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الإمارات تطلق مبادرة حممد بن را�شد لالزدهار العاملي
•• نيويورك -وام:

املناخي  التغري  الزيودي وزير  اأحمد  ك�شف معايل الدكتور ثاين بن 
والبيئة عن تفا�شيل مبادرة حممد بن را�شد لالزدهار العاملي خالل 
هام�ش  على  نيويورك  يف  عقدت  والتكنولوجيا  االبتكار  ح��ول  ن��دوة 

الدورة ال�72 الجتماعات اجلمعية العامة لالأمم املتحدة.
وقال معاليه اإن مبادرة ال�شيخ حممد بن را�شد لالزدهار العاملي هي 
هدية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ش 
الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل اإىل العامل لتحفيز 
االبتكارات ال�شناعية التي تخدم االإن�شانية وت�شاهم يف بناء االزدهار 

االقت�شادي العاملي.
وت�شم امل��ب��ادرة ك��ال م��ن ج��ائ��زة حممد ب��ن را���ش��د ل��الزده��ار العاملي 
وحتدي حممد بن را�شد العاملي للمبتكرين ال�شناعيني حيث تكرم 
التي  ال�شناعية  ال�شركات  العاملي  لالزدهار  را�شد  بن  حممد  جائزة 
ت�شاهم يف حتقيق هدف اأو اأكرث من اأهداف التنمية امل�شتدامة لالأمم 

املتحدة.                                                       )التفا�شيل �ش9(

الإمارات تقدم حزمتني من م�شاهمات الدعم 
املايل لالأمم املتحدة بقيمة 30 مليون دولر

•• نيويورك-وام: 

اأعلنت دولة االإم��ارات عزمها تقدمي حزمتني من م�شاهمات الدعم 
و�شتخ�ش�ش  دوالر  مليون   15 بقيمة  االأوىل  املتحدة  ل��الأمم  امل��ايل 
يف  الفل�شطينيني  الالجئني  وت�شغيل  الإغ��اث��ة  املتحدة  الأمم  لوكالة 
ال�شرق االأدنى االأونروا الإعانتها على تنفيذ براجمها االأ�شا�شية جتاه 
الالجئني الفل�شطينيني.. والثانية مماثلة بقيمة 15 مليون دوالر 
مدى  على  للمراأة  املتحدة  االأمم  هيئة  اأن�شطة  لدعم  و�شتخ�ش�ش 

ثالث ال�شنوات املقبلة.                                )التفا�شيل �ش2(
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باراك اوباما.. حما�شرات مدفوعة االجر

�إير�ن تق�سف بكثافة مناطق حدودية مع �إقليم كرد�ستان

بارزاين: ال�شتفتاء اليوم وم�شتعدون للموت من اأجل حتقيق هدفنا!

�حلوثيون يخ�سرون قياديا ثانيا بارز� خالل 3 �أيام

هادي: احلل الع�شكري هو الأرجح لالأزمة اليمنية
•• عوا�صم-وكاالت:

اأم�ش  قال الرئي�ش اليمني، عبدربه من�شور هادي، 
ال��ع�����ش��ك��ري ه��و االأرج�����ح لالأزمة  اإن احل���ل  االأح�����د، 
تعنت  ظ��ل  اأع�����وام، يف   3 م��ن��ذ  امل��ت�����ش��اع��دة  اليمنية 

احلوثيني و�شالح.
جاء ذلك يف ت�شريحات نقلتها وكالة �شباأ الر�شمية 
التابعة للحكومة ال�شرعية، واأكد فيها اأنه ال يتوقع 
املخلوع  الرئي�ش  خ�شومه،  بني  اخل��الف  ي�شل  اأن 
ع��ل��ي ع��ب��داهلل ���ش��ال��ح وج��م��اع��ة احل���وث���ي، اإىل حد 

ال�شدام الع�شكري.
واأو�شح الرئي�ش اليمني اأن ما بني الطرفني خالف 
اإىل  منوهاً  احلكم،  ال�شلطة وطريقة  �شيا�شي حول 
اأن �شالح واحلوثي يعرفان اأن ال�شدام امل�شلح بينهما 

يعني نهايتهما، ولذلك �شيظل اخلالف �شيا�شًيا.
حكومته  اأن  اإىل  ن��ف�����ش��ه،  ال���وق���ت  يف  ه����ادي  ول��ف��ت 
مت��د ي��ده��ا لل�شالم ح��ر���ش��اً ع��ل��ى رف���ع امل��ع��ان��اة عن 

اليمنيني.

حجة �شمال غربي اليمن.
واأك���د ب��ي��ان ���ش��ادر ع��ن امل��رك��ز االإع��الم��ي للمنطقة 
احلكومية،  ل��ل��ق��وات  التابعة  اخلام�شة  الع�شكرية 
م�شرع القيادي احلوثي، عمار اأبو خر�شفة، برفقة 
م�شلحني حوثيني اآخرين، خالل ال�شاعات املا�شية 

مبدينة حر�ش يف حمافظة حجة.
جبهتي  يف  الدائرة  املواجهات  اأن  اإىل  البيان  واأ�شار 
ك��ب��دت جماعة احل��وث��ي وحليفها  ح��ر���ش وم��ي��دي، 

املخلوع �شالح خ�شائر فادحة يف العتاد واالأرواح.
يذكر اأن عمار اأبو خرف�شة، الذي عينته ميلي�شيات 
احلوثي اأرك���ان ح��رب االأم��ن امل��رك��زي يف حجة، هو 
يلقى م�شرعه يف جبهة  ب���ارز  ق��ي��ادي ح��وث��ي  ث��اين 
اأي���ام م��ن مقتل ال��ق��ي��ادي فوؤاد  ح��ر���ش، بعد ث��الث��ة 
اجلربي، م�شوؤول االإمداد واالإ�شناد يف تلك اجلبهة.

"العربية.نت"،  عليها  ح�شلت  معلومات  وبح�شب 
فاإن عمار عبداهلل م�شفر اأبو خرف�شة، الذي ينحدر 
مليلي�شيات  الرئي�ش  املعقل  ���ش��ع��دة،  حمافظة  م��ن 
احلوثي، تربطه �شلة قرابة اأ�شرية بزعيم املتمردين 

اأن احلوثيني يرف�شون اخلطة االأممية  اإىل  واأ�شار 
لت�شليم م��ي��ن��اء احل��دي��دة ل��ط��رف حم��اي��د الإدارت����ه 
التي  املالية  العائدات  ب�شبب حجم  اأمم��ي،  باإ�شراف 
عملياتها  لتمويل  وت�شتخدمها  عليها  ت�شتحوذ 

امل�شلحة �شد املدنيني يف املحافظات.
مقرتحا  اأي�شا  يرف�شون  احل��وث��ي��ني،  اأن  ذك��ر  كما 
ال��ب��ن��ك املركزي  امل��ي��ن��اء اإىل ف���رع  اإي�����رادات  ب��ت��وري��د 
يف احل��دي��دة و���ش��رف م��رت��ب��ات موظفي ال��دول��ة يف 
ذلك  طريق  عن  ل�شيطرتهم  اخلا�شعة  املحافظات 
ما  على  ي�شيطرون  احلوثيني  اأن  واأو���ش��ح  البنك. 
ي��ق��ارب م��ن %70 م��ن م���واد ال��دخ��ل ال��ق��وم��ي يف 

البالد.
اإ�شماعيل ولد ال�شيخ  وكان املبعوث االأممي لليمن، 
اأحمد، اقرتح يف وقت �شابق خطة بخ�شو�ش مدينة 

احلديدة ومينائها الذي يطل على البحر االأحمر.
اىل ذلك، اأعلن اجلي�ش اليمني، اأم�ش االأحد، مقتل 
احل���وث���ي، وم�شلحني  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  ب����ارز يف  ق���ي���ادي 
العربي مبحافظة  للتحالف  بق�شف جوي  اآخرين، 

لن  وا���ش��ن��ط��ن  لف������روف: 
ال�شمالية ك��وري��ا  ت��ه��اج��م 

•• مو�صكو-رويرتز:

الرو�شي  اخل���ارج���ي���ة  وزي����ر  اأك����د 
���ش��ريغ��ي الف����روف اأم�����ش االأح���د، 
تهاجم  ل��ن  املتحدة  ال��والي��ات  اأن 
كوريا ال�شمالية الأنها تعرف اأنها 
على  وه��و  ن��ووي��ة  اأ�شلحة  متتلك 

عك�ش ما حدث مع العراق.
التلفزيون  م�����ع  م���ق���اب���ل���ة  ويف 
ال���رو����ش���ي، اأو�����ش����ح الف������روف اأن 
الواليات املتحدة لن تهاجم كوريا 
بل  ت�شتبه  الأنها  لي�ش  ال�شمالية، 
اأ�شلحة  متتلك  اأنها  تعرف  الأنها 

نووية. 
االأمريكيني  ب���اأن  وذك���ر الف���روف 
ق�شفوا العراق فقط الأنهم كانوا 
ي��ع��ل��م��ون ب�����ش��ك��ل م���وؤك���د اأن���ه���ا ال 

متتلك اأ�شلحة دمار �شامل. 
���ش��ن وزي����ر خارجية  م���ن ج��ه��ت��ه 
الذعاً  ه��ج��وم��اً  ال�شمالية  ك��وري��ا 
دونالد  االأم��ري��ك��ي  الرئي�ش  على 
اأم����ام االأمم  ت���رام���ب، يف خ��ط��اب 
ب���اأن���ه �شخ�ش  امل��ت��ح��دة وو���ش��ف��ه 
بجنون  م�������ش���اب  ع��ق��ل��ي��اً  خم���ت���ل 

العظمة وملك الكذب.

م�سرع �لع�سر�ت من فيلق �ل�سام بغار�ت رو�سية على �إدلب

النظام يق�شف ريفي حماة ودرعا وقتلى بانفجارات يف الرقة
•• عوا�صم-وكاالت:

ال�شوري  ال���ن���ظ���ام  ق������وات  ����ش���ّن���ت 
غ��ارات طالت ريفي حماة ودرعا، 
املدنيني  م���ن  امل���زي���د  ق��ت��ل  ف��ي��م��ا 

بانفجارات األغام يف الرقة.
وذك���ر امل��ر���ش��د ال�����ش��وري حلقوق 
االإن�شان، ام�ش االأحد، اأن مناطق 
بالريف  الغربي  �شلمية  ري��ف  يف 
ال�شرقي حلماة، ومناطق يف حي 
مدينة  يف  ال��ب��ل��د  ب��درع��ا  املن�شية 
قوات  من  لق�شف  تعر�شت  درع��ا 
باأ�شرار مادية  ت�شبب  النظام، ما 

دون وقوع اإ�شابات.
قتلى  ����ش���ق���وط  امل���ر����ش���د  واأك��������د 
وجرحى من املدنيني بانفجارات 
م��رك��ز مدينة  األ���غ���ام يف حم��ي��ط 

الرقة.
املر�شد  ق����ال  اأخ������رى،  م���ن ج��ه��ة 
قوات  ب��ني  اال�شتباكات  ا�شتمرت 
لها  امل��وال��ني  وامل�شلحني  ال��ن��ظ��ام 
الف�شائل  وم��ق��ات��ل��ي  ج��ه��ة،  م���ن 
وهيئة  واالإ�����ش����الم����ي����ة  امل���ق���ات���ل���ة 
اأخرى،  م��ن جهة  ال�����ش��ام  حت��ري��ر 
على حم���اور واق��ع��ة اأق�����ش��ى ريف 

حماة ال�شمايل ال�شرقي.

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

للحدود  وم���ت���اخ���م���ة  ك���رد����ش���ت���ان، 
االإيرانية. 

وق����������ال اإع�������الم�������ي م�����ت�����واج�����د يف 
االإيرانية  املدفعية  اإن   ، املنطقة، 
تابعة  م��ن��اط��ق ح���دودي���ة  ق�����ش��ف��ت 
اأربيل  �شرق  �شمال  لق�شاء جومان 
بكثافة"، مبيناً اأن الق�شف م�شتمر 

حتى ال�شاعة.

للت�شويت على اال�شتفتاء.
وكان بارزاين، قد اأكد يف كلمة اأمام 
اجلماهري املحت�شدة م�شاء اجلمعة، 
اأنه يقول نعم لال�شتقالل، موؤكداً 
للحوار،  ا�شتعداد  على  االإقليم  اأن 
اإج��راء اال�شتفتاء املقرر  ولكن بعد 

يف 25 اأيلول �شبتمرب.
اال�شتفتاء  اإن  ب���������ارزاين  وق�������ال 

•• اأربيل-وكاالت:

كرد�شتان  اإق����ل����ي����م  رئ���ي�������ش  ق������ال 
ال������ع������راق، م�������ش���ع���ود ب�����������ارزاين، يف 
ب�شاأن  اأم�������ش  ال�����ش��ح��ايف  امل����وؤمت����ر 
ا�شتفتاء االإقليم اإن دولتنا القادمة 
ولي�شت  م����دن����ي����ة  دمي����ق����راط����ي����ة 

مذهبية.
واأك������د ب���اأن���ه���م م���ا����ش���ون ق���دم���ا يف 
اال�شتفتاء ويرف�شون لغة التهديد 
جمرد  ه��و  اال�شتفتاء  اأن  م�شيفاً 
بعده عملية  و�شتكون  اأوىل  خطوة 

طويلة.
وقال ب��ارزاين اإن االأك��راد تعر�شوا 
التفكري  ق���ب���ل  اإب����������ادة  حل����م����الت 
اأن  ع���ل���ى  م�������ش���ددا  اال����ش���ت���ف���ت���اء  يف 
اخليارات  اأف�����ش��ل  ه��و  اال���ش��ت��ف��ت��اء 
�شوت  ل�����ش��م��اع  ال���دمي���وق���راط���ي���ة 

ال�شعب.
كما قال بارزاين دعونا نبحث عن 
بغداد  مع  للعالقة  جديدة  �شيغة 
ون�����ش��ب��ح ج��ريان��ا ج��ي��دي��ن م�شريا 
التو�شل  كثريا  ح��اول��وا  اأن��ه��م  اإىل 
حلل من خ��الل احل��وار مع بغداد 

لكن هذا مل ينجح.
باأن  اأم�ش  عيان،  �شهود  واأف��اد  ه��ذا 
بكثافة  ق�شفت  االإيرانية  املدفعية 
الإقليم  ت��اب��ع��ة  ح���دودي���ة  م��ن��اط��ق 

واأعلنت االأحزاب الكردية الرئي�شية 
اإقليم  ا�شتفتاء  ب���اإج���راء  مت�شكها 

كرد�شتان العراق اليوم االثنني.
وذك���ر ب��ي��ان ل�3 اأح����زاب ك��ردي��ة اأن 
االإقليم  مناطق  ك��ل  يف  اال�شتفتاء 

مبا فيها كركوك.
اإقليم  حكومة  اأعلنت  جانبها،  من 
ر�شمية  ع��ط��ل��ة  ال���ي���وم  ك��رد���ش��ت��ان 

وم�شاألة  م����وع����ده،  يف  ���ش��ي��ج��ري 
تاأجيله اأ�شبحت خارج يدي رئي�ش 
االإقليم اأو االأحزاب، بعد اأن اأ�شبح 

ق�شية جماهريية.
ويف كلمات حما�شية، اأعلن اأنه من 
املحتمل اأن منوت من اأجل حتقيق 

هدفنا.
االأحد،  اأم�ش  اإي���ران،  واأعلنت  ه��ذا 
اأمام  اجل��وي  جمالها  اأغلقت  اأن��ه��ا 
اإقليم كرد�شتان العراق بطلب من 

احلكومة العراقية.
ك���ي���وان خ�����ش��روي، متحدث  وق����ال 
جمل�ش االأمن القومي االإيراين اإن 
طهران علقت جميع الرحالت من 
وال�شليمانية  اأربيل  مدينتي  واإىل 
الكرديتني يف العراق، ح�شب ما جاء 

يف وكالة فار�ش نيوز االإيرانية.
واأ�شاف امل�شوؤول االإيراين اأن قرار 
بالده  ال��ق��وم��ي يف  االأم���ن  جمل�ش 
ي���اأت���ي ب��ع��د ف�����ش��ل م�����ش��اع��ي اإي����ران 
ال�شلطات  واإ������ش�����رار  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
ال��ك��ردي��ة يف اإج����راء اال���ش��ت��ف��ت��اء يف 

كرد�شتان العراق.
ق������رارات  اأن  خ�������ش���روي  واأ������ش�����اف 
امل�شوؤولني  ب��ع�����ش  م���ن  م��ت�����ش��رع��ة 
اأمن  عر�شت  كرد�شتان،  اإقليم  يف 
االأك�������راد وال����ع����راق وامل��ن��ط��ق��ة اإىل 

حتديات خطرية.

موظفة باللجنة االنتخابية حتمل بطاقة اقرتاع ا�شتعدادا لال�شتفتاء على ا�شتقالل كرد�شتان العراق اليوم )ا ف ب(

وفد من الهالل الأحمر ين�شق لتقدمي 
امل�شاعدات ملت�شرري زلزال املك�شيك

•• مك�صيكو -وام:

الهالل  ه��ي��ئ��ة  م����ن  وف�����د  ب���ح���ث 
االأح��م��ر االإم���ارات���ي ال��ت��ع��اون مع 
مركز االإغاثة اخلا�ش بال�شليب 
معاناة  ل��رف��ع  املك�شيكي  االأح��م��ر 
ال���زل���زال العنيف  امل��ن��ك��وب��ني م��ن 
الذي �شرب العا�شمة - مك�شيكو 

�شيتي موؤخرا.  )التفا�شيل �ش2(

توا�شل فعاليات التمرين امل�شرتك بني 
القوات الربية الإماراتية والأمريكية

•• اأبوظبي-وام:

الع�شكري  ال���ت���م���ري���ن  وا������ش�����ل 
امل�����ش��رتك االحت����اد احل���دي���دي 5  
املقام بني القوات الربية التابعة 
ل���ل���ق���وات امل�����ش��ل��ح��ة االإم����ارات����ي����ة 
االأمريكية  ال����ربي����ة  وال�����ق�����وات 

فعالياته على اأر�ش الدولة .
التاأكيد  اإىل  ال��ت��م��ري��ن  وي��ه��دف 
امل��ت��م��ي��زة التي  ال���ع���الق���ات  ع��ل��ى 
ال�شديقني  ال���ب���ل���دي���ن  ت����رب����ط 
الع�شكرية  الروابط  تعزيز  واإىل 
الثنائية ورفع اجلاهزية وتطوير 
ال�������ق�������درات واإث�������������راء اخل�������ربات 
التكامل  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
تنفيذ  يف  واالن�����ش��ج��ام  والتفاهم 

العمليات الع�شكرية امل�شرتكة.
)التفا�شيل �ش2(

م��ن  ج����ن����ود   3 م���ق���ت���ل 
م��ايل  يف  امل��ت��ح��دة  الأمم 

•• اأبيدجان-رويرتز:

التابعة  ال�شالم  حفظ  مهمة  قالت 
ل���الأمم امل��ت��ح��دة يف م���ايل ام�����ش اإن 
واأ�شيب  قتلوا  جنودها  من  ثالثة 
ب���ج���روح خطرية  اآخ�������رون  خ��م�����ش��ة 
اإث�����ر ان���ف���ج���ار ع���ب���وة ن��ا���ش��ف��ة لدى 

مرافقتهم لقافلة يف البالد.
وقال بيان للمهمة املعروفة اخت�شارا 
القافلة كانت  اإن  با�شم )مينو�شما( 
يف  وج���او  انف�ش  بلدتي  ب��ني  تتنقل 
امل�شطرب عندما وقع  �شمال مايل 
ال�شابعة  ال�شاعة  ح��وايل  االنفجار 
بالتوقيت املحلي )0700  �شباحا 
البيان  واأ�شاف  جرينت�ش(  بتوقيت 

اأن عدد القتلى مبدئي.

 اأربعة زلزل ت�شرب جنوب الفلبني
•• مانيال-وام:

�شربت اأربعة زالزل ترتاوح قوتها 
5.4 درج���ات على  اإىل   4 ب��ني  م��ا 
ام���������ش جنوب  ري����خ����رت  م���ق���ي���ا����ش 
التيار  ان��ق��ط��اع  اإىل  اأدت  الفلبني 

الكهربائي يف بع�ش املناطق.
لعلوم  ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي  امل��ع��ه��د  وق���ال���د 
اأن  فيفولك�ش  وال��زالزل  الرباكني 
الزلزال االأقوى البالغ قوته 5.4 
بوكيدنون  منطقة  �شرب  درج��ات 
والناو ديل �شور يف حني اأن الزلزال 
درجات   4.4 ق��وت��ه  ال��ب��ال��غ  االأول 
كيلومرتات  ثالثة  بعد  على  وق��ع 

�شمالل واو والناو دي �شور.

يف غ�شون ذلك، قتل 45 عن�شراً 
ال�شام، وهو  على االقل من فيلق 
ف�����ش��ي��ل م��ع��ار���ش، ج����راء غ���ارات 
مقراته  اح��د  ا�شتهدفت  رو���ش��ي��ة 
يف حمافظة ادلب يف �شمال غرب 
املر�شد  اف�����اد  م���ا  وف����ق  ����ش���وري���ا، 

ال�شوري حلقوق االن�شان ام�ش .
التي  ال��غ��ارات  �شبب  يت�شح  ومل 
على  الرو�شية  الطائرات  نفذتها 
امل�شارك  ال��ف�����ش��ي��ل  ه���ذا  م���ق���رات 
انتهت  التي  ا�شتانا  حم��ادث��ات  يف 
ج��ول��ت��ه��ا االخ�����رية ب���اع���الن �شم 
مناطق  اىل  ادل��������ب  حم���اف���ظ���ة 

خف�ش التوتر يف �شوريا.

واف���اد م��دي��ر امل��ر���ش��د رام���ي عبد 
ال��رح��م��ن ل��وك��ال��ة ف��ران�����ش بر�ش 
االأقل  على  عن�شراً   45 مبقتل 
م���ن ف��ي��ل��ق ال�����ش��ام ج�����راء ق�شف 
ا���ش��ت��ه��دف م��ق��رات تابعة  رو���ش��ي 
تل  ق��ري��ة  اط���راف  على  للف�شيل 
مدينة  ق����رب  ال���واق���ع���ة  م���ردي���خ 

�شراقب يف ريف ادلب ال�شرقي.
ال�شبت  للمر�شد  ح�شيلة  وكانت 
على  عن�شراً   37 مبقتل  اف���ادت 
االق������ل ق���ب���ل ارت����ف����اع ال����ع����دد مع 
ا���ش��ت��م��رار ع��م��ل��ي��ات ال��ب��ح��ث عن 

مفقودين حتت الركام.
ل��ف��ران�����ش بر�ش  وق�����ال م���را����ش���ل 

ا�شتهدفت  ال���غ���ارات  ان  امل��ك��ان  يف 
امل���ق���رات وه���ي ع��ب��ارة ع��ن كهوف 
داخلها  ك��ان  القرية  اط��راف  على 
الع�شرات من مقاتلي الف�شيل ما 
كافة  واغ��الق  ادى اىل تدمريها 

املنافذ اليها.
الف�شائل  احد  ال�شام  فيلق  ويعد 
امل��ر���ش��د، وي�شم  وف���ق  امل��ع��ت��دل��ة 
�شفوفه  يف  املقاتلني  من  االالف 
وي���ن���ت�������ش���ر ب�������ش���ك���ل رئ���ي�������ش���ي يف 
)�شمال(  وحلب  ادلب  حمافظتي 

املجاورة.
ال��ف�����ش��ي��ل يف �شهر  وخ���ا����ش ه���ذا 
حزيران يونيو معارك �شد هيئة 
حت��ري��ر ال�����ش��ام ال��ت��ي ت��ع��د جبهة 

الن�شرة �شابقا ابرز مكوناتها.
ال�شام  حت���ري���ر  ه��ي��ئ��ة  وت�����ش��ي��ط��ر 
منذ 23 متوز يوليو على اجلزء 
االك����رب م��ن حم��اف��ظ��ة ادل����ب مع 
االخرى،  الف�شائل  نفوذ  تقل�ش 
داع�ش  تنظيم  مع  م�شتثناة  وه��ي 
الذي  ال��ت��وت��ر  ات��ف��اق خف�ش  م��ن 
اأي����ار م��اي��و ومت���ت ا�شافة  اق���ر يف 
ا�شبوعني،  نحو  قبل  ال��ي��ه  ادل���ب 
ا�شتانا برعاية  يف اطار حمادثات 
النظام  حليفتي  واي����ران  رو���ش��ي��ا 

وتركيا الداعمة للمعار�شة.

قطار�ن على نف�س �ل�سكة يتجهان نحو �ال�سطد�م:
مدريد تفتقر اىل اأفكار لحتواء 

النف�شالية الكاتالونية!
•• الفجر - خرية ال�صيباين

نف�ش  على  لوجه  وجها  انطلقا  قطارين  ان  ن��رى  �شنوات،  ث��الث  "منذ 
على  االأول  �شي�شغط  اأيهما  وال�شوؤال:  اال�شطدام،  نحو  ويتجهان  ال�شكة 

الفرامل ".
مرّجحا،  اال�شطدام  بات  بيلي�شرتاندي،  بينوا  االإ�شباين  للموؤرخ  بالن�شبة 
غري  الكاتالونيني  االنف�شاليني  اإن  اأكتوبر.  من  االأول  يف  يحدث  و�شوف 
ذاك  يف  اليه  دع��وا  ال��ذي  امل�شري  تقرير  ا�شتفتاء  ع��ن  للتخلي  م�شتعدين 
بخرق  لهم  لل�شماح  م�شتعدة  لي�شت  االإ�شبانية  ال��دول��ة  اأن  كما  ال��ت��اري��خ، 

الد�شتور الذي يحظر عليهم الت�شويت.
وحتى االآن، اكتفت مدريد بالبقاء يف دور املدافع عن القانون، ولكن اإىل اأي 

مدى ميكن ان ي�شمد هذا املنطق؟
ل��ق��د اع��ت��ق��دت ح��ك��وم��ة م��اري��ان��و راخ����وي امل��ح��اف��ظ��ة، ان ب��اإم��ك��ان��ه��ا جتنب 
اال�شطدام با�شتخدام الرت�شانة القمعية �شد حركة الع�شيان هذه. وكان 
لذلك فعاليته، فقبل اأ�شبوع من االقرتاع، مل يبق �شوى القليل من ا�شتفتاء 

تقرير امل�شري لالنف�شاليني الكاتالونيني.                )التفا�شيل �ش13(

قافلة  �شد  لطالبان  هجوم 
اأف��غ��ان�����ش��ت��ان يف  ل��ل��ن��ات��و 

•• كابول-اأ ف ب:

اف��غ��ان ام�ش  ث��الث��ة مدنيني  ج��رح 
يف اع���ت���داء حل���رك���ة ط��ال��ب��ان �شد 
قافلة لقوات حلف �شمال االطل�شي 
يف ك��اب��ول مل ي���وؤد اىل ا���ش��اب��ات يف 
الدمناركيني  اجل����ن����ود  ����ش���ف���وف 
االآلية  م���ن  ع��ل��ى  ك���ان���وا  ال���ذي���ن 
ما  بح�شب  امل�شتهدفة،  امل�شفحة 

اعلن م�شوؤولون.
وقال املتحدث با�شم وزارة الداخلية 
االفغانية جنيب داني�ش ان االعتداء 
مت بوا�شطة �شيارة يقودها انتحاري 
لعملية  تابعة  م�شفحة  اآليات  �شد 
الدعم احل��ازم يف حي اجلامعة، يف 

غرب العا�شمة االفغانية كابول.
م���ن ج��ه��ت��ه، اأك�����د ل��ف��ران�����ش بر�ش 
املتحدث با�شم عملية الدعم احلازم 
بيل �شالفن انه مل يقع �شحايا يف 
الدعم  عملية  )عنا�شر(  �شفوف 
احلازم جراء الهجوم الذي مل يوؤد 
اىل عرقلة �شري العمليات، مو�شحا 

ان القوات امل�شتهدفة دمناركية.
امل��ت��ح��دث اىل وج���ود عبوة  وا����ش���ار 
نا�شفة غري حمددة بدون ان ياأتي 
ع��ل��ى ذك���ر ان���ت���ح���اري. وا����ش���اف ان 
ال��دع��م احل���ازم تعمل  ف��رق عملية 

على نقل االلية املت�شررة.
يف  االعتداء  طالبان  حركة  وتبنت 
االعالم  و�شائل  اىل  وجهها  ر�شالة 
اهلل  ذب��ي��ح  احل��رك��ة  با�شم  املتحدث 

جماهد.

بعد عالقات متوترة مع �لبنوك:

اأوباما ينعطف ويكت�شف اأن املال قوام الأعمال!
•• الفجر – خرية ال�صيباين

العديد  كلينتون  هيالري  القت  احلكومة،  مغادرتها  بعد 
م��ن اخل��ط��ب م��ق��اب��ل اأج����ور ع��ال��ي��ة يف وول ���ش��رتي��ت، وقد 
باأنها  مذكراتها  يف  واع��رتف��ت  ندمها،  ع��ن  الحقا  اأع��رب��ت 

ارتكبت خطاأ، ومل تدرك مدى غ�شب االأمريكيني.

اأوباما  ب���اراك  اأه��م��ل  ه��ل  كلينتون،  ه��ي��الري  خطى  وعلى 
تاأثري عالقاته مع عامل املال على مواطنيه؟

من  العديد  االأمريكي  الرئي�ش  قدم  االأخ��رية،  االأ�شهر  يف 
اإىل  حت��دث  اأغ�شط�ش،  �شهر  يف  ج��دا.  املربحة  املحا�شرات 

حرفاء بنك نورثرن ترو�شت مقابل 800 األف دوالر.
)التفا�شيل �ش15(

مقاتالن من �شوريا الدميقراطية يعتقالن احد االرهابيني الدواع�ش يف دير الزور

هل اخليار االمني هو احلل؟
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اأخبـار الإمـارات

مركز اعتماد يطلق مبادرة للحد من احلوادث يف الأماكن الرتفيهية
•• دبي-وام:

دبي  لبلدية  التابع   - اعتماد  لالعتماد  العاملي  االإم����ارات  مركز  اأط��ل��ق 
االأماكن  يف  احل��وادث  اأع��داد  من  للحد  اآمنة  ترفيهية  األعاب  مبادرة   -

الرتفيهية ما يعزز مكانة دبي كوجهة عاملية يف جمال ال�شياحة.
وت�شهد اإمارة دبي تزايدا ملحوظا يف عدد االأماكن الرتفيهية حيث بلغت 
واملقيمني  ال�شياح  من  املاليني  �شنويا  يرتادها   135 االأل��ع��اب  مناطق 
اال�شرتاتيجية  التوجهات  على  بناء  امل��ب��ادرة  تاأتي  فيما   .. واملواطنني 

للمركز والتي تت�شمن حماية ال�شحة وال�شالمة العامة.

واأ�شارت اأمينة اأحمد حممد املدير التنفيذي للمركز اإىل انخفا�ش ن�شبة 
املائة  82 يف  اإىل  الرتفيهية  االأم��اك��ن  م��رت��ادي  ال���واردة من  البالغات 
خالل الفرتة من 2015 - 2017 وفقا للتقارير ال�شادرة من بلدية 

دبي والتي متثل اجلهة الرقابية على االأماكن الرتفيهية.
التفتي�ش  جمال  يف  جهة   12 ل�  اإن املركز منح �شهادة االعتماد  وقالت 
املوا�شفات  بتطبيق  ال��ت��زام��ه��ا  م��ن  التحقق  بعد  امل��اله��ي  األ��ع��اب  على 
والذي  املطلوبة  امل��ه��ام  لتنفيذ  ال��الزم��ة  ال��ك��ف��اءات  وامتالكها  العاملية 

ي�شمن �شالمة مرتادي االأماكن الرتفيهية.
االأول بني جهات  يعترب  العاملي لالإعتماد  االإم��ارات  اأن مركز  واأ�شافت 

االعتماد  متطلب  ا�شتحداث  حيث  من  العامل  م�شتوى  على  االعتماد 
األعاب املالهي والتي تت�شمن تقييم جميع  التفتي�ش يف جمال  جلهات 
ثم  الت�شنيع  اإىل  الت�شميم  م��ن  اللعبة  حياة  ل���دورة  املطابقة  م��راح��ل 

الت�شغيل وال�شيانة والتطوير اجلذري على اللعبة.
جهات  اعتماد  ق�شم  رئي�ش  اجل�شمي  يو�شف  املهند�ش  اأ�شار  جانبة  من 
لتفتي�ش يف البلدية اإىل اأن عدد جهات التفتي�ش املعتمدة حمليا ودوليا 
و�شل اإىل 118 جهة تقوم بالتفتي�ش على العديد من جماالت ال�شحة 
وال�شالمة والبيئة مت�شمنة التفتي�ش الهند�شي وامل�شتدام وهو ما اأهل 
املركز لتبووؤ ال�شدارة عربيا واإقليميا يف جمال اعتماد جهات التفتي�ش.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س غينيا بي�شاو بذكرى ال�شتقالل

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش الدولة حفظه 
رئي�ش جمهورية  فاز  ماريو  ج��وزي  الرئي�ش  اإىل فخامة  تهنئة  برقية  اهلل 

غينيا بي�شاو وذلك مبنا�شبة ذكرى ا�شتقالل بالده.
رئي�ش  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�ش جوزي ماريو فاز.

الإمارات تقدم حزمتني من م�شاهمات الدعم املايل لالأمم املتحدة بقيمة 30 مليون دولر
•• نيويورك-وام: 

االإم���������ارات عزمها  دول�����ة  اأع���ل���ن���ت 
م�شاهمات  م��ن  ح��زم��ت��ني  ت��ق��دمي 
املتحدة  ل������الأمم  امل������ايل  ال����دع����م 
مليون   15 ب���ق���ي���م���ة  االأوىل 
ل���وك���ال���ة  و����ش���ت���خ�������ش�������ش  دوالر 
وت�شغيل  الإغ���اث���ة  امل��ت��ح��دة  الأمم 
ال����الج����ئ����ني ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني يف 
الإعانتها  االأون���روا  االأدن��ى  ال�شرق 
االأ�شا�شية  ب��راجم��ه��ا  تنفيذ  على 
الفل�شطينيني..  الالجئني  جت��اه 
والثانية مماثلة بقيمة 15 مليون 
اأن�شطة  لدعم  و�شتخ�ش�ش  دوالر 
على  للمراأة  املتحدة  االأمم  هيئة 

مدى ثالث ال�شنوات املقبلة.

ل�������ش���وؤون ال�����ش��ب��اب و����ش���ع���ادة النا 
للدولة  ال��دائ��م��ة  امل��ن��دوب��ة  ن�شيبة 
لدى االأمم املتحدة. وكانت الدولة 
اأعمال  عربت خالل م�شاركتها يف 
العامة  للجمعية   72 ال���  ال���دورة 
تقديرها  ع����ن  امل���ت���ح���دة  ل������الأمم 
العميق لعمل وكالة االأونروا اجلاد 
واملهم يف دعم املواطن الفل�شطيني 
وال�شحة  ال��ت��ع��ل��ي��م  م���ن���اح���ي  يف 
واأك���دت وقوفها مع هذه  وال��غ��ذاء 
اجلهود االإن�شانية اخلرية. وفيما 
يتعلق بهيئة االأمم املتحدة للمراأة 
ال���دول���ة ع��ن روؤيتها  ف��ق��د ع���ربت 
بدور  ت�شطلع  ال��ه��ي��ئ��ة  ه���ذه  ب���اأن 
م��ع ق�شايا  ال��ت��ع��ام��ل  اأ���ش��ا���ش��ي يف 
امل����راأة دول��ي��ا واأن متكني  و���ش��وؤون 

جتاه  ال�شيا�شية  امل��واق��ف  تن�شيق 
اأبرز ق�شايا املنطقة ذات االهتمام 
املت�شلة  مقدمتها  ويف  امل�����ش��رتك 
اليمن  من  كل  يف  باالأو�شاع  منها 
ول��ي��ب��ي��ا ف�����ش��ال ع���ن امل���وق���ف من 
الفل�شطينية  الق�شية  م�شتجدات 

وم�شاعي اإحياء عملية ال�شالم.
بن  اهلل  ع��ب��د  ال�شيخ  �شمو  وج���دد 
ال��ع��ام حر�ش دولة  زاي��د ل��الأم��ني 
العمل  االإم�������ارات ع��ل��ى م��وا���ش��ل��ة 
مع االأمم املتحدة والتن�شيق معها 
على كافة االأ�شعدة لتعزيز دورها 
ال�شركاء  ج��ان��ب  اإىل  االإي���ج���اب���ي 
االآخ������ري������ن يف دع���م  ال����دول����ي����ني 
املتحدة  االأمم  وج���ه���ود  م�����ش��اع��ي 
التحديات  م��ن  ال��ع��دي��د  الح��ت��واء 

ج����اء ه����ذا االإع�������الن خ����الل لقاء 
ثنائي جمع �شمو ال�شيخ عبد اهلل 
بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 
وال��ت��ع��اون ال����دويل م��ع اأم���ني عام 
االأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�ش 
ن��ي��وي��ورك وذل���ك ع��ل��ى هام�ش  يف 
ال�72  ال���دورة  اجتماعات  انعقاد 

للجمعية العامة لالأمم املتحدة.
ومت خ����الل ال���ل���ق���اء ب��ح��ث اأوج����ه 
ال����ت����ع����اون امل���������ش����رتك ب�����ني دول�����ة 
االإمارات واالأمم املتحدة ووكاالتها 
وموؤ�ش�شاتها املتعددة و�شبل تعزيز 
والتعاون  العالقات  هذه  وتوطيد 
امل�شرتك يف املجاالت كافة ال �شيما 

التنموية واالإن�شانية واالإغاثية.
وغوتريي�ش  ���ش��م��وه  وا���ش��ت��ع��ر���ش 

االإقليمية  واالإن�����ش��ان��ي��ة  االأم��ن��ي��ة 
وخا�شة تلك التي تواجه املنطقة 

اخلليجية والعربية بالذات.
العام  االأم������ني  ع���رب  م���ن ج��ان��ب��ه 
ل�شموه عن �شكره لدولة االإمارات 
تقدمه  مل��ا  و�شعبا  وحكومة  ق��ي��ادة 
واأن�شطة  لربامج  �شخي  دع��م  من 
واأي�شا  املتحدة  االأمم  و�شناديق 
واالإن�شاين  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ل����دوره����ا 
االإيجابي الداعم جلهود مواجهة 
امللحة  ال���ق�������ش���اي���ا  م����ن  ال���ع���دي���د 

باملنطقة وغريها.
الدكتور  م���ع���ايل  ال���ل���ق���اء  ح�����ش��ر 
وزير  اجل��اب��ر  اأح��م��د  ب��ن  �شلطان 
دول����ة وم���ع���ايل ���ش��م��ا ب��ن��ت �شهيل 
ب��ن ف��ار���ش امل��زروع��ي وزي���رة دولة 

التجربة الوطنية لدولة االإمارات 
اأحد  يعترب  امل���راأة  يف ملف متكني 

ا�شتكمال  يف  ���ش��رورة  الهيئة  ه��ذه 
واأن  امل�����ش��ت��دام��ة  التنمية  ج��وان��ب 

التنموي  ال�����ش��ج��ل  اإجن�����ازات  اأه���م 
للدولة.

•• مك�صيكو -وام:

االإغاثة  التعاون مع مركز  االإماراتي  االأحمر  الهالل  بحث وفد من هيئة 
الزلزال  من  املنكوبني  معاناة  لرفع  املك�شيكي  االأحمر  بال�شليب  اخلا�ش 

العنيف الذي �شرب العا�شمة - مك�شيكو �شيتي موؤخرا.
باإ�شراف  االول-  اأم�ش  عقده  ال��ذي  التن�شيقي  االإجتماع  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
املنهايل  حامت  اأحمد  �شعادة  من  وبتوجيهات  املك�شيك  لدى  الدولة  �شفارة 
�شفري الدولة لدى الواليات املتحدة املك�شيكية - وفد الهيئة برئا�شة �شعيد 
املزروعي رئي�ش االإغاثات اخلارجية يف الهيئة بح�شور حممد �شلطان را�شد 
�شويناجا  الدولة مع فريناندو  �شفارة  ثالث يف  �شكرتري  النعيمي  الكيتوب 

كاردين�ش، رئي�ش ال�شليب االأحمر املك�شيكي.
االحمر  ال��ه��الل  ه��ي��ئ��ة  وف���د  املك�شيكي  االأح���م���ر  ال�شليب  رئ��ي�����ش  واأط���ل���ع 
والتي  االأحمر  ال�شليب  بها  يقوم  التي  االغاثية  العمليات  على  االماراتي 
تهدف يف املقام االول اىل توفري امل�شاعدات االن�شانية العاجلة للمنكوبني 

واملت�شررين جراء الزلزال.
من جانبه طرح وفد الهالل االأحمر بع�ش الت�شاوؤالت عن نوع امل�شاعدات 
املمكنة �شواء كانت مادية اأم معنويه والتي ميكن للهيئة امل�شاهمة فيها لرفع 

معاناة اال�شخا�ش املت�شررين جراء الزلزال.

وفد من الهالل الأحمر ين�شق مع ال�شليب الأحمر املك�شيكي لتقدمي امل�شاعدات ملت�شرري الزلزال

زايد لالإ�شكان يخ�ش�س 
اليوم بال مراكز خدمة

•• دبي -وام:

اليوم  تخ�شي�ش  لالإ�شكان  زاي��د  ال�شيخ  برنامج  اأعلن 
االثنني يوما بال مراكز �شعادة متعاملني- املتخ�ش�شة 
يف خدمة العمالء - وذلك يف اإطار اعتماد �شاحب ال�شمو 
اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة  ال�شيخ حممد بن را�شد 
مبادرة  اهلل«  رع���اه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  رئي�ش جمل�ش 
املتعاملني على  يوم بال مراكز خدمة« بهدف ت�شجيع 
الذكية للح�شول على اخلدمات  القنوات  اإىل  التحول 

واإجراء املعامالت احلكومية .
ودعا الربنامج املتعاملني لال�شتفادة من جميع خدمات 
الربنامج  وتطبيق  ال��ذك��ي��ة  هواتفهم  ع��رب  ال��ربن��ام��ج 
وان���ه���اء م��ع��ام��الت��ه��م ع���رب م��ن�����ش��ات ال�����ش��ع��ادة الذكية 
مراكز  ويف  بدبي  الرئي�ش  الربنامج  مقر  يف  املنت�شرة 
وال�شرقية  ال�شمالية  املنطقتني  يف  املتعاملني  �شعادة 
ح��ي��ث ���ش��ي��ق��وم ف��ري��ق ال���دع���م ب��ت��ق��دمي ال���دع���م ال���الزم 
املن�شات  عرب  اخلدمات  تقدمي  كيفية  يف  للمتعاملني 
لالإ�شكان  زاي��د  ال�شيخ  برنامج  ويعد  املختلفة.  الذكية 
طبقت  التي  االحت��ادي��ة  احلكومية  اجلهات  اأوائ���ل  من 
تعزيز  اإىل  ال��ه��ادف��ة  ال��ذك��ي��ة  ال�����ش��ع��ادة  من�شة  م��ب��ادرة 
مبادرات اإ�شعاد املتعاملني وت�شهيل اإجراءات ح�شولهم 
متطورة  تكنولوجية  اأدوات  خالل  من  اخلدمات  على 
وتدريب ومتكني زوار مراكز �شعادة من املتعاملني من 
احل�شول على اخلدمات ب�شكل ذاتي ودون احلاجة اإىل 

زيارة هذه املراكز .

مبادرات وزارة الداخلية تعزيز ريادة الإمارات يف جمال حقوق الن�شان
•• اأبوظبي-وام:

اأكد العميد احمد حممد نخريه مدير ادارة حقوق االن�شان بوزارة الداخلية 
دولة  ال��ت��ي متيز  ال�شمات  اأه���م  م��ن  اأ���ش��ب��ح  االإن�����ش��ان  بحقوق  االه��ت��م��ام  اأن 
االإمارات واأن وزارة الداخلية عملت من خالل العديد من املبادرات الدولية 
واالإقليمية والوطنية جلعل قيم حقوق االإن�شان ممار�شة واقعية تعزز من 

ريادة الدولة بهذا ال�شاأن.
اأفراد  وك��رام��ة  وح��ق��وق  ح��ري��ات  ب�شيانة  اهتمت  الداخلية  وزارة  اإن  وق��ال 
من  امل�شتمدة  وت�شريعاتها  وقوانينها  ال��دول��ة  د�شتور  كفلها  التي  املجتمع 
قيمنا وتعاليم ديننا احلنيف.. م�شريا اإىل املتابعة امل�شتمرة والتعاون الوثيق 
باللوائح  التزامهم  م��دى  على  للوقوف  ال�شرطية  واالإدارات  القيادات  مع 

وال�شوابط التي تكفل حقوق االإن�شان.
اأفكار جديدة لتعزيز ن�شر ثقافة  و�شدد على �شرورة تكاتف اجلميع وطرح 
حقوق االإن�شان وتفعيل مهام اللجنة للخروج بنتائج تعزز التعاون والتن�شيق 

امل�شرتك لرد اجلميل لهذا الوطن املعطاء باحلفاظ على اأمنه وا�شتقراره.
وكانت جلنة حقوق االن�شان بوزارة الداخلية برئا�شة العميد احمد حممد 
مبدينة  ال�شرطة  �شباط  ب��ن��ادي  ع�شر  اخلام�ش  اجتماعها  عقدت  نخريه 

العني بح�شور العميد حممد علي ال�شحي نائب مدير ادارة حقوق االن�شان 
م�شتوى  لل�شرطة على  العامة  القيادات  اللجنة وممثلي  اأع�شاء  وال�شباط 

وزارة الداخلية.
واأعرب رئي�ش اللجنة عن �شكره وتقديره لالأع�شاء على جهودهم يف تنفيذ 
تو�شيات التقرير الدوري ال�شامل حلقوق االن�شان والذي مت موافاة وزارة 
اخلارجية والتعاون الدويل به .. حيث من املقرر مناق�شة تقرير الدولة امام 

جمل�ش حقوق االن�شان مطلع العام املقبل.
وا�شتعر�ش االأع�شاء تكليفات االجتماع ال�شابق واالجراءات التي متت حيالها 
ومت التطرق جلدول االعمال الذي احتوى على اخلطة امل�شتقبلية خلريجي 
واملنا�شبات  االن�شان  حقوق  جمال  يف  متخ�ش�ش  وطني  ك��ادر  اع��داد  مبادرة 

العاملية حلقوق االن�شان الذي �شيتم االحتفال بها خالل العام احلايل.
من  ال�شادرة  اخلتامية  املالحظات  من  ال��وزارة  التزامات  االع�شاء  وناق�ش 
جلنة التمييز العن�شري التابعة لالأمم املتحدة ب�شاأن تقرير الدولة التفاقية 
الق�شاء على كافة اأ�شكال التمييز العن�شري والذي متت مناق�شته يف جنيف 
يف �شهر اغ�شط�ش املا�شي. واختتم االجتماع بالتعريف بدليل ات�شال الرعايا 
اعتماده  مت  وال���ذي  لبلدانهم  الدبلوما�شية  بالبعثات  املقبو�ش  االأج��ان��ب 

وتعميمه على مراكز ال�شرطة.

توا�شل فعاليات التمرين امل�شرتك الحتاد احلديدي 5 بني القوات الربية الإماراتية والأمريكية
•• اأبوظبي-وام:

وا���ش��ل ال��ت��م��ري��ن ال��ع�����ش��ك��ري امل�����ش��رتك االحتاد 
التابعة  الربية  ال��ق��وات  املقام بني   5 احل��دي��دي 
الربية  وال���ق���وات  االإم��ارات��ي��ة  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
االأمريكية فعالياته على اأر�ش الدولة . ويهدف 
املتميزة  ال��ع��الق��ات  على  التاأكيد  اإىل  التمرين 
تعزيز  واإىل  ال�شديقني  البلدين  ت��رب��ط  ال��ت��ي 
اجلاهزية  ورف��ع  الثنائية  الع�شكرية  ال��رواب��ط 
الع�شكرية  اخل���ربات  واإث���راء  ال��ق��درات  وتطوير 
لتحقيق التكامل والتفاهم واالن�شجام يف تنفيذ 

العمليات الع�شكرية امل�شرتكة.
ت�شمن التمرين �شل�شلة من التدريبات الع�شكرية 
لتعزيز  موحدة  ا�شرتاتيجية  اإط��ار  يف  امل�شرتكة 
والقوات  امل�شلحة  قواتنا  الع�شكري بني  التعاون 
العمليات  توحيد  �شبيل  يف  االأمريكية  امل�شلحة 
امل�����ش��رتك��ة واأ����ش���ل���وب ال���ت���دري���ب االأم���ث���ل لرفع 
يواكب  مب��ا  امل�شلحة  للقوات  القتالية  ال��ك��ف��اءة 
مثل  تنفيذ  على  امل�شلحة  قواتنا  الع�شر.وداأبت 
القدرات  �شقل  بهدف  امل�شرتكة  التمارين  هذه 
واالإم���ك���ان���ات ال��ق��ت��ال��ي��ة ان��ط��الق��ا م��ن احلر�ش 
الدائم للقيادة العامة للقوات امل�شلحة على رفع 
الفريق  ب��روح  والعمل  والكفاءة  االأداء  م�شتوى 
الواحد وفق اإ�شرتاتيجية وا�شحة املعامل بهدف 
القتالية  واجل��اه��زي��ة  ال��ع��ام  بامل�شتوى  االرت��ق��اء 
واالأ�شلحة  املعدات  للتعامل مع  امل�شلحة  لقواتنا 

وتنفيذ  العمليات  م�����ش��ارح  ك��اف��ة  على  احل��دي��ث��ة 
مهام غري تقليدية تتواكب مع النظم احلديثة 
الدول  امل�شرتكة بني  التمارين  تاأتي هذه  كما   .
التي ترتبط بعالقات متميزة كجزء اأ�شا�شي من 
برامج التدريب امل�شتمر للقوات امل�شلحة يف دولة 
املتحدة  وال���والي���ات  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات 
االأم��ري��ك��ي��ة .وق���ام ���ش��ع��ادة ال��ل��واء ال��رك��ن �شالح 
ام�ش  الربية  القوات  قائد  العامري  جمرن  بن 
عدد  خاللها  رافقه  التمرين«  فعاليات  ب��زي��ارة 
اجلانبني  امل�شلحة من  القوات  �شباط  كبار  من 
.والتقى قائد القوات الربية خالل الزيارة عددا 

االإماراتية  ال��ربي��ة  ال��ق��وات  واأف����راد  م��ن �شباط 
حول  اإي��ج��از  اإىل  وا�شتمع  امل�شاركة  واالأمريكية 
عدد من املهام والواجبات والتطبيقات التي مت 
تنفيذها خالل جمريات التمرين وما اأجنز من 

عمليات منذ انطالقته .
للتن�شيق  رفيعة  م�شتويات  التمرين  عك�ش  وقد 
والتكامل يف االأداء واالأدوار املختلفة للت�شكيالت 
امل�شتوى  على  يدل  فيه مما  امل�شاركة  الع�شكرية 
بها  ظهر  ال��ت��ي  الع�شكرية  واجل��اه��زي��ة  املتميز 

امل�شاركون يف التمرين .
التمرين  لهذا  اأن  الربية  القوات  قائد  اأك��د  كما 

اأهمية كبرية يف تطوير وتعزيز العالقات الثنائية 
والواليات  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  بني 
املتحدة االأمريكية خا�شة يف املجاالت الع�شكرية 
القتالية  واجلاهزية  الكفاءة  ورف��ع  والدفاعية 
اجلانبني.كما  بني  الع�شكرية  اخل��ربات  وتبادل 
اأ�شار اىل اأن تنفيذ عدد من التمارين امل�شرتكة 
ياأتي انطالقا من حر�ش  ال�شديقة  ال��دول  مع 
القيادة العامة للقوات امل�شلحة الدائم على رفع 
م�شتوى االأداء والكفاءة ملنت�شبيها والعمل بروح 
ال��ف��ري��ق ال��واح��د م��ع ج��ي��و���ش ال����دول ال�شقيقة 
املعامل  وا�شحة  ا�شرتاتيجية  وف��ق  وال�شديقة 

ال��ع��ام واجلاهزية  ب��امل�����ش��ت��وى  ل��الرت��ق��اء  ت��ه��دف 
االأجهزة  مع  للتعامل  امل�شلحة  لقواتنا  القتالية 
واالأ�شلحة احلديثة على كافة م�شارح العمليات.
ي��ذك��ر اأن مت��ري��ن االحت���اد احل��دي��دي 5 انطلق 
اأر���ش الدولة يف ال�شاد�ش ع�شر من ال�شهر  على 
تنفيذ  ويت�شمن  اأي����ام  ل��ع��دة  وي�شتمر  اجل����اري 
التدريب على  املهام والواجبات بهدف  عدد من 
امل�شرتكة  ال��ع��م��ل��ي��ات  واإدارة  وت��ن��ف��ي��ذ  تخطيط 
بني خمتلف وحدات القوات الربية يف البلدين 
التحديات  مواجهة  يف  املن�شود  للهدف  وحتقيق 

واالأزمات التي ي�شهدها العامل اليوم.

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 265050    بتاريخ : 2016/12/18

 بيانات االأولوية : 
باإ�شم : موؤ�ش�شة دبي للمطارات  

وعنوانة : �شندوق بريد 2525 ، دبي ، االمارات العربية املتحدة
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي ؛ جتميع ت�شكيلة متنوعة من ال�شلع واخلدمات ل�شالح الغري)با�شتثناء  
النقل( وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها ؛ خدمات التجزئة ؛ خدمات التجزئة عرب االنرتنت ؛ اإدارة برنامج امل�شافر الدائم 
، اإدارة برامج والء امل�شتهلك ؛ خدمات الدعاية واالعالن ؛  خدمات وكاالت الدعاية واالعالن ؛ الدعاية واالعالن بالطلب الربيدي ؛ تاأجري 
؛  ؛ ل�شق االعالنات  الدعاية واالع��الن اخلارجي  ؛  تاأجري لوحات  ؛  تاأجري وقت للدعاية واالع��الن يف و�شائل االت�شال  ؛  امل�شاحات االعالنية 
االأعمال  ا�شت�شارات  ؛  االعمال  تنظيم  ا�شت�شارات  ؛  االعمال  وتنظيم  ادارة  يف  ا�شت�شارات  ؛  االعمال  عن  التحريات  ؛  االعمال  ادارة  يف  امل�شاعدة 
املهنية ؛ املعلومات واالخبار عن االعمال ؛ اإدارة اأعمال املطارات ؛ اإدارة اأعمال متاجر التجزئة ؛ اإدارة اأعمال �شركات النقل ؛ اإدارة اأعمال �شركات 
اأعمال  اإدارة  ؛  االت�شاالت  م��زودي خدمات  اعمال  اإدارة  ؛  الال�شلكية  االت�شاالت  م��زودي خدمات  اعمال  اإدارة  ؛   الفنادق  اأعمال  ادارة  ؛  ال�شفر 
�شركات الربجميات ؛ توفري املعلومات التجارية عرب مواقع االنرتنت ؛ اإدارة اأعمال برامج ال�شداد لالآخرين ؛ خدمات وكاالت االنباء التجارية 
االدارة  ؛  امل�شتهلكني(  ار�شاد  )موؤ�ش�شة  للم�شتهلكني  والن�شح  التجارية  املعلومات  تقدمي  ؛  ال�شناعية  او  التجارية  االعمال  ادارة  يف  امل�شاعدة  ؛ 
اإدارة  التجارية  لرتخي�ش ال�شلع واخلدمات اخلا�شة باآخرين ؛ جتميع املعلومات يف قواعد بيانات الكمبيوتر ؛ جتميع البيانات االإح�شائية ؛ 
امللفات املحو�شبة ؛ البحث عن املعلومات يف ملفات كمبيوتر لالآخرين ؛ عر�ش ال�شلع ؛  ت�شميم مواد الدعاية واالعالن ؛ االعالن بالربيد املبا�شر 
؛ ن�شر مواد الدعاية واالعالن ؛ خدمات وكاالت اال�شترياد والت�شدير ؛ حترير الفواتري ؛ خدمات الت�شميم لغايات الدعاية واالعالن ؛ درا�شات 
الت�شويق ؛ ابحاث الت�شويق ؛ الت�شويق؛ خدمات اعداد مناذج الدعاية واالعالن او ترويج املبيعات ؛ تاأجري االآالت واملعدات املكتبية ؛ االعالن 
والدعاية املبا�شرة على �شبكات الكمبيوتر ؛ توفري االأ�شواق التجارية عرب االنرتنت  للم�شرتين والبائعني لل�شلع واخلدمات ؛ تنظيم املعار�ش 
لغايات جتارية او اعالنية ؛ تنظيم املعار�ش التجارية لغايات جتارية او اعالنية ؛ خدمات اإدارة التعاقد اخلارجي لل�شركات ؛ خدمات التعاقد 
اخلارجي )م�شاعدة يف االعمال( ؛ خدمات الدفع عند ال�شغط لالإعالنات ؛ عر�ش ال�شلع على و�شائل االت�شال لغايات بيعها بالتجزئة ؛ العالقات 
العامة ؛ ن�شر ن�شو�ش الدعاية واالعالن ؛ تاأجري مواد الدعاية واالعالن ؛ ترويج املبيعات )لالأخرين( ؛ تاأجري من�شات / اك�شاك البيع ؛ تزيني 
واجهات املحالت التجارية ؛ تنظيم اال�شرتاك يف ال�شحف )لالأخرين( ؛ تنظيم املعلومات يف قواعد بيانات الكمبيوتر ؛ حتديث مواد الدعاية 
واالعالن ؛ حتديث و�شيانة البيانات يف قواعد بيانات الكمبيوتر  ؛ كتابة ن�شو�ش الدعاية واالعالن ؛ الفهر�شة على �شبكة االإنرتنت الأغرا�ش 

جتارية اأو اإعالنية ؛ خدمات املرور االأمثل للمواقع االلكرتونية؛ خدمات اإدارة املطار ؛ تعيني موظفي املطار.
و�شف العالمة :    العالمة عبارة عن االأحرف )DXB( مكتوبة بطريقة مميزة.

اال�شرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شالة بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 

30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 265052    بتاريخ : 2016/12/18

 بيانات االأولوية : 
باإ�شم : موؤ�ش�شة دبي للمطارات  

وعنوانة : �شندوق بريد 2525 ، دبي ، االمارات العربية املتحدة
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :39
الطائرات  تاأجري  ؛  اال�شعاف  الأغرا�ش  النقل  ؛  النقل اجلوي  ؛  وال�شفر  الرحالت  وتنظيم  ال�شلع  وتخزين  وتغليف  النقل 
؛ مواقف  ال�شيارات  تاأجري  ؛  بال�شيارات  النقل  ؛  باحلافالت  النقل  ؛  ال�شفرية  املقاعد  ؛ حجز  امل�شفحة  بالعربات  النقل  ؛ 
ال�شيارات ؛ خدمات قيادة ال�شيارات ؛ ت�شليم الب�شائع ؛ حرا�شة امل�شافرين ؛ ال�شحن بال�شفن ؛ دفع اأجرة ال�شحن يف ميناء 
الو�شول ؛ ال�شم�شرة يف ال�شحن ؛ عقود النقل البحري؛ تاأجري الكراجات ؛ اجلر او النقل ؛ النقل املحرو�ش لالأ�شياء الثمينة 
؛ تاأجري النظم املالحية ؛ تغليف ال�شلع ؛ ت�شليم الطرود ؛ نقل امل�شافرين ؛ ار�شاد ال�شفن ؛ العتالة )التحميل والتنزيل( ؛ 
النقل بال�شكك احلديدية ؛ تاأجري الثالجات ؛ عمليات االنقاذ )النقل( ؛ خدمات االنتقال ؛ تخزين الب�شائع ؛ التخزين 
؛ التخزين يف امل�شتودعات ؛ معلومات التخزين ؛ النقل ب�شيارات االأجرة ؛ تاأجري حاويات التخزين ؛ توفري معلومات عن 
حركة املرور ؛ معلومات ال�شفر ؛ النقل ؛ نقل امل�شافرين ؛ ال�شم�شرة يف النقل ؛ احلجز للنقل ؛ معلومات النقل ؛ لوج�شتيات 
النقل ؛ تنظيم الرحالت ال�شياحية ؛ احلجز لل�شفر ؛ تفريغ احلمولة ؛  تاأجري املركبات ؛ تاأجري امل�شتودعات ؛ تاأجري كرا�شي 
؛  باملطارات  ال�شفر  اإج��راءات  ؛ خدمات  باملطار  ال�شيارات  باملطار ؛ حجز مواقف  االأمتعة  ؛ نقل  املطار  ؛ خدمات  املقعدين 
خدمات نقل الركاب باملطار ؛ توفري مرافق املطار للمالحة اجلوية ؛ توفري املعلومات عن املطارات ؛ حجز وترتيب الو�شول 
باملطارات ؛ خدمات �شركات الطريان؛ حجوزات الطريان ؛ خدمات حجز  االأر�شي  الدعم  املطارات ؛ خدمات  اإىل �شاالت 
املتعلقة بخدمات  املعلومات  تذاكر الطريان ؛ خدمات حجز للنقل اجلوي ؛ خدمات وك��االت احلجز لل�شفر ج��واً؛  توفري 

الطريان و و�شول ومغادرة خطوط الطريان.
و�شف العالمة :    العالمة عبارة عن االأحرف )DXB( مكتوبة بطريقة مميزة.

اال�شرتاطات : 
اإر�شالة بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد  اإعرتا�ش علي ذلك  فعلي من لدية 

امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130
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اأخبـار الإمـارات

 

�مل�ست�سفيات �حلكومية 
�أبوظبى 

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

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

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

�ل�سارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�ش     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
�م �لقيوين

م�شت�شفى ام القيوين                7656888
ر��س �خليمة 

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

�لفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 �مل�ست�سفيات �خلا�سة
�أبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى االأهلى مرد�ش         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى االماراتى الفرن�شى 6265722

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

�ل�سارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�ش     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

�لعني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى �أوقات متاأخرة
  �بوظبى

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

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية املدينة                       7468424
�شيدلية االمارات                    7474900
�شيدلية االأم                           7429006

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

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

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

�م �لقوين
�شيدلية احلرم                       7660292

�ل�سرطة / �ملطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �صاخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �صاعة

عبداهلل بن زايد ي�شهد و�شع حجر الأ�شا�س للمبنى اجلديد لبعثة الدولة لدى الأمم املتحدة يف نيويورك

املتحدة  االأمم  مب���ب���ادئ  ل��ع��ق��ود 
بالدبلوما�شية  امل�شتمر  واإميانها 

متعددة اجلوانب.
وق����ال ���ش��م��وه اإن دول����ة االإم�����ارات 
يف  وفعاال  ن�شطا  ع�شوا  بو�شفها 
ال  تاأ�شي�شها  منذ  امل��ت��ح��دة  االأمم 
ب��دوره��ا يف  بالقيام  ملتزمة  ت��زال 
الناجحة  احللول  وو�شع  ت�شكيل 
واالإقليمية  ال��ع��امل��ي��ة  ل��ل��ق�����ش��اي��ا 
االأمم  يف  �شركائنا  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

وقال اأنه متا�شيا مع النهج احلكيم 
للقيادة الر�شيدة للدولة وال�شاعي 
اإىل االنفتاح ومد ج�شور التوا�شل 
االأ�شعدة  ك��اف��ة  ع��ل��ى  وال���ت���ع���اون 
االق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة ف����اإن دولة 
االمارات التي يقيم فيها ما يزيد 
اليوم  تقدم  جن�شية   200 على 
االإيجابية  للفوائد  حيا  من��وذج��ا 

التي يحققها هذا النهج.
وجدد معاليه الثقة باأن هذا املبنى 

يف  ف��ع��ال  ب�شكل  وامل�شاهمة  �شويا 
واال�شتقرار  ال�شالم  اأ�ش�ش  تر�شيخ 
منطقتنا  يف  امل�شتدامة  والتنمية 
البعثة  م��ب��ن��ى  وي��ت��م��ي��ز  وال���ع���امل. 
طوابق  ت�شعة  من  املكون  اجلديد 
ب���واج���ه���ة م����ن احل���ج���ر اجل����ريي 
و���ش��ي��وف��ر ع��ن��د اك��ت��م��ال��ه اأح����دث 
امل�شاحات املكتبية وو�شائل الراحة 
ل��ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ني االإم����ارات����ي����ني 
و�شتكون  امل��ح��ل��ي��ني..  وامل��وظ��ف��ني 

املتحدة.
اأك���د م��ع��ايل الدكتور  م��ن ج��ان��ب��ه 
���ش��ل��ط��ان ب���ن اأح���م���د اجل���اب���ر على 
الدولة  لبعثة  اجل��دي��د  املبنى  اأن 
الدولة  اإرث  يعك�ش  ن��ي��وي��ورك  يف 
كما  والثقافية  الوطنية  والهوية 
اأنه يجدد االلتزام امل�شتمر للدولة 
التقدم  لتحقيق  العمل  مبوا�شلة 
املجاالت  يف  االإن�����ش��ان��ي��ة  وازده�����ار 

كافة.

ن��ي��وي��ورك �شي�شهم يف  اجل��دي��د يف 
ال��ت��ع��اون البناء  ا���ش��ت��م��رار ر���ش��ال��ة 
وال�������ش���راك���ة اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة مع 
جانبها  م���ن  ال�������دويل.  امل��ج��ت��م��ع 
اأعربت �شعادة النا زكي ن�شيبة عن 
�شيوفر  اجلديد  املبنى  ب��اأن  ثقتها 
اأع�شاء  متكن  منا�شبة  عمل  بيئة 
ل��دول��ة االإم���ارات  ال��دائ��م��ة  البعثة 
وال�شركاء  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ني  م���ن 
العمل  م���ن  ال�����دويل  امل��ج��ت��م��ع  يف 

•• نيويورك-وام:

���ش��ه��د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع��ب��د اهلل بن 
اخلارجية  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
اأم�������ش االول  ال�����دويل  وال���ت���ع���اون 
حفل و�شع حجر االأ�شا�ش الإن�شاء 
للدولة  ال���دائ���م���ة  ال��ب��ع��ث��ة  م��ب��ن��ى 
امل��ت��ح��دة اجل��دي��د يف  ل���دى االأمم 
كل من معايل  بح�شور  نيويورك 
قرقا�ش  حممد  بن  اأن��ور  الدكتور 
اخلارجية  لل�شوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر 
وم����ع����ايل ال���دك���ت���ور ���ش��ل��ط��ان بن 
و�شعادة  دول��ة  وزي��ر  اأحمد اجلابر 
الدائمة  املندوبة  ن�شيبة  زكي  النا 
االأمم  ل�����دى  االإم�����������ارات  ل����دول����ة 
امل��ت��ح��دة ب��االإ���ش��اف��ة اإىل ع��دد من 
املتحدة  االأمم  يف  امل�شوؤولني  كبار 
وكبار  االأج��ان��ب  والدبلوما�شيني 
املتحدة  ال��والي��ات  حكومة  ممثلي 

ومدينة نيويورك.
واأكد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
احلفل  ح�شوره  خ��الل  نهيان  اآل 
لدولة  ال��دائ��م��ة  البعثة  مبنى  اأن 
املتحدة  االمم  ل����دى  االإم���������ارات 
اجلديد يعد امتدادا فعليا اللتزام 
ال��ط��وي��ل واملمتد  دول���ة االإم�����ارات 

البعثة قادرة من خالل املبنى على 
ا�شت�شافة اأكرث من 400 �شخ�ش 
يف املنا�شبات اخلا�شة حيث �شيوفر 
اال�شتخدامات  متعددة  م�شاحات 
مب���ا يف ذل���ك ق��اع��ة ت��ت�����ش��ع ل���� 70 
مزدوج  مدخل  اىل  ا�شافة  مقعدا 
ال���رخ���ام  م����ن  م����ع درج  االرت�����ف�����اع 
كامل  ط��اب��ق  اإىل  ي�����وؤدي  ال��ك��ب��ري 
ميكن  التي  اال�شتقبال  غ��رف  من 
وتغيريها  بت�شميمها  ال��ت��ح��ك��م 
املبنى  وي���ط���ل  احل����اج����ة..  ح�����ش��ب 
اجل��دي��د ال���ذي م��ن امل��ق��رر انتهاء 
االأول  ال��رب��ع  يف  ت�شييده  اأع���م���ال 
2020 على حديقة داغ  من عام 
همر�شولد و�شارع 46 . ي�شار اإىل 
لدولة  ال��دائ��م��ة  البعثة  مبنى  اأن 
املتحدة  االأمم  ل����دى  االإم���������ارات 
اجلديد يف نيويورك مت ت�شميمه 
�شكيدموري  ����ش���رك���ة  ق���ب���ل  م����ن 
الرائدة  العاملية  اأوينغ�ش ومرييل 
يف الهند�شة املعمارية والتي تعرف 
املعامل  اأب��رز  لعدد من  بت�شميمها 
دبي  برج خليفة يف  املعمارية مثل 
الواحد  العاملي  ال��ت��ج��ارة  م��رك��ز  و 
يف مدينة نيويورك املعروف اأي�شا 

با�شم برج احلرية .

•• نيويورك-وام:

والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  اهلل  عبد  ال�شيخ  �شمو  التقى 
الدويل اأم�ش االول يف نيويورك على هام�ش اأعمال الدورة ال� 72 للجمعية 
اأنتيغوا  املتحدة مع معايل غا�شتون براون رئي�ش وزراء دولة  العام لالأمم 
وبربودا بح�شور ت�شارلز فرناندو�ش وزير اخلارجية والتجارة الدولية يف 

انتيغوا وبربودا.
كما التقى �شموه معايل ح�شن علي خريي رئي�ش وزراء ال�شومال بح�شور 

يو�شف غرناد عمر وزير خارجية ال�شومال.
وتطويرها  تعزيزها  و�شبل  الثنائية  العالقات  بحث  اللقاءين  خالل  ومت 
الق�شايا  ع��دد من  النظر جت��اه  تبادل وجهات  كما مت   .. كافة  املجاالت  يف 
على  املعرو�شة  فيها  مبا  والدولية  االإقليمية  ال�شاحتني  على  املطروحة 

جدول اأعمال االأمم املتحدة.
ح�شر اللقاءين من جانب الدولة معايل فار�ش املزروعي م�شت�شار يف وزارة 
االإمارات  لدولة  الدائمة  املندوبة  ن�شيبة  زكي  و�شعادة النا  الرئا�شة  �شوؤون 

لدى االأمم املتحدة.

عبداهلل بن زايد يلتقي رئي�شي وزراء اأنتيغوا وبربودا وال�شومال

عبداهلل بن زايد يلتقي عددا من وزراء اخلارجية يف نيويورك

•• نيويورك-وام:

التقى �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
 72 ال����دورة  ال���دويل ع���ددا م��ن وزراء اخل��ارج��ي��ة وذل���ك على هام�ش 

كال  �شموه  التقى  فقد  نيويورك.  املتحدة يف  ل��الأمم  العامة  للجمعية 
ومعايل  اأوزبك�شتان  خارجية  وزي��ر  كوميلوفد  عبدالعزيز  معايل  من 
بيرت �شيجارتو ووزير اخلارجية والتجارة يف هنغاريا ومعايل اأ�شلوف 
�شراج الدين وزير خارجية طاجيك�شتان ومعايل اإرالن عبدلدايف وزير 

خارجية قريغيز�شتان ومعايل وركنا جيبيو وزير خارجية اأثيوبيا. وقد 
تناولت جملة هذه اللقاءات بحث العالقات الثنائية و�شبل تطويرها 
يف املجاالت كافة ف�شال عن ا�شتعرا�ش املواقف جتاه الق�شايا االمنية 
ال�شيخ  �شمو  وق��ام  امل�شرتك.  االهتمام  ذات  واالقت�شادية  والتنموية 

وزي��ر اخلارجية  �شيجارتو  بيرت  وم��ع��ايل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل 
االعرتاف  ب�شاأن  تفاهم  مذكرة  على  بالتوقيع  هنغاريا  يف  والتجارة 
املتبادل برخ�ش القيادة بني البلدين. ح�شر اللقاءات �شعادة النا زكي 

ن�شيبه املندوبة الدائمة لدولة االإمارات لدى االمم املتحدة.

جامعة حمدان بن حممد الذكية تعقد اأوىل حلقاتها البحثية الأ�شبوعية
•• دبي-وام:

عقدت جامعة حمدان بن حممد الذكية اأوىل حلقاتها البحثية االأ�شبوعية 
املاج�شتري  حملة  م��ن  واالإداري������ة  التدري�شية  الهيئة  اأع�����ش��اء  مب�����ش��ارك��ة 
والدكتوراه يف جماالت وتخ�ش�شات خمتلفة وذلك بهدف متهيد الطريق 
اأمام اإعداد قاعدة معرفية وبحثية تدعم م�شرية ا�شت�شراف و�شنع امل�شتقبل. 
وتعد هذه احللقات خطوة رائدة الإثراء النتاج البحثي واالإبداعي وتوؤكد 
التزام اجلامعة مبوا�شلة حتفيز التفكري العلمي واملنح االإبداعية وتوفري 
والدولية مع  الوطنية  للمجتمعات  املعرفة  التقدم يف  منظور متميز عن 
�شاأنها  من  التي  البحثية  لالجتاهات  العاملي  الفهم  تعزيز  على  الرتكيز 
االرتقاء بالقدرة التناف�شية لدولة االإمارات عامليا. وقال الربوفي�شور اأحمد 

عنكيط مدير االأبحاث امل�شرتكة يف جامعة حمدان بن حممد الذكية اإن 
اجلامعة م�شتمرة يف قيادة دفة التميز البحثي اإميانا منها باأهمية البحوث 
باعتبارها القوة الدافعة للمعارف اجلديدة املحركة لعجلة االبتكار الذي 
يوفر بدوره دعامة �شلبة لتحقيق التنمية االقت�شادية. واأفاد باأن اجلامعة 
روؤية  م��ع  اال�شرتاتيجية  اأه��داف��ه��ا  مل��واءم��ة  احلثيثة  م�شاعيها  اإط���ار  يف   -
البحثية  املجاالت  يف  اال�شتثمار  اأعينها  ن�شب  ت�شع   -  2021 االإم���ارات 
القطاعات  م�شتقبل  و�شناعة  ا�شت�شراف  جهود  تدعم  التي  االأولوية  ذات 
اال�شرتاتيجية يف دبي. واأ�شار اإىل عزم اجلامعة حتويل احللقات البحثية 
اإىل من�شة متكاملة لتوجيه املعارف الرتاكمية واملخرجات البحثية الأع�شاء 
الهيئة التدري�شية واالإدارية والدار�شني ملوا�شلة تر�شيخ التميز من خالل 
البحث العلمي الذي ي�شب يف �شميم التقدم العلمي والنمو االقت�شادي. 

و�شهدت احللقات البحثية االأولية مناق�شة وعر�ش العديد من العرو�ش 
هيئة  ع�شو  �شلطاين  اإب��راه��ي��م  الربوفي�شور  م��ن  ك��ل  قدمها  التقدميية 
التدري�ش يف كلية اإدارة االأعمال واجلودة حول خمرجات درا�شاته البحثية يف 
معايري اإدارة اجلودة ال�شاملة ومتطلبات جوائز التميز اخلا�شة مببادرات 
 .. الب�شرية من منظور اجلودة واالإنتاجية  امل��وارد  واإدارة  حت�شني اجلودة 
اأول يف الربجميات عر�شا  فيما قدم املهند�ش ويل اهلل البخاري مهند�ش 
مف�شال حول نتائجه البحثية املتعلقة باأطر ت�شميم برجميات التعلم عن 
بعد واالعتبارات الت�شميمية يف تطوير تطبيقات التعلم بوا�شطة الو�شائل 
برنامج  ق�شم  رئي�ش  العزيز  عبد  حمدي  الربوفي�شور  وناق�ش  النقالة. 
املعزز  التعلم  بيئات  يف  الذكية  الرتبية  علم  يف  اأبحاثه  الرتبوية  القيادة 
والقيادة  بالتكنولوجيا  الغنية  البيئة  يف  والتميز  واالبتكار  بالتكنولوجيا 

وقدم  النقال.  التعلم  ت�شميم  اأط��ر  اإىل  اإ�شافة  التعلم  جمتمعات  بناء  يف 
و�شام اأ�شتيتية مدير اإدارة ا�شتقطاب الدار�شني ومركز التعلم مدى احلياة 
�شرحا حول التوطني يف القطاعني اخلا�ش واحلكومي يف دولة االإمارات.. 
حول  عر�شا  الدار�شني  عالقات  اإدارة  مدير  التميمي  هدى  قدمت  بينما 
يف  الثقافات  بني  امل�شرتكة  والق�شايا  الذكي  التعليم  يف  املمار�شات  اأف�شل 
عرب  ال�شاملة  اجل��ودة  اإدارة  تطبيق  اإىل  اإ�شافة  الن�شائية  القيادات  تنمية 
القطاعات والثقافات. وعر�ش الربوفي�شور �شتيفن كومب�ش مدير برنامج 
الدكتوراه اأفكاره وبحوثه يف جماالت التعليم الذكي ونظم القيادة وعلم 
الرتبية الذكية يف بيئات التعلم املعزز بالتكنولوجيا واالبتكار والتميز يف 
البيئة الغنية بالتكنولوجيا والقيادة يف خلق جمتمعات التعلم اإ�شافة اإىل 

�شمان جودة واعتماد التعليم الذكي.

فقدان جواز �صفرت
حممد   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
م��������ام��������ون م�������ي�������اه حم���م���د 
بنغالدي�ش   ، م����ي����اه  ع���ل���م 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
من   )AB1541185(
يجده عليه االت�شال بتليفون 

رقم 055/7047352 

فقدان جواز �صفرت
روم����ي����و   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 

رمي��ون��د م��اك��ي��الر ، فيجى 

اجلن�شية - جواز �شفره رقم 

)1000743( من يجده 

عليه االت�شال بتليفون رقم 

 055/5888210

فقدان جواز �صفرت
فقد املدعو /رياج اال�شالم 
بنغالدي�ش    ، علي  �شوجاد 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )C0952893( رق���م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

 055/5142035

فقدان جواز �صفرت
فقد املدعو/ اكرب ايوب خان 
الهند    ، خ���ان  ج��ع��ف��ر  اي����وب 
رقم  �شفره  ج���واز  اجلن�شية 
يرجى   -  )8669435(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
اقرب  او  الهندية  بال�شفارة 

مركز �شرطة باالمارات

فقدان جواز �صفرت
الدين  ن����زمي  امل����دع����و/  ف��ق��د 
ب���اك�������ش���ت���ان   ، خ��������ان  ب����������االك 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   -  )9853731(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�شفارة الباك�شتانية او اقرب 

مركز �شرطة باالمارات

فقدان جواز �صفرت
على  ما�شرت   / املدعو  فقد 
تايالند    ، ت�������ش���اجن���واجن 
�شفره  ج����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )A3917328( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

 050/6934541

فقدان جواز �صفرت
فقد املدعو / طارق امتياز 
باك�شتان     ، م���وم���ن  ع��ي��د 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )1272471( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

 050/9897804

فقدان جواز �صفرت
ف�����ق�����د امل�������دع�������و /زم���������زم 
اثيوبيا   ، اب����ي����ج����از  ادم 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )2066009( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

 052/5888880

فقدان جواز �صفرت
ف�����ق�����د امل�������دع�������و /زم���������زم 
اثيوبيا   ، انتيلى  حبيبى 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )4352700( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

 050/4447054

فقدان جواز �صفرت
فقد املدعو / ك��ارال ا�شلى 
جو�ش كوركويرا ، الفلبني  
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )6351534( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

 055/4438885

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 هوروث ماك العمال اال�شت�شارات

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 98764  
با�ش�������م: ال�شيد/ نينان كوريان 

وعنوانه: دبي - �ش.ب : 22679 ، ال�شارقة -  االمارات العربية املتحدة
وامل�شجلة حتت رقم : )94407(  بتاريخ:2009/04/19

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 
احلماية يف :    2017/08/13       وحتى تاريخ : 2027/08/13 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130
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اأخبـار الإمـارات
افتتاح مدر�شة �شوا ال�شيفية خلرباء املتاحف ال�شباب

•• ال�صارقة-وام: 

�شيفية  م��در���ش��ة  اأول  ال�����ش��ارق��ة  م��ت��اح��ف  اإدارة  افتتحت 
خم�������ش�������ش���ة ل����ل����ط����الب يف جم�������ال درا��������ش�������ات امل���ت���اح���ف 
منطقة  �شمن  امل��ت��اح��ف  ع��ل��م  يف  ال�����ش��ب��اب  واملتخ�ش�شني 
اخلليج وذلك بالتعاون مع معهد جوته - منطقة اخلليج 
املتحف  وبدعم من  برلني  التطبيقية يف  العلوم  وجامعة 

الوطني يف برلني وموؤ�ش�شة الرتاث الربو�شي.
وت�شتقبل مدر�شة �شوا - اأو معا باللغة العربية الف�شحى- 
انطالقا من اأ�شلوبها الفريد واملتميز ت�شعة م�شاركني من 
والبحرين  وعمان  االإم��ارات  م�شاركني من  وع�شرة  اأملانيا 
املتاحف  ب���اإدارة  املهتمني  من  وفل�شطني  واالأردن  وم�شر 

ذاته  الوقت  للدرا�شة معا واكت�شاب اخلربات يف  وعلومها 
من جتاربهم يف هذا املجال.

اخلرباء  من  فريق  يتوىل  الثقايف  التبادل  ملبداأ  وتعزيزا 
م��ن االإم�����ارات واأمل��ان��ي��ا ت��ق��دمي ال��درو���ش يف م��در���ش��ة �شوا 
 27 اإىل   17 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  ت�شتمر  ال��ت��ي  ال�شيفية 
�شبتمرب وت�شت�شيف اإدارة متاحف ال�شارقة املرحلة االأوىل 
فعالياتها يف متحف  تقام  اأن  على  التدريبية  ال��دورة  من 

ال�شارقة للح�شارة االإ�شالمية .
اأما املرحلة الثانية من املدر�شة ف�شتقام خالل �شهر مايو 
جديد  م��ن  امل�����ش��ارك��ني  جم��م��وع��ة  تلتقي  ح��ي��ث   2018
�شوا  برنامج  متيز  وبف�شل  برلني  يف  درا�شتهم  ملوا�شلة 
موؤ�ش�شة  ب��دع��م  امل��ت��اح��ف فقد حظي  االأك���ادمي���ي خل���رباء 

اأملانيا  امل��وؤ���ش�����ش��ات يف  اأك���رب  م��ن  تعد  ال��ت��ي  واج���ن  فولك�ش 
وت���ه���دف ل��ل��ن��ه��و���ش ب��ال��ع��ل��وم االإن�����ش��ان��ي��ة ح��ي��ث �شتمول 

الربنامج خالل العامني القادمني.
وقالت الدكتورة جابريال الندفري مدير عام معهد جوته 
تهدف  �شوا  مدر�شة  اإن  لها  ت�شريح  يف  اخلليج  منطقة   -
لتبادل اخلربات واالأفكار يف جمال الدرا�شات التخ�ش�شية 
يف جمال املتاحف عرب القارات والثقافات وت�شجيع التعلم 
امل�شرتك. من ناحيتها اأو�شحت �شعادة منال عطايا مدير 
عام اإدارة متاحف ال�شارقة اأن مدر�شة �شوا ال�شيفية متثل 
علم  درا���ش��ات  وكلية  املتاحف  اإدارة  بني  االأح���دث  التعاون 
برلني ومتاحف  التطبيقية يف  العلوم  املتاحف يف جامعة 
ب��رل��ني احل��ك��وم��ي��ة وم��ع��ه��د ج��وت��ه - منطقة اخل��ل��ي��ج .. 

وفاة طفلة �شقطت من الطابق ال�شاد�س
•• الفجرية -الفجر:

لقيت طفلة من اجلن�شية امل�شرية تبلغ من العمر ثالث �شنوات ون�شف حتفها اإثر �شقوطها من نافذة منزل ذويها 
الواقع بالدور ال�شاد�ش باإحدى البنايات ال�شكنية بالقرب من �شارع حمد بن عبداهلل مبدينة الفجرية يوم اأم�ش. 

واأو�شح العميد حميد حممد اليماحي مدير عام العمليات ال�شرطية اأن »غرفة عمليات �شرطة الفجرية تلقت يف 
ال�شاعة الواحدة ظهرا بالغاً ب�شقوط طفلة من بناية يف �شارع حمد بن عبداهلل ، فتحركت الفرق املخت�شة اإىل مكان 
احلادث، وات�شح �شقوط الطفلة من �شرفة املنزل بالدور ال�شاد�ش على اإحدى ال�شيارات املتوقفة اأ�شفل البناية وتبني 
اإ�شابة الطفلة باإ�شابات بليغة جدا مت اإدخالها العناية املركزة على اأثرها اإال اأنها فارقت احلياة يف ال�شاعة ال�شابعة 
م�شاء. ووفقاً لليماحي فاإنه بناء على التحقيقات االأولية اأن الطفلة �شقطت من ال�شرفة عندما ت�شلقت مقعداً كان 
اأوليا  ، ودعا  ال�شقوط للطفلة ووفاتها  التحقيقات التزال جارية ملعرفة تفا�شيل حادث  اأن  واأكد   ، النافذة  بجوار 

االأمور التخاذ االحتياطات الالزمة للنوافذ وال�شرفات يف منازلهم جتنبا لوقوع مثل هذه احلوادث املوؤ�شفة .

ت�ستهدف معلمي دول �خلليج لتحقيق �ال�ستد�مة يف �لتعليم

فتح باب الرت�شح جلائزة حممد بن زايد لأف�شل معلم خليجي 
 •• دبي – الفجر 

اأعلنت اللجنة العليا ل� جائزة حممد بن زايد الأف�شل معلم خليجي عن فتح 
بامل�شاركة يف اجلائزة  الراغبني  املعلمني  الرتبويني من  اأمام  الرت�شح  باب 
 )www.mbzaward.ae(اجلائزة موقع  خالل  من  التقدمي  عرب 

وي�شتمر قبول الطلبات حتى نهاية نوفمرب املقبل.
املنظومة  يف  ال��ري��ادة  معايري  لتكر�ش  ج��اءت  اجل��ائ��زة  اأن  اللجنة،  واأك���دت 
التعليم،  يف  اال�شتدامة  وحتقيق  املتميزين،  باملعلمني  واالرتقاء  التعليمية 
م�شرية اإىل اإمكانية االطالع من قبل املهتمني من املعلمني يف دول جمل�ش 
املتعلقة  والبيانات  واملعلومات  التفا�شيل  خمتلف  على  اخلليجي  التعاون 
بامل�شاركة باجلائزة واأهدافها ومعايريها املختلفة عرب موقع اجلائزة امل�شار 

اإليه.
قال معايل ح�شني احلمادي وزير الرتبية والتعليم امل�شرف العام للجائزة 
بهذه املنا�شبة: تعك�ش جائزة حممد بن زايد الأف�شل معّلم خليجي فل�شفة 
وعميقة،  وا�شحة  روؤي��ة  مع  واأهدافها  م�شمونها  يف  تتحد  حديثة  تربوية 
اإك�شاب  يف  الر�شيدة  القيادة  قبل  من  ومتنامياً  كبرياً  اهتماماً  تعك�ش  كما 
التعليم يف دولة االمارات العربية املتحدة خا�شة، ويف دول جمل�ش التعاون 
اإثراء  ال��دول يف  تلك  تطلعات  املطلوب، مبا يحقق  الزخم  عامة  اخلليجي 
ا�شتثنائية يف م�شاراتها مبا ي�شاهم  اإحداث قفزات  التعليمية عرب  العملية 
التعليم عمودها  يف حتقيق توجهاتها نحو نه�شة تنموية �شمولية، ي�شكل 

الفقري، وركيزة نحو انطالقات هائلة يف كل مناحي احلياة وجماالتها.
واأكد اأن املعّلم ي�شكل ع�شب العملية التعليمية، ومنطلقاً الأّي تطور من�شود 
وتوّثق  ع���دة،  وم��ب��ادئ  مفاهيم  لتكّر�ش  اجل��ائ��زة  ج���اءت  ل��ذا  ع��ن��ه؛  نبحث 
ملرحلة جديدة من العمل التعليمي والرتبوي املتجان�ش، الذي يتوافق مع 
الدول  التعليم يف  الع�شرية، واحل��راك احلا�شل يف قطاع  امل�شتجدات  اآخر 

املتقدمة، ومبا يت�شق مع املتطلبات احل�شارية.
باأ�شباب  املعلم لالأخذ  اإال من خ��الل حفز  ذل��ك  اأن يتم  واأ���ش��اف: ال ميكن 
قطاع  يف  النهو�ش  مهمة  لوقوع  نظراً  تطوره،  مقت�شيات  وتتبع  تقدمه، 
الطلبة  م�شتوى  جتاه  م�شوؤوليته  عن  ناهيك  كاهله،  على  برمته  التعليم 
االأكادميي، وغر�ش القيم الفا�شلة واملبادئ ال�شامية يف ذواتهم، وتوجيههم 

واإر�شادهم، وتعزيز املواطنة االإيجابية لديهم.
وخل�ش اإىل اأن اجلائزة حر�شت على تكامل جوانبها، وعلى دقة معايريها 
واأهدافها؛ الإبرازها باأف�شل �شورة، واخلروج بت�شورات منهجية قادرة على 

توفري الفعالية يف االأداء، ويف النتائج املتوخاة.
عام  مدير  ال��ق��رين،  اخل��ال��ق  عبد  علي  الدكتور  معايل  اعترب  جانبه،  م��ن 
التكاملي  العمل  اأن  العليا للجائزة،  اللجنة  العربي، رئي�ش  مكتب الرتبية 
على م�شتوى جمل�ش التعاون اخلليجي متنوع يف خمتلف مناحيه واأوجهه 
واأهدافه التي تتمحور حول بناء االن�شان، واال�شتثمار بالطاقات الب�شرية 
الهائلة يف الدول اخلليجية، وي�شكل التعليم اأحد االأركان االأ�شا�شية يف هذا 

التعاون الوثيق بالغ االأهمية. واأ�شاف:
وقال: اإن جائزة حممد بن زايد الأف�شل معلم خليجي، تاأتي من روؤية واعية 
التعاون  جمل�ش  دول  يف  التنمية  م�شارات  بناء  يف  التعليم  الأهمية  مدركة 

اخلليجي، عرب اإعطاء حيز كبري اأمام املعلمني للمبادرة والتفاعل
االإيجابي مع ممار�شات الرتبية احلديثة واالإدارة الع�شرية، واإتاحة املجال 
اأمامهم ل�شياغة م�شتقبل التعليم يف دول جمل�ش التعاون اخلليجي، ليكون 

ا وتناف�شيًّا على م�شتوى العامل . رياديًّ
واأكد معاليه على اأهمية حتفيز املعلمني اخلليجيني على املزيد من البذل 
والعطاء والعمل الرتبوي البناء، ونّوه مبا للجائزة من اأثر اأكيد يف التقريب 

االإعالم  و���ش��ائ��ل  م��ن قبل  وال��ت��ق��دي��ر  امل��ع��ل��م،  ال��ت��ي ح�شل عليها  وال��ع��امل��ي��ة 
القراءة  ثقافة  دعمه  اإىل  اإ�شافة  املختلفة،  االجتماعي  التوا�شل  و�شبكات 

لدى الطلبة.
اأما املحور الثاين، فهو االإبداع واالبتكار، ويت�شمن اأ�شا�شيات اأخرى تتمثل 
اأو خارجه، ومدى  املعلم يف جم��ال عمله  التي قدمها  االبتكارات  اإب��راز  يف 
الأ�شاليب  ا�شتخدامه  ذلك،  على  االأمثلة  ومن  املحلي،  املجتمع  تاأثريها يف 
والبحوث  املتطورة،  ولالأنظمة  للتكنولوجيا،  وتوظيفه  مبتكرة،  تدري�شية 
املن�شورة  واملوؤلفات  االأبحاث  واإبراز  اال�شتخدامات،  امل�شتجدة، وغريها من 
للمعلم ،وبراءات االخرتاع امل�شجلة با�شمه، وا�شتخدام الو�شائل والتقنيات 
الطلبة  ل��دى  االبتكار  ثقافة  ون�شر  التعليمي،  املجال  يف  االعتيادية  غري 

وزمالء العمل، واإ�شراكهم يف جماالتها وحفزهم عليها.
ال�شهادات  امل�شتدام، يف  والتعلم  التطوير  واملتمثل يف  الثالث  املحور  ويركز 
بالتح�شيل  لالرتقاء  املبذولة  واجل��ه��ود  املعلم،  عليها  احلا�شل  العلمية 
العلمي، وعدد �شاعات التطوير املهني التي ح�شل عليها ب�شكل ذاتي خالل 
والتكنولوجيا  وال��ل��غ��ة  االت�����ش��ال  م��ه��ارات  م��ن  ومتكنه  ال�شابقة،  االأع����وام 
والع�شويات  ال��ت��دري�����ش،  جم���ال  يف  ال��ع��الق��ة  ذات  التخ�ش�شية  وامل���ه���ارات 
وعاملية معتمدة،  تعليمية حملية  وموؤ�ش�شات  للمعلم يف منظمات  الن�شطة 
الذاتي للمعلم  ب�شكل عام والتطوير  التعليمية  العملية  واأثرها يف تطوير 
على وجه اخل�شو�ش، بجانب ن�شر املعرفة يف حميطه االأكادميي، والدورات 

التدريبية االإ�شافية التي مت اجتيازها خارج اخلطة التدريبية.
وتعترب املواطنة االإيجابية والوالء واالنتماء الوطني املحور الرابع للجائزة، 
وتندرج حتت هذا املعيار، مفاهيم املواطنة والهوية الوطنية، و�شرح تاريخ 
متنوعة،  تدريبية  وممار�شات  اأ�شاليب  عرب  الدرا�شية  احل�شة  يف  ال��دول��ة 
واأن  والعرقي،  الثقايف  التنوع  واح��رتام  واحل��وار  الت�شامح  مفاهيم  ون�شر 
يكون املعلم قدوة يف املواطنة االإيجابية اأمام طلبته، وتعزيز روح امل�شوؤولية 
لديهم، وتنمية احل�ش االأمني )اأمن الوطن - التوعية من خماطر الفكر 
والقيادة،  بالوطن  االعتزاز  وتاأ�شيل  – اجل��رائ��م(،  – املخدرات  املتطرف 
ثقافة  وغ��ر���ش  ال��وط��ن،  مكت�شبات  حماية  ع��ن  دف��اًع��ا  الت�شحية  واأه��م��ي��ة 

احرتام القوانني والت�شريعات يف الوطن.
وي�شع  واملهنية،  املجتمعية  ال��ري��ادة  فهو  واالأخ����ري،  اخل��ام�����ش  امل��ح��ور  اأم���ا 
مقايي�ش اإ�شافية للمعلم، هي: ت�شجيع االآخرين على االن�شمام اإىل مهنة 
من  وغريها  املجتمعي،  والتوا�شل  االإع���الم  �شبكات  خ��الل  من  التدري�ش 
املهني،  التطوير  جم��ال  يف  للزمالء  وامل�شاندة  ال��دع��م  وت��ق��دمي  ال��ق��ن��وات، 
برامج  وت�شجيع  العامل،  اأنحاء  خمتلف  من  مدار�ش  مع  الروابط  واإقامة 
واالأعمال  ال�شلمي،  التعاي�ش  مفاهيم  وتنمية  للطلبة  املتبادلة  ال��زي��ارات 
على  اأثرها  وم��دى  تنفيذها،  اأو  تنظيمها  يف  املعلم  �شارك  التي  التطوعية 
املجتمع، واملوؤ�ش�شات التطوعية الر�شمية التي ينت�شب لها املعلم واأثر ذلك 
يف خدمة املجتمع املحلي، عالوة على اجلوائز واالإ�شادة التي ح�شل عليها 
واالإيجابي  الفعال  التوا�شل  اإىل  اإ�شافة  التطوعي،  العمل  املعلم يف جمال 

مع اأولياء االأمور.
تاأتي  زاي��د الأف�شل معلم خليجي،  ب��ن  ج��ائ��زة حممد  اأن  ال��درم��ك��ي،  واأك���د 
الإر�شاء معايري الريادة يف قطاع التعليم عرب الرتكيز على دور املعلم ودفعه 
اأداء  باعتباره  ومتعلم،  متما�شك  مدر�شي  جمتمع  بناء  يف  امل�شاهمة  اإىل 
اأ�شا�شية يف اإحداث التغيري املطلوب يف عملية التعليم القائمة على االبداع 

واالبتكار.
ودعا املعلمني اإىل اغتنام هذه الفر�شة عرب امل�شاركة باجلائزة، التي تتكامل 
يف خمتلف جوانبها، وت�شهم يف حفز امليدان الرتبوي على التجدد والتطور 

الذاتي، وهي يف الوقت ذاته تاأتي ملكافئة املتميزين من املعلمني.

بني �شعوب دول اخلليج ، والبيئة التعليمية بكل مفرداتها.
 واأ�شاف : علينا اأن نعي باأن اآمال جمتمعاتنا، وتطلعات قياداتنا ال بّد واأن 
يتوفر لها مثل هوؤالء املعلمني االأكفاء، الذين يتناف�شون يف تطوير اأدائهم 
ومهنيًّا  علمًيا  ع�شرّيني  معّلمني  يكونوا  اأن  عليهم  وال��ذي��ن  وو�شائلهم، 

وتقنيًّا، واأن يجنحوا دائًما اإىل تطوير اإمكاناتهم، وحتديث معلوماتهم .
وتابع: مما ال �شك فيه اأن جائزة �شمو ال�شيخ حممد بن زايد الأف�شل معلم 
خليجي، اإمنا تق�شد اأولئك املعلمني، وهي يف الوقت نف�شه دليل عملّي على 
اإن�شان  اإعداد  اإميان قياداتنا يف دول اخلليج باأن املعلم هو ركن البناء، واأن 

الغد ال يتحقق اإال بالتعليم املتميز، الذي يقود اإىل املخرجات النوعية .
اإىل  تنتقل  دولنا  ف��اإن  اجل��ائ��زة،  باإطالق  اأن��ه  اإىل  القرين  الدكتور  وخل�ش 
م�شار جديد من التعاون الرتبوي العميق متعدد املقا�شد واالأهداف على 
وتطلعاتها  ق�شاياها  يخدم  مبا  اخلليجي،  التعاون  جمل�ش  دول  م�شتوى 
امل�شتقبلية للريادة يف قطاع التعليم، الذي هو اأ�شا�ش اأي تقدم، ونقطة كل 
اأ�شبحت  االأمم  بني  املفا�شلة  ك��ون  كانت،  حيثما  لل�شعوب  حقيقي  حت��ول 

اليوم تقا�ش مبدى تطور وتقدم التعليم فيها.
الرتبية  وزارة  وكيل  احلمادي  الرحمن  عبد  املهند�ش  �شعادة  اأك��د  ب��دوره، 
للرقابة واخلدمات امل�شاندة، نائب رئي�ش اللجنة العليا للجائزة، اأن املعلم 
�شيظل يف فكر القيادة الر�شيدة، و�شمن نظرتها ال�ّشمولية البعيدة املدى؛ 
نوعّي  تغيرٍي  نحو  اأ�شياًل  ره��ان��اً  ُي��َع��دُّ  فهو  م�شتقبلي،  تقدم  اأّي  لتحقيق 
وم�شتدام، و�شتكون اجلائزة و�شيلة لالرتقاء باأف�شل املمار�شات التعليمية، 
التعليم،  خُم��رج��ات  تعزيز  �شاأنه  م��ن  ال��ذي  ال��رّتب��وي  العمل  وا�شت�شراف 
واأحدث  باأف�شل  ومت�شّلحة  بذاتها،  ومعتّدة  واثقة  قيادية  اأجيال  و�شناعة 

املعارف واملهارات والعلوم.
واأو�شح �شعادته اأن اجلائزة، ت�شتند اإىل معايري عدة منتقاة الختيار وتقييم 
الكفاءات الرتبوية من املرت�شحني، وهي االإبداع واالبتكار وت�شتحوذ على 
بواقع  ال��وط��ن��ي  واالن��ت��م��اء  وال����والء  االإي��ج��اب��ي��ة  وامل��واط��ن��ة   ،20% ن�شبة 
املجتمعية واملهنية  والريادة   ،20% امل�شتدام  والتعلم  والتطوير   ،10%

بن�شبة %10، واأخرياً التميز يف االإجن�����از 40%.
اإىل اخلطة  اجلائزة  عام  اأم��ني  الدرمكي  الدكتور حمد  من جهته، تطرق 
�شبتمرب  �شهر  بداية  منذ  ب��داأت  اجل��ائ��زة  اأن  اأك��د  حيث  للجائزة،  الزمنية 
امل�شتوفني  املعلمني  قبل  م��ن  للجائزة  الرت�شح  طلبات  ا�شتقبال  اجل���اري 
�شهر  نهاية  حتى  الطلبات  ا�شتقبال  عملية  وت�شتمر  واملعايري،  لل�شروط 
يف  �شتتم  للطلبات،  املكتبي  التقييم  عملية  اأن  اإىل  م�شرياً  املقبل،  نوفمرب 

�شهر دي�شمرب املقبل.

يف  �شتكون  للجائزة  للمرت�شحني  وال��زي��ارات  املقابالت  عملية  اأن  واأ���ش��اف 
�شهري يناير وفرباير يف 2018، ويف مار�ش من العام نف�شه �شيتم اعتماد 
النتائج النهائية، م�شرياً اإىل اأنه يف ابريل من العام ذاته �شيتم االعالن عن 

النتائج.
وبني اأن اجلائزة تعد قّيمة من حيث املكافاآت املر�شودة للمعلمني املتميزين، 
 6 ق��دره��ا  م��ك��اف��اأة  على  �شيح�شلون  معلمني  �شتة  اأف�شل  اأن  اإىل  م�شرياً 
 30 اأف�شل  �شيح�شل  كما  معلم،  لكل  دره��م  مليون  بواقع  دره��م  ماليني 
التعليمية  املمار�شات  اأف�شل  على  ل��الط��الع  تدريبية  دورات  على  معلًما 

العاملية واال�شتفادة منها.
واأو�شح اأن املعلمني القادرين على امل�شاركة باجلائزة، هم كل معلم معلمة 
مبهام  ي��ق��وم  العربية  اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون  جمل�ش  دول  م��واط��ن��ي  م��ن 
التدري�ش يف قطاع التعليم العام، وي�شمل قطاع التعليم احلكومي واخلا�ش 
والفني يف املدار�ش املعتمدة يف دول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية، 

ومن ميتلك خربة يف التعليم ال تقل عن ثالث �شنوات.
ولفت اإىل اآلية اال�شرتاك، وتتم من خالل تر�شيح املعلم نف�شه عن طريق 
تعبئة  ث��م   ،  www.mbzaward.ae للجائزة  االإل��ك��رتوين  امل��وق��ع 

البيانات ال�شخ�شية املطلوبة، يقوم املعلم بتعبئة البيانات املطلوبة لكل
البيانات  واع��ت��م��اد  معيار،  لكل  املطلوبة  البيانات  تعبئة  ث��م  وم��ن  معيار، 
املر�شلة من قبل املعلم، واأخرياً اإرفاق االأدلة ال�شحيحة ح�شب املعايري من 

قبل املعلم املرت�شح للجائزة.
واإدارياً،  اأنه مت ت�شكيل جلان حتكيمية متخ�ش�شة تعليمياً  وذكر الدرمكي 
التقدمي  و�شتتم عملية  املحددة،  ال�شروط  امل�شاركني وفق  املعلمني  لتقييم 

اإلكرتونياً.

معايري �جلائزة
واأ�شار الدرمكي، اإىل اأن اجلائزة ترتكز على 5 معايري رئي�شة يتعني توافر 
حمدداتها يف املعلم الذي يرغب يف امل�شاركة، حيث يهتم املحور االأول، وهو 
التميز يف االإجناز، ب�شرورة اإبراز االإجنازات التي قدمها املعلم عرب املبادرات 
والربامج الريادية واأثرها على اأداء املدر�شة ب�شكل عام والطلبة على وجه 
اخل�شو�ش، ونتائج حت�شيل الطلبة، واإ�شهامات املعلم يف حت�شني م�شتويات 
االأداء والتعلم لدى الطلبة خالل االأعوام ال�شابقة، واإجنازات املعلم مقارنة 
الفردية وتخطي  القدرة على جتاوز االأه��داف  الفردية، ومدى  باالأهداف 
املعلم من  عليها  التي ح�شل  واالإ�شادة  ال�شابقة،  ال�شنوات  التوقعات خالل 
واالإقليمية  املحلية  والزمالء، ف�شاًل عن اجلوائز  االأم��ور  واأولياء  الطلبة 

قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة : التميز والبتكار من قيم وزارة الداخلية
•• راأ�س اخليمة – الفجر

ال��ل��واء علي عبداهلل  �شعادة  ت��راأ���ش 
بن علوان النعيمي قائد عام �شرطة 
راأ�ش اخليمة، اجتماع القائد العام 
2017م،  اجل���اري  للعام  التا�شع 
�شمن  االت���������ش����ال  خل���ط���ة  وف����ق����اً 
بني  والتوا�شل  االت�شال  منهجية 
القياديني، بح�شور �شعادة العميد 
نائب  احل��دي��دي  خمي�ش  اهلل  عبد 
ق��ائ��د ع���ام ���ش��رط��ة راأ�����ش اخليمة، 
واملدراء العاّمون ومدراء االإدارات، 
ب�شرطة  ال�شرطة  م��راك��ز  وروؤ���ش��اء 
ملناق�شة  وذل������ك  اخل���ي���م���ة،  راأ��������ش 
ومبادرات  قيم  وتنفيذ  تطبيقات 

ا�شرتاتيجية وزارة الداخلية.
ا�شتعرا�ش  ويف بداية االجتماع مت 
املرور  خدمات  مركز  تقييم  نتائج 
وال��رتخ��ي�����ش وف���ق���اً ل��ن��ظ��ام ال����� 7 
تقدمي  ع���ل���ى  وال���ت���اأك���ي���د  جن������وم، 
ال�شرطية  واأجود اخلدمات  اأف�شل 

العملي، مع مناق�شة نتائج  الواقع 
معيار  با�شتعرا�ش  االبتكار  حمور 
اإدارة  ومعيار  امل�شتقبل،  ا�شت�شراف 
املبادرات  نتائج  ومناق�شة  االبتكار، 
واملوؤ�شرات اال�شرتاتيجية املرتبطة 
باالإدارة العامة للموارد واخلدمات 
العمليات  وم��ن��اق�����ش��ة  امل�������ش���ان���دة، 
للعمليات  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  االإداري���������ة 
ال�������ش���رط���ي���ة، وج���م���ي���ع امل�����ب�����ادرات 

اال�شرتاتيجية للقيادة العامة.
يف ختام االجتماع، اأكد �شعادة قائد 
ع���ام ���ش��رط��ة راأ������ش اخل��ي��م��ة، على 
اأهمية احلر�ش على تطبيق قيمة 
وزارة الداخلية يف التميز واالبتكار، 
املتميز،  التطوير  على  حتث  التي 
يف  واالبتكار  االإب���داع  على  وت�شجع 
تطبيق  �شرورة  اإىل  داعياً  العمل، 
امل�شتمر  وال��ت��ح�����ش��ني  ال���ت���ط���وي���ر 
االأداء  مب�شتوى  االرت���ق���اء  ب��ه��دف 
املختلفة  واخل����دم����ات  ال�����ش��رط��ي، 

املقدمة اإىل اجلمهور.

 7 لنظام  وفقاً  املتميزة  وامل��روري��ة 
اإىل حتقيق  ي��ه��دف  ال����ذي  جن����وم، 
ك��ف��اءة اخلدمات  ن��وع��ي��ة يف  ن��ق��ل��ة 
اإىل  املقدمة  وامل��روري��ة  ال�شرطية 
اجل���م���ه���ور، وي�����ش��ّه��ل االإج��������راءات 

ويحقق التميز يف اإجناز املعامالت، 
اإ�شعاد  يف  ي�����ش��ه��م  ال������ذي  االأم�������ر 
وا�شتمل  امل���ت���ع���ام���ل���ني.   ج���م���ه���ور 
ومناق�شة  عر�ش  االجتماع،  خالل 
واالبتكار،  ال��ت��م��ي��ز  حم���ور  ن��ت��ائ��ج 

التميز  انتهاج قيمة  والتاأكيد على 
العمل  م��ه��ام  اأداء  ع��ن��د  واالب��ت��ك��ار 
قيم  اهم  اأحد  باعتبارها  ال�شرطي 
احلر�ش  فيجب  الداخلية،  وزارة 
يف  فعلياً  وتطبيقها  انتهاجها  على 

دفاع مدين عجمان يوعي 150 طالبًا
•• عجمان ـ الفجر 

للدفاع  العامة  ب����االإدارة  املدنية  احلماية  ق�شم  نظم 
املدين عجمان حما�شرة توعوية بعنوان الوقاية من 
احلريق لطالب مدر�شة ابن تيمية للتعليم االأ�شا�شي 

والبالغ عددهم 150 طالباً.
وق���دم امل����الزم ح��م��د ع��ب��داهلل ال��دو���ش��ري م��دي��ر فرع 
ال��ت��وع��ي��ة امل��ح��ا���ش��رة ل��ل��ط��الب و����ش���رح ل��ه��م خماطر 
وعدم  منها  والوقاية  عنها  واالبتعاد  باأنواعها  النار 

خ�������طراً  ي�ش������كل  ما  الك������هربائية  باالأج������هزة  العبث 
ب������رك  اإىل  الن�������زول  وع�����دم  االإن�������شان،  ح�������ياة  على 
و�شائل  ارت��داء  مع  اأو  كبري  �شخ�ش  مع  اإال  ال��شباحة 

امل�شاندة.
واأكد الدو�شري اأن مثل هذه املحا�شرة تنعك�ش اإيجابا 
تاأتي  اأن��ه��ا  م�شيفاً  ال��ت��وع��وي��ة،  ال��ط��الب  ثقافة  على 
املدين  للدفاع  العامة  القيادة  الإ�شرتاتيجية  جت�شيدا 
الوقائية  الثقافة  ن�شر  اإىل  الهادفة  الداخلية  ب��وزارة 

مع اأفراد املجتمع ب�شفة عامة.
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اأخبـار الإمـارات
بلدية احلمرية ت�شارك نادي ال�شارقة الدويل للريا�شات البحرية يف تنظيف خور احلمرية   

•• ال�صارقة- الفجر:

�شاركت بلدية احلمرية �شباح اأم�ش االأول نادي ال�شارقة الدويل 
للريا�شات البحرية يف فعاليات تنظيف خور احلمرية يف اإطار 

تالقي االأدوار املجتمعية يف احلفاظ على البيئة البحرية.
امل�شاركني  املتطوعني  التنظيف عدد كبري من  فعاليات  ح�شر 
خ�����ور احلمرية  ت��ن��ظ��ي��ف  ك���ب���ريا يف  ج����ه����ودا  ب����ذل����وا  وال�������ذي 

وم�شاهمتهم يف احلفاظ على البيئة .
وجرى خالل الفعالية بذل اجلميع من كوادر بلدية احلمرية 
ال��ب��ح��ري��ة واملتطوعني  ل��ل��ري��ا���ش��ات  ال����دويل  ال�����ش��ارق��ة  ون����ادي 

ت��ه��دد احلياة  ال��ت��ي  املخلفات  م��ن  اجل��ه��ود  يف تنظيف اخل���ور 
التي  القرم  اأ�شجار  العمل على احلفاظ على  البحرية بجانب 

يعد خور احلمرية بيئة منا�شبه.
مببادرة  احلمرية  بلدية  مدير  ال�شام�شي  را�شد  مبارك  واأ�شاد 
نادي ال�شارقة الدويل للريا�شات البحرية يف دعوة املتطوعني 
باتت  وال��ت��ي  احل��م��ري��ة  خ��ور  تنظيف  يف  ل��الإ���ش��ه��ام  الغطا�شني 
ال��ف��ع��ال��ي��ة ه��ام��ة ك��ون��ه��ا حت��م��ي ال�����ش��اط��ئ واالأح���ي���اء البحرية 
على  املحافظة  يف  الفعالية  دور  ع��ن  ف�شال  عليها  وحت��اف��ظ 

اأ�شجار القرم .
واأ�شاف ال�شام�شي جنحت الفعالية يف حتقيق وجتاوز االأهداف 

عقول  اإىل  طريقها  وج��دت  حيث  عينها  ن�شب  و�شعتها  التي 
تنظيف  تنظيم حمالت  املجتمع يف  واأف��راد  املتطوعني  وقلوب 

خور احلمرية ليظل بيئة �شحية وبيئة فطرية .
واأ�شار اإىل اأنه وبعد توزيع املتطلبات اللوج�شتية وغريها على 
تزويدهم  ث��م مت  وم��ن  ك��ب��رياً  اأب���دوا حما�شاً  ال��ذي��ن  امل�شاركني 

باأكيا�ش قابلة للتحلل جلمع النفايات والقفازات.
البلدية  ب���ني  م����دى  ع��ك�����ش��ت  ال��ف��ع��ال��ي��ة  اأن  ال�����ش��ام�����ش��ي  واأك�����د 
اإجناحها  يف  مهماً  دوراً  لعبوا  الذين  ال  واملتطوعني   والنادي 
امل�شاركني  لكافة  �شكره  واأعرب عن  النفايات وجتميعها  الإزالة 

امل�شاهمني يف تنظيم خور احلمرية .

حاكم ال�شارقة ي�شدر مر�شوما اأمرييا ب�شاأن 
دعوة املجل�س ال�شت�شاري لالنعقاد

•• ال�صارقة-وام: 

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�ش االأعلى حاكم ال�شارقة 
مر�شوما اأمرييا ب�شاأن دعوة املجل�ش اال�شت�شاري الإمارة ال�شارقة لالنعقاد لدوره العادي الثالث من 

الف�شل الت�شريعي التا�شع.
ون�ش املر�شوم االأمريي رقم 63 ل�شنة 2017 اأن يدعى املجل�ش اال�شت�شاري الإمارة ال�شارقة لالنعقاد 
يف دوره العادي الثالث من الف�شل الت�شريعي التا�شع يوم اخلمي�ش 29 حمرم 1439هجرية املوافق 
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ويعمل بهذا املر�شوم اعتبارا من تاريخ �شدوره وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ح��اك��م ال�ش��ارق��ة ي��شل ك�ريال ورئ�ي�س ح�كومتها ي�تقدم م�ش�تقبليه
•• كرياال-وام:

ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو  ال�شمو  و�شل �شاحب 
ال�شيخة  �شمو  ترافقه حرمه  ام�ش  ال�شارقة ع�شر  االأعلى حاكم  املجل�ش 
ل�شوؤون  االأع��ل��ى  املج���ل�ش  رئي��������شة  القا�ش�������مي  حمم�������د  بنت  ج������واهر 
االأ�شرة، اإىل مطار تراندروم بوالية كرياال يف جمهورية الهند ال�شديقة، 
وذلك يف زيارة ر�شمية ت�شتمر ليومني تلبية لدعوة كان قد تلقاها �شموه 
�شري  مع����ايل  لق�������اءه  خ������الل  وذل��ك  املا�ش�����ي  الع�����ام  من  دي������شمرب  يف 
البديع  الهندية يف ق�شر  رئي�ش حكومة والية كرياال  بيناراي فيجايان، 
العامر.  وتاأتي هذه الزيارة يف اإطار حر�ش �شموه على تعزيز العالقات 

بني اإمارة ال�شارقة ووالية كرياال ولتحقيق التبادل الفكري بني اجلانبني 
يف جماالت الثقافة والفن، وللوقوف عن قرب على اجلهود التي تبذلها 

والية كرياال يف تنمية نه�شتها الثقافية ال�شاملة.
اأر���ش املطار كل من معايل �شري   وكان يف ا�شتقبال �شموه لدى و�شوله 
اأدوكيت  بيناراي فيجايان، رئي�ش حكومة والية كرياال الهندية، وال�شيد 
وي كي بر�شاند حاكم الوالية، و�شعادة الدكتور اأحمد عبد الرحمن البّنا 
�شفري الدولة لدى جمهورية الهند، و�شعادة جمال ح�شني الزعابي قن�شل 
عام االإمارات يف كرياال، ومعايل كيتي جليل وزير احلج واالأوقاف، ومعايل 
كراقم بلي �شوريندرم وزير ال�شياحة، و�شعادة نفديب �شينغ �شوري �شفري 
واالأكادمييني  الدبلوما�شيني  من  وع��دد   ، الدولة  لدى  الهند  جمهورية 

ورجال االأعمال.  كما كان يف ا�شتقبال �شمو ال�شيخة جواهر بنت حممد 
القا�شمي ال�شيدة كاميال فيجايان حرم رئي�ش وزراء حكومة كرياال، والتي 
رافقت �شموها حتى مقر اإقامتها.  ويرافق �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة 
يف زيارته لكرياال كل من ال�شيخ �شلطان بن اأحمد القا�شمي رئي�ش جمل�ش 
ال�شارقة لالإعالم، وال�شيخ �شامل بن عبد الرحمن القا�شمي رئي�ش مكتب 
�شمو احلاكم، وال�شيخ فاهم بن �شلطان القا�شمي رئي�ش دائرة العالقات 
الثقافة،  دائ��رة  رئي�ش  العوي�ش  حممد  بن  اهلل  عبد  و�شعادة  احلكومية، 
و�شعادة حممد عبيد الزعابي رئي�ش دائرة الت�شريفات وال�شيافة، و�شعادة 
حممد ح�شن خلف مدير عام موؤ�ش�شة ال�شارقة لالإعالم.  ومن املقرر اأن 
يلتقي �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة خالل زيارته الر�شمية لوالية كرياال 

معايل رئي�ش حكومة الوالية الهندية، وكبار امل�شوؤولني فيها وذلك يف دار 
احلكومة، كما يت�شمن برنامج �شموه ح�شور احلفل اخلا�ش مبنح �شموه 
الدكتوراه الفخرية ملا يقوم به من جهود يف اإي�شال الفكر امل�شتنري الذي 
املراكز والربامج  واأطيافه، من خالل  العامل  �شعوب  يجمع بني خمتلف 
واالأن�شطة الثقافية التي يتبناها ويرعاها وي�شرف �شخ�شياً على تنفيذها، 
ف�شال  العلمية  والبحوث  العلم  دعم  امل�شتمر يف  وعطاءه  البارز  ول��دوره 
عن جهوده الكبرية يف خدمة الثقافة العربية واالإ�شالمية باالإ�شافة اإىل 
لغات  ع��دة  اإىل  ترجم  وال��ذي  واالأدب���ي  التاريخي  الفكري  اإنتاجه  تقدير 
كانت خري رافد للعديد من املكتبات حول العامل، ويقوم �شموه باالإ�شافة 

اإىل ذلك باإلقاء حما�شرة تعك�ش عمق العالقة التي تربط بني البلدين.

عبد العزيز النعيمي يوؤكد اأهمية احلوار يف اإي�شال ر�شالة الت�شامح واملحبة وال�شالم

�سمن خدمات �ملوؤ�س�سة �ملقدمة للجهات �حلكومية من �لوز�ر�ت و�لهيئات �ملحلية

موا�شالت الإمارات ت�شلم وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع اأول مركبتني كهربائيتني

خدمات راأ�س اخليمة تنجز60 % من م�شروع 
تاأهيل �شارع اجلولف

•• الفجرية -وام: 

العزيز  عبد  الدكتور  ال�شيخ  اأك��د 
بن علي النعيمي ال�شيخ االأخ�شر 
اأه��م��ي��ة ل��غ��ة احل�����وار ال��ت��ي يجب 
والرزانة  ب��ال��ف�����ش��اح��ة  تتميز  اأن 
وال���ك���ل���م���ة احل�������ش���ن���ة واالأ�����ش����ل����وب 
الراقي والتي من �شاأنها اأن ت�شهم 
االإن�شانية  ال��ر���ش��ال��ة  اإي�����ش��ال  يف 
وال�شالم  واملحبة  الت�شامح  ر�شالة 
االأر������ش ج��م��ي��ع��ا على  ���ش��ك��ان  اإىل 
اخ����ت����الف اأع����راق����ه����م واأل���وان���ه���م 
ودياناتهم. وتناول - خالل اإلقائه 
حما�شرة االإمارات.. اأر�ش ال�شالم 
الفجرية  جمعية  نظمتها  ال��ت��ي 
مبنا�شبة  الثقافية  االج��ت��م��اع��ي��ة 

الديني  للت�شامح  فريدا  منوذجا 
والتعاي�ش  ب���االآخ���ر  واالع������رتاف 
خمتلف  بني  واحل�شاري  ال�شلمي 
اجلن�شيات واالأديان فقد اأ�شبحت 
قبلة لالعتدال والتوازن والعي�ش 
على  الكل  اأن  واأ�شافت  امل�شرتك. 
بوتقة  يف  ي��ع��ي�����ش  االأر��������ش  ه����ذه 
القيم  تفعل  اأ�شيلة  وبيئة  واح��دة 
الفكر  م���ن  وال��ن��ب��ي��ل��ة  ال�����ش��ام��ي��ة 
االإ�����ش����الم����ي ال�����ش��م��ح واالأخ�������الق 
االإن�����ش��ان��ي��ة ال��ع��ال��ي��ة خ��ا���ش��ة قيم 
وامل�شاواة  والعدل  واخلري  ال�شالم 
املبادئ  م��ن  وال��ت�����ش��ام��ح وغ��ريه��ا 
ت�����ش��ون حقوق  ال���ت���ي  وامل���ف���اه���ي���م 
احلياة  يف  حقه  وحت��رتم  االإن�شان 
املحطات  اأبرز  ا�شتعر�شت  فيما   ..

ونبذ العنف والتطرف والكراهية 
االإم�����ارات كعا�شمة  ا���ش��م  وك��ر���ش 
والتعاي�ش  ل���ل���ت�������ش���ام���ح  ع���امل���ي���ة 

االإن�شاين.
اأن  اإىل  االأخ�����ش��ر  ال�����ش��ي��خ  واأ����ش���ار 
يف  خ��ط��وة  تعد  العملية  م�شريته 
امل�شتمر  واالإب�����داع  التميز  �شبيل 
وال���رتك���ي���ز ع��ل��ى االأن�����ش��ط��ة التي 
ف�شال  والت�شامح  ال�شالم  ت��دع��م 
البيئة وخ��دم��ت��ه على  ع��ن جم��ال 
احلفاظ  ب��ه��دف  ك��اف��ة  امل�شتويات 
ع��ل��ى ك��وك��ب��ن��ا اجل��م��ي��ل م���ن اأجل 
اأن  اإىل  امل��ق��ب��ل��ة.. الف��ت��ا  االأج���ي���ال 
ف��ل�����ش��ف��ت��ه يف احل���ي���اة ت��رت��ك��ز على 
الت�شامح  دي���ن  االإ����ش���الم  ت��ع��ال��ي��م 
التي   - االأم�شية  ح�شر  واملحبة. 

ل��ل�����ش��الم - مبادئ  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم 
والتعاي�ش  وال�������ش���الم  ال��ت�����ش��ام��ح 
االإ�شالمي  ال��دي��ن  وقيم  ال�شلمي 
يف دولة االإمارات التي يعي�ش على 
اأر�شها اجلميع بوئام وتناغم رغم 

اختالف دياناتهم ومعتقداتهم.
املتعددة  جت����ارب����ه  وا����ش���ت���ع���ر����ش 
اإبراز  ودوره يف  ال��ع��امل  دول  ح��ول 
تعزيز  يف  االإم����������ارات  دول������ة  دور 
املتجذرة  والت�شامح  ال�شالم  قيم 
بف�شل  االإم����ارات����ي����ة  ال��ث��ق��اف��ة  يف 
املغفور  نه�شتها  وب��اين  موؤ�ش�شها 
ل���ه ال�����ش��ي��خ زاي����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان اآل 
نهيان طيب اهلل ث��راه ال��ذي ر�شخ 
ال��ت��ع��اي�����ش وال��ت�����ش��ام��ن واح����رتام 
االآخر  وقبول  الثقافية  التعددية 

ع��ل��ى م�شرح  اجل��م��ع��ي��ة  ن��ظ��م��ت��ه��ا 
الفجرية  و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة 
- ال�����ش��ي��خ اأح����م����د ب����ن ح���م���د بن 
و���ش��ع��ادة خليفة  ال�����ش��رق��ي  ���ش��ي��ف 
غرفة  رئ����ي���������ش  ال���ك���ع���ب���ي  م����ط����ر 
و�شعادة  الفجرية  و�شناعة  جتارة 
مدير  اجلا�شم  �شليمان  ال��دك��ت��ور 
و�شعادة  االأ����ش���ب���ق  زاي�����د  ج��ام��ع��ة 
خ��ال��د ال��ظ��ن��ح��اين رئ��ي�����ش جمعية 
الثقافية  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ف��ج��رية 
جهتها  م����ن   . غ���ف���ري  وج���م���ه���ور 
الرئي�ش  ال��ده��م��اين  اأك���دت ه��دى 
واالإيجابية  لل�شعادة  التنفيذي 
االجتماعية  الفجرية  جمعية  يف 
االإم���������ارات  دول������ة  اأن  ال���ث���ق���اف���ي���ة 
لل�شالم  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  يف  جت�شد 

•• دبي – الفجر:

ت����وا�����ش����ل م����وا�����ش����الت االإم����������ارات 
ج����ه����وده����ا ل���ت���ن���ف���ي���ذ م����ب����ادرات����ه����ا 
للم�شاهمة  الرامية  اال�شرتاتيجية 
يف حتقيق روؤي��ة االإم��ارات 2021، 
اإي������ج������اد احل���ل���ول  وامل���������ش����ارك����ة يف 
اأهدافها  لبلوغ  والفعالة  املنا�شبة 
لدى  امل�شتدامة  التنمية  وحتقيق 
يواكب  مب��ا  النقل  خ��دم��ات  تقدمي 
ال��ت��وج��ه��ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة ال��ت��ي جت�شد 

تطلعات حكومتنا الر�شيدة.
اأحمد اجل�شمي مدير  ال�شيد  واأفاد 
باأن  ب��دب��ي،  احلكومية  امل��وا���ش��الت 
املوؤ�ش�شة حققت موؤخراً قفزة نوعية 

قيادتهما  على  ال�شائقني  وت��دري��ب 
وا�شتخدمهما بال�شكل االأمثل. 

ه����ذه اخلطوة  اجل�����ش��م��ي  واع���ت���رب 
حكومتنا  لتطلعات  جت�شيد  مبثابة 
الر�شيدة يف حتقيق التكامل املن�شود 
بني املوؤ�ش�شات احلكومية ومبا يلبي 
امل�شرعات واال�شتحقاقات احلكومية 
خ���الل ال��ف��رتة امل��ق��ب��ل��ة، م��ن خالل 
واالإمكانات  اجلهود  جميع  ت�شافر 
من املوؤ�ش�شات وال�شركات احلكومية 
واخلا�شة، لدعم امل�شاريع واملبادرات 
التي ت�شمن �شعادة املواطن وحماية 
ح��ق��وق االأج���ي���ال، م���وؤك���داً ترحيب 
اأي���ة م�����ش��اري��ع من  امل��وؤ���ش�����ش��ة بتبني 
تلك  ت�����ش��ه��م يف حت��ق��ي��ق  اأن  ���ش��اأن��ه��ا 

املوؤ�ش�شة  خ���دم���ات  ���ش��م��ن  وذل�����ك 
احلكومية  للجهات  تقدمها  ال��ت��ي 

ويف �شياق مت�شل ا�شاف احلمادي 
وزارة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال���دائ���رة  ان 
وال�شركة  التحتية  البنية  تطوير 

بزيادة الطلب على احللول البيئية 
عرب  النقل  قطاع  يف  وفرتها  التي 
اأ�شطولها من املركبات الكهربائية، 
باأهمية  الوعي  ن�شبة  نظراً الرتفاع 
ودور هذه املركبات وم�شاهماتها يف 
احل��ف��اظ ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة، وق���د وقعت 
ع���دداً من  االإط���ار  املوؤ�ش�شة يف ه��ذا 
ومتعامليها  �شركائها  م��ع  ال��ع��ق��ود 
هذه  لتعزيز  احلكومي  القطاع  يف 
احللول  من  واال�شتفادة  التوجهات 

البيئية املطروحة.
ب���اأن موا�شالت  و���ش��رح اجل�����ش��م��ي، 
ال�شحة  وزارة  �شلمت  قد  االإم���ارات 
مركبتني  اأول  امل��ج��ت��م��ع  ووق����اي����ة 
الكهربائية،  ب��ال��ط��اق��ة  ت��ع��م��الن 

يف  املحلية  والهيئات  ال���وزارات  من 
ب���اأن ه���ذه العملية  ال���دول���ة، م�����ش��راً 
متعامليها  احتياجات  لتلبية  تاأتي 
النقل  امل��وؤ���ش�����ش��ات م��ن خ��دم��ات  يف 
للعقود  وف��ق��اً  احلكومي  وال��ت��اأج��ري 

املربمة معهم.
املوا�شالت  م��دي��ر  اأف����اد  وتف�شياًل 
املركبتني  ب����اأن  ب���دب���ي،  احل��ك��وم��ي��ة 
تعمالن  دب���ل���ي���و،  اأم  ب����ي  ن�����وع  م����ن 
ب��ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، مت اإج����راء 
عليهما  امليدانية  االختبارات  كافة 
املنقولني  و���ش��ع��ادة  راح����ة  ل�����ش��م��ان 
ل���دى ا���ش��ت��خ��دام��ه��م��ا، م���وؤك���داً باأن 
لربامج  ���ش��ت��خ�����ش��ع��ان  امل���رك���ب���ت���ني 
تاأهيل  مت  وق��د  ال��دوري��ة،  ال�شيانة 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

م�شروع  يف  االجن�����از  ن�����ش��ب��ة  ب��ل��غ��ت 
�شارع  عبارة  تاأهيل  واإع��ادة  اإ�شالح 
اخليمة  راأ����ش  مدينة  يف  اجل��ول��ف 
دائرة  ع��ام  مدير  وذك��ر   .  60%
اخليمة  راأ���ش  يف  العامة  اخلدمات 
املهند�ش اأحمد احلمادي ان اأعمال 
اإج����راء  ���ش��اب��ق��اآ  ت�شمنت  امل�����ش��روع 
العمل  م��وق��ع  ال��ع��م��ي��ق يف  احل��ف��ر 
بهدف �شحب املياه اجلوفية و اإزالة 

اأنابيب العبارة القدمية املتهالكة.
وب��ح�����ش��ب احل�����م�����ادي،ان ال���دائ���رة 
املنفذة  ال�������ش���رك���ة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 

اأنابيب  اإزال�������ة  ق�����ررت  ل��ل��م�����ش��روع 
التي  ال��ق��دمي��ة  االأ�شمنتية  النقل 
طبقات  ب���ه���ب���وط  ت��ت�����ش��ب��ب  ك���ان���ت 
عنها  واال����ش���ت���ع���ا����ش���ة  االأ����ش���ف���ل���ت 
خر�شانية  مائية  مم���رات  بت�شييد 
مدعمة  وعري�شة  قوية  اأ�شمنتية 
ب���ه���دف حت���م���ل �شغط  ب���احل���دي���د 
الثقيلة.  املركبات  وم��رور  الطريق 
امل�شروع  م��ن  االنتهاء  املتوقع  م��ن 
يف غ�شون ثالثة اأ�شهر لتتم بعدها 
املوؤقتة  اال�شطرارية  الطرق  اإزالة 
واإعادة فتح الطريق االأ�شلي ب�شكل 
ك��ام��ل اأم���ام م���رور ح��رك��ة املركبات 

على كال االجتاهني.

اإ�شالح  اأع���م���ال  ت��وا���ش��ل  امل��ن��ف��ذة 
امل����ح����اذي ملركز  ال���ط���ري���ق  ه���ب���وط 
امل��ن��ار م���ول يف االإم�����ارة ع��رب اإزال���ة 
التالفة  االأمطار  نقل مياه  اأنابيب 
اأكرث  باإنابيب  عنها  واال�شتعا�شة 
الدائرة  اأن  واأك����د  و���ش��الب��ة.  ق���وة 
م��ا���ش��ي��ة يف ت��ن��ف��ي��ذ ال���ع���دي���د من 
م�شاريع تطوير ورفع كفاءة البنية 
التحتية لطرق االإمارة متا�شياآ مع 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات 
ع�شو  القا�شمي  �شقر  ب��ن  ���ش��ع��ود 
املجل�ش االأعلى حاكم راأ�ش اخليمة 
اأف�شل  ت���ق���دمي  يف  ت�����ش��ب  ال���ت���ي 

اخلدمات لالأهايل.

يرافقه  ال�شرقي  �شيف  ب��ن  حمد 
ال�شيخ   .. ال���ظ���ن���ح���اين  خ����ال����د 
ال���دك���ت���ور ع���ب���دال���ع���زي���ز ب����ن علي 

يف ال�شرية الذاتية لل�شيخ الدكتور 
ختام  ويف  النعيمي.  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
االأم�����ش��ي��ة ك���رم ال�����ش��ي��خ اأح��م��د بن 

املتميزة  جلهوده  تثمينا  النعيمي 
االإم���ارات���ي يف  املجتمع  خ��دم��ة  يف 

املجال االإن�شاين والبيئي.

االإمارات  موا�شالت  تقدمها  التي 
يف جمال مواجهة حتديات التلوث 
احلديثة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ع���رب  ال��ب��ي��ئ��ي 
التي  وامل��وا���ش��الت  النقل  ق��ط��اع  يف 
اأن  اإىل  م�شرياً  املوؤ�ش�شة،  تنتهجها 
بعقد  ال���وزارة  مع  ترتبط  املوؤ�ش�شة 

تقدمي  يف  وال���ت���و����ش���ع  ال���ت���وج���ه���ات 
خ��دم��ات ال��ن��ق��ل وامل��وا���ش��الت التي 

تدعم جهود خمتلف اجلهات. 
وع�����رّب اأح���م���د اجل�����ش��م��ي ع���ن بالغ 
وزارة  منحتها  التي  للثقة  تقديره 
للخدمات  املجتمع  ووقاية  ال�شحة 

�شابق يتم من خالله توفري خدمات 
النقل احلكومي للوزارة من خالل 
مركبة   85 منها  م��رك��ب��ة   500
و9  متحركتني،  وعيادتني  اإ�شعاف 
 370 واأي�شاً  موتى،  نقل  مركبات 

�شائقاً حكومياً.
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 بيانات االأولوية : 
باإ�شم : جمريا الدولية )�شركة ذات م�شئولية حمدودة(

وعنوانة : �شندوق الربيد 73137 ، منطقة ال�شفوح ، دبي ، االمارات العربية املتحدة
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :39
النقل وتغليف وتخزين ال�شلع وتنظيم الرحالت وال�شفر ، خدمات النقل ، خدمات تغليف وتخزين الب�شائع ، ترتيبات ال�شفر 
، خدمات نقل الركاب والب�شائع ، وكاالت ال�شفر ، ترتيب جوالت م�شاهدة املعامل ال�شياحية وترتيب الرحالت ال�شياحية ، 
خدمات �شيارات االأجرة ، توفري خدمات ال�شائقني ، ترتيب الرحالت البحرية ، حجر املقاعد لل�شفر ، تاأجري القوارب ، نقل 
الركاب بوا�شطة القوارب ، تاأجري �شرتات الغو�ش ، حجز ال�شفر ، توفري خدمات احلمالني والبوابني ، اخلدمات اال�شت�شارية 
واملعلومات املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله ، تنظيم الرحالت ، تنظيم الرحالت ال�شياحية ، حجز املقاعد ال�شفرية 
، النقل باحلافالت ، مواقف ال�شيارات ، خدمات قيادة ال�شيارات ، ت�شليم الب�شائع ، حرا�شة امل�شافرين ، تغليف ال�شلع ، تاأجري 
اماكن وقوف ال�شيارات ، نقل امل�شافرين ، النقل مبراكب التنزه ، تاأجري حاويات التخزين ، تاأجري امل�شتودعات ، تاأجري كرا�شي 
املقعدين ، ارتياد االماكن )ال�شياحية( ، التخزين ، معلومات التخزين ، تخزين الب�شائع ، حفظ الوثائق اأو املعلومات املخزنة 
، تفريغ  ، لوج�شتيات النقل ، احلجز لل�شفر  ، النقل ، معلومات النقل  ، النقل ب�شيارات االأج��رة  ، النقل بالرتام  اإلكرتونيا 

احلمولة ، التخزين يف امل�شتودعات ، تغليف الب�شائع.
و�شف العالمة :العالمة عبارة عن الكلمة )JUMEIRAH CENTRAL( مكتوب باللغة االإجنليزية.

اال�شرتاطات : 
بالربيد  اإر�شالة  اأو  االإقت�شاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  الإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اإعرتا�ش علي  لدية  فعلي من 

امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم :259378    بتاريخ : 2016/09/01

 بيانات االأولوية : 
باإ�شم : جمريا الدولية )�شركة ذات م�شئولية حمدودة(

وعنوانة : �شندوق الربيد 73137 ، منطقة ال�شفوح ، دبي ، االمارات العربية املتحدة
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :41
خدمات   ، التدريب  خدمات   ، التعليم  خدمات   ، والثقافية  الريا�شية  االأن�شطة   ، الرتفيه   ، التدريب   ، والتهذيب  التعليم 
توفري ت�شهيالت التدريب يف جمال الفنادق وال�شيافة ، خدمات الرتفيه ، االن�شطة الريا�شية والثقافية ، توفري �شاالت 
التدريبات الريا�شية )اجلمنازيوم( والنوادي ال�شحية ، توفري ت�شهيالت مالعب اجلولف ، توفري ت�شهيالت التن�ش ، توفري 
ت�شهيالت برك ال�شباحة ، ترتيب واإدارة املوؤمترات واالجتماعات واملعار�ش واجلل�شات التدريبية وور�ش العمل واالجتماعات 
 ، الكتب  ن�شر   ، املختلفة  ، حدائق املالهي واحلدائق ذات و�شائل الرتفيه  اأو تعليمية  الر�شمية واملحا�شرات لغايات ثقافية 
توفري ت�شهيالت اال�شتجمام ، توفري املرافق الرتفيهية ، توفري املرافق ت�شلية ، توفري مرافق الت�شلية والرتفيه يف مركز 
للت�شوق ، توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �شبكة 

حا�شوب عامة.
و�شف العالمة :العالمة عبارة عن الكلمة )JUMEIRAH CENTRAL( مكتوب باللغة االإجنليزية.

اال�شرتاطات : 
بالربيد  اإر�شالة  اأو  االإقت�شاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  الإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اإعرتا�ش علي  لدية  فعلي من 

امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130
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ال�شارقة ت�شت�شيف املوؤمتر الدويل الثاين لطب الأمرا�س الباطنية احلرجة
•• ال�صارقة- وام:

بال�شارقة  اجلامعة  م�شت�شفى  مع  بالتعاون  ال�شحية  ال�شارقة  هيئة  تنظم 
والكلية امللكية الربيطانية يف اأدنربة يومي 17 و18 نوفمرب القادم اأعمال 
املوؤمتر الدويل الثاين لطب االأمرا�ش الباطنية احلرجة حتت �شعار روؤية 
متجددة للعالج مب�شاركة نخبة من ا�شت�شاريي وخرباء االأمرا�ش الباطنية 
من بريطانيا واالإمارات وخمتلف بلدان العامل يف فندق �شرياتون ال�شارقة. 
والتعرف  االآراء  لتبادل  وعملية  علمية  من�شة  توفري  اإىل  املوؤمتر  وي�شعى 
على اآخر التطورات يف جمال ت�شخي�ش وعالج االأمرا�ش الباطنية احلرجة 
وكيفية اال�شتفادة من التقنيات احلديثة يف تطوير و�شائل الت�شخي�ش. كما 
يهدف املوؤمتر اإىل تزويد مقدمي خدمات الرعاية الطبية الطارئة والطب 

الباطني مبا يف ذلك املتدربون واملمار�شون العامون واالإخ�شائيون واالأطباء 
املقيمون باآخر امل�شتجدات واال�شرتاتيجيات الطبية فى هدا املجال. وتتناول 
اأوراق العمل التي �شتطرح خالل املوؤمتر االأ�ش�ش الالزمة لتوحيد وترتيب 
اأف�شل رعاية  القائمة لتقدمي  النظم واال�شرتاتيجيات  االأولويات وتقييم 
�شحية لالأمرا�ش الباطنية احلرجة واال�شتفادة من التجارب الناجحة يف 
االإمارات وخمتلف بلدان العامل. واأو�شح �شعادة عبداهلل علي املحيان رئي�ش 
هيئة ال�شارقة ال�شحية رئي�ش جمل�ش اأمناء م�شت�شفى اجلامعة بال�شارقة 
ال�شيخ  ال�شمو  لروؤى وجمهودات �شاحب  ياأتي جت�شيداً  املوؤمتر  انعقاد  اأن 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�ش االأعلى حاكم ال�شارقة 
العاملية  املمار�شات  اأف�شل  واتباع  ال�شحية  البيئة  تعزيز  اإىل  تهدف  التي 
يف  املوؤمتر  ياأتي  املحيان  وق��ال  ال�شحية.  املن�شاآت  جميع  يف  االأداء  لرتقية 

والبيئة  الدميغرافية  وامل��الم��ح  احل��ي��اة  من��ط  يف  اجل��ذري��ة  التغريات  ظ��ل 
معدالت  يف  كبري  ارتفاع  اإىل  بدورها  اأدت  التي  واالقت�شادية  االجتماعية 
وال�شمنة  وال��ق��ل��ب  ال�����ش��ك��ري  وخ�����ش��و���ش��اً  الباطنية  ب��االأم��را���ش  االإ���ش��اب��ة 
ارتفاع  م��ن  ينتج عنها  م��ا  و  االأم���را����ش  م��ن  وغ��ريه��ا  ال�����ش��راي��ني  وت�شلب 
ن�شب االأزم��ات الطبية احل��ادة امل�شاحبة لها . واأك��د اأهمية عقد مثل هذه 
مهماً  ت�شكل عن�شراً  اأن  نتائجها وخمرجاتها ميكن  اأن  باعتبار  املوؤمترات 
الطبية  ال��ك��وادر  ب��اأداء  واالرت��ق��اء  ال�شحي  القطاع  ي�شتفاد منه يف تطوير 
الب�شرية  التنمية  تر�شيخ  اإىل  الرامية  ال��دول��ة  توجهات  تعزيز  وبالتايل 
امل�شتدامة. من جانبه اأ�شار �شعادة الدكتور عبد العزيز املهريي مدير هيئة 
ال�شارقة من  تبذلها حكومة  التي  الكبرية  اإىل اجلهود  ال�شحية  ال�شارقة 
اأجل تر�شيخ اأف�شل املمار�شات ال�شحية وتطوير ومتابعة الرعاية ال�شحية 

اإيجاباً  ينعك�ش  ومبا  املركزة  والعناية  الطوارئ  اأق�شام  يف  وخا�شة  املقدمة 
اأن  واأو�شح  املتحدة.  العربية  االإم��ارات  دول��ة  ال�شحي يف  القطاع  اأداء  على 
تنظيم املوؤمتر يعك�ش حر�ش الهيئة على زيادة الوعي باالأمرا�ش الباطنية 
احلرجة وتعزيز خربات الكوادر الطبية من خالل اال�شتفادة من التجارب 
واخلربات العاملية .. م�شريا اىل اإن النجاحات الكبرية التي حققتها دولة 
وحدات  اإن�شاء  يف  متثلت  والتي  املا�شية  القليلة  ال�شنوات  خالل  االإم��ارات 
تزويدها  مت  والتي  وم�شاعفاتها  الباطنية  باالأمرا�ش  تعنى  متخ�ش�شة 
والعالج  للت�شخي�ش  املتطورة  واالإمكانيات  واملختربات  االأج��ه��زة  باأحدث 
اتباع  مهمة  ال�شحية  الرعاية  جم��ال  يف  العاملني  على  تلقي  وال��رع��اي��ة، 
التطورات  كافة  ومواكبة  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  اأج��ل  من  الو�شائل  اأف�شل 

العاملية.

بتكلفة 11 مليون درهم وبطول 800 مرت

بلدية مدينة اأبوظبي تفتتح مدخال جديدا ملدينة خليفة قرب �شاطئ الراحة
•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  مدينة  بلدية   – والبلديات  العمراين  التخطيط  دائ��رة  افتتحت 
مدخال جديدا ملدينة خليفة بطول 800 م

مكونات  لتعزيز  جهودها  اإط���ار  �شمن  وذل��ك  ال��راح��ة  �شاطئ  م��ن  وبالقرب 
البنية التحتية يف اأبوظبي و�شواحيها 

تعزيز  على  اأبوظبي  مدينة  بلدية  حر�ش  اإط���ار  �شمن  امل�شروع  ه��ذا  وج��اء 
مكونات البنية التحتية �شاملة اطرق واجل�شور واالأنفاق واملداخل واملخارج 

للمدن يف العا�شمة و�شواحيها ، وحت�شني وتوفري خدمات متطورة للمناطق 
التمدد  الحتياجات  وتلبية  االإم��ارة  يف  العمرانية  النه�شة  ملواكبة  ال�شكنية 
واالنت�شار ال�شكاين، حيث ميتد املدخل من طريق اأبوظبي دبي عند �شاطىء 
الراحة اىل مدينة خليفة �شمن م�شروع الطرق والبنية التحتية للحو�ش 

جنوب �شرق )45( مبدينة خليفة بتكلفة ت�شل اإىل 11 مليون درهم.
املدخل اجلديد يخدم منطقة  اأن  اأبوظبي  بلدية مدنية  اأك��دت  من جانبها 
حدائق الراحة واالأحوا�ش ال�شرقية مبدينة خليفة، حيث ي�شاهم يف خفيف 
عند  دب��ي   - اأبوظبي  طريق  على  قبله  يقعان  الذين  املدخلني  عن  ال�شغط 

الثاين  املدخل  اليا�شمينة، ويعد هذا  الغولف ومدخل مدر�شة  نادي  مدخل 
نهاية  افتتح  الذي  اأبوظبي اىل مدينة خليفة  املدخل من طريق مطار  مع 

�شهر فرباير 2016 والذي افتتحه بلدية مدينة ابوظبي يف اأقل من عام.
بداية  مع  بالتزامن  اإجن��ازه  ومت   2015 يونيو  امل�شروع  اأعمال  ب��داأت  وق��د 
افتتاحه  ، ومت  موؤخرا  االحتفال مبقدمه  ال��ذي مت  الهجري اجلديد  العام 

اأمام حركة املرور بتاريخ 21 �شبتمرب من هذا العام 2017.
واأ�شافت البلدية اأن امل�شروع يندرج �شمن م�شروع البنية التحتية للحو�ش 
جنوب �شرق )45( مبدينة خليفة وتنفيذ حمطة حتويل كهرباء )22 ك 

ف( .  ويعد املدخل باالإ�شافة اىل املداخل التي مت تنفيذها �شابقاً �شمن خطة 
بلدية مدينة ابوظبي لتطوير املداخل اإىل مدينة خليفة ومنها املدخل من 
طريق اأبوظبي - دبي اىل مدينة خليفة عند مدر�شة اليا�شمينة واملدخل من 
طريق مطار اأبوظبي الدويل اإىل مدينة خليفة للم�شاهمة يف رفع م�شتوى 
االن�شيابية املرورية داخل مدينة خليفة حيث ميكن ل�شكان حدائق الراحة 
واالأحوا�ش ال�شرقية ملدينة خليفة بجانب مدينة م�شدر من ا�شتخدام هذا 
مدينة  مبعظم  امل��رور  اإىل  احلاجة  دون  دب��ي   - اأبوظبي  طريق  من  املدخل 

خليفة. 

بلدية منطقة الظفرة توزع هدايا على طالب مدار�س ال�شلع

قائد عام �شرطة ال�شارقة يرتاأ�س الجتماع التن�شيقي لعر�س ال�شيا�شات الأمنية

 طوارئ �شرطة اأبوظبي و كيفالند كلينك تعززان مهارات طواقم الإ�شعاف

•• لطيفة جابر- ) منطقة الظفرة (

املدن  ب��ق��ط��اع خ��دم��ات  ال��ظ��ف��رة ممثلة  ب��ل��دي��ة منطقة  ق��ام��ت   
مدر�شتي(  مبادرة )مرحباً  باإطالق  ال�شلع  و�شواحيها مبدينة 
تخطيط  اإدارة  قامت  حيث  اجلديد  الدرا�شي  العام  بداية  مع 
املنطقة وعالقات ال�شكان بزيارة ملدر�شة بعيا ال�شلع ومت توزيع 
خمتلفة  ب��األ��وان  مدر�شية  �شنط  ت�شمنت  الطالب  على  هدايا 
حتتوي على اأدوات مدر�شية وقرطا�شية بهدف ت�شجيع الطلبة 

درجات  اأع��ل��ى  لتحقيق  ال��درا���ش��ي  ال��ع��ام  ب��داي��ة  م��ع  وحتفيزهم 
التميز واالإبداع مل�شتقبل م�شرق خلدمة وطننا الغايل. وتوجهت 
على  الظفرة  منطقة  لبلدية  والتقدير  بال�شكر  املدر�شة  اأ�شرة 
العام  انطالق  الطلبة فرحتهم مع  مل�شاركة  جهودها وحر�شها 
مبنا�شبة  معر�ش  بتنظيم  القطاع  قام  كما  اجلديد.  الدرا�شي 
امل��ع��ر���ش حم��الت للمالب�ش والزى  ل��ل��م��دار���ش، و���ش��م  ال��ع��ودة 
املدر�شي ومكتبات للقرطا�شية واالحتياجات املدر�شية، حيث مت 
التوا�شل مع ال�شركات للم�شاركة يف املعر�ش وتوفري امل�شتلزمات 

املدر�شية باأف�شل االأ�شعار مبا يخدم املجتمع ويتنا�شب مع جميع 
و�شهد  املنا�شبات،  �شالة  يف  �شهر  ملدة  املعر�ش  وا�شتمر  الفئات. 
اإقباال كبرياً من ال�شكان وباأ�شعار نالت ر�شا اجلميع. وحتر�ش 
امل��ج��ت��م��ع لتعزيز  ال��ت��وا���ش��ل م��ع  ال��ظ��ف��رة ع��ل��ى  ب��ل��دي��ة منطقة 
انطالقاً  املحلي  املجتمع  فئات  االإيجابي مع خمتلف  التوا�شل 
من م�شوؤوليتها االجتماعية وروؤية النظام البلدي الرامية اإىل 
امل�شتدامة  التنمية  يحقق  عاملية  كفاءة  ذو  بلدي  نظام  توفري 

املن�شودة ويعزز معايري جودة احلياة يف اإمارة ابوظبي.

•• ال�صارقة -وام: 

ل�شرطة  ال��ع��ام  القائد  ال�شام�شي  ال���زري  �شيف  العميد  ت��راأ���ش 
االأمنية  ال�شيا�شات  التن�شيقي لعر�ش  ام�ش االجتماع  ال�شارقة 
واجلهود اال�شرتاتيجية الذي عقد مبقر القيادة ملناق�شة اأبرز 
االأمنية  التحديات  م�شتوى  على  ال��ق��ادم��ة  املرحلة  م��وؤ���ش��رات 
معها  التعامل  ينبغي  التي  الظواهر  واأهم  مواجهتها  املطلوب 
متمثلة  �شيا�شتها  ات��خ��اذه��ا يف  ال��ت��ي مت  وال��ت��داب��ري  واخل��ط��ط 

بالعمل  لالرتقاء  اال�شرتاتيجية  اجلهود  اط��ار  يف  بالتحديات 
ال�شرطي واالأمني اإىل اأف�شل امل�شتويات .

ح�شر االجتماع العميد عبداهلل مبارك بن عامر نائب القائد 
العام والعميد حممد را�شد بيات مدير عام العمليات ال�شرطية 
املركزية  للعمليات  ال��ع��ام  امل��دي��ر  اخل��ي��ال  �شامل  علي  والعميد 
والعميد عارف ال�شريف مدير عام املوارد واخلدمات امل�شاندة 
واخلدمات  للموارد  العام  املدير  نائب  امل��ري  خليفة  والعميد 
امل�شاندة وعدد من مدراء االإدارات ب�شرطة ال�شارقة اإىل جانب 

وفد من وزارة الداخلية.
ال�شارقة  �شرطة  تبذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  ال���زري  العميد  وث��م��ن 
م�شتويات  اأعلى  على  واالإب��ق��اء  وحداتها  كفاءة  رف��ع  جم��ال  يف 
ال�شلبية  للظواهر  والت�شدي  التحديات  ملواجهة  اجل��اه��زي��ة 
..م���وؤك���دا ���ش��رورة اال���ش��ت��م��رار يف ب��ذل وم�شاعفة اجل��ه��ود يف 
املجاالت كافة حتقيقا لالأهداف املر�شومة وا�شتجابة لتطلعات 
ا�شتقراره  وت��ع��زي��ز  ال��وط��ن  اأم���ن  حماية  يف  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة 

وتقدمه.

•• اأبوظبي-وام:

عززت مديرية الطوارئ وال�شالمة 

مهارات  اأب��وظ��ب��ي  ب�شرطة  ال��ع��ام��ة 
وكفاءات الكادر الطبي يف االإ�شعاف 
للتعامل مع حاالت اجللطة القلبية 

للحاالت  الطبي  وامل�����ش��ار  اخل��ط��رة 
ور�����ش����ة عمل  وذل������ك يف  ال���ط���ارئ���ة 
كيفالند  م�شت�شفى  م��ع  م�شرتكة 
مع  التعاون  �شمن  اأبوظبي  كلينك 
ال�شركاء لتقدمي الرعاية ال�شحية 
وف�������ق اأف���������ش����ل م����ع����اي����ري اجل�������ودة 
ال���ع���امل���ي���ة. واأك�������د ال��ع��ق��ي��د حممد 
املديرية  مدير  العامري  اإب��راه��ي��م 

احل����ر�����ش ع���ل���ى ت���ط���وي���ر م���ه���ارات 
اإنقاذ  االإ�شعاف لالإ�شهام يف  طواقم 
يتعر�شون  الذين  االأ�شخا�ش  حياة 
باتباع  اخل��ط��رة  القلبية  للجلطة 
�شمن  ال�������ش���ح���ي���ح���ة  اخل������ط������وات 
املعايري الطبية املتبعة والتي تزيد 
م��ن ف��ر���ش ب��ق��اء امل�����ش��اب على قيد 
احل��ي��اة وت��وف��ري ال��رع��اي��ة ال�شحية 

الالزمة ونقل احلالة اإىل امل�شت�شفى 
املخت�ش لعالجه. و�شدد على اأهمية 
التدريب  يف  ال�شركاء  م��ع  التعاون 
وت������ب������ادل اخل����������ربات يف جم�����االت 
اأف�شل  لتحقيق  ال�شحية  الرعاية 
اأحدث  ومواكبة  للجمهور  النتائج 
مع  التعامل  الطبية يف  امل�شتجدات 

حاالت اجللطة القلبية.

�عتبارً� من 26 �سبتمرب �جلاري

تفعيل 17 رادارًا  ل�شبط متجاوزي ال�شرعة 
من نفق ال�شديرة اىل تقاطع الفقع باأبوظبي

بتفعيل  اأب���وظ���ب���ي  ���ش��رط��ة  ت���ب���داأ 
بالطاقة  تعمل  راداراً      17 نحو 
غابات  ����ش���ارع   ( ع��ل��ى  ال�����ش��م�����ش��ي��ة 
امل��ه��ا- ���ش��ارع ال��ع�����ش��و���ش( م��ن نفق 
تقاطع   اىل   ال���������ش����دي����رة   ����ش���ي���ح 
من  اع��ت��ب��اراً   ، ب��االجت��اه��ني  الفقع 
ب��ع��د غ����د  ال���ث���الث���اء امل����واف����ق 26  
�شبتمرب اجل����اري.  وق���ال  العميد 
ال����ظ����اه����ري مدير  خ���ل���ف���ان  ع���ل���ي 
قطاع  العمليات املركزية  ب�شرطة  
اأبوظبي، ان تفعيل الرادارات  ياأتي 
ابوظبي   ���ش��رط��ة  ح���ر����ش  ���ش��م��ن 
ال�شالمة  م�شتويات  حت�شني   على 
اأبوظبي، ويف اطار  باإمارة  املرورية 
اعداد  خلف�ش  ال��رام��ي��ة  ج��ه��وده��ا 
املرورية  على  الوفيات واحل��وادث 
اأول���وي���ة جعل  ال���ط���رق ،و حت��ق��ي��ق 

الطرق اأكرث اأمناً.
ال�����رادارات  اإن م��واق��ع  واأ����ش���اف :  
على  بناءاً  اجلديدة  مت حتديدها 
واملخالفات  احل������وادث  م���وؤ����ش���رات 
ال�شرعات  م���ن  ل��ل��ح��د  امل�����روري�����ة، 
ال��ع��ال��ي��ة وجت��ن��ب وق����وع احل����وادث 
وما ينتج عنها من خ�شائر  ب�شرية 

واقت�شادية.
ال���رادارات اجلديدة   اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
االإمكانيات  م��ن  ب��ال��ع��دي��د  تتميز 
ال��ف��ن��ي��ة  ل��ر���ش��د امل��خ��ال��ف��ني بدقة 
الطريق  م�������ش���ارات  ج��م��ي��ع  ع���ل���ى 
اأجهزة  خ����الل  م���ن  ب���االجت���اه���ني 
بالليزر  تعمل  الدقة  بالغة  قيا�ش 
 ، امل��رك��ب��ات  ب��ني  امل�شافات  لتحديد 
الفتا  اإىل  اأن  ال��رادارات اجلديدة 
���ش��ت��ق��وم ب��ر���ش��د خم��ال��ف��ات جتاوز 
الطريق  ع��ل��ى  امل���ق���ررة  ال�����ش��رع��ات 
والثقيلة  اخل��ف��ي��ف��ة  ل��ل��م��رك��ب��ات 
ور�شد خمالفات عدم ترك م�شافة 

كافية  والتجاوز من كتف الطريق.  
ومن جانبه  اأو�شح العميد خليفة 
حم��م��د اخل��ي��ي��ل��ي  م��دي��ر مديرية 
املرور والدوريات ب�شرطة ابوظبي   
انه مت �شبط الرادارات على التايل 
للمركبات  امل����ق����ررة  ال�������ش���رع���ة   (
اخلفيفة 80  كلم  ال�شاعة ،وتكون 
�شرعة �شبط ال��رادارات للمركبات 
،و  ال�����ش��اع��ة  101كلم  اخل��ف��ي��ف��ة 
ال�شرعة املقررة للمركبات الثقيلة 
�شرعة  وت���ك���ون  ال�����ش��اع��ة   80كلم 
�شبط الرادارات للمركبات الثقيلة 

ال�شاعة (. 81كلم 
الرقابة  اأجهزة  وجود  اأهمية  واأكد 
مثل الرادارات على الطرق  ل�شبط 
م�شتويات  حت�شني  ،و  املتجاوزين 
امل��روري��ة،  مبا يحّد من  ال�شالمة 
تعّر�ش  ال���ت���ي  ال�������ش���رع���ات  جت�����اوز 
الطريق  م�شتخدمي  جميع  حياة 
م����ن خماطر  ل���ل���خ���ط���ر، حم��������ذراً 

جتاوز ال�شرعات املقررة .
املركبات  ق���ائ���دي  اخل��ي��ي��ل��ي  وح���ث 
املقررة  بال�شرعات  االل��ت��زام  على  
فقط   لي�ش  ك��اف��ي��ة  م�شافة  وت���رك 
وامنا  ال�����رادار  خم��ال��ف��ات  لتجنب 
تعزيزاً ل�شالمتهم ،موؤكدا �شرورة 
تعزيز  يف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�������ش���ارك���ة 
ال�شالمة  لتوفري  املبذولة  اجلهود 
التي  امل��روري��ة  للحد من املخاطر 

ت�شببها القيادة ب�شرعات كبرية .

فقدان جواز �صفرت
ه�����وم   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
نيبال   ، جهيندى  ب��ه��ادور 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )9260791( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 
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العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
  يف الدعوى  رقم  2017/275   نزاع تعيني خربة جتاري - دبي  

املتنازعة / �شركة ع�شام قبانى و�شركاه لالن�شاءات وال�شيانة - ذ م م  )فرع دبي(
اإعالن املتنازع �شدها / مريتك مدل اإي�شت - �ش ذ م م 

بالن�شر يف الدعوى رقم 2017/275 نزاع تعيني خربة جتاري - دبي
مبوجب القرار ال�شادر من مركز الت�شوية الودية للمنازعات فقد مت ندبي خبريا  يف الدعوى 
2017/9/26  يف  املوافقة  الثالثاء   يوم  تقرر عقد جل�شة خربة هند�شية  وقد  اأعاله  املذكورة 
متام ال�شاعة العا�شرة �شباحا مبكتبنا الكائن يف دبي مبنطقة ديرة - مركز اأبوهيل التجاري - 
الطابق االول - مكتب رقم : ) FL-05(  هاتف : 2669246-04 فاك�ش : 2669245-04 ، لذا 
يتوجب عليكم احل�شور اىل مكتب اخلبري يف املوعد املذكور اأعاله وتقدمي كافة ما لديكم من 

دفاع ودفوع يف الدعوى واال �شوف يتم ا�شتكمال اأعمال اخلربة حتى يف غيابكم. 
اخلبري الهند�صي  
       زكريا حممود عبد العليم  

 اجتماع خربة
العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2995  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �شينابا �شيكار جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك 
العمران  عمران  عبداهلل  حمد  وميثله:عبداهلل  ����ش.م.ع  الوطني  القيوين  ام 
ال�شام�شي قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(    30.223.43( وق��دره 
2.49% �شهريا م��ن:2011/12/20 وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم 
االحد املوافق 2017/10/1  ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• نيويورك-وام:

ومكتب  العام  الن�شائي  االحت��اد  وق��ع 
التابع  اخلليج  دول  يف  امل����راأة  ���ش��وؤون 
يف  ل���ل���م���راأة  امل���ت���ح���دة  االأمم  ل��ه��ي��ئ��ة 
ب�شاأن  ت���ف���اه���م  م����ذك����رة  ن����ي����وي����ورك 
تعزيز التعاون والت�شامن وامل�شاعدة 
هام�ش  على  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  التقنية 
للجمعية   72 ال�����  ال�������دورة  ان���ع���ق���اد 

العامة لالأمم املتحدة يف نيويورك.
وم��ث��ل م��را���ش��ي��م ال��ت��وق��ي��ع ن��ي��اب��ة عن 
مبارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�شيخة  �شمو 
العام  ال���ن�������ش���ائ���ي  االحت��������اد  رئ���ي�������ش���ة 
التنمية  مل��وؤ���ش�����ش��ة  االع��ل��ى  ال��رئ��ي�����ش��ة 
االأعلى  امل��ج��ل�����ش  رئ��ي�����ش��ة  االأ����ش���ري���ة 
ل��الأم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة ���ش��ع��ادة نورة 
خ��ل��ي��ف��ة ال�����ش��وي��دي م���دي���رة االحت���اد 
ال��ن�����ش��ائ��ي ال��ع��ام وم���ن ج��ان��ب مكتب 
الك�شمي  �شعادة  امل���راأة  هيئة  ات�شال 
بوري االأمينة العامة امل�شاعدة ونائبة 
املدير التنفيذي للهيئة. واأكدت �شمو 
ت�����ش��ري��ح بهذه  ال�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة يف 
املنا�شبة اأهمية تطوير �شراكة التعاون 
ما بني املنظمات الدولية يف جماالت 
ذل��ك تقدمي  ب��امل��راأة مبا يف  النهو�ش 

مكانة  بتعزيز  يتعلق  فيما  امل�����ش��ورة 
مراعاة  ل�����ش��م��ان  امل��ن��ط��ق��ة  يف  امل�����راأة 
منظور اجلن�شني خالل تنفيذ اأجندة 

التنمية امل�شتدامة 2030.
دخلت  التي  التفاهم  مذكرة  وتن�ش 
تاريخ  م����ن  اع����ت����ب����ارا  ال���ن���ف���اذ  ح���ي���ز 
توقيعها بتاريخ 22 �شبتمرب2017 
للتعاون بني  على ع��دد من جم��االت 

الثنائي  التعاون  وتت�شمن  الطرفني 
اقت�شاديا  الن�شاء  متكني  جماالت  يف 
التنمية  م���ن  ا���ش��ت��ف��ادت��ه��ن  وحت��ق��ي��ق 
اتخاذ  عملية  يف  امل�����راأة  دور  وزي�����ادة 
امل�شتويات  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  ال�����ق�����رارات 
املخت�شني  املوظفني  ق��درات  وتعزيز 
يف دول���ة االم�����ارات يف جم���ال متكني 
امل����راأة ع��ن ط��ري��ق اإ���ش��راك املوظفني 

هيئة  مكتب  يف  للعمل  االم��ارات��ي��ني 
نيويورك  يف  ل��ل��م��راأة  امل��ت��ح��دة  االأمم 
وم���ن خ���الل ب���رام���ج ب��رن��ام��ج االأمم 
املتحدة للخرباء املعاونني. كما تن�ش 
امل��ذك��رة على ���ش��رورة اإع���داد وتنظيم 
ال�����ن�����دوات وامل������وؤمت������رات وال��������دورات 
ال��ع��م��ل امل��خ��ت�����ش��ة يف جمال  وور������ش 
متكني امل����راأة.. وال��ت��زم ك��ل ط��رف يف 

نهيان بن مبارك : فاطمة بنت مبارك رائدة التغيري الإيجابي يف الدولة والعامل ومثال للمراأة العربية وامل�شلمة

م�شوؤولون وقيادات ن�شائية ل�»وام«: تكرمي ال�شيخة فاطمة �شهادة تقدير عاملية للدولة

•• ابوظبي-وام:

وزير  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  معايل  اع��رب 
الثقافة وتنمية املعرفة عن اعتزازه مببادرة هيئة االأمم 
بتقدمي   ، العاملية  ال�شراكة  ومنتدى  ل��ل��م��راأة  املتحدة 
�شمو  االإم���ارات  اأم  اإىل  االإيجابي  التغيري  رائ��دة  جائزة 
الن�شائي  االحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
العام الرئي�شة االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية رئي�شة 
ورف���ع معاليه  وال��ط��ف��ول��ة.  ل��الأم��وم��ة  االأع��ل��ى  املجل�ش 
تهانيه اىل اأم االإمارات ، بهذا التكرمي العاملي املرموق 

اأجل  م��ن   ، املتوا�شلة  ت��ق��دي��راً جلهودها  ي��اأت��ي  ال���ذي   ،
متكني املراأة يف كل مكان ، ويف كافة املجاالت ، وملا تعرب 
عنه �شموها دائماً ، بالقول والعمل ، من اأن متكني املراأة 
، هو يف واقع االأمر متكني للمجتمع كله ، بل هو املدخل 
احلقيقي ، للتغيري االإيجابي يف جميع االأوطان ، وعلى 
كل امل�شتويات. واكد معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل 
بحق  هي  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  ان  نهيان 
رائدة التغيري االإيجابي يف الدولة واملنطقة بل والعامل 
من   ، املتوا�شلة  بجهودها   ، االإيجابي  للتغيري  ورائ��دة 
العامل  ه��ذا  يف  لالإن�شان  اأف�شل  م�شتقبل  حتقيق  اأج��ل 

املتزايد واملخل�ش  ، بعطائها  ورائدة للتغيري االإيجابي 
، واإجنازاتها الهائلة واملتوا�شلة ، من اأجل متكني فئات 
املجتمع ، واالأطفال والن�شاء منهم على وجه اخل�شو�ش 
، ومن  اأج��ل حتقيق منٍو ر�شيد ومتوازن للطفل  : من 
اأجل تعميق اإ�شهامات املراأة يف حتقيق التقدم والتنمية 
يف كل مكان. وا�شاف معاليه ان �شمو ام االمارات رائدة 
للتغيري االإيجابي ، بجهودها املتوا�شلة ، من اأجل بناء 
 ، والتفاهم  احل��وار  قنوات  واإن�شاء   ، الطيبة  العالقات 
اأ�شبح فيه هذا  ، يف ع�شٍر  وال�شعوب  االأمم  بني جميع 
للتغيري  ورائ����دة   ... الب�شر  ح��ي��اة  يف  ���ش��روري��اً  االأم����ر 

االإيجابي ، بتوجيهاتها الدائمة ، من اأجل اإر�شاء مبادئ 
 ، الب�شرية  املجتمعات  ، وم�شاعدة  املجتمعية  امل�شوؤولية 
على مواجهة الظواهر غري احلميدة ، التي توؤثر ب�شكل 

�شلبي ، على حياة االإن�شان وم�شرية املجتمع .
كما ان �شموها رائدة للتغيري االإيجابي ، لدورها الكبري 
يف حتفيز واإلهام االأجيال اجلديدة ، وحلر�شها القوي 
على حتقيق التنمية الب�شرية الناجحة يف كل مكان .. 
ورائدة للتغيري االإيجابي ، الأن اآثار جهودها العظيمة ، 
ال تقت�شر فقط على االإمارات وحدها ، بل متتد كذلك 

اإىل املنطقة والعامل كله.

ن��ه��ي��ان ان  اآل  ب��ن م��ب��ارك  ن��ه��ي��ان  وق���ال م��ع��ايل ال�شيخ 
�شمو اأم االإم���ارات ، ف��وق كل ذل��ك ، هي رائ��دة للتغيري 
االإيجابي ، الأنها مثال رائد ، للمراأة العربية وامل�شلمة 
- هي مثال رائد ، مبا هو معروف عن �شموها من كرٍم 
بالقدرة  متني  واإمي���اٍن   ، بالنف�ش  كاملة  وثقة   ، وج��ود 
على حتقيق اأهداف الوطن - هي منوذج رائد ، مبا هو 
معروف عن �شموها من حكمة وُبعد نظر وق��درة على 
التفكري ال�شائب ، ومبا لديها من والٍء وانتماء للوطن 
، وروؤيٍة وا�شحة للم�شتقبل ، تنبع من ثقافتها الوطنية 
االأ�شيلة ، واإحاطتها الذكية ب�شوؤون العامل .. بهذا كله 

 ، لنا جميعاً  وق���دوة  ، من��وذج��ا  االإم����ارات  اأم  اأ�شبحت   ،
نعتز ونفتخر بقيادتها الرائدة ، للنه�شة املجتمعية يف 
الدولة ، ومبكانتها العزيزة يف قلوب جميع اأبناء وبنات 
، بل ومبوقعها املرموق على م�شتوى العامل  االإم��ارات 
اع���ت���زازه وت��ه��ان��ي��ه الم االم����ارات  . وج���دد معاليه  ك��ل��ه 
العاملية  مكانتها  على   ، العظيمة  الوطنية  ال�شخ�شية 
ي��دمي على  اأن   ، وت��ع��اىل  داع��ي��ا اهلل �شبحانه  امل��رم��وق��ة 
كل  يجزيها  واأن   ، والتوفيق  والنجاح  ال�شحة  �شموها 
، من ماآثر  اخلري لقاء ما تقدمه للمجتمع واالإن�شان 

واأف�شال ، عرب العامل كله .

•• اأبوظبي- وام:

تكرمي  اأن  الدولة  ن�شائية يف  وقيادات  م�شوؤولون  اأك��د 
االحتاد  رئي�شة  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�شيخة  �شمو 
ال��ن�����ش��ائ��ي ال��ع��ام ال��رئ��ي�����ش��ة االأع���ل���ى مل��وؤ���ش�����ش��ة التنمية 
والطفولة  لالأمومة  االأعلى  املجل�ش  رئي�شة  االأ�شرية 
من قبل هيئة االأمم املتحدة للمراأة ومنتدى ال�شراكة 
 agent of change ج���ائ���زة  ون��ي��ل��ه��ا  ال��ع��امل��ي��ة 
ياأتي   .. واالم��ن  ال�شالم  جم��ال  يف  القياديات  للن�شاء 
تقديراً للدور الرائد الذي تقوم به �شموها يف جماالت 
متكني املراأة �شواء داخلياً اأو خارجياً م�شريين اإىل اأن 
هذا التكرمي هو �شهادة تقدير عاملية لدولة االإمارات 
جمال  يف  متفرداً  منوذجاً  اأجمع  للعامل  قدمت  التي 

متكني املراأة.
وقالوا يف ت�شريحات خا�شة لوكالة اأنباء االإمارات وام 
اأم  قدمتها  كبرية  اإ�شهامات  نتاج  هو  التكرمي  هذا  ان 
�شاأنها  وك��ان من  �شنوات طويلة  م��دار  االإم���ارات على 
املنطقة ب�شورة  امل��راأة يف دولتنا ودول  ب��دور  االرت��ق��اء 
القت كل التقدير واحلفاوة على ال�شعيدين االإقليمي 

والدويل.
وزير  مكتب  مدير  الكعبي  �شامل  علي  معايل  وتقدم 
�شوؤون الرئا�شة رئي�ش جمل�ش اأمناء موؤ�ش�شة التنمية 
�شمو  االإم������ارات  اأم  اإىل  ال��ت��ه��ن��ئ��ة  ب��خ��ال�����ش  االأ���ش��ري��ة 
الن�شائي  رئي�شة االحتاد  بنت مبارك  ال�شيخة فاطمة 
االأ�شرية  التنمية  مل��وؤ���ش�����ش��ة  االأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����ش��ة  ال��ع��ام 

وذلك  والطفولة  ل��الأم��وم��ة  االأع��ل��ى  املجل�ش  رئي�شة 
 Agent of جائزة  على  �شموها  ح�شول  مبنا�شبة 
ال�شالم  جم��ال  يف  ال��ق��ي��ادي��ات  للن�شاء   Change
واالأمن من قبل هيئة االأمم املتحدة للمراأة ومنتدى 
منوذجاً  تعد  �شموها  اأن  اإىل  م�شرياً  العاملية  ال�شراكة 

فريداً للن�شاء القياديات يف العامل.
وقال ان قيادة الدولة الر�شيدة قدمت الدعم الكامل 
للعمل يف  ال��ك��ام��ل��ة  ال��ث��ق��ة  ومنحتها  االإم�����ارات  الب��ن��ة 
اأ�شبحت  حتى  الرجل  �شقيقها  مع  التناغم  من  بيئة 
دول��ة االم���ارات واح���دة م��ن ال���دول التي نالت تقدير 

املجتمعات الدولية يف جمال امل�شاواة بني اجلن�شني.
ا�شتطاعت  حكيمة  ا�شتثنائية  قيادٍة  ظل  يف  انه  وتابع 
املراأة االإماراتية حتقيق اأحالمها واالرتقاء بطموحاتها 
�شنع  على  وق��ادرة  اإلهام  م�شدر  اليوم  اأ�شبحت  حتى 
بناء  وامل�شاهمة يف  املجتمع  الفرق يف  واإح��داث  القرار 

م�شتقبل الوطن و�شناعة جمده وازدهاره ومنائه .
االإحتاد  ال�شويدي مديرة  ن��ورة خليفة  �شعادة  واأك��دت 
ال�شراكة  و  املتحدة  االمم  تكرمي  ان  ال��ع��ام  الن�شائي 
ال��ع��امل��ي��ة ل�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك امنا 
يعني تكرمي دولة االمارات العربية املتحدة وقيادتها 
ال��ر���ش��ي��دة وامل������راأة ال��ت��ي ح��ق��ق��ت اجن�����ازات م��ب��ه��رة يف 
الداعم  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  كانت  والتي  م�شريتها 

لها على كل امل�شتويات.
واأو�شحت اأن �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة 
ال��رئ��ي�����ش��ة االأع���ل���ى ملوؤ�ش�شة  ال��ع��ام  ال��ن�����ش��ائ��ي  االحت����اد 

لالأمومة  االأع��ل��ى  املجل�ش  رئي�شة  االأ���ش��ري��ة  التنمية 
بالن�شبة  فهي  والتقدير  التكرمي  ت�شتحق  والطفولة 
ل��ن��ا رائ�����دة احل���رك���ة ال��ن�����ش��ائ��ي��ة ب��ال��دول��ة وه���ي التي 
التي  واخل��ط��ط  ال��ربام��ج  و�شع  على  بنف�شها  ت�شرف 
بتوفري  دائما  وتوجه  العام  الن�شائي  االحت��اد  ينفذها 
مراحل  كل  يف  ودعمها  امل��راأة  حتتاجها  التي  الفر�ش 
حياتها بدءا من الطفولة و�شواًل اإىل احلياة العلمية 
ترعى  واأم  عاملة  ك��ام��راة  دائ��م��ا  وتدعمها  والعملية 
اط��ف��ال��ه��ا وت��وؤ���ش�����ش ج��ي��ال ك��ام��ال ي�����ش��ارك يف م�شرية 

النه�شة يف البالد.
جناحا  بالفعل  حققت  االم��ارات��ي��ة  امل����راأة  اإن  وق��ال��ت 
اعلى  اىل  و�شلت  االن  فهي  امل��ي��ادي��ن  كافة  يف  مبهرا 
والثقافية  واالجتماعية  ال�شيا�شية  امل�شاركة  مراتب 
اجل��وه��رة مبقر  ق��اع��ة  اأن  اإىل  واالق��ت�����ش��ادي��ة م�شرية 
االحتاد الن�شائي العام مبا ت�شمه من او�شمة وجوائز 
���ش��اه��دة ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال��رف��ي��ع ال����ذي حت��ت��ل��ه �شمو 
اال�شعدة  خمتلف  على  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 

املحلية والعربية والدولية ويف قلوبنا جميعا.
وه���ن���اأت ���ش��ع��ادة م���رمي حم��م��د ال��رم��ي��ث��ي م��دي��ر عام 
بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  االأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة 
مبارك رئي�شة االحتاد الن�شائي العام الرئي�شة االأعلى 
االأعلى  املجل�ش  رئي�شة  االأ���ش��ري��ة  التنمية  مل��وؤ���ش�����ش��ة 
�شموها  ح�شول  مبنا�شبة  وذلك  والطفولة  لالأمومة 
للن�شاء   Agent of Change ج���ائ���زة  ع��ل��ى 
اأن  اإىل  م�شرية  واالأم���ن  ال�شالم  جم��ال  يف  القياديات 

التقدير  اإىل ر�شيد �شموها من  التكرمي ي�شاف  هذا 
و�شهادات التكرمي العاملية يف جمال متكني املراأة.

وقالت الرميثي اإن الدعم الال حمدود الذي حظيت 
ب��ه اب��ن��ة االإم����ارات م��ن ق��ي��ادة ال��دول��ة الر�شيدة اثمر 
ي�شعرنا جميعاً  الذي  ال��دويل  التقدير  لهذا  ح�شدها 

بالفخر واالعتزاز.
العام  االمني  الفال�شي  عبداهلل  الرمي  �شعادة  وثمنت 
�شمو  تكرمي  والطفولة  لالمومة  االع��ل��ى  للمجل�ش 
الن�شائي  رئي�شة االحتاد  بنت مبارك  ال�شيخة فاطمة 
العام الرئي�ش االعلى ملوؤ�ش�شة التنمية اال�شرية رئي�شة 
االمم  قبل  من  والطفولة  لالمومة  االأع��ل��ى  املجل�ش 

املتحدة وح�شولها على جائزة االمن وال�شالم.
ملبادراتها  ت��ق��دي��را  ي��اأت��ي  �شموها  ت��ك��رمي  اأن  واأك����دت 
وعطاءاتها الكبرية يف جمال دعم املراة واالم والطفل 
او خارجها وتوفري كافة الفر�ش  �شواء داخل الدولة 

وامل�شاعدات االن�شانية لها.
وقالت الفال�شي ان م�شاهمات �شموها يف جمال دعم 
اىل  تقف  فهي  ح���دود  لها  لي�ش  والطفولة  االم��وم��ة 
ال��ف��ر���ش كافة  ال��ن�����شء وت��وف��ري  ج��ان��ب االم يف تربية 
لها لتقوم بواجبها جتاه ا�شرتها وهي يف الوقت نف�شه 
بلدها  خدمة  يف  دوره��ا  لتوؤدي  الت�شهيالت  لها  توفر 

وامل�شاركة يف التنمية امل�شتدامة بالدولة.
ال��ع��رب��ي��ة والعاملية  ل��ل��م��راة  ���ش��م��وه��ا  دع���م  ان  وذك����رت 
وطالبت  امل�شاعدات  ما قدمت  كثريا  فهي  له  م�شهود 
بتوفري االمن وال�شالم للمراأة اينما كانت والطفالها 

اب��ت��ل��ي��ت باحلروب  ال���ت���ي  امل��ن��اط��ق  اي�����ش��ا خ��ا���ش��ة يف 
وبالكوارث الطبيعية والتي تكون املراة والطفل فيها 

ا�شد املت�شررين منها.
الهيئة  رئ��ي�����ش  الكعبي  م��ط��ر  ال��دك��ت��ور حم��م��د  وق���ال 
العامة لل�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف ان تكرمي �شمو 
مل�شرية  جت�شيداً  ي��اأت��ي  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
التعليم  على  احل�����ش��ول  يف  االإم��ارات��ي��ة  امل����راأة  متكني 
عجلة  دفع  يف  م�شاركتها  ثم  ومن  واالبتكار  والتفوق 

التنمية الوطنية واالزدهار.
ومنتدي  امل��ت��ح��دة  االمم  ه��ي��ئ��ة  اخ��ت��ي��ار  اأن  وا����ش���اف 
ال�شراكة العاملية ل�شموها لنيل جائزة االأمن وال�شالم 
يف املنطقة العربية يوؤكد اأنها االأكرث ح�شورا وعطاء 
مببادراتها االإن�شانية امل�شهودة من اأجل حماية الن�شاء 
ال��ن��زوح من  ال��ل��ج��وء ودروب  واالأط���ف���ال يف خم��ي��م��ات 
وبالطفولة  بها  املحدقة  وال��ظ��روف  احل��روب  وي��الت 
املنظمات  اأع��م��ال  يف  كذلك  �شموها  ول��ري��ادة  الربيئة 
اأن اأعمال �شموها الرائدة  االإقليمية والدولية موؤكداً 
هي تعبري وامتداد ملدر�شة املغفور له ال�شيخ زايد بن 

�شلطان اآل نهيان - طيب اهلل ثراه.
رئي�شة  نهيان  اآل  مبارك  بنت  م��وزة  ال�شيخة  وا�شادت 
جمل�ش اإدارة موؤ�ش�شة املباركة بالتكرمي الدويل الذي 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة  حازت عليه �شمو 
االحتاد الن�شائي العام الرئي�ش االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية 
االأ�شرية رئي�شة املجل�ش االأعلى لالأمومة والطفولة اأم 
االإمارات من قبل هيئة االأمم املتحدة للمراأة ومنتدى 

ال�شالم  جمال  يف  القياديات  للن�شاء  العاملية  ال�شراكة 
متثل  االإم����ارات  اأم  �شمو  م�شرية  اأن  م��وؤك��دة  واالأم����ن 

نربا�شاً للمراأة يف كل مكان حملياً واإقليمياً ودولياً.
واأك��دت اأن هذا التقدير ال��دويل ل�شموها ميثل حلقة 
ج���دي���دة يف ���ش��ل�����ش��ل��ة م��ت�����ش��ل��ة م���ن ال���ع���رف���ان ال����دويل 
اأم  �شطرتها  التي  ال��رائ��دة  التاريخية  اجل��ه��ود  لتلك 
االإمارات يف م�شرية املراأة. واأكدت اأمل العفيفي االأمني 
التقدير  اأهمية  على  الرتبوية  خليفة  جلائزة  العام 
الدويل من قبل هيئة االأمم املتحدة للمراأة ومنتدى 
ال�شالم  جمال  يف  القياديات  للن�شاء  العاملية  ال�شراكة 
واالأمن وتكرميهم ل�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 
الن�شائية  ال�شخ�شيات  من  �شموها  اأن  اإىل  ..م�شرية 
االإلهام والقدوة  التي متثل رم��زاً من رم��وز  القيادية 
�شموها  ب��ذل��ت  فقد  ودول��ي��اً  واإقليمياً  حملياً  ل��ل��م��راأة 
دورها  وتعزيز  امل���راأة  مبكانة  للنهو�ش  رائ���دة  ج��ه��ودا 
وهي  التنمية  جم��االت  وخمتلف  والعمل  التعليم  يف 
به لالإرتقاء  يحتذى  اأ�شبحت منوذجاً  التي  التجربة 

مبكانة املراأة يف خمتلف اأنحاء العامل .
وقدمت �شعادة بخيته �شعيد املن�شوري ع�شو جمل�ش 
اإدارة جمعية كلنا االإمارات حتية تقدير واعتزاز ل�شمو 
الن�شائي  رئي�شة االحتاد  بنت مبارك  ال�شيخة فاطمة 
العام الرئي�شة االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية رئي�شة 
تكرمي  والطفولة مبنا�شبة  لالأمومة  االأعلى  املجل�ش 
عنها  يتحدث  معجزة  �شموها  اأن  اإىل  م�شرية  �شموها 

التاريخ.

•• دبي -وام:

ح�شر معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة 
حفل الزفاف الذي اأقامه عبداهلل ابراهيم بن ح�شني مبنا�شبة زفاف جنله 

را�شد اإىل كرمية عبداحلكيم عمر ال جالد.
اأقيم بفندق رافلز يف دبي - عدد من ال��وزراء و  كما ح�شر احلفل - ال��ذي 
وجهاء القبائل وكبار ال�شخ�شيات وامل�شوؤولني وكبار �شباط القوات امل�شلحة 

وال�شرطة واالأهل واال�شدقاء .
تخللت احلفل فقرات تراثية و�شعبية احتفاال باملنا�شبة.

نهيان بن مبارك يح�شر 
•• دبي-وام: اأفراح بن ح�شني وال جالد

ي��وم القيادي  ال��ط��رق وامل��وا���ش��الت م��ب��ادرة  اأط��ل��ق��ت هيئة 
ال�شاب والتي تندرج �شمن مبادرات جمل�ش ال�شباب الذي 
من  وال�شابات  ال�شباب  دع��م  بهدف  موؤخرا  الهيئة  د�شنته 
بتعزيز  ال��دول��ة  لتوجهات  مواكبة  وموظفاتها  موظفيها 
ه���ذه ال��ف��ئ��ة ع��رب ���ش��ق��ل خ��ربات��ه��م ال��وظ��ي��ف��ي��ة م��ن خالل 

االحتكاك املبا�شر بقادتهم.
الب�شرية  امل���وارد  تنفيذي  اإدارة  مدير  كاظم  كوثر  وقالت 
تاأتي  ال�شاب  القيادي  ي��وم  فعالية  اإن  بالهيئة  والتطوير 
القيادة  روح  لتعزيز  اع��ت��م��اده��ا  مت  م���ب���ادرات  ع���دة  �شمن 
مع  املبا�شر  التعامل  خ��الل  م��ن  كثب  ع��ن  اإليها  والتعرف 

مديري اإدارات املوؤ�ش�شات والقطاعات التابعني لها مو�شحة 
اإط��ار جمل�ش  التي تقع �شمن  املبادرة  اأن الهدف من هذه 
ال�شباب  لدى  القيادية  املهارات  �شقل  هو  بالهيئة  ال�شباب 

وتاأهليهم لتويل املنا�شب القيادية.
واأ�شافت اإن يوم القيادي ال�شاب ي�شتغرق مدة �شهرين يقوم 
خاللها كل ع�شو من اأع�شاء جمل�ش ال�شباب مبعاي�شة املهام 
املوظف  موؤ�ش�شة  اأو  لقطاع  تابع  اإدارة  مدير  لكل  اليومية 
املعني حتى يتعرف اإىل كيفية اإدارة املهام الوظيفية للمدير 
واآلية اتخاذ القرارات وحل امل�شكالت االإدارية وغريها من 
واملعارف  اخل���ربات  مراكمة  بذلك  ليتم  القيادية  االأم���ور 
لدى املوظف ليتمكن م�شتقباًل من تويل منا�شب قيادية 

قد تتاح له عرب قدرته على اتخاذ و�شنع القرار.

طرق دبي تطلق مبادرة يوم القيادي ال�شاب 

الحتاد الن�شائي ومكتب هيئة الأمم املتحدة للمراأة يوقعان 
اتفاقية ب�شاأن تعزيز التعاون

حنيف القا�شم : تكرمي اأم الإمارات 
اإ�شافة جديدة لإجنازاتها الدولية

•• دبي-وام:

رئي�ش  القا�شم  ح�شن  حنيف  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  اأ���ش��اد 
واحلوار  االإن�شان  حلقوق  جنيف  مركز  اإدارة  جمل�ش 
ال�����ش��ي��خ��ة فاطمة  ���ش��م��و  االإم�������ارات  اأم  ال��ع��امل��ي مب��ن��ح 
الرئي�شة  العام  الن�شائي  االحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت 
املجل�ش  رئي�شة  االأ���ش��ري��ة  التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأع��ل��ى 
 Agent of االأع��ل��ى ل��الأم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة ج��ائ��زة
ال�شالم  جم��ال  يف  ال��ق��ي��ادي��ات  للن�شاء   Change
واالأمن من قبل هيئة االأمم املتحدة للمراأة ومنتدى 

ال�شراكة العاملية .
اأن �شمو  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ب��ه��ذه  ت�����ش��ري��ح  وق����ال م��ع��ال��ي��ه يف 
جديدة  اإ�شافة  حققت  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
االإماراتية  امل��راأة  الدولية يف تعزيز مكانة  الجنازاتها 
اأنه  اأكد  الذي  التكرمي  هذا  مثمنا   .. عامليا  والعربية 
�شادف اأهله وجاء تقديرا ل�شموها على اإجنازاتها يف 
امل�شاواة بني اجلن�شني  امل��راأة وتعزيز  جم��االت متكني 

�شواء يف دولة االإمارات اأو خارجها.
ال�شيخة  �شمو  جل��ه��ود  ت��ق��دي��ره  ع��ن  القا�شم  واأع����رب 

فاطمة بنت مبارك الهادفة لدعم دور املراأة االإماراتية 
تعزيز  يف  ودعمها  مكانتها  لتعزيز  وال�شعي  والعربية 
الفر�ش  ومنحها  نف�شها  يف  االإم���ارات���ي���ة  امل����راأة  ث��ق��ة 
الدولية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  امل��ح��اف��ل  يف  االإم�����ارات  لتمثيل 
على  يرتكز  والتطور  للنجاح  منوذجا  اأ�شبحت  حتى 
ال�شيخ زايد  املوؤ�ش�ش الراحل  اأر�شى دعائمها  مقومات 
بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه ويوا�شل رعايتها 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ش 
الدولة حفظه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
جمل�ش  رئي�ش  ال��دول��ة  رئي�ش  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
ال�شيخ  ال�شمو  رع��اه اهلل و�شاحب  ال��وزراء حاكم دبي 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 

القائد االأعلى للقوات امل�شلحة.
والرعاية  الدعم  اإن  ت�شريحه  ختام  يف  القا�شم  وقال 
�شاهم يف جناحها  للمراأة  الدولة  قيادة  تقدمها  التي 
يف توليها املنا�شب الوزارية والدبلوما�شية والربملانية 
اإىل  م�����ش��ريا   .. ع���ام  ب�شكل  ال��ع��ل��ي��ا  االدارة  ووظ���ائ���ف 
ت�شاعف اأعداد خريجات اجلامعات ومتيزهن بالريادة 

يف مواقعهن الدرا�شية والوظيفية .

ال��ط��رف االآخ���ر للم�شاركة يف  دع��وة 
يقيمها  التي  ال�شلة  ذات  االأن�شطة 
ذل��ك ال��ط��رف. وتن�ش امل��ذك��رة على 
ت��ع��زي��ز اجلهود  ال��ت��ع��اون يف جم���ال 
الن�شاء  ���ش��د  ال��ع��ن��ف  ع��ل��ى  للق�شاء 
املراأة  قيادة  تعزيز  وعلى  والفتيات 
وم�����ش��ارك��ت��ه��ا يف ال�������ش���الم واالأم�����ن 
والعمل االإن�شاين واأي�شا يف جماالت 
ذات ال�شلة مب�شائل احلكم الر�شيد 
والعمل الوطني والتعاون يف تنفيذ 
بدولة  املتعلقة  الدولية  االلتزامات 
ت�����ش��ب يف �شالج  وال���ت���ي  االم������ارات 
امل�شاواة بني اجلن�شني ومتكني املراأة 
واإ���ش��راك ال��رج��ل يف ه��ذه املجاالت. 
ح�شر مرا�شيم التوقيع �شعادة رمي 
ال��ع��ام للمجل�ش  االأم����ني  ال��ف��ال���ش��ي 
موزة  والدكتورة  لالأمومة  االأع��ل��ى 
االت�شال  م��ك��ت��ب  م���دي���رة  ال�����ش��ح��ي 
ال��ت��اب��ع ل����الأمم امل��ت��ح��دة ل��ل��م��راأة يف 

اأبوظبي.

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم :259372    بتاريخ : 2016/09/01

 بيانات االأولوية : 
باإ�شم : جمريا الدولية )�شركة ذات م�شئولية حمدودة(

وعنوانة : �شندوق الربيد 73137 ، منطقة ال�شفوح ، دبي ، االمارات العربية املتحدة
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
اخلدمات العقارية ، ادارة العقارات ، خدمات العقارات التجارية وجتارة التجزئة وال�شكنية ، ادارة وتوجيه وتاأجري العقارات 
وال�شقق  بال�شقق  واملتعلقة  توفريها  يتم  التي  العقارات  وا�شتئجار  تاأجري  خدمات   ، وال�شكنية  التجزئة  وجت��ارة  التجارية 
والعقارات  والفنادق  واملارينا  الغولف  ومالعب  ال�شياحية  واملنتجعات  ال�شحية  واملنتجعات  واملكاتب  والفيالت  الفندقية 
ال�شناعية ومراكز الت�شوق وقرى الت�شوق ، خدمات ادارة امل�شتاأجرين ، خدمات ادارة ال�شقق والفيالت امل�شتاأجرين ، خدمات 
 ، العقارية  ال�شناديق  اخلدمات   ، اال�شتثمارات  اخلدمات   ، املالية  اخلدمات   ، العقارات  تثمني  خدمات   ، العقارات  �شم�شرة 
 ، العقارية  املحافظ  ادارة  واخلدمات  العقارات  ادارة  اخلدمات   ، العقاري  التقييم  اخلدمات   ، العقاري  التمويل  اخلدمات 
 ، االرا�شي  تطوير  اخلدمات   ، العقاري  التاأمني  اخلدمات   ، العقاري  ال�شم�شرة  اخلدمات   ، العقاري  اال�شتثمار  اخلدمات 
اخلدمات �شراء االرا�شي ، اخلدمات التثمني واالنتقاء وال�شراء للعقارات لغاية التطوير واال�شتثمار ، �شراء االرا�شي املعدة 
للتاأجري ، الربامج املالية وبرامج اجلوائز التحفيزية ، اخلدمات املالية والتاأمينية املرتبطة بتنظيم وتنفيذ وادارة وتوفري 
برامج اجلوائز املحفزة للوالء ، ا�شدار �شندات اأو ق�شائم ذات قيمة متعلقة بربامج اجلوائز املحفزة للوالء ، الرعاية املالية ، 
توفري اخلدمات الو�شاطة ، ا�شدار ال�شيكات ال�شياحية ، توفري املعلومات املتعلقة بتلك اخلدمات مبا فيها توفري املعلومات 

حول تلك اخلدمات عرب �شبكة حا�شوبية عاملية.
و�شف العالمة :العالمة عبارة عن الكلمة )JUMEIRAH CENTRAL( مكتوب باللغة االإجنليزية.

اال�شرتاطات : 
بالربيد  اإر�شالة  اأو  االإقت�شاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  الإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اإعرتا�ش علي  لدية  فعلي من 

امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم :        259374    بتاريخ : 2016/09/01

 بيانات االأولوية : 
باإ�شم : جمريا الدولية )�شركة ذات م�شئولية حمدودة(

وعنوانة : �شندوق الربيد 73137 ، منطقة ال�شفوح ، دبي ، االمارات العربية املتحدة
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :37
اإن�شاء املباين واالإ�شالح وخدمات الرتكيب اأو التجميع ، االإ�شراف على اإن�شاء املباين ، بناء اك�شاك وحمالت 
عر�ش ، تنظيف ال�شطوح اخلارجية للمباين ، تنظيف املباين من الداخل ، تنظيف املالب�ش ، تنظيف املركبات 
، تركيب و�شيانة واإ�شالح اجهزة الكمبيوتر ، االإن�شاء ، ا�شت�شارات متعلقة باالإن�شاء ، معلومات عن االإن�شاء ، 
تركيب و�شيانة وا�شالح املعدات االآلية ، �شيانة واإ�شالح ال�شيارات ، تركيب و�شيانة واإ�شالح االآالت واملعدات 
املكتبية ، دهان ال�شطوح الداخلية واخلارجية ، اإ�شالح اجهزة الت�شوير الفوتوغرايف ، تاأجري معدات االإن�شاء 
املركبات  خدمة  حمطات   ، التلفونات  اإ�شالح  و  تركيب   ، ال�شباحة  برك  �شيانة   ، االإ�شالح  عن  معلومات   ،
)التزود بالوقود وال�شيانة( ، تنظيف النوافذ ، �شيانة واإ�شالح وبناء مركز للت�شوق وفنادق ومرافق ترفيهية 

، خدمات اإدارة املرافق.
و�شف العالمة :العالمة عبارة عن الكلمة )JUMEIRAH CENTRAL( مكتوب باللغة االإجنليزية.

اال�شرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شالة 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2017/1152  ا�صتئناف جتاري   
���ش ذ م م  ال��ف��ن��ي��ة -  ل��ل��خ��دم��ات  ام  ا����ش ان  امل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده/ 1- ان  اىل 
2-ناتاراجان نا�شيابان نا�شيابان �شوبرامانيان جمهويل حمل االقامة مبا 
ان امل�شتاأنف /بنك دبي اال�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة -  قد ا�شتاأنف 
بتاريخ 2017/6/13   بالدعوى رقم  2017/1294  ال�شادر  القرار/ احلكم 
 10.00 ال�شاعة    2017/10/11 املوافق  االرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�شه  وح��ددت 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة  �شباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2017/696  ا�صتئناف مدين    

املدخل/  ، اخل�شم  ب��ي��الي   راج��اب��ان  ك��وم��ار  �شونيل   -1 / امل��دخ��ل  اىل اخل�شم 
امل�شتاأنف / ان  2- �شاروجا م��ورام م��ورام رامبابو - جمهول حمل االقامة مبا 

�شوري�ش ماالفارابو ماالفارابو �شي�شا تالبا �شاي وميثه / احمد احلاج خادم بطي 
امليدور املهريي - قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدعوى رقم   4-2017 مدين كلي 
املوافق 2017/10/18   بتاريخ 2017/5/22 - وح��ددت لها جل�شه يوم االرب��ع��اء   
ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�شي ح�شوركم او 

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الفرات االزرق كويف 

�شوب  رخ�شة رقم:CN 1078810  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة فاطمه طاهر علي اجلابري %100
تعديل وكيل خدمات/حذف فاطمه طاهر علي �شعيد اجلابري

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف امريه عمر عبا�ش

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم وم�شاوي التلة 

الذهبية رخ�شة رقم:CN 1047254  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبدالرحمن حممد رجب احمد الزعابي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف كو�شاندودى �شليم بن ابراهيم
تعديل وكيل خدمات

حذف خليفة حممد �شلطان حمد العامري
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مذهلة للذهب واملجوهرات

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2382143 
تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�شاحة 0.90*8.00 اىل 1*1

 تعديل ا�شم جتاري من/مذهلة للذهب واملجوهرات
MODHILA GOLD & JEWELLERS

اىل/ مذهلة ال�شرق للذهب واملجوهرات 
MODHILA ALSHARQ GOLD & JEWELLERS

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان  االقت�شادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا ت�شيكن زون

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2248366 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عبيد حممد ح�شن امل�شعود الزعابي من وكيل خدمات اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ عبيد حممد ح�شن امل�شعود الزعابي من 0% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �شايف مبارك ح�شينار

تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�شاحة 1*5.60 اىل 5*1
 تعديل ا�شم جتاري من/كافترييا ت�شيكن زون

CHICKEN ZONE CAFETERIA
اىل/ مطعم ت�شيكن زون 

CHICKEN ZONE RESTAURANT
تعديل ن�شاط/ا�شافة مطعم وجبات �شريعة )5610004(

تعديل ن�شاط/حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(
تعديل ن�شاط/حذف م�شاوي على الفحم )�شفاري( )5621006(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ميجا  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1122727:الريا�شية - فرع رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ليدجن ايدج للخدمات 

CN 1978259:الفنية والتجارية ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عي�شى علي حممد �شيف الوقايف ال�شويدي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف زايد احمد �شعيد الداحمه

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شتار ميالنو للمقاوالت 
ال�شخ�ش  �شركة   - الغافري  خلفان  عامر  ملالكها  العامة  وال�شيانة 

الواحد ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 2293896 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حليمه احمد حممد ح�شن اجل�شمي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عامر خلفان خمي�ش ع�شري الغافري
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/جمان بريلز لطب 

 CN 2171187:اال�شنان ذ.م.م رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبداهلل حممد املزروعي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
Step up Transactions Follow up حذف �شتيب اب ملتابعة املعامالت

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25

�لغاء �عالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�ش الرخ�شة 
لتجارة  تيك�شيل  التجاري  باال�شم   CN رقم:1708578 
الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  الور�ش  معدات 

واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقاً.
االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25

اإعــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية ال�شناعة باأن: ال�شادة/م�سنع �لهالل �الإمار�تي لت�سنيع �لزيوت �لطبيعي 

IN - 1001479 :ذ.م.م رقم الرخ�شة ال�شناعية
قد اأبدوا رغبتهم يف اإتخاذ التعديل االآتيه:

تعديل ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية
تعديل اال�شم التجاري:

من )م�سنع �لهالل �الإمار�تي لت�سنيع �لزيوت �لطبيعي ذ.م.م(
اىل )م�سنع �لهالل �الإمار�تي لت�سنيع �لزيوت �لطبيعي(

تنازل وخروج ال�شركاء:
علي حميد حممد �ملهريي

يا�سر �حمد عبد�ملجيد �لدبعي
دخول ال�شريك:

عي�سى حممد عبد�هلل عبدول �خلمريي
لت�شبح الرخ�شة ال�شناعية با�شم املالك:

عي�سى حممد عبد�هلل عبدول �خلمريي
وعلى كل من لديه اعرتا�ش على االجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب تنمية ال�شناعه 
يقبل  فلن  واإال   ، االإعالن  ن�شر  تاريخ  من  اأ�شبوع  خالل   - امل�شتثمرين  خدمة  اإدارة   -

مكتب تنمية ال�شناعة اأي اعرتا�ش بعد انق�شاء مدة االإعالن .
مكتب تنمية �ل�سناعة

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/جولدن  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
هارف�شت للتجارة العامة ملالكها ح�شن عيدرو�ش اجليالين 

- �شركة ال�شخ�ش الواحد ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 2009079 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ماجيك برجر

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2151096 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة علي عبداهلل احمد اجليد النعيمي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف فار�ش را�شد �شعيد خلفان احل�شاين
تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�شاحة 1*2.7 اىل 1*1

 تعديل ا�شم جتاري من/ماجيك برجر
MAGIC BURGER

اىل/ كافترييا كباب على ال�شيخ 
KABAB ALA ALSEIKH CAFETERIA

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/قلعة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الرمال للنقليات العامة
 رخ�شة رقم:CN 2091527 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شبغة �شباب ناهل 

CN 1119584:االوتوماتيكية رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شيف عبيد مبارك �شالح املن�شوري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جمعه حمدان �شامل الكعبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ش على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالة النجم االحمر للبلياردو

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2164829 
تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�شاحة 1*5 اىل 1*1
 تعديل ا�شم جتاري من/�شالة النجم االحمر للبلياردو

ALNAJM ALAHMAR BILLIARDS HALL

اىل/ بي�شت كوالتي البال�شرت 
BEST QUALITY PLASTER

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال التطيني للمباين )البال�شرت( )4330009(
تعديل ن�شاط/حذف �شالة بلياردو وال�شنوكر )9311008(
تعديل ن�شاط/حذف م�شروبات باردة و�شاخنة )5630004(

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا الفوا�ش

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1827865 
تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�شاحة 1*4 اىل 1*1

 تعديل ا�شم جتاري من/كافترييا الفوا�ش
ALFAWAS CAFETERIA

اىل/ �شتيم جات الندرى 
STEM JET LAUNDRY

تعديل ن�شاط/ا�شافة غ�شيل املالب�ش )9601002(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ش  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

منوذج �عالن �لن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:منور زمان باالم عزيز

MY TEA DESI CHAI: طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :268726     بتاريخ : 2017/2/23
با�ش������م :منور زمان باالم عزيز 

وعنوانه:مكتب رقم 203 ملك يو�شف مطر عبد الرحمن املهريي ، ديرة ، ال�شغاية ، هاتف:042522729 
، �شندوق الربيد:128449 ، امييل:md@squaregroupz.com دبي

وخدمات  وامل�شروبات  االطعمة  توفري  خدمات  بالفئة:43  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 
االيواء املوؤقت.

 MY املربع  ال�شاي وكتب يف  العالمة:عبارة عن مربع مميز كتب فيه ر�شم فيه �شورة ورقة  و�شف 
والرمادي. باال�شود  والعالمة  مميز  ب�شكل  مكتوبة  بالالتينية   TEA DESI CHAI

اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو 

اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130 العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   

   اعادة اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 
يف الدعوى 02/06830/2017 / �صكني  

اىل املدعى عليه : عبدالرحمن عبداهلل علي احمد 
مبا اأن املدعي :  امل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية  

قد اأقام �شدكم الدعوى 02/06830/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم 
بالتايل

الفعلي  تاريخ االخ��الء  ايجارية اخرى حتى  مطالبة مالية - وما ي�شتجد من قيمة 
للعني املوؤجرة

اخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �شداد االجرة للماجور للفرتة من 2017/1/23 
وحتى 2017/4/23 فرت�شد بذمته مبلغ 49000 درهم وميتنع عن �شداده رغم اخطاره 

بال�شداد  حتى االخالء الفعلي وتاريخ املعلن 2017/6/15  
مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له �شيك مببلغ )49000 (كقيمة ايجارية وتبني 

عدم وجود ر�شيد له وميتنع عن �شداد مقابلة. 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�شائية اعادة اعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم االربعاء املوافق  
بالدائرة  اخلام�شة(  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  ام��ام  2.30م  ال�شاعة   2017/9/27
اأمر  االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ش املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 
بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر. فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات  

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 

يف الدعوى 02/06741/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : مودرن كرييتيف ل�شغل االبواب والنوافذ املعدنية وتركيبها - �ش ذ م م 

مبا اأن املدعي :  موؤ�ش�شة ارنكو للعقارات   
 قد اأقام �شدكم الدعوى 02/06741/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

اخالء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �شداد االجرة للماأجور للفرتة 2016/5/10 وحتى 
2017/8/2 فرت�شد بذمته مبلغ 69291 درهم وميتنع عن �شداده رغم اخطاره بال�شداد او 

االخالء يف 2017/4/19 
للفرتة من  ايجارية  كقيمة  عليه مبلغ 69291  املدعي  بذمة  تر�شد  انه   - مالية  مطالبة 

2016/5/10 وحتى 2017/8/2 ورغم اخطاره يف 2017/4/19 ميتنع عن ال�شداد 
الزام بت�شليم م�شتندات - ان امل�شتاجر هو امللزم بقيمة ا�شتهالك الكهرباء واملياه والبد من 

تطهري املاأجور من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�شائية اعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم االربعاء املوافق 2017/9/27 
واملنعقدة  االإبتدائية  بالدائرة  اخلام�شة(  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  امام  2.30م  ال�شاعة 
مبقر مركز ف�ش املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل 
ثالثة ايام من تاريخ الن�شر. فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم 

من دفاع وم�شتندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 

يف الدعوى 02/05533/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : املحيطات ال�شبع لوج�شتك�ش انرتنا�شيونال - ذ م م  

مبا اأن املدعي :  موؤ�ش�شة ارنكو للعقارات   
قد اأقام �شدكم الدعوى 02/05533/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

 مطالبة مالية - الزام املدعي عليه مبا ي�شتجد من ايجار من الفرتة 2016/10/1 وحتى االخالء الفعلي
وحتى   2016/10/1 ل��ل��ف��رتة  ل��ل��م��اأج��ور  االج����رة  ���ش��داد  ع��ن  ميتنع  عليه  امل��دع��ي  ان   - ع��ق��ار  اخ���الء 
2017/6/22 فرت�شد بذمته مبلغ 97599 درهم وميتنع عن �شداده رغم اخطاره بال�شداد او االخالء 

يف 2017/4/19 
مطالبة مالية - انه تر�شد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2016/10/1 وحتى 

2017/6/22 ورغم اخطاره يف 2017/4/19 ميتنع عن ال�شداد 
امللزم بقيمة ا�شتهالك الكهرباء واملياه والبد من تطهري  امل�شتاجر هو  الزام بت�شليم م�شتندات - ان 

املاأجور من تلك االإلتزامات ليمكن اعادة االإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�شائية اعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم االربعاء املوافق 2017/9/27 ال�شاعة 
ف�ش  مركز  مبقر  واملنعقدة  االإبتدائية  بالدائرة  اخلام�شة(  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  ام��ام  2.30م 
املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�شر. 

فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات 

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

ك�����ش��ف م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ث����اين بن 
اأحمد الزيودي وزير التغري املناخي 
والبيئة عن تفا�شيل مبادرة حممد 
ب��ن را���ش��د ل��الزده��ار ال��ع��امل��ي خالل 
والتكنولوجيا  االبتكار  ح��ول  ن��دوة 
ع��ل��ى هام�ش  ن���ي���وي���ورك  ع��ق��دت يف 
ال�72 الجتماعات اجلمعية  الدورة 

العامة لالأمم املتحدة.
ال�شيخ  م���ب���ادرة  اإن  م��ع��ال��ي��ه  وق����ال 
حممد ب��ن را���ش��د ل��الزده��ار العاملي 
ه��ي ه��دي��ة ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�شيخ 
اآل م��ك��ت��وم نائب  حم��م��د ب��ن را���ش��د 
رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش الوزراء 
العامل  اإىل  اهلل  رع�����اه  دب����ي  ح���اك���م 
التي  ال�شناعية  االبتكارات  لتحفيز 
بناء  يف  وت�شاهم  االإن�����ش��ان��ي��ة  ت��خ��دم 

االزدهار االقت�شادي العاملي.
م����ن جائزة  ك����ال  امل�����ب�����ادرة  وت�������ش���م 

حممد ب��ن را���ش��د ل��الزده��ار العاملي 
ب��ن را���ش��د العاملي  وحت����دي حم��م��د 
تكرم  حيث  ال�شناعيني  للمبتكرين 
را���ش��د لالزدهار  ب��ن  ج��ائ��زة حممد 
التي  ال�شناعية  ال�����ش��رك��ات  ال��ع��امل��ي 
ت�شاهم يف حتقيق هدف اأو اأكرث من 
لالأمم  امل�شتدامة  التنمية  اأه���داف 

املتحدة.
ال�شيخ حممد  ال�شمو  وكان �شاحب 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة 
اطلق جائزة ال�شيخ حممد بن را�شد 
انعقاد  مبنا�شبة  العاملي  ل��الزده��ار 
والت�شنيع  لل�شناعة  العاملية  القمة 
ال�شمو  ل�����ش��اح��ب  مل���ا  اأب���وظ���ب���ي  يف 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 

جمل�ش  رئي�ش  الدولة  رئي�ش  نائب 
ال������وزراء ح��اك��م دب���ي رع����اه اهلل من 
اأكرث  ح��ي��اة  يف  اإي��ج��اب��ي��ة  م�شاهمات 
عرب  ���ش��خ�����ش  م���ل���ي���ون   130 م����ن 
116 دولة من خالل قيادته الأكرث 
1400 مبادرة عاملية وتقديرا  من 
لدور �شموه يف حتويل دولة االإمارات 
يتخذ  امل��ب��ت��ك��ري��ن  م��ن  جمتمع  اإىل 
واالإي��ج��اب��ي��ة مقيا�شا  ال�����ش��ع��ادة  م��ن 

لالزدهار.
را�شد  ب����ن  وي����رك����ز حت�����دي حم���م���د 
العاملي للمبتكرين ال�شناعيني على 
للتحديات  العملية  احللول  توفري 
با�شتخدام  وذل����ك  امل��ل��ح��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
�شبكة  ع����رب  ال����ت����ع����اوين  االب����ت����ك����ار 

االإنرتنت.

را�شد  ب��ن  حممد  م��ب��ادرة  و�شتجمع 
ال�شركات  ك��ربى  العاملي  ل��الزده��ار 
ال�شناعية وال�شركات النا�شئة ورواد 
واملنظمات  واحل���ك���وم���ات  االأع���م���ال 
غري احلكومية �شمن بيئة مبتكرة 
واإقامة  املثمر  التعاون  على  ت�شجع 
ال�شراكات وتتيح لكافة اجلهات ذات 
اال�شطالع  املجتمعات  يف  العالقة 
ب�����دور اأ����ش���ا����ش���ي يف ب���ن���اء االزده������ار 
ال���ع���امل���ي. و���ش��رتت��ك��ز امل����ب����ادرة على 
للمبتكرين  تتيح  اإلكرتونية  �شبكة 
توظيف  ف����ر�����ش����ة  ال�������ش���ن���اع���ي���ني 
والب�شرية  احل��ا���ش��وب��ي��ة  ال����ق����درات 
للتحديات  حلول  الإيجاد  والرقمية 
التي يواجهها عاملنا اليوم مما ميهد 
وايجاد  ج��دي��دة  ل�شراكات  الطريق 

ف��ر���ش ال��ع��م��ل وي�����ش��اه��م يف حتقيق 
النمو االقت�شادي.

م���ع���ايل خلدون  ق�����ال  ج���ان���ب���ه  م����ن 
التنفيذي  الرئي�ش  امل��ب��ارك  خليفة 
ل��ل��م��ج��م��وع��ة وال��ع�����ش��و امل��ن��ت��دب يف 
هذه  اأن  لال�شتثمار  مبادلة  �شركة 
املبادرة العاملية ت�شاهم يف ن�شر روؤية 
بناء  اإىل  ال��ه��ادف��ة  االإم������ارات  دول����ة 
جمتمعات من املبتكرين يف القطاع 
العامل.  دول  ك��اف��ة  اإىل  ال�����ش��ن��اع��ي 
وتتيح املبادرة فر�شة فريدة لتعزيز 
االب��ت��ك��ار واإق���ام���ة ���ش��راك��ات جديدة 
الهادف  ال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي  وت��ع��زي��ز 

اإىل حتقيق االزدهار العاملي.
الرئي�ش  كايزر  جو  ق��ال  جانبه  من 
والرئي�ش التنفيذي ل�شركة �شيمن�ش 

اأيه جي اأن تاأهيل املجتمعات العاملية 
وال����ك����وادر ال��ب�����ش��ري��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
اأهمية  يكت�شب  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول 
م�����ش��ت��ق��ب��ل م�شرق  ل�����ش��م��ان  ك��ب��رية 
ل��ق��ط��اع ال�����ش��ن��اع��ة م�����ش��ريا اىل ان 
ب��ن را���ش��د لالزدهار  م��ب��ادرة حممد 
يف  مركزي  ب��دور  �شت�شطلع  العاملي 
ال�شركات  من  االأف��ك��ار  اأف�شل  جمع 
الكبرية وال�شغرية من جميع اأنحاء 
العامل الإحداث اأثر اإيجابي م�شتدام 

يف تنمية االإن�شان واملجتمع.
الرئي�ش  ف�����الن�����ري  ج������ون  وق�������ال 
املنتخب  وال���رئ���ي�������ش  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
اأن  ال����ك����رتي����ك  ج��������رال  ل�������ش���رك���ة 
اأ���ش��ا���ش��ي��ا يف  دورا  ي��ل��ع��ب  االب���ت���ك���ار 
التحديات  الأهم  فعالة  و�شع حلول 

مبادرة  ان  مو�شحا  نواجهها  التي 
حممد ب��ن را���ش��د ل��الزده��ار العاملي 
القطاعني  م���ن  ����ش���رك���اء  ���ش��ت��ج��م��ع 
املجاالت  لتحديد  واخل��ا���ش  ال��ع��ام 
االبتكار  فيها  اأن يحقق  التي ميكن 
فخر  ع��ن  معربا  ملمو�شة..  نتائج 
جرال الكرتيك ب�شراكتها مع هذه 
الكرتيك  جرال  ان  موؤكدا  املبادرة 
�شتعمل على اال�شتفادة من ريادتها 
العاملية يف قطاع ال�شناعة الرقمية 
اإيجابي  للم�شاهمة يف حتقيق تغري 
عرب االبتكار. وت�شكل مبادرة حممد 
بن را�شد لالزدهار العاملي جلنة من 
كبار خرباء ال�شناعة واالأكادمييني 
وقادة القطاع العام لتقييم احللول 
امل���ق���دم���ة.. و���ش��ي��ت��م االإع�������الن عن 

العاملية  والتحديات  اللجنة  اأع�شاء 
القمة  خ����الل  ال���راع���ي���ة  واجل����ه����ات 
من  ف��رباي��ر  يف  للحكومات  العاملية 
قالت  جانبها  م��ن   .  2018 ال��ع��ام 
جمل�ش  رئ���ي�������ش  روم���ي���ت���ي  ج���ي���ن���ي 
وال���رئ���ي�������ش  وال����رئ����ي���������ش  االإدارة 
اأن  اإم  ب���ي  اآي  ل�����ش��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ملبادرة  بدعمها  تفخر  ال�شركة  ان 
حممد ب��ن را���ش��د ل��الزده��ار العاملي 
القطاع  يف  االب��ت��ك��ار  م�شتقبل  واأن 
التقنيات  على  �شيعتمد  ال�شناعي 
ال���رق���م���ي���ة وال����ب����ي����ان����ات امل���ت���ط���ورة 
واحل��و���ش��ب��ة االإدراك����ي����ة م��ث��ل نظام 
اإم م��وؤك��دة ان  اآي ب��ي  وات�����ش��ون م��ن 
املرموقة ت�شكل خطوة  املبادرة  هذه 
التقنيات  ه����ذه  ت��وظ��ي��ف  يف  ق��ي��م��ة 
اجل����دي����دة وامل����ث����رية وال���ت���ي تعرف 
الرابعة  ال�شناعية  الثورة  بتقنيات 
يف  وي�����ش��اه��م  الب�شرية  ي��خ��دم  فيما 

بناء االزدهار العاملي.

•• دبي-وام:

اأعلنت حكومة دولة االإمارات اأن فرق 
ال��ث��ان��ي��ة م��ن امل�شرعات  ال��دف��ع��ة  ع��م��ل 
احل��ك��وم��ي��ة ح��ق��ق��ت ن��ت��ائ��ج جت����اوزت 
التحديات  م��ع��ظ��م  يف  امل�����ش��ت��ه��دف��ات 
الثمانية التي ركزت على تقدمي باقات 
عالقة  ذات  م�شرتكة  حيوية  خدمات 
م��ب��ا���ش��رة ب��ح��ي��اة ال��ن��ا���ش، مب���ا يحقق 
العمل  ال��ك��ف��اءة يف  م�����ش��ت��وي��ات  اأع���ل���ى 
تكاليف  اإىل  احل��اج��ة  دون  احل��ك��وم��ي 
وم�����وارد االإ���ش��اف��ي��ة. وجن��ح��ت 6 من 
جتاوز  يف  احلكومية  امل�����ش��رع��ات  ف��رق 
امل�����ش��ت��ه��دف��ات امل���ح���ددة خ����الل 100 
يوم، حيث قادت حتديات خف�ش مدة 
احل�����ش��ول ع��ل��ى االإق���ام���ة، ورف����ع عدد 
م��ت��ع��ام��ل��ي ال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة يف 
عالقات  خ���دم���ة  وت���ع���زي���ز  ع���ج���م���ان، 
العمل، وت�شريع �شرف راتب التقاعد، 
ال�����ش��ك��ن��ي، وخف�ش  ال���دع���م  وحت�����ش��ني 
م���دة ت��و���ش��ي��ل ال��ك��ه��رب��اء، ف��ي��م��ا حقق 
امل�شتهدف املحدد فريقان هما: فريق 
ق������دوم مولود  ب���اق���ة  ت��ف��ع��ي��ل خ���دم���ة 
ج��دي��د، وف��ري��ق مت��ك��ني امل��ت��ع��ام��ل من 
احلكومية  اخل��دم��ات  على  احل�����ش��ول 
الذكية ل� 7 جهات حكومية با�شتخدام 
امل�شتندات  طلب  ودون  الهوية  بطاقة 

الثبوتية االأخرى.
عمل  فريقي  الداخلية  وزارة  وق���ادت 
االأول تفعيل خدمة  الإجن��از حتديني، 
تقوم  ق��دوم مولود جديد، حيث  باقة 
امل�شتندات  ك���اف���ة  ب��ت�����ش��ل��ي��م  ال��������وزارة 
خالل  امل��واط��ن��ني  للمواليد  الثبوتية 
زي������ارة واح������دة ب�����داًل م���ن 7 زي�����ارات 
ب��ا���ش��ت��خ��دام ب��اق��ة م����ربوك م���ا ي����اك ، 
ب��ال�����ش��راك��ة م���ع ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م قطاع 
ال�����ش��ح��ة بدبي،  االت�������ش���االت، وه��ي��ئ��ة 

والهيئة  ب��اأب��وظ��ب��ي،  ال�شحة  ودائ����رة 
االحت������ادي������ة ل��ل��ج��ن�����ش��ي��ة وال����ه����وي����ة، 
وزارة  االإم���������ارات،  ب���ري���د  وجم��م��وع��ة 
ال�شحة ووقاية املجتمع، موؤ�ش�شة دبي 
اأبوظبي  مركز  املالية،  وزارة  الذكية، 
واملعلومات،  االإل��ك��رتون��ي��ة  ل��الأن��ظ��م��ة 
كافة  ت�شليم  م��ن  الفريق  متكن  وق��د 
مولود   200 ل���  الثبوتية  امل�شتندات 
خالل  م�شت�شفيات  ثالثة  يف  مواطن 
زي��ارة واح��دة من اأ�شل 7 زي���ارات، ما 
عدد  جممل  من   66% ن�شبة  يعادل 

املواليد اجلدد يف الدولة.
ومت��ك��ن ف��ري��ق ع��م��ل ال��ت��ح��دي الثاين 
ال��داخ��ل��ي��ة ومتثل  وزارة  ق��ادت��ه  ال���ذي 
يف خف�ش مدة احل�شول على االإقامة 
بن�شبة %50 للقادمني للعمل باإمارة 
حيث  امل�شتهدف  جت��اوز  م��ن  عجمان، 
الالزمة  ال��زم��ن��ي��ة  امل�����دة  خ��ف�����ش  مت 
للح�شول على االإقامة بن�شبة 60% 
متجاوزا  اأي�����ام   4 اإىل  اأي�����ام   10 م���ن 
و�شم  للتخفي�ش،  امل�شتهدفة  الن�شبة 
اخلارجية  وزارة  ال���ت���ح���دي  ف���ري���ق 
امل������وارد  وزارة  ال��������دويل،  وال����ت����ع����اون 
ال�شحة  وزارة  وال��ت��وط��ني،  الب�شرية 
االحتادية  ال��ه��ي��ئ��ة  امل��ج��ت��م��ع،  ووق���اي���ة 

للجن�شية والهوية.
فريق  امل��ج��ت��م��ع  تنمية  وزارة  وق����ادت 
حت�����دي رف�����ع ع�����دد م��ت��ع��ام��ل��ي مركز 
اإمارة عجمان  التنمية االجتماعية يف 
اإىل 10 اأ�شعاف خالل 100 يوم، يف 
بتفعيل  احلكومة  توجهات  دعم  اإط��ار 
خ���دم���ة ت���ط���وي���ر م����راك����ز اخل����دم����ة/، 
بالتعاون مع جمل�ش عجمان لل�شباب، 
واملجل�ش  للعقارات،  اجلناحي  ومركز 
الإمارة عجمان، وجمموعة  التنفيذي 
�شركات اإعمار، والهيئة العامة لرعاية 
فريق  متكن  وقد  والريا�شة،  ال�شباب 

امل�����ش��رع��ات احل��ك��وم��ي��ة م��ن رف���ع عدد 
االجتماعية  التنمية  مركز  متعاملي 
 15 يعادل  ما  األفاً  من األف اإىل 15 

�شعفاً.
والتوطني  الب�شرية  امل��وارد  وزارة  اأم��ا 
ف��ع��م��ل��ت ع��ل��ى حت����دي ت��ع��زي��ز خدمة 
ال�شكاوى  وب���ح���ث  ال���ع���م���ل  ع����الق����ات 
امل�شرعات  فريق  وقد متكن  العمالية، 
الزمنية  امل��دة  خف�ش  م��ن  احلكومية 
حل���ل ال�����ش��ك��اوى ال��ع��م��ال��ي��ة يف اإم����ارة 
5.3 يوم  30 ي��وم عمل اإىل  دب��ي من 
بذلك  وجت����اوز   ،82% بن�شبة  ع��م��ل 
عمل،  اأي����ام  ب�10  امل��ح��دد  امل�����ش��ت��ه��دف 
التحدي حماكم دبي،  و�شارك يف هذا 
والعمال.  العمل  قطاع  عن  وممثلون 
رات��ب تقاعدي  اأول  ويف حتدي �شرف 
للمواطنني  اخلدمة  نهاية  مكافاأة  اأو 
نهاية  ت���اري���خ  م���ن  ي���وم���ا   14 خ����الل 
اخل��دم��ة ب���داًل م��ن 58 ي��وم��اً، متكن 
فريق امل�شرعات احلكومية من جتاوز 

راتب  اأول  ب�����ش��رف  امل�����ش��ت��ه��دف  ه����ذا 
م��ك��اف��اأة نهاية خ��دم��ة يف  اأو  ت��ق��اع��دي 
يوماً   12 خ��الل  احت��ادي��ة  جهات   4
اخل��دم��ة، خمت�شراً  نهاية  ت��اري��خ  م��ن 
زم����ن ت���ق���دمي اخل���دم���ة ب��ن�����ش��ب��ة تبلغ 
نحو %80، وتكون فريق العمل من 
والتاأمينات  للمعا�شات  العامة  الهيئة 
االجتماعية بال�شراكة مع وزارة املوارد 
ال�شحة  وزارة  و  والتوطني،  الب�شرية 
املالية،  وزارة  و  امل��ج��ت��م��ع،  ووق����اي����ة 
الب�شرية  للموارد  االحت��ادي��ة  والهيئة 
املالية  االأوراق  وه��ي��ئ��ة  احل��ك��وم��ي��ة، 

وال�شلع.
احلكومية  امل�����ش��رع��ات  ف��ري��ق  وع��م��ل 
لتحدي حت�شني خدمة طلبات الدعم 
ال�شيخ  ب��رن��ام��ج  ق���اده  ال���ذي  ال�شكني 
بلدية  م��ع  بال�شراكة  ل��الإ���ش��ك��ان  زاي���د 
وامل�شاحة  التخطيط  ودائ��رة  الفجرية 
 93% ع���ل���ى مت���ك���ني  ال�������ش���ارق���ة،  يف 
قرارات  لهم  ال�����ش��ادرة  املواطنني  م��ن 

ال�شارقة  اإم��ارات��ي  يف  ال�شكني  ال��دع��م 
والفجرية من اال�شتفادة من اخلدمة 
الهدف  م��ت��ج��اوزاً  ي���وم،   100 خ���الل 

املحدد ب�90%.
وعملت هيئة تنظيم قطاع االت�شاالت 
ع���ل���ى حت�����دي مت���ك���ني امل���ت���ع���ام���ل من 
احلكومية  اخل��دم��ات  على  احل�����ش��ول 
الذكية ل� 7 جهات حكومية با�شتخدام 
امل�شتندات  طلب  ودون  الهوية  بطاقة 
الثبوتية االأخ��رى، بهدف زيادة ن�شبة 
ا�شتخدام اخلدمات الذكية والت�شهيل 
على املتعاملني، وجنح فريق امل�شرعات 
احل��ك��وم��ي��ة يف مت��ك��ني امل��ت��ع��ام��ل من 
اخلدمات  من   90% على  احل�شول 
الذكية يف 7 جهات حكومية، بالتعاون 
التحتية،  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر  وزارة  م���ع 
املعرفة،  وت��ن��م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  ووزارة 
والتوطني،  الب�شرية  امل����وارد  ووزارة 
وجمموعة  ال���ذك���ي���ة،  دب����ي  وح��ك��وم��ة 
ال�شيخ  وب���رن���ام���ج  االإم����������ارات،  ب���ري���د 

االحتادية  وال��ه��ي��ئ��ة  ل��الإ���ش��ك��ان،  زاي���د 
الهيئة  وع��م��ل��ت  وال��ه��وي��ة.  للجن�شية 
االحتادية للكهرباء واملاء على حتدي 
خالل  من  الكهرباء  خدمات  حت�شني 
ملنازل  الكهرباء  تو�شيل  م��دة  خف�ش 
عجمان  اإم��ارة  يف  اجلديدة  املواطنني 
14 ي��وم عمل  47 ي��وم عمل اإىل  من 
فريق  جت�����اوز  وق����د   ،70% ب��ن�����ش��ب��ة 
وزارة  �شم  الذي  احلكومية  امل�شرعات 
وات�شاالت،  ال��ت��ح��ي��ة،  البنية  ت��ط��وي��ر 
ال�شحي،  ل��ل�����ش��رف  ع��ج��م��ان  و���ش��رك��ة 
بعجمان  والتخطيط  البلدية  ودائ��رة 
الهدف املحدد، اإذ جنح يف خف�ش املدة 
 10 اإىل  عمل  ي��وم   47 م��ن  الزمنية 

اأيام عمل بن�شبة بلغت نحو 80%.
املدير  الها�شمي م�شاعد  واأكدت هدى 
ال���ع���ام ل��ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة واالب���ت���ك���ار يف 
بوزارة  ال���وزراء  جمل�ش  رئا�شة  مكتب 
اأن  وامل�شتقبل،  ال��وزراء  �شوؤون جمل�ش 
احلكومية  امل�شرعات  عمل  فرق  جناح 
يف حتقيق نتائج كبرية يف وقت قيا�شي 
منها  الكثري  ومتكن  عالية،  وبكفاءة 
م��ن جت����اوز االأه�����داف امل���ح���ددة يوؤكد 
حتقيق  يف  امل�����ش��رع��ات  من���وذج  فعالية 
االإجن�������ازات وت��ط��وي��ر خ���دم���ات مت�ش 

حياة النا�ش.
وقالت الها�شمي اإن فرق العمل طورت 
ج�شدت  متكاملة  م�شرتكة  خ��دم��ات 
توجيهات وروؤى �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  جمل�ش  رئي�ش  الدولة  رئي�ش 
ح���اك���م دب����ي رع�����اه اهلل ب�����اأن االإجن�����از 
احلقيقي هو توفري خدمات متكاملة 
وتلبي  واجل����ه����د  ال����وق����ت  ت��خ��ت�����ش��ر 
الفعالية،  درج��ات  باأعلى  االحتياجات 
لهم  وحتقق  النا�ش  احتياجات  وتلبي 
فرق  مهمة  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت  ال�شعادة 

ع��م��ل امل�����ش��رع��ات احل��ك��وم��ي��ة م��ا زالت 
ناق�شت  الفرق  واأن  وم�شتمرة،  قائمة 
لدى عر�شها االإجنازات ونتائج العمل 
�شبل تعزيز هذه النتائج وا�شتدامتها، 
للتطوير  داف���ع���ة  ق����وة  ت���ك���ون  ب��ح��ي��ث 
اأك��رث مب�شتويات اخلدمات  واالرت��ق��اء 

والعمل احلكومي.
وتعترب امل�شرعات احلكومية اآلية عمل 
فرق عمل م�شرتكة  ت�شم  م�شتقبلية، 
والقطاعني  احل��ك��وم��ة  م��وظ��ف��ي  م��ن 
عملها  ويرتكز  واالأك��ادمي��ي،  اخلا�ش 
يف  وت��ع��م��ل  الرئي�شية،  ال��ق��ط��اع��ات  يف 
م���ك���ان واح������د وحت�����ت م��ظ��ل��ة واح�����دة 
لرفع وترية حتقيق االأجندة الوطنية 
م�����ش��اري��ع احلكومة  ت��ن��ف��ي��ذ  وت�����ش��ري��ع 
م�شاحات  خ��الل  م��ن  اال�شرتاتيجية 
خم�ش�شة ومبتكرة �شتعمل فيها فرق 

ع��م��ل م�����ش��رتك��ة حت��ت اإ����ش���راف نخبة 
والكفاءات  وامل�����ش��رف��ني  امل��درب��ني  م��ن 
العاملية، لتقدمي برامج مكثفة يف مدد 
احلكومية  امل�شرعات  وتقدم  ق�شرية. 
خ�����دم�����ات ل����دع����م خم���ت���ل���ف اجل���ه���ات 
االأ�شا�شي  هدفها  امل�شاركة  احلكومية 
ت�����ش��ري��ع حت��ق��ي��ق اأه��������داف االأج����ن����دة 
اأ�شا�شية  جم���االت  اأرب��ع��ة  يف  الوطنية 
وال�شيا�شات،  الوطنية،  املوؤ�شرات  وهي 
وال����ربام����ج وامل������ب������ادرات، واخل���دم���ات 
احل��ك��وم��ي��ة م���ن خ���الل ت�����ش��ك��ي��ل فرق 
اجلهات  خمتلف  م��ن  م�شرتكة  عمل 
االأهداف،  واإجن���از  التحديات  ملعاجلة 
االب��ت��ك��ار احلكومي،  ث��ق��اف��ة  وت��ر���ش��ي��خ 
م�شاريع  تنفيذ  عرب  التميز  وحتقيق 
ب��اأ���ش��ال��ي��ب ع��م��ل ري���ادي���ة ت��ف�����ش��ي اإىل 

نتائج �شريعة وم�شتدامة.

الإمارات تطلق مبادرة حممد بن را�شد لالزدهار العاملي

•• عجمان-وام:

ح�شر ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي رئي�ش دائرة البلدية والتخطيط بعجمان حفل اال�شتقبال الذي 
اأقامه ال�شيخ حممد بن عبداهلل النعيمي رئي�ش دائرة امليناء واجلمارك يف عجمان مبنا�شبة عقد قران 

ال�شيد عبداهلل جمال اجلروان على كرميته وذلك يف منزله مبنطقة املنتزي مبدينة عجمان.
ح�شر حفل اال�شتقبال وماأدبة الع�شاء ال�شيخ �شقر بن را�شد النعيمي وال�شيخ عمر بن عبداهلل القا�شمي 
وال�شيخ �شلطان بن علي النعيمي و�شعادة اللواء ال�شيخ �شلطان بن عبد اهلل النعيمي القائد العام ل�شرطة 
عجمان وال�شيخ عبدالعزيز بن را�شد بن �شلطان النعيمي و�شعادة عبداهلل امني ال�شرفاء امل�شت�شار بديوان 
امل�شت�شار يف  حاكم عجمان وال�شيد جمال �شيف �شعيد اجلروان و�شعادة عبدالرحمن بن علي اجلروان 
الدوائر  ومديري  وروؤ�شاء  البالد  واأعيان  واجل��روان  النعيمي  وجهاء  جانب  اإىل  ال�شارقة  حاكم  دي��وان 
واملدعوين وكبار امل�شوؤولني. وقدم ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي التهاين لوالد العري�شني وال النعيمي 

واجلروان الكرام وتلقى كذلك جانبا من التهاين من احلا�شرين.

•• اأبوظبي-وام:

ال��دف��اع يف مبنى  ل�شوؤون  دول��ة  الفال�شي وزي��ر  ال��ب��واردي  اأح��م��د  ب��ن  التقى معايل حممد 
الفرن�شية  اجلمهورية  �شفري  ب��وي  لودوفيك  �شعادة  ام�ش  �شباح  باأبوظبي  ال��دف��اع  وزارة 
البلدين  والتعاون بني  ال�شداقة  تعزيز عالقات  اللقاء بحث  الدولة. وجرى خالل  لدى 

ال�شديقني و�شبل تطويرها مبا يخدم امل�شالح اال�شرتاتيجية امل�شرتكة.
النظر  وت��ب��ادال وج��ه��ات  امل�����ش��رتك  الق�شايا ذات االه��ت��م��ام  ع���ددا م��ن  كما بحث اجل��ان��ب��ان 

حولها.
ح�شر اللقاء عدد من كبار �شباط وم�شوؤويل وزارة الدفاع.

را�شد النعيمي يح�شر اأفراح اآل النعيمي واجلروان وزير دولة ل�شوؤون الدفاع 
يلتقي ال�شفري الفرن�شي

امل�شرعات احلكومية حتقق نتائج تتجاوز امل�شتهدفات يف دورتها الثانية

بلدية دبي تبداأ يف تطوير ا�شرتاتيجية متكاملة للتكيف املناخي بالإمارة
•• دبي-وام:

ا�شرتاتيجية  البدء يف تطوير وتنفيذ  اأعلنت بلدية دبي عن 
اأقامته  املناخي باالإمارة وذلك خالل حفل  متكاملة للتكيف 
ل��ت��ك��رمي ���ش��رك��ائ��ه��ا اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني امل�����ش��اه��م��ني يف تطوير 

واإعداد ا�شرتاتيجية جودة الهواء.
ح�شر احلفل - الذي اأقيم بفندق انرتكونتيتل دبي - �شعادة 
ولفيف  دب��ي  بلدية  ع��ام  مدير  لوتاه  نا�شر  ح�شني  املهند�ش 

واملوؤ�ش�شات  واخل��ا���ش��ة  احلكومية  ب��اجل��ه��ات  القياديني  م��ن 
اأن تكليف الدائرة من قبل االأمانة  . واأكد لوتاه  االأكادميية 
ال��ع��ام��ة ل��ل��م��ج��ل�����ش ال��ت��ن��ف��ي��ذي ب����اإم����ارة دب����ي ب��ت��ط��وي��ر تلك 
االإ�شرتاتيجية يعك�ش الروؤية الثاقبة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ش الدولة رئي�ش جمل�ش 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رع���اه اهلل يف اأن ت��ك��ون م��دي��ن��ة دب���ي هي 

االأنظف بيئيا بحلول عام 2050.
ولفت لوتاه اإىل اأنها تاأتي متا�شيا مع توجهات الدولة ب�شكل 

عام واإم��ارة دبي ب�شكل خا�ش جتاه ق�شية التغريات املناخية 
قمة  على  وباتت  باأ�شره  اليوم  العامل  تعرتي  اأ�شبحت  التي 
التو�شعات  مع  متواز  ب�شكل  ت�شري  كونها  العاملية  االأول��وي��ات 
والتقدم  للنمو  عائقاً  تداعياتها  واأ�شبحت  باملدن  احل�شرية 
التكيف  ا�شرتاتيجية  اأن  واأو����ش���ح  املختلفة.  ال��ع��امل  ب���دول 
واملياه  الطاقة  قطاع  منها  قطاعات  ع��دة  �شتغطي  املناخي 
وااليكولوجي  البيولوجي  والتنوع  والغذاء  التحتية  والبنية 
وقطاع  العامة  وال�شحة  الهواء  وج��ودة  ال�شاحلية  واملنطقة 

تطوير االأعمال وال�شياحة.
يف  البيئة  اإدارة  مديرة  الهرمودي  علياء  اأك��دت  جانبها  من 
على  نوعها  من  االأوىل  تعد  الهواء  ا�شرتاتيجية  اأن  البلدية 
منهجية  وا���ش��ت��ن��اد  �شموليتها  ح��ي��ث  م��ن  امل��ن��ط��ق��ة  م�����ش��ت��وى 
خمرجاتها  وارت��ك��از  العاملية  املمار�شات  اأف�شل  اإىل  تنفيذها 
تكون مدينة  باأن  ت�شمن  ا�شرتاتيجية متكاملة  على حماور 
دب���ي ذات ه����واء ���ش��ح��ي ون��ق��ي مب��ع��اي��ري ع��امل��ي��ة ب��ح��ل��ول عام 

.  2021

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم :259392    بتاريخ : 2016/09/01

 بيانات االأولوية : 
باإ�شم : جمريا الدولية )�شركة ذات م�شئولية حمدودة(

وعنوانة : �شندوق الربيد 73137 ، منطقة ال�شفوح ، دبي ، االمارات العربية املتحدة
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :44
خدمات العناية ال�شحية واملحافظة على اجلمال ، خدمات العالج بالروائح العطرية ، احلمامات الرتكية ، 
خدمات �شالونات التجميل ، خدمات �شالونات ت�شفيف ال�شعر ، خدمات تقليم وتنظيف وطلي اظافر اليدين 
، خدمات التدليك ، خدمات احلمامات البخارية )ال�شاونا( ، خدمات املنتجعات ال�شحية ، خدمات منتجعات 
ال�شحة واال�شتجمام ، خدمات املعلومات ال�شحية والطبية ومعلومات اللياقة البدنية ، خدمات تقيم اللياقة 
البدنية ، الن�شائح الغذائية ، خدمات العناية باجلمال والب�شرة ، خدمات العالج التجميلي ، تقدمي خدمات 

وت�شهيالت ت�شمري الب�شرة ، تقدمي خدمات تقليم وتنظيف وطلي اظافر اليدين والقدمني.
و�شف العالمة :    العالمة عبارة عن الكلمة )جمريا �شنرتال( مكتوب باللغة العربية.

اال�شرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شالة 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم :259369    بتاريخ : 2016/09/01

 بيانات االأولوية : 
باإ�شم : جمريا الدولية )�شركة ذات م�شئولية حمدودة(

وعنوانة : �شندوق الربيد 73137 ، منطقة ال�شفوح ، دبي ، االمارات العربية املتحدة
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :16
الورق وال��ورق املقوى واملنتجات امل�شنوعة من املواد وغري واردة يف فئات اخرى ، املطبوعات ، مواد جتليد الكتب ، ال�شور 
الدهان  ، فرا�شي  الفنانني  ، ومواد  اأو لغايات منزلية  القرطا�شية  امل�شتعملة يف  الل�شق  ، مواد  القرطا�شية   ، الفوتوغرافية 
التغليف  م��واد   ، االج��ه��زة(  والتدري�ش )ع��دا  التوجيه  م��واد   ، االأث���اث(  )ع��دا  املكتبية  وال��ل��وازم  الكاتبة  االآالت   ، التلوين  اأو 
البال�شتيكية )غري الواردة يف فئات اخرى( ، حروف الطباعة ، الكلي�شيهات )الرا�شمات( ، الورق واملنتجات الورقية والورق 
وبطاقات  والنماذج  والبطاقات  والتقاومي  والكرا�شات  االإعالمية  والن�شرات  والكتيبات  منه  امل�شنوعة  واملنتجات  املقوى 
وورق  املالحظات  ودفاتر  واملفكرات  االإخبارية  والر�شائل  الر�شائل  واوراق  الال�شقة  والبطاقات  الدعوة  وبطاقات  التهنئة 
والبطاقات  املفهر�شة  وامللفات  االوراق  حفظ  وملفات  الر�شائل  وحماالت  واليوميات  واملواعيد  امل��ذك��رات  ودفاتر  الن�شاف 
الربيدية واملل�شقات االإعالنية والتذاكر ودفاتر الكتابة واملطبوعات واوراق ال�شحف والدوريات والكتب ومواد جتليد الكتب 
واالقالم  املكتبية  واللوازم  والقرطا�شية  )الكاتالوجات(  املتخ�ش�شة  وامل�شورات  واملجالت  واجلرائد  املطبوعة  واالإعالنات 

واقالم الر�شا�ش واالقالم ذات الروؤو�ش اللبدية واقالم الر�شا�ش ذات احل�شوات واقالم احلرب اجلاف وثقلالت الورق  .
و�شف العالمة :العالمة عبارة عن الكلمة )JUMEIRAH CENTRAL( مكتوب باللغة االإجنليزية.

اال�شرتاطات : 
بالربيد  اإر�شالة  اأو  االإقت�شاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  الإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اإعرتا�ش علي  لدية  فعلي من 

امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 259370    بتاريخ : 2016/09/01

 بيانات االأولوية : 
باإ�شم : جمريا الدولية )�شركة ذات م�شئولية حمدودة(

وعنوانة : �شندوق الربيد 73137 ، منطقة ال�شفوح ، دبي ، االمارات العربية املتحدة
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
خدمات الدعاية  واالع��الن واإدارة وتوجيه االعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي ، عالقات عامة ، ت�شويق واإع��الن ، الدعاية ، 
ا�شت�شارات اعمال ، ن�شائح واإدارة االعمال التجارية ، اإدارة االعمال ، اإدارة الفنادق واملطاعم ، تقدمي م�شاعدات وا�شت�شارات 
تاأ�شي�ش وت�شغيل خدمات االمتيازات املتعلقة باخلدمات الواقعة يف الفئة 43 مبا يف ذلك خدمات تقدمي الطعام وامل�شروبات 
)غري الكحولية( ، خدمات املطاعم ومطاعم اخلدمة الذاتية وخدمات املطاعم التي تقوم بتح�شري الطعام لتناوله خارجا 
وخدمات املقاهي وخدمات )ال�شناك بار( التي تقدم وجبات خفيفة وخدمات حت�شري الطعام وامل�شروبات)غري الكحولية( 
وخدمات الفنادق وال�شكن املوؤقت وخدمات جتميع ت�شكيلة من ال�شلع ل�شالح الغري )با�شتثناء النقل( وذلك لتمكني عامة 
الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة واإدارة �شوؤون املوظفني واملكاتب وجتميع وحفظ قواعد البيانات ، اإدارة االأعمال 

للمراكز الت�شوق ، اإدارة االأعمال للمرافق الرتفيهية ، خدمات التجزئة.
و�شف العالمة :العالمة عبارة عن الكلمة )JUMEIRAH CENTRAL( مكتوب باللغة االإجنليزية.

اال�شرتاطات : 
بالربيد  اإر�شالة  اأو  االإقت�شاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  الإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اإعرتا�ش علي  لدية  فعلي من 

امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/4004  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1-  لوجيكبلوم  م د م �ش   جمهول حمل االقامة مبا اأن 
املدعي/حممد اأحمد علي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
 1000( مببلغ  عوده  وتذكرة  دره��م(   28366( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
دره���م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف  وح���ددت لها جل�شة ي��وم االرب��ع��اء  املوافق 
2017/9/25  ال�شاعة 8.30 �شباحا  بالقاعة Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/2806  جتاري جزئي              
االقامة  حمل  جمهول  بالفت   كالني  م��اري  1-كري�شتال   / عليه  املدعي  اىل 
عبدامللك  حممد   / وميثله  دب��ي  ف��رع   - االول  اخلليج  بنك  امل��دع��ي/  ان  مب��ا 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي  اأهلي -  قد  م�شطفى 
عليها مببلغ وقدره )214.758.86 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة  9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم 
االحد  املوافق  2017/10/1  ال�شاعة 8.30 �ش بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

اإحدى  الطفل،  �شالمة  حملة  اختتمت 
مبادرات املجل�ش االأعلى ل�شوؤون االأ�شرة 
تعليمية،  ور�شة   45 م��وؤخ��راً،  بال�شارقة 
طفل   1200 م���ن  اأك����رث  ف��ي��ه��ا  ����ش���ارك 
تناولت  عاماً،  ما بني )18-6(  وطفلة 
مفهوم الفريو�شات االإلكرتونية، وكيفية 

الوقاية منها، وطرق مكافحتها.
ال���ت���ي ح��م��ل��ت عنوان  ال����ور�����ش  وج������اءت 
ب��اأ���ش��ل��وب تفاعلي،  ال��ف��اي��رو���ش��ات  ه��ج��وم 
املحا�شرين  م���ن  ن��خ��ب��ة  خ��الل��ه��ا  ���ش��رد 
امل��ت��خ�����ش�����ش��ني ق�����ش��ة اف��رتا���ش��ي��ة تدور 
اأح��داث��ه��ا ح���ول ط��ال��ب ت��ع��ر���ش لهجوم 
ف��ريو���ش ع��ل��ى ك��وك��ب االأر�������ش، لتظهر 
الذي  �شامل،  البطل  �شخ�شية  ذلك  بعد 
يقوم بدور املر�شد ويوجه ر�شائل واأ�شئلة 

تتناول  ل���الأط���ف���ال  ت��ف��اع��ل��ي��ة  واأل����ع����اب 
مو�شوع ال�شالمة االإلكرتونية.

وت���وزع���ت ور������ش احل��م��ل��ة، ال���ت���ي جاءت 
بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع 
للحملة،  التقني  ال�شريك   - االت�شاالت 
التي  ال�شيفية  املخيمات  من  ع��دٍد  على 
نظمتها كّل من، �شجايا فتيات ال�شارقة، 
فروع  واإدارة  ال�شارقة،  اأطفال  مراكز  و 
املجل�ش  واإدارة  ال�شارقة،  �شيدات  ن��ادي 
ومفو�شية  االأ�����ش����رة،  ل�������ش���وؤون  االأع���ل���ى 
ال�شارقة  وم��دي��ن��ة  ال�������ش���ارق���ة،  ك�����ش��اف��ة 

ال�شارقة،  ونا�شئة  االإن�شانية،  للخدمات 
لل�شطرجن،  ال��ث��ق��ايف  ال�����ش��ارق��ة  ون�����ادي 
ووزارة  ال�شارقة،  م��ر���ش��دات  ومفو�شية 
ال�شارقة  وم��وؤ���ش�����ش��ة  امل��ج��ت��م��ع،  ت��ن��م��ي��ة 
ال�شارقة  وجم���ل�������ش  امل���������راأة،  ل���ري���ا����ش���ة 
الريا�شي �شمن فعاليات خميم عطلتكم 

غري ، وخميم �شيف بالدي.
من جانبها قالت هنادي �شالح اليافعي، 
ل�شوؤون  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ش  اإدارة  م��دي��ر 
حلملة  املنظمة  اللجنة  رئي�ش  االأ���ش��رة، 
هجوم  ور���ش��ة  �شاهمت  الطفل:  �شالمة 

احلملة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ال���ف���ريو����ش���ات 
املوؤ�ش�شات  خم��ت��ل��ف  م����ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
احلكومية يف تفعيل ال�شراكات املوؤ�ش�شية، 
موؤهلة  ك��وادر  املوؤ�ش�شات  حيث خ�ش�شت 
الور�ش،  لتقدمي  لديها  العاملني  م��ن 
اأك����رب ع���دد مم��ك��ن من  وال���و����ش���ول اإىل 
االأطفال، وتوعيتهم مبخاطر الهجمات 
اأنف�شهم  حماية  وكيفية  االإل��ك��رتون��ي��ة، 

من اأي هجوم فريو�شي .
املخيمات  ���ش��ك��ل��ت  ال��ي��اف��ع��ي:  واأ����ش���اف���ت 
ال�����ش��ي��ف��ي��ة ال����ت����ي ن��ظ��م��ت��ه��ا ع������دد من 

من�شة  الدولة،  يف  احلكومية  املوؤ�ش�شات 
دورتها  يف  احلملة  ر���ش��ال��ة  لنقل  فاعلة 
تتوجه  خميمات  اأن��ه��ا  خا�شة  ال��ث��ال��ث��ة، 
اللذين  وال��ف��ت��ي��ات  وال��ف��ت��ي��ان  للنا�شئة 
ت�����ش��ع��ى احل��م��ل��ة ل��ل��و���ش��ول اإل���ي���ه���م من 
مبادرات  به من  تقوم  ما  خ��الل جممل 
ب�شورة  نتائجه  وجهود، وهو ما ظهرت 
ال��ت��ف��اع��ل واحل�شور  م��ب��ا���ش��رة يف ح��ج��م 
وم�شتوى  احلملة،  ور����ش  �شهدته  ال��ت��ي 
الوعي الذي مل�شناه فيما يتعلق بق�شايا 

الفريو�شات االإلكرتونية .

عدد  مع  تعاوناً  احلملة  برنامج  و�شهد 
احلكومية  وال��ه��ي��ئ��ات  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م���ن 
وتوجهاتها،  احل��م��ل��ة  ل����روؤى  ال��داع��م��ة 
حما�شرون  ال��ور���ش  ت��ق��دمي  يف  ف�شارك 
 - الطالب  لتمكني  خليفة  برنامج  من 
ال�شارقة،  ل�شرطة  العامة  القيادة  اقدر، 
ومراكز  االإلكرتونية،  احلكومة  ودائ��رة 
ال�شارقة  وم��وؤ���ش�����ش��ة  ال�����ش��ارق��ة،  اأط���ف���ال 
ك���ان���ت احلملة  االج���ت���م���اع���ي،  ل��ل��ت��م��ك��ني 
يونيو  يف  نظمته  برنامج  خالل  اأهلتهم 
امل��ا���ش��ي، ح��م��ل ع��ن��وان ت��دري��ب م����دّرب ، 

وتوجيههم  ل��الأط��ف��ال  ال��ور���ش  لتقدمي 
لال�شتخدام االآمن لالإنرتنت واالأجهزة 

االإلكرتونية الذكية.
وج��اءت ور���ش هجوم الفريو�شات �شمن 
ف��ع��ال��ي��ات ال�������دورة ال��ث��ال��ث��ة م���ن حملة 
�شهر  يف  انطلقت  التي  الطفل،  �شالمة 
�شغارنا  ���ش��ع��ار  امل���ا����ش���ي، حت���ت  م���ار����ش 
االأطفال،  لت�شتهدف   ، اإلكرتونياً  اآمنون 
املدر�شية،  وال���ك���وادر  االأم������ور،  واأول���ي���اء 
����ش���واء، وتفّعل  ع��ل��ى ح����ٍد  وامل��خ��ت�����ش��ني 
للو�شول  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  دور 

ر�شالة  ولتعميم  وامل���دار����ش،  االأ���ش��ر  اإىل 
الطفل  و�شالمة  اأم��ن  وحتقيق  احلملة 
تعزيز مفاهيم  اإىل جانب  االإلكرتونية، 
وو�شائل  لالإنرتنت  االأمثل  اال�شتخدام 

التوا�شل االجتماعي.
ي��ذك��ر اأن ح��م��ل��ة ���ش��الم��ة ال��ط��ف��ل، هي 
االأعلى  املجل�ش  اإدارة  تنفذها  م��ب��ادرة 
قرينة  ب��ت��وج��ي��ه��ات  االأ�����ش����رة،  ل�������ش���وؤون 
�شمو  ال�����ش��ارق��ة،  ح��اك��م  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
القا�شمي،  حممد  بنت  جواهر  ال�شيخة 
االأ�شرة،  ل�شوؤون  االأعلى  املجل�ش  رئي�شة 
حماية  باأهمية  الوعي  ن�شر  اإىل  تهدف 
ال��ط��ف��ل م��ن اأي خم��اط��ر ق��د ت��واج��ه يف 
للو�شول  احل��ي��ات��ي��ة،  امل��ج��االت  خمتلف 
بال�شحة  اأط��ف��ال��ه  يتمتع  جمتمع  اإىل 
جو  يف  اجل�شدية،  وال�شالمة  النف�شية 

من اال�شتقرار االأ�شري والنف�شي.

م��دار�س الدول��ة حتتف��ي بالي���وم الوطن��ي ال�شع�ودي

بهدف تعزيز �الأمن �الإلكرتوين لل�سغار

حملة �شالمة الطفل ت�شتهدف اأكرث من 1200 طفل وطفلة �شمن ور�شة هجوم الفريو�شات 

•• اأبوظبي-وام: 

ال�  الوطني  باليوم  ام�ش-  الدولة -  احتفت مدار�ش 
ال�شقيقة مب�شاركة  ال�شعودية  87 للمملكة العربية 
والتدري�شية  االإداري��������ة  ال��ه��ي��ئ��ت��ني  اأع�������ش���اء  ك���اف���ة 

والطلبة.
ور�شدت وكالة اأنباء االإمارات وام احتفاالت املن�شاآت 
اأ�شطف  ح��ي��ث  ال��غ��ال��ي��ة  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ب��ه��ذه  التعليمية 
جانب  اإىل  ال�����ش��ب��اح��ي  ال��ط��اب��ور  يف  الطلبة  ج��م��وع 
اأع�شاء الهيئتني االإدارية والتدري�شية والعاملني يف 

املدار�ش.
الوطني  بال�شالم  لت�شدح  اجلميع  حناجر  وع��ل��ت 

الوطني  ال�شالم  بعد  ال�شعودية  العربية  للمملكة 
بديع  م�شهد  يف  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم����ارات  ل��دول��ة 
يج�شد روابط االأخوة ووحدة امل�شري التي تربط بني 

االإمارات وال�شعودية.
واأك����د اأع�����ش��اء ال��ه��ي��ئ��ات االإداري������ة وال��ت��دري�����ش��ي��ة اأن 
ال�شعودي  الوطني  باليوم  االإم����ارات  دول��ة  احتفال 
الرا�شخة  االأخوية  للعالقات  ياأتي جت�شيدا  ال�/87 
ال�شقيقني منذ عقود من  البلدين  تربط بني  التي 

الزمن.
اإن م�شاركة الطلبة يف االحتفاالت  وقال االأع�شاء : 
باليوم الوطني ال�شعودي ي�شهم يف تعريف االأجيال 
النا�شئة بالعالقات التاريخية املتاأ�شلة بني البلدين 

وم���ا ي��رب��ط ال�����ش��ع��ب��ني االإم����ارات����ي وال�����ش��ع��ودي من 
عالقات اأخوة وم�شري م�شرتك ت�شرب بجذورها يف 
النعيمي  را�شد  الدكتور علي  واأك��د معايل   . التاريخ 
اأن احتفاالت املدار�ش  رئي�ش دائرة التعليم واملعرفة 
للعالقات  جت�شيدا  تاأتي  ال�شعودي  الوطني  باليوم 
واململكة  االإم���ارات  دول��ة  بني  تربط  التي  الرا�شخة 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة وت�����ش��رب ب��ج��ذوره��ا يف اأعماق 

التاريخ وتعززها روابط االأخوة وامل�شري امل�شرتك.
كل  على  عزيزة  املنا�شبة  هذه  اأن  اإىل  معاليه  واأ�شار 
اإن�شان خليجي وعربي وم�شلم معتز بانتمائه وباالإرث 
واالأ�شالة والهوية االإ�شالمية والعربية واخلليجية 
.. الفتا اإىل اأن حر�ش املدار�ش على االحتفال باليوم 

الوطني ال�شعودي يعزز قيم االنتماء والوالء للوطن 
لدى جمتمع التعليم العام كما يج�شد م�شاعر احلب 

والوالء لقيادتنا الر�شيدة.
اأن  النعيمي  را���ش��د  ع��ل��ي  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  واأو����ش���ح 
متاأ�شلة  تاريخية  ال�شعودية  االإم��ارات��ي��ة  العالقات 
تزخر ب�شفحات من املواقف امل�شرفة يف تاريخ البلدين 
وتعد منوذجا يحتذى يف بناء العالقات الدولية .. 
امل�شي  البلدين حري�شة على  اأن قيادة  م�شددا على 
اإىل  التاريخية  العالقة  عراقة  ترجمة  نحو  قدما 
لالأمتني  امل�شريية  الق�شايا  خدمة  يف  موحد  عمل 
العربية واالإ�شالمية اإىل جانب االإ�شهام بكل فاعلية 
يف احل��ف��اظ ع��ل��ى االأم����ن وال�����ش��ل��م ال��دول��ي��ني. وقد 

حر�شت دائرة التعليم واملعرفة على تنظيم احتفال 
بهذه املنا�شبة يف جميع مدار�ش اأبوظبي ت�شمن عزف 
الوطني  ال�شالم  عقب  ال�شعودي  الوطني  ال�شالم 
اإذاع���ة  وت��ق��دمي  ال�شباحي  ال��ط��اب��ور  يف  االإم���ارات���ي 
العربية  اململكة  تاريخ  على  ال�شوء  ت�شلط  مدر�شية 
ال�شعودية وتعرف الطالب بتاريخ املنا�شبة والعالقة 
الرا�شخة التي تربط دولة االإمارات واململكة العربية 
البلدين  العالقة بني  ال�شعودية وذلك لغر�ش عمق 

يف نفو�ش الطلبة.
بفقراتها  اأب��وظ��ب��ي  م���دار����ش  اح��ت��ف��االت  وت��ن��وع��ت 
االأعالم  رف��ع  ت�شمنت  وال��ت��ي  الوطنية  وب��راجم��ه��ا 
الوطني  ال�شالم  االإماراتية وال�شعودية معا وترديد 

داخل  الفعاليات  بع�ش  تنظيم  اإىل  اإ�شافة  للبلدين 
بالروابط  ال��ط��ل��ب��ة  ل��ت��ع��ري��ف  امل��در���ش��ي��ة  ال�����ش��ف��وف 
التاريخية بني البلدين ال�شقيقني ف�شال عن و�شع 
بهذه  امل��در���ش��ي��ة  ال�����ش��ا���ش��ات  ع��ل��ى  ترحيبية  ع��ب��ارات 
باالأعالم  املدر�شية  ال�شاحات  تزينت  كما  املنا�شبة. 
اإلقاء  ومت  االإم��ارات��ي��ة  االأع����الم  بجانب  ال�شعودية 
الطلبة  فيها  ���ش��ارك  املنا�شبة  ب��ه��ذه  وطنية  كلمات 
واملعلمون اإ�شافة اإىل توجيه جميع جماالت وبرامج 
واملواطنة  االن��ت��م��اء  قيم  لتعزيز  املختلفة  الن�شاط 
واال�شالمية  العربية  اأمتهم  مبا�شي  الطلبة  وربط 
تت�شدرها  التي  النبيلة  بالقيم  وتعريفهم  العريق 

عطاءات الوطن ودعمه الأبنائه واأ�شقائه.

•• ال�صارقة-الفجر:

برعاية من �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان 
القا�شمي ويل العهد نائب حاكم ال�شارقة افتتح ال�شيخ 
التنفيذي  املجل�ش  ع�شو  القا�شمي،  �شعود  بن  حممد 
رئي�ش دائرة املالية املركزية بال�شارقة؛ ام�ش يف م�شرح 
اجلامعة القا�شمية ملتقى خدمات كبار ال�شن يف دورته 
ال�شاد�شة حتت �شعار املدن املراعية لل�شن والذي تنظمه 
مع  بالتعاون  بال�شارقة  االجتماعية  اخل��دم��ات  دائ��رة 

منظمة ال�شحة العاملية.
ب���داأ احل��ف��ل ب��ع��زف ال�����ش��الم ال��وط��ن��ي ل��دول��ة االإم����ارات 
وت����الوة الآي����ات ب��ي��ن��ات م��ن ال���ق���راآن ال��ك��رمي ث��م األقى 
ال�شحة  م��ن��ظ��م��ة  م���دي���ر  ف���ك���ري  ال���دك���ت���ور حم���م���ود 
العاملية الإقليم �شرق املتو�شط كلمة رحب يف م�شتهلها 
1439ه�،  الهجري  العام  ببداية  ومهنئاً  باحل�شور 
ال�شاد�ش  ال��دويل  امللتقى  يف  بامل�شاركة  �شروره  ومبدياً 

خلدمات كبار ال�شن.
ال�شارقة  اإم��ارة  اإن  اإىل  فكري،  الدكتور حممود  واأف��اد 
وا�شحة  بفاعلية  لل�شن  املراعية  امل��دن  م��ب��ادرة  نفذت 
يف ال��ع��دي��د م���ن م���دن االإم�������ارة، وب���ذل���ك ق���د اأح����رزت 
تقدماً   - ب��احل��ي��اة  الناب�شة  امل��دي��ن��ة  وه��ي   - ال�����ش��ارق��ة 
كبار  ملواطنيها من  املراعية  البيئة  اإتاحة  يف  ملحوظاً 
ال�شّن، و�شربت مثااًل حتتذي به �شائر املدن لي�ش داخل 
الدول  بل يف  املتحدة وح�شب  العربية  االإم���ارات  دول��ة 

واالأع�شاء االأخرى باإقليم �شرق املتو�شط.

�شرق  الإقليم  العاملية  ال�شحة  منظمة  مدير  واأ���ش��اف 
�شمو  اإىل  م��و���ش��والن  والتقدير  ال�شكر  اأن  املتو�شط؛ 
ويل  القا�شمي  �شلطان  بن  حممد  بن  �شلطان  ال�شيخ 
العهد نائب حاكم ال�شارقة على رعايته الكرمية لهذا 
ال�شارقة  اإىل حكومة  ال�شكر مو�شول  امللتقى، وكذلك 
العامل  دول  خمتلف  خ��رباء  م��ن  كوكبة  با�شت�شافتها 
وامل��دن ال��رائ��دة يف جم��ال امل��دن املراعية لل�شن، مهنئاً 
اإمارة ال�شارقة الن�شمامها اإىل ال�شبكة العاملية للمدن 
هذه  اإىل  تن�شم  عربية  مدينة  ك��اأول  لل�شن،  املراعية 

ال�شبكة وذلك يف �شبتمرب 2016م.
ال�شارقة  اإم��ارة  اأن  اإىل  الدكتور حممود فكري،  واأ�شار 
يف  ال�شن  كبار  خدمات  بتطويرها  املبادرة  هذه  واكبت 
يف  متقدماً  �شوطاً  وقطعت  ملحوظ،  ب�شكل  االإم����ارة 
هذا امل�شمار ونفذت بالفعل جميع االإجراءات الالزمة 
لُتعتمد ر�شمياً من قبل ال�شبكة كمدينة مراعية لكبار 
يج�شد  اإمن��ا  النجاح  وه��ذا  وا�شتحقاق،  ب��ج��دارة  ال�شن 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  ال�شامية  التوجهات 
الأعلى  املجل�ش  ع�شو  القا�شمي  حم��م��د  ب��ن  �شلطان 
املبادرات  رعاية  على  �شموه  وحر�ش  ال�شارقة،  حاكم 
للمجتمع  حتفظ  والتي  النبيلة  القيم  ذات  االإن�شانية 
ُوِرثت  وال��ت��ي  وم��ب��ادئ��ه،  قيمه  على  وحت��اف��ظ  متا�شكه 

عرب تاريخ االإمارات العريق.
واأكد فكري، اأن تنظيم هذا امللتقى لل�شنة ال�شاد�شة على 
امل�شوؤولني  لدى  الرا�شخ  االلتزام  مدى  يوؤكد  التوايل 
واجلهات املخت�شة يف مدينة ال�شارقة ب�شرورة تاأمني 

البيئة الُف�شلى التي حتمي �شحة مواطنيها من كبار 
ال�شن وتعززها، ف�شاًل عن اأنه يعك�ش توجهاً ح�شارياً 
وهذا  االإم����ارات  اأب��ن��اء  طموحات  يلبي  متميزاً  وعمال 

النموذج ي�شرفنا جميعاً.
و بعدها قام ال�شيخ حممد بن �شعود القا�شمي، باإطالق 
ال�شعار اجلديد لل�شارقة مدينة مراعية لل�شن، والذي 
جمتمع  )االإن�شانية،  وه��ي؛  عنا�شر،  �شتة  اإىل  يرمز 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل، م��ع��ل��وم��ات متاحة،  م���رتاب���ط، ا���ش��ت�����ش��راف 

ابت�شامة واأمل، وبيئة م�شتدامة(.
وترافقه  ال�شيخ  ق��ام  اجلديد،  ال�شعار  اإطالقه  وعقب 
اخلدمات  دائ���رة  رئي�ش  امل��ري  اإب��راه��ي��م  عفاف  �شعادة 
وال�شركاء  وال��داع��م��ني  ال��رع��اة  ب��ت��ك��رمي  االج��ت��م��اع��ي��ة 
اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني م���ن م��وؤ���ش�����ش��ات وه��ي��ئ��ات حكومية 

احتادية وحملية وخا�شة.
الدكتورة  األقتها  مبحا�شرة  فعالياته  امللتقى  وا�شتهل 
اآالنا ممثل منظمة ال�شحة العاملية بجنيف، وعنوانها 
العاملية  ال�شحة  الرئي�شية يف عمل منظمة  التطورات 
واآليات  للم�شنني  ال�شديقة  واملجتمعات  امل��دن  ب�شاأن 
املدن  اآليات  ، والتي متحورت حول  لل�شبكة  االن�شمام 
اخلدطط  وا�شرتاتيجية  و�شيا�شتها  لل�شن  امل��راع��ي��ة 

احلديثة يف رعاية امل�شنني.
ت�شتعر�ش  جل�شتني  ج���دول���ه،  يف  امل��ل��ت��ق��ى  وي��ت�����ش��م��ن 
تاأتي  وال��ت��ي  االأوىل،  اجلل�شة  ففي  الثمانية،  امل��ح��اور 
بعنوان الدرو�ش التي مت تعلمها حول �شهولة الو�شول 
وهي،  حم��اور؛   3 مناق�شة  فيها  ويتم  امل��ادي��ة  للبيئات 

واملوا�شالت،  والنقل  واالأب��ن��ي��ة،  اخل��ارج��ي��ة  امل�شاحات 
واالإ�شكان.

للعنوان  ام��ت��داداً  ت��اأت��ي  وه��ي  الثانية؛  اجلل�شة  اأم��ا يف 
ذاته، وتت�شمن فيه 5 حماور؛ وهي: ال�شحة والرعاية 
وامل�شاركة  وامل��ع��ل��وم��ات،  وال��ت��وا���ش��ل  االأج�����ل،  ط��وي��ل��ة 
واالإدم���اج  وال��ت��وظ��ي��ف،  املدنية  وامل�����ش��ارك��ة  املجتمعية، 
احللول  و�شع  اىل  و�شوال  التمييز،  وعدم  االجتماعي 
واملقرتحات والتو�شيات الإزالة عقبات تطبيق معايري 

املدن املراعية لل�شن.
ومن جانبها، اأكدت عفاف املري رئي�ش دائرة اخلدمات 
يف  امللتقى  ه��ذا  اإط���الق  اأن  ال�����ش��ارق��ة؛  يف  االجتماعية 
منظمة  مع  وبالتعاون  ال��ت��وايل  على  ال�شاد�شة  دورت��ه 
وح�شور  ال��رائ��دة  ال���دول  ومب�شاركة  العاملية  ال�شحة 
خرية اخلرباء عاملياً جاء ليوؤكد مكانة اإمارة ال�شارقة 
اأن  اإىل  م�شيفة  واالإق��ل��ي��م��ي،  ال��ع��امل��ي  امل�شتويني  على 
ال���ت���زام اإم�����ارة ال�����ش��ارق��ة ب��امل��ع��اي��ري ال��رئ��ي�����ش��ي��ة للمدن 
املراعية لل�شن و ا�شتكماال ملا حققته يف الدورات املا�شية 

من جناحات كلله بع�شوية االإمارة بهذه ال�شبكة.
واأ�شارت اإىل اأننا ناأمل من خالل هذا امللتقى االطالع 
لل�شن  امل��راع��ي��ة  العاملية  امل��دن  على جت��ارب وم��ب��ادرات 
واال���ش��ت��ف��ادة م���ن خ��ربات��ه��ا، وال��ت��ع��رف ع��ل��ى املعايري 
ال��ع��امل��ي��ة ل��ه��ذه امل���دن ال���رائ���دة، ب��االإ���ش��اف��ة اإىل عر�ش 
اآليات االن�شمام لل�شبكة العاملية للمدن املراعية لل�شن 
تق�شد  اأخ���رى  مدينة  اأي  �شتجنيها  ال��ت��ي  ال��ف��وائ��د  و 

االن�شمام اإىل ال�شبكة.

امللتقى،  ل��ه��ذا  ال���دائ���رة  تنظيم  اأن  امل����ري؛  واأ���ش��اف��ت 
العربي على االن�شمام  بالوطن  املدن  اإىل حث  يهدف 
لل�شبكة العاملية للمدن املراعية لل�شن من خالل طرح 
اأ�شبحت  ال�شارقة  اإم��ارة  اأن  �شيما  رائ��دة، وال  مبادرات 
مثاًل يحتذى بها، واأ�شبحت من املدن الرائدة، وذلك 
املعايري  ف�شاًل عن  واإ�شادتهم،  اأع�شاء  ل�شهادات  نظراً 
واخلطط البناءة التي طبقتها االإمارة والتي تفوق ما 

هو مطلوب منها.
نهج  على  بال�شري  العربية  امل��دن  امل��ري  عفاف  وحثت 
اإمارة ال�شارقة واالن�شمام اإىل ال�شبكة من خالل ر�شم 
ومبادرات  خ��دم��ات  بتوفري  ت�شاهم  و�شيا�شات  خطط 
وبنى حتتية للمدن تتنا�شب مع كافة الفئات العمرية 
وباالأخ�ش كبار ال�شن لكي تنعم جمتمعاتنا على كافة 
م�شتويات الدول العربية بتنمية م�شتدامة تتنا�شب مع 

خمتلف االعمار.

اأن جن���اح االإم������ارة يف احل�����ش��ول على  امل�����ري،  واأك�����دت 
ياأتي  لل�شن،  املراعية  للمدن  العاملية  ال�شبكة  ع�شوية 
نتيجة للقرار ال�شامي ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
االأعلى  املجل�ش  ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان 
حاكم ال�شارقة، وقرار املجل�ش التنفيذي برئا�شة �شمو 
ويل  القا�شمي  �شلطان  بن  حممد  بن  �شلطان  ال�شيخ 
ل�شعادة  الدائمة  واملتابعة  ال�شارقة،  نائب حاكم  العهد 
ال�شيخ �شامل بن عبد الرحمن القا�شمي رئي�ش مكتب 
اأدى  الذي  االأم��ر  العليا،  اللجنة  ورئي�ش  �شمو احلاكم 
اإىل اإيجاد بيئة مادية و�شحية واجتماعية واقت�شادية 
ال�شن  لكبار  تتيح  والتي  م�شتدامة،  �شاملة  وح�شارية 
مواردها  م��ن  اال���ش��ت��ف��ادة  ال�شارقة  اإم����ارة  يف  املقيمني 
فعالة،  �شحية  ل�شيخوخة  و���ش��واًل  وي�����ش��ر،  ب�شهولة 
خلرباتهم  وم�شاركتهم  لهم  احل��ي��اة  نوعية  وحت�شني 

مع االآخرين. 

•• ال�صارقة-وام:

ذهنيا  القا�شرين  االأ�شخا�ش  الإعانة  التون�شي  االحت��اد  من  وفد  اطلع 
فرع جربة على جتربة مدينة ال�شارقة للخدمات االإن�شانية يف منا�شرة 

واحتواء ومتكني االأ�شخا�ش ذوي االإعاقة اأ�شحاب الهمم .
ال��وف��د للمدينة بهدف التعرف ع��ن كثب على  ج��اء ذل��ك خ��الل زي���ارة 
جتربتها الرائدة وتعزيز اأوا�شر التعاون بني اجلانبني وتبادل اخلربات 

واملعارف مبا يحقق اأكرب قدر من الفائدة لالأ�شخا�ش ذوي االإعاقة .
القا�شمي مدير عام مدينة  ال�شيخة جميلة بنت حممد  واأك��دت �شعادة 
ال�شفر  يف  االإعاقة  ذوي  االأ�شخا�ش  حق  االإن�شانية  للخدمات  ال�شارقة 

النف�ش  ع��ن  وال��رتوي��ح  املتنوعة  الثقافات  على  واالط����الع  وال�شياحة 
اأقرانهم يف خمتلف البلدان نظرا ملا يحققه ذلك  وتبادل اخلربات مع 

من تعزيز للثقة بالنف�ش وتقدم على ال�شعيدين االجتماعي واملعريف.
اأهمية دمج  القا�شمي على  ال�شيخة جميلة بنت حممد  �شعادة  و�شددت 
االأ�شخا�ش ذوي االإعاقة وتطوير مهاراتهم االجتماعية وتعليمهم مبا 
يلبي تطلعاتهم ويراعي طريقتهم يف التعلم .. م�شرية يف هذا ال�شدد 
يف  منه  امل��رج��وة  الغاية  الدمج  ليحقق  املجتمعية  التوعية  اأهمية  اإىل 

البيت واملدر�شة واحلديقة وموؤ�ش�شات املجتمع .
اأن مبداأي  اإىل  االإن�شانية  للخدمات  ال�شارقة  عام مدينة  ولفتت مدير 
الر�شالة  جوهر  ي�شكالن  االإع��اق��ة  ذوي  االأ�شخا�ش  ومتكني  املنا�شرة 

التي تعمل املدينة منذ اأربعة عقود على اإي�شالها جلميع اأبناء املجتمع 
.. مو�شحا اأن الربنامج الذي نظمته املدينة ل�شيوفها التون�شيني لن 
يقت�شر على الرحالت والفعاليات الرتفيهية بل �شي�شمل اأي�شا جمموعة 
خمتلف  يف  الطلبة  مع  باال�شرتاك  التدريبية  وال��ل��ق��اءات  ال��ور���ش  من 
حمودة  ب��ن  املنجي  الدكتور  اأ���ش��اد  جانبه  م��ن  املدينة.  وف�شول  اأق�شام 
رئي�ش فرع جربة لالحتاد التون�شي الإعانة االأ�شخا�ش القا�شرين ذهنيا 
ال�شارقة للخدمات االإن�شانية  باال�شتقبال احلافل الذي نظمته مدينة 
 .. واإداري���ني وم��درب��ني  االإع��اق��ة  اأ�شخا�شا من ذوي  ال��ذي ي�شم  للوفد 
اأكرث من خالل هذه  �شيتعزز  القائم بني اجلانبني  التعاون  اأن  موؤكدا 

الزيارة وغريها من الزيارات التبادلية يف امل�شتقبل.

منا�شرة  يف  للمدينة  ال��رائ��دة  بالتجربة  ثقته  ع��ن  ح��م��ودة  اب��ن  وع��رب 
املهم يف  دوره��ا  اإىل  اإ�شافة  االإع��اق��ة  ذوي  االأ�شخا�ش  واح��ت��واء ومتكني 
الرتويح عنهم .. م�شريا يف هذا ال�شدد اإىل خميم االأمل الذي تنظمه 
املدينة �شنويا منذ عقود وحتر�ش من خالله على ا�شتقبال وفود عربية 
وعاملية ويكون �شعاره كل عام نهجا ت�شري عليه وتدعو االآخرين ملواكبته 

قوال وفعال.
اخلدمات  وت��اري��خ  ري��ادة  عن  �شاملة  نبذة  اإىل  ال�شيف  الوفد  وا�شتمع 
احل�شارة  ملتحف  ب��زي��ارة  وق��ام   1979 �شنة  التاأ�شي�ش  منذ  االإن�شانية 
اأكرث  للتعرف  النور  وجزيرة  املائية  والواجهة  ال�شارقة  يف  االإ�شالمية 

على معامل االإمارة وتعزيز مبداأ �شياحة االأ�شخا�ش ذوي االإعاقة .

وفد تون�شي يطلع على جتربة ال�شارقة للخدمات الإن�شانية يف متكني اأ�شحاب الهمم 

تد�سني �سعار �ل�سارقة مدينة مر�عية لل�سن 

انطالق فعاليات الدورة ال�شاد�شة من امللتقى الدويل خلدمات كبار ال�شن يف ال�شارقة
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عربي ودويل

فتحت مراكز االقرتاع �شباح االأحد يف فرن�شا يف انتخابات تهدف اإىل 
جتديد ن�شف اع�شاء جمل�ش ال�شيوخ، قد يواجه الرئي�ش اإميانويل 
ماكرون فيها اأول نك�شة انتخابية يف عهده تهدد بعرقلة خططه ولو 
اأنها لن متنعه من ممار�شة احلكم. ويف املحطة االأخرية من �شل�شلة 
انتخابات �شهدها العام 2017 واأحدثت انقالبا يف امل�شهد ال�شيا�شي 
اأن تكون عملية االقرتاع هذه �شعبة للحزب  الفرن�شي، من املتوقع 
اأ�شهر على فوزه الكبري  الرئا�شي اجلمهورية اإىل االأمام بعد ثالثة 
الو�شطي  الرئي�ش  �شعبية  ت�شجيل  وبعد  الت�شريعية.  االنتخابات  يف 
ال�شاب تراجعا كبريا هذا ال�شيف، يعلن حزبه الذي ي�شغل حاليا 29 
مقعدا يف جمل�ش ال�شيوخ، عن هدف متوا�شع هو تعزيز وج��وده يف 
ال��ذي يجدد االأح��د ح��واىل ن�شف مقاعده )171 من  هذا املجل�ش 
ال�شيوخ  ماكرون يف جمل�ش  اأن�شار  كتلة  رئي�ش  وقال   .)348 اأ�شل 
فرن�شوا باتريا يجب اوال التجديد للكتلة ونريد من ثم اأن من�شي 

اأبعد . ويقف عائقان يف وجه املع�شكر الرئا�شي يف هذه االنتخابات.
االأول هي النظام االنتخابي الذي يعتمد االقرتاع العام غري املبا�شر، 
االأمام  اإىل  حركة  قامت  حني  ففي  للرئي�ش.  موؤاتيا  يعترب  ال  وه��و 
على اأ�شا�ش عالقة �شبه مبا�شرة بني ماكرون والفرن�شيني، فاإن حق 
االقرتاع يف انتخابات جمل�ش ال�شيوخ يقت�شر على الناخبني الكبار 

من برملانيني وروؤ�شاء بلديات واأع�شاء جمال�ش حملية وغريهم.

اأم�ش  ديفي�ش  ديفيد  بريك�شت  ملف  يف  ال��ربي��ط��اين  امل��ف��او���ش  نفى 
تقريرا اأ�شار اإىل ا�شتعداد لندن دفع فاتورة قدرها 40 مليار جنيه 

ا�شرتليني )54 مليار دوالر( كلفة خروجها من االحتاد االأوروبي.
تقرير  يف  وردت  التي  معلوماتها  ن�شبت  تاميز  ذي  �شحيفة  وكانت 
، لكن ديفي�ش قال لقناة بي بي �شي  ال�شبت اإىل م�شدر يف بروك�شل 
التلفزيونية لقد اخرتعوا ذلك نوعا ما . وقال لن اعطي رقما على 
اأم��را �شخيفا، ولكن لدينا فكرة جيدة  القيام بذلك  �شيكون  الهواء، 
ح��ول وجهتنا يف ه��ذه امل�����ش��األ��ة. وو���ش��ف دع���وات االحت���اد االأوروب����ي 
باأنها  التكتل  التقاعد يف  لربيطانيا للم�شاهمة يف ميزانية معا�شات 
رئي�شة  ك�شفت  واجلمعة،   . تقدير  اأق��ل  على  للنقا�ش  قابلة  م�شاألة 
الوزراء الربيطانية ترييزا ماي عن خطط املرحلة االنتقالية التي 
�شت�شتمر عامني بعد خروج لندن ر�شميا من التكتل عام 2019، وهي 
فرتة �شتظل بريطانيا خاللها خا�شعة ب�شكل كبري لقوانني االحتاد 
االأوروبي احلالية. واأكد ديفي�ش اأن بريطانيا لن تقبل حتت اأي ظرف 
القبول بهيمنة حمكمة العدل االأوروبية بعد الفرتة االنتقالية، وهي 

ق�شية تعد جوهرية بالن�شبة للمدافعني املت�شددين عن بريك�شت.
ويف هذا ال�شياق، رجح اأن يتم التو�شل اإىل نظام م�شرتك للمحاكم 

الربيطانية وتلك التابعة لالحتاد االأوروبي حلل النزاعات.

اأول جمموعة غادرت  اإن  الالجئني  وم��داف��ع عن حقوق  ق��ال الج��ئ 
الواليات  اإىل  متجهة  االأح��د  ام�ش  ا�شرتاليا  خ��ارج  احتجاز  مراكز 
اأبرمه الرئي�ش  اإطار اتفاق تبادل لالجئني بني البلدين  املتحدة يف 

ال�شابق باراك اأوباما العام املا�شي.
اإيان رينتول من منظمة )حتالف العمل من اأجل الالجئني(  وقال 
اأف��راد يف تلك  اإنه حتدث مع  للدفاع عن حقوق الالجئني لرويرتز 
عا�شمة  م��ورزب��ي  ب��ورت  يف  ك��ان��وا  رج��ال   22 واإن  هاتفيا  املجموعة 
واأ�شاف  املحلي  بالتوقيت  االأح��د  اليوم  م�شاء  اجلديدة  غينيا  بابوا 
املتحدة عرب  للواليات  �شتتوجه جوا  باأنها  اإبالغها  املجموعة مت  اأن 

الفلبني يوم االأربعاء.
�شيذهبون.  الأنهم  �شعداء  اإنهم  �شيدين  لرويرتز متحدثا من  وقال 

وال يريدون ال�شماع عن ا�شرتاليا جمددا .
وقال بيهروز بوت�شاين، وهو �شحفي كردي-اإيراين احتجز يف مركز 
لالجئني يف جزيرة مانو�ش يف بابوا غينيا اجلديدة، يف تدوينة على 
الثامنة  ال�شاعة  ح��وايل  املركز  غ��ادروا  25 رجال  نحو  اإن  في�شبوك 
احلدود  ومراقبة  الهجرة  اإدارة  ترد  ومل  املحلي.  بالتوقيت  �شباحا 

اال�شرتالية على طلبات للتعليق على اخلطوة اليوم االأحد.

عوا�صم

باري�س

�سيدين

لندن

الأزمة ال�شورية ق�شية موؤجلة 
يف اجتماعات الأمم املتحدة 

•• نيويورك-رويرتز:

عند مدخل مبنى االأمم املتحدة يف نيويورك علقت الفتة تعلن عن حفل 
عليه  �شندوق  وبجوارها  العامل  لقادة  ال�شنوي  التجمع  انتهاء  مبنا�شبة 

اأوراق متجعدة حلث النا�ش على التربع لالجئني ال�شوريني.
�شتان ما بني احلال هذا العام والعام املا�شي عندما تبارت الدول يف كلماتها 
اإطالق  اتفاق لوقف  اأ�شبوع بالقاعات نف�شها يف حماولة الإب��رام  على مدار 
النار بينما كانت رو�شيا واإيران تدعمان قوات احلكومة ال�شورية يف تقدمها 

بال هوادة على معقل املعار�شة يف مدينة حلب.
املتنامية حول م�شري  واالأزم��ة  الكورية  اجلزيرة  �شبه  التوترات يف  اأن  اإال 
العاملية طغى على احلديث عن  اإي��ران والقوى  النووي املربم بني  االتفاق 
و�شع نهاية للحرب االأهلية ال�شورية الدائرة منذ �شت �شنوات ودفع به اإىل 
التي  ال�شعوبات  و�شط  ثنائية  م�شتويات  على  والدرد�شة  اخللفية  الغرف 
خاللها  من  ميكن  ا�شرتاتيجية  الإي��ج��اد  الدولية  الدبلوما�شية  تواجهها 

اإنهاء االأزمة.
وعلى االأر�ش انح�شر العنف بني القوات احلكومية واملعار�شة اإىل حد كبري 
بعد اإقامة مناطق عدم الت�شعيد يف غرب البالد من خالل مفاو�شات بني 

رو�شيا وتركيا واإيران يف اآ�شتانة عا�شمة قازاخ�شتان.
املتحدة فائدته  والواليات  واالأردن  رو�شيا  وكان جلهد منف�شل من جانب 
يف اجلنوب. ويقول موؤيدو مناطق عدم الت�شعيد اإنها اأعادت بع�ش االأمن 
معار�شوها  اأم���ا  امل��ح��ل��ي��ة.  امل�����ش��احل��ة  اأم����ام  ال��ب��اب  تفتح  واإن��ه��ا  لل�شوريني 

فيحذرون من اأنها �شتفتت البالد وتوؤدي اإىل معار�شة اأكرث تطرفا.

فل�سطني تنتقد �حلملة �الإ�سر�ئيلية لعرقلة �ن�سمامها 

�شغوط ا�شرائيلية واأمريكية ملنع ان�شمام فل�شطني لالإنرتبول

�إقليم كرد�ستان ي�سر على �مل�سي بالعملية رغم �ملخاوف

الأكراد يرتقبون ال�شتفتاء و�شط اأجواء م�شحونة 

التعاون الدفاعي حمور زيارة ماتي�س اإىل الهند 

اأمانة جمل�س التعاون ت�شارك يف موؤمتر القمة العاملي ترامب ي�شعد تهديداته لكوريا ال�شمالية 
لقادة الأمم املتحدة لعام 2017 

•• نيويورك-وام:

العاملية لقادة االأمم  القمة  العربية يف موؤمتر  التعاون لدول اخلليج  العامة ملجل�ش  االأمانة  �شاركت 
املتحدة لعام 2017 الذي عقد يف نيويورك على هام�ش اجتماعات الدورة ال�72 للجمعية العامة 
ال�شركات  روؤ���ش��اء  خ��الل  من  اخلا�ش  والقطاع  احلكومات  من  م�شوؤولني  مب�شاركة  املتحدة  ل��الأمم 

ال�شناعية والبرتوكيماوية.
ومت خالل املوؤمتر ا�شتعرا�ش التقدم املحرز نحو حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة التي مت اإقرارها 
يف نيويورك عام 2015 وقيا�ش االإجراءات الالزمة لتحقيق خطة التنمية امل�شتدامة لعام 2030. 
االأفراد  االبتكار لدى  املدين ورفع م�شتوى  املجتمع  اأع�شاء  ال�شراكات بني  بناء  القمة  اأه��داف  ومن 

للنهو�ش باملجتمع املدين نحو حتقيق خطة التنمية امل�شتدامة 2030 

•• نيودلهي-اأ ف ب:

ي�شل وزير الدفاع االأمريكي جيم 
االأ�شبوع  ه���ذا  ال��ه��ن��د  اىل  ماتي�ش 
املحادثات  تت�شدر  اأن  يرجح  حيث 
حربية  ط��ائ��رات  ب�شاأن  االت��ف��اق��ات 
واأخ����رى ب���دون ط��ي��ار اإ���ش��اف��ة اإىل 
االأمني  بالو�شع  املحيطة  املخاوف 
ي�شل  اأن  وي��ت��وق��ع  افغان�شتان.  يف 
ماتي�ش يف وقت متاأخر االثنني اإىل 
الهند حيث �شيلتقي رئي�ش الوزراء 
م����ودي ووزي������رة دفاعه  ن���اري���ن���درا 
مل�شوؤول  زي����ارة  اأول  يف  اجل���دي���دة، 
دونالد  ت��وىل  رف��ي��ع منذ  اأم��ريك��ي 
الثاين  كانون  يف  الرئا�شة  ترامب 
الدفاع  ل���وزارة  بيان  واأف���اد  يناير. 
املتحدة  ال���والي���ات  اأن  االأم��ريك��ي��ة 
ترى يف الهند �شريكا موؤثرا، حيث 
تتجاوز امل�شالح امل�شرتكة الوا�شعة 
جنوب اآ�شيا بكثري . والتقى ترامب 

وم��������ودي يف ح�����زي�����ران ي���ون���ي���و يف 
ماتي�ش  زي��ارة  تعد  فيما  وا�شنطن 
اإ�شارة اإىل اأن القيادات ال�شيا�شية يف 
البلدين ت�شع التعاون الدفاعي يف 
مقدمة اأولوياتها، بح�شب موكي�ش 
ال�شراكة  م��ن��ت��دى  رئ��ي�����ش  اآغ������ي، 
اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة االأم����ريك����ي����ة-

نيودلهي  وت��ت�����ش��اط��ر  ال���ه���ن���دي���ة. 
ووا�شنطن ذات املخاوف يف ما يتعلق 
بافغان�شتان، التي اأعلن ترامب عن 
ا�شرتاتيجية جديدة ب�شاأنها ال�شهر 
املا�شي ممهدا الطريق لن�شر اآالف 
االإ�شافيني.  االأم��ريك��ي��ني  اجل��ن��ود 
زيادة  على  الهند  الرئي�ش  وح�ش 

فيما  االف��غ��اين  لالقت�شاد  دعمها 
االأ�شا�شي  وخ�شمها  جارتها  انتقد 
اآمنا  ل��ت��وف��ريه��ا م����الذا  ب��اك�����ش��ت��ان 

للعنا�شر املثرية للفو�شى .
ماتي�ش  اأن  اإىل  البنتاغون  واأ���ش��ار 
����ش���ي���ع���رب ع����ن ت���ق���دي���ر ال����والي����ات 
املتحدة مل�شاهمات الهند املهمة من 
واال�شتقرار  الدميوقراطية  اأج��ل 

واالزدهار واالأمن يف افغان�شتان .
ولطاملا تناف�شت الهند مع باك�شتان 
فبنت  افغان�شتان،  يف  النفوذ  على 
ومقرا  وط����رق����ا  �����ش����دودا  االأوىل 
انهكته  ال����ذي  ال��ب��ل��د  يف  ل��ل��ربمل��ان 
املا�شي،  والعام  عقود من احل��رب. 
ق��دم��ت ل��ه��ا م��ا ي��ق��ارب م��ن مليار 

دوالر كم�شاعدات.
اإ�شالم  نيودلهي  تتهم  م��ا  وك��ث��ريا 
اأب������اد مب���ح���اول���ة اإث�������ارة ال��ع��ن��ف يف 
املجموعات  واي�������واء  اف��غ��ان�����ش��ت��ان 

امل�شلحة.

يفرون  الآلف  ع�����ش��رات 
خوفا من ثوران بركان بايل 

•• كارانغا�صم-اأ ف ب:

�شخ�ش  ال����ف   34 م���ن  اك����رث  ف���ر 
خوفا من ث��وران بركان يف جزيرة 
حدة  ارت��ف��اع  م��ع  ال�شياحية  ب���ايل 
االه�����ت�����زازات االأر�����ش����ي����ة، م���ا اث���ار 
املخاوف من ثورانه الأول مرة منذ 
اك���رث م���ن 50 ع���ام���ا، ب��ح�����ش��ب ما 

اعلن م�شوؤول ام�ش.
ال��وط��ن��ي��ة الإدارة  ال��ه��ي��ئ��ة  واع��ل��ن��ت 
اخلوا  ال��ذي��ن  اع����داد  ان  ال���ك���وارث 
زاد  املحيطة  املنطقة  يف  منازلهم 
ثالثة ا�شعاف منذ اجلمعة، و�شط 
حتذيرات متزايدة من خطر ثوران 

بركان جبل اغونغ يف اي وقت.
وقال لفران�ش بر�ش املتحدث با�شم 
الهيئة �شوتوبو بوروو نوغروهو اإن 
ان  ونتوقع  االخ��الء جارية  عملية 
يتم  الذين  اع��داد  ارتفاع  يتوا�شل 

اجالوؤهم .

اأم���ري���ك���ا حت����ذر رع��اي��اه��ا 
كرد�شتان ا���ش��ط��راب��ات  م��ن 

 •• بغداد-رويرتز:

اأ�����ش����درت ال�������ش���ف���ارة االأم���ري���ك���ي���ة يف 
ال�����ع�����راق حت����ذي����را ل���رع���اي���اه���ا من 
ا�شطرابات حمتملة اأثناء اال�شتفتاء 
العراق  ك��رد���ش��ت��ان  ا���ش��ت��ق��الل  ع��ل��ى 
يف  الكردية  ال�شلطات  تخطط  الذي 
االثنني رغم  اليوم  له  البالد  �شمال 
معار�شة احلكومة املركزية يف بغداد. 
وقال حتذير ال�شفر وباالأخ�ش يجب 
امل��واط��ن��ني االأم��ري��ك��ي��ني جتنب  على 
املتنازع  املناطق  داخ��ل  اأو  اإىل  ال�شفر 
كرد�شتان  اإقليم  حكومة  بني  عليها 
ت�شتجب  ومل   . ال����ع����راق  وح���ك���وم���ة 
حكومة كرد�شتان لدعوات من االأمم 
املتحدة والواليات املتحدة وبريطانيا 
تعار�ش  ك��م��ا  اال���ش��ت��ف��ت��اء.  ل��ت��اأج��ي��ل 
اإيران وتركيا ب�شدة اال�شتفتاء خ�شية 
بني  االنف�شالية  النزعة  ي��وؤج��ج  اأن 

االأكراد فيهما.

الزعيم  ترامب  ال�شرير  الرئي�ش  ال�شيد  و�شف 
اأون ب��اأن��ه رج���ل ���ش��واري��خ يف مهمة  ك��ي��م ج���وجن 

انتحارية.
وق���ال ت��رام��ب على ت��وي��رت يف وق��ت م��ت��اأخ��ر من 
خارجية  وزي���ر  للتو  �شمعت  االأول  اأم�����ش  م�شاء 
اإذا  كوريا ال�شمالية يتحدث يف االأمم املتحدة... 
كان يردد اأفكار رجل ال�شواريخ ال�شغري فاإنهما 

لن يبقيا طويال! .
وت���ب���ادل ت��رام��ب وك��ي��م ال��ت��ه��دي��دات واالإه���ان���ات 
ال�شخ�شية املت�شاعدة يف حني تعمل بيوجنياجن 
راأ�ش  ذي  �شاروخ  بامتالك  هدفها  حتقيق  على 
نووي قادر على الو�شول اإىل االأرا�شي االأمريكية 

•• �صول-رويرتز:

�شعد الرئي�ش االأمريكي دونالد ترامب هجومه 
ع��ل��ى ك���وري���ا ال�����ش��م��ال��ي��ة م���رة اأخ�����رى يف مطلع 
كيم  وزعيمها  خارجيتها  وزي��ر  وح��ذر  االأ���ش��ب��وع 
يبقيا طويال يف حني  اأنهما لن  اأون من  ج��وجن 
مناه�شة  �شخمة  م�����ش��رية  ب��ي��وجن��ي��اجن  نظمت 

للواليات املتحدة.
وق����ال وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ال���ك���وري ال�����ش��م��ايل ري 
املتحدة  ل��الأمم  العامة  اأم��ام اجلمعية  ي��وجن هو 
اأم�ش ال�شبت اإن ا�شتهداف بالده للرب االأمريكي 
ال��رئ��ي�����ش��ي ب���ال�������ش���واري���خ اأم�����ر ح��ت��م��ي ب��ع��د اأن 

وهو ما تعهد ترامب مبنعه.
ويقول حمللون اإن الت�شعيد يف الرتا�شق اللفظي 
يزيد خطر اأن يخطئ طرف اأو اآخر يف احل�شابات 

مما قد يوؤدي اإىل عواقب وخيمة.
ال�شمالية ت�شجيال م�شورا  وبث تلفزيون كوريا 
اأم�ش االأحد يظهر ع�شرات االألوف ي�شاركون يف 
م�شرية مناه�شة للواليات املتحدة يف ميدان كيم 

اإيل �شوجن يف بيوجنياجن.
اأكرث  اإن  الكورية  املركزية  االأنباء  وكالة  وقالت 
من مئة األف �شاركوا يف امل�شرية ال�شبت ون�شرت 
بها كيم يف وقت  اأدىل  توؤيد ت�شريحات  اأحاديث 

�شابق هذا االأ�شبوع.

متفهم متاما للمنا�شدات املحلية والدولية .
ولي�شت كركوك جزءا من املحافظات الثالث التي ت�شكل 
منطقة احلكم الذاتي يف كرد�شتان. وهي منطقة متنازع 
اأنها  عليها بني حكومة بغداد واالأك��راد الذين يوؤكدون 
تعود لهم تاريخيا قبل اأن يطردهم منها �شدام ح�شني 

ويوطن ع�شائر عربية فيها.
داخل  و�شوحا  اك��رث  وا�شبحت  التهديدات  وت�شاعدت 

العراق �شد كرد�شتان.
احل�شد  هيئة  رئ��ي�����ش  ال��وط��ن��ي  االأم����ن  م�شت�شار  وق���ال 
�شتوؤدي  االحتادية  احلكومة  ان  الفيا�ش  فالح  ال�شعبي 
كافة م�شوؤوليتها التي كفلها الد�شتور حلماية االأرا�شي 

العراقية وعدم تق�شيمها .
وا�شاف اأن اال�شتفتاء هو عمل ا�شتفزازي وك�شر لالأطر 
التاأريخية بني العرب والكرد و�شيكلف اجلهات الراعية 

بارتكاب  الفل�شطينية  ال�شلطة  تتهمهم  االإ�شرائيليني 
جرائم جنائية ودولية، االأمر الذي يزيد من ح�شا�شية 
ان�شمام  اأن  وتلك اخلطوة، خا�شة  الق�شية  هذه  ودق��ة 
اإلقاء  اإمكانية  يعني  االإن��رتب��ول  ع�شوية  اإىل  فل�شطني 
القب�ش على بع�ش من امل�شوؤولني االإ�شرائيليني على يد 

ال�شرطة الفل�شطينية.
اأعلنوا عن  اإ�شرائيل  املعاقني يف  اأن  اإىل  اأ�شارت معاريف 
باإغالق عدد من الطرق املركزية يف  ثورتهم ويهددون 

كربى املدن من اأجل دفع خم�ش�شاتهم. 

•• اأربيل-اأ ف ب:

ت�شود اأجواء من الرتقب قبل اأقل من اأربع وع�شرين من 
موعد اإجراء اال�شتفتاء على ا�شتقالل كر�شتان العراق، 
حتذيرات  اأع��ق��اب  يف  ا���ش��ط��راب��ات  م��ن  اخل�شية  و���ش��ط 

متتالية من دول اجلوار التي تعار�ش ذلك ب�شدة.
رئي�شه  ومعقل  كرد�شتان  اقليم  مدن  كربى  اأربيل،  ويف 
م�����ش��ع��ود ب������ارزاين ال�����ذي دع����ا يف ح���زي���ران ي��ون��ي��و اىل 
واملباين  املنازل  الكرد�شتانية  االأع��الم  تزين  اال�شتفتاء، 

وال�شيارات.
باأ�شواتهم، عربوا عن  �شيدلون  الذين  اأن غالبية  غري 

خماوفهم من تبعات هذه املبادرة على االقليم.
باحلقيقة  عاما(   31( �شليمان  احمد  املواطن  ويقول 
 25 بعد  الو�شع  عليه  �شيكون  ما  ال�شرب  بفارغ  ننتظر 
�شعبنا  غالبية  ب��ان  م�شبقا  النتائج  نعرف  الأن��ن��ا  اي��ل��ول 
الكردي �شي�شوت بنعم لال�شتفتاء الأنه �شيحدد م�شرينا 

ويحقق حملنا يف بناء دولتنا .
االأعداء.  ن��واي��ا  م��ن  امل��خ��اوف  اإىل  املقابل  اأ���ش��ار يف  لكنه 

لديهم نوايا �شريرة �شدنا .
ويديل ماليني االكراد باأ�شواتهم اليوم االثنني يف ثالث 
حمافظات تتمتع بحكم ذاتي، اإ�شافة اإىل مدينة كركوك 

الغنية بالنفط واملتنازع عليها بني بغداد واالإقليم.
27 عاما ان ما  ال�����ش��دد، ق��ال ك���اروان حممد  ويف ه��ذا 
نخ�شاه هو خمططات دول اجلوار واال جميع �شعبنا مع 
اال�شتقالل الأننا مل نر اي خري مع العراق طوال هذه 

ال�شنني .
اليوم نرى  املالب�ش  بيع  الذي يعمل يف  ال�شاب  وا�شاف 
من  ال��ع��دي��د  لديهم  ان  رغ��م  �شدنا  تتفق  اجل���وار  دول 

اخلالفات .

رئي�ش  ونبه  �شرعي  غري  اال�شتفتاء  ان  تركيا  واعتربت 
ال��وزراء بن علي يلديرمي ال�شبت اىل ان التدابري التي 
لها  �شيكون  اال�شتفتاء  اج��راء  حال  يف  تركيا  �شتتخذها 

ابعاد دبلوما�شية و�شيا�شية واقت�شادية وامنية .
يف  ال�شلطات  اخلمي�ش  والعراق  وتركيا  اي��ران  وطالبت 
باتخاذ  وه���ددوا  اال�شتفتاء  ال��غ��اء  اىل  كرد�شتان  اقليم 

اجراءات قا�شية.
ي�شيطر  التي  االقليم  مدن  اكرب  ثاين  ال�شليمانية  ويف 
ب��زع��ام��ة جالل  ال��ك��رد���ش��ت��اين  ال��وط��ن��ي  عليها االحت����اد 

طالباين يبدو امل�شهد اقل حما�شة جتاه اال�شتفتاء.
�شاأتوجه اىل �شندوق  انور )30 عاما(  ويقول كامران 
االقرتاع غدا، لكي ا�شوت �شد ا�شتقالل كرد�شتان الن 

الو�شع احلايل غري منا�شب لال�شتقالل عن بغداد .
واأع������رب اأن������ور ال�����ذي ي��ع��م��ل م��ع��ل��م��ا ع���ن خ�����ش��ي��ت��ه بعد 
اقت�شادي  ح�شار  م��ن  خم���اوف  ل��دي  ق��ائ��ال  اال�شتفتاء 
ق��د ي��ف��ر���ش ع��ل��ى االق��ل��ي��م وم���ن ان����دالع ح���رب داخلية 
النوم  اأ�شتقيظ من  اأن  اأخ��اف  كما  ال�شعبي،  مع احل�شد 

الأ�شاهد دبابات تركية تدخل االقليم .
تهافت  التي  كركوك  هي  ح�شا�شية  االك��رث  املدينة  لكن 
هادئة  ب��دت  لكنها  الغذائية،  امل���واد  ���ش��راء  على  �شكانها 
�شباح االحد، وتغطي �شوارعها االعالم الكردية ورايات 

ح�شينية الإحياء ذكرى عا�شوراء.
وقدم االحتاد الوطني الكرد�شتاين مقرتحا اىل بارزاين 
واملناطق  كركوك  مدينة  يف  اال�شتفتاء  تاأجيل  يت�شمن 

املتنازع عليها تفاديا الندالع نزاع.
فران�ش  ح�شلت  ر�شالة  يف  طالباين  اآال  النائبة  وقالت 
اربيل  يف  ال��ي��وم  اجتماع  هناك  منها  ن�شخة  على  بر�ش 
نيجرفان  وال�شيد  ك��رك��وك  يف  اال�شتفتاء  تاأجيل  ح��ول 
بارزاين على متا�ش تام معنا حول هذا املو�شوع والرجل 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

احلملة  االأح���د،  اأم�����ش  الفل�شطينية،  اخل��ارج��ي��ة  اأدان���ت 
التي تقوم بها احلكومة االإ�شرائيلية لعرقلة االن�شمام 

الفل�شطيني للمنظمة الدولية لل�شرطة )االإنرتبول(.
تاأتي  امل�شاعي  ه��ذه  اأن  ب��ي��ان،  اخل��ارج��ي��ة، يف  واع��ت��ربت 
ل��ت��خ��وف اإ���ش��رائ��ي��ل م��ن رف���ع م��ك��ان��ة دول���ة فل�شطني يف 
التي  الدولية  االعتقال  م��ذك��رات  م��ن  وخ�شية  ال��ع��امل، 
الع�شكريني  االإ�شرائيليني  امل�����ش��وؤول��ني  ك��ب��ار  ت��ط��ال  ق��د 
وال�شيا�شيني، الأدوارهم يف ارتكاب اجلرائم واالنتهاكات 

�شد ال�شعب الفل�شطيني .
االأنباء  وك��ال��ة  نقلته  ال���ذي  البيان  يف  ال����وزارة،  واأك���دت 
�شيا�شة  ا�شتمرار  اأن  )وف���ا(،  الفل�شطينية  وامل��ع��ل��وم��ات 
اإ�شرائيل يف حماولة خنق وح�شار دولة فل�شطني، �شواء 
على امل�شتوى امليداين اأو الدويل، ميثل اإ�شراراً اإ�شرائيلياً 
على موا�شلة حرب االحتالل �شد قيام دولة فل�شطينية 
يف  ويعك�ش  ال�شرقية،  القد�ش  وعا�شمتها  �شيادة  ذات 
الوزراء  )رئي�ش  النوايا احلقيقية الئتالف  الوقت  ذات 
ال�شالم  جتاه  اليميني  نتانياهو  بنيامني(  االإ�شرائيلي 

وفر�ش ا�شتئناف املفاو�شات بني اجلانبني .
يفرغ  املتوا�شل  العدواين  املوقف  هذا  اأن  على  و�شددت 
اأية مفاو�شات من م�شمونها احلقيقي، وي�شع اجلهود 
اأمام حتٍد جدي، ما يفر�ش موقفاً  املبذولة  االأمريكية 
�شريحاً ووا�شحاً من االإدارة االأمريكية جتاه االنتهاكات 

واملواقف االإ�شرائيلية .
�شتوا�شل  الفل�شطينية  الدبلوما�شية  اأن  الوزارة  واأكدت 
القانونية  ال�شخ�شية  لبناء  اإ�شرار، بذل جهودها  وبكل 
الع�شوية  طلب  ذلك  يف  مبا  فل�شطني،  لدولة  الدولية 
املنظمات  اإىل  واالن�����ش��م��ام  امل��ت��ح��دة،  االأمم  يف  الكاملة 

اإنهاء  ط��ري��ق  ع��ل��ى  املتخ�ش�شة،  ال��دول��ي��ة  وال���وك���االت 
اأر�ش  على  الفل�شطينية  ال�شيادة  وجت�شيد  االح��ت��الل 
باأن  اأف���ادت  اإ�شرائيلية  تقارير  بعد  ه��ذا  ي��اأت��ي   . ال��واق��ع 
اخلارجية االإ�شرائيلية تبذل منذ فرتة جهوداً م�شنية 
وحتتاج  للمنظمة.  الفل�شطينية  ال�شلطة  ان�شمام  ملنع 
ال�شلطة اإىل اأ�شوات ثلثي اأع�شاء املنظمة للح�شول على 
اإىل  لها  تقرير  هاآرت�ش يف  وك�شفت �شحيفة  الع�شوية. 
اأن املئات من طالبي اللجوء يتعر�شون الإج��راءات غري 
ع�شوية  ب�شاأن  االأزم���ة  تت�شاعد  بينما  ق�شائياً،  عادلة 

فل�شطني يف االنرتبول.
ووفقاً ل�شحف اإ�شرائيلية �شادرة االأحد، تتزايد االأزمات 
اخلا�شة  املالية  للمخ�ش�شات  احلكومة  لتقليل  نتيجة 

للمعاقني اأخرياً.
طالبي  من  املئات  اأن  اإىل  لها  تقرير  يف  هاآرت�ش  اأ�شارت 
ق�شايا  يف  االآن  متهمون  اإ�شرائيل  يف  ال�شيا�شي  اللجوء 
جنائية، غري اأن االإجراءات التي يتم اتباعها يف التعامل 

معهم ي�شوبها الكثري من اجلدل واالنتهاكات. 
اإر�شالهم  يتم  املتهمني  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأو���ش��ح��ت 
ع��دد من  ارت��ك��اب  اإىل  ون��وه��ت  ب���دون حمكمة،  للحب�ش 
اأنها  اإال  ب��ال��ف��ع��ل،  ه����وؤالء ال��الج��ئ��ني جل��رائ��م ج��ن��ائ��ي��ة 
اأ�شارت اإىل وجود خلل يف منظومة الق�شاء االإ�شرائيلي، 
االإجراءات  ا�شتكمال  دون  لل�شجن  اإر�شالهم  يتم  حيث 
القانونية، االأمر الذي يزيد من خطورة هذه الق�شية 

وتاأثرياتها باإ�شرائيل. 
ع���ن وج�����ود �شغوطات  اأح����رون����وت  ي��دي��ع��وت  وك�����ش��ف��ت 
اإ�شرائيلية واأمريكية ملنع ان�شمام ال�شلطة الفل�شطينية 

لالإنرتبول. 
ودقة  ح�شا�شية  اإىل  لها  تقرير  يف  ال�شحيفة  واأ���ش��ارت 
امل�شوؤولني  م���ن  ع�����دداً  اأن  خ��ا���ش��ة  االآن،  ال��و���ش��ع  ه���ذا 

له ثمنا باهظا مو�شحا اأنه متى ما مت اال�شتفتاء �شيتم 
الرد عليه باأ�شلوب د�شتوري وقانوين .

انهيار  بعد  ال�شعبي  احل�شد  ف�شائل  معظم  وت�شكلت 
اجل  م��ن   2014 يونيو  ح��زي��ران  يف  العراقي  اجلي�ش 
على  ا�شتوىل  ال��ذي  اال�شالمية  الدولة  تنظيم  حماربة 

ثلث م�شاحة العراق.
و����ش���در رد ف��ع��ل ح����اد م���ن ع�����ش��ائ��ب اه����ل احل����ق احد 
جتاه  ال�شعبي  احل�شد  �شمن  امل�شلحة  الف�شائل  اب���رز 

اال�شتفتاء.
ندعو  اجلماعة  با�شم  املتحدث  الربيعي  حممود  وق��ال 
الت�شريعية  االحت����ادي����ة  ال�����ش��ل��ط��ات  ت���ق���وم  ان  ون���وؤك���د 
وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ب��واج��ب��ه��ا ال��وط��ن��ي وات���خ���اذ االج������راءات 
يهدد  الذي  امل�شروع  لهذا  بالت�شدي  الكفيلة  القانونية 
وتوتر  بت�شعيد  وينذر  الوطني  واالم��ن  االهلي  ال�شلم 

املخ�ش�شات  رفع  ق��ررت  احلكومة  اإن  ال�شحيفة  وقالت 
الكثري من  وتقليل  املقبلة،  الفرتة  دفعها خالل  وع��دم 

اخلدمات التي كانت تقدمها للمحتاجني من املعاقني.
حتى  ال�شيا�شية،  اال���ش��ط��راب��ات  ت�شاعد  اإىل  ون��وه��ت 
من  الكثري  تعاطف  خا�شة  االأزم���ة،  ه��ذه  من  الناجمة 
امل�شوؤولني والوزراء باحلكومة مع هذه الق�شية، م�شرية 
اإ�شرار حكومة  االآن خا�شة يف ظل  اإىل ت�شاعد حدتها 
نتانياهو اأو غالبية وزرائها على تقليل هذه االعتمادات 

املالية املخ�ش�شة للمعاقني. 
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منوذج �إعالن �لن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
با�شم : ا�شطنبول األتني رافينريي�شي اأنونيم �شريكيتي

اأت��ويل ب��ودروم ، زميني 1 يف 2 ، كاتالر  وعنوانه : كويوم كوكينت �شيتي�شي اأتوليلري بلوجو 7 نولو  بويوك 
ينيبو�شنا ،  باه�شيليفري، ا�شطنبول ، تركيا .

بتاريخ :2014/2/6    املودعة بالرقم 205787 
 بيانات االأولوية :

�سورة �لعالمة 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35
البيع باملزاد العلني ، الت�شويق ، املعلومات التجارية واخلربة ، واأبحاث الت�شويق ، تنظيم املعار�ش الأغرا�ش 
و�شائل  ع��رب  ال�شلع  عر�ش   ، دعائية  اأو  جت��اري��ة  الأاغ��را���ش  التجارية  املعار�ش  تنظيم   ، دعائية  اأو  جت��اري��ة 

االت�شاالت الأغرا�ش البيع بالتجزئة ) جميع هذه اخلدمات يف ال�شنف 35 متعلقة باملجوهرات ( 
و�شف العالمة : عبارة عن كلمة ) FINEGOLD ( باللون الف�شي يحدها من الي�شار قو�شني اأحدهما 

ذهبي اللون واالأخر ف�شي اأن�شاف دوائر بي�شاوية
اال�شرتاطات :

فعلي من لدية اإعرتا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

منوذج �إعالن �لن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية :
با�شم : بي ام جي اند�شرتيز �ش م ح

وعنوانه : اجلزيرة احلمرا – املنطقة احلرة – را�ش اخليمة  - االمارات العربية املتحدة
بتاريخ :2014/9/23     املودعة بالرقم 218329 

 بيانات االأولوية : 
�سورة �لعالمة 

 وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 34
التبغ  ، اأدوات املدخنني ، الكربيت

و�شف العالمة : االحرف CEO  مكتوبة باحرف التينية
اال�شرتاطات : 

وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  علي  اإع��رتا���ش  لدية  من  فعلي 
االإقت�شاد اأو اإر�شالة بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج �إعالن �لن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية :
با�شم : بي ام جي اند�شرتيز �ش م ح

وعنوانه : اجلزيرة احلمرا – املنطقة احلرة – را�ش اخليمة   - االمارات العربية املتحدة
 املودعة بالرقم      223708بتاريخ : 2014 / 12 / 21

  بيانات االأولوية :  
�سورة �لعالمة 

 وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 30
القهوة وال�شاي والكاكاو وال�شكر واالأرز والتابيوكا وال�شاجو وما يقوم مقام القهوة ، الدقيق وامل�شتح�شرات 
اخلمرية  ال�شكر،  ودب�ش  الع�شل   ، املثلجة  واحللوى   ، واحللويات  واملعجنات  اخلبز   ، احلبوب  من  امل�شنوعة 

وم�شحوق اخلبازة ، امللح واخلردل  واخلل ال�شل�شات )التوابل( ، البهارات، الثلج.
و�شف العالمة : العبارة OSCAR TEA  مكتوبة باحرف التينية  

اال�شرتاطات :
فعلي من لدية اإعرتا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شالة 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج �إعالن �لن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية :
با�شم : �ش . ج�شمه نو�شان خرا�شان

وعنوانه : م�شهد ، احمد اباد ، ركن طالقاين رقم 2 
رقم 10، جمهورية اإيران االإ�شالمية

بتاريخ :2017/2/7    املودعة بالرقم 267831 
 بيانات االأولوية : 

�سورة �لعالمة 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 29
اللحوم واالأ�شماك والطيور الداجنة وحلوم  ال�شيد ، م�شتخرجات اللحوم ، الفواكه واخل�شروات املحفوظة 
 ، االأخ��رى  االأل��ب��ان  ومنتجات  واحلليب  البي�ش   ، الفواكه  و�شل�شات  واملربيات  اجللي   ، واملطهية  واملجففة 

الزيوت وال�شحوم املعدة لالأكل.
و�شف العالمة : الكلمة  ALIS  مكتوبة باأحرف التينية  بخط مميز لونه اأخ�شر وحماط بلون ابي�ش .

 اال�شرتاطات :  
فعلي من لدية اإعرتا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شالة 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج �إعالن �لن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية :
با�شم : ميجا كابيتال انرتنا�شيونال هولدينجز ليمتد

وعنوانه :  الوحدة 2116 ، الطابق 21 ، كونكورديا بالزا ، 
رقم 1 �شارع متحف العلوم ، ت�شيم �شات�شوي اي�شت ،

 كوولون – هوجن كوجن
بتاريخ :2017/3/7     املودعة بالرقم 269336 

 بيانات االأولوية : 
�سورة �لعالمة 

 وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 30
م�شروبات  ال�شوكوالتة.  اأ�شا�شها  م�شروبات  القهوة.  اأ�شا�شها  م�شروبات  �شاي؛  املحم�شة،  غري  القهوة  قهوة؛ 

اأ�شا�شها ال�شاي؛ حلويات �شكرية )احللوى(. احللويات. املعجنات.
و�شف العالمة :  االحرف  A . R . C  مكتوبة باأحرف التينية  ويف االعلى كتبت  االحرف ARC  ب�شكل 

متداخل على �شكل هرمي
 اال�شرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج �إعالن �لن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية :
با�شم : ميجا كابيتال انرتنا�شيونال هولدينجز ليمتد

وعنوانه :  الوحدة 2116 ، الطابق 21 ، كونكورديا بالزا ، 
رقم 1 �شارع متحف العلوم ، ت�شيم �شات�شوي اي�شت ،

 كوولون – هوجن كوجن
بتاريخ :2017/3/7     املودعة بالرقم 269337 

 بيانات االأولوية : 
�سورة �لعالمة 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 43
خدمات املطاعم؛ خدمات املقاهي.

و�شف العالمة :  الكلمة  A . R . C  مكتوبة باأحرف التينية بخط مميز ب�شكل متداخل على �شكل هرمي 
وحتته كلمة  A . R .  C مكتوبة باأحرف التينية بخط عادي

اال�شرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شالة 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج �إعالن �لن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية :
با�شم : اإي�شكوفيت اإنرتنا�شيونال ، اإ�ش اإيه

وعنوانه :  روندا جينريال ميرت ، 160 ، 1 ،08006 –  بر�شلونة ، اإ�شبانيا  
بتاريخ :2017/3/23       املودعة بالرقم 270215  

 بيانات االأولوية :  
�سورة �لعالمة 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 20
اأوالفلني  اأخ��رى( امل�شنوعة من اخل�شب  ال���واردة يف فئات  املنتجات )غ��ري  اإط���ارات ال�شور؛  االأث��اث وامل��راي��ا، 
اأو  ال�شدف  اأو  احل��وت  فك  عظم  اأو  اأوال��ع��اج  العظام  اأو  ال�شندان  اأو  ال�شف�شاف  اأو  اخل���ريزان  اأو  اأوالق�شب 
ال�شوارع   اأث��اث   ، البال�شتيكية  امل��واد  من  اأو  امل��واد  ه��ذه  لكل  البديلة  وامل��واد  املر�شوم  اأو  املحار،  اأو  الكهرمان 
وبالتحديد ، مقاعد ون�شد من اخل�شب والبال�شتيك، مقاعد وطاوالت ون�شد ،كرا�شي )لي�شت من املعدن(، 

مقاعد من املعدن ، مقاعد ، كر�شي بال ظهر اأو ذراعني لال�شتعمال غري املنزيل .
و�شف العالمة :  Escofet : كلمة مكتوبة باأحرف التينية بخط مميز

اال�شرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شالة 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

منوذج �إعالن �لن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية :
با�شم : ال�شفاء لالأغذية �ش م ع  ع

وعنوانه :  �ش ب 3436 روى ، الرمز الربيدى 112   �شلطنة عمان
بتاريخ :2017/3/26     املودعة بالرقم 270306 

 بيانات االأولوية : 
�سورة �لعالمة  

 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 29

اللحوم واالأ�شماك والدواجن وال�شيد؛ اللحوم واالأ�شماك والدواجن واخل�شروات املعدة واملح�شرة ؛ املقبالت 
اأو  اللحوم  اأ�شا�شا من  املعدة  الوجبات  ؛  اأو اخل�شار  البحرية  املاأكوالت  اأو  الدواجن  اأو  اللحوم  املح�شرة من 
املاأكوالت  اأو  اللحم  من  اأ�شا�شا  تتكون  التي  املجمدة  الوجبات  ؛  اخل�شار  اأو  البحرية  املاأكوالت  اأو  الدواجن 
البحرية اأو الدواجن اأو اخل�شروات ؛ الوجبات املغلفة التي تتكون اأ�شا�شا من اللحوم اأو الدواجن اأو املاأكوالت 
البحرية اأو اخل�شار ؛ م�شتخل�شات اللحوم ؛ الفواكه اأو اخل�شار املجففة اأو املطبوخة اأو املحفوظة ، الهالم 

واملربى؛ البي�ش؛ الزيوت والدهون ال�شاحلة لالأكل.
و�شف العالمة :  كلمة : اليقني AL YAQEEN مكتوبة باأحرف عربية والتينية 

 اال�شرتاطات :  
فعلي من لدية اإعرتا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شالة 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

منوذج �إعالن �لن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية :
با�شم : �ش . ج�شمه نو�شان خرا�شان

وعنوانه : م�شهد ، احمد اباد ، ركن طالقاين رقم 2 
،رقم 10، جمهورية اإيران االإ�شالمية

بتاريخ :2017/2/7      املودعة بالرقم 267832 
 بيانات االأولوية : 

�سورة �لعالمة 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 32
البرية غري الكحولية ، املياه املعدنية والغازية وامل�شروبات االأخرى غري الكحولية ، �شراب الفواكه وع�شري 

الفواكه ، مركزات الع�شائر وامل�شتح�شرات االأخرى ل�شنع امل�شروبات.
و�شف العالمة : الكلمة  ALIS  مكتوبة باأحرف التينية  بخط مميز لونه اأخ�شر وحماط بلون ابي�ش .

 اال�شرتاطات :  
فعلي من لدية اإعرتا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شالة 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

منوذج �إعالن �لن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية :
با�شم : يوجن واي هوجن

وعنوانه : 23- جاالن �شيك�شني  14/2 تامان كاجان اوتاما،
 43000 كاجان �شيالجنور  دي. اأي. ، ماليزيا

بتاريخ :2017/2/26     املودعة بالرقم 268834 
 بيانات االأولوية : 

�سورة �لعالمة 

 وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 34
التبغ  ، اأدوات املدخنني ، الكربيت

و�شف العالمة : الكلمة  BIZ  مكتوبة باحرف التينية  بخط مميز 
اال�شرتاطات :

وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  علي  اإع��رتا���ش  لدية  من  فعلي 
االإقت�شاد اأو اإر�شالة بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية :
با�شم : ني�شان جيدو�شا كابو�شيكي كاي�شا 

)وتتاجر اي�شاً با�شم: ني�شان موتور كو.، ليمتد.(
وعنوانه :  رقم 2، تاكارا– ت�شو، كاناغاوا– كو، 

يوكوهوما– �شي، كاناغاوا– كني، اليابان
املودعة بالرقم      269027بتاريخ : 2017 / 03 / 01

 بيانات االأولوية : 
تاريخ الطلب : 2016-09-23 رقم الطلب : 102935 – 2016 

البلد : اليابان 
�سورة �لعالمة 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 12
مكائن للمركبات الربية؛ حمركات رئي�شية غري كهربائية للمركبات الربية    ال يت�شمن ذلك "اأجزائها" ؛ 
املركبات وقطعها ولوازمها؛  ال�شاحنات وقطعها الهيكلية ولوازمها ؛ احلافالت وقطعها الهيكلية ولوازمها ؛   
�شاحانات "اللوري" وقطعها الهيكلية ولوازمها ؛  �شاحنات ذات رافعات �شوكية وقطعها الهيكلية ولوازمها؛ 

اجلرارات مت�شمنة جرارات القطر وقطعها الهيكلية ولوازمها
و�شف العالمة : االحرف IG-T  مكونة من ثالثة احرف التينية

 اال�شرتاطات :  
فعلي من لدية اعرتا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

منوذج �إعالن �لن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية :
با�شم : ه�شكي ريفريجراتورز ام اف جي كو، ليمتد

وعنوانه : امل�شنع رقم 3، االأر�ش رقم 9، 
 �شاكينج اند�شرتيال  زوون ، و�شا دالينج �شرتيت،

 �شوند دي�شرتيكت، فو�شان، جواندونغ، ال�شني
بتاريخ :2017/3/1    املودعة بالرقم 269042 

 بيانات االأولوية : 
�سورة �لعالمة 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 11
والرتكيبات  االآالت   ، التربيد  وحجريات   ، التربيد  واجهزة  تركيبات  امل��ربدة،  العر�ش  وخزائن  الثالجات 
واالأجهزة  الثلج  ل�شنع  واجهزة  اآالت   ، ال�شخمة  الثالجات   ، امل�شروبات  تربيد  اجهزة  بالتربيد،  اخلا�شة 

واملجمدات وحجرات التربيد .
و�شف العالمة : الكلمة مكتوبة باأحرف التينية  

اال�شرتاطات :
فعلي من لدية اإعرتا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شالة 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

منوذج �إعالن �لن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية :
با�شم : ريت�شموند توباكو برودكت�ش اإل تي دي

وعنوانه :  بارك �شوت هاو�ش ، �شارع 5 كي ريت�شموند ،  تي دابليو 9 2 بي ار ، لندن ، بريطانيا
بتاريخ :2017/4/9      املودعة بالرقم 271144 

  بيانات االأولوية :  
�سورة �لعالمة 

 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 34
ورق ما�ش لغاليني التبغ، مناف�ش �شجائر ) لي�شت من معدن ثمني ( ، رزم من اأوراق ال�شجائر ، علب �شيجار ) لي�شت من 
معدن ثمني( ، علب �شجائر ) لي�شت من معدن ثمني( ، تبغ م�شغ ، علب �شيجار) لي�شت من معدن ثمني(  ، قطاعات �شيجار 
، مبا�شم �شيجار ) لي�شت من معدن ثمني(   ، اأوعية غاز لوالعات ال�شيجار ، علب �شجائر ) لي�شت من معدن ثمني( ، فالتر 
لل�شجائر ، مبا�شم ال�شجائر ) لي�شت من معدن ثمني(  ، فوهات ملبا�شم �شجائر ، ورق �شجائر ، رزم من اأوراق ال�شجائر، اأطراف 
�شجائر ، �شجائر ، �شجائر حتتوي على بدائل تبغ لي�شت لغايات طبية ، اآالت حتمل يف اجليب للف ال�شجائر ، �شيجاريلو ) 
�شيجار رفيع ( ، قطاعات �شيجار ، فالتر لل�شجائر ، حجارة النار )ال�شوان ( ، اأع�شاب للتدخني ، �شناديق لرتطيب التبغ ، 
والعات املدخنني ، علب كربيت ) لي�شت من معدن ثمني(   ، حامالت اأعواد الثقاب ) لي�شت من معدن ثمني(   ، اأعواد ثقاب 
، فوهات مبا�شم ال�شجائر ، اأدوات تنظيف غاليني التبغ ، منا�شب غاليني التبغ ، غاليني التبغ ، اأكيا�ش تبغ ، )�شعوط (
ال�شّم�ة ،علب )ال�شعوط (ال�شّم�ة ) لي�شت من معدن ثمني(  ، مبا�شق ملدخني التبغ ، اطراف من الكهرمان اال�شفر ملبا�شم 

 ال�شيجار وال�شجائر ، تبغ ، اوعية تبغ ) لي�شت من معدن ثمني(  ، غاليني تبغ، اكيا�ش تبغ  .  
و�شف العالمة :  العبارة  PERFECTIONS SENATOR  مكتوبة باأحرف التينية

اال�شرتاطات :
اإر�شالة بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد  اإعرتا�ش علي ذلك  فعلي من لدية 

امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

منوذج �إعالن �لن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية :
با�شم : ريت�شموند توباكو برودكت�ش اإل تي دي

وعنوانه :  بارك �شوت هاو�ش ، �شارع 5 كي ريت�شموند ،  تي دابليو 9 2 بي ار ، لندن ، بريطانيا
بتاريخ :2017/4/9     املودعة بالرقم 271145 

  بيانات االأولوية :  
�سورة �لعالمة 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 34
ورق ما�ش لغاليني التبغ، مناف�ش �شجائر ) لي�شت من معدن ثمني ( ، رزم من اأوراق ال�شجائر ، علب �شيجار ) لي�شت من 
معدن ثمني( ، علب �شجائر ) لي�شت من معدن ثمني( ، تبغ م�شغ ، علب �شيجار) لي�شت من معدن ثمني(  ، قطاعات �شيجار 
، مبا�شم �شيجار ) لي�شت من معدن ثمني(   ، اأوعية غاز لوالعات ال�شيجار ، علب �شجائر ) لي�شت من معدن ثمني( ، فالتر 
لل�شجائر ، مبا�شم ال�شجائر ) لي�شت من معدن ثمني(  ، فوهات ملبا�شم �شجائر ، ورق �شجائر ، رزم من اأوراق ال�شجائر، اأطراف 
�شجائر ، �شجائر ، �شجائر حتتوي على بدائل تبغ لي�شت لغايات طبية ، اآالت حتمل يف اجليب للف ال�شجائر ، �شيجاريلو ) 
�شيجار رفيع ( ، قطاعات �شيجار ، فالتر لل�شجائر ، حجارة النار )ال�شوان ( ، اأع�شاب للتدخني ، �شناديق لرتطيب التبغ ، 
والعات املدخنني ، علب كربيت ) لي�شت من معدن ثمني(   ، حامالت اأعواد الثقاب ) لي�شت من معدن ثمني(   ، اأعواد ثقاب ، 
فوهات مبا�شم ال�شجائر ، اأدوات تنظيف غاليني التبغ ، منا�شب غاليني التبغ ، غاليني التبغ ، اأكيا�ش تبغ ، )�شعوط (ال�شّم�ة 
،علب )ال�شعوط (ال�شّم�ة ) لي�شت من معدن ثمني(  ، مبا�شق ملدخني التبغ ، اطراف من الكهرمان اال�شفر ملبا�شم ال�شيجار 

وال�شجائر ، تبغ ، اوعية تبغ ) لي�شت من معدن ثمني(  ، غاليني تبغ، اكيا�ش تبغ. 
 و�شف العالمة :  العبارة NANO POWER SENATOR  مكتوبة باأحرف التينية 

اال�شرتاطات :
اإر�شالة بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد  اإعرتا�ش علي ذلك  فعلي من لدية 

امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

منوذج �إعالن �لن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية :
با�شم : �شركة اإينوفي�شن توباكو اإل تي دي

وعنوانه :  ديفون�شاير هاو�ش ، �شارع 60 جرو�شويل ،  لندن جي �شي 1 اإم 7 اإيه دي ، اململكة املتحدة 
بتاريخ :2017/4/9      املودعة بالرقم 271146   

  بيانات االأولوية :  
�سورة �لعالمة 

 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 34

ورق ما�ش لغاليني التبغ، مناف�ش �شجائر ) لي�شت من معدن ثمني ( ، رزم من اأوراق ال�شجائر ، علب �شيجار ) لي�شت من 
معدن ثمني( ، علب �شجائر ) لي�شت من معدن ثمني( ، تبغ م�شغ ، علب �شيجار) لي�شت من معدن ثمني(  ، قطاعات �شيجار 
، مبا�شم �شيجار ) لي�شت من معدن ثمني(   ، اأوعية غاز لوالعات ال�شيجار ، علب �شجائر ) لي�شت من معدن ثمني( ، فالتر 
لل�شجائر ، مبا�شم ال�شجائر ) لي�شت من معدن ثمني(  ، فوهات ملبا�شم �شجائر ، ورق �شجائر ، رزم من اأوراق ال�شجائر، اأطراف 
�شجائر ، �شجائر ، �شجائر حتتوي على بدائل تبغ لي�شت لغايات طبية ، اآالت حتمل يف اجليب للف ال�شجائر ، �شيجاريلو ) 
�شيجار رفيع ( ، قطاعات �شيجار ، فالتر لل�شجائر ، حجارة النار )ال�شوان ( ، اأع�شاب للتدخني ، �شناديق لرتطيب التبغ ، 
والعات املدخنني ، علب كربيت ) لي�شت من معدن ثمني(   ، حامالت اأعواد الثقاب ) لي�شت من معدن ثمني(   ، اأعواد ثقاب ، 
فوهات مبا�شم ال�شجائر ، اأدوات تنظيف غاليني التبغ ، منا�شب غاليني التبغ ، غاليني التبغ ، اأكيا�ش تبغ ، )�شعوط (ال�شّم�ة 
،علب )ال�شعوط (ال�شّم�ة ) لي�شت من معدن ثمني(  ، مبا�شق ملدخني التبغ ، اطراف من الكهرمان اال�شفر ملبا�شم ال�شيجار 

وال�شجائر ، تبغ ، اوعية تبغ ) لي�شت من معدن ثمني(  ، غاليني تبغ، اكيا�ش تبغ.
باأحرف  innovation  مكتوبة  كلمة  يعلوها   باأحرف التينية بخط مميز  Kiss  مكتوبة  الكلمة    : العالمة  و�شف 

اال�شرتاطات : التينية حيث  كتب حرف ) i ( ب�شكل مميز . 
بالربيد  اإر�شالة  اأو  االإقت�شاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  الإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اإعرتا�ش علي  لدية  فعلي من 

امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

منوذج �إعالن �لن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية :
با�شم : ريت�شموند توباكو برودكت�ش اإل تي دي

وعنوانه :  بارك �شوت هاو�ش ، �شارع 5 كي ريت�شموند ، 
تي دابليو 9 2 بي ار ، لندن ، بريطانيا 

و�شف العالمة :  العبارة Aroma Rich   مكتوبة باأحرف التينية 
بتاريخ :2017/4/9      املودعة بالرقم 271147 

  بيانات االأولوية :  
�سورة �لعالمة 

 وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 34
ورق ما�ش لغاليني التبغ، مناف�ش �شجائر ) لي�شت من معدن ثمني ( ، رزم من اأوراق ال�شجائر ، علب �شيجار ) لي�شت من 
معدن ثمني( ، علب �شجائر ) لي�شت من معدن ثمني( ، تبغ م�شغ ، علب �شيجار) لي�شت من معدن ثمني(  ، قطاعات �شيجار 
، مبا�شم �شيجار ) لي�شت من معدن ثمني(   ، اأوعية غاز لوالعات ال�شيجار ، علب �شجائر ) لي�شت من معدن ثمني( ، فالتر 
لل�شجائر ، مبا�شم ال�شجائر ) لي�شت من معدن ثمني(  ، فوهات ملبا�شم �شجائر ، ورق �شجائر ، رزم من اأوراق ال�شجائر، اأطراف 
�شجائر ، �شجائر ، �شجائر حتتوي على بدائل تبغ لي�شت لغايات طبية ، اآالت حتمل يف اجليب للف ال�شجائر ، �شيجاريلو ) 
�شيجار رفيع ( ، قطاعات �شيجار ، فالتر لل�شجائر ، حجارة النار )ال�شوان ( ، اأع�شاب للتدخني ، �شناديق لرتطيب التبغ ، 
والعات املدخنني ، علب كربيت ) لي�شت من معدن ثمني(   ، حامالت اأعواد الثقاب ) لي�شت من معدن ثمني(   ، اأعواد ثقاب ، 
فوهات مبا�شم ال�شجائر ، اأدوات تنظيف غاليني التبغ ، منا�شب غاليني التبغ ، غاليني التبغ ، اأكيا�ش تبغ ، )�شعوط (ال�شّم�ة 
،علب )ال�شعوط (ال�شّم�ة ) لي�شت من معدن ثمني(  ، مبا�شق ملدخني التبغ ، اطراف من الكهرمان اال�شفر ملبا�شم ال�شيجار 

وال�شجائر ، تبغ ، اوعية تبغ ) لي�شت من معدن ثمني(  ، غاليني تبغ، اكيا�ش تبغ
اال�شرتاطات :

اإر�شالة بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد  اإعرتا�ش علي ذلك  فعلي من لدية 
امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

منوذج �إعالن �لن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية :
با�شم : �شركة اإينوفي�شن توباكو اإل تي دي

وعنوانه :  ديفون�شاير هاو�ش ، �شارع 60 جرو�شويل ، لندن جي �شي 1 اإم 7 اإيه دي ، اململكة املتحدة 
بتاريخ :2017/4/9     املودعة بالرقم 271148 

  بيانات االأولوية :  
�سورة �لعالمة 

 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 34
ورق ما�ش لغاليني التبغ، مناف�ش �شجائر ) لي�شت من معدن ثمني ( ، رزم من اأوراق ال�شجائر ، علب �شيجار ) لي�شت من 
معدن ثمني( ، علب �شجائر ) لي�شت من معدن ثمني( ، تبغ م�شغ ، علب �شيجار) لي�شت من معدن ثمني(  ، قطاعات �شيجار 
، مبا�شم �شيجار ) لي�شت من معدن ثمني(   ، اأوعية غاز لوالعات ال�شيجار ، علب �شجائر ) لي�شت من معدن ثمني( ، فالتر 
لل�شجائر ، مبا�شم ال�شجائر ) لي�شت من معدن ثمني(  ، فوهات ملبا�شم �شجائر ، ورق �شجائر ، رزم من اأوراق ال�شجائر، اأطراف 
�شجائر ، �شجائر ، �شجائر حتتوي على بدائل تبغ لي�شت لغايات طبية ، اآالت حتمل يف اجليب للف ال�شجائر ، �شيجاريلو ) 
�شيجار رفيع ( ، قطاعات �شيجار ، فالتر لل�شجائر ، حجارة النار )ال�شوان ( ، اأع�شاب للتدخني ، �شناديق لرتطيب التبغ ، 
والعات املدخنني ، علب كربيت ) لي�شت من معدن ثمني(   ، حامالت اأعواد الثقاب ) لي�شت من معدن ثمني(   ، اأعواد ثقاب 
، فوهات مبا�شم ال�شجائر ، اأدوات تنظيف غاليني التبغ ، منا�شب غاليني التبغ ، غاليني التبغ ، اأكيا�ش تبغ ، )�شعوط (
ال�شّم�ة ،علب )ال�شعوط (ال�شّم�ة ) لي�شت من معدن ثمني(  ، مبا�شق ملدخني التبغ ، اطراف من الكهرمان اال�شفر ملبا�شم 

 ال�شيجار وال�شجائر ، تبغ ، اوعية تبغ ) لي�شت من معدن ثمني(  ، غاليني تبغ، اكيا�ش تبغ 
و�شف العالمة :  الكلمة Armada   مكتوبة باأحرف التينية.

اال�شرتاطات :
بالربيد  اإر�شالة  اأو  االإقت�شاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  الإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اإعرتا�ش علي  لدية  فعلي من 

امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

منوذج �إعالن �لن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : 

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية :
با�شم : جواجنزو بايون جونهوي اإليكرتونيك�ش فاكتوري

وعنوانه : رقم 8 �شارع ميا ، فيال واجناجن ، �شارع جياهي ، 
منطقة بايون ، جواجنزو، جواندوجن ، ال�شني

بتاريخ :2017/4/12     املودعة بالرقم 271383 
 بيانات االأولوية : 

�سورة �لعالمة 

 وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 14
)جموهرات(،  �شغرية  حلي  )جم��وه��رات(،  قالئد  نفي�شة،  معادن  من  �شناديق  نفي�شة،  معادن  من  �شبائك 
�شوار �شاعات، �شاعات يد، االغطية الزجاجية لل�شاعات، اآالت ل�شاعات احلائط و�شاعات اجليب واليد، �شاعات 

حائط، علب �شاعات اجليب واليد )لالإهداء( .
و�شط حرف  متداخل  وج��ود خط  مع  باأحرف التينية   مكتوبة     EXPCNI الكلمة    : العالمة  و�شف 

E ال
اال�شرتاطات :

فعلي من لدية اإعرتا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

منوذج �إعالن �لن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية :
با�شم : مكييد انرتبراي�ش كو . ، ال تي دي

وعنوانه : 12 اف .، نو . 2 ، ا�ش اي �شي . 4 ، زهونغيانغ ار دي .، تو�شينغ دي�شت .، نيو تايبيه �شيتي ،
 تايوان ، ار او �شي .

بتاريخ :2017/4/25      املودعة بالرقم 272133 
  بيانات االأولوية :  

�سورة �لعالمة 

 وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 16
م��واد ل�شق   ، ، ممحايات مطاط    ) ل��وازم مكتبية   ( ا�شرطة ت�شحيح   ،   ) ل��وازم مكتبية   ( موائع ت�شحيح 
الروؤو�ش  الأق��الم  دوارة  كرات   ، ¬ال�شقة )قرطا�شية(  اأ�شرطة   ، املنزلية  او لالأغرا�ش  للقرطا�شية  )غ��راء( 
ال��دوارة ، مكاب�ش امل�شابك ال�شلكية ) لوازم مكتبية (  ، غراء للقرطا�شية اأو لالأغرا�ش املنزلية ، اآالت بري 
اأقالم الر�شا�ش )كهربائية اأو غري كهربائية ( ، �شكاكني للورق ) لوازم مكتبية (  ، اأقالم لو�شع العالمات 
اأو  ، غ��راء للقرطا�شية  اأردوازي���ة للكتابة  األ��واح   ، اأدوات كتابة   ،   ) ل��وازم مكتبية  اأق��الم حرب)   ، )قرطا�شية( 

لالأغرا�ش املنزلية..
و�شف العالمة :  الكلمة  Plumate  مكتوبة باأحرف التينية  بخط مميز 

اال�شرتاطات :
فعلي من لدية اإعرتا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شالة 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

يعلن ق�شم العالمات التجارية تقدم وكيل الت�شجيل/ بريد اآند بريد )ام اي ايه( ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/04/30 املودعة حتت رقم : 272371 
با�ش��م  :موؤ�ش�شة طريان دبي )فالي دبي(

وعنوانه:   مقر فالي دبي، مبنى الركاب 2، �ش.ب. 353، دبي،  االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: اإدارة برنامج للخ�شومات لتمكني امل�شرتكني من احل�شول على اخل�شومات 
على الب�شائع واخلدمات من خالل ا�شتعمال بطاقة ع�شوية للخ�شومات، اإدارة برامج والء امل�شتهلكني، اإدارة اأنظمة والء 
وحتفيز العمالء، اإدارة برامج والء العمالء، اإدارة برامج امل�شافرين الدائمني،  اإدارة برامج منح احلوافز لرتويج بيع ب�شائع 
وخدمات االآخرين، تنظيم وادارة اأنظمة احلوافز والوالء، تنظيم وادارة برامج الوالء التي تنطوي على خ�شومات اأو حوافز، 
اإدارة برامج املكافاآت للوالء، اإدارة املبيعات وخطط احلوافز الرتويجية، اإدارة برامج احلوافز لرتويج املبيعات، تنظيم وادارة 
برامج والء العمالء، تنظيم برامج والء العمالء الأغرا�ش جتارية اأو ترويجية اأو دعائية، ترويج ب�شائع وخدمات االآخرين 
عن طريق نظام بطاقة املكافاآت للوالء، ترويج ب�شائع وخدمات االآخرين عن طريق برنامج العميل املف�شل، ترويج ب�شائع 
وخدمات االآخرين عن طريق برامج بطاقات اخل�شم،  الرتويج لبيع ب�شائع وخدمات االآخرين عن طريق منح نقاط ال�شراء 
ال�شتعمال بطاقات االئتمان، ترويج املبيعات لالأخرين عن طريق بطاقات امل�شتخدمني املميزين، ترويج املبيعات من خالل 

برامج والء العمالء، املعلومات واخلدمات اال�شت�شارية املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة كونها خدمات واقعة يف الفئة 35.
الواق�عة بالفئة: 53

بيانات طلب االألوية:
رقم       الطلب ال�شابق : 015986037

 تاريخ الطلب ال�شابق: 31 اأكتوبر 2016
 البلد الذي �شجل فيه الطلب اأو قدم طلب الت�شجيل: جمموعة الدول االوروبية

و�شف العالمة:  العالمة هي عبارة Open، rewards by flydubai مكتوبة باالحرف الالتينية ال�شغرية ويوجد 
.rewards و Open بني الكلمتني )،(

.اال�ش��رتاطات: ال يوجد
فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 

، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130
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عربي ودويل

   فقد ا���ش��ت��وىل احل��ر���ش امل���دين على 
ع�����ش��رة م��الي��ني ورق���ة اق����رتاع ومواد 
ا�شتمارات  ذل����ك  يف  مب���ا  ان��ت��خ��اب��ي��ة، 
وت�شجيل  اق������رتاع  م���راك���ز  الإح������داث 
م����واق����ع  ح����ظ����ر  ومت  ال�����ن�����اخ�����ب�����ني. 
تعد  ومل  ك���ات���ال���ون���ي���ة.  ال���ك���رتون���ي���ة 
تتمتع  الكتالونية  االقليمية  االدارة 
بهام�ش مناورة مايل منذ ان �شيطرت 
اعتقال  ومت  ح�شاباتها،  على  م��دري��د 
اال�شبانية  احل��ك��وم��ة  ك���وادر  م��ن   14
عمدة  و700  ع��ن��ه��م،  االف�����راج  ق��ب��ل 
الق�شائية،  ب���امل���الح���ق���ة  م�����ه�����ددون 
م�شوؤولني  ع��ل��ى  غ���رام���ات  وُف��ر���ش��ت 
الد�شتورية،  املحكمة  ق��رارات  انتهكوا 
ومت ت�شخري عّبارات كاإقامة لتعزيزات 

ال�شرطة ...
رئي�ش  ي�شعى  االج������راءات،  وب��ه��ذه     
الوزراء ماريانو راخوي اىل الت�شكيك 
خالل  م��ن  اال���ش��ت��ف��ت��اء  م�شداقية  يف 
منع اج��رائ��ه يف ظ��ل ظ��روف �شليمة. 
التالية؟  اخل����ط����وة  ���ش��ت��ك��ون  ف����م����اذا 
كارلي�ش  الكاتالوين  الرئي�ش  اعتقال 
بوت�شدميون الذي يدعو الكاتالونيني 

للت�شويت باأي ثمن؟
   لقد اأثار موقف مدريد الكثري من 
اال�شطرابات، ونال من �شورة ا�شبانيا. 
“�شموليا”،  ن��ظ��ام��ا  ب��ه��ا  ي��ل��ي��ق  ف��ه��ل 
كما  االأ�شا�شية”  “احلقوق  ينتهك 
الكاتالوين؟   ال��رئ��ي�����ش  ب���ذل���ك  ن����دد 
بيلي�شرتاندي:  ب���ي���ن���وا  ي����داف����ع  ال، 
راجوي  ف��ع��ل  رد  ل��ل��م��وؤرخ،  فبالن�شبة 
لي�ش “م�شروعا” فح�شب، بل عالوة 
ا�شتفزازات  مع  “يتنا�شب  ذل��ك،  على 
مل  وه����و  الكاتالونية”.  احل��ك��وم��ة 
يعترب بعد �شرورة تفعيل املادة 155 
ي�شمح  ردع  �شالح  الد�شتور، وهي  من 
باإيقاف انف�شال منطقة ما، وال يزال 

با�شتطاعته القيام بذلك ...
   ال ي�شاطر امل��وؤرخ الكاتالوين جوان 
كوال كالرا هذا الراأي: “اإن الإ�شبانيا 
ت�شمح  ومل  ت�شّلطّية،  �شيا�شية  ثقافة 
ب���اأن ي�شبح  اأق��ال��ي��م��ه��ا  اأب����دا الأي م��ن 
املفاو�شات،  خالل  من  م�شتقلة  دول��ة 
���ش��يء مت دائ��م��ا ع��رب االنت�شارات  ك��ل 
تغيري  ال�شهل  م��ن  لي�ش  وال��ه��زائ��م.. 

ثقافة �شيا�شية “.

�أثر عك�سي
ف��ع��ل مدريد،  رد  ق�����راءة  ك��ان��ت  واأي�����ا 
القمعية  ال��رت���ش��ان��ة  ا���ش��ت��خ��دام  ف����اإن 
اث��ار ال�شعلة  اأث��ر عك�شي حيث  كان له 
االن��ف�����ش��ال��ي��ة ب���دل اإخ���م���اده���ا. اذ مل 
حفز  ع��ل��ى  اال���ش��ت��خ��دام  ه���ذا  يقت�شر 

اال�شتفتاء  عرقلة  على  مت��ام��ا  ق���ادرة 
ال����ذي ت��ع��ت��ربه غ��ري ���ش��رع��ي، ولكنها 
تهمي�ش  اأو  اإن��ه��اء  على  ق���ادرة  لي�شت 
الوهم  من  ان��ه  اال�شتقاللية،  النزعة 
���ش��وف حتّل  امل�����ش��ك��ل��ة  اأن  ال��ت��ف��ك��ري يف 
�شيكون  اال�شتفتاء،  اإج��راء  يتم  اإذا مل 
مدريد  ت��ن��ت��ه��ي  اأن  ال�������ش���روري  م���ن 
التي  ال�شيا�شية  امل�شكلة  مواجهة  اإىل 
بطريقة  ك��ات��ال��ون��ي��ا  عليها  تطرحها 
امل�شكلة  اأم��ام املحاكم. ان  اأخ��رى غري 

ال�شيا�شية يجب ان حتّل �شيا�شيا”.
    اال ان امل�����وؤرخ ج����وان ك���وال ك���الرا، 
لراخوي  اأن  يف  ف��ق��ط  ل��ي�����ش  ي�����ش��ك 
“منذ ان  اأي�شا القدرة:  االإرادة ولكن 
منذ  اأي  االنف�شال،  ا�شكالية  ُطرحت 
يونيو  يف  ال��د���ش��ت��وري��ة  املحكمة  حكم 
2010، مل يرغب راخوي او - ورمبا 
اأ����ش���ا����ش امل�����ش��ك��ل��ة - مل يكن  ه����ذا ه���و 
قادرا على اقرتاح بديل لال�شتقالل، 
اال�شتقالل  اأن  تكرار  مبجرد  واكتفى 
الت�شريعي  االإط�����ار  يف  ق��ان��وين  غ��ري 
االإ����ش���ب���اين، وه����ذا ���ش��ح��ي��ح، ل��ك��ن��ه مل 
يكن ق��ادرا على اق��رتاح اأي �شيء اآخر 
وباخت�شار،   .“ ال��ق��ائ��م  ال��و���ش��ع  غ��ري 
اإىل اخليال  فاإن راخوي يفتقر ب�شدة 

ال�شيا�شي. 
بيلي�شرتاندي  ب��ي��ن��وا  وي���ت�������ش���اءل     
ُجعل  الد�شتور  النهاية،  “يف  اأي�����ش��ا: 
ف�شل  امام  نحن  هنا  وُي�شلح..  لُينّقح 
ك��ام��ل ل��ل�����ش��ي��ا���ش��ة، ك���ل ���ش��يء مل يعد 
���ش��وى م��واج��ه��ة وب��ن��اء ت����وازن القوى 

و�شراع”.
   ومع ذلك، كان هناك حل بديل على 
ق��دم��ه احل���زب اال�شرتاكي  ال��ط��اول��ة، 
اإ�شبانيا.  فدرلة  اال�شباين:  العّمايل 
اخريا،  االوان”.  ف��ات  “رمبا  ان��ه  اال 
اأمام  ان��ت��ه��ى راخ����وي اىل ف��ت��ح ال��ب��اب 
اأكتوبر مقابل   1 اإمكانية احلوار بعد 
هنا  ول��ك��ن  اال���ش��ت��ف��ت��اء.  وق���ف عملية 
اأي�شا، األي�ش كذلك بعد فوات االأوان، 

حيث تبّخرت الثقة بني اجلانبني؟
   ال اأحد يف امل�شتقبل القريب يفكر يف 
االنف�شاليني،  للكاتالونيني  انت�شار 
حتى وان اأعلنوا اال�شتقالل من جانب 
واحد، الأنهم ال زالوا ميثلون اأقلية يف 
امل�شتوى  على  وم��ع��زول��ني  كاتالونيا، 
الدويل. غري انه من املمكن اأن ينتهي 
بهم امل�شوار اإىل ا�شقاط راخوي الذي 
بلي�شرتاندي  بينوا  وي��رى  ي��ط��اق.  ال 
“اإذا ازداد الو�شع �شوء، فانه لي�ش من 
امل�شتحيل ان تقوم حكومة راخوي اما 
اىل  تتحول  ان  او  انتخابات،  ب��اإج��راء 

اقلية يف الربملان”.

االنف�شاليني الذين يوا�شلون الق�شم 
باأنهم �شي�شوتون يف االأول من اأكتوبر 
كيف  ي��ع��رف��ون  ال  ك���ان���وا  وان  )ح��ت��ى 
�شيقومون بذلك بالنظر اىل الو�شع(، 
اال�شبانية  ال��دول��ة  �شد  وح��د  ولكنه 
االنف�شاليني  وغ���ري  االن��ف�����ش��ال��ي��ون 
القمعي.  املوقف  ه��ذا  من  الغا�شبني 
ووفقا الآخر ا�شتطالعات ال��راأي، كان 
ال����راأي ال��ع��ام ال��ك��ات��ال��وين ح��ت��ى ذلك 
باملائة من   70 احلني منق�شما جدا. 
الكتالونيني كانوا يوؤيدون اال�شتفتاء، 
ل��ك��ن اأغ��ل��ب��ي��ة م��ن��ه��م )49 ف��ا���ش��ل 4 
باملائة( كانوا مييلون يف اأوائل ال�شيف 
يقول  اإ�شبانيا، يف حني  يف  البقاء  اىل 
يوؤيدون  اأنهم  باملائة   06 فا�شل   41
االن��ف�����ش��ال. ول��ك��ن ب���دل م���ن تعميق 
ال��ف��ج��وة ب��ني ال��ك��ات��ال��ون��ي��ني، ر�شخت 

مدريد ت�شامنهم ووحدتهم.

انه  رغ��م  بيلي�شرتاندي،  بينوا  امل���وؤرخ 
من غري املنتقدين ملوقف مدريد. 

   على راأ�ش اأغلبية مطلقة يف الربملان، 
�شيوداناو�ش،  م��ع  ائ��ت��الف  يف  وال��ي��وم 
كاتالونيا  ول��د يف  و�شطي  ح��زب  وه��و 
لالنف�شال،  النخاع  حتى  ومناه�ش 
احلوار  يف  مطلقا  راخ���وي  يرغب  مل 
م��ع ال��ك��ات��ال��ون��ي��ني م��ن��ذ و���ش��ول��ه اإىل 
 .2011 دي�شمرب  يف  ال��ب��الد  رئ��ا���ش��ة 

وقد �شمح تدريجيا بتعّفن الو�شع.
قائال  رام��ون��ي��دا  خو�شيه  ويتح�ّشر     
االخ����رية،  اخل��م�����ش  ال�����ش��ن��وات  “منذ 
ت����ق����وم على  ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ت���ه  ك����ان����ت 
الكاتالونية  امل�����ش��ك��ل��ة  ب����اأن  االع��ت��ق��اد 
واأن  نف�شها،  ت��ل��ق��اء  م��ن  حُت����ّل  ���ش��وف 
القانون تكفي لكبح  الدعوة الحرتام 

احلركة االحتجاجية”.
االإ�شبانية  ال����دول����ة  “بالتاأكيد،     

اأي خيار،  االإ���ش��ب��اين  ال�����وزراء  رئ��ي�����ش 
م���ع جناح  ال��ت��ع��ام��ل  اىل  و���ش��ي�����ش��ط��ر 
ال�شعبى.  احل���زب  ح��زب��ه،  يف  ال�شقور 
وك�����ان ه����ذا احل�����زب ه���و ال�����ذي طعن 
تو�شيع  يف  الد�شتورية  املحكمة  اأم���ام 
املمنوحة  ال��ذات��ي  احل��ك��م  �شالحيات 
ان  2006. يف ح��ني،  ع��ام  لكاتالونيا 
قرار املحكمة عام 2010 باإلغاء جزء 
اجلديد،  االأ�شا�شي  النظام  اأحكام  من 
ُي����ع����ت����رب ن���ق���ط���ة ان�����ط�����الق احل����رك����ة 
كاتالونيا:  يف  احل��ال��ي��ة  االنف�شالية 
بني  االإح��ب��اط  م��ن  حجما  خلق  فقد 
الكاتالونيني غّذى م�شاعر اال�شتقالل 
التي كانت حتى تلك اللحظة هام�شية.    

والفيل�شوف جوزيب  الكاتب  يقول     
الفعل  رد  خ����الل  “من  رام���ون���ي���دا: 
القوي، يخاطر رئي�ش الوزراء راخوي 
م�شعل  اإط���ف���اء  رج����ل  اإىل  ب��ال��ت��ح��ول 

حرائق”.

عقبات
راخ����وي  م���اري���ان���و  اأّن  ن��ف�����ّش��ر  ف��ك��ي��ف 
ل��ل��خ��روج من  و���ش��ي��ل��ة  اأي  ي��ق��رتح  ال 
اأج�������ل ت��خ��ف��ي�����ش ال����ت����وت����ر؟ م����ا هي 
ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ت���ه؟ وه�������ل ف����ع����ال له 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة؟ ي��ت��ي��ه امل���راق���ب���ون يف 

التخمني.
اأمام  ي��ك��ون  ل��ن  للبع�ش،  بالن�شبة     

االآخران،  الرئي�شيان  احل��زب��ان  يوؤيد 
االإ�شباين  اال���ش��رتاك��ي  احل���زب  وه��م��ا 
و���ش��ي��ودان��ان��و���ش، ه���ذا امل��ن��ط��ق الذي 

يدافع عن وحدة البلد.

�مل�سكلة ر�خوي
ولكن، حتى لو كانت كل هذه االأ�شباب 
“امل�شكلة  ه���ن���اك  ت��ب��ق��ى  ���ش��ح��ي��ح��ة، 
يف  ك���م���ا  ب��ر���ش��ل��ون��ة  “يف  راخوي”. 
ب��ع��دم قدرة  ف��وج��ئ اجلميع  م��دري��د، 
االزمة”،  ه��ذه  مواجهة  على  راخ��وي 
جوزيب  والفيل�شوف  الكاتب  يالحظ 
لي�ش  ال���وزراء  “رئي�ش  اإن  رام��ون��ي��دا. 
يف م�شتوى االأو�شاع واملهمة” ي�شيف 

ي��ق��ول امل���وؤرخ ال��ك��ات��ال��وين ج���وان كوال 
�شنة،   120 القومية  “ عمر  ك��الرا: 
ان��ف�����ش��ال��ي��ة اال يف  ل��ك��ن��ه��ا مل ت�����ش��ب��ح 
ال�شنوات ال�شبع االخرية”.    ويدرك 
اإذا  اأن���ه  اأي�����ش��ا ج��ي��دا  ال�شعبي  احل���زب 
�شوف  لكاتالونيا،  اأف�شل  ت�شوية  منح 
اأخ��رى من  اأ�شواتا يف مناطق  يخ�شر 
البالد معادية للمطالب الكاتالونية، 
تنازالت  ت���ق���دمي  ي�����ش��ت��ط��ي��ع  ال  وان�����ه 
للكاتالونيني دون فتح ع�ش الدبابري: 
غ��ال��ي�����ش��ي��ا، ب��ل��د ال��ب��ا���ش��ك، مي��ك��ن اأن 
ت��ط��ل��ب ب����دوره����ا امل���زي���د م���ن احلكم 
الذاتي مع ما يكتنف ذلك من خطر 
نف�شها،  ولالأ�شباب  ا�شبانيا.  تفجري 

ال�شعلة االنف�شالية متقدة الربملان اال�شباين �شقوط احلكومة يف االفق

مل ي�ستطع ر�خوي �قرت�ح بديل لالنف�سال 
و�كتفى مبجرد تكر�ر �أنه خطوة غري قانونية 

يدرك �حلزب �ل�سعبي �أنه ال ي�ستطيع تقدمي 
تنازالت للكاتالونيني دون فتح ع�س �لدبابري   

 ��ستخد�م �لرت�سانة �لقمعية كان له �أثر عك�سي 
حيث �آثار �ل�سعلة �النف�سالية بدل �إخمادها

ماريانو راخوي يرف�ش اال�شتفتاء

هل اخليار االمني هو احلل قد مينع اال�شتفتاء لكن لن متحي النزعة االنف�شالية

الرئي�ش الكاتالوين  اال�شتفتاء مهما كان الثمن

الدولة الإ�شبانية قادرة على عرقلة ال�شتفتاء لكنها لي�شت قادرة على اإنهاء اأو تهمي�س النزعة ال�شتقاللية
موؤرخ كاتالوين: للقومية 120 �سنة، لكنها مل ت�سبح �نف�سالية �ال يف �ل�سنو�ت �ل�سبع �الأخرية

امل�شكلة ال�شيا�شية يجب اأن حتّل �شيا�شيا ولي�س اأمام املحاكم

قطار�ن على نف�س �ل�سكة يتجهان نحو �ال�سطد�م:

مدريد تفتقر اىل اأفكار لحتواء النف�شالية الكاتالونية...!
•• الفجر - خرية ال�صيباين

“منذ ثالث �سنو�ت، نرى �ن قطارين �نطلقا وجها لوجه 
على نف�س �ل�سكة ويتجهان نحو �ال�سطد�م، و�ل�سوؤ�ل: 

�أيهما �سي�سغط �الأول على �لفر�مل “.

بخرق �لد�ستور �لذي يحظر عليهم �لت�سويت.   وحتى 
�الآن، �كتفت مدريد بالبقاء يف دور �ملد�فع عن �لقانون، 

ولكن �إىل �أي مدى ميكن �ن ي�سمد هذ� �ملنطق؟
قمع

�ملحافظة،  ــوي  ر�خ ماريانو  حكومة  �عتقدت  لقد      

بات  بيلي�سرت�ندي،  بينو�  �الإ�سباين  للموؤرخ  بالن�سبة     
�ال�سطد�م مرّجحا، و�سوف يحدث يف �الأول من �أكتوبر. 
�إن �النف�ساليني �لكاتالونيني غري م�ستعدين للتخلي عن 
��ستفتاء تقرير �مل�سري �لذي دعو� �ليه يف ذ�ك �لتاريخ، 
لهم  لل�سماح  م�ستعدة  لي�ست  �الإ�سبانية  �لدولة  �أن  كما 

�لرت�سانة  با�ستخد�م  �ال�سطد�م  جتنب  باإمكانها  �ن 
�لقمعية �سد حركة �لع�سيان هذه.

 وكان لذلك فعاليته، فقبل �أ�سبوع من �القرت�ع، مل يبق 
لالنف�ساليني  �مل�سري  تقرير  ��ستفتاء  من  �لقليل  �سوى 

�لكاتالونيني.
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اال�شت�شارية املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله، وتقدمي  جميع اخلدمات املذكورة  بالفئة  39.
الواق�عة بالفئة: 39

بيانات طلب االألوية:
رقم    رقم الطلب ال�شابق : 015986037
 تاريخ الطلب ال�شابق: 31 اأكتوبر 2016

البلد الذي �شجل فيه الطلب اأو قدم طلب الت�شجيل: جمموعة الدول االوروبية 
و�شف العالمة:  العالمة هي عبارة Open، rewards by flydubai مكتوبة باالحرف الالتينية ال�شغرية ويوجد 

.rewards و Open بني الكلمتني )،(
.اال�ش��رتاطات: ال يوجد

فعلى من لديه اعرتا�ش على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 103848
با�ش��م: حبيب بينك ليمتد .

وعنوانه: حبيب بنك بالزا اإي.اآى. �شندريغار رود . كرات�شي . باك�شتان
وامل�شجلة حتت رقم : )99741(  بتاريخ:  2010/02/01

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف :   2017/12/04 وحتى تاريخ : 2027/12/04

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 103849
با�ش��م: حبيب بينك ليمتد .

وعنوانه: حبيب بنك بالزا اإي.اآى. �شندريغار رود . كرات�شي . باك�شتان
وامل�شجلة حتت رقم : )99742(  بتاريخ:  2010/02/01

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف :   2017/12/04 وحتى تاريخ : 2027/12/04

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 103850
با�ش��م: حبيب بينك ليمتد .

وعنوانه: حبيب بنك بالزا اإي.اآى. �شندريغار رود . كرات�شي . باك�شتان
وامل�شجلة حتت رقم : )99743(  بتاريخ:  2010/02/01

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف :   2017/12/04 وحتى تاريخ : 2027/12/04

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 025733
با�ش��م: توراي كابو�شيكي كاي�شا )توراي اند�شرتيز انك(  

وعنوانه: 1-1، 2 ت�شومه، نيهونبا�شي - موروما�شي، ت�شو - كو، طوكيو، اليابان
وامل�شجلة حتت رقم : )18974(  بتاريخ:  1998/12/23

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف : 2018/03/16 وحتى تاريخ : 2028/03/16

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 025734
با�ش��م: توراي كابو�شيكي كاي�شا )توراي اند�شرتيز انك(  

وعنوانه: 1-1، 2 ت�شومه، نيهونبا�شي - موروما�شي، ت�شو - كو، طوكيو، اليابان
وامل�شجلة حتت رقم : )18973(  بتاريخ:  1998/12/23

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف : 2018/03/16 وحتى تاريخ : 2028/03/16

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 025735
با�ش��م: توراي كابو�شيكي كاي�شا )توراي اند�شرتيز انك(  

وعنوانه: 1-1، 2 ت�شومه، نيهونبا�شي - موروما�شي، ت�شو - كو، طوكيو، اليابان
وامل�شجلة حتت رقم : )18980(  بتاريخ:  1998/12/23

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف : 2018/03/16 وحتى تاريخ : 2028/03/16

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 025736
با�ش��م: توراي كابو�شيكي كاي�شا )توراي اند�شرتيز انك(  

وعنوانه: 1-1، 2 ت�شومه، نيهونبا�شي - موروما�شي، ت�شو - كو، طوكيو، اليابان
وامل�شجلة حتت رقم : )18967(  بتاريخ:  1998/10/26

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف : 2018/03/16 وحتى تاريخ : 2028/03/16

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 21780
با�ش��م: ان.يف. توبرانك كوربوري�شن

كوراكاو،   ،837 ���ش.ب.  بيجون،  جيه  اآر.  كايا  جونت�شي،  الندهوي�ش  وعنوانه: 
االنتيل الهولندية

وامل�شجلة حتت رقم : )14204(  بتاريخ: 
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/05/25 وحتى تاريخ : 2017/05/25
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 22653
با�ش��م: اوركا تك�شتيل �شاناي يف تريزمي تيكارت انونيم �شريكتي

�شي�شلي،   ،5 رقم  �شوكاك،  ياليم  ماهاللي�شي،  جور�شيل  اوكميداين،  وعنوانه: 
ا�شطنبول، تركيا

وامل�شجلة حتت رقم : )19762(  بتاريخ: 1999/02/16
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/07/15 وحتى تاريخ : 2027/07/15
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 024156
با�ش��م: توراي كابو�شيكي كاي�شا )توراي اند�شرتيز انك(  

وعنوانه: 2-1، 2 ت�شومه، نيهونبا�شي - موروما�شي، ت�شو - كو، طوكيو، اليابان
وامل�شجلة حتت رقم : )18360(  بتاريخ:  1998/10/05

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف : 2017/11/05 وحتى تاريخ : 2027/11/05

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 025732
با�ش��م: توراي كابو�شيكي كاي�شا )توراي اند�شرتيز انك(  

وعنوانه: 1-1، 2 ت�شومه، نيهونبا�شي - موروما�شي، ت�شو - كو، طوكيو، اليابان
وامل�شجلة حتت رقم : )18975(  بتاريخ:  1998/12/23

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف : 2018/03/16 وحتى تاريخ : 2028/03/16

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 025737
با�ش��م: توراي كابو�شيكي كاي�شا )توراي اند�شرتيز انك(  

وعنوانه: 1-1، 2 ت�شومه، نيهونبا�شي - موروما�شي، ت�شو - كو، طوكيو، اليابان
وامل�شجلة حتت رقم : )22695(  بتاريخ:  1999/11/29

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف : 2018/03/16 وحتى تاريخ : 2028/03/16

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 025739
با�ش��م: توراي كابو�شيكي كاي�شا )توراي اند�شرتيز انك(  

وعنوانه: 1-1، 2 ت�شومه، نيهونبا�شي - موروما�شي، ت�شو - كو، طوكيو، اليابان
وامل�شجلة حتت رقم : )18979(  بتاريخ:  1998/12/23

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف : 2018/03/16 وحتى تاريخ : 2028/03/16

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 78496
با�ش��م: �شركة حلواين اأخوان )�شركة م�شاهمة �شعودية(

وعنوانه: جدة، طريق برتومني، امالك ال�شركة، �ش. ب 690، الرمز الربيدي 
21421، اململكة العربية ال�شعودية

وامل�شجلة حتت رقم : )78496(  بتاريخ:  2017/01/18
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2016/02/13 وحتى تاريخ : 2026/02/13
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 87523
با�ش��م: اليزبيتا اجنلوت زبيجنيف اجنلوت �شبوكا �شيفيلنا

وعنوانه: يو ال. جرونفالدزكا 62ايه، 37-700 برزميي�شل، بولندا
وامل�شجلة حتت رقم : )88960(  بتاريخ: 2010/10/12

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف : 2016/11/16 وحتى تاريخ : 2026/11/16

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 89092
با�ش��م: ان.يف. توبرانك كوربوري�شن

كوراكاو،   ،837 ���ش.ب.  بيجون،  جيه  اآر.  كايا  جونت�شي،  الندهوي�ش  وعنوانه: 
االنتيل الهولندية

وامل�شجلة حتت رقم : )89240(  بتاريخ: 2008/06/05
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2016/12/28 وحتى تاريخ : 2026/12/28
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 93964
با�ش��م: جولز ليميتد

وعنوانه: ريكتوري فارم لوج، اي�شت فارندون رود، مار�شتون، ترو�شيل، ماركت 
هاربورو، لي�شيزتري�شري، ال اي16 9تي يو، اململكة املتحدة

وامل�شجلة حتت رقم : )93964(  بتاريخ: 2017/06/28
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2017/04/30 وحتى تاريخ : 2027/04/30
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
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عربي ودويل
قاذفات امريكية حتلق قرب �شواحل كوريا ال�شمالية 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

يانغ،  وب��ي��ون��غ  وا���ش��ن��ط��ن  ب��ني  الت�شريحات  يف  االخ���ري  الت�شعيد  ب��ع��د 
ا�شتعر�شت الواليات املتحدة ال�شبت قوتها باإر�شالها قاذفات حلقت قرب 
اىل  وا�شحة  ر�شالة  توجيه  بهدف  ال�شمالية  لكوريا  ال�شرقي  ال�شاحل 
نظام كيم جونغ-اون الذي تثري ا�شتفزازاته غ�شب الرئي�ش االمريكي 

دونالد ترامب.
ياأتي هذا التحليق يف وقت يخ�شى املجتمع الدويل جتربة نووية جديدة 
لكوريا ال�شمالية وذلك يف �شياق ترا�شق كالمي غري م�شبوق بني ترامب 

وكيم جونغ-اون.
االبعد  املوقع  انه  بيان  يف  واي��ت  دان��ا  البنتاغون  با�شم  املتحدثة  وكتبت 

قاذفة  او  طائرة  فوقه  حتلق  ال��ذي  ال�شالح  املنزوعة  املنطقة  �شمال  يف 
امريكية قبالة ال�شواحل الكورية ال�شمالية يف القرن احلادي والع�شرين، 
ما يوؤكد مدى اجلدية التي نتعامل فيها مع ال�شلوك اخلطري لكوريا 

ال�شمالية .
وا�شافت وايت ان هذه املهمة التي نفذتها قاذفة ب-1ب ومقاتلة اف-
15 ت�شكل دليال على العزم االمريكي ور�شالة وا�شحة مفادها ان لدى 
الرئي�ش )االمريكي( العديد من اخليارات الع�شكرية الحلاق الهزمية 

باي تهديد كان .
وت��اب��ع��ت ان��ن��ا م�����ش��ت��ع��دون ال���ش��ت��خ��دام جم��م��وع��ة ك��ام��ل��ة م��ن القدرات 

الع�شكرية للدفاع عن الوطن االمريكي وحلفائنا .
وبعد �شاعات من ذلك، �شن وزير خارجية كوريا ال�شمالية هجوما الذعا 

اي��اه بانه  على ترامب، وذل��ك يف خطاب له ام��ام االمم املتحدة، وا�شفا 
�شخ�ش خمتل عقليا م�شاب بجنون العظمة وملك الكذب .

وقال الوزير ري يونغ-هو ان ترامب رجل ع�شابات اطلق حملة كلمات 
عنيفة ومتهورة �شد كوريا ال�شمالية وي�شكل اليوم اكرب تهديد لل�شالم 

.
هاجمت  اذا  كليا  ال�شمالية  كوريا  بتدمري  الثالثاء  ه��دد  ترامب  وك��ان 
مبهمة  يقوم  ج��ون��غ-اون  كيم  ان  قائال  حلفاءها،  او  املتحدة  ال��والي��ات 

انتحارية.
واجرى ري يونغ-هو، لقاء هو االول له مع االمني العام لالمم املتحدة 
انطونيو غوتريي�ش الذي ابدى امامه قلقه من جراء ت�شاعد التوترات 

و�شدد على �شرورة حل االزمة �شيا�شيا .

وكان قد �ُشّجل زلزال بقوة 3،5 درجات ال�شبت يف كوريا ال�شمالية قرب 
موقعها للتجارب النووية بح�شب اجهزة اجليولوجيا االمريكية، وقالت 
�شيول عن  ، يف ح��ني حتدثت  انفجار  ع��ن  ناجما  يكون  ق��د  ان��ه  ال�شني 

زلزال طبيعي .
الزلزال  ان  ا����ش(  ج��ي  ا���ش  )ي��و  للجيوفيزياء  االم��ريك��ي  املعهد  وق���ال 
�شجل على بعد 20 كلم من موقع التجارب النووية الكورية ال�شمالية 
حيث اجرت بيونغ يانغ يف 3 ايلول �شبتمرب جتربتها النووية ال�شاد�شة، 
انها  يانغ  بيونغ  قالت  التي  التجربة  تلك  وك��ان��ت  االن.  حتى  االق���وى 
بقوة  بزلزال  ت�شببت  �شاروخ،  على  حتميلها  ميكن  هيدروجينية  قنبلة 
6،3 درجات. وبح�شب املعهد االمريكي فان زلزال ال�شبت وقع على عمق 

5 كلم.

•• الفجر – خرية ال�صيباين
القت  احل��ك��وم��ة،  مغادرتها  بعد     
ه���ي���الري ك��ل��ي��ن��ت��ون ال���ع���دي���د من 
اخل��ط��ب م��ق��اب��ل اأج�����ور ع��ال��ي��ة يف 
الحقا  اأع��رب��ت  وق��د  �شرتيت،  وول 
عن ندمها، واعرتفت يف مذكراتها 
ارت��ك��ب��ت خ���ط���اأ، ومل تدرك  ب��اأن��ه��ا 

مدى غ�شب االأمريكيني.
  وعلى خطى هيالري كلينتون، هل 
اأهمل باراك اأوباما تاأثري عالقاته 

مع عامل املال على مواطنيه؟
   يف االأ�شهر االأخرية، قدم الرئي�ش 
املحا�شرات  من  العديد  االأمريكي 
اأغ�شط�ش،  �شهر  يف  ج��دا.  املربحة 
نورثرن  ب��ن��ك  ح��رف��اء  اإىل  حت���دث 
دوالر،  األ��ف   800 مقابل  ترو�شت 
ك���م���ا ذك������رت ب���ل���وم���ربغ ن���ق���ال عن 

م�شدر مقّرب.
دعته  االأخ����������رية،  االآون���������ة  ويف     
جم��م��وع��ة ك����ارالي����ل، واح������دة من 
اأق�������وى ����ش���ن���ادي���ق اال����ش���ت���ث���م���ار يف 
يف  جتربته  ع��ن  للحديث  ال��ع��امل، 

البيت االأبي�ش.
ا�شتهرت   ،1987 ع���ام  اأن�����ش��ئ��ت     
ال�شبكات  على  باعتمادها  كاراليل 
ال�شركة  انتدبت  وق��د  ال�شيا�شية. 
االحيان،  معظم  يف  كم�شت�شارين، 
امل�شوؤولني  من  ن�شبيا  كبريا  ع��ددا 
بو�ش  مثل  ال��ب��ارزي��ن  ال�شيا�شيني 
ال�������وزراء  ورئ���ي�������ش  واالب��������ن،  االب 

م���وؤمت���رات مدفوعة  ح�����ش��ور  م���ن 
االأج����ر الأن���ه مل ي��ع��د رئ��ي�����ش��ا، ولن 
يرت�ّشح جم��ددا. من ه��وؤالء، نائب 
رئ���ي�������ش م����ورغ����ان ���ش��ت��ان��ل��ي، توم 
اأع�شق  “اأنا  ���ش��رح  ال���ذي  نيدي�ش، 
ب��اراك اأوب��ام��ا، واإذا ك��ان هناك من 
خطابا،  ليلقي  ل��ه  يدفع  اأن  يريد 

فليبارك اهلل اأمريكا”.
   يف حني يرى من جانبه �شني كويف، 
وه���و حم���ام يف ك��رمي��ر ل��ي��ف��ني، ان 
“اجلميع ال ميكن اأن يكون جيمي 
نوبل  جائزة  على  احلائز  كارتر”، 
الوجه  اإىل  يرمز  وال��ذي  لل�شالم، 
للواليات  واالإن�������ش���اين  االأخ���الق���ي 
متعود  “اأوباما  م�شيفا  امل��ت��ح��دة، 
اأن  اأعتقد  وال   ... االنتقادات  على 

بع�ش املخالب �شرتبكه”.
عن ليزكو �لفرن�سية

ماجور،  جون  ال�شابق  الربيطاين 
التايالندي  ال����������وزراء  ورئ���ي�������ش 

ال�شابق ثاك�شني �شيناواترا.
   واأخريا، من املقرر اأن ُيلقي باراك 
 25 ال��ي��وم  رئي�شيا  خطابا  اأوب��ام��ا 
ال�شحة  ح��ول  م��وؤمت��ر  �شبتمرب يف 
وهو  فيتزجريالد،  كانتور  ينظمه 
نيويورك،  م��ق��ره  ا�شتثماري  بنك 
حوايل  ال�شابق  الرئي�ش  و�شيك�شب 
ال  ع��ر���ش  ع���ن  دوالر  األ����ف   400

يتجاوز ال�شاعتني.

جمع �لتربعات و�ل�سفر
منذ رحيله عن البيت االأبي�ش، كان 

وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، ي��ج��ب ع��ل��ى ب����اراك 
اأوباما اأن يتبع نف�ش القواعد التي 
“ان  االآخرون.  ال�شيا�شيون  يتبعها 
ي�شتمّر يف ممار�شة ال�شلطة” داخل 
احلزب الدميقراطي، وي�شرح ذلك 
للجنة  دع���م���ه  م���ث���ال  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
اللجنة  اجل��دي��دة،  الدميقراطية 
وتعيني  ال��دمي��ق��راط��ي��ة،  الوطنية 
اأحد املقربني منه، توم برييز، على 

را�ش احلزب.

ال مانع
   يف املقابل، ال يرى اأ�شدقاء اأوباما 
ما ميكن اأن مينع الرئي�ش ال�شابق 

لغولدمان  ���ش��اب��ق��ا  امل��ن��ت��م��ني  م���ن 
ب�شاأن  امل�������ش���ورة  ل��ت��ق��دمي  ���ش��اك�����ش 

ا�شتثماراته.

عالقات متوترة مع �لبنوك
ان ع��الق��ة ب���اراك اأوب��ام��ا م��ع وول 
�شرتيت مل تكن جيدة دائما. واىل 
اليوم، ال يغفر له بع�ش امل�شرفيني 
ال���ع���ن���ي���ف ����ش���ده���م عام  ه���ج���وم���ه 

.2009
ات��ه��م امل�شرفيني     ف��ف��ي خ��ط��اب، 
باأنهم اثروا على ظهور االأمريكيني 
خالل االأزمة املالية لعام 2008. 
“حت�شلتم على 10 ماليني دوالر 

اأوب��ام��ا م�شغوال ج��دا: فقد  ب���اراك 
جمع اأمواال ملكتبته الرئا�شية، وفاز 
مع زوجته بعقد ن�شر مع بينغوان 
ع��ل��ي��ه��م��ا ح�شب  ����ش���ي���دّر  ه����او�����ش، 
 60 م��ن  اأك���رث  ت��امي��ز،  فاينان�شال 
مليون دوالر، وحتدث عن االغذية 
يف م���ي���الن���و، وال���دمي���ق���راط���ي���ة يف 
نيويورك.  يف  نف�شه  وعن  جاكرتا، 
كما �شافر اإىل كاليفورنيا وهاواي، 
بران�شون  ريت�شارد  امللياردير  وزار 

يف اجلزر العذراء الربيطانية.
   كما اأحاط نف�شه بحزام من كبار 
لالإ�شراف  واملت�شرفني  امل��م��ول��ني 
اثنني  ج��ان��ب  اىل  موؤ�ش�شته،  على 

الباحث عن زعامة. وقد  يف حزبه 
الدميقراطي  الي�شار  زعيم  هاجم 
ال�شناتور بريين �شاندرز واليزابيث 
كلينتون  ه��ي��الري  ب��ان��ت��ظ��ام  وارن 

حول هذا املو�شوع.
الظهور،  م���ن  ال���ن���وع  “هذا  ان     
االأجر،  ع��ايل  كونه  اإىل  باالإ�شافة 
ميكن اأن ي�شّوه �شمعته لدى قاعدة 
باأن  االنطباع  ويعّزز  ي�شار احلزب، 
الدميقراطيني هم حزب النخب” 
تقول راندي األبيلدا وهي اأ�شتاذة يف 

جامعة ما�شات�شو�شت�ش بو�شطن.
ه�����اوزر،  اإىل ج��ي��ف  وب��ال��ن�����ش��ب��ة     
االقت�شادية  ال��ب��ح��وث  م��رك��ز  م��ن 

يف  كمكافاآت  دوالر  مليون   20 اأو 
حني كانت اأمريكا متر باأ�شواأ �شنة 
من  واأنتم  �شنوات،  منذ  اقت�شادية 

كان وراء امل�شكلة “.
   واليوم، اأ�شار الرئي�ش ال�شابق عن 
طريق املتحدث با�شمه اأن “اخلطب 
املدفوعة االجر قد �شاهمت مببلغ 
التكوين،  لربامج  دوالر  مليون   2
وامل�شاعدة على توفري �شغل ل�شباب 

من فئات حمرومة يف �شيكاغو “.

الي�شار يرت�شد
  غري ان عالقات باراك اأوباما مع 
وول �شرتيت قد تخلق ا�شطرابات 

واحلماية يف منطقة كوك�ش بازار 
يف بنجالد�ش، قالوا اإنهم عاجلوا 
تعر�شن  ام�������راأة   25 م���ن  اأك�����رث 
اأغ�شط�ش  اأواخر  لالغت�شاب منذ 

)اآب(.
اإن��ه��م ال يحاولون  وي��ق��ول ه���وؤالء 
ال��ت��ح��ق��ق ع��ل��ى وج����ه ال���دق���ة مما 
�شهدوا  لكنهم  ملري�شاتهم  ح��دث 
منطاً متكرراً ال ميكن اأن تخطئه 
وكذلك  رواي����ات����ه����ن،  يف  ال���ع���ني 
ع�شرات  ع��ل��ى  ب��دن��ي��ة  اأع����را�����ش����اً 
اأن  ع��ل��ى  ج��م��ي��ع��اً  يتفقن  ال��ن�����ش��اء 
جنوداً من ميامنار هم من فعلوا 

بهم ذلك.
اأطباء  ي��ت��ح��دث  اأن  ال���ن���ادر  وم���ن 
االإغاثة  ووك���االت  املتحدة  االأمم 
تتهم  اغ���ت�������ش���اب  ع���م���ل���ي���ات  ع����ن 
دولة  يف  م�شلحة  ق��وات  بارتكابها 

ما نظراً حل�شا�شية امل�شاألة.

�عتد�ء ال �إن�ساين
تديرها  ع���ي���ادة  يف  اأط���ب���اء  وق����ال 
التابعة  للهجرة  الدولية  املنظمة 
ليدا  امل��ت��ح��دة يف خم��ي��م  ل�����الأمم 
اإن���ه���م عاجلوا  ل��الج��ئ��ني  امل���وؤق���ت 
م��ئ��ات ال��ن�����ش��اء م��ن اإ���ش��اب��ات قلن 
اإنها نتجت عن اعتداءات جن�شية 

•• نيويورك-وكاالت:

قال اأطباء تابعون لالأمم املتحدة 
ال���رع���اي���ة  وع����ام����ل����ون يف جم�����ال 
الذين  االأط�����ب�����اء  اإن  ال�����ش��ح��ي��ة 
ي��ع��اجل��ون م��ر���ش��ى م��ن ب��ني نحو 
الروهينجا  م����ن  األ�����ف�����اً   429
امل�شلمني الذين فروا يف االأ�شابيع 
من  ب���ن���ج���الد����ش  اإىل  االأخ���������رية 
الن�شاء  ميامنار، فح�شوا ع�شرات 
امل���������ش����اب����ات ب�����ج�����روح ت���ت���ف���ق مع 

االعتداءات اجلن�شية العنيفة.
وت�����ش��ف��ي رواي�������ات ال��ع��ام��ل��ني يف 
بع�ش  تدعمها يف  الطبي،  احلقل 
احل�����االت ت��ق��اري��ر ط��ب��ي��ة اأخ����رى، 
متكررة  اتهامات  على  م�شداقية 
باالأيدي  امل��الم�����ش��ة  م��ن  ت����رتاوح 
اإىل االغت�شاب اجلماعي وجهتها 
ن�شاء من االأقلية امل�شلمة التي ال 
اإىل  جن�شية  ب��اأي  اأف��راده��ا  يتمتع 

القوات امل�شلحة يف ميامنار.
وق��������د رف�����������ش امل�����������ش�����وؤول�����ون يف 
م����ي����امن����ار ه������ذه االت�����ه�����ام�����ات يف 
ب��اأن��ه��ا دعاية  اأغ��ل��ب��ه��ا وو���ش��ف��وه��ا 
اإىل  تهدف  املتطرفني  جانب  من 
ال����ذي يقولون  ت�����ش��وي��ه اجل��ي�����ش، 
اإنه ي�شن حملة م�شروعة ملكافحة 

وت��ق��ول م���ذك���رات م��ك��ت��وب��ة بخط 
اأن جنوداً جذبوها  اإنها روت  اليد 
من �شعرها ثم ا�شتخدموا بندقية 

ل�شربها قبل اغت�شابها.
نورين  تا�شنوبا  الطبيبة  وق��ال��ت 
املنظمة  حل�������ش���اب  ت���ع���م���ل  ال����ت����ي 
الدولية للهجرة وجدنا اآثاراً على 
كان  االع���ت���داء  اأن  ت��ظ��ه��ر  اجل��ل��د 

وح�شياً وال اإن�شانياً .
وق�����ال�����ت اإن�����ه�����ا �����ش����ه����دت ح�����االت 
واآث�����ار ع�ش  ت��ه��ت��ك مهبلي  ف��ي��ه��ا 
وعالمات على د�ش �شالح ناري يف 

االأع�شاء اجلن�شية لن�شاء.
وق����ال����ت اإن����ه����ا ع���اجل���ت م����ن بني 
ط���وف���ان ال��الج��ئ��ني اجل���دي���د ما 
تعر�شن  ن�شاء  خم�ش  عن  يقل  ال 
موؤخراً،  لالغت�شاب  ي��ب��دو  فيما 
اجل�شدية  االإ���ش��اب��ات  فيها  وب��دت 
ملا  امل��ري�����ش��ات  رواي����ة  م��ع  مت�شقة 

جرى.

حاالت �سادمة
الدين  م�����ش��ب��اح  ال���دك���ت���ور  وق����ال 
ال�شحي  امل��ج��م��ع  رئ��ي�����ش  اأح���م���د 
نقاًل  ب����ازار،  كوك�ش  يف  الرئي�شي 
ع�����ن ت����ق����اري����ر م�����ن ط���ب���ي���ب���ات يف 
ببنجالد�ش  احلكومية  ال��ع��ي��ادات 

يف  اجل��ي�����ش  عملية  خ���الل  عنيفة 
االأول(  )ت�شرين  اأك��ت��وب��ر  �شهري 

ونوفمرب )ت�شرين الثاين(.
ن��ريان��ت��ا كومار  ال���دك���ت���ور  وق�����ال 
امل��ن�����ش��ق ال�����ش��ح��ي يف ال���ع���ي���ادة اإن 
بني  م�����ن  وردت  اأق�������ل  ب�����الغ�����ات 
اأغ�شط�ش  منذ  الالجئني  طوفان 
التي  احل������االت  اأن  غ���ري  )اآب(، 
االإ�شابات  كانت  االأطباء  عاجلها 
اأكرث  اع���ت���داءات  اإىل  ت�شري  فيها 

عنفاً على الن�شاء.
واأ������ش�����ار ع�����دد م����ن ال���ع���ام���ل���ني يف 
املجال ال�شحي اإىل اأن عدداً كبرياً 
م��ن ال��ن�����ش��اء ب��ق��ني يف ال��ب��داي��ة يف 
قراهن يف اأكتوبر )ت�شرين االأول( 
اعتقاداً منهم اأن حمالت اجلي�ش 
ت�����ش��ت��ه��دف ال�����رج�����ال ف���ق���ط من 
الن�شاء  اأغلب  اأن  اإال  الروهينجا، 
اأول  امل��رة عند  ه��ذه  بالفرار  ل��ذن 

بادرة على عمليات اجلي�ش.
ليدا  ع���ي���ادة  اأط����ب����اء يف  وع���ر����ش 
الك�شف  ملفات ثالث حاالت دون 
عن هوية املري�شات، وجاء يف اأحد 
امللفات اأن امراأة عمرها 20 عاماً 
�شبتمرب  م��ن  العا�شر  يف  عوجلت 
ب��ع��د ���ش��ب��ع��ة اأي������ام مم���ا روت�����ه عن 

اغت�شاب جندي لها يف ميامنار.

متمردين ولديه اأوامر باأن يعمل 
على حماية املدنيني.

زعيمة  ب���ا����ش���م  امل���ت���ح���دث  وق������ال 
زاو  ك��ي،  �شو  ���ش��ان  اأوجن  م��ي��امن��ار 
هتاي اإن ال�شلطات �شتحقق يف اأي 

اتهامات تقدم اإليها.
ال��ن�����ش��وة �شحايا  واأ����ش���اف ه����وؤالء 
اإليها،  ياأتوا  اأن  يجب  االغت�شاب 
الكامل،  االأم�������ن  و���ش��ن��م��ن��ح��ه��ن 

و�شنحقق و�شنتخذ اإجراءات .
على  بنف�شها  ك��ي  ���ش��و  تعلق  ومل 
االتهامات املتعددة عن االعتداءات 
اجل��ن�����ش��ي��ة ال���ت���ي ارت��ك��ب��ه��ا اأف�����راد 
الروهينجا،  ن�شاء  بحق  اجلي�ش 
ت�����رددت يف حم��اف��ل عامة  وال���ت���ي 

منذ اأواخر العام املا�شي.
وت��ف��ج��ر ال��ع��ن��ف يف والي���ة راخني 
اأعقاب  يف  ميامنار  غ��رب  ب�شمال 
�شنها  االأم���ن  ق��وات  على  هجمات 
م��ت�����ش��ددون م���ن ال��روه��ي��ن��ج��ا يف 
املا�شي،  االأول(  )ت�شرين  اأكتوبر 
 25 يف  اأخ�������رى  ه���ج���م���ات  واأدت 
هجوم  اإىل  )اآب(  اأغ�������ش���ط�������ش 
ع�����ش��ك��ري ج��دي��د و���ش��ف��ت��ه االأمم 

املتحدة باأنه تطهري عرقي .
اأج��رت مقابالت مع عاملني  وقد 
ال�شحية  ال����رع����اي����ة  جم������ال  يف 

بفريو�ش  االإ�شابة  خطر  لتقليل 
االإيدز  امل�شبب ملر�ش  ات�����ش.اآي.يف 
وللحماية من االإ�شابة بااللتهاب 

الكبدي الوبائي.
وقال الطبيب اإن االأعرا�ش �شملت 
والظهر  االأذرع  على  الع�ش  اآث���ار 
وتهتكها  امل��ه��ب��ل  اأغ�����ش��ي��ة  ومت����زق 

والنزيف املهبلي.
يذكر اأن تقرير من االأمني العام 
لالأمم املتحدة يف اأبريل )ني�شان(، 
اجلن�شية  االع�����ت�����داءات  اإن  ق����ال 
فيما  منهجي  ب�شكل  ا�شتخدمت 
الروهينجا  طائفة  الإذالل  يبدو 

واإرهابها .

طلب  ل���الج���ئ���ني  ك����وت����اب����ال����وجن 
ام���راأة عربت  اإن  ا�شمه  ن�شر  ع��دم 
احل����دود م��ن م��ي��امن��ار يف اأواخ����ر 
�شبعة  اإن  قالت  )اآب(،  اأغ�شط�ش 

جنود على االأقل اغت�شبوها.
غاية  يف  ك���ان���ت  ال��ط��ب��ي��ب  وق�����ال 
اإنها  وقالت  وم�شدومة،  االإع��ي��اء 
العيادة،  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  ك��اف��ح��ت 

وكانت م�شابة بتهتك يف املهبل .
احلاالت  من   15 االأطباء  وعالج 
الت�شع ع�شرة وثماين ن�شاء اأخريات 
بدنية،  الع������ت������داءات  ت���ع���ر����ش���ن 
بحبوب  الن�شاء  بع�ش  وع��وجل��ت 
ملنع احلمل بينما عوجلن جميعاً 

التي تدعمها وكاالت تابعة لالأمم 
اإنهن  اأوخ��ي��ا  منطقة  يف  امل��ت��ح��دة 
اأب��ل��غ��ن ع���ن م��ع��اجل��ة 19 ام����راأة 

تعر�شن لالغت�شاب.
�شبتمرب   14 ه��و  واح���د  ي��وم  ويف 
اإىل  ن�شاء  �شت  و�شلت  )اأي���ل���ول(، 
اإنهن  وق���ل���ن  ال����ع����ي����ادات  اإح�������دى 
تعر�شن العتداء جن�شي، واأ�شاف 
الدين جميعهن  الدكتور م�شباح 
بهن  فعل  ميامنار  جي�ش  اإن  قلن 

ذلك .
وقال طبيب من املنظمة الدولية 
اإح������دى تلك  ي��ع��م��ل يف  ل��ل��ه��ج��رة 
ال����ع����ي����ادات ب���ال���ق���رب م����ن خميم 

ميكن اأن ي�شّوه �شمعته لدى قاعدة ي�شار احلزب ويعّزز النطباع باأن الدميقراطيني هم حزب النخب

���ش��ي��ت��ل��ق��ى ال��رئ��ي�����س 
ال�ش���ابق حوال���ي 400 
األ��ف دولر عن ع�ر�س 
ال�ش��اعتني يتج��اوز  ل 

ميكن  ال  �جلـــمـــيـــع 
جيمي  ـــون  ـــك ي �أن 
�لوجه  رمـــز  ــر  ــارت ك
�الأخالقي و�الإن�ساين 
�ملتحدة ــات  ــوالي ــل ل

اأح�����������اط ن��ف�����ش��ه 
ب����ح����زام م����ن ك��ب��ار 
واملت�شرف�ني  املمولي���ن 
موؤ�ش�شته  على  لالإ�شراف 

ــــــار�ك  عـــــالقـــــات ب
وول  ــــع  م ـــــا  ـــــام �أوب
تخلق  قـــد  �ــســرتيــت 
��سطر�بات يف حزبه 
زعامة عن  �لباحث 

باراك اوباما حما�شرات مدفوعة االجراالموال �شاعدت يف ت�شغيل ال�شباب من الفئات املحرومة هيالري كلينتون ندمت على اخلطب املدفوعة االجر

ي�شار احلزب الدميقراطي يرف�ش التطبيع مع وول�شرتيت

بعد عالقات متوترة مع �لبنوك:

باراك اأوباما ينعطف ويكت�شف اأن املال قوام الأعمال...!
منذ رحيله عن �لبيت �الأبي�س جمع �أوباما �أمو�ال ملكتبته �لرئا�سية

�أطباء �أمميون يعاجلون 429 �ألفًا من �لفارين

اأدلة على اغت�شاب جي�س ميامنار ن�شاء الروهينجا
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 94572
با�ش��م: اماديو�ش اآي تي جروب ، ا�ش ايه

وعنوانه: �شي / �شلفادور دي مادارياجا ، ان 1 ، 28027 مدريد، ا�شبانيا
وامل�شجلة حتت رقم : )90262(  بتاريخ:  2008/07/13

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف : 2017/05/13 وحتى تاريخ : 2027/05/13

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 94573
با�ش��م: اماديو�ش اآي تي جروب ، ا�ش ايه

وعنوانه: �شي / �شلفادور دي مادارياجا ، ان 1 ، 28027 مدريد، ا�شبانيا
وامل�شجلة حتت رقم : )101196(  بتاريخ:  2010/03/31

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف : 2017/05/13 وحتى تاريخ : 2027/05/13

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 94574
با�ش��م: اماديو�ش اآي تي جروب ، ا�ش ايه

وعنوانه: �شي / �شلفادور دي مادارياجا ، ان 1 ، 28027 مدريد، ا�شبانيا
وامل�شجلة حتت رقم : )101192(  بتاريخ:  2010/03/31

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف : 2017/05/13 وحتى تاريخ : 2027/05/13

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 94575
با�ش��م: اماديو�ش اآي تي جروب ، ا�ش ايه

وعنوانه: �شي / �شلفادور دي مادارياجا ، ان 1 ، 28027 مدريد، ا�شبانيا
وامل�شجلة حتت رقم : )154966(  بتاريخ:  2011/10/05

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف : 2017/05/13 وحتى تاريخ : 2027/05/13

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 97229
با�ش��م: فان نوتن اندري�ش

وعنوانه: جودفريدو�شكاي 36، بي - 2000 انتويربن، بلجيكا
وامل�شجلة حتت رقم : )95245(  بتاريخ: 2009/06/09

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف : 2017/07/09 وحتى تاريخ : 2027/07/09

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 97230
با�ش��م: فان نوتن اندري�ش

وعنوانه: جودفريدو�شكاي 36، بي - 2000 انتويربن، بلجيكا
وامل�شجلة حتت رقم : )95246(  بتاريخ: 2009/06/09

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف : 2017/07/09 وحتى تاريخ : 2027/07/09

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 98191
با�ش��م: �شوكوالتري غايليان ان يف

وعنوانه: 1، يوروبارك - او�شت، 9100 �شينت - نيكال�ش، بلجيكا
وامل�شجلة حتت رقم : )96960(  بتاريخ:  2009/09/28

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف : 2017/08/01 وحتى تاريخ : 2027/08/01

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 95778
ليميتد  تيكاريت  يف  �شانايى  غومو�شكولوك  مو�شيفهريات  �شيزجن  با�ش��م: 

�شريكتي
ب��ي��ازي��ت -  كار�شيكابي  رق��م 37-43  ك��ول��ري،  ك���ورك  ت��اف��وك��اب��ازاري،  وع��ن��وان��ه: 

ا�شطنبول / تركيا
وامل�شجلة حتت رقم : )133486(  بتاريخ:  2011/03/06

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف :   2017/06/10 وحتى تاريخ : 2027/06/10

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 95780
با�ش��م: تريجان ديري يوريونلريي �شاناي تيكاريت انونيم �شريكيتي

وعنوانه: اي�شينلري كادي�شي، ايران�شي �شاناي �شيتي�شي، يا�شار دوجيو �شوكاك، 
رقم: 8، بايرامبا�شا - ا�شطنبول / تركيا

وامل�شجلة حتت رقم : )133487(  بتاريخ:  2011/03/06
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :   2017/06/10 وحتى تاريخ : 2027/06/10
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 95781
با�ش��م: تريجان ديري يوريونلريي �شاناي تيكاريت انونيم �شريكيتي

وعنوانه: اي�شينلري كادي�شي، ايران�شي �شاناي �شيتي�شي، يا�شار دوجيو �شوكاك، 
رقم: 8، بايرامبا�شا - ا�شطنبول / تركيا

وامل�شجلة حتت رقم : )93949(  بتاريخ:  2009/03/23
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :   2017/06/10 وحتى تاريخ : 2027/06/10
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 95782
با�ش��م: تريجان ديري يوريونلريي �شاناي تيكاريت انونيم �شريكيتي

وعنوانه: اي�شينلري كادي�شي، ايران�شي �شاناي �شيتي�شي، يا�شار دوجيو �شوكاك، 
رقم: 8، بايرامبا�شا - ا�شطنبول / تركيا

وامل�شجلة حتت رقم : )99156(  بتاريخ:  2010/01/06
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف :   2017/06/10 وحتى تاريخ : 2027/06/10
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 259383    بتاريخ : 2016/09/01

 بيانات االأولوية : 
باإ�شم : جمريا الدولية )�شركة ذات م�شئولية حمدودة(

وعنوانة : �شندوق الربيد 73137 ، منطقة ال�شفوح ، دبي ، االمارات العربية املتحدة
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :16
الورق وال��ورق املقوى واملنتجات امل�شنوعة من املواد وغري واردة يف فئات اخرى ، املطبوعات ، مواد جتليد الكتب ، ال�شور 
الدهان  ، فرا�شي  الفنانني  ، ومواد  اأو لغايات منزلية  القرطا�شية  امل�شتعملة يف  الل�شق  ، مواد  القرطا�شية   ، الفوتوغرافية 
التغليف  م��واد   ، االج��ه��زة(  والتدري�ش )ع��دا  التوجيه  م��واد   ، االأث���اث(  )ع��دا  املكتبية  وال��ل��وازم  الكاتبة  االآالت   ، التلوين  اأو 
البال�شتيكية )غري الواردة يف فئات اخرى( ، حروف الطباعة ، الكلي�شيهات )الرا�شمات( ، الورق واملنتجات الورقية والورق 
وبطاقات  والنماذج  والبطاقات  والتقاومي  والكرا�شات  االإعالمية  والن�شرات  والكتيبات  منه  امل�شنوعة  واملنتجات  املقوى 
وورق  املالحظات  ودفاتر  واملفكرات  االإخبارية  والر�شائل  الر�شائل  واوراق  الال�شقة  والبطاقات  الدعوة  وبطاقات  التهنئة 
والبطاقات  املفهر�شة  وامللفات  االوراق  حفظ  وملفات  الر�شائل  وحماالت  واليوميات  واملواعيد  امل��ذك��رات  ودفاتر  الن�شاف 
الربيدية واملل�شقات االإعالنية والتذاكر ودفاتر الكتابة واملطبوعات واوراق ال�شحف والدوريات والكتب ومواد جتليد الكتب 
واالقالم  املكتبية  واللوازم  والقرطا�شية  )الكاتالوجات(  املتخ�ش�شة  وامل�شورات  واملجالت  واجلرائد  املطبوعة  واالإعالنات 

واقالم الر�شا�ش واالقالم ذات الروؤو�ش اللبدية واقالم الر�شا�ش ذات احل�شوات واقالم احلرب اجلاف وثقلالت الورق  .
و�شف العالمة :    العالمة عبارة عن الكلمة )جمريا �شنرتال( مكتوب باللغة العربية

اال�شرتاطات : 
اإر�شالة بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد  اإعرتا�ش علي ذلك  فعلي من لدية 

امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 259384    بتاريخ : 2016/09/01

 بيانات االأولوية : 
باإ�شم : جمريا الدولية )�شركة ذات م�شئولية حمدودة(

وعنوانة : �شندوق الربيد 73137 ، منطقة ال�شفوح ، دبي ، االمارات العربية املتحدة
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
 ، واإع��الن  ت�شويق   ، عامة  عالقات   ، املكتبي  الن�شاط  وتفعيل  االعمال  وتوجيه  واإدارة  واالع��الن  الدعاية   خدمات 
تقدمي   ، واملطاعم  الفنادق  اإدارة   ، االعمال  اإدارة   ، التجارية  االعمال  واإدارة  ن�شائح   ، اعمال  ا�شت�شارات   ، الدعاية 
ذلك  يف  مبا   43 الفئة  يف  الواقعة  باخلدمات  املتعلقة  االمتيازات  خدمات  وت�شغيل  تاأ�شي�ش  وا�شت�شارات  م�شاعدات 
خدمات تقدمي الطعام وامل�شروبات )غري الكحولية( ، خدمات املطاعم ومطاعم اخلدمة الذاتية وخدمات املطاعم 
خفيفة  وجبات  تقدم  التي  ب��ار(  )ال�شناك  وخدمات  املقاهي  وخدمات  خارجا  لتناوله  الطعام  بتح�شري  تقوم  التي 
وخدمات حت�شري الطعام وامل�شروبات)غري الكحولية( وخدمات الفنادق وال�شكن املوؤقت وخدمات جتميع ت�شكيلة 
من ال�شلع ل�شالح الغري )با�شتثناء النقل( وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة واإدارة 
�شوؤون املوظفني واملكاتب وجتميع وحفظ قواعد البيانات ، اإدارة االأعمال للمراكز الت�شوق ، اإدارة االأعمال للمرافق 

الرتفيهية ، خدمات التجزئة.
و�شف العالمة :    العالمة عبارة عن الكلمة )جمريا �شنرتال( مكتوب باللغة العربية.

اال�شرتاطات : 
اإر�شالة  اأو  االإقت�شاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  به مكتوبا الإدارة  يتقدم  اأن  اإعرتا�ش علي ذلك  فعلي من لدية 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 259385    بتاريخ : 2016/09/01

 بيانات االأولوية : 
باإ�شم : جمريا الدولية )�شركة ذات م�شئولية حمدودة(

وعنوانة : �شندوق الربيد 73137 ، منطقة ال�شفوح ، دبي ، االمارات العربية املتحدة
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
اخلدمات العقارية ، ادارة العقارات ، خدمات العقارات التجارية وجتارة التجزئة وال�شكنية ، ادارة وتوجيه وتاأجري العقارات 
وال�شقق  بال�شقق  واملتعلقة  توفريها  يتم  التي  العقارات  وا�شتئجار  تاأجري  خدمات   ، وال�شكنية  التجزئة  وجت��ارة  التجارية 
والعقارات  والفنادق  واملارينا  الغولف  ومالعب  ال�شياحية  واملنتجعات  ال�شحية  واملنتجعات  واملكاتب  والفيالت  الفندقية 
ال�شناعية ومراكز الت�شوق وقرى الت�شوق ، خدمات ادارة امل�شتاأجرين ، خدمات ادارة ال�شقق والفيالت امل�شتاأجرين ، خدمات 
 ، العقارية  ال�شناديق  اخلدمات   ، اال�شتثمارات  اخلدمات   ، املالية  اخلدمات   ، العقارات  تثمني  خدمات   ، العقارات  �شم�شرة 
 ، العقارية  املحافظ  ادارة  واخلدمات  العقارات  ادارة  اخلدمات   ، العقاري  التقييم  اخلدمات   ، العقاري  التمويل  اخلدمات 
 ، االرا�شي  تطوير  اخلدمات   ، العقاري  التاأمني  اخلدمات   ، العقاري  ال�شم�شرة  اخلدمات   ، العقاري  اال�شتثمار  اخلدمات 
اخلدمات �شراء االرا�شي ، اخلدمات التثمني واالنتقاء وال�شراء للعقارات لغاية التطوير واال�شتثمار ، �شراء االرا�شي املعدة 
للتاأجري ، الربامج املالية وبرامج اجلوائز التحفيزية ، اخلدمات املالية والتاأمينية املرتبطة بتنظيم وتنفيذ وادارة وتوفري 
برامج اجلوائز املحفزة للوالء ، ا�شدار �شندات اأو ق�شائم ذات قيمة متعلقة بربامج اجلوائز املحفزة للوالء ، الرعاية املالية ، 
توفري اخلدمات الو�شاطة ، ا�شدار ال�شيكات ال�شياحية ، توفري املعلومات املتعلقة بتلك اخلدمات مبا فيها توفري املعلومات 

حول تلك اخلدمات عرب �شبكة حا�شوبية عاملية.
و�شف العالمة :    العالمة عبارة عن الكلمة )جمريا �شنرتال( مكتوب باللغة العربية.

اال�شرتاطات : 
اإر�شالة بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد  اإعرتا�ش علي ذلك  فعلي من لدية 

امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 259387    بتاريخ : 2016/09/01

 بيانات االأولوية : 
باإ�شم : جمريا الدولية )�شركة ذات م�شئولية حمدودة(

وعنوانة : �شندوق الربيد 73137 ، منطقة ال�شفوح ، دبي ، االمارات العربية املتحدة
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :37
اإن�شاء املباين واالإ�شالح وخدمات الرتكيب اأو التجميع ، االإ�شراف على اإن�شاء املباين ، بناء اك�شاك وحمالت 
عر�ش ، تنظيف ال�شطوح اخلارجية للمباين ، تنظيف املباين من الداخل ، تنظيف املالب�ش ، تنظيف املركبات 
، تركيب و�شيانة واإ�شالح اجهزة الكمبيوتر ، االإن�شاء ، ا�شت�شارات متعلقة باالإن�شاء ، معلومات عن االإن�شاء ، 
تركيب و�شيانة وا�شالح املعدات االآلية ، �شيانة واإ�شالح ال�شيارات ، تركيب و�شيانة واإ�شالح االآالت واملعدات 
املكتبية ، دهان ال�شطوح الداخلية واخلارجية ، اإ�شالح اجهزة الت�شوير الفوتوغرايف ، تاأجري معدات االإن�شاء 
املركبات  خدمة  حمطات   ، التلفونات  اإ�شالح  و  تركيب   ، ال�شباحة  برك  �شيانة   ، االإ�شالح  عن  معلومات   ،
)التزود بالوقود وال�شيانة( ، تنظيف النوافذ ، �شيانة واإ�شالح وبناء مركز للت�شوق وفنادق ومرافق ترفيهية 

، خدمات اإدارة املرافق.
و�شف العالمة :    العالمة عبارة عن الكلمة )جمريا �شنرتال( مكتوب باللغة العربية.

اال�شرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شالة 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 259388    بتاريخ : 2016/09/01

 بيانات االأولوية : 
باإ�شم : جمريا الدولية )�شركة ذات م�شئولية حمدودة(

وعنوانة : �شندوق الربيد 73137 ، منطقة ال�شفوح ، دبي ، االمارات العربية املتحدة
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :39
النقل وتغليف وتخزين ال�شلع وتنظيم الرحالت وال�شفر ، خدمات النقل ، خدمات تغليف وتخزين الب�شائع ، ترتيبات ال�شفر 
، خدمات نقل الركاب والب�شائع ، وكاالت ال�شفر ، ترتيب جوالت م�شاهدة املعامل ال�شياحية وترتيب الرحالت ال�شياحية ، 
خدمات �شيارات االأجرة ، توفري خدمات ال�شائقني ، ترتيب الرحالت البحرية ، حجر املقاعد لل�شفر ، تاأجري القوارب ، نقل 
الركاب بوا�شطة القوارب ، تاأجري �شرتات الغو�ش ، حجز ال�شفر ، توفري خدمات احلمالني والبوابني ، اخلدمات اال�شت�شارية 
واملعلومات املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله ، تنظيم الرحالت ، تنظيم الرحالت ال�شياحية ، حجز املقاعد ال�شفرية 
، النقل باحلافالت ، مواقف ال�شيارات ، خدمات قيادة ال�شيارات ، ت�شليم الب�شائع ، حرا�شة امل�شافرين ، تغليف ال�شلع ، تاأجري 
اماكن وقوف ال�شيارات ، نقل امل�شافرين ، النقل مبراكب التنزه ، تاأجري حاويات التخزين ، تاأجري امل�شتودعات ، تاأجري كرا�شي 
املقعدين ، ارتياد االماكن )ال�شياحية( ، التخزين ، معلومات التخزين ، تخزين الب�شائع ، حفظ الوثائق اأو املعلومات املخزنة 
، تفريغ  ، لوج�شتيات النقل ، احلجز لل�شفر  ، النقل ، معلومات النقل  ، النقل ب�شيارات االأج��رة  ، النقل بالرتام  اإلكرتونيا 

احلمولة ، التخزين يف امل�شتودعات ، تغليف الب�شائع.
و�شف العالمة :    العالمة عبارة عن الكلمة )جمريا �شنرتال( مكتوب باللغة العربية.

اال�شرتاطات : 
اإر�شالة بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد  اإعرتا�ش علي ذلك  فعلي من لدية 

امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 259390    بتاريخ : 2016/09/01

 بيانات االأولوية : 
باإ�شم : جمريا الدولية )�شركة ذات م�شئولية حمدودة(

وعنوانة : �شندوق الربيد 73137 ، منطقة ال�شفوح ، دبي ، االمارات العربية املتحدة
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :41
التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفيه ، االأن�شطة الريا�شية والثقافية ، خدمات التعليم ، خدمات التدريب 
الريا�شية  االن�شطة   ، الرتفيه  ، خدمات  وال�شيافة  الفنادق  التدريب يف جمال  ت�شهيالت  توفري  ، خدمات 
والثقافية ، توفري �شاالت التدريبات الريا�شية )اجلمنازيوم( والنوادي ال�شحية ، توفري ت�شهيالت مالعب 
اجلولف ، توفري ت�شهيالت التن�ش ، توفري ت�شهيالت برك ال�شباحة ، ترتيب واإدارة املوؤمترات واالجتماعات 
واملعار�ش واجلل�شات التدريبية وور�ش العمل واالجتماعات الر�شمية واملحا�شرات لغايات ثقافية اأو تعليمية 
، حدائق املالهي واحلدائق ذات و�شائل الرتفيه املختلفة ، ن�شر الكتب ، توفري ت�شهيالت اال�شتجمام ، توفري 
توفري   ، للت�شوق  مركز  يف  والرتفيه  الت�شلية  م��راف��ق  توفري   ، ت�شلية  امل��راف��ق  توفري   ، الرتفيهية  امل��راف��ق 
املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �شبكة 

حا�شوب عامة.
و�شف العالمة :    العالمة عبارة عن الكلمة )جمريا �شنرتال( مكتوب باللغة العربية.

اال�شرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شالة 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :  جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 259391    بتاريخ : 2016/09/01

 بيانات االأولوية : 
باإ�شم : جمريا الدولية )�شركة ذات م�شئولية حمدودة(

وعنوانة : �شندوق الربيد 73137 ، منطقة ال�شفوح ، دبي ، االمارات العربية املتحدة
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :43
اخلا�شة  الفنادق  وخ��دم��ات  عنه  املعلومات  وتوفري  احلجز  وخ��دم��ات  موؤقت  و�شكن  فنادق  وحجز  خدمات 
التدريبية  واجلل�شات  واملعار�ش  واالجتماعات  املوؤمترات  لعقد  الالزمة  واملرافق  الت�شهيالت  كافة  بتوفري 
وور�شات العمل ومعار�ش االعمال واالجتماعات الر�شمية واملحا�شرات وخدمات البوابني وخدمات ال�شيافة 
وخدمات التعاقد على توفري الطعام وامل�شروبات غري الكحولية وخدمات املطاعم ومطاعم اخلدمة الذاتية 
وخدمات املطاعم التي تقوم بتح�شري الطعام لتناوله خارجا وخدمات املقاهي وخدمات )ال�شناك بار( التي 
تقدم وجبات خفيفة وخدمات توفري وتقدمي الطعام وامل�شروبات غري الكحولية وخدمات حت�شري الطعام 

وامل�شروبات غري الكحولية وخدمات التخطيط الإقامة املنا�شبات واالحداث وخدمات ح�شانة االطفال.
و�شف العالمة :    العالمة عبارة عن الكلمة )جمريا �شنرتال( مكتوب باللغة العربية.

اال�شرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شالة 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم :259380    بتاريخ : 2016/09/01

 بيانات االأولوية : 
باإ�شم : جمريا الدولية )�شركة ذات م�شئولية حمدودة(

وعنوانة : �شندوق الربيد 73137 ، منطقة ال�شفوح ، دبي ، االمارات العربية املتحدة
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :43
خدمات وحجز فنادق و�شكن موؤقت وخدمات احلجز وتوفري املعلومات عنه وخدمات الفنادق اخلا�شة بتوفري كافة 
الت�شهيالت واملرافق الالزمة لعقد املوؤمترات واالجتماعات واملعار�ش واجلل�شات التدريبية وور�شات العمل ومعار�ش 
توفري  على  التعاقد  ال�شيافة وخدمات  البوابني وخدمات  واملحا�شرات وخدمات  الر�شمية  واالجتماعات  االعمال 
الطعام وامل�شروبات غري الكحولية وخدمات املطاعم ومطاعم اخلدمة الذاتية وخدمات املطاعم التي تقوم بتح�شري 
الطعام لتناوله خارجا وخدمات املقاهي وخدمات )ال�شناك بار( التي تقدم وجبات خفيفة وخدمات توفري وتقدمي 
الطعام وامل�شروبات غري الكحولية وخدمات حت�شري الطعام وامل�شروبات غري الكحولية وخدمات التخطيط الإقامة 

املنا�شبات واالحداث وخدمات ح�شانة االطفال.
و�شف العالمة :العالمة عبارة عن الكلمة )JUMEIRAH CENTRAL( مكتوب باللغة االإجنليزية.

اال�شرتاطات : 
اإر�شالة  اأو  االإقت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  علي  اإعرتا�ش  لدية  من  فعلي 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130

منوذج �إعالن �لن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : جاولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم :259381    بتاريخ : 2016/09/01

 بيانات االأولوية : 
باإ�شم : جمريا الدولية )�شركة ذات م�شئولية حمدودة(

وعنوانة : �شندوق الربيد 73137 ، منطقة ال�شفوح ، دبي ، االمارات العربية املتحدة
�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :44
خدمات العناية ال�شحية واملحافظة على اجلمال ، خدمات العالج بالروائح العطرية ، احلمامات الرتكية ، 
خدمات �شالونات التجميل ، خدمات �شالونات ت�شفيف ال�شعر ، خدمات تقليم وتنظيف وطلي اظافر اليدين 
، خدمات التدليك ، خدمات احلمامات البخارية )ال�شاونا( ، خدمات املنتجعات ال�شحية ، خدمات منتجعات 
ال�شحة واال�شتجمام ، خدمات املعلومات ال�شحية والطبية ومعلومات اللياقة البدنية ، خدمات تقيم اللياقة 
البدنية ، الن�شائح الغذائية ، خدمات العناية باجلمال والب�شرة ، خدمات العالج التجميلي ، تقدمي خدمات 

وت�شهيالت ت�شمري الب�شرة ، تقدمي خدمات تقليم وتنظيف وطلي اظافر اليدين والقدمني.
و�شف العالمة :العالمة عبارة عن الكلمة )JUMEIRAH CENTRAL( مكتوب باللغة االإجنليزية.

اال�شرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�ش علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شالة 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  �صبتمرب 2017 العدد 12130
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امليداليات  �شريط  االأول  اأم�����ش  االم���ارات  اأب��ط��ال  ق�ش 
االأول  ال��ي��وم  يف  مرتني  التتويج  من�شة  اإىل  بال�شعود 
�شالم  ج��ران��د  اأب��وظ��ب��ي  لبطولة  الثانية  اجل��ول��ة  م��ن 
لو�ش  مبدينة  املعار�ش  ار���ش  يف  املقامة  للجوجيت�شو 
اجن��ل��و���ش ، ح��ي��ث ت���وج الع���ب ن����ادي اجل���زي���رة م�شبح 
اخلاطري بامليدالية الذهبية يف وزن 69 كجم للحزام 
الكعبي  عبيد  اأي�شا  اجلزيرة  يف  زميله  وح�شل  البني، 

على برونزية احلزام اال�شود يف وزن 69 كجم.
ح�شر افتتاح البطولة و�شارك يف مرا�شم التتويج عبداهلل 
ال�شبو�شي قن�شل عام دولة االمارات يف لو�ش اأجنلو�ش، 
وحممد الهاملي رئي�ش اللجنة املنظمة مللتقيات عيال 
زايد اخلارجية، وحممد ح�شن ال�شويدي رئي�ش جمل�ش 
اإدارة �شركة اجلزيرة لالألعاب االخرى، وطارق البحري 
مدير جوالت اأبوظبي جراند �شالم، وعدد من الطالب 
املبتعثون ملتقى عيال زايد خارج الدولة. ومن ناحيته 
اأك����د حم��م��د ح�����ش��ن ال�����ش��وي��دي اأن اجل���زي���رة ي�����ش��ري يف 
الطريق ال�شحيح يف لعبة اجلوجيت�شو، واأن الالعبني 
يعرفون ماذا يريدون، وانهم اأنف�شهم هم الذين قرروا 
العاملية ملحرتيف  اأبوظبي  الراحة من بعد بطولة  عدم 
اجلوجيت�شو، حيث ا�شتمروا يف التدريبات حتت ا�شراف 
جهازهم الفني املكون من الربازيلي بيتا وب�شام حممد، 
م�شبح،  م��ن  الذهبية  عغلى  معتاد  فانا  يل  وبالن�شبة 
اأي �شك يف انه ق��ادر على �شعود من�شة  ومل يكن لدي 
بعد  له  بالن�شبة  االأوىل  امل�شاركة  انها  برغم  التتويج، 
ترفيعه للحزام البني، كما انني �شعيد للغاية بامليدالية 
الربونزية التي حققها عبيد الكعبي يف احلزام اال�شود 
اأنها  كما  اأي�شا،  لالأ�شود  ترفيعه  بعد  له  االأوىل  الأنها 
يف  الثقيل  ال��ع��ي��ار  م��ن  الع��ب  على  التغلب  بعد  ج���اءت 
النزال وهو اأحمد بن هويدن الكتبي. وقال ال�شويدي: 
هدف  ولديهم  الكلمة،  مبعنى  رج��ال  اجل��زي��رة  العبو 
وا�شح، ومن اأدل ذلك فاإن االن�شباط هو العنوان االبرز 
يف تدريباتهم وم�شاركاتهم، ويكفي اأن اأقول باأن م�شبح 
ب���دور املدرب  ال��ك��ع��ب��ي ق��ام��ا  اخل���اط���ري وزم��ي��ل��ه عبيد 
عندما تاخر و�شام حممد م�شاعد املدرب يف الو�شول، 
واأنا على ثقة باأن امليداليتان اللتان حققهما اخلاطري 
والكعبي �شوف تكون حافز كبري لباقي زمالئهم للفوز 
واملناف�شة بكل قوة على الذهب حيث اننا ما زال لدينا 
اعلن  املو�شم  نهاية  منذ  وتابع:  والعبتان.  العبا   11
الع��ب��و اجل��زي��رة ال��ت��ح��دي ل���رتك ب�شمة ق��وي��ة يف كل 
بطولة ي�شاركون بها، وال�شعي بكل قوة لتعزيز �شفوف 
املنتخبات الوطنية، وبالتايل فلم ن�شارك يف اأي بطولة 
حملية اأو دولية دون ان نح�شد فيها ن�شيبا كبريا من 
�شالم  جراند  اأبوظبي  جل��والت  وبالن�شبة  امليداليات، 
ف��ان��ا مطمئن ب���ان اجل���زي���رة ���ش��وف ي��ح��اف��ظ ب��ه��ا على 
���ش��دارة الرتتيب م��ن ب��ني االن��دي��ة االم��ارات��ي��ة، ولكن 
كاأ�ش  بطولة  ه��و  امل��و���ش��م  ه��ذا  لنا  احلقيقي  ال��ت��ح��دي 

اأي جهد  التي لن ندخر  ال�شمو رئي�ش الدولة  �شاحب 
حملي  ن��ادي  اأف�شل  بلقب  نحتفظ  حتى  بها  الفوز  يف 

للعام الثالث على التوايل.
وعن م�شاركة اأندية االمارات يف اأبوظبي جراند �شالم 
قال ال�شويدي: بداية البد ان اأ�شكر نادي الوحدة على 
والعبة،  الع��ب��ا   16 ب  احل��ال��ي��ة  الن�شخة  يف  امل�����ش��ارك��ة 
اإجناز  اأي  الأن  التوفيق  لهم  وامت��ن��ى  ك��ب��ري،  رق��م  الأن���ه 
يتحقق يح�شب لالإمارات، كما اأنني واثق من اأن نادي 
خ�شو�شا  امليداليات  من  ع��دد  ح�شد  على  ق��ادر  العني 
يف  االأن��دي��ة  على  حاليا  ال���دور  اأن  واأرى  النا�شئني،  يف 
املنتخبات  ان  الناجحة، خ�شو�شا  دعم م�شرية االحتاد 
وعلي  ك��ربى،  وعاملية  قارية  حتديات  امامها  اأ�شبحت 
االندية ان تقدم البديل القوي لالعبي املنتخب يف كل 

املراحل ال�شنية.
م���ن ن��اح��ي��ت��ه اأه�����دى م�����ش��ب��ح اخل���اط���ري الع����ب نادي 
اإىل  عليها  ال��ت��ي ح�شل  ال��ذه��ب��ي��ة  امل��ي��دال��ي��ة  اجل��زي��رة 
االإدارة العليا بنادي اجلزيرة وعلى راأ�شها �شمو ال�شيخ 
حمدان بن زايد و�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد، وال�شيخ 
اإدارة �شركة  زاي��د، واإىل جمل�ش  حممد بن حمدان بن 
برغم  اأن���ه  اإىل  م�شريا  امل�شاحبة،  ل��الأل��ع��اب  اجل��زي��رة 
تاريخ م�شاركاته  �شابقة يف  11 ميدالية  ح�شوله على 
ب���ج���والت اأب��وظ��ب��ي ج���ران���د ���ش��الم م��ن��ذ ان���ط���الق هذه 
مذاق  لها  ه��ذه  اجنلو�ش  لو�ش  ذهبية  تبقى  البطولة، 
خا�ش كونها االأوىل له يف لو�ش اجنلو�ش باحلزام البني، 
واأن نظام البطولة اجلديد من خالل تخ�شي�ش اليوم 
واال�شاتذة  والبني  اال���ش��ود  احل��زام��ني  لالعبي  االأول 
الالعبني من خمتلف  الكثري من  مل�شاركة  املجال  فتح 

الدولن وبالتايل فاإن املناف�شات كانت قوية.
املا�شي،  يوليو  �شهر  بالذهب يف طوكيو  توجت  وق��ال: 
الذهب  وكانت حافز كبري يل من اجل احل�شول على 
ه��ن��ا، ومل ن��ت��وق��ف ع��ن ال��ت��دري��ب��ات وه���ديف ال���ق���ادم هو 

ذهبية ريو دي جانريو، وبالن�شبة ال�شرتاتيجيتي للفوز 
يف النزال النهائي فقد ركزت على تثبيت املناف�ش على 
االر�ش حتى ال يهاجمني، وهذا التثبيت مت من خالل 

ال�شغط العايل.

�سارك يف حتكيم �أ�سيوية �ل�ساالت
�لكعبي: �أوليمبياد �ل�سرطة هديف �لقادم

 اأكد عبيد الكعبي العب نادي اجلزيرة الفائز بربونزية 
احلزام اال�شود لوزن 69 كجم اأنه مل ي�شتعد كثريا لتلك 
األعاب  دورة  حتكيم  يف  ي�شارك  ك��ان  ان��ه  حيث  امل�شاركة 
ال�شاالت اال�شيوية يف تركمان�شتان، وعاد منها مبا�شرة 
على لو�ش اجنلو�ش التي تدرب فيها يوما واح��دا قبل 
البطولة، ثم قام باإجراءات الوزن يف اليوم الثاين. وقال 
الكعبي: قررت امل�شاركة من اأجل اال�شتعداد الأوليمبياد 
املقبل،  نوفمرب  �شهر  اأبوظبي  �شتقام يف  التي  ال�شرطة 
مبيدالية،  فيها  والفوز  فيها  امل�شاركة  يف  راغ��ب  الأنني 
خ�شو�شا اأنها �شتقام على اأر�ش االمارات، و�شيكون بها 

مناف�شات للجوجيت�شو.
ف��از فيه  ال���ذي  ال��ن��زال االأخ���ري  وع��ن ا�شرتاتيجيته يف 
اأحمد بن هويدن النه  بالربونز قال: لعبت بحذر مع 
اأي  منحه  ع��دم  على  وكنت حري�ش  مني،  خ��ربة  اأك��رث 
نقاط اأو اأف�شليات، حتى اأتيحت يل الفر�شة يف ن�شف 
الدقيقة االأخرية التي فتح فيها اللعب معي فح�شلت 
منه على نقطتني ا�شقاط على االر�ش وانهيت النزال 

بهما.

ي�ستعد لعقد ملتقى عيال ز�يد �الأ�سبوع �ملقبل
�أبوظبي  قوة  على  دليل  �لبطولة  �لهاملي: 

يف عامل �جلوجيت�سو
املنظمة  اللجنة  رئ��ي�����ش  ال��ه��ام��ل��ي  خليفة  حم��م��د  اك���د 
مل��ل��ت��ق��ى ع��ي��ال زاي����د خ���الل ح�����ش��وره ل��ف��ع��ال��ي��ات اليوم 

اأبوظبي جراند �شالم مبدينة لو�ش  االأول من بطولة 
�شالم  ج��ران��د  اأب��وظ��ب��ي  ج���والت  ا�شتمرار  اأن  اجنلو�ش 
للعام الثالث على التوايل اجناز يف حد ذاته للريا�شة 
املتحدة  وال��والي��ات  االم����ارات  ب��ني  وللعالقات  نف�شها، 
االمريكية، واأن م�شاركة اأكرث من 40 دولة يف احلدث 
االحرتايف  التنظيم  ال��دويل يف  املجتمع  ثقة  يدل على 

الحتاد االمارات للجوجيت�شو.
وقال الهاملي الذي ي�شتعد لتنظيم ملتقى عيال زايد 
يف مدينة لو�ش اجنلو�ش اأن التواجد يف قاعة من اأهم 
قاعات املعار�ش يف مدينة لو�ش اأجنلو�ش بحدث تنظمه 
اأمر  االم��ارات��ي،  الوطني  ال�شالم  فيه  ويعزف  اأبوظبي 
يعك�ش مدى قوة تاأثري اأبوظبي على العامل يف ريا�شة 
اجلوجيت�شو، وويف ظني اأن ال�شبب الرئي�شي لنجاحات 
االمارات املتوا�شلة يف هذه الريا�شة واجنازاتها القارية 
والعاملية هو دعم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
من  املنظم  اال�شرتاتيجي  والتخطيط  لها،  نهيان  األ 
لن  وه��ن��ا  الها�شمي،  عبداملنعم  برئا�شة  االحت���اد  قبل 
ي��ع��ربون عن  ال��ذي��ن  امل��واط��ن��ني  دور العبينا  اأجت��اه��ل 
يح�شلون  حينما  اال�شلي  معدنهم  وي��ربزون  انف�شهم 

على الفر�شة.
عن  الكثري  يعرفون  ال  كانوا  النا�ش  من  كثري  وت��اب��ع: 
اجلوجيت�شو، وكانوا يظنون انها ريا�شة خطرية، وقد 
تعر�ش ممار�شها لالإ�شابات، ولكن العن�شر الذي ح�شم 
عليها  ال�شوء  وت�شليط  لها،  ال�شيوخ  دع��م  هو  امل�شاألة 
اأقنع  ال���ذي  االع����الم  و���ش��ائ��ل  ق��ب��ل  م��ن  متو�شع  ب�شكل 
واملثل  القيم  من  بالكثري  ترتبط  ريا�شة  بانها  النا�ش 
اولها االن�شباط وال�شرب والتحمل وال�شجاعة والثقة 
بالنف�ش، وجاءت م�شاركة طالب املدار�ش فيها لتجعلها 
ومن  واملجتمع،  اال���ش��رة  ل��دى  حمببة  �شعبية  ريا�شة 
ح�شد  على  وقدرتها  للعبة  ال�شريع  التطور  ج��اء  هنا 
االجنازات، وانت�شارها ال�شريع يف االندية، وميكن لهذه 
الريا�شة ان ميار�شها كل ان�شان يف اأي عمر، وت�شاعده يف 
الن�شاط الذهني والرتكيز، وبالتايل فاأنا اأ�شكر �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد األ نهيان على هذا امل�شروع 

الذي و�شعنا على قمة الهرم الريا�شي العاملي.

موطئ قدم على قمة �لهرم
فايز �ل�سعيد: �لريا�سة جزء من حياتي �ليومية

ج��ان��ب��ا من  ال���ذي ح�شر  ال�شعيد  ف��اي��ز  ال��ف��ن��ان  ي��ق��ول 
اأن الهدف من ح�شوره لنزاالت  اأم�ش االأول  مناف�شات 
ت�شجيع  �شالم هو  اأبوظبي جراند  الثانية من  اجلولة 
اأب��ن��اء االم�����ارات امل�����ش��ارك��ني يف احل����دث، واأن����ه يت�شرف 
بالتواجد معهم يف هذا احلدث الكبري، خ�شو�شا انهم 

خارج البالد.
جمتمعية،  ثقافة  اأ�شبحت  اجلوجيت�شو  اأن  واو���ش��ح 
خم��ت��ل��ف��ة ع���ن ك���ل ال��ري��ا���ش��ات االأخ�������رى، الأن���ه���ا تبني 

ال�شرب  راأ�شها  االأجيال، وعلى  املبادئ لدى  الكثري من 
ظني  ويف  وباملناف�شني،  بالنف�ش  والتحكم  وال��رتك��ي��ز، 
اأن  املوؤكد  فمن  الريا�شة  بهذه  �شيوخنا  اهتم  انه طاملا 
وقدرتها  ايجابياتها  �شوء  على  جاءت  الثاقبة  روؤيتهم 
ع��ل��ى ���ش��ن��اع��ة اأج���ي���ال ق��وي��ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى مكت�شبات 
امل�شاهمة يف  خالل  امل�شتقبل من  يف  وتنميتها  دوليتنا، 

�شناعة اخل�شارة.
وعن الريا�شة يف حياة فايز ال�شعيد قال: بالن�شبة يل 
الريا�شة جزء من حياتي اليومية، و�شابقا كنت العب 
األعاب القوى،  كرة �شلة، ثم مار�شت بعد ذلك ريا�شات 
واحلديد، واملالكمة، الأنني اأحب ان يكون لدي ف�شول 
يف كل الريا�شات، ومنها ريا�شة اجلوجيت�شو، خ�شو�شا 
على  ممار�شيها  وت�شاعد  �شيوخنا،  بدعم  حتظى  انها 
التحمل وال�شرب واالن�شباط، وكلنا بحاجة لالن�شباط 
والتحمل والرتكيز والقدرة على اتخاذ القرار و�شرعة 
ال��ب��دي��ه��ة يف ال���وق���ت امل��ن��ا���ش��ب، ون��ح��ن ف���خ���ورون باأن 
لنا  �شنعت  التي  الوحيدة  الريا�شة  هي  اجلوجيت�شو 
اأب���ط���اال ل��ل��ع��امل، ويف ق���وت وج��ي��ز ج����دا، ويف ظ��ن��ي اأن 
ال�شبب الرئي�شي لهذه الطفرة هو الت�شجيع والتحفيز 
اوجد  والذي  والريا�شيني  الريا�شة  راع  لالأبطال من 
لنا موطئ قدم على قمة الهرم الريا�شي العاملي، الأننا 

ال نر�شى اإال بالتميز وهذا �شعار قادتنا.

توجه بال�سكر �إىل �الحتاد 
مايكل �رنولد: �المار�ت �أر�س �ملبادر�ت 

ملوؤ�ش�شة مبعوث  التنفيذي  املدير  اأرنولد  عرب مايكل 
التربع  �شيك  ت�شلمه  ل��دى  اخل��ريي��ة  الليل  منت�شف 
امل�شردين  الإط��ع��ام  للجوجيت�شو  االم���ارات  احت��اد  من 

عن �شعادته وتقديره الحتاد االم��ارات للجوجيت�شو، 
على هذه املبادرة ال�شامية، موؤكدا ان االإم��ارات اأر�ش 
املبادرات، واأن القا�شي والداين يعرفون جميعا مدة 

ا�شهام االمارات يف ا�شعاد املعوذين حول العامل.
وقال: نحن كموؤ�ش�شة خريية غري ربحية لها تاريخ 
ط��وي��ل يف ع���الج امل�����ش��ك��الت االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي يظن 
البع�ش انها لي�ش لها عالج جند الكثري من االهتمام 
الكثري  ولدينا  اماراتية،  موؤ�ش�شات  عدة  من  والدعم 
امل���ج���االت، ومل نتوقف  امل�����ش��روع��ات يف خم��ت��ل��ف  م��ن 
ع��ن��د ح���د م��ع��ني م���ن اج���ل ت��وف��ري احل���ي���اة الكرمية 
للم�شردين، ويف هذا ال�شياق فقد تقدمنا بت�شور حلل 
منلك  ما  بقدر  ون�شاهم  للم�شردين،  اال�شكان  اأزم��ة 
من اأجل حل تلك امل�شكلة، بالتن�شيق مع العديد من 
بالدور  ف��خ��ورون  ونحن  االأع��م��ال،  ورج���ال  ال�شركات 
الذي نقوم به يف ا�شعاد هذه الفئة الرقيقة من فئات 
املجتمع، وانقاذ اأفرادها من براثن ال�شياع، لقيادتهم 
اإىل حياة جديدة جتعل �شاحبها فخور بنف�شه فيها، 
عندما  �شعادتنا  م��دى  يت�شور  اأن  اح��د  ي�شتطيع  وال 
االأف��راد وتعليمه وتطوير  ننجح يف تغيري حياة احد 
ا�شعاد  حياته وتخريجه للمجتمع مواطن قادر على 

من حوله.
الريا�شة  ب��ت��وف��ري  تهتم  موؤ�ش�شته  ك��ان��ت  اإذا  وع��م��ا 
بالريا�شة  كثريا  نهتم  ق��ال:  امل�شردين  من  ملرتاديها 
ونوؤمن بقدرتها على تغيري حياة االن�شان، ومن اأجل 
ذلك فلدينا �شالة تدريبات ملختلف االألعاب، وال مانع 
خ�شو�شا  فيها  اجلوجيت�شو  ب���اإدخ���ال  التفكري  م��ن 
انني عرفت اليوم باأن تلك الريا�شة ت�شهم يف تعليم 

ممار�شيها االن�شباط.

•• دبي - الفجر: 

�شجلت قوارب �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
الريا�شي  اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ش جمل�ش دبي 
املحلية  ال�شراعية  للقوارب  دب��ي  �شباق  يف  الفتا  تاألقا 
من بطولة دبي 2017- الثانية  -اجلولة  قدما   43
الكبري  ال�شباق  يف  االأوىل  امل��راك��ز  واحتلت   2018-
الريا�شي  املو�شم  ملناف�شات  اجل��اد  ا�شتعداداها  م��وؤك��دة 

البحري اجلديد.
ال�شيخ  ���ش��م��و  مل��ال��ك��ه   206 ال����ف����اروق  ال����ق����ارب  وت�����وج 
دبي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان 
احمد  النوخذة  وبقيادة  الريا�شي  دبي  جمل�ش  رئي�ش 
بعدما  ب��ج��دارة  لل�شباق  بطال  ال�شويدي  جمعة  را�شد 
ظروف  مع  التعامل  النوخذة  وبخربة  طاقمه  اأح�شن 
منتزعا  النهاية  خط  اإىل  اأوال  لي�شل  وم�شاره  ال�شباق 

)النامو�ش(.
وحقق ال�شباق جناحا فنيا وتنظيميا كبريا بعدما راأت 
موعد  تقدمي  اإجن��اح��ه  على  وحر�شا  املنظمة  اللجنة 
االنطالقة بعد و�شول جميع القوارب اإىل خط البداية 
�شهل من  ال��ذي  االأم��ر  تاأهبا لالنطالقة  وا�شطفافها 
و�شولها ب�شالم خا�شة وان حالة البحر كانت مالئمة 
املحامل  جميع  ق��ادت  منا�شبة  ري��اح  �شرعات  توفر  م��ع 
هالل  مب��ح��اذاة  ال�شياحي  امليناء  اإىل  ب�شالم  للو�شول 

نخلة حمريا الغربي
وجمع ال�شباق يوم اأول من اأم�ش -ال�شبت- 108 قاربا 
ال��ع��رب��ي )ع���ايل جزر  ا�شطفت يف ع��م��ق م��ي��اه اخل��ل��ي��ج 
ال��ع��امل( ب��ني ع��وام��ات خ��ط ال��ب��داي��ة ل��رتف��ع اأ�شرعتها 
العلم  رف��ع  بعد  ال��زرق��اء  امل��ي��اه  �شفحة  على  البي�شاء 

15  ميال  ع��ن  مل�شافة تزيد  ب��اأم��ان  االأخ�����ش��ر  وتبحر 
حمريا  نخلة  ج��زي��رة  يف  النهاية  خ��ط  ب��اجت��اه  بحريا 
اأجواء  و�شط  قيا�شي  توقيت  يف  ال�شباق  م�شافة  وقطع 

تناف�شية جميلة ومتميزة.
امل�شاركة يف  ال��ق��وارب  ب��ني  اأ���ش��ده��ا  على  املناف�شة  وك��ان 
املركز  و�شاحب   206 ال��ف��اروق  ب��ني  �شميا  ال  ال�شباق 
ال�شيخ  �شمو  ملالكه   96 ال�شقي  ال��ق��ارب  طاقم  ال��ث��اين 
دبي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان 
خلف  النوخذة  وبقيادة  الريا�شي  دب��ي  جمل�ش  رئي�ش 
ال�شباق  م��راح��ل  بع�ش  ت�شدر  وال���ذي  الغ�شي�ش   بطي 
الفاروق  املناف�ش  للقارب  كانت  وال��ت��ف��وق  الغلبة  لكن 

النهاية. يف    206
ملالكه   170 زل��زال  القارب  الثالث  املركز  وح�شل على 
�شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل 
عهد دبي رئي�ش جمل�ش دبي الريا�شي وبقيادة النوخذة 
ا�شتفاد من اختياره  امل��رزوق��ي وال��ذي  م��روان عبد اهلل 
للتقدم  جيد  و�شع  يف  نف�شه  ووج��د  االنطالقة  مكان 
القارب  اإىل  ال��راب��ع  املركز  تاركا  ال�شدارة  مراكز  نحو 
حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  ملالكه   153 وداح�����ش 
دبي  رئي�ش جمل�ش  دبي  اآل مكتوم ويل عهد  را�شد  بن 

الريا�شي وبقيادة النوخذة ح�شن عبد اهلل املرزوقي
وجاء القارب الهوب 240 ملالكه النوخذة عبد اهلل علي 
جابر احلمادي يف املركز اخلام�ش ليكون احد اخلم�شة 
اللجنة  اع��ت��ادت  حيث  التتويج  من�شة  على  املتميزين 
املنظمة يف نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية على 
�شباق  ك��ل  يف  االأوىل  اخلم�شة  امل��راك��ز  اأ���ش��ح��اب  تكرمي 
ت��ق��دي��را جل��ه��ود امل���الك وال��ن��واخ��ذة وال��ب��ح��ارة اللذين 
االآباء  ما�شي  اإح��ي��اء  اج��ل  م��ن  ال�شور  اأم��ل  يج�شدون 

واالأجداد.
ويف باقي املراكز جاء حامل لقب بطولة دبي للقوارب 
املا�شيني  املو�شمني  يف  ق��دم��ا   43 املحلية  ال�شراعية 
القبي�شي  احمد  ملالكه طار�ش عتيق   56 رج��ام  القارب 
ليوؤكد  ال�شاد�ش  املركز  يف  احمد  النوخذة  ابنه  وبقيادة 
عودته للمناف�شة بعد تراجع مركزه يف اجلولة االأوىل.

مفارقة
�شعيد جابر  ملالكه حمدان   21 القارب طوفان  واحتل 
وبقيادة النوخذة احمد اإ�شماعيل احمد املرزوقي املركز 
باحتالله  مفارقة  لي�شجل  العام  الرتتيب  يف  ال�شابع 
اأ�شبوع  لنف�ش املركز يف اجلولة االأوىل التي جرت قبل 
ملالكه   60 القارب مهاجر  الثامن  املركز  بينما جاء يف 

احمد خادم املهريي وبقيادة ابنه النوخذة احمد.

ال�شيخ حمدان  �شمو  ملالكه   103 القارب غازي  وانهي 
رئي�ش  دب��ي  اآل مكتوم ويل عهد  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حممد 
�شعيد  احمد  النوخذة  وبقيادة  الريا�شي  دب��ي  جمل�ش 
بعده  وج��اء  التا�شع  امل��رك��ز  يف  ال�شباق  الرميثي  �شامل 
46 ملالكه �شمو ال�شيخ حمدان  عا�شرا القارب الفار�ش 
رئي�ش  دب��ي  اآل مكتوم ويل عهد  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حممد 
حممد  �شعيد  النوخذة  وبقيادة  الريا�شي  دبي  جمل�ش 

الطاير.
امليناء  يف  االأب��ط��ال  من�شة  وعلى  ال�شباق  نهاية  وعقب 
ال�شياحي قام علي نا�شر باحلبالة نائب رئي�ش جمل�ش 
يرافقه  البحرية  للريا�شات  ال���دويل  دب��ي  ن��ادي  اإدارة 
املدير  االإدارة  جمل�ش  ع�شو  ح���ارب  اهلل  ع��ب��د  حم��م��د 
التنفيذي وهزمي حممد القمزي م�شرف عام ال�شباقات 

ق�شم  رئي�ش  النقبي  الغ�شيب  اهلل  عبد  علي  وامل��ق��دم 
االإنقاذ البحري يف �شرطة دبي ومهرة فلكناز اأمني عام 
اأ�شحاب  بتتويج  البحرية  للريا�شات  االإم���ارات  احت��اد 
االأطقم  و�شعادة  فرحة  و�شط  االأوىل  اخلم�شة   املراكز 

امل�شاركة والنواخذة والبحارة.

باحلبالة : تظاهرة وكرنفال تر�ثي بحري 
فريد

هناأ علي نا�شر باحلبالة نائب رئي�ش جمل�ش اإدارة نادي 
حمدان  ال�شيخ  �شمو  البحرية  للريا�شات  ال��دويل  دبي 
رئي�ش  دب��ي  اآل مكتوم ويل عهد  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حممد 
�شجلته  ال��ذي  الالفت  بالتاألق  الريا�شي  دب��ي  جمل�ش 
الثانية من بطولة  �شموه يف مناف�شات اجلولة  ق��وارب 
دبي للقوارب ال�شراعية املحلية 43 قدما والتي نظمها 
نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية يف �شواطئ دبي 

يوم اأول من اأم�ش-ال�شبت-
بقيادة   206 الفاروق  القارب  باحلبالة لطاقم  وبارك 
بنامو�ش  الفوز  ال�شويدي  را�شد جمعة  احمد  النوخذة 
و�شل  وال��ت��ي  امل�شاركة  ال��ق��وارب  على  متفوقا  ال�شباق 
عددها اإىل 108 حممال ليكون هذا العدد دليل على 
االآباء  االإم����ارات مبا�شي  اأه���ل  وارت��ب��اط  اهتمام  م��دي 
بالبحر  حياتهم  ارتبطت  واللذين  اجلميل  واالأج���داد 

م�شدر اخلري والرزق الوفري.
الدويل  دب��ي  ن���ادي  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  ن��ائ��ب  واأ���ش��اد 
للريا�شات البحرية بالنجاح الكبري الذي حققه �شباق 
اجل��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن ب��ط��ول��ة دب���ي وال����ذي ر���ش��م لوحة 
رائ��ع��ة ت��راث��ي��ة ب��ح��ري��ة ري��ا���ش��ي��ة ف��ري��دة يف ع��م��ق مياه 
م��ن نواخذة  ت��ع��اون اجل��م��ي��ع  ال��ع��رب��ي بف�شل  اخل��ل��ي��ج 

وبحارة ومالك وحتى ال�شركاء من الدوائر احلكومية 
والوطنية.

حارب: قر�ر �سائب بتقدمي �النطالقة
نادي  اإدارة  جمل�ش  ع�شو  ح��ارب  اهلل  عبد  حممد  ق��ال 
اأن  التنفيذي  املدير  البحرية  للريا�شات  ال��دويل  دب��ي 
قرار اللجنة املنظمة يف النادي بتقدمي موعد ال�شباق 
واالنطالقة املبكرة كان �شائبا وا�شهم يف النجاح الكبري 

الذي حتقق يف احلدث.
النواخذة  قبل  الالفت من  التعاون  على  ح��ارب  واثني 
التزموا  وال��ل��ذي��ن  ال�����ش��ب��اق  امل�����ش��ارك��ني يف  وال���ب���ح���ارة 
باللوائح والتعليمات وكانوا نعم ال�شند للجنة املنظمة 
يف اإجناح ال�شباق والو�شول باأمان اإىل خط النهاية دون 

م�شاكل اأو اعرتا�شات.
اال�شرتاتيجيني  ال�شركاء  دور  التنفيذي  املدير  وثمن 
م��ن ال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة وامل��وؤ���ش�����ش��ات ال��وط��ن��ي��ة ومن 
دبي  دبي و�شلطة مدينة  ل�شرطة  العامة  القيادة  بينها 
وال�شواحل  احليوية  املن�شات  حماية  وج��ه��از  املالحية 
)قناة  لالإعالم  دبي  وموؤ�ش�شة  الرابع(  ال�شرب  )قيادة 
دبي  املدين يف  للدفاع  العامة  واالإدارة  الريا�شية(  دبي 

وجمموعة نخيل البحرية وموؤ�ش�شة اأبوظبي لالإعالم 
)قناة ياأ�ش الريا�شية(

�لفاروق  ملالك  �لنامو�س  يهدي  �ل�سويدي 
206

اهدي النوخذة املخ�شرم احمد را�شد جمعة ال�شويدي 
ال��ق��ارب باملركز  206 ف���وز  ال���ف���اروق  ال��ق��ارب  ن��وخ��ذة 
الثانية من بطولة دبي للقوارب  االأول ل�شباق اجلولة 
�شمو  الق��ارب  مالك  اإىل  قدما   43 املحلية  ال�شراعية 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد 

دبي رئي�ش جمل�ش دبي الريا�شي
يكن  القارب مل  الذي حققه  الفوز  اأن  ال�شويدي  وقال 
امل�شاركة  ال��ق��وارب  جميع  وان  خا�شة  ال�شهل  ب��االأم��ر 
ت�����ش��ع��ي دائ���م���ا اإىل ال��ق��م��ة وه����ذا م���ا ظ��ه��ر ب��ال��ف��ع��ل يف 
ال��ت��ن��اف�����ش ال�����ش��اخ��ن ب��ني اجل��م��ي��ع ح��ت��ى خ��ط النهاية 
القارب  طاقم  مع  جمعتهم  التي  املناف�شة  اإىل  م�شريا 
96 وال��ذي ح�شل على املركز الثاين مهنئا يف  ال�شقي 
باقي  واأي�شا  بالنتيجة  القارب  طاقم  اخل�شو�ش  ه��ذا 
اأطقم قوارب �شمو ويل عهد دبي والتي �شجلت ح�شورا 

كثيفا �شمن الع�شر الكبار يف ال�شباق

�لكعبي حلق بربونزية �الأ�سود يف لو�س �جنلو�س جر�ند �سالم 3 

م�شبح اجلزيرة يق�س �شريط الذهب لالعبي الإمارات يف اأمريكا
ح�سور مميز من �سيوف وطالب ملتقى عيال ز�يد للمبتعثني 
�ل�سويدي: فخورون ب�سعود من�سة �لتتويج وتنتظرنا حتديات كبرية 
�خلاطري: ح�سمت �لنهائي با�سرت�تيجية �ل�سغط �لعايل 

قو�رب حمد�ن بن حممد تتاألق يف �سو�طئ دبي

)الفاروق 206( بطل ثانية جولت ال�شراعية 43 قدما
)�ل�سقي 96( يحتل مركز �لو�سيف و)زلز�ل 170( �لثالث
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الفجر الريا�ضي
بوج�شيم ي�شارك يف تقييم حكام مباراة الو�شل والإمارات

•• دبي - الفجر

بوج�شيم  علي  املونديايل  االإم��ارات��ي  احلكم  �شهد 
الثانية  اجل��ول��ة  �شمن  واالإم����ارات  الو�شل  م��ب��اراة 
ح�شر  حيث  للمحرتفني،  العربي  اخلليج  ل��دوري 
بوج�شيم املباراة كمبادرة منه لدعم ق�شاة املالعب 
خالل اإدارتهم للمباراة وامل�شاركة يف تقييم اأدائهم، 
املهمة خالل  االإع���الن عن ه��ذه اخلطوة  حيث مت 
ح�شور حكمنا املونديايل الأول برملان حتكيمي عقد 
املو�شم بح�شور  ل��ه��ذا  ب��دب��ي  ال��ك��رة  احت���اد  يف مقر 
احتاد  رئي�ش  غليطة  ب��ن  م���روان  املهند�ش  �شعادة 

الكرة. 

اأن  احل��ك��ام،  اإدارة  اإدارة  مدير  يعقوب  اأحمد  وق��ال 
علي  مثل  كبرية  حتكيمية  ريا�شية  قامة  ح�شور 
بوج�شيم يعترب دافعاً وحافزاً مهماً، جلميع حكامنا 
على  وفنية،  اإداري����ة  ك��ك��وادر  نحن  ول��ن��ا  واملقيمني 
اأف�شل واالرتقاء بالقدرات املختلفة  تقدمي ما هو 
لق�شاة املالعب للعبور مبختلف مباريات امل�شابقات 

الكروية اإىل بر االأمان وباأقل ن�شبة اأخطاء. 
اجتمع  بوج�شيم  اأن  احل��ك��ام،  اإدارة  م��دي��ر  واأ���ش��ار 
والذي  واالإم���ارات  الو�شل  ملباراة  التحكيم  بطاقم 
�شاحة،  حكم  �شالح  حممد  �شلطان  م��ن  ك��ل  �شم 
الكروية  ال�شاحة  على  الواعدين  احلكام  من  وهو 
احلكام  واإدارة  جلنة  قبل  من  ومر�شح  االإم��ارات��ي��ة 

والتي  االآ�شيوي  االحت��اد  اأكادميية  ور�شة  حل�شور 
بها  يتمع  ال��ت��ي  الإمكانياته  ن��ظ��را  قريبا  �شتفتتح 
�شاند  فيما  امل��ب��اري��ات،  اإدارة  على  اجل��ي��دة  وق��درت��ه 
احلكم  امل���ب���اراة،  اإدارة  يف  ���ش��ال��ح  حم��م��د  ���ش��ل��ط��ان 
ثاٍن  يو�شف، وم�شاعد  اأحمد  االأول حممد  امل�شاعد 
فيما  را���ش��د،  راب��ع عبد اهلل  اخل���دمي، وحكم  قي�ش 
ق��ي��م احل��ك��ام ال��ك��اب��ن اأح��م��د ال�����ش��ام�����ش��ي، وخالل 
عدداً  لهم  وجه  التحكيم  بطاقم  بوج�شيم  اجتماع 
االإط���ار  معهم  ور���ش��م  واالإر�����ش����ادات  الن�شائح  م��ن 
العام الإدارة املباراة، م�شددا على اأهمية التعاون مع 

بع�شهم البع�ش كفريق عمل واحد. 
ول��ف��ت ي��ع��ق��وب، اأن ب��وج�����ش��ي��م، ن��ب��ه ال��ط��اق��م اإىل 

حمورين رئي�شيني وهما، �شرورة فتح زاوية الروؤية 
اأهمية  على  م�شددا  الرتكيز  درج��ة  ورف��ع  للحكم 
واأن  وامل�شاعدين  ال�شاحة  ال�شحيح حلكم  التمركز 
يكون احلكم قريبا من احلاالت خا�شة يف منطقة 
اجلزاء، واملحور الثاين �شرورة التوا�شل الب�شري 

بني احلكم وامل�شاعدين واحلكم الرابع. 
التقى بوج�شيم بطاقم حتكيم  املباراة  نهاية  وبعد 
املباراة بح�شور املقيم ومدير اإدارة احلكام، وهناأهم 
بفوز  اإنتهت  وال��ت��ي  للمباراة  اإدارت��ه��م  ح�شن  على 
ال��و���ش��ل ع��ل��ى االإم�������ارات ب��ث��الث��ة اأه�����داف لهدف، 
وعدم  امل�شتمر  التطوير  ب�����ش��رورة  اإي��اه��م  موجها 
القناعة بامل�شتوى الذي مت تقدميه حتى واإن كان 

جيدا فدائما هناك اأداء اأف�شل. 
علي  املونديايل  احلكم  احلكام،  اإدارة  مدير  و�شكر 
امل��الع��ب خالل  ق�شاة  م��ع  ت��واج��ده  على  بوج�شيم 
دع��م��ا مهما  ي��ع��د  م��ا  التحكيم  وب���رمل���ان  امل��ب��اري��ات 

اإدارة  �شكر  كما  ع��ام،  ب�شكل  التحكيمية  للمنظومة 
وا�شتقبالهم  ت��ع��اون��ه��م  ح�شن  ع��ل��ى  ال��و���ش��ل  ن���ادي 
كل  وتهيئة  بوج�شيم،  علي  ال�شابق  العاملي  للحكم 

االأ�شباب والظروف لنجاح مهمته. 

يف ���ش��ب��ي��ل ح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى اال���ش��ت��ف��ادة م���ن ك���ل اجلهود 
الريا�شة  ب���واق���ع  ب���االرت���ق���اء  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا  واخل�����ربات 
الن�شوية يف الدولة، ا�شتعر�ش وفد من موؤ�ش�شة ال�شارقة 
لريا�شة املراأة برئا�شة �شعادة ندى ع�شكر النقبي، مدير 
االحتادية  لرو�شيا  زيارته  خالل  موؤخراً  املوؤ�ش�شة،  عام 
�شبل التعاون امل�شرتك بني املوؤ�ش�شة واجلهات الريا�شية 
اال�شتفادة  اإىل  ويدفع  التعاون  اآف��اق  يخدم  مبا  املعنية 

من اأف�شل املمار�شات بني كال قبل الطرفني.
وعّرفت �شعادة ندى ع�شكر النقبي، مدير عام املوؤ�ش�شة 
امل��وؤ���ش�����ش��ة ومنجزاتها،  ب���اأه���داف  ل��ه��ا  امل��راف��ق  وال��وف��د 
وع���ر����ش جت��ارب��ه��ا يف جم���ال ت��ط��وي��ر ورع���اي���ة الواقع 
املتحدة،  العربية  االإم��ارات  دولة  الن�شوي يف  الريا�شي 
واالط�����الع ع��ن ق���رب ع��ل��ى جم���االت ال��ع��م��ل الريا�شي 
الرو�شية  االأوملبية  واللجنة  الريا�شة  وزارة  من  كل  يف 
لال�شتفادة من جميع اخلربات واملمار�شات على �شعيد 
وت��ب��ادل اخل����ربات واملع�شكرات  امل����راأة  ري��ا���ش��ة  ت��ط��وي��ر 
املجال  بفتح  ي�شمح  مبا  بواقعها  والنهو�ش  اخلارجية 

ملزيد من ال�شراكات والروؤى امل�شتقبلية. 
وجرى خالل اللقاء االأول الذي جمع الوفد مع ممثل 
التعاون  ادارة  ق�شم  رئي�ش  الرو�شية،  الريا�شة  وزارة 
الدويل بوري�ش غري�شني، ا�شتعرا�ش الوفد حزمة من 
جرى  حيث  املوؤ�ش�شة  تقودها  التي  واجل��ه��ود  ال��ربام��ج 
االألعاب  دورة  تنظيم  يف  املوؤ�ش�شة  جتربة  عن  احلديث 
كل  فعالياتها  تقام  والتي  لل�شيدات  العربية  لالأندية 
التعريف  كتّيب  على  الرو�شي  اجلانب  واط��الع  �شنتني 
اخلا�ش بها و�شرح جميع املعلومات اخلا�شة باعتبارها 
واحدة من االأحداث الريا�شية الفريدة من نوعها على 
م�شتوى ال��وط��ن ال��ع��رب��ي، وع���دد م��ن ال��ب��ط��والت التي 
ت�شت�شيفها املوؤ�ش�شة على م�شتوى غرب ا�شيا وامل�شتوى 
تخ�ش�شها  التي  الريا�شات  بطبيعة  والتعريف  القاري 
املوؤ�ش�شة واإجنازات الالعبات كما مت التطرق عن طلب 
اجلهات  ل��ت��ع��ري��ف  الح���ق  وق���ت  تخ�شي�ش  ب  ال������وزارة 
موؤ�ش�شة  تخ�شي�ش  عن  بتجربتنا  وال�شيدات  الرو�شية 
زيارة  ذل��ك  بعد  مت  كما  الن�شائية.  بالريا�شات  تعنى 

متحف الريا�شة احلكومي التابع للوزارة.
ك��م��ا ت��ن��اول ال��ل��ق��اء ال��ث��اين ت��ع��ري��ف ال��ل��ج��ن��ة االأوملبية 
ال��ت��ي تنتهجها  وامل�����ش��اري��ع  ع��ل��ى اخل��ط��ط  ال��رو���ش��ي��ة 
املوؤ�ش�شة يف �شبيل تطوير الواقع الريا�شي الن�شوي يف 
اإمارة ال�شارقة على وجه اخل�شو�ش والدولة على وجه 
العموم، حيث عّرف اجلانب االإماراتي نظريه الرو�شي 

على اأبرز ما يتعلق يف جماالت دعم املراأة الريا�شية من 
التنظيمية للبطوالت والدورات  النماذج  خالل عر�ش 
يف  ال��وف��د  وا�شتعر�ش   . دوري���اً  املوؤ�ش�شة  تنظمها  التي 
بال�شارقة،  وال�شياحي  ال��ت��ج��اري  االإمن����اء  هيئة  ج��ن��اح 
خالل م�شاركته يف الن�شخة ال� 23 من معر�ش مو�شكو 
الريا�شية  اخليارات  اأهم  الرتفيهية  لل�شياحة  الدويل 
التي تتبناها املوؤ�ش�شة واالإجنازات التي حققتها، معّرفة 
الريا�شية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ب��ال��ب��ط��والت  نف�شه  ال��وق��ت  يف 
زّوار  على  االإم����ارة  يف  �شنوياً  تنظمها  ال��ت��ي  الن�شائية 
ال�����ش��ارق��ة م��ن خالل  ب��ال��رتوي��ج ع��ن �شياحة  امل��ع��ر���ش 
مدير  النقبي،  ع�شكر  ندى  �شعادة  واأعربت  الريا�شة.  
عام موؤ�ش�شة ال�شارقة لريا�شة املراأة عن �شعادتها بهذه 
اجلانب  يبذلها  التي  الكبرية  اجلهود  مثمنة  ال��زي��ارة 
واهتمامهم  ب��ال��ري��ا���ش��ة  ال��ك��ب��ري  ب��االه��ت��م��ام  ال��رو���ش��ي 
كبري  ب�شكل  تناف�ش  التي  االب��ط��ال  و�شناعة  باملواهب 
ن�شبة  اك��رب  وحتقيق  واالومل��ب��ي��اد  العاملية  البطوالت  يف 
من امليداليات امللونة ون�شكرهم على تخ�شي�ش لقاءات 
املناخ ملزيد من  اإىل تهيئة  وزي��ارات تهدف يف طبيعتها 

التطور على �شعيد ريا�شة املراأة. 
التوجيهات  وف��ق  املوؤ�ش�شة  يف  من�شي  النقبي:  وق��ال��ت 
الر�شيدة لقرينة �شاحب ال�شمو، �شمو ال�شيخة جواهر 
بنت حممد القا�شمي، رئي�شة موؤ�ش�شة ال�شارقة لريا�شة 
امل����راأة، ال��ت��ي ت��دع��ون��ا دوم���اً اإىل اال���ش��ت��ف��ادة م��ن جميع 
الن�شوية  الريا�شة  واق��ع  على �شعيد تطوير  اخل��ربات 
تنتهجها  التي  العمل  باآليات  االرت��ق��اء  يف  ي�شهم  ومب��ا 

الريا�شي  ال���واق���ع  ع��ل��ى  ب��ال��ن��ف��ع  ي��ع��ود  فيما  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
املحلي  واأ�شافت: اطلعنا من خالل هذه الزيارة التي 
حملت معها الكثري من املعارف واخل��ربات ال�شرورية 
ع��ل��ى جت��رب��ة م��ت��ق��دم��ة ل���واح���دة م���ن ال�����دول الرائدة 
حتتفي  دول��ة  فرو�شيا  الن�شوية،  الريا�شة  �شعيد  على 
باإجنازات املراأة وتفخر بها عل خمتلف االأ�شعدة، ومن 
هذا املنطلق حر�شنا والوفد املرافق على اأن نطلع على 
للم�شي  تخ�ش�شها  التي  الكبرية  التجارب  من  حزمة 
مقدراتها  على  واحل��ف��اظ  امل��ن��اخ  ه��ذا  تعزيز  يف  ق��دم��اً 
بالطريق  وتوجيهها  و�شقلها  ال��ري��ا���ش��ة  وم��ه��ارات��ه��ا 
تعزيز  يف  للم�شي  اال���ش��ت��ف��ادة  ل��ن��ا  يتيح  م��ا  ال�شحيح 
خياراتنا وجتاربنا مبا يعود بالنفع على واقع الريا�شة 
من  حزمة  ا�شتعر�شنا   : وتابعت  ال��دول��ة  يف  الن�شوية 
املنجزات االأ�شا�شية التي تقوم بها املوؤ�ش�شة، كما حتدثنا 
عن جتربة اقامة العديد من الفعاليات الريا�شية التي 
واقليمياً  حملياً  الريا�شي  ال�شعيد  على  ب�شمة  تركت 
كما ا�شتعر�شنا اأمام اجلانب الرو�شي منجزات العباتنا 
األ��ق��اب كما ج��رى االت��ف��اق على تبادل  وم��ا حققنه من 
املمار�شات  بتطوير  يتعلق  فيما  اخل���ربات  م��ن  امل��زي��د 
الريا�شية وتوفري املناخ االيجابي واملالئم للريا�شيات 
التدريبية،  ل��ل��ط��واق��م  اخل������ربات  ت���ب���ادل  خ����الل  م���ن 
واالطالع على مرافق اللجنة االأوملبية مبا فيها املركز 
واال�شتفادة  االأول��وم��ب��ي��ني  ل��الأب��ط��ال  الريا�شي  الطب 
اإقامة  اإىل ج��ان��ب احل��دي��ث ع��ن خطط  م��ن جت��ارب��ه��ا، 
للطرفني  ودي��ة  مباريات  وعقد  الريا�شية  املع�شكرات 

التن�شيقية  املرحلة  ت�شتعر�ش  ر�شمية  خماطبات  عرب 
وّجهت  كما    . املحلي  الريا�شي  الواقع  وتخدم  املقبلة 
الالعبة  باملبارزة  العامل  لبطلة  ر�شمية  دعوة  �شعادتها 
وا�شتعرا�ش  ال�شارقة  لزيارة  زادون�شكايا  النا  الرو�شية 
ع��ل��ى �شعيد هذه  م�����ش��ارك��ات��ه��ا وجن��اح��ات��ه��ا  ت��ف��ا���ش��ي��ل 
والالعبات  ال��ب��ط��الت  على  جتربتها  وع��ر���ش  اللعبة، 
االماراتيات لال�شتفادة من خربتها يف هذا املجال. من 
ادارة  ق�شم  ورئي�ش  الريا�شة  وزارة  ممثل  ثّمن  جهته 
موؤ�ش�شة  وفد  زي��ارة  غري�شني  بوري�ش  ال��دويل  التعاون 
ال�شارقة لريا�شة املراأة برئا�شة املدير العام �شعادة ندى 
ع�شكر النقبي، واأثنى على اجلهود الكبرية التي تقودها 
املوؤ�ش�شة وكوادرها العاملة، وحتدث عن اآليات العمل يف 
ال��وزارة ب�شكل عام، معّرفاً الوفد ب� 10 موؤ�ش�شات تابعة 
التي تندرج حتت  الريا�شات  الأب��رز  لها، مقدماً عر�شاً 
غطاء الوزارة وما تعك�شه من دعم لريا�شة املراأة ب�شكل 
االماراتي  الوفد  زي��ارة  تعرّب  غري�شني:  وق��ال  خا�ش. 
املجاالت  تربط اجلانبان يف جميع  عن عالقة وطيدة 
خ�شو�شاً الريا�شية منها، ولدينا اتفاقيات �شراكة مع 
هيئة ال�شباب والريا�شة يف دولة االمارات ومما ال �شك 
فيه اأن التجربة االماراتية جتربة غنية والفتة للنظر 
الالعبات  ع���ربت  وق���د  ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن  ع��ل��ى م�شتوى 
اأن��ه��ن يتمتعن  االم��ارات��ي��ات على وج��ه اخل�شو�ش ع��ن 
واملهارة  ب��اخل��ربة  مت�شلحات  املناف�شة  ع��ل��ى  ب��ال��ق��درة 
التتويج  من�شات  على  نظرياتهّن  ليزاحمن  ال��الزم��ة 
التي  البطوالت  فعاليات  خالل  ال�شيء  هذا  مل�شنا  وقد 
نواب   4 رو�شيا  واأ���ش��اف: منتلك يف   . رو�شيا  اأقيمت يف 
من الن�شاء، ولدينا مديرة جلامعة ريا�شية، وتتقاطع 
امل��راأة فيما  لريا�شة  ال�شارقة  روؤية موؤ�ش�شة  روؤيتنا مع 
مل�����ش��رية الريا�شة  ال��ن�����ش��وي وي�����ش��ي��ف  ي��ع��زز احل�����ش��ور 
الن�شوية ال�شيء الكثري، كما اأننا نقوم بتنظيم منتدى 
ري���ا����ش���ّي دويل ك���ل ع���ام���ني ي���ت���ن���اول م���ن���ج���زات امل�����راأة 
متانة  على  لتوؤكد  ال��زي��ارة  ج��اءت  وق��د  وي�شتعر�شها، 
هذه العالقة التي جتمع الطرفني ومت�شي يف تو�شعة 
الفر�ش واالآفاق اأمام مزيد من التعاون يف امل�شتقبل مبا 

يخدم جمال ريا�شة املراأة على امل�شتوى العاملي .
اللجنة  ع��ام  �شنغليف، مدير  رح��ب فالدميري  وب���دوره 
العام  املدير  راأ�شهم  وعلى  بالوفد  الرو�شية،  االأوملبية 
تعرّب  التي  ال��زي��ارة  مثّمنا  النقبي  ع�شكر  ن��دى  �شعادة 
ودولة  االحت��ادي��ة  رو�شيا  تربط  التي  العالقة  ق��وة  عن 
االم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة وامل��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى ح��زم��ة م��ن املعارف 

واجلهود طويلة االأم��د، الفتا يف الوقت نف�شه اإىل دور 
ت�شل  ال��ذي  الكبري  امل���راأة  لريا�شة  ال�شارقة  موؤ�ش�شة 
العربية على �شعيد  املنطقة  اإىل خارج حدود  ا�شدائه 
يف  عمله  بفريق  �شنغليف  ع��رف  كما  الن�شاء.  ري��ا���ش��ة 
عام  ب�شكل  الريا�شية  الفرق  اإجن��ازات  وعر�ش  اللجنة 
وال��ن�����ش��اء ال��ري��ا���ش��ي��ات ب�شكل خ��ا���ش م��ن خ���الل اإب���راز 
املراأة  ريا�شة  اإجن���ازات  وعر�ش  الريا�شة  يف  امل��راأة  دور 
حملياً واإحراز 70 فتاة رو�شية للميداليات يف االأوملبياد 
ال�شابقة. وقال �شنغليف: �شعدنا بزيارة الوفد الريا�شي 
ال��رائ��دة يف  ال��ت��اب��ع ل��واح��دة م��ن املوؤ�ش�شات  االم���ارات���ي 
واقع  وتطوير  االهتمام  �شعيد  على  العربية  املنطقة 
الريا�شة الن�شوية كونها واحدة من اجلهات احلكومية 
الواقع  تر�شيخ  جم��ال  يف  الكبرية  اجل��ه��ود  تبذل  التي 
الريا�شي املحلي ونحن ن�شتمع اىل منجزاتها ال �شيما 
املوؤ�ش�شة وخططها  بعد االط��الع عن كثب على برامج 

نرى يف اأنها متتلك االأفق والريادة على �شعيد االهتمام 
بكل ما يتيح الفر�شة للمراأة يف دولة االإمارات كي تعرب 
ع��ن ذات��ه��ا ومت�����ش��ي يف م�����ش��واره��ا ال��ري��ا���ش��ي لتحقق 
ال�شراكة  اآليات  الطرفان  .  وتباحث  واآمالها  طموحها 
تخدم  ال��ت��ي  ال��ت��ف��اه��م  م���ذك���رات  وت��وق��ي��ع  امل�شتقبلية 
البلدين،  كال  يف  الن�شوية  الريا�شات  بواقع  النهو�ش 
الق�شوى  اال���ش��ت��ف��ادة  االم���ارات���ي على  ال��وف��د  رّك���ز  كما 
مما عر�شه اجلانب الرو�شي والعودة مب�شاريع وبرامج 

تنعك�ش على واقع الريا�شة املحلية.
برئا�شة  امل���راأة  لريا�شة  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  وف��د  و�شم 
�شعادة ندى ع�شكر النقبي، مدير عام املوؤ�ش�شة، كًل من 
املوؤ�ش�شي  االت�شال  ادارة  مدير  �شالح،  اأح��م��د  فاطمة 
وتطوير االعمال يف املوؤ�ش�شة، والالعبة العنود مربوك، 
بطلة االمارات يف املبارزة على م�شتوى اخلليج والعربي، 
وماجد النعيمي، تنفيذي عالقات عامة وتعاون دويل.

•• دبي - الفجر:

لل�شباب  ال��وط��ن��ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  خ�����ش��ر 
م��ب��ارات��ه ال���ودي���ة م���ع م��ن��ت��خ��ب غانا 
باأربعة اأهداف نظيفة -4 0 يف املباراة 
التي اأقيمت م�شاء  )ال�شبت( املا�شي 
ع��ل��ى اأر���ش��ي��ة ملعب ذي���اب ع��وان��ه يف 
الداخلي  املع�شكر  الكرة �شمن  احتاد 
لالأبي�ش ال�شاب يف دبي والذي ينظم 
29 اجل���اري،  اإىل   20 م��ن  ل��ل��ف��رتة 
يف  االآ���ش��ي��وي��ة  للت�شفيات  اإ���ش��ت��ع��دادا 
اأكتوبر   31 من  للفرتة  قريغ�شتان 

اإىل 8 نوفمرب القادمني. 
�شجل اأهداف اللقاء كل من الالعب 
مين�شا جيديون يف الدقيقة ال�شابعة، 
الدقيقة  يف  حممد  اأمينو  وال��الع��ب 
والالعب  واخل���م�������ش���ني،  اخل��ام�����ش��ة 
�شادق اإبراهيم يف الدقيقة اخلام�شة 
ال���راب���ع الالعب  وال�����ش��ت��ني، و���ش��ج��ل 

حممد اإدري�ش يف الدقيقة 82.  
وك���ان م���درب االأب��ي�����ش ال�����ش��اب دخل 
كل  �شمت  اأ�شا�شية  بت�شكيلة  اللقاء 
من، �شامل خريي يف حرا�شة املرمى، 
ويف خط الدفاع، عمر اأحمد، �شلطان 
�شعيد، فهد حممد، نهيان عادل، ويف 
املنت�شف، مهند اأحمد، يو�شف اأمين، 
عمر �شعيد، را�شد �شامل، ويف املقدمة 
واأحمد  ال���ن���وب���ي،  خ��ل��ف��ان  م����ن،  ك���ل 

فوزي. 
���ش��ك��ل العبو  ال�������ش���وط  ب����داي����ة  م����ع 
م��ن��ت��خ��ب غ���ان���ا ���ش��غ��ط��ا ق���وي���ا على 

م�شتغلني  الوطني  منتخبنا  مرمى 
ال��ق��وة ال��ب��دن��ي��ة واجل�����ش��م��ان��ي��ة التي 
يتمع بها العبو هذا املنتخب والذي 
امل��ب��اراة كونه من  ج��اء م�شتعد لهذه 
�شمن املنتخبات املتوجهة اإىل الهند 
 17 العامل حتت  كاأ�ش  للم�شاركة يف 
ال�شاب  االأب��ي�����ش  دف���اع  و�شمد  �شنة، 
ح��ت��ى ال��دق��ي��ق��ة 7 م��ن امل���ب���اراة حني 
جيودين  مين�شا  غانا  الع��ب  اأ�شتغل 
درب��ك��ة اأم����ام م��رم��ى احل���ار����ش �شامل 
ال�شباك،  اإىل  ال��ك��رة  لي�شدد  خ��ريي 
زمام  اإ�شتعاد العبو منتخبنا  ثم  من 
ع��ل��ى منت�شف  وال�����ش��ي��ط��رة  امل���ب���ادرة 

املنتخب  م���رم���ى  وه���������ددوا  امل���ل���ع���ب 
الغاين يف اأكرث من منا�شبة لكنها مل 
ت�شتغل بال�شكل االأمثل لينهي احلكم 
االإماراتي علي مو�شى نهاية ال�شوط 

االأول بتقدم غانا بهدف نظيف. 
و�شهدت بداية ال�شوط الثاين �شيطرة 
لالعبي منتخب “النجوم ال�شوداء” 
اأمينو  البديل  ال��الع��ب  متكن  حيث 
الثاين  ال����ه����دف  ت�����ش��ج��ي��ل  حم���م���د، 
واخلم�شني،  اخل��ام�����ش��ة  ال��دق��ي��ق��ة  يف 
اإبراهيم  �شادق  الالعب  متكن  فيما 
الدقيقة  يف  الثالث  الهدف  ت�شجيل 
اأداء  اخل��ام�����ش��ة وال�����ش��ت��ني، وا���ش��ت��م��ر 

الع��ب��و غ��ان��ا ب��ال��ت�����ش��اع��د م��ع الدفع 
بالالعبني البدالء، لي�شيف الالعب 
حم��م��د اإدري�������ش، ال��ه��دف ال���راب���ع يف 
احلكم  بعدها  ليعلن   ،82 الدقيقة 

نهاية املباراة. 
لل�شباب  الوطني  و�شيالقي منتخبنا 
25 اجل�������اري،  االإث�����ن�����ني  غ����د  ي������وم 
منتخب مايل، فيما �شيواجه منتخب 
غينيا يف اآخر يوم للمع�شكر 29 من 
ذات ال�شهر وعلى اأر�شية ملعب ذياب 

عوانه يف مقر احتاد الكرة. 
االإم���ارات���ي علي  احل��ك��م  ال��ل��ق��اء  اأدار 
مو�شى، ويعاونه كل من م�شاعد اأول 

عامر  ث���اٍن  م�شاعد  ف���ريوز،  خمي�ش 
قادري، واحلكم الرابع عمر غريب. 

جدير بالذكر اأن جمموعة منتخبنا 
الت�شفيات  يف  ل���ل�������ش���اب  ال���وط���ن���ي 
البحرين،  االآ�شيوية ت�شم منتخبات 
ُعمان، نيبال، وقريغ�شتان م�شت�شيفة 

املجموعة.
43 منتخباً،  الت�شفيات  وي�شارك يف 
منطقتني  ع���ل���ى  ت��ق�����ش��ي��م��ه��ا  ج�����رى 
)الغرب  اآ���ش��ي��ا  غ���رب  ج��غ��راف��ي��ت��ني: 
وال���و����ش���ط واجل����ن����وب( وت�����ش��م 22 
)ال�شرق  اآ����ش���ي���ا  و�����ش����رق  م��ن��ت��خ��ب��اً، 
21 منتخباً، بحيث  واآ�شيان( وت�شم 
مت تق�شيم الفرق يف كل منطقة على 

جمموعات.  5
تق�شيم  ال��ق��رع��ة مت  ن��ظ��ام  وب��ح�����ش��ب 
م�شتويات   5 على  منطقة  ك��ل  ف��رق 
عام  املا�شية  الن�شخة  نتائج  بح�شب 

البحرين. يف   2016
وج����رى م���ن خ���الل ال��ق��رع��ة توزيع 
جمموعات  ث����الث  ع��ل��ى  امل��ن��ت��خ��ب��ات 
����ش���م���ت خ��م�����ش��ة م��ن��ت��خ��ب��ات يف كل 
منها، و�شبع جمموعات �شمت اأربعة 

منتخبات يف كل منها.
ويتاأهل اإىل النهائيات �شاحب املركز 
جانب  اإىل  جم��م��وع��ة،  ك��ل  يف  االأول 
اأف�����ش��ل خ��م�����ش��ة م��ن��ت��خ��ب��ات حت�شل 
املجموعات  يف  ال���ث���اين  امل���رك���ز  ع��ل��ى 
الت�شفيات  مناف�شات  وتقام  الع�شر، 
خالل الفرتة من 31 اأكتوبر اإىل 8 

نوفمرب املقبلني

�طلعت على �أحدث �خلرب�ت ذ�ت �ل�سلة

 ال�شارقة لريا�شة املراأة تبحث �شبل تطوير �شراكاتها مع اجلهات الريا�شية يف رو�شيا

يالقي مايل غد� �الثنني

الأبي�س ال�شاب يخ�شر جتربة غانا الودية

•• ال�صارقة - الفجر: 

احتفل نادي مليحة الثقايف الريا�شي باليوم الوطني للملكة 
العربية ال�شعودية، حيث �شارك يف االحتفال رئي�ش واأع�شاء 
االإدارة واملدربون والالعبون واملنت�شبون للنادي يف  جمل�ش 
بادرة طيبة تعك�ش العالقة االأخوية بني البلدين ال�شقيقني. 
والتي جاءت اإثر مباراة لفريقي 14 �شنة بني النادي و�شيفه 
ف��ري��ق ن����ادي امل����دام ال����ذي اإن��ت��ه��ت ل�����ش��ال��ح ن����ادي مليحة 4 

النادي  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  �شّرح  املنا�شبة  وبهذه  ل�شفر.  
م�شبح �شعيد بالعجيد الكتبي بالقول “يعلم احلميع مدى 
ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف  اأ�شقائنا  وبني  بيننا  التقارب 
اأف��راح��ن��ا واأت��راح��ن��ا. ف��ال ب��د م��ن رد  فهم دائ��م��اً ي�شاركوننا 
ال�شيء بال�شيء.” واأ�شاف “وكذلك هناك ر�شالة نهدف من 
خاللها غر�ش قيمة الوحدة والتعا�شد املجتمعي واحلكومي 
بني اأ�شقائنا وجرياننا يف اأذهان اأبنائنا الالعبني ومنت�شبي 

النادي.”

نادي مليحة ي�شاركون اأ�شقاءهم ال�شعوديني 
احتفال اململكة باليوم الوطني ٨٧
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الفجر الريا�ضي

•• الفجر – تون�س - خا�س
امام االهلي  ال�شبت  التي جرت م�شاء  املباراة  التون�شي يف  الريا�شي  اثارت هزمية الرتجي 
ال��دور رب��ع النهائي لكاأ�ش رابطة  اإي��اب  اإط��ار م��ب��اراة  ب��راد���ش يف  امل�شري يف امللعب االومل��ب��ي 

االأبطال االإفريقية حالة من الفو�شى والغ�شب يف حجرات الالعبني.
واأقدم ملدرب فوزي البنزرتي على التعنيف اللفظي لعدد من الالعبني كان اأبرزهم احلار�ش 

بن �شريفية الذي نال ن�شيبا من ال�شتائم من طرف املدرب. 

“كارثة”
واعتربت ال�شحف التون�شية ال�شادرة ام�ش االحد خروج الرتجي الريا�شي 
لكرة  افريقيا  ابطال  لرابطة  النهائي  ربع  ال��دور  من  امل�شري  االهلي  ام��ام 
بارزا  مر�شحا  ك��ان  �شويقة  ب��اب  فريق  وان  خا�شة  كبرية  ام��ل  خيبة  القدم 

للعبور اىل املربع الذهبي ومراهنا جديا على اللقب.
جريدة “ال�شروق” حملت يف مقالها حتت عنوان “اخليبة” املدرب فوزي 

البنزرتي م�شوؤولية هذا اخلروج معتربة ان ف�شله كان وا�شحا يف ظل 
“فو�شى تكتيكية واخطاء فنية”.

باب  اىل  ج��اء  “فوزي  ال�شياق  ه��ذا  كتب يف  املقال  �شاحب 
القب�ش على  اج��ل  م��ن  ���ش��يء  ك��ل  وق��ب��ل  اوال  �شويقة 

ان ي�شع  كان يف احل�شبان  ... وقد  االبطال  رابطة 
الفريق  ليقود  معارفه  وخال�شة  جتاربه  ع�شارة 

وثروات  امكانيات مادية كبرية  مبا ميلكه من 
عري�شة  جماهريية  وق��اع��دة  هائلة  ب�شرية 
لالأ�شف  فيه  ف�شل  ما  وه��ذا   ... القمة  نحو 
البنزرتي الذي ارتكب هفوات فنية فادحة يف 
برج العرب )لقاء الذهاب( بل انه وقع يف زالت 
ال تغتفر وال ميكن ملدرب يف �شبان النادي ان 
بنب  الفرجاين  تغيري  غ��رار  على  بها  يقوم 
يو�شف اثناء تنفيذ خمالفة لفائدة االهلي 
... وتوا�شلت هفوات فوزي  العرب  يف برج 
عالمة  التكتيكية  الفو�شى  وك��ان��ت  ام�����ش 
بارزة يف هذه املواجهة احلا�شمة التي انتهت 
ب��خ��ي��ب��ة ب��ط��ع��م احل��ن��ظ��ل خ��ا���ش��ة وان كل 
الظروف كانت مالئمة ليمر الرتجي دون 
اللقب  نحو  بثبات  امل�شرية  وليوا�شل  عناء 
من  كبريا  ق�شطا  البنزرتي  ويتحمل   ...
يع�شف  قد  ال��ذي  االخفاق  هذا  م�شوؤولية 

مب�شتقبله يف احلديقة ب”.

�الأهلي عن جد�رة
“ال�شريح”  ج��ري��دة  و�شفت  جهتها  وم��ن     

خ�����روج ال���رتج���ي ال���ري���ا����ش���ي م���ن ال������دور ربع 
النهائي لرابطة ابطال افريقيا ب”الكارثة”.

براق�ش،  جنت  نف�شها  “على  كتب  املقال  �شاحب 
ال��ذي فرط  املثل ينطبق متاما على الرتجي  هذا 

يف ت��ق��دم ب��ه��دف ل��ي��ن��ه��ار مت��ام��ا يف ال�����ش��وط الثاين 
وي��ق��ب��ل ه��دف��ني ك���ان وق��ع��ه��م��ا مب��ث��اب��ة ال��ك��ارث��ة يف 
راد�ش ليتحول حلم الرت�شح اىل كابو�ش للرتجي 

وجلمهوره”.
تاأهله  ي�شرق  االهلي مل  ان  ال�شحفي  واعترب      
قائال “االهلي كان االف�شل على جميع امل�شتويات 

اخطاء  ثمن  الرتجي  دفع  بينما  تر�شحه  وا�شتحق 
وتراكمات مل تكن فقط ام�ش بل منذ فرتة”.

   اما جريدة “لوطون” فقد و�شعت مقالها حتت عنوان 
ا�شارة  يف    ”2012 �شيناريو  يعي�ش  واال�شفر  “االحمر 

اىل ن��ه��ائ��ي راب��ط��ة اب��ط��ال اف��ري��ق��ي��ا ع��ن��دم��ا ع���اد الرتجي 

1-1 من برج العرب يف لقاء الذهاب قبل ان ي�شقط يف مباراة االي��اب يف راد�ش  بالتعادل 
2-1 ويخ�شر اللقب القاري.    ما ح�شل م�شاء ال�شبت يف راد�ش كان “ت�شونامي حقيقي هز 
جميع مكونات الرتجي بعد جتدد �شيناريو 2012 امام نف�ش املناف�ش االهلي القاهري” 
على حد تقدير كاتب املقال الذي م�شى يقول “مل تكن الت�شكيلة اال�شا�شية التي اعتمدها 
ارتكاز  التعويل على العبي  الدفاعي من خالل  الطابع  اذ غلب  البنزرتي منتظرة  فوزي 
هما كوليبايل وكوم واذا ما ا�شفنا لهما ال�شعاليل يرتفع العدد اىل ثالثة عنا�شر ذات 
ت�شريك  الوقت عن قرار عدم  مت�شائال يف نف�ش  امليدان”  نزعة دفاعية يف و�شط 

الفرجاين �شا�شي واالبقاء عليه على بنك البدالء.
“خارج املو�شوع”  اب��رزت حتت عنوان  من ناحيتها  “البرا�ش”     �شحيفة 
اجل  من  تون�ش  اىل  ج��اء  عندما   2012 �شيناريو  تكرار  يف  االهلي  جن��اح 
البحث عن اللقب القاري وذلك بعدما حقق اجنازا جديدا امام “االحمر 

واال�شفر” يف معقله ليعود الغول االفريقي اىل الواجهة.
وا�شافت “ابناء املدرب فوزي البنزرتي ين�شحبون من ن�شخة كانوا مر�شحني 

خاللها لك�شب اللقب.
   على جميع امل�شتويات الفنية والتكتيكية وخا�شة البدنية بدا زمالء خليل 
�شمام غري جاهزين بعدما الح عليهم الثقل اثر فرتة اال�شرتاحة ومل يعد 
باإمكانهم الوقوف يف وجه العودة القوية لزمالء احمد فتحي او حتى ادراك 
االحداث.  وجتاوزته  املو�شوع  خارج  البارحة  الرتجي  كان  لقد  التعادل. 
�شموده توا�شل اىل غاية التقدم يف النتيجة قبل ان ينهار كليا ... 
خروج حزين لبطل تون�ش الذي و�شع هذه امل�شابقة يف �شدارة 
اهدافه لكن االهلي مل ي�شرق تر�شحه فقد اأكد من جديد انه 
فريق ال ي�شت�شلم ويلعب اأف�شل خارج ار�شه”.      يف حني رات 
ال�شارع املغاربي ان الرتجي كان مر�ّشحا فوق العادة للعبور 
مغايرة  كلمة  لهم  ك��ان  الفراعنة  لكن  الذهبي  امل��رّب��ع  اإىل 
الرتجي  االأم��ر مبواجهة  تعّلق  كّلما  الفريق  وكّر�شوا عقدة 
بني  جمع  باهر  انت�شار  اإىل  النتيجة  يف  تاأخّرهم  ليحّولوا 

االإقناع واالإمتاع.
   ال���رتج���ي ك���ان ب��ح��وزت��ه ك���ّل ���ش��يء ل��ه��زم االأه���ل���ي والثاأر 
ريا�شيا من الفريق الذي حرمهم التتويج القاري يف راد�ش 
الرتجيني  ت�شّب يف خانة  كانت  العوامل  وك��ّل   …2012
اإىل اجلماهري الغفرية  القواعد و�شوال  بدءا باللعب داخل 
التي جاءت ملوؤازرة الفريق كما اأّن الت�شكيلة احلالية للرتجي 
حمليا  ال�شاحة  على  النا�شطني  ال��الع��ب��ني  اأف�����ش��ل  ت�شّم 
وقاريا وهي ت�شّكل العمود الفقري للمنتخب الوطني. كّل 
هذه العوامل جمتمعة تال�شت بقدرة قادر وتاه الرتجي 
وتكتيكيا  فّنيا  املباراة  وخ�شر  جماهريه  واأم��ام  معقله  يف 
وال�شبب يف ذلك قراءة املدّرب فوزي البنزرتي للمواجهة 
اأفكاره  �شّو�ش  ال���ّذي  الهزمية  �شبح  م��ن  امل��ف��رط  وخ��وف��ه 
وجعله يعتمد على ت�شكيلة غريبة عن الفريق حّدت من 

قّوته و�شالبته. 
   واأ�شافت ان فوزي البنزرتي اأعطى لالأهلى ما ي�شتحقه 
اأك���رث م��ن اللزوم  م��ن اح����رتام لكنه يف امل��ق��اب��ل اح��رتم��ه 
بطل  اأّن  والنتيجة  الكبري  ال��رتج��ي  ي���دّرب  اأّن���ه  متنا�شيا 
وبالعبني  مهتّزة  بثقة  امل��ي��دان  اأر���ش��ّي��ة  اإىل  ن��زل  تون�ش 

متثاقلني عجزوا عن م�شايرة ن�شق االأهالوية.
   خل�شت ال�شحيفة اىل القول” �شحيح اأّن االأهلي قّدم 
اأم�ش واحدة من اأف�شل مبارياته يف ال�شنوات االأخرية 
ال��رتج��ي ب�شهادة  اأق���وى م��ن  اأّن���ه  لكن ه��ذا ال يعني 
امل�شريني اأنف�شهم الذين كانوا يعتربون الرتجي هو 
االأقوى على الورق…اأف�شلية مل يح�شن ا�شتغاللها 
ال��ب��ن��زرت��ي ال���ذي ف��ّك��ر يف ك���ّل ���ش��يء ���ش��وى التفكري 
“الذي  الكرة  يف  العبيه.  ق��ّوة  نقاط  على  اللعب  يف 
فكّبله  االأه��ل��ي  من  خ��اف  والبنزرتي  يخ�شر”  يخاف 
وعلى  نف�شه  على  اختياراته فجنى  على  ذلك  واأّث��ر  خوفه 

الرتجي الذي كان قريبا جّدا من حلم التتويج القاري.

ر�بطة �بطال �فريقيا يف �ل�سحف �لتون�سية

خ��روج الت��رج���ي الت��ون�ش���ي »خيب���ة« و»ك���ارث������ة«...!
- ف�سل �ملدرب فوزي �لبنزرتي كان و��سحا يف ظل فو�سى تكتيكية و�أخطاء فنية

- �الأهلي مل ي�سرق تاأهله فقد كان �الأف�سل على جميع �مل�ستويات و��ستحق تر�سحه

•• الذيد - الفجر:

القدم يف مبادرة مليون توقيع والء  وقع م��روان بن غليظة رئي�ش االحت��اد االم��ارات��ي لكرة 
للوطن والتي اأطلقها نادي الذيد الثقايف الريا�شي �شمن اأعماله لالحتفال باليوم الوطني 
اإدارة نادي الذيد والدكتور  ح�شر التوقيع كل من  �شعادة �شامل بن هويدن  رئي�ش جمل�ش 

حمود العنزي مدير النادي وعلي بن هويدن �شاحب مقرتح املبادرة .
 وتهدف  اإىل جتديد وتعزيز حمبة الوطن من خالل جمع مليون توقيع قبل اليوم الوطني 

القادم

مروان بن غليظة يوقع يف مبادرة مليون 
توقيع ولء للوطن لنادي الذيد 

اجلواد كويك اند رييز بطال للجولة ال�شابعة لكاأ�س رئي�س الدولة للخيول العربية
توج اجلواد كويك اند رييز بطال للجولة ال�شابعة من الن�شخة ال� 24 
العربية  للخيول  الدولة  رئي�ش  ال�شمو  �شاحب  كاأ�ش  �شباقات  ل�شل�شلة 
االأ�شيلة التي تقام حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�ش الدولة حفظه اهلل وبتوجيهات �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة دعما الإعالء 
باإذن اهلل  اخليل العربي اال�شيل عامليا مبا يتما�شى مع نهج املغفور له 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه.
كنتاكي  بوالية  داون��ز  ت�شر�شل  اأقيم يف م�شمار  ال��ذي   - ال�شباق  وحقق 
بالواليات املتحدة االأمريكية - جناحا باهرا حيث امتد مل�شافة 1600 
اجلواد  وجن��ح  االأ�شلية  العربية  اخليول  نخبة  من   9 ومب�شاركة  مرت 

كويك اند رييز للمالك توم فريتي�ش يف ح�شد املركز االأول بجدارة.
اأبوظبي  الفنية يف جمل�ش  ال�شوؤون  اإدارة  الها�شمي مدير  وا�شاد طالل 

ل�شل�شلة  ال�شابعة  املحطة  حققتها  التي  الكبرية  بالنجاحات  الريا�شي 
اال�شيلة  العربية  للخيول  الدولة  رئي�ش  ال�شمو  �شاحب  كاأ�ش  �شباقات 
يف م�شمار ت�شر�شل داونز العريق مبينا اأن النجاح الذي حتقق يف �شباق 
ال�شباقات  الأع��رق  التاريخية  املكانة  على  واأك��د  التوقعات  ف��اق  ت�شر�شل 

الكال�شيكية يف العامل.
واأكد الها�شمي على اأهمية ومكانة �شل�شلة �شباقات كاأ�ش �شاحب ال�شمو 
�شباقات  وع�شاق  حمبي  لدى  االأ�شيلة  العربية  للخيول  الدولة  رئي�ش 
امل�شامري  اع��رق  يف  ال�شباق  تنظيم  اأن  اإىل  م�شريا  اأمريكا  يف  اخل��ي��ول 
كبريا  مك�شبا  ميثل  كبري  جماهريي  ح�شور  و�شط  العامل  �شعيد  على 
اأن  واأو���ش��ح  العامل.  م�شامري  يف  اال�شيل  العربي  اخليل  اإع��الء  لروؤية 
ال�شباق �شهد م�شاركة نخبة واقوى اخليول العربية االأ�شيلة كما ترجم 
االأه��داف وعزز  الكثري من  والتفاعل اجلماهريي  من خالل احل�شور 

النجاح  اأن  مبينا  العامل  الغالية يف م�شامري  للكاأ�ش  ال�شامية  الر�شالة 
التي  املنجزات  قيمة  �شاعف  باأمريكا  ت�شر�شل  م�شمار  يف  حتقق  ال��ذي 
رئي�ش  امل��ه��ريي  �شعيد  اأع���رب  جانبه  م��ن  ال��ع��ام.  ه��ذا  �شباقات  حققتها 
ق�شم العالقات العامة يف جمل�ش اأبوظبي الريا�شي عن فخره بالنجاح 
الكبري الذي حققه ال�شباق مبحطته ال�شابعة موؤكدا اأن هذا االمر يدل 
على امل�شرية التاريخية املميزة ل�شل�شلة �شباقات الكاأ�ش الغالية ودورها 
الكبري يف ترك االأ�شداء الوا�شعة يف كل جولة من جوالتها التي تطوف 

العامل.
من جهته اأعرب الفار�ش روكو جونيور جوزيف عن �شعادته بفوزه بلقب 
كاأ�ش �شاحب ال�شمو رئي�ش الدولة للخيول العربية االأ�شيلة يف م�شمار 
ت�شر�شل م�شيدا باأهداف ال�شباق ومكانته العاملية ودوره الكبري يف اإعالء 

ودعم اخليل العربي.

العبو االأهلي.. فرحة عارمة بالفوز على الرتجيالبنزرتي يف قف�ش االتهام فوز م�شتحق

تكتيكيا الرتجي خارج املو�شوع

علي معلول ..قاهر الرتجي



    
مر�س نادر يحرمها من احت�شان طفلتها

معها  ي�شعب  ن���ادرة،  مر�شية  ح��ال��ة  م��ن  بريطانية  طفلة  ت��ع��اين 
البثور  ظهور  من  خوفاً  مل�شها،  حتى  اأو  احت�شانها  والدتها  على 
اجللد  من  ج��داً  رقية  طبقة  واأن  خا�شة  جلدها،  على  والفقاعات 

تغطي ذراعيها وقدميها.
العمر  البالغة من  اأتكين�شون  بيبا  اإ�شابة  �شخ�شوا  االأطباء،  وكان 
عاماً واحداً، مبر�ش انحالل الب�شرة الفقاعي، و90 % من ذراعيها 
اإىل  تنت�شر  احلالة،  ه��ذه  ب��داأت  كما  اجللد،  يغطيهما  ال  و�شاقيها 

باقي ج�شدها ال�شغري، بح�شب �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
جلدها،  مل�ش  فبمجرد  عناقها،  اأو  بيبا  حمل  على  اأح��د  يجروؤ  وال 
يبداأ بالتق�شر وظهور فقاعات، ت�شبب اأملاً �شديداً للطفلة، وحتاول 
يف  كفوف  و�شع  خ��الل  من  نف�شها،  ت��وؤذي  اأن  من  منعها  والدتها 

يديها.
اأخذها وو�شعها  اأح��داً  وتقول وال��دة بيبا عند والدتها، بدت وك��اأن 
اأخربوين  وعندما  املركزة.  العناية  يف  و�شعها  املغلي، ومت  امل��اء  يف 
اأملي  ن��ادرة وغري مفهومة، �شعرت بحزن �شديد، وازداد  اأن حالتها 

عندما مل اأمتكن من اأحت�شانها اأو مل�شها على مدى 5 اأ�شهر .
وت�شيف االأم مل اأكن اأعرف اأحداً يعاين من هذه احلالة، لذلك كان 
االأمر مبثابة �شدمة بالن�شبة يل، خا�شة بعد اأن اأخربين االأطباء، 
اأن االأمور ميكن اأن تزداد �شوءاً مع الوقت . ويف امل�شت�شفى، كان على 
اأتكين�شون اأن ت�شمد ذراعي وقدمي ابنتها 4 مرات يف اليوم، حيث 
الالزمة  الرعاية  تقدمي  من  لتتمكن  املمر�شات،  يد  على  تدربت 
وت�شع  اجل��ل��د  تنظيف  كيفية  مت��ام��اً  ت��ع��رف  االآن  وه��ي  للطفلة، 

ال�شمادات، لتجنب اإ�شابة ابنتها بالتهابات خطرية يف املنزل.

مذيع ينقذ طفاًل معاًقا من هجوم للنحل
م�شرد  معاق  طفل  الإن��ق��اذ  باخلطر،  ياأبه  مل   ، �شجاع  مذيع  �شارع 
بعد اأن تركته لدغات النحل فاقًدا الوعي على كر�شيه املتحرك، يف 

منطقة املحكمة العليا يف العا�شمة الكينية، نريوبي.
وغاب ال�شبي، اأمو�ش، عن الوعي بعد اأن ف�شل يف دفع كر�شيه اإىل 
وفق  املحكمة،  خ��ارج  النحل  م��ن  �شرب  هاجمه  عندما  االأم���ان  ب��ر 

�شحيفة مريور الربيطانية.
مراًرا  يلدغه  النحل  كان  بينما  متاأملاً  كر�شيه  عن  ال�شبي  و�شقط 

وتكراًرا، وهو يعجز عن التحرك.
ولكن عندما �شاهد املذيع، فيكتور مياكان، امل�شهد املروع، �شارع اإىل 

ال�شبي وحمله مبفرده اإىل بر االأمان.
راأي��ت مئات النحل  اإنني  وقال مياكان يف حديث لل�شحف املحلية 
كان هناك �شمت  البداية  وراأ�شه وج�شمه، يف  وعلى وجهه  حوله، 
املليئة  ث��م �شمعت ���ش��رخ��ات��ه  ي��رك�����ش��ون،  م��ط��ب��ق، وك���ان اجل��م��ي��ع 
بالعذاب واالأمل، وكان علّي امل�شاعدة . واأ�شاف: كنت اأحاول تهدئته 
ولكنك اإذا فتحت فمك يدخله على الفور النحل، ولقد كان ل�شانه 
حيث  ح��ًق��ا،  عليه  خائًفا  وكنت  فمه  يف  نحل  هناك  وك��ان  متورًما 
كنت اأفكر هل �شيمكنني اإي�شاله اإىل بر االأمان يف الوقت املنا�شب، 
اأبعدته عدت الأ�شرتجع كر�شيه املتحرك . وتقول تقارير  وعندما 
اإن متظاهرين مناه�شني للحكومة يقفون وراء احلادث  حمللية 
حول  حكمهم  اأ���ش��دروا  الذين  العليا  املحكمة  ق�شاة  من  انتقاًما 

نتائج االنتخابات الرئا�شية التي األغيت.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

حتولت من غ�شل ال�شحون اإىل عر�س الأزياء 
يبحث بع�ش م�شتك�شفي عار�شات االأزياء املحتمالت عن فتيات جميالت يتمتعن مبقايي�ش جمالية خا�شة، وال�شبيل 
االأمثل جلذب انتباههم، هو ارتداء مالب�ش اأنيقة، والتجول يف املناطق الراقية باملدينة، لكن فتاة اأمريكية، ح�شلت 

على فر�شة لل�شري يف اأ�شبوع نيويورك لالأزياء وهي تغ�شل ال�شحون يف مطعم.
وكانت �شيبتول ويليامز، من اأو�شن بوالية تك�شا�ش، تعمل يف مطعم �شيبتول قبل نحو اأ�شبوعني، عندما دخل اأحد 
الك�شافة، وعر�ش عليها فر�شة عمرها. وبع�ش اأيام قليل، كانت ت�شتقل الطائرة يف طريقها اإىل نيويورك، لتوقع 
اأي موديلز ، وهي �شركة االأزي��اء، التي �شبق وخرجت العديد من العار�شات ال�شهريات يف  اإن  عقداً مع �شركة دي 
العامل. وحل�شن حظ �شيبتول، فقد تزامن توقيعها للعقد، مع اأ�شبوع نيويورك لالأزياء واملو�شة، لتحظى بفر�شة 
الظهور على امل�شرح للمرة االأوىل، وامل�شاركة يف هذا احلدث الكبري، بعد اأيام من عملها يف غ�شل ال�شحون، بح�شب 
موقع اأوديتي �شنرتال. ويف مقابلة مع جملة فوج، قالت �شيبتول لقد علمني راف �شيمونز كيف اأم�شي، كان باإمكانه 
اختيار اأية عار�شة اأخرى، لكنه اآمن بقدراتي، مما دفعه اإىل جت�شم عناء تعليمي، الأمتكن من امل�شاركة يف هذا احلدث 
اآخر ب�شرعة،  انتهاء عر�ش كالفني كالين، ح�شلت على عر�ش  . ومل يتوقف حظ �شيبتول عند هذا احلد، فبعد 

لتمثل مارك جيكوب، اإىل جانب جمموعة من العار�شات ال�شهريات.
وعلى الرغم من اأن �شيبتول متكنت من اأن ت�شق طريقها ب�شرعة قيا�شية يف مهنة عر�ش االأزياء، اإال اأنها لن تتنكر 
الهتماماتها ال�شابقة، فخالل ا�شتعدادها للم�شاركة يف عرو�ش االأزياء االأوروبية القادمة، ال تزال تتابع درا�شتها يف 

ت�شميم الغرافيك، وهي الهواية التي طاملا �شعرت ب�شغف جتاهها.
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توم كروز تورط يف حادث حتطم طائرة
زعمت عائلتا اثنني من الرجال الذين لقوا م�شرعهم، بعد حادث حتطم 
طائرة خالل ت�شوير فيلم American Made يف اأيلول �شبتمرب 2015، 

اأن املمثل توم كروز كان م�شوؤواًل جزئياً عن احلادث املميت.
3 من الطيارين الذين مت توظيفهم للفيلم، �شحية للحادث الذي  ووقع 
وقع اأثناء الت�شوير، عندما حتطمت طائرتهم ذات املحركني بايرب �شميث 
وكارلو�ش بريل على  بوروين،  اآالن  ُتويف  600 يف اجلبال. حيث  اإيرو�شرت 
الفور، يف حني اأ�شيب جيمي يل غارالند، بال�شلل يف الن�شف ال�شفلي من 

ج�شده.
اأقارب  ي��ّدع��ي   ،People ملوقع  املقدمة  اجل��دي��دة  املحكمة  لوثائق  ووف��ق��اً 
اأك�شن  اأن رغبة ك��روز، واملخرج دوغ ليمان يف ت�شوير فلم  بوروين وب��ريل، 

عايل اخلطورة �شاهمت يف الظروف التي اأدت اإىل وقوع احلادث.
حما�شة  جانب  اإىل  كولومبيا،  يف  بالت�شوير  املطالب  اأن  الوثائق،  وذك��رت 
�شل�شلة فخمة،  �شكل  لت�شوير م�شاهد متعددة على  ليمان،  واملخرج  كروز، 
اأدت ذلك اإىل اإ�شافة �شاعات من العمل على الت�شوير كل يوم، واإ�شافة اأيام 
اإىل اجلدول الزمني االأ�شلي . وتقا�شي عائلتا رون وبريل، منتجي الفيلم 
بيكتوري�ش  كريك  كرو�ش  و  اإنتريتينمنت  فنديان  و  اإنتريتينمنت  اإماجني 
بتهمة القتل عن غري عمد، حيث زعمتا اأن �شركات االإنتاج جتاهلت اإجراءات 

ال�شالمة قبل الرحلة من اأجل توفري الوقت واملال.

اإلغاء م�شابقة جمال للرجال لعدم وجود و�شيمني
اأن  بعد  املك�شيك،  يف  للرجال  جمال  م�شابقة  االأزي���اء  لعر�ش  �شركة  األغت 

ف�شلت يف العثور على مر�شحني و�شيمني يلبون معايريها اخلا�شة.
وكانت ال�شركة، قد ا�شرتطت على املر�شحني للم�شاركة يف م�شابقة م�شرت 
موديل تابا�شكو 2017 اأن ميتلكوا بع�ش ال�شفات، من بينها اأن يكون عمر 
املر�شح بني 17 و 27 عاماً، وال يقل طوله عن 1.78 مرت، واأن ميتلك تناغماً 
اأو م�شتوى تعليمي  يف �شكل الوجه واجل�شم، وحا�شل على درجة جامعية، 
�شفر  االإنكليزية بطالقة، وميتلك جواز  اللغة  ويتحدث  �شنه،  يتوافق مع 
�شاري املفعول. ويبدو اأن هذه ال�شروط كانت قا�شية للغاية على الراغبني 
من  املنظمون  يتمكن  مل  امل�شابقة،  موعد  من  قليلة  اأي��ام  فقبل  بامل�شاركة، 
اختيار �شوى 6 مر�شحني، مل يكونوا يف االأ�شل م�شتوفني لكافة ال�شروط 
ال�شابقة، مما دعا اللجنة اإىل الغاء احلدث بالكامل، بح�شب موقع اأوديتي 
عرب  له،  الرتويج  حاولت  احل��دث،  عن  امل�شوؤولة  ال�شركة  وكانت  �شنرتال. 
جمموعة من ال�شور، التقطتها لعدد قليل من امل�شرحني املقبولني، وقامت 
االجتماعي،  التوا�شل  وم��واق��ع  املحلية،  التلفزيون  �شبكات  على  بن�شرها 
لكنها مل ت�شاعد على جذب الراغبني بامل�شاركة، خا�شة واأن �شرط الطول 

كان جمحفاً بحق املك�شيكيني، املعروفني باأنهم ق�شار القامة ب�شكل عام.

اأكرث املت�شفحات اأمانا 
مل�شتخدمي ويندوز

 X41 D-Sec �شركة  ن�شر خ��رباء 
االأمل�����ان�����ي�����ة امل���ت���خ�������ش�������ش���ة ب����اأم����ن 
امل��ع��ل��وم��ات ت��ق��ري��را ج��دي��دا ذكروا 
اأكرث  ت��ع��د  ال��ت��ي  املت�شفحات  ف��ي��ه 
الت�شغيل  ن��ظ��ام  مل�شتخدمي  اأم��ن��ا 

ويندوز. 
ويف حديث لل�شحافة قال اخلرباء: 
خ���الل درا���ش��ات��ن��ا االأخ�����رية ملعرفة 
بالن�شبة  اأمانا  االأك��رث  املت�شفحات 
بنظام  املزودة  االأجهزة  مل�شتخدمي 
اأكرث  بني  مقارنة  اأجرينا  ويندوز، 
هي:  ���ش��ي��وع��ا،  مت�شفحات  ث���الث 
Chrome من غوغل، ومت�شفحي 
 Internet Explorer و   Edge
مايكرو�شوفت.  طورتهما  ال��ل��ذان 
على  تفوقت  غوغل  اأن  لنا  ات�شح 

مايكرو�شوفت يف هذا املجال .
 Chrome اأن  واأ���ش��اف��وا اخل��رباء 
اأث����ب����ت م����ن ج���دي���د اأن������ه ال ي����زال 
اأف�����ش��ل م��ت�����ش��ف��ح��ات وي���ن���دوز من 
حيث االأمان، فتعديالته اجلديدة 
توفر الكثري من اخل�شائ�ش التي 
حت��ج��ب امل���واق���ع امل�����ش��ب��وه��ة ومتنع 
ت�شلل الربجميات اخلبيثة الأجهزة 

الكمبيوتر.
فلديه   Edge م���ت�������ش���ف���ح  اأم��������ا 
اأهمها  ال�شعف  نقاط  من  العديد 
على  يعر�شها  التي  امل��واق��ع  قائمة 
موجودة  ك��ان��ت  وال��ت��ي  امل�شتخدم، 
 ،Internet Explorer �شلفه  يف 
توفر  م�شبقا  امل��ع��دة  القائمة  ه��ذه 
لقرا�شنة االإنرتنت اإمكانية تزويد 
اخلبيثة،  بالربجميات  موقع  اأي 
وع��ن��د ف��ت��ح ت��ل��ك امل���واق���ع تتعر�ش 

االأجهزة اأوتوماتيكيا لالخرتاق .

م�شارعة ن�شائية م�شرية
ن�شر اأ�شرف حمرو�ش حممد �شليمان، م�شوؤول 
احتاد امل�شارعني امل�شريني والعرب، جمموعة 
م���رة يف  الأول  ن�شائية،  مل�����ش��ارع��ة  ال�����ش��ور  م��ن 
ال��ع��رب��ي��ة، يف حمافظة  وال����دول  ت��اري��خ م�شر 

ال�شرقية.
على  اخل��ا���ش��ة  على �شفحته  وق���ال حم��رو���ش 
موقع في�شبوك اإن هذا العر�ش ي�شمى عر�ش 
والن�شاء،  للفتيات  خم�ش�ش  وه���و  االأح�����الم 
�شمن عرو�ش فرقته اخلا�شة التي يقودها يف 

حماولة لن�شر اأ�شول اللعبة يف م�شر.
وتداول م�شتخدمو موقع التوا�شل االجتماعي 
اأقيمت  ال��ت��ي  ل��ل��م��ب��اراة،  ���ش��وًرا  ب���وك«،  »في�ش 
حماد،  اأب��و  ملركز  التابعة  »القرين«  مدينة  يف 

مبحافظة ال�شرقية.
واأبدى الن�شطاء، اندها�شهم واإعجابهم بفكرة 
ن�����ش��ائ��ي��ة يف م�شر،  اإق���ام���ة م���ب���اراة م�����ش��ارع��ة 
م��وؤك��دي��ن اأن ع��ل��ى امل�����ش��ئ��ول��ني رع��اي��ة ه���وؤالء 

امل�شارعات لتطوير اأدائهن.

يت�شبب باإر�شال حقائب امل�شافرين اإىل غري وجهتها  
اأبدل عامل حمل االأمتعة يف مطار ت�شاجني يف �شنغافورة 
اإىل  اأدى الإر�شال احلقائب  بطاقات مئات احلقائب، مما 

غري وجهتها.
وقالت �شحيفة �شرتيت�ش تاميز: اإن حمكمة وجهت 286 
عاًما   63 العمر  م��ن  البالغ  كيه  ب��ون  لتاي  اإزع���اج  تهمة 
ملجموعة  تابعة  �شركة  ل�شالح  االأمتعة  حمل  يف  ويعمل 

مطار ت�شانغي .
واأ�شافت ال�شحيفة، اأن تاي مل يف�شر فعلته، لكنه يعتزم 
 17 ي��وم  املقبلة  اجلل�شة  يف  اأدي���ن  واإذا  ب��رباءت��ه،  ال��دف��ع 
اإىل  اأكتوبر ت�شرين االأول قد ت�شجنه املحكمة ملدة ت�شل 

عام اأو تغرمه عن كل تهمة.
م�شار  تغيري  يف  ت�شبب  ت��اي  اأن  املحكمة  وث��ائ��ق  وذك���رت 
اأم��ت��ع��ة ك��ان��ت م��ت��ج��ه��ة مل���دن خم��ت��ل��ف��ة م���ن ب��ي��ن��ه��ا بريث 
ومانيال وفرانكفورت ولندن و�شان فران�شي�شكو، م�شيفة 
اأنه يعتقد اأنه كان يبدل بطاقات احلقائب كل يوم تقريًبا 

من نوفمرب ت�شرين الثاين اإىل فرباير �شباط.
اخرتاق  اأي  ي��ح��دث  اإن���ه مل  امل��ط��ار  با�شم  وق���ال متحدث 
الإجراءات االأمن. و�شافر نحو 59 مليون راكب عرب مطار 

ت�شانغي يف 2016، وهو �شاد�ش اأزحم مطار يف العامل.

ت�شتعني ب� 350 طالبًا حلمل ذيل ف�شتانها 
حلمل  التالميذ  مبئات  �شريالنكيان  عرو�شان  ا�شتعان 
ذي���ل ل��ب��ا���ش ���ش��اري ارت��دت��ه ال��ع��رو���ش، مي��ت��د ع��ل��ى ثالثة 
يف  حتقيقاً  الطفولة  حماية  اأجهزة  ففتحت  كيلومرتات 

حقهما، على ما اأعلنت ال�شلطات .
مدر�شة  يف  ���ش��ف��وف��ه��م  م���ن  ط���ف���اًل   250 ن��ح��و  واخ������رج 
 3.2 املمتد على  ال��ط��وي��ل  ال��ع��رو���ش  ���ش��اري  ع��ام��ة حلمل 
ك��ي��ل��وم��رتات. واح��ت��ف��ل ال���زوج���ان ب��ق��ران��ه��م��ا م��ن خالل 
ال�شري يف �شارع رئي�شي يف منطقة كاندي يف و�شط البالد 
 100 ا�شتعني بنحو  وق��د  ذك��رت �شحف حملية.  على ما 

طفل اآخر للقيام مبهام اأخرى خالل العر�ش.
لكن اخلطوة مل ترق الأجهزة حماية الطفولة التي فتحت 
حتقيقاً يف احلادث. واعتربت ماريني دي ليفريا رئي�شة 
الهيئة الوطنية حلماية الطفولة اأن ذلك ي�شكل انتهاكاً 
التعليم  االأطفال من  واأ�شافت حرمان   . الطفل  حلقوق 
كراماتهم  من  واالنتقا�ش  للخطر  �شالمتهم  وتعري�ش 
اأجهزتها  اأن  من  امل�شوؤولة  وح��ذرت   . جرمية  اأعمال  هي 
�شتكون �شارمة يف قرارها حتى ال تنت�شر ممار�شات كهذه 
اجتماعية  منا�شبات  الزيجات  ت�شكل  اآ�شيا  جنوب  ويف   .

كبرية وباذخة تنفق خاللها العائالت مبالغ طائلة.

الفتاة الأفعى
ارتفعت يف الفرتة االأخرية �شعبية ال�شابة الفلبينية التي 
الوراثي  مر�شها  لفت  اأن  بعد  االأفعى  فتاة  بال�  ا�شتهرت 
النادر انتباه معظم الهيئات الطبية يف البالد.  اأ�شبحت 
فلورين نالوغون جنمة املحطات التلفزيونية يف الفلبني، 
يف  ال�شحة  وخ��رباء  املتطوعون  بداأها  التي  احلملة  بعد 
البالد للفت النظر اإىل مر�شها الوراثي النادر وحماولة 

تقدمي الدعم املادي واملعنوي لها بكافة الو�شائل. �ملمثلة �مل�سرية �أروى جودة لدى و�سولها �إىل مر��سم �فتتاح مهرجان �جلونة �ل�سينمائي يف مارينا �جلونة على �لبحر �الأحمر مب�سر. )� ف ب(

النقرا�س اجلماعي 
يطرق الأبواب

 540 م��دى  على  االأر����ش  تعر�شت 
اأح�����داث  ل�5  ���ش��ن��ة م�����ش��ت  م��ل��ي��ون 
اأخطرها  ت�شبب  جماعي،  انقرا�ش 
 9% ح��������وايل  ع���ل���ى  ال���ق�������ش���اء  يف 
م��ن احل��ي��اة ال��ب��ح��ري��ة ع��ل��ى كوكب 

االأر�ش. 
اأن  اإىل  ج���دي���دة  درا����ش���ة  واأ�����ش����ارت 
بعيدة  تكون  التالية قد ال  الكارثة 
جدا، حيث ذكر دانيال روثمان، وهو 
اجليوفيزيائية  الفيزياء  يف  باحث 
وع���امل يف ال��ري��ا���ش��ي��ات، ال���ذي كان 
م�����ش��غ��وال يف درا�����ش����ة االن���ق���را����ش 
الكارثة  اأن  ال�������ش���اب���ق،  اجل���م���اع���ي 
اأن حت���دث خالل  ال��ق��ادم��ة مي��ك��ن 

83 عاما.
و�شملت االأحداث الكارثية اخلم�شة 
املا�شية على مدى ماليني ال�شنني، 
عرب  ل��ل��ك��رب��ون  الطبيعية  ال�����دورة 
املحيطات والغالف اجلوي، ما اأدى 
يف بع�ش احلاالت، اإىل الق�شاء على 

معظم اأ�شكال احلياة على االأر�ش.
اثنني من  الريا�شيات  وحدد عامل 
ع��ت��ب��ات ال��ك��ارث��ة ، ال��ت��ي ق��د ت�شبب 
خلال يف النظام الطبيعي ما يوؤدي 
نهاية  ويف  م�شتقرة،  غري  بيئة  اإىل 
اجلماعي.  االن����ق����را�����ش  امل����ط����اف 
بالتغريات  االأوىل  العتبة  وترتبط 
اآالف  م��دى  على  الكربون  دورة  يف 
اأو ماليني ال�شنني، حيث �شيحدث 
االن��ق��را���ش اجلماعي يف ح��ال كان 
اأ�شرع من  معدل التغري يف ال��دورة 
على  العاملية  البيئية  النظم  ق��درة 

التكيف.

طفل ي�شتعد لدخول غيني�س بليونته 
ي�����ش��ع��ى ال��ط��ف��ل ي��و���ش��ف ال��ب��ه��ت��ي��ن��ي ل��ل��خ��روج من 
�شنوات،  اأك��رث من ع�شر  املحا�شر منذ  قطاع غزة 
للم�شاركة يف مو�شوعة غيني�ش لالأرقام القيا�شية 

عن مهارة ج�شدية فريدة من نوعها.
فقبل �شهرين، تلقى الطفل البالغ من العمر 12 
على  للمناف�شة  املو�شوعة  اإدارة  من  موافقة  عاماً 
ع�شرين  م�����ش��اف��ة  ق��ط��ع  ق��ي��ا���ش��ي يف  رق���م  حتطيم 
اأن يقام  ك��رة، على  بج�شد ملتّف على �شكل  م��رتاً 
االختبار يف العا�شمة االأردنية. واأعرب عن اأمله يف 
القيا�شي قاطعاً م�شافة ع�شرين  اأن يحقق الرقم 
مرتاً يف 14 ثانية، موّجها �شكره ل�شقيقه حممد 

الذي اكت�شف موهبته ودّربه.
منذ  ق��ب��واًل  تلقينا  ع���ام���اً(   21( حم��م��د  وي��ق��ول 
�شهرين مل�شاركة اأخي يو�شف يف مو�شوعة غيني�ش 
اخل����روج  احل����ني  ذل����ك  م��ن��ذ  ن���ح���اول  االأردن،  يف 
اأو  م��ع م�شر  ���ش��واء  املعابر مغلقة  لكن  غ��زة،  م��ن 
رفح  معرب  امل�شرية  ال�شلطات  وتغلق   . اإ�شرائيل 
فتحه  تعيد  اأنها  اإال  �شنوات  ع��دة  منذ  احل���دودي 
ا�شتثنائياً للحاالت االإن�شانية يف فرتات متباعدة، 

ب��ي��ن��م��ا ت�����ش��م��ح اإ���ش��رائ��ي��ل مب����رور اأع������داد حمددة 
�شنوات،  ال���ذي حت��ا���ش��ره منذ ع�شر  ال��ق��ط��اع  م��ن 
االإن�شانية  احل�����االت  وذوي  امل��ر���ش��ى  خ�����ش��و���ش��اً 
وال��ت��ج��ار وامل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة، ع��رب م��ع��رب بيت 

حانون )ايريز(.
يو�شف  موهبة  اكت�شفت  البهتيني  حممد  ويقول 
باأب�شط  البيت  يف  بتدريبه  وب����داأت  �شنتني،  منذ 
على  ف��ي��دي��وه��ات  ع��رب  ذات����ي  ومب��ج��ه��ود  االأدوات 
يو�شف  يظهر  فيديو  اأر�شلنا  وي�شيف   . يوتيوب 
وه����و ي�����وؤدي احل���رك���ة ال��ت��ي ن��ن��وي امل�����ش��ارك��ة بها 
ب��اأن الرقم  14 ثانية، علما  وه��و يقوم بها خ��الل 

القيا�شي االأخري كان 17 ثانية .
غيني�ش  مو�شوعة  على  القائمني  اأن  اإىل  وي�شري 
وبناء عليه مل  متفهمون للظروف يف قطاع غزة 
يحدد تاريخ بعينه لو�شولنا للم�شاركة، بل اأبدوا 
 . غ��زة  مغادرتنا  ف��ور  التاريخ  لتحديد  ا�شتعداداً 
ابنها  م�شاركة  خالل  من  البهتيني  عائلة  وتاأمل 
عو�شاً  موهبته  وتنمية  عالياً  فل�شطني  ا�شم  رفع 

عن دفنها يف غزة ، كما يقول �شقيقه.

جينيفر لوران�س ترد 
على منتقدي فيلمها 

جينيفر  االأم��ريك��ي��ة  املمثلة  ح�����ش��رت  اجل��دي��د  للعمل  ت��روي��ج��ي��ة  خ��ط��وة  يف 
العمل  خمرج  برفقة   Mother اأفالمها  الأح��دث  اخلا�ش  العر�ش  لوران�ش 
نيويورك  مب��دي��ن��ة  احل��دي��ث  ال��ف��ن  متحف  اأرنوف�شكيفي  و���ش��دي��ق��ه��اداري��ن 
 F تقييم  على  ح�شوله  بعد  قوية  �شفعة  م��وؤخ��راً  تلقى  الفيلم  االأم��ريك��ي��ة. 
اأه��م املواقع التي  ال��ذي يعد واح��داً من   The CinemaScore عربموقع  
تعتمد عليها �شركات االإنتاج لقيا�ش حجم �شعبية الفيلم بني حمبي ال�شينما، 
اأخفق يف نظر اجلمهور، فكان الرد على  اأن الفيلم  التقييم الذي يعني  وهو 
اخلا�ش  ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  وخ��الل  لوران�ش  مفاجئ.  لوران�ش  من  التقييم 
بالفيلم ولدى �شوؤالها عن االإنتقادات التي وجهت للفيلم موؤخراً ردت باإ�شارة 
بذيئة على خ�شبة امل�شرح و�شط �شحكات من خمرج العمل دارين اأرنوف�شكي.


