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حممد بن زايد يبحث هاتفيا مع ترامب 
العالقات الثنائية والق�ضايا الإقليمية والدولية 

•• اأبوظبي -وام:

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بحث 
مع  هاتفي  �ت�شال  يف  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
فخامة دونالد تر�مب رئي�س �لوليات �ملتحدة �لأمريكية �لعالقات 

�لثنائية بني �لبلدين و�شبل تعزيزها يف خمتلف �ملجالت.
ذ�ت  و�ل��دول��ي��ة  �لإقليمية  �لق�شايا  م��ن  ع���دد�  �لت�����ش��ال  ت��ن��اول  كما 

�لهتمام �مل�شرتك و�لت�شاور و�لتن�شيق ب�شاأن �مل�شتجد�ت يف �ملنطقة.

الأمم املتحدة تثمن ا�ضتجابة الإمارات 
ملنا�ضدتها الإن�ضانية لإغاثة لجئي الروهينغا

•• دبي- وام:

مبادرة  �لالجئني  ل�شوؤون  �ملتحدة  ل��الأمم  �ل�شامية  �ملفو�شية  ثمنت 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
خا�شة  طائرة  بت�شيري  �هلل  رع��اه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�لروهينغا  لالجئني  �إر�شالها  �ملفو�شية  تعتزم  �إغاثية  م��و�د  ل�شحنة 
�لذين فرو� حديثاً من موطنهم �إىل بنغالدي�س.  )�لتفا�شيل �س5(

م�ضوؤول اأممي ي�ضيد باجلهود الإن�ضانية للهالل الأحمر الإماراتي يف اليمن
•• عدن-وام:

�ليمن  يف  �لإن�شانية  لل�شوؤون  �ملتحدة  �لأمم  من�شق  ماكغولدريك  جيمي  �أ���ش��اد 
باجلهود �لإن�شانية �لتي تبذلها هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي يف خمتلف �ملناطق 
�ليمنية وخا�شة �ملحافظات �جلنوبية �ملحررة. وثمن جيمي - خالل لقائه حممد 
�لكعبي ممثال عن �لهالل �لأحمر يف عدن - جهود ودور �لهيئة و�لأثر �لإيجابي 

و�لفائدة �لتي حتققت على �لأر�س بف�شلها.                   )�لتفا�شيل �س2(
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�ل�شتعد�د�ت جارية و�ملوعد يف �ملجهول

خليفة يعيد ت�ضكيل املجل�س التنفيذي 
لإمارة اأبوظبي برئا�ضة حممد بن زايد

•• اأبوظبي-وام: 

�أ����ش���در ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خليفة ب��ن ز�ي���د �آل 
نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل ب�شفته حاكما لإمارة 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  بتعيني  �أم��ريي��ا  م��ر���ش��وم��ا  �أب��وظ��ب��ي 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة رئي�شا للمجل�س 

�لتنفيذي لإمارة �أبوظبي.
ت�شكيل  ب��اإع��ادة  �أم��ريي��ا  مر�شوما  �شموه  �أ���ش��در  كما 
و  �ل�شمو  �أ���ش��ح��اب  �ل�����ش��ادة  تعيني  على  ن�س  �ملجل�س 
نائبا  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  ه��ز�ع  �ل�شيخ  �شمو   .. �ملعايل 
للرئي�س و �شمو �ل�شيخ حامد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
ديو�ن ويل عه�د �أبوظبي ع�شو� و �شمو �ل�شيخ حممد 

بن خليفة �آل نهيان ع�شو�.          )�لتفا�شيل �س2(

حممد بن ر��شد خالل تروؤ�شه �جتماع جمل�س �لوزر�ء  )و�م(

برئا�ضة حممد بن را�ضد جمل�س الوزراء يهنئ 
اأكرث من مليون طالب يف الدولة بالعام الدرا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

وجه جمل�س �لوزر�ء برئا�شة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�لدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
�ل���وزر�ء حاكم دب��ي رع��اه �هلل �ليوم  رئي�س جمل�س 
�لإمار�ت  دول��ة  مليون طالب يف  لأك��ر من  تهنئة 
�أ�شاد  �ل��ع��ام �لأك��ادمي��ي �جل��دي��د.. كما  ب��د�ي��ة  على 

�لأكادميي  �ل��ع��ام  ب��د�ي��ة  وجن���اح  ب�شال�شة  �ملجل�س 
و�أ�شاد بتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل بخ�شو�س 

توحيد منظومة �لتعليم على م�شتوى �لدولة.
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وق��ال 

مكتوم يف �جتماع �ملجل�س بق�شر �لرئا�شة �م�س.
)�لتفا�شيل �س2(

تقا�صم املغامن يعمق ال�صرخ بني احلوثيني و �صالح

النقالبيون ي�ضعون لت�ضيي�س الق�ضاء وال�ضرعية حتذر
•• عوا�صم-وكاالت:

حذرت �حلكومة �ليمنية بوقف �شرف رو�تب �ملحاكم و�لنيابات يف حال 
��شر�ر ميلي�شيا �حلوثي على �جر�ء تعيينات ق�شائية غري �شرعية.

�لعدل  وز�رة  �إن  عمر  حممد  جمال  �لقا�شي  �ليمني  �لعدل  وزي��ر  وق��ال 
باإبعاد �لق�شاء  �لعامة ملتزمتان بقر�ر جمل�س �لق�شاء �لأعلى  و�لنيابة 

عن �ل�شر�عات �ل�شيا�شية و�لع�شكرية.
و�أ����ش���اف �ل���وزي���ر �ن ����ش��ت��م��ر�ر ���ش��رف م��رت��ب��ات �مل��ح��اك��م و�ل��ن��ي��اب��ات يف 
�ملحافظات �خلا�شعة للميلي�شيات م�شروط ببقاء �حلال على ما هو عليه 
�أو �إد�رية فيها  وعدم �إجر�ء �أية تعيينات �أو تنقالت �أو �نتد�بات ق�شائية 

حتى �نتهاء �حلرب.
ويف حال خمالفة �لنقالبيني لهذ� �لقر�ر فان �شرف �ملرتبات �شيتوقف 

و�شيتحمل �لنقالبيون م�شوؤولية ذلك.
ب��اإق��ال��ة مقربني من  �لأخ����رية  و�أت���ت خ��ط��و�ت ميلي�شيات �حل��وث��ي  ه��ذ� 

اإح������ب������اط ع��م��ل��ي��ة 
�ضيناء ب�ضمال  اإرهابية 

•• القاهرة -وام:

�مل�شلحة  �ل�����ق�����و�ت  �أع����ل����ن����ت 
خم�شة  مقتل  �م�س  �مل�شرية 
�لعنا�شر  من  �ثنني  و�إ�شابة 
�لإرهابية و��شت�شهاد جنديني 
�لعنا�شر  �أح��د  ح��اول  عندما 
حز�ما  م��رت��دي��اً  �ل��ت��ك��ف��ريي��ة 
نا�شفا �إقتحام �أحد �لإرتكاز�ت 

�لأمنية للقو�ت �مل�شلحة .
�لرفاعي  تامر  �لعقيد  وق��ال 
�مل�شري  �لع�شكري  �ملتحدث 
�لإره����اب����ي����ة  �ل���ع���ن���ا����ش���ر  �ن 
�إ����ش���ت���غ���ل���ت  ح����ال����ة �ل�����روؤي�����ة 
�شبورة  ل����وج����ود  �ل�����ش��ع��ي��ف��ة 
�لعنا�شر  �أح����د  وق����ام  م��ائ��ي��ة 
حز�ما  مرت��دي����اً  �لتكفي����رية 
�أحد  �إقتحام  مبحاولة  نا�شفا 
للقو�ت  �لأم��ن��ي��ة  �لإرت���ك���از�ت 
�مل�شلحة غري �ن يقظة رجال 
�حبطت  �لرت������ك������از  ن���ق���ط���ة 
�مل��ح��اول��ة و�ردت�����ه ق��ت��ي��ال مع 

باقى �لعنا�شر �لتكفريية .

وتعمق  بلة  �لطني  لتزيد  �شالح  عبد�هلل  علي  �ملخلوع  �ليمني  �لرئي�س 
�ل�شرخ بني �شريكي �لنقالب.

ويف �آخر حفالت �لنق�شام هذه، ما جتلى من �شعي وتناف�س بني �ل�شريكني 
�نقالبهم يف  �إثر  عليها  �شيطرو�  �لتي  �لدولة  ومنا�شب  �ملغامن  لتقا�شم 
2014 . فقد �أ�شدر �ملكتب �ل�شيا�شي مليلي�شيات �حلوثي بياناً �لثالثاء، 
ي��ر�أ���ش��ه �شالح، و���ش��ف فيه  �ل���ذي  �ل�شعبي  �مل��وؤمت��ر  ب��ي��ان ح��زب  رد� على 
�شيطرتهم  باملت�شنج، نافيا كل �لدع��اء�ت �شدهم، م��رر�ً  موقف �حلزب 

على موؤ�ش�شات �لدولة ومفا�شلها.
�لق�شاء  لإ�شالح  خطو�ت  �أنها  يزعم  ملا  �ملطلق  تاأييده  �لبيان  �أك��د  كما 
معتر�ً  عليه،  يت�شرت  من  وك�شف  �لف�شاد  ومو�جهة  �لرقابية  و�لأجهزة 
�أن هناك من يتقم�س دور �ملعار�شة يف مرحلة تقت�شي �لت�شحية و�شبط 
�ل�شابقة  �أن �شيا�شات �لأنظمة  �لنف�س وحما�شبة مثريي �لفنت، م�شيفا 
�ملهادنة للخارج �أ�شعفت �ليمن وجعلته رهينة لقوى �لنفوذ و�ل�شتكبار، 

يف �إ�شارة �إىل حكم �شالح.

�ضيخ قبائل اآل مرة: ال�ضلطات القطرية ماأوى لالإرهاب

تاأجيلها مطلب اأغلبية الأحزاب:

تون�س: الغمو�س يخّيم جمّددا على النتخابات البلدية!
•• الفجر - تون�ص - خا�ص

�أ���ش��ب��ح��ت م�����ش��األ��ة ت��ن��ظ��ي��م �لن��ت��خ��اب��ات �ل��ب��ل��دي��ة يف 
 )2017 دي�����ش��م��ر   17( م�����ش��ب��ق��ا  �مل���ق���رر  م��وع��ده��ا 
مو�شع �شك بعد �ن مت �لثالثاء رفع �جلل�شة �لعامة 
�ل�شغور  �شد  ل�شتكمال  �ملخ�ش�شة  �ل��ن��و�ب  مبجل�س 
بالهيئة �لعليا �مل�شتقلة لالنتخابات ب�شبب عدم توفر 
�لتو�فق حول مر�شح وحيد  �لقانوين وعدم  �لن�شاب 

خلطة قا�س �إد�ري. 

 وقد �أو�شح رئي�س �لهيئة �لعليا �مل�شتقلة لالنتخابات 
بالنيابة �أنور بن ح�شن، �أن هيئة �لنتخابات ل متلك 
�لقر�ر ب�شاأن دعوة �لناخبني لالقرت�ع يف �ل�شتحقاق 
�لنتخابي �لبلدي و�شد �ل�شغور يف �لهيئة، رد� على ما 
�لبلدية  �لنتخابات  موعد  �عتبار  ح��ول  تد�وله  يتم 
�لأم���ر �خل��ط��ري ه��و ع��دم �لتفاق  �أن  لغ��ي��ا، معتر� 
غري  تاري���خ  �إىل  وتاأجيله�����ا  لالنتخابات  موعد  على 

حمدد.
)�لتفا�شيل �س13(

•• عوا�صم-وكاالت:

�أكد �شيخ قبائل �آل مرة، طالب بن لهوم بن �شرمي �آل 
�لقطرية منه مع  ب�شحب �جلن�شية  تفاجئه  م��رة، عدم 
�أف��ر�د قبيلته، و��شفاً ما قامت به �ل�شلطات  بع�س من 
�لعربية.نت:  ل�  وقال  �مل�شتغرب.  بالفعل غري  �لقطرية 
�ل�شلطات �لقطرية ماأوى لالإرهاب ومموليه، و�ملو�شوع 
�أكر من جن�شية فهو �عتد�ء كبري على �ل�شعودية ودول 
�ملعاهد�ت  ك��ل  ���ش��رمي:  ب��ن  و�أ����ش���اف  �ل��ت��ع��اون.  جمل�س 
�خلليجية  �لعالقات  عليها  تقوم  كانت  �لتي  �ل�شابقة 
كانو�  �لذين  �ل��رج��ال  حكم  �أي��ام  قطر،  مع  و�ل�شعودية 
يعرفون حق �ململكة، نق�شها �أمري قطر، و�أ�شبح يتاآمر 
ودول  �لبحرين  و  �ل�شعودية  يف  و�إخ��و�ن��ه  جري�نه  على 

�خلليج.
وح����ذر م���ن �رمت�����اء �ل�����ش��ل��ط��ات �ل��ق��ط��ري��ة يف �حل�شن 

�لإير�ين، وت�شليم قطر و�أهلها لالأعد�ء �ملرتب�شني.
وتابع بن �شرمي: ل ميكن �أن نو�فق على ما يطلب منا 
من غدر وخيانة باإخوتنا يف دول �خلليج. فنحن نعرف 
حق �ل�شعودية، وما تقوم به من حماية لي�س لقطر فقط، 
�أمن  �أم��ن للخليج م��ن دون  �أج��م��ع، ف��ال  و�إمن���ا للخليج 
�شاءت  �شي�شرتده  �أن: حالله وماله  و�أو�شح  لل�شعودية. 
حكومة قطر �أو مل ت�شاأ، م�شيفاً �أن �ل�شلطات �لقطرية 
حتاول دفع �أفر�د من �آل مري لالإ�شاءة لل�شعودية عر 

�ل�شغط و�لت�شييق عليهم يف حياتهم �ليومية.

من  �لعائدين  �لقطريني  �حل��ج��اج  �شجن  �أن  �أك���د  كما 
قبل"،  م��ن  حت��دث  مل  "�شابقة  ب��الده��م  �إىل  �ل�شعودية 
خادم  حكم  حت��ت  �ل�شعودية  يف  م��وج��ود  �أن���ه  �إىل  لف��ت��اً 
�حل��رم��ني �ل�����ش��ري��ف��ني، وي��ع��ي�����س ك��اأح��د �أف�����ر�د �ل�شعب 

�ل�شعودي.
�أن خيانة �ل�شلطات يف قطر د�ئمة  �إىل  ونوه بن �شرمي 
ومعلومة على مر �لتاريخ، فال�شلطات �لقطرية مل تف 
�أن �ل�شلطات يف  باأي عهد منذ ��شتالمها �حلكم، مبيناً 
قطر "�شر �بتلي به �خلليج ولبد من �قتالعه حتى يعم 

�لأمن و�ل�شالم بني �شعوب �ملنطقة.
ما  �ل�شعودية على  �شرمي �حلكومة  بن  �شكر  ذل��ك،  �إىل 
قدمته للحجاج �لقطريني، ولأهل قطر عامة، ل �شيما 

حمايتهم من �لإرهاب ومتويله.
�لتو��شل  �شبكات  على  �ملغردين  م��ن  �لعديد  �أن  يذكر 
�مل��ا���ش��ي��ني م��ع ق�شية �شحب  ت��ف��اع��ل��و� خ���الل �ل��ي��وم��ني 
بحركة  �إي��اه��ا  و����ش��ف��ني  م���رة،  �آل  قبيلة  �شيخ  جن�شية 
د�خل  قبيلته  وع��ل��ى  عليه  �ل�شغط  �أج���ل  م��ن  ي��ائ�����ش��ة، 

قطر.
وقال  وزير خارجية �لبحرين يف تغريد�ت على )تويرت(، 
�ل�شيخ  ��شتهد�ف  �إن  مرة  �آل  �شيخ  جن�شية  �شحب  حول 
�أو�شال قطر �لعربية  طالب هي حماولة يائ�شة لقطع 
�لعرب،  �شيوخ  من  وه��و  قبائلها  و�م��ت��د�د  حميطها  مع 
و�أهله وجماعته، من خيارهم، ومن تطاول عليه و�أ�شاء 

له و��شتوىل على �أمو�له ل يرقى �إىل قدره.

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

بتوجيهات رئي�س الدولة.. الإمارات تقدم م�ضاعدات اإن�ضانية عاجلة ملت�ضرري زلزال املك�ضيك   )التفا�ضيل �س3(

النظام ال�صوري يعمل لتطويق داع�ش يف دير الزور 

ر�ضم مناطق خف�س التوتر ال�ضورية والعقدة يف اإدلب
•• عوا�صم-وكاالت:

عقدت وفود �لدول �ل�شامنة تركيا و رو�شيا و �إير�ن �جتماعاً فنياً قبيل 
�جلولة �ل�شاد�شة من حمادثات_�أ�شتانا و�لتي ينتظر �أن تبحث ملفات 

�شائكة �شتوؤثر ب�شكل كبري يف �ل�شر�ع �ل�شوري وفقاً لت�شريبات.
لر�شم حدود مناطق  �شتنطلق غد�  �لتي   6 �أ�شتانا  �جتماعات  و�شت�شعى 
خف�س �لت�شعيد يف كل من �إدلب و حم�س وغوطة دم�شق وفق �خلارجية 

�لكازخ�شتانية، لكن ما يحدث يف �لغرف �ملغلقة قد يكون �أكر خطورة.
�ل�شامنون �لثالثة رو�شيا وتركيا و�إير�ن، وفقاً مل�شادر تركية، �شيبحثون 
�إدلب و�شط حديث عن عملية ع�شكرية  ملفات �شائكة �أهمها �لو�شع يف 

تركية مع ف�شائل �ملعار�شة �ل�شورية لطرد جبهة �لن�شرة.
ي�شتعيد  طهر�ن  مع  �تفاق  بعقد  كذلك  �أنقرة  �تهمت  معار�شة  م�شادر 
مبوجبه نظام �لأ�شد �أحياء دم�شق �جلنوبية، مقابل قبول �إير�ن بالنفوذ 

�لرتكي على �إدلب وهو ما �أثار فزع �أهايل تلك �لأحياء.
�لنز�ع  بتاريخ  مف�شليني  �شيكونان  ليومني  ي�شتمر  �أن  ينتظر  �جتماع 
�أردوغ��ان، لكن مل�شلحة  �لرئي�س �لرتكي رجب طيب  �ل�شوري، كما قال 
َمْن و�شط غياب �شوري كامل عن �لجتماعات �لتح�شريية، �لتي يقول 

كثريون �إن كل ما يليهما هو عر�س �إعالمي ل �أكر.
�ىل ذلك، يعمل �جلي�س �لنظام �ل�شوري بعد فكه �حل�شار عن مدينة دير 
�لزور على تطويق تنظيم د�ع�س من 3 جهات، متهيد�ً لإطالق �لهجوم 
�لأخري لطرده من �لأحياء �ل�شرقية، وفق ما �أفاد م�شدر ع�شكري �م�س 

�لأربعاء.
وقال �مل�شدر �ملوجود يف مدينة دير �لزور "ي�شعى �جلي�س لتطويق د�ع�س 

من 3 جهات عر �ل�شيطرة على �ل�شفة �لغربية لنهر �لفر�ت".
وتعمل وحد�ت �جلي�س وفق �مل�شدر على "تو�شيع طوق �لمان يف حميط 
�ملطار �لع�شكري و�لتقدم يف حميط تالل �لردة جنوباً وقرية �جلفرة" 

�لو�قعة على �شفاف �لفر�ت �شرق �ملدينة.
ب�شكل  وريفها  �ملدينة  م��ن  د�ع�����س  لطرد  ه��ذ�  �لعمليات  تو�شيع  وميهد 

نهائي.
�لع�شكري  و�مل��ط��ار  �ملدينة  يف  �لغربية  �لأح��ي��اء  ع��ن  �حل�شار  فكه  وبعد 
�ملجاور �لأ�شبوع �ملا�شي، ��شتقدم �جلي�س يف �ليومني �لأخريين تعزيز�ت 

ع�شكرية يف �إطار �لتح�شري�ت للهجوم على �لأحياء �ل�شرقية.
�أج������ز�ء و��شعة  ع��ل��ى   2014 �ل���ع���ام  �ل��ت��ن��ظ��ي��م م��ن��ذ ���ش��ي��ف  وي�����ش��ي��ط��ر 
�مل��دي��ن��ة، مركز  �ل���زور وع��ل��ى �لأح��ي��اء �ل�شرقية م��ن  م��ن حمافظة دي��ر 

اإنزال جوي لقوة اأمريكية على احلدود العراقية 
•• بغداد-وكاالت:

�أعلن م�شدر ع�شكري عر�قي �أم�س �لأربعاء، قيام قوة 
�لعر�قية  �إن��ز�ل جوي على �حل��دود  بعملية  �أمريكية 
�لأردن���ي���ة �ل�����ش��وري��ة، �أق�����ش��ى غ���رب �ل���ع���ر�ق، ل�شبط 

�ملناطق �حلدودية مع �لبلدين.
وقال �مل�شدر، �لذي طلب �لتحفظ على هويته، لوكالة 
�لأنباء �لملانية �إن : قوة �أمريكية نفذت �إنز�ًل جوياً 
�لدويل  �خل��ط  على  �حلربية،  �لطائر�ت  �إح��دى  من 
�ل�شريع من جهة مدينة �لرمادي بني حدود �لأردن 

و�شوريا، على بعد 400 كيلومرت�ً غرب بغد�د.
�خلط  على  �نت�شرت  �لأمريكية  �ل��ق��و�ت  �أن  و�أ���ش��اف 
�ل�����ش��ري��ع ب��امل��ن��ط��ق��ة ذ�ت���ه���ا، ون�����ش��رت ع�����ش��ر� �جلنود 

و�ملتو�شطة،  �خل��ف��ي��ف��ة،  �لأ���ش��ل��ح��ة  ي��ح��م��ل��ون  �ل��ذي��ن 
بجولت  قيامهم  على  ع��الوًة  ��شتك�ش����افية،  و�أ�شلحة 
�لقريبة  �ل�شحر�وية  �ملنطقة  يف  برية  ��شتطالعية 

من �ملنطقة.
ينت�شرون يف  �لأمريكيني ماز�لو�  �أن �جلنود  و�أو�شح 
لالنت�شار  يكون  �أن  مرجحاً  �للحظة،  حتى  �ملنطقة 
�لعر�ق، وحماية �حلدود  عالقة بتحرير مدن غرب 
�لأردن، و�إمكانية �شبط �حل��دود مع �شوريا، من  مع 

�مليلي�شيات �ملو�لية لإير�ن.
�ملناطق  يف  جوي  �أمريكي  ع�شكري  تو�جد  �إىل  ُي�شار 
وُتنفذ  �شوريا،  م��ع  �حل���دود  على  خا�شًة  �حل��دودي��ة، 
�ملو�لية  �مل�شلحة  �لقوى  �شد  جوية  غ��ار�ت  طائر�ته 

لإير�ن.  

90 م�ضتوطنا يقتحمون الأق�ضى
•• القد�ص املحتلة-وام:

�مل�شجد  م�������ش���ت���وط���ن���ا   90 �ق���ت���ح���م 
�لق�������ش���ى �مل����ب����ارك �م�������س م����ن جهة 
ب���اب �مل��غ��ارب��ة ب��ح��ر����ش��ة م�����ش��ددة من 
�لح��ت��الل. ونفذت جمموعات  ق��و�ت 
��شتفز�زية  ج������ولت  �مل�����ش��ت��وط��ن��ني 
�ملبارك.  �مل�شجد  �أرج��اء  يف  وم�شبوهة 
�مل�شجد  حر��س  �أحبط  �آخ��ر  �شياق  يف 
�لق�������ش���ى حم����اول����ة جم���م���وع���ة من 
�لق�شى  �مل�شجد  �قتحام  �مل�شتوطنني 
جهة  م��ن  �ملا�شية  �لليلة  ���ش��اع��ات  يف 
�لأق�شى  �لقطانني. ويتو�جد يف  باب 
�ملر�بطني  م���ن  ك��ب��ري  ع����دد  �مل����ب����ارك 
و�لذين �نت�شرو� يف ُم�شليات وباحات 

يف  ت��رام��ب  يلتقي  ع��ب��ا���س 
اجل��اري �ضبتمرب  ن��ي��وي��ورك 

•• رام اهلل-وكاالت:

�أكد ع�شو �للجنة �ملركزية حلركة 
فتح م�شوؤول �لإعالم فيها نا�شر 
�لقدوة �أم�س �لأربعاء �أن �لرئي�س 
عبا�س  حم���م���ود  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 
�لأمريكي  �ل���رئ���ي�������س  ���ش��ي��ل��ت��ق��ي 
هذ�  نيويورك  يف  تر�مب  دونالد 

�ل�شهر.
موؤمتر  خ�����الل  �ل�����ق�����دوة،  وق������ال 
�للقاء  �إن  �هلل،  ر�م  يف  ���ش��ح��ف��ي 
�جتماعات  ه��ام�����س  ع��ل��ى  ���ش��ي��ت��م 
�ملتحدة  ل��الأمم  �لعامة  �جلمعية 
خطابه  ع���ب���ا����س  �إل����ق����اء  وق���ب���ي���ل 
�ل�شهر  من  �لع�شرين  يف  �أمامها 

�جلاري.
وقلل �لقدوة من �شقف �لتوقعات 
�لتحرك  �إز�ء  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
�لق�شية  ح���ل  ب�����ش��اأن  �لأم���ري���ك���ي 
�أن  �إىل  م�����ش��ري�ً  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة، 
�لآن  ت��ب��ل��ور ح��ت��ى  و����ش��ن��ط��ن مل 
روؤية و��شحة لعملية �ل�شالم كما 
لإنهاء  �ل��دول��ت��ني  ح��ل  تعتمد  مل 
�لإد�رة  موقف  بخالف  �ل�����ش��ر�ع 

�لأمريكية �ل�شابقة.
وعدم  و��شنطن  �إن مو�قف  وقال 
ت��ب��ن��ي��ه��ا م���وق���ف���اً و������ش����ح����اً �شد 
م�شدر  �لإ�شر�ئيلي  �ل�شتيطان 

للقلق للفل�شطينيني.
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اأخبـار الإمـارات

برئا�ضة حممد بن را�ضد.. جمل�س الوزراء يهنئ اأكرث من مليون طالب يف الدولة بالعام الدرا�ضي
•• اأبوظبي-وام:

برئا�شة  �ل���������وزر�ء  جم��ل�����س  وج�����ه 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�ل��ي��وم تهنئة لأك���ر من  رع���اه �هلل 
مليون طالب يف دولة �لإمار�ت على 
�جلديد..  �لأك��ادمي��ي  �لعام  بد�ية 
وجناح  ب�شال�شة  �ملجل�س  �أ�شاد  كما 
ب���د�ي���ة �ل���ع���ام �لأك����ادمي����ي و�أ����ش���اد 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بتوجيهات 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
بخ�شو�س  �هلل  ح��ف��ظ��ه  �ل����دول����ة 
ت��وح��ي��د م��ن��ظ��وم��ة �ل��ت��ع��ل��ي��م على 

م�شتوى �لدولة.
وقال �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�جتماع  يف  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�ل��رئ��ا���ش��ة �م�س  ب��ق�����ش��ر  �مل��ج��ل�����س 
بح�شور �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن 
�لد�خلية  وزي����ر  �ل�����وزر�ء  جم��ل�����س 
و���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب���ن ز�يد 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  �آل 
�ل����وزر�ء وزي���ر ���ش��وؤون �ل��رئ��ا���ش��ة .. 
�أن توجيهات �شاحب �ل�شمو رئي�س 
�لدولة حفظه �هلل لتوحيد �أنظمة 
�ل��ت��ع��ل��ي��م ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �لإم�����ار�ت 
�شتوحد �جلهود وتبني على تر�كم 
�ل��ق��ط��اع وتعزز  ه���ذ�  �خل�����ر�ت يف 

مكت�شباتنا �لتعليمية.
و�أ�شاف �شموه منظومتنا �لتعليمية 
يف تطور م�شتمر وخم�س ميز�نيتنا 

منتجات �لتبغ و�مل�شروبات �لغازية 
ذ�ت  �شلع  و�أية  �لطاقة  وم�شروبات 
�لإط����ار..  نف�س  يف  خا�شة  طبيعة 
�ل�شريبة  ن�شب  �لقر�ر  ح��دد  فيما 
و�لتي  �ل�شلع  ه��ذه  على  �ملفرو�شة 
 100% ب��ن�����ش��ب��ة  �ل���ت���ب���غ  ت�����ش��م��ل 
 50% و�مل�شروبات �لغازية بن�شبة 
م�شروبات �لطاقة بن�شبة 100% 
�لطبيعة  ذ�ت  �لأخ������رى  و�ل�����ش��ل��ع 

�خلا�شة ب�شقف �أعلى 100%.
�ل�شوؤون  يف  �مل��ج��ل�����س  �ع��ت��م��د  ك��م��ا 
جمل�س  ت�شكيل  �إع���ادة  �لتنظيمية 
و�ل�شلع  �ملالية  �لأور�ق  هيئة  �إد�رة 
�شعيد  بن  �شلطان  معايل  برئا�شة 
�ملن�شوري وزير �لقت�شاد وع�شوية 
عدد من ذوي �خلرة و�لخت�شا�س 
�ل�شرت�تيجية  �لأه���د�ف  لتحقيق 

و�لت�شغيلية للهيئة.
�شفارة  �إن�������ش���اء  �مل��ج��ل�����س  و�ع��ت��م��د 
جورجيا  ج��م��ه��وري��ة  يف  ل���ل���دول���ة 
�ملوقعتني  �لتفاقيتني  �ىل  ��شافة 
م��ع ك��ل م��ن ح��ك��وم��ة دول���ة �شامو� 
جمهورية  وح���ك���وم���ة  �مل�����ش��ت��ق��ل��ة 
ك��رو�ت��ي��ا ب�����ش��اأن �خل��دم��ات �جلوية 
بني �إقليميهما وفيما ور�ئهما.. كما 
�عتمد �ملجل�س منح رعايا جمهورية 
�لهند من حملة �جلو�ز�ت �لعادية 
�لإقامة  ت��اأ���ش��رية  على  �حلا�شلني 
�ل�شادرة من �ململكة �ملتحدة ودول 
�لحت���اد �لأوروب����ي �إذن دخ��ول من 
جميع منافذ �لدولة.. وتاأتي هذه 
�لعالقات  ل��ت��وط��ي��د  �لت���ف���اق���ي���ات 

�لدولية.

�لقطاع  جهود  وكافة  لها  مر�شود 
و�شكر  تقدير  حمل  هي  �لتعليمي 
حديثه  م��وج��ه��ا  ���ش��م��وه  وق�����ال   ..
من  ندعو  �لدولة  يف  �لطالب  �ىل 
�ل��ط��الب يف  �ل���وزر�ء كافة  جمل�س 
�لدولة  يف  و�ل��ع��ايل  �ل��ع��ام  �لتعليم 
كمهمة  ت��ع��ل��ي��م��ه��م  �إىل  ل��ل��ن��ظ��ر 
عليها  ن��ع��ت��م��د  ح��ق��ي��ق��ي��ة  وط���ن���ي���ة 
جمل�س  و�ع��ت��م��د   . بلدنا  لتطوير 
�لوزر�ء يف جل�شته منظومة �أعمال 
و�لتي  بالدولة  �ملجتمعية  �خلدمة 
�لب�شيطة  �ل���ع���ق���وب���ات  ت�����ش��ت��ب��دل 
�ملجتمع  خلدمة  و�شاعات  باأعمال 

يف خمتلف �لقطاعات.
و�أ�شاد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
ب��ن ر����ش��د ب�����ش��دور ه��ذه �ملنظومة 
وقال �شموه �أن �خلدمة �ملجتمعية 

��شتفادة  عن  ف�شال  �إ�شالحه  من 
يوؤديها  �لتي  �لأعمال  من  �ملجتمع 

�ملحكوم عليه.
و�ع��ت��م��د جم��ل�����س �ل�������وزر�ء خالل 
�لتنفيذية  �ل����الئ����ح����ة  ج��ل�����ش��ت��ه 
و�شريبة  �ل�شريبية  ل���الإج���ر�ء�ت 
�ل�������ش���ل���ع �لن����ت����ق����ائ����ي����ة وحت����دي����د 
�ل�شعر  �ح��ت�����ش��اب  وك��ي��ف��ي��ة  ن�شبها 
�لن���ت���ق���ائ���ي وذل�������ك مت���ا����ش���ي���ا مع 
�لقت�شادية  �لت��ف��اق��ي��ة  �أه������د�ف 
�لتي  �ل���ت���ع���اون  جم��ل�����س  دول  ب���ني 
مر�حل  �إىل  �ل��و���ش��ول  �إىل  ت�شعى 
�لقت�شادي  �لتكامل  من  متقدمة 
قانونية  و�أ�ش�س  ت�شريعات  وو�شع 
�لقت�شادية  �مل��ج��الت  يف  متماثلة 
�لالئحة  �عتماد  مت  حيث  و�ملالية 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ل��ق��ان��ون �لحت�����ادي 

حددت  فيما  �ملقبل  �أكتوبر  مطلع 
�ل��الئ��ح��ة ���ش��ري��ان ون���ط���اق فر�س 
و�للتز�مات  و�حت�شابها  �ل�شريبة 
�مل�شتثنني  و�لأ�شخا�س  �ل�شريبية 
�لأط������ر  �إىل  ب����الإ�����ش����اف����ة  م���ن���ه���ا 
و�شروط  و�ل�شو�بط  و�لإج���ر�ء�ت 
و�إلغائه  �ل�����ش��ري��ب��ي  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل 
�لت�شجيل  من  �ل�شتثناء  و�شروط 
�ل�����ش��ري��ب��ي و�إل���غ���ائ���ه ف�����ش��ال عن 
�ل�شريبة  بدفع  �ملتعلقة  �لقو�عد 
�لالئحة  وتو�شح  منها..  و�لإعفاء 
�ل�شلع  ن��ق��ل  و�����ش����روط  �إج��������ر�ء�ت 
�لنتقائية و�أطر �حت�شاب �ل�شريبة 
�لقابلة  و�ل�����ش��ري��ب��ة  �مل�����ش��ت��ح��ق��ة 
للخ�شم و�أطرها كما يحدد �لفرتة 
�ل�شريبي  و�لإق�������ر�ر  �ل�����ش��ري��ب��ي��ة 
تقييم  مع  �ل�شريبة  �شد�د  و�آليات 

وقدرتها  �ملجتمعات  وع��ي  تعك�س 
�إطار  يف  �ملجتمع  �أبناء  تاأهيل  على 

منظومة �إ�شالحية ح�شارية .
�أعمال  م��ن��ظ��وم��ة  ���ش��م��وه  و�أ����ش���اف 
يكون  ل����ن  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  �خل����دم����ة 
ه��دف��ه��ا �ل��ع��ق��وب��ة و�ل��ت�����ش��ه��ري بل 
�ل��وط��ن و�مل��ج��ت��م��ع وتعليم  خ��دم��ة 
�لنفو�س  وت����ه����ذي����ب  �ل����ت����و������ش����ع 

بطريقة متح�شرة .
وي���اأت���ي �ع��ت��م��اد جم��ل�����س �ل������وزر�ء 
للمنظومة �جلديدة يف �إطار توجه 
�لدولة لتطوير ت�شريعاتها لتكون 
يف ���ش��د�رة �ل����دول �مل��ت��ق��دم��ة �لتي 
يف  �حل��ب�����س  لعقوبة  ب��د�ئ��ل  تنتهج 
ب��ع�����س �جل���ر�ئ���م �ل��ب�����ش��ي��ط��ة ومن 
باأعمال  �ملحكوم عليه  �إل��ز�م  خالل 
�لغاية  �ملجتمع مبا يحقق  خلدمة 

ب�شاأن   2017 ل�����ش��ن��ة   7 رق������م 
�لإجر�ء�ت �ل�شريبية �لتي تخت�س 
�ملتعلقة  �ل�شريبية  ب����الإج����ر�ء�ت 
باإد�رة وحت�شيل وتنفيذ �ل�شر�ئب 
م������ن ق����ب����ل �ل����ه����ي����ئ����ة �لحت������ادي������ة 
ب��ه��دف تنظيم  ل��ل�����ش��ر�ئ��ب وذل����ك 
�حلقوق و�للتز�مات �ملتبادلة بني 
�لهيئة ومتعامليها من �خلا�شعني 
�ل�شريبني  و�ل���وك���الء  لل�شريبة 
وتنظيم  �ل���ق���ان���ون���ني  و�مل���م���ث���ل���ني 
�مل�شرتكة  و�ل��ق��و�ع��د  �لإج�������ر�ء�ت 
�لقو�نني  ك��اف��ة  ع��ل��ى  تطبق  �ل��ت��ي 
�عتمد  كما  �لدولة.  يف  �ل�شريبية 
�لتنفيذية  �ل���الئ���ح���ة  �مل���ج���ل�������س 
 7 رق��م  �حت��ادي  بقانون  للمر�شوم 
�ل�شريبة  ���ش��اأن  يف   2017 ل�شنة 
تطبيقها  �شيتم  و�لتي  �لنتقائية 

�لإد�ري��ة وحالت  للغر�مات  �شامل 
�لتهرب �ل�شريبي.

جل�شته  خ����الل  �مل��ج��ل�����س  و�ع��ت��م��د 
�ل�شلع  �����ش����اأن  يف  ق�������ر�ر  �إ������ش�����د�ر 
�ل�شريبية  و�ل��ن�����ش��ب  �لن��ت��ق��ائ��ي��ة 
وكيفية  ع���ل���ي���ه���ا  ت���ف���ر����س  �ل����ت����ي 
و�لذي  �لنتقائي  �ل�شعر  �حت�شاب 
فر�س  و�أح������ك������ام  �آل�����ي�����ات  ي����ح����دد 
بع�س  على  �لنتقائية  �ل�شريبة 
ت��وؤث��ر ع��ل��ى �ل�شحة  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ل��ع 
باملجتمع  وت�شر  ل��الأف��ر�د  �لعامة 
يقلل  ومم��ا  ��شتهالكها  م��ن  للحد 
ل��ه��ذه �ل�شلع  �ل�����ش��ل��ب��ي  م���ن �لأث�����ر 
للحكومة  �إي����ر�د�ت  يف ح��ني حتقق 
عامة  خدمات  تطوير  يف  ت�شتثمر 

للجمهور.
�لنتقائية  �ل�شلع  قائمة  وت�شمل 

�ضوق اأبوظبي املايل يكرم كبار ال�ضن و اأ�ضحاب الهمم
•• اأبوظبي-وام:

حفاًل  �لإن�شانية  للرعاية  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  مع  وبالتن�شيق  موؤخر�ً  �ملالية  ل��الأور�ق  �أبوظبي  �شوق  �أق��ام 
��شت�شاف فيه كبار �ل�شن و �أ�شحاب �لهمم من منت�شبي مركز �مل�شيف لرعاية وتاأهيل ذوي �لحتياجات 
للفرح و�ل�شعادة يف عام  �لإن�شانية �حتفاء بهم وتعميماً  �لعليا للرعاية  ملوؤ�ش�شة ز�يد  �لتابع  �خلا�شة 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �لبلو�شي  ر��شد  قال  كارلتون  �لريتز  فندق  �أقيم يف  �لذي  �خلري. وخالل �حلفل 
ل�شوق �أبو ظبي لالأور�ق �ملالية �أن ر�شالة دولة �خلري دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة هي يف �لأ�شا�س 
تكافل �جتماعي يكت�شي مفهوم �لتنمية �ملتكاملة لالإمارة و�لدولة..و هذه �لر�شالة �لتي زرعها �لو�لد 
�أبناء  �أنبتت خري�ً م�شتد�ماً يحميه ويدميه  �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه  �لباين �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 

ز�يد بكل �أ�شكال �لرعاية و�لإبد�ع �لدوؤوب.
م�شوؤوليته  نطاق  يف  �لفعاليات  متعدد  عمل  برنامج  يعتمد  �ملالية  ل��الأور�ق  �أبوظبي  �شوق  �ن  يذكر 

�لجتماعية و�شر�كته �ملوؤ�ش�شية يف �إطار روؤية �أبوظبي 2030.

خليفة يعيد ت�ضكيل املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي برئا�ضة حممد بن زايد
•• ابوظبي-وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�أبوظبي مر�شوما  �لدولة حفظه �هلل ب�شفته حاكما لإم��ارة 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بتعيني  �أم��ريي��ا 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 

رئي�شا للمجل�س �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي.
كما �أ�شدر �شموه مر�شوما �أمرييا باإعادة ت�شكيل �ملجل�س ن�س 
�ل�شيخ  �شمو   .. �ملعايل  و  �ل�شمو  �أ�شحاب  �ل�شادة  على تعيني 
�ل�شيخ حامد  �آل نهيان نائبا للرئي�س و �شمو  هز�ع بن ز�يد 

�أبوظبي ع�شو� و  �آل نهيان رئي�س ديو�ن ويل عه�د  بن ز�يد 
�شمو �ل�شيخ حممد بن خليفة �آل نهيان ع�شو� و �شمو �ل�شيخ 
ذياب بن حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س د�ئرة �لنق�ل ع�شو� 
و معايل �ل�شيخ �شلطان بن طحنون �آل نهيان ع�شو� و معايل 
للمجل��س  �لع��ام  �لأم��ني  �مل���زروع�ي  م��بارك  �أح�مد  �لدكتور 
�لتنفيذي ع�شو� و معايل خلدون خليفة �ملبارك رئي�س جه�از 
بوعتابه  حممد  جا�شم  معايل  و  ع�شو�  �لتنفيذية  �ل�شوؤون 
ومعايل  ع�شو�  �لتنفي�ذي  �أبوظبي  مكتب  رئي�س  �لزعابي 
�لدكتور مغري خمي��������س �خلييل�ي رئي�س د�ئرة تنمية �ملجتمع 
�لقائد  �ل���رمي���ثي  خ��لف�ان  حمم���د  �ل��ل��و�ء  معايل  و  ع�شو� 

�لع�ام ل�شرطة �أبوظ����بي ع�شو� و معايل ريا�س عبد �لرحمن 
�ل�شيخ عبد�هلل  و معايل  �ملالي�ة ع�شو�  د�ئ��رة  رئي�س  �ملب�ارك 
بن حممد �آل حام�د رئي�����س د�ئ�����رة �ل�شح�ة ع�شو� و معايل 
�لدكتور علي ر��ش�د �لنعيم������ي رئي�س د�ئرة �لتعلي��م و�ملعرف������ة 
د�ئ��رة  رئي��س  �مل�رر  �ملهند�س عوي�ش�ة مر�شد  ع�شو� ومعايل 
�لطاق�ة ع�شو� و معايل �شيف حمم��د �لهاجري رئي�س د�ئرة 
�لتنمية �لقت�ش��ادية ع�شو� و معايل ف�الح حممد �لأحباب�ي 
رئي�س د�ئ�رة �لتخطيط �لعمر�ين و�لبلديات ع�شو� و معايل 
و�ل�شياحة  �لثقافة  د�ئ���رة  رئي�س  �مل��ب��ارك  خليف�������ة  حممد 

ع�شو�.  

جمتمعية �ضرطة اأبوظبي تنفذ برنامج 
توعية للطلبة و�ضائقي احلافالت

نفذت �إد�رة �ل�شرطة �ملجتمعية  ب�شرطة �أبوظبي برنامج  
توعية ل�شائقي  وم�شريف �حلافالت �ملدر�شية يف �بوظبي 
،  يف �إطار �أن�شطتها  �ملتز�منة مع �لعام �لدر��شي  �جلديد، 
ف�شال عن م�شاركة عنا�شرها بع�س �ملد�ر�س يف ��شتقبال 
�لأع�شاء من  بع�س  بهم  مب�شاركة  و�لرتحيب  �لطلبة 

مبادرة كلنا �ل�شرطة.
مدير  �لعفاري  �شعيد  حمود  �لدكتور  �لعقيد  و�أو���ش��ح 
ت�شمنت  �لتوعية  �أن  بالإنابة  �ملجتمعية  �ل�شرطة  �إد�رة 
�إر�شاد�ت حلو�يل 200 �شائق وم�شرف  يف منطقة بني 
ق�شم  نفذها  �لإم����ار�ت   مو��شالت  مع  بالتن�شيق  يا�س 
�أبوظبي على  م��وؤك��د�ً  حر�س �شرطة   ، �ملجتمع  توعية  
تثقيف �شائقي وم�شريف �حلافالت باإجر�ء�ت �ل�شالمة .

ويف ذ�ت  �ل�شياق �شارك ق�شم �شوؤون �ل�شرطة �ملجتمعية 
يف �لعني بالتن�شيق مع مديرية �شرطة �لعني يف ��شتقبال 
طلبة مدر�شة ذ�ت �ل�شال�شل يف منطقة �ل�شاروج وقامت 
عنا�شر �ل�شرطة �ملجتمعية بتوزيع �لهد�يا �لهادفة على 

�لطلبة .
تنفذ   �ملجتمعية  �ل�����ش��رط��ة  �إد�رة  �أن  ب��ال��ذك��ر  �جل��دي��ر 
�أبوظبي  �إم��ارة  يف  �مل��د�ر���س  لطلبة  �لتوعوي  برناجمها 
بالتن�شيق مع جمل�س �بوظبي للتعليم بهدف �لتو��شل 
مع �لطلبة من خالل �للقاء �ملبا�شر و�إلقاء �ملحا�شر�ت 
من  و�لوقاية  باحلماية  �ملتعلقة  و�لتوعوية  �لتثقيفية 
�خلا�شة  �لإر����ش���اد�ت  ع��ن  ف�شال  �ل�شلبية  �ل�شلوكيات 

بال�شالمة .

م�ضوؤول اأممي ي�ضيد باجلهود الإن�ضانية للهالل الأحمر الإماراتي يف اليمن

ل�شيطرة �لنقالبيني عر مكاتب 
�ملتحدة  ل��الأمم  �لتابعة  �ملنظمات 
ن�����ش��ب��ة �حل�شور  رف���ع  و�إم��ك��ان��ي��ة 
يف  �لدولية  للمنظمات  و�لتو�جد 

�ملحررة  �مل��ح��اف��ظ��ات  يف  ن�����ش��اط��ا 
مل�شاعفة �لفائدة .

يف  �لعمل  �إمكانية  �للقاء  وبحث 
عموم �ملناطق �ملحررة و�خلا�شعة 

عدن .
�لإغاثي  �لعمل  �أن  �لكعبي  و�أك���د 
�ليمن  يف  ل��ل��ه��الل  و�لإن���������ش����اين 
تخفيف  يف  و����ش��ح  ب�شكل  ���ش��اه��م 

•• عدن-وام:

من�شق  ماكغولدريك  جيمي  �أ�شاد 
�لإن�شانية  لل�شوؤون  �ملتحدة  �لأمم 
يف �ليمن باجلهود �لإن�شانية �لتي 
�لأحمر  �ل���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  ت��ب��ذل��ه��ا 
�ملناطق  خم��ت��ل��ف  يف  �لإم�����ار�ت�����ي 
�ملحافظات  وخ���ا����ش���ة  �ل��ي��م��ن��ي��ة 

�جلنوبية �ملحررة.
لقائه  خ�����الل   - ج��ي��م��ي  وث���م���ن 
حممد �لكعبي ممثال عن �لهالل 
ع���دن - ج��ه��ود ودور  �لأح���م���ر يف 
�لهيئة و�لأثر �لإيجابي و�لفائدة 
�ل�����ت�����ي حت���ق���ق���ت ع����ل����ى �لأر����������س 

بف�شلها.
�لتي  �لأع��م��ال  �جل��ان��ب��ان  وناق�س 
تقوم بها �ملنظمات �لتابعة لالأمم 
�ملتحدة يف خمتلف �ملناطق �ليمنية 
وكيفية �لتن�شيق بينها وبني هيئة 
�لهالل �لأحمر �لإمار�تي �لأكر 

م��ع��ان��اة �ل��ك��ث��ري م���ن �ل��ن��ا���س من 
�لغذ�ئي  �لأم������ن  ت���وف���ري  خ����الل 
ودعم �لقطاع �ل�شحي و�مل�شاهمة 
�لتي  �لأوب����ئ����ة  ع��ل��ى  �ل��ق�����ش��اء  يف 
ومعاجلة  �حل��رب  ب�شبب  �نت�شرت 
تاأهيل  �إع������ادة  ب��ج��ان��ب  �جل���رح���ى 
دمرتها  �ل���ت���ي  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة 
ع�شر�ت  ت��رم��ي��م  وم��ن��ه��ا  �حل����رب 
و�ملر�كز  و�مل�شت�شفيات  �مل���د�ر����س 
�ل�شحية ودور رعاية ذوي �لإعاقة 
�لكهرباء  قطاع  دع��م  �إىل  �إ�شافة 
�ملناطق  يف  �ل�����ش��رب  �آب�����ار  وح��ف��ر 

�لنائية و�لريفية .
و�أ�شاف �لكعبي �أن �لهالل �لأحمر 
خمتلف  م�����ع  ل���ل���ت���ع���اون  ي�������ش���ع���ى 
لتوحيد  �ل����دول����ي����ة  �مل���ن���ظ���م���ات 
�ملقبلة  �ل���ف���رتة  خ����الل  �جل���ه���ود 
ورفع م�شتوى �لعمل �لإن�شاين يف 
يف  و�خلدمية  �لتنموية  �مل��ج��الت 

خمتلف �ملحافظات.

النتاج ال�ضنوي لل�ضندوق الدويل للحفاظ على احلبارى يتجاوز 59 األفا 
•• ابوظبي-وام:

�إنتاجه  و�شول  �حلبارى عن  على  للحفاظ  �ل��دويل  �ل�شندوق  �أعلن 
�ل�شنوي �إىل 59 �ألفاً و294 حبارى يف عام 2017. وجاء �لعالن 
و�لفرو�شية  لل�شيد  �ل��دويل  �ملعر�س  يف  �ل�شندوق  م�شاركة  �إط��ار  يف 
�أبوظبي 2017 . وجنح �ل�شندوق يف و�شول �لإنتاج �لكلي �إىل 367 
�ألفاً و499 حبارى مكاثرة يف �لأ�شر بناء على روؤية متتد �إىل �أكر من 
40 عاماً مبا يعزز �شل�شلة �لإجناز�ت �لتي حققت �لروؤية �لتي �أطلقها 
عاماً،   40 قبل  ث��ر�ه  �هلل  طيب  نهيان،  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
��شتد�متها  �أجل  �لأ�شر من  �إكثار �حلبارى يف  بالبدء يف  حينما وجه 
لالأجيال �لقادمة. ويف نف�س �لوقت ت�شتمر بر�مج �ل�شندوق �لعلمية 

و�لبحثية لتطوير �لتقنيات و�ملعارف �ملتعلقة بحفظ �حلبارى يف �إطار 
��شرت�تيجية متكاملة، ت�شمل �أي�شاً تعزيز �لتعاون و�لتن�شيق مع دول 
و�إ�شر�ك  �ل�شتد�مة  مبادئ  وغر�س  �لوعي  م�شتوى  ورف��ع  �لنت�شار، 
�ملجتمعات �ملحلية يف �حلفاظ على �حلبارى. وتبع هذ� �لتطور �لكبري 
و�ململكة  �لإم����ار�ت  �لإك��ث��ار يف  م��ر�ك��ز  و�ل�شنوي يف  �لكلي  �لإن��ت��اج  يف 
�ملغربية وكاز�خ�شتان، �إطالق 263 �ألفاً و399 طائر�ً من �حلبارى 
�إفريقيا منذ بدء عمليات �لإطالق يف عام  �لآ�شيوية وحبارى �شمال 
و�لعالقات  �لت�شال  مدير  �ل�شام�شي  علي  �ل�شيد  و�أو�شح   .1998
مرحلة  تطبيق  �ل��ع��ام  ه��ذ�  يو��شل  �ل�شندوق  �أن  ب��الإن��اب��ة  �ل��ع��ام��ة، 
�لهادفة  ��شرت�تيجيته  م��ن  �ل��ت��و�يل  على  �ل��ث��اين  للعام  �ل�شتد�مة 
وتو�شيع  �حل��ب��ارى  حفظ  يف  م�شاهمته  وتعزيز  م�شاريعه  لتطوير 

م�شاريع �إعادة توطينها يف �لإم��ار�ت ودول �لنت�شار �لأخرى يف �آ�شيا 
و�شمال �إفريقيا. وتعتر هذه �ملرحلة �متد�د�ً طبيعياً ملرحلة �لإجناز 
�ملت�شلة منذ عام 1976 �لذي �شهد مولد روؤية ��شتد�مة �حلبارى، 
�أب��رزه��ا زيادة  حيث مت حتقيق �لعديد من �لإجن���از�ت �لتي ك��ان من 
�لإنتاج �ل�شنوي على �خلم�شني �ألف حبارى بنوعيها يف �آ�شيا و�شمال 
�إفريقيا منذ �لعام �ملا�شي، وتوثيق �لعالقات مع �لعديد من �لدول 
ومذكر�ت  �لتفاقيات  من  �لعديد  وتوقيع  �لنت�شار  نطاق  يف  �ملهمة 
�لتفاهم و�إقامة م�شاريع ومر�كز �لإكثار يف �ملناطق �لأن�شب للحفاظ 
م�شاريع  �إىل  بالإ�شافة  �مل��ه��اج��رة،  وغ��ري  �مل��ه��اج��رة  �ملجموعات  على 
م�شاركة  لتعزيز  �حليوية  و�ملن�شاآت  �لتحتية  �لبني  و�إقامة  �لتوعية 

�ملجتمعات �ملحلية يف جهود حفظ �حلبارى.
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اأخبـار الإمـارات
بتوجيهات رئي�ش الدولة

الإمارات تقدم م�ضاعدات اإن�ضانية عاجلة ملت�ضرري زلزال املك�ضيك
•• ابوظبي-وام:

تنفيذ�ً لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و���ش��اح��ب  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
ر��شد �ل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
�آل نهيان  �ل�شيخ حممد بن ز�يد  �ل�شمو  دبي رعاه �هلل و�شاحب 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ومتابعة 
�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة 
�لظفرة رئي�س هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي تقدم هيئة �لهالل 

ن���د�ء�ت �لإغ��اث��ة �لدولية �لو�ردة  �لأح��م��ر �لإم��ار�ت��ي ومب��وج��ب 
�إليها، م�شاعد�ت �إن�شانية عاجلة للمت�شررين من �لزلز�ل �لذي 
�شرب موؤخر�ً �شو�حل جنوب غرب بيجيبان يف �ملك�شيك وتاأثر به 
�شخ�شاً   61 مقتل  �إىل  �أدى  كما  �شخ�س،  ماليني  �أكر من 3 
�إىل  �شخ�س  �آلف   10 م��ن  �أك���ر  �شخ�س وجل���وء   200 وج���رح 
�أن  �آل نهيان  �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد  �أماكن �لإي��و�ء. و�أك��د �شمو 
توجيهات �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة مب�شاندة �ملت�شررين من 
�لزلز�ل جاءت يف �إطار �لعالقات �ملتميزة بني �لبلدين و��شت�شعار� 
ب�شبب  �ملك�شيكي  �ل�شعب  لها  تعر�س  �ل��ت��ي  للمحنة  �شموه  م��ن 

يف  �ملنكوبني  على  تخيم  تد�عياتها  ت��ز�ل  ل  �لتي  �لزلز�ل  كارثة 
�شفارة  م��ع  و�لتن�شيق  بالتعاون  �لهيئة  و�شتعمل  �ملناطق.  تلك 
�لدولة يف �ملك�شيك على توفري �لحتياجات �لإغاثية �ل�شرورية 
من  للتخفيف  �ملت�شررة  للمناطق  مبا�شرة  وتوجيهها  �لعاجلة 
مبادر�ت  �أن  على  �شموه  و�شدد  �إن�شانياً.  ودعمهم  �شكانها  معاناة 
�لدولة �لإن�شانية ت�شاهم بقوة يف دعم جهود �لإغاثة ، م�شري�ً �إىل 
�لأ�شر�ر  لتقليل  �لفاعلة  �ملو�جهة  عنا�شر  تعتر من  �لهيئة  �إن 
�لناجمة عن �لكو�رث ولن تدخر و�شعا يف تقدمي كل ما من �شاأنه 

�أن ي�شاعد يف حت�شني �لظروف �لإن�شانية للمتاأثرين منها.

�ض��يف ب��ن زاي��د ي�ض��هد ت�وق�يع ات�فاقيتني ل�وزارة ال�داخ�لية

جمل�س حممد بن زايد ي�ضهد حما�ضرة بعنوان كيف نبني ثقافة اخلدمة املتميزة

•• اأبوظبي-وام: 

�شيف  �ل�شيخ  �شمو  �ل��ف��ري��ق  �شهد 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن 
�لد�خلية  وزي���ر  �ل�����وزر�ء  جمل�س 
�ل����وزر�ء  رئ��ا���ش��ة جمل�س  �م�����س يف 
معايل  ب���ح�������ش���ور  �أب�����وظ�����ب�����ي  يف 
ح�شني بن �إبر�هيم �حلمادي وزير 
عهود  وم��ع��ايل  و�لتعليم  �لرتبية 
دولة  وزي���رة  �ل��روم��ي  خلفان  بنت 
لوز�رة  �تفاقيتني  توقيع  لل�شعادة 
�لد�خلية �لأوىل مع وز�رة �لرتبية 
و�لتعليم و�لثانية مع وز�رة �شوؤون 
ممثلة  و�مل�شتقبل  �ل��وزر�ء  جمل�س 
للخدمة  �لإم���������ار�ت  ب���رن���ام���ج  يف 

�حلكومية �ملتميزة.
وز�رة  ب����ني  �لت���ف���اق���ي���ة  وت����ه����دف 
�لرتبية و�لتعليم من جهة ووز�رة 
�لعامة  بالقيادة  ممثلة  �لد�خلية 
للدفاع �ملدين من جهة �أخرى �ىل 
تعزيز �لتعاون و�لتن�شيق �مل�شرتك 
بني �لطرفني لتوفري بيئات �آمنة 
للعمل و�لتعلم يف �ملوؤ�ش�شات �لتابعة 
لوز�رة �لرتبية و�لتعليم ول�شمان 

�شالمة �لطالب و�لعاملني فيها.
ون�������ش���ت �مل�����ذك�����رة ع���ل���ى �����ش����رورة 
ت��ف��ع��ي��ل وت��ن��ظ��ي��م وت���ط���وي���ر �شبل 
�لطرفني  بني  و�لتن�شيق  �لتعاون 
بال�شالمة  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �مل���ج���الت  يف 
و�ل��وق��اي��ة م��ن �حل��ر�ئ��ق يف جميع 
و�لتعليمية  �لإد�ري���������ة  �مل���ن�������ش���اآت 
�لرتبية  وز�رة  عليها  ت�شرف  �لتي 
و�ل���ت���ع���ل���ي���م وت���ن���ف���ي���ذ �ل�����ر�م�����ج 
�لزيار�ت  ت�شمل  �ل��ت��ي  �ل��وق��ائ��ي��ة 
على  و�لوقاية  للتفتي�س  �مليد�نية 
ب��رن��ام��ج زمني  �مل���اين �شمن  ه���ذه 

•• اأبوظبي-وام: 

�ل�شمو  ����ش���اح���ب  جم��ل�����س  ���ش��ه��د 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
�لأع���ل���ى ل��ل��ق��و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة �م�س 
ك��ي��ف نبني  ب��ع��ن��و�ن :  حم��ا���ش��رة 
ثقافة �خلدمة �ملتميزة �ألقاها رون 
كاوفمان موؤ�ش�س و رئي�س جمل�س 

�إد�رة �شركة �آب يور �شريفي�س.
ح�����ش��ر �مل��ح��ا���ش��رة �ل��ف��ري��ق �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شيف  �ل�شيخ 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 
بن  عمر  �ل�شيخ  و�شمو  �لد�خلية 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�شلطان  ب��ن  ز�ي���د  موؤ�ش�شة  �أم��ن��اء 
�خلريية  ل���الأع���م���ال  ن���ه���ي���ان  �آل 
�ل�شفر�ء  م��ن  وع���دد  و�لإن�����ش��ان��ي��ة 

وكبار �ل�شخ�شيات .
�لرفيع  بامل�شتوى  �ملحا�شر  و�أ�شاد 

�خلدمة تعليما قابال للتنفيذ ثم 
ق��ي��ادة �خل��دم��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا �شقفا 
ف���ه���م قو�عد  ع���ل���ى  ي���ق���وم  و�ق����ي����ا 
ن�شاطا  و�أخ������ري�  �خل���دم���ة  ق���ي���ادة 
مركز� يف كل لبنة من لبنات بناء 
كاوفمان  ر�أى  و  �خل��دم��ة.  ثقافة 
يتطلب  �ملنهجية  ه��ذه  تنفيذ  �أن 
فهما و�لتز�ما من �أعلى م�شتويات 
�جلهات  يف  خ�����ش��و���ش��ا  �لإد�رة 
�لقت�شادية  و�لبيئات  �حلكومية 
�شقف  �رتفاع  مع  ل�شيما  حتديد� 

توقعات �لعمالء و�ملوظفني.
كاوفمان  �أفكار  �أن  بالذكر  جدير 
تنفذ ب�شكل و��شع يف خمتلف دول 
�حلكومات  م�شتوى  على  �ل��ع��امل 
و�ملالية  �خل��دم��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  و 
و�خل�����دم�����ات �ل��ط��ب��ي��ة وخ���دم���ات 
و�لتطوير  �ل��ت��ج��اري��ة  �لأع����م����ال 
و�لدعم  �ل�شفر  ووك��الت  �لعقاري 

�للوج�شتي.

مبا�شرة  ت��ت��ع��ل��ق  �ل���ت���ي  �مل����ج����الت 
بحياة �لنا�س.

�لتعاون  �تفاقية  توقيع  �إن  وقالت 
يف  ي���ن���درج  �ل���د�خ���ل���ي���ة  وز�رة  م���ع 
�إط����ار ه���ذ� �ل��ه��دف ول��ت��ع��زي��ز روح 
ثقافة  يف  و�ل�����ش��ع��ادة  �لإي��ج��اب��ي��ة 
�خل���دم���ة �حل��ك��وم��ي��ة ون��ق��ل��ه��ا �إىل 
ين�شجم  مب���ا  ج���دي���دة  م�����ش��ت��وي��ات 
م���ع ت��وج��ه��ات �ل��ق��ي��ادة ب����اأن تكون 
حكومتنا �لأوىل عامليا يف �خلدمات 
جانبه  م�����ن   .2020 ب���ح���ل���ول 
�لكعبي  خ���ادم  نا�شر  �لعقيد  ق��ال 
�ملتعاملني  �����ش���ع���اد  �إد�رة  م���دي���ر 
�إط������الق  �إن  �ل���د�خ���ل���ي���ة  ب���������وز�رة 
ي���وؤك���د حر�س  �ل�������ش���ع���ادة  م���وؤ����ش���ر 
�إ�شعاد �ملتعاملني من  �ل��وز�رة على 
خ���الل ت��وف��ري ن��ظ��ام ذك���ي ير�شد 
ميكنهم  بدقة  �شعادتهم  م�شتوى 
وب�شيط  ف��وري  ب�شكل  ��شتخد�مه 
برنامج  م���ع  �ل���وث���ي���ق  ب���ال���ت���ع���اون 
�حلكومية  ل��ل��خ��دم��ة  �لإم���������ار�ت 
موؤ�شر  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار  �مل��ت��م��ي��زة. 
م�شتحدثة  و���ش��ي��ل��ة  ه���و  �ل�����ش��ع��ادة 
�ملرتبط  �لأد�ء  لتقييم  ومبتكرة 
مبوؤ�شر هام وهو �شعادة �ملتعاملني 
�لذين هم �ملتلقي �لأخري للخدمة 
ويعد  ت��ق��ي��ي��م��ه��ا  ع���ل���ى  و�لق���������در 
وم�شتد�م  يومي  ��شتطالع  �ي�شا 
و�نطباعاتهم  �ملتعاملني  ل�شعادة 
مم����ا مي���ك���ن م����ن �حل�������ش���ول على 
ويعطي ميزة  ف��ور�  �لقيا�س  نتائج 
�لأد�ء  لتقييم  ���ش��ري��ع��ة  ت��ف��اع��ل��ي��ة 
ونتائج  ت���وج���ه���ات  م���ع  ����ش��ت��ج��اب��ة 
وت�شريع  �ملتعاملني  �شعادة  قيا�س 
ع��م��ل��ي��ات ت��ط��وي��ر �خل���دم���ات بناء 

على حتليل علمي دقيق.

م�شتوى �خلدمات �ملقدمة وبهدف 
تعزيز �إجر�ء�ت �ل�شالمة و�لوقاية 
�ل����ع����ام����ة ورف��������ع درج��������ة �ل����وع����ي 
على  غ��ال��ي��ة  ل�شريحة  و�لتثقيف 

قلوبنا.
�لتي  �جل�����ب�����ارة  �جل����ه����ود  وث����م����ن 
و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  تبذلها 
�لتعليمية  �لبيئات  �أف�شل  لتوفري 
لأبنائنا  و�لآم�����ن�����ة  و�ل�������ش���ح���ي���ة 
�لتفاقية  �ن  وق������ال  �ل���ط���ل���ب���ة.. 
و�لبناء  لتعزيز هذه �جلهود  تاأتي 
و�لعمل  �لتن�شيق  وزي�����ادة  عليها 
�خت�شا�س  ب�شفتنا جهة  �مل�شرتك 
�مل����ب����اين  �����ش����الم����ة  جم����������الت  يف 
و�ملن�شاآت بكافة قطاعاتها �ل�شكنية 

و�لتجارية و�لتعليمية.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال �مل��ه��ن��د���س عبد 
�ل��رح��م��ن حم��م��د �حل��م��ادي وكيل 
للرقابة  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة 
�لتفاقية  �أن  �مل�شاندة  و�خلدمات 
�ل�شالمة  ت��ع��زي��ز  م�����ش��ار  يف  ت���اأت���ي 
�ل���ع���ام���ة و�ل����وق����اي����ة يف �مل����د�ر�����س 
�لأمنه  �ل��ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ري  وب���ه���دف 
من  ل��ال���ش��ت��ف��ادة  ون��ه��دف  للطلبة 
خ������ر�ت �مل��ت��خ�����ش�����ش��ني يف �أم�����ور 
م�شتوى  رف����ع  يف  �مل�����دين  �ل���دف���اع 
هذه  يف  للطلبة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ث��ق��اف��ة 
�مل���ج���الت و�ل���ت���ي ه���ي م���ن �شميم 
�جل���ه���د �لأك�����ادمي�����ي وه������دف من 
�إهد�ف �لتعليم. من جانبها �أكدت 
�لإمار�ت  دول��ة  �أن  بوحميد  ح�شة 
تعزيز  يف  م��ت��م��ي��ز�  ن��ه��ج��ا  ت��ت��ب��ن��ى 
و�لرتكيز  �ملتعاملني  مع  �لعالقة 
ع��ل��ى �إ����ش���ع���اده���م ك��م��وؤ���ش��ر جل���ودة 
ومو��شلة  �حل��ك��وم��ي��ة  �خل���دم���ات 
ت���ط���وي���ر م�������ش���ت���و�ه���ا وخ���ا����ش���ة يف 

�مل��وؤ���ش��ر يف �مل��رح��ل��ة �ل��ث��ان��ي��ة على 
ب����اق����ي ق����ن����و�ت ت����ق����دمي �خل���دم���ة 
لقيا�س  و�لإل���ك���رتون���ي���ة  �ل���ذك���ي���ة 
�شعادة �ملتعاملني يف خمتلف قنو�ت 
للمعايري  وف��ق��ا  �خل��دم��ة  ت��ق��دمي 
مكتب  م��ن  �ملعتمدة  و�مل��و����ش��ف��ات 

رئا�شة جمل�س �لوزر�ء.
تعزيز  �ىل  �لت��ف��اق��ي��ة  ت��ه��دف  كما 
�لطرفني  بني  و�لتعاون  �لتن�شيق 
يف جم������الت ت���ط���وي���ر �خل���دم���ات 
�لتدريب  وو����ش���ائ���ل  �حل���ك���وم���ي���ة 
و�ل�����دع�����م �ل���ف���ن���ي و�ل����ش���ت���خ���د�م 
�ل�����ش��ع��ادة وتفعيل  مل��وؤ���ش��ر  �لأم���ث���ل 
دور م�شاركة �ملتعاملني يف تقييمه 
بغية �حلفاظ على جودة �خلدمات 
تعزيز  و�مل�����ش��اه��م��ة يف  وت��ط��وي��ره��ا 

�لإد�ء �ملوؤ�ش�شي.
وقع �لتفاقية عن وز�رة �لد�خلية 
�ل�شام�شي  م���ب���ارك  ���ش��امل  �ل���ل���و�ء 
�لوكيل �مل�شاعد للمو�رد و�خلدمات 

�لوقاية  ب��اإج��ر�ء�ت  �لوعي  وزي���ادة 
�لهيئات  �أع�����ش��اء  م��ن  و�ل�����ش��الم��ة 
�لإد�رية و�لتدري�شية و�لطالب من 
و�لإخ���الء  �لتوعية  ب��ر�م��ج  خ��الل 
�لدورية و�لفعاليات �مل�شرتكة بني 

�لطرفني.
وقع �لتفاقية �للو�ء جا�شم حممد 
�ملدين  �لدفاع  ع��ام  �مل��رزوق��ي قائد 
و�لتعليم  �ل���رتب���ي���ة  وز�رة  وع����ن 
�مل��ه��ن��د���س ع��ب��د �ل��رح��م��ن حممد 
�لرتبية  وز�رة  وك���ي���ل  �حل���م���ادي 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م ل��ل��رق��اب��ة و�خل���دم���ات 

�مل�شاندة.
�لثانية  �لت��ف��اق��ي��ة  ت��ه��دف  ف��ي��م��ا 
للخدمة  �لإم������ار�ت  ب��رن��ام��ج  ب��ني 
�حلكومية ووز�رة �لد�خلية ممثلة 
بالوز�رة  �ملتعاملني  �إ�شعاد  ب���اإد�رة 
�ىل ت��ط��ب��ي��ق م��وؤ���ش��ر �ل�����ش��ع��ادة يف 
�لتابعة  �ملتعاملني  �إ���ش��ع��اد  م��ر�ك��ز 
وتطبيق  �أوىل  ك��م��رح��ل��ة  ل���ل���وز�رة 

عي�شى  وح�شة  ب��الإن��اب��ة  �مل�شاندة 
�لعام  �مل���دي���ر  م�����ش��اع��د  ب��وح��م��ي��د 
ل��ل��خ��دم��ات �حل��ك��وم��ي��ة و�ل���ري���ادة 
�ل���وزر�ء  جمل�س  رئا�شة  مكتب  يف 
ب������وز�رة ����ش���وؤون جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
�لإم���ار�ت  برنامج  ع��ن  و�مل�شتقبل 
ح�شر  �حل����ك����وم����ي����ة.  ل���ل���خ���دم���ة 
�لتوقيع �لعميد حممد حميد بن 
دملوج �لظاهري �لأمني �لعام ملكتب 
�لوزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  �شمو 
وزي����ر �ل��د�خ��ل��ي��ة ب���الإن���اب���ة وعدد 
وعدد  �لد�خلية  وز�رة  �شباط  من 
�لرتبية  وز�رت������ي  م�������ش���وؤويل  م���ن 
�لوزر�ء  جمل�س  و�شوؤون  و�لتعليم 

و�مل�شتقبل.
قائد  �ملرزوقي  �للو�ء جا�شم  و�أك��د 
�لتفاقية  �أن  �مل���دين  �ل��دف��اع  ع��ام 
تاأتي  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  مع 
و�لتن�شيق  �لتعاون  تعزيز  �إط��ار  يف 
�حل���ك���وم���ي���ة لرفع  ب����ني �جل����ه����ات 

�مل�شتقبل ب�شكل �أكر و�شوحا من 
�أي مكان �آخر.

ون���وه ك��وف��م��ان - �ل���ذي ي��ع��د �أحد 
�أب��رز �خل��ر�ء �ل��رو�د يف �لعامل يف 
�إىل   - و�لتحفيز  �لتعليم  جم��ال 
تقدمي  ثقافة  تطوير  عملية  �أن 
ت��ع��د عملية  �مل��ت��م��ي��زة  �خل���دم���ات 
حتديد  مي���ك���ن  ول  ث���اب���ت���ة  غ����ري 
خط لنهاية مفهومها .. فما يعد 
متميز� �ليوم �شيكون �أمر� معتاد� 
ب��ع��د ف���رتة وج��ي��زة وه���ذ� يتطلب 
تطوير  ع��م��ل��ي��ات  يف  �����ش���ت���د�م���ة 
ب�شكل  �خل���دم���ة  ت���ق���دمي  �أمن������اط 

متو��شل.
�لإم�����ار�ت  �إن  ك��وف��م��ان  �أ����ش���اف  و 
تو�جد  ��شتثمار  بذكاء  ��شتطاعت 
على  ج��ن�����ش��ي��ة   200 م����ن  �أك������ر 
�أر����ش���ه���ا يف ظ���ل م���ا ي��ح��ت��م��ه هذ� 
متنوعة  ثقافات  وجود  من  �لعدد 
ي�شكل ذلك  �ل��ذي  �ل��وق��ت  .. ففي 

در��شة  ع��م��ل��ي��ات  �أن  ع��ل��ى  ���ش��دد  و 
�خلدمات  على  �لر�شا  م�شتويات 
�خلطورة  بالغ  �أم��ر�  تعد  �ملقدمة 
وع��م��ي��ق �لأث�����ر .. وق����ال �إن����ه من 
و�ل�شتق�شاء  �ل���ب���ح���ث  خ������الل 
و��شحة  ق��ي��ا���س  �أمن�����اط  ن�����ش��م��ن 
تاأثري  دون  �مل��ت��م��ي��زة  ل��ل��خ��دم��ات 
على  �مل�شبقة  و�لآر�ء  ل��ل��ع��و�ط��ف 
ع��م��ل��ي��ات �ل��ت��ط��وي��ر.. م���وؤك���د� �أن 
�لعامل  �ل��ق��ر�ر ح��ول  على �شانعي 
�لأفر�د  توقعات  م�شتوى  جتاوزو� 
وتخميناتهم حول �شكل �خلدمات 
م�شتقبال  يتلقوها  �أن  ميكن  �لتي 
غري  �حل���ك���وم���ات  �أن  و�أو�����ش����ح   ..
�لقادرة على رفع �شرعة �لتطوير 
�حلالية  �لتوقعات  �شرعة  لتفوق 
على  �ملحافظة  يف  حتما  �شتف�شل 
م���وق���ع���ه���ا ع���ل���ى خ����ارط����ة �ل�����دول 

�ملتقدمة.
بالعديد  ك���اوف���م���ان  ����ش��ت�����ش��ه��د  و 

�ل����ذي ب��ل��غ��ت��ه دول����ة �لإم��������ار�ت يف 
جمال تقدمي �خلدمات .. م�شري� 
بخطو�ت  ت�شري  �لإم���ار�ت  �أن  �إىل 
و�ثقة يف جمال �لرتقاء مبفاهيم 
جتاوزت  �أن  بعد  �خل��دم��ة  تقدمي 
�لأمناط �لإبتكارية يف هذ� �ملجال 
�ملتعاملني  �إ����ش���ع���اد  م��ف��ه��وم  �إىل 
�إليه  تو�شلت  م��ا  �آخ���ر  يعد  �ل���ذي 
بناء  �لبحثية يف جمال  �لدر��شات 
�خل��دم��ة �مل��ت��م��ي��زة.. وق���ال : �أنتم 
على �لطريق �ل�شحيح .. و �لأهم 
تقدمي  �أمن���اط  تطوير  ��شتد�مة 
�ملكانة  على  للمحافظة  �خلدمات 

�لتي و�شلتم لها.
�أبوظبي  �إن  ك��اوف��م��ان  �أ����ش���اف  و 
�لده�شة  ��شتطاعت غر�س مفهوم 
ل�����دى م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي �خل�����دم�����ات .. 
للنظرة  ط��ب��ي��ع��ي  �إن��ع��ك��ا���س  وه����و 
�ل���ش��ت�����ش��ر�ف��ي��ة �ل��ت��ي ت��ت��م��ت��ع بها 
�لقيادة هنا وقال :ميكنكم �ن ترو� 

�لإ�شر�ع  �ل��ذي يجب  �لتحدي  هو 
يف �لجتاه �إليه.

و حول تاأثري مثل هذه �لتحولت 
�ل���ب�������ش���ر يف ظل  ع���ل���ى م�����ش��ت��ق��ب��ل 
�لتز�يد �مل�شطرد يف �أدو�ر �لتقنية 
�أ�شار �ملحا�شر �إىل �أن دور �لعن�شر 
 .. وفاعال  مهما  �شيظل  �لب�شري 
من  ت��ت��ط��ور  ل  �لتقنية  �إن  وق���ال 
تلقاء نف�شها بل حتتاج �إىل �لعقل 

�لب�شري �إىل ما ل نهاية.
كاأحد  �مل�شنف   - ك��اوف��م��ان  ون���وه 
�لعامل -  25 متحدثا حول  �أب��رز 
يف  �مل�شتقبلية  �لتحديات  �أن  �إىل 
جمال �لتميز يف تقدمي �خلدمات 
قيم  �ن��ت��اج  ع��ل��ى  �ل���ق���درة  تتطلب 
خدمية قادرة على �ملحافظة على 
م�شتويات �لده�شة لدى م�شتقبلي 
ت���ل���ك �خل����دم����ات م����ا ي��ج��ع��ل من 
�أمر� غري  جتربة �حل�شول عليها 

قابل للن�شيان.

�لدول  من  للعديد  حتديا  �لتنوع 
تقييم  �أمن��������اط  ت���ب���اي���ن  ب�����ش��ب��ب 
�مل�شتفيدين  ق��ب��ل  م���ن  �خل���دم���ة 
�أن  �إل   .. ثقافاتهم  تباين  بحكم 
هنا  مت��ام��ا  خمتلفا  ي��ب��دو  �لأم����ر 
�إيجاد  على  �لإم����ار�ت  عملت  فقد 
�أمن�����اط ع��امل��ي��ة يف جم���ال تقدمي 
�خلدمات يوؤهلها خلدمة كل تلك 
�لأمناط و�لثقافات وهو ما �أوجد 
ط��اب��ع��ا ع��امل��ي��ا وث��ق��اف��ة ف���ري���دة يف 

جمال تقدمي �خلدمات.
تقدمي  يف  �ل��ت��م��ي��ز  �أن  �أو�����ش����ح  و 
�خلدمات يتطلب عمال متو��شال 
ي�����ش��ك��ل حت���دي���ا يتطلب  وه����و م���ا 
بع�س  م�����ن  �ل���ت���خ���ل�������س  ����ش���رع���ة 
تاأدية  يف  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة  �ل��ط��ق��و���س 
�ل��وظ��ي��ف��ة ف���اخل���روج �ل��ب��اك��ر �إىل 
�ملكاتب  خ��ل��ف  و�ل��ت�����ش��م��ر  �ل��ع��م��ل 
�لأ�شكال  من  �شكل  ب��اأي  يكون  لن 
وهذ�  �لقريب  �مل�شتقبل  يف  متاحا 

و�ملو�قع  �لتجارية  �ل�شركات  م��ن 
عمليات  يف  �ل������ر�ئ������دة  �ل���ع���امل���ي���ة 
�لت�شويق عر �لنرتنت .. موؤكد� 
�أن �لعديد من �ملنتجات قد تفوق 
�عتدنا على  �لتي  يف جودتها تلك 
ط��ل��ب��ه��ا م���ن م��ن��ازل��ن��ا ب��ك�����ش��ب��ة زر 
�لفورية  �خل��دم��ة  طبيعة  �أن  �إل 
يجعلنا  �شريع  ب�شكل  ت�شلك  �لتي 

جمرين على �قتنائها.
و ع��ل��ى م���دى ث��الث��ة ع��ق��ود و�شع 
علمية  م��ن��ه��ج��ي��ة  ك���اوف���م���ان  رون 
ب�شورة  �خل���دم���ة  �أد�ء  لتح�شني 
ر��شخة  ث���ق���اف���ة  وب����ن����اء  ���ش��ري��ع��ة 
تنفيذ  مت  وق��د  �ملتميزة  للخدمة 
�جلهات  ق��ب��ل  م��ن  �ملنهجية  ه���ذه 
�لكرى  و�ل�����ش��رك��ات  �حل��ك��وم��ي��ة 
لإطار  عنا�شر  ث��الئ��ة  وي��ح��دد   ..
باخلدمة  �لرت���ق���اء  هيكلة  ع��م��ل 
�لتح�شني  ق��و�م��ه  �أ�شا�شا  وت�شمل 
�مل�شتمر للخدمة من خالل تعليم 

العميد عبداهلل احلديدي : دوريات ال�ضرطة تتعامل مبا�ضرة مع اجلمهور 
•• راأ�ص اخليمة- الفجر

�لز�ئر  �لوفد  ر�أ�س �خليمة،  �لعميد عبد �هلل خمي�س �حلديدي نائب قائد عام �شرطة  ��شتقبل 
من وز�رة �لد�خلية �إىل �شرطة ر�أ�س �خليمة، و�ملعني بتعزيز موؤ�شر �ل�شعور بالأمان يف �لإمارة، 
�جلرمية  من  و�لوقاية  �ملجتمع  حماية  عام  مدير  حم��ريوم  بن  عو�س  مبارك  �لعقيد  برئا�شة 
�ل�شرطة،  ر�أ���س �خليمة، وع��دد من �شباط  ب�شرطة  �لعامون  �مل��در�ء  �لد�خلية، وح�شور  ب��وز�رة 
وذلك مببنى �لقيادة �لعامة. مت خالل �لجتماع، �لطالع على جتربة �شرطة ر�أ�س �خليمة، يف 
جمال ت�شيري �لدوريات �لأمنية و�ملدنية و�ملرورية و�ملجتمعية، يف خمتلف طرق ومناطق �لإمارة، 
�ملعمورة  �ل�شكنية، و��شتعر��س جتربة مركز �شرطة  �لأحياء  �لدوريات يف  �آلية توزيع  ومناق�شة 

دعم  على  و�لتاأكيد  �خت�شا�شه،  منطقة  �شمن  �مل��روري��ة  �ل��دوري��ات  ت�شيري  جم��ال  يف  �ل�شامل 
�ملوؤ�شر�ت �لوطنية �ملتمثلة يف تعزيز ن�شبة �شعور �جلمهور بالأمن و�لأمان، و�لعمل على تقليل 
رفع  ويكفل حتقيق  و�آلية �حلد منها،  �لإ�شتجابة، مبا يدعم مكافحة �جلرمية  وتقلي�س زمن 
موؤ�شر ن�شبة �ل�شعور بالأمن. ومن جهته �كد �لعميد عبد �هلل �حلديدي، �ن �لهدف من ت�شيري 
هذه �لدوريات يف جميع �أنحاء �إمارة ر�أ�س �خليمة، هو تعزيز �لأمن من خالل �لتعامل ب�شورة 
مبا�شرة مع �أفر�د �ملجتمع ومعاي�شتهم عن قرب يف معظم مناحي حياتهم �لجتماعية، ود�خل 
�ملناطق  يف  وخا�شة  و�جلمهور،  �ل�شرطة  بني  و�لتقارب  �لثقة  من  يعزز  مما  �ل�شكنية،  �لأحياء 
�ل�شكنية �لتي تكر فيها �جلاليات و�لثقافات �ملتعددة، �لأمر �لذي يوؤدي بدوره �إىل حتقيق ك�شب 

ثقة �جلمهور من خالل تقدمي �أجود �خلدمات �ل�شرطية �لتي تدعم تعزيز �لأمن و�ل�شالمة.

لي�س    ، ع����ام����ا  ل���ي�������س 
،�أو  �أع������������و�م  ع���������ش����رة 
بل   ، ع����ام����ا  ث����الث����ني 
�أ�شعلها  ع��ام��ا  �أرب��ع��ون 
�شمعات عطاء و �نتماء 
�إىل �ملكان و�إىل �لنا�س 
 ، �لفجر  �شحيفة  يف   ،
جاءها غ�س �ل�شباب ، 
متقد �لطموحات ، ودخلها يوم كان �أغلب من يعمل يف �ل�شحيفة 
�لآن يف غيابات �لغيب ، وبعيد� عن �لوجود ، وبنى حلمه طوبة طوبة 
، و�أمال فوق �أمل ، فزرع فينا ب�شاتني من �ملحبة ، فاأحببناه ، و�شاق 
�شدرنا يف ود�عه خالل حفل �شكره ، حتى �ختلطت �أحا�شي�س �لود�ع 
، ببارقات �أمل بلقاء ، ذلك هو ) ر�ما ر�جو( �لزميل و�لأخ �لهندي 
، فحفظ يف  �أربعني عاما  �ل�شحيفة  بد�لة  �لذي تربع على عر�س 
خبري�  و�أ�شبح   ، و�أ�شو�تنا   ، و�أ�شر�رنا   ، �أرقامنا  ذ�كرته  قبل  قلبه 
باأحز�ننا و�نتكا�شاتنا وفرحنا ، وترك يف قلب كل منا ، معنى �شامياً 
�أثمرت  ، وبوهج �ملحبة �لتي طاملا  باأخيه �لإن�شان  لعالقة �لإن�شان 
وفر�س   ، �لوطيدة  �لعالقات  من  �أ�شجار�  �ل�شتثنائية  باأخالقه 
علينا �حرت�مه وتقديره و�إعالء مكانته وكاأنه �أخ مل تلده �أمهاتنا.

، بعد  �إىل وطنه �لأم  يغيب )ر�م��ا ر�ج��و( ويقرر بدء رحلة �لعودة 
�أربعني �شنة من عمره، قدمها يف �أح�شان �شحيفة )�لفجر( عا�س 
�أيامها ، وجتلياتها ، و�أوقاتها ، و�نت�شار�تها ، ومر�حل منوها وكاأنها 

طفل ن�شاأ بني يديه ويف �شميم ناظريه .
فاأمام و�قعية �لود�ع وق�شوته بعد هذ� �لعمر �لذي �أفنيناه مع )ر�ما 
ر�جو( ي�شبح �لكالم نوعاً من �لعجز عن �إتيان فعل مينع حتمية 
�مل�شافحة و�لود�ع ، لكنه يرحل حمماًل بحب كبري ، وبانتماء �إىل 

عائلة )�لفجر( ل ين�شاه ول ميحوه تقادم �ل�شنني .
ر�ما ر�جو رمبا ��شت�شعرنا ونحن نودعك �أن جدر�ن �ل�شحيفة متنت 
لو تخرج من �شمتها وتبدي رغبة يف �حت�شانك للمرة �لأخرية ، 
�شتبقى �أنفا�س روحك يف كل ركن ، ورمبا جندها بني �ل�شطور وبني 
�حلروف ويف كل فجر ي�شرق من هذ� �ملكان بكل تاأكيد �شيكون لك 
�أن تغيري �لأماكن ل يلغي لقاء �مل�شاعر ، و�أن  ن�شيب منه ،ويوؤكد 
روحك �لغالية باقية فينا ما دمنا نتقن �شرد �لكالم و�شكب �مل�شاعر 

، و�شياغة �لقيم �لإن�شانية �ل�شامية . 
ف�صكرا )راما راجوا( 

راما راجو 
.. �صكرا

راما راجوا

•• اأبوظبي-وام:

 15 �ل�  �ل��دورة  ي�شارك مربط عجمان يف فعاليات 
�أبوظبي  و�ل��ف��رو���ش��ي��ة  ل��ل�����ش��ي��د  �ل�����دويل  مل��ع��ر���س 
2017 �لتي �نطلقت �أم�س �لول يف مركز �أبوظبي 
�لوطني للمعار�س حتت رعاية �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة 

رئي�س نادي �شقاري �لإمار�ت.
وق����ال خ��ال��د �ل��ع��م��ريي م��دي��ر م��رب��ط ع��ج��م��ان �إن 
توجيهات  م��ع  ت��اأت��ي متا�شيا  �مل��ع��ر���س  �مل�����ش��ارك��ة يف 
عهد  ويل  �لنعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  �ل�شيخ  �شمو 
عجمان رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي بالهتمام باخليل 

ملا لها من رمزية عند �لعرب ومكانة .. م�شري� �إىل 
�أهمية هذه �ملعار�س يف �لتعريف باخليول �لعربية 

�لأ�شيلة و�لت�شجيع على �قتنائها.
�لتي  �لبطولت  يعر�س  �مل��رب��ط  جناح  �أن  و�أ���ش��اف 
بجانب  و�ل��ع��امل��ي  �ملحلي  �ل�شعيدين  على  حققها 
�لأعو�م  خالل  ح�شدها  �لتي  و�لكوؤو�س  �ل�شهاد�ت 
وخمت�شني  خ����ر�ء  وج����ود  �إىل  �إ����ش���اف���ة  �مل��ا���ش��ي��ة 
�ل������زو�ر وت��ع��ري��ف��ه��م باأنو�ع  �أ���ش��ئ��ل��ة  ل��الإج��اب��ة ع���ن 
�ل��ع��رب��ي��ة و���ش��اللت��ه��ا وك��ي��ف��ي��ة �ملحافظة  �خل��ي��ول 
على �شالمتها ب�شكل يعزز ثقافتهم وي�شاعدهم يف 
معرفة كل ما يتعلق باخليل رمز �ل�شهامة �لعربية 

على مر �لزمن.

مربط عجمان ي�ضارك يف معر�س ال�ضيد والفرو�ضية 
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اأخبـار الإمـارات

للتعريف باملجالت املطروحة للدورة احلادية ع�صرة

خليفة الرتبوية تد�ضن برنامج ور�س العمل التطبيقية ب� »املعلم املبدع والواعد«
اأمل العفيفي : تر�صيخ ر�صالة اجلائزة يف ن�صر ثقافة التميز لدى جميع العاملني يف امليدان الرتبوي 

جنالء الرواي : على املعلم املبدع اأن يواكب ما ي�صهده الع�صر من تطور علمي وتقني 
�صريفة احلمادي : امليدان الرتبوي يزخر بنخب اإبداعية يف حاجة اإىل التحفيز 

خلود النعيمي : تقديرًا من امليدان »خلليفة الرتبوية« لطرحها فئة املعلم املبدع والواعد 
•• اأبوظبي : رم�صان عطا

�أط��ل��ق��ت �لأم���ان���ة �ل��ع��ام��ة جلائزة 
خ��ل��ي��ف��ة �ل��رتب��وي��ة �م�����س �خلطة 
�ل����ت����ع����ري����ف����ي����ة وور�������������س �ل���ع���م���ل 
�ملطروحة  ملجالتها  �لتطبيقية 
وذلك  ع�شرة  �حل��ادي��ة  �ل����دورة  يف 
مبقر  ع���م���ل  ور�����ش����ة  �أول  ب���ع���ق���د 
�جل��ائ��زة ب��اأب��وظ��ب��ي و�ل��ت��ي تناول 
�ملعلم  ف��ئ��ة  �ل��ع��ام  �لتعليم  جم���ال 
�مل��ب��دع و�ل��و�ع��د وحت��دث فيها كل 
من: �لدكتورة جنالء �لرو�ي من 
جمل�س �أبوظبي للتعليم ، و�شريفة 
حممد �حلمادي مبدر�شة �ل�شمحة 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م �لأ����ش���ا����ش���ي و�ل���ث���ان���وي 
للتعليم، وخلود  �أبوظبي  مبجل�س 
�ل��ن��ع��ي��م��ي مب��در���ش��ة �شا�س  ع��ب��ي��د 
�لنخل مبجل�س �أبوظبي للتعليم . 
و�أك�������دت �أم�����ل �ل��ع��ف��ي��ف��ي �لأم����ني 
�لرتبوية  خ��ل��ي��ف��ة  جل���ائ���زة  �ل���ع���ام 
�لتعريفي  �لرنامج  �أهمية  على 
ودورها  �لتطبيقية  �لعمل  وور���س 
�مليد�ن  يف  �ل��ع��ام��ل��ني  ت��ع��ري��ف  يف 
�لتعليم  وم���وؤ����ش�������ش���ات  �ل����رتب����وي 
�ملجتمعية  و�جل�����ه�����ات  �ل�����ع�����ايل 
ر�شالة  وت��ر���ش��ي��خ  �ل���ع���الق���ة،  ذ�ت 
ثقافة  بن�شر  يتعلق  فيما  �جلائزة 
يف  لعاملني  جميعا  ل��دى  �لتميز 

وربطها  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �ل��ع��م��ل��ي��ة  يف 
مبختلف جمالت �حلياة. 

�إن  �ل���������رو�ي  و�أ�����ش����اف����ت جن������الء 
ميثل  �حلديثة  �لتقنيات  توظيف 
تهيئة  يف  �لأ�شا�شية  �لركائز  �أح��د 
بيئة �إبد�عية يف �لعملية �لتعليمية 
و�لطالب  �مل��ع��ل��م  ف��ي��ه��ا  ي�����ش��رتك 
�ملعريف  و�ملحتوى  �ملنهاج  وك��ذل��ك 
و�أولياء �لأمور، فقد باتت �ملناهج 
�ل����ق����رن �حل�����ادي  �ل���در�����ش���ي���ة يف 
تد�شني  ع��ل��ى  تعتمد  و�ل��ع�����ش��ري��ن 
�لعملية  يف  �إب���ت���ك���اري���ة  م����ب����ادر�ت 
م��ع��ه��ا �شورة  وت��غ��ري  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
�ل�شف �ملدر�شي بل �شورة �ملدر�شية 
ب�شكل عام، ويف ذلك كله فاإن �ملعلم 
ترتكز  فكرياً  ع��م��ود�ً  يظل  �مل��ب��دع 
�آليات تر�شيخ ثقافة �لإبد�ع  عليه 
خمتلف  يف  �لتعليمية  �لعملية  يف 

�ملر�حل �لدر��شية. 
وعر�شت �لرو�ي �ملعايري �ملطلوبة 
�ملعلم  ل���ف���ئ���ة  �مل����ر�����ش����ح����ني  م������ن 
�مل��ب��دع و�ل��و�ع��د و�ل��ت��ي تت�شمن : 
�لتدري�شية،  و�ل��ك��ف��اي��ات  �ل��ق��ي��ادة، 
و�لتقومي و�لتح�شيل، و�لدر��شات 
و�ل�����ب�����ح�����وث، و�ل����ن����م����و �مل���ه���ن���ي، 
و�ملبادر�ت �ل�شخ�شية و�ملجتمعية، 
و�لطلبة،  �لأم�����ور  �أول���ي���اء  و�آر�ء 
و�لتعليم  �لأخ���الق���ي،  و�لل���ت���ز�م 

�لعتبارية،  �لرتبوية  �ل�شخ�شية 
�ملبدع  �ملعلم  فئة  �ل��ع��ام  و�لتعليم 
�لأ�شتاذ  ف��ئ��ة  �ل��ع��ايل  و�ل��ت��ع��ل��ي��م   ،
�لتدري�س،  يف  �مل��ت��م��ي��ز  �جل��ام��ع��ي 
�ملتميز  �لأ���ش��ت��اذ �جل��ام��ع��ي  وف��ئ��ة 
يف  و�لإب�����د�ع   ، �لعلمي  �لبحث  يف 
تدري�س �للغة �لعربية فئة �لأ�شتاذ 
، و�لبحوث  �ملعلم  �جلامعي، وفئة 
�لرتبوية  �لبحوث  فئة  �لرتبوية 
�لرتبوية  �ل��ب��ح��وث  ف��ئ��ة  �ل��ع��ام��ة، 
�خلا�شة  و�ل��ب��ح��وث  �لإج���ر�ئ���ي���ة، 
و�لتاأليف  �لطفل،  �أدب  بدر��شات 
�إبد�عات  ف��ئ��ة  ل��ل��ط��ف��ل  �ل���رتب���وي 
و�لر�مج  و�مل�����ش��روع��ات   ، تربوية 
�ملوؤ�ش�شات،  �ملبتكرة فئة  �لتعليمية 

وفئة �لأفر�د، وفئة �لطالب.

مناخ معزز  وتهيئة  �لتعليم  قطاع 
�لعملية  يف  و�لب���ت���ك���ار  ل����الإب����د�ع 

�لتعليمية .
�ملطروحة  �ملجالت  �أن  و�أو�شحت 
يف �لدورة �حلادية ع�شرة تت�شمن 
 19 ت���غ���ط���ي  9 جم��������الت  ه�������ذه 
�لدولة  د�خ��ل  جم��الت  منها  فئة 
�ملعلم  فئة  �ل��ع��ام  �لتعليم  وت�شمل 
�مل�����ب�����دع، وف����ئ����ة �مل���ع���ل���م �ل����و�ع����د، 
�ملوؤ�ش�شي  �لتعليمي  �لأد�ء  وف��ئ��ة 
�لهمم  �أ�شحاب  �لإع��اق��ة،  وذوي   ،
و  �ملوؤ�ش�شات  وف��ئ��ة  �لعاملني  فئة 
�ملر�كز ، و�لتعليم وخدمة �ملجتمع 
�لأ�شرة  وف��ئ��ة   ، �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ف��ئ��ة 
�لإمار�تية �ملتميزة ، وعلى م�شتوى 
جمالت  �لعربي  �ل��وط��ن  �ل��دول��ة 

��شتعر�شت  �ل��ور���ش��ة  ب���د�ي���ة  ويف 
�لدكتورة جنالء �لرو�ي عدد من 
�ملبدع  للمعلم  �مل���ح���ددة  �ل�����ش��م��ات 
ما  ي��و�ك��ب  �أن  عليه  ينبغي  �ل���ذي 
�لدولة  يف  �لتعليم  قطاع  ي�شهده 
و�ل����وط����ن �ل���ع���رب���ي و�ل����ع����امل من 
مبادر�ت تعزز �لبتكار وتهياأ بيئة 
�لعملية  يف  �لإب����د�ع  على  حم��ف��زة 
�ملعلم  �أن  �إىل  م�شرية  �لتعليمية 
يكون  �أن  ع��ل��ي��ه  ي��ن��ب��غ��ي  �مل����ب����دع 
مو�كباً لهذه �لتطور�ت �لإبد�عية 
و�لب��ت��ك��اري��ة ول��دي��ه �ل��ق��درة على 
ط������رح �مل������ب������ادر�ت و�مل�������ش���روع���ات 
بالطالب  تنه�س  �ل��ت��ي  �مل��ب��ت��ك��رة 
وت�شقل �شخ�شيته وتفتح مد�ركه 
�ملتطورة  �لتقنيات  تزظيف  على 

�لرتبوي  �مليد�ن  يف  �جلهد  وب��ذل 
�لع�شر  ي�شهده  ما  على  و�لإنفتاح 
من تقدم علمي وتقني، وتوظيف 
�لتعليمية،  �لعملية  يف  كله  ذل��ك 
�لرتبوي  �مل����ي����د�ن  �أن  م��و���ش��ح��ة 
د�خل �لدولة وخارجها ي�شم نخباً 
تعليمية مبدعة، وهذه �لنخب يف 
�ملعززة  �لبيئة  لها  يهياأ  ملن  حاجة 

لالإبد�ع. 
عبيد  خلود  حتدثت  جانبها  ومن 
�لنخل  �شا�س  مب��در���ش��ة  �لنعيمي 
مب��ج��ل�����س �أب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م عن 
جتربتها كفائزة يف �لدورة �لتا�شعة 
عن فئة �ملعلم �لو�عد م�شرية �إىل 
جلائزة  �ل��رتب��وي  �مل��ي��د�ن  تقدير 
خ��ل��ي��ف��ة �ل���رتب���وي���ة ل���ط���رح هذه 
�لفئة و�لتي متثل �إحدى �ملبادر�ت 
�جلائزة  ق��ب��ل  م���ن  �ل��ت�����ش��ج��ي��ع��ي��ة 
خمتلف  يف  �ل��و�ع��دي��ن  للمعلمني 

�ملر�حل �لدر��شية. 
و�أو�������ش������ح������ت �ل���ن���ع���ي���م���ي خ����الل 
�ملعلم  �أن  ب��ال��ور���ش��ة  م�����ش��ارك��ت��ه��ا 
�ل����و�ع����د ه����و ك����ل م��ع��ل��م �إم����ارت����ي 
�أن����ه����ى ���ش��ن��ت��ني يف �ل���ت���دري�������س يف 
 � � �خل��ا���س  �ل��ع��ام  �لتعليم   ق��ط��اع 
�لتقني � �أو من يف حكمها يف دولة 

و�لبيئة �مل�شتد�مة. 
�لرت�شيح  ���ش��روط  �أن  �إىل  ولفتت 
�ل��ت��ع��ل��ي��م �لعام  �خل��ا���ش��ة مب��ج��ال 
م�شتوى  على  �مل��ب��دع  �ملعلم  فئة   (
�لدولة و�لوطن �لعربي ( تت�شمن 
�أن يكون �ملعلم حا�شاًل على موؤهل 
بها  م��ع��رتف  جامعة  م��ن  جامعي 
وم�������ش���دق ح�����ش��ب �لأ������ش�����ول من 
�أنهى  قد  �ملعلم  يكون  و�أن  دول��ت��ه، 
���ش��ن��و�ت ف���اأك���ر يف جمال  ث����الث 
ممار�شاً  ي���ك���ون  و�أن  �ل���ت���دري�������س، 
تقدمه  �أث��ن��اء  �ل��ت��دري�����س  لعملية 
يكون  �أن  �جل��ائ��زة،  يف  للم�شاركة 
�أد�ء  ت��ق��اري��ر  على  ح��ا���ش��اًل  �ملعلم 
خ��الل �آخ��ر ث��الث �شنو�ت مبعدل 
تناولت  �م���ت���ي���از.  وم����ن ج��ان��ب��ه��ا 
���ش��ري��ف��ة حم��م��د �حل���م���ادي خالل 
�ل����ور�����ش����ة حم������ور �مل���ع���ل���م �مل���ب���دع 
جتربتها كفائزة يف �لدورة �لعا�شرة 
للتعليم  �ل�����ش��م��ح��ة  م��در���ش��ة  م���ن 
مبجل�س  و�ل����ث����ان����وي  �لأ����ش���ا����ش���ي 
جتربتها  ونقلت  للتعليم  �أبوظبي 
�إىل �مل�شاركني يف �لور�شة ورحلتها 
م���ع �ل��ت��م��ي��ز ع���ر ج���ائ���زة خليفة 
�لرتبوية م�شرية �إىل ما قامت به 
�خلرة  م��ن  �شنو�ت  حم�شلة  ه��و 

�لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، ومتنح 
�ملو�طن  ل��ل��م��ع��ل��م  �جل���ائ���زة  ه����ذه 
��شتثنائي،  ب�������اأد�ء  ي��ت��م��ي��ز  �ل�����ذي 
ت��ط��ب��ي��ق جمموعة  ن��ت��ائ��ج  ت��ث��ب��ت��ه 
معايري  على  �ملبنية  �لأدو�ت،  من 
�أد�ء  وم��وؤ���ش��ر�ت  و����ش��ح��ة  علمية 
�شروط  �أن  �إىل  ولفتت   . حم���ددة 
�لرت�شيح �خلا�شة مبجال �لتعليم 
تت�شمن:  �لو�عد  �ملعلم  فئة  �لعام 
�أن يكون �ملعلم حا�شاًل على موؤهل 
بها  م��ع��رتف  جامعة  م��ن  جامعي 
وم�����ش��دق ح�����ش��ب �لأ�����ش����ول، و�أن 
�شنتني  �أن����ه����ى  ق����د  �مل���ع���ل���م  ي���ك���ون 
يكون  و�أن  �ل��ت��دري�����س،  جم���ال  يف 
�أثناء  �لتدري�س  لعملية  مم��ار���ش��اً 
تقدمه للم�شاركة يف �جلائزة، و�أن 
تقارير  على  حا�شاًل  �ملعلم  يكون 
�أد�ء تعادل ) جيد جد�ً ( فما فوق 
�إىل  ����ش��ارت  ، كما  �ل�شنتني  خ��الل 
لفئة  و�ل��ت��م��ي��ز  �ملفا�شلة  م��ع��اي��ري 
تت�شمن:  و�ل���ت���ي  �ل���و�ع���د  �مل��ع��ل��م 
خ�شائ�س �ملتعلمني و�حتياجاتهم 
�ل����ت����ع����ل����م����ي����ة، وحم������ت������وى م������ادة 
�لتدري�شية،  و�لكفايات  �لتدري�س، 
�ملهنية،  و�مل�����ش��وؤول��ي��ات  و�ل��ت��ق��ومي، 

و�لتعليم و�لبيئة �مل�شتد�مة.

 وزارة اخلارجية تت�ضلم الرباءة 
القن�ضلية لقن�ضل عام اليابان

•• دبي-وام:

مدير  �ملطيوعي  غ��امن  عبد�لرحمن  �ل�شفري  �شعادة  ت�شلم 
�لر�ءة  دب��ي  �ل���دويل يف  و�ل��ت��ع��اون  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  مكتب 
�لقن�شلية ل�شعادة �لدكتور �أكيما �أوميز�و� قن�شل عام �ليابان 

يف دبي و�ملناطق �ل�شمالية وذلك مبقر مكتب �لوز�رة بدبي.
تعينه..  مبنا�شبة  �لياباين  �لعام  بالقن�شل  �شعادته  ورح��ب 
و�لتجارية  و�لق��ت�����ش��ادي��ة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  ب��ال��ع��الق��ات  و�أ����ش���اد 
متمنيا  �ل�شديقني..  �لبلدين  ت��رب��ط  �ل��ت��ي  و�ل�شتثمارية 

للقن�شل �لتوفيق و�لنجاح يف مهام عمله �جلديد.

نهيان بن زايد يعزي اأ�ضرة �ضهيد الوطن نا�ضر املزروعي
•• كلباء-وام:

قدم �شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان لالأعمال �خلريية 
و�لإن�شانية و�جب �لعز�ء �إىل �أ�شره �شهيد �لوطن نا�شر غريب �ملزروعي �أحد جنودنا �لبو��شل �لذي ��شت�شهد متاأثر� 
بجر�حه �إثر �إ�شابة �شابقة خالل �أد�ئه �لو�جب �لوطني يف عملية �إعادة �لأمل �شمن �لتحالف �لعربي �لذي تقوده 
�ململكة �لعربية �ل�شعودية للوقوف مع �ل�شرعية يف �ليمن. كما قدم �ل�شيخ عبد�هلل بن حمد بن �شيف �ل�شرقي رئي�س 

�لحتاد �لإمار�تي لكمال �لأج�شام و�جب �لعز�ء لأ�شره �ل�شهيد نا�شر �ملزروعي.
و�أعرب �شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد و�ل�شيخ عبد�هلل بن حمد بن �شيف �ل�شرقي - خالل زيارتهما جمل�س �لعز�ء يف 
مدينه كلباء يف �ل�شارقة - عن خال�س تعازيهما و�شادق مو��شاتهما لأ�شرة وذوي �ل�شهيد.. د�عيني �هلل �لعلي �لقدير 
�أن يتغمده بو��شع رحمته و�أن ينزله منازل �ل�شديقني و�ل�شهد�ء و�لأبر�ر و�أن ي�شكنه ف�شيح جناته و�أن يلهم �أهله 

وذويه �ل�شر و�ل�شلو�ن.

خالل امللتقى العاملي املو�صع 

�ضفراء 71 دولة ي�ضيدون با�ضتعدادات »اأبوظبي التقني« لتنظيم م�ضابقة املهارات العاملية
•• اأبوظبي - الفجر

عقد مركز �أبوظبي للتعليم و�لتدريب �لتقني و�ملهني، �مللتقى �لعاملي �ملو�شع 
�لتي  �ل���دول  ميثلون  �ل��ذي��ن  و�لدبلوما�شيني  �ل�شفر�ء  م��ن   71 مب�شاركة 
�شت�شارك يف م�شابقة �ملهار�ت �لعاملية �أبوظبي 2017، �لتي ينظمها«�أبوظبي 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �مل��ق��ب��ل، حت��ت رع��اي��ة ���ش��اح��ب  �إك��ت��وب��ر  �ل��ت��ق��ن��ي« خ���الل �شهر 
للقو�ت  �ل��ع��ام  �لقائد  نائب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان،  �ل  ز�ي��د  ب��ن  حممد 
�مل�شلحة ومب�شاركة �أكر من 1300 من �شباب �لعامل، حيث �أ�شاد �ل�شفر�ء 
و�لدبلوما�شيني باجلهود �ل�شخمة �لتي تقوم بها �لإمار�ت ممثلة يف مركز 
�لدورة  �أن  يف  ثقتهم  موؤكدين  و�ملهني،  �لتقني  و�لتدريب  للتعليم  �أبوظبي 

�جلديدة من �مل�شابقة �شتكون �لأف�شل من كافة �جلهات.
و�لتدريب  للتعليم  �أبوظبي  عام  �ل�شام�شي مدير  �شعيد  �شعادة مبارك  وكان 
�لتقني و�ملهني، قد �إفتتح �مللتقى �لذي �أقيم يف فندق ريتز كارلتون باأبوظبي، 

بح�شور علي حممد �ملرزوقي رئي�س مهار�ت �لإمار�ت يف »�أبوظبي �لتقني« 
�لدورة  جلعل  �لالزمة   �لإمكانيات  كافة  توفر  �لر�شيدة  �لقيادة  ب��اأن  قائاًل 
�ل�شجل  ج��دي��دة يف  نوعية  �إ���ش��اف��ة  �لعاملية  �مل��ه��ار�ت  م�شابقة  م��ن  �جل��دي��دة 
�لإمار�تي �حلافل بالكثري من �لفعاليات �لعاملية �ملتميزة و�لكرى �مل�شهود 
ل��ه��ا ع��امل��ي��ا م��ث��ل م��ع��ر���س وم���وؤمت���ر �ل���دف���اع �ل���دويل«�أي���دك�������س« وغ����ريه من 
�لفعاليات �لدولية �لتي ت�شارك فيها دول �لعامل ب�شكل د�ئم ومنتظم، موؤكد�ً 
�لتي  للمهار�ت  �لعاملية  �مل�شابقة  لإ�شت�شافة  �لإم��ار�ت جاهزة متاماً  �أن  على 
�لفرتة  خالل  �أدنيك  للمعار�س  �أبوظبي  مركز  �لتقني«يف  ينظمها«�أبوظبي 
مرة  ولأول  �لفعاليات  �شتت�شمن  حيث  �أكتوبر �ملقبل،   18 –  15 بني  ما 
�لكثري من �لأح��د�ث �لكرى منها »مدر�شة و�ح��دة دولة و�ح��دة«، وموؤمتر 
ترى  �لتي  �لفعاليات  من  و�لكثري  وزر�ء،  �شتة  مب�شاركة  �لعاملي  �ل�شباب 
�ل�شناعي  بالتقدم  �لوثيقة  �لعالقة  ذ�ت  و�ملهني وجمالته  �لتقني  �لتعليم 

و�لتكنولوجي لدول �لعامل.

و�أ�شاف �شعادته قائال: وبالتاأكيد فان هذ� �مللتقى ياأتي يف �إطار حر�س«�أبوظبي 
�لتقني« على تعريف �ل�شفر�ء و�لدبلوما�شيني يف �لدول �لأع�شاء يف م�شابقة 
كما  �ملبذولة،  �لكرى  و�جل��ه��ود  �مل�شابقة  تفا�شيل  بكافة  �لعاملية،  �مل��ه��ار�ت 
نرحب بكل �ملقرتحات و�لآر�ء حيث نتتطلع د�ئما ملا هو �أف�شل لتحقيق كامل 

�لأهد�ف �ملرجوة.
�لإمار�ت  �أ�شبانيا يف  �شفري  بانتي  �أنطونيو  �شعادة  قال  �مللتقى  وعلى هام�س 
�لعالية  و�لتقنية  �لب�شرية  �لقدر�ت  يف  �لعامل  ثقة  �أك��د  �لتقني  �أبوظبي  �أن 
�أندريا�س لبمان �شفري �لنم�شا  �لتي تتمتع بها �لإم��ار�ت، فيما قال �لدكتور 
�لدول  كافة  لتمكني  �ملثايل  �ملناخ  يوفر  �لتقني«  »�أبوظبي  �أن  �لإم���ار�ت  يف 
وق���ال منتي جول  �لأمم،  �لأ����ش���اب لنه�شة  م��ن  �مل��زي��د  �لإب�����د�ع وط���رح  م��ن 
�أن �شباب �لعامل قادم �ىل �لإم��ار�ت بكل �لفخر  �شفري �لدمنارك يف �لدولة 
و�حلما�س و�لثقة يف جناحكم وقدرتكم على تنظيم كرى �لأحد�ث �لعاملية 
بكل جد�رة ومتيز. كما ��شطحب �شعادة مبارك �شعيد �ل�شام�شي �ل�شفر�ء يف 

ت�شمل  و�أطلعهم على من�شات عدة  �للقاء  ��شت�شافة  جولة م�شغرة يف مقر 
و�لوفود  �مل�شاركة  �لفرق  ت�شت�شيف  �لتي  �لفنادق  عن  تف�شيلية  معلومات 
�شيتناف�شون فيها، كما مت  �لتي  و�ملهار�ت  �أع�شاء كل فريق  �لر�شمية، وعدد 
�لتطرق �إىل �لدور �لذي تقدمه طري�ن �لحتاد من خالل جدولة رحالت 
مبا�شرة من خمتلف عو��شم �لعامل �إىل �إمارة �أبوظبي م�شحوبة بخ�شومات 
وعرو�س خا�شة على تذ�كر �ل�شفر خالل فرتة �مل�شابقة، و�طلع �لزو�ر �أي�شا 
توفري  بخ�شو�س  �ملركز  �لعمل  فريق  و�شعها  �لتي  �ملتكاملة  �خلطة  على 
حافالت لنقل �لوفود من و�إىل مطاري �أبوظبي ودبي، وكذلك جدول خا�س 
تذكارية  ���ش��ورة  ب��اأخ��ذ  �للقاء  �ختتم  وق��د  �مل�شابقة  �إق��ام��ة  �أث��ن��اء  بالتنقالت 

جلميع �حل�شور �أمام �لو�شم �خلا�س بامل�شابقة.
�مل�شابقة  م��وج��ز ع��ن  تعريفياً  �مل���رزوق���ي ع��ر���ش��اً  وب����دوره ق���دم ع��ل��ي حم��م��د 
وحجمها و�أهميتها، و فيديو عن �حلدث يظهر �آلية تنظيم �مل�شابقات، وما مت  

�تخاذه من خطو�ت ل�شمان جتربة مميزة جلميع �لفرق �مل�شاركة.

موؤمتر �ضحة الدويل الأول للوقاية من العدوى ومكافحتها
•• اأبوظبي – الفجر

�أبوظبي للخدمات �ل�شحية »�شحة« موؤمترها �لدويل �لأول  تنظم �شركة 
للوقاية من �لعدوى ومكافحتها يف فندق جمري� يف �أبر�ج �لحتاد يف �لفرتة 

من 14 �إىل 16 �شبتمر 2017.
�إىل رفع وعي متخ�ش�شي �لرعاية �ل�شحية مبجال �لوقاية  تهدف �شحة 
م��ن �ل���ع���دوى ومت��ك��ني �مل��ج��ت��م��ع �ل��ط��ب��ي �مل��ح��ل��ي م��ن �ل��ت��ع��رف �إىل �أحدث 

�ملمار�شات �لطبية �لعاملية �ملثبتة بالدليل �لعلمي يف هذ� �ملجال.
وقالت رئي�شة �ملوؤمتر �لدكتورة نو�ل �لكعبي، ��شت�شارية �لأمر��س �ملعدية 
�لطبية  خليفة  �ل�شيخ  مدينة  يف  �لطبية  �ل�شوؤون  �إد�رة  ومديرة  لالأطفال 
ىن�شعى   : »���ش��ح��ة«  �ل�شحية  للخدمات  �أب��وظ��ب��ي  �شركة  من�شاآت  �إح���دى 

وعلماء  و�لأطباء  �لعدوى  من  �لوقاية  متخ�ش�شي  لكافة  فر�شة  لتقدمي 
�هتمام  لديهم  مم��ن  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  ومتخ�ش�شي  �ملجهرية  �لأح��ي��اء 
�ملوؤمتر  ه��ذ�  يف  و�مل�شاركة  �أبوظبي  مدينة  يف  لاللتقاء  �لعدوى  مبكافحة 
لتبادل �خلر�ت وبحث �أحدث و�شائل مكافحة �لعدوى و�لوقاية منها. �إن 

�شعار هذ� �لعام هو �لبتكار، �لوقاية و�إنقاذ �لأرو�ح.«
ومديرة  للموؤمتر  �مل�شارك  �لرئي�س  ف  خ��الاّ عبري  �ل�شيدة  قالت  وب��دوره��ا 
ق�شم �لوقاية من �لعدوى ومكافحتها يف مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية، �إن 
برنامج �ملوؤمتر م�شمم لتقدمي م�شتجد�ت جمال مكافة �لعدوى على مد�ر 
ثالثة �أيام نطرح فيها عدد�ً من �ملحا�شر�ت وور�شات �لعمل ت�شتهدف كافة 
متخ�ش�شي �لرعاية �ل�شحية ممن يتعاملون مع �لعدوى �أثناء ممار�شاتهم 

�ليومية.

يقدم �ملوؤمتر 38 حما�شرة علمية و6 ور�س عمل كما يعر�س 9 مل�شقات 
بو�شرت�ت علمية على مد�ر �ليومني �لأولني، وخالل �ليوم �لثالث �شتقدم 
تدريبية  دورة  �لأم��ري��ك��ي��ة  ب��اجل��روح  �لعناية  متخ�ش�شي  جمعية  تقدمه 
 CBIC للتح�شري لمتحان �لبورد �لأمريكي ملتخ�ش�شي مكافحة �لعدوى
�لأمريكية،  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  ل��ل��م��رة �لأوىل خ���ارج  �ل����دورة  ه���ذه  وت��ع��ق��د 
�لطبية  �جل��ودة  �متحان  �لثالث  �ليوم  �ملوؤمتر يف  هام�س  على  �شيعقد  كما 
CMQ وهو �متحان �أمريكي ل يعقد خارج �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 
�ل�شحية  للخدمات  �أب��وظ��ب��ي  �شركة  م��ن  بتنظيم  �أب��وظ��ب��ي  مدينة  يف  �إل 

»�شحة« وهذه هي �ملرة �لثانية �لتي تطرح �شحة فيه هذ� �لمتحان. 
وقال �لدكتور حممد علي كركوكلي، مدير د�ئرة �جلودة �ل�شاملة يف �شركة 
�أبوظبي للخدمات �ل�شحية »�شحة«: نحن نوؤمن باأن هذ� �ملوؤمتر �شيكون 

�لوقاية  جم��ال  يف  �ل�شيا�شات  و�شناع  و�ملتخ�ش�شني  للقادة  ه��ام��اً  ملتقى 
�ملعلومات و�خلر�ت فيما بينهم ويرو� عالقاتهم  من �لعدوى ليتبادلو� 
ويناق�شو� �شبل �لتعاون م�شتقباًل لتعزيز جودة و�شالمة �ملمار�شات �ملتعلقة 

بالوقاية من �لعدوى ومكافحتها.



اخلميس   14   سبتمبر    2017  م   -   العـدد  12121  
Thursday  14   September   2017  -  Issue No   12121

05

اأخبـار الإمـارات
وزارة الدفاع تقدم واجب العزاء 

يف �ضهيد الوطن �ضلطان النقبي
•• راأ�ص اخليمة -وام:

قدم وفد من وز�رة �لدفاع �م�س و�جب �لعز�ء �إىل �أ�شرة �شهيد �لوطن �ملالزم 
ثاين طيار �شلطان حممد �لنقبي �لذي ��شت�شهد خالل �أد�ئه و�جبه �لوطني 
يف عملية »�إعادة �لأمل« مع قو�ت �لتحالف �لعربي لدعم �ل�شرعية يف �ليمن 
بقيادة �ململكة �لعربية �ل�شعودية. و�أعرب �لوفد خالل زيارته ملجل�س �لعز�ء 
ر�أ���س �خليمة عن خال�س تعازيه و�شادق مو��شاته  �إم��ارة  مبنطقة دفتا يف 
لأ�شرة �ل�شهيد د�عياً �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمده بو��شع رحمته و�أن ينزله 
يلهم  و�أن  جناته  ف�شيح  ي�شكنه  و�أن  و�لأب��ر�ر  و�ل�شهد�ء  �ل�شديقني  منازل 

ذويه �ل�شر و�ل�شلو�ن.

الأمم املتحدة تثمن ا�ضتجابة الإمارات ملنا�ضدتها الإن�ضانية لإغاثة لجئي الروهينغا
•• دبي- وام:

مبادرة  �لالجئني  ل�����ش��وؤون  �ملتحدة  ل��الأمم  �ل�شامية  �ملفو�شية  ثمنت 
�لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب 
ط��ائ��رة خا�شة  بت�شيري  �هلل«  »رع���اه  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 
�لروهينغا  لالجئني  �إر�شالها  �ملفو�شية  تعتزم  �إغ��اث��ي��ة  م��و�د  ل�شحنة 

�لذين فرو� حديثاً من موطنهم �إىل بنغالدي�س.
�لالجئني بجزيل  ل�شوؤون  �ملتحدة  �ل�شامية لالأمم  �ملفو�شية  وتوجهت 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  و�لإمتنان  �ل�شكر 
مفو�شية  �أطلقتها  �ل��ت��ي  �لإن�����ش��ان��ي��ة  للمنا�شدة  �ل��ك��رمي��ة  ل�شتجابته 

�لالجئني لتخفيف معاناة لجئي �لروهينغا يف بنغالدي�س.
و�أ�شاد �ل�شيد توبي هارورد مدير مكتب �ملفو�شية يف �لإمار�ت با�شتجابة 

�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  ج��د�  ممتنون  نحن   « قائال  �لإن�شانية  �شموه 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم على دعمه �ل�شخي ولدولة �لإمار�ت و�ملدينة 
�لعاملية للخدمات �لإن�شانية يف دبي على �لدور �للوج�شتي �لهام �لذي 
�لطو�رئ  حلالت  �ل�شريعة  �لإ�شتجابة  من  �لالجئني  مفو�شية  ميكن 
و�لأزمات«. و�أكد هارورد �ن قيادة دولة �لإمار�ت ��شتجابت ب�شخاء مر�ر� 

وتكر�ر� لكثري من �لأزمات �لإن�شانية �لتي يو�جهها �لعامل حاليا ».
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وك��ان 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« �أمر بت�شيري طائرة 
بالتعاون  �لإن�شانية  �مل�شاعد�ت  من  م��رتي  طن  مبائة  حمملة  خا�شة 
وت�شل  �ملتحدة  ل��الأمم  �لتابعة  �لالجئني  ل�شوؤون  �لعليا  �ملفو�شية  مع 
�لقيمة �لإجمالية للم�شاعد�ت �إىل حو�يل 2.7 مليون درهم وتت�شمن 
مو�جهة  يف  �ملفو�شية  جل��ه��ود  دع��م��ا  �إي����و�ء  خميمات  �أ�شا�شية  ب�����ش��ورة 

لالجئني  كوتوبالنونغ  خميم  يف  ل�شيما  �ملتفاقمة  �لإن�شانية  �لأزم��ة 
�لتي  �لنازحني  كاهل  على  من  �ملعاناة  تخفيف  وبهدف  بنغالدي�س  يف 
للنجاة  طلبا  و�ل��ف��ر�ر  ديارهم  هجر  على  �لعد�ئية  �لأع��م��ال  �أجرتهم 

باأرو�حهم و�أغلبهم من �لن�شاء و�لأطفال و�لر�شع.
�أعد�د  فيه  تفاقمت  بوقت  ت��اأت��ي  �مل�شاعد�ت  ه��ذه  �ن  �ملفو�شية  وق��ال��ت 
عن  لتزيد  مينمار  يف  �لعنف  �أع��م��ال  م��ن  �لفاريني  �لروهينغا  لجئي 
313 �لف �شخ�س ويحوي خميمي كوتوبالونغ ونايابار� �لقائمني منذ 
�لت�شعينات �أ�شخا�شا فوق قدرتهم �لإ�شتيعابية بينما يفرت�س �لنازحون 
�ملاأوى.  �إيجادهم  لعدم  موؤقتة  �أماكن  يف  يقيمون  �أو  �لطرقات  �جل��دد 
ل�شوؤون  �ملتحدة  �ل�شامية لالأمم  �لطو�رئ للمفو�شية  ويعتر م�شتودع 
�لالجئني يف دبي �أكر م�شتودعات �ملفو�شية عامليا و�لذي مت �إن�شاوؤه يف 

عام 2006 كجزء من �ملدينة �لعاملية للخدمات �لإن�شانية.

للعام الثاين حتافظ على اأعلى ت�صنيف عاملي

» اأبوظبي الوطنية للتكافل« حت�ضل على ت�ضنيف القدرة املالية بدرجة ممتاز
خمي�ش ال�صام�صي: دليٍل را�صخ على جناحنا يف موا�صلة احلفاظ على اأدائنا املتميز وامل�صتمر على مدى ال�صنوات املا�صية

اأ�صامة عابدين : متيزنا يف جمال اإدارة املخاطر املوؤ�ص�صية

خف�س ال�ضرعة على �ضارعي »حممد بن زايد« و»الإمارات« اإىل 110كم/�ضاعة

�صمن اإطار احلر�ش على تعزيز عالقات التوا�صل مع املجتمع

بلدية مدينة اأبوظبي تلتقي �ضكان »بني يا�س – غرب« الثنني املقبل 

•• تغطية: رم�صان عطا

�لوطنية  �أب��وظ��ب��ي  »�شركة  �أعلنت 
 ،ADNTC �����س.م.ع«  للتكافل 
�لتاأمني  �لر�ئدة يف قطاع  �ل�شركة 
�لتكافلي يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط 
ح�شولها  ع���ن  �أف��ري��ق��ي��ا،  و���ش��م��ال 
جمدد�ً على ت�شنيف �لقدرة �ملالية 
و�لت�شنيف  مم��ت��از  ب��درج��ة   -A
�لئ��ت��م��اين ط��وي��ل �لأج����ل a- من 
قبل وكالة �لت�شنيف �لعاملية �إيه �إم 
ب�شت A.M. Best، فيما جاءت 
للت�شنيفات  �مل�شتقبلية  �ل��ن��ظ��رة 

�لئتمانية م�شتقرة.
�لئتماين  �ل��ت�����ش��ن��ي��ف  وي��ع��ك�����س 
�لتي جتعل  �لقوة  �لإيجابي نقاط 

�ملتميز و�مل�شتمر  �مل��ايل  �أد�ئ��ن��ا  ق��وة 
�ملا�شية،  �ل�������ش���ن���و�ت  م�����دى  ع���ل���ى 
و�إمنا يوؤكد �أي�شا متيزنا يف جمال 
كفاءتنا  �ملوؤ�ش�شية،  �ملخاطر  �إد�رة 
عمليات  �ن�����ش��ب��اط  �ل��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة، 
�شيا�شتنا  ع���ن  ف�����ش��اًل  �لك���ت���ت���اب 
�ل���ش��ت��ث��م��ار. وميثل  �حل��ك��ي��م��ة يف 
ل�شرت�تيجياتنا  �لفعال  �لتنفيذ 

ومنتجاتنا وخدماتنا دعامة 
�لتميز  م�شرية  ملو��شلة  �أ�شا�شية 
�ملطلق  �لتز�منا  ون��وؤك��د  و�لنجاح. 
�لريادية  �مل��ك��ان��ة  ع��ل��ى  ب��احل��ف��اظ 
ل��شركة �أبوظبي �لوطنية للتكافل، 
م����ن خ������الل �ل�����وف�����اء ب���وع���دن���ا يف 
�ملطابقة  �خل��دم��ات  �أف�شل  توفري 
لأع��ل��ى معايري �جل���ودة مب��ا يرقى 

�ملحتملة.
وتعليقاً على �لإجناز �جلديد، قال 
خمي�س بوهارون �ل�شام�شي، رئي�س 
�أبوظبي  »����ش���رك���ة  �إد�رة  جم��ل�����س 
ياأتي  ����س.م.ع«:  للتكافل  �لوطنية 
ت�شنيف  ع��ل��ى  د�ً  جم������داّ ح�����ش��ول��ن��ا 
ب�شت  �إم  �إي�����ه  م���ن  ع�����اٍل  �ئ���ت���م���اين 
مبثابة دليٍل ر��شخ على جناحنا يف 
مو��شلة �حلفاظ على �أد�ئنا �ملتميز 
�ل�شنو�ت  م����دى  ع��ل��ى  و�مل�����ش��ت��م��ر 
بال�شري  �ل���ي���وم  ون��ل��ت��زم  �مل��ا���ش��ي��ة. 
قدماً على درب �لنمو و�لتميز، وهو 
ما يت�شح جلياً من نتائجنا �ملالية 
للن�شف �لأول من �ل�شنة �حلالية. 
ويف ظل وجود �إد�رة ر�شيدة وفريق 
بثقة  نتطلع  ف��اإن��ن��ا  م��ت��ف��اٍن،  ع��م��ل 

�لوطنية  �أب���وظ���ب���ي  »����ش���رك���ة  م���ن 
�لتاأمني  �شركات  �إح��دى  للتكافل« 
�لأك������ر ت��ق��دم��اً ومت���ي���ز� يف دول���ة 
�لإمار�ت، ل �شياّما من حيث �لقيمة 
�مل��ع��دل��ة ع��ل��ى خم��اط��ر ر�أ�����س �ملال 
و�لفني  �لت�شغيلي  �لأد�ء  ومت��ي��ز 
�لتقدير�ت  وت��ف��ي��د  ب���اإ����ش���ت���م���ر�ر. 
باأناّ  ب�����ش��ت«  �إم  »�إي����ه  �ل�����ش��ادرة ع��ن 
�أد�ء  ت�شجيل  ���ش��ت��و����ش��ل  �ل�����ش��رك��ة 
�لكفاءة  �إىل  ب��ال��ن��ظ��ر  ����ش��ت��ث��ن��ائ��ي، 
عمليات  و�ن�������ش���ب���اط  �ل���ق���ي���ادي���ة 
�لكتتاب و�خلرة �لعالية لأع�شاء 
فريق �لإد�رة �لعليا. وتتوقع وكالة 
تبقى  �أن  �أي�شاً  �لعاملية  �لت�شنيف 
كفاية  قوية  �مل��ال  ر�أ����س  م�شتويات 
�ل�شرت�تيجية  �مل����ب����ادر�ت  ل��دع��م 

�شيمثل  �لذي   2017 �لعام  حيال 
يف  للغاية  ه��ام��ة  حمطة  �شك  ب��ال 

تاريخ �شركتنا.
من جهته، قال �أ�شامة عبد �لروؤوف 
�لتنفيذي  �ل���رئ���ي�������س  ع����اب����دي����ن، 
للتكافل  �لوطنية  �أبوظبي  ل��شركة 
����������س.م.ع: ي����وؤك����د ح�����ش��ول��ن��ا مرة 
�أخرى على ت�شنيف �لقدرة �ملالية 
و�لت�شنيف  مم��ت��از  ب��درج��ة   -A
�لئ��ت��م��اين ط��وي��ل �لأج����ل a- من 
قبل وكالة �لت�شنيف �لعاملية �إيه �إم 
ب�شت جناح ��شرت�تيجيتنا �ل�شاملة 
ومت���ي���ز من������وذج �أع���م���ال���ن���ا، �ل����ذي 
تلبية  �لأوىل  ب��ال��درج��ة  ي�شتهدف 
�حتياجات �شوق �لتكافل. و�إن هذ� 
�لإجناز ل ياأتي فقط ك�شهادة على 

•• دبي -وام: 

و�ملو��شالت  �ل��ط��رق  هيئة  ق���ررت 
و�ل���ق���ي���ادة �ل���ع���ام���ة ل�����ش��رط��ة دبي 
خف�س �ل�شرعة �لق�شوى ل�شارعي 
و�لإمار�ت  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ 
من 120 كم �شاعة �إىل 110 كم 
���ش��اع��ة ع��ل��ى �م��ت��د�ده��م��ا يف �جلزء 
�لو�قع د�خل �لإمارة وذلك �عتبار�ً 
م��ن 15 �أك��ت��وب��ر �مل��ق��ب��ل وذل���ك يف 

�ل�������ش���رع���ات على  م����ن ت��خ��ف��ي�����س 
���ش��ارع��ي �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ز�يد 
و�لإم���ار�ت هو �حلد من �حلو�دث 
�ل�شرعة  ح��و�دث  وخا�شة  �ملرورية 
�لتي تنتهي بحدوث وفيات �إ�شافة 
�إىل رفع م�شتوى �ل�شالمة �لعامة 
�إىل  م�شري�ً  �ل�شارعني  مل�شتخدمي 
�أو  رئي�شاً  ع��ام��اًل  تعد  �ل�شرعة  �أن 
 60% عن  يقل  ل  فيما  م�شرتكاً 

من وفيات �حلو�دث �ملرورية.

م�����ش��ت��ف��ي�����ش��ة ل��ل�����ش��الم��ة �مل���روري���ة 
وحت�����ل�����ي�����ل ب������ي������ان������ات �حل������������و�دث 
�لأعو�م  خ��الل  و�أ�شبابها  �مل��روري��ة 
من  �لعديد  تنفيذ  ليتم  �ل�شابقة 
مثل  �مل��روري��ة  �ل�شالمة  متطلبات 
�ل�شالمة  وح��و�ج��ز  �مل�����ش��اة  ج�شور 
من  و�ل��ت��ي  �ل�شاحنات  ����ش��رت�ح��ات 
على  �لهيئة  روؤي���ة  حتقيق  �شاأنها 
�لنحو �ملن�شود. و�أ�شافت �ن �لقر�ر 
ياأتي حفاظاً على �ل�شالمة �لعامة 

�إط����ار ج��ه��ود �جل��ان��ب��ني للحد من 
�ملرورية و�شمان �شالمة  �حلو�دث 

م�شتخدمي �لطريق.
وق�����ال�����ت �مل���ه���ن���د����ش���ة م����ي����ث����اء بن 
ملوؤ�ش�شة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر  ع���دي 
ه��ي��ئ��ة �لطرق  و�ل���ط���رق يف  �مل����رور 
تخفي�س  �إن  ب��دب��ي  و�مل���و�����ش���الت 
�ل�������ش���رع���ة ع���ل���ى ه�����ذ� �جل������زء من 
���ش��ارع��ي �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ز�يد 
و�لإم�������������ار�ت ج�����اء ب���ع���د در������ش����ات 

�حلد  جانب  �إىل  �لأوىل  بالدرجة 
من �حلو�دث �ملرورية �لناجتة عن 
�ل�شارعني  و�أن  خ�شو�شاً  �ل�شرعة 
ن�شبة كبرية من �حلركة  ي�شهد�ن 
على  �لثقيلة  للمركبات  �مل��روري��ة 

�لجتاهني .
�ملهند�س  �ل���ل���و�ء  �أك����د  م��ن ج��ان��ب��ه 
�لزفني  ���ش��ي��ف  �مل�����ش��ت�����ش��ار حم��م��د 
ل�شوؤون  �ل���ع���ام  �ل���ق���ائ���د  م�����ش��اع��د 
�لعمليات يف �شرطة دبي �أن �لهدف 

•• اأبوظبي-الفجر:

�لبلدية  �ل�������ش���وؤون  د�ئ�����رة  ت��ل��ت��ق��ي 
�أبوظبي  مدينة  بلدية   - و�ل��ن��ق��ل 
�شبتمر   18 �ملقبل  �لث��ن��ني  ي��وم 
�حلايل من �ل�شاعة �ل�شابعة م�شاء 
وحتى �ل�شاعة �لتا�شعة م�شاء �أهايل 
بالتعاون  يا�س/غرب  بني  منطقة 
�ل�شرت�تيجيني  �ل�������ش���رك���اء  م����ع 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات و�ل���دو�ئ���ر �ملحلية  م��ن 
موؤ�ش�شة  م��ب��ن��ى  يف  وذل����ك  �مل��ع��ن��ي��ة 
 ، ي��ا���س  ب��ن��ي  �لأ���ش��ري��ة يف  �لتنمية 
�مللتقى  ه��ذ�  م��ن  �لبلدية  وت��ه��دف 
�ل�شكان  �حتياجات  على  �لط���الع 
و�لتعرف على تطلعاتهم يف �شبيل 
�لكرمية  �حلياة  �شبل  كافة  توفري 

للمو�طنني و�ملقيمني. 
و�أكدت �لبلدية �أن هذ� �مللتقى ياأتي 
�أهايل  م��ع  �ل��ت��ع��اون  تعزيز  ب��ه��دف 
غ���رب يف و�شع  ي��ا���س  ب��ن��ي  منطقة 
�خلطط �لالزمة لتطوير �خلدمات 
�لعي�س  م�شتوى  وحت�شني  �لعامة 
�ملنطقة،  يف  �خل��دم��ي��ة  و�مل����ر�ف����ق 
�لبلدية  ت��دع��و  �ملنطلق  ه��ذ�  وم��ن 
يف  و�مل�����ش��اه��م��ة  للح�شور  �ل�����ش��ك��ان 
�لروؤية  ولتحقيق  �مللتقى  �إجن����اح 

ورفع  �لتطويرية  �مل�شاريع  خ��الل 
م�شتوى �خلدمات �لعامة.

�ل�����ش��ك��ان لتعزيز  �ل��ب��ل��دي��ة   ودع���ت 
�لبلدية  و�ل��ت��و����ش��ل م��ع  �مل�����ش��ارك��ة 
�لنفتاح  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ه��ا  م����وؤك����دة 
�ل�شكان،  �ق��رت�ح��ات  مع  و�لتفاعل 
�نطالقا من روؤية �لبلدية �لهادفة 
�إىل �شمان �حلياة �لأف�شل و�لبيئة 
�أبوظبي  مدينة  ل�شكان  �مل�شتد�مة 

و�شو�حيها.
�شوف  �مللتقى  �أن  �لبلدية  و�أ���ش��ارت 
�خلدمية  �مل�شاريع  �أهم  ي�شتعر�س 
�لقائمة حاليا يف منطقة بني يا�س- 
بال�شكل  تطويرهما  ب��ه��دف  غ��رب 
و�حتياجات  تطلعات  يحقق  �ل��ذي 
�لتنمية  خ��ط��ط  ح�����ش��ب  �لأه������ايل 
�لتطويرية  �لأول���وي���ات  �ل�����ش��ام��ل��ة 
و�شبكة  �حلد�ئق  ،ومنها  للمنطقة 
�لعامة،  و�ملر�فق �خلدمية  �لطرق 
منظومة  �مل��ل��ت��ق��ى  ���ش��ي��ت��ن��اول  ك��م��ا 
�خل�����ط�����ط �مل�������ش���ت���ق���ب���ل���ي���ة و�ل����ت����ي 
�خلدمات  م�شتوى  رف��ع  ت�شتهدف 
�لتطوير  خ����ط����ط  و������ش����ت����ك����م����ال 
�ل�شاملة بال�شكل �لذي يتقاطع مع 
من  �ل�شكان  ومتطلبات  �حتياجات 

�لعي�س �حل�شاري.

و�لتعرف  و���ش��و�ح��ي��ه��ا  �ل��ع��ا���ش��م��ة 
ومقرتحاتهم  �حتياجاتهم  ع��ل��ى 
�لأمثل خلدمتهم  �لأ�شلوب  وبحث 
فر�شة  مت��ث��ل  �مللتقيات  ه���ذه  و�إن 
�ل�شكان  و�إط���الع  �ل�شفاف  للحو�ر 
�لتي  و�مل�������ش���اري���ع  �لأع����م����ال  ع��ل��ى 
تنفذها يف مناطقهم ويف �لعا�شمة 

من  �لر�شيدة  حلكومتنا  �مل�شرتكة 
خالل تعزيز �ل�شر�كة �ملجتمعية يف 
�لكفيلة بتح�شني  �لت�شور�ت  و�شع 
�خل���دم���ات ب��ال�����ش��ك��ل �ل����ذي يحقق 

روؤية �حلكومة �لر�شيدة.
ت�شعى  �أن���ه���ا  �ل��ب��ل��دي��ة  و�أ����ش���اف���ت 
�ل��ت��و����ش��ل م���ع �شكان  مل���د ج�����ش��ور 

باأهميتها  و�ل���ت���ع���ري���ف  ع���م���وم���ا 
ل��ت��ط��وي��ر من��ط وم�����ش��ت��وى �حلياة 
�لج���ت���م���اع���ي���ة و�لق���ت�������ش���ادي���ة يف 
�مل��دي��ن��ة ، وب��ال��وق��ت ذ�ت���ه �لطالع 
ع��ل��ى �ح��ت��ي��اج��ات �ل�����ش��ك��ان و�أه���ايل 
على  و�لعمل  وتطلعاتهم  �ملنطقة 
�ل��و�ق��ع من  �أر����س  على  جت�شيدها 

�لأول  �ل��رب��ع  �ل���ذي حققته خ��الل 
ت�شجيل  ع��ر   ،2017 �ل��ع��ام  م��ن 
 40.9 بقيمة  كلية  �شافية  �أرب���اح 
�لتكافل  م�����ش��رتك��و  دره����م  م��ل��ي��ون 
تخفي�س  ق����ب����ل  و�مل���������ش����اه����م����ون 
و�أرباح  �حل�شن  �لقر�س  خم�ش�س 
درهم  بقيمة34.1 مليون  �كتتاب 
يف �لربع �لثاين من �لعام �جلاري. 
زيادة  �لكلي  �ل��رب��ح  ���ش��ايف  و�شجل 

م�شاهمينا  تطلعات  م�شتوى  �إىل 
و�شركائنا وعمالئنا.

�أبوظبي  �شركة  ب��اأناّ  �لذكر  ويجدر 
تتمتع  �����س.م.ع  للتكافل  �لوطنية 
يف  و�لنجاح  بالتميز  حافل  ب�شجل 
وت�شجيل  ق��وي  تقني  �أد�ء  حتقيق 
�لربحية  م���ن  ع��ال��ي��ة  م�����ش��ت��وي��ات 
�ل�شركة  وح���اف���ظ���ت  �ل�������ش���اف���ي���ة. 
�لقوي  �مل�����ايل  �لأد�ء  زخ����م  ع��ل��ى 

�لن�شف  خ�����الل   35% ق����دره����ا 
�ل��ع��ام �جل���اري، مقارنًة  م��ن  �لأول 
م��ع ���ش��ايف �ل��رب��ح �ل��ب��ال��غ��ة قيمته 
�لن�شف  يف  دره��م  مليون   30.3

�لأول من �لعام �لفائت. 
�لكتتاب  �أرب���اح  �شهدت  وباملقابل، 
من���و�ً مب��ع��دل %50 م��ق��ارن��ًة مع 
�لفرتة  يف  دره���م  م��ل��ي��ون   22.8

ذ�تها من �ل�شنة �لفائتة.

موا�ضالت عجمان ت�ضتقبل العام 
الدرا�ضي بعقود مع املدار�س اخلا�ضة 

•• عجمان : الفجر

عام  م��دي��ر  عمري  ب��ن  �أح��م��د  عمر  �ملهند�س  �شعادة  �ك��د 
�هتماما  تويل  �ملوؤ�ش�شة  �أن  �لعامة  �ملو��شالت  موؤ�ش�شة 
ك��ب��ري� ل��دع��م ق��ط��اع �ل��ن��ق��ل �مل��در���ش��ي ح��ي��ث ت��ه��دف من 
�آمن  تنقل  توفري  �إىل  �لن�شاط  ه��ذ�  يف  �لتو�شع  خ��الل 
�لأع��م��ار، وحتقيق  �لطالب من خمتلف  و�شهل جلميع 
�ملد�ر�س  لنقل طالب  �لريادة يف تقدمي خدمة متميزة 
ب�شكل �آمن. جاء ذلك خالل تعاقد موؤ�ش�شة �ملو��شالت 
�لعامة مع عدد� من �ملد�ر�س �خلا�شة على نقل طالبها 
خ��الل �ل��ع��ام �ل��در����ش��ي 2017 – 2018 مب��ا يو�كب 
خلف  ر���ش��ا  و�أو���ش��ح��ت  �مل��در���ش��ي.  �لنقل  ن�شاط  تو�شعة 
�مل�شاندة  �خلدمات  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  �ل�شام�شي 

وتطوير �مل�شاريع باأن تنوع �حلافالت �جلديدة �لتي مت 
�خلا�شة  �ل�شالمة  لأعلى معايري جودة  وفقا  �ختيارها 
�لر�حة  بتوفري  تهتم  و�ل��ت��ى  �ملدر�شي  �لنقل  بخدمات 
�لأم���ن  ت��وف��ري  �أج����ل  م��ن  للمتابعة  تخ�شع  ل��ل��ط��الب، 
و�ل�شالمة وتتما�شي مع �أف�شل �ملمار�شات يف هذ� �ملجال، 
�ل�شائقني وتدريبهم على  بتاأهيل  �إىل �لهتمام  م�شرية 
�مل�شتمرة  �لتدريبية  �ل��دور�ت  خالل  من  م�شتوى  �أعلى 
و�لتعامل  �ملتميز  �لد�ء  �شاأنها تر�شيخ مفهوم  �لتى من 
مع �لزم��ات و�إد�ر�ت��ه��ا يف حال حدوثها مما يبعث على 
�ملد�ر�س على  و�إد�رة  �لأم��ور  �أولياء  �لطماأنينة من قبل 
�ملدر�شية  �حل��اف��الت  �أن  �إىل  م�����ش��رية  �ل��ط��ل��ب��ة،  �ب��ن��ائ��ن��ا 
باأحدث  �لقادم  �لدر��شي  �لعام  ل�شتقبال  متاما  جاهزة 

حافالت مبا ي�شمن �لد�ء �ملتميز يف تقدمي �خلدمة

زيارة ل�ضرطة عجمان تنهي اأزمة فتاة باك�ضتانية م�ضابة ب� »الهلع من ال�ضرطة«
•• عجمان -وام:

جنحت �شرطة عجمان يف تغيري �ل�شورة �لنمطية �ل�شلبية �لتي 
تركها  يف  ت�شببت  و  �ل�شرطة  عن  باك�شتانية  فتاة  لدى  تكونت 
ملقاعد �لدر��شة �جلامعية يف بلدها ب�شبب هلعها �ل�شديد منذ 
�شغرها و�عتقادها �لد�ئم �نها مطلوبة من رجال �لمن لتعود 
جمدد� �إىل طبيعتها بعد دعوتها لزيارة مركز �شرطة �حلميدية 
و�لتعرف على �ليات �لعمل به و��شتالم هدية من �شباط �ملركز. 
�أن كانت بعمر �لر�بعة من خوف �شديد من  �لفتاة عانت منذ 
�ل�شرطة ت�شبب لها مب�شكالت نف�شية ��شطرت ب�شببها لحقاً 
�إىل دول���ة �لإم�����ار�ت، ليقوم  �ل��در����ش��ة و�ل��ع��ودة  ل��رتك مقاعد 
و�لدها على �إثرها مبنا�شدة �أ�شحاب �لخت�شا�س �إىل �لتدخل 
بعدما �أ�شار عليه طبيب نف�شي باأن عالج �لفتاة يكمن بزيارتها 

ملركز �شرطة و�لتعرف �ليه و�لتقرب من عنا�شر �ل�شرطة لك�شر 
حاجز �خلوف لديها، وتغيري �ل�شورة �ملغلوطة عن �ل�شرطة يف 
نف�شها. و��شتجابة ملنا�شدة �لب �أمر �شعادة �للو�ء �ل�شيخ �شلطان 
بن عبد �هلل �لنعيمي قائد عام �شرطة عجمان مبتابعة ق�شية 
�لفتاة و�مل�شاعدة يف حلها. وقال �ملقدم يحيى خلف �ملطرو�شي 
�لفتاة ك�شف  و�لد  �أن  �ل�شامل،  �شرطة �حلميدية  رئي�س مركز 
يف �ت�شال مع مذيع برنامج �لر�بعة عبد �هلل ر��شد بن خ�شيف 
عن حالة �بنته حيث �مر �شعادة �للو�ء �ل�شيخ �شلطان �لنعيمي 
ذويها  م��ع  �لتو��شل  ليتم  �ل��ف��ور،  على  �لفتاة  ق�شية  مبتابعة 
قام  حيث  �حلميدية،  �شرطة  مركز  لزيارة  ودعوتهم  مبا�شرة 
�أحمد  �لنقيب  برفقته  �ملركز  رئي�س  �ملطرو�شي  يحيى  �ملقدم 
وعدد  �جلنائي  و�لبحث  �حلقيق  فرع  مدير  �ل�شام�شي  حميد 
من �لعن�شر �لن�شائي با�شتقبال �لفتاة وذويها، وقامو� بجولة 

تعريفية لهم مبر�فق �ملركز و�آلية عمله، كما مت �طالعها على 
بياناتها �ل�شخ�شية على �أجهزة �ملركز، حيث كانت تعتقد �لفتاة 
طو�ل حياتها �أنها مطلوبة لل�شرطة مما ت�شبب لها با�شطر�بات 
نف�شية مع مرور �لوقت، لتعود �لفتاة �إىل طبيعتها بعد �نتهاء 
�جلولة وت�شلمها هدية من �شباط �ملركز. و�أعربت �لفتاة عن 
�شعادتها �لبالغة بهذ� �لإجناز، و�شكرها �جلزيل ل�شعادة قائدة 
على  �حلميدية  �شرطة  مركز  وموظفي  عجمان  �شرطة  ع��ام 
خدمة  يف  مهامهم  ب���اأد�ء  �لتوفيق  دو�م  لهم  متمنية  تعاونهم 
�ل��وط��ن و�مل���و�ط���ن.  ودع���ا �مل��ق��دم يحيى �مل��ط��رو���ش��ي �جلمهور 
�لأطفال  لبع�س  �ملغلوطة  �ل�شورة  تغيري  �إىل  �لأه��ايل  وعموم 
ح���ول �خل����وف م���ن �ل�����ش��رط��ة، وت��رب��ي��ت��ه��م ع��ل��ى ح���ب عنا�شر 
�ل�شرطة و�لتاآلف معهم، حيث وجدو� خلدمة �ملو�طن وتاأمينه 

على مد�ر �ل�شاعة وبال حو�جز.

مكافحة املخدرات براأ�س اخليمة ت�ضبط 
�ضبكة لرتويج الكري�ضتال املخدرة

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

�ل��ك��ب��رية �لتي  �إط�����ار �جل���ه���ود  يف 
ل�شرطة  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة  تبذلها 
و  تتبع مروجي  ر�أ���س �خليمة يف 
جت��ار �مل��خ��در�ت و�لإط���اح���ة بهم، 
ويف ظل �لهتمام و�لدعم �لكبري 
�ل����ذي ي��ب��دي��ه ���ش��ع��ادة ق��ائ��د عام 
بن  عبد�هلل  علي  �للو�ء  �ل�شرطة 
مكافحة  لإد�رة  �لنعيمي  ع��ل��و�ن 
�لالزم  �لدعم  توفري  و  �ملخدر�ت 
مكافحة  �إد�رة  ����ش��ت��ط��اع��ت  ل��ه��ا، 
م�شادرها  خالل  ومن  �ملخدر�ت، 
و �ملعلومات �لتي ترد �إليها ب�شكل 
بعدد  �لإطاحة  ��شتطاعت  دوري، 
�جلن�شية  م���ن  �أ����ش���خ���ا����س   )5(
�لآ�شيوية بتهمة ترويج �لعقاقري 
�ملخدرة و تعاطيها، وذلك بح�شب 
�لعقيد  �����ش����ع����ادة  ب����ه  �����ش����رح  م����ا 
�إد�رة  مدير  �لزعابي  علي  عدنان 
ر�أ�س  ب�شرطة  �ملخدر�ت  مكافحة 
�خليمة حيث �أو�شح باأن �لق�شية 
�شابقة  �إىل فرتة  تفا�شيلها  تعود 
موؤكدة  معلومات  و�شلت  عندما 
�لأ�شخا�س  �أح�����د  ب��ق��ي��ام  ت��ف��ي��د 

برتويج  �لآ�شيوية  �جلن�شية  من 
مادة  وخا�شة  �مل��خ��درة  �لعقاقري 
جميع  و�أن  �مل��خ��درة،  �لكري�شتال 
وعليه  جن�شه،  �أب��ن��اء  م��ن  زب��ائ��ن��ه 
وحتري  ب��ح��ث  ف��ري��ق  ت�شكيل  مت 
وج��م��ع ����ش��ت��دللت، وب��ع��د �تخاذ 
ك��اف��ة �لإج�����ر�ء�ت �ل��ق��ان��ون��ي��ة، مت 
و�شبطه  حم���ك���م  ك���م���ني  �إع��������د�د 
�لعقاقري  ب����ت����ج����ارة  م���ت���ل���ب�������ش���اً 
�ملبدئي  �لتحقيق  وبعد  �مل��خ��درة، 
ع��ن قيام  �أدىل مب��ع��ل��وم��ات  م��ع��ه، 
نف�س  من  �آخرين  �أ�شخا�س   )4(

نف�س  برتويج  يقومون  جن�شيته 
�شبطهم  مت  وعليه  �مل��خ��در،  ن��وع 
وب��ح��وزت��ه��م �مل����و�د �مل���خ���درة، ومت 
�ملخت�شة  �جل��ه��ات  �إىل  �إح��ال��ت��ه��م 
ل����ش���ت���ك���م���ال ب���اق���ي �لإج����������ر�ء�ت 
لينالو�  ب���ح���ق���ه���م  �ل���ق���ان���ون���ي���ة 

جز�ءهم �لعادل .
مكافحة  �إد�رة  م��دي��ر  �أ���ش��ار  ك��م��ا 
�ملخدر�ت باأن �شرطة ر�أ�س �خليمة 
ت���وؤك���د ع��ل��ى �أن���ه���ا ���ش��ت��ظ��ل �ل����درع 
�لو�قي لكافة �أفر�د �ملجتمع، من 
و�شتكون  �خل���ط���رية  �لآف�����ة  ه���ذه 
لتقدمي  د�ئ����م����اً  مم������دودة  ي���ده���ا 
�مل�شاعدة و �لعالج لكل من يحتاج 
لها من متعاطي �ملخدر�ت، لنقف 
و مروجي  معاً يف مو�جهة جت��ار 
بال�شكر  ت��ق��دم  ك��م��ا   ، �مل����خ����در�ت 
�ل�شف  و �شباط  �ل�شباط  لكافة 
و�لأفر�د باإد�رة مكافحة �ملخدر�ت 
�شبيل  �ملخل�شة يف  على جهودهم 
�ملحافظة على �أمن وطنهم، وعلى 
�لك�شف  �لعايل يف  �لأمني  ح�شهم 
عن جتار �ملخدر�ت، و ت�شحيتهم 
ب��اأرو�ح��ه��م م��ن �أج���ل خ��دم��ة هذ� 

�لوطن. 
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ق�ضاء اأبوظبي تفوز بجائزة التميز لالإجنازات احلكومية العربية
•• القاهرة-وام: 

لالإجناز�ت  �ل��ت��م��ي��ز  ج��ائ��زة  ع��ل��ى  �أب��وظ��ب��ي  يف  �ل��ق�����ش��اء  د�ئ����رة  ح�شلت 
�حلكومية �لعربية فئة �أف�شل خدمة حكومية مبتكرة وذلك عن تطبيق 
�لزو�ج  �إج��ر�ء�ت  يتمم  �لذي  �لذكية  �لأجهزة  على  �ملاأذونني �خلارجيني 

�ملدين با�شتخد�م �حلا�شب �للوحي �لآيباد .
ومت ��شتالم �جلائزة خالل �حلفل �لذي نظمته �أكادميية جو�ئز �لتميز 
يف �ملنطقة �لعربية يف �لعا�شمة �مل�شرية �لقاهرة بح�شور عدد كبري من 

�مل�شوؤولني.
�خلدمات  تقدمي  يف  نوعية  نقلة  �لتطبيق  ه��ذ�  �جلائزة  �إد�رة  و�عترت 
�لذكية للجمهور يف �أماكن تو�جدهم حيث يتما�شى مع توجهات �حلكومة 
��شتخد�م �لأجهزة �لذكية يف تقدمي �خلدمات �حلكومية  �لذكية ويعزز 

مبا يوفر �لوقت و�جلهد على �ملتعاملني.
يف  �لق�شاء  د�ئ���رة  وك��ي��ل  �ل��ع��ري  �شعيد  يو�شف  �مل�شت�شار  ���ش��ع��ادة  وق���دم 
�أبوظبي �لتهنئة �إىل �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
�أبوظبي  �لق�شاء يف  د�ئ��رة  رئي�س  �لرئا�شة  �شوؤون  وزي��ر  �ل��وزر�ء  جمل�س 
بالتميز  �لد�ئرة �حلافل  �إىل �شجل  �ل��ذي ي�شاف  �لإجن��از  مبنا�شبة هذ� 
.. م�شري� �إىل توجيهات �شمو �لد�ئرة وحر�شه �ملتو��شل على �ل�شتخد�م 
�لأمثل لكل مو�رد �لد�ئرة �لب�شرية و�لتقنية نحو تقدمي �أف�شل �خلدمات 

�لق�شائية و�لعدلية وفق �أرقى �ملعايري �لعاملية.
و�أو�شح �أن تطبيق �ملاأذون �ل�شرعي - �لذي ح�شل عام 2015 على جائزة 
يف  نوعية  نقلة  يعتر   - مبتكرة  حكومية  خدمة  لأف�شل   Gov جملة 
طريقة تقدمي �خلدمة للجمهور من حيث �ل�شرعة و�جلودة و��شتغالل 
�إىل ممار�شات �حلكومة  �لتحول  �لتقنية �حلديثة نحو  �لو�شائل  �أح��دث 

�لذكية.
و�أكد �لعري �أن جهود �ل�شتثمار يف �حللول �لتقنية �ملتطورة ل تقت�شر 
على تطويرها وتطبيقها بل ت�شمل تطويع هذه �لتقنيات ب�شورة مبتكرة 
لتتنا�شب مع �حتياجات �لق�شاء و�لعد�لة يف �لإمارة �شمن �شبكات وبنية 
على  �ل�شرت�تيجية  �لق�شاء  د�ئ��رة  لأه��د�ف  ت�شتجيب  متقدمة  �أ�شا�شية 
مع  و�لتو��شل  �لتكامل  على  �لقدرة  مع  و�لإد�ري  �لق�شائي  �مل�شتويني 

�ملوؤ�ش�شات �حلكومية �لأخرى يف �لإمارة.
من جهته �أو�شح يو�شف �حلو�شني مدير قطاع م�شاندة �ملحاكم و�ملتعاملني 
لتتالءم مع  �لإلكرتونية  �أنظمتها  �لق�شاء متكنت من تطوير  د�ئرة  �أن 
�لأجهزة �لذكية �ملحمولة و�أحدث �أنظمة قر�ءة �لبطاقات �لذكية �إ�شافة 
لأنظمة وتقنيات �لربط �ملتطورة مبا يحقق �شهولة و�شرعة �لو�شول �إىل 

�خلدمات �لعدلية.

�لأ�شخا�س  بيانات  على  �حل�شول  يت�شمن  �لفائز  �لتطبيق  �أن  و�أ�شاف 
قارىء  ج��ه��از  ب��ا���ش��ت��خ��د�م  وف��ع��ال��ة  �شريعة  بطريقة  �ل��ع��ق��د  يف  �ملعنيني 
ب�شكل  و�إ�شد�ر وثيقته  �لزو�ج  ت�شجيل وتوثيق  �لإلكرتوين ثم  �لبطاقة 
فوري من خالل جهاز �آيباد مرتبط بالنظام �لإلكرتوين لد�ئرة �لق�شاء 
يحمله �ملاأذون �إىل مكان �إمتام �لعقد ما �أ�شهم يف توفري �لوقت و�جلهد 

على موظفي �لد�ئرة ومتعامليها.
نوعي  تطبيق  �أول  يعتر  �خل��ارج��ي  �مل���اأذون  تطبيق  �أن  �حلو�شني  و�أك���د 
على �لأجهزة �لذكية يقوم بقر�ءة بيانات �أطر�ف عقد �لزو�ج من بطاقة 
�خت�شر  �ل��ذي  �لأم��ر  بعد  عن  �آليا  كامل  ب�شكل  �لتعاقد  و�إمت���ام  �لهوية 
عملية ت�شجيل �لعقد ب�شكل كبري و�شاهم يف حتقيق دقة عالية للبيانات.. 
م�شري� �إىل �أن �لد�ئرة تقدم عر موقعها �للكرتوين خدمة حجز موعد 

مع �ملاأذون لعقد �لزو�ج �خلارجي ودفع �لر�شوم �إلكرتونيا.

حاكم عجمان يزور املعر�س الدويل لل�ضيد والفرو�ضية ويتفقد عددًا من الأجنحة
•• اأبوظبي -وام:

�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  �����ش����اح����ب  ز�ر 
ع�شو  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  حميد 
�لأع���ل���ى ح��اك��م عجمان  �مل��ج��ل�����س 
لل�شيد  �ل�����دويل  �مل��ع��ر���س  �م�����س 
مركز  يف  �مل�����ق�����ام  و�ل����ف����رو�����ش����ي����ة 
حتت  للمعار�س  �لوطني  �أبوظبي 
رع��اي��ة ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��د�ن بن 
�حلاكم  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د 
نادي  رئ��ي�����س  �ل��ظ��ف��رة  منطقة  يف 

�شقاري �لإمار�ت.
ر�فق �شموه يف �لزيارة �شمو �ل�شيخ 
�شرور بن حممد �آل نهيان و�ل�شيخ 
ممثل  �لنعيمي  حميد  ب��ن  �أح��م��د 
ح���اك���م عجمان  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
و�ل�شيخ  و�ملالية  �لإد�ري��ة  لل�شوؤون 
�لنعيمي  حميد  ب��ن  �ل��ع��زي��ز  عبد 
رئي�س د�ئرة �لتنمية �ل�شياحية يف 
حميد  بن  ر��شد  و�ل�شيخ  عجمان 
�لبلدية  د�ئ�����رة  رئ��ي�����س  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
ومعايل  ع��ج��م��ان  يف  و�لتخطيط 
رئي�س  �مل���ن�������ش���وري  ع���ل���ي  م���اج���د 
للمعر�س  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة 

�لرت�ثي  ه��ذ� �حل��دث  �مل�شاركة يف 
مفاهيم  ي����ع����زز  �ل�������ذي  �ل��������دويل 
وينقله  �ل������رت�ث  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ 
ربطهم  �أج����ل  م���ن  �ل��ن��ا���ش��ئ��ة  �إىل 

مبوروثهم وتقاليدهم �لعريقة.
حاكم  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ز�ر  ك��م��ا 
ع���ج���م���ان ع�������دد� م�����ن �لأج���ن���ح���ة 
منها  باملعر�س  �مل�شاركة  �لوطنية 
ج��ن��اح م��رك��ز ح��م��د�ن ب��ن حممد 
�ل��رت�ث وك��ان يف ��شتقبال  لإحياء 
�شموه �شعادة عبد �هلل حمد�ن بن 
للمركز  �لتنفيذي  �لرئي�س  دملوك 
ح��ي��ث رح����ب ب�����ش��م��وه ور�ف����ق����ه يف 
�أن�شطة  �أب��رز  على  للتعرف  جولة 

ومبادر�ت وبطولت �ملركز.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  و�أ�����ش����اد 
بجهود  �لنعيمي  ر��شد  بن  حميد 
�مل��رك��ز وم���ا ي��ق��دم��ه م��ن خدمات 
�لوطنية  �لهوية  تعزيز  �شبيل  يف 
وح���ف���ظ و����ش���ون وت���وث���ي���ق ت���ر�ث 
و�ل��ذي جاء بدعم مبا�شر  �لدولة 
م����ن ���ش��م��و �ل�������ش���ي���خ ح����م����د�ن بن 
ويل  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 

عهد دبي.

�شقاري  ل��ن��ادي  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
�لإمار�ت وعدد من �ل�شيوخ وكبار 

�مل�شوؤولني.
�ل�����ش��م��و حاكم  وجت�����ول ���ش��اح��ب 
�لذي  �ملعر�س  �أرج���اء  يف  عجمان 
 650 على  يزيد  م��ا  فيه  ت�شارك 
وم�شاركة  دول����ة   40 م��ن  ���ش��رك��ة 
�إ�شافة  �إم���ار�ت���ي���ة  ���ش��رك��ة   163

�لذي  �لكبري  بالهتمام  عجمان 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ي��ول��ي��ه 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة 
للرت�ث   « �هلل  »ح��ف��ظ��ه  �ل����دول����ة 
وبالدعم  �ل��رت�ث��ي��ة  و�ل��ري��ا���ش��ات 
ي��ق��دم��ه �شاحب  �ل����ذي  �مل�����ش��ت��م��ر 
�آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 
�أب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 

و�لعاملية  �مل��ح��ل��ي��ة  �لأج��ن��ح��ة  م��ن 
�مل�������ش���ارك���ة �ل���ت���ي ت��ع��ر���س �أح����دث 
�أ����ش���ل���ح���ة �ل�����ش��ي��د و�����ش���ت���م���ع �إىل 
�لعار�شني  م���ن  ع����دد  م���ن  ����ش���رح 
وتعرف  �مل��ع��ر���س.  منتجات  ح��ول 
�لب��ت��ك��ار�ت يف  �أح���دث  �إىل  �شموه 
جمال �ل�شيد و�لفرو�شية م�شيد�ً 
مب�شتوى تنظيم �ملعر�س وبحجم 

هذ�  ج��دي��د�  عار�شا   68 مل�شاركة 
�لعامل  �أن��ح��اء  �ل��ع��ام م��ن خمتلف 
43 �ألف مرت مربع  على م�شاحة 
و�أق�شام  �أجنحة  �شموه  وتفقد   ..
�ملعر�س �لتي تقدم �آخر �مل�شتجد�ت 
و�لتقنيات �حلديثة �مل�شتخدمة يف 

�ل�شيد و�لفرو�شية.
�ل�����ش��م��و حاكم  ����ش���اح���ب  و�أ������ش�����اد 

�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د 
نحو  �ل��د�ئ��م��ة  �شموه  وت��وج��ي��ه��ات 
و�حلفاظ  �ل�����رت�ث  رك���ائ���ز  ���ش��ون 

على �لهوية �لوطنية.
ك��م��ا �أب����دى ���ش��م��وه خ���الل جولته 
�إع���ج���اب���ه  �مل����ع����ر�����س  �أج����ن����ح����ة  يف 
�ل�����ذي و�شل  �مل��ت��ق��دم  ب��امل�����ش��ت��وى 
�إل��ي��ه �مل��ع��ر���س.. و�ط��ل��ع على عدد 

�ملعرو�شات  وب��ن��وع��ي��ة  �مل�����ش��ارك��ات 
للتقاء  فر�شة  �ملعر�س  ميثل  �إذ 
بريا�شتي  و�مل��ع��ن��ي��ني  �مل��ه��ت��م��ني 
�ل�����ش��ي��د و�ل���ف���رو����ش���ي���ة. و�أب������دى 
ح���اك���م عجمان  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�إعجابه مبحتويات �لأجنحة �لتي 
�لرت�ث  مفرد�ت  خمتلف  تعر�س 
�أهمية  �شموه  م��وؤك��د�ً  ح��ي  ب�شكل 

�ضرطة اأبوظبي ت�ضارك بطواقم طبية يف معر�س ال�ضيد والفرو�ضية
بطو�قم  �بوظبي،  ب�شرطة  �لعامة  و�ل�شالمة  �ل��ط��و�رئ  مديرية  �شاركت 
طبية ومركبات �إ�شعاف جمهزة باأحدث �ملعد�ت �لطبية، يف �ملعر�س �لدويل 
لل�شيد و�لفرو�شية �أبوظبي 2017 �لذي تقام فعالياته يف مركز �أبوظبي  

�لوطني  للمعار�س .
�ملهام  ق�شم  يف  �ملهام  ف��رع  مدير  �لزحمي،  ر��شد  عبد�هلل  �لنقيب  و�أو���ش��ح  
�شرطة  و�أه���د�ف  �أول��وي��ة  �شمن  ت��اأت��ي  �مل�شاركة   �أن   ، و�لفعاليات  �خلا�شة 

�أبوظبي لتوفري خدمات �شرطية عالية �جلودة.
و�أك����د �حل��ر���س ع��ل��ى  ت��وف��ري �ل��رع��اي��ة �ل�����ش��ح��ي��ة  ل��ل��ح��الت �ل��ت��ي حتتاج 
�ل�شتجابة  �شرعة  ب�شاأن  �أبوظبي،  �شرطة  لأه��د�ف  جت�شيد�ً   ، لالإ�شعافات 
وتقدمي �أرقى �خلدمات  �شمن �ملعايري �لعاملية، وبا�شتخد�م �أف�شل �ملعد�ت 
�إىل توفري مركز �شحي  د�خل �ملعر�س لتقدمي   و�لأجهزة �لطبية، لفتاً  

�أرقى  �خلدمات  �لطبية و�ل�شعافات.

والفرو�ضية ال�ضيد  حمرتيف  تطلعات  تلبي  منتجات  تعر�س  اإماراتية  �ضركة    163
•• اأبوظبي-وام: 

ت�شارك 163 �شركة �إمار�تية يف �ملعر�س �لدويل لل�شيد و�لفرو�شية �أبوظبي 
جديدة  �شركة   37 بزيادة  �ملا�شية  �ل��دورة  يف  �شركة   126 مقابل   2017
تعمل يف قطاع �لريا�شات �خلارجية و�لرحالت و�ل�شقارة و�لقطاع �لبحري 
�لبيئة  حماية  وموؤ�ش�شات  �لتقليدية،  و�ل�شناعات  �ل�شيد  �أ�شلحة  و�شناعة 

و�شون �لرت�ث.
ع��ام يف  ك��ل  ت��ك��ون م�شاركاتهم  �أن  �لإم��ار�ت��ي��ون على  �ل��ع��ار���ش��ون  و يحر�س 
�ل�شركات  تكتفي  ول   ، مميزة  و�لفرو�شية  لل�شيد  �ل��دويل  �أبوظبي  معر�س 
�لإمار�تية بعر�س منتجات عادية تتعلق مبجال �ل�شيد و�لفرو�شية، بل تعمل 
تلبي تطلعات حمرتيف  �لتعديالت عليها كي  و�إدخ��ال بع�س  على تطويرها 

�ل�شيد و�لفرو�شية.
�لدويل  �ملعر�س  ه��ذ�  مثل  بتنظيم  �لإم��ار�ت��ي��ون فخرهم  �مل�شاركون  و�أب��دى 
على �أر�س �لإمار�ت، حيث يحر�س على �مل�شاركة فيه وزيارته �أكر �ل�شركات 
�خلليجية و�لعاملية �لتي تنتهز فر�شة �إقامة �ملعر�س للتعرف على ما يعر�شه 

�مل�شارك �لإمار�تي.
و�أك��دو� �أن توقيت �إقامة �ل��دورة �حلالية من �ملعر�س جاء منا�شباً بدًل من 
بالز�ئر  �لإمار�تي  �لعار�س  �أن عالقات  �إىل  �أكتوبر، لفتني  �شهر  �إقامته يف 
على  حلر�شهم  �لعام  م��د�ر  على  متتد  بل  �ملعر�س،  ف��رتة  بانتهاء  تنتهي  ل 

��شتقطابهم �إىل حمالهم يف كافة �لإمار�ت و�ملدن �لإمار�تية.
�لأك���ر و�لأك����ر مت��ي��ز� يف  �ل��ت��ي تعد  �ل����دورة �حل��ال��ي��ة للمعر�س  و�نطلقت 
650 �شركة  �ألف مرت مربع وم�شاركة ما يزيد على   43 تاريخه مب�شاحة 
من 40 دولة، %23 من �لعار�شني �جلدد و�شط توقعات با�شتقطاب �أكر 

من 100 �ألف ز�ئر على مدى خم�شة �أيام .
وتعر�س �شركة �شنجار لتجارة �ل�شقور و�أدو�ت �ل�شيد و�لرحالت، ومقرها 
ل��زو�ر لدورة  �لتو�يل، جديدها  �لثاين ع�شر على  للعام  ت�شارك  و�لتي  دب��ي، 

ي�شدر  جهاز  عن  عبارة  وهي  �مل�شفرة،  �ل�شو�ية  �ملعر�س  من  �جل��اري  �لعام 
�أ���ش��و�ت��اً وذب���ذب���ات جت���ذب �ل��ط��ي��ور عملت �ل�����ش��رك��ة ع��ل��ى و���ش��ع رق���م �شري 
�لأمر  �شاحبه،  �شوى  منه  �ل�شتفادة  من  �أح��د  يتمكن  ل  بحيث  ل�شتعماله 

�لذي يحافظ على �جلهاز من ��شتغالل غري �أ�شحابه.
وحتر�س �ل�شركة على عر�س �بتكار�تها �لتي متيزها عن �لكثري من �ل�شركات 
�لعاملة يف نف�س �ملجال، كما تعمل على تطوير �لكثري من �ملنتجات �ملتعلقة 
بالطري و�لقن�س، حيث تعر�س �لوكر �لهز�ز �لذي يعمل على تاأديب �لطري 
�خلفاق وتربيب �لطري �لوح�س، و�لذي يعمل مب�شغل �أ�شو�ت مدمج وبثمان 

�شرعات وموؤقت ت�شغيل و�إيقاف وجهاز حتكم عن بعد.
�لطبيعي  �جل��ل��د  م��ن  م�شنوع  م��رق��م  �شنجاري  ج�س  �ل�شركة  تعر�س  كما 
يفيد يف �حلفاظ على �ل�شقر من �لأمر��س �ملعدية وي�شهل يف �لتعرف على 
على عامل  لل�شكني يعد جديد�ً  �حتو�ئه على جورب  �إىل  بالإ�شافة  �ل�شقر، 

�ل�شقارة يحل م�شكلة ن�شيان �ل�شقار لل�شكني.
ل  �لتي  �لتنظيف  �شهلة  �ل�شنجار  فر�شة  باجلناح  �ملميزة  �ملعرو�شات  وم��ن 
وكر  تعر�س  كذلك  كريهة،  رو�ئ��ح  ت�شدر  ول  م�شام  على  قاعدتها  حتتوي 
�ملكنا�س �لذي ميتاز بخفة �لوزن و�شغر �حلجم وي�شاعد يف �ل�شيح و�لرمل 

ويحتوي على دو�ر مينع �لتفال �ملر�شل.
�ل�شركة  �أن  باملعر�س  �شنجار  �شركة  جناح  م�شرف  �شروح  بن  خمل�س  وق��ال 
تعمل على م�شاعدة من يفقد طريه يف �حل�شول عليه ب�شهولة عر �شجل 

يعني يف �لتعرف على �لطري و�شاحبه.
وجهة  �أ���ش��ح��ى  و�لفرو�شية  لل�شيد  �ل���دويل  �أب��وظ��ب��ي  معر�س  �أن  و�أ���ش��اف 
ومن�شة عر�س مهمة لكافة �لعاملني يف جمال �ل�شيد و�ل�شقور و�لفرو�شية 
و�لرتويج  زبائن جدد  ك�شب  فر�شة  �لعار�شني  �إذ مينح  ولو�زمها،  و�أدو�تها 
�لبيع  ون�شب  �مل���ادي  �ملك�شب  �إىل  بالإ�شافة  وي�شر،  �شهولة  بكل  ملنتجاتهم 
من  �مل�شاركني  �لآخرين  �لعار�شني  جت��ارب  من  �ل�شتفادة  وكذلك  �لعالية، 

د�خل �لدولة وخارجها.

�ملعر�س  يف  للم�شاركة  ج��ي��د�ً  �لتح�شري  على  تعمل  �ل�شركة  �ن  �ىل  ون���وه 
�ل�شركة على تطويرها، كما  �أخ��رى تعمل  �أو  مبنتجات ومعرو�شات جديدة 
ليكون  �ملعرو�شات  كافة  �أ�شعار  على  ح�شومات  تقدمي  على  �ل�شركة  تعمل 
ن�شية  ر�شائل  �إر���ش��ال  على  تعمل  كما  ل��ل��زو�ر،  مهمة  ج��ذب  نقطة  جناحها 
ق�شرية لزبائها لإخبارهم بعرو�س �لأ�شعار �خلا�شة بزو�ر �ملعر�س كي ياأتو� 

للمعر�س وي�شتفيدو� من ح�شوماتهم.
كما ت�شارك �شركة فار�س �ل�شحر�ء للو�زم رحالت �لر و�خليم �لتي مقرها 
مدينة �لعني للعام �لثالث يف �ملعر�س، وتقدم للزو�ر طيفاً كبري�ً من لو�زم 

�لرحالت و�لتخييم، �إذ تعد �لوكيل �حل�شري خليام �ل�شباح �لكويتية.
و تعر�س �ل�شركة بيوت �ل�شعر بكافة �أحجامها و�خليام �لأملانية �لتي يعر�شها 
�إىل حقائب متنوعة ودلل  بالإ�شافة  �ل��زو�ر،  بناًء على رغبة  للمرة �لوىل 
�لقهوة و�لفناجني و�ملهبا�س و�ملحما�س و�ملتكاي، حيث حتر�س �ل�شركة على 
عر�س كل جديد لزو�ر �ملعر�س باأ�شعار خا�شة وبح�شومات كبرية. و�أبدى عبد 
�لر و�خليم  للو�زم رحالت  �ل�شحر�ء  فار�س  �حلكم حممد، م�شوؤول جناح 
باملعر�س، �إعجابه بالتنظيم �لر�ئع و�جلهد �ملبذول من قبل �لقائمني على 
�ملعر�س، حيث �لتوزيع �جليد للعار�شني وفق �أنو�ع معرو�شاتهم مينح �لز�ئر 
�ملعرو�شات وزي��ارة عدد كبري من  �أكر قدر من  �أكر لالطالع على  فر�شاً 
عر�س  على  �مل�شاركني  �شاعدت  كبرية  م�شاحات  على  �أقيمت  �لتي  �لأجنحة 
وبالتايل  ب�شهولة،  بينها  و�لبحث  تفقدها  للز�ئر  يتيح  ب�شكل  منتجاتهم 
�شعادته  ع��ن  م��ع��ر�ً  ع��ن��اء،  باأريحية دون  �مل��ع��ر���س  زي���ارة  م��ن  ه��دف��ه  يحقق 

بالإقبال �لالفت و�لكبري من قبل �لزو�ر على �ملعر�س يف منذ �فتتاحه.
�أن يكون هناك تو�جد  �أن �لفائدة �لكرى من �مل�شاركة يف �ملعر�س  و�أ�شاف 
�لإمار�تي،  �إب��ر�ز �لرت�ث  �لإمار�تيني بني حر�شهم على  للعار�شني  م�شرف 
مهما  عن�شر�ً  تعد  �لتي  و�لفرو�شية  �ل�شيد  بريا�شات  يتعلق  ما  خ�شو�شاً 

موؤثر�ً يف حياة كل �إمار�تي.
و�أ�شار حممد �إىل �أن �ملعر�س ي�شاهم كثري�ً يف �لتعريف بال�شركة وما تقدمه 

من منتجات للزو�ر �لذين يبقون على تو��شل معهم طو�ل �لعام ويحر�شون 
على زيار�تهم يف حمالتهم يف مدينة �لعني ل�شر�ء كافة �حتياجاتهم.

و�ل�شيد  �لع�شكرية  �ملعد�ت  لتجارة  �لوطنية  بينونة  �شركة  �أي�شا  وت�شارك 
و�لفرو�شية  ل��ل�����ش��ي��د  �ل�����دويل  �مل��ع��ر���س  م���ن   15 �ل����  �ل������دورة  ف��ع��ال��ي��ات  يف 
�أبوظبي،2017، وي�شم جناح �ل�شركة �لذي ميتد على م�شاحة 300 مرت 
مربع بنادق و�أ�شلحة وم�شد�شات �شيد متنوعة بالتعاون �شركات عاملية �أهمها 

�شركة �شورف�شكي وكهل�س ونوري ومريكل.
وقال �شعيد �لغفلي، �ملدير �لتنفيذي ل�شركة بينونة لتجارة �ملعد�ت �لع�شكرية 
وهي  و�لفرو�شية  �ل�شيد  معر�س  يف  �شنوياً  ت�شارك  �ل�شركة  �إن  و�ل�شيد، 
�شركة �إمار�تية متخ�ش�شة يف بيع �لأ�شلحة و�ملناظري ومعد�ت �ل�شيد �لري 

وعر�س �أحدث �لبنادق و�لأ�شلحة �خلفيفة مبختلف �أنو�عها.
لتعر�س  �خلام�س  للعام  �ملعر�س  يف  لل�شقور  فالكونز  زعل  �شركة  وت�شارك 
للزو�ر عدد�ً كبري�ً من �ل�شقور من جري �حلر وجري �ل�شاهني و�لبيور �لتي 
يف  60 �شقر�ً  �إىل   40 تنتج من  �لت�شيك  م��ز�رع خا�شة يف  ت�شتقطبها من 
�إنتاجها  �لعام من �لذكور و�لإن��اث لكافة �لأن��و�ع، وت�شهد تطور�ً كل عام يف 

ومبيعاتها.
�إن  �ملعر�س  يف  لل�شقور  فالكونز  زع��ل  جناح  م�شرف  �لهاملي  �شيف  وق��ال 
�ل��زو�ر على  �لتي يحر�س  �لأجنحة  �أه��م  تعتر من  �ل�شقور �حلية  �أجنحة 
زيارتها، خ�شو�شاً من �ملحرتفني �لذين ي�شاركون يف �مل�شابقات �لر�شمية مثل 
جائزة �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة وجائزة فز�ع وغريها من �مل�شابقات �لتي 
تقام على �أر�س �لدولة �لتي يحتاج �مل�شاركون فيها نوعية معينة من �ل�شقور 

ومعايري حمددة من جهة �لوزن و�لقيا�س.
مل��ا لديهم م��ن �شقور  �ل��رتوي��ج  �ملعر�س ه��ي  �لفو�ئد م��ن  �أك��ر  �أن  و�أ���ش��اف 
�شركات  على  و�لتعرف  وحم��رتف��ني،  ه��و�ة  من  ل��ل��زو�ر  باأنف�شهم  و�لتعريف 
�أمريكا �لذي  مماثلة من دول �خلليج و�لدول �لأوروبية و�لإفريقية وحتى 

يحر�شون على معرفة ماذ� يعر�س �مل�شارك �لإمار�تي يف �ملعر�س.
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اأخبـار الإمـارات

�صمن جناح يف املعر�ش الدويل لل�صيد والفرو�صية اأبوظبي 2017

نادي �ضقاري الإماراتي ينب�س بالرتاث وعبق املا�ضي وينقل الزوار يف رحلة تراثية باهرة 

ال�ضيد والفرو�ضية يحول اأبوظبي اإىل ملتقى ل�ضقاري العامل

وكيل وزارة الرتبية وقائد عام �ضرطة راأ�س اخليمة ي�ضهدان احتفالية مدر�ضة اخلران
•• راأ�ص اخليمة – الفجر

وز�رة  وكيل  �ل�شو�لح  م��رو�ن  �لتقى 
�ل���ل���و�ء علي  �ل��رتب��ي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م و 
�لعام  �ل��ق��ائ��د   ، �لنعيمي  ع��ل��و�ن  ب��ن 
باأطفال   ، �خل��ي��م��ة  ر�أ������س  ل�����ش��رط��ة 
�لأ�شا�شي  للتعليم  �خل���ر�ن  مدر�شة 
�ل�شباحي  �ل����ط����اب����ور  خ������الل  ح1 
م����ب����ادرة مرحبا  ���ش��م��ن  ل��ل��م��در���ش��ة 
و�لتعليم  �لرتبية  ل���وز�رة  مدر�شتي 
�أمانة  �ل���ط���الب  ���ش��الم��ة  وم����ب����ادرة 
�لتهنئة  ل��ت��ق��دمي  �ل��د�خ��ل��ي��ة  ل����وز�رة 
للطلبة مبنا�شبة �لعودة �إىل �ملد�ر�س 
حممد  �ل��دك��ت��ور  �لعميد  بح�شور   ،
�شعيد �حلميدي مدير عام �لعمليات 
�ل�شم  �أح���م���د  و�ل��ع��ق��ي��د   ، �مل��رك��زي��ة 
�مل����رور  �إد�رة  م���دي���ر  ن���ائ���ب  �ل��ن��ق��ب��ي 

و�لدوريات وعدد من �ل�شباط ، .
م مرو�ن �ل�شو�لح خالل كلمته   وقداّ
�ل�شباحي  �لطابور  يف  �ألقاها  �لتي 
و�لطالبات  �ل��ط��الب  �إىل  �لتهاين   ،
�لتدري�شية  �ل���ه���ي���ئ���ات  و�أع���������ش����اء 
و�لإد�ري����ة و�أول��ي��اء �لأم���ور مبنا�شبة 
بدء �لعام �لدر��شي �جلديد ، ومتنى 
تتفق  ومم��ي��زة  قوية  ب��د�ي��ة  للجميع 
�لر�شيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  ط���م���وح���ات  م���ع 
و�عد  ج��ي��ل  ب��ن��اء  �إىل  ت�����ش��ع��ى  �ل��ت��ي 

دينه  ب���ت���ع���ال���ي���م  ي��ت��ح�����ش��ن  وق�������وي 
�لإ�شالمي متم�شكاً بهويته �لوطنية 
�مل�شوؤولية  حجم  ق��در  على  ليكونو� 
جميعاً  �شرفها  نحمل  �لتي  �لكبرية 
م���ن �أج�����ل �ل�����زود ع���ن ه����ذ� �لوطن 
مكت�شباته  و�شون  وحمايته  �لغايل 
و�لعمل  �جن���از�ت���ه  ع��ل��ى  و�حل���ف���اظ 
كافة  يف  وت����ق����دم����ه  ت����ط����وره  ع���ل���ى 
تخ�ش�شه يف  ح�����ش��ب  ك���اًل  �مل���ج���الت 
جهود  ���ش��ع��ادت��ه  م��ث��م��ن��اً   ، �مل�شتقبل 
�ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة �مل��خ��ل�����ش��ة يف 
�لتعليمي  بامل�شتوى  �لرتقاء  �شبيل 
و�مل���ع���ريف ل��ل��ط��ل��ب��ة و�ل���و����ش���ول بهم 
نحو �آفاق عاملية مبا يلبي �حتياجات 

تعليمية  خم���رج���ات  م���ن  �مل��ج��ت��م��ع 
�لتي  �لكفاءة  على درج��ة كبرية من 
تو�كب حركة �لتقدم و�لزدهار �لتي 
باإخال�س  و�لعمل  �لدولة  ت�شهدها 
�لقادر  �مل�شتقبل  بناء جيل  �أجل  من 
ع��ل��ى �ل��ت��ف��ك��ري و�لب���ت���ك���ار و�لب�����د�ع 
ومو��شلة �مل�شرية و�لو�شول بها �إىل 

�أعلى معايري �لتناف�شية �لعاملية .
 م��ن ج��ان��ب��ه �أك����د ���ش��ع��ادة ق��ائ��د عام 
�ل�شرطة  ب��اأن  �خليمة  ر�أ����س  �شرطة 
ياأتي  �لذي  �لحتفال  ت�شاركهم هذ� 
�شمن خطتها �ل�شرت�تيجية �لهادفة 
�ل���ع���الق���ة مع  �أو������ش����ر  ت��ع��زي��ز  �إىل 
�ملجتمع للم�شاركة يف كل �لفعاليات 

 ، و�لوطنية  �ملجتمعية  و�ملنا�شبات 
لتعزيز �لعملية �لتعليمية و�لوقوف 
جنباً �إىل جنب مع �ملد�ر�س بالتعاون 
�جلانب  يف  �ل�����ش��ر�ك��ة  لتعزيز  معها 
و�لثقايف  و�لج���ت���م���اع���ي  �لأم�����ن�����ي 
و�ل�شحي ب�شورة م�شتمرة من �أجل 
جعل دول��ة �لإم���ار�ت من �أك��ر دول 
�لعامل �مناً و�ماناً وحتقيق �ل�شعادة 
للحفاظ  �لد�ئم  بتعاونهم  للجميع 
ظو�هر  �أي  م��ن  خ��ال  �ملجتمع  على 
ت���ه���دد من  ق���د  �أو ج���ر�ئ���م  ���ش��ل��ب��ي��ة 
ر�أ�س  �شرطة  و�أن   ، و��شتقر�ره  �أمنه 
�لتو��شل  قنو�ت  من  عززت  �خليمة 
�لأمنية  �لثقافة  لن�شر  �جلميع  مع 

و�ملرورية ، كما �أنها حتر�س كل عام 
خ�شي�شاً  عمل  ف��ري��ق  ت�شكيل  على 
ل���ش��ت��ق��ب��ال �ل���ع���ام �ل���در�����ش���ي �لذي 
م�شتوى  على  �ملد�ر�س  بزيارة  يكلاّف 
�لإمارة للتو�جد يف مد�خل وخمارج 
�ملد�ر�س لتاأمني حركة �ل�شري و�ملرور 
و�إ�شافة جو من �لأمن �لعام حلماية 
�لطالب وتقدمي �لرتحيب بالهيئة 
�لتدري�شية و�لطلبة .  ووجه �لقائد 
يكونو�  و�أن  بالتعليم  �لطالب  �لعام 
ق�����دوة ل��زم��الئ��ه��م وم�������ش���در فخر 
�مل��زي��د م��ن �جلهد يف  لأهلهم وب��ذل 
يتمكنو�  ح��ت��ى  �ل����درو�����س  حت�����ش��ي��ل 
م�شري�ً   ، �أه����د�ف����ه����م  حت��ق��ي��ق  م����ن 

ر�أ�س  ب�شرطة  �ملعنية  �لإد�ر�ت  ب��اأن 
�خليمة �شتكثف �لدوريات يف مناطق 
�ن�شيابية  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  �مل���د�ر����س 
بتنظيم  �شتقوم  كما   ، �ل�شري  حركة 
�ملد�ر�س  يف  �ل��ت��وع��وي��ة  �مل��ح��ا���ش��ر�ت 
وت��ق��دمي �ل��ت��وع��ي��ة �ل���الزم���ة �شمن 
ح��م��ل��ة ����ش���الم���ة �ل����ط����الب �أم����ان����ة ، 
�ل�شرطة  تقدمي كل خدمات  موؤكد�ً 
تفقد  �ل����زي����ارة  وت�����ش��م��ن��ت    . ل��ه��م 
لعدد  �حل�شور  برفقة  �لعام  �لقائد 
باملدر�شة  �ل��در����ش��ي��ة  �ل��ف�����ش��ول  م��ن 
�لطلبة  ع��ل��ى  �ل���ه���د�ي���ا  ت���وزي���ع  ومت 
وتبادل  �لتعليمية  �أحو�لهم  وتفقد 

�لأحاديث �لودية معهم .

•• اأبوظبي-الفجر:

يلحظ �ل���ز�ئ���ر جل��ن��اح ن���ادي ���ش��ق��اري �لإم������ار�ت يف 
)�أبوظبي  و�ل��ف��رو���ش��ي��ة  لل�شيد  �ل�����دويل  �مل��ع��ر���س 
بال�شقور  �ل�شيد  لريا�شة  �لغني  �مل��وروث   )2017
وم��ق��ت��ن��ي��ات��ه��ا، وم��دل��ولت��ه��ا يف �ل����رت�ث �لإم���ار�ت���ي، 
بالرت�ث  تنب�س  ه��ذ� �جلناح  ورك��ن من  ز�وي��ة  فكل 
باهرة  رحلة  يف  �ل��ز�ئ��ر  وتنقل  �ملا�شي  بعبق  وت��ف��وح 
�ل�شوء  وت�شلط  لل�شقارة،  �لوطني  �لإرث  تعر�س 
�شقاري  ن����ادي  يلعبه  �ل����ذي  �مل���ح���وري  �ل����دور  ع��ل��ى 
�لإمار�ت يف تعزيز �ل�شيد بال�شقور باعتبارها ركيزة 
�أ�شا�شية للرت�ث، ويف �إبر�ز �لطابع �لرت�ثي لل�شقارة 

وتقدميه كو�جهة �شياحية لإمارة �أبوظبي.
�لذي  و�ل��ف��رو���ش��ي��ة  لل�شيد  �ل����دويل  �مل��ع��ر���س  ي��ع��دُّ 
�أه��م مبادر�ت  �أح��د  �لإم���ار�ت  ن��ادي �شقاري  ينظمه 
�لنادي �ل�شاعية �إىل �لرتويج لل�شيد �مل�شتد�م حملياً 
و�إقليمياً وعاملياً، وخالل جولة �لز�ئر يف جناح نادي 
�شقاري �لإمار�ت �شيطلع على م�شرية �لنادي وجهود 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لتي تعتر ��شتمر�ر�ً 
�آل نهيان  �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان  جلهود �ملغفور له 

طيب �هلل ثر�ه ، �ل�شقار �لأول على م�شتوى �لعامل، 
و�لذي ُعِرَف عاملياً باعتباره �لر�ئد �لأول لل�شقارين 
وحماة �لبيئة يف �لعامل، وتو�شلت روؤيته �ملتفردة �إىل 
ب�ال�شيد  ما عرفه ُحماة �لطبيعة �ملعا�شرين لحقاً 
كثب  عن  ليتعرف  جولته  �ل��ز�ئ��ر  ويتابع  �مل�شتد�م. 
ن��ادي �شقاري  �ل��ذي لعبه  �لبارز  �ل��دور �لعاملي  على 
�ل��رت�ث �لإن�شاين  �لإم���ار�ت يف جمال �حلفاظ على 
بالتعاون  وذل��ك  �مل�شتد�م  و�ل�شيد  �ل�شقارة  و�شون 
يعدُّ  �ل��ذي   )IAF( لل�شقارين �لعاملي  مع �لحت��اد 
متثيل  يف  تنفرد  �ل��ت��ي  �ل��وح��ي��دة  �لعاملية  �ملوؤ�ش�شة 
ناٍد   117 �ل��ي��وم  ع�شويتها  يف  وت�����ش��م  �ل�����ش��ق��ارة، 
92 دول��ة، متثل يف  بال�شقارة من  وموؤ�ش�شة معنية 

جمموعها ما يزيد عن 5000 ع�شو.
وخالل �جلولة �شيطلع �لز�ئر على برنامج �لرو�بط 
�ملدر�شية �لذي ي�شم حتى �لآن 8 مد�ر�س م�شرتكة 
�ل��رك��ن تقدمي عر�س  �ل��ع��امل، و�شيتم يف ه��ذ�  ح��ول 
لها مع  �لن�شمام  و�آل��ي��ة  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  ع��ن  مف�شل 
ع���رو����س ت��ف��اع��ل��ي��ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة ع���ن �أهمية 

�حلفاظ على �ل�شقور.
�لأو�شط  �ل�شرق  يف  �ل�شقارة  �أر���ش��ي��ف  م�شروع  �أم���ا 

�لأر�شفة  جم���ال  يف  ن��وع��ه  م��ن  �لأول  يعتر  �ل���ذي 
للكتب �ملخت�شة بال�شقارة، و�لذي يلعب دور�ً هاماً يف 
�حلفاظ على هذ� �لرت�ث لالأجيال �لقادمة، �شيقدم 
لعموم �لزو�ر و�ملخت�شني جمموعة من �ملخطوطات 
�لتاريخية �خلا�شة ب�شيد �ل�شقور، و�شيتمكن �لزو�ر 
من �لطالع على هذه �ملخطوطات عن كثب وقر�ءة 
خمطوطة  فمنها  حتتويها،  �لتي  �لقياّمة  �ملعلومات 
�إىل  يعود  �لأ�شلي  ن�شها  ميالدي   14 للقرن  تعود 
�لقرن 8 ميالدي، هذ� وجميع �ملخطوطات �ملوجودة 
لدى �أر�شيف �ل�شقارة يف �ل�شرق �لأو�شط مت حتويلها 
عام  منذ  ن�شخة   11 ع��دده��ا  يبلغ  رقمية  ن�شخ  �إىل 
و��شحة  �لرقمية  �ل�شور  �أن  ذلك  و�شبب   ،2008
�ملو�قع  يف  منها  ولال�شتفادة  للطباعة  و�شهلة  ج��د�ً 
�لإلكرتونية �شو�ء للخر�ء �أو �لطالب يف �مل�شتقبل. 
وي�شتكمل �لز�ئر جولته يف مدر�شة حممد بن ز�يد 
ملا  �م��ت��د�د�ً  تعدُّ  �لتي  �ل�شحر�ء،  وفر��شة  لل�شقارة 
عاملي  تعليمي  كونها منر  للعامل  �لإم���ار�ت  تقدمه 
�أن�����و�ع �ل�����رت�ث، وت��ع��ت��ر �مل��در���ش��ة �لأوىل من  ل��ك��ل 
لتعليم  و�ل��ع��امل  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  منطقة  يف  نوعها 
ف��ن �ل�����ش��ق��ارة �ل��ع��رب��ي��ة، وت�����ش��اه��م يف غ��ر���س �ملبادئ 

و�ملمار�شات �ل�شحيحة لل�شقارة �لعربية يف �لن�سء، 
�لعربية من  بال�شقارة  مايتعلق  كل  وتدريبهم على 
تدريب و�شيد وتغذية و�أمر��س، ووقاية، و�شلوكيات 
�ملدر�شة  قامت  وق��د  وغ��ريه��م،  للمبتدئني  �ل�شقور 
بتخريج �لدفعة �لأوىل �لتي بلغ عددها 172 طالباً، 
�ملدر�شة  ل��رك��ن  زي��ارت��ه��م  عند  �لأط��ف��ال  و�شيتمكن 
�لفعاليات  م��ن  متنوعة  جمموعة  يف  �مل�شاركة  م��ن 
هذ�  و�لتثقيفية،  و�لتعليمية  �لتفاعلية  و�لأن�شطة 
�لت�شجيل باملدر�شة �ل�شتفادة  وباإمكان �لر�غبني يف 
من تو�جدها يف جناح نادي �شقاري �لإمار�ت خالل 
)�أبوظبي  و�ل��ف��رو���ش��ي��ة  لل�شيد  �ل�����دويل  �مل��ع��ر���س 
�أبوظبي �لوطني للمعار�س خالل  مبركز   )2017

�لفرتة من 12-16 �شبتمر 2017.
جولة �أخرى للز�ئر �شتكون يف مركز �ل�شلوقي �لعربي 
�لذي يعتر �أول مركز من نوعه يف منطقة �خلليج 
�لعربي و�ل�شرق �لأو�شط، فهو متخ�ش�س يف �قتناء 
�أف�شل �لأن�شال من كالب �ل�شيد �لعربية �لأ�شيلة، 
�ل�شاللة  على  و�ملحافظة  ورعايتها،  بها  و�لهتمام 
باإكثار  �ملركز  يقوم  �لعربي، حيث  لل�شلوقي  �لر�ئعة 
و�لطاعة،  �ل�شلوك  على  �ل�شلوقية  �لكالب  وتدريب 

و�ل�شباحة،  �مل��ر�وغ��ة،  ومت��اري��ن  و�ل�شباق  و�ل�شيد، 
لهذ�  �لز�ئر  وباإمكان  �مللعب،  يف  بالأن�شطة  و�لقيام 
�لركن �لتعامل عن قرب مع كالب �ل�شلوقي و�لتقاط 
بع�س �ل�شور �لفوتوغر�فية لها، هذ� وينظم �ملركز 
ع�شرة  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل��ع��رب��ي  �ل�����ش��ل��وق��ي  ج��م��ال  م�شابقة 
�لدويل لل�شيد و�لفرو�شية  �ملعر�س  �شمن فعاليات 

)�أبوظبي 2017( يف منطقة �لفعاليات.
ك��م��ا ���ش��ي��ت��اح ل��ل��ز�ئ��ر خ���الل ج��ول��ت��ه يف ج��ن��اح نادي 
�شقاري �لإم���ار�ت �لط��الع على �أح��د �أه��م مبادر�ت 
تر�ث  ع��ل��ى  �حل��ف��اظ  �إىل  �ل�شاعية  �لإم�����ار�ت  دول���ة 
�ل�����ش��ق��ارة حم��ل��ي��اً و�إق��ل��ي��م��ي��اً وع��امل��ي��اً و�ل��ت��ي �أقيمت 
ز�يد  �ل�شيخ  له  �ملغفور  رعاية  �لأوىل حتت  ن�شختها 
 ،1976 ع��ام  ث��ر�ه  �هلل  نهيان طيب  �آل  �شلطان  بن 
وهي مهرجان �ل�شد�قة �لدويل للبيزرة، وذلك من 
�لر�بعة  ن�شخته  تقام  �ل��ذي  �ملهرجان  من�شة  خالل 
حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل 
نهيان رئي�س �لدولة، حفظه �هلل، وبتنظيم من نادي 
�شقاري �لإمار�ت، حيث يحتفل �ملهرجان يف ن�شخته 
من  بال�شقارة  �ملعرفة  وتبادل  بال�شباب  �لعام  لهذ� 
ج��ي��ل �إىل ج��ي��ل، وذل����ك خ���الل �ل��ف��رتة م��ن 4 - 9 

�ل�شقارين  م��ن   500 مب�شاركة   2017 دي�شمر 
 80 و�خل��ر�ء و�لباحثني و�ملندوبني �لدوليني من 
دول���ة ح���ول �ل��ع��امل ي�����ش��ارك��ون ج��ن��ب��اً �إىل ج��ن��ب مع 
على  باحلفاظ  �ملعنية  و�ملنظمات  �ليون�شكو  ممثلي 
يجعل  م��ا  �لبيئة  على  و�ملحافظة  �ل�شقارى  ت��ر�ث 
هذ� �ملهرجان �لأكر من نوعه على م�شتوى �لعامل 
�ل��رغ��م من  �ل�����ش��ق��ور وت��ر�ث��ه��ا، وع��ل��ى  فيما يخ�س 
ولغاتهم  �أجنا�شهم  وت��ن��وع  �ل��ع��امل  �شعوب  �خ��ت��الف 
فقد وحدهم هذ� �لرت�ث وجمعهم يف بوتقة و�حدة 

وهي �ل�شقارة.
�إن�شائه  وم��ن��ذ  ي�شعى  �لإم������ار�ت  ���ش��ق��اري  ن���ادي  �إن 
�أ�شاليب  ح��ول  �ل��وع��ي  ن�شر  �إىل  2001م،  �ل��ع��ام  يف 
�ل�شيد  ري���ا����ش���ة  و�أخ���الق���ي���ات  �مل�������ش���ت���د�م،  �ل�����ش��ي��د 
�ل�شيد  بريا�شة  �لرت��ق��اء  �إىل  وي��ه��دف  بال�شقور، 
باعتباره  �لأج��د�د،  تر�ث  و�ملحافظة على  بال�شقور، 
من  وذل��ك  ومميز�ته،  خ�شائ�شه  بكل  تاريخياً  �إرث��اً 
بهدف  �ل��ن��ادي  يقيمها  �لتي  �لتوعية  بر�مج  خ��الل 
ما  كل  يف  و�ل�شليمة  �لأ�شا�شية  �ملبادئ  على  �لتعرف 
وتغذية  و�شيد  ت��دري��ب  م��ن  �ل�شقارة  بعامل  يتعلق 

و�أمر��س ووقاية وعاد�ت.

•• اأبوظبي-وام:

�ملعر�س  �لعامل  �أنحاء  وم�شاركون من  و�شف �شقارون 
�لدويل لل�شيد و�لفرو�شية �أبوظبي 2017 باأنه ملتقى 
�أهمية �لفعاليات يف  دويل جدير بالهتمام.. موؤكدين 
�لتي  و�لريا�شات  �لرت�ثية  �لر�مج  من  �لعديد  دع��م 

تهم �شر�ئح كبرية حمليا وعامليا.
�لإم���ار�ت - عن  �أنباء  وع��رو� - يف ت�شريحات لوكالة 
�شكرهم للرعاية �لكرمية �لتي يحظى بها �ل�شقارة من 
�لرت�ث  �شون  يف  �أ�شهمت  و�لتي  �لر�شيدة  �لقيادة  قبل 
و�حلفاظ على �لبيئة.. مثمنني يف هذ� �لإط��ار �لدعم 
�لالحمدود للمعر�س من �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
�آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة رئي�س نادي 

�شقاري �لإمار�ت.

بد�ية.. �أكد نا�شر حممد م�شرف مدير مبيعات ب�شركة 
فالكون �أن �ملعر�س جعل من �أبوظبي ملتقى دوليا لكل 
�شركات بيع �ل�شقور نظر� لقدرته على ��شتقطاب هو�ة 
يتيح  فيما   .. �ل���دول  خمتلف  م��ن  �ل��رت�ث��ي��ة  �لريا�شة 
�لطالع  فر�شة  �مل�شاركة  لل�شركات  �أخ���رى  جهة  م��ن 
على جتارب �لآخرين مبيادين تربية وتدريب �ل�شقور 
 68 م�شاركة  �شهدت  �جل��دي��دة  �ل���دورة  �أن  �إىل  منوها 

عار�شا جديد� من خمتلف �أنحاء �لعامل.
و�أ�شار �إىل �أن �ل�شركة تعر�س يف جناحها �أكر من 150 
�شقر� من خمتلف �لأنو�ع و�لأحجام.. منوها �إىل دور 

�ملعر�س يف زيادة هو�ة �ل�شقور وحمبي هذه �لريا�شة 
�لعريقة. من ناحيته.. �أو�شح ر��شد حمد �ل�شويدي من 
مزرعة �شقور �لإمار�ت يف دبي �أن �شعر �ل�شقور يرت�وح 
�ألف درهم .. م�شري�   120 �ألف درهم �إىل  ما بني 60 
عمر  منها  ع���دة  م��ع��اي��ري  وف���ق  ي��ت��ح��دد  �ل�شعر  �أن  �إىل 
�لطول  تنا�شق  حيث  من  �لبنيوية  ومو��شفاته  �لطري 
�إىل حجمه �لذي كلما ز�د �رتفعت  �إ�شافة  مع �لعر�س 

معه �لقيمة و�أخري� �للون.
�أع��اد لنا  �ل��دويل لل�شيد و�لفرو�شية  �إن �ملعر�س  وق��ال 
�أجماد �آبائنا و�أجد�دنا .. م�شري� �إىل �هتمامات �ملغفور 

حيث  بال�شقور  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ  ل��ه 
�إىل  منوها  �لأول..  �ل�شقار  لقب  ث��ر�ه  �هلل  طيب  ح��از 
�أن �لتنظيم �جليد للمعر�س كان �شببا يف جناحه على 

مدى دور�ته خالل 15 عاما.
ومن �أ�شبانيا.. �أثنى �ل�شقار �أبر�ر �أحمد مدير مبيعات 
و�مل�شاركة  �لتنظيم  ح�شن  على  �رب��ي��ج��ي  م��زرع��ة  م��ن 
�لفعاليات  �شاأن  من  �أن  م��وؤك��د�  �ملعر�س..  يف  �لو��شعة 
�ل��ع��امل��ي ودع���م �جل��ه��ود �لعاملية يف هذ�  ���ش��ون �ل���رت�ث 

�ل�شدد.
�لأوىل..  تعد  �حلالية  �ل��دورة  يف  م�شاركته  �أن  و�أو�شح 

لكنه �أكد �أنه يعتزم �لتو�جد يف �لدور�ت �ملقبلة و��شفا 
�ل�شرق  يف  �لأ�شخم  �ل�شنوي  �حل��دث  باأنها  �لفعاليات 

�لأو�شط.
ويعد �ملعر�س �حلدث �لأبرز و�لأ�شهر يف منطقة �ل�شرق 
�لأو�شط �ملتخ�ش�س يف �ل�شيد و�لفرو�شية و�لريا�شات 
وهو  و�لتحف..  و�لفنون  �ل�شفاري  ورح��الت  �لبحرية 
يتيح للزو�ر منذ �نطالقته �لأوىل عام 2003 فر�شة 
و�لفرو�شية  و�ل�شيد  �لتخييم  م��ع��د�ت  �أح���دث  �قتناء 

و�لريا�شات �خلارجية و�لبحرية.
�لأكر  تعد  �لتي  للمعر�س  �حلالية  �ل��دورة  و�نطلقت 

�ألف مرت مربع  و�لأكر متيز� يف تاريخه مب�شاحة 43 
وم�شاركة ما يزيد على 650 �شركة من 40 دولة 23 
يف �ملائة منهم عار�شون جدد و�شط توقعات با�شتقطاب 

�أكر من 100 �ألف ز�ئر على مدى 5 �أيام.
�إمار�تية  163 �شركة  وتتميز �لدورة �جلديدة بوجود 
مقابل 126 �شركة يف �لدورة �ملا�شية 2016.. �إ�شافة 
مل�����ش��ارك��ة 68 ع��ار���ش��ا ج��دي��د� ه���ذ� �ل��ع��ام م��ن خمتلف 

�أنحاء �لعامل.
�ملحلية  �ل�شركات  ك��ري��ات  جمع  م��ن  �ملعر�س  ومت��ك��ن 
�ل��ري��ا���ش��ات �خلارجية  و�ل��ع��رب��ي��ة و�ل��دول��ي��ة يف ق��ط��اع 
و�لرحالت و�ل�شقارة و�لقطاع �لبحري و�شناعة �أ�شلحة 
�ل�شيد و�ل�شناعات �لتقليدية وموؤ�ش�شات حماية �لبيئة 
و�شون �لرت� يف موقع و�حد لتبادل �ملعارف و�خلر�ت 

وعقد �ل�شفقات �لتجارية.

اأملاين ي�ضارك يف “ال�ضيد والفرو�ضية” بقو�س 
ن�ضاب من الذهب ومزود بر�ضومات لعلم الإمارات

•• اأبوظبي-وام:

�لدويل  باملعر�س  جناحه  يف  وير�شتورن  هيوبرت  �لأمل��اين  �ل�شانع  يعر�س 
2017 - قو�شا ن�شابا م�شنوعا من مادتي  �أبوظبي  لل�شيد و�لفرو�شية - 
�ل��ذه��ب ع��ي��ار 24 ق��ري�ط��ا و�لأمل��ن��ي��وم وم����زود� ب��ر���ش��وم��ات لعلم �لإم����ار�ت 

و�ل�شقر �حلر.
�لقو�س �لذهبي جاءت عرفانا باجلميل  �إن فكرة ت�شنيع  وقال وير�شتورن 
يع�شقها  �لفر�شة لرتويج جت��ارة  له  �أتاحت  �لتي  و�شعبها  �لإم��ار�ت  لدولة 

منذ �ل�شغر.. موؤكد� حر�شه �مل�شتمر على �مل�شاركة �ل�شنوية يف �ملعر�س.
و�أو�شح �أن وزن �لقو�س يبلغ 4 كيلوغر�مات منها 750 غر�ما من �لذهب 
�خلال�س.. لفتا �إىل �أن �شبب عدم �شنع �لقو�س من �لذهب فقط يرجع �إىل 
تخفيف وزن �لقو�س ليتمكن م�شتخدمه من رفعه و�لت�شويب به ب�شهولة.

و�أ�شار �إىل �أن مدى �لقو�س ي�شل �إىل 100 مرت ومزود مبنظار �آيل ي�شاعد 
على حتديد �لأهد�ف بدقة.

�أن  �إىل  �ألف دولر.. م�شري�   30 يبلغ  �لقو�س  �شعر  �إن  و�أ�شاف وير�شتورن 
عدد� كبري� من �لزبائن �أبدى �إعجابه بالقو�س خا�شة �أنه يعد حتفة فنية 

�إىل جانب ماهيته �لأ�شا�شية كاأد�ة �شيد..
متميزة  جمموعة  �لعام  هذ�  وير�شتون  يقدم  �لذهبي  �لقو�س  جانب  و�إىل 
من �لأ�شهم �خل�شبية ترمز �إىل م�شاركته �لثامنة على �لتو�يل يف �ملعر�س 
حيث تتدرج هذه �لأ�شهم من حيث �حلجم مبا يوحي بتطور هذه �مل�شاركة.. 
�لإمار�تي  �لعلم  ب��األ��و�ن  �لأ�شهم  ه��ذه  تتلون  �ن  على  وير�شتون  وح��ر���س 
و�حلر  �ل�شاهني  مثل  �مل�شهورة  �ملحلية  �ل�شقور  لأن���و�ع  نقو�شا  ت�شم  و�أن 

و�لقرمو�شنه.
وع���ر وي��ر���ش��ت��ون ع��ن ���ش��ع��ادت��ه ب��امل�����ش��ارك��ة �مل�����ش��ت��م��رة يف م��ع��ر���س �ل�شيد 
و�لفرو�شية نظر� للمكانة �لكبرية �لتي يحتلها على م�شتوى �لعامل و�لذي 
و�لرحالت  و�ل��ف��رو���ش��ي��ة  �ل�شيد  ملحبي  وملتقى  �شنويا  مهرجانا  �أ���ش��ب��ح 

و�لرت�ث.

حمدان بن حممد يقدم واجب العزاء يف ال�ضهيدين النقبي واملزروعي
•• دبي-وام:

مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  ق��دم 
�لبطلني مالزم  ��شت�شهاد  �لعز�ء يف  دبي و�جب  ويل عهد 
ثاين طيار �شلطان حممد �لنقبي و�لرقيب نا�شر غريب 
و�جبهما  يوؤديان  وهما  ��شت�شهد�  �للذين  �ملزروعي  نا�شر 
�لوطني يف �شفوف قو�تنا �مل�شلحة �لبا�شلة �لعاملة �شمن 
يف  و�لأم����ن  �ل�شرعية  ل�شتعادة  �ل��ع��رب��ي  �لتحالف  ق���و�ت 

�ليمن �ل�شقيق.
�ل�شهيد  بزيارة جمل�س عز�ء  �م�س  �شموه �شباح  قام  فقد 
�لطيار �شلطان حممد علي �لنقبي يف منطقة دفتا يف ر�أ�س 

�خليمة حيث قدم �شادق عز�ئه ومو��شاته لو�لد و�إخو�ن 
و�لو�جب  �لوطن  تعاىل فقيد  �هلل  ب��اإذن  له  �ملغفور  وذوي 
ور�شو�نه  رحمته  بو��شع  يتغمده  �أن  وج��ل  عز  �هلل  ر�جيا 
�ل�شر  و�أ�شرته جميل  �أهله  ويلهم  ف�شيح جناته  وي�شكنه 

وح�شن �لعز�ء.
كما ز�ر �شمو ويل عهد دبي جمل�س عز�ء �ل�شهيد �لرقيب 
�ل�شارقة  �إم��ارة  كلبا يف  �مل��زروع��ي يف مدينة  نا�شر غريب 
و�أ�شرة  و�ل��د  �إىل  ومو��شاته  ع��ز�ئ��ه  ���ش��ادق  �شموه  ق��دم  �إذ 
وذوي �ملغفور له باإذن �هلل تعاىل ر�جيا �هلل �لعلي �لقدير 
�أن يتغمده بو��شع رحمته ومغفرته وي�شكنه جناته ويلهم 
�أهله وذويه جميل �ل�شر وح�شن �لعز�ء - �إنا هلل و�إنا �إليه 

ر�جعون.
�آل  ر��شد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  �أع��رب  وق��د 
�ل�شهيدين  �أ���ش��رت��ي  م��ع  �حل��دي��ث  تبادله  خ��الل   - مكتوم 
�لويف  و�شعبنا  �لر�شيدة  وقيادتنا  �ع��ت��ز�ره  عن   - �لبارين 
ب�����ش��ب��اب �ل���وط���ن ع��ل��ى �م���ت���د�د م�����ش��اح��ة دول��ت��ن��ا �حلبيبة 
�لذين ي�شحون باأرو�حهم فد�ء للوطن و�لو�جب و�شونا 
فخر  مبعث  �إنهم   .. �لغالية  �لوطنية  و�ل�شيادة  للكر�مة 
فى  �أبطال  جنود  فهم  وعزوتنا  وثروتنا  جميعا  لنا  وع��زة 
�مليد�ن ومبدعون فى حقول �لعلم و�ملعرفة وبناء �لأوطان 
عليكم  �شالم  لهم  ون��ق��ول  و�هتمام  رع��اي��ة  ك��ل  ي�شتحقون 

حماة �لديار �شالم على من ي�شنع �ل�شالم .
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العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14

اإعــــــــــالن
فيوت�شر  �ل�ش�����ادة/�شاينق  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

خلدمات �لطباعة و�لت�شوير ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1190845 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �مل �شعيد ر��شد مطر �لبادي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شالح خلفان حممد �ملن�شوري

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14

اإعــــــــــالن
�ل�شابع  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ملاهرة لل�شيانة �لعامة
رخ�شة رقم:CN 1133188 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة خليفه مبارك عمر عريد �ملن�شوري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�شن ر��شد علي ر��شد �حل�شيب �لزعابي

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملدينة �ملا�شية لقطع 

غيار �ل�شيار�ت
رخ�شة رقم:CN 1461084 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �حمد عبد�هلل �شامل عبد�هلل �ل�شعيدي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل حممد �شعيد حممد �ملطوع �ل�شحي

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شيتاجوجن لت�شليح 

كهرباء �ل�شيار�ت
رخ�شة رقم:CN 1144667 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �حمد عبد�هلل �شامل عبد�هلل �ل�شعيدي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل حممد �شعيد حممد �ملطوع �ل�شحي

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14

اإعــــــــــالن
�لزرق  �ل�ش�����ادة/�لزمرد  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للنقليات �لعامة
رخ�شة رقم:CN 1169082 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد �شلويح �شيف �شلطان �ملن�شوري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ليلى غريب جمعه طناف �لظاهري

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14

اإعــــــــــالن
�لدولية  �ل�ش�����ادة/�لعربية  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ل�شت�شار�ت �ملو�رد �لب�شرية
رخ�شة رقم:CN 1971604 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة وفاء �بو �لفتح �بر�هيم %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد عدنان �شيد حممد �لفرد�ن �لها�شمي

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جلك�شي ميديا ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 2342173 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�شب �ل�شركاء

�شامل عبد�لقادر �لكثريي من 28% �ىل %43
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف بالربي ��شحاق ت�شاوو جومو
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�يكو ميديكل لتجارة 

�ملعد�ت �لطبية ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1854038 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
حممد �شامح �شامح حممد عز�زى �مل�شريي من 25% �ىل %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �يهاب ريا�س فايق جرج�س

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14

اإعــــــــــالن
للياقه  �ل�ش�����ادة/تيتانيوم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لبدنيه رخ�شة رقم:CN 1449882 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شرور �شيدهى بوتوفيتيل توتابيل %100
تعديل وكيل خدمات/��شافة عبد�هلل عبيد مو�شى �لفار�شى

تعديل وكيل خدمات/حذف حممد م�شطفى م�شعل
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عامر ظاهر خليل

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14

اإعــــــــــالن
خلدمات  بال�س  فود  �شوبر  �ل�ش�����ادة/مطعم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لتموين ذ.م.م   رخ�شة رقم:1051718 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حممد يو�شف �بر�هيم بوعتابه �لزعابي من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حممد يو�شف �بر�هيم بوعتابه �لزعابي 51% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شريوكاليا بور�ت حممد ��شماعيل

تعديل لوحة �لإعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية

 تعديل ��شم جتاري من/مطعم �شوبر فود بال�س خلدمات �لتموين ذ.م.م
SUPER FOOD PALACE RESTAURANT & CATERING SERVICES LLC

�ىل/ مطعم �شوبر فود بال�س خلدمات �لتموين 
SUPER FOOD PALACE RESTAURANT & CATERING SERVICES

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14

اإعــــــــــالن
�لنفايات ذ.م.م - فرع �بوظبي  �ل�ش�����ادة/زينات لعادة �لتدوير و�د�رة  تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1033012 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة في�شل حممد جمرن حمد �ملرر %100

zenath trading enterprises llc تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف زينات للم�شاريع �لتجارية ذ.م.م
AJYAL TRADING COMPANY LLC تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شركة �جيال �لتجارية �س.ذ.م.م

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �حمد عبد�هلل �حمد �لغرير
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/خالد عبد�هلل �حمد �لغرير �ل�شويدي

تعديل ر�أ�س �ملال/من 250000 �ىل 150000
تعديل لوحة �لإعالن/�جمايل من م�شاحة 3.44*1 �ىل 50*20

تعديل �شكل قانوين/من فرع �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
 تعديل ��شم جتاري من/زينات لعادة �لتدوير و�د�رة �لنفايات ذ.م.م - فرع �بوظبي

ZENATH RECYCLING & WASTE MANAGEMENT LLC ABUDHABI BRANCH

�ىل/ زينات �لغر لعادة �لتدوير و�د�رة �لنفايات - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م 
ZENATH ALAGAR RECYCLING AND WASTE MANAGEMENT -SOLE PROPRIETORSHIP LLC

�أربعة ع�شر  فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ملك للنجاره �ليدوية 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1043442 
تعديل لوحة �لإعالن/�جمايل من م�شاحة 8.70*0.80 �ىل 1*1

 تعديل ��شم جتاري من/ملك للنجاره �ليدوية
KING MANUAL CARPENTRY

�ىل/ �كو�تيك للديكور 
AQUATIC DECOR

تعديل ن�شاط/��شافة �عمال تنفيذ �لت�شميم �لد�خلي )�لديكور( )4330015(
تعديل ن�شاط/حذف منجرة )ور�س �لنجارة( )1622007(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان  �لقت�شادية خالل 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مغ�شلة نقطة �لغ�شيل ذ.م.م

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1866411 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�مللك حممد �حمد �لهديبي �مل�شعبي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف خليفه �بر�هيم ح�شن عبد�هلل �ل ب�شر
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شالح عبد�لرحيم عبد�هلل عبد�لرحيم �لعلي 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف علي غلوم فتح �هلل �ملرزوقي
تعديل لوحة �لإعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*5.50

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية
 تعديل ��شم جتاري من/مغ�شلة نقطة �لغ�شيل ذ.م.م

WASH POINT LAUNDRY LLC
�ىل/ مغ�شلة نقطة �لغ�شيل 

WASH POINT LAUNDRY
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة جرتي �لمار�تية �لهند�شية

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1116399 

 Emirates تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �لمار�ت �ملتقدمة للتجارة �لعامة ذ.م.م

Advanced General Tarding L.L.C

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شركة �لعني �لدولية خلدمات �د�رة �ملن�شاأت ذ.م.م 

al ain international management services l.l.c

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شهيل �شعيد �شهيل �شعيد �لعامري 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

GUTHRIE NOV PTE.LTD حذف جرتي )نوف( بيه.تي.ئي.ليمتد

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

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

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/جنمة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعني خلياطة �زياء �ل�شيد�ت
 رخ�شة رقم:CN 1124210 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ن�شيم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لر�ري حلد�دة �ملركبات
 رخ�شة رقم:CN 1709894 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شحاب 

للمو�د �لزر�عية - فرع 1 
رخ�شة رقم:CN 1146960-1  قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لهياكل 

�ل�شلبه لعمال �لملنيوم و�لزجاج
 رخ�شة رقم:CN 1139930 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14

اإعــــــــــالن
�شفري  �ل�ش�����ادة/مكتب  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لال�شت�شار�ت �لهند�شية
رخ�شة رقم:CN 1116395 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شلطان حمد �شلطان حمد �لعامري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد عو�س �شالح �جلابري

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14

اإعــــــــــالن
للمقاولت  حريب  �بن  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1133164 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ ��شافة حممد من�شور يو�شف �بو �ل�شل %9

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ ��شافة عبد�لعزيز عبد�هلل �شامل �شعيد �لزيدي %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ ��شافة عبد�هلل حممد �ل�شوىل %40

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حريب م�شبح عبد�هلل �ل�شام�شي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد من�شور يو�شف �بو �ل�شل

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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•• اأبوظبي-وام:

تر�أ�س �شعادة �للو�ء �لدكتور �أحمد نا�شر �لري�شي مفت�س عام وز�رة �لد�خلية 
رئي�س �للجنة �لأمنية لبطولة كاأ�س �آ�شيا لكرة �لقدم �لإمار�ت 2019 �لجتماع 
�لأول للجنة �لذي عقد يف قاعة �لحتاد بوز�رة �لد�خلية وذلك بح�شور عارف 

�لعو�ين مدير �لبطولة و�أع�شاء �للجنة وروؤ�شاء �للجان �لفرعية .
ووجه �لري�شي �شكره وتقديره للثقة �لغالية �لتي �أولها �شمو �ل�شيخ نهيان بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان لالأعمال 
�لعليا  �للجنة  رئي�س  �لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س  رئي�س  و�لإن�شانية  �خلريية 

�ملحلية �ملنظمة للبطولة ولدعمه و�هتمامه �لكبري باحلدث.
�لو�حد  �لفريق  منهجية  وف��ق  تعمل  �للجنة  �أن   - �لج��ت��م��اع  خ��الل   - و�أك���د 

وتفعيل مبد�أ �ل�شر�كة بني �جلهات �ملعنية لإجناح هذ� �حلدث .. م�شري� �إىل 
�أن �مل�شوؤولية �مللقاة على عاتق �للجنة �لأمنية كبرية لكنها حري�شة على �إجناح 

جميع �لفعاليات و�ملنا�شبات �ملقامة على �أر�س �لدولة.
وتقدمي  �لتنظيم  على  �لعاملة  �للجان  كل  جهود  ت�شافر  ���ش��رورة  �إىل  ون��وه 
�ملتميزة حتى تكتمل عنا�شر  بال�شورة �حل�شارية  �إخ��ر�ج �حلدث  �مل�شاعدة يف 
دولتنا  حققته  �ل��ذي  و�لإجن���از  �لتطور  م��دى  تعك�س  �لتي  للبطولة  �لنجاح 

ب�شورة مو�كبة وع�شرية .
�للجان  منظومة  يف  �ملهمة  �حللقات  �إح��دى  تعد  �لأمنية  �للجنة  �أن  و�أو���ش��ح 
و�ملخارج  �ملد�خل  تاأمني  مهمة  �إليها  �أوكلت  حيث  للبطولة  للتجهيز  �لعاملة 
�لأمني  �لغطاء  توفري  �إىل  �إ�شافة  �مل��روري��ة  �حل��رك��ة  وت�شيري  �ل���زو�ر  لآلف 

جلميع مو�قع فعاليات �لبطولة.

بتنظيم  �ملعنية  وبالتعاون مع خمتلف �جلهات  �لأمنية  �للجنة  �أن  �إىل  و�أ�شار 
وروؤ�شاء  �ل�شخ�شيات  كبار  �ملالئم ل�شتقبال  �ملناخ  تهيئة  �شتعمل على  �حلدث 

�لوفود و�مل�شوؤولني و�لزو�ر من خمتلف دول �لعامل.
�شتقام  �ل��ت��ي  و�مل��الع��ب  للمو�قع  �لتو�شيحية  �ملخططات  �للجنة  وناق�شت 
من  �لبطولة  يف  �مل�شاركني  �شالمة  تاأمني  وخطط  �لبطولة  فعاليات  عليها 
و�ملرور  �لتحرك  وخطط  �لإقامة  �أماكن  بجانب  �مل�شاركة  و�لوفود  �لالعبني 
�ملتطلبات �خلدمية  ك��ل  وت��وف��ري  �ل��وف��ود  �إق��ام��ة  و�أم��اك��ن  �مل��الع��ب  و�إىل  م��ن 
و�لأمنية و�لفنية . ووجه - يف نهاية �لجتماع - روؤ�شاء �للجان �لفرعية بعقد 
�جتماعات متو��شلة مع �أع�شاء جلانهم لطالعهم على توجيهات وتعليمات 
�للجنة �لعليا للبطولة و�لتعريف باملهام �ملوكلة لكل جلنة �إ�شافة �إىل �لتو��شل 

و�لتن�شيق و�لتعاون وتذليل �ل�شعاب.

الداخلية ت�ضتعر�س ال�ضتعدادات الأمنية لكاأ�س اآ�ضيا الإمارات 2019 

•• ابوظبي-الفجر: 

�لإمار�تية  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  تنظم 
�ل��دور �لهام �لذي  �إظهار  �إط��ار  ويف 
�مل�شلحة يف حفظ  �ل��ق��و�ت  به  تقوم 
�أم���ن �ل��وط��ن و�مل��و�ط��ن وك��ل مقيم 
على �أر�س �لإمار�ت �لن�شخة �لثانية 
»ح�شن  �ل��ع�����ش��ك��ري  �ل���ع���ر����س  م���ن 
�لحت������اد و�مل����ق����رر �ن���ط���الق���ه يف 3 
نوفمر 2017 يف �إمارة �ل�شارقة.

للقو�ت  �لع�شكري  �لعر�س  وي���رز 
�لقدر�ت  �لحتاد(  �مل�شلحة )ح�شن 
�لقو�ت  ب��ه��ا  ت��ت��م��ت��ع  �ل��ت��ي  �مل��م��ي��زة 
وعتاد�  وجت��ه��ي��ز�  ع��ق��ي��دة  �مل�شلحة 
وتدريبا للدفاع عن م�شالح �لوطن 
بالتعاون  �ل��وط��ن��ي  و�أم���ن���ه  �ل��ع��ل��ي��ا 
�لأمنية  �لأج�����ه�����زة  م����ع  �ل���وث���ي���ق 
�لأخرى يف خمتلف �إمار�ت �لدولة، 
�جلاهزية  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  وي�����ش��ل��ط 
و��شتعد�دها  �ل��ق��و�ت  لهذه  �لعالية 
�لتام ملو�جهة �لأخطار و�لتهديد�ت 
�لإقليمية وجميع �أ�شكال �لتحديات 
�لتي قد تو�جه �لدولة، و�شقيقاتها 
�شمن �ملنظومة �خلليجية و�لعربية 
وع���ي وحكمة  ذل���ك يف  وي��ت��ج�����ش��د   ،
للتهديد�ت  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �ل���ق���ي���ادة 
ملو�جهة  �لتام  و�ل�شتعد�د  �مل�شتمرة 
حالة عدم �ل�شتقر�ر �لتي ت�شهدها 
�مل�شتمرة  �لأط��م��اع  ظ��ل  يف  �ملنطقة 

م�شتهدفة  حت��اك  �لتي  و�مل��وؤ�م��ر�ت 
�لتنموية  وم�����ش��ريت��ه  �ل��وط��ن  �أم���ن 
ويو�شح  يبلور  كما  و�حل�����ش��اري��ة.  
�ل�شجاعة  م���ب���ادئ  �ل���ع���ر����س  ه����ذ� 
بها  يتمتع  �ل��ت��ي  �ل��ع��ال��ي��ة  و�مل��ه��ن��ي��ة 
منت�شبو �لقو�ت �مل�شلحة، وحر�شهم 
من  �ل���دول���ة  �أب���ن���اء  يعي�س  �أن  ع��ل��ى 
مو�طنني ومقيمني بحرية وكر�مة 
يف وطن مهاب �جلانب، وو�حة من 
قيادة  ظل  يف  و�ل�شتقر�ر.،  �لأم��ان 
�لنا�س  �إ���ش��ع��اد  �إىل  ت�شعى  حكيمة 

وحماية حمى �لوطن.
�للجنة  رئ���ي�������س  �أك������د  ج���ان���ب���ه  م����ن 
�لعميد  �لع�شكري  للعر�س  �ملنظمة 

�أن  �جل��اب��ري  �شعيد  حممد  �ل��رك��ن 
ه���ذ� �حل���دث : »ح�����ش��ن �لحت����اد يف 
من�شجما  ي���اأت���ي  �ل��ث��ان��ي��ة  ن�����ش��خ��ت��ه 
�لوحدة  وق��ي��م   ، �لحت�����اد  روح  م���ع 
و�ل����ش���ت���ق���ر�ر و�ل���ت�������ش���ام���ن �ل����ذي 
تعي�شه �لإم��ار�ت ، و�لتفاف �ل�شعب 
وتوثيقاً   ، �حلكيمة  ق��ي��ادت��ه  ح���ول 
وتثبيتا   ، �لإمار�تي  �ل�شعب  للحمة 
م��ا متثله  �إن   : و�أ����ش���اف  لأرك���ان���ه. 
�لبا�شلة من عقيدة  �مل�شلحة  قو�تنا 
وك��و�در مو�طنة   ، ر��شخة  ع�شكرية 
م��درب��ة وم��وؤه��ل��ة ، و�أح���دث تقنيات 
بال  �أ���ش��ب��ح��ت  �ل��ع��امل  يف  �لت�شليح 
�أدن������ى ���ش��ك م���ن �أه�����م رك���ائ���ز �أم���ن 

م�شريته  و������ش����ت����م����ر�ر   ، �ل����وط����ن 
�ل��ن��ه�����ش��وي��ة �ل�����ش��ام��ل��ة ع��ل��ى جميع 
ملبد�أ  حقيقيا  وجت�����ش��ي��د�   ، �ل�شعد 
�ل���وح���دة �ل��ت��ي ق��ام��ت ع��ل��ي��ه��ا دولة 
�لحت��اد، و�لأول��وي��ة �لق�شوى �لتي 
�لر�شيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  عليها  �أج��م��ع��ت 
ب����دء�ً ب��ال��و�ل��د �مل��وؤ���ش�����س �مل��غ��ف��ور له 
�شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ  �هلل  ب���اإذن 
و�شول  ث���ر�ه،  �هلل  طيب  نهيان  �آل 
�ل�شمو  ل�شاحب  �مليمون  �لعهد  �إىل 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 

رئي�س �لدولة حفظه �هلل. 
�ملنظمة  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س  و�أ������ش�����ار 
للعر�س �إىل �أن �لعر�س يرز تطور 

تنفيذ  يف  �لرفيعة  �لأد�ء  م�شتويات 
و�لتخطيط  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �خل��ط��ط 
�مل�شلحة  ل��ق��و�ت��ن��ا  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي 
�ل���ب���ا����ش���ل���ة، ف�������ش���اًل ع����ن �ل����ق����در�ت 
رجال  ملنت�شبيها  �مل�شهودة  �لقتالية 
و�شجاعتهم  �شو�ء،  حد  على  ون�شاء 
بالغايل  للت�شحية  و�إخ��ال���ش��ه��م 
�لوطن  �شالمة  �أج��ل  و�لنفي�س من 

و�شون �أمنه وم�شتقبله.
�أك������د رئي�س  ذ�ت������ه  �ل�����ش��ع��ي��د  ع���ل���ى 
�ل���ع���ر����س يف  �أن  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة 
ن�شخته �لثانية ي�شتمل على �لعديد 
من �لفعاليات و�ملحاور و�لتي ياأتي 
�لع�شكرية  �لتدريبات  �شمنها  م��ن 

�مل�شرتكة ملختلف ت�شكيالت �لقو�ت 
�إب���ر�ز  ب��ه��دف  �لإم���ار�ت���ي���ة  �مل�شلحة 
بينهم،  فيما  و�لن�����ش��ج��ام  �لتكامل 
�لعر�س  ف��ع��ال��ي��ات  ت��ت�����ش��م��ن  ك��م��ا 
ت��ن��ف��ي��ذ ع���م���ل���ي���ات م���ي���د�ن���ي���ة مثل 
�ملد�همات �حلياّة، حيث تعك�س هذه 
للقدر�ت  و�قعية  �شورة  �لفعاليات 
لقو�تنا  �ل��ق��ت��ال��ي��ة  و�لإم���ك���ان���ي���ات 
معا�شل  م��ع  �ل��ت��ع��ام��ل  يف  �مل�شلحة 
�لأم������ن �ل���د�خ���ل���ي ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 

�جلهات �لأمنية �لأخرى .
»ح�شن  �لع�شكري  �لعر�س  وينفذ 
�لقو�ت  �لحتاد وحد�ت رئي�شة من 
�لرية و�لبحرية و�جلوية وحر�س 

�لع�شكرية  �لقوة  لإظهار  �لرئا�شة، 
�لقيام  على  �ل��ق��درة  ذ�ت  �ل�����ش��ارب��ة 
�ل�����ش��ري��ع مبرونة  �ل��ت��دخ��ل  مب��ه��ام 
وكفاءة عالية، وكذلك �لقدرة على 
�لعمليات  م��ن  و����ش��ع  ن��ط��اق  تنفيذ 
�لوطن  ع���ن  ل���ل���دف���اع  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
رئي�س  و�خ���ت���ت���م  �أم����ن����ه.  وح���م���اي���ة 
�لع�شكري  للعر�س  �ملنظمة  �للجنة 

�شعيد  حم���م���د  �ل�����رك�����ن  �ل���ع���م���ي���د 
حر�شت  بالقول:  حديثه  �جلابري 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة 
و�ل���ل���ج���ن���ة �مل���ن���ظ���م���ة ع���ل���ى �إت����اح����ة 
مل�شاهدة  �جل��م��ه��ور  �أم����ام  �ل��ف��ر���ش��ة 
عر�س حياّ ومبا�شر يج�شد �لتفاين 
تبديها  �ل��ت��ي  �ل��ع��ال��ي��ة  و�ل����ق����در�ت 
يومياً  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت 
من �أجل حماية �لبالد ومو�طنيها 

و�ملقيمني على �أر�شها. 
وب����ه����ذه �مل��ن��ا���ش��ب��ة ت���وج���ه �ل���ق���و�ت 
�إىل  ومفتوحة  عامة  دعوة  �مل�شلحة 
�لعر�س  �إىل  لالن�شمام  �جلمهور 
�أبناء  �أب��ن��اءه��م،  مل�شاركة  �لع�شكري 
�لقو�ت �مل�شلحة م�شاعر �لفخر وروح 
�لوحدة و�لعتز�ز ، ويف �لوقت ذ�ته 
�لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  �أن  لنوؤكد 
�متالكها  م���ن  وب���ال���رغ���م  �مل��ت��ح��دة 
جل��ي�����س ب��ا���ش��ل م���ق���د�م ذي ق����در�ت 
و�ملحبة  �ل�����ش��الم  �أن  �إل  هائلة  ردع 
و�ملبادئ  �ل��ق��ي��م  �شتبقى  و�ل��ت��ع��اون 
�لتي حتكم هذ� �لوطن وتوجه دفته 

نحو �شالم �لعامل و��شتقر�ره .

القوات امل�صلحة ترتقي بقدراتها وجاهزيتها ملواجهة التحديات

الن�ضخة الثاني�������ة من العر�س الع�ضكري »ح�ضن الحت�����اد« تنطلق يف ال�ضارقة مطلع نوفمرب املقبل
العــر�ش يج�صد ال�صجاعـــــة والتفاين واملهنية العاليـــــة التي يتمتع بها بوا�صــــــل واأبطال القوات امل�صلحة

الديوان الأمريي يف
  اأم القيوين: اإقالة �ضلطان 

ال�ضايع من جميع منا�ضبه
•• اأم القيوين-وام:

�شلطان  �إق��ال��ة  �لقيوين  �أم  �لأم���ريي يف  �ل��دي��و�ن  �أعلن 
ذلك  منا�شبه مبا يف  �ل�شايع من جميع  �شلطان  عبيد 

من�شب م�شت�شار �قت�شادي حلكومة �لإمارة.

�لعميد �لركن حممد �شعيد �جلابري
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اأخبـار الإمـارات

نظمتها موؤ�ص�صة حتقيق اأمنية �صمن مبادرات عام اخلري 

حممد بن �ضلطان بن خليفة وعهود الرومي ي�ضاركان بفعالية لن�ضعدهم يف اأبوظبي 

م�ضاركة اإماراتية بارزة مبجال ال�ضناعات الع�ضكرية يف معر�س الدفاع والأمن الدويل بلندن

•• اأبوظبي-الفجر: 

بن  خليفة  بن  �شلطان  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �شارك 
ز�يد �آل نهيان ومعايل عهود بنت خلفان �لرومي وزيرة 
�شبتمر   12 )�لثالثاء  �لول  �أم�س  لل�شعادة  �ل��دول��ة 
موؤ�ش�شة  نظمتها  �لتي  لن�شعدهم  بفعالية   ،)2017
حت��ق��ي��ق �أم��ن��ي��ة مب�����ش��ارك��ة �أط���ف���ال �مل��وؤ���ش�����ش��ة يف يا�س 
مبادر�ت  �شمن  �لفعالية  هذه  وج��اءت  باأبوظبي.  مول 
�ملوؤ�ش�شة يف عام �خلري ويف �إطار �شعيها لإدخال �لبهجة 
�ملزمنة  �لأم��ر����س  ذوي  �لأط��ف��ال  نفو�س  يف  و�ل�شعادة 
و�مل�شتع�شية وحتقيق �أمنياتهم، ولرت�شيخ روح �لتطوع 
�إىل  تهدف  تخ�ش�شية  بر�مج  تنفيذ  عر  �ملجتمع،  يف 
لدى  �لتطوعي  و�لعمل  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  تعزيز 

�لن�سء وجعلها ممار�شة وثقافة حياة. 
تخللتها  ترفيهية متنوعة،  �أن�شطة  �لفعالية  وت�شمنت 
مهار�ت  لتنمية  هادفة  مبتكرة  وم�شابقات  عمل  ور���س 
�لأط����ف����ال �لإب���د�ع���ي���ة وم�����ش��اع��دت��ه��م يف �ل��ك�����ش��ف عن 
مو�هبهم و�إثبات �أنف�شهم وقدر�تهم، �إىل جانب �لعديد 
م��ن �لأل���ع���اب و�ل��ف��ن��ون و�حل����رف �ل��ي��دوي��ة و�لأن�شطة 
�لريا�شية و�لعرو�س �لرتفيهية �لتي �أ�شفت �أجو�ء من 
�لأطفال،  قلوب  �إىل  �ل�شعادة  و�أدخلت  و�لبهجة،  �لفرح 
ومكنتهم من �لتعبري عما يدور يف خميالتهم وعر�س 

�أفكارهم �ملبتكرة و�ملبدعة.
يف  �أم��ن��ي��ة  حتقيق  موؤ�ش�شة  ب��اإ���ش��ه��ام��ات  ���ش��م��وه  و�أ����ش���اد 
�لتي  �لتنمية  م�����ش��رية  ت��ع��زي��ز  ودوره�����ا يف  �خل���ري  ع���ام 
ت��خ��ط��وه��ا �ل���دول���ة، م��ن خ���الل ح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى تر�شيخ 

�لأج��ي��ال �جل��دي��دة ب�شفتها  �ل��وط��ن يف  ثقافة خ��دم��ة 
�لإمار�تية،  �ل�شخ�شية  متيز  �لتي  �ل�شمات  �أهم  �إحدى 
د�ئماً حلب  لت�شبح خدمة �لوطن و�لنهو�س به رديفاً 
�أبناء  قلوب  ع��ر عقود يف جميع  خ  تر�شاّ �ل��ذي  �ل��وط��ن 
تقديره  ع��ن  معرباً  �أر���ش��ه��ا،  على  و�ملقيمني  �لإم����ار�ت 
�ملوؤ�ش�شة  حققتها  �لتي  �لو��شحة  ل��الإجن��از�ت  �لكبري 
�لآن على  �إىل   2003 �لإم���ار�ت عام  تاأ�شي�شها يف  منذ 

�ل�شعيدين �لد�خلي و�خلارجي.
وثمن �شموه �ملبادر�ت �لإن�شانية �لتي تطلقها �ملوؤ�ش�شة 
�أث��ر�ً طيباً يف  �أن هذ� �لنوع من �ملبادر�ت يرتك  موؤكد�ً 
تعمل  و�لذين  �مل�شتهدفة،  �لفئات  من  �لأطفال  نفو�س 
ر�شالتهم  و�إي�����ش��ال  �أم��ن��ي��ات��ه��م،  حتقيق  على  �ملوؤ�ش�شة 
�لعالقة  �ملخت�شة ذ�ت  بالتعاون مع �جلهات  �لإن�شانية 

�لإم�����ار�ت  جمتمع  خ��دم��ة  يف  ت�شهم  و�ل��ت��ي  ب��ال��دول��ة، 
د�خل  �ملوؤ�ش�شة  �أن�شطة  تقت�شر  ل  �إذ  �أج��م��ع،  و�ل��ع��امل 
�لدولة، بل حتاول �لو�شول �إىل �أطفال �لعامل �لعربي 
�ملر�شى و�إ�شعادهم باعتبارها �لفرع �لوحيد يف �لوطن 

�لعربي �لتابع للموؤ�ش�شة �لعاملية.

تعزيز القيم الإيجابية هدف ومنهج 
�شكرها  ع��ن  �ل��روم��ي  ع��رت معايل عهود  م��ن جهتها، 
وت��ق��دي��ره��ا حل���رم �شمو �ل�����ش��ي��خ �ل��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان بن 
خليفة �آل نهيان، م�شت�شار �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة، 
�ل�شيخة �شيخة بنت �شيف بن حممد �آل نهيان، �لرئي�شة 
�لفخرية ملوؤ�ش�شة حتقيق �أمنية ، وثمنت م�شاركة �شمو 
�ل�شيخ حممد بن �شلطان بن خليفة بن ز�يد �آل نهيان 

�خلرية  �جل��ه��ود  على  �أث��ن��ت  كما  �لفعالية،  �إط���الق  يف 
�إىل  �ل�شعادة  �إدخ����ال  يف  �لإي��ج��اب��ي  ودوره����ا  للموؤ�ش�شة 
قلوب �لأطفال �ملر�شى، عر تقدمي �لدعم �ملعنوي لهم، 
ما ي�شكل عن�شر�ً رئي�شاً يف عملية �لعالج، لفتة �إىل �أن 
هذه �مل�شاعي تدعم توجهات �لدولة يف عام �خلري وتعزز 
و�لرخاء  و�لرفاهية  �ل�شعادة  لتحقيق  �حلكومة  جهود 
هدف  �ل�شعادة  حتقيق  �إن  �ل��روم��ي  وق��ال��ت  للمجتمع. 
�ملجتمع  �أف���ر�د  بني  م�شرتكة  وم�شوؤولية  �شاٍم  �إن�شاين 
وموؤ�ش�شاته، موؤكدة �أن توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
 ، �هلل  �ل��دول��ة حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
بتعزيز �لقيم �لإيجابية كهدف ومنهج وجعلها �أ�شلوب 
�لعديد  �لتوجه يف  حياة وثقافة جمتمعية، ودعم هذ� 
من �ملبادر�ت مثل عام �خلري وعام ز�ي��د، ي�شكل حافز� 

لتبني  �خلا�س  �لقطاع  وموؤ�ش�شات  �حلكومية  للجهات 
�إ�شعاد  �إىل  تهدف  م��ب��ادر�ت  يف  وترجمتها  �لقيم  ه��ذه 
�ل��ن��ا���س، وت��ر���ش��ي��خ �ل��ت��ك��اف��ل �لج��ت��م��اع��ي وت��ع��زي��ز قيم 
�لإيجابية  �ل�شمات  �إح��دى  باعتبارها  و�لعطاء  �خل��ري 
�أن  ب��ال��ذك��ر،  �جل��دي��ر  �لإم�����ار�ت.   �لأ�شيلة يف جمتمع 
موؤ�ش�شة حتقيق �أمنية ت�شعى من خالل �شبكة عالقات 
عمل  خطة  وفق  �ل�شنوية  �أجندتها  تنفيذ  على  و��شعة 
مدرو�شة، حيث تتو��شل مع كافة �مل�شت�شفيات و�جلهات 
ذ�ت �لعالقة بالدولة �لتي تعالج �لأطفال، وتن�شق مع 
تقت�شر  ول  �لعربية  �ل���دول  يف  �لعالقة  ذ�ت  �جل��ه��ات 
�إىل  ت��ه��دف  ب��ل  �أن�شطتها ع��ل��ى دول���ة �لإم�����ار�ت ف��ق��ط، 
�لو�شول لكافة �أطفال �لعامل �لعربي لإ�شعاد �أكر عدد 

منهم. 

•• لندن-وام:

ي�����ش��ه��د م���ع���ر����س م����ع����د�ت �ل���دف���اع 
و�لأمن �لدويل 2017 �ملقام حاليا 
يف لندن م�شاركات حملية و��شعة من 
كرى �ل�شركات �لوطنية �لع�شكرية 
�مل���خ���ت�������ش���ة �ل����ت����ي ت���ع���ر����س �أح������دث 
و�ملعد�ت  �لأن��ظ��م��ة  م��ن  منتجاتها 
�لتي  �ملتنوعة  �لع�شكرية  و�ملنتجات 
ت��غ��ط��ي ����ش���ن���وف �����ش���ل���ح���ة �ل���ق���و�ت 

�لرية و�لبحرية و�جلوية.
�مل�شارك  �لإم�����������ار�ت  ج���ن���اح  وي���ع���د 
لل�شناعات  م��ن�����ش��ة  �مل���ع���ر����س  يف 
�ل��ع�����ش��ك��ري��ة �ل���وط���ن���ي���ة ح���ي���ث �شم 
�أ�شول يف خمتلف قطاعات �لت�شنيع 
و�لن���ظ���م���ة �مل�����ش��ت��ق��ل��ة و�خل����ر�ئ����ط 
و�لعمرة  و�ل������ش�����الح  و�ل�������ش���ي���ان���ة 
�للوج�شتية  و�خلدمات  و�لت�شالت 

و�لتطوير �لتقني .
وع��ك�����ش��ت �مل�����ش��ارك��ة �لإم���ار�ت���ي���ة يف 
�لهائلة  �لإم��ك��ان��ات  م���دى  �مل��ع��ر���س 
�ل�شناعات  جم��ال  يف  متتلكها  �لتي 
�ل���ع�������ش���ك���ري���ة وذل���������ك ع�����ر م�����ا مت 
ثقيلة  وم��ع��د�ت  �أ�شلحة  من  عر�شه 
ومدرعات م�شفحة و�آليات ع�شكرية 

ذ�ت �شناعة وطنية 100 باملائة.
�ملدرعات  عر�شه  مت  م��ا  �أب���رز  وم��ن 
ون�����اق�����الت �جل����ن����ود و�ل����ك����ام����ري�ت 
لر�شد  و�ل��ت��ي��ل�����ش��ك��وب  �حل�����ر�ري�����ة 
�لأه�����������د�ف وت����وج����ي����ه �ل�������ش���و�ري���خ 
�ملنتجات و�ملعد�ت  بالإ�شافة لبع�س 
موؤ�ش�شات  يف  �شناعتها  مت��ت  �ل��ت��ي 
�لع�شكري  �مل��ج��ال  يف  ر�ئ����دة  ع��امل��ي��ة 
ومت جتهيزها وطنياً لتكون مالئمة 
و�جلبلية  �ل�����ش��ح��ر�وي��ة  للطبيعة 

�لإمار�تية .
�لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  ت�����ش��ارك  و 
�ملتحدة من خالل جناحها �خلا�س 
مع  جنب  �إىل  جنبا  �مل��ع��ر���س  د�خ���ل 
و�ململكة  وفرن�شا  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
و�لر�زيل  و�ليابان  و�لهند  �ملتحدة 
وتركيا  وه��ول��ن��د�  و�ل�شويد  و�أمل��ان��ي��ا 

�إىل جانب دول �أخرى عديدة.
�لمار�تية  �ل�����ش��رك��ات  و��شتعر�شت 
�إمكاناتها �ل�شناعية �لع�شكرية عر 
�أكر من�شة تعر�س فيها م�شاريعها 
�ملطورة و�ملبتكرة يف جمال �ل�شيانة 
و�لُعمرة  و�لإ������ش�����الح  و�ل��ت�����ش��ن��ي��ع 
وخدمات  �للوج�شتية  و�خل���دم���ات 
و�لتدريب  و�لت�شال  �جليومكانية 

و�لتطوير �لتكنولوجي.
�حلو�شني  عبد�لرحيم  ط��ارق  وق��ال 

�لتو�زن  ملجل�س  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�أطلق  �ملجل�س  �ن  تو�زن  �لقت�شادي 
�لع�شكرية  �ل�شركات  جتميع  مبادرة 
يف  بامل�شاركة  ترغب  �لتي  �لوطنيه 
�لإمار�ت  دول��ة  جناح  حتت  �ملعر�س 
�ل����ع����رب����ي����ة �مل����ت����ح����دة �مل�����������ش�����ارك يف 
يف  متخ�ش�شة  �شركة  وه��ي  �ملعر�س 
وتركز  �ل�شرت�تيجية  �ل�شتثمار�ت 
�ل�شناعية  �ل���ق���در�ت  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
على  �أبوظبي  لإمارة  و�لتكنولوجية 
�إقامة  �ل��ط��وي��ل ع���ن ط��ري��ق  �مل����دى 

�ل�شر�كات و�مل�شاريع �مل�شرتكة.
بتاأ�شي�س  ق���ام  �ملجل�س  �أن  و����ش��اف 
جم��م��ع ت����و�زن �ل�����ش��ن��اع��ي م��ن �أجل 
لعب دور هام يف �لتنويع �لإقت�شادي 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  ل��دول��ة 
من موقعه كوجهة متطورة لقطاع 
�ل��ت�����ش��ن��ي��ع �لإ����ش���رت�ت���ي���ج���ي وذل����ك 
متا�شياً مع �لروؤية �ل�شديدة للقيادة 
�لر�شيدة نحو تنويع م�شادر �لدخل 

�شماناً مل�شتقبل م�شتد�م.
و�أ�شار �إىل �ن جممع تو�زن �ل�شناعي 
ي�����خ�����دم �ل����ق����ط����اع����ات �ل����دف����اع����ي����ة 
�شركات  وكذلك  و�لعاملية  �لإقليمية 
كما  �لخ��ت�����ش��ا���س  ذ�ت  �ل��ت�����ش��ن��ي��ع 
بنية  خ��الل  م��ن   – �ملجمع  ي�شاهم 
حتتية متطورة م�شممة يف �لأ�شا�س 
�لت�شنيع  م��وؤ���ش�����ش��ات  ل���ش��ت��ي��ع��اب 
�لنمو  يف  و�ل���ع�������ش���ك���ري   �ل���دف���اع���ي 
�لعربية  �لإم���ار�ت  بدولة  �ل�شناعي 
لنقل  ر�ئ��دة  فر�شة  �ملتحدة..ويقدم 
للكو�در  �ل��ع��امل��ي��ة  و�مل���ه���ارة  �مل��ع��رف��ة 
�شناعية  ق����اع����دة  خل���ل���ق  �مل���ح���ل���ي���ة 
منظومة  م��ف��ه��وم  ق���وي���ة..ومي���ث���ل 
�ملتكاملة  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة  �ل���ت���ك���ت���الت 
جممع  ل�شرت�تيجية  كرى  �أهمية 
ت����و�زن �ل�����ش��ن��اع��ي ح��ي��ث ي�����ش��اه��م يف 
�لت�شنيع  قطاع  على  تركيزه  تعزيز 
�شيوؤهله  و�ل��ذي  �لرئي�شي  �لدفاعي 
�شناعية  م���ن���ظ���وم���ة  ت����وف����ري  �إىل 
وتنتهي  ب���الإن���ت���اج  ت���ب���د�أ  م��ت��ك��ام��ل��ة 

بالتوزيع.
وقال �ن جمل�س �لتو�زن �لقت�شادي 
�ل�شركات  جم��ل�����س  �أ����ش�������س  ت�������و�زن 
�لدفاعية �لوطنية NDCC �لذي 
�مل�شاريع  �إىل تن�شيق وت�شهيل  يرمي 
�مل�شرتكة بني �ل�شركات �لدفاعية يف 
�لدوليني  �لإم��ار�ت ونظر�ئها  دول��ة 
قطاع  تو�شيع  يف  �مل�شاهمة  ثم  وم��ن 
ومتثيل  �ل���دف���اع���ي���ة  �ل�������ش���ن���اع���ات 
�ع�شاء �ملجل�س يف �ملحافل و�ملعار�س 
جناح  مظلة  حتت  و�لعاملية  �ملحلية 

و�ل�شو�ريخ �لبالي�شتية.
منر  �����ش����رك����ة  �ن  �ىل  ��������ش������ار  وو 
�ملنطقة  �أي�������ش���ا  ت���رع���ى  ل��ل�����ش��ي��ار�ت 
د�خ���ل   Land Zone �ل���ري���ة 
و�ملعد�ت  لالأنظمة  �ل��دويل  �ملعر�س 
حيث  �لعام  هذ�  و�لأمنية  �لدفاعية 
لعر�س  �لفر�شة  �ل�شركة  �شتنتهز 
�لدفع  �آلية �لإ�شعاف “حفيت” ذ�ت 
�ل�شد��شي �لتي تعتر �أحدث �إ�شافة 
�ملتخ�ش�شة”  “�ملركبات  عائلة  �إىل 
وتعد من �أبرز �ملنتجات �لتي تعر�س 

يف �ملعر�س.
�لكعبي  �شيف  فا�شل  ذك��ر  ب���دوره  و 
ل�شركة  �ل����ت����ن����ف����ي����ذي  �ل����رئ����ي���������س 
�إن���رتن���ا����ش���ي���ون���ال ج����ول����دن ج����روب 
يف  ت�������ش���ارك  �ل�����ش��رك��ة  �ن   IGG
و�ملعد�ت  لالأنظمة  �ل��دويل  �ملعر�س 
�ل���دف���اع���ي���ة و�لأم���ن���ي���ة حت���ت جناح 
�لإمار�ت �لذي ي�شرف عليه جمل�س 
�ن  م�شيفا   .. �لقت�شادي  �ل��ت��و�زن 
 2002 ع��ام  يف  تاأ�ش�شت  �ملجموعة 
�أح���دث  �إن���ت���اج  يف  متخ�ش�شه  وه���ي 
�لأن����ظ����م����ة و�مل������ع������د�ت �ل���دف���اع���ي���ة 

و�لأمنية.
و �و�شح �ن �ل�شركة تعتر يف �لوقت 
�حل���ايل م��ن �أب����رز ���ش��رك��ات �لإم����د�د 
�لد�خلية  ووز�رة  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 
و�جل�����ه�����ات �ل���دف���اع���ي���ة و�لأم����ن����ي����ة 
�لأخ������رى ب���دول���ة �لإم����ار�ت..لف����ت����ا 
جولدن  “�إنرتنا�شيونال  �ن  �ىل 
ف��ع��ال يف دعم   ب���دور  جروب” ت��ق��وم 
ومنها  �لع�شكرية  �لإم���د�د�ت  قائمة 
و�ملتو�شطة  �ل�����ش��غ��رية  �لأ����ش���ل���ح���ة 
و�لثقيلة و�لذخرية /بكافة عيار�تها 
�لرئي�شي  �لقتال  ودبابات  �ملختلفة/ 
و�مل����د�ف����ع �مل��ت��ن��ق��ل��ة ذ�ت���ي���ة �لرت�����د�د 
�ملتعددة  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  و�مل����رك����ب����ات 
�أنظمة  ت�����ش��م��ل  ك��م��ا  �لأغ������ر��������س.. 
خدمات �ملجموعة تقدمي �خلدمات 
�لع�شكرية  ل��الإم��د�د�ت  �ل�شت�شارية 
�ملركبات  و�شيانة  �لأمنية  و�مل��ع��د�ت 
و�إع��د�د دور�ت  �لع�شكرية وحتديثها 
�ل���ت���دري���ب �ل��ع�����ش��ك��ري��ة و�لأم���ن���ي���ة 
�ملعلومات وخدمات  تقنية  وخدمات 

�ملر�قبة �جلوية و�ملالحه .
�إع��ت��م��اد �ل��ق��اب�����ش��ة ت��ع��ر���س �حللول 
�إعتماد  ت�شارك  و  �لوطنية  �لأمنية 
�لوطنية  �ل�شركات  �إحدى  �لقاب�شة 
�ل�شتثمار�ت  قطاع  يف  �ملتخ�ش�شة 
لأول   2017 معر�س  يف  �لقاب�شة 
م���رة ك��م�����ش��ارك��ه خ��ارج��ي��ه م��ن��ذ بدء 

ن�شاطها يف 2005.

خا�شة  �جل��ودة  معايري  �أ�شد  تطبق 
�شناعتها  مت  و�ل��ت��ي  بينونة  �شفينة 
بالكامل يف موقع �ل�شركة يف �أبوظبي 
وت�شديرها  ب��ن��اوؤه��ا  �ىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
لبع�س  �ل�شفن  من  خمتلفة  لأن��و�ع 
�خلليجي  �ل���ت���ع���اون  جم��ل�����س  دول 
ودول �أفريقيا و�شبه �لقارة �لهندية. 
�لعديد من م�شاريع  �ل�شركة  ولدى 
�لإمار�ت  لدولة  حالياً  �ل�شفن  بناء 
ودولة �لكويت..كما مت �إن�شاء حو�س 
�ل�شفن  ل�شيانة  ز�ي��د  مناء  يف  عائم 
و�لع�شكرية حيث  �لتجارية  �لكبرية 
ي�شتطيع مناولة �شفن بطول 180 
 10 لغاية  ي�شل  وزن  و  م��رت ط��وًل 
�لف طن.. كما توجد لدى �ل�شركة 
ب��ال��ت��و���ش��ع يف خ��دم��ات �شيان  �ل��ن��ي��ة 
�ل�����ش��ف��ن يف ب��ع�����س �مل���و�ق���ع �لأخ����رى 

د�خل وخارج �لدولة.
و��شر �إىل �ن �ل�شركة ت�شابق �لزمن 
مكانتها  ت��ع��زي��ز  �أج�����ل  م���ن  ح���ال���ي���اً 
متخ�ش�شة  ر�ئ�����دة  ع��امل��ي��ة  ك�����ش��رك��ة 
وت���ق���دمي خدمات  �ل�����ش��ف��ن  ب��ن��اء  يف 
�خلدمات  ل�شركات  �لالزمة  �لدعم 
�لبحرية يف منطقة جمل�س �لتعاون 
�لدكتور  ذك���ر  وب�����دوره  �خل��ل��ي��ج��ي. 
�لعام  �ملدير  �لطنيجي  علي  حممد 
�لتدريع  لأن��ظ��م��ة  �حل�شن  ل�شركة 
�لتي تعتر �إحدى �ل�شركات �لتابعة 
�ل�شركة  �ن  �لقاب�شة  ت��و�زن  ل�شركة 
تتو�جد يف �ملعر�س �لدويل لالأنظمة 
و�ملعد�ت �لدفاعية و�لأمنية يف �ك�شل 
لندن لت�شليط �ل�شوء على قدر�تها 
و�إمكانياتها يف جمال �إنتاج �ل�شرت�ت 

�لبالي�شتية ومعد�ت �حلماية.
يف  تتخ�ش�س  �ل�شركة  �ن  و�و���ش��ح   
 hard/ل�شلبة� �ل�����ش��ف��ائ��ح  �إن���ت���اج 
يجري  �ل��ت��ي  �مل�شتقلة   /plates
�لدولة  د�خ��ل  و�ختبارها  تطويرها 
و�قية  �أي�شا مالب�س  �ل�شركة  وتنتج 
با�شتخد�م  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ات  ل���ك���ب���ار 
 soft plates ل�شفائح �خلفيفة�
ك��ال�����ش��رت �ل���و�ق���ي���ة ع����الوة ع��ل��ى �أن 
قبل  م��ن  �مل�شتخدمة  �لتكنولوجيا 
�ل�شركة ميكن ��شتخد�مها يف تدريع 
وحماية �ملركبات �خلفيفة و�لثقيلة 
و�إنتاج  �لآل���ي���ات  ه��ي��اك��ل  وت�����ش��ف��ي��ح 

معد�ت �حلماية بجميع �أ�شكالها.
وم���ن ن��اح��ي��ت��ه �و����ش���ح ر�����ش���د �حمد 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  �مل���ط���وع 
ل�����ش��رك��ة �ط���ل�������س ل���الت�������ش���الت �ن 
�لدويل  �ملعر�س  يف  تعر�س  �ل�شركة 
�لدفاعية  و�مل������ع������د�ت  ل���الأن���ظ���م���ة 

�لمار�ت.
�أي�شاً  مي��ث��ل  �مل��ج��ل�����س  �ن  و�أو�����ش����ح 
م��ن�����ش��ة ل��ت�����ش��ه��ي��ل �ل����ش���ت���ث���م���ار�ت 
وللتكنولوجيا  �مل��ب��ا���ش��رة  �لج��ن��ب��ي��ة 
�لدفاعية  ب��ال�����ش��ن��اع��ات  �مل��رت��ب��ط��ة 
ع���ل���ى حتقيق  و�ل���ع���م���ل  و�لأم����ن����ي����ة 
�أه������د�ف دول����ة �لإم�������ار�ت يف جمال 
�أن �ملجل�س  �لتنمية �ل�شناعية حيث 
ي�شم يف ع�شويته 62 �شركة حملية 
من خمتلف �إمار�ت �لدولة.. ويعتر 
جمل�س �ل�شركات �لدفاعية �لوطنية 
من �أهم �جلهات �مل�شاركة يف �ملعر�س 
�لدويل لالأنظمة و�ملعد�ت �لدفاعية 

و�لأمنية.
وم�������ن ج����ان����ب����ه ق�������ال ف����ه����د حممد 
لل�شوؤون  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �لعي�شى 
لل�شيار�ت  من��ر  ب�����ش��رك��ة  �ل��ت��ج��اري��ة 
�ل�شركات  �إح����دى  ه��ي  �ل�����ش��رك��ة  �ن 
�لتابعة ل�شركة �لإمار�ت لل�شناعات 
“منر”  /�إدي��ك/ و تعتر  �لدفاعية 
من �أكر �شركات �مل�شنعة للمركبات 
�خلفيفة  �مل����دول����ب����ة  �ل���ع�������ش���ك���ري���ة 
�ل�شرق  م��ن��ط��ق��ة  يف  و�مل���ت���و����ش���ط���ة 
وت�شتعد  �أفريقيا  و�شمال  �لأو���ش��ط 
يف  ت��ط��ور�  �أك���ر مركباتها  ل��ع��ر���س 
و�ملعد�ت  لالأنظمة  �ل��دويل  �ملعر�س 

�لدفاعية و�لأمنية.
معدل  �شجلت  من��ر  �ن  �ىل  و�أ����ش���ار 
�لقليلة  �ل�شنو�ت  خ��الل  �شريع  منو 
�لتي  �ل�شر�ء  بف�شل طلبات  �ملا�شية 
تلقتها �ل�شركة موؤخر� و�لتي و�شعت 
�ل�����ش��رك��ة ع��ل��ى ق��ائ��م��ة �أك����ر خم�س 
 OEM ش��رك��ات ت�����ش��ن��ي��ع ع��امل��ي��ة���

للمركبات �ملدرعة.
لل�شيار�ت  من��ر  ���ش��رك��ة  �ن  و�أو����ش���ح 
من�شات  �إح���������دى  ب���ح���ج���ز  ق����ام����ت 
�ملعر�س  يف  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  �ل���ع���ر����س 
�لدويل لالأنظمة و�ملعد�ت �لدفاعية 
لت�شليط  ل���ن���دن  �ك�����ش��ل  و�لأم���ن���ي���ة 

�ل�شوء على منتجاتها �ملختلفة.
�ل�����ش��رك��ة م��رك��ب��ة �لتدخل  وت��ع��ر���س 
�أخف  تعتر  �ل��ت��ي   RIV �ل�����ش��ري��ع 
للقو�ت  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  وزن�����ا  �مل���رك���ب���ات 
�أف�شل  ت���ع���ر����س  ..ك����م����ا  �خل���ا����ش���ة 
�مل��رك��ب��ات م��ن ح��ي��ث �حل��م��اي��ة وهي 
JAIS ذ�ت �لدفع �لرباعي  �ملركبة 
م��رك��ب��ة متعددة  ع���ن  ع���ب���ارة  وه����ي 
من  ع�����ال  ب���ق���در  وت��ت��م��ت��ع  �لأدو�ر 
�ل�����ش��رع��ة وخ���ف���ة �حل����رك����ة، ف�شال 
ع��ن �م��ت��الك��ه��ا م�����ش��ت��وى ع��امل��ي��ا من 
و�ل�شر�ك  �لأل����غ����ام  ���ش��د  �حل��م��اي��ة 
/  IED �ل���ب���د�ئ���ي���ة/  �خل���د�ع���ي���ة 

مدير  �مل����ن���������ش����وري  ه������الل  وذك��������ر 
بال�شركة  �حل���ك���وم���ي���ة  �ل���ع���الق���ات 
من  “ تعد  �لقاب�شة  “ �إع��ت��م��اد  �ن 
�لر�ئدة يف جمال �حللول  �ل�شركات 
�ىل  حتولت  وق��د  �لوطنية  �لأمنية 
حتت   2013 يف  ق��اب�����ش��ة  ���ش��رك��ة 
بن�شبة  وطني  �إد�رة  جمل�س  �إ�شر�ف 
�أكر  ح��ال��ي��ا  وت�����ش��م  ب��امل��ائ��ة   100
من 10 �شركات يعمل بها �أكر من 

. موظف   1200
�ل�شركة  �ن  �ىل  �مل��ن�����ش��وري  ول��ف��ت 
تنفيذ م�شاريع متكاملة  ق��ادرة على 
باأعلى م�شتوى يف �لتنفيذ و�لإجناز 
وق����ام����ت ب��رت���ش��ي��خ ع����الق����ات عمل 
�أف�شل  ت��ق��دمي  خ���الل  م��ن  متميزة 
باملعايري  و�لل�������ت�������ز�م  �خل�����دم�����ات 
لكونها  �إ���ش��اف��ة  �لتنفيذ  و����ش���روط 
تعتمد على �أحدث �لتقنيات �لعاملية 
و�شع  يف  �لتكنولوجية  و�ل��ط��ف��ر�ت 

�لأنظمة �لأمنية �لت�شغيلية.
�لقاب�شة  �إع���ت���م���اد  �أن  �ىل  و�أ�����ش����ار 
�أهمها  تخت�س يف عدة جمالت من 
�لنطاق  و�����ش���ع���ة  ح���ل���ول  ت�����ش��م��ي��م 
ل���ل���م���ر�ق���ب���ة و�ل���ك�������ش���ف و�ل���ت���ح���ري 
وت�شميم وتنفيذ �لأنظمة �لتكاملية 
وتقدمي �ل�شت�شار�ت و�إد�رة �مل�شاريع 

و�ل�شيانة و�لدعم �ل�شامل.
ت��ق��دم كذلك  �ل�����ش��رك��ة  �ن  و�أ����ش���اف 
خ����دم����ات �ل����ش���ت�������ش���ار�ت �لإد�ري��������ة 
�لب�شرية  �مل���و�رد  و�إد�رة  و�لتوظيف 
و�أنظمة �لقيادة و�لتحكم و�ل�شيطرة 
و�شبكات و�أجهزة �لت�شالت �لأمنية 
للقطاع  �لتحتية  �لبنية  و���ش��ب��ك��ات 
و�لتطوير  �لأبحاث  وحلول  �لأمني 
تطبيقات  وت����ن����ف����ي����ذ  وت�������ش���م���ي���م 
تقدم  وكذلك  �لأمنية  �لرجميات 
جمال  يف  �ملتقدمه  �لمنيه  �حللول 
مر�قبة �حل��دود و�مل��ن�����ش��اأت.    و من 
ناحيته ذكر �لدكتور خالد �ملزروعي 
ل�شركة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل���رئ���ي�������س   –
�ل�شركة  �ن  �ل�شفن  لبناء  �أب��وظ��ب��ي 
ت��ع��ت��ر م���ن �ل�����ش��رك��ات �ل����ر�ئ����دة يف 
�لع�شكرية  �ل�شفن  و�شيانة  �شناعة 
تعزيز  على  تعمل  و�لتي  و�لتجارية 
�لإمار�ت  لدولة  �لبحرية  �ل��ق��در�ت 
�ل�شركة  تعتر  و  �مل��ت��ح��دة  �لعربية 
�لعاملية  �ل�������ش���رك���ات  �إح������دى  �ل���ي���وم 
�لر�ئدة �ملتخ�ش�شة يف جتهيز �لقطع 
و�لتجارية.  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �ل��ب��ح��ري��ة 
و�أ�شاف لقد لقيت �ل�شركة �حرت�ماً 
وتقدير�ً كبريين من جانب �ملجتمع 
ب��ف�����ش��ل م�����ش��اري��ع��ه��ا �لتي  �ل������دويل 

و�لأم���ن���ي���ة جم��م��وع��ة م��ن��ت��ق��اة من 
قطاع  يف  �لأ�����ش����ا�����ش����ي����ة  �مل���ن���ت���ج���ات 

�لت�شالت.
�لديناميكية  �ل�����ش��رك��ة  �ن  و����ش��اف 
�مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  خدمة  على  تعمل 
ووز�ره �لد�خلية و�ملوؤ�ش�شات �لمنيه 
و�حل���ك���وم���ات و�ل�������ش���رك���ات يف دول���ة 
�لإم��������ار�ت وم��ن��ط��ق��ة �خل��ل��ي��ج على 
ن��ط��اق �أو���ش��ع وت��زوي��ده��ا مبجموعة 
و�لأنظمة  �خل��دم��ات  م��ن  خمتلفة 
�أحدث  م��ث��ل  �ملتخ�ش�شة  و�مل���ع���د�ت 
�أنظمة  يف  �مل�����ش��ت��خ��دم��ة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات 
و�لت�شالت  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة  �لأق����م����ار 
�ل��ال���ش��ل��ك��ي��ة و�لأن���ظ���م���ة و�مل���ع���د�ت 
“�شركة  �ن  �ىل  ل��ف��ت  و  �لأم���ن���ي���ة.  
ت�شارك   “ �ل��ط��ري�ن  حللول  �أطل�س 
�مل��ع��ر���س وه���ي تعمل على  �ي�����ش��ا يف 
�لطائر�ت  �أنظمة  وتعديل  تطوير 
�ل��ع�����ش��ك��ري��ة و�مل��دن��ي��ة و�ل���ت���ي تتخذ 
من دولة �لإمار�ت مقر� لها. وتركز 
�لف�شائية  لالأنظمة  �أطل�س  �شركة 
�أنظمة  ودم���ج  �ل���ر�م���ج  �إد�رة  ع��ل��ى 
�ل�شت�شعار  و�أن���ظ���م���ة  �ل���ط���ائ���ر�ت 
على  �ملختلفة  �ل��ت��ع��دي��الت  و�إدخ����ال 
�لثابتة  �لأج��ن��ح��ة  ذ�ت  �ل���ط���ائ���ر�ت 
�لقيام  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  و�ل�������دو�رة.. 
بخدمات هند�شة �لت�شاميم و�لإنتاج 
�لإ�شافية..و  �لت�شنيع  وخ���دم���ات 
�لغيار  قطع  بتاأمني  �ل�شركة  تقوم 
و�لأنظمة  ل���ل���ط���ائ���ر�ت  �ل���ل���الزم���ة 
�لت�شنيع  ���ش��رك��ات  ك��ب��ري م��ن  ل��ع��دد 
�ل��ع��امل��ي��ة م��ث��ل �إي��رب��ا���س وت��ال��ي�����س و 
 Honeywell و   MBDA
ت�شارك  ك��م��ا  – ر�ي������ت.  وك���ريت�������س 
و�لأمن  �ل��دف��اع  م��ع��د�ت  معر�س  يف 
�لوطن  درع  ب��ل��ن��دن جم��ل��ة  �ل����دويل 
�لتوجيه  م���دي���ري���ة  ع���ن  �ل�������ش���ادرة 
للقو�ت  �ل��ع��ام��ة  ب��ال��ق��ي��ادة  �مل��ع��ن��وي 
�مل�����ش��ل��ح��ة . وت��ع��ر���س �مل��ج��ل��ة خالل 
�إ�شد�ر�تها من  م�شاركتها عدد� من 
�لعمل  جم�����الت  يف  وك���ت���ب  ب���ح���وث 
و�لتحليالت  و�لت�شليح  �لع�شكري 

�ل�شيا�شية و�لقت�شادية .
و�أك������د �مل���ق���دم رك����ن ي��و���ش��ف جمعة 
“ درع  �حل��د�د رئي�س حترير جملة 
�ل��وط��ن “ �أن �مل��ع��ر���س �ل���ذي تنظر 
�إليه �لإمار�ت على �أنه �شاحة للتبادل 
�لت�شليح  و�لتقني يف عامل  �لتجاري 
ي�شهد يف كل دورة من دور�ت��ه زيادة 
ملحوظة يف عدد �ل�شركات �لعار�شة 
ملنتجاتها �إ�شافة �إىل �لأعد�د �لكبرية 
من �لوفود �لز�ئرة من خمتلف دول 

�لعامل.
�أهم  �ملعر�س يعد من  �أن  و�أ�شار �ىل 
و�أبرز �ملعار�س �ملتخ�ش�شة يف جمال 
معد�ت �لدفاع و�لأمن على م�شتوى 
�شركات  ك���ب���ار  وي���ح���ر����س  �ل����ع����امل 
�لدفاع و�شانعو �لقر�ر حول �لعامل 
على ح�شور هذ� �حلدث �ل��دويل ملا 
وتبادل  للتعارف  من�شة  من  يوفره 
وج�����ه�����ات �ل���ن���ظ���ر و�ل������������روؤى ح���ول 
�لدفاعية  �ملنظومات  تقنيات  �أحدث 
من�شة  �أي�شا  ب��ات  كما   .. و�لأم��ن��ي��ة 
و�لتجارب  �خل��ر�ت  لتالقي  عاملية 
�خلا�شة  �مل�����ج�����الت  يف  و�لأف������ك������ار 
�لت�شليحية  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  بعمل 

و�لأمنية و�لتطويرية .
و�����ش���ار �مل��ق��دم ي��و���ش��ف �حل����د�د �ىل 
تاأتي  �ن م�شاركة �ملجلة يف �ملعر�س 
�لوطنية  م�شوؤوليتها  من  �نطالقا 
�لتي  �لكرى  �لفعاليات  تغطية  يف 
ت��ق��ام خ����ارج �ل���دول���ة ل��ن��ق��ل �أح����د�ث 
�لقارئ  �إىل  �لفعاليات  هذه  و�أخبار 
ب�����ش��ك��ل م��ه��ن��ي م��ت��م��ي��ز م���ا يعطيه 
�لأح���د�ث.. ه��ذه  كاملة عن  �شورة 
لفتا �إىل �ن جناح �ملجلة يف �ملعار�س 
باإقبال كبري  �لدولية يحظى د�ئما 
�ل��ز�ئ��ري��ن وع��ل��ى ر�أ�شهم  م��ن ق��ب��ل 
روؤ�شاء �لوفود �لع�شكرية من �لدول 
�مل�شاركة و�لز�ئرة �إ�شافة �إىل توزيع 

ن�شخا �لكتب �ل�شادرة عن �ملجلة.
�لدفاع  م��ع��د�ت  م��ع��ر���س  �ن  ي��ذك��ر 
 ”DSEI  “ �ل���������دويل  و�لأم����������ن 
قطاع  يف  �لأب���������رز  ي���ع���ت���ر�حل���دث 
م�شتوى  ع���ل���ى  و�لأم���������ن  �ل�����دف�����اع 
�لعا�شمة  ت�شت�شيفه  و�لذي  �لعامل 
�لريطانية لندن و ي�شتمر �ملعر�س 
“�إك�شل  �لذي �فتتح �م�س يف مركز 
لندن” للمعار�س �ململوك من قبل 
للمعار�س  �لوطنية  �أبوظبي  �شركة 
�شبتمر   15 “�أدنيك”حتى 

�جلاري .

•• دبي-وام: 

�أ�شدرت وز�رة �لتغري �ملناخي و�لبيئة قر�ر� ب�شحب منتج �شل�شة �ل�شويا 
قليل �ل�شوديوم ماركة Kikkoman �أمريكي �ملن�شاأ من �أ�شو�ق �لدولة 
�لت�شريعية  و�للو�ئح  �لقر�ر�ت  يخالف  مبا  �لكحول  مادة  على  لحتو�ئه 
يف �لدولة. و�و�شحت �لوز�رة �ن �لقر�ر جاء بناء على نتائج �لفحو�شات 
 539 �ل��وز�ري رقم  �ل�شادرة من �ملختر�ت �ملعتمدة وذلك وفقا للقر�ر 
ل�شنة 2012 ب�شاأن �لدليل �ملوحد لإجر�ء�ت حظر تد�ول �لأغذية ورفع 
�حلظر عنه. وتتابع �لوز�رة مع �ل�شلطات �ملحلية متمثلة يف كل من جهاز 

�أبوظبي للرقابة �لغذ�ئية وبلديات دبي و�ل�شارقة وعجمان و�أم �لقيوين 
و�ل�شرتد�د  �ل�شحب  ق��ر�ر  تنفيذ  من  للتاأكد  و�لفجرية  �خليمة  ور�أ����س 
للكميات �ملتوفرة من هذ� �ملنتج من �أ�شو�ق �لدولة. و�أكدت وز�رة �لتغري 
�ل�شارة  �لأغ��ذي��ة  من  �مل�شتهلكني  حماية  على  حر�شها  و�لبيئة  �ملناخي 
بال�شحة �أو �ملغ�شو�شة �أو �مل�شللة �أو غري �ملالئمة �أو �ملخالفة للو�ئح �لفنية 
�لدولة.  يف  �ملعنية  و�جل��ه��ات  �ملحلية  �ل�شلطات  مع  و�لتن�شيق  بالتعاون 
�ل��وز�رة �مل�شتهلكني يف حال �شر�ء هذ� �ملنتج ب�شرورة عدم تناوله  ودعت 
و�لتخل�س منه مع �ل�تاأكيد �أن هذ� �لقر�ر ي�شتهدف منتج �شل�شة �ل�شويا 

قليل �ل�شوديوم ماركة Kikkoman ذو �ملن�شاأ �لأمريكي فقط.

•• ال�صارقة-وام: 

�لقا�شمي ع�شو  �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد  �ل�شمو  ��شتقبل �شاحب 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة �شباح �م�س- وبح�شور �شمو �ل�شيخ �شلطان 
�شعادة   - �ل�شارقة  حاكم  ونائب  عهد  ويل  �لقا�شمي  �شلطان  بن  حممد  بن 
�شاحب  ورحب  �لدولة.  لدى  �لهند  جمهورية  �شفري  �شوري  �شينغ  نفديب 
�ل��ذي عقد يف مكتب �شمو �حلاكم -  �للقاء -  �ل�شارقة خالل  �ل�شمو حاكم 
ب�شفري جمهورية �لهند .. م�شيد� �شموه بعمق �لعالقات �لتاريخية �لوثيقة 
�لتي تربط �لبلدين و�ل�شعبني �ل�شديقني. وتناول �للقاء ��شتعر��س عالقات 

�لتعاون �ملتميزة �لتي تربط �لبلدين و�شبل تعزيزها يف �ملجالت كافة.
ح�شر �للقاء .. �شري فيبول �لقن�شل �لعام �لهندي لدى �لدولة.

التغري املناخي والبيئة ت�ضدر قرارا ب�ضحب 
اأحد منتجات �ضل�ضة ال�ضويا من اأ�ضواق الدولة

حاكم ال�ضارقة ي�ضتقبل �ضفري الهند

فقدان جواز �شفرت
عيو   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
�ثيوبيا   ، دي��دي��ث��ا  حم��م��د 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )3874523( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 
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قال وزير خارجية فرن�شا �إن �حلكومة و�ملعار�شة يف فنزويال �شتعقد�ن 
جولة حمادثات يف جمهورية �لدومنيكان �م�س وحذر كر�كا�س من 
�إذ� تقاع�شت عن �مل�شاركة  �أنها قد تو�جه عقوبات �لحتاد �لأوروب��ي 
�أ�شهر� من �ملظاهر�ت �شد �لرئي�س  يف �ملفاو�شات. و�شهدت فنزويال 
بالدكتاتورية  خ�شومه  يتهمه  �ل���ذي  م����ادورو  نيكول�س  �لي�شاري 
وباإدخال �لبلد �لغني بالنفط يف �أ�شو�أ �أزمة �قت�شادية. وقال �لوزير 
�لفرن�شي جان �إيف لو دريان يف بيان يوم �لثالثاء عقب �جتماع مع 
نظريه �لفنزويلي خورخي �أريز� يف باري�س �شعدت مبعرفة �أن �حلو�ر 

مع �ملعار�شة �شي�شتاأنف غد� يف جمهورية �لدومنيكان.
�إن���ه �شري�شل وفد�  وق���ال حت��ال��ف �ل��وح��دة �ل��دمي��ق��ر�ط��ي �مل��ع��ار���س 
ملقابلة رئي�س �لدومنيكان د�نيلو ميدينا لبحث �ل�شروط �لتي ميكن 
�أي حمادثات من هذ�  ب��دء  نفى  لكنه  عليها  بناء  �حل��و�ر  �أن يجرى 
�إط��الق �شر�ح  �لتي ت�شمل  �ملعار�شة  �لقبيل.  وك��رر يف بيان مطالب 
�ملعار�شة  تقوده  �ل��ذي  �لكوجنر�س  و�ح���رت�م  �ل�شيا�شيني  �ل�شجناء 

ف�شال عن �إجر�ء�ت لتخفيف �لأزمة �لقت�شادية �خلانقة.
ورئي�س  ميدينا  ي�شمل  �شوف  �لأرب��ع��اء  �جتماع  �إن  دري���ان  ل��و  وق��ال 
وعر  ثاباتريو.  رودريجيث  لوي�س  خو�شيه  �ل�شابق  �أ�شبانيا  وزر�ء 
�لكامل  �أنطونيو جوتريي�س عن دعمه  �ملتحدة  �لعام لالأمم  �لأمني 

للمحادثات.

و�شل ثمانية لجئني �أفغان بعد ترحيلهم من �ملانيا �ىل مطار كابول 
�لهجوم  بعد  ترحيلها  يتم  �ل��ت��ي  �لأوىل  �ملجموعة  وه��ي  �لأرب���ع���اء، 

بال�شاحنة �ملفخخة �لذي �شرب �لعا�شمة �لأفغانية يف �آخر مايو.
بعد  للجدل  �مل��ث��ري  �لأف��غ��ان  �للجوء  طالبي  ترحيل  �ملانيا  وعلقت 
تفجري �ل�شاحنة يف �حلي �لدبلوما�شي يف كابول يف 31 مايو �لذي 
�ملجموعة هي  �ملئات. وهذه  و�إ�شابة  150 �شخ�س  �أ�شفر عن مقتل 
�ل�شاد�شة �لتي يتم ترحيلها من �ملانيا منذ دي�شمر يف �إطار �لتفاق 
تدفق  بتخفي�س  يق�شي  �ل��ذي  و�أفغان�شتان  �لوروب���ي  �لحت��اد  بني 
�لالجئني �إىل �أوروبا. و�شل �لالجئون �لثمانية �إىل كابول يف رحلة 
ل م�شوؤول  ت�شارتر و�قتادتهم �ل�شرطة �ىل موقف �شيار�ت حيث �شجاّ
فيما  ظهره  على  �شغرية  حقيبة  يحمل  بع�شهم  وك��ان  �أ���ش��م��اءه��م. 
�لبع�س �لآخر مل يكن معه �أية �أمتعة. وقال حممد جم�شيدي وهو 
بر�س قبل �شعوده يف  لوكالة فر�ن�س  �لثمانية  �لالجئني  و�حد من 
بلدكم ول ميكنكم ل  لي�س هناك م�شاكل يف  قالو� يل  �أج��رة  �شيارة 
ل بعد  �لعي�س ول �لبقاء هنا. و�أ�شار لجئ �آخر يدعى ر�شا ر�شائي ُرحاّ
�أن �تهمته زوجته بتعنيفها �إىل �أنه رغم �أنه كان هناك �شاهد �إل �أنني 
مل �أمتكن من �إثبات بر�ءتي يف �ملحكمة لأن �لوروبيني ل ي�شدقون 

�إل �أكاذيب �لن�شاء.

�لرتكي  للرئي�س  �لقت�شاديني  �مل�شت�شارين  كبري  �إرتيم  جميل  قال 
�أملانيا  �لعالقات مع  �إن  �إردوغ���ان يف مقابلة مع روي��رتز  رجب طيب 
�شتتح�شن بالتو�زي مع حت�شن عام يف �لعالقات مع �لحتاد �لأوروبي 
يف �أو�ئ�����ل �ل��ع��ام �مل��ق��ب��ل مم��ا ي��ع��زز ف��ر���س ت��ن��ام��ي ح��رك��ة �لت�شدير 

و�ل�شياحة �لرتكية.
�أك��ر مع  ه��دوء�  �أتوقع  �لثالثاء  �لتي ج��رت  �ملقابلة  �إرتيم يف  وق��ال 
و�أتوقع  �أي��ل��ول.  �شبتمر   24 يف  )�لأمل��ان��ي��ة(  �لنتخابات  بعد  �أملانيا 
�شغوط  �إىل  �لرتكية-�لأملانية  �لعالقات  وتعر�شت  �لتوتر.  �نح�شار 
�لنقالب  حم��اول��ة  �أع��ق��اب  يف  �إردوغ�����ان  �أطلقها  �ل��ت��ي  �حلملة  منذ 

�لفا�شلة يف �لعام �ملا�شي.
و�نتقدت �أملانيا �لعتقالت �جلماعية ورف�شت ت�شليم تركيا �أ�شخا�شا 
جلاأو� �إليها وتتهمهم �أنقرة بالتورط يف حماولة �لنقالب �لفا�شلة. 
�أملانيا �عتقلو� يف  12 مو�طنا  كما طالبت برلني بالإفر�ج عن نحو 

�لأ�شهر �لقليلة �ملا�شية.
�لأوروبي  تركيا مع �لحت��اد  �إ���ش��الح عالقات  �شيجري  �إرت��ي��م  وق��ال 
ب�شرعة �عتبار� من �لربع �لأول من عام 2018. �أعتقد �أن �شادر�ت 

تركيا �إىل �لحتاد �لأوروبي �شتزيد.

عوا�صم

باري�س

�أنقرة

كابول

املوؤبد ملوظف كبري يف م�ضر بق�ضية ف�ضاد
•• القاهرة-رويرتز:

�إن حمكمة م�شرية عاقبت موظفا كبري� بال�شجن  قالت م�شادر ق�شائية 
�ملوؤبد �م�س �لأربعاء لإد�نته يف ق�شية ف�شاد.

�لعام  �ملدير  �للبان  �لدين  جمال  على  �لقب�س  �ألقت  قد  �ل�شلطات  وكانت 
�لق�شاء  حماكم  ي�شم  �ل��ذي  �ل��دول��ة،  مبجل�س  و�ل��ت��وري��د�ت  للم�شرتيات 

�لإد�ري �مل�شرية، نهاية �لعام �ملا�شي بتهمة تلقي ر�شا من موردين.
كما �ألقي �لقب�س على �شاحب �شركة �أثاث مكتبي وزوجته و�شاحب �شركة 

�أثاث مكتبي �أخرى يف نف�س �لق�شية.
وقالت �مل�شادر �إن حمكمة جنايات �لقاهرة �أعفت �ملتهمني �لثالثة �لآخرين 
و�عرت�ف  �للبان  �إىل  �لر�شا  بتقدمي  منهم  �ثنني  لع��رت�ف  �لعقوبة  من 
�لثالث بالتو�شط فيها. ويعفي �لقانون �مل�شري مقدمي �لر�شا و�لو�شطاء 

�إذ� �عرتفو� على �ملرت�شني.
وقال م�شدر �إنه لن يفرج عن �ملتهم �لثاين وزوجته ل�شدور قر�ر من جهاز 
يف  �لتحقيق  ذم��ة  على  يوما   15 منهما  ك��ل  بحب�س  �مل�شروع  غ��ري  �لك�شب 

ق�شية ف�شاد منف�شلة.
دولر�ت(   113507( جنيه  مليوين  �للبان  غرمت  �ملحكمة  �أن  و�أ���ش��اف 

و�شادرت مليون جنيه و239155 �ألفا قالت �إنها مبلغ �لر�شا.
وكانت �ل�شلطات قد قب�شت يف بد�ية �لعام �حلايل على �لقا�شي و�ئل �شلبي 
معه  للتحقيق  للمجل�س  �لعام  و�لأم��ني  �لدولة  جمل�س  رئي�س  ن��و�ب  �أح��د 
ذمة  �أي��ام على  �أربعة  �لعليا بحب�شه  �لدولة  �أم��ن  نيابة  و�أم��رت  �لق�شية  يف 
�لتحقيق ثم قال حماميه يف وقت لحق �إنه عر عليه منتحر� يف حمب�شه.

وي��ح��ق ل��ل��ب��ان �ل��ط��ع��ن ع��ل��ى �حل��ك��م �أم����ام حمكمة �ل��ن��ق�����س �أع��ل��ى حمكمة 
�أجرت �ل�شلطات حتقيقات ب�شاأن ف�شاد يف هيئة  مدنية م�شرية. ون��ادر� ما 

ق�شائية.

افتتاح الدورة الـ 72 للجمعية العامة لالأمم املتحدة

الرتكيز على اعتماد اأول اتفاق ب�ضاأن الهجرة وت�ضديق 
العديد من الدول على اتفاقية الق�ضاء على الأ�ضلحة النووية

الأونكتاد: 50 عاما من الحتالل قو�ضت القت�ضاد الفل�ضطيني

م�ضر تدعو جمل�س الأمن لعقد جل�ضة طارئة ملناق�ضة اأزمة م�ضلمي الروهينجا

مقتل 3 يف تفجري انتحاري بكابول الكوجنر�س يدعو ترامب اإىل اإدانة جماعات الكراهية 
•• كابول-رويرتز:

عند  �لأرب��ع��اء  �م�س  نف�شه  فجر  �نتحاريا  �إن  م�شوؤولون  قال 
�لعا�شمة  يف  �لرئي�شي  �لكريكيت  ��شتاد  قرب  تفتي�س  نقطة 
ع��ن مقتل ثالثة  �أ�شفر  م��ب��ار�ة مم��ا  �أث��ن��اء  ك��اب��ول  �لأفغانية 

�أ�شخا�س على �لأقل.
�إن  وق����ال �مل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م وز�رة �ل��د�خ��ل��ي��ة جن��ي��ب د�ن��ي�����س 
�شرطيني ومدنيا قتلو� بينما �أ�شيب خم�شة �أ�شخا�س. ونقلت 
�لأفغاين  �ملجل�س  ع��ن  �لتلفزيونية  �لإخ��ب��اري��ة  ت��ول��و  ق��ن��اة 

للكريكيت قوله �إن كل �لالعبني بخري.
�ل��دويل خالل مبار�ة  �لكريكت  ��شتاد  ووق��ع �لنفجار خ��ارج 

�شمن دوري �شباجيز� للكريكت يف �أفغان�شتان.

•• القاهرة-وام:

دع����ت م�����ش��ر جم��ل�����س �لأم������ن �إىل 
ملناق�شة  �م�س  ط��ارئ��ة  جل�شة  عقد 
�لروهينجا  م�شلمي  �أزمة  تطور�ت 
يف ميامنار.. وذلك يف ظل تدهور 
و�إن�شانيا  �أمنيا  �مليد�نية  �لأو���ش��اع 

منذ 25 �أغ�شط�س �ملا�شي.
وق�����ال �مل�����ش��ت�����ش��ار �أح���م���د �أب�����و زيد 
وز�رة  ب��ا���ش��م  �ل��ر���ش��م��ي  �مل��ت��ح��دث 
ك���ال من  �إن  �مل�����ش��ري��ة  �خل��ارج��ي��ة 
م�شر  �شاركتا  وبريطانيا  �ل�شويد 
يف طلب عقد �جلل�شة.. �إ�شافة �إىل 
تاأييد وفدي كاز�خ�شتان و�ل�شنغال 
ب��اع��ت��ب��اره��م��ا م��ن �أع�����ش��اء جمل�س 
�لتعاون  ملنظمة  �مل��ن��ت��م��ني  �لأم����ن 

�لإ�شالمي.
�خلارجية  با�شم  �ملتحدث  وك�شف 
�أك�����دت خالل  ب����الده  �أن  �مل�����ش��ري��ة 
�شكرتري  م��ع  �لأم���ن  ل��ق��اء جمل�س 
عام �لأمم �ملتحدة �لثالثاء �ملا�شي 
�شرورة �نعقاد �ملجل�س ب�شكل عاجل 

�لعمل على وق��ف نزيف  �أج��ل  م��ن 
�ل��دم��اء و�حل��د م��ن �أع��م��ال �لعنف 
و�لتهجري �جلارية يف ولية ر�كني 

و�شول �إىل �إيجاد حل عادل ي�شمل 
�لروهينجا  لأق��ل��ي��ة  �ملنتمني  منح 
حقوقهم �مل�شروعة وي�شمن �أمنهم 

ديارهم  �إىل  وعودتهم  و�شالمتهم 
�مل�شاعد�ت  وو�شول  نفاذ  وت�شهيل 

�لإن�شانية لهم.

اإ�ضرائيل تعلن تاأييدها 
لقيام دولة كردية م�ضتقلة 

•• القد�ص املحتلة-رويرتز:

بالده  �إن  �لأربعاء  �م�س  نتنياهو  بنيامني  �لإ�شر�ئيلي  �ل��وزر�ء  رئي�س  قال 
�ل��ع��ر�ق ل�شتفتاء على  �أك���ر�د  ك��ردي��ة وذل��ك فيما ي�شتعد  ت��وؤي��د قيام دول��ة 

�ل�شتقالل رف�شه �لرملان يف بغد�د.
و�لأعمال  �ملخابر�ت  جم��ال  يف  �لأك���ر�د  مع  �شرية  رو�ب��ط  �إ�شر�ئيل  وتقيم 
و�ملجال �لع�شكري منذ �شتينيات �لقرن �ملا�شي وتعتر �لأكر�د �مل�شتتني يف 
�لعر�ق وتركيا و�شوريا و�إير�ن عازل لها عن �لعرب وهم خ�شوم للطرفني.

�إنه  �لثالثاء  �أم�س  �لعر�ق  كرد�شتان  �إقليم  رئي�س  �ل��رز�ين  م�شعود  وق��ال 
ت�شويت  رغم  �أيلول  �شبتمر   25 يوم  �ملقرر  �ل�شتفتاء  قدما يف  �شيم�شي 

�لرملان �لعر�قي برف�شه.
توؤيد  �لأجانب  �ملر��شلني  �إىل  مكتبه  �أر�شلها  ت�شريحات  يف  نتنياهو  وق��ال 

�إ�شر�ئيل جهود �ل�شعب �لكردي �مل�شروعة لقيام دولته.
�لتي  �لكردية  باملنطقة  �ل�شتفتاء  �أن ي�شرف  �لغربية من  �لقوى  وتخ�شى 
حتظى باحلكم �لذ�تي �لنتباه عن �حلرب على تنظيم �لدولة �لإ�شالمية.

ومقره  �لكرد�شتاين،  �لعمال  حزب  تعتر  �إ�شر�ئيل  �أن  �إىل  نتنياهو  و�أ�شار 
مو�قف  مع  �ل�شاأن  هذ�  يف  يتطابق  موقفها  �أن  �أي  �إرهابيا  تنظيما  تركيا، 

تركيا و�لوليات �ملتحدة و�لحتاد �لأوروبي.
�إنه  �مل��ا���ش��ي  �لأ���ش��ب��وع  بو��شنطن  م��وؤمت��ر  يف  ق��ال  �إ�شر�ئيليا  ج���ر�ل  لكن 
�أك��ر من ثالثة عقود  �ل��ذي يحارب تركيا منذ  �شخ�شيا ل يعتر �حل��زب 

تنظيما �إرهابيا.

�أف�شل  ن��ت��ائ��ج  ت��ق��دمي  �أج����ل  م���ن 
لل�شعوب �لتي تخدمها �ملنظمة.

و�أكد �أن �أحد �لتغيري�ت �لرئي�شية 
�لن�شاء  مت��ك��ني  ي���ك���ون  �أن  ي��ج��ب 
خطة  �إىل  م�����ش��ري�   .. و�ل��ف��ت��ي��ات 
�لعمل �لتي �أ�شدرها - يوم �لإثنني 
�ملا�شي - حول حتقيق �مل�شاو�ة بني 
�جلن�شني يف �أنحاء �لأمم �ملتحدة 

على جميع �مل�شتويات.
لتقدمي  �لأع�����ش��اء  �ل���دول  ونا�شد 
منا�شب  ل�شغل  مر�شحات  �أ�شماء 
�شاغرة يف �لأمم �ملتحدة.. موؤكد� 
�أن �مل�شاو�ة بني �جلن�شني يف �لأمم 

�ملتحدة �شتح�شن �لأد�ء بها.

•• نيويورك -وام: 

رئي�س  ليت�شاك  مريو�شالف  �أكد 
�لعامة  للجمعية   72 �ل���  �ل���دورة 
ل���الأمم �مل��ت��ح��دة �أن ه���ذه �ل���دورة 
�تفاق  �أول  �ع��ت��م��اد  ع��ل��ى  ���ش��رتك��ز 
�لعديد  وت�شديق  �لهجرة  ب�شاأن 
�لق�شاء  �تفاقية  على  �ل��دول  من 
و�تفاق  �ل��ن��ووي��ة  �لأ���ش��ل��ح��ة  ع��ل��ى 
و�ل�شتغالل  �لع�����ت�����د�ء  �إن����ه����اء 
حفظ  ب����ع����ث����ات  يف  �جل���ن�������ش���ي���ني 

�ل�شالم.
و�أ�شاف - يف بيانه �لليلة �ملا�شية 
�أم���������ام ج���ل�������ش���ة �ف����ت����ت����اح �ل�������دورة 

وقال �إنه يف بع�س �لأحيان ميكن 
�ملتحدة  �لأمم  ع��م��ل  ي���ك���ون  �أن 
معقد� للغاية ولكن �شبب �إن�شائها 
من  ي�شعون  �ل��ذي��ن  م�شاعدة  ه��و 
�لكرمية  �ل�����ش��الم و�حل���ي���اة  �أج����ل 

على كوكب م�شتد�م. .
من جانبه هناأ �أنطونيو غوتريي�س 
�ملتحدة  ل������الأمم  �ل����ع����ام  �لأم�������ني 
من�شب  ت��ول��ي��ه  ع��ل��ى  لي��ت�����ش��اك 
للجمعية   72 �ل���  �ل����دورة  رئي�س 
�أجريا  �أنهما  �إىل  لفتا  �ل��ع��ام��ة.. 
�لأ�شهر  خ���الل  ج��ي��دة  مناق�شات 
�مل�شرتكة  �آمالهما  حول  �لأخ��رية 

للدورة �حلالية.

�شتتابع  �ل�����دورة  �أن   - �جل���دي���دة 
�لأمم  �أع��م��ال  بنود ج��دول  جميع 
�لزخم  على  و�شتحافظ  �ملتحدة 
�أه���د�ف  ومت��وي��ل  لتنفيذ  �ل����الزم 
على  م�شدد  �مل�شتد�مة..  �لتنمية 
�شرورة حتقيق تو�زن يف �آلية عمل 
�جلمعية �لعامة ملعاجلة �لق�شايا 
�مل��ل��ح��ة م��ث��ل ت��غ��ري �مل��ن��اخ وحقوق 

�لإن�شان ومكافحة �لإرهاب.
و�أ�شار �إىل �أهمية �إجر�ء مناق�شات 
و�تخاذ قر�ر�ت جيدة .. موؤكد� �أنه 
�ملبادر�ت  م��ن  م��زي��د�  ي�شيف  ل��ن 
�إىل جدول �لأعمال ولكن �شي�شعى 

�إىل تب�شيطه.

بال�ش�������عار  غوتريي�س  و�أ�ش�������اد 
�خ���ت���اره لي��ت�����ش��اك للدورة  �ل����ذي 
�جلديدة للجمعية �لعامة و�لذي 
على  وي�شجع  �لب�شر  ع��ل��ى  ي��رك��ز 
و�حلياة  �ل�شالم  لتحقيق  �ل�شعي 
كوكب  يف  ل���ل���ج���م���ي���ع  �ل����ك����رمي����ة 

م�شتد�م.
تهديد�ت  ي��و�ج��ه  عاملنا  �إن  وق���ال 
�لأ�شلحة  �ن��ت�����ش��ار  م���ن  خ���ط���رية 
�ل����دويل  �لإره�������اب  �إىل  �ل���ن���ووي���ة 
�مل�شاو�ة  �ن��ع��د�م  �إىل  �مل��ن��اخ  وتغري 
كرى  حت��دي��ات  مو�جهة  بجانب 
م��ن �ل��ه��ج��رة �إىل �ل��ع��و�ق��ب غري 
�لتكنولوجي  للتقدم  �مل��ق�����ش��ودة 

م���ث���ل �ل���ه���ج���م���ات �لإل���ك���رتون���ي���ة 
يطالبون  �ل��ع��امل  ح���ول  و�ل��ب�����ش��ر 
�إىل  بالتغيري ويتطلعون  عن حق 

عمل �حلكومات و�ملوؤ�ش�شات.
�ملتحدة  �أن��ه على �لأمم  و�أ���ش��اف   
�مل��زي��د للتكيف و�ل��ن��ج��اح يف  ف��ع��ل 

�لعمل .. 
مو�شحا �أن هذ� هو هدف مقرتح 
�ل������ذي ���ش��ت��ن��ظ��ر فيه  �لإ������ش�����الح 

�جلمعية �لعامة.
ع���ن تطلعه  و�أع������رب غ��وت��ريي�����س 
للعمل مع رئي�س �جلمعية �لعامة 
هذ�  يف  �لأع�شاء  �ل��دول  وممثلي 
�ملتحدة  �لأمم  دور  لتعزيز  �ملجال 

�لإد�نة �ل�شريحة لأعمال �لعنف �ملخزية و�ملفعمة بالكر�هية 
و�ملوؤمنني  �لبي�س  و�ل��ق��وم��ي��ني  ك���الن  كلوك�س  ك��و  جل��م��اع��ة 

بتفوق �لبي�س و�لقوميني �جلدد يف ت�شارلوت�شفيل«.
�لدميقر�طيني  �آر�ء  ب�شاأنه  �تفقت  �ل���ذي  �ل��ق��ر�ر  و�شيحال 

و�جلمهوريني �إىل تر�مب للتوقيع عليه.
ل��ل��ب��ي��ت �لأب���ي�������س ع��ل��ى ر���ش��ال��ة بالريد  ي����رد مم��ث��ل��ون  ومل 

�لإلكرتوين تطلب �لتعليق.
ويدعو قر�ر �لكوجنر�س تر�مب �إىل �إد�نة جماعات �لكر�هية 
يدعمون  �لذين  للمتطرفني  �ملتنامي  بالنت�شار  ي�شفه  وما 
معاد�ة �ل�شامية و�خلوف من �لأجانب وتفوق �لعرق �لأبي�س. 
ويحث �لقر�ر �أي�شا وزير �لعدل �لأمريكي جيف �شي�شنز على 

•• وا�صنطن-رويرتز:

�لليلة  متاأخرة  �شاعة  يف  ق��ر�ر�  �لأمريكي  �لكوجنر�س  �أ�شدر 
قبل �ملا�شية يدعو �لرئي�س دونالد تر�مب �إىل �إد�نة جماعات 
�لكر�هية وذلك بعدما و�جه تر�مب �لنتقاد�ت لرد فعله على 
�لعنف يف م�شرية للقوميني �لبي�س مبدينة ت�شارلوت�شفيل يف 

ولية فرجينيا �ل�شهر �ملا�شي.
وقال جريي كونويل ع�شو جمل�س �لنو�ب يف بيان �إن �ملجل�س 
�ل�شيوخ قد  �لقر�ر. وكان جمل�س  �شوت بالإجماع على تبني 

و�فق على �لقر�ر يوم �لثنني.
على  �لليلة  �ل��ن��و�ب  جمل�س  يف  �لأ����ش���و�ت  “�تفقت  و�أ���ش��اف 

�أعمال �لعنف و�لرتويع �لتي �رتكبها �لقوميون  �لتحقيق يف 
على  وجماعات  كلوك�س كالن  وكو  و�لنازيون �جلدد  �لبي�س 

�شاكلتها.
وحلفاء  �شركات  وروؤ���ش��اء  جمهوريني  تاأييد  ت��ر�م��ب  وخ�شر 
ل��ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة و�أث�����ار �ل���ش��ط��ر�ب يف �لأ����ش���و�ق �ل�شهر 
�ملا�شي بت�شريحات عن �لعنف يف ت�شارلوت�شفيل حيث وقعت 
��شتباكات بني �لقوميني و�لنازيني �جلدد من جهة ون�شطاء 

�شد �لعن�شرية من جهة �أخرى يف 12 �أغ�شط�س �آب.
وقتلت �مر�أة تدعى هيذر هاير و�أ�شيب عدد من �لأ�شخا�س 
�لبي�س  �ل��ق��وم��ي��ني  م��ن  �أن����ه  يعتقد  �شخ�س  ده�����س  ع��ن��دم��ا 

متظاهرين �شد �لعن�شرية ب�شيارته.

•• نيويورك-وام: 

�لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي كان  �أن �لح��ت��الل  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  �أك����دت 
�شببا رئي�شيا يف �إ�شعاف �لقطاعني �لزر�عي و�ل�شناعي 
قدرة  �إ���ش��ع��اف  ذل��ك  �لفل�شطينية مب��ا يف  �لأر�����ش���ي  يف 
�لد�خل  يف  �مل��ن��اف�����ش��ة  ع��ل��ى  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي  �لق��ت�����ش��اد 

و�خلارج.
�ملتحدة  �لأمم  م��وؤمت��ر  �أطلقه  تقرير  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�لفل�شطيني  �لقت�شاد  عن  �لأونكتاد  و�لتجارة  للتنمية 
�إ�شر�ئيل  �ح���ت���الل  ع��ل��ى  ع���ام���ا   50 م�����رور  مب��ن��ا���ش��ب��ة 

لفل�شطني - �أطول �حتالل عرفه �لتاريخ �حلديث- .
�أدت  �لح��ت��الل  من  عاما   50 �أن  �إىل  �لتقرير  وخل�س 
�لفل�شطيني  �ل�شعب  ق��درة  �شعف  �إىل  متو��شل  ب�شكل 
على �لإنتاج جر�ء �لقيود و�ل�شيا�شات �لإ�شر�ئيلية �لتي 
�لإنتاجية  �ل��ق��اع��دة  ون��ح��ر  ودح���ر  تقلي�س  يف  ت�شببت 
لالعتماد  �لفل�شطيني  بال�شعب  دفع  مما  �لفل�شطينية 
و��شتري�د  �مل���ع���ون���ات �خل���ارج���ي���ة  ع��ل��ى  �أ���ش��ا���ش��ي  ب�����ش��ك��ل 

�ل�شناعة �لإ�شر�ئيلية.
و�شلط �لتقرير �ل�شوء على �لرتفاع �ل�شديد يف معدل 
�أعمارهم  ت���رت�وح  �ل��ذي��ن  �ل�شباب  �أو���ش��اط  يف  �لبطالة 

بني 15 و29 عاما.. لفتا �إىل تاأثري منو �مل�شتوطنات 
و�لأزمة �مل�شتمرة يف غزة. و�أكد �أن �لقت�شاد �لفل�شطيني 
�لدعم  �ن��خ��ف��ا���س  وه���ي  �أخ�����رى  �شلبية  ���ش��دم��ة  ت��ل��ق��ى 
% بني �لأعو�م   38 �ملانحة بن�شبة  �ملقدم من �جلهات 
�أن  �إىل  ذلك جزئيا  �لتقرير  ويعزو   2016 و   2014
�لدولية  �ملعونة  تدفقات  ترجمة  دون  يحول  �لحتالل 
�خلفيف  حممود  وق��ال  ملمو�شة.  �إمنائية  مكا�شب  �إىل 
من�شق م�شاعد�ت �ل�شعب �لفل�شطيني يف �لأونكتاد  - يف 
ت�شريح له - �إن 50 عاما من �شيا�شات �لقيود و�لإغالق 
وتقل�س  دح���ر  �إىل  �أخ����رى  ب��ع��د  �شنة  �أدت  �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي 

�لقاعدة �لإنتاجية �لفل�شطينية.
�لزر�عة  قطاعي  ت��ر�ج��ع  على  �أمثلة  �خلفيف  و�أع��ط��ى 
�أن قطاع  .. مو�شحا  �لحتالل  �شنو�ت  و�ل�شناعة عر 
�لفل�شطيني �شنة  % من �لقت�شاد   28 �لزر�عة ميثل 
لفتا   ..1995 �شنة   %  12 ميثل  و�أ���ش��ب��ح   1975
�أن��ه �ل��ي��وم ل ميثل �أك��ر م��ن 3 % م��ن �لقت�شاد  �إىل 
كل  ب��ني  م��ن  ف���اإن  �ل�شناعة  ق��ط��اع  �أم���ا   .. �لفل�شطيني 
بزر�عة  فقط  ي�شمح  للزر�عة  �شاحلة  هكتار�ت  خم�شة 
 10 �أ�شل  ت�شعة من  �أن  �إىل  �إ�شافة  و�ح��د فقط  هكتار 

هكتار�ت فل�شطينية ل ميكن ريها.
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/01/03م   �ملودعة حتت رقم:  265899 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  مر��س �لقاب�شة �س.ذ.م.م. 
 وعنو�نه: �س.ب.: 123311، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خدمات �لإعالن؛ خدمات وكالت �لإعالن؛ خدمات �إد�رة �لأعمال؛ �مل�شاعدة يف �إد�رة �لأعمال؛ تقييم �لأعمال؛ 
�إد�رة �لأعمال و�ل�شت�شار�ت �لتنظيمية؛ �إد�رة �أعمال �ملطاعم و�لفنادق و�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س وحد�ئق 
�أو �ل�شناعية؛ خدمات  �إد�رة �أعمال )�لغري(؛ �مل�شاعدة يف �لإد�رة �لتجارية  �إد�رة م�شاريع �لأعمال؛  �ملالهي؛ 
�لت�شويق؛ خدمات �لدعاية و�لعالقات �لعامة؛ توفري ت�شهيالت �ملكاتب، خدمات جتميع ت�شكيلة من �لب�شائع 
�لإمد�د  خدمات  وي�شر؛  ب�شهولة  �لب�شائع  هذه  و�شر�ء  معاينة  من  �لزبائن  يتمكن  حتى  �لآخرين  ل�شالح 
�مل�شاحات  تاأجري  �أو دعائية؛  لغايات جتارية  �لتجارية  و�لأ�شو�ق  �ملعار�س  تنظيم  �ل�شناعية؛  �لإد�رة  للغري؛ 
�ل�شوق فيما يتعلق بو�شائل �لإعالم؛  �أبحاث  �لإع��الم؛ خدمات  تاأجري وقت لالإعالن يف و�شائل  �لإعالنية؛ 
بر�مج  خدمات  �لعلنية؛  ب��امل��ز�د�ت  �لأم��الك  بيع  �لأع��م��ال(؛  �إد�رة  يف  م�شاعدة  )باعتبارها  �لتعهيد  خدمات 
�لولء؛ خدمات بر�مج �لولء و�حلو�فز و�ملكافاآت؛ توفري �أك�شاك �لطعام و�مل�شروبات و�لمتياز�ت و�لتذكار�ت 
ذلك  بكافة هذه �خلدمات مبا يف  يتعلق  فيما  �ملعلومات  توفري  و�لرتفيهية؛  �لريا�شية  للفعاليات  �شتاد  يف 

توفري �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عاملية.
 �لو�ق�عة بالفئة:  35 

و�شف �لعالمة:  كتبت عبارة " دبي هاربور" بالأحرف �لعربية.
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/01/03م   �ملودعة حتت رقم:  265900 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  مر��س �لقاب�شة �س.ذ.م.م. 
 وعنو�نه: �س.ب.: 123311، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لتجارية  �لعقار�ت  وتاأجري  �إد�رة  و�ل�شكنية؛  و�لتجزئة  �لتجارية  �لعقار�ت  خدمات  �لعقار�ت؛  �إد�رة  �لعقارية؛  �خلدمات 
و�ملكاتب  و�لفيالت  لل�شقق  بالن�شبة  و�إد�رتها  تقدميها  يتم  �لتي  �لعقار�ت  و��شتئجار  تاأجري  خدمات  و�ل�شكنية؛  و�لتجزئة 
و�ل�شبا و�ملنتجعات ومالعب �جلولف و�ملارينا و�لفنادق و�ملمتلكات �ل�شناعية وحد�ئق �ملالهي و�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س 
�لعقارية؛  �لو�شاطة  �لإيجار؛ خدمات  �شقق وفيالت  �إد�رة  للم�شتاأجرين؛  �لإد�رة  �لت�شوق؛ خدمات  �لت�شوق وقرى  ومر�كز 
�إد�رة �لأ�شول؛  خدمات حت�شيل �لإيجار�ت؛ خدمات تثمني �لعقار�ت؛ ��شتثمار روؤو�س �لأم��و�ل؛ �خلدمات �ملالية؛ خدمات 
�إد�رة �ل�شناديق؛ خدمات �ل�شناديق �لعقارية؛ خدمات �لتاأمني؛ �خلدمات �مل�شرفية؛ خدمات  خدمات �ل�شتثمار؛ خدمات 
�ل�شتثمار  �لعقارية؛ خدمات  �ملحافظ  �إد�رة  �لعقار�ت وخدمات  �إد�رة  �لعقار�ت؛ خدمات  تقييم  �لعقاري؛ خدمات  �لتمويل 
�لأر��شي؛  ��شتمالك  �لأر��شي؛ خدمات  �لعقاري؛ خدمات تطوير  �لتاأمني  �لعقارية؛ خدمات  �لو�شاطة  �لعقاري؛ خدمات 
تثمني و�ختيار و��شتمالك �لعقار�ت لأغر��س �لتطوير و�ل�شتثمار؛ ��شتمالك �لأر��شي لتاأجريها؛ �إ�شد�ر بطاقات �ل�شر�ء 
ذ�ت �لقيمة؛ توفري �لبطاقات م�شبقة �لدفع و�لق�شائم ذ�ت �لقيمة؛ �إ�شد�ر و��شرتد�د �لق�شائم ذ�ت �لقيمة؛ �إ�شد�ر و��شرتد�د 
�لق�شائم و�لكوبونات ذ�ت �لقيمة؛ ق�شائم �لهد�يا؛ ق�شائم �لهد�يا م�شبقة �لدفع؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه 

�خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة.
 36  �لو�ق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة " دبي هاربور" بالأحرف �لعربية. و�شف �لعالمة:  
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/01/03م   �ملودعة حتت رقم:  265902 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  مر��س �لقاب�شة �س.ذ.م.م. 
 وعنو�نه: �س.ب.: 123311، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
يتعلق  فيما  و�لإ���ش��الح  و�لتنظيف  و�ل�شيانة  �لإن�����ش��اء  خ��دم��ات  ذل��ك  �مل��ر�ف��ق مب��ا يف  �إد�رة  �مل��ب��اين؛  �إن�����ش��اء 
�إز�لة  خدمات  �لنفايات؛  من  �لتخل�س  خدمات  �ل�شناعية؛  �أو  �ل�شكنية  �أو  �لتجارية  �ملباين  �أو  بالعقار�ت 
�لإن�شاء�ت  م�شاريع  �إد�رة  بالإن�شاء؛  �ملت�شلة  �لأر��شي  تطوير  خدمات  �لعقار�ت؛  �شيانة  خدمات  �لنفايات؛ 
�ملباين؛  وتعزيز  وترميم  وجت��دي��د  تنظيف  و�ل�شكنية؛  و�ل�شناعية  �لتجارية  �ل��ع��ق��ار�ت  �إن�����ش��اء  �مل��وق��ع؛  يف 
تكييف  �أجهزة  و�إ���ش��الح  تركيب  �لرتكيب؛  خدمات  �لإ���ش��الح؛  �ملباين؛  ه��دم  �ملباين؛  �إن�شاء  على  �لإ���ش��ر�ف 
من  �ملباين  تنظيف  �ملباين؛  �شد  �إحكام  �ملباين؛  عزل  بالطوب؛  �لبناء  �لغاليات؛  و�إ�شالح  تنظيف  �لهو�ء؛ 
�ل��د�خ��ل و�خل���ارج؛ �لإن�����ش��اء؛ م��ع��د�ت �لإن�����ش��اء؛ معلومات �لإن�����ش��اء؛ معاجلة �مل��ب��اين ملنع �ل��رط��وب��ة؛ تركيب 
�ملو��شري؛  �شباكة  )و�شع طبقة �جل�س(؛  �لتج�شي�س  �لأنابيب؛  و�شيانة خطوط  �إن�شاء  �مل�شاعد؛  و�إ�شالح 
�لنو�فذ؛ مكافحة �حل�شر�ت؛ حمطات �خلدمة؛ حمطات خدمة �ملركبات؛  تاأجري معد�ت �لإن�شاء؛ تنظيف 
هذه  ب�شاأن  �ملعلومات  توفري  ذل��ك  يف  مبا  �أع��اله  �مل��ذك��ورة  �خل��دم��ات  ب�شاأن  �ملعلومات  توفري  �مليناء؛  �إن�شاء 

 37 �لو�ق�عة بالفئة:    �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عاملية. 
و�شف �لعالمة:  كتبت عبارة " دبي هاربور" بالأحرف �لعربية.

�ل�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/01/03م   �ملودعة حتت رقم:  265903 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  مر��س �لقاب�شة �س.ذ.م.م. 
 وعنو�نه: �س.ب.: 123311، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
دور  ت�شغيل  و�ل�شيافة؛  �لفنادق  جم��ال  يف  �لتدريب  ت�شهيالت  ت�شغيل  �ل��ت��دري��ب؛  خ��دم��ات  و�لتهذيب؛  �لتعليم  خ��دم��ات 
�لريا�شية )�جلمنازيوم( و�لنو�دي  �لتدريبات  �لريا�شية و�لثقافية؛ توفري �شالت  �لأن�شطة  �حل�شانة؛ خدمات �لرتفيه؛ 
�ل�شحية؛ ت�شغيل �ألعاب �حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س؛ ت�شغيل مالعب �جلولف؛ توفري ت�شهيالت �لتن�س؛ توفري ت�شهيالت 
�لتجارية  و�ملعار�س  �لعمل  وور���س  �لتدريبية  و�ل���دور�ت  و�ملعار�س  و�لجتماعات  �مل��وؤمت��ر�ت  و�إد�رة  ترتيب  �ل�شباحة؛  برك 
و�لجتماعات �لر�شمية و�ملحا�شر�ت؛ ت�شغيل حد�ئق �ملالهي و�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س؛ ن�شر �لكتب؛ توفري ت�شهيالت 
ت�شهيالت  تقدمي  �ل�شتجمام؛  ت�شهيالت  توفري  �لبولنغ؛  زقاق  ت�شهيالت  توفري  �لريا�شية؛  �لت�شهيالت  توفري  �ل�شينما؛ 
خا�شة بركوب �خليل و�شباق �خليل؛ تدريب �خليل، تنظيم �ملناف�شات �لريا�شية ومباريات �لفرو�شية؛ خدمات �شتوديوهات 
�لت�شجيل �ل�شوتي؛ خدمات �شتوديوهات �لأفالم؛ توفري ت�شهيالت �شتوديوهات �لت�شجيل؛ خدمات �شتوديوهات �لت�شجيل 
يف  �لأط��ف��ال  مالعب  توفري  �لت�شلية؛  مناطق  توفري  لالأطفال؛  لعب  مناطق  و�ل��ر�دي��و؛  و�لفيديو  و�لتليفزيون  لالأفالم 
حمطات �خلدمة؛ تاأجري �شتوديوهات �لت�شجيل؛ حد�ئق �حليو�نات؛ حد�ئق �حليو�نات �لأليفة؛ حد�ئق �حليو�ن؛ حد�ئق 
ومعار�س  �حليو�نات  بحد�ئق  �ملتعلقة  و�لتعليم  �ملعلومات  خدمات  �حليو�نات؛  عرو�س  �حليو�نات؛  معار�س  �ل�شفاري؛ 
بهذه �خلدمات عر  �ملتعلقة  �ملعلومات  توفري  ذلك  �خلدمات مبا يف  بكافة هذه  يتعلق  فيما  �ملعلومات  توفري  �حليو�نات؛ 

�شبكة حا�شوب عاملية.
 41  �لو�ق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة " دبي هاربور" بالأحرف �لعربية. و�شف �لعالمة:  
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/01/03م   �ملودعة حتت رقم:  265854 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  مر��س �لقاب�شة �س.ذ.م.م. 
 وعنو�نه: �س.ب.: 123311، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
دور  ت�شغيل  و�ل�شيافة؛  �لفنادق  جم��ال  يف  �لتدريب  ت�شهيالت  ت�شغيل  �ل��ت��دري��ب؛  خ��دم��ات  و�لتهذيب؛  �لتعليم  خ��دم��ات 
�لريا�شية )�جلمنازيوم( و�لنو�دي  �لتدريبات  �لريا�شية و�لثقافية؛ توفري �شالت  �لأن�شطة  �حل�شانة؛ خدمات �لرتفيه؛ 
�ل�شحية؛ ت�شغيل �ألعاب �حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س؛ ت�شغيل مالعب �جلولف؛ توفري ت�شهيالت �لتن�س؛ توفري ت�شهيالت 
�لتجارية  و�ملعار�س  �لعمل  وور���س  �لتدريبية  و�ل���دور�ت  و�ملعار�س  و�لجتماعات  �مل��وؤمت��ر�ت  و�إد�رة  ترتيب  �ل�شباحة؛  برك 
و�لجتماعات �لر�شمية و�ملحا�شر�ت؛ ت�شغيل حد�ئق �ملالهي و�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س؛ ن�شر �لكتب؛ توفري ت�شهيالت 
ت�شهيالت  تقدمي  �ل�شتجمام؛  ت�شهيالت  توفري  �لبولنغ؛  زقاق  ت�شهيالت  توفري  �لريا�شية؛  �لت�شهيالت  توفري  �ل�شينما؛ 
خا�شة بركوب �خليل و�شباق �خليل؛ تدريب �خليل، تنظيم �ملناف�شات �لريا�شية ومباريات �لفرو�شية؛ خدمات �شتوديوهات 
�لت�شجيل �ل�شوتي؛ خدمات �شتوديوهات �لأفالم؛ توفري ت�شهيالت �شتوديوهات �لت�شجيل؛ خدمات �شتوديوهات �لت�شجيل 
يف  �لأط��ف��ال  مالعب  توفري  �لت�شلية؛  مناطق  توفري  لالأطفال؛  لعب  مناطق  و�ل��ر�دي��و؛  و�لفيديو  و�لتليفزيون  لالأفالم 
حمطات �خلدمة؛ تاأجري �شتوديوهات �لت�شجيل؛ حد�ئق �حليو�نات؛ حد�ئق �حليو�نات �لأليفة؛ حد�ئق �حليو�ن؛ حد�ئق 
ومعار�س  �حليو�نات  بحد�ئق  �ملتعلقة  و�لتعليم  �ملعلومات  خدمات  �حليو�نات؛  عرو�س  �حليو�نات؛  معار�س  �ل�شفاري؛ 
بهذه �خلدمات عر  �ملتعلقة  �ملعلومات  توفري  ذلك  �خلدمات مبا يف  بكافة هذه  يتعلق  فيما  �ملعلومات  توفري  �حليو�نات؛ 

�شبكة حا�شوب عاملية.
 41  �لو�ق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة " DUBAI HARBOUR" باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج �لطلب. و�شف �لعالمة:  
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/01/03م   �ملودعة حتت رقم:  265855 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  مر��س �لقاب�شة �س.ذ.م.م.
 وعنو�نه: �س.ب.: 123311، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خدمات توفري �لطعام و�ل�شر�ب )غري �لكحويل(؛ �لإقامة �ملوؤقتة؛ خدمات �لفنادق؛ خدمات �ملنتجعات �لفندقية؛ خدمات 
�لإقامة �لفندقية؛ خدمات �لتموين �لفندقي؛ خدمات حجز �لفنادق؛ خدمات �ملطاعم �لفندقية؛ توفري �لقاعات �لفندقية 
ملعار�س �لأعمال و�ملعار�س �لتجارية و�ملوؤمتر�ت و�للقاء�ت و�ملحا�شر�ت و�لجتماعات؛ توفري ت�شهيالت )�لإقامة( لإجر�ء 
�ملوؤمتر�ت و�لجتماعات و�ملعار�س و�ملعار�س �لتجارية و�لعطالت؛ تاأجري قاعات �لجتماعات؛ خدمات �ل�شيافة )�لإقامة(؛ 
يتعلق  فيما  �لعطالت  وتخطيط  معلومات  ؛  �لكحويل(  )غ��ري  �ل�شر�ب  �أو  �لطعام  �أو  �لإق��ام��ة  )توفري  �ل�شيافة  �أجنحة 
بالإقامة؛ �ملطاعم؛ �لكافيهات؛ خدمات �لتموين بالطعام و�ل�شر�ب؛ مطاعم طلب �لطعام لتناوله خارجا؛ �ملقاهي؛ �لتموين 
بالطعام و�ل�شر�ب؛ حمالت �لع�شري؛ توفري منافذ بيع �لأطعمة و�مل�شروبات �ملتنقلة؛ خدمات �لتزويد بالطعام و�ل�شر�ب؛ 
خدمات �ملطاعم �ملتنقلة؛ خدمات تقدمي �لأطعمة و�مل�شروبات من خالل �شاحنة متنقلة؛ مر�فق ملو�قف �ملق�شور�ت �ملتنقلة 
ملو�قف  موؤقتة  م��ر�ف��ق  توفري  �مل��ق��ط��ور�ت؛  م��و�ق��ف  يف  تقدم  �لتي  و�مل�شروبات  بالأطعمة  �لتزويد  خ��دم��ات  )�ل��ك��رف��ان��ات(؛ 
�ملقطور�ت؛ دور ح�شانة �لأطفال؛ مناطق ��شرت�حة د�خل حمطات �خلدمة؛ خدمات �لتموين �ملتحرك؛ خدمات �ملعلومات 
بيانات  قاعدة  من  مبا�شرة  �أي�شا  تقدميها  يتم  �أع��اله  �مل��ذك��ورة  �خل��دم��ات  وجميع  تقدم؛  ما  بكافة  �ملتعلقة  و�ل�شت�شار�ت 

حا�شوبية �أو عر �شبكة �لت�شالت �لعاملية.
 43  �لو�ق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة " DUBAI HARBOUR" باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج �لطلب. و�شف �لعالمة:  
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/01/03م   �ملودعة حتت رقم:  265906 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  مر��س �لقاب�شة �س.ذ.م.م. 
 وعنو�نه: �س.ب.: 123311، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�ل�شور �لزيتية؛ �ل�شور �لفنية؛ �ملعلقات �لفنية؛ �شور �لفنون �جلميلة؛ �شور �لفنون �لت�شويرية؛ �إطار�ت �لكنفا لالأعمال 
�لفنية؛ �لأعمال �لفنية؛ �لورق و�لورق �ملقوى و�ملنتجات �مل�شنوعة من هذه �ملو�د وغري و�ردة يف فئات �أخرى؛ �ملطبوعات؛ 
مو�د  منزلية؛  لغايات  �أو  �لقرطا�شية  يف  �مل�شتعملة  �لل�شق  مو�د  �لقرطا�شية؛  �لفوتوغر�فية؛  �ل�شور  �لكتب؛  جتليد  مو�د 
)عد�  و�لتدري�س  �لتوجيه  م��و�د  �لأث���اث(؛  )ع��د�  �ملكتبية  و�ل��ل��و�زم  �لكاتبة  �لآلت  �لتلوين؛  �أو  �ل��ده��ان  فر��شي  �لفنانني؛ 
�لأجهزة(؛ مو�د �لتغليف �لبال�شتيكية )غري �لو�ردة يف فئات �أخرى(؛ حروف �لطباعة؛ �لكلي�شيهات )�لر��شمات(؛ �ملن�شور�ت 
�ملكتبية  �ل��ل��و�زم  زيتية؛  �شور  �أ�شخا�س؛  �شور  �لكبرية؛  �لإع��الن��ات  �لفوتوغر�فية؛  �ل�شور  �مل��ج��الت؛  �لكتب؛  �ملطبوعة؛ 
كتب  �مل�شورة؛  �لبطاقات  و�لر��شدين؛  و�لأطفال  لل�شغار  م�شورة  كتب  و�لر��شدين؛  و�لأطفال  لل�شغار  كتب  و�ملدر�شية؛ 
�أغطية للكتب؛ كتب �لر�شم؛ ورق لتعليف �لكتب؛ كتب �لأن�شطة �مل�شورة؛ �لأدلة؛ �لكتالوجات؛  �لتلوين؛ �لكتب �لهزلية؛ 
�لر�شم؛  �أدو�ت  للورق؛  م�شابك  �لكتابة؛  �أدو�ت  �ألبومات؛  م�شابك؛  ذ�ت  �أل��و�ح  �مللفات؛  �لر�بطات؛  �لدو�شيهات؛  �لبطاقات؛ 
مو�د �لر�شم؛ مو�د �لفنانني؛ �لل�شاقات؛ �لتقاومي؛ بطاقات �لتهنئة؛ ق�شائم �لهد�يا؛ بطاقات �لكتب؛ �لبطاقات �لريدية؛ 
موؤ�شر�ت للكتب؛ دفاتر �ملذكر�ت؛ مو�د �للف و�لتغليف؛ �أقو��س ورقع؛ ورق �لكتابة؛ مظاريف؛ مفكر�ت؛ بطاقات �ملالحظات؛ 
�أطقم  �أل��و�ن؛  �أقالم  �أقالم تلوين؛ موؤ�شر�ت؛  �أقالم ر�شا�س؛ علب لأقالم �حلر و�أقالم �لر�شا�س؛ مماحي؛  �أقالم حر؛ 
�لأ�شغال  �أو  للتطريز  بال�شف  تطبع  زينة  ر�شوم  �لورقية؛  زينات �حلفالت  �لهد�يا؛  لف  ورق  و�ل�شبور�ت؛  �لطبا�شري  ر�شم؛ 

�ليدوية؛ �أ�شكال مطبوعة لقم�شان ن�شف �لكم )تي �شريت(؛ �شور مطبوعة.
 16  �لو�ق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة  " دبي ليت هاو�س" بالأحرف �لعربية. و�شف �لعالمة:  
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/01/03م   �ملودعة حتت رقم:  265907 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  مر��س �لقاب�شة �س.ذ.م.م. 
 وعنو�نه: �س.ب.: 123311، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خدمات �لإعالن؛ خدمات وكالت �لإعالن؛ خدمات �إد�رة �لأعمال؛ �مل�شاعدة يف �إد�رة �لأعمال؛ تقييم �لأعمال؛ 
وحد�ئق  خا�س  طابع  ذ�ت  حد�ئق  و�لفنادق؛  �ملطاعم  �أعمال  �إد�رة  �لتنظيمية؛  و�ل�شت�شار�ت  �لأعمال  �إد�رة 
�أو �ل�شناعية؛ خدمات  �إد�رة �أعمال )�لغري(؛ �مل�شاعدة يف �لإد�رة �لتجارية  �إد�رة م�شاريع �لأعمال؛  �لت�شلية، 
�لت�شويق؛ خدمات �لدعاية و�لعالقات �لعامة؛ توفري ت�شهيالت �ملكتب، خدمات �لتجزئة، خدمات �لتجزئة 
�لعرو�س  تنظيم  �لفنية؛  �ملعار�س  �إد�رة  �ملعار�س؛  �إد�رة  �لفنية؛  و�مل��و�د  �لفنية  �لأع��م��ال  ببيع  يتعلق  فيما 
�لتجارية و�ملعار�س يف جمال �لفن؛ �لبيع باملز�د �لعلني؛ بيع �لأعمال �لفنية باملز�د �لعلني؛ �ملز�د�ت �ملبا�شرة 
لبيع �لأعمال �لفنية؛ خدمات �لتجزئة �ملبا�شرة، خدمات جتميع ت�شكيلة من �لب�شائع ل�شالح �لآخرين حتى 
يتمكن �لزبائن من معاينة و�شر�ء هذه �لب�شائع ب�شهولة وي�شر؛ خدمات �لإمد�د للغري؛ �لإد�رة �ل�شناعية؛ 
تنظيم �ملعار�س و�لأ�شو�ق �لتجارية للغايات �لتجارية و�لإعالنية؛ تاأجري �مل�شاحات �لإعالنية؛ تاأجري وقت 
لالإعالن يف و�شائل �لإعالم؛ خدمات �أبحاث �ل�شوق فيما يتعلق بو�شائل �لإعالم؛ خدمات �لتعهيد )باعتبارها 
م�شاعدة يف �إد�رة �لأعمال(؛ بيع �لمالك باملز�د�ت �لعلنية؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات 

مبا يف ذلك توفري �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة.           �لو�ق�عة بالفئة:  35
و�شف �لعالمة:  كتبت عبارة  " دبي ليت هاو�س" بالأحرف �لعربية. 

�ل�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/01/03م   �ملودعة حتت رقم:  265904 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  مر��س �لقاب�شة �س.ذ.م.م. 
 وعنو�نه: �س.ب.: 123311، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خدمات توفري �لطعام و�ل�شر�ب )غري �لكحويل(؛ �لإقامة �ملوؤقتة؛ خدمات �لفنادق؛ خدمات �ملنتجعات �لفندقية؛ خدمات 
�لإقامة �لفندقية؛ خدمات �لتموين �لفندقي؛ خدمات حجز �لفنادق؛ خدمات �ملطاعم �لفندقية؛ توفري �لقاعات �لفندقية 
ملعار�س �لأعمال و�ملعار�س �لتجارية و�ملوؤمتر�ت و�للقاء�ت و�ملحا�شر�ت و�لجتماعات؛ توفري ت�شهيالت )�لإقامة( لإجر�ء 
�ملوؤمتر�ت و�لجتماعات و�ملعار�س و�ملعار�س �لتجارية و�لعطالت؛ تاأجري قاعات �لجتماعات؛ خدمات �ل�شيافة )�لإقامة(؛ 
يتعلق  فيما  �لعطالت  وتخطيط  معلومات  ؛  �لكحويل(  )غ��ري  �ل�شر�ب  �أو  �لطعام  �أو  �لإق��ام��ة  )توفري  �ل�شيافة  �أجنحة 
بالإقامة؛ �ملطاعم؛ �لكافيهات؛ خدمات �لتموين بالطعام و�ل�شر�ب؛ مطاعم طلب �لطعام لتناوله خارجا؛ �ملقاهي؛ �لتموين 
بالطعام و�ل�شر�ب؛ حمالت �لع�شري؛ توفري منافذ بيع �لأطعمة و�مل�شروبات �ملتنقلة؛ خدمات �لتزويد بالطعام و�ل�شر�ب؛ 
خدمات �ملطاعم �ملتنقلة؛ خدمات تقدمي �لأطعمة و�مل�شروبات من خالل �شاحنة متنقلة؛ مر�فق ملو�قف �ملق�شور�ت �ملتنقلة 
ملو�قف  موؤقتة  م��ر�ف��ق  توفري  �مل��ق��ط��ور�ت؛  م��و�ق��ف  يف  تقدم  �لتي  و�مل�شروبات  بالأطعمة  �لتزويد  خ��دم��ات  )�ل��ك��رف��ان��ات(؛ 
�ملقطور�ت؛ دور ح�شانة �لأطفال؛ مناطق ��شرت�حة د�خل حمطات �خلدمة؛ خدمات �لتموين �ملتحرك؛ خدمات �ملعلومات 
بيانات  قاعدة  من  مبا�شرة  �أي�شا  تقدميها  يتم  �أع��اله  �مل��ذك��ورة  �خل��دم��ات  وجميع  تقدم؛  ما  بكافة  �ملتعلقة  و�ل�شت�شار�ت 

حا�شوبية �أو عر �شبكة �لت�شالت �لعاملية. 
 43  �لو�ق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة " دبي هاربور" بالأحرف �لعربية.  و�شف �لعالمة:  
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/01/03م   �ملودعة حتت رقم:  265849 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  مر��س �لقاب�شة �س.ذ.م.م. 
 وعنو�نه: �س.ب.: 123311، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خدمات �لإعالن؛ خدمات وكالت �لإعالن؛ خدمات �إد�رة �لأعمال؛ �مل�شاعدة يف �إد�رة �لأعمال؛ تقييم �لأعمال؛ 
�إد�رة �لأعمال و�ل�شت�شار�ت �لتنظيمية؛ �إد�رة �أعمال �ملطاعم و�لفنادق و�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س وحد�ئق 
�أو �ل�شناعية؛ خدمات  �إد�رة �أعمال )�لغري(؛ �مل�شاعدة يف �لإد�رة �لتجارية  �إد�رة م�شاريع �لأعمال؛  �ملالهي؛ 
�لت�شويق؛ خدمات �لدعاية و�لعالقات �لعامة؛ توفري ت�شهيالت �ملكاتب، خدمات جتميع ت�شكيلة من �لب�شائع 
�لإمد�د  خدمات  وي�شر؛  ب�شهولة  �لب�شائع  هذه  و�شر�ء  معاينة  من  �لزبائن  يتمكن  حتى  �لآخرين  ل�شالح 
�مل�شاحات  تاأجري  �أو دعائية؛  لغايات جتارية  �لتجارية  و�لأ�شو�ق  �ملعار�س  تنظيم  �ل�شناعية؛  �لإد�رة  للغري؛ 
�ل�شوق فيما يتعلق بو�شائل �لإعالم؛  �أبحاث  �لإع��الم؛ خدمات  تاأجري وقت لالإعالن يف و�شائل  �لإعالنية؛ 
بر�مج  خدمات  �لعلنية؛  ب��امل��ز�د�ت  �لأم��الك  بيع  �لأع��م��ال(؛  �إد�رة  يف  م�شاعدة  )باعتبارها  �لتعهيد  خدمات 
�لولء؛ خدمات بر�مج �لولء و�حلو�فز و�ملكافاآت؛ توفري �أك�شاك �لطعام و�مل�شروبات و�لمتياز�ت و�لتذكار�ت 
ذلك  بكافة هذه �خلدمات مبا يف  يتعلق  فيما  �ملعلومات  توفري  و�لرتفيهية؛  �لريا�شية  للفعاليات  �شتاد  يف 

توفري �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عاملية.
 �لو�ق�عة بالفئة:  35 

�لطلب. منوذج  يف  مبني  هو  كما  لتينية  و�شف �لعالمة:  كتبت عبارة " DUBAI HARBOUR" باأحرف 
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/01/03م   �ملودعة حتت رقم:  265851 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  مر��س �لقاب�شة �س.ذ.م.م. 
 وعنو�نه: �س.ب.: 123311، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لتجارية  �لعقار�ت  وتاأجري  �إد�رة  و�ل�شكنية؛  و�لتجزئة  �لتجارية  �لعقار�ت  خدمات  �لعقار�ت؛  �إد�رة  �لعقارية؛  �خلدمات 
و�ملكاتب  و�لفيالت  لل�شقق  بالن�شبة  و�إد�رتها  تقدميها  يتم  �لتي  �لعقار�ت  و��شتئجار  تاأجري  خدمات  و�ل�شكنية؛  و�لتجزئة 
و�ل�شبا و�ملنتجعات ومالعب �جلولف و�ملارينا و�لفنادق و�ملمتلكات �ل�شناعية وحد�ئق �ملالهي و�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س 
�لعقارية؛  �لو�شاطة  �لإيجار؛ خدمات  �شقق وفيالت  �إد�رة  للم�شتاأجرين؛  �لإد�رة  �لت�شوق؛ خدمات  �لت�شوق وقرى  ومر�كز 
�إد�رة �لأ�شول؛  خدمات حت�شيل �لإيجار�ت؛ خدمات تثمني �لعقار�ت؛ ��شتثمار روؤو�س �لأم��و�ل؛ �خلدمات �ملالية؛ خدمات 
�إد�رة �ل�شناديق؛ خدمات �ل�شناديق �لعقارية؛ خدمات �لتاأمني؛ �خلدمات �مل�شرفية؛ خدمات  خدمات �ل�شتثمار؛ خدمات 
�ل�شتثمار  �لعقارية؛ خدمات  �ملحافظ  �إد�رة  �لعقار�ت وخدمات  �إد�رة  �لعقار�ت؛ خدمات  تقييم  �لعقاري؛ خدمات  �لتمويل 
�لأر��شي؛  ��شتمالك  �لأر��شي؛ خدمات  �لعقاري؛ خدمات تطوير  �لتاأمني  �لعقارية؛ خدمات  �لو�شاطة  �لعقاري؛ خدمات 
تثمني و�ختيار و��شتمالك �لعقار�ت لأغر��س �لتطوير و�ل�شتثمار؛ ��شتمالك �لأر��شي لتاأجريها؛ �إ�شد�ر بطاقات �ل�شر�ء 
ذ�ت �لقيمة؛ توفري �لبطاقات م�شبقة �لدفع و�لق�شائم ذ�ت �لقيمة؛ �إ�شد�ر و��شرتد�د �لق�شائم ذ�ت �لقيمة؛ �إ�شد�ر و��شرتد�د 
�لق�شائم و�لكوبونات ذ�ت �لقيمة؛ ق�شائم �لهد�يا؛ ق�شائم �لهد�يا م�شبقة �لدفع؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه 

�خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة.
 36  �لو�ق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة " DUBAI HARBOUR" باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج �لطلب. و�شف �لعالمة:  
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/01/03م   �ملودعة حتت رقم:  265853 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  مر��س �لقاب�شة �س.ذ.م.م. 
 وعنو�نه: �س.ب.: 123311، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�إن�شاء �ملباين؛ �إد�رة �ملر�فق مبا يف ذلك خدمات �لإن�شاء و�ل�شيانة و�لتنظيف و�لإ�شالح فيما يتعلق بالعقار�ت 
�أو �ملباين �لتجارية �أو �ل�شكنية �أو �ل�شناعية؛ خدمات �لتخل�س من �لنفايات؛ خدمات �إز�لة �لنفايات؛ خدمات 
�إن�شاء  �ملوقع؛  يف  �لإن�شاء�ت  م�شاريع  �إد�رة  بالإن�شاء؛  �ملت�شلة  �لأر����ش��ي  تطوير  خدمات  �لعقار�ت؛  �شيانة 
�إن�شاء  على  �لإ�شر�ف  �ملباين؛  وتعزيز  وترميم  وجتديد  تنظيف  و�ل�شكنية؛  و�ل�شناعية  �لتجارية  �لعقار�ت 
�ملباين؛ هدم �ملباين؛ �لإ�شالح؛ خدمات �لرتكيب؛ تركيب و�إ�شالح �أجهزة تكييف �لهو�ء؛ تنظيف و�إ�شالح 
�إحكام �شد �ملباين؛ تنظيف �ملباين من �لد�خل و�خل��ارج؛ �لإن�شاء؛  �لغاليات؛ �لبناء بالطوب؛ عزل �ملباين؛ 
معد�ت �لإن�شاء؛ معلومات �لإن�شاء؛ معاجلة �ملباين ملنع �لرطوبة؛ تركيب و�إ�شالح �مل�شاعد؛ �إن�شاء و�شيانة 
تنظيف  �لإن�شاء؛  معد�ت  تاأجري  �ملو��شري؛  �شباكة  �جل�س(؛  طبقة  )و�شع  �لتج�شي�س  �لأنابيب؛  خطوط 
�ملعلومات  توفري  �مليناء؛  �إن�شاء  �ملركبات؛  خدمة  حمطات  �خلدمة؛  حمطات  �حل�شر�ت؛  مكافحة  �لنو�فذ؛ 

ب�شاأن �خلدمات �ملذكورة �أعاله مبا يف ذلك توفري �ملعلومات ب�شاأن هذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عاملية.
 �لو�ق�عة بالفئة:  37 

" DUBAI HARBOUR" باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج  و�شف �لعالمة:  كتبت عبارة 
�لطلب.

�ل�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/01/03م   �ملودعة حتت رقم:  265909 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  مر��س �لقاب�شة �س.ذ.م.م. 
 وعنو�نه: �س.ب.: 123311، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�ل�شكنية؛  و�لعقار�ت  بالتجزئة  �لبيع  وحمالت  �لتجارية  �لعقار�ت  خدمات  �لعقار�ت؛  �ملمتلكات  �إد�رة  �لعقارية؛  �خلدمات 
�لتي  �لعقار�ت  و��شتئجار  تاأجري  خدمات  �ل�شكنية؛  و�لعقار�ت  بالتجزئة  �لبيع  وحمالت  �لتجارية  �لعقار�ت  وتاأجري  �إد�رة 
�ملياه �ملعدنية و�ملنتجعات ومالعب �جلولف و�ملارينا  يتم تقدميها و�إد�رتها بالن�شبة لل�شقق و�لفيالت و�ملكاتب ومنتجعات 
خدمات  �لت�شوق؛  وقرى  �لت�شوق  ومر�كز  �خلا�س  �لطابع  ذ�ت  و�حلد�ئق  �ملالهي  وحد�ئق  �ل�شناعية  و�ملمتلكات  و�لفنادق 
�لإد�رة للم�شتاأجرين؛ �إد�رة �شقق وفيالت �لإيجار؛ خدمات �لو�شاطة للعقار�ت؛ خدمات حت�شيل �لإيجار�ت؛ خدمات تثمني 
�لعقار�ت؛ ��شتثمار روؤو�س �لأمو�ل؛ �خلدمات �ملالية؛ خدمات �إد�رة �لأ�شول؛ خدمات �ل�شتثمار؛ خدمات �إد�رة �ل�شناديق؛ 
�لعقار�ت؛  تقييم  �لعقاري؛ خدمات  �لتمويل  �مل�شرفية؛ خدمات  �لتاأمني؛ �خلدمات  �لعقارية؛ خدمات  �ل�شناديق  خدمات 
خدمات �إد�رة �لعقار�ت وخدمات �إد�رة �ملحافظ �لعقارية؛ خدمات �ل�شتثمار �لعقاري؛ خدمات �لو�شاطة �لعقارية؛ خدمات 
لأغر��س  �لعقار�ت  و��شتمالك  و�ختيار  تثمني  �لأر��شي؛  ��شتمالك  خدمات  �لأر��شي؛  تطوير  خدمات  �لعقاري؛  �لتاأمني 
�لتطوير و�ل�شتثمار؛ ��شتمالك �لأغر��س لتاأجريها؛ �لتثمني �لفني؛ تقييمات �لأعمال �لفنية؛ رعاية �لفعاليات؛ �إ�شد�ر 
بطاقات �ل�شر�ء ذ�ت �لقيمة؛ �إ�شد�ر �لق�شائم؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات 

�ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة.
 36  �لو�ق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة  " دبي ليت هاو�س" بالأحرف �لعربية.  و�شف �لعالمة:  
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/01/03م   �ملودعة حتت رقم:  265908 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  مر��س �لقاب�شة �س.ذ.م.م. 
 وعنو�نه: �س.ب.: 123311، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�حل�شانة؛  دور  ت�شغيل  و�ل�شيافة؛  �لفنادق  جم��ال  يف  �لتدريب  ت�شهيالت  ت�شغيل  �ل��ت��دري��ب؛  خ��دم��ات  �لتعليم؛  خ��دم��ات 
�ل�شحية؛  و�لنو�دي  )�جلمنازيوم(  �لريا�شية  �لتدريبات  �شالت  توفري  و�لثقافية؛  �لريا�شية  �لأن�شطة  �لرتفيه؛  خدمات 
ت�شغيل مالعب �جلولف؛ توفري ت�شهيالت �لتن�س؛ توفري ت�شهيالت برك �ل�شباحة؛ ترتيب و�إد�رة �ملوؤمتر�ت و�لجتماعات 
ت�شغيل  و�ملحا�شر�ت؛  �لر�شمية  و�لجتماعات  �لتجارية  �ملعار�س  وخدمات  �لعمل  وور�شات  �لتدريبية  و�جلل�شات  و�ملعار�س 
حد�ئق �ملالهي و�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س؛ ن�شر �لكتب؛ توفري ت�شهيالت �ل�شينما؛ توفري �لت�شهيالت �لريا�شية؛ توفري 
ت�شهيالت زقاق �لبولنغ؛ توفري ت�شهيالت �ل�شتجمام؛ تقدمي ت�شهيالت خا�شة بركوب �خليل و�شباق �خليل وتدريب �خليل، 
وتنظيم �ملناف�شات �لريا�شية ومباريات �لفرو�شية؛ خدمات �شتوديوهات �لت�شجيل �ل�شوتي؛ خدمات �شتوديوهات �لأفالم؛ 
تاأجري  و�لتليفزيون و�لفيديو و�لر�ديو؛  �لت�شجيل لالأفالم  �شتوديوهات  �لت�شجيل؛ خدمات  �شتوديوهات  توفري ت�شهيالت 
�لفن  معار�س  تنظيم  �لفنية؛  �لأعمال  عر�س  �لفنية؛  �لأعمال  عر�س  �شالت  �لفنية؛  �ملعار�س  �لت�شجيل؛  �شتوديوهات 
و�لأعمال �لفنية؛ �إجر�ء �لندو�ت وور�س �لعمل فيما يتعلق بالفن؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف 

ذلك توفري �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة.
 41  �لو�ق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة  " دبي ليت هاو�س" بالأحرف �لعربية. و�شف �لعالمة:  
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/01/03م   �ملودعة حتت رقم:  265910 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  مر��س �لقاب�شة �س.ذ.م.م. 
 وعنو�نه: �س.ب.: 123311، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لفندقية؛ خدمات  �ملنتجعات  �لفنادق؛ خدمات  �ملوؤقتة؛ خدمات  �لإقامة  �لطعام و�ل�شر�ب؛  خدمات توفري 
�لإقامة �لفندقية؛ خدمات �لتموين �لفندقي؛ خدمات حجز �لإقامة �لفندقية و�لإقامات �لأخرى؛ خدمات 
و�للقاء�ت  و�مل��وؤمت��ر�ت  �لتجارية  و�ملعار�س  �لأعمال  ملعار�س  �لفندقية  �لقاعات  توفري  �لفندقية؛  �ملطاعم 
و�ملحا�شر�ت و�لجتماعات؛ توفري ت�شهيالت )�لإقامة( لإجر�ء �ملوؤمتر�ت و�لجتماعات و�ملعار�س و�ملعار�س 
)توفري  �ل�شيافة  �أجنحة  )�لإقامة(؛  �ل�شيافة  خدمات  �لجتماعات؛  قاعات  تاأجري  و�لعطالت؛  �لتجارية 
بالإقامة؛  يتعلق  فيما  �لعطالت  وتخطيط  معلومات  ؛  �لكحولية(  )غ��ري  و�مل�شروبات  و�لأطعمة  �لإق��ام��ة 
ما  بكافة  �ملتعلقة  و�ل�شت�شار�ت  �ملعلومات  خدمات  و�ل�شر�ب؛  بالطعام  �لتموين  خدمات  �ملقاهي؛  �ملطاعم؛ 
تقدم؛ وجميع �خلدمات �ملذكورة �أعاله يتم تقدميها �أي�شا مبا�شرة من قاعدة بيانات حا�شوبية �أو عر �شبكة 

�لت�شالت �لعاملية.
 �لو�ق�عة بالفئة:  43 

و�شف �لعالمة:  كتبت عبارة  " دبي ليت هاو�س" بالأحرف �لعربية. 
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/01/03م   �ملودعة حتت رقم:  265878 
  تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  مر��س �لقاب�شة �س.ذ.م.م. 
 وعنو�نه: �س.ب.: 123311، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خدمات �لإعالن؛ خدمات وكالت �لإعالن؛ خدمات �إد�رة �لأعمال؛ �مل�شاعدة يف �إد�رة �لأعمال؛ تقييم �لأعمال؛ 
�إد�رة �لأعمال و�ل�شت�شار�ت �لتنظيمية؛ �إد�رة �أعمال �ملطاعم و�لفنادق و�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س وحد�ئق 
�أو �ل�شناعية؛ خدمات  �إد�رة �أعمال )�لغري(؛ �مل�شاعدة يف �لإد�رة �لتجارية  �إد�رة م�شاريع �لأعمال؛  �ملالهي؛ 
�لت�شويق؛ خدمات �لدعاية و�لعالقات �لعامة؛ توفري ت�شهيالت �ملكاتب، خدمات جتميع ت�شكيلة من �لب�شائع 
�لإمد�د  خدمات  وي�شر؛  ب�شهولة  �لب�شائع  هذه  و�شر�ء  معاينة  من  �لزبائن  يتمكن  حتى  �لآخرين  ل�شالح 
�مل�شاحات  تاأجري  �أو دعائية؛  لغايات جتارية  �لتجارية  و�لأ�شو�ق  �ملعار�س  تنظيم  �ل�شناعية؛  �لإد�رة  للغري؛ 
�ل�شوق فيما يتعلق بو�شائل �لإعالم؛  �أبحاث  �لإع��الم؛ خدمات  تاأجري وقت لالإعالن يف و�شائل  �لإعالنية؛ 
بر�مج  خدمات  �لعلنية؛  ب��امل��ز�د�ت  �لأم��الك  بيع  �لأع��م��ال(؛  �إد�رة  يف  م�شاعدة  )باعتبارها  �لتعهيد  خدمات 
�لولء؛ خدمات بر�مج �لولء و�حلو�فز و�ملكافاآت؛ توفري �أك�شاك �لطعام و�مل�شروبات و�لمتياز�ت و�لتذكار�ت 
ذلك  بكافة هذه �خلدمات مبا يف  يتعلق  فيما  �ملعلومات  توفري  و�لرتفيهية؛  �لريا�شية  للفعاليات  �شتاد  يف 

توفري �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عاملية.
 �لو�ق�عة بالفئة:  35 

و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من عبارة  " دبي كي" مكتوبة باللغة �لعربية.
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/01/03م   �ملودعة حتت رقم:  265879 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  مر��س �لقاب�شة �س.ذ.م.م. 
 وعنو�نه: �س.ب.: 123311، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لتجارية  �لعقار�ت  وتاأجري  �إد�رة  و�ل�شكنية؛  و�لتجزئة  �لتجارية  �لعقار�ت  خدمات  �لعقار�ت؛  �إد�رة  �لعقارية؛  �خلدمات 
و�ملكاتب  و�لفيالت  لل�شقق  بالن�شبة  و�إد�رتها  تقدميها  يتم  �لتي  �لعقار�ت  و��شتئجار  تاأجري  خدمات  و�ل�شكنية؛  و�لتجزئة 
و�ل�شبا و�ملنتجعات ومالعب �جلولف و�ملارينا و�لفنادق و�ملمتلكات �ل�شناعية وحد�ئق �ملالهي و�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س 
�لعقارية؛  �لو�شاطة  �لإيجار؛ خدمات  �شقق وفيالت  �إد�رة  للم�شتاأجرين؛  �لإد�رة  �لت�شوق؛ خدمات  �لت�شوق وقرى  ومر�كز 
�إد�رة �لأ�شول؛  خدمات حت�شيل �لإيجار�ت؛ خدمات تثمني �لعقار�ت؛ ��شتثمار روؤو�س �لأم��و�ل؛ �خلدمات �ملالية؛ خدمات 
�إد�رة �ل�شناديق؛ خدمات �ل�شناديق �لعقارية؛ خدمات �لتاأمني؛ �خلدمات �مل�شرفية؛ خدمات  خدمات �ل�شتثمار؛ خدمات 
�ل�شتثمار  �لعقارية؛ خدمات  �ملحافظ  �إد�رة  �لعقار�ت وخدمات  �إد�رة  �لعقار�ت؛ خدمات  تقييم  �لعقاري؛ خدمات  �لتمويل 
�لأر��شي؛  ��شتمالك  �لأر��شي؛ خدمات  �لعقاري؛ خدمات تطوير  �لتاأمني  �لعقارية؛ خدمات  �لو�شاطة  �لعقاري؛ خدمات 
تثمني و�ختيار و��شتمالك �لعقار�ت لأغر��س �لتطوير و�ل�شتثمار؛ ��شتمالك �لأر��شي لتاأجريها؛ �إ�شد�ر بطاقات �ل�شر�ء 
ذ�ت �لقيمة؛ توفري �لبطاقات م�شبقة �لدفع و�لق�شائم ذ�ت �لقيمة؛ �إ�شد�ر و��شرتد�د �لق�شائم ذ�ت �لقيمة؛ �إ�شد�ر و��شرتد�د 
�لق�شائم و�لكوبونات ذ�ت �لقيمة؛ ق�شائم �لهد�يا؛ ق�شائم �لهد�يا م�شبقة �لدفع؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه 

�خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة.
 36  �لو�ق�عة بالفئة:  

تتكون �لعالمة من عبارة  " دبي كي" مكتوبة باللغة �لعربية. و�شف �لعالمة:  
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/01/03م   �ملودعة حتت رقم:  265880 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  مر��س �لقاب�شة �س.ذ.م.م. 
 وعنو�نه: �س.ب.: 123311، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�إن�شاء �ملباين؛ �إد�رة �ملر�فق مبا يف ذلك خدمات �لإن�شاء و�ل�شيانة و�لتنظيف و�لإ�شالح فيما يتعلق بالعقار�ت 
�أو �ملباين �لتجارية �أو �ل�شكنية �أو �ل�شناعية؛ خدمات �لتخل�س من �لنفايات؛ خدمات �إز�لة �لنفايات؛ خدمات 
�إن�شاء  �ملوقع؛  يف  �لإن�شاء�ت  م�شاريع  �إد�رة  بالإن�شاء؛  �ملت�شلة  �لأر����ش��ي  تطوير  خدمات  �لعقار�ت؛  �شيانة 
�إن�شاء  على  �لإ�شر�ف  �ملباين؛  وتعزيز  وترميم  وجتديد  تنظيف  و�ل�شكنية؛  و�ل�شناعية  �لتجارية  �لعقار�ت 
�ملباين؛ هدم �ملباين؛ �لإ�شالح؛ خدمات �لرتكيب؛ تركيب و�إ�شالح �أجهزة تكييف �لهو�ء؛ تنظيف و�إ�شالح 
�إحكام �شد �ملباين؛ تنظيف �ملباين من �لد�خل و�خل��ارج؛ �لإن�شاء؛  �لغاليات؛ �لبناء بالطوب؛ عزل �ملباين؛ 
معد�ت �لإن�شاء؛ معلومات �لإن�شاء؛ معاجلة �ملباين ملنع �لرطوبة؛ تركيب و�إ�شالح �مل�شاعد؛ �إن�شاء و�شيانة 
تنظيف  �لإن�شاء؛  معد�ت  تاأجري  �ملو��شري؛  �شباكة  �جل�س(؛  طبقة  )و�شع  �لتج�شي�س  �لأنابيب؛  خطوط 
�ملعلومات  توفري  �مليناء؛  �إن�شاء  �ملركبات؛  خدمة  حمطات  �خلدمة؛  حمطات  �حل�شر�ت؛  مكافحة  �لنو�فذ؛ 

ب�شاأن �خلدمات �ملذكورة �أعاله مبا يف ذلك توفري �ملعلومات ب�شاأن هذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عاملية.
 �لو�ق�عة بالفئة:  37 

و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من عبارة  " دبي كي" مكتوبة باللغة �لعربية.
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/01/03م   �ملودعة حتت رقم:  265881 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  مر��س �لقاب�شة �س.ذ.م.م. 
 وعنو�نه: �س.ب.: 123311، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
دور  ت�شغيل  و�ل�شيافة؛  �لفنادق  جم��ال  يف  �لتدريب  ت�شهيالت  ت�شغيل  �ل��ت��دري��ب؛  خ��دم��ات  و�لتهذيب؛  �لتعليم  خ��دم��ات 
�لريا�شية )�جلمنازيوم( و�لنو�دي  �لتدريبات  �لريا�شية و�لثقافية؛ توفري �شالت  �لأن�شطة  �حل�شانة؛ خدمات �لرتفيه؛ 
�ل�شحية؛ ت�شغيل �ألعاب �حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س؛ ت�شغيل مالعب �جلولف؛ توفري ت�شهيالت �لتن�س؛ توفري ت�شهيالت 
�لتجارية  و�ملعار�س  �لعمل  وور���س  �لتدريبية  و�ل���دور�ت  و�ملعار�س  و�لجتماعات  �مل��وؤمت��ر�ت  و�إد�رة  ترتيب  �ل�شباحة؛  برك 
و�لجتماعات �لر�شمية و�ملحا�شر�ت؛ ت�شغيل حد�ئق �ملالهي و�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س؛ ن�شر �لكتب؛ توفري ت�شهيالت 
ت�شهيالت  تقدمي  �ل�شتجمام؛  ت�شهيالت  توفري  �لبولنغ؛  زقاق  ت�شهيالت  توفري  �لريا�شية؛  �لت�شهيالت  توفري  �ل�شينما؛ 
خا�شة بركوب �خليل و�شباق �خليل؛ تدريب �خليل، تنظيم �ملناف�شات �لريا�شية ومباريات �لفرو�شية؛ خدمات �شتوديوهات 
�لت�شجيل �ل�شوتي؛ خدمات �شتوديوهات �لأفالم؛ توفري ت�شهيالت �شتوديوهات �لت�شجيل؛ خدمات �شتوديوهات �لت�شجيل 
يف  �لأط��ف��ال  مالعب  توفري  �لت�شلية؛  مناطق  توفري  لالأطفال؛  لعب  مناطق  و�ل��ر�دي��و؛  و�لفيديو  و�لتليفزيون  لالأفالم 
حمطات �خلدمة؛ تاأجري �شتوديوهات �لت�شجيل؛ حد�ئق �حليو�نات؛ حد�ئق �حليو�نات �لأليفة؛ حد�ئق �حليو�ن؛ حد�ئق 
ومعار�س  �حليو�نات  بحد�ئق  �ملتعلقة  و�لتعليم  �ملعلومات  خدمات  �حليو�نات؛  عرو�س  �حليو�نات؛  معار�س  �ل�شفاري؛ 
بهذه �خلدمات عر  �ملتعلقة  �ملعلومات  توفري  ذلك  �خلدمات مبا يف  بكافة هذه  يتعلق  فيما  �ملعلومات  توفري  �حليو�نات؛ 

�شبكة حا�شوب عاملية.
 41  �لو�ق�عة بالفئة:  

تتكون �لعالمة من عبارة  " دبي كي" مكتوبة باللغة �لعربية.  و�شف �لعالمة:  
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/01/03م   �ملودعة حتت رقم:  265883 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  مر��س �لقاب�شة �س.ذ.م.م. 
 وعنو�نه: �س.ب.: 123311، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خدمات توفري �لطعام و�ل�شر�ب )غري �لكحويل(؛ �لإقامة �ملوؤقتة؛ خدمات �لفنادق؛ خدمات �ملنتجعات �لفندقية؛ خدمات 
�لإقامة �لفندقية؛ خدمات �لتموين �لفندقي؛ خدمات حجز �لفنادق؛ خدمات �ملطاعم �لفندقية؛ توفري �لقاعات �لفندقية 
ملعار�س �لأعمال و�ملعار�س �لتجارية و�ملوؤمتر�ت و�للقاء�ت و�ملحا�شر�ت و�لجتماعات؛ توفري ت�شهيالت )�لإقامة( لإجر�ء 
�ملوؤمتر�ت و�لجتماعات و�ملعار�س و�ملعار�س �لتجارية و�لعطالت؛ تاأجري قاعات �لجتماعات؛ خدمات �ل�شيافة )�لإقامة(؛ 
يتعلق  فيما  �لعطالت  وتخطيط  معلومات  ؛  �لكحويل(  )غ��ري  �ل�شر�ب  �أو  �لطعام  �أو  �لإق��ام��ة  )توفري  �ل�شيافة  �أجنحة 
بالإقامة؛ �ملطاعم؛ �لكافيهات؛ خدمات �لتموين بالطعام و�ل�شر�ب؛ مطاعم طلب �لطعام لتناوله خارجا؛ �ملقاهي؛ �لتموين 
بالطعام و�ل�شر�ب؛ حمالت �لع�شري؛ توفري منافذ بيع �لأطعمة و�مل�شروبات �ملتنقلة؛ خدمات �لتزويد بالطعام و�ل�شر�ب؛ 
خدمات �ملطاعم �ملتنقلة؛ خدمات تقدمي �لأطعمة و�مل�شروبات من خالل �شاحنة متنقلة؛ مر�فق ملو�قف �ملق�شور�ت �ملتنقلة 
ملو�قف  موؤقتة  م��ر�ف��ق  توفري  �مل��ق��ط��ور�ت؛  م��و�ق��ف  يف  تقدم  �لتي  و�مل�شروبات  بالأطعمة  �لتزويد  خ��دم��ات  )�ل��ك��رف��ان��ات(؛ 
�ملقطور�ت؛ دور ح�شانة �لأطفال؛ مناطق ��شرت�حة د�خل حمطات �خلدمة؛ خدمات �لتموين �ملتحرك؛ خدمات �ملعلومات 
بيانات  قاعدة  من  مبا�شرة  �أي�شا  تقدميها  يتم  �أع��اله  �مل��ذك��ورة  �خل��دم��ات  وجميع  تقدم؛  ما  بكافة  �ملتعلقة  و�ل�شت�شار�ت 

حا�شوبية �أو عر �شبكة �لت�شالت �لعاملية.
 43  �لو�ق�عة بالفئة:  

تتكون �لعالمة من عبارة  " دبي كي" مكتوبة باللغة �لعربية.  و�شف �لعالمة:  
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121
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عربي ودويل
الطوق ي�ضيق حول مهربي املهاجرين يف ليبيا

•• �صرباتة-اأ ف ب:

غري  للمهاجرين  ليبيا  يف  �ن��ط��الق  نقطة  �أب���رز  تعتر  �ل��ت��ي  ���ش��ر�ت��ة  يف 
�لب�شر مع ت�شديد  �أوروب��ا، بد�أ �لطوق ي�شيق حول مهربي  �ل�شرعيني �ىل 
�لرقابة على �ل�شو�حل و�لتهديد باللجوء �ىل �لقوة و�ل�شغوط �ملكثفة من 

�ل�شكان، �ىل حد �أن بع�شهم ��شطر لوقف �أن�شطته.
بد�أت �لنتائج تظهر �شريعا على �جلانب �لخر من �ملتو�شط. فعدد �لو�فدين 
�ىل �ل�شو�حل �ليطالية �لتي تبعد 300 كلم عن ليبيا، تر�جع مع و�شول 
6500 �شخ�س منذ منت�شف يوليو �ي نحو %15 من �لعدد �مل�شجل يف 

�لفرتة نف�شها بني 2014 و 2016.
70 كلم غرب �لعا�شمة  وبح�شب م�شوؤولني يف �شر�تة �لو�قعة على بعد 
طر�بل�س، فان هذ� �لرت�جع ناجم عن ت�شديد �لرقابة على �ل�شو�حل من 

قبل �لبحريتني �لليبية و�ليطالية و�ل�شغوط �لكثيفة حمليا.
�أ�شبحت   ،2011 يف  �ل��ق��ذ�يف  معمر  �ل�شابق  �لزعيم  نظام  �شقوط  ومنذ 
��شتفاد  ح��ي��ث  �ل�شرعية  غ��ري  للهجرة  رئي�شية  �ن��ط��الق  نقطة  ���ش��ر�ت��ة 

�ملهربون فيها من �لفر�غ �لمني و�لفالت �لكامل من �لعقاب.
وميلكون  �مل��دي��ن��ة  م��ن  كاملة  �أج����ز�ء  على  �مل��ه��رب��ني  �أك���ر  بع�س  وي�شيطر 
�ملحملة  �ل����زو�رق  ع�����ش��ر�ت  يوميا  منها  تنطلق  �ل��ت��ي  �خل��ا���ش��ة  �أر�شفتهم 
باملهاجرين. وقال با�شم �لغر�بلي، �لذي كان يقود قوة �أمنية �شكلتها حكومة 
�لوفاق �لوطني يف بادئ �لمر لطرد م�شلحي تنظيم د�ع�س �لذين �حتلو� 
و�شط �ملدينة لفرتة وجيزة، لوكالة فر�ن�س بر�س “نحن نعطيهم فر�شة. 

�نها منا�شبة للمهربني للتوبة«.
ويقول هذ� �ل�شابط �لذي يدير مكتب مكافحة �لهجرة غري �ل�شرعية - 
فرع �شر�تة، �إنه قبل �حل�شول على دعم حكومة �لوفاق �لوطني “مل يكن 

لدينا �لمكانات للت�شدي للمهربني �لذين كانو� �أف�شل ت�شليحا«. وي�شيف 
�جتماعان يف  وعقد  �أن�شطتهم.  وقف  على  و�فقو�  �ملهربني  %90 من  �ن 
ميثل  �لتي  �لنافذة  و�لقبائل  �لأمنية  �ل��ق��و�ت  ب��ني  �ملا�شيني  �ل�شبوعني 

بع�شها �ل�شكان و�لبع�س �لآخر �ملهربني.
�ل��ذو�دي �ن �ل�شكان و�لقوى �لأمنية  ويقول رئي�س بلدية �شر�تة ح�شني 
�ملدينة  من  �ملهاجرين  ترحيل  يتم  مل  �ذ�  مفادها:  قوية  ر�شالة  “وجهت 
للمهربني  و�شلت  ق��وي��ة  ر�شالة  ك��ان��ت  وه���ذه  ب��ال��ق��وة.  مو�جهتكم  ف�شيتم 
�لعديد  ي�شتعد  �ل�شغوط  و�أم����ام  �إي��ج��اب��ي«.  ب�شكل  و�شلت  �ن��ه��ا  وم��ت��اأك��د 
كانو�  مهاجر  �لف  ع�شرة  من  �أك��ر  �لمنية  �لقوى  لت�شليم  �ملهربني  من 
وقال  �لغر�بلي.  وف��ق  �إيطاليا،  �ىل  مر�كب  منت  على  �إر�شالهم  يعتزمون 
“لقد �ر�شلنا لهم تهديد�ت باأننا لن ن�شمح بهذه �ملمار�شات يف �ملدينة. �ذ� 

مل يرتكو� �لتهريب �شوف ن�شتعمل �لقوة«.

تايوان تتاأهب لالإع�ضار تاليم 
•• تايبه-بكني-رويرتز:

�أ�شدرت تايو�ن حتذير� ب�شاأن �لإبحار و�ألغت �شركات �خلطوط 
�جلوية بع�س �لرحالت مع تاأهب �جلزيرة لالإع�شار تاليم 
�أن  قبل  تايبه  �لعا�شمة  منها  مدنا  ي�شرب  �أن  يتوقع  �ل��ذي 

يتجه �شوب �ل�شني رمبا كاإع�شار �شديد �لقوة.
وقال �ملكتب �ملركزي لالأر�شاد �جلوية �م�س �لأربعاء �إن من 
ب�شمال  م��دن  ق��وة مع حتركه �شوب  تاليم  ي��زد�د  �أن  �ملتوقع 
و�أمطار  قوية  برياح  ليهاجمها  �جلديدة  تايبه  منها  تايو�ن 

غزيرة.
و�أ�شاف �ملكتب على موقعه �لإلكرتوين �أن �أ�شد �آثاره �شتظهر 
لحقا حيث من �ملتوقع �أن ي�شرب �شمال و�شمال �شرق �لبالد 

برياح �شرعتها 137 كيلومرت� يف �ل�شاعة.

•• الفجر - تون�ص - خا�ص
    �أ�شبحت م�شاألة تنظيم �لنتخابات 
�لبلدية يف موعدها �ملقرر م�شبقا 17 
دي�شمر 2017 مو�شع �شك بعد �ن 
�لعامة  �جل��ل�����ش��ة  رف����ع  �ل���ث���الث���اء  مت 
مبجل�س �لنو�ب �ملخ�ش�شة ل�شتكمال 
�مل�شتقلة  �لعليا  بالهيئة  �ل�شغور  �شد 
لالنتخابات ب�شبب عدم توفر �لن�شاب 
�لقانوين وعدم �لتو�فق حول مر�شح 

وحيد خلطة قا�س �إد�ري. 
�لعليا  �لهيئة  رئي�س  �أو���ش��ح  وق��د      
�أنور  بالنيابة  لالنتخابات  �مل�شتقلة 
ب��ن ح�����ش��ن، �أن ه��ي��ئ��ة �لن��ت��خ��اب��ات ل 
�لناخبني  دع��وة  ب�شاأن  �ل��ق��ر�ر  متلك 
�لنتخابي  �ل�شتحقاق  يف  ل��الق��رت�ع 
رد�  �لهيئة،  يف  �ل�شغور  و�شد  �لبلدي 
على ما يتم تد�وله حول �عتبار موعد 
�لنتخابات �لبلدية لغيا، معتر� �أن 
�لأمر �خلطري هو عدم �لتفاق على 
م��وع��د ل��الن��ت��خ��اب��ات وت��اأج��ي��ل��ه��ا �إىل 

تاريخ غري حمدد.

معركة �صيا�صية
�لهيئة  ع�������ش���و  ق������ال  ح�����ني  يف       
عادل  ل��الن��ت��خ��اب��ات  �مل�شتقلة  �ل��ع��ل��ي��ا 
�لن�شاب  ت��وف��ر  ع��دم  �إن  �لرين�شي، 
�ل��ق��ان��وين يف �جل��ل�����ش��ة �ل��ع��ام��ة �لتي 
ل�شد  �ل�شعب  ن���و�ب  جمل�س  ع��ق��ده��ا 
�أن  يعني  �لهيئة  تركيبة  يف  �ل�شغور 
“�ملعركة �ليوم حول �مل�شار �لنتخابي 

�أ�شبحت �شيا�شية بامتياز«.
   و�شدد �أم�س �لأربعاء، على �أن �لهيئة 
�لنتخابية ماز�لت �ىل �ليوم تو��شل 
وهي  وعادية  طبيعية  ب�شورة  عملها 
�لبلدية،  �لنتخابات  خلو�س  جاهزة 
تد�رك  يتم  �أن  يف  �لأم���ل  ع��ن  معربا 
على  �مل��ال��ي��ة  للتبعات  جتنبا  �ل��و���ش��ع 
تاأجيل  �لن��ت��خ��اب��ي يف ���ش��ورة  �مل�����ش��ار 
�لنتخابات من جهة وقطعا مع حالة 
منذ  �لهيئة  ت�شهدها  �لتي  �لنتظار 

فرتة من جهة ثانية.
رئي�س �جلمهورية  ���ر مب��وق��ف  وذكاّ    
�ل������ذي �أك������د �أن������ه ل����ن ي�������ش���در �لأم�����ر 
�ل  �لناخبني  �ملتعلق بدعوة  �لرئا�شي 
�لهيئة،  تركيبة  يف  �ل�شغور  �شد  بعد 
�جلاري  �شبتمر   18 �أن  �ىل  لف��ت��ا 
ه���و �آخ����ر �أج����ل لإ����ش���د�ر ه���ذ� �لأم���ر 
�أن  �ل��رئ��ا���ش��ي.    و�ع��ت��ر �لرين�شي 
ت��غ��ي��ب��و� ع���ن جل�شة  �ل���ذي���ن  �ل���ن���و�ب 
�لر�ف�شون  ن��ف�����ش��ه��م  ه���م  �ل���ث���الث���اء 
لإج��������ر�ء �لن���ت���خ���اب���ات �ل���ب���ل���دي���ة يف 
للم�شار  و�مل����ع����ط����ل����ون  م�����وع�����ده�����ا 
�مل�شالة  �أن  �ىل  م�����ش��ري�  �لن��ت��خ��اب��ي، 
�لهيئة  مل��ر���ش��ح��ي  رف�����ش��ه��م  ت��ت��ع��دى 
وقائال يف هذ� �ل�شاأن “لو كان �لأمر 
كذلك حل�شرو� وعرو� عن موقفهم 
�لر�ف�س بكل �شر�حة.    و�أعرب عن 
�أن ي�شبح �لقر�ر بالرملان  �لأ�شف يف 
�ل��ن��و�ب، مذكر�  م��ن  �ملتغيبني  ي��د  يف 
يتوفر  �ل���ق���ان���وين مل  �ل��ن�����ش��اب  ب����اأن 
�شوى  يح�شرها  مل  �ل��ت��ي  باجلل�شة 
�لت�شويت  �أن  ح��ني  يف  ن��ائ��ب��ا   139
�لهيئة  ت��رك��ي��ب��ة  يف  �ل�����ش��غ��ور  ل�����ش��د 
 145 ي�����ش��ت��وج��ب �حل�������ش���ول ع���ل���ى 
�شوتا.     وكان �أنور بن ح�شن، رئي�س 
لالنتخابات  �مل�شتقلة  �لعليا  �لهيئة 
�إ�شد�ر رئي�س  “�إن عدم  بالنيابة قال 
�ملتعلق  �لرئا�شي  لالأمر  �جلمهورية 
 18 ي��وم  قبل  �لبلدية،  بالنتخابات 
يوؤثر  �أن  �شاأنه  �شبتمر �جل��اري، من 
�لهيئة  �شبطتها  �لتي  �لرزنامة  على 
�شوئها  على  �شيتم  و�ل��ت��ي  للغر�س، 
 17 ي��وم  �لبلدية  �لنتخابات  �إج���ر�ء 
بن ح�شن،  و�أف��اد   ”2017 دي�شمر 
للهيئة  �مل��و���ش��ع  �ملجل�س  �أع�����ش��اء  ب���اأن 
�لعليا �مل�شتقلة لالنتخابات، يو��شلون 
كافة  لإمت���ام  وحت�شري�تهم  عملهم 

�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة، �أن����ه ل��ي�����س م���ن حق 
�شد  عملية  تعطيل  �ل��ن��و�ب  جمل�س 
ك�شرط  �لنتخابات  هيئة  يف  �ل�شغور 
رئ��ي�����س �جل��م��ه��وري��ة لإ�شد�ر  و���ش��ع��ه 
بدعوة  �مل���ت���ع���ل���ق  �ل���رئ���ا����ش���ي  �لأم��������ر 
�شناديق  �إىل  ل��ل��ت��وج��ه  �ل���ن���اخ���ب���ني 
�لقرت�ع، م�شري� �إىل �شرورة �نتخاب 
�مل��ج��ل�����س لأع�������ش���اء �ل��ه��ي��ئ��ة �أم�����ام ما 
ر�أ�شها  وع���ل���ى  م���ه���ام  م���ن  ي��ن��ت��ظ��ره��ا 
�أملانيا  د�ئ��رة  يف  �جلزئية  �لنتخابات 
�لفرجاين  ح���امت  �ل��ن��ائ��ب  لتعوي�س 
�ل���ذي ع��ني ك��ات��ب دول���ة يف �حلكومة 
�جل�������دي�������دة.      رئ���ي�������س ك��ت��ل��ة ن����د�ء 
ت�����ش��اءل من  ط��وب��ال،  �شفيان  ت��ون�����س 
ن��ي��ة طيبة  ه��ن��اك  ك��ان��ت  �إن  ج��ان��ب��ه، 
لإيجاد تو�فقات حول �شد �ل�شغور�ت 
يف ه��ي��ئ��ة �لن��ت��خ��اب��ات، م�����ش��دد� على 
�شرورة �لت�شريع يف ��شتكمال �نتخاب 
على  كتلته  و�إ���ش��ر�ر  �لهيئة  �أع�����ش��اء 
�لنائب  �أ�شار  �مل�شي يف ذل��ك، يف حني 
جمل�س  �أن  �إىل  ع��ل��ي  �حل�����اج  م���ن���ذر 
�لنو�ب مطالب ب�شد �ل�شغور يف هيئة 
�لآيل  بالتجديد  و�لقيام  �لنتخابات 

لثلث �أع�شائها. 
   و�عتر �لنائب عبد �لعزيز �لقطي 
�مل�شوؤول  ل��ي�����س  �ل���ن���و�ب  جم��ل�����س  �أن 
�لن��ت��خ��اب��ات من  عما ح��دث يف هيئة 
�����ش���ت���ق���الت وه�����و يف ح����ل مم����ا يقع 
�لتو�فق  �ل�شهل  م��ن  ول��ي�����س  �شلبها 
جدد  مر�شحني  على  �ملجل�س  �شلب 
لع�شوية �لهيئة.    كما دعت �لنائبة 
�لوطنية  �ل��ك��ت��ل��ة  �حل���م���روين  ل��ي��ل��ى 
هيئة  يف  �ل�شغور  �شد  يف  �حل���ذر  �إىل 
��شتقالليتها،  ل�شمان  �لن��ت��خ��اب��ات 
�ملزيد  �أخ�����ذ  م����وؤك����دة ع��ل��ى �����ش����رورة 
قبل  و�ل��ت��و�ف��ق  للت�شاور  �ل��وق��ت  م��ن 
حتديد موعد جديد لنتخاب �أع�شاء 
�لهيئة.     و�عتر ح�شونة �لنا�شفي 
تون�س،  م�شروع  حلركة  �حل��رة  كتلة 
�أنه لبد من �لتفكري �جلدي يف ماآل 
يف  �لنتخابات  هيئة  �أع�شاء  �نتخاب 
�شد  على  �لت�شويت  يف  �لف�شل  ح��ال 
�ل�شغور يف �لهيئة يف دورة �أخرية بعدد 
�لف�شل يف  �لنو�ب بعد  ك��اف من  غري 
د�عيا  �شابقة”،  دور�ت  ذلك يف ثالث 
لفتح  �لت�شويت  جل�شة  ت��اأج��ي��ل  �إىل 

�لباب �أمام مزيد من �لتو�فقات.
�لنه�شة  ح��رك��ة  كتلة  رئي�س  وب��ني     
عالقة  “ل  �أن��ه  �لبحريي  نور�لدين 
بني �نتخاب �أع�شاء هيئة �لنتخابات 
و�جناز  �ل��ن��و�ب،  جمل�س  مهام  كاأحد 
من  موعدها  يف  �لبلدية  �لنتخابات 
ع��دم��ه و�ل�����ذي ي���ع���ود، يف ر�أي������ه، �إىل 
خمتلف  بني  بالتو�فق  �شيا�شي  ق��ر�ر 
مكونات �مل�شهد �ل�شيا�شي يف �لبالد”، 
“�شرورة ��شتكمال تركيبة  د�عيا �إىل 
�لهيئة وعدم تعطيل عملها حل�شابات 
�أن  �إىل  ي�����ش��ار  خ���اط���ئ���ة«.     �شيا�شية 
لالنتخابات،  �مل�شتقلة  �لعليا  �لهيئة 
ق���ررت ع��ق��د �لن��ت��خ��اب��ات �ل��ب��ل��دي��ة يف 
جاء  وق����د   ،2017 دي�����ش��م��ر   17
�ملو�شوعة  �لنتخابية  �ل��رزن��ام��ة  يف 
باخل�شو�س، باأن عملية �لرت�شح لهذه 
�لنتخابات �شتنطلق يف 19 �شبتمر 
�لتون�شي  �لرئي�س  �جل����اري.    وك��ان 
�أك���د يف  ق��د  �ل�شب�شي،  ق��اي��د  �ل��ب��اج��ي 
ح��و�ر له ، �أن��ه لن مي�شي على �لأمر 
�لناخبني  ب��دع��وة  �مل��ت��ع��ل��ق  �ل��رئ��ا���ش��ي 
�لبلدية،  �لن��ت��خ��اب��ات  يف  للم�شاركة 
�ل�����ش��غ��ور �حلا�شل  ���ش��د  ي��ت��م  �أن  ق��ب��ل 
�مل�شتقلة لالنتخابات.     �لعليا  بالهيئة 
�لرئا�شي  �لأم�����ر  ����ش���دور  ع����دم  ل��ك��ن 
قبل  �ل��ب��ل��دي��ة،  ب��الن��ت��خ��اب��ات  �ملتعلق 
18 �شبتمر �جل��اري، من �شاأنه  يوم 
�أن يوؤثر على �لرزنامة �لتي �شبطتها 
على  �شيتم  و�ل��ت��ي  ل��ل��غ��ر���س،  �لهيئة 
يوم  �لنتخابات  ه��ذه  �إج���ر�ء  �شوئها 

17 دي�شمر 2017. 

د  مر�حل �لعملية �لنتخابية.    و�شداّ
�أن �لهيئة �لنتخابية ل تتدخل  على 
�ل�شيا�شية  �ل�شلطات  عمل  يف  �لبتة 
ع��ل��ى غ�����ر�ر رئ��ا���ش��ة �جل��م��ه��وري��ة �أو 
جمل�س نو�ب �ل�شعب �إل �أنها “�ألزمت 
يوؤدي  م�شبوطة”  ب��رزن��ام��ة  نف�شها 
ت���اأث���ري�ت م��ال��ي��ة على  �خ��ت��الل��ه��ا �إىل 
لالنتخابات  �لرت�شحات  قبول  م�شار 
�لبلدية ت�شل �إىل مليون دينار �إ�شافة 
�إىل تاأثري�ت مالية �أخرى تهم كامل 

�مل�شار �لنتخابي.
   ي�شار �ىل �ن ثمانية �أحز�ب �شيا�شة 
�حلزب  و  تون�س  م�شروع  وهي حركة 
و�آفاق  �لتون�شي  و�لبديل  �جلمهوري 
�لعمل  وح����زب  �أول  وت��ون�����س  ت��ون�����س 
�لوطني �لدميقر�طي و�لوطن �ملوحد 
وحزب �مل�شار �لدميقر�طي �لجتماعي 

و�لكتلة  �ل�شعبية  �جلبهة  كتلة  ن��و�ب 
�لدميقر�طية وكتلة �لحتاد �لوطني 
�حلر.     و�أكد �لنائب منجي �لرحوي 
�جلبهة �ل�شعبية، �أنه ل ميكن متابعة 
�نتخاب �أع�شاء �لهيئة �لعليا �مل�شتقلة 
�شعيف،  ح�شور  ظل  يف  لالنتخابات 
و�قرتح �أن يتم تاأجيل �جلل�شة �إىل �أن 

يتوفر �لن�شاب �لالزم لالنتخاب. 
   من جهته، �أكد عماد �لد�ميي �لكتلة 
�ملحافظة  �����ش����رورة  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
ع��ل��ى م��وع��د 17 دي�����ش��م��ر لإج����ر�ء 
�لنتخابات �لبلدية، و�أ�شار �إىل وجود 
�لعديد من �لأط��ر�ف �لتي ترغب يف 
م�شالح  �أج��ل  من  �لنتخابات  تاأجيل 
حزبية �شيقة، ولذلك تتعمد تعطيل 

�شد �ل�شغور يف هيئة �لنتخابات.
�لكتلة  �ل�شو��شي     كما �عتر غ��ازي 

لدى لقائها رئي�س �جلمهورية، على 
�ل�شروط،  كل  ��شتكمال  عدم  معاينة 
�لرئا�شي  �لأم����ر  �ل��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى  ق��ب��ل 

�ملتعلق باإجر�ء �لنتخابات �لبلدية. 

التاأجيل واقع قائم
�أن، �حل���زب �جل��م��ه��وري دعا  وي��ذك��ر 
فتح  �إىل  �حل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  ب��ي��ان  يف 
م�����ش��اور�ت ع��اج��ل��ة م��ع ك��ل �لأط����ر�ف 
لتحديد  �لنتخابية  بالعملية  �ملعنية 
�لبلدية  ل��الن��ت��خ��اب��ات  م��وع��د ج��دي��د 
دي�شمر   17 ت��اري��خ  �أ���ش��ب��ح  �ن  ب��ع��د 
رئي�س  ت��وق��ي��ع  ل��ع��دم  لغ��ي��ا   2017
�شبتمر   09 تاريخ  قبل  �جلمهورية 
2017 لالأمر �لذي يدعو �لناخبني 
�لتوجه �إىل �شناديق �لقرت�ع ح�شب 
ن�س �لبيان.     يف حني �عتر �لرئي�س 

�أكدت يف بيان م�شرتك لها ، �أن تنظيم 
�لنتخابات �لبلدية يوم 17 دي�شمر 
باعتبار  م�شتحيل”،  “�أمر  �ل���ق���ادم 
و�لق�شائية  �لقانونية  �ل�����ش��روط  �أن 
و�للوج�شتية  و�ل���ف���ن���ي���ة  و�مل����ال����ي����ة 
هذ�  يف  لإج��ر�ئ��ه��ا  متوفرة”  “غري 
�مل������وع������د.    ودع������ت �لأح���������ز�ب ن����و�ب 
دورة  عقد  �إىل  باخل�شو�س،  �لرملان 
يف  �ل�شغور  ل�شد  ��شتثنائية  برملانية 
لالنتخابات،  �مل�شتقلة  �لعليا  �لهيئة 
و�مل�شادقة على م�شروع قانون جملة 
رئي�س  مطالبة  �ملحلية،  �جل��م��اع��ات 
�ملالية  �لع��ت��م��اد�ت  بر�شد  �حلكومة 
�لقانون  وف��ق  للبلديات،  �ل�شرورية 
�جل��دي��د ل��ل��ج��م��اع��ات �مل��ح��ل��ي��ة �شمن 

. قانون �ملالية ل�شنة 2018 
   ك��م��ا ح���ث مم��ث��ل��و ه���ات���ه �لح�����ز�ب 

�حلزبية  ��ة  �ل��ن��ياّ �أن  معتر�  �لنه�شة 
�ل�شيقة �ملرتبطة بالنتخابات تغلبت 

على �مل�شلحة �لوطنية وفق تعبريه.

ف�صل وتباين يف الربملان
�جلل�شة  رفع  �لثالثاء  م�شاء  مت  وقد 
�ل��ع��ام��ة �مل��خ�����ش�����ش��ة ل���ش��ت��ك��م��ال �شد 
�مل�شتقلة  �ل��ع��ل��ي��ا  ب��ال��ه��ي��ئ��ة  �ل�����ش��غ��ور 
لالنتخابات ب�شبب عدم توفر �لن�شاب 
ب�شبب  نائبا وكذلك   145 �لقانوين 
غ��ي��اب �ل��ت��و�ف��ق ح���ول م��ر���ش��ح وحيد 

خلطة قا�شي �إد�ري.
   و�ع���ت���ر �ل��ع��دي��د م���ن �ل���ن���و�ب �أن 
�حل�شور �ملتوفر 139 نائبا ل ي�شمح 
باإجر�ء �لعملية �لنتخابية و�إن وقعت 
فاإنها �شتكون �أ�شبه ب�اإيهام بالنتخاب 
�نتخابات حقيقية، ح�شب  �أكر منها 

�ملوؤ�ش�س للجمعية �لتون�شية من �جل 
�لنتخابات  ودمي���ق���ر�ط���ي���ة  ن���ز�ه���ة 
�لأربعاء،  �أم�س  �ل��ب��ور�وي  معز  عتيد 
�إن����ه يف ظ��ل �ل���ظ���روف �ل��ر�ه��ن��ة فاإن 
بن�شبة  �شتتاأجل  �لبلدية  �لنتخابات 
�لأح���ز�ب  �أن  م�شيفا  ب��امل��ائ��ة   99.9
�لنتخابات  �إج��ر�ء  يف  ‘’تتلكاأ’’  �لتي 

يف وقتها هي غري جاهزة.
   و�أ�شاف �لبور�وي �أن �لهيئة �لعليا 
�ل�شبب  لي�شت  لالنتخابات  �مل�شتقلة 
�لبع�س  ل��ه  ي��روج  مثلما  �لتاأجيل  يف 
�لأ�شخا�س  يف  �ل��ط��ع��ن  �أن  م��ع��ت��ر� 
ولئهم  يف  و�لت��ه��ام  للهيئة  �ملنتمني 

هو خبث ودهاء �شيا�شي.
�لأط�����ر�ف  ج��م��ي��ع  �أن  �إىل  و�أ�����ش����ار     
ت���اأج���ي���ل  �إىل  ت����دع����و  �ل�������ش���ي���ا����ش���ي���ة 
حركة  ع��دى  ما  �لبلدية  �لنتخابات 

�لهيئة �لعليا لالنتخابات يف مز�د �لحز�ب �لحز�ب �لد�عية لتاجيل �لنتخابات

النواب الذين تغيبوا هم نف�ضهم الراف�ضون 
لإج�راء النتخاب��ات البلدي��ة يف موعده�ا

ال�ضب�ضي لن مي�ضي على اأمر دعوة الناخبني 
قبل اأن يتم �ض��د ال�ض�غور بهيئة النتخابات

�لرملان يف�شل جمدد� يف �شد �شغور �لهيئة

�ل�شب�شي �لبن �لقامة يف تون�س و�لرت�شح يف �ملانيا

�ل�شتعد�د�ت جارية و�ملوعد يف �ملجهول

ثمانية اأحزاب �صيا�صة تعترب اأن تنظيم النتخابات البلدية يوم 17 دي�صمرب القادم اأمر م�صتحيل

تاأجيلها مطلب اأغلبية الأحزاب:

تون�س: الغمو�س يخّيم جمّددا على النتخابات البلدية...!
عادل الربين�صي: املعركة اليوم حول امل�صار النتخابي اأ�صبحت �صيا�صية بامتياز

•• الفجر - تون�ص
   قال �لنائب عن حركة ند�ء تون�س �ملنجي �حلرباوي �إن 
�ملدير �لتنفيذي للحزب حافظ قائد �ل�شب�شي هو �ملر�شح 
�لر�شمي و�لوحيد لند�ء تون�س يف �لنتخابات �لت�شريعية 
�ل�شغور  ل�شد  �ملانيا  د�ئ��رة  يف  �ج��ر�وؤه��ا  �ملنتظر  �جلزئية 
�حلا�شل �إثر تعيني �لنائب �ل�شابق عن د�ئرة �أملانيا حامت 
�ل��ف��رج��اين ك��ات��ب دول���ة ل��دى وزي���ر �ل�����ش��وؤون �خلارجية 
�حلرباوي  و�أك��د  �لقت�شادية.     بالديبلوما�شية  مكلف 
�أم�س �لربعاء �أنه ل يوجد مر�شح �أخر لند�ء تون�س �شوى 
�نتظار  �أن �حل���زب يف  و�أو���ش��ح  �ل�شب�شي.    ق��ائ��د  ح��اف��ظ 
�لجر�ء�ت  يف  لالنتخابات  �مل�شتقلة  �لعليا  �لهيئة  �شروع 
�أن نائب رئي�س  �لالزمة وفتح باب �لرت�شحات.    يذكر 
كان  ح�شن  بن  �ن��ور  لالنتخابات  �مل�شتقلة  �لعليا  �لهيئة 
لهذه  �لإع���د�د  على  بالعمل  مطالبة  �لهيئة  �أن  �أك��د  ق��د 

�أنه  ي��وم��ا مو�شحا   90 �لن��ت��خ��اب��ات �جل��زئ��ي��ة يف ظ��رف 
�حز�ب  عدة  من  قائمات  عدة  �لنتخابات  لهذه  �شتتقدم 
و�أن  و�ح��د  مرت�شحا  �شت�شم  قائمة  كل  و�أن  وم�شتقلني 
عن  ممثلهم  لختيار  للناخبني  �شتكون  �لف�شل  �لكلمة 
د�ئرة �ملانيا.    و�أكد وجود فر�شيتني يف هذه �لنتخابات:    
�ل��ن��ظ��ر عن  ب��غ�����س  �مل��رت���ش��ح  ي��ك��ون  �ن  �لوىل: وج����وب 
يوم  �غلق  �ل��ذي  �لنتخابي  بال�شجل  م�شجال  �لأ���ش��م��اء 
�لدو�ئر وله �شفة  باأية د�ئرة من  �ملا�شي  �أغ�شط�س   10
على  �لعتماد  يتم  �حلالة  ه��ذه  �أن��ه يف  �لناخب مو�شحا 
لي�س  �ملرت�شح  �أن  مالحظا  �ل�شالمة  ب�قرين  ي�شمى  ما 

مطالبا باإثبات ر�بط �لإقامة يف د�ئرة �أملانيا.
   �لثانية: �إذ� كان �ملرت�شح غري مر�شم بال�شجل �لنتخابي 
حتيني  �مل�شتبعد  م��ن  �أن���ه  باعتبار  �ل��رت���ش��ح  ل��ه  يحق  ل 
ت�شريعية  �نتخابات  �ج��ر�ء  مبنا�شبة  �لنتخابي  �ل�شجل 

جزئية.

ال�ضب�ضي البن مر�ضح نداء تون�س لدائرة اأملانيا...!
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/01/03م   �ملودعة حتت رقم:  265872 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  مر��س �لقاب�شة �س.ذ.م.م. 
 وعنو�نه: �س.ب.: 123311، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خدمات �لإعالن؛ خدمات وكالت �لإعالن؛ خدمات �إد�رة �لأعمال؛ �مل�شاعدة يف �إد�رة �لأعمال؛ تقييم �لأعمال؛ 
�إد�رة �لأعمال و�ل�شت�شار�ت �لتنظيمية؛ �إد�رة �أعمال �ملطاعم و�لفنادق و�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س وحد�ئق 
�أو �ل�شناعية؛ خدمات  �إد�رة �أعمال )�لغري(؛ �مل�شاعدة يف �لإد�رة �لتجارية  �إد�رة م�شاريع �لأعمال؛  �ملالهي؛ 
�لت�شويق؛ خدمات �لدعاية و�لعالقات �لعامة؛ توفري ت�شهيالت �ملكاتب، خدمات جتميع ت�شكيلة من �لب�شائع 
�لإمد�د  خدمات  وي�شر؛  ب�شهولة  �لب�شائع  هذه  و�شر�ء  معاينة  من  �لزبائن  يتمكن  حتى  �لآخرين  ل�شالح 
�مل�شاحات  تاأجري  �أو دعائية؛  لغايات جتارية  �لتجارية  و�لأ�شو�ق  �ملعار�س  تنظيم  �ل�شناعية؛  �لإد�رة  للغري؛ 
�ل�شوق فيما يتعلق بو�شائل �لإعالم؛  �أبحاث  �لإع��الم؛ خدمات  تاأجري وقت لالإعالن يف و�شائل  �لإعالنية؛ 
بر�مج  خدمات  �لعلنية؛  ب��امل��ز�د�ت  �لأم��الك  بيع  �لأع��م��ال(؛  �إد�رة  يف  م�شاعدة  )باعتبارها  �لتعهيد  خدمات 
�لولء؛ خدمات بر�مج �لولء و�حلو�فز و�ملكافاآت؛ توفري �أك�شاك �لطعام و�مل�شروبات و�لمتياز�ت و�لتذكار�ت 
ذلك  بكافة هذه �خلدمات مبا يف  يتعلق  فيما  �ملعلومات  توفري  و�لرتفيهية؛  �لريا�شية  للفعاليات  �شتاد  يف 

توفري �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عاملية. 
 �لو�ق�عة بالفئة:  35 

و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من عبارة  " DUBAI QUAY " مكتوبة باللغة �لجنليزية.
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/01/03م   �ملودعة حتت رقم:  265873 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  مر��س �لقاب�شة �س.ذ.م.م. 
 وعنو�نه: �س.ب.: 123311، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لتجارية  �لعقار�ت  وتاأجري  �إد�رة  و�ل�شكنية؛  و�لتجزئة  �لتجارية  �لعقار�ت  خدمات  �لعقار�ت؛  �إد�رة  �لعقارية؛  �خلدمات 
و�ملكاتب  و�لفيالت  لل�شقق  بالن�شبة  و�إد�رتها  تقدميها  يتم  �لتي  �لعقار�ت  و��شتئجار  تاأجري  خدمات  و�ل�شكنية؛  و�لتجزئة 
و�ل�شبا و�ملنتجعات ومالعب �جلولف و�ملارينا و�لفنادق و�ملمتلكات �ل�شناعية وحد�ئق �ملالهي و�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س 
�لعقارية؛  �لو�شاطة  �لإيجار؛ خدمات  �شقق وفيالت  �إد�رة  للم�شتاأجرين؛  �لإد�رة  �لت�شوق؛ خدمات  �لت�شوق وقرى  ومر�كز 
�إد�رة �لأ�شول؛  خدمات حت�شيل �لإيجار�ت؛ خدمات تثمني �لعقار�ت؛ ��شتثمار روؤو�س �لأم��و�ل؛ �خلدمات �ملالية؛ خدمات 
�إد�رة �ل�شناديق؛ خدمات �ل�شناديق �لعقارية؛ خدمات �لتاأمني؛ �خلدمات �مل�شرفية؛ خدمات  خدمات �ل�شتثمار؛ خدمات 
�ل�شتثمار  �لعقارية؛ خدمات  �ملحافظ  �إد�رة  �لعقار�ت وخدمات  �إد�رة  �لعقار�ت؛ خدمات  تقييم  �لعقاري؛ خدمات  �لتمويل 
�لأر��شي؛  ��شتمالك  �لأر��شي؛ خدمات  �لعقاري؛ خدمات تطوير  �لتاأمني  �لعقارية؛ خدمات  �لو�شاطة  �لعقاري؛ خدمات 
تثمني و�ختيار و��شتمالك �لعقار�ت لأغر��س �لتطوير و�ل�شتثمار؛ ��شتمالك �لأر��شي لتاأجريها؛ �إ�شد�ر بطاقات �ل�شر�ء 
ذ�ت �لقيمة؛ توفري �لبطاقات م�شبقة �لدفع و�لق�شائم ذ�ت �لقيمة؛ �إ�شد�ر و��شرتد�د �لق�شائم ذ�ت �لقيمة؛ �إ�شد�ر و��شرتد�د 
�لق�شائم و�لكوبونات ذ�ت �لقيمة؛ ق�شائم �لهد�يا؛ ق�شائم �لهد�يا م�شبقة �لدفع؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه 

�خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة.
 36  �لو�ق�عة بالفئة:  

تتكون �لعالمة من عبارة  " DUBAI QUAY " مكتوبة باللغة �لجنليزية.  و�شف �لعالمة:  
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/01/03م   �ملودعة حتت رقم:  265874 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  مر��س �لقاب�شة �س.ذ.م.م. 
 وعنو�نه: �س.ب.: 123311، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�إن�شاء �ملباين؛ �إد�رة �ملر�فق مبا يف ذلك خدمات �لإن�شاء و�ل�شيانة و�لتنظيف و�لإ�شالح فيما يتعلق بالعقار�ت 
�أو �ملباين �لتجارية �أو �ل�شكنية �أو �ل�شناعية؛ خدمات �لتخل�س من �لنفايات؛ خدمات �إز�لة �لنفايات؛ خدمات 
�إن�شاء  �ملوقع؛  يف  �لإن�شاء�ت  م�شاريع  �إد�رة  بالإن�شاء؛  �ملت�شلة  �لأر����ش��ي  تطوير  خدمات  �لعقار�ت؛  �شيانة 
�إن�شاء  على  �لإ�شر�ف  �ملباين؛  وتعزيز  وترميم  وجتديد  تنظيف  و�ل�شكنية؛  و�ل�شناعية  �لتجارية  �لعقار�ت 
�ملباين؛ هدم �ملباين؛ �لإ�شالح؛ خدمات �لرتكيب؛ تركيب و�إ�شالح �أجهزة تكييف �لهو�ء؛ تنظيف و�إ�شالح 
�إحكام �شد �ملباين؛ تنظيف �ملباين من �لد�خل و�خل��ارج؛ �لإن�شاء؛  �لغاليات؛ �لبناء بالطوب؛ عزل �ملباين؛ 
معد�ت �لإن�شاء؛ معلومات �لإن�شاء؛ معاجلة �ملباين ملنع �لرطوبة؛ تركيب و�إ�شالح �مل�شاعد؛ �إن�شاء و�شيانة 
تنظيف  �لإن�شاء؛  معد�ت  تاأجري  �ملو��شري؛  �شباكة  �جل�س(؛  طبقة  )و�شع  �لتج�شي�س  �لأنابيب؛  خطوط 
�ملعلومات  توفري  �مليناء؛  �إن�شاء  �ملركبات؛  خدمة  حمطات  �خلدمة؛  حمطات  �حل�شر�ت؛  مكافحة  �لنو�فذ؛ 

ب�شاأن �خلدمات �ملذكورة �أعاله مبا يف ذلك توفري �ملعلومات ب�شاأن هذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عاملية.
 �لو�ق�عة بالفئة:  37 

و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من عبارة  " DUBAI QUAY " مكتوبة باللغة �لجنليزية.
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/01/03م   �ملودعة حتت رقم:  265875 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  مر��س �لقاب�شة �س.ذ.م.م. 
 وعنو�نه: �س.ب.: 123311، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
دور  ت�شغيل  و�ل�شيافة؛  �لفنادق  جم��ال  يف  �لتدريب  ت�شهيالت  ت�شغيل  �ل��ت��دري��ب؛  خ��دم��ات  و�لتهذيب؛  �لتعليم  خ��دم��ات 
�لريا�شية )�جلمنازيوم( و�لنو�دي  �لتدريبات  �لريا�شية و�لثقافية؛ توفري �شالت  �لأن�شطة  �حل�شانة؛ خدمات �لرتفيه؛ 
�ل�شحية؛ ت�شغيل �ألعاب �حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س؛ ت�شغيل مالعب �جلولف؛ توفري ت�شهيالت �لتن�س؛ توفري ت�شهيالت 
�لتجارية  و�ملعار�س  �لعمل  وور���س  �لتدريبية  و�ل���دور�ت  و�ملعار�س  و�لجتماعات  �مل��وؤمت��ر�ت  و�إد�رة  ترتيب  �ل�شباحة؛  برك 
و�لجتماعات �لر�شمية و�ملحا�شر�ت؛ ت�شغيل حد�ئق �ملالهي و�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س؛ ن�شر �لكتب؛ توفري ت�شهيالت 
ت�شهيالت  تقدمي  �ل�شتجمام؛  ت�شهيالت  توفري  �لبولنغ؛  زقاق  ت�شهيالت  توفري  �لريا�شية؛  �لت�شهيالت  توفري  �ل�شينما؛ 
خا�شة بركوب �خليل و�شباق �خليل؛ تدريب �خليل، تنظيم �ملناف�شات �لريا�شية ومباريات �لفرو�شية؛ خدمات �شتوديوهات 
�لت�شجيل �ل�شوتي؛ خدمات �شتوديوهات �لأفالم؛ توفري ت�شهيالت �شتوديوهات �لت�شجيل؛ خدمات �شتوديوهات �لت�شجيل 
يف  �لأط��ف��ال  مالعب  توفري  �لت�شلية؛  مناطق  توفري  لالأطفال؛  لعب  مناطق  و�ل��ر�دي��و؛  و�لفيديو  و�لتليفزيون  لالأفالم 
حمطات �خلدمة؛ تاأجري �شتوديوهات �لت�شجيل؛ حد�ئق �حليو�نات؛ حد�ئق �حليو�نات �لأليفة؛ حد�ئق �حليو�ن؛ حد�ئق 
ومعار�س  �حليو�نات  بحد�ئق  �ملتعلقة  و�لتعليم  �ملعلومات  خدمات  �حليو�نات؛  عرو�س  �حليو�نات؛  معار�س  �ل�شفاري؛ 
بهذه �خلدمات عر  �ملتعلقة  �ملعلومات  توفري  ذلك  �خلدمات مبا يف  بكافة هذه  يتعلق  فيما  �ملعلومات  توفري  �حليو�نات؛ 

�شبكة حا�شوب عاملية.
 41  �لو�ق�عة بالفئة:  

تتكون �لعالمة من عبارة  " DUBAI QUAY " مكتوبة باللغة �لجنليزية.  و�شف �لعالمة:  
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/01/03م   �ملودعة حتت رقم:  265897 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  مر��س �لقاب�شة �س.ذ.م.م. 
 وعنو�نه: �س.ب.: 123311، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
دور  ت�شغيل  و�ل�شيافة؛  �لفنادق  جم��ال  يف  �لتدريب  ت�شهيالت  ت�شغيل  �ل��ت��دري��ب؛  خ��دم��ات  و�لتهذيب؛  �لتعليم  خ��دم��ات 
�لريا�شية )�جلمنازيوم( و�لنو�دي  �لتدريبات  �لريا�شية و�لثقافية؛ توفري �شالت  �لأن�شطة  �حل�شانة؛ خدمات �لرتفيه؛ 
�ل�شحية؛ ت�شغيل �ألعاب �حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س؛ ت�شغيل مالعب �جلولف؛ توفري ت�شهيالت �لتن�س؛ توفري ت�شهيالت 
�لتجارية  و�ملعار�س  �لعمل  وور���س  �لتدريبية  و�ل���دور�ت  و�ملعار�س  و�لجتماعات  �مل��وؤمت��ر�ت  و�إد�رة  ترتيب  �ل�شباحة؛  برك 
و�لجتماعات �لر�شمية و�ملحا�شر�ت؛ ت�شغيل حد�ئق �ملالهي و�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س؛ ن�شر �لكتب؛ توفري ت�شهيالت 
ت�شهيالت  تقدمي  �ل�شتجمام؛  ت�شهيالت  توفري  �لبولنغ؛  زقاق  ت�شهيالت  توفري  �لريا�شية؛  �لت�شهيالت  توفري  �ل�شينما؛ 
خا�شة بركوب �خليل و�شباق �خليل؛ تدريب �خليل، تنظيم �ملناف�شات �لريا�شية ومباريات �لفرو�شية؛ خدمات �شتوديوهات 
�لت�شجيل �ل�شوتي؛ خدمات �شتوديوهات �لأفالم؛ توفري ت�شهيالت �شتوديوهات �لت�شجيل؛ خدمات �شتوديوهات �لت�شجيل 
يف  �لأط��ف��ال  مالعب  توفري  �لت�شلية؛  مناطق  توفري  لالأطفال؛  لعب  مناطق  و�ل��ر�دي��و؛  و�لفيديو  و�لتليفزيون  لالأفالم 
حمطات �خلدمة؛ تاأجري �شتوديوهات �لت�شجيل؛ حد�ئق �حليو�نات؛ حد�ئق �حليو�نات �لأليفة؛ حد�ئق �حليو�ن؛ حد�ئق 
ومعار�س  �حليو�نات  بحد�ئق  �ملتعلقة  و�لتعليم  �ملعلومات  خدمات  �حليو�نات؛  عرو�س  �حليو�نات؛  معار�س  �ل�شفاري؛ 
�حليو�نات؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �شبكة 

حا�شوب عاملية. 
 41  �لو�ق�عة بالفئة:  

تتكون �لعالمة من عبارة  " جمري� كي" مكتوبة باللغة �لعربية. و�شف �لعالمة:  
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/01/03م   �ملودعة حتت رقم:  265895 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  مر��س �لقاب�شة �س.ذ.م.م. 
 وعنو�نه: �س.ب.: 123311، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خدمات توفري �لطعام و�ل�شر�ب )غري �لكحويل(؛ �لإقامة �ملوؤقتة؛ خدمات �لفنادق؛ خدمات �ملنتجعات �لفندقية؛ خدمات 
�لإقامة �لفندقية؛ خدمات �لتموين �لفندقي؛ خدمات حجز �لفنادق؛ خدمات �ملطاعم �لفندقية؛ توفري �لقاعات �لفندقية 
ملعار�س �لأعمال و�ملعار�س �لتجارية و�ملوؤمتر�ت و�للقاء�ت و�ملحا�شر�ت و�لجتماعات؛ توفري ت�شهيالت )�لإقامة( لإجر�ء 
�ملوؤمتر�ت و�لجتماعات و�ملعار�س و�ملعار�س �لتجارية و�لعطالت؛ تاأجري قاعات �لجتماعات؛ خدمات �ل�شيافة )�لإقامة(؛ 
يتعلق  فيما  �لعطالت  وتخطيط  معلومات  ؛  �لكحويل(  )غ��ري  �ل�شر�ب  �أو  �لطعام  �أو  �لإق��ام��ة  )توفري  �ل�شيافة  �أجنحة 
بالإقامة؛ �ملطاعم؛ �لكافيهات؛ خدمات �لتموين بالطعام و�ل�شر�ب؛ مطاعم طلب �لطعام لتناوله خارجا؛ �ملقاهي؛ �لتموين 
بالطعام و�ل�شر�ب؛ حمالت �لع�شري؛ توفري منافذ بيع �لأطعمة و�مل�شروبات �ملتنقلة؛ خدمات �لتزويد بالطعام و�ل�شر�ب؛ 
خدمات �ملطاعم �ملتنقلة؛ خدمات تقدمي �لأطعمة و�مل�شروبات من خالل �شاحنة متنقلة؛ مر�فق ملو�قف �ملق�شور�ت �ملتنقلة 
ملو�قف  موؤقتة  م��ر�ف��ق  توفري  �مل��ق��ط��ور�ت؛  م��و�ق��ف  يف  تقدم  �لتي  و�مل�شروبات  بالأطعمة  �لتزويد  خ��دم��ات  )�ل��ك��رف��ان��ات(؛ 
�ملقطور�ت؛ دور ح�شانة �لأطفال؛ مناطق ��شرت�حة د�خل حمطات �خلدمة؛ خدمات �لتموين �ملتحرك؛ خدمات �ملعلومات 
بيانات  قاعدة  من  مبا�شرة  �أي�شا  تقدميها  يتم  �أع��اله  �مل��ذك��ورة  �خل��دم��ات  وجميع  تقدم؛  ما  بكافة  �ملتعلقة  و�ل�شت�شار�ت 

حا�شوبية �أو عر �شبكة �لت�شالت �لعاملية.
 43  �لو�ق�عة بالفئة:  

تتكون �لعالمة من عبارة  " جمري� كي" مكتوبة باللغة �لعربية. و�شف �لعالمة:  
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/01/03م   �ملودعة حتت رقم:  265884 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  مر��س �لقاب�شة �س.ذ.م.م. 
 وعنو�نه: �س.ب.: 123311، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خدمات �لإعالن؛ خدمات وكالت �لإعالن؛ خدمات �إد�رة �لأعمال؛ �مل�شاعدة يف �إد�رة �لأعمال؛ تقييم �لأعمال؛ 
�إد�رة �لأعمال و�ل�شت�شار�ت �لتنظيمية؛ �إد�رة �أعمال �ملطاعم و�لفنادق و�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س وحد�ئق 
�أو �ل�شناعية؛ خدمات  �إد�رة �أعمال )�لغري(؛ �مل�شاعدة يف �لإد�رة �لتجارية  �إد�رة م�شاريع �لأعمال؛  �ملالهي؛ 
�لت�شويق؛ خدمات �لدعاية و�لعالقات �لعامة؛ توفري ت�شهيالت �ملكاتب، خدمات جتميع ت�شكيلة من �لب�شائع 
�لإمد�د  خدمات  وي�شر؛  ب�شهولة  �لب�شائع  هذه  و�شر�ء  معاينة  من  �لزبائن  يتمكن  حتى  �لآخرين  ل�شالح 
�مل�شاحات  تاأجري  �أو دعائية؛  لغايات جتارية  �لتجارية  و�لأ�شو�ق  �ملعار�س  تنظيم  �ل�شناعية؛  �لإد�رة  للغري؛ 
�ل�شوق فيما يتعلق بو�شائل �لإعالم؛  �أبحاث  �لإع��الم؛ خدمات  تاأجري وقت لالإعالن يف و�شائل  �لإعالنية؛ 
بر�مج  خدمات  �لعلنية؛  ب��امل��ز�د�ت  �لأم��الك  بيع  �لأع��م��ال(؛  �إد�رة  يف  م�شاعدة  )باعتبارها  �لتعهيد  خدمات 
�لولء؛ خدمات بر�مج �لولء و�حلو�فز و�ملكافاآت؛ توفري �أك�شاك �لطعام و�مل�شروبات و�لمتياز�ت و�لتذكار�ت 
ذلك  بكافة هذه �خلدمات مبا يف  يتعلق  فيما  �ملعلومات  توفري  و�لرتفيهية؛  �لريا�شية  للفعاليات  �شتاد  يف 

توفري �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عاملية. 
 �لو�ق�عة بالفئة:  35 

و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من عبارة  " JUMEIRA QUAY" مكتوبة باللغة �لجنليزية.
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/01/03م   �ملودعة حتت رقم:  265885 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  

با�ش��م:  مر��س �لقاب�شة �س.ذ.م.م. 
 وعنو�نه: �س.ب.: 123311، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لتجارية  �لعقار�ت  وتاأجري  �إد�رة  و�ل�شكنية؛  و�لتجزئة  �لتجارية  �لعقار�ت  خدمات  �لعقار�ت؛  �إد�رة  �لعقارية؛  �خلدمات 
و�ملكاتب  و�لفيالت  لل�شقق  بالن�شبة  و�إد�رتها  تقدميها  يتم  �لتي  �لعقار�ت  و��شتئجار  تاأجري  خدمات  و�ل�شكنية؛  و�لتجزئة 
و�ل�شبا و�ملنتجعات ومالعب �جلولف و�ملارينا و�لفنادق و�ملمتلكات �ل�شناعية وحد�ئق �ملالهي و�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س 
�لعقارية؛  �لو�شاطة  �لإيجار؛ خدمات  �شقق وفيالت  �إد�رة  للم�شتاأجرين؛  �لإد�رة  �لت�شوق؛ خدمات  �لت�شوق وقرى  ومر�كز 
�إد�رة �لأ�شول؛  خدمات حت�شيل �لإيجار�ت؛ خدمات تثمني �لعقار�ت؛ ��شتثمار روؤو�س �لأم��و�ل؛ �خلدمات �ملالية؛ خدمات 
�إد�رة �ل�شناديق؛ خدمات �ل�شناديق �لعقارية؛ خدمات �لتاأمني؛ �خلدمات �مل�شرفية؛ خدمات  خدمات �ل�شتثمار؛ خدمات 
�ل�شتثمار  �لعقارية؛ خدمات  �ملحافظ  �إد�رة  �لعقار�ت وخدمات  �إد�رة  �لعقار�ت؛ خدمات  تقييم  �لعقاري؛ خدمات  �لتمويل 
�لأر��شي؛  ��شتمالك  �لأر��شي؛ خدمات  �لعقاري؛ خدمات تطوير  �لتاأمني  �لعقارية؛ خدمات  �لو�شاطة  �لعقاري؛ خدمات 
تثمني و�ختيار و��شتمالك �لعقار�ت لأغر��س �لتطوير و�ل�شتثمار؛ ��شتمالك �لأر��شي لتاأجريها؛ �إ�شد�ر بطاقات �ل�شر�ء 
ذ�ت �لقيمة؛ توفري �لبطاقات م�شبقة �لدفع و�لق�شائم ذ�ت �لقيمة؛ �إ�شد�ر و��شرتد�د �لق�شائم ذ�ت �لقيمة؛ �إ�شد�ر و��شرتد�د 
�لق�شائم و�لكوبونات ذ�ت �لقيمة؛ ق�شائم �لهد�يا؛ ق�شائم �لهد�يا م�شبقة �لدفع؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه 

�خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة.
 36  �لو�ق�عة بالفئة:  

تتكون �لعالمة من عبارة  " JUMEIRA QUAY" مكتوبة باللغة �لجنليزية. و�شف �لعالمة:  
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/01/03م   �ملودعة حتت رقم:  265876 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  مر��س �لقاب�شة �س.ذ.م.م. 
 وعنو�نه: �س.ب.: 123311، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خدمات توفري �لطعام و�ل�شر�ب )غري �لكحويل(؛ �لإقامة �ملوؤقتة؛ خدمات �لفنادق؛ خدمات �ملنتجعات �لفندقية؛ خدمات 
�لإقامة �لفندقية؛ خدمات �لتموين �لفندقي؛ خدمات حجز �لفنادق؛ خدمات �ملطاعم �لفندقية؛ توفري �لقاعات �لفندقية 
ملعار�س �لأعمال و�ملعار�س �لتجارية و�ملوؤمتر�ت و�للقاء�ت و�ملحا�شر�ت و�لجتماعات؛ توفري ت�شهيالت )�لإقامة( لإجر�ء 
�ملوؤمتر�ت و�لجتماعات و�ملعار�س و�ملعار�س �لتجارية و�لعطالت؛ تاأجري قاعات �لجتماعات؛ خدمات �ل�شيافة )�لإقامة(؛ 
يتعلق  فيما  �لعطالت  وتخطيط  معلومات  ؛  �لكحويل(  )غ��ري  �ل�شر�ب  �أو  �لطعام  �أو  �لإق��ام��ة  )توفري  �ل�شيافة  �أجنحة 
بالإقامة؛ �ملطاعم؛ �لكافيهات؛ خدمات �لتموين بالطعام و�ل�شر�ب؛ مطاعم طلب �لطعام لتناوله خارجا؛ �ملقاهي؛ �لتموين 
بالطعام و�ل�شر�ب؛ حمالت �لع�شري؛ توفري منافذ بيع �لأطعمة و�مل�شروبات �ملتنقلة؛ خدمات �لتزويد بالطعام و�ل�شر�ب؛ 
خدمات �ملطاعم �ملتنقلة؛ خدمات تقدمي �لأطعمة و�مل�شروبات من خالل �شاحنة متنقلة؛ مر�فق ملو�قف �ملق�شور�ت �ملتنقلة 
ملو�قف  موؤقتة  م��ر�ف��ق  توفري  �مل��ق��ط��ور�ت؛  م��و�ق��ف  يف  تقدم  �لتي  و�مل�شروبات  بالأطعمة  �لتزويد  خ��دم��ات  )�ل��ك��رف��ان��ات(؛ 
�ملقطور�ت؛ دور ح�شانة �لأطفال؛ مناطق ��شرت�حة د�خل حمطات �خلدمة؛ خدمات �لتموين �ملتحرك؛ خدمات �ملعلومات 
بيانات  قاعدة  من  مبا�شرة  �أي�شا  تقدميها  يتم  �أع��اله  �مل��ذك��ورة  �خل��دم��ات  وجميع  تقدم؛  ما  بكافة  �ملتعلقة  و�ل�شت�شار�ت 

حا�شوبية �أو عر �شبكة �لت�شالت �لعاملية.
 43  �لو�ق�عة بالفئة:  

تتكون �لعالمة من عبارة  " DUBAI QUAY " مكتوبة باللغة �لجنليزية. و�شف �لعالمة:  
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/01/03م   �ملودعة حتت رقم:  265891 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  مر��س �لقاب�شة �س.ذ.م.م. 
 وعنو�نه: �س.ب.: 123311، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خدمات �لإعالن؛ خدمات وكالت �لإعالن؛ خدمات �إد�رة �لأعمال؛ �مل�شاعدة يف �إد�رة �لأعمال؛ تقييم �لأعمال؛ 
�إد�رة �لأعمال و�ل�شت�شار�ت �لتنظيمية؛ �إد�رة �أعمال �ملطاعم و�لفنادق و�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س وحد�ئق 
�أو �ل�شناعية؛ خدمات  �إد�رة �أعمال )�لغري(؛ �مل�شاعدة يف �لإد�رة �لتجارية  �إد�رة م�شاريع �لأعمال؛  �ملالهي؛ 
�لت�شويق؛ خدمات �لدعاية و�لعالقات �لعامة؛ توفري ت�شهيالت �ملكاتب، خدمات جتميع ت�شكيلة من �لب�شائع 
�لإمد�د  خدمات  وي�شر؛  ب�شهولة  �لب�شائع  هذه  و�شر�ء  معاينة  من  �لزبائن  يتمكن  حتى  �لآخرين  ل�شالح 
�مل�شاحات  تاأجري  �أو دعائية؛  لغايات جتارية  �لتجارية  و�لأ�شو�ق  �ملعار�س  تنظيم  �ل�شناعية؛  �لإد�رة  للغري؛ 
�ل�شوق فيما يتعلق بو�شائل �لإعالم؛  �أبحاث  �لإع��الم؛ خدمات  تاأجري وقت لالإعالن يف و�شائل  �لإعالنية؛ 
بر�مج  خدمات  �لعلنية؛  ب��امل��ز�د�ت  �لأم��الك  بيع  �لأع��م��ال(؛  �إد�رة  يف  م�شاعدة  )باعتبارها  �لتعهيد  خدمات 
�لولء؛ خدمات بر�مج �لولء و�حلو�فز و�ملكافاآت؛ توفري �أك�شاك �لطعام و�مل�شروبات و�لمتياز�ت و�لتذكار�ت 
ذلك  بكافة هذه �خلدمات مبا يف  يتعلق  فيما  �ملعلومات  توفري  و�لرتفيهية؛  �لريا�شية  للفعاليات  �شتاد  يف 

توفري �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عاملية.
 �لو�ق�عة بالفئة:  35 

و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من عبارة  " جمري� كي " مكتوبة باللغة �لعربية.
�ل�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/01/03م   �ملودعة حتت رقم:  265896 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  مر��س �لقاب�شة �س.ذ.م.م. 
 وعنو�نه: �س.ب.: 123311، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لتجارية  �لعقار�ت  وتاأجري  �إد�رة  و�ل�شكنية؛  و�لتجزئة  �لتجارية  �لعقار�ت  خدمات  �لعقار�ت؛  �إد�رة  �لعقارية؛  �خلدمات 
و�ملكاتب  و�لفيالت  لل�شقق  بالن�شبة  و�إد�رتها  تقدميها  يتم  �لتي  �لعقار�ت  و��شتئجار  تاأجري  خدمات  و�ل�شكنية؛  و�لتجزئة 
و�ل�شبا و�ملنتجعات ومالعب �جلولف و�ملارينا و�لفنادق و�ملمتلكات �ل�شناعية وحد�ئق �ملالهي و�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س 
�لعقارية؛  �لو�شاطة  �لإيجار؛ خدمات  �شقق وفيالت  �إد�رة  للم�شتاأجرين؛  �لإد�رة  �لت�شوق؛ خدمات  �لت�شوق وقرى  ومر�كز 
�إد�رة �لأ�شول؛  خدمات حت�شيل �لإيجار�ت؛ خدمات تثمني �لعقار�ت؛ ��شتثمار روؤو�س �لأم��و�ل؛ �خلدمات �ملالية؛ خدمات 
�إد�رة �ل�شناديق؛ خدمات �ل�شناديق �لعقارية؛ خدمات �لتاأمني؛ �خلدمات �مل�شرفية؛ خدمات  خدمات �ل�شتثمار؛ خدمات 
�ل�شتثمار  �لعقارية؛ خدمات  �ملحافظ  �إد�رة  �لعقار�ت وخدمات  �إد�رة  �لعقار�ت؛ خدمات  تقييم  �لعقاري؛ خدمات  �لتمويل 
�لأر��شي؛  ��شتمالك  �لأر��شي؛ خدمات  �لعقاري؛ خدمات تطوير  �لتاأمني  �لعقارية؛ خدمات  �لو�شاطة  �لعقاري؛ خدمات 
تثمني و�ختيار و��شتمالك �لعقار�ت لأغر��س �لتطوير و�ل�شتثمار؛ ��شتمالك �لأر��شي لتاأجريها؛ �إ�شد�ر بطاقات �ل�شر�ء 
ذ�ت �لقيمة؛ توفري �لبطاقات م�شبقة �لدفع و�لق�شائم ذ�ت �لقيمة؛ �إ�شد�ر و��شرتد�د �لق�شائم ذ�ت �لقيمة؛ �إ�شد�ر و��شرتد�د 
�لق�شائم و�لكوبونات ذ�ت �لقيمة؛ ق�شائم �لهد�يا؛ ق�شائم �لهد�يا م�شبقة �لدفع؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه 

�خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة.
 36  �لو�ق�عة بالفئة:  

تتكون �لعالمة من عبارة  " جمري� كي" مكتوبة باللغة �لعربية. و�شف �لعالمة:  
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/01/03م   �ملودعة حتت رقم:  265898 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  مر��س �لقاب�شة �س.ذ.م.م. 
 وعنو�نه: �س.ب.: 123311، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
يتعلق  فيما  و�لإ���ش��الح  و�لتنظيف  و�ل�شيانة  �لإن�����ش��اء  خ��دم��ات  ذل��ك  �مل��ر�ف��ق مب��ا يف  �إد�رة  �مل��ب��اين؛  �إن�����ش��اء 
�إز�لة  خدمات  �لنفايات؛  من  �لتخل�س  خدمات  �ل�شناعية؛  �أو  �ل�شكنية  �أو  �لتجارية  �ملباين  �أو  بالعقار�ت 
�لإن�شاء�ت  م�شاريع  �إد�رة  بالإن�شاء؛  �ملت�شلة  �لأر��شي  تطوير  خدمات  �لعقار�ت؛  �شيانة  خدمات  �لنفايات؛ 
�ملباين؛  وتعزيز  وترميم  وجت��دي��د  تنظيف  و�ل�شكنية؛  و�ل�شناعية  �لتجارية  �ل��ع��ق��ار�ت  �إن�����ش��اء  �مل��وق��ع؛  يف 
تكييف  �أجهزة  و�إ���ش��الح  تركيب  �لرتكيب؛  خدمات  �لإ���ش��الح؛  �ملباين؛  ه��دم  �ملباين؛  �إن�شاء  على  �لإ���ش��ر�ف 
من  �ملباين  تنظيف  �ملباين؛  �شد  �إحكام  �ملباين؛  عزل  بالطوب؛  �لبناء  �لغاليات؛  و�إ�شالح  تنظيف  �لهو�ء؛ 
�ل��د�خ��ل و�خل���ارج؛ �لإن�����ش��اء؛ م��ع��د�ت �لإن�����ش��اء؛ معلومات �لإن�����ش��اء؛ معاجلة �مل��ب��اين ملنع �ل��رط��وب��ة؛ تركيب 
�ملو��شري؛  �شباكة  )و�شع طبقة �جل�س(؛  �لتج�شي�س  �لأنابيب؛  و�شيانة خطوط  �إن�شاء  �مل�شاعد؛  و�إ�شالح 
�لنو�فذ؛ مكافحة �حل�شر�ت؛ حمطات �خلدمة؛ حمطات خدمة �ملركبات؛  تاأجري معد�ت �لإن�شاء؛ تنظيف 
هذه  ب�شاأن  �ملعلومات  توفري  ذل��ك  يف  مبا  �أع��اله  �مل��ذك��ورة  �خل��دم��ات  ب�شاأن  �ملعلومات  توفري  �مليناء؛  �إن�شاء 

 37 �لو�ق�عة بالفئة:    �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عاملية. 
و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من عبارة  " جمري� كي" مكتوبة باللغة �لعربية. 

�ل�ش��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/01/03م   �ملودعة حتت رقم:  265886 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  مر��س �لقاب�شة �س.ذ.م.م. 
 وعنو�نه: �س.ب.: 123311، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�إن�شاء �ملباين؛ �إد�رة �ملر�فق مبا يف ذلك خدمات �لإن�شاء و�ل�شيانة و�لتنظيف و�لإ�شالح فيما يتعلق بالعقار�ت 
�أو �ملباين �لتجارية �أو �ل�شكنية �أو �ل�شناعية؛ خدمات �لتخل�س من �لنفايات؛ خدمات �إز�لة �لنفايات؛ خدمات 
�إن�شاء  �ملوقع؛  يف  �لإن�شاء�ت  م�شاريع  �إد�رة  بالإن�شاء؛  �ملت�شلة  �لأر����ش��ي  تطوير  خدمات  �لعقار�ت؛  �شيانة 
�إن�شاء  على  �لإ�شر�ف  �ملباين؛  وتعزيز  وترميم  وجتديد  تنظيف  و�ل�شكنية؛  و�ل�شناعية  �لتجارية  �لعقار�ت 
�ملباين؛ هدم �ملباين؛ �لإ�شالح؛ خدمات �لرتكيب؛ تركيب و�إ�شالح �أجهزة تكييف �لهو�ء؛ تنظيف و�إ�شالح 
�إحكام �شد �ملباين؛ تنظيف �ملباين من �لد�خل و�خل��ارج؛ �لإن�شاء؛  �لغاليات؛ �لبناء بالطوب؛ عزل �ملباين؛ 
معد�ت �لإن�شاء؛ معلومات �لإن�شاء؛ معاجلة �ملباين ملنع �لرطوبة؛ تركيب و�إ�شالح �مل�شاعد؛ �إن�شاء و�شيانة 
تنظيف  �لإن�شاء؛  معد�ت  تاأجري  �ملو��شري؛  �شباكة  �جل�س(؛  طبقة  )و�شع  �لتج�شي�س  �لأنابيب؛  خطوط 
�ملعلومات  توفري  �مليناء؛  �إن�شاء  �ملركبات؛  خدمة  حمطات  �خلدمة؛  حمطات  �حل�شر�ت؛  مكافحة  �لنو�فذ؛ 

ب�شاأن �خلدمات �ملذكورة �أعاله مبا يف ذلك توفري �ملعلومات ب�شاأن هذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عاملية.
 �لو�ق�عة بالفئة:  37 

و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من عبارة  " JUMEIRA QUAY" مكتوبة باللغة �لجنليزية.
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالريد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/01/03م   �ملودعة حتت رقم:  265887 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  مر��س �لقاب�شة �س.ذ.م.م. 
 وعنو�نه: �س.ب.: 123311، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
دور  ت�شغيل  و�ل�شيافة؛  �لفنادق  جم��ال  يف  �لتدريب  ت�شهيالت  ت�شغيل  �ل��ت��دري��ب؛  خ��دم��ات  و�لتهذيب؛  �لتعليم  خ��دم��ات 
�لريا�شية )�جلمنازيوم( و�لنو�دي  �لتدريبات  �لريا�شية و�لثقافية؛ توفري �شالت  �لأن�شطة  �حل�شانة؛ خدمات �لرتفيه؛ 
�ل�شحية؛ ت�شغيل �ألعاب �حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س؛ ت�شغيل مالعب �جلولف؛ توفري ت�شهيالت �لتن�س؛ توفري ت�شهيالت 
�لتجارية  و�ملعار�س  �لعمل  وور���س  �لتدريبية  و�ل���دور�ت  و�ملعار�س  و�لجتماعات  �مل��وؤمت��ر�ت  و�إد�رة  ترتيب  �ل�شباحة؛  برك 
و�لجتماعات �لر�شمية و�ملحا�شر�ت؛ ت�شغيل حد�ئق �ملالهي و�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س؛ ن�شر �لكتب؛ توفري ت�شهيالت 
ت�شهيالت  تقدمي  �ل�شتجمام؛  ت�شهيالت  توفري  �لبولنغ؛  زقاق  ت�شهيالت  توفري  �لريا�شية؛  �لت�شهيالت  توفري  �ل�شينما؛ 
خا�شة بركوب �خليل و�شباق �خليل؛ تدريب �خليل، تنظيم �ملناف�شات �لريا�شية ومباريات �لفرو�شية؛ خدمات �شتوديوهات 
�لت�شجيل �ل�شوتي؛ خدمات �شتوديوهات �لأفالم؛ توفري ت�شهيالت �شتوديوهات �لت�شجيل؛ خدمات �شتوديوهات �لت�شجيل 
يف  �لأط��ف��ال  مالعب  توفري  �لت�شلية؛  مناطق  توفري  لالأطفال؛  لعب  مناطق  و�ل��ر�دي��و؛  و�لفيديو  و�لتليفزيون  لالأفالم 
حمطات �خلدمة؛ تاأجري �شتوديوهات �لت�شجيل؛ حد�ئق �حليو�نات؛ حد�ئق �حليو�نات �لأليفة؛ حد�ئق �حليو�ن؛ حد�ئق 
ومعار�س  �حليو�نات  بحد�ئق  �ملتعلقة  و�لتعليم  �ملعلومات  خدمات  �حليو�نات؛  عرو�س  �حليو�نات؛  معار�س  �ل�شفاري؛ 
بهذه �خلدمات عر  �ملتعلقة  �ملعلومات  توفري  ذلك  �خلدمات مبا يف  بكافة هذه  يتعلق  فيما  �ملعلومات  توفري  �حليو�نات؛ 

�شبكة حا�شوب عاملية.
 41  �لو�ق�عة بالفئة:  

تتكون �لعالمة من عبارة  " JUMEIRA QUAY" مكتوبة باللغة �لجنليزية. و�شف �لعالمة:  
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/01/03م   �ملودعة حتت رقم:  265889 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  مر��س �لقاب�شة �س.ذ.م.م. 
 وعنو�نه: �س.ب.: 123311، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خدمات توفري �لطعام و�ل�شر�ب )غري �لكحويل(؛ �لإقامة �ملوؤقتة؛ خدمات �لفنادق؛ خدمات �ملنتجعات �لفندقية؛ خدمات 
�لإقامة �لفندقية؛ خدمات �لتموين �لفندقي؛ خدمات حجز �لفنادق؛ خدمات �ملطاعم �لفندقية؛ توفري �لقاعات �لفندقية 
ملعار�س �لأعمال و�ملعار�س �لتجارية و�ملوؤمتر�ت و�للقاء�ت و�ملحا�شر�ت و�لجتماعات؛ توفري ت�شهيالت )�لإقامة( لإجر�ء 
�ملوؤمتر�ت و�لجتماعات و�ملعار�س و�ملعار�س �لتجارية و�لعطالت؛ تاأجري قاعات �لجتماعات؛ خدمات �ل�شيافة )�لإقامة(؛ 
يتعلق  فيما  �لعطالت  وتخطيط  معلومات  ؛  �لكحويل(  )غ��ري  �ل�شر�ب  �أو  �لطعام  �أو  �لإق��ام��ة  )توفري  �ل�شيافة  �أجنحة 
بالإقامة؛ �ملطاعم؛ �لكافيهات؛ خدمات �لتموين بالطعام و�ل�شر�ب؛ مطاعم طلب �لطعام لتناوله خارجا؛ �ملقاهي؛ �لتموين 
بالطعام و�ل�شر�ب؛ حمالت �لع�شري؛ توفري منافذ بيع �لأطعمة و�مل�شروبات �ملتنقلة؛ خدمات �لتزويد بالطعام و�ل�شر�ب؛ 
خدمات �ملطاعم �ملتنقلة؛ خدمات تقدمي �لأطعمة و�مل�شروبات من خالل �شاحنة متنقلة؛ مر�فق ملو�قف �ملق�شور�ت �ملتنقلة 
ملو�قف  موؤقتة  م��ر�ف��ق  توفري  �مل��ق��ط��ور�ت؛  م��و�ق��ف  يف  تقدم  �لتي  و�مل�شروبات  بالأطعمة  �لتزويد  خ��دم��ات  )�ل��ك��رف��ان��ات(؛ 
�ملقطور�ت؛ دور ح�شانة �لأطفال؛ مناطق ��شرت�حة د�خل حمطات �خلدمة؛ خدمات �لتموين �ملتحرك؛ خدمات �ملعلومات 
بيانات  قاعدة  من  مبا�شرة  �أي�شا  تقدميها  يتم  �أع��اله  �مل��ذك��ورة  �خل��دم��ات  وجميع  تقدم؛  ما  بكافة  �ملتعلقة  و�ل�شت�شار�ت 

حا�شوبية �أو عر �شبكة �لت�شالت �لعاملية.
 43  �لو�ق�عة بالفئة:  

تتكون �لعالمة من عبارة  " JUMEIRA QUAY" مكتوبة باللغة �لجنليزية. و�شف �لعالمة:  
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالريد �مل�شجل 
للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

�ملالك : �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 104158   
باإ�شم : �أمريكان-�شيجاريت  كومباين )�أوفر�شيز( ليمتد

وعنو�نه : ز�يلروج 4 ،  زوج 6300 ، �شوي�شر�. 
بتاريخ:2010/06/07 و�مل�شجلة حتت �لرقم : 104140 

�صورة العالمة

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلماية يف: 2017/12/11 وحتى تاريخ: 2027/12/11.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

�ملالك : �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 100661   
باإ�شم : كوردي�س كوربوري�شن

وعنو�نه : 6500 با�شيو بادري   باركو�ي ، فريمونت ، �شي �إيه   94555، �لوليات �ملتحدة 
�لأمريكية.

بتاريخ:2011/02/02 و�مل�شجلة حتت �لرقم : 131195 
�صورة العالمة

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلماية يف: 2017/10/02 وحتى تاريخ: 2027/10/02.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

�ملالك : �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 104168  
باإ�شم : جون�ش�ون �أند جون�ش�ون 

 08933 ، ،  نيو جري�شي  ، نيوبرنزويك  ب��الز�  �أن��د  جون�شون  : و�ن جون�شون  وعنو�نه 
7001- �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

بتاريخ:2010/06/10 و�مل�شجلة حتت �لرقم : 104394 
�صورة العالمة

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلماية يف: 2017/12/11 وحتى تاريخ: 2027/12/11.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

�ملالك : �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 104170  
باإ�شم : جون�ش�ون �أند جون�ش�ون 

وعنو�نه : و�ن جون�شون �أند  جون�شون بالز� ، نيوبرنزويك ، 
نيو جري�شي ، 08933 7001- �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

بتاريخ:2010/06/70 و�مل�شجلة حتت �لرقم : 104137 
�صورة العالمة

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلماية يف: 2017/12/11 وحتى تاريخ: 2027/12/11.  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

�ملالك : �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 104172   
باإ�شم : جون�ش�ون �أند جون�ش�ون 

وعنو�نه : و�ن جون�شون �أند  جون�شون بالز� ، نيوبرنزويك ، 
نيو جري�شي ، 08933 7001- �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

بتاريخ:2010/06/10 و�مل�شجلة حتت �لرقم : 104395 
�صورة العالمة

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلماية يف: 2017/12/11 وحتى تاريخ: 2027/12/11.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121
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عربي ودويل
يونكر يدعو تركيا اىل الفراج عن ال�ضحافيني الأوروبيني 

•• �صرتا�صبورغ-اأ ف ب:

يونكر  كلود  �لأوروبية جان  �ملفو�شية  رئي�س  -دعا 
يف خطابه عن حال �لحتاد �أمام �لرملان �لأوروبي 
�م�س تركيا �ىل �لإفر�ج عن �ل�شحافيني �مل�شجونني 

لديها و”�لكف عن �إهانة” �لقادة �لوروبيني.
وقال �أمام �لنو�ب �لأوروبيني �أوجه �ليوم ند�ء �ىل 
�مل�شوؤولني يف تركيا، �أفرجو� عن �شحافيينا ولي�س 
�إهانة دولنا �لأع�شاء  فقط �شحافيينا، وكفو� عن 
بالفا�شيني  بو�شفهم  وحكوماتنا  دول��ن��ا  وروؤ���ش��اء 

و�لنازيني.

هيئات  يف  ه��و  �ل�شحافيني  مكان  �ن  يونكر  و�ك��د 
�لتحرير حيث تكون هناك حرية تعبري، ولي�س يف 

�ل�شجون.
وت��ف��ي��د ج��م��ع��ي��ة ب���ي 24 حل��ري��ة �ل�����ش��ح��اف��ة، �أن 
�لق�شبان يف تركيا،  164 �شحافيا يقبعون خلف 

معظمهم معتقل مبوجب قانون �لطو�رئ.
وطالت حملة �لقمع �شحافيني �أجانب �أي�شا، �إذ مت 
توقيف �ل�شحايف �لأملاين �لرتكي دنيز يوجل منذ 
بتهم  يوليو  نهاية  يف  ب��ورو  لو  و�لفرن�شي  فر�ير 
تنظيما  �أنقرة  ت�شنفها  كردية  مبيل�شيا  �لرتباط 

�إرهابيا.

وحتتل تركيا �ملرتبة 155 على قائمة من 180 
دولة بح�شب ت�شنيف منظمة مر��شلون بال حدود 

حلرية �ل�شحافة للعام 2017.
وق����ال ي��ون��ك��ر �ن �ي ب��ل��د م��ر���ش��ح ل��الن�����ش��م��ام �ىل 
�لحت��اد �لأوروب���ي يجب �ن يحرتم دول��ة �لقانون 

و�لعد�لة و�لقيم �ل�شا�شية.
 و��شاف �ن “هذ� يجعل �ن�شمام تركيا �ىل �لحتاد 
معتر�  م�شتبعد�”،  قريب  م�شتقبل  يف  �لوروب���ي 
يبتعد   ... �ل���وق���ت  ب��ع�����س  “ومنذ  �ل��ب��ل��د  ه���ذ�  �ن 
�لحتاد  عن  عمالق���������ة  وبخط�����ى  كبي����رة  ب�شرعة 

�لوروبي.

المم املتحدة: غزة جزء ل يتجزاأ من اأي دولة فل�ضطينية م�ضتقبلية
•• غزة -وام:

�كد �ملن�شق �خلا�س لالأمم �ملتحدة لعملية �ل�شالم يف �ل�شرق �لأو�شط نيكولي مالدينوف ن 
قطاع غزة يجب �أن يكون جزء� ل يتجز�أ من �أي دولة فل�شطينية م�شتقبلية منوها بالتطور�ت 

�لأخرية �ملتعلقة بالوحدة �لفل�شطينية و�نهاء �لنق�شام .
و�كد ميالدينوف يف بيان �شحفي �م�س �ن �لوحدة هي خطوة �أ�شا�شية نحو �لتحقيق �ل�شلمي 

للتطلعات �لوطنية �لفل�شطينية.
وقال مالدينوف �إن �مل�شاحلة �أمر بالغ �لأهمية من �أجل معاجلة �لأزمة �لإن�شانية �خلطرية 

يف غزة وكبح �لتكدي�س �مل�شتمر لالأ�شلحة و��شتعادة �لأمل يف �مل�شتقبل.
وحث من�شق عملية �ل�شالم جميع �لأطر�ف على �غتنام �لزخم �لإيجابي �لر�هن و�لتو�شل 

�إىل �تفاق ي�شمح للحكومة �لفل�شطينية باأن تتوىل م�شوؤولياتها فور� يف غزة.
وكان مالدينوف و�شل �م�س �ىل قطاع غزة عر معر بيت حانون �يرز  �شمال �لقطاع .

•• عوا�صم-اأ ف ب:

على  �ل�����ش��وري  �جلي�س  �شيطرة  بعد 
مفتي  �أر�د  ح���ل���ب،  م���دي���ن���ة  ك���ام���ل 
ي�شاهم  �أن  ع��ك��ام  �مل��ح��اف��ظ��ة حم��م��ود 
�أهلها يف �إعادة �إعمار �جلامع �لموي 
�لرئي�س  قدمه  عر�شاً  لكن  �لكبري، 
كان  ق���ادي���روف  رم�����ش��ان  �ل�شي�شاين 

مغرياً �ىل درجة ي�شعب رف�شه.
يف  �شاركو�  ل�شحافيني  عكام  ويقول 
ج��ول��ة ن��ظ��م��ه��ا �جل��ي�����س �ل��رو���ش��ي يف 
م��دي��ن��ة ح��ل��ب وب��ي��ن��ه��م ف��ري��ق وكالة 
ج����د�ً،  “كان م�����ش��ر�ً  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س 
وعلى �عتبار �ننا ننتمي للديانة ذ�تها 

ويفهمنا، فقبلنا«.
�ل�����ش��وري ب��دع��م من  ومت��ك��ن �جلي�س 
على  �ل�شيطرة  م��ن  رو���ش��ي��ا  حليفته 
نهاية  حلب  ملدينة  �ل�شرقية  �لحياء 
�شنو�ت  �أرب������ع  ب��ع��د  �مل���ا����ش���ي،  �ل���ع���ام 
م��ن م��ع��ارك دم����رت خ��الل��ه��ا �ملدينة 
�ل���ق���دمي���ة ح���ي���ث �جل����ام����ع �لم�����وي 
�لمم  منظمة  لئحة  على  و�مل�شنفة 
و�لثقافة  و�ل��ع��ل��م  ل��ل��رتب��ي��ة  �مل��ت��ح��دة 

يوني�شكو للرت�ث �لعاملي.
وحت����ول �جل��ام��ع �لم����وي م��ن معلم 
دمرت  �إذ  متاري�س،  �شاحة  �ىل  �أث��ري 
�لعائدة  م��ئ��ذن��ت��ه   2013 �ل���ع���ام  يف 
�ىل �لقرن �حل��ادي ع�شر، وت�شاقطت 
�أبو�به  وت�����ش��ررت  �ملنقو�شة  �أح��ج��اره 

�خل�شبية.
و�ىل جانب كونه حليفاً وفياً للرئي�س 
ب���وت���ني، يقدم  �ل���رو����ش���ي ف���الدمي���ري 
�نه  على  نف�شه  �ل�شي�شاين  �لرئي�س 

طرف موؤثر يف �لعامل �ل�شالمي.
�أحمد  و�ل��ده  با�شم  قاديروف  و�ر�شل 
مبلغاً قدره 14 مليون دولر لإعادة 

ترميم �جلامع �لموي.
وي���ق���ول ع���ك���ام �ن���ه���م ت��ب��ل��غ��و� �ن����ه يف 
ح���ال ك���ان �مل��ب��ل��غ �مل��ر���ش��ل غ���ري كاف، 
يف  م���ن���ت���ق���د�ً  �كر”،  “�شري�شلون 
“يوني�شكو”  م��ن��ظ��م��ة  ذ�ت����ه  �ل���وق���ت 
�ل��ت��ي مل ت��ق��م ب��و�ج��ب��ه��ا �ل��ك��ام��ل �ز�ء 
�ملدينة، بح�شب قوله، يف وقت  ت��ر�ث 
يف  “للم�شاعدة  ي���ده  ق���ادي���روف  م���داّ 

وقت �شعب«.
�عادة  يف  �شاهم  �ن  لقاديروف  و�شبق 
�ك��ر م�شجد يف رو���ش��ي��ا، لكنه  �ع��م��ار 
ت���ع���ر����س لن�����ت�����ق�����اد�ت م�����ن ج���ري���دة 

�ملفاو�شات.  ط��اول��ة  ع��ل��ى  �جل��ل��و���س 
موؤخر�ً  ت��ر�م��ب  �لرئي�س  �أ���ش��ار  وق��د 
�لكوري  �لنظام  م��ع  �حل���و�ر  �أن  �إىل 
�أن  بيد  جمدياً،  يكون  لن  �ل�شمايل 
ت�شعى  �لأمريكية  �خلارجية  وز�رة 

�إىل �لدبلوما�شية �ملبا�شرة. 
�أكان  �أنه �شو�ء  �إىل  �لكاتب  ويخل�س 
تقوي�س  �أو  �ل��ت��ف��او���س  ه��و  �ل��ه��دف 
�إبطاء  ح��ت��ى  �أو  ك��ي��م  ن��ظ��ام  �شرعية 
ت���ق���دم���ه �ل�����ن�����ووي، ع���ل���ى �ل����ولي����ات 
�مل���ت���ح���دة �مل�������ش���ي ق����دم����اً م����ن دون 
�أق�شى  ل��ف��ر���س  ورو����ش���ي���ا  �ل�����ش��ني 
�مل��م��ك��ن��ة، ورمب�����ا تكون  �ل�����ش��غ��وط 
�لأخ��رية لتجنب  �لفر�شة  ه��ذه هي 
�ل�شمالية  ك��وري��ا  ب��ني  ث��ن��ائ��ي  خ��ي��ار 
�لعامل  �بتز�ز  ميكنها  �لتي  �لنووية 

�أو �حلرب.     

�لتي  �مل��ع��ار���ش��ة  غازيتا”  “نوفويا 
�عترته �لتمويل �لقل �شفافية.

وك��ان��ت م��دي��ن��ة ح��ل��ب م��ق�����ش��وم��ة �ىل 
 .2014 �ل��ع��ام  �شيف  م��ن��ذ  ج��زئ��ني 
�ملقاتلني  ب���اإج���الء  �مل���ع���ارك  و�ن��ت��ه��ت 
�ملعار�شني من �لحياء �ل�شرقية �لتي 

كانت حتت �شيطرتهم.
وم���ن���ذ ب����دء ت��دخ��ل��ه��ا �ل��ع�����ش��ك��ري يف 
 ،2015 �ل���ع���ام  �شبتمر  يف  ���ش��وري��ا 
لعبت مو�شكو دور�ً رئي�شياً يف ��شتعادة 
�جلي�س �ل�شوري زمام �ملبادرة ميد�نياً 
عدة  �نت�شار�ت  حتقيق  م��ن  ومكنته 

�برزها يف مدينة حلب.
وب��ع��د �ن��ت��ه��اء �مل���ع���ارك، ت��ب��دي رو�شيا 
حيث  �ملدينة  �ع��م��ار  ب��اع��ادة  �هتماماً 
تنت�شر �شور �شخمة للرئي�س �ل�شوري 

ب�شار �ل�شد.
�ل�شيار�ت  و�أب��و�ق  �لزحمة  كانت  و�ذ� 
ت�����ش��ي��ط��ر ع���ل���ى �مل�����ش��ه��د يف �لح���ي���اء 
�لهدوء  يطغى  �ملدينة،  م��ن  �لغربية 
�لغارقة  �ل�����ش��رق��ي��ة  �ح��ي��ائ��ه��ا  ع��ل��ى 
ب���ال���دم���ار و�خل���ال���ي���ة مب��ع��ظ��م��ه��ا من 

�شكانها.
�ملالية  �ملوؤ�ش�شات  �ن  حمللون  وي��ول 
�ل�������ش���وري���ة غ���ري ق������ادرة ح��ال��ي��ا على 
متويل �إعادة �لعمار يف �لبالد، ومن 
�لعملية  ه��ذه  يف  ت�شاهم  �ن  �مل�شتبعد 

دول �شبق �ن نادت باإ�شقاط �ل�شد.
�لغربية  �ل��������دول  ك���ان���ت  �ذ�  وع���م���ا 
�شت�شاهم يف �إعادة �إعمار حلب، يجيب 
ن��ائ��ب حم��اف��ظ ح��ل��ب ف���ار����س فار�س 
مقاتلني  ف��ق��ط  “�أعطتنا  �وروب����ا  �ن 
وي�شيف  �ل�شوري”.  �ل�شعب  لقتل 
“علينا �ن نعيد �إعمار �لبالد بانف�شنا 
دعم  دون  وم��ن  �حل��ك��وم��ة  مب�شاعدة 

�وروبي«.
�ب��رز حلفاء  وحت���اول رو�شيا و�ي���ر�ن، 

دم�شق، مالأ هذ� �لفر�غ.
ووقعت �شوريا و�ير�ن �تفاقا �لثالثاء 
خم�س  توريد  على  ين�س  طهر�ن،  يف 
حلب  مدينة  �ىل  غ��ازي��ة  جم��م��وع��ات 

لتاأمني �لكهرباء.
�لربعاء  ب���دوره���ا  م��و���ش��ك��و  و�ع��ل��ن��ت 
من  ط��ن  �آلف  �رب��ع��ة  �ر����ش���ال  نيتها 
�شوريا  �ىل  �ل���ب���ن���اء  وم����ع����د�ت  م�����و�د 
�لبنية  �ع��م��ار  “�عادة  يف  للم�شاعدة 
�لتحتية �ل�شا�شية يف �ملناطق �ملحررة 

من �لرهابيني«.

���ش��رط��ة ع�����ش��ك��ري��ة رو���ش��ي��ة مل��ن��ع نهب 
�مل�����ن�����ازل �خل���ال���ي���ة ول���ل���ح���ف���اظ على 
�م�س  �ف��ت��ت��ح��ت  ذل����ك،  �ىل  �ل���ن���ظ���ام. 
ج���ول���ة ج���دي���دة م���ن �مل���ح���ادث���ات بني 
�ل�شورية  و�لف�شائل  �ل�شوري  �لنظام 
�إحر�ز  �إىل  �أ�شتانا تهدف  �ملعار�شة يف 
مناطق  �إق����ام����ة  م���و����ش���وع  يف  ت���ق���دم 
تعمل  �لتي  �شوريا  يف  �لتوتر  خف�س 
على �إن�شائها مو�شكو لتهدئة �لو�شع.

�خل�����ارج�����ي�����ة  وز�رة  و�أ������������ش�����������ارت 
حمادثات  �أن  �إىل  �ل��ك��از�خ�����ش��ت��ان��ي��ة 
ع����ل����ى م�������ش���ت���وى �خل����������ر�ء ع���ق���دت 
�م�����س �لأرب����ع����اء ب���ني مم��ث��ل��ي �ل���دول 
وهي  للمفاو�شات،  �لر�عية  �ل��ث��الث 
�أ�ش�س  لو�شع  وتركيا،  و�ي��ر�ن  رو�شيا 
�لنظام  ب����ني  �مل���ب���ا����ش���رة  �مل����ح����ادث����ات 
�شتجري  �لتي  و�ملعار�شني  �ل�شوري 

يومي �خلمي�س و�جلمعة.
وتتناول هذه �جلولة من �ملفاو�شات، 
�ل���ع���ا����ش���م���ة  يف  �ل���������ش����اد�����ش����ة  وه��������ي 
�لعام،  ب���د�ي���ة  م��ن��ذ  �ل��ك��از�خ�����ش��ت��ان��ي��ة 
�لتوتر  مناطق خف�س  تر�شيم حدود 
�ل�شرقية  و�لغوطة  �إدل��ب وحم�س  يف 

قرب دم�شق.
ون�����ش��رت رو���ش��ي��ا ق���و�ت م��ن �شرطتها 
�ل����ب����الد ويف  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة يف ج���ن���وب 
�ملناطق  بع�س  ويف  �ل�شرقية  �لغوطة 
�إن�شاء  �إط���ار  يف  حم�س  م��ن  �لقريبة 

طن  �لفي  �مل�شاعد�ت  تلك  وتت�شمن 
م��ن �أن��اب��ي��ب �مل��ي��اه �حل��دي��دي��ة ومئات 
�لتوتر  ك���اب���الت  م���ن  �ل��ك��ي��ل��وم��رت�ت 
�ل��ت��ي ي��ت��م نقلها ح��ال��ي��ا عر  �ل��ع��ايل 
رو�شيا  ج��ن��وب  يف  ميناء  �ىل  �ل��ق��ط��ار 

متهيد� لإي�شالها �ىل �شوريا.
ويتوقف م�شوؤولون حمليون يف حلب 
رو�شيا  ق��دم��ت��ه  �ل�����ذي  �ل���دع���م  ع��ن��د 
وتوفريها  �لفرقان  مدر�شة  لرتميم 

لو�زم �لعودة �ىل �ملدر�شة للتالميذ.
وي��ق��ول ن��ائ��ب حم��اف��ظ ح��ل��ب حامد 
فرتة  منذ  هنا  موجودة  رو�شيا  كينو 
�ن �لقو�ت �لرو�شية  طويلة، مو�شحاً 
ت�شمن �شالمة قو�فل �مل�شاعد�ت �ىل 
حلب كما ت�شاهم يف �إعادة نازحني �ىل 

بلد�تهم يف ريف حلب.
ويو�شح “يومياً، يعود مو�طنون �ىل 
تلك �لبلد�ت، بع�شهم ميتلك �شيار�ت 
حافالت  لهم  جن��د  �لآخ���ر  و�لبع�س 
�شاحنات  رو�شيا  توؤمن  فيما  لنقلهم، 

من طر�ز كماز لنقل حاجياتهم«.
�لرو�شي  �مل����رك����ز  رئ���ي�������س  وب��ح�����ش��ب 
�����ش����وري����ا �جل������ر�ل  ل��ل��م�����ش��احل��ة يف 
 3500 نحو  ع��اد  ميليانوف،  �ي��غ��ور 
�ل�شهر  �ل�شهر ون�شف  �شخ�س خالل 
�جلي�س  ��شتعادها  بلد�ت  �ىل  �لخري 

�ل�شوري.
مو�شكو  ن�����ش��رت  �مل��دي��ن��ة،  �أن���ح���اء  ويف 

�ىل  للتو�شل  �لتوتر،  خف�س  مناطق 
وقف د�ئم لإطالق �لنار يف �شوريا.

منطقة  �إن���������ش����اء  م����و�����ش����وع  و�أث��������ري 
�شوريا  جنوب  يف  ر�بعة  توتر  خف�س 
�أ�شتانا  خ��الل �مل��ح��ادث��ات �لأخ���رية يف 
يف ي��ول��ي��و. وت���دع���م رو���ش��ي��ا و�ي�����ر�ن 
ت�شاند  ب��ي��ن��م��ا  �ل�����ش��وري��ة،  �حل��ك��وم��ة 
حمادثات  وت��رتك��ز  �مل��ع��ار���ش��ة،  تركيا 
�لع�شكرية  �مل�������ش���ائ���ل  ع���ل���ى  �����ش���ت���ان���ا 
و�ل��ت��ق��ن��ي��ة وجت����ري ع��ل��ى خ���ط مو�ز 
مع جولت من �ملفاو�شات �ل�شيا�شية 

متقطعة يف جنيف.
وياأمل مبعوث �لأمم �ملتحدة �خلا�س 
مي�شتور�  دي  ���ش��ت��اف��ان  ���ش��وري��ا  �ىل 
حقيقية  ����ش���الم  حم����ادث����ات  �إط������الق 
�لنظام  ب�����ني  �أك����ت����وب����ر  يف  وم���ه���م���ة 

و�ملعار�شة يف جنيف.
عدة  ج��ولت  �ملتحدة  �لأمم  ونظمت 
��شطدمت  جنيف،  يف  �ملحادثات  من 
�لرئي�س  كلها باخلالف حول م�شري 
�ل�����ش��وري ب�����ش��ار �لأ����ش���د. غ��ذ ترف�س 
�ل�شوري  للرئي�س  دور  �ي  �ملعار�شة 
�إل �ن �لتطور�ت  يف م�شتقبل �شوريا. 
خالل  �شوريا  �شهدتها  �لتي  �مليد�نية 
�شيطرة  �أع����ادت  �ملا�شيتني  �ل�شنتني 
�ل���ن���ظ���ام ع���ل���ى �جل�������زء �لأك��������ر من 
�لأر��شي و�ل�شكان وجعلته بالتايل يف 

�ملوقع �لأقوى للتفاو�س.

كوريا اجلنوبية تر�ضد 
غاز م�ضع من جتربة ال�ضمال

•• �صول-رويرتز:

لغاز  �آث���ار� ع��رت عليها  �أن  م��ن  ت��اأك��دت  �إن��ه��ا  ك��وري��ا �جلنوبية �م�س  قالت 
�لزينون �مل�شع نتجت عن جتربة نووية لكوريا �ل�شمالية يف وقت �شابق هذ� 
�ل�شهر لكنها مل تتمكن من تاأكيد ما �إذ� كانت �لتجربة لقنبلة هيدروجينية 
كما زعمت بيوجنياجن. و�أجرت كوريا �ل�شمالية �شاد�س جتاربها �لنووية يف 
�ملتحدة  ل��الأمم  �لتابع  �لأم��ن  �أيلول مما دفع جمل�س  �شبتمر  �لثالث من 
لت�شديد �لعقوبات عليها وحظر �شادر�تها من �ملن�شوجات وتقييد �إمد�د�ت 
�أج��ه��زة ر�شد  �إن  �ل��ن��ووي  �ل�شالمة و�لأم����ن  �إل��ي��ه��ا. وق��ال��ت جلنة  �ل��وق��ود 
�لزينون يف �شمال �شرق �لبالد عرت على �آثار نظري �لزينون 133 ت�شع 
�آثار�  للبالد  �ل�شرقي  �ل�شاحل  قبالة  �ملتنقلة  �ملعد�ت  ر�شدت  بينما  م��ر�ت 
للنظري �مل�شع �أربع مر�ت. وقال �ملفو�س �لتنفيذي للجنة ت�شوي جوجنباي 
�لتجربة  �ل�شعب معرفة مدى قوة  “كان من  �شول  يف موؤمتر �شحفي يف 
�لنووية من كمية �لزينون �لتي مت ر�شدها.. لكن ميكننا �لقول �إن �لزينون 
م�شدره كوريا �ل�شمالية«. و�أ�شاف �أنه ل ميكن للجنة �أن توؤكد نوع �لتجربة 
�لنووية �لتي �أجر�ها �ل�شمال. و�لزينون غاز عدمي �للون يوجد يف �لطبيعة 
�ملر�شود  �لزينون-133  لكن  �لإ�شاءة.  �أن��و�ع  بع�س  ت�شنيع  يف  وي�شتخدم 
نظري م�شع ل يوجد يف �لطبيعة و�رتبط يف �ل�شابق بتجارب كوريا �ل�شمالية 
تاأثري  �لتي مت ر�شدها لي�س لها  �لزينون  �آث��ار  �إن  �للجنة  �لنووية. وقالت 

على �لبيئة و�ل�شكان يف كوريا �جلنوبية.

زعيمة ميامنار لن حت�ضر اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 
•• ياجنون-رويرتز:

�أعلن مكتب زعيمة ميامنار �أوجن �شان �شو كي �م�س �إنها لن حت�شر جل�شة 
�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة ب�شبب �أزمة �لروهينجا �مل�شلمني.

حيال  عارما  غ�شبا  كي  �شو  وت��و�ج��ه 
�ل��ع��رق��ي��ة يف بالدها  �ل��ع��ن��ف  �أع���م���ال 
�ألفا من   370 �أج��رت ح��و�يل  �لتي 
�أق��ل��ي��ة �ل��روه��ي��ن��ج��ا ع��ل��ى �ل��ف��ر�ر �إىل 

بنجالد�س.
�لتي بد�أت  وهذه �لهجرة �جلماعية، 
�شنتها  �شر�شة  �أمنية  �أعقاب حملة  يف 
ق��و�ت �لأم��ن يف ميامنار بعد �شل�شلة 
ه��ج��م��ات مل��ت��م��ردي �ل��روه��ي��ن��ج��ا، هي 
�لأزم��ة �لأكر �لتي تو�جهها �شو كي 
�لعام  يف  ميامنار  ق��ي��ادة  توليها  منذ 

�ملا�شي.

�أون نحو حتقيق �لقدرة على  جونغ 
ت��ه��دي��د �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة، م�شرية 
�لعقوبات  من  �ملزيد  فر�س  �أن  �إىل 
تغيري  يف  ب����ال���������ش����رورة  ي���ف���ل���ح  ل����ن 
�شلوك كوريا �ل�شمالية ولكنه يوقف 
لالأخرية  ت�����ش��م��ح  �ل��ت��ي  �لإي��������ر�د�ت 

بتطوير �ل�شو�ريخ �لبالي�شتية. 

امل�صى قدمًا من 
دون ال�صني ورو�صيا

���ر ك��ات��ب �مل��ق��ال ب���اأن مالحقة  وي���ذكاّ
متويل نظام كيم قد �أثبت فاعلية يف 
بو�س  �إد�رة  فر�شت  حينما   2005
للتورط  م��اك��او  بنك  على  ع��ق��وب��ات 
�لأمر  كيم،  �أ���ش��رة  �أم���و�ل  غ�شيل  يف 
�لأحد�ث  �شل�شلة من  �إىل  �ل��ذي قاد 
�ل�شمالية  ك����وري����ا  ع���ل���ى  ف���ر����ش���ت 

تقوي�ش نظام كيم
قطع  �أن  �إىل  �مل���ق���ال  ك��ات��ب  وي��ل��ف��ت 
قد  كيم  ن��ظ��ام  ع��ن  �ل�شعبة  �لعملة 
ي��ق��و���س م��وق��ف��ه �ل��ه�����س م���ع نخب 
�ل����ك����وري����ني �ل�����ش��م��ال��ي��ني و�ل����ق����ادة 
د�ئماً  يحتاجون  �لذين  �لع�شكريني 
كيم  �أن  ك���م���ا  �����ش���رت����ش���ائ���ه���م،  �إىل 
�ل�شعبة  �لعملة  �إىل  �أي�����ش��اً  يحتاج 
�لنووية  ب��ر�جم��ه  تطوير  ملو��شلة 
ب�شكل  تعتمد  �ل��ت��ي  و�ل�����ش��اروخ��ي��ة 
ك��ب��ري ع��ل��ى �مل���ك���ون���ات �مل���ه���رب���ة من 

�لدول �لأخرى. 
�ل�شفرية  ه���اي���ل���ي،  ن��ي��ك��ي  وت���ع���ت���ر 
�ملتحدة،  �ل��ولي��ات  ل��دى  �لأمريكية 
�أن �لعقوبات حتى و�إن كانت حمدودة 
�أو م�شلولة، على حد و�شفها، ميكن 
�أن ت�شفر عن �إبطاء وترية تقدم كيم 

�ل�شني  م��ن  ك��اًل  ب���اأن  ت��ر�م��ب  �إد�رة 
ورو�شيا قد فعلتا ما تعتزمان �لقيام 
�أن  به، فاإنه ميكن للوليات �ملتحدة 
�أو بال�شر�كة  تتخذ �إجر�ء�ت �أحادية 
كان  �إذ�  م���ا  �حل��ل��ف��اء لخ��ت��ب��ار  م���ع 
فر�س �لعقوبات �جلذرية، جنباً �إىل 
�ل�شارمة،  �لدبلوما�شية  م��ع  جنب 
تر�جع  �إىل  ي��ق��ود�  �أن  �شاأنهما  م��ن 

كيم عن موقفه �لعد�ئي. 

اإ�صرتاتيجية غري جمدية
وينقل كاتب �ملقال عن م�شوؤول كبري 
�ل�شغوط  �أن  �لأمريكية  �لإد�رة  يف 
كوريا  على  �ملفرو�شة  �لقت�شادية 
من  بكثري  �أق���ل  ت���ز�ل  ل  �ل�شمالية 
فر�شتها  �ل����ت����ي  �ل�������ش���غ���وط  ت���ل���ك 
�ل����ولي����ات �مل��ت��ح��دة ع��ل��ى �إي������ر�ن �أو 
و�ل���ط���ري���ق ل يز�ل  �ل����ع����ر�ق،  ح��ت��ى 
�ل�شمالية  ت�شعر كوريا  طوياًل حتى 
بال�شغط �لذي يجرها على تغيري 

ح�شاباتها. 
ول���ك���ن �ل���وق���ت ي��ن��ف��د ب��ي��ن��م��ا تعمد 
ك���وري���ا �ل�����ش��م��ال��ي��ة �إىل �لإ�����ش����ر�ع يف 
تطوير برناجمها �لنووي؛ ومن ثم 
وبع�س  �لكونغر�س  دع��و�ت  ت��ز�ي��دت 
تر�مب  �إد�رة  تتحول  لكي  �خل���ر�ء 
عن �لكتفاء با�شتخد�م تلك �لأدو�ت 
ورو�شيا.  �ل�شني  عليها  و�فقت  �لتي 
جلنة  رئي�س  روي�س،  �إدو�رد  وي�شف 
جمل�س  يف  �خل����ارج����ي����ة  �ل���������ش����وؤون 
�ل�شرت�تيجية  �لأم��ري��ك��ي،  �ل��ن��و�ب 
باأنها  ت��ر�م��ب  �إد�رة  تنتهجها  �ل��ت��ي 
غ��ري جم��دي��ة، م�����ش��دد�ً ع��ل��ى �أهمية 
�ملوؤ�ش�شات  ع��ل��ى  �خل���ن���اق  ت�����ش��ي��ي��ق 
�ملوجودة  �ملالية  �ملوؤ�ش�شات  وخا�شة 

يف �ل�شني.

•• وا�صنطن-وكاالت:

جو�س  �ل�������ش���ح���ف���ي  �ل���ك���ات���ب  ر�أى 
بو�شت  و��شنطن  ب�شحيفة  روج��ني، 
لكي  �لأو�ن  �آن  �أن�����ه  �لأم���ري���ك���ي���ة، 
باإخفاق  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  ت��ع��رتف 
�شيا�شتها �لقائمة على ح�س �أ�شدقاء 
ك��وري��ا �ل�����ش��م��ال��ي��ة ع��ل��ى ك��ب��ح جماح 
�أف�شل  �أن  �إىل  لف��ت��اً  ي��ان��غ؛  ب��ي��ون��غ 
�لنووي  �لتهديد  ل��وق��ف  �خل��ي��ار�ت 
ممار�شة  ه���و  ل���الأخ���رية  �مل��ت�����ش��اع��د 
نظام  على  �ملمكنة  �ل�شغوط  �أق�شى 
�نتظار مو�فقة  �أون دون  كيم جونغ 

�أو تعاون كل من بكني ومو�شكو. 
م�شربة  م�شودة  عن  روج��ني  وك�شف 
�إد�رة  ط���رح���ت���ه  ج���دي���د  ق������ر�ر  م����ن 
�لدويل  �لأم��ن  تر�مب على جمل�س 
�إىل  �ل��ط��اق��ة  و�رد�ت  ق��ط��ع  ي��ق��رتح 
�شادر�ت  وم��ن��ع  �ل�����ش��م��ال��ي��ة  ك���وري���ا 
على  قدرتها  وتقوي�س  �ملن�شوجات 
يف  �ل�شمالية  �لكورية  �لعمالة  ن�شر 
�خل��ارج، ولكن هذ� �لقر�ر �شيو�جه، 
رو�شيا  م��ن  معار�شة  �لأرج����ح،  على 

و�ل�شني �إذ� طرح للت�شويت. 

عقوبات م�صددة
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  روج���ني  ويح�س 
�حللفاء  م����ع  ق���دم���ا  �مل�������ش���ى  ع���ل���ى 
)�ل���ي���اب���ان وك����وري����ا �جل���ن���وب���ي���ة( يف 
ف��ر���س ع��ق��وب��ات م�����ش��ددة �شد نظام 
ك��ي��م وم��وؤ���ش�����ش��ات��ه وم���وؤي���دي���ه من 
تر�مب ل  �إد�رة  �أن  �لنخبة؛ ل�شيما 
تز�ل متعرة يف �شعيها لقناع بكني 
�لكبري  نفوذها  ل�شتخد�م  ودفعها 

لكبح جماح كيم. 
�أن تعرتف  ويقول روج��ني: مبجرد 

تهديد العالقات
 الأمريكية ال�صينية

ويو�شح كاتب �ملقال �أن �إد�رة تر�مب 
على  عقوبات  فر�س  من  تتمكن  مل 
�ل���ت���ي تدعم  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة  �ل���ك���ي���ان���ات 
�أن�����ش��ط��ة ك��ي��م غ���ري �مل�������ش���روع���ة؛ �إذ 
�لتن�شيق  ت��ع��ري�����س  جت��ن��ب  حت����اول 
�لأم��ري��ك��ي �ل�����ش��ي��ن��ي ل��ل��خ��ط��ر، بيد 
�خلارجية  وزي����ر  ح�����س  روي�������س  �أن 
ووزير  تيلر�شون  ريك�س  �لأم��ري��ك��ي 
�ل���دف���اع ج��ي��م م��ات��ي�����س ع��ل��ى و�شع 
هذه �لإجر�ء�ت حيز �لتنفيذ خالل 
�ملا�شي،  �لأ���ش��ب��وع  �شحفي  م��وؤمت��ر 
ير�أ�ش���ها  �ل��ت��ي  �للجنة  �أر���ش��ل��ت  كما 
تر�مب  �إد�رة  �إىل  خ��ط��اب��اً  روي�������س 
�ل�شينية  بالكيانات  قائمة  يت�شمن 
�ل���ك���رى )م���ن ب��ي��ن��ه��ا ب���ن���وك( �لتي 

يتعني فر�س عقوبات عليها. 
�ل�شينية  �لبنوك  وتنطوي مو�جهة 
�ل������ك������رى ع����ل����ى خم�����اط�����ر ع������دة؛ 
للحكومة  �أ�شا�شية  �أذرع  �أن��ه��ا  حيث 
زوب����ني،  �آدم  �أف�����اد  وق����د  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة، 
م�������ش���وؤول ����ش���اب���ق ب��������وز�رة �خل���ز�ن���ة 
جلنة  �أم���ام  �شهادته  يف  �لأم��ري��ك��ي��ة، 
�لأ�شبوع  �ل�شيوخ  مبجل�س  �لبنوك 
�أن فر�س عقوبات على هذه  �ملا�شي 
�ل�شر�ر  �إىل  ي���وؤدي  ���ش��وف  �ل��ب��ن��وك 
ب��الق��ت�����ش��اد �ل�����ش��ي��ن��ي و���ش��ي��ك��ون له 
عو�قب غري مق�شودة على �لقت�شاد 
�لأمريكي. وع ذلك، �أ�شاف زوبني �أن 
تتحرك،  �أن  �ملتحدة يجب  �لوليات 
�ل��وح��ي��د يف فر�س  �لأم�����ل  وي��ك��م��ن 
ن��وع��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة وفر�س  ع��ق��وب��ات 
�ل�شغوط  م����ن  ����ش���دي���د  م�������ش���ت���وى 
لتهديد �شيطرة كيم جونغ �أون على 

�ل�شلطة. 

جولة مفاو�صات جديدة يف اأ�صتانا حول �صوريا 

رو�ضيا تريد اإعادة اإعمار حلب بعد انتهاء املعارك

�صواء اأكان الهدف هو التفاو�ش اأو تقوي�ش �صرعية نظام كيم 

حان وقت ال�ضغط على كوريا ال�ضمالية من دون ا�ضتئذان 

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر الآخر

•• مي�صيل كولومي�ص

   رمبا مل يكن من قبيل �ل�شدفة �أنه بعد 16 عاما 
من هجمات 11 �شبتمر على �لرجني �لتو�أمني 
�لإ����ش���ارة لتنظيم  �ن تتم  �ل��ع��امل��ي،  �ل��ت��ج��ارة  مل��رك��ز 
ك��ع��دو وجب  �أي وق���ت م�شى  �أك���ر م��ن  �ل��ق��اع��دة 
�شحقه. ولكن �جلديد هو �أنه �إىل جانب �لوليات 
�ملتحدة و�لدول �لغربية �لأخرى، جند �ل�شني هي 

�لتي تقرع �ليوم طبول �حلرب.
   يف �جتماع �لريك�س )�لر�زيل ورو�شيا و�لهند 
ب�����ش��ي��ام��ن يف نهاية  �ف��ري��ق��ي��ا(  و�ل�����ش��ني وج���ن���وب 
�شى جني  �ل�شيني  �لرئي�س  �د�ن  �ملا�شي،  �ل�شبوع 
�ل�شغوط  ملمار�شة  �لر�ف�س  باك�شتان  بينغ موقف 
توؤويها  �لتي  �لإ�شالمية  �ملنظمات  على  �ل��الزم��ة 
�ل��ب��الد ومت��ار���س �لإره�����اب. وع��ل��ى ه��ام�����س �لقمة 
�لوقت  بان  �ب��اد  �إ�شالم  بكني  �علمت  �لقت�شادية، 
قد نفد للمماطلة، و�ن على قو�تها �لمنية تنظيف 
�لبالد من مقاتلي �لقاعدة وحقاين - �جلماعات 
تقوم  و�لتي   - طالبان  بحركة  �ملرتبطة  �مل�شلحة 
�لقبلية  �ملناطق  �أفغان�شتان ويف  �بتز�ز يف  بعمليات 
يف �ل�شمال ويف وزير�شتان، وهي مناطق من حيث 

�ملبد�أ تخ�شع ل�شيطرة باك�شتان.
ه���ذ� �لنقالب  �أن  �ل��ده�����ش��ة،  ع��ل��ى     ومم���ا يبعث 
�لدبلوما�شي لل�شني، �لتي كانت منذ بد�ية �حلرب 
موقفها  على  باك�شتان،  د�ئما  توؤيد  �أفغان�شتان  يف 
�مللتب�س �إز�ء �لإرهاب، قد جنم جزئيا عن �ختطاف 
كوماندوز  ط��رف  م��ن  �شينيني  ����ش��ات��ذة  و�غ��ت��ي��ال 

�إ�شالمي قبل ب�شعة ��شابيع يف �شمال باك�شتان.

يّل ذراع
   ول��ك��ن، م��ن �مل��ح��ت��م��ل �أن ي��ك��ون يف ج��ان��ب كبري 
بها  �أدىل  �ل��ت��ي  بالت�شريحات  ع��الق��ة  ع��ل��ى  م��ن��ه، 
دونالد تر�مب قبل �أ�شبوعني. فقد �أعلن �لرئي�س 
�فغان�شتان  يف  �حلرب  �نهاء  على  عزمه  �لأمريكي 
- وه��ي �ط��ول ح��رب عرفتها �ل��ولي��ات �ملتحدة – 

وخ�شو�شا،  �لر���س.  على  تعزيز�ت  �شري�شل  و�ن��ه 
تو�شيحه: نحن نقدم مليار�ت ومليار�ت �لدولر�ت 
لباك�شتان يف حني �أن هذ� �لبلد يوؤوي �لإرهابيني 
وعلى  يتوقف..  �أن  يجب  وه��ذ�  يقاتلوننا،  �لذين 

�لفور.
و����ش��ن��ط��ن وبكني  م���و�ق���ف  �ن �حت�����دت     وح���ت���ى 
و���ش��ع حد  �آب���اد على  �إ���ش��الم  �إج��ب��ار  مو�شوعيا يف 
�لتحالف  �لقاعدة، فاإن هذ�  �لنفاق جتاه  ل�شيا�شة 
ب�����ش��ع��وب��ة، م����ن �جلانب  ُي���خ���ف���ي  �مل��ح��ت��م��ل  غ����ري 
�ل�شيني، �خلوف من روؤية عودة �جلي�س �لأمريكي 
بقوة على حدودها �مل�شرتكة مع باك�شتان، كما هو 

�حلال مع �أفغان�شتان.
�إز�لة  �إذ� جنحت بكني يف  �لأ���ش��ب��اب:  و�أي���ا كانت     
للجماعات  �ل��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة  �خل��ل��ف��ي��ة  �ل���ق���و�ع���د 
�لنظامي  و�جلي�س  �لغرب  �شد  �لعاملة  �لإرهابية 
ل �إىل حد كبري عمل  يف �أفغان�شتان، فاإن ذلك �شي�شهاّ
�شيعودون  �لذين  �لمريكيني  �جلنود  من  �لآلف 

�إىل كابول.
ب��ع��د، على �ل��رغ��م من     غ��ري �ن ه��ذ� مل يتحقق 
�شغط �ل�شني. لأنه لئن كان �ملدنيون يف �ل�شلطة 
يف �إ���ش��الم �أب���اد ي��وؤي��دون منذ زم��ن ط��وي��ل تطبيع 
�لو�شع جتاه �لإ�شالميني، فاإن �لأمر لي�س كذلك 
�جهزته  �شيما  ول  �لباك�شتاين،  للجي�س  بالن�شبة 
�إنها خمرتقة من قبل تنظيم  �لتي يقال  �ل�شرية 

�لقاعدة.
�أن تدفع حتى  ورق��ة يجب  �ل�شيني  للرئي�س  �ن    
�ل�  يف  وتتمثل  للتفكري  �لباك�شتانيني  �جل���ر�لت 
با�شتثمارها  بكني  وع���دت  �ل��ت��ي  دولر  مليار   55
بني    - كيلومرت   2000  - �ل�شريعة  �لطريق  يف 
�ل�شني وباك�شتان من مدينة كا�شغار يف �ل�شني �ىل 
ميناء غو�د�ر يف باك�شتان. وهو م�شروع مهم �ي�شا 
بالو�شول  لهم  �شي�شمح  لأن��ه  لل�شينيني  بالن�شبة 
�إىل �خلليج �لعربي دون �ل�شطر�ر �إىل �ملرور عر 

م�شيق ملقا ومن تفادي �لهند.
ترجمة خرية �ل�شيباين

مكافحة �لإرهاب:
�لتحالف غري �ملتوقع بني �ل�شني و�لوليات �ملتحدة...!

• حملل �شيا�شي، ومدير حترير �شابق ملجلة لوبو�ن �لفرن�شية. 
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�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلماية يف: 2017/12/11 وحتى تاريخ: 2027/12/11.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121

EAT 35020

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

�ملالك : �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 104174   
باإ�شم : جون�ش�ون �أند جون�ش�ون 

وعنو�نه : و�ن جون�شون �أند  جون�شون بالز� ، نيوبرنزويك ، 
نيو جري�شي ، 08933 7001- �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

بتاريخ:2010/06/70 و�مل�شجلة حتت �لرقم : 104138 
�صورة العالمة

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلماية يف: 2017/12/11 وحتى تاريخ: 2027/12/11.  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121

EAT 35041

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

�ملالك : �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 104175  
باإ�شم : جون�ش�ون �أند جون�ش�ون 

وعنو�نه : و�ن جون�شون �أند  جون�شون بالز� ، نيوبرنزويك ، 
نيو جري�شي ، 08933 7001- �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

بتاريخ:2011/02/02 و�مل�شجلة حتت �لرقم : 131188 
�صورة العالمة

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلماية يف: 2017/12/11 وحتى تاريخ: 2027/12/11.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121

EAT 35042

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

�ملالك : �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 104177   
باإ�شم : جون�ش�ون �أند جون�ش�ون 

وعنو�نه : و�ن جون�شون �أند جون�شون بالز� ، نيوبرنزويك ، 
نيو جري�شي ، 08933 7001- �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

بتاريخ:2010/06/10 و�مل�شجلة حتت �لرقم : 104397 
�صورة العالمة

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلماية يف: 2017/12/11 وحتى تاريخ: 2027/12/11.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121

EAT 35043

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

�ملالك : �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 104178   
باإ�شم : جون�ش�ون �أند جون�ش�ون 

وعنو�نه : و�ن جون�شون �أند  جون�شون بالز� ، نيوبرنزويك ، 
نيو جري�شي ، 08933 7001- �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

بتاريخ:2010/06/10 و�مل�شجلة حتت �لرقم : 104398 
�صورة العالمة

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلماية يف: 2017/12/11 وحتى تاريخ: 2027/12/11.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121

EAT 35091

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

�ملالك : �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 104180   
باإ�شم : جون�ش�ون �أند جون�ش�ون 

وعنو�نه : و�ن جون�شون �أند  جون�شون بالز� ، نيوبرنزويك ، 
نيو جري�شي ، 08933 7001- �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

بتاريخ:2010/06/10 و�مل�شجلة حتت �لرقم : 104399 
�صورة العالمة

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلماية يف: 2017/12/11 وحتى تاريخ: 2027/12/11.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121

EAT 35092

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

�ملالك : �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 104181   
باإ�شم : م�شرف �لهالل

وعنو�نه : �س.ب. 63111 ،  بناية �ل�شيخ �شلطان بن خليفة �آل 
نهيان ، �شارع �لكورني�س ،  �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية  �ملتحدة.   
بتاريخ: 2010/6/10 و�مل�شجلة حتت �لرقم : 104400 

�صورة العالمة

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلماية يف: 2017/12/11 وحتى تاريخ: 2027/12/11.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121

EAT 35093

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121

منوذج اعالن الن�صر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�ملالك:حممد علي �حمد �ملي�شري
BLACK+C: طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم :278963     بتاريخ : 2017/8/30
با�ش������م :حممد علي �حمد �ملي�شري

وعنو�نه:�بوظبي ، هاتف:0506611169 ، �شندوق �لريد:9078
�مييل: maalmaysari@gmail.com �أبوظبي

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43 خدمات توفري �لطعمة و�مل�شروبات و�ليو�ء 
�ملوقت.

و�شف �لعالمة:كلمة بالك )�أ�شود( بال�شافة �ىل حرف �ل�شي باملقلوب وخط يف �ملنت�شف.
�ل�شرت�طات:.

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121

منوذج اعالن الن�صر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�ملالك:رد فلفيت لتجارة �لثاث ذ.م.م
V RED VELVET: طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم :269684     بتاريخ : 2017/3/14
با�ش������م :رد فلفيت لتجارة �لثاث ذ.م.م

وعنو�نه:مكتب رقم 144 ، ملك عبد�هلل �حمد حممد بن فهد �ملهريي ، �لق�شي�س �ل�شناعية
هاتف:042668843 ، �شندوق �لريد:391945 ،  �مييل: altqwa_11@yahoo.com دبي

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:24 �ملن�شوجات ومنتجات �لن�شيج غري �لو�ردة يف 
فئات �خرى ، �أغطية �لفر��س و�ملو�ئد.

و�شف �لعالمة:عبارة عن د�ئرة كتب فيها �حلرف V بالالتينية ب�شكل مميز وكتب علي ميينها 
و�لبي�س. �لحمر  باللونني  و�لعالمة  مميز  ب�شكل  بالالتينية   RED VELVET

�ل�شرت�طات:�حلماية للعالمة يف جمملها و�لتنازل عن �لكلمات Red ، velvet كل على حدة 
يف �لو�شع �لعادي.

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  14  �شبتمرب 2017 العدد 12121

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/05020/2017 / جتاري    
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/04046/2017  جتاري - ايجارات بالن�شر

�ىل �ملنفذ �شده : عبد�هلل حممد نور بن هندي 
وبي�شت فيت للخدمات �لفنية - �س ذ م م -  جمهول حمل �لقامة   

حيث تقدم طالب �لتنفيذ : مي للعقار�ت - �س ذ م م    
�ل�شادر ل�شاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�شي بالتي:

1- باخالء �ملدعي عليه من �لعقار �ملبني باأور�ق �لدعوى وت�شليمه للمدعي خاليا من �ل�شو�غل
، و�لزمت  ي��وؤدي للمدعي مبلغ وق��دره 55713 درهم بدل �ليجار  2- بالز�م �ملدعي عليه �لأول بان 
 36121 مبلغ  �ل�شيكات  قيمة  ح���دود  يف  �لأول  عليه  �مل��دع��ي  م��ع  بالت�شامن  �لثانية  عليها  �مل��دع��ي 
درهم بدل �شيكات وبالز�م �ملدعي عليه �لأول بان يوؤدي للمدعي ما ي�شتجد منه �عتبار� من تاريخ 

2017/5/4 وحتى تاريخ �لخالء بو�قع 109648 درهم �شنويا 
3- و�لزمته بان يوؤدي للمدعي مبلغ 3574 درهم وذلك عن تريد ر�شوم خدمات 

4- و�لزمته بان يوؤدي للمدعي مبلغ 3000 درهم وذلك عن غر�مة �رجتاع �ل�شيكات 
5 - �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى

�لن�شر ويف حال  تاريخ  �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�شة ع�شر يوم من  لذلك نعلمكم 
�متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �شوف يتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شب لتنفيذه

)مالحظة / �شيتم �إغالق ملف �لتنفيذ تلقائيا حال عدم ت�شليم �فادة �لعالن بالن�شر خالل ع�شرة 
�يام من تاريخ ��شتالمه وفقا للقر�ر رقم 21 ل�شنة 2017(

 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/04358/2017 / جتاري    
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/03194/2017  جتاري - ايجارات بالن�شر

�ىل �ملنفذ �شده :  قاطرجي للتجارة �لعامة 
         وحممد �بر�هيم حموي  -  جمهول حمل �لقامة   

حيث تقدم طالب �لتنفيذ : مي للعقار�ت - �س ذ م م    
�ل�شادر ل�شاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�شي بالتي:

�لز�م عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )46859( درهم بدل �يجار عن 2016/5/27   -1
وحتى 2016/10/27 بو�قع 112770 درهم �شنويا 

2- و�لزمتها بان توؤدي للمدعية مبلغ )3243 درهم( وذلك عن ر�شوم خدمات تريد 
3- و�لزمتها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )1000 درهم( غر�مة �رجتاع �ل�شيك. 

4- �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى
تاريخ  م��ن  ي��وم  ع�شر  خم�شة  خ��الل  �حلكم  ه��ذ�  بتنفيذ  مكلفون  �نكم  نعلمكم  لذلك 
�لن�شر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �شوف يتم �تخاذ �لجر�ء�ت 

�لقانونية �ملنا�شب لتنفيذه
)مالحظة / �شيتم �إغالق ملف �لتنفيذ تلقائيا حال عدم ت�شليم �فادة �لعالن بالن�شر 

خالل ع�شرة �يام من تاريخ ��شتالمه وفقا للقر�ر رقم 21 ل�شنة 2017(
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
 اعالن حكم بالن�شر 

اإعالن حكم غيابي يف الدعوى رقم 02040012017 اإيجارات    
�ملحكوم له طالب �لإعالن / نافييد ��شغر ح�شني 

�لعنو�ن : ور�شان بناية بي 20 حمل رقم 14 ، ت : 0557038944 
�ملحكوم عليه �ملطلوب �عالنه / �شتيفان �لكوف تيفانوف 

�لعنو�ن : جمهول حمل �لقامة  منطوق �حلكم �ل�شادر بجل�شة 2017/6/13 
حكمت �للجنة مبثابة �حل�شوري :  �لز�م �ملدعي عليه :

�لز�م بقيمة �يجارية : �لز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ 326.667 درهم قيمة �يجارية 
من تاريخ 2015/10/15 وحتى تاريخ 2017/2/12 

ت�شليم �ملدعية بر�ءة ذمة : �لز�مه ب�شد�د قيمة �لفاتورة �لنهائية �لكهرباء و�ملياه 
بقيمة 30903 درهم 

�لر�شوم و�مل�شاريف : و�لز�مه بالر�شوم و�مل�شروفات. 
 وملا كان هذ� �حلكم قد �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �ل مكتوم 
يوما   15 خ��الل  لالإ�شتئناف  قابل  فهو   ، �حل�شوري  مبثابة  علنا  وتلي  دب��ي  حاكم 

�عتبار� من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن و�إل �شار نهائيا قابال للتنفيذ

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
     اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 
يف الدعوى 02/06982/2017 / �شكني  

�ىل �ملدعى عليه : يل يل بوند �شبا  
مبا �أن �ملدعي : فيا�س فاطمه ح�شمت ح�شمت علي    

قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/06982/2017 /�شكني  �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه ب�شد�د ما ي�شتجد من قيمة �يجارية حتى تاريخ �لخالء �لفعلي بو�قع 

)297000( درهم �شنويا 
�خالء عقار - �ن �ملدعي عليه ميتنع عن �شد�د �لجرة للماأجور ، فرت�شد بذمته مبلغ وقدره )74250( درهم 

وميتنع عن �شد�ده رغم �خطاره بال�شد�د �و �لخالء يف 2017/7/11 
مطالبة مالية- �ن �ملدعي عليه حرر له عدد )3( �شيك مببلغ وقدره )24750( درهم كقيمة �يجارية وتبني 

عدم وجود ر�شيد لهم وميتنع عن �شد�د مقابلهم 
 ، �شيكات مرتدة  ب�شد�د مبلغ وق��دره )3000( درهم غر�مة  �ل��ز�م �ملدعي عليه )�مل�شتاأجر(   - مطالبة مالية 
بال�شافة �ىل �شد�د مبلغ وقدره )5950( درهم غر�مة �لتاأخري يف �ل�شد�د ، مع �لز�م �ملدعي عليها ب�شد�د ما 
ي�شتجد من غر�مة تاأخريية حتى تاريخ �لخالء �لفعلي ، وذلك وفقا للبند رقم )3( من بنود عقد �ليجار. 
�لز�م بت�شليم م�شتند�ت - �ن �مل�شتاجر هو �مللزم بقيمة ��شتهالك �لكهرباء و�ملياه ولبد من تطهري �ملاأجور من 

تلك �لإلتز�مات ليمكن �عادة �لإنتفاع به
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

�ل�شاعة 2.30م  �ملو�فق 2017/9/17  بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم �لحد  �لق�شائية �عالنكم  �للجنة  وقررت 
�مام �للجنة �لق�شائية )�للجنة �ل�شابعة( بالد�ئرة �لإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س �ملنازعات �لإيجارية 
لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�شر. فاأنت مكلف باحل�شور �أو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت  

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01096/2017 / �شكني   
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/07746/2016  �شكني- ايجارات بالن�شر
�ىل �ملنفذ �شده : زعبيل �هلل خاجا خطيب - جمهول حمل �لقامة   

حيث تقدم طالب �لتنفيذ:  زياد �شامر فر�يو�ت       
�ل�شادر ل�شاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�شي بالتي:

�لز�مه  ي���وؤدي للمدعي مبلغ 30000 دره��م م��ع  ب��ان  �مل��دع��ي عليه  �ل���ز�م   -1
بالر�شوم و�مل�شاريف 

2- �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى
لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�شة ع�شر يوم من 
تاريخ �لن�شر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �شوف يتم 

�تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�شب لتنفيذه
�فادة  ت�شليم  ع��دم  ح��ال  تلقائيا  �لتنفيذ  ملف  �إغ���الق  �شيتم   / )مالحظة 
�لعالن بالن�شر خالل ع�شرة �يام من تاريخ ��شتالمه وفقا للقر�ر رقم 21 

ل�شنة 2017(
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

فقدان �شهادة ا�شهم ملكية ح�ش�س 
فقدت �ملدعوة / �شما �شامل بالرو�س �لعامري - �إمار�تية 

�جلن�شية ، �شهادة ملكلية ح�ش�س برقم 2422 �شادرة 

، من يجدها عليه  من م��ز�رع �لعني لالنتاج �حليو�ين 

�لت�شال  �و  �حل��ي��و�ين  لالنتاج  �لعني  �مل���ز�رع  ت�شليمها 

على تليفون : 050/4488896 

فقدان اأ�شهم 
�شنان �ملهريي  �ملتوفاة / عفر�ء دملوج جمعه  فقد ورثة / 
، �إمار�تية �جلن�شية ، �شهادة ��شهم �شادرة من مز�رع �بقار 
ت�شليمها  عليه  يجدها  )م��ن   5160 �ل�شهادة  رق��م  �لعني 
عبيد  بتليفون حم��م��د  �لت�����ش��ال  �و  �ل��ع��ني  �ب��ق��ار  �مل�����ز�رع 
رقم  تليفون  �و   050/6183396 رق��م  �ملهريي  ر��شد 

 050/6237996

فقدان جواز �شفرت
فقد �ملدعو / �شابيت ت�شري 
يكمال حمي �لدين ، �لهند   
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )6401067( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/5021810

فقدان جواز �شفرت
حم���م���د   / �مل��������دع��������و  ف������ق������د 
ع������������ب������������د�ل������������د�مي ف����ه����م����ي 
�جلن�شية  م�����ش��ري  �ل���ب���ح���ر، 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج���������������و�ز   -
يرجى   )A11281166(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
�قرب  �و  �مل�����ش��ري��ة  ب��ال�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.   
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/769  تنفيذ �شرعي 
�ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول  جبور  ج��ر�ي��ل  �شده/1-مانويل  �ملنفذ  �ىل 
قد  بن عرب  بايكالوفا وميثله:ر��شد عبد�هلل علي  �لتنفيذ/لودميال  طالب 
�أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بتنفيذ �حلكم �ل�شادر 
�ملنفذ  �ملبلغ  �ح��و�ل نف�س غري م�شلمني ب�شد�د  �لدعوى رق���م:214/2016  يف 
تاريخ �ل�شتحقاق.   به وقدره )7160( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف من 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 1541
باك�شتاين  �جلن�شية يرغب يف   ، �ل�شيد/ عبد�ملجيد خان  عبد�لرحيم  بان  ليكن معلوما للجميع 
ز�ر قيا�س خان عطاء حممد  �ل�شيد/  �لبالغة 100%  وذلك �ىل  �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته 
خان - باك�شتاين �جلن�شية يف �لرخ�شة �مل�شماة )عبد�ملجيد خان ملقاولت �لنجارة �مل�شلحة( تاأ�ش�شت 
باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )555700( �ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بال�شارقة. 

تعديالت �خرى :- مت تغيري �ل�شم �لتجاري من )عبد �ملجيد خان ملقاولت �لنجارة �مل�شحلة( �ىل 
)قلعة �لقا�شمية ملقاولت �لنجارة �مل�شلحة( 

وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب 
�لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار �ليه بعد 
��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

�لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 1540

ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ عبيد عبد�هلل حممد هادي �ملازمي ، �إمار�تي  �جلن�شية يرغب يف �لبيع 
و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100%  يف �لرخ�شة �لتجارية �مل�شماة )فانو�س �لبحر ل�شيانة �ل�شفن( 
�ل�شيد/ حممد عي�شى �حمد  �ل  �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم ) 566690( وذلك  باإمارة  تاأ�ش�شت  و�لتي 

ح�شن مهدي - �إمار�تي �جلن�شية. 
تعديل �ل�شم �لتجاري �لقدمي لل�شركة من )فانو�س �لبحر ل�شيانة �ل�شفن( �ىل �ل�شم �لتجاري �جلديد 
)�إ�شالح و�شيانة  لل�شركة من  �لقدمي  �لتجاري  �لن�شاط  تعديل   - �ل�شباغ(   ملقاولت  �لذهبي  )�حللم 

�ل�شفن( �ىل �لن�شاط �لتجاري �جلديد )مقاولت فئة �شاد�شة ، ��شباغ(. 
�لكاتب  �شان  ل�شنة  2013 يف  �لقانون �لحتادي رقم )4(  �حكام   �ملادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�س 
بعد  �ليه  �مل�شار  �لجر�ء  على  �لت�شديق   يتم  �شوف  و�نه  للعلم  �لعالن  هذ�  ن�شر  �قت�شى  فقد  �لعدل. 

��شبوعني من تاريخ هذ� �لعالن 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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 اإعالن بالن�شر 
اإمارة دبي - دائرة حماكم دبي  

حمكمة  الحوال ال�شخ�شية 
اعالن تغيري ا�شم

�إمار�تي   ، �لبلو�شي  ع��ب��د�هلل  ح�شن  �أن���ور  عبد�لنا�شر  �ل�شيد/  تقدمت 
�جلن�شية ، �ىل حمكمة دبي �ل�شرعية  بطلب تغيري ��شمه من عبد�لنا�شر 

�أنور ح�شن عبد�هلل �لبلو�شي �إىل نا�شر �أنور ح�شن عبد�هلل �لبلو�شي. 
وعلى من لديه �عرت��س �ن يتقدم به �يل �ملحكمة �ملذكورة خالل �شهر 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ق�شم خدمات الحوال ال�شخ�شية

حماكم دبي

    دائرة حماكم دبي
العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   

  ال�شماء           
�ملدعو / حممد عبد�هلل  ب��اأن  ر�أ���س �خليمة  د�ئ��رة حماكم  تعلن 
ل�شمه  �لقبيلة  م�شمى  �إ���ش��اف��ة  ،ط��ال��ب��ا  �لهفيت  خمي�س  ع��ل��ي 
�لأ�شافة / حممد عبد�هلل علي  بعد  ��شمه  ليكون   ، )�ل�شميلي( 

خمي�س �لهفيت �ل�شميلي 
و�ن من له م�شلحة يف �لعرت��س �ن يتقدم خالل خم�شة ع�شر 
ر�أ�س  �م��ام ق�شم �ل�شهاد�ت يف حمكمة  يوما من تاريخ �لع��الن 

�خليمة.
 قا�شي حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية 

جميل �شليم �شعيد عبداهلل اخلواجا

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/2681  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �شده/1- منر �ملدينة لالعمال �لفنية جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/حممد �عظم غالم نبي قد �أقام  عليك �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )9804( 
�و خزينة �ملحكمة بال�شافة �ىل مبلغ )696(  �لتنفيذ  درهم �ىل طالب 
�لجر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر�شوم  درهم 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��شم �ل�شركة :  كيه ان واي للتجارة العامة - ذ م م 
�خلليج   - �شيبا  �ت��و جوزيف  تيكيد  �شيبا�شتني  ج��ورج  2409 ملك  رق��م  : مكتب  �لعنو�ن 
�لتجاري - �ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حم��دودة - رقم �لرخ�شة : 769553  رقم 
�لقيد بال�شجل �لتجاري : 1254581 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي 
باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله، وذلك 
دبي  �لعدل حماكم  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق  بتاريخ 2017/9/4   دب��ي  ق��ر�ر حماكم  مبوجب 
�ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عرت��س  لديه  بتاريخ  2017/9/4 وعلى من 
�شنرت  بيزن�س  ليدينغ   - : مكتب رقم 38-801  �لعنو�ن  القانونية   للمحا�صبة  الفهد 
كافة  معه  :      م�شطحباً  فاك�س  هاتف  04-5596338   - بردبي   - �لتجاري  �خلليج   -

�مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��شم �مل�شفي/الفهد للمحا�صبة القانونية  
�لعنو�ن : مكتب رقم 801-38 - ليدينغ بيزن�س �شنرت - �خلليج �لتجاري - بردبي - هاتف  
5596338-04 فاك�س :       مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي 
باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية كيه ان واي للتجارة العامة 
- ذ م م   وذل��ك مبوجب ق��ر�ر حماكم دبي بتاريخ 2017/9/4 و�ملوثق لدى 
كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ   2017/9/4   وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو 
مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 
�أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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 اعـــــــالن       

�ل�شيد/   : و�لت�شديقات- خورفكان   �لعدل  �لكاتب  ب��اد�رة  �لعدل  �لكاتب  �نا  تقدم �يل 
عبيد �ل�شالم لت موجام علي مريدها ، �جلن�شية : بنغالدي�س ،  وطلب �لت�شديق على 
�لنحوه  ملحمة  �لتجاري  �ل�شم  100% يف  �لبالغة  )تنازل(  يف ح�شته  يت�شمن  حمرر 
�لتنمية  د�ئ��رة  من  و�ملرخ�س   ، بالتجزئة   - �لطازجة  �للحوم  بيع  �لرخ�شة  ن�شاط   ،
�لقت�شادية يف  يف خورفكان رخ�شة جتارية رقم 623411 �ل�شادر بتاريخ 2012/6/26 
يف د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بخورفكان.  �ىل �ل�شيد/ حممد منري ح�شني عبد�ل�شمد 
مدينة  يف  �لعدل  �لكاتب  ب��ان  للجميع  معلوما  ليكن   - بنغالدي�س   : �جلن�شية   ، ميها 
�نق�شاء  بعد  �ملذكور  �ملحرر  �ل�شاأن يف  بالت�شديق على توقيعات ذوي  �شيقوم  خورفكان 

��شبوعني من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�شة حممد علي

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/766  مدين جزئي                                 
�لقامة  مباركي - جمهول حم��ل  ب��ن حممد  ب��ن حمد  �حمد   -  1/ عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�ملذكورة  �قام �لدعوى  �ملدعي / عبد�هلل بن عي�شى بن مو�شى �لحمدي - قد  �ن  مبا 
�عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  .... حكمت �ملحكمة 
وقبل �لف�شل يف �ملو�شوع باإحالة �لدعوى للتحقيق ليثبت �ملدعي بكافة طرق �لثبات 
�لقانونية مبا فيها �لبيئة و�شهادة �ل�شهود �نه كانت توجد عالقة تعاقدية بينه وبني 
و�نه  �شعودي  ري��ال   84000 مبلغ  عليه نظري  �ملدعي  �شيارتني من  ل�شر�ء  عليه  �ملدعي 
�ل�شيارتني و�شرحت  �ملبلغ �ل �ن �لخري �خل بالتز�مه ومل ي�شلم له  قام ب�شد�د ذلك 
�ملو�فق  �لثالثاء  ي��وم  جل�شة  �ملحكمة  لها  وح���ددت  �ل��ط��رق   ب��ذ�  �لنفي  عليه  للمدعي 
�شهر من  خالل  ينتهي  �ن  على  �شباحا مبكتبنا  ع�شر  �حلادية  �ل�شاعة     2017/9/19

تاريخ بدئه و�بقت �لف�شل يف �مل�شاريف يف 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/523  ا�شتئناف مدين    

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1-مطعم �لبيت �لبغد�دي  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �مل�شتاأنف /�شركة رويال �أند �شن �لالين�س للتاأمني - �ل�شرق �لو�شط 
- �ملحدودة - �س م ب م )فرع دبي( وميثله : حبيب حممد �شريف عبد�هلل 
�ملال - قد ��شتاأنف  �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم 2016/349 مدين كلي    
وحددت لها جل�شه يوم �لثنني �ملو�فق 2017/10/9  �ل�شاعة 10.00 �شباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/196 مدين جزئي                                                

بان  نعلنكم  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول   - ر�و  فتكاتابر  ج��وم��ادي  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2017/6/6 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة 
مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �هلل  رحمت  مو�شى  �هلل  كليم  ل�شالح/ 
�لف دره��م( مع فو�ئد قانونية بو�قع  �إمار�تي )خم�شة و�شتون  وق��دره 65.000 درهم 
9% من �ريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى متام �ل�شد�د ، و�لزمت �ملدعي عليه بامل�شاريف 
ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حم�شر حجز بالن�شر
يف الدعوى رقم 2014/1 تنفيذ عقاري 

مو�شوع �لق�شية : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقمي 2011/254/2010/470 عقاري 
كلي ، ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )25.156.029 درهم( �شامال للر�شوم و�مل�شاريف

طالب �لعالن : طالب �لتنفيذ : علي �أحمد رخ�شان 
�ملطلوب �عالنه : �ملنفذ �شدهما : 1- ديفاين بروبريتي�س - ذ م م / م م ح 

2- �شركة ديفاين للعقار�ت - �س ذ م م  ، جمهويل حمل �لقامة 
مو�شوع �لإعالن : - نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�شة وهي عبارة عن عقار 
�لكائنة مبنطقة �شارع �ل�شيخ ز�يد - برقم �ر�س 349 - وفاء للمبلغ �ملطالب به يف �مللف 

�عاله  وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  اإعادة اإعالن امل�شتاأنف �شدها للح�شور

 اأمام املحكمة ن�شرا  
�لدعوى �ل�شتئنافية رقم )274( ل�شنة )2017( ��شتئناف مدين عجمان 

�شادر بتاريخ 2017/7/14 م ،  يف �لق�شية رقم )1695( ل�شنة )2014( م جتاري كلي  عجمان 
�مل�شتاأنف / �شفر كلبعلي عبا�شي 

�مل�شتاأنف �شدها /  م�شاريع �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�لعنو�ن / ن�شر� 

�نت مكلف باحل�شور �مام مدير �لدعوى يف حمكمة عجمان �لحتادية �ل�شتئنافية يوم �لثالثاء   
2017/9/26  �ل�شاعة 10.30 �س �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد وتقدمي كافة �مل�شتند�ت خالل 
�ل�شتئنافية  �لدعوى  على  جو�بية  مذكرة  �شمنها  وم��ن  �لع��الن  ��شتالم  تاريخ  من  �ي��ام  ع�شرة 
�ملرفوعة من �مل�ش�تاأنف ، ويف حال عدم ح�شورك �شخ�شيا �و بو��شطة وكيلك �ملعتمد فان �ل�شتئناف 

�شي�شمع يف غيبتك ،  حرر �لعالن يف  2017/9/11
          مكتب ادارة الدعوى ال�شتئنافية

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية ال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
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يف الدعوى رقم 2017/57 نزاع تعيني خربة عقاري - دبي 

�ملدعي عليها : حممد بن عمر بن حممد باقب�س 
 نحيطكم علما �نه مت �نتد�بنا خر� هند�شيا بالق�شية �عاله و�ملرفوعة �شدكم من �ملدعية: 
د�ماك ريل ��شتيت ديفيلوبرز منطقة حرة - ذ م م - وميثلها قانونا �ل�شيد/ حممد حبيب 
حممد علي كوكر  -   وعليه فانتم مكلفون �و من ميثلكم قانونا بح�شور �جتماع �خلرة 
�ملقررة عقده يوم �لثالثاء  �ملو�فق 2017/9/19  �ل�شاعة 00 : 3 ظهر� وذلك مبكتب �خلبري 
- بجانب  �شكوير  �لتاون  �ل�شين�شري مول - جممع  - خلف  �ملمزر   - دبي  �لكائن  �ملنتدب 
فندق �ملوفنبيك - بناية �لريحان - ط 4 - مكتب 421 -  يرجى �حل�شور باملوعد و�ملكان 
عن  تخلفكم  حالة  يف  بانه  علما  بالدعوى  لدفاعكم  �مل��وؤي��دة  �مل�شتند�ت  و�ح�شار  �ملحدد 

�حل�شور فان �خلرة �شتبا�شر �عمالها وفقا لل�شالحيات �ملخولة لها قانونا 
لال�شتف�شار �لت�شال �ل�شتاذة : �ي�شل 0508045120 /  ت : 04-2546347

د/ م�صطفى بن علي ال�صرياين - اخلبري    

اعالن للح�شور اأمام اخلربة
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�إىل �ملتنازع �شدهم  : عامل �شابال - ذ م م ، و بي�شت �إمار�ت للو�شطاء �لعقاريني - ذ م م 
ولمي ليت للتطوير �لعقاري - �س ذ م م  

نظر� لنتد�بي من قبل حمكمة دبي �لبتد�ئية خبري� هند�شيا يف �ملنازعة رقم 2017/6  
نز�ع تعيني خرة عقاري �ملرفوعة �شدكم من �ملتنازعة / فيفور ت�شيبوقو� ت�شيكا �وكافور 
-  تقرر عقد �إجتماع خرة يوم �لثالثاء 2017/9/26  �ل�شاعة 00 : 15 يف مكتب �خلبري 
�لكائن يف دبي - �لقرهود - بناية �لفتان بالز� - �لطابق �ل�شابع - مكتب )709( - هاتف 
: 2980882-04 ،  وعليه �أنتم مكلفون باحل�شور �شخ�شيا �أو وكيلكم �ملعتمد يف �لزمان 
و�ملكان �ملحددين �أعاله م�شت�شحبني كامل دفاعكم وم�شتند�تكم ، ويف حالة عدم ح�شور 

من ميثلكم فان �خلرة �شت�شري يف �لجر�ء�ت �ملكلفة بها من قبل �ملحكمة �ملوقرة
 اخلبري واملحكم الهند�شي    
د. �شالح الدين ايوب الزبن   -  نقال : 5642155 050

اجتماع خربة  
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يف الدعوى رقم 2017/1743  جتاري جزئي 
�ملعلن �ليه : �ملدعي عليها : بوجن لويد ليمتد - فرع ل�شركة �جنبية 

�لدعوى  يف  �ملح�شابية  �خل��رة  لعمال  �ملوقرة  دب��ي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء 
�عاله فقد حددنا يوم �لحد  �ملو�فق 2017/9/24 ، وذلك يف متام �خلام�شة ع�شر� موعد� 
�شارع  دب��ي-  ب��ر  دب��ي-  �لكائن  مبكتبنا  وذل��ك  �ملحا�شبية  للخرة  �لول  �لجتماع  لعقد 
�ل�شيخ ز�يد بالقرب من حمطة مرتو �ملركز �ملايل برج  �لعطار مكتب رقم 2403 �لطابق 
�لر�بع و�لع�شرون- هاتف رقم  3589996-04 وفاك�س 3589966-04 �س ب 91153 دبي- 
كافة  �ح�شار  �ملذكور مع  �لجتماع  قانونا حل�شور  �و من ميثلكم  لذ� يطلب ح�شوركم 

�مل�شتند�ت �ملتعلقة بالدعوى.
 i2an م�شعل �لزرعوين للمحا�شبة �لقانونية- ع�شو يف

�خلبري �ملحا�شبي: د. م�شعل عبد�هلل �لزرعوين

   دعوة حل�شور الجتماع الول
للخربة املحا�شبية
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اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/2050 جتاري جزئي                               
�ىل �ملدعي عليه /1 - �شركة رو�شن للمقاولت - �س ذ م م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �لبنك �لتجاري �لدويل - �س 
م ع وميثله : منى �حمد عبد�لعزيز يو�شف �ل�شباغ   مبا �ن �ملدعي/ �لبنك �لتجاري �ل��دويل - �س م ع  قد �قام �لدعوى 
�ملحكمة مبثابة  : حكمت  �لتايل  �لتمهيدي  بتاريخ 2017/9/12  �حلكم  �ملحكمة حكمت  باأن  نعلنكم  �أع��اله وعليه  �ملذكورة 
�حل�شوري وقبل �لف�شل يف �ملو�شوع بندب �خلبري �مل�شريف �ملخت�س �شاحب �لدور باجلدول ، وتكون مهمته بعد �لطالع على 
ملف �لدعوى �لنتقال للبنك �ملدعي كاأمر لزم لالطالع على ملف �ملدعي عليه لديه من و�قع �ل�شجالت و�لدفاتر ونظام 
�أ�شول �مل�شتند�ت وعلى ما ع�شى �ن يقدمه �خل�شوم وكذ� �ل�شجالت و�لدفاتر  �حلا�شب �لىل على ح�شابه و�لط��الع على 
لبيان ما مت �حل�شول عليه من  �ن وجدت  و�للكرتونية  �لورقية   و�ملر��شالت  �ملنتظمة   و�للكرتونية  �لورقية  �لتجارية 
ت�شهيالت و�نو�عها وقيمتها و�شروط �ملنح و�لفو�ئد ومدة �ل�شد�د وطريقة �حت�شاب �مل�شرف للفو�ئد �و �لرباح و�لعمولت 
و�مل�شروفات و�ية مبالغ �خرى مع ت�شفية �حل�شاب و�شرحت للخبري  يف �شبيل �أد�ء ماأموريته �ملناط بها �لنتقال �ىل �أي 
جهة �خرى يرى �لنتقال لها ومطالعة ما يرى من م�شتند�ت تفيد يف �د�ء �ملاأمورية و�شماع من يلزم �شماع �قو�له بغري حلف 
ميني وحددت مبلغ �ربعة �لف درهم كاأمنة على ذمة ح�شاب وم�شروفات �خلبري و�أتعابه و�ألزمت �ملدعي ب�شد�دها.  وحددت 

Ch.1.C.14 لها �ملحكمة جل�شة يوم �لثالثاء  �ملو�فق 2017/9/26  �ل�شاعة 30 : 8 �شباحا يف �لقاعة

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/1364 جتاري كلي                              

�ىل �ملدعي عليه /1 -�شتار لينك للر�ميل �ملعدنية - ذ م م 2-�شونيل جاكدي�س �شاند خانا 3- كونال �شونيل 
�شونيل خنا 4- �شتارلينك �ويلفيلد �شوباليز & �شريفي�شز م د م �س - جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
�لبنك �لعربي - �شركة م�شاهمة عامة وميثله : حبيب حممد �شريف عبد�هلل �ملال - مبا �ن �ملدعي/ �لبنك 
�لعربي - �شركة م�شاهمة عامة  قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاله وعليه نعلنكم باأن �ملحكمة حكمت بتاريخ 
�لبنوك  ب�شئون  �ملتخ�ش�س  �مل�شريف  �خلبري  بندب  �ملو�شوع  يف  �لف�شل  وقبل  �ملحكمة  حكمت    2017/9/11
�ن  ع�شى  وما  فيها  �ملقدمة  و�مل�شتند�ت  �لدعوى  �لط��الع على ملف  تكون مهمته  باجلدول  �ل��دور  �شاحب 
يقدمه �خل�شوم وكذ� �ل�شجالت و�لدفاتر �لتجارية �لورقية و�للكرتونية �ملنتظمة )وفاق للمادة �خلام�شة 
وتطبيقها( و�لزمت �ملدعي باأيد�ع �مانة قدرها ع�شرة �لف درهم على ذمة م�شروفات و�تعاب �خلبري كلفت 
�ملدعي ب�شد�دها خلز�نة �ملحكمة وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/10/4 �ل�شاعة 9.30  
Ch.2.E.22 يف حال عدم �شد�د �لأمانة وجل�شة 2017/10/25 يف حال �شد�دها وحتى  �شباحا يف �لقاعة 

يقدم �خلبري تقريره. 

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��شم �ل�شركة: ا�صرتوفوك�ش لاللكرتونيات - �ش ذ م م    
رقم �لرخ�شة : 233647  �لعنو�ن : ملك حممد ح�شن �حمد علوي �لعيدرو�س 
- ديرة - �ملرر - �ل�شكل �لقانوين: ذ�ت م�شئولية حمدودة رقم �لقيد بال�شجل 
�لغاء  بانهاب�شدد  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن   51152 �لتجاري: 
�لرتخي�س �خلا�س بال�شركة �لو�ردة �عاله وذلك مبوجب �لجر�ء�ت و�لنظم 
�لتنمية  د�ئ��رة  �ىل  �لتقدم  �ع��رت����س  �ي  لديه  .وعلى من  �ل��د�ئ��رة  �ملتبعة يف 

�لقت�شادية بدبي من خالل �لريد �للكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae  
كافة �مل�شتند�ت و�لور�ق �لثبوتية وذلك خالل )15( يوما من تاريخ ن�شر هذ� 

�لعالن.
 دائرة التنمية القت�شادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
 اإخطار عديل

رقم 2017/24334   
للمحاماة  ن�شيب  عبد�لرحمن  مكتب  ب��وك��ال��ة  �جلن�شية  م�شري   - �ل�شباغ  �ح��م��د  رف��ع��ت  حم��م��ود   : �مل��ن��ذر 
و�ل�شت�شار�ت �لقانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231142( م�شدقة من �لكاتب �لعدل دبي - ب�شفته وكيل 

عن بنك �بوظبي �لتجاري - مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�شدقة من �لكاتب �لعدل �بوظبي   
�ملنذر �ليه : قائد �ملتوكل على �هلل حمد� �شاعر - �ردين �جلن�شية - �لعنو�ن : ر�أ�س �خليمة - جلفار - مقابل 

��شو�ق �خلليج - هاتف 0507589113  
مو�شوع : مطالبة مببلغ  52.558.03  درهم 

مبوجب ذلك �لخطار - فاإننا ننذركم ب�شرورة �شد�د �ملبلغ �ملرت�شد بذمتكم و�لبالغ قيمته مبلغ )52.558.03( 
درهم )�ثنان وخم�شون �لف وخم�شمائة وثمانية وخم�شون درهما وثالثة فل�س ل غري( وذلك خالل مدة �شبعة 
�لتايل مو��شفاتها  �ل�شيارة  ��شفني لتخاذ كافة �لج��ر�ء�ت بيع  �يام من تاريخ هذ� �لع��الن - و�ل �شن�شطر 
و�ملرهونة للمنذر )ني�شان �لتيما/�بي�س/خ�شو�شي( رقم 87812/�لفئة �ل�شابعة ع�شر ترخي�س �بوظبي - طبقا 

لن�س �ملادة 175&172 من قانون �ملعامالت �لتجارية  مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
 اإخطار عديل

رقم 2017/24337   
للمحاماة  ن�شيب  ع��ب��د�ل��رح��م��ن  مكتب  ب��وك��ال��ة  م�����ش��ري �جلن�شية   - �ل�����ش��ب��اغ  �ح��م��د  رف��ع��ت  : حم��م��ود  �مل��ن��ذر 
و�ل�شت�شار�ت �لقانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231142( م�شدقة من �لكاتب �لعدل دبي - ب�شفته وكيل 

عن بنك �بوظبي �لتجاري - مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�شدقة من �لكاتب �لعدل �بوظبي   
�ملنذر �ليه : �شفيق �شاجهان �شاجهان - هندي �جلن�شية - �لعنو�ن : ر�أ�س �خليمة - دهان بالقرب من حديقة 

دهان - هاتف رقم )0501954771(  
مو�شوع : مطالبة مببلغ  46.588.72  درهم 

مبوجب ذلك �لخطار - فاإننا ننذركم ب�شرورة �شد�د �ملبلغ �ملرت�شد بذمتكم و�لبالغ قيمته مبلغ )46.588.72( 
درهم )�شتة و�ربعون �لف وخم�شمائة وثمانية وثمانون درهما و�ثنان و�شبعون فل�س ل غري( وذلك خالل مدة 
�شبعة �يام من تاريخ هذ� �لعالن - و�ل �شن�شطر ��شفني لتخاذ كافة �لجر�ء�ت بيع �ل�شيارة �لتايل مو��شفاتها 
�ملادة  لن�س  طبقا   - دب��ي  ترخي�س   G/30495 رق��م  �شنرت�/�بي�س/خ�شو�شي(  )ني�شان  للمنذر  و�مل��ره��ون��ة 

175&172 من قانون �ملعامالت �لتجارية  مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
 اإخطار عديل

رقم 2017/24338   
للمحاماة  ن�شيب  عبد�لرحمن  مكتب  بوكالة  �جلن�شية  م�شري   - �ل�شباغ  �ح��م��د  رف��ع��ت  حم��م��ود   : �مل��ن��ذر 
ب�شفته   - دبي  �لعدل  �لكاتب  من  م�شدقة   )2016/1/231142( رقم  وكالة  مبوجب  �لقانونية  و�ل�شت�شار�ت 

وكيل عن بنك �بوظبي �لتجاري - مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�شدقة من �لكاتب �لعدل �بوظبي   
�ملنذر �ليه : �شانديب ريدي با�شنوري  - هندي �جلن�شية - �لعنو�ن : - ر�أ�س �خليمة - �لنخيل - خلف بقاله 

�شعيد - هاتف 0509500008  
مو�شوع : مطالبة مببلغ  39.630.55  درهم 

مبوجب ذلك �لخطار - فاإننا ننذركم ب�شرورة �شد�د �ملبلغ �ملرت�شد بذمتكم و�لبالغ قيمته مبلغ )39.630.55( 
درهم )ت�شعة وثالثون �لف و�شتمائة وثالثون درهما وخم�شة وخم�شون فل�س ل غري( وذلك خالل مدة �شبعة 
�يام من تاريخ هذ� �لعالن - و�ل �شن�شطر ��شفني لتخاذ كافة �لج��ر�ء�ت بيع �ل�شيارة �لتايل مو��شفاتها 
�ملادة  لن�س  طبقا   - دب��ي  ترخي�س   F/70082 رق��م  خ�شو�شي(  �ك��ورد/�ح��م��ر/  )ه��ون��د�  للمنذر  و�مل��ره��ون��ة 

175&172 من قانون �ملعامالت �لتجارية  - مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
 اإخطار عديل

رقم 2017/24340   
للمحاماة  ن�شيب  عبد�لرحمن  مكتب  بوكالة  �جلن�شية  م�شري   - �ل�شباغ  �حمد  رفعت  حممود   : �ملنذر 
و�ل�شت�شار�ت �لقانونية مبوجب وكالة رقم )2016/1/231142( م�شدقة من �لكاتب �لعدل دبي - ب�شفته 
وكيل عن بنك �بوظبي �لتجاري - مبوجب وكالة رقم )1603002576( م�شدقة من �لكاتب �لعدل �بوظبي   
�لظيت   - �خليمة  ر�أ���س   : �لعنو�ن   - �جلن�شية  هندي   - كريتيفا�شان  ر�م�شاندر�ن  ر�ج  �شرى   : �ليه  �ملنذر 

�جلنوبي بالقرب من مركز ز�يد - هاتف : 0506523695  
مو�شوع : مطالبة مببلغ  33.272.38  درهم 

�مل��رت���ش��د بذمتكم و�ل��ب��ال��غ قيمته مبلغ  ���ش��د�د �ملبلغ  ب�����ش��رورة  ن��ن��ذرك��م  مب��وج��ب ذل��ك �لخ��ط��ار - ف��اإن��ن��ا 
)33.272.38( درهم )ثالثة وثالثون �لف ومئتان و�ثنان و�شبعون درهما وثمانية وثالثون فل�س ل غري( 
وذلك خالل مدة �شبعة �يام من تاريخ هذ� �لعالن - و�ل �شن�شطر ��شفني لتخاذ كافة �لج��ر�ء�ت بيع 
ترخي�س   2/52083 �شيفيك/��شود/خ�شو�شي(رقم  )هوند�  للمنذر  و�ملرهونة  مو��شفاتها  �لتايل  �ل�شيارة 
�ملنذر  حقوق  كافة  حفظ  م��ع  �لتجارية   �ملعامالت  ق��ان��ون  م��ن   172&175 �مل���ادة  لن�س  طبقا   - �ل�شارقة 

�لخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12121 بتاريخ 2017/9/14   
 اإخطار عديل

رقم 2017/24339   
�ل�شباغ - م�شري �جلن�شية بوكالة مكتب عبد�لرحمن ن�شيب للمحاماة  �ملنذر : حممود رفعت �حمد 
 - دب��ي  �لعدل  �لكاتب  من  م�شدقة   )2016/1/231142( رق��م  وكالة  مبوجب  �لقانونية  و�ل�شت�شار�ت 
�لكاتب  من  م�شدقة   )1603002576( رق��م  وكالة  مبوجب   - �لتجاري  �بوظبي  بنك  عن  وكيل  ب�شفته 

�لعدل �بوظبي   
�ملنذر �ليه : حممد �شعد خليل عثمان - م�شري �جلن�شية - بالعنو�ن : ر�أ�س �خليمة - جلفار - قرب من 

�شيدلية �لنور - هاتف 0555639874  
مو�شوع : مطالبة مببلغ  81.783.04  درهم 

مبلغ  قيمته  و�لبالغ  بذمتكم  �ملرت�شد  �ملبلغ  ���ش��د�د  ب�شرورة  ننذركم  فاإننا   - �لخ��ط��ار  ذل��ك  مبوجب 
)81.783.04( درهم )و�حد وثمانون �لف و�شبعمائة وثالثة وثمانون درهما و�ربعة فل�س ل غري( وذلك 
خالل مدة �شبعة �يام من تاريخ هذ� �لعالن - و�ل �شن�شطر ��شفني لتخاذ كافة �لجر�ء�ت بيع �ل�شيارة 
�لتايل مو��شفاتها و�ملرهونة للمنذر )�ودي كيو 5/ف�شي/خ�شو�شي( رقم 9/48513 ترخي�س �بوظبي  

طبقا لن�س �ملادة 175&172 من قانون �ملعامالت �لتجارية  مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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�لدويل  دبي  ن��ادي  �إد�رة  �أ�شاد جمل�س 
للريا�شات �لبحرية بالتجاوب �لكبري 
�ل�شتبيان  وج����ده  �ل����ذي  و�له��ت��م��ام 
�خلا�س لقيا�س �آر�ء �لنو�خذة و�ملالك 
فيما يتعلق باإقامة �ل�شباقات يف �شهر 
�لنادي  ب���ه  ����ش��ت��ب��ق  و�ل�����ذي  �شبتمر 
�لبحرية  �ل�شباقات  روزن��ام��ة  �إع���الن 
يف �ملو�شم �لريا�شي 2018-2017 
و�ل��ذي �شيبد�أ بعون �هلل يوم بعد غد 
بطولة  ج��ولت  �أوىل  ب��اإق��ام��ة  �ل�شبت 
 43 �ملحلية  �ل�شر�عية  للقو�رب  دب��ي 

قدما.
حيث  طيبة  نتائج  �ل�شتبيان  وحقق 
�شارك فيه ما ي�شل �إىل 100 �شخ�س 
م��ن م���الك ون���و�خ���ذة ه��م م�شئولني 
م���ب���ا����ش���رة ع����ن �ل�������ش���ف���ن و�ل�����ق�����و�رب 
لنادي  �لريا�شي  �لن�شاط  يف  �مل�شاركة 
دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية حيث 
�شوت �لأغلبية بن�شبة ت�شل 41.49 
�شبتمر  �شهر  يف  �ل�شباقات  لإق��ام��ة 
�إقامتها  ل���ع���دم   40.41 ون�������ش���ب���ة 
 18.09 وبن�شبة  �لبع�س  ر�أي  فيما 
�إقامتها ح�شب �لأحو�ل �جلوية. هذ� 
�ليوم  م�شاء  م��ن  �خلام�شة  يف  ويغلق 
للم�شاركة  �لت�شجيل  باب  -�خلمي�س- 
و�لفتتاحية  �لأوىل  �جلولة  �شباق  يف 
�ل�شر�عية  للقو�رب  دب��ي  بطولة  م��ن 

43 قدما و�ل��ذي �لنادي يوم  �ملحلية 
ب��ع��د غ���د -�ل�����ش��ب��ت- م���ن ع��م��ق مياه 
�لنهاية  خط  باجتاه  �لعربي  �خلليج 

قبالة هالل نخلة جمري� �لغربي.
ويف �شياق �آخر ، بحثت �للجنة �ملنظمة 
للريا�شات  �ل������دويل  دب����ي  ن�����ادي  يف 
بالنقل  �خلا�شة  �لرتتيبات  �لبحرية 
مع  �ملختلفة  لل�شباقات  �لتلفزيوين 
دبي  موؤ�ش�شة  �ل�شرت�تيجي  �ل�شريك 
�أ���ش��رة قنو�ت دبي  ل��الإع��الم ممثلة يف 

�لجتماع  خ����الل  وذل����ك  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
�مليناء  �ل��ن��ادي يف  �ل��ذي عقد يف مقر 

�ل�شياحي موؤخر�ً.
وح�������ش���ر �لج����ت����م����اع ه������زمي حممد 
�ل�شباقات ممثل  �لقمزي م�شرف عام 
�مل�شاهري  قناة  ووف��د  �ملنظمة  �للجنة 
عبد�خلالق  �ل��زم��ي��ل��ني  ���ش��م  و�ل�����ذي 
مدير  خ��م��ي�����س  �آل  ���ش��ل��م��ان  حم���م���د 
دبي  ق���ن���اة  و�لإن������ت������اج يف  �ل��ت�����ش��غ��ي��ل 
�لكتبي  ���ش��ع��ي��د  وحم��م��د  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 

خمرج �ل�شباقات �لبحرية.
�لنقل  �آل��ي��ة  ب��ح��ث  �لج��ت��م��اع  ومت يف 
�لتي  �لأن�������ش���ط���ة  وت��غ��ط��ي��ة خم��ت��ل��ف 
�جلديد  �مل��و���ش��م  يف  �ل���ن���ادي  ينظمها 
ب�شباق  ب����د�ي����ة   2018-2017
دبي  ب���ط���ول���ة  م����ن  �لأوىل  �جل����ول����ة 
للقو�رب �ل�شر�عية �ملحلية 43 قدما 
�ملقبل  �ل�شبت  يوم  يقام  �شوف  و�ل��ذي 
يف �شو�طئ دبي وحتى خط �لنهاية يف 

�مليناء �ل�شياحي.

على  �لقمزي  حممد  ه��زمي  وح��ر���س 
�إىل  �لنادي  �إد�رة  نقل حتيات جمل�س 
�أ����ش���رة ق��ن��اة دب���ي �ل��ري��ا���ش��ي��ة وتهنئة 
�أم���ني و�لذي  �ل��زم��ي��ل ع��ب��د�ل��رح��م��ن 
ي�شغل حاليا من�شب مدير عام قنو�ت 
�أمريي  ر��شد  وكذلك  �لريا�شية  دبي 
من�شب  �إىل  ت��رق��ي��ت��ه  مت���ت  و�ل������ذي 
ب��ال��وك��ال��ة لقطاع  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر 
دبي  موؤ�ش�شة  يف  و�لتلفزيون  �لإذ�ع���ة 

لالإعالم.

و�أك����د وف���د ق��ن��اة دب���ي �ل��ري��ا���ش��ي��ة �أن 
مع  وتو��شال  لالإعالم  دب��ي  موؤ�ش�شة 
�هتمامها �لكبري بالريا�شات �لبحرية 
�شتقوم بتقدمي خدمة متميزة لع�شاق 
�ل����ري����ا�����ش����ات �ل���ب���ح���ري���ة م����ن خ���الل 
�لأح���د�ث  لكافة  �ملتميزة  �لتغطيات 
�ملو�شم  �أع��ل��ن عنها يف روزن��ام��ة  �ل��ت��ي 
�لبحري �لريا�شي 2018-2017. 
و�ت��ف��ق خ��الل �لج��ت��م��اع على تقدمي 
�ل�شفن  �شباقات  جلميع  مبا�شر  ب��ث 

ثالث  ق��دم��ا   60 �ملحلية  �ل�شر�عية 
�ملو�شم  بينها عر�س ختام  جولت من 
�شباق �لقفال �لثامن و�لع�شرين �لذي 
�لريا�شي  �ملو�شم  م�شك ختام  �شيكون 
�شباقات  ث���الث  ج��ان��ب  �إىل  �ل��ب��ح��ري 
�شمن مناف�شات بطولة دبي �لقو�رب 

�ل�شر�عية �ملحلية 43 قدما 
�مل��ب��ا���ش��ر لقنو�ت  �ل��ن��ق��ل  ي�����ش��م��ل  ك��م��ا 
دبي  بطولة  �شباقات  �لريا�شية  دب��ي 
لقو�رب �لتجديف �ملحلية 4 فعاليات 

م��ن بينها �أغ��ل��ى �ل��ب��ط��ولت ك��ا���س �آل 
للقو�رب  �لإم������ار�ت  وب��ط��ول��ة  م��ك��ت��وم 
�خل�����ش��ب��ي��ة �ل�����ش��ري��ع��ة ث����الث ج���ولت 
�ملائية  ل��ل��در�ج��ات  �لإم����ار�ت  وبطولة 
�شتحر�س  ك���م���ا  ج��������ولت(.  )ث������الث 
�لتقارير  �إع����د�د   على  �مل�شاهري  قناة 
�لقو�رب  �شباقات  �لإخبارية وت�شجيل 
)خم�س  قدما   22 �ملحلية  �ل�شر�عية 
�شيد  م�������ش���اب���ق���ة  ج����ان����ب  ج���������ولت( 
�لإمار�ت  بطل  ومناف�شات  �لأ���ش��م��اك 
ل��ل�����ش��ر�ع �حل��دي��ث )ج��ول��ت��ني( و�لتي 
�أن�شطة  �إىل  جديد  ومن  بقوة  �شتعود 
�ل���ن���ادي يف �إط�����ار �ه��ت��م��ام ن����ادي دبي 
بتطوير  �لبحرية  للريا�شات  �لدويل 
ملختلف  �ل���ف���ر����س  ج���م���ي���ع  وت����وف����ري 
�للجنة  �مل��ج��ت��م��ع. وع��ر���ش��ت  ���ش��ر�ئ��ح 
�ملنظمة على وفد قناة دبي �لريا�شية 
�خل����ط����و�ت �ل���ت���ي �أجن�������زت م����ن �جل 
ب��ط��ول��ة �لعامل  ����ش��ت�����ش��اف��ة ف��ع��ال��ي��ات 
)�جلولة   2017 �مل��ائ��ي��ة  ل��ل��در�ج��ات 
�لحتاد  مظلة  حت��ت  �خلتامية(  قبل 
�ل�����دويل ل��ل��ري��ا���ش��ات �ل��ب��ح��ري��ة –يو 
–�ت�س  م��وؤ���ش�����ش��ة  وب��اإ���ش��ر�ف  �أم-  �أي 
للمرة �لأوىل يف  �شتقام  �لتي  �أو-    2
وت�شتقطب  نوفمر  �شهر  خالل  دبي 
�لريا�شة  ه��ذه  �أبطال  نخبة  م�شاركة 

من خمتلف �إنحاء �لعامل. 

ارتفاع عدد الدول امل�ضاركة يف بطولة اأبو ظبي جراند �ضالم للجودو لعام 2017 

تغطية متميزة لل�صباقات البحرية على )دبي الريا�صية(

اإغ��الق باب الت�ضجي��ل لأوىل ج�ولت ال�ضراعي��ة 43 قدم��ا الي���وم
جمل�ش اإدارة النادي ي�صيد بالتجاوب ونتائج ال�صتبيان

�رت����ف����ع ع�����دد �ل�������دول �مل�������ش���ارك���ة يف ب���ط���ول���ة �أب����و 
ظ��ب��ي ج��ر�ن��د ���ش��الم ل��ل��ج��ودو ل��ع��ام 2017 �لتي 
ظبي  �أب����و  �لإم������ار�ت  دول����ة  ع��ا���ش��م��ة  ت�شت�شيفها 
 28 �إىل   26 م��ن  �ل��ف��رتة  خ��الل  �لتا�شعة  للمرة 
ز�يد  مبدينة  �أري��ن��ا  �آيبيك  ب�شالة  �ملقبل  �أكتوبر 
ومب�شاركة  دول��ة   38 �إىل  ظبي  �أب��و  يف  �لريا�شية 
300 لع��ب ولع��ب��ه حتى �ألن ، حيث  �أك��ر م��ن 
عقب  �مل�����ش��ارك��ة  ل��ل��دول  �لنهائية  �ل�����ش��ورة  تت�شح 
بطولة �جلائزة �لكرى �لتي ت�شت�شيفها �لعا�شمة 
�لكرو�تية زغرب خالل �لفرتة من 9/29 �حلايل 
وحتى �لأول من �أكتوبر �ملقبل مب�شاركة 51 دولة 
 3 ي�شارك ب  �ل��ذي  �لإم����ار�ت  بينهم منتخب  م��ن 

لعبني هم فيكتور �لذي ي�شارك يف مناف�شات حتت 
90 كغم و�لالعب  73 كغم ومهيل يف وزن حتت 
ويغيب  كغم   100 حتت  وزن  مناف�شات  يف  �يفان 
�أكر  ليكون  توما  �لذهبي  �لالعب  �مل�شاركة  عن 

��شتعد�د� لبطولة �أبو ظبي للدفاع عن لقبه .
متابعة يومية

�حتاد  رئي�س  �ل��درع��ي  ثعلوب  ب��ن  حممد  و�ط��ل��ع 
ل��ل��م�����ش��ارع��ة و�جل�����ودو رئ��ي�����س �للجنة  �لإم�������ار�ت 
�لعليا �ملنظمة للبطولة خالل �جتماعه مع نا�شر 
�شندوق  �أم���ني  ل��الحت��اد  �ل��ع��ام  �لأم����ني  �لتميمي 
�لحت�����اد �ل�����دويل ل��ل��ج��ودو م��دي��ر �ل��ب��ط��ول��ة على 
تقارير  خالل  من  للبطولة  لالإعد�د  �لعمل  �شري 

�للجان �لفرعية �لتي فرغت متاما من �لتكليفات 
�لتي �أ�شندت لها بوقت مبكر مبا ي�شمن مو��شلة 
�لحتاد  لثقة  ت��رج��م��ه  �ملقبلة  للبطولة  �ل��ن��ج��اح 
تناف�شا  ت�شهد  �أن  يتوقع  ،و�ل��ت��ي  للجودو  �ل��دويل 
مثري� يف ظل تطور �للعبة وفقا للتعديالت �لتي 
ط��ر�أت على �للو�ئح ونظم �لحت��اد �ملتطور بهدف 
�رتفاع م�شتوى �ملناف�شة خالل �ملباريات كما حدث 
2017 �لتي  يف بطولة �شوزوكي �لعاملية للجودو 
بود�ب�شت  �ملجرية  �لعا�شمة  يف  م��وؤخ��ر�  �ختتمت 
بعد  �للعبة  م�����ش��و�ر  يف  ك��ب��رية  نقله  مثلت  و�ل��ت��ي 
برئا�شة  �لحت���اد  �إد�رة  جمل�س  يف  �لثقة  جت��دي��د 

�ملجري ماريو�س فايزر.

�ملونديايل  �لإم���ار�ت���ي  �أك���د �حل��ك��م 
ع���ل���ي ب��وج�����ش��ي��م وق����وف����ه �ل���د�ئ���م 
و�ل������د�ع������م ل���ق�������ش���اة �مل�����الع�����ب يف 
و�أن���ه دوم��ا متابع ومهتم  �ل��دول��ة، 
و�ل�شافرة  �ل��ت��ح��ك��ي��م  ب���������ش����وؤون 
�ملحافل  خم��ت��ل��ف  يف  �لإم����ار�ت����ي����ة 
م�شري�  و�لعاملية،  و�لقارية  �ملحلية 
بخري  �لإم��ار�ت��ي  �لتحكيم  �أن  �إىل 
و�ل�����ر�ي�����ة  �ل���������ش����اف����رة  ز�ل��������ت  ول 
�لقاري  م�شتوى  على  �لإم��ار�ت��ي��ة 
و�لإقليمي متميزة ومتقدمة، جاء 
ذلك خالل ح�شوره لرملان �حلكام 
و�ل����ذي  �جل���دي���د  ل��ل��م��و���ش��م  �لأول 
�ملهند�س  ����ش���ع���ادة  ب��ح�����ش��ور  ع��ق��د 
�حتاد  رئ��ي�����س  غليطة  ب��ن  م����رو�ن 
�جلنيبي  نا�شر  �هلل  وع��ب��د  �ل��ك��رة، 
جلنة  رئي�س  �لحت���اد  رئي�س  نائب 
دوري �ملحرتفني، و�أحمد �ملهبوبي، 
جمل�س  ع�شو�  �ل��زرع��وين،  وه�شام 
�ليماحي  عبيد  وحم��م��د  �لإد�رة، 
جلنة  رئي�س  �لإد�رة  جمل�س  ع�شو 
نائب  �لعما�س  و�إب��ر�ه��ي��م  �حل��ك��ام، 

و�أع�شاء  �حل����ك����ام،  جل��ن��ة  رئ��ي�����س 
�للجنة، و�شتيف بينت �ملدير �لفني 
للحكام، و�أحمد يعقوب مدير �إد�رة 
حكام  ح�شور  ج��ان��ب  �إىل  �حل��ك��ام، 

�لفريق �لأول. 
و�أعرب بو ج�شيم، عن ثقته �لكبرية 
ب��ق��درة ح��ك��ام دول���ة �لإم�����ار�ت على 
�ملباريات  �إد�رة  يف  �لتميز  مو��شلة 
م�شابقات  وخم��ت��ل��ف  �ل������دوري  يف 
�ملالعب  ق�����ش��اة  د�ع���ي���ا  �لحت�������اد، 
للمو�شم  �لأم���ث���ل  �ل���ش��ت��ع��د�د  �إىل 
بالنف�س،  بالثقة  و�لتحلي  �جلديد 
ورفع م�شتوى �لرتكيز لأن �حلكم 
عاتقه  على  يقع  تعبريه  ح��د  على 
بالثقة  �لتحلي  �لأك��ر من  �جل��زء 
�أك��م��ل��ت جلنة  �أن  ب��ع��د  و�ل��رتك��ي��ز، 
�لكرة  �حت�����اد  يف  �حل���ك���ام  و�إد�رة 
�ل���ش��ت��ع��د�د�ت يف جتهيز  خم��ت��ل��ف 
و�ملر�حل  �لأول  ل��ل��ف��ري��ق  �حل��ك��ام 
�ل�شيف  ف��رتة  خ��الل  م��ن  �ل�شنية 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  �خل��ارج��ي  �ملع�شكر  يف 
�ملدربني  من  مهمة  ��شماء  تو�جد 

لهم  �ل��ك��رة  �حت��اد  يف  و�ملحا�شرين 
وزنهم وثقلهم على �ل�شاحة �ملحلية 

و�لإقليمية و�لقارية. 
�لتي  كلمته  يف  ج�شيم  ب��و  و�أ����ش���اد 
وجهها للحكام خالل �فتتاحه لأول 
�جلديد،  للمو�شم  حتكيمي  برملان 
بالدور �لكبري �لذي يقدمه رئي�س 
�ملهند�س  �لحت�����اد  �إد�رة  جم��ل�����س 
م��رو�ن بن غليطة يف دع��م �حلكام 
�لنجاح  م�شببات  خمتلف  وت��وف��ري 
لهم من دعم فني ومعنوي م�شري�، 
�إىل �أن هذه �لعنا�شر مهمة جد� يف 
�حلكم  �شخ�شية  وت�شكيل  تكوين 
ت���اأدي���ة مهتمه  ع��ل��ى  وم�����ش��اع��دت��ه 

بال�شكل �لأمثل. 
وب������ارك �حل���ك���م �مل���ون���دي���ايل علي 
بوج�شيم، �لت�شكيل �جلديد للجنة 
عبيد  حم���م���د  ب���رئ���ا����ش���ة  �حل����ك����م 
�للجنة،  �أع�����ش��اء  وبقية  �ليماحي 
و����ش��ف��ا �ل��ي��م��اح��ي ب���اأن���ه رج����ل ذو 
خرة جيدة يف هذ� �ملجال متمنيا 
�حلكام  جل��ن��ة  �أع�����ش��اء  ولبقية  ل��ه 

مع  مهمتهم  يف  و�لنجاح  �لتوفيق 
بوج�شيم  ول��ف��ت  �مل���الع���ب،  ق�����ش��اة 
دول���ة  يف  �ل��ت��ح��ك��ي��م  م��ن��ظ��وم��ة  �أن 
طويلة  �أ���ش��و�ط��ا  قطعت  �لإم����ار�ت 
�أن  �إىل  م�شري�  غ��ريه��ا  تخطي  يف 
�شيكون  �لفيديو  تقنية  ��شتخد�م 
�لتحكيم  على  �إيجابيا  م���ردود�  له 
لق�شاة  م��ه��م��ا  و���ش��ب��ق��ا  �لإم����ار�ت����ي 

مالعبنا. 
ودعا بو ج�شيم حكام �لفريق �لأول 
�إىل �لتعاون و�لتعا�شد فيما بينهم 
�إجن���اح  �إىل  ح��ك��م  ك���ل  ي�����ش��ع��ى  و�أن 
د�خل  ت��اأدي��ة مهمته  �أث��ن��اء  زم��ي��ل��ه 
حكم  �أي  جن��اح  لأن  �مللعب  �أر�شية 
كامل،  ب�شكل  للمنظومة  جناح  هو 
من  �لن�شح  تقبل  �إىل  �إياهم  د�عيا 
زم��الئ��ه��م �حل��ك��ام وم��ن مدربيهم 
ي�����ش��ب يف  ذل����ك  وم��ق��ي��م��ي��ه��م لأن 

م�شلحة �حلكم نف�شه. 
وق���������ال ع���م���ي���د ق���������ش����اة �مل����الع����ب 
خالل  �شيتو�جد  �أن  �لإم��ار�ت��ي��ني 
برملان  يف  فقط  لي�س  �مل��و���ش��م  ه��ذ� 

�ملع�شكر�ت  خ����الل  �أو  �ل��ت��ح��ك��ي��م 
و�لتجمعات بل �أنه �شيكون متو�جد 
�ملباريات  يف  �حل���ك���ام  م��ق��ي��م��ي  م���ع 
وت�شجيل  �حل����ك����ام  �أد�ء  ل���ر����ش���د 
وما  و�ل�شلبية  �لإيجابية  �لنقاط 
ميكن مناق�شته مع �حلكم و�ملقيم 
و�مل�شوؤولني يف جلنة و�إد�رة �حلكام 
�إىل  �لتحكيمية  �لعجلة  يدفع  مبا 

�لأمام. 
بن غليطة : بانتظاركم مو�صما 
وثقة  تــركــيــزا  يتطلب  قــويــا 

و�صجاعة 
بدوره �شكر �شعادة �ملهند�س مرو�ن 
ب���ن غ��ل��ي��ط��ة رئ��ي�����س �حت����اد �لكرة، 
ج�شيم  ب��و  علي  �مل��ون��دي��ايل  �حلكم 
ع��ل��ى ح�����ش��وره وم�����ش��ارك��ت��ه لأول 
للمو�شم  ي��ع��ق��د  حت��ك��ي��م��ي  ب���رمل���ان 
�لأم�����ر  ه�����ذ�  �أن  ق���ائ���ال  �جل����دي����د، 
ريا�شية  قامة  على  م�شتغرب  غري 
دعمه  و�أن��ه  ج�شيم  بو  علي  بحجم 
�مل��الع��ب د�ئما  ووق��وف��ه م��ع ق�شاة 
ما يزرع يف نفو�شهم �لثقة و�لرغبة 

يف تقدمي �أف�شل ما لديهم. 
وقال رئي�س �حتاد �لكرة، �أن �ملو�شم 
�جلديد للكرة �لإمار�تية يحتاج �إىل 
�لرتكيز و�لثقة و�ل�شجاعة و�تخاذ 
و�لعمل  �ل�����ش��ح��ي��ح��ة  �ل�����ق�����ر�ر�ت 
لأن  �ملباريات،  �أث��ن��اء  و�ح��د  كفريق 
 12 م��ن  م��وؤل��ف  �شيكون  �ل����دوري 
ف��ري��ق وه����ذ� م���ا ���ش��ي��ج��ع��ل م��ن��ه يف 
و�ملناف�شة،  و�ل���ق���وة  �لإث������ارة  ق��م��ة 
�إ�شافة �إىل �آلية �ل�شعود و�لهبوط 
ت��ك��ون يف قمة  �أن  �أدع���وك���م  ل��ذل��ك 
جاهزيتكم وتركيزكم كما عهدناكم 
دوما، م�شيد� بامل�شتوى �لذي بغلته 
�ملو�شم  يف   �لإم���ار�ت���ي���ة  �ل�����ش��اف��رة 
�مل���ا����ش���ي.  ومت��ن��ى ك���ل م���ن رئي�س 
�لحتاد مرو�ن بن غليطة، و�حلكم 
بو ج�شيم،  �ل�شابق علي  �ملونديايل 
�لدويل  للحكم  و�لنجاح  �لتوفيق 
حممد عبد �هلل ح�شن وم�شاعديه، 
رو�شيا  يف  �ل���ع���امل  ك���اأ����س  ب���ل���وغ  يف 
2018، م�شريين �إىل �أن �مل�شتوى 
�هلل  عبد  حممد  بلغ  �ل���ذي  �لفني 

ح��ال��ي��ا ه���و �لأف�������ش���ل ح��ال��ي��ا بني 
نهائيات  �إىل  للو�شول  �ملتناف�شني 
�إ�شتثناء عامل  �إذ� ما مت  �ملونديال، 
�ملتناف�شني  �حلكام  لبع�س  �خلرة 

مع حكمنا �لدويل. 
و�ملونديايل  رئي�س �لحت��اد،  و�أثنى 
بذلها  �لتي  �جلهود  على  �ل�شابق، 
�هلل  �ملونديايل حممد عبد  �حلكم 
�ل�شنو�ت  خ���الل  وزم���الئ���ه  ح�����ش��ن 
قمة  �إىل  ل����ل����و�����ش����ول  �مل����ا�����ش����ي����ة 
�إىل  للو�شول  و�ملناف�شة  �جلاهزية 
�ملناف�شة  يف  �ملتقدمة  �ملرحلة  ه��ذه 
مباريات  �إد�رة  يف  ل���ل���م�������ش���ارك���ة 

�ملونديال �لعاملي. 
�جلنيبي : ثقتنا بكم كبرية وننتظر 

منكم �لأد�ء �ملتميز
�جلنيبي  ن��ا���ش��ر  �هلل  ع��ب��د  �أ�����ش����اد 
جلنة  رئي�س  �لحت���اد  رئي�س  نائب 
يبذله  �ل��ذي  باملجهود  �ملحرتفني، 
�ملو�شم  خ�����الل  �مل����الع����ب  ق�������ش���اة 
�لتح�شري  و�أث������ن������اء  �ل���ري���ا����ش���ي 
للمو�شم، معربا عن �لثقة �لكبرية 

يف �حلكم �لإم��ار�ت��ي، لأن��ه بالفعل 
�أث��ب��ت متيزه وج��د�رت��ه على مدى 
�ملحافل  �شنو�ت طويلة يف خمتلف 
�إىل  �حل��ك��ام  د�ع��ي��ا  �لعاملية،  ومنها 
م��ن خالل  م��و���ش��م متميز  ت��ق��دمي 
�لتحلي بالثقة و�ل�شجاعة يف �تخاذ 
�ل�����ق�����ر�ر�ت. و�أ�����ش����ار رئ��ي�����س جلنة 
�شرورة  �إىل  �مل���ح���رتف���ني،  دوري 
�لإن��ت��ب��اه �إىل �أم���ر م��ه��م ج���د� وهو 
من  حيث  للمبار�ة  �لفعلي  �لزمن 
�للعب  زم���ن  ي��ك��ون  �أن  �ل�����ش��روري 
�ملو��شم  بقية  من  �أط��ول  �حلقيقي 
�إيجابية  �آث��ار  له  �شيكون  ذل��ك  لأن 
وهذ�  �لإمار�تية  �لكرة  على  مهمة 
�ملو�شوع يقع جانب مهم منه على 

عاتق �حلكم.
ومتنى �جلنيبي، �لتوفيق و�لنجاح 
�ملو�شم �جلديد  لق�شاة �ملالعب يف 
و�مل�شاندة لهم  �لدعم  مبديا كامل 
يعلم  و�لتي  مهتمهم  تاأدية  خ��الل 
و�ل�شغط  �شعوبتها  مدى  �جلميع 

�لكبري �لتي يتعر�شون لها. 

بوج�صيم : �صاأظّل داعم لق�صاة املالعب والحتاد مل يق�صر يف توفري اأ�صباب النجاح

بن غليطة : بانتظاركم مو�ضم قوي ..  يتطلب تركيزًا وثقة و�ضجاعة
اجلنيبي : ثقتنا بكم كبرية وننتظر منكم الأداء املتميز
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�علن �لحتاد �لأوروبي لكرة �لقدم �م�س �نه فتح �جر�ء تاأديبيا بحق �شلتيك 
�ل�شكتلندي بعد دخول م�شجع �ىل �ر�س �مللعب يف مبار�ته مع باري�س �شان 

جرمان �لفرن�شي �لثالثاء يف دوري �بطال �وروبا.
�لثالثاء  �لأول  �م�س  �لأول  �ل�شوط  �شلتيك يف  �ر���س ملعب  ودخ��ل م�شجع 
وكان متجها نحو جنم باري�س �شان جرمان �ل�شاب كيليان مبابي حيث كان 

يريد ركله قبل �ن يبعده رجال �لمن.
�ه��د�ف نظيفة �شجل منها  ��شكتلند� بخم�شة  �شان جرمان على بطل  وفاز 

مبابي �لهدف �لثاين.
�مللعب،  ب�غزو  �ن��ه وج��ه تهمة �ىل �شلتيك  �لأوروب���ي  وج��اء يف بيان �لحت��اد 

و�نه �شيكون هناك جل�شة ��شتماع مع �للجنة �لأخالقية و�لتاأديبية يف 19 
�كتوبر.

وكان �شلتيك غرم 11 مرة يف �قل من �شتة �عو�م ب�شبب �شلوك جماهريه.
وعلق مدرب �شلتيك �ليرلندي �ل�شمايل برندن رودجرز على �لمر قائال: 
�ن  م��ن  و�ث��ق  لكني  م�شيفا  ملعب،  �ي  �ىل  م�شجع  يدخل  �ن  �ملوؤ�شف  م��ن 

�لنادي �شيتعامل مع �لمر لأنه ل يجب روؤية ذلك يف �ملالعب.
كما فتح �لحتاد �لوروبي �جر�ء تاأديبيا بحق بازل �ل�شوي�شري ب�شبب �طالق 
�لإنكليزي  يونايتد  مان�ش�شرت  �شد  �ملبار�ة  يف  �لنارية  �ملفرقعات  م�شجعيه 

على ملعب �ولدتر�فورد.

الحتاد الأوروبي يفتح اإجراء تاأديبيا بحق �ضلتيك  رابطة الدوري الأملاين تقرتح تق�ضري املركاتو ال�ضيفي 

و�شلت م�شاء �أم�س �لأول بعثة �لفريق 
�ل��وط��ن��ي ل��ك��رة �ل��ق��دم ل��ل�����ش��الت �إىل 
جمهورية  عا�شمة  �آب���اد  ع�شق  مدينة 
�لن�شخة  يف  للم�شاركة  تركمان�شتان 
�لآ�شيوية  �ل��������دورة  م����ن  �خل���ام�������ش���ة 
خالل  �ملغلقة  و�ل��ري��ا���ش��ات  لل�شالت 
27 م��ن �ل�شهر  17 �ىل  �ل��ف��رتة م��ن 
ريا�شي   5000 مب�����ش��ارك��ة  �جل����اري 
63 دول���ة. وت�شارك �لم���ار�ت يف  م��ن 
لعبا   68 يخو�س  حيث  ريا�شات   7
ولعبة غمار �ملناف�شات يف �جلوجيت�شو 
لل�شالت  �لقدم  وك��رة  �لقوى  و�ألعاب 
و�ل�شطرجن  و�ل��ب��ول��ي��ن��ج  و�ل���در�ج���ات 

و�لبلياردو و�ل�شنوكر.
�ل�شيخ  ���ش��م��و  �أك�����د  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  وب���ه���ذه 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  �أحمد 
ر��شد  ب���ن  رئ��ي�����س م��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د 
�للجنة  رئ��ي�����س  ل��ل��م��ع��رف��ة  م��ك��ت��وم  �آل 
�لأوملبية �لوطنية.. �أن �لغاية �ل�شامية 
ل��ت��و�ج��دن��ا يف �مل��ح��اف��ل �ل��دول��ي��ة هي 

ب�شورة  ومتثيله  �ل��وط��ن  ر�ي���ة  ل��رف��ع 
م�شرفة �أمام �لعامل �أجمع.

وقال �شموه “ يتجدد �ملوعد مرة �أخرى 
يف  �مل�شاركني  �أبنائنا  ح��ول  لالإلتفاف 
للدورة  �خلام�شة  �لن�شخة  فعاليات 
�لآ�شيوية د�خل �ل�شالت و�لتي �شتقام 
�لهدف  ذ�ت  �أج����ل  م��ن  �آب����اد  ع�����ش��ق  يف 
وه��ي رفع  �ل�شامية  و�ل��غ��اي��ة  �لأ���ش��م��ى 
يف  �لتتويج  من�شات  على  �لدولة  علم 
��شتحقاق ريا�شي بهذ� �حلجم ي�شارك 
�لريا�شيني  فيه جمموعة مميزة من 

من خمتلف �أنحاء �لقارة �ل�شفر�ء«.
و�أ�شاف �شموه “ ومع �نطالق حمفل 
�لوطن  ر�ي��ة  فيه  تعلو  ريا�شي جديد 
فاإننا  د�ئ��م��ا..  �عتدناها  كما  �شاخمة 
بتقدمي  �لريا�شيني  �أب��ن��ائ��ن��ا  نطالب 
�أف�شل ما لديهم للحفاظ على �شمعة 
و�لتي  �مل���رم���وق���ة  �لإم��������ار�ت  وم��ك��ان��ة 
ع��رف��ت ب��ه��ا �أم����ام �ل��ع��امل �أج��م��ع حتى 
ب��ه يف  ب��ات��ت من��وذج��ا م�شرفا يحتذى 

�لرقي و�لزدهار و�لتقدم«.
وق���ال ���ش��م��وه “ ل��ق��د �أ���ش��ب��ح �لتحدي 
لأبناء  �ملالزمة  �ل�شمات  من  و�لإر�دة 
�مل��ج��الت بف�شل  �لوطن يف كافة  ه��ذ� 
ما ن�شاأو� عليه من مبادئ وقيم و�أ�ش�س 
�لعديد  �لأث��ر يف �جتياز  بالغ  كان لها 
من �ملحطات �لهامة و�لتي كانت خري 
دل���ي���ل ع��ل��ى ق��درت��ه��م ووع��ي��ه��م �لتام 
وحتقيق  وطنهم  جت��اه  مب�شوؤوليتهم 

رفعته ومتيزه ».
و�أ�شاد �شمو �ل�شيخ �أحمد بن حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم بدعم �لقيادة �لر�شيدة 
لأبنائها يف كافة �ل�شتحقاقات.. وقال 
�لر�شيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  �ه��ت��م��ام  ي��ق��ف   “
�ملتتالية  �لإجن����از�ت  كافة  ور�ء  د�ئ��م��ا 
�لتي ر�شخت ��شم �لإم��ار�ت بقوة على 
�ل�شاحة �لريا�شية مبختلف �لأ�شعدة 
و�لرعاية  �ل��الحم��دود  �لدعم  بف�شل 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  م��ن  �ل��ك��رمي��ة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 

�شاحب  و�أخ���ي���ه  �هلل  ح��ف��ظ��ه  �ل���دول���ة 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل���دول���ة رئي�س 
�ل���وزر�ء حاكم دب��ي رع��اه �هلل  جمل�س 
و���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�أبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
�ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ���ش��ح��اب  و�إخ��و�ن��ه��م 
�أع�شاء �ملجل�س �لأعلى حكام �لإمار�ت 
و�أولياء �لعهود �لأمر �لذي يجعلنا يف 
حت��د د�ئ���م م��ع �ل����ذ�ت ل��رتج��م��ة ذلك 
من�شى  ملمو�شة  جناحات  �إىل  �لدعم 
بها قدما نحو تعزيز ��شم �لوطن على 

�مل�شتويات كافة«.
�للجنة  يف  �إن���ن���ا   “ ���ش��م��وه  و������ش����اف 
�لأوملبية �لوطنية نقف جنبا �إىل جنب 
مع �أبنائنا �لريا�شيني �لذين يحملون 
حني  �شيء  ي�شاهيه  ل  عظيما  �شرفا 
�لإم����ار�ت  علم  روؤي���ة  على  يتناف�شون 
م�شهد  يف  �جلميع  �أم���ام  خفاقا  عاليا 

فريد ي�شتحق �لعمل و�لعطاء لبلوغه 
ومن ثم ت�شجيله يف قائمة �لإجناز�ت 
�أقر�نهم من قبل  �لتي جنح  �لطويلة 
�شجالت  يف  وت�شطريها  حتقيقها  يف 
�مل��ج��د و�ل��ت��م��ي��ز.. وخ��ت��ام��ا �أمت��ن��ى �أن 
هذ�  يف  م�شاركتها  ثمار  فرقنا  جتني 
�ل��ت��ج��م��ع �لآ����ش���ي���وي، ل��ت��ك��ون حمطة 
قوية ملا هو قادم من �أحد�ث وحمافل 
قدم  ك��رة  وت�شتهل  ك���رى«.  ريا�شية 
ع�شق  �آ�شيوية  يف  م�شاركتنا  �ل�شالت 
�آباد �شمن فرق �ملجموعة �لثانية �لتي 
ت�شم منتخبات م�شنفة �شمن �أف�شل 
�ل�����ش��ع��ي��د �لعاملي  ����ش���و�ء ع��ل��ى  �ل���ف���رق 
و�ل�شني  �أوزبك�شتان  وه��ي  �ل��ق��اري  �أو 
و�أف��غ��ان�����ش��ت��ان وج����زر �مل���ال���دي���ف �لتي 
�لعر�س  فريقنا م�شو�ره يف  بها  يفتتح 

�لآ�شيوي يوم �ل�شبت �ملقبل.
كرة  م�شابقة  يف  فريقا   18 وي�شارك 
جمموعات   4 ع��ل��ى  م���وزع���ني  �ل���ق���دم 
�لأوىل  �ملجموعتني  ك��ال  ت�شم  حيث 

�لثالثة  ت�شم  بينما  ف��رق   5 و�لثانية 
ي�شعد  �أن  ع��ل��ى  ف����رق   4 و�ل���ر�ب���ع���ة 
م��ن كل  و�ل��و���ش��ي��ف  �ملت�شدر  �ل��ف��ري��ق 

جمموعة �إىل �لدور ربع �لنهائي.
�لقدم لل�شالت جابر  وميثلنا يف كرة 
وعمر  �حل��ن��ط��وب��ي  وح�����ش��ن  ع��ل��ي  �آل 
و�أحمد  عبيد  ح�شن  وط��اه��ر  �لفهيم 
�حل��و���ش��ن��ي وحم��م��د �حل��م��ادي وحمد 
�ل�����ش��ام�����ش��ي وط��ال��ب �ل���ف���ز�ري وحمد 
�ل�����ش��الم��ي وب�����در م���ب���ارك وع���ب���د �هلل 
وفهد  علي  عبيد  وحم��م��د  �حلو�شني 

عبد �هلل ور��شد عبيد علي.
ع�شو  �لعاجل  �شعيد  �أك��د  جانبه  م��ن 
�ل�شالت  ل��ك��رة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة 
�أن  �لوطنية  �ملنتخبات  ع��ام  وم�شرف 
م�شاركة منتخب �ل�شالت يف �لألعاب 
ت��ع��د ج���زء� م��ن �لرنامج  �لآ���ش��ي��وي��ة 
�لإعد�دي طويل �ملدى للمنتخب حتى 
ي�شبح جاهز� ب�شورة جيدة للت�شفيات 
كاأ�س  نهائيات  �إىل  �ملوؤهلة  �لآ�شيوية 

�آ�شيا و�لتي �شتكون يف �شيافة تايالند 
خالل نوفمر �لقادم.

�عد�د  �ملنتخب ظل يف حالة  �أن  وق��ال 
���ش��ه��ر تقريبا  م���ن  لأك�����ر  م��ت��و����ش��ل 
�ل�شارقة  يف  مغلق  مع�شكر  يف  و�نتظم 
�أمام منتخب  وديتني  مبار�تني  ولعب 
عمان وفاز يف �لأوىل 3-1 ويف �لثانية 
4-1 مو�شحا �أن جمموعتنا متو�زنة 

�فغان�شتان  منتخبات  وت�شم  ما  نوعا 
و�ملالديف  و�أوزب���ك�������ش���ت���ان  و�ل�������ش���ني 
و�شيلعب منتخبنا مبار�ته �لوىل �مام 
�جلاري  �شبتمر   17 ي���وم  �مل��ال��دي��ف 
ث��م ي��و�ج��ه �ل�����ش��ني ي���وم 18 �جلاري 
19 �شبتمر  ي��وم  �ل��ف��ري��ق  و���ش��ريت��اح 
ومن ثم �شنو�جه �أفغان�شتان يف �ملبار�ة 

�لثالثة يوم 20 �شبتمر.

اأحمد بن حممد : رفع راية الوطن غاية �ضامية 
ودعم قيادتنا الر�ضيدة وراء كافة الإجنازات

لكرة  �أوروب���ا  �أب��ط��ال  دوري  بطل  �ل�شباين  مدريد  ري��ال  �أعلن 
�لر�زيلي  �لأي�����ش��ر  �لظهري  ع��ن مت��دي��د عقد  �م�����س  �ل��ق��دم 

�إ�شافيني �م�س �لأربعاء بعد �شاعات  مار�شيلو ملدة عامني 
�ل��الع��ب �شد قر�ر  ب��ه  �ل��ذي تقدم  م��ن رف�س �لطعن 

�إيقافه حمليا.
مع   12 مو�شمه  �لآن  يخو�س  �ل��ذي  مار�شيلو،  وب��ات 

�أطول �لالعبني بقاء يف ريال عقب  ريال، ثاين 
و�ن�شم  ر�م����و�����س.  ���ش��ريج��ي��و  �ل���ق���ائ���د 

�ل�شباين  للعمالق  مار�شيلو 
فلوميني�شي  م������ن  ق������ادم������ا 
�ل����ر�زي����ل����ي وك������ان ي��ب��ل��غ من 

�لعمر 18 عاما وذلك يف يناير 
�نه  2007. كما  �ل��ث��اين  ك��ان��ون 

�أطول لعب �أجنبي بقاء على مد�ر 
تاريخ �لنادي.

وذكر ريال على موقعه على �لنرتنت �نه 
و�فق على متديد عقد �لالعب، �لذي كان �شينتهي 

يف �لأ�شا�س عام 2020، ملدة عامني �إ�شافيني.
وفاز �لالعب �لبالغ من �لعمر 29 عاما باأربعة �ألقاب لدوري 
�لدرجة �لأوىل �ل�شباين وثالثة �ألقاب لدوري �أبطال �أوروبا 
م��ع م��دري��د وظ��ل و�ح���د� م��ن �أه���م لع��ب��ي �ل��ن��ادي و�أكرهم 

�ت�شاقا يف �مل�شتوى تاركا �إرثا ي�شاهي مو�طنه روبرتو كارلو�س 
�لذي رحل عن ريال عقب �ن�شمام مار�شيلو بقليل بعد �أن �أم�شى 

11 مو�شما حافلة بالألقاب.
�إج��م��ال م��ع ري���ال وم��ع �لإعالن  414 م��ب��ار�ة  وخ��ا���س مار�شيلو 

�إجمايل  يتجاوز  �أن  �ملتوقع  من  فانه  �ليوم  عقده  متديد  عن 
 527 بلغت  و�لتي  كارلو�س  روبرتو  خا�شها  �لتي  �ملباريات 

مبار�ة وجعلته �أكر لعب �أجنبي يخو�س مباريات مع 
�لنادي �ل�شباين.

1-1 على  ري���ال  ت��ع��ادل  وط���رد مار�شيلو خ��الل 
�أر����ش���ه �أم�����ام ل��ي��ف��ان��ت��ي ي���وم �ل�����ش��ب��ت �ملا�شي 

ب�شبب �شربه لالعب مناف�س. و�شيغيب 
مار�شيلو عن مبار�تي �لفريق �ملقبلتني 
يف �لدوري �أمام ريال �شو�شيد�د وريال 
�مل�شابقات  جلنة  رف�س  عقب  بيتي�س 
بالحتاد �ل�شباين للعبة �لطعن �لذي 

تقدم به �شد قر�ر �إيقافه.
�لتي  ري��ال  ت�شكيلة  �شمن  ومار�شيلو 
�شتو�جه �بويل نيقو�شيا �لقر�شي يف 
دور �ملجموعات بدوري �أبطال �أوروبا 

�لفريق  م�شاعي  م�شتهل  يف  �ل��ي��وم 
باللقب  يفوز  �أول من  ي�شبح  لن 

�لقاري يف �شكله �حلايل لثالث 
مر�ت متتالية.

ريال مدريد ميدد عقد مار�ضيلو حتى 2022 

�شديد  بهدوء  �لمل��اين  ميونيخ  بايرن  م��درب  �ن�شيلوتي  كارلو  �لإيطايل  رد 
�م�س على حديث مدرب هوفنهامي �ل�شاب يوليان ناغل�شمان �لذي ك�شف علنا 

رغبته يف قيادة �لفريق �لبافاري يف �مل�شتقبل.
�لت�شريح  ب��ع��د  �ن�����ش��ي��ل��وت��ي  وق����ال 

ل�شبكة  ل��ن��اغ��ل�����ش��م��ان  �مل���ف���اج���ئ 
�لطبيعي  من  يورو�شبورت: 

�أن يحلم مدرب �شاب وجيد 
بتدريب فريق  يوليان  مثل 

عايل �مل�شتوى.
وق�������ال ن���اغ���ل�������ش���م���ان �ل����ذي 

�أف�شل  �ملا�شي  �ملو�شم  �ختري 
�لبوند�شليغا  يف  م���درب 

ب������ع������د ق�����ي�����ادت�����ه 
ه���وف���ن���ه���امي 

ىل  �
�مل���رك���ز 

�لر�بع يحتل بايرن مكانة كبرية يف �أحالمي.
�لدوري  لبايرن حامل لقب  ناغل�شمان يف وقت ح�شا�س  وجاءت ت�شريحات 
�د�ء متقلب  �أزم���ة د�خ��ل��ي��ة، يف ظ��ل  و�ل���ذي يعي�س  5 �شنو�ت  �خ��ر  يف 
وت�شريحات هجومية من لعبيه، على غر�ر �ملهاجم �لبولندي 
�لفريق  تدعيم  ع��دم  �نتقد  �ل���ذي  ليفاندوف�شكي  روب���رت 

بالعبني من �لطر�ز �لول.
ومل يخفف �لفوز على �ندرخلت 
3-�شفر  �مل���ن���ق���و����س 
�لثالثاء  �لأول  �م�س 
م�شاركة  �ف���ت���ت���اح  يف 
دوري  يف  �ل�����ف�����ري�����ق 
�ب����ط����ال �وروب���������ا من 

عا�شفة �لنتقاد�ت.
ناغل�شمان  و�أ�����ش����اف 
��شغر  ������ش����ب����ح  �ل���������ذي 
م����درب يف �ل��ب��ون��د���ش��ل��ي��غ��ا يف 
عاما   28 بعمر   2016 ف��ر�ي��ر 
�شيجلب  وبايرن  �شعيد جد� يف حياتي،  �أن��ا 
تعتمد  ل  �ملطلقة  �شعادتي  لكن  ��شافية.  �شعادة  يل 

فقط على بايرن.
وز�دت حدة �لتكهنات بعد ك�شف ناغل�شمان عن بنائه منزل 
ونية  هوفنهامي(  م��ن  كلم   300 بعد  )ع��ل��ى  ميونيخ  يف 

زوجته وطفلهما بال�شتقر�ر هناك.
و�شرح �ملدرب �لذي عر رئي�س بايرن �أويل هوني�س عن 
�عجابه به لدينا رو�بط عائلية هناك، ن�شعر باأننا يف 

بيتنا.
وك�شف ناغل�شمان �لذي مدد �ل�شيف �حلايل عقده 
عر�س  هوني�س  �ن   2021 حتى  هوفنهامي  م��ع 
�ل�شباب  فريق  على  �ل���ش��ر�ف   2015 يف  عليه 
كنت ل �ز�ل متعاقد� مع �شباب هوفنهامي، لكني 
منفتح على هذ� �لنوع من �خلطط. فكرت يف 
�لنتقال وقلت �ين �حب �لذهاب �ىل بايرن. 

لكن كنت قد وقعت عقدي و�شاألتزم به.
وك����ان ه��وف��ن��ه��امي ح��ق��ق ف����وز� م��ف��اج��ئ��ا على 
�شيفه بايرن �ل�شبت �ملا�شي 2-�شفر، ملحقا 

به �خل�شارة �لأوىل هذ� �ملو�شم.

ان�ضيلوتي: من الطبيعي اأن يخلفني مدرب �ضاب 

ر�وبال  رينهارد  �لقدم  لكرة  �لمل��اين  �ل��دوري  ر�بطة  رئي�س  �أعلن 
خالل مقابلة له مع �شحيفة “بيلد” �لملانية �أن �لر�بطة تعتزم 
�لنتقالت  �شوق  مدة  تق�شري  �أج��ل  من  لالأندية  ت�شويت  �ج��ر�ء 

�ل�شيفية على غر�ر نظريتها �لإنكليزية.
و�شت�شوت �لندية �لملانية �ملحرتفة �لبالغ عددها 36 ناديا على 
�ملقبل  دي�شمر  يف  �مل��ق��ررة  �لعمومية  جمعيتها  يف  �لق���رت�ح  ه��ذ� 
علما بان ر�وبال يريد من هذه �لندية �ن تو�فق على �قفال باب 
�لنتقالت قبل �نطالق �لدوري. و��شتكى رينارد من �لكم �لكبري 
من �لالعبني �لقادمني و�ملغادرين غري �ملقبول هذ� �لعام، يجب 
 36 �ل�  �ن يتوقف هذ� �لم��ر، م�شيفا �ذ� �شوتت غالبية �لندية 

مع ذلك، �شيقدم �لحت��اد �لأمل��اين لكرة �لقدم �لق��رت�ح عينه �ىل 
�لإنكليزي قد مهدت  �ل��دوري  ر�بطة  �لدولية. وكانت  �لحت��اد�ت 
�ملقبل  �ملو�شم  �بتد�ء من  ق��ررت  �أن  بعد  �ل�شياق،  ه��ذ�  �لطريق يف 
وتعطي  �ل���دوري.  �لوىل من  �مل��ب��ار�ة  قبل  �لنتقالت  ب��اب  �قفال 
لالأندية  �شمح  ح��ال  ففي  �لأوروب���ي  للتو�فق  كبرية  �أهمية  �ملانيا 
�ل���ش��ب��ان��ي��ة و�لي��ط��ال��ي��ة و�ل��ف��رن�����ش��ي��ة �ل��ك��ب��رية �أن ت��و����ش��ل عقد 
�لأملانية  �لأندية  �شتخ�شى  �ل�شيف،  من  متاأخر  لوقت  �ل�شفقات 
رئي�س  وقال  تعوي�شهم.  ت�شتطيع  �ن  دون  فقد�ن لعبني مهمني 
رومينيغه  هاينت�س  كارل  �ملو�شوع  بايرن ميونيخ حول هذ�  نادي 

“يجب �ن يكون هناك تناغم مع �أوروبا.

�جلمعة  غ��د�ً  �لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س  ينظم 
ف�����ري�ري �ملجتمعي  م����ول وع�����امل  ي���ا����س  ���ش��ب��اق 
�أروقة  يف  يقام  �ل��ذي  �لثالثة  بن�شخته  للجري 
يا�س مول وعامل فري�ري وميتد لثالث م�شافات 

رئي�شية 2.5 كم و5 كم و 10 كم.
�لفعاليات  �أج����ن����دة  ����ش���وء  يف  �ل�����ش��ب��اق  وي���ق���ام 
�لريا�شي  �أبوظبي  ملجل�س  �ملجتمعية  �لريا�شية 
ممار�شة  ث��ق��اف��ة  ن�����ش��ر  ب���ه���دف   2017 ل���ع���ام 
جلميع  �لريا�شي  �لتو��شل  وحتقيق  �لريا�شة 
�مل�شتوى  رف��ع  على  و�ل��ع��م��ل  �ملجتمعية  �ل��ف��ئ��ات 
�لثقايف و�لوعي باأهمية �لريا�شة ودعم ممار�شة 

فئات �ملجتمع لريا�شة �لدر�جات �لهو�ئية.
�لت�شويق  �إد�رة  م��دي��ر  �لقبي�شي  �أح��م��د  و�أك����د 
�أهمية  �لريا�شي  �أبوظبي  و�لت�شال يف جمل�س 
�ل�شباق بعد �لنجاح �لالفت يف �لن�شختني �لأوىل 
�ملا�شيني  و�أغ�����ش��ط�����س  �أق��ي��م��ت��ا يف م��اي��و  �ل��ل��ت��ني 
ودوره يف دعم �لريا�شة �ملجتمعية ورفع م�شتوى 

�لتفاعل بكافة �لأن�شطة وبتنوع �لريا�شات.
لل�شباقات  كبرية  �أهمية  يويل  �ملجل�س  �إن  وقال 
فئات  لكافة  �لو�شول  خلطط  دعما  �ملجتمعية 
وتاأكيد  �لريا�شية  �لثقافة  وتر�شيخ  �ملجتمع 

�أهمية دورها يف مو�جهة �لتحديات �ل�شحية.

�مل�شاركة  على  �لكبري  بالإقبال  �لقبي�شي  و�أ�شاد 
�لفعاليات  �أحد  �لذي ميثل  يا�س مول  �شباق  يف 
�ملعتمدة يف �أجندة �لريا�شة �ملجتمعية و�لهادفة 
لرفع م�شتوى �لوعي �لريا�شي وحت�شني �للياقة 

�لبدنية.
يحر�س  �لريا�شي  �أبوظبي  جمل�س  �أن  و�أ�شاف 
على تنظيم �ل�شباق يف يا�س مول وعامل فري�ري 
�للذين يعد�ن من �أهم وجهات �لت�شوق و�لرتفيه 
�أبوظبي  يف  و�ل�������زو�ر  �مل��ج��ت��م��ع  ل��ع��م��وم  وق��ب��ل��ة 
ودور  باأهمية  للجميع  و��شحة  ر�شالة  لإي�شال 

�لريا�شة.

» اأب��وظب���ي الريا�ض���ي « ينظ�م غ�دًا 
ال�ضب��اق املجتمع���ي للج����ري



    
طبيب برت قدم طفل وهرب

متاّهم  �شعودي  �ل�شفر، متكاّن طبيب  ق��ر�ر مينعه من  رغم �شدور 
�ل�شعودية،  �لعربية  �ململكة  خ��ارج  �إىل  �ل�شفر  قدم طفل من  ببرت 

وذلك وفق ما �أعلنته �إد�رة �ملتابعة يف وز�رة �ل�شحة.
يخ�شع  �شنة   13 �لعمر  من  �لبالغ  �جل��اب��ري  نايف  �لطفل  وك��ان 
عن  ت��وق��ف  �ل���دم  �أناّ  �إل  ق��دم��ه،  ك�شر  مل��ع��اجل��ة  ج��ر�ح��ي��ة  لعملية 

�جلريان يف �لقدم �مل�شابة ما دفع �لطبيب �إىل برتها.
متهًما  فهد  �مل��ل��ك  م�شت�شفى  �شد  ب�شكوى  �لطفل  و�ل���د  م  وت��ق��داّ
�ملخت�شة  �ل�شلطات  فاأ�شدرت  باحلادثة،  بالت�شبب  �لطبي  �لطاقم 
قر�ًر� مينع �لطاقم �لطبي �لذي �شارك يف �لعملية �جلر�حية من 

�ل�شفر خارج �لبالد.

قرية تتحول اإىل فندق!
يف خطوة للحفاظ على كوريبو �أ�شغر قرية �شوي�شرية من �لندثار، 

قررت �ل�شلطات يف �لبالد حتويلها �إىل فندق �شياحي.
�لتي  �لأم��اك��ن  من  وه��ي  �شوي�شر�،  يف  قرية  �أ�شغر  كوريبو  تعتر 
�ملدن  �شخب  عن  و�لبتعاد  �ل��ه��دوء  يف  و�لر�غبني  �ل�شياح  جت��ذب 
خالية  �شبه  باتت  ظهورها  على  ع��ام   600 وبعد  و�ل��ي��وم  �لكبرية، 
من  �أغلبهم  فقط  �شخ�شا   16 حاليا  ي�شكنها  حيث  �ل�شكان،  من 
�لتا�شع  �ل��ق��رن  يف  �شخ�س   300 ت�شم  ك��ان��ت  �أن  بعد  �ملتقاعدين 

ع�شر.
وللحفاظ على هذه �لقرية �ملميزة من �لندثار، قررت �ل�شلطات 
�لر�غبني  لل�شياح  �إىل فندق  �ملتقاربة  �شوي�شر� حتويل منازلها  يف 
ذ�ت  �ل�شوي�شرية  �جلبال  يف  و�ل��ه��دوء  �لر�حة  من  ف��رت�ت  بق�شاء 

�لطبيعة �خلالبة.
ووفقا لإيليا فر�بويل، مدير �ل�شياحة يف كانتون �أوري ب�شوي�شر�، 
يف  للر�غبني  �شوي�شر�  يف  وجهة  �أف�شل  تعتر  �لقرية  "تلك  ف��اإن 
و�لع�شرين.  �حل��ادي  �لقرن  بعيد� عن حياة  �إج��ازة مريحة  ق�شاء 
وهي �ملكان �لأن�شب للتخل�س من �لتوتر و�لبتعاد عن �ل�شو�شاء 
و�حلياة �لإلكرتونية. منازل هذه �لقرية وطبيعتها �خلالبة متنح 

�لإن�شان �شعور� ر�ئعا بال�شرتخاء و�لطماأنينة".

الروبوت "يومي" يقود الأورك�ضرتا 
مل تظهر �أي عالمات توتر على �لروبوت يومي وهو يرفع ع�شاه 
�لإيطايل  �ل��ت��ي��ن��ور  خ��ل��ف  فيلهارمونيك  ل��وك��ا  �أورك�����ش��رت�  ل��ي��ق��ود 

�ل�شهري �أندريا بوت�شيلي.
و�لروبوت، �لذي ميلك ذر�عني وهو من ت�شميم �شركة �إيه.بي.بي 
�ل�شوي�شرية، ظهر م�شاء �أم�س �لأول  للمرة �لأوىل يف م�شرح فريدي 

مبدينة بيز� يف �ملهرجان �لدويل �لأول لأجهزة �لإن�شان �لآيل.
يومي  م��رون��ة  �إن  �لأورك�������ش���رت�  ق��ائ��د  كولومبيني  �أن���دري���ا  وق���ال 

و�هتمامه بطول و�شرعة �حلركة �أمر مذهل.
بذر�عيه  �أم�شك  �لذي  وتعلم يومي كل �حلركات من كولومبيني 
�حلركات  حفظ  م��ن  �لكمبيوتر  يتمكن  حتى  �ل��ت��دري��ب��ات  خ��الل 
�ل�شحيحة. ول ميكن للروبوت �أن يرجتل و�أي تغيري غري متوقع 

يف �إيقاع �ملو�شيقيني كان ميكن �أن يف�شد �حلفل.
و��شم يومي م�شتق من عبارة يو �آند مي بالإجنليزية وتعني )�أنت 
ث��الث مقطوعات من  �لأورك�����ش��رت� يف  ق��اد  وق��د  بالعربية.  و�أن���ا( 
بني 18 مقطوعة قدمها يف حفل �لليلة �ملا�شية ومن بينها حلن 

فريدي �ل�شهري لدونا �إى موبليه من �أوبر� ريجوليتو.
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طيار يتغيبون عن العمل يف يوم واحد  200
�ألغت �ل�شركة �لأملانية �ملتعرة مائة  "�إير برلني" فو�شى جديدة �م�س �لأول �لثالثاء بعدما  و�جه عمالء �شركة 

رحلة ب�شبب �لزيادة يف �أعد�د طياريها �لذين تغيبو� ب�شبب �ملر�س. 
وذكرت �ل�شركة �أن نحو مائتني من �إجمايل 1500 طيار كانو� من �ملقرر �أن يكونو� على منت رحالٍت �ليوم �ت�شلو� 
�ملا�شي بطلب  �ل�شهر  �أملانيا، و�لتي تقدمت  �أكر �شركة طري�ن يف  با�شم ثاين  و�أبلغو� مبر�شهم.  و�شرح متحدث 

لإ�شهار �إع�شارها، باأن �شبب �إلغاء هذه �لرحالت هو �لعدد غري �لعادي لبالغات مر�س �لطيارين. 
وطلبت �ل�شركة من عمالئها �لتاأكد من �إقالع طائر�تهم عر موقع �ل�شركة على �لإنرتنت قبل �لو�شول �إىل �ملطار، 

وذلك بعدما �أعلنت �إلغاء مائة رحلة من �إجمايل 750 رحلة مقررة �ليوم.
وكتب �أوليفر �إفرت، كبري موظفي �لعمليات يف �ل�شركة، يف مذكرة د�خلية: �ليوم هو يوم يعد وجود �إير برلني فيه 
مهدد�. وو�شفت �شحيفة "بيلد" ما حدث باأنه ثورة طيارين، وقالت �إن �شبب �لرتفاع يف عدد �لطيارين �ملتغيبني 

�ليوم هو �خلالف ب�شاأن �حتمال نقلهم من �ل�شركة �ملتعرة �إىل م�شرت جديد حمتمل.
�إل �أن نقابة �لطيارين نفت �شحة �لتقرير، وقالت �إنها مل تدُع �لطيارين يف �أي حلظة �إىل �لإبالغ مبر�شهم.

و�أعلنت �ل�شركة �أنها �شتقدم للم�شافرين �ملت�شررين �أف�شل بد�ئل �ل�شفر.
و��شطرت �حلكومة �لأملانية �ل�شهر �ملا�شي �إىل تقدمي قر�س مرحلي بقيمة 150 مليون يورو )180 مليور دولر( 
مل�شاعدة �ل�شركة على مو��شلة �لعمل. وت�شجل �ل�شركة خ�شائر �شنوية منذ عام 2008، با�شتثناء عام 2012 عندما 

باعت برناجمها للم�شافر �لد�ئم.

اخلميس   14   سبتمبر    2017  م   -   العـدد  12121  
Thursday  14   September   2017  -  Issue No   12121

اأموات يعودون اإىل احلياة 
�حتفل �شكان �إحدى �لقرى يف �أندوني�شيا بطريقة غريبة ومرعبة مبو�شم 
يرتدون مالب�س  نب�س قبور موتاهم، وجعلهم  �حل�شاد، وذلك عن طريق 

ليتجولو� معهم يف �أرجاء �لقرية.
مدينة  جنوبي  ت��ور�ج��ان،  قرية  �شكان  ب��ني  تربط  وثيقة،  عالقة  وه��ن��اك 
لعدة  باجلثث  يحتفظون  و�أحياناً  �أمو�تهم،  مع  �إندوني�شيا،  يف  �شولوي�شي 
�أ�شابيع �أو حتى �شنو�ت قبل دفنها، بح�شب �شحيفة ديلي ميل �لريطانية.

ول يعني دفن �جلثث يف �لقرية �أنها �شتبقى حتت �لأر���س �إىل �لأب��د، فال 
باإخر�ج  �مليت  �أق��رب��اء  يقوم  حتى  �ل��دف��ن،  عملية  على  طويل  وق��ت  مي�شي 
جثته، وتزيينها وحالقة �شعرها وجعلها ترتدي مالب�س جديدة، بل ورمبا 

جعلها تدخن �ل�شجائر!
لالأمو�ت،  �لح���رت�م  لإظ��ه��ار  طريقتنا  "�إنها  �لقرية  �شكان  �أح���د  وي��ق��ول 
لأننا جنتمع  للجميع،  و�ل��ف��رح  �ملتعة  وه��ذ� حلظة من  ح��د�د،  لي�س هناك 
من جديد مع �أمو�تنا. نحن نحاول تكرميهم، ويف نف�س �لوقت �حل�شول 
ب��د�أت هذه  بال�شبط، متى  �أحد يعرف  على بركاتهم ملو�شم �حل�شاد". ول 
�لطقو�س �لغريبة، يف �لتعامل مع �لأمو�ت يف قرية تور�جان، لكن نا�شيونال 
جيوغر�فيك، ت�شري �إىل �أن �لقبيلة، و�شعت �أول لغة مكتوبة لها، يف �أو�ئل 
�لقبور  على  �ملنحوتة  �لنقو�س،  تظهر  ح��ال،  �أي  وعلى  �لع�شرين.  �ل��ق��رن 
�خل�شبية �لقدمية، �إىل �أن هذه �ملمار�شات، تعود �إىل ما ل يقل عن 800 قبل 
�مليالد، حث ل تعتر �لقبيلة �لنا�س �أمو�تاً حت بعد جناز�تهم، و�لتي عادة 

ما تكون فاخرة، وت�شتمر لعدة �أيام.

تعرف على بائعة التني
9 �شنو�ت تغزو ف�شاء  �أو   8 �أي��ام و�شورة بائعة �لتني �لتي ل تتخطى  منذ 

�لإنرتنت، �آ�شرًة كل من ير�ها.
�لكردي �لفتاة �لكردية �لعر�قية، �لتي  �للفظ  بح�شب  زوريا"  �أو  "�شوريا 

ج�شدت بعينيها �خل�شر�وتني جمالية �لفقر و�ل�شقاء.
�لع�شريني  �ل�شاب  �أي��ام حني مل ي�شتطع  ب��د�أت  �لق�شة قبل  �لتفا�شيل،  ويف 
�أربيل، وي��زور بني �حلني و�لآخ��ر قريته  �شامان مي�شوري، �لذي يعي�س يف 
و�لفو�كه عند  �لتني  تبيع  �لتي  �لفتاة  تلك  �شحر  يقاوم  �أن  �لعر�ق،  �شمال 
حدود كرد�شتان، وروعة عينيها، فما كان منه �إل �أن �لتقط لها بع�س �ل�شور 

�ل�شريعة ون�شرها على ح�شابه على تويرت.
و�أرفق �ل�شورة بعبارة "�أم�س قابلت هذه �لفتاه �لتي طلبت مني �شر�ء �لتني، 
عينيها..  روؤي��ة جمال  �لنا�س من  يتمكن  �شعرها حتى  ترفع  ب��اأن  �خرتها 

وهكذ� قابلتها �ليوم".
�إنه  ل�"�لعربية.نت":  �شامان  ق��ال  �ل�شور  تلك  �لتقط  مل��اذ�  �شوؤ�له   وعند 
�شد�ً  �لذي يقف  �لغمو�س  �أن يقاوم عينيها، ففيهما �شيء من  ي�شتطع  مل 

�أمامك، يكبلك، مينعك من �إكمال �شريك وكاأن �شيئا مل يكن.

كم بلغت تكلفة 
اإع�ضاري اإرما وهاريف ؟

�خلا�شة  �أك��ي��ووي��ذر  �شركة  ق���درت 
لالأر�شاد �جلوية كلفة �لإع�شارين 
�إرم���������ا �ل�������ذي ي�������ش���رب ف���ل���وري���د� 
م��ن��ذ �لأح�����د، وه����اريف �ل���ذي �شبب 
تك�شا�س  يف  ك���ارث���ي���ة  ف��ي�����ش��ان��ات 
باملئة   1،5 �أو  دولر،  مليار  ب290 
�لد�خلي  �ل����ن����اجت  �إج�����م�����ايل  م����ن 

للوليات �ملتحدة.
�ل�شركة  �إد�رة  رئي�س جمل�س  وقال 
�إن  وم��وؤ���ش�����ش��ه��ا ج��وي��ل ن. م���اي���رز 
بالأ�شر�ر  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �ل���ت���ق���دي���ر�ت 
�أن  �إرم��ا يفرت�س  �لتي جنمت عن 
دولر،  م��ل��ي��ار   100 ح����و�يل  ت��ب��ل��غ 
�لأعا�شري  م��ن  و�ح����د�ً  يجعله  م��ا 

�لأعلى كلفة يف �لتاريخ. 
و�أو�شح �أن هذ� يعادل ن�شف نقطة 

مئوية من �لقت�شاد �لأمريكي.
�أن  ت���ف���ي���د  ت���ق���دي���ر�ت���ن���ا  و�أ������ش�����اف 
�لكارثة  �شيكون  ه���اريف  �لإع�����ش��ار 
�ملرتبطة بالأحو�ل �جلوية �لأكر 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  ت��اري��خ  يف  كلفة 
مببلغ 190 مليار دولر، �أي نقطة 
�لناجت  �إجمايل  من  و�ح��دة  مئوية 

�لد�خلي للوليات �ملتحدة.
وب��ال��ت��ايل ك��ل��ف �لإع�������ش���ار�ن بعد 
مئوية  نقطة   1،5 �لرقمني  جمع 
�لد�خلي،  �ل����ن����اجت  �إج����م����ايل  م����ن 
�أن ذلك  �أو�شح  ح�شب مايرز �لذي 
يلغي �لنمو �لقت�شادي �ملتوقع بني 

منت�شف �أغ�شط�س ونهاية �ل�شنة.
لئحة  "�أكيوويذر"  وو����ش���ع���ت 
�لتي ت�شبب هذه  مف�شلة للنفقات 
ن�شاط  توقف  �لكبرية، من  �لكلفة 
يف  �لبطالة  �رت��ف��اع  �إىل  �ل�شركات 
�لأ�شابيع �إن مل يكن �لأ�شهر �ملقبلة 

و�لبنية �لتحتية �ملخربة.

العثور على عمدة 
مذبوحًا داخل مقربة 

باأنباء  �لبلجيكية  �لإع����الم  و���ش��ائ��ل  حفلت 
عملية �لقتل �لوح�شية لعمدة بلدة مو�شكرون 
�لبالغ من �لعمر 71 عاماً، و�لذي عر عليه 

مذبوحاً د�خل مقرة حملية.
�ل��ذي ذك��رت عدة و�شائل  وعر على �لرجل 
جادين،  �ألفريد  يدعى  �أن��ه  بلجيكية  �إع��الم 

مقتوًل م�شاء �لإثنني �ملا�شي.
"بلجا"،  �لبلجيكية  �لأن��ب��اء  وك��ال��ة  وذك���رت 
بوقت  ذل��ك  بعد  �لقب�س  �ألقت  �ل�شرطة  �أن 
 18 �لعمر  من  يبلغ  به  م�شتبه  على  ق�شري 
لال�شتجو�ب  يخ�شع  �أن  �مل��ق��رر  وم��ن  ع��ام��اً، 

�أمام قا�شي �لتحقيق يف وقت لحق �م�س.
بع�س  تعليق  ومت  �ل��ب��ل��دة،  �ل�����ش��دم��ة  وت��ع��م 

�خلدمات �لعامة.
و�أع������رب رئ��ي�����س �ل������وزر�ء �ل��ب��ل��ج��ي��ك��ي �شارل 
مي�شيل عن تعازيه لأ�شرة جادين و�أ�شدقائه 

بعد �أن علم بنباأ �لوفاة.

يحاكمان بتهمة قتل و�ضرقة لجئ   
�أملانيا دعوى بتهمة  �لعام يف بامبريغ جنوب  �ملدعي  رفع 
�لقتل و�ل�شرقة �شد لجئني �شوريني يعتقد �أنهما ربطا 
ب�شرقته وخنقه  �آخر، ومن ثم قاما  وكمما لجئا �شوريا 
حتى �ملوت، ح�شب بيانات �ل�شرطة. ��شتكمل �ملدعي �لعام 
ق�شية  يف  �لتحقيقات  �أمل��ان��ي��ا  جنوب  بامبريغ  مدينة  يف 
م��ق��ت��ل لج���ئ ���ش��وري ���ش��اب مب��رك��ز �إي�����و�ء �ل��الج��ئ��ني يف 

ت�شابفيندورف �لتابعة �إد�ريا لبامبريغ.
�أم���ام �مل��ح��اك��م �ملخت�شة  وق���رر �مل��دع��ي �ل��ع��ام رف��ع ق�شية 
�شرقة  وعملية  �مل�شرتك  ب�القتل  �شوريني  لجئني  و�أتهم 
جنم عنها �ملوت، و�لتفاق على �لقيام بجرمية، نقال عن 
هنالك  �أن��ه  �لعام  �ملدعي  وي��رى  �لأملانية.  بيلد  �شحيفة 
لجئ  بطعن  قاما  باأنهما  �ل�شوريني  على  كافية  �إثباتات 
�آخر )26 عاما( عدة مر�ت ومن ثم خنقاه حتى  �شوري 
�أن دو�فعهما كانت  �أن قيد�ه وكمماه. ويعتقد  �ملوت، بعد 
�جل�شع و�ملال لتغطية �أعمال �إجر�مية �أخرى. فيما ذكرت 
�ملتهمني  �أن  ع��رف  لأن���ه  ُق��ت��ل  عليه  �ملُ��ج��ن��ى  �أن  �ل�شرطة 
�آخ��ر ومن ثم �شرقته. ول��ذك قرر  يرغبان بقتل �شخ�س 
�ملتهمان قتل �ملجنى عليه قبل �نك�شاف خطتهما، كما نقل 

موقع �شفيبي�شه �لأملاين �لإلكرتوين.

يبرت قدمي زوجته اأمام اأطفاله
�أقدم زوج غيور يف �أندوين�شيا على برت قدمي زوجته حتت 
�تهمها  �أن  بعد  �شخم،  منجل  با�شتخد�م  �أطفالها  �أنظار 
يد  على  عنيف  لهجوم  كارين  بوتو  وتعر�شت  باخليانة. 
زوجها �ملخمور، يف و�حدة من �أعنف �جلر�ئم �لتي تركتب 
يف مدينة بايل. وتقول �ل�شرطة �ملحلية، �إن �جلاين ندم 
على فعلته، وقام بنقل زوجته �إىل م�شت�شفى حملي، بعد 

�أن و�شع �شماد�ت على جر�حها.
ولدى و�شول كارين �إىل �مل�شت�شفى، كانت يف حالة �شيئة 
�ملبتورتني،  قدميها  من  غزيرة  تنهمر  و�ل��دم��اء  للغاية، 
وج���اه���د �لأط���ب���اء يف حم���اول���ة لإن���ق���اذ ح��ي��ات��ه��ا، بح�شب 

�شحيفة مريور �لريطانية.
ويبلغ طفال �ل�شحية �للذين كانا �شاهدين على �لو�قعة 
�إىل  �ل�شرطة  و���ش��ول  ول���دى  ع��ام��اً،   13 و   9 �لعمر  م��ن 
�لعثور على قمي�س و�شرو�ل  �رتكاب �جلرمية، مت  مكان 

ومن�شفة م�شرجة جميعها بالدماء.
حديث  يف  �شاتريا،  ي��ودي��ث  ب��ادون��غ،  �شرطة  رئي�س  وق��ال 
لو�شائل �إعالم حملية، �إن �جلاين ��شتخدم منجاًل حادة 
لبرت قدمي �ل�شحية، ويبلغ طول ن�شل هذ� �ملنجل نحو 

31 �شم، مع مقب�س بطول 15 �شم.
و�حتجزت �ل�شرطة �لزوج �لبالغ من �لعمر 36 عاماً، يف 
حني مت �إطالق حملة جلمع �لترعات، لعالج �ل�شحية، 
يقدم  ل  �أن��دوي��ن�����ش��ي��ا،  يف  �حل��ك��وم��ي  �ل��ن��ظ��ام  و�أن  خا�شة 

�لدعم �لالزم يف مثل هذه �حلالت.

م�ضرع 12 قرًدا بنوبة قلبية يف وقت واحد
�إ�شابتها  �إث���ر  و�ح���د  وق���ت  يف  م�شرعها  ق����رًد�   12 ل��ق��ي 
بنوبة قلبية، جر�ء زئري منر كان على و�شك مهاجمتها 
لد�ئرة  �لتابعون  �لعمال  وع��ر  �لهند.  غابات  �إح��دى  يف 
�لغابات على �لقرود �مليتة يف �لغابة بولية �أوتار بر�دي�س 

�لإثنني �ملا�شي و�أبلغو� �ل�شلطات �ملخت�شة. ممثلة بوليوود الهندية والو�صا د�صوزا خالل معر�ش جويا لالأزياء ومنط احلياة يف مومباي.  )ا ف ب(

مهرجان الأردن لالأفالم 
يكرم يا�ضر امل�ضري 

�ل����دويل  �لأردن  م��ه��رج��ان  ي���ك���رم 
�لتي  �خلام�شة  دورت��ه  يف  لالأفالم 
�ملمثل  �خل��م��ي�����س  �ل���ي���وم  ت��ن��ط��ل��ق 
لفت  �ل��ذي  �مل�شري  يا�شر  �لأردين 
رم�شان  ���ش��ه��ر  يف  �لأن����ظ����ار  �إل���ي���ه 
�شخ�شية  ب���ت���ج�������ش���ي���ده  �مل����ا�����ش����ي 
�ل��رئ��ي�����س �مل�����ش��ري �ل��ر�ح��ل جمال 
عبد �لنا�شر يف �جل��زء �لثاين من 
�مل�شري  ق��دم  �جل��م��اع��ة.  م�شل�شل 
ع�����ش��ر�ت �لأف����الم و�مل�����ش��ل�����ش��الت يف 
�إىل  طريقه  ي�شق  �أن  قبل  �لأردن 
خالل  م����ن   2011 يف  �ل����ق����اه����رة 
�إخ�����ر�ج  م���ن  �لقمر"  "كف  ف��ي��ل��م 
خالد يو�شف، وقدم بعده عدد� من 
�لأعمال �لتلفزيونية. وتنظم وز�رة 
�لثقافة بالتعاون مع نقابة �لفنانني 
�لأردنيني مهرجان �لأردن �لدويل 
لالأفالم يف �لفرتة من 14 �إىل 20 
�شبتمر �أيلول مب�شاركة �أفالم من 
م�شر و�لإمار�ت وفرن�شا و�إيطاليا 
و�ل�شويد  وب��ري��ط��ان��ي��ا  و�إ���ش��ب��ان��ي��ا 
و�ل�شني  وه����ول����ن����د�  وروم�����ان�����ي�����ا 
و�لهند  و�ل�����ر�زي�����ل  و�����ش���رت�ل���ي���ا 

وكو�شوفو �إ�شافة �إىل �لأردن.
�مل�شاركة  �لأردن���ي���ة  �لأف�����الم  وم���ن 
�إخ��������ر�ج  و����ش���ل���م���ى  �مل����ه����رج����ان  يف 
ع���ب���ادة �ل�����ش��م��ور وم���ي���ز�ن �إخ����ر�ج 
يزن  �إخ���ر�ج  وليلى  �ر�شيد�ت  �أن�س 
�لفتتاح  ح��ف��ل  وي��ق��ام  �ل���رو����ش���ان. 
�مللكي  �ل��ث��ق��ايف  �مل��رك��ز  م�شرح  على 

بالعا�شمة عمان.
ونقلت وكالة �لأنباء �لأردنية برت� 
عن مدير �ملهرجان �ملخرج حممد 
�ل�شمور قوله "�ملهرجان يف دورته 
�لدولية لهذ� �لعام، و�لذي تعك�شه 
عدد  م��ن  �لو��شعة  �مل�شاركة  حجم 
من �لدول، ميثل خطوة لالأمام".

ال�ضرا�ضري اأغلى من الذهب يف هذه املدينة 
�أ�شبحت  ك��ي��ف  ����ش���ن���رت�ل،  �أودي����ت����ي  م���وق���ع  ك�����ش��ف 
�شر��شري �حلقول �أكر قيمة من �لذهب يف �إحدى 
�ملدن �ل�شينية، حيث تبلغ قيمة �ل�شر�شار �لو�حد 
2300 دولر. وكان لقتال �شر��شري �حلقول  نحو 
ومع  �ل�شنني،  �آلف  منذ  �ل�شني  يف  كبرية  �شعبية 
�لزدهار �لكامل لقت�شاد �لبلد، �أ�شبح حمبو تلك 
�لريا�شة ي�شتثمرون �ملزيد من �ملال فيها �أكر من 
على وجه  �شيديان  بلدة  بنت  فقد  وقت م�شى.  �أي 
�خل�شو�س، �شناعة تتمحور حول تلك �ل�شر��شري 
�ملحيطة،  �حلقول  يف  تعي�س  ،�لتي  جينًيا  �لفائقة 
وذلك لأن �لعينة �جليدة من تلك �ل�شر��شري تباع 

مبا ي�شل �إىل 50 �ألف يو�ن )7661 دولًر�(.
�إىل �شاللة  ويرجع تقليد قتال �شر��شري �حلقول 
تانغ )618-904(، حيث تعي�س �شر��شري �حلقول 
حول مدينة �شيديان يف مقاطعة �شاندونغ �ل�شينية 
م��ن��ذ ف����رتة ط���وي���ل���ة، وت�����ش��ت��ه��ر ب��ح��ج��م��ه��ا �لكبري 
للمتحم�شني  هامة  م��ي��ز�ت  ميثل  م��ا  وعدو�نيتها، 
لهذه �لريا�شة. وبح�شب �لتقرير، فاإن �لعديد من 
�شيديان،  �شر��شري  يف�شلون  �ل�شينيني  �لأباطرة 

لأن عدو�نيتها ترفع من ن�شب �لفوز، وينفق �لأغنياء 
�ليوم مبالغ طائلة من �ملال لعينات ��شتثنائية ميكن 

�أن تعطيهم �لأف�شلية على مناف�شيهم.
ويف �أو�خر �ل�شيف و�خلريف، ميكن �شماع �لطنني 
�لنهار  خ����الل  ب��������ش��ي��دي��ان  �مل��ح��ي��ط��ة  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
و�حلقول، ولكن �ل�شكان ل ميانعون فهم م�شغولون 
مبحاولة جمع �أكر قدر ممكن من �ملال من خالل 

�شوق �شر��شري �حلقل �ل�شنوي.
وه�����ذ� ي��ن��ط��وي ع��ل��ى ق�����ش��اء ���ش��اع��ات ك���ل ل��ي��ل��ة يف 
وهو  �ملنال،  بعيدة  �حل�شر�ت  على  �لقب�س  حماولة 
ن�شاط ي�شارك فيه %80 من �شكان �شيديان كل عام، 
ولكن �ملوقع �أ�شار �إىل �أن تدريبهم ليكونو� مقاتلني 
ج��ي��دي��ن ي��زي��د م���ن �أ���ش��ع��اره��م. ك��م��ا ت�����ش��اه��م تلك 
�لريا�شة �لغريبة بع�س �ل�شيء يف توظيف �لو�شطاء 
�لتجاريني. وتعمل �لفنادق على ��شت�شافة م�شرتي 
�شر��شري �حلقول �لذين ي�شافرون �إىل �ل�شوق من 
كل  ت��ق��وم  �مل��دي��ن��ة، حيث  �إىل  �ل�شني  �أن��ح��اء  جميع 
�أ�شرة يف �ملدينة بامل�شاركة يف جمال �شيد �شر��شري 

�حلقول بطريقة �أو باأخرى.

قبلة مايلي �ضاير�س 
خلطيبها تثري �ضجة

مو�قع  �ح��د  على  �خل��ا���س  ح�شابه  ع��ر  هيم�شورث  ل��ي��ام  �ل��ع��امل��ي  �ملمثل  ن�شر 
مايلي  �لعاملية  �ملغنية  بحبيبته  جتمعه  كرتونية  �شورة  �لجتماعي،  �لتو��شل 
�شايرو�س، حيث بدت �شايرو�س يف �ل�شورة وهي تقوم بتقبيل هيم�شورث قبلة 
عندما  و�أل��ذ  ��شهل  "�حلياة  هيم�شورث  قال  �ل�شورة  على  وتعليقا  خ��ده.  على 
قائلة  �ل�شورة  �شايرو�س على  و�لدة  تكون بطريقة كرتونية"، وبدورها علقت 

 ." كثري�  �جلميلة  عائلتي  " �أحب 
،�كر  ول��ي��ام،  مايلي  ��شبحا   ،2016 �ل��ع��ام  يف  عالقتهما  �إح��ي��اء  �إع���ادة  ومنذ 
�نفتاحا يف هذه �لعالقة وما يوؤكد  ذلك هو ن�شرهما لر�شائل حميمة لبع�شهما 

على مو�قع �لتو��شل �لجتماعي.


