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اأبوظبي ت�صيئ اأبرز مع�مله� ب�ألوان العلم امل�صري 
ت�ص�من� مع اأ�صر �صح�ي� ح�دث املني� الإره�بي

•• اأبوظبي-وام:

ب���أل��وان العلم امل�صري  اأب��وظ��ب��ي  ال��ب���رزة يف  امل��ع���مل  اكت�صى ع��دد م��ن 
ت�ص�من�ً مع جمهورية م�صر العربية ال�صقيقة بعد العتداء الإره�بي 

مبح�فظة املنية واأ�صفر عن �صقوط عدد من القتلى واجلرحى.
وت���أت��ي ه��ذه ال��ب���درة يف اط����ر م��واق��ف الت�ص�من ال��ت��ي اأب��دت��ه��� دولة 

الإم�رات ونهجه� الث�بت والراف�ض ملختلف اأ�صك�ل العنف والإره�ب.
الإم�رة  والأي��ق��ون��ي��ة يف  ال�صي�حية  امل��ب���ين  م��ن  ع��دد  اإ���ص���ءة  فقد مت 
الإم�رات،  وق�صر   ، اأدن��وك  �صركة  ومبنى  جيت،  ك�بيت�ل  مبنى  مثل 

وم�صت�صفى كليفالند ، و�صوق اأبوظبي الع�ملي بجزيرة امل�رية. 

تنفيذية اأبوظبي تعتمد م�صروعني لتعزيز 
البنية التحتية بتكلفة 74.2 مليون درهم

•• اأبوظبي-وام:

اعتمدت اللجنة التنفيذية الت�بعة للمجل�ض التنفيذي لإم�رة اأبوظبي 
برئ��صة مع�يل ج��صم بوعت�به الزع�بي م�صروعني لتطوير قط�ع البنية 
 74.2 ق��دره���  اإجم�لية  بقيمة  وال��ع��ني  اأب��وظ��ب��ي  م��ن  ك��ل  يف  التحتية 

مليون درهم .
على   - ي��ض  اجتم�ع عقدته يف حلبة مر�صى  - خالل  اللجنة  ووافقت 
تر�صية عقد ا�صتبدال �صبكة املي�ه لعدد من الأحوا�ض يف مدينة اأبوظبي، 
تعزيز  على  امل�����ص��روع  و�صيعمل  دره���م،  مليون   49.2 ق��دره���  وبتكلفة 
مرافق البنية التحتية وتعزيز الكف�ءة الت�صغيلية ل�صبكة مي�ه ال�صرب 
وامل�صتقبلية،  احل�لية  امل�صتهلكني  احتي�ج�ت  لتلبية  اأبوظبي  يف مدينة 
من خالل ا�صتبدال ال�صبكة احل�لية ب�أخرى اأكرث تطوراً ومتالئمة مع 
املع�يري الع�ملية، مب� يتالءم مع اأهداف خطة اأبوظبي اإزاء �صم�ن كف�ءة 

وا�صتدامة اإمدادات املي�ه والكهرب�ء.      )التف��صيل �ض4(
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القاهرة تخطر جمل�س الأمن بغاراتها اجلوية

م�صر توا�صل �صرب مع�قل داع�ش يف درنة الليبية

داع�ش يتح�صن ب�لن�ص�ء يف اآخر مع�قله غرب املو�صل
•• بغداد-وكاالت:

بداأ  داع�ض  تنظيم  اأن  الأح��د،  اأم�ض  ع�صكرية،  عراقية  م�ص�در  اأف���دت 
بن�صر قن��صة يف املدينة القدمية للمو�صل، اإىل ج�نب �صي�رات مفخخة 

وانتح�ريني �صرياً على الأقدام، بح�صب امل�ص�در.
املو�صل  القدمية يف  املدينة  العراقية ب�جت�ه  القوات  اإىل ذلك، تتقدم 
ال��ع��راق��ي��ة وداع�����ض يف  ال��ق��وات  ب��ني  ا�صتب�ك�ت متفرقة  و���ص��ط  ب��ح��ذر، 

حميط املدينة الطبية وم�صت�صفى ابن �صين�ء.
وق�ل اللواء الركن معن ال�صعدي، ق�ئد العملي�ت اخل��صة الث�نية يف 
%50 من حي ال�صحة،  ا�صتع�دت  اإن قواته  قوات مك�فحة الإره���ب، 
مو�صح� اأنه ل ميكن حتديد �صقف زمني لنته�ء املعركة، لأن املتغريات 

كثرية على الأر�ض.
وك�صف ال�صعدي اأن داع�ض بداأ ي�صتعني ب�لن�ص�ء للقت�ل معه، مو�صح� 

اأن التنظيم فقد الكثري من عن��صره وا�صتع�ن ب�لن�ص�ء.
تنظيم   �صيطرة  م�ص�حة  اأن  عراقية  ع�صكرية  م�ص�در  اأك��دت  ذلك  اإىل 
%5 فقط،  اإىل  تقل�صت  امل��و���ص��ل  ملدينة  ال��غ��رب��ي  اجل���ن��ب  داع�����ض يف 
متوقعة ح�صم املعركة بحلول الن�صف الأول من ال�صهر املقبل، بح�صب 

قن�ة العربية، الأحد.
وبداأت القوات العراقية امل�صرتكة عملية جديدة ل�صتع�دة اآخر 3 اأحي�ء 
يف غرب املو�صل من �صيطرة داع�ض، وهي ال�صف�ء والزجنيلي وال�صحة 
الأوىل، بهدف اإحك�م فر�ض احل�ص�ر على املدينة القدمية ذات الأزقة 
يف  داع�����ض  ف�صول  لآخ��ر  م�صرح�  �صتكون  وال��ت��ي  واملت�صعبة،  ال�صيقة 
العراق. ومتكنت القوات العراقية مع انطالق العملية من ال�صيطرة 
على اجل�صر الث�لث الذي يربط بني طريف دجلة وفندق املو�صل الدويل 

يف حي ال�صف�ء بعد ا�صتب�ك�ت عنيفة دارت بني اجل�نبني.

•• القاهرة-وكاالت:

�صنت املق�تالت امل�صرية املزيد من الغ�رات اجلوية على مواقع املتطرفني يف 
ليبي� رداً على الهجوم الذي ا�صتهدف ح�فلة تقل اأقب�ط�ً يف املني�.

امل�صري عزز  ب�أن اجلي�ض  اللندنية  اأف���دت �صحيفة احلي�ة  ال�صي�ق،  ويف هذا 
رق�بته على املثلث احلدودي مع ليبي� و ال�صودان عند منطقة جبل العوين�ت 
الأرا�صي  اإىل  اأي متطرفني  ت�صلل  ل�صم�ن عدم  الغربي،  اجلنوب  اأق�صى  يف 

امل�صرية عرب تلك املنطقة.
ونقلت احلي�ة عن م�صوؤول م�صري اأن تلك املنطقة اجلبلية الوعرة �صتحظى 
ب�إجراءات �ص�رمة من اأجل فر�ض ال�صيطرة على املنطقة احلدودية، واأن اأي 
حم�ولت �صت�صتهدف الأمَن القومي امل�صري انطالق�ً منه� �صيتم الرُد عليه� 
املنطقة،  لتم�صيط  الطلع�ت اجلويِة  ع��دِد  زي���دة  �صتتم  اأن��ه  اإىل  واأ�ص�ر  ف��وراً. 
ومراقبِة احلدود ب�أجهزة متطورة، ف�صاًل عن زي�دة اأعداد وعت�د قوات اجلي�ض 

فيه�. واأكدت م�ص�در اأمنية للحي�ة اأن حمالِت مداهمة وتفتي�ض وا�صعة تتم 
التي تربط �صحراء م�صر احلدودية مع  املن�طق والطرق اجلبلية،  ملختلف 
ليبي� وال�صودان بحث�ً عن منفذي ح�دث املني�، واأو�صحت امل�ص�در اأن العن��صر 
الإره�بية ت�صتخدم �صبكة من الطرق اجلبلية، خالل حم�ولته� الت�صلل اإىل 

م�صر، عرب احلدود الليبية وال�صودانية.
واأف�دت ال�صلط�ت امل�صرية ب�أنه� اأبلغت جمل�ض الأمن ب�ل�صرب�ت اجلوية التي 

�صنته� على مواقع لتنظيم�ت اإره�بية، يف مدينة درنة، �صرقي ليبي�. 
“بعثة م�صر  اأن  في�صبوك  اخل�رجية يف موقع  وزارة  وج���ء يف ح�ص�ب موقع 
الدائمة لدى الأمم املتحدة �صلمت خط�ب� اإىل رئي�ض جمل�ض الأمن يوم 27 
م�يو اأي�ر اأخطرت فيه املجل�ض ب�أن ال�صرب�ت اجلوية التي ا�صتهدفت مواقع 
التنظيم�ت الإره�بية يف مدينة درنة، �صرقي ليبي� ت�أتي ات�ص�ق� مع امل�دة 51 
من ميث�ق الأمم املتحدة املعنية ب�حلق ال�صرعي يف الدف�ع عن النف�ض، ومع 

قرارات جمل�ض الأمن املعنية مبك�فحة الإره�ب. 

م���ت���ط���رف  األ���������ف   23
ب��ري��ط���ن��ي��� يف  ي��ع��ي�����ص��ون 

•• لندن-وكاالت:

نقلت �صحيفة  الت�ميز الربيط�نية 
عن م�ص�در ا�صتخب�رية اأن نحو 23 
يف  يعي�صون  متطرف  اإ�صالمي  األ��ف 
بريط�ني�. وتقول ال�صلط�ت الأمنية 
اإنه من امل�صتحيل تعقبهم كلهم على 

مدار  ال�ص�عة.
اجلدل  ي��ت��وا���ص��ل  بينم�  ه���ذا  ي���أت��ي 
املتطرفني  مع  الأم��ن  تع�مل  ب�ص�أن 
امل���ح���ت���م���ل���ني واخل�����ط�����ر ال��������ذي قد 

ي�صكلونه يف داخل البالد.
الداخلية  وزي���رة  ق�لت  ال�صي�ق  ويف 
الأحد  ام�ض  راد  اأم��رب  الربيط�نية 
يف  اأع���������ص�����ء  اأن  امل���ح���ت���م���ل  م����ن  اإن 
هجوم  منفذ  عبيدي  �صلم�ن  �صبكة 
وذلك  ط��ل��ق���ء  زال����وا  م���  م�ن�ص�صرت 
بعد خف�ض م�صتوى التهديد الأمني 
ب�لبالد يف �صوء اإحراز تقدم كبري يف 

التحقيق.
القب�ض  األقت  اأنه�  ال�صرطة  وذك��رت 
على جزء كبري من ال�صبكة التي تقف 
وراء التفجري الذي اأودى بحي�ة 22 

�صخ�ص� يف ق�عة احتف�لت.

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

حممد بن را�صد وحممد بن زايد خالل ا�صتقب�لهم� حك�م الإم�رات واأولي�ء العهود ونواب احلك�م   )وام(

























العرض لفترة محدودة 
TRAINING.KIC.AE / KHAWARIZMITS  

دو�ات ادارة االعمال 
دو�ات الموارد البش��ة 

دو�ات التسو�ق الم�يعات 
دو�ات المحاسبة 

دو�ات السياحة والسفر 
دو�ات االمن والسالمة 

الرسوم المتحركه 
تكنولوجيا المعلومات & وتصميم المواقع   

دو�ات التصميم الج�افيكي  
الدورة التحض��ة لاليلتس & التوفل  

مستويات اللغة االنجلي��ة 
اللغه العر�ية لغير الناطقين بها   

 * تطبق الشروط واالحكام 

عرض رمضان المميز 

ابوظبي 
شا�ع الم�ور بجانب محطة الباصات  

00971-2 40 80000
(اشرف) 0565029577
info@khawarizmi.com

العين 
منطقة الم��ال , مقابل حديقة طواية 

00971-37555005
بنان: 0565062818 – حميد: 0565062819

info.alain@khawarizmi.com

الباهية 
بجانب د�رفيلدز مول, الباهية 

00971-22015027
ایھاب 0566115560
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ا�ستقبال روؤ�ساء البعثات الدبلوما�سية وممثلي املنظمات الدولية

حممد بن را�صد وحممد بن زايد ي�صتقبالن حك�م الإم�رات واأولي�ء العهود ونواب احلك�م ويتب�دلون الته�ين بحلول رم�ص�ن
•• اأبوظبي-وام:

اأع�ص�ء املجل�ض الأعلى حك�م الإم�رات واأولي�ء العهود  اأ�صح�ب ال�صمو  رفع 
خ�ل�ض الته�ين والتربيك�ت مقرونة ب�أ�صدق الأمني�ت اىل �ص�حب ال�صمو 
اآل نهي�ن رئي�ض الدولة حفظه اهلل مبن��صبة حلول  ال�صيخ خليفة بن زايد 
�صهر رم�ص�ن املب�رك .. داعني املوىل عز وجل اأن يدمي على �صموه موفور 
ال�صحة والع�فية، مثمنني ع�لي� جهود �صموه الدوؤوبة يف اإعالء �ص�أن الوطن 

ال�صع�دة  يف  �صعبه  اأب��ن���ء  طموح�ت  وحتقيق  ومكت�صب�ته  منجزاته  وتعزيز 
والرف�ة والأمن وال�صتقرار والعي�ض الكرمي.

ج�ء ذلك خالل ا�صتقب�ل �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم 
رع���ه اهلل و�ص�حب  دب��ي  ال���وزراء ح�كم  رئي�ض جمل�ض  الدولة  رئي�ض  ن�ئب 
الق�ئد  ن�ئب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
اأع�ص�ء  اأ�صح�ب ال�صمو  الأعلى للقوات امل�صلحة بق�صر امل�صرف م�ص�ء ام�ض 

املجل�ض الأعلى حك�م الإم�رات و�صمو اأولي�ء العهود ونواب احلك�م.

اآل مكتوم  من جهة اخرى ا�صتقبل �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
رع���ه اهلل و�ص�حب  دب��ي  ال���وزراء ح�كم  رئي�ض جمل�ض  الدولة  رئي�ض  ن�ئب 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن ويل عهد اأبوظبي ن�ئب الق�ئد العلى 
للقوات امل�صلحة يف ق�صر امل�صرف يف الع��صمة اأبوظبي م�ص�ء ام�ض اأ�صح�ب 
والجنبية  وال�صالمية  العربية  الدبلوم��صية  البعث�ت  روؤ���ص���ء  ال�صع�دة 
املعتمدون لدى الدولة وممثلي املنظم�ت الدولية الذين قدموا اإىل �صموهم 

الته�ين والتربيك�ت ب�ل�صهر الف�صيل.    )التف��صيل �ض3-2(

واملخلوع  احلوثي  ميلي�صي�  األغ�م 
اليمن يف  املدنيني  اأرواح  حت�صد 

•• الريا�ض -وام:

واملخلوع  احل��وث��ي  ميلي�صي�  انتهجت 
الألغ�م  حقول  زرع  النقالبية  �ص�لح 
ين�صحبون  التي  واملح�فظ�ت  امل��دن  يف 
ب�أكرب عدد  الأذى  اإحل���ق  بهدف  منه� 

من املواطنني اليمنيني العزل.
م���ن اجلرائم  الأل����غ�����م  زراع�����ة  وت���ع���د 
وتلحق  الأم��د  طويلة  الإن�ص�نية  �صد 
فتزرع  م�صتدمية  ع�ه�ت  ب�لأ�صخ��ض 
بطريقة  الأل���غ����م  احل��وث��ي��ة  امليل�صي� 
موثقة  اأو  م��ن��ظ��م��ة  وغ���ري  ع�����ص��وائ��ي��ة 
ب�لغة  ���ص��ع��وب��ة  ي�صكل  مم���  ب��خ��رائ��ط 
وك�صفه�  ���ص��ري��ع���  م��ن��ه���  ال��ت��خ��ل�����ض  يف 
حملية  اإح�ص�ئي�ت  وت�صري  ب�صهولة.. 
من  ال�����ص��ح���ي���  م���ئ����ت  ����ص���ق���وط  اإىل 

املدنيني بني قتل وبرت اأطراف.
عن  ال�صعودية  الأن��ب���ء  وك���ل��ة  ونقلت 
الإن�ص�ن  حلقوق  العربية  الفيدرالية 
يف تقرير حديث له�..اأن احلوثيني يف 
اأك��رث من ن�صف مليون  اليمن زرع��وا 
لغم م�ص�د لالأفراد يف اأنح�ء متفرقة 
م��ن ال��ي��م��ن م��� اأدى مل��ق��ت��ل اأك����رث من 

�صخ�ض.  700
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اأخبـار الإمـارات

رفعوا خال�س التهاين والتربيكات اىل رئي�س الدولة بحلول رم�سان

حممد بن را�صد وحممد بن زايد ي�صتقبالن حك�م الإم�رات واأولي�ء العهود ونواب احلك�م ويتب�دلون الته�ين 
•• اأبوظبي-وام:

اأع�����ص���ء امل��ج��ل�����ض الأعلى  اأ���ص��ح���ب ال�����ص��م��و  رف���ع 
الته�ين  خ�ل�ض  العهود  واأول��ي���ء  الإم�����رات  حك�م 
والتربيك�ت مقرونة ب�أ�صدق الأمني�ت اىل �ص�حب 
رئي�ض  نهي�ن  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
رم�ص�ن  �صهر  حلول  مبن��صبة  اهلل  حفظه  الدولة 
امل��ب���رك .. داع���ني امل���وىل ع��ز وج���ل اأن ي���دمي على 
ع�لي�  مثمنني  وال��ع���ف��ي��ة،  ال�صحة  م��وف��ور  �صموه 
جهود �صموه الدوؤوبة يف اإعالء �ص�أن الوطن وتعزيز 
اأبن�ء  ط��م��وح���ت  وحت��ق��ي��ق  ومكت�صب�ته  م��ن��ج��زات��ه 
وال�صتقرار  والأم����ن  وال��رف���ة  ال�����ص��ع���دة  يف  �صعبه 

والعي�ض الكرمي.
ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب  ا�صتقب�ل  خ��الل  ذل��ك  ج���ء 
الدولة  رئي�ض  ن���ئ��ب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد 
رئي�ض جمل�ض الوزراء ح�كم دبي رع�ه اهلل و�ص�حب 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن ويل عهد 
اأب��وظ��ب��ي ن���ئ��ب ال��ق���ئ��د الأع��ل��ى ل��ل��ق��وات امل�صلحة 
بق�صر امل�صرف م�ص�ء ام�ض اأ�صح�ب ال�صمو اأع�ص�ء 
املجل�ض الأعلى حك�م الإم�رات و�صمو اأولي�ء العهود 
ونواب احلك�م. وا�صتقبل �صموهم� يف ق�صر امل�صرف 
يف اأبوظبي �ص�حب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلط�ن 
ح�كم  الأعلى  املجل�ض  ع�صو  الق��صمي  حممد  بن 
حممد  بن  حمد  ال�صيخ  ال�صمو  و�ص�حب  ال�ص�رقة 
الفجرية  ح���ك��م  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�صو  ال�����ص��رق��ي 
و�ص�حب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن را�صد املعال ع�صو 
اأم القيوين و�ص�حب ال�صمو  املجل�ض الأعلى ح�كم 
املجل�ض  ع�صو  الق��صمي  �صقر  ب��ن  �صعود  ال�صيخ 

الأعلى ح�كم راأ�ض اخليمة.
كم� ا�صتقبل �صموهم� بح�صور �صمو ال�صيخ حمدان 
بن حممد بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي و�صمو 
ال�صيخ حمدان بن را�صد اآل مكتوم ن�ئب ح�كم دبي 
وزي���ر امل���ل��ي��ة اأول��ي���ء ال��ع��ه��ود ون���واب احل��ك���م. فقد 

را�صد  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب  ا�صتقبل 
ال�صيخ حممد بن زايد  ال�صمو  اآل مكتوم و�ص�حب 
�ص�مل  بن  عبداهلل  ال�صيخ  �صمو  من  كال  نهي�ن  اآل 
و�صمو  ال�ص�رقة  ح�كم  ن�ئب  الق��صمي  �صلط�ن  بن 
ال�صيخ عم�ر بن حميد النعيمي ويل عهد عجم�ن 
و�صمو ال�صيخ حممد بن حمد بن حممد ال�صرقي 
�صعود  بن  را�صد  ال�صيخ  و�صمو  الفجرية  عهد  ويل 
بن را�صد املعال ويل عهد اأم القيوين و�صمو ال�صيخ 
حممد بن �صعود بن �صقر الق��صمي ويل عهد راأ�ض 

اخليمة يرافقهم عدد من ال�صيوخ وامل�صوؤولني.
زايد  ب��ن  ح��م��دان  ال�صيخ  �صمو  ال�صتقب�ل  ح�صر 
اآل نهي�ن ممثل احل�كم يف منطقة الظفرة و�صمو 
ال�صيخ طحنون بن حممد اآل نهي�ن ممثل احل�كم 
حممد  ب��ن  �صيف  ال�صيخ  و�صمو  العني  منطقة  يف 
اآل نهي�ن و�صمو ال�صيخ �صرور بن حممد اآل نهي�ن 
و�صمو ال�صيخ هزاع بن زايد اآل نهي�ن ن�ئب رئي�ض 

ال�صيخ  و�صمو  اأبوظبي  لإم����رة  التنفيذي  املجل�ض 
�صعيد بن زايد اآل نهي�ن ممثل ح�كم اأبوظبي و�صمو 

جمل�ض  رئي�ض  نهي�ن  اآل  زاي���د  ب��ن  نهي�ن  ال�صيخ 
اأمن�ء موؤ�ص�صة زايد بن �صلط�ن اآل نهي�ن لالأعم�ل 

اخلريية والإن�ص�نية والفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن 
ال���وزراء وزير  رئي�ض جمل�ض  ن�ئب  نهي�ن  اآل  زاي��د 
الداخلية و�صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهي�ن 
ال��وزراء وزير �صوؤون الرئ��صة  ن�ئب رئي�ض جمل�ض 
و�صمو ال�صيخ ح�مد بن زايد اآل نهي�ن رئي�ض ديوان 
زايد  بن  عبداهلل  ال�صيخ  و�صمو  اأبوظبي  عهد  ويل 
اآل نهي�ن وزير اخل�رجية والتع�ون الدويل و�صمو 
ال�صيخ عمر بن زايد اآل نهي�ن ن�ئب رئي�ض جمل�ض 
اأمن�ء موؤ�ص�صة زايد بن �صلط�ن اآل نهي�ن لالأعم�ل 
زايد  بن  خ�لد  ال�صيخ  و�صمو  والإن�ص�نية  اخلريية 
اإدارة موؤ�ص�صة زايد العلي�  اآل نهي�ن رئي�ض جمل�ض 
اخل��صة  الح��ت��ي���ج���ت  وذوي  الإن�ص�نية  للرع�ية 
و�صمو ال�صيخ الدكتور �صلط�ن بن خليفة اآل نهي�ن 
م�صت�ص�ر �ص�حب ال�صمو رئي�ض الدولة و�صمو ال�صيخ 
حممد بن خليفة اآل نهي�ن ع�صو املجل�ض التنفيذي 
و�صمو ال�صيخ اأحمد بن حممد بن را�صد اآل مكتوم 

رئي�ض موؤ�ص�صة حممد بن را�صد اآل مكتوم ومع�يل 
الثق�فة  وزي��ر  نهي�ن  اآل  مب�رك  بن  نهي�ن  ال�صيخ 
�صيف  ب��ن  اأح��م��د  ال�صيخ  وم��ع���يل  امل��ع��رف��ة  وتنمية 
اآل  طحنون  بن  �صلط�ن  ال�صيخ  ومع�يل  نهي�ن  اآل 
نهي�ن ع�صو املجل�ض التنفيذي.. وعدد من ال�صيوخ 
والوزراء وكب�ر ال�صخ�صي�ت وامل�صوؤولني يف الدولة.
رم�ص�ن  �صهر  ب��ح��ل��ول  ال��ت��ه���ين  اجل��م��ي��ع  وت���ب����دل 
امل��ب���رك راج��ني اهلل عز وج��ل اأن يعيد ه��ذا ال�صهر 
الكرمي على دولة الإم�رات العربية املتحدة و�صعبه� 
وطنن�  على  ي��دمي  واأن  وال��ربك���ت  واليمن  ب�خلري 
نعمة الرخ�ء والتقدم والأمن والأم�ن يف ظل ق�ئد 
م�صريته� �ص�حب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل 
الأي�دي  �ص�حب  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�ض  نهي�ن 
البي�ص�ء واملب�درات الإن�ص�نية اخلرية داخل الدولة 
وخ�رجه�، مثمنني توجيه�ت �صموه يف ان يكون هذا 
اأ�صيله يف حب  ر�صخ قيم  ال��ذي  الع�م ع�م� للخري 
له  املغفور  زرعه�  التي  والرتاحم  والتك�فل  اخلري 
نهي�ن طيب اهلل ثراه،  اآل  �صلط�ن  زايد بن  ال�صيخ 
امل��ب���درات ع��ززت م��ن البعد  اإىل ان ه��ذه  م�صريين 
اأعم�ق  يف  املت�أ�صل  الإن�ص�ين  والعط�ء  احل�ص�ري 
اأع�ص�ء  ال�صمو  اأ�صح�ب  واأدى  الإم���رات��ي.  ال�صعب 
العهود  واأول���ي����ء  الإم������رات  ح��ك���م  الأع��ل��ى  املجل�ض 
 .. جم�عة  امل��غ��رب  �صالة  وال�صيوخ  احل��ك���م  ون���واب 

بعده� تن�ول اجلميع طع�م الإفط�ر.
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب  وك����ن 
نهي�ن ا�صتقبل يف وقت �ص�بق �ص�حب ال�صمو ال�صيخ 
حمدان  ال�صيخ  و�صمو  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد 
بن حممد بن را�صد اآل مكتوم حيث تب�دل اجلميع 
الته�ين والتربيك�ت مبن��صبة حلول �صهر رم�ص�ن 
دولة  على  يعيده  ان  عز وجل  اهلل  �ص�ئلني  املب�رك 
التقدم والرقي  الإم���رات قي�دة و�صعب� مبزيد من 
والإ�صالمية  ال��ع��رب��ي��ة  الأم���ت���ني  وع��ل��ى  وال��رف��ع��ة 

ب�خلري واليمن والربك�ت.
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�صد وحممد بن زايد ي�صتقبالن روؤ�ص�ء البعث�ت الدبلوم��صية وممثلي املنظم�ت الدولية

حممد بن زايد يزور جمل�ش حممد خلف اجلديد يف منطقة الكرامة ب�أبوظبي

•• اأبوظبي-وام: 

ا�صتقبل �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 
الوزراء  رئي�ض جمل�ض  الدولة  رئي�ض  ن�ئب  مكتوم 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  و���ص���ح��ب  رع������ه اهلل  دب����ي  ح����ك���م 
اأبوظبي ن�ئب  اآل نهي�ن ويل عهد  حممد بن زايد 
الق�ئد العلى للقوات امل�صلحة يف ق�صر امل�صرف يف 
الع��صمة اأبوظبي م�ص�ء ام�ض بح�صور �صمو ال�صيخ 
عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  بن  حمدان 
دبي اأ�صح�ب ال�صع�دة روؤ�ص�ء البعث�ت الدبلوم��صية 
لدى  املعتمدون  والجنبية  وال�صالمية  العربية 
قدموا  الذين  الدولية  املنظم�ت  وممثلي  الدولة 
اإىل �صموهم الته�ين والتربيك�ت ب�ل�صهر الف�صيل 
متمنني لقي�دتن� الر�صيدة موفور ال�صحة والع�فية 
�ص�حب  بقي�دة  ودول��ت��ن���  ول�صعبن�  ال�صع�دة  ودوام 
رئي�ض  نهي�ن  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 

الدولة حفظه اهلل اطراد التقدم والزده�ر.
وقد رحب �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
اآل مكتوم واأخوه �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
زايد اآل نهي�ن ب�صفراء الدول ال�صقيقة وال�صديقة 

وممثلي املنظم�ت الدولية واأكد لهم �صموهم� اأنهم 
حم��ل رع���ي��ة وت��رح��ي��ب م��ن ق��ب��ل ق��ي���دة وحكومة 
و�صعب دولة الم�رات واأنهم يعي�صون مع ع�ئالتهم 

ومكون  ك��ج��زء  ال��ث��ق���ف���ت  متنوع  جمتمع  كنف  يف 
مئتي  نحو  ي�صم  ال��ذي  املجتمع  ه��ذا  م��ن  رئي�صي 
جن�صية يعي�ض اأفراده بكل اأم�ن وا�صتقرار وم�ص�واة 

ي�صمح  ق�نون  والواجب�ت وحتت عب�ءة  يف احلقوق 
والدينية  امل��ع��ي�����ص��ي��ة  ح��ري���ت��ه��م  مب��م���ر���ص��ة  ل��ه��م 
والجتم�عية دون متييز اأو تفرقة خ��صة يف �صهر 

رم�ص�ن اخلري الذي ميثل ل�صعبن� اأيقونة العط�ء 
والت�ص�مح وحب اخلري والتالقي مع الخرين بكل 

مودة وحمبة وت�آلف.

وقد حمل �صموهم� ال�صفراء حتي�ت �ص�حب ال�صمو 
الدولة  رئي�ض  نهي�ن  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ 
وق�دة  زع��م���ء  اإىل  �صموهم�  وحت��ي���ت  اهلل  حفظه 
ب����دوام اخل���ري والزده�����ر  ل��ه��م  دول��ه��م ومتني�تهم 

لدولهم و�صعوبهم.
اآل  را���ص��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�صيخ  �صمو  ال��ل��ق���ء  ح�صر 
ال�صيخ  و�صمو  امل�لية  وزير  دبي  ن�ئب ح�كم  مكتوم 
اأمن�ء  رئ��ي�����ض جمل�ض  ن��ه��ي���ن  اآل  زاي���د  ب��ن  ن��ه��ي���ن 
ن��ه��ي���ن لالأعم�ل  اآل  ���ص��ل��ط���ن  ب��ن  زاي����د  م��وؤ���ص�����ص��ة 
�صيف  ال�صيخ  �صمو  والفريق  والإن�ص�نية  اخلريية 
بن زايد اآل نهي�ن ن�ئب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير 
الداخلية و�صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهي�ن 
ال��وزراء وزير �صوؤون الرئ��صة  ن�ئب رئي�ض جمل�ض 
و�صمو ال�صيخ ح�مد بن زايد اآل نهي�ن رئي�ض ديوان 
زايد  بن  عبداهلل  ال�صيخ  و�صمو  اأبوظبي  عهد  ويل 
اآل نهي�ن وزير اخل�رجية والتع�ون الدويل و�صمو 
ال�صيخ اأحمد بن حممد بن را�صد اآل مكتوم رئي�ض 
للمعرفة  م��ك��ت��وم  اآل  را���ص��د  ب��ن  م��وؤ���ص�����ص��ة حم��م��د 
ال��وزراء وكب�ر  وعدد من ال�صيوخ واأ�صح�ب املع�يل 

امل�صوؤولني يف الدولة.

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب  زار 
الأعلى  ال��ق���ئ��د  ن���ئ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهي�ن 
اجلديد  خلف  حممد  جمل�ض  امل�صلحة  ل��ل��ق��وات 
الفقيد حممد  منزل  اأم����م  م��وؤخ��را  افتتح  ال��ذي 

خلف املزروعي يف منطقة الكرامة ب�أبوظبي.
�ص�حب  م��ن  بتوجيه�ت  املجل�ض  ه��ذا  اأق��ي��م  وق��د 
عرف�ن�  نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو 
وت��ق��دي��را مًل���� ق��ّدم��ه امل��غ��ف��ور ل��ه ل��وط��ن��ه يف ك�فة 
املج�لت وب�صكل رئي�صي يف جم�ل الثق�فة و�صون 
اأ�صيلة  مم���ر���ص��ة  املج�ل�ض  تعترب  حيث  ال���رتاث 
بني  للتع�ون  ثمرة  وُت��ع��ّد  الإم���رات��ي��ة  الثق�فة  يف 

خمتلف قط�ع�ت املجتمع.
رافق �صموه خالل الزي�رة .. �صمو ال�صيخ حمدان 
احل����ك���م يف منطقة  ن��ه��ي���ن مم��ث��ل  اآل  زاي����د  ب���ن 
نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  نهي�ن  ال�صيخ  و�صمو  الظفرة 
�صلط�ن  ب��ن  زاي��د  موؤ�ص�صة  اأم��ن���ء  جمل�ض  رئي�ض 
و�صمو  والإن�ص�نية  اخلريية  لالأعم�ل  نهي�ن  اآل 
ال�صيخ ح�مد بن زايد اآل نهي�ن رئي�ض ديوان ويل 

عهد اأبوظبي وعدد من ال�صيوخ وامل�صوؤولني .
وتب�دل �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل 
نهي�ن الته�ين والتربيك�ت مبن��صبة حلول �صهر 
وح�صد  الفقيد  وذوي  ابن�ء  مع  امل��ب���رك  رم�ص�ن 
والثق�فة  الفكر  ورم���وز  والأدب������ء  ال�����ص��ع��راء  م��ن 
والربامج  امل��ه��رج���ن���ت  اإدارة  جل��ن��ة  وم�����ص��وؤويل 

الراحل  وحُمّبي  اأبوظبي  يف  والرتاثية  الثق�فية 
وعدد ممن ع��صروا اإجن�زاته الكبرية.

وقد األقيت جمموعة من الق�ص�ئد التي تن�ولت 
الثق�فة  يف  خلف  حممد  الفقيد  وم���آث��ر  من�قب 

والأدب .
ال��ل��واء رك��ن طّي�ر  ت��ق��دم م��ع���يل  املن��صبة  وب��ه��ذه 
ف�ر�ض خلف املزروعي رئي�ض جلنة اإدارة املهرج�ن�ت 
ال�صكر  بخ�ل�ض  وال��رتاث��ي��ة  الثق�فية  وال��ربام��ج 
والتقدير ل�ص�حب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 
اهلل”و�ص�حب  “حفظه  الدولة  رئي�ض  نهي�ن  اآل 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن ويل عهد 

اأبوظبي ن�ئب الق�ئد الأعلى للقوات امل�صلحة .
الر�صيدة  ال��ق��ي���دة  ب��ت��وج��ي��ه���ت  م��ع���ل��ي��ه  واأ����ص����د 
املزروعي  خلف  حممد  ل��ه  املغفور  ا�صم  ب���إط��الق 
اأبوظبي  مدينة  يف  ال�صعبية  املج�ل�ض  اأح��د  على 
دي�صمرب  يف  الققيد  ت��ك��رمي  اإىل  ك��ذل��ك  ُم�����ص��رياً 
2015 بج�ئزة اأبوظبي واإطالق ا�صمه على اأحد 
مبنطقة  زاي��د  مدينة  يف  الرئي�صة  ال�صوارع  اأه��م 

. الظفرة يف يوليو 2015 
ولفت مع�ليه اإىل اأن ذلك يعك�ض حر�ض اأ�صح�ب 
ال�صمو ال�صيوخ على تكرمي اأبن�ء الإم�رات الذين 
�ص�هموا و�ص�ركوا يف خدمة الوطن وبن�ء املجتمع 
عرب اإجن�زات تركت ب�صمة وا�صحة على خمتلف 

ال�صعد حملي� واإقليمي� ودولي�.
ال�صعبية  للمج�ل�ض  اله�م  ال��دور  امل��زروع��ي  واأك��د 
املتوارثة يف تعزيز الهوية الوطنية والولء وُحب 

الوطن، وطرح املُب�درات الإيج�بية لرفد م�صرية 
والظواهر  التحدي�ت  والبن�ء، ومواجهة  التنمية 
ال��دخ��ي��ل��ة، وحت��ف��ي��ز اجل��ي��ل اجل��دي��د ع��ل��ى �صون 
وتعزيز  الأ���ص��ي��ل��ة،  والتق�ليد  وال��ع���دات  ال���رتاث 
من  وال�صتف�دة  والأخ���وة  واملحبة  الت�ص�مح  روح 
املب�دئ  وهي  وال���راأي،  واحلكمة  اخل��ربة  اأ�صح�ب 
التي عززه� يف نفو�ض اأبن�ء الوطن والدن� املوؤ�ص�ض 
املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلط�ن اآل نهي�ن طيب 

اهلل ثراه.
ينتمي  اأبو خلف  املزروعي  والفقيد حممد خلف 
اأولئك الذين و�صعوا الوف�ء وال�صه�مة فوق  اإىل 
الإم�راتية  ال��ث��ق���ف��ة  فقيد  وك����ن   .. اع��ت��ب���ر  ك���ّل 
اأ�صهم يف الإ�صع�ع الثق�يف الإعالمي لدولة  الذي 
امل��زروع��ي رحمه  الإم������رات. وع��م��ل حممد خلف 
والربامج  املهرج�ن�ت  اإدارة  اهلل من خالل جلنة 
التي  اجل��ه��ود  تعزيز  على  وال��رتاث��ي��ة،  الثق�فية 
والبذل  ال��وط��ن  ح��ّب  مفهوم  تعميق  يف  ُت�ص�هم 
الإمي�ن  ال��ر���ص��ي��دة،  للقي�دة  وال����ولء  �صبيله،  يف 
والعتزاز  امل�صرتك،  وامل�صري  امل�صرتكة  ب�جلذور 
بت�ريخن� وقيمن� الأ�صيلة.. والت�أكيد على اأهمية 
الإم�راتي،  وال���رتاث  الوطنية  الهوية  ا�صتدامة 
وتفعيل الن�ص�ط�ت والفع�لي�ت الرتاثية والثق�فية 
املرتبطة ب�لع�دات والتق�ليد مب� ُي�ص�هم يف تعزيز 

الروابط الإن�ص�نية واملجتمعية.
وك����ن���ت روؤي����ت����ه ت��ت�����ص��م��ن ك���ذل���ك ت��ع��زي��ز جهود 
ب�أّن  حتقيق جمتمع قوي ومرتابط يوؤمن ويثق 

من�صب  امل���زروع���ي  �صغل  وق���د  واح����د.  م�صتقبله 
الثق�فة وال��رتاث يف ديوان �صمو  م�صت�ص�ر �صوؤون 
هيئة  اإدارة  جمل�ض  وع�صو  اأب��وظ��ب��ي،  عهد  ويل 
�صغل من�صب  كم�   .. والثق�فة  لل�صي�حة  اأبوظبي 
والرتاث  للثق�فة  اأب��وظ��ب��ي  لهيئة  ال��ع���م  امل��دي��ر 
عن  امل�صوؤولة  ك�نت  التي  احلكومية  اجلهة  وهي 
اأبوظبي خ�صو�ص� ودولة  مهمة �صون الرتاث يف 
اأبوظبي  الإم���رات ب�صكل ع�م وجنحت يف تر�صيخ 

كملتقى ثق�يف ع�ملي.
وتراأ�ض جلنة اإدارة املهرج�ن�ت والربامج الثق�فية 
التي ت�صكلت بقرار �ص�در عن الأم�نة  والرتاثية 
يف  اأبوظبي  لإم����رة  التنفيذي  للمجل�ض  الع�مة 
اأهم  من  العديد  ب����إدارة  وتقوم   ،2013 فرباير 
منه�  وال��دول��ي��ة،  والإقليمية  املحلية  الفع�لي�ت 
ال�صعراء  اأم���ري  وب��رن���م��ج  املليون  �ص�عر  برن�مج 
ومهرج�ن  الثق�يف  الرتاثي  “ال�ص�رة”  وبرن�مج 
ومهرج�ن  ال��ظ��ف��رة  وم���ه���رج����ن  ل��ل��رط��ب  ل���ي���وا 
الغربية  وم��ه��رج���ن  للبيزرة  ال���دويل  ال�����ص��داق��ة 
للري��ص�ت امل�ئية واأك�دميية ال�صعر وقن�ة بينونة 
بجهود  امل������ص��ي  ال��ع���م  انطلقت  ال��ت��ي  الف�ص�ئية 
اإم�راتية  ت���راه����  ���ص��ع���ر  خُم��ل�����ص��ة حت���ت  ح��ث��ي��ث��ة 
واأك�دميية  املليون وجملة �صواطئ  وجملة �ص�عر 

نيويورك لالأفالم.
ليوا  امل�����زروع�����ي يف واح�������ة  ول�����د حم���م���د خ���ل���ف 
ب�لبيئة  ���ص��غ��ره  م��ن��ذ  اه���ت���ّم  اأب���وظ���ب���ي ح��ي��ث  يف 
العربي  والأدب  ق�رة،  ال�صِ وخ�صو�ص�ً  الطبيعية، 

�صه�دة  ويحمل   .. وال�صف�هية  املكتوبة  ب�أ�صك�له 
ج�معة  من  احلكومية  الإدارة  يف  البك�لوريو�ض 
الإم�رات، و�صه�دة امل�ج�صتري يف الإدارة الع�مة من 

ج�معة ولية بورتالند - اأوريغون الأمريكية.
وك�ن املزروعي يوؤمن ب�أهمية املب�درة والتع�ون يف 
حتقيق الإجن�زات على جميع امل�صتوي�ت الفردية 
والقي�دية .. وك�ن اإطالق املعر�ض الدويل لل�صيد 
وال��ف��رو���ص��ي��ة يف ع����م 2003 واح����داً م��ن اأوائ���ل 
ح��ي��ث حتّول  لنف�صه،  اخ��ت���ره���  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي���ت 
املعر�ض خالل فرتة وجيزة من من��صبة حملية 
من  وفلكلوري  و�صي�حي  اقت�ص�دي  مهرج�ن  اإىل 

الطراز الأول ببعدين اإقليمي وع�ملي.
وب�لنظر لأهمية ال�صعر العربي كلون اأدبي مميز 
اأبوظبي  هيئة  اأطلقت  فقد  العربية،  الثق�فة  يف 
ل��ل��ث��ق���ف��ة وال������رتاث اث��ن��ني م���ن اأجن����ح الربامج 
املليون”  “�ص�عر  التلفزيونية يف الع�مل العربي: 
لل�صعر  ال�صعراء  واأم��ري  ال�صعبي  النبطي  لل�صعر 
الف�صيح، اللذين حتول اإىل ظ�هرتني ثق�فيتني 
ع��رب��ي��ت��ني ت�����ص��ت��ق��ط��ب���ن ع�������ص���رات امل���الي���ني من 

امل�ص�هدين.
اأبوظبي  �صنتني من عمر هيئة  اأق��ل من  وخ��الل 
اأبوظبي  مهرج�ن  اإط��الق  مّت  وال���رتاث،  للثق�فة 
للفيلم،  نيويورك-اأبوظبي  واأك�دميية  لل�صينم�، 
ومهرج�ن اأنغ�م من ال�صرق، وج�ئزة ال�صيخ زايد 
للكت�ب، وم�صروع “كلمة” للرتجمة اإىل العربية، 
معر�ض  تنظيم  يف  نوعية  نقلة  لإح���داث  اإ�ص�فة 

ل��ل��ك��ت���ب، وم�����ص��روع مو�صيقى  ال����دويل  اأب��وظ��ب��ي 
اأبوظبي الكال�صيكية، واإطالق مهرج�ن الظفرة، 
ومهرج�ن ليوا للرطب، وجملة �صواطئ ب�للغتني 
العربية والإجنليزية، وت�أ�صي�ض اأك�دميية ال�صعر، 
وبيت العود العربي، واإطالق فع�لية معر�ض اآرت 
اليوم  ت��ع��رف  اأ�صبحت  ال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي،  ب���ري�����ض- 
ب����  ف��ن اأب��وظ��ب��ي .. اإ���ص���ف��ة لإع�����دة اف��ت��ت���ح قلعة 
ثق�فية،  ملن�رة  وحتويله�  ترميمه�  بعد  اجل�هلي 
وترميم  الآث�����ر  ع��ن  التنقيب  م�����ص���ري��ع  وت��ع��زي��ز 
الثق�فة  ال��ت���ري��خ��ي��ة، وم�����ص��روع جت��م��ي��ع  امل��ب���ين 

الإم�راتية املكتوبة وال�صف�هية.
كم� تكللت اجل��ه��ود التي ق���ده��� م��ن خ��الل فرق 
العمل املخل�صة يف ع�م 2010 بت�صجيل ال�صق�رة 
كرتاث اإن�ص�ين ع�ملي يف منظمة اليون�صكو �صمن 
امل�دي  غري  املعنوي   للرتاث  التمثيلية  ق�ئمته� 
موقع  ك�����أول  ك��ذل��ك  ال��ع��ني  م��دي��ن��ة  وبت�صجيل   ،
يف  لليون�صكو  امل����دي  ال���رتاث  ق�ئمة  يف  اإم���رات��ي 
وقد جمع املزروعي خالل الفرتة  الع�م 2011. 
اأبوظبي  �صركة  ج��ه��دي   2010  -  2007 م��ن 
وهيئة   “ الإدارة  ملجل�ض  ك��رئ��ي�����ض   “ ل���الإع���الم 
اأب��وظ��ب��ي ل��ل��ث��ق���ف��ة وال�����رتاث ل��ت���أ���ص��ي�����ض برن�مج 
اإعالمي وثق�يف فريد يعتمد اأف�صل اأ�ص�ليب الثورة 
الثق�فيني  واحل�صور  الهوية  لت�أكيد  الإعالمية، 
اأب��وظ��ب��ي الف�ص�ئية  ق��ن���ة  لأب��وظ��ب��ي .. وحت��ول��ت 
للنت�ج  ا�صتقط�ب  اإىل منرب  خالل فرتة ق�صرية 

الثق�يف والدرامي والفكري والفني.

•• ابوظبي -وام: 

الن�ص�ئي  الحت���د  رئي�صة  مب�رك  بنت  ف�طمة  ال�صيخة  �صمو  رفعت 
املجل�ض  رئي�صة  الأ���ص��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ص�صة  الأع��ل��ى  الرئي�صة  ال��ع���م 
اىل  والتربيك�ت  الته�ين  اآي���ت  ا�صمى  والطفولة  لالأمومة  الأعلى 
�ص�حب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد ال نهي�ن رئي�ض الدولة حفظه 
املن��صبة  يعيد هذه  ان  داعية اهلل  املب�رك  �صهر رم�ص�ن  اهلل بحلول 

الكرمية على �صموه ب�ل�صحة وال�صع�دة .
ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب  املن��صبة  بهذه  الم����رات  ام  �صمو  هن�أت  كم� 

حممد بن را�صد اآل مكتوم ن�ئب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
ح�كم دبي رع�ه اهلل و�ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد ال نهي�ن 
وا�صح�ب  امل�صلحة  للقوات  العلى  الق�ئد  ن�ئب  ابوظبي  عهد  ويل 
ال�صمو  وا���ص��ح���ب  الم�����رات  ح��ك���م  الع��ل��ى  املجل�ض  اع�����ص���ء  ال�صمو 
اولي�ء العهود بحلول ال�صهر الكرمي. كم� وجهت �صموه� التهنئة اىل 
ال�صهر  �ص�ئلة اهلل عز وجل ان يكون هذا  امل��راأة وال�صرة الم�راتية 
املب�رك �صهر خري وبركة على �صعب الم�رات واملقيمني على ار�صه� 
وعلى المتني العربية وال�صالمية وان يتكر�ض حب اخلري والعمل 

الن�ص�ين لكل حمت�ج وان يعم المن وال�صالم الع�مل اجمع .

ف�طمة بنت مب�رك تهنئ قي�دة الدولة و�صعب الإم�رات 
بحلول �صهر رم�ص�ن املب�رك

•• اأبوظبي-وام:

اهلل  حفظه  الدولة  رئي�ض  نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب  بعث 
برقية تهنئة اإىل فخ�مة الرئي�ض الدكتور مولتو ت�صومي رئي�ض جمهورية اأثيوبي� 
الفيدرالية الدميقراطية وذلك مبن��صبة العيد الوطني لبالده . كم� بعث �ص�حب 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم ن�ئب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
اآل نهي�ن ويل عهد  زاي��د  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  ح�كم دبي رع���ه اهلل و�ص�حب 
اأبوظبي ن�ئب الق�ئد الأعلى للقوات امل�صلحة برقيتي تهنئة مم�ثلتني اإىل فخ�مة 

الرئي�ض الدكتور مولتو ت�صومي.

•• اأبوظبي -وام: 

اهلل  الدولة حفظه  رئي�ض  نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو  بعث �ص�حب 
اذربيج�ن  جمهورية  رئي�ض  علييف  ال��ه���م  الرئي�ض  فخ�مة  اإىل  تهنئة  برقية 
مبن��صبة اليوم الوطني لبالده. كم� بعث �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
اآل مكتوم ن�ئب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء ح�كم دبي رع�ه اهلل و�ص�حب 
الأعلى  الق�ئد  ن�ئب  اأبوظبي  نهي�ن ويل عهد  اآل  زايد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو 

للقوات امل�صلحة برقيتي تهنئة مم�ثلتني اإىل فخ�مة الرئي�ض اله�م علييف.

رئي�ش الدولة ون�ئبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�ش اأثيوبي� ب�لعيد الوطني لبالده 

رئي�ش الدولة ون�ئبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�ش اذربيج�ن ب�ليوم الوطني لبالده
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القاهرة-وام:

والإن�ص�نية  اخلريية  لالأعم�ل  را�صد  بن  حممد  موؤ�ص�صة  اأنهت 
اإف��ط���ر �ص�ئم بتغطية  ت��وزي��ع ال�����ص��الل ال��غ��ذائ��ي��ة م��ن م�����ص��روع 
ومن�طق  اأ���ص��وان  حم�فظة  يف  احتي�ج�  الأك��رث  والنجوع  القرى 
الفقرية.  الأ�صر  بع�ض  على  النوعية  امل�صروع�ت  وتوزيع  النوبة 
وك�نت احلملة بداأت قبل ثالثة اأي�م ، وت�صتهدف للع�م اخل�م�ض 
الفقراء فى �صعيد م�صر من خالل حملة  قط�ع� عري�ص� من 
اإفط�ر �ص�ئم التي يتم فيه� توزيع ع�صرات الآلف من ال�صالل 

الغذائية ب�ل�صهر الف�صيل ا�ص�فة اىل حملة توزيع اللحوم قبيل 
عيد ال�صحى املب�رك وحملة التدفئة بتوزيع املالب�ض ال�صتوية 
ال�صغرية  امل�صروع�ت  ج�نب  اإىل  ال�صت�ء  ف�صل  فى  والبط�طني 
ومتن�هية ال�صغر التى ت�صعى للو�صول ب�لأ�صر اإىل الكف�ية و�صد 
تعمل  املوؤ�ص�صة  اأن  املوؤ�ص�صة  مدير  زاه��ر  �ص�لح  وق���ل  احل���ج��ة. 
ج�هدة على تقدمي اأرقى اخلدم�ت فى املن�طق الن�ئية ب�صعيد 
العرب  ف�ر�ض  ا�صم  حتمل  التى  املوؤ�ص�صة  بهذه  يليق  مب�  م�صر 
ب�أعم�لن� والو�صول  النهو�ض  اأجل  وعليه فلن ندخر جهدا من 

اإىل غ�ي�تن� املن�صودة يف تخفيف املع�ن�ة عن اأ�صق�ئن� فى م�صر.

•• الفجرية-وام: 

حممد  ب��ن  حمد  ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب  اأم��ر 
الأع�����ل�����ى ح�كم  امل���ج���ل�������ض  ال�������ص���رق���ي ع�������ص���و 
الفجرية ب�لإفراج عن 53 من نزلء املوؤ�ص�صة 
الإ�صالحية والعق�بية يف الإم�رة �� من خمتلف 
����� مم���ن ث��ب��ت��ت اأه��ل��ي��ت��ه��م وح�صن  اجل��ن�����ص��ي���ت 
حلول  مبن��صبة  و���ص��ل��وك��ه��م..وذل��ك  �صريتهم 
�صهر رم�ص�ن املب�رك. وت�أتي املب�درة الإن�ص�نية 

عنهم  امل��ف��رج  اإع��ط���ء  على  �صموه  م��ن  حر�ص� 
فر�صة بدء حي�ة جديدة واإدخ�ل الفرحة على 
اأ�صرهم. وتقدم اللواء حممد اأحمد بن غ�من 
الكعبي ق�ئد ع�م �صرطة الفجرية ب�أ�صمى اآي�ت 
ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب  اإىل  والتقدير  ال�صكر 
مب�درة  ه��ذه  على  ال�صرقي  حممد  ب��ن  حمد 
�صموه الطيبة معرب� عن اأمله اأن تكون دافع� 
لال�صتق�مة  و�صبيال  للعط�ء  عنهم  للمفرج 

وبداية حي�ة جديدة.

•• اأبوظبي-وام:

نقطة   50 اأبوظبي عدد  �صرطة  وف��رت 
اأبوظبي  اإم�����رة  م�صتوى  ع��ل��ى  اإ���ص��ع���ف 
لتعزيز فع�لية زمن ال�صتج�بة ال�صريعة 
حل�لت الطوارئ على مدار ال�ص�عة وفق 
لتوفري  اأبوظبي  حكومة  ا�صرتاتيجية 
املجتمع  لأف�������راد  الإ����ص���ع����ف  خ���دم����ت 
ب�أعلى مع�يري اجلودة من خالل اأحدث 
امل��رك��ب���ت وامل��ع��دات وال��ط��واق��م الطبية 
زي�دته�  ع��ل��ى  ج����ر  ال��ع��م��ل  واأن  امل��وؤه��ل��ة 

لت�صل اإىل 70 نقطة.
ال����ل����واء حم���م���د خلف�ن  م���ع����يل  واأك�������د 
اأبوظبي  ل�صرطة  الع�م  الق�ئد  الرميثي 
احلر�ض على تقدمي املب�درات املجتمعية 
والإن�ص�نية التي تعزز من تطوير الأداء 
وتطلع�ت  احتي�ج�ت  وتلبية  ال�صرطي 
خدم�ت  ع���ل���ى  احل�������ص���ول  يف  ال�������ص���ك����ن 
ومطبقة  موؤهلة  مع�يري  وف��ق  متميزة 

ت�ص�هي امل�صتوي�ت الع�ملية.
واأو�صح مع�ليه اأن التو�صع يف اخلدم�ت 
الإ�صع�فية ل�صرطة اأبوظبي يعد ترجمة 
دائرة  بتو�صيع  ال��ع��ل��ي���  ال��ق��ي���دة  ل���روؤي���ة 
ا�صتن�دا  ي���أت��ي  ه��ذه اخل��دم���ت كم�  مثل 
البي�ن�ت  جل��م��ي��ع  ���ص��م��ويل  حت��ل��ي��ل  اإىل 
�صملت  وال���ت���ي  امل���ي���دان���ي���ة  وال��ع��م��ل��ي���ت 
ال���زي����دة ال��ع��م��ران��ي��ة وال�����ص��ك���ن��ي��ة و�صري 
البالغ�ت  وح��ج��م  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة  ال���ط���رق 
الواردة اإىل غرفة العملي�ت والتحدي�ت 
التي تواجه طواقم دوري�ت الإ�صع�ف يف 
زمن  م�صتهدف�ت  اأف�صل  اإىل  الو�صول 

لزي�دة  التح�صني  وف��ر���ض  ال���ص��ت��ج���ب��ة 
ر�ص� املتع�ملني.

ع��ل��ي خلف�ن  العميد  اأك���د  ج���ن��ب��ه  م��ن 
الظ�هري مدير ع�م العملي�ت املركزية 
ح��ر���ض ���ص��رط��ة اأب��وظ��ب��ي ع��ل��ى تعزيز 
خلدم�ت  ال��ت��و���ص��ع��ي��ة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
اأبوظبي  حكومة  روؤي��ة  وف��ق  الإ�صع�ف 
بتوفري خدم�ت �صحية مث�لية تتوافق 
مع اأف�صل املم�ر�ص�ت الدولية .. م�صريا 
زي������دة عدد  ع��ل��ى  ج����ر  ال��ع��م��ل  اأن  اإىل 
املقبلة  الفرتة  خ��الل  الإ�صع�ف  نق�ط 
لكي ت�صل اإىل 70 نقطة اإ�صع�ف توزع 
وذكر  اأب��وظ��ب��ي.  اإم�����رة  م�صتوى  ع��ل��ى 
واملقبلة  احل���ل��ي��ة  الإ���ص��ع���ف  ن��ق���ط  اأن 
حيوية  م��ن���ط��ق  يف  وج��وده���  �صيرتكز 
ك�ل�صوارع الرئي�صية واملن�طق ال�صكنية 
وال�صي�حية واملراكز التج�رية.. منوه� 
اإع�دة  التو�صعية �صملت  اأن اخلطة  اإىل 
ت�صمح  مبرونة  الإ�صع�ف  نق�ط  توزيع 

ال���ص��ت��ج���ب��ة وتوفري  زم����ن  ب��ت��ق��ل��ي�����ض 
ب�أف�صل  جم���ه���زة  اإ����ص���ع����ف  م���رك���ب����ت 
املوا�صف�ت  ح�����ص��ب  ال��ط��ب��ي��ة  امل���ع���دات 
املوؤهلني  امل�صعفني  وا�صتقط�ب  الع�ملية 
تدريبية معتمدة  لدورات  واإخ�ص�عهم 
الرع�ية  م��ن  م�صتوى  اأف�صل  لت�أمني 
ال�����ص��ح��ي��ة ل��ل��م�����ص���ب��ني وامل���ر����ص���ى يف 
م���رح���ل���ة م����� ق���ب���ل ال���و����ص���ول لأق�����رب 

م�صت�صفى.
واأكد العقيد حممد اإبراهيم الع�مري 
مدير ادارة الطوارئ وال�صالمة الع�مة 
التو�صعية  امل��ن��ظ��وم���ت  ه���ذه  م��ث��ل  اأن 
ب�خلدم�ت  وت���رت���ق���ي  ال���ع���م���ل  ت���ط���ور 
عمل  م�صتجدات  مواكبة  على  وتعمل 
برجمي�ت  على  تعتمد  التي  الإ�صع�ف 
واأنظمة  متطورة  وخرائط  لوج�صتية 
التقني�ت  اأح�������دث  واإدخ����������ل  ت��ت��ب��ع��ي��ة 
امل�صتخدمة، وتعزيز تقدمي  العالجية 

اخلدم�ت ال�صحية.

موؤ�ص�صة حممد بن را�صد تنهى املرحلة الأوىل من 
توزيع ال�صالل الغذائية يف م�صر 

ح�كم الفجرية ي�أمر ب�لإفراج عن 53 
من نزلء املوؤ�ص�صة الإ�صالحية والعق�بية

�صرطة اأبوظبي توفر 50 نقطة اإ�صع�ف لتعزيز ال�صتج�بة ال�صريعة للح�لت الط�رئة

•• اأبوظبي-وام:

للمجل�ض  الت�بعة  التنفيذية  اللجنة  اعتمدت 
التنفيذي لإم�رة اأبوظبي برئ��صة مع�يل ج��صم 
قط�ع  لتطوير  م�����ص��روع��ني  ال��زع���ب��ي  ب��وع��ت���ب��ة 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة يف ك��ل م��ن اأب��وظ��ب��ي والعني 

بقيمة اإجم�لية قدره� 74.2 مليون درهم .
ووافقت اللجنة - خالل اجتم�ع عقدته يف حلبة 
مر�صى ي��ض - على تر�صية عقد ا�صتبدال �صبكة 
اأبوظبي،  مدينة  يف  الأح��وا���ض  من  لعدد  املي�ه 
دره��م، و�صيعمل  49.2 مليون  وبتكلفة قدره� 
التحتية  البنية  م��راف��ق  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  امل�����ص��روع 
وتعزيز الكف�ءة الت�صغيلية ل�صبكة مي�ه ال�صرب 

يف مدينة اأبوظبي لتلبية احتي�ج�ت امل�صتهلكني 
ا�صتبدال  خ����الل  م���ن  وامل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة،  احل���ل��ي��ة 
ال�صبكة احل�لية ب�أخرى اأكرث تطوراً ومتالئمة 
م��ع امل��ع���ي��ري ال��ع���مل��ي��ة، مب��� ي��ت��الءم م��ع اأه���داف 
وا�صتدامة  ك��ف���ءة  ���ص��م���ن  اإزاء  اأب��وظ��ب��ي  خ��ط��ة 
اإمدادات املي�ه والكهرب�ء وبهدف توفري حدائق 
املجتمع  اح��ت��ي���ج���ت  تلبي  م�صتدامة  وم��راف��ق 
وتعزيز الط�بع اجلم�يل ملنطقة العني ، اعتمدت 
اللجنة تر�صية من�ق�صة اأعم�ل تطوير وت�صغيل 
و�صي�نة احلدائق والزراع�ت التجميلية الع�مة 
يف منطقة العني لقط�ع و�صط املدينة الزراعية 
وت��واب��ع��ه���، وب��ق��ي��م��ة اإج��م���ل��ي��ة بلغت ن��ح��و 25 

مليون درهم.

املوا�صيع  م���ن  ع������دداً  ال��ل��ج��ن��ة  وا���ص��ت��ع��ر���ص��ت 
واملذكرات املرفوعة من قبل اجله�ت احلكومية 
اأبوظبي واملرتبطة بتنفيذ املخطط�ت  اإم�رة  يف 
وامل�����ص���ري��ع وت��ط��وي��ر اخل���دم����ت امل���درج���ة على 
جدول اأعم�ل اللجنة واتخذت ب�ص�أنه� القرارات 

املن��صبة.
التنفيذية  اللجنة  واأع�ص�ء  رئي�ض  مع�يل  وق�م 
اأبوظبي  ل��ف��ع���ل��ي���ت م��ب���درة احل��ي���ة يف  ب��زي���رة 
وال��ت��ي ت��ق���م يف ال��ف��رتة م��� ب��ني 21 ح��ت��ى 25 
م�يو اجل�ري واطلعوا على تف��صيله� واأهدافه� 
وم��� مت حتقيقه م��ن ال��ف��رق خ��الل اأي����م العمل 
الأوىل، وا�صتمعت اللجنة اإىل �صرح حول اأهداف 
املب�درة التي تعترب ب�كورة مب�درات مكتب ري�دة 

اخلدم�ت احلكومية مبكتب اللجنة التنفيذية.
واأك�����دت ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ى الأه��م��ي��ة ال��ك��ب��رية التي 
اخلدم�ت  لتطوير  احلكيمة  ال��ق��ي���دة  توليه� 
احل��ك��وم��ي��ة يف اإم�����رة اأب��وظ��ب��ي، وت��ع��زي��ز ثق�فة 
ر�ص�  ن�صبة  ورفع  تقدمي اخلدم�ت،  البتك�ر يف 
توقع�تهم،  ي��ف��وق  مب���  دائ���م  ب�صكل  املتع�ملني 
هذا  يف  امل�صتمر  التطور  مواكبة  اإىل  ب�لإ�ص�فة 

املج�ل وفق اأف�صل املع�يري الع�ملية.
 10 من  امل�صكلة  العمل  بفرق  اللجنة  والتقت 
جه�ت حكومية م�ص�ركة على عدد من اخلدم�ت 
ذات الأولوية والتي مت توزيعه� على ثالث فئ�ت 
و  امل�صتثمر  و رحلة  ال�ص�ئح  رئي�صية وهي رحلة 

الق�طن .

•• ابوظبي-وام:

تن�ول اأ�صح�ب الف�صيلة العلم�ء �صيوف �ص�حب 
حم��صرات  يف  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�ض  ال�صمو 
ام�ض مو�صوع رم�ص�ن �صهر القراآن وق�ل العلم�ء 
ان ب��دء ن��زول ال��ق��راآن ال��ك��رمي ك���ن يف غ���ر حراء 
النبي �صلى اهلل عليه و�صلم يتعبد فيه  يوم ك�ن 
يف رم�ص�ن ثم تت�ىل الوحي على مدى 13 �صنة 
يف مكة �صميت ب�ل�صور املكية، ثم على مدى 10 

�صنوات يف املدينة املنورة �صميت ب�ل�صور املدنية.
واأ�ص�ف العلم�ء ان التنزيل احلكيم يف مكة ات�صم 
وم�ص�وئ  الأ���ص��ن���م  ع��ب���دة  ونبذ  التوحيد  ب���آي���ت 
الأخالق وحثت على البن�ء الأخالقي للم�صلم.. 
ف��ي��م��� ت��ن���ول��ت ال�����ص��ور امل��دن��ي��ة ق�����ص���ي��� احلالل 
واحلرام و�صوؤون الأ�صرة وبن�ء الدولة والعالق�ت 
الإن�ص�نية والدولية فيم� بني الإ�صالم وانفت�حه 

على الآخر لفت� اىل ان امل�صلم يجدد هذه املع�ين 
خالل  التالوة  بكرثة  القراآنية  واملع�رف  والقيم 
���ص��ه��ر رم�����ص���ن امل���ب����رك ال�����ذي و���ص��ف��ه اخل�لق 
اأنزل  ال��ذي  رم�ص�ن  �صهر  بقوله  وتع�ىل  �صج�نه 
الهدى  وب��ي��ن���ت م��ن  للن��ض  ه���دى  ال���ق���راآن  ف��ي��ه 
على  ك��ل  الأف������ص��ل  العلم�ء  وتو�صع   . وال��ف��رق���ن 
طريقته يف بي�ن هذه الدللت القراآنية للهدى 
النبي �صلى  ب�أن خلق  الن��ض  والفرق�ن مذكرين 
التف��صيل  بكل  كله  ال��ق��راآن  هو  و�صلم  عليه  اهلل 

واجلزئي�ت والأهداف واملق��صد.
امل�����ص���ج��د واملن�زل  اإع���م����ر  ال��ع��ل��م���ء ع��ل��ى  وح����ث 
ب�لتالوات وخ��صة التالوات الت�أملية لأن القراآن 
ويعملوا  اآي���ت��ه  ليتدبروا  اهلل  اأن��زل��ه  ق��د  ال��ك��رمي 

ب�أحك�مه ويتخلقوا ب�أخالقه.
 – ال�ص�رقة  اإم����رة  يف  املح��صرات  ه��ذه  واقيمت 
الظفرة  - ومنطقة  ال�صرطة الحت�دية  مديرية 

منطقة الظفرة - وم�ص�جد  �صرطة  مديرية   –
اأبوظبي واملركز الوطني للت�أهيل.

فهمي  منى  ال��دك��ت��ورة  ح��صرت  ث�نية  جهة  م��ن 
الكرامة  مب�صجد  �صخبوط  م��دي��ن��ة  يف  للن�ص�ء 
يو�صف  �صورة  ت�أمالت يف  القراآن  �صمن جم�ل�ض 
العليم  م�صجد  يف  ح������ص��رت  خليفة  مدينة  ويف 
ال�صم�ئل  ح����ول  ال���ن���ب���وي  ع���واط���ف  ال���دك���ت���ورة 

املحمدية كر�صي ال�صم�ئل .
تن�ول  ال�����رمي  ج���زي���رة  ال��ع��زي��ز يف  م�����ص��ج��د  ويف 
ال��رح��م��ن ح�����ص��ني ال�صم�ئل  ال��دك��ت��ور زي���د ع��ب��د 

املحمدية على كر�صي ال�صم�ئل .
واأ�ص�د ا�صح�ب الف�صيلة العلم�ء ال�صيوف بدعم 
الكرمي  القراآن  حتفيظ  ملراكز  الر�صيدة  القي�دة 
املتطورة واملنت�صرة على م�صتوى الدولة ب�إ�صراف 
الإ�صالمية  ل��ل�����ص��وؤون  ال��ع���م��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  واإدارة 

والأوق�ف.
•• دبي -وام:

اأوىل  لل�صب�ب  الإم���رات  اأطلق جمل�ض 
الجتم�عية  التج�رب  مب�درة  حلق�ت 
�صمن الربن�مج الوطني لقيم ال�صب�ب 
�صمو  �ص�بق�  اأطلقته  ال��ذي  الإم���رات��ي 
رئي�صة  م��ب���رك  بنت  ف�طمة  ال�صيخة 
الرئي�صة  ال���ع����م  ال��ن�����ص���ئ��ي  الحت�������د 
الأ�صرية  ال��ت��ن��م��ي��ة  مل��وؤ���ص�����ص��ة  الأع���ل���ى 
لالأمومة  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ض  رئ��ي�����ص��ة 

والطفولة اأم الإم�رات .
جتربة  على  الأوىل  احللقة  واح��ت��وت 
اجتم�عية تتمثل يف ظهور اأم اأ�ص�عت 
اب��ن��ه��� يف اأح���د الأم����ك���ن امل��زدح��م��ة يف 
امل�ص�عدة  ب��ط��ل��ب  وه��م��ت  دب���ي  اإم������رة 
الإم�����رات  �صب�ب  م��ن  ي�ص�دفه�  مم��ن 
للعثور عليه، حيث تنوعت ردود الفعل 
اأغلبية  اأظ���ه���ر  ح��ي��ث  الأم،  ه���ذه  م���ع 
على  حر�صهم  الأم  بهم  ا�صتع�نت  من 
م�ص�عدته�، والبق�ء معه� حتى العثور 
ال�صلوك  ع��ل��ى  دلل����ة  اب��ن��ه���، يف  ع��ل��ى 
دولة  �صب�ب  به  يتحلى  ال��ذي  احل�صن 
الإم���������رات، وال�����ذي ي��ن��ب��ع م���ن القيم 

الأ�صيلة التي ن�ص�أ ال�صب�ب.
ال���وط���ن���ي لقيم  ال���ربن����م���ج  وي���ه���دف 
مب�درة  الإم���رات��ي من خالل  ال�صب�ب 

ت�صليط  اإىل  الج��ت��م���ع��ي��ة  ال��ت��ج���رب 
به�  يتحلى  التي  القيم  ح��ول  ال�صوء 
اأبن�ء دولة الإم���رات العربية املتحدة، 
الأخالقية  الرتبية  م��ن  تنبع  وال��ت��ي 
واملدار�ض،  امل��ن���زل  يف  تعلموه�  ال��ت��ي 
املجتمعي  ال��رتاب��ط  زي����دة  عنه�  ينتج 

بني اجلميع.
وق����ل���ت م��ع���يل ���ص��م��� ب��ن��ت ���ص��ه��ي��ل بن 
امل��زروع��ي وزي��رة دول��ة ل�صوؤون  ف�ر�ض 
ال�����ص��ب���ب رئ��ي�����ص��ة جم��ل�����ض الإم�������رات 
لل�صب�ب اإن مب�درة التج�رب املجتمعية 
ال�صب�ب  ح����ر�����ض  م�������دى  اأظ������ه������رت 
من  ال��غ��ري،  م�ص�عدة  على  الإم����رات���ي 
خ����الل اإث���ب����ت ق��ي��م ال��ع��ط���ء واخلري 
وال��ت��ع���ون وح��ب الآخ��ري��ن، وه���ذا هو 
قي�دتن�  م���ن  ت��ع��ل��م��ن���ه  ال�����ذي  ال��ن��ه��ج 
برن�مج  اأن  واأكدت مع�ليه�  الر�صيدة. 
اأطلقته  الذي  الإم�راتي  ال�صب�ب  قيم 
اأبن�ء  اأن  اأم الإم���رات ج�ء ت�أكيدا على 
زايد ينتهجون نهج املغفور له ال�صيخ 

موؤ�ص�ض  نهي�ن،  اآل  �صلط�ن  ب��ن  زاي���د 
الإم�����رات  �صب�ب  واأن  الإم������رات  دول���ة 
مليء  مل�����ص��ت��ق��ب��ل  دائ����م�����  ي��ت��ط��ل��ع��ون 
ب�لنج�ح والإجن�زات، مع احلف�ظ على 
قيمهم الإم�راتية الأ�صيلة، التي تدل 
على نبل اأخالق �صعب دولة الإم�رات، 
ف�لأخالق احل�صنة هي اأ�ص��ض ا�صتمرار 

نه�صة الدولة.
الجتم�عية  التج�رب  فكرة  واأ�ص�فت 
هي اأن نوثق ردة فعل �صب�ب الإم�رات 
الجتم�عية  احل�����لت  خمتلف  ح���ول 
وق��ي������ض ق��ي��م ال�����ص��ب���ب ب��ن���ء ع��ل��ى ردة 
يتحلون  ���ص��ب���ب��ن���  اأن  ل��ن��ث��ب��ت  ال��ف��ع��ل، 
ال��وق��ت نحفز  ذات  ال��ق��ي��م، ويف  ب��ه��ذه 
الآخرين على انته�ج مثل هذه القيم 

يف مع�مالتهم ك�فة مع الآخرين .
املهريي،  م����رية  ق����ل���ت  ج���ن��ب��ه���  م���ن 
لل�صب�ب،  الإم��������رات  جم��ل�����ض  ع�����ص��وة 
لقيم  ال���وط���ن���ي  ال����ربن�����م����ج  م��ن�����ص��ق 
جت�رب  مب�درة  اإن  الإم���رات��ي  ال�صب�ب 

الإم�راتية  القيم  اأن  اأثبتت  اجتم�عية 
النبيلة مت�أ�صلة يف �صب�بن�، ومل توؤثر 
والتح�صر،  ال��ت��م��دن  ع��وام��ل  عليهم 
التي  الن�ص�أة احل�صنة  دليل على  وهذا 

تربوا عليه� منذ �صغرهم.
اإظه�ر  ت�صتهدف  امل��ب���درة  اأن  واأك����دت 
القيم الإم�راتي النبيلة التي يحمله� 
اأف��راد جمتمع دول��ة الإم����رات، وكيف 
ميكن لهذه القيم اأن تعزز ال�صتقرار 

الجتم�عي يف الدولة.
ال�صب�ب  ق���ي���م  ب����رن�����م����ج  اأن  ي����ذك����ر 
الإم�����رات����ي ان��ط��ل��ق ب��ت��وج��ي��ه���ت �صمو 
ال�����ص��ي��خ��ة ف����ط���م���ة ب���ن���ت م����ب�����رك اأم 
الإم�رات ويت�صمن جمموعة متنوعة 
ت�صمل  التي  امل��ب���درات  م��ن  ومتك�ملة 
وح�ص�ص�  واأدل�������ة  وب����رام����ج  ح���م���الت 
التوا�صل  اإىل  ب���لإ���ص���ف��ة  تعليمية، 
امل���ب��������ص���ر م����ع ال�������ص���ب����ب الإم�������رات������ي، 
التي  ال�صب�ب  جم�ل�ض  مع  وب�لتع�ون 

مت ت�صكيله� يف اإم�رات الدولة ك�فة.

•• اأبوظبي-وام:

العلم�ء  م���ن  ك��وك��ب��ة  ي�����ص��م  وف���د  زار 
ال�صيخ خليفة  ال�صمو  �صيوف �ص�حب 
الدولة  رئ��ي�����ض  ن��ه��ي���ن  اآل  زاي�����د  ب���ن 
رم�ص�ن  ���ص��ه��ر  خ�����الل  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
املعلم  ب����أب���وظ���ب���ي،  ال���ك���رام���ة  واح������ة 
الوطن  �صهداء  يخلد  ال��ذي  الوطني 
الواجب  م��ي���دي��ن  يف  وت�����ص��ح��ي���ت��ه��م 

والعمل الوطني والإن�ص�ين.
ال��وف��د خ��الل اجلولة  اأع�ص�ء  واط��ل��ع 
ع��ل��ى م���ك���ون����ت واح�����ة ال���ك���رام���ة وم� 
ون�صب  الفخر،  ميدان  من  تت�صمنه 
ال���������ص����رف، حيث  ال�������ص���ه���ي���د، وج����ن�����ح 
اجلن�ح  مكون�ت  حول  ل�صرح  ا�صتمعوا 
حتمل  معدنية  األواح�ً  يت�صمن  الذي 
اأ���ص��م���ء ال�����ص��ه��داء وم��ع��ل��وم���ت عنهم. 
�صعيد  ع���ب���دال���رح���م���ن  ال����وف����د  راف������ق 
ال���وع���ظ يف  اإدارة  م��دي��ر  ال�����ص���م�����ص��ي، 
الإ�صالمية  ل��ل�����ص��وؤون  ال��ع���م��ة  الهيئة 
والأوق���������ف، ورئ��ي�����ض ع����م ف���رق عمل 
برن�مج �صيوف �ص�حب ال�صمو رئي�ض 
املب�رك  رم�ص�ن  �صهر  خ��الل  ال��دول��ة 

ع�مل�   16 الوفد  �صم  حيث   2017
���ص���رك يف  ال���ع����مل.  م��ن خمتلف دول 
الزي�رة الدكتور ح�صن كم�ل الق�صبي، 
الغفري،  ج���م���ع���ة  رب����ي����ع  وال����دك����ت����ور 
عبد  عب��ض  الرحمن  عبد  وال��دك��ت��ور 
م�صطفى  اأحمد  والدكتور  الرحمن، 

م��ع��و���ض، وال���دك���ت���ور ���ص��ع��ب���ن حممد 
كف�يف، والدكتور اأحمد اإبراهيم ال�صيد 
ال��ب��ه��ن�����ص��ي، وال���دك���ت���ورة م��ن��ى فهمي 
النبوي  عواطف  والدكتورة  غيط��ض، 
ال�����ص��م��د �صمداين،  وع��ب��د  زي����د،  اأب����و 
احلكيم  ع����ب����د  حم����م����د  وال�����دك�����ت�����ور 

اأبو عرقوب،  الك�ندي، وح�ص�ن عو�ض 
وال����دك����ت����ور ح����م����دي حم���م���د م������راد، 
احل�صني  �صعيد  ب��ن  اأ���ص���م��ة  وال�����ص��ي��خ 
امل���ل��ك��ي، وم��ع���يل حم��م��د ف������ص��ل ولد 
حممد الأمني، وال�صيخ زيد بن يحيى 

العدين، واملفتي حممد �صوت�ري. 

•• كانكون - املك�سيك -وام:

اأك������دت دول�����ة الم��������رات ج���ه��زي��ت��ه��� يف 
والكوارث  الطوارئ والزم���ت  منظومة 
ا�صرتاتيجية  وتبني  ل��ل��دول��ة  الوطنية 
والزم�������ت  ال����ط����وارئ  لإدارة  م���وح���دة 
و�صالمة  اأم������ن  ل�������ص���م����ن  وال������ك������وارث 
دوره�����  وحت��ق��ي��ق  وامل��م��ت��ل��ك���ت  الرواح 
امل�صتمر  وعط�ئه�  وال����دويل  القليمي 
الن�ص�نية  للم�ص�عدات  م�نحة  ك��دول��ة 
الكلمة  يف  ذل������ك  ج�������ء  والغ������ث�����ي�����ة. 
�صع�دة  األ��ق���ه���  التي  للدولة  الرئي�صية 
الدكتور جم�ل حممد احلو�صني مدير 
الطوارئ  لإدارة  الوطنية  الهيئة  ع���م 
والأزم������ت وال���ك���وارث يف م��وؤمت��ر المم 

والكوارث  املخ�طر  م��ن  للحد  املتحدة 
الذي عقد يف مدينة ك�نكون -املك�صيكية 

واختتم اأم�ض.
ال�صوء  احل��و���ص��ن��ي  ال���دك���ت���ور  و���ص��ل��ط 
ع��ل��ى جت��رب��ة دول����ة الإم��������رات يف احلد 
والتهديدات  ل��ل��م��خ���ط��ر  وال���ت�������ص���دي 
ال��ك��وارث والأزم�����ت ب�صكل وثيق  ج���راء 
الوطنية  الهيئة  اخت�ص��ص�ت  و�صمن 
لإدارة الطوارئ والأزم���ت ب�لتع�ون مع 
اجله�ت  من  ال�صرتاتيجيني  �صرك�ئه� 
واملوؤ�ص�ص�ت  ال��ه��ي��ئ���ت  وك����ف���ة  امل��ع��ن��ي��ة 

والقط�ع  واملحلية  احلكومية الحت�دية 
اخل��ض .

وق�ل مدير ع�م الهيئة ان دولة الإم�رات 
املتخ�ص�صة  اأج���ه���زت���ه����  خ�����الل  وم�����ن 
املعنية  الوطنية  وهيئ�ته�  وموؤ�ص�ص�ته� 
ب�إعداد وتن�صيق اخلطط ال�صرتاتيجية 
والكوارث  والأزم������ت  ال���ط���وارئ  لإدارة 
للتع�مل  وطنية  اآلية  و�صع  على  عملت 
اإجراءات  لتقييم  ال��الزم��ة  املع�يري  م��ع 
اإدارة الطوارئ والأزم�ت والكوارث حيث 
لال�صتج�بة  ال��ع���م  الإط������ر  اإ����ص���دار  مت 

الوطنية واله�دف اإىل تبني ا�صرتاتيجية 
والأزم�������ت  ال����ط����واري  لإدارة  م���وح���دة 
وذلك  الوطني  امل�صتوى  على  والكوارث 
متك�مل  عمل  ا���ص��ل��وب  حتقيق  ل�صم�ن 
للجه�ت املعنية بدولة الإم�رات العربية 
امل��ت��ح��دة وو���ص��ع وت��ق��دمي اآل��ي��ة الدعم 
مل��واج��ه��ة ح�����لت ال����ط����وارئ والأزم�������ت 
واملقيمني  ل���ل���م���واط���ن���ني  وال������ك������وارث 
داخ���ل ال���دول���ة وخ���رج��ه��� م��ن��وه��� بدور 
حمور  وجعله  ج��وان��ب��ه  بك�فة  الإع����الم 
اأهمية  م��ن��ط��ل��ق  م���ن  ب��راجم��ه���  ل��ك���ف��ة 

ودوره  اجلم�هريي  والتوا�صل  الإع��الم 
يف ال��ت��ع���م��ل م���ع ال����ط����وارئ والأزم�������ت 

والكوارث بك�فة اأنواعه�.
وذك�����ر ال���دك���ت���ور ج���م����ل احل��و���ص��ن��ي ان 
اأ���ص��واط���ً طويلة  دول��ة الم����رات قطعت 
لإدارة  اإم��ك���ن��ي���ت��ه���  ت��ع��زي��ز  م�����ص��رية  يف 
ومواجهة الطوارئ والأزم�ت والكوارث 
للمخ�طر  ����ص���ج���ل  اإع����������داد  مت  ح���ي���ث 
والتهديدات الوطنية التي قد تتعر�ض 
له� الدولة والعمل ج�ري على ا�صتكم�ل 
جميع القدرات وو�صع اخلطط الالزمة 

وم�صوؤولي�ت  اأدوار  وحتديد  خطر  لكل 
ال��ق��ي���دي��ة وامل�����ص���ن��دة ..م�صريا  اجل��ه���ت 
�صم�ن  م��ت��ط��ل��ب���ت  و����ص���ع  مت  ان����ه  اىل 
الطوارئ  الأع���م����ل خ���الل  ا���ص��ت��م��راري��ة 
والأزم�����ت وال��ك��وارث وال��ت��ع���يف ال�صريع 
منه� من خالل ال�صتعداد والتخطيط 
و�ص�ئل  ك����ف���ة  وا����ص���ت���خ���دام  امل�������ص���رتك 
امل�صتوى  ع��ل��ى  والت�������ص����ل  ال��ت��ن�����ص��ي��ق 

الوطني والحت�دي واملحلي واخل��ض.
خطت  الإم������������رات  دول������ة  ان  وا�����ص�����ف 
خطوات طموحة من خالل ت�صكيل فرق 

اإدارة الطوارئ والأزم�ت والكوارث على 
والحت���دي وج�هزيته�  املحلي  امل�صتوى 
والتي تتعّلق مبرحلتي املْنع وال�صتعداد 
حل���لت ال��ط��وارئ والأزم����ت والكوارث 
وال�صتج�بة  ال�صتعداد  م�صتوى  ورف��ع 
من خالل و�صع منظومة متك�ملة من 
الإجراءات كم� مَتّ اإن�ص�ء مركز العملي�ت 
NOC وهو ي�صتخدم اأحدث  الوطني 
ال��ن��ظ��م وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��� احل��دي��ث��ة التي 
ت��ت��ط���ب��ق م��ع امل��ع���ي��ري ال��دول��ي��ة بهدف 
ال�صتج�بة  ج���ه���ود  وت��ن�����ص��ي��ق  ت��ف��ع��ي��ل 

واآلية  م�صتوي�ته�  مبختلف  ال��وط��ن��ي��ة 
قي��ض زمن ال�صتج�بة ومتكني الهيئ�ت 
احلكومة  ان  واأو�����ص����ح  وامل���وؤ����ص�������ص����ت. 
ال����وزرات  م��ع  التن�صيق  اآل���ي����ت  و���ص��ع��ت 
املدنية  الحت�دية  واملوؤ�ص�ص�ت  والهيئ�ت 
امل��ع��ن��ي��ة ب���إن�����ص���ء م���راك���ز ع��م��ل��ي���ت له� 
ال�صبوع  م���دار  ع��ل��ى  ���ص���ع��ه   24 تعمل 
الطوارئ  ملواجهة  الأم��ث��ل  لال�صتعداد 
والأزم��������ت وال����ك����وارث وع���م���دت كذلك 
واملتمثل  احليوي  م�صروعه�  تنفيذ  اإىل 
ال�صرتاتيجية  امل��خ���زي��ن  م�����ص���ري��ع  يف 
الغذائية وامل�ئية والطبية والوقود من 
الوزارات  مع  والتن�صيق  التع�ون  خالل 
والهيئ�ت واملراكز املعنية ب�لدولة ودول 

اجلوار.

تنفيذية اأبوظبي تعتمد م�صروعني لتعزيز البنية 
التحتية بتكلفة 74.2 مليون درهم

برع�ية ف�طمة بنت مب�رك جمل�ش الإم�رات لل�صب�ب العلم�ء �صيوف رئي�ش الدولة يح��صرون عن رم�ص�ن �صهر القراآن 
يطلق مب�درة التج�رب الجتم�عية 

العلم�ء �صيوف رئي�ش الدولة يزورون واحة الكرامة

الإم�رات توؤكد يف موؤمتر دويل ج�هزية منظومة الطوارئ والزم�ت و الكوارث الوطنية
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اأخبـار الإمـارات

موؤ�ص�صة خليفة الإن�ص�نية تبداأ تنفيذ املري الرم�ص�ين يف ب�ك�صت�ن
•• ا�سالم اباد -وام:

اآل  زاي��د  ب��داأت موؤ�ص�صة خليفة بن 
تنفيذ  الإن�ص�نية  لالأعم�ل  نهي�ن 
ب��رن���م��ج امل���ري ال��رم�����ص���ين، يف 6 
ب�ك�صت�ن  ج��م��ه��وري��ة  يف  م��ن���ط��ق 
�صهر  حلول  مبن��صبة  الإ�صالمية 
تنفيذاً  وذل�����ك  امل���ب����رك  رم�����ص���ن 
ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب  لتوجيه�ت 
رئي�ض  نهي�ن  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل و�ص�حب ال�صمو 
نهي�ن  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 
الق�ئد  ن���ئ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
ومبت�بعة  امل�صلحة  للقوات  الأعلى 
زايد  بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  من 
جمل�ض  رئ��ي�����ض  ن����ئ���ب  ن��ه��ي���ن  اآل 
الوزراء وزير �صوؤون الرئ��صة رئي�ض 

موؤ�ص�صة خليفة الإن�ص�نية .
موؤ�ص�صة  يف  م�صوؤول  م�صدر  وق���ل 
توزيع  �صيتم  اإنه  الإن�ص�نية  خليفة 
م���واد غ��ذائ��ي��ة يف �صتة م��ن���ط��ق يف 

ب���ك�����ص��ت���ن ه���ي م��ن���ط��ق رح��ي��م ي�ر 
خ�����ن وراج���ن���ب���ور روج������ن وودي����رة 
غ����زي خ���ن وك������ص��م��وري وخوتكي 
وخريان وا�صهوك 50 وذلك وفق�ً 
يف  فقراً  الأ�صد  الأ�صر  لحتي�ج�ت 

امل����ت����ح����دة ب����ت����ق����دمي امل���������ص�����ع����دات 
والفقراء  للمحت�جني  الإن�ص�نية 
التي  امل��ع���ن���ة  اأث���ر  م��ن  والتخفيف 
الب�ك�صت�نية  الأ�صر  بع�ض  تعي�صه� 
رم�ص�ن  ���ص��ه��ر  اأي��������م  يف  خ��������ص���ة 

حول  وال�صديقة  ال�صقيقة  ال��دول 
الع�مل خالل �صهر رم�ص�ن املب�رك 
اإف���ط����ر  م�������ص���روع���ي  اإىل  اإ����ص����ف���ة 

ال�ص�ئم وتوزيع التمور.
ر�ص�لته�  اأداء  يف  املوؤ�ص�صة  وتراعي 

هذه املن�طق .
امل�ص�عدات  اإن  امل�����ص��در  واأ�����ص�����ف 
اإط�ر  يف  ت�أتي  لب�ك�صت�ن  الإن�ص�نية 
للقي�دة  واملتوا�صل  الث�بت  النهج 
العربية  الإم���رات  الر�صيدة لدولة 

الف�صيل.
اأن هذه امل�ص�عدات  واأو�صح امل�صدر 
ت�أتي يف اإط�ر الربن�مج الرم�ص�ين 
بتقدمي  الإن�ص�نية  خليفة  ملوؤ�ص�صة 
العون والدعم الالزمني لعدد من 

والدعم  العون  اإي�ص�ل  الإن�ص�نية 
الرع�ية  دور  ون���زلء  للمحت�جني 
الج��ت��م���ع��ي��ة والأي����ت�����م والأرام�����ل 
وذوي الإع�قة تعزيزاً لقيم التك�فل 

الجتم�عي والرتابط الإن�ص�ين.

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�صت�صفى املفرق                     5823100
 م�صت�صفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�صيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�صت�صفى توام                         7677444
م�صت�صفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�صت�صفى را�صد                       3371111
م�صت�صفى دبى                          2714444
م�صت�صفى الرباحة                   2710000
م�صت�صفى املكتوم                     2221211         
م�صت�صفى المل                      3444010
م�صت�صفى الو�صل                    2193000

ال�سارقة 
م�صت�صفى الق��صمى                 5386444
م�صت�صفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجم�ن ميدك�ل كومبلك�ض     7422227

م�صت�صفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�صت�صفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

م�صت�صفى �صقر                       2223666
م�صت�صفى �صيف بن غب��ض       2223555

الفجرية
م�صت�صفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�صت�صفى الأهلى مرد�ض         6262666
م�صت�صفى النور                       6139111
امل�صت�صفى الم�راتى الفرن�صى 6265722

 دبى
م�صت�صفى ولكري                      2829900
امل�صت�صفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�صت�صفى الدولية  اخل��صة 2212484

ال�سارقة 
م�صت�صفى الزهراء اخل��صة     5619999
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الهالل الأحمر الإم�راتي توا�صل دعم القط�ع ال�صحي يف اليمن
•• حلج -وام:

ان�ص�ء  حيث  من  �صواء  اليمن  يف  ال�صحي  للقط�ع  دعمه�  الإم���رات��ي��ة  الأحمر  الهالل  هيئة  توا�صل 
تقدم  ان  �ص�أنه�  التي من  الطبية  والتجهيزات  واملعدات  الأدوي��ة  توزيع  او  ال�صحية  املرافق  وترميم 

لالأ�صق�ء اليمنيني العالج�ت وال�صع�ف�ت الطبية الالزمة.
ويف هذا الط�ر ق�مت الهيئة ام�ض الأول ب�فتت�ح عي�دة ال�صقي� يف حم�فظة حلج بعد اكتم�ل بن�ئه� 
للمر�صى يف منطقة  امللحة  لتلبي احل�جة  املتحركة  والكرا�صي  ال�صرة  بعدد من  حيث مت جتهيزه� 

حلج.
واأعرب اأه�يل منطقة حلج عن �صع�دتهم ب�فتت�ح هذه العي�دة مل� �صتقدمه من تطبيب وعالج ملر�ص�هم 
مثمنني جهود الهيئة القيمة يف تقدمي العون الطبي والغذائي وال�صكني �ص�ئلني اهلل تع�ىل ان يدمي 

على دولة الم�رات العربية املتحدة نعمة المن والم�ن والتقدم والزده�ر.

الإم�رات تبذل جهودا حثيثة ملك�فحة وب�ء 
الكولريا يف عدد من املح�فظ�ت اليمنية

وزارة الداخلية تكرم " اأبوظبي لل�صي�حة " تقديرا 
جلهوده� يف تعزيز ت�أهيل الأحداث ب�لفنون

•• اأبوظبي-وام:

هيئة  يف  ممثلة  املتحدة  العربية  الإم�����رات  دول��ة  تبذل 
الهالل الأحمر الإم�راتي وب�لتع�ون مع منظمة ال�صحة 
الع�ملية يف اليمن و وزارة ال�صحة اليمنية جهودا حثيثة 
وال��ذي ع�ود  الكولريا  الث�نية من وب�ء  املوجة  لحتواء 
النت�ص�ر يف 18 حم�فظة مينية من اأ�صل 23 حم�فظة 
. وك�نت املوجة الأوىل من املر�ض قد انت�صرت يف �صبتمرب 
من الع�م امل��صي 2016 حيث بلغ عدد احل�لت امل�صتبه 

وق��درت احل�لت   ، األف� و425 ح�لة   23 فيه� ح��وايل 
27 ابريل  301 ح�لة يف ال��ف��رتة م��� ب��ني  اجل��دي��دة ب��� 
وحتى 18 من م�يو اجل�ري ح�صب اإح�ص�ئي�ت منظمة 

ال�صحة الع�ملية .
ويف اإط�ر هذا التع�ون �صيقوم الهالل الأحمر الإم�راتي 
بتوفري متطلب�ت احتواء الوب�ء واإي�ص�له� جوا يف �صكل 
الإ�ص�بة  من  للت�أكد  خمربية  وم��واد  وري��دي��ه  حم�ليل 
ال�صريع  الت�صخي�ض  وم����واد  ال��ن��وع  وم��ع��رف��ة  ب���مل��ر���ض 

وكذلك احلبوب و�صوائل الكلور لعملي�ت تعقيم املي�ه.

•• اأبوظبي -وام: 

كرمت وزارة الداخلية هيئة اأبوظبي لل�صي�حة والثق�فة 
ب�لفنون  ال�صب�ب  اهتم�م  حتفيز  يف  جلهوده�  تقديرا 
من  الت�أهيل  برن�مج  �صرك�ء  تكرمي  حفل  خالل  وذل��ك 

مركز رع�ية الأحداث يف املفرق يف اأبوظبي.
واأ�ص�دت وزارة الداخلية مب�ص�عي هيئة اأبوظبي لل�صي�حة 
والثق�فة وم�ص�هم�ته� امل�صتمرة خلدمة املجتمع خ��صة 
الأح����داث من  امل�صتمر لفئة  ال��دع��م  م��ن خ��الل تقدمي 
ب���رام���ج اج��ت��م���ع��ي��ة وور������ض م��ه��ن��ي��ة وف��ن��ي��ة م���ن �ص�أنه� 
عليهم  ب�لنفع  يعود  ومب���  �صلوكهم  واإ���ص��الح  ت�أهيلهم 

وعلى اأ�صرهم وجمتمعهم.
للربن�مج  الهيئة  اإط��الق  التكرمي مبن��صبة  ه��ذا  وج���ء 
ال�ص�بة  ل��الأج��ي���ل  الفنون  لتعليم  الت�أهيلي  املجتمعي 
ب�لفنون  والهتم�م  ب�لوعي  الرت��ق���ء  ي�صتهدف  وال��ذي 
ال�صب�ب الإم���رات��ي من مركز رع�ية الأح���داث يف  ل��دى 

املفرق.
وي�صعى هذا الربن�مج الفني ال�ص�مل اإىل توفري و�صيلة 
للتغلب على امل�ص�كل ال�صلوكية عرب اإت�حة الفر�ض لتعلم 
مه�رات جديدة وتطوير مواهب متميزة والتعبري عن 

الآراء والأفك�ر ب�أ�ص�ليب عالجية مبتكرة.
وي�صتهدف الربن�مج حتفيز م�ص�ركة ال�صب�ب الإم�راتي 
دولة  وتق�ليد  بثق�فة  تعريفهم  خ��الل  م��ن  الفنون  يف 
اأن�صطة  على  العملي  والتدريب  امل�ص�ركة  الإم���رات عرب 
ال��ف��ن��ون واحل����رف ال��ي��دوي��ة واإت����ح���ة ال��ف��ر���ض لل�صب�ب 
وتزويدهم  ال��ت��ع��ل��م  وت�صجيع  ال����ذات  اح����رتام  ل��ت��ع��زي��ز 

ب�لأدوات الالزمة لبدء حي�ة جديدة.
وق�ل �صع�دة �صيف �صعيد غب��ض مدير ع�م هيئة اأبوظبي 
الت�أهيلي  املجتمعي  ال��ربن���م��ج  اإن  والثق�فة  لل�صي�حة 
التق�ليد  بني  رواب��ط  اإي��ج���د  يف  ي�ص�هم  الفنون  لتعليم 

الثق�فية والإبداع والتعليم .
الهيئة  جل��ه��ود  الداخلية  وزارة  ت��ك��رمي  ان  اىل  م�صريا 
املجتمعية عرب هذا الربن�مج التنموي املجتمعي اله�دف 
التنمية  ملب�درات  توليه�  التي  الق�صوى  الأهمية  يعك�ض 

املجتمعية والدور املحوري الذي تلعبه جهود امل�صوؤولية 
املجتمعية للموؤ�ص�ص�ت يف حتفيز التنمية الذاتية.

واأ�ص�ف اأن العالقة بني النخراط يف الفنون والتعليم 
والتطوير الذاتي ب�تت اليوم وثيقة اإىل حد بعيد حيث 
ت�ص�هم برامج الهيئة من خالل ت�ص�رك خربات الكف�ءات 
املعنية  وال��ك��ف���ءات  اأب��وظ��ب��ي  اإم����رة  مت�حف  يف  الع�ملة 
بتنمية الفنون يف تعليم ومتكني واإله�م اجليل اجلديد 
من ال�صب�ب للتف�عل مع الفنون عرب تعريفهم ب�لثق�فة 
والتق�ليد الإم�راتية وامل�ص�ركة يف اأن�صطة عملية للفنون 

واحلرف اليدوية.
وا�صعة من  بتنظيم جمموعة  ن�ص�ط�ته  الربن�مج  وب��داأ 
الفع�لي�ت الفنية لفتي�ت مركز رع�ية الأحداث ب�ملفرق 
يف اأب��وظ��ب��ي وا���ص��ت��م��ر ل��ف��رتة جت��ري��ب��ي��ة م��دت��ه��� ثالثة 
يتكون  وه��و  دائ��م���  برن�جم�  جلعله  التوجه  م��ع  اأ�صهر 
من اأربعة عن��صر مرتابطة ولكن م�صتقلة حيث يجمع 
الفنية  والأ���ص���ل��ي��ب  املبتكرة  التف�علية  ال��ت��ج���رب  ب��ني 

التقليدية.
وت��ت��ك��ل��ل��ت ال��ت��ج��رب��ة ب��ع��ر���ض الأع���م����ل ال��ف��ن��ي��ة املنتجة 
اأقيم  ال��ذي  ال�صنوي  املعر�ض  �صمن  الفتي�ت  قبل  م��ن 
امل��صي  الأ�صبوع  للتعليم  اأبوظبي  جمل�ض  مع  ب�لتع�ون 

يف من�رة ال�صعدي�ت.
ويف اإط�ر ال�صراكة بني هيئة اأبوظبي لل�صي�حة والثق�فة 
مركز  من  ال�ص�ب�ت  تقوم   .. للتعليم  اأبوظبي  وجمل�ض 
رع���ي��ة الأح�����داث يف امل��ف��رق ب����إب���داع اأع��م���ل فنية حتت 
ليتم عر�صه� خالل  امل��رك��ز  ال��ف��ن��ون يف  اأ���ص��ت���ذ  اإ���ص��راف 

معر�ض الطالب ال�صنوي يق�م يف املركز.
اجلم�عي  العمل  على  ال�����ص���ب���ت  امل��ب���درة  ه��ذه  وت�صجع 
املقتني�ت  جمموعة  م��ن  وب��وح��ي  الربن�مج  م��ن  ب�إله�م 
والعني  اأبوظبي  من  كل  يف  خمتلفة  مبت�حف  اخل��صة 
الفنية  العمل  ال�ص�ب�ت �صمن ور�ض  تعزيز عمل  و�صيتم 
ب���ج���ولت اف��رتا���ص��ي��ة ون������دوات ح���واري���ة ت�����ص��ت��ف��ي��د من 
نف�صه�  املت�حف  �صمن  تنعقد  التي  احل�لية  الفع�لي�ت 
وفريق  والثق�فة  لل�صي�حة  ابوظبي  هيئة  من  بتنظيم 

الربامج الثق�فية واملتحفية فيه�.

ن�دي تراث الإم�رات يطلق موقعه الإلكرتوين اجلديد

وال�صي�ح،  ال�����زوار  ع�����ص��رات  ي��وم��ي��� 
وم�����ص��رح اأب��وظ��ب��ي ال���ذي ���ص���ر من 
ال���ع���ن��������ص���ر ال���ف����ع���ل���ة يف احل�����راك 
الع��صمة  ت�����ص��ه��ده  ال����ذي  ال��ث��ق���يف 
اأهم  على  خ�صبته  فت�صهد  اأبوظبي، 
واأهم  والعربية  املحلية  امل�صرحي�ت 
والربامج  ال�صينم�ئية  املهرج�ن�ت 
التي  ب��وذي��ب  وق��ري��ة  التلفزيونية، 
مهرج�ن�ت  ع��رب  ���ص��ن��وي���،  ت�صتقبل 
و����ص���ب����ق����ت ال���ف���رو����ص���ي���ة وال����ق����درة 
الفر�ص�ن  م��ئ���ت  ف��ي��ه���،  ت��ق���م  ال��ت��ي 
واأك�دميية  الدولية،  وال�صخ�صي�ت 
الأوىل من  ت��ع��د  ال��ت��ي  ال��ف��رو���ص��ي��ة 
وتدريب  تعليم  تتعهد  اإذ  ن��وع��ه���، 
ومه�رات  ع��ل��وم  ال�����ص��غ���ر  ال��ط��ل��ب��ة 

ك��صر  على  مم��ي��زة  بقعة  يف  ت��رتب��ع 
خمتلف  يومي�  لت�صتقبل  الأم����واج 
زوار الع��صمة و�صي�ح الدولة، حيث 
اأبوظبي  م��ع���مل  م��ن  معلم�  غ���دت 
ال�صم�لية  وج�����زي�����رة  ال�������ص���ه���رية، 
فريدة  فر�صة  ل��زواره���  توفر  التي 
مب����  جت��م��ع��ه م���ن م���ي���زات املحمية 
والبيئية، ومب� حتت�صنه  الطبيعية 
من مي�دين للتدريب على خمتلف 
الري��ص�ت الرتاثية، وكذلك مركز 
زايد للدرا�ص�ت والبحوث الذي، اإىل 
للب�حثني  اجل���ذب��ة  مكتبته  ج���ن��ب 
املوقع  زود  التي  الرقمية  واملكتبة 
مب���ل���خ�������ص����ت ع������ن اإ�������ص������دارات������ه،  
فيه  زاي��د  ال�صيخ  معر�ض  ي�صتقبل 

•• ابوظبي-الفجر:

اأطلق ن���دي ت��راث الإم���رات موقعه 
بوابة  ليمثل  اجلديد  الإل��ك��رتوين 
ويقدم  التوا�صل،  للمعرفة  حديثة 
���ص��ورة وا���ص��ح��ة ع��ن روؤي����ة الن�دي 
لتحقيق  عمله  وو���ص���ئ��ل  ور���ص���ل��ت��ه 
اأحدثه� عرب  التي  والآث���ر  اأهدافه، 
م�صريته الطوية يف خدمة الرتاث 
واملعنوي،  امل�����دي  ب�صقيه  ال��وط��ن��ي 
املوقع  على  الق�ئمون  حيث حر�ض 
اإىل  الو�صول  ب�صهولة  متيزه  على 
خم��ت��ل��ف ال��ب��ي���ن���ت امل��ت��ن��وع��ة التي 
واأفالم�  تت�صمن معلوم�ت و�صورا 
ع��ن اأه���م وح����دات وم��راف��ق الن�دي 
ن�ص�ط�ت  وع���ن  امل�����ص��ه��ورة،  وم��ع���مل��ه 
ال��ن���دي وف��ع���ل��ي���ت��ه امل��ن��ت��ظ��رة التي 
تهم الآلف من الفر�ص�ن واملهتمني 
ب�صب�ق�ت الإبل وال�صب�ق�ت البحرية 
والقراآنية  ال��ث��ق���ف��ي��ة  وامل�����ص���ب��ق���ت 
الرتاثية  وامللتقي�ت  وامل��ه��رج���ن���ت 
ال��ط��الب��ي��ة ال���ت���ي ت��ع��د م���ن اأع����رق 

مثيالته� يف املنطقة.
ع�����ب�����داهلل حممد  ال�������ص���ي���د  وب�������ني 
امل�����ح�����ريب�����ي امل������دي������ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
املوقع  اأن  امل�������ص����ن���دة  ل���ل���خ���دم����ت 
الإل���ك���رتوين اجل��دي��د مي��ث��ل بوابة 
ال���ت���وا����ص���ل، ف��ه��و يقدم  ل��ل��م��ع��رف��ة 
���ص��ورة وا���ص��ح��ة ع��ن روؤي����ة الن�دي 
لتحقيق  عمله  وو���ص���ئ��ل  ور���ص���ل��ت��ه 
اأحدثه� عرب  التي  والآث���ر  اأهدافه، 
م�صريته يف خدمة الرتاث الوطني 
فيت�صمن  واملعنوي،  امل���دي  ب�صقيه 
املوقع معلوم�ت و�صورا واأفالم� عن 
اأهم وحدات ومرافق الن�دي ومع�مله 
امل�صهورة، مثل القرية الرتاثية التي 

مراحل  حتى  وترع�هم  الفرو�صية، 
البطولت  م���ن����ف�������ص����ت  دخ���ول���ه���م 
الدولية، ومدر�صة الإم�رات لل�صراع 
التي مكنت ري��صة ال�صراع احلديث 
القوي �صمن  اأن حتتل مك�نه�  من 
البحرية حملي�  الري��ص�ت  خ�رطة 
الوطنية  الفرق  ورف��دت  واإقليمي�، 
ال�صب�حة  ويف  ال�����ص��راع  يف  ب���أب��ط���ل 
رفعوا ا�صم الدولة ع�لي� يف حم�فل 
اإقليمية ودولية، هذا كله اإىل ج�نب 
م��راك��ز ال��ن���دي امل��وزع��ة يف خمتلف 
الطلبة  الإم�������رة خل��دم��ة  م��ن���ط��ق 
املواطنني، واملرافق امل�صخرة خلدمة 
احل�صن  جممع  مثل  امل��راك��ز  ه��ذه 

ومع�صكر الطويلة وغريه�.
ال�صيد حممد  اأو���ص��ح  ج���ن��ب��ه،  م��ن 
تقنية  اإدارة  م��دي��ر  امل��ه��ريي  م��ط��ر 
على  امل�صرف  ال��ن���دي  يف  املعلوم�ت 
اجلديد  امل���وق���ع  اإن�����ص���ء  اأن  امل���وق���ع 
ملت�بعة  امل��ت��ن���م��ي��ة  احل����ج���ة  ي��ل��ب��ي 
والتعرف  املتنوعة،  الن�دي  اأن�صطة 
ع��ل��ى ���ص��ب���ق���ت��ه امل��خ��ت��ل��ف��ة،  م�صريا 
اجلديدة  ب��ح��ل��ت��ه  امل���وق���ع  اأن  اإىل 
اىل  الو�صول  املت�صفح  على  ي�صّهل 
ب�لن�دي  املتعلقة  املعلوم�ت  جميع 
�صهولة  م� مييزه  اأه��م  فمن  بي�صر، 
ر  يوفِّ ك��م���  ا���ص��ت��خ��دام��ه،  و���ص��رع��ة 
املت�صفحني،  تف�عل  اإمك�نية  املوقع 
وكذلك �صهولة احل�صول على املواد 
اأدوات  امل��ن�����ص��ورة ع��ل��ي��ه م���ن خ���الل 
اإىل  اإ�ص�فة  وب�صيطة،  �صهلة  بحثية 
وفع�لي�ته  الن�دي  ن�ص�ط�ت  مت�بعة 
من  الآلف  ت��ه��م  ال���ت���ي  امل��ن��ت��ظ��رة 
الإبل  ب�صب�ق�ت  واملهتمني  الفر�ص�ن 
وامل�ص�بق�ت  ال��ب��ح��ري��ة  وال�����ص��ب���ق���ت 

الرتاثية والثق�فية والقراآنية.

جمل�ش اأمن�ء "ج�مع ال�صيخ زايد الكبري" يعتمد خطة تد�صني مركز خدم�ت الزوار ومقرتح "�صوق اجل�مع"
•• ابوظبي-وام: 

ج�مع  "مركز  اأم��ن���ء  جمل�ض  عقد 
اجتم�عه  الكبري"  زاي����د  ال�����ص��ي��خ 
اأحمد  م���ع����يل  ب��رئ������ص��ة  ال�������دوري 
�صوؤون  وزي��ر  ن�ئب  الزع�بي  جمعه 
اأمن�ء  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  ال���رئ��������ص���ة 
امل����رك����ز، ح���ي���ث مت الط�������الع على 
للمركز  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ط 

لع�م 2017 والع�م الق�دم.
تف��صيل  ع���ل���ى  امل��ج��ل�����ض  واط����ل����ع 
امليدانية  امل�����رك�����ز  ا�����ص����ت����ع����دادات 
امل�صلني  ل���ص��ت��ق��ب���ل  واخل���دم���ي���ة 
رم�ص�ن  �صهر  خ���الل  وامل��ف��ط��ري��ن 
ال��ع��م��ل يف م�����ص��روع��ي رم�����ص���ن " املب�رك فيم� مت الطالع على �صري 

�صيوفن� ال�ص�ئمون " و" م�ص�بيح 
اأط���ل���ق عليه�  " ال���ت���ي  رم�����ص���ن��ي��ة 
ا�صتج�بة  اخلري"؛  "مزون  �صع�ر 
ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب  لتوجيه�ت 
رئي�ض  نهي�ن  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
"حفظه اهلل" بع�م اخلري  ال��دول��ة 
وعلى �صراك�ت املركز مع املوؤ�ص�ص�ت 
�صمن م��ب���درات ع���م اخل��ري؛ دعم� 
جلهود اجل�مع بهذا ال�صدد، اإ�ص�فة 
اإىل مب�درات املركز، كمب�درة �صجرة 
ال�صهر  خ��الل  �صتق�م  التي  اخل��ري 
الف�صيل ب�لتع�ون مع هيئة الهالل 
الأحمر. ويف اإط�ر برامج واأن�صطة 

تطّورات  اآخر  من�ق�صة  املركز متت 
افتت�حه  امل���زم���ع  احل�����ج،  م��ع��ر���ض 
ب�لتع�ون  املقبل،  �صبتمرب   19 يف 
لل�صي�حة  اأب����وظ����ب����ي  ه���ي���ئ���ة  م����ع 
وال��ث��ق���ف��ة ، وب��رع���ي��ة ك��رمي��ة من 
اآل  زاي��د  ب��ن  من�صور  ال�صيخ  �صمو 
نهي�ن ن�ئب رئي�ض جمل�ض الوزراء 
ُيَنّظم  حيث  الرئ��صة  �صوؤون  وزي��ر 
تر�صيخ�ً  اجل�مع  مقر  يف  املعر�ض 
امل��رك��ز احل�����ص���ري والثق�يف،  ل��دور 
على  �صنوات  ع�صر  مبرور  واحتف�ًء 
خطة  املجل�ض  واع��ت��م��د  اف��ت��ت���ح��ه. 
تد�صني مركز خدم�ت ال��زوار، اإىل 
ج�نب العديد من املقرتح�ت منه� 

مقرتح خطة ت�صويق �صوق اجل�مع 
للخدم�ت  تطويرية  ومقرتح�ت   ،

املقدمة للم�صلني والزوار.
كم� مت عر�ض اإح�ص�ءات العملي�ت 
احليوية يف اجل�مع لع�م 2016م، 
 5 اجل�مع  رواد  اإجم�يل  بلغ  حيث 
مالين و209 الف و801 منهم 
مليون و448 الف� و394 م�صلي� 
و556  الف   807 وم��ل��ي��ون��ني 
 872 امل��ف��ط��رون  ب��ل��غ  زائ����را فيم� 
وبرامج  وامل��ح������ص��رات  و70  ال��ف��� 
 9،781 الكرمي  ال��ق��راآن  حتفيظ 
ال��وج��ب���ت اخلريية  اإج���م����يل  اأم����� 

بلغت 72 الف� .

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو /فر�ص�نه ابوبكر 

الهند     ، ح�������ص���ني  حم���م���د 

اجلن�صية - جواز �صفره رقم 

)6618446( من يجده 

عليه الت�ص�ل بتليفون رقم 

 050/6366207

فقدان جواز �سفرت
�صينغ  امل���دع���و /رخ������  ف��ق��د 

الهند     ، ����ص���ي���ن���غ   رات����������ن 

اجلن�صية - جواز �صفره رقم 

)5031890( من يجده 

عليه الت�ص�ل بتليفون رقم 

 052/9257689

فقدان �سهادة اأ�سهم  
يعلن ال�سيد/ ال�سبع �سيف علي ال�سبع الدرمكي 

)اإمارات اجلن�سية( عن فقدان �سهادة ا�سهم �سادرة 
من �سركة )اعمار( )بعدد 8206 �سهم( 

على من يجدها برجاء ت�سليمها لل�سركة املذكورة 
او الت�سال على رقم 0501282222 م�سكورا 
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حملة "ج�صدك اأم�نة" تكرم امل�ص�ركني يف م�ص�بقة اأجمل لوحة فنية
•• اأبوظبي-وام:

مبن��صبة اليوم الع�ملي ملك�فحة التدخني الذي ي�ص�دف 31 م�يو من كل 
يف  امل��صي  اخلمي�ض  اأم�نة" ي��وم  "ج�صدك  الوطنية  احلملة  كرمت  ع���م 
فندق ون�دي �صب�ط القوات امل�صلحة الطالب امل�ص�ركني يف م�ص�بقة اأجمل 

لوحة فنية للتوعية مبك�فحة التدخني.
نهي�ن  اآل  اأحمد بن طحنون بن حممد  ال�صيخ  الركن طي�ر  اللواء  وق�م 
املدار�ض  جميع  بتكرمي  والح��ت��ي���ط��ي��ة  الوطنية  اخل��دم��ة  هيئة  رئي�ض 
امل�ص�ركة والطالب الف�ئزين حيث ف�زت اكرث من 130 لوحة من 20 

مدر�صة من خمتلف الم�رات.

وتتوا�صل جهود احلملة الوطنية ج�صدك اأم�نة بتوعية املجتمع الإم�راتي 
ال�صحية  الع�دات  تبني  ب�صهره� اخل�م�ض على  ال�صهرية  اأجندته�  �صمن 

والذي يركز على مك�فحة التدخني.
ونظمت حملة ج�صدك اأم�نة حتت رع�ية اخلدمة الوطنية والإحتي�طية 
الأع���ل���ى لالأمومة  وامل��ج��ل�����ض  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  م��ع وزارة  وب���ل��ت��ع���ون 

والطفولة م�ص�بقة اأجمل لوحة فنية للتوعية مبك�فحة التدخني.
�صد  للتوعية  م��ع��ربة  ل��وح��ة  لأج��م��ل  للت�صويت  ال��ل��وح���ت  ن�صر  مت  وق��د 
ال��ت��دخ��ني ع��رب و���ص���ئ��ط ال��ت��وا���ص��ل الإج��ت��م���ع��ي و م��ن خ��الل الت�صويت 

املب��صر يف ي��ض مول يومي الثالث�ء و الأربع�ء امل��صي.
وك�نت القي�دة الع�مة للقوات امل�صلحة اأطلقت يف دي�صمرب 2016 املب�درة 

والتثقيف  الوعي  م�صتوى  رفع  اإىل  تهدف  التي  اأم�نة  الوطنية ج�صدك 
ال�صحي وت�صجيع فئ�ت املجتمع ك�فة على تبني �صلوكي�ت واأمن�ط احلي�ة 

ال�صحية.
الع�م  ه��ذا  ال��ع���مل  التنمية" يحتفل  يهدد  خطر   - "التبغ  �صع�ر  وحت��ت 
الأخرى  واملخ�طر  ال�صحية  املخ�طر  على  ال�صوء  بت�صليط   2017
املرتبطة بتع�طي التبغ وب�لدعوة اإىل و�صع ال�صي��ص�ت الفع�لة للحد من 

ا�صتهالكه.
ت�صليط  اىل   2017 التبغ  ع��ن  لالمتن�ع  الع�ملي  ال��ي��وم  حملة  وت��ه��دف 
ال�صوء على ال�صالت بني تع�طي منتج�ت التبغ ومك�فحة التبغ والتنمية 
اإدراج مك�فحة التبغ يف ا�صتج�بته�  امل�صتدامة واىل ت�صجيع البلدان على 

الوطنية خلطة التنمية امل�صتدامة لع�م 2030 .
ال��دول الأع�ص�ء واملجتمع املدين يف حم�ربة تدخل  كم� تهدف اىل دعم 
تعزيز  اإىل  ب��دوره  ي��وؤدي  م�  ال�صي��صية  العملي�ت  التبغ يف  دوائ��ر �صن�عة 
اجلم�هري  م�ص�ركة  ت�صجيع  واىل  التبغ  مك�فحة  على  الوطني  العمل 
والع�ملية  والإقليمية  الوطنية  اجل��ه��ود  يف  اأو���ص��ع  نط�ق  على  وال�صرك�ء 
وحتقيق  وتنفيذه�  التنمية  وخ��ط��ط  ا�صرتاتيجي�ت  و���ص��ع  يف  امل��ب��ذول��ة 
اىل  اإ�ص�فة  التبغ  مك�فحة  على  للعمل  الأول��وي��ة  ُتعطي  التي  الأه���داف 
التبغ  الع�مل من  خلو  امل�ص�همة يف حتقيق  لالأفراد  كيف ميكن  تو�صيح 
على نحو م�صتدام �صواء عن طريق اللتزام بعدم تع�طي منتج�ت التبغ 

نه�ئي�ً اأو ب�لإقالع عن هذه الع�دة.

تخ�س�سوا يف الهند�سة امليكانيكية و�سيانة الطائرات

حممد  ال�صرقي ي�صهد احتف�ل "اأبوظبي التقني" بتخريج 76 مواطنً� من التكنولوجي� التطبيقية والفنية يف الفجرية
احلمادي: اخلريجون يتميزون بالكفاءات العالية يف خمتلف التخ�س�سات الهند�سية والتكنولوجية وال�سناعية

•• الفجرية-الفجر:

�صهد �صمو ال�صيخ حممد بن حمد بن حممد ال�صرقي ويل عهد الفجرية 
 76 بتخريج  واملهني  التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز  اإحتف�ل 
فرع  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ث���ن��وي��ة  و  التطبيقية  التكنولوجي�  ث���ن��وي��ة  م��ن  م��واط��ن���ً 
العلوم  يف  املتخ�ص�صني  املواطنني  من  ال�ص�بعة  الدفعة  ي�صكلون  الفجرية، 
هند�صة  و  الكهرب�ئية  ال�صي�نة  وهند�صة  املكي�نيكية  والهند�صة  الهند�صية 

ال�صي�نة امليك�نيكية و هند�صة �صي�نة الط�ئرات. 
على  وهن�أهم  اخلريجني  الطلبه  بتكرمي  الفجرية  عهد  ويل  �صمو  وق���م 
موا�صلة  و  ال��دول��ة  يف  العمل  ب�صوق  لاللتح�ق  ودع���ه��م  العلمي  اإجن���زه��م 
حت�صيلهم الدرا�صي لكت�ص�ب املزيد من املعرفة التخ�ص�صية ودعم املجتمع 
بجيل حمرتف من ال�صب�ب بن�ء على توجيه�ت �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حمد 

بن حممد ال�صرقي ع�صو املجل�ض الأعلى ح�كم الفجرية. 
و�صدد �صمو ويل العهد على اأهمية ال�صري يف تو�صيع ق�عدة التعليم والتدريب 
التقني واملهني مب� يلبي متطلب�ت التنمية القت�ص�دية ورفع ن�صبة العن�صر 

املواطن يف قط�ع�ته ال�صرتاتيجية. 

وك�ن الحتف�ل قد بداأ بكلمة الدكتور عبد الرحمن احلم�دي اأعرب خالله� 
اآل  عن جزيل ال�صكر والمتن�ن اإىل �ص�حب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 
املجل�ض  اأع�ص�ء  ال�صيوخ  ال�صمو  واأ�صح�ب  اهلل  الدولة حفظه  رئي�ض  نهي�ن 
العلى حك�م الإم�رات على م� قدموه من دعم يف �صتى املج�لت كم� تقدم 
وت�صجيع  اخلريجني  تكرميه  على  الفجرية  عهد  ويل  �صمو  اإىل  ب�ل�صكر 

�صموه لهم. 
التكنولوجي�  وث���ن��وي���ت  الفنية  ال��ث���ن��وي���ت  خ��ري��ج��ي  اأن  ق���ئ��اًل  واأ����ص����ف 
التخ�ص�ص�ت  مبختلف  الأداء  يف  الع�لية  ب�لكف�ءات  يتميزون  التطبيقية 
الهند�صية والتكنولوجية وال�صن�عية ذات العالقة الوثيقة ب�حتي�ج�ت �صوق 
اأبوظبي  2021، وروؤية  العمل، ومتطلب�ت اخلطة ال�صرتاتيجية للدولة 
2030 .  ح�صر احلفل الذي اأقيم يف فندق �صيجي الدي�ر .. ال�صيخ عبد 
اهلل بن حمد بن �صيف ال�صرقي رئي�ض الحت�دين الآ�صيوي والإم�راتي لبن�ء 
الأج�ص�م و�صع�دة �ص�مل الزحمي مدير مكتب �صمو ويل العهد والدكتور عبد 
الرحمن احلم�دي مدير ع�م معهد اأبوظبي للتعليم والتدريب املهني وعدد 
من امل�صوؤولني واأه�يل اخلريجني الذين اأعربوا عن تقديرهم الب�لغ لدور 

القي�دة الر�صيدة يف �صم�ن امل�صتقبل الزاهز للوطن واملواطنني. 

خليفة الرتبوية تقدم ق�ص�صه� الف�ئزة هدية لالأطف�ل املر�صى مبدينة خليفة الطبية
•• اأبوظبي :رم�سان عطا

ق�م وفد من الأم�نة الع�مة جل�ئزة خليفة الرتبوية بزي�رة 
خليفة  ال�صيخ  مدينة  يف  الأورام  ق�صم  يف  املر�صى  الأط��ف���ل 
ال�صحية  للخدم�ت  اأبوظبي  �صركة  من�ص�أت  اإح��دي  الطبية 
تزامن�ً مع فع�لي�ت ع�م اخلري   الزي�رة  هذه  "�صحة" وت�أتي 

الذي وجه به �ص�حب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن 
رئي�ض الدولة حفظه اهلل . 

هذه  اأن  على  للج�ئزة  ال��ع���م  الأم���ني  العفيفي  اأم���ل  واأك����دت 
والأن�صطة  ال��ف��ع���ل��ي���ت  م��ن  �صل�صلة  اط����ر  يف  ت���أت��ي  ال���زي����رة 
من  الجتم�عية  امل�����ص��وؤول��ي��ة  مفهوم  جت�صد  ال��ت��ي  وال���زي����رة 
واخل��صة  احلكومية  اجله�ت  خمتلف  اجت���ه  اجل�ئزة  ج�نب 

على  الإطمئن�ن  ت�صمنت  الزي�رة  اأن  اإىل  م�صرية  الدولة،  يف 
هداي�  وت��ق��دمي  املر�صى  الأط��ف���ل  ل��ه��وؤلء  الطبية  ال��رع���ي��ة 
لهوؤلء الأطف�ل املر�صى عب�رة عن ق�ص�ض وموؤلف�ت ف�زت يف 

دورات اجل�ئزة . 
ال�صيخ خليفة  امل�صوؤولني يف مدينة  العفيفي بتع�ون  واأ�ص�دت 

الطبية يف الرتتيب لهذه الزي�رة وجن�حه� . 

اخليمة  راأ�ش  �صرطة  تدريب  مبعهد  يتخرجون  متدرب�   139
•• راأ�ض اخليمة – الفجر

�صهد العميد اأحمد �ص�مل ال�صلومي 
ن���ئ��ب امل��دي��ر ال��ع���م ب��وح��دة ن�ئب 
ال���ق����ئ���د ال����ع�����م، ح��ف��ل ت��خ��ري��ج 7 
تدريب  مبعهد  تخ�ص�صية  دورات 
منت�صب   139 �صملت   ال�صرطة، 
 ، املعلوم�ت  ُنظم  اإدارة  ، هي: دورة 
 ، التع�مل مع اجلمهور  فن  ودورة 
ودوره  الإب��داع��ي  التفكري   ( ودورة 
تنمية  ودورة   ،) امل�صكالت  ح��ل  يف 
ودورة  التدريب،  م�صئويل  مه�رات 
حتديد و�صي�غة الروؤى والأهداف 
يف  ال��ت��ف��ت��ي�����ض  ودورة   ، ال���ف���ردي���ة 
ال�صراف  ودورة مه�رات  ال�صجون، 
وذلك  ن�ص�ئي،  عن�صر   – واملت�بعة 
م��ن��ه��ج��ي��ة حتديد  م���ن  ان���ط���الق����ً 
التي  ال���ت���دري���ب���ي���ة  الح���ت���ي����ج����ت 
اإىل تدريب وتطوير املوارد  تهدف 
الب�صرية، مم� ي�صمن وجود كوادر 
ب�صرية موؤهلة ومدربة ق�درة على 
القي�م مبه�مه� وم�صوؤولي�ته� على 

معهد تدريب ال�صرطة، ت�صعى اإىل 
الب�صرية،  امل����وارد  واإب�����راز  ت��ط��وي��ر 
م�������ن خ���������الل �����ص����ق����ل وت����ط����وي����ر 

اأف�صل وجه. واأو�صح العميد اأحمد 
�ص�مل ال�صلومي، اأن القي�دة الع�مة 
يف  متمثلة  اخليمة  راأ����ض  ل�صرطة 

بتطبيق  م��ن��ت�����ص��ب��ي��ه���  م�����ه������رات 
التدريبية  ال�صرتاتيجي�ت  اأحدث 
حتقيق  �ص�أنه�  م��ن  التي  احلديثة 

اإط�ر  ال��ع���ل��ي��ة، ���ص��م��ن  الإن��ت���ج��ي��ة 
رفع  اإىل  ال��رام��ي��ة  ا�صرتاتيجيته� 

الكف�ءة والفّع�لية للمنت�صبني.

ج�معة عجم�ن تعقد دورة تدريبية لتهيئة اخلريجني ل�صوق العمل
•• عجمان ـ الفجر 

نّظم مكتب التدريب والتوظيف بعم�دة �ص��وؤون الطلبة يف ج�معة 
الذاتية  ال�صرية  كت�بة  "مه�رات  بعنوان  تدريبية  دورة  عجم�ن 
واجتي�ز املق�بلة ال�صخ�صية"، قدمه� الأ�صت�ذ حممد اإ�صم�عيل، 
م��دي��ر مكتب ال��ت��دري��ب وال��ت��وظ��ي��ف يف اجل���م��ع��ة، وع��ق��دت يف 
مركز ال�صيخ زايد للموؤمترات واملع�ر�ض. وتهدف هذه الدورة 
عمل  عن  الب�حثني  اجل�معة  خريجو  م�ص�عدة  اإىل  التدريبية 
يف احل�صول على وظيفة تن��صب موؤهالتهم وخرباتهم وحتقق 
ال�صرية  التعرف على كيفية كت�بة  طموح�تهم، وت�ص�عدهم يف 
على  ال��دورة  ومتحورت  ال�صخ�صية.  املق�بلة  واجتي�ز  الذاتية، 
يبحث  م�  على  والتعرف  للعمل من عمله،  املتقدم  يريد  م���ذا 
عنه �ص�حب العمل، وفهم الغر�ض من ال�صرية الذاتية، وكيفية 
تكييفه� ح�صب الوظيفة التي تقدم عليه�، وم� يجب ت�صمينه 
�صخ�صية  بي�ن�ت  وكت�بة  الذاتية،  ال�صرية  يف  تركه  يجب  وم��� 

اجتي�زه�  وكيفية  الوظيفية  املق�بالت  خف�ي�  ومعرفة  قوية، 
الإج�بة،  يف  ل�صتخدامه�  والأدل����ة  امل��ع��ل��وم���ت  وج��م��ع  ب��ن��ج���ح، 
الوظيفية،  املق�بلة  وحت�صني لغة اجل�صد، وال�صتعداد لجتي�ز 
والنظر  وامل�صتقبلية،  احل�لية  ال�صوق  اجت�ه�ت  على  والتعرف 
اإىل  املنت�صبون  ومتكن  ال�صوق.  يف  املت�حة  الوظ�ئف  نوعية  يف 

الدورة من التعرف على كيفية توظيف خرباتهم عند التقدم 
لطلب وظيفة، واإج�دة قراءة الإعالن الوظيفي، واإج�دة كت�بة 
رفع  م��ن  التدريبية  ال����دورة  �ص�همت  كم�  ال��ذات��ي��ة.   ال�����ص��رية 
من  بنج�ح  الوظيفية  املق�بلة  اجتي�ز  يف  وكف�ءتهم  قدرتهم 

خالل ا�صتغالل اأف�صل ال�صف�ت وامله�رات.

اأطب�ء يدعون اإىل دعم امل�ص�بني مبر�ش الت�صلب الع�صبي املتعدد 

حم�كم راأ�ش اخليمة ت�صعد متع�مليه� مبب�درة النقل املج�ين 

•• دبي -وام: 

ب�لدولة  ال��ط��ب  م��ن اخل���رباء واملخت�صني يف  ع��دد  دع��� 
اإىل ح�صد الدعم من قبل اجلمعي�ت الطبية واحلكومة 
واإيج�بية  �صمولية  اأك��رث  بيئة  لإيج�د  اجلمهور  وع�مة 
الع�صبي  الت�صلب  مبر�ض  امل�ص�بني  الأ�صخ��ض  لدعم 

املتعدد.
ال��ذي عقد يف دبي مبن��صبة  ج�ء ذلك خالل الجتم�ع 
الذي   - املتعدد  الع�صبي  الت�صلب  ملر�ض  الع�ملي  اليوم 
ي�����ص���دف 31 م���ن م���ي��و م���ن ك���ل ع����م - ب��ه��دف اإزال����ة 
احل���واج���ز واإي���ج����د ف��ر���ض مل��ر���ص��ى ال��ت�����ص��ل��ب الع�صبي 
املتعدد كي يتمكنوا من العي�ض ب�صكل م�صتقل وامل�ص�ركة 
ع��ل��ى ق���دم امل�����ص���واة يف اإي��ج���د ف��ر���ض ال��ع��م��ل يف احلي�ة 

الجتم�عية ب�صكل ع�م .
اأمرا�ض  ا���ص��ت�����ص���ري  اأن�����ص������ص��ي  ال��دك��ت��ور ج��ه���د  وق�����ل 
الأع�ص�ب يف م�صت�صفى را�صد الت�بع لهيئة ال�صحة يف دبي 
اإن الت�صلب الع�صبي املتعدد هو مر�ض مزمن يوؤثر على 
العمر  ويق�صر  ق�تال  يكون  م�  ون���درا  الع�صبي  اجله�ز 
احلي�ة مع مر�ض  ولكن   .. فقط  اأ�صهر  بب�صعة  املتوقع 
الت�صلب الع�صبي املتعدد ميكن اأن تكون �صعبة ففي كل 
اإيج�د  اإىل  حتت�ج  جديدة  حتدي�ت  املري�ض  يعي�ض  ي��وم 
الت�صلب  املخ�وف حول مر�ض  اأن  حلول جديدة. وذكر 
املتعدد ترتكز يف املق�م الأول على جودة احلي�ة وطبيعة 
الإع�قة حيث اأن معظم املر�صى والأطب�ء ينظرون اإىل 
مر�ض الت�صلب الع�صبي املتعدد ب�عتب�ره ح�لة مر�صية 
�صديدة وت��وؤدي يف نه�ية املط�ف اإىل حدوث اإع�قة لكن 
خمتلفة  ب�صدة  ت�أتي  املر�صية  احل�لة  هذه  اأن  احلقيقة 
ب�ملر�ض  امل�ص�بني  املر�صى  م��ن  العديد  اأن  ع��ن  ف�صال 
ول  م�صتمرة  اإع���ق��ة  اأي  ح���دوث  دون  ب���حل��ي���ة  مي���رون 

يع�نون اإل من اأعرا�ض متقطعة وع�برة .
واأ�ص�ف اأنه يف الوقت الراهن ل يوجد عالج ك�مل ملر�ض 
الت�صلب الع�صبي املتعدد لكن يوجد عدد من العالج�ت 

التي ميكن اأن ت�ص�عد يف ال�صيطرة على احل�لة.
واأكد احل�جة امل��صة لزي�دة م�صتوى الوعي حول الت�أثري 
احلي�ة  على  املر�صية  احل�لة  لهذه  والع�طفي  البدين 

اليومية .
التغيريات  م��ن  ال��ع��دي��د  حتقيق  ميكن  اأن���ه  اإىل  منوه� 
الت�صلب  امل�ص�بني مبر�ض  الأ�صخ��ض  الالزمة لتمكني 
الع�صبي املتعدد من ال�صتمرار يف العمل مثل التكيف يف 
اإىل العالج�ت ف�صال  اأو حت�صني الو�صول  مك�ن العمل 

عن الفهم الأف�صل للتحدي�ت التي يواجهه� املر�صى.
مب�دئ  �صي�غة  اأن  اإىل  اأن�ص��صي  جه�د  الدكتور  ولفت 
توجيهية عالجية وا�صحة من قبل اخلرباء يف املنطقة 
وتعزيز التع�ون بني املوؤ�ص�ص�ت املعنية وحت�صني البي�ن�ت 
حول املج�لت التي مت درا�صته� �ص�بق� ميكن اأن ت�ص�عد 
على اإحداث تغيري تدريجي يف نهج اإدارة مر�ض الت�صلب 

الع�صبي املتعدد.
وي��ع���ين من  الإم������رات  ب�����رود - مقيم يف  وق����ل �صمري 
هذه احل�لة املر�صية - اإن التع�ي�ض مع مر�ض الت�صلب 
اأف�ده  وقد   .. ال�صت�صالم  عدم  يتطلب  املتعدد  الع�صبي 
عالج�ت  وا���ص��ت��خ��دام  الطبيب  م��ع  امل�صتمر  ال��ت��وا���ص��ل 
جديدة كثريا يف التع�مل مع احل�لة املر�صية حيث ك�ن 
ال��ع��الج ال���ذي خ�صع ل��ه مل��رة واح���دة �صنوي� ف��ع���ل جدا 
يف  املر�ض  طبيعة  فهم  يف  نق�ض  هن�ك  اأن  اإىل  لفت�   ..

املنطقة.
من ن�حيته ق�ل ج�ن بول �صوير رئي�ض ومدير ع�م �صركة 
�ص�نويف يف منطقة اخلليج العربي اإن تعزيز الإجراءات 
فع�ل  ل��ع��الج  ك��ب��رية  اأهمية  ي�صكل  ال�صخ�صية  الطبية 
 .. امل��ت��ع��دد  الع�صبي  الت�صلب  م��ر���ض  مثل  ل��الأم��را���ض 
الإزدي�����د يف  اآخ��ذ يف  امل��ر���ض  ه��ذا  انت�ص�ر  اأن  اإىل  منوه� 
للمر�ض  الن��ت�����ص���ر  ه��ذا  حم���رب��ة  ميكن  حيث  املنطقة 
من خالل تعزيز الإط�ر الذي يدعم املر�صى ومقدمي 
الرع�ية ال�صحية واجلمعي�ت الطبية وجمموع�ت دعم 
امل��ر���ص��ى. وت��ع��زى ال���زي����دة يف ان��ت�����ص���ر م��ر���ض الت�صلب 
الأو�صط  ال�����ص��رق  ب��ل��دان  خمتلف  يف  امل��ت��ع��دد  الع�صبي 
واتب�ع  احل��ي���ة  من��ط  يف  التغريات  اإىل  اأفريقي�  و�صم�ل 

اأمن�ط احلي�ة الغربية .
ك��م��� اأن ال��ت��دخ��ني وا���ص��ت��خ��دام م��ن��ت��ج���ت احل��م���ي��ة من 
ال�صم�ض وانخف��ض م�صتوي�ت فيت�مني " د " والعوامل 

البيئية مثل تلوث الهواء قد تكون اأ�صب�ب� حمتملة.

•• راأ�ض اخليمة – الفجر

اأط��ل��ق��ت دائ����رة حم���ك��م راأ�����ض اخل��ي��م��ة خ��دم��ة جديدة 
للمتع�ملني جم�ن�،  الداخلي  النقل  تتمثل يف  ومتميزة 
الدائرة،  م��ب���ين وم��راف��ق  اإىل  ال�����ص��ي���رات  م��ن م��واق��ف 
بوا�صطة مركبة كهرب�ئية �صغرية �صهلة التنقل و�صديقة 
يف  وموظفيه�  متع�مليه�  ب�إ�صع�د  منه�  التزام�  للبيئة، 
ك�فة خدم�ته� املتنوعة، يف ب�درة تعد الأوىل من نوعه� 

على م�صتوى اإم�رة راأ�ض اخليمة.
ع�م  مدير  ال�صميلي  علي  �صيف  ال��دك��ت��ور  �صع�دة  واأك���د 
لتوفري  ت���أت��ي  النقل  خ��دم��ة  اأن  اخليمة  راأ����ض  حم���ك��م 
عليهم  والت�صهيل  للعمالء  والرف�هية  الراحة  �صبل  كل 
يف حت��رك���ت��ه��م وت��ن��ق��الت��ه��م ب��ني م��ب���ين ال���دائ���رة اأثن�ء 

تلقيهم اخلدمة، و�صتقدم هذه اخلدمة ب�ملج�ن جلميع 
املراجعني، مبين� اأن الفكرة اأتت مع دخول ف�صل ال�صيف 
التي تتج�وز به درج�ت احلرارة اأق�صى ح�لت ارتف�عه�، 
لتخفف  املب�رك، حيث ج�ءت  �صهر رم�ص�ن  ومع حلول 
على املتع�ملني عن�ء وجهد وتعب امل�صي طويال، وتوفري 
الوقت عليهم، يف خطوة منه� لتعزيز جهوده� يف اإ�صع�د 

املجتمع، والتطوير والتح�صني امل�صتمر لبيئة العمل.
واأ�ص�ر مدير املح�كم اإىل اأنه �صيكون م�ص�ر عمل املركبة 
اإىل مب�نيه�  ال�صي�رات  املج�نية من مواقف  الكهرب�ئية 
اأ�صخ��ض،  ل�صتة  تت�صع  املركبة  اأن  مو�صح�  والعك�ض، 
اأية  الكهرب�ئي، ول تنبعث منه�  ال�صحن  وتعمل بط�قة 
خملف�ت كربونية �ص�رة ب�عتب�ره� �صديقة للبيئة، حيث 

تندرج هذه اخلدمة �صمن مب�درة املح�كم اخل�صراء.
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اأخبـار الإمـارات

موا�صالت الإم�رات ت�صلم م�صت�صفى ال�صيخ خليفة التخ�ص�صي براأ�ش اخليمة عددًا من مركب�ت الإ�صع�ف 

ق�ئد ع�م �صرطة عجم�ن يطلق دورية »اأم�ن« 

الحت�د لل�صحن و»اإنرتادكو غلوب�ل«يعيدان 19 من حيوان وحيد القرن املهدد ب�لنقرا�ش اإىل موطنه

عجم�ن مدين  دف�ع  من  الرم�ص�نية  اخليم  لإق�مة  43 ترخي�ص� 

»اأبوظبي لل�صي�حة والثق�فة« تطلق الدورة الأوىل من اأم�صي�ت من�رة ال�صعدي�ت الرم�ص�نية

خالل حملة ا�ستمرت 3 اأيام

بلدي�����ة مدين����ة ابوظ����بي تخ�ل����ف 175 �صي�����رة مهمل���ة يف اأبوظبي 

•• اأبوظبي-وام: 

���ص��رك��ة الحت�����د لل�صحن  ���ص���ه��م��ت 
ب����ل���ت���ع����ون م���ع ���ص��رك��ة اإن����رتادك����و 
نقل  يف  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة   - غ���ل���وب����ل 
احليوان�ت - يف عودة حيوان وحيد 
ب�لنقرا�ض  املهدد  الأ���ص��ود  القرن 

اإىل براري رواندا.
وا����ص���ت����أج���رت ���ص��رك��ة اإن����رتادك����و - 
“منتزه�ت  موؤ�ص�صة  ع��ن  ب���لإن���ب��ة 
الربحية  غري  املنظمة  اأفريقي�” 
الوطنية  امل��ن��ت��زه���ت  ت��دي��ر  ال��ت��ي 
وامل����ن�����ط����ق امل���ح���م���ي���ة ن���ي����ب���ة عن 
الع�مل  اأنح�ء  احلكوم�ت يف جميع 
- ط�ئرتي �صحن من ط��راز بوينغ 
777 من الحت�د للطريان لنقل 
القرن  وح���ي���د  ح���ي���وان  م���ن   91
الأ������ص�����ود م����ن ج���وه����ن�������ص���ربغ اإىل 

الع��صمة الرواندية كيغ�يل.
منت  على  01 حيوان�ت  نقل  ومت 
ت�صعة  نقل  فيم�   .. الأوىل  الرحلة 
ع��ل��ى م���نت ال���رح���ل���ة ال��ث���ن��ي��ة مع 
اأطب�ء بيطريني ومرافقني  ثالثة 

•• عجمان ـ الفجر

للدف�ع  ال��ع���م��ة  الإدارة  م��ن��ح��ت 
ترخي�ص�   43 ع��ج��م���ن   � امل����دين 
الرم�ص�نية  اخل����ي����م  لإق������م�����ة 
اإفط�ر  وجب�ت  لتوفري  املخ�ص�صة 
من�طق  خم��ت��ل��ف  يف  ال�����ص���ئ��م��ني 
املع�ينة  ب���ع���د  وذل�������ك  الإم������������رة 
امليدانية وال�ت�أكد من توفر �صروط 
الأمن وال�صالمة املتبعة من قبل 
الإدارة الرامية اإىل احلف�ظ على 
عدم  و���ص��م���ن  ال�����ص���ئ��م��ني  اأرواح 
ح���دوث ح���رائ���ق. واأو����ص���ح رئي�ض 
الدف�ع  ادارة  يف  الإع������الم  ق�����ص��م 
اأول  امل������الزم  ع��ج��م���ن  امل�����دين يف 
الدف�ع  اإدارة  اأن  امل��ه��ريي  حممد 
على  موافقته�  تعطي  مل  امل��دين 
اإق����م���ة ت��ل��ك اخل��ي��م ع��ل��ى الرغم 
العديد  ط��رف  م��ن  تركيبه�  م��ن 
من اجله�ت �صواء ك�نت موؤ�ص�ص�ت 
بعد  اإل  خ���ري  ف���ع��ل��ي  اأو  خ��ريي��ة 

ال���ط���ع����م ال������ذي حت���ت����ج���ه ط����وال 
وحت���دي���د  ����ص���ب���ط  ومت  ال����رح����ل����ة 
درج��ة احل���رارة على ال��ط���ئ��رة من 
ل�صم�ن  ال��ب��ي��ط��ري  الطبيب  ق��ب��ل 
للحرارة  احل��ي��وان���ت  تعر�ض  ع��دم 

الزائدة اأو التوتر اأثن�ء الرحلة.

حيث يتم التن�صيق م� بني الإدارة 
البلدية  ودائ���رة  الكهرب�ء  وهيئة 
وال��ت��خ��ط��ي��ط  يف الإم������رة بهدف 
امل�����ص��رتك وت�أمني  ال��ع��م��ل  ت��ع��زي��ز 
الرم�ص�نية  اإق�مة اخليم  �صالمة 
تق�م من  م�  التي ع�دة  واملج�ل�ض 
كل ع�م. وك�صف املالزم اأول حممد 
ت�����ص��ك��ي��ل جل�ن  اأن�����ه مت  امل���ه���ريي 
الوق�ية  ق�����ص��م  م���ن  م��ت��خ�����ص�����ص��ة 
وال�صالمة الت�بعة لالإدارة للقي�م 
جولت ميدانية قبل وخالل �صهر 
رم�ص�ن املب�رك، للت�أكد من مدى 
ال�صالمة  ب�ل�صرتاط�ت  اللتزام 
�صتن�صب يف  ال��ت��ي  اخل��ي��م  ل��ك���ف��ة 

عدة اأم�كن يف الإم�رة..
املراقبة  �����ص����رورة  اإىل  م���ن���وه����   
واأن  اخل��ي��م،  ت��ل��ك  ع��ل��ى  امل�صتمرة 
ا�صتيف�ء  بعد  اإل  يتم  ل  تن�صيبه� 
ال�������ص���روط ال����الزم����ة ب���ن����ء على 
توجهي�ت وزارة الداخلية املحددة 

�صلف�.

الكرمي  ال��ق��راآن  م��ن  ل��ق��راءة ق�ص�ض 
يف اأي����م الأح���د وح����وارات ح��ول فنون 
الثالث�ء  اأي���م  يف  الإ�صالمية  العم�رة 
وجل�ص�ت اإلق�ء ال�صعر اأي�م ال�صبت من 
الربن�مج  �صيت�صمن  كم�  اأ�صبوع  ك��ل 
اأي�ص�ً تخ�صي�ض ركن للكت�ب ب�لتع�ون 
ق�������راءات  وي�������ص���م���ل  ال���ك���ت���ب  دار  م����ع 
للع�ئالت  الأدب����ء  من  نخبة  يقدمه� 
اإىل اجل��م��ع��ة طوال  ي���وم الأح����د  م��ن 
األع�ب  اإىل  ب�لإ�ص�فة  املهرج�ن  ف��رتة 
ال��ف��ي��دي��و ولوحة  واأل���ع����ب  ال��ط���ول��ة 
موزاييك تف�علية ف�صاًل عن عرو�ض 
الدمى التف�علية وال�صوق الرم�ص�ين 
تن�ول  وا�صعة من خي�رات  وجمموعة 

الطع�م.

•• اأبوظبي-وام: 

لل�صي�حة  اأب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  اأع���ل���ن���ت 
الأوىل  ال���دورة  اإط���الق  ع��ن  والثق�فة 
ال�صعدي�ت  م���ن����رة  “اأم�صي�ت  م���ن 
ولغ�ية   4 م��ن  اب��ت��داء  الرم�ص�نية” 
ال�صعدي�ت  مبن�رة  املقبل  يونيو   71
مع�ين  على  ال�����ص��وء  لت�صليط  وذل���ك 
الألفة واملحبة والرتابط الجتم�عي 

يف �صهر رم�ص�ن املب�رك.
من  متنوعة  ب�قة  الربن�مج  وي�صمل 
التج�رب الثق�فية الفريدة ك�جلل�ص�ت 
الرتاثية والأن�صطة الفنية الإبداعية 
الأداء  وعرو�ض  الرم�ص�ين  وال�صوق 
والور�ض التعليمية املخ�ص�صة جلميع 

التعليمية اخل��صة ب�حلرف  والور�ض 
التّلي  ال���ت���ط���ري���ز  م���ث���ل  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
وغزل  اخلو�ض  النخيل  �صعف  وغ��زل 
الفر�صة  اإت���ح��ة  ال�����ص��دو يف  ال�����ص��وف 
الت�ريخ  م��ع  للتف�عل  اجلمهور  اأم����م 

والرتاث الإم�راتي العريق.
خالل  م���ن  “ن�أمل  غ��ب������ض  واأ����ص����ف 
الرم�ص�نية تقدمي  الأم�صي�ت  تنظيم 
لهم  تتيح  للجمهور  متك�ملة  جتربة 
الرم�ص�نية  الأج����واء  اختب�ر  فر�صة 
املميزة والتعرف على القيم والرتاث 
ال��ث��ق���يف الأ����ص���ي���ل ل���دول���ة الإم�������رات 
الثق�فية  الأن�������ص���ط���ة  يف  وامل�������ص����رك���ة 

والفنية والور�ض التعليمية امللهمة«.
جل�ص�ت  اليومية  الأن�����ص��ط��ة  وت�صمل 

اأن�صطة متنوعة ترتاوح من اجلل�ص�ت 
الرتاثية وتذوق امل�أكولت الرم�ص�نية 
التعليمية  ال��ع��م��ل  وور�����ض  ال��رتاث��ي��ة 
وال��ت�����ص��وق ف�����ص��اًل ع���ن ال��ع��دي��د من 
الفع�لي�ت الأخرى فيم� ي�صهم الط�بع 
الع�ئلي لهذه الحتف�لية الثق�فية يف 
ت�صجيع الزوار على ال�صتمت�ع بتجربة 
الأجواء الرم�ص�نية املتميزة للع��صمة 
الربن�مج  خ�����الل  م����ن  الإم�����رات����ي����ة 

اليومي التف�علي لالأم�صي�ت.
الرتاثية  اجل��ل�����ص���ت  ���ص��ت�����ص��ف��ي  ك��م��� 
العود  وبيت  مو�صيقي  �صيحييه�  التي 
العربي يف يوم اجلمعة من كل اأ�صبوع 
نكهة مو�صيقية اإم�راتية متميزة على 
الأن�صطة  �صت�صهم  بينم�  الأم�����ص��ي���ت 

وال���زوار  املقيمني  م��ن  الع�ئلة  اأف���راد 
وخلفي�تهم  اأع��م���ره��م  اخ��ت��الف  على 

الثق�فية.
ب�لقيم  الثق�فية  الأم�صي�ت  وحتتفي 
النبيلة التي يحمله� ال�صهر الف�صيل 
والوحدة  والتع�ون  والعط�ء  ك�لبذل 
التي  الجتم�عية  الأوا����ص���ر  وت��ع��زي��ز 

ط�مل� عرف به� املجتمع الإم�راتي.
وق�ل �صع�دة �صيف �صعيد غب��ض مدير 
ع�م هيئة اأبوظبي لل�صي�حة والثق�فة 
ت�صجيع  اىل  ت���ه���دف  الم�����ص��ي���ت  ان 
امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني وال������زوار على 
الن�بعة  الرم�ص�نية  الأج����واء  عي�ض 
العريق  وتراثن�  الأ�صيلة  قيمن�  م��ن 
تنظيم  اىل  م�صريا  مع��صر  مبنظور 

اأن  اإىل  اخليمة  ب��راأ���ض  احلكومية 
التي  احلكومية  املركب�ت  اإج��م���يل 
842 مركبة  يبلغ  ال��ف��رع  ميلكه� 
خدم�ته  م��ن  وي�صتفيد  خمتلفة، 
احت�����دي����ة  ح���ك���وم���ي���ة  ج���ه���ة   41
تنمية  مكتب  بينه�  م��ن  وحملية، 
املجتمع، واملنطقة الطبية واملنطقة 
ومكتب  اخليمة،  برا�ض  التعليمية 
الحت�دية  وال��ه��ي��ئ��ة  ال��ع��دل  وزارة 
للكهرب�ء وامل�ء ب�ملنطقة ال�صم�لية، 

وعدد من اجله�ت الأخرى.  

•• دبي–الفجر: 

احلكومية  املوا�صالت  مركز  �صّلم 
الأعم�ل  مراكز  جمموعة  -ع�صو 
الإم���رات- عدد  ملوا�صالت  الت�بعة 
جديدتني  اإ���ص��ع���ف   2 م��رك��ب��ت��ني 
خليفة  ال���������ص����ي����خ  مل�������ص���ت�������ص���ف���ى 
اخليمة،  ب�����راأ������ض  ال��ت��خ�����ص�����ص��ي 
املوؤ�ص�صة  خ���دم����ت  ���ص��م��ن  وذل�����ك 
احلكومية  للجه�ت  تقدمه�  التي 
املحلية يف  والهيئ�ت  ال���وزارات  من 

الدولة من بينه� امل�صت�صفي�ت.
واأف������د ال�����ص��ي��د ي��و���ص��ف ع��ل��ي كداو 
احلكومية  امل��وا���ص��الت  ف��رع  مدير 
العملية  ه��ذه  ب���أن  ب��راأ���ض اخليمة، 
املوؤ�ص�صة  ج����ه����ود  ����ص���م���ن  ت�����أت����ي 
متع�مليه�  اح���ت���ي����ج����ت  ل��ت��ل��ب��ي��ة 
للعقود  وف����ق�����ً  امل���وؤ����ص�������ص����ت  م����ن 
حر�ض  اإىل  م�صرياً  معه�،  املربمة 
الإم������رات على توفري  م��وا���ص��الت 
ب�صكل  جديدة  وح���ف��الت  مركب�ت 
�صع�دة  حت��ق��ي��ق  ل�����ص��م���ن  دوري، 

املتع�ملني واملنقولني. 
الإ�صع�ف  مركبتي  ك��داو  �صّلم  وقد 
خليفة  ال�����ص��ي��خ  م�صت�صفى  مل��ك��ت��ب 
اخليمة  ب������راأ�������ض  ال���ت���خ�������ص�������ص���ي 
ال�صع�ف�ت ر�صمي�ً بح�صور عدد من 

اأ�صطول  م��ع امل��ن��ق��ول��ني ع��ل��ى م��نت 
مركب�ته�، م� �ص�هم يف منو وتطور 
اأع���م����ل امل���رك���ز، م��و���ص��ح���ً حر�ض 
على  احلكومية  املوا�صالت  مركز 
الت�صغيلية،  الكف�ءة  م�صتوى  رف��ع 
وتطوير خدم�ت ال�صي�نة، وتوفري 
املرتبطة  ال��ت��ك��م��ي��ل��ي��ة  اخل����دم�����ت 
ب����خل���دم���ة ل���ك����ف���ة امل���رك���ب����ت مب� 
الأداء،  ج���ودة  حت�صني  يف  ي�ص�هم 

وحتقيق �صع�دة العمالء. 
املوا�صالت  ف����رع  م��دي��ر  واأ�����ص�����ف 

خمتلف الفئ�ت من بينه� الأطف�ل 
واأ�صح�ب  ب���ل��ت��وح��د،  امل�����ص���ب��ون 
ال��ه��م��م، وامل���ر����ص���ى وغ���ريه���م من 

الفئ�ت.
حتر�ض  امل��وؤ���ص�����ص��ة  اأن  اإىل  واأ����ص����ر 
اأ�صطول  ك��ل ع����م ع��ل��ى جت��دي��د  يف 
لربامج  واإخ�����ص���ع��ه���  م��رك��ب���ت��ه���، 
ج�نب  اإىل  دوري،  ب�صكل  ال�صي�نة 
لل�ص�ئقني  التدريب  برامج  توفري 
احتي�ج�ت  م���ع  ت��ت��ن������ص��ب  وال���ت���ي 
للتع�مل  وت��ه��ي��ئ��ت��ه��م  امل��ت��ع���م��ل��ني، 

امل�صوؤولني واملخت�صني يف امل�صت�صفى 
وذلك ل�ص�لح ا�صتخدامهم� يف نقل 

املر�صى واحل�لت الط�رئة.
اأ�صطول  ت���ن���وع  ب������أن  ك�����داو،  وذك�����ر 
م�����رك�����ب������ت م�����رك�����ز امل�����وا������ص�����الت 
اجله�ت  اأن�صطة  يدعم  احلكومية 
التي  الثقة  عن  معرب�ً  احلكومية، 
موا�صالت  خ���دم����ت  ب��ه���  حت��ظ��ى 
وا�صعة  نخبة  ق��ب��ل  م��ن  الإم�������رات 
الحت�دية  والهيئ�ت  ال���وزارات  من 
واحل���ك���وم���ي���ة يف ال�����دول�����ة، وذل����ك 
الت�صغيل  عملي�ت  وج���ودة  ل��ك��ف���ءة 
املرتبطة،  امل�����ص���ن��دة  واخل����دم�����ت 
وم���وؤك���داً ع��ل��ى ق����درة ف���رق العمل 
املوؤهلة واملتميزة الع�ملة يف املركز 
ال����وف�����ء مب��ت��ط��ل��ب���ت خدمة  ع��ل��ى 

اثنني رافقوهم طوال مدة رحلتهم 
من جوه�ن�صربغ اإىل اأك�جريا.

وحيد  ح����ي����وان�����ت  ن���ق���ل  وج��������رى 
وزنه�  ي�صل  اأن  ميكن  التي  القرن 
كيلوجرام   005 و  األ���ف���ني  اإىل 
يف م��ن�����ص���ت خ������ص��ة حت��ت��وي على 

النزول ميداني� والتثبت من ك�فة 
الإ�صرتط�ت واأن املوافق�ت �صملت 
منطقتي املن�مة وم�صفوت  واكد 
امل���دين مبختلف  اأن ف��رق ال��دف���ع 
اأن��واع��ه��� وت��وزي��ع��ه��� اجل��غ��رايف يف 
الإم�����رة ت��ك��ون دائ��م��� ج���ه��زة لأي 
ط������رئ وع�������دة م���� ت��رت��ف��ع درج���ة 
ال���ت����أه���ب م���ن ك���ل ع�����م م���ع قرب 
ح���ل���ول ���ص��ه��ر رم�������ص����ن امل���ب����رك، 

•• عجمان-وام:

ال�صيخ �صلط�ن  اللواء  اأطلق �صع�دة 
ب��ن ع��ب��د اهلل ال��ن��ع��ي��م��ي ق���ئ��د ع�م 
 “ “ اأم����ن  دوري���ة  �صرطة عجم�ن 
�صل�صلة  اإىل  ل��ت�����ص���ف  اجل����دي����دة 
ابتك�رات �صرطة عجم�ن واإجن�زاته� 
لتعزيز الأمن والأم�ن وذلك �صمن 
اإط�ر �صعي القي�دة الع�مة ل�صرطة 
وزارة  ه�����دف  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ع���ج���م����ن 

اله�دف  ال�صرتاتيجي  الداخلية 
اإىل تعزيز الأم��ن والأم���ن وتعزيز 

ال�صالمة واحلم�ية املدنية.
وق�ل اإن اإطالق دورية اأم�ن يهدف 
لتعزيز الأمن واحلم�ية ومك�فحة 
اجل����رمي����ة ح���ي���ث خ�����ص�����ص��ت هذه 
الدورية للعمل يف الأحي�ء ال�صكنية 
واملن�طق التج�رية وال�صن�عية على 

مدار 42 �ص�عة .
���ص��ت�����ص���ه��م يف تعزيز  اأن���ه����  م���وؤك���دا 

الأم������ن وال�������ص���الم يف امل��ج��ت��م��ع يف 
ت�صهده  ال��ذي  ال�صك�ين  النمو  ظل 

الإم�رة.
ال�����ص��رط��ة يف توظيف  واأك����د جن����ح 
بتنفيذ  ل��ل��ب��دء  احل��دي��ث��ة  التقنية 
ب�إحك�م  �صت�صهم  اأم��ن��ي��ة  م�����ص���ري��ع 
الطرق�ت  على  الرق�بة  من  املزيد 
والأب������������راج ال�����ص��ك��ن��ي��ة وامل���ن����ط���ق 

ال�صن�عية والتج�رية.
واأ����ص����ر ���ص��ع���دة ق���ئ��د ع����م �صرطة 

وحتقق  امل���ج���ت���م���ع  يف  ال�������ص���الم���ة 
ال�صرطة  ل��دوري���ت  نوعية  اإ�ص�فة 

الع�ملة يف الإم�رة.
وك�����ص��ف ���ص��ع���دت��ه ع���ن ت��ع��ي��ني 06 
رج���ل ���ص��رط��ة ج��دي��د خ���الل الع�م 
احل�يل للعمل يف 03 دورية اأمنية 

جديدة .
الكوادر  ع��دد  زي���دة  اأن  اإىل  م�صريا 
من  ال�صرطة  يف  الع�ملة  الب�صرية 
م�صرية  تعزيز  يف  ي�ص�هم  ان  �ص�أنه 

ب�صدد  ال���ق���ي����دة  اأن  اإىل  ع��ج��م���ن 
اإحل��������ق رج�������ل ال�������ص���رط���ة اجل����دد 
ب�صل�صلة من الدورات التدريبية يف 
خمتلف املج�لت الأمنية واملرورية 
ومك�فحة اجلرمية واحلف�ظ على 
الظواهر  ور�صد  اجلرمية  م�صرح 
ال��غ��ري��ب��ة م���� ي��دع��م ج����ودة العمل 
لت�صري  عجم�ن  ب�صرطة  ال�صرطي 
ب��خ��ط��ى واث����ق����ة ن���ح���و م���زي���د من 

التميز والري�دة.

ال�صفري اليمني ي�صيد ب�مل�ص�عدات الإم�راتية الع�جلة لبالده يف �صهر رم�ص�ن »�صوؤون البلدية والنقل« تنظم ور�صة »�صي�نة ال�ص�حن�ت ومع�يري ال�صالمة الت�صغيلية«
- اإن ه��ذه اخل��ط��وة ت���أت��ي ا���ص��ت��م��رارا ل��وق��وف دول���ة الإم�����رات اإىل 
ج�نب ال�صعب اليمني �صمن التح�لف العربي الذي تقوده اململكة 
العربية ال�ص��������عودية لدعم ال�صرعية يف ب���������الده وك������ذلك للجهود 
مع�ن�ة  م��ن  التخفيف  �ص��������بيل  يف  ال��دول��ة  تبذله�  التي  الكبرية 
املب�رك يف ظل  �ص����������هر رم�ص�ن  اليمني خ��صة مع حلول  ال�صعب 
الكهرب��������ئي  التي�������ر  انقط�����ع  ارتف�ع درج���������ة احل������رارة وم�صكل���ة 

املتكررة.
بني  املتميزة  ال��ع��الق���ت  وت��ط��ور  بتن�مي  املنه�يل  ال�صفري  واأ���ص���د 
ال�صعبني ال�صقيقني والقي�دتني ال�صي��صيتني ممثلتني يف �ص�حب 
ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�ض الدولة حفظه اهلل 

وفخ�مة الرئي�ض اليمني عبدربه من�صور ه�دي .

•• عجمان-وام:

رحب �صع�دة فهد �صعيد املنه�يل �صفري اجلمهورية اليمنية لدى 
الدولة ب�إعالن الإم�رات تقدمي م�ص�عدة ع�جلة لقط�ع الكهرب�ء 
للم�ص�همة  اإ�ص�فية  001 ميج�وات  توفري  خالل  من  اليمن  يف 
5،381 مليون درهم وذلك  يف تعزيز التوليد الكهرب�ئي بقيمة 
نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب  من  بتوجيه�ت 
ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب  ومت�بعة  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض 
اأبوظبي ن�ئب الق�ئد الأعلى  اآل نهي�ن ويل عهد  حممد بن زايد 

للقوات امل�صلحة .
الإم�رات  اأنب�ء  لوك�لة  اليمني - يف ت�صريح  ال�صفري  �صع�دة  وق�ل 

التي تواجه  التحدي�ت  اأهم  للتعرف عن كثب على  الب�ص�ئع  مركب�ت نقل 
اإىل منظومة  القط�ع للحد من احل��وادث وتعزيز جودة اخلدم�ت و�صوًل 
ال�صوؤون  دائ��رة  التزام  من  انطالق�ً  وا�صتدامة،  ف�علية  اأك��رث  ب�ص�ئع  نقل 
والنقل بتطوير قط�ع نقل الب�ص�ئع وحت�صني ال�صالمة على طرق الإم�رة 
املركب�ت  التزام  اأثبتت عدم  للقط�ع  امليدانية  الرق�بة  اأن  وذكر  ع�م.  ب�صكل 
املزيد من اجلهد لرفع  داعي� اىل بذل  املطلوبة  ال�صالمة  املعنية مبع�يري 
م�صتوى المتث�ل من قبل م�صغلي القط�ع موؤكدا ان دائرة ال�صوؤون البلدية 
والنقل لن ت�صمح ب��صتخدام مركب�ت نقل ب�ص�ئع غري اآمنة و�صتتع�مل بحزم 
مع املخ�لفني . وا�صتعر�ض م� يتوجب على امل�صغل القي�م به ل�صم�ن �صالمة 
�صهري�ً  3 م��رات  وفح�صه�  يومي�ً  ال�ص�حنة  كتفقد  الب�ص�ئع  نقل  مركب�ت 

ف�صال عن الفح�ض الفني ال�صنوي مع جتنب القي�دة حتت الإره�ق.

•• اأبوظبي-وام: 

عقدت دائرة ال�صوؤون البلدية والنقل يف مقره� الرئي�صي ور�صة عمل توعوية 
حتت عنوان “�صي�نة ال�ص�حن�ت ومع�يري ال�صالمة الت�صغيلية” �ص�رك فيه� 

قرابة 001 �صركة خمت�صة يف جم�ل نقل الب�ص�ئع.
وتن�ولت الور�صة الإجراءات املتبعة من قبل الدائرة لإنف�ذ مع�يري ال�صالمة 
الت�صغيلية والتي مت حتديده� ا�صتن�داً اإىل عدة درا�ص�ت واختب�رات اأجريت 
�صبكة  على  لال�صتخدام  وج�هزيته�  املركب�ت  �صالحية  من  الت�أكد  بهدف 
نقل  اإدارة  �ص�مل احلم�دي مدير  اأحمد  املهند�ض  وق���ل  الإم���رة.  الطرق يف 
الب�ص�ئع ان هذه الور�صة خطوة مهمة نحو توفري قط�ع نقل ب�ص�ئع اآمن 
تنقل  اىل مراقبة حركة  الع�ملية م�صريا  املع�يري  اأعلى  وفق  وفع�ل  وع���دل 

•• ابوظبي-الفجر: 

واملتوقفة  املهملة  ال�صي�رات  بحق  حررت بلدية مدينة اأبوظبي 571 خم�لفة 
اأ�صح�ب  الإن���ذارات بحق  ، كم� ح��ررت ع��ددا من  الع�مة وال�ص�ح�ت  املواقف  يف 
التي  املكثفة  احلملة  خالل  وذل��ك  املدينة  مظهر  لق�نون  املخ�لفني  ال�صي�رات 
نظمته� البلدية يف على مدار ثالثة اأي�م �صملت عدة من�طق من مدينة اأبوظبي 
اإط�ر �صل�صلة وبرن�مج تفتي�صي م�صتمر على مدار  . وت�أتي هذه احلملة �صمن 
ال�صي�رات  ظ�هرة  لرتف�ع  ونتيجة  للم�صتجدات  ا�صتج�بة  تكثيفه  يتم   ، الع�م 
تعرب احلملة عن  ، حيث  الع�مة  والأم���ك��ن  ال�صكنية  الأحي�ء  بع�ض  املهملة يف 
على  ب�حلف�ظ  اأبوظبي  مدينة  –بلدية  والنقل  البلدية  ال�صوؤون  دائ��رة  التزام 
ال�صي�رات  عن  الن�جت  الب�صري  والتلوث  البيئة  وحن�ية  للمدينة  الع�م  امظهر 
املهملة واملك�صوة ب�لأتربة الأمر الذي ي�صوه املظهر احل�ص�ري لل�صوارع واملدن 
مم� ي�صتدعي اتخ�ذ الإجراءات الر�صمية التي ن�ض عليه� ق�نون مظهر املدينة . 

واأكدت البلدية اأنه� حر�صت اأثن�ء احلملة على توعية اجلمهور ب�أهمية  بنظ�فة 
ال�صي�رات وعدم تركه� يف الأم�كن الع�مة واملواقف وال�ص�ح�ت ملدد طويلة دون 
املح�فظة عليه�، الأمر الذي ي�صهم يف ت�صويه املظهر احل�ص�ري للمدينة، كم� 
الق�نونية  املهلة  ا�صتنفدت  التي  ال�صي�رات  م��ن  ع��دد  برتحيل  احلملة  ق�مت 
للتوقف ونقله� اإىل منطقة احلجز.  واأ�ص�فت البلدية اأن جميع ال�صي�رات التي 

مت ترحيله� اإىل احلجز  تكون قد ا�صتنفدت املدد الق�نونية لالإنذارات الر�صمية 
املهلة  اأ�صح�به�  اإعط�ء  ،بهدف  املخ�لفة  ال�صي�رات  على  املفت�صون  و�صعه�  التي 
ل�صحبه� اأو حتريكه� وتنظيفه� من الأتربة املرتاكمة عليه�، ويف ح�ل ا�صتمرار 
ال�صي�رة املخ�لفة يتم ترحيله� اإىل �صبك احلجز لإمت�م الإجراءات املعمول به� 
وفق� للق�نون املنظم لهذه العملية. واأو�صحت البلدية اأنه� تعمل على مواجهة 

2 ل�صنة  رق��م  الق�نون  ق�نونية مت�صمنة يف  لإج���راءات  ا�صتن�داً  الظ�هرة  ه��ذه 
الع�مة يف ام�رة  وال�صكينة  وال�صحة  الع�م  املظهر  على  2102 ب�ص�أن احلف�ظ 
، حيث  املتبع  فيه  الق�نون والج��راء  التنفيذية مت تعديل  ابوظبي والالئحة 
يقوم  41 يوم� وبعده�  بدل  مت تعديل مدة و�صع النذار او املل�صق اإىل 3 اأي�م 
املراقب ب�إخط�ر �صركة �صحب املركب�ت ب�صحب املركبة لت�صويهه� للمظهر الع�م 
ي�صمل  تعريفة  يف  والق�نون   ، ب�لأتربة  ملوثة  املركبة  ع���دة  فيه  تكون  وال��ذي 
جميع املركب�ت واملقطورات والقوارب وم� يف حكمه� ، وجميعه� ميكن �صحبه� 
 2102 2 ل�صنة  الق�نون رقم  الوثبة. وتنفيذا لأحك�م  اىل �ص�حة احلجز  يف 
بيع  دره��م وخم�لفة  الف  0003 ثالثة  املهملة مببلغ  املركبة  تتم خم�لفة   ،
املركب�ت مببلغ 0001درهم، وعند ح�صور املخ�لف اىل البلدية يعر�ض عليه 
الت�ص�لح مع البلدية ودفع 05% من قيمة الغرامة  ولكن عند تكرار املخ�لفة 
يتم م�ص�عفة الغرامة ب�لإ�ص�فة اىل تك�ليف احلجز اليومية والتي يتم ح�ص�به� 

على ح�صب نوع املركبة امل�صحوبة واملنطقة التي مت �صحبه� منه�.

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/314  جتا ري  جزئي 
املدعي/دبي  ان  مب�  الق���م��ة  حمل  جمهول  لل�صي�حة  ارق��وا   -1/ عليه  املدعي  اىل 
لت�جري ال�صي�رات �ض.ذ.م.م وميثله: عبدالرحمن ح�صن حممد املطوع نعلنكم ب�ن 
املحكمة حكمت بجل�صته� املنعقدة بت�ريخ  2017/5/23  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ان  لل�صي�حة  ارق��وا  عليه�  املدعى  ب�لزام  ����ض.ذ.م.م   ال�صي�رات  لت�جري  ل�ص�لح/دبي 
توؤدي للمدعية دبي لت�جري ال�صي�رات �ض.ذ.م.م مبلغ وقدره 16550 درهم والف�ئدة 
امل�ص�ريف  والزمته�  ال�����ص��داد  مت���م  وح��ت��ى   2017/4/18 م��ن   %9 ب��واق��ع  الق�نونية 
وخم�صم�ئة درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة . حكم� مبث�بة احل�صوري ق�بال لال�صتئن�ف 
خالل ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�صر هذا العالن �صدر ب��صم �ص�حب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�صفري بيالرو�صي� يزور مركز علوم الف�ص�ء والفلك بج�معة ال�ص�رقة
•• ال�سارقة-الفجر:

النعيمي مدير  الدكتور حميد جمول  الأ�صت�ذ  �صع�دة  ا�صتقبل 
جمهورية  �صفري  غولوف�صنكو  روم���ن  �صع�دة  ال�ص�رقة  ج�معة 
م�صت�ص�ر  بيلوغورت�صيف  و�صريغي  ال��دول��ة  ل��دى  بيالرو�صي�  
مبركز  �صع�دته  مبكتب  وذل��ك  ال�صف�رة،  يف  ال�صي��صية  ال�صوؤون 
ال�����ص���رق��ة ل��ع��ل��وم ال��ف�����ص���ء وال��ف��ل��ك ال��ت���ب��ع جل���م��ع��ة ال�ص�رقة، 
والدكتور  امل��رك��ز،  م��دي��ر  م�ص�عد  اجل���روان  اإب��راه��ي��م  بح�صور 
اإلي��ض حممد فرنيني مدير املر�صد الفلكي، كم� ح�صر اللق�ء 
كل  ال�ص�رقة  بحكومة  احلكومية  العالق�ت  دائ���رة  ج�نب  م��ن 

من: حمده الزرعوين وع�ئ�صة الزري.
اأن  اللق�ء مت عر�ض �صورة موجزة عن اجل�معة منذ  وخ��الل 
بن  �صلط�ن  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  ال�صمو  �ص�حب  رئي�صه�  اأن�ص�أه� 
حممد الق��صمي ع�صو املجل�ض الأعلى ح�كم ال�ص�رقة )حفظه 
ب�جل�مع�ت  ورب��ط��ه���  ت��ط��وي��ره���  يف  ���ص��م��وه  ودور  ورع������ه(  اهلل 
من  العريقة  الع�ملية  وامل��راك��ز  العلمية  وامل��ع���ه��د  واملوؤ�ص�ص�ت 
خ���الل ات��ف���ق��ي���ت ع��ل��م��ي��ة واأك����دمي���ي���ة حم��ك��م��ة، وال���ت���ي اأجنز 
حتدث  كم�  �صخ�صي�،  ال�ص�رقة  ح�كم  ال�صمو  �ص�حب  معظمه� 
مدير اجل�معة عن مركز ال�ص�رقة لعلوم الف�ص�ء والفلك وم� 
يحتويه من مرافق تخدم العملية التعليمية والبحث العلمي 

يف اجل�معة واملجتمع املحيط.
اأ�صك�ل  م��ن  ال��ب��ي��الرو���ص��ي ج��وان��ب  ال�صفري  ع��ر���ض  ذل���ك  ب��ع��د 
واملوؤ�ص�ص�ت  وامل��راك��ز  واملع�هد  اجل�مع�ت  م��ع  املمكنة  التع�ون 
الأك�دميية يف بالده معرب� عن اإعج�به ال�صديد مبركز ال�ص�رقة 
لعلوم الف�ص�ء والفلك وم� يحتويه من مرافق، كم قدم �صرح� 
بن�ء  يف  الرغبة  على  واأك��د  بيالرو�صي�،  يف  الف�ص�ء  جم���ل  عن 
يف  وخ��صة  والفلك  الف�ص�ء  لعلوم  ال�ص�رقة  مركز  مع  تع�ون 
امل�ص�ريع امل�صتقبلية التي يعمل عليه� املركز، كم� قدم دعوة ملدير 
ج�معة ال�ص�رقة لزي�رة بيالرو�صي� لتب�دل الأفك�ر وحتديد اأطر 

التع�ون مع اجل�معة واملركز. 

بدء فع�لي�ت ج�ئزة دبي الدولية للقراآن الكرمي

بالتعاون مع اإدارة التثقيف ال�سحي بال�سارقة

م�صرف ال�ص�رقة الإ�صالمي ينظم ملوظفيه برن�مج "�صحتك ثروتك" 

•• دبي-وام: 

فع�لي�ت  الول  اأم�������ض  ان��ط��ل��ق��ت 
للقراآن  ال���دول���ي���ة  دب����ي  "ج�ئزة 
ب���رن����م���ج  " ب���ت���ن���ظ���ي���م  ال������ك������رمي 
املح��صرات الذي ي�صت�صيف نخبة 
وي�صتمر  والدع�ة  املح��صرين  من 
اأي�م يعقبه� انطالق امل�ص�بقة  �صتة 
ت�صفي�ته�  ت�صتمر  التي  القراآنية 
 .. 18 من �صهر رم�ص�ن  ال���  حتى 
بينم� يق�م حفل اخلت�م يف ال� 20 

من ال�صهر الكرمي. 
اإبراهيم  امل�����ص��ت�����ص���ر  ���ص��ع���دة  واأك����د 
�ص�حب  م�صت�ص�ر  بوملحه  حممد 
ال�������ص���م���و ح�����ك����م دب������ي ل���ل�������ص���وؤون 
الثق�فية والإن�ص�نية رئي�ض اللجنة 
الدولية  دب����ي  جل����ئ���زة  امل��ن��ظ��م��ة 
للقراآن الكرمي .. اكتم�ل ا�صتعداد 

ا�صتعداد كل وح��دة من  اإىل  ولفت 
ب�جل�ئزة  الع�ملة  املنظمة  اللج�ن 
على  ب��دوره��م  للقي�م  واملتطوعني 
اأكمل وجه وتقدمي كل الت�صهيالت 
واخل��دم���ت ل��راح��ة اأع�����ص���ء جل�ن 
موجه�  وامل��ت�����ص���ب��ق��ني..  التحكيم 
ال�صكر اإىل هيئتي ال�صحة والطرق 
لرع�يتهم�  دب���ي  يف  وامل���وا����ص���الت 

فع�لي�ت اليوم الأول للم�ص�بقة.
وب������������داأ ب�����رن������م�����ج امل����ح����������ص����رات 
غرفة  يف   - ل��ل��ع���م��ة  مب��ح������ص��رة 
جت�رة و�صن�عة دبي - بعنوان "بني 
الدكتور  واملنعم" لف�صيلة  النعمة 

عمر عبدالك�يف .
املح��صرات  اأوىل  ق�����دم  ب��ي��ن��م��� 
جمعية  يف  ل��ل��ن�����ص���ء  امل��خ�����ص�����ص��ة 
املح��صر  بدبي  الن�ص�ئية  النه�صة 
داود  اإم���م  الدكتور حممد حممد 

اهلل"  "رع�ه  دب���ي  ح���ك��م  ال������وزراء 
ب���������ص����رورة ن�������ص���ر ث���ق����ف���ة اخل���ري 
م�ص�ريع  ودع��م  والعط�ء  والتطوع 

حفظ كت�ب اهلل وتعليمه.
الكبرية  ب�لرع�ية  �صع�دته  واأ���ص���د 
ل�ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
راع��ي وموؤ�ص�ض   - اآل مكتوم  را�صد 
�صموه  ي��ق��دم��ه  ومب�����   - اجل����ئ���زة 
وفروعه�  اجل���ئ��زة  ل��ه��ذه  ب�صخ�ء 
على  ومتيزه�  جن�حه�  حقق  مم��� 

امل�صتوى الدويل.
امل�ص�بقة  ج���وائ���ز  اأن  اإىل  واأ�����ص�����ر 
ال��دول��ي��ة ل��ل��ق��راآن ال��ك��رمي تعترب 
واح�����دة م���ن اأك�����رب اجل���وائ���ز على 
والتي  الدولية  امل�ص�بق�ت  م�صتوى 
ت�صل اإىل 250 األف درهم للف�ئز 
درهم  األ��ف  و200  الأول  ب�ملركز 
للف�ئز ب�ملركز الث�ين و150 األف 

 103 ل�صتقب�ل  املنظمة  اللجنة 
 103 م��ن  مر�صحني  مت�ص�بقني 
دول وج�لية اإ�صالمية حول الع�مل 
امل�ص�بقة  يف  واملن�ف�صة  للم�ص�ركة 
 21 ال�  القراآنية الدولية لدورته� 
التي انطلقت اأم�ض يف ق�عة غرفة 

جت�رة و�صن�عة دبي.
واأ�ص�ف اأن امل�ص�بقة ت�صكل العر�ض 
القراآين ال�صنوي الذي ت�صت�صيفه 
ب�ل�صهر  اح��ت��ف���ل  دب���ي  ال��دول��ة يف 
توجيه�ت  م���ع  وت��ف���ع��ال  ال���ك���رمي 
ال�����ص��ي��خ خليفة  ال�����ص��م��و  ���ص���ح��ب 
الدولة  رئي�ض  نهي�ن  اآل  زاي��د  ب��ن 
ع�م  ي����ك����ون  ب��������أن  اهلل"  "حفظه 
واجلهود  ل��ل��خ��ري  ع���م���   2017
ال�صيخ  ال�صمو  ل�ص�حب  احلثيثة 
ن�ئب  اآل مكتوم  را���ص��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������ض جمل�ض  ال����دول����ة  رئ���ي�������ض 

درهم للف�ئز ب�ملركز الث�لث.
واأ�ص�ف اأنه يتم توزيع مبلغ 350 
ب�ملركز  الف�ئزين  على  دره��م  األ��ف 
ال���راب���ع وح��ت��ى امل��رك��ز ال��ع������ص��ر .. 
بينم� يتم توزيع مك�ف�ت ت�صل اإىل 
مليوين درهم على بقية امل�ص�ركني 
م���ن امل���رك���ز احل�������دي ع�����ص��ر حتى 
الأخ���ري ف�صال ع��ن ج�ئزة  امل��رك��ز 

اأح�صن �صوت فى امل�ص�بقة.
وذكر امل�صت�ص�ر بوملحه اأن امل�ص�بقة 
كبرية  م�ص�ركة  م��رة  لأول  ت�صهد 
م�����ص���رك��� تنطبق  امل����ئ���ة  ت��ت��خ��ط��ى 

عليهم �صروط الت�صجيل .
فيم� تقوم جل�ن التحكيم املبدئي 
بتحديد م�صتوي�ت املت�ص�بقني من 
حيث ج�هزية كل مت�ص�بق وتط�بق 
لكل  للم�ص�بقة  الفنية  ال�����ص��روط 

منهم.

ف�صيلة ال�صيخ �صيد اإبراهيم كليل 
"الروؤية  بعنوان  و�صتكون  �صنغ�ل 

القراآنية للمجتمع املعتدل". 
وي�����������ص�����ه�����د احل������ف������ل اخل����ت�����م����ي 
ال�صخ�صية  ت���ك���رمي   .. ل��ل��ج���ئ��زة 
الإ���ص��الم��ي��ة ال��ع���مل��ي��ة ال��ت��ي تفوز 

بعنوان "املالذ الآمن لالإن�ص�ن فى 
ع�مل �صديد الإ�صطراب".

اأوىل املح��صرات املخ�ص�صة  وتق�م 
الن�صر  ����ص����ل���ة  يف  ل���ل���ج����ل���ي����ت 
 .. 31 م�يو  ليجرلند يف دب��ي يف 
امللب�رية  ب�للغة  املح��صرة  ويلقى 

الإ�صالمية  ال�صخ�صية  ب��ج���ئ��زة 
تكرمي  اإىل  اإ�ص�فة  ال�21  ل��ل��دورة 
ال��ف���ئ��زي��ن وج��م��ي��ع امل�����ص���رك��ني يف 
الكرمي  للقراآن  الدولية  امل�ص�بقة 
الدولية  التحكيم  جل���ن  واأع�ص�ء 

للم�ص�بقة.

مراكز تعليم مبكر يف دبي ت�صع خطة لتدري�ش الأخالق احل�صنة والع�طفة
•• دبي-الفجر:

ب��صرت عدد من مراكز التعليم املبكر يف دبي بو�صع خطة 
والتع�طف  احل�صنة  الأخ��الق  الأط��ف���ل  لتعليم  دار�صية 
اختي�ره�  والتعبري عن م�ص�عرهم من خالل كتب  مت 
بعن�ية لزرع روح التع�ون واخلري وتعلم املب�دئ احل�صنة 
جني� اىل جنب مع تعليم القراءة والكت�بة وذلك تلبية  
اآل  زاي��د  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  لتوجيه�ت   �ص�حب 
للقوات  الأعلى  الق�ئد  ن�ئب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهي�ن 

امل�صلحة بتدري�ض الرتبية الأخالقية،
ري��ض  تعليم  يف  واملخت�صني  املدر�صني  م��ن  ع��دد  واأك���د 
واملحبة  واخلري  احل�صنة  الع�دات  زرع  اإمك�نية  الأطف�ل 
امله�رات  تعليم  ب�ل�صبط  ميكن  كم�  الأط��ف���ل  قلوب  يف 
ال�صلوك  اأن  ق�ئلني  والكت�بة  ال��ق��راءة  مثل  الأ�ص��صية 
على  ذل��ك  ب�إ�ص�فة  رع�يته�  ميكن  �صمة  هو  التع�طفي 

اجلدول اليومي يف املدر�صة .

و تقول مونيك� ف�لراين، املديرة التنفيذية ملركز التعليم 
الع�طفية  امل��ه���رات  م��ن  ال��ع��دي��د  اأن  ب��ريد  ل��ي��دي  املبكر 
وخ��صة  م��ب��ك��رة،  ���ص��ن  يف  نتعلمه�  ل��دي��ن���  الأ���ص������ص��ي��ة 
القيم  ه��ذه  الأط��ف���ل  تعليم  علين�  يجب  ل��ذا  التع�طف 

التي �صوف تبقى معهم مدى احلي�ة .
اأم����را �صعب� حيث  ل��ي�����ض  ال���واق���ع  ه���ذا يف  اأن  واأ���ص���ف��ت 
ميكن اأن يكون من خالل بع�ض الت�صرف�ت مثل تعويد 
واللعب  زميله  دور  اأخ��ذ  وع��دم  النتظ�م  الأط��ف���ل على 
موؤكدة  م�  ام��ر  يف  البع�ض  بع�صهم  وم�ص�عدة  ب��ود  مع� 
يقلد  امل��ن��زل حيث  ت��ع��زز يف  اأن  امل��ه���رات ميكن  ه��ذه  اأن 
الأطف�ل  ت�صرف�ت و�صلوك  والديهم ب�عتب�رهم من�ذج 

يحتذى به
ب��ه��� جت�ه  ن��ت�����ص��رف  ال��ت��ي  ال��ط��ري��ق��ة  اإن   وا����ص����رت اىل 
اأمر  ويل  ك���ن  اإذا  فمثال  �صلوكهم  يف  تنعك�ض  الأط��ف���ل 
ي�صرخ كثريا، ميكنك اأن تكون على يقني من اأن الطفل 

يعتقد اأن هذا هو ال�صلوك املن��صب. 

 •• ال�سارقة-الفجر: 
والتنمية  ال�صحية  ل��ل��رع���ي��ة  دع��م��ه  اإط�����ر  يف 
الإ�صالمي  ال�ص�رقة  م�صرف  نظم  املجتمعية، 
م��وؤخ��را يف م��ب��ن���ه ال��رئ��ي�����ص��ي، ال��ي��وم ال�صحي 
وذل����ك  ثروتك"،  "�صحتك  ����ص���ع����ر  حت����ت 
اإدارة التثقيف ال�صحي ب�ملجل�ض  ب�لتع�ون مع 
الأعلى ل�صوؤون الأ�صرة ب�ل�ص�رقة، بهدف ن�صر 
اأهمية  وتعزيز  املوظفني  بني  ال�صحي  الوعي 
ال��ف��ح��و���ص���ت ال��ط��ب��ي��ة ك���أح��د رك���ئ��ز ال�صحة 

الع�مة ودوره� يف الوق�ية من الأمرا�ض.
العالق�ت  اإدارة  مدير  البلغوين،  ح�صن  وق���ل 
ج�ءت  امل�����ص��رف:  يف  املجتمع  وخ��دم��ة  الع�مة 
امل�صرف  ملوظفي  ال�صحي  اليوم  لهذا  اإق�متن� 
واإلتزامن�  الجتم�عية  م�صوؤوليتن�  اإط����ر  يف 

من�  اإدراك����ً  موظفين�،  �صحة  على  ب�ملح�فظة 
ال�صليمة  لل�صحة  الإي��ج���ب��ي  الأث����ر  ب���أه��م��ي��ة 
�صعداء  ون��ح��ن   ، احل��ي���ة  م��ن���ح��ي  ع��ل��ى جميع 
مع  الإدارات  جميع  م��ن  امل��وظ��ف��ني  ب��ت��ج���وب 
هذه الفع�لية ال�صحية، ون�صكر اإدارة التثقيف 
ال�صحي ب�ملجل�ض الأعلى ل�صوؤون الأ�صرة على 

تع�ونهم معن�.
مدير  �صيف،  را�صد  اإمي���ن  �صكرت  ج�نبه�  من 
الأعلى  ب���مل��ج��ل�����ض  ال�����ص��ح��ي  ال��ت��ث��ق��ي��ف  اإدارة 
ال�ص�رقة  م�صرف  ال�ص�رقة  يف  الأ�صرة  ل�صوؤون 
التنمية  الكبرية يف  اإ�صه�م�ته  الإ�صالمي على 
مع  املتوا�صل  وتع�ونه  الإم����رة،  يف  املجتمعية 
اإدارة التثقيف ال�صحي لن�صر الثق�فة الطبية 
الوظيفية يف خمتلف  ك��وادره  ال�صحيحة بني 

الإدارات والفروع الت�بعة له. 

واأكدت �صيف اأن تنظيم هذا اليوم ي�أتي �صمن 
�صعي الإدارة الدائم لن�صر الوعي ال�صحي بني 
اأف��راد املجتمع من خالل التع�ون املثمر  ك�فة 
مع خمتلف املوؤ�ص�ص�ت احلكومية واخل��صة يف 

التي قد  املختلفة  الأم��را���ض  ملك�فحة  الإم���رة 
تهدد �صحة ال�صك�ن يف اإم�رة ال�ص�رقة، وكيفية 
الوق�ية منه�، ب�لتع�ون مع اجلمعي�ت الداعمة 

لل�صحة الع�مة الت�بعة له�.

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/2920  جتا ري  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-ادري�ض ك�ظم تك - ب�صفته مدير �صركة كرو�ض اي�صت للمالحة وال�صحن 
ذ.م.م  جمهول حمل الق�مة نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�صته� املنعقدة بت�ريخ 2017/4/13  
للث�لث  ح�صوري�  دبي  فرع  ال�صالمي  ابوظبي  ل�ص�لح/م�صرف  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف 
ومبث�بة احل�صوري قبل املدعي عليهم� الول والث�ين - اول:بعدم قبول الدعوى قبل املدعي 
عليه  الث�لث لرفعه� على غري ذي �صفة وبرف�ض الدعوى قبل املدعي عليه الث�ين والزمت 
ب�داء مبلغ  املدعي عليه�  ب�لزام  ث�ني�  املح�م�ة -  اتع�ب  امل�ص�ريف والف درهم  املدعي بن�صف 
)14886920( درهم للم�صرف املدعي ورف�صت م�عدا ذلك من طلب�ت والزمت املدعي عليه� 
الوىل بن�صف امل�ص�ريف والف درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة . حكم� مبث�بة احل�صوري ق�بال 
ب��صم  �صدر  الع��الن  ه��ذا  لن�صر  الت�يل  اليوم  من  اعتب�را  يوم�  ثالثني  خ��الل  لال�صتئن�ف 

�ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/248  جتا ري  جزئي 

ج��صم   مطر  ج��صم  هند   -2 مفت�ح  ج��صم  مطر  ج��صم  ع��ل��ي��ه��م���/1-م��رمي  امل��ح��ك��وم  اىل 
جمهويل حمل الق�مة نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�صته� املنعقدة بت�ريخ 2017/4/12  يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�ص�لح/م�صرف ابوظبي ال�صالمي فرع دبي ب�لزام املدعي عليهم� 
وم�ئتي  الف  وع�صرة  )ثالثم�ئة  مبلغ  املدعي  للم�صرف  يوؤدي�  ب�ن  والتك�فل  ب�لت�ص�من 
ت�ريخ  من   %9 بواقع  الق�نونية  والف�ئدة  فل�ص�(  وت�صعني  وارب��ع��ة  دره��م  وثالثني  و�صبعة 
عليهم�  املدعي  والزمت  ال�صداد  مت�م  وحتى  يف:2016/11/1  احل��صل  الق�ص�ئية  املط�لبة 
ق�بال  احل�صوري  مبث�بة  حكم�   . املح�م�ة  ات��ع���ب  مق�بل  دره��م  ال��ف  ومببلغ  ب�مل�صروف�ت 
ب��صم  الع��الن �صدر  لن�صر هذا  الت�يل  اليوم  اعتب�را من  يوم�  لال�صتئن�ف خالل ثالثني 

�ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1335  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�صيت�ن كوم�ر �صيتى جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي/
قد  ال�ص�م�صي  عمران  عبداهلل  حمد  وميثله:عبداهلل  به�ج�ت  مورليده�ر  �صونيل 
اأق�م عليك الدعوى ومو�صوعه� املط�لبة ب��صدار المر ب�لزام املدعي عليه ب�صداد 
وامل�ص�ريف.   والر�صوم  درهم  الف وخم�صم�ئة  درهم )ثالثة ع�صر  مبلغ )13.500( 
وح��ددت له� جل�صة يوم الربع�ء املوافق  2017/5/31   ال�ص�عة 9.30 �ض ب�لق�عة 
Ch 1.C.12 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�صور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي 
م� لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على الأقل 

ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �صيكون مبث�بة ح�صوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1326  جتاري جزئي

ان  الق�مة مب�  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل  للمق�ولت  1-ع��م���رة  املدعي عليه /  اىل 
املدعي/م�م�دو ادام� ب� قد اأق�م عليك الدعوى ومو�صوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي 
عليه مببلغ وقدره )5000( درهم والر�صوم وامل�ص�ريف واتع�ب املح�م�ة.  وحددت له� 
 Ch 1.C.12 جل�صة يوم الحد املوافق  2017/6/4   ال�ص�عة 9.30 �ض ب�لق�عة
من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  من  اأو  ب�حل�صور  مكلف  ف�أنت  ل��ذا 
ح�لة  ويف  الأق��ل  على  اأي���م  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك ف�ن احلكم �صيكون مبث�بة ح�صوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/1212  جتاري جزئي
ان  �صلق�مى جمهول حمل الق�مة مب�  الداخلي طه  املدعي عليه / 1-ايه�ب  اىل 
حممد  اهلل  م�ل  وميثله:ن��صر  ع�مة(  م�ص�همة  )�صركة  الهالل  املدعي/م�صرف 
امل��دع��ي عليه� مببلغ  ب���ل��زام  املط�لبة  ال��دع��وى ومو�صوعه�  اأق����م عليك  ق��د  غ���من 
وقدره )47048.7( درهم والر�صوم وامل�ص�ريف واتع�ب املح�م�ة.  وحددت له� جل�صة 
يوم اخلمي�ض املوافق  2017/6/1   ال�ص�عة 9.30 �ض ب�لق�عة Ch 1.C.13 لذا 
ف�أنت مكلف ب�حل�صور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على الأقل ويف ح�لة تخلفك ف�ن 

احلكم �صيكون مبث�بة ح�صوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1403  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-في�صل �صرور علي �صرور �صدراين جمهول حمل الق�مة مب� 
ان املدعي/م�صرف الم�رات ال�صالمي �ض.م.ع وميثله:من�صور حممد مراد حممد 
مببلغ  عليه  املدعي  ب�لزام  املط�لبة  ومو�صوعه�  الدعوى  عليك  اأق���م  قد  امل�زمي 
وقدره )262.672.71( درهم والر�صوم وامل�ص�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 9% من 
ت�ريخ املط�لبة الق�ص�ئية وحتى ال�صداد الت�م و�صم ملف النزاع رقم:2016/2774 
جت���ري.  وح��ددت له� جل�صة يوم اخلمي�ض املوافق  2017/6/1   ال�ص�عة 9.30 �ض 
ب�لق�عة Ch 1.C.13 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�صور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك 
بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على 

الأقل ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �صيكون مبث�بة ح�صوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1429  جتاري جزئي

املدعي/  ان  الق�مة مب�  املدعي عليه / 1- عبداجلب�ر اجمد خ�ن جمهول حمل  اىل 
عليك  اأق����م  ق��د  اجل��رم��ن  اب��راه��ي��م  ا�صم�عيل  وميثله:علي  �����ض.م.ع  ال��ه��الل  م�صرف 
درهم(   276906.25( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب�لزام  املط�لبة  ومو�صوعه�  الدعوى 
والر�صوم وامل�ص�ريف واتع�ب املح�م�ة و�صمول احلكم ب�لنف�ذ املعجل بال كف�لة . وحددت 
 Ch 1.C.13 له� جل�صة يوم الربع�ء املوافق 2017/6/7  ال�ص�عة 9.30 �ض ب�لق�عة
لذا ف�أنت مكلف ب�حل�صور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على الأقل ، علم� ب�نه مت اح�لة ملف 

الدعوى من مكتب ادارة الدعوى اىل املحكمة التج�رية اجلزئية . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1530  جتاري جزئي

امل��دع��ي عليه / 1- �صهيل ع��ب��داهلل حممد اح��م��د جم��ه��ول حم��ل الق���م��ة مب��� ان  اىل 
املدعي/ م�صرف الهالل �ض.م.ع وميثله:علي ا�صم�عيل ابراهيم اجلرمن قد اأق�م عليك 
الدعوى ومو�صوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليه ب�ن يدفع للمدعي مبلغ )41409.05 
درهم( والر�صوم وامل�ص�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة و�صمول احلكم ب�لنف�ذ املعجل بدون 
كف�لة . وحددت له� جل�صة يوم اخلمي�ض املوافق 2017/6/1  ال�ص�عة 9.30 �ض ب�لق�عة 
Ch 1.C.13 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�صور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على الأقل ، علم� 

ب�ن الدعوى قد اح�له اىل املحكمة التج�رية اجلزئية . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/1349  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بره�ن حممد ندمي جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي/
اأق���م عليك  البن�ي قد  الفندقية وميثله:ح�صني علي ح�صن علي  لل�صقق  امربي�ل 
ب�داء مبلغ وقدره )42302.66(  ب�لزام املدعي عليه  الدعوى ومو�صوعه� املط�لبة 
ت�ريخ  م��ن  �صنوي�   %12 ب��واق��ع  الق�نونية  ب�لف�ئدة  ال��زام��ه  م��ع  املدعية  اىل  دره��م 
املط�لبة وحتى ال�صداد الت�م والزام املدعي عليه ب�لر�صوم وامل�ص�ريف ومق�بل اتع�ب 
املح�م�ة.  وحددت له� جل�صة يوم اخلمي�ض املوافق  2017/6/22   ال�ص�عة 9.30 �ض 
ب�لق�عة Ch 1.C.14 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�صور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك 
بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على 

الأقل ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �صيكون مبث�بة ح�صوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1573  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ادم��ريال ه�ردجن م�رين ���ض.ذ.م.م جمهول حمل الق�مة مب� 
ان املدعي/ ال�صرفية الدولية لتج�رة املواد الغذائية �ض.ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن 
ح�صن حممد املطوع قد اأق�م عليك الدعوى ومو�صوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليه� 
ب�ن تدفع للمدعي مبلغ وقدره )40.286.15 درهم( والف�ئدة الق�نونية بواقع 9% منذ 
ت�ريخ ال�صتحق�ق وحتى مت�م ال�صداد مع �صم ملف النزاع رقم:666/2017 نزاع جت�ري 
 Ch وحددت له� جل�صة يوم اخلمي�ض املوافق 2017/6/1  ال�ص�عة 9.30 �ض ب�لق�عة .
C.13.1 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�صور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك 

من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأي�م على الأقل . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/372  جتا ري  جزئي 

اىل املحكوم عليهم/1- �صركة حراء لل�صحن اجلوي والبحري ال�صريع ذ.م.م 2- عبدالروؤوف 
نور حممد ب�صفته مدير و�صريك ب�صركة حراء لل�صحن اجلوي والبحري ال�صريع ذ.م.م 3- 
عظمى يو�صف عبدالروؤوف نور حممد ب�صفته� مدير و�صريك ب�صركة حراء لل�صحن اجلوي 
والبحري ال�صريع ذ.م.م 4- �صمري عربالروؤوف نور حممد ب�صفته مدير و�صريك ب�صركة حراء 
لل�صحن اجلوي والبحري ال�صريع ذ.م.م  جمهويل حمل الق�مة نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت 
بجل�صته� املنعقدة بت�ريخ  2017/4/26  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ص�لح/م�صرف ابوظبي 
اأن  والتك�فل  ب�لت�ص�من  الث�ين  عليه  املدعى  عليهم عدا  املدعى  ب�لزام  دبي  فرع  ال�صالمي 
يوؤدوا اىل امل�صرف املدعي مبلغ مقداره 343398 درهم� والزمتهم ب�لر�صوم وامل�ص�ريف ومبلغ 
الف ردهم مق�بل اتع�ب املح�م�ه ورف�صت م� عدا ذلك من طلب�ت . حكم� مبث�بة احل�صوري 
ق�بال لال�صتئن�ف خالل ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�صر هذا العالن �صدر ب��صم 

�ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�سم                                                     
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اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/516  جتا ري  جزئي 

اىل املحكوم عليهم/1- �صركة 360 ارك للمع�ر�ض موؤ�ص�صة فردية 2- جنج�د هران 
برمي كوم�ر ب�صفته م�لك �صركة 360 ارك للمع�ر�ض موؤ�ص�صة فردية جمهويل حمل 
الق�مة نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�صته� املنعقدة بت�ريخ  2017/4/19  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�ص�لح/م�صرف ابوظبي ال�صالمي فرع دبي ب�لزام املدعى عليهم� 
ب�لت�ص�من والتك�فل ب�داء مبلغ 194.859.06 درهم والف�ئدة الق�نونية بواقع 9% من 
ب�مل�ص�ريف ومببلغ  والزمتهم�  الت�م  ال�صداد  ال�صتحق�ق يف 2016/9/7 حتى  ت�ريخ 
خم�صم�ئة درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة . حكم� مبث�بة احل�صوري ق�بال لال�صتئن�ف 
خالل ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�صر هذا العالن �صدر ب��صم �ص�حب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�سم                                                     
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الفنون والرتاث والإبداع وبنك الكتاب اأبرز الأن�سطة:

مراكز "الثق�فة" ب�لفجرية والعني واأبوظبي وم�ص�يف وراأ�ش اخليمة ودب� الفجرية جتذب مئ�ت امل�ص�ركني 
•• ابوظبي-الفجر:

اإدارة الفع�لي�ت الثق�فية بوزارة الثق�فة وتنمية  اأكد ي��صر القرق�وي مدير 
بك�فة  املنت�صرة  الثق�فة  املراكز  دور  تفعيل  ال��وزارة حري�صة على  اأن  املعرفة 
ومعرفية  ثق�فية  وفع�لي�ت  ان�صطة  لتقدم  ال��ع���م  م��دار  على  ال��دول��ة  رب��وع 
وفنية متنوعة لك�فة املتع�ملني معه� وخ��صة طالب املدار�ض واولي�ء الأمور 
اأن  لالرتق�ء ب�لوعي الثق�يف واملعريف والوطني لك�فة فئ�ت املجتمع، موؤكدا 
الأ�صبوع امل��صي �صهد ن�ص�ط� ب�رزا على م�صتوى ك�فة املراكز، كم� �صهد اإقب�ل 
كبريا خ��صة من الطلبة على الأن�صطة التي تنوعت بني الأن�صطة املجتمعة 
كربن�مج الت�جر ال�صغري، والرتاثي كربن�مج احلكواتي، والثق�يف كربن�مج" 
القراءة متعة" وغريه� من الفع�لي�ت التي جت�وز امل�ص�ركون به� خالل اأ�صبوع 

م� يزيد على 1000 �صخ�ض.

الثقايف.. متعة وثقافة واأرباح م�سايف  ال�سغري" يف  "التاجر 
الربن�مج  وفع�لي�ت  اأن�صطة  الفجرية  واملعريف مب�ص�يف  الثق�يف  املركز  اختتم 
ك�أف�صل  ال�صريدي  مث�يل  الط�لبة  بتتويج  ال�صغري"  "الت�جر  ال��وط��ن��ي 
ت�جر �صغري، حيث �ص�رك يف الربن�مج اأكرث من 50 ط�لب وط�لبة يف 30 
م�صروع متنوع والذي يهدف اإىل تعزيز مبداأ الوعي والذك�ء امل�يل لالأطف�ل 

والي�فعني لإيج�د جيل واعي ق�در على التخطط مل�صتقبل اقت�ص�دي اآمن.
امل�ص�ركون خالل فرتة الربن�مج، مواهبهم ومنتج�تهم املبتكرة من  عر�ض 
خالل ب�قة متنوعة من الأن�صطة مثل الأكالت ال�صعبية، والألع�ب التعليمية، 

وركن  الرتاثية،  اأو  التقليدية  املنتج�ت  اإىل  ب�لإ�ص�فة  اليدوية،  واملنتج�ت 
الكويف  وركن  الوجه  على  الر�صم  ور�ض  الربن�مج  و�صم  الأليفة،  احليوان�ت 

وركن اجلل�ص�ت احلوارية مع التج�ر. 
على  الأطف�ل  ت�صجيع  اإىل  تهدف  والتي  احلكواتي  فع�لية  املركز  نظم  كم� 
ع�دة القراءة وذلك �صمن فع�لي�ت املو�صم الثق�يف، قدمت �صخ�صية احلكواتي 
لفتت  ب�ل�صخ�صية  تليق  اأداء متميز ي�صم موؤثرات �صوتية مرتدي�ً مالب�ض 
اأنظ�ر احل��صرين من الأطف�ل �ص�عدتهم يف فهم الق�صة، كم� قدم احلكواتي 
�صل�صلة من الفع�لي�ت الرتفيهية لالأطف�ل من األع�ب خفة وم�ص�بق�ت ثق�فية 
وتوزيع هداي� على الأطف�ل امل�ص�ركني، ويف نه�ية الفع�لية كرم املركز �صخ�صية 

احلكواتي من خالل درع تذك�ري و�صه�دة �صكر وتقدير على م� قدمه.

اأ�سحاب الهمم يف دبا الفجرية
"القراءة  فع�لية  مثل  الفع�لي�ت  م��ن  جمموعة  الفجرية  دب���  م��رك��ز  نظم 
حيث  الهمم  اأ�صح�ب  بينهم  م��ن  املتع�ملني  ع�صرات  فيه�  ���ص���رك  للمتعة" 
اىل  ب�لإ�ص�فة  الرتفيهية  وال��ور���ض  امل�ص�بق�ت  من  العديد  الفع�لية  �صمت 

فقرة الرق�ص�ت ال�صعبية
كم� نظم املركز "ور�صة القراءة مه�رة وموهبة" لط�لب�ت مدر�صة لبنى بنت 
حب�ب للتعليم الأ�ص��صي بهدف التعريف ب�أهمية القراءة والتحفيز عليه� مم� 
اإقب�ل كبريا من الط�لب�ت  ينمي امله�رة ويعزز املوهبة لدى الط�لب، لقت 
بت�أليف جمموعة من الق�ص�ض الق�صرية يهدف من خالله� املركز لكت�ص�ف 
اإدارة  املركز  كرم  الفع�لية  الكت�بة، ويف خت�م  واملبدعني يف جم�ل  املوهوبني 

مدر�صة لبنى على جت�وبهم وح�صورهم للفع�لية.  

يوم ثقايف واإبداعات ت�سكيلية مبكتب "الثقافة" يف العني
واملعريف  الثق�يف  اأبوظبي  ملركز  الت�بع  العني  مكتب  نظم  اآخ��ر  ج�نب  وم��ن 
ب�لتع�ون مع �صركة ن�دي العني لال�صتثم�ر يوم� ثق�في� حتت �صع�ر "ق�صتي 
جم�هري  م�صتهدف�  الري��صي  زاي��د  بن  ه��زاع  ا�صت�د  يف  واألوان"  �صخ�صي�ت 
اإقب�ل  الفع�لية  العمرية، حيث لقت  الري��صي مبختلف فئ�ته  العني  ن�دي 
الق�ص�ض  بقراءة  اخل��صة  ب�لأن�صطة  ا�صتمتعوا  الذين  امل�ص�ركني  من  كثيف� 
يكتبه�  لق�صة  �صخ�صي�ت   ر���ص��م  على  تعتمد  فنية  اب��داع��ي��ة  ور����ض  ب��ني  م��� 
امل�ص�رك ويلخ�صه�، وور�صة الق�ص�ض امل�صورة  وهي عب�رة عن قراءة الق�صة 
العني  وا�صت�ص�ف مكتب  كم�  فنية.  ابداعية  اأحداثه� بطريقة  وا�صتخال�ض 
منت�صبي مركز العني للرع�ية والت�أهيل للم�ص�ركة يف ور�صة فنية مع الفن�ن 
وعرو�ض  الت�صكيلي  للفن  معر�ض  ركن  �صمن  النخيلي،  حممود  الت�صكيلي 
حية للر�صم ب�لتع�ون مع الفن�نتني الت�صكيليتني �ص�مية �ص�لح ومي�ض نداف، 
اإىل  ب�لإ�ص�فة  امل�صورة،  والق�ص�ض  الدمى  �صن�عة  يف  الأطف�ل  و�ص�رك  كم� 

تف�عل اجلمهور مع امل�ص�بق�ت الرتفيهية والتثقيفية.

اإ�سادة وا�سعة مببادرة "بنك الكتاب" مبركز راأ�س اخليمة
يف اإط�ر جهود وزارة الثق�فة وتنمية املعرفة يف تنفيذ مب�درة "بنك الكت�ب" 
ع��ل��ى ال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة والحت����دي���ة، ق����م م��رك��ز وزارة ال��ث��ق���ف��ة وتنمية 
براأ�ض  الأج�نب  و�صوؤون  الإق�مة  اإدارة  مع  ب�لتع�ون  اخليمة  براأ�ض  املعرفة 

ب�ملب�درة  الإق���م��ة  اإدارة  اأ���ص���دت  حيث  الكت�ب،  بنك  م��ب���درة  بتفعيل  اخليمة 
واأكدت على دعمه� امل�صتمر للمب�درة وم� حتمله من اأهداف ت�صعى اإىل رفع 
م�صتوى الوعي الثق�يف واملعريف لأفراد املجتمع، �صندوق بنك الكت�ب اقب�ل 

كبريا من املوظفني واملتع�ملني واأفراد املجتمع.

حما�سرات توعوية يف مركز اأبوظبي الثقايف
تعنى  التي  التوعوية  املح��صرات  من  �صل�صلة  الثق�يف  اأبوظبي  مركز  نظم 
ب�إبني" قدمته�  اأقوي عالقتي  "كيف  بعنوان  الأ�صرة منه� حم��صرة  ب�أمور 
املح��صرة  ا�صتهدفت  �صيدة،   60 من  اكرث  فيه�  �ص�ركت  ال�صح�دات   مي�ص�ء 
اأولي�ء الأمور وتطرقت اىل اأهم الو�ص�ئل وال�ص�ليب الفع�لة يف تربية البن�ء 
وتقوية العالقة بني الوالدين وبنيهم، وخ��صة يف مرحلة الطفولة املت�أخرة. 
كم� نظم حم��صرة توعوية بعنوان "الأ�ص�ليب الرتبوية الفع�لة يف التع�مل 
مع ال�صلوكي�ت غري املرغوب فيه� عند الطف�ل" وذلك ب�لتع�ون مع املركز 
الأمريكي للقدرات اخل��صة ب�أبوظبي، بهدف توعية اأولي�ء المور واملعلمني 
والخ�ص�ئيني النف�صيني ب�لو�صيلة الرتبوية املن��صبة للتع�مل مع ال�صلوكي�ت 

ومتييز ال�صوي منه� وغري املرغوب فيه�. 
قدم املح��صرة الخ�ص�ئي و�ص�ح عرابي حيث تطرق يف حديثه عن املعززات 
عن  مف�صل  ب�صكل  تكلم  العق�ب  عن  حديثه  ويف  للطفل،  تقدميه�  وكيفية 
الطرق اليج�بية خلف�ض ال�صلوكي�ت غري املرغوب فيه�، فيم� ختم حديثه 
ب�صرح عميق حول العق�ب اجل�صدي واآث�ره ال�صلبية على الطفل من النواحي 

النف�صية والفكرية والأك�دميية.

مرور راأ�ش اخليمة تكرم املدار�ش امل�ص�ركة يف م�ص�بق�ت ا�صبوع املرور اخلليجي
•• راأ�ض اخليمة – الفجر

�صهد العميد ح�صن اإبراهيم علي ن�ئب مدير ع�م العملي�ت املركزية ب�صرطة 
املّوحد  اخلليجي  امل���رور  ا���ص��ب��وع  فع�لي�ت  ا�صتكم�ل  حفل   ، اخل��ي��م��ة،  راأ����ض 

.  ) اأم�نة  حي�ُتك   ( �صع�ر  حتت  2017م، 
"ك�أ�ض  امل�ص�ركة يف من�ف�ص�ت م�ص�بقة  املدار�ض  وت�صمن حفل اخلت�م تكرمي 
التعليمية  املنطقة  م��دار���ض  م�صتوى  على  منظم  مروري"  معر�ض  اأف�صل 
ب�لإم�رة، هي مدر�صة املن�صور للتعليم الأ�ص��صي – بنني، ومدر�صة اأبن ظ�هر 
للتعليم الأ�ص��صي – بنني، ومدر�صة اأذن للتعليم الأ�ص��صي – بن�ت، ومدار�ض 
 – الأ�ص��صي  للتعليم  ح�رثة  بن  زيد  ومدر�صة  اخل��صة،  الوطنية  الإم���رات 
للتعليم  الُغب  ومدر�صة  بن�ت،   – الأ�ص��صي  للتعليم  الأُف��ق  ومدر�صة  بن�ت، 
الأ�ص��صي – بن�ت، ومدر�صة النخيل للتعليم الأ�ص��صي – بن�ت، كم� مت تكرمي 

املع�ر�ض املنظمة على  امل�ص�ركني يف اجن�ح  الهيئ�ت التدري�صية من املعلمني 
اليج�بي  لدورهم  الطلبة  اأمور  اأولي�ء  وتكرمي  امل�ص�ركة،  املدار�ض  م�صتوى 
والبن�ء يف تعزيز الوعي املروري لدى اأبن�ئهم الطلبة، وذلك برع�ية جمعية 

الإم�رات للتنمية الجتم�عية.
واأو�صح العميد ح�صن اإبراهيم علي، اأن من�ف�ص�ت ك�أ�ض اأف�صل مروري، هي 
م�ص�بقة ثق�فية مرورية ُتعني بن�صر الوعي املروري وقواعد واأنظمة املرور 
بني خمتلف طلبة املرحلة الت�أ�صي�صية من اجلن�صني، بهدف تثقيفهم وزي�دة 
هو  املن�ف�ص�ت  هذه  يف  امل�ص�ركني  جميع  تكرمي  واأن  لديهم،  امل��روري  الوعي 
بغر�ض حتفيزهم على اإق�مة وتنظيم اأف�صل املع�ر�ض املرورية التي يربزون 
فيه� اإبداع�تهم وابتك�راتهم الفنية، عرب عر�ض اللوح�ت والت�ص�ميم الفنية 
واملج�صم�ت املرورية التي تدعو اإىل اللتزام بلوائح وقوانني ال�صري واملرور، 

وتعزز ال�صالمة املرورية.

تقرير مدققي احل�ص�ب�ت امل�صتقلني اإىل حملة اأ�صهم  كي ئي بي ه�ن� بنك - فرع اأبوظبي

  نحصل على فهم الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات التدقيق المناسبة
 لرقابة الداخلية للفرع. في ظل هذه الظروف، وليس لغرض إبداء الرأي حول فعالية ا

  تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات
 ذات الصلة من قبل اإلدارة. 

  نستنتج مدى مالئمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية للمحاسبة واستنادا إلى أدلة التدقيق التي تم
الحصول عليها، سواء كان هناك عدم يقين جوهري متعلق باألحداث أو الظروف التي قد تثير 

ين إذا استنتجنا وجود عدم يقشكوكا كبيرة حول قدرة الفرع على االستمرار كمنشأة مستمرة. 
جوهري، فإننا مطالبون بلفت االنتباه في تقرير مدققي الحسابات باإلفصاحات ذات الصلة في 

لتعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة القوائم المالية أو إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية، 
بب التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مدققي الحسابات. ومع ذلك، قد تتس

 األحداث أو الظروف المستقبلية في توقف الفرع عن االستمرار كمنشأة مستمرة. 
  نقيم العرض العام والهيكل والمحتوى للقوائم المالية بما في ذلك اإلفصاحات وسواء كانت القوائم

 المالية تمثل المعامالت واألحداث األساسية بالطريقة التي تحقق العرض العادل أم ال. 
ل مع مجلس اإلدارة بخصوص بعض األمور التي من بينها النطاق المخطط والتوقيت نتواصونحن 

للتدقيق ونتائج التدقيق الهامة بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في الرقابة الداخلية التي نحددها خالل 
 تدقيقنا. 

 (يوجد توقيع)
 وقع عليه: 
 رائد أحمد 

 شريك 
 ويونغ إرنست

   ٨١١رقم التسجيل: 
  ٢٠١٧مارس  ٣٠

 أبوظبي 
  

  ظبيأبو فرع  –كي ئي بي هانا بنك 

 بيان الوضع المالي 

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 

 ٢٠١٦ ملحوظة  
 الدرهم اإلماراتيب

٢٠١٥ 
 الدرهم اإلماراتيب

    األصول 
  ١٨٦،٧٥٩  ١٢٥،٠٦٤ ٦ النقد واألرصدة لدى البنك المركزي 

  ٢٥١،٠٣٩  ٣١٧،٢٥٩ ٧ المستحقات من البنوك 
  ٥٥٣،٩٠٣  ٤٤٧،٧٦١ ٨ القروض والسلفيات 

  ٢،٥٦٩  ٣،٥٦٥ ٩ أصول أخرى 
  ٦٠٨  ١٦٨ ١٠ الممتلكات والمعدات 

  ٩٩٤،٨٧٨  ٨٩٣،٨١٧  إجمالي األصول 
    االلتزامات 

  ٢٠٥،٦٦٠  ١٦٧،٠٩٩ ١١ المستحقات للبنوك 
  ٦٦٦،٣٠٣  ٥٨٦،٦٣٣ ١٢ ودائع العمالء 

  ٣،٩٤١  ٣،٧١٠ ١٣ التزامات أخرى 
  ٢،٧٢٥  ٣،٨٤٣ ١٤ التزام دفع ضريبة الدخل 

  ٨٧٨،٦٢٩  ٧٦١،٢٨٥  إجمالي االلتزامات 
    حقوق الملكية 

  ١١٠،٠٠٠  ١١٠،٠٠٠ ١٥ رأس مال الفرع  
  ٨٨٩  ٢،٥١٧ ١٦ االحتياطي القانوني 

  ٥،٣٦٠  ٢٠،٠١٥    غير الموزعة األرباح 
  ١١٦،٢٤٩  ١٣٢،٥٣٢  إجمالي حقوق الملكية 

  ٩٩٤،٨٧٨  ٨٩٣،٨١٧  إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية 
 (يوجد توقيع)  

 المدير العام 

 أبوظبي) –(يوجد ختم كي ئي بي هانا بنك 

  .المالية القوائم من يتجزأ ال جزءا ٢٦إلى  ١المرفقة من  اإليضاحات تمثل

  

بيان الو�سع املايل كما يف 31 دي�سمرب 2016

 
 إي واي

 بناء عالم أفضل للعمل
 ويونغ إرنست

 ١٣٦ص. ب. رقم: 
 ٢، برج األمة ٢٧الطابق 

 كورنيش أبوظبي
 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

 +٩٧١ ٢ ٤١٧ ٤٤٠٠هاتف: 
 +٩٧١ ٢٦٢٧ ٣٣٨٣فاكس: 

abudhabi@ae.ey.com  
ey.com/mena  

 
  حملة أسهم إلى الحسابات المستقلين  مدققيتقرير 

 ظبي أبو فرع  –كي ئي بي هانا بنك 
 تقرير المراجعة للقوائم المالية 

 الرأي 
كما  الوضع الماليبيان  تمثل والتي ،")الفرع(" – كي ئي بي هانا بنكلفرع  المالية القوائم بمراجعة قمنا لقد

 التدفقات وبيان حقوق الملكيةالتغيرات في  وبيانالدخل الشامل  وبيان، ٢٠١٦ديسمبر  ٣١هو الحال في 
 ملخص على القوائم المالية بما في ذلكاإليضاحات  وكذلك التاريخ هذا في المنتهية السنة في النقدية

 .الهامة المحاسبية السياسات
 كما من جميع النواحي للفرع المالي للوضع وعادال مطابقا عرضا تعطيالمجمعة  المالية القوائم أن نرى
 إلعداد الدولية للمعايير طبقا المنتهي العام فيالنقدية  وأدائه المالي وتدفقاته ٢٠١٦ ديسمبر ٣١ في

  .المالية التقارير
 أساس الرأي 

إن مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير موضحة بمزيد لقد قمنا بعملية التدقيق طبقا للمعايير الدولية للتدقيق. 
نحن مستقلين عن مسؤوليات مدققي الحسابات عن تدقيق القوائم المالية في تقريرنا. قسم من التفصيل في 

لمعايير األخالقيات الدولية وقواعد أخالقيات مجلس المحاسبين للمحاسبين المهنيين مع الفرع طبقا 
لة بتدقيقنا للقوائم المالية في اإلمارات العربية المتحدة، وقد استوفينا ذات الصالمتطلبات األخالقية 

معايير األخالقيات الدولية وقواعد أخالقيات قواعد و مسؤولياتنا األخالقية األخرى طبقا لهذه المتطلبات 
ة ونحن نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبمجلس المحاسبين للمحاسبين المهنيين. 

 لتوفير أساسا لرأينا. 
 مسؤوليات اإلدارة وهؤالء المكلفين من قبل الحكومة إلدارة القوائم المالية 

 طبقا للمعايير الدولية إلعداد القوائم الماليةعن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة  اإلدارة مسؤولة
 من خالية تكون بحيثوالرقابة الداخلية من هذا القبيل التي تحددها اإلدارة ضرورية إلعداد القوائم المالية 

 . الخطأ أو الغش عن ناتجة كانت سواء الجوهرية األخطاء
 مستمرةعند إعداد القوائم المالية، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الفرع على االستمرار كمنشأة 

واستخدام مبدأ االستمرارية أساسا واإلفصاح حسب االقتضاء واألمور التي تتعلق بمبدأ االستمرارية 
للمحاسبة ما لم تعتزم اإلدارة تصفية الفرع أو التوقف عن التشغيل أو ال يكون لديها بديل واقعي غير 

 القيام بذلك. 
 لمالية للفرع. عملية إعداد التقارير امجلس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف على 

 عن مراجعة القوائم المالية  الحسابات مدققي مسئولية
يتمثل هدفنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من األخطاء 

وٕاصدار تقرير مدققي الحسابات الذي يتضمن رأينا. سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ،  الجوهرية
يجري طبقا للمعايير الذي والضمان المعقول هو مستوى عال من الضمان، ولكن ليس ضمانا بأن التدقيق 

البيانات غير نشأ ويمكن أن تسوف يكشف دائما عن األخطاء الجوهرية عند وجودها. الدولية للتدقيق 
بر جوهرية إذا كان من المتوقع بشكل فردي أو إجماال أن تؤثر على وتعتالصحيحة من الغش أو الخطأ 

 القرارات االقتصادية للمستخدمين على أساس هذه القوائم المالية. 
وكجزء من عملية التدقيق طبقا للمعايير الدولية للتدقيق، نمارس حكمنا المهني ونحافظ على الشكوك 

 المهنية طوال عملية التدقيق كما أننا: 
 ونقيم مخاطر األخطاء الجوهرية للقوائم المالية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ،  نحدد

ونصمم وننفذ إجراءات التدقيق التي تستجيب لتلك المخاطر ونحصل على األدلة التدقيقية الكافية 
خطر عدم الكشف عن األخطاء الجوهرية الناتج عن الغش أعلى والمناسبة لتوفير أساسا لرأينا. 

الناتج عن الخطأ، حيث أن الغش قد ينطوي على التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو من 
 التحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية. 

  نحصل على فهم الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات التدقيق المناسبة
 لرقابة الداخلية للفرع. في ظل هذه الظروف، وليس لغرض إبداء الرأي حول فعالية ا

  تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات
 ذات الصلة من قبل اإلدارة. 

  نستنتج مدى مالئمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية للمحاسبة واستنادا إلى أدلة التدقيق التي تم
الحصول عليها، سواء كان هناك عدم يقين جوهري متعلق باألحداث أو الظروف التي قد تثير 

ين إذا استنتجنا وجود عدم يقشكوكا كبيرة حول قدرة الفرع على االستمرار كمنشأة مستمرة. 
جوهري، فإننا مطالبون بلفت االنتباه في تقرير مدققي الحسابات باإلفصاحات ذات الصلة في 

لتعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة القوائم المالية أو إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية، 
بب التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير مدققي الحسابات. ومع ذلك، قد تتس

 األحداث أو الظروف المستقبلية في توقف الفرع عن االستمرار كمنشأة مستمرة. 
  نقيم العرض العام والهيكل والمحتوى للقوائم المالية بما في ذلك اإلفصاحات وسواء كانت القوائم

 المالية تمثل المعامالت واألحداث األساسية بالطريقة التي تحقق العرض العادل أم ال. 
ل مع مجلس اإلدارة بخصوص بعض األمور التي من بينها النطاق المخطط والتوقيت نتواصونحن 

للتدقيق ونتائج التدقيق الهامة بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في الرقابة الداخلية التي نحددها خالل 
 تدقيقنا. 

 (يوجد توقيع)
 وقع عليه: 
 رائد أحمد 

 شريك 
 ويونغ إرنست

   ٨١١رقم التسجيل: 
  ٢٠١٧مارس  ٣٠

 أبوظبي 
  

  ظبيأبو فرع  –كي ئي بي هانا بنك 
  الدخل الشامل بيان 

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
 ٢٠١٦ ملحوظة  

 الدرهم اإلماراتيب
٢٠١٥ 

 الدرهم اإلماراتيب
  ١٠،٣٣٧  ١٣،٣٦٣ ١٧ اإليرادات من الفوائد 

 ) ١،٢٤٨( ) ١،٧٩٥( ١٨ نفقات الفوائد 
  ٩،٠٨٩  ١١،٥٦٨   اإليرادات من الفوائدصافي 

  ٨،١٨٩  ٨،٦٥٩ ١٩ اإليرادات من الرسوم والعموالت 
 ) ٩٤٥( ) ٦٣٩( ١٩ النفقات من الرسوم والعموالت 

  ٧،٢٤٤  ٨،٠٢٠  صافي اإليرادات من الرسوم والعموالت 
  ٣،٧٤٠  ٥،٤٩٩ ٢٠ صافي ربح الصرف األجنبي 

  ٢٠،٠٧٣  ٢٥،٠٨٧  اإليرادات التشغيلية 
 ) ٦،٥٨٨( ) ٥،٩١٨(  ٢١ نفقات التشغيل العامة واإلدارية 

مصاريف وضرائب من التشغيل قبل الربح 
    المنخفضة القيمة األصول 

 ١٣،٤٨٥  ١٩،١٦٩  

 ) ٧،٩٥٠(  ٩٣٩   ، صافياالنخفاض الشامل احتياطي
  ٥،٥٣٥  ٢٠،١٠٨  قبل خصم الضرائب  ربح العام
 ) ٢،٧٠٧( ) ٣،٨٢٥( ١٤  الضرائب إيرادات 

  ٢،٨٢٨  ١٦،٢٨٣  إجمالي الربح والدخل الشامل للعام 
  .المالية القوائم من يتجزأ ال جزءا ٢٦إلى  ١المرفقة من  اإليضاحات تمثل

  

  ظبيأبو فرع  –كي ئي بي هانا بنك 
 بيان التدفقات النقدية  

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
 ٢٠١٦ ملحوظة  

 الدرهم اإلماراتيب
٢٠١٥ 

 الدرهم اإلماراتيب
    األنشطة التشغيلية 

  ٥،٥٣٥  ٢٠،١٠٨  قبل خصم الضرائب  ربح العام
    التعديالت من أجل: 

  ٧١٠  ٥٤٢ ١٠ اإلهالك 
  ٧،٩٥٠ ) ٩٣٩(   في القيمة، صافي االنخفاض الشاملاحتياطي 

 ) ١١( ١٨ ١٣ احتياطي مكافآت نهاية خدمة الموظفين 
  ١٤،١٨٤  ١٩،٧٢٩  

ربح التشغيل قبل التغيرات في أصول والتزامات 
  التشغيل 

   

 ) ١٨٠،٨٩٨(  ٣٣،٠٠١  المستحقات من البنوك 
 ) ١٤٥،٥٤٦(  ١٠٧،٨١٧  القروض والسلفيات 

 ) ٩٥٦( ) ١،٠١١(  األصول األخرى 
 -  ١٢٨،٥٣٨  المستحقات للبنوك 

  ١٧٣،٠٠٤ ) ٧٩،٦٧٠(  ودائع العمالء 
 ) ١،١١٣( ) ٢٤٩(  االلتزامات األخرى 

 ) ٥٦،٣٢٣(  ٣٢،٧٤٠  ودائع االحتياطي النقدي 
 ) ١٩٧،٦٤٨(  ٢٤٠،٨٩٥ النقد (المستخدم)/ الناتج عن األنشطة التشغيلية 

 ) ١،٣٣٢( ) ٢،٧٠٧( ١٤ المدفوعة ضريبة الدخل 
 ) ١٩٨،٩٨٠(  ٢٣٨،١٨٨ صافي النقد (المستخدم)/ الناتج عن األنشطة التشغيلية 

    األنشطة االستثمارية 
 ) ١٥٠( ) ١٠٢( ١٠ شراء الممتلكات والمعدات 

 ) ١٥٠( ) ١٠٢( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية  
    األنشطة المالية 

  ٣٠،٠٠٠ - ١٥ رأس مال الفرع المقدم من المقر الرئيسي 
  ٣٠،٠٠٠ -   المالية الناتج عن األنشطة صافي النقد 

 ) ١٦٩،١٣٠(  ٢٣٨،٠٨٦  زيادة (ناقص) في النقد ومكافئات النقد ال
  ٨٢،١٧٤ ) ٨٦،٩٥٦(  النقد والمكافآت النقدية في بداية العام 

 ) ٨٦،٩٥٦(  ١٥١،١٣٠ ٢٢ النقد والمكافآت النقدية في نهاية العام 
  .المالية القوائم من يتجزأ ال جزءا ٢٦إلى  ١المرفقة من  اإليضاحات تمثل

  

بيان الدخل ال�سامل كما يف 31 دي�سمرب 2016

بيان التدفقات النقدية كما يف 31 دي�سمرب 2016

بيان التغريات يف حقوق امللكية كما يف 31 دي�سمرب 2016

  ظبيأبو فرع  –كي ئي بي هانا بنك 
    حقوق الملكيةالتغيرات في بيان 

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
 رأس مال الفرع  

بالدرهم 
 اإلماراتي 

االحتياطي 
 القانوني 

 بالدرهم اإلماراتي 

غير األرباح 
   الموزعة

 بالدرهم اإلماراتي 

 اإلجمالي 
 بالدرهم اإلماراتي 

  ٨٣،٤٢١  ٢،٨١٥ ٦٠٦  ٨٠،٠٠٠  ٢٠١٥يناير  ١الرصيد في 
  ٣٠،٠٠٠ - -  ٣٠،٠٠٠  )١٥ اإليضاح( ضخ رأس المال

  ٢،٨٢٨  ٢،٨٢٨ - - إجمالي الدخل الشامل للعام 
 - ) ٢٨٣( ٢٨٣ - التحويل إلى احتياطي قانوني 

  ١١٦،٢٤٩ ٥،٣٦٠ ٨٨٩  ١١٠،٠٠٠  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  ١١٦،٢٤٩ ٥،٣٦٠ ٨٨٩  ١١٠،٠٠٠  ٢٠١٦يناير  ١الرصيد في 

  ١٦،٢٨٣  ١٦،٢٨٣ - - إجمالي الدخل الشامل للعام 
 - ) ١،٦٢٨(  ١،٦٢٨ - التحويل إلى احتياطي قانوني 

  ١٣٢،٥٣٢  ٢٠،٠١٥  ٢،٥١٧  ١١٠،٠٠٠  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١الرصيد في 

 
  .المالية القوائم من يتجزأ ال جزءا ٢٦إلى  ١المرفقة من  اإليضاحات تمثل

 
 
 
 

 ارجية فيها وإضافتها على الترجمة من قبل المترجم. ال يجوز تقديم هذه الوثيقة إلى قسم التصديقات في وزارة العدل بدولة اإلمارات العربية المتحدة، ما لم يتم تصديق األصل من وزارة الخ تمت ترجمة صورة هذا المستند بناء على طلب صاحب العالقة ومسؤوليته. مالحظة المترجم:

 

كي ئي بي ه�ن� بنك - اأبوظبي

Keb Hana Bank - Abu Dhabi



االثنني   29   مايو    2017  م   -   العـدد  12032  
Monday  29   May   2017  -  Issue No   12032

10



∂›afiA ≈mBä

االثنني   29   مايو    2017  م   -   العـدد  12032  
Monday  29   May   2017  -  Issue No   12032



 
       

     

 






 

 
        
       



        






       

        



      






        
        

        
 



 "


 "
        



 

   



      
        





 

 



   
 "  " 

        
     


           
 
    
       

 
        


        
        


     
    
    

   











      
 
      


     
     
       




      


      

     











     
      
     


      









       
       


 
     


    




      

     


     
       
    






  "        

        
   
 

         
 

 "

 
 
          
        
       
    
                        

 

 
 

         

"


        


  
  "
  
     

" 

          
   "
" 
"       
   
 
 

 "
 
   "        
  "

""


"
        

"

""

" 

"
         
    
 ""

""
           

      "     
            
 
"        
  
     "  

"

"
 
" 

        "   

"  

        " 
"" "  


         " 


"
 " 

"

 " "
"


" 
            
          

  


 



 

 



            
         

 
  
       

  
 
"" 


 


  

   
          
 " 

" 



       





       


             
         

  
 

 


  
  
           

   
  






"  "



   
           

          

             
                 
                  


 

"
       "


  

  
 

   
    

  













 
 


"
  

"  
    

  



االثنني   29   مايو    2017  م   -   العـدد  12032  
Monday  29   May   2017  -  Issue No   12032

11








االثنني   29   مايو    2017  م   -   العـدد  12032  
Monday  29   May   2017  -  Issue No   12032



         
 9               

          


10     
                     

 
          

 


   
  
            

    

         


          
                 
   
   

   
    
   
                  

  
             
            



 
                
 

 
  



             

                    
 
          
          



         

        


           
      
 
 
            

  
          


          

 
         

 
          

          
             


       
         
                  
                     


 

             
          
       

 

            
    
  


            
            
      
  

    

    

    


            
 



    

          
   
      

     
           
           



          
  
       


        


  

            

           

     



 
    
   

   
         
            

         


         
  
          



        


          
       
          
     



         


        




         




" " 
 


     
          
      



           




wwwzeinelsammakcom




  
         
      
       
      
     

       
     
      
        
       
        

      
       

      

       
  
      
   "     
 "
     






      


    
   


      
      


                   
             
                  
                   
        
  
 

    





        
                        
            
     
   


        
                        
                          
                              
                   
                       
                 
                      
       
   
     
    
    



     
                         

                        
                     
                        
                      
                            
                        
                         
                    
                         
                      
                     
                      

         
          
                       
                   
                       
                      
                          
                         
                        
                           
                     

    
 
        


       

                        
                          
                 
                       
                        
                          
                    
                  



       



      
    



       
      
     
       

       
      
      
      







االثنني   29   مايو    2017  م   -   العـدد  12032  
Monday  29   May   2017  -  Issue No   1203212

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/ع�مل ه�يرب م�ركت ذ.م.م

 رخ�صة رقم:CN 1245378  قد تقدموا الين� بطلب
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع/نور الع�مل عبدالرحمن من �صريك اىل م�لك

تعديل ن�صب ال�صرك�ء/ نور الع�مل عبدالرحمن من 49% اىل %100
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع/احمد علي احمد ال�صلف النعيمي من �صريك اىل وكيل خدم�ت

تعديل ن�صب ال�صرك�ء/ احمد علي احمد ال�صلف النعيمي من 51% اىل %0
تعديل لوحة الإعالن/اإجم�يل من م�ص�حة 25*1.5 اىل 1*50

تعديل �صكل ق�نوين/من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل موؤ�ص�صة فردية
 تعديل ا�صم جت�ري من/ع�مل ه�يرب م�ركت ذ.م.م

ALAM HYPER MARKET LLC

اىل/ع�مل ه�يرب م�ركت
ALAM HYPER MARKET

القت�ص�دية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�صر يوم�ً من ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/ك�فتريي� م�صرت فالفل

 رخ�صة رقم:CN 1710850  قد تقدموا الين� بطلب
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع/ا�ص�فة حممد زهري دروي�ض %49

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع/ا�ص�فة را�صد حممد عبيد خلف�ن ال�ص�م�صي %51
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع/حذف را�صد حممد حممد جريو الفالحي

تعديل را�ض امل�ل/ من null اىل 150000
تعديل لوحة الإعالن/اإجم�يل من م�ص�حة 8.02*1 اىل 1*8.5

تعديل �صكل ق�نوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
 تعديل ا�صم جت�ري من/ك�فتريي� م�صرت فالفل

MISTER FALAFEL CAFETERIA
اىل/ك�فتريي� م�صرت فالفل ذ.م.م

MISTER FALAFEL CAFETERIA LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ص�دية 
خالل اأربعة ع�صر يوم�ً من ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/اوربيت لعم�ل ال�صب�غ

 رخ�صة رقم:CN 1821982  قد تقدموا الين� بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجم�يل من م�ص�حة 1*1 اىل 0.50*0.20

 تعديل ا�صم جت�ري من/اوربيت لعم�ل ال�صب�غ
ORBIT PAINTING WORKS

اىل/ال�صبكة للتج�رة الع�مة
AL SHABKA GENERAL TRADEN

تعديل ن�ص�ط/ا�ص�فة جت�رة ع�مة )4610001(
تعديل ن�ص�ط/حذف اعم�ل الطالء والده�ن�ت للمب�ين )4330003(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ص�دية خالل اأربعة ع�صر يوم�ً من ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29

اإعــــــــــالن
لجهزة  ال�ص������دة/بدري  ب�ن  القت�ص�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1181742:القي��ض والتحكم رخ�صة رقم
قد تقدموا الين� بطلب

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع
ا�ص�فة عبداهلل خلف�ن حممد الفندي ال�ص�م�صي %100  

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع
حذف خلف�ن حممد خلف�ن حممد الفندي ال�ص�م�صي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ص�دية خالل اأربعة ع�صر يوم�ً من ت�ريخ ن�صر هذا 
العالن وال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29

اإعــــــــــالن
لنقل  املدينة  ال�ص������دة/طريق  ب�ن  القت�ص�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

  CN 1531324:الرك�ب ب�ل�صي�رات الفخمة رخ�صة رقم
قد تقدموا الين� بطلب

تعديل لوحة الإعالن/اإجم�يل من م�ص�حة 1*1 اىل 1*1
 تعديل ا�صم جت�ري من/طريق املدينة لنقل الرك�ب ب�ل�صي�رات الفخمة
CITY WAY PASSENGERS TRANSPORTATION VIA LUXURIOUS CARS

اىل/�صيتي واي لل�صي�رات الفخمة
CITY WAY LUXURIOUS CARS

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ص�دية خالل اأربعة ع�صر يوم�ً من ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/�صقر اجلزيرة للخدم�ت الفنية 

رخ�صة رقم:CN 1049895  قد تقدموا الين� بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجم�يل من م�ص�حة 0.2*0.5 اىل 1*1

 تعديل ا�صم جت�ري من/�صقر اجلزيرة للخدم�ت الفنية
 ISLAND FALCON TECHNICAL SERVICES

اىل/�صقر اجلزيرة لدارة املن�ص�أت الطبية
SAQR AL JAZIRA MEDICAL FACILITIES MANAGEMENT

تعديل ن�ص�ط/ا�ص�فة ادارة املن�ص�أت الطبية )82110003(
تعديل ن�ص�ط/ا�ص�فة خدم�ت ال�صع�ف )8690007(

تعديل ن�ص�ط/ا�ص�فة مركز خدم�ت ال�صحة املنزلية )8690010(
تعديل ن�ص�ط/حذف �صي�نه املب�ين )4329901(

تعديل ن�ص�ط/حذف خدم�ت ت�صغيل و�صي�نة مرافق �صن�ع�ت النفط والغ�ز )0910008(
تعديل ن�ص�ط/حذف �صي�نة اجهزة التكييف املركزي )4329902(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ص�دية 
خالل اأربعة ع�صر يوم�ً من ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/او�صك�ر 

CN 2240462:للعطالت رخ�صة رقم
قد تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�ص�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29

اإعــــــــــالن
ال�صبح  ال�ص������دة/مكتب  ب�ن  القت�ص�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1003654:لت�جري ال�صي�رات رخ�صة رقم
قد تقدموا الين� بطلب

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع
ا�ص�فة خمي�ض غريب را�صد ال�ص�م�صي %100  

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع
حذف �صيف خمي�ض غريب را�صد ال�ص�م�صي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ص�دية خالل اأربعة ع�صر يوم�ً من ت�ريخ ن�صر هذا 
العالن وال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29

اإعــــــــــالن
ال�ص������دة/حملة  ب�ن  القت�ص�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�صدف للحج والعمرة - فرع 1
رخ�صة رقم:CN 1119860-1 قد تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�ص�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�صر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ص�ء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/�صكيب واي لل�صي�نة 

الع�مة رخ�صة رقم:CN 2166892 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع

ا�ص�فة �ص�مل �صغري عبداهلل بخيت الكتبي %100
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع

حذف �صعيد �صغري عبداهلل بخيت الكتبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�ص�دية  التنمية 
العالن وال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/حمل فريوز ح�جي 

CN 1103380:لت�صليح ال�صربجن�ت رخ�صة رقم
قد تقدموا الين� بطلب

تعديل وكيل خدم�ت/ا�ص�فة خليفة احمد حممد علي البلو�صي
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع

ا�ص�فة عبداهلل ف�روق ت�لوكدر فريوز مي�ه %100
تعديل وكيل خدم�ت/حذف حممد �ص�مل ه�دي �صعيد الظ�هري

تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع
حذف فريوز مي�ه ح�جي قرب�ن علي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�ص�دية  التنمية 
العالن وال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29

اإعــــــــــالن
الزجاج  للواح  المارات  ال�ص�دة/�سركة  ب�أن:  ال�صن�عة  تنمية  مكتب  يعلن 

IN - 1001318 :امل�سطح �س.ذ.م.م فرع ابوظبي رقم الرخ�صة ال�صن�عية

قد اأبدوا رغبتهم يف اإتخ�ذ التعديل الت�يل:

خروج ال�صريك:

�سركة النا�سر لال�ستثمارات ذ.م.م

لت�صبح الرخ�صة ال�صن�عية ب��صم�ء ال�صرك�ء:

�سركة زجاج )�س.ذ.م.م(

دبي لال�ستثمار )�سركة م�ساهمة عامة(

وعلى كل من لديه اعرتا�ض على الجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب تنمية 

ال�صن�عه - اإدارة خدمة امل�صتثمرين - خالل اأ�صبوع من ت�ريخ ن�صر الإعالن ، 

واإل فلن يقبل مكتب تنمية ال�صن�عة اأي اعرتا�ض بعد انق�ص�ء مدة الإعالن .

مكتب تنمية ال�سناعة

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29

اإعــــــــــالن
للت�صميم  ال�ص������دة/الرباعة  ب�ن  القت�ص�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الداخلي رخ�صة رقم:CN 1140793 قد تقدموا الين� بطلب
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع

ا�ص�فة علي ر�ص�د علي احمد املي�صري %100
تعديل وكيل خدم�ت

حذف را�صد حممد را�صد كليب اله�ملي
تعديل ال�صرك�ء تن�زل وبيع
حذف حممد يون�ض عثم�ن

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�ص�دية  التنمية 
العالن وال ف�ن الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ص�ء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ص�دية ب�ن ال�ص������دة/

رخ�صة رقم:CN 1927050  قد تقدموا الين� بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجم�يل من م�ص�حة 1*3 اىل 1*1

 تعديل ا�صم جت�ري من/م�صبغة بريفكت وايت
PERFECT WHITE LAUNDRY

اىل/ دره امل��ض للخي�طة الن�ص�ئية
DORAT AL MAS LADIES TAILORS

تعديل ن�ص�ط/ا�ص�فة تف�صيل وخي�طة املالب�ض الن�ص�ئية )1410907(
تعديل ن�ص�ط/حذف غ�صيل املالب�ض )9601002(

تعديل ن�ص�ط/حذف كي املالب�ض )9601001(
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ف�ن  وال  العالن  هذا  ن�صر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�ص�دية 
حيث  املدة  هذه  انق�ص�ء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  مايو 2017 العدد 12032

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  مايو 2017 العدد 12032

تعلن ادارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
 امل�لك:انتيغريتد كوموديتيز م د م �ض 

Pura Vida:طلب لت�صجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية

املودعة ب�لرقم:262811       بت�ريخ:2016/11/08 م
ب��ص��م:انتيغريتد كوموديتيز م د م �ض

 0568095563 ه�تف:  دب��ي  الم����رات   3314-1-30 رق��م  يونت   3 جيمتك�ض  ت���ورز  وعنوانه:امل��ض 
دبي  nisreen.izzdeen@gmail.com صندوق الربيد: يونت رقم 30-1-3314 امييل�

املعدنية  واملي�ه  ال�صعري(  )�صراب  البرية  ب�لفئة:32  الواقعة  اخلدم�ت  اأو  ال�صلع  لتمييز  وذل��ك 
وع�ص�ئر  الفواكه  من  م�صتخل�صة  م�صروب�ت  الكحولية  غري  امل�صروب�ت  من  وغريه�  والغ�زية 

الفواكه �صراب وم�صتح�صرات اخرى لعمل امل�صروب�ت . 
مكتوبة  ب�لالتينية   )PURA VIDA( فيه  كتب  درع  ر���ص��م  ع��ن  ال��ع��الم��ة:ع��ب���رة  و���ص��ف 

ب�لالتينية على م�صتويني. 
ال�صرتاط�ت:. 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د 
، اأو اإر�ص�له ب�لربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  مايو 2017 العدد 12032

تعلن ادارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
 امل�لك:انتيغريتد كوموديتيز م د م �ض 

COCONUT KINGDOM:طلب لت�صجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية

املودعة ب�لرقم:262809       بت�ريخ:2016/11/08 م
ب��ص��م:انتيغريتد كوموديتيز م د م �ض

 0568095563 ه�تف:  دب��ي  الم����رات   3314-1-30 رق��م  يونت   3 جيمتك�ض  ت���ورز  وعنوانه:امل��ض 
دبي  nisreen.izzdeen@gmail.com صندوق الربيد: يونت رقم 30-1-3314 امييل�

اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة:32 ع�صري جوز الهند حليب جوز الهند زيت  وذلك لتمييز ال�صلع 
وغريه�  والغ�زية  املعدنية  واملي�ه  ال�صعري(  )�صراب  البرية  الهند  جوز  م�صتخل�ص�ت  الهند  جوز 
�صراب  ال��ف��واك��ه  وع�ص�ئر  ال��ف��واك��ه  م��ن  م�صتخل�صة  م�صروب�ت  الكحولية  غ��ري  امل�����ص��روب���ت  م��ن 

وم�صتح�صرات اخرى لعمل امل�صروب�ت . 
و�صف العالمة:دائرة به� �صجرتني وحتته� عب�رة COCONUT KINGDOM ب�للوان. 

ال�صرتاط�ت:. 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د 

، اأو اإر�ص�له ب�لربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  مايو 2017 العدد 12032

تعلن ادارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل/
 امل�لك:انتيغريتد كوموديتيز م د م �ض 

Slim Trim:طلب لت�صجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية

املودعة ب�لرقم:270297       بت�ريخ:2017/03/26 م
ب��ص��م:انتيغريتد كوموديتيز م د م �ض

ه�تف:  �صي  �صي  ام  دي   3 اند جمبلك�ض  اند  3 جويالري  او   01-3314 رقم  رقم  وعنوانه:وحده 
دبي  nisreen.izzdeen@gmail.com 0568095563 امييل

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة:32 مي�ه بنكه�ت خمتلفه البرية )�صراب ال�صعري( 
واملي�ه املعدنية والغ�زية وغريه� من امل�صروب�ت غري الكحولية م�صروب�ت م�صتخل�صة من الفواكه 

وع�ص�ئر الفواكه �صراب وم�صتح�صرات اخرى لعمل امل�صروب�ت . 
مميز  ب�صكل  مكتوبة  ب�لالتينية   )Slim Trim( في�  كتب  دائ��رة  عن  العالمة:عب�رة  و�صف 

والعالمة ب�للونني ال�صود والبي�ض. 
ال�صرتاط�ت:. 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د 
، اأو اإر�ص�له ب�لربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  مايو 2017 العدد 12032
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عربي ودويل

لت�صغيل  ت�صعى  اإنه�  الربيط�نية  اجلوية  اخلطوط  �صركة  ق�لت 
ج���دول رح���الت ق��ري��ب م��ن ال��ع���دي م��ن م��ط���ر ج�تويك وغ�لبية 
ال���رح���الت م��ن م��ط���ر ه��ي��رثو ام�����ض الأح����د ب��ع��دم��� ت�صبب عطل 
اأحلقت  فو�صى  يف  ال��ع���مل  م�صتوى  على  اأنظمته�  يف  اإل��ك��رتوين 

ال�صرر ب�آلف العمالء.
وق�لت ال�صركة يف بي�ن “نوا�صل العمل بجهد لإع�دة ت�صغيل جميع 
الع�دي يف  قريب من  لت�صغيل جدول  ون�صعى  الإلكرتونية  نظمن� 

ج�تويك وغ�لبية اخلدم�ت من هيرثو الأحد«.
اأو ن��ع��ي��د احل��ج��ز ل��ل��ع��م��الء ال��ذي��ن األغيت  واأ���ص���ف��ت ن���رد ال��ن��ق��ود 
رحالتهم يف خدم�ت جديدة ب�أ�صرع وقت ممكن. نحن نعتذر ب�صدة 

لالإزع�ج ال�صديد الذي تعر�ض له عمالوؤن� .
اأكرب  من  رحالته�  جميع  الربيط�نية  اجلوية  اخلطوط  واأل��غ��ت 
مط�رين يف لندن اأم�ض ال�صبت بعدم� ت�صببت م�صكلة يف الكهرب�ء 

يف تعطيل نظمه� الإلكرتونية على م�صتوى الع�مل.

 ق�ل متحدث ب��صم وزارة اخل�رجية ال�صينية اإن ال�صني غري را�صية 
ب�صدة عن ذكر ق�صيتي بحري ال�صني ال�صرقي واجلنوبي يف بي�ن 
واإنه يجب على حلف�ء  الكربى  ال�صبع  ال�صن�عية  الدول  ملجموعة 
جمموعة ال�صبع الكف عن اإ�صدار ت�صريح�ت ل تت�صم ب�مل�صوؤولية.

ام�ض  بي�ن  يف  ال�صينية  اخل�رجية  ب��صم  املتحدث  ك�نغ  ل��و  وق���ل 
كل  للنزاع�ت مع  �صليم  ب�لتو�صل حلل  ال�صني ملتزمة  اإن  الأح��د 
ال��ذي حت�فظ فيه  الوقت  املف�و�ص�ت يف  املعنية من خالل  ال��دول 

على ال�صالم وال�صتقرار يف بحري ال�صني ال�صرقي واجلنوبي.
والدول  ال�صبع  جمموعة  متتنع  ب����أن  ت���أم��ل  ال�صني  اأن  واأ���ص���ف 
ات��خ���ذ م��واق��ف واأن حت��رتم ب�صكل ك�مل جهود دول  الأخ���رى ع��ن 
املنطقة مبع�جلة النزاع�ت والكف عن الإدلء بت�صريح�ت ل تت�صم 

ب�مل�صوؤولية.
ولل�صني خالف مع الي�ب�ن ب�ص�أن جمموعة من اجلزر غري امل�أهولة 

يف بحر ال�صني ال�صرقي.
وتط�لب اأي�ص� برون�ي وم�ليزي� والفلبني وفيتن�م وت�يوان ب�ل�صي�دة 

يف بحر ال�صني اجلنوبي الذي تط�لب بكني ب�ل�صي�دة عليه.
وت��ن��ت��ق��د ال���ولي����ت امل��ت��ح��دة ب��ن���ء ال�����ص��ني ج���زرا وت��ع��زي��ز املن�ص�آت 
الع�صكرية يف بحر ال�صني اجلنوبي خ�صية اإمك�ن ا�صتخدامه� للحد 

من حرية احلركة وتو�صيع النفوذ ال�صرتاتيجي لبكني.

اأ���ص��خ������ض لقوا   4 اأن  اإع����الم حملية ي���وم ال�����ص��ب��ت،  ذك���رت و���ص���ئ��ل 
حتفهم يف انهي�رات اأر�صية ن�جمة عن اأمط�ر غزيرة �صم�ل �صرقي 

الربازيل.
اأن  الإط��ف���ء،  اإدارة  نقاًل عن  الإخ��ب���ري��ة،  “جلوبو”  بوابة  وذك��رت 
املفقودين يف مدينة م��صيو بولية  زال��وا يف ع��داد  ا�صخ��ض م�   4

األجوا�ض، بينم� اأ�صيب م� ل يقل عن 14 اآخرين.
و�صهدت الولية حوايل 23 انهي�راً اأر�صي�ً، ول يزال عدد من املن�زل 

عر�صه خلطر النهي�ر، واأعلنت ال�صلط�ت املحلية ح�لة الطوارئ.
الأر�صية  النهي�رات  اأن  الربازيلية  “بر�صي�”  انب�ء  وك�لة  وذك��رت 
التي �صربت املنطقة، التي تعد اأفقر املن�طق يف البالد، ت�صببت يف 

ت�صريد اأكرث من 300 �صخ�ض.

اأق�ل الرئي�ض اجلزائري عبد العزيز بوتفليقة ام�ض وزير ال�صي�حة 
احلكومة  �صمن  تعيينه  ع��ل��ى  اأي�����م  ث��الث��ة  ب��ع��د  ع��ق��ون  ب��ن  م�صعود 
اجلديدة التي اأعلنت الرئ��صة اجلزائرية ت�صكيلته� اخلمي�ض امل��صي، 

بح�صب بي�ن لرئ��صة اجلمهورية.
وج�ء يف بي�ن الرئ��صة “ وفق� لأحك�م الد�صتور وب�قرتاح من الوزير 
العزيز  عبد  رئي�ض اجلمهورية  ق�م فخ�مة  تبون  املجيد  عبد  الأول 
التقليدية  وال�صن�ع�ت  ال�صي�حة  وزير  مه�م  ب�إنه�ء  اليوم  بوتفليقة 

م�صعود بن عقون«.

عوا�سم

لندن

�ساوباول

اجلزائر 

بكني

اإجراءات جديدة يف ال�صني 
ملنع ا�صتغالل املن��صب

•• بكني-رويرتز:

ق��ي��وداً جديدة  اإن  الأح����د،  �صينخوا،  اجل��دي��دة  ال�صني  اأن��ب���ء  وك���ل��ة  ق���ل��ت 
اإذ  عملهم،  تغيري  عند  ال�صني  يف  الإداري  اجله�ز  موظفي  على  �صتفر�ض 
مك��صب  لتحقيق  الر�صمية  املن��صب  ا�صتغالل  من  ملنعهم  ال�صلط�ت  ت�صعى 
�صخ�صية. ولن ُي�صمح ملن هم يف من��صب قي�دية، اأو على م�صتوى املق�طع�ت، 
بعملهم  تتعلق  ربحية  منظم�ت  اأو  �صرك�ت،  يف  ب�لعمل  ذل��ك،  من  اأعلى  اأو 
ال�ص�بق، ثالث �صنوات بعد ال�صتق�لة. وذكرت �صينخوا اأن القواعد اجلديدة 
�صنت�ن فقط.  املفرو�ض عليهم هو  املوظفني لكن احلد  على  اأي�ص�ً  تنطبق 
ويعترب العمل يف اجله�ز الإداري ب�ل�صني مهنًة م�صتقرة له� ميزات كثرية 

خ��صة ملن يعملون يف املدن الرئي�صية واملن�طق املتقدمة اقت�ص�دي�.
عدد  اإن  �صينخوا  وق���ل��ت  ح���م��ي��ة.  ال��وظ���ئ��ف  ه���ذه  ع��ل��ى  املن�ف�صة  وت��ك��ون 
لكن   .2015 نه�ية  يف  موظف  مليون   7.17 بلغ  ال�صني  يف  املوظفني 
كبريًة  ج��ه��وداً  امل��صية  القليلة  ال�صنوات  يف  ب��ذل  بينغ  ج��ني  �صي  الرئي�ض 
م�  الر�صمية،  للمن��صب  الق�نونية  غري  املزاي�  من  ب�حلد  الف�ص�د  ملك�فحة 

جعل املهن البريوقراطية اأقل جذب�ً.
وان�صم بع�ض املوظفني اإىل القط�ع اخل��ض �صعي�ً وراء �صفق�ت اأكرث ربح�ً، 

واأ�ص�ض اآخرون �صرك�ت خ��صة بهم.
يف  ينح�صر  احلكومية  ال��وظ���ئ��ف  يف  عمل  بطلب�ت  املتقدمني  ع��دد  وب���داأ 

ال�صنوات القليلة امل��صية، خ��صة بني اخلريجني اجل�معيني ال�صب�ن.
لكن الطلب�ت م� زالت اأكرث من مليون �صنوي�ً، ويبلغ متو�صط عدد املتقدمني 

للوظيفة الواحدة نحو 50 �صخ�ص�ً. 

و�سط انهيار املعار�سة الإ�سرائيلية.. 

ارتف�ع �صعبية الليكود مل�صتوي�ت قي��صية عقب زي�رة ترامب

�صدام�ت خالل تظ�هرة للمع�ر�صة الفنزويلية 

�صحف اإ�صرائيلية: دلل املغربي تثري اأزمة بني ال�صلطة واأوروب�

مق�تلت�ن �صينيت�ن تعرت�ص�ن ط�ئرة ا�صتطالع اأمريكية 

•• القد�ض املحتلة-وكاالت:

ال����زي�����رة  ن���ت����ئ���ج  اأوىل  اأظ����ه����رت 
الأمريكي  الرئي�ض  اأج��راه���  التي 
املنطقة،  اإىل  ت����رام����ب  دون�����ل����د 
اإ�صرائيل  ب��زي���رة  اختتمه�  وال��ت��ي 
وم�  امل��صي،  الأ�صبوع  حلم  وبيت 
جنم عنه� من ارتف�ع �صقف اآم�ل 
عدم  ب�ص�أن  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي،  اليمني 
مفرو�صة  اأمريكية  م��ب���درة  ط��رح 
برئ��صة  احل���ل��ي��ة  احل��ك��وم��ة  على 

بني�مني نتني�هو.
ا�صتطالع  ال��ن��ت���ئ��ج  ت��ل��ك  وع��ك�����ض 
الإ�صرائيلية  ال��ق��ن���ة  بثت  ل��ل��راأي 
ال�صبت،  م�����ص���ء  ن��ت���ئ��ج��ه  ال��ث���ن��ي��ة 
اأظهر ارتف�ع �صعبية حزب الليكود 
بني�مني  ال����وزراء  رئي�ض  برئ��صة 
مق�رنة  ملحوظ،  ب�صكل  نتني�هو 
ب�ل�صهور الأخ��رية، حني تراجعت 
الإعالمي ووزير  �صعبيته ل�ص�لح 
امل�لية ال�ص�بق ي�ئري لبيد، رئي�ض 
حزب “هن�ك م�صتقبل” الو�صطي 
جن�ح  على  املح�صوب  ال��ل��ي��ربايل، 

املع�ر�صة.
الإعالم  و�ص�ئل  غ�لبية  و�صلطت 
نت�ئج  ع���ل���ى  ال�������ص���وء  ال���ع���ربي���ة 
معهد  اأج���راه  ال��ذي  ال�صتطالع، 
للبحوث  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي  م��ي��دج���م 
القن�ة  ل�����ص���ل��ح  وال����ص���ت�������ص����رات، 
ال�ص�رع  فعل  ردود  ملعرفة  الث�نية، 
الرئي�ض  زي���رة  عقب  الإ�صرائيلي 
ليظهر  اإ����ص���رائ���ي���ل،  اإىل  ت���رام���ب 
ارتف�ع� ملحوظ� يف �صعبية حزب 

وزير  برئ��صة  ال��ق��وم��ي  اليميني 
ال����دف�����ع اأف���ي���غ���دور ل���ي���ربم����ن 7 
فيم�  منهم�،  ل��ك��ل  ف��ق��ط  م��ق���ع��د 
الي�ص�ري،  م���ريت�������ض  ح�����زب  ح����ل 
جيالوؤون  ذيه�ف�  الن�ئبة  برئ��صة 

اأخريا بواقع 6 مق�عد.
اأخرى  نت�ئج  ال�صتطالع  و�صهد 
مثرية، اأبرزه� م� انبثق عن �صوؤال 
ب�����راك  اإي���ه���ود  خ��������ض  ل���و  “م�ذا 
املع�صكر  راأ�����ض  ع��ل��ى  الن��ت��خ���ب���ت 
وتبني اأنه يف هذه  ال�صهيوين؟”، 
الدف�ع  وزي����ر  ي�صتطيع  احل����ل���ة 
الإ�صرائيلية  احل��ك��وم��ة  ورئ��ي�����ض 
مقعدا،   15 يحقق  اأن  الأ���ص��ب��ق، 
اأي�ص� ملن�ف�صة  وهو عدد ل يوؤهله 
على  يظهر  ولكنه  الليكود،  ح��زب 
الأقل اأن �صر تراجع هذا التح�لف 

يعود لرئ��صة هريت�صوغ.
اآخ���ر، وهو  ���ص��وؤال  وج����ءت نتيجة 
لتويل  امل��ر���ص��ح��ني  اأف�����ص��ل  “من 
احلكومة؟”،  رئ���ي�������ض  م��ن�����ص��ب 
النت�ئج  ع���ل���ى  ب����ن�����ء  م���ت���وق���ع���ة 
نتني�هو  ح�صل  ح��ي��ث  ال�����ص���ب��ق��ة، 
من  اأ������ص�����وات  م����ن   35% ع���ل���ى 
حل  ف��ي��م���  ال���ص��ت��ط��الع،  �صملهم 
لبيد يف املركز الث�ين لكن بواقع 
ب�������راك يف  ف���ق���ط، وج������ء   14%
%9 فقط،  بن�صبة  الث�لث  املركز 
ال�ص�بق  ال��دف���ع  وزي���ر  ج����ء  فيم� 
الرابع  امل��رك��ز  ي��ع��ل��ون يف  م��و���ص��ي 
%6، وحل بينيت خ�م�ص�  بن�صبة 
هريت�صوغ  واأخ���ريا   ،5% بن�صبة 

بن�صبة %4 لي�ض اأكرث.

•• القد�ض املحتلة-وكاالت:

ر�صدته�  ح���ل��ي��ة  اأزم����ة  امل��غ��رب��ي  دلل  ال�صهيدة  ا���ص��م  اأث�����ر 
فيم�  الفل�صطينية،  وال�صلطة  اأوروب��ي��ة  دول  بني  اإ�صرائيل 
يع�لون يف ح�صد اجلهود  الأ�صبق مو�صيه  الدف�ع  وزير  بداأ 
من  الإ�صرائيلي  ال����وزراء  رئي�ض  ملن�صب  للرت�صح  متهيداً 
الأحد،  اأم�����ض  ���ص���درة  اإ�صرائيلية  ل�صحف  ووف��ق���ً  ج��دي��د. 
يوا�صل اجلي�ض الإ�صرائيلي التو�صع يف جتنيد الإ�صرائيليني 

حتى واإن ك�ن هذا يخ�لف التع�ليم الدينية.
ر����ص���دت ���ص��ح��ي��ف��ة ي��دي��ع��وت اأح����رن����وت اجل�����دال احل��صل 
بعدم�  تفجر  ال��ذي  الفل�صطينية،  وال�صلطة  الرنويج  بني 
غ��صب  الرنويجي  اخل�رجية  وزي��ر  اأن  ال�صحيفة  ك�صفت 
املغربي  ا�صم دلل  اإطالقه�  بعد  الفل�صطينية  ال�صلطة  من 

ب�لنهو�ض  املعني  املركز  وهو  الغربية،  ال�صفة  الن�ص�ئية يف  املراكز  اأحد  على 
و�صفته  اإ�صرائيلي  دبلوم��صي  م�صدر  عن  ال�صحيفة  ونقلت  امل��راأة.  ب�أو�ص�ع 
ب�مل�صوؤول، اأن وزير اخل�رجية الرنويجي طلب من ال�صلطة الفل�صطينية اإزالة 
�صع�ر وزارة اخل�رجية الرنويجية عن املبنى املق�م ب�أموال املنحة الرنويجية، 

واإع�دة الأموال التي ح�صلت عليه� ال�صلطة لت�أ�صيي�ض املركز.
فل�صطينية نفذت عملية يف  ق�دت خلية  املغربي  ال�صهيدة دلل  اأن  واملعروف 
ح�فلة اإ�صرائيلية يف تل اأبيب يف 1978، يف تلك العملية قتل 35 اإ�صرائيلي�ً. 
ال�صهداء  اأ���ص��م���ء  اإط���الق  اأزم���ة  وت�ص�عد  ت��وا���ص��ل  اإىل  ال�صحيفة  واأ����ص����رت 
تقوم  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  اأو  الأوروب���ي���ة  امل�ص�ريع  اأو  امل��ب���ين  على  الفل�صطينيني 
ال�صلطة الفل�صطينية ب�إق�مته�، حيث تعترب اإ�صرائيل اأن هوؤلء ال�صهداء يجب 
اإليهم  ينظر  فيم�  مبواطنيه�،  اأودت  عملي�ت  لرتك�بهم  ق�نوني�ً  حم��صبتهم 

بجهود  لقي�مهم  تكرميهم  يجب  ك�أبط�ل  الفل�صطينيون 
م�صينة للت�صدي لالحتالل، وهو م� �صيجعل هذه الأزمة 
�صحيفة  اأ���ص���رت  منتهية.  غري  ورمب���  ومتوا�صلة  ممتدة 
ال�ص�بق  الدف�ع  وزير  يعقده�  التي  اللق�ءات  اإىل  مع�ريف 
اأخرياً  التقى  اأن يعلون  مو�صه يعلون. وك�صفت ال�صحيفة 
مع عدد من كب�ر ال�ص��صة الإ�صرائيليني، على راأ�صهم زعيم 
حزب يوجد م�صتقبل ي�ئري لبيد ومع وزير الدف�ع الأ�صبق 
ال�صي��صية من  للحي�ة  اأن يقرر عودته  ب���راك، قبل  ايهود 
“لق�ء يعلون  اإن  جديد.  وق�لت ال�صحيفة يف تقرير له� 
الث��ن��ني على  لبيد يعني موافقة  اأو  ب����راك  م��ن  ك��اًل  م��ع 
ي��رغ��ب يف  واأن���ه  ال����وزراء، خ��صة  لرئ��صة  ي��ع���ل��ون  تر�صح 
نت�ني�هو  ومن�ف�صة  ال�صي��صية  للحي�ة  جديد  من  العودة 
الإ�صرائيلية  الدوائر  اهتمت  ال��وزراء«.  رئي�ض  على مقعد 
التجند يف  ي��ه��ودي��ة، ميكنهم  م��ن ج��دة  املنحدرين  غ��ري  ال��ي��ه��ودي،  ب���أح��ف���د 
�صفوف اجلي�ض الإ�صرائيلي. وهذه هي املرة الأوىل منذ 1948 التي ت�صمح 
ب�جلي�ض  ب�لتجند  يهودي  اأب  اأو  جد  من  املولودين  لالأبن�ء  اإ�صرائيل  فيه� 
الإلزامية فقط  الإلزامية، حيث يفر�ض اجلي�ض اخلدمة  اإط���ر اخلدمة  يف 
على املولودين لأمه�ت اأو جدود )اإن�ث( يهودي�ت ولي�ض من الذكور. وت�صري 
ح�جة  ظل  يف  ب�لت�أكيد  ت�أتي  اخلطوة  اأن  اإىل  اليوم”  “اإ�صرائيل  �صحيفة 
اجلي�ض للمق�تلني، التي ب�تت وا�صحة يف ظل التطورات الب�صرية احل��صلة 
وقلة عدد املجندين يف اإ�صرائيل، الأمر الذي دفع بقي�دة اجلي�ض اإىل التو�صع 
العرب  جتنيد  يف  اأي�ص�ً  التو�صع  اإىل  ب�لإ�ص�فة  ب�جلي�ض  التطوع  عملي�ت  يف 
ممن ل يفر�ض عليهم اخلدمة الإلزامية ب�جلي�ض، وهو م� يخ�لف ب�لت�أكيد 

التع�ليم الدينية اأو التوراتية اخل��صة ب�لتطوع ب�جلي�ض.

اأ�صرة اآل ال�صيخ: ن�صب اأمري 
خليجي لع�ئلتن� ك�ذب وخمتلق

•• الريا�ض-العربية نت:

اأ�صرة  اآل_ال�صيخ بي�ن�ً تو�صيحي�ً وقع عليه جمموعة من اأبن�ئه�  اأ�صدرت 
يف اململكة_العربية_ال�صعودية، اأو�صحت فيه اأن دعوة انتم�ء اأمري اإحدى 
ب�طلة  دع��وة  ه��ي  عبدالوه�ب  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ل��ذري��ة  اخلليجية  ال���دول 
وخمتلقة. كم� اأكدت الأ�صرة يف بي�نه� اأن ال�صيخ حممد بن عبدالوه�ب بن 
 4 �صليم�ن بن علي بن حممد من اآل م�صرف من وهبة من بني متيم. له 
اآل ال�صيخ، وهم ح�صني بن حممد  اأ�صرة  اأولد اأجنبوا فقط، ومنهم امتدت 
بن عبدالوه�ب، وت�صمى ذريته اآل ح�صني، وح�صن بن حممد بن عبدالوه�ب، 
وت�صمى ذريته اآل ح�صن، وعلي بن حممد بن عبدالوه�ب وت�صمى ذريته اآل 
اآل عبداهلل. ومن  علي، وعبداهلل بن حممد بن عبدالوه�ب وت�صمى ذريته 
اأم�  ال�صيخ.  ذرية  تنح�صر  واأحف�دهم  واأبن�ئهم  فقط  الأربعة  الأبن�ء  هوؤلء 
من يّدعي اأنه يعود بن�صبه اإىل ال�صيخ من غري هوؤلء الأبن�ء الأربعة داخل 
للحقيقة  ك�ذبة وخمتلقة، ول متت  ب�طلة  دعوى  اأو خ�رجه�، فهي  اململكة 
ب��صم  م�صجد  ببن�ء  ق���م  ال��ذي  اخلليجية  ال��دول  اإح��دى  ك�أمري  �صلة،  ب�أية 
ال�صيخ حممد بن عبدالوه�ب يف بلده، مدعي�ً اأنه جده رغم اأن من يتولون 
الإم�مة واخلط�بة يف هذا امل�صجد ل ميتون ب�صلة لنهج ال�صيخ حممد بن 
عبدالوه�ب. كم� ط�لبت الأ�صرة بتغيري ا�صم امل�صجد لكونه ل يحمل منهج 
ال�صيخ حممد بن عبدالوه�ب، لعدم التزام من يتوىل الإم�مة واخلط�بة فيه 
مبنهجه ال�صلفي الو�صطي. ومن اأبرز املوقعني على البي�ن: مفتي ال�صعودية 
بن  �ص�لح  ال�صيخ  الإ�صالمية  ال�صوؤون  ووزي��ر  ال�صيخ،  اآل  عبدالعزيز  ال�صيخ 
عبدالعزيز اآل ال�صيخ، ورئي�ض جمل�ض ال�صورى ال�صيخ عبداهلل بن حممد اآل 

ال�صيخ، واأكرث من 200 من كب�ر اأ�صرة اآل ال�صيخ من علم�ء وق�ص�ة.

اإع������الم عربية،  و����ص����ئ���ل  ول��ف��ت��ت 
عن  ي����ج����ري  احل�����دي�����ث  اأن  اإىل 
8 م��ق���ع��د مق�رنة  زي�����دة ق��دره��� 
الذي  الأخ���ري،  ال���راأي  ب��صتطالع 
22 م��ق��ع��دا فقط،  م��ن��ح ال��ل��ي��ك��ود 
اجلديدة  ال��ن��ت���ئ��ج  اأظ��ه��رت  فيم� 
وحزبه  لب���ي���د  ���ص��ع��ب��ي��ة  ت����راج����ع 
فقط،  مقعدا   22 على  ليح�صل 
الليكود  تخطى  ق��د  ك���ن  اأن  بعد 
يف ح�����ص��ب ا���ص��ت��ط��الع���ت ال�����راأي 

الأخرية بثالثة مق�عد.
العربية  الق�ئمة  ر�صيد  وجتمد 
�صي��صي  حت���ل��ف  وه��ي  امل�صرتكة، 
برئ��صة  عربية  اأح��زاب  اأربعة  من 

الليكود الذي جنح يف العودة اإىل 
عليه�  ح�صل  التي  النت�ئج  نف�ض 
اآذار  يف  الكني�صت  انتخ�ب�ت  اإب����ن 

م�ر�ض 2015.
ال�صتطالع  ن���ت����ئ���ج  واأظ������ه������رت 
ح�ل  يف  اأن���ه  اجل��دي��د،  النتخ�بي 
اأجريت النتخ�ب�ت الع�مة اليوم، 
 30 على  الليكود  يح�صل  ���ص��وف 
العدد  ب���ل��ك��ن��ي�����ص��ت، وه���و  م��ق��ع��دا 
ذات��ه ال��ذي منحه املركز الأول يف 
النتخ�ب�ت قبل اأكرث من ع�مني، 
ومبقت�ص�ه �صكل نتني�هو حكومته 
اأن ت�صكيله� ج�ء يف  الرابعة، رغم 

اأ�صيق حدود التوافق.

ال���ن����ئ���ب اأمي�����ن ع������ودة، ع��ن��د 13 
مقعدا..

النتخ�ب�ت  اأج����ري����ت  ح������ل  يف   
“املع�صكر  ان����ه�����ر  ف��ي��م���  ال����ي����وم، 
من  يت�صكل  والذي  ال�صهيوين”، 
يت�صح�ق  ب��رئ������ص��ة  ال��ع��م��ل  ح���زب 
برئ��صة  واحل����رك����ة  ه���ريت�������ص���وغ، 
ت�صيبي  ال�ص�بقة  وزيرة اخل�رجية 
12 مقعدا  ليفني، ليح�صل على 
ف��ق��ط، م��ق���رن��ة مب��ق���ع��ده ال��� 24 
 4 ب��واق��ع  وال��ت��ي ميلكه� ح���ل��ي���، 
م���ق����ع���د حل�����زب احل����رك����ة، و20 

مقعدا حلزب “العمل”.
البيت  ح������زب  ر����ص���ي���د  وت�����وق�����ف 

املتطرف،  ال��ي��م��ي��ن��ي  ال���ي���ه���ودي 
ال�صهيونية  ال��ت��وج��ه���ت  ���ص���ح��ب 
التعليم  وزي���ر  برئ��صة  ال��دي��ن��ي��ة، 
نفت�يل بنيت، عند 9 مق�عد، فيم� 
ح�����ص��ل ح����زب ���ص������ض احل���ري���دي، 
اآرييه  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر  ب��رئ������ص��ة 
7 مق�عد، العدد ذاته  درعي على 
يهدوت  ح��زب  عليه  ح�صل  ال���ذي 
والذي  اأي�ص�،  احلريدي  ه�توراه 
ي�عكوف  ال�����ص��ح��ة  وزي����ر  ي��راأ���ص��ه 

ليت�صم�ن.
وحققت اأحزاب كولنو الو�صطي، 
مو�صي  امل����ل���ي���ة  وزي������ر  ب���رئ��������ص���ة 
بيتن�”  و”اإ�صرائيل  ك���ح���ل���ون، 

•• وا�سنطن-رويرتز:

مق�تلتني  ط�ئرتني  اإن  لرويرتز  اأمريكيون  م�صوؤولون  ق�ل 
الأمريكية  للبحرية  ا�صتطالع  ط�ئرة  اعرت�صت�  �صينيتني 
فوق بحر ال�صني اجلنوبي يوم الأربع�ء امل��صي واإن اإحداهم� 

اقرتبت من الط�ئرة الأمريكية مل�ص�فة 200 مرت تقريب�.
وق�ل امل�صوؤولون الذين طلبوا عدم ن�صر اأ�صم�ئهم اإن التق�رير 
الأولية تظهر اأن ط�ئرة ال�صتطالع الأمريكية بي-3 ك�نت 
يف  ك��وجن  ه��وجن  �صرقي  ج��ن��وب  كيلومرتا   240 بعد  على 
ال�صينيت�ن  املق�تلت�ن  نفذت  عندم�  ال��دويل  اجل��وي  املج�ل 
اعرتا�ص� غري اآمن. وحلقت اإحدى املق�تلتني اأم�م الط�ئرة 

الأمريكية مم� قيد قدرته� على املن�ورة.

واأكدت وزارة الدف�ع الأمريكية )البنت�جون( قي�م املق�تلتني 
ال�صينيتني بعملية العرتا�ض وق�لت اإنه� ك�نت عملية غري 

اآمنة وغري احرتافية .
“م� زلن�  ال��وزارة يف بي�ن  وق�ل ج�ري رو�ض املتحدث ب��صم 
نراجع احلق�ئق املت�صلة بهذا احل�دث و�صوف ننقل للحكومة 

ال�صينية بواعث قلقن� عرب القنوات املن��صبة«.
الأمريكية  الرواية  اإن  ال�صينية الأحد  الدف�ع  وق�لت وزارة 

لعملية العرتا�ض غري دقيقة.
وهو  وي��ب��و  على  الر�صمي  ح�ص�به�  على  ال����وزارة  واأ���ص���ف��ت 
ك�نت  ال�صينية  الط�ئرات  اإن  تويرت  من  ال�صينية  الن�صخة 

تعمل ب�أ�صلوب احرتايف واآمن .
واأكدت الوزارة اأي�ص� اأنه يجب على اجلي�ض الأمريكي اتخ�ذ 

خطوات لتف�دي وقوع اأن�صطة مم�ثلة حمفوفة ب�خلطر واأن 
اجلي�ض ال�صيني م�صمم على حم�ية �صي�دة واأمن ال�صني.

حربية  �صفينة  اإن  الأربع�ء  يوم  اأمريكيون  م�صوؤولون  وق�ل 
12 ميال بحري� من  اأبحرت يف نط�ق  للبحرية الأمريكية 
يف  اجلنوبي  ال�صني  بحر  يف  ال�صني  بنته�  �صن�عية  جزيرة 
اأول حتد من نوعه لبكني يف املمر امل�ئي ال�صرتاتيجي منذ 
ال�صني  وتت�صكك  الرئ��صة.  ترامب  دون���ل��د  الرئي�ض  ت��ويل 
ب�صدة يف اأي ن�ص�ط ع�صكري اأمريكي حول �ص�حله� ول�صيم� 
يف بحر ال�صني اجلنوبي الغني ب�ملوارد والتي تتن�زع ال�صني 
وم�ليزي�  وفيتن�م  الفلبني  بينه�  من  اأ�صغر  جم���ورة  ودول 
ع��ل��ى ال�����ص��ي���دة ع��ل��ي اأج����زاء م��ن��ه . وك��ث��ريا م��� ت��ق��ع حوادث 

اعرتا�ض مثل احل�دث الذي وقع يوم الأربع�ء.

ا�صتخدمت قوات المن الي�ت مك�فحة ال�صغب ف�صال 
عن خراطيم املي�ه والغ�ز امل�صيل للدموع ملنع املع�ر�صني 

من التقّدم. 
وك�ن هوؤلء ينوون التظ�هر ام�م من�ص�آت ت�بعة للجي�ض 

الذي ُيعترب الداعم الأول للرئي�ض ال�صرتاكي.
ويوؤيد �صبعة من ا�صل ع�صرة فنزويليني رحيل م�دورو 

•• كراكا�ض-اأ ف ب:

ت��ظ���ه��ر الف امل��ع���ر���ص��ني ل��ل��ح��ك��وم��ة ال��ف��ن��زوي��ل��ي��ة يف 
كراك��ض دف�ع� عن حرية التعبري وللمط�لبة برحيل 
على  ���ص��ن��وات  ع�صر  بعد  م�����دورو،  نيكول�ض  الرئي�ض 

اغالق قن�ة مقربة من املع�ر�صة.
اغلقت  حيث  الع��صمة  ���ص��رق  يف  ���ص��دام���ت  وان��دل��ع��ت 
الطرق�ت  اأح�����د  امل��ل��ث��م��ني  ال�����ص��ب���ن  م���ن  جم��م��وع���ت 
ادى  الن�ر فيه�، م�  ب�إ�صع�ل  ب�ص�حن�ت ق�موا  ال�صريعة 

اىل �صح�بة كثيفة من الدخ�ن ال�صود.
لتفرق  ل��ل��دم��وع  امل�صيل  ال��غ���ز  ال�صرطة  وا�صتخدمت 
املتظ�هرين الذين ردوا بر�صق رج�ل المن ب�حلج�رة 

والزج�ج�ت احل�رقة.
ويتظ�هر املع�ر�صون للتي�ر الت�ص�يف ن�صبة اىل الرئي�ض 
�صبه  ب�صكل   2013-1999 ت�ص�فيز  هوغو  ال�ص�بق 
يومي منذ الول من ني�ص�ن ابريل يف من�خ من العنف 

خّلف 58 قتيال بح�صب اخر ح�صيلة للني�بة الع�مة.
وتويف اجلمعة رجل يبلغ الث�لثة والثالثني من العمر 
بعد ا�ص�بته م�ص�ء اخلمي�ض بجروح خالل تظ�هرة يف 

ك�بودار بولية لرا )غرب(.
وخالل الع�م 2007، يف عهد الرئي�ض ت�ص�فيز الذي 
ُيعترب امللهم ال�صي��صي للرئي�ض احل�يل م�دورو، مل يتم 
التلفزيونية  القن�ة  يف”  تي  �صي  “ار  رخ�صة  جتديد 

ت�أ�ص�صت يف  التي  القن�ة  الرئي�صية يف فنزويال. وك�نت 
ت�ص�فيز.  للق�ئد  علني  ب�صكل  مع�ر�صة   1953 الع�م 
و���ص��ّك��ل ذل���ك ال���ق���رار ���ص��رب��ة ك��ب��رية حل��ري��ة التعبري 
الفنزويلي،  الربمل�ن  رئي�ض  بورغي�ض  خوليو  بح�صب 

املوؤ�ص�صة الوحيدة التي ت�صيطر عليه� املع�ر�صة.
قبعة  ارت���دت  متق�عدة  وه��ي  كينتريو  م�تيلد  وق���ل��ت 
حت��م��ل ال����وان ال��ع��ل��م ال��ف��ن��زوي��ل��ي ل ن��ع��رف �صيئ� من 
املعلوم�ت  اىل  ال��و���ص��ول  ع��ل��ي��ن���  امل��ح��ل��ي��ة.  امل��ح��ط���ت 
الجتم�عي  التوا�صل  وو���ص���ئ��ل  في�صبوك  خ��الل  م��ن 
لقد  الدولية. وف�صال عن ذلك  والقنوات  والنرتنت 

قطعوا بّث �صي ان ان الن�طقة ب�لإ�صب�نية.
�صب�ط  منت�صف  يف  ال��ف��ن��زوي��ل��ي��ة  احل��ك��وم��ة  وع��ّل��ق��ت 
فرباير بّث �صبكة �صي ان ان ب�لإ�صب�نية، مربرة قراره� 
هذا ب�أّن ال�صبكة الخب�رية الأوىل يف امريك� الالتينية 

تبث دع�ية حربية.
ان  ال�صح�فة  يف  للع�ملني  الوطنية  النق�بة  وق���ل��ت 
ورق�بة  رق���ب��ة  ل�صي��صة  ال��ب���ب  يفتح  املحطة  اإغ���الق 

ذاتية” يف و�ص�ئل الإعالم.
وق���ل م���دورو اري��د ان اهنئ كل الع�ملني والع�مالت 
يف قن�ة تي يف اي ا�ض التي حلت حم��������ل اآر �صي تي يف. 
قن�ة  اع��داد  على  �صنوات  ع�ص������ر  من�����ذ  يعمولن  انهم 

اإن�ص�نية.
املع�ر�صة،  ت���ظ����ه���رات  م��ع��ظ��م  اأث���ن����ء  ي��ح�����ص��ل  وك���م���� 

الزمة  ت��وؤج��ج  وق��ت  يف  ال����راأي،  ا�صتطالع�ت  بح�صب 
القت�ص�دية والجتم�عية العميقة الغ�صب ال�صعبي.

وت�صهد فنزويال ت�صخم� متزايدا بلغت ن�صبته بح�صب 
 .2017 ب���مل��ئ��ة ع����م   720 ال����دويل  ���ص��ن��دوق ال��ن��ق��د 
انخف��ض  ب�صبب  النفطي  البلد  ه��ذا  اقت�ص�د  وان��ه���ر 

اأ�صع�ر النفط.



االثنني   29   مايو    2017  م   -   العـدد  12032  
Monday  29   May   2017  -  Issue No   12032

14

عربي ودويل
ن�ئب لبن�ين: تقدم يف البحث اجل�ري حول ق�نون النتخ�ب�صتة قتلى بهجوم انتح�ري يف بعقوبة 

•• بعقوبة-اأ ف ب:

اآخرون  �صبعة  واأ�صيب  الأق���ل  على  ا�صخ��ض  �صتة  قتل 
ا�صتهدف  ن������ص��ف  ب���ح���زام  ان��ت��ح���ري  ب���ج���روح يف ه��ج��وم 
مدنيني ام�ض و�صط مدينة بعقوبة، �صم�ل �صرق بغداد، 

ح�صبم� اأف�دت م�ص�در اأمنية وطبية.
وق�ل املقدم غ�ص�ن الكرخي من �صرطة بعقوبة قتل �صتة 
ا�صخ��ض وا�صيب �صبعة بجروح يف هجوم انتح�ري بحزام 

ن��صف ا�صتهدف مدنيني، بينهم عدد من الن�ص�ء .
ووق����ع ال��ه��ج��وم يف ����ص����رع رئ��ي�����ص��ي ب���ل��ق��رب م���ن مبنى 
�صم�ل  كلم  بعقوبة )60  دي���ىل و�صط مدينة  حم�فظة 

العزاوي  ف���ر���ض  واك���د  للم�صدر.  وف��ق���  ب���غ���داد(،  ���ص��رق 
املتحدث ب��صم دائرة �صحة دي�ىل كربى مدنه� بعقوبة، 

ح�صيلة ال�صح�ي�.
العميد  الداخلية  وزارة  ب��صم  املتحدث  اكد  جهته،  من 
اإره�بي  اع���ت���داء  “وقوع  خمت�صر  ب��ي���ن  يف  م��ع��ن  �صعد 
بوا�صطة انتح�ري يرتدي حزام� ن��صف� عند مدخل �ص�رع 
مبنى حم�فظة دي�ىل ا�صفر عن ا�صت�صه�د واإ�ص�بة عدد 

من دون ذكر اي تف��صيل اإ�ص�فية. من ال�صخ��ض”، 
ومل تعلن اي جهة م�صوؤوليته� عن الهجوم.

وت�����ص��ه��د حم���ف��ظ��ة دي�����ىل ه��ج��م���ت م��ت��ك��ررة ت�صتهدف 
املدنيني وقوات المن على حد �صواء.

جديد،  ق�نون  على  ال�صي��صية  الكتل  اتف�ق  �صعوبة  اىل  موؤ�صر  اجل���ري  الع�م  نه�ية 
م�صتغرب�ً التن�ق�ض بني ت�ص�ريح رئي�ض اجلمهورية ورئي�ض التي�ر الوطني احلر.

ال�صبت، جل�صة ت�صريعية اليوم  اأرج���أ  اللبن�ين نبيه بري  النواب  وك�ن رئي�ض جمل�ض 
الثنني ك�ن مقررا فيه� التمديد للمجل�ض ملدة ع�م ك�مل اإىل 5 يونيو املقبل.

الأخ���رية يف حم�ولة  ال��ف��رتة  يف  اللبن�نية  ال�صي��صية  ال��ق��وى  ب��ني  ال��ل��ق���ءات  وتن�صط 
لالتف�ق على ق�نون جديد جترى على اأ�ص��صه النتخ�ب�ت الني�بية قبل انته�ء ولية 

املجل�ض الني�بي احل�يل يف 19 يونيو املقبل.
ونّوه دو فريج بقرار جمل�ض الوزراء التجديد حل�كم م�صرف لبن�ن ري��ض �صالمة، 
كف  على  البلد  واأن  ل�صيم�  القت�ص�دي  الو�صع  انهي�ر  من  ث�نية  جهة  من  حم��ذراً 
الفرق�ء  بني  التوافق  اإل  اإن��ق���ذه  ي�صتطيع  �صيء  من  وم���  واقت�ص�دي�ً  م�لي�ً  عفريت 

ال�صي��صيني.

•• بريوت-وكاالت:

اأن هن�ك تقدم�ً يف البحث اجل���ري حول ق�نون  اأكد الن�ئب اللبن�ين نبيل دو فريج 
النتخ�ب غري اأن الأم��ور مل ت�صل بعد اىل اتف�ق نه�ئي، م�صرياً اىل اأن الجت�ه هو 
لفتح دورة ا�صتثن�ئية ملجل�ض النواب. و�صد دو فريج، لإذاعة �صوت لبن�ن ام�ض الأحد، 
على �صرورة تقدمي تن�زلت من قبل الفرق�ء ك�فة للتو�صل اىل حل، داعي�ً اىل زي�دة 

عدد النواب لت�صحيح متثيل الأقلي�ت.
تقني�ً  ت���أج��ي��اًل  �صي�صتدعي  الن�صبية  اأ���ص������ض  على  ج��دي��د  ق���ن��ون  اع��ت��م���د  اأن  واع��ت��رب 
اخلط�ب  ظل  يف  املرحلة  ه��ذه  يف  الن�صبي  الق�نون  �صد  اأن��ه  اىل  لفت�ً  لالنتخ�ب�ت، 

املتطرف لأن املطلوب ق�نون جديد اأقل ط�ئفية.
وراأى دو فريج اأن ت�صريح وزير الداخلية الأخري حول حتمية اإجراء النتخ�ب�ت قبل 

•• لندن-وكاالت:

راأى كونور غ�يف، حمرر لدى جملة 
اأفريقي�،  اأح��داث  يغطي  نيوزويك 
وق�ص�ي�  ن��ي��ج��ريي���  ع��ل��ى  وي���رك���ز 
م�صلمي  اأن  واحل���������روب،  الأم�������ن 
مدينة م�ن�ص�صرت الإجنليزية ب�توا 
التطرف  م��ن  م��زي��د  م��ن  يخ�صون 
يف  امل�صرح  على  الهجوم  اأع��ق���ب  يف 

املدينة. 
اأ���ص��م���ء حمالت  وي��ل��ف��ت غ����يف اإىل 
جت������ري�����ة وم����ط�����ع����م مت���ت���د على 
منطقة  يف  ويلم�صلو  ���ص���رع  ط���ول 
املعروفة  م�ن�ص�صرت،  يف  رو���ص��ومل 
ب��صم منطقة الك�ري ن�صبة لكث�فة 
والبنغ�لية  الب�ك�صت�نية  املط�عم 
اأن  اإىل  وال��ه��ن��دي��ة ه��ن���ك، م�����ص��رياً 
مب�ص�همة  ت���ذك���ر  امل��ن��ط��ق��ة  ت���ل���ك 
م�ن�ص�صرت،  يف  الإ�صالمية  الثق�فة 
الثق�ف�ت يف �صم�ل  مدينة متعددة 
يربو  ال��ذي  �صك�نه�  بعدد  اإجنلرتا 
بينهم  ن�صمة،  مليون  ن�صف  على 

15.8 م�صلمون. 
وتقع منطقة رو�صومل على م�ص�فة 
�ص�حيتي  م��ن  كيلومرتات  ب�صعة 
ف�لوفيلد ووايل رينغ، حيث اأغ�رت 
قوات ال�صرطة، يوم الثالث�ء، على 
لأ�صح�بهم�  اأن  يف  ي�صتبه  مبنيني 
���ص��ل��ة ب���ل��ه��ج��وم ال����ذي خ��ل��ف 22 
قتياًل و59 جريح�ً، وك�ن الأعنف 
ع�م  منذ  امل��ت��ح��دة  اململكة  ي�صرب 

.2005
ال�صرطة  ل��ت��ع��رف  غ�����يف  وي�����ص��ري 
الهجوم،  منفذ  على  الربيط�نية 
وهو  ع���م���ً،   22 ع���ب��دي،  �صلم�ين 
يف  ول��د  ليبي،  اأ�صل  من  بريط�ين 
م�ن�ص�صرت، ويعتقد اأنه فجر قنبلة 
معدنية.  وقطع  مب�ص�مري  مليئة 

متوفرة لديهم حول حترك�ته منذ 
 18 املتحدة يف  اململكة  اىل  عودته 
اأي����ر م���ي��و وح��ت��ى الث��ن��ني امل��صي 

يوم وقوع العتداء.
اي����ن ع�د  ال��ب��ي���ن م���ن  ي���ذك���ر  ومل 
ال��ع��ب��ي��دي، ل��ك��ن اح���د اق��رب���ئ��ه يف 
ليبي� ذكر لوك�لة فران�ض بر�ض يف 
وقت �ص�بق انه �ص�فر من ليبي� اىل 

م�ن�ص�صرت.
وذك�����ر م�������ص���وؤول���ون ات������راك وامل�����ن 
اإ�صطنبول  مب�����ط������ري  م�����ر  ان������ه 

ودو�صلدورف.
�صرطة  ج������ه�������زي  ب�����ي������ن  واك����������د 
ان  الإره�����ب  ومك�فحة  م�ن�ص�صرت 
مدار  على  يعمل  التحقيق  ف��ري��ق 

ال�ص�عة. 
وا�ص�ف يف الي�م اخلم�صة امل��صية، 
ج��م��ع��ن��� م���ع���ل���وم����ت م��ه��م��ة حول 
ال���ع���ب���ي���دي، و����ص���رك����ئ���ه وام����وال����ه 
والأم�كن التي تواجد فيه� وكيف 

�صنعت العبوة واملوؤامرة الو�صع .
واعلنت رئي�صة الوزراء الربيط�نية 
درجة  خف�ض  ال�صبت  م���ي  ترييزا 
بريط�ني�  يف  الم���ن���ي  ال��ت��ح��ذي��ر 
يف  وق�لت  خطرة.  اىل  حرجة  من 
ال���ت���ط���ورات، ف�إن  “يف ���ص��وء  ب��ي���ن 
لتحليل  امل�صتقل  امل�����ص��رتك  امل��رك��ز 
اتخذ  ب�لإره�ب  املتعلقة  املعلوم�ت 
ق���رارا بخف�ض درج���ة الإن����ذار من 

حرجة اىل خطرة.
وي���ع���ن���ي ه�����ذا الج��������راء ان وق����وع 
لكنه  ا�صبح حمتمال ج��دا  اع��ت��داء 

مل يعد و�صيك� .
وك�����ن م�����ص��ت��وى الإن������ذار رف���ع اىل 
ال����ث����الث�����ء بعد  احل������د الأق���������ص����ى 
ا�صفر  ال�����ذي  م���ن�����ص�����ص��رت  اع���ت���داء 
جريح�   116 �صقوط  ع��ن  اي�ص� 

م�ص�ء الثنني.

البديعة  والب��ت��ه���لت  الروح�نية 
يف �صهر رم�ص�ن.

ت���ت���وا����ص���ل احل���م���ل���ة �صد  ف���ي���م���� 
عدن،  يف  م�ص�جد  وخ��ط��ب���ء  اأئ��م��ة 
لإخ��راج��ه��م م��ن��ه���، وه���ي احلملة 
التي لقت رف�ص� �صعبي� كبريا يف 
عدن، ل�صيم� يف الأحي�ء ال�صعبية 
توقيع  اإىل  ق�طنوه�  جل���أ  ال��ذي��ن 

عرائ�ض  لرف�ض هذه احلملة.
ي�������ص���در من  ب��غ�����ص��ون ذل������ك، مل 
وزي��ر الأوق���ف اأو مكتبه يف عدن، 
احلوادث  تلك  ب�ص�أن  ت�صريح  اأي 
الأخرية، كم� مل تتحرك ال�صلط�ت 
املحلية يف عدن اإزاء تلك الأو�ص�ع، 
الأي�م  خ��الل  تتو�صع  ب���داأت  ال��ت��ي 

الأخرية .

وزعم داع�ض اأن منفذ الهجوم من 
جنوده. 

احتجاج
والتقى املحرر يف م�صجد م�ن�ص�صرت 
املركزي جمموعة من امل�صلمني يف 
امل��دي��ن��ة، ومم��ث��ل��ي دي���ن���ت اأخ���رى، 
وجبة  ح��ول  جتمعوا  واأك���دمي��ي��ني 
وقفة  يح�صروا  اأن  قبل  غ��ذائ��ي��ة، 
املدينة  م����رك����ز  يف  اح���ت���ج����ج���ي���ة 
ل�صح�ي�  وتكرمي�ً  ب�ملجزة،  تنديداً 

الهجوم. 
املن��صبة  ومن الذين ح�صروا تلك 
ال���ذي يقيم يف  نقبي  م��و���ص��ى  ك����ن 
م��ن��ط��ق��ة ���ص��ورل��ت��ون ك�����م ه������ردي، 
اأن���ه ي��ك���د ل ي�صدق م�  اأك���د  ال���ذي 
جرى لي�ض فقط يف مدينته، بل يف 
قنبلة  اأن  اأ�صدق  “ل  ق�ئاًل:  حيه، 
م��ن ه��ذا ال��ن��وع مت حت�صريه� هن� 
يف م�ن�ص�صرت. اأ�صعر ب�لأ�صى والأمل 
والقلق يف اآن مع�ً حلدوث �صيء من 
هذ االقبيل داخل بيت م� قد اأكون 

زرته اأو مقيم بجواره«. 

اأكرب هجوم
املدينة  م�ن�ص�صرت  اإن  غ�يف  ويقول 
التي ا�صتهرت قدمي�ً بكونه� معقل 
واملعروفة  الإجن��ل��ي��زي��ة،  ال�صن�عة 
والتي  امل��وح��دة،  م�ن�ص�صرت  ب��صم 
القدم  ك�����رة  ف�����رق  اأ����ص���ه���ر  ت�����ص��م 
الإجنليزية، مل ت�صهد قط هجوم�ً 
اإره�����ب����ي�����ً ب��ح��ج��م م����� ج�����رى يوم 

له� معرفة التحرك�ت التي ق�م به� 
يف الي�م التي �صبقت العتداء.

مك�فحة  وج��ه���ز  ال�صرطة  وق���ل��ت 
ب����ي�����ن م�������ص���رتك ان  الره����������ب يف 
امل��ح��ق��ق��ني ي���دع���ون اجل��م��ه��ور اىل 
تتعلق  م��ع��ل��وم���ت  اي  ع��ن  الب����الغ 
الليبي  الن����ت����ح�����ري  ب���ت���ح���رك����ت 
ال�صل الذي ق�صى خالل الهجوم 
ت�ريخ  اجل��������ري  م����ي���و   18 م���ن���ذ 

عودته اىل اململكة املتحدة.
�ص�ب�  ال���������ص����ورت����ني  يف  وي����ظ����ه����ر 
ب�ص�ربني  ونحيال  ال��ق���م��ة  ق�صري 
���ص��غ��ريي��ن، ي��رت��دي ب��ن��ط���ل جينز 

و�صرتة �صوداء.
اآخ��ر المكنة  وق���ل البي�ن ان احد 
يف  “�صقة  ك����ن  فيه�  ���ص��وه��د  ال��ت��ي 
اىل  ليتوجه  غ�دره�  املدينة  و�صط 
�ص�لة م�ن�ص�صرت ارين�” حيث وقع 
ان��ه من املرجح  الهجوم.  واأ���ص���ف 
ان هذه ال�صقة ك�نت اآخر مك�ن مت 

جتميع العبوة فيه.
 11 ال�صرطة  تعتقل  الن  وح��ت��ى 
الذي  الع���ت���داء  يف  ب��ه��م  م�صتبه� 
مو�صيقي  ح���ف���ل  ن���ه����ي���ة  يف  وق�����ع 
للمغنية المريكية اري�ن� غراندي 
من  جمهوره�  معظم  يت�ألف  التي 
اىل  اأدى  م���  وامل��راه��ق��ني،  ال�صغ�ر 
ث��ل��ث��ه��م من  ���ص��خ�����ص���   22 م��ق��ت��ل 

الأطف�ل.
واكدت ال�صرطة ان التحقيق حقق 
املحققون  ي��ح��ت���ج  والآن  ت��ق��دم��� 
معلوم�ت  ب�ي  ليبلغون�  لأ�صخ��ض 

اإىل م�  ل���الإ����ص����رة  غ�����يف  ومي�����ص��ي 
جرى يف ع�م 2014، عندم� هربت 
ح�لين،  وزه���رة  �صلمى  ال��ت��واأم���ن 
16 ع�م�ً، من �ص�رلتون اإىل �صوري�، 
عن  تف��صيل  تويرت  على  واأوردت����� 
ع�م  ويف  داع�����ض.  ظ��ل  يف  حي�تهم� 
اأجرته  حت��ق��ي��ق  ك�����ص��ف   ،2015
�صحيفة م�ن�ص�صرت اإيفنينغ املحلية 
ل�  املدينة  ال�صلط�ت يف  عن حتويل 
ب�ص�أن  ال�صرطة  اإىل  ط��ف��اًل   350
ملت�صددين.   حتولهم  م��ن  خم����وف 

الإث���ن���ني الأخ�����ري. ول��ك��ن، بح�صب 
املدينة  م�صلمو  ي��ك��ن  مل  امل���ح���رر، 
ب���ت���ع���داده���م ال�����ذي ي���ق����رب 230 
الف�ً، والذين يقيمون يف م�ن�ص�صرت 
الكربى )منطقة اأو�صع تتكون من 
الب�لغ  ب�صك�نه�  املدينة و�صواحيه� 
حم�صنني  مليون(،   2.7 ع��دده��م 
�صد التطرف الذي ط�ل م�صلمني 
ب��ري��ط���ن��ي��ني اآخ���ري���ن ي��ع��ي�����ص��ون يف 

مدن مثل لندن وبرمينغه�م. 
خم�وف

التي  اأو  والعراق،  �صوري�  داع�ض يف 
يف  الق�عدة  عن��صر  فيه�  يتواجد 

اأفغ�ن�صت�ن و�صواه�.  

منفذ الإعتداء
الربيط�نية  ال�������ص���رط���ة  ن�������ص���رت 
العبيدي  ل�������ص���ل���م����ن  �����ص����ورت����ني 
مراقبة  ك������م�����ريا  ال���ت���ق���ط���ت���ه���م���� 
ن��ف��ذ فيه�  ال���ت���ي  ال��ل��ي��ل��ة  ن��ف�����ض  يف 
كل  ودع��ت  م�ن�ص�صرت،  اع��ت��داءه يف 
يت�صنى  كي  به�  لالت�ص�ل  راآه  من 

اأح��م��د ع��ل��ي، ع�صو يف حزب  وق����ل 
ال��ع��م���ل ال��ربي��ط���ين امل��ع���ر���ض يف 
الإ�صالمية  اجل�لية  اإن  رو���ص��ومل، 
“ب�لإجم�ع”  تدين  م�ن�ص�صرت  يف 
التفجري الإره�بي الذي وقع قبل 
اأي�������م يف م���ن�����ص�����ص��رت. ول���ك���ن علي 
اأبدى، يف ذات الوقت، خم�وفه من 
واملغفلني يف  الفتية  اجن��رار بع�ض 
املتطرفني  دع����وات  وراء  م��دي��ن��ت��ه 
من�طق  م����ن  ي��ح��رك��ون��ه��م  ال������ذي 
عليه�  ي�صيطر  التي  كتلك  بعيدة، 

•• دم�سق-وكاالت:

و�صلت القوات احلكومية ال�صورية وامل�صلحون املوالون 
اأه��م واأخر  اأط��راف مدينة م�صكنة �صرق حلب،  اإىل  له� 

مع�قل تنظيم داع�ض يف ريف حلب ال�صرقي.
النظ�م  ق���وات  اإن  ال�صورية  املع�ر�صة  يف  م�صدر  وق����ل 
اأبواب مدينة م�صكنة  وامللي�صي�ت املوالية له� ب�تت على 
القرى  م��ن  ع��دد  م��ن  التنظيم  عن��صر  ان�صح�ب  بعد 
ق�صف  و�صط  م�صكنة  مدينة  وج��ن��وب  غ��رب  وال��ب��ل��دات 
جوي عنيف من الطريان الرو�صي، جت�وز 120 غ�رة، 
على مدينة م�صكنة وريفه� ودمرت تلك الغ�رات جميع 

•• اوتاوا-اأ ف ب:

امل��ح���ف��ظ��ني يف كندا،  ح���زب  ان��ت��خ��ب 
�صري  ان��درو  الرئي�صية،  املع�ر�صة  قوة 
زع��ي��م��� ل���ه ل��ت��ل��ق��ى ع��ل��ى ع����ت���ق هذا 
ال�صي��صي الب�لغ من العمر 38 ع�م� 
م�����ص��وؤول��ي��ة م��واج��ه��ة رئ��ي�����ض ال����وزراء 
ج��صنت ترودو يف النتخ�ب�ت الع�مة 

املقررة يف 2019.
من  اك��رث  ا�صتمرت  حملة  خ��ت���م  ويف 
ع���م متكن �صري من الط���ح��ة ب12 
 51% اآخ��ر، بح�صوله على  مر�صح� 

انتخ�بي  ي��وم  نه�ية  ال���ص��وات يف  م��ن 
طويل جرى يف ايتوبيكوك ب�ص�حية تورونتو ومل ينته 

م�ص�جد املدينة وعدده� 17 م�صجداً، و�صط نزوح كبري 
داع�ض  �صيطرة  ومن�طق  الريف  ب�جت�ه  املدينة  ل�صك�ن 

�صرق املدينة.
قرى  ق�صفت  الرو�صية  الط�ئرات  اأن  امل�صدر  واأ���ص���ف 
والفرعية  ال���راب���ع���ة  وم���زرع���ة  واجل���ع����ب����ت  ال�����ص��ك��ري��ة 
القريبة يف  التالل  ال�صكر وبع�ض  والبوع�جوز ومعمل 

ريف م�صكنة.
احلكومية  ال��ق��وات  اإن  ���ص��وري  ع�صكري  م�����ص��در  وق����ل 
�صيطرت م�ص�ء ال�صبت على بلدة احلميدية بريف حلب 
ال�صرقي، اإثر ا�صتب�ك�ت �صد داع�ض واقرتبت اكرث من 

املدينة.

امل�ص�ء  ح��ل��ول  م��ع  ال  ف��ي��ه  الت�صويق 
و�صدور النت�ئج.

و�������ص������ري ال�����ن������ئ�����ب ع�������ن م���ق����ط���ع���ة 
ب��ن��ى حملته  ���ص���ك���ت�����ص��ي��وان )غ����رب( 
بخف�ض  وع������د  ع���ل���ى  الن���ت���خ����ب���ي���ة 
يف  العجز  ومع�جلة  الع�مة  النفق�ت 

املوازنة.
املح�فظني  زع���م��ة  يف  �صري  ويخلف 
رون� امربوز التي تولت ادارة احلزب 
رئي�ض  خ�ص�رة  بعد  انتق�لية  ب�صورة 
ال����وزراء امل��ح���ف��ظ �صتيفن ه���رب��ر يف 
ت�صرين  يف  الت�صريعية  الن��ت��خ���ب���ت 
ق�د  ب��ع��دم���   2015 اك���ت���وب���ر  الأول 

البالد طوال عقد من الزمن.

والبته�لت  ال�����ص��ع���ئ��ر  مم���ر���ص��ة 
�صهر  بقدوم  الرتحيبية  الدينية 
الإم�م  مبنع  ق�موا  كم�  رم�ص�ن، 
من اإم�مة الن��ض ورفعوا الأ�صلحة 

بوجهه .
وت�����ص��ب��ب��ت ه����ذه احل�����دث����ة بجدل 
رف�ض  ح���ني  يف  ع�����دن،  يف  وا����ص���ع 
امل�صجد،  يف  ال�صالة  اأداء  م�صلون 
اجلم�ع�ت  مب��م���ر���ص���ت  ت���ن���دي���دا 
ال��دي��ن��ي��ة ال���ت���ي ت���دع���ي ب������أن تلك 

الطقو�ض بدعة .
ومت������ي������زت ع��������دن ب����ل���و����ص���ط���ي���ة 
من  �صكل  اأي  راف�صة  والع��ت��دال، 
مل  ال��ذي  الديني  الت�صدد  اأ�صك�ل 
الآون����ة  اإل يف  امل��دي��ن��ة  ُي���ع���رف يف 
ب�لأجواء  مت��ي��زت  ك��م���  الأخ�����رية، 

وخ����ط����ب�����ء م�������ص����ج���د مي����ر����ص���ون 
ب�صع�ئر  متمثلة  �صوفية  طقو�ص� 
البته�لت  مثل  دينية،  وابته�لت 
رم�ص�ن،  �صهر  بقدوم  الرتحيبية 
وال���ط���ق���و����ض ال���دي���ن���ي���ة الأخ������رى 
كل  تق�م  التي  وال�صع�ئر  ك�ملوالد 
وغريه�  عدن  م�ص�جد  يف  خمي�ض 
املت�صددة  اجلم�ع�ت  تلك  وت��ربر   .
ه���ذه  م���ث���ل  اإن  ب���ق���ول���ه����  ف���ع���ل���ه���� 
الطقو�ض وال�صع�ئر بدعة، ويجب 
منعه� ولو ب�لقوة كم� حدث يومي 
اأب���ن يف  اجلمعة وال�صبت مب�صجد 

حي عدن القدمية.
وبح�صب �صهود عي�ن، حتدثوا لإرم 
نيوز، ف�إن جم�ع�ت دينية مت�صددة، 
ق�مت مبنع اإم�م م�صجد اأب�ن من 

•• عدن-وكاالت:

اليمن،  يف  احل����وث����ي����ون  اأ������ص�����در 
اأوراًق������� ن��ق��دي��ة ج��دي��دة م��ن اأجل 
النقدية  ال�صيولة  اأزم���ة  مواجهة 
التي تع�صف ب�ملن�طق واملح�فظ�ت 

اخل��صعة ل�صيطرتهم.
النقدية  الأوراق  ه����ذه  وج�������ءت 
على �صكل اأوراق متوينية و�صيك�ت 
ل�صد  ري�����ل،   5000 ف��ئ��ة  ن��ق��دي��ة 
ال�صيولة  يف  احل��������ص���ل  ال���ع���ج���ز 
النقدية  الأوراق  وه��ي  ال��ن��ق��دي��ة، 
البنك  حم������ف�����ظ  ح��������ذر  ال�����ت�����ي 
القعيطي  من�صر  اليمني  املركزي 
م���ن ت���داول���ه����، م���وؤك���ًدا ع��ل��ى اأنه� 
ال�صفة  حت��م��ل  ول  م����زورة  اأوراق 

الق�نونية.
ال�صلط�ت  اإن  ال��ق��ع��ي��ط��ي،  وق�����ل 
كمية  على  القب�ض  األقت  الأمنية 
م��ن ال��ك��رات��ني ال��ت��ي حت��ت��وي على 
اأوراق نقدية مزورة، تنتحل �صفة 
العملة الوطنية املتداولة وتن�صب 
اإىل البنك املركزي اليمني، يظهر 
ري���ل ميني  اآلف   5 قيمة   عليه� 

وك�أنه� �صيك نقدي.
اأن عمل كهذا  امل��ح���ف��ظ،  واأو���ص��ح 
خم�لفة  ج��ن���ئ��ي��ة  ج���رمي���ة  ي���ع���د 
تلك  اأن  اإىل  م�������ص���رًيا  ل��ل��ق���ن��ون، 
عن  ����ص����درة  وال�����ص��ي��ك���ت  الأوراق 
تزوير  يف  متخ�ص�صة  ع�����ص���ب���ت 
خلداع  امل�لية،  والأوراق  العمالت 
املتع�مل  اجل����م����ه����ور  وت�������ص���ل���ي���ل 
ب�لأوراق النقدية، بهدف التح�يل 
وال�صتيالء على اأموالهم اخل��صة 
اأن  ويعتقد  امل�لية،  وم�صتحق�تهم 

يف  الن��ق��الب��ي��ة  امليلي�صي�  ع�ص�بة 
�صنع�ء تقف وراء هذا التزوير.

وح��ذر القعيطي، من ت��داول تلك 
م���زورة  ك��ون��ه���  ال��ن��ق��دي��ة  الأوراق 
ق�نونية،  ���ص��ف��ة  اأي  حت��م��ل  ول 
واأن  �صبق  احلوثيني  اأن  اإىل  لفت� 
ق���م��وا ب���إ���ص��دار ك��وب��ون���ت حتمل 
تكت�صب  ل  خمتلفة،  م���ل��ي��ة  ق��ي��م 
لإ����ص���داره����  ق���ن��ون��ي��ة  ���ص��ف��ة  اأي 
على  التح�يل  بغر�ض  وت��داول��ه���، 
للمواطنني  امل���ل��ي��ة  امل�����ص��ت��ح��ق���ت 

وتبديد ثرواتهم.
امل���ح���ل���ل  ق����������ل  ال�����������ص�����ي������ق،  ويف 
القت�ص�دي م�ص�عد القطيبي لإرم 
نيوز، اإن احلوثيني جلوؤوا اإىل هذا 
الأ�صلوب كخي�ر اأخري لهم، بعد اأن 
الأخرى  اخل��ي���رات  ك��ل  ا�صتنفدوا 
التي متكنهم من تدارك و�صعهم 
الق��ت�����ص���دي، ال����ذي اأ���ص��ب��ح ق�ب 

قو�صني اأو اأدنى من النهي�ر.
البط�ئق  ب�����أن  ال��ق��ط��ي��ب��ي،  واأف������د 
ق����م احلوثيني  ال��ت��ي  ال��ت��م��وي��ن��ي��ة 
القبول  بع�ض  �صتلقى  ب�إ�صداره�، 
اخل��صعة  ال�صم�لية  امل��ن���ط��ق  يف 
امل�صتحيل  م��ن  لكن  ل�صيطرتهم، 
املح�فظ�ت  يف  ت���داول���ه����  ي��ت��م  اأن 

اجلنوبية املحررة .
 : ق�ئاًل  حديثه،  القطيبي  واأنهى 
اأي  ب���إل��غ���ء  كفيل  امل��رك��زي  البنك 
من  ال��ف��ئ���ت  ل��ه��ذه  ق�نونية  �صفة 
لذلك  اجلديدة،  احلوثية  العملة 
تالقي  اأن  العملة  لهذه  ميكن  ل 

قبوًل كبرًيا لدى اجلمهور .
اىل ذلك، �صنت جم�ع�ت واأطراف 
اأئمة  �صد  حملة  مت�صددة،  دينية 

ال�سرطة الربيطانية تن�سر �سورا ملنفذ العتداء الأخري 

م�ن�ص�صرت املختلطة تخ�صى مزيدًا من التطرف والإره�ب

مت�سددون ي�سنون حملة �سد اأئمة يف عدن

املركزي اليمني يحذر من اأوراق نقدية جديدة لالإنقالبيني
النظ�م يقرتب من اآخر مع�قل داع�ش يف ريف حلب

ترامب: وا�صنطن �صتن�صحب من اتف�قية ب�ري�ش للمن�خانتخ�ب �صري زعيمً� حلزب املح�فظني يف كندا 
•• وا�سنطن-رويرتز:

وك�لة  رئي�ض  بينهم  من  مقربني  ترامب  دون���ل��د  الأمريكي  الرئي�ض  اأبلغ 
ت�ريخية  اتف�قية  من  الن�صح�ب  يعتزم  اأن��ه  برويت،  �صكوت  البيئة  حم�ية 
دولية ب�ص�أن تغري املن�خ، وذلك ح�صبم� ذكرت موؤ�ص�صة اك�صيو�ض الإخب�رية 

نقاًل عن 3 م�ص�در على علم مب��صر بهذه الق�صية.
وق�ل ترامب يف تغريدة على تويرت يوم ال�صبت اإنه �صيتخذ قراراً ب�ص�أن م� 

اإذا ك�ن �صيوؤيد اتف�قية ب�ري�ض لتغري املن�خ هذا الأ�صبوع.
وق���ل م�صدر  ذل��ك،  للتعليق على  بعد على طلب  الأبي�ض  البيت  ي��رد  ومل 

على ات�ص�ل ب�أ�صخ��ض لهم دور يف القرار اإن من املزمع عقد اجتم�عني مع 
ب�ص�أن  واآخرين  ال�صرك�ت  وكربي�ت  الط�قة  ل�صرك�ت  التنفيذيني  الروؤ�ص�ء 

اتف�قية املن�خ قبل اإعالن ترامب املتوقع يف وقت لحق من الأ�صبوع.
ال�صن�عية  ال�صبع  ال��دول  جمموعة  قمة  خت�م  يف  تغريدة  يف  ترامب  وق���ل 
الأ�صبوع  ب�ري�ض  اتف�ق  ب�ص�أن  النه�ئي  ق��راري  �ص�أتخذ  اإيط�لي�  يف  الكربى 
املقبل! ، ورف�ض ترامب خالل القمة ال�صتج�بة ل�صغوط من حلف�ء لبالده 
وك�ن ترامب و�صف �ص�بق�ً الحتب��ض  لدعم التف�قية املوقعة يف 2015. 
الآخرين  الزعم�ء  من  �صغوط�ً  يواجه  وهو  خدعة،  ب�أنه  الع�ملي  احل��راري 

لحرتام اتف�قية ب�ري�ض ب�ص�أن احلد من انبع�ث�ت الكربون.
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عربي ودويل
كيم جونغ ي�صرف على نظ�م جديد م�ص�د للطريان 

•• �سيول-اأ ف ب:

نظ�م جديد  اختب�ر  على  كيم جونغ-اون  ال�صم�يل  الكوري  الزعيم  ا�صرف 
م�ص�د للطريان، كم� اعلنت و�ص�ئل العالن الكورية ال�صم�لية ام�ض و�صط 

اجواء من التوتر ال�صديد يف �صبه اجلزيرة.
الأخ��رية جت���رب ترتدي  الأ�صهر  ال�صم�يل ح�صر يف  الكوري  الزعيم  وك���ن 
�ص�روخ  اط���الق  جت��رب��ة  على  امل��صي  الح���د  ا���ص��رف  وق��د  ع�صكري�.  ط�بع� 

ب�ل�صتي متو�صط املدى.
ال�صم�لية  التجربة وهدد كوري�  الثنني هذه  ال��دويل  المن  ودان جمل�ض 

بعقوب�ت ا�ص�فية.
نوع جديد  اختب�ر  كيم ح�صر  ان  ال�صم�لية  الكورية  النب�ء  وك�لة  واأعلنت 

من نظ�م ال�صلحة املوجهة امل�ص�دة للطريان التي تهدف اىل ر�صد و�صرب 
خمتلف اله��داف التي حتلق يف كل الجت�ه�ت . ومل تو�صح الوك�لة متى 
جرت هذه التجربة. وك�نت بيونغ ي�نغ اجرت جتربة لهذا النظ�م اجلديد 

يف ني�ص�ن ابريل 2016، لكنه� ر�صدت عيوب� فيه، كم� ق�لت الوك�لة. 
واأ�ص�فت ان كيم متكن هذه املرة من الت�أكد من ان كل الثغرات يف املنظومة 

قد متت مع�جلته� ب�لك�مل .
ير�صد  ال��ذي  النظ�م  ه��ذا  ف�علية  لأن  ارت��ي���ح��ه  ع��ن  ع��رب  كيم  ان  وت�بعت 

ويط�رد الأهداف زادت ب�صكل كبري وكذلك دقته.
اإنت�جه  يتم  ان  يجب  النظ�م  ه��ذا  ان  ال�صم�يل  ال��ك��وري  الزعيم  واأ���ص���ف 
بكمي�ت كبرية وان ين�صر يف جميع انح�ء البالد، مثل غ�بة، لتدمري حلم 

العدو اجلنوين ب�ل�صيطرة على الأجواء ب�لك�مل . 

اعتق�ل 3 ب�ك�صت�نيني قبل ان�صم�مهم اإىل داع�ش 
•• اإ�سالم اأباد-وكاالت:

اعتقلت قوات الأمن الأفغ�نية جمموعة من 6 اأ�صخ��ض، قبل اأن يتمكنوا من الن�صم�م اإىل مق�تلي 
تنظيم داع�ض، طبق�ً مل� ذكرته وك�لة خ�م� بر�ض الأفغ�نية لالأنب�ء ام�ض الأحد. 

وق�ل م�صوؤولوا احلكومة املحلية اإن 3 ب�ك�صت�نيني على الأقل من بني هوؤلء املعتقلني، خالل عملية 
جرت اأم�ض الأول ال�صبت، ب�إقليم ن�جن�ره�ر �صرق اأفغ�ن�صت�ن. 

واأكد املتحدث ب��صم ح�كم الإقليم، عط� اهلل خوجي�ين التقرير، ق�ئاًل اإنه مت اعتق�ل هوؤلء الأفراد 
ب�لقرب من منطقة رودات ب�لإقليم، واأ�ص�ف اأن قوات ال�صرطة من منطقة رودات اعتقلت 3 مواطنني 

ب�ك�صت�نيني و3 مواطنني اأفغ�ن اأم�ض، بينم� ك�نوا ي�صعون لالن�صم�م لداع�ض. 
ومل تعلق اجلم�ع�ت املت�صددة امل�صلحة املن�ه�صة للحكومة، من بينه� داع�ض على التقرير حتى الآن، 
وي�أتي ذلك فيم� مت اعتق�ل 3 ب�ك�صت�نيني على الأقل، خالل عملية مم�ثلة ب�إقليم ن�جن�ره�ر ال�صهر 

امل��صي.

•• الفجر – تون�ض - خا�ض
    ا�صتنكرت الكتلة الربمل�نية حلركة 
احلملة  ب�”  اأ�صمته  نداء تون�ض م� 
من  ع��ددا  ط�لت  التي  املمنهجة” 
اأ�صم�ئهم  اإقح�م  خالل  من  نوابه� 

يف ق�ئمة ت�صّم “ف��صدين«.
ال��ك��ت��ل��ة، يف تو�صيح  واع���ت���ربت      
مع�دية  احل���م���ل���ة  ه�����ذه  اأن  ل���ه����، 
للخي�ر الوطني والإ�صالحي الذي 

تتم�صك به.
ال����ن����داء وكل  ق���ي����دي���ي      ودع������ت 
رف�ض  اإىل  الدميقراطية  ال��ق��وى 
واإدانة مثل هذه الأ�ص�ليب املتدّنية 
الالاأخالقي  الأ�صلوب  هذا  واإدان��ة 
املوؤ�ص�صة  ���ص��رب  اإىل  ي��رم��ي  ال���ذي 
يف  وي�صّكك  ومكون�ته�  الت�صريعية 
اأنه�  اأع�����ص���ئ��ه���.    واأع��ل��ن��ت الكتلة 
لن تتوانى عن تتّبع كل من يح�ول 
نداء  حركة  ون��واب  اأع�ص�ء  ت�صويه 
يف  عمله�  على  والت�صوي�ض  تون�ض 
مق�ومة الف�ص�د والره�ب وعزمه� 
على موا�صلة الإ�صالح�ت الوطنية 
الكربى.    واأ�ص�رت اإىل اأنه� �صتبقى 
حلكومة  والأ�ص��صي  الأول  الداعم 

•• ماراوي-رويرتز:

من  جثث  على  ال�صلط�ت  ع��رثت 
اإعدامهم  مت  مدنيون  اأنهم  يبدو 
يف واد �صيق خ�رج مدينة فلبينية 
فيم�  الأح��������د  ام�������ض  حم��������ص���رة 
لحتالل  ج��دي��دا  منعطف�  ميثل 
اأي�م  �صتة  منذ  املدينة  متمردين 

للت�صدي لهجوم ع�صكري.
اإن جثث الرج�ل  وق�لت ال�صرطة 
الر�ص��ض  اأطلق  الذين  الثم�نية، 
على معظمهم يف الراأ�ض وبع�صهم 
هي  اخللف،  اإىل  الأي���دي  مقيدي 
ل��ع��م���ل اأوق��ف��ه��م م��ت�����ص��ددون لهم 
اأطراف  �صلة بتنظيم داع�ض على 
اأث���ن����ء حم�ولة  م�������راوي  م��دي��ن��ة 

الفرار من ال�صتب�ك�ت.
تكهن�ت تدور  الك�صف  ويوؤكد هذا 
اأي������م ب�����أن م��ت��م��ردي م�وتي  م��ن��ذ 
ا�صتيالئهم  اأث��ن���ء  مدنيني  قتلوا 
ال����دم����وي ع��ل��ى م��دي��ن��ة م������راوي 
ال����ذي ي���رى اجل��ي�����ض اأن����ه يهدف 
من  اإق����رار  على  م���وت��ي  حل�صول 
الأو�صط  ال�صرق  تنظيم داع�ض يف 
له� يف جنوب  ت�بعة  ب�أنه� جم�عة 

�صرق اآ�صي�.

يريد  ال���ت���ي  ال���وط���ن���ي���ة  ال�����وح�����دة 
البع�ض عزله�، معربة عن مت�صكه� 
ب�خلي�رات امل�صّمنة بوثيقة قرط�ج 
تون�ض  م�صلحة  �صم�ن  اأج���ل  م��ن 
ال���ع���ل���ي����.    وم����ن امل��ن��ت��ظ��ر، ح�صب 

يتعر�ض اإليه� اأع�ص�ء جمل�ض نواب 
ال�صعب ب�صفة ع�مة واأع�ص�ء كتلة 
اإىل  ي�ص�ر  النداء ب�صفة خ��صة.    
اأنه مت ت��داول خرب مف�ده اأن نواب� 
من كتلة نداء تون�ض �صرتفع عنهم 

ت��ع��ق��د حركة  اأن  ال��ت��و���ص��ي��ح،  ن�����ض 
الربمل�نية  وك��ت��ل��ت��ه���  ت��ون�����ض  ن����داء 
اج��ت��م���ع��� لتخ�ذ  الإث���ن���ني  ال���ي���وم 
ك���ف��ة ال��ت��داب��ري ال��الزم��ة وحتديد 
املواقف النه�ئية من احلملة التي 

بري��������ة  ق�����������������وات  اجل��ي�����ض  ون�����ص��ر 
الأ�ص��������بوع  م��ط��ل��ع  يف  اإ���ص���ف��ي��ة 
هليكوبرت  ط����ئ���رات  واأر�ص����������ل 
على  �ص�روخي������ة  �صرب�ت  لتنفيذ 
ا�صتوىل  ح���ي���ث  م�����وت����ي  م����واق����ع 
امل��ق���ت��ل��ون ع��ل��ى م��ب���ن وج�����ص��ر يف 
عمق املدينة ذات الأغلبية امل�صلمة 

يبدو  وم���  م���وت��ي  مق�تلي  ج�نب 
اأنه� عملي�ت الإع��دام ملدنيني اإىل 
معتنقي  اأن  امل��ت��ن���م��ي��ة  امل���خ����وف 
ع�زمون  لداع�ض  املتطرف  الفكر 
على ت�أ�صي�ض وجود لهم يف جنوب 
ال��ف��ل��ب��ني ب���دع���م م��ت��ط��رف��ني من 

اإندوني�صي� وم�ليزي�.

وال���ت���ي ب��ق��ي ب��ه��� ع����دد ق��ل��ي��ل من 
املدنيني.

مت�صددا   41 اإن  اجل��ي�����ض  وق�����ل 
على  اجل��ي�����ض  رج������ل  م���ن  و13 
الأقل قتلوا حتى ال�صبت فيم� مل 

يعرف عدد القتلى من املدنيني.
من  ال�صر�صة  امل��ق���وم��ة  وت�صيف 

احل�ص�نة يف عالقة بحملة حم�ربة 
ت�صّنه� احلكومة منذ  التي  الف�ص�د 
�صملت  وال��ت��ي  املنق�صي  ال��ث��الث���ء 
ع����ددا م���ن رج�����ل الأع���م����ل وكب�ر 

املهّربني.

م�راوي  يف  �صرطة  �ص�بط  وق����ل 
���ص��ي. م�جن�دجن  ج��م���ي��ل  ي��دع��ى 
لرويرتز اإن القتلى الثم�نية ك�نوا 
ن�زحني  ق���ف��ل��ة  ���ص��م��ن  جن����ري���ن 
اأوقفهم املتمردون يف وقت مت�أخر 

ال�صبت.
ام�ض  العنيفة  امل��ع���رك  وجت���ددت 
الربية مع  القوات  ا�صتبكت  حيث 
اأ�صلحة  ب��ن��ريان  م���وت��ي  م��ق���ت��ل��ي 
الدخ�ن  اأعمدة  و�صوهدت  ثقيلة. 
املروحي�ت  واأط���ل���ق���ت  الأف������ق  يف 
على  الأق��ل  على  �صواريخ  ثم�نية 

مواقع للمتمردين.
وان�����دل�����ع�����ت اأع������م�������ل ال����ع����ن����ف يف 
حم�ولة  ت���ل���ت  ال���ت���ي  ال���ل���ح���ظ����ت 
للقب�ض  الأم������ن  ل���ق���وات  ف������ص��ل��ة 
اإ���ص��ن��ي��ل��ون ه���ب��ي��ل��ون ق�ئد  ع��ل��ى 
جلم�عة  املتطرفة  الف�ص�ئل  اأحد 
مت�صددة اأخرى وتعتقد ال�صلط�ت 

اأنه زعيم داع�ض يف الفلبني.
م�وتي  جم�عة  اأن  اجلي�ض  ويثق 
املنطقة  وح����دد  ه���ب��ي��ل��ون  حت��م��ي 
ه�بيلون  وي���ق���ود  ب���ه����.  امل����وج����ود 
ف�صيال متطرف� ت�بع� جلم�عة اأبو 
ميندان�و  م��ن  تتخذ  التي  �صي�ف 

ق�عدة له�.

تركي� تقتل 13 م�صلحً� 
كردي� �صم�ل العراق 

•• اأنقرة-رويرتز:

اإنه  بي�ن  الرتكي يف  اجلي�ض  ق���ل 
اأع�ص�ء  م���ن  م���ت���م���ردا   13 ق��ت��ل 
ح����زب ال���ع���م����ل ال���ك���رد����ص���ت����ين يف 
العراق  ب�����ص��م���ل  ج��وي��ة  ���ص��رب���ت 

ام�ض الأحد.
احلربية  ال��ط���ئ��رات  اأن  واأ����ص����ف 
يف  للحزب  اأه���داف  �صبعة  ق�صفت 
ب�صم�ل  ب��صي�ن  اأف������ص��ني  منطقة 
يعتقد  متمردين  وقتلت  ال��ع��راق 

اأنهم ك�نوا يعدون لهجوم.
وق�ل اجلي�ض اإنه يف �صربة جوية 
جنوب  يف  ف����ن  ب���إق��ل��ي��م  منف�صلة 
�صرق تركي� قتلت ط�ئرات حربية 
ع�صرة اآخرين من متمردي حزب 
وقت  يف  ال���ك���رد����ص���ت����ين  ال���ع���م����ل 

مت�أخر من م�ص�ء اأم�ض الأول .
وت�صنف تركي� والولي�ت املتحدة 
والحت�����د الأوروب�����ي احل���زب على 
وي�صن  اإره�����ب����ي����ة.  م��ن��ظ��م��ة  اأن������ه 
احلزب متردا منذ ثالثة عقود يف 
جنوب �صرق تركي� وله مع�صكرات 
قرب  ال��ع��راق  ب�صم�ل  اجل��ب���ل  يف 

احلدود الرتكية.

نداء تون�ش يتوّعد كل من يح�ول ت�صويه نّوابه ب�لف�ص�د

متطرفون يقتلون مدنيني قرب مدينة فلبينية 

•• وا�سنطن-اأ ف ب:

ي�صتعد دون�لد ترامب الع�ئد للتو 
من اأول جولة خ�رجية له كرئي�ض 
للولي�ت املتحدة، ملواجهة اجلدل 
ارت��ب���ط���ت مع�ونيه  اأث�����ره  ال���ذي 
برو�صي� مب� يف ذلك تق�رير ت�صري 
اإج���راء  اإىل  �صعى  ���ص��ه��ره  اأن  اإىل 

قن�ة ات�ص�لت �صرية مع مو�صكو.
وا�صنطن  اإىل  الرئي�ض  ومع عودة 
ب��ع��د ج���ول���ة م��ن��ه��ك��ة يف اخل������رج، 
ظ����ه����رت ال���ف�������ص���ي���ح���ة الأخ��������رية 
تقرير  اأف������د  ب��ع��دم���  ال��ع��ل��ن  اإىل 
بو�صت”  “وا�صنطن  ل�����ص��ح��ي��ف��ة 
اأن ج�ريد  امل������ص��ي  اجل��م��ع��ة  ل��ي��ل 
كو�صرن، زوج ابنته الكربى ايف�نك� 
والذي يق�ل اإنه اأقرب م�صت�ص�ري 
البيت الأبي�ض، اقرتح  ترامب يف 
على ال�صفري الرو�صي يف وا�صنطن 
اإق�مة قن�ة  الرئي�ض  قبل تن�صيب 

ات�ص�ل �صرية مع الكرملني.
عن  بو�صت”  “وا�صنطن  ونقلت 
م�صوؤولني اأمريكيني مت اطالعهم 
قولهم  ا�صتخب�راتية  تق�رير  على 
اقرتح  ع����م����(   36( ك��و���ص��رن  اإن 
حتى ا�صتخدام من�ص�آت دبلوم��صية 
املتحدة  ال�����ولي������ت  يف  رو����ص���ي���ة 
ال��ن��وع من  حلم�ية قن�ة م��ن ه��ذا 

الرق�بة.
تقرير  ت�����أك����ي����د  مت  ح��������ل  ويف 
ال�������ص���ح���ي���ف���ة، ف�������ص���ي���ط���رح ذل����ك 
ت�����ص���وؤلت ج��دي��دة ب�����ص���أن عالقة 
ف��ري��ق ت��رام��ب ب���ل��رو���ض، والذين 
ال�صتخ�ب�رت  وك���������لت  ت�������ص���ري 

24 يوم�  مل���دة  ال��ق��وم��ي  ل��الأم��ن 
اإق���ل��ت��ه على  ت��ت��م  اأن  ف��ق��ط ق��ب��ل 
اأث�رته�  ال��ت��ي  ال�����ص��ك��وك  خ��ل��ف��ي��ة 

لق�ءاته مع �صفري مو�صكو.
واأ�ص�ف اأن ال�صفري الرو�صي لدى 
كي�صلي�ك،  ���ص��ريغ��ي  وا���ص��ن��ط��ن، 
يف  املقبل  امل�صت�ص�ر  بفكرة  تف�ج�أ 
البيت الأبي�ض اإق�مة قن�ة ات�ص�ل 

�صرية ومرره� اإىل الكرملني.
ولكن �صحيفة “نيويورك ت�ميز” 

اأ�ص�رت اإىل اأن الفكرة مل تنفذ.
وع�د ترامب اإىل وا�صنطن ليواجه 
الأخ����رى  ال��ق�����ص���ي���  م���ن  �صل�صلة 
ب�ص�أن  ب�لتحقيق  املتعلقة  املقلقة 
مب�  املقبلة،  الأي����م  خ��الل  رو�صي� 
���ص��ه���دة حم��ت��م��ل��ة ملدير  ذل����ك  يف 
املق�ل،  الفدرايل  التحقيق  مكتب 
جيم�ض كومي، اأم�م جلنة ملجل�ض 

ال�صيوخ.
ويف تطور اآخر، اأف�دت “نيويورك 
ت�ميز” اجلمعة امل��صية اأن اأوليغ 
ديريب��صك� وهو رو�صي ك�ن مقرب� 
ال�ص�بق  ترامب  حملة  مدير  من 
التع�ون  ب��ول م���ن���ف��ورت، ع��ر���ض 
للكونغر�ض  الت�بعة  الأج��ه��زة  مع 
التدخل  م�����ص���أل��ة  ال��ت��ي حت��ق��ق يف 

الرو�صي يف النتخ�ب�ت.
ك��و���ص��رن مب��ل��ف �صخم  وي���ف����خ���ر 
والدولية  املحلية  امل�صوؤولي�ت  من 
اأهميته  على  وتوؤكد  توله�  التي 
قرب�  الأك���رث  ال�صخ�صي  ك�ملع�ون 
امتالكه  ع�����دم  رغ�����م  ل��ل��رئ��ي�����ض، 
خلربة يف ال�صي��صة قبل انتخ�ب�ت 

ع�م 2016.

ح����ول���وا  اأن���ه���م  اإىل  الأم���ريك���ي���ة 
الت�أثري على نت�ئج النتخ�ب�ت يف 
ل�ص�لح  الث�ين/نوفمرب  ت�صرين 

ترامب.
البيت  اأن  اإعالمية  وتفيد تق�رير 
الأب��ي�����ض ال��ذي ي��رزح حت��ت وط�أة 
ب�ص�أن  يف  امل��ت��الح��ق��ة  ال���ت���ط���ورات 
وحدة  �صيوؤ�ص�ض  ال��رو���ص��ي،  امل��ل��ف 
ات�������ص����لت ل���ل���رد ال�������ص���ري���ع على 
بقي�دة  ل��ل��ج��دل  امل��ث��رية  الق�صية 
الرئ��صة  وم�������ص���ت�������ص����ر  ك���و����ص���رن 
ج�نب  اإىل  ب���ن��ون  �صتيف  الرفيع 
الأبي�ض  ال��ب��ي��ت  م��وظ��ف��ي  ك��ب��ري 

راين�ض بريبو�ض.
م�صوؤول  اك��د  ب�صيط،  ت���أخ��ري  بعد 
اإىل  ع���ئ��د  ت��رام��ب  اإدارة  رف��ي��ع يف 
وا�صنطن لل�صح�فيني ان الق�ص�ي� 
ال��ت��ي مت ط��رح��ه��� خ���الل اجلولة 
ب�ص�أن  التع�ون  ت��رتاوح من  والتي 
لقمة  الإدارة  روؤي���ة  اإىل  الإره�����ب 
جمموعة ال�صبع يف ايط�لي�، ك�نت 
ل��ل��غ���ي��ة، رغ���م اخلالف�ت  ن���ج��ح��ة 
املن�خي  ال��ت��غ��ري  ب�����ص���أن  ال��ك��ب��رية 
والتي �صيعلن ترامب موقفه منه� 

خالل اأ�صبوع.
اإىل  ي��ت��ط��رق  امل�������ص���وؤول مل  ل��ك��ن 

التق�رير ب�ص�أن كو�صرن.
ليل  وا�صنطن  اإىل  ترامب  وو�صل 

لديك  ت��ك��ون  اأن  يجب  والزدراء 
مع  ب���ذل���ك  ال���ق���ي����م  اأن  ل��ت��ع��ت��ق��د 
جيدة  فكرة  هو  الرو�صي  ال�صفري 
مييل  اأن��ه  واأ���ص���ف  ومن��صبة؟”. 
نحو تف�صري ال�صذاجة رغم اأنه ل 

يجد ذلك مريح�.
ن�ن����ض  م�لكول������م  ق����������ل  ب��دوره، 
البحري���������ة  يف  �ص�ب�������ط  وه���و 
�ص�����������وؤون  يف  وخ��ب��ري  م��ت��ق���ع��د 
الإره�������������������ب وال������ص�����ت�����خ�����ب������رات 
طريقة  ت���وج���د  ل  ����ص���يء.  “هذا 
نظ��������ر  وجه�����ة  م���ن  ل��ت��ف�����ص��ريه 

ا�صتخب�راتية«.
واأ�ص�ف لقن�ة “ام ا�ض ان بي �صي” 
“موؤ�صر على ن�ص�ط جت�ص�صي  اإنه 
ي��ق��وم ب��ه م��واط��ن اأم��ريك��ي يعمل 

مع حكومة عدوة«.
بو�صت”  “وا�صنطن  واأو���ص��ح��ت 
املتعلق  اق��رتاح��ه  ق��دم  كو�صرن  اأن 
اأو  الأول  يف  ال�صرية  ب�لت�ص�لت 
دي�صمرب  الأول  ك�نون  الث�ين من 
ن���ي���وي���ورك،  ت����رام����ب يف  ب�����رج  يف 
ات�ص�لت  م��ن  مقتطف�ت  بح�صب 
م�صوؤولون  عليه�  اط��ل��ع  رو���ص��ي��ة 

اأمريكيون.
اأن  ال�����ص��ح��ي��ف��ة  ت���ق���ري���ر  واأف����������د 
ب��ح�����ص��ور م�يكل  الق�����رتاح ط���رح 
فلني، الذي ك�ن م�صت�ص�ر ترامب 

م����ن ن����ح���ي���ت���ه، رف�������ض اجل�����رنال 
هربرت راميوند م�كم��صرت الذي 
ترامب  م�صت�ص�ر  من�صب  ي�صغل 
التطرق  القومي  الم��ن  ل�����ص��وؤون 
املتعلقة  الأخ�����رية  ال��ت��ق���ري��ر  اإىل 
اأنه  مب�ص�ألة التدخل الرو�صي. اإل 
ات�ص�لت  لدين�  ب�ملجمل  ان��ه  اأك��د 

ال�صبت الحد ع�ئدا من اأول رحلة 
له اإىل اخل�رج حملته اإىل ال�صرق 
الأو���ص��ط واوروب������. ول���وح ترامب 
الذي ظهر برفقة زوجته ميالني� 
دخوله  اأث��ن���ء  لل�صح�فيني  ب��ي��ده 
اأن  اإىل البيت الأبي�ض ولكن دون 

يديل ب�أي ت�صريح�ت.

خ��ط ات�����ص���لت ���ص��ري��ة. وق����ل انه 
�صحيح،  ه����ذا  ان  ت��ب��ني  ح�����ل  يف 
خطري  م�����ص��ت��وى  ع���ن  ف�صيك�صف 

من اجلهل وال�صذاجة.
“�صي  وق�ل م�يكل ه�يدن ل�صبكة 
م��ن اجلهل  ن��وع  “اأي  ان  ان”  ان 
والريبة  وال��غ��ط��ر���ص��ة  وال��ف��و���ص��ى 

ع��رب ق��ن��وات خلفية م��ع ع��دد من 
ال��دول، وهو م� ي�صمح ب�لتوا�صل 
ب�صكل �صري م�ص�ألة كهذه مل تكن 

لتقلقني .
الأمن  لوك�لة  �ص�بق�  مديرا  لكن 
ب�صدة  دان  الأم����ريك����ي  ال��ق��وم��ي 
لإق�مة  املفرت�صة  كو�صرن  جهود 

تزامنًا مع عودته من اأول جولة خارجية

التحقيق�ت ب�ص�أن رو�صي� تخرتق دائرة ترامب املقربة

تخريب �صريح اجلرنال ديغول يف �صرق فرن�ص� 
•• باري�ض-اأ ف ب:

اأعلنت ال�صلط�ت الفرن�صية ان �صريح الرئي�ض الراحل اجلرنال �ص�رل ديغول 
خالله�  مت  تخريب  لعملية  تعر�ض  )�صرق(  ليه-دو-زيغليز  كولومبي  يف 

حتطيم ال�صليب املرفوع فوقه لكن من دون ان يلحق اي �صرر ب�لن�وو�ض.
بل�صك�ل  املنطقة  بلدية  رئي�ض  وق���ل 
اإنفو ان �صخ�ص�  ب�بوو لإذاعة فران�ض 
ارتكب  م��ن  ه��و  يبدو  م���  على  م�صت�ء 

هذه اجلنحة ال�ص�ئنة .
م��ن ج��ه��ت��ه ق����ل ف��ري��دي��ري��ك ن�هون 
امل����دع����ي ال����ع�����م مل��ن��ط��ق��ة ����ص���وم���ون يف 
ت�����ص��ري��ح ل��وك���ل��ة ف��ران�����ض ب���ر����ض ان 
ال�ص�عة  مدار  على  اخل��صع  ال�صريح 
تعر�ض  ك���م��ريا  ب��وا���ص��ط��ة  للمراقبة 
 17،14 ال�ص�عة  مت���م  يف  للتخريب 
على يدي �صخ�ض منفرد �صعد فوقه 
وركل بقوة ال�صليب املرفوع فوقه مم� 

ال�صريح  ق�عدة  ولكن  ل�صقوطه،  ادى 
نف�صه� مل مت�ض. واكد الدرك ان ال�صليب الب�لغ طوله حواىل 150 �صنتم 
حتطم. وبح�صب املدعي الع�م ف�ن عملية التخريب   ب�صرعة كبرية اذا انه� 
ا�صتغرقت اقل من دقيقة واحدة ، م�صريا اىل ان منفذه� الب�لغ من العمر 
حواىل 30 ع�م� غ�در املقربة من دون ان مي�ض ب�صوء اي قرب اآخر. واأ�ص�ف 
وجهه.  يخف  ومل  لوحده  يبدو  م�  على  ت�صرف  نالحقه  ال��ذي  ال�صخ�ض 
انه  من  الرغم  على  عي�ن  �صهود  اف���د  م�  بح�صب  مطلب  اي  عن  يعلن  مل 
اأي���ر م�يو اي يف اليوم   27 ب�صق على القرب كم� يبدو . ووق��ع احل���دث يف 
الذي اعلنته اجلمعية الع�مة يف 2014 يوم� وطني� للمق�ومة التي ق�ده� 

اجلرنال الراقد يف هذه املقربة اىل ج�نب زوجته ايفون وابنته اآن.

•• كركوك-وكاالت:

اأن  الأح��د  ام�ض  الكردية  الب�صمركة  ق��وات  يف  م�ص�در  ذك��رت 
ال��ق��وات ���ص��دت ه��ج��وم���ً لتنظيم داع�����ض غ��رب��ي ق�����ص���ء طوز 
اأن  امل�ص�در  واأو�صحت  بغداد.  �صم�ل  كركوك  جنوب  خرم�تو 
جمموعة من عن��صر داع�ض �صنت يف �ص�عة مت�أخرة من الليلة 
ا�صتب�ك�ت  ودارت  الب�صمركة،  من  ق��وة  على  هجوم�  امل��صية 

الواقعة غرب ق�ص�ء طوز  بني الطرفني يف منطقة احلليوه 
خرم�تو التي ت�صم مط�راً تتخذه الب�صمركة مقراً له�.

وذكرت اأن الهجوم الذي بداأ بعد منت�صف ليلة اأم�ض وا�صتمر 
حتى فجر اليوم اأ�صفر عن اإ�ص�بة 3 من عن��صر الب�صمركة، 
قوات  اأن  اإىل  م�صرية  م��ت��ف���وت��ة،  ب��ج��روح  ال��ق��وة،  اآم���ر  بينهم 
ملالحقة  للمنطقة  مت�صيط  بعملي�ت  ح�لي�ً  تقوم  الب�صمركة 

عن��صر داع�ض الذين ت�صللوا له�.

الب�صمركة ت�صد هجومً� لداع�ش جنوب كركوك

كتلة حركة نداء تون�ض تتوعد
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تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:            

          
املودعة حتت رقم :194174                   بت�ريخ : 2013/06/30 م

ت�ريخ اإيداع الأولوية: م
ب��ص��م: موؤ�ص�صة �صيخ حممد �صعيد / موؤ�ص�صة اإم�راتية فردية

وعنوانه: �ض.ب. 133، دبي، الم�رات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

رذاذ  عطرية(،  )روائ��ح  الزينة  مي�ه  كولوني�،  جتميل،  م�صتح�صرات  عطرية،  زي��وت  عطرية،  م��واد  �ص�بون، 
معطر للج�صم، زيوت، كرمي�ت ولو�صيون�ت للجلد، ولو�صيون�ت وكولوني� م� بعد احلالقة، مزيالت الرائحة، 

م�ص�دات للعرق لال�صتعم�ل ال�صخ�صي، م�صتح�صرات الزينة الغري الطبية.
الواق�عة ب�لفئة: 03

يعلوه�  الأبي�ض  ب�للون  فقط  لتينية  بحروف  كتبت   ”SPIRIT“ و�صف العالمة: عب�رة عن الكلم�ت 
فر�ض ب�للون الأ�صود وكله� داخل اإط�ر مربع ب�للون الأ�صود.

ال�ص��رتاط�ت: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د ، اأو اإر�ص�له 

ب�لربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  مايو 2017 العدد 12032

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:    

                   
املودعة حتت رقم :265916                   بت�ريخ : 2017/01/04 م

ت�ريخ اإيداع الأولوية: م
ب��ص��م: ك�نغ�رو كيدز ايديوك�ي�صن ليمتد.

)وي�صت(،  ب�ندرا  ب�نك،  ايندو�صيند  اأب���ف  رود،  ا���ض.يف.   ،231 فلور،  دي  3اآر  ه�و�ض،  م�م�ت�   ،301 وعنوانه: 
مومب�ي 050 400، م�ه�را�صرتا، الهند.

وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :
التعليم:  التدريب؛ الأن�صطة الري��صية والثق�فية؛  الرتفيه.

الواق�عة ب�لفئة: 41
 BILLABONG HIGH INTERNATIONAL"الكلم�ت العالمة من  تتكون  العالمة:  و�صف 

الأ�صود. ب�للون  كبرية  لتينية  بحروف  �صكول" كتبت  انرتن��صيون�ل  ه�ي  SCHOOL" " بيالبونغ 
ال�ص��رتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د ، اأو اإر�ص�له 
ب�لربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  مايو 2017 العدد 12032

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:         

              
املودعة حتت رقم :265917                   بت�ريخ : 2017/01/04 م

ت�ريخ اإيداع الأولوية: م
ب��ص��م: ك�نغ�رو كيدز ايديوك�ي�صن ليمتد.

)وي�صت(،  ب�ندرا  ب�نك،  ايندو�صيند  اأب���ف  رود،  ا���ض.يف.   ،231 فلور،  دي  3اآر  ه�و�ض،  م�م�ت�   ،301 وعنوانه: 
مومب�ي 050 400، م�ه�را�صرتا، الهند.

وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :
التعليم:  التدريب؛ الأن�صطة الري��صية والثق�فية؛  الرتفيه.

الواق�عة ب�لفئة: 41
كتبت  كيدز"  "ك�نغ�رو   "KANGAROO KIDS"الكلم�ت من  العالمة  تتكون  العالمة:  و�صف 

بحروف لتينية كبرية ب�للون الأ�صود.
ال�ص��رتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د ، اأو اإر�ص�له 
ب�لربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  مايو 2017 العدد 12032

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:                       

املودعة حتت رقم :265996                   بت�ريخ : 2017/01/05 م
ت�ريخ اإيداع الأولوية: م

ب��ص��م: زهيجي�نغ مييزهيوان كو�صميتيك�ض كو.، ليميتد.
وعنوانه: منرب.11 ووي�ن نورث رود، ييدونغ اندا�صرتي�ل ايري�، ييوو، زهيجي�نغ ال�صني.

وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :
الهواء؛  الزينة؛ م�صتح�صرات تعطري  تلميع؛ حليب منظف لأغرا�ض  م�صتح�صرات تنظيف؛ م�صتح�صرات 

طالء �صف�ة؛ م�صتح�صرات جتميل؛ عطور؛ منظف�ت اأ�صن�ن؛ م�صتح�صرات جتميل للحيوان�ت.
الواق�عة ب�لفئة: 03

و�صف العالمة: العالمة عب�رة عن الكلمتني "VICTORIA’S" "STAR" "فيكتوري��ض" "�صت�ر" 
كتبت� بحروف لتينية فقط ب�صكل كبري ب�للون الأ�صود.

ال�ص��رتاط�ت: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د ، اأو اإر�ص�له 

ب�لربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  مايو 2017 العدد 12032

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:      

                 
املودعة حتت رقم :266064                     بت�ريخ : 2017/01/07 م

ت�ريخ اإيداع الأولوية: م
ب��ص��م: اأراأر ك�بيل ليمتد.

وعنوانه: رام راتن� ه�و�ض، وازي�ض كومبليك�ض، بي. بي. م�رغ، ووريل، مومب�ي – 013 400، الهند.
وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

اأن��واع الأ�صالك والك�بالت و الك�بالت الغري مغط�ة ذات القلب الواحد و ك�بالت مغط�ة ذات القلب  جميع 
املزدوج و  الك�بالت املغط�ة ذات القلب الواحد ) دائرية( و جميع اأنواع ك�بالت البي يف �صي )كلوريد متعدد 
اأنواع الك�بالت  الف�ينيل( املعزولة واملرنة ذات القلب الواحد / ك�بالت ذات قلب مزدوج )دائرية( و  جميع 

ال�صن�عية و جميع اأنواع اأ�صالك الك�بالت املنزلية.
الواق�عة ب�لفئة: 09

و�صف العالمة: تتكون العالمة من احلرفني "RR" "اأر اأر " كتب� بحروف لتينية كبرية ب�للون الوردي 
وعلى ميينه� توجد الكلمة " KABEL" " ك�بيل" التي  كتبت بحروف لتينية كبرية ويوجد خط فوق 
اأ�صفل هذه  الالتينية. يف  الكلمة  و  الختي�ر بني احلرفني  ر�صمة لعالمة  توجد  " A" " ايه" و   احل��رف 
الكلم�ت توجد اجلملة " wires without worries" " وايرز ويداوت ووريز" كتبت بحروف لتينية 

�صغرية ب�للون الأ�صود.
ال�ص��رتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د ، اأو اإر�ص�له 
ب�لربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  مايو 2017 العدد 12032

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:           

            
املودعة حتت رقم :266149                     بت�ريخ : 2017/01/09 م

ت�ريخ اإيداع الأولوية: م
ب��ص��م: غريكو غرازي�.
ب��ص��م: غولو بييرتو.
ب��ص��م: غولو اأندري�.

وعنوانه: في� دي ريبويل، 80 اآي-50100 فريينزي ايط�لي�.
وعنوانه: في� ديي بيبي، 44 اآي-50100 فريينزي ايط�لي�.

وعنوانه: في� دي ريبويل، 80 اآي-50100 فريينزي ايط�لي�.
وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

والأغرا�ض  املي�ه  وتوريد  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهي  البخ�ر  وتوليد  والتدفئة  لالإن�رة  اأجهزة 
ال�صحية.

الواق�عة ب�لفئة: 11
و�صف العالمة: تتكون العالمة من الكلمتني“OFFICINE GULLO”  "اوفي�صيني غولو" كتبت� 
" ”FIRENZE"فريينزي" كتبت  الكلمة  الأ�صود و حتتهم�  ب�للون  ب�صكل كبري  بحروف لتينية فقط 
بحروف لتينية فقط ب�صكل كبري و ب�للون ال�صود. و يوجد فوق هذه الكلم�ت ر�صمة على �صكل درع حربي 
ب�للون الأ�صود  و داخله توجد ر�صمة اأخرى على �صكل مثلث ب�للون الأبي�ض و فوقه توجد ر�صمة على �صكل 

ت�ج ب�للون الأ�صود.
ال�ص��رتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د ، اأو اإر�ص�له 
ب�لربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  مايو 2017 العدد 12032

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:             

          

املودعة حتت رقم :266219                     بت�ريخ : 2017/01/11 م
ت�ريخ اإيداع الأولوية: م

ب��ص��م: اأبري تكنولوجي كو.، ليمتد. 
وعنوانه: 304 روم 3ث فلور اإيه ك�صينغك�صني يوان بيلدينغ، ب�ومينغ 2 روود، ب�وان دي�صرتيكت، �صينزهني، غوانغدونغ، ال�صني.

وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :
و�ص�ئد  مفكرة؛  �صكل  على  اآلية  ح��صب�ت  املرئي(؛  العر�ض  )وح��دات  اإلكرتونية  اأق��الم  البي�ن�ت(؛  ملع�جلة  )اأجهزة  ق�رن�ت 
الف�أرة؛ م�صغل وم�صي لن�قل تت�بعي م�صرتك؛ حمفظ�ت مالئمة لأجهزة احل��صوب املحمولة؛ اأجهزة الكمبيوتر اللوحي؛ 
الرقمية؛  ال�صور  اإط���رات  املحمولة؛  الو�ص�ئط  م�صغالت  راأ���ض؛  �صم�ع�ت  ال�صوت؛  اإر�ص�ل  اأجهزة  ال�صوت؛  ملكربات  خزائن 
لتزويد  حممولة  اأجهزة  كهرب�ئية؛  حمولت  حممولة؛  هواتف  الكهربية؛  للخطوط  و�صالت  للتدري�ض؛  اإ�صق�ط  م�صب�ح 
الذكية؛  للهواتف  اأغطية  لالإرتداء؛  ق�بل  ن�ص�ط  متتبع  ذكية؛  �ص�ع�ت  ذكية؛  نظ�رات  لل�صحن(؛  ق�بلة  )بط�ري�ت  الط�قة 
اأغ�صية واقية مالئمة ل�ص��ص�ت الهواتف النق�لة؛ ع�صى لإلتق�ط �صور �صخ�صية )حتمل ب�ليد  ح�فظ�ت للهواتف الذكية؛ 
لالألع�ب  واقية  نظ�رات  نظ�رات؛  احليوان�ت؛  لتدريب  اإلكرتونية  اأط��واق  فوتوغرايف(؛  )ت�صوير  ت�صوير  اآلت  ال��واح��دة(؛ 
الري��صية؛ حقيبة جه�ز فوتوغرايف؛ اآلة تعلم؛ ثن�ئي�ت �صوئية )اإل اإي دي(؛ تركيب�ت كهربية للحم�ية �صد ال�صرقة؛ اأجهزة 
مة؛ �صم�عة بلوتوث؛ ح�ملة  ت�صجيل ال�صوت على �صرائط؛ موؤ�صرات اإلكرتونية �صوئية؛ األواح مف�تيح احل��صوب؛ �صور جُم�صَّ

لالأجهزة الذكية؛ اأجهزة تكبري )ت�صوير فوتوغرايف(.
 الواق�عة ب�لفئة: 09

و�صف العالمة: تتكون العالمة من الكلمة "AberoL" "اأبريول" كتبت بحروف لتينية مميزة �صغرية م�عدا احلرفني 
 " "A" كتب� ب�صكل كبري. وتوجد على ي�ص�ر الكلمة دائرة ويتو�صطه�  احلرف الالتيني "L" "’اإل" اللذان  "A" "اإيه" و 

اإيه" الذي كتب ب�صكل مميز.
ال�ص��رتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د ، اأو اإر�ص�له ب�لربيد امل�صجل 
، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  مايو 2017 العدد 12032

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:          

                         
املودعة حتت رقم :266221                   بت�ريخ : 2017/01/11 م

ت�ريخ اإيداع الأولوية: م
ب��ص��م: اإك�ص�يد اإندا�صرتي�ض ليمتد.

وعنوانه: اإك�ص�يد ه�و�ض، 59اإي، �صورينغهي رود، كولك�ت� –700 020  ، �صت�يت اوف وي�صت بينغ�ل، الهند.
وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

بط�ري�ت  الكهرب�ئية؛  لل�صي�رات  بط�ري�ت  الط�ئرات؛  بط�ري�ت  ال�صي�رات؛  بط�ري�ت  التخزين؛  بط�ري�ت 
�صم�صية؛  خالي�  اأنواعه�؛  بجميع  املركب�ت  يف  م�صتخدمة  بط�ري�ت  الغوا�ص�ت؛  بط�ري�ت  لل�صحن؛  ق�بلة 
األواح �صم�صية؛ بط�ري�ت لالإ�صتخدام يف الأجهزة الإلكرتونية املحمولة؛ بط�ري�ت ال�صحن الذاتي؛ �صن�ديق 
بط�ري�ت  و  عك�صية  مقدم�ت  و  اإ���ض(  بي  )ي��و  املتوا�صلة  الط�قة  اإم��داد  اأنظمة  الأزرار؛  خالي�  البط�ري�ت؛ 

للمقدم�ت العك�صية و نظ�م الط�قة الحتي�طية ي�صمل منودج� مدجم� من ع�ك�ض و بط�رية.
الواق�عة ب�لفئة: 09

كبري  ب�صكل  فقط  لتينية  بحروف  "CEIL" "�صيل" كتبت  الكلمة  عن  عب�رة  العالمة  العالمة:  و�صف 
ب�للون الأ�صود.
ال�ص��رتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د ، اأو اإر�ص�له 
ب�لربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  مايو 2017 العدد 12032

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:           

            
املودعة حتت رقم :266005                     بت�ريخ : 2017/01/05 م

ت�ريخ اإيداع الأولوية: م
ب��ص��م: اأ�صوك لييالند ليمتد.

وعنوانه: منرب.1، �ص�ردار ب�تيل روود، غيندي، �صين�ي- 600 032 ، ت�ميل ن�دو، الهند.
وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

مركب�ت، الهي�كل الق�عدية،  حمرك�ت  للمركب�ت الربية،  مركب�ت للتنقل عن طريق الرب مب� فيه� املركب�ت 
ال�صه�رية،  و�صالت ق�رنة، اأجزاء املحرك�ت و جتهيزاته�. 

الواق�عة ب�لفئة: 12
"ASHOK LEYLAND" "اأ�صوك  لييالند" كتبت  و�صف العالمة: تتكون العالمة من الكلم�ت 

بحروف لتينية كبرية ب�للون الأ�صود.
ال�ص��رتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د ، اأو اإر�ص�له 
ب�لربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  مايو 2017 العدد 12032

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:         

              
املودعة حتت رقم :266007                     بت�ريخ : 2017/01/05 م

ت�ريخ اإيداع الأولوية: م
ب��ص��م: اأ�صوك لييالند ليمتد.

وعنوانه: منرب.1، �ص�ردار ب�تيل روود، غيندي، �صين�ي- 600 032 ، ت�ميل ن�دو، الهند.
وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

مركب�ت، الهي�كل الق�عدية،  حمرك�ت  للمركب�ت الربية،  مركب�ت للتنقل عن طريق الرب مب� فيه� املركب�ت 
ال�صه�رية،  و�صالت ق�رنة، اأجزاء املحرك�ت و جتهيزاته�. 

الواق�عة ب�لفئة: 12
بحروف لتينية  " كتبت  " " لييب�رت�ض   LEYPARTS" الكلمة  العالمة من  تتكون  العالمة:  و�صف 

كبرية ب�للون الأ�صود.
ال�ص��رتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د ، اأو اإر�ص�له 
ب�لربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  مايو 2017 العدد 12032

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:                 

      
املودعة حتت رقم :266036                     بت�ريخ : 2017/01/05 م

ت�ريخ اإيداع الأولوية: م
ب��ص��م: ك��صدا نيتوورك�ض انك.

وعنوانه: 3/اف، بيلدينغ 2، �ص�وث 2ان دي زون اوف هونغهوالينغ ايندا�صرتي ب�رك، ت�ويوان �صرتيت، ن�ن�ص�ن 
دي�صرتيكت، �صينزهني، ال�صني.

وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :
�صبكة  م��ع��دات  ب�لكمبيوتر؛  ملحقة  اأج��ه��زة  ال��ب��ي���ن���ت؛  مع�جلة  اأج��ه��زة  �صغري؛  كمبيوتر  �صكل  يف  مفكرة 
ال�صبكة؛ جه�ز  توجيه  اأجهزة  اأجهزة مر�صلة جميبة؛  رادي��و؛  اأجهزة  هوائي�ت؛  امل��ودم؛  اأجهزة  الت�ص�لت؛  

فك الت�صفري.
الواق�عة ب�لفئة: 09

و�صف العالمة: العالمة عب�رة عن الكلمة “Kasda” "ك��صدا" كتبت بحروف لتينية فقط ب�صكل مميز 
بحيث ان احلرف K كتب على �صكل �صهم مير من خالله خط، والعالمة ككل كتبت ب�للون الأ�صود.

ال�ص��رتاط�ت: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د ، اأو اإر�ص�له 

ب�لربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  مايو 2017 العدد 12032

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:       

                
املودعة حتت رقم :266063                     بت�ريخ : 2017/01/07 م

ت�ريخ اإيداع الأولوية: م
ب��ص��م: اأراأر ك�بيل ليمتد.

وعنوانه: رام راتن� ه�و�ض، وازي�ض كومبليك�ض، بي. بي. م�رغ، ووريل، مومب�ي – 013 400، الهند.
وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

اأن��واع الأ�صالك والك�بالت و الك�بالت الغري مغط�ة ذات القلب الواحد و ك�بالت مغط�ة ذات القلب  جميع 
املزدوج و  الك�بالت املغط�ة ذات القلب الواحد ) دائرية( و جميع اأنواع ك�بالت البي يف �صي )كلوريد متعدد 
اأنواع الك�بالت  الف�ينيل( املعزولة واملرنة ذات القلب الواحد / ك�بالت ذات قلب مزدوج )دائرية( و  جميع 

ال�صن�عية و جميع اأنواع اأ�صالك الك�بالت املنزلية.
الواق�عة ب�لفئة: 09

" كتب� بحروف لتينية كبرية مميزة ب�للون  اأر  "RR" "اأر  و�صف العالمة: تتكون العالمة من احلرفني 
الربتق�يل وعلى ميينه� توجد الكلمة " KABEL" " ك�بيل" كتبت بحروف لتينية كبرية ويوجد خط 

فوق احلرف " A" " ايه". العالمة ككل كتبت ب�للون الربتق�يل والأ�صود.
ال�ص��رتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د ، اأو اإر�ص�له 
ب�لربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  مايو 2017 العدد 12032

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:           

                        
املودعة حتت رقم :266239                   بت�ريخ : 2017/01/11 م

ت�ريخ اإيداع الأولوية: م
ب��ص��م: اإك�ص�يد اإندا�صرتي�ض ليمتد.

وعنوانه: اإك�ص�يد ه�و�ض، 59اإي، �صورينغهي رود، كولك�ت� –700 020  ، �صت�يت اوف وي�صت بينغ�ل، الهند.
وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

بط�ري�ت  الكهرب�ئية؛  لل�صي�رات  بط�ري�ت  الط�ئرات؛  بط�ري�ت  ال�صي�رات؛  بط�ري�ت  التخزين؛  بط�ري�ت 
�صم�صية؛  خالي�  اأنواعه�؛  بجميع  املركب�ت  يف  م�صتخدمة  بط�ري�ت  الغوا�ص�ت؛  بط�ري�ت  لل�صحن؛  ق�بلة 
األواح �صم�صية؛ بط�ري�ت لالإ�صتخدام يف الأجهزة الإلكرتونية املحمولة؛ بط�ري�ت ال�صحن الذاتي؛ �صن�ديق 
بط�ري�ت  و  عك�صية  مقدم�ت  و  اإ���ض(  بي  )ي��و  املتوا�صلة  الط�قة  اإم��داد  اأنظمة  الأزرار؛  خالي�  البط�ري�ت؛ 

للمقدم�ت العك�صية و نظ�م الط�قة الحتي�طية ي�صمل منودج� مدجم� من ع�ك�ض و بط�رية.
الواق�عة ب�لفئة: 09

و�صف العالمة: العالمة عب�رة عن الكلمتني "SF Sonic" "اإ�ض اإف �صونيك" كتبت� بحروف لتينية فقط 
 "Sonic" اإ�ض اإف" ب�صكل كبري وكذلك احلرف الأول من الكلمة" "SF" ب�للون الأ�صود حيث كتبت الكلمة

"�صونيك". 
ال�ص��رتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د ، اأو اإر�ص�له 
ب�لربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  مايو 2017 العدد 12032

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:   

                                
املودعة حتت رقم :266429                بت�ريخ : 2017/01/14 م

ت�ريخ اإيداع الأولوية: م
ب��ص��م: كوارت� ك�يف' اإ�ض. بي. اإيه.

وعنوانه: اإ�ض. اإ�ض. 16- زون� اإندا�صرتي�يل – 73100 لي�صي، ايط�لي�.
وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

وامل�صتح�صرات  الدقيق  ال�صطن�عي،  وال��ن  وال�ص�غو  والت�بيوك�  والأرز  وال�صكر  وال��ك���ك���و  وال�ص�ي  ال��ن 
الأ�صود،  والع�صل  النحل  ع�صل  املثلجة،  واحللوي�ت  واحللوي�ت  والفط�ئر  واخلبز  احلبوب  من  امل�صنوعة 

اخلمرية وم�صحوق اخلبيز، امللح واخلردل واخلل وال�صل�صة، التوابل، البه�رات، الثلج.
الواق�عة ب�لفئة: 30

"Quarta" " كوارت�" كتبت بحروف لتينية مميزة ب�للون  و�صف العالمة: تتكون العالمة من الكلمة 
الأحمر وب�صكل �صغري م�عدا احلرف "Q" " كيو" و احلرف " T" " تي" وحتته� توجد الكلمة الالتينية "  
ب�صكل مميز  �صغري م�عدا احلرف الأول "C" " �صي" الدي كتب ب�صكل كبري  CAFFE’" "ك�يف'"  كتبت 

."Quarta " وميتد لي�صل اىل الكلمة
ال�ص��رتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د ، اأو اإر�ص�له 
ب�لربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  مايو 2017 العدد 12032

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:     

                              
املودعة حتت رقم :266430                بت�ريخ : 2017/01/14 م

ت�ريخ اإيداع الأولوية: م
ب��ص��م: كوارت� ك�يف' اإ�ض. بي. اإيه.

وعنوانه: اإ�ض. اإ�ض. 16- زون� اإندا�صرتي�يل – 73100 لي�صي، ايط�لي�.
وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

خدم�ت احل�ن�ت لتقدمي امل�صروب�ت الغري كحولية و املط�عم؛ خدم�ت توفري الأطعمة وامل�صروب�ت، الإيواء 
املوؤقت.

الواق�عة ب�لفئة: 43
"Quarta" " كوارت�" كتبت بحروف لتينية مميزة ب�للون  و�صف العالمة: تتكون العالمة من الكلمة 
الأحمر وب�صكل �صغري م�عدا احلرف "Q" " كيو" و احلرف " T" " تي" وحتته� توجد الكلمة الالتينية "  
ب�صكل مميز  �صغري م�عدا احلرف الأول "C" " �صي" الدي كتب ب�صكل كبري  CAFFE’" "ك�يف'"  كتبت 

."Quarta " وميتد لي�صل اىل الكلمة
ال�ص��رتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د ، اأو اإر�ص�له 
ب�لربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  مايو 2017 العدد 12032

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:     

                             
املودعة حتت رقم :266436                بت�ريخ : 2017/01/14 م

ت�ريخ اإيداع الأولوية: م
ب��ص��م: دافيندير �ص�ندهو اإميبيك�ض برايفت ليمتد.

وعنوانه: اإيه/25/دجي-641/7 غورو ن�ن�ك ديف ن�غ�ر راهون رود لودهي�ن�- 141007، بنج�ب، الهند.
وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

اجلوارب  و  املالب�ض اجل�هزة.
الواق�عة ب�لفئة: 25

و�صف العالمة: تتكون العالمة من الكلمة " D.SANDHU" "دي. �ص�ندهو"  كتبت بحروف لتينية 
كبرية ب�للون الأ�صود ذاحل خلفية �صوداء. وفوقه� جند احلرف�ن الالتيني�ن  " D   " "دي و"S "اإ�ض" كتب� 

ب�صكل مميز.  والعالمة مبجمله� كتبت ب�للون الأبي�ض والأ�صود والأحمر.
ال�ص��رتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د ، اأو اإر�ص�له 
ب�لربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  مايو 2017 العدد 12032

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:        

                           
املودعة حتت رقم :266437                بت�ريخ : 2017/01/14 م

ت�ريخ اإيداع الأولوية: م
ب��ص��م: دافيندير �ص�ندهو اإميبيك�ض برايفت ليمتد.

وعنوانه: اإيه/25/دجي-641/7 غورو ن�ن�ك ديف ن�غ�ر راهون رود لودهي�ن�- 141007، بنج�ب، الهند.
وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

اجلوارب  و  املالب�ض اجل�هزة.
الواق�عة ب�لفئة: 25

و�صف العالمة: تتكون العالمة من الكلمة " D.SANDHU" "دي. �ص�ندهو"  كتبت بحروف لتينية 
كبرية ب�للون الأبي�ض ذاحل خلفية �صوداء. وتوجد  حتته� الكلمة " EXCLUSIVE" " اك�صكلو�صيف" 
التي كتبت ب�للون الأبي�ض داخل خلفية �صغرية حمراء . وفوق هذه الكلم�ت وفوقه� جند احلرف الالتيني  
خلفية  حمراء وبي�ص�ء .والعالمة مبجمله�  ذات  دائرة  ذاخل  الأبي�ض  ب�للون  كتب  " "دي" الدي     D "

كتبت ب�للون الأبي�ض والأ�صود والأحمر.
ال�ص��رتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د ، اأو اإر�ص�له 
ب�لربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  مايو 2017 العدد 12032

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  ج�ه للملكية الفكرية    
بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:    

                     
املودعة حتت رقم :266438                بت�ريخ : 2017/01/14 م

ت�ريخ اإيداع الأولوية: م
ب��ص��م: بيغ تري اإنرتتينمنت بي يف تي. ليمتد.

وعنوانه: غراوند فلور، واجيدا ه�و�ض، غوملوه�ر كرو�ض رود منرب.7، جوهو �صكيم، مومب�ي 049 400، الهند.
وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

حجز املق�عد مل�ص�هدة العرو�ض امل�صرحية؛  خدم�ت وك�لت التذاكر )الرتفيه(؛  خدم�ت الرتفيه؛  توفري التجهيزات للك�زينوه�ت؛ اإعداد وعقد 
املوؤمترات واحللق�ت الدرا�صية؛  اإعداد وعقد املوؤمترات؛  اإعداد وعقد احللق�ت الدرا�صية؛  اإعداد وعقد ور�ض العمل )التدريب(؛  الإعداد مل�ص�بق�ت 
اجلم�ل؛  عرو�ض ال�صينم�؛  ال�صريك؛  خدم�ت النوادي )للرتفيه اأو التعليم(؛  خدم�ت مالهي الرق�ض؛  اإع�دة ت�صجيل ال�صوت )الدبلجة(؛  
خدم�ت تعليمية؛  الن�صر املكتبي الإلكرتوين؛  خدم�ت الرتفيه؛  الرتفيه؛  معلوم�ت حول الرتفيه؛  تنظيم عرو�ض الأزي�ء لأغرا�ض ترفيهية؛  
العطالت  الكمبيوتر؛  خدم�ت مع�صكرات  �صبكة  الإن��رتن��ت من  �صبكة  املقدمة على  الأل��ع���ب  الدع�ية؛  خدم�ت  اأف��الم  م���ع��دا   الأف���الم؛  اإن��ت���ج 
)للرتفيه(؛  مكتب�ت الإع���رة؛  تقدمي احلفالت احلية؛  الت�صوير ب�مليكروفيلم؛ عرو�ض الأزي�ء للفن�نني؛  ا�صتوديوه�ت الأفالم ال�صينم�ئية؛  
عرو�ض امل�صرح وال�صينم�؛  توفري مرافق املت�حف )العر�ض واملع�ر�ض(؛ خدم�ت الت�أليف املو�صيقى؛  ق�ع�ت املو�صيقى؛  خدم�ت مرا�صلي الأخب�ر؛  
املالهي الليلية؛  خدم�ت الفرق املو�صيقية؛  تنظيم احلفالت الراق�صة؛  تنظيم امل�ص�بق�ت )للتعليم اأو الرتفيه(؛  تنظيم املع�ر�ض لالأغرا�ض 
)للرتفيه(؛   للحفالت  التخطيط  الري��صية؛    امل�ص�بق�ت  تنظيم  املديرين(؛   اأو  املنتجني  )خدم�ت  العرو�ض  تنظيم  التعليمية؛   اأو  الثق�فية 
الت�صلية؛   امل�صرحية؛  خدم�ت توفري ق�ع�ت  العرو�ض  اإنت�ج  الإذاعية والتليفزيونية؛   اإنت�ج الربامج  املو�صيقى؛   اإنت�ج  الفوتوغرايف؛   الت�صوير 
توفري املطبوع�ت الإلكرتونية عرب الإنرتنت )غري ق�بلة للتنزيل(؛  توفري املرافق الري��صية؛  ن�صر الكتب وال�صحف الإلكرتونية على �صبكة 
الإنرتنت؛  ن�صر الن�صو�ض )بخالف الن�صو�ض الدع�ئية(؛  الرتفيه عن طريق الإذاعة؛  خدم�ت ا�صتوديوه�ت الت�صجيل؛  ت�أجري الت�صجيالت 
ال�صوتية؛  ت�أجري الأفالم ال�صينم�ئية؛  ت�أجري اأجهزة عر�ض الأفالم ال�صينم�ئية ولوازمه�؛ ا�صتئج�ر املالعب الري��صية؛  ا�صتئج�ر مرافق امللعب؛  

خدم�ت املع�صكرات الري��صية؛  ترجمة الأفالم؛  الرتفيه عن طريق التليفزيون؛  حتديد مواعيد الأحداث الري��صية.
الواق�عة ب�لفئة: 41

" book my show" " بوك م�ي �ص�و" بحروف لتينية �صغرية ب�للون الرم�دي . بحيت  و�صف العالمة: تتكون العالمة من الكلم�ت 
اأحمر اللون. فيم� كتبت الكلمة  "show" " �صو" ب�صكل �صغري ب�للون  كتبت الكلمة " my" " م�ي" ب�للون الأبي�ض ذاخل �صكل هند�صي مميز 

الرم�دي. العالمة ككل كتبت ب�للون الرم�دي و الأبي�ض و الأحمر.
ال�ص��رتاط�ت: 

اإر�ص�له ب�لربيد امل�صجل ، وذلك خالل  اأو   ، فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د 
)30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  مايو 2017 العدد 12032

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:              

                     
املودعة حتت رقم :266490                   بت�ريخ : 2017/01/15 م

ت�ريخ اإيداع الأولوية: م
ب��ص��م: اإك�ص�يد اإندا�صرتي�ض ليمتد.

وعنوانه: اإك�ص�يد ه�و�ض، 59اإي، �صورينغهي رود، كولك�ت� –700 020  ، �صت�يت اوف وي�صت بينغ�ل، الهند.
وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

بط�ري�ت  الكهرب�ئية؛  لل�صي�رات  بط�ري�ت  الط�ئرات؛  بط�ري�ت  ال�صي�رات؛  بط�ري�ت  التخزين؛  بط�ري�ت 
�صم�صية؛  خالي�  اأنواعه�؛  بجميع  املركب�ت  يف  م�صتخدمة  بط�ري�ت  الغوا�ص�ت؛  بط�ري�ت  لل�صحن؛  ق�بلة 
األواح �صم�صية؛ بط�ري�ت لالإ�صتخدام يف الأجهزة الإلكرتونية املحمولة؛ بط�ري�ت ال�صحن الذاتي؛ �صن�ديق 
بط�ري�ت  و  عك�صية  مقدم�ت  و  اإ���ض(  بي  )ي��و  املتوا�صلة  الط�قة  اإم��داد  اأنظمة  الأزرار؛  خالي�  البط�ري�ت؛ 

للمقدم�ت العك�صية و نظ�م الط�قة الحتي�طية ي�صمل منودج� مدجم� من ع�ك�ض و بط�رية.
الواق�عة ب�لفئة: 09

و�صف العالمة: العالمة عب�رة عن الكلمتني "SF SONIC" "اإ�ض اإف �صونيك" كتبت� بحروف لتينية 
 "SONIC" صي" من الكلمة�" "C" فقط ب�صكل كبري و م�ئل ب�للون الأ�صود حيث كتب احلرف الأخري
و عند نه�يته ع�ر�صة �صغرية و بج�نب الكلمة  فوقه  يوجد  و  راأ�صني  ذو  مقو�ض  �صهم  �صكل  "�صونيك" على 
اإف" توجد ر�صمة ت�صبه �صكال م�صتطيال ب�للون الرم�دي الداكن و الأ�صود و يف�صل بني هذه  "SF" "اإ�ض 

الألوان خط م�ئل ب�للون الأبي�ض.
ال�ص��رتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د ، اأو اإر�ص�له 
ب�لربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  مايو 2017 العدد 12032

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:          

                         
املودعة حتت رقم :266492                بت�ريخ : 2017/01/15 م

ت�ريخ اإيداع الأولوية: م
ب��ص��م: اإك�ص�يد اإندا�صرتي�ض ليمتد.

وعنوانه: اإك�ص�يد ه�و�ض، 59اإي، �صورينغهي رود، كولك�ت� –700 020  ، �صت�يت اوف وي�صت بينغ�ل، الهند.
وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

بط�ري�ت  الكهرب�ئية؛  لل�صي�رات  بط�ري�ت  الط�ئرات؛  بط�ري�ت  ال�صي�رات؛  بط�ري�ت  التخزين؛  بط�ري�ت 
�صم�صية؛  خالي�  اأنواعه�؛  بجميع  املركب�ت  يف  م�صتخدمة  بط�ري�ت  الغوا�ص�ت؛  بط�ري�ت  لل�صحن؛  ق�بلة 
األواح �صم�صية؛ بط�ري�ت لالإ�صتخدام يف الأجهزة الإلكرتونية املحمولة؛ بط�ري�ت ال�صحن الذاتي؛ �صن�ديق 
بط�ري�ت  و  عك�صية  مقدم�ت  و  اإ���ض(  بي  )ي��و  املتوا�صلة  الط�قة  اإم��داد  اأنظمة  الأزرار؛  خالي�  البط�ري�ت؛ 

للمقدم�ت العك�صية و نظ�م الط�قة الحتي�طية ي�صمل منودج� مدجم� من ع�ك�ض و بط�رية.
الواق�عة ب�لفئة: 09

"CEIL" "�صيل" كتبت بحروف لتينية فقط ب�صكل كبري و  و�صف العالمة: العالمة عب�رة عن الكلمة 
مميز ب�للون الأبي�ض و يوجد فوق احلرف "I" "اآي" ر�صمة على �صكل ورقة �صجر ب�للون الرم�دي الف�حت 
 TRUSTED BATTERY" صيل" الكلم�ت الالتينية�" "CEIL" و يوجد حتت الكلمة الالتينية
خلف هذه الكلم�ت  و  الأبي�ض  ب�للون  كبري  ب�صكل  �صي�صتيمز" كتبت  ب�تريي  SYSTEMS" "ترا�صتد 
توجد خلفية رم�دية على �صكل م�صتطيل و يوجد خلف الكلمة "CEIL" "�صيل" خلفية �صوداء حتتوي على 

ر�صوم�ت لدوائر ب�للون الرم�دي و امل�صتطيل ككل حم�ط بح�فة رم�دية رقيقة. 
ال�ص��رتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د ، اأو اإر�ص�له 
ب�لربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  مايو 2017 العدد 12032
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تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:         

              
املودعة حتت رقم :267105                   بت�ريخ : 2017/01/25 م

ت�ريخ اإيداع الأولوية: م
ب��ص��م: روهيت �صيالتك�ر.

وعنوانه: 35 اأبينغري ميو�ض، م�يدا ف�يل، لندن، دبليو9 3ا�ض بي، اململكة املتحدة .
وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

اخلدم�ت الرتفيهية من خالل اإنت�ج وتوزيع الأفالم؛  الرتفيه يف �صكل الربامج التلفزيونية؛  اإنت�ج الربامج 
التلفزيونية؛  اإنت�ج الأفالم؛  تنظيم الأن�صطة  التعليمية و  والري��صية و  الجتم�عية و  والثق�فية  واملتمثلة 
يف دعم املن��صب�ت اخلريية للدع�ية  والدع�ية لالأحداث الري��صية مثل �صب�ق امل�راثون، والأحداث الري��صية 
املجتمعية الخ؛  توفري التعليم والتدريب يف جم�ل التوزيع ال�صينم�ئي الدويل والإنت�ج؛  تنظيم الجتم�ع�ت  
ال���دويل لالأفالم  ال��ت��وزي��ع  واحل��ل��ق���ت الدرا�صية وامل��وؤمت��رات وال��ن��دوات وور����ض العمل وامل��ع���ر���ض يف جم���ل 

والإنت�ج�ت واإنت�ج الربامج التلفزيونية.
الواق�عة ب�لفئة: 09

و�صف العالمة: تتكون العالمة من الكلم�ت " GRAND SHOWBIZ " " غراجن �صووبيز " كتبت 
 MEDIA" الكلم�ت  توجد  ال�صطر  ا�صفل  ويف  �صطر.  وحتته�  الأبي�ض  ب�للون  كبرية  لتينية  بحروف 
انرتتينمنت ريلي�ض" كتبت كذلك  اند   "  " ميدي�   & ENTERTAINMENT RELEASE
للخريطة  ر�صمة  عليه�  �صوداء  خلفية  فوق  الكلم�ت  هذه  توجد   . الأبي�ض  ب�للون   كبرية  لتينية  بحروف 

ب�للون الأ�صود والرم�دي.
ال�ص��رتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د ، اأو اإر�ص�له 
ب�لربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  مايو 2017 العدد 12032

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:  

                     
املودعة حتت رقم :266987                   بت�ريخ : 2017/01/23 م

ت�ريخ اإيداع الأولوية: م
ب��ص��م: ن�تورا لبوراتوريو�ض، اإ�ض.اإيه. دي �صي.يف.

وعنوانه: بيدرو م�رتينيز ريف��ض منرب 746، ب�ركي اإندا�صرتي�ل بيليني�ض، زابوب�ن، ج�لي�صكو، املك�صيك.
وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

منتوج�ت العن�ية ب�ل�صعر و ب�لتحديد ال�ص�مبو و رغوة لتلميع ال�صعر و �ص�بون و جل و الزيت ال�ص�خن لعالج 
ال�صعر اجل�ف و اله�ض، و �صمع ال�صعر و اأ�صب�غ لل�صعر، و املنتوج�ت الدائمة و ب�لتحديد كرمي�ت و عالج�ت 
لتجعيد ال�صعر؛ منعم�ت ال�صعر و الكرمي�ت و الزيوت اأو املواد امل�صتعملة للعن�ية و تنعيم و اإحي�ء ال�صعر.       

الواق�عة ب�لفئة: 03
فقط   لتينية  بحروف  كتبت  "ب�راكودا"   "Barracuda" الكلمة  عن  عب�رة  العالمة  العالمة:  و�صف 
ب�صكل مميز ب�للون الأ�صود داخل ر�صمة �صريط اأبي�ض فوقه ر�صمة على �صكل جمجمة قر�ص�ن وراءه� �صيف�ن 

متق�طع�ن داخل دائرة ب�للون الأ�صود .
ال�ص��رتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د ، اأو اإر�ص�له 
ب�لربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  مايو 2017 العدد 12032

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:       

                
املودعة حتت رقم :266984                  بت�ريخ : 2017/01/23 م

ت�ريخ اإيداع الأولوية: م
ب��ص��م: اأيل ديو اإ�ض.اآر.اإل.

وعنوانه: في� كوميليكو، 9، 20135، ميالنو )اإم اآي(، اإيط�لي�.
وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

املالب�ض مب� فيه�  املع�طف، املع�طف التي ترتدى فوق البدلت، مع�طف املطر،  �صرتات،  بنطلون�ت،  تنورات،  
قة،  قم�ص�ن ق�صرية الأكم�م )تي �صريت(،  قم�ص�ن،  مرايل الأطف�ل،  اأثواب للجمب�ز،  بيچ�م�ت،  �صرتات معرِّ
بدلت ليلية،  مالب�ض داخلية،  اأثواب ال�صب�حة،  مالب�ض ال�ص�طئ،  جوارب طويلة،  جوارب ق�صرية، جوارب 
الركبة، ثي�ب ملت�صقة،  قف�زات،  اأحزمة،  ربط�ت عنق،  ربط�ت عنق ق�صرية،  ربط�ت عنق عري�صة الطرف؛  
الأو�صحة و من�ديل العنق؛  األب�صة للراأ�ض ،  و ت�صمل  القبع�ت،  اأغطية الراأ�ض،  حواف ن�تئة للقبع�ت ) لب��ض 
للراأ�ض (،  من�ديل مزدانة ب�لر�صوم؛  األب�صة قدم  و ت�صمل  اأحذية ذات رقبة،  اأحذية، اأخف�ف و  �صن�دل.         

الواق�عة ب�لفئة: 25
بحروف  كتبت  ت�يز"  "اأندروز   ”Andrew’s Ties“ الكلمتني  عن  عب�رة  العالمة  العالمة:  و�صف 
"T" كتب� ب�صكل كبري و فوق ه�تني  "A" و  الأبي�ض ب�صكل �صغري م� عدا احلرفني  ب�للون  لتينية فقط 
عدا احلرف  م�  �صغري  ب�صكل  الأبي�ض  ب�للون  لتينية  الكلمتني توجد الكلمة "Zadi" "زادي" بحروف 
ربطة عنق، و توجد هذه الكلم�ت و الر�صمة داخل دائرة بي�صوية  �صكل  على  ر�صمة  و  كبري  ب�صكل  "Z" كتب 

ال�صكل ب�للون الأ�صود.  
ال�ص��رتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د ، اأو اإر�ص�له 
ب�لربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  مايو 2017 العدد 12032

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:    

                   
املودعة حتت رقم :266714                  بت�ريخ : 2017/01/19 م

ت�ريخ اإيداع الأولوية: م
ب��ص��م: جريولمي فالفيو.

وعنوانه: في� ك�رني�، 16، 63039 �ص�ن بينيديتو ديل ترونتو ) ايه بي(، ايط�لي�.
وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

الأحزمة )مالب�ض(؛  قف�زات )مالب�ض(؛  قم�ص�ن ق�صرية الأكم�م )تي �صريت(؛  قبع�ت؛  النع�ل الداخلية؛  
نع�ل لب��ض القدم؛  كعوب؛  الأج��زاء العلوية من األب�صة القدم؛  اأحذية فوقية مط�طية )اأخف�ف(؛  األب�صة 
قدم؛  اأحذية ذات رقبة لال�صتخدام الري��صي؛  اأخف�ف؛  �صن�دل؛  �صن�دل احلم�م؛  اأحذية؛  خف احلم�م؛  
اأحذية للجمب�ز؛  اأحذية ال�ص�طئ؛  اأحذية ري��صية؛  اأحذية ذات رقبة ن�صفية؛  اأحذية ذات رقبة؛  اأحذية 

خ�صبية.
الواق�عة ب�لفئة: 25

و�صف العالمة: تتكون العالمة من الكلم�ت " COMMON PROJECTS" "ك�من بروجيكت�ض" 
كتبت بحروف لتينية كبرية ب�للون الأ�صود.

ال�ص��رتاط�ت: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د ، اأو اإر�ص�له 

ب�لربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  مايو 2017 العدد 12032

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:        

               
املودعة حتت رقم :266686                  بت�ريخ : 2017/01/19 م

ت�ريخ اإيداع الأولوية: م
ب��ص��م: ه�ميديي ك�ين�ك �صولري �ص�ن�يي توريزم يف تيك�ريت اأنونيم �صريكيتي.

وعنوانه: ميته�تب��ص� م�ه. �صيالنيك بي اإل يف منرب: 1 كيمريبورغ�ز اييب ا�صطنبول، تركي�.
وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

املي�ه املعدنية و م�ء ال�صودا و مي�ه الين�بيع و م�ء امل�ئدة و ع�ص�ئر الفواكه و اخل�صر، مركزات و خال�ص�ت 
الفواكه و اخل�صر لتح�صري امل�صروب�ت، امل�صروب�ت الغ�زية الغري الكحولية و م�صروب�ت ط�قية.

الواق�عة ب�لفئة: 32
بحروف لتينية فقط  “hamidiye” "ح�ميدييي" كتبت  الكلمة  عب�رة عن  العالمة  العالمة:  و�صف 
ب�صكل مميز ب�للون الأزرق  و فوق احلرف "i" "اآي" توجد ر�صمة قطرة م�ء حوله� اأ�صرطة حمراء. واأ�صفل 
هذه الكلمة توجد الكلم�ت العربية “مي�ه معدنية طبيعية معب�أة غري مكربنة” كتبت ب�للون الأزرق، واأ�صفل 

حرف "e" "اإي" توجد الكلم�ت "من كمربور غ�ز"  كتبت ب�للون الأزرق، 
ال�ص��رتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د ، اأو اإر�ص�له 
ب�لربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  مايو 2017 العدد 12032

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:       

                            
املودعة حتت رقم :266678                  بت�ريخ : 2017/01/18 م

ت�ريخ اإيداع الأولوية: م
ب��ص��م: اأميزينغ غروب كوربوراي�صن.

وعنوانه: 2055 وي�صتهيمري رود، �صويت 240، هو�صتون، تيك�ص��ض 77098، الولي�ت املتحدة الأمريكية.
وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

مواد ل�صقة لتثبيت الرمو�ض امل�صتع�رة؛  رمو�ض ا�صطن�عية؛  �صم�م�ت جتميلية؛  كحل؛  جل للح�جبني؛  
غ�صولت للوجه؛ جل لإزالة غراء الرمو�ض ال�صطن�عية؛  اأطقم املكي�ج التي تتكون من تطبيق�ت الرمو�ض 

الفتيلة اخل�لية من  الن�ص�لة؛ املكي�ج الأ�ص��صي؛  م�صك�را؛ من�ديل م�صربة مبنظف الب�صرة.
الواق�عة ب�لفئة: 03

"اأميزينغ   ”AMAZING LASH STUDIO“الكلم�ت عن  عب�رة  العالمة  العالمة:  و�صف 
ل�ض �صتوديو" كتبت بحروف لتينية كبرية ب�للون الأ�صود.

ال�ص��رتاط�ت: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د ، اأو اإر�ص�له 

ب�لربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  مايو 2017 العدد 12032

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:       

                            
املودعة حتت رقم :266679                  بت�ريخ : 2017/01/18 م

ت�ريخ اإيداع الأولوية: م
ب��ص��م: اأميزينغ غروب كوربوراي�صن.

وعنوانه: 2055 وي�صتهيمري رود، �صويت 240، هو�صتون، تيك�ص��ض 77098، الولي�ت املتحدة الأمريكية.
وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

خدم�ت  للج�صم؛  التجميلية  العن�ية  و  واجلم�ل  والعن�ية  التدليك  خدم�ت  التجميل؛  �ص�لون�ت  خدم�ت 
ال�ص�لون وب�لتحديد خدم�ت تطبيق متديد الرم�صو�ض ال�صطن�عية.

الواق�عة ب�لفئة: 44
و�صف العالمة: العالمة عب�رة عن الكلم�ت“AMAZING LASH STUDIO” "اأميزينغ ل�ض 

�صتوديو" كتبت بحروف لتينية كبرية ب�للون الأ�صود.
ال�ص��رتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د ، اأو اإر�ص�له 
ب�لربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  مايو 2017 العدد 12032

تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  ج�ه للملكية الفكرية     
بطلب لت�صجيل العالمة التج�رية:     

                              
املودعة حتت رقم :266616                   بت�ريخ : 2017/01/17 م

ت�ريخ اإيداع الأولوية: م
ب��ص��م: م�ه�راج� ترايدينغ.

وعنوانه: 1، ليندين ه�و�ض، كولب�، مومب�ي – 039 400 الهند.
وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

خ�صب  بخور؛   ال�صخ�صي؛   لال�صتخدام  الرائحة  مزيالت  العطور؛   ومنتج�ت  العطور  للتنظيف؛   زي��وت 
اأ�ص�ض لعطور الورد؛   معطر؛  عنرب )عطر(؛  م��واد عطرية )زي��وت عطرية(؛  خال�ص�ت زه��ور )ع��ط��ور(؛  

م�صك�را؛  زيوت للعطور والروائح.
الواق�عة ب�لفئة: 03

" ATTAR ABDUL RASHID" " اأت���ر ابدول  و�صف العالمة: تتكون العالمة من الكلم�ت 
را�صيد" كتبت بحروف لتينية كبرية ب�للون الأ�صود.

ال�ص��رتاط�ت: 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوب�ً لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ص�د ، اأو اإر�ص�له 

ب�لربيد امل�صجل ، وذلك خالل )30( يوم�ً من ت�ريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  مايو 2017 العدد 12032

 يعلن ق�صم العالم�ت التج�رية عن انتق�ل ملكية ج�ه للملكية الفكرية
 ت�صجيل العالمة التج�رية الت�لية :

بت�ريخ: 1993/05/26 املودعة حتت رقم: 322  
بت�ريخ: 1994/12/26 امل�صجلة حتت رقم: 661  

ب��ص��م: فريزلند ك�مبين� ويركنيمري�ض بي. يف
وعنوانه:  فري�ص�ك�صرتات 4 ، 8471 زد دبيلو وولفيغ� ، هولندا .، هولندا

رقم وت�ريخ الن�صر ال�ص�بق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )     /      /  200 م (
وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

التوابل-خ�صروات  م��رق  29-ال��ف��واك��ه-  ال�صيد  وحل���وم  وال��دواج��ن  وال�صمك  اللحوم   - اللحم  خال�ص�ت 
املحفوظة و املجففة واملطهرة الهالمي�ت واملربي�ت الفواكة وال احلليب و منتج�ت اللب�ن الزيوت و الدهون 

التي توؤكل- البي�ض.
الواقعة ب�لفئة: 29

* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�ص�بق: 
- تن�زل رقم : 

- ا�صم م�لك العالمة املتن�زل عنه�: فريزلند ك�مبين� ويركنيمري�ض بي. يف
- ا�صم املتن�زل له: �صركة الن�ص�ر التج�رية املحدودة

- مه�نته : ال�صن�عة والتج�رة.
- جن�صيته: اململكة العربية ال�صعودية.

- عنوان وحمل اإق�مته: �ض.ب:6697، جدة 21452 ،، اململكة العربية ال�صعودية
- ت�ريخ انت�ق�ل امللكية:    04  /   04   / 2016 

- ت�ريخ الت�أ�صري يف ال�صجل:   20/  07  /  2016
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  مايو 2017 العدد 12032

 يعلن ق�صم العالم�ت التج�رية عن انتق�ل ملكية  ت�صجيل العالمة التج�رية الت�لية :

بت�ريخ : 2006/01/23 املودعة حتت رقم: 77146 
بت�ريخ : 2007/01/23 امل�صجلة حتت رقم: 79122 

ب��ص��م:  جيم كون�صلتينج ، انك 
وعنوانه:  15300 فينت�صورا بوليف�رد ، �صوت 307 ايه ، �صريم�ن اوك�ض ك�ليفورني� 91403 ، الولي�ت املتحدة المريكية 

 رقم وت�ريخ الن�صر ال�ص�بق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )     /      /  200 م (
وذلك لتمييز الب�ص�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت :

النوادي ال�صحية واللي�قة البدنية لالأطف�ل والع�ئالت والب�لغني والتي توفر اللي�قة البدنية،التم�رين الري��صية ،الرق�ض 
،ال�صتجم�م ،املرافق والمك�ن�ت الري��صية لالأطف�ل والعالئالت والب�لغني ،ا�صت�ص�رات وتعليم�ت للي�قة البدنية لالأطف�ل 
اق�مة  وب�لتحديد  الرتفيهية  .اخلدم�ت  والب�لغني  والع�ئالت  لالأطف�ل  البدنية  الرتبية  .خدم�ت  والب�لغني  والعالئالت 
احلفالت ،تنظيم الفنون الع�صكرية ،اخلدم�ت الرتبوية والرتفيهية وب�لتحديد ادارة احللق�ت املتعلقة به� للدرا�صة والور�ض 
اخل��صة ب�لفنون واحلرف ،املو�صيقي ،الرق�ض وتوزرع مواد التعليم الرتفيه يف جم�ل الربامج التليفزيونيةامل�صتمرة ترفيف 

الأطف�ل 
الواقعة ب�لفئة: 41

* التعديالت على الطلب بعد الن�صر ال�ص�بق: 
- تن�زل رقم : 

- ا�صم م�لك العالمة املتن�زل عنه�  :  جيم كون�صلتينج ، انك 
- ا�صم املتن�زل له:  ميغ� ايدوك�ي�صني، انك

- مه�نته:  ال�صن�عة والتج�رة
- جن�صيته: ال�صني

- عنوان وحمل اإق�مته :ايه 11. 50 ان جي�لو، ت�ص�وينغ دي�صرتيكت، بكني 100125،،ال�صني 
- ت�ريخ انت�ق�ل امللكية:   07    /    04   / 2015 

- ت�ريخ الت�أ�صري يف ال�صجل:    05   /    04   /  2017
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  مايو 2017 العدد 12032

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل / ج�ه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�صجيل العالمة التج�رية : 

املودعة ب�لرق�م : 25508
ب��ص������م : ال�صركة الوطنية لل�صن�ع�ت الغذائية املحدودة.

ابراهيم اجلف�يل - حي الندل�ض، �ض.ب 8680- –�ص�رع  وعنوان����ه :  فرميك�ض بالزا 
جدة 21492- اململكة العربية ال�صعودية  .  

وامل�صجلة حتت رقم : )55824(    بت�ريخ : 2005/10/30  
انت��ه�ء  ت���ري��خ  م��ن  اع��ت��ب���راً  اخ��ري  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  ن���ف��ذة  احلم�ية  و�صتظل 

احلم���ية يف :   2018/02/28  اإيل 2028/02/08.
هذا ويجوز جتديد احلم�ية ملدد اخرى متت�لية كل منه� ع�صر �صنوات وفق�ً لالأو�ص�ع 
وال�صروط املن�صو�ض عليه� ب�مل�دة )19( من الق�نون الحت�دي رقم 1992/37 ال�ص�در يف 

�ص�أن العالم�ت التج�رية .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  مايو 2017 العدد 12032

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل / ج�ه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�صجيل العالمة التج�رية : 

املودعة ب�لرق�م : 90388
ب��ص������م : بي.تي ك�لبي ف�رم�، تي بي كيه.

وعنوان����ه : ك�و�ص�ن اند�صرتي دلت� �صيليكون جية ال . ام . ات�ض ث�مرين بلوك اية 1-3 
ليبو �صيكراجن . بيك��صي 17550 ، اندوني�صي�.

وامل�صجلة حتت رقم : )95589(    بت�ريخ : 2009/07/06  
انت��ه�ء  ت���ري��خ  م��ن  اع��ت��ب���راً  اخ��ري  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  ن���ف��ذة  احلم�ية  و�صتظل 

احلم���ية يف :   2017/02/12  اإيل 2027/02/12.
هذا ويجوز جتديد احلم�ية ملدد اخرى متت�لية كل منه� ع�صر �صنوات وفق�ً لالأو�ص�ع 
وال�صروط املن�صو�ض عليه� ب�مل�دة )19( من الق�نون الحت�دي رقم 1992/37 ال�ص�در يف 

�ص�أن العالم�ت التج�رية .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  مايو 2017 العدد 12032

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�صجيل / ج�ه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�صجيل العالمة التج�رية : 

املودعة ب�لرق�م : 97349
ب��ص������م : يولوجن كمبيوتر تيليكوميونيكي�صن �ص�ينتيفيك )�صينزهني( كو.،ليمتد.

وعنوان����ه : الط�بق الث�من، بي بلدينغ، ه�ي- تيك بالزا، تي�ن�ن �ص�يرب ب�رك، فوتي�ن 
دي�صرتيكت، �صينزهني، ال�صني.

وامل�صجلة حتت رقم : )95214(    بت�ريخ : 2009/06/08  
انت��ه�ء  ت���ري��خ  م��ن  اع��ت��ب���راً  اخ��ري  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  ن���ف��ذة  احلم�ية  و�صتظل 

احلم���ية يف :   2017/07/12  اإيل 2027/07/12.
هذا ويجوز جتديد احلم�ية ملدد اخرى متت�لية كل منه� ع�صر �صنوات وفق�ً لالأو�ص�ع 
وال�صروط املن�صو�ض عليه� ب�مل�دة )19( من الق�نون الحت�دي رقم 1992/37 ال�ص�در يف 

�ص�أن العالم�ت التج�رية .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  29  مايو 2017 العدد 12032 العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02248/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/08180/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �صده :برولوجيك�ض كوم�صريف جي ال تي جمهول حمل الق�مة   
حيث تقدم ط�لب التنفيذ : بيرت هومز - �ض ذ م م  

ال�ص�در ل�ص�حله يف الدعوى املذكورة اعاله والق��صي ب�لتي:
من  للفرتة  اي��ج���ري��ة  كقيمة  دره���م   169440 وق���دره  مبلغ  ب�صداد  عليه�  امل��دع��ي  ال���زام   -1
ت�ريخ  م��ن  اع��ت��ب���را  اي��ج���ري��ة  قيمة  م��ن  ي�صتجد  وم����   ،  2016/11/16 ح��ت��ى   2016/1/15

2016/11/17 حتى ت�ريخ الخالء الفعلي بواقع مبلغ وقدره 203325 درهم ك�أجرة �صنوية 
2- ب�لزام املدعي عليه� ب�خالء العني املوؤجرة وت�صليمه� خ�لية للمدعية 

من  للفرتة  ايج�رية  كقيمة  دره��م    169440 وق���دره  مبلغ  ب�صداد  عليه�  امل��دع��ي  ال���زام   -3
2016/1/15 حتى 2016/11/16 

4- ال��زام املدعي عليه� ب�صداد مبلغ وق��دره  30100 درهم ر�صوم الت�أخري عن �صداد الجرة 
للفرتة من 2016/1/15 حتى 2016/11/15 

5- الزام املدعي عليه بر�صوم وم�ص�ريف الدعوى. 
الن�صر  ت�ريخ  يوم من  بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�صة ع�صر  انكم مكلفون  نعلمكم  لذلك 
ويف ح�ل امتن�عكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �صوف يتم اتخ�ذ الج��راءات الق�نونية 

املن��صب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02250/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/01306/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �صده : ال�صهم ال�صود للتج�رة الع�مة - �ض ذ م م - جمهول حمل الق�مة 
حيث تقدم ط�لب التنفيذ : بيرت هومز - �ض ذ م م  

ال�ص�در ل�ص�حله يف الدعوى املذكورة اعاله والق��صي ب�لتي:
1- ب�لزام املدعي عليه� ب�ن توؤدي للمدعية مبلغ 31.771 درهم مت�أخرات الجرة من 2016/7/14 وحتى 
2017/2/13 وم� ي�صتجد من اجرة من 2017/2/14 وحتى ت�ريخ الخالء الفعلي بواقع مبلغ 54.465 
درهم ك�أجرة �صنوية ، ب�لزام املدعي عليه� بتقدمي براءة ذمة من ا�صتهالك الكهرب�ء واملي�ه وب�لر�صوم 

وامل�ص�ريف. 
2- ب�لزام املدعي عليه� ب�خالء العني املوؤجرة وت�صليمه� للمدعية خ�لية من ال�صواغل وال�صخ��ض

3- ب�لزام املدعي عليه� ب�ن توؤدي للمدعية مبلغ 31.771 درهم مت�أخرات الجرة من 2016/7/14 وحتى 
 2017/2/13

4- ب�لزام املدعي عليه ب�ن يوؤدي للمدعية مبلغ 21.000 درهم للت�أخر يف ال�صداد مع الزامه� مب� ي�صتجد 
من غرامة الت�أخر يف ال�صداد من 2017/2/14 وحتى ت�ريخ الخالء الفعلي بواقع 100 درهم يومي�. 

5- الزام املدعي عليه بر�صوم وم�ص�ريف الدعوى. 
ح�ل  ويف  الن�صر  ت�ريخ  من  ي��وم  ع�صر  خم�صة  خ��الل  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 

امتن�عكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �صوف يتم اتخ�ذ الجراءات الق�نونية املن��صب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/03553/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : بليونري خلدم�ت ادارة املن�ص�آت - �ض ذ م م 
مب� اأن املدعي : فندق ن�صيمه روي�ل   

اأق���م �صدكم الدعوى 02/03553/2017/جت�����ري ايج�رات ام�م املركز بطلب  قد 
الزامكم ب�لت�يل

كقيمة  دره��م   2166668 مبلغ  عليه  امل��دع��ي  بذمة  تر�صد  ان��ه   - م�لية  مط�لبة 
يف  اخ���ط����ره  ورغ����م   2017/9/30 وح��ت��ى   2016/10/1 م���ن  ل��ل��ف��رتة  اي���ج����ري���ة 

2017/1/29 ميتنع عن ال�صداد 
ور�صوم  واخل��دم���ت  الر�صوم  مق�بل  ب�صداد  عليه  املدعي  ال��زام   - م�لية  مط�لبة 

بلدية دبي حتى �صهر م�ر�ض لع�م 2017 ب�جم�يل مبلغ 1920854 درهم 
 مط�لبة م�لية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�ص�ريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�ص�ئية اعالنكم ب�لن�صر للح�صور بجل�صة يوم الثالث�ء  املوافق 
2017/6/6 ال�ص�عة 1.00 بعد الظهر  ام�م اللجنة الق�ص�ئية )اللجنة الت��صعة( 
لنظر  الإي��ج���ري��ة  امل��ن���زع���ت  م��رك��ز ف�ض  واملنعقدة مبقر  الإب��ت��دائ��ي��ة  ب���ل��دائ��رة 
الدعوى ، وقد اأمر بتق�صري مدة امل�ص�فة اىل ثالثة اي�م من ت�ريخ الن�صر . ف�أنت 

مكلف ب�حل�صور اأو من ميثلك ق�نون� وتقدمي م� لديكم من دف�ع وم�صتندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02229/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/00703/2017  �سكني- ايجارات بالن�سر

 اىل املنفذ �صده : لوردي ملواد البن�ء - �ض ذ م م - جمهول حمل الق�مة   
حيث تقدم ط�لب التنفيذ : موؤ�ص�صة ديرة اورينت العق�رية  

ال�ص�در ل�ص�حله يف الدعوى املذكورة اعاله والق��صي ب�لتي:
1- بقيمة ايج�رية للفرتة من 2015/10/12 وم� ي�صتجد من قيمة ايج�رية 
من  ذم��ة  ب��راءة  ت�صليم  �صنوي�  دره��م   75.000 بواقع  الفعلي  الخ��الء  حتى 

الكهرب�ء واملي�ه 
2- اخالء العني وت�صليمه� للمدعية خ�لية من ال�صواغل 

3- بقيمة ايج�رية للفرتة من 2015/10/12 وم� ي�صتجد من قيمة ايج�رية 
حتى الخالء الفعلي بواقع 75.000 درهم �صنوي�    
4- الزام املدعي عليه بر�صوم وم�ص�ريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�صة ع�صر يوم من 
ت�ريخ الن�صر ويف ح�ل امتن�عكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �صوف يتم 

اتخ�ذ الجراءات الق�نونية املن��صب لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ الحكام
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  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02246/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/01304/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �صده : جريت ه�و�ض للو�ص�طة العق�رية -  جمهول حمل الق�مة   
حيث تقدم ط�لب التنفيذ : بيرت هومز - �ض ذ م م  

ال�ص�در ل�ص�حله يف الدعوى املذكورة اعاله والق��صي ب�لتي:
ت���وؤدي للمدعية مبلغ 35.584 دره��م م��ت���أخ��رات الج���رة من  ب���ن  امل��دع��ي عليه�  ب���ل��زام   -1
ت�ريخ  وحتى   2017/2/14 من  اج��رة  من  ي�صتجد  م�  مع   2017/2/13 وحتى   2016/7/14

الخالء الفعلي بواقع مبلغ 61.002 درهم ك�أجرة �صنوية 
 2- ب�لزام املدعي عليه� ب�خالء العني املوؤجرة وت�صليمه� للمدعية خ�لية من ال�صواغل وال�صخ��ض
ت���وؤدي للمدعية مبلغ 35.584 دره��م م��ت���أخ��رات الج���رة من  ب���ن  امل��دع��ي عليه�  ب���ل��زام   -3

2016/7/14 وحتى 2017/2/13 
4- ب�لزام املدعي عليه� ب�ن توؤدي للمدعية مبلغ 21.000 درهم غرامة الت�أخر يف ال�صداد مع م� 
 ي�صتجد من غرامة من 2017/2/14 وحتى ت�ريخ الخالء الفعلي بواقع مبلغ 100 درهم يومي� 

5- الزام املدعي عليه بر�صوم وم�ص�ريف الدعوى. 
الن�صر  ت�ريخ  يوم من  بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�صة ع�صر  انكم مكلفون  نعلمكم  لذلك 
ويف ح�ل امتن�عكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �صوف يتم اتخ�ذ الج��راءات الق�نونية 

املن��صب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام
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العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
   اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/04322/2017 / �سكني  

اىل املدعى عليه : به�رتي للمق�ولت - �ض ذ م م 
مب� اأن املدعي :   دبي لال�صتثم�ر العق�ري - �ض ذ م م  

قد اأق�م �صدكم الدعوى 02/04322/2017/�صكني ايج�رات ام�م املركز بطلب الزامكم ب�لت�يل
ت�ريخ  ت�ريخ 2017/5/1 وحتى  ايج�رية من  ي�صتجد من قيمة  املدعي عليه� مب�  ال��زام   - مط�لبة م�لية 

الخالء الت�م الفعلي 
اخالء عق�ر - ان املدعي عليه ميتنع عن عن �صداد  الجرة للم�جور للفرتة من 2016/9/1 وحتى 2017/4/30 
او الخالء يف 2017/3/30   ب�ل�صداد   فرت�صد بذمته مبلغ 48000 درهم وميتنع عن �صداده رغم اخط�ره 
وحتى   2016/9/1 م��ن  للفرتة  اي��ج���ري��ة  كقيمة  مبلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ذم��ة  تر�صد  ان��ه   - م�لية  مط�لبة 

2017/4/30 ورغم اخط�ره يف 2017/3/30 ميتنع عن ال�صداد 
وحتى   2016/9/1 م��ن  للفرتة  خ��دم���ت  ر���ص��وم  مبلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ذم��ة  تر�صد  ان��ه   - م�لية  مط�لبة 

2017/4/30 ورغم اخط�ره يف 2017/3/30 ميتنع عن ال�صداد
مط�لبة م�لية - انه العقد ت�صمن الن�ض على غرامة ارتداد كل �صيك مبلغ )500( وفق البند رقم )10( من 

عقد اليج�ر والبند رقم )5/د( من ملحق ر�صوم اخلدم�ت وقد ارتد عدد )2( �صيك دون �صرف 
 مط�لبة م�لية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�ص�ريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�ص�ئية اعالنكم ب�لن�صر للح�صور بجل�صة يوم الربع�ء  املوافق 2017/5/31 ال�ص�عة 1.00 
ف�ض  مركز  مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية  ب�لدائرة  اخل�م�صة(  )اللجنة  الق�ص�ئية  اللجنة  ام�م  الظهر  بعد 
املن�زع�ت الإيج�رية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�صري مدة امل�ص�فة اىل ثالثة اي�م من ت�ريخ الن�صر . ف�أنت 

مكلف ب�حل�صور اأو من ميثلك ق�نون� وتقدمي م� لديكم من دف�ع وم�صتندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12032 بتاريخ 2017/5/29   
دائرة الأرا�سي والأمالك 

اإعالن حكم 
اإعالن حكم غيابي بالن�سر  يف الدعوى  رقم   2017/3403 اإيجارات  

املحكوم له ط�لب العالن / ع�بر لدارة املن�ص�آت - �ض ذ م م 
العنوان : اإم�رة دبي - ميدي� �صيتي - �ص�رع ال�صيخ زايد - فندق ميدي� وان - الط�بق 25 مكتب 

رقم 2502 ، ه�تف رقم 0557717791  
املحكوم عليه املطلوب اعالنه :  يوين م�ر ال�صرق الو�صط - �ض ذ م م 

)العنوان : اإم�رة دبي - جممع دبي لال�صتثم�ر م�صتودع رقم 27 ملك ع�بر لدارة املن�ص�آت املق�م 
على قطعة الر�ض رقم 226-597 ه�تف رقم 0504523068 و 043394323 

منطوق احلكم ال�ص�در بجل�صة 2017/5/14 - حكمت اللجنة مبث�بة احل�صوري 
الزام املدعي عليه :  اخالء العني : ب�خالء العني املوؤجرة 

الزام بقيمة ايج�رية : الزام املدعي عليه ب�صداد مبلغ وقدره 26000 درهم كقيمة ايج�رية للفرتة 
من ت�ريخ 2016/10/9 حتى 2017/4/11 وم� ي�صتجد من قيمة ايج�رية من ت�ريخ 2017/4/12 

حتى الخالء الفعلي بواقع مبلغ وقدره 62400 درهم ك�جرة �صنوية 
الر�صوم وامل�ص�ريف : الزام املدعي عليه ب�مل�صروف�ت 

لذلك  الطعن  من  ليمكنه  عليه  للمحكوم  الغي�بي  احلكم  ب�عالن  ال��زم  قد  الق�نون  ان  وحيث 
نعلنكم ب�حلكم متهيدا لي�صبح نه�ئي ح�لة عدم الطعن عليه يف املواعيد الق�نونية. 

ومل� ك�ن هذا احلكم قد �صدر ب��صم �ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد ال مكتوم ح�كم دبي 
وتلي علن� مبث�بة احل�صوري ، فهو ق�بل لالإ�صتئن�ف خالل 15 يوم� اعتب�را من ت�ريخ ن�صر هذا 

الإعالن واإل �ص�ر نه�ئي� ق�بال للتنفيذ

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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ك��ريب��ر خل���روج مبكر  اأجن��ل��ي��ك��ه  تتعر�ض  ق��د 
فرن�ص�  ل��ب��ط��ول��ة  الأول  ال�����دور  م���ن  حم��ب��ط 
امل�صنفة  ظهور  ا�صتمر  اإذا  للتن�ض  املفتوحة 
الأرا�صي  على  متوا�صع  ب�صكل  ع�ملي�  الأوىل 
اإيك�ترين�  الرو�صية  ت��واج��ه  عندم�  الرملية 

مك�روف� .
مب�راة  ب���أي  الفوز  يف  كريبر  الأمل�نية  وف�صلت 
اأنيت  اأم�����م  ت��ع��رثت  اإذ  الأخ����رية  بطولته�  يف 
ك��ون��ت���ف��ي��ت لع��ب��ة اإ���ص��ت��ون��ي��� ال�����ص���ع��دة من 
الت�صفي�ت خالل لق�ء الدور الث�ين يف بطولة 
ال��ل��ع��ب يف  ال��ق��رع��ة  ب��ع��دم��� جنبته�  اإي��ط���ل��ي��� 

ولن ت�صهد من�ف�ص�ت الرج�ل ظهور اأي لعب 
لكن  الأح��د  اليوم  م�صنفني  خم�صة  اأول  من 
ال���الع���ب ال��وح��ي��د ال����ذي ت��ف��وق ه���ذا املو�صم 
ع��ل��ى رف���ئ��ي��ل ن�����دال جن��م امل��الع��ب الرملية 
وهو النم�ص�وي دومينيك تيم �صيبداأ م�صواره 
مبواجهة برن�رد توميت�ض على ملعب �صوزان 

لنجلن.
فرن�صية  م���واج���ه���ة  اجل���م����ه���ري  و���ص��ت�����ص�����������ه��د 
خ�ل�صة بني لوك� بوي امل�صنف 16 وجولي�ن 
الثم�نية  دور  ب��ل��وغ  ل���ه  ���ص��ب��ق  ال����ذي  بينيتو 

ب�مل�ص�بقة. 

تقدم مك�روف�  اأن  املتوقع  الأول. ومن  ال��دور 
ال�صم�ض  اأ�صعة  اأم���م كريبر حتت  عر�ص� قوي� 
و�صلت  اإذ  �ص�ترييه  فيليب  ملعب  يف  القوية 
اإىل رولن ج�رو�ض بثقة كبرية بعدم� ف�زت يف 
وقت �ص�بق من الع�م على اأجني�صك� رادف�ن�صك� 

ودومينيك� �صيبولكوف�.
انتظ�ره�  ط�ل  عودة  كفيتوف�  برتا  و�صتحقق 
ب���ع���دم���� ك�����ن����ت جم������ربة ع���ل���ى ال����غ����ي�����ب عن 
اإ���ص���ب��ت��ه��� يف ي��ده��� الي�صرى  ب��ع��د  ال��ب��ط��ولت 
ب�صبب التعر�ض لهجوم ب�صكني يف منزله� يف 

دي�صمرب ك�نون الأول امل��صي.

كريبر حت�ول جتنب اخلروج املبكر من رولن ج�رو�ش 

الطائرة تد�سن »رم�سانية املراأة« يف ن�سختها التا�سعة

ال�ص�رقة يك�صب ال�صرطة و E.S.V يق�صي 
ا�صبريي� و�صك�ي دايف يتخطى �صيفروليه ب�صعوبة

ي�ست�سيف الأهلي ال�سعودي اليوم

الأهلي ي�صعى لال�صتف�دة من ذه�ب ثمن نه�ئي اأبط�ل اآ�صي�

حارب وفيجو ك�سفا التفا�سيل يف موؤمتر �سحفي

دبي ت�صت�صيف نه�ئي�ت بطولة »برميري فوت�ص�ل« الدولية لكرة قدم ال�ص�لت
ل��ل�����ص���لت يف ن��ف�����ض ال���ع����م ال���ذي 
ت�أ�ص�ض فيه بت�صجيل اأكرث من 25 
ون��ت��وق��ع مت�بعة  م�����ص���ه��د  م��ل��ي��ون 
م�ص�هد  م��ل��ي��ون   100 م��ن  اأك���رث 

ملب�ري�ت املو�صم الث�ين .  
بريتو،  ف��ي��م���ل  ق���ل��ت  جهته�  م��ن 
“برميري  يف  ت�����ص��وي��ق  م�������ص���وؤول���ة 
عالق�ت  دب��ي  “جتمع  فوت�ص�ل” 
واقت�ص�دية  واج��ت��م���ع��ي��ة  ثق�فية 
الهندية.  اجلمهورية  مع  وطيدة 
الطموحة  خططن�  مع  وان�صج�م�ً 
قدم  ك���رة  ان��ت�����ص���ر  ن��ط���ق  لتو�صيع 
الع�ملي،  امل�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  ال�����ص���لت 
ع���ززن���� ت��ع���ون��ن��� م���ع جم��ل�����ض دبي 
النج�ح  ت��ك��رار  ب��ه��دف  ال��ري������ص��ي 
ال��ه��ن��د يف كل  ال�����ذي ح��ق��ق��ن���ه يف 
اأخ��رى مثل  من الإم����رات وبلدان 
الأمريكية  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي������ت 
اآ�صي�  ����ص���رق  وج����ن����وب  وال�������ص���ني 
واأوروب� على مدار الأعوام اخلم�ض 

املقبلة.«
تكرمي

ك��م��� ال��ت��ق��ى ���ص��ع���دة ���ص��ع��ي��د ح�رب 
الري��صي  دب��ي  ع���م جمل�ض  اأم��ني 
رحمة  اآل  اأم������ن  ن������ص��ر  ب��ح�����ص��ور 
م�ص�عد الأمني الع�م مع النجم�ن 
الدولي�ن اللذين زارا مقر جمل�ض 
ت��ق��دمي درع  ال��ري������ص��ي ومت  دب���ي 
ا�صطحبهم�  كم�  اإليهم�،  املجل�ض 
الأم��ني الع�م يف جولة داخ��ل مقر 

املجل�ض.
�صركة  اأن  ب������ل�����ذك�����ر  وج������دي������ر 
هي   »Premier Futsal«
جم�ل  يف  متخ�ص�صة  �صركة  اأك��رب 
على  ال�����ص���لت  ق��دم  لكرة  ت�صويق 
ال�����ع������مل، ح���ي���ث جتمع  م�������ص���ت���وى 
القدم  ك��رة  اأ�ص�طري  ب��ني  ال�صركة 
واملواهب  ال�����ص���لت  ك���رة  وجن����وم 
ف��ري��دة من  ع��ل��ى من�صة  امل��ح��ل��ي��ة 
تلفزيوين  عر�ض  لتقدمي  نوعه� 

مل ي�صبق له مثيل. 

حتتية مميزة، وتنوع �صك�ين كبري 
والفئ�ت  ي�صم خمتلف اجلن�صي�ت 
التي حتر�ض على مت�بعة خمتلف 

الأن�صطة والألع�ب الري��صية.
ال�صحفي  امل����وؤمت����ر  يف  وحت������دث 
ف���ل��ك���و لع��ب ك��رة ق��دم ال�ص�لت 
النج�ح  اأن  اإىل  لف���ت����ً  ال�����ص��ه��ري، 
كرة  بطولة  حققته  ال��ذي  الكبري 
ال�صب�  ن��د  دورة  ال�����ص���لت يف  ق��دم 
من  ب��ه  حظيت  وم���  الرم�ص�نية، 
اق��ب���ل ج��م���ه��ريي ك��ب��ري، ك���ن من 
�صركة  ���ص��ج��ع��ت  ال���ت���ي  الأ�����ص����ب�����ب 
برميري فوت�ص�ل على نقل نه�ئي�ت 
موؤكداً  دب��ي،  مدينة  اإىل  البطولة 
�صع�دته ب�مل�ص�ركة يف دورة ند ال�صب� 
اأه����م البطولت  ت��ع��ت��رب م��ن  ال��ت��ي 

ب�لن�صبة له.
م���ن ج���ن��ب��ه، اأع�����رب دي��ن��ي�����ض راج، 
ل�����دى برميري  امل���ن���ت���دب  ال��ع�����ص��و 
دبي  ملجل�ض  ���ص��ك��ره  ع��ن  ف��وت�����ص���ل 
مب�ري�ت  ل���ص��ت�����ص���ف��ة  ال��ري������ص��ي 
املو�صم  ون���ه����ئ���ي  ن��ه���ئ��ي  ن�����ص��ف  
ال�ص�لت  ل��دوري كرة قدم  الث�ين 
ال�صراكة  ه���ذه  اأن  مبين�ً  امل��م��ت���ز، 
طويلة الأمد بني املجل�ض و�صركة 
برميري فوت�ص�ل �صت�صهم يف تعزيز 
من����و ه�����ذا ال���ن���م���ط ال���ف���ري���د من 

ري��صة كرة قدم ال�ص�لت. 
وق�ل: نحن على ثقة ب�أن �صراكتن� 
�صتمكنن�  ب���رو  م��ي��دي���  ���ص��رك��ة  م��ع 
امل���الي���ني من  اإىل  ال���و����ص���ول  م���ن 
ع�ص�ق ري��صة كرة ال�ص�لت خالل 
م��ن���ف�����ص���ت امل��و���ص��م ال���ث����ين. وقد 
القدم  لكرة  املمت�ز  ال���دوري  جن��ح 

مث�لية  م��ن�����ص��ة  ال���ري��������ص���ي  دب����ي 
لرت�صيخ مك�نة هذه الري��صة على 

ال�صعيد الع�ملي«.
رئي�ض  ب���ري���ت���و  خ����ف���ي���ري  واأب����������ن 
برميري  ����ص���رك���ة  اإدارة  جم���ل�������ض 
فوت�ص�ل اأنهم حر�صوا على تنظيم 
يف  البطولة  م��ن  الث�نية  الن�صخة 
مدينة دبي بحث�ُ عن جن�ح اأف�صل 
دبي  اأن  مبين�أ  اجل��دي��دة،  للن�صخة 
ت��ع��ت��رب م��ك���ن���ً م��ن������ص��ب���ً مل��ث��ل هذه 
ب��ه م��ن بنى  مل��� تتمتع  ال��ب��ط��ولت 

توا�صل  ال��ري������ص��ي،  دب���ي  جمل�ض 
ال�صركة �صعيه� يف لعب دور حموري 
لإعط�ء التقدير امل�صتحق لري��صة 
الهند،  يف  ل��ل�����ص���لت  ال���ق���دم  ك���رة 
وكذلك اإر�ص�ء مع�يري جديدة على 
قدم  ك��رة  ب��ط��ولت  تنظيم  �صعيد 
الع�ملي.  امل�����ص��ت��وى  ع��ل��ى  ال�����ص���لت 
الري��صة  هذه  ب�أن  واثقون  ونحن 
و�صيكون  ه�ئلة  ب���إم��ك���ن���ت  تتمتع 
له� اأثر كبري على املدى الطويل. 
جمل�ض  مع  تع�ونن�  ي�صكل  و�صوف 

اإىل دبي، م�صرياً اإىل اأنه ظل يزور 
الع�م  ب�صفة م�صتمرة منذ  املدينة 
ق�ص�ء  ع��ل��ى  وي��ح��ر���ض   ،1999
اأوق�ت رائعة فيه�، م�صيف�ً اأنه ويف 
ك��ل زي����رة يلم�ض ت��ط��وراً ك��ب��رياً يف 
والبنى  امل�صتوي�ت  ك�فة  على  دب��ي 
اخل�صو�ض،  وج���ه  ع��ل��ى  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
موؤكداً اأن البطولة �صتحقق جن�ح�ً 
لفت�ً بف�صل التع�ون بني ال�صركة 

وجمل�ض دبي الري��صي.
وق������ل: م���ن خ����الل ���ص��راك��ت��ن��� مع 

ن�جحة  بطولة  تنظيم  يريد  م��ن 
نعلن  ج�نبن�  من  ونحن  ومم��ي��زة، 
ا���ص��ت��ع��دادن��� ال��ك���م��ل ل��ل��ت��ع���ون مع 
تنظيم  ال��راغ��ب��ة يف  اجل���ه����ت  ك���ل 
اأنواع  كل  وتقدمي  كبرية  بطولت 
فع�لي�ت  لتنظيم  املطلوب  الدعم 
ترتقي ملك�نة وا�صم دبي التي ترمز 

اإىل اجلودة والتميز والبتك�ر .
واأعرب النجم الع�ملي لوي�ض فيغو 
رئي�ض �صركة برميري فوت�ص�ل عن 
�صع�دته ب�نتق�ل نه�ئي�ت البطولة 

م���ب����ري����ت ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي تعترب 
الأك������رب م���ن ن��وع��ه��� يف ك����رة قدم 
ال�ص�لت عرب قن�ة دبي الري��صية 
املب�ري�ت  جميع  ب��ث  �صتقوم  ال��ت��ي 
على الهواء مب��صرة، فيم� ت�ص�رك 
الأ�صب�نية  ب�����رو  م���ي���دي����  ����ص���رك���ة 
بر�صلونة  م���دي���ن���ة  يف  وم���ق���ره���� 
النت�جية  اخل���دم����ت  ت��ق��دمي  يف 
اخل��صة بنقل املب�ري�ت لأكرث من 

خم�صني دولة حول الع�مل.
ورح�����ب ����ص���ع����دة ���ص��ع��ي��د ح������رب يف 
ب�لنجم  ال�صحفي   امل��وؤمت��ر  بداية 
اإي�ه  وا�صف�ً  فيجو،  لوي�ض  الع�ملي 
ب���ل�����ص��دي��ق امل���ق���رب مل��دي��ن��ة دب���ي، 
موؤكداً حر�ض املجل�ض على التع�ون 
ل�صت�ص�فة  ف��وت�����ص���ل  ���ص��رك��ة  م���ع 
لكرة  ال��دول��ي��ة  البطولة  نه�ئي�ت 
واحدة  تعترب  التي  ال�ص�لت  ق��دم 
والتي  البطولت  واأك���رب  اأه��م  م��ن 
حت��ظ��ى مب��ت���ب��ع��ة ك��ب��رية م��ن قبل 
اأن����ح�����ء  اجل����م����ه����ور يف خم���ت���ل���ف 

الع�مل.
بتنظيم هذه  ن�صعد كثرياً   : وق���ل 
ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي ت��ع��ت��رب ج����زًء من 
اأج���ن���دة دب���ي ال��ري������ص��ي��ة يف ف�صل 
تتوا�صل  دب����ي  يف  ه��ن���  ال�����ص��ي��ف، 
مدار  ع��ل��ى  ال��ري������ص��ي��ة  فع�لي�تن� 
ارتف�ع  ب�صبب  ت��وق��ف  دون  ال��ع���م 
من  غ������ريه  اأو  احل����������رارة  درج�������ة 
التحتية  البنية  بف�صل  الأ���ص��ب���ب، 
ا�صت�ص�فة  ع��ل��ى  ال���ق����درة  امل��م��ي��زة 

اأكرب البطولت يف كل الظروف.
لكل  قبلة  اأ�صبحت  دب��ي  واأ���ص���ف: 
لكل  مف�صلة  ووجهة  الري��صيني 

الري��صي  دب�����ي  جم��ل�����ض  اأع����ل����ن 
و����ص���رك���ة ب���رمي���ري ف���وت�������ص����ل عن 
للدور  دب�����ي  م���دي���ن���ة  ا���ص��ت�����ص���ف��ة 
لبطولة  والنه�ئي  النه�ئي  ن�صف 
ب��رمي��ري ف��وت�����ص���ل ال��دول��ي��ة لكرة 
فيه�  ي�ص�رك  والتي  ال�ص�لت  قدم 
قدم  ك��رة  لعبي  اأ�صهر  م��ن  نخبة 

ال�ص�لت يف الع�مل.
ج�ء ذلك خالل املوؤمتر ال�صحفي 
للت�صميم  دب���ي  ب��ح��ي  ع��ق��د  ال���ذي 
 2017 م���ي��و   28 الأح����د  ام�����ض 
ح�رب  �صعيد  �صع�دة  فيه  وحت��دث 
الأمني الع�م ملجل�ض دبي الري��صي، 
والنجم الع�ملي لوي�ض فيجو لعب 
ال�����ص���ب��ق واحل��صل  م��دري��د  ري����ل 
على ج�ئزة اأف�صل لعب يف الع�مل، 
فوت�ص�ل،   ب��رمي��ري  ���ص��رك��ة  رئ��ي�����ض 
ال�صهري  ال�������ص����لت  ك����رة  ولع�����ب 
ف���ل��ك���و  ن���ئ��ب ال��رئ��ي�����ض، خ�فيري 
�صركة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  بريتو 
ب��رمي��ري ف��وت�����ص���ل ودي��ن��ي�����ض راج، 
“برميري  ل���دى  امل��ن��ت��دب  ال��ع�����ص��و 

فوت�ص�ل«.
و�صتق�م مب�ري�ت البطولة يف الهند 
مب�ص�ركة �صتة فرق هي: مومب�ي، 
كلكت�  ب�نقلور،  اأب���د،  اأحمد  دلهي، 
اإىل  ف��رق  اأرب��ع��ة  و�صتت�أهل  و���ص��ن���، 
لتنتقل  ال��ن��ه���ئ��ي  ن�����ص��ف  ال������دور 
التي  دب���ي  م��دي��ن��ة  اإىل  ال��ب��ط��ول��ة 
النه�ئي  ن�صف  ال���دور  ت�صت�صيف 
ال��ن��ه���ئ��ي، ب��ت��ن��ظ��ي��م جم��ل�����ض دبي 
البطولة  وت�������ص���ه���د  ال���ري��������ص���ي، 
اأب����رز النجوم  م�����ص���رك��ة ���ص��ت��ة م��ن 
ال��ع���مل��ي��ني ه���م: الجن��ل��ي��زي راين 
رون�لدينهو،  ال���ربازي���ل���ي  غ��ي��غ��ز، 
ال�����ص����ب�����ين م��ي�����ص��ي��ل ����ص����جل����دو، 
�صكولز  وب����ول  ك����ف���و،  ال���ربازي���ل���ي 
اإ�ص�فة اإىل جنم كرة قد ال�ص�لت 

ال�صهري ف�لك�و.
وب��ح�����ص��ب م��� مت الإع�����الن ع��ن��ه يف 
تنقل  اأن  ينتظر  ال�صحفي  املوؤمتر 

الق�صوى مم�  الإم���رة، وال�صتف�دة  يف 
�صهر رم�ص�ن من ف�ئدة تعود  يقّدمه 

ب�لنفع على ال�صحة واجل�صد
اأن خمرج�ت امللتقى  واأك��دت الع�مري 
لفع�لي�ت  حت�������ص���ري  خ����ري  ����ص���ت���ك���ون 
الأندية  دورة  م��ن  ال��راب��ع��ة  الن�صخة 
ظل  يف  خ��������ص���ة   2018 ال���ع���رب���ي���ة 
العربية  الأن��دي��ة  م��ن  نخبة  م�ص�ركة 

واملحلية يف البطولة.
ال�صكر  اآي����ت  اأ�صمى  الع�مري  ورف��ع��ت 
ال�صمو  �ص�حب  قرينة  اإىل  والتقدير 
ال�����ص��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ص��ل��ط���ن ب��ن حممد 
ال��ق������ص��م��ي ع�����ص��و امل��ج��ل�����ض الأع���ل���ى 
لالحت�د ح�كم ال�ص�رقة �صمو ال�صيخة 
رئي�صة  الق��صمي،  حممد  بنت  جواهر 
املجل�ض الأعلى ل�صوؤون الأ�صرة، رئي�صة 
م��وؤ���ص�����ص��ة ال�����ص���رق��ة ل��ري������ص��ة امل�����راأة، 
وتوفري  للملتقى  ورع�يته�  لدعمه� 

كل مقوم�ت التميز والنج�ح.
وح������ول م�������ص����رك���ة دول������ة ال���ك���وي���ت يف 
اأو�صحت  ال�صلة  كرة  مبنتخب  امللتقى 
املنظمة  العلي�  اللجنة  اأن  ال��ع���م��ري 
اأكدت ترحيبه� مب�ص�ركة جميع الدول 
امللتقى  يكون  حتى  ال�صقيقة  العربية 
عربي�ً ب�لك�مل وج�ءت ال�صتج�بة من 
دولة الكويت ال�صقيقة م�صرية اإىل اأن 
للفرق  حقيقية  اإ�ص�فة  تعد  امل�ص�ركة 

امل�ص�ركة خ��صة يف كرة ال�صلة.

البطولة على فوز ا�صبريي� وتر�صيحه 
للمواجهة النه�ئية.

فريق   اإداري�������������ة  م��������ريي،  وو�����ص����ف����ت 
مع  امل��ب���راة  “اإن   ب�لقول:   -E.S.V
ف��ري��ق ا���ص��ب��ريي��� مل ت��ك��ن ���ص��ه��ال رغم 
يف  خ��صة  �صفر  اث��ن��ني  عليهم  ال��ف��وز 
ال�صوط  الث�ين حيث اقرتبت لعب�ت 
لكن  النتيجة  م��ع���دل��ة  م��ن  ا���ص��ب��ريي��� 
يقظة ال��ف��ري��ق وامل��ت���ب��ع��ة اجل��ي��دة من 
تتويج  يف  جنحت  الفني  اجل��ه���ز  قبل 
اأن  م��وؤك��دة  الغ�يل”،  ب�لفوز  اجل��ه��ود 
الرتقي  يف  تتمثل  ب���ت��ت  تطلع�تهن 
لن�صف النه�ئي ومن ثم الفوز  بلقب 

الكرة الط�ئرة .
اليوم  امل��ل��ت��ق��ى  ف��ع���ل��ي���ت  وت��ت��وا���ص��ل 
مبب�ري�ت ن�صف نه�ئي الكرة الط�ئرة  
ب�ص�لة  م�������ص����ء  ال���ت��������ص���ع���ة  مت�������م  يف 
فيم�  املراأة  لري��صة  ال�ص�رقة  موؤ�ص�صة 
���ص��ت��ك��ون امل��واج��ه��ة ال��ن��ه���ئ��ي��ة يف مت�م  
الع�مري  مي  وق�لت  م�ص�ء.  الع��صرة 
الري��صي  امل���ل���ت���ق���ى  ع���ل���ى  امل�������ص���رف���ة 
ت�صعى  املوؤ�ص�صة  اأن  لل�صيدات  الت��صع 
حتفيز  اإىل  امللتقى  لهذا  تنظيمه�  يف 
اخلربة  واك�ص�بهّن  الالعب�ت،  ق��درات 
واللي�قة البدنية من خالل اإ�صراكهن 
كم�  م��ت��ن��ّوع��ة،  ري������ص��ي��ة  من�ف�ص�ت  يف 
يف  املبذولة  اجلهود  تعزيز  اإىل  ت�صعى 
الن�صوية  ب�لري��صة  الهتم�م  جم���ل 

ب�لت�صجيع  اجل��م��ه��ور  م��ع��ه  وجت������وب 
املتوا�صل وهو موؤ�صر لت�أتي املواجه�ت 

النه�ئية اليوم الثنني قمة يف القوة.
واأك����دت ���ص��ي��زارا ري��ك�����ص��ي��ون��دو، مدرب 
ال�ص�رقة  وم�صرف فريق ن�دي �صيدات 
حتدي�  تعترب  البطولة  اأن  الري��صي- 
من  ت�صم  مب���  ك��ف��ري��ق  ل��ه��ن  حقيقي� 
ف����رق ق��وي��ة خ������ص��ة م��واج��ه��ت��ه��ن مع 
اجل����ل���ي���ة  مم����ث����ل   E.S.V ف����ري����ق 
فريق  اأن  اإىل  م�����ص��رية  ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي��ة، 
ال�������ص����رق���ة ال���ري��������ص���ي ي���ت���ع����م���ل مع 
يفكر  بحيث  القطعة  بنظ�م  البطولة 
اإىل  و���ص��وًل  لوحده�  مواجهة  ك��ل  يف 

املواجه�ت النه�ئية.
الري��صية  ال������روح  ����ص���ي���زارا  وث���م���ّن���ت 
واعتربته�  ال���ب���ط���ول���ة  ت�������ص���ود  ال���ت���ي 
م���ن م��ق��وم���ت جن���ح��ه���  ف�����ص��ال عن 
الأجواء التن�ف�صية املث�لية بني جميع 
اإيج�ب�  ���ص��ي��ن��ع��ك�����ض  م����  وه����و  ال���ف���رق 
الالعب�ت  ج��م��ي��ع  م�����ص��ت��وي���ت  ع���ل���ى 
تفيدهن  تن�ف�صية  خ��ربات  ويك�صبهن 
يف م�صريتهن الري��صية ولي�ض  خالل 

البطولة فقط.
فريق  ف��وز  البطولة  م��ف���ج���أة  وك���ن��ت 
الفلبينية  اجل�لية  ممثل    E.S.V
اجل�لية  ا���ص��ب��ريي���  ممثل  ف��ري��ق  على 
الإي��ط���ل��ي��ة يف امل���ب����راة ال��ث���ن��ي��ة حيث 
انطالقة  ق��ب��ل  ال��رت���ص��ي��ح���ت  ان�صبت 

ب��رع���ي��ة ك��رمي��ة م���ن ق��ري��ن��ة �ص�حب 
بن  �صلط�ن  ال��دك��ت��ور  ال�صيخ  ال�صمو 
حممد الق��صمي ع�صو املجل�ض الأعلى 
لالحت�د ح�كم ال�ص�رقة، �صمو ال�صيخة 
رئي�صة  الق��صمي،  حممد  بنت  جواهر 
املجل�ض الأعلى ل�صوؤون الأ�صرة، رئي�صة 
موؤ�ص�صة ال�ص�رقة لري��صة املراأة، د�صنت 
موؤ�ص�صة ال�ص�رقة لري��صة املراأة الدورة 
الت��صعة للملتقى الرم�ص�ين الري��صي 
للمراأة حتت �صع�ر “للري��صة مع�نيه� 
اأم�ض قبل الأول  يف رم�ص�ن نحييه�”، 
م�ص�بقة  ���ص��م��ن   م���واج���ه����ت  ب���ث���الث 

الكرة الط�ئرة.
امل��ب���ري���ت عن  اأوىل  ن��ت���ئ��ج  واأ���ص��ف��رت 
ال�����ص���رق��ة لري��صة  ن�����دي  ف��ري��ق  ف���وز 
 2 ال�ص�رقة  �صرطة  فريق  على  امل���راأة 
 5-25 و   4  -25 ب���لأ���ص��واط  �صفر 
ممثل    E.S.V ف���ري���ق  ف������ز  ف��ي��م��� 
اجل�لية الفلبينية على فريق ا�صبريي�  
- �صفر   2 الإيط�لية   اجل�لية  ممثل 
 ،21  -  25 و   18-25 ب����لأ����ص���واط 
���ص��ك���ي داي����ف يف الفوز  وجن���ح ف��ري��ق 
 -2 بنتيجة  ���ص��ي��ف��رول��ي��ه  ف��ري��ق  ع��ل��ى 
مدى  ع��ل��ى  ق���وي���ة  م���واج���ه����ت  1بعد 
ثالث ا�صواط حيث ك�ن ال�صوط الول 
م�راثوين اإذ تع�دل فيه اأكرث من �صت 
النه�ية  يف  ال��ن��ت��ي��ج��ة  لتح�صم  م����رات 
 25  -29 �صيفروليه  فريق  ل�ص�لح  
ثم جنح فريق �صك�ي دايف يف مع�دلة 
 17-25 الث�ين  ال�صوط  يف  النتيجة 
ليلعب الفريق�ن �صوط�ً ح��صم�ً لتكون 
النتيجة من ن�صيب �صك�ي دايف بواقع 

.9 – 15
فريق  م���درب  رج���ب،  اإ�صم�عيل  وق����ل 
ك�نت  امل���واج���ه���ة  اإن  داي�������ف:  ����ص���ك����ي 
�صيفروليه  خ��صة  اأم���م فريق  �صعبة 
فريق  ت��ق��ّدم  ح��ي��ث  الأول  �صوطه�  يف 
يف  الفريق  لينجح  عليهم  �صيفروليه 
العودة يف ال�صوط الث�ين ويلعب �صوط�ً 

ا�ص�في�ً حل�صم النتيجة النه�ئية .
ب��ني فريق  الأوىل  امل��واج��ه��ة  و���ص��ه��دت 
ال�ص�رقة وفريق �صرطة ال�ص�رقة ندية 
وتن�ف�صية رغم جن�ح فريق ال�ص�رقة يف 
ح�صم اللق�ء ب�صوطني نظيفني، خ��صة 
�صوط اللعب الأول الذي حفل ب�لقوة 

ي���أم��ل الأه��ل��ي الإم���رات��ي ب���أن ي�صتفيد م��ن نتيجة م��ب���راة ال��ذه���ب عندم� 
ي�صت�صيف الأهلي ال�صعودي اليوم الثنني يف دبي يف اإي�ب ثمن نه�ئي دوري 
ابط�ل اآ�صي� لكرة القدم، يف حني يتطلع مواطنه العني اىل تعوي�ض خ�ص�رته 

ذه�ب� ام�م ا�صتقالل طهران اليراين �صفر-1.
وع�د الفريق الم�راتي ب�لتع�دل 1-1 من جدة ذه�ب�، وهو يحت�ج الثنني 
اىل الفوز او التع�دل ال�صلبي لي�صمن ت�أهله اىل ربع النه�ئي للمرة الث�نية 

يف ت�ريخه بعد 2015.
النه�ئي  رب��ع  اىل  ب�لت�أهل  ال�صعودي  الفريق  حظوظ  تتلخ�ض  املق�بل،  يف 
 1-1 م��ن  اك��رث  بنتيجة  ال��ت��ع���دل  او  ،ب���ل��ف��وز   2013 منذ  الوىل  للمرة 

لتحقيق طموحه وموا�صلة م�صواره يف البطولة.
وتبدو كفة الفريقني مت�ص�وية مق�رنة بت�ريخ لق�ءاتهم� يف البطولة حيث 
و1-2   ،2003 ع���م  التمهيدي  ال��دور  يف  لالإم�راتي   2-3( الفوز  تب�دل 
مب�راة  يف  اخ��ره���  ك���ن  مب�ري�ت  ث��الث  يف  وت��ع���دل   ،)2015 يف  لل�صعودي 

الذه�ب.
ويتوقع ان يلعب الروم�ين كوزمني اولريو مدرب اأ�صح�ب الأر�ض بطريقة 
اكرث هجومية عرب الدفع مبه�جم ث�ن اىل ج�نب ال�صنغ�يل م�كيتي ديوب 
بعدم� لعب الخري وحيدا يف الذه�ب، لعدم ج�هزية احمد خليل والغ�ين 
�صجله خمي�ض  ال���ذي  ال��ه��دف  ان  اولري����و  واك���د  البدنية.  ج��ي���ن  ا���ص���م��واه 
“�صنعتمد  وق���ل  الفريق،  ل�ص�لح  مهم�  دورا  �صيلعب  الذه�ب  يف  ا�صم�عيل 
على الهدف الذي �صجلن�ه خ�رج ملعبن� و�صن�صحح بع�ض المور، ومنتلك 

املقوم�ت التي تقودن� لتج�وز اهلي جدة والت�أهل اىل ربع النه�ئي«.
وتكمن قوة الهلي ا�ص�فة اىل هجومه الفع�ل الذي �صجل 11 هدف� يف 7 
وا�صم�عيل  الفردان  ا�صم�عيل وحبيب  الو�صط بوجود خمي�ض  مب�ري�ت، يف 
له  الخ��رية  املب�راة  تكون  الذي قد  ايفرتون ريبريو  والربازيلي  احلم�دي 
مع الفريق الم�راتي بعد ان تلقى عر�ص� من فالمنغو الربازيلي لالنتق�ل 

اىل �صفوفه.

ويعول اولريو اي�ص� على �صجل فريقه الرائع يف البطولة خالل املب�ري�ت 
متت�لية،  م��ب���راة   14 يف  هزمية  لي  يتعر�ض  مل  حيت  دب��ي  يف  تق�م  التي 
وتعود اخر خ�ص�رة له اىل 30 اذار م�ر�ض 2010 عندم� �صقط ام�م الهالل 

ال�صعودي 2-3 يف دور املجموع�ت.
من جهته، يفتقد الهلي ال�صعودي هدافه ال�صوري عمر ال�صومة الذي غ�ب 
اي�ص� عن لق�ء الذه�ب واجرى عملية جراحية يف غ�صروف الركبة �صتبعده 

عن املالعب لفرتة �صهرين.
ال�صوي�صري  اعتم�د  �صي�صتمر  لذلك  لالإ�ص�بة،  ع�صريي  مهند  يغيب  كم� 
يف  التع�دل  ه��دف  �ص�حب  الع�صريي  الفت�ح  عبد  على  غ��رو���ض  كري�صتي�ن 
تي�صري  الو�صط  لعبي  م�ص�عدة  مع  الهجوم  يف  املوؤ�صر  و�صلم�ن  ال��ذه���ب، 
وانطالق�ت  فيتف�ت�صيدي�ض،  يواني�ض  واليون�ين  املقهوي  وح�صني  اجل��صم 

املدافع امل�صري حممد عبد ال�ص�يف يف اجلهة اليمنى.
يتطلع العني الم�راتي اىل تعوي�ض خ�ص�رته ذه�ب� ام�م ا�صتقالل طهران 
بن  ه��زاع  ملعب  على  اي�ص�  الثنني  ي�صت�صيفه  عندم�  �صفر-1  الي���راين 

زايد.
وك�ن العني الطرف الف�صل يف املب�راة التي اقيمت على ا�صت�د ازادي قبل ان 
يتلقى مرم�ه هدف� مف�جئ� عرب ركلة جزاء يف الدقيقة الث�نية من الوقت 

بدل عن �ص�ئع �صدده� ك�فيه ر�ص�ئي بنج�ح.
و�صي�صتعيد العني خدم�ت مه�جمه ال�صعودي ن��صر ال�صمراين بعدم� غ�ب 
عن لق�ء الذه�ب نظرا اىل العالق�ت املقطوعة بني الري��ض وطهران ومنع 

ال�صلط�ت ال�صعودية مواطنيه� من دخول ايران.
الفع�لية  افتقد  ال���ذي  ال��ع��ني  لهجوم  ا���ص���ف��ة  ال�صمراين  ع���ودة  و�صت�صكل 
الرحمن  عبد  عمر  الل��ع���ب  �ص�نع  مع  و�صيكون  ال�صتقالل،  مرمى  ام���م 
يف  الثقل  مركز  فرن�نديز  ك�يو  وال��ربازي��ل��ي  ا�صربي�  دانيلو  والكولومبي 

ت�صكيلة املدرب الكرواتي زوران م�ميت�ض.
اراد  ح���ل  يف  ال�صتقالل  ام���م  ال�صلبي  �صجله  ع��ن  يتخلى  ان  العني  وعلى 
التقى  حيث  النه�ئي  رب��ع  اىل  ال��ت���أه��ل 
مرات  خم�ض  البطولة  يف  الفريق�ن 
ف���ف����ز ال���ف���ري���ق الي���������راين يف ارب����ع 

مب�ري�ت مق�بل واحدة لالم�راتي.
الفريقني  بني  الوىل  املب�راة  وك�نت 
ال�صتقالل  وف�����ز   ،1999 ع����م  يف 
يث�أر  ان  ق��ب��ل  اب��وظ��ب��ي  يف  1-�صفر 
يف   1-3 ب���ف���وزه   2003 يف  ال��ع��ني 
ط��ري��ق��ه لح����راز ال��ل��ق��ب ال��وح��ي��د يف 
�صجله. وف�ز الفريق اليراين يف اخر 
يف  مواجهت�ن  بينه�  مب�ري�ت  ث��الث 
ال�صتقالل  ويفتقد   .2013 ن�صخة 
لعبه ف�ر�صيد ا�صم�عيلي بعد طرده 
يف الذه�ب، لكنه يف املق�بل �صي�صتعيد 
�صف�ئه  بعد  ابراهيمي  اميد  خدم�ت 
تدريب�ت  يف  وم�ص�ركته  ال�ص�بة  من 
فريقه الخرية، وعلي قري�ين الذي 

غ�ب يف لق�ء طهران لاليق�ف.

غيغز ورونالدينهو و�سكولز و�ساجلادو وكافو وفالكاو يقودون فرق البطولة
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الفجر الريا�ضي

اإنريكي يقر بجميل مي�صي »الق�دم من كوكب اآخر«

هرن�نديز ي�صبح الهداف الت�ريخي ملنتخب املك�صيك 
املك�صيك بعدم�  الت�ريخي ملنتخب  الهداف  اأ�صبح خ�فيري هرن�نديز 
�صجل هدف� يف اخل�ص�رة 2-1 اأم�م كرواتي� لي�صبح ر�صيده 47 هدف� 
ليفركوزن  ب�ير  مه�جم  وارتقى  بورجيتي.  خ�ريد  مواطنه  ويجت�ز 
اأربع دق�ئق من نه�ية  لكرة ع�لية من ركلة حرة و�صجل براأ�صه قبل 
اللق�ء بعدم� تقدمت كرواتي� بهديف ديو كوم وفران تودور يف ال�صوط 
الهدف  ت�صيت�ص�ريتو،  ب��صم  ي�صتهر  ال��ذي  هرن�نديز،  و�صجل  الأول. 
بعدم� �ص�رك كبديل يف الدقيقة 66 من املب�راة الودية التي اأقيمت 
يف لو�ض اأجنلي�ض. وق�ل خوان ك�رلو�ض اأو�صوريو مدرب املك�صيك عقب 
اللق�ء: اأعتقد اأن خ�فيري من اأف�صل لعبي الع�مل يف اإنه�ء الهجم�ت 
. وت�أتي املب�راة الودية �صمن ا�صتعدادات املك�صيك للم�ص�ركة يف ك�أ�ض 

الق�رات برو�صي� ال�صهر املقبل.

حظوظ مت�ص�وية للزوراء واجلوية بك�أ�ش الحت�د
والقوة اجلوية ح�مل  ال��زوراء  العراقيني  الفريقني  تبدو حظوظ 
الحت�د  ك�أ�ض  نه�ئي  ن�صف  اإي���ب  مواجهة  حل�صم  مت�ص�وية  اللقب 
على  الدوحة  يف  الثنني  ا�صي�  غ��رب  ملنطقة  القدم  لكرة  الأ�صيوي 

اإ�صت�د حمد يف الن�دي العربي.
وك�نت مب�راة الذه�ب م� انتهت ب�لتع�دل 1-1 يف 22 اأي�ر م�يو على 
كرد�صت�ن  اقليم  ع��صمة  اربيل  مدينة  يف  حريري  فران�صوا  ملعب 
التي اخت�ره� اجلوية ملعب� مفرت�ص�، بينم� اخت�ر الزوراء الدوحة 

مك�ن� ل�صتحق�قه.
ويدرك مدرب القوة اجلوية ب��صم ق��صم حجم امل�صوؤولية امللق�ة على 
ع�تقه يف حملة الدف�ع عن اللقب و�صط �صغوط اأخرى ب�تت حتيط 
ب�إثب�ت  مط�لب�  وب���ت  ب��الده  ملنتخب  موؤقت�  مدرب�  تعيينه  اث��ر  به 

جدارة اختي�ره من قبل الحت�د العراقي للقي�م بهذه املهمة.
وي�صتعيد القوة اجلوية يف مواجهة الغد خدم�ت ابرز لعبيه ب�ص�ر 
ر�صن الذي غ�ب عن الذه�ب ب�صبب الإ�ص�بة بينم� �صيفتقد الزوراء 
خ��دم���ت ال���دويل ع��الء م��ه���وي �ص�حب ه��دف ال��ذه���ب، كم� ي�أمل 
من  يع�ين  ال��ذي  �صب�غ  ن��دمي  ال�صوري  جهوزية  تكتمل  ب���أن  اأي�ص� 

اإ�ص�بة �ص�بقة.
اأبدى  ال��ذي  ال�ص�بق ع�ص�م حمد  ال����زوراء وم��داف��ع��ه  م��درب  وق���ل 

والتفوق  النج�ح  اأ�صب�ب  الذه�ب، فريقن� ميتلك  نتيجة  ر�ص�ه عن 
و�صنح�ول ان ن�صتثمر هذه العوامل ف�صال عن رغبة لعبي الفريق 

يف حتقيق النت�ص���������ر والقرتاب من اجن��ز ق�ري. 
يف لق�ء الذه�ب، خرجن� بتع�دل مع اداء جيد، ام� الآن فنبحث عن 

فوز منتظر .
واأ���ص���ف حمد ل��وك���ل��ة ف��ران�����ض ب��ر���ض ال��ق��وة اجل��وي��ة خ�صم عنيد 
اأي�ص�  العراقي واليوم هو خ�صم عنيد لن�  ال��دوري  لن� يف م�ص�بقة 
ن�صعى  تعرت�صه  فنية  م�ص�كل  هن�ك  لكن  الأ�صيوية،  امل�ص�بقة  يف 
ل�صتغالله� وه��ذا ل مينع من ال�ص�رة اىل وج��ود فر�ض متك�فئة 
الآن  ميثلون  لع��ب��ني  ميتلك�ن  وال�����زوراء  اجل��وي��ة  لأن  للطرفني 

املنتخب العراقي وهذا الآمر مهم جدا للطرفني .
بدوره، توقع املدرب ب��صم ق��صم اأن يخو�ض فريقه مب�راة خمتلفة 
عن مواجهة الذه�ب، وق�ل : يف لث�ء الغد �صيختلف الآمر. �صتكون 
املواجهة مفتوحة ونحن مط�لبون فيه� بتحقيق الفوز للمح�فظة 
كله�  الفريق  �صفوف  ت��ك��ون  اأن  على  عملن������  ل��ذل��ك  اللقب،  على 

مكتملة .
وعن اأهمية املب�راة ب�لن�صبة اىل مهمته اجلديدة مع املنتخب، ذكر 

ق��صم املب�راة التي جتمع قطبي الكرة العراقية تعني يل الكثري.

اإيط�لي� والت�أهل اإىل نه�ئي دوري 
على  يعتمد  يوفنتو�ض  الأب��ط���ل.. 
املنطقة والتغطية الدف�عية  دف�ع 
يوفنتو�ض  ب�لطبع  اأتلتيكو..  مثل 
ف���ري���ق رائ�����ع دف���ع��ي��� ل��ك��ن هن�ك 
نقطة �صعف دائم� ونحن بح�جة 
ملعرفة ا�صتغالله� والهجوم عليهم 
 40 ال���  . و�صجل رون���ل��دو ه��دف��ه 
ال�����ص���ب��ع على  ل��ل��م��و���ص��م  اأك����رث  اأو 
ال���ت���وايل، واأه���داف���ه م��وزع��ة على 
الليغ�  ك�لت�يل:  الأرب��ع  امل�ص�بق�ت 
 10 اأوروب�������  اأب���ط����ل  ودوري   25
وك�أ�ض   4 لالأندية  الع�مل  وك���أ���ض 

امللك 1.

�صعوره  ع����ن  اإن���ري���ك���ي  ل���وي�������ض  ع�����رّب 
مي�صي  ليونيل  لعبه  نحو  ب�جلميل 
بعدم�  اآخر”  ك���وك���ب  م���ن  “الق�دم 
م�صتوي�ته  اأف�صل  من  جمموعة  قدم 
ع��ل��ى م���دار ث���الث ���ص��ن��وات يف تدريب 
على   1-3 ب�لفوز  وانتهت  بر�صلونة 
اإ�صب�ني�  ملك  ك�أ�ض  نه�ئي  األفي�ض يف 

لكرة القدم .
و�ص�هم  الأول  الهدف  مي�صي  و�صجل 
الث�ين  ال���ه���دف���ني  يف  م���وؤث���ر  ب�����ص��ك��ل 
األك��صري  وب�����ك����و  ل��ن��ي��م���ر  وال���ث����ل���ث 
لقب  اإن��ري��ك��ي  ل��وي�����ض  ف��ري��ق  ليحقق 

الك�أ�ض للمو�صم الث�لث على التوايل.
الت�ريخي  ال���ه���داف  مي�صي  واأ���ص��ب��ح 

وح���ت���ى ي�����ص��ب��ح ك���ذل���ك ي���ح���ت����ج اإىل 
التحكم يف كل اجلوانب وامتالك قوة 
بنف�صه  يهتم  اإن��ه  ج��دا.  كبرية  بدنية 
ب�صكل مث�يل ول نزال يف انتظ�ر املزيد 

من مي�صي«.
واأ���ص��ب��ح ل��وي�����ض اإن��ري��ك��ي ث���ل��ث اأكرث 
م���درب ي��ت��وج ب���لأل��ق���ب م��ع بر�صلونة 
يوه�ن  وخ��ل��ف  األ��ق���ب  ت�صعة  بر�صيد 
كرويف وبيب جوارديول  الذي اأنهى 
اأي�ص� يف  امللك  بك�أ�ض  ب�لفوز  م�صريته 

ا�صت�د في�صنتي ك�لديرون.
وق�ل لوي�ض اإنريكي اإنه ل ي�صعر ب�أي 
اإع��الن رحيله عن بر�صلونة  ندم على 

يف م�ر�ض اآذار امل��صي.

ري������ل  اأم����������م  1-�صفر  ب���ر����ص���ل���ون���ة 
�صو�صيداد.

لكن لوي�ض اإنريكي مل يعد يتذكر اأي 
���ص��يء م��ن ذل��ك وك����ل امل��دي��ح لالعبه 
يف ظ��ه��وره الأخ���ري مب��وؤمت��ر �صحفي 

كمدرب بر�صلونة.
وق�ل لوي�ض اإنريكي عن مي�صي الذي 
ح�صد 30 لقب� مع بر�صلونة قبل �صهر 
“مي�صي   30 ب��ل��وغ ع���م��ه  واح���د م��ن 
ق�دم من كوكب اآخر يف كل �صيء واأن� 
حمظوظ جدا اأين ا�صتمتعت ب�أف�صل 
اأف�صل  م��ن  جمموعة  اأو  م�صتوي�ته، 

م�صتوي�ته«.
رق��م واحد  ه��و  �صك  “بدون  واأ���ص���ف 

للدوري الإ�صب�ين يف اأول مو�صم حتت 
انتهى  وال���ذي  اإن��ري��ك��ي  لوي�ض  ق��ي���دة 
للمرة  الأل��ق���ب  م��ن  بثالثية  ب���ل��ف��وز 

الث�نية يف ت�ريخ الن�دي.
كم� ت�صدر الالعب الأرجنتيني ق�ئمة 
م�ص�بق�ت  خم�ض  اأك���رب  يف  ال��ه��داف��ني 
املو�صم بعدم�  اأوروب��� هذا  للدوري يف 

�صجل 37 هدف�.
وبدا اأن العالقة متوترة بني الثن�ئي 
للوي�ض  الأول  امل��و���ص��م  م��ن��ت�����ص��ف  يف 
اإن���ري���ك���ي ب��ع��د خ����الف خ����الل ح�صة 
ا�صتبع�د  ذل���ك ع��ن  واأ���ص��ف��ر  ت��دري��ب��ي��ة 
يف  الأ���ص������ص��ي��ة  الت�صكيلة  م��ن  مي�صي 
بخ�ص�رة  انتهت  والتي  الت�لية  املب�راة 

هداف  رون���ل��دو،  كري�صتي�نو  ق���ل 
الربتغ�ل،  وق����ئ���د  م���دري���د  ري�����ل 
اأن  يريد  الفريق  واح��د يف  ك��ل  اإن 
ت�ريخ  يف  ج���دي���دا  ���ص��ط��را  ي��ك��ت��ب 
اأبط�ل  الن�دي ب�لفوز بلقب دوري 
اأوروب� للمرة 12 يف ت�ريخ الن�دي، 
اأول  امللكي  ال��ن���دي  ي�صبح  وح��ت��ى 
ب�للقب  يحتفظ  اأوروب������ي  ف��ري��ق 

الأوروبي الكبري.
ويلتقي ري�ل مدريد، ح�مل اللقب، 
مع يوفنتو�ض، يوم ال�صبت املقبل، 
�صعي  ويلز يف  ع��صمة  ك�رديف  يف 
فريق  اأول  لي�صبح  امللكي  ال��ن���دي 
يحتفظ بلقب دوري الأبط�ل منذ 

هذه املب�راة �صتكون م�ص�بهة للع�م 
مدريد..  اأت��ل��ت��ي��ك��و  اأم������م  امل������ص��ي 
ال�صتف�دة  ���ص��ي��ح���ول  ف���ري���ق  ك���ل 
�صيقدم  ومن  اخل�صم  اأخط�ء  من 
�صيفوز،  ون��ظ��ي��ف��ة  ج��ي��دة  م���ب����راة 

ن�أمل اأن نكون نحن .
اأف�����ص��ل لع��ب يف الع�مل  واأ���ص���ف 
اأرب����ع م���رات ع��ن ال��ل��ق���ء: �صتكون 
الالعبني  من  لكل  مثرية  مب�راة 
ع�لية  توقع�ت  لدين�  وامل�صجعني، 

.
رون�لدو:  ق����ل  ي��وف��ن��ت��و���ض،  وع���ن 
ال��ي��ويف ف��ري��ق مم��ت���ز واأث��ب��ت ذلك 
ب����ل���ف���وز ب���ل��ث��ن���ئ��ي��ة امل���ح���ل���ي���ة يف 

مو�صم  للبطولة  اجل��دي��د  ال�صكل 
.1993/1992

 32 وق���ل رون���ل��دو، الب�لغ عمره 
ع����م����، مل��وق��ع الحت������د الأوروب������ي 
يويف� : �صيكون من دواعي �صرور 
ك��ل ال��الع��ب��ني وال�����ص��رف والفخر 
الأوروب����ي  ب�للقب  ال��ف��وز  ال��ك��ب��ري 

للع�م الث�ين على التوايل.
خو�ض  الربتغ�يل  النجم  ويتوقع 
معركة �صر�صة اأم�م بطل اإيط�لي�، 
اأن��ه��� �صتكون  ن���درك  ق���ئ��ال: نحن 
مب�راة �صعبة للغ�ية، ولكنن� ري�ل 
مدريد لذلك نحن نعلم اأن لدين� 
ب�للقب..  ل��ل��ف��وز  واق��ع��ي��ة  ف��ر���ص��ة 

كري�صتي�نو رون�لدو: يوفنتو�ش مثل اأتلتيكو مدريد

ت�أهل اإنكلرتا وفرن�ص� وال�صعودية 
ملوندي�ل ال�صب�ب

مب��صرة  املتحدة  والولي�ت  والربتغ�ل  واإيط�لي�  وفرن�ص�  اإنكلرتا  منتخب�ت  ت�أهلت 
القدم  كرة  ع�م�( يف   20 )دون  لل�صب�ب  الع�مل  ك�أ�ض  النه�ئي من  ثمن  ال��دور  اىل 

املق�مة يف كوري� اجلنوبية.
يف املق�بل، حجزت ال�صعودية وامل�ني� والي�ب�ن وكو�صت�ريك� مق�عده� يف ثمن النه�ئي 
منتخب�ت  ح�ص�ب  على  ال�صت  املجموع�ت  يف  ث�لث  مركز  اف�صل  �ص�حبة  ب�صفته� 

عريقة مثل الرجنتني التي خرجت من الدور الأول للمرة الث�نية على التوايل.
ويق�صي نظ�م امل�ص�بقة ب�إق�مة دور املجموع�ت من دور واحد يلعب فيه كل منتخب 
الربعة  املنتخب�ت  مع  جمموعة  كل  وث���ين  اول  يت�أهل  ان  على  فقط،  مب�ري�ت   3

�ص�حبة اف�صل مركز ث�لث اىل الدور الت�يل.
دون  مب�ري�ته�  اأنهت  ان  بعد  البط�ق�ت  اول  اجنلرتا  ح�صمت  الأوىل،  املجموعة  يف 
خ�ص�رة )فوزان وتع�دل( بر�صيد 7 نق�ط، وحلت ام�م كوري� اجلنوبية امل�صيفة )6 
)نقطة  غيني�  مع  وخرجت  نق�ط   3 الث�لث  املركز  يف  الرجنتني  وج���ءت  نق�ط(. 

واحدة( من املن�ف�صة.
 9 ك�ملة  بعالمة  الث�نية  املجموعة  بت�صدره�  كبرية  م��ف���ج���أة  فنزويال  وحققت 
نق�ط من ثالثة انت�ص�رات متت�لية، وج�ءت املك�صيك ث�نية بر�صيد 4 نق�ط بف�رق 

الأهداف ام�م امل�ني�، يف حني خرجت ف�نواتو بخفي حنني دون اي نقطة.
وك�ن ال�صراع يف اوجه بني منتخب�ت املجموعة الث�لثة، فج�ءت زامبي� اوىل 6 نق�ط 
ام�م الربتغ�ل 4 نق�ط وكو�صت�ريك� 4 اي�ص�، يف حني حققت ايران فوزا وحيدا على 

كو�صت�ريك� 1-�صفر يف اجلولة الأوىل مق�بل هزميتني )3 نق�ط(.

ن�صخته�  اآل مكتوم يف  را�صد  بن  الثنني بطولة مكتوم  اليوم  تنطلق 
حتت  دب��ي  �صرطة  �صب�ط  ن���دي  مالعب  ت�صت�صيفه�  والتي  ال�ص�بعة 
 20 ومب�ص�ركة  مكتوم  اآل  را�صد  بن  مكتوم  بن  حممد  ال�صيخ  رع�ية 
فريق� ميثله� العديد من جنوم اللعبة ب�أندية الدولة ومن الالعبني 
اليوم  فع�لي�ت  وتت�صمن   . اجل�لي�ت  لعبي  من  والعديد  القدامى 
الفتت�حي 4 مب�ري�ت من البطولة املمتدة حتى 19 من �صهر رم�ص�ن 
املرحوم  فرق  وق��وع  عن  اأ�صفرت  قد  البطولة  قرعة  وك�نت   . املب�رك 
واملدفعجية  اأوول  فور  و�صبورت  وبلوغران�  وبر�صلونة  املزينة  خمي�ض 
يف املجموعة الأوىل فيم� ج�ءت فرق املعروف والفر�ص�ن وبن دروي�ض 
واجلوكر والفر�ص�ن يف املجموعة الث�نية احلديدية لت�صم املجموعة 
الث�لثة فرق التحدي والنجوم والذب�بة وكوارتز واإم كيه اإ�ض ليرتاأ�ض 
فريق ليدر �صبورت املجموعة الرابعة التي �صمت بج�نبه كال من فرق 

اجلديد  والوافد  علي  حممد  وفريقي  امل��دين  والدف�ع  التقنية  كيلة 
“جيه اإو اإم اإيه« . وت�صهد الن�صخة ال�ص�بعة ظهور اأ�صم�ء ثم�نية فرق 
جديدة يف �صعيه� اإىل و�صع ب�صمته� على األق�ب البطولة الرم�ص�نية 
والذب�بة  الأوىل  املجموعة  يف  املن�ف�صة  وبلوغران�  برب�صلونة  ممثلة 
وكوارتز واإم كيه اإ�ض يف املجموعة الث�لثة وفرق حممد علي والدف�ع 
املدين جيه اأو اإم اإيه يف املجموعة الرابعة . وتعد البطولة اإحدى اأكرب 
الفع�لي�ت الرم�ص�نية الكروية على م�صتوى الدولة وحتفل يف كل ع�م 
مب�ص�ركة وا�صعة من جنوم الكرة من الذين �صبق لهم الت�ألق مع اأندية 
الدولة واملنتخب�ت الوطنية ب�ل�صورة ذاته� التي �صهدته� ن�صخة الع�م 
امل��صي التي �صجلت م�ص�ركة جنم فريق العني واملنتخب الوطني رامي 
ي�صلم وحممد عمر اإىل ج�نب الأ�صق�ء الثالثة يف فريق الن�صر �ص�مل 

و�صربي ومن�صور جميل .

بطولة مكتوم بن را�صد الرم�ص�نية تنطلق اليوم

فرح لن ي�سارك يف اوملبياد طوكيو 

�صيطرة �صبه امريكية يف لق�ء يوجني للقوى 

اجلنوب  وح���ج���زت   .2016 ري����و 
لنف�صه�  �صيميني�  ك��صرت  افريقية 
املركز الأول يف �صب�ق 800 م بزمن 
الكينية  ام�����م  دق��ي��ق��ة   1،57،78
والبوروندية  وام��ب��وي  م��رغ���ري��ت 

فران�صني نيون�ص�ب�.
وك��م��� ه��ي احل����ل ل���دى ال��رج���ل يف 
ك���ن��ت كيني�  ال��ط��وي��ل��ة،  امل�����ص���ف���ت 
يف  كيبيغون  ف�يث  وف����زت  ح��صرة 
د(   3،59،67( م   1500 ���ص��ب���ق 
وت��ف��وق��ت ع��ل��ى م��واط��ن��ت��ه��� هيلني 
موير،  لورا  والربيط�نية  اوب��ريي 
العرايف  رب���ب  املغربية  ج���ءت  فيم� 

رابعة )4،01،75 د(.

الطوىل يف �صب�ق�ت الم�ض فج�ءت 
يف  اوىل  اك���ي���ن���و����ص���ون  م�����ورولي�����ك 
وت����وري  ث(،   10،94( م   100
ث   21،77( م   200 يف  ب���وي���ي 
وحلت  احل����يل(،  للع�م  رق��م  اف�صل 
7 امريكي�ت من ا�صل 8 م�ص�رك�ت 
 100 ���ص��ب���ق  يف  الوىل  امل��راك��ز  يف 
ج��صمني  ت��ق��دم��ت��ه��م  ح����واج����ز  م 
واكتفت  ث(.   12،59( ���ص��ت��وارز 
ايلني  اجل�م�يكية  الوملبية  البطلة 
�صب�ق  يف  الث�لث  ب�ملركز  طوم�صون 
الهولندية  وو���ص��ي��ف��ت��ه���  م،   200
فيم�  الرابع،  ب�ملركز  �صيربز  دافني 
يف  ال��ربون��زي��ة  �ص�حبة  بويي  ك�نت 

الراهن.  الوقت  يف  اولويتي  لي�صت 
ل��ق��د اح��ب��ب��ت ال��ق��ف��ز ب���ل��زان��ة التي 
يتحكم به� العقل وان� املك تركيزا 
ذه��ن��ي��� ل ي���وؤث���ر ع��ل��ي��ه اي ����ص���يء ، 
م�����ص��ريا اىل ان����ه ب����داأ م�����ص��ريت��ه يف 
حديقة املنزل حيث ن�صب له والده 
الدوات الالزمة لإجراء التم�رين.

ب��صتط�عتي  ك����ن   : ق���ئ��ال  وح����ذر 
ت��ق��دمي الف�����ص��ل ال�����ص��ب��ت. ل اريد 
ان اقول اين اف�صل من كيندريك�ض 
ب�ين  اع���ت���ق���د  ل��ك��ن��ي  لف���ي���ل���ن���ي،  او 
خالل  من�ف�صتهم�  ف��ر���ص��ة  ام��ل��ك 
وك�نت   . امل��ق��ب��ل��ة  ال���ع����مل  ب��ط��ول��ة 
ل�����ص��ي��دات ال���ولي����ت امل��ت��ح��دة اليد 

ال�ص�بعة  اب��ن  دوبالنتي�ض  ارم���ن��د 
م(   5،71( الرابع  املركز  ع�صرة يف 
متقدم� بف�رق املح�ولت على بطل 
الكندي  ب��ك��ني،  يف   2015 ال��ع���مل 

�صون ب�ربر.
وول������د دوب���الن���ت���ي�������ض وت�����رع�����رع يف 
الولي�ت املتحدة حيث ل يزال يقيم 
يف لويزي�ن�، لكنه ف�صل الدف�ع عن 
لعبة  وال��دت��ه،  بلد  ال�صويد  ال���وان 

ال�صب�عية والكرة الط�ئرة �ص�بق�.
لل�صب�ب  ال��ع���مل  بطولة  قبل  وق���ل 
اكن  2015 يف كولومبي�، مل  ع���م 
اعرف اي بلد �ص�أمثل، لكن والدتي 
ق�لت يل ا�صي�ء كثرية وجميلة عن 
القوى،  لأل��ع���ب  ال�صويدي  الحت���د 
و�صقيقي الكرب اندري��ض الذي هو 

قدوتي، مثل ال�صويد .
واأ�ص�ف هذا �صيكون اف�صل ب�لن�صبة 
للمن�ف�صة  ن���ظ���را  م�����ص��ريت��ي  اىل 
املتحدة حيث  الولي�ت  ال�صر�صة يف 
امل��راك��ز الثالثة  يتعني اح���راز اح��د 
جدا  القوية  الختب�رات  يف  الأوىل 
البطولت  يف  امل�����ص���رك��ة  اج���ل  م���ن 

الع�ملية والوملبية.
و���ص��م��ن دوب��الن��ت��ي�����ض امل�����ص���رك��ة يف 
ب���ط���ول���ة ال����ع�����مل يف ل����ن����دن، وق�����ل 
وهذا  الدرا�صة  اأي���م  بع�ض  �ص�أخ�صر 
املدر�صة  لن  خ��ط��ريا  ام����را  ل��ي�����ض 

لقد  و�صح�ه�.  ليلة  ب��ني  امل�صم�ر 
ح�لة  يف  وان���  جميع�  �ص�هدمتوين 
من التعب. حللت �ص�د�ص� و�ص�بع� يف 
بطولت الع�مل )يف امل�راتون(، ومل 

ابلغ النه�ئي الأوملبي.
و�صيدافع بطل الع�مل 5 مرات عن 
خالل  م  الف  و10   5 يف  ل��ق��ب��ي��ه 
 5 ل��ن��دن  يف  املقبلة  ال��ع���مل  بطولة 
انه  واك���د   ، اأغ�صط�ض  اآب   13 اىل 
لن ي�ص�رك يف �صب�ق امل�راتون خالل 

اوملبي�د طوكيو ع�م 2020.
وق�ل يف هذا ال�صدد “انه بعيد جدا، 
يكربون  واولدي  ع���ئ��ل��ت��ي  اف��ت��ق��د 
 6 البيت  ب�صرعة ه�ئلة. اغيب عن 
التدريب،  ال�صنة من اجل  ا�صهر يف 
وهذا يجعلني حزين� لعدم روؤيتهم 

وهم يكربون«.
ب��ط��ل م�ص�بقة  ت��ل��ق��ى  ج���ن��ب��ه،  م���ن 
ال��ف��رن�����ص��ي رينو  ب����ل���زان���ة  ال���ق���ف���ز 
املو�صم،  ه��ذا  ه��زمي��ة  اول  لفيلني 

لكنه اكد انه لي�ض “قلق�«.
الرقم  ����ص����ح���ب  لف���ي���ل���ن���ي،  وح�����ل 
م(،   6،16( للم�ص�بقة  ال��ق��ي������ص��ي 
املح�ولت  بف�رق  م(   5،81( ث�ني� 
لي�صيك،  ب��ي��وت��ر  ال��ب��ول��ن��دي  ام������م 
كيندريك�ض  �ص�م  الم��ريك��ي  وخلف 

)5،86 م(.
امريكي  ا�صل  من  ال�صويدي  وح��ل 

عنه  ك�����ب�����ري  ب�������ف��������رق  اخل������م�����������ض 
ان  ف�����رح  وق������رر  د.   13،04،82
اآخر  اىل  كتف  م��ن  بندقيته  ينقل 
حيث اكد انه �صيكر�ض نف�صه ل�صب�ق 
امل�راتون بعد انته�ء مو�صم 2017، 
وانه لن ي�ص�رك يف اوملبي�د 2020 

يف طوكيو.
يحقق  ع�����داء  اول  ف�����رح،  واأو�����ص����ح 
م(  الف  و10  الف   5( الثن�ئية 
اوملبي�دي  يف  م��ت��ت���ل��ي��ت��ني  م���رت���ني 
 ،2016 وري�������و   2012 ل����ن����دن 
ب���أين مل احقق بعد م�  ل��دي �صعور 
يف  و�ص�أ�صتمر  الطريق،  على  اردت��ه 

املح�ولة.
ال�����ص��وم���يل ال�صل  واأ����ص����ف ف���رح 
ال����ط����ري����ق  ع�����ل�����ى  ع��������م��������(   34(
امل�صرية  ب�����أن  اع��ت��ق��د  )امل������رات�����ون(، 
�صتكون  ان��ه���  اي  م�ص�بهة،  �صتكون 

�صعبة .
وب����داأ ف���رح م�����ص��واره ع��ل��ى الطريق 
يف   2014 ع�������م  اوىل  ب���ت���ج���رب���ة 
ل���ن���دن ح��ي��ث ح���ل ث�من�  م�����رات����ون 
���ص���ع��ت��ني و8 دق����ئ���ق و21  ب��زم��ن 
ث���ن��ي��ة، واح������رز امل���رك���ز ال��ث���ل��ث يف 
بطولة الع�مل لن�صف امل�راتون ع�م 

2016 يف ك�رديف ع��صمة ويلز.
وق���ل مل  ب�ل�صرب،  ان�ص�ره  وط�لب 
ا�صل اىل النت�ئج احل�لية يف �صب�ق�ت 

املق�بل،  يف  م.   17،27 ب��ني  دون���غ 
تقدم بيكر على جمموعة معروفة 
من ا�صح�ب اخلربة مثل مواطنيه 
 9.97 اخل���م�����ض  غ�تلني  ج��صنت 
ال�ص�د�ض  رودج���������رز  وم����ي���ك���ل  ث 
دي  ان���دري���ه  وال��ك��ن��دي  ث،   9،98
9،96 ث، فيم� ج�ء  غرا�ض الرابع 
ال�صيني بينغ تي�ن �صو ث�ني� 9،92 
ت�صيجيندو  ال���ربي���ط����ين  ام�����م  ث 

اوج�ه 9،95 ث.
مرييت  ل���ص��ون  الم��ريك��ي  و�صح� 
من كبوته يف املرحلتني ال�ص�بقتني 
املركز  يف  وح��ل  و�صنغه�ي،  الدوحة 
بزمن  م   400 ����ص���ب����ق  يف  الول 
44،79 ث�نية، وحل مواطنه راين 
الكرة  رم��ي  اول يف م�ص�بقة  ك��روزر 

احلديد 22،43 م.
وك�ن �صب�ق 110 م حواجز �صن�عة 
م�كليود  ع��م��ر  ب��وج��ود  ج���م���ي��ك��ي��ة 
13،01 ث ورون�لد ليفي 13،10 
ث، واكتفى المريكي�ن ديرون اآلن 
الث�لث  ب�ملركزين  مرييت  واآري�����ض 

والرابع على التوايل.
العداء  ح�����ص��م  م���ت���وق���ع،  ه���و  وك���م���� 
ال��ربي��ط���ين حم��م��د ف���رح ���ص��ب���ق 5 
للمو�صم  ت��وق��ي��ت  ب���أف�����ص��ل  م  الف 
واكتفى  دق���ي���ق���ة،   13،00،70
ب�ملركز  روب  ال�����ربت  ال��ب��ح��ري��ن��ي 

�صهد اليوم الث�ين من لق�ء يوجني 
املرحلة  ال��ق��وى،  الم��ريك��ي للع�ب 
الث�لثة من الدوري امل��صي، �صيطرة 
ب��صتثن�ء  م��ط��ل��ق��ة  ���ص��ب��ه  ام��ريك��ي��ة 
فيم�  الطويلة،  امل�ص�ف�ت  �صب�ق�ت 
اأكد العداء الربيط�ين حممد فرح 
ولن  للم�راتون  نف�صه  �صيكر�ض  انه 

ي�ص�رك يف اوملبي�د 2020.
او  املركز الول  اح��راز  وا�ص�فة اىل 
�صب�ق�ت  معظم  يف  الوىل  امل��راك��ز 
وم�ص�بق�ت ال�صبت، جتلت ال�صيطرة 
المريكية يف ت�صجيل بع�ض الرق�م 
الالفتة ومنه� م� حققه كري�صتي�ن 
ت�يلور يف الوثبة الثالثية 18،11 
املو�صم  لهذا  رقم  اف�صل  م م�صجال 
وث������ل�����ث اف�������ص���ل رق������م يف ت����ري���خ 

امل�ص�بقة.
و���ص��ه��دت م��ن���ف�����ص���ت ال�����ص��ب��ت اي�ص� 
ت�صجيل اف�صل 7 ارق�م لهذا الع�م، 
ابرزه� نزول �صتة من ا�صل ثم�نية 
ال�10  ح����ج���ز  حت����ت  م��ت�����ص���ب��ق��ني 
ت�صدرهم  م   100 �صب�ق  يف  ث���وان 
ث،   9،86 بيكر  روين  الم���ريك���ي 

لكن رقم ت�يلور خطف ال�صواء.
ت�يلور  �صديدة بني  املن�ف�صة  وك�نت 
م   18،05 ك���الي  وي���ل  وم��واط��ن��ه 
ال��ل��ذي��ن ت��ق��دم��� ب��ف���رق ك��ب��ري على 
ال�صيني  ال��ث���ل��ث  امل���رك���ز  ���ص���ح��ب 



اأرخ�ش ط�ئرة خ��صة يف الع�مل
اأرخ�ض  حول  م�صوراً  تقريراً  الأمريكية  اإن�ص�يدر  بيزن�ض  �صحيفة  ن�صرت 
ط�ئرة خ��صة يف الع�مل ل يتج�وز �صعره� 1.96 مليون دولر. ويف الوقت 
الذي يعتقد املراقبون اأن ط�ئرات اإيرب��ض اأي 380 رمب� تكون الأكرب يف 
في�صون �صغرية  �صريو�ض  لكن ط�ئرة  ب�مل�صتقبل،  اخل��صة  الط�ئرات  ع�مل 
 2 عن  يقل  ال��ذي  وب�صعره�  املج�ل.  ه��ذا  اللعبة يف  قواعد  �صتغري  احلجم 
الإط���الق  ع��ل��ى  الأرخ�������ض  في�صون  ���ص��ريو���ض  ط���ئ��رة  تعترب  دولر،  م��ل��ي��ون 
الط�ئرة  �صعر  ن�صف  م��ن  اأق��ل  �صعره�  ف���إن  ال��واق��ع،  ال��ي��وم، ويف  ال�صوق  يف 
الت�صويق  ق�صم  رئي�ض  ن�ئب  كوال�صكي  ب��ن  وق���ل  الرتتيب.  يف  تليه�  التي 
التجريبي للط�ئرة  النموذج  اإن  والت�ص�لت يف �صركة �صريو�ض لل�صحيفة 
اأ�صهر قليلة مت اعتم�د الط�ئرة  حّلق للمرة الأوىل يف م�يو 2016، وبعد 
من قبل اإدارة الطريان الحت�دية الأمريكية، وتعمل ال�صركة الآن على زي�دة 
عملية الإنت�ج والتوزيع. وتتمتع الط�ئرة بت�صميم مميز وخ��صة من حيث 
ذيل التوجيه الذي ي�أتي على �صكل حرف V وهي اأول ط�ئرة خ��صة ت�أتي 
مبحرك واحد، وهي ق�درة على التحليق ب�صرعة 345 مياًل يف ال�ص�عة، مع 
اأق�صى ارتف�ع ي�صل اإىل 28 األف قدم. ووفق�ً لل�صركة امل�صنعة، ف�إن الط�ئرة 
ق�درة على التحليق بهذه ال�صرعة مل�ص�فة 1.150 مياًل، ومل�ص�فة 1.380 
مياًل ب�صرعة 276 ميل يف ال�ص�عة، وهذا يعني اأنه� ميكن اأن ت�ص�فر دون 

توقف بني نيويورك ودال�ض اأو لو�ض اأجنلو�ض وك�ن�ص��ض �صيتي.

البدء ب�إن�ص�ء اأكرب تلي�صكوب 
�صحراء  بو�صط  جبل  ف��وق  الع�مل  يف  ب�صري  تل�صكوب  اأك��رب  يف  البن�ء  ب��داأ 
اأت�ك�م� يف ت�صيلي. بقطر عد�صته الب�لغ 39 مرتاً، من املقرر اأن ي�صبح هذا 
التل�صكوب ف�ئق ال�صخ�مة )اإي اإل تي( “اأكرب عني” مت�حة ملراقبة ال�صم�ء 
من الأر�ض. و�صي�ص�عد يف حت�صني اجلهود املبذولة للبحث عن كواكب خ�رج 
يكون  اأن  ويتوقع  لل�صكن.  �ص�حلة  تكون  اأن  يحتمل  ال�صم�صية  املجموعة 
او(، ج�هزاً  اأ���ض  )اإي  اجلنوبي  الأوروب���ي  املر�صد  ال��ذي يخ�ض  التل�صكوب، 
ويقع موقع التل�صكوب ف�ئق ال�صخ�مة   .2024 للعمل بحلول نه�ية ع�م 
اجلديد يف �صريو اأرم�زوني�ض، وهو جبل يبعد حوايل 130 كيلومرتاً اإىل 
�صي�صم  اإن�ص�ئه،  اكتم�ل  وعند  الت�صيلية.  اأنتوف�ج��صت�  اجلنوب من مدينة 
املراآة  واأك��ربه���،  م��راي���.  خم�ض  جمموعه  م���  ال�صخ�مة  ف���ئ��ق  التل�صكوب 
 800 39 م��رتاً، �صتتكون من م� يقرب من  التي يبلغ قطره�  الرئي�صية 
1.4 مرت. وق�لت رئي�صة ت�صيلي  �صريحة �صدا�صية، كل منه� يبلغ قطره� 
مي�صيل ب��صيليت يوم اجلمعة يف مرا�صم و�صع حجر الأ�ص��ض اإن اأكرث من 
تل�صكوب يتم بن�وؤه هن� )يف ت�صيلي( م�صرية اإىل الإمك�ن�ت الكبرية للتع�ون 

الدويل يف جم�ل العلم والتكنولوجي�.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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جي�صيك� ت�ص��صتني
 راقية بف�صت�ن �ص�نيل

جي�صيك�  ال����ن����ج����م����ة  ح���������ص����رت 
 Aus ت�����ص������ص��ت��ني ع���ر����ض ف��ي��ل��م
dem Nichts �صمن فع�لي�ت 
بدورته  ال�صينم�ئي  ك���ن  مهرج�ن 
من  ال���ب����ل���غ���ة  امل���م���ث���ل���ة   . ال�70 
ف�صت�ن�ً  ارت����دت  ع���م���ً   40 ال��ع��م��ر 
الع�م  ه���ذا  جي�صيك�  ���ص���ن��ي��ل.  م��ن 
اإىل  املهرج�ن  حتكيم  جلنة  �صمن 
بيدرو  الإ����ص���ب����ين  امل���خ���رج  ج���ن��ب 
املتوج  الأمريكي  وت�صم  املودوف�ر، 
بج�ئزتي اأو�صك�رويل �صميثواملخرج 
الذي  �صورنتينو،  ب�ولو  الإي��ط���يل 
ك�ن  امل�ص�ركة يف مهرج�ن  له  �صبق 
اأعم�له  يف ال�صنوات ال�ص�بقة، ومن 
و  The Great Beauty
ال����ك����وري  وامل�����خ�����رج   ،Youth
ووك،  ت�������ص����ن  ب���������رك  اجل����ن����وب����ي 
اأدي،  وامل��خ��رج��ة الأمل���ن��ي��ة م���ري��ن 
اآني�ض ج�وي،  الفرن�صية  واملخرجة 
وهو  الفرن�صي  املو�صيقي  وامل��وؤل��ف 
ل���ب���ن����ين الأ�����ص����ل غ����ربي�����ل ي������رد،  

واملمثلة ال�صينية  ف�نغ بنغ بنغ.

تبيع ر�صيعته� ب�287 دولرًا
األقت ال�صرطة البوليفية القب�ض على اأم ب�عت ر�صيعته� 
ح�ولت  التي  وامل���راأة  دولراً   287 ب�  اأ�صهر  �صتة  الب�لغة 

�صرائه�، ح�صبم� اأف�دت ني�بة الع��صمة ل ب�ز. 
وق�ل الن�ئب الع�م، اإدوين بالنكو اإن الأم حتججت ب�لفقر 
�صراء  ح�ولت  التي  وال�صيدة  هي  لكنه�  ر�صيعته�،  لبيع 
الطفلة وجهت اإليهم� تهمة الإجت�ر ب�لب�صر و�صتخ�صع�ن 
هيئة  اإىل  الر�صيعة  اأحيلت  اإنق�ذه�،  وعقب  للمح�كمة. 
اإي��داع��ه��� يف مركز  ب����ز، ومت  الطفولة يف ل  ع��ن  ال��دف���ع 
ح�ولت  التي  ال�صيدة  اأن  ال��ع���م  الن�ئب  واأو���ص��ح  رع���ي��ة.  
الطفلة  لرتبي  ذل��ك  فعلت  اأن��ه���  اأك���دت  الر�صيعة  ���ص��راء 
لكن يف ظل دفع مبلغ م�يل اعتربت هذه العملية جرمية 
اأجل  م��ن  اأن���ه  واأ���ص���ف  احلب�ض.  ت�صتحق  ب�لب�صر  اإجت����ر 
اأن تتم هذه  نقل ح�ص�نة ق��صر من �صخ�ض لآخر يجب 

العملية اأم�م ق��صي خمت�ض يف �صوؤون الطفولة. 

دفع حي�ته ثمًن� لف�نو�ش رم�ص�ن
دفع م�صري حي�ته ثمن�ً لالحتف�ل بحلول �صهر رم�ص�ن 
ب���ل��ع���دة ال�صنوية  اإ�����ص����راره ع��ل��ى ال��ق��ي���م  ب��ع��د  ال���ك���رمي، 
من  لي�صقط  �صقته،  بلكونة  يف  رم�ص�ن  ف�نو�ض  بتعليق 
الط�بق الث�لث �صريع�. وتلقى مركز �صرطة كوم حم�دة 
مبح�فظة البحرية، �صم�ل غرب الق�هرة، اإخط�راً بوف�ة 
العمر  م��ن  ال��راب��ع  العقد  يف  حم��صب”  “م.ع-  امل��واط��ن 
داخل م�صت�صفى طنط� اجل�معي مبح�فظة الغربية، حيث 
نقل اإليه� لتلقي العالج اإثر �صقوطه، اإل اأنه ف�رق احلي�ة. 
وقررت الني�بة الع�مة انتداب فريق من الطب ال�صرعي 
حيث  ح�لته،  ب�ص�أن  تقرير  لإع��داد  املح��صب  جثة  ملع�ينة 
ج�ء التقرير الأويل موؤكداً مل� ذكره �صقيقه ب�صقوطه من 
مك�ن مرتفع نتج عنه ك�صور يف من�طق كثرية من ج�صده، 

ونزيف يف البطن، دون وجود �صبهة جن�ئية يف احل�دث.
و�صرحت الني�بة الع�مة بت�صليم جثته لذويه ودفنه ، بعد 
ال�صتم�ع لأقوالهم، والت�أكد من �صحة م� ج�ء يف حم�صر 

التحري�ت ب�ص�أن الواقعة.

حم�ولت حلّل لغز جثة متفحمة 
ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  الأم��ن��ي��ة  اجل��ه���ت  فتحت 
جثة  على  ج��دة  يف  �صخ�صني  عثور  بعد  مو�صًع�  حتقيًق� 
متفحمة يف اإحدى املن�طق البعيدة واخل�لية من ال�صك�ن، 

يف �صبيل الو�صول اإىل هوية املتوّفى ومالب�ص�ت وف�ته.
وذكرت م�ص�در اأن بالًغ� ورد ل�صرطة حم�فظة جدة من 
قبل �صخ�صني بعثورهم� على جثة متفحمة، فيم� اأ�ص�رت 
اآث�ر  الأولية للجثة وجوده� يف مك�ن ف�ص�ء فيه  املع�ينة 
من  ال�صفلي  اجل��زء  فقدان  مع  مت�ًم�  ومتفحمة  حريق 

اجل�صد، وذلك وفًق� ملوقع “عني اليوم”.
وب��صرت اجله�ت الأمنية التحقيق يف الواقعة والتحفظ 
وف�ته  وم��الب�����ص���ت  �ص�حبه�  ه��وي��ة  لك�صف  اجل��ث��ة،  على 
بهذا ال�صكل، فيم� تع�مل الطب ال�صرعي وخرباء الأدلة 

اجلن�ئية مع احل�لة.

موؤ�صرات تدعوك لال�صتق�لة من عملك   3
قد يكون من ال�صعب على املرء اتخ�ذ قرار برتك وظيفته. غري اأن ذلك ل يعني ا�صتمراره يف عمٍل قد ل يعود عليه ب�لنفع م�دي�ً 
اأو نف�صي�ً. ولكن هل من موؤ�صراٍت ت�صيء لك الطريق يف هذا ال�صدد، لتعلم م� اإذا ك�ن يتعني عليك البق�ء يف وظيفتك اأم التفكري 
يف تركه�؟ لدى خرباء، مثل ك�رولني اأرون�صون - وهي ُموؤ�ِص�صة �صركة جتميل ن�جحة - بع�ض الن�ص�ئح يف هذا ال�صدد. اإذ تقول 
اإن هن�ك ثالثة موؤ�صرات رئي�صية توؤكد لك ح�ل وجوده� اأن الوقت قد ح�ن للبحث عن عمٍل جديد.  ذه�بك اإىل عملك ُي�صعرك 
اأن تعيد النظر يف م�ص�ألة  اأي���م الأ�صبوع غري راغ��ٍب يف التوجه اإىل عملك، فعليك  اأغلب  اإذا وجدت نف�صك ت�صتيقظ يف  ب�لقلق  
ال�صتمرار فيه. قد ينجم �صعوٌر مثل هذا عن قلقك مم� �صتواجهه خالل يومك، اأو رمب� يعود اإىل فقدانك الدافع ملوا�صلة العمل 
ل�صبٍب اأو لآخر.  ال�صعور ب�مللل اأو الو�صول اإىل اأخر درج�ت الرتقي  كلن� بح�جة اإىل اأن نواجه حتدي�ٍت يف جم�لن� املهني، واإل 
حتول الأمر اإىل لعبٍة لي�ض اأكرث. ف�إذا وجدت اأن العمل قد �ص�ر رتيب�ً ول ينطوي على اأي جديد، اأو اإذا وجدت اأنك و�صلت اإىل 
قمة م�صتوي�ت الرتقي املت�حة لك فيه، فال ترتدد يف التفكري يف تغيريه والبحث عن عمٍل جديد على الفور.  تال�صي احلواجز 
بني العمل وحي�تك ال�صخ�صية  من املنذر ب�خلطر اأن ت�صبط نف�صك واأنت تت�صفح ر�ص�ئل بريدك الإلكرتوين واأنت يف الفرا�ض، 
اأو تكت�صف اأنك �صرت تن�صغل ب�أمور العمل يف الوقت الذي يفرت�ض اأن تق�صيه مع اأ�صرتك. من �ص�أن ذلك - بح�صب جملة “ت�مي” 
الأمريكية - تقوي�ض التوازن املفرت�ض بني حي�تك ال�صخ�صية والعملية، وهو م� يوجب عليك �صرورة البحث عن وظيفة اأخرى 

ت�صتطيع فيه� احلف�ظ على تلك املع�دلة.

االثنني   29   مايو    2017  م   -   العـدد  12032  
Monday  29   May   2017  -  Issue No   12032

�صجرة اآي�ش كرمي!
الأ���ص��ج���ر؟ رمب��� يكون  ك��رمي على  الآي�����ض  اأن ينمو  ه��ل ميكن 
لديه�  م��وؤخ��راً  اكت�صفت  �صجرة  لكن  املُ��ح���ل،  م��ن  ���ص��رب���ً  ذل��ك 
ثمرات طويلة مثل الفول متلك طعم�ً مميزاً مثل الآي�ض كرمي 
ب�لف�نيال. وتتميز ال�صجرة ب�أوراق ب�للونني الأبي�ض والأ�صفر، 
اللون  ���ص��وداء  ب��ذور  بداخله�  يوجد  مط�ولة  ثم�ر  اإىل  تتطور 
طعمه  ي�صبه  امل��ذاق  حلو  اللون  اأبي�ض  بن�صيج  حم�طة  ق��صية، 

الآي�ض كرمي ب�لف�نيال، بح�صب موقع ذا وي�صت الإلكرتوين.
وت�����ص��ب��ه ق����رون ه���ذه ال�����ص��ج��رة ق����رون ال��ت��م��ر ه���ن���دي، وال�صم 
الو�صطى  اأمريك�  الأ�صلي  وموطنه�  اإدولي�ض،  اإنغ�  له�  العلمي 
واجلنوبية، وتنمو لي�صل ارتف�عه� اإىل م� بني 10 و 15 مرتاً، 
وتنت�صر مل�ص�فة 8 اأمت�ر. وتنمو اأ�صج�ر اإنغ� اإدولي�ض يف املن�طق 
الدافئة ولي�صت ق�بلة للتجمد، ول ين�صح بزراعته� يف املن�طق 
التي تنت�صر فيه� الآف�ت الزراعية والأع�ص�ب ال�ص�رة، ويف ح�ل 
توفر م�ص�حة ك�فية لديك يف املنزل ميكن زراعته�، نظراً لأنه� 

توؤمن بقعة مميزة لالأطف�ل للعب.

اأطول كعكة فراولة يف الع�مل
اح��ت��ف��ل��ت ف��رن�����ص��� ب���ل��ذك��رى اخل���م�����ص��ة وال��ع�����ص��ري��ن ملهرج�ن 
كعكة  اأط��ول  اإع���داد  مت  بعدم�  كبري  ب���إجن���ز  ال�صنوي  الفراولة 
املعجن�ت  م��ن ط��ه���ة  ق���م خم�صة  ال��ع���مل.   ف��راول��ة فرن�صية يف 
الفراولة  م��ن  م�صنوعة  كعكة  بخبز  امل��ح��رتف��ني  الفرن�صيني 
الط�زوجة وطبق�ت من الكرمي وكعك الإ�صفنج، وقد بلغ طول 
الكعكة 105 اأق��دام، اأي م� يع�دل 32 م��رتاً.  وقد دخلت هذه 
بعدم�  القي��صية  ل��الأرق���م  غيني�ض  مو�صوعة  العجيبة،  الكعكة 
الع�مل«  يف  فرن�صية  ف��راول��ة  كعكة  “اأطول  لقب  على  ح�صلت 
ويذكر ب�أن الكعكة تكونت من 55 ق�صم�ً، ومت ا�صتخدام 720 
ال�صكر، و66 رط��اًل من دقيق القمح،  59 رط��اًل من  و  بي�صة 
وبعدم�  الط�زجة.   الفراولة  من  رط��اًل   440 اإىل  ب�لإ�ص�فة 
�صغرية،  قطع  اإىل  تقطيعه�  مت  غيني�ض،  �صجل  الكعكة  دخلت 
وبيعه� يف املهرج�ن ليعود ريعه� للجمعي�ت اخلريية، بح�صب م� 

ورد يف موقع يو بي اآي الإلكرتوين. 

قتلت 60 ر�صيًع� وتواجه ال�صجن 99 ع�ًم�
م�صجونة  ممر�صة  اإىل  جديدة  تهمة  الأمريكية  ال�صلط�ت  وجهت 
ب�لقتل فيم� ي�صتبه ب�أنه� ت�صببت بوف�ة 60 طفاًل. وتق�صي املمر�صة 
عقوبة ال�صجن بعد اإدانته�، يف وقت �ص�بق، بقتل ر�صيع يف تك�ص��ض يف 
ثم�نيني�ت القرن امل��صي. وق�ل نيكو لهود املدعي الع�م يف مق�طعة 
بيك�ص�ر يف تك�ص��ض اإن جنني جونز )66 ع�ًم�( جت�صد ال�صر و�صي�صهر 
اأجهزتن�  واأ�ص�ف  م�صوؤولية جرائمه�.  تتحمل  على جعله�  الق�ص�ء 
جونز  اأف��ع���ل  و�صعت  طفل  كل  لكت�ص�ف  جهده�  ق�ص�رى  �صتبذل 
و60   99 من  �صجن  عقوبتي  راهن�  جونز  ومت�صي  حلي�ته.  ح��ًدا 
1984 على ر�صيعني عندم�  الع�م  ارتكبتهم� يف  ع�ًم� جلرميتني 
م�كليالن  ت�صيل�صي  الطفلة  قتلت  فقد  م�صت�صفى.  يف  تعمل  ك�نت 
يرخي  بعق�ر  بعدم� حقنه�  �صهره� اخل�م�ض ع�صر  ك�نت يف  عندم� 
الع�صالت. وقد حقنت ر�صيًع� يدعى رولندو �ص�نتو�ض  يف اأ�صبوعه 

الرابع بعق�ر م�ص�د لتخرث الدم اإل اأنه جن� من املوت.
بيع الفواني�ض جت�رة تزدهر يف �صهر رم�ص�ن الكرمي مبختلف اأحي�ء م�صر  )رويرتز(

تعرف على اأ�صغر 
لعبة ك�راتيه 

الث�نية  يف  بريط�نية  طفلة  ب���داأت 
من عمره� رحلته� يف مم�ر�صة لعبة 
الك�راتيه قبل اأربعة اأ�صهر، لت�صبح 
اأ���ص��غ��ر لع��ب��ة ك���رات��ي��ه يف الع�مل.  
بداأت مي�صي تولوز التي مل يتج�وز 
التدريب�ت  بتلقي  الع�مني  عمره� 
قبل  ال��ك���رات��ي��ه  لعبة  يف  املنتظمة 
اأربعة اأ�صهر، وانتقلت من م�صتوى 

اإىل اآخر ب�صرعة كبرية. 
تعمل  التي  والدته� جيني،  وق�لت 
دامفري�ض:  منطقة  يف  كممر�صة 
اللعبة  يف  ط��ف��ل��ت��ي  ت��ع��ل��م��ت  ل���ق���د 
ال�صب�حة.  ت��ت��ع��ل��م  ك��م���  ب�����ص��رع��ة، 
الك�راتيه  ملم�ر�صة  مي�صي  ت��ذه��ب 
مع �صقيقه� �صتيوارت، وهذه اللعبة 
ه�مة ب�لن�صبة لهم� لأنه� تعلمهم� 
واأ�ص�فت:  والح��رتام.  الن�صب�ط 
بنف�صه�  مي�صي  ثقة  تع�ظمت  لقد 
هذه  مب���م����ر����ص���ة  ب�������داأت  اأن  م���ن���ذ 
اللعبة. وهذا اأمر يف غ�ية الأهمية 
مدربة  وق�����ل����ت  ل���ه����.  ب���ل��ن�����ص��ب��ة 
“اأعترب  اأرم�صرتونغ:  اآن  الك�راتيه 
م��ي�����ص��ي ج����وه����رة ث��م��ي��ن��ة، واأح�����ب 
فت�ة  اإنه�  مترينه�.  على  الإ�صراف 

لمعة وتتعلم ب�صرعة كبرية«.
وعلقت مي�صي على جتربته� بلغته� 
التمرين  “اأحب  ق�ئلة:  الطفولية 
ع��ل��ى ال��ك���رات��ي��ه، واأن����� ���ص��ع��ي��دة مع 

معلمتي اآن«.
م��ن اجل��دي��ر ب���ل��ذك��ر ب�����أن مي�صي 
على و�صك اأن تخ�صع لأول اختب�ر 
له� يف لعبة الك�راتيه خالل اأ�ص�بيع 
جتت�ز  اأن  امل���ت���وق���ع  وم����ن  ق��ل��ي��ل��ة، 
بح�صب  ���ص��ه��ول��ة،  ب��ك��ل  الخ���ت���ب����ر 
ريكورد  دي��ل��ي  �صحيفة  يف  ورد  م��� 

الربيط�نية. 

اإطالق �صراح مقتحم 
منزل �ص�ندرا بولوك

مت اإط������الق ����ص���راح ال���رج���ل ال���ذي 
�ص�ندرا  ال��ن��ج��م��ة  م���ن���زل  اق��ت��ح��م 
اأن  بعد  اجنلو�ض  لو�ض  يف  ب��ول��وك 
ال�صجن  داخ����ل  ���ص��ن��وات   3 ق�����ص��ى 
 5 ملدة  املراقبة  �صيبقى حتت  لكنه 
�صنوات، كم� انه �صي�صتمر يف ح�صور 
م�صحة،  يف  نف�صي  ع��الج  جل�ص�ت 
ملدة  �ص�ندرا   عن  ب�لبتع�د  وملزم 

10 �صنوات.
ي��ذك��ر ان���ه م��ن��ذ 3 ���ص��ن��وات اقتحم 
الرجل املنزل واألقي القب�ض عليه 
بعد تبني وجود اأ�صلحة معه ودفع 
غرامة و�صلت اإىل مليوين و185 
األف دولر. وك�نت �ص�ندرا موجودة 
امل������ن������زل ح������ني ح�������دث الأم�������ر  يف 
واختب�أت داخل خزانة مالب�صه� ثم 

اأبلغت ال�صرطة.

اأمي�ت  �ص�ب�ت  على  خ�صو�ص�ً  اأج��ري��ت  درا���ص��ة  اأظ��ه��رت 
تعلم  اأن  الهند  يف  ع�م�ً  ثالثني  ح��واىل  عمرهن  يبلغ 
الدم�غي  ال��ن�����ص���ط  ال��ب��ل��وغ يحفز  ���ص��ن  ب��ع��د  ال���ق���راءة 

ويحول الدم�غ بدرجة اأكرب من املتوقع.
اأعم�لهم جملة  نت�ئج  الذين ن�صرت  الب�حثون  واعترب 
اإ�ص�ءة  اأي�ص�ً  توفر  النت�ئج  ه��ذه  اأن  ادف�ن�صز  �ص�ين�ض 
القراءة  ل�صطراب�ت  املحتملة  الأ�صب�ب  على  جديدة 

مثل ع�صر القراءة )دي�صليك�صي�(.
ويف هذه التجربة، ا�صتع�ن الب�حثون بن�ص�ء مقيم�ت يف 
قريتني قرب مدينة لوكن�و يف �صم�ل الهند التي يبلغ 
معدل الأمية فيه� %39. ويف البداية، ك�نت اأكرثية 
امل�ص�ركني غري ق�درين على فهم اأي كلمة مكتوبة بلغة 
الأم  لغتهم  يف  م�صتخدمة  كت�بة  وه��ي  دي��ف���ن���غ���ري، 

الهندية.
وتعلم م� يقرب من ثلثي اأفراد هذه املجموعة القراءة 
الع�ئد  امل�صتوى  اإىل  لي�صلوا  اأ���ص��ه��ر  �صتة  م��دى  على 
امل�ص�ركني  اإخ�ص�ع  لطفل يف ال�صفوف الإعدادية. ومت 
لت�صوير �صع�عي للدم�غ قبل التجربة وبعده� لقي��ض 

تدفق  يف  التغيريات  ر�صد  خ��الل  م��ن  ال��دم���غ  ن�ص�ط 
الدم.

ولح����ظ ال��ب���ح��ث��ون زي������دة يف الت�����ص���ل ب���ني بنيتني 
لدى  ال��دم���غ  وج���ذع  امل��ه���د  هم�  عميقتني  دم�غيتني 
هذه  وتدفع  ال��ق��راءة.  تعلموا  الذين  الب�لغني  ه��وؤلء 
ال��ظ���ه��رة اإىل الع��ت��ق���د ب�����أن امل��ع��ل��وم���ت امل��ت���أت��ي��ة من 
الدم�غ  الداخلي من  اجلزء  ت�صفيته� يف  تتم  العينني 

حتى قبل بلوغ الق�صرة الب�صرية.
على  يعمل  القراءة  تعلم  اأن  الب�حثون  ه��وؤلء  واأو�صح 
الو�صالت الع�صبية يف الدم�غ لأن عملية التعرف على 
الكلم�ت املكتوبة توِجد ات�ص�ًل بني الأنظمة الب�صرية 

والتعبري.
معهد  يف  اللغوي  النف�صي  العلم  يف  الأخ�ص�ئي  وق���ل 
م�ك�ض بالنك يف اأمل�ني� ف�لك هويتيغ امل�صرف على هذه 
الدرا�صة “كن� نظن قباًل اأن هذه التغيريات الدم�غية 
اخل�رجية  ب�لطبقة  منه�  كبري  بجزء  مرتبطة  ك�نت 
على  قدرته�  نعرف  التي  املخية  الق�صرة  اأي  للدم�غ 

التكيف ال�صريع مع التحدي�ت اجلديدة«.

تعلم القراءة لالأميني يحفز الدم�غ

اأجنلين� حتتفل بعيد ابنته� يف ديزين لند
احتفلت النجمة اأجنلين� جويل بعيد ميالد ابنته� “�صيلوه” ال�11 . وقد ر�صدت اأجنلين� الب�لغة من العمر 41 

ع�م�ً هن�ك برفقة �صيلوه و�صقيقتيه� فيفيني وزاه�را.
واأورد م�صدر اأن كل م� اأرادت��ه �صيلوه يف عيد ميالد هو اأن ترى اأ�صدق�ئه� يف كمبودي� الذين التقطتهم خالل 

.First They Killed My Father ت�صوير والدته� فيلم
واأرادت �صيلوه اأن تري اأ�صدق�ئه� يف كمبودي� اأمريك�.

ولدت اأجنلين� اأول اأولده� �صيلوه من زوجه� ال�ص�بق النجم براد بيت يف عملية ولدة قي�صرية يف ن�ميبي�. 
نع هيكل  وق�ل بيت اأن ابنته �صيلوه �صتح�صل على جن�صية ن�ميبي�. . وبعد �صهرين من ولدة �صيلوه مت �صُ

من ال�صمع له� يف متحف مدام تو�صو يف نيويورك، وك�ن اأول هيكل من ال�صمع لطفل.


