" م�ساركته.
�أما �سحيفة مريور فقد �أفادت باأن 
كريغ رمبا لن يكون �لوحيد �لذي 
�أكدت  ح��ي��ث  �ل��ف��ي��ل��م،  �إىل  ���س��ي��ع��ود 
�أديل  �ملغنية  �ستعيد  �أنها  بروكويل 

لت�سجيل �سارة بد�ية �لفيلم.
�أغنية  و�أدت  �سبق  �أدي���ل  �أن  ي��ذك��ر 
حمل  �ل����ذي  �ل��ف��ي��ل��م  يف   Skyfall
�أعلى  ح��ق��ق  و�ل����ذي  �لإ����س���م،  نف�س 
جيم�س  �سل�سلة  �أف����الم  ب��ني  دخ���ل 
�لذي  بينها  �لأول من  بوند، وكان 
 "Grammy" جل��ائ��زت��ي  ي��ر���س��ح 

."Globe award"و
ويف وقت �سابق �أ�سارت �لتقارير �إىل 
120 مليون باوند  �أن��ه مت عر�س 
يف  �لفيلم  �إىل  ل��ل��ع��ودة  ك��ري��غ  على 

جز�أيه �ملقبلني.

ینجو من املوت يف 
حادث مرعب

�لإل��ه��ي��ة لإنقاذ  �ل��ع��ن��اي��ة  ت��دخ��ل��ت 
مو�طن يف �لأردن من موت حمقق، 
بالعا�سمة عمان، بعد فقد�ن �سائق 
�ل�سيطرة على �ساحنة و��سطد�مها 
مبركبة �أخرى و�نقالبها يف �ل�سارع 

�لعام.
�ل�ساحنة  ������س����ط����د�م  وت�������س���ب���ب 
كان  �سخ�س  ف���وق  م��ن  ب��ان��ق��الب��ه��ا 
می�سي بال�سارع، لكنه وقف مبا�سرة 

دون �أن ي�ساب باأي �أذى.
�لتو��سل  مبو�قع  ن�سطاء  وت��د�ول 
�لجتماعي، �ليوم �لإثنني، مقطع 
يت�سبب  مل  �ل��ذي  للحادث،  فيديو 
ب�����س��ري��ة، و�إمّن������ا �أحلق  ب���اإ����س���اب���ات 
�سرًر� باأربع مركبات، وفق ما ذكر 

نا�سرو �ملقطع.

اأخفى جثة زوجته يف الثالجة 8 �سنوات  
جنح رجل �أمريكي من ولية فلوريد� يف �إخفاء خرب وفاة 
يف  جثتها  و�سع  بعدما  �لأمريكّية  �ل�سلطات  عن  زوجته 
��ستمر�ر ح�سوله  �أع��و�م لي�سمن   8 �ملنزل طو�ل  ثالجة 

على معا�س �ل�سمان �لجتماعي �خلا�س بها.
وبح�سب �لتقارير، فاإن مارغريت د�ن توفيت عام 2002 
و�أبقى جثتها يف  �لأم��ر  تكّتم عن  د�ن  �آلن  زوجها  لكن   ،
�لذي  للقانون  خالفاً   ،2010 ع��ام  وفاته  حتى  �لثالثة 

يلزم بالإبالغ عن �أي حالة وفاة.
و�أو����س���ح���ت �ل�����س��ل��ط��ات �أن����ه �ق����دم ع��ل��ى ف��ع��ل��ت��ه ه���ذه كي 
�خلا�س  �لجتماعي  �ل�سمان  معا�س  �سرف  من  يتمكن 
�ألف دولر طو�ل �ل�سنو�ت   92 مبارغريت، �لذي تخطى 
�لثماين. وبعد وفاة �آلن �كت�سف بقية �أفر�د �لأ�سرة جثة 
مارغريت يف �لثالجة، فاأ�سيبو� ب�سدمة كبرية حني مت 
ما  ب�سبب  �لبيت  ور�ث��ة  من  يتمكنو�  لن  باأنهم  �إبالغهم 

فعله �لو�لد و�أّنه �سُي�سادر.
�آلن د�ن و�فقو�  �إن ورثة  وقالت وز�رة �لعدل �لأمريكية 
على بيع �ملنزل يف مز�د علني من �أجل �إعادة �لأمو�ل �لتي 

��ستوىل عليها من دون وجه حق.

اعتقال �سبي وزع 4500 یورو على املارة 
لتحقيق  غ��ري��ب��ة  ف��ك��رة  ع��ن  �أمل��ان��ي��ا  ذه���ن �سبي يف  تفتق 
�ل�سعادة، �إذ �أخذ مبلغاً كبري�ً من �ملال و�أخذ يوزع منه على 
مارة غرباء يف �لطريق. وذكرت �ل�سرطة �أن �ل�سبي كان 
يعطي كل و�حد من �ملارة ما يرت�وح بني 100 �إىل 2400 
و�أبلغو�  �ل�سلوك  �مل��ارة من هذ�  ي��ورو، وقد تعجب بع�س 
وزع  �ل�سبي  ف��اإن  �ل�سرطة،  �أف���ادت  ما  وح�سب  �ل�سرطة. 
حتى بعد ظهر �ليوم 4500 يورو، حني �أم�سك به �أفر�د 

�ل�سرطة ووجدو� �أنه ل يز�ل معه مبلغ كبري من �ملال.
و�أخرب �ل�سبي �ل�سرطة �أنه �أخذ �ملال من منزله، وتبحث 
يكون  �أن  میكن  �ل��ذي��ن  �لأ�سخا�س  ع��ن  حالياً  �ل�سرطة 

�ل�سبي قد �أعطاهم ماًل.

هبوط لطائرة ب�سبب رائحة املرحا�س!
ه��ب��ط��ت ط��ائ��رة ن��ق��ل ت��اب��ع��ة ل�����س��رك��ة �ل���ط���ري�ن �لهندية 
�سباي�س جيت ��سطر�ريا ب�سبب ر�ئحة �سيئة للغاية من 
هندو�ستان  بح�سب  �ل��ق��ي��ادة،  ق��م��رة  �خ��رتق��ت  �مل��رح��ا���س 

تامیز.
وحطت طائرة بوينغ 737، �لتي كانت متجهة من بنغالور 
�إىل دلهي، وعلى متنها 184ر�كباً، يف “حيدر �أباد” ب�سبب 

حالة طو�رئ.
وق���ال مم��ث��ل��ون ع��ن ���س��رك��ة �ل���ط���ري�ن: ����س��ط��رت طائرة 
�سباي�س جت �إىل تغيري م�سار �لرحلة “�إ�س جي 192  من 
�أباد ب�سبب  �إىل دلهي، ليعاد توجيهها �إىل حيدر  بنغالور 
وو�سلت  �ملرحا�س،  قادمة من  كريهة جد�  ر�ئحة  وجود 

قمرة �لقيادة.
وقد مت تنظيف �ملرحا�س وقمرة �لقيادة وتهويتهما جيد� 
�أباد، لت�سل �لطائرة فيما بعد �إىل دلهي  يف مطار حيدر 

متاأخرة �ساعة عن موعدها.

�سبایدرمان :هوم كمينج یت�سدر اإیرادات ال�سينما 
يف  �ل�سينما  �إي���ر�د�ت  كمينج  :ه��وم  �سبايدر-مان  �جلديد  و�ملغامرة  �حلركة  فيلم  ت�سدر 
وماري�سا  ه��ولن��د  ت��وم  بطولة  و�لفيلم  دولر.  مليون   117 حمققا  �ل�سمالية  �أم��ري��ك��ا 
�لر�سوم �ملتحركة  �إخر�ج جون و�ت�س. وتر�جع فيلم  تومي وروبرت د�وين جونيور ومن 
 34 3 من �ملركز �لأول �إىل �ملركز �لثاين هذ� �لأ�سبوع باإير�د�ت بلغت  دي�سبيكابل مي 
مليون دولر. و�حتل فيلم �حلركة و�جلرمیة بيبي در�يفر �ملركز �لثالث بعد �أن كان 
دولر.  مليون   12.8 بلغت  �إي��ر�د�ت  �ملا�سي حمققا  �لأ�سبوع  �لثاين  �ملركز  يف 
�إخر�ج  وم��ن  ه��ام  وج��ون  برينثال  وج��ون  �إيلجورت  �أن�سيل  بطولة  و�لفيلم 
�إيدجار ر�يت. و�حتفظ فيلم �حلركة و�ملغامر�ت وندر وومن باملركز �لر�بع 
لالأ�سبوع �لثاين باإير�د�ت بلغت 10.1 مليون دولر. و�لفيلم بطولة �إوين برمیرن 
وجال جادوت وروبن ر�يت ومن �إخر�ج باتي جينكنز. وتر�جع فيلم �خليال �لعلمي 
و�حلركة تر�ن�سفورمرز :ذ� ل�ست نايت من �ملركز �لثالث �إىل �ملركز �خلام�س هذ� 
و�لبريج  م��ارك  بطولة  و�لفيلم  دولر.  مليون   6.3 بلغت  �إي���ر�د�ت  حمققا  �لأ�سبوع 

و�أنتوين هوبكنز وجو�س دوهامل ومن �إخر�ج مايكل باي.

فتاتان تلتقطان �سورًا اأمام جنمة دونالد ترامب على مم�سى امل�ساهري يف هوليوود.  )رويرتز(

هاتف یحمل �سورة 
ترامب وبوتني

"�لتاريخي"  ب��ال��ل��ق��اء  �ح���ت���ف���اًل 
فالدمیري  �ل��رو���س��ي  �لرئي�س  ب��ني 
دونالد  �لأمريكي  ونظريه  بوتني 
 "Caviar" تر�مب، �أطلقت �سركة
�سناعة  يف  �ملتخ�س�سة  �ل��رو���س��ي��ة 
�ل����ه����و�ت����ف �ل����ذك����ي����ة، ن�����س��خ��ة من 
ل��ه��ات��ف نوكيا  �لإ����س���د�ر �جل��دي��د 
ومیتاز   ."3310 "نوكيا  �ل�سهري، 
�لأ�سو�ق  ط���رح يف  �ل���ذي  �ل��ه��ات��ف، 
روبل  �أل���ف   149 �إىل  ي�سل  ب�سعر 
باأنه م�سنوع من  دولر"،   2500"
هيكل معدين يجمع بني �لتيتانيوم 
و�ل���ذه���ب، م��ع �إ���س��اف��ة ح��ل��ق��ة من 
�سورة  ت�سم  ظ��ه��ره  ع��ل��ى  �ل��ذه��ب 
و�لأمريكي  �ل��رو���س��ي  للرئي�سني 
�نعقاد  �لأم���ام مكان وت��اري��خ  وم��ن 
 Caviar ���س��رك��ة  وك��ت��ب��ت  �ل��ق��م��ة. 
بالهاتف  �خلا�سة  �ل�سفحة  على 
تيمناً  �لإل��ك��رتوين:  موقعها  على 
�لرو�سي  �ل���رئ���ي�������س���ني  ب���اج���ت���م���اع 
و�لأمريكي، �أن�ساأت كافيار منوذجاً 
�سورة  م��ع   3310 لنوكيا  ج��ام��ع��اً 
لزعيمي �لبلدين. و�أ�سارت �ل�سركة 
حمدودة  ن�سخاً  �أ���س��درت  �أنها  �إىل 
ن�سخة،   20 تتعدى  ل  �جلهاز  من 
قطعة  ي��ب��ق��ى  �أن  ب���ه���دف  وذل������ك 
�لذي ل ين�سى بني  تذكارية للقاء 
�ل�سركة  �أن  �إىل  ي�سار  �لرئي�سني. 
�أع��ل��ن��ت يف وق���ت �سابق،  ق��د  ك��ان��ت 
 7 �ل��ن��م��وذج يف  ه���ذ�  �ستطرح  �أن��ه��ا 
مت����وز ي��ول��ي��و �جل������اري، يف ذك���رى 
و�سهدت  �لع�سرين.  قمة  �ج��ت��م��اع 
مدينة هامبورغ �لأملانية �لجتماع 
وتر�مب،  بوتني  �لذي جمع  �لأول 
ق��ي��ل ي��وم��ني ع��ل��ى ه��ام�����س �نعقاد 
�لتي  �ل��ع�����س��ري��ن  ق��م��ة جم��م��وع��ة 

�حت�سنتها هامبورغ �لأملانية.

ملحة عن حياة اأ�سغر ملياردیر يف العامل
�ملوؤ�س�س  �سبايغل،  �إيفان  حل�سة  �ل�سافية  �لقيمة  تقدر 
�مل�سارك لتطبيق �سناب �سات، من �أ�سهم �ل�سركة بحو�يل 
4 مليار�ت دولر، ما يجعله �أ�سغر ملياردير يف �لعامل. 

وقد �سلطت و�سائل �لإعالم �لعاملية، من قبيل فورب�س 
على  �ل�سوء  وغريها،  ويكلي  �إي��ه  و�إل  �إن�سايدر  وبزن�س 
�أنه  حيث  ع��ام��ا،   26 �لعمر  م��ن  �لبالغ  �مللياردير  حياة 
يعي�س ح��ي��اة ���س��اح��رة، وه���و ي��ع��رف ذل���ك، ف��ق��د ج���اء يف 
حمظوظ  باأنه  ي�سعر  �أن��ه  �للقاء�ت  �أح��د  يف  له  ت�سريح 
للغاية لأنه �ساب �أبي�س متعلم وما ز�ل يف مقتبل �لعمر. 
ون�ساأ �سبايغل يف بلدة ��سمها با�سيفيك بالي�سادي�س، وهي 
منطقة �ساحرة بلو�س �أجنلو�س �سرق ماليبو، وهو �لبن 
�لأكرب لأب و�أم يعمالن يف �ملحاماة، وقد �نف�سال وهو يف 

�ملدر�سة �لثانوية.
قيادة،  رخ�سة  على  ح�سل  عاما،   16 عمر  بلغ  وعندما 
�إذ  مر�هقته،  منذ  �ل�سيار�ت  �أح��دث  و�ل��ده  له  و��سرتى 
يذهب  �أن  قبل  �إ�سكاليد،  ك��ادي��الك  �سيارة  میتلك  ك��ان 
ل�ستانفورد لدر��سة ت�سميم �ملنتجات، حيث �لتقى لأول 
ريجي  ���س��ات  �سناب  برنامج  تاأ�سي�س  يف  ب�سريكيه  م��رة 
با�ستهتاره  �سبايغل  ��ستهر  وق��د  م���وريف،  وب��وب��ي  ب���رو�ن 

وحبه للحفالت. وخالل در��سته يف �ستانفورد، دعاه �أحد 
�أ�سدقاء عائلته حل�سور حما�سر�ت للطلبة �خلريجني 
ع��ن �مل�����س��روع��ات ور�أ������س �مل���ال وري�����ادة �لأع���م���ال يلقيها 
�إيريك  مثل  و�لأع��م��ال،  �لتكنولوجيا  عمالقة يف جمال 
وت�����س��اد هاريل  �إد�رة غ��وغ��ل  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ���س��م��ي��دت، 
�أحد موؤ�س�سي يوتيوب. وقد تعرف �سبايغل خالل تلك 
 ،"intuit" �ملحا�سر�ت على، �سكوت كوك، مدير �سركة 
و�لذي �سمح له بالعمل يف �ل�سركة على �ملنتج �لذي كان 

يعتزم �إطالقه يف �لهند، �أثناء در��سته.
وبعد �أن ترك �سبايغل در��سته يف �ستانفورد، بد�أ بالرتكيز 
يف تطوير فكرته ب�ساأن �سناب �سات يف عام 2012، و�أ�سبح 
�أول �مل�ستثمرين يف �مل�سروع �لذي كان يف �لبد�ية يحمل 
��سم "بيكابو"، وكان مقر عمل �لفريق �ملكون من ثالثة 

�أفر�د هو منزل و�لد �سبايغل يف بالي�سادي�س.
ويف �لعام 2013، رفع ريجي برو�ن دعوى ق�سائية �سد 
�ل�سركة،  مغادرة  على  �أج��رب�ه  �أن  بعد  وم��وريف  �سبايغل 
�إىل  �ل�سركة  دف��ع  م��ا  م�ستحقاته،  على  �حل�سول  دون 
�لت�سوية يف نهاية �ملطاف وتعوي�س برو�ن مببلغ قدره 

دولر. مليون   157.5


