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غرة حمرم .. �إجازة ر�سمية يف 
�حلكومة �الحتادية و�لقطاع �خلا�ص

•• اأبوظبي-دبي-وام:

تقرر اأن تكون اإجازة راأ�س ال�سنة الهجرية للعام 1439 يف احلكومة 
الحتادية لدولة الإم��ارات العربية املتحدة يف اليوم الأول من �سهر 
من�ساآت  يف  العاملني  جلميع  الأج��ر  مدفوعة  ر�سمية  وعطلة  حمرم 

وموؤ�س�سات و�سركات القطاع اخلا�س يف الدولة.
جاء ذلك يف تعميمني - منف�سلني - اأ�سدرتهما وزارة املوارد الب�سرية 
والتوطني والهيئة الحتادية للموارد الب�سرية احلكومية ا�ستناداً اإىل 
11 ل�سنة  التنفيذية للمر�سوم بقانون احتادي رقم  اأحكام الالئحة 
وتعديالته  الحتادية  احلكومة  يف  الب�سرية  امل��وارد  ب�ساأن   2008
وتنفيذا حلكم املادة 74 من القانون الحتادي رقم 8 ل�سنة 1980 

يف �ساأن تنظيم عالقات العمل وتعديالته.        )التفا�سيل �س4(

�سرطة �أبوظبي تطلق �لهوية �جلديدة لدورياتها 
يف �سكلها �حلديث باللونني �الأبي�ص و�الأزرق

•• اأبوظبي-وام: 

 اأطلقت القيادة العامة ل�سرطة ابوظبي الهوية اجلديدة لدورياتها 
�سرطة  �سعار  وحتمل  والأزرق  الأبي�س  باللونني  احل��دي��ث  ب�سكلها 
اأبوظبي اجلديد الذي يعك�س ت�سميمه موروثها احل�ساري ويختزل 
الأمن  ع��ل��ى مكت�سبات  واحل���ف���اظ  الإجن�����از  م��ن  ع��ام��ا   60 م�����س��رة 
ب�سريطني على  احل��دي��ث  ب�سكلها  ال��دوري��ات  وظ��ه��رت  وال���س��ت��ق��رار. 
الأمن  حفظ  يف  ودوره  ال�����س��رط  رج��ل  مكانة  ع��ن  تعبرا  جوانبها 
والأمان واإ�سارة اإىل �سريط القما�س  الذي كان يظهر فوق زي رجل 

الأمن اأثناء اأدائه املهام.                                   )التفا�سيل �س10(
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الالجئون الروهينغا ي�سرون عرب مياه الفي�سانات يف مع�سكر لالجئني يف بنجالد�س )رويرتز( 

الربزاين يوا�سل تعنته ويقود م�سرة لالنف�سال!  )رويرتز(

اأكدا اأن نه�سة الأوطان وتقدمها.. ركيزتها ال�سباب املت�سلح بالعلم واملعرفة
حممد بن ر��سد وحممد بن ز�يد يد�سنان �أف�سل مركز لل�سباب يف �لعامل

•• دبي-وام:

اآل مكتوم  افتتح �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب 
امل�سلحة - يف  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
دبي ام�س- مركزا لل�سباب يعترب الأف�سل عامليا والأكرث 
وي�سم  ع��ام��ا  ال��ث��الث��ني  دون  ال�����س��ب��اب  ملتطلبات  ���س��م��ول 
الأعمال  واأ����س���ح���اب  ال�����س��ب��اب  ل��الإع��الم��ي��ني  م�����س��اح��ات 
وال��ب��اح��ث��ني وامل���ربجم���ني وه����واة الأل���ع���اب ال�����س��ب��اب وله 

اأجندة �سنوية مليئة بالفعاليات والربامج.
الثالثني  دون  ال�سباب  ال��ذي �سممه   - املركز  ي�سم  كما 
لجتماعاتهم  ق��اع��ات   - لأف��ك��اره��م  نتيجة  وج���اء  ع��ام��ا 
وم�ساحات لحت�سان م�ساريعهم ومكتبة لتنمية معارفهم 

وم�سرحا ومر�سما وا�ستوديو لإنتاجاتهم الإبداعية.
اأب��راج الإم���ارات - ح�س�سا  ويوفر املركز - ال��ذي يقع يف 
وم�ساحات  احل���ي���اة  م���ه���ارات  ع��م��ل يف خم��ت��ل��ف  وور������س 
ال�سباب وي�سم مكاتب  الأعمال  لحت�سان م�ساريع رواد 
لبتكار  وخم��ت��ربا  وال���ت���درب  للتطوع  وف��ر���س��ا  لل�سباب 
�سبابيا  ومقهى  الذهني  الع�سف  جل�سات  وعقد  احللول 

يتغر كل عام ومن�سة وم�سرحا للفعاليات ال�سبابية.
اآل مكتوم  ووجه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان بتعميم 
من���وذج امل��رك��ز ع��ل��ى ك��اف��ة اأن��ح��اء ال��دول��ة ل��ت��ك��ون مراكز 
ومن�سات  ال�سباب  لتنمية  ملتقيات  اجل��دي��دة  ال�سباب 
ت�ساعدهم  وم�ساحات  ال��وط��ن  خل��دم��ة  منها  ينطلقون 
تغر  وم�ساريع  اإب��داع��ات  و�سناعة  م�ستقبلهم  ب��ن��اء  يف 

حممد بن را�سد وحممد بن زايد يوقعان خالل تد�سينهما مركزا لل�سباب يعترب الأف�سل عامليا والأكرث �سمول ملتطلبات ال�سباب   )وام(م�ستقبل وطنهم.                          )التفا�سيل �س2(

وزير املياه اليمني يتحدى ح�سار النقالبيني ويزور تعز

�ل�سرعية ت�سيطر على 3 مرتفعات ��سرت�تيجية يف �سرو�ح
•• عوا�صم-وكاالت:

�سيطر اجلي�س الوطني على عدد من املرتفعات ال�سرتاتيجية 
�سيطر على ثالثة  وامل�سجح يف �سرواح حيث  يف جبهة هيالن 

مرتفعات هامة، وفق موفد العربية على جبهات القتال.
كما �سدت قوات ال�سرعية باملنطقة الع�سكرية الثالثة هجوماً 
تتقدم  اأن  قبل  امل�سجح وهيالن  للميلي�سيات على جبهة جبال 
لل�سيطرة على ثالثة مرتفعات هي تبة العلم والتبة احلمراء 
ال�سيطرة  حتت  هيالن  جبال  منطقة  يجعل  ما  جهم،  ووادي 

�سبه الكاملة لقوات ال�سرعية.
من جهة اأخرى، اأفاد م�سدر ع�سكري باأن اأكرث من 20 عن�سراً 

والرئي�س اليمني املخلوع علي عبد اهلل �سالح.
واطلع وزير املياه والبيئة اليمني، العزي هبة اهلل �سرمي، على 
الأو�ساع التي تعي�سها املدينة نتيجة حرب وح�سار النقالبيني 

منذ حوايل ثالثة اأعوام.
واأكد �سرمي، اأن زيارته تهدف اإىل التاأكيد لالأ�سدقاء والأ�سقاء 
دفعة  واإع��ط��اء  تتعافى،  تعز  مدينة  اأن  وامل��ان��ح��ني  واملنظمات 
تطبيع  يف  فاعل  وب�سكل  الإ���س��ه��ام  اإىل  ي�سارعوا  لكي  للجميع 
الأو�ساع يف املدينة، بح�سب ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية 
اأفرزته احلرب احلاقدة لالنقالبيني  اإىل ما  الر�سمية. ولفت 
املياه  انقطاع  للمعاناة يف خمتلف اجلوانب، ومنها  ت��اأزمي  من 

وكل اخلدمات الأ�سا�سية.

من ميلي�سيات احلوثي لقوا م�سرعهم يف غارات �سنتها مقاتالت 
التحالف العربي جنوب وجنوب �سرقي مدينة ميدي.

و�سنت مقاتالت التحالف نهار وليل اجلمعة اأكرث من 8 غارات 
مركزة على جتمعات ومعدات لالنقالبيني، ما اأدى اإىل مقتل 
20 م�سلحاً تقريباً واإ�سابة 10 اآخرين. كذلك �سوهدت عربات 

تابعة للميلي�سيات وهي تنقل جثثاً من موقع الغارات.
ال�سرعية، ح�سار  اليمنية  وزير يف احلكومة  ذلك، حتدى  اىل 
البالد،  غ��رب  جنوب  تعز  مدينة  على  امل��ف��رو���س  النقالبيني 
وظهر وهو يتجول يف �سوارعها، يف اأول زيارة ميدانية من هذا 
حل�سار  تتعر�س  التي  املدينة،  داخ��ل  اإىل  رفيع  مل�سوؤول  النوع 
وق�سف ع�سوائي مكثف وم�ستمر من قبل ميلي�سيات احلوثي 

�ملالكي: كرد�ستان ��سر�ئيل ثانية يف �سمال �لعر�ق 

اأ�سا�س عدم وجود فر�سة حقيقية وعلى اعتبار  على 
اأن »حما�س« تناور، والثانية دعت اىل عدم رف�س دعوة 

م�سر على اأ�سا�س احتمال وجود فر�سة لتفاق.
قطاع  يف  حكومتها  حّلت  اأنها  اأعلنت  حما�س  وكانت 
غزة ودَعت حكومة رامي احلمداهلل، ومقرها رام اهلل، 

للقدوم اإىل القطاع ملمار�سة مهامها.
ان��ت��خ��اب��ات عامة  اإج����راء  ع��ل��ى  اأك����دت موافقتها  ك��م��ا 
ل��ل��ح��وار مع   امل�����س��ري��ة  ال��دع��وة  وا���س��ت��ع��داده��ا لتلبية 
حركة فتح حول اآليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 
اإطار  يف  وطنية  وح��دة  حكومة  وت�سكيل  وملحقاته، 
حوار ت�سارك فيه الف�سائل الفل�سطينية املوقعة على 

اتفاق 2011 كافة.
ا�ستجابة  ت��اأت��ي  ال���ق���رارات  ه���ذه  اإن  وق��ال��ت احل��رك��ة 
احلر�س  عن  تعبراً  جاءت  والتي  امل�سرية،  للجهود 

امل�سري على حتقيق امل�ساحلة واإنهاء النق�سام.

•• غزة-رام اهلل-وكاالت:

اأم�س حل اللجنة  اأعلنت حركة حما�س �سباح  بعدما 
باخلطوة،  فتح  حركة  رحبت  غ��زة،  لقطاع  الإداري����ة 
موؤكدة اأن الأيام املقبلة �ست�سهد خطوات عملية لبدء 

حكومة الوفاق عملها يف غزة.
حما�س،  مع  �سيعقد  ثنائياً  اإجتماعا  اأن  فتح  واأعلنت 
اأن  واأ���س��اف��ت  الف�سائل.  لكافة  مو�سع  اإج��ت��م��اع  يليه 
امل�ساحلة  ات��ف��اق  تنفيذ  �سيبحث  الف�سائل  اجتماع 

املوقع يف القاهرة
اأن  فل�سطيني  م�سدر  ع��ن  احل��ي��اة  �سحيفة  ونقلت 
اج��ت��م��اع ال��ل��ج��ن��ة امل��رك��زي��ة ل��ف��ت��ح ب��رئ��ا���س��ة الرئي�س 
حممود عبا�س بحث نتائج زيارة حما�س للقاهرة، واأن 
برف�س  متثلت  الأوىل  الجتماع  �سادتا  نظر  وجهتي 
التوجه اإىل القاهرة والبحث يف ما مت التو�سل اليه 

•• بغداد-اأ ف ب:

اجلمهورية  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ح����ذر 
لدى  ام�س  املالكي  ن��وري  العراقي 
ا���س��ت��ق��ب��ال��ه ال�����س��ف��ر الم���رك���ي يف 
ب���غ���داد م���ن ق��ي��ام ا���س��رائ��ي��ل ثانية 
ا����س���ارة اىل  ال���ع���راق يف  ���س��م��ال  يف 
ا�ستقالل  على  املرتقب  ال�ستفتاء 
�سبتمرب   25 يف  ك��رد���س��ت��ان  اقليم 

احلايل.
واكد املالكي يف بيان بعيد اجتماعه 
بال�سفر دوغال�س �سليمان �سرورة 
الغاء اجراء ال�ستفتاء لكونه غر 
م�سلحة  يف  ي�����س��ب  ول  د���س��ت��وري 
العراقي عامة ول ل�سالح  ال�سعب 

الكرد خا�سة.
وا������س�����اف زع����ي����م ائ�����ت�����الف دول�����ة 
لن  الربملانية  الكتل  اكرب  القانون 
ث��ان��ي��ة يف  اإ���س��رائ��ي��ل  ب��ق��ي��ام  ن�سمح 
املطالبني  ال��ع��راق حم���ذرا  ���س��م��ال 
ب���ال����س���ت���ف���ت���اء م�����ن ال����ت����داع����ي����ات 
اخل���ط���رة ال���ت���ي ���س��ي��خ��ل��ف��ه��ا هذا 
امن و�سيادة ووحدة  الج��راء على 

العراق.
كرد�ستان  اإق��ل��ي��م  رئ��ي�����س  واأع���ل���ن 
العراق م�سعود بارزاين يف حزيران 
يونيو املا�سي، اخلام�س والع�سرين 
م�����ن اأي������ل������ول ����س���ب���ت���م���رب م����وع����دا 
ا�ستقالل  ع��ل��ى  ا���س��ت��ف��ت��اء  لج����راء 
يف  اأو�سح  ذل��ك،  مع  لكنه  القليم. 
ال�  مع�سكر  ف��وز  اأن  ع��دة  منا�سبات 
اإعالن  يعني  ل  ال�ستفتاء،  يف  نعم 
ال�ستقالل على الفور، بل �سيكون 

بداية ملفاو�سات جدية و�ساملة مع 
احلكومة املركزية يف بغداد.

اج����راء حوار  امل��ال��ك��ي اىل  دع���ا  واذ 
بني الطراف املعنية حلل امل�ساكل 
الد�ستور،  اىل  ا���س��ت��ن��ادا  ال��ق��ائ��م��ة 
ب"احرتام  الإق��ل��ي��م  ق����ادة  ط��ال��ب 
الراف�س  ال��ع��راق��ي  ال�سعب  رغ��ب��ة 
لال�ستفتاء وكذلك مواقف املجتمع 
التي ج��اءت من�سجمة مع  ال��دويل 

التطلعات ال�سعبية والوطنية.

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
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ه���ج���وم ب���االأ����س���ي���د ع��ل��ى 
ب��ف��رن�����س��ا ����س���ائ���ح���ات   4

•• باري�س-وكاالت:

اأم�س  الفرن�سي  العام  النائب  اأعلن 
اأمركيات  ���س��ائ��ح��ات   4 اأن  الأح����د 
لهجوم  الأح�������د  ����س���ب���اح  ت��ع��ر���س��ن 

بالأ�سيد واأنه مت توقيف الفاعلة.
يف حني اأفادت و�سائل اإعالم فرن�سية 
اأن امراأة ر�ست �سائل اأ�سيدي )اأ�سيد 
الكلور( على 4 �سائحات اأمركيات 
�سان  ينتظرن يف حمطة  كّن  بينما 
اأ�سيبت  وق����د  ل��ل��ق��ط��ارات.  ����س���ارل 

اثنتان بحروق يف الوجه.
ال�سرطة  يف  م���������س����ادر  واأف������������ادت 
املراأة  ب���اأن  ب��روف��ان�����س  ل  ل�سحيفة 
بدت  عاماً   41 العمر  من  البالغة 
وقفت  واأن��ه��ا  �سيما  ل  متزنة،  غر 
يف مكانها لربهة بعد العتداء على 
ال�سائحات. كما اأنها التقطت �سوراً 

لنف�سها يف موقع الهجوم.
اللتني  ال�������س���ائ���ح���ت���ني  ن���ق���ل  ومت 
)تبلغان  الوجه  يف  بحروق  اأ�سيبتا 
اإىل  ���س��ن��ة(  و21   32 ال��ع��م��ر  م���ن 
حني  يف  ال��ع��الج،  لتلقي  امل�ست�سفى 
ال���ق���ب�������س على  ال�������س���رط���ة  األ����ق����ت 

الفاعلة.
اأم�����ا ال�����س��ائ��ح��ت��ني الأخ����ري����ني فلم 
اأ�سيبتا  اأن��ه��م��ا  اإل  ب������اأذى،  ت�����س��ب��ا 

ت�سديد اخلناق على داع�ش يف املدينة بدعم رو�سي اإيراين

ع�سر�ت �ل�سحايا بق�سف عنيف على ريف دير �لزور
•• عوا�صم-وكاالت:

قال م�سدر يف جي�س النظام ال�سوري، اإن القوات احلكومية انتزعت ال�سيطرة 
على �ساحية يف مدينة دير الزور ب�سرق البالد، ام�س، لت�سيق بذلك اخلناق 
على مقاتلي تنظيم داع�س الرهابي.  واأ�ساف امل�سدر اأن اجلي�س ال�سوري 
وحلفاءه �سيطروا على منطقة اجلفرة على اأطراف مدينة دير الزور على 
اإل  الفرار  التنظيم  ملت�سددي  واأن��ه ل ميكن  الفرات،  لنهر  الغربية  ال�سفة 
باجتاه  ال��ف��رات  يعربوا  اأن��ه  غر  منفذ  اأمامهم  لي�س  وق��ال  النهر.  بعبور 

ال�سفة ال�سرقية والهروب باجتاه البادية اأو البوكمال وامليادين.
وذكر املر�سد ال�سوري حلقوق الإن�سان اأن اجلي�س وحلفاءه حا�سروا داع�س 
اجلوية،  القاعدة  ق��رب  اجلفرة  على  بال�سيطرة  املا�سية  الليلة  املدينة  يف 

واأ�ساف اأن املت�سددين ي�سيطرون على قرابة ثلث املدينة.

الطران  مب�ساعدة  ال�سهر  ه��ذا  ال���زور  دي��ر  يف  ال�����س��وري  اجلي�س  وت��وغ��ل 
الرو�سي وف�سائل اإيرانية، وك�سر تقدم اجلي�س ح�ساراً فر�سه داع�س على 

جيب يف املدينة وقاعدة جوية قريبة ا�ستمر 3 �سنوات.
 15 بينهم  مدنياً   34 الأح���د مبقتل  ام�����س  ال�����س��وري  املر�سد  واأف���اد  ه��ذا 
طفاًل خالل ال�ساعات ال� 24 املا�سية، جراء الق�سف املدفعي واجلوي على 

الريفني ال�سرقي والغربي ملدينة دير الزور.
اأنها رو�سية  اإن طائرات حربية يعتقد  وقال املر�سد، يف بيان ام�س الأح��د، 
اأغارت على منطقتي البوليل وموح�سن، خالل ال� 24 �ساعة الفائتة، عند 
�سفاف الفرات الغربية بريف دير الزور ال�سرقي، مت�سببة يف مقتل ثمانية 

مواطنني بينهم خم�سة اأطفال.
اأنها رو�سية منطقة زغر  املر�سد، ق�سفت طائرات حربية يعتقد  وح�سب 

جزيرة بريف دير الزور الغربي ما ت�سبب مبقتل ت�سعة مواطنني.

�الأمم �ملتحدة متنح ميامنار فر�سة �أخرية حلل �أزمة �لروهينغا
•• نيويورك-وكاالت:

قال الأمني العام لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتري�س لبي 
بي �سي اإن الفر�سة ل تزال �سانحة اأمام زعيمة ميامنار 
اأدت  التي  اجلي�س  اع��ت��داءات  لوقف  ت�سي  �سو  �سان  اأون��غ 
اإىل نزوح مئات الآلف من اأقلية الروهينجا امل�سلمة اإىل 
اأن��ه ما مل تتخذ )�سو كي(  املناطق احل��دودي��ة.  واأ�ساف 

اإجراءات، �ستكون املاأ�ساة مروعة.

اأن اع���ت���داءات اجل��ي�����س من  وح����ذرت الأمم امل��ت��ح��دة م��ن 
املمكن اأن تتطور اإىل تطهر عرقي. و�سنت قوات اجلي�س 
ت��ع��ر���س��ت مراكز  اأن  ب��ع��د  ه��ج��م��ات ع��ل��ى ولي����ة راخ����ني 

ال�سرطة يف الولية الواقعة �سمال البالد. 
ويف لقاء اأجراه برنامج هارد توك املذاع على بي بي �سي، 
اأخرة  فر�سة  لديها  ميامنار  زعيمة  اأن  غوتري�س  اأك��د 
الثالثاء  لل�سعب  اأثناء خطابها  اعتداءات اجلي�س  لوقف 

املقبل. 

�ل���ي���وم: خ��ل��ي��ف��ة ح��ف��رت يف 
تون�ص �إىل  ر�سمية  زي���ارة 

•• الفجر - تون�س - خا�س

يوؤدي امل�سر خليفة حفرت القائد 
الليبية،  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام 
ر�سمية  زي�������ارة  الإث����ن����ني  ال����ي����وم 
الرئي�س  م��ن  ب��دع��وة  تون�س  اإىل 
قد  ك���ان  ال�سب�سي  ق��ائ��د  ال��ب��اج��ي 

وجهها له منذ اأ�سهر.
زيارته  خ���الل  ح��ف��رت  و�سيلتقي 
التون�سية،  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س 
الأزم���ة  ت�����س��وي��ة  م�����س��ارات  لبحث 
بني  امل�سرتك  والتن�سيق  الليبية، 
الإرهاب،  مكافحة  يف  اجلانبيني 
يف اإطار الدور الذي تلعبه تون�س 

يف حل الأزمة الليبية.
التون�سي  وك���ان وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 
خ��م��ي�����س اجل���ه���ي���ن���اوي، ق���د اأّك����د 
�سابقة  اع��الم��ي��ة  ت�����س��ري��ح��ات  يف 
الليبيني  ال���ف���رق���اء  خم��ت��ل��ف  اأّن 
�سيزورون تون�س، يف اإطار البحث 
الكفيلة  ال�������س���ب���ل  اأف���������س����ل  ع����ن 

بتقريب وجهات النظر.  
)التفا�سيل �س15(

وافقت على اإجراء انتخابات عامة

حما�ص تتخلى عن �ل�سيطرة على غزة ل�سالح حكومة �لوفاق
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اأخبـار الإمـارات

اأكدا اأن نه�سة الأوطان وتقدمها.. ركيزتها ال�سباب املت�سلح بالعلم واملعرفة

حممد بن ر��سد وحممد بن ز�يد يد�سنان �أف�سل مركز لل�سباب يف �لعامل

افتتاح  ال��ي��وم يف  زاي���د  ب��ن  حممد 
هذا املركز هو ر�سالة لل�سباب باأن 
ور�سالة  كبرة  م�سئولية  اأمامهم 
يهتموا  ب�����اأن  امل�����س��ئ��ول��ني  ل��ك��اف��ة 
بال�سباب ويعطوهم دورا يف حتمل 

جزء من م�سئوليات الوطن ».
�ساحب  اأ������س�����اد   .. ج���ان���ب���ه  م�����ن 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن زايد 
الذي  ال�����س��ب��اب  ن��ه��ي��ان مب��رك��ز  اآل 
ومتميزة  ج���دي���دة  اإ����س���اف���ة  ي��ع��د 
وبيئة حا�سنة وحمفزة لإبداعات 
�سموه  موؤكدا  ال�سباب..  ومواهب 
ال�سباب  ط��اق��ات  يف  ال�ستثمار  اأن 
اأ���س��ا���س��ي��ة يف مناء  ت�����س��ك��ل رك���ي���زة 

وتطور الدولة.
�سبابنا  م��ن  ننتظر  �سموه:  وق��ال 
للوطن  كبرين  وم���ردودا  عطاءا 
ف��ه��م م��ن��ب��ع امل�����ب�����ادرات والأف����ك����ار 
ال���ري���ادي���ة وم���ا ن����راه م��ن��ه��م يثلج 
مب�ستقبل  الثقة  ومينحنا  ال�سدر 
رعاية  حم����ل  و���س��ي��ظ��ل��ون  واع������د 
دائمني من قبل �ساحب  واهتمام 
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو 
نهيان رئي�س الدولة » حفظه اهلل 
ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  واأخ��ي��ه   «

ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  وق������ام 
مكتوم  اآل  را������س�����د  ب�����ن  حم���م���د 
و���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
بن زايد اآل نهيان بجولة يف املركز 
�سهيل  بنت  �سما  ترافقهما معايل 
ب��ن ف��ار���س امل��زروع��ي وزي���رة دولة 
اأ�سرفت  وال��ت��ي  ال�����س��ب��اب  ل�����س��وؤون 
مع  بالتعاون  امل��رك��ز  تطوير  على 

جمال�س ال�سباب بالدولة.
وحت���������دث ����س���م���وه���م���ا اأي�����������س�����ا - 
خ�����الل اجل����ول����ة وع�����رب ال����دائ����رة 
املغلقة - مع جمل�س  التلفزيونية 
����س���ب���اب الإم�����������ارات يف ال����ولي����ات 
بتوجيهات  ن��ظ��م  وال����ذي  امل��ت��ح��دة 
من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ن���ه���ي���ان م����وؤخ����را »  اآل  ب����ن زاي������د 
» وال��ذي لقى  ملتقى عيال زاي��د 
�ساحب  واأ�����س����ار  ك���ب���را.  جن���اح���ا 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم - خالل حديثه مع جمل�س 
ال�سباب يف الوليات املتحدة - اإىل 
اأنهم جميعا �سفراء لبلدهم واأنهم 
للعودة  وط��ن��ي��ة  م��ه��م��ة  يف  اأي�����س��ا 
املمار�سات  واأف�سل  العلوم  باأف�سل 
والأبحاث وال�سهادات لنفع وطنهم 

بالعلم  املت�سلح  ال�سباب  ركيزتها 
وامل����ع����رف����ة امل������واك������ب ل���ت���ط���ورات 
الع�سر.. ونتطلع اإىل عودة �سبابنا 
على  اإخوانهم  ي�ساركون  وروؤيتهم 
اأر����س ال��وط��ن امل��زي��د م��ن العطاء 
ال���ذي م��ن ���س��اأن��ه ت��ق��دم الإم����ارات 
معربا   .. العاملية  مكانتها  وتعزيز 
لأبنائنا  مت���ن���ي���ات���ه  ع����ن  ����س���م���وه 
و���س��ب��اب��ن��ا ع��ي��ال زاي����د يف اخل����ارج 
وهم  والتميز..  والنجاح  التوفيق 
بهمتهم  ال��ظ��ن  ح�سن  عند  دائ��م��ا 
بقيم  واع����ت����زازه����م  وع���زمي���ت���ه���م 

وطنهم.
اجلولة..  خ���الل  �سموهما  راف���ق 
حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو 
بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي 
و�سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن 
دبي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
اآل  و�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
ال��رئ��ا���س��ة ومعايل  ����س���وؤون  وزي����ر 
القرقاوي  ع���ب���داهلل  ب���ن  حم��م��د 
وزي������ر �����س����وؤون جم��ل�����س ال�������وزراء 
مبارك  حممد  و�سعادة  وامل�ستقبل 
امل��زروع��ي وك��ي��ل دي���وان ويل عهد 

نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 

الوزراء حاكم دبي » رعاه اهلل ».
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  واأ�����س����ار 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�سلحة » اإىل اأن الإمارات 
ان���ط���ل���ق���ت ب����ق����وة م����ن����ذ م����راح����ل 
اأبنائها..  ب��ت��ع��ا���س��د  ال��ت��اأ���س��ي�����س 
و���س��ن��ع��ت ل��ن��ف�����س��ه��ا ال����ف����ارق عرب 
ال�سباب  متكن  داعمة  بيئة  اإر�ساء 

نحو العمل والبناء.
جناح  ����س���ر  اأن  ����س���م���وه  واأو������س�����ح 
الوطنية  ال��ت��ن��م��وي��ة  ال���ت���ج���رب���ة 
يتجلى مبا نوفره من بيئة داعمة 
الإبداع  تكر�س  واأدوات  واإمكانات 
لعن�سر  والب����ت����ك����ار  والإجن�����������از 
ال�سباب.. وهذا املركز وغره من 
حمطات  ميثلون  ال�سباب  م��راك��ز 

اأ�سا�سية يف هذا النهج .
ومتنى �سموه جلميع اأبناء الوطن 
التوفيق والنجاح وبذل املزيد من 
العمل واجلهد وامل�ساركة يف تعزيز 
م�����س��رة اخل����ر م���ن اأج�����ل رفعة 

وطننا الغايل.

والأخذ به اإىل مراتب جديدة.
واأ����س���اد ���س��م��وه خ���الل ح��دي��ث��ه مع 
ب��ت��ن��ظ��ي��م م��ل��ت��ق��ى عيال  ال�����س��ب��اب 
ال��ولي��ات املتحدة.. حيث  زاي��د يف 
يلهمنا  زاي���د  ا���س��م  اأن  �سموه  اأك���د 
اإن  ال����ع����امل ح���ي���ث  اأي���ن���م���ا ك���ن���ا يف 
مدر�سة  و�سخ�سيته  عنوان  ا�سمه 
هي  القيادية  وفل�سفته  لالإن�سان 

اأ�سا�س لبناء الأوطان.
�ساحب  اأع�������رب  ن���اح���ي���ت���ه..  م����ن 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن زايد 
ن��ه��ي��ان - خ���الل ح��دي��ث��ه عرب  اآل 
التلفزيونية - عن فخره  الدائرة 
واعتزازه باأبناء الإمارات املبتعثني 
اإىل اخل��ارج وه��م ي���وؤدون واجبهم 
�سعب  ط��م��وح  ويحملون  ال��وط��ن��ي 

وم�ستقبل وطن.
�سبابنا  جميع  اأن  �سموه  واأ���س��اف 
ت��ق��ع ع��ل��ي��ه��م امل�����س��وؤول��ي��ة.. ولكن 
م�������س���وؤول���ي���ة ���س��ب��اب��ن��ا يف اخل�����ارج 
م�����س��اع��ف��ة لأن���ه���م مي��ث��ل��ون وطنا 
باأكمله.. باأخالقه وهويته وقيمه 
خر  يكونوا  اأن  وواجبهم  ورق��ي��ه 
�سموه  وق�����ال  ل��وط��ن��ه��م.  ���س��ف��راء 
وتقدمها..  الأوط�����ان  نه�سة  اإن 

اأبوظبي.
يقع  ال��ذي   - ال�سباب  ويعد مركز 
يف اأب��راج الإم��ارات - اأف�سل مركز 
مبجهود  بني  ال��ع��امل  يف  لل�سباب 
ال�سباب ومب�ساركة ال�سباب وباإدارة 
ال�سباب ليحت�سن اإبداعات ال�سباب 
والتفاعل  ال��ت�����س��ارك  ل��ه��م  وي��ت��ي��ح 
وا�ستغالل كامل اإمكاناتهم �سمن 
بيئة اإبداعية توفر لهم حزمة من 
من  لتمكنهم  واملكونات  اخلدمات 

الريادة يف القطاعات كلها.
امل�������س���اح���ات  ت����خ����دم  اأن  ومي����ك����ن 
مركز  ي�سمها  ال���ذي  واخل��دم��ات 
ال�������س���ب���اب ال����ط����الب وامل���وظ���ف���ني 
الأع������م������ال  ورواد  وال����ف����ن����ان����ني 
واملهند�سني والكتاب وغرهم من 
بتطوير  يرغبون  الذين  ال�سباب 

قدراتهم.
والأث����اث  امل��رك��ز  ت�سميم  وق���د مت 
وامل����ح����ت����وى والأف������ك������ار وال���ب���ن���اء 
روؤية  لتج�سيد  ال�سباب  مبجهود 
ب���ن���اء جيل  الإم����������ارات يف  ق����ي����ادة 
ه��و الأف�����س��ل يف ال��ع��امل والأك����رث 
امل��رك��ز جماين  و�سيكون  اح��رتاف��ا 

لكافة ال�سباب.

•• دبي-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  اف��ت��ت��ح 

نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
و�ساحب  دب�����ي  ح���اك���م  ال����������وزراء 
اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
ام�����س- م��رك��زا لل�سباب  - يف دب��ي 
ي��ع��ت��رب الأف�����س��ل ع��امل��ي��ا والأك����رث 
���س��م��ول مل��ت��ط��ل��ب��ات ال�����س��ب��اب دون 
م�ساحات  وي�سم  ع��ام��ا  ال��ث��الث��ني 
واأ�سحاب  ال�سباب  ل��الإع��الم��ي��ني 
واملربجمني  والباحثني  الأع��م��ال 
ال�������س���ب���اب وله  وه��������واة الأل�����ع�����اب 
بالفعاليات  مليئة  �سنوية  اأج��ن��دة 

والربامج.
ال��ذي �سممه   - امل��رك��ز  ي�سم  كما 
عاما  ال���ث���الث���ني  دون  ال�������س���ب���اب 
قاعات   - لأف��ك��اره��م  نتيجة  وج��اء 
لج����ت����م����اع����ات����ه����م وم���������س����اح����ات 
ومكتبة  م�����س��اري��ع��ه��م  لح��ت�����س��ان 
وم�سرحا  م���ع���ارف���ه���م  ل���ت���ن���م���ي���ة 
لإنتاجاتهم  وا���س��ت��ودي��و  ومر�سما 

الإبداعية.
ويوفر املركز - الذي يقع يف اأبراج 
الإمارات - ح�س�سا وور�س عمل يف 
خمتلف مهارات احلياة وم�ساحات 
الأعمال  رواد  م�ساريع  لحت�سان 
لل�سباب  م��ك��ات��ب  وي�����س��م  ال�����س��ب��اب 
وف�����ر������س�����ا ل����ل����ت����ط����وع وال������ت������درب 
وخم��ت��ربا لب��ت��ك��ار احل��ل��ول وعقد 
ومقهى  الذهني  الع�سف  جل�سات 
ك���ل ع���ام ومن�سة  ي��ت��غ��ر  ���س��ب��اب��ي��ا 

وم�سرحا للفعاليات ال�سبابية.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ووج�����ه 
مكتوم  اآل  را������س�����د  ب�����ن  حم���م���د 
و���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
اآل نهيان بتعميم منوذج  زاي��د  بن 
اأن���ح���اء الدولة  امل��رك��ز ع��ل��ى ك��اف��ة 
اجلديدة  ال�سباب  م��راك��ز  لتكون 
ملتقيات لتنمية ال�سباب ومن�سات 
الوطن  خل��دم��ة  منها  ينطلقون 
بناء  يف  ت�����س��اع��ده��م  وم�������س���اح���ات 
م�����س��ت��ق��ب��ل��ه��م و���س��ن��اع��ة اإب���داع���ات 

وم�ساريع تغر م�ستقبل وطنهم.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  وق������ال 
بهذه  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
امل��ن��ا���س��ب��ة » وج��ه��ن��ا واأخ����ي حممد 
كافة  املركز على  بتعميم  زايد  بن 
اأنحاء الإمارات لأن تنمية �سبابنا 
و�ساملة  ع��ظ��ي��م��ة  وط��ن��ي��ة  م��ه��م��ة 
التنمية  لقيادة  نهيئهم  اأن  ونريد 
 « اجلميع  ي�سمل  عظيم  وط��ن  يف 
.. م�سيفا �سموه » �سباب الإمارات 
ي�ستحقون الأف�سل ونتوقع منهم 
مل�ستقبل  عليهم  ونراهن  الأف�سل 

اأف�سل لبالدنا ».
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  وق������ال 
حممد بن را�سد اآل مكتوم » نريد 
ل�سبابنا اأن يكونوا الأكرث احرتافا 
الأكرث  نريدهم  قيما..  والأ�سمى 
اعتزازا  والأع���ظ���م  ل��ل��ع��امل  تقبال 
اخلر  ل�سبابنا  ن��ري��د  ب��ال��وط��ن.. 
ولبالدنا التقدم والتطور باأيديهم 
». واأ�ساف �سموه » وجودي واأخي 

بتنوعها  املركز  م�ساحات  وتتميز 
لل�سباب  ي��ق��دم  ف��ه��و  وم��رون��ت��ه��ا.. 
مزايا  م����ن  ال����س���ت���ف���ادة  ف���ر����س���ة 
امل�������س���اح���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة وال����ق����درة 
متطلباتهم  وف���ق  ت��غ��ي��ره��ا  ع��ل��ى 
املركز  م�ساحات  حتديد  مت  حيث 

وت�سميمها معهم.
م�ساحات  ال�سباب«  »مركز  ويوفر 
كثرة  خ�����ي�����ارات  ت����ق����دم  وا����س���ع���ة 
لل�سباب وتت�سف باملرونة وقدرتها 
متطلبات  وم��وائ��م��ة  التغر  على 
م�ساحات  ي���وف���ر  ح��ي��ث  ال�����س��ب��اب 
الأعمال  رواد  م�ساريع  لحت�سان 
مكاتب  ل����ه����م  ت����وف����ر  ال���������س����ب����اب 
وم�����س��اح��ات ع��م��ل م�����س��رتك��ة كما 
لل�سباب  اجتماعات  ق��اع��ات  يوفر 
عن  وحجزها  اجتماعاتهم  لعقد 

طريق من�سة ذكية.
خا�سة  م��ك��ت��ب��ة  امل����رك����ز  وي�������س���م 
الكتب  اأح��دث  بال�سباب توفر لهم 
كتبهم  على  العمل  م��ن  ومتكنهم 

واحت�سان اإبداعاتهم الأدبية. 
للر�سامني  م�ساحة  اأي�سا  وي��وف��ر 
على  ال����ع����م����ل  يف  ل����س���ت���غ���الل���ه���ا 
املعار�س  وتنظيم  الفنية  الأعمال 
الفنية.. فيما �سيتم اختيار مقهى 
املركز  رده�����ة  يف  ���س��ن��وي��ا  ���س��ب��اب��ي��ا 
ومنا�سبة  مريحة  اأج���واء  لتوفر 

للقاءات ال�سباب وعملهم.
اأي�سا  ال�������س���ب���اب  م���رك���ز  وي����وف����ر 
�سباب  اإجن�����ازات  ل��ع��ر���س  م�ساحة 
الإمارات يف خدمة الوطن وي�سم 
املختلفة  العمل  ل��ف��رق  م�ساحات 
���س��واء ك��ان��وا جمال�س  ال���دول���ة  يف 

�سبابية اأو فرقا تطوعية.
ج��داري��ة خا�سة  امل��رك��ز  يوفر  كما 
الأكرث  بال�سباب تعر�س جتاربهم 
ري�������ادة وخم����ت����ربا ل��ل�����س��ب��اب يتم 
ف��ي��ه ال��ت�����س��ارك يف اب��ت��ك��ار احللول 
الع�سف  وجل�سات  الأبحاث  وعقد 

الذهني املختلفة.
ك��م��ا ���س��ي��ع��م��ل امل���رك���ز اأي�����س��ا على 
ت��وف��ر ح�����س�����س درا���س��ي��ة وور����س 
املوا�سيع..  خم��ت��ل��ف  ح���ول  ع��م��ل 
الألعاب  ل��ه��واة  مل�����س��اح��ات  اإ���س��اف��ة 
الإل������ك������رتون������ي������ة وامل������ربجم������ني 

وم�ساحات ترفيهية لل�سباب.
الأف�سل  ال�����س��ب��اب  م��رك��ز  وي�����س��م 
عامليا اأي�سا ا�ستوديو لالإعالميني 
ال�سباب يقدم لهم اأحدث التقنيات 
يف  لدعمهم  الإعالمية  والأجهزة 
والنتاجية  الإعالمية  مواهبهم 
الإبداع  على  ت�سجع  اأج��واء  و�سط 
اأي�سا  امل���رك���ز  وي���وف���ر  والب���ت���ك���ار. 
امل�ساريع  لن���ط���الق���ة  م�������س���اح���ة 
لل�سباب  تتيح  بحيث  الإم��ارات��ي��ة 
جتربة اأدائهم خالل ثالثة اأ�سهر 
كما ي�سم من�سة وم�سرحا لل�سباب 
الفعاليات  خم��ت��ل��ف  فيهما  ت��ق��ام 
فر�سة  لل�سباب  وتتيح  ال�سبابية 

عر�س جتاربهم واإبداعاتهم.
توفر  اأي�سا على  املركز  و�سيعمل 
للتطوع  وف��ر���س  لل�سباب  مكاتب 
و�ستتم  امل�����رك�����ز..  يف  وال�����ت�����درب 
م�ساحاته  وح���ج���ز  امل���رك���ز  اإدارة 
اإل���ك���رتون���ي���ة توفر  م��ن�����س��ة  ع����رب 
بالفعاليات  مليئة  �سنوية  اأج��ن��دة 

والربامج.

حممد بن را�سد وحممد بن زايد يوجهان بتعميم منوذج املركز على كافة اأنحاء الدولة ليتمكن ال�سباب من تغيري م�ستقبل وطنهم
اأ�سادا باأبناء الإمارات املبتعثني اإىل اخلارج وهم يوؤدون واجبهم الوطني ويحملون طموح �سعب وم�ستقبل وطن

حممد بن را�سد: نريد ل�سبابنا اأن يكونوا الأكرث احرتافا والأ�سمى قيما.. نريدهم الأكرث تقبال للعامل والأعظم اعتزازا بالوطن
حممد بن زايد: الإمارات انطلقت بقوة منذ مراحل التاأ�سي�ش بتعا�سد اأبنائها.. و�سنعت لنف�سها الفارق عرب متكني ال�سباب
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�ست�سفى الفجرة                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

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

 دبى
م�ست�سفى ولكر                      2829900
امل�ست�سفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ست�سفى الدولية  اخلا�سة 2212484

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

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

ال�سارقة
�سيدلية م�سافى                      5732221 
�سيدلية حمد                          5582800
�سيدلية مكة                           5656994 
�سيدلية الرازى                      5565262 
�سيدلية نادين                        5733311 
�سيدلية ابن  �سينا الكورني�س  5726885 
�سيدلية ال�سارقة                    5623850 

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

م�سروفات �سندوق �لزكاة تبلغ 173 مليون درهم خالل �الأ�سهر �لثمانية �ملا�سية
•• ابوظبي-وام: 

العام  م��ن  الثمانية  الأ���س��ه��ر  خ��الل  ال��زك��اة  �سندوق  م�سروفات  بلغت 
اجلاري حوايل 173 مليونا و471 األف درهم بزيادة بلغت 24.09% 
�سعادة  ام�س  اأعلنه  م��ا  ح�سب  ال��ف��رتة  نف�س  يف  املا�سي  بالعام  مقارنة 

عبدااهلل عقيدة املهري الأمني العام لل�سندوق رئي�س جلنة ال�سرف.
ملن  ال�سرف قدمت  اعتمدتها جلنة  التي  املبالغ  اأن هذه  �سعادته  وقال 
تنطبق عليهم �سروط ومعاير ال�ستحقاق.. م�سرا اإىل اأن اأع�ساء جلنة 
ال�سرف هم من الأ�سخا�س الذين ميثلون قطاعات خمتلفة من �سرائح 
املجتمع وامل�سهود لهم بالثقة والأمانة.. مو�سحا اأن املبالغ ت�سرف بعد 
البحث الالزم عرب باحثني متخ�س�سني يف ال�سندوق للتثبت من اأحقية 

املتقدمني للح�سول على الزكاة عن طريق امل�سارف ال�سرعية كم�سارف 
الفقراء وامل�ساكني والغارمني واملوؤلفة قلوبهم وبقية امل�سارف الأخرى 
21 م�سروعا تندرج جميعها حتت  التي بلغت نحو  العديدة  وامل�ساريع 

هذه امل�سارف.
واأو�سح اأمني عام �سندوق الزكاة اأن الفئات التي ت�ستفيد من م�ساريع 
وامل�����س��ل��م��ني اجلدد  ال�سعيفة  ال���دخ���ول  اأ���س��ح��اب  م��ن  ه��م  ال�����س��ن��دوق 
الإلزامي  التعليم  وط���الب  وامل��ر���س��ى  واأ���س��ره��م  والأي���ت���ام  وال��غ��ارم��ني 
الحتياجات  وذوي  عمل  ع��ن  وال��ب��اح��ث��ني  اجل��ام��ع��ي  التعليم  وط���الب 
درا�سة  تتم  حيث  العاجلة  امل�ساعدات  اإىل  اإ�سافة  واملنكوبني  اخلا�سة 
اأحقيتهم  للتاأكد من مدى  ال�سندوق  اإىل  تتقدم  التي  احل��الت  جميع 
للح�سول على اأموال الزكاة التي تعد اأمانة من املزكني ويجب الت�سرف 

فيها بحر�س مبا يحقق الفائدة احلقيقية لهذه الفري�سة من خالل 
جلنة خا�سة تتوىل التدقيق والبحث املف�سل عن الأو�ساع املالية لكل 
متقدم.. كما تقوم بزيارة مقر اإقاماتهم من خالل فريق البحث املكتبي 

وامليداين.
واأ�سار اىل انه �سيتم اإدخال تطبيقات تكنولوجيا املعلومات على عملية 
“حما�سبة  املتميز  الإل��ك��رتوين  ال��ربن��ام��ج  ال��زك��اة مثل  اأم���وال  ���س��رف 
م�ستوى  على  الإلكرتونية  الربامج  اأه��م  من  الزكاة” وهو  وم�ستحقي 
املنطقة التي تخدم فري�سة الزكاة وت�سمن عدم ازدواجية �سرفها على 
امل�ستحقني كما اأنها ت�سهل عملية ال�سرف ب�سكل كبر بدءا من مرحلة 

ت�سلم الأوراق و�سول اإىل جلنة ال�سرف واإقرار امل�ساعدة.
وذكر املهري اأن �سندوق الزكاة ي�سعى دائما لإ�سافة �سرائح جديدة من 

الزكاة  م�سارف  من  النابعة  ال�سندوق  م�ساريع  عرب  امل�ستحقة  الفئات 
الدائم  الرتقاء  على  ال�سندوق  على  القائمون  يحر�س  كما  ال�سرعية 
�سرعة  اإىل  اإ�سافة  ال�سرعية  الزكاة  تنبع من م�سارف  التي  مب�ساريعه 
ال�ستجابة لل�سرف عن طريق الجتماعات الأ�سبوعية للجنة ال�سرف 

ولالإ�سراع باإجناز اأكرب قدر من املعامالت، ويف اأقل وقت.
كما ا�سار اىل وجود برامج اإلكرتونية حلجز املواعيد وا�ستقبال الطلبات 
ودرا�ستها واعتمادها وت�سليم امل�ساعدة للم�ستحق للزكاة واإدارة خمت�سة 
الزكاة  ل��الئ��ح��ة م�ستحقي  وف��ق��ا  ودرا���س��ت��ه��ا  ال��زك��اة  ب��ا���س��ت��الم ط��ل��ب��ات 
و�سيا�سات ال�سرف يف ال�سندوق ورقابة داخلية تتمثل يف مكتب التدقيق 
ومكتب الرقابة واملتابعة بال�سافة اإىل وجود رقابة خارجية تتمثل يف 

ديوان املحا�سبة واملدقق اخلارجي.

�أبوظبي حتت�سن �أكرب عدد من دالفني �ملحيط �لهندي �حلدباء يف �لعامل
•• اأبوظبي-وام:

حت��ت�����س��ن اب��وظ��ب��ي اأك����رب ع���دد من 
ال��ه��ن��دي احلدباء  امل��ح��ي��ط  دلف���ني 
يف العامل بعد ان ك�سف م�سح بحري 
– اأبوظبي  ال��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة  ن��ف��ذت��ه 
و1834  م��ن��ه��ا   701 وج����ود  ع���ن 
م���ن دلف�����ني امل��ح��ي��ط ال���ه���ن���دي – 
املياه  ت�سكن  الأنف  قارورية  الهادي 

ال�ساحلية لمارة اأبوظبي.
وج������اءت ال���درا����س���ة ل��ل��ت��ع��رف على 
�سلوكها   “ ال��دلف��ني  ه���ذه  طبيعة 
ال���ت���وزي���ع  وحت�����دي�����د  وعاداتها” 
اجلغرايف ملوائلها يف املياه الإقليمية 
اأن  اإىل  الح�����س��ائ��ي��ات  ت�سر  ح��ي��ث 
ال��داف��ئ��ة يف  ال�سحلة  ال��ب��ح��ر  م��ي��اه 
اأب��وظ��ب��ي حت��ت�����س��ن اأك����رب ع���دد من 
ال��ه��ن��دي احلدباء  امل��ح��ي��ط  دلف���ني 
اأفريقيا  ج���ن���وب  ت��ل��ي��ه��ا  ال���ع���امل  يف 
بعدد 466 واأعداد قليلة تتن�سر يف 
 -104 وكينيا   -  -105 موزمبيق 

- وتنزانيا 63- -.
الأمني  املبارك  خليفة  رزان  وقالت 
ان  اأب��وظ��ب��ي   - البيئة  لهيئة  ال��ع��ام 
وج���ود ه���ذه ال��دلف��ني ال��ت��ي تعترب 
املياه  يف  املفرت�سة  احل��ي��وان��ات  م��ن 
الإق��ل��ي��م��ي��ة لإم�������ارة اب���وظ���ب���ي من 
البيئة  جل�����ودة  امل��ه��م��ة  امل����وؤ�����س����رات 
ال��ب��ح��ري��ة ح��ي��ث اأن���ه���ا م���ن الأن�����واع 
باأي تغير يطراأ على  تاأثرا  الأكرث 
زيادة  مثل  البحري  البيئي  النظام 
اأي  اأو  ال�سامة  امل��رك��ب��ات  م�ستويات 
م��ن الأخ��ط��ار الأخ����رى ال��ت��ي تهدد 

حياة الأنواع البحرية.
ل���ع���دم توفر  واأ����س���اف���ت ان����ه ن���ظ���راً 
معلومات كافية عن اأنواع الدلفني 

لإمارة  ال�ساحلية  املياه  يف  املنت�سرة 
اأب��وظ��ب��ي ���س��رع��ت ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة يف 
بحري  م�سح  بتنفيذ   2014 ع��ام 
امل�سح  ه��ذا  و�ساهم  الدلفني  ملوائل 
الدلفني  طبيعة  على  ال��ت��ع��رف  يف 
وحت�����دي�����د اأع�������داده�������ا وت���وزي���ع���ه���ا 
الإقليمية  م��ي��اه��ن��ا  يف  اجل����غ����رايف 
التي  الرئي�سية  امل��خ��اط��ر  وحت��دي��د 
حتيط بها حتى نتمكن من تطوير 
اإىل  ت��ه��دف  بيئية  م��ب��ادرات  وتبني 
حتى  مت  ان��ه  واو�سحت  حمايتها”. 
امل�سح  من  يوماً   64 ا�ستكمال  الآن 
الذي نفذ با�ستخدام قوارب جهزت 
ال�سفن  على  امل�سح  ل��ه��ذا  خ�سي�ساً 
كيلومرتا   5592 غ���ط���ت  ال���ت���ي 
ت�سجيل  ومت  الدار�سة  م�ساحة  من 
الدلفني  م��ن   403 جمموعه  م��ا 
احلدباء يف املحيط الهندي و 693 
م���ن دلف�����ني امل��ح��ي��ط ال���ه���ن���دي – 
ال��ه��ادي ق��اروري��ة الأن���ف و52 من 

م�سوؤوليتنا  م���ن  وي���زي���د  اأب��وظ��ب��ي 
ل�����س��م��ان احل��ف��اظ ع��ل��ى ه���ذا النوع 
امل�سح  ه�����ذا  ي�����س��ل��ط  ك���م���ا  ال�����ه�����ام.. 
ال�����س��وء ع��ل��ى اأه��م��ي��ة اإج����راء املزيد 
ال��ب��ح��وث وامل�����س��وح��ات للتعرف  م��ن 
ب��ي��ئ��ة وموائل  اأف�����س��ل ع��ل��ى  ب�����س��ك��ل 
واملحافظة  حل��م��اي��ت��ه��ا  ال����دلف����ني 
عليها من النقرا�س ونحن نتعاون 
مع �سركائنا لتحقيق هذا الهدف”.

اأن دلفني  امل�����س��ح  ن��ت��ائ��ج  واأظ���ه���رت 
امل���ح���ي���ط ال����ه����ن����دي احل�����دب�����اء من 
املياه  يف  ت���ت���واج���د  ال���ت���ي  الأن���������واع 
القريبة  املياه  يف  وتنت�سر  ال�سحلة 
اأبوظبي  ج���زي���رة  يف  ال�����س��اط��ئ  م���ن 
واجلزر املحيطة يف حني مت حتديد 
الهندي  امل��ح��ي��ط  دلف�����ني  م���وط���ن 
املياه  يف  الأنف  قارورية  – الهادي 
القريبة من ال�ساطئ واملياه الأكرث 
البعيدة عن ال�ساطئ يف حني  عمقاً 
الزع�انف  ع�دمي  البح�ر  خنزير  اأن 

اأتاحت  ال��ع��امل وق��د  اأن��ح��اء  خمتلف 
لأبوظبي  ال��ف��ر���س��ة  ال��ن��ت��ائ��ج  ه���ذه 
للمحافظة  ع��امل��ي��اً  م��رج��ع��اً  لت�سبح 
ع���ل���ى ال����دلف����ني ال�����س��اح��ل��ي��ة ومع 
ذل�����ك ف������اإن ه�����ذه ال���ف���ر����س���ة ق����د ل 
احلدباء  فالدلفني  طوياًل  ت�ستمر 
م���ه���ددة مب��ج��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 
ب�سكل  م���ع���روف  ب��ع�����س��ه��ا  امل��خ��اط��ر 
الآخ��ر غر مفهوم  وبع�سها  وا�سح 
تتعر�س  ال���دلف���ني  م���ن  ف��ال��ع��دي��د 
بع�سها  ي��رج��ع  لإ���س��اب��ات خ��ط��رة 
ل  ومم��ا  الب�سرية  الأن�سطة  ب�سبب 
�سك فيه اأن هناك حاجة ما�سة اإىل 
اإجراء درا�سات واأبحاث يف امل�ستقبل 
ال�سعيفة  احليوانات  ه��ذه  حلماية 

واملحافظة على موائلها.
درا�����س����ات  ن���ت���ائ���ج  اأن  اإىل  وي�������س���ار 
– اأبوظبي  وم�سوحات هيئة البيئة 
البيئي  ال���ق�������س���م  يف  ن�������س���ره���ا  مت 
ب��ال��ع��دد الأخ���ر م��ن جملة جمعية 

الزع�انف.  البح�ر” ع�دمي  “خنزير 
حركة  اأمن��������اط  حت����دي����د  مت  وق������د 
ال���دلف���ني واأح���ج���ام���ه���ا واأع����داده����ا 
التقريبية با�ستخدام تقنية ت�سوير 
ال�سفات  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف  م��ت��ط��ورة 
بالعتماد  دول���ف���ني  ل��ك��ل  ال��ف��ري��دة 
املتواجدة  امل��م��ي��زة  ال��ع��الم��ات  ع��ل��ى 
كنظام  ال���ظ���ه���ري���ة  زع���ان���ف���ه���ا  ع���ل���ى 
ال���ف���ردي���ة يعمل  ل���الأ����س���م���اك  ت��ت��ب��ع 
اأك���دت  ب��ك��ف��اءة ع��ال��ي��ة. م��ن جهتها 
الظاهري  ���س��امل  �سيخة  ال��دك��ت��ورة 
التنوع  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
ال��ب��ي��ول��وج��ي ال����ربي وال��ب��ح��ري يف 
ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ن��ت��ائ��ج التي 
“نحن  امل���������س����ح..وق����ال����ت  ك�����س��ف��ه��ا 
م��ت��ح��م�����س��ون ج����دا ل��ت��ح��دي��د وجود 
اأكرب عدد من الدلفني احلدباء يف 
اأبوظبي..  مياه  يف  الهندي  املحيط 
الدولية  ال��ق��ي��م��ة  ع��ل��ى  ي���دل  وه����ذا 
للتنوع البيولوجي البحري يف اإمارة 

يتواجد يف عدد قليل من املوائل مع 
توزيع حمدود ونادرة جداً.

ومت ح�سر ن�سبة كبرة من الدلفني 
املحيط  دلف�����ني  م���ن  ب���امل���ائ���ة   13
– ال��ه��ادي ق��اروري��ة الأنف  الهندي 
املحيط  دلف����ني  م���ن  ب��امل��ائ��ة  و12 
بجروح  م�سابة  احل��دب��اء  ال��ه��ن��دي 
اأو  الظهرية  زعانفها  على  ون���دوب 
ال�سطدام  ب�����س��ب��ب  ج�����س��ده��ا  ع��ل��ى 
اأو وق���وع���ه���ا يف  ال����ق����وارب  مب������راوح 

�سبكات ال�سيد.
واأكد برونو دياز لوبيز رئي�س ق�سم 
وم��دي��ر معهد بحوث  الأح��ي��اء  علم 
الدلفني قارورية الأنف يف اإ�سبانيا 
ع���ل���ى اأه���م���ي���ة ه�����ذه ال���ن���ت���ائ���ج على 

امل�ستوى العاملي.
اك��ت�����س��اف اح��ت�����س��ان مياه  وق����ال ان 
اأب���وظ���ب���ي لأك����رب ع����دد م���ن دلفني 
العامل  يف  احلدباء  الهندي  املحيط 
املخت�سني يف  اخل��رباء  اهتمام  اث��ار 

اململكة  يف  ال��ب��ح��ري��ة  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة 
املتحدة.

اأ�سار ادوين جراندكورت  من جهته 
التنوع  و���س��ون  تقييم  ق�سم  م��دي��ر 
احليوي البحري اإىل خطط الهيئة 
امل�ستقبلية التي “�ست�ساعد البحوث 
على  قدرتنا  تعزيز  على  الإ�سافية 
حتديد الإجراءات الإدارية الالزمة 
حلماية الدلفني يف املياه ال�ساحلية 

لإمارة اأبوظبي.
اإىل  ب�����ح�����اج�����ة  ن�����ح�����ن  واأ����������س���������اف 
الدلفني  اخ��ت��ي��ار  اأ���س��ب��اب  م��ع��رف��ة 
ل��ل��ت��واج��د يف م��ن��اط��ق حم����ددة وما 
ه����ي ال����ع����وام����ل ال����ت����ي ت����وؤث����ر على 
و�ست�ساعد  ع��دده��ا  ووف���رة  توزيعها 
ال��وراث��ي��ة ع��ل��ى م�ساحة  ال��درا���س��ات 
تركيبة جمموعات  اأكرب يف حتديد 
الدلفني وترابطها وبالإ�سافة اإىل 
اأعداد  حجم  تقديرات  دقة  حت�سني 

الدلفني.

بدء �لتطبيق �الإلز�مي لت�سجيل �لطائر�ت من دون طيار 

ي�سمح  لن  اأن��ه  املعيني على  و�سدد 
بالتحليق  طيار  دون  من  لطائرة 
يف اأجواء الدولة اعتبارا من ام�س 
ما مل يتم ت�سجيلها اأول من خالل 
بالرقم  امل��ن�����س��ة  وت���زوي���د  امل��ن�����س��ة 
من  ل��ل��ط��ائ��رة  امل��وح��د  الت�سل�سلي 
التتبع  برمز  واملعروف  طيار  دون 
وهو رقم فريد ل يتكرر بني منتج 
واآخر لت�ستطيع من خالله متييز 

واأبرزها املوافقات الر�سمية واإقرار 
الطائرة  ن��وع  وفح�س  امل��وا���س��ف��ة 
واأي  الت�سالت  تنظيم  هيئة  من 
وثائق قد ت�ستجد على اأن يتم بعد 
ذلك التدقيق يف الطلب ومراجعة 
البيانات ومن ثم اإ�سدار املوافقات 
الالزمة يف مدة اأق�ساها 12 يوم 
ملدة  املوافقة  ت�سدر  وبعدها  عمل 
اأراد  اإذا  �سنويا  واح��د وجت��دد  ع��ام 

الطائرة وهوية م�سغلها من اأجل 
الق�سوى  احل���دود  ت��وف��ر  �سمان 

لالأمان وال�سالمة يف الأ�سواق.
الت�سجيل  اإج�����������راءات  واأو������س�����ح 
ع��رب امل��ن�����س��ة الإل��ك��رتون��ي��ة حيث 
بطلب  ال��ت��اج��ر  اأو  امل�����زود  ي��ت��ق��دم 
املن�سة الإلكرتونية  اخلدمة عرب 
املخ�س�سة لت�سجيل هذه املنتجات 
وي��وف��ر ال��ب��ي��ان��ات امل��ط��ل��وب��ة كافة 

•• دبي -وام:

اأعلنت هيئة الإمارات للموا�سفات 
بدء  “موا�سفات”  وامل��ق��اي��ي�����س 
لت�سجيل  الإل�����زام�����ي  ال��ت��ط��ب��ي��ق 
الطائرات من دون طيار “درونز” 
ام�س  م����ن  اع����ت����ب����ارا  ال�����دول�����ة  يف 
يف  امل�ستخدمة  الطائرات  وي�سمل 
والتجارية  الرتفيهية  الأغ��را���س 
لأي  ال�سماح  يتم  ول��ن  واخلدمية 
طائرة من دون طيار بالتحليق يف 
اأجواء الدولة ما مل يتم ت�سجيلها 
الإلكرتونية  امل��ن�����س��ة  خ���الل  م��ن 
التي توفرها “موا�سفات” تزامنا 
بهدف  وذل���ك  الت�سجيل  ب��دء  م��ع 
الع�سوائي  الن��ت�����س��ار  م���ن  احل����د 
لهذا  اخل�����اط�����ئ  وال������س�����ت�����خ�����دام 
ال��ن��وع م��ن ال��ط��ائ��رات ال��ت��ي تهدد 
ح��رك��ة امل��الح��ة اجل��وي��ة يف بع�س 

الأحيان.
املعيني  عبدالقادر  عبداهلل  وق��ال 
م�����دي�����ر ع�������ام ه���ي���ئ���ة الإم������������ارات 
ل����ل����م����وا�����س����ف����ات وامل����ق����اي����ي���������س “ 
ت�سريح  يف   -  “ م����وا�����س����ف����ات 

التاجر اأو املورد ذلك.
اأن���واع  ي��ت��م ت�سنيف  اأن���ه  واأ����س���اف 
وفقا  ط��ي��ار  دون  م���ن  ال���ط���ائ���رات 
يتما�سى  م���ا  وه����و  ل��ال���س��ت��خ��دام 
العاملية  امل���م���ار����س���ات  اأف�����س��ل  م���ع 
الطائرات  لت�سمل  ال�����س��اأن  ب��ه��ذا 
الرتفيه  وط���ائ���رات  الح��رتاف��ي��ة 
والطائرات امل�ستخدمة لالأغرا�س 
التجارية. ولفت اإىل اأن املنظومة 
اجلديدة لت�سجيل هذه الطائرات 
ال�سالمة  ع����وام����ل  م����ن  ���س��ت��ع��زز 
ال�ستجابة  و����س���رع���ة  والأم���������ان 
خ�سو�سا يف حال وجود اأي تداخل 
ق���د ي��ع��رق��ل امل���الح���ة اجل���وي���ة يف 
الدولة. وذكر اأن تقنني هذه امل�ساألة 
ال���ذي ت�سببت  ���س��ي��زي��ل الرت���ب���اك 
ف��ي��ه ب��ع�����س ال���ط���ائ���رات م���ن دون 
عن  نتجت  التي  واخل�سائر  طيار 
متثلت  للبع�س  خاطئة  ممار�سات 
اجلوية  املالحة  حركة  عرقلة  يف 
التي تكبد الدقيقة الواحدة منها 
األ���ف   350 اإىل  ت�����س��ل  خ�����س��ائ��ر 
درهم ح�سب درا�سات فنية اأجراها 
�سابقا.  الهيئة  م��ن  متخ�س�سون 

الهيئة  اإن   - امل��ن��ا���س��ب��ة  ب��ه��ذه  ل���ه 
�سركائها  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ط�����ورت 
ال���ق���ط���اع  يف  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ني 
اإلكرتونية  م��ن�����س��ة  احل���ك���وم���ي 
ال��ط��ائ��رات من  لت�سجيل  م��وح��دة 
دون طيار واملركبات اجلوية التي 
�سيتم ا�ستخدامها يف اأجواء الدولة 
الإلزامي لهذه  الت�سجيل  لتواكب 

الطائرات يف اأجواء الدولة.
الطائرات  ه��ذه  ت�سجيل  اأن  واأك��د 
�سيكون  الإلكرتونية  املن�سة  عرب 
اإلزاميا من قبل التجار واملوردين 
و���س��ت��ع��ن��ى امل��ن�����س��ة ب��ال��ت��دق��ي��ق يف 
املوا�سفات الفنية للطائرات املراد 
ت�����س��ج��ي��ل��ه��ا يف ال���دول���ة م���ن حيث 
بها  امل�سموح  الال�سلكية  ال��رتددات 
ف�����س��ال ع���ن ا����س���رتاط���ات احل���دود 
الق�سوى لالرتفاع يف اجلو وحجم 
الت�سغيل  يف  امل�ستخدمة  الطاقة 
التحليق  مل�����س��اف��ة  م���دى  واأق�����س��ى 
والتعقب  املالحة  اأنظمة  وت��واف��ر 
بها  امل�سموح  والأوزان  الطائرة  يف 
لعملية  املتطلبات  ذلك من  وغر 

الت�سجيل الإلكرتوين.

واأ�سار املعيني اإىل اأن نظام ت�سجيل 
الذي   - طيار  دون  من  الطائرات 
بالتعاون  موا�سفات  ا�ستحدثته 
ال�سرتاتيجيني  ���س��رك��ائ��ه��ا  م���ع 
والهيئة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  م��ث��ل 
والهيئة  امل��دين  للطران  العامة 
اإىل  اإ�سافة  للجمارك  الحت��ادي��ة 
الهيئة العامة لتنظيم الت�سالت 
العامة  وال�����ق�����ي�����ادة  ال�����دول�����ة  يف 
من  ب��احل��د  كفيل   - دب��ي  ل�سرطة 
وال�ستخدام  الع�سوائي  النت�سار 
اخلاطئ للطائرات من دون طيار 
خ�سو�سا اأنها تهدد حركة املالحة 

اجلوية يف بع�س الأحيان.
من  ���س��ت��ط��ور  ال��ه��ي��ئ��ة  اإن  وق������ال 
قاعدة  الإلكرتوين  النظام  خالل 
ت�سمل  ك��ام��ل��ة  م���رك���زي���ة  ب���ي���ان���ات 
اأن����واع ال��ط��ائ��رات م��ن دون  جميع 
بعد  ع��ن  التحكم  وط��ائ��رات  طيار 
اإ�سافة اإىل معلومات امل�ستخدمني 
ا�ستخدامها  �سيتم  ب��ي��ان��ات  وه���ي 
من قبل الهيئة واجلهات املخولة 
م��ن م��وا���س��ف��ات لأغ��را���س الأمن 

وال�سالمة.

�ساملة م�سائية  وتوعوية  تفتي�سية  حملة  �لغذ�ئية” ينفذ  للرقابة  “�أبوظبي 
•• اأبوظبي-وام:

الرقابة  بقطاع  ممثال   - الغذائية  للرقابة  اأب��وظ��ب��ي  ج��ه��از  نفذ 
املن�ساآت  خمتلف  على  �ساملة  م�سائية  وتوعوية  تفتي�سية  حملة   -
الغذائية واحليوانية يف الإمارة يف اإطار حر�سه على توفر غذاء 
اآمن و�سليم لكافة لأفراد املجتمع من خالل تكثيف الرقابة على 
 20 منها  من�ساأة   120 زي��ارة  احلملة  و�سملت  الغذائية.  املن�ساآت 

�سوي  وحم���الت  وامل��ط��اع��م  بالتجزئة  البيع  من�ساآت  م��ن  من�ساأة 
الأ�سماك وحمالت اخل�سروات والفواكه حيث قام مفت�سو اجلهاز 
التزامها  لعدم  املن�ساآت  ه��ذه  لأ�سحاب  نهائي  اإن��ذار   17 بتوجيه 
بال�سرتاطات املعمول بها. وتعترب هذه احلملة الرقابية ال�ساملة 
هي الثالثة خالل هذا العام �سمن �سل�سلة من احلمالت على جميع 
جهاز  مفت�سو  قبل  من  وال��زراع��ي��ة  واحليوانية  الغذائية  املن�ساآت 
الغذائية مببادرة تطوعية توعوية للم�ستهلكني  اأبوظبي للرقابة 

واأ�سحاب املن�ساآت يف اأوقاتهم اخلا�سة.
وت��اأت��ي احلملة انطالقا م��ن روؤي���ة ور���س��ال��ة اجل��ه��از ال��رام��ي��ة اإىل 
�سمان و�سول الأغذية ال�سليمة لكافة امل�ستهلكني من خالل جملة 
من الإجراءات الوقائية التي يتخذها اجلهاز يف هذا ال�سدد والتي 
املرتكبة  التجاوزات  ت�سمل زيارات ميدانية ملفت�سي اجلهاز ور�سد 
�سواء  والإر���س��ادي��ة  التوعوية  الن�سرات  وتقدمي  املن�ساآت  بع�س  يف 
نحو  لتوجيههم  وذلك  الغذائية  املن�ساآت  اأ�سحاب  اأو  للم�ستهلكني 

ال�سبل املثلى للتعامل مع الأغذية والأن�سطة الزراعية ب�سكل عام.
ودعا اجلهاز اإىل الإبالغ عن اأية ممار�سات غذائية او حيوانية او 
املجاين  الرقم  على  �سليمة  غر  غذائية  م��واد  اأو  خاطئة  زراعية 
حلكومة اأبوظبي 800555 اأو عرب و�سائل الت�سال الجتماعي 
و�سيتخذ  ال�����س��ك��اوى  م��ع  مبا�سرة  �سيتعامل  اأن���ه  م��وؤك��دا  للجهاز 
او  ال�سالمة خ��الل  اأي جهة تخل يف �سروط  ال��الزم مع  الإج���راء 

خارج �ساعات العمل الر�سمية.
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اأخبـار الإمـارات
غرة حمرم .. �إجازة ر�سمية يف �حلكومة �الحتادية و�لقطاع �خلا�ص

•• اأبوظبي-دبي-وام:

تقرر اأن تكون اإجازة راأ�س ال�سنة الهجرية للعام 1439 
يف احلكومة الحتادية لدولة الإمارات العربية املتحدة 
يف اليوم الأول من �سهر حمرم وعطلة ر�سمية مدفوعة 
الأجر جلميع العاملني يف من�ساآت وموؤ�س�سات و�سركات 

القطاع اخلا�س يف الدولة.
اأ�سدرتهما وزارة   - جاء ذلك يف تعميمني - منف�سلني 
للموارد  الحتادية  والهيئة  والتوطني  الب�سرية  امل��وارد 
الالئحة  اأح���ك���ام  اإىل  ا���س��ت��ن��اداً  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ب�����س��ري��ة 

ل�سنة   11 رق��م  احت���ادي  بقانون  للمر�سوم  التنفيذية 
يف احلكومة الحتادية  الب�سرية  املوارد  ب�ساأن   2008
القانون  م���ن   74 امل�����ادة  وت��ن��ف��ي��ذا حل��ك��م  وت��ع��دي��الت��ه 
الحتادي رقم 8 ل�سنة 1980 يف �ساأن تنظيم عالقات 

العمل وتعديالته.
وبهذه املنا�سبة .. رفع معايل �سقر غبا�س �سعيد غبا�س 
الحتادية  والهيئة  وال��ت��وط��ني،  الب�سرية  امل���وارد  وزي��ر 
للموادر الب�سرية.. اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�ساحب ال�سمو 
الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 

و�ساحب  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
ال�سمو  واأ�سحاب  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
حكام الإمارات اأ�سدق التهاين والتربيكات �سائلني اهلل 
العلي القدير اأن يعيدها على �سموهم مبوفور ال�سحة 

والعافية.
وهناأ اجلانبان حكومة و�سعب دولة الإمارات واملقيمني 
اأن  اأر�سها بهذه املنا�سبة.. �سائلني املوىل عز وجل  على 
يعيدها على الدولة مبزيد من التقدم والزدهار وعلى 

الأمتني العربية والإ�سالمية بالعزة واملجد.

قائد عام �سرطة ر�أ�ص �خليمة يو�سي باال�ستجابة ملكاملات �جلمهور
•• راأ�س اخليمة – الفجر

لنظام  الزمني  للربنامج  تطبيقاً 
ال�سنوي وفق  العام  القائد  تفتي�س 
امل��ع��اي��ر امل��ع��ت��م��دة ل��الط��الع على 
�سر اإجراءات العمل والوقوف على 
التطوير  وم��ت��ط��ل��ب��ات  اح��ت��ي��اج��ات 
والتحديث ، و�سمن مبادرة تعزيز 
تفقد   ، ال�سرطي  للعمل  التفتي�س 
النعيمي  ع���ل���وان  ب���ن  ع��ل��ي  ال���ل���واء 
قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة �سر 
العمليات  ب������اإدارة  الأم���ن���ي  ال��ع��م��ل 
�سر  اإج�����راءات  ملتابعة   ، امل��رك��زي��ة 
على  والطمئنان   ، الأم��ن��ي  العمل 
بالعاملني  والل��ت��ق��اء  العمل  �سر 
ب������الإدارة ، وو���س��ع اأف�����س��ل خطط 
معاير  وفق  والتطوير  التح�سني 

اجلودة والتميز .
التفقدية  اجل���ول���ة  خ���الل  راف���ق���ه 
ال��ع��ق��ي��د ع���ب���داهلل ال�����س��ح��وة نائب 

بتفقد الأق�سام والأفرع والوحدات 
الأمنية التابعة لالإدارة واطلع على 
�سر اأداء العمل فيها ثم توجه اإىل 
غ���رف���ة ال���ع���م���ل���ي���ات – ال����ط����وارئ 
الإلكرتونية  الأنظمة  على  واطلع 
والتقنيات  والأج���ه���زة  وال���ربام���ج 
حركة  مبراقبة  اخلا�سة  احلديثة 
ال�سر واملرور على م�ستوى الإمارة 
، كما اطلع �سعادته على اآلية توزيع 
املهام وتنظيمها واملوجه للجمهور 
بالهتمام  ب��ه��ا  ال��ع��ام��ل��ني  م��وج��ه��اً 
ال�����رد على  ال��ك��ب��ر يف  واحل����ر�����س 
ج���م���ي���ع امل�����ك�����امل�����ات ال�������������واردة من 
لها  ال�ستجابة  و�سرعة  اجلمهور 
لتقدمي  احتياجاتهم  تلبية  ع��رب 
، وحثهم  اأمنية لهم  اأف�سل خدمة 
العلمية  الأ����س���ال���ي���ب  ات���ب���اع  ع��ل��ى 
والأم��ن��ي��ة يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع جميع 
والتعامل  ا�ستثناء  دون  احل����الت 
اإىل  م�سراً   ، اجلميع  م��ع  ال��راق��ي 

ا�ستقباله  يف  ك���ان  ب��ي��ن��م��ا  الأم���ن���ي 
�سعيد  ال���دك���ت���ور حم��م��د  ال��ع��م��ي��د 
العمليات  ع����ام  م��دي��ر  احل��م��ي��دي 
�سوفة  نا�سر  العميد    ، امل��رك��زي��ة 

مدير مكتب القائد العام ، اخلبر 
وم�ست�سار  خبر  ال�سفري  �سيف 
وال�سرتاتيجي  امل��وؤ���س�����س��ي  الأداء 
بالقيادة العامة ، وفريق التفتي�س 

وروؤ�ساء   ، ال��ع��م��ل��ي��ات  اإدارة  م��دي��ر 
الأق�سام وم��دراء الأف��رع وعدد من 

ال�سباط بالإدارة .
وا����س���ت���ه���ل ال���ق���ائ���د ال����ع����ام زي���ارت���ه 

ع�����ام ����س���رط���ة راأ��������س اخل���ي���م���ة مع 
�سرح  ت��ق��دمي  ومت  الإدارة  �سباط 
الإدارة  ومهام  مبادرات  موجز عن 
، وا�ستعرا�س اأهدافها واأهم فر�س 
التح�سني والتطوير �سمن خطط 
وتطوير  لتح�سني  العامة  القيادة 
واخلدمات  ال�سرطي  العمل  �سر 

القادمة  الأ�سهر  خ��الل  �سيتم  اأن��ه 
جديد  مبنى  اإىل  النتقال  القليلة 
وانتقال  م����وؤخ����راً  ا���س��ت��ح��داث��ه  مت 
غرفة  �ست�سم  حيث   ، اإليه  الإدارة 
العمليات نحو 24 من�سة و�ستعمل 

بالنظام املرئي .
، اج��ت��م��ع قائد  ال���زي���ارة  ويف خ��ت��ام 

الربنامج  وا���س��ت��ع��را���س  امل��ق��دم��ة، 
التدريبي للعاملني واملهام والأدوار 
امل�سندة اإليهم واخلطط امل�ستقبلية 
التي  واملعوقات  امل�ستجدات  واآخ��ر 
قد تعرت�س م�سرة تطوير الأداء 
مادة  ا�ستعرا�س  خ��الل  وذل��ك من 

فيلمية .

ثمن مبادرة »اإماراتي«

�سعود بن �سقر يحث على �أ�سلوب �حلياة �مل�ستد�مة 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

اأطلقت موؤ�س�سة اإدارة املخلفات يف راأ�س اخليمة برناجًما مبتكًرا لإعادة التدوير حتت عنوان »اإمارتي، بيتي« لتغر 
طريقة اإدارة املخلفات التي يتبعها اأفراد املجتمع يف راأ�س اخليمة ..

واأعرب �ساحب ال�ّسمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى لالحتاد حاكم اإمارة راأ�س اخليمة عن 
التفكر  راأ���س اخليمة على  اأنحاء  املقيمني يف كافة  اأحث كل  راأ���س اخليمة، بقوله:  املبادرة يف  باإطالق هذه  فخره 
باأ�سلوب احلياة امل�ستدام الذي كنا نعي�سه �سابًقا والبدء بالعي�س من اأجل م�ستقبل اأكرث ا�ستدامة. وباتباع هذا النظام 
اجلديد يوؤكد املجتمع يف راأ�س اخليمة على اهتمامهم بتحقيق م�ستقبل م�ستدام، فمًعا ميكننا اأن نحافظ على نظافة 

اإمارتنا وخ�سرتها لنا ولأجيال امل�ستقبل.

ذياب بن حممد بن ز�يد �آل نهيان يزور جناح ت�سليح يف ختام �ملعر�ص �لدويل لل�سيد و �لفرو�سية
•• اأبوظبي-الفجر: 

حممد  ب��ن  ذي���اب  ال�سيخ  �سمو  زار 
ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان  رئ��ي�����س دائرة 
يف  التنفيذي  املجل�س  ع�سو  النقل 
، ج��ن��اح ت�سليح يف  اب��وظ��ب��ي  اإم����ارة 
اأي��ام املعر�س ال��دويل لل�سيد  اآخ��ر 
ب���دورت���ه   2017 ال���ف���رو����س���ي���ة  و 
العا�سرة يف مركز اأبوظبي الوطني 

للمعار�س . 
ال�سيد  ���س��م��وه  ا���س��ت��ق��ب��ال  وك����ان يف 

الإمارتية. 
و�سركاوؤه  ت�����س��ل��ي��ح  ج���ن���اح  و���س��ه��د 
بيدر�سويل  داف��ي��د  �سركة  الأرب��ع��ة 
النارية  لالأ�سلحة  �سيابا  و���س��رك��ة 
و�سركة �ساباتي اإ�س بي اأي و�سركة 
تانفوجليو اإقباًل لفتاً من الزوار 

خالل اأيام املعر�س اخلم�سة. 
امل��ط��رو���س��ي »نحن  ال�����س��ي��د  وق�����ال 
را�سون عن النتائج التي حققناها 
ا�ستفاد  ال�سابقة. كما  خالل الأيام 
�سركاوؤنا من امل�ساركة حيث تعلموا 

������س�����امل امل�����ط�����رو������س�����ي ال���رئ���ي�������س 
واطلع  ت�سليح  ل�سركة  التنفيذي 
على جمموعة الأ�سلحة املعرو�سة 

�سمن جناح ال�سركة. 
واأثنى �سموه على اجلهود املبذولة 
على  احل��ف��اظ  يف  ت�سليح  قبل  م��ن 
تاريخ ال�سيد وال�سالح يف الدولة. 
�سركٍة  ل��روؤي��ة  �سعادته  واع��رب عن 
اأ�سلحٍة  بتقدمي  تتخ�س�س  حملية 
وت�ستقدمها  ن��وع��ه��ا  م���ن  ف���ري���دة 
ال�سوق  اإىل  ال���ع���امل  اأن����ح����اء  م���ن 

املزيد عن ثقافة ال�سيد الإمارتية 
ال�سائعة  النارية  الأ�سلحة  واأن���واع 

حملياً«.
م��اري��ا كوكيني  ال�����س��ي��دة  واأ����س���ارت 
ت�سليح  ل�سركة  التجارية  امل��دي��رة 
بالنجاح  للغاية  �سعداء  »اأن��ن��ا  اإىل 
الذي حققناه هذا العام، فقد نفذت 
ب��ع�����س امل��ن��ت��ج��ات امل��ع��رو���س��ة منذ 
وجتاوزت  للمعر�س،  الثاين  اليوم 
لهذا  املعر�س  يف  ال�سركة  مبيعات 

العام ال� 70%«. 

جمموعًة  ت�سليح  ج��ن��اح  وع��ر���س 
النارية  الأ����س���ل���ح���ة  م����ن  مم���ي���زة 
والعديد  وال���ب���ن���ادق  ك��امل�����س��د���س��ات 
باأ�سعاٍر  الكال�سيكية  الأ�سلحة  من 
تبداأ من ال� 30 األف. واأكد ال�سيد 
عن  امل��ع��ر���س  نهاية  يف  املطرو�سي 
عزم ال�سرتاك يف الدورة احلادية 
الع�سر من املعر�س، وقال: �سنكثف 
جيدة  منتجات  ل��ت��ق��دمي  ج��ه��ودن��ا 
ذات جودة عالية يف معر�س ال�سيد 

والفرو�سية لعام 2018«. 

�خليمة ر�أ�ص  �سرطة  تخرجهم  منت�سبا   126
•• راأ�س اخليمة – الفجر

�سهد العقيد �سعيد حممد املهري 
�سرطة  ت����دري����ب  م���ع���ه���د  م����دي����ر  
راأ�������س اخل���ي���م���ة، ح��ف��ل ت��خ��ري��ج 5 
تدريب  مبعهد  تخ�س�سية  دورات 
منت�سب،   126 �سملت  ال�سرطة، 
هي دورة: اأ�ساليب العمل مبعاير 
اللغوية  ال��ربجم��ة  ودورة  التميز، 
القدرات  تنمية  ودورة  الع�سبية، 
ودورة  الأداء،  يف  والتفوق  الذاتية 

اأهمية  ال����دورات، م��وؤك��داً على  م��ع 
ال��ت��دري��ب وال��ت��اأه��ي��ل ال���ذي توليه 
اهتماماً  اخل��ي��م��ة  راأ�������س  ���س��رط��ة 
خا�ساً لالرتقاء مب�ستوى العن�سر 
بال�سورة  املهني،  والأداء  الب�سري 
م�سيداً  وج��ه،  اأكمل  على  املطلوبة 
مب�����س��ت��وى ال�����دورات واأه��م��ي��ت��ه��ا يف 
والعملية  املعرفية  احل�سيلة  زيادة 
�سمن  ال�����س��رط��ة،  منت�سبي  ل���دى 

اإ�سرتاتيجية وزارة الداخلية. 
مدير   ك������ّرم  ال���ت���خ���ري���ج  خ���ت���ام  يف 

البليغة، ودورة  تخطيط احل��وادث 
التميز  ال��ع��م��ل مب��ع��اي��ر  اأ���س��ال��ي��ب 
منهجية  م���ن  ان���ط���الق���اً  وذل�����ك   ،
التدريبية  الح��ت��ي��اج��ات  حت��دي��د 
وتطوير  ت��دري��ب  اإىل  تهدف  التي 
املوارد الب�سرية، مما ي�سمن وجود 
كوادر ب�سرية موؤهلة ومدربة قادرة 
على القيام مبهامها وم�سوؤولياتها 

على اأف�سل وجه.
امل����ه����ري، جهود  ال��ع��ق��ي��د  وث���ّم���ن 
اخلريجني  وت��ف��اع��ل  امل��ح��ا���س��ري��ن 

معهد تدريب �سرطة راأ�س اخليمة، 
امل��ح��ا���س��ري��ن وخ��ري��ج��ي ال�����دورات 
ت���ق���دي���راً وع���رف���ان���اً مل���ا ب���ذل���وه من 
ال���ع���م���ل على  ُم������ق������ْدّرة يف  ج���ه���ود 
هذه  م��ن  امل��رج��وة  النتائج  حتقيق 
ال������دورات ب��ال�����س��ك��ل امل��ط��ل��وب على 
اإىل  داعياً  اخلريجني  اأكمل وجه، 
تطبيق مكت�سبات هذه الدورات يف 
املهنية،  اليومية  تطوير مهاراتهم 
يخدم  مبا  الأمني  ح�سهم  وتنمية 

املجال ال�سرطي.

�قت�سادية ر�أ�ص �خليمة ت�سادر جم�سمات �خلر�ئط �ملغلوطة مو��سالت عجمان توقع �تفاقية تعاون لفح�ص �لقاطر�ت مبركزها �لفني
•• راأ�س اخليمة -الفجر:

رداً على املقطع املرئي املن�سور مبواقع التوا�سل 
والذي  املجتمع  اأف���راد  اأح��د  م��ن  الجتماعي 
اأ�سار فيه اإىل وجود جم�سمات خلرائط العامل 
الإمارة  متاجر  باأحد  الأر�سية  الكرة  ب�سورة 
باخلليج  العربي«  »اخلليج  ا�ستبدال  فيها  مت 
املقطع  من  الدائرة  جتاوبت  فلقد  الفار�سي، 
واملكتبات  املتاجر  لكافة  �سامل  م�سح  بتنظيم 
10 من�ساأة، حيث  بالإمارة والتي بلغ عددها 
امل�سمى  تت�سمن  قطعة   42 م�����س��ادرة  مت��ت 
امل�سح حتديد م�سدر هذه  املذكور، كما �سمل 
الب�سائع  ه��ذه  م�سدر  اأن  تبني  حيث  امل���واد 
من�ساأة من خارج الإمارة، وجاري التن�سيق مع 
الدائرة القت�سادية املعنية لإتخاذ اإجراءاتها 
بهذا ال�ساأن، كما بينت امل�سادرة اأن هناك عدد 
حمدود فقط من هذه املج�سمات حملت هذه 
املخالفة بينما املج�سمات من نف�س النوع قد 

ذكر فيها ا�سم اخلليج العربي �سحيحاً.  
لتلك  ر�سمية  خمالفة  ال��دائ��رة  ح���ررت  وق��د 
املن�ساآت التي تبيع منتجات غر م�سموح بها 

والتي ت�سيئ ل�سمعة الإمارة والدولة معا، 
مدير  النقبي  ال�سايب  عبدالرحمن  د.  واأك��د 
عام الدائرة باأن فرق التفتي�س بالدائرة قامت 
ال�ستهالكية  والأ�سواق  املراكز  على  بجولت 
ملراقبة وجود اأي منتجات مقلدة اأو مغ�سو�سة 
ال�سرع  اأو  ال���وط���ن  ل�����س��م��ع��ة  ي�����س��يء  م���ا  اأو 

ال�سالمي احلنيف.
ومن جانبه �سجع اأحمد البلو�سي مدير اإدارة 
املجتمع  اأف���راد  التجارية  واحلماية  الرقابة 
بالتعاون م��ع ال��دائ��رة ب��اإب��الغ ع��ن وج���ود اأي 
م��غ�����س��و���س حتى  اأو  م�����س��ب��وه  م��ن��ت��ج  اأو  ���س��ل��ع��ة 
اخلط  ع��رب  ���س��واء  وم�سادرتها  �سبطها  يتم 
ال�ساخن، اأو الرقم الأر�س اأو ح�ساب الر�سمي 

للدائرة مبواقع التوا�سل الجتماعي. 

•• عجمان : الفجر

اأك���د ���س��ع��ادة امل��ه��ن��د���س ع��م��ر اأحمد 
موؤ�س�سة  ع�����ام  م���دي���ر  ع���م���ر  ب����ن 
املوؤ�س�سة  توجه  العامة  املوا�سالت 
خمتلف  م����ع  ال����ت����ع����اون  ل���ت���ع���زي���ز 
تنفيذا  ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات 
ع�سو  النعيمي  را���س��د  ب��ن  ح��م��ي��د 
عجمان،  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
واملتابعة امل�ستمرة من �سمو ال�سيخ 
عمار بن حميد النعيمي ويل عهد 
وتوفر  التعاون  لتعزيز  عجمان، 
الالزمة  وال��ت�����س��ه��ي��الت  امل��ق��وم��ات 
ل��ت��ط��وي��ر ال��ن��ق��ل وامل���وا����س���الت يف 
مركز  خ����دم����ات  ودع�������م  الم���������ارة 
امل��رك��ب��ات وامل��ق��ط��ورات مبا  فح�س 
امل�ستدامة  التنمية  م��ع  يتما�سى 
ال���ت���ي ت��ت��ب��ن��اه��ا امل���وؤ����س�������س���ة. وقع 
املهند�س  املوؤ�س�سة  ع��ن  التفاقية 
اأحمد بن عمر املدير العام،  عمر 
ل�ست�سارات  �ستار  عن  وقعها  فيما 
الأم�����ن وال�����س��الم��ة ال�����س��ي��د �سامل 

ل�ستثمار خدماتها ذات المكانيات 
المكانيات  بها  وامل��ت��وف��ر  العالية 
من حيث الأدوات الفنية والكوادر 
ال���ب�������س���ري���ة امل�����درب�����ة ع���ل���ى اأع���ل���ى 
اأن التفاقية  م�ستوى، م�سرة اإىل 
ت�سمنت فح�س املقطورات ون�سف 
امل��ق��ط��ورات وم��ق��ط��ورات الرحالت 
لجتياز  الل���ك���رتوين  وال��ف��ح�����س 
الفني  ال��ف��ح�����س  اج��ت��ي��از  ع���دم  اأم 
عجمان  اإم�������ارة  يف  ل��ل��م��ق��ط��ورات 

�سعيد بن قاحل الن�سي املدير العام 
، بح�سور عدد من مديري الإدارات 
جانبها  م�����ن  اجل�����ان�����ب�����ني.    م�����ن 
ال�سام�سي  خ��ل��ف  ر����س���ا  اأو����س���ح���ت 
اخلدمات  لقطاع  التنفيذي  املدير 
امل�����س��ان��دة وت��ط��وي��ر امل�����س��اري��ع، اأن 
ت�سعى  العامة  املوا�سالت  موؤ�س�سة 
امل�سرتك  التعاون  اأوا���س��ر  لتقوية 
من  ال�������س���ل���ة  ذات  اجل�����ه�����ات  م�����ع 
واخلا�س  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ني 

وذلك ح�سب اعتماد هيئة المارات 
ل��ل��م��وا���س��ف��ات وامل���ق���اي���ي�������س.  من 
ن��اح��ي��ت��ه، وج���ه اب���ن ق��اح��ل ال�سكر 
العامة  امل��وا���س��الت  موؤ�س�سة  اإىل 
التعاون  ت��وط��ي��د  ع��ل��ى  ،وح��ر���س��ه��ا 
اإي����ج����اد حت��ق��ي��ق تنمية  اأج�����ل  م���ن 
القاطرة  �سيانة  خ��دم��ة  وت��ط��وي��ر 
مبركز الفح�س التابع لها باأحدث 
وباأيد  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 

عاملة مدربة على اأعلى م�ستوى.
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اأخبـار الإمـارات
وفد من �سفر�ء �لدولة يزور مدر�سة جوليارد للفنون �مل�سرحية يف نيويورك

•• نيويورك-وام: 

زار وفد من �سفراء الدولة مدر�سة جوليارد للفنون امل�سرحية 
وا�ستعر�سوا  وتدريباتهم  الطالب  اأداء  و�سهدوا  نيويورك  يف 
بع�سا من خمطوطات جوليارد مبا يف ذلك املو�سيقى الأ�سلية 

ل�سمفونية بيتهوفن التا�سعة.
العامة  انعقاد اجلمعية  قبل  التي جاءت  الزيارة  وتعك�س هذه 
لالأمم املتحدة الهتمام امل�سرتك بني دولة المارات ومدر�سة 

جوليارد فيما يخ�س قوة الفنون يف تنمية املجتمع.
ورح��ب��ت م��در���س��ة ج��ول��ي��ارد للفنون ب��وف��د ال�����س��ف��راء ب����اأداء من 

امل�سهور  الكالرينت  ع���ازف  اأزم���ن  كينان  األ��وم��ن��و���س  ج��ول��ي��ارد 
امل��ن��دوب��ة الدائمة  ���س��ع��ادة لن��ا زك��ي ن�سيبة  وامل��ل��ح��ن. واأ���س��ادت 
املتحدة مبواهب ط��الب مدر�سة  الأمم  ل��دى  الإم���ارات  لدولة 

جوليارد وجهودها للرتويج لتنوع اأ�سكال الفن.
وقالت �سعادتها ان مدر�سة جوليارد مل تنجح يف ت�سجيع مواهب 
الفنون  ق��درة  تعزيز  على  بن�ساط  تعمل  ب��ل  فح�سب  ال�سباب 
الثقافات  ب��ني  التفاهم  وتعزيز  اجل�سور  بناء  على  امل�سرحية 

والنا�س موؤكدة دعم دولة الإمارات لهذه املهمة بقوة.
يف  مهما  عن�سرا  ت��ع��د  الثقافية  الدبلوما�سية  اإن  واأ���س��اف��ت 
ال�سيا�سة اخلارجية لدولة الإمارات .. واأنا اأتكلم با�سم زمالئي 

عندما اأقول اإن جتربة اليوم كانت ل تن�سى.
وقال جوزيف بولي�سي رئي�س مدر�سة جوليارد خالل لقائه مع 
ال�سفراء ان قيادة دولة الإمارات قامت بدور ريادي يف منطقة 
حيث  ثقافية  بعرو�س  تقوم  جديدة  موؤ�س�سات  لإن�ساء  اخلليج 
 .. الفن  النا�س لتجارب �سخ�سية م�سرتكة من خالل  يجتمع 

ونحن يف جوليارد نعتقد اأن الإبداع عن�سر اأ�سا�سي للنمو.
ال�سفراء لتناول م��اأدب��ة غ���داء وحت���دث ع��ن جت��ارب��ه مع  ودع���ا 
جوليارد  ب��ج��ه��ود  �سلتها  ح��ي��ث  م��ن  الثقافية  الدبلوما�سية 
املبادرات  من  وغرها  ال�سني  يف  لها  اأجنبي  ف��رع  اأول  لإن�ساء 

العاملية الأخرى.

بالتعاون مع الهالل الأحمر الإماراتي

مركز كامربيدج للرعاية �ل�سحية و�إعادة �لتاأهيل ميد يد �لعون للعائالت �ملحتاجة

جناح جتربة »�الإخالء �لوهمي« ملحاكم دبي يف مبنى �الأحو�ل �ل�سخ�سية

درهم مليون   16.5 بتكلفة  وقفا  �لق�سر” تد�سن  و�سوؤون  “�الأوقاف 

•• اأبو ظبي – الفجر

للرعاية  ك��ام��ربي��دج  م��رك��ز  ك�سف 
ال�سحية واإعادة التاأهيل، الرائد يف 
ال�سحية  الرعاية  خدمات  تقدمي 
الإمارات  دول��ة  التاأهيل يف  واإع���ادة 
ت��ع��اون��ه مع  امل��ت��ح��دة، ع��ن  العربية 
لتوزيع  الإماراتي  الأحمر  الهالل 
لالأ�سر  ال�������س���روري���ة  الإم���������دادات 

املحتاجة يف اأبوظبي.
باإعالن  امل����ب����ادرة  ه����ذه  وحت��ت��ف��ي 
احلكومة الإماراتية العام 2017 
ت�ساركت  ح���ي���ث  ل���ل���خ���ر،  ع����ام����اً 
ف��رق م��ن ك��ل م��ن ال��ه��الل الأحمر 

للرعاية ال�سحية واإعادة التاأهيل‘ 
وحت�سني  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  ب��ال��ت��وع��ي��ة 
ن��وع��ي��ة ح���ي���اة الأف��������راد – وذل���ك 
م��ن خ��الل ت��ق��دمي خ��دم��ات اإعادة 
لالأطفال  امل�ستوى  عاملية  التاأهيل 
ذوي الحتياجات اخلا�سة، اأو عرب 
التوا�سل املبا�سر مع الأ�سر الفقرة 
ذات الحتياجات الأب�سط. وي�سرنا 
بالتعاون  امل�����س��اع��دة  ت��ق��دمي  ج����داً 
لإح��داث فرق  الأحمر  الهالل  مع 
يف حياة الأف��راد – وال��ذي نعتربه 
م�سوؤوليتنا  اإط���ار  يف  علينا  واج��ب��اً 
تهتم  وكموؤ�س�سة  مواطنة،  ك�سركة 

بتوفر الرعاية ملن يحتاجها.
ال�����س��ل��م واحل�����رب. ونوجه  اأوق�����ات 
ل�سركائنا يف مركز  امتناننا  عميق 

للرعاية  ك�����ام�����ربي�����دج  وم�����رك�����ز 
ال�سحية واإعادة التاأهيل يف توزيع 
الحتياجات  من  وغرها  املالب�س 
ب��الإ���س��اف��ة ايل تقدمي  الأ���س��ا���س��ي��ة 
الرعاية ال�سحية  ل�10 من الأ�سر 

املحتاجة.
وم���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ���س��ع��ادة حممد 
�سعيد الرميثي، نائب الأمني العام 
بالهالل  بالإنابة  املحلية  لل�سوؤون 
الأح�����م�����ر وم����دي����ر ف������رع ال���ه���الل 
اأبوظبي:  يف  الإم����ارات����ي  الأح���م���ر 
الهالل  يعمل   ،1983 العام  منذ 
الإم��ارات��ي على اخلطوط  الأحمر 
الأم���ام���ي���ة ل���دع���م امل��ح��ت��اج��ني يف 

ال�سحية  ل���ل���رع���اي���ة  ك���ام���ربي���دج 
ال��ذي��ن �ساهموا  ال��ت��اأه��ي��ل،  واإع����ادة 
وتقدمي  اه��ت��م��ام��ه��م  خ����الل  م���ن 
املوارد والإم��دادات يف اإحداث فرق 
ك��ب��ر يف ح���ي���اة الأف��������راد والأ����س���ر 
الهالل  يف  ون��ت��ط��ل��ع  امل���ح���ت���اج���ة. 
العديد  م��ع  ال��ت��ع��اون  اإىل  الأح��م��ر 
للرعاية  كامربيدج  ’مركز  اأمثال 
ال�سحية واإعادة التاأهيل‘ يف �سبيل 
خدمة جمتمعاتنا. وبهذه املنا�سبة، 
بودول�سكي،  ه����اورد  ال��دك��ت��ور  ق���ال 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����دى مركز 
كامربيدج للرعاية الطبية واإعادة 
كامربيدج  ’مركز  يلتزم  التاأهيل: 

دب��ي بتنفيذ خطة  ق��ام��ت حم��اك��م 
ملوظفيها  ال���وه���م���ي«  »الإخ���������الء 
وم��ت��ع��ام��ل��ي��ه��ا يف م��ب��ن��ى الأح�����وال 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  وذل���ك  ال�سخ�سية، 
دبي  و�سرطة  امل��دين  ال��دف��اع  اإدارة 
وم��رك��ز الإ���س��ع��اف امل��وح��د ، وياأتي 
ه��ذا يف اإط��ار حر�س ال��دائ��رة على 
ومتعامليها  م��وظ��ف��ي��ه��ا  ت��ه��ي��ئ��ة 
احلالت   مع  التعامل  كيفية  على 

الطارئة.
اإدارة  وذك����ر م��و���س��ى غ���امن م��دي��ر 
حملة  وقائد  ال�سخ�سية  الأح���وال 
التجربة  اأن  ال��وه��م��ي،  الإخ������الء 
ت�ستهدف التاأكد من ح�سن تعامل 
اأي طارئ  م���ع  ال���دائ���رة  م��وظ��ف��ي 

ل�سمان  ال����ط����وارئ  خم�����ارج  ع��ل��ى 
وترتيب  ال���ع���وائ���ق،  م���ن  خ��ل��وه��ا 
الج����ت����م����اع����ات م�����ع امل���ر����س���دي���ن، 
ل����ت����ع����ري����ف ك������ل م���ن���ه���م ب���������دوره، 
وتو�سيل املعلومات الالزمة لبقية 
اإدارت�����ه، كما  امل��وظ��ف��ني ك��ٌل ح�سب 
مت توزيع �سرتات خا�سة لهم من 
املوظفني  اأج��ل متييزهم من قبل 

واملتعاملني.
ال�سوؤون  اإدارة  م���دي���ر  واأ������س�����ادت 
ال�سركاء  بجهود  والإداري���ة  املالية 
اإدارة  م������ن  ال�����س����رتات����ي����ج����ي����ني 
ال����دف����اع امل�������دين، و����س���رط���ة دب����ي، 
وم���رك���ز الإ����س���ع���اف امل���وح���د على 
وتنفيذ  ال�����س��ري��ع��ة  ا���س��ت��ج��اب��ت��ه��م 

ق��ب��ل م���ر����س���دي ال�����س��الم��ة حلني 
و�سول فرق الدفاع املدين.

ك���م���ا مت ت��ن��ف��ي��ذ خ���ط���ة الإخ������الء 
من  ل��ه  املخطط  لل�سيناريو  وف��ق��اً 
املدين  ال��دف��اع  اإدارة  اإب���الغ  خ��الل 
الفور،  اآل��ي��ات��ه على  ال��ت��ي حت��رك��ت 
بحرفية  امل�ساركة  الفرق  وتعاملت 
ومهنية عالية مع احلادث الوهمي 
م���ن خ����الل اإخ�������راج اجل��م��ي��ع من 
بالكامل  عليهم  وال�سيطرة  املبنى 

دون حدوث اأي عوائق.
مدير  ال�سويدي  م��رمي  واأ���س��اف��ت 
اأن  والإداري��ة  املالية  ال�سوؤون  اإدارة 
ال���ف���رق ���س��اه��م��ت يف ف��ر���س طوق 
اأم���ن���ي ع��ل��ى م��ب��ن��ى ال���دائ���رة ليتم 

وال�سالمة  ال�سحة  اأن��ظ��م��ة  وف���ق 
جتاوباً  �سهدت  اإذ  والأم��ن،  املهنية 

كبراً من املوظفني واملتعاملني.
املن�سق  ال�����س��م��اج  واأ����س���ار ع��ب��داهلل   
ال��رئ��ي�����س��ي خل��ط��ة الإخ�������الء اإىل 
الوهمي  الإخ�������الء  ���س��ي��ن��اري��و  اأن 
ب���داأ ب��ت��ق��دمي ب���الغ ح���دوث حريق 
الطابق  يف  امل���راج���ع���ني  ���س��ال��ة  يف 
الأر���������س��������ي مل���ح���ك���م���ة الأح������������وال 
ال�����س��خ�����س��ي��ة، يف مت���ام ال�����س��اع��ة 9 
�سافرات  انطلقت  حيث  �سباحاً، 
ال�سالمة  الإن�����ذار، وق���ام م��ر���س��دو 
العاملني  م����ن  امل���ب���ن���ى  ب�����اإخ�����الء 
املكاتب  ج��م��ي��ع  م���ن  وامل��ت��ع��ام��ل��ني 
من  تفتي�سها  مت  ال��ت��ي  والأق�����س��ام 

ل�سمان  امل��داخ��ل  بجميع  التحكم 
اأو مراجع  اأي موظف  عدم دخ��ول 
الإ�����س����ارة م���ن قبل  اأخ�����ذ  ب��ع��د  اإل 
ال���دف���اع املدين  ال��ع��م��ل��ي��ة يف  ق��ائ��د 
�سيناريو  ب��ح�����س��ب  و  وال�����دائ�����رة، 
عملية  م��ع  التعامل  مت  التمرين 
واإ�سعافه،  امل�ساب  واإنقاذ  الإخ��الء 
احلريق  على  ال�سيطرة  متت  وقد 
العملية  م���ن  الن���ت���ه���اء  واإع�������الن 
، ورج�����وع جميع  ق�����س��ر  يف وق���ت 

املوظفني ملكاتبهم.
واأو�سحت ال�سويدي اأنه مت تدريب 
م��ر���س��دي ال�����س��الم��ة م��ن خمتلف 
الوحدات الإداري��ة يف حماكم دبي 
قبل اإجراء عملية الإخالء للتعرف 

واأحمد اأبو�سهاب مدير اإدارة تنمية 
ال���وق���ف يف امل��وؤ���س�����س��ة وع�����دد من 

امل�سوؤولني.
وق�����ال ����س���ع���ادة ط��ي��ب ال���ري�������س اإن 
مبادرة �سعادة اأحمد على العبداهلل 
الأثر  ل��ل��وق��ف ذي  مت��ث��ل من��وذج��ا 
وامل�ستدام  امل��ت��ن��ام��ي  الج��ت��م��اع��ي 
هذا  ي�سكل  اأن  اأم��ل��ه  ع��ن  معربا   ..
الوقف حافزا للمزيد من اأ�سحاب 
اخل����ر ال���راغ���ب���ني ب���ال���ت���ع���اون مع 
الإن�سانية  القيم  لتعزيز  املوؤ�س�سة 
والإ�سالمية يف املجتمع الإماراتي.

�سيوفر  الوقفي  امل�سروع  اأن  واأك���د 
ل��ق��ري��ة ال��ع��ائ��ل��ة امل��زي��د م��ن امل���وارد 

•• دبي -وام: 

و�سوؤون  الأوق���اف  موؤ�س�سة  د�سنت 

بتكلفة   - الأع��م��ال  العبداهلل رج��ل 
تقدر بحوايل 16.5 مليون درهم 
بنحو  اإي����رادات  يحقق  اأن  ويتوقع 

م�سروعها  ام�����س  دب���ي  يف  ال��ق�����س��ر 
التجاري وال�سكني يف منطقة البدع 
اأحمد علي  - والذي ميوله �سعادة 

�سنويا. درهم  مليون   2.8
الذي   - امل�����س��روع  ري���ع  ويخ�س�س 
ث��الث��ة م��ب��ان �سكنية  ي��ت��ك��ون م���ن 
ل�سالح   - جت������اري������ة  وحم���������الت 
املوؤ�س�سة  ت��رع��اه��م  ال��ذي��ن  الق�سر 
مبادرات  اإح���دى   - العائلة  وق��ري��ة 
من  اأك��رث  فيها  ويقيم   - املوؤ�س�سة 
30 طفال يتيما توفر لهم القرية 
املاأوى والتعليم والرعاية ال�سحية 
والنف�سية يف بيئة اأ�سرية م�ستقرة.

ح�����س��ر ح��ف��ل اف��ت��ت��اح امل�������س���روع .. 
���س��ع��ادة ط��ي��ب ال��ري�����س اأم����ني عام 
الق�سر  و�سوؤون  الأوق��اف  موؤ�س�سة 
العبداهلل  ع���ل���ي  اأح����م����د  و����س���ع���ادة 

ال�سحية  ل���ل���رع���اي���ة  ك���ام���ربي���دج 
اإىل جنب  ال��ت��اأه��ي��ل ج��ن��ب��اً  واإع�����ادة 

وقد ح�سر هذه املبادرة نخبة من 
امل�سوؤولني يف مركز  الأطباء وكبار 

الهالل  يف  العاملني  الأع�ساء  مع 
الأحمر.

كانوا  وال����ذي  ال���دائ���رة  وم�سعفي 
املوظفني  اإر����س���اد  ع��ل��ى  حري�سني 

الإخالء والإ�سعاف، بالإ�سافة اإىل 
اجلهود املتميزة من قبل مر�سدي 

نقاط  اإىل  وو�سولهم  واملتعاملني 
التجمع. 

اأحمد علي  �سعادة  من جانبه عرب 
بتد�سني  ���س��ع��ادت��ه  ع��ن  اهلل  ال��ع��ب��د 
مبثابة  ���س��ي��ك��ون  ال�����ذي  امل�������س���روع 
ت��ع��ب��ر ب�����س��ي��ط ع���ن م�����س��ارك��ت��ه يف 
ترعاها  ال����ت����ي  اخل������ر  م�������س���رة 

املالية التي تتيح لها تو�سيع نطاق 
الجتماعية  ل��ل��رع��اي��ة  خ��دم��ات��ه��ا 
جيل  ل��ب��ن��اء  ال�سليمة  وال��رتب��وي��ة 
ي�سارك بفاعلية يف حتقيق النه�سة 

لدولة الإمارات.

ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���س��ي��دة وم�����س��اه��م��ة يف 
التالحم  قيم  تعزز  التي  امل��ب��ادرات 
م�سروع  على  مثنيا   .. الجتماعي 
يلعبه  ال��ذي  وال��دور  العائلة  قرية 

يف دعم ورعاية الأطفال الأيتام.

�أحمد بن طحنون يطلع على �لتجربة �ل�سنغافورية للخدمة �لوطنية
•• �صنغافورة- وام: 

نهيان  اآل  حممد  بن  طحنون  بن  اأحمد  ال�سيخ  طيار  الركن  ال��ل��واء  ت��راأ���س 
يف  امل�سلحة  ال��ق��وات  من  وف��دا  والحتياطية  الوطنية  اخلدمة  هيئة  رئي�س 
التجربة  على  لالإطالع  �سنغافورة  جمهورية  دف��اع  وزارة  اإىل  خا�سة  زي��ارة 
ال�سنغافورية ب�ساأن م�سروع اخلدمة الوطنية والذي يعود تاأ�سي�سه اإىل عام 

.1967
ال�سيخ  اللواء الركن طيار  وا�ستقبل �سام تان وزير دولة لل�سوؤون اخلارجية 
باخلدمة  املتعلقة  اخل��ربات  وت��ب��ادل  له  امل��راف��ق  وال��وف��د  اأحمد بن طحنون 

الوطنية ملا لذلك من دور فعال يف تعزيز العمل املوؤ�س�سي للجانبني.
كما كان يف ا�ستقبال الوفد - يف مقر وزارة الدفاع يف العا�سمة ال�سنغافورية - 
العقيد �سيمون ليم مدير �سوؤون اخلدمة الوطنية الذي رحب برئي�س هيئة 

اخلدمة الوطنية والإحتياطية والوفد املرافق له .

دولة  مب�سلحة  يتعلق  فيما  وال��دع��م  التعاون  �سبل  كل  تقدمي  على  م��وؤك��دا 
عالقات  تربطهما  اللتني  �سنغافورة  وجمهورية  املتحدة  العربية  الإم���ارات 

تاريخية متميزة تت�سم بالود والإحرتام املتبادل.
الأول  اليوم  - يف  الوطنية  �سوؤون اخلدمة  ليم مدير  �سيمون  العقيد  وقدم 
الوطنية  اخلدمة  جمندي  اإلتحاق  وخطوات  اآلية  يو�سح  عر�سا   - للزيارة 
واخلدمات الإ�سرتاتيجية التي تقدمها اإدارة �سوؤون اخلدمة الوطنية يف وزارة 
دفاع �سنغافورة وجرى خالل اللقاء احلديث حول عدد من املو�سوعات التي 

تخدم تطوير م�سروع اخلدمة الوطنية وتبادل اخلربات يف هذا املجال.
ويف نهاية جدول الزيارة لليوم الأول تبادل اللواء الركن طيار ال�سيخ اأحمد 
املزيد من  .. متمنيني  التذكارية  الهدايا  ليم  �سيمون  بن طحنون والعقيد 
التعاون وبذل كل اجلهود  ا�ستمرارية  .. موؤكدين  النجاح والتقدم للبلدين 

املمكنة التي تخدم م�سلحة دولة الإمارات و�سنغافورة.
وا�ستقبل العقيد كو �سيا �سي قائد مركز ت�سجيل وتدريب اخلدمة الوطنية 

ال��وف��د - خ���الل ال��ي��وم ال��ث��اين يف م��رك��ز ت��دري��ب اخل��دم��ة ال��وط��ن��ي��ة - ومت 
ب��اخل��دم��ة الوطنية  ال��ت��دري��ب اخل��ا���س  ت��ق��دمي ع��ر���س تو�سيحي خل��ط��وات 
وعمليات التطوير التي طراأت على الربنامج منذ اإن�سائه بجانب ا�ستعرا�س 
وجهات النظر حول اآخر امل�ستجدات وتطورات برنامج اخلدمة الوطنية يف 

البلدين.
واأكد اللواء الركن طيار ال�سيخ اأحمد بن طحنون اأهمية هذه الزيارة لواحدة 
من اأقدم الدول املطبقة لربنامج اخلدمة الوطنية .. مهنئا القائمني على 
على  حققوه  ال��ذي  الوا�سح  النجاح  على  �سنغافورة  جمهورية  يف  الربنامج 

مدى /50/ عاما.
اآل نهيان رئي�س  زاي��د  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  اإط��الق �ساحب  اأن  اأك��د  كما 
اخلدمة  مل�سروع   “ اهلل  حفظه   “ امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  ال��دول��ة 
قيم  وتر�سيخ  غ��ر���س  على  ت��وؤك��د  وب��اأه��داف  منا�سب  وق��ت  يف  ج��اء  الوطنية 
الولء والإنتماء والت�سحية يف نفو�س اأبناء الوطن وربط تلك القيم باملبادئ 

ال�سحيحة لديننا احلنيف والتن�سئة الوطنية ال�سليمة وتن�سئة جيل جديد 
واثق وواعد وميتلك مقومات ال�سخ�سية القيادية من حيث خمتلف الركائز 
كالقوة البدنية والعتماد على الذات وحتمل امل�سوؤولية والإن�سباط واحرتام 
الإماراتي  ال�سباب  فقر  يعني  ال��ذي ل  الأم��ر  الوقت  قيمة  وتقدير  القانون 
اأن اخلدمة الوطنية �سرت�سخها و�ستعمل على تطويرها  لتلك املقومات بل 

وفق اأ�س�س علمية وتدريبات عملية.
املبا�سرة  املتابعة  اأن  والإحتياطية  الوطنية  اخل��دم��ة  هيئة  رئي�س  واأو���س��ح 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة تعد اأهم ركائز جناح برنامج اخلدمة الوطنية 
الأثر  بالغ  الوطنية له  الذي يولونه لربنامج اخلدمة  الإهتمام  اأن  واأك��د   .
يف رفع الروح املعنوية للمجندين ويعد جت�سيدا للعالقة الإ�ستثنائية التي 
بها جمندي  ال��ت��ي يحظى  امل��ك��ان��ة  وت��وؤك��د  باأبنائهم  الإم�����ارات  ح��ك��ام  ت��رب��ط 

اخلدمة الوطنية.

بعد  ال�سداد  تنتظر  درهم  مليون   13

�ملدر��ص �خلا�سة بر�أ�ص �خليمة ترفع �لر�سوم �لدر��سية
•• راأ�س اخليمة - الفجر: 

يواجه الطلبة غر املواطنني  م�سقة يف �سداد ر�سوم الدرا�سة يف 
مدار�س القطاع اخلا�س بعد الزيادة التي طراأت عليها موؤخرا 
وهو ما ت�سبب يف حرمان الكثرين من النتظام يف مدار�سهم  

مع بداية العام الدرا�سي .
ومن جهتها ت�ستكي املدار�س اخلا�سة من �سعوبة  متكنها من 
احل�سول على الر�سوم الدرا�سية التي مل يتمكن  الطالب عن 
جانبهم  من  والطالب  الدراهم  مباليني  تقدر  وهي  �سدادها 
�سعف  نتيجة  ملدار�سهم  الر�سوم  ���س��داد  ع��ن  عجزهم  ي���ربرون 

المكانات املادية لأولياء امورهم .
وبح�سب رئي�س ق�سم الرقابة التعليمية، يف منطقة راأ�س اخليمة 

التي  الدرا�سية  الر�سوم  متاأخرات  اأن  املندو�س  نادر  التعليمية، 
مت ح�سرها من قبل الق�سم  يف 28 مدر�سة خا�سة يف المارة 

 . درهم  تبلغ اأكرث من  13مليون 
وقال املندو�س ان الطالب الذين مل يتمكنوا من �سداد ر�سومهم 
اجلن�سيات  خمتلف  م��ن  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب   2668 ال��درا���س��ي��ة 
عليهم   امل�ستحق  امل��ب��ل��غ  اإج��م��ايل  بينما  امل��واط��ن��ني،  فيهم  مب��ا 
13324195 درهم واأكرث امل�ستحقات  املالية  التي ح�سرتها 
بلغ  فيما  دره��م،  األف   988 اإح��دى املدار�س بلغت مليونني و 
اإدارات  اأخ����رى،  وتتخذ  األ���ف يف م��در���س��ة   14 امل��ت��اأخ��رات  اأق���ل 
املدار�س اإجراءاتها اخلا�سة يف حت�سيل الر�سوم الدرا�سية، ول 
يتدخل الق�سم يف  تلك الإجراءات غر التي توؤثر على امل�سرة 

التعليمية للطلبة.  

ووفقا ل�سكاوى اأولياء المور فان �سبع مدار�س خا�سة ر�سومها 
املوافقة من ق�سم  اأخ��ذ  بعد  الدرا�سي اجل��اري،  العام  بداية  يف 
التي  واملعاير  ال�سروط  من  تتاأكد  والتي  التعليمية،  الرقابة 
ينبغي توفرها يف املدر�سة ،والتي تربر الزيادة مقابلها، وترتاوح 
ن�سبة الزيادة  ما بني 5 اىل 30 % من مقدار املبلغ الجمايل 

للر�سوم الدرا�سية. 
اأن  التعليمية  املنطقة  ادارة  بها  ت��ديل  التي  التقارير  وتفيد 
ب�سورة  ال��درا���س��ة  فيها  انتظمت  احلكومية  الأط��ف��ال  ري��ا���س 
�ساملة وكعادة ادارتها يف بداية كل عام درا�سي جديد ا�ستقبلت 
ال�سغار  بالهدايا والألعاب، واأكمل الأطفال يومهم الأول  يف 
املدر�سة، فيما توزعوا يف نهاية اليوم على حافالتهم املدر�سية، 

ومركباتهم اخلا�سة. 
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حاكم �لفجرية ي�ستقبل �ل�سفري �لفرن�سي و�لقن�سل �الأمريكي
•• الفجرية-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم الفجرة يف 
ق�سر �سموه يف الرميلة �سباح ام�س- بح�سور �سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي 
ويل عهد الفجرة - كال على حدة �سعادة لودوفيك بوي �سفر اجلمهورية الفرن�سية لدى 
الدولة يرافقه جمدي عابد القن�سل العام الفرن�سي وبول ر. مالك القن�سل العام الأمريكي 

لدى الدولة الذين قدموا لل�سالم على �سموه.
ورحب �ساحب ال�سمو حاكم الفجرة بالدبلوما�سيني .. متمنيا لهم التوفيق يف مهام عملهم 

لتعزيز وتقوية اأوا�سر ال�سداقة بني دولهم ودولة الإمارات على خمتلف امل�ستويات.
حاكم  ال�سمو  ل�ساحب  اخلا�س  امل�ست�سار  الرقباين  حممد  �سعيد  معايل   .. اللقاءات  ح�سر 
الفجرة و�سعادة حممد �سعيد ال�سنحاين مدير الديوان الأمري يف الفجرة و�سعادة �سامل 

الزحمي مدير مكتب �سمو ويل العهد.

لبنى �لقا�سمي ت�سارك يف فعالية معبد غوردو�ر� مبنا�سبة �ليوم �لعاملي لل�سالم

�نطالق �لعمل �مليد�ين مل�سروع حتديث �الأطر الإمارة �لفجرية 2017

�تفاقية بني هيئة تنمية �ملجتمع وتعاونية �الحتاد لدعم جائزة من�سور بن حممد لالأفالم �لق�سرية

•• دبي-وام:

بنت  لبنى  ال�سيخة  م��ع��ايل  اأك���دت 
خ����ال����د ال���ق���ا����س���م���ي وزي��������رة دول����ة 
اأن دول��ة الإم��ارات قيادة  للت�سامح 
قيمة  اأن  ت��وؤم��ن  و�سعبا  وح��ك��وم��ة 
العمود  مب���ث���اب���ة  ه����ي  ال���ت�������س���ام���ح 
ال����ف����ق����ري جل���م���ي���ع احل���������س����ارات 

والأديان والثقافات.
القيمة  ه���ذه  ان  معاليها  وق��ال��ت 
الإن�����س��ان��ي��ة ال�����س��ام��ي��ة ت��ت��ج��ل��ى يف 
حتت�سن  ال���ت���ي  الإم���������ارات  دول�����ة 

والحرتام  ال�سالم  اأج��ل  »معا من 
وال�سالمة والكرامة للجميع«.

م�سوؤولية  اأن  معاليها  واأ���س��اف��ت 
الت�سامح  ق��ي��م  وت��ع��زي��ز  ت��ر���س��ي��خ 
تقع  وال��وئ��ام  والتعاي�س  وال�سالم 
املجتمع  اأف����راد  جميع  ع��ات��ق  على 
على اختالف جن�سياتهم واأديانهم 

وثقافاتهم.
واأك��دت اأن دولة الإم��ارات ملتزمة 
الإن�سان  ح��ق��وق  وح��م��اي��ة  بتعزيز 
بالتعاون  وخارجها  الدولة  داخ��ل 
مع املنظمات العاملية ذات العالقة 

يعي�سون  جن�سية   200 من  اأك��رث 
واحرتام  وتقدير  و�سالم  بكرامة 
ال�سعوب  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  اأن  م���وؤك���دة 
الإن�ساين واحلوار  التوا�سل  اإثراء 
وا�ستدامة  ل�����س��م��ان  احل�������س���اري 
العامل  ي��ن�����س��ده  ال������ذي  ال�������س���الم 

اأجمع.
معاليها  م�ساركة  ذلك خالل  جاء 
يف فعالية معبد »غ��وردوارا« بدبي 
لل�سالم  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  مب��ن��ا���س��ب��ة 
الذي ي�سادف 21 �سبتمرب من كل 
عام والذي يحمل هذا العام �سعار 

ال�سقيقة  ال���ع���امل  دول  وخم��ت��ل��ف 
لل�سيا�سة  وفقا  وذل��ك  وال�سديقة 
اخل���ارج���ي���ة ل��ل��دول��ة امل��ب��ن��ي��ة على 
وامل�ساواة  الت�سامح  ومبادئ  اأ�س�س 
وال��ت��ع��اي�����س وال��ع��دال��ة ح��ي��ث تويل 
لحرتام  ق�سوى  اأول��وي��ة  ال��دول��ة 
للمعاير  وف��ق��ا  الإن�����س��ان  ح��ق��وق 
با�ستمرار  ملتزمة  وه��ي  الدولية 
خالل  من  احلقوق  ه��ذه  لتاأ�سيل 
واملمار�سات  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ق��وان��ني 

املجتمعية.
ودع�������ت م����ع����ايل وزي��������رة ال����دول����ة 

ل��ل��ت�����س��ام��ح ج��م��ي��ع امل�����س��ارك��ني اإىل 
اأكرث  جمتمعات  لبناء  معا  العمل 
ت�����س��احم��ا وت��ع��اي�����س��ا و���س��الم��ا لنا 
ولالأجيال املقبلة وذلك من خالل 
وال�سالم  ال��ت�����س��ام��ح  ق��ي��م  ت��ع��زي��ز 
والقبول  والح������رتام  وال��ت��ع��اي�����س 
معاليها  �سكرت  كما  ب��الآخ��ري��ن.. 
معبد  يف  وال���ع���ام���ل���ني  ال��ق��ائ��م��ني 
احلثيثة  جهودهم  على  غ���وردوارا 
امل�ستمرة  املجتمعية  واأن�سطتهم 
والتعاي�س  الت�سامح  ق��ي��م  لإب����راز 

امل�سرتك.

•• الفجرية-وام:

لالإح�ساء  ال��ف��ج��رة  م��رك��ز  ب����داأ 
ام�������س ت��ن��ف��ي��ذ ال���ع���م���ل امل���ي���داين 
الأط���ر لالإمارة  مل�����س��روع حت��دي��ث 
بيانات  يت�سمن  وال��ذي   2017
امل��ب��ن��ى وال�����وح�����دات ال���ع���ق���اري���ة - 

بامل�سروع  امل�ستغلني  لقائه  خ��الل 
امليداين  ال��ع��م��ل  م��ب��ا���س��رة  ق��ب��ل 
املركز  بتعليمات  الل��ت��زام  على   -
م��ن ح��ي��ث ارت����داء ال���زي اخلا�س 
واإظهار بطاقة التعداد والتعريف 
الدقة  توخي  اإىل  اإ�سافة  بنف�سه 
وال�سمولية عند ا�ستيفاء البيانات 

والأ�سر   - �سكنية  وغ���ر  �سكنية 
ل��ت��وف��ر الأطر  وامل��ن�����س��اآت وذل���ك 
جترى  عينات  لت�سميم  ال��الزم��ة 
ع��ل��ى الأ����س���ر وامل��ن�����س��اآت م��ن اأجل 

امل�سوح امل�ستقبلية املتخ�س�سة .
وحث �سعادة الدكتور اإبراهيم �سعد 
مدير مركز الفجرة لالإح�ساء - 

واملحافظة على �سريتها.
الباحثني  ع������دد  اأن  واأ�������س������اف 
امل�������س���ارك���ني يف ال���ع���م���ل امل���ي���داين 
موزعني على خمتلف  باحثا   31
اأن  اإىل  لف��ت��ا   .. الإم����ارة  مناطق 
اليوم  تبداأ  امل��ي��داين  العمل  ف��رتة 
اأكتوبر  �سهر  نهاية  وت�ستمر حتى 

املقبل.
املواطنني  �سعد  ال��دك��ت��ور  واأه����اب 
الإم����������ارة  ك����اف����ة يف  وامل����ق����ي����م����ني 
ب��ت��ق��دمي امل���ع���ل���وم���ات ب���دق���ة عند 
زيارة الباحثني لهم .. م�سدد على 
���س��ري��ة ه���ذه امل��ع��ل��وم��ات مبوجب 

القانون.

التعبر ومواجهة التمييز والتفرقة 
والعمل  وال��ت��ح��ري�����س  وال��ك��راه��ي��ة 
جميع  توعية  على  م�ستمر  ب�سكل 
ال�سباب  وخ�سو�سا  املجتمع  ف��ئ��ات 

المارات ممثلة بحكومتها الر�سيدة 
على  يرتكز  متميزا  م�����س��ارا  تنتهج 
ومراعاة  وامل�����س��اواة  العدالة  م��ب��ادئ 
و�����س����ون حرية  الإن���������س����ان  ح���ق���وق 

التي  الدولية  واملواثيق  بالقوانني 
ال���دول���ة يف جم���ال خدمة  ت��ت��ب��ن��اه��ا 
الن�����س��ان ورع���اي���ة ح��ق��وق��ه و�سون 
كرامته حيث ل تفرق يف ذل��ك بني 

•• دبي-وام: 

مذكرة  املجتمع  تنمية  هيئة  وقعت 
لدعم  الحت���اد  تعاونية  م��ع  تفاهم 
جائزة “من�سور بن حممد لالأفالم 
ن�سر  اىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  الق�سرة” 
وت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة ح��ق��وق الإن�����س��ان يف 
امللكات  وتنمية  الإم��ارات��ي  املجتمع 
الإب���داع���ي���ة ل����دى ف��ئ��ة ال�����س��ب��اب يف 
امل����ج����الت ال��ف��ن��ي��ة وت���ر����س���ي���خ قيم 
ونبذ  الثقافية  والتعددية  الت�سامح 
والتع�سب لدى  والكراهية  التمييز 

ال�سباب.
وقع املذكرة ميثاء ال�سام�سي املديرة 
الإن�سان  حقوق  لقطاع  التنفيذية 
مدير  الب�ستكي  و�سهيل  الهيئة  يف 
اإدارة ال�سعادة والت�سويق يف تعاونية 
الحت����اد ب��ح�����س��ور ع���دد م��ن مدراء 

وموظفي اجلانبني.
دولة  ان  ال�سام�سي  م��ي��ث��اء  وق��ال��ت 

ديانة  اأو  جن�سية  اأو  ول����ون  ج��ن�����س 
التعاون  اأن  واأ���س��اف��ت  اأخ���رى.  دون 
مع تعاونية الحتاد يف رعاية ودعم 
م�ساركة  اأهمية  يوؤكد  اجلائزة  هذه 
توعية  حتقيق  يف  اخل��ا���س  القطاع 
جمتمعية �ساملة وتر�سيخ التالحم 
�سهيل  قال  جانبه  من  الجتماعي. 
من  ت�سعى  التعاونية  ان  الب�ستكي 
رفع  اإىل  ال��ت��ف��اه��م  م���ذك���رة  خ����الل 
الإن�سان  بحقوق  املجتمعي  ال��وع��ي 
وت�����س��ج��ي��ع ال�����س��ب��اب ل��ل��ت��ع��ب��ر عن 
ذل��ك من خ��الل توظيف مهاراتهم 

الإبداعية.
عماد  ه��م  ال�����س��ب��اب  اأن  اإىل  م�����س��را 
املهارات  واأن �سقل  املتقدمة  ال��دول 
الإبداعية وتوظيفها ب�سكل منا�سب 
ال�سندوق  خ��ارج  التفكر  يف  ي�سهم 
اإب����داع����ي����ة مميزة  اأف����ك����ار  وت���ول���ي���د 
داخل  ه��و  مل��ا  تهمي�س  دون  ف��ري��دة 

ال�سندوق.

عزة �لنعيمي: من�سة متطوعني - �إمار�ت 
تر�سخ �أعلى درجات �لعمل �الإن�ساين

�سما �ملزروعي: �أمام قيادة �الإمار�ت تقف 
�حلروف عاجزة �أمام كل ما تقدمه

•• عجمان-وام: 

عام  مدير  النعيمي  اهلل  عبد  بنت  ع��زة  ال�سيخة  اأ���س��ادت 
م��وؤ���س�����س��ة ح��م��ي��د ب���ن را����س���د ال��ن��ع��ي��م��ي مب���ب���ادرة املن�سة 
اأعلى  اإمارات التي تر�سخ  الوطنية للتطوع متطوعني - 
التطوع يف  روح  الإن�ساين من خ��الل بث  العمل  درج��ات 
امل��ج��الت اخل��ري��ة ع��ل��ى ن��ط��اق وا���س��ع وت��ع��زي��ز التعاون 

ومعنى ال�سعور بالآخر مبد يد امل�ساعدة للجميع.
املوؤ�س�سة  تطوع  فريق  اجتماع  تروؤ�سها  - خالل  واأ�سارت 
بح�سور املوظفات بعد الت�سجيل يف املن�سة التي تتزامن 
اإع��الن 2017 عاما للخر - اإىل اأن مبادئ ميثاق  مع 

جتاه  املوؤ�س�سة  ل���دور  الأ���س��ا���س��ي��ة  ال��ن��واة  تعترب  امل��ب��ادرة 
املجتمع منذ اإن�سائها. واأو�سحت اأن مفهوم التطوع ينبثق 
لتقدمي  وا�سعة  اآف���اق  اإىل  وميتد  املوؤ�س�سة  اأه���داف  م��ن 
اخلر يف �سوره املتعددة لفئات يف اأم�س احلاجة لتواجد 
املواقف  جت��اوز  على  ومل�ساعدتهم  بجوارهم  املتطوعني 
ومتنحهم  الب�سمة  وجوههم  على  وتر�سم  ب��ل  ال�سعبة 
الأمل وحب احلياة. وتدعو من�سة متطوعني – امارات 
اإىل تر�سيخ التطوع وخدمة الوطن كاأحد اأهم خمرجات 
عام اخلر واإحدى اأهم �سمات املجتمع الإماراتي وذلك 
عرب املن�سة والت�سريعات املرافقة لها واملبادرات ال�سبابية 

واملجتمعية املعززة لقيمة التطوع يف املجتمع.

•• دبي-وام:

قالت معايل �سما بنت �سهيل بن فار�س املزروعي وزيرة 
لل�سباب  الإم��ارات  رئي�سة جمل�س  ال�سباب  ل�سوؤون  دولة 
اإنه اأمام قيادتنا العظيمة يف الإمارات تنفد كل الكلمات 
اأمام كل ما تقدمه لنا من اأمل  وتقف احلروف عاجزة 

وطموح و�سعادة وحلم.
واأ�سافت املزروعي - يف كلمة لها مبنا�سبة افتتاح �ساحب 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رع���اه اهلل 
نهيان ويل  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  و�ساحب 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة اأف�سل 

مركز لل�سباب يف العامل - وعد �سباب الإم��ارات القيادة 
العامل..  يف  لل�سباب  م��رك��ز  اأف�سل  باإن�ساء  اأ�سهر  قبل 
ترتجم  تاريخية  حلظة   .. الوعد  بتنفيذ  نفخر  اليوم 
بهم  والثقة  ودعمهم  ال�سباب  لتمكني  احلقيقي  املعنى 
اأ�سحاب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد وال�سيخ  افتتاح 
مركز  اأن  واأك���دت   . #مركز_ال�سباب  زاي��د  بن  حممد 
وهو  ال�سباب  مبجهود  اأ�سهر  خ��الل  ب��ن��اوؤه  مت  ال�سباب 
مركز يحت�سن اإبداعاتهم يف كل القطاعات ويوفر لهم 
بيئة هي الأف�سل لتمكينهم. واختتمت املزروعي كلمتها 
بقولها �سكرا لقيادة الإم��ارات على ثقتها .. �سكرا على 
على  �سكرا   .. ال�سباب  اإلهام  على  �سكرا   .. ال�سباب  دعم 

�سناعة م�ستقبل ال�سباب مع ال�سباب .

ختام مميز جلناح نادي تر�ث �الإمار�ت يف معر�ص �ل�سيد و�لفرو�سية 
•• اأبوظبي -وام:

اختتم نادي تراث الإم��ارات م�ساركته يف الن�سخة 
والفرو�سية  لل�سيد  ال����دويل  للمعر�س   15 ال���� 
اأبوظبي 2017 التي اأ�سدل �ستار على فعالياتها 
اأم�س الول يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س. 
ال���ذي ج���اءت م�ساركته  ال��ن��ادي -  وح��ظ��ي ج��ن��اح 
زايد  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  لتوجيهات  تنفيذا 
الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  ممثل  نهيان  اآل 
امل�سوؤولني  كبار  من  عدد  بزيارة   - النادي  رئي�س 
يف ال���دول���ة. ف��ق��د ث��م��ن م��ع��ايل حم��م��د ب��ن اأحمد 
ال���ب���واردي وزي���ر دول���ة ل�����س��وؤون ال���دف���اع - خالل 
زي��ارت��ه اجل��ن��اح - جهود ن��ادي ت��راث الإم����ارات يف 
وتعليمه  ونقله  ال�سعبي  امل����وروث  على  احل��ف��اظ 
القيادة احلكيمة  اهتمام  وفق  لالأجيال اجلديدة 
يف جعل تراثنا الوطني م�ستداما ننقله من جيل 

اإىل جيل.
واأ�ساد - خالل اجلولة التي رافقه خاللها �سعادة 
عام  مدير  نائب  املن�سوري  عمهي  �سعيد  من�سور 
مركز �سلطان بن زايد - مب�ستوى اأرج��اء اجلناح 
اإ�سدارات مركز  الكتب من  ركن  املختلفة خا�سة 

زايد للدرا�سات والبحوث التابع للنادي حيث اطلع 
على حمتوى العديد من الكتب الرتاثية واملعنية 
اأن  اأهمية  اإىل  لفتا   .. واملنطقة  ال��دول��ة  بتاريخ 
يتم يف امل�ستقبل اإ�سدار درا�سات وكتب متخ�س�سة 

تر�سد جتربة ال�ساعرات الإماراتيات.
ويف خ��ت��ام زي���ارت���ه مت اإه�����داء م��ع��ال��ي��ه ع����ددا من 
الإ����س���دارات وه��دي��ة ت��ذك��اري��ة ع��ب��ارة ع��ن منوذج 
حممل �سراعي من �سناعة احلرفيني يف القرية 

الرتاثية.
كما زار جناح النادي يف املعر�س ال�سيخ �سقر بن 
اأحمد  بطي  و�سعادة  نهيان  اآل  �سقر  بن  طحنون 
القبي�سي مدير عام مركز الإح�ساء اأبوظبي حيث 
املن�سوري  �سعادة  وا�ستمعا من  اأركانه  اطلعا على 
اإىل �سرح وايف عن ركن الكتب ملركز زايد للدرا�سات 
والبحوث ومت اإهدائهما جمموعة من الإ�سدارات 
املميزة .. فيما اأ�ساد ال�سيفان باجلناح وتنوعه ما 
ب��ني ال����رتاث وال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون ال��رتاث��ي��ة من 

عرو�س ال�سقارة وغرها.
�سخبوط  بن  بن خليفة  زايد  ال�سيخ  وزار اجلناح 
املن�سوري  م�سعود  فاطمة  له  وقدمت  نهيان  اآل 
م��دي��رة م��رك��ز زاي���د ل��ل��درا���س��ات وال��ب��ح��وث التابع 

ي�سمه  وم��ا  الكتب  رك��ن  عن  وافيا  �سرحا  للنادي 
من اإ�سدارات تراثية وتاريخية ودواوين �سعرية. 
اأب����دى ���س��ع��ادة ل��ودوف��ي��ك ب���وي �سفر  م��ن جهته 
اجل��م��ه��وري��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة ل���دى ال���دول���ة - خالل 
زيارته جناح النادي وكان يف ا�ستقباله �سعادة عبد 
للخدمات  التنفيذي  املدير  املحربي  حممد  اهلل 
امل�����س��ان��دة و���س��ع��ادة م��ن�����س��ور ع��م��ه��ي امل��ن�����س��وري - 
اأر�ساه  ال���ذي  ب��وذي��ب  ب��روت��وك��ول  ببنود  اهتمامه 
�سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد اآل نهيان للمحافظة 
على �سالمة خيول ال�سباقات.. معربا عن تقديره 
ال�سعبي  امل��وروث  املحافظة على  �سموه يف  جلهود 
و�سون الهوية الوطنية والعمل ال�سادق لالرتقاء 

بريا�سة الفرو�سية على امل�ستوى العاملي.
عدة  ال��ف��رن�����س��ي  لل�سفر  ال���ن���ادي  اإدارة  وق��دم��ت 
امل�سغولت  من  تذكارية  وهدايا  نوعية  اإ�سدارات 

الن�سائية.
وجاءت م�ساركة نادي تراث الإم��ارات يف املعر�س 
لدعم  الرامية  وا�سرتاتيجيته  اأه��داف��ه  اإط���ار  يف 
ورفع  ال��دول��ة  يف  وال��رتاث��ي��ة  الثقافية  الأن�سطة 
امل�ساركة يف جميع  م�ستوى الوعي بها من خالل 
خا�سة  والثقافية  الرتاثية  واملنا�سبات  املعار�س 

اأه��داف��ه م��ع ر�سالة  ال���ذي تن�سجم  امل��ع��ر���س  ه��ذا 
و�سون  ال�سعبي  امل��وروث  على  النادي يف احلفاظ 
الوطني  ال���رتاث  ثقافة  ون�سر  الوطنية  الهوية 
اأك��رث من  عامليا. وا�ستقطب اجلناح - من خ��الل 
وعرو�س  وفنية  وثقافية  ت��راث��ي��ة  فعالية   20
األ���ف زائ���ر اه��ت��م��وا مبحتويات   15 ن��ح��و  ح��ي��ة - 
الكتب  والبحوث من  للدرا�سات  زاي��د  ركن مركز 
التي  ال�سعرية  وال��دواوي��ن  والتاريخية  الرتاثية 
زادت عن 130 /عنوانا واملجالت التي ي�سدرها 

مركز �سلطان بن زايد.
انتباه  عر�سها  مت  التي  اخلا�سة  الكتب  وجذبت 
اجلمهور حيث ت�سلط ال�سوء على �سرة وم�سرة 
اآل نهيان  القائد املوؤ�س�س ال�سيخ زايد بن �سلطان 
بال�سقور  ال�سيد  بريا�سة  واهتمامه  اهلل  رحمه 
باعتباره ال�سقار الأول و�ساحب الأيادي البي�ساء 
وتر�سيخ  وت�سجيعها  الريا�سة  هذه  تاأ�سي�س  على 
ملقتنياته  ن����ادر  وع��ر���س  الإم������ارات  ت��ق��ال��ي��ده��ا يف 
ال�سينمائية  ال��ك��ام��را  خ��ا���س��ة  ث����راه  اهلل  ط��ي��ب 
اخلا�سة  رحالته  تفا�سيل  بها  يلتقط  ك��ان  التي 
بريا�سة القن�س بال�سقور. وجذبت اأركان القرية 
الرتاثية واملجل�س الرتاثي والركن البحري عددا 

وزوار  الوطنية  ال�سخ�سيات  وك��ب��ار  ال�سيوخ  م��ن 
بعرو�س  متتعوا  ال��ذي��ن  اجلن�سيات  خمتلف  م��ن 
اإ�سطبالت  فر�سان  قدمها  ال��ذي  اخليل  فرو�سية 
ال�سقارة  عرو�س  اإىل  اإ�سافة  للفرو�سية  بوذيب 
وال��ت��ق��اط ال�����س��ور ال��ت��ذك��اري��ة م��ع ال�����س��ق��اري��ن . 
وح��ظ��ي اجل��ن��اح ب��زي��ارة م��ا ي��زي��د على 30 وفدا 
مبادرة  وف��د  زي���ارة  بينها  م��ن  ومدر�سيا  �سياحيا 
ال�سيخة �سالمة بنت  ملوؤ�س�سة  التابعة  نن�سى  لئال 
القت�سادية  التنمية  دائ����رة  م��ن  ووف���د  ح��م��دان 

ووف����ود خ��ا���س��ة م��ن ال��ي��اب��ان وال�����س��ني وع���دد من 
الدول الأوروبية الذين اأ�سادوا باملفردات الرتاثية 
ال��ت��ي ���س��اه��دوه��ا واأ���س��اف��ت ل��ه��م ث��ق��اف��ة ومعرفة 

جديدة عن تراث المارات الأ�سيل.
كما حظي جناح نادي تراث الإم��ارات يف املعر�س 
ومنها  مميزة  ودول��ي��ة  حملية  اإع��الم��ي��ة  بتغطية 
�سلطان  ملركز  التابع  الجتماعي  التوا�سل  ق�سم 
بن زايد للفعاليات والأن�سطة والعرو�س اخلا�سة 

بال�سقارة والفرو�سية.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام: 

علياء  الإم��ارات��ي��ة  ال��ط��ال��ب��ة  تلقت 
امل���ن�������س���وري ر����س���ال���ة خ���ا����س���ة من 
حمطة الف�ساء الدولية عرب رائدة 
وت�سون  بيجي  الأمريكية  الف�ساء 
والثناء  ال��ت��ق��دي��ر  ع���ب���ارات  ح��م��ل��ت 
الالزمة  الخ���ت���ب���ارات  اإجن����از  ب��ع��د 
واتخاذها  ال��ف�����س��اء  يف  لتجربتها 
اإىل كوكب  ال���ع���ودة جم���ددا  م�����س��ار 
الفائزة  املن�سوري  وكانت  الأر���س. 
مب�����س��اب��ق��ة الإم�������ارات ل��ل��ج��ي��ن��ات يف 
املا�سي  ال�سهر  �سهدت  قد  الف�ساء 
اإط������الق جت��رب��ت��ه��ا ال��ن��اج��ح��ة اإىل 
حم���ط���ة ال���ف�������س���اء ال����دول����ي����ة من 
فلوريدا  كانافرال يف  كيب  قاعدة 

بالوليات املتحدة الأمريكية.
لعلياء  ر�سالتها  يف  وت�سون  وقالت 
الف�ساء  حم��ط��ة  م���ن  امل��ن�����س��وري 
الدولية اإنه ي�سعدها اأن تعلن اإجناز 
يف  ال���الزم���ة  العلمية  الخ���ت���ب���ارات 
الف�ساء على جتربتها وعودتها مرة 
اأخرى اإىل كوكب الأر�س .. معربة 
املن�سوري  ب��ت��ج��رب��ة  ف��خ��ره��ا  ع���ن 
الذي  ال��ك��ب��ر  وبال�سغف  العلمية 

م�سرة  العلوم  درا�سة  جتاه  تبديه 
والهتمام  ال�����س��غ��ف  ه����ذا  اأن  اإىل 
بعلوم اجلينات كان بداية طريقها 

نحو اأن ت�سبح رائدة ف�ساء .
ل��ت��ف��ت��خ��ري مب��ا تقومي  واأ���س��اف��ت 
توا�سلي  اأن  وي��ج��ب  ع��م��ل  م��ن  ب��ه 
طريقك واهتمامك بدرا�سة العلوم 
وعلم اجلينات نحو حتقيق حلمك 
باأن ت�سبحي اأول رائدة ف�ساء على 

كوكب املريخ .
الطالبة  اأع����رب����ت  ج���ان���ب���ه���ا..  م���ن 
الإم���ارات���ي���ة ع��ل��ي��اء امل��ن�����س��وري عن 
من  تلقتها  التي  بالر�سالة  فخرها 
ال��دول��ي��ة والتي  ال��ف�����س��اء  حم��ط��ة 
الالزمة  الختبارات  باإجراء  تفيد 
الف�ساء  يف  العلمية  جتربتها  على 
وع����ودة ال��ت��ج��رب��ة م���رة اأخ����رى اإىل 
اأنها  اإىل  م�سرة   .. الأر����س  كوكب 
اأجل  م��ن  ب�سغف  عملها  �ستوا�سل 
اأول  ت��ك��ون  اأن  يف  ح��ل��م��ه��ا  حت��ق��ي��ق 
رائدة ف�ساء على املريخ وو�سع علم 

دولة الإمارات على هذا الكوكب.
خا�سة  ت�����س��ري��ح��ات  يف   - وق���ال���ت 
ل���وك���ال���ة اأن����ب����اء الإم����������ارات - اإن����ه 
التجربة  و�����س����ول  ع���ق���ب  ���س��ي��ت��م 

اأخ����رى  ك���وك���ب الأر��������س م����رة  اإىل 
الفريق  م��ع  ب��ال���س��رتاك  حتليلها 
ال��ع��ل��م��ي امل��ت��خ�����س�����س و����س���ول اإىل 
من  ال��الزم��ة  النتائج  ا�ستخال�س 

هذه التجربة.
الف�ساء  رائ�������دة  اأن  اإىل  ول���ف���ت���ت 
الأم���ري���ك���ي���ة ب��ي��ج��ي وت�������س���ون تعد 
الف�ساء  رواد  اأ���س��ه��ر  م���ن  واح�����دة 
اإىل  العامل.. م�سرة  على م�ستوى 
دربها  على  ال�سر  اإىل  ت�سعى  اأنها 
املرحلة  يف  اجل��ي��ن��ات  علم  ودرا���س��ة 
اجلامعة و�سول اإىل حتقيق حلمها 
على  ف�����س��اء  رائ����دة  اأول  ت�سبح  اأن 

كوكب املريخ .
املن�سوري  علياء  الطالبة  واأ���س��ادت 
ال���ف���ائ���زة مب�����س��اب��ق��ة اجل���ي���ن���ات يف 
الف�ساء بدعم القيادة الر�سيدة لها 
موا�سلة  على  امل�ستمر  وت�سجيعها 
اأنها  اإىل  م�سرة  العلمي  طريقها 
لدولة  اجن�������از  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ت�����س��ع��ى 
الإمارات ورد الدين لوطنها املعطاء 
موا�سلة  ع��ل��ى  الإ�����س����رار  ول��دي��ه��ا 
الال  الدعم  ظل  يف  خا�سة  امل�سوار 
حمدود من قيادة الدولة الر�سيدة 

وكذلك اأ�سرتها.

الإم��������ارات  م�����س��اب��ق��ة  اأن  واأك��������دت 
للجينات يف الف�ساء �سكلت م�سدر 
اإلهام لها من خالل منحها فر�سة 
م�ساعدة رواد الف�ساء على الو�سول 

باأمان اإىل كوكب املريخ.
املن�سوري  ع��ل��ي��اء  وت��در���س جت��رب��ة 
الف�ساء -  اإىل  اإطالقها  التي مت   -
التعبر  على  تطراأ  التي  املتغرات 
الذي  النووي  الربوتيني للحم�س 
يتم اإنتاجه يف الف�ساء حيث �ستوفر 
النتائج اأدلة حول كيفية منع موت 
اخل��الي��ا غ��ر امل��رغ��وب فيه بهدف 
الف�ساء  رواد  �سحة  على  احلفاظ 
البعثات طويلة  امل�ستقبل خالل  يف 
ال��ب��ع��ي��د مبا  ال��ف�����س��اء  اإىل  الأج�����ل 
اإىل  الف�سائية  ال��رح��الت  ذل��ك  يف 

كوكب املريخ.
من  علماء  م��ع  املن�سوري  وعملت 
اإع������داد  ب���ه���دف   miniPCR
جهاز  ب��ا���س��ت��خ��دام  وذل���ك  جتربتها 

يقل حجمه  الذي   miniPCR
ن�سخ  لإنتاج  القفازات  �سندوق  عن 
النووي  احل��م�����س  م���ن  م��ت��ط��اب��ق��ة 
خلق  م����ن  ال���ف�������س���اء  رواد  مت���ك���ن 
احلم�س  م����ن  م���ت���ع���ددة  ���س��ال���س��ل 
ال��ن��ووي وم��راق��ب��ة ال��ت��غ��رات التي 
قد تطراأ عليها. وتعد جتربة علياء 
مبدر�سة  ال��ط��ال��ب��ة   - امل��ن�����س��وري 
بدبي  الرب�ساء  منطقة  يف  امل��واك��ب 
وال��ب��ال��غ��ة م��ن ال��ع��م��ر 15 ع��ام��ا - 
ال��ث��ال��ث��ة م���ن ن��وع��ه��ا ال��ت��ي حتظى 
ب��ف��ر���س��ة الن���ط���الق ن��ح��و حمطة 
م�سابقة  برعاية  الدولية  الف�ساء 
الف�ساء كما  الم��ارات للجينات يف 
طالب  يبتكرها  جت��رب��ة  اأول  اأن��ه��ا 
ي�������س���ارك يف م�����س��اب��ق��ة الإم���������ارات 
ل��ل��ج��ي��ن��ات يف ال��ف�����س��اء م���ن خالل 
حمليني  �����س����رك����اء  م�����ع  ال����ت����ع����اون 
داعمني هم وكالة الإمارات للف�ساء 

و�سحيفة ذا نا�سيونال .

حم��د�ن ب��ن حمم��د ي�د�س��ن “م��رك��ز �مل�ستقب��ل الإ�سع��اد �ملتعامل��ني” يف دب�ي
•• دبي-وام:

حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  د�سن 
دب��ي يف  اآل مكتوم ويل عهد  را�سد  بن 
مول ابن بطوطة يف دبي ام�س “مركز 
التابع  املتعاملني”  لإ�سعاد  امل�ستقبل 
وذلك  دي��وا  دب��ي  ومياه  كهرباء  لهيئة 
بح�سور �سعادة املهند�س �سعيد حممد 
والرئي�س  امل��ن��ت��دب  ال��ع�����س��و  ال��ط��اي��ر 
را�سد  علي  و�سعادة  للهيئة  التنفيذي 
للتطوير  نخيل  �سركة  رئي�س  ل��وت��اه 
العقاري وال�سياحي وعدد من مديري 

الدارات يف الهيئة .
دب���ي خالل  ع��ه��د  �سمو ويل  وا���س��ت��م��ع 
من  �����س����رح  اإىل  امل����رك����ز  يف  جت����وال����ه 
امل��ه��ن��د���س ال���ط���اي���ر ح����ول اخل���دم���ات 
اجلديد  امل��رك��ز  يوفرها  التي  الذكية 
وال�سركات  اجلمهور  من  للمتعاملني 
احل�سول  م���ن  ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م  وغ���ره���ا 
على خدمات متكاملة و�ساملة يف ذات 
والعناء  اجلهد  عليهم  مايوفر  املوقع 

والوقت .
وي�سم موقع ديوا اللكرتوين وقنوات 
النقا�سات   + +ح���ي���اك  اأ����س���ر  امل��ح��ادث��ة 
الهيئة  تطبيق  اأي�سا  ويتوفر  الفنية 
للمتعامل  التلفاز وميكن  اأجهزة  على 

الهيئة  م����وظ����ف  م����ن  ال����س���ت���ف�������س���ار 
عن  الآيل  اجلهاز  رما�س  الإفرتا�سي 

اأي معاملة اأو خدمة يريدها.
واأ����س���ار ال��ط��اي��ر خ���الل ال�����س��رح الذي 
ق��دم��ه اأم����ام ���س��م��و ويل ع��ه��د دب���ي اإن 
الذكية  الأنظمة  باأحدث  امل��زود  املركز 
ال�سلة  ذات  اخل���دم���ات  ج��م��ي��ع  ي��ق��دم 
ال�����س����رتاك����ات  اأو  ال����ف����وات����ر  ب����دف����ع 
اجلديدة اأو قطع التيار واملياه وما اإىل 
ذلك من خدمات ذكية مريحة وت�سعد 

املتعاملني الذين هم حمور اهتمامنا 
يف ال��ه��ي��ئ��ة ون�����س��ع��ى لإ���س��ع��اده��م بكل 
وذلك  لدينا  املتاحة  وال�سبل  الو�سائل 
وروؤي������ة �ساحب  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذا 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را���س��د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
“رعاه  جم��ل�����س ال�������وزراء ح��اك��م دب����ي 
بيئة  تعزيز  �سرورة  يف  املتمثلة  اهلل” 
وت���وف���ر اخل���دم���ات امل��م��ي��زة ومتكني 
املتعاملني من احل�سول على خدمات 

ذكية يف اأطار توجيهات �سموه و�سمن 
 X10 جهود ديوا لتنفيذ اأهداف دبي
ل��الن��ت��ق��ال ب��دب��ي اإىل م��رح��ل��ة ري���ادة 
العامل  م��دن  على  والأوىل  امل�ستقبل 

عرب الإبتكار احلكومي.
الرئي�س  امل����ن����ت����دب  ال���ع�������س���و  واأك���������د 
دبي  وم��ي��اه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي 
اإ�سعاد  يف  ي�سهم  اجل��دي��د  امل��رك��ز  اأن 
امل��ت��ع��ام��ل��ني وي��ج�����س��د ت��وج��ي��ه��ات �سمو 
ويل عهد دبي بخلو البيئة احلكومية 

يف اإم���ارة دب��ي م��ن ال���ورق بحلول عام 
الهيئة  ت�����س��ع��ى  ه���ن���ا  م����ن   .2021
اآليات  وتطوير  امل�ستقبل  ل�ست�سراف 
املتعاملني و�سول  عمل ترثي جتربة 
اىل تقدمي خدمات نوعية فئة ال�سبع 

جنوم .
جهود  وبف�سل  جنحنا  الطاير  وق��ال 
املتعاملني  الهيئة وجت��اوب  فرق عمل 
يف رفع م�ستوى الوعي لدى اجلمهور 
التي  ال���ذك���ي���ة  اخل�����دم�����ات  ب���اأه���م���ي���ة 

اجراء  من  لتمكينهم  الهيئة  توفرها 
اأي  وم����ن  وق����ت  اأي  يف  م��ع��ام��الت��ه��م 
عرب  وذل���ك  وي�سر  �سهولة  بكل  م��ك��ان 
التطبيق الذكي اأو املوقع الإلكرتوين 
اإىل زي��ارة مراكز  للهيئة دون احلاجة 
اجلديد  امل����رك����ز  وي�������س���م  ال�������س���ع���ادة. 
خدمة رما�س التي تعتمد على الذكاء 
التح�سيل  وم��ن�����س��ة  ال����س���ط���ن���اع���ي 
ال��ف��وات��ر عرب  ل��دف��ع  تي�سر  ال��ذك��ي 
بعد  عن  الدعم  وخدمة  ذكية  اأج��ه��زة 

عن طريق املحادثة املرئية با�ستخدام 
خدمات  لق�سم  بالإ�سافة  ال��روب��وت��ات 
م�ساركة  تفعيل  اإىل  ويهدف  امل�ستقبل 
اجلمهور يف ت�سميم وتطوير خدمات 
الهيئة وفق اأف�سل املمار�سات واملعاير 
ال��ع��امل��ي��ة. ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان بن 
اأع��رب عن  حممد بن را�سد اآل مكتوم 
والأ�ساليب  احلديثة  للطرق  ارتياحه 
ال���راق���ي���ة ال��ت��ي ت�����س��ت��خ��دم��ه��ا دي����وا يف 
اإمارة  نطاق  يف  عمالئها  مع  التعامل 

امل�سوؤولني  حر�س  مايوؤكد  وه��ذا  دب��ي 
يف ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب����ي وفرق 
ال��ع��م��ل امل��ب��دع��ة ع��ل��ى ت��وف��ر الطاقة 
 /24 للم�ستهلكني  واملياه  الكهربائية 
فجوة  اأو  ث��غ��رة  اأي  ت���رك  وع����دم   24
العمالقة  وم�ساريعهم  خططهم  يف 
ال��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا ال��ه��ي��ئ��ة وت���واك���ب فيها 
احل��اج��ة امل��ط��ردة لإم���ارة دب��ي لهذين 
على  وال��ع��م��ل  احل��ي��وي��ني  العن�سرين 
توفرهما من خالل م�ساريع الطاقة 
واعترب  للبيئة.  ال�سديقة  ال�سم�سية 
واملياه  احلياة  نور  الكهرباء  اأن  �سموه 
�سريانها ما يعك�س اأهمية هذا القطاع 
متابعة  اإىل  ي��ح��ت��اج  ال�����ذي  احل���ي���وي 
وم�ساريع  ودرا����س���ات  وخ��ط��ط  دوؤوب�����ة 
وعطائه  بعافيته  ينب�س  كي  م�ستمرة 
على  �سموه  واأث��ن��ى  احل��ي��اة.  وت�ستمر 
جهود فريق عمل الهيئة وعلى راأ�سها 
يعطي  ال����ذي  ال��ط��اي��ر  حم��م��د  �سعيد 
ملل  اأو  كلل  دون  وخ��ربات��ه  كل جهده 
ويوظف طاقاته خلدمة بلده وي�سحذ 
وم�ساعديه  عمله  ف��رق  وطاقات  همم 
اأبناء وبنات الوطن لتبقى دولتنا  من 
مواقع  كل  يف  باأبنائها  تفخر  العزيزة 
ال��وط��ن��ي واحل��ك��وم��ي ومواقع  ال��ع��م��ل 

الإنتاج.

•• ال�صارقة-وام:

من  ع�سرة  ال�سابعة  الن�سخة  �سرف  �سيفة  الكويت  دول��ة  حتل 
�سبتمرب   25 يف  تنطلق  التي  للراوي  ال��دويل  ال�سارقة  ملتقى 
اجلاري على مدار 3 اأيام حتت �سعار ال�سر واملالحم مب�ساركة 
وراوي  وحكواتي  وخمت�س  باحث  بني  �سخ�ساً  من117  اأك��رث 

من 28 دولة.
وقال �سعادة الدكتور عبد العزيز امل�سلم، رئي�س معهد ال�سارقة 
للرتاث يف موؤمتر �سحفي ام�س ان احلدث يت�سمن العديد من 
ال�ستباقية  التدريبية  الور�س  منها  املميزة  النوعية  الإ�سافات 
التي انطلقت قبل عدة اأيام وت�ستمر حتى نهاية فعاليات امللتقى، 
اأو بالتنوع الهائل يف برنامج امللتقى، الذي يت�سمن مقاٍه ثقافية 

على  تتوزع  التي  اخلارجية  الفعاليات  تلك  اأو  علمية،  ون��دوات 
مواقع ومناطق عدة يف ال�سارقة، وحفل ال�سمر.

يف  ان��ه  للملتقى  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  امل�سلم،  واأ���س��اف 
كل عام يتجدد اللقاء بالرواة واحلكواتيني يف ملتقى ال�سارقة 
ال�سعبي  ال����رتاث  حملة  قبلة  اأ���س��ب��ح  ال���ذي  ل���ل���راوي،  ال����دويل 
فارقتنا  م��ن  اإىل  ال�����س��وق  يتجدد  كما  م��ك��ان،  ك��ل  م��ن  وحمبيه 
اأرواح���ه���م ل��ك��ن ذك��راه��م ل ت���زال ب��اق��ي��ة، نحتفي ب��ه��ا ك��ل حني 
ال�ساد�س  يف  الأف���ق  يف  ت��ل��وح  تبا�سرها  ب���داأت  جميلة  رح��ل��ة  يف 
الراوي  رحيل  من  ع��ام  بعد   ،2001 �سبتمرب  من  والع�سرين 

الكرب، دفرت ال�سارقة، را�سد ال�سوق .
واأ�سار الدكتور امل�سلم اإىل الدعم املقدم من قبل �ساحب ال�سمو 
املجل�س  ع�سو  القا�سمي،  حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ 

الأعلى، حاكم ال�سارقة، الذي ي�سهم م�ساهمة فعالة وحيوية يف 
اإجن��اح امللتقى، يف ظل رعاية كبرة ودقيقة يحظى بها امللتقى 

من قبل �سموه.
ومن جانبها، قالت املن�سق العام مللتقى ال�سارقة الدويل للراوي، 
امللتقى يتميز بالتنوع والإبداع،  اإن  ال�سام�سي،  عائ�سة احل�سان 
بالور�س ال�ستباقية  الكثر من اجلديد والإ�سافات، بدءاً  فيه 
واملعر�س امل�ساحب الذي �سيكون يف مقر مركز الرتاث العربي، 
والربنامج العلمي الذي يت�سمن ندوتني، الأوىل عن ال�سخ�سية 
يتم  حيث  الكويت،  من  احلجي،  يعقوب  الدكتور  وهي  املكرمة 
ت�سليط ال�سوء على اإجنازاته وجهوده. يف حني تتحدث الندوة 
وال�ستلهام،  الأث��ر  واملالحم،  ال�سر  امللتقى:  �سعار  عن  الثانية 

يتحدث فيها عدد من الباحثني واملخت�سني.

�لكويت �سيفة �سرف �لن�سخة 17 من ملتقى �ل�سارقة �لدويل للر�وي
•• راأ�س اخليمة -الفجر: 

يف  الب�سرية  والتنمية  التطوير  ق�سم  اأطلق    
دائرة املوارد الب�سرية مبادرة  معارفنا والتي 
يتم  التي  التدريب  مراكز  ح�سر  اىل  تهدف 
التعامل معها يف اجلهات احلكومية لتقدمي 

الربامج التدريبية للموظفني . 
اإدارة  ال�����س��ح��ي م���دي���ر  ����س���امل  ن�����ورة  وق���ال���ت 
املوارد  دائ���رة  يف  الوظيفي  والتطوير  الأداء 
اخلطة  �سمن  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ت��اأت��ي  الب�سرية، 
ل��ت��وح��ي��د مراكز  ل���ل���دائ���رة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

اخليمة  براأ�س  احلكومية  للجهات  التدريب 
الدائرة  اعتمدتها  و�سوابط  ل�سروط  وف��ق��اً 
التدريب  م����راك����ز  اخ���ت���ي���ار  ���س��ي��ا���س��ة  ���س��م��ن 
لتقدمي  احلكومية  اجلهات  جلميع  معتمدة 
بر امج ودورات تدريبة لتطوير، ورفع كفاءة 
تدريب  وط��رق  باأ�ساليب  احلكومة  موظفي 
املبادرة  اأن  ن���ورة  .  وذك����رت  م��ت��ط��ورة  ع��امل��ي��ة 
بداأت منذ بداية العام اجلاري حيث بلغ عدد 
املراكز التدريبية املعتمدة حتى الآن مايقارب 
اإدراجهم يف نظام  40 مركز تدريبي كما مت 

مواردنا الإلكرتوين للحكومة.

ر�أ�ص  يف  معارفنا  مبادرة  �سمن  تدريبيا  مركز�   40

حمطة �لف�ساء �لدولية توجه ر�سالة فخر و�عتز�ز لالإمار�تية علياء �ملن�سوري

•• ال�صارقة- وام:

فئتني  ا���س��اف��ة  ام�����س  للتعليم  ال�����س��ارق��ة  ق���رر جم��ل�����س 
جديدتني جلائزة ال�سارقة للتفوق والتميز الرتبوي يف 
دورتها ال� 24 هما احل�سانة املتميزة وفئة معلم الرتبية 
اجلائزة  ميزانية  باملائة من   20 تخ�سي�س  و  اخلا�سة 
ل��رع��اي��ة ودع����م ال��ط��ل��ب��ة امل��ت��م��ي��زي��ن ورف����ع خم�س�سات 
اج��راء بع�س  12 فئة و  املكافاآت ل�سبع فئات من ا�سل 

التعديالت على معاير التحكيم .
ومت الع���الن ع��ن الج����راءات اجل��دي��دة خ��الل موؤمتر 
ال�����س��ارق��ة ح�سره  ���س��ن��رتو  ب��ف��ن��دق  ام�����س  �سحفي ع��ق��د 
ال�سارقة  جمل�س  رئي�س  الكعبي  م�سبح  �سعيد  الدكتور 
حممد  و  املجل�س  ع��ام  ام��ني  احلو�سني  وع��ل��ي  للتعليم 
املال مدير عام اجلائزة وح�سة اخلاجة مديرة منطقة 
ال�سارقة التعليمية وعدد من كبار امل�سوؤولني يف اجلائزة 
املناطق  م���ن خم��ت��ل��ف  اجل����ائ����زة  م��ن�����س��ق��ي  ج���ان���ب  اىل 
الع���الم  و���س��ائ��ل  و  ال���دول���ة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  التعليمية 

املقروءة واملرئية ..
الربنامج  اجل��ائ��زة عن خريطة  اأم��ن��اء  ك�سف جمل�س  و 
ال�سارقة  ملتقى  بعقد  �ستبداأ  التي  و  للجائزة  الزمني 
ال�سابع للتميز خالل اأكتوبر املقبل يليه ا�ستالم طلبات 
الرت�سيح من املناطق التعليمية خالل الفرتة من 5-3 
املركزي  التحكيم  اع��م��ال  ب���دء  تليها  ال��ق��ادم  دي�سمرب 
فيما �سيتم اعتماد نتائج التحكيم يف 18 مار�س املقبل 
 21 يوم  يعقد  موؤمتر �سحفي  ر�سميا خالل  واعالنها 
مار�س 2018 ثم اإقامة حفل تكرمي الفائزين يف اإبريل 

.  2018
واو�سح املجل�س ان فئات اجلائزة ا�سبحت 12 فئة بعد 
املتميز  املعلم  فئات  الفئات  لت�سيح  فئات  ودم��ج  ال��غ��اء 
الداعمة  واملوؤ�س�سات  الف���راد  وفئة  املتميزة  وامل��در���س��ة 
وفئة  امل��ت��م��ي��زة  ال��رتب��وي��ة  ال�سخ�سية  ف��ئ��ة  و  للتعليم 
املتميز  امل�سروع  وفئة  اخلا�سة  الفئات  املتميز  الطالب 
واف�سل جمل�س اولياء امور و- فئة اأمني مركز م�سادر 
التعلم املتميز وفئة البحث الرتبوي التطبيقي وال�سرة 
اأمناء  اأن جمل�س  اأ�سار الدكتور الكعبي اىل  املتميزة.. و 
بعد  وامل��وه��وب��ني  املتميزين  رع��اي��ة  اىل  ي�سعى  اجل��ائ��زة 
اكت�سافهم وتقدمي الدعم الالزم لهم من خالل برامج 
وخطط بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم واملوؤ�س�سات 

اجلائزة  معاير  مراجعة  ان  اىل  لفتا   .. العالقة  ذات 
التحديث  خ��ي��ارات  ام���ام  دائ��م��ا  ت�سعهم  وامل�����س��ت��ج��دات 

والتطوير بالإ�سافة والدمج واللغاء .
ت��اأت��ي ملواكبة  ال��ف��ئ��ت��ني اجل��دي��دت��ني  و ذك���ر ان ا���س��اف��ة 
وال��غ��ائ��ه على  امل��رك��زي  التحكيم  اع��ت��م��اد  و  ال��ت��ط��ورات 
تخ�س�سية  وور����س  فعاليات  وتنفيذ  امل��ن��اط��ق  م�ستوى 
تنفيذ  �سيتم  كما  للمحكمني  وور����س  باجلائزة  خا�سة 
الفائزين باجلائزة يف دورات ما�سية  ا�سدارات للطلبة 
من خمتلف املراحل الدرا�سية ي�سرف عليها خمت�سون 
و �سيتم عر�سها يف معر�س ال�سارقة الدويل للكتاب يف 

دورته املقبلة .
ورفع الدكتور �سعيد م�سبح الكعبي اأ�سمى اآيات التهاين 
حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة مبنا�سبة 
ال�سارقة  جمل�س  با�سم  مثمنا   .. اجلديدة  ال��دورة  ب��دء 
مكارمه  و  ���س��م��وه  دع���م  ال��رتب��وي��ة  والأ�����س����رة  للتعليم 
ومبادراته الرتبوية التي جعلت مدار�س ال�سارقة بيئات 
تعليمية متميزة تنت�سر فيها ثقافة التناف�س والت�سابق 

نحو نيل املراكز الوىل..
اهداف  انطلقت من  اجلائزة  ان  الكعبي  الدكتور  وقال 
نبيلة و�سامية ل�سحذ الهمم وزرع روح التناف�س ال�سريف 
اأنها مل تقت�سر على فئة بحد ذاتها  مما مييز اجلائزة 
بل �سملت عنا�سر تربوية �ساملة .. لفتا اىل اأن اجلائزة 

ا�سبحت حمفزاً للجميع لنيل �سرف الفوز بها..
من جانبه قال حممد املال مدير عام اجلائزة ان م�سرة 
اجلائزة التي انطلقت برعاية كرمية من �ساحب ال�سمو 
حافلة  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ 
ك��ل دورة مت�����س��ي و�سع  م��ع  ه��دف��ه��م  وان  ب����الإجن����ازات 
ب�سمة جديدة يرتقون بها اكرث واكرث اإمياناً منهم باأن 
بناء الإن�سان هو الأ�سا�س الذي ترتكز عليه املجتمعات يف 

حتقيق نه�ستها يف املجالت كافة.
و اأو�سح ان التغيرات يف الدورة اجلديدة �ست�سكل داعما 
اأو�سع للجائزة يف  جديدا للم�ستهدفني و�ستفتح جمال 
للتفوق  ال�سارقة  جائزة  لتكون  والتميز  الإب��داع  جمال 
اأ�س�سها  والتي  بها  يحتذي  التي  اجلوائز  من  الرتبوي 
�ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة فى قبل 24 عاما والتي 
املتوا�سل  وبالدعم  امل�ستمرة  بالرعاية  �سموه  يتعهدها 

لتوايل اجنازاتها وجناحاتها يف كل عام درا�سي.

 20 باملائة من ميز�نية �ل�سارقة للتفوق 
و�لتميز �لرتبوي لرعاية �لطلبة �ملتميزين
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ا�س تي ام للعقارات 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1806643  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سعيد تري�س �سعيد املزروعي %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل �سعيد تري�س املزروعي %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عمر �سعيد املزروعي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18

اإعــــــــــالن
اند  في�س  ال�س�����ادة/مطعم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

راي�س رخ�سة رقم:CN 2101083  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبدالرحمن عبداهلل عقيل عبود ما�سي %100
تعديل وكيل خدمات

حذف اميان علي م�سلم علي العدوى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ا�سيتارامال كوروكان م�سهود
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/او ا�س تي للمقاولت 

العامة رخ�سة رقم:CN 1806670  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل �سعيد املزروعي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عمر �سعيد تري�س �سعيد املزروعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/�سوبر  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1340363:ماركت دانة العاملية رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بريت�س انرتنا�سيونال 

 CN 1864611:ل�ست�سارات ال�سحة وال�سالمة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبداهلل بطي حمد الدرعي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف نبيل عبدالقادر علي عبداهلل العفيفي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/تطوير خلدمات التفتي�س ال�سناعي 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1350602 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عبداهلل بطي حمد الدرعي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ عبداهلل بطي حمد الدرعي من 100% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة اجنم ر�سا �سيد خمتار %49

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
 تعديل ا�سم جتاري من/تطوير خلدمات التفتي�س ال�سناعي

TATWEER INDUSTRIAL INSPECTION SERVICES
اىل/ تطوير خلدمات التفتي�س ال�سناعي ذ.م.م 

TATWEER INDUSTRIAL INSPECTION SERVICES LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

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

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/باب  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الريان لتجارة الهواتف املتحركة والكمبيوتر
رخ�سة رقم:CN 1457574 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18

اإعالن قبل �سدور الرتخي�ش
بهذا تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية-قطاع ال�سوؤون التجارية بان الرخ�سة التجارية 
 - املعامالت  ملتابعة  بارترنز  اكتيف  او  ار  بي  التجاري:  بال�سم   CN رقم:2316562 

ملالكتها فاطمة علي را�سد القمزي �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م.
حيث ابدى املذكورين اعاله رغبتهم يف اجراء التعديالت التالية:

تعديل ال�سم التجاري من/ بي ار او اكتيف بارترنز ملتابعة املعامالت - ملالكتها فاطمة 
علي را�سد القمزي �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

 P.R.O ACTIVE PARTNERS DOCUMENTS FOLLOWING OWNED BY
FATIMA ALI RASHED ALQEMZI - SOLE PROPERIETORSHIP LLC

اىل/ بي ار او اكتيف بارترنز ملتابعة املعامالت - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
 P.R.O ACTIVE PARTNERS DOCUMENTS FOLLOWING - SOLE

PROPERIETORSHIP LLC
بال�سافة اىل:

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ميثاء علي را�سد القمزي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف فاطمة علي را�سد القمزي

وذلك قبل �سدور الرتخي�س
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او 

دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18

اإعــــــــــالن
ال�ساخن  الطبق  ال�س�����ادة/مطعم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�سة رقم:CN 1044385  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة راجابال �سيتي رامانا �سيتي %100
تعديل وكيل خدمات

ا�سافة هند بخيت طماطم املنهايل
تعديل وكيل خدمات

حذف جا�سم را�سد علي را�سد احل�سيب الزعابي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف خان زاده برويز ح�سن خان
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18

اإعــــــــــالن
لتجارة  ال�س�����ادة/ماجنتا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الهدايا رخ�سة رقم:CN 1157645  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ا�سماعيل ابراهيم احمد املرزوقي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف انور علي حممد عبا�س خوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك:دي ال ايه بيرب ميدل اي�ست ال 

ال بي  طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :

املودعة بالرقم :237044     بتاريخ : 2015/07/13
با�س������م :�سليك انرتنا�سيونال ليميتد

وعنوانه:لينتون هاو�س 7-12 تافي�ستوك �سكوير لندن دبليو �سي 1 ايت�س 9 بي كيو
ل�سقة  م���واد  التجميل  م�ستح�سرات  ب��ال��ف��ئ��ة:3  ال��واق��ع��ة  اخل��دم��ات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل���ك 
جتميلية  لأغرا�س  اللون  حليب  جتميلية  لأغرا�س  ل�سقة  م��واد  ال�ستناعية  الرمو�س  لل�سق 
م�ستح�سرات  جتميلية  لأغ��را���س  املقل�سة  الدوي���ة  جتميلية  لأغ��را���س  اللوفرا  م�ستح�سرات 
تبيي�س لغرا�س جتميلية م�ستح�سرات التجميل التي  ت�ستخدم اثناء ال�ستحمام م�ستح�سرات 
التجميل للرمو�س عدة التجميل اقالم التجميل كرميات التجميل م�ستح�سرات التجميل للعناية 
بالب�سرة م�ستح�سرات التجميل للعناية باحلواجب اقالم احلاجبني الرمو�س ال�ستناعية ملمع 
لل�سفاه احمر ال�سفاه م�ستح�سرات املاكياج ، املاكياج املا�سكاره طالء الظافر م�ستح�سرات العناية 

بال�سافر بودرة املاكياج م�ستح�سرات ازالة املاكياج كرميات تفتيح الب�سرة.
و�سف العالمة:عبارة عن Sleek MakeUP مكتوبة باأحرف لتينية وب�سكل مميز يف �سطرين

ال�سرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124 العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/را�سد  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بن بيات للنقليات العامة
رخ�سة رقم:CN 1020263 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/بالتينيوم لتنظيف وتلميع  التنمية القت�سادية بان  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�سيارات رخ�سة رقم:2104845 
تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�ساحة 1*3 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/بالتينيوم لتنظيف وتلميع ال�سيارات
PLATINUM CLEANING & POLISHING CARS

اىل/ مطعم املهبا�س 
ALMHBASH RESTRENT

تعديل ن�ساط/ا�سافة مطعم )5610001(
تعديل ن�ساط/حذف تنظيف وتلميع ال�سيارات )4520017(

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بقالة مدينة الوفا

رخ�سة رقم:CN 1785521  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة الكندي احمد �سلمان يعقوب احلمادي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل احمد �سلمان يعقوب احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18

اإعــــــــــالن
اجلزيرة  ال�س�����ادة/مراعي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتجارة الدواجن الطازجة
رخ�سة رقم:CN 2141024  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد عبداهلل حممد عبدالوهاب النعيمي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل خمي�س هالل جمعه الكعبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

املالك:ال�سيد/فريام كاندي حممد 
BABA CHAI: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :259474     بتاريخ : 2016/9/5
با�س������م :ال�سيد/فريام كاندي حممد

وعنوانه:دبي ، هاتف:0506558478 ، �سندوق الربيد:13383
امييل: haleemamuhammed786@gmail.com دبي

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 املطاعم ، مقهى ، خدمات توفر الطعمة 
وامل�سروبات ، التموين بالطعام وال�سراب )غر كحولية(.

و�سف العالمة:BABA CHAI كتبت العبارة احرف الالتينية ب�سورة متميزة باللون البي�س 
على خلفية بني وفوق دائرة باللون البي�س مع اطار البي�س بداخلها �سورة الرجال باللون ال�سود

ال�سرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ور�سة حممد ابو �سيد للحدادة

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1189779 
تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�ساحة 0.80*3.50 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/ور�سة حممد ابو �سيد للحدادة
MOHAMMED ABU SYED STEEL WORKSHOP

اىل/ حممد ابو �سيد لعمال ت�سليح احلديد 
MOHAMMED SYED SMITHERY WORKS

تعديل عنوان/من العني العني ال�سناعية بناية خدمي عبداهلل �سعيد فار�س الدرعي اىل 
العني املنطقة ال�سناعية بطحاء احلائر 60862 60862 �سعيد حممد مكتوم علي واخرين

تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال حديد الت�سليح )4390005(
تعديل ن�ساط/حذف ور�سة حدادة وحلام )2592005(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

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

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18

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

CN 1107315:الزاهية لعمال البال�سرت رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة يا�سر خلفان حممد خلفان ال�سام�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف خليفة عبدالرزاق عبدالكرمي حممد ال �سرف

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18

اإعــــــــــالن
لفي�س  ال�س�����ادة/مركز  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2394700:لتجميل ال�سيدات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد را�سد احمد مفتاح النا�سري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف مر�سد حماد حمدان �سلطان العامري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/معمل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واحة اخلر للحلوى العمانية
رخ�سة رقم:CN 1129061  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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•• دبي -وام:

ال�سناعية  ال���ث���ورة  جم��ل�����س  اأع���ل���ن 
�ساملة  ا�سرتاتيجية  اإع��داد  الرابعة 
التكنولوجية  الأدوات  ل��ت��وظ��ي��ف 
ل���ل���ث���ورة ال�����س��ن��اع��ي��ة ال���راب���ع���ة يتم 
الك�سف عن تفا�سيلها �سمن اأعمال 
حلكومة  ال�����س��ن��وي��ة  الج���ت���م���اع���ات 
الإم��������ارات ال���ت���ي ت��ع��ق��د ي���وم���ي 26 
الإطار  توفر  �سبتمرب احلايل  و27 
ال��ع��م��ل��ي وت���دع���م ج��ه��ود ال���دول���ة يف 
هذا ال�ساأن حيث جاء اإن�ساء املجل�س 
من  تنفيذية  ع��م��ل  خل��ط��ة  ت��رج��م��ة 
توجهات  ت���رتج���م  حم�����اور  خ��م�����س��ة 
تقوده  اإىل حراك عاملي  الثورة  هذه 

الإمارات.
ب���ن عبداهلل  واأك������د م���ع���ايل حم��م��د 

�����س����وؤون جمل�س  ال���ق���رق���اوي وزي�����ر 
جمل�س  رئ��ي�����س  وامل�ستقبل  ال�����وزراء 
لدى   - ال��راب��ع��ة  ال�سناعية  ال��ث��ورة 
جمل�س  اج���ت���م���اع���ات  اأول  ت���روؤ����س���ه 
ال���ث���ورة ال�����س��ن��اع��ي��ة ال��راب��ع��ة الذي 
جمل�س  م����ن  ب����ق����رار  ت�����س��ك��ي��ل��ه  مت 
ال���وزراء - اأن دول��ة الإم����ارات تكثف 
مت�سارعة  بوترة  واجلهود  امل�ساعي 
مفتوح  ع��امل��ي  خم��ت��رب  اأول  لت�سبح 
الثورة  تكنولوجيا  لتجربة وتطبيق 

ال�سناعية الرابعة.
وقال القرقاوي اإن الإمارات اأول دولة 
لال�ستفادة  جمل�سا  تن�سئ  العامل  يف 
من فر�س الثورة ال�سناعية الرابعة 
والإعداد امل�سبق ملواجهة لتحدياتها 
ما يج�سد توجيهات القيادة يف جمال 
وبناء  امل�ستقبل  و�سناعة  ا�ست�سراف 

التكنولوجيا  تتبنى  �سناعية  نه�سة 
واإبداعات  و�سواعد  بعقول  املتقدمة 
ي��ر���س��خ مكانتها  ال��وط��ن مب��ا  اأب���ن���اء 

كدولة ذات روؤية م�ستقبلية.
و������س�����دد رئ����ي���������س جم���ل�������س ال����ث����ورة 
حكومة  اأن  على  الرابعة  ال�سناعية 
اأول ح��ك��وم��ة يف  ���س��ت��ك��ون  الإم������ارات 
وتبني  ت�سميم  ع��ل��ى  تعمل  ال��ع��امل 
احلكومات  جل���اه���زي���ة  ع��م��ل  اإط������ار 
للم�ستقبل �سمن اأجندتها الوطنية.

ون���اق�������س اأع�������س���اء جم��ل�����س ال���ث���ورة 
ال�سناعية الرابعة - خالل الجتماع 
ا�سرتاتيجية  وت��ف��ا���س��ي��ل  حم���اور   -
الرابعة  ال�سناعية  للثورة  اإماراتية 
وتدعم  العملي  الإط����ار  ت��وف��ر  ال��ت��ي 
الأدوات  ب��ت��وظ��ي��ف  ال���دول���ة  ج��ه��ود 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ال��ت��ي ت��وف��ره��ا هذه 

ال��ث��ورة واأه��م��ي��ة ال���س��ت��ف��ادة منها يف 
اإىل  امل�ستقبلية  ال��ت��ح��دي��ات  حت��وي��ل 
فر�س واإجن��ازات .. موؤكدين اأهمية 
ت�سخر  يف  احليوية  القطاعات  دور 
ال�سالح  خلدمة  التكنولوجيا  ه��ذه 

العام.
خالل  عمله  اأج��ن��دة  املجل�س  وبحث 
املوا�سيع  واأب�������رز  امل��ق��ب��ل��ة  امل���رح���ل���ة 
�سبل  ذل�����ك  يف  مب����ا  ب���ه���ا  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
اجلهات  يف  ال���وع���ي  م�����س��ت��وى  رف����ع 
وحتفيزها  واخل���ا����س���ة  احل��ك��وم��ي��ة 
التي  والو�سائل  الأدوات  تبني  على 
الرابعة  ال�سناعية  ال��ث��ورة  توفرها 
ورفع  العمل  تطوير  يف  وتوظيفها 

الكفاءة والإنتاجية.
اأع�ساء  مهام  الجتماع  وا�ستعر�س 
الثورة  وف��ر���س  وحت��دي��ات  املجل�س 

اآليات  وتطوير  الرابعة  ال�سناعية 
اجلهات  م���ع  وال���ت���ع���اون  ال��ت��ن�����س��ي��ق 
مكانة  وتعزيز  واملحلية  الحت��ادي��ة 
مفتوح  عاملي  ك���اأول خمترب  ال��دول��ة 
بالثورة  املرتبطة  امل�ساريع  لتطبيق 
ال�����س��ن��اع��ي��ة ال���راب���ع���ة وغ���ره���ا من 

املهام.
جاء اإن�ساء جمل�س الثورة ال�سناعية 

الرابعة ترجمة خلطة عمل تنفيذية 
من خم�سة حماور ترتجم توجهات 
الثورة ال�سناعية الرابعة اإىل حراك 

عاملي تقوده الإمارات.
وي����رتاأ�����س امل��ج��ل�����س م���ع���ايل حممد 
ب���ن ع���ب���داهلل ال���ق���رق���اوي وي�����س��م يف 
ع�سويته .. معايل �سلطان بن �سعيد 
ومعايل  القت�ساد  وزي��ر  املن�سوري 

وزير  احل��م��ادي  اإبراهيم  بن  ح�سني 
الرتبية والتعليم ومعايل عهود بنت 
خلفان الرومي وزيرة دولة لل�سعادة 
فار�س  بن  �سهيل  بنت  �سما  ومعايل 
املزروعي وزيرة دولة ل�سوؤون ال�سباب 
ال�سام�سي  ع��م��ران  حم��م��د  وم��ع��ايل 
التقنية  ك���ل���ي���ات  جم���م���ع  رئ���ي�������س 
الإمارات  جامعتي  وم��دي��ري  العليا 

للعلوم  وخ��ل��ي��ف��ة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وم���دي���ر ع���ام هيئة 
تنظيم قطاع الت�سالت ومدير عام 
الهيئة الوطنية لالأمن الإلكرتوين 
را�سد  بن  ع��ام مركز حممد  ومدير 
مدينة  مكتب  ع��ام  وم��دي��ر  للف�ساء 
التنفيذي  وال��رئ��ي�����س  ال��ذك��ي��ة  دب���ي 

ملوؤ�س�سة دبي للم�ستقبل.

�الإمار�ت تعلن ��سرت�تيجية �ساملة للثورة �ل�سناعية 
�لر�بعة يف �الجتماعات �ل�سنوية للحكومة

حماكم دبي �ملايل �لعاملي تطلق ق�سما للنز�عات �الأكرث تعقيد� يف �لبناء و�لتكنولوجيا
•• دبي-وام:

اأط��ل��ق��ت حم��اك��م م��رك��ز دب��ي امل���ايل ال��ع��امل��ي ق�سما 
الأك���رث  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ن��زاع��ات  للنظر يف  ج��دي��دا 
تعقيدا بالن�سبة ل�سركات التكنولوجيا والبناء يف 

املنطقة.
ويرتكز ق�سم ق�سايا البناء والتكنولوجيا اجلديد 
املتخ�س�سني  ال��ق�����س��اة  م��ن  نخبة  ع��ل��ى  عمله  يف 
اخلا�سة  اجل����دي����دة  ال���ق���واع���د  م���ن  وجم���م���وع���ة 
بالقطاع الأمر الذي يتيح �سرعة اأكرب يف ت�سوية 
ال���ن���زاع���ات وي���وف���ر م�����س��ت��وي��ات اأك����رب م���ن اليقني 
النظر  يف  دوره  و�سيرتكز  املحكمة..  يف  لل�سركات 

يف الق�سايا املعقدة من الناحية التقنية.
يتوىل  ال��ت��ي  ال��ب��ن��اء  ق��ط��اع  ق�سايا  قائمة  وت�سم 
ال��ق�����س��م اجل����دي����د ال���ب���ت ف��ي��ه��ا ع���ل���ى ال���ن���زاع���ات 
الهند�سية املعقدة واملطالبات الناجمة عن حالت 

احلرائق.
القائمة  فت�سمل  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا..  ق��ط��اع  يف  اأم���ا 
امل�������س���وؤول���ي���ة ع����ن ح�������وادث الأم�������ن الإل����ك����رتوين 
البيانات  وا�ستخدام  مبلكية  املرتبطة  والنزاعات 
والق�سايا املتعلقة بالتقنيات النا�سئة مثل الذكاء 

ال�سطناعي وال�سيارات القادرة على الت�سال.
العامل  اأرج���اء  خمتلف  م��ن  الأط����راف  وي�ستطيع 
ملحاكم مركز  الق�سائي  الخت�سا�س  اإىل  اللجوء 

دبي املايل العاملي بعد موافقة كال الطرفني كتابة 
على ذلك.. فيما يتم تقدمي طلبات الحتكام اإىل 
ق�سم ق�سايا البناء والتكنولوجيا عند بداية رفع 
الدعوى مع قرار املحاكم امل�ستند اإىل اأدلة خطية 

مقدمة م�سبقا.
وق���ال م��اي��ك��ل ه���واجن رئ��ي�����س حم��اك��م م��رك��ز دبي 
اجلديد  الق�سم  تاأ�سي�س  يتمحور  ال��ع��امل��ي  امل���ايل 
ح���ول م��زاي��ا حم����ددة ل��ل��ن��زاع��ات الأك����رث تعقيدا 
حلها  يتيح  مبا  والبناء  التكنولوجيا  قطاعي  يف 
ب�سرعة وكفاءة اأكرب حتت اإ�سراف خربات ق�سائية 

متخ�س�سة .
واأو�سح اأن الق�سم ي�سكل دعامة اأخرى لطموحنا 
يف بناء حماكم امل�ستقبل ف�سال عن توفر خدمات 
قطاعني  يف  العاملة  لل�سركات  ومهمة  ج��دي��دة 

رئي�سيني يف القت�ساد الإماراتي .
على  م�ساورات  بعد  اجلديد  الق�سم  تاأ�سي�س  ومت 
م���دى ���س��ه��ر ك��ام��ل م���ع الأو�����س����اط ال��ق��ان��ون��ي��ة يف 
املنطقة.. حيث يعترب قطاعا التكنولوجيا والبناء 
املحلية  القت�سادات  يف  الرئي�سية  القطاعات  من 

والإقليمية.
موؤ�س�سة  ع���ن  م����وؤخ����را  ����س���در  ت��ق��ري��ر  وب��ح�����س��ب 
مراقبة الأعمال الدولية BMI.. �ستبلغ القيمة 
منطقة  يف  والت�سييد  ال��ب��ن��اء  لعقود  الإج��م��ال��ي��ة 
300 مليار  اأف��ري��ق��ي��ا  ال�����س��رق الأو���س��ط و���س��م��ال 

دولر بحلول عام 2019.
موؤ�س�سة  عن  ال�سادرة  التقارير  اأح��دث  اأ�سار  كما 
ج��ارت��رن اإىل ت��وق��ع��ات ب��و���س��ول الإن��ف��اق يف قطاع 
 155،5 اإىل  املنطقة  يف  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا 

مليار دولر بحلول عام 2017.
ال��ق��ا���س��ي ال�سر  ال��ق�����س��م اجل���دي���د  و����س���ي���رتاأ����س 
ب���خ���ربات وا�سعة  ال����ذي ي��ت��م��ت��ع  ري��ت�����س��ارد ف��ي��ل��د 
اكت�سبها من العمل لأكرث من 20 عاما يف البت 

باأعقد النزاعات يف حماكم لندن.
اإىل حماكم  ان�سم  القا�سي الربيطاين قد  وكان 
مركز دب��ي امل��ايل العاملي خ��الل ع��ام 2015 بعد 
يف  التجارية  املحكمة  ل��دى  �سابقا  قا�سيا  عمله 

لندن.
وقال فيلد ي�سرين اختياري لرئا�سة ق�سم ق�سايا 
اإ�سافة  الذي ميثل  والتكنولوجيا اجلديد  البناء 
النزاعات  حل��ل  امل��م��ي��زة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  للبنية  ق��ي��م��ة 
اإن�����س��اء ق�سم  يف دول����ة الإم������ارات .. وم���ن خ���الل 
متخ�س�س للبت يف هذه الأنواع املعقدة واجلديدة 
يف بع�س الأحيان من النزاعات التجارية ل�سركات 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال���ب���ن���اء.. ت��ع��م��ل حم��اك��م املركز 
احلا�سر  يف  ال�سركات  حماية  على  العاملي  امل��ايل 

وامل�ستقبل .
الذي  الأ�سبوع  الق�سم اجلديد يف  اإط��الق  و�سيتم 
نظاما  العاملي  امل��ايل  املركز  حماكم  فيه  �ستطبق 

ت��ط��وي��ره داخ��ل��ي��ا لإدارة  اإل��ك��رتون��ي��ا ج���دي���دا مت 
ي�ستند  ال���ذي  اجل��دي��د  ال��ن��ظ��ام  ويتيح  الق�سايا. 
الإلكرتوين  للت�سجيل  القائمة  الإم��ك��ان��ات  على 
اإدارة  م��ع��ل��وم��ات  اإىل  ال��و���س��ول  للم�ستخدمني 
الق�سايا عرب الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية 
الوقت  يف  الأخ�������رى  الإل���ك���رتون���ي���ة  والأج�����ه�����زة 
احلقيقي. وي�ستمل هذا النظام على مزايا خا�سة 
اإم��ك��ان��ي��ة رف���ع ح���زم ك��ب��رة م��ن امل�ستندات  م��ث��ل 
واحتوائه ق�سما اإلكرتونيا �سهل ال�ستخدام ملحكمة 
الدعاوى ال�سغرة وتعزيز �سهولة و�سرعة البحث 
عن وثائق الق�سايا ب�سيغة PDF والتكامل مع 
هيئة الإم��ارات للهوية اإ�سافة اإىل خطة تفاعلية 

للق�سايا يتم حتديثها عند تقدمي الوثائق.
وتعترب حماكم مركز دبي املايل العاملي من املحاكم 
التكنولوجي..  البتكار  مبجال  ال��رائ��دة  العاملية 
2016 املحكمة الذكية  حيث اأطلقت خالل عام 
النزاعات  حل  متكني  بهدف  ال�سغرة  للدعاوى 
ب��ني الأط�����راف م��ن خمتلف اأرج�����اء ال��ع��امل عرب 

الهواتف الذكية.
ويف يوليو.. مت ت�سنيف املحكمة الذكية للدعاوى 
يف  تكنولوجية  حلول   10 اأف�سل  بني  ال�سغرة 
العامل خالل حفل توزيع اجلوائز ال�سنوية ملوؤمتر 
اجلمعية الوطنية لإدارة املحاكم التي تتخذ من 

الوليات املتحدة الأمريكية مقرا لها.

�سحة دبي تطلق مبادرة »رو�د �ل�سحة« بالتعاون مع كلية حممد بن ر��سد لالإد�رة �حلكومية
•• دبي -وام: 

بدبي  ال�������س���ح���ة  ه���ي���ئ���ة  اأط����ل����ق����ت 
وبالتعاون مع كلية حممد بن را�سد 
“ رواد  م��ب��ادرة  ل����الإدارة احلكومية 

ال�سحة » .
ملفهوم  جديدة  مرحلة  املبادرة  تعد 
وم�����س��م��ون اإع�����داد ال��ق��ي��ادات ورفع 
الب�سرية  امل��������وارد  اأداء  م�����س��ت��وى 
وحت��ق��ي��ق ال���س��ت��ث��م��ار الأف�������س���ل يف 
املواطنة  وال����ك����ف����اءات  ال���ع���ن���ا����س���ر 
التطوير  اأع��م��ال  ل��ق��ي��ادة  وتاأهيلها 
وقدرة  وثقة  باحرتافية  املتوا�سلة 
مقت�سيات  م����ع  ال���ت���ع���اط���ي  ع���ل���ى 
وخا�سة  وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
الإداري����ة  ب��ال��ع��ل��وم  منها  يت�سل  م��ا 
واملمار�سات  واملتخ�س�سة  احلديثة 
وذلك  امل��ت��ط��ورة  والتقنيات  املهنية 
التي  ال�����س��ح��ة  رواد  م���ب���ادرة  �سمن 
400 موظف وموظفة من  ت�سمل 
وال��ث��اين يف  الأول  ال�سفني  ق��ي��ادات 
الهيئة . مت اطالق املبادرة مبوجب 
وقعها معايل  التي  التفاهم  مذكرة 
رئي�س  ال���ق���ط���ام���ي  حم���م���د  ح��م��ي��د 
لهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الإدارة  جمل�س 

�سباع  علي  والدكتور  بدبي  ال�سحة 
لكلية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  امل����ري 
حممد بن را�سد لالإدارة احلكومية 

يف مقر الكلية بدبي.
اإن  ال��ق��ط��ام��ي  م��ع��ايل حميد  وق���ال 
تاأ�سي�س مثل هذه ال�سراكة مع كلية 
حممد بن را�سد لالإدارة احلكومية 
مي���ث���ل ف���ر����س���ة م���ه���م���ة مل�������س���وؤويل 
وموظفي هيئة ال�سحة بدبي ممن 
قدراتهم  تعزيز  الهيئة  ت�ستهدف 
اأدوات  م���ن  ومت��ك��ي��ن��ه��م  وخ��ربت��ه��م 
ال��ع��ل��وم الإداري�������ة ب�ستى  وم���ه���ارات 

فنونها وممار�ستها.
واأو�سح معاليه اأن الكلية متثل اأحد 
والتعليمية  العلمية  ال�سروح  اأه��م 
يف  نوعها  من  الفريدة  املتخ�س�سة 
وقت  يف  ا�ستطاعت  وال��ت��ي  املنطقة 
التجارب  جم��م��ل  تعك�س  اأن  وج��ي��ز 
العربية  الإم���ارات  لدولة  الناجحة 
املتحدة يف املنطقة واأن تقدم جتربة 
والبتكار  الإب�����داع  يف  امل��م��ي��زة  دب���ي 
وال��ف��ك��ر امل��وؤ���س�����س��ي احل��دي��ث الذي 
يتبناه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د  ب��ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 

“ ح��ي��ث يحر�س  “ رع���اه اهلل  دب���ي 
ثقافة  بن�سر  وي��وج��ه  دائ��م��ا  ���س��م��وه 
م��ب��ادئ ومفاهيم  وت��ع��م��ي��م  ال��ت��م��ي��ز 
املختلفة  العمل  الريادة يف جمالت 
الكلية  ر�سالة  جوهر  ميثل  ما  وهو 
ودورها يف اإنتاج البحوث التطبيقية 
ون�����س��ر اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات ومتكني 
ال����ق����ادة و ���س��ن��اع ال�����س��ي��ا���س��ات من 
الإقت�سادية  التنمية  م�سرة  قيادة 

والإجتماعية.
م�سوؤويل  اإحل����اق  اأن  معاليه  واأك����د 
الب�سرية  وع���ن���ا����س���ره���ا  ال���ه���ي���ئ���ة 
والتطبيقية  الأك��ادمي��ي��ة  بالربامج 
ال����ت����ي ت���ن���ف���ذه���ا ك���ل���ي���ة حم���م���د بن 
ين�سجم  احلكومية  ل����الإدارة  را���س��د 
با�سرتاتيجية  العمل  منهجية  م��ع 
ت��ط��وي��ر ال��ق��ط��اع ال�����س��ح��ي يف دبي 
تقت�سي  ال��ت��ي   2021  /2016
التطوير  م�������س���وؤول���ي���ات  حت����دي����د 
فرق  اأداء  ورب��ط  والتقييم  واملتابعة 
مبحاور  الهيئة  وم�����س��وؤويل  العمل 
توفر  مع  ال�سرتاتيجية  واأه��داف 
الفر�س لتبادل اخلربات والتجارب 

ونقل املعرفة .
الدكتور  �سعادة  اأع��رب  جانبة  وم��ن 

ع��ل��ي ب��ن ���س��ب��اع امل����ري ع��ن �سعادته 
ب��ال��ع��م��ل م���ع ه��ي��ئ��ة ال�����س��ح��ة بدبي 
الر�سيدة  القيادة  تطلعات  لرتجمة 
ب�����ج�����ودة اخل����دم����ات  يف الرت������ق������اء 
احلكومية يف دول��ة الم��ارات ب�سكل 
ع����ام وال�����س��ح��ي��ة م��ن��ه��ا ع��ل��ى وجه 
كلية  اأن  ..م�����س��ي��ف��ا  اخل�������س���و����س 
حممد بن را�سد لالإدارة احلكومية 
جهود  لتعزيز  عالية  اأه��م��ي��ة  ت��ويل 
احلوكمة وتطبيق اأف�سل املمار�سات 
التجربة  على  وا�سقاطها  العاملية 
الم����ارات����ي����ة ال�����رائ�����دة وذل������ك من 
خ������الل اع��������داد ج���ي���ل م����ن ال����ق����ادة 
وتزويدهم  العالية  ال��ك��ف��اءات  ذوي 
التي  العلمية  وامل��ع��ارف  ب��اخل��ربات 
م�سوؤولية  ت����ويل  ع��ل��ى  ت�����س��اع��ده��م 
ال�ساملة  التنموية  امل�سرة  متابعة 
التي ت�سهدها الإمارات. ومن جهتها 
اإدارة  مدير  ال�سويدي  اأم��ن��ة  ذك��رت 
املوارد الب�سرية يف الهيئة اأن مذكرة 
التفاهم ا�ستملت على �ستة جمالت 
رئي�سة لتنفيذ مبادرة رواد ال�سحة 
ت�����س��ت��ه��دف ت���زوي���د م�����س��وؤويل هيئة 
ال�����س��ح��ة ب��دب��ي مب���ه���ارات وق����درات 
مواجهة  م�����ن  مت���ك���ن���ه���م  ج�����دي�����دة 

ال��ت��ح��دي��ات ورب����ط ال��ن��ظ��ري��ات مع 
املمار�سات العملية با�ستخدام اأحدث 
وفق  امل��ت��ط��ورة  والآل��ي��ات  الأ�ساليب 
التي  املتقدمة  ال��درا���س��ي��ة  ال��ربام��ج 
توفرها الكلية اإىل جانب “التدريب 
ت�ستهدف  وه�������ي  املتخ�س�س” 
م�سوؤويل  وق�����درات  م���ه���ارات  ���س��ق��ل 
�سحة دب��ي من خ��الل ور���س العمل 

والربامج التطبيقية .
واأفادت ال�سويدي ان جمال ال�سراكة 
بدبي  ال�سحة  هيئة  ب��ني  وال��ت��ع��اون 
وك��ل��ي��ة حم��م��د ب���ن را����س���د ل�����الإدارة 
احل��ك��وم��ي��ة ي��ت�����س��ع ل��ي�����س��م��ل كذلك 
جم����ال ال��ب��ح��وث وال����درا�����س����ات ويف 
ه���ذا امل���ج���ال ي��ت��ع��اون ال��ط��رف��ان يف 
ون�سر  والدرا�سات  البحوث  تطوير 
وتوثيق اأف�سل التجارب واملمار�سات 
واخلدمات يف املجالت ذات الهتمام 
امل�سرتك ومتتد ال�سراكة بني الهيئة 
والكلية يف جمال الفعاليات العامة 
الجتماعات  تنظيم  ذل��ك  وي�سمل 
والندوات  العمل  وور����س  احل��واري��ة 
وامل���������وؤمت���������رات ل����ت����ب����ادل الأف�����ك�����ار 
الإبداعية  وال���ربام���ج  وامل��ق��رتح��ات 
والبتكارية والتي ت�سهم يف حتقيق 

التعاون املن�سود بينهما .
التفاهم  م��ذك��رة  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 
تت�سمن فتح قنوات تعاون و�سراكة 
يف جم����ال ال����س���ت�������س���ارات الإداري�������ة 
املبنية  املعرفية  العلمية  والرحالت 
احلكومية  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  على 
ب�����ه�����دف رف��������ع وت�����ع�����زي�����ز ال�����ق�����درة 
احلكومية  ل��ل��ج��ه��ات  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة 
واخلا�سة وم�ساعدتها على الرتقاء 
مع  يتوافق  مبا  خدماتها..  بجودة 
لدى  بها  املعمول  والنظم  ال��ل��وائ��ح 
ال��ط��رف��ني ف�����س��ال ع���ن ال��ت��ع��اون يف 
جمال “تبادل املعارف” وال�ستفادة 

املعرفية مثل حمتويات  امل��وارد  من 
امل����ك����ت����ب����ة وم�����������س�����ادر امل����ع����ل����وم����ات 
الإل���ك���رتون���ي���ة امل���ت���وف���رة ل����دى كال 

الطرفني .
وم����ن ج��ان��ب��ه ذك����ر ال���دك���ت���ور رائ���د 
عوامله عميد كلية حممد بن را�سد 
لالإدارة احلكومية اأن برامج الكلية 
اأكادميية  م�����س��اق��ات  ع��ل��ى  ت��رت��ك��ز 
وع��م��ل��ي��ة م��ت��ك��ي��ف��ة ب��ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا مع 
وواقع  الرائدة  الماراتية  التجربة 
الم����ارات  دول����ة  يف  ال��ع��ام��ة  الدارة 
تعمل  الكلية  اأن  .. منوها  واملنطقة 
املناهج  ل��ت��ط��وي��ر  م�����س��ت��م��ر  ب�����س��ك��ل 

م�ساعدة  اإىل  ال��ه��ادف��ة  الك��ادمي��ي��ة 
قادة امل�ستقبل على ا�ستثمار الفر�س 
تواجه  قد  التي  التحديات  وتذليل 

جمالت الإدارة العامة.
بت�سميم  قامت  الكلية  اأن��ه  واأو���س��ح 
م�سوؤويل  لي�ستهدف  الربنامج  هذا 
ب���دب���ي م���ن ال�سف  ال�����س��ح��ة  ه��ي��ئ��ة 
زمني  اإط����ار  �سمن  وال��ث��اين  الأول 
�سقل  ل��ي�����س��م��ل  ���س��ه��را   11 م���دت���ه 
مهارات امل�ساركني يف ر�سم الت�سورات 
اأدوات  وت���ط���وي���ر  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
وا�ست�سراف  ال���ق���رار  ���س��ن��ع  ع��م��ل��ي��ة 

امل�ستقبل.

•• اأبوظبي-وام: 

دولة  وزي��ر  ال��ب��واردي  اأحمد  بن  ا�ستقبل معايل حممد 
�سباح  باأبوظبي  الدفاع  وزارة  مبنى  يف  الدفاع  ل�سوؤون 
جمهورية  �سفر  �ساكون  ج.  فران�سي�سكو  �سعادة  ام�س 
تبادل  ال��ل��ق��اء  خ���الل  ج���رى  ال���دول���ة.  ل���دى  كو�ستاريكا 

الإقليمية  ال���ت���ط���ورات  جم��م��ل  ح����ول  ال��ن��ظ��ر  وج���ه���ات 
وال��دول��ي��ة وال��ق�����س��اي��ا ذات اله��ت��م��ام امل�����س��رتك. واأك���د 
اجلانبان على العالقات املتميزة التي تربط بني البلدين 
ال�سديقني وحر�س قيادتي البلدين على تعزيز التعاون 
الثنائي بينهما يف كافة املجالت. ح�سر اللقاء عدد من 

كبار �سباط وم�سوؤويل وزارة الدفاع.

�لبو�ردي ي�ستقبل �سفري جمهورية كو�ستاريكا

�سعيد بن طحنون يح�سر 
ماأدبة ع�ساء �أحمد �ليبهوين

•• العني -وام:

اإليها  ح�سر معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون بن حممد اآل نهيان ماأدبة الع�ساء التي دعا 
�سعادة اأحمد حممد اليبهوين مبنزله يف رملة زاخر مبدينة العني.

ورحب اليبهوين بح�سور معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون اآل نهيان .. معربا عن �سعادته 
املنزل  ا�ستقبال معاليه عم �ساحب  وك��ان يف  لهم.  وت�سريفه  دعوته  لتلبية  اأ�سرته  واأف��راد 
عبيد علي اليبهوين واإخوانه �سلطان و�سعيد وعبداهلل وعدد من اأبناء اليبهوين. وودع اأبناء 
اليبهوين - يف نهاية املاأدبة - معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون بكل حفاوة وترحيب متمنني 

للجميع اخلر وال�سعادة يف ظل الرعاية الكرمية من القيادة الر�سيدة .

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د امل��دع��و/حم��م��د �سمر 
ال���ه���ن���د    ، ق�����������ادر  ك�������ون�������اث 
رقم  �سفره  ج���واز  اجلن�سية 
يرجى   -  )8332927(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
اقرب  او  الهندية   بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.   

فقدان جواز �سفرت
الدين  ن����ور   / امل���دع���و  ف��ق��د 
عبداملجيد ال�سمان - �سوري 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
  )N009350140 (
�سادر من �سوريا من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 050/5939596

فقدان جواز �سفرت
زه���ي���د   / امل������دع������و  ف����ق����د 
حممود حممد ف�سل حق ، 
باك�ستان اجلن�سية - جواز 
�سفره رقم )153341( 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/9144568
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

بلغ اإجمايل مبيعات اأ�سلحة ال�سيد يف املعر�س الدويل 
اأبوظبي  مبركز  فعالياته  ختام  يف  والفرو�سية  لل�سيد 
األف درهم ..و  28 مليونا و456  الوطني للمعار�س 
للمواطنني  املُباعة  الأ�سلحة  قطع  ع��دد  اإج��م��ايل  بلغ 

1812 �سالحاً. 
اللجنة  رئي�س  العفريت  �سعيد  حميد  العميد  واأو�سح 
الأ�سلحة  تراخي�س  ت�سليم  مت  ان��ه  للمعر�س  الأمنية 
للمواطنني الذين ا�ستوفوا اإجراءات احل�سول عليها و 
عملت اللجنة على تعزيز الوعي لدى مقتني الأ�سلحة 

وال�سرتاطات  ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات  الل����ت����زام  ع��ل��ى  وح��ث��ه��م 
املنظمة.

�سنوياً  املعر�س  ي�سجلها  التي  املبيعات  حجم  اأن  وذك��ر 
امل��ع��ر���س وي�سكل  اإق��ب��ال اجل��م��ه��ور ع��ل��ى  يعك�س ح��ج��م 
اللجنة  العاملني يف  موؤ�سراً على جناحه مثمناً جهود 
واخلدمات  الت�سهيالت  ت��وف��ر  يف  ودوره����م  الأم��ن��ي��ة 
ل��ل��ج��م��ه��ور م���ن خ����الل ت��خ�����س��ي�����س م��ك��ات��ب لإ����س���دار 
اإجراء  اإىل  اإ�سافة  وال�سلوك  ال�سرة  ح�سن  �سهادات 
الفح�س الفني لالأ�سلحة يف موقع احلدث والتعريف 
ب��ا���س��رتاط��ات ���س��راء الأ���س��ل��ح��ة وال��وث��ائ��ق ال��ت��ي يجب 

اإح�سارها.

•• دبي -وام: 

قامت اأربع جهات حكومية ا�سرتاتيجية 
ه���ي م��ك��ت��ب دب����ي ال��ذك��ي��ة وه��ي��ئ��ة دبي 
ل���ل���ث���ق���اف���ة وال����ف����ن����ون وجم���ل�������س دب���ي 
للجنة  ال���ع���ام���ة  والأم����ان����ة  ال��ري��ا���س��ي 
اإىل  مكاتبها  بنقل  للت�سريعات  العليا 
الأوىل  ال��وج��ه��ة  للت�سميم  دب����ي  ح���ي 
يف  واملتخ�س�سة  املنطقة  يف  نوعها  من 
�سعيد  حممد  وذك��ر   . الت�سميم  قطاع 
للعمليات  التنفيذي  الرئي�س  ال�سحي 
تلك  انتقال  ان  للت�سميم  دب��ي  ح��ي  يف 
الهيئات اإىل حي دبي للت�سميم �سي�سهم 
ثقافية  ك���وج���ه���ة  م��ك��ان��ت��ه  ت���ع���زي���ز  يف 
احلكومية  ل��ل��م��ب��ادرات  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
وتوؤدي   2021 دب��ي  خطة  تدعم  التي 
تر�سيخ  يف  ح��ي��وي��ا  دورا  ال��ه��ي��ئ��ات  ه���ذه 
مكانة دبي كمدينة حيوية وديناميكية 
الثقافة والفنون  اآف��اق  ر�سم  تعمل على 
الإقليمي  ال�سعيدين  ع��ل��ى  والب��ت��ك��ار 
الدكتورة  �سعادة  واو�سحت   . وال���دويل 
العام  املدير  ب�سر  بن  بطي  بنت  عائ�سة 
املكتب  بانتقال  ان��ه  الذكية  دب��ي  ملكتب 
اأق���رب  اأ���س��ب��ح  لت�سميم  دب���ي  ح��ي  اإىل 

يف  املتنامي  الأع��م��ال  رواد  جمتمع  اإىل 
دبي و �سي�سجع ذلك الأجيال اجلديدة 
ر�سالة  يف  امل�ساركة  على  املوهوبني  من 
امل��ك��ت��ب وحت��ق��ي��ق اأه�������داف خ��ط��ة دبي 
اإىل تعزيز مكانة دبي  2021 الرامية 
ومرتابطة  وم��ت��ك��ام��ل��ة  ذك��ي��ة  ك��م��دي��ن��ة 
ت�سع �سمن اأولوياتها �سعادة املجتمع . 
من جانبه او�سح �سعادة �سعيد النابودة 
املدير العام بالإنابة لهيئة دبي للثقافة 

والفنون انه من خالل نقل مقرالهيئة 
للت�سميم  دب�����ي  ح����ي  اإىل  ال��رئ��ي�����س��ي 
اأخرى  خ��ط��وة  ات��خ��ذت  الهيئة  ت��ك��م��ون 
ن��ح��و حت��ق��ي��ق روؤي��ت��ه��ا امل��ت��ك��ام��ل��ة لدبي 
ومتا�سيا مع خطة دبي 2021 تنطوي 
الروؤية على خلق من�سة حمورية  هذه 
الإمارة  يف  والفنون  الثقافة  لقطاعات 
مما �سي�ساهم يف تهيئة جيل من ال�سكان 
ال��ذي��ن يفخرون  وامل��ب��دع��ني  ال�����س��ع��داء 

بهويتهم الثقافية . وبدوره ذكر �سعادة 
���س��ع��ي��د ح����ارب اأم����ني ع���ام جم��ل�����س دبي 
اإىل  دوم��ا  ي�سعى  املجل�س  ان  الريا�سي 
مريحة  ع��م��ل  ببيئة  م��وظ��ف��ي��ه  ت��زوي��د 
وحمفزة متكنهم من النجاح والزدهار 
امل��ج��ل�����س بنقل م��ق��ره اإىل  ول��ذل��ك ق���ام 
ببيئة  يزخر  ال��ذي  للت�سميم  دب��ي  ح��ي 
وي��ع��ت��رب مركزا  وم��ل��ه��م��ة  دي��ن��ام��ي��ك��ي��ة 

حيويا للقطاع الإبداعي يف دبي .

�سرطة �أبوظبي تطلق �لهوية �جلديدة لدورياتها يف �سكلها �حلديث باللونني �الأبي�ص و�الأزرق
•• اأبوظبي-وام: 

ال��ع��ام��ة ل�سرطة  ال��ق��ي��ادة  اأط��ل��ق��ت   
ابوظبي الهوية اجلديدة لدورياتها 
ب�سكلها احلديث باللونني الأبي�س 
�سرطة  ����س���ع���ار  وحت���م���ل  والأزرق 
يعك�س  ال�����ذي  اجل���دي���د  اأب���وظ���ب���ي 
احل�ساري  م���وروث���ه���ا  ت�����س��م��ي��م��ه 
60 ع���ام���ا من  وي��خ��ت��زل م�����س��رة 
مكت�سبات  على  واحل��ف��اظ  الإجن���از 

الأمن وال�ستقرار.
وظهرت الدوريات ب�سكلها احلديث 
ب�سريطني على جوانبها تعبرا عن 
مكانة رجل ال�سرط ودوره يف حفظ 
اإىل �سريط  الأمن والأم��ان واإ�سارة 
الذي كان يظهر فوق زي  القما�س 

رجل الأمن اأثناء اأدائه املهام.
ال��ل��واء حممد خلفان  وك��ان معايل 
ل�سرطة  ال���ع���ام  ال��ق��ائ��د  ال��رم��ي��ث��ي 
ب�سكلها  ال���دوري���ات  د���س��ن  اأب��وظ��ب��ي 
احل���دي���ث خ����الل الح���ت���ف���ال الذي 
اأقيم ام�س يف نادي �سباط القوات 
ت�سغيلها  ب���ب���دء  اإي����ذان����ا  امل�����س��ل��ح��ة 
ملواكبة  مهامها  تقدمي  وموا�سلة 
التطويرية  الإجن��������ازات  م�����س��رة 
التي حققتها على مراحل خمتلفة 
من  ع��ام��ا   /60/ م�����س��رة  لتكمل 
مكت�سبات  على  واحل��ف��اظ  الإجن���از 

الأمن وال�ستقرار.
ال�����س��ي��خ حممد   .. احل���ف���ل  ح�����س��ر 
اآل  زاي��د  �سلطان بن خليفة بن  بن 
ن��ه��ي��ان وال���ل���واء رك���ن ���س��امل �سعيد 
هيئة  رئ���ي�������س  اجل�����اب�����ري  خ���ل���ف���ان 
القوات   - الب�سرية  والقوة  الإدارة 
ال���ل���واء مكتوم  و����س���ع���ادة  امل�����س��ل��ح��ة 
�سرطة  ع��ام  م��دي��ر  ال�سريفي  علي 
اأب��وظ��ب��ي و���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور جمال 
حممد احلو�سني مدير عام الهيئة 
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات 

وال��ك��وارث و���س��ع��ادة جا�سم ب��ن دمل 
الزعابي مدير عام الهيئة الوطنية 
واملناطق  واحل�����دود  امل��ن��اف��ذ  لأم����ن 
احل���رة وحم��م��د ع��ب��داهلل اجلرمن 
م��دي��ر ع����ام م���وا����س���الت الم�����ارات 
و�سعادة را�سد اأحمد �سامل الغافري 
لالأمن  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ع��ام  م��دي��ر 
حممد  �سيف  و�سعادة  الإل��ك��رتوين 
عام  مدير  نائب  ال�سام�سي  رحمة 
الكوارث  لإدارة  ال��وط��ن��ي��ة  الهيئة 
القطاعات  وم����دي����رو  والأزم����������ات 

ب�سرطة اأبوظبي وكبار ال�سباط.
ل�سرطة  العام  القائد  معايل  وق��ال 
ال����دوري����ات  اإط�������الق  اإن  اأب���وظ���ب���ي 
ب�سكل جديد ي�سكل اإ�سافة ملنجزات 
التطوير  يف  اأب����وظ����ب����ي  ����س���رط���ة 
ومواكبة  امل�����س��ت��م��ر  وال���ت���ح���دي���ث 
ال��ع�����س��ري��ة يف جمال  امل�����س��ت��ج��دات 
لتقدمي  احلديث  ال�سرطي  العمل 
خدمات �سرطية راقية وفق اأف�سل 
ا�ستخدام  يف  امل��ت��ق��دم��ة  امل���ع���اي���ر 
ال��ت��ي ت�سهم يف  امل��ت��ط��ورة  الآل���ي���ات 

اأداء  مت��ك��ني رج����ال ال�����س��رط��ة م���ن 
يعزز  امليدان على نحو  مهامهم يف 
قيم الإيجابية وال�سعادة ويعزز ثقة 
اجل��م��ه��ور يف ت��ل��ك اخل��دم��ات التي 
تعك�س  عالية  بجودة  تقدميها  يتم 
اليه  و�سلت  ال��ذي  املتميز  امل�ستوى 

�سرطة اأبوظبي.
واأ�ساف اأن اإطالق ال�سكل احلديث 
لروؤية  ت��رج��م��ة  ي���اأت���ي  ل���ل���دوري���ات 
القيادة الر�سيدة يف �سون مقدرات 
ال����وط����ن وال�����ري�����ادة يف م���وؤ����س���رات 
نطاق  و�سمن  العاملية  التناف�سية 
اأبوظبي  ح��ك��وم��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ل��الرت��ق��اء ب��اخل��دم��ات ال��ت��ي تلبي 
وح�سولهم  اجل��م��ه��ور  اح��ت��ي��اج��ات 
ع��ل��ي��ه��ا ب��ي�����س��ر و���س��ه��ول��ة م���ن اأجل 
اإ�����س����ع����اده����م وت���ف���ع���ي���ل دوره���������م يف 
احل���ف���اظ ع��ل��ى م��ك��ت�����س��ب��ات الأم����ن 
وال�ستقرار �سمن مفهوم ال�سراكة 

املجتمعية.
واأكد موا�سلة جهود تطوير العمل 
وا�ستخدام  احل����دي����ث  ال�������س���رط���ي 

ال���ت���ق���ن���ي���ات احل���دي���ث���ة والرت�����ق�����اء 
اأف�سل  لتحقيق  الأداء  مب�����س��ت��وى 
النتائج املتقدمة يف جميع قطاعات 
العنا�سر  اأي������دي  ع��ل��ى  ال�����س��رط��ة 
امل��واط��ن��ة وحت��ف��ي��زه��ا ع��ل��ى الإب����داع 

والبتكار.
الإمكانات  كافة  ت�سخر  اإىل  ولفت 
املتاحة لتعزيز املوؤ�سرات الإيجابية 
اجلرمية  م���ك���اف���ح���ة  جم������الت  يف 
اأف����راد املجتمع يف  ت��وع��ي��ة  وت��ع��زي��ز 
ال���وق���اي���ة وال�����س��الم��ة ال��ع��ام��ة ملنع 
اجلرمية واحلد من حوادث املرور 
وتر�سيخ مفهوم ال�سراكة املجتمعية 
م�ستوى  رف���ع  يف  ي�سهم  ن��ح��و  ع��ل��ى 
احل�س الأمني لدى الأفراد ليكونوا 
عونا لرجال ال�سرطة. واأكد �سعادة 
ال�سريفي مدير  اللواء مكتوم علي 
اأن اإط����الق  اأب���وظ���ب���ي  ع����ام ���س��رط��ة 
ياأتي  اجل��دي��د  ب�سكلها  ال���دوري���ات 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  اإط���ار ح��ر���س  يف 
ال�سرطي  العمل  م�سرة  دع��م  على 
والأمني لتواكب التطورات الكبرة 

التي ت�سهدها اإمارة اأبوظبي.
 ول��ف��ت ���س��ع��ادة م��دي��ر ع���ام �سرطة 
ال��رائ��د الذي  ال���دور  اإىل  اأب��وظ��ب��ي 
تقوم به دوريات ال�سرطة يف حفظ 
الأمن ون�سر الطماأنينة يف املجتمع 
واحلث  والتثقيف  التوعية  وتعزيز 
واللوائح  بالقوانني  الل��ت��زام  على 
حتقيق  يف  ي�������س���ه���م  م�����ا  امل���ن���ظ���م���ة 
اجلرمية  م��ن  للوقاية  التطلعات 

باأ�ساليب ع�سرية ومبتكرة.
لعنا�سر  حت��ي��ة  ال�����س��ري��ف��ي  ووج����ه 
ال�سرطة على جمهوداتهم  دوريات 
يف تعزيز م�سرة الأمن وال�ستقرار 
ب��اع��ت��ب��اره��م ال��ع��ني ال�����س��اه��رة التي 
وتعرب  واملكت�سبات  املنجزات  حتمي 
ال�������س���ورة احل�����س��اري��ة لرجل  ع���ن 
ال�سرطة الذي يحر�س على تقدمي 
املجتمع يف خمتلف  لأف���راد  ال��ع��ون 

املنا�سبات.
اأبوظبي  �سرطة  ع��ام  مدير  وثمن 
ال��ر���س��ي��دة لالرتقاء  ال��ق��ي��ادة  دع���م 
ال�ستقرار  وتوفر  العملي  ب��الأداء 

وت��ع��زي��ز ك��ل ال��و���س��ائ��ل ال��ت��ي ت�سكل 
العمل  والبتكار يف  لالإبداع  حافزا 
العامة  ال��ق��ي��ادة  اأه�����داف  لتحقيق 
م�سرة  يف  اأب����وظ����ب����ي  ل�������س���رط���ة 
الطماأنينة  ون�����س��ر  الأم�����ن  ح��ف��ظ 
فعاليات  وا�ستملت  جمتمعنا.   يف 
احلفل على عر�س فيلم يعرب عن 
ال�سرطة  دوري������ات  ت��ط��ور  م�����س��رة 
ال�ستار  واإزاح�������ة  اخل��م�����س��ي��ن��ات  يف 
ع���ن دوري�����ة ���س��رط��ة اأب���وظ���ب���ي من 
�سيارة  اأول  تعد  وال��ت��ي  ب��ور���س  ن��وع 
ري���ا����س���ي���ة ا����س���ت���خ���دم���ت ك����دوري����ة 
 1979 ع�����ام  اأب���وظ���ب���ي  ل�����س��رط��ة 
وكانت املرة الأوىل التي تدخل فيها 
دوريات  اإىل  فارهة  ريا�سية  �سيارة 

ال�سرطة يف اإمارة اأبوظبي.
ال��دوري��ات -  وبعد احل��ف��ل.. جابت 
ب�سكلها احلديث - �سوارع العا�سمة 
العام  ال���ق���ائ���د  م���ع���ايل  مب�������س���ارك���ة 
ل�سرطة اأبوظبي و�سعادة مدير عام 
�سرطة اأبوظبي ومديرو القطاعات 
وع����������دد م������ن ك�����ب�����ار امل���������س����وؤول����ني 

وال�������س���ب���اط.. ح��ي��ث ان��ط��ل��ق��ت من 
نادي �سباط القوات امل�سلحة باجتاه 
اأبوظبي  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
واه��ت��م��ام كبر من  ترحيب  و���س��ط 

اجلمهور واملتابعني للحدث.
ال�سركاء  اأبوظبي  �سرطة  وك��رم��ت 
امل�سعود  وه���م  ال�����س��ي��ارات  ووك����الت 
لل�سيارات  وال��ف��ط��ي��م  ل��ل�����س��ي��ارات 
وليربتي  ل��ل�����س��ي��ارات  والإم���������ارات 
لل�سيارات  ح��م��ودة  وب��ن  لل�سيارات 
وموؤ�س�سة  م������وت������ورز  وب�����رمي�����ر 
الإمارات للنقل واملوا�سالت تقديرا 

جلهودهم يف اإبراز احلدث.
�سرطة  ح���ر����س  احل���ف���ل  وي��ج�����س��د 
املتوا�سلة  وم�����س��اع��ي��ه��ا  اأب���وظ���ب���ي 
الفئات  خم��ت��ل��ف  اإىل  ل���ل���و����س���ول 
اإط��ار حر�سها على  الجتماعية يف 
ال�����س��راك��ة وال��ت��ع��اون البناء  ت��ع��زي��ز 
وتعزيز  املجتمع  تنمية  ي��ع��زز  مم��ا 
ال�ستقرار. وتابع اأن اإطالق ال�سكل 
ع���رب مواقع  ل���ل���دوري���ات  احل���دي���ث 
كانوا  الذين  الجتماعي  التوا�سل 

ال�����ذي يعزز  اإط���الق���ه���ا  ي���رتق���ب���ون 
جهود �سرطة اأبوظبي يف ا�ستخدام 
ال�سرطي  العمل  الآليات يف  اأح��دث 
م��ن اأج���ل ت��ق��دمي اأرق����ى اخلدمات 
للمجتمع. وتعر�س القيادة العامة 
احلديث  ال�سكل  اأبوظبي  ل�سرطة 
التعليم  م��وؤ���س�����س��ات  يف  ل��دوري��ات��ه��ا 
بالعا�سمة  ال���ت���ج���اري���ة  وامل�����راك�����ز 
الدوريات  ب��ه��ذه  املجتمع  لتعريف 
الأمن  م�سرة  تر�سيخ  يف  ودوره���ا 
والأم��ان ون�سر التوعية يف خمتلف 
املجالت ال�سرطية من اأجل تعزيز 
ملكافحة  ال���وق���ائ���ي���ة  الإج������������راءات 
اجلرمية واحلد من حوادث املرور 

وتفعيل ال�سراكة املجتمعية.
وي����ه����دف ع���ر����س ال�����دوري�����ات اإىل 
متابعة  م�����ن  اجل����م����ه����ور  مت���ك���ني 
احل�سارية  ومنجزاتها  مبادراتها 
ال�سرطي  يف م�سرة تطوير العمل 
اإيجابية  م���وؤ����س���رات  ح��ق��ق��ت  ال��ت��ي 
ال�سرطية  اخل����دم����ات  ت���ق���دمي  يف 
اأف�سل  وف������ق  ع�������س���ري���ة  ب�������س���ورة 
امل��م��ار���س��ات ال��ع��امل��ي��ة امل��ت��ق��دم��ة من 
و�سيتوىل  امل��ج��ت��م��ع.  اإ���س��ع��اد  اأج����ل 
تعريف  ال�������س���رط���ة  م����ن  ع���ن���ا����س���ر 
الدوريات  مب��وا���س��ف��ات  اجل��م��ه��ور 
الأمنية  ومهامها  احلديث  ب�سكلها 
على  وال���رد  واملجتمعية  وامل��روري��ة 
وا���س��ت��ف�����س��ارات��ه��م �سمن  اأ���س��ئ��ل��ت��ه��م 
املجتمع  اأف��راد  مع  التوا�سل  نطاق 
ل���رف���ع م�����س��ت��وى احل�������س الأم���ن���ي 
ل��دي��ه��م.  وق��دم��ت ف��رق��ة مو�سيقى 
مقطوعات  اأب�����وظ�����ب�����ي  �����س����رط����ة 
رافقت  وتراثية  وطنية  ومعزوفات 
ب�سكلها  ال��دوري��ات  تد�سني  فعالية 
احتفالتها  ع��ن  ت��ع��ب��را  احل��دي��ث 
اإطالق  باملنجز وال��ذي يتزامن مع 
�سرطة  م������ب������ادرات  م����ن  ال����ع����دي����د 

اأبوظبي التطويرية.

•• املنامة-وام: 

عام  م��دي��ر  ال�سويدي  �سند  ج��م��ال  ال��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة  بحث 
ال�سرتاتيجية  وال��ب��ح��وث  ل��ل��درا���س��ات  الإم������ارات  م��رك��ز 
و�سعادة الدكتور ال�سيخ عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة رئي�س 
ال�سرتاتيجية  للدرا�سات  البحرين  مركز  اأمناء  جمل�س 
والدولية والطاقة درا�سات �سبل التعاون بني املركزين يف 
تنظيم الفعاليات املختلفة واإعداد اأوراق بحثية متخ�س�سة 
بجانب اإمكانات التو�سل حللول ومقاربات للتحديات التي 

تواجه دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

ملركز  ال�سويدي  زي���ارة  خ��الل  عقد  ال��ذي   - اللقاء  ح�سر 
درا�سات يف البحرين - �سعادة عبدالر�سا عبداهلل حممود 

خوري �سفر الدولة لدى مملكة البحرين .
كتابه   - للبحرين  زي��ارت��ه  اإط����ار  يف   - ال�����س��وي��دي  ود���س��ن 
اجلديد ل ت�ست�سلم.. خال�سة جتاربي خالل حفل نظمه 
ال�سيخ  امل��ن��ام��ة وذل���ك بح�سور م��ع��ايل  م��رك��ز درا���س��ات يف 
خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة وزير خارجية مملكة 
البحرين و�سعادة نبيل بن يعقوب احلمر م�ست�سار العاهل 
البحريني ل�سوؤون الإعالم و�سعادة الدكتور ال�سيخ عبداهلل 
بن  علي  ب��ن  ال�سيخ خليفة  و���س��ع��ادة  اآل خليفة  اأح��م��د  ب��ن 

را�سد اآل خليفة و�سعادة عبد الر�سا عبداهلل حممود خوري 
والدكتور عبداهلل الري�س مدير عام الأر�سيف الوطني يف 
الدولة وجمع غفر من ال�سخ�سيات الأكادميية والعلمية 
الدول  والفكرية والإعالمية واملهتمني وعدد من �سفراء 
واأ�ساد  ال��ب��ح��ري��ن.  مملكة  يف  وال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ني  ال��ع��رب��ي��ة 
ال�سيخ خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة بكتابات جمال 
جتربة  ع�سارة  اجلديد  كتابه  اأن  اإىل  لفتا   .. ال�سويدي 
مفكر كبر يف املجال ال�سيا�سي والجتماعي والقت�سادي. 
ع��ب��داهلل بن  ال�سيخ  ال��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة  اأو���س��ح  ناحيته  م��ن 
جتاربي  خال�سة  ت�ست�سلم..  ل  كتاب  اأن  خليفة  اآل  اأحمد 

ت�����س��رد م��واق��ف �سخ�سية وتقدم  ث��ري��ة  ه��و جت��رب��ة ح��ي��اة 
القدوة لل�سباب والإن�سان عموما ومتنح طاقة من الأمل 

والإ�سرار للم�سي قدما مهما كانت العقبات والعراقيل.
من جهته قال م�ست�سار العاهل البحريني ل�سوؤون الإعالم 
الواحد  بامل�سر  ملتزما  عربيا  فكرا  يحمل  ال�سويدي  اإن 
لي�س يف حميطه اخلليجي فح�سب واإمنا على ات�ساع رقعة 
املدين  ع��ب��داهلل  الدكتور  الباحث  وق��دم  العربي.  ال��وط��ن 
اأن م��وؤل��ف��ات��ه حتمل  ال�����س��وي��دي ذك���ر فيها  ق����راءة يف ف��ك��ر 
فكرا ر�سينا وروؤية عقالنية وقدرة فائقة على ا�ست�سراف 
امل�ستقبل. من ناحيته قال �سعادة الدكتور عبداهلل الري�س 

اأن  القوية  ب��اإرادت��ه  ا�ستطاع  ال�سويدي  جمال  الدكتور  اإن 
يحول مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث ال�سرتاتيجية 
هدية  البحرين  خارجية  وزي���ر  وق���دم   . ع��امل��ي  ���س��رح  اإىل 
تذكارية اإىل ال�سويدي تقديرا جلهوده واإجنازاته البارزة. 
ويتناول ال�سويدي يف كتابه ل ت�ست�سلم.. خال�سة جتاربي 
جتاربه احلياتية ويقدم اإجابات عن جمموعة من الأ�سئلة 
والكتاب  املا�سية..  ال�سنوات  خ��الل  طرحت  التي  املهمة 
ناحيتي  ولكن من  املو�سوع فقط  ناحية  لي�س من  جديد 
الطرح واملنهج ويدمج بني اخلا�س والعام باأ�سلوب متناغم 

ومت�سق من دون اأي افتعال.

جمال �ل�سويدي يد�سن يف �لبحرين كتابه ال ت�ست�سلم.. خال�سة جتاربي 

�أربع جهات حكومية تتخذ من حي دبي للت�سميم مقر� لها مليون درهم �إجمايل مبيعات 1812   28.4
قطعة �سالح مبعر�ص �ل�سيد 

العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   
       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  

   يف  الدعوى 2017/455  تظلم جتاري
ان  الق��ام��ة مبا  ريي�س جمهول حمل  م��رك��ادو  1-ريوينا   / �سده  املتظلم  اىل 
املتظلم / بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
العمران ال�سام�سي قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من 
القرار ال�سادر يف الدعوى رقم 777/2017 منع من ال�سفر والر�سوم وامل�ساريف. 
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/9/27 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة : 
Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12124 بتاريخ 2017/9/18   

       مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر  
   يف  الدعوى 2017/458  تظلم جتاري

املتظلم  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  �سيكار  1-�سينابا   / ���س��ده  املتظلم  اىل 
/ ب��ن��ك ام ال��ق��ي��وي��ن ال��وط��ن��ي �����س.م.ع ومي��ث��ل��ه:ع��ب��داهلل ح��م��د ع��ب��داهلل عمران 
املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من  التظلم  اأقام عليكم  ال�سام�سي قد  العمران 
والر�سوم  امر على عري�سة جتاري  رقم 789/2017  الدعوى  ال�سادر يف  القرار 
وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/9/20 ال�ساعة 08.30 
�س بالقاعة : Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 
بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

نفت اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان يف اململكة العربية ال�سعودية 
الإن�سان”  “حلقوق  الوطنية  اللجنة  ت��ث��ره  م��ا  وتف�سيال  جملة 
امل�سا�س بحقوق الزوار  ادع��اءات حول  القطرية بني حني واآخ��ر من 

وغرهم من حملة اجلن�سية القطرية يف اململكة.
وقالت اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان يف اململكة العربية ال�سعودية 
يف بيان بثته وكالة النباء ال�سعودية اأنها ترغب يف التذكر والتاأكيد 
بتنفيذ  باململكة  املخت�سة  اجل��ه��ات  قيام  م��ن  تثبتت  اأن  �سبق  باأنها 
القطريني  من  وغرهم  ال��زوار  بتمكني  الكرمية  ال�سامية  الأوام��ر 
اململكة  اأرا�سي  من  خروجهم  اأو  دخولهم  اإىل  احلاجة  تدعو  الذين 
اإط��ار ما ت�سمح به الأنظمة املرعية  من ممار�سة حقوقهم كاملة يف 
يف  للنظر  خا�سة  جلنة  وج��ود  اإىل  اإ�سافة  ال�ساأن..  ه��ذا  يف  ال�سارية 

خمتلف احلالت الإن�سانية الطارئة والبت فيها.
واأكدت اجلمعية اأن من �ساأن هذه التعليمات والإجراءات واخلطوات 
على  املحافظة  باململكة  املخت�سة  اجلهات  اتخذتها  التي  الإن�سانية 
ال��ق��ط��ري��ون من  امل��واط��ن��ون  فيهم  و�سيانتها مب��ن  اجل��م��ي��ع  ح��ق��وق 
زائرين وغرهم معربة عن اأملها ممن لديه �سكوى من املواطنني 
درا�ستها  اأج����ل  م��ن  ���س��ك��واه  للنظر يف  م��ع��ه��ا  ال��ت��وا���س��ل  ال��ق��ط��ري��ني 

ومعاجلتها وفقا لالأنظمة والتعليمات ال�سارية.

قتل ثمانية من افراد احل�سد الع�سائري املنت�سرين يف مدينة املو�سل 
وحميطها اأم�س بانفجار مدر�سة مفخخة كانت ا�ستعيدت من تنظيم 

داع�س الإرهابي يف يوليو املا�سي، وفق ما اأفاد م�سدر ع�سكري.
يف  املعموري  جبار  املو�سل  غ��رب  ال�سعبي  احل�سد  يف  القيادي  وق��ال 
ات�سال هاتفي مع وكالة فران�س بر�س اإن النفجار اأ�سفر عن مقتل 
داخل  الع�سائري  احل�سد  اأف����راد  م��ن  اآخ��ري��ن   13 واإ���س��اب��ة  ثمانية 

مدر�سة حولوها اإىل مركز تدريب.
كلم  ع�سرين  نحو  تبعد  التي  قرية جمارين،  املدر�سة يف  تلك  وتقع 
غرب املو�سل، وفخخها التنظيم املتطرف قبل طرده من املدينة يف 

يوليو، ثم من تلعفر نهاية اأغ�سط�س املا�سي.
من  مدعومة  �سيعية  ف�سائل  ت�سم  ال��ت��ي  ال�سعبي  احل�سد  وق���وات 
ا�سم  ق��وات يطلق عليها  ال�سنية من خالل  املناطق  اإي��ران، تعمل يف 

احل�سد الع�سائري. 
ل�ستعادة  معاركها  خ��الل  الأمنية  ال��ق��وات  الف�سائل  ه��ذه  و�ساندت 

مناطق حمافظة نينوى يف �سمال البالد.
النوع من احلوادث  وه��ذا  النفجار.  وق��وع  القرية  �سهود من  واأك��د 

يتكرر دائما يف املناطق التي تعلن ال�سلطات العراقية “حتريرها«.
وال�سبت، قتل �ستة عنا�سر من قوات احل�سد ال�سعبي يف انفجار مماثل 
بعد ا�ستعادة ال�سيطرة على ناحية عكا�سات يف حمافظة الأنبار بغرب 

العراق، وفق ما اأفاد م�سوؤولون اأمنيون.

تابعة  طائرة  اأول  ام�س  ظهر  الرو�سي  فنوكوفو  مطار  اإىل  و�سلت 
للخطوط اجلوية العراقية يف رحلة مبا�سرة من العا�سمة العراقية 
بغداد اإىل العا�سمة الرو�سية مو�سكو ، بعد انقطاع دام اأكرث من 14 

عاما .
العراقية  ال��ط��ائ��رة  ع��ن و���س��ول  ف��ن��وك��وف��و  م��ط��ار  �سلطات  واأع��ل��ن��ت 
امل�سافرين،  اإىل  اأ�سافه  اإىل مو�سكو وعلى متنها  بغداد  القادمة من 
وي�سم  العراقي  النقل  وزي��ر  احلمامي  كاظم  برئا�سة  ر�سمي  وف��د 
ال��ع��راق��ي��ة وع�����ددا م���ن امل�سوؤولني  م��دي��ر ع����ام اخل���ط���وط اجل���وي���ة 
املبا�سر يف رحالت  ، لالإعالن عن افتتاح اخلط اجلوي  احلكوميني 

اأ�سبوعية منتظمة من مطاري بغداد والب�سرة.
وقال الوزير العراقي فور و�سوله: جئنا اإىل مو�سكو لتوقيع معاهدة 

لفتح طريق جوي دائم. 

عوا�صم

الريا�ض

مو�سكو

بغداد

�أول نائب �أ�سود يف �أملانيا مبو�جهة �لعن�سرية
•• هاله-اأ ف ب:

النتخابية  حملته  اأملانيا  تاريخ  يف  اأ�سود  نائب  اأول  ديابي  كارامبا  يخو�س 
يواجه  لكنه  انتخابه،  اع��ادة  اىل  �ساعيا  �سبتمرب   24 ل�ستحقاق  ا�ستعدادا 

�سيال من التعليقات العن�سرية يف منطقته حيث يتزايد العداء لالأجانب.
امل��ول��ود يف  دي��اب��ي  ال��ن��ازي��ني اجل��دد كتب  ويف رد على تعليقات ن�سطاء م��ن 
فيما  عبدا”،  ل�ست  اأن��ا  العن�سريني:  لكل  “اأقول  عاما   55 قبل  ال�سنغال 
كانت  واإذا  �سبتمرب.  م��ن  والع�سرين  ال��راب��ع  يف  انتخابه  اع���ادة  اىل  ي�سعى 
امل�ست�سارة الأملانية تخو�س معركة انتخابية مريحة، اإل اأن العرتا�س ينمو 
على هام�س امل�سهد ال�سيا�سي، متزامنا مع ارتفاع اأ�سوات اليمني املتطرف 
والعداء لالأجانب. يندد هذا املر�سح ال�سرتاكي الدميوقراطي عن مدينة 
هاله مبن ي�ستخدمون اأو�سافا مهينة بحّقه، مثل القرد الأ�سود، وقد تقّدم 

بدعوى ق�سائية �سد حزب النازيني اجلدد الذي يقف وراء هذه احلملة.
ويقول ديابي، وهو حا�سل على درجة دكتوراه يف الكيمياء لوكالة فران�س 

بر�س اأ�سبحت التعليقات عدائية جدا” على مواقع التوا�سل.
ك���ان اأول اأ���س��ود ي��دخ��ل ال��ربمل��ان الأمل�����اين، اإىل ج��ان��ب زم��ي��ل ل��ه م��ن اأ�سل 
مئات  ال�سابق  يف  دي��اب��ي  كارامبا  تلقى  �سنوات.  اأرب���ع  قبل  وذل��ك  �سنغايل، 
الر�سائل الإلكرتونية املهينة وتهديدات باملوت. لكنه يرى اأن مواجهة ذلك 
من م�سوؤولية املجتمع كله، لأنه ل ميكن احلديث عن حرية الراأي اإن كان 
الراأي �ستيمة. ويقول احلفاظ على كرامة الأ�سخا�س ين�ّس عليه الد�ستور، 
ولن اأترك اأيا كان يرهبني. يتمنى لو اأن احلديث عن لون ب�سرته يتوّقف، 
وي�سيف اذا كان تقّدم �سخ�س يعي�س هنا منذ اأكرث من 31 عاما ودر�س هنا 

وعائلته هنا، اإىل النتخابات حدثا فريدا من نوعه، فهذا اأمر موؤ�سف.
اأملانيا ال�سرقية  لكن احلال يبدو كذلك فعال يف املناطق التي كانت ت�سكل 
�سابقا، والتي ما زالت متاأخرة عن غرها من املناطق، و�سارت تنمو فيها 
الأفكار العن�سرية. يعي�س يف هاله 230 األف ن�سمة، وتبلغ ن�سبة الأجانب 
���س��ارت تعد  ال��ي��وم  اآلف لج��ئ، لكنها  اأرب��ع��ة  ت�ست�سيف  %، وه��ي   7 فيها 
اجلديد  “البديل لأملانيا”  النازيني اجلدد. وفيها حقق حزب  من معاقل 
النتخابات  يف  قيا�سية  نتيجة  للمهاجرين  املعادية  القومية  التوجهات  ذو 

املا�سية، اإذ ح�سد 24 % من اأ�سوات الناخبني.

اأربعة قتلى و14 جريحا يف اعتداء ب�سوق 

حتذير من ت�سليح 20 �ألف مدين يف �أفغان�ستان 

فرن�سا ت�سمح باإقالع طائرة بريطانية بعد تفتي�سها باك�ستان ت�سوت يف �نتخابات فرعية 
•• باري�س-رويرتز:

ت�سبب  ك��اذب��ا  اإن���ذارا  اأن  تبني  اإن��ه  الفرن�سية  ال�سرطة  قالت 
يف اإج����الء رك����اب ط��ائ��رة ت��اب��ع��ة ل�����س��رك��ة اخل��ط��وط اجلوية 
ام�س  �سباح  بباري�س  دي��ج��ول  ���س��ارل  م��ط��ار  يف  الربيطانية 

الأحد. 
وكان م�سوؤول مبطار �سارل ديجول قال يف وقت �سابق اليوم 
اأن تقلع  اأمنية قبل  ال��ط��ائ��رة لأ���س��ب��اب  اإج���الء رك��اب  اإن��ه مت 
يف  ه��ي��رثو  م��ط��ار  اإىل  متوجهة  بي.اإيه303  رق��م  ال��رح��ل��ة 

لندن.
وقالت ال�سرطة اإن الكالب البولي�سية تفقدت الطائرة وتبني 

اأنه لي�س هناك خطر م�سيفة اأنها رفعت التحذير.

احلزب بالرغم من تلقيها العالج ملر�س ال�سرطان يف لندن 
ويرافقها نواز.

اأنها زعيمة  وو�سفت م��رمي، التي يرى بع�س ق��ادة احل��زب 
يوجهوا  لأن  للناخبني  فر�سة  باأنها  النتخابات  امل�ستقبل، 
و�ساألت  كبرا.  ن�سرا  احل��زب  مبنح  للمحكمة  قوية  �سربة 
مرمي اأن�سار احلزب يف جتمع حا�سد موؤخرا هل �ستنتقمون 

لأ�سواتكم التي مل حترتم؟
وي�سعى زعيم املعار�سة عمران خان، الذي دفعت تهديداته 
بتنظيم احتجاجات يف ال�سوارع املحكمة العليا لبدء حتقيق 
الك�سب غر  �سد  على جن��اح حملته  للبناء  ن���واز،  ث��روة  يف 
امل�سروع من خالل اخرتاق قاعدة �سريف لل�سلطة يف اإقليم 

•• اإ�صالم اباد-رويرتز:

انتخابات  يف  ام�س  باأ�سواتهم  الإدلء  الباك�ستانيون  ب��داأ 
ال�سابق  ال����وزراء  رئي�س  اأخ���اله  ب��رمل��اين  مقعد  على  فرعية 
نواز �سريف يف اختبار للدعم لعائلة �سريف قبل النتخابات 

العامة يف 2018.
وياأمل حزب �سريف احلاكم وهو حزب الرابطة الإ�سالمية 
انت�سارا  حتقيقه  ُيظهر  اأن  �سريف  نواز  الباك�ستانية-جناح 
كبرا يف مدينة لهور ب�سرق البالد اأن الدعم للعائلة ثابت 

بالرغم من عزل املحكمة العليا ل�سريف يف يوليو متوز.
ر�سحها  التي  كلثوم  اأمها  حملة  �سريف  ابنه  م��رمي  وتقود 

البنجاب. وقررت املحكمة العليا يف يوليو متوز عدم اأهلية 
ي�ساوي  ال��ذي  ال�سهري  رات��ب��ه  ع��ن  يف�سح  مل  لأن��ه  �سريف 
الذي  ال��وق��ت  يف  اب��ن��ه  ميتلكها  �سركة  م��ن  دولرا   2722
ال�سلطة  توىل  ال��ذي  ال�سابق،  الع�سكري  القائد  فيه  اأ�سبح 
مرتني يف الت�سعينيات، رئي�سا للوزراء للمرة الثالثة. وينفي 

�سريف تلقيه الراتب.
عام  ا�ستفتاء  اإىل  الفرعية  الن��ت��خ��اب��ات  ه��ذه  خ��ان  وح���ول 
البنجاب الذي  اإقليم  البالد واتهم حكومة  الف�ساد يف  على 
الإقليم  م���وارد  با�ستغالل  ن��واز  �س�������قيق  �س�����هباز  يراأ�سها 
مل�ساعدة حملة حزب الرابطة الإ�سالمية الباك�ستانية-جناح 

نواز �سريف.

جهاز هاتف نقال اإىل مقتل اأربعة اأ�سخا�س وجرح 14 
يف اأحد الأ�سواق.

واأكد حبيب �ساه ان�ساري، امل�سوؤول يف الدارة ال�سحية 
يف مدينة خو�ست عا�سمة القليم الذي يحمل ال�سم 
نف�سه، �سقوط “اربعة قتلى واكرث من ع�سرة جرحى 

مت نقلهم اىل امل�ست�سفيات«.
غ(، لدى  ال��ظ��ه��ر )7،30 ت  ق��راب��ة  الن��ف��ج��ار  ووق���ع 
توجه النا�س اىل ال�سوق ل�سراء مو�سيقى وفيديوهات 

ميكن حتميلها على هواتفهم النقالة.

•• كابول-اأ ف ب:

قال م�سوؤولون ان ال�سلطات الأفغانية تدر�س امكانية 
املناطق  عن  للدفاع  م��دين  األ��ف   20 وت�سليح  تدريب 
التي متت ا�ستعادتها من املت�سددين ما يثر خماوف 
من حتول اأي قوات حملية من هذا النوع اإىل ميلي�سيا 

جديدة تغرق البالد يف مزيد من الفو�سى.
م�سلحة  جم���م���وع���ة  ب��ت�����س��ك��ي��ل  الق��������رتاح  وي���ت���زام���ن 
م��دع��وم��ة م��ن احل��ك��وم��ة حت��م��ي امل��ج��ت��م��ع��ات املحلية 
قوات  �سعي  مع  داع�س  وتنظيم  طالب����������ان  حركة  من 
الأمن الفغاني��ة اإىل احل������اق الهزمي�ة بتمرد ما يزال 

يتو�سع.
 لكن القرتاح يرث املخاوف من خروج القوات املحلية 
ترتكب  جديدة  ميلي�سيا  اإىل  وحتولها  ال�سيطرة  عن 
انتهاكات وتروع النا�س الذين من املفرت�س اأن تدافع 

عنهم. 
ووت�س،  رايت�س  هيومن  منظمة  يف  الباحثة  وح���ذرت 
احلكومة  “تو�سيع  اأن  م���ن  غ��و���س��م��ان،  ب��ات��ري�����س��ي��ا 
الفغانية للقوات غر النظامية قد يت�سمن خماطر 

هائلة بالن�سبة للمدنيني«.
واأو�سحت املنظمة، ومقرها نيويورك، ان دبلوما�سيني 
حتتذي  التي  اخلطة  على  اطلعوا  كابول  يف  غربيني 
ب��ن��م��وذج اجل��ي�����س الإق��ل��ي��م��ي ال��ه��ن��دي ال��داع��م لقوات 
ال���ب���الد ال��ر���س�����م��ي��ة، حت���دث���وا ع���ن ق��ل��ق اأع������رب عنه 
قوي  “رجل  ا�ستغالل  اإمكاني����ة  من  افغان  م�سوؤولون 
�سبكات  على  “اعتمادها  اأو  للميلي�سا  نفوذا”  ميلك 

م�سالح حملية”.
فران�س  لوكالة  واف��غ��ان  اأمركيون  م�سوؤولون  وق��ال   

ق���ي���ادة اجلي�س  ���س��ي��ع��م��ل��ون حت���ت  امل��ق��ات��ل��ني  اإن  ب��ر���س 
الف���غ���اين وي�����س��ب��ح��ون م���درب���ني ب�����س��ك��ل اأف�����س��ل من 
ال�����س��رط��ة امل��ح��ل��ي��ة، وه���ي ق���وة ع��ل��ى م�����س��ت��وى القرى 
اأ�س�ستها الوليات املتحدة عام 2010 واتهمت بارتكاب 

انتهاكات حلقوق الإن�سان.
وقال م�سوؤول رفيع يف وزارة الدفاع طلب عدم الك�سف 
القوات  الكوماندو�س  على  حاليا  نعتمد  هويته  ع��ن 
التي  املناطق  ل�سرتجاع  اجل��وي��ة  وال��غ��ارات  اخلا�سة 
منلك  ل  الكوماندو�س  رحيل  بعد  ولكن  خ�سرناها. 

قوات كافية للحفاظ عليها.
واأ�ساف �ستعمل القوة حتت مظلة اجلي�س و�ست�ستخدم 
املحليني  ال�سكان  من  جتنيدهم  �سيتم  الثغرات.  ل�سد 

و�سيبلغ عددهم حوايل 20 األفا.
واأك�����د امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م وزارة ال���دف���اع دول����ت وزي���ري 
اأن هناك نقا�سات بالفعل جارية ب�ساأن  لفران�س بر�س 

خطة لإن�ساء قوات حملية.
واأو�سح وزيري اأنه �سيتم جتنيد النا�س من مناطقهم 
عليها لفتا  بكيفية احلفاظ  بها ولدراكهم  ملعرفتهم 
مع ذلك اإىل عدم وجود �سمانات باأنه �سيتم تطبيقها. 
واأكد املتحدث با�سم مهمة الدعم احلازم التابعة حللف 
�سمال الأطل�سي التي تتوىل تدريب وم�ساعدة اجلي�س 
مطروحة  اقليمي  جي�س  ان�ساء  م�ساألة  اأن  الف��غ��اين، 

على الطاولة.
اىل ذلك، قتل اأربعة اأ�سخا�س وجرح 14 ظهر الأحد 
�سرق  بجنوب  خو�ست  يف  �سوقا  ا�ستهدف  ان��ف��ج��ار  يف 
اأم��ن��ي وكالة  م�����س��وؤول  اأف����اد  م��ا  اأف��غ��ان�����س��ت��ان، بح�سب 
ال�سرطة  قائد  وقال في�س اهلل خرت  بر�س.  فران�س 
يف مدينة خو�ست “اأدى تفجر عبوة عن بعد بوا�سطة 

ان  ال  الع��ت��داء،  عن  م�سوؤوليتها  جهة  اي  تعلن  ومل 
احلدودية  املنطقة  يف  فاعال  ح�سورا  طالبان  حلركة 
غر امل�ستقرة، واملجاورة للمناطق القبلية يف باك�ستان 
ا�سالم  يف  امل��رك��زي��ة  احل��ك��وم��ة  �س��لطة  على  اخل��ارج��ة 

اباد.
و�سبق للمتمردين ان ا�ستهدفوا ال�سواق واملحال التي 
تبيع املو�سيقى والفيديو، والتي كانت حمظورة �ساأنها 
لدى  منعوها  التي  والرتفيه  اللهو  و�سائل  ك��ل  ���س��اأن 

توليهم ال�سلطة يف كابول بني 1996 و2001.

الإرتباك واملكابرة يدخل الدوحة يف نفق مظلم

بعد 100 يوم على �ملقاطعة.. م�سد�قّية قطر �سفر
اإيران  ب��وج��ود ع��الق��ات مميزة لقطر م��ع  على الّدع���اء 
يكون  اأن  اختارت قطر  وقد  �سيا�سة ممّيزة جتاهها.  اأو 
يف  جرانها  اإرادة  �سّد  طهران  من  قريبة  عالقات  لها 
اإىل  اإي��ران  اإ�سراع  التعاون، ولهذا ل عجب من  جمل�س 
فتح جمالتها اجلوية مل�ساعدة الدوحة بعد الإجراءات 
يف  ب��ارز  باحث  فاتانكا،  األيك�س  وح��ّذر  �سدها.  العربية 
معهد ال�سرق الأو�سط، من �سرور اإيران بروؤية جمل�س 
ال��ت��ع��اون يف ه���ذه احل��ال��ة م��ن اخل����الف، م�����س��ّدداً عرب 
�سحيفة غلف نيوز الإماراتية على اأّن هذا الأمر لطاملا 

كان هدفاً ا�سرتاتيجّياً لإيران.

الدوحة �ستتعب اأّوًل
اأن  وا�ستطاع الإع��الم يف دول الرباعي املكافح لالإرهاب 
يتعّقب ويك�سف بع�ساً من الكيانات والأفراد املرتبطني 
الدمار  ك��ي يجلبوا  ق��ط��ر  م��ن  وامل��دع��وم��ني  ب���الإره���اب 
وليبيا  ���س��وري��ا  مثل  م��ت��ع��ددة  عربية  ل���دول  وال��ف��و���س��ى 
وداع�س  الإخ���وان  بدعم  ك�سفت عالقتها  كما  وال��ع��راق. 
املقاطعون  وجنح  اأخ��رى.  اإرهابية  ومنظمات  والقاعدة 
ل��ق��ط��ر ب��ب��ن��اء ج��ب��ه��ة ق���وّي���ة ���س��ّده��ا ب��ح�����س��ب م���ا قاله 
ا�سطرار  الفرن�سّية حول  ال�سحافة  لوكالة  دايفد�سون 
تنازل.  اأّول  ت��ق��دمي  اإىل  امل���ط���اف  ن��ه��اي��ة  يف  ال���دوح���ة 
اإ�سافة اإىل ذلك، �ساهمت املقاطعة يف منع و�سول املوؤن 
اأّدى اإىل حترير بع�س  وامل�ساعدات اإىل الإرهابيني مّما 

املدن واملقاطعات الرئي�سّية مبا فيها بنغازي.
 11 امل�سّربة يف  الوثائق  اأّن  اإىل  اإ�سارتها  املجّلة  وتابعت 
اللتزام  يف  الدوحة  ف�سلت  كيف  اأظهرت  املا�سي  يوليو 
التفاقات  اإط���ار  يف  ال��ت��ع��اون  جمل�س  جت��اه  مبوجباتها 
التي وّقعت عليها �سنتي 2013 و2014. هذا الف�سل 
اإج������راءات �سرورية  اّت���خ���اذ  اإىل  امل��ق��اط��ع��ة  ال����دول  دف���ع 
م�سداقّية  وب��ات��ت  وا���س��ت��ق��راره��ا.  اأم��ن��ه��ا  على  للحفاظ 

•• عوا�صم-وكاالت:

دول��ة قطر  الرباعي  ي��وم على مقاطعة  م��رور مئة  بعد 
جمّلة  كتبت  املتطّرفة،  واملجموعات  الإره���اب  لدعمها 
اإيدجبت توداي تقريراً ذّكرت الدوحة من خالله باأّنها 
نة �سّد  اإذا كانت غنّية فهذا ل يعني اأنها �ستكون حم�سّ
ل  لكّنها  وال��ن��ف��ط  ال��غ��از  بحقول  تتمّتع  فهي  الأزم����ة. 
حوايل  اإذ  اخل��ا���س��ة،  الغذائّية  م��واده��ا  اإن��ت��اج  ت�ستطيع 
الرّبّية  تاأتي عرب احل��دود  ال�سلع  ه��ذه  %40 من من 

مع ال�سعودية.
وكان هذا العامل جلّياً خالل الأيام الأوىل على املقاطعة 
بعدما  ف��ارغ��ة  ب��دت  التي  الكبرة  املتاجر  يف  خ�سو�ساً 
�سارع املواطنون كي يخّزنوا ال�سلع الغذائية يف بيوتهم. 
خطوطها  اأّن  بالعتبار  القطرية  احلكومة  تاأخذ  ومل 
املجالت  ا���س��ت��خ��دام  م��ن  ب��ع��د منعها  ���س��ت��ت��اأث��ر  اجل��وي��ة 
اإىل  ال�سفر  ال��ذي جعل  الأم��ر  املقاطعة،  اجلوية للدول 
بكثر.  اأط��ول  ال�سمالية  اأمريكا  اأو  اأفريقيا  يف  اأم��اك��ن 
و�سلت  م��ن خ�سائر  القطري  امل���دين  ال��ط��ران  وع��ان��ى 
اإىل %25 بعد الأزمة. من جهة ثانية، خ�سرت اأ�سواق 
ال�سهر  خ��الل  ال�سوقية  القيمة  م��ن   10% البور�سة 
الأّول على اّتخاذ الرباعي اإجراءاته. وت�سر املجّلة اإىل 
اأّن قناة بلومبرغ اأظهرت كيف اأجربت هذه اخلطوات 
كلفة  اأك��رث  بدائل  اإىل  اللجوء  على  القطرية  احلكومة 
يونيو  وارداتها يف  انخف�ست  التجارية يف حني  للطرق 
يونيو  نف�سها يف  ال��ف��رتة  م��ع  م��ق��ارن��ة   40% ب��ح��وايل 
2016. وطوال الوقت، ظلت الدوحة ترف�س املطالب 

التي قّدمها الرباعي وحتاول اللتفاف حولها.

قد متّتد الأزمة اإىل 2018
والعرتاف  جرانها  مع  الأم��ور  ت�سحيح  عن  وعو�ساً 

ب�سّحة ما ورد يف ع�سرات التقارير والوقائع التي اأكدت 
عالقة الدوحة باملجموعات الإرهابية اأو الدول الراعية 
التهامات  هذه  جميع  الدوحة  اأنكرت  اإي��ران،  مثل  لها 
وو�سفتها باأنها اعتداء على �سيادتها. ويف 5 يوليو  تلّقى 
الرباعي جواباً �سلبياً على مطالبه، وبالرغم من ذلك، 
 13 من  لئحته  قّل�س  م�سرتكة،  اأر�سية  اإيجاد  لأج��ل 
وقطع  الإره���اب  ملكافحة  عاّمة  مبادئ  �ستة  اإىل  مطلباً 
متويله وعدم احل�ّس على الكراهية ووقف التدخل يف 
ال�سوؤون الداخلية للدول الأخرى. مّرة اأخرى، رف�ست 
دايفد�سون،  كري�ستوفر  وق���ال  ال���س��ت��ج��اب��ة.   ال��دوح��ة 
دورهام  الأو�سط �سمن جامعة  ال�سرق  �سوؤون  خبر يف 
الربيطانية، اإّن الأزمة قد متتّد اإىل حوايل 2018، يف 

حديثه اإىل وكالة ال�سحافة الفرن�سية.

ل عالقات ممّيزة مع اإيران.. 
لكّنها “دولة �سريفة«!

وحاول الرئي�س الأمريكي يف وقت باكر من هذا ال�سهر 
التدخل لإيجاد حل، لكّن العالقات ال�سعودية القطرية 
ازدادت �سوءاً بعد ب�سعة اأيام فقط ب�سبب حتوير الدوحة 
ل��ل��وق��ائ��ع ب��ع��د الت�����س��ال ال���ذي ج��م��ع الأم����ر القطري 
اأوحت  ال�سعودي حمّمد بن �سلمان وال��ذي  العهد  بويل 
وكالة قطر لالأنباء اأّن ال�سعودية هي من بادرت لطلب 
اإر�سال موفدين  واأّن الأمر متيم وافق على  التفاو�س 
ا�ستمرار  اأّن  املجلة  وكتبت  ال�سعودي.  الطلب  على  بناء 

قطر يف حتوير احلقيقة �سيوؤجل التو�سل اإىل احلل.
وخ����الل اج��ت��م��اع ل����ل����وزراء ال���ع���رب ق����ال وزي����ر الدولة 
املريخي  �سعد  بن  �سلطان  اخلارجية  لل�سوؤون  القطري 
اإي�����ران دول����ة ���س��ري��ف��ة. وه����ذا ي��ن��اق�����س ك���الم وزير  اإّن 
ثاين  اآل  الرحمن  عبد  بن  حمّمد  القطري  اخلارجية 
لوكالة �سبوتنيك يف 31 اأغ�سط�س حول عدم قدرة اأحد 

يف  ا�ستمّرت  بعدما  �سفراً  ت�ساوي  املجال  ه��ذا  يف  قطر 
اّتباع �سيا�سات تناق�س املوجبات التي وّقعت عليها مثل 

تطوير عالقاتها مع اإيران ومتويل الإرهابّيني.

هجمات 11 �سبتمرب
واأوردت �سكاي نيوز يف اأحد وثائقّياتها بعنوان: “قطر... 
الطريق اإىل مانهاتن” ال�سالت بني قطر والعقل املدّبر 
لهجمات 11 �سبتمرب. كما اأورد كيف �ساعدته الدوحة 
املخابرات  ومنعت  املالّية  وامل�ساعدة  املخباأ  ل��ه  واأّم��ن��ت 
اآل  تعاطف  الوثائقي  واأو�سح  اعتقاله.  من  الأمريكية 
ثاين مع الزعيم ال�سابق للقاعدة اأ�سامة بن لدن. وبنّي 
2015 كيف  �سنة  الأمريكية  ل��وزارة اخلارجية  تقرير 
تاأمني  يف  ي�ستمّرون  قطر  داخ��ل  وكيانات  “اأفراداً  اأّن 
م�سدر للدعم املايل لالإرهابيني واملجموعات املتطرفة 
العنيفة، خ�سو�ساً فروع القاعدة الإقليمية مثل جبهة 
الن�سرة”. واأ�سارت موؤ�س�سة الدفاع عن الدميوقراطيات 
اإىل اأّن حكم حمد بن خليفة متّيز بالتغا�سي امل�ستمّر عن 

املمّولني الفرديني لالإرهاب الذين عّينتهم وا�سنطن. 

قّلة فقط �ستتفاجاأ برعايتها لالإرهاب
اأّن   2014 �سبتمرب  يف  الربيطانية  تيليغراف  وكتبت 
قد  الأو���س��ط  ال�����س��رق  قلة يف  اأّن  ه��ي  امل��درك��ة  احلقيقة 
لأّنها  ل��الإره��اب��ي��ني،  ومتويلها  قطر  دع��م  م��ن  تتفاجاأ 
الراعي الأّول لالإ�سالميني املتطرفني. اأّما نائب رئي�س 
�سكنزر  جوناثان  الدميوقراطيات  عن  الدفاع  موؤ�س�سة 
الب��ن �سجّل قطر يف  اإدارة ج��ورج بو�س  فانتقد جتاهل 
يف  م�����س��راً  �سبتمرب،   11 لهجمات  امل��دّب��ر  العقل  دع��م 
على  ك��ان  اأّن���ه  بو�ست  ن��ي��وي��ورك  �سحيفة  �سمن  مقاله 
ل��الإره��اب من  واأوب��ام��ا تعيني قطر كدولة راعية  بو�س 

خالل وزراء خارجّيتهما.

تظاهرة ليهود �سد �خلدمة �لع�سكرية يف �إ�سر�ئيل 
•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

تظاهر مئات من اليهود املت�سددين 
احتجاجا  املحتلة  القد�س  ام�س يف 
الإعفاء  يلغي  ق�سائي  ق���رار  على 
الذي كان يتمتع به طالب املدار�س 
ال��ي��ه��ودي��ة م���ن اخلدمة  ال��دي��ن��ي��ة 

الع�سكرية.
ومت تنظيم التظاهرة يف حي “مئة 
املعروف  ال���ق���د����س  يف  �سعارمي” 
القى  بينما  امل��ت�����س��ددي��ن،  ب��ال��ي��ه��ود 
خطابات  احل���اخ���ام���ات  م���ن  ع����دد 

باللغة اليدي�سية.
ورفع املتظاهرون لفتات كتب على 
احدها “نحن يهود ولذا لن نن�سم 

اىل اجلي�س ال�سهيوين«.

املتدينني،  جتنيد  م�ساألة  ا�سرائيل 
ديفيد  وزراء  رئي�س  اول  وعاملهم 
بن غوريون معاملة خا�سة، كونهم 
درا�سة  ل���س��ت��م��رار  �سامنني  ك��ان��وا 

تعاليم الديانة اليهودية.
اليهود الرثوذك�س حواىل  وي�سكل 
ا�سرائيل  يف  ال�����س��ك��ان  م��ن   10%
اليهودية  ال�����س��ري��ع��ة  وي��ط��ب��ق��ون 
ب�سكل مت�سدد يف حياتهم اليومية.

وت�������س���ر ت����وق����ع����ات ع������دة ان������ه مع 
ا�ستمرار تكاثر ال�سكان من اليهود 
ت��ع��ت��رب ن�سبة  ال��ذي��ن  امل��ت�����س��ددي��ن، 
تزايد  ن�سبة  م��ن  اك���رب  ت��زاي��ده��م 
العلمانيني، فاأنهم قد ي�سكلون ربع 
ال�����س��ك��ان يف اإ���س��رائ��ي��ل ب��ح��ل��ول عام 

.2050

وقررت املحكمة العليا، اعلى �سلطة 
الأ�سبوع  اإ���س��رائ��ي��ل،  يف  ق�����س��ائ��ي��ة 
كان  ال��ذي  الع��ف��اء  باإلغاء  املا�سي 
الدينية  املدار�س  طالب  به  يتمتع 

اليهودية من اخلدمة الع�سكرية.
وك������ان ال���ق���ان���ون ال������ذي اق�����ر عام 
2014 يتيح زيادة عدد املجندين 
يف �سفوف اليهود املتدينني الذين 
اعفاءات  م���ن  ي�����س��ت��ف��ي��دون  ك���ان���وا 
بحجة التفرغ للدرا�سة يف املدار�س 
على  مفرو�س  والتجنيد  الدينية. 
ال�سرائيليني اليهود عند بلوغهم 
الرجال  ي��خ��دم  ح��ي��ث  ع���ام���ا،   18
والن�ساء  ا���س��ه��ر  وث��م��ان��ي��ة  ل��ع��ام��ني 

لعامني.
واجهت   1948 يف  قيامها  ومنذ 
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اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية    

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 108432
با�س������م : �سي ا�س بي �سي هولدينغز كومباين ليمتد.

 ، زون  ديفيلومبينت  اندا�سرتيز  هاي-تيك   ، روود  هوانغهي   ،  226 منرب   : وعنوان����ه 
�سيجيازهونغ ، جمهورية ال�سني ال�سعبية.

وامل�سجلة حتت رقم : )108432(    بتاريخ : 2012/06/26  
انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلم��اية يف :   2018/03/02  اإيل 2028/03/02.
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�س عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:        

                                                
املودعة حتت رقم :177186                        بتاريخ : 2017/07/29 م

تاريخ اإيداع الأولوية: //  م
با�س��م: �سبي�سلتي ري�ستورانت�س ليمتد.

رود،  نيو لينك  اأوف  اي�ستيت،  اند�سرتيال  ب��ي/25 فرا  – فلور 14،  وعنوانه: موريا لندمارك 
اأندهري و�ست، مومباي – 053 400، ماهارا�سرتا، الهند.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
توفر الأطعمة وامل�سروبات؛ الإيواء املوؤقت؛ املطاعم.

الواق�عة بالفئة: 43
“INDIGRILL” "انديغريل" كتبت بحروف لتينية  الكلمة  العالمة: عبارة عن  و�سف 

فقط ب�سكل كبر باللون الأ�سود.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم :194992  بتاريخ : 2013/07/16 م
تاريخ اإيداع الأولوية:  / / م

با�س��م: هاميديي كايناك �سولري �سانايي توريزم يف تيكاريت اأنونيم �سركيتي.
وعنوانه: ميتهاتبا�سا ماه. �سيالنيك بي اإل يف منرب: 1 كيمربورغاز اييب ا�سطنبول، تركيا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
مياه معدنية،  مياه الينابيع،  ماء املائدة،  ماء ال�سودا.

الواق�عة بالفئة: 32
و�سف العالمة: عبارة عن الكلمة “esva” "اإي�سفا" كتبت بحروف لتينية فقط ب�سكل �سغر 
وبارز باللون الأ�سود و �سط خلفية اأ�سبه ب�سماء ر�سمة بالونني الأزرق الداكن و الفاتر و تتخللها 

ر�سمة �سحب باللون الأبي�س.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:           

                                             
املودعة حتت رقم :196377                        بتاريخ : 2013/08/15 م

تاريخ اإيداع الأولوية:2013/04/09م
با�س��م: ارنولد اند ري�سرت كاين تكنيك جي ام بي ات�س اند كو بيرتيب�س كيه جي.

وعنوانه: تركن�سرتا�سة 89 ، 80799 ميونخ ، اأملانيا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأجهزة حتكم عن بعد متعددة الوظائف للفيلم و اأجهزة ت�سجيل الفيديو؛  عد�سات �سيئية؛ عد�سات خا�سة 
باآلة ت�سوير الفيديو؛ عد�سات �سيئية خا�سة باآلت ت�سوير الفيديو؛ حمولت و جتهيزات خا�سة بالب�سائع 

املذكورة بقدر ادراجها بالفئة 9؛ حقائب نقل جمهزة للب�سائع املذكورة.
الواق�عة بالفئة: 09

و�سف العالمة: عبارة عن الكلمة  الالتينية “ULTRA PRIME” "اولرتا برامي" كتبت بحروف 
لتينية فقط و باللون الأ�سود و ب�سكل كبر.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:   

                                                                                                                  
املودعة حتت رقم :247017                        بتاريخ : 2016/01/18 م

تاريخ اإيداع الأولوية: // م
با�س��م: اري�سي تيك�ستيل �سانايي يف تيكاريت ليمتد �سركيتي.

وعنوانه: مول فيناري ماه. ادمي يافوز �سوك. منرب: 21 ماهموتبا�سا ا�سطنبول تركيا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�س مبا فيها الداخلية و اخلارجية ما عدى املالب�س الواقية. جوارب ق�سرة، او�سحة، �سالت، مناديل 
مزدانة بالر�سوم؛ اأو�سحة )كوفيات(، الأحزمة )مالب�س(. األب�سة قدم، اأحذية *، اأخفاف، �سنادل. األب�سة راأ�س، 

قبعات، قبعات لل�سم�س، بربهات )قبعات م�ستديرة م�سطحة(، قبعات )لبا�س للراأ�س(، قبعات �سيقة.
الواق�عة بالفئة: 25

و�سف العالمة: عبارة عن الحرف الالتينية "NBB" "ان بي بي" و الكلمة "Lingerie""لينجوري"  
الكلمة  ا�سفلها  كتبت  و  البي�س  باللون  وكبر  وا�سح  بي" ب�سكل  بي  "NBB" "ان  الح��رف  كتبة  بحيث 

الغامق.  الزرق  باللون  خلفية  على  الكل  و�سع  حني  يف  "Lingerie""لينجوري" . 
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:   

                                                     
املودعة حتت رقم :269124                        بتاريخ : 2017/03/02 م

تاريخ اإيداع الأولوية: م
با�س��م: ايبوهر ليكجوريز انترنا�سيونال ليمتد.

وعنوانه: 8/اإف، نيو اإينرجي بيلدينغ، نان�سان دي�سرتيكت، �سينزهني �سيتي غوانغدونغ بروفين�س، �سني.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�ساعات  علب  وال��ي��د؛  اجليب  و�ساعات  احلائط  ل�ساعات  اآلت  الدقيقة؛  الوقت  قيا�س  اأدوات  ي��د؛  �ساعات 
غر  نفي�سة  معادن  جم��وه��رات؛  �ساعات؛  �سال�سل  �ساعات؛  علب  �ساعات؛  �سوار  حائط؛  �ساعات  ل��الإه��داء؛ 

م�سغولة اأو ن�سف م�سغولة.  
الواق�عة بالفئة: 14

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة "EBOHR" "ايبوهر" كتبت بحروف لتينية باللون الأ�سود 
ب�سكل كبر.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:    

                                                    
املودعة حتت رقم :269139                        بتاريخ : 2017/03/02 م

تاريخ اإيداع الأولوية: م
با�س��م: بومارانغ بي�سرتو اآند بار بي تي اإي. ليمتد.

وعنوانه: 60 روبرت�سون كواي، #01-15 ذي كواي�سايد، �سنغافورة 238252.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الوجبات اخلفيفة؛ خدمات احلانات  وامل�سروبات؛ مطاعم؛ مطاعم تقدمي  الغذائية  املواد  لتوفر  خدمات 
ال�سغرة؛ مطاعم اخلدمة الذاتية؛ خدمات احلفالت؛ مقاهي وخدمات املقاهي؛ اإعداد الطعام وامل�سروبات؛ 
تقدمي الطعام؛ خدمات الوجبات ال�سريعة؛ اخلدمات ال�ست�سارية فيما يتعلق باإعداد الطعام وامل�سروبات؛ 
خدمات  وامل�سروبات؛  الغذائية  املواد  بتوفر  يتعلق  فيما  والإ�ستعالمية  والت�ساورية  ال�ست�سارية  اخلدمات 

طهي الطعام الواردة يف الفئة 43.
الواق�عة بالفئة: 43

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة "Boomarang" "بومارانغ" كتبت بحروف لتينية ب�سكل 
مميز باللون الأ�سود بينما كتب احلرف "B" "بي" ب�سكل كبر و كتبت باقي الأحرف ب�سكل �سغر ما عدا 
اللون و  و رمادية  �سكل ر�سمة مميزة لقطعة خ�سبية مثنية  "A" "اإيه" ال��ذي كتب على  الأو�سط  احل��رف 
اأي�سا ر�سمة مميزة حليوان  و  الأ�سود  حتتوي على ر�سوم خمططة و متنوعة باللون الأبي�س و الرمادي و 

الكنغر باللون الرمادي و الأ�سود و الأبي�س.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:         

                                               
املودعة حتت رقم :269355                        بتاريخ : 2017/03/07 م

تاريخ اإيداع الأولوية: م
با�س��م: دابل �ستار غروب كو. ليمتد. 

بروفين�س،  �ساندونغ  �سيتي،  كينغداو  دي�سرتيكت،  ه��وان��غ��داو  رود،  وان  ليانغ  ي��و  اوف   من��رب.1  وع��ن��وان��ه: 
ال�سني.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
1. اإطارات داخلية لالإطارات املنفوخة بالهواء

2. اإطارات لعجالت املركبات 3. اإطارات تنفخ بالهواء )اإطارات( 4. مدا�سات لإعادة تلبي�س الإطارات )اإطارات( 
5. اإطارات م�سغوطة 6. اإطارات م�سمتة لعجالت املركبات 7. اإطارات عجالت املركبات )اإطارات( 8. اإطارات 

ال�سيارات 
الواق�عة بالفئة: 12

ب�سكل  فقط  لتينية  بحروف  "AOSEN" "اآو�سني" كتبت  الكلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 
كبر باللون الأ�سود.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:      

                                                  
املودعة حتت رقم :196378                        بتاريخ : 2013/08/15 م

تاريخ اإيداع الأولوية:2013/04/09م
با�س��م: ارنولد اند ري�سرت كاين تكنيك جي ام بي ات�س اند كو بيرتيب�س كيه جي.

وعنوانه: تركن�سرتا�سة 89 ، 80799 ميونخ ، اأملانيا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأجهزة حتكم عن بعد متعددة الوظائف للفيلم و اأجهزة ت�سجيل الفيديو؛  عد�سات �سيئية؛ عد�سات خا�سة 
باآلة ت�سوير الفيديو؛ عد�سات �سيئية خا�سة باآلت ت�سوير الفيديو؛ حمولت و جتهيزات خا�سة بالب�سائع 

املذكورة بقدر ادراجها بالفئة 9؛ حقائب نقل جمهزة للب�سائع املذكورة.
الواق�عة بالفئة: 09

باللون  و  فقط  لتينية  بحروف  “Alura” "الورا" كتبت  الالتينية  الكلمة  عن  عبارة  العالمة:  و�سف 
ب�سكل  الكلمة  اح��رف  باقي  كتبت  حني  يف  كبر  ب�سكل   ،"A" منها؛  الالتيني  الأول  احل��رف  الأ�سود.كتب 

�سغر.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:     

                                                   
املودعة حتت رقم :196379                        بتاريخ : 2013/08/15 م

تاريخ اإيداع الأولوية:2013/04/03م
با�س��م: ارنولد اند ري�سرت كاين تكنيك جي ام بي ات�س اند كو بيرتيب�س كيه جي.

وعنوانه: تركن�سرتا�سة 89 ، 80799 ميونخ ، اأملانيا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأجهزة حتكم عن بعد متعددة الوظائف للفيلم و اأجهزة ت�سجيل الفيديو؛  عد�سات �سيئية؛ عد�سات خا�سة 
باآلة ت�سوير الفيديو؛ عد�سات �سيئية خا�سة باآلت ت�سوير الفيديو؛ حمولت و جتهيزات خا�سة بالب�سائع 

املذكورة بقدر ادراجها بالفئة 9؛ حقائب نقل جمهزة للب�سائع املذكورة.
الواق�عة بالفئة: 09

و�سف العالمة: عبارة عن الكلمات الالتينية “ARRI Master Anamorphic” " اري ما�سرت 
"ARRI" "اري"  العالمة  من  الأوىل  الالتينية  الكلمة  كتبت  الأ���س��ود.  باللون  كتبت  انامورفيك" التي 
"Master" "ما�سرت" و  ب�سكل كبر يف حني كتب كل من احلرفني الأول��ني من الكلميتني الالتينيتني 
"Anamorphic" "انامورفيك" اي احلرفني الالتينني "M" و "A" ب�سكل كبر على خالف باقي 

اأحرف الكلمتني التي كتبت ب�سكل �سغر.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:      

                                                  
املودعة حتت رقم :210221                        بتاريخ : 2014/04/21 م

تاريخ اإيداع الأولوية: م
با�س��م: اإك�سرتمي ديفن�س �سكيوريتي .اأنك.

العذراء  ت��اون، تورتول، جزر  وعنوانه: مكتب 6، مل م��ول، ويكام�س كاي 1،  ����س.ب.3085، رود 
الربيطانية.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الزجاج اخلا�س  �سفافة ملونة حلماية  و رقائق  املعماري   الزجاج  �سفافة ملونة حلماية  رقائق 

بنوافذ ال�سيارات.
الواق�عة بالفئة: 17

احلرفان  ك��ت��ب  كوول"  "اإك�س    "XCool" الالتينية  الكلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��الم��ة:  و���س��ف 
الالتينيان "XC"  ب�سكل كبر فى حني كتبت باقي احلروف ب�سكل �سغر باللون الأ�سود.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:    

                                                    
املودعة حتت رقم :269356                        بتاريخ : 2017/03/07 م

تاريخ اإيداع الأولوية: م
با�س��م: دابل �ستار غروب كو. ليمتد. 

بروفين�س،  �ساندونغ  �سيتي،  كينغداو  دي�سرتيكت،  ه��وان��غ��داو  رود،  وان  ليانغ  ي��و  اوف   من��رب.1  وع��ن��وان��ه: 
ال�سني.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
1. اإطارات داخلية لالإطارات املنفوخة بالهواء 2. اإطارات لعجالت املركبات 3. اإطارات تنفخ بالهواء )اإطارات( 

4. مدا�سات لإعادة تلبي�س الإطارات )اإطارات( 5. اإطارات م�سغوطة 6. اإطارات م�سمتة لعجالت املركبات
7. اإطارات عجالت املركبات )اإطارات(  8. اإطارات ال�سيارات

الواق�عة بالفئة: 12
بحروف  كتبت  "كرو�سليدر"   "CROSSLEADER" الكلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة  العالمة:  و�سف 
لتينية ب�سكل كبر ومائل و مميز باللون الأ�سود ما عدا احلرفان "C" و "L"  "�سي" و "اإل" اللذان كتبا 

بلون رمادي مميز.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:           

                                             
املودعة حتت رقم :269357                        بتاريخ : 2017/03/07 م

تاريخ اإيداع الأولوية: م
با�س��م: دابل �ستار غروب كو. ليمتد. 

بروفين�س،  �ساندونغ  �سيتي،  كينغداو  دي�سرتيكت،  ه��وان��غ��داو  رود،  وان  ليانغ  ي��و  اوف   من��رب.1  وع��ن��وان��ه: 
ال�سني.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
1. اإطارات داخلية لالإطارات املنفوخة بالهواء 2. اإطارات لعجالت املركبات 3. اإطارات تنفخ بالهواء )اإطارات( 

4. مدا�سات لإعادة تلبي�س الإطارات )اإطارات( 5. اإطارات م�سغوطة 6. اإطارات م�سمتة لعجالت املركبات
7. اإطارات عجالت املركبات )اإطارات( 8. اإطارات ال�سيارات

الواق�عة بالفئة: 12
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة "DOUBLESTAR" "دابل�ستار" كتبت بحروف لتينية 
"A" "اإيه" الذي كتب على �سكل ر�سمة لنجمة  ب�سكل كبر ومائل و مميز باللون الأ�سود ما عدا احلرف 

باللون الرمادي الفاحت و مير من خاللها خط اأبي�س مائل.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:      

                                                  
املودعة حتت رقم :269540                        بتاريخ : 2017/03/09 م

تاريخ اإيداع الأولوية: م
با�س��م: كوريانا كوزميتيك�س كو.، ليمتد. 

وعنوانه: 6، �سامغوك 2-غيل، �سيونغغيو-اإيوب، �سيوبوك-غو، �سيونان-�سي، �سونغ�سيونغنام-دو،  جمهورية 
كوريا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اأقنعة  اإزالة املكياج؛ عطور؛ طالء �سفاة؛ رذاذ لل�سعر؛  م�ستح�سرات مكياج؛ م�ساحيق مكياج؛ م�ستح�سرات 

جتميلية؛ كرميات مغدية )جتميلية(؛ كرميات الأ�سا�س؛ م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة.
الواق�عة بالفئة: 03

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة "LAVIDA" "لفيدا" كتبت بحروف لتينية فقط ب�سكل 
كبر باللون الأ�سود.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:     

املودعة حتت رقم :269541                        بتاريخ : 2017/03/09 م
تاريخ اإيداع الأولوية: م

با�س��م: كوريانا كوزميتيك�س كو.، ليمتد. 
وعنوانه: 6، �سامغوك 2-غيل، �سيونغغيو-اإيوب، �سيوبوك-غو، �سيونان-�سي، �سونغ�سيونغنام-دو،  

جمهورية كوريا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

رذاذ  �سفاة؛  ط��الء  عطور؛  املكياج؛  اإزال��ة  م�ستح�سرات  مكياج؛  م�ساحيق  مكياج؛  م�ستح�سرات 
جتميل  م�ستح�سرات  الأ�سا�س؛  كرميات  )جتميلية(؛  مغدية  كرميات  جتميلية؛  اأقنعة  لل�سعر؛ 

للعناية بالب�سرة.
الواق�عة بالفئة: 03

�سيكاند�س"  "TEN SECONDS" "تني  الكلمات  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 
كتبت بحروف لتينية فقط ب�سكل كبر باللون الأ�سود.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:         

                                               
املودعة حتت رقم :269878                        بتاريخ : 2017/03/16 م

تاريخ اإيداع الأولوية: 2017/01/08م
با�س��م: فري�ت�زهانچي اأيه چي. 

وعنوانه: روتزب�ي�رج�سرتا�س 19، �سي اأت�س- 6362 �ستان�ستاد، �سوي�سرا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

مواد عزل، وب�سكل مف�سل مواد للعزل من احلرارة، ال�سوت، املاء والرطوبة، تكون املواد البال�ستيكية عبارة عن منتجات �سبه 
نهائية ب�سكل مف�سل يف �سورة اأغ�سية رقيقة، ق�سبان، رقاقات وكتل؛ اأنابيب مرنة؛ مواد رغوية ملنع الت�سرب؛ مواد للحقن 
ملنع الت�سرب يف �سناعة البناء، ب�سكل مف�سل ملنع الت�سرب من ال�سقوق، الو�سالت اأو ربط املباين، ب�سكل مف�سل قنوات احلقن، 
حلقات حقن، وحدات اإيقاف طرفية ملحفزات ال�سقوق لتكوين ال�سقوق ومنع الت�سرب منها، عنا�سر اإغالق ذات قنوات حقن، 
عنا�سر و�سالت متدد ملنع الت�سرب من الو�سالت املتحركة، مواد احلقن ملنع الت�سرب من الأعماق املتغلغلة املتعددة، ب�سكل 
مف�سل ملنع الت�سرب من حزم الأنابيب والقنوات؛ املنتجات قابلة لالحتاد مع املاء للماء، ب�سكل مف�سل يف �سورة قنوات قابلة 
لالحتاد مع املاء للماء، �سرائط قابلة لالحتاد مع املاء للماء، عجائن قابلة لالحتاد مع املاء للماء، براغي وح�سايا للربط 
قابلة لالحتاد مع املاء للماء؛ جميع املنتجات ال�سابق ذكرها ملنع الت�سرب يف �سناعة البناء، ب�سكل مف�سل منع الت�سرب من 
الو�سالت، ال�سقوق اأو ربط املباين اأو الردم؛ ق�سبان املاء ملنع الت�سرب يف �سناعة البناء، ب�سكل مف�سل يف �سورة �سرائط لدنة 

مرنة تتلدن باحلرارة؛ اأجزاء اأ�سا�سية من ال�سلع املذكورة اأعاله املت�سمنة يف الفئة 17.
الواق�عة بالفئة: 17

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة " rascor " "را�سكور" كتبت بحروف لتينية �سغرة باللون الأ�سود.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:        

                                                
املودعة حتت رقم :269879                        بتاريخ : 2017/03/16 م

تاريخ اإيداع الأولوية: 2017/01/08م
با�س��م: فري�ت�زهانچي اأيه چي. 

وعنوانه: روتزب�ي�رج�سرتا�س 19، �سي اأت�س- 6362 �ستان�ستاد، �سوي�سرا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املواد  للماء؛  املنفذة  غر  اخلر�سانة  مف�سل  ب�سكل  اخلر�سانة،  امل��ع��دن؛  غر  من  البناء،  م��واد 
الأ�سمنتية، املواد الأ�سمنتية التي بحجم ميكرو.

الواق�عة بالفئة: 19
لتينية  بحروف  كتبت  " "را�سكور"   rascor " الكلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 

�سغرة باللون الأ�سود.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم :269880                        بتاريخ : 2017/03/16 م
تاريخ اإيداع الأولوية: 2016/12/13

با�س��م: �سونغوون اإندا�سرتيال كو.، ليمتد.
وعنوانه: 83، جانغ�ساينغبو-رو، نام-غو، اأول�سان، جمهورية كوريا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
مواد م�سادة لالك�سدة؛ مثبتات �سوء اأميني حمتوي؛ ممت�سات الأ�سعة الفوق البنف�سجية؛ خلطات كيميائية 
اثناء  التدهور  من  البوليمرات  حلماية  و  البال�ستيكية  امل��واد  لتثبيت  للبال�ستيك  كاإ�سافات  لالإ�ستخدام 

املعاجلة او ب�سبب الإ�سعاع الفوق البنف�سجي ال�ساخن اأو البارد.
الواق�عة بالفئة: 01

 IT‘S ALL ABOUT THE" ال��الت��ي��ن��ي��ة  ال��ك��ل��م��ات  ع���ن  ع���ب���ارة  ال���ع���الم���ة  ال���ع���الم���ة:  و����س���ف 
الأ�سود. باللون  كبر  ب�سكل  كيمي�سرتي" كتبت  ذي  اأباوت  اأول  CHEMISTRY" "اإت‘�س 

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:               

                                         
املودعة حتت رقم :269883                        بتاريخ : 2017/03/16 م

تاريخ اإيداع الأولوية: 2017/01/08م
با�س��م: فري�ت�زهانچي اأيه چي. 

وعنوانه: روتزب�ي�رج�سرتا�س 19، �سي اأت�س- 6362 �ستان�ستاد، �سوي�سرا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

مواد حقن ) مركبات كيميائية( ؛ راتنجات حقن؛ مواد بال�ستيكية يف �سورة مواد رغوية للحقن؛ راتنجات 
اإيبوك�سي؛ راتنجات  اأكريليكية ؛ راتنجات بويل يوريثان؛ راتنجات  �سناعية وراتنجات تخليقية ؛ راتنجات 
�سيليكات؛ بنتونايت؛ مواد ل�سقة للتجميع؛ جميع ال�سلع املذكورة اأعاله املت�سمنة يف الفئة 1 وملنع الت�سرب 

يف �سناعة البناء، ب�سكل مف�سل منع الت�سرب من ال�سقوق اأو الو�سالت اأو ربط املباين للردم. 
 الواق�عة بالفئة: 01

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة " rascor " "را�سكور" كتبت بحروف لتينية �سغرة باللون 
الأ�سود.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 271136                     بتاريخ : 2017/04/09 م
تاريخ اإيداع الأولوية: // م

با�س��م: الفا لبيع املعدات و الأجهزة الطبية.
وعنوانه: �س. ب 81680، العني، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اإ�ستراد و بيع املعدات و الأجهزة الطبية بالتجزئة.

الواق�عة بالفئة: 35
منطوقها  التي   ALPHA MEDICAL الكلمات  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 

العربي األفا ميديكل كتبت بحروف لتينية ب�سكل كبر باللون الأ�سود.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124
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عربي ودويل
�لكويت تخف�ص �لتمثيل �لدبلوما�سي مع كوريا 

•• الكويت-اأ ف ب:

ال�سمالية لديها مهلة  منحت الكويت �سفر كوريا 
م�ستوى  خف�س  ق��ررت  بعدما  البالد  مل��غ��ادرة  �سهر 
ال�سماح  ووقف  البلدين  بني  الدبلوما�سي  التمثيل 
افاد  م��ا  بح�سب  �سماليني،  ك��وري��ني  عمال  ب��دخ��ول 

ام�س دبلوما�سي كويتي رفيع امل�ستوى.
الكويت  بر�س  فران�س  لوكالة  الدبلوما�سي  وق��ال 
لديها مهلة  املعتمد  ال�سمالية  كوريا  �سفر  منحت 
�سهر ملغادرة البالد، بعد اأن طلبت من حكومة كوريا 
الدبلوما�سي  التمثيل  م�ستوى  تخفي�س  ال�سمالية 

التمثيل  اإن  واو���س��ح  ب��الأع��م��ال.  قائم  م�ستوى  اإىل 
الدبلوما�سي لكوريا ال�سمالية يف الكويت �سيقت�سر 
ع��ل��ى رئ��ي�����س ال��ب��ع��ث��ة ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ب��درج��ة قائم 

بالأعمال اإىل جانب ثالثة دبلوما�سيني.
وذكر الدبلوما�سي ان الكويت �ستوقف منح تاأ�سرات 
والتعامالت  ال�����س��م��ال��ي��ة،  ك��وري��ا  ل��رع��اي��ا  ال���دخ���ول 
نحو  ال��ط��ران  ورح���الت  اجلانبني،  ب��ني  التجارية 
الأمن  جمل�س  لقرارات  تنفيذا  وذل��ك  يانغ،  بيونغ 

اخلا�سة مبقاطعة كوريا ال�سمالية.
ال��ك��وري��ة ال�سمالية  اأف����راد اجل��ال��ي��ة  وت��اب��ع ان ع��دد 
من  غ��ال��ب��ي��ت��ه��م  و2500   2000 ب���ني  ي������رتاوح 

ب��ال��دخ��ول جم����ددا اإىل  ل��ه��م  ال��ع��م��ال، ول���ن ن�سمح 
التنفيذ  قيد  م�ساريع  ع��دة  انتهاء  مبجرد  الكويت 
يرتبطون بها وقد يتطلب انهاوؤها عاما اأو عامني.

اأي��ام من  الكويت ه��ذا بعد نحو ع�سرة  ق��رار  وياتي 
ال�سيخ �سباح الحمد  لقاء امر الدولة اخلليجية 
اجل��اب��ر ال�����س��ب��اح م��ع ال��رئ��ي�����س الأم���رك���ي دونالد 

ترامب يف البيت البي�س. 
ويف 11 �سبتمرب، �سوت جمل�س المن الدويل على 
فر�س عقوبات جديدة على كوريا ال�سمالية بعدما 
اجرت بيونغ يانغ جتربة نووية �ساد�سة. لكن رغم 

العقوبات، اطلقت كوريا ال�سمالية

جماعات �إغاثة حتذر من وفيات �لروهينجا يف بنجالد�ص 
•• كوك�س بازار-رويرتز:

واملاأوى  وامل��اء  الغذاء  من  املتاحة  الكميات  كفاية  عدم  ب�سبب  حتفهم  يلقوا  قد  الروهينجا  من  لجئني  اإن  ام�س  اإغاثة  وكالة  قالت 
لالأعداد الكبرة منهم التي هربت اإىل بنجالد�س من العنف يف ميامنار. وفر ما يقارب من 410 اآلف من اأقلية الروهينجا امل�سلمة 
من ولية راخني غرب ميامنار لبنجالد�س هربا من هجوم ع�سكري عليهم و�سفته الأمم املتحدة باأنه مثال وا�سح للتطهر العرقي. 
وقال مارك بر�س مدير وكالة اأنقذوا الأطفال لالإغاثة ببنجالد�س يف بيان ي�سل العديد من النا�س جوعى ومرهقني بال غذاء ول 
ماء. اأنا قلق لأن الطلب بالأخ�س على الغذاء واملاء واملاأوى واملتطلبات ال�سحية الأ�سا�سية ل يلبى ب�سبب الأعداد الكبرة من املعوزين. 

اإن مل تتوافر لالأ�سر احتياجاتها الأ�سا�سية ف�سي�سوء الو�سع الذي يعانون منه وقد يلقى البع�س حتفهم.
يعتربون  حيث  البوذية  الأغلبية  ذات  ميامنار  يف  ال�سطهاد  من  الهاربني  الروهينجا  من  تدفقات  عقود  منذ  بنجالد�س  وتواجه 
اأن تنفجر الأزمة  األف لجئ من الروهينجا قبل  الروهينجا مهاجرين غر �سرعيني. وكانت بنجالد�س بالفعل موطنا لأربعمائة 
اأ�سفر عن �سقوط نحو  الروهينجا مراكز لل�سرطة وقاعدة للجي�س مما  اآب عندما هاجم متمردون من  اأغ�سط�س   25 الأخ��رة يف 

ع�سرة قتلى.

م���ن خم��ت��ل��ف اأ����س���ق���اع الأر�������س . 
ت�ساوؤلت  ُت��ط��رح  امل���رة،  ه��ذه  لكن 
�سيوليها  ال���ت���ي  الأه���م���ي���ة  ح����ول 
الرئي�س  خلطاب  الدبلوما�سيون 

الأمركي يف الأمم املتحدة.

وحتّدث يومها عن العداء لأمركا 
فتح  واق����رتح  ال��ع��امل،  يف  املنت�سر 
اأي�سا  وحت����ّدث  ج��دي��دة.  �سفحة 
اأ�س�سها  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة  الأمم  ع��ن 
روزفلت جاءوا  مثل  ون�ساء  رجال 

اق��������رتح ت���خ���ف���ي�������س امل���ي���زان���ي���ات 
ن�سبته  ت��ق��ارب  مب��ا  الدبلوما�سية 
يرتدد  مل  اأي�����س��ا  وه���و   .%  30
قبل  امل���ت���ح���دة  الأمم  و����س���ف  يف 
فيه  يجتمع  “ناد  باأنها  ع��ام  نحو 
النا�س ويرثثرون ومي�سون وقتا 

لطيفا«.
مل ت�سنح حتى الآن فر�س كثرة 
اأم���ام ت��رام��ب، وه��و حديث العهد 

وترة الكوارث املناخية ت�ستد.
على  �سيتعنّي  ذل��ك،  لكل  واإ�سافة 
وج��ه��ة نظره  ي��ب��نّي  اأن  ال��رئ��ي�����س 
النتخابي  �سعاره  انعكا�س  ح��ول 
ال�سيا�سة  ع��ل��ى  اأول”  “اأمركا 

اخلارجية لبلده.
فهذا الرئي�س اخلام�س والأربعون 
كثر  يبدي  ل  املتحدة  للوليات 
اه��ت��م��ام ب�����وزارة اخل��ارج��ي��ة، وهو 

••وا�صنطن-اأ ف ب:

ي�ستعد الرئي�س الأمركي دونالد 
ت��رام��ب لإل��ق��اء كلمة ه��ي الأوىل 
لالأمم  العامة  اجلمعية  اأم���ام  ل��ه 
مراقبون  ي�����راه  م���ا  يف  امل���ت���ح���دة، 
عباراته  اختيار  يف  ك��ب��را  حت��دي��ا 
اأمام قادة عامل غارق يف النزاعات 

وال�سطرابات واحل�سا�سيات.
دخول  على  اأ���س��ه��ر  ثمانية  فبعد 
ت���رام���ب ل��ل��ب��ي��ت الأب���ي�������س، يلقي 
ال��ث��الث��اء خ��ط��اب��ا يف م��ق��ر الأمم 
فيه  ي��ت��ن��اول  اأن  ينبغي  امل��ت��ح��دة، 
العامل  يف  ال�����س��اخ��ن��ة  ال��ق�����س��اي��ا 
بورما  اإىل  ال�سمالية  ك��وري��ا  م��ن 
ملوقع  ت�سّوره  عار�سا  وفنزويال، 
ال�ساحة  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 

العاملية.
عمل  ال�������ذي  رودز  ب����ن  وي����ق����ول 
الأمركي  ل��ل��رئ��ي�����س  م�����س��ت�����س��ارا 
ل  خ���ط���اب  “اإنه  اأوب����ام����ا  ب������اراك 

مثيل له، وفر�سة فريدة للرئي�س 
ليخاطب العامل كله«.

يف  �ساهم  ال���ذي  رودز  ب��ن  وي�سدد 
الثمانية  اأوب��ام��ا  خ��ط��اب��ات  كتابة 
اأهمية كّل  يف الأمم املتحدة، على 
�سغرة  جملة  “اأي  ق��ائ��ال  كلمة 
اإىل  اأن ت�سر  من اخلطاب ميكن 
توّجه جديد فتكون لها اأ�سداء يف 
الأو�ساط الدبلوما�سية على مدى 

اأ�سهر«.
ويف ظ���ل م���ا ي��ع��ي�����س��ه ال���ع���امل من 
ان��ق�����س��ام��ات وح������روب وت���وت���رات، 
الأمم  يف  ت��رام��ب  مهمة  �ستكون 

املتحدة �سديدة احل�سا�سية.
فهو �سيكون حتت املجهر يف حديثه 
عن رو�سيا املُّتهمة باأنها تدّخلت يف 
مل�سلحته،  الأمركية  النتخابات 
التي  امل��ن��اخ  ق�سايا  ح��ول  واأي�����س��ا 
فيها  ت�سكيكا  الآن  ح��ت��ى  اأب�����دى 
و�سحب بالده من اتفاقية باري�س 
ملكافحة الحتبا�س احلراري، فيما 

فرانكلني روزفلت الرئي�س الثاين 
والثالثني للوليات املتحدة، كان 
له ف�سل كبر على تاأ�سي�س الأمم 

املتحدة.
ال�����راب�����ع  يف  روزف�������ل�������ت  وق������������ّدم 
العام  من  اأكتوبر  من  والع�سرين 
1945، اأي قبل اأن يولد ترامب 
له  ك��ان��ت  اأ���س��ه��ر، خ��ط��اب��ا  بب�سعة 
اأ����س���داء ك��ب��رة، حت����ّدث ف��ي��ه عن 
اأهمية الدبلوما�سية ودعا لإعطاء 
الأمم املتحدة قوة جديدة واأدوارا 

جديدة.
هذه  ت����ط����ّور  “اإن  اأي�������س���ا  وق������ال 
عن  الوحيد  البديل  ه��و  املنظمة 
ت��ع��د اليوم  احل����رب، واحل����رب مل 

خيارا عقالنيا«.
باراك  اع��ت��ل��ى   ،2009 ال��ع��ام  يف 
العامة  اجلمعية  من�سة  اأوب���ام���ا 
ل���الأمم امل��ت��ح��دة، م��ق��ّدم��ا خطابا 
مع  القطيعة  �سطوره  ب��ني  اأع��ل��ن 

�سيا�سات جورج بو�س.

يف ال�سيا�سة بعدما عمل طويال يف 
اجلمال،  ملكات  م�سابقات  تنظيم 

لإلقاء خطب ذي وزن.
وك��ان اخل��ط��اب ال��ذي األ��ق��اه لدى 
تن�سيبه رئي�سا، مفاجئا من حيث 
الأ���س��ل��وب احل��اد وال��ن��ربة العالية 
وفقط  اأول  اأم�����رك�����ا  وه���ت���اف���ه 

اأمركا.
الكونغر�س  اأم������ام  خطاب����ه  اأم��ا   
فق��������د  باأ�س������ابي�ع  ذل��ك  بع��������د 
بنربته  ال���ع���ك�������س  ع���ل���ى  ف��اج��������������اأ 

املعتدلة.
اجلو  ي��دف��ع��ه  اأن  امل��ف��رت���س  م���ن 
اإىل  امل���ت���ح���دة  الأمم  يف  اجل��������اّد 
الل����ت����زام ب���ت���الوة ال��ن�����س ال���ذي 
�سيمّر اأمامه على �سا�سة... اإل يف 

حال وقوع مفاجاأة.
ترامب  اإىل  الإن����ظ����ار  و���س��ت��ت��ج��ه 
�سيذكر  ك��ان  اإن  م��ا  ل�سماع  اأي�سا 
اأيا من اأ�سالفه يف البيت الأبي�س، 
اأن  اأحدهم، علما  وهو قّلما يذكر 

•• عوا�صم-وكاالت:

اإىل  ب��امل��ف��اج��ئ��ة  ل��ي�����س��ت  يف خ���ط���وة 
اإقليم  ب����رمل����ان  �����س����ّوت  ك���ب���ر،  ح����د 
الأول  اأم���������س  ال����ع����راق  ك���رد����س���ت���ان 
اجل��م��ع��ة، ب���الإج���م���اع ع��ل��ى اإج�����راء 
احلايل،  �سبتمرب   25 يف  ا�ستفتاء 
ح�����ول ا����س���ت���ق���الل الإق����ل����ي����م ال����ذي 
بذلك  م��ث��راً  ذات����ي،  بحكم  يتمتع 
التي  ال��ع��راق��ي��ة  احل��ك��وم��ة  حفيظة 
بوقفه،  وطالبت  بال�ستفتاء  ن��ددت 

واعتربته منافياً للد�ستور.
ال�ستفتاء  اإىل  ال��دع��وة  اأث���ارت  كما 
ورف�ساً  م���ت�������س���اع���دة،  م���ع���ار����س���ة 
الأمريكية  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  م��ن 
ج����وار،  ودول  اأوروب����ي����ة  وع���وا����س���م 
اللتان  واإي����������ران،  ت���رك���ي���ا  اأب�����رزه�����ا 
ع������دوى  ت�������س���ي���ب  اأن  ت���خ�������س���ي���ان 
الكرديتني  الأقليتني  ال�ستقالل، 

يف بلديهما. 
كرد�ستان  برملان  رئي�س  نائب  وك��ان 
اإمينكي،  اإب��راه��ي��م  جعفر  ال���ع���راق، 
ال����ذي ت���راأ����س اجل��ل�����س��ة، اأع���ل���ن اأن 
ال�ستفتاء �سيجري يف وقته املحدد، 
النواب  من  بالإجماع  ت�سويت  بعد 
غياب  و���س��ط  احل��ا���س��ري��ن،  ال�65 

نواب املعار�سة.
وعلى اإثره، اأ�سدر الرئي�س العراقي 
عن  فيه  اأعلن  بياناً  مع�سوم،  ف��وؤاد 
اإطالق مبادرة للحوار بني الزعماء 
حلول  اإىل  ل��ل��ت��و���س��ل  ال�����س��ي��ا���س��ي��ني 
ت��ك��ف��ل جتاوز  م��ل��م��و���س��ة وع���اج���ل���ة، 
الأزمة التي اأحدثها ا�ستفتاء اإقليم 

كرد�ستان.
تواجه  ال��ب��ي��ان:  يف  مع�سوم  وق���ال 
بتفاقم  تنذر  �سيا�سية  اأزم��ة  العراق 
ال�سيا�سية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ي�������س���ع  ق����د 
وامل�����س��ل��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا اأم���ام 
اأخطار وتهديدات ج�سيمة ل ت�سمح 
تركها  الد�ستورية  م�سوؤوليتنا  لنا 
ي�ستدعي  م���ا  وه����و  ال����غ����ارب،  ع��ل��ى 
املعنية  الأط�����راف  دع��وت��ن��ا جل��م��ي��ع 
ال�سلطتني  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة  ول���س��ي��م��ا 

قيادي كردي: �ال�ستفتاء 
يف توقيته وال �سحة لتاأجيله

•• بغداد-وكاالت:

اأفاد م�سدر كردي ام�س الأحد باأن ال�ستفتاء على ا�ستقالل اإقليم كرد�ستان 
العراق �سيجري يف توقيته واأن كل الأحاديث املتداولة ب�ساأن تاأجيله حم�س 

اإ�ساعات.
كمال،  زي���رك  ال��ك��رد���س��ت��اين  ال�سيوعي  احل���زب  يف  ال��ق��ي��ادي  الع�سو  وق���ال 
اخلام�س  اأي  امل��ق��رر  م��وع��ده  يف  �سيجري  كرد�ستان  يف  ال��ع��ام  ال�ستفتاء  اإن 

والع�سرين من هذا ال�سهر وبدون تاأجيل.
اأن الأحاديث املتداولة يف الأو�ساط احلزبية والإعالمية يف بغداد  واأ�ساف 
�سعب كرد�ستان،  نف�سية �سد  الغر�س منها �سن حرب  اإ�ساعات  هي حم�س 
م�سراً اإىل اأن كرد�ستان ت�سهد حما�ساً �سعبياً منقطع النظر وال�ستعدادات 

جتري على قدم و�ساق والنا�س بانتظار حلول اليوم املوعود.
ويعد احلزب ال�سيوعي الكرد�ستاين من الأحزاب العريقة واملوؤثرة يف اإقليم 
كرد�ستان ولهم مقعد واحد يف الربملان ف�ساًل عن ع�سو يف اللجنة العليا 

لال�ستفتاء. 
ومن املقرر اأن يعقد املجل�س الأعلى ل�ستفتاء اإقليم كرد�ستان اليوم الإثنني 

اجتماعاً للرد على مقرتح دويل كحل بديل لإجراء ال�ستفتاء.
من جانبه، اأعرب عمار احلكيم زعيم تيار احلكمة الوطني عن الأمل يف اأن 
اأزمة ال�ستفتاء يف  72 املقبلة عن مفاجاأة لدرء خماطر  تف�سي ال�ساعات 

اإقليم كرد�ستان.
وقال احلكيم، يف جمل�س ديوان بغداد اأمام الع�سرات من النخب الإعالمية 
“خيارنا ايقاف ال�ستفتاء والعودة  اإن  نظم م�ساء اأم�س الول ون�سر ام�س، 
للحوار وناأمل اأن يوؤدي احلراك ال�سيا�سي لالثنني و�سبعني �ساعة القادمة 

اإىل مفاجاآت تدراأ اخلطر عن اجلميع«.
اأن يكون جدياً وعميقاً و�ساماًل  “احلوار ل منا�س عنه �سرط  اأن  واأ�ساف 
�سمن �سقف الد�ستور والقبول بالد�ستور دون انتقائية لأنه كتب كي يلحظ 

م�سالح اجلميع«. 

وزير� �خلارجية �الأمريكي 
و�لرو�سي يبحثان �لو�سع يف �سوريا 

•• مو�صكو-رويرتز:

اإن وزير اخلارجية الأمريكي  قالت وزارة اخلارجية الرو�سية ام�س الأحد 
اأم�س  لف��روف  �سرجي  الرو�سي  بنظره  هاتفيا  ات�سل  تيلر�سون  ريك�س 

ال�سبت لبحث الو�سع يف �سوريا وتطورات احلرب على الإرهاب هناك.
اأن قال ف�سيل مدعوم من الوليات املتحدة يف �سوريا  وجاء الت�سال بعد 
اإنه تعر�س لهجوم ال�سبت من مقاتالت رو�سية وقوات حكومية �سورية يف 

دير الزور.
ومل تتطرق اخلارجية الرو�سية يف بيانها عن الت�سال الهاتفي بني لفروف 
وتيلر�سون اإىل ما اإذا كان الوزيران قد بحثا تلك املزاعم وكيفية رد مو�سكو. 
اآ�ستانة  ال�سالم الأخ��رة يف  ق��رارات حمادثات  ال��وزي��ران تطبيق  كما بحث 

ب�ساأن �سوريا وحمادثات جنيف املرتقبة.

على  وال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة 
اإقليم كرد�ستان وال�سلطة  م�ستويي 
الت�سدي  ل������زوم  اإىل  الحت�����ادي�����ة 
ال������ف������وري مل���ع���اجل���ت���ه���ا، ك����اأول����وي����ة 
ق�����س��وى، م��ه��م��ا اق��ت�����س��ى ذل���ك من 
ت�سب  اأن  ع��ل��ى  ا�ستثنائية،  ج��ه��ود 
حللول  بنجاح  ال��و���س��ول  �سمان  يف 
���س��ل��م��ي��ة دمي���ق���راط���ي���ة ت���ق���وم على 
وت��ف��ه��م طموحات  ال�����س��راك��ة  م��ب��داأ 
املواطنني  وك��اف��ة  ك��رد���س��ت��ان  اأب��ن��اء 

الآخرين.

تدخل ع�سكري
وم���ن ج��ان��ب��ه، ل���ّوح رئ��ي�����س ال����وزراء 
بالتدخل  العبادي،  حيدر  العراقي 
كرد�ستان،  اإق��ل��ي��م  ���س��د  ال��ع�����س��ك��ري 
القوة  اأرب���ي���ل  ا���س��ت��خ��دم��ت  يف ح���ال 
اأدى  اأو  ال���س��ت��ف��ت��اء،  نتائج  لفر�س 

ال�ستفتاء اإىل الفو�سى.
وجدد العبادي موقفه من م�ساعي 
ا���س��ت��ق��الل ك��رد���س��ت��ان، م��ع��ت��رباً اأن 
قرار  ال���س��ت��ق��الل  ا�ستفتاء  تنظيم 
غ��ر د���س��ت��وري، واأّك���د اأن ب��غ��داد لن 

تعرتف بنتائجه.

املوجودة فيها واأقفلوا الطرق، مما 
اخلا�سة  الوحدات  تدخل  ا�ستدعى 
لقوى الأمن، وفر�س منع التجول 
ا�سطر  فيما  ال�سوارع،  من  ع��دد  يف 
املحافظة  ق�سم  ورئ��ي�����س  امل��ح��اف��ظ 

اإىل الهروب من املحافظة.
وح�سب �سهود عيان، فاإن عدداً من 
املتظاهرين رفعوا �سعارات وحملوا 
باإ�سراك كرد�ستان  يافطات تطالب 
اإيران يف ال�ستفتاء، الذي �سيجري 

يف كرد�ستان العراق.
حيال  العراقيون  الأك���راد  وينق�سم 
ال����س���ت���ف���ت���اء، رغ����م الإج����م����اع على 
اإذ يعترب البع�س  مبداأ ال�ستقالل، 
الرئي�س  ح����دده  ال����ذي  امل���وع���د  اأن 
م�سعود بارزاين غر منا�سب، و�سط 
يعي�سها  التي  القت�سادية  الأزم��ات 
الإقليم، فيما يرى اآخرون اأن القرار 
يجب اأن ي�سدر من الربملان املعلقة 

اأعماله منذ اأكرث من �سنتني.
العراق  كرد�ستان  اإقليم  اأن  ويذكر 
اإيران  وحت��ده  ال��ب��الد،  �سمايل  يقع 
ال�سمال،  ال�����س��رق وت��رك��ي��ا م��ن  م��ن 
مناطق  وبقية  الغرب  اإىل  و�سوريا 
عا�سمته  اجل����ن����وب،  اإىل  ال����ع����راق 
اأربيل،  حم��اف��ظ��ة  ه���ي  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
ويعود اإن�ساء اإقليم كرد�ستان العراق 
اإىل معاهدة احلكم الذاتي يف مار�س 
املعار�سة  ب��ني  ات��ف��اق  اإث��ر   ،1970
بعد  العراقية  واحلكومة  الكردية 

�سنوات من القتال العنيف.

اأن التوترات بني  اأوروبية  وعوا�سم 
ب����غ����داد واأرب�����ي�����ل رمب�����ا ت�������وؤدي اإىل 
للق�ساء  ال��رام��ي��ة  اجل��ه��ود  ت�ستيت 

على تنظيم داع�س.
ال�سلطات  الأبي�س،  البيت  وطالب 
عن  بالتخلي  ك��رد���س��ت��ان  اإق��ل��ي��م  يف 
مبا�سر  ح��وار  يف  والدخول  امل�سروع 
اإج���راء هذا  اأن  ب��غ��داد، معترباً  م��ع 
ال�ستفتاء �سيكون خطوة ا�ستفزازية 

ومزعزعة لال�ستقرار.
واأ���س��اف��ت ال��رئ��ا���س��ة الأم��ري��ك��ي��ة اأن 
اجلهود  �سيقو�س  ال�ستفتاء  اإجراء 
الرامية للق�ساء على تنظيم داع�س، 
ال��رام��ي��ة لإر�ساء  اجل��ه��ود  وك��ذل��ك 
من  امل��ح��ررة  املناطق  يف  ال�ستقرار 
التنظيم الإرهابي، وقالت يف بيان: 
اإىل  الكردي  الإقليم  حكومة  ندعو 
والبدء  ال���س��ت��ف��ت��اء  ع���ن  ال��ت��خ��ل��ي 
بغداد،  مع  ومتوا�سل  جدي  بحوار 
وه���و ح���وار ل��ط��امل��ا ك��ان��ت الوليات 
امل��ت��ح��دة م�����س��ت��ع��دة ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف 

ت�سهيل ح�سوله، ودعمه.
وزارة  اأع���ل���ن���ت  ال���������س����اأن،  ذات  ويف 
اخل����ارج����ي����ة ال���ربي���ط���ان���ي���ة، ع���دم 

ال���ع���ب���ادي م����ع نظره  ات���ف���ق  ك���م���ا 
ال���رتك���ي ب���ن ع��ل��ي ي����ل����درمي، على 
كرد�ستان  اإقليم  لدفع  �سوياً  العمل 
املزمع  ال���س��ت��ف��ت��اء  ع���ن  ل��ل��رتاج��ع 
اإج�������راوؤه، ف��ي��م��ا اع��ت��رب ي��ل��درمي اأن 

قرار ال�ستفتاء خطوة خاطئة.
اأن  الرتكي  ال��وزارء  رئي�س  واأ�ساف 
اإقليم  ال�ستفتاء على النف�سال يف 
ك���رد����س���ت���ان ���س��م��ايل ال����ع����راق، يعد 
ق�سية اأمن قومي بالن�سبة لرتكيا، 
م����ه����دداً ب������اأن ب������الده ���س��ت��ت��خ��ذ اأي 

خطوات �سرورية مطلوبة ب�ساأنه.
الرئي�س الرتكي رجب طيب  وك��ان 
اأردوغان، اأعلن اجلمعة، عن تقدمي 
الأمن  جمل�س  اجتماع  عقد  موعد 
ا�ستفتاء  لبحث  ال��رتك��ي  ال��ق��وم��ي 
يف  اإج���راوؤه  املزمع  كرد�ستان  اإقليم 
ال�25 من �سبتمرب احلايل، متعهداً 
الجتماع،  بعد  نهائي  ق��رار  باتخاذ 
باأنه  ال�ستفتاء  ق���رار  اع��ت��رب  فيما 

قلة خربة �سيا�سية.

دعوة للحوار
ويف �سياق مت�سل، اعتربت وا�سنطن 

كرد�ستان،  ل���س��ت��ف��ت��اء  ت���اأي���ي���ده���ا 
ا�ستقرار  ت��اأث��ره على  م��ن  حم��ذرة 
ال�����س��رق الأو����س���ط، ف��ي��م��ا اقرتحت 
م�سروطة  غ��ر  حم���ادث���ات  اإج�����راء 

بني بغداد واأربيل.

تهديد اإيراين
اإيران، التي تخ�سى من التمرد  اأما 
اأرا�سيها،  يف  الإي��������راين  ال����ك����ردي 
اإذا ما  ومطالبته با�ستقالل م�سابه 
جنح اإقليم كرد�ستان العراق، زعمت 
يف  النف�سالية  التحركات  تلك  اأن 
املنطقة، ت�سب يف م�سالح الوليات 
امل��ت��ح��دة واإ���س��رائ��ي��ل، م�����س��ددة على 

معار�ستها لال�ستفتاء. 
وق������ال ك���ب���ر م�����س��ت�����س��اري ال���ث���ورة 
وليتي،  اأك�����رب  ع��ل��ي  الإ����س���الم���ي���ة 
نحو  حت��رك  اأي  تعار�س  اإي���ران  اإن 

ا�ستقالل جزء من العراق.
وكانت اإيران تعهدت �سابقاً، لرئي�س 
بارزاين،  م�سعود  كرد�ستان،  اإقليم 
بدعم جتديد وليته رئي�ساً لالإقليم 
4 �سنوات اأخرى، مقابل تنازله عن 
ملا ذكرت  ا�ستفتاء ال�ستقالل، وفقاً 

وكالة الغد بر�س العراقية اأم�س. 
قا�سم  اجل���������رنال  اأن  واأ������س�����اف�����ت 
بارزاين  �سليماين الذي اجتمع مع 
واقرتح عليه التنازل عن ال�ستفتاء، 
ح��م��ل ك���ذل���ك ر����س���ال���ة ت��ه��دي��د من 
مفادها  الإي��راين،  الثوري  احلر�س 
اأن الإقليم قد ي�سبح اأ�سر احلروب 
ب���دًل م��ن الزده����ار وال��ت��ط��ور لعدة 

�سنني مقبلة.

اأكراد اإيران
و�����س����ري����ع����اً م�����ا حت����ول����ت امل����خ����اوف 
�سعبي كردي،  اإىل حراك  الإيرانية 
كرد�ستان  حمافظة  �سهدت  اأن  بعد 
تظاهرات  ال�سبت،  اأم�س  الإيرانية، 
ا�ستفتاء  ب���اإج���راء  ط��ال��ب��ت  ع��ن��ي��ف��ة 
وهاجم  اإي���������ران،  لأك��������راد  مم���اث���ل 
املحافظة،  م��دي��ري��ة  امل��ت��ظ��اه��رون 
احلكومية  ال�������س���ي���ارات  وح����رق����وا 

تر�مب �أمام حتدي �إلقاء خطاب يف �الأمم �ملتحدة 

العبادي يلوح بالتدخل الع�سكري يف حال ا�ستخدمت اأربيل القوة 

تهديد ورف�ص ال�ستفتاء كرد�ستان �لعر�ق.. وخماوف �إقليمية

�عتقال م�ستبها به ثان يف �عتد�ء لندن 
•• لندن-اأ ف ب:

اأعلنت ال�سرطة الربيطانية اأم�س توقيف م�ستبه به ثان على 
�سلة بتفجر مرتو لندن، مع تو�سعها يف التحقيق بالعتداء 

الذي تبناه تنظيم داع�س الإرهابي.
واأو�سحت ال�سرطة يف بيان ان امل�ستبه به البالغ من العمر 21 
اأوق��ف ليل ال�سبت يف هان�سلو  عاما، وال��ذي مل تك�سف هويته، 
وكانت  غ.  ت   23،50 ال�����س��اع��ة  ق��راب��ة  ل��ن��دن  غ���رب  ب�ساحية 
ال�سرطة اوقفت يف وقت �سابق �سابا يبلغ من العمر 18 عاما يف 
حمطة املغادرة يف مرفاأ دوفر لال�ستباه ب�سلوعه يف العتداء 
بوا�سطة قنبلة الذي وقع يف حمطة “بار�سونز غرين” للمرتو 

يف لندن، والذي ادى اىل ا�سابة 30 �سخ�سا.
واعترب املحققون هذا العتقال بالغ الهمية. واأعلنت ال�سرطة 

انها توا�سل البحث عن م�ستبه بهم حمتملني يف العتداء.
نيل  الربيطانية  الره���اب  مكافحة  �سرطة  يف  امل�سوؤول  وق��ال 

با�سو خالل موؤمتر �سحايف ناأخذ بعني العتبار احتمال تورط 
اكرث من �سخ�س واحد يف العتداء. 

واأ�ساف اأولويتنا  هي التعرف اإىل اإي م�ستبه به اآخر حمتمل 
ور�سد موقعه.

والعتداء هو اخلام�س الذي ت�سهده اململكة املتحدة يف الأ�سهر 
ال�ستة الأخرة، يف �سل�سلة بلغت ح�سيلتها 35 قتيال.

جرت  ال��ت��ي  الوىل  ال��ت��وق��ي��ف  عملية  اأن  ال�����س��رط��ة  واع��ت��ربت 
نقاط  احدى  �سرق(،  ال�ساحلية )جنوب  دوفر  بلدة  ال�سبت يف 
تقدما  ت�سكل  واوروب��ا،  املتحدة  اململكة  بني  الأ�سا�سية  الو�سل 

كبرا يف م�سار التحقيق.
واغلقت حمطة مغادرة العبارات يف مرفاأ دوفر خالل عملية 
املوقوف احلب�س  واودع  الغرا�س،  التوقيف و�سودر عدد من 

الحتياطي يف لندن.
كما نفذت ال�سرطة عملية دهم لحد املنازل يف �سانبوري غرب 

لندن.

مالكي  ان  قولهم  �سكان  عن  بريطانية  اع��الم  و�سائل  ونقلت 
بالتبني وهما يف �سن متقدمة. وذك��رت و�سائل  وال��دان  املنزل 

العالم الربيطانية ان املعتقل كان يقيم لدى عائلة.
اململكة  ا�سهر يف  �ستة  وقد وقع العتداء وهو اخلام�س خالل 
املتحدة يف قطار �ساعة الذروة مبحطة بار�سونز غرين الواقعة 
بوا�سطة عبوة متفجرة  لندن،  املي�سور جلنوب غرب  يف احلي 

يدوية ال�سنع.
ومت رفع م�ستوى التهديد الإرهابي يف بريطانيا اىل حرج اي 
يف حده الأق�سى، ما يعني ان عملية اخرى قد تكون و�سيكة. 
كما مت ن�سر جنود حلماية مواقع رئي�سية لتخفيف العبء عن 

ال�سرطة من اجل ا�ستكمال التحقيقات.
وامل����رة الخ����رة ال��ت��ي اأع��ل��ن��ت ف��ي��ه��ا ال�����س��ل��ط��ات رف���ع م�ستوى 
العتداء  اأع��ق��اب  يف  املا�سي  مايو  يف  كانت  ح��رج  اإىل  التهديد 
تنظيم  تبناه  مان�س�سرت  يف  مو�سيقيا  حفال  ا�ستهدف  ال���ذي 

داع�س اأي�سا.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:     

                                                   
املودعة حتت رقم :270080                        بتاريخ : 2017/03/21 م

تاريخ اإيداع الأولوية: //  م
با�س��م: �سينزهني برفكت لوف داميند كو.، ليمتد.

وعنوانه: اإي�ست بلوك، 3/اإف، منرب.1 بيلدينغ، تيلو�س اإند�سرتي اإيريا، �سويبيي 2 اند رود، كويزهو �سرتيت، 
لوهو دي�سرتيكت، �سينزهني، ال�سني.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اأعمال فنية من معدن نفي�س؛   اأو ن�سف م�سغولة؛  �سناديق للمجوهرات؛  حلي؛   معادن نفي�سة، م�سغولة 

قالدات )جموهرات(؛  اأحجار كرمية؛  اأقراط؛  اأ�ساور )جموهرات(؛  حلقات )جموهرات(؛ �ساعات اليد.
الواق�عة بالفئة: 14

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة ALLOVE األويف كتبت بحروف لتينية كبرة باللون الأ�سود. 
.V وتوجد جنمة �سغرة فوق احلرف

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

                                                        
املودعة حتت رقم :270081                        بتاريخ : 2017/03/21 م

تاريخ اإيداع الأولوية: //  م
با�س��م: �سينزهني برفكت لوف داميند كو.، ليمتد.

وعنوانه: اإي�ست بلوك، 3/اإف، منرب.1 بيلدينغ، تيلو�س اإند�سرتي اإيريا، �سويبيي 2 اند رود، كويزهو �سرتيت، 
لوهو دي�سرتيكت، �سينزهني، ال�سني.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
التجارية  الأعمال  اإدارة  بالتجزئة؛  البيع  لأغرا�س  الت�سالت  و�سائل  عرب  ال�سلع  عر�س  واإع��الن؛  دعاية 
ال�ستراد  وك��الت خدمات  الغر؛   املبيعات ل�سالح  الغر؛ ترويج  لل�سلع واخلدمات ل�سالح  تراخي�س  ملنح 
والت�سدير؛ توفر �سوق النرتنت مل�سرتي وبائعي ال�سلع واخلدمات؛ البيع باملزاد العلني؛ تعيني املوظفني؛ 

جتميع املعلومات يف قواعد بيانات احلا�سوب؛ املحا�سبة.
 الواق�عة بالفئة: 35

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة ALLOVE األويف كتبت بحروف لتينية كبرة باللون الأ�سود. 
.V وتوجد جنمة �سغرة فوق احلرف

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:              

                                          
املودعة حتت رقم :270137                        بتاريخ : 2017/03/22 م

تاريخ اإيداع الأولوية: //  م
با�س��م: �سبي�سياليتي ري�ستورانت�س ليمتد.

رود،  لينك  نيو  اأوف  اي�ستيت،  اإند�سرتيال  ف��را  ب��ي/25  فلور،  اإيت�س  –  14ت��ي  وعنوانه: موريا لن��دم��ارك 
اأندهري وي�ست، مومباي – 053 400، ماهارا�سرتا، الهند.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات توفر الأطعمة وامل�سروبات، الإيواء املوؤقت.

 الواق�عة بالفئة: 43
لتينية  بحروف  كتبت  -مينالند-   -MAINLAND- الكلمة  من  العالمة  تتكون  العالمة:  و�سف 
ب�سكل كبر و مميز باللون الأبي�س، و حتتها توجد الكلمة -CHINA- -ت�ساينا- كتبت بحروف لتينية 
-ت�سات‘�س-   -Chat‘s– الكلمة  -اإم-   -M- يوجد فوق احلرف و  الأبي�س.  باللون  و مميز  ب�سكل كبر 
كتبت بحروف لتينية ب�سكل مميز باللون الأ�سفر بينما كتب احلرف -C- -�سي- ب�سكل كبر و كتبت باقي 
احلروف ب�سكل �سغر، و يوجد حتت هذه الكلمة �سطر مقو�س ميتد من احلرف -h- -اإيت�س- اإىل احلرف 
-s- -اإ�س- باللون الأ�سفر. و يوجد على ميني هذه الكلمات ر�سمة مميزة على �سكل تنني يفتح فمه على كرة 

�سغرة باللون الأحمر الداكن و كل هذه الأ�سياء توجد داخل م�ستطيل باللون الأحمر.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

                                                       
املودعة حتت رقم :270459                        بتاريخ : 2017/03/28 م

تاريخ اإيداع الأولوية: //  م
با�س��م: �سوي�سلوغ ايه دجي.

وعنوانه: ويبرييويغ 3، �سي ات�س-5033 بيو�س�س، �سوي�سرا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

رفوف عالية من املعدن؛ وحدات الأرفف.
الواق�عة بالفئة: 20

العربي  منطوقها   POWERSTORE الكلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��الم��ة  ال��ع��الم��ة:  و���س��ف 
باور�ستور كتبت بحروف لتينية ب�سكل كبر باللون الأ�سود.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:        

                                               
املودعة حتت رقم : 270689                        بتاريخ : 2017/04/02 م

تاريخ اإيداع الأولوية: م
با�س��م: اأنهوي ديلي هاو�سهولد غال�س كو.، ليمتد.

وعنوانه: مينتايزي اإندا�سرتيال بارك، فينغيانغ، اأنهوي، ال�سني.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأوعية لالإ�ستعمال املنزيل اأو للمطبخ؛ اأكواب؛ اأواين زجاجية؛ اأواين فخارية؛ بلور )اأواين زجاجية(؛ كوؤو�س 
)اأطباق(؛  �سحون  �ساي؛  اأطقم  باملينا؛  مطلي  زج��اج  لالأطعمة؛  حرارياً  معزولة  اأوعية  مزهريات؛  �سرب؛ 

اأوعية؛ زجاج �سلب.
الواق�عة بالفئة: 21

و�سف العالمة: تتكون العالمة من الكلمات GREEN APPLE كتبت بحروف لتينية فقط ب�سكل 
كبر باللون الأ�سود بينما كتب احلرف G دجي بخط مميز. و يوجد و�سط هاتني الكلمتني ر�سمة مميزة 

على �سكل قارب باللون الأ�سود و �سراعه باللون الرمادي.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
 بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:   

                                                                                                          
املودعة حتت رقم : 271131                     بتاريخ : 2017/04/08 م

تاريخ اإيداع الأولوية:2017/01/11 م
با�س��م: ريني�سان�س 1849 اإ�س ايه.

وعنوانه: 2-4 اأفينيو ماري-تري�سي، 2132 لوك�سمبورغ، لوك�سمبورغ.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

جلد و جلد ُمقلَّد؛ ِعّلب من جلد اأو من  لوح جلد مقوى؛ اأغلفة من اجللد اأو اجللد املُقلَّد حلمل الوثائق؛ 
جلود حيوانات؛ �سناديق وحقائب ال�سفر؛ �سناديق وحقائب واأطقم ال�سفر؛ حقائب مالب�س لل�سفر؛ مظالت 
و�سم�سيات و ِع�سى للم�سي؛ �سياط و معدات ال�سروج؛ حمافظ جيب؛ حقائب النقود؛ حافظات البطاقات؛ 
حافظات للمفاتيح؛ حقائب اليد وحقائب ظهر وحقائب ذات عجالت؛ حقائب املت�سلقني و حقائب املخيمات 
وحقائب ال�سفر وحقائب ال�ساطئ وحقائب مدر�سية؛ حقائب �سغرة مل�ستح�سرات التجميل )غر جمهزة(؛ 
حقائب �سبكية اأو حقائب للت�سوق؛ حقائب اأو حقائب �سغرة )مظاريف، جرابات( م�سنوعة من اجللد حلمل 

الوثائق.
الواق�عة بالفئة: 18

Réjane  التي منطوقها العربي هو ريجاين. كتبت باللون  و�سف العالمة: تتكون العالمة من الكلمة 
الأ�سود بحروف لتينية �سغرة ماعدا احلرف الأول الذي كتب ب�سكل كبر.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:     

                                                   
املودعة حتت رقم :270138                        بتاريخ : 2017/03/22 م

تاريخ اإيداع الأولوية: //  م
با�س��م: �سبي�سياليتي ري�ستورانت�س ليمتد.

رود،  لينك  نيو  اأوف  اي�ستيت،  اإند�سرتيال  ف��را  ب��ي/25  فلور،  اإيت�س  –  14ت��ي  وعنوانه: موريا لن��دم��ارك 
اأندهري وي�ست، مومباي – 053 400، ماهارا�سرتا، الهند.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات توفر الأطعمة وامل�سروبات، الإيواء املوؤقت.

الواق�عة بالفئة: 43
و�سف العالمة: تتكون العالمة من الكلمات -KITCHEN ASIA- -اإيجا كيت�سني- كتبت بحروف 
لتينية ب�سكل كبر باللون الأبي�س و يوجد حتتها الكلمة -by- -باي- كتبت بحروف لتينية ب�سكل �سغر 
-مينالند   -MAINLAND CHINA– الكلمات  الكلمة  ه��ذه  حت��ت  توجد  و  الأب��ي�����س،  باللون 
ت�ساينا- كتبت بحروف لتينية ب�سكل كبر و حجم �سغر و مميز باللون الأحمر. و يوجد على �سمال هذه 
الكلمات ر�سمة مميزة على �سكل م�ستطيل عمودي باللون الأحمر الداكن و كتب بداخله احلرفان الالتينيان 
الأ�سياء داخ��ل ر�سمة  الأ���س��ود. و توجد جميع ه��ذه  باللون  -اإي��ه- -ك��اي- ب�سكل عمودي و مميز   -a- -k-

مل�ستطيل باللون الأ�سود.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:     

                                                   
املودعة حتت رقم :270270                        بتاريخ : 2017/03/25 م

تاريخ اإيداع الأولوية: //  م
با�س��م: ريني�سان�س 1849 اإ�س ايه.

وعنوانه: 4-2 اأفينيو ماري-تري�سي، ال-2132 لوك�سمبورغ، لوك�سمبورغ.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�سرية واأدوات الوزن والقيا�س والإ�سارة واملراقبة )الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم ، اأجهزة واأدوات 
اأو  اإر�سال  اأو  اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل  اأو تنظيم  اأو تكثيف  اأو حتويل  اأو فتح  لو�سل 
اأقرا�س فيديوية  اأقرا�س مدجمة،  اأقرا�س ت�سجيل،  اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية،  ن�سخ ال�سوت 
رقمية وغرها من و�سائط الت�سجيل الرقمية؛ اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�سجيل النقد، 
اآلت حا�سبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ اأجهزة اإطفاء احلرائق؛  نظارات؛  

عد�سات للنظارات؛  نظارات �سم�سية؛  اأغطية للنظارات.  
الواق�عة بالفئة: 09

بحروف  كتبت  موينات  العربي  منطوقها   MOYNAT الكلمة  من  العالمة  تتكون  العالمة:  و�سف 
لتينية فقط ب�سكل كبر و باللون الأ�سود.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:     

                                                   
املودعة حتت رقم :270457                        بتاريخ : 2017/03/28 م

تاريخ اإيداع الأولوية: //  م
با�س��م: �سوي�سلوغ ايه دجي.

وعنوانه: ويبرييويغ 3، �سي ات�س-5033 بيو�س�س، �سوي�سرا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

م��ع��دات ال��ن��ق��ل و ال��ت��ح��ري��ك،  ت��رك��ي��ب��ات ن��اق��ل��ة و ���س��ي��ور ال��ن��اق��الت، اأج���ه���زة رف���ع و ح��م��ل، م�����س��اع��د ودروج 
متحركة)�سالمل كهربية(؛ اآلت و معدات الآلت ملعاجلة املواد و الت�سنيع؛ عربات املناولة، مركبات من�سات 

النقل، ناقالت جانبية و مت�سل�سة و ناقالت املعدات.
الواق�عة بالفئة: 07

كتبت  باور�ستور  العربي  منطوقها   POWERSTORE الكلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 
بحروف لتينية ب�سكل كبر باللون الأ�سود.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 271244                     بتاريخ : 2017/04/10 م
تاريخ اإيداع الأولوية: // م

با�س��م: الفا لبيع املعدات و الأجهزة الطبية.
وعنوانه: �س. ب 81680، العني، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اإ�ستراد و بيع املعدات و الأجهزة الطبية بالتجزئة.

الواق�عة بالفئة: 35
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة ALPHA منطوقا العربي األفا كتبت ب�سكل كبر 
توجد  و  الأزرق،  باللون  ح��واف  و  الأ�سفر  باللون  دورق  �سكل  على  ر�سمة  داخ��ل  الأزرق  باللون 

العالمة ككل داخل اإطار بلون اأزرق فاحت.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 271326                     بتاريخ : 2017/04/11 م
تاريخ اإيداع الأولوية: // م

با�س��م: كينغداو ويفلو فالفي كو.، ليمتد.
وعنوانه: 45 ك�سينغهي اآر دي.، لنكون تاون، جيمو، كينغداو، ال�سني.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
النحدار؛  موؤ�سرات  قيا�س؛  اأجهزة  ك�سف؛  اأجهزة  ع��دادات؛  الكهربية؛  التنظيم  اأجهزة  الكهربية؛  املفاتيح 
اأج��ه��زة وق��اي��ة لال�ستخدام  اإط��ف��اء احل��ري��ق؛ طفايات احل��ري��ق؛  اأج��ه��زة  ان���ذار؛  اأج��ه��زة  م��وؤ���س��رات ال�سغط؛ 

ال�سخ�سي �سد احلوادث؛ م�سابيح نقالة لالإ�سارة.
الواق�عة بالفئة: 09

بحروف  كتبت  ويفلو  العربي  منطوقها  ال��ذي   WEFLO الكلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 
لتينية فقط ب�سكل كبر مميز ومائل باللون الأ�سود.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 271327                     بتاريخ : 2017/04/11 م
تاريخ اإيداع الأولوية: // م

با�س��م: كينغداو ويفلو فالفي كو.، ليمتد.
وعنوانه: 45 ك�سينغهي اآر دي.، لنكون تاون، جيمو، كينغداو، ال�سني.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بالبخار؛  التدفئة  برتكيبات  اخلا�سة  الهوائية  ال�سمامات  اخل��زان��ات؛  يف  املن�سوب  يف  للتحكم  �سمامات 
�سغط  �سهاريج  ن��اف��ورات؛  رئي�سية؛  �سنابر  الت�سخني(؛  تركيبات  من  )اأج��زاء  للحرارة  منظمة  �سمامات 

للماء؛ تركيبات اآلية للري؛ تركيبات مكيفات الهواء؛ م�سابيح.
الواق�عة بالفئة: 11

بحروف  كتبت  ويفلو  العربي  منطوقها  ال��ذي   WEFLO الكلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 
لتينية فقط ب�سكل كبر مميز ومائل باللون الأ�سود.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:       

                                                                                                         
املودعة حتت رقم : 271739                  بتاريخ : 2017/04/18 م

تاريخ اإيداع الأولوية: // م
با�س��م: اإيه كي �سي )بي يف تي.( ليمتد.

وعنوانه: بران- اأر اإف اإل �سنرت، غا – 1/105، ميدل بادا، دهاكا – 1212، بنغالد�س.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

زيت اخلردل؛ خل املانغو؛ خليط اخلل املكون من اخل�سر والفواكه؛  خل الزيتون.
الواق�عة بالفئة: 29

بحروف  كتبت  موغال"   "  "MUGHAL" الكلمة  م��ن  العالمة  تتكون  ال��ع��الم��ة:  و�سف 
لتينية كبرة باللون الأ�سود.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:              

                                                                                                  
املودعة حتت رقم : 271740                  بتاريخ : 2017/04/18 م

تاريخ اإيداع الأولوية: // م
با�س��م: اإيه كي �سي )بي يف تي.( ليمتد.

وعنوانه: بران- اأر اإف اإل �سنرت، غا – 1/105، ميدل بادا، دهاكا – 1212، بنغالد�س.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الفلفل  الكزبرة؛  بودرة  الكاري؛  م�سحوق  الكمون؛  م�سحوق  كركم؛  م�سحوق  ال�سطة؛  م�سحوق 
املجفف ؛ ورق الغار املجفف ؛ رمل عطري؛ الأرز املنتفخ؛ �سعرية.

الواق�عة بالفئة: 30
بحروف  كتبت  موغال"   "  "MUGHAL" الكلمة  م��ن  العالمة  تتكون  ال��ع��الم��ة:  و�سف 

لتينية كبرة باللون الأ�سود.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

                                                                                                 
املودعة حتت رقم : 271747                 بتاريخ : 2017/04/18 م

تاريخ اإيداع الأولوية: // م
با�س��م: دي�سكان�ساري �سليب لب، اإ�س.اإل.

وعنوانه: �سي/ ني�ستاري�س 6، باجو ايه، 26008 لوغرونو )ل ريوجا(، ا�سبانيا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأثاث و  مراتب و  مراتب ذات زنربك و و�سائد واأجزاء و  جتهيزات واأك�س�سوارات وقطع الغيار ملا �سبق ذكره 
والواردة يف هذه الفئة.

الواق�عة بالفئة: 20
كتبت بحروف  دج��ي،  اإن  العربي هو  التي منطوقها    NG احل��روف  العالمة من  تتكون  العالمة:  و�سف 
الر�سمة  ذراعيه وعلى ميني  ف��اردا  واق��ف  ر�سمة لرجل  الرمادي وعلى ميينها توجد  باللون  لتينية كبرة 
توجد الكلمة matt  التي منطوقها العربي هو مات، كتبت بحروف �سغرة باللون الأزرق.  ويف الأ�سفل 
وب�سكل  ال��ل��رم��ادي  باللون  كتبت  التي   The Next Generation mattress الكلمات   توجد 

مميز.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:       

                                                 
املودعة حتت رقم :269998                        بتاريخ : 2017/03/19 م

تاريخ اإيداع الأولوية: //  م
با�س��م: �ساونينغ غروب �ساوغوان نانك�سيونغ زهوجي بايرب مانيفاكتورينغ كو.، ليمتد .

وعنوانه: منرب. 38، ك�سيونغنان روود، نانك�سيونغ �سيتي، �ساوغوان، غوانغدونغ، ال�سني.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ورق الطباعة، مبا فيه الورق امل�سقول ورق الأوف�سيت، ورق ال�سحف، ورق الكتب، ورق موؤمن �سد التزوير، 
ورق النق�س و ورق مطبعي؛  قواعد لأواين املائدة من الورق حلمايتها؛  ورق املراحي�س؛  مناديل من الورق؛  
واقيات ورقية تو�سع حتت الأباريق اأو الكوؤو�س؛  منا�سف ورقية؛  مفار�س املائدة امل�سنوعة من الورق؛ قواعد 

ورقية لأواين املائدة؛ خرق ورقية؛ منا�سف للوجه من الورق.  
الواق�عة بالفئة: 16

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن احلرفني الالتينيني "E" "اإي" و "C" "�سي" كتبا ب�سكل كبر باللون 
الأبي�س مع وجود �سريط متموج داخل احلرف "C" "�سي" و حتتهما كتب احلرفان الالتينيان "R" "اأر" و 
"U" "يو" ب�سكل كبر باللون الأبي�س، و كتبت هاته احلروف الالتينية داخل مربع اأ�سود، و حتته الكلمات 
باللون  �سي" كتبت  بني  نينغ  ال�سينية "              " "SHAO NENG BEN SE" "�ساو 

الأ�سود.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم :210222                        بتاريخ : 2014/04/21 م
تاريخ اإيداع الأولوية: 2014/02/05 م

با�س��م: فركوان بال�ستيك�س.
وعنوانه: رو دو �ساتو دي بيل اير 44470 كاركيفو ، فرن�سا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اإزالة ع�سر املاء؛ جهاز تاأيني ملعاجلة  اأدوات  اأجهزة لالأغرا�س ال�سحية؛ �سبكات توزيع املياه؛  اأجهزة و�سبكات توزيع املياه؛ 
املاء؛ �سبكات احلمامات ومثبتات الأنابيب؛ �سبكات اإزالة مياه ال�سرف ال�سحي؛ �سخانات ماء التخزين؛ غاليات ت�سخني؛ 
البحر؛  املقب�س؛ مراحي�س  اأحادية  امليه؛ خالطات  دورات  )تركيبات �سحية(؛  مباول  باملاء(؛  الت�سخني )اخلا�سة  �سبكات 
وحدات تغوط للمرحا�س ذات ر�سا�س للغ�سل باملاء؛ خالطات اأحادية املقب�س موجلة؛ خالطات اأحادية املقب�س مثبتة على 
احلائط؛ خالطات اأحادية املقب�س مكبو�سة من ال�سلب؛ حجرات مياه تت�سمن د�س؛ دورات مياه للدمج يف مباين متنقلة 
؛ دورات مياه تت�سمن اأحوا�س؛ دورة مياه ذات وظائف غ�سل و/اأو تعقيم؛ منا�سف املرحا�س؛ غطاء لدورة مياه )W. C.(؛ 
اأغطية مقاعد )اأجزاء من جتهيزات �سحية(؛ اأنظمة فتح للقالبات و/اأو اأغطية املقعد، اأي و�سالت مف�سلية للقالبات و/

اأو اأغطية املقعد؛ قواعد للمراحي�س؛ مقاعد املرحا�س؛ اأغطية مقاعد املرحا�س؛ خزانات مياه تعمل بال�سغط؛ خزانات 
عنا�سر  )�سمامات(؛  اخلزانات  يف  ال�سائل  مب�ستوى  للتحكم  اآليات  اخل��زان��ات؛  يف  بامل�ستوى  للتحكم  �سمامات  املرحا�س؛ 
باملاء؛  دف��ق  جهاز  باملاء؛  الإم���داد  خزانات  من  الهواء  مل�سارف  مر�سحة  عنا�سر  باملاء؛  الإم���داد  خزانات  لفوائ�س  مر�سحة 
لت�سغيل  ت�ستخدم  اأزرار �سغط  املياه؛  ل��دورة  اآلية  الدفق؛  اآليات خزانات  املياه؛  ب��دورات  للدفق  املرحا�س؛ خزانات  خزانات 
احلوائط  يف  مدجمة  دواع��م  الدفق؛  خزانات  لت�سغيل  ت�ستخدم  احلمراء  حتت  بالأ�سعة  كا�سف  ذات  اأزرار  الدفق؛  خزانات 
للدفق  رافعات  املياه؛  دورة  بالأ�سعة حتت احلمراء؛ كرات خلزان  بالك�سف  الفردية مثبتة على احلائط تعمل  للمراحي�س 
)اأجزاء من دورات املياه(؛ رافعات ت�سغيل لأحوا�س حجرات املاء؛ دواعم مدجمة يف احلوائط للمراحي�س الفردية مثبتة 
املياه لأغرا�س  على احلائط؛ دواعم مدجمة يف احلوائط خلزانات الدفق؛ �سمام تعومي حلجرة ماء؛ غطاء ملقعد دورة 
تعمل  اأزرار  املياه؛  ل��دورة  �سد  اآلية  ال�ستخدام؛  قبل  ي�ستبدل  ال��ذي  الآيل  ال�سحي  الغطاء  ذات  املرحا�س  مقاعد  �سحية؛ 
بال�سغط لآلية لدورة املياه؛ موزعات مطهرة لدورات املياه؛ حمامات؛ اأغطية اأحوا�س ال�ستحمام؛ جتهيزات احلمام؛ نافثات 
املخلفات للحمامات؛  حو�س ال�ستحمام؛ ميزاب للحو�س؛ بطانات احلمام؛ فتحات ت�سريف فوائ�س احلو�س؛ جتميعات 
بال�سيفونات؛  �سبيهة  �سدادات  احلو�س؛  خملفات  اأر�سية؛  �سدادات  للحمامات؛  �سيفونات  احلمامات؛  خملفات  جتهيزات 
�سبكات للحمامات؛ �سدادة بانيو؛ �سال�سل، �سال�سل �سغرة ل�سدادة البانيو؛ اأ�سالع تقوية للت�سريف ال�سحي للحمامات؛ 
للجلو�س  ا�ستحمام؛ حمامات  اأحوا�س  باملاء؛ ج�سور  للتحكم  تقوية  اأ�سالع  �سباكة(؛  باحلو�س )جتهيزات  �سمامات حتكم 
املعاقني ج�سدياً؛ جهاز للم�ساعدة على دخول حو�س ال�ستحمام؛ جهاز للم�ساعدة على اخلروج  م�سممة لال�ستخدام مع 
من حو�س ال�ستحمام؛ فوهات نافثة لدورات الهواء ال�ساخن يف حمامات الفقاعات؛ جتهيزات حلمامات التدليك؛ فوهات 
نافثة لتوليد تيارات تدليك يف حمامات ال�ستجمام؛ مراحي�س �سطف؛ د�س؛ د�س باخلطي حتته؛ ر�سا�سات الد�س؛ ر�سا�سات 
الد�س ذات و�سيلة اإيقاف للد�س؛ د�س كهربائي؛ د�س خارجي لال�ستحمام؛ د�س متنقل؛ روؤو�س للد�س؛ روؤو�س ذات ر�سا�سات 
الد�س؛ حمامات؛ مهاجع  اأق��دام ل�سبط م�ستقبالت تثبيت  الد�س؛  الد�س؛ م�ستقبل تثبيت  د�س؛ روؤو���س للد�س؛ �سمامات 
اأبواب  �سلفاً؛  الوظائف جممع  متعدد  د�س  احلمام؛  د�س؛ جتهيزات  للد�س؛ جهاز  للد�س؛ �سمامات خلط  احلمام؛ مقاعد 
للد�س؛ ر�سا�سات احلدائق؛ �سواتر ال�ستحمام بالد�س معدنية؛ خراطيم د�س؛ اأعمدة للد�س؛ اأعمدة لتثبيت الد�س؛ جدران 
ملهاجع الد�س؛ من�سات للد�س؛ جهاز د�س كهربي؛ �سواتر للحمام؛ �سخانات مياه حلمامات الد�س؛ م�سايف لال�ستخدام مع 
اأحوا�س الد�س؛ �سبكات للد�س؛ �سدادات للد�س؛ �سدادات معدنية للد�س؛ �سال�سل، �سال�سل �سغرة ل�سدادات للد�س؛ فتحة 
ت�سريف للد�س؛ �سواتر لأحوا�س الد�س؛ جتهيزات للر�س )اأجزاء من جتهيزات الد�س(؛ �سمامات حتكم بالد�س )جتهيزات 
�سباكة(؛ عربات للد�س لال�ستخدام من قبل املعاقني ج�سدياً؛ �سواتر )جمزاأة( من املعدن م�سممة لال�ستخدام مع جتهيزات 
الد�س؛ جتهيزات �سباكة للحمامات؛ مثبتات ال�سباكة يف احلمام؛ جتهيزات حمامات ا�ستحمام بالد�س؛ جتهيزات احلمام؛ 
اأحوا�س حمام حلمامات ن�سفية؛ حمامات ن�سفية؛ حمامات )ا�ستجمام( )اأوعية(؛ حجرات حمام تركية، متنقل؛ حمامات 
بالد�س  ال�ستحمام  �سواتر  للحمامات؛  �سخانات  املنزل؛  لأغرا�س  كهربي  باملاء  ا�ستحما  حمام  تنقية  جهاز  باملاء؛  املعاجلة 
اأجهزة ا�ستخدام لغ�سل القدمني؛ حمامات  املعدنية؛ �سواتر ال�ستحمام بالد�س غر معدنية؛ �سواتر ال�ستحمام بالد�س ؛ 
البخار؛ اأحوا�س �ساخنة؛ حمامات حرارية؛ نافثات جلهاز احلمام؛ نافثات حلمامات املعاجلة باملاء؛ جهاز حلمامات التدليك 
باملاء؛ مولدات بخار لال�ستخدام يف حمامات البخار؛ �سدادات لتفريغ احلمامات؛ �سنابر )حنفيات(؛ �سنابر حمامات؛ 
�سمامات تعومي للحمامات؛ �سنابر )حنفيات(؛ �سنابر خالط ملوا�سر املاء؛ �سنابر خلط )حنفيات(؛ مقاب�س حنفيات؛ 
؛  املياه  ل�سنابر  املوا�سر؛ غ�سالت  للحنفيات؛ �سنابر )حماب�س، �سنابر( حنفيات  �سمامات خلط )حنفيات(؛ هوايات 
ميزاب حلنفية املاء؛ مر�سحات حنفية؛ اأغطية واقية اآمنة لفوهات اأحو�س ال�ستحمام خا�سة بالأطفال؛ اأحوا�س غ�سل اليد 
)اأجزاء من الرتكيبات ال�سحية (؛ اأحوا�س غ�سل اليد و/ اأو اأحوا�س للحمامات كعنا�سر �سحية خا�سة باملن�ساآت؛ مغا�سل؛ 
لأحوا�س  معدنية  �سدادات  الأحوا�س؛  اأو  و/  اليد  غ�سل  لأحوا�س  �سدادات  الأحوا�س؛  اأو  و/  اليد  غ�سل  لأحوا�س  �سبكات 
غ�سل اليد و/ اأو الأحوا�س؛ �سال�سل لل�سدادت اخلا�سة مبلحقات اأحوا�س غ�سل اليد و/ اأو الأحوا�س؛ بخاخات لال�ستخدام 
الغ�سل؛ جتميعات لت�سريف  اأو لأحوا�س  الغ�سل؛ تركيبات لنفايات الأحوا�س و/  ب�سنابر احلمامات؛ م�سابيح لأحوا�س 
الغ�سل؛ �سمامات تعومي لأحوا�س  اأو لأحوا�س  املاء لالأحوا�س و/  املغا�سل؛ دروع �سحية ل�سرف  اأو  الأحوا�س و/  نفايات 
اأواين الغ�سل  اأو باأحوا�س الغ�سل؛ منا�سد حتمل  اأو الأحوا�س؛ جهاز لتجفيف الأيدي خا�س بدورات املياه و /  الغ�سل و/ 
اأحوا�س  ذات  الغ�سل  اأواين  الأح��وا���س؛ منا�سد حتمل  اأو  و/  الأي��دي  باأحوا�س غ�سل  اأ�سطح مبنية  عبارة عن  هي  حتديداً 
لغ�سل الأيدي و/ اأو اأحوا�س غ�سل مت�سلة مب�سدر اإمداد باملياه؛ اأحوا�س لغ�سل الأيدي و/ اأو اأحوا�س كاأجزاء من جتهيزات 
الإمداد باملياه؛ اأحوا�س لغ�سل الأيدي و/ اأو اأحوا�س ترتكز على قاعدة خا�سة باحلمامات؛ اأحوا�س غ�سل اليد )اأجزاء من 
اأحوا�س  اأحوا�س �سغرة؛  الأحوا�س؛  اأو   / و  اليد  باأحوا�س غ�سيل  اليد؛ �سفايات  (؛ وحدات �سطف  ال�سحية  التجهيزات 
املطبخ؛ قواعد احلو�س؛ وحدات احلو�س؛ اأحوا�س علوية من ال�سلب املقاوم لل�سداأ؛ �سمامات خلط لالأحوا�س؛ ر�سا�سات 
قاعدية؛  حمام  اأحوا�س  (؛  ال�سباكة  جتهيزات   ( حو�س  م�سافى  (؛  ال�سباكة  جتهيزات   ( حو�س  ر�سا�سات  املطبخ؛  حو�س 
�سفايات الأحوا�س؛ �سبكات الأحوا�س؛ �سدادات الأحوا�س؛ �سدادات معدنية من املعدن لالأحوا�س؛ �سال�سل، �سال�سل �سغرة 

ل�سدادات الأحوا�س؛ �سمامات التعومي لأحوا�س املطبخ.
الواق�عة بالفئة: 11

و�سف العالمة: عبارة عن الكلمة الالتينية "WIRQUIN "  كتبت ب�سكل كبر ومميز  باللون ال�سود.
ال�س��رتاطات: 

اإر�ساله بالربيد  اأو   ، فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 
امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:             

                                                                               
املودعة حتت رقم : 271756                 بتاريخ : 2017/04/18 م

تاريخ اإيداع الأولوية: 2016/10/28 م
با�س��م: براي�سيدياد ان يف.

وعنوانه: 3�سكوير فيالج / ريجفي�س�سي�سرتات 126، 9052 غينت، بلجيكا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

حواجز معدنية و جدران و اأ�سوار و بوابات و اأقفا�س و حاويات لأغرا�س التح�سني؛ حواجز معدنية و جدران 
اأ�سوار و  اأقفا�س و حاويات لأغرا�س التح�سني الع�سكري؛ حواجز معدنية و جدران و  اأ�سوار و بوابات و  و 
اأقفا�س و تركيبات الأقفا�س و معاقل و جدران حجرية من املعدن جزئيا على الأقل؛ جدران معاقل دفاعية 
و اأ�سوار و بوابات و مكوناتها؛ حواجز معدنية و جدران و اأ�سوار و بوابات واأقفا�س و حاويات لإحتواء املواد 
اجل�سيمية، و بالتحديد الثلج و الرمل و الرتاب و الوحل و احلجر و ركام البنايات اأو الإ�سمنت امل�ستعمل يف 
ت�سكيل حواجز اأو جدران دفاعية؛ حواجز معدنية مت�سل�سلةو جدران و اأ�سوار و بوابات واأقفا�س و حاويات 
لإحتواء املواد اجل�سيمية، و بالتحديد الثلج و الرمل و املاء و الرتاب و الوحل و احلجر و ركام البنايات و 
اأو جدران دفاعية؛ م�سابك و مثبتات للربط بني مكونات  اأو الإ�سمنت امل�ستعمل يف ت�سكيل حواجز  احل�سى 
املعاقل و اجلدران احلجرية و تركيبات احلواجز؛ اأجهزة و اأنظمة معدنية للحماية �سد الفي�سانات؛ حواجز 
معدنية؛ حواجز معدنية للفي�سانات؛ حواجز معدنية لإحتواء املاء؛ �سدود و حواف اأر�سية معدنية؛ اأدوات 
و اأ�س�س معدنية حلماية و ترميم الأرا�سي ال�ساحلية و الرطبة؛ حواجز معدنية لتحديد تدفق املياه؛ األواح 
هيكلية معدنية و األواح هيكلية م�سادة للقذائف و األواح هيكلية مقاومة لالإنفجارات و األواح درعية؛ األواح 
هيكلية مقاومة لالإنفجارات و األواح درعية للبنايات و احلواجز و املركبات؛ اأ�سالك معدنية جلميع الأنواع 
اأو  م�سقول  و  معلب  و  بالنحا�س  مطلي  و  جملفن  و  مقوى  و  نحا�سي  و  �سايف  األومينيوم  الإ�ستعمالت؛  و 
اأ�سالك؛  اأخرى؛ حبال على �سكل كبالت و  اأ�سالك فولذية مقاومة لل�سداأ و �سبائك  مغطى بالبال�ستيك؛ 
خردق  و  معدنية  اأ���س��الك  من  �سالل  و  نواب�س  و  خطافات  و  بر�سام  م�سامر  و  براغي  و  اأزرار  و  م�سامر 
فولذي؛ �سال�سل )ما عدا �سال�سل القيادة للمركبات(؛ �سباك بثقوب مربعة و م�ستطيلة، تعري�سات معدنية 
و تعري�سات للتزيني، ق�سبان و ركائز لل�سياج، �سابطات ال�سد؛ �سباك م�سفرة و ملحومة )كليا من املعدن( 
لل�سياج و احلاجبات و الغرابيل و الزراعة و الب�ستنة و الإ�سمنت و التج�سي�س و اجلب�س و لتدعيم جميع 
املواد؛ ا�سالك �سائكة؛ اأربطة كريات معدنية و �سراك حيوانات و اأقفا�س منك؛ حاويات و �سالل معدنية اأو 
من املعدن و البال�ستيك للمتاجر و الإ�ستعمالت ال�سناعية؛ �سرائط و األياف من املعدن،اأ�سوار و بوابات و 
مرابط و م�سابك معدنية خال�سة اأو مغطاة بالبال�ستيك؛ اأجزاء مكونات جميع املنتوجات ال�سالف ذكرها؛ 

حواجز مداخل املركبات؛ حواجز حميطة معدنية للتحكم باملداخل.
الواق�عة بالفئة: 06

براي�سيدياد  العربي  منطوقها  والتي   PRAESIDIAD الكلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 
كتبت بحروف لتينية ب�سكل كبر باللون الأ�سود.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124
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عربي ودويل

�جلي�ص �لبورمي يدعو �ىل �لوحدة حول �لروهينغا

•• وا�صنطن-وكاالت:

فورين  اأورت�����ون يف جم��ل��ة  وك��اي��ل��ي  ب��ي��غ��م��ان  لينكولن  ك��ت��ب 
منذ  والعنف  ال�ستقرار  عدم  تعاين  التي  ليبيا  اأن  بولي�سي 

عام 2011، تعود لتكون نقطة تناف�س جيو�سيا�سي. 
ومع ال�سراع الذي تخو�سه القوى املتناف�سة لل�سيطرة على 
البلد الذي مزقت������ه احلرب، حتظى حكومة الوفاق الوطني 
فيما  املتحدة،  الأمم  بدعم من  الليب������ي  الوطن�����ي  واجلي�س 
بداأت القوى اخلارجية بالوقوف اإىل جان������ب ه������ذا الطرف 

اأو ذاك، مم������ا ي�س��اهم يف تدوي���ل الن���������زاع.
وبالن�سبة للمراقبني الأجانب، فاإن التدخل املتزايد لرو�سيا، 
حفرت،  خليفة  ال��وط��ن��ي  اجلي�س  لقائد  الأ���س��ا���س��ي  احلليف 

يكت�سب ميزة خا�سة.
فبعد التدخل الع�سكري الرو�سي يف �سوريا، يبدو كاأن الدور 
الرو�سي يف احلرب الأهلية الليبية ماألوف، اإذ يعمل الكرملني 
هالل  ويوؤ�س�س  القوي  الإقليمي  الرجل  �سلطة  تعزيز  على 

نفوذ رو�سياً يف اأنحاء ال�سرق الأو�سط. 
ال�سوري ب�سار  ال�سبه بني حفرت والرئي�س  اأوجه  اإىل  ونظراً 
ال��ق��ل��ق. وع��ل��ى غرار  الأ���س��د، ميكن تفهم درج���ة معينة م��ن 
الأج��ن��ب��ي��ة منذ وقت  اإىل احل��ك��وم��ات  ال���ذي يتوجه  الأ���س��د، 
طويل لعتبار الثوار ال�سوريني اإرهابيني، يقدم حفرت نف�سه 
داع�س  ي��زال  ل  ليبيا، حيث  املتطرفني يف  �سد عنف  ح�سناً 
يف  ودخلوا  قوية  ميلي�سيات  الإ�سالميون  اأن�ساأ  فيما  نا�سطاً 

احلياة ال�سيا�سية العامة. 

 ا�ستثمار يف حفرت
ق�سف  لرو�سيا  الفعلية  ال�سرتاتيجية  ت�سمل  ل  ذل��ك  وم��ع 

لها،  كقائد  مو�سكو”  ب”رجل  القبول  على  لإرغامها  ليبيا 
ذلك اأن نوايا رو�سيا يف ليبيا هي اأكرث من التعاون مع الأ�سرة 

الدولية، ول تقل عن حتقيق م�ساحلها الوطنية اخلا�سة.
اأجل �سمان ذلك، فاإن رو�سيا ت�ستثمر يف حفرت، وقد   ومن 
فعلياً،  من�سباً  يتوىل  اأجنبي  كزعيم  مو�سكو  يف  ا�ستقبلته 
ورت��ب��ت ل��ه اج��ت��م��اع��ات م��ع وزراء رف��ي��ع��ي امل�����س��ت��وى وكذلك 
�سرغي  اخلارجية  وزي��ر  فيهم  اأمنيني، مبن  م�سوؤولني  مع 
جمل�س  و�سكرتر  �سويغو  �سرغي  ال��دف��اع  ووزي��ر  لف��روف 
حفرت  �سورة  وتعززت  باترو�سيف.  نيكولي  القومي  الأم��ن 
و�سفه  ما  وف��ق  وع�سكرية”،  �سيا�سية  قيادية  ك”�سخ�سية 
ال��رو���س��ي غينادي غاتيلوف،  ن��ائ��ب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة  اأخ���راً 

ب��ت��وزي��ع ���س��ور ل���ه ع��ل��ى م���ن ح��ام��ل��ة ال���ط���ائ���رات الرو�سية 
“الأدمرال كوزنيت�سوف” التي زارت ليبيا خالل جولة يف 

البحر املتو�سط. 

ليبي دينار  مليارات   3
من  بكثر  اأه��م  ه��ي  امل��ادي��ة  امل�ساعدة  اأن  الباحثان  واأ���س��اف 
اأوفى الكرملني  التقاط ال�سور وتبادل الكالم الودي. وهنا 
ليبي  دي��ن��ار  مليارات  ثالثة  مو�سكو  طبعت  اإذ  بالتزاماته، 
فنيني  اأر���س��ل��ت  كما  حل��ف��رت،  احلليف  امل��رك��زي  البنك  با�سم 
الع�سكرية  ال��ق��درات  وت��ط��وي��ر  ترميم  يف  للم�ساعدة  رو���س��اً 
للجي�س الوطني الليبي، الذي يعتمد بالكامل على الأ�سلحة 

ال�سوفياتية. 
املتحدة  الأمم  تفر�سه  الذي  الأ�سلحة  حظر  مع  وان�سجاماً 
تقوم  اأن  ملو�سكو  مي��ك��ن  ل  ليبيا  اإىل  ال�����س��الح  اإر����س���ال  ع��ل��ى 
بت�سليح حفرت ب�سكل مبا�سر. لكن يف امكانها اإر�سال ال�سالح 
عرب م�سر، اجلار املوؤيد حلفرت والذي حتاذي الأرا�سي التي 
اإنها  امل�سرية، ويقال  الأرا�سي  ليبيا  ي�سيطر عليها يف �سرق 

ت�ست�سيف قوات خا�سة رو�سية.
وفوق ذلك، فاإن البع�س يف ليبيا، مثل عبد البا�سط البدري، 
�سفر حكومة الوفاق الوطني اإىل ال�سعودية وحليف حفرت 
قوات  ن�سر  على  علناً  ي�سجع   ، م��ار���س  يف  مو�سكو  زار  ال��ذي 

رو�سية يف ليبيا يف اإطار تدخل مماثل ملا جرى يف �سوريا. 
وعندما �سئل حفرت عن التعاون الع�سكري مع مو�سكو، اأجاب 

اأنه “يرحب باأي دور” لرو�سيا يف ليبيا. 

اإ�سالح ما اأف�سدته وا�سنطن
اأنه يف نهاية املطاف، فاإن العودة الرو�سية  واعترب الباحثان 

لال�ستثمار يف رو�سيا ل تتلخ�س يف قاعدة اأو عقد.
التي  ملو�سكو  املركزية  الرواية  القدرة على جت�سيد  اإنها  بل   
تقولها للعامل وملواطنيها يف الأعوام الأخرة، اإن ما تف�سده 
الوليات املتحدة، ت�سلحه رو�سيا. ويداأب امل�سوؤولون الرو�س 
على القول اإن ليبيا �سقطت يف الفو�سى نتيجة تدخل حلف 
رئي�س  ب�سدة  انتقده  ال���ذي   ،2011 ع��ام  الأطل�سي  �سمال 
ال����وزراء ال��رو���س��ي ع��ام��ذاك ف��الدمي��ر ب��وت��ني. واإذا اأعطت 
مغامرة بوتني ثمارها يف ليبيا، فاإن رو�سيا �ستظهر اأنها قادرة 
على ت�سكيل النتائج ال�سيا�سية يف اخلارج من دون غزو بري 
النف�سي  الن�سر  ه��ذا  يكون  وق��د  م��دم��رة.  اأو حمالت  مكلف 

اجلائزة الأثمن من اأي �سيء اآخر.   
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لالنتخابات  املقرر  للموعد  املعار�سني  ان  يبدو 
رجح  اذ  ال��ره��ان  ك�سبوا  ق��د  تون�س  يف  البلدية 
لالنتخابات  امل�ستقلة  العليا  الهيئة  من  م�سدر 
اأن ي��ق��ع ال��ت��واف��ق خ���الل الج��ت��م��اع ال���ذي دعت 
اأو   18 موعد  على  الث��ن��ني  ال��ي��وم  الهيئة  اليه 
25 مار�س القادمني تاريخا لإجراء النتخابات 
املدر�سية  ال��ع��ط��ل��ة  م���ع  ل��ت��زام��ن��ه��م��ا  ال��ب��ل��دي��ة 

واجلامعية.
اأن  اأم�س لوكالة تون�س افريقيا لالأنباء  واأو�سح 
وممثلي  الهيئة  ممثلي  �سي�سم  ال��ذي  الجتماع 
رئ��ا���س��ت��ي اجل���م���ه���وري���ة واحل���ك���وم���ة وال���ربمل���ان 
عن  لالإعالم  �سيخ�س�س  وال�سيا�سية  والح��زاب 
تاأجيل النتخابات والتفاق الأويل حول موعد 

جديد.
وق���ال ذات امل�سدر -ال���ذي رف�����س الف�����س��اح عن 
املتكون  الن��ت��خ��اب��ات  هيئة  جمل�س  ان  ه��وي��ت��ه- 

الثنني  ال��ي��وم  ���س��ب��اح  �سيعقد  اأع�����س��اء   7 م��ن 
اأن يلتقي  اجتماعا للتداول يف هذه امل�ساألة قبل 
ع�سية نف�س اليوم بقية الأطراف املعنية بامل�سار 

النتخابي.
ا�ستقبل  ال�سب�سي  قايد  الباجي  الرئي�س  وك��ان 
جمل�س  رئي�س  النا�سر  حممد  املا�سي  اجلمعة 
نواب ال�سعب. و�سّرح هذا الخر اأن اللقاء تناول 
مو�سوع ا�ستكمال الجراءات لت�سديد ال�سغور يف 
الهيئة العليا امل�ستقلة لالنتخابات وامتام النظر 
يف جملة اجلماعات املحلية وامل�سادقة عليها يف 

اأقرب الآجال.
ي�سار اىل اأن مكتب املجل�س دعا اإىل جل�سة عامة 
تعقد الربعاء القادم لهذا الغر�س. وكان رئي�س 
هيئة النتخابات واع�سائها قد عربوا يف عديد 
املنا�سبات عن جاهزية وا�ستعداد الهيئة وحر�س 
النتخابي  امل�سار  يف  الفاعلة  الر�سمية  اجلهات 
وهي رئا�سة احلكومة ورئا�سة اجلهورية وجمل�س 
نواب ال�سعب على اليفاء بالتزاماتها وتعهداتها 
املقرر  موعدها  يف  البلدية  النتخابات  لإج��راء 

ليوم 17 دي�سمرب 2017.
وهي  �سيا�سة،  اأح��زاب  ثمانية  ممثلي  اأن  ويذكر 
اجلمهوري  واحل������زب  ت��ون�����س  م�������س���روع  ح���رك���ة 
اأول  وت��ون�����س  تون�س  واآف����اق  التون�سي  وال��ب��دي��ل 
والوطن  الدميقراطي  الوطني  العمل  وح��زب 
الجتماعي،  الدميقراطي  امل�سار  وحزب  املوحد 
 17 ي��وم  البلدية  النتخابات  تنظيم  اأن  اأك���دت 
اأن  باعتبار  م�ستحيل”،  “اأمر  ال��ق��ادم  دي�سمرب 
ال�سروط القانونية والق�سائية واملالية والفنية 
لإجرائها يف هذا  “غر متوفرة”  واللوج�ستية 
قايد  الباجي  التون�سي  الرئي�س  وك��ان  امل��وع��د. 
الأمر  ع��ل��ى  مي�سي  ل��ن  اأن���ه  اأك���د  ق��د  ال�سب�سي، 
يف  للم�ساركة  الناخبني  بدعوة  املتعلق  الرئا�سي 
ال�سغور  �سد  يتم  اأن  قبل  البلدية،  النتخابات 
لالنتخابات،  امل�ستقلة  العليا  بالهيئة  احلا�سل 
علما اأن اآخ��ر اأج��ل لإ���س��دار ه��ذا الأم��ر ي�سادف 

اليوم الثنني..
التون�سي  الرئي�س  ُي�سدر  األ  املنتظر  ومن  هذا 
الأم����ر ال��رئ��ا���س��ي ال��داع��ي ال��ن��اخ��ب��ني لالقرتاع 

البلدية،  النتخابات  موعد  تاأجيل  بذلك  ليتّم 
وهو اأمر رف�سته اأطراف �سيا�سية اعتربت اأنه ل 
يحق لرئي�س الدولة عدم ا�سدار الأمر الرئا�سي 
املذكور لأنه يخالف بذلك القانون. من جانبه، 
اأن  الغنو�سي،  النه�سة را�سد  توّقع رئي�س حركة 

اليوم  لالنتخابات  امل�ستقلة  العليا  الهيئة  تعلن 
الثنني، عن موعد جديد لالنتخابات البلدية. 
وق����ال ال��غ��ن��و���س��ي خ���الل اإ���س��راف��ه ع��ل��ى اجتماع 
اأم�س  ال��ت��ون�����س��ي،  ل���ك���وادر ح��رك��ت��ه يف اجل���ن���وب 
تاأخر  م��ع  تكن  مل  النه�سة  ح��رك��ة  اأن  الح���د، 

اأ�سباب  هناك  لكْن  البلدية  النتخابات  موعد 
مو�سوعية دعت اإىل ذلك، داعيا اىل تاأجيلها اإىل 
اأجل معلوم ولي�س اإىل اأجل غر معلوم. واأ�ساف 
�سهر  اإىل  تاأجيلها  يتوقع  اأن���ه  ال�سياق،  ذات  يف 

مار�س 2018، نقال عن اإذاعة �سم�س اأف اأم.
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يوؤدي امل�سر خليفة حفرت القائد العام للقوات 
ر�سمية  زي��ارة  الإثنني  اليوم  الليبية،  امل�سلحة 
قائد  الباجي  الرئي�س  من  بدعوة  تون�س  اإىل 

ال�سب�سي كان قد وجهها له منذ اأ�سهر.
رئي�س  زي�����ارت�����ه  خ������الل  ح���ف���رت  و����س���ي���ل���ت���ق���ي 
التون�سية، لبحث م�سارات ت�سوية  اجلمهورية 
الأزم������ة ال��ل��ي��ب��ي��ة، وال��ت��ن�����س��ي��ق امل�����س��رتك بني 
اجلانبيني يف مكافحة الإرهاب، يف اإطار الدور 

الذي تلعبه تون�س يف حل الأزمة الليبية.
ال��ت��ون�����س��ي خمي�س  وك�����ان وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة 
اعالمية  ت�سريحات  يف  اأّك��د  قد  اجلهيناوي، 

�سابقة اأّن خمتلف الفرقاء الليبيني �سيزورون 
ت��ون�����س، يف اإط����ار ال��ب��ح��ث ع��ن اأف�����س��ل ال�سبل 
اأّن  م�سيفا  النظر،  وجهات  بتقريب  الكفيلة 
ت��ون�����س تعمل م��ع اجل��زائ��ر وم�����س��ر م��ن اأجل 
التعامل  خ���الل  م��ن  الليبي  ال��و���س��ع  حلحلة 
خمي�س  و���س��دد  الليبية.  الأط���راف  جميع  م��ع 
اجل���ه���ي���ن���اوي ب���ا����س���ت���م���رار، ع���ل���ى دع�����م ب����الده 
ال�ّسعب  اإىل ج��ان��ب  ال��دائ��م  ال��ّث��اب��ت ووق��وف��ه��ا 
الفرقاء  كّل  “ت�سجيع  على  وحر�سها  الّليبي، 
الأزمة  لتجاوز  والّتوافق  احل��وار  اعتماد  على 

احلالّية يف هذا البلد.
يذكر اأن الباجي قائد ال�سب�سي كان قد اأجرى 
م��ك��امل��ة ه��ات��ف��ي��ة م��ع ح��ف��رت يف ي��ول��ي��و املا�سي 

ل��ل��م��ب��ادرة الثالثية  اأك���د الأخ���ر دع��م��ه  حيث 
ول��ل��م�����س��اع��ي امل��ب��ذول��ة م���ن اأج����ل ح���ل الأزم����ة 
لزيارة  اإليه  املوجهة  بالدعوة  مرحبا  الليبية 
اجتماع  من  اأ�سبوع  بعد  انه  اىل  ي�سار  تون�س. 
ليبيا  ب�ساأن  الأفريقي  لالحتاد  العليا  اللجنة 
والذي مل ي�سارك فيه، ا�سُتقبل امل�سر الليبي 
الرئي�س  قبل  من  برازافيل  يف  حفرت  خليفة 
الوقت  نف�س  وهو يف   ، نغوي�سو  �سا�سو  ديني�س 
اإنه  رئي�س اللجنة العليا. وقال امل�سر حفرت، 
ال�سراع  الأف��ري��ق��ي يف  الحت���اد  و�ساطة  ي��وؤي��د 
ب��ال��ت��دخ��ل، ع��ل��ى حد  ال��غ��رب��ي��ة  ال����دول  متهما 
قوله، فقط من اأجل م�ساحلها ولي�س من اأجل 
ليبيا و�سعبها.   واأ�ساف: “اإن م�ساركة الحتاد 

الأفريقي مهمة جدا بالن�سبة لنا، فمن واجبه 
اأن ينخرط يف الأزمة الليبية. نحن جزء من 
اأفريقيا، وقد �ساركت ليبيا يف تاأ�سي�س الحتاد 
الأفريقي، واأفريقيا ل ميكنها اأن ت�ستغني عن 
ليبيا. هناك العديد من القوى فوق اأرا�سينا، 
ياأملون  لأنهم  يعملون معها  الليبيني  وبع�س 

يف ال�ستفادة منها، لكننا ل�سنا مثلهم. 
  و�سدد حفرت على ان “اأهم �سيء هو م�سلحة 
ال�سعب الليبي. ويجب على الحتاد الأفريقي 
اأن يجد احللول، ونريد اأن يدعمنا �سيا�سيا واأن 
املفرو�س  الظامل  ي�ساعدنا على رفع احل�سار 
العدو  الإره��اب، وهو  اإننا نكافح  على جي�سنا. 

الرئي�سي للعامل باأ�سره”.

•• دم�صق-اأ ف ب:

يف عيادة قرب بلدة الدار الكبرة يف حمافظة حم�س ال�سورية، يفح�س طبيب 
رو�سي �سغط امراأة م�سنة وعلى �سرير اىل جانبه يعاين زميل له فتاة تبدو فاقدة 
اأن�ساأتها مو�سكو يف  التي  العديدة  الطبية  املراكز  العيادة هي من  الوعي. وهذه 
اإطار برناجمها للدعم الن�ساين لل�سوريني، وهي التي غّرت منذ بدء حملتها 
ومكنتها  النظام  ق��وات  ل�سالح  ال��ق��وى  م��وازي��ن  عامني  قبل  �سوريا  يف  اجل��وي��ة 
ام  املعار�سة  الف�سائل  �سواء  خ�سومها  ح�ساب  على  ع��دة  انت�سارات  حتقيق  من 

املجموعات املتطرفة.
يتوجه الطبيب الرو�سي لل�سيدة امل�سنة بالقول مب�ساعدة مرتجم تناويل ن�سف 

هذا القر�س �سباحا والن�سف الآخر م�ساء.
املواطنني  الرو�سية طماأنة  الع�سكرية  ال�سرطة  العيادة، يحاول عن�سر من  امام 
ويطلب منهم حمركا ذراعيه التحلي بال�سرب حتى يحني دورهم لتلقي الرعاية 
الطبية داخل املرفق الواقع خارج بلدة الدار الكبرة التي ت�سيطر عليها الف�سائل 

املعار�سة.

اليها  بالنظر  يكتفي  لكنه  اليه،  التحدث  للع�سكري حماولة  �سيدة م�سّنة  تومئ 
�سوريا يف عداد قوات مراقبة  الوافد اىل و�سط  عاجزاً عن فهم ما تقوله، وهو 
التوتر  خف�س  مناطق  من  ال�سمايل  حم�س  ريف  ويعد  التوتر.  خف�س  مناطق 
الربع يف �سوريا والتي مت التو�سل اليها مبوجب اتفاق بني مو�سكو وايران، ابرز 

حلفاء دم�سق، وتركيا الداعمة للمعار�سة، يف اطار حمادثات ال�سالم يف ا�ستانا.
�سيطرة  ومناطق  جهة  من  الكبرة  ال��دار  بني  تف�سل  منطقة  يف  العيادة  وتقع 

اجلي�س ال�سوري من جهة ثانية.
ان تقدم نف�سها ك�سريك  اليوم  وبعد دوره��ا احلا�سم يف احل��رب، حت��اول مو�سكو 

رئي�سي يف ار�ساء ال�سالم وتقدمي الهبات وامل�ساعدات.

فريق  بينهم  ل�سحافيني  اإعالمية  جولة  ال�سبوع  ه��ذا  الرو�سي  اجلي�س  ونظم 
من  عنا�سر  ينت�سر  العيادة  ق��رب  املنطقة.  لهذه  زي���ارة  تخللتها  بر�س  فران�س 
ال�سرطة الع�سكرية الرو�سية موكلون مراقبة وقف اطالق النار الذي مت التو�سل 

اليه �سمن اتفاق خف�س التوتر.
وعند نقطة تفتي�س قريبة ينطلق منها ممر ان�ساين اىل مناطق �سيطرة الف�سائل 
املعار�سة املحا�سرة من القوات ال�سورية، ينت�سر اطباء و�سباط رو�س فيما يقف 
ال�سكان يف �سف مرتا�س بانتظار تلقي اكيا�س طعام حتمل �سعار “رو�سيا معك«.

األك�سندر  يقول الكولونيل يف اجلي�س الرو�سي امل�سوؤول عن حاجز الدار الكبرة 
�سازونوف لل�سحافيني احلاجز اأقيم منذ �سهرين وهناك موؤ�سرات وا�سحة على 

500 مرت عن املقاتلني ...  اإيجابية، م�سيفا نحن هنا على بعد نحو  تغيرات 
اذا مل تكن مقاتاًل ملطخة يديك بالدماء باإمكانك الدخول واخلروج” بحرية. 
ومير ع�سرة اآلف �سخ�س يوميا عرب هذا احلاجز، على حد قول �سازونوف الذي 
ي�سيف “مل تقدم اي م�ساعدة طبية خالل خم�س �سنوات ومل يكن باإمكان النا�س 
الجتماع باأحبائهم . واأكد �سازونوف عدم ح�سول “اي خروقات” لوقف اطالق 
النار الذي دخل حيز التنفيذ �سمن اتفاق خف�س التوتر يف ريف حم�س ال�سمايل 
يف بداية اغ�سط�س. اىل ذلك، قال م�سدر يف اجلي�س ال�سوري اإن القوات احلكومية 
انتزعت ال�سيطرة على �ساحية يف مدينة دير الزور ب�سرق   ام�س لت�سيق بذلك 

اخلناق على مقاتلي تنظيم داع�س .
وبداأ اجلي�س ال�سوري التوغل يف دير الزور يف ال�سهر اجلاري بدعم من قوة جوية 
رو�سية ومقاتلني تدعمهم اإيران لينجح يف ك�سر ح�سار داع�س على جيب ا�ستمر 
ثالثة اأعوام.  وقال امل�سدر يف اجلي�س ال�سوري اإن اجلي�س وحلفاءه �سيطروا على 

حي اجلفرة على ال�سفة الغربية لنهر الفرات.
وقال لرويرتز ما اإلن لي�س اأمامهم منفذ غر اأنه يعربوا الفرات باجتاه ال�سفة 

ال�سرقية والهروب باجتاه البادية اأو البوكمال وامليادين.

ت�سييق اخلناق على داع�ش يف دير الزور 

رو�سيا تطرح نف�سها �سانعة �سالم يف �سوريا

�لفلبني ت�سيطر على مركز قيادة للمتطرفني
•• مراوي-اأ ف ب:

للمقاتلني  تابع  قيادة  مركز  على  ال�سيطرة  ام�س  الفيليبيني  اجلي�س  اأعلن 
املوالني لتنظيم داع�س الإرهابي الذين اجتاحوا مدينة مراوي يف مايو، موؤكدا 
الأم��ن يف حرب �سوارع �سر�سة  ق��وات  ب��داأت ت�سعف. وانخرطت  اأن مقاومتهم 
و�سنت �سربات جوية يف حماولة لطرد امل�سلحني من مراوي، يف معركة اأ�سفرت 
ي�سعى  داع�س  تنظيم  اأن  من  املخاوف  تنامي  و�سط  �سخ�س   800 مقتل  عن 
انطالقها.  نقطة  الفيليبني  تكون  اآ�سيا  �سرق  جنوب  يف  قاعدة  تاأ�سي�س  اإىل 
واأكد اجلي�س ال�سيطرة على مركز قيادة تابع للم�سلحني اثناء عملية انطلقت 
ال�سبت يف م�سجد ومبنى اآخر. واأو�سح قائد اجلي�س، اجلرنال اإدواردو اآنو، يف 
بيان اأن هذا املك�سب الع�سكري ال�سخم زاد من اإ�سعاف املجموعة الإرهابية عرب 
حرمانها من مركزها للقيادة واملراقبة.  وتابع اأن عمليات التطهر متوا�سلة 
ونتوقع اأن يتخلى العدو عن مزيد من املواقع التي �سبق اأن احتلها، ولكن لي�س 
التي تقاتل  القوة  واأف��اد نائب قائد  اإننا جاهزون لذلك.  بدون قتال، م�سيفا 
اأن اجلي�س قوبل مبقاومة قد تكون بني  براونر،  الكولونل روميو  امل�سلحني، 
ال�سيطرة  اأن  واأ�ساف  امل�سجد.  اثناء عمليته ل�ستعادة  يواجهها  التي  الأق��وى 
على امل�سجد قد تكون مبثابة اإ�سارة اإىل اأن القتال مع جماعة ماوتي امل�سلحة، 
التي بايع قادتها تنظيم داع�س قد �سارف على نهايته. وقال براونر لفران�س 
ماوتي  جلماعة  ميكن  التي  املنطقة  النهاية.   من  اقرتبنا  اأننا  نعتقد  بر�س 
واأ�ساف  ت�سعف.  مقاومتهم  اأن  لحظنا  تتقل�س.  �سمنها  التحرك  الإرهابية 
عددا  نواجه  بذلك،  قيامنا  اثناء  ولكن  هجماتنا  ن�سن  فيما  يرتاجعون  اإنهم 
كبرا من املتفجرات يدوية ال�سنع ما يعرقل تقدمنا. علينا اأن نكون حذرين 
�سبعة  واإ�سابة  جندي  مقتل  عن  اأ�سفرت  الأخ��رة  املعركة  اأن  واأك��د  للغاية”. 
باأن تنقذ عددا من الرهائن  تاأمل  اأن قواته كانت  اإىل  بجروح. واأ�سار براونر 

املدنيني عندما �سيطرت على امل�سجد، لكنها مل جتد اأحدا.

�ستة قتلى يف �عتد�ء �سمال غرب باك�ستان 
•• خار-اأ ف ب:

قنبلة  انفجار  يف  ام�س  ال�سرطة  عنا�سر  من  وخم�سة  حملي  م�سوؤول  قتل 
ال�سلطات  اعلنت  كما  باك�ستان،  �سمال غرب  قبلية  ال�سنع مبنطقة  يدوية 
واح��د. وقع  �سابق عن خم�سة قتلى وجريح  وق��ت  التي حتدثت يف  املحلية 
النفجار يف ماموند التي تبعد 25 كلم عن خار، كربى مدن منطقة باجور 
امل�سوؤول  وك��ان  الباك�ستانيون.  طالبان  عنا�سر  فيها  ين�سط  التي  القبلية 
املحلي الكبر انور احلق، قال يف وقت �سابق ان م�سوؤول يف احلكومة املحلية 
واربعة من عنا�سر ال�سرطة القبليني قد قتلوا، وان اآخر ا�سيب بجروح يف 
انفجار قنبلة يدوية ال�سنع لدى مرور اآليتهم. واكد احل�سيلة م�سوؤولون 

يف قوى المن. ومل تعلن اي جهة على الفور م�سوؤوليتها عن الهجوم.
وتراجعت اعمال العنف يف ال�سنوات الأخرة يف باك�ستان، يف اعقاب جمموعة 
احلدودية  املناطق  يف  املتمردين  على  اجلي�س  �سنها  التي  الهجومات  من 
لأفغان�ستان. لكن جمموعات متمردة ما زالت قادرة على القيام باعتداءات 

دامية، وخ�سو�سا يف �سمال غرب البالد.

مو�سكو قد تظهر قدرتها على ت�سكيل نتائج �سيا�سية يف اخلارج 

رو�سيا يف ليبيا.. حماولة �إ�سالح ما �أف�سدته و��سنطن 

موعدان حمتمالن لإجرائها:

تون�ص: تاأجيل �النتخابات �لبلدية ...!

�ليوم: خليفة حفرت يف زيارة ر�سمية �إىل تون�ص

•• رانغون-اأ ف ب:

دع���ا ق��ائ��د اجل��ي�����س ال��ب��ورم��ي اجل���رنال 
الحتاد  اىل  ال��ب��الد  هالينغ  اون���غ  م��ني 
حول ق�سية الروهينغا، القلية امل�سلمة 
بورما،  يف  لها  ج��ذور  ل  ان  اعترب  التي 
مبمار�سة  اتهامات  جي�سه  يواجه  والتي 
ال���ت���ط���ه���ر امل���م���ن���ه���ج ����س���ده���ا. وي���ق���ول 
التي  ال��ع��م��ل��ي��ات  ان  ال��ب��ورم��ي  اجل��ي�����س 
يقوم بها يف �سمال ولي��ة راخ��ني تهدف 
الروهينغا  متمردي  على  الق�ساء  اىل 
 25 يف  ال�سرطة  مراكز  هاجموا  الذين 
عمت  ال��ع��ن��ف  اع��م��ال  ان  ال  اغ�سط�س. 
بنزوح  وت�����س��ب��ب��ت  احل����دودي����ة  امل��ن��ط��ق��ة 

اكرث من 400 الف من الروهينغا اىل 
بنغالد�س، حيث رووا ان جنودا يرتكبون 
قرى  وي��ح��رق��ون  مدنيني  بحق  جم���ازر 
ان  املتحدة  المم  ق���ادة  وراأى  بكاملها. 
احلملة الع�سكرية حتمل جميع ب�سمات 
“التطهر العرقي” للروهينغا، القلية 
املحرومة من اجلن�سية والتي تعاين من 

ال�سطهاد والقمع منذ �سنوات.
ولطاملا �سكلت او�ساع م�سلمي الروهينغا 
يعترب  حيث  بورما،  يف  �سائكا  مو�سوعا 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ب��وذي��ني ال��ذي��ن ي�سكلون 
الروهنيغا  ان  ال�����ب�����الد  يف  غ���ال���ب���ي���ة 
بنغالد�س  �سرعيني من  مهاجرون غر 
الروهينغا  ات���ن���ي���ة  وج������ود  وي����ن����ك����رون 

وكرر  “بنغاليون«.  انهم  على  وي�سرون 
اجلرنال مني اونغ هالينغ هذه النظرية 
على  �سفحته  على  ن�سرها  تعليقات  يف 
موقع في�سبوك ال�سبت. وكتب يطالبون 
ك��روه��ي��ن��غ��ا، اجلماعة  ب��ه��م  ب���الع���رتاف 
يف  اتنية  جمموعة  ي��وم��ا  تكن  مل  ال��ت��ي 
بورما. ق�سية البنغاليني ق�سية وطنية 
احلقيقة.  جل��الء  ال��وح��دة  اىل  ونحتاج 
وي��اأت��ي دف��اع اجل��رنال اون��غ هالينغ عن 
و�سط  جي�سه،  يخو�سها  التي  العمليات 
ادان��ات دولية لأعمال العنف التي القت 
بايواء  ���س��اق��ة  م��ه��م��ة  ب��ن��غ��الد���س  ع��ل��ى 
يتدفقون  ال���ذي���ن  ال��الج��ئ��ني  واط���ع���ام 
البورمية  ال��زع��ي��م��ة  وت��ت��ع��ر���س  ال��ي��ه��ا. 

اون�����غ ����س���ان ���س��و ت�����س��ي احل���ائ���زة جائزة 
النتقادات  م���ن  ل�����س��ي��ل  ل��ل�����س��الم  ن��وب��ل 
�سمتها  ب�سبب  ال��دول��ي��ة  ال�����س��اح��ة  ع��ل��ى 
اأقلية  ل��ه  تتعر�س  ال���ذي  ال��ق��م��ع  ب�����س��اأن 
حكومتها  من  طلبت  والتي  الروهينغا، 
ولية  “م�سلمي  ب�سفة  اليها  ال���س��ارة 
البورمية  الزعيمة  �ستتوجه  راخ����ني«. 
بخطاب اىل المة الثالثاء تتناول فيه 
راخ���ني لتخرج بذلك  الزم���ة يف ولي���ة 
اندلع  منذ  الأوىل  للمرة  �سمتها  ع��ن 

اعمال العنف.
وي��رتق��ب ال��ع��دي��د م��ن امل��راق��ب��ني خارج 
البالد هذا اخلطاب على امل احل�سول 
على تف�سر ل�سمتها حيال هذه الكارثة 

الن�سانية التي تتك�سف يوما بعد يوم.
تتمتع  التي  الزعيمة  منا�سري  ان  الن 
بالقدا�سة  ا���س��ب��ه  ب�������س���ورة  ب���الده���ا  يف 
حكم  عباءة  من  بورما  خ��روج  لقيادتها 

عليها  ان  ي��ق��ول��ون  الع�سكري،  املجل�س 
ت��وخ��ي احل���ذر م��ن اجل��ي�����س ال���ذي حكم 
50 ع��ام��ا ول يزال  ال��ب��الد ع��ل��ى م���دى 

يتمتع بتاأثر قوي فيها.

\\اليوم تعلن الهيئة عن قرارها ر�سميا

حفرت يف زيارة طال انتظارها اىل تون�ش
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:           

                                   
املودعة حتت رقم : 272195                 بتاريخ : 2017/04/26 م

تاريخ اإيداع الأولوية: // م
با�س��م: كيت فور كيد�س ليمتد.

وعنوانه: ذي كلوك هاو�س، 4/3 بالي‘�س رود، �سيفينواك�س، كينت تي اإن13 1دي اإيه، اململكة املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ة رغوية؛ �سالل خفيفة  اأ���س��رَّ ة؛  اأ���س��رَّ ال��ه��زازة؛  الأط��ف��ال  ة  اأ���س��رَّ ة لالأطفال؛ مهد؛  اأ���س��رَّ الة،  نقَّ ة خفيفة  اأ���س��رَّ
الر�سع؛  مالب�س  تغير  حمطات  احل�سانة؛  اأث���اث  اأث���اث؛  و�سائد؛  ال��ف��را���س؛  اأغطية  م��رات��ب؛  ل��الأط��ف��ال؛ 
حظائر لعب الأطفال؛ فر�سة لتغير حفاظات الأطفال؛ فر�سة للنوم؛ اأ�سافني داعمة للمخدات و الو�سائد 

و امل�ساند.
الواق�عة بالفئة: 20

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمات "Kit for Kids" "كيت فور كيد�س" كتبت بحروف لتينية 
فقط ب�سكل مميز و بخط عري�س باللون الأ�سود بينما كتب احلرف الأول "K" "كيه" من كلتا الكلمتني 
"for" "فور" ب�سكل  الكلمة  و  احلروف  باقي  كتبت  و  كبر  "Kids" "كيد�س" ب�سكل  "Kit" "كيت" و 

�سغر.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:            

                                  
املودعة حتت رقم : 272197                 بتاريخ : 2017/04/26 م

تاريخ اإيداع الأولوية: // م
با�س��م: كيت فور كيد�س ليمتد.

وعنوانه: ذي كلوك هاو�س، 4/3 بالي‘�س رود، �سيفينواك�س، كينت تي اإن13 1دي اإيه، اململكة املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ة رغوية؛ �سالل خفيفة  اأ���س��رَّ ة؛  اأ���س��رَّ ال��ه��زازة؛  الأط��ف��ال  ة  اأ���س��رَّ ة لالأطفال؛ مهد؛  اأ���س��رَّ الة،  نقَّ ة خفيفة  اأ���س��رَّ
الر�سع؛  مالب�س  تغير  حمطات  احل�سانة؛  اأث���اث  اأث���اث؛  و�سائد؛  ال��ف��را���س؛  اأغطية  م��رات��ب؛  ل��الأط��ف��ال؛ 
حظائر لعب الأطفال؛ فر�سة لتغير حفاظات الأطفال؛ فر�سة للنوم؛ اأ�سافني داعمة للمخدات و الو�سائد 

و امل�ساند.
الواق�عة بالفئة: 20

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة "growingchild" "غروينت�سايلد" كتبت بحروف لتينية 
فقط ب�سكل مميز و �سغر باللون الأ�سود بينما كتب جزئها الثاين"child" "ت�سايلد" بخط عري�س.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية: 

                                             
املودعة حتت رقم : 272260                 بتاريخ : 2017/04/27 م

تاريخ اإيداع الأولوية: // م
با�س��م: نينغبو كرود �ستا�سيونري اآند دايلي ني�سي�سيتيز ت�ساين كو.، ليمتد.

وعنوانه: منرب. 111 دينغك�سيانغ رود، هاي-تيك دي�سرتيكت، نينغبو، ال�سني.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأقالم  اي��ات  ب��رَّ ل��الأخ��ت��ام؛  باحلرب  م�سبعة  و�سائد  ��ام��ات؛  خ��تَّ املراحي�س؛  ورق  تغليف؛  ورق  الكتابة؛  اأدوات 
الر�سا�س؛ �سور؛ حرب؛ ملفات )لوازم مكتبية(؛ قرطا�سية؛ مواد ل�سقة )غراء( للقرطا�سية اأو لالأغرا�س 
املنزلية؛ �سريط م�سمغ )قرطا�سية(؛ دفاتر املالحظات؛ ورق؛ م�ساطر ر�سم الزوايا القائمة؛  اأدوات ر�سم؛ 

اأطقم ر�سم؛ مواد ر�سم؛ اأقالم حرب �سائل؛  دبا�سة.
الواق�عة بالفئة: 16

كتبت  ك��رود.  هو  العربي  منطوقها  التي   KEYROAD الكلمة  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 
بحروف لتينية كبرة باللون الأ�سود بينما كتب احلرف الالتيني R ب�سكل مميز بحيث اأنه ميتد لي�سمل 

.A  واحلرف O احلرف
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:    

                                          
املودعة حتت رقم : 272351                 بتاريخ : 2017/04/29 م

تاريخ اإيداع الأولوية: // م
با�س��م: راتي ا�س.بي. ايه.

وعنوانه: فيا مادونا، 30 22070 غوانزاتي )كو( – ايطاليا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي.
الواق�عة بالفئة: 35

راتي كتبت بحروف  العربي  RATTI منطوقها  الكلمة  العالمة عبارة عن  العالمة:  و�سف 
لتينية ب�سكل كبر و باللون الأ�سود.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل:   �سالح الأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :    268707 بتاريخ : 2017/02/23                                
با�س��م: �سركة اأيه اأيه اأ�س اأيه ميدل اإي�ست للمقاولت )�س.ذ.م.م(

العنوان:    �س.ب: 184218، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات

امل��دن��ي��ة؛ خدمات  اأو التجميع؛ خ��دم��ات الإن�����س��اءات  امل��ب��اين والإ���س��الح وخ��دم��ات الرتكيب  اإن�����س��اء  خ��دم��ات 
والإ�سراف  الإن�ساء  خدمات  املدنية؛  الهند�سة  اإن�ساءات  اأعمال  خدمات  املدنية؛  للهند�سة  البناء  اإ�ست�سارات 
الهند�سة  اإن�ساء هياكل  املدنية؛ خدمات  الهند�سة  وتاأ�سي�س هياكل  اإن�ساء  املدنية؛ خدمات  الهند�سة  مل�ساريع 
خدمات  املواقع؛  يف  املدنية  الهند�سة  اإن�ساءات  اأعمال  على  الأ�سراف  خدمات  اخلر�سانة؛  طريق  عن  املدنية 
اإن�ساء هياكل الهند�سة املدنية عن طريق �سب اخلر�سانة؛ خدمات اأعمال اإن�ساء الهياكل الفولذية؛ متديد 

الكوابل.   
الواق�عة بالفئة: 37 

 CP aasa ب�سكل فني مميز باللون الأزرق الغامق فوقها احلرفان  و�سف العالمة:   الأحرف الالتينية 
الالتينيان باللون اللبني كتبا ب�سكل فني مميز بطريقة مزدوجة على التوايل من ال�سمال اىل اليمني وحتتها 

كلمة GROUP بحروف لتينية بالون الرمادي كما يف ال�سكل املو�سح.     
ال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل:   �سالح الأمني للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :    268708 بتاريخ : 2017/02/23                                
با�س��م: �سركة اأيه اأيه اأ�س اأيه ميدل اإي�ست للمقاولت )�س.ذ.م.م(

العنوان:    �س.ب: 184218، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتميز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات

اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�سميم املتعلقة بها؛ خدمات التحاليل والأبحاث ال�سناعية؛ 
خدمات ت�سميم وتطوير عتاد وبرامج احلا�سوب؛ خدمات تطوير وبرجمة وتطبيق برجميات الكمبيوتر؛ 
برجميات  تاأجر  خدمات  الكمبيوتر؛  برجميات  خدمات  الإنرتنت؛  �سبكة  على  املواقع  اإ�ست�سافة  خدمات 

الكمبيوتر. 
الواق�عة بالفئة: 42 

 CP aasa ب�سكل فني مميز باللون الأزرق الغامق فوقها احلرفان  و�سف العالمة:   الأحرف الالتينية 
الالتينيان باللون اللبني كتبا ب�سكل فني مميز بطريقة مزدوجة على التوايل من ال�سمال اىل اليمني وحتتها 

كلمة GROUP بحروف لتينية بالون الرمادي كما يف ال�سكل املو�سح.     
ال�س��رتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:     

                                               
املودعة حتت رقم : 272398                 بتاريخ : 2017/04/30 م

تاريخ اإيداع الأولوية: // م
با�س��م: ماكا غا�سرتونوميا ا�س. ايه.

بي.  �سي.   ( الأرجنتني  اآي��ر���س،   بوين�س  اوف   بروفين�س  وعنوانه: كايل 24، منرب 2502، غونيت، ل بالتا، 
.) 1912

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات توفر الأطعمة وامل�سروبات، الإيواء املوؤقت.

الواق�عة بالفئة: 43
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة  CARNE التي منطوقها العربي هو  كارين كتبت بحروف 
التي    HAMBURGUESAS SIN PREJUICIOS ال��ك��ل��م��ات   وحت��ت��ه��ا  ك��ب��رة  لتينية 
اأ�سغر.  وبحجم  كبرة  لتينية  بحروف  كتبت  بريجوي�سيو�س  �سني  هامبورغوي�سا�س  العربي   منطوقها 

العالمة ككل كتبت باللون الأبي�س والأ�سود.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 95116
با�س������م : ليوناردو ا�س. بي. ايه.

وعنوان����ه : 4، بيازا مونت جرابا روما، ايطاليا.
وامل�سجلة حتت رقم : )96726(    بتاريخ : 2009/09/09  

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلم��اية يف :   2017/05/24  اإيل 2027/05/24.

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�س عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 95118
با�س������م : ليوناردو ا�س. بي. ايه.

وعنوان����ه : 4، بيازا مونت جرابا روما، ايطاليا.
وامل�سجلة حتت رقم : )96728(    بتاريخ : 2009/09/09  

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلم��اية يف :   2017/05/24  اإيل 2027/05/24.

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�س عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 98932
با�س������م : ليفنتينا اأي ا�سو�سيادو�س دي مينرال، ا�س. ايه.

وعنوان����ه : اتوفيا مدريد -اليكانتي، كيه ام.382 ، 03660 نوفيلدا، اليكانتي، ا�سبانيا.
وامل�سجلة حتت رقم : )96049(    بتاريخ : 2009/08/03  

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلم��اية يف :   2017/08/16  اإيل 2027/08/16.

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�س عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124

 

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

�سركة بون كنيل �سيمون�س انتيليكتيال بروبرتي
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :

بتاريخ :2017/3/28    املودعة بالرقم : 270441 
بيانات الأولوية :

باإ�سم :  دانيلي دومينيك �سو�سلي
وعنوانة :  فيال رقم 24 بحرات �سيينا جمرا جولف اإي�ستيت�س دبي الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :
خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي، 

اإدارة الأعمال، خدمات تنظيم  م�ساعدات الأعمال، وا�ست�سارات الأعمال، خدمات امل�سورة لالأعمال، خدمات 
اإدارة الأعمال وامل�ساعدة الت�سغيلية، تقدمي حلول  الأعمال، امل�ساعدة يف الأعمال الإداري��ة لالأعمال، تقدمي 

اإدارة الأعمال
و�سف العالمة : تت�سمن العالمة التجارية الكلمة الإجنليزية )BENEPLE( بالأحرف الكبرة باللون 

الأ�سود وهي كلمة لي�س لها معنى يف اللغة الإجنليزية.
ال�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124  

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

�سركة بون كنيل �سيمون�س انتيليكتيال بروبرتي
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :

بتاريخ :2017/3/28    املودعة بالرقم :  270448  
بيانات الأولوية :

باإ�سم :  دانيلي دومينيك �سو�سلي
وعنوانة :  فيال رقم 24 بحرات �سيينا جمرا جولف اإي�ستيت�س دبي الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�سميم املتعلقة بها، خدمات التحاليل والأبحاث ال�سن�اعية، 

خدم�ات ت�سميم وتطوير عتاد وبرامج الكمبيوت�ر 
الربجميات بو�سفها خدمة، برجميات حا�سب اآيل مميزة لل�سركات لال�ستخدام فيما يتعلق بالإدارة املالية، 
وال�سوؤون القانونية، وت�سغيل الأعمال، واملوارد الب�سرية، والتوظيف، والتطوير املهني، والتقارير التنفيذية 
والت�سويق واخلدمات املتعلقة بها، تقدمي خدمات احللول القائمة على احلو�سبة ال�سحابية لال�ستخدام فيما 
يتعلق بالإدارة املالية، وال�سوؤون القانونية وت�سغيل الأعمال، واملوارد الب�سرية، والتوظيف، التطوير املهني، 

التقارير التنفيذية والت�سويق واخلدمات املتعلقة بها،
و�سف العالمة : تت�سمن العالمة التجارية الكلمة الإجنليزية )BENEPLE( بالأحرف الكبرة باللون 

الأ�سود وهي كلمة لي�س لها معنى يف اللغة الإجنليزية.
ال�سرتاطات :

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124  

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

�سركة بون كنيل �سيمون�س انتيليكتيال بروبرتي 
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :

بتاريخ : 2017/04/19 املودعة بالرقم : 271803  
 بيانات الأولوية : 

باإ�سم : لبوراتوريو�س فارما�سيوتيكو�س رويف، ا�س.ايه. 
وعنوانة : كايل جوليان كاماريلو، 35، 28037 مدريد، ا�سبانيا

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :
م�ستح�سرات �سيدلنية وبيطرية، م�ستح�سرات �سحية لغايات طبية، مواد واأغذية حمية معدة لالإ�ستعمال 
الطبي اأو البيطري واأغذية للر�سع والأطفال، مكمالت للحمية الغذائية لالإن�سان واحليوان؛ ل�سقات ومواد 
�سماد، مواد ح�سو الأ�سنان و�سمع طب الأ�سنان، مطهرات، م�ستح�سرات لإبادة احل�سرات واحليوانات ال�سارة، 

مبيدات فطريات ومبيدات اأع�ساب.
 و�سف العالمة : كلمة CRUSIA  باحرف لتينية باللون ال�سود وعلى قاعدة بي�ساء 

ال�سرتاطات :  
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124  

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

�سركة بون كنيل �سيمون�س انتيليكتيال بروبرتي 
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :

بتاريخ :2017/04/03  املودعة بالرقم : 270795 
 بيانات الأولوية : 

باإ�سم : انيكا ثرابيوتيك�س انك. 
وعنوانة : 32 ويجينز افينيو، بيدفورد، ما�سات�سو�ست�س 01730، الوليات املتحدة المريكية

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :
اأجهزة واأدوات جراحية وطبية وطب اأ�سنان وبيطرية، اأطراف وعيون واأ�سنان اإ�سطناعية، اأدوات جتبر، مواد 

خياطة اأو درز اجلروح
و�سف العالمة : تتكون العالمة التجارية من كلمة ايلفي�س ELEVESS وهي كلمة مبتكرة ولي�س لها 

معنى
 ال�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124

 
منوذج اإعالن الن�سر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :
�سركة بون كنيل �سيمون�س انتيليكتيال بروبرتي 

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :

بتاريخ :2017/04/03 املودعة بالرقم : 270793 
بيانات الأولوية :

باإ�سم : انيكا ثرابيوتيك�س انك. 
وعنوانة : 32 ويجينز افينيو،  بيدفورد، ما�سات�سو�ست�س 01730، الوليات املتحدة المريكية

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :
اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل  الأقم�سة ومواد  م�ستح�سرات تبيي�س 
وجلي وك�سط، �سابون، عطور وزيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول )لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان

و�سف العالمة : تتكون العالمة التجارية من كلمة ايلفي�س ELEVESS وهي كلمة مبتكرة ولي�س لها 
معنى

ال�سرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

 �سركة بون كنيل �سيمون�س انتيليكتيال بروبرتي 
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :

بتاريخ :2017/04/03 املودعة بالرقم : 270794 
بيانات الأولوية :

باإ�سم : انيكا ثرابيوتيك�س انك. 
وعنوانة : 32 ويجينز افينيو،  بيدفورد، ما�سات�سو�ست�س 01730، الوليات املتحدة المريكية

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :
م�ستح�سرات �سيدلنية وبيطرية، م�ستح�سرات �سحية لغايات طبية، مواد واأغذية حمية معدة لالإ�ستعمال 
الطبي اأو البيطري واأغذية للر�سع والأطفال، مكمالت للحمية الغذائية لالإن�سان واحليوان؛ ل�سقات ومواد 
�سماد، مواد ح�سو الأ�سنان و�سمع طب الأ�سنان، مطهرات، م�ستح�سرات لإبادة احل�سرات واحليوانات ال�سارة، 

مبيدات فطريات ومبيدات اأع�ساب.
و�سف العالمة : تتكون العالمة التجارية من كلمة ايلفي�س ELEVESS وهي كلمة مبتكرة ولي�س لها 

معنى
ال�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124  

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

�سركة بون كنيل �سيمون�س انتيليكتيال بروبرتي 
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :

بتاريخ :2017/03/28 املودعة بالرقم : 270428  
2017/02/01 بيانات الأولوية : اململكة املتحدة    3210040  

باإ�سم : �سبي�س براندز ليمتد   
وعنوانة : الطابق اخلام�س، �سروف�ساير هاو�س 11-20 كابر �سرتيت  لندن  دبليو �سي 1 اإي 6 جيه اأيه اململكة املتحدة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :
التنظيف، م�ستح�سرات ومواد التنظيف والتلميع، م�ستح�سرات ومواد احلمام غر الدوائية، م�ستح�سرات ومواد التجميل، 
م�ستح�سرات التجميل، اأحمر ال�سفاه، ملمع ال�سفاه، اأقالم ال�سفاه، �سبغة ال�سفاه، جممل الرمو�س، حمدد العيون، ظالل 
العيون، اأقالم العيون، �سبغة الأهداب، م�ستح�سرات جتميل احلواجب، م�ستح�سرات تلوين اخلدود والوجنة، كرمي الأ�سا�س 
وبودرة الوجه، م�ستح�سرات جتميل اإخفاء العيوب، معجون الأ�سنان، الروائح، جتارة العطور، الكولونيا، ماء الزينة، الأريج، 
الواقي  وم��واد  م�ستح�سرات  ال�سم�س،  كرمي  التعرق،  م�ساد  ال�سخ�سي،  لال�ستخدام  العرق  رائحة  مزيل  العطرية  الزيوت 
الب�سرة،  مطهرات  واملرطبات،  الكرميات  الب�سرة،  ب��ودرة  التدليك،  زي��وت  ال�سعر،  اإزال��ة  وم��واد  م�ستح�سرات  ال�سم�س،  من 
وال�سامبو، م�ستح�سرات احلالقة وما بعد احلالقة، م�ستح�سرات ومواد  ال�سابون  الأظافر،  الأظافر، مزيل طالء  طالء 
والغت�سال،  ال�ستحمام  مواد  ومظهرها،  والأظافر  والأ�سنان  والعيون  والوجه  واجل�سم  بالب�سرة  العناية  مواد  الرتطيب، 
البخور، معطرات  اأعواد  البخور،  العطرية،  الأوراق  الب�سرة،  التلك، مرطبات  بودرة  ال�ستحمام،  واأمالح  ال�ستحمام  زيوت 
الغرف، زيوت الأطفال وكرميات الأطفال غر العالجية، املناديل املبللة غر العالجية لالأطفال، ال�سوف القطني لأغرا�س 

التجميل.
 )EVE LOM GEL BALM CLEANSER( و�سف العالمة :تت�سمن العالمة التجارية العبارة الإجنليزية

مكتوبة باللون الأ�سود والأحرف الكبرة 
 ال�سرتاطات :  

بالربيد  اإر�سالة  اأو  الإقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اإعرتا�س علي  لدية  فعلي من 
امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124  

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

�سركة بون كنيل �سيمون�س انتيليكتيال بروبرتي 
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية :

بتاريخ :2017/02/19 املودعة بالرقم : 268450 
بيانات الأولوية :

باإ�سم : �سابري ريتيل فا�سون ليمتد
وعنوانة : برو�سبيكت هاو�س كريندون �سرتيت هاي وايكومب باك�س  اإت�س بيه 13 6 اإل اأيه

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :
املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س 

اأو  دفء  وتعني  دمناركية  كلمة  وهي   )HYGGE( الكلمة   العالمةالتجارية  تت�سمن   : العالمة  و�سف 
جو دافئ

ال�سرتاطات :  
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:              

                                                                                                  
املودعة حتت رقم : 271712                  بتاريخ : 2017/04/18 م

تاريخ اإيداع الأولوية: 2016/10/18 م
با�س��م: فا�سن تيليفيجن اإنرتنا�سيونال اإ�س.اإيه.

وعنوانه: 35اإيه، اأفينيو جي-اإف كينيدي، لوك�سمبورغ، اإل-1855، لوك�سمبورغ.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خ��دم��ات الإت�����س��الت؛ خ��دم��ات ال��ب��ث؛ توفر الإت�����س��الت احلا�سوبية والأن��رتن��ي��ت؛ ت��زوي��د وت��اأج��ر معدات 
وجتهيزات الت�سالت .

الواق�عة بالفئة: 38
و�سف العالمة: تتكون العالمة من احلرف الالتيني T تي كتب ب�سكل كبر باللون الأ�سود بينما يندمج 
واحد،  �سكل حرف  على  كتبا  اأنهما  بحيث  الأبي�س  باللون  و  بطريقة مميزة  اإف   F الالتيني  احل��رف  معه 
فقط  لتينية  بحروف  كتبت  فا�سن  العربي  منطوقها  ال��ذي   FASHION الكلمة  الأ�سفل  يف  ويوجد 
TELEVISION الذي منطوقها العربي  ب�سكل كبر وعري�س باللون الأ�سود و حتتها توجد الكلمة 

تيليفيجن كتبت بحروف لتينية فقط ب�سكل كبر باللون الأ�سود.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:    

                                                    
املودعة حتت رقم :270458                        بتاريخ : 2017/03/28 م

تاريخ اإيداع الأولوية: //  م
با�س��م: �سوي�سلوغ ايه دجي.

وعنوانه: ويبرييويغ 3، �سي ات�س-5033 بيو�س�س، �سوي�سرا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

عربات املرفاع ال�سوكي؛ م�ساعد للحمولت.
الواق�عة بالفئة: 12

العربي  منطوقها   POWERSTORE الكلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��الم��ة  ال��ع��الم��ة:  و���س��ف 
باور�ستور كتبت بحروف لتينية ب�سكل كبر باللون الأ�سود.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  18  �سبتمرب 2017 العدد 12124
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غينافيديت�س  غينادي  الكازخ�ستاين  بني  املنتظر  النزال  انتهى 
ت�سنيف اجلمعية  ال��و���س��ط يف  ل���وزن  ال��ع��امل  غ��ول��وف��ك��ني، بطل 
العاملية واملجل�س العاملي والحتاد الدويل للمالكمة، واملك�سيكي 
����س���اوول ك��ان��ي��ل��و ال��ف��اري��ز ال�����س��ب��ت ب��ال��ت��ع��ادل يف ل����س فيغا�س، 

و�سي�سرب املالكمان موعدا جديدا قريبا.
وللمرة الوىل منذ دورة الألعاب الأوملبية يف اأثينا عام 2004 

عندما نال ف�سية، مل ينزل غولوفكني عن احللبة فائزا.
 33 بينها  37 مباراة  املباراة دون هزمية يف  ودخل غولوفكني 
بال�سربة القا�سية، يف حني حقق الفاريز تعادله الثاين مقابل 
49 فوزا وخ�سارة واحدة. واحتفظ غولوفكني بالقابه العاملية 
فاحلكمة  امل�����رارة،  بطعم  ك���ان  ال�سبت  ت��ع��ادل  ان  ب��ي��د  ال��ث��الث��ة 
اإديالييد بايرد منحت التفوق بفارق كبر لألفاريز 110-118 
ما خلف العديد من النتقادات من قبل املراقبني وامل�ساهدين 
ال��ع��ن��ان لن��ت��ق��ادات��ه��م ع��ل��ى م���واق���ع التوا�سل  ال���ذي���ن اط��ل��ق��وا 
منح  نف�سه  الوقت  ويف  لأن��ه  امل��ب��اراة،  مبا�سرة عقب  الجتماعي 

زميلها دايف موريتي التفوق لغولوفكني بنتيجة 113-115، 
-114 متعادلني  ت��ري��ال  دون  الثالث  احل��ك��م  اعتربهما  فيما 
114. ومبا�سرة بعد العالن عن نتيجة نزالهما ال�سبت، طالب 
ابيل �سان�سيز، مدرب غولوفكني، اللجنة الريا�سية لنيفادا بفتح 
حتقيق �سد احلكمة بايرد. وقال “اأنا ل اأفهم كل ما حدث، اإنها 
لي�ست املرة الأوىل التي يحدث معها ذلك”، م�سرا اإىل �سابقة 
مايو 2016 عندما منحت ال�سيدة برد التفوق للمالكم اأمر 

خان الذي خ�سر امام األفاريز بال�سربة القا�سية.
متفرجا   22358 ام��ام  وق��ال  ده�سته،  غولوفكني  يخف  ومل 
األفاريز يف يوم الحتفال  �ساند  اغلبهم  ارينا  ب�سالة تي موبيل 
بهذا  ال��ف��وز  ا�ستحق  ان��ن��ي  اعتقد  املك�سيكي:  ال�ستقالل  بعيد 

النزال، ولكن لي�س لدي اأي مانع خلو�س مباراة ثاأرية.

ويف نزاله الول يف ل�س فيغا�س والذي �سيجلب له 15 مليون 
من  مبناف�س  غ”،  غ  “غ  ب  امللقب  الكازاخ�ستاين،  حظي  دولر، 
�سيطر  الوىل،  اجل��ول��ة  يف  النب�س  ج�س  وبعد  الثقيل.  العيار 
وا�سح  ب�سكل  ال�سقر،  �سعره  اىل  ن�سبة  بكانيلو  امللقب  األفاريز 
على اجلولتني الثانية والثالثة، يف حني وامام ا�ستغراب اجلميع 
بداأ  الكازخ�ستاين  ولكن  ون�ساطا.  حركة  اأق��ل  غولوفكني  ك��ان 
ي�ستعيد قوته يف اجلولة الرابعة وحا�سر األفاريز مرات عدة يف 
اجليدة،  التكتيكية  وخططه  الكبرة  خربته  وبف�سل  احلبال. 
املك�سيكي  خ�سمه  ان  رغ��م  اأف�سليته  ب�سط  يف  غولوفكني  جنح 
�سرباته  اأن  له  ليعرب  بالراأ�س  ب��اإ���س��ارات  بانتظام  يواجهه  ك��ان 
لكمة  ووج��ه  تفوقه،  ووا�سل غولوفكني  له.  �سرر  اي  ت�سكل  ل 
وتفوق  ال�ساد�سة.  األفاريز يف اجلولة  اىل وجه  بي�سراه  مبا�سرة 

الكازخ�ستاين ب�سكل كبر بح�سب نظام النقاط الذي اعتمدته 
لكن  اخلا�سة،  المركية  اوفي�س  بوك�س  هوم  اأو  بي  اإت�س  قناة 
و�سمح  العا�سرة،  اجلولة  من  اعتبارا  ال��رتاج��ع  يف  ب��داأ  م�ستواه 
احلادية  اجلولة  يف  املك�سيكي  وتاألق  توازنه.  با�ستعادة  لألفاريز 
فاأ�سعل  وي�سراه  بيمناه  اللكمات  من  �سل�سلة  خ��الل  من  ع�سرة 
الإح�سائيات  الكبر يف  التفوق  الرغم من  على  النزال جمددا 

للكازخ�ستاين 218 �سربة ناجحة مقابل 169 لألفاريز.
لكن املباراة التي جاءت بعد 3 اأ�سابيع من الفوز املثر لالمركي 
فلويد مايويذر الذي عاد عن اعتزاله، على بطل الفنون القتالية 
املختلطة اليرلندي كونور ماكغريغور يف 27 اغ�سط�س، مل تف 
بوعودها. بيد انها �ستكون دون �سك بني اف�سل النزالت الثنائية 

التي غابت عن الكالمة يف ال�سوات الخرة.

ولكنني  بالقوة،  �سعرت  قائال:  ال�سبت  نزال  األفاريز على  وعلق 
اأرغب، اذا كان هذا كا يريده النا�س، يف مواجهته مرة اأخرى.

حد  على  املتحدة  ال��ولي��ات  ويف  ب��الده  يف  جنما  كانيلو  ويعترب 
�سواء. ول يحبذ الفاريز الذي يعرف جيدا غولوفكني، �سريكه 
الكالم  ي��رتك  ك��ث��را، لكنه  ال��ك��الم   ،2014 ع��ام  ال��ت��دري��ب  يف 
انا  النزال  لقب�ستيه، وقال يف موؤمتره ال�سحايف الخر ع�سية 

جاهز. خلقت لأقاتل.
يف املقابل، كان غولوفكني ول يزال ي�سرق ال�سواء كما يف معظم 
احرازه  الكازخ�ستانيني منذ  مراحل م�سرته، وهو ميثل فخر 

ف�سية اوملبياد اثينا 2004.
انت�سارا   345 الهواة حيث حقق  الرائعة يف فئة  بعد م�سرته 
مقابل خم�س هزائم فقط، اقام غولوفكني، بطل العامل 2003، 
يف املانيا والتحق بفريق يونيفر�سوم الذي تخرج من اكادمييته 
كليت�سكو، ثم عاي�س  الوكرانيان فيتايل وفالدمير  ال�سقيقان 

بعد رحيلهما مالكمني املان مثل فيليك�س �سرتوم.

غولوفكني و�لفاريز ي�سربان موعد� جديد� بعد تعادلهما 

�سهد الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س ال��وزراء وزي��ر الداخلية ام�س - يف مقر 
الألعاب  “ دورة  �سعلة  مرا�سم  حفل   - الداخلية  وزارة 
الدولة  ت�ست�سيفها  التي   “ لل�سرطة  الثانية  الدولية 
خ����الل ال���ف���رتة م���ن ال��ث��ال��ث ح��ت��ى ال��ع��ا���س��ر م���ن �سهر 

نوفمرب القادم.
الأحمد  ن���واف  اأح��م��د  م  اأول.  وال��ف��ري��ق  �سموه  واأوق����د 
ال�سعلة  ل��ل�����س��رط��ة  ال�����دويل  ال�����س��ب��اح رئ��ي�����س الحت�����اد 
الداخلية  وزارة  وكيل  ال�سعفار  �سيف  الفريق  بح�سور 

وفق املرا�سم.
وبداأت املرا�سم با�ستقبال ع�سكري من املر�سحني بكلية 
ال�سرطة ثم دخل حملة الأعالم من الطلبة املر�سحني 
يرفعون علم دولة الإم��ارات العربية املتحدة - الدولة 
للدورة  املنظمة   - الداخلية  وزارة  وعلم   - امل�ست�سيفة 
- وعلم الحت��اد ال��دويل لل�سرطة .. فيما حمل طالب 
رئي�س  نائب  �سمو  اإىل  لت�سليمها  ال�سعلة  اآخ��ر  مر�سح 
جمل�س ال��وزراء وزي��ر الداخلية - راع��ي ال��دورة- ومن 

ثم عزف الن�سيد الوطني لدولة الإمارات.
حارب  خليفة  ال��رك��ن  ال��ل��واء   .. ال�سعلة  مرا�سم  ح�سر 
اخلييلي وكيل الوزارة امل�ساعد ل�سوؤون اجلن�سية والإقامة 
ال�سام�سي وكيل  بالإنابة واللواء �سامل مبارك  واملنافذ 
امل�ساندة  واخل��دم��ات  للموارد  امل�ساعد  الداخلية  وزارة 
مفت�س  الري�سي  نا�سر  اأحمد  الدكتور  واللواء  بالإنابة 
عام وزارة الداخلية واللواء عبد اهلل خليفة املري قائد 
قائد  ال�سام�سي  الزري  �سيف  والعميد  دبي  �سرطة  عام 
دملوج  بن  حميد  حممد  والعميد  ال�سارقة  �سرطة  ع��ام 
الظاهري الأمني العام ملكتب �سمو نائب رئي�س جمل�س 
العليا  اللجنة  رئي�س  بالإنابة  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء 

رئي�س  ال�سام�سي  �سامل  وليد  والعميد  للدورة  املنظمة 
اللجنة املنظمة للدورة وعدد من ال�سباط .

الحتاد  ميثل  امل�ستوى  رفيع  وف��د  املرا�سم  ح�سر  كما 
الدويل الريا�سي لل�سرطة �سم �ساندرو ديرك�س الأمني 
ال��ع��ام ل��الحت��اد وال��ع��ق��ي��د خ��ال��د ال��ن��ج��ار الأم����ني العام 
الرئا�سي والعقيد خالد اخلياط  املكتب  امل�ساعد مدير 
املدير  ال�سداين  ط��ارق  والعقيد  الفنية  اللجنة  ع�سو 
بالحتاد  والت�سويق  ال��ع��ام��ة  ال��ع��الق��ات  للجنة  الفني 
اللجنة  ع�سو  اخلبيزي  ب��در  الدكتور  وامل��ق��دم  ال��دويل 
الفنية وعدد من كبار امل�سوؤولني يف الحتاد اإىل جانب 

وفد اإعالمي مرافق.
بح�سور  �سحفيا  موؤمترا  ام�س  عقد  اأخ��رى  جهة  من 
الألعاب  دورة  تفا�سيل  عن  فيه  اأعلن  الإع��الم  و�سائل 
الدولية الثانية لل�سرطة والتي تقام يف اأبوظبي برعاية 

الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان.
ال�سعفار  �سيف  ال��ف��ري��ق  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  يف  حت��دث 
والفريق اأول. م اأحمد نواف الأحمد ال�سباح ومب�ساركة 
م���ن ال��ع��م��ي��د ول��ي��د ���س��امل ال�����س��ام�����س��ي رئ��ي�����س اللجنة 
املنظمة للدورة و�ساندرو ديرك�س الأمني العام لالحتاد 
الأمني  النجار  علي  خالد  والعقيد  الريا�سي  ال��دويل 
الدويل  لالحتاد  الرئا�سي  املكتب  مدير  امل�ساعد  العام 

الريا�سي لل�سرطة  .
واأكد ال�سعفار حر�س وزارة الداخلية على تنظيم بطولة 
ريا�سيون  فيها  يلتقي  الدولية  املقايي�س  وف��ق  عاملية 
�سرطيون من جميع اأرجاء العامل يتناف�سون على اأر�س 

الإمارات ويعززون عالقاتهم وخرباتهم وقدراتهم.
احلكومة  توجيهات  وف��ق  ال����وزارة  ح��ر���س  اإىل  واأ���س��ار 
ال�سرطية  ال��ت��ظ��اه��رة  ه����ذه  اإجن������اح  ع��ل��ى  الحت����ادي����ة 

مكانة  تعزيز  يف  ي�سهم  نحو  على  العاملية  الريا�سية 
اأف�سل  العامل على تنظيم  التي ع��ودت  الإم���ارات  دول��ة 
قبلة  الإم������ارات  لتبقى  امل���ج���الت  ���س��ت��ى  ال��ف��ع��ال��ي��ات يف 

وعا�سمة الريا�سة العاملية.
واأو�سح اأن اأكرث من 51 دولة اأكدت م�ساركتها يف هذه 
�سيتناف�سون  ولعبة  لعبا   782 منهم  بوفود  ال��دورة 
األعاب ريا�سية هي  اأرب��ع  اأر���س دولتنا احلبيبة يف  على 
واجلودو  وال�سباحة  والب�����س��ك  التكتيكية  ال��رم��اي��ة   “

واجليوجيت�سو«.
وقال ال�سعفار اإن اللجنة العليا املنظمة للبطولة بذلت 
�سرطية  ببطولة  للخروج  زال��ت  وم��ا  متوا�سلة  جهودا 
من  وي��ع��زز  الإم����ارات  ب�سمعة  يليق  راق  م�ستوى  على 

مكانتها بني دول العامل.
واأ�سار اإىل اأنه بعد اختيار الإمارات ل�ست�سافة البطولة 
جتهيز  على  املتخ�س�سة  جلانها  ع��رب  ال����وزارة  عملت 
احلديثة  والتقنيات  الالزمة  والت�سهيالت  ال�سبل  كل 
ووفرت اأرقى املالعب ذات املوا�سفات العاملية وخ�س�ست 
التوا�سل  ط��رق  يت�سمن  للبطولة  اإل��ك��رتون��ي��ا  موقعا 
اللجنة  اأن  م�سيفا   .. عنها  الخ��ب��ار  واأه��م  والت�سجيل 
العليا عملت على حتديد مكان اإقامة الوفود وت�سهيلها 

لينعموا باأجواء اخلر والعطاء يف بلد اخلر.
العاملية  اأن الإقبال على البطولة  ال��وزارة   وذك��ر وكيل 
احل��ال��ي��ة ف���اق ت��وق��ع��ات ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة مم���ا يعك�س 
ال�سمعة الطيبة واملكانة املرموقة للدولة يف ا�ست�سافة 
واأكد  الكربى.   العلمية  والح��داث  الفعاليات  واإجن��اح 
هاما  ري��ا���س��ي��ا  دول��ي��ا  ح��دث��ا  ت��ع��د  ال��ث��ان��ي��ة  الن�سخة  اأن 
وهي بطولة ر�سمية من �سمن اأجندة فعاليات الحتاد 
الريا�سي الدويل لل�سرطة الذي يهدف لتعزيز وت�سجيع 

الريا�سة ال�سرطية مبا يتفق مع اأهدافه يف ن�سر ثقافة 
التناف�س ال�سريف وتعميق املعرفة والثقافة الريا�سية 

وتعميمها بني الأجهزة ال�سرطية حول العامل.
املعاير  وف����ق  ال��ب��ط��ول��ة جت����ري  م�����س��اب��ق��ات  اإن  وق����ال 
وال��ق��وان��ني الأومل��ب��ي��ة امل��ع��ت��م��دة وي��ت��وىل اإدارات���ه���ا فنيا 
الريا�سية  الحت���ادات  م��ن  متخ�س�سة  جلنة  قبل  م��ن 
ال��وط��ن��ي��ة ب���وج���ود ح���ك���ام م��ع��ت��م��دي��ن م���ن الحت������ادات 
الدولية و�ست�سهد مناف�سات �سريفة بني عدد كبر من 

الريا�سيني العامليني على اأر�س الإمارات.
الإعالمية  واملوؤ�س�سات  الفعاليات  ك��ل  ال�سعفار  ودع��ا   
والريا�سية لالإ�سهام يف اإجناح هذه التظاهرة الدولية 
للخروج  اجل��ه��ود  وتعا�سد  بت�سافر  ال��ع��امل��ي  واحل���دث 

ب�سورة تعك�س الوجه احل�ساري للدولة.
الأحمد  ن���واف  اأح��م��د  .م  اأول  ال��ف��ري��ق  ق��دم  م��ن جهته 
ال�سباح ال�سكر والتقدير اإىل الفريق �سمو ال�سيخ �سيف 

بن زايد اآل نهيان على رعايته للدورة ودعمه لها .
الدورة  اإخ���راج  الإم����ارات يف  ع��ن ثقته يف جن��اح  معربا 

ب�سورة م�سرفة تليق ب�سمعتها الطيبة.
ي�سعى  لل�سرطة  ال���دويل  ال��ري��ا���س��ي  الحت���اد  اأن  واأك���د 
مع  يتفق  مب��ا  ال�سرطية  ال��ري��ا���س��ة  وت�سجيع  لتعزيز 
اأهدافه يف ن�سر ثقافة التناف�س ال�سريف وتعميق املعرفة 
ال�سرطية  الأجهزة  بني  وتعميمها  الريا�سية  والثقافة 
اإىل توفر فر�س ملوا�سلة تطوير  اإ�سافة  العامل  حول 
امل��ن��ظ��م��ات ال�سرطية  ال��ع��الق��ات ال��ودي��ة وامل��ه��ن��ي��ة ب��ني 
واخلربة  املعرفة  لتبادل  والندوات  املوؤمترات  وتنظيم 

واملمار�سات ال�سرطية يف جمال الريا�سة.
ر�سالة  تبعث  ريا�سية  ت��ظ��اه��رة  ه��ي  ال����دورة  اإن  وق���ال 
ال�����س��الم اإىل ال��ع��امل م��ن اأر�����س الإم�����ارات ال���ذي ميثل 

ب���اإب���رازه دور  ال����دويل لل�سرطة  ج��وه��ر ع��م��ل الحت����اد 
ونفاذ  وال��ع��دل  لل�سالم  ك�سفراء  ال�سرطية  العنا�سر 

القانون .
عن  ال�سام�سي  �سامل  وليد  العميد  اأع��رب  ناحيته  من 
���س��ع��ادت��ه ب���وج���ود ه���ذه ال��ك��وك��ب��ة امل��ت��م��ي��زة ع��ل��ى اأر����س 
ان��ط��الق دورة ريا�سية  اأب����واب  ع��ل��ى  ون��ح��ن  الإم������ارات 
ال�سرطية  الألعاب  دورة  وهي  بامتياز  عامليا  حدثا  تعد 
باحتاد  ممثلة  الداخلية  وزارة  تنظمها  ال��ت��ي  الثانية 

ال�سرطة الإماراتي.
ال�ستعدادات  اأن  ل��ل��دورة  املنظمة  اللجنة  رئي�س  واأك��د 
والتجهيزات لهذا احلدث العاملي قد اكتملت .. م�سرا 
بني  �سريفة  مناف�سات  �ست�سهد  العاملية  ال��دورة  اأن  اإىل 
اإم������ارات اخلر  اأر�����س  ���س��رط��ي��ني جتمعهم  ري��ا���س��ي��ني 
ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ب���ني ع��ن��ا���س��ر ال�����س��رط��ة م���ن ال���دول 
اللجان  ج��اه��زي��ة  اإىل  لف��ت��ا   .. وال�����س��دي��ق��ة  ال�سقيقة 
اإىل  ونقلهم  امل��ط��ارات  يف  ال��وف��ود  ل�ستقبال  الفرعية 
العا�سمة  فنادق  اأرق��ى  ت�ست�سيفها  التي  بعثاتهم  مقار 

اأبوظبي .
دملوج  ب��ن  حميد  حممد  العميد  ا�ستعر�س  جهته  م��ن 
التي  اجل��اري��ة  وال���س��ت��ع��دادات  التح�سرات  الظاهري 

تتخذها الدولة ل�ست�سافة البطولة .
م�سجلة  ع��رب��ي��ة  دول����ة   15 م�����س��ارك��ة  اأن  اإىل  م�����س��را 
الدول  اإج��م��ايل  لي�سل  البطولة  يف  ال���دويل  ب��الحت��اد 

امل�ساركة 51 دولة .
نوفمرب  �سهر  بداية  تباعا  �ست�سل  الوفود  اأن  واأ���س��اف 
و�ستحظى برحالت ثقافية وفعاليات وزيارات لالأماكن 
ال�����س��ي��اح��ي��ة وال��ه��ام��ة يف ال���دول���ة ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى تراث 
الإم�����ارات الأ���س��ي��ل وم���ا ي��ع��رب ع��ن��ه م��ن ق��ي��م اإن�سانية 

نبيلة.. فيما قدم �سكره للموؤ�س�سات الوطنية وال�سركات 
اخلا�سة التي قدمت دعما ورعاية لتح�سرات الدورة.
واأو�سح الظاهري اأن الدورة �ستقام وفق النظام الأوملبي 
م��ن ح��ي��ث اح��ت�����س��اب ال��ف��ائ��زي��ن وال��ف��ائ��زات واملتوجني 
ب��امل��ي��دال��ي��ات. م��ن ج��ان��ب��ه ت��ط��رق ال��ل��واء ���س��امل مبارك 
اللجان  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  وامل��ه��ام  ال���دور  اإىل  ال�سام�سي 
حر�س  ت��وؤك��د  وال��ت��ي  للحدث  وا���س��ت��ع��دادات��ه��ا  العاملة 
اإجن��اح��ه .. م��ع��رب��ا عن  ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى تنظيمه ع��ل��ى 
اأمله باأن حتقق دورة الألعاب الأوملبية الثانية لل�سرطة 

النجاح والتوفيق.
وخا�سة  وهيئات حكومية  موؤ�س�سات  ودعا اجلميع من 
املنظمة  اللجنة  مع  والتن�سيق  للتعاون  اإع��الم  وو�سائل 
لإجن��اح ال��دورة واإب��رازه��ا ب�سورة م�سرفة تليق مبكانة 
ديرك�س  ���س��ان��درو  اأع���رب  ناحيته  م��ن  ال��دول��ة.  و�سمعة 
اللجنة  م��ن  امل��ب��ذول��ة  للجهود  وت��ق��دي��ره  �سعادته  ع��ن 
املنظمة  اللجان  التي قامت بها  املنظمة وال�ستعدادات 
ال��دويل يف  الرئي�سية والفرعية .. موؤكدا ثقة الحت��اد 
وف��ق مقايي�س  اإخ��راج دورة عاملية  املنظمني على  ق��درة 
وال�سالم  املحبة  اإط��ار  يف  امل�ساركون  فيها  يلتقي  دولية 

والتناف�س ال�سريف على اأر�س الإمارات.
الأمني  ال��ن��ج��ار  علي  خ��ال��د  العقيد  حت��دث  جهته  م��ن 
الدويل  لالحتاد  الرئا�سي  املكتب  مدير  امل�ساعد  العام 
ال��ري��ا���س��ي ل��ل�����س��رط��ة ع���ن ب��ع�����س ال��رتت��ي��ب��ات الفنية 
الألعاب وتنا�سبها مع دور  املعتمدة يف اختيار  والأ�س�س 
ت�سهد  ال���دورة  اأن  اإىل  م�سرا   .. ال�سرطية  العنا�سر 
الأجهزة  بعمل  متعلقة  م�سابقات  اأرب���ع  يف  مناف�سات 
اأن���واع  العليا  املنظمة  اللجنة  و�ست�ستويف  ال�����س��رط��ي��ة 

الريا�سات وت�سنيفاتها لحقا.

املحلية  الريا�سية  والأح��داث  للبطولت  منها  مواكبة 
وال��ع��رب��ي��ة وال��دول��ي��ة، م��ع ان��ط��الق��ة امل��و���س��م الريا�سي 
اجل���دي���د، اأع��ل��ن��ت ق��ن��اة ال�����س��ارق��ة ال��ري��ا���س��ي��ة، التابعة 
عدد  وتطوير  حتديث  عن  لالإعالم،  ال�سارقة  ملوؤ�س�سة 
م��ن ب��راجم��ه��ا اجل��م��اه��ري��ة، وت��ق��دمي ب��رام��ج اأخرى 
جديدة جتعل امل�ساهد اأكرث قرباً من ال�ساحة الريا�سية 
وما حتفل به من مناف�سات م�سوقة، ومتكنه من متابعة 

حتليل كبار جنوم اأهم الريا�سات واأكرثها �سعبية. 
الريا�سي،  اخلّط  املتجددة،  الربامج  مقدمة  يف  وياأتي 
الذي يبّث ب�سكل متزامن عرب قناة ال�سارقة الريا�سية 
واإذاع�����ة ال�����س��ارق��ة، ل��ي��ك��ون ب��ذل��ك امل��ن��رب اجلماهري 
هموم  ي�ستعر�س  ال���ذي  ال��ق��ن��اة  م�ستوى  ع��ل��ى  الأب����رز 
�سمن  املختلفة،  الآراء  وي��ت��ن��اول  ال��ري��ا���س��ي،  ال�����س��ارع 
قالب اإعالمي يعتمد على اجلمهور الريا�سي ال�سغوف 
مبا�سر  ب�سكل  توجهه  فيه، ف�ساًل عن  اأ�سا�سّي  كالعب 
املحلية  ال��ري��ا���س��ات  �سعيد  على  ال��ق��رار  اأ���س��ح��اب  اإىل 
ملناق�ستهم حول اأهم ما يتعلّق بال�ستحقاقات الريا�سية 

املحلية والعربية.
وي�ستعر�س برنامج “ال�سحافة اليوم” اأبرز ما تناولته 
ومقالت،  اأخ��ب��ار،  م��ن  املحلية،  الريا�سية  ال�سحافة 
وت���ق���اري���ر، وحت���ل���ي���الت، وخ���ا����س���ة احل�����س��ري��ة منها، 
النجوم  كبار  واأ���س��رار  خبايا  من  الكثر  تك�سف  والتي 
واأه����م الأن���دي���ة وم���ا ي���دور فيها م��ن ك��وال��ي�����س، بقالب 
النتائج  اأهم  الربنامج  ي�ستعر�س  كما  متمّيز،  اإخبارّي 
ت�سهدها  التي  املناف�سات  مبختلف  املتعلقة  والفعاليات 

دولة الإمارات والعامل. 
ومواكبة جلديد املالعب، عّززت قناة ال�سارقة الريا�سية 
اأي��ام يف  ليبّث خم�سة  “مالعبنا”  برنامج  من ح�سور 
الأ�سبوع عو�ساً عن ثالثة، كما اأ�سافت األعاب ال�سالت 
التي مل تكن موجودة �سابقاً يف الربنامج، ليكون مبثابة 
الرا�سد لأهم ما يجري على ال�ساحة الريا�سية املحلية 
والتفاعل  اجلماهر  من  اأك��رث  والتقّرب  تنّوعها،  على 
التوا�سل  من�سات  ا�ستخدام  عرب  الريا�سة  ع�ّساق  مع 
اأبرز  وعر�س  التفاعل  ن�سبة  زي��ادة  بهدف  الجتماعي، 

املقاطع وال�سور التي ت�ستقطب الأو�ساط الريا�سية. 
واحتفاًء باإجنازات اأ�سحاب الهمم يف املحافل الريا�سية، 
تقدم القناة، وللمرة الأوىل، اإرادة، الربنامج احل�سري 
اخلا�سة،  الح���ت���ي���اج���ات  ذوي  واإجن��������ازات  ب���ب���ط���ولت 
املناف�سات  يف  الإم����ارات عالياً  دول��ة  ا�سم  رف��ع��وا  ال��ذي��ن 
على  ال�سوء  ي�سلط  كما  خا�سوها،  ال��ت��ي  وال��ب��ط��ولت 
الالعبني واملدربني والإداريني، واملن�ساآت اخلا�سة بهذه 
م��ع خمتلف  بال�سراكة  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  وي��ق��دم  ال��ف��ئ��ة، 
ال�سارقة  اإم���ارة  يف  الهمم  لأ�سحاب  الداعمة  اجل��ه��ات 

ودولة الإمارات. 
وتطوير  تنمية  اإىل  ال��ه��ادف��ة  ال��ربام��ج  �سعيد  وع��ل��ى 
املهارات الريا�سية لدى الأجيال اجلديدة، وا�ستقطاب 
ال���ق���درات ال���واع���دة، واإت���اح���ة ال��ف��ر���س��ة اأم��ام��ه��ا لت�ّسق 
طريقها نحو الظفر بالألقاب، خ�س�ست القناة برنامج 
الواعدة،  وال��ط��اق��ات  ل��ل��م��واه��ب  النا�سئة”  “مالعب 
الريا�سية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ال��ن�����س��اط��ات  ي��ر���س��د  وال�����ذي 
اخلا�سة باأجيال امل�ستقبل، م�ساهمة من القناة يف ن�سر 

للمواهب النا�سئة  الثقافة الريا�سية بينهم، وت�سجيعاً 
الألعاب  خمتلف  يف  واأح��الم��ه��م  تطلعاتهم  لتحقيق 
املليئة  الريا�سية  امل���راأة  مل�سرة  وت��ق��دي��راً  الريا�سية.  
برنامج  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال�����س��ارق��ة  خ�س�ست  ب���الإجن���ازات، 
“ريا�سة املراأة” ل�ستعرا�س م�سرة الريا�سة الن�سوية 
يف دول����ة الإم�������ارات، وم��واك��ب��ة اإجن���ازات���ه���ا يف خمتلف 
الريا�سية  الأح�����داث  تغطية  خ���الل  م��ن  ال��ري��ا���س��ات، 
الن�سوية، ومناق�سة جتربة املراأة الإماراتية الرائدة يف 
املجال الريا�سّي، اإىل جانب تغطية امللتقيات الريا�سية 
اإىل  تهدف  خطوة  يف  امللهمة،  ال�سخ�سيات  وا�ست�سافة 
تعزيز موقع الريا�سة الن�سوية على اخلريطة املحلية 

والعربية والدولية. 
ال��ع��وب��د، م��دي��ر ق��ن��اة ال�سارقة  واأك�����د را����س���د ع���ب���داهلل 
ت��ق��دمي حمتوى  ال��ق��ن��اة اإىل  ���س��ع��ي  ال��ري��ا���س��ي��ة، ع��ل��ى 
اإعالمي ريا�سي متجدد يلبي تطلعات اجلمهور العا�سق 
للريا�سة مبختلف اأنواعها، ويواكب جمريات املالعب، 
مع احلر�س على عدم الكتفاء بر�سد الأخبار ومتابعة 

ا�ست�سافة جنوم  بعمق، عرب  واإمن��ا حتليلها  الأح���داث، 
بال�ساأن  املهتمني  املحللني  وكبار  الريا�سة،  وم�ساهر 
اأكرب  اإىل  الو�سول  هدفنا  العوبد:  واأ�ساف  الريا�سي. 
دولة  م�ستوى  على  الريا�سي  اجل��م��ه��ور  م��ن  �سريحة 
باقة  تخ�سي�س  خالل  من  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
من الربامج التي تبث على النطاقني الإذاعي واملرئي، 
الطاقات  باإبراز  واملعنية  امل�سجلة  الربامج  عن  ف�ساًل 
واملواهب الريا�سية الواعدة ورعايتها لن�سهم يف تنمية 

قدراتهم ولنكون مبثابة ال�سوت الناب�س لهم.
ي��ذك��ر اأن ق��ن��اة ال�����س��ارق��ة ال��ري��ا���س��ي��ة ب����داأت ال��ع��م��ل يف 
ال�سارقة لالإعالم،  موؤ�س�سة  2007 حتت مظلة  العام 
جمال  يف  وم�����س��ت��ق��ل��ة  متخ�س�سة  ري��ا���س��ي��ة  ��ة  ك��م��ن�����سّ
التغطيات امليدانية واملواكبة الإعالمية لباقة متعددة 
حملّياً  املقامة  الريا�سية  وال��ب��ط��ولت  الفعاليات  م��ن 
الذي  ال�سحراوي  الريا�سية  ال�سارقة  مهرجان  مثل 
ينطلق يف ن�سخته الثانية مطلع العام املقبل، ف�ساًل عن 
العربية  الأندية  الأح��داث مثل بطولة  تغطيات لأب��رز 

لل�سيدات، و�سباقات الزوارق ال�سريعة، وطواف ال�سارقة 
القدم،  لكرة  البلجيكي  وال���دوري  ل��ل��دراج��ات،  ال��دويل 
والعربية  املحلية  الريا�سية  املناف�سات  م��ن  وغ��ره��ا 

والدولية. 

تغلب منتخبنا الوطني لكرة القدم لل�سالت على جزر 
�سمن  الفتتاحية  مباراته  يف   1-3 بنتيجة  املالديف 
الآ�سيوية  ال����دورة  م��ن  اخل��ام�����س��ة  الن�سخة  ف��ع��ال��ي��ات 
والتي  الدفاعية  والريا�سات  املغلقة  ال�سالت  لألعاب 
وت�ستمر  اآباد  ع�سق  الرتكمانية  العا�سمة  ت�ست�سيفها 
فيها  وت�������س���ارك  اجل������اري  ال�����س��ه��ر  م���ن  ال�27  ح��ت��ى 
الإمارات ب� 68 لعبا ولعبة يتناف�سون يف 7 ريا�سات 

خمتلفة.
يف  الأداء  اأن  املنتخب  م��درب  �سوراتو  ماركو�س  وق��ال 
تدريجيا  امل�ستوى  وحت�سن  جيدا  ك��ان  الأول  ال�سوط 

خ�سو�سا مع بداية ال�سوط الثاين.
م�سرا اإىل اأن املباراة الفتتاحية عادة ما تكون �سعبة 
اأن���ه مت  اإل  ال��الع��ب��ني..  ال���ذي ي�سيب  ال��ت��وت��ر  ب�سبب 
التعامل مع املوقف بجدية وخرجنا بنتيجة اإيجابية.

�ستكون  اأوزبك�ستان  اأم��ام  املقبلة  “ املباراة  اأن  واأو�سح 
�سعبة باعتبار اأن الفريق الأوزبكي كان طرفاً يف نهائي 
وت�سدر  للفوز  امل��ر���س��ح  ال��ف��ري��ق  و�سيظل  اآ���س��ي��ا  ك��اأ���س 
اأقل  اأف�سل وبتوتر  ب�سكل  �سنلعب  اأننا  اإل  املجموعة.. 

عما كان عليه احلال يف املباراة الفتتاحية ».
لكرة  الوطني  املال لعب فريقنا  وق��ال حممد ح�سن 
املالديف  اأم��ام جزر  القوية  البداية  اإن  ال�سالت  قدم 
مقابل  اأه��داف  بثالثة  بالفوز  جيدة  نتيجة  وحتقيق 

دامت  ت��وق��ف  ف���رتة  ب��ع��د  للفريق  دف��ع��ة  يعترب  ه���دف 
لأكرث من عامني.

لبلوغ  “ �سنتعامل مع كل مباراة على حدى  واأ�ساف 
ال��ه��دف امل��ن�����س��ود وامل�����س��ي ق��دم��ا ن��ح��و ال��ت��اأه��ل للدور 
الربع النهائي وهي فر�سة جيدة يف تلك الن�سخة بعد 
على  جمموعة  كل  من  فريقني  �سعود  اعتماد  مت  اأن 

اجلنوبية  الكورية  بان�سيون  املا�سية  الن�سخة  عك�س 
ال�سدارة  �ساحب  فيها  ي�سعد  كان  التي   2013 عام 

فقط ».
واأكد حمد ال�سام�سي �ساحب الهدف الثاين اأن اأ�سلوب 
بالفردية لأق�سى درجة مما  املالديف كان يت�سم  اأداء 
تتطلب من الفريق بع�س الوقت للتاأقلم على طريقة 

اللعب ومعرفة كيفية اإيقاف عنا�سر اخلطورة.
وقال املباراة كانت �سريعة جدا.. ومل يكن لدى لعبي 
اأن نتعامل مع  املالديف خطة وا�سحة ن�ستطيع  جزر 
ط��ري��ق��ة ل��ع��ب��ه��ا.. ح��ي��ث مت الع��ت��م��اد ع��ل��ى الهجمات 
املرتدة والأداء الفردي لكل لعب على عك�س طريقة 
ع��ل��ى اجلماعية  يعتمد  ال���ذي  الإم�����ارات  ف��ري��ق  ل��ع��ب 

وتبادل املهام بني الالعبني. 
اأوزبك�ستان  اإن  فقال   .. القادمة  للمباراة  بالن�سبة  اأما 
ف��ري��ق ق����وي وم��ن��ظ��م ول���دي���ه خ��ط��ة و���س��ك��ل معروف 
اإيجابية دون النظر اإىل  و�سنعمل على حتقيق نتيجة 
املباريات الأخرى حتى نحافظ على حظوظنا يف حجز 

بطاقة التاأهل اإىل دور الثمانية.

من ناحية اأخرى.. رفع علم الإمارات م�ساء اأم�س قبل 
الأول مبقر القرية الريا�سية بح�سور �سعادة ال�سفر 
ح�سن عبداهلل الع�سب �سفر الدولة لدى جمهورية 
رئي�س  نائب  ج��اين  امللك  عبد  والعميد  تركمان�ستان 
ال��دورة الآ�سيوية لل�سالت  امل�سارك يف  وفد الإم��ارات 
اإىل ج��ان��ب ح�����س��ور ك��اف��ة ال��ري��ا���س��ي��ني م��ن خمتلف 

الألعاب امل�ساركة.
الريا�سيني  اأم���ام  ل��الإم��ارات  الوطني  ال�سالم  وع��زف 
من خمتلف الدول حيث تفاعل اجلميع يف هذا امل�سهد 
كافة  يف  م�سوارها  ال��وف��ود  ب��ه  ت�ستهل  ال���ذي  ال��ف��ري��د 
ح�سد  نحو  وال�سعي  املناف�سات  انطالق  قبل  املحافل 

الألقاب وامليداليات امللونة.
وتبادل �سعادة ح�سن عبد اهلل الع�سب بح�سور العميد 
التذكارية مع عمدة القرية  ال��دروع  عبد امللك جاين 

الريا�سية عقب النتهاء من مرا�سم رفع العلم.
 800 ب�سباق  اليوم م�ساركتها  القوى  األعاب  وت�ستهل 
�سعود  الوطني  ع���داء فريقنا  ع��ن ط��ري��ق  م��رت رج���ال 
الزعابي كما تخو�س علياء �سعيد �سباق 3000 مرت.. 

فيما يبداأ اجلوجيت�سو م�سواره غدا على فرتتني .
ال�سرعة  مناف�سات  اأوىل  ال��دراج��ات  فريق  ويخو�س 
ال���ف���رق���ي���ة ع����ن ط���ري���ق اأح����م����د امل���ن�������س���وري وحممد 

املن�سوري ونا�سر املعمري. 

�سيف بن ز�يد ي�سهد حفل مر��سم �سعلة دورة �الألعاب �لدولية �لثانية لل�سرطة

تّنوعت مبوا�سيعها و�سّلطت ال�سوء على ريا�سات اأ�سحاب الهمم

قناة “�ل�سارقة �لريا�سية” تطور بر�جمها مع �نطالقة �ملو�سم �لريا�سي �جلديد

منتخب �الإمار�ت لكرة �لقدم لل�ساالت يتغلب على �ملالديف 3-1يف  �آ�سيوية �ل�ساالت �ملغلقة 
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العميد عبد اهلل خمي�س  �سعادة  اأ�ساد 
احلديدي نائب قائد عام �سرطة راأ�س 
اخليمة، بدعم وجهود وزارة الداخلية 
ال�سرطة  احت��اد  يف  واملتمثلة  املتميزة 
لدعم  وتوجيهاته احلثيثة  الريا�سي 
تنظمها  ال��ت��ي  الريا�سية  الفعاليات 
القيادة العامة ل�سرطة راأ�س اخليمة، 
والتي جنحت اإىل حد كبر يف ت�سجيع 
مبختلف  الأم��ن��ي  ال��ق��ط��اع  منت�سبي 
للم�ساركة  وت��خ�����س�����س��ات��ه��م  رت��ب��ه��م 
واملناف�سة �سمن الأن�سطة وامل�سابقات 
ال��ري��ا���س��ي��ة، مب��ا ي��ك��ف��ل حت��ق��ي��ق رفع 
املوؤ�سرات اليجابية �سنوياً، مب�ساركة 
القطاع  مي��ث��ل��ون  ع���ام���ة  اإدارات    6

الأمني يف الإمارة.
�سعادته  ح�����س��ور  خ����الل  ذل����ك  ج����اء 
امل�ساركة  اجل����ه����ات  ت����ك����رمي  حل���ف���ل 
الريا�سية  الفعاليات  يف  والفائزين 
يف   الأم��ن��ي  ال��ق��ط��اع  م�ستوى  على   3
راأ������س اخل��ي��م��ة، وال�����ذي ن��ظ��م��ه ق�سم 

والجتماعية  ال��ري��ا���س��ي��ة  الأن�����س��ط��ة 
العامة  وال��ع��الق��ات  الإع�����الم  ب�����اإدارة 
بالتن�سيق  اخل��ي��م��ة،  راأ������س  ب�����س��رط��ة 
حتت  الريا�سي،  ال�سرطة  احت��اد  م��ع 
بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  رعاية 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 

اأقيم  ال��وزراء وزير الداخلية، وال��ذي 
ال�سحي،  ط��ارق  ال�سهيد  مبنى  بقاعة 
ب��ح�����س��ور امل������دراء ال��ع��ام��ون وم����دراء 
والأف���رع  الأق�����س��ام  وروؤ����س���اء  الإدارات 
ال�����س��ب��اط بالقيادة  ك��ب��ر م��ن  وع���دد 

العامة.

ح��ي��ث ك���ّرم ���س��ع��ادة ال��ع��م��ي��د ع��ب��د اهلل 
م�سارك    1258 خمي�س احلديدي، 
الفريق  اأع�ساء  متمثلني يف كل من: 
الريا�سية،  للفعاليات  املنظم  الأمني 
واحلكام،  امل�ساندة،  اخلدمات  وفريق 
الفردي،  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  وال��ف��ائ��زي��ن 

وال��ف��ائ��زي��ن احل��ا���س��ل��ني ع��ل��ى املراكز 
حيث  ال��ف��رق،  م�ستوى  ع��ل��ى  الأوىل 
املركز  امل����دين  ال���دف���اع  اإدارة  ح��ق��ق��ت 
 2017 ال�����ع�����ام  ال���������درع  يف  الأول 
م�����وؤك�����داً   )  383  ( ن����ق����اط  ب����ع����دد 
اأه���م���ي���ة ال���ف���ع���ال���ي���ات ال���ري���ا����س���ي���ة يف 

الريا�سي  التجمع  وت�سجيع  تعزيز 
والتناف�س ال�سريف الذي يجمع فرق 
القيادات ال�سرطية والإدارات الأمنية 
يف راأ���س اخليمة، مما يحقق بث روح 
القطاع  منت�سبي  نفو�س  يف  احلما�س 
الأمني وي�سهم يف رفع موؤ�سر ال�سعور 

بال�سعادة.
�سرطة  ع��ام  قائد  نائب  �سعادة  وثمن 
البطولت  م�����س��ت��وى  اخل��ي��م��ة،  راأ�����س 
�سمن  اأق���ي���م���ت  ال����ت����ي  ال���ري���ا����س���ي���ة 
الأمني  للقطاع  الريا�سية  الفعاليات 
لفرتة  امتدت  والتي  اخليمة،  براأ�س 

اأ����س���ه���ر م��ت��وا���س��ل��ة ل��ت�����س��م��ل 27    4
والرجال  الن�سائي  للعن�سر  بطولة 
براأ�س  الأمني  القطاع  م�ستوى  على 
اخليمة، وه��ي ك��الآت��ي:  رم��اي��ة كبار 
ال�سباط،  ���س��ف  ورم���اي���ة  ال�����س��ب��اط، 
وتركيب  وف����ك  ال�������س���ي���دات،  ورم���اي���ة 
30  عاماً،  ف���وق  ال�����س��الح، واجل����ري 
وامل�سي  ���س��ن��ة،    30 حت���ت  واجل�����ري 
40  �سنة،  ، وامل�����س��ي حت��ت   40 ف��وق 
م�سي �سيدات، م�سي العاملني، الوثب 
ال��ط��وي��ل، رم��ي ال��رم��ح  400 مرت- 
ال�سباحة  م�����س��اب��ق��ة  م����رت،   1500
�سنوكر،  م�سابقة  ���س��ي��دات،   – رج���ال 
تن�س الطاولة رجال – ن�ساء، �سطرجن 
رجال – ن�ساء، بولينغ رجال، كرو�س 
اللياقة  اخ���ت���ب���ارات  م�����س��اب��ق��ة  ف���ي���ت، 
ال��ب��دن��ي��ة، ك����رة ال����ق����دم، ���س��د احلبل 
رجال – �سيدات، كرة الطائرة رجال 
الثقافية رجال  امل�سابقة   ، �سيدات   –

– �سيدات. 

للخيالة  ن���ف���ي�������س  اجل�����������واد  ت�������وج 
للجولة  بطال  العمانية  ال�سلطانية 
ال�ساد�سة ل�سل�سلة �سباقات الن�سخة ال� 
24 من كاأ�س �ساحب ال�سمو رئي�س 
الأ�سيلة  العربية  للخيول  ال��دول��ة 
رع����اي����ة �ساحب  ت���ق���ام حت����ت  ال���ت���ي 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
اهلل”  “حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
وبتوجيهات �سمو ال�سيخ من�سور بن 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
���س��وؤون الرئا�سة دعما  ال���وزراء وزي��ر 
وتعزيز  الأ����س���ي���ل  ال��ع��رب��ي  ل��ل��خ��ي��ل 
م��ك��ان��ت��ه يف امل�����س��ام��ر ال��ع��امل��ي��ة مبا 
ال�سيخ  ل��ه  املغفور  نهج  م��ع  يتما�سى 
“ طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د 

اهلل ثراه ».
الول يف  اأم�������س  اجل���ول���ة  واأق���ي���م���ت 
باململكة  ال�سهر  دونكا�سرت  م�سمار 
ح�����س��ور جماهري  و���س��ط  امل��ت��ح��دة 
امل�سمار  م��درج��ات  ب��ه  ازدان����ت  كبر 
نفي�س  اجل����واد  جن��ح  ح��ي��ث  الع�سبي 
ل��ل��خ��ي��ال��ة ال�����س��ل��ط��ان��ي��ة ال��ع��م��ان��ي��ة يف 

الفوز بال�سباق بجدارة.
مل�سافة  اأقيم  ال��ذي   - ال�سباق  و�سهد 
واملخ�س�س   1 جروب  مرت   2000
للخيول لإعمار ثالث واأربع �سنوات 
اخليول  ن��خ��ب��ة  م���ن   8 م�����س��ارك��ة   -
ال��ع��رب��ي��ة الأ���س��ي��ل��ة ال��ق��وي��ة يف حتد 

80 الف  م��ث��ر ومب��ج��م��وع ج���وائ���ز 
جنيه ا�سرتليني.

ويف ختام ال�سباق.. توج �سعادة عارف 
حمد ال��ع��واين الم��ني ال��ع��ام ملجل�س 
في�سل  و���س��ع��ادة  الريا�سي  اأب��وظ��ب��ي 
الرحماين م�ست�سار جمل�س اأبوظبي 
�سل�سلة  ع�����ام  م�������س���رف  ال���ري���ا����س���ي 
رئي�س  ال�سمو  �ساحب  كاأ�س  �سباقات 
ال�سيلة  العربية  للخيول  ال��دول��ة 

يف  ال�سباقات  مديرة  �سميث  واماندا 
املهري  و�سعيد  دونكا�سرت  م�سمار 
ال��ري��ا���س��ي ..  اأب��وظ��ب��ي  م��ن جمل�س 
الفائزين وقدموا الكوؤو�س ل�ساحب 
املدرب  ت�سلمها  وال��ت��ي  الأول  امل��رك��ز 
ت�����س��ارل��ز ج����وردي����ن وال���ف���ار����س تاج 

او�سي.
العواين  ع��ارف حمد  �سعادة  واأع���رب 
عن فخره بالنجاحات الكبرة التي 

رئي�س  ال�سمو  �ساحب  كاأ�س  حققها 
الدولة للخيول العربية الأ�سيلة يف 

م�سمار دونكا�سرت باململكة املتحدة.
موؤكدا اأن احلدث يحمل ا�سما غاليا 
على قلوبنا جميعا منوها اإىل اهتمام 
ب���اإع���الء م�سرة  ال��ر���س��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا 
اخليل العربي الأ�سيل يف امل�سامر 

العاملية.
عالمة  مثل  ال�سباق  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

العربية  اخل��ي��ل  ���س��ب��اق��ات  ف��ارق��ة يف 
الأ�سيلة التي تقام يف اأوروبا لعراقته 

وم�سرته التاريخية املعروفة .
مبينا اأن احلدث ميثل اأي�سا فر�سة 
باخليل  ال����ع����امل  ل��ت��ع��ري��ف  مم���ي���زة 
ال��ع��رب��ي امل��رت��ب��ط ب����رتاث الإم�����ارات 
ال��ع��واين بالرعاية  الأ���س��ي��ل. واأ���س��اد 
ال�����س��م��و رئي�س  ل�����س��اح��ب  ال�����س��ام��ي��ة 
مل�سرة   “ اهلل  ح��ف��ظ��ه   “ ال����دول����ة 

اإعالء اخليل العربي ال�سيلة عامليا 
ال���ذي  ال��ك��ب��ر  ال���ن���ج���اح  اأن  م����وؤك����دا 
حققه ال�سباق يف م�سمار دونكا�سرت 
ال�سهر ما هو اإل ثمرة دعم قيادتنا 
واهتمامها  امل���ت���وا����س���ل  ال���ر����س���ي���دة 
منجزات  ع���ل���ى  ب���احل���ف���اظ  ال���ك���ب���ر 
عامليا  به  والتعريف  الأ�سيل  تراثنا 
ال�سباقات  خمتلف  يف  �ساأنه  واإع���الء 

واملهرجانات العاملية.

اأن �سمو ال�سيخ نهيان بن  اإىل  ولفت 
اأمناء  رئي�س جمل�س  نهيان  اآل  زاي��د 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  موؤ�س�سة 
لالأعمال اخلرية والإن�سانية رئي�س 
جم��ل�����س اأب���وظ���ب���ي ال��ري��ا���س��ي يويل 
اأهمية كبرة لتقدمي الدعم واأ�سباب 
ال�سمو  �ساحب  كاأ�س  ل�سباق  النجاح 
العربية  ل��ل��خ��ي��ول  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
الريا�سات الأخرى  الأ�سيلة ولكافة 

.. مثمنا دعم وتوجيهات �سمو ال�سيخ 
نائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  م��ن�����س��ور 
�سوؤون  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س جمل�س 
البارز على  الأث��ر  له  ال��ذي  الرئا�سة 

م�سرة جناحات الكاأ�س الغالية.
����س���ع���ادة في�سل  ق����ال  م���ن ج���ان���ب���ه.. 
م��ا حتقق يف حمطة  اإن  ال��رح��م��اين 
مبهرة  جن����اح����ات  م����ن  دون���ك���ا����س���رت 
والفنية  التنظيمية  اجلوانب  بكافة 
الكاأ�س  م��ك��ان��ة  اأك����د  واجل��م��اه��ري��ة 
و�سل�سلة  املهرجانات  اأهم  يف  الغالية 

ال�سباقات العاملية.
جوردين  ت�����س��ارل��ز  امل�����درب  واأع������رب 
ع����ن ����س���ع���ادت���ه ب���ف���وز ن��ف��ي�����س بلقب 
الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  كاأ�س 
مب�سمار  الأ�سيلة  العربية  للخيول 

دوناك�سرت ال�سهر.
مهم  اجن��از  متثل  الكاأ�س  اأن  موؤكدا 
باعتباره اأحد اأهم ال�سباقات العاملية. 
بالغ  او�سي عن  تاج  الفار�س  واأع��رب 
�سعادته وفخره بفوزه بلقب ال�سباق 

الذي كان مثاليا.
حتقيق  م�����ن  مت���ك���ن���ا   “ م�������س���ي���ف���ا 
الن����ت���������س����ار ب���خ���ط���ة م����ت����وازن����ة يف 
النهاية  لنقطة  و�سول  النطالقة 
“ مبينا اأن ال�سباق كان �سعبا للغاية 
اخليول  م��ن  نخبة  مناف�سة  و���س��ط 

العربية الأ�سيلة.

الفعاليات  ت��ن��ظ��ي��م  امل��ح��رتف��ني  دوري  جل��ن��ة  ب�����داأت 
م��ن اجلولة  ان��ط��الق��اً  امل��ب��اري��ات  اجلماهرية خ��الل 
مباراة  �سهدت  حيث  العربي،  اخلليج  ل��دوري  الأوىل 
ب��ن زايد  ب��اإ���س��ت��اد حم��م��د  اجل��زي��رة و�سيفه ع��ج��م��ان 
اجلماهرية،  الفعاليات  اأوىل  اأب��وظ��ب��ي  بالعا�سمة 
وت��وا���س��ل��ت ال��ف��ع��ال��ي��ات خ���الل ل��ق��اء ال��ع��ني والو�سل 
الذي ا�ست�سافه اإ�ستاد خليفة بن زايد مبدينة العني، 
يبلغ  ال��ت��ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اإق��ام��ة  يف  اللجنة  و�ست�ستمر 
خمتلف  �ست�سهدها  جماهرية  فعالية   25 ع��دده��ا 

مالعب دورينا خالل مباريات املو�سم احلايل.

و�سهدت  اللجنة  نظمتها  التي  الفعاليات  وا�ستملت 
جمموعة  على  اجلماهر،  قبل  من  وا�سعة  م�ساركة 
من الأن�سطة املختلفة، ومن بينها ا�ستعرا�س مهارات 
التحكم يف الكرة، والت�سديد يف املرمى، وحتدي ركالت 
كل  يتكون  فريقني  ب��ني  وم��ب��اري��ات م�سغرة  اجل���زاء، 
منهما من ثالثة لعبني، كما اأقامت اللجنة املنظمة 
ت�ست�سيفها  ال��ت��ي  ل��الأن��دي��ة  ال��ع��امل  ك��اأ���س  ل��ب��ط��ول��ة 
املقبل، جمموعة من  دي�سمرب  اأبو ظبي يف  العا�سمة 

الأن�سطة الرتويجية خالل املباراتني.
اإق���ام���ة هذه  امل��ح��رتف��ني م���ن  وت���ه���دف جل��ن��ة دوري 

الإ�ستاد  داخل  من  املباريات  ح�سور  جلعل  الفعاليات 
جتربة ممتعة ومثرة من خالل امل�ساركة يف الفعاليات 
الأن�سطة،  عليها  ت�ستمل  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  وخ��و���س 
جلنة  تبذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  �سمن  اخل��ط��وة  وت��اأت��ي 
للجمهور يف  اأف�سل  اأج��واء  لتوفر  املحرتفني  دوري 
املباريات، وتعترب هذه الفعاليات فر�سة كبرة لرعاة 
اجلمهور،  م��ع  املبا�سر  للتوا�سل  والأن��دي��ة  البطولة 
ن�سبة احل�سور اجلماهري من  زي��ادة  ت�سهم يف  كما 
امل�ست�سيفة  امل��الع��ب  يف  اأف�سل  اأج���واء  تهيئة  خ��الل 

للمباريات.

م�ساركة و��سعة يف �لفعاليات �جلماهريية ملباريات دورينا

الكرة  بطولة  بلقب  باثيكال  فريق  ف��از 
املا�سي  اجلمعة  اختتمت  التي  الطائرة 
فعاليات  ����س���م���ن  م�������ردف  ح���دي���ق���ة  يف 
الريا�سية  امل��ب��ادرة  م��ن  الأوىل  املرحلة 
الإيجابية”،  ال����روح  “مبادرة  ال���رائ���دة 
ل�سرطة  العامة  القيادة  اأطلقتها  التي 
دبي بالتعاون مع جمل�س دبي الريا�سي 
وعدد من الدوائر واملوؤ�س�سات احلكومية 
اإطار  دب��ي وت��ق��ام يف  اإم���ارة  واخلا�سة يف 
للريا�سة  حممد  ب��ن  ح��م��دان  “مبادرة 
املجتمعية” بهدف حتفيز خمتلف فئات 
الريا�سة  ممار�سة  على  دبي  يف  املجتمع 
مهمة  اأداة  باعتبارها  البدين  والن�ساط 

لل�سعادة والطاقة الإيجابية.
تتويج

باملراكز  ال���ف���ائ���زة  ال���ف���رق  ب��ت��ت��وي��ج  ق����ام 
خالد  العميد  م��ن  ك��اًل  الأوىل  الثالثة 
لإ�سعاد  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��دي��ر  ���س��ه��ي��ل 

امل��ج��ت��م��ع ب�����س��رط��ة دب����ي، وغ����ازي �سبيل 
الريا�سي،  دب���ي  جم��ل�����س  مم��ث��ل  امل����دين 
حيث ت�سلم فريق باثيكال كاأ�س البطولة 
بعد فوزه يف املباراة النهائية على فريق 
�سوط  ب�سوطني مقابل  الإم���ارات  جن��وم 
الثاين،  امل��رك��ز  الأخ���ر يف  ليحل  واح���د 
فيما ت�سلم فريق ناي�س برغر امليداليات 
ال��ربون��زي��ة ل��ف��وزه ب��امل��رك��ز ال��ث��ال��ث بعد 
ب�سوطني  دل�����س��ك��و  ف���ري���ق  ع��ل��ى  ت��غ��ل��ب��ه 
ن��ظ��ي��ف��ني، وف����از ف��ري��ق دل�����س��ك��و بجائزة 
الفريق املثالث، فيما فاز الالعب ح�سن 
بجائزة  برغر  ناي�س  فريق  من  �سناين 
اأف�����س��ل لع���ب يف ال��ب��ط��ول��ة، و���س��ارك يف 
هي:  ف��رق،  �ستة  الطائرة  الكرة  بطولة 
دل�سكو، جيه كي يف، ناي�س برجر، جنوم 

طائرة الإمارات، باثيكال، وايه ا�س اي.
ختام املرحلة الأوىل

من  الوىل  املرحلة  على  ال�ستار  اأ���س��دل 

قد  كانت  التي  اليجابية  ال��روح  مبادرة 
الفرتة  اأقيمت يف منطقة مردف خالل 
من 29 مايو املا�سي حتى 15 �سبتمرب، 
ح���ي���ث مت ت��ن��ظ��ي��م ع�����دة ب����ط����ولت هي 
وبطولة  ال��ق��دم،  ك��رة  خما�سيات  بطولة 
اأب تاون  ال�سلة يف حديقة  ثالثيات كرة 
وحديقة مردف، كما نظمت بطولة كرة 
اإىل  7 يوليو  م��ن  ال��ف��رتة  ال�سلة خ��الل 
مردف  حديقة  يف  املا�سي  اأغ�سط�س   4
مبتابعة  الفعاليات  وحظيت  ت���اون،  اأب 
جماهرية كبرة، حيث حر�س اجلمهور 
املناف�سات،  وم��ت��اب��ع��ة  احل�������س���ور  ع��ل��ى 
بالأن�سطة  ل��ال���س��ت��م��ت��اع  وال����ت����واج����د 
ال��ري��ا���س��ي��ة وامل���ب���ادرات ال��ت��وع��وي��ة التي 
امل�ساركة،  واملوؤ�س�سات  ال��دوائ��ر  تقيمها 
دب����ي يف تنظيم  ���س��رط��ة  ا���س��ت��م��رت  ك��م��ا 
القتالية  ال��ف��ن��ون  يف  لل�سغار  ت��دري��ب��ات 
من  كبر  ع��دد  م�ساركة  �سهدت  وال��ت��ي 

الأطفال والنا�سئني.
املرحلة الثانية

تبداأ املرحلة الثانية من فعاليات املبادرة 
منطقة  يف  اأك���ت���وب���ر   20 اجل��م��ع��ة  ي����وم 
حتى  �ست�ستمر  والتي  الثانية  املحي�سنة 
تنظيم  وتت�سمن  املقبل  نوفمرب  نهاية 
ع��دة ب��ط��ولت يف ري��ا���س��ات خمتلفة هي 
الطائرة،  الكرة  ال�سلة،  كرة  القدم،  كرة 
تنظيم  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  وال��ت��اي��ك��ون��دو 
فعاليات خمتلفة على هام�س البطولت، 
فيما تقام املرحلة الثالثة من املبادرة يف 
بداية  وتنطلق  الأوىل  الرب�ساء  منطقة 
فرباير   28 ح��ت��ى  وت�����س��ت��م��ر  دي�����س��م��رب 
الرابعة  املرحلة  بعدها  وتبداأ   ،2018
امل��ب��ادرة يف منطقة القوز  والخ��رة من 
ال�سناعية الأوىل وتنطلق مطلع مار�س 
2018 وتختتم يف نهاية مايو 2018. 
م�������س���ارك���ة ي�������س���ارك يف ت��ن��ظ��ي��م ودع����م 

فعاليات مبادرة الروح الإيجابية كل من 
الريا�سي،  دب��ي  وجمل�س  دب���ي،  �سرطة 
وخ��دم��ة الأم�����ني، وب��ل��دي��ة دب���ي، وهيئة 
املجتمع،  تنمية  وهيئة  ب��دب��ي،  ال�سحة 
وم��وؤ���س�����س��ة دب����ي خل���دم���ات الإ����س���ع���اف، 
وهيئة الطرق واملوا�سالت يف دبي، هيئة 
موؤ�س�سة  ال��ب�����س��ري��ة،  وال��ت��ن��م��ي��ة  امل��ع��رف��ة 
ل�سوؤون  الدائمة  اللجنة  ل��الإع��الم،  دب��ي 
العقارية،  دب���ي  دب���ي،  اإم����ارة  ال��ع��م��ال يف 
الحتاد العقارية، اآب تاون مردف، �سبكة 
الإذاعة العربية، وجمعية توعية ورعاية 

الأحداث.
للمبادرة  الداعمة  اجلهات  كافة  وتقدم 
امل�ستفيدين خالل  اإىل  خدمات متنوعة 
فعاليات املبادرة التي يتم تنفيذها على 
اأربع مراحل خمتلفة ومتتد لعام كامل، 
ريا�سية  م��ن��اف�����س��ات  تنظيم  وت��ت�����س��م��ن 
فرتة  ط���وال  ب��دب��ي  خمتلفة  مناطق  يف 

ال�����س��ي��ف، ه��ي م���ردف والرب�ساء  ���س��ه��ور 
ومت   ، ال�سناعية  وال��ق��وز   2 وحمي�سنة 
ملدة  منطقة  ك��ل  يف  فعاليات  تخ�سي�س 
الطائرة  والكرة  القدم  كرة  يف  اأ�سهر   3
والكريكت وكرة ال�سلة وريا�سات اأ�سحاب 
توعوية  حمالت  اىل  بالإ�سافة  الهمم 

وتثقيفية ملختلف فئات املجتمع.
اأهداف

اإىل  اليجابية”  “الروح  مبادرة  تهدف 
تر�سيخ قيم الت�سامح والتعاي�س واحلوار 
الآخرين  واح���رتام  املجتمع  اأف���راد  ب��ني 
التطرف  اأ�سكال  كافة  نبذ  مع  وتقبلهم 

والكراهية والعنف والع�سبية والتمييز، 
الريا�سية  ال��ث��ق��اف��ة  ن�����س��ر  اإىل  اإ���س��اف��ة 
وال�ستفادة من الريا�سة كاأداة اجتماعية 
فعالة ل�ستغالل اأوقات الفراغ مبا يعود 
اأفراد املجتمع مبختلف  بالنفع على كل 

فئاتهم واأعمارهم.

�سرطة دبي وجمل�ش دبي الريا�سي كرما الفائزين يف ختام املرحلة الأوىل

فريق باثيكال يحلق بطائرة �لروح �الإيجابية

نائب قائد عام �سرطة ر�أ�ص �خليمة يكرم 1258 م�ساركا �سمن مناف�سات �لفعاليات �لريا�سية على م�ستوى �لقطاع �الأمني يف ر�أ�ص �خليمة 3 
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الفجر الريا�ضي

ملالكه  الأب���ي�������س  اأب�����و  ال����ق����ارب  ت����وج 
بن  ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة -حفظه 
مكتوم  ال����ن����وخ����ذة  وب����ق����ي����ادة  اهلل- 
اجلولة  ل�سباق  بطال  املهري  عتيق 
للقوارب  دب����ي  ب��ط��ول��ة  م���ن  الأوىل 
فاحتة  قدما   43 املحلية  ال�سراعية 
للمو�سم  دبي  يف  البحرية  ال�سباقات 
والذي   2018-2017 الريا�سي 
ينظمه نادي دبي الدويل للريا�سات 

البحرية.
وحققت اجلولة الأوىل والفتتاحية 
جناحا  -ال�سبت-  اأم�س  من  اأول  يوم 
يف  اأول  متثل  كبرا  وتنظيميا  فنيا 
و�سل عدد  والتي  القيا�سية  امل�ساركة 
حممال   104 اإىل  ف��ي��ه��ا  ال���ق���وارب 
البداية  خط  عوامات  بني  ا�سطفت 
يف ع��م��ق م��ي��اه اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي قبل 
العلم  ورف������ع  الن����ط����الق����ة  اإع��������الن 
اإي���ذان���ا ب��ال��ب��داي��ة لرتفع  الأخ�����س��ر 
وتبحر  البي�ساء  الأ�سرعة  ال��ق��وارب 
اآم��ان نحو خط النهاية  مبحاذاة   يف 
مل�سافة  الغربي  ج��م��را  نخلة  ه��الل 

تزيد عن 15 ميال بحريا.
لل�سباقات  املنظمة  اللجنة  وجنحت 
للريا�سات  ال������دويل  دب����ي  ن�����ادي  يف 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع الظروف  ال��ب��ح��ري��ة يف 
وامل��ع��ط��ي��ات اخل��ا���س��ة ب��ح��ال��ة البحر 
قامت  ح����ي����ث  ال������ري������اح  و������س�����رع�����ات 
حلظات  قبل  ال�سباق  م�سار  بتعديل 
مب���ا ي��ت��ن��ا���س��ب م���ع ظ�����روف احل���دث 
وا����س���ت���ع���دادات ال����ق����وارب وق����د كانت 
ات��خ��اذ هذا  اإىل ح��د كبر يف  �سائبة 
ايجابية  ب�����س��ورة  اأ���س��ه��م  مم��ا  املنحي 
يف جناح التظاهرة والو�سول بجميع 

امل�ساركني اإىل خط النهاية باأمان.
الأبي�س(  )اأب�������و  ال����ق����ارب  وخ���ط���ف 
الأ�سواء يف �سباق الفتتاح من جميع 
م�سار  اق�سر  اتخذ  حيث  امل�ساركني 
قادته  والتي  ال�سايبة  من  م�ستفيدا 
حيث  ال��ن��ه��اي��ة  يف  الأول  امل��رك��ز  اإىل 
�سدق حد�س النوخذة ال�ساب مكتوم 
التتويج  اإىل  وق����اده  امل��ه��ري  ع��ت��ي��ق 
املختلفة  ال��ظ��روف  رغ��م  النهاية  يف 
وتغير �سرعات الرياح والتي ا�سطر 
م�ساره  ت���غ���ي���ر  اإىل  خ���الل���ه���ا  م����ن 
وا���س��ت��خ��دام م��ه��ارة اخل��اي��ور مرتني 

لي�سل يف النهاية اإىل مراده.
الأمتار  يف  الأب��ي�����س(  )اأب����و  وت��ق��دم 
املرحلة  يف  م��ن��اف�����س��ه  ع��ل��ى  الأخ������ر 
ملالكه   33 ب���راق  ال��ق��ارب  احل��ا���س��م��ة 
احمد حممد را�سد الرميثي وبقيادة 
النوخذة را�سد حممد را�سد الرميثي 
وال���ذي ق��ادة كوكبة م��ن ال��ق��وارب يف 
اجتاه اآخر وكان قريبا من نيل املراد 
والفوز يف النهاية اإل اأن اإ�سرار طاقم 
يف  الأف�سلية  اأعطاهم  الأبي�س  اأب��و 
التتويج  ل��ي��ك��ون  الأخ������رة  الأم����ت����ار 
والح��ت��ف��ال م��ع ع��ب��ور خ��ط النهاية 
اأمني  من  ال�سطرجني  العلم  وت�سلم 
للريا�سات  الإم���������ارات  احت�����اد  ع����ام 
تابعت  ال��ت��ي  فلكناز  م��ه��رة  البحرية 

ال�سباق ووقفت على كافة الإجراءات 
التنظيمية.

املثر  ال�سباق  يف  الثالث  املركز  وعاد 
وخ��ا���س��ة يف الأم����ت����ار الأخ������رة اإىل 
206 ملالكه  ال��ف��اروق  ال��ق��ارب  طاقم 
���س��م��و ال�����س��ي��خ ح����م����دان ب����ن حممد 
ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم ويل ع��ه��د دبي 
رئي�س جمل�س دبي الريا�سي وبقيادة 
ال�سويدي  را����س���د  اح���م���د  ال���ن���وخ���ذة 
ال�سباق  ال��راب��ع يف  امل��رك��ز  ك��ان  بينما 
م���ن ن�����س��ي��ب ال���ق���ارب داح�������س 153 
ملالكه �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد 
ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم ويل ع��ه��د دبي 
رئي�س جمل�س دبي الريا�سي وبقيادة 

النوخذة ح�سن عبد اهلل املرزوقي.
وجنح طاقم القارب عاتي 35  ملالكه 
���س��م��و ال�����س��ي��خ ح����م����دان ب����ن حممد 
ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم ويل ع��ه��د دبي 
رئي�س جمل�س دبي الريا�سي وبقيادة 
ال���ن���وخ���ذة ع��ب��ي��د ���س��ع��ي��د ال��ط��اي��ر يف 
وال�سعود  اخلام�س  امل��رك��ز  اقتنا�س 
يف  التتويج  من�سة  على  الأبطال  مع 
الو�سف  ال��ق��ارب  ج��اء  فيما  النهاية 
127 ملالكه �سمو ال�سيخ حمدان بن 
حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد 
الريا�سي  دب���ي  جمل�س  رئ��ي�����س  دب���ي 
وبقيادة النوخذة حممد حمد م�سبح 

الغ�سي�س يف املركز ال�ساد�س.

ويف باقي املراكز جاء القارب  طوفان 
21 ملالكه حمدان �سعيد جابر وبقيادة 
املرزوقي  اإ�سماعيل  احمد  النوخذة 
ال�سقي  القارب  ثم  ال�سابع  املركز  يف 
ملالكه �سمو ال�سيخ حمدان بن   156
حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد 
الريا�سي  دب���ي  جمل�س  رئ��ي�����س  دب���ي 
النوخذة خلف بطي م�سبح  وبقيادة 
ال��غ�����س��ي�����س ف���ال���ق���ارب ال���ط���ف 133 
الرميثي  را�سد حممد  ملالكه حممد 
ثاين  عابد  خليفة  النوخذة  وبقيادة 
امل���ري يف امل��رك��ز ال��ت��ا���س��ع ث��م القارب 
جابر  ال���ن���وخ���ذة  مل��ال��ك��ه   230 ب����رق 

حممد جابر احلمادي.
تتويج 5 جنوم

من�سة  وع��ل��ى  ال�سباق  نهاية  وع��ق��ب 
الأب��ط��ال يف مقر ن��ادي دب��ي الدويل 
امليناء  يف  ال���ب���ح���ري���ة  ل���ل���ري���ا����س���ات 
تتويج  م���را����س���م  ج�����رت  ال�������س���ي���اح���ي 
الأوىل  امل���راك���ز اخل��م�����س��ة  اأ����س���ح���اب 
الأول وبراق  الأب��ي�����س  اأب���و  ال��ق��وارب 
الثالث   206 والفاروق  الثاين   33
35 اخلام�س  وداح�س الرابع وعاتي 
ب��ح�����س��ور حم���م���د ع���ب���د اهلل ح����ارب 
املدير  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�س  ع�سو 
م�سرف  ال��ق��م��زي  وه���زمي  التنفيذي 
ال�سباقات واملقدم علي النقبي رئي�س 
ق�سم الإنقاذ البحري يف �سرطة دبي 

ال��ع��ام لحتاد  وم��ه��رة فلكناز الأم���ني 
الريا�سات البحرية.

ــوز اأبـــو الأبــيــ�ــش اإىل  ـــداء ف اه
رئي�ش الدولة.

اهدي النوخذة مكتوم عتيق املهري 
بلقب اجلولة  والتتويج  الفوز  اجناز 
للقوارب  دب����ي  ب��ط��ول��ة  م���ن  الأوىل 
اإىل  43 ق��دم��ا  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����س��راع��ي��ة 
ال�سيخ  ال�سمو  القارب �ساحب  مالك 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 

الدولة -حفظه اهلل-.
والتتويج  ال��ف��وز  اأن  امل��ه��ري  وق����ال 
البحرية  ال�����س��ب��اق��ات  ف��احت��ة  ب��ل��ق��ب 
ل��ل��غ��اي��ة مبينا  اأم����ر ي�����س��ع��ده  يف دب���ي 
ي��ع��د م��وؤ���س��را ج��ي��دا نحو  ال���ف���وز  اأن 
طويل  مو�سم  يف  متميزة  ان��ط��الق��ة 
املقبلة  وال�سهور  الأ�سابيع  وحافل يف 
وحت���ق���ي���ق ال��ت��م��ي��ز وال���������س����دارة مع 
للقوارب  دب��ي  بطولة  ج���ولت  ب��اق��ي 

ال�سراعية املحلية 43 قدما.
وارج����������ع ال�����ن�����وخ�����ذة ����س���ب���ب ال����ف����وز 
الذي  الكبر  التعاون  اإىل  والتتويج 
القارب  الطاقم يف  واأف���راد  بينه  ك��ان 
وكانت نقطة البداية يف اختيار امل�سار 
املنا�سب من النطالقة الأم��ر الذي 
النهاية  خط  اإىل  الو�سول  لنا  �سهل 
�سارت  واحل��م��د هلل  ط��ري��ق  اق�سر  يف 
ال��ع��رب��ي مب��ا ي�ستهيه  ري����اح اخل��ل��ي��ج 

قاربنا.
الدوائر  مع  بال�سراكة  نعتز  ح��ارب: 

واملوؤ�س�سات
وج���ه حم��م��د ع��ب��د اهلل ح���ارب ع�سو 
ال����دويل  دب����ي  ن�����ادي  اإدارة  جم��ل�����س 
للريا�سات البحرية املدير التنفيذي 
اجلهات  ك��اف��ة  اإىل  اجل��زي��ل  ال�����س��ك��ر 
اأ���س��ه��م��ت م��ع ال��ل��ج��ن��ة املنظمة  ال��ت��ي 
���س��ب��اق اجلولة  اإجن����اح  ال��ن��ادي يف  يف 
للقوارب  دب����ي  ب��ط��ول��ة  م���ن  الأوىل 
ال�سراعية املحلية 43 قدما وفاحتة 
امل��و���س��م اجلديد  ال���ن���ادي يف  ن�����س��اط 

.2018-2017
وث����م����ن ح��������ارب اجل�����ه�����ود ال���ك���ب���رة 
العامة ل�سرطة  القيادة  واملقدرة من 
احليوية  املن�سات  حماية  وجهاز  دبي 
الرابع(  ال�سرب  )ق��ي��ادة  وال�سواحل 
يف  امل����دين  ل���دف���اع  ال��ع��ام��ة  والإدارة 
دب���ي و���س��ل��ط��ة م��دي��ن��ة دب���ي املالحية 
وجمموعة نخيل البحرية وموؤ�س�سة 
الريا�سية(  دبي  دبي لالإعالم )قناة 
ال�سباق  بنقل  م�سكورة  قامت  والتي 
الغد  وتلفزيون  مبا�سرة  الهواء  على 

العبي وقناة احلرة.
املقام  يف  حت��ق��ق  ال���ن���ج���اح  اأن  وق�����ال 
من  ال��ك��ب��ر  ال��ت��ع��اون  بف�سل  الأول 
والبحارة  وال���ن���واخ���ذة  امل����الك  ق��ب��ل 
واأي�سا  ال�����س��ب��اق  ���س��ارك��وا يف  ال��ل��ذي��ن 
توجهاتهم  على  التعرف  خ��الل  من 
ع��رب ال���س��ت��ب��ي��ان اخل��ا���س ال���ذي قام 
والنواخذة  امل����الك  م���ع  ال���ن���ادي  ب���ه 
ال�سباقات  يف  اآرائ��ه��م  ملعرفة  م��وؤخ��را 
هذا  يف  مهنئا  �سبتمرب  �سهر  خ��الل 
الأوىل  امل��راك��ز  اأ���س��ح��اب  اخل�سو�س 
الأداء  الثناء على  ا�ستحقوا  واللذين 

املتميز.
ملو�سم  رائــعــة  بــدايــة  الــقــمــزي 

طويل وحافل
ال��ق��م��زي م�سرف  ق��ال ه��زمي حممد 
دب��ي الدويل  ن��ادي  ال�سباقات يف  ع��ام 
�سباق  اأن  ال���ب���ح���ري���ة  ل���ل���ري���ا����س���ات 
دبي  ب���ط���ول���ة  م����ن  الأوىل  اجل����ول����ة 
ل���ل���ق���وارب ال�����س��راع��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة 43 
ال�سباقات البحرية يف املو�سم  فاحتة 
�سجل   2018-2017 ال��ري��ا���س��ي 
ب��داي��ة رائ��ع��ة وواع�����دة مل��و���س��م حافل 
اأم�س  اأول من  ي��وم  ب��دا منذ  وطويل 
على  اهلل  ب����اإذن  وي�ستمر  -ال�����س��ب��ت- 
اخلتام  موعد  حتى  �سهور   9 م��دارة 
القمزي  واث��ن��ي  امل��ق��ب��ل.  م��اي��و  �سهر 
الذي  والالفت  الكبر  التعاون  على 
لل�سباق  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وج���دت���ه 
والبحارة  النواخذة  جميع  قبل  من 
مع  وجتاوبهم  احل��دث  يف  امل�ساركني 
املنظمة  اللجنة  وتعليمات  توجيهات 
خط  يف  تعديل  باإجراء  قامت  والتي 
البداية بعد التحرك �سويا من نقطة 
ظروف  وينا�سب  يالئم  مبا  التجمع 
كان  وبالفعل  البحر  وحالة  ال�سباق 
قرارا �سائبا نال ر�سا اجلميع متمنيا 
اجل����ولت  يف  ال���ن���ج���اح  ي��ت��وا���س��ل  اأن 

القامة وال�سباقات املقبلة.

تظاهرة تراثية بحرية ريا�سية يف اخلليج العربي

�أبو �الأبي�ص لرئي�ص �لدولة بطل �إفتتاح مو�سم �لبحر
براق 33 يحتل مركز الو�سيف والفاروق 206 الثالث

ي�سارك يف مناف�سات بطولة دبي جولف �سيتيزن كال�سيك التي تنطلق اليوم يف نادي اإل�س للجولف يف مدينة 
دبي الريا�سية لعبا من 26 دولة عربية واأجنبية .

وتعد دبي جولف �سيتيزن كال�سيك البطولة رقم 11 يف املو�سم ال�سابع جلولة اجلولف يف دول مينا املبادرة 
الرائدة من هيئة ال�سيخ مكتوم للجولف واملعتمدة من الحتاد الدويل لريا�سة اجلولف.

و تتوا�سل البطولةحتى يوم الأربعاء املقبل مب�ساركة 4 لعبني اإماراتيني هم املحرتف اأحمد امل�سرخ والنجوم 
�سيناف�سون لعبني من  الذين  امل�سرخ  �سكيك وخالد يو�سف وعبداهلل  اأحمد  الوطني  املنتخب  ال�ساعدين يف 
دول: اأندورا واأ�سرتاليا والبحرين وكندا وت�سيلي والت�سيك واإجنلرتا واأملانيا و الهند واإيطاليا والأردن وكينيا 
و  واإ�سبانيا  اأفريقيا  وجنوب  و�سلوفينيا  و�سلوفاكيا  وا�سكتلندا  وال�سعودية  وباك�ستان  عمان  و�سلطنة  لبنان  و 

ال�سويد و�سوي�سرا وتركيا والوليات املتحدة الأمركية وويلز.
اإل�س للجولف يف  ن��ادي  وعرب حممد جمعة بوعميم رئي�س جولة اجلولف يف دول مينا عن تقديره جلهود 

مدينة دبي الريا�سية ..منوها ان البطولة باتت حمطة اأ�سا�سية يف جولة اجلولف يف دول مينا.

ينظم احتاد المارات لألعاب القوى عدة �سباقات للجري باإمارات 
الدولة يتخللها �سباق دويل احتفاء بعام زايد - 2018 - وذلك 

تخليدا لذكرى حكيم العرب القائد “الإن�سان واملعلم«.
للم�ساركة يف  بالدولة  واملقيمني  املواطنني  ودعا الحت��اد جميع 

هذه التظاهرات الريا�سية.
ال���دع���وة اىل اللورد  ال���ق���وى  ووج����ه احت����اد الم�������ارات لأل���ع���اب 
القوى وع��دد من  ال��دويل لألعاب  �سبا�ستيان كو رئي�س الحت��اد 

اأع�ساء جمل�س الدارة حل�سور ال�سباق الدويل.
لالحتاد  التنفيذي  املكتب  ع�سو  الكمايل  اأحمد  امل�ست�سار  وقال 
ال���دويل رئي�س احت��اد الم���ارات لأل��ع��اب ال��ق��وى واأح���د موؤ�س�سي 
 2004 الثاين من نوفمرب عام  ان يوم  ال��دويل  زاي��د  ماراثون 

ال�سعوب  وج���دان  يف  حم��ف��ورا  و�سيظل  ين�سى  ل  تاريخا  �سيظل 
العربية وال�سالمية وال�سديقة حيث ودعت فيه دولة المارات 
واملعلم  ال��ق��ائ��د  اهلل  رح��م��ه  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ 
اأربعة  وموؤ�س�س الحتاد بعد م�سرة عطاء حافلة ا�ستمرت نحو 

عقود.
املقبلة  الأي����ام  يف  �سحفي  م��وؤمت��ر  ع��ق��د  �سيتم  ان���ه  اىل  واأ����س���ار 
يرتاأ�سها  التي  ال�سباقات  لهذه  املنظمة  اللجنة  ع��ن  ل��الإع��الن 
الثقافة وتنمية  اآل نهيان وزير  ال�سيخ نهيان بن مبارك  معايل 

املعرفة .
واأ�ساف ان ال�ستعدادات جتري لتكون ال�سباقات يف ابهى �سورها 
وتتنا�سب واأهمية املنا�سبة التي حتمل ا�سم والد اجلميع ال�سيخ 

زايد بن �سلطان اآل نهيان رحمه اهلل لفتا اىل انه �سيتم التن�سيق 
مع الدواوين بكل اإمارات الدولة حل�سد كافة اجلهود والطاقات 

من اأجل الخراج ال�سباقات بال�سورة المثل.
من جانبه اأعرب �سالح حممد ح�سن الأمني العام لإحتاد األعاب 
القوى عن �سعادته بعزم الحتاد تنظيم هذه �سباقات مب�ساركة 
امل��غ��ف��ور له  ل��ذك��رى  ال��دول��ة تخليدا  ك��ل م��ن يعي�س على ار����س 

ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه.
�ستعقد عدة  العليا  املنظمة  اللجنة  ان  العام عن  وك�سف المني 
م�سرا  الغر�س..  لهذا  حتقيقا  م�سرتكة  تن�سيقية  اجتماعات 
اىل ان ال�سباق الدويل �سيكون مهرجانا كبرا مب�ساركة عدائني 

دوليني من اأبطال اللعبة يف العامل.

باولو  الرج��ن��ت��ي��ن��ي  ال����دويل  يوفنتو�س  ال��ع��اب  ���س��ان��ع  ف��ر���س 
اأم�س يف  املباراة �سد امل�سيف �سا�سوولو  ديبال نف�سه جنما يف 

لكرة  الإي��ط��ايل  ال���دوري  م��ن  الرابعة  القدم املرحلة 
واع���اد   1-3 ال��ف��وز  ث��الث��ي��ة  بت�سجيله 

التوازن  ا�ستعادة  اىل  اللقب  حامل 
وال�سدارة.

مباراته  خا�س  الذي  ديبال  ومنح 
ال�100 مع يوفنتو�س منذ انتقاله 

اىل �سفوفه قادما من بالرمو 
�سيف 2015، التقدم لفريق 
الدقيقة  يف  العجوز  ال�سيدة 
رائ���ع���ة  ت�������س���دي���دة  م����ن   16
املنطقة،  خ���ارج  م��ن  بي�سراه 
مطلع  ال������ث������اين  واأ��������س�������اف 

قوية  بت�سديدة  الثاين  ال�سوط 
ذك��ي��ة زاح��ف��ة م��ن داخ���ل املنطقة، 

قبل ان يختم املهرجان بهدف ثالث 
رائع من ركلة حرة مبا�سرة من خارج 

املنطقة .
وه���ي ال��ث��الث��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة ل��دي��ب��ال هذا 
امل�سيف  مرمى  يف  الوىل  بعد  املو�سم 

جنوى يف املرحلة الثانية.
اهداف   8 اىل  ر�سيده  دي��ب��ال  ورف���ع 

فانفرد  امل���و����س���م  ه����ذا  الن  ح��ت��ى 
ب�سدارة لئحة الهدافني بفارق 3 
انرت  امام مواطنه مهاجم  اهداف 

ميالن ماورو ايكاردي.
يهز  لع������ب  اول  دي�����ب�����ال  وب��������ات 

يف  م���ب���اري���ات   4 اول  يف  ال�����س��ب��اك 
مو�سم  ط��وين  لوكا  منذ  الكال�سيو 

.2006-2005
بالوان  التهديفية  غلته  دي��ب��ال  ورف���ع 

 52 يوفنتو�س يف خمتلف امل�سابقات اىل 
هدفا.

و�سجل ماتيو بوليتانو هدف ال�سرف 
ل�سا�سوولو يف الدقيقة 51.

يوفنتو�س  وا����س���ت���ع���اد 
ت����وازن����ه 

بعد خ�سارته املذلة امام بر�سلونة ال�سباين �سفر3- الثالثاء 
الرابعة  املجموعة  مناف�سات  م��ن  الوىل  اجل��ول��ة  يف  املا�سي 

�سمن دور املجموعات مل�سابقة دوري ابطال اوروبا.
يف  اللقب  حامل  ليوفنتو�س  التوايل  على  الرابع  الفوز  وهو 
الأعوام ال�ستة الأخرة فرفع ر�سيده اىل 12 نقطة وحلق 
بها  انفرد  ال�سدارة بعدما كان الخر  بانرت ميالن اىل 
كروتوين  م�سيفه  ع��ل��ى  ال�سعب  ف���وزه  اث���ر  ال�سبت 
فوز  ���س��ه��دت  ال��ت��ي  امل��رح��ل��ة  اف��ت��ت��اح  يف  -2�سفر 
هيال�س  على  وروم��ا   ،1-2 بولونيا  على  فيورنتينا 

فرونا -3�سفر.
يف املقابل، جتمد ر�سيد �سا�سوولو عند نقطة واحدة يف 
على  الثالثة  بخ�سارته  مني  بعدما  ع�سر  ال�سابع  املركز 

التوايل عقب تعادله يف املرحلة الوىل.
ك��الودي��و ماركيزيو  غ��اب عنه  ال��ذي  يوفنتو�س  وك��ان 
والمل�����اين ���س��ام��ي خ�����س��رة، ال��ط��رف الف�����س��ل منذ 
امل��ب��اراة وترجمها اىل ه��دف مبكر رائ��ع من  بداية 
ديبال الذي ا�ستغل كرة عر�سية خارج املنطقة 
ماندزوكيت�س  ماريو  الكرواتي  ال��دويل  من 
الوىل  اللم�سة  م��ن  ب��ي�����س��راه  ف�����س��دده��ا 
الي�سرى  ال���زاوي���ة  وا���س��ك��ن��ه��ا 
للحار�س  البعيدة 
ان������������������دري������������������ا 

كون�سيغلي.
ديبال  وت���اب���ع 
ه�����������واي�����������ت�����������ه 
التهديفية مطلع 
ال�����س��وط ال��ث��اين ع��ن��دم��ا ت��ل��ق��ى ك���رة م��ن ال���دويل 
فلعبها  املنطقة  داخ��ل  ك���وادرادو  خ��وان  الكولومبي 
احلار�س  ي�سار  على  زاح��ف��ة  الي�سرى  ق��دم��ه  ب�سن 

كون�سيغلي.
الذي  بوليتانو  ع��رب  ال��ف��ارق  ���س��ا���س��وول��و  وق��ل�����س 
لفران�سي�سكو  امل����رم����ى  ام������ام  مت����ري����رة  ا���س��ت��غ��ل 
املرمى  داخ��ل  ب�سهولة  بيمناه  فتابعها  مانيانيلي 

اخلايل .
بت�سجيله  ع��ه��ده  �سابق  اىل  ال��ف��ارق  دي��ب��ال  واع���اد 
م��ن خارج  مبا�سرة  ح��رة  ركلة  م��ن  الثالث  ال��ه��دف 
الزاوية  املنطقة انربى لها برباعة بي�سراه وا�سكنها 

الي�سرى البعيدة لكون�سيغلي.
ويلعب لحقا نابويل مع بينيفنتو ال�ساعد حديثا اىل 
دوري الأ���س��واء، وم��ي��الن م��ع اودي��ن��ي��زي، وتورينو مع 
مع  ف��رون��ا  وكييفو  ك��ال��ي��اري،  م��ع  و�سبال  �سمبدوريا، 

اتالنتا، وجنوى مع لت�سيو.

نادي  داخ��ل  ا�ستنادا اىل م�سدر  الربيطانية  تاميز  ذك��رت �سحيفة 
مان�س�سرت يونايتد النكليزي لكرة القدم ان لعب و�سطه الدويل 
اأ�سبوعا   12 6 اىل  الفرن�سي بول بوغبا �سيغيب عن املالعب بني 

ج���راء الإ���س��اب��ة ال��ت��ي ت��ع��ر���س ل��ه��ا ال��ث��الث��اء امل��ا���س��ي ام���ام بازل 
ال�سوي�سري يف دوري ابطال اوروبا.

واو�سح امل�سدر لل�سحيفة: الإ�سابة �سيئة حقا.
وبح�سب ال�سحيفة الربيطانية فان التمزق 

ال��ع�����س��ل��ي ايل ت��ع��ر���س ل���ه ال���الع���ب من 
مهم  بتمزق  ويتعلق  ال��ث��ال��ث��ة،  ال��درج��ة 

ت�سررت  الوت���ار  ان  كما  الع�سلة،  يف 
اي�سا. 

وتابع امل�سدر: ذلك غر طبيعي 
يحرتم  ل�����الع�����ب  ب���ال���ن�������س���ب���ة 

برناجمنا التدريبي، م�سرا 
ه���ذه  خ�����ط�����ورة  ان  اىل 

نتيجة  ه���ي  ال����س���اب���ة 
حل���������س����ة ت����دري����ب����ي����ة 
جدا  مكثفة  �سخ�سية 

خارج النادي.
�سحيفة  ب��ح�����س��ب  دائ����م����ا 

�سنداي تاميز، فان بوغبا ياأمل يف 
ل�ستكمال  املتحدة  الوليات  اىل  العودة 

البدنيني  امل��ع��دي��ن  ال��ع��الج��ي م��ع  ب��رن��اجم��ه 
الذين تدرب معهم طيلة ال�سيف.

عن  ب��وغ��ب��ا  ف�سيغيب  الإ���س��اب��ة،  م���دة  ت��اأك��ي��د  مت  واذا 
الت�سفيات  يف  الفرن�سي  للمنتخب  الخ����رة  امل���ب���اراة 

املوؤهلة ملونديال 2018 �سد بيالرو�سي يف 10 اكتوبر 
املقبل كونه �سيغيب عن املباراة التي ت�سبقها امام بلغاريا 

يف 7 منه ب�سبب الإيقاف.
وم���ع ن���ادي���ه، ���س��ي��غ��ي��ب ب��وغ��ب��ا ع���ن ب��اق��ي م��ب��اري��ات��ه يف دور 

املجموعات مل�سابقة دوري ابطال اوروبا اىل جانب مباريات 
ل��ي��ف��رب��ول وت��وت��ن��ه��ام وت�سل�سي  ال����دوري ام���ام  ال��ق��م��ة يف 

وار�سنال والدربي امام مان�س�سرت �سيتي.
ال��ربت��غ��ايل ج��وزي��ه م��وري��ن��ي��و م����درب مان�س�سرت  وك����ان 
ي��ون��اي��ت��د اك���د الأرب����ع����اء امل��ا���س��ي ان ال���الع���ب ق���د يغيب 

لأ�سابيع عدة.

هاتريك ديباال يعيد يوفنتو�ص 
ل�سد�رة �لكالت�سيو

بوغبا يغيب عن يونايتد 3 �أ�سهر 
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مل تتناول �لطعام منذ 60 عامًا

تقول امراأة هندية اإنها مل تتناول طعاماً �سلباً منذ نحو 60 عاماً، 
وبخالف موزة واحدة يف الأ�سبوع تتناولها يف بع�س الأحيان، تعي�س 
املراأة ال�سبعينية على املاء وال�ساي فقط.  وتتذكر �سارا�سواتي باي 
اأنها كانت تعي�س حياة طبيعية، وتتناول ما ترغب من الطعام، اإىل 
نحو  قبل  لها،  اأول طفل  اإجن��اب  بعد  التيفية،  باحلمى  اأ�سيب  اأن 
�ستة عقود، ومل تعد قادرة على اأن تبقي اأي �سيء يف جوفها، مما 
دفعها اإىل التخلي عن تناول الطعام منذ ذلك الوقت. وبعد حت�سن 
حالتها، بداأت �سارا�سواتي ب�سرب بع�س الر�سفات من ال�ساي، لكنها 
مل تتمكن من ا�ستعادة �سهيتها. وعلى الرغم من حماولت زوجها 
اإل  على �سحتها و�سحة طفلها،  الطعام، حر�ساً  بتناول  لإقناعها 
اأنها مل تتمكن من ذلك، وا�ستمرت تعي�س على املاء وال�ساي حتى 
�سارا�سواتي  زوج  وا�ستمر  �سنرتال.  اأودي��ت��ي  موقع  بح�سب  اليوم، 
بها على عدة مراكز  الطعام، وط��اف  تناول  مبحاولة حملها على 
اأنها تتمتع  اأن لحظ  اأح��داً مل ينجح يف ذل��ك، وبعد  للعالج، لكن 
�سارا�سواتي  ووا�سلت  حماولته.  عن  ال��زوج  تخلى  جيدة،  ب�سحة 
يف  اأي�����س��اً  وعملت  اأط��ف��ال،   5 واأجن��ب��ت  ب��ل  طبيعي،  ب�سكل  حياتها 
احلقول اإىل جانب زوجها. ومن غر املفاجئ، اأن يجد الكثرون 
وجرانها  عائلتها  لكن  للت�سديق،  قابلة  غر  �سارا�سواتي  ق�سة 

يوؤكدون اأنها تعي�س بالفعل دون طعام منذ زمن طويل.

كلبه يلتهم �أ�سابعه �أثناء نومه
اثنني  كلبه  التهم  بعدما  رج��ل  جل��روح خطرة يف قدمه،  تعر�س 
بح�سب  ي�سعر،  اأن  دون  الثانية  للمرة  ن��وم��ه،  اأث��ن��اء  اأ�سابعه  م��ن 
ال��ذي يدعى  اإن وال��د زوجته  ابنته  اأف���راد من عائلته.  وق��ال زوج 
توم ا�ستيقظ من النوم ليجد م�سهًدا مروًعا، بعد اأن وجد قدمه 
غارقة يف الدماء ومل يجد بع�س اأ�سابعه. واأ�ساف اأن هذا احلادث 
لي�س الأول من نوعه، اإذ اأن الكلب �سبق واأن اأكل الإ�سبع الأكرب من 
قدم توم الأخ��رى منذ عامني. وقال اإن والد زوجته فقد ال�سعور 
الكلب  بع�ّس  ي�سعر  ومل  ال�سكري،  ب��داء  اأ�سيب  اأن  بعد  بقدميه 
لأ�سابعه يف كلتا احلادثتني. ويف املرة الأوىل، ا�ستدعت عائلة توم 
�سيارة الإ�سعاف على الفور، وبعدها دخل توم اإىل امل�ست�سفى ومكث 
ن الأطباء ا�سطروا اإىل اإزالة اجلزء املتبقي من  فيها اأ�سبوعني لأ

اإ�سبعه الأكرب بالكامل واإجراء عمليات جتميل.
اأن  اإل  اإنه ل بد من معاقبة الكلب،  وقال توم بعد احلادث الأليم 

زوجته قالت له: �سوف يتم معاقبتك اأنت قبل الكلب.
اإ�سبعه الأك��رب، ا�ستيقظ توم ليجد الكلب  وبعد عامني من قطع 

قد كرر فعلته جمدًدا، والتهم اإ�سبعني من قدمه الأخرى.

ي�سرق �أمو�ل �لزكاة من �مل�ساجد
مثل اأمام قا�سي التحقيق مبدينة ليل يف فرن�سا، مغربي يبلغ من 
زكاة  اأم��وال  امل�ساجد و�سرقة  ال�سطو على  بتهمة  32 عاما،  العمر 
امل�سلمني املوجودة بها. ومتكن هذا ال�سخ�س من تنفيذ جمموعة 
باملدينة  امل��ا���س��ي،  اأغ�سط�س  �سهر  نهاية  يف  ال�سرقة  عمليات  م��ن 

املوجودة �سمال فرن�سا و�سواحيها.
اأن يدخل رفقة  اإما  اأ�سلوبني يف �سرقة امل�ساجد،  وكان الل�س يتبع 
ويتم  اجلميع  ين�سرف  اأن  اإىل  اهلل  بيت  داخ��ل  ويختبئ  امل�سلني 

اإغالقه، اأو يلجاأ اإىل اقتحامه ليال بالقوة.
وذكرت و�سائل اإعالم فرن�سية بناء على تقارير ال�سرطة اأن للمتهم 
�سكن م�ستقر، كما يبدو من  واأن��ه ل يتوفر على  �سوابق م�سابهة، 

خالل �سلوكه واأجوبته املرتبكة  اأنه يتعاطى املخدرات.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تخ�سر ن�سف وجهها ب�سبب �لفرن
تعر�ست �سيدة بريطانية لإ�سابة �سديدة اأفقدتها نحو ن�سف وجهها، بعد اأن �سربت راأ�سها بالفرن، وتركتها تعاين 

من ت�سوهات �سديدة تهدد حياتها.
وكانت دونا كوردن، تعر�ست لإ�سابة فوق حاجبها الأي�سر، بعد اأن �سقطت وارتطم راأ�سها بالفرن، ويف غ�سون 24 

�ساعة، ا�سطبغ وجهها باللون الأ�سود، وبداأت ت�سعر بالدوار والهذيان، مما ا�ستدعى نقلها اإىل امل�ست�سفى.
لذلك  �ساحبه،  يقتل  ما  وغالباً  اللحم،  ياأكل  مر�س  وهو  الناخر،  اللفافة  بالتهاب  دون��ا  اإ�سابة  الأطباء  و�سخ�س 

اأخربوا اأبناءها اأن ي�ستعدوا لالأ�سواأ، بح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.
وعلى الرغم من اأن اجلراحني متكنوا من اإزالة اجلزء الفا�سد من وجهها، اإل اأن الإنتان �سرعان ما تطور، مما جعل 
امل�سادات  وا�ستدعى ذلك و�سعها يف غيبوبة، و�سخ  الأ�سا�سية،  اأع�سائها  املحك، ودخلت يف طور ف�سل  حياتها على 

احليوية يف ج�سدها.
و�ساعدت الإجراءات يف اإنقاذ حياة كوردن، لتتحدث للمرة الأول بعد تعافيها، حيث قالت "اأنا الآن على قيد احلياة، 
كان ميكن اأن يكون الأمر اأ�سواأ من ذلك. ما حدث يل ل ي�سدق، واأت�ساءل يف بع�س الأحيان ملاذا حدث ذلك، لكن مل 

يعد ال�سبب يهم، وما هو اأهم الآن اأنني على قيد احلياة، اإنه اأمر ل ي�سدق".
وحتتاج كوردن للعديد من العمليات اجلراحية يف امل�ستقبل، فالطريق ل تزال طويلة اأمامها اإىل اأن تتعايف من هذا 
املر�س، لكنها يف نف�س الوقت ل تزال متفائلة بامل�ستقبل حيث تقول "ل ميكنني تغير ماحدث، ولكن لدي عائلة 

واأ�سدقاء يحبونني، واأنا حمظوظة لأنني ل اأزال على قيد احلياة".
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�لقطة �الأكرث حظا يف �لعامل 
تعي�س القطة �سوكي، من الف�سيلة البنغالية، حياة اأف�سل من بع�س الب�سر، 
ويتابعها  الجتماعية،  ال�سبكات  على  وا�سعة  �سهرة  ذات  اأ�سبحت  بعدما 
الآلف، وتلقى �سوكي اهتماًما كبًرا من �ساحبتها الكندية، حيث ترافقها 

يف كل رحالتها حول العامل، كما تلتقط لها �سوًرا عديدة.
عدد  وجت���اوز  ك��ب��رة،  �سهرة  ون��ال��ت  الجتماعية  ال�سبكات  ع��امل  ودخ��ل��ت 

متابعيها على موقع اإن�ستغرام 200 األف يف مدة ل تتجاوز 5 اأ�سهر.
وتقول �ساحبة القطة اإن �سوكي تعي�س حالٍيّا حياة اأف�سل من الب�سر، وهو 
بحرية  العامل  حول  �سوكي  وتتجول  بالفعل.  ال�سور  ُتظهره  ال��ذي  الأم��ر 
ة للقطط، وتتمتع  تامة، وتزور العديد من املدن، وتاأكل اأجود الأطعمة املَُعَدّ
مبظهر اأنيق للغاية، ومتلك العديد من امل�ستلزمات اخلا�سة بها من اأدوات 
للطعام، و�سنط للتنقل وال�سفر، ومظهر القطة وحياة الرتف التي تعي�سها 
مع �ساحبتها ورحالتها حول العامل، كل ذلك جعلها القطة الأكرث دلًل 
التوا�سل  مواقع  رواد  بع�س  وت��داول  الجتماعية.  ال�سبكات  على  و�سهرًة 

الجتماعي �سور �سوكي حتت عنوان "�سوكي قطة تعي�س اأف�سل منك".

مولعة بالعائلة �مللكية تقتحم مدر�سة �الأمري جورج
اإثر اقتحامها املدر�سة التي يرتادها  اأمنياً  تبنّي اأن املراأة التي اأثارت اإنذاراً 
الأمر جورج ال�سغر يف لندن هي من املعجبني املولعني بالعائلة امللكية، 

على ما اأفادت �سحيفة ذي �سن.
لويز  اأن��ه��ا  ال�سحيفة على  ع��رف��ت عنها  ال��ت��ي  الأرب��ع��ي��ن��ي��ة  امل����راأة  واأوق��ف��ت 
�سانرتي العاطلة عن العمل، الأربعاء املا�سي بعد دخولها مرتني مدر�سة 

توما�سز �سكول اخلا�سة يف باتر�سي.
ونقلت ال�سحيفة عن والدتها رونا كروفرد قولها: مل تكن لتلحق اأي اأذى 
بجورج. وهو كان ليكون باأمان معها. فهي تع�سق العائلة امللكية والأطفال. 
وولديهما جورج  كايت  وزوجته  وليام  الأم��ر  عائلة  اأن  الوالدة  واأو�سحت 

و�سارلوت هي �سورة للعائلة املثالية يف نظر ابنتها.
وانف�سلت �سانرتي عن زوجها بعد زواج دام 6 �سنوات ولي�س لديها اأطفال. 
�سبيلها يف  واأخلي  املدر�سة  �سرقة  اأنها حتاول  يف  ال�ستباه  اإثر  اأوقفت  وقد 
مقابل كفالة. وهي اأتت مرتني اإىل مدر�سة جورج يف خالل 24 �ساعة هذا 
الأ�سبوع قبل توقيفها. واأكدت ال�سرطة اأن هذه احلادثة دفعتها اإىل اإعادة 
النظر يف الإجراءات الأمنية املعتمدة يف املدر�سة. وبداأ الأمر جورج البالغ 
�سفوف  بريطانيا،  يف  العر�س  خالفة  ترتيب  يف  الثالث  وهو  �سنوات  اأرب��ع 
باتر�سي حيث  �سانت توما�س  �سبتمرب يف مدر�سة  ال�سابع من  الرو�سة يف 

يكلف الق�سط ال�سنوي 18 الف جنيه ا�سرتليني )23800 دولر(.

تنتقم من تر�مب 
بتلوين "ثور وول 

�سرتيت"
ام���راأة  ن��ي��وي��ورك  ���س��رط��ة  اعتقلت 
بتهمة التعدي على ممتلكات عامة 
اللون  اأزرق  ط��الء  �سكبت  اأن  بعد 
على "ثور وول �سرتيت"، املنحوتة 
الواجهة  يف  ال�سهرة  ال��ربون��زي��ة 

الرئي�سية ل�سوق املال الأمريكي.
نيويورك  م��دي��ن��ة  ���س��ك��ان  وت��ف��اج��اأ 
راأ����س  ي��غ��ط��ي  ال��ل��ون  اأزرق  ب��ط��الء 
الفنان  د����س���ن���ه  ال�������ذي  ال���ت���م���ث���ال 
اأرت���ورو دي موديكا عام  الإي��ط��ايل 
و200  اآلف  ث��الث��ة  وي���زن   1987
ال�سرطة  واع��ت��ق��ل��ت  ك���ي���ل���وغ���رام. 
فالون  فران�سي�س  كورتني  املدعوة 
املراقبة  كامرات  اأظهرت  اأن  بعد 
اأزرق  م�سحوق  ب�سكب  ق��ام��ت  اأن��ه��ا 
اللون على التمثال، وفقاً ملا ذكرته 

�سحيفة نيويورك بو�ست. 
كما ظهر متثال "الفتاة ال�سجاعة" 
ال��ث��ور يف  اأم����ام  تد�سينه  ال���ذي مت 
املراأة،  املا�سي مبنا�سبة يوم  مار�س 
ار�سم  ور�سالة  اأزرق  بو�ساح  مغطى 
اخلط الأزرق. ومت تنظيف التمثال 

من اأثار الطالء على الفور. 
جاء  العمل  اأن  ال�سلطات  وتعتقد 
الرئي�س  ق������رار  ع���ل���ى  اح���ت���ج���اج���اً 
ب�سحب  ترامب  دون��ال��د  الأمريكي 
املوقعة  باري�س  اتفاقية  من  ب��الده 
دولة   195 جانب  من   2015 ع��ام 
لتقليل النبعاثات امللوثة من اأجل 

مواجهة التغر املناخي.

موت �أكرب قط 
معمر يف �لعامل

م���ات ال��ق��ط ن��ومت��ي��غ ال���ذي يعترب 
اأك�����رب ق���ط م��ع��م��ر يف ال���ع���امل عن 
بريطانيا،  يف  ����س���ن���ة   32 ع���م���ر 
"نورث  �سحيفة  نقلت  م��ا  ح�سب 
جهتها  م��ن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة.  نيوز" 
ميل"  "الديلي  �سحيفة  ن�����س��رت 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة، ب���اأن ال��ق��ط ق��د نقل 
يف  البيطرية  العيادات  اإح��دى  اإىل 
ال�سمايل  ال�ساحل  على  نيوكا�سل 
ال�سرقي من بريطانيا. حيث عانى 
القط من �سعوبات يف التنف�س وقد 
حاول الأطباء جاهدين م�ساعدته 
بنوبة  اأ�سيب  اأنه  اإل  التنف�س  على 
ليزا  ب���اأن  ي��ذك��ر  مل��وت��ه.  اأدت  قلبية 
واإيان فينلي وهما مالكا القط قد 
جلباه اإىل منزلهما يف عام 1990، 
وق��د ح��دد الأط��ب��اء ع��م��ره يف ذلك 

الوقت ب�5 �سنوات.

ُقب�ص عليه لينجو من �ملوت  
رجل  على  ميونيخ  م��ط��ار  يف  الأمل��ان��ي��ة  ال�سرطة  قب�ست 
بريطاين ب�سبب اأمر اعتقال �سابق لعدم ت�سديده غرامة. 
لكن ُرب �سارة نافعة، اإذ اأن عملية القب�س هذه اأنقذته من 
موت حمقق. جنا رجل من موت حمتمل بف�سل القب�س 
ال�سرطة  وقالت  اأملانيا.   جنوبي  ميونيخ  مطار  يف  عليه 
2017 يف  �سبتمرب   13 املا�سي  الأرب��ع��اء  ي��وم  الحت��ادي��ة 
اآلم يف القلب عند خ�سوعه  اإن الرجل �سكا من  ميونيخ 
ذلك  وبعد  احلب�س.  اإدخاله  قبل  اإلزامي  �سحي  لفح�س 
وخطر،  ن��ادر  مبر�س  م�ساب  الرجل  اأن  لالأطباء  تبني 
ما جعلهم يحددون على الفور موعدا لإجراء عملية له. 
وبح�سب بيانات امل�ست�سفى، فاإن الرجل كان من املمكن اأن 
يتوفى قريبا لول خ�سوعه لهذا الفح�س. ومت القب�س 
ب�سبب  الربيطانية  اجلن�سية  يحمل  ال��ذي  الرجل  على 
اأ�سدرت  الأملانية  ال�سلطات  عدم ت�سديده غرامة. وكانت 
حمكمة  بها  ق�ست  عقوبة  على  بناء  بحقه  اعتقال  اأم��ر 
بتهمة   2015 ع���ام  اأغ�����س��ط�����س  يف  اأو����س���ن���اب���روك  م��دي��ن��ة 
اإ�سابات ج�سدية يف واقعتني. ورف�س الرجل  الت�سبب يف 
دفع الغرامة يف مطار ميونيخ. وبح�سب بيانات ال�سرطة، 

مت فر�س حرا�سة على الربيطاين يف امل�ست�سفى.

طائرة تتحول �إىل �سالون جتميل
عندما ا�سرتى زوجان ا�سكتلنديان طائرة قدمية بحوايل 
32 األف دولر منذ نحو 10 �سنوات، كان هدفهما حتويلها 
اإىل نزل �سغر، لكن امل�سروع مل يَر النور وظلت الطائرة 

العتيقة جاثمة يف احلديقة اخلارجية ملنزلهما.
ان���درو وتري�سيا  ال��زوج��ان  ق��رر  امل��ا���س��ي  م��ار���س  ويف �سهر 
اأبدت رغبة يف حتويلها اإىل  اإهداء الطائرة لبنتهما التي 
فاإن م�سروع  والديها،  �سالون جتميل. وعلى عك�س خطة 
الب��ن��ة ام���رب ���س��ك��وت جن���ح، ومت اف��ت��ت��اح ال�����س��ال��ون با�سم 
ا�ستوديو رانواي اأي ا�ستوديو املدرج بتكلفة بلغت 40 األف 
دولر. وكان الزوجان قد ابتاعا الطائرة املعطلة يف مدينة 
كوفنرتي الربيطانية ونقالها اإىل ا�سكتلندا بعد اأن دفعا 
حوايل  26 األف دولر، وكانت مملوكة عام 1957 لطران 
وقالت  ميل.  ماليني  �سبعة  من  اأك��رث  وقطعت  اأتالنتيك 
امرب خبرة التجميل البالغة من العمر 25 �سنة: �ساأبداأ 
مل  ال��ق��ادم��ة،  الأ�سابيع  خ��الل  لل�سالون  موظفني  بجلب 
يكن حتقيق امل�سروع �سهاًل، لكنه حتقق واأنا تلقيت ر�سائل 
تهنئة رائعة من جميع الذين يعرفونني. وبح�سب �سحيفة 
مرتو الربيطانية فاإن امرب ن�سرت م�سروعها على مواقع 

التوا�سل الجتماعي وتلقت ردود اإعجاب كثرة.

نهر من �حلليب 
اأعلنت �سلطات مقاطعة تيبتون بولية تيني�سي الأمريكية 
اأن ظاهرة غريبة �سوهدت يف اإحدى القنوات املائية حيث 

حتولت اإىل اللون الأبي�س.
اأفادت وكالة "اأ�سو�سيتد بر�س" اأنه بعد التحقيق يف هذه 
اإىل  امل��ائ��ي  امل��ج��رى  مياه  حت��ول  �سبب  اأن  تبني  الظاهرة 
طريق  عن  �سكبت  احلليب  من  كبرة  كمية  اأن  الأبي�س 

اخلطاأ من اأحد م�سانع الألبان يف مياه املجرى. عار�سة تقدم زّيــًا من ت�سميم ماريا ا�سكوت ملجموعة ربيع - �سيف 2018 خالل اأ�سبوع املو�سة يف مدريد.)ا ف ب(

م�سرع �مر�أة 
و�بنتها يف م�سبح

الثالثني  يف  م�سرية  �سابة  لقيت 
من عمرها، وابنتها م�سرعهما يف 
يف  ال�سامل  �سباح  مبنطقة  م�سبح 
حمافظة مبارك الكبر يف الكويت 
ل�سعق  بتعر�سهما  �سبهات  و�سط 

كهربائي.
بالغاً  الأم��ن��ي��ة  ال�سلطات  وتلقت 
ي����وم اجل��م��ع��ة ب���غ���رق ���س��ي��دت��ني يف 
حو�س �سباحة داخل جممع �سكني، 
ل���رج���ال الإن���ق���اذ  ي��ت�����س��ح  اأن  ق��ب��ل 
وقد  وابنتها  اأمٌّ  اأنهما  والإ���س��ع��اف 

فارقتا احلياة.
ال���وف���اة  ���س��ب��ب  ب���ع���د  ي��ت�����س��ح  ومل 
ت���ق���اري���ر حملية  ل��ك��ن  ال��غ��ام�����س، 
ع��ل��ى مواقع  ك��وي��ت��ي��ني  ون�����س��ط��اء 
اأن  رج��ح��وا  الجتماعي  التوا�سل 
ع��ن وجود  ناجمة  احل��ادث��ة  ت��ك��ون 
حو�س  داخ�������ل  ك���ه���رب���ائ���ي  ����س���ل���ك 
ال�سلطات  واأح�����ال�����ت  ال�������س���ب���اح���ة. 
الطب  اإىل  اجل���ث���ت���ني  امل��خ��ت�����س��ة 
ال�������س���رع���ي، مل��ع��اي��ن��ت��ه��م��ا وات���خ���اذ 
للتحقيق  ال����الزم����ة  الإج����������راءات 
اأث���ارت  ال��ت��ي  الق�سية  مب��الب�����س��ات 
مواقع  ع��ل��ى  ح��زي��ن��ة  ف��ع��ل  ردود 
الكويت  يف  الجتماعي  التوا�سل 

وم�سر. 
 500 ن���ح���و  ال���ك���وي���ت  وي��ع��ي�����س يف 
 2.8 اأ���س��ل نحو  م��ن  األ���ف م�سري 
اأج��ن��ب��ي م��ن خمتلف  واف���د  مليون 
اجل���ن�������س���ي���ات، ف���ي���م���ا ي���ب���ل���غ ع���دد 
الكويتيني نحو 1.2 مليون ن�سمة.

قلة �لنوم تدمر �لعالقة �لزوجية
النوم  ب��ف��وائ��د  العلمية  ال��درا���س��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  اهتمت 
على ال�سحة البدنية والنف�سية لالإن�سان، بيد اأن درا�سة 
العالقة  النوم على  بتاأثر قلة  اهتمت  اأمريكية حديثة 
ال��زوج��ي��ة وت��و���س��ل��ت اإىل ن��ت��ائ��ج م��ذه��ل��ة. مي��ن��ح اجل�سم 
يوم عمل متعب، ترتاوح  بعد  الطاقة  واف��را من  ق�سطا 
مدته بني 4 اإىل 8 �ساعات ح�سب عادات وتقاليد كل بلد، 
على  بعملها  لتقوم  اجل�سم،  وظ��ائ��ف  خمتلف  حتتاجه 
والذهنية  البدنية  القدرات  من  وُيعزز  ي��رام،  ما  اأح�سن 
على حد �سواء. رمبا هذه فقط بع�س من فوائد النوم، 
ال��ن��وم ل  ف��وائ��د  قائمة  اأن  بيد  الآن.  نعرفها حل��د  التي 
هذا  ي�ستحوذ  عندما  احل��د، خ�سو�سا  ه��ذا  عند  تتوقف 
املو�سوع على اهتمامات اخلرباء، ما قد يقود اإىل نتائج 
الأ�سخا�س  ُتف�سر بع�س من �سلوكياتنا، وت�سرفاتنا مع 
ويف  احل��ب.  غ��رار  على  خا�سة  م�ساعر  لهم  نكن  الذين 
جامعة  عن  �سادرة  حديثة  درا�سة  خل�ست  ال�سدد،  هذا 
اأوهايو الأمريكية اإىل اأن نق�س النوم، يوؤثر ب�سكل �سلبي 
على العالقات الإن�سانية، وفق ما اأوردته املجلة العلمية 
ال�سادرة  الدرا�سة  اأف��ادت  ب�سيكونويروندوكرنولوجي. 
اأن م�ساكل العالقات العاطفية  اإىل  مطلع هذا الأ�سبوع 

القوية، ترجع يف بع�س احلالت اإىل قلة النوم. واعتمدت 
النتائج على درا�سة اأجريت على اأكرث من 43 من الأزواج. 
حيث لحظ الأطباء اأن نوم الأزواج اأقل من �سبع �ساعات 
يف اليوم، يوؤدي اإىل تخا�سمهم ب�سدة. يف حني ي�ستطيع 
الزوجان تو�سيح امل�ساكل بينهما ب�سكل بناء عرب احلوار، 
اأح��د الأط����راف على ق�سط واف��ر من  وذل��ك يف ح�سول 
النوم.ويف نف�س ال�سياق، اأ�سار الباحثون اإىل اأن قلة النوم 
من  التي  الأمرا�س  من  بالعديد  مبا�سر  ب�سكل  ترتبط 
الإ�سابة  خماطر  زي��ادة  مثل  اجل�سم  ت�سيب  اأن  املمكن 
والوفاة  ال�سمنة  القلب،  اأمرا�س  ال�سكري،  بال�سرطان، 
العاطفية،  العالقات  يف  م�ساكل  اإىل  بالإ�سافة  املبكرة.  
ترتاوح  ف��رتة  يف  النوم  ب�سرورة  اخل��رباء  ين�سح  لذلك 
بني �سبع اإىل ت�سع �ساعات. واأكدت امل�سرفة على الدرا�سة 
الدكتورة، �ستيفاين ويل�سون، اأن الدرا�سة احلالية بينت 
ما  وه��و  ال�سرب،  ون��ف��اذ  الرتكيز  ال��ن��وم على  قلة  ت��اأث��ر 
وي��دف��ع يف  ق���رارات �سحيحة،  ات��خ��اذ  م��ن مهمة  ُي�سعب 
قلة  اأن  اإىل  بالإ�سافة  الأزواج.  بني  م�ساكل  وقوع  اجتاه 
ك��ل عالقة  يف  امل��ط��ل��وب  الفكاهة  م��ن ح�س  ُتفقد  ال��ن��وم 

عاطفية ح�سب ما ترى نف�س اخلبرة.

جينيفر لورن�ص تتوقف 
عن �لتمثيل ل�سنتني!

خالل اإطاللتها يف حلقة جديدة من برنامج Today اأعلنت النجمة جينيفر 
عمل  اأي  لديها  لي�س  اأنها   Savannah Guthrie الربنامج  ملقدمة  لوران�س 
خالل ال�سنتني القادمتني. فقالت جينيفر البالغة من العمر 27 عاماً: �ساآخذ 

فرتة من الراحة، لي�س لدي اأي عمل خالل ال�سنتني القادمتني.
اأما بالن�سبة للهوايات التي من املمكن ان تقوم بها جينيفر خالل هذه الفرتة 
فيلم  اأن جينيفر تطل يف  الأواين. يذكر  �ستبداأ �سنع  انها رمبا  فقالت مازحًة 
اآرونوف�سكي وي�سارك يف بطولته كل  داري��ن  اإخ��راج  Mother! وهو  جديد هو 
من خافير باردم، وكري�ستني ويغ، واإد هاري�س، ومي�سيل فايفر.  يتمحور الفيلم 
حول عالقة زوجية متر بالكثر من الختبارات والتجارب اىل ان ي�سل �سيوف 

لزيارتهما فيغروا طريقة حياتهما والهدوء الذي يعي�سان فيه.


