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مراكز تدريب القوات امل�سلحة ت�ستقبل منت�سبي 
الدفعة الثامنة من جمندي اخلدمة الوطنية

•• ابوظبي-وام: 

ا�شتقبلت مراكز التدريب يف القوات امل�شلحة ام�س �شباب الوطن من 
جمندي الدفعة الثامنة للخدمة الوطنية، اخلا�شة بخريجي ال�شف 
الثاين ع�شر الثانوية العامة للعام الدرا�شي 2016 -2017 وجمموعة 

من خريجي اجلامعات والكليات.
وهي  ال��دول��ة  م�شتوى  على  مع�شكرات  اأرب��ع��ة  اإىل  املجندون  وت��واف��د 
مع�شكر ليوا يف منطقة الظفرة ومع�شكر العني ومع�شكر �شيح اللحمة 
املجندون خالل  املنامة بعجمان.و�شيخ�شع  العني ومع�شكر  مبدينة 
فرتة التدريب اإىل برنامج تدريبي متكامل مت تطويره وفقا لأف�شل 
امل�شلحة  العامة للقوات  القيادة  العاملية مما يوؤكد حر�س  املمار�شات 
وتعزيزها  وتطويرها  للربنامج  التدريبية  باملنظومة  الرتقاء  على 
ال�شرتاتيجية  الأه����داف  حتقيق  ل�شمان  امل�شتوى  عالية  مبناهج 

املن�شودة منه.                                            )التفا�شيل �س2(

اأبوظبي تطلق مبادرة ملواكبة احتياجات 
ذوي الدخل املحدود من الوحدات ال�سكنية

•• اأبوظبي -الفجر:

عن  اأب��وظ��ب��ي،  مدينة  بلدية   - والنقل  البلدية  ال�����ش��وؤون  دائ���رة  اأعلنت 
مبادرة لذوي الدخل املحدود تواكب احتياجاتهم من الوحدات ال�شكنية، 
يف  التجارية  ال��ع��ق��ارات  وم��ط��وري  للمالك  ا�شتثمارية  فر�شة  وت�شكل 
املدينة، �شمحت من خاللها للمالك املفردين واملطورين وامل�شتثمرين 
�شكنية  اإىل وح���دات  القائمة  ال��ع��ق��ارات  اأو حت��وي��ل  م��ب��ان ج��دي��دة  ب��ن��اء 
تنا�شب قدرات ذوي الدخل املحدود عن طريق اإعادة تخطيطها وتعديل 

ال�شرتاطات اخلا�شة بالت�شاميم الداخلية.     )التفا�شيل �س3(

مواقــيت ال�صالة
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اجلي�س اليمني يحقق تقدما على عدة جبهات يف اجلوف  

ردا على اتهامات الدوحة با�ستغالل جلنة مكافحة الإرهاب لأغرا�ض �سيا�سية

ر�سالة م�سرية ملجل�س الأمن 
حول تورط قطر يف الإرهاب

•• عوا�صم-وكاالت:

ل���دى الأمم  مل�����ش��ر  ال��دائ��م��ة  ال��ب��ع��ث��ة  ردت 
فيها  اتهمت  قطرية  ر�شالة  على  املتحدة، 
للجنة  رئا�شتها  ا�شتغالل  باإ�شاءة  القاهرة 
مكافحة الإرهاب لتحقيق اأغرا�س �شيا�شية 

وت�شفية ح�شابات.
وردت م�شر بوثيقة ر�شمية ملجل�س الأمن، 
اأنها �شعت خالل جلنة مكافحة  واأو�شحت 
للدعم  ال��دوح��ة  ت��ق��دمي  لك�شف  الإره�����اب 
املايل والأيديولوجي للجماعات الإرهابية 

يف العامل ككل.
لتبيي�س  ق���ط���ر  حم��������اولت  اأن  ف���ي���ب���دو 
تثمر  الإره��اب  �شحفتها من تهم حماربة 

نتائج عك�شية يف بع�س الأحيان.
الدوحة التي تتهمها دول الرباعية العربية 
بتمويل ودعم الإرهاب وا�شت�شافة مطلوبني 
بعثت  والتحري�س  الكراهية  ون�شر خطاب 
ال��دويل، تتهم  الأم��ن  اإىل جمل�س  بر�شالة 
للجنة  رئا�شتها  ا�شتغالل  ب��اإ���ش��اءة  م�شر 
مكافحة الإرهاب لتحقيق اأغرا�س �شيا�شية 

وت�شفية ح�شابات.
املمار�شات  ف��ا���ش��ح��اً  امل�����ش��ري  ال���رد  ل��ي��اأت��ي 

ما  ال��دويل  للمجتمع  القطرية، ومو�شحاً 
زعزعة  �شبيل  يف  الدوحة  به  وتقوم  قامت 
ال����دول الأرب���ع  ال���ش��ت��ق��رار لي�س ف��ق��ط يف 
ال�شعودية و م�شر و الإم��ارات و البحرين 

بل يف املنطقة برمتها.
اإىل  امل�����ش��ري ج��اء على �شكل ر���ش��ال��ة  ال���رد 
القطرية  ال�شكوى  و�شفت  الأم��ن  جمل�س 
املغالطات  م����ن  ال���ك���ث���ر  حت������وي  ب����اأن����ه����ا 

والأكاذيب.
اتهمت قطر بتبني  امل�شرية  البعثة  ر�شالة 
�شيا�شة تعتمد على دعم الإرهاب والتدخل 
يف ال�شوؤون الداخلية، م�شرة اإىل اأن م�شر 
�شعت خالل جلنة مكافحة الإرهاب لك�شف 
م��ا ت��ق��وم ب��ه ال���دوح���ة م��ن ت��ق��دمي للدعم 
املايل والأيديولوجي للجماعات الإرهابية 
ال�شرق  مبنطقة  ف��ق��ط  ول��ي�����س  ال��ع��امل  يف 

الأو�شط.
ر�شمية  كوثيقة  رده��ا  لتعميم  �شعت  م�شر 
اأخرى  ودول  اأن��ه��ا  واأك���دت  الأم���ن،  ملجل�س 
ع��ان��ت ب�����ش��ك��ل م��ب��ا���ش��ر وغ���ر م��ب��ا���ش��ر من 
الرباعية  ا�شطرت  ل��ذا  ال��دوح��ة،  �شيا�شات 
جماعية  م�شادة  ت��داب��ر  لت��خ��اذ  الدولية 

ات�شاقاً مع اأحكام القانون الدويل.

حممد بن را�شد خالل تقدميه واجب العزاء لعائلة بالعبيدة  )وام(

حممد بن را�سد يقدم واجب العزاء لعائلة بالعبيدة
•• دبي-وام:

نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قدم 
رع���اه اهلل  دب��ي  ال����وزراء ح��اك��م  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س 
ب��اإذن اهلل تعاىل زوجة حممد  واجب العزاء بوفاة املغفور لها 

عبداهلل بالعبيدة.

�شليمان مدير  �شعيد  �شعادة خليفة  يرافقه  ام�س  �شموه  وقام 
عام دائرة الت�شريفات وال�شيافة يف دبي بزيارة خيمة العزاء يف 
منطقة العوير بدبي حيث قدم �شموه �شادق العزاء واملوا�شاة 
اأن  ال��ق��دي��ر  ال��ع��ل��ي  امل��رح��وم��ة واأجن��ال��ه��ا راج��ي��ا اهلل  اإىل زوج 

يتغمدها بوا�شع رحمته ور�شوانه واأن ي�شكنها ف�شيح جناته.
»اإنا هلل واإنا اإليه راجعون«.

مقتل الع�سرات من امللي�سيات احلوثية بق�سف للتحالف

وحدات مينية حققت التحامًا لثالث جبهات يف اجلوف
•• عوا�صم-وكاالت:

الوطني  اجل���ي�������س  ق������وات  اأع���ل���ن���ت 
ال�شرعية،  ل��ل��ح��ك��وم��ة  امل����وال����ي����ة 
عن�شراً   31 مقتل  ال�����ش��ب��ت،  اأم�����س 
املوالية  وال���ق���وات  احل��وث��ي��ني  م��ن 
ع��ل��ي عبداهلل  ال�����ش��اب��ق،  ل��ل��رئ��ي�����س 
�شالح واإ�شابة اأكرث من 45 اآخرين 
التحالف  مل���ق���ات���الت  ق�����ش��ف  اإث�����ر 
ال���ع���رب���ي مب���ح���اف���ظ���ة ح���ج���ة 123 
ك��م ���ش��م��ال غ���رب ���ش��ن��ع��اء وحققت 

التحاما لثالث جهات يف اجلوف.
وقالت  املنطقة الع�شكرية اخلام�شة، 
يف بيان ن�شرته على ح�شابها مبوقع 
بوك،  في�س  الجتماعي  التوا�شل 
العربي  ال��ت��ح��ال��ف  م��ق��ات��الت  اإن 
نفذت خالل الأيام الثالثة املا�شية 
اأكرث من 20 غارة جوية ا�شتهدفت 
م�������واق�������ع وحت���������ش����ي����ن����ات ال�����ع�����دو 

)احلوثيون وقوات �شالح(.
�شملت  ال�����غ�����ارات  اأن  واأو�����ش����ح����ت 
ومدافع  اأ�شلحة  خمازن  ا�شتهداف 
ثقيلة واآليات، بالإ�شافة اإىل تدمر 
ع��رب��ة )ب���ي اأم ب���ي( ودوري�����ات تقل 
عتاداً، واأخرى على متنها الع�شرات 

بعد اإخراج الن�شاء والأطفال بالقوة 
وطردهم من املنزل.

العربية. ل�  واأك��دت م�شادر حملية 
نت اأن نحو خم�شني م�شلحاً حوثياً، 
اق��ت��ح��م��وا م��ن��زل م��ع��زب، اجلمعة، 
بقرية معزب، يف عزلة جبل ع�شام 
مبديرية ال�شدة �شرق اإب، وطردوا 
بالقوة  م��ن��ه  وال���ن�������ش���اء  الأط����ف����ال 
ن�شبوا  ك��م��ا  داخ����ل����ه،  ومت����رك����زوا 
املنزل  م��ن  بالقرب  تفتي�س  نقطة 
ثكنة  اإىل  وحت��وي��ل��ه  اح��ت��الل��ه  بعد 
واأو�شحت  مل�شلحيهم.  ع�����ش��ك��ري��ة 
النقالبية  امليلي�شيا  اأن  امل�����ش��ادر 
املنزل،  وحم���ت���وي���ات  اأث������اث  ن��ه��ب��ت 
والذين  الأه������ايل  ا���ش��ت��ي��اء  و����ش���ط 
اأدانوا اقتحام املنزل ونهبه دون اأي 
م���ربر وب��ع��ي��دا ع��ن ح��رم��ة البيوت 
والأع��راف والقيم التي عرفت عن 

اليمنيني.
وع���ربت ع��ن خم��اوف��ه��ا م��ن اإق���دام 
تفجر  على  النقالبية  امليلي�شيا 
امل���ن���ازل ك��ع��ادت��ه��ا يف الن��ت��ق��ام من 
الطائفي  م�����ش��روع��ه��ا  م��ع��ار���ش��ي 
املجتمع  ع��ل��ى  ال��دخ��ي��ل  الإي������راين 

وال�شعب اليمني.

يف  كانت  النقالبية  العنا�شر  من 
امللي�شيات  واإ�شناد  لتعزيز  طريقها 

يف جبهتي حر�س وميدي.
واأ�شارت اإىل اأن امللي�شيات قد تكبدت 
كذلك خ�شائر فادحة يف املواجهات 
التي دارت بينها واجلي�س الوطني 

خالل اليومني املا�شيني.

معارك  الوطني  اجلي�س  ويخو�س 
عنيفة مع احلوثيني وقوات �شالح 
م���ن���ذ ق����راب����ة ع���ام���ني ون�������ش���ف يف 
من  خاللها  متكن  ميدي،  مدينة 
ال�شيطرة على مواقع ا�شرتاتيجية 
ال�شريط  م��ن  القريبة  امل��دي��ن��ة  يف 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  م���ع  احل�������دودي 

ال�شعودية.
اقتحمت  اأخ��������������رى،  ج����ه����ة  م������ن 
النقالبية  احل���وث���ي  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات 
م��ن��زل ق��ائ��د ق���وات ح��ر���س احلدود 
الركن  العميد  لل�شرعية،  امل���وايل 
اإب،  م���ع���زب مب��ح��اف��ظ��ة  ع����ب����داهلل 
بداخله،  ومت��رك��زوا  اليمن،  و�شط 

تركيا تعزز انت�سارها الع�سكري عند احلدود مع �سوريا

�سوريا الدميقراطية ت�سيطر على 45 % من الرقة 

اجلي�س اللبناين ي�ستهدف 
مواقع داع�س يف القاع

•• عوا�صم-وكاالت:

�شن اجلي�س اللبناين، �شباح اأم�س ال�شبت، عمليات 
ق�شف مدفعي مكثف على قواعد تنظيم داع�س يف 

بلدة القاع �شرق البالد على احلدود مع �شوريا.
الق�شف  عمليات  يف  اجلي�س_اللبناين  وا�شتعمل 
م���وازاة تقدم قوات  ال��ه��اون، يف  املدفعية وق��ذائ��ف 
التي  للجبال  حم��اذي��ة  م��ن��اط��ق  اإىل  م��ن��ه  خ��ا���ش��ة 

يتواجد فيها داع�س يف جرود القاع وراأ�س بعلبك.
ت��ت��واج��د يف  داع�����س  اأن جم��م��وع��ات تنظيم  ي��ذك��ر 
من  ال�شرقي  ال�شمال  اأق�شى  يف  حدودية  منطقة 

احلدود اللبنانية ال�شورية.

•• عوا�صم-وكاالت:

من   %45 زه��اء  الدميقراطية  �شوريا  ق��وات  ا�شتعادت 
مدينة الرقة، معقل تنظيم داع�س يف �شوريا، وفق ما 

اأعلن م�شوؤول اأمريكي كبر.
وقّوات �شوريا الدميقراطية هي حتالف من املقاتلني 
الدويل  ال��ت��ح��ال��ف  ق���وات  تدعمهم  وال��ع��رب  الأك�����راد 

بقيادة الوليات املتحدة.
�شوريا  ق���ّوات  �شّنت   ،2016 نوفمرب  م��ن  اخلام�س  يف 
الدميقراطية عملية غ�شب الفرات ل�شتعادة الرقة. 
بها،  املحيطة  املحافظة  يف  امل��ع��ارك  م��ن  اأ�شهر  وب��ع��د 

دخلت املدينة يف يونيو )حزيران( للمرة الأوىل.
وقال املبعوث الأمريكي لدى التحالف بريت ماكغورك 
حتى هذا اليوم، ا�شتعادت قوات �شوريا الدميقراطية 

زهاء 45% من مدينة الرقة.

وُتعترب ا�شتعادة هذه املدينة خطوة حا�شمة يف املعركة 
يوليو  ُط���ردوا يف  ال��ذي��ن  داع�����س  تنظيم  �شّد مقاتلي 

)متوز( من املو�شل، معقلهم يف العراق.
من جهة اأخرى، ن�شرت تركيا اأم�س قطعا مدفعية عدة 
ا�شتباكات  بانتظام  تدور  ال�شورية حيث  احل��دود  عند 
ب��ني ال��ق��وات ال��رتك��ي��ة وف�����ش��ائ��ل ك��ردي��ة، بح�شب ما 

اأفادت وكالة اأنباء الأنا�شول احلكومية.
الأقل  على  م��داف��ع  خم�شة  و���ش��ول  ال��وك��ال��ة  وك�شفت 
احلدود  عند  اجلنوبية  كيليت�س  حمافظة  اإىل  ليال 
م��ع ���ش��وري��ا ال��ت��ي ���ش��ه��دت م��وؤخ��را ت��ب��ادل اإط����الق نار 
ال�شعب  متكرر بني اجلي�س الرتكي ووح��دات حماية 

الكردية.
ولي�س ال��ه��دف م��ن ه��ذه اخل��ط��وة رف��ع ع��دد اجلنود 
املنت�شرين يف املنطقة بل تعزيزهم بالعتاد، بح�شب ما 

نقلت وكالة الأنا�شول عن م�شادر ع�شكرية.
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ن امليلي�سيات: احل�سد حتت قيادة الدولة العبادي يح�سّ
•• بغداد-وكاالت:

اأكد رئي�س الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اأن احل�شد ال�شعبي يقع حتت 
قيادة املرجعية والدولة ولن يحل، ولفت اإىل اأن ا�شتعادة املو�شل حتققت 

بتكاتف جميع القوات العراقية، واأنه ل ميكن لأحد احتكاره.
على  القتالية،  العبا�س  فرقة  اأقامتها  احتفالية  خالل  العبادي  و�شدد 
داع�س  تنظيم  حم��ارب��ة  يف  ال�شعبي  احل�شد  لعبه  ال���ذي  ال���دور  اأه��م��ي��ة 
الرهابي. واأ�شار اإىل اأن ت�شكيل احل�شد جاء بعد فتوى اجلهاد الكفائي 
التي اأ�شدرها املرجع الديني ال�شيعي علي ال�شي�شتاين، واأن هذه القوة 

هي التي جلبت الن�شر اإىل العراق.
العراق  اأب��ن��اء  ق��وات ط��ران اجلي�س وجميع  بجهود  العبادي  اأ���ش��اد  كما 

مبختلف طوائفهم وم�شاهمتهم يف ا�شتعادة املو�شل.

اجلي�س الأمريكي يوقف 
ا�ستخدام طائرات �سينية 

•• نيويورك-رويرتز:

اأم����ر اجل��ي�����س الأم���ري���ك���ي اأف�����راده 
ب��وق��ف ا���ش��ت��خ��دام ط���ائ���رات بدون 
ط���ي���ار ت�����ش��ن��ع��ه��ا ���ش��رك��ة )اإ�������س.زد 
دي.جيه.اآي تكنولوجي( ال�شينية 
ب�شبب ثغرات يف الأمن الإلكرتوين 

يف منتجاتها.
اأ�شدرها اجلي�س يف  وطبقا ملذكرة 
ن�شرت  اآب  اأغ�����ش��ط�����س  م��ن  ال��ث��اين 
رويرتز  وحتققت  الإن��رتن��ت  ع��رب 
من �شحتها فاإن هذا الأمر ينطبق 
على كل الطائرات بدون طيار التي 
التي  والأن��ظ��م��ة  ال�شركة  �شنعتها 
منها.  برامج  اأو  مكونات  ت�شتخدم 
وتطلب املذكرة من كل من هم يف 
اأو  ا�شتخدام  عن  التوقف  اخلدمة 
)�شركة(  م��ن  تطبيقات  اأي  و�شع 
دي.جيه.اآي واإزالة كل البطاريات 
وو�شائل التخزين وتاأمني املعدات.

وقالت املذكرة اإن الطائرات بدون 
ال�شركة  ه��ذه  تنتجها  ال��ت��ي  ط��ي��ار 

هي الأكرث ا�شتخداما يف اجلي�س.

قوات اأمريكية خا�سة 
باليمن ملواجهة القاعدة 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

ت�شاعد  اأم��رك��ي��ة  خا�شة  ق���وات  اأن  البنتاغون،  اأع��ل��ن 
يف  القاعدة  تنظيم  �شد  عملياتها  يف  املحلية  ال��ق��وات 
اليمن. وقال املتحدث با�شم البنتاغون، الكابنت جيف 
ديفي�س، اإن الهدف من هذه العمليات التي جتري ب�شكل 
رئي�شي يف حمافظة �شبوة، حيث ين�شط التنظيم ب�شكل 
ال��ق��اع��دة على �شن عمليات  خ��ا���س، ه��و ت��دم��ر ق���درة 
الأكرث  الفرع  هذا  املتحدة  الوليات  وتعترب  اإرهابية. 
غارات  ت�شاعفت  وق��د  ال��ق��اع��دة.  �شبكات  ب��ني  خ��ط��راً 
العمليات  اأ�شهر بدعم من  الطائرات بدون طيار منذ 

امليدانية بعد و�شول ترمب اإىل البيت الأبي�س.

جنود الناتو يحبطون هجوما لرجل �سرطة اأفغاين
•• كابول-رويرتز: 

من  ج����ن����ودا  اإن  م�������ش���وؤول���ون  ق�����ال 
رومانيا �شمن مهمة الدعم احلازم 
ال��ت��ي ي��ق��وده��ا ح��ل��ف الأط��ل�����ش��ي يف 
�شرطة  رج�����ل  ق���ت���ل���وا  اأف���غ���ان�������ش���ت���ان 
مهاجمتهم  ي���ح���اول  ك����ان  اأف��غ��ان��ي��ا 
اإقليم قندهار  بعد دورة تدريبية يف 

بجنوب البالد.
وذك����ر ب��ي��ان ���ش��در م��ن م��ق��ر مهمة 
ال��دع��م احل���ازم يف ك��اب��ول اإن جنديا 
الهجوم  خ��الل  اأ�شيب  رومانيا  من 
اأفغاين  ���ش��رط��ة  اأ���ش��ي��ب رج���ل  ك��م��ا 

حو�شر يف تبادل اإطالق النار.

وقال البيان بعد انتهاء امل�شت�شارين 
م��ن ت��دري��ب م��ق��رر لإن��ف��اذ القانون 
كانوا ي�شتعدون للعودة اإىل القاعدة 
عندما هاجمهم اأحد اأفراد ال�شرطة 

الأفغانية.
واأ�شاف اأن جنودا من رومانيا، كانت 
على  ردوا  الأم�����ن،  ح��ف��ظ  مهمتهم 

اإطالق النار فاأردوا املهاجم قتيال.
ي��اأت��ي يف وقت  ال��ذي  وه��ذا الهجوم، 
زيادة  املتحدة  ال��ولي��ات  فيه  تبحث 
ع����دد ق���وات���ه���ا يف اأف��غ��ان�����ش��ت��ان، هو 
زادت  ه��ج��م��ات  �شل�شلة  يف  الأح����دث 
من تعقيد مهمة التدريب وامل�شاعدة 

للقوات الأفغانية.

قوات عراقية تتفقد مناطق مدمرة يف املو�شل )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات

مراكز تدريب القوات امل�سلحة ت�ستقبل منت�سبي الدفعة الثامنة من جمندي اخلدمة الوطني
•• ابوظبي-وام:

ا�شتقبلت مراكز التدريب يف القوات 
من  ال��وط��ن  �شباب  ام�����س  امل�شلحة 
للخدمة  الثامنة  الدفعة  جمندي 
بخريجي  اخل���ا����ش���ة  ال���وط���ن���ي���ة، 
“الثانوية  ع�����ش��ر  ال���ث���اين  ال�����ش��ف 
 2016 ال��درا���ش��ي  للعام  العامة” 
2017- وجمموعة من خريجي 

اجلامعات والكليات.
اأرب����ع����ة  اإىل  امل����ج����ن����دون  وت�����واف�����د 
الدولة  م�شتوى  ع��ل��ى  مع�شكرات 
منطقة  يف  ل���ي���وا  م��ع�����ش��ك��ر  وه�����ي 
ومع�شكر  العني  ومع�شكر  الظفرة 
العني  مب���دي���ن���ة  ال���ل���ح���م���ة  ����ش���ي���ح 
بعجمان  امل�����ن�����ام�����ة  وم����ع���������ش����ك����ر 
فرتة  خ��الل  املجندون  و�شيخ�شع 
تدريبي  ب���رن���ام���ج  اإىل  ال���ت���دري���ب 
وفقا لأف�شل  متكامل مت تطويره 
املمار�شات العاملية مما يوؤكد حر�س 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
على الرتقاء باملنظومة التدريبية 
وتعزيزها  وت��ط��وي��ره��ا  ل��ل��ربن��ام��ج 
امل�����ش��ت��وى ل�شمان  مب��ن��اه��ج ع��ال��ي��ة 
ال�شرتاتيجية  الأه����داف  حتقيق 

املن�شودة منه.
ب����رن����ام����ج اخل����دم����ة    و�����ش����رك����ز 
منه  الأوىل  امل��رح��ل��ة  يف  ال��وط��ن��ي��ة 
على حتويل املجندين من ال�شبغة 
املدنية اإىل ال�شبغة الع�شكرية من 
خالل التدريبات الع�شكرية وحمل 
وا�شتخدام ال�شالح وتعويدهم على 
ال�شبط والربط الع�شكري وتعزيز 
م�شتوى لياقتهم البدنية وتر�شيخ 
القيم  الوطنية يف نفو�شهم و�شقل 
القيادية  م���ه���ارات���ه���م  وت���ط���وي���ر 
التدريب  مرحلة  ذل��ك  بعد  لتبداأ 
التدريب  يتم  وال��ت��ي  التخ�ش�شي 
وتخ�ش�شات  م���ه���ن  ع���ل���ى  ف���ي���ه���ا 
امل�شلحة  ال���ق���وات  ت��خ��دم  حم����ددة 
ليتم توزيعهم بعد التخ�ش�س على 
ليمار�شوا  امل�شلحة  القوات  وحدات 
وب�����������ش�����ورة ف���ع���ل���ي���ة ه�������ذه امل���ه���ن 

ال��ي��وم لالن�شمام  ت��واف��دوا  ال��ذي��ن 
الوطنية  اخل���دم���ة  ���ش��ف��وف  اإىل 
تدعم  باأن هذه اخلطوة  لإميانهم 
التي  والزده�����ار  التنمية  م�����ش��رة 
امل�شتوى  ع��ل��ى  امل��ث��ل  ب��ه��ا  ي�����ش��رب 

الإقليمي والعاملي.
اأما ويل المر جمعه ح�شن املازمي 
���ش��ع��وره بالفخر  اأع����رب ع��ن  ف��ق��د 
وال�شعادة يف التحاق ابنه يف الدفعة 
الثامنة من دورة اخلدمة الوطنية 
ي�شكل  ال����ي����وم  ه�����ذا  ان  م��و���ش��ح��ا 
نقطة م�شيئة ومف�شلية يف حياته 
الوطن  خ��دم��ة  اإىل  ف��ب��الإ���ش��اف��ة 
�شيكون  ع��ن��ه  وال���دف���اع  وح��م��اي��ت��ه 

�شمن جي�س وطني قوي للدولة .
اخليال  حم���م���د  ف��ي�����ش��ل  ع����رب  و   
خالد  ابنه  باإن�شمام  اع��ت��زازه  ع��ن 
للخدمة الوطنية من اأجل خدمة 
الن�شمام  ����ش���رف  ون���ي���ل  ال���وط���ن 
 “ وق������ال  الأب�����ط�����ال  ����ش���ف���وف  اإىل 
اأن ي���ك���ون���وا يف  اأن�����ه ل�����ش��رف ل��ه��م 
الوطنية  دف��ع��ات اخل��دم��ة  اإح����دى 
والحتياطية يف البالد متمنني اأن 
يكت�شبوا كل املهارات التي �شت�شفي 
يف  الإيجابيات  من  الكثر  عليهم 
ابراهيم  ع��ب��داهلل  اأم���ا  حياتهم”.  
ال��ب��اين  وال��د حمد ..ف��ق��د اأك��د ان 
اأب��ن��اء ال��وط��ن اع��ت��ادوا على مكارم 
القيادة الر�شيدة وحان الوقت لكي 
يردوا جزءا من تلك املكارم للوطن 
وقيادته من خالل ان�شمامهم اإىل 
���ش��ف��وف اخل��دم��ة ال��وط��ن��ي��ة التي 
بالعلم  وت�����ش��ل��ح��ه��م  ���ش��ت��ح�����ش��ن��ه��م 
وامل���ع���رف���ة وال�����ش��ج��اع��ة والإق�������دام 
اأي  �شد  و�شونه  ال��وط��ن  وحماية 
امل�شا�س  اإىل  ت��دع��و  �شلبية  اأف���ك���ار 
اأن  ����ش���ك  ول  اأر������ش�����ه  ب�������ش���الم���ة 
الربنامج  ه�����ذا  يف  ان���خ���راط���ه���م 
واأ����ش���ا����ش���ي���ة  اأوىل  خ����ط����وة  ي���ع���د 
الكفاءات  ورف���ع  ال��ق��درات  لتنمية 
اأبناء الإم��ارات وفق  القتالية لدى 
واأهداف ذات معاير  ا�شرتاتيجية 

عاملية.

والتخ�ش�شات بحرفية عالية جنباً 
اإىل جنب مع اإخوانهم العاملني يف 
القوات امل�شلحة اإىل جانب العديد 
�شيتلقونها  ال��ت��ي  امل��ح��ا���ش��رات  م��ن 
متخ�ش�شني  م��درب��ني  اأي���دي  على 
الإ�شالمية  ال��ق��ي��م  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف 
وال���وط���ن���ي���ة وت����ع����زز ل���دي���ه���م قيم 
والقيادة  للوطن  والنتماء  ال��ولء 
 - الوطن   - “اهلل  �شعارهم  ليكون 

الرئي�س”.
الركن  اللواء  رفع  املنا�شبة  وبهذه 
ط��ي��ار ال�����ش��ي��خ اأح��م��د ب��ن طحنون 
اخلدمة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
اآيات  اأ�شمى  الوطنية والحتياطية 
�شاحب  اإىل  والتربيكات  التهاين 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
واإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
واإىل  اهلل”  رع������اه  دبي”  ح���اك���م 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
اأع�شاء  ال�شمو  واأ�شحاب  امل�شلحة 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��ك��ام الإم�����ارات 
بهذه  واع��ت��زازه  فخره  ع��ن  معرباً 

�شتبقى  ال���وط���ن  ه����ذا  راي�����ة  ب�����اأن 
ب�شواعد  ع��ال��ي��ة  خ��ف��اق��ة  اهلل  ب����اإذن 
القوات  منت�شبي  م��ن  املخل�شني 
جميعهم  يدينون  الذين  امل�شلحة 
ب����الن����ت����م����اء احل���ق���ي���ق���ي وال��������ولء 
لرئي�س  ثم  للوطن  ثم  هلل  املطلق 
الدولة رجاله الثابتني على احلق 
م��ت�����ش��ل��ح��ني ب���امل���ع���رف���ة وامل����ه����ارات 
ما  لكل  بقوة  للت�شدي  الع�شكرية 

يهدد اأمن وا�شتقرار الوطن.
وقال اإن الدفاع عن الوطن والذود 
عن حماه واملحافظة على مكت�شباته 
يف ال�شلم واحل��رب واج��ب على كل 
اخلدمة  واإن  و�شريف  مواطن حر 
ال�شباب  بناء  على  تعمل  الوطنية 
املواطن بناء ع�شكرياً وج�شدياً مبا 
يجعلهم قادرين على حمل ال�شالح 
واأ�شرهم  اأن��ف�����ش��ه��م  ع���ن  وال���دف���اع 
ووطنهم ب�شجاعة وب�شالة واإقدام، 
انطالقاً من اأنهم الأحق والأجدر 
العظيم  ال��وط��ن��ي  ال���واج���ب  ب��ه��ذا 
الوطنية  اخل����دم����ة  ب������اأن  م���ن���وه���اً 
ت��ع��ن��ى ك��ذل��ك ب��ب��ن��اء ال��ع��ق��ول من 
خ��الل حم��ارب��ة الأف��ك��ار املتطرفة 
والهدامة والتي �شاعدت الظروف 
يف  امل��ت��اأزم��ة  والأم��ن��ي��ة  ال�شيا�شية 
ذلك  ويتم  انت�شارها  على  املنطقة 

موؤمنني  التدريب  مراكز  لدخول 
باأن الواجب الذي �شينالون �شرف 
تاأديته قد حان بالدخول للمع�شكر 
اأن  اآملني  التدريبي ب�شكله العملي 
يجتازوا تلك املرحلة ب�شرف وعزة 
وكرامة كما هو احلال يف اخلدمة 

الع�شكرية.
وا�شاروا اإىل اأنهم حري�شون ومنذ 
جاهزين  ي��ك��ون��وا  اأن  ع��ل��ى  ف����رتة 
الدورة  ه��ذه  لجتياز  وم�شتعدين 
وهم دائما ما يحفزون ال�شباب على 
الوطن  اأبناء  ذلك لنه �شرف لكل 
الوطني يف  العر�س  ي�شاركوا يف  اأن 

النت�شاب للخدمة الوطنية.
م���ن ج��ان��ب��ه��م ع���رب اأول����ي����اء اأم����ور 
باإن�شمام  �شعادتهم  عن  املجندين 
اأب��ن��ائ��ه��م ل��ه��ذه ال�����دورة ال��ت��ي تعد 
م��ن��ا���ش��ب��ة وط���ن���ي���ة ي���رتق���ب���ه���ا كل 
واإم��ارات��ي��ة موؤكدين على  اإم��ارات��ي 
ان ما تعلمه اإخوانهم من اخلدمة 
ال��وط��ن��ي��ة ال���ذي���ن اأق�������ش���م���وا على 
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  ح��م��اي��ة 
يف  لرئي�شها  واإخ��ال���ش��ه��م  املتحدة 
ك��ل ال��ظ��روف والأوق����ات ه��و املعنى 
ال�شاحلة  ل��ل��م��واط��ن��ة  احل��ق��ي��ق��ي 
وم�شحية  ب���ال���ولء  م���ع���ززة  وروح 
لأجل الدفاع عن الوطن متعهدين 

الأف������واج م���ن اأب���ن���اء ال���وط���ن ممن 
ال���ي���وم خل��دم��ة وطنهم  ال��ت��ح��ق��وا 
م���وؤك���داً اأه��م��ي��ة ه���ذه امل��رح��ل��ة من 
بناء  يف  الرئي�شي  ودوره��ا  حياتهم 
وت��ر���ش��ي��خ ال��ق��ي��م ال��ن��ب��ي��ل��ة ال����ولء 
واجلدية  والل���ت���زام  والن�����ش��ب��اط 
قدراتهم  وت���ع���زي���ز  ن��ف��و���ش��ه��م  يف 
ال���ع�������ش���ك���ري���ة وت��ن�����ش��ئ��ة الأج����ي����ال 
�شليمة  وط��ن��ي��ة  ت��ن�����ش��ئ��ة  ال���ق���ادم���ة 
وم�شاعدتها على اإدراك التحديات 
وكيفية  ي���واج���ه���ون���ه���ا  ق����د  ال���ت���ي 
امل�شوؤولية  مبنتهى  لها  الت�شدي 

واحلذر واحلر�س.
ال�شيخ  طيار  الركن  ال��ل��واء  واأ���ش��ار 
اإلتحاق  ان  اىل  طحنون  بن  اأحمد 
خريجي الثانوية العامة لربنامج 
اخل���دم���ة ال��وط��ن��ي��ة ���ش��ي�����ش��اه��م يف 
والثقايف  الوطني  زي��ادة خمزونهم 
وال���ف���ك���ري وي��ج��ع��ل��ه��م اأك�����رث قوة 
ل�شق  ب���ال���ن���ف�������س  وث����ق����ة  وك�����ف�����اءة 
درا�شي  م�شتقبل  ن��ح��و  ط��ري��ق��ه��م 
اهلل مثمناً  ب����اإذن  ن��اج��ح  ووظ��ي��ف��ي 
املواقف امل�شرفة لأولياء الأمور يف 
على  اأبنائهم  وح��ث  وت�شجيع  دع��م 
وحر�شهم  ب��ال��ربن��ام��ج  الل��ت��ح��اق 
الوطن  حمبة  غر�س  على  ال��دائ��م 
يف نفو�شهم ما يوؤكد ثقتهم التامة 

التوعوية  امل��ح��ا���ش��رات  م��ن خ��الل 
التي  والأمنية  والوطنية  الدينية 

تعزز احل�س الأمني لديهم.
واأك���د ال��ل��واء ال��رك��ن ط��ي��ار ال�شيخ 
�شباب  اأن  ط���ح���ن���ون  ب����ن  اأح����م����د 
الوطن الذين �شبقوهم كانوا على 
منحتهم  التي  الغالية  الثقة  ق��در 
وحتملوا  احلكيمة  قيادتنا  اإي��اه��ا 
امل�شوؤولية ولبوا نداء الواجب واأن 
روح وطنية  م��ن  ال��ي��وم  ن�شهده  م��ا 
وم���ع���ن���وي���ات ع��ال��ي��ة ت���اأك���ي���داً على 
اأب��ن��اء وطننا  م��ا اع��ت��دن��ا عليه م��ن 

الغايل على مدى التاريخ.
للدورة  املنت�شبون  اأكد  من جهتهم 
ع��ل��ى ان م��ا ي��ق��وم��ون ب��ه م��ن اأداء 
للواجب الوطني يف �شبيل وطنهم 
الوطن  جت����اه  ل��ل��ج��م��ي��ل  ردا  ي��ع��د 
حر�شت  التي  الر�شيدة  وقيادتها 
الأمر  واأم��ان��ه  اأم��ن��ه  على  و�شهرت 
اقرانهم  الذي يتطلب منهم ومن 
الهمم  و�شحذ  اجل��ه��ود  م�شاعفة 
امل�شتمر  والعطاء  اجلهد  وتر�شيخ 
وخدمته  ال��وط��ن  ل��ن��داء  والتلبية 

واحلفاظ على �شالمة اأرا�شيه.
وفخرهم  �شعادتهم  ع��ن  واأع���رب���وا 
ال��وط��ن��ي��ة وقالوا  ب��ب��دء خ��دم��ت��ه��م 
اللحظة  ه�����ذه  ي���ن���ت���ظ���رون  اإن����ه����م 

بالتحلي بروح العزمية والإقدام.
و عرب ح�شني ابراهيم حممد والد 
را�شد عن فخره واعتزازه بالتحاق 
ان  ال��دورة احلالية موؤكدا  ابنه يف 
اخلدمة الوطنية تر�شخ قيم الولء 
البناء  والت�شحية لدى  والنتماء 
ال�شاحلة  املواطنة  مفهوم  وت��ع��زز 
بروؤية  ربطهم  خ��الل  م��ن  لديهم 
�شاأنه  من  وه��ذا  واأهدافها  الدولة 
اأن ي��زي��د ال��رتاب��ط وال��ل��ح��م��ة بني 
قوة  اأك���رث  وج��ع��ل��ه  املجتمع  اأف����راد 

و�شالبة .
   وقال اأن اخلدمة الوطنية تعمل 
ال�شباب  �شخ�شية  بناء  اإع���ادة  على 
امل����واط����ن وت��ن��م��ي��ت��ه��ا وخ���ل���ق جيل 
جديد ميتلك مقومات ال�شخ�شية 
ال���ق���ي���ادي���ة ج���ي���ل اأك������رث اإل����ت����زام����اً 
وان�شباطاً وجدية واثق من نف�شه 
وم����ن ق��ي��ادت��ه لأن����ه مي��ت��ل��ك فكراً 
لالأحداث  عقالنية  ونظرة  متزناً 
ال��ت��ي ت���دور م��ن ح��ول��ه جيل ُيقدر 

اأ�شرته وجمتمعه ووطنه .
م���ن ج��ان��ب��ه اأ����ش���ار اب��راه��ي��م حمد 
اليوم  ن�شهده  م��ا  اأن  اىل  الهاملي 
م����ن ف���خ���ر وح���م���ا����س وع������زة لدى 
ح�شاد  اإل  ل��ي�����س  ال����دول����ة  اأب����ن����اء 
باأبنائها  الر�شيدة  قيادتنا  لهتمام 

ان�سمام برنامج »�سور« ملحاكم دبي اإىل املن�سة الوطنية للتطوع
•• دبي -وام: 

ام�س  املجتمع  تنمية  وزارة  اأعلنت 
ع��ن ان�����ش��م��ام ب��رن��ام��ج )���ش��ور( من 

الوطنية  املن�شة  اإىل  دب��ي  حم��اك��م 
املحامني  برنامج  ويعترب  للتطوع. 
القانونية  لال�شت�شارات  التطوعي 
)������ش�����ور( ب���رن���اجم���ا م�������ش���رتك���ا مت 

ت�شميمه بالتعاون بني حماكم دبي 
ومكاتب املحاماة يف اإمارة دبي بهدف 
التخ�ش�شي  التطوع  مفهوم  تعزيز 
وذلك من خالل تقدمي ا�شت�شارات 
ق��ان��ون��ي��ة جم��ان��ي��ة ح����ول خمتلف 
مب�شاركة  وال�����دع�����اوى  ال��ق�����ش��اي��ا 
يتطوعون  متخ�ش�شني  حم��ام��ني 
ل��ل��ق��ي��ام ب��ه��ذه اخل��دم��ة مب��ا ي�شهم 
واملحامني يف  املحاكم  دور  اإب��راز  يف 
املجتمعية  اخلدمات  تقدمي  جمال 
املحاكم  ب����ني  ال�������ش���راك���ة  وت���ع���زي���ز 
املعرفة  ن�شر  يف  امل��ح��ام��اة  وم��ك��ات��ب 

القانونية يف املجتمع.
ال��ربن��ام��ج الأوىل من  وت��ع��د ف��ك��رة 
ت�شهم  ح���ي���ث  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ن���وع���ه���ا 
التطوعي  ل��ل��ع��م��ل  ق���ن���وات  ف��ت��ح  يف 
للمحامني وذلك من خالل تقدمي 
اخلدمات من قبل خمت�شني تعارف 
ال��دور يف جميع  بهذا  على قيامهم 
ذات  خدمات  وتقدمي  ال��ع��امل،  دول 
جماين  ب�شكل  عالية  مادية  تكلفة 

للمتعاملني.
»��������ش�������ور« منذ  ب�����رن�����ام�����ج  وح�����ق�����ق 
اإط���الق���ه جن��اح��ا ب��اه��را ح��ي��ث وفر 
قانونية  ا���ش��ت�����ش��ارة  خ��دم��ة   791
ت�شل   2016 ع��ام  خ��الل  جمانية 
 2.373 اإىل  ال��ت��ق��دي��ري��ة  قيمتها 
ن�شبة  و�شلت  بينما  دره���م  مليون 
خدماته  ع���ن  امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن  ر����ش���ا 

يف   2016 خ�����الل   95% اإىل 
املحاماة  م��ك��ات��ب  ع���دد  ���ش��ه��د  ح���ني 
زيادة كبرة لت�شل  املتطوعني فيه 
اإىل 81 مكتب حماماة يف 2016. 
و������ش�����ي�����وؤدي ان�������ش���م���ام ال���ربن���ام���ج 
للمن�شة الوطنية للتطوع اإىل زيادة 
التخ�ش�شية  التطوعية  امل��ج��الت 
قطاعات  ل��ت�����ش��م��ل  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي 
ع���دي���دة وم��ت��ن��وع��ة ت��الم�����س كافة 
وفئاته  املجتمع  اأف����راد  اح��ت��ي��اج��ات 
فر�س  �شتدعم  اأن��ه��ا  كما  املختلفة 
ال��ت��ط��وع امل��ب��ت��ك��رة ال��ت��ي م��ن �شاأنها 
وتطوير  املتطوعني  مهارات  �شقل 
قدراتهم من خالل تبادل اخلربات 

بني املتطوعني واملوؤ�ش�شات.
»�شور«  ب���رن���ام���ج  ف���ك���رة  و���ش��اه��م��ت 
باجلوانب  امل��ت��ق��ا���ش��ني  ت��ث��ق��ي��ف  يف 
بق�شاياهم  امل��ت�����ش��ل��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
املحاماة  مل��ك��ات��ب  ن���اف���ذة  وت���وف���ر 
لتقدمي خدمات جمتمعية تطوعية 
ون��ت��ي��ج��ة ل��ه��ذه الإجن�������ازات ح�شل 
ال��ربن��ام��ج ع��ل��ى ع���دد م��ن اجلوائز 
الفكرة  ج��ائ��زة  فيها  مب��ا  امل��ت��ن��وع��ة 
امل���ب���دع���ة يف ب���رن���ام���ج دب����ي ل�����الأداء 
وجائزة   2015 املتميز  احلكومي 
 2014 التطوعي  للعمل  ال�شارقة 
خدمة  ال��ع��امل��ي��ة«  »�شتيفي  وج��ائ��زة 
وجائزة   2015 املتميزة  العمالء 
حماكم دبي عن فئة الفكرة املبدعة 

تكرمي  اإىل  ب���ال����ش���اف���ة   2013
املايل  املركز  حماكم  من  الربنامج 
املجتمعي  ال�شعيد  على  دوره  ع��ن 

.2013
للتطوع  الوطنية  املن�شة  وتعترب 
املبادرة  وه���ي  ال���دول���ة  يف  الأ���ش��م��ل 
بالتعاون  ال�������وزارة  ط��ورت��ه��ا  ال��ت��ي 
لتنمية  الإم���������ارات  م��وؤ���ش�����ش��ة  م���ع 
وتر�شيخ  ن�����ش��ر  ب���ه���دف  ال�������ش���ب���اب 
واإيجاد  املجتمعية  امل�شاركة  مفهوم 
وم�شتدامة  م��ت��ك��ام��ل��ة  م��ن��ظ��وم��ة 
اإعالء  يف  ت�شهم  التطوعي  للعمل 
اأ�شا�شية لتحقيق  قيمه كونه ركيزة 
املجتمعي،  وال���ت���الح���م  ال��ت��م��ا���ش��ك 
حيث ت�شم نخبة من اأبرز ال�شركات 
يف  احلكومية  واجلهات  واملوؤ�ش�شات 
الدولة والتي تطرح فر�شاً تطوعية 
ي�شتطيع  خمتلفا  ق��ط��اع��اً   14 يف 
خلدمة  بينها  الختيار  املتطوعون 
الوطن وتقدمي خدمات جمتمعية 
متنوعة وتوفر املن�شة للمتطوعني 
املجال  اختيار  كفر�شة  ع��دة  مزايا 
الأن�شب لهتمامات الفرد وخرباته 
للمتطوع  ���ش��خ�����ش��ي  ���ش��ج��ل  وب���ن���اء 
مل�شروعات  ال���رت����ش���ي���ح  وف���ر����ش���ة 
ت��ط��وع��ي��ة م��ب��ت��ك��رة وال��و���ش��ول اإىل 
التطوعية  الفر�س  من  ع��دد  اأك��رب 
وتوثيق  واع���ت���م���اد  ال��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة 

ال�شاعات التطوعية.

برنامج املحا�سبة بجامعة ولونغونغ يف دبي يح�سل على العتماد من 4 جهات
•• دبي -وام:

م  املُقدَّ املحا�شبة  يف  التجارة  بكالوريو�س  برنامج  ح�شل 
اأربع  م��ن  العتماد  على  دب��ي  يف  ولونغونغ  جامعة  م��ن 
املحا�شبني  جمعية  م��ن  م���وؤخ���راً  اع��ت��م��اده  ب��ع��د  ج��ه��ات 
اأول  ه���ذا  وُي���ع���د   .”CPA“ ب��اأ���ش��رتال��ي��ا  امل��ع��ت��م��دي��ن 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  يف  جامعي  حما�شبة  ب��رن��ام��ج 
اإ�شافة  املهنية  املوؤ�ش�شة  ه��ذه  من  اعتماده  يتم  املتحدة 
اأن هذا الربنامج  اإىل املركز املرموق للربنامج. ويذكر 
قد مت اعتماده من �شوؤون التعليم العايل بوزارة الرتبية 
جمعية  م��ن  اعتماده  اإىل  اإ���ش��اف��ًة  الإم��ارات��ي��ة  والتعليم 

املتحدة  اململكة  يف  املعتمدين  القانونيني  املحا�شبني 
للمحا�شبني الإداريني  القانوين  “ACCA” واملعهد 
اأوماهوين  ب���اري  الربوفي�شور  وق���ال   .”CIMA“
اإنَّ احل�شول على اعتماد من  اإدارة الأعمال  عميد كلية 
ح اجلودة  اأربع جهات هو اإجناز كبر من �شاأنه اأن ُيو�شِّ
الأكادميية الرفيعة التي تتميز بها اجلامعة كما اأن هذا 
يعطي  مما  الطالب  عمل  فر�س  من  �شيعزز  العتماد 
اأكفاء  حما�شبني  يوظفون  باأنهم  الثقة  العمل  اأ�شحاب 
باأ�شرتاليا  املعتمدين  املحا�شبني  جمعية  وُتعد  ومهرة. 
 160 ح��وايل  اأع�شائها  ع��دد  يبلغ  عاملية  مهنية  هيئة 

األف ع�شو ثلثهم من خارج اأ�شرتاليا.

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم:  269844  بتاريخ: 2017/03/15م 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

 با�ش��م:  نيبون كون�شبت كوربوري�شن 
 وعنوانه: 2-2، يوت�شي�شيويت�شو 2-ت�شومي، ت�شيودا-كو، طوكيو اليابان 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
نقل الب�شائع التي تتطلب التحكم يف درجة حرارتها؛ النقل بال�شكك احلديدية؛ النقل بال�شيارات؛ النقل 
درجة  يف  التحكم  تتطلب  التي  الب�شائع  تخزين  الب�شائع؛  نقل  يف  ال�شم�شرة  اجل���وي؛  النقل  ب��ال��ق��وارب؛ 
حرارتها؛ التخزين؛ تخزين الب�شائع املحجوزة يف املخازن؛ تاأجر حاويات النقل؛ تاأجر احلاويات؛ تاأجر 
ال�شحن  الب�شائع؛  تعبئة  اإع��ادة  الب�شائع؛  ومناولة  �شحن  اآلت  تاأجر  اخل��زان��ات؛  تاأجر  النقل؛  خزانات 

 العابر )اإعادة �شحن( الب�شائع؛ تغليف الب�شائع؛ �شحن الب�شائع وتفريغها. 
 الواق�عة بالفئة:  39 

"NICHICON" مكتوبة بالأحرف الالتينية، كتب حرف  و�شف العالمة:  تتكون العالمة من كلمة 
 "NIPPON CONCEPT CORPORATION" كدائرة مطمو�شة، وحتتهم عبارة  "O"
م��ك��ت��وب��ة ب���الأح���رف ال��الت��ي��ن��ي��ة و ع��ل��ى ج��ان��ب��ي��ه��ا خ��ط��ان ع��ري�����ش��ان ك��م��ا ي��وج��د خ���ط ع��ري�����س ف���وق كلمة 

 "N" الالتيني  "I" واحلرف  الالتيني  احلرف  من  ""NICHICON" ميتد 
 ال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  6  اأغ�صط�س 2017 العدد 12089

بن  محمد 
راشد يقدم 
واجــــــب 
ـــزاء  ـــع ال
لــعــائــلــة 

بالعبيدة 
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

العني
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 المل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�شت�شفى ام القيوين                7656888
را�ض اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرة                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى الماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكر                      2829900
امل�شت�شفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

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

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية الأهلية 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 المارات                    7474900
�شيدلية الأم                           7429006

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

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

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

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �صاخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �صاعة

ا�ستولت على ) 400 ( األف درهم

�سرطة العني ت�سبط ع�سابة �سرقة �سيارة نقل الموال
•• العني - الفجر

اإلقاء  م��ن  اأب��وظ��ب��ي  ب�شرطة  ال��ع��ني  �شرطة  م��دي��ري��ة  متكنت  
على  ا�شتولت  اأف��ارق��ة،  �شتة  م��ن  مكونه  ع�شابة  على  القب�س 
لنقل  ���ش��ي��ارة  م��ن  دره���م  األ���ف   ) حقيبة حت���وي  مبلغ )400 
الأموال تعود اإىل اأحد حمال ال�شرافة،اأثناء وجودها يف منطقة 

�شناعية العني ، واعتدت الع�شابة  على املوظفني.
وتف�شياًل ،قال العميد حممد �شهيل الرا�شدي، مدير مديرية 
�شرطة العني : اإن مركز �شرطة فلج هزاع  كان قد  تلقى بالغاً  

يفيد بقيام جمهولني بالعتداء على موظفني يعملون  باإحدى 
�شركات نقل الأموال اأثناء خروجهما من اأحد حمال ال�شرافة 
يف منطقة �شناعية  العني ، متوجهني نحو �شيارة نقل الأموال 

التي كانت تقف بالقرب من حمل ال�شرافة.
انتقلت اىل  التي  ال�شرطة   اإب���الغ  ال��ف��ور مت  اأن��ه على  واأ���ش��اف 
املوقع وقامت باإجراءات البحث  والتحري ،و تبني اأن املوظفني 
التابعني ل�شركة نقل الأموال قد حلقت بهم اإ�شابات ، بعد اأن 

اأبديا مقاومة �شديدة للع�شابة . 
تنفيذ  حول  تف�شيلية  باعرتافات  اأدل��وا  بهم  امل�شتبه  اأن  وذك��ر 

خمططهم  ،وقيامهم  مبراقبة حتركات مركبة  نقل الأموال ، 
وحتديد املركبة امل�شتهدفة، ومن ثم  �شرقتها ، مو�شحاً اأنه يف  
اإجراءاتها   العامة لتخاذ  النيابة  ذلك مت عر�شهم على  �شوء 

القانونية .
ودع���ا  ال��را���ش��دي ، ���ش��رك��ات نقل الأم�����وال،  اإىل اأخ���ذ احليطة 
واحل�����ذر، م��ن ق��ب��ل ال��ع��ام��ل��ني  اأث���ن���اء ن��ق��ل الأم�����وال ،والتقيد 
اأن �شرطة اأبوظبي تتابع  باإجراءات الأمن  وال�شالمة ، موؤكداً 
باهتمام تنفيذ اإجراءاتها  يف  الت�شدي  للجرمية  ، وتعزيز اأمن  

و�شالمة املجتمع.

تتنا�سب مع امل�ستويات املختلفة للدخل ال�سهري وال�سنوي لالأفراد 

اأبوظبي تطلق مبادرة ملواكبة احتياجات ذوي الدخل املحدود من الوحدات ال�سكنية
•• اأبوظبي -الفجر:

اأع��ل��ن��ت دائ����رة ال�����ش��وؤون ال��ب��ل��دي��ة وال��ن��ق��ل - بلدية 
املحدود  الدخل  لذوي  مبادرة  عن  اأبوظبي،  مدينة 
تواكب احتياجاتهم من الوحدات ال�شكنية، وت�شكل 
العقارات  ل��ل��م��الك وم���ط���وري  ا���ش��ت��ث��م��اري��ة  ف��ر���ش��ة 
للمالك  خاللها  من  �شمحت  املدينة،  يف  التجارية 
املفردين واملطورين وامل�شتثمرين بناء مبان جديدة 
�شكنية  وح���دات  اإىل  القائمة  ال��ع��ق��ارات  حت��وي��ل  اأو 
ت��ن��ا���ش��ب ق����درات ذوي ال��دخ��ل امل���ح���دود ع��ن طريق 
اخلا�شة  ال���ش��رتاط��ات  وت��ع��دي��ل  تخطيطها  اإع����ادة 
البلدية  من  حر�شاً  وذل��ك  الداخلية،  بالت�شاميم 
القطاع  وال�شراكة مع  التعاون  تعزيز عالقات  على 
�شرائح  جلميع  امل��الئ��م  ال�شكن  ت��وف��ر  يف  اخل��ا���س 
املجتمع، وخا�شة فئة ذوي الدخل املحدود، والتزاماً 
ال�شعادة  �شبل  لتوفر  املجتمعية  بامل�شوؤولية  منها 
للقاطنني يف اأبوظبي، وحتقيق معاير ال�شتدامة.

تهدف  امل��ب��ادرة  اأن  اأب��وظ��ب��ي،  مدينة  بلدية  واأك���دت 
اإىل توفر وحدات �شكنية ذات جودة عالية وباأ�شعار 
القيمة  ت����رتاوح  امل���ح���دود،  ال��دخ��ل  ل���ذوي  منا�شبة 
درهم   1،563 –  917 ب��ني  م��ا  ل��ه��ا  الإي���ج���اري���ة 
�شهرياً مما يقل�س الفجوة ما بني العر�س والطلب، 
امل���ايل ل��ل��م��الك بن�شبة ت����رتاوح ما  وزي�����ادة ال��ع��ائ��د 
ت��وف��ر نحو  ���ش��ن��وي��اً، وك��ذل��ك   28% –  21 ب��ني 
للبناء،  الإجمالية  القيمة  من  دره��م  ماليني   4
كما  اأ�شهر،   8 بنحو  الكلية  الإن�شاء  م��دة  وتقلي�س 
ال�شكنية من  الوحدات  توثيق  دعم  اإىل  تهدف  اأنها 
والذي  للمباين  الع�شوائي  التق�شيم  تقنني  خ��الل 
وحت�شني  املجتمعية،  البيئة  على  اإيجابياً  ينعك�س 
املظهر اجلمايل واحل�شري للمدينة من خالل حل 
ت�شكله  ملا  نظراً  الع�شوائي،  ال��ع��زاب  تكد�س  م�شكلة 
الأفراد  كافة  على  حقيقي  وع��بء  كبر  خطر  م��ن 
باملجتمع، بالإ�شافة اإىل دعم روؤية حكومة اأبوظبي 
ع���رب م�����ش��ارك��ة ال��ق��ط��اع اخل���ا����س يف ت��وف��ر حاجة 
متطلبات  حتقيق  على  وال��ع��م��ل  ال��ع��ق��اري��ة،  ال�����ش��وق 

ال�شتدامة والتنمية يف الإمارة.

م�ساندة الأ�سر حمدودة الدخل
ويف اإطار ذلك، نظمت دائرة ال�شوؤون البلدية والنقل 
ور�شة عمل حول املبادرة،  اأبوظبي  مدينة  – بلدية 
ومطوري  للمالك  ال�شتثمارية  الفر�س  تناولت 
ال���ع���ق���ارات ال��ت��ج��اري��ة، ل��ب��ح��ث ���ش��ب��ل زي�����ادة الدخل 
وال�شتثمار الأمثل للبنايات التجارية لتخ�شي�شها 
ل����ذوي ال��دخ��ل امل���ح���دود، ب��ح�����ش��ور ���ش��ع��ادة م�شبح 
اأبوظبي  لبلدية مدينة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  امل���رر،  م��ب��ارك 
بالإنابة، وعدد من املديرين التنفيذيني املعنيني يف 
البلدية وال�شركاء ال�شرتاتيجيني  ) UPC( ، اإىل 
العقارية  ال�شركات  ومالك  مطوري  ح�شور  جانب 

وال�شتثمارية. 
املبادرة  هذه  اأن   ، للبلدية  العام  املدير  �شعادة  واأك��د 
وق��ان��ون��ي��ة من  نظامية  ب��دائ��ل  ت��وف��ر  اإىل  ت��ه��دف 
الوحدات ال�شكنية تكون متنا�شبة مع اأ�شحاب الدخل 
املحدود من جهة، وبالوقت ذاته فتح اآفاق ا�شتثمارية 
جديدة اأمام مالك ومطوري العقارات التجارية يف 
اإمارة اأبوظبي، حيث ياأتي هذا امل�شروع ان�شجاماً مع 
روؤية حكومة اأبوظبي الهادفة اإىل توفر كل اأ�شباب 
ال�شتقرار واحلياة الكرمية ل�شرائح املجتمع كافة، 
وكذلك م�شاندة الأ�شر حمدودة الدخل، من خالل 
اإتاحة وحدات �شكنية بقيم اإيجارية معتدلة تتنا�شب 

مع م�شتوى دخلهم ال�شنوي.

حتقيق ال�ستدامة 
واأ�شاف املدير العام لبلدية مدينة اأبوظبي بالإنابة: 
»اإن بلدية مدينة اأبوظبي ي�شعدها اأن تكون �شاحبة 
وال�شرتاتيجية،  املهمة  امل��ب��ادرات  ط��رح  يف  ال��ري��ادة 
وخدمة  ال�شتدامة،  قيم  تر�شيخ  �شاأنها  من  والتي 
اإيجابي  ب�شكل  ال��ت��وج��ه  ه���ذا  ي��ت��ع��زز  ك��م��ا  امل��ج��ت��م��ع، 
واملطورين  ال���ع���ق���ارات  م����الك  ت���ع���اون  خ����الل  م���ن 
وامل�شتثمرين، عرب تطوير عالقة ال�شراكة والتعاون 
م���ن اأج�����ل حت��ق��ي��ق امل�����ش��ال��ح امل�����ش��رتك��ة، وال���ت���ي يف 

املح�شلة ت�شب يف م�شلحة اأفراد املجتمع، وحتقيق 
قيم ال�شتقرار واحلياة الكرمية جلميع ال�شكان«.

الور�شة  اأن  امل�����رر،  م���ب���ارك  م�����ش��ب��ح  ���ش��ع��ادة  وب����ني 
ا�شتعر�شت الهدف الرئي�س من املبادرة الهادفة اإىل 
اإعادة ت�شميم وتقييم املباين التجارية وتهيئتها من 
الدخول  �شاحبة  الأ���ش��ر  م��ن  امل��زي��د  ا�شتيعاب  اأج��ل 
املحدودة، حيث عر�شت الور�شة الفئات امل�شتهدفة، 
وامل��ع��اي��ر وال���ش��رتاط��ات ال��الزم��ة، وك��ذل��ك اأمثلة 
ل��ل��م��ب��اين، واحلوافز  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ت��ق�����ش��ي��م��ات  ع���ن 
امل����ادي للمالك،  ال��ع��ائ��د  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  اخل��ا���ش��ة، 
واآلية الرتخي�س والنتائج املتوقعة من هذه املبادرة 

الكبرة للبلدية. 

الفئات امل�ستهدفة 
– بلدية  والنقل  البلدية  ال�����ش��وؤون  دائ���رة  واأ���ش��ارت 
امل�����ش��ت��ه��دف��ة من  ال��ف��ئ��ات  اأن  اإىل  اأب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة 
ال���ع���ق���ارات ت�����ش��م��ل امل���ب���اين ال��ق��ائ��م��ة وال���ت���ي ت�شم: 
املق�شمة تق�شيما ع�شوائياً، وغر امل�شتوفية ل�شروط 
ال�شاملة،  ال�شيانة  ط��ور  يف  وامل��ب��اين  ال��رتخ��ي�����س، 
ال���ع���زاب، وال��ق��اب��ل��ة للتق�شيم،  وامل�����ش��غ��ول��ة م��ن ق��ب��ل 

وكذلك املباين اجلديدة.
الدخل  ذوي  م��ن  امل�شتهدفة  الفئات  اأن  واأو���ش��ح��ت 
ذوي  اأ�شر  من  الأوىل  فئتني،  اإىل  تنق�شم  امل��ح��دود، 
الدخل املحدود التي يرتاوح معدل دخلها ال�شهري 
بني 4000 - 6000 ، يبلغ معدل الإيجار لديها 
بني )1،400 – 2،100 درهم(، والدخل ال�شنوي 
الذي يرتاوح )بني )48،000 – 72،000 درهم( 
�شنوياً فتبلغ القيمة الإيجارية ما بني 16800 – 

�شنويا.  25000
املحدود،  الدخل  ذوي  من  العزاب  فئة  الثانية،  اأم��ا 
وي������رتاوح م���ع���دل الإي����ج����ار ل��دي��ه��ا ب���ني )700 - 
�شهري يرتاوح ما  دخل  لديهم  ملن  درهم(   1،400
اإيجار  ومعدل   ، دره��م(   4،000  -  2،000( بني 
ملن  دره���م(  – ا16،800   8،400( ب��ني  ي���رتاوح 
 48،000  - لديهم دخل �شنوي قدره ) 24،000 

درهم( ، حيث مت احت�شاب القيمة الإيجارية بن�شبة 
الفرد مع مراعاة عدد  %35 من دخل  ل تتجاوز 

ال�شاغلني.
 

املعايري وال�سرتاطات
ثالثة  وج���ود  على  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  واأك����دت 
الأوىل:  امل��ب��ادرة،  لتنفيذ  ت��واف��ره��ا  ي��راع��ى  معاير 
على  املبنى  يكون  اأن  ي�شرتط  ل  اأي  التخطيطية، 
طوابق  جميع  بتحويل  ي�شمح  ك��م��ا  رئ��ي�����س،  ���ش��ارع 
اإىل وحدات �شكنية ما عدا  املبنى مبا فيه امليزانني 
ال��ط��اب��ق الأر����ش���ي، وق���د ي��ع��ف��ى امل����الك م��ن توفر 
العزاب وذلك  ي�شتهدف  املبنى  كان  املواقف يف حال 
وفق ال�شياق العمراين املحيط وما حتدده اجلهات 
اإعادة تق�شيم امل�شاحات  املخت�شة، كما يحق للمالك 
ال�شرتاطات  تتوافق مع  اأن  على  للمبنى  الداخلية 

الفنية ومتطلبات الدفاع املدين.
اأي  الت�شميم،  على  يركز  ال��ث��اين  املعيار  اأن  وبينت 
احلد الأدنى للم�شاحة، 60 مرتا مربعا للغرفتني 
و�شالة،  نوم  3 غرف  ل�  و80 مرتا مربعا  و�شالة، 
مربعا  م��رتا  و40  لال�شتديو،  مربعا  م��رتا  و25 
ل��غ��رف��ة ن���وم واح����دة و���ش��ال��ة، اأم����ا ال��ث��ال��ث في�شمل 
التاأجر  اأول��وي��ة  تكون  بحيث  الت�شغيلية،  املعاير 
للعاملني يف املوؤ�ش�شات واملحال التجارية �شمن نف�س 
لالأ�شخا�س  ال��وح��دات  بتاأجر  ي�شمح  ول  احلو�س 
واحد  جلن�س  خم�ش�شا  املبنى  يكون  واأن  مبا�شرة، 
فقط )رجال اأو ن�شاء( يف حال املبنى كان ي�شتهدف 
العزاب اأو العازبات، والتعاقد مع �شركة اأمن معتمدة 
من وزارة الداخلية، واأن يتم منح كل �شاكن بطاقة 

دخول للمبنى ..

اآلية الرتخي�ض
اأعلنت  للمبادرة،  اخلا�شة  باحلوافز  يتعلق  وفيما 
دائ����رة ال�����ش��وؤون ال��ب��ل��دي��ة وال��ن��ق��ل - ب��ل��دي��ة مدينة 
الإع���ف���اء م��ن متطلبات  اأن��ه��ا ت�شمل  ع��ن  اأب��وظ��ب��ي، 
وبالتايل  الأح��وا���س(،  بع�س  )يف  ال�شيارات  مواقف 

توفر نحو 4 ماليني درهم هي قيمة اإن�شاء القبو 
وم�شعد ال�شيارات، الذي بدوره يوؤدي اإىل التقلي�س 
وال�شماح  اأ�شهر،   8 بنحو  الكلية  الإن�شاء  م��دة  من 
�شكني،  اإىل  امل��ي��زان��ني  ط��اب��ق  ا���ش��ت��خ��دام  ب��ت��ح��وي��ل 
بالإ�شافة اإىل ال�شماح بن�شبة بناء 100 % لطابق 
توفر  ب��ع��د  اجل���دي���دة  ل��ل��م��ب��اين  بالن�شبة  ال�����ش��ط��ح 

م�شاحة للخدمات.
لتحويل  الرتخي�س  اآل��ي��ة  اأن  اإىل  البلدية  ولفتت 
ال���ع���ق���ارات، ت��ت��ط��ل��ب ت��ق��دمي ط��ل��ب ل��ب��ل��دي��ة مدينة 
الدخل  ذوي  ���ش��ك��ن  اإىل  م��ب��ن��ى  ب��ت��ح��وي��ل  اأب��وظ��ب��ي 
املحدود، الذي �شيخ�شع لدرا�شة للتاأكد من احتياج 
بعدها  ليتم  امل��ح��دود،  الدحل  ذوي  ل�شكن  احلو�س 
اإعالم �شاحب الطلب باملوافقة املبدئية، ب�شالحية 
م��واف��ق��ة م��دت��ه��ا 6 اأ���ش��ه��ر، اأو ال��رف�����س، وذل���ك مع 
حالة  يف  اإن�شائياً  املبنى  �شالمة  من  التاأكد  وج��وب 
اإعادة التاأهيل، ثم يقوم مقدم الطلب بت�شميم املبنى 
ترخي�س  الإ�شغال واحل�شول على  ا�شرتاطات  وفق 
البناء وفق املتبع، ثم ي�شجل املبنى يف نظام )توثيق( 
املالك  على  وكذلك  املحدود،  الدخل  ل��ذوي  كمبنى 
تقدمي ما يثبت تعاقده مع �شركة اأمن متخ�ش�شة 
النهائي، ثم يتم  ك�شرط ل�شتالمه �شهادة الإجن��از 
بوا�شطة  املباين  بال�شكن يف هذه  الراغبني  ت�شجيل 

جهات عملهم لدى الق�شم املخت�س يف البلدية.
واأك������دت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي اأن���ه���ا ت��ع��م��ل بكل 
نظام  باإيجاد  هدفها  لتحقيق  وطاقاتها  اإمكاناتها 
التنمية  م��ع��اي��ر  ي��ح��ق��ق  ع��امل��ي��ة  ك���ف���اءة  ب��ل��دي ذي 
احلياة  ج���ودة  معاير  وي��ع��زز  امل��ن�����ش��ودة،  امل�شتدامة 
اأب���وظ���ب���ي، وت��ع��زي��ز ر���ش��ال��ت��ه��ا يف تقدمي  اإم������ارة  يف 
اأج�����ود م��ع��اي��ر اخل���دم���ات ال��ب��ل��دي��ة امل��رت��ك��زة على 
العمالء، من خالل امل�شاركة مع املجتمع وال�شركاء 
ال�شرتاتيجيني، مبا يوفر خدمات ذات جودة عالية 
ت��وف��ر ال��رف��اه��ي��ة وال�����ش��ع��ادة جل��م��ي��ع ال��ق��اط��ن��ني يف 
 2030 اأبوظبي  روؤي��ة  تن�شجم مع  والتي  الإم���ارة، 
وحتقق تطلعات القيادة الر�شيدة باملزيد من النمو 

والزدهار. 

قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة ي�ستقبل �سفري الدولة لدى باك�ستان

وفد اإعالم حكومة راأ�س اخليمة يزور مبنى الإذاعة اجلديد 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ا�شتقبل �شعادة اللواء علي عبداهلل بن علوان النعيمي قائد عام �شرطة راأ�س 
لدى  املعني  الإم���ارات  دول��ة  �شفر  ال�شام�شي  ال�شفر حمد  �شعادة  اخليمة 
جمهورية باك�شتان، وذلك بح�شور �شعادة العميد عبداهلل خمي�س احلديدي 

نائب القائد العام وعدد من مدراء الإدارات وال�شباط.   
ب��ني اجلانبني،  وال��ت��ع��اون  التن�شيق  اأوج����ه  ب��ح��ث  ال��ل��ق��اء  خ���الل  ح��ي��ث مت 
�شعادة  اأ�شاد  وقد  امل�شرتك،  الهتمام  ذات  املو�شوعات  بع�س  يف  والتباحث 
القائد العام بهذه الزيارة التي تعك�س مدى العالقات الطيبة و الوطيدة 

التي تربط بني اجلانبني،وت�شب يف حتقيق امل�شلحة العامة .
كما اأكد اللواء علي عبداهلل بن علوان على اأن �شرطة راأ�س تعتمد منهجية 
خمتلف  على  اخل��ارج��ي��ني  ال�����ش��رك��اء  م��ع  ال��ع��الق��ة  لإدارة  ومقننة  موثقة 
امل�شتويات، وهذا ما حققته �شرطة راأ�س اخليمة خالل الأع��وام املا�شية، و 

م�شتمرة يف تطبيقه ملا فيه حتقيقاً مل�شلحة العمل ال�شرطي. 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

زار وفد من املكتب الإعالمي حلكومة راأ�س اخليمة، مبنى هيئة اإذاعة راأ�س اخليمة اجلديد 
مبدينة راأ�س اخليمة الإعالمية  للتهنئة باإفتتاح مكاتبهم اجلديدة. واإطلع الوفد الذي 
اأق�شام الإذاعة،  اإدارة املكتب الإعالمي يف راأ�س اخليمة على  تراأ�شه مارتن نوري�س، مدير 
تف�شيلي  �شرح  اىل  اإ�شتمع  كما  احلديثة.   الرقمية  والت�شجيلية  املبا�شرة  والأ�شتديوهات 
عن اّلية العمل الإذاعي من الإعالمي حممد غامن م�شطفى مدير عام الإذاعة، وكيفية 
اإعداد الربامج وتقدميها، واإعداد اخلطة الرباجمية لإذاعة راأ�س اخليمة ) اإف اإم ( واإذاعة 
راأ�س اخليمة للقراّن الكرمي واخلطط امل�شتقبلية لإنتقال الإذاعة اىل تقنية البث الرقمي.  
اأن املحطة الإذاعية اجلديدة �شتكون اأكرث قدرة على  وتعليقاً على الزيارة، قال نوري�س: 
تلبية احتياجات املواطنني واملقيمني يف اإمارة راأ�س اخليمة، كما اأنها �شتعر�س الإمارة على 
العامل الأو�شع من خالل اإر�شالها وبثها الرقمي. واأ�شاف اأن كال الهدفني يتفق مع روؤية 
راأ�س  اإم��ارة  الأعلى حاكم  املجل�س  القا�شمي ع�شو  بن �شقر  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

اخليمة  من اأجل اإبراز مقومات الإمارة داخلياً وخارجياً.

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/1506  تنفيذ عمايل 
م    م  ذ  ���س   - وال�����ش��ف��ري��ات  لل�شياحة  دب��ي  تاميل�س  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
ت�شوىل  ادري�شى  رج��اء  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
اع��اله والزامك  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق��ام عليك  كو�شتي   قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )17059( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. بال�شافة اىل مبلغ 1360 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   
 يف الق�صية رقم   2017/665 لدى حمكمة العني )جتاري جزئي( 

املدعية : �شركة الظفرة للتاأمني 
املدعي عليهم : 1- حممود ابراهيم العلي  2- حممد خلفان عبداهلل حطاب الظاهري 

يعلن ال�شيد اخلبر :م. كتاب �شعيد الحبابي 
البتدائية  العني  بال�شارة اىل قرار قا�شي حمكمة   - والثاين  الول  املدعي عليهم  اىل 
الدائرة التجارية اجلزئية الثانية ، بالق�شية املذكورة اأعاله بندبنا كخبر هند�شي فقد 
حتدد موعد عقد الجتماع الول واملعاينة  يف يوم الثنني املوافق 7/اأغ�شط�س/2017 م 
وذلك يف متام ال�شاعة الرابعة م�شاء ، مبقر مكتب اخلبر يف املركز الداري - بناية بريد 

الإمارات بالطابق الثاين - العني - لال�شت�شفار هاتف رقم : 050/3333004 
 اخلبري الهند�صي املنتدب 
م. كتاب �صعيد الحبابي   

 اإعالن بالن�صر
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اأخبـار الإمـارات
�سرطة راأ�س اخليمة حتظر 22 موقعا الكرتونيا يروج للمخدرات 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ال��ق��ي��ادة العامة  ال��ت��ي تبذلها  ال��ك��ب��رة  اإط���ار اجل��ه��ود  يف 
ل�شرطة راأ�س اخليمة يف تتبع مروجي و جتار املخدرات 
التي  واملعلومات  م�شادرها  خالل  ومن  بهم،  والإط��اح��ة 
ا�شتطاعت  امل��خ��درات،  مكافحة  لإدارة  دوري  ب�شكل  ت��رد 
التابع  اللكرتونية  الدوريات  فريق  خالل  ومن  الإدارة 
لها من حظر ))22(( موقع يروج للمواد املخدرة، بعد 
امل�شبوهة  امل��واق��ع  متابعة  و  ر�شد  من  الفريق  متكن  اأن 

التي تروج لتلك املواد املخدرة.
واأو�شح العقيد عدنان علي الزعابي مدير اإدارة مكافحة 

ب��اأن��ه وم��ع الن��ف��ت��اح و  امل��خ��درات ب�شرطة راأ����س اخليمة، 
التطور الكبر الذي �شهده العامل يف جمال الت�شالت 
و التكنولوجيا، والنرتنت اأ�شبح العامل كقرية �شغرة، 
اإىل  مكان  من  تنتقل  اأن  ت�شتطيع  واح��دة  زر  ب�شغطة  و 
ت��ري��ده ع��رب مواقع  اآخ���ر، كما ميكن احل�����ش��ول على م��ا 
البيع وال�شراء اللكرتونية وي�شلك ما تريد خالل اأيام 
للدوريات  ت�شكيل فريق  اإىل  بنا  دف��ع  ذل��ك  كل  م��ع��دودة، 
للعمل  ال�شام�شي،  ه���زاع  امل����الزم  ب��رئ��ا���ش��ة  الل��ك��رتون��ي��ة 
التي تعمل على ترويج وبيع  املواقع  على متابعة ور�شد 
الن�شف  الفريق خالل  وا�شتطاع  لل�شباب،  املخدرة  امل��واد 
اأك���رث من  2017 م��ن ر���ش��د و ح��ظ��ر  ال��ع��ام  الأول م��ن 

)22( موقع اللكرتوين ، واأي�شاً حظر عدد من مواقع 
التوا�شل الجتماعي التي تدار من خارج الدولة، حيث 
اإدارة ال�شيا�شات والربامج بهيئة تنظيم  مت التن�شيق مع 
املواقع  تلك  حلظر  خماطبتهم  و  ب��ال��دول��ة  الت�����ش��الت 
التي مت ر�شدها.   حيث تعمل تلك املواقع على الرتويج 
وبيع املواد املخدرة، بل و تعمل على تعليم ال�شباب كيفية 
متعاطي  يتبعها  ال��ت��ي  املختلفة  والأ���ش��ال��ي��ب  ال��ت��ع��اط��ي 
املخدرات يف التعامل مع اأنواع معينة من املخدرات، مما 
ت�شكل خطراً كبراً على فكر و م�شتقبل ال�شباب، وتدفع 
بهم نحو حب التقليد و جتربة تلك املواد ال�شامة اإىل اأن 

يقعوا فري�شة �شهلة يف براثن جتارة املخدرات.   

ال�سوؤون الإ�سالمية : دعوة اأطباء حمالت احلج  لور�سة توعوية
•• الفجر:

بالتن�شيق والتعاون بني وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع والهيئة العامة لل�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف مت دعوة الأطباء 
التوعوية املتخ�ش�شة ب�شوؤون احلج والوقاية من الأمرا�س وبقية متطلبات  الور�شة  املرافقني للحمالت حل�شور 
الرعاية ال�شحية يف الأرا�شي املقد�شة والتي �شتقيمها وزارة ال�شحة يوم اخلمي�س القادم 10-8-2017 يف متام 

ال�شاعة العا�شرة �شباحا بقاعة امل�شرح يف وزارة ال�شحة بدبي .
بعثة  رئي�س   ، والأوق���اف  الإ�شالمية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة  رئي�س   ، الكعبي  مطر  حممد  الدكتور  اأ�شاد  وقد  هذا 
احلج الر�شمية بدعم القيادة الر�شيدة لبعثة احلج الر�شمية وتزويدها باأعلى التجهيزات الفنية والطبية واخلدمية 
لإ�شعاد حجاج الدولة ومتكني البعثة من تقدمي اأرقى اخلدمات للحجاج ، كما وجه الدكتور الكعبي ال�شكر والتقدير 

لكل الوزارات واملوؤ�ش�شات امل�شاركة والداعمة لبعثة احلج الر�شمية .

ويل عهد عجمان يت�سلم �سهادة العتماد الدويل لتنفيذ مراكز البيانات
•• عجمان-وام:

ت�شلم �شمو ال�شيخ عمار بن حميد 
�شهادة  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 
تنفيذ  ال��دويل يف جم��ال  العتماد 
وال���ت���ي ح�شلت  ال��ب��ي��ان��ات  م���راك���ز 
الرقمية  ع��ج��م��ان  ح��ك��وم��ة  عليها 
لت�شنف بذلك كثاين جهة حكومية 
حت�شل على تلك ال�شهادة يف دولة 
ومتثل  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
اعرتافا دوليا باإمكانيات املوؤ�ش�شات 
احلكومة يف دول��ة الم���ارات عامة 

وعجمان خا�شة.
عجمان  ع��ه��د  ويل  ���ش��م��و  واأ�����ش����اد 
ال�شهادة  باحل�شول على مثل هذه 
ال��دول��ي��ة م��ع��رب��ا ع���ن ���ش��ع��ادت��ه ان 
احلكومة  يف  البيانات  مركز  يكون 
ث��اين جهة يف  الرقمية يف عجمان 
ال�شهادة  دول��ة الم��ارات ينال تلك 
حكومة  يف  ه��دف��ن��ا  ان  م��و���ش��ح��ا 
ذكية  م��ن�����ش��ة  ن�����ش��ب��ح  اأن  ع��ج��م��ان 
ت���وف���ر ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة ت��ت��م��ا���ش��ى مع 
العاملية  اجلهوزية  م�شتويات  اأعلى 
امل�شتقبلية  روؤي��ت��ن��ا  وا�شرتاتيجية 
واأننا �شنوا�شل العمل على تطوير 
احلكومة  يف  التكنولوجية  البنية 

عجمان  حلكومة  املوحد  البيانات 
ال�شهادة  تلك  ح�شلت موؤخرا على 
التي تعد اإ�شافة جديدة لإجنازات 
عجمان  يف  ال���رق���م���ي���ة  احل���ك���وم���ة 
العاملية  ال�شهادات  اأهم  لكونها من 
املتخ�ش�شة يف جمال تنفيذ مراكز 

البيانات.
احلكومة  اأن  ل�����ش��م��وه  اأو����ش���ح���ت 
مواكبة  ع��ل��ى  حت���ر����س  ال��رق��م��ي��ة 
اأف�شل امل�شتجدات العاملية مبا يعزز 
من مكانة اإمارة عجمان خ�شو�شا 
املتحدة  العربية  الم����ارات  ودول���ة 
ت��وج��ي��ه��ات �شاحب  وف����ق  ع��م��وم��ا 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��ي��د ب���ن را�شد 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ن��ع��ي��م��ي 
ال�شيخ  �شمو  وروؤي��ة  عجمان  حاكم 
عمار بن حميد النعيمي ويل عهد 

عجمان.
املهند�س  م���ن  ���ش��م��وه  اط���ل���ع  ك��م��ا 
ال��ب��ل��و���ش��ي مدير  اإب���راه���ي���م  ح��م��د 
املوحد  ال��ب��ي��ان��ات  م�����ش��روع م��رك��ز 
يعترب  امل���رك���ز  اإن  ع��ل��ى  ب��ع��ج��م��ان 
ث���اين ج��ه��ة ح��ك��وم��ي��ة داخ����ل دولة 
حت�شل  املتحدة  العربية  الم��ارات 
يف  الثالثة  ال��درج��ة  ت�شنيف  على 
واملتمثلة  ال��ب��ي��ان��ات  م��راك��ز  اجن���از 

واملخرجات  والعمليات  امل��دخ��الت 
الأداء  متابعة  وك��ذل��ك  منها  لكل 

وتقومي الإجنازات اأول باأول.
الرقمية  احل��ك��وم��ة  اأن  واأ�����ش����اف 
لإم�����������ارة ع����ج����م����ان ت����ع����د اإح�������دى 
عاتقها  على  يقع  التي  املوؤ�ش�شات 
م�����ع�����اون�����ة ومت�����ك�����ني م���وؤ����ش�������ش���ات 
م����ع توجه  ل��ت��ت��م��ا���ش��ى  احل���ك���وم���ة 
دول���ة الإم����ارات ب�����ش��رورة التحول 

للخدمات الذكية.
واأع���������رب ����ش���م���وه ع����ن ث���ق���ت���ه ب����اأن 
احل�شول على تلك ال�شهادة العاملية 
تعمل  اأن  �شاأنها  من  خطوة  يعترب 
احلكومي  اجل���ه���از  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
م�شرا اإىل اأننا يف حكومة عجمان 
قادتنا  م����ن  ق����رارات����ن����ا  ن�����ش��ت��ل��ه��م 
احلكومية  اأج��ه��زت��ن��ا  ان  ال��ر���ش��ي��دة 
و�شع  على  �شويا  بالعمل  مطالبة 
براجمها وم�شاريعها والتي نطمح 
عجمان  تكون  اأن  اإىل  خاللها  من 
وال�شهلة  ال�شعيدة  للحياة  واح���ة 

لكافة فئات املجتمع.
املهند�شني  كافة  اىل  �شموه  وق��دم 
والعاملني يف احلكومة الرقمية يف 
امارة عجمان ال�شكر والعرفان على 
ما بذلوه من اعمال راقية ومتيز يف 

ال��رق��م��ي��ة وامل���رك���ز ل��ت��واك��ب اأرق���ى 
املعاير العاملية.

ودع����ا ���ش��م��وه اىل ب���ذل م��زي��د من 
حت�شني  يف  امل���ت���وا����ش���ل���ة  اجل����ه����ود 
اأه�����داف وخ���دم���ات املركز  وت��ع��زي��ز 
احل�شول  وان  الرقمية  باحلكومة 
على تلك ال�شهادة العاملية �شي�شمح 
اأقرانه ويعزز  للمركز بالتميز عن 
م�����ن خ����دم����ات����ه ل���ك���اف���ة اجل���ه���ات 
والهيئات  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  احلكومية 
اخل����ا�����ش����ة م�����ن خ������الل اع���ت���م���اده 
وت�شخر  املبتكرة  احللول  لأح��دث 
لتعزيز  امل���ع���ل���وم���ات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

م�شتويات الإنتاجية والكفاءة.
املقبلة  امل��رح��ل��ة  اأن  ���ش��م��وه  واأك�����د 
للخدمات  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة  �شت�شهد 
التقنية  ع��ل��ى  ت���رك���ز  احل��ك��وم��ي��ة 
املوؤ�ش�شات  اأداء  يف  واحل����رف����ي����ة 
التطبيقات  اأف�����ش��ل  م��ن  م�شتمدة 
عجمان  ح���ك���وم���ة  واأن  ال���ع���امل���ي���ة 
احل�����ر������س على  اأ������ش�����د  حت�����ر������س 
ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل يف ج��م��ي��ع دوائ����ر 
بيانات  الإم����ارة م��ن خ��الل توفر 
ب����ني جميع  ال��ت��ن�����ش��ي��ق  وحت���ق���ي���ق 
ال���دوائ���ر واجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة يف 
بني  ترابط  اإيجاد  بغر�س  عجمان 

وحلكومتهم  لهم  حقق  مما  الداء 
التميز والرتقاء بعملها وخططها 

احلالية وامل�شتقبلية.
عهود  ���ش��ع��ادة  م��ن  �شموه  وا�شتمع 
����ش���ه���ي���ل م�����دي�����ر ع�������ام احل���ك���وم���ة 
ال��رق��م��ي��ة ب��ع��ج��م��ان وال���ت���ي قامت 
اإبراهيم  حمد  املهند�س  يرافقها 
ال��ب��ل��و���ش��ي م���دي���ر م�����ش��روع مركز 
بت�شليم  بعجمان  املوحد  البيانات 
 Certification of ���ش��ه��ادة 
 Constructed/ Facility
املعهد  ع��ن  ال�����ش��ادرة   /TCCF
 UPTIME الأم��������ري��������ك��������ي 
INSTITUTE مبكتب �شموه 
بديوان احلاكم اىل �شرح واف حول 
اأهمية واهداف احل�شول على مثل 
العاملي  والت�شنيف  ال�شهادة  ه��ذه 
وع��دد اخل��دم��ات املقدمة يف مركز 
البيانات حكومة عجمان الرئي�شي 
23 خ��دم��ة وان عدد  ب��ل��غ  وال����ذي 
م����ن مركز  امل�����ش��ت��ف��ي��دة  اجل����ه����ات 
جهة   14 بلغ  الرئي�شي  البيانات 
وعدد اجلهات امل�شتفيدة من مركز 
بيانات حكومة عجمان للتعايف من 
الكوارث بلغ 9 جهات .. موؤكدة اأن 
احلكومة الرقمية ممثلة يف مركز 

العاملية مبا ي�شهم يف حتقيق روؤية 
حكومة عجمان 2021 .

البلو�شي  عبداهلل  ق��ال  جانبه  من 
التحتية  ال���ب���ن���ي���ة  ق�������ش���م  م����دي����ر 
ب��ح��ك��وم��ة ع��ج��م��ان ال��رق��م��ي��ة اإن 
عامليا  اعرتافا  متثل  ال�شهادة  تلك 
احلكومية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ب��اإم��ك��ان��ات 
م��ا ينطبق متاما  وه��و  واخل��ا���ش��ة 
ع���ل���ى م����رك����ز ال����ب����ي����ان����ات امل���وح���د 
مواكبته  وم��دى  عجمان  حلكومة 

للم�شتجدات الدولية.
الرقمية  احل��ك��وم��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
ت�شعى جاهدة اإىل تعزيز اخلدمات 
احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن  امل��ق��دم��ة 

 Certification of ب�شهادة 
 Constructed/ Facility
املعهد  ع���ن  ال�������ش���ادرة   TCCF
 UPTIME الأم��������ري��������ك��������ي 

.  INSTITUTE
الرقمية  احلكومة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
احتياجات  لتلبية  ج��اه��دة  ت�شعى 
اجلهات احلكومية يف اإمارة عجمان 
لدعمها خطة التحول الإلكرتوين 
اأف�شل  يعتمد  املركز  واأن  وال��ذك��ي 
املتبعة  واأحدث الأ�شاليب الرقمية 
العاملية  ال��ب��ي��ان��ات  م��راك��ز  ب��ن��اء  يف 
وفقا  بنية حتتية  لإن�شاء  احلديثة 
واملقايي�س  امل���وا����ش���ف���ات  لأح������دث 

البيانات  م���رك���ز  ع���رب  ل��ل��ج��م��ه��ور 
مو�شحا  عجمان  حلكومة  املوحد 
نقلة  اإح��داث  اإىل  يهدف  املركز  اأن 
را�شخة  اأ���ش�����س  ت��وف��ر  يف  ن��وع��ي��ة 
ل��دع��م وت��ق��دمي خ��دم��ات حكومية 
ال�شتجابة  و�شريعة  عالية اجلودة 

على مدار ال�شاعة.
�شعادة  ال��ت�����ش��ل��ي��م  ح���ف���ل  ح�������ش���ر 
امل�شت�شار  ال�����ش��رف��ا  ام���ني  ع��ب��داهلل 
بديوان احلكم و�شعادة حمد را�شد 
و�شعادة  ال��دي��وان  م��دي��ر  النعيمي 
النعيمي مدير عام  يو�شف حممد 
وعدد  وال�شيافة  الت�شريفات  اإدارة 

من امل�شوؤولني.

بعد دخوله الأ�سبوع ال�ساد�ض

املوؤ�سرات تاأكد حتقيق الدورة الأوىل من »�سيف ثقايف« لأهدافه بن�سب مرتفعة 
•• اأبوظبي-  الفجر:

و�شط اأجواء جاذبة للطالب يوا�شل 
ثقايف«  »�شيف  الوطني  الربنامج 
الذي تنظمه وزارة الثقافة وتنمية 
ال�شاد�س  الأ�شبوع  اأن�شطة  املعرفة 
ال����ربن����ام����ج حيث  والأخ����������ر م����ن 
املنت�شبني  ك��ب��ر م��ن  ع���دد  ح��ر���س 
واحل�شور  امل�شاركة  على  للربنامج 
وم�شابقات  وحم���ا����ش���رات  ب���ور����س 
والتي  وترفهيه  ثقافية  ورح���الت 
�شهدت اإقبال كبر من ال�شباب هذا 
امل�شتمرة  ال��ت��دري��ب  ور����س  ب��ج��ان��ب 
والطالبات  للطالب  امل��راك��ز  داخ��ل 

امل�شاركني بالربنامج.
القرقاوي مدير  يا�شر  اأك��د  ب��دوره 
بوزارة  الثقافية  الفعاليات  اإدارة 
الثقافة وتنمية املعرفة  اأنه باإنتهاء 
فعاليات يوم اخلمي�س القادم بكافة 
املراكز على م�شتوى الدولة ي�شدل 
الدورة  واأن�شطة  ور�س  ال�شتار على 
الأوىل التي ا�شتمرت ملدة 6 اأ�شابيع، 
اأن كافة املراكز ت�شتعد  اإىل  م�شراً 
حالياً لتنظيم احلفل اخلتامي لكل 
ال�شرتاتيجية  اإن  واأ���ش��اف  مركز، 
التي و�شعتها اللجنة العليا مو�شع 
لفتاً  الأوىل  ال����دورة  يف  التطبيق 
اإىل اأن الربنامج الوطني جنح  يف 
اجتذاب اأعداد كبرة من املواطنني 
الدولة  اأرج��اء  جميع  يف  واملقيمني 
اإىل  اإىل مراكز �شيف ثقايف، لفتاً 
اأن  كافة النتائج ت�شر اإىل الر�شاء 
ال��ك��ام��ل م���ن  امل��ن��ت�����ش��ب��ني واأول���ي���اء 

الأمور عن الفعاليات ب�شكل عام. 
كبراً  ع��دداً  اأن  القرقاوي  واأو���ش��ح 
بالربنامج  امل�����ش��ارك��ة  امل���راك���ز  م��ن 
الوطني �شيف ثقايف قدمت اأن�شطة 
الرئي�شية  ال��ور���س  بجانب  نوعية 
والفنون  وامل��و���ش��ي��ق��ى  امل�������ش���رح  يف 
الب�شرية والآداب رمبا تقدم لأول 
مما  ال�شيفي  الن�شاط  خ��الل  م��رة 
اأك�شب الربنامج حيوية وثراء على 

من تاأثر النفايات وتراكمها على 
الطبيعية،  امل�شادر  البيئة، وحفظ 
الطالب  ت�شجيع  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
على املحافظة على البيئة، وغر�س 
ح���ب ال��ب��ي��ئ��ة ل��دي��ه��م ح����ول اإع����ادة 
ال���ن���ف���اي���ات، ومتتد  ه�����ذه  ت����دوي����ر 
ال����ور�����ش����ة مل�����دة ي����وم����ني ح���ي���ث مت 
للطالبات  الأول  اليوم  تخ�شي�س 

واليوم الثاين للطالب.
ال���ط���الب ع��ل��ى عمل  ت���دري���ب  ومت 
امللونة  بع�س الأ�شكال من الأوراق 
ت��دري��ب��ه��م ع��ل��ى كيفية  واأي�����ش��اً مت 
����ش���ن���ع ط���ب���ق ت����ق����دمي احل���ل���وي���ات 
طريق  ع��ن  امل��ن��زل  يف  ل�شتخدامه 
احللويات  اأط��ب��اق  ا�شتخدام  اإع���ادة 
وزج���اج���ات امل��ي��اه م���رة اأخ����رى بعد 
وكذلك  وجتميله  ت�شكيله  اإع����ادة 
الأدوات   م��ن  جمموعة  ت��وف��ر  مت 
الفارغة  ال��ب��ال���ش��ت��ي��ك��ي��ة  وال��ع��ل��ب 
باإبداعاتهم  ال��ط��الب  ق���دم  ح��ي��ث 
مثل  مفيدة  اأ�شياء  اإىل  وحتويلها 
ا�شتخدام العلب كحافظة لالأقالم 
نهاية  ويف  فنية  ل��وح��ات  ت�شميم   ،
ال��ور���ش��ة مت ت���وزي���ع ال��ه��داي��ا على 

احل�شور
توعية  حما�شرة  املركز  نظم  كما   
اأ�شا�شياً  دوراً  ال�شمنة  �شحية حول 
يف الطب الوقائي يف مركز م�شايف 
الثقايف ومت ا�شتعرا�س �شبل الق�شاء 
على املر�س قبل حدوثه وذلك من 
خالل التثقيف ال�شحي واأو�شحت 
ال�شمنة  اأ�شباب  اأح��د  اأن  املحا�شرة 
الرفاهية  وزي������ادة  احل�����ش��ارة  ه���و 
وع����دم مم��ار���ش��ة ال��ري��ا���ش��ة وعدم 
تناول الأغذية ال�شحية، وكيف اأن 
مر�س ال�شمنة يف جمتمعنا منت�شر 
ب�شكل كبر وخا�شة الفئة العمرية 
ما بني ال�شابعة اإىل ال�شابعة ع�شرة 
وا�شتعر�س �شلبيات مر�س ال�شمنة 
ال�شكري  اأمرا�س  اإىل  توؤدي  والتي 
والقلب  ال������دم  ���ش��غ��ط  وارت�����ف�����اع 

والف�شل الكلوي.

م�شتوى الكيف، فاأثمر عن اكت�شاف 
جمالت  يف  امل��واه��ب  من  الع�شرات 
متعددة، �شتكون مفاجاأة يف احلفل 
الأيام  خ��الل  لكل مركز  اخلتامي  

القليلة القادمة.
اأن ج���ولت  ال���ق���رق���اوي  واأ�����ش����اف   
اللجنة العليا املفاجئة على املراكز 
امل�شاركة بالربنامج يف كافة اإمارات 
حيوية  للفعاليات  اأع��ط��ت  ال��دول��ة 
حتقيق  يف  و�����ش����اه����م����ت  وج�����دي�����ة 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ل�شيف  الأه�����داف 
ثقايف الذي حتول اإىل مركز جذب 
ل��ل�����ش��ب��اب ول��ل��ف��ت��ي��ات  م���ن خمتلف 
ال�شيفية  الأع��م��ار خ��الل الج���ازة 
وا�شتثمارها  امل���واه���ب  لك��ت�����ش��اف 
احلفالت  اأن  م��و���ش��ح��اً  ورع��اي��ت��ه��ا، 
امل��راك��ز �شيحوي  اخل��ت��ام��ي��ة داخ���ل 
خاللهم  يتم  املفاجاآت  من  العديد 
مت  التي  امل��واه��ب  لأه��م  ا�شتعرا�س 
الفقرات  خ�����الل   م���ن  اك��ت�����ش��اف��ه��ا 
منت�شبي  اأع�����ده�����ا  ال���ت���ي  ال���ف���ن���ي���ة 

وزارة  ملركز  التابعني  ثقايف  �شيف 
الثقافة وتنمية املعرفة باأم القيوين 
ا�شتقبلهم  حيث  القيوين  اأم  بلدية 
نائب  ال�شقال  غ��امن  عبيد  �شعادة 
م����دي����ر ال���ب���ل���دي���ة وال����������ذي  رح���ب 
بالطالب وثمن مبادرات وفعاليات 
الربامج  خ��الل  من  الثقافة  وزارة 
والزيارات التي تقام بني املوؤ�ش�شات 
املحلية واحلكومية واأ�شار ال�شقال 
اإىل اأن هذه الزيارات تفعل مفهوم 
ال�����ش��راك��ة وت��رتج��م��ه��ا م���ن خالل 
امل�شرتكة  وال����ربام����ج  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
ال��ت��ي ت��خ��دم ك��ال ال��ط��رف��ني بعدها 
ح�شر الطالب ور�شة حول �شالمة 
الدكتور  ل��ه��م  ق��دم��ه��ا  الأغ����ذي����ة 
ال�شحة  ق�شم  م�شوؤول  اأمي��ن رجب 
�شرح  لهم  وق��دم  البيئة،  و  العامة 
ال���غ���ذاء وطرق  اأه��م��ي��ة  ح���ول  وايف 
فر�شها  يتم  التي  املتبعة  ال�شالمة 
التجارية  املوؤ�ش�شات واملحالت  على 
مع  التعامل  كيفية  على  واأطلعهم 

رحاب  يف  الــرنــامــج  منت�سبي 
اإذاعة راأ�ض اخليمة

ف��ي��م��ا ن��ظ��م م���رك���ز راأ������س اخليمة 
الربنامج  ملنت�شبي  زي���ارة  ال��ث��ق��ايف 
راأ��������س  يف  الإذاع�������������ة  م���ب���ن���ى  اإىل 
على  املنت�شبني  واط����الع  اخل��ي��م��ة  
وكيفية  الإذاع������ة  ت��اأ���ش��ي�����س  ت���اري���خ 
طاقم  على  والتعرف  الربامج  بث 
واأر�شيف  ال���ب���ث  واأج����ه����زة  ال��ع��م��ل 
املنت�شبني  ا���ش��ت��م��ع  ك��م��ا  الإذاع�������ة 
العمل  اآل��ي��ة  ع��ن  تف�شيلي  ل�����ش��رح 
تفقد  كما  ب��رام��ج   تقدمي  وكيفية 
امل��ن��ت�����ش��ب��ني ا���ش��ت��دي��وه��ات الإذاع�����ة 
الزيارة  نهاية  ويف  التحكم  وغ��رف 
عرب ال�شيد حممد غامن م�شطفى 
مدير عام اإذاع��ة راأ�س اخليمة عن 
�شيف  منت�شبي  با�شتقبال  �شعادته 
الن�شائح  بع�س  لهم  وق��دم  ثقايف  
اإياهم  م�شجعاً  مل�شتقبلهم،  املفيدة 
على �شرورة املثابرة والعمل اجلاد 

للعمل يف املجال الإعالمي.

اأ���ش��اب��ي��ع �شيف  ال���ربن���ام���ج خ����الل 
ثقايف للم�شاركة يف احلفل اخلتامي 
العليا  اللجنة  حر�س  على  م��وؤك��داً 
اإجنازات  كافة  مت�شمناً  ي��اأت��ي  ب��اأن 

ومواهب املراكز.
وع������ن م�������ش���ت���وى حت���ق���ق اأه��������داف 
اأن  ال����ق����رق����اوي  ق������ال  ال����ربن����ام����ج 
اللجنة املنظمة حري�شة على عمل 
اليوم  ح��ت��ى  ي�شتمر  ي��وم��ي  ر���ش��د 
الأخ�����ر م���ن ال��ربن��ام��ج وي��ت��م من 
الإجنازات،  م�شتوى  قيا�س  خالله 
وم�شتوى  الإق������ب������ال  وم�����ع�����دلت 
الربامج  وع����دد  املنت�شبني  ر���ش��اء 
الأن�شطة،  ون���وع���ي���ة  وامل���وه���وب���ني 
حتقيق  اإىل  ت�������ش���ر  وج���م���ي���ع���ه���ا 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ل�شيف  الأه�����داف 

ثقايف وبن�شب مرتفعة جداً.

اأم  بلدية  ــزور  ي ثقايف  �سيف 
القيوين 

منت�شبي  زار  مت�شل  �شعيد  وعلى   

ال�شالحية  منتهية  الغذائية  املواد 
ك����م����ا مت ت���ع���ري���ف���ه���م ع����ل����ى ط����رق 
ال�شحيحة  وال���ت���خ���زي���ن  احل���ف���ظ 
دائما  والط���الع  احلافظة  للمواد 
منتج  لأي  ال�شالحية  ت��اري��خ  على 
حتى ل يوؤثر على �شحة امل�شتهلك 
ال�شحة  ق�شم  مع  التوا�شل  وطرق 
من قبل اجلمهور لالإبالغ عن اأي 
املعاير  عن  البعد  كل  بعيد  منتج 

املتبعة . 
اإع����ادة  ك��م��ا زار ال���ط���الب م��ع��ر���س 
التدوير يف بلدية اأم القيوين الذي 
مت من خالله تعريفهم على املواد 
ك����الأوراق  ت��دوي��ره��ا  ميكن  ال������تي 
و ال��ب��ال���ش��ت��ي��ك وغ���ره���ا ح��ي��ث اأن 
دول����ة الإم������ارات ت��ع��م��ل ج��اه��دة اأن 
على  حري�شة  دول�����ة  اأكث����ر  تكون 
ال��ب��ي��ئ��ة وال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة من 
خالل امل�شاريع و املبادرات الكبرة 
اأر�س  على  وحتققها  تتبناها  التي 

الواقع . 

وم����ن ج��ان��ب��ه ق���ال���ت م�����وزة �شامل 
برنامج  اأن  امل��رك��ز  م��دي��ر  امل�����ش��اف��ر 
ا�شتثمار  اإىل  ي��ه��دف  ث��ق��ايف  �شيف 
ميتلكون  الذين  املوهوبني  طاقات 
م���ه���ارات وق������درات ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة يف 
الثقافية  �شواء  املختلفة  امل��ج��الت 
 ، والأدب  ال��ر���ش��م،  مثل  الفنية  اأو 

وامل�شرح، واملو�شيقى.

ور�ض توعوية يف م�سايف
واملعريف  الثقايف  امل��رك��ز  نظم  كما   
بيئية،  ت���وع���وي���ة  ور����ش���ة  مب�����ش��ايف 
النفايات  ت����دوي����ر  اإع���������ادة  ح�����ول 
بدرية  املعلمة  قدمتها  الكرتونية 
الرتبية  م��در���ش��ة  ال�شحي  حم��م��د 
ال���ف���ن���ي���ة م����ن م����در�����ش����ة امل����ط����اف، 
املدار�س،  ط��الب  ا�شتهدفت  والتي 
النفايات  ا�شتخدام  على  واعتمدت 
الكرتونية يف عملية اإعادة التدوير 

يف اإنتاج اأعمال فنية اإبداعية.
التقليل  اإىل  الور�شة  هذه  وتهدف 

»�سيف ثقايف« يوا�سل ور�سه واأن�سطته حتى اليوم الأخري من الرنامج
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اأخبـار الإمـارات
م�سابو »العابر الدائري اجلديد« يخ�سعون للعالج الطارئ  

•• راأ�س اخليمة – الفجر

اأ�شيبوا  الذين  الثالثة  الأ�شخا�س  اأن  طبية  م�شادر  ذك��رت 
اجلديد  ال��دائ��ري  ال��ع��اب��ر  على  العنيف  الت�شادم  ح���ادث  يف 
حالتهم ال�شحية م�شتقرة ويخ�شون للعالج بق�شم العناية 

الدقيقة . 
ويذكر اأن حادث الت�شادم كان عنيفا عندما وقع قبل يومني 
ع��ل��ى ���ش��ارع ال��رم�����س �شمل »ال��ع��اب��ر ال���دائ���ري اجل��دي��د« راح 
�شحيته �شخ�س اآ�شيوي بينما اأ�شفر عن اإ�شابة 3 اأ�شخا�س 
اإ�شاباتهم ما بني  و فتاتني مواطنتني وجميعهم  اآ�شيويني، 
العميد  �شعادة  به  �شرح  ما  ح�شب  وذل��ك  واملتو�شطة،  بليغة 

الدكتور حممد �شعيد احلميدي مدير عام العمليات املركزية 
ب�شرطة راأ�س اخليمة .

ويف التفا�شيل ورد بالغ لغرفة العمليات يفيد بوقوع حادث 
ت�شادم قوي بني مركبتني على �شارع العابر الدائري اجلديد 
�شيارات  الفور حتركت  وعلى  بعد،  ر�شمياً  يفتتح  وال��ذي مل 
املخت�شة  اجل��ه��ات  جميع  و  والإن���ق���اذ  الإ���ش��ع��اف  و  ال�شرطة 
لوقع احلادث الذي تبني ا�شتعال اأحدى املركبات واحرتاقها 
لوجه، وكان  الذي وقع وجهاً  �شدة ال�شطدام  بالكامل من 
عنه  نتج  الآ�شيوية، مما  اجلن�شية  اأ�شخا�س من   4 بداخلها 
وفاة اأحدهم واإ�شابة الثالثة الآخرين باإ�شابات بليغة، حيث 
مت نقلهم ف��وراً لأق��رب م�شت�شفى لتلقى العالج ال��الزم، كما 

اأ�شيبت �شائقة املركبة الأخرى هي و�شديقتها باإ�شابات بني 
البليغة و املتو�شطة، ومت نقلهما اأي�شاً للم�شت�شفى..

ونبه  العميد الدكتور حممد احلميدي كافة اأفراد اجلمهور 
اإىل ع���دم ا���ش��ت��خ��دام ال��ط��رق وال�����ش��وارع ال��ت��ي م��ازال��ت قيد 
الإن�شاء ومل تفتتح ر�شمياً اأمام حركة املرور، وذلك لفتقارها 
بال�شكل  بعدها  تهياأ  ومل  الإر���ش��ادي��ة  للوحات  و  للتخطيط 
املطلوب حلركة ال�شر ، مما ي�شكل خطراً على م�شتخدمي 
لتك الطرق ويعر�س حياتهم وحياة الآخرين للخطر، كما 
دعاهم اإىل �شرورة التقيد بال�شرعة املقررة على ال�شوارع و 
عدم جتاوزها، واللتزام بكافة اللوحات الإر�شادية واملرورية 

حفاظاً على �شالمة كافة م�شتخدمي الطريق..

رئي�سة املجل�س الوطني ووزير البيئة يبحثان التعاون امل�سرتك

دائرة الق�ساء يف اأبوظبي تد�سن مقر حمكمة ونيابة ال�سياحة يف مطار اأبوظبي الدويل

•• ابوظبي -وام: 

الوطني  املجل�س  رئي�شة  القبي�شي  ع��ب��داهلل  اأم���ل  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  التقت 
الحت���ادي م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث��اين ب��ن اأح��م��د ال��زي��ودي وزي���ر التغر املناخي 
اأحمد  باأبوظبي، بح�شور �شعادة  والبيئة يف مقر املجل�س الوطني الحتادي 
امل�شوؤولني من اجلانبني.  املجل�س وعدد من  اأمني عام  بن �شبيب الظاهري 
ومت خالل اللقاء بحث �شبل تعزيز التعاون والتن�شيق بني املجل�س الوطني 
الحتادي والوزارة يف تنفيذ اخلطة الرقابية والت�شريعية للمجل�س، وتبادل 
املعلومات فيما يتعلق مبمار�شة املجل�س لدوره الت�شريعي والرقابي من خالل 
مناق�شة املو�شوعات العامة وم�شروعات القوانني، وطرح املبادرات املجتمعية 
التي تعنى بال�شوؤون البيئية وال�شتدامة وجوانب التوعية املجتمعية. كما مت 
خالل الجتماع ا�شتعرا�س ا�شرتاتيجية املجل�س الوطني الحتادي لالأعوام 
اخلطوات  م��ن  املنبثقة  للمجل�س  الرقابية  واخل��ط��ة   ،2019-2016
الأ�شا�شية ل�شرتاتيجية املجل�س خالل الف�شل الت�شريعي احلايل، وهي املرة 
عمل  برنامج  تو�شح  �شاملة،  رقابية  خطة  املجل�س  فيها  ي�شع  التي  الأوىل 
اللجان وت�شهل التوا�شل مع وزارة الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني الحتادي 
اإطالع  اأي�����ش��اً  واحل��ك��وم��ة يف ج��دول��ة جل�شات امل��ج��ل�����س، وي��ت��م م��ن خ��الل��ه��ا 
املواطنني على ما يطرحه املجل�س من مناق�شات، وما يتبناه من مو�شوعات 
ت�شهده  ال��ذي  التطور  وتواكب  احليوية،  القطاعات  مبختلف  تتعلق  عامة 
الدولة على خمتلف ال�شعد. ومن جانبه ا�شتعر�س معايل الدكتور ثاين بن 

اأحمد الزيودي خالل اللقاء، الأهداف ال�شرتاتيجية لوزارة التغر املناخي 
الذي  ال��ع��ام  ال�شرتاتيجي  وال��ت��وج��ه   ،2021-2017 ل��الأع��وام  والبيئة 
التحول  ت�شمل  التي  الرابعة  ال��دورة ال�شرتاتيجية  ال��وزارة خالل  �شت�شلكه 
 2030-2015 امل�����ش��ت��دام��ة  التنمية  واأه�����داف  الأخ�����ش��ر،  الق��ت�����ش��اد  اإىل 
الرئي�شية  الوطنية  واملوؤ�شرات  البيئي،  الأداء  موؤ�شر  وموجهات  ال�شلة  ذات 
واملوؤ�شرات التي ت�شاهم بها الوزارة، اإ�شافة اإىل املوجهات احلكومية الأخرى 

جلهة تطوير اخلدمات املقدمة.
الوطني  املجل�س  بني  تعاون  مذكرة  توقيع  على  اللقاء  خ��الل  الت��ف��اق  ومت 
الحتادي ووزارة التغر املناخي والبيئة، ينبثق عنها ت�شكيل جلنة م�شرتكة 
لتوحيد اجلهود بني اجلانبني يف �شتى املجالت البيئية وموا�شيع ال�شتدامة، 
واأكدت  املجتمعي.  التوا�شل  جمال  يف  والتن�شيق  البيئية  املبادرات  واإط��الق 
ال�شراكة  اأهمية  على  اللقاء  خالل  القبي�شي  عبداهلل  اأم��ل  الدكتورة  معايل 
املجتمعية بني املجل�س والوزارة، مو�شحة اأن املجل�س ي�شع ال�شوؤون البيئية 
�شمن اأولوياته خالل ممار�شته لدوره الت�شريعي والرقابي واملجتمعي، كما 
يعمل من خالل ن�شاطاته الربملانية املختلفة على منح اجلانب البيئي اأولوية 
خا�شة، م�شرًة اإىل اأهمية اإ�شراك املجتمع يف احلفاظ على البيئة وال�شتدامة. 
واأو�شحت معاليها اأهمية تن�شيق وتعزيز التعاون بني املجل�س والوزارة يف رفع 
البيئي لدى خمتلف فئات املجتمع، والعمل مع املخت�شني يف  الوعي  درجة 
و�شع الت�شريعات والقوانني الداعمة للبيئة واملحافظة على ا�شتدامة املوارد 
البيئية، معربة عن حر�س املجل�س الدائم على دعم جهود الوزارة يف احلفاظ 

الربملانية.  الدبلوما�شية  خالل  من  وعاملياً  حملياً  وال�شتدامة  البيئة  على 
واأكدت معاليها اأن املجل�س الوطني الحتادي يدعم جهود خمتلف الوزارات 
الحتادية لتحقيق روؤية الإمارات وا�شرتاتيجيات الدولة من خالل التكامل 
ال��دول��ة، خا�شة يف  موؤ�ش�شات  م��ع  ال��واح��د  الفريق  ب��روح  والعمل  وال��ت��ع��اون 
يف  مهامه  اإىل  بالإ�شافة  والت�شريعي،  الرقابي  اخت�شا�شه  املجل�س  ممار�شة 
ممار�شة الدبلوما�شية الربملانية من خالل التعامل مع املنظمات واجلهات 
به  ي�شطلع  ال��ذي  ال��دور  اأهمية  اإىل  معاليها  واأ���ش��ارت  والربملانية.  الدولية 
الت�شريعات  �شن  خ��الل  م��ن  البيئة  جم��ال  يف  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
البيئة،  البيئية، ومناق�شة التفاقيات واملعاهدات الدولية املرتبطة بحماية 
ودوره الرقابي الذي يتيح له مناق�شة ال�شرتاتيجيات وال�شيا�شات الوطنية 

للبيئة ومتابعة تنفيذها واإ�شدار التو�شيات ذات العالقة.
م�شرة  والبيئة،  املناخي  التغر  ل��وزارة  ال�شرتاتيجية  باخلطة  اأ�شادت  كما 
مبادرات  من  تت�شمنه  وم��ا  اخلطة  على  املجل�س  اأع�شاء  اإط��الع  اأهمية  اإىل 
الجندة  م��ع  ين�شجم  مب��ا  الق���رتاح���ات  وت��ق��دمي  ملناق�شتها  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
القبي�شي  اأمل  الدكتورة  واأعربت معايل   .2021 الوطنية وروؤي��ة الم��ارات 
مناق�شات  خالل  من  امل�شتمر  وال��وزارة  الوزير  معايل  لتعاون  تقديرها  عن 
البيئية،  ب��ال�����ش��وؤون  املتعلقة  وامل��و���ش��وع��ات  ال��ق��وان��ني  مل�����ش��روع��ات  امل��ج��ل�����س 
الزيارات  وخ��ا���ش��ة  املجل�س  يطلقها  ال��ت��ي  املختلفة  املجتمعية  وامل���ب���ادرات 
اأن  واأك��دت معاليها  ال��وزارة.  ت�شرف عليها  التي  البيئية  للم�شاريع  امليدانية 
املجل�س الوطني الحتادي يدعم جهود ومبادرات خمتلف اجلهات الحتادية 

بالدولة مبا ين�شجم مع تطلعات وروؤية القيادة الر�شيدة ويحقق ا�شرتاتيجية 
احلكومة ل�شت�شراف امل�شتقبل وي�شهم يف تعزيز تناف�شية الدولة عاملياً. من 
جانبه اأ�شاد معايل الدكتور ثاين الزيودي وزير التغر املناخي والبيئة بدور 
املجل�س الوطني الحتادي الداعم جلهود الوزارة من خالل ممار�شته لدوره 
لزيارته  الرئي�شي  الهدف  اأن  مو�شحاً  والدبلوما�شي،  والرقابي  الت�شريعي 
للمجل�س هو عر�س وتو�شيح اأهداف ا�شرتاتيجية الوزارة لالأعوام 2017-

2021، ملا ي�شطلع به املجل�س الوطني الحتادي من دور كبر يف حتقيق 
اأوجه  بحث  وكذلك  بخ�شو�شها  مقرتحات  لأي  وال�شتماع  الأه���داف  تلك 
الوطني الحتادي  املجل�س  واأو�شع مع  اأكرب  ب�شكل  والتن�شيق  التعاون  و�شبل 
نظراً للدور الهام الذي ي�شطلع به، لي�س فقط يف �شن الت�شريعات والقوانني 
�شبل  وبحث  الأول��وي��ة  ذات  العامة  املو�شوعات  مناق�شة  على  واحل��ر���س  بل 

حتقيق ال�شتدامة والدور الوطني والكبر الذي ميثله املجل�س.
واأعرب معاليه عن ترحيبه بتوقيع مذكرة تعاون ثنائية بني املجل�س والوزارة، 
م�شيداً باملقرتحات التي مت تقدميها خالل اللقاء، موؤكداً اأن معظم تو�شيات 
املجل�س الوطني الحتادي ت�شب يف م�شلحة حتقيق الأهداف ال�شرتاتيجية 
للوزارة. وقال معاليه اإن املجالت التي �شرتكز عليها الوزارة على امل�شتوى 
ال�شرتاتيجي هي الإدارة املتكاملة واملبتكرة للنظم البيئية، ومبادرات تقليل 
القت�شاد  تعزيز  وبرامج  الإن�شان  �شحة  على  ال�شارة  البيئية  النعكا�شات 
الزراعي  بالقطاع  �شلة  ذات  جديدة  اقت�شادية  جم��الت  وتنمية  الأخ�شر 

والغذائي.

•• اأبوظبي-وام:

يو�شف  امل�����ش��ت�����ش��ار  ����ش���ع���ادة  د����ش���ن 
�شعيد العربي وكيل دائرة الق�شاء 
امل�شت�شار علي  و�شعادة  اأبوظبي  يف 
العام  ال��ن��ائ��ب  ال��ب��ل��و���ش��ي  حم��م��د 
اأب���وظ���ب���ي م��ق��ر حمكمة  لإم�������ارة 
ونيابة ال�شياحة يف مطار اأبوظبي 
اإط����ار حتقيق  ال�����دويل، وذل����ك يف 
للدائرة  الإ�شرتاتيجية  الأه��داف 
العدالة،  اإىل  الو�شول  ت�شهيل  يف 
نوعية  ق�شائية  خدمات  وتقدمي 
وتواكب  املجتمع  احتياجات  تلبي 
ي�������ش���ه���ده قطاع  ال������ذي  ال���ت���ط���ور 

ال�شياحة يف اإمارة اأبوظبي.
امل�����ش��ت�����ش��ار العربي  ���ش��ع��ادة  واأك�����د 
نيابة  ال��ق�����ش��اء  دائ�����رة  اإن�����ش��اء  اأن 

وحمكمة خمت�شتني بنظر اجلنح 
يف  لل�شياح  الب�شيطة  واملخالفات 
نوعها  م���ن  الأوىل  ه���ي  م���ب���ادرة 
مكانة  تر�شيخ  اإىل  يهدف  عاملياً، 
كوجهة  ع���امل���ي���اً  اأب���وظ���ب���ي  اإم�������ارة 
اإىل  و���ش��وًل  م�شتدامة،  �شياحية 
حتقيق  يف  ال���ف���ع���ال���ة  امل�������ش���اه���م���ة 
ال�شمو  ل�شاحب  الر�شيدة  الروؤية 
نهيان،  اآل  زاي��د  ال�شيخ خليفة بن 
رئي�س الدولة »حفظه اهلل«، يف اأن 
اأف�شل  من  واح��دة  اأبوظبي  تكون 

خم�س عوا�شم يف العامل. 
�شاحب  ت��وج��ي��ه��ات  اإىل  م�����ش��راً 
اآل  زايد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة يف 
لقت�شاد  التناف�شية  املكانة  تعزيز 

خمتلف  يف  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  الإم�������ارة 
املجالت القت�شادية ومن �شمنها 
ال��ق��ط��اع ال�����ش��ي��اح��ي ال����ذي يعترب 
القت�شادية  القطاعات  اأه��م  م��ن 
الدائرة  ا�شتطاعت  وقد  الواعدة. 
يف  رائ���������دة  اجن����������ازات  حت���ق���ق  اأن 
نيابة  �شمنها  وم��ن  الإط����ار،  ه��ذا 
وحم��ك��م��ة ال�����ش��ي��اح��ة، اإ���ش��اف��ة اإىل 
مكتب الو�شايا وحمكمة الأحوال 
امل�شلمني،  ل���غ���ر  ال�������ش���خ�������ش���ي���ة 
وال��ع��دي��د م��ن اخل��دم��ات العدلية 

والق�شائية املتطورة.
ونيابة  حم��ك��م��ة  ت��د���ش��ني  ح�����ش��ر 
املجيد  ع���ب���د  ����ش���ع���ادة  ال�����ش��ي��اح��ة 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  اخل��������وري 
ملطارات اأبوظبي، والدكتور �شالح 
الت�شال  ق��ط��اع  م��دي��ر  اجل��ن��ي��ب��ي 

اأهمية  اإىل  اإ�شافة  اإقامتهم.  مدة 
متخ�ش�شة  �شياحة  نيابة  وج���ود 
وا�شحة  بيانات  ق��اع��دة  اإي��ج��اد  يف 
ل��ل��م�����ش��ائ��ل ال��ق��ان��ون��ي��ة ال���ت���ي قد 
ال�شائح خ��الل وج���وده يف  ت��واج��ه 
الربامج  و�شع  وبالتايل  ال��دول��ة، 
التوعوية والتثقيفية للحد منها.

من جهته عرب �شعادة عبد املجيد 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  اخل��������وري 
اعتزازه  ع���ن  اأب���وظ���ب���ي،  مل���ط���ارات 
هو  ال���دويل  اأبوظبي  مطار  بكون 
املطار الأول يف العامل الذي ي�شم 
ق�شائية  خ��دم��ات  لتقدمي  مكتبا 
ونيابية. وهو ما يعد من اخلدمات 
ال���رائ���دة ال��ت��ي ي��ت��م��ي��ز ب��ه��ا مطار 
الإم���ارة  �شت�شع  وال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي، 
على خ��ارط��ة ال��ع��امل ك��واح��دة من 

اأب��وظ��ب��ي، وت��ن��وي��ع م�شادر  اإم����ارة 
الدخل لبناء اقت�شاد م�شتدام، ما 
بنية  اإي��ج��اد  بال�شرورة  ي�شتدعى 
احلكومية  اخل��دم��ات  م��ن  حتتية 
والعدلية،  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة  وم���ن���ه���ا 
الطموح،  ه��ذا  م��ع  تتوافق  بحيث 
وتكون قادرة على مواكبة التطور 
بكفاءة  الإم��ارة  لقت�شاد  املت�شارع 

وفاعلية.
تعمل  الق�شاء  دائ���رة  اأن  واأو���ش��ح 
ال�شيخ  ����ش���م���و  ت���وج���ي���ه���ات  وف������ق 
نائب  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  من�شور 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون 
الق�شاء  دائ����رة  رئ��ي�����س  ال��رئ��ا���ش��ة 
منظومة  ب���ن���اء  يف  اأب���وظ���ب���ي،  يف 
ق�����ش��ائ��ي��ة وع��دل��ي��ة ت��دع��م جهود 
ت��ع��زي��ز مكانة  اأب��وظ��ب��ي يف  اإم�����ارة 

على التم�شك ب�شيادة القانون من 
و�شيانة  ال��ع��دال��ة  حتقيق  خ���الل 

احلقوق واحلريات.
ال��ع��ام��ة يف  ال��ن��ي��اب��ة  اأن  واأ�����ش����اف 
توجيهات  وف����ق  ت��ع��م��ل  اأب���وظ���ب���ي 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب���ن زاي���د 
رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان،  اآل 
الرئا�شة  ����ش���وؤون  وزي����ر  ال�������وزراء 
اإن�شاء  على  الق�شاء  دائ��رة  رئي�س 
ال���ن���ي���اب���ات امل��ت��خ�����ش�����ش��ة، وذل����ك 
العاملني  حت�شيل  يف  لأه��م��ي��ت��ه��ا 
املختلفة  ال��ن��ي��اب��ي��ة  امل����ج����الت  يف 
يف  ي�شهم  ما  املرتاكمة،  للخربات 
و�شرعة  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  دق���ة  زي�����ادة 
اإجناز الق�شايا، م�شراً اإىل اأهمية 
ال���ت���ع���ام���ل مع  ال����وق����ت يف  ع���ام���ل 
خمالفات ال�شائحني نظراً لق�شر 

امل���وؤ����ش�������ش���ي وال����ت����ع����اون ال������دويل 
اطلعا على  الق�شاء، حيث  بدائرة 
امل���وج���ودة يف مقري  ال��ت��ج��ه��ي��زات 
واآلية  ال�����ش��ي��اح��ة  ون��ي��اب��ة  حمكمة 
العمل املعتمدة لتقدمي اخلدمات 

الق�شائية لل�شياح.
ق��ام وكيل دائرة  اخ��رى  م��ن جهة 
العام  ال��ن��ائ��ب  و���ش��ع��ادة  ال��ق�����ش��اء 
اجن�����از يف مطار  م��ك��ت��ب  ب����زي����ارة 
اأب��وظ��ب��ي، واط��ل��ع ع��ل��ى اخلدمات 

املقدمة من خالله.
امل�شت�شار علي حممد  واأكد �شعادة 
ال��ب��ل��و���ش��ي، ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام لإم���ارة 
اأبوظبي، اأن نيابة ال�شياحة �شتعمل 
بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة 
لتوفر خدمات نوعية وفق اأرقى 
التاأكيد  م��ع  ال��ع��امل��ي��ة  امل��م��ار���ش��ات 

اأف�شل الوجهات ال�شياحية.
واأ�شاف �شعادة الرئي�س التنفيذي 
اأن هذه اخلطوة  اأبوظبي  ملطارات 
من  لل�شفر  ج��دي��داً  ب��ع��داً  تعطي 
حيث  اأبوظبي،  مطار  وع��رب  واإىل 
ت����وف����ر ال�����وق�����ت واجل�����ه�����د ال�����ذي 
ك���ان ي�����ش��ت��غ��رق��ه امل�����ش��اف��ر يف حال 
ا����ش���ط���راره دخ�����ول ال���دول���ة حلل 
م�شكلته وذلك بف�شل وجود وكيل 
ن��ي��اب��ة ع��ل��ى م�����دار ال�����ش��اع��ة حلل 
القرارات  وات��خ��اذ  امل�شكالت  كافة 
اأو  واجلنح  املخالفات  يف  املنا�شبة 
وال����ق����رارات ال��ق�����ش��ائ��ي��ة ال��ت��ي قد 
مواطنني  من  امل�شافرين  تفاجئ 
وم��ق��ي��م��ني و����ش���ي���اح، وت������وؤدي اإىل 
تعطيل �شفرهم يف حال عدم وجود 

خدمات ق�شائية داخل املطار.

بطول 5.5 كيلو مرت والنتهاء نهاية العام اجلاري

وزير تطوير البنية التحتية: ربط م�سروع طريق كلباء الدائري مبدينة حممد بن زايد ال�سكنية بالفجرية
•• دبي-الفجر:

املهند�س  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل  وج����ه 
ع���ب���داهلل ب��ل��ح��ي��ف ال��ن��ع��ي��م��ي وزير 
بتعديل  التحتية،  البنية  تطوير 
الرابط  ال��ط��ري��ق  م�����ش��روع  م�����ش��ار 
بني �شارع ال�شيخ خليفة بالفجرة 
وطريق  م���الح���ة  خ���ط���م  مب���رك���ز 
E99 طريق كلباء الدائري وذلك 
كيلو   1.5 بطول  اأع��م��ال  باإ�شافة 
امل�شروع  رب��ط��ه  ي��ت��م  بحيث  م���رت، 
ال�شكنية،  زايد  مبدينة حممد بن 
بهدف النتهاء من البنية التحتية 
الذي  ال��وق��ت  واخت�شار  للمدينة 
ي�شل  وب����ذل����ك  ذل������ك.  ي���ح���ت���اج���ه 
5.5 كيلو مرت  طول امل�شروع اإىل 

تق�ريبا.
املتوقع  م���ن  اأن�����ه  م��ع��ال��ي��ه  واأك������د 
الن��ت��ه��اء م��ن امل�����ش��روع ب��ن��اء على 
نهاية  عليه  اجل��دي��د  ال��ت��ع��دي��الت 
اإىل  لفتا   ،2017 اجل��اري  العام 
ان��ه يتكون من طريق م��زدوج من 
ح��ارت��ني ل��ك��ل اجت����اه، م��ع جزيرة 
الطريق  بتطوير  ت�شمح  و�شطية 

م�شتقباًل باإ�شافة حارة ثالثة، مع 
اإن�شاء اإ�شارة �شوئية واأعمال �شرف 
مياه الأمطار، وتنفيذ �شبكة اإنارة 
اأعمدة  تركيب  وك��ذل��ك  ال��ط��ري��ق، 
اإنارة على جانبي الطريق، ف�شال 
ع��ن احل���واج���ز امل��ع��دن��ي��ة يف و�شط 
الطريق، والتي تلعب دوراً هاماً يف 

احلماية والف�شل بني اجلانبني.
ت�شتهدف  ال����وزارة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار، 
ال�شالمة  مقومات  اأق�شى  توفر 
م�شاريع  تنفيذها  خ��الل  امل��روري��ة 
الطرق وفق املوا�شفات واملقايي�س 

مل�����ش��ت��خ��دم��ي ال���ط���رق، م���ن خالل 
ان�شيابية  وزي������ادة  ك���ف���اءت���ه،  رف����ع 
احلركة، كما ي�شاهم يف دعم النمو 
وال�شياحي  والتجاري  القت�شادي 
ل����ل����م����دي����ن����ة وع�������م�������وم امل���ن���ط���ق���ة 

ال�شرقية«.
الطريق  ���ش��ي�����ش��اه��م  واأ�������ش������اف:« 

العاملية باعتبارها الذراع التنفيذي 
اخذها  م��ع  الحت�����ادي،  للحكومة 

بعني العتبار طبيعة املنطقة.   
املهند�س  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  وق����ال 
ع���ب���داهلل ب��ل��ح��ي��ف ال��ن��ع��ي��م��ي وزير 
ت��ط��وي��ر ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة:« اإن���ه 
للم�شروع  ال�����وزارة  درا���ش��ة  ح�شب 

الدولة  ي��رب��ط  ال����ذي  احل������دودي، 
اأكرب  اأح���د  يعد  حيث  بال�شلطنة، 

املنافذ الربية بالدولة«.
اأن خطة  اإىل  لفت  ال�شياق  ذات  يف 
عمل ال��وزارة ت�شتهدف ربط مدن 
ببع�شها  الإم���ارات  دول��ة  ومناطق 
التنقل  عمليات  وت�شهيل  بع�شاً 

على  احل��رك��ة  ت�شهيل  يف  اجل��دي��د 
ق��اط��ن��ي م��دي��ن��ة حم��م��د ب���ن زايد 
كما  امل��ج��اور،  وامل��ن��اط��ق  ال�شكنية، 
�شيعزز الطريق من عملية الربط 
ع��م��ان من  �شلطنة  م��ع  اجل��غ��رايف 
واحلركة  ال��ت��ن��ق��ل  ت�شهيل  خ���الل 
املالحة  اإىل منفذ خطم  امل��روري��ة 

دوراً  ���ش��ي��ل��ع��ب  ال����ط����ري����ق  ف�����اإن�����ه 
لف���ت���اً يف ت��خ��ف��ي��ف ال�����ش��غ��ط على 
كلباء،  مل��دي��ن��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ط��رق 
حركة  حتويل  على  �شيعمل  حيث 
حال  ال���ط���ري���ق  اإىل  ال�������ش���اح���ن���ات 
ال���ذي ي�شاهم يف  اك��ت��م��ال��ه، الأم���ر 
الأم���ن وال�شالمة  زي���ادة م��ع��دلت 

وامل��ق��ي��م��ي��ني يف دولة  ل��ل��م��واط��ن��ني 
الإم������ارات، ح��ي��ث ي��ن��درج ذل���ك مع 
روؤية دولة الإمارات وا�شرتاتيجية 
�شبكة  وت��ط��وي��ر  ب��ن��اء  ال������وزارة يف 
طرق احتادية عالية اجلودة تدعم 
النمو القت�شادي وت�شاهم يف رفع 

معدلت الرخاء الجتماعي.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/03/19م   املودعة حتت رقم:  269988 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

 با�ش��م: توتو األ تي دي. 
 وعنوانه: رقم 1-1،  ناكا�شيما 2-ت�شومي، كوكوراكيتا-كو، كيتاكيو�شيو-�شي، اليابان 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
مق�شورات  وحتديدا  الد�س  حلمام  حجرات  الت�شنيع؛  م�شبقة  احلمامات  )البانيو(؛  ال�شتحمام  اأحوا�س 

حلمام الد�س؛ حمامات الد�س.
 الواق�عة بالفئة:  11 

 و�شف العالمة:  كتبت عبارة "ZERO DIMENSION" باللغة الجنليزية. 
 ال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  6  اأغ�صط�س 2017 العدد 12089

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/02/16م   املودعة حتت رقم:  268383 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

 با�ش��م: ليربتي بري�شي�شن تيوب�س ليمتد 
 وعنوانه: 7 هرتفورد �شرتيت، دبليو 1 جيه 7اآر اإت�س، لندن، اململكة املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
و�شالت معدنية؛ تركيبات معدنية )غر كهربائية( لقنوات التو�شيل؛ قنوات تو�شيل معدنية )غر كهربائية(؛ 

 اأنابيب معدنية لتمديد التو�شيالت؛ قطع ولوازم لكافة الب�شائع املذكورة اأعاله. 
 الواق�عة بالفئة:  6 

 و�شف العالمة:  كتبت عبارة "WALSALL CONDUIT" باأحرف لتينية. 
 ال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  6  اأغ�صط�س 2017 العدد 12089

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/02/16م   املودعة حتت رقم:  268384 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

 با�ش��م: ليربتي بري�شي�شن تيوب�س ليمتد 
 وعنوانه: 7 هرتفورد �شرتيت، دبليو 1 جيه 7اآر اإت�س، لندن، اململكة املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
موا�شر  )الكهربائية(؛  املوا�شر  و�شالت  )موا�شر(؛  الكوابل  اأغطية  الكهربائية؛  الكوابل  ملديد  قنوات 

اأ�شالك كهربائية؛ قطع ولوازم لكافة الب�شائع املذكورة اأعاله.
 الواق�عة بالفئة:  9 

 و�شف العالمة:  كتبت عبارة "WALSALL CONDUIT" باأحرف لتينية. 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  6  اأغ�صط�س 2017 العدد 12089

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم:  269034  بتاريخ: 2017/03/01م 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

 با�ش��م:  مرجان تيليفيجن نتوورك ليمتد 
وعنوانه: الطابق العا�شر، ذا ميت بيلدينج، 22 بر�شي �شرتيت، لندن، دبليو 1تي 2بي يو، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
الف�شائي؛  البث  التلفزيوين؛  البث  الت�شالت؛  خدمات  البث؛  خدمات  والال�شلكية؛  ال�شلكية  الت�شالت 
والإذاعة  التلفزيون  برامج  واإر�شال  بث  والت�شالت؛  الإر�شال  خدمات  الال�شلكي؛  البث  الكابل؛  عرب  البث 
والكابل والأقمار ال�شناعية والإنرتنت والأفالم؛ بث الربامج ال�شمعية و/اأو املرئية و/اأو ال�شمعية-الب�شرية 
الربامج  ال�شخ�شية؛ بث  الكمبيوتر  اأجهزة  والأف��الم على  التلفزيونية  الربامج  واإر�شال  و�شيلة(؛ بث  )باأي 
الأقمار  )اآي بي تي يف(؛ خدمات  الإنرتنت  ال�شمعية-الب�شرية عرب بروتوكول  املرئية و/اأو  ال�شمعية و/اأو 
الأر�شي  الرقمي  والتلفزيون  ال�شناعية  الأقمار  الال�شلكية؛  والت�شالت  اخللوية  واخلدمات  ال�شناعية 
والب�شرية- ال�شمعية  الربامج  وبث  العري�س  والنطاق  اإل(  اإ�س  )دي  الرقمي  ال�شرتاك  والكابل وخطوط 

الت�شالت  وال�شور؛  واملو�شيقى  وال�شوت  الفيديو  ومقاطع  وال�شور  والر�شائل  الن�شو�س  ال�شمعية؛بث 
ال�شلكية والال�شلكية والت�شالت والبث واإر�شال ال�شوت و / اأو املحتوى املرئي؛ خدمات خم�ش�شة ل�شا�شات 
التلفزيون لبث املعلومات وا�شرتجاعها؛ الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية والت�شالت والبث واإر�شال الربامج 
والأحداث  املو�شيقية  واحل��ف��الت  والعرو�س  املتحركة  وال�شور  والأف���الم  التلفزيونية  وال��ربام��ج  الإذاع��ي��ة 
املبا�شرة والعرو�س والأحداث الريا�شية واملعلومات والبيانات؛ بث الربامج الإذاعية والربامج التلفزيونية 
م�شبقا،  امل�شجلة  الب�شرية  وامل��واد  ال�شوتية  والت�شجيالت  الفيديو  واأ�شرطة  املتحركة،  وال�شور  والأف���الم 
م�شبقا؛تو�شيل  امل�شجلة  الفيديو  اأقرا�س  اأو  الرقمية  الفيديو  واأقرا�س  م�شبقا  امل�شجلة  الفيديو  اأ�شرطة 
والربامج  والأف���الم  الفيديو  ذل��ك  يف  مبا  والال�شلكية،  ال�شلكية  الت�شالت  خ��الل  من  الو�شائط  حمتوى 
خطوط  اأو  الإن��رتن��ت  �شبكة  توفرها  التي  والنغمات  وال�شور  واملو�شيقى  الكمبيوتر  واأل��ع��اب  التلفزيونية 
املعلومات عرب  نقل  الأر�شية؛  البث  اأو خدمة  ال�شناعية  الأقمار  اأو  الال�شلكي  البث  اأو  الكابالت  اأو  الهاتف 
ات�شالت الأقمار ال�شناعية اأو املوجات امليكروية اأو الو�شائل الإلكرتونية اأو الرقمية اأو التناظرية؛ خدمات 
خم�ش�شة ل�شا�شات التلفزيون لبث املعلومات وا�شرتجاعها؛ خدمات الت�شالت ال�شمعية والب�شرية؛ خدمات 
والبيانات عن  واملعلومات  والتعليم  الرتفيه  بيانات  اإىل  للو�شول  الت�شالت  البيانات؛ توفر خدمات  نقل 
طريق الهاتف اأو اخلطوط اأو الكابالت اأو الأ�شالك اأو الألياف اأو قواعد البيانات اأو �شبكات احلا�شوب؛ توفر 
خدمات الت�شالت ملتابعة وا�شرتجاع الربامج الإذاعية والتلفزيونية؛ توفر ات�شال بني املوقع اللكرتوين 
وم�شاهدي التلفزيون عرب بوابة التلفزيون التفاعلي؛ اإر�شال الر�شائل وال�شور مب�شاعدة الكمبيوتر؛ خدمات 
على  الدرد�شة  غرف  توفر  الر�شائل؛  اإر�شال  الإلكرتوين؛  الربيد  خدمات  الإلكرتونية؛  الإعالنات  لوحة 
الت�شالت  قنوات  توفر  الن��رتن��ت؛  �شبكة  على  املنتديات  توفر  الجتماعي؛  للتوا�شل  الإن��رتن��ت  �شبكة 
البث  العاملية؛ خدمات  الكمبيوتر  �شبكات  اإىل  للم�شتخدم  الت�شوق عن بعد؛ توفر منفذ  اأجل خدمات  من 
احلا�شوبية  البيانات  لقواعد  ورواب��ط  الت�شالت  اإىل  الو�شول  اإمكانية  توفر  الر�شائل؛  ت�شليم  البيانات؛ 
وامللفات  والبيانات  الربامج  وبث  ونقل  تزامن  البيانات؛  نقل  وال�شور؛  وال�شوت  الر�شائل  بث  والإنرتنت؛ 
واملو�شيقى  وال�شور  الن�شية  والر�شائل  املهام  وقوائم  والتقوميات  الت�شال  وجهات  الإل��ك��رتوين  والربيد 
وغرها  والربامج  والر�شومات  والن�شو�س  والفيديو  الب�شري  وال�شمعي-  والب�شري،  ال�شوتي  واملحتوى 
الت�شالت عرب  العاملية؛ خدمات  الت�شالت  �شبكات  و  والال�شلكية  ال�شلكية  الت�شالت  املعلومات عرب  من 
البيانات وامللفات ور�شائل الربيد الإلكرتوين وجهات الت�شال  الإنرتنت لتمكني الطالع على وا�شرتجاع 
الن�شية وال�شور واملو�شيقى واملحتوى ال�شوتي والب�شري، وال�شمعي-  املهام والر�شائل  والتقوميات وقوائم 
الب�شري والفيديو والن�شو�س والر�شومات والربامج وغرها من املعلومات عرب اأجهزة احلا�شوب اأو �شبكة 
خدمات  العاملية؛  الت�شالت  �شبكة  عرب  املقدمة  اخلدمات  ذلك  يف  مبا  الإلكرتونية  الأجهزة  اأو  احلا�شوب 
الت�شالت عرب الإنرتنت املتعلقة بالبث عرب الإنرتنت وبث املدونات ال�شوتية مبا يف ذلك اخلدمات املقدمة 
تلقي  الألياف؛  اأو  الأ�شالك  اأو  الكابالت  الرقمية عن طريق  املعلومات  بث  العاملية؛  الت�شالت  �شبكة  عرب 
ذلك  يف  )مبا  للمعلومات  والال�شلكية  ال�شلكية  الت�شالت  والبيانات؛  وال�شور  والر�شائل  املعلومات  وتبادل 
املتلفز؛  الن�س  بث  خدمات  الر�شائل؛  خدمات  اأخ���رى؛  بيانات  واأي��ة  احلا�شوب  وب��رام��ج  ال��وي��ب(،  �شفحات 
الت�شالت من جانب وبني اأجهزة احلا�شوب وحمطات الطرفية احلا�شوبية؛ الت�شالت من اأجل الدخول 
اإىل قاعدة بيانات؛خدمات الت�شالت لتقدمي وعر�س املعلومات من بنك معلومات خمزن حا�شوبياً؛ خدمات 
والر�شائل  املعلومات  لعر�س  امل�شتخدمة  والتماثلية  والرقمية  اللكرتونية  العر�س  ل�شا�شات  الت�شالت 
والبيانات؛  وال�شور  والر�شائل  للمعلومات  والتماثلي  والرقمي  الإل��ك��رتوين  العر�س  والبيانات؛  وال�شور 
الإنرتنت  �شبكة  اإىل  الدخول  وتاأجر وقت  اإىل  الدخول  اإمكانية  توفر  اللكرتوين؛  املوقع  خدمات منفذ 
و�شبكات الت�شالت الإلكرتونية؛ نقل ون�شر املعلومات والبيانات عرب �شبكات احلا�شوب والإنرتنت؛ توفر 
اإمكانية الدخول اإىل وتاأجر وقت الدخول اإىل قواعد البيانات الإلكرتونية؛ خدمات وكالت الأنباء؛ توفر 
اإمكانية الطالع على الأخبار وال�شوؤون اجلارية واملعلومات الريا�شية؛ خدمات الت�شالت املخ�ش�شة لتجارة 
التفاعلي  التلفزيون  خدمات  العمالء؛  مع  التفاعلية  الت�شالت  خ��الل  من  واخل��دم��ات  ال�شلع  التجزئة 
التفاعلية  اخل��دم��ات  والإر���ش��ال؛  والبث  والت�����ش��الت،  والال�شلكية،  ال�شلكية  الت�شالت  بخدمات  متمثلة 
مل�شاهدي التلفزيون مبا يف ذلك اأولئك الذين ي�شاهدونه على الهواتف النقالة واأجهزة الكمبيوتر متمثلة 
التي  التلفزيوين  البث  والإر�شال؛خدمات  والبث  والت�شالت،  والال�شلكية،  ال�شلكية  الت�شالت  بخدمات 
تزويد  ال��ربن��ام��ج؛  لت�شجيل  ال��ذك��ي  الآيل  والخ��ت��ي��ار  ال��ربام��ج  دليل  لعر�س  التفاعلية  اخل��دم��ات  تت�شمن 
اأجهزة  اأو  النقالة  هواتفهم  على  ي�شاهدونه  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  ذل��ك  يف  )مب��ا  التفاعلي  التلفزيون  م�شاهدي 
الكمبيوتر( باإمكانية الطالع على املعلومات والبيانات والر�شومات وال�شوت واملحتويات ال�شمعية والب�شرية 
والرتفيه  التفاعلي  التلفزيون  حمتوى  واإر�شال  بث  الإنرتنت؛  منافذ  اأو  مواقع  من  مقيدة  جمموعة  من 
خدمات  التفاعلية؛  وامل�شابقات  التفاعلية  والريا�شة  التفاعلية  والأخ��ب��ار  التفاعلية  والأل��ع��اب  التفاعلي 
الفيديو  م�شاهدة  بنظام  املتعلقة  والإر���ش��ال  البث  وخدمات  والت�شالت  والال�شلكية  ال�شلكية  الت�شالت 
و/ ال�شوت  بث  النرتنت؛  البيانات عرب  بث  الطلب؛  الفيديو ح�شب  مل�شاهدة  م�شابه  ونظام  الطلب  ح�شب 

اإمكانية  امل�شاهدين؛ توفر  اإىل  الطلب  الفيديو ح�شب  الإنرتنت؛ تو�شيل بث  �شبكة  الفيديو على  اأو مواد 
م�شاهدة الأفالم والفيديو والربامج التلفزيونية للم�شاهدين بنظام امل�شاهدة ح�شب الطلب اأو بنظام �شبيه 
والال�شلكية  ال�شلكية  الت�شالت  بخدمات  املتمثلة  التفاعلي  التلفزيون  خدمات  الطلب؛  ح�شب  للم�شاهدة 
والت�شالت والبث والإر�شال؛ اخلدمات التفاعلية مل�شاهدي التلفزيون مبا يف ذلك اأولئك الذين ي�شاهدونه 
والت�شالت  والال�شلكية  ال�شلكية  الت�شالت  بخدمات  وتتثمل  الكمبيوتر  واأجهزة  املحمولة  الهواتف  على 
الربامج  دل��ي��ل  لعر�س  التفاعلية  اخل��دم��ات  تت�شمن  ال��ت��ي  التلفزيوين  ال��ب��ث  خ��دم��ات  والإر����ش���ال؛  وال��ب��ث 
التفاعلي  والرتفيه  التفاعلي  التلفزيون  حمتوى  واإر�شال  بث  الربنامج؛  لت�شجيل  الذكي  الآيل  والختيار 
الت�شالت؛  خدمات  التفاعلية؛  وامل�شابقات  التفاعلية  والريا�شة  التفاعلية  والأخبار  التفاعلية  والألعاب 
توفر خدمات القرتاع التفاعلية واملتمثلة بخدمات الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية والت�شالت وخدمات 
التلفزيوين؛  بالبث  املتعلقة  الواقعية  املعلومات  بالبث؛ خدمات  املتعلقة  املهنية  ال�شت�شارات  البث؛ خدمات 
توفر اإمكانية الو�شول اإىل الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية وروابط قواعد البيانات احلا�شوبية والإنرتنت؛ 
اأع��اله؛ مبا يف ذلك جميع اخلدمات  املذكورة  باأي من اخلدمات  املتعلقة  ال�شت�شارية  واملعلومات  اخلدمات 
املذكورة املقدمة من خالل �شبكات الت�شالت، مبا يف ذلك املقدمة على �شبكة الإنرتنت من جهاز كمبيوتر 
اأو حمركات  التوا�شل الجتماعي  اأو و�شائل  الإلكرتونية  املواقع  اأو  الإنرتنت  اأو  بيانات حا�شوبية  اأو قاعدة 
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و�شف العالمة:  كتبت كلمة " MANOTO" باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
 ال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  6  اأغ�صط�س 2017 العدد 12089

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم:  269041 بتاريخ: 2017/03/01م 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

 با�ش��م:  مرجان تيليفيجن نتوورك ليمتد 
وعنوانه: الطابق العا�شر، ذا ميت بيلدينج، 22 بر�شي �شرتيت، لندن، دبليو 1تي 2بي يو، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
الرتفيه؛ الرتفيه التلفزيوين؛ الرتفيه الإذاعي؛ اخلدمات الرتفيهية على �شكل برامج ُثبت على التلفزيون 
التفاعلية؛ تنظيم  الإنرتنت؛ اخلدمات الرتفيهية  ال�شناعية و/اأو  الأقمار  الكابل و/اأو  الإذاع��ة و/اأو  و/اأو 
ال��ربام��ج التلفزيونية وال��ربام��ج الإذاع��ي��ة وال��ربام��ج وال��ع��رو���س احلية واأحداث  واإن��ت��اج وع��ر���س وت��ق��دمي 
هيئة  ت�شم  التي  والأل��ع��اب  واملعار�س  امل��رح  واأي��ام  وامل�شابقات  الأل��ع��اب  وبرامج  والأل��ع��اب  اجلمهور  م�شاركة 
ال�شوتية  والت�شجيالت  املتحركة  وال�شور  والأف���الم  املو�شيقية  واحل��ف��الت  واملناف�شات  وامل�شابقات  حتكيم 
اأ�شرطة الفيديو  واملحتوى ال�شمعي و/اأو الب�شرية،  والت�شجيالت املرئية واأ�شرطة الفيديو امل�شجلة م�شبقاً 
واأقرا�س الفيديو الرقمية اأو اأقرا�س الفيديو امل�شجلة م�شبقا، واجلولت والأحداث امل�شرحية والحتفالت 
والعرو�س امل�شرحية والعرو�س احلية؛اإعداد وتقدمي الربامج التلفزيونية والإذاعية وبرامج الكابل والأقمار 
ال�شناعية والإنرتنت؛ اإعداد وتقدمي وتوزيع وبيع وت�شبيك وا�شتئجار وتاأجر برامج التلفزيون والإذاعة، 
الربامج  وتاأجر  وا�شتئجار  وت�شبيك  وبيع  وتوزيع  وتقدمي  اإعداد  والإنرتنت؛  ال�شناعية  والأقمار  والكابل 
التلفزيونية والعرو�س احلية ومنا�شبات م�شاركة اجلمهور والألعاب وبرامج الألعاب وامل�شابقات واأيام املرح 
ال�شور  والأف��الم،  املو�شيقية  واحلفالت  واملناف�شات  وامل�شابقات  حتكيم  هيئة  ت�شم  التي  والألعاب  واملعار�س 
والت�شجيالت  واليان�شيب  امل�شرحية  وال��ع��رو���س  والح��ت��ف��الت  امل�شرحية  والأح����داث  واجل���ولت  املتحركة 
ال�شوتية والت�شجيالت املرئية واأ�شرطة الفيديو امل�شجلة م�شبقا واملحتوى ال�شمعي و/اأو الب�شري، اأ�شرطة 
الفيديو اأو اأقرا�س الفيديو الرقمية اأو اأقرا�س الفيديو امل�شجلة م�شبقا؛ خدمات الدوبالج؛ حترير الربامج 
التلفزيونية والربامج والعرو�س احلية ومنا�شبات م�شاركة اجلمهور والألعاب وبرامج  الإذاعية والربامج 
الألعاب وامل�شابقات واأيام املرح واملعار�س والألعاب التي ت�شم هيئة حتكيم وامل�شابقات واملناف�شات واحلفالت 
الفيديو  اأ���ش��رط��ة  الفيديو،  وت�شجيالت  ال�شوتية  والت�شجيالت  املتحركة  وال�����ش��ور  والأف����الم  املو�شيقية 
الفيديو  واأقرا�س  الفيديو  واأ�شرطة  الفيديو  واأقرا�س  الب�شري  و/اأو  ال�شمعي  واملحتوى  م�شبقا  امل�شجلة 
واحلفالت  امل�شرحية  وال��ع��رو���س  والح��ت��ف��الت  امل�شرحية  والأح����داث  واجل���ولت  م�شبقاً  امل�شجلة  الرقمية 
املو�شيقية والعرو�س احلية واليان�شيب؛ خدمات الدوبالج؛ خدمات نظام م�شاهدة الفيديو ح�شب الطلب 
والفيديو  الأف��الم  توفر  والثقافة؛  والريا�شي  والتعليم  الرتفيه  يف  الطلب  ح�شب  بالفيديو  �شبيه  ونظام 
امل�شاهدة ح�شب الطلب ونظام م�شابه للم�شاهدة ح�شب الطلب؛  التلفزيونية للم�شاهدين بنظام  والربامج 
التعليم؛  وال��ري��ا���ش��ة؛  والأخ��ب��ار  والإذاع���ي���ة  التلفزيونية  ب��ال��ربام��ج  املتعلقة  الواقعية  املعلومات  خ��دم��ات 
خدمات  الن�شر؛  والثقافية؛  الريا�شية  الأن�شطة  بالرتفيه؛  املتعلقة  التعليمية  اخلدمات  التدريب؛  توفر 
ن�شو�س  الن�شو�س بخالف  ن�شر  للتنزيل؛  القابلة  الإلكرتونية غر  املن�شورات  توفر  الإلكرتوين؛  الن�شر 
)الدوريات(  واملجالت  ال�شحف  ذلك  يف  مبا  املطبوعة،  وامل��واد  والن�شو�س  والكتب  املجالت  ن�شر  الدعاية؛ 
واملواد  امل�شتخدم  ودليل  والكتب  )املن�شورات(  والن�شرات  امل�شورة  والق�ش�س  التلفزيونية  الربامج  وج��داول 
التعليمية والتوجيهية؛ ن�شر املل�شقات على النرتنت وال�شور الفوتوغرافية وال�شور واملقالت غر القابلة 
اإنتاج  الرقمي؛  الت�شوير  خدمات  وامل�شرح؛  املو�شيقية  واحلفالت  العرو�س  تذاكر  حجز  خدمات  للتنزيل؛ 
الت�شجيل؛  ا�شتوديو  الأف��الم؛ خدمات  ت�شوير  ا�شتوديو  املتحركة؛ خدمات  الر�شوم  لأفالم  الفنية  الأعمال 
خدمات  ال��ت��ذاك��ر؛  �شباك  خ��دم��ات  امل��ب��ا���ش��رة؛  ال��ع��رو���س  ان��ت��اج  خ��دم��ات  الت�شجيل؛  ا���ش��ت��ودي��وه��ات  ا�شتئجار 
الثقافية؛ خدمات  والفعاليات  وال�شيا�شية  والعلمية  الريا�شية  للمنا�شبات  الفئة(  )املدرجة يف هذه  احلجز 
ت�شجيل  لت�شهيل  الدليل  ا�شتعرا�س  خدمات  الدليل؛  ا�شتعرا�س  خدمات  بالرتفيه؛  املتعلقة  التذاكر  حجز 
وا�شتئجار الربامج والأفالم ملدة حمددة؛ تنظيم واإعداد وتقدمي الفعاليات لأغرا�س تعليمية اأو ثقافية اأو 
ترفيهية؛ اإنتاج فيلم بالت�شوير على �شريط فيديو؛ توفر واإنتاج املحتوى املرئي وامل�شموع املتعلق بالرتفيه 
والتعليم والتدريب والريا�شة والأخبار والثقافة؛ خدمات التعليم والرتفيه عن طريق الإذاعة والتلفزيون 
والت�شالت الهاتفية والنرتنت وقواعد البيانات على الإنرتنت؛ اإنتاج الأفالم للتلفزيون وال�شينما؛ اإنتاج 
الدرا�شية  واحللقات  املوؤمترات  تنظيم  التلفزيونية؛  والربامج  الإذاع��ة  وبرامج  لالأفالم  اخلا�شة  املوؤثرات 
ا�شت�شافة حفالت  اأو  تنظيم  امل�شرحية؛  العرو�س  املهرجانات؛  اأو  املعار�س  تنظيم  العمل؛  وور�س  والندوات 
توزيع اجلوائز؛ تنظيم الأن�شطة وامل�شابقات الريا�شية؛ خدمات تقدمي الأخبار وال�شوؤون اجلارية واملعلومات 
املعلومات  الأخ��ب��ار؛  تقارير  خدمات  الرتبوية؛  واملعلومات  اجلارية  وال�شوؤون  الأخبار  خدمات  الريا�شية؛ 
املذكورة  ذل��ك جميع اخلدمات  اأع��اله، مبا يف  امل��ذك��ورة  ب��اأي من اخلدمات  املتعلقة  ال�شت�شارية  واخل��دم��ات 
املقدمة من خالل �شبكات الت�شالت، مبا يف ذلك املقدمة على �شبكة الإنرتنت من جهاز كمبيوتر اأو قاعدة 
اأو  اأو حمركات البحث  اأو و�شائل التوا�شل الجتماعي  اأو املواقع الإلكرتونية  اأو الإنرتنت  بيانات حا�شوبية 

 التطبيقات الرقمية اأو الأجهزة النقالة اأو املدونات اأو قنوات الت�شال الأخرى. 
 الواق�عة بالفئة:  41 

و�شف العالمة:  كتبت كلمة " MANOTO" باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
 ال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  6  اأغ�صط�س 2017 العدد 12089

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم:  269032 بتاريخ: 2017/03/01م 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

 با�ش��م:  مرجان تيليفيجن نتوورك ليمتد 
وعنوانه: الطابق العا�شر، ذا ميت بيلدينج، 22 بر�شي �شرتيت، لندن، دبليو 1تي 2بي يو، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
اأفالم  معر�شة؛  �شينمائي  ت�شوير  �شرائح  اأو  اأف��الم  ال�شينمائي؛  والت�شوير  الفوتوغرايف  الت�شوير  اأف��الم 
�شينمائية؛ برامج تلفزيونية؛ ت�شجيالت �شمعية و/اأو مرئية؛ تت�شمن جميع املنتجات الآنفة الذكر ب�شيغة 
رقمية؛ املدونات ال�شوتية )بودكا�شت(؛ اأ�شرطة �شمعية و/اأو مرئية؛ اأجهزة ت�شجيل اأو اإر�شال اأو ن�شخ ال�شوت 
اأو ال�شور؛ حامالت بيانات مغناطي�شية؛ اأقرا�س ت�شجيل؛ اأجهزة ت�شجيل ون�شخ ال�شوت والفيديو والبيانات؛ 
ت�شجيالت واأقرا�س واأ�شرطة وكا�شيت وو�شائط تخزين )كارتريدج( وبطاقات واأقرا�س م�شغوطة واأقرا�س 
م�شغوطة تفاعلية و�شواقات الأقرا�س امل�شغوطة واأقرا�س الفيديو الرقمي وغرها من حامالت التخزين 
التي ت�شتخدم حلمل الت�شجيالت ال�شوتية والت�شجيالت ال�شمعية و/اأو املرئية والبيانات وال�شور والر�شوم 
واأقرا�س قابلة  اأو مت ت�شجيلها م�شبقاً  الو�شائط فارغة  واأقرا�س متعددة  والن�شو�س والربامج واملعلومات 
�شوتية  و�شرائط  م�شغوطة  واأق��را���س  مرنة  واأق��را���س  فيديو  و�شرائط  فيديو  واأق��را���س  بالليزر  للقراءة 
وكا�شيت �شوتي و�شرائط الكا�شيت و�شرائط الفيديو و�شواقات الأقرا�س امل�شغوطة واأقرا�س الفيديو الرقمي 
وغرها من الو�شائط املمغنطة اأو اللكرتونية اأو ال�شوئية اأو الرقمية امل�شجل عليها م�شبقاً؛ اأجهزة تخزين 
ذاكرة وحا�شوب وحتديداً امل�شغالت الوم�شية اخلالية )ذاكرة فال�س(، �شواقات الناقل التتابعي امل�شرتك )يو 
اإ�س بي(، بطاقات الذاكرة واأجهزة قراءة بطاقات الذاكرة؛ ملفات املو�شيقى القابلة للتنزيل؛ فيديوهات قابلة 
للتنزيل؛ قواعد بيانات حا�شوبية؛ برجميات حا�شوبية؛ اأجهزة الهواتف الذكية والربجميات املتعلقة بها؛ 
اأجهزة هواتف بروتوكول التطبيقات الال�شلكية )واب( والربجميات املتعلقة بها؛ برامج حا�شوبية للتلفزيون 
للتنزيل  قابلة  برجميات  الطلب؛  ح�شب  الفيديو  مل�شاهدة  برجميات  امل�شابقات؛  و/اأو  التفاعلية  والألعاب 
امل�شتخدمة يف حتميل وتنزيل وتخزين وتنظيم ون�شخ  املتحرك مبا فيها تلك  الهاتف  عبارة عن تطبيقات 
ون�شر  وا�شتعرا�س وتدوين وم�شاركة  ن�شر وعر�س  و  واإن�شاء  والبث عرب النرتنت  واإذاع��ة  وتقييم وتقدمي 
ت�شجيالت ال�شوت واملدونات ال�شوتية واملن�شورات ال�شبكية والفيديوهات وال�شور الثابتة واملتحركة وال�شور 
واملحتوى  ال�شمعي-الب�شري  واملحتوى  والبيانات  واملعلومات  والأخ��ب��ار  الن�شية  ور�شائل  الفوتوغرافية 
احلا�شوب  و�شبكات  الال�شلكية  الأج��ه��زة  خ��الل  من  الن��رتن��ت،  عرب  املبا�شرة  والإع��الن��ات  الو�شائط  متعدد 
وا�شتقبال وجمع وحترير وتنظيم وتعديل ونقل وتخزين  واإر�شال  اإىل  الكمبيوتر للدخول  العاملية؛ برامج 
ال�شور  الفيديو،  مقاطع  ال�شبكي،  البث  ال�شوتية(،  )املدونات  البودكا�شت  ال�شوتية،  الت�شجيالت  وم�شاركة 
والبيانات  واملعلومات  والأخ��ب��ار  الن�شية  والر�شائل  والن�شو�س  الفوتوغرافية  وال�شور  واملتحركة  الثابتة 
واملحتوى ال�شمعي-الب�شري واملحتوى متعدد الو�شائط والإعالنات؛ برجميات الألعاب؛ برجميات الألعاب 
وال�شخ�شية؛  الجتماعية  لل�شبكات  املتحرك  للهاتف  كتطبيقات  للتنزيل  القابلة  الربجميات  التفاعلية؛ 
تطبيقات الربجميات التي متكن من نقل والدخول اإىل وتنظيم واإدارة الر�شائل الن�شية والر�شائل الفورية 
و ن�شرات التدوين عرب النرتنت والن�شو�س وروابط �شبكة الإنرتنت وال�شور عرب �شبكة الإنرتنت و�شبكات 
الرقمية  الإلكرتونية  الت�شال  اأجهزة  و  الكمبيوتر  للتنزيل لأجهزة  قابلة  الأخ��رى؛ برجميات  الت�شالت 
املحمولة والأجهزة النقالة واأجهزة الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية؛ برامج اإدارة قاعدة البيانات؛ املن�شورات 
من  وغرها  وامل��ج��الت  وال�شحف  والن�شرات  وال��دوري��ات  وامل��ج��الت  الكتب  للتنزيل؛  القابلة  الإلكرتونية 
ت�شجيالت  الو�شائط؛  متعددة  ت�شجيالت  الرقمية؛  الت�شجيالت  للتنزيل؛  القابلة  اللكرتونية  املن�شورات 
الفيديو؛ الت�شجيالت ال�شوتية؛ ت�شجيالت ومن�شورات متعددة الو�شائط؛ حمتوى �شمعي ومرئي و�شمعي-

مرئي قابل للتنزيل عرب �شبكات الكمبيوتر والت�شالت، مبا يف ذلك الربامج التلفزيونية والربامج الإذاعية 
والأفالم الوثائقية والأفالم ال�شينمائية والأفالم والربامج التلفزيونية والعرو�س احلية واأحداث م�شاركة 
وامل�شابقات  حتكيم  هيئة  ت�شم  التي  والأل��ع��اب  واملعار�س  وامل�شابقات  الأل��ع��اب  وب��رام��ج  والأل��ع��اب  اجلمهور 
واملناف�شات واحلفالت املو�شيقية والعرو�س احلية والأحداث الريا�شية والأخبار؛ملفات �شوتية رقمية قابلة 
مقاطع  احلا�شوب؛  األعاب  برجميات  احلا�شوب؛  األعاب  برامج  وال�شوت؛  والأخبار  املو�شيقى  ت�شم  للتنزيل 
ال�شوتية  والت�شجيالت  الفيديو  املتعددة وت�شجيالت  الو�شائط  الرقمية وت�شجيالت  والت�شجيالت  الفيديو 
املقدمة على �شبكة  الت�شهيالت  اأو من  البيانات  املتوفرة على النرتنت من قواعد  الإلكرتونية  واملن�شورات 
الإنرتنت اأو �شبكات الت�شالت الأخرى؛ �شماعات وميكروفونات و�شماعات الراأ�س؛ علب واأغطية وحامالت 
اأو املعلومات؛ اأجهزة واأدوات  اأو الفيديو  اأو ن�شخ ال�شوت  اأو نقل  لأجهزة احلا�شوب؛ اأجهزة واأدوات لت�شجيل 
مفاتيح  ولوحات  وملحقات  و�شماعات  ل�شقة  واأغطية  وم�شاند  واأغطية  حمل  وحقائب  علب  الت�شالت؛ 
والكامرات  املحمولة  والهواتف  والال�شلكية  ال�شلكية  الت�شالت  واأج��ه��زة  املحمولة  الو�شائط  مل�شغالت 
الكمبيوتر وم�شغالت  واأجهزة  املحمولة  الكمبيوتر  واأجهزة  اللوحي  الكمبيوتر  واأجهزة  الفيديو  وكامرات 
ال�شوت والفيديو واملنظمات ال�شخ�شية الإلكرتونية وامل�شاعدات ال�شخ�شية الرقمية واأجهزة نظام حتديد 

املواقع العاملي؛ املغناطي�شات؛ اأجزاء ولوازم جلميع الب�شائع املذكورة اأعاله.
 الواق�عة بالفئة:  9 

و�شف العالمة:  كتبت كلمة " MANOTO" باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
 ال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  6  اأغ�صط�س 2017 العدد 12089

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/03/22م   املودعة حتت رقم:  270163 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

 با�ش��م: �شركة بالك �شميث للقهوه ذ.م.م 
وعنوانه: جزيرة اأبوظبي، امليناء - قطعة 17 - حمل رقم 17 ،

 وحدة، املالك/بلدية ابوظبي، ابوظبي، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

املقاهي؛  خدمات  املقاهي؛  الكافيرتيات؛  الكافيهات؛  املطاعم؛  خدمات  وال�شراب؛  الطعام  توفر  خدمات 
لتناوله خارجا؛ خدمات كافيرتيات  الطعام  وال�شراب(؛ خدمات مطاعم طلب  التموين )بالطعام  خدمات 

اخلدمة الذاتية؛ توفر منافذ املتنقلة للطعام وال�شراب؛ خدمات املطاعم املتنقلة.  
 الواق�عة بالفئة:  43 

و�شف العالمة:  كتبت كلمة  " BLACKSMITH " باللغة الإجنليزية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
 ال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  6  اأغ�صط�س 2017 العدد 12089

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/02/21م   املودعة حتت رقم:  268572 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    

 با�ش��م: داين )هونغ كونغ( ليمتد 
 وعنوانه: روم 1901، 19/اف، يل جاردن، وان 33 هاي�شن افنيو، كوزواي باي، هونغ كونغ 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
)تي-�شرت(  كم  الن�شف  وقم�شان  القم�شان  وحتديدا  امللبو�شات  الراأ�س؛  واأغطية  القدم  ولبا�س  املالب�س 
والكنزات الف�شفا�شة والكنزات بدون اأكمام واجلاكيتات والبنطلونات وال�شورتات والقبعات واجلوارب والأحذية؛ 
املالب�س الريا�شية؛ املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س امل�شنوعة من الأقم�شة املو�شلة للكهرباء؛ املالب�س 
ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س التي حتتوي اإىل اأجهزة اإلكرتونية حممولة مدجمة داخليا فيها؛ املالب�س ولبا�س 

 القدم واأغطية الراأ�س التي حتتوي على اإمدادات طاقة حممولة مدجمة داخليا فيها. 
 الواق�عة بالفئة:  25 

و�شف العالمة:  كتبت كلمة " DYNE" باللغة الجنليزية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
 ال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  6  اأغ�صط�س 2017 العدد 12089

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/03/22م   املودعة حتت رقم:  270167 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

 با�ش��م: �شركة بالك �شميث للقهوه ذ.م.م 
وعنوانه: جزيرة اأبوظبي، امليناء - قطعة 17 - حمل رقم 17 ،

 وحدة، املالك/بلدية ابوظبي، ابوظبي، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

املثلجات؛  واحللويات؛  واملعجنات  اخلبز  ال�شوكولتة؛  م�شروب  ال�شطناعي؛  النب  الكاكاو؛  ال�شاي؛  النب؛ 
القهوة؛  ب��دائ��ل  املثلج؛  ال�شاي  ال��ب��ه��ارات؛  )ال��ت��واب��ل(؛  ال�شل�شات  الأ���ش��ود؛  والع�شل  النحل  وع�شل  ال�شكر 
امل�شروبات التي اأ�شا�شها القهوة؛ خال�شات القهوة؛ بن غر حمم�س؛ منكهات للقهوة؛ م�شتح�شرات ل�شنع 

امل�شروبات التي اأ�شا�شها القهوة.  الواق�عة بالفئة:  30
 BLACKSMITH ESTD  " و�شف العالمة:  ا العالمة عبارة عن �شكل مميز لوجه مع �شارب و عبارة

الطلب.  منوذج  يف  مبني  هو  كما  الإجنليزية  "COFFEE CO MMXV" باللغة 
 ال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  6  اأغ�صط�س 2017 العدد 12089

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/02/21م   املودعة حتت رقم:  268608 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    

 با�ش��م:  انيك جوتال، �شركة م�شاهمة 
 وعنوانه: ، ري دو ك�شتجليون، اإف-75001 باري�س، فرن�شا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
املكياج؛  املكياج؛ م�شتح�شرات  التجميل؛ م�شاحيق  اأطقم م�شتح�شرات  التجميل؛  م�شتح�شرات 
ال�شفاه؛ م�شكرة؛ غ�شولت  اأحمر  التجميل؛  اأقنعة  املكياج؛  اأ�شا�شات  املكياج؛  اإزال��ة  م�شتح�شرات 
التجميل؛  لأغرا�س  لالأوعية  قاب�شات  الب�شرة؛  منظفات  الب�شرة؛  تق�شر  وكرميات  )لو�شن( 
كرميات التجميل؛ كرميات احلالقة؛ كرميات زائلة؛ كرميات باردة؛ كرميات يد؛ م�شتح�شرات 
العناية بالب�شرة غر الطبية؛ الكرميات غر الطبية التي ت�شتخدم يف التدليك؛ زيوت التدليك؛ 
تونر للب�شرة؛ مرطب للب�شرة؛ كرميات اجل�شم؛ غ�شول )لو�شن( للج�شم؛ زيت الأطفال؛ زيوت 
لغايات  األ��وان(  )مزيالت  ق�شر  م�شتح�شرات  حالقة؛  م�شتح�شرات  جتميلية؛  األبان  عطرية؛ 
التجميل؛ منظفات اأ�شنان؛ غ�شول فم غر طبي؛ م�شتح�شرات تنظيف اأطقم الأ�شنان؛ م�شاحيق 
اأظافر  الأظ��اف��ر؛  ط��الء  مزيالت  الأ�شنان؛  تبيي�س  م�شتح�شرات  الأ�شنان؛  معجون  الأ�شنان؛ 
العيون؛  حم��ددات  ب��الأظ��اف��ر؛  العناية  م�شتح�شرات  الأظ��اف��ر؛  مينا  اأظ��اف��ر؛  ط��الء  م�شتعارة؛ 
اأق���الم لغايات  ؛ رم��و���س م�شتعارة؛  اأق���الم احل��واج��ب  ال��ع��ي��ون؛ ظ��ل اجل��ف��ون؛  م��زي��الت مكياج 
العناية  م�شتح�شرات  �شفاه؛  األ��وان  لل�شفاه؛  طالء  للرمو�س؛  جتميل  م�شتح�شرات  التجميل؛ 
م�شتح�شرات  ط��ب��ي؛  غ��ر  �شفاه  بل�شم  �شفاه؛  حم���ددات  �شفاه؛  ملمع  الطبية؛  غ��ر  بال�شفاه 
الروائح  اإزال��ة  لغايات  اأو  ال�شخ�شية  للنظافة  دو�س  م�شتح�شرات  وال�شتحمام؛  للحمام  جتميل 
طبية؛  غر  ا�شتحمام  اأم��الح  الفقاقيع؛  وحمامات  ا�شتحمام  �شابون  تواليت(؛  )م��واد  الكريهة 
م�شتح�شرات  لل�شعر؛  )لو�شن(  غ�شول  لل�شعر؛  )���ش��رباي(  رذاذ  لل�شعر؛  معجون  لل�شعر؛  جل 
ال�شعر  بل�شم؛ م�شتح�شرات متويج  �شامبو؛  ال�شعر؛  لل�شعر؛ م�شقرات  بال�شعر؛ ملونات  العناية 
الدائمة؛ �شمع ال�شوارب؛ م�شتح�شرات الوقاية من ال�شم�س؛ م�شتح�شرات العناية من ال�شم�س؛ 
م�شتح�شرات الت�شمر بال�شم�س لغايات التجميل؛ ماء كولونيا؛ ماء تواليت؛ عطور؛ مزيالت 
)مواد  للتعرق  م�شادات  الأليفة؛  للحيوانات  �شامبو  للحيوانات؛  اأو  للب�شر  الكريهة  ال��روائ��ح 
تواليت(؛ بودرة معطرة؛ بودرة تلك؛ بودرة اأطفال؛ م�شتح�شرات جتميل غر طبية للحد من 
لغايات  قطن  اأع���واد  الوجنتني؛  حممرات  التجميل؛  اأقنعة  ال�شعر؛  مزيالت  اجللد؛  ت�شققات 
ل�شتخدامات  ل�شقة  م���واد  جتميلية؛  )ل��و���ش��ن(  بغ�شولت  م�شربة  ورق��ي��ة  مناديل  جتميلية؛ 
التجميل؛ قطيالت قطن لغايات جتميلية؛ مراهم لأغرا�س التجميل؛ مواد تواليت؛ �شابون؛ 
البخور؛  اأع��واد  الغرف؛  املعطرة؛ معطرات  املجففة  ال��ورد  اأوراق  �شابون حالقة؛ مزيجات من 
زيوت عطرية لغايات جتميلية؛ العنرب؛ م�شتح�شرات ق�شر الأقم�شة ومواد اأخرى ت�شتعمل يف 
غ�شل وكي املالب�س؛ م�شتح�شرات تنظيف و�شقل وجلي وك�شط؛ م�شتح�شرات تنظيف الزجاج؛ 
منعمات اأقم�شة ت�شتعمل يف غ�شل وكي املالب�س؛ منظفات اأحوا�س التواليت؛ ن�شا الغ�شيل؛ ملمع 

 الأحذية؛ كرمي الأحذية؛ ملمع الأثاث؛ ملمع الأر�شيات؛ �شمع الأر�شيات. 
 3  الواق�عة بالفئة:  

و�شف العالمة:  كتبت عبارة " TENUE DE SOIRÉE" باأحرف لتينية كما هو مبني 
يف منوذج الطلب.

 ال�ش��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد 

اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  6  اأغ�صط�س 2017 العدد 12089

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم:  268026  بتاريخ: 2017/02/09م 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   09 اأغ�شط�س 2016 

 با�ش��م:  نيوابل ليمتد 
 وعنوانه: 10 - 12 كوين اإليزابيث �شرتيت، لندن، ا�س اي1 2جيه ان، اململكة املتحدة     

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
الدعاية والإعالن؛ اإدارة الأعمال؛ توجيه الأعمال؛ تفعيل الن�شاط املكتبي؛ تخطيط الأعمال؛ حتليل الأعمال؛ 
ا�شت�شارات الأعمال؛ خدمات التوظيف؛ ا�شت�شارات املوارد الب�شرية؛ خدمات اإدارة وتوظيف املوارد الب�شرية؛ 
ومعلومات  ا�شت�شارات  املحا�شبة؛  خدمات  وال��ت��دري��ب(؛  التعليم  ن�شائح  )بخالف  املهنية  امل�شورة  خدمات 
بخ�شو�س املحا�شبة؛ خدمات ا�شت�شارات حما�شبة الأعمال؛ خدمات ال�شتراد والت�شدير؛ ا�شت�شارات ال�شتراد 
واملعار�س  التجارية  العرو�س  وتنظيم  وترتيب  اإدارة  التجارية؛  واملعار�س  العرو�س  خدمات  والت�شدير؛ 
التجزئة  خدمات  احلا�شوب؛  بربجميات  يتعلق  فيما  التجزئة  خدمات  ودعائية؛  جتارية  لغايات  التجارية 
فيما يتعلق بالعتاد احلا�شوبي؛ توفر معلومات وا�شت�شارات املنتجات ال�شتهالكية فيما يتعلق بالربجميات؛ 
خدمات اإداراة �شال�شل الإمداد؛ اإدارات م�شروعات الأعمال؛ تدقيق الأعمال؛ اإدارة خماطر تكنولوجيا الأعمال؛ 
التطوير  جمال  يف  الأعمال  اإدارة  ا�شت�شارات  الأع��م��ال؛  ا�شتمرارية  اإدارة  والتعهيد؛  الإم��داد  �شال�شل  اإدارة 

 التنفيذي والقيادي؛ خدمات املعلومات وامل�شورة وال�شت�شارات املتعلقة مبا ذكر اأعاله.     
 الواق�عة بالفئة:  35 

و�شف العالمة:  كتبت كلمة "NEWABLE" باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
 ال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  6  اأغ�صط�س 2017 العدد 12089

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

 املودعة حتت رقم:  268035       بتاريخ: 2017/02/09م 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   09 اأغ�شط�س 2016 

 با�ش��م: نيوابل ليمتد 
 وعنوانه: 10 - 12 كوين اإليزابيث �شرتيت، لندن، ا�س اي1 2جيه ان، اململكة املتحدة     

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�شميم املتعلقة بها؛ خدمات التحاليل والأبحاث ال�شناعية؛ خدمات ت�شميم وتطوير 
خدمات  البيانات؛  تاأمني  خدمات  املعلومات؛  بتكنولوجيا  املتعلقة  ال�شت�شارات  خدمات  احلا�شوبية؛  والربجميات  احلا�شوبي  العتاد 
تاأمني البيانات )احلوائط النارية(؛ خدمات برجمة احلا�شوب لتاأمني البيانات الإلكرتونية؛ ت�شميم وتطوير اأنظمة تاأمني البيانات 
وا�شتعادة  وحماية  تاأمني  احلا�شوب؛  وبرجميات  ولوغاريتمات  ط��رق  واختبار  تطوير  احلا�شوب؛  برجميات  اختبار  الإلكرتونية؛ 
التاأمني؛ ت�شميم وتطوير برامج  تاأمني احلا�شوب؛ ال�شت�شارات يف جمال برجميات  اأنظمة  املعلومات؛ خدمات مراقبة  تكنولوجيا 
تاأمني الإنرتنت؛ توفر خدمات التاأمني ل�شبكات احلا�شوب والربط باحلا�شوب واملعامالت املحو�شبة؛ حتديث برجميات احلا�شوب 
احلا�شوب؛  اأخطار  ومنع  احلا�شوب  بتاأمني  املتعلقة  احلا�شوب  برجميات  �شيانة  احلا�شوب؛  اأخطار  ومنع  احلا�شوب  بتاأمني  املتعلقة 
خدمات تخزين البيانات الإلكرتونية؛ خدمات تخزين البيانات الإلكرتونية واإن�شاء ن�شخ اإحتياطية من البيانات؛ خدمات التخزين 
الإلكرتوين لأر�شفة قواعد البيانات؛ ت�شميم وتطوير اأنظمة تخزين البيانات؛ خدمات احلو�شبة ال�شحابية؛ ال�شت�شارات يف جمال 
وتطوير  ت�شميم  �شحابي؛  حا�شوب  �شبكة  وا�شتخدام  لربط  الت�شغيل  برجميات  تاأجر  ال�شحابية؛  احلو�شبة  وتطبيقات  �شبكات 
العتاد احلا�شوبي وبرجميات احلا�شوب؛ تطوير الربجميات؛  تاأجر  �شحابية؛  �شبكة حا�شوب  وا�شتخدام  الت�شغيل لربط  برجميات 
ت�شميم وتطوير الربجميات؛ ت�شميم وتطوير وتنفيذ الربجميات؛ ت�شميم و�شيانة وتطوير وحتديث برجميات احلا�شوب؛ تطوير 
وحتديث و�شيانة الربجميات واأنظمة قواعد البيانات؛ ت�شميم وتطوير برجميات احلا�شوب للخدمات اللوجي�شتية واإدارة �شال�شل 
اإدارة م�شروعات  املعلومات؛ خدمات  تكنولوجيا  اإدارة م�شروعات  اجل��ودة؛  ا�شت�شارات �شمان  الإلكرتونية؛  الأعمال  وبوابات  الإم��داد 

احلا�شوب؛ تدقيق اجلودة؛ خدمات املعلومات وامل�شورة وال�شت�شارات املتعلقة مبا ذكر اأعاله.
 الواق�عة بالفئة:  42 

 و�شف العالمة:  كتبت كلمة "NEWABLE" باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب. 
 ال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم 
امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  6  اأغ�صط�س 2017 العدد 12089

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/03/19م   املودعة حتت رقم:  269980 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

 با�ش��م: توتو األ تي دي. 
 وعنوانه: رقم 1-1،  ناكا�شيما 2-ت�شومي، كوكوراكيتا-كو، كيتاكيو�شيو-�شي، اليابان 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
حنفيات؛ حمامات الد�س؛ �شمامات �شحية؛ �شمامات يتم التحكم فيها يدويا واأوتوماتيكيا؛ �شمامات خالطة 

 لأحوا�س ال�شتحمام )البانيو( وحمامات الد�س؛ اأنظمة حمامات الد�س واأنظمة الرتكيب. 
 الواق�عة بالفئة:  11 

 و�شف العالمة:  كتبت عبارة "MINI UNIT" باللغة الجنليزية. 
 ال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  6  اأغ�صط�س 2017 العدد 12089

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/03/22م   املودعة حتت رقم:  270164 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

 با�ش��م: �شركة بالك �شميث للقهوه ذ.م.م 
وعنوانه: جزيرة اأبوظبي، امليناء - قطعة 17 - حمل رقم 17 ،

 وحدة، املالك/بلدية ابوظبي، ابوظبي، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

املثلجات؛  واحللويات؛  واملعجنات  اخلبز  ال�شوكولتة؛  م�شروب  ال�شطناعي؛  النب  الكاكاو؛  ال�شاي؛  النب؛ 
القهوة؛  ب��دائ��ل  املثلج؛  ال�شاي  ال��ب��ه��ارات؛  )ال��ت��واب��ل(؛  ال�شل�شات  الأ���ش��ود؛  والع�شل  النحل  وع�شل  ال�شكر 
امل�شروبات التي اأ�شا�شها القهوة؛ خال�شات القهوة؛ بن غر حمم�س؛ منكهات للقهوة؛ م�شتح�شرات ل�شنع 

امل�شروبات التي اأ�شا�شها القهوة.
 الواق�عة بالفئة:  30 

و�شف العالمة:  العالمة عبارة عن �شكل مميز لوجه مع �شارب كما هو مبني يف منوذج الطلب.
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  6  اأغ�صط�س 2017 العدد 12089
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اأخبـار الإمـارات

••اأبوظبي – لطيفة جابر 

ادارة لعمال  م��اج�����ش��ت��ر  ط��ل��ب��ة  م���ن  وف���د   ق���ام 
بروج  مركز  والتكنلوجيا  للعلوم  العني  بجامعة 
باأبوظبي،  ال��ن��خ��ل  ���ش��ا���س  مب��ن��ط��ق��ة  ل��الب��ت��ك��ار 
لالطالع على اأحدث التقنيات والتطبيقات التي 

تعزز البتكار يف العمليات �شناعة البال�شتيك.
وتاأتي الزيارة لتعريف طلبة على م�شاق البتكار 
املحتوى  ورب��ط  البتكار  مبفهوم  التغير  واإدارة 
م�شاهدة  خ��الل  من  امليداين  الواقع  مع  العلمي 
مناذج حية تعك�س تطبيق البتكار على املخرجات 
النهائية والتي ت�شاعد على ت�شخر قوة التفكر 
التحليلي الإبداعي لإيجاد حلول علمية وتطبيق 

البحوث والتجارب.
ويعد مركز بروج لالبتكار، مركزاً عاملياً للبحوث 
ع��ل��ى تطوير  ع��م��ل��ه  وي��ع��ت��م��د يف  ال���ت���ط���وي���ري���ة، 
واأدائها  موا�شفاتها  من  والتاأكد  »البوليمرات« 
اخلا�شة  املثالية  للموا�شفات  للو�شول  وكفاءتها 

بالعمليات التحويلية للبوليمرات البال�شتيكية.
اأب�����رز م���وؤ����ش���رات جن���اح م��رك��ز بروج  ك��م��ا اأن م���ن 
ل��الب��ت��ك��ار ه��و ع���دد ب�����راءات الخ�����رتاع ال��ت��ي قام 
املا�شية  الأع����وام  خ��الل  بلغت  حيث  بت�شجيلها، 
اأك��رث من 250 ب��راءة اخ��رتاع اأي ما يعادل 30 
�شجلتها  التي  الخ��رتاع  ب��راءات  اإجمايل  %من 
للحقوق  ال��ع��امل��ي��ة  املنظمة  ل���دى  الإم�����ارات  دول���ة 

الفكرية.
 واأك����د ال��دك��ت��ور اأح��م��د غ��ن��دور الأ���ش��ت��اذ امل�شارك 
الهدف  اإن  ال��ت��غ��ي��ر:  واإدارة  الب���ت���ك���ار  م���در����س 
الأ�شا�شي من الزيارة الأكادميية هو تبادل املعرفة 
ب�شكل كبر يف تطوير بحوث طلبة  ت�شاهم  التي 
بدورها  وال��ت��ي  الأع���م���ال،  اإدارة  كلية  ماج�شتر 
البتكار،  مبفهوم  وربطها  العلمية  املعرفة  تعزز 
واإننا يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا ن�شعد 

بالتعاون الدائم مع مركز بروج لالبتكار.

مركز بروج لالبتكار – مركز اما ارتي وطني 
للبحوث والتطوير

مت تد�شني مركز بروج اجلديد لالبتكار والأكرث 
بلغت  با�شتثمار   2015 ع��ام  اواخ���ر  يف  اًر  تطو 
امريكي.  دولر  م���ل���ي���ون   150 ن���ح���و  ق��ي��م��ت��ه 
النخل  �شا�س  منطقة  يف  يقع  ال��ذي  امل��رك��ز  ويعد 
ا���ش��ا���ش��ًي��ا يف ر���ش��ال��ة �شركتي  اب��وظ��ب��ي حم��رك��اً  يف 
القيمة عرب  وب��روج يف تعزيز م�شتوى  بوريالي�س 

البتكار. 
يعتمد  والتطوير،  للبحوث  اًز  م��رك  وباعتباره 
مركز بروج لالبتكار يف عمله على تطوير البوليم 
ارت وتقنيات التطبيقات، كما ي�شمل املركز الذي 
يقع على م�شاحة 23،000 مرت مربع على عدة 
خمتب ارت متطورة مزودة باأجهزة فح�س دقيقة 
والتاأكد  ارت  البوليم  من  عديدة  ان��واع  لختبار 

املثالية  للموا�شفات  للو�شول  العايل  ادائها  من 
ارت  للبوليم  التحويلية  بالعمليات  اخل��ا���ش��ة 
جناح  مو�شرات  اب��رز  من  ان  كما  البال�شتيكية. 
ب��راءات الخرتاع  ب��روج لالبتكار هو عدد  مركز 
العامني  خ��الل  بلغت  حيث  بت�شجيلها  ق��ام  التي 
املا�شيني اك��رث من 200 ب��راءة اخ��رتاع، اي ما 
ي��ع��ادل %30 م��ن ااج��م��ايل ب����راءات الخ���رتاع 
املتحدة  العربية  ارت  الإم���ا  دول��ة  �شجلتها  التي 

لدى املنظمة العاملية للحقوق الفكرية.
ويتعاون مركز بروج لالبتكار مع مراكز البتكار 
الأوروبية التابعة ل�شركة بوريالي�س وكذلك مع 
مركز التطبيقات التابع ل�شركة بروج يف �شنغهاي 

بال�شني.
ويعترب املركز مقراً عاملياً ل�شركة بروج يف تطوير 
امل��ن��ت��ج��ات واإج�����راء الخ��ت��ب��ارات امل��ت��ق��دم��ة عليها 
وت��وف��ر ال��دع��م ال����الزم خل��دم��ة ال��ع��م��الء. ويف 
الإنتاج  اج��م��ايل  م��ن   15% ال��واق��ع، ف��اإن نحو 

احلايل يف �شركة بروج قد مت تطويره يف مركز 
بروج لالبتكار. ويعمل يف املركز اكرث 70 باحث 
ومهند�س وفني منهم اكرث من %25 مواطنني 
اماراتيني ممن يتمتعون مبهارات مهنية عالية، 
حيث من املتوقع ان ترتفع ن�شبة املوظفني الإما 
ارتيني يف املركز اىل نحو %75 خالل ال�شنوات 

اخلم�س القادمة.
امل�شتقر  وامل��ج��ت��م��ع  ال�شحية  البيئة  ت��وف��ر  واإن 
ال��ن��ج��اح يف  ال���الزم���ة لتحقيق  ال�������ش���رورات  م��ن 
من  التعليم  ان  كما   ، ا�شتمراره  و�شمان  العمل 
امل�شتقر  املجتمع  عليها  يبنى  التي ُ الركائز  اه��م 
والفعال. ومن خالل حتفيز الهتمام لدى فئة 
ال�����ش��ب��اب ن��ح��و اك��ت�����ش��اب امل��ع��رف��ة والن���خ���راط يف 
العلوم الطبيعية ن�شاهم يف تعزيز مهارات جيل 

امل�شتقبل من املبتكرين واملبدعني.
ت��ق��وم ���ش��رك��ة ب��وري��ال��ي�����س م��ن خ���الل �شندوقها 
الجتماعي بتقدمي الدعم ب�شكل منتظم للعديد 

واخلرية  والتعليمية  الإن�شانية  املو�ش�شات  من 
املتحدة مب��ا يف ذلك  العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف 

مو�ش�شة الإما ارت. 
 2005 ع���ام  الإم�����ارات  مو�ش�شة  تاأ�ش�شت  وق���د 
م��ن ق��ب��ل ح��ك��وم��ة ام����ارة اب��وظ��ب��ي، وم���ن خالل 
القطاعني  يف  ال�شركاء  من  العديد  مع  تعاونها 
العام واخلا�س، تقوم مو�ش�شة الإمارات بتطوير 
وت��ن��ف��ي��ذ جم���م���وع���ة م��ت��ن��وع��ة م����ن ال�����ب ارم����ج 
ايجاد  بهدف  ال�شباب  بفئة  اخلا�شة  وامل�شاريع 
حلول م�شتدامة مت ّكن ال�شباب يف دولة الإمارات 
ت��ط��وي��ر جمتمعهم  ال��ف��ع��ل��ي��ة يف  امل�����ش��اه��م��ة  م���ن 

وبالدهم.
واأ�������ش������اد ط������الب امل���اج�������ش���ت���ر امل���������ش����ارك����ون يف 
الظنحاين  وه���وي���دا  احل���م���ادي  الزيارة بدرية 
ورقية ال ب�شر وان�س احلمري وح�شة النعيمي 
عك�شتها  التي  الإيجابية  ب��الآث��ار  زي���دان  ودي��ان��ا 
كان  ما  بروج لالبتكار وهو  داخل مركز  الزيارة 

له اثر فعال يف تعريفهم مب�شاق البتكار واإدارة 
التغير مبفهوم البتكار وربط املحتوى العلمي 
النماذج  خ��ا���ش��ة يف ظ���ل  امل���ي���داين  ال���واق���ع  م���ع 
اليجابية التي اطلع عليها اجلميع داخل املركز 
لديهم  ابداعية  �شي�شاهم يف خلق طاقة  ما  وهو 
اأن  يذكر   . امل�شتقبل  يف  منها  ال�شتنفادة  ميكن 
ج��ام��ع��ة ال��ع��ني ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا جامعة 
 - وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ق��ب��ل  م��ن  مرخ�شة 
�شوؤون التعليم العايل يف دولة الإمارات العربية 
العايل  التعليم  م��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن  وه���ي  امل��ت��ح��دة، 
اللغة  تعتمد  وال��ت��ي  ال��ن��م��و  و���ش��ري��ع��ة  اجل��دي��دة 

الإجنليزية يف التدري�س.
للجامعة حرمان جامعيان اأحدهما يف اأبوظبي، 

عا�شمة دولة الإمارات، والآخر يف العني.
بكالوريو�س  برنامج   21 العني  جامعة  تطرح 
و 5 ب���رام���ج م��اج�����ش��ت��ر وال���دب���ل���وم امل��ه��ن��ي يف 
الهند�شة،  كلية  كلياتها:  يف  معتمدة  التدري�س 
الرتبية  كلية  ال��ق��ان��ون،  كلية  ال�����ش��ي��دل��ة،  كلية 
الأعمال،  كلية  والجتماعية،  الإن�شانية  والعلوم 
وك��ل��ي��ة الت�����ش��ال والإع�����الم. وق���د ح�شلت كلية 
الهند�شة يف جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا 
العتماد  ه��ي��ئ��ة  م���ن  ال������دويل  الع���ت���م���اد  ع��ل��ى 
بالوليات  والتكنولوجيا  للهند�شة  الأك��ادمي��ي 
ABET، كما ح�شلت كلية  املتحدة الأمريكية 
ال�����ش��ي��دل��ة ع��ل��ى الع��ت��م��اد ال����دويل م��ن جمل�س 
التعليم ال�شيدلين الأمريكي ACPE والذي 
مقره يف الوليات املتحدة الأمريكية، وهي بذلك 
م�شتوى  على  والوحيدة  الأوىل  اجلامعة  تكون 
دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ال��ت��ي حت�شل 
على هذا العتماد الدويل يف كلية ال�شيدلة. يف 
حني اأن كلية القانون اأي�شاً حا�شلة على اعتماد 
املجل�س الأعلى للتقييم والبحث والتعليم العايل 

 .HCERES  يف فرن�شا

•• دبي-الفجر:

مع  تفاهم  مذكرة  دبي  جامعة  وّقعت 
التابع  التطبيقية  التكنولوجيا  معهد 
والتدريب  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  اب��وظ��ب��ي  مل��رك��ز 
التقني واملهني بهدف تبادل اخلربات 
اأجيال  خلدمة  التعليم  م�شرة  ودع��م 
��ت الإت��ف��اق��ّي��ة التي  امل�����ش��ت��ق��ب��ل. ون�����شّ
�شل�شلة  ع��ل��ى  م����وؤخ����راً  ت��وق��ي��ع��ه��ا  مت 
امل�شرتكة  التعليمّية  اخل���دم���ات  م��ن 
اجلامعّية  ال����درا�����ش����ات  جم������الت  يف 
وال������درا�������ش������ات ال���ع���ل���ي���ا وال����ت����دري����ب 
امل��ه��ن��ي الأك����ادمي����ي مب���ا ي��ن�����ش��ج��م مع 

ا�شرتاتيجية حكومة ابوظبي ودبي.
رئي�س جامعة  كل من  الإتفاقية  وّق��ع 
واملدير  الب�شتكي  عي�شى  الدكتور  دبي 
التطبيقية  التكنولوجيا  ملعهد  العام 
اأحمد عبد املنان العور حيث  الدكتور 
تطوير  ع��ل��ى  ���ش��ت��ق��وم  الإت��ف��اق��ّي��ة  اأن 
امل���ه���ارات وال���ك���ف���اءات يف قطاع  اإط�����ار 
التعليم وتعاون الطرفني يف جمالت 

ال�شت�شارات والبحوث والتعليم.
وقال الدكتور الب�شتكي اإن جامعة دبي 

مثابرين  لطلبة  با�شتقطابها  تفتخر 
يبحثون عن العلم يف موؤ�ش�شة تعليمّية 
للعاملّية  ت�����ش��ع��ى  ال��ت��ي  دب���ي  ك��ج��ام��ع��ة 

وتعتمد اجلودة يف منهاجها. 
لطلبة  التعليمي  ب��امل�����ش��ت��وى  م�����ش��ي��داً 

اجلامعة  ان  اىل  واأ������ش�����ار  امل����ع����ه����د.   
�شتفتح اخت�شا�شات جديدة يف جمال 
اإ�شافة  والطاقة  الكومبيوتر  هند�شة 
الكهربائية  الهند�شة  اخت�شا�س  اىل 
العام.  فيه هذا  الدرا�شة  �شتبداأ  الذي 

�شتّقدم  ان اجلامعة  الب�شتكي  واأ�شاف 
منحاً وح�شومات درا�شّية لطلبة املعهد 
نظراً لأهمّية هذه الإتفاقّية وتركيزها 

على اجلودة والتمّيز يف التعليم.
ال����دك����ت����ور احمد  ق�����ال  وم�����ن ج���ه���ت���ه 

ع��ب��دامل��ن��ان ال���ع���ور م���دي���ر ع����ام معهد 
املعهد  ان  التطبيقية  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
يعمل وفق ا�شرتاتيجية عالية اجلودة 
ت��ن��ط��ل��ق م���ن روؤي�����ة اب��وظ��ب��ي 2030 
 2021 ال�����دول�����ة  وا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 

القادرة على  الوطنية  الكوادر  لإع��داد 
التخ�ش�شات  ب��ك��ل  ال��ع��م��ل  ���ش��وق  رف���د 
والهند�شية  والتكنولوجية  ال�شناعية 
ال��ت��ي حت��ت��اج��ه��ا ك��اف��ة امل��وؤ���ش�����ش��ات يف 

احلا�شر وامل�شتقبل.

ان هذه  العور  احمد  الدكتور  واأو�شح 
انها  يف  اأه��م��ي��ت��ه��ا  تكت�شب  الت��ف��اق��ي��ة 
ما  القائم  الرتابط  اوا�شر  من  تزيد 
الثانوية  التعليمية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ب��ني 
������ا يحقق  َ مبمِ ب����ال����دول����ة  واجل���ام���ع���ي���ة 

واملواطنني  ل��ل��وط��ن  العليا  امل�شلحة 
المارات  وفتيات  و�شباب  ع��ام  ب�شكل 
امل�شرق  امل�شتقبل  كونهم عماد  خا�شة، 
يف كافة رب��وع دول��ة الم���ارات العربية 

املتحدة.

بهدف ربط املحتوى العلمي بالواقع امليداين

طالب ماج�ستري جامعة العني للعلوم والتكنولوجيا يزورون مركز بروج لالبتكار
الدكتور اأحمد غندور : هدفنا تبادل املعرفة مبا ي�ساهم يف تطوير بحوث طلبة املاج�ستري

بدرية احلمادي : الزيارة ناجحة يف تطوير الوعي البتكاري واملعريف للدار�سات
هويدا الظنحاين : ربط املحتوى العلمي مع الواقع امليداين يحقق نتائج ايجابية مبدعة
ديانا زيدان : �سعداء بتواجدنا داخل مركز بروج لالبتكار ونتائج الزيارة ل حت�سى

•• العني-وام:

اآل  طحنون  بن  �شعيد  ال�شيخ  معايل  ح�شر 
اأحمد  اأق��ام��ه  ال��ذي  الإ�شتقبال  حفل  نهيان 
حم���م���د ع��ب��ي��د امل���ع���م���ري مب��ن��ا���ش��ب��ة زف����اف 
ك��رمي��ة حم��م��د عبداهلل  اإىل  جن��ل��ه حم��م��د 
الذي  احل��ف��ل  ح�شر  .ك��م��ا  ال�����ش��ع��دي  �شعيد 

ب��زاخ��ر يف مدينة  الإح��ت��ف��الت  بقاعة  اأق��ي��م 
العني ، عدد من ال�شيوخ وامل�شوؤولني و كبار 
ال�شخ�شيات وكبار �شباط ال�شرطة والقوات 
والأ�شدقاء  الأه�����ل  م���ن  ول��ف��ي��ف  امل�����ش��ل��ح��ة 
، وتخللت  ،واأع��ي��ان البالد  العري�س  وزم��الء 
احل��ف��ل ع���رو����س ف��ن��ي��ة م��ت��ن��وع��ة م���ن وحي 

الرتاث الماراتي .

�سعيد بن طحنون يح�سر اأفراح 
املعمري وال�سعدي

جـامعـة دبـي توقع مـــذكــرة تفـــاهــم مــع معهـــد التكنـولوجيــــا التطبيقيـة 
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الحتادية للموا�سالت تنجح يف احل�سول على 4 �سهادات اآيزو من ت�سنيف 

بلدية احلمرية تطلق املرحلة الثانية من مبادرة �سالمتك اأول

بحثت امللتقى العلمي لأق�سام علم الإجتماع واخلدمة الإجتماعية 

جمعية الجتماعيني توؤكد ريادتها التطوعية يف الإمارات

•• ال�صارقة _ الفجر:

اأطلقت بلدية احلمريه  املرحله الثانيه من مبادرة �شالمتك 
متمثله   ال�شارقة  ل�شرطة  العامة  القيادة  مع  بالتعاون  اول 
واملخت�شني  النقاذ  واإدارة  ال�شامل  احلمرية  �شرطة  مبركز 
بتنفيذ ور�س عمل مفتوحة على  �شاطئ احلمريه بعد جناح 
املرحلة الوىل من هذه املبادرة والتي اإنطلقت اأول اأيام عيد 
الفطر املا�شي بتاريخ 25يونيو 2017 ونتائجها الإيجابية 
�شعادة مبارك  الثانية  بح�شور  املرحلة  اإط��الق  وتقيمها مت 
ال�����ش��ام�����ش��ي م��دي��ر ال��ب��ل��دي��ه و���ش��ع��ادة امل���ق���دم ع��ل��ي اجلالف 
الإنقاذ. �شرطة  من  واأف���راد  احلمرية  �شرطه  مركز   رئي�س 

وقامت بلدية احلمرية بعمل لوحات جدارية بال�شور ت�شرح 
وكيفية  املائية  التيارات  خطورة  وتعرف  ال�شالمة  اإر���ش��ادات 
املنطقة  وط���رق  م��داخ��ل  على  توزيعها  ومت  معها  التعامل 
مفتوحة  عمل  ور����س  تنفيذ  ومت  احل��م��ري��ة  �شاطئ  وط���وال 
الأ�شا�شيه  بالن�شائح  وتعريفهم  للمرتادين  ال�شاطئ  على 
ال�شباحة  اأث��ن��اء  ال��الزم��ة  التعليمات  اإت��ب��اع  مثل:  لل�شباحة 
وعدم  املنقذ  بها  يتوفر  التي  المنة  الأم��اك��ن  يف  وال�شباحه 
قبل  التدخني  وع��دم  مبا�شره  الطعام  تناول  بعد  ال�شباحة 
الو�شائل  اأو  بال�شباحة  اخلا�شه  ال�شرته  وارت���داء  ال�شباحة 
الأخ�����رى امل�����ش��اع��ده والآم���ن���ة وجت��ن��ب ال�����ش��ب��اح��ة مبفردك 
الدراجات  وخ��ط��ورة  للغريق  اأول��ي��ة  اإ�شعافات  عمل  وكيفية 

كما  بال�شباحة   امل�شتمعني  ال�شاطئ  رواد  بالقرب من  املائية 
مت  ت��وزي��ع ه��داي��ا وق��ب��ع��ات راأ�����س ون�����ش��رات م��ط��وي��ة خا�شة 
مثلجات  وتوفر  وال�شالمة   الأمن  عوامل  تو�شح  باحلملة 
 وع�شائر ملرتادي ال�شاطئ وعمل األعاب ترفيهية لالأطفال .

ال�شاطئ  وم���رت���ادي  زوار  ال�شام�شي  م��ب��ارك  و���ش��ك��ر���ش��ع��ادة 
البلدية  اأدوار  وتقبلهم  بامل�شاركة  وحر�شهم  جتاوبهم  على 
للم�شاهمة على توعية �شرائح املجتمع ح�شب اأهداف اخلطة 
الإ�شرتاتيجية لها كما وجه بال�شكر ل�شعادة قائد عام �شرطة 
من  وامل��ع��دات  الأف����راد  وت�شخر  الكبر  بالتعاون  ال�شارقة 
الأمن  بالإنقاذ ليعم  اإنقاذ ودراج��ات مائية اخلا�شة  ق��وارب 

وال�شالمة على مرتادي �شاطئ احلمرية. 

•• ال�صارقة-الفجر : 

اأك������������������������������������������������دت ج��������م��������ع��������ي��������ة 
حر�شها  الجتماعيني بالدولة 
التطوع  ت��ف��ع��ي��ل  ع���ل���ى  ال���ك���ب���ر 
مواكبة لتوجيهات �شاحب رئي�س 
الدولة باعتماد العام عاما للخر 
وتد�شني من�شة التطوع الوطنية 
اجلمعية  اإدارة  جمل�س  م�شرا   ،
اجلمعية  اأن  ام�����س  اج��ت��م��اع��ه  يف 
ت��ع��د م��ن اأوائ�����ل ج��م��ع��ي��ات النفع 
ا�شهرت  ال��ت��ي  ال��ت��ط��وع��ي��ة  ال��ع��ام 
ان�شطتها يف  1981 وب��داأت  ع��ام 

التا�شع من نوفمرب منه .
وق�����ال ال���دك���ت���ور اأح���م���د احل����داد 
اجلمعية  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 

دورتها  يف  ت�����ش��ع��ى  اجل��م��ع��ي��ة  ان 
اجل���دي���دة ع��ل��ى حت��ق��ي��ق اأه����داف 
املتمثلة  ال�شرتاتيجية  اجلمعية 
العاملني  م�������ش���ال���ح  رع����اي����ة  يف 
يف امل����ي����دان الج���ت���م���اع���ي ورف����ع 
الو�شائل  ب�شتى  املهني  م�شتواهم 
وتطوير املهن الجتماعية خلدمة 
التوعية  ن�شر   ، املجتمع  اأه���داف 
الجتماعية بني جميع  والثقافة 
الو�شائل  ب�����ش��ت��ى  امل��ج��ت��م��ع  ف��ئ��ات 
اأف�شل  ب��غ��ر���س حت��ق��ي��ق  امل��ت��اح��ة 
وال�شتقرار  التما�شك  م��ن  ق��در 
بالتعاون  الجتماعي  والتكامل 
مع الهيئات الر�شمية والتطوعية 
الأخرى ، العناية باإجراء البحوث 
حجم  حتديد  بهدف  والدرا�شات 

الجتماعية  والظواهر  امل�شكالت 
التطور  ���ش��ب��ل  ت���ع���وق  ق����د  ال���ت���ي 
وتبني  ملجتمعاتنا  الج��ت��م��اع��ي 
التغلب  يف  تعني  التي  ال�شيا�شات 
عليها واقرتاح الو�شائل واحللول 
املنا�شبة، الإ�شهام يف تقدمي وجوه 
واخلربات  الجتماعية  الرعاية 
ال��ف��ن��ي��ة ل�����الأف�����راد واجل���م���اع���ات 
مثل  اإىل  ي���ح���ت���اج���ون  ال�����ذي�����ن 
املعاقون  �شيما  ل  ال��رع��اي��ة  تلك 
�شوء  يف  وامل�����ش��ن��ون  والأح��������داث 
الإمكانات املتاح ، تقدمي اخلدمات 
والثقافية  والج��ت��م��اع��ي��ة  امل��ال��ي��ة 
املعلومات  ت����ب����ادل  ل���الأع�������ش���اء، 
اجلمعيات  مع  املهنية  واخل��ربات 
والعربية  ال���دول���ي���ة  امل�������ش���اب���ه���ة 

املجالت  املخت�شة يف  واجلمعيات 
الو�شائل  ب�����ش��ت��ى  الج���ت���م���اع���ي���ة 
املوؤمترات  اإقامة  ومنها  وال�شبل، 
امل���ح���ل���ي���ة وح���������ش����ور امل����وؤمت����رات 
العربية والدولية، واإ�شدار الكتب 
باإقامة  ذل����ك  وغ����ر  وامل����ج����الت 

الندوات واحللقات الدرا�شية.
حممد  ال�شتاذ  جانبه  من  وق��ال 
رئي�س  ن����ائ����ب  امل���ع���ي���ن���ي  ك����ام����ل 
�شهدت  اجل��م��ع��ي��ة  ان  اجل��م��ع��ي��ة 
العقود املا�شية يف دولة الإمارات 
ع��دد من  ب���روز  امل��ت��ح��دة  العربية 
اجلمعيات املهنية 1980 وكانت 
اأوائل  م��ن  الجتماعيني  جمعية 
التطوعية  امل��ه��ن��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ات 
، حيث تعترب  ا���ش��ه��اره��ا  ال��ت��ي مت 

اجل���م���ع���ي���ات امل��ه��ن��ي��ة يف ال���دول���ة 
ال��ذي يجمع ويوحد بني  الإط���ار 
معينة،  مهنة  من  املجتمع  اأف��راد 
للتعبر عن م�شالح هذه الفئات 
تطوير  يف  وللم�شاهمة  جهة  من 
وتنمية املجتمع من جهة اأخرى، 
كواحدة  الجتماعيني  وجمعية 
التطوعية  اجل��م��ع��ي��ات  ه���ذه  م��ن 
وج�������دت ل��ت��ع��ن��ى ب���ال���ع���ام���ل���ني يف 
املهن  ورعاية  الجتماعي  املجال 
مبداأ  ول��ت��ج�����ش��د  الج���ت���م���اع���ي���ة 
التنمية  ع��م��ل��ي��ة  يف  امل�������ش���ارك���ة 
ا�شتطاعت  ول��ق��د  الج��ت��م��اع��ي��ة، 
خدمات  حتقق  اأن  اجلمعية  ه��ذه 
بف�شل  الإم����ارات  ملجتمع  جليلة 
ال����ذي تلقاه  ال��دع��م وال��ت�����ش��ج��ي��ع 
اأوىل  التي  الر�شيدة  القيادة  من 
العمل التطوعي كل رعاية، ودعم 
�شلطان  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
ع�شو  ال���ق���ا����ش���م���ي  حم���م���د  ب�����ن 
ال�شارقة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س 
م���ك���رم���ت���ه مبنح  ك����ان����ت  ال��������ذي 
اجلمعية مقراً على قناة الق�شباء 
دع�����م يقدم  اأف�������ش���ل  ب���ال�������ش���ارق���ة 
التفاعل  بف�شل  للجمعية،واأنه 
الإمارات  �شباب  قبل  من  الن�شط 
اجلمعية  يف  وج����������دوا  ال�����ذي�����ن 
جهودهم  ي���وح���د  ال�����ذي  الإط������ار 
ال��ت��ط��وع��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة مل��ا فيه 
وطنهم. وم�شلحة   م�شلحتهم 

تعترب  ك��م��ا   : امل��ع��ي��ن��ي  وا�����ش����اف 
اأوائل  م��ن  الجتماعيني  جمعية 

املهنية  ال��ت��ط��وع��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ات  
التي احتلت فيها املراأة دوراً بارزاً 
ع�شوية  اأو  ال��ع�����ش��وي��ة  يف  ���ش��واء 

اللجان، وجمال�س الإدارة.
ومن جانبها قالت الأ�شتاذة نورة 
اإدارة  جم��ل�����س  ع�����ش��وة  ال���ك���رب���ي 
اجلمعية : يعد م�شروع اجلمعية 
الجتماع  ن��اق�����ش��ه  ال����ذي  ال���ق���ادم 
العلمي  امل��ل��ت��ق��ى  ت��ن��ظ��ي��م  ام�������س 
علم  اق�������ش���ام  ل����رووؤ�����ش����اء  الأول 
الجتماعية  واخلدمة  الجتماع 
يف اجلامعات والكليات احلكومية 
واخل����ا�����ش����ة ب�����دول�����ة الإم����������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة م��وؤ���ش��ر عميق 
ل��ل��دلل��ة ع��ل��ى رع��اي��ة م�شالح يف 
وتطوير  الج���ت���م���اع���ي  امل����ي����دان 
امل�����ه�����ن الج����ت����م����اع����ي����ة خل���دم���ة 
اأه�����داف امل��ج��ت��م��ع، وج����اء حر�س 
اإقامة  الج���ت���م���اع���ي���ني   ج��م��ع��ي��ة 

بدور  تعريف  بهدف  امللتقى  ه��ذا 
تبادل  وحتقيق  اجلمعية  وجهود 
مع  املهنية  واخل���ربات  املعلومات 
املجالت  يف  امل��خ��ت�����ش��ة  اجل���ه���ات 
اأهمية  واإب�����������راز  الج���ت���م���اع���ي���ة 
الجتماعية  والدرا�شات  البحوث 

حول جمتمع الإمارات.
امل�����ش��ت��ه��دف��ون فيه  ان  واو���ش��ح��ت 
���ش��ي��ك��ون��ون ج��م��ي��ع ال��ع��ام��ل��ني يف 
و�شركاء  الإن�شانية  العلوم  جمال 
قطاع   : ال��ت��ن��ظ��ي��م  يف  ال���ت���ع���اون 
الرتبية  وزارة  يف  العايل  التعليم 
اأبوظبي  جم��ل�����س   - وال��ت��ع��ل��ي��م 
 - بدبي  املعرفة  هيئة   - للتعليم 
املدينة   - الأكادميية  دبي  مدينة 
واجلامعات  بال�شارقة  اجلامعية 

والكليات احلكومية واخلا�شة.
جل�شات  عقد  امللتقى  و�شيت�شمن 
موا�شيعها  حم��ددة  تكون  علمية 

جمعية  اع�����������ش�����اء  ق�����ب�����ل  م�������ن 
و����ش���روط تقدمي  الج��ت��م��اع��ي��ني 
املوا�شيع  ح�شب  العلمية  الورقة 
املتحدثني  وحت����دي����د  امل�����ح�����ددة 
و�شتنظم على هام�شه على القل 
دورتني دورة مقدمة من جمعية 
من  مقدمة  ودورة  الجتماعيني 
ق���ط���اع ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل ب�����وزارة 
و�شي�شاحب   ، والتعليم  الرتبية 
اإحدى  يف  عقده  واملقرتح  امللتقى 
م�شاحب  م���ع���ر����س  اجل���ام���ع���ات 
الجتماعيني  جمعية  بني  متنوع 
 – وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رتب���ي���ة  ووزارة 
وجناح  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  ق���ط���اع 
�شوؤون  ����ش���وؤون  اجل��م��ع��ي��ة  مل��ج��ل��ة 
امللتقى  و�شي�شاحب  اج��ت��م��اع��ي��ة 
مرئية  متنوعه  اعالمية  تغطية 
وم�����ش��م��وع��ة وم���ق���روءة م��ن كافة 

و�شائل العالم بالدولة.

•• اأبوظبي-وام:

جنحت الهيئة الحتادية للموا�شالت 
الربية والبحرية يف احل�شول على 4 
اآي��زو من خالل تقييم �شركة  �شهادات 
ت�شنيف-رينا ل�شمان الأعمال التابعة 
ل��ه��ي��ئ��ة الإم���������ارات ل��ل��ت�����ش��ن��ي��ف وذل���ك 
ال���ت���زام الهيئة  اإث���ب���ات ج��دي��د ع��ل��ى  يف 
دوليا  بها  املعرتف  املمار�شات  باأف�شل 

والتميز يف خدمة العمالء.
العاملية  امل��ط��اب��ق��ة  ����ش���ه���ادات  وت��غ��ط��ي 
الهيئة  ال��ت��ي ح�����ش��ل��ت ع��ل��ي��ه��ا  الآي������زو 
اإدارة ال�شحة  اإدارة اجل��ودة و  جمالت 
ال��وظ��ي��ف��ي��ة وال�����ش��الم��ة اإ����ش���اف���ة اإىل 
الإدارة  ل��ن��ظ��ام  ال���دول���ي���ة  امل���وا����ش���ف���ة 
ملعاجلة  ال��دول��ي��ة  املوا�شفة  و  البيئية 

ال�شكاوى وزيادة ر�شا العمالء .
وت�����ش��ل��م م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل بن 
وزي��ر تطوير  النعيمي  بلحيف  حممد 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  التحتية  البنية 
الربية  للموا�شالت  الحتادية  الهيئة 
 « ���ش��ه��ادة الآي����زو موا�شفة  وال��ب��ح��ري��ة 
ISO 9001 :2015 » لنظام اإدارة 
البيئة  اإدارة  نظام  وموا�شفة  اجل��ودة 
م��ن ���ش��ع��ادة امل��ه��ن��د���س را���ش��د احلب�شي 
الإم����ارات  لهيئة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س 
للت�شنيف بح�شور �شعادة خلفان �شعيد 
ت�شنيف-رينا  ع����ام  م��دي��ر  ال�����ش��ع��دي 
الأع��م��ال و ع��دد من موظفي  ل�شمان 
الربية  للموا�شالت  الحتادية  الهيئة 

والبحرية .
بلحيف  عبداهلل  الدكتور  معايل  وقال 

الحتادية  الهيئة  اإن ح�شول  النعيمي 
على  وال��ب��ح��ري��ة  ال��ربي��ة  للموا�شالت 
 ISO 9001  « موا�شفة  موا�شفة 
يوؤكد  اجل��ودة  اإدارة  لنظام   «  :2015
ملعاير  مطابقة  عملنا  اإج�����راءات  اأن 
كونها  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ع��امل��ي��ة  اجل�����ودة 
اجلهود  �شل�شلة  يف  اإ���ش��اف��ي��ة  خ��ط��وة 
العمل  اأن��ظ��م��ة  ت��ط��وي��ر  امل�����ش��ت��م��رة يف 
توجهات  م��ع  يتما�شى  مب��ا  ال��داخ��ل��ي 
اأهدافها والتاأثرات  الهيئة يف حتقيق 
التطوير  ع���م���ل���ي���ة  يف  الإي����ج����اب����ي����ة 
وزيادة  للعمليات  امل�شتمر  والتح�شني 
الأداء  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة وحت�����ش��ني  ال���ق���درة 
وحت�شني  الإدارة  ت��ك��ال��ي��ف  وخ��ف�����س 
م�شاركة  وزي��ادة  الداخلية  الت�شالت 

الب�شرية  املوارد  الإدارة والرتكيز على 
. واأ�شاف معاليه اأن الهيئة ا�شتطاعت 
ال�شحة  اإدارة  ���ش��ه��ادة  على  احل�����ش��ول 
 OHSAS« وال�����ش��الم��ة  الوظيفية 
18001 » للتقييم امل�شبق للمخاطر 
املخاطر  من  واحل��د  والوقاية  املهنية 
وحت�شني  وال�شالمة  بال�شحة  املتعلقة 
نوعية حياة املوارد الب�شرية عن طريق 
والإنتاجية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ب���ني  ال��ت��وف��ي��ق 
القيمة  حتقيق  و  امل��وظ��ف��ني  وحت��ف��ي��ز 

امل�شافة ملوجودات الهيئة.
يف  الهيئة  اأن جن��اح  اإىل  معاليه  ولفت 
احل�شول على هذه ال�شهادات الدولية 
ال�شحيح  الجت��اه  يف  ن�شر  اأننا  يوؤكد 
والذي   2021 الإم�����ارات  روؤي���ة  وف��ق 

م���ن ����ش���اأن���ه دع����م م��ل��ف الإم���������ارات يف 
الرت�شح لع�شوية املجل�س التنفيذي يف 
املنظمة البحرية الدولية �شمن الفئة 
)ب( وذلك لإ�شافة املزيد من القيمة 
البحري  والنقل  العاملية  التجارة  اإىل 
تتمتع  مل��ا  البحري،  وال�شحن  ال���دويل 
دولية متكنها  �شمعة  الإم���ارات من  به 
قويا  تنفيذيا  ع��ن�����ش��را  ت��ك��ون  اأن  م��ن 
و�شع  يف  فاعال  وم�شاركا  املنظمة،  يف 

الأنظمة والقوانني.
يف  ���ش��ب��اق��ة  ال����دول����ة  اأن  اإىل  واأ������ش�����ار 
باملوانئ  اخل��ا���ش��ة  ال��ع��امل��ي��ة  امل��وؤ���ش��رات 
البحرية على م�شتوى العامل، وحتتل 
امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ع��امل��ي��ا يف ج���ودة البنى 

التحتية للموانئ.

�شهادة  ع���ل���ى  ال���ه���ي���ئ���ة  ح�����ش��ل��ت  ك���م���ا 
الإدارة  ل��ن��ظ��ام  ال���دول���ي���ة  امل���وا����ش���ف���ة 
واملتعلقة   «  ISO14001  « البيئية 
القائمة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  الأن�����ش��ط��ة  بتنظيم 
وحت���دي���د ال��ت��خ��ف��ي�����ش��ات امل��ح��ت��م��ل��ة يف 
وامل�شاهمة  البتكار  وتعزيز  التكاليف 
يف عملية ال�شتدامة العاملية و التقليل 
ولء  وحت�����ش��ني  البيئية  امل��خ��اط��ر  م��ن 
املوظفني  و حتفيز  احلاليني  العمالء 
�شهادة  ك��ذل��ك  ال�����ش��ه��ادات  وت�شمن   ..
اخلا�شة   »ISO10002  « الآي�����زو 
ال�شكاوى  ملعاجلة  الدولية  باملوا�شفة 
ال���ع���م���الء مم����ا يعك�س  ر����ش���ا  وزي��������ادة 
ر�شا  ن�شبة  رف���ع  ع��ل��ى  الهيئة  ح��ر���س 
مالحظاتهم  على  والإج��اب��ة  عمالئها 

الكفاءة  وحتقيق  ممكن  وق��ت  ب��اأ���ش��رع 
ال�شكاوى  اأ�شباب  لتحديد  الت�شغيلية 
التعامل مع  وحلها من خالل متابعة 

ال�شكاوى وحت�شينها با�شتمرار .
را�شد  امل���ه���ن���د����س  ق�����ال  ج���ان���ب���ه  وم�����ن 
لهيئة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  احل��ب�����ش��ي، 
الإمارات للت�شنيف يف ت�شريح لوكالة 
�شركة  اأن   “ وام   “ الإم�������ارات  اأن���ب���اء 
ت�شهم  الأعمال  ل�شمان  ت�شنيف-رينا 
يف دفع قطاع الأعمال قدما من خالل 
منح ���ش��ه��ادات اجل���ودة وت��ق��دمي مناذج 
لأف�شل املمار�شات التي يتم تطويرها 
لدعم القت�شاد الوطني وتعزيز قطاع 
الأع����م����ال امل��ح��ل��ي ل��ي��ك��ون ق�����ادرا على 

مواجهة املناف�شة العاملية القوية.

منح  على  ت��رك��ز  ال�شركة  اأن  واأ���ش��اف 
خدمات  وت���ق���دمي  اجل������ودة  ����ش���ه���ادات 
ال�شت�شارية  واخل����دم����ات  ال���ت���دري���ب 
ملجموعة وا�شعة من القطاعات العامة 
واخلا�شة مبا يف ذلك القطاع البحري 
والرعاية  وال���غ���از  ال��ن��ف��ط  وق��ط��اع��ات 
وال�شكك  الطبية  واخلدمات  ال�شحية 
احل����دي����دي����ة وال����ع����ق����ارات وال���ت���اأم���ني 
وال��ب��ن��وك وال���زراع���ة وال���غ���ذاء والنقل 
والبنية  وال��ط��اق��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  وال��ف�����ش��اء 
بالإ�شافة  الأعمال  وحوكمة  التحتية 

اإىل بناء ال�شفن وال�شحن البحري.
ت�شنيف-رينا  ���ش��رك��ة  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
اأكرث  باإ�شدار  قامت  الأعمال  ل�شمان 
من 400 �شهادة اآيزو اأغلبهم يف جمال 

م�شرا   .. ال�شحية  والرعاية  اجل��ودة 
بالتعاون  حاليا  تعكف  الهيئة  اأن  اإىل 
على  وال�شلع  املالية  الأوراق  هيئة  مع 
تطوير منهجية احلوكمة التي تنطبق 

على ال�شركات امل�شاهمة العامة .
ال�����ش��رك��ة يف م��ن��ح �شهادة  ك��م��ا جن��ح��ت 
الآيزو 9001:2015  يف نظام اإدارة 
اجلودة اإىل �شركة اأبوظبي ال�شتثمارية 
ل��الأن��ظ��م��ة ال���ذات���ي���ة وه����ي م���ن اأوىل 
التي  ال��ع��امل  م�شتوى  على  ال�شهادات 
مت��ن��ح ل��ل��ق��ط��اع��ات ال��ع��ام��ل��ة يف جمال 
الأنظمة الذاتية بالإ�شافة اإىل تقدمي 
ا�شرتاتيجية  ا���ش��ت�����ش��اري��ة  خ����دم����ات 
مل���وؤ����ش�������ش���ات ال���ق���ط���اع ال����ع����ام ف��ي��م��ا مت 
لالحتاد  ���ش��ري��ك��ا  ل��ن��ك��ون  اخ���ت���ي���اره���ا 
اأول  لتقدمي  للم�شت�شفيات،  ال���دويل 
ال�شرق  منطقة  يف  نوعه  م��ن  برنامج 
يف  والإدارة  “القيادة  بعنوان  الأو�شط 

الرعاية ال�شحية.
مدير  ال�����ش��ع��دي،  �شعيد  خلفان  وق���ال 
الأعمال  ل�شمان  ت�شنيف-رينا  ع���ام 
ال�����ش��ه��ادات دل��ي��ل ع��ل��ى قدرة  اأن ه���ذه 
الربية  للموا�شالت  الحتادية  الهيئة 
تلبي  خ��دم��ات  تقدمي  على  والبحرية 
اح���ت���ي���اج���ات امل��ت��ع��ام��ل��ني ف�����ش��ال عن 
الوفاء باملتطلبات البيئية والتنظيمية 
املعمول بها. واأ�شاف اأن خدمات �شمان 
ال�شركة ت�شاهم  التي توفرها  الأعمال 
للموؤ�ش�شات  العاملية  التناف�شية  رفع  يف 
احلكومية واخلا�شة، كما ت�شجع املزيد 
على  العاملية  التجارية  املوؤ�ش�شات  من 

العمل يف املنطقة.

•• دبي -وام 

العمل �شمن  املزيد من ور�س  للثقافة والفنون تنظيم  توا�شل هيئة دبي 
مبادرات برنامج دبي مل�شرح ال�شباب

للماكياج  الأوىل  ع��م��ل  ور���ش��ت��ي  اإق��ام��ة  اجل����اري  اأغ�شط�س  �شهر  وي�شهد 
امل�شرحي والثانية لالإنتاج امل�شرحي.

و�شتقام ور�شة املاكياج امل�شرحي حتت اإ�شراف الدكتور في�شل حممود خالل 
الفرتة من 1 اإىل 10 اأغ�شط�س 2017 و�شيح�شل امل�شاركون على نظرة 
على  لالطالع  املكثفة  واجلل�شات  املحا�شرات  خ��الل  من  وعملية  عميقة 
لالإنتاج  املخ�ش�شة  الثانية  الور�شة  اأم��ا  امل�شرحي.  املاكياج  فنون  خمتلف 

و�شي�شرف  اأغ�شط�س   24 –  19 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  ف�شتكون  امل�شرحي 
وعملية  نظرية  جل�شات  للم�شاركني  ليقدم  جمال  ه�شام  الدكتور  عليها 
الإنتاج  بعد  ما  مرحلة  اإىل  اإ�شافة  والت�شوير  والتح�شر  الإنتاج  ملراحل 
الفني  الإنتاج  لعمليات  والتطبيقات  للمفاهيم  اأي�شا  التعر�س  ..و�شيتم 

امل�شرحي.
وق���ال���ت ف��اط��م��ة اجل����الف رئ��ي�����س م��ه��رج��ان دب���ي مل�����ش��رح ال�����ش��ب��اب مدير 
الكوادر  ت��ط��وي��ر  ت�����ش��ه��م يف  ال���ور����س  ه���ذه  م��ث��ل  اإن  ب���الإن���اب���ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
بقطاعنا  النهو�س  اأج��ل  من  مهمة  م��ه��ارات  واإك�شابها  املحلية  امل�شرحية 
اللكرتوين:  ال��ربي��د  ع��رب  العمل  ور���س  يف  الت�شجيل  .ومي��ك��ن  امل�شرحي 

.dfytworkshops@dubaiculture.ae

»دبي للثقافة« تقيم ور�ستي عمل عن النتاج امل�سرحي

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2632  تنفيذ عمايل 
م   جمهول  م  ذ   - اللوحات العالنية  لت�شميم  اك�شيبت  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
حممد  ���ش��ودري  جومان  �شرور  عثمان  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - جومان  �شرور 
خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )44207( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع 
املحكمة. بال�شافة اىل مبلغ 3261  درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم  2017/2310   تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �شده/1- باك غازي للنقل الربي العام - �س ذ م م  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ مالك حممد خالد مالك عطا حممد -  قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم  بدفع املبلغ املنفذ 
بال�شافة  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  وق��دره )9986( درهم اىل طالب  به 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   920 مبلغ  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• اأبوظبي-وام:

عام  باإعالن  الر�شيدة  الدولة  قيادة  مبادرة  جاءت 
قوافل �شباب  معها  لتنطلق  للخر  عاماً   2017
مهام  ل��ت��اأدي��ة  اخل���ر  دروب  ال���وط���ن ومت�����ش��ى يف 
رئي�شي  ك��م��ح��رك  امل��ه��م  دوره����م  ج�����ش��دت  تطوعية 
وعن�شر فاعل لتنفيذ كافة املبادرات التي تطلقها 
“وام  الإم����ارات  اأن��ب��اء  ال��دول��ة. وت�شتعر�س وك��ال��ة 
الرائد  ال���دور  املو�شع  التقرير  ه��ذا  خ��الل  م��ن   “
“عام اخلر”  الوطن يف  �شباب  به  ال��ذي ي�شطلع 
وتلقي ال�شوء على عدد من املبادرات واملهام التي 
متاأ�شلة  وقيم  �شامية  ملعان  جت�شيداً  فيها  �شاركوا 
يف جمتمع الإمارات و�شبابه ف�”�شباب الوطن فيهم 

اخلر«.
برنامج  يف  ال�شباب  من  الإم���ارات  متطوعو  وق��دم 
اآلف  والتخ�ش�شي  املجتمعي  للتطوع  الإم����ارات 
حمليا  املجتمعات  خدمة  يف  التطوعية  ال�شاعات 
وعامليا ان�شجاما مع مبادرة “عام اخلر” وترجمه 
ل���روؤي���ة ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ش��ي��دة ل��ت��م��ك��ني ال�����ش��ب��اب يف 

جمالت العمل الإن�شاين.
التنفيذي  الرئي�س  ال�شامري  عادل  الدكتور  واأك��د 
ملبادرة زايد العطاء اأن ال�شباب هم املحرك الأ�شا�شي 
للحركة التطوعية يف مبادرة زايد العطاء واأ�شا�س 

جناح براجمها املحلية والعاملية.
واأ�شار اإىل اأن �شباب الوطن �شاهموا مبا يزيد على 
100 األف �شاعة تطوع يف “عام اخلر” من خالل 
واملهام  وال��ربام��ج  الأن�شطة  يف  الفعالة  امل�شاركة 

الإن�شانية حمليا وعامليا.
تاأ�شي�شها  منذ  العطاء  زايد  مبادرة  اأن  على  و�شدد 
املبتكرة  املبادرات  تبني  على  حر�شت   2002 عام 
العمل  جم���الت  يف  ال�����ش��ب��اب  ومت��ك��ني  ل�شتقطاب 
التطوعي والعطاء الإن�شاين من خالل 5 ماليني 
���ش��اع��ة ���ش��اه��م��ت ب�شكل ف��ع��ال يف اإح�����داث ن��ق��ل��ة يف 
منها  ا���ش��ت��ف��اد  وع��امل��ي��ا  حمليا  التطوعية  احل��رك��ة 

املاليني من الب�شر يف خمتلف دول العامل.
وحجم  والتطوعي  الإن�شاين  العمل  اأن  اإىل  ولفت 
الن��خ��راط فيه يعد رم��زا م��ن رم��وز تقدم الأمم 
احلياة  متطلبات  من  مطلبا  يعد  كما  وازده��اره��ا 
يف  ال�شريع  والتطور  بالتنمية  اأت��ت  التي  املعا�شرة 
املجالت كافة والذي ياأتي ان�شجاما مع توجيهات 
اأبناء  م��ن  ال�شباب  حتفز  وال��ت��ي  احلكيمة  قيادتنا 
الإم�������ارات ل��ت��ب��ن��ي م���ب���ادرات ت��ط��وع��ي��ة ����ش���واء على 

ال�شعيد ال�شخ�شي اأو املوؤ�ش�شي.
اأن �شباب الإم��ارات قدموا منوذجا مميزا  واأ�شاف 

للعمل الإن�شاين من خالل م�شاركتهم الفعالة يف 
والتخ�ش�شي  املجتمعي  للتطوع  الإم��ارات  برنامج 
النقا�شية  احللقات  تنظيم  يف  امل�شتمر  وتواجدهم 
والتي  ال��ع��امل��ي��ة  وامل����وؤمت����رات  العلمية  وامل��ل��ت��ق��ي��ات 
اأب���رزه���ا امل��ل��ت��ق��ي��ات ال��ع��رب��ي��ة ل��ت��م��ك��ني ال�����ش��ب��اب يف 
الإن�شاين  للعمل  زايد  وملتقيات  التطوعي  العمل 
والإن�شاين  التطوع  للعمل  الإم����ارات  وم��وؤمت��رات 
كما تطوع �شباب الإمارات ميدانيا يف حملة املليون 
متطوع و�شاركوا ب�شكل فعال يف الربامج التدريبية 
لأكادميية الإمارات للتطوع واأكادميية زايد للعمل 
ال��ع��م��ل اليومي  الإن�����ش��اين و���ش��ارك��وا م��ي��دان��ي��ا يف 
كل  يف  املتنقلة  والعيادات  املتحركة  للم�شت�شفيات 
من م�شر وال�شومال وزجنبار وتنزانيا وال�شودان 
يف منوذج مميز للعمل التطوعي ال�شبابي والعطاء 

الإن�شاين.
املهام  الإم���ارات تطوعوا كذلك يف  اأن �شباب  وذك��ر 
فريق  اأب��رزه��ا  والتي  التطوعية  للفرق  الإن�شانية 
“ا�شتجابة”  “جاهزية” وفريق  “تطوع” وفريق 
وفريق “عطاء” و�شاهموا يف التخفيف من معاناه 

الفئات املعوزة يف خمتلف الدول.
من جانبها اأكدت �شعادة موزة العتيبة ع�شو جمل�س 
اأم��ن��اء م��ب��ادرة زاي���د ال��ع��ط��اء على اأه��م��ي��ة التطوع 
باعتباره من الفر�س املتوافرة لل�شباب ل�شتغالل 
وخدمة  التطوع  جم��الت  يف  ومواهبهم  طاقاتهم 
ال�����ش��ب��اب وحثهم  اأن مت��ك��ني  اإىل  ..لف��ت��ة  ال��وط��ن 
على امل�شاركة الفاعلة والإيجابية يف املجتمع يعزز 
ثقافة التطوع التي تن�شرها قيادة الدولة الر�شيدة 
وامل�شوؤولية  الوعي  عن  والناجتة  الثاقبة  بروؤيتها 
املجتمعية يف خمتلف املجالت �شواء كانت اإن�شانية 

اأو جمتمعية اأو حتى مهنية.
املدير  ال��ع��ور  �شم�شة  ال��دك��ت��ورة  ق��ال��ت  م��ن جهتها 
“عام  اإن م���ب���ادرة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي لأط���ب���اء الإن�����ش��ان��ي��ة 
التطوع  اأن  الأف������راد  ن��ف��و���س  يف  ر���ش��خ��ت  اخلر” 
ك��م��م��ار���ش��ة جم��ت��م��ع��ي��ة ج����زء اأ����ش���ا����ش���ي م���ن كيان 
املجتمعات وموؤثر رئي�شي يف التنمية بالإ�شافة اإىل 
اأفراد  بني  والتاآخي  الجتماعي  التالحم  يف  دوره 

املجتمع.
اأه��م��ي��ة ب��ن��اء ث��ق��اف��ة ال��ت��ط��وع يف فئة  ول��ف��ت��ت اإىل 
ال�شباب التي يجب اأن ينظر اإليها حيث اإن الأعمال 
التطوعية لها اآثار كبرة يف حياة املواطن الإماراتي 
فمثال على اجلانب الجتماعي ي�شعر الإن�شان مبا 
الإن�شان  وي�شعر  املختلفة  للفئات  ال��دول��ة  تقدمة 

بدورة يف خدمة الآخر.
ب���دوره���ا ق���ال���ت ���ش��ع��ادة ال��ع��ن��ود ال��ع��ج��م��ي املدير 

زايد  اإن مبادرة  الإم��ارات للتطوع  التنفيذي ملركز 
وطرح  ال�شباب  ل�شتقطاب  من�شة  وف��رت  العطاء 
تهم  التي  املو�شوعات  ومناق�شة  املمار�شات  اأف�شل 
بحلول  اخلروج  يف  وامل�شاهمة  وتطلعاتهم  ال�شباب 
التي يواجهونها  للتحديات  واأفكار مبتكرة  عملية 
ومتكينهم من خدمة املجتمعات خا�شة اأن ال�شباب 
مهم  ب���دور  ال�شباب  وا�شطلع  امل�شتقبل.  ميثلون 
زايد  ال�شيخ  جامع  مركز  نفذها  التي  امل�شاريع  يف 

الكبر خالل “عام اخلر«.
تنفيذ  الإم�����ارات يف  �شباب  م��ن   90 نحو  و���ش��ارك 
رم�شانية  وم�شابيح  ال�شائمون  �شيوفنا  م�شروع 
�شائم خالل  األ��ف   35 نحو  يومياً  ا�شتقبل  ال��ذي 
تنظيم  مهمة  ت��ول��وا  حيث  امل��ب��ارك  رم�����ش��ان  �شهر 
الكبرة من ال�شيوف ما عك�س روح  الأع��داد  هذه 

النتماء والتطوع لدى ال�شباب.
والفعاليات  الأن�����ش��ط��ة  م��ن  ع����ددا  امل��رك��ز  وي��ن��ظ��م 
الأخرى التي حتظى مب�شاركة �شبابية فاعلة مثل 
“الدليل الثقايف” الذي يتوىل ال�شباب من خالله 
هذا  وم��ن  وت��راث��ه  وطنهم  بثقافة  ال���زوار  تعريف 
الباب يتيح املركز لل�شباب املواطن فر�شة اللتحاق 
اإع��داده��ا ب�شكل  ب��رام��ج مت  بهذه املهنة م��ن خ��الل 
الثقايف  وال��دل��ي��ل  ال���دار  اب��ن  برنامج  منها  خ��ا���س 

ال�شغر.
وحر�س املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة على 
واأولياء  والأطفال  والطلبة  الوطن  �شباب  اإ�شراك 
اأم�����ور يف ج��ل�����ش��ة ال��ع�����ش��ف ال��ذه��ن��ي ال��ت��ي عقدها 
“عام  100 فكرة ومبادرة تطبق يف  للو�شول اإىل 

اخلر«.
وق��ال��ت ���ش��ع��ادة ال���رمي ع��ب��داهلل ال��ف��ال���ش��ي الأمني 
اإن  والطفولة  ل��الأم��وم��ة  الأع��ل��ى  للمجل�س  ال��ع��ام 
ج��ل�����ش��ة ال��ع�����ش��ف ال��ذه��ن��ي ���ش��ه��دت ت��ف��اع��ال كبرا 
ع�شرات  خاللها  وطرحوا  والطالب  الأطفال  من 
املبادرات والأفكار التي تغطي �شتة م�شارات اأبرزها 
وال�شراكات  ل��ل�����ش��رك��ات  الج��ت��م��اع��ي��ة  امل�����ش��وؤول��ي��ة 
التطوع  وك��ذل��ك  اخل��ا���س  والقطاع  احلكومة  ب��ني 
الإن�شانية  للموؤ�ش�شات  التنموي  ال���دور  وتطوير 
وتطوير  املجتمعي  ودوره  الإع��الم  اإىل  بالإ�شافة 
ذات  احلكومية  وال�شيا�شات  الت�شريعية  املنظومة 

ال�شلة باأهداف عام اخلر وخدمة الوطن.
واأكدت اأن �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة 
ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�س  ال��ع��ام  الن�شائي  الحت���اد 
الأعلى لالأمومة  املجل�س  الأ�شرية رئي�شة  التنمية 
واإ�شراك  التوجهات  ه��ذه  مثل  ت��ب��ارك  والطفولة 
ال�شباب والأطفال يف اجلل�شات واللقاءات اخلا�شة 

التي تبني لهم اأهمية مبادرة “عام اخلر«.
اإر�شاء  �شرورة  اإىل  ت�شعى  �شموها  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
مفهوم العطاء كتوجه جمتمعي عام ينخرط فيه 
كافة فئات املجتمع خا�شة الأطفال وال�شباب منهم 
وت�شامح  حمبة  ر�شالة  هو  اخل��ر  ع��ام  اأن  باعتبار 
وتنمية ير�شلها �شعب الإم��ارات وقيادته للمنطقة 
تعمل  جمتمعية  م�شوؤولية  ذل��ك  باعتبار  وال��ع��امل 

على تعزيز ومتا�شك وتكافل املجتمع.
ال���ق���ط���اع ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ي��ع��د العمل  وع���ل���ى ���ش��ع��ي��د 
املنظومة  م����ن  ج������زءا  اخل�����ر  ون���ه���ج  ال���ت���ط���وع���ي 
برنامج  �شمن  العليا  التقنية  كليات  يف  التعليمية 
اأطلقته  ال��ذي  اأ�شبق”  للتطوع  التقنية  “كليات 

الكليات العام املا�شي.
ا�شبق”  للتطوع  التقنية  “كليات  لربنامج  ووفقا 
فاإن كل طالب وطالبة من كليات التقنية يجب اأن 
يكون قد اأجنز 100 �شاعة تطوعية عند التخرج 
الأكادميي  ال��ع��ام  يف  تطوع  �شاعة   25 مبعدل  اأي 
مت  معتمدة  تطوعية  ���ش��اع��ات  ولإجن����از  ال���واح���د. 
توجيه الطلبة اإىل طبيعة املوؤ�ش�شات اخلرية التي 
ميكنهم امل�شاركة يف براجمهم وفق معاير حمددة 
اأ���ش��ا���ش��ه��ا اأن ت��ك��ون امل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ت��ي ي�����ش��ارك��ون يف 

اأن�شطتها موؤ�ش�شة حكومية ر�شمية وغر ربحية.
الكليات  م��ع  موؤ�ش�شة   250 م��ن  اأك���رث  وت��ع��اون��ت 
خالل عام كامل من التطوع و�شاركوا يف معار�س 
الكليات  ط��ل��ب��ة  خ���الل���ه���ا  ا���ش��ت��ق��ط��ب��وا  ت��ط��وع��ي��ة 

للم�شاركة يف براجمهم واأن�شطتهم.
وع���رب ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف ال�����ش��ام�����ش��ي مدير 
بطلبة  ف��خ��ره  ع��ن  العليا  التقنية  ك��ل��ي��ات  جم��م��ع 
اآلف   10 اأن متكن نحو  الكليات واإجنازاتهم بعد 
طالب وطالبة من اإجناز 285801 �شاعة تطوع 

خالل عام واحد.
واأكد اأن العمل الإن�شاين والتطوعي هو نهج را�شخ 
يف دولة الإمارات ويف “عام اخلر” يحر�س �شباب 
وفتيات الوطن على لعب دور فاعل يف هذا املجال 
م��ن جميل  ب�شيط  ج��زء  ول��و  ورد  املجتمع  خلدمة 

الوطن.
هذا  ت��دع��م  العليا  التقنية  ك��ل��ي��ات  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
وو���ش��ع��ت منهجية عمل  م���درو����س  ب�����ش��ك��ل  ال�����دور 
للطالب  التخرج  متطلبات  من  ج��زءا  لي�شبح  له 
الأن�شطة  على  الطلبة  ت�شجيع  خ��الل  م��ن  وذل��ك 
املجتمعية  اأعمال اخلدمة  وامل�شاركة يف  التطوعية 
الكليات  الفر�شة لهم لتحقيق ذلك داخل  واإتاحة 

وخارجها.
كبرا  تفاعال  يلقى  التطوعي  الن�شاط  ب��اأن  ون��وه 

لالنخراط  باأنف�شهم  يبادرون  الذين  الطلبة  من 
حوله  التطوعية  والأف��ك��ار  امل��ب��ادرات  وتقدمي  فيه 
���ش��اع��ات تطوعية ف��اق��ت عدد  اأن��ه��م اأجن����زوا  ح��ت��ى 

ال�شاعات املقررة عليهم �شنويا.
�شركة  ا�شتقبلت  ال�شحي  ال��ق��ط��اع  �شعيد  وع��ل��ى 
نحو  “�شحة”  ال�����ش��ح��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات  اأب���وظ���ب���ي 
3376 متطوعا يف قطاع الرعاية ال�شحية خالل 

العامني املا�شيني.
وتعد رعاية املر�شى مبختلف اأعمارهم واأجنا�شهم 
املتطوعني  من  العديد  يرغب  التي  املجالت  اأحد 
للراغبني  التطوع  ت�شهيل  يتم  بها حيث  امل�شاهمة 
وفقا لالإجراءات التي ت�شمن �شالمة املر�شى ول 
تقدمي  ال��ري��ادة يف  ال�شركة يف  روؤي���ة  م��ع  تتعار�س 
الرعاية ال�شحية املتكاملة واملتميزة باأعلى معاير 

اجلودة وال�شالمة الدولية.
“�شحة” برامج  ���ش��رك��ة  م��ن�����ش��اآت  ج��م��ي��ع  وت���ق���دم 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  خ���دم���ات  ت��ط��وع��ي��ة يف جم���ال 
ح��ي��ث ت��ت��ع��دد وج���وه اخل���ر ال��ت��ي مي��ك��ن حتقيقها 
م��ن طالب  ال��ف��ئ��ات  ق��ب��ل خم��ت��ل��ف  م��ن  للمجتمع 
املهتمني  م����ن  وغ����ره����م  واجل����ام����ع����ات  امل�����دار������س 
ال�شن  ك��ب��ار  م�����ش��اع��دة  م��ث��ل  التطوعية  ب��الأع��م��ال 
وت�شهيل  امل�شت�شفى  يف  تواجدهم  خ��الل  واملر�شى 
عن  والرتفيه  ال�شحية  اخلدمات  على  ح�شولهم 
اأو توعية املر�شى  الأطفال املنومني والقراءة لهم 
حياة  نظام  واتباع  ال�شحة  على  املحافظة  باأهمية 
م��ن خالل  الأم��را���س  م��ن  العديد  لتجنب  �شحي 
امل�����ش��ارك��ة يف ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��وع��وي��ة ال��ت��ي تنظمها 

�شركة “�شحة«.
���ش��رك��ة �شحة مفتوحة  ال��ت��ط��وع يف  ب��رام��ج  وت��ع��د 
للراغبني يف كل من مدينة ال�شيخ خليفة الطبية 
وم�شت�شفى  الرحبة  وم�شت�شفى  املفرق  وم�شت�شفى 
الكورني�س  وم�شت�شفى  ت����وام  وم�شت�شفى  ال��ع��ني 
وم�شت�شفيات الغربية ومراكز اخلدمات العالجية 
الغ�شيل  خل���دم���ات  ���ش��ح��ة  وم����راك����ز  اخل���ارج���ي���ة 
�شكان  بالتطوع يف خدمة  الراغب  الكلوي لتمكني 

منطقته.
الوطن  �شباب  م��ن  ع���دداً  �شمل  ا�شتطالع  وخ��الل 
اك�����دوا اأن���ه���م ي�����ش��ت��ل��ه��م��ون ق��ي��م ال��ت��ط��وع واخلر 
والعطاء الإن�شاين من قيادة الدولة الر�شيدة و اأن 
اإطالق  مع  لل�شباب  اأولوية  اليوم  اأ�شحى  التطوع 

مبادرة “عام اخلر«.
احلكومي  الت�����ش��ال  م��دي��ر  اليا�شي  علياء  وق��ال��ت 
وجمهودا  مهما  دورا  لل�شباب  اإن  الطاقة  ب���وزارة 
حكومة  تطلقها  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات  جميع  يف  ك��ب��را 

الإمارات حيث قال الوالد املوؤ�ش�س ال�شيخ زايد بن 
�شلطان -طيب اهلل ثراه- “اإننا ننتظر من ال�شباب 
ما مل ننتظره من الآخرين وناأمل من هذا ال�شباب 

اأن يقدم اإجنازات كربى وخدمات عظيمة«.
واأ�شافت اأنه يف عام اخلر اأعطي ال�شباب م�شاحة 
ل�شقل �شخ�شياتهم ومهاراتهم الوطنية واملجتمعية 
والإن�شانية من خالل فتح باب التطوع وامل�شاهمة 
يف تعزيز التالحم الوطني واملجتمعي وتقدمي يد 

العون وامل�شاعدة لكل حمتاج وم�شتفيد.
“متطوعني  اأنها قامت بالت�شجيل يف  واأ�شارت اإىل 
عدد  م��ع  مدر�شة  بناء  يف  �شاهمت  اإمارات” كما   .
من الزميالت يف احدى الدول الأفريقية الفقرة 
ي�شتلهمون  ال��وط��ن  �شباب  اأن  ..م��وؤك��دة  والنائية 
التطوع من القيادة الر�شيدة امللهمة لفعل كل خر 

ون�شره يف كل مكان.
واأكد حممد الهرموزي ويدر�س يف كليات التقنية 
للطالب - وجنح يف حتقيق 370 �شاعة تطوعية 
اأولوية  ل��ه  ال��ت��ط��وع ميثل  اأن   - ع��ام واح���د  خ��الل 
اأية  يف  بالتطوع  مبا�شرة  وي��ب��ادر  حياته  يف  كبرة 
بالدولة  ال��ق��ط��اع��ات  ملختلف  واأن�����ش��ط��ة  م���ب���ادرات 
خاللها  من  ميكن  التي  بالفعاليات  كثرا  ويهتم 
�شارك  فقد  والقيادية  الجتماعية  متنية مهاراته 
وكذلك  واجتماعية  وريا�شية  ثقافية  اأن�شطة  يف 
يف جمال تعليم الأطفال واإ�شعاده وفخور باعتماد 

العمل التطوعي كمتطلب تخرج يف الكليات.
فاطمة  العليا  التقنية  بكليات  ال��ط��ال��ب��ة  وق��ال��ت 
عبا�س حممد - التي حققت 202 �شاعة تطوعية 
ال��ت��ط��وع��ي ن�شاط  ال��ع��م��ل  اإن  خ���الل ع���ام واح���د - 
�شنوات   6 عمر  منذ  فهي  الطفولة  منذ  يرافقها 
والديها  مع  وخرية  تطوعية  اأن�شطة  يف  ت�شارك 
احلقيقية يف  ال�شعادة  اأن  لها  يوؤكدان  كانا  اللذين 

م�شاعدة الآخرين وخدمة املجتمع.
موظفة  بل  فقط  طالبة  لي�شت  اأنها  اإىل  واأ���ش��ارت 
عقب  ع���ادة  ال��ت��ط��وع��ي��ة  باأن�شطتها  وت��ق��وم  اأي�����ش��ا 
الدوام مبا�شرة ومن ثم تعود للمنزل وجناحها يف 
ذلك يعتمد على تنظيم وقتها فدائما هناك وقت 
الإن�شان  ي��ب��ادر  اأن  ال�����ش��روري  وم��ن  اخل��ر  لعمل 
انها جتد يف هذا املجهود �شعادتها  . وقالت  بذلك 
اأن  .. موؤكدة  اأم��ور حياتها  وتوفيقها يف كثر من 
وجود العمل التطوعي يف منظومة التعليم بكليات 
التقنية خطوة اأ�شعدتها ول متثل اأي عبء على اأي 
طالب قادر على تنظيم وقته بل هي فر�شة يجب 
اأن ن�شتفيد منها ونكون من خاللها مناذج متميزة 

يف العطاء.

•• ملبورن- ا�صرتاليا-وام: 

ال�شمو  �شاحب  من  كرمية  برعاية 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
اللجنة  ن��ظ��م��ت  امل�����ش��ل��ح��ة  ل���ل���ق���وات 
العليا مللتقى عيال زايد بالتعاون مع 
جمل�س الإم��ارات لل�شباب يف مدينة 
م��ل��ب��ورن الإ���ش��رتال��ي��ة اأم�����س الول 
الإمارات  حلقة �شبابية لطلبة دولة 
العربية  واململكة  امل��ت��ح��دة  العربية 

ال�شعودية املبتعثني لأ�شرتاليا .
ال��ن��ق��ا���ش��ي��ة التي  وع���ق���دت احل��ل��ق��ة 
نظمت حتت عنوان �شناعة ال�شمعة 
الطيبة لل�شباب العربي حول العامل 
ع���ل���ى ه���ام�������س م��ل��ت��ق��ى ع���ي���ال زاي����د 
وال�����ذي ي��ق��ام ل��ل�����ش��ن��ة ال��ث��ان��ي��ة على 
عدد  بح�شور  ا�شرتاليا  يف  ال��ت��وايل 
امل�������ش���وؤول���ني ومم��ث��ل��ي اجلهات  م���ن 
للعالقات  جت�شيدا  وذل��ك  امل�شاركة 
ال��را���ش��خ��ة ال���ت���ي ت���رب���ط ب���ني دول���ة 
المارات واململكة العربية ال�شعودية 
التاريخ  اأعماق  وت�شرب جذورها يف 

وامل�شر  الأخ�����وة  رواب����ط  وت��ع��ززه��ا 
امل�شرتك.

معايل  ال�شبابية  احللقة  يف  و�شارك 
حميد  اهلل  عبد  ب��ن  اأح��م��د  الدكتور 
بالهول الفال�شي وزير دولة ل�شوؤون 
التعليم العايل ومعايل الدكتور علي 

جمل�س  ع��ام  م��دي��ر  النعيمي  را���ش��د 
الأعلى  الرئي�س  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي 
الدكتور  ومعايل  الإم���ارات  جلامعة 
�شفر  الكتبي  �شامل  احل��ري  عبيد 
الدولة لدى اأ�شرتاليا و�شعادة م�شعل 
باأعمال  ال��ق��ائ��م  ال���روق���ي  ح���م���دان 

ال�شعودية  العربيه  اململكة  ���ش��ف��ارة 
لدى ا�شرتاليا.

ال�شبابية  احل���ل���ق���ة  ح�������ش���ر  ك���م���ا 
ه�������ش���ام ع���ب���دال���رح���م���ن خ��������داوردي 
ونافع  ال�����ش��ع��ودي  ال��ث��ق��ايف  امل��ل��ح��ق 
ال�شوؤون  م�����ش��وؤول  ال�����ش��ي��ب��اين  زاي����د 

الإعالمية يف ال�شفارة ال�شعودية.
عمر  ال�������ش���ب���اب���ي���ة  احل���ل���ق���ة  واأدار 
يعمل  �شعودي  �شاب  وه��و  القرنا�س 
ال��ع��رب��ي ويدير  ال�����ش��ب��اب  م��رك��ز  يف 
الإماراتي  ال�شعودي  ال�شباب  وح��دة 
الرتابط  ت��ق��وي��ة  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 

والإماراتي  ال�شعودي  ال�شباب  ب��ني 
واإطالق املبادرات امل�شرتكة.

ورك�������زت احل���ل���ق���ة ال�����ش��ب��اب��ي��ة على 
والإماراتي  ال�شعودي  ال�شباب  دور 
تليق  املبتعث يف نقل �شورة م�شرفة 
ب�شمعة اوطانهم واحللول الإبداعية 

ال�شباب  ع��ن  طيبة  �شمعة  ل�شناعة 
اىل  ا�شافة  عامليا  واإي�شالها  العربي 
والإماراتي  ال�شعودي  ال�شباب  دور 
ل��ل��ق��ي��م و����ش���رورة توحيد  ك�����ش��ف��راء 
اجلهود مع تاأثر ال�شباب ال�شعودي 

والإماراتي يف اخلارج.

واأكد امل�شاركون يف احللقة ال�شبابية 
واأنها  خا�شة  تنظيمها  اأهمية  على 
الطلبة  م��ن  نخبة  م�����ش��ارك��ة  ت�شهد 
اىل  جنبا  وال�شعوديني  الإماراتيني 
جنب يف م�شهد يج�شد اأهمية وحدة 

ال�شف العربي.
تعقد  التي  ال�شبابية  احللقات  وتعد 
ب�شكل دوري من�شة حوارية لعر�س 
اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات وم��ن��اق�����ش��ة اأهم 
بال�شباب  العالقة  ذات  املو�شوعات 
التي  وال����ت����ح����دي����ات  وت���ط���ل���ع���ات���ه���م 
ي��واج��ه��ون��ه��ا وذل���ك ب��ه��دف اخلروج 
مبتكرة  واأف�����ك�����ار  ع��م��ل��ي��ة  ب���ح���ل���ول 

و�شيا�شات فعالة.
ال�شباب  منح  اإىل  احللقات  وتهدف 
ال���ف���ر����ش���ة ل��ل��ت��ع��ب��ر ع����ن اآرائ����ه����م 
تطلعاتهم  ح�����ول  وان���ط���ب���اع���ات���ه���م 
يف  اجلماعية  وامل�شاركة  وحتدياتهم 
كل  تتطرق  حيث  اليجابي  التاأثر 
حمدد  م��و���ش��وع  اإىل  �شبابية  حلقة 
وحت�����اول ط����رح ح���ل���ول واأف����ك����ار من 
وتو�شيات  عملية  مناق�شات  خ��الل 

من ال�شباب لل�شباب.

•• ال�صارقة-وام:

اطلع وفد من مركز دبي لالإح�شاء على جتربة هيئة 
ت��ط��وي��ر م��ع��اي��ر ال��ع��م��ل ب��ال�����ش��ارق��ة ال���رائ���دة يف جمال 

ا�شتخدامات تطبيقات النظم اجلغرافية يف عملياتها.
القا�شمي، مدير  �شقر  بن  ال�شيخ حممد  �شعادة  وق��ال 
مركز  قبل  م��ن  ال��زي��ارة  بهذه  �شعداء  “نحن  الهيئة: 
ت��ب��ادل اخلربات  اإط���ار  ت��اأت��ي يف  دب��ي لالإح�شاء، وال��ت��ي 
ريادة  تعزز من  التي  املمار�شات  اأف�شل  على  والط��الع 
ومتيز العمل احلكومي يف دول��ة الإم���ارات، وتزيد من 
جاذبية بيئة العمل، ويف نف�س الوقت ت�شهم يف تطوير 

ع��الق��ات ال�����ش��راك��ة وال��ت��ع��اون ب��ني اجل��ه��ات احلكومية 
لتحقيق روؤية القيادة الر�شيدة«.

و�شهد الجتماع تعريفاً مبهام واأهداف الهيئة، واملراحل 
واإعداد  وحتليل  تخطيط  من  بها  مرت  التي  املختلفة 
اأع�شاء  اط���الع  اإىل  اإ���ش��اف��ة  وال��ن��ت��ائ��ج،  التطبيق  اإىل 
الوفد على التقنيات احلديثة امل�شتخدمة لدى الهيئة، 

وخ�شو�شاً الأنظمة والتطبيقات اجلغرافية.
ال�شام�شي،  �شناد  بن  في�شل   ، الوفد  ا�شتقبال  وك��ان يف 
مدير اإدارة التخطيط ال�شرتاتيجي وتطوير الأعمال 
امل�شاريع، و�شم  بالهيئة، ومرة املدفع، من�شق عمليات 
ال��وف��د ك���اًل م��ن ه���دى حم��م��د احل���م���ادي، م��دي��ر ق�شم 

نظم،  حتليل  اأخ�����ش��ائ��ي  ر���ش��اد،  ورول  ال��ن��ظ��م،  تطوير 
وم��ه��دي حم��م��ود، حملل نظم، واأح��م��د ج��م��ال، حملل 

نظم.
اإط���ار �شل�شلة ال��زي��ارات التي  وج���اءت ه��ذه ال��زي��ارة يف 
اأجرتها العديد من اجلهات احلكومية يف دولة الإمارات 
اإىل هيئة تطوير معاير العمل لال�شتفادة من جتربتها 
وت�شمن  احلديثة.  اجلغرافية  الأنظمة  ا�شتخدام  يف 
اإجن�����ازات الهيئة التي  ح���ول  ت��ق��دمي��ي��اً  ال��ل��ق��اء ع��ر���ش��اً 
نظم  جم��ال  يف  املتميز  الإجن���از  بجائزة  للفوز  اأهلتها 
البيئية  النظم  املعلومات اجلغرافية من معهد بحوث 

.»ESRI« الدويل

» تطوير معايري العمل بال�سارقة «ت�ستقبل وفدا من »دبي لالإح�ساء«

قـوافــل �سبـــاب الـوطـن حتمــل لــواء »التطـوع« ومتـ�سـي يف »دروب اخليــر«

ملتقى عيال زايد ينظم حلقة �سبابية لطلبة الإمارات وال�سعودية املبتعثني لأ�سرتاليا
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••ال�صارقة-وام: 

اأف��ت��ت��ح م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأن����ور ب��ن حم��م��د ق��رق��ا���س وزي���ر ال��دول��ة لل�شوؤون 
اخلارجية املكتب التابع لوزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف ال�شارقة حيث 
ت�شعى الوزارة عرب هذه املكاتب احلديثة اإىل تعزيز اخلدمات التي تقدمها. 
والذي  ال��دويل،  والتعاون  اخلارجية  ل��وزارة  التابع  اجلديد  املكتب  ويقدم 
�شمنها  وم��ن  اخل��دم��ات،  بال�شارقة جمموعة من  مليحة  على طريق  يقع 
وب�شورة  امل��واط��ن��ني،  ���ش��وؤون  ومتابعة  املتعاملني،  �شهادات  على  الت�شديق 
رئي�شية ا�شتالم طلبات اإ�شدار وجتديد اجلوازات الدبلوما�شية، بالإ�شافة 
ا�شتالم وتوجيه  الأج��ان��ب، مبا يف ذلك  الرعايا  واأم��ور  اإىل متابعة ق�شايا 

مذكرات القن�شليات املعتمدة لدى الدولة. 
واأكد �شعادة حممد مر الرئي�شي اأن افتتاح املكتب جاء بناء على توجيهات 
الدويل  والتعاون  وزي��ر اخلارجية  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ عبداهلل  �شمو 

لتقدمي خدمات مميزة تواكب التطور ال�شامل الذي ت�شهده الدولة.
بفتح  ب��ادرت  فقد  التميز احلكومي  ال���وزارة على  اأن��ه حر�شا من  واأ���ش��اف 
القن�شلية  اخلدمات  لتقدمي  الدولة  مناطق  خمتلف  يف  املكاتب  من  عدد 

والت�شديقات للمواطنني واملقيمني وال�شركات واملوؤ�ش�شات. 

•• دبي -وام:

اأقامت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع 
ال���رب  دار  ج���م���ع���ي���ة  م�����ع  ب����ال����ت����ع����اون 
“عيادة  ال�شرتاتيجيني  و�شركائها 
عن  الإق�����������الع  خل�����دم�����ات  اخلر” 
املحي�شنة  مركز  يف  وذل��ك  التدخني 

ال�شحي و�شيتي �شنرت مردف.
ال����دك����ت����ور ح�شني  ����ش���ع���ادة  واف���ت���ت���ح 
امل�شاعد  الوكيل  الرند  عبدالرحمن 
ال�شحية  وال��ع��ي��ادات  امل��راك��ز  لقطاع 
املجتمع  ووق���اي���ة  ال�����ش��ح��ة  وزارة  يف 
»عيادة اخلر« بح�شور كل من �شعادة 
نا�شر البدور الوكيل امل�شاعد ومدير 
منطقة دبي الطبية وعدد من الأطباء 
التدخني  مكافحة  مبجال  املهتمني 
ونا�شطني على  اعالمية  و�شخ�شيات 

و�شائل التوا�شل الجتماعي.
الإ�شهام  اإىل  ال��ع��ي��ادة  ه���ذه  وت��ه��دف 
يف احل����د م���ن ال���ت���دخ���ني واأ�����ش����راره 

واحلفاظ على ال�شحة العامة .
وت��ل��ع��ب م��ث��ل ه����ذه ال���ع���ي���ادات دورا 
والوقاية  ال�����ش��ح��ة  ت��ع��زي��ز  يف  م��ه��م��ا 
م���ن الأم����را�����س ال��ت��ي ي��ت�����ش��ب��ب فيها 
ال������وزارة اجلميع  ال��ت��دخ��ني، وحت���ث 
على  غرهم،  اأو  املدخنني  من  �شواء 
لال�شتفادة  ال��ع��ي��ادات  ه��ذه  م��راج��ع��ة 
م���ن اخل����دم����ات ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا كما 
الوطني  امل��وؤ���ش��ر  ت�����ش��اه��م يف حت��ق��ي��ق 
املتمثل يف خف�س  الوطنية  لالأجندة 
ن�����ش��ب��ة ان��ت�����ش��ار م��ن��ت��ج��ات ال��ت��ب��غ اإىل 
.2021 العام  15.7 باملائة بحلول 
م�شت�شفى  ق����ام  ن��ف�����ش��ه  ال�����ش��ي��اق  ويف 
الأمل للطب النف�شي وعالج الإدمان 
بالتعاون مع �شركائه بتقدمي خدمات 
ا�شت�شارية وت�شخي�شية جمانية حيث 
فحو�شات  ب��ع��م��ل  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى  ق�����ام 
امل�شت�شفى  مقر  يف  العمال  من  لعدد 
للمر�شى  ع���الج���ي���ة  خ���ط���ة  وو�����ش����ع 
م�شت�شفى  يف  ك����ام����ل  ع������ام  ط��������وال 
للوزارة  التابعة  وامل�شت�شفيات  الأم��ل 
الإداري��ني والأطباء  وتطوع عدد من 
وغرهم  وال�����ش��ي��ادل��ة  وامل��م��ر���ش��ني 
للعمل يف عيادات اخلر خارج اأوقات 
الدكتور  واأك������د  ال��ر���ش��م��ي��ة.  ال��ع��م��ل 
عبدالعزيز الزرعوين مدير م�شت�شفى 
امل�����ش��ت�����ش��ف��ى يف  اأن م�����ش��اه��م��ة  الأم�����ل 
ع���ي���ادات اخل���ر ت���اأت���ي ان��ط��الق��ا من 
والتزامه  اخل��ر،  عام  بدعم  اللتزام 
مب�����ش��وؤول��ي��ت��ه امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، واإر�����ش����اء 
اأن  اإىل  ..لف��ت��اً  والعطاء  اخل��ر  قيم 
امل�شت�شفى قدم عددا من ال�شت�شارات 
الت�شخي�شية  واخل���دم���ات  ال�شحية 
ل��ع��دد م��ن ال��ع��م��ال وت��ط��وع ع���دد من 
امل�شت�شفى  الإداري والطبي يف  الكادر 

بالعمل يف عيادات اخلر خارج اأوقات 
الدوام الر�شمية كبادرة تدعم مفهوم 
ال��ع��ط��اء الإن�����ش��اين. وق���ام ف��ري��ق من 
النف�شية  لل�شحة  الأم���ل  م�شت�شفى 
الن�شاء  لرعاية  دب��ي  موؤ�ش�شة  بزيارة 
والأط���ف���ال وق���دم ال��ف��ري��ق جمموعة 
والنف�شية  الطبية  ال�شت�شارات  م��ن 
لنزلء املوؤ�ش�شة من الن�شاء والأطفال 
م���ن ج��م��ي��ع ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة حيث 
لرعاية  دب�����ي  م���وؤ����ش�������ش���ة  ت�����ش��ت��ق��ب��ل 
الن�شاء �شحايا العنف الأ�شري و�شوء 
وك���ذل���ك �شحايا  الأط���ف���ال  م��ع��ام��ل��ة 
لل�شحايا  وت��ق��دم  بالب�ش�ر  الجت����ار 
خدمات حماية ودعم فورية .و�شملت 
جمموعة  اخلر”  “عيادة  خ��دم��ات 
واملخربية  الطبية  الفحو�شات  م��ن 
اإجراء  م��ع  �شامل  طبي  فح�س  مثل 
وفح�س  امل��خ��ربي��ة  الفحو�س  بع�س 
مقايي�س  وت��ط��ب��ي��ق  ن��ف�����ش��ي  وت��ق��ي��ي��م 
نف�شية ل�شطرابات القلق والكتئاب 
ال�شدمة  ب���ع���د  م����ا  وا�����ش����ط����راب����ات 

الأطفال  ل���دى  ال�شلوكية  وامل�����ش��اك��ل 
موؤ�شرات  اأي��ة  ومالحظة  والبالغني 
فردي  ع��الج  جل�شات  تتطلب  نف�شية 
وعلى  امل�����ش��ت��ق��ب��ل.  يف  نف�شي  دع���م  اأو 
دبي  موؤ�ش�شة  قدمت  الزيارة،  هام�س 

�شهادة  والأط����ف����ال  ال��ن�����ش��اء  ل��رع��اي��ة 
لل�شحة  الأم��ل  اإىل م�شت�شفى  تقدير 
القيمة  جلهودهم  تقديرا  النف�شية 
جمانية  عالجية  خدمات  تقدمي  يف 
ل��ل��ح��الت امل��ق��ي��م��ة يف امل��وؤ���ش�����ش��ة. اإىل 

الأمل  م�شت�شفى  نظم  ذل���ك،  ج��ان��ب 
برناجما توعويا بالتعاون مع الإدارة 
العامة لإ�شعاد املجتمع يف �شرطة دبي 
لثالثني طالبا من مدار�س خمتلفة 
حكومية وخا�شة حول ال�شطرابات 

املراهقني  ل���دى  ال�����ش��ائ��ع��ة  النف�شية 
وخم���اط���ر الإدم��������ان ع��ل��ى امل����وؤث����رات 
مب�شاركة  الطلبة  ق���ام  ك��م��ا  العقلية 
امل��ر���ش��ى يف ال���ربام���ج ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة يف 
بامل�شت�شفى  النهارية  الرعاية  مركز 
واليوغا  والفنية  اليدوية  كالأعمال 

وجمموعة من الأن�شطة الأخرى.
العمادي  �شريفة  ال��دك��ت��ورة  واأك����دت 
نائب مدير امل�شت�شفى اأن تنظيم هذه 
ال��ربام��ج وت��وف��ر اخل��دم��ات الطبية 
مبادرة  دع��م  اإط���ار  يف  ي��اأت��ي  املجانية 
اأط��ل��ق��ه��ا �شاحب  ال���ت���ي  ع����ام اخل����ر 
ال�شمو رئي�س الدولة لرت�شيخ مفهوم 
التطوع  وروح  الإن�������ش���اين  ال���ع���ط���اء 
وخ��دم��ة ال��وط��ن يف دول����ة الإم�����ارات 
الوطنية  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  م��ع  وان�����ش��ج��ام��ا 
ال�شحة  ل��ت��ع��زي��ز  النف�شية  لل�شحة 
جميع  ب��ني  ال��وع��ي  وزي����ادة  النف�شية 
النظرة  وت��ق��ل��ي��ل  ال��ع��م��ري��ة  ال��ف��ئ��ات 
ال�شلبية جتاه املري�س النف�شي واإعادة 

دجمه يف املجتمع.

اأنور قرقا�س يفتتح مكتب » وزارة اخلارجية والتعاون الدويل« يف ال�سارقة 

ال�سحة ووقاية املجتمع توا�سل تقدمي ال�ست�سارات املجانية �سمن مبادرة »عيادة اخلري«

•• ابوظبي-وام:

يف  ال��ي��وم  ت��رمت��ي  ال��ت��ي  القطرية  ال��ق��ي��ادة  ان  ال�شاعة  اخ��ب��ار  ن�شرة  اك���دت 
تداعيات  التاأمل يف  دون  واأ�شرارها،  اأمنها  وت�شّلمها مفاتيح  اإيران  اأح�شان 
واأ�شقائها، وت�شهم  ال�شرخ مع جرانها  اإمنا تزيد يف تعميق  تلك اخلطوة، 
عن عمد يف قطع طريق العودة اإىل ح�شنها اخلليجي والعربي، فالإعالم 
الرئي�س  تن�شيب  اليوم مب�شاركة قطر يف مرا�شم  ال��ذي يحتفي  الإي��راين 
ح�شن روحاين لولية ثانية يف طهران، ويوا�شل التهليل لزيارات امل�شوؤولني 
اإمنا  ال��دوح��ة،  القطرية  للعا�شمة  الإي��ران��ي��ني  والع�شكريني  ال�شيا�شيني 
يعك�س نوايا طهران وم�شاعيها النتهازية ل�شتغالل الأزمة القطرية مبا 
اإىل حا�شر �شعوب  ميّكنها من الإ�شرار بوحدة ال�شف اخلليجي والإ�شاءة 

املنطقة وم�شتقبلها.
ولفتت فى افتتاحيتها حتت عنوان قطر.. واملزيد من �شق ال�شف اخلليجي 
اىل ان النظام القطري عجز عن ا�شتيعاب فكرة الن�شجام ووحدة ال�شف 
اخلليجي خلدمة الأهداف ال�شامية امل�شرتكة، ورف�س ال�شتجابة ملطالب 
ت�����ش��ّب يف وق��ف��ه ل��دع��م الإره������اب والتطرف  ال��ت��ي  امل��ق��اط��ع��ة الأرب�����ع  دول 
اإىل  فلجاأ  الراهن،  ماأزقه  من  اإخراجه  �شاأنها  من  كان  والتي  ومتويلهما، 
حيث  وتعقيدها،  الأو���ش��اع  ت�شعيد  من  تزيد  اأن  �شاأنها  من  ع��دة  اأ�شاليب 
اأثبتت كل جتارب التاريخ اأن ال�شتقواء بالعدو ل�شرب ال�شقيق لن يف�شي 
بالقيادة  ي��ج��در  ك��ان  در����س  الفو�شى والن���ح���دار. وه��و  امل��زي��د م��ن  اإىل  اإل 
القطرية اأن تعيه جيداً قبل اأن تتجه اإىل ن�شج ف�شل جديد من العالقات 
مع النظام الإي��راين، وجتمع حولها الإرهابيني واملتطرفني الهاربني من 

العدالة واملتورطني يف زعزعة اأمن بلدانهم.
وا�شارت اىل انه عندما يتحدث الإعالم الإيراين عن تعزيز العالقات مع 
العالقات  تعزيز  �شعار  حتت  معها  التقارب  خطوات  بكل  ويرحب  الدوحة 
القت�شادية، فاإنه ل �شّك يعرّب عن اأكاذيب خمتلقة، لأن اأهدافه الأ�شا�شية 
التي تنطلق من مبادئ ت�شدير الثورة على اأ�شا�س طائفي تكمن يف الرغبة 

يف املزيد من التو�شع والهيمنة على ح�شاب دول املنطقة و�شعوبها.
ال��ت��داع��ي��ات ال�شلبية  و���ش��ددت على ان ن��ظ��ام ال��دوح��ة ال���ذي ي���درك مت��ام��اً 
يوا�شل  زال  ما  وعمد،  ق�شد  عن  ويتجاهلها  اإي���ران  اأح�شان  يف  ل��الرمت��اء 
التحالفات  املزيد من  بن�شج  وا�شتقرارها  املنطقة  دول  اأمن  �شيا�شة حتّدي 
الع�شكرية مع دول اأخرى مثل تركيا التي عززت وجود قاعدتها الع�شكرية يف 
الدوحة بتوقيع املزيد من التفاقيات واإجراء املناورات الع�شكرية امل�شرتكة 
ول  الأوىل،  بالدرجة  اأنقرة  نظام  يخدم  ال��ذي  الأم��ر  وه��و  اجلانبني،  بني 
يخرج قطر من اأزمتها الراهنة. وقالت الن�شرة “ برغم مرور �شهرين على 
العربية  املتحدة، واململكة  العربية  الإم��ارات  الأرب��ع /دولة  الدول  مقاطعة 
قطر،  لدولة  العربية/  م�شر  وجمهورية  البحرين،  ومملكة  ال�شعودية، 
واملراوغة  والتعنت،  الإنكار  �شيا�شة  ميار�س  ي��زال  ل  القطري  النظام  ف��اإن 
واللتفاف على احلقيقة البارزة جلياً بدعمه ومتويله للجماعات الإرهابية 
اأمن املنطقة  اإىل �شرب  واملتطرفة، وتوّرطه يف الد�شائ�س والفنت الهادفة 
العربية وا�شتقرارها عموماً ومنطقة اخلليج العربي خ�شو�شاً، اإ�شافة اإىل 
ممار�شاته املقامرة مب�شتقبل وحدة ال�شف اخلليجي، ما يعني يف املح�شلة، 
اأن القيادة القطرية، بتوجهاتها احلالية، مل تقّدر حجم الت�شحيات وكّمها 
التي مت بذلها من قبل اأجيال كاملة من قيادات املنطقة واأبنائها املخل�شني، 
لتحقيق ما مت اإجنازه من تالحم خليجي ح�شاري قوامه تعزيز ال�شراكة 
الأخوية واحلر�س على م�شتقبل التعاون خلدمة �شعوب املنطقة والرتقاء 
بها يف عوامل التقدم والزدهار، وهي مكت�شبات ل ميكن اأن تتوا�شل ثمارها 
اأعداء  ال��داخ��ل ويتعاون م��ع  ال��ه��دم م��ن  اأ�شلوب  يف ظ��ل وج��ود ع��دو ينتهج 
قطر  اإ���ش��رار  ان  القول  اىل  وخل�شت  التدمر.  عملية  ل�شتكمال  املنطقة 
على ال�شتقواء باأطراف خارجية واإدارة ظهرها للباب الذي حاول اأ�شقاوؤها 
م�شارها  وتتوقف عن  ر�شدها  اإىل  لتعود  لها  تركه مفتوحاً  وتكراراً  م��راراً 
اأن يزيد  �شاأنه  الأوان، من  املنطقة قبل فوات  �شعبها و�شعوب  اخلطاأ بحق 
�شعوب  اأم��ن  التي ت�شمن  الت�شّبث مبطالبها  الأرب��ع يف  املقاطعة  حزم دول 
املنطقة وا�شتقرارها، ويف موا�شلة ال�شغط على الدوحة حتى توقف دعمها 
لالإرهاب وجتفف منابعه وتتوقف عن مغامراتها التي لن توؤدي يف نهاية 

املطاف اإل اإىل نتائج ل حتمد عقباها.

اأخبار ال�ساعة : 

قطر.. واملزيد من �سق 
ال�سف اخلليجي

طبية ال�سارقة تدعم عيادات اخلري يف عام اخلري
•• ال�صارقة -وام:

التي  ال�شارقة الطبية بدعم مر�شى عيادات اخلر  �شاهمت منطقة 
اطلقتها وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع يف عام اخلر .

عن  للمنطقة  التابعة  بامل�شت�شفيات  العيادات  اح�شائيات  ك�شفت  و 
وزارة  وثمنت   .2017 يونيو  اخ��ر  حتى  مري�شا   221 ا�شتقبال 
مليون  مببلغ  اخل��ري  ال�شارقة  بيت  تربع  املجتمع  ووقاية  ال�شحة 
املحتاجني لجراء  عيادات اخلر  لدعم مر�شي  دره��م  الف  ومائتي 
عمليات جراحية وفحو�شات طبية. ومت بالتعاون مع الهالل الأحمر 
املهمة  الطبية  وامل�شتلزمات  الدوي��ة  من  كمية  توفر  ال�شارقة  فرع 
للمر�شي املرتددين على عيادات اخلر بامل�شت�شفيات بدعم من بع�س 
مع  بالتن�شيق  الدوي��ة  وم�شتودعات  وال�شيدليات  الدوي��ة  ال�شركات 

ق�شم الرقابة والتفتي�س مبنطقة ال�شارقة الطبية بلغت قيمتها ربع 
مليون درهم. كما مت اجراء عدد من العمليات اجلراحية والق�شطرة 
مبنطقة  والكويتي  القا�شمي  مب�شت�شفيات  ال�شبكية  وع��الج  القلبية 

ال�شارقة الطبية مببلغ اجمايل قيمته 250 الف درهم .
العون  ي��د  تقدمي  يف  م�شرتها  الطبية  ال�شارقة  منطقة  وت��وا���ش��ل 
للمر�شى املحتاجني بالتعاون مع اجلهات اخلرية واجلهات الداعمة 
املجتمع  خ��دم��ة  اىل  خ��الل��ه��ا  م��ن  ت�شعى  منظومة  اط���ار  يف  للخر 
وزارة  ا�شرتاتيجية  �شمن  الن�����ش��ان��ي��ة  اجل��ه��ود  دع���م  يف  وامل�����ش��اه��م��ة 
عبد  حممد  وا���ش��ار  اخل��ر.  لعام  الداعمة  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة 
اهلل الزرعوين مدير منطقة ال�شارقة الطبية اىل اهمية دفع جهود 
العمل اخلرى لتحقيق اهداف عام اخلر وامل�شاهمة يف دفع املبادرات 

املطروحة التي تعلي من قيمة الن�شان وتر�شخ ثقافة العطاء .

بلدية اأم القيوين تتعرف على اآلية العمل يف مركز اأبوظبي لل�سالمة وال�سحة املهنية
•• اأبوظبي-وام:

 زار وفد من دائرة البلدية يف اإمارة اأم القيوين مركز اأبوظبي لل�شالمة 
وال�شحة املهنية للتعرف على اأحدث املمار�شات واآلية العمل وا�شرتاتيجيات 
على  وك��ذل��ك  املهنية  وال�شحة  لل�شالمة  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  ون��ظ��ام  امل��رك��ز 
اخلدمات التي يقدمها ب�شفته اجلهة املخت�شة ب�شوؤون ال�شالمة وال�شحة 

املهنية يف اإمارة اأبوظبي.
وتاأتي هذه الزيارة يف اإطار العمل على تعزيز التعاون بني مركز اأبوظبي 

لل�شالمة وال�شحة املهنية واجلهات املحلية يف اإمارات الدولة.
اأبوظبي  مركز  ع��ام  مدير  اجل��اب��ري  عي�شة  جابر  الدكتور  �شعادة  وق��ال 
لل�شالمة وال�شحة املهنية ان املركز يرحب باجلهات الراغبة يف ال�شتفادة 

من خرباته ملا لهذا الأمر من دور يف بناء اقت�شاد قائم على املعرفة.
اأن  القيوين  اأم  بلدية  مدير  نائب  ال�شقال  غ��امن  عبيد  اأك��د  جهته  م��ن 
الزيارة تهدف اإىل تعزيز التوا�شل والرتقاء مب�شتويات العمل مبا يخدم 
الطرفني  ب��ني  امل�شرتك  التعاون  اأوج���ه  لبحث  وك��ذل��ك  العامة  امل�شلحة 

وتبادل اخلربات م�شتقباًل.
وقال اإن املركز ميتلك كافة الإمكانات يف جمال تطبيق اإجراءات ال�شالمة 
املركز  واأن�شطة  مهام  ا�شتعرا�س  الزيارة  .وج��رى خالل  املهنية  وال�شحة 
اإمارة  نظام  ومعاير  متطلبات  ا�شتعرا�س  مت  كما  الم��ارة  م�شتوى  على 
اأبوظبي لل�شالمة وال�شحة املهنية والربامج التوعوية التي يتم تنفيذها 
ع��ل��ى م����دار ال���ع���ام وت�����ش��ت��ه��دف اأم���اك���ن ال��ع��م��ل وم��ن��ع وخ��ف�����س احل����وادث 

والإ�شابات املهنية.

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   
   اعالن حكم بالن�صر 

يف الدعوى  رقم 2017-06150-02 اإيجارات    
اإيل املحكوم عليه :اخلطوط اخل�شراء للتجارة العامة �س.ذ.م.م

وعنها ال�شيد / رفعت ح�شن �شعيد ال�شروجى – �شودانى اجلن�شية 
) جمهولة حمل القامة (

نعلمكم باأن اللجنة البتدائية باملركز حكمت مبثابة احل�شوري بجل�شتها 2017/7/31 يف 
الدعوى املذكورة اأعاله ل�شالح / الرقة  للعقارات .

حكمت املحكمة مبثابة احل�شورى :- 
)1( باإخالء املدعى عليها من عني التداعى وبت�شليمها خالية للمدعية ..

)2( باإلزام املدعى عليها باأن توؤدى للمدعية مبلغ )17،500درهم( بدل ايجار عن املدة من 
2016/10/1 وحتى تاريخ 2017/12/31 وما ي�شتجد منة اعتبارا من اليوم التاىل لهذا 

التاريخ وحتى تاريخ حتقق الخالء الفعلى بواقع اجرة �شنوية وقدرها 68،119 درهم .
)3( بالزام املدعى عليها بتقدمي براءة ذمة من قيمة ا�شتهالك املياة والكهرباء .

)4( باإلزام املدعى عليها باملنا�شب  من م�شروفات الدعوى .
و ملا كان احلكم قد �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم حاكم دبي 
و تلي علناً مبثابة احل�شوري ، فهو قابل لال�شتئناف خالل خم�شة ع�شر يوماً اعتباراً من 

تاريخ ن�شر هذا العالن و ال �شار نهائياً قابل التنفيذ
مركز ف�س املنازعات اليجارية 

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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عربي ودويل

ادان��ة رجل امن يف �شركة  ا�شتئناف فدرالية امركية  الغت حمكمة 
ق�شية  يف  احل��ي��اة  م��دى  بال�شجن  حكما  مي�شي  المنية  بالكووتر 

اطالق نار ادى اىل مقتل 14 عراقيا يف بغداد يف 2007.
وامرت املحكمة اي�شا باإعادة النظر يف الحكام ال�شادرة على ثالثة 
ال��ع��زل مبن  املدنيني  قتل  ت��ورط��وا يف  بالكووتر  اآخ��ري��ن يف  اع�شاء 
فيهم ن�شاء واطفال يف بغداد. وكان حكم على كل من هوؤلء الثالثة 

بال�شجن ثالثني عاما.
بالكووتر  ل�شركة  تابع  فريق  يف  الع�شاء  الرب��ع��ة  امل��دان��ون  ومثل 
ومكلف امن وزارة اخلارجية المركية،   ”23 “ريفن  ا�شم  يحمل 
امام الق�شاء على خلفية حادث امني وقع يف العا�شمة العراقية يف 

16 �شبتمرب 2007 يف �شاحة الن�شور يف بغداد.
2014 انهم اطلقوا النار يف اطار  وقد اكدوا خالل حماكمتهم يف 
الدفاع عن النف�س. لكن مل تقدم ادلة على انهم تعر�شوا لإطالق نار 
واتهموا بفتح النار ع�شوائيا. وادى اطالق النار اىل مقتل 14 مدنيا 
املتعاقدين  ب�شورة  واحل��ق �شررا كبرا  اآخرين،   17 وج��رح  عراقيا 

المركيني يف قطاع المن.
اول وح��ك��م عليه  ال��ن��ار  ب��اإط��الق  ب��امل��ب��ادرة  �شالتن  نيكول�س  وادي���ن 
بال�شجن مدى احلياة.لكن حمكمة ال�شتئناف يف منطقة �شركويت 
الغت اجلمعة ادانته بعدما راأت انه ما كان يجب ان يخ�شع ملحاكمة 
تتم  ان  ويرجح  الآخ��ري��ن.  الثالثة  امل��دان��ني  حماكمة  عن  منف�شلة 

اعادة حماكمة �شالتن.

فاز  ال�شنغال  يف  احلاكم  الئ��ت��الف  اأن  ر�شمية  اأول��ي��ة  نتائج  اأظ��ه��رت 
املا�شي قال  الأح��د  يوم  انتخابات جرت  بعد  برملانية كبرة  باأغلبية 

عنها قادة املعار�شة اإنها �شهدت تزويرا.
وذكرت النتائج التي اأعلنت على التلفزيون الوطني يف وقت متاأخر 
من م�شاء اأم�س اجلمعة اأن ائتالف الرئي�س ماكي �شال احلاكم ح�شل 
على 125 من مقاعد الربملان البالغ عددها 165 بعد اأن فاز بنحو 

50 باملئة من الأ�شوات.
وفاز ائتالف الرئي�س ال�شابق عبد اهلل واد )91 عاما( بت�شعة ع�شر 
الذي  دكار  بلدية  رئي�س  �شال  بقيادة خليفة  ائتالف  مقعدا وح�شل 
يقبع يف ال�شجن على �شبعة مقاعد. وكان ماكي �شال تغلب على واد يف 
انتخابات رئا�شية يف 2012 عززت �شمعة ال�شنغال كواحدة من اأكرث 

الدميقراطيات ا�شتقرارا يف غرب اأفريقيا.
اإ�شدار  يف  تاأخرا  املا�شي  الأح��د  يوم  ال��ذي جرى  الت�شويت  و�شهد 
من  الناخبني  مئات  منع  يف  ت�شبب  مما  بالب�شمة  الهوية  بطاقات 
الإدلء باأ�شواتهم فيما و�شفه قادة املعار�شة باأنه ياأتي يف اإطار حملة 

مت�شاعدة �شد املعار�شة ال�شيا�شية يف البالد.

تبا�شر اجلمعية التاأ�شي�شية الفنزويلية املزودة ب�شالحيات ل متناهية 
كل  من  انُتقدت  افتتاحية  جل�شة  غ��داة  اأعمالها  م�شمى  غر  لأج��ل 

حدب و�شوب وفاقمت ال�شتقطاب يف بلد بات على �شفر الهاوية.
وهذه اجلمعية التي تراأ�شها دل�شي رودريغيز، وزيرة اخلارجية �شابقا، 
مكلفة باإعادة �شياغة د�شتور 1999 املعتمد يف عهد هوغو ت�شافيز.

ومهمتها تق�شي، بح�شب الرئي�س مادورو، باإحالل ال�شالم واإنعا�س 
القت�شاد يف هذه الدولة النفطية التي كانت يف ال�شابق تتمتع مبوارد 
طائلة. وتتهم املعار�شة الرئي�س ال�شرتاكي بال�شعي من خاللها اإىل 

تعزيز �شالحياته ومتديد وليته التي تنتهي يف 2019.
اأدى اأع�شاء اجلمعية اليمني الد�شتورية اجلمعة يف غياب الرئي�س، 
ت�شافيز  ك��ب��رة لهوغو  و���ش��ورا  اأي��دي��ه��م  الأح��م��ر يف  ال���ورد  حاملني 

و�شيمون بوليفار رمز ال�شتقالل يف فنزويال.
البوليفارية”،  “الثورة  بتم�شكها مببادئ  املعروفة  رودريغيز  وقالت 
اأتعهد بالدفاع عن الأمة يف وجه اأي اعتداء اأو تهديد. واأعلنت وزيرة 
اخلارجية ال�شابقة اأن اجلمعية با�شرت اأعمالها ام�س ال�شبت، بالرغم 

من النتقادات الدولية ورف�س املعار�شة لها.

عوا�صم

وا�شنطن

دكار

كراكا�س

�سرطة اأملانيا تدعو لت�سديد قوانني 
 " الإلكرتونية  "اجلرمية 

•• برلني-رويرتز:

دعا م�شوؤول كبر بال�شرطة الأملانية يف مقابلة ن�شرتها �شحيفة دي فيلت 
اأم�س ال�شبت اإىل �شن قوانني اأكرث �شرامة ملكافحة اجلرمية الإلكرتونية 
عرب �شبكات الإنرتنت غر القانونية داركنت ومنظومات اأخرى للجرمية 

املنظمة.
“املت�شللون  اإدارة ال�شرطة اجلنائية الحتادية  وقال هوجلر مون�س رئي�س 
املحرتفون ميكن اأن ي�شببوا اأ�شرارا بالغة. اإنهم ي�شكلون خطرا على الأمن 

والقت�شاد... يجب اأن ينعك�س ذلك يف اأحكام العقوبات اأي�شا«.
القوانني احلالية جعلت من ال�شعب مالحقة م�شغلي �شبكات  اأن  واأ�شاف 
الروبوت بوتنت التي تتيح اإمكانية �شن هجمات اإلكرتونية وا�شعة النطاق.

بال�شجن  اأملانية حكما  اأ�شدرت حمكمة  اأن  بعد  ت�شريحات مون�س  وج��اءت 
هجوم  ب�شن  اع��رتف  بريطاين  اإل��ك��رتوين  مت�شلل  على  التنفيذ  وق��ف  مع 
عرب الإنرتنت ت�شبب يف قطع اخلدمة عن نحو مليون من عمالء �شركة 
الحتادية يف  اجلنائية  ال�شرطة  اإدارة  تليكوم لالت�شالت.واأعلنت  دويت�شه 
العام املا�شي عن وقوع 83 األف جرمية اإلكرتونية عرب الإنرتنت ت�شببت يف 
اأ�شرار جتاوزت 51 مليون يورو. وقالت بيتكوم، وهي رابطة متثل ال�شركات 
تعر�شت  الأملانية  ال�شركات  ن�شف  من  اأك��رث  اإن  املا�شي  ال�شهر  الرقمية، 
للتج�ش�س اأو التخريب اأو �شرقة البيانات. ونقلت �شحيفة دي فيلت اأي�شا 
اإىل  اأوجنيفوك ممثل الدع��اء الحت��ادي يف فرانكفورت دعوته  عن ج��ورج 
وال�شور  املخدرات  تزايد الجت��ار يف  ليتنا�شب مع  القانون احلايل  اإ�شالح 
الإباحية والأ�شلحة عرب �شبكات الإنرتنت غر القانونية. وفرانكفورت هي 

مقر الوكالة الأملانية ملكافحة اجلرمية عرب الإنرتنت.

فل�سطينيات واإ�سرائيليات يف خميم لل�سالم باأمريكا
•• �صانتا يف-اأ ف ب:

ت�����ش��ت��ع��ي��د ل���ي���زا امل�������ش���ري م�����ش��اع��ر خ��وف��ه��ا وه����ي ط��ف��ل��ة م���ن اجلنود 
مدينة  يف  فيه  تعي�س  ال��ذي  احل��ي  يجوبون  كانوا  الذين  الإ�شرائيليني 
الثانية.وتروي  النتفا�شة  اأثناء  املحتلة  الغربية  ال�شفة  �شمال  نابل�س 
كيف ازدادت خوفها بعد النتفا�شة الثانية عندما �شدمت لروؤية اجلنود 
�شيجارة.  يدخن  منزله  �شرفة  على  وهو  جارهم  يقتلون  الإ�شرائيليني 
 ... با�شتمرار  تعود  العمر.»امل�شاهد  من  ع�شرة  احلادية  يف  حينها  كانت 
تروي  �شيارة ال�شعاف، كيف اأنزلوه من البناية. كنا يف حالة �شدمة”، 
ليزا ابنة احلادية والع�شرين اليوم اأثناء م�شاركتها يف خميم �شيفي يف 

�شانتا يف، يف نيو مك�شيكو يف الوليات املتحدة.
يقتلونا.  اأن  نخاف  كنا  ال�شارع.  يف  ال�شر  من  مينعوننا  “كانوا  وتقول 
ابنة جارهم  ذل��ك، حدثتها  �شنوات من  اإن��ه موؤمل«.بعد  ذل��ك.  اأن�شى  لن 
القتيل عن جمعية ت�شمى البداع من اأجل ال�شالم تقيم كل �شنة خميما 
يجمع �شابات فل�شطينيات واإ�شرائيليات يهوديات �شعيا اإىل ج�شر الفجوة 
ع�شرين  نحو  عاما.ت�شارك  �شبعون  عمره  ن��زاع  حفرها  التي  العاطفية 
�شابة لثالثة اأ�شابيع يف املخيم يف مزرعة على تالل حرجية اىل اجلنوب 
ق�ش�س  اإىل  م��رة  لأول  لال�شتماع  يف  �شانتا  يف  ال�شخرية  اجل��ب��ال  م��ن 
املعادي.منذ  ال��ط��رف  يف  يقفون  لأن��ه��م  يكرهنهم  اأن  تعلمن  اأ�شخا�س 
2003، �شاركت اأكرث من 200 �شابة بني �شن 15 و17 عاما يف هذه 
بعد  امل�شرفات عليها  واح��دة من  ليزا  اأ�شبحت  التي  ال�شيفية  املخيمات 
زيارتها الأوىل يف 2013. حينها ن�شاأت عالقة �شداقة بني ليزا ونعمة 
على  نابل�س  من  اجلنوب  اإىل  كلم   100 بعد  على  تعي�س  التي  �شلومي 
احلدود مع قطاع غزة. كانت نعمة يف الثالثة من عمرها عندما اأ�شابت 
حلما�س،  الع�شكري  اجلناح  الق�شام  الدين  عز  كتائب  اأطلقتها  قذيفة 
تطلق  التي  بال�شواريخ  ا�شتهدافا  الأك��رث  املدينة  �شديروت  يف  منزلها 
.2002 اآلف منذ  اآلف وع�شرة  من قطاع غزة وبلغت ما بني ثمانية 
قتل اأقل من ثالثني اإ�شرائيليا يف هذه ال�شربات واأ�شيب اأطفال مدار�س 
ن�شبة  من  �شكانها  يعاين  حني  يف  ال�شدمة،  بعد  ما  باأعرا�س  �شديروت 
“اإنه  عاما   19 العمر  من  البالغة  نعمة  تقول  الكتئاب.  من  مرتفعة 
اأمر رهيب، ل ميكنني و�شفه، اإنها �شدمة اأحملها و�شاأظل اأحملها طيلة 

حياتي«.

عندما ينطلق �شاروخ من غزة تنطلق �شفارات الإنذار ويكون اأمام �شكان 
�شديروت 15 ثانية لالحتماء يف اأقرب ملجاأ، يف الليل اأو يف النهار.

وتقول نعمة “يف كل مرة علينا اأن نوقف كل �شيء وجنري لنختبئ. لقد 
�شئمُت ذلك.«

ع��الوة على منحة   - م��ن جهات خا�شة  املمولة  العمل  ور���ش��ات  وخ��الل 
حكومية ح�شلت عليها اجلمعية يف 2015 - تتقا�شم نحو ع�شرين فتاة 
ن�شفهن يهوديات اإ�شرائيليات ون�شفهن فل�شطينيات من ال�شفة الغربية 
وقطاع غزة جتاربهن عن النزاع خالل اأربعني �شاعة خم�ش�شة للحوار 

حتت �شعار “العدو هو �شخ�س مل ن�شتمع حلكايته«.
ت�شتخدم الفتيات اللغة النكليزية للتوا�شل وتذهنب معا للت�شوق واإىل 
ال�شينما وتتقا�شمن املهام املنزلية وتنمن يف غرف م�شرتكة وت�شاركن يف 

ور�شات فنية عالجية. لقد فقدت كل منهن تقريبا فرداً من عائلتها اأو 
�شديقاً خالل اأعمال العنف ومعظمهن مل يتحدثن من قبل اإىل �شخ�س 

من الطرف الآخر.
تقول مديرة اجلمعية دوتي اندايك “نعلمِّم هوؤلء الفتيات اأن اجلانبني 
على �شواب وعلى خطاأ. ول تقوم مهمتهن هنا على مناق�شة ال�شيا�شة اأو 

التاريخ واإمنا على فهم بع�شهن واإيجاد نقاط م�شرتكة«.
وبالفعل، فاإن ال�شتماع لالآخر هي جتربة اكت�شاف حقيقية لكثر من 

هوؤلء الفتيات على الرغم من م�شاعر الغ�شب والكراهية العميقة.
اإ�شرائيلي يعي�شون ب�شورة غر  األف م�شتوطن   400 تتحدث ليزا عن 
املحتلة وعن حواجز  الغربية  ال�شفة  اأرا���س م�شادرة يف  م�شروعة على 

التفتي�س العديدة التي تخنق نابل�س.

كندا تخ�س�س مقربة للم�سلمني للمرة 
الأوىل يف الكيبيك

•• اأوتاوا -وام:

على  احل�شول  يف  بكندا  امل�شلمون  جنح  بهم  خا�شة  مقربة  لإقامة  ال�شاق  العمل  من  عاما   20 بعد 
مقربة خا�شة بدفن املوتى امل�شلمني للمرة الأوىل فى مدينة كيبيك.

وقال عمدة املدينة ريجي�شي لبيوم ان املقربة التي اأعلنت ال�شلطات الكندية يف مدينة كيبيك اإقامتها 
�شيتم بناوؤها على اأر�س تبلغ م�شاحتها 6 اآلف مرت مربع و�شوف تكون جاهزة يف خريف هذا العام .

واأ�شاد اإمام امل�شجد الرئي�شي باملدينة حممد العبيدي باإعالن عمدة املدينة اإقامة املقربة ام�س معتربا 
اأن هذا اخلرب يهدئ قليال من ماأ�شاة قتل �شتة م�شلمني على يد م�شلح اأثناء �شالتهم يف قاعة املركز 
الثقايف الإ�شالمي بكيبيك يف يناير املا�شي حيث مت اإر�شال اجلثث ال�شت اإىل مدينة مونرتيال التي 

تبعد عن مدينة كيبيك بنحو 268 كم .

�سراع بني فل�سطيني وجمعية ال�ستيطان “اإلعاد” على ملكية منزل 

الإحتالل يعيد �سيا�سة اإخالء الفل�سطينيني من منازلهم بالقد�س

وايرلندا  وبلجيكا  وايطاليا  فرن�شا 
وال���������ش����وي����د وال������روي������ج وم���ال���ط���ا، 

للت�شامن مع العائلة.
وكانت ا�شرائيل قد اخلت يف 2009 
ثالث عائالت فل�شطينية من احلي 
يف ظروف م�شابهة، ويف اعقاب ذلك 
اثارت  كبرة  احتجاج  حركة  تولدت 
الرئي�س  و�����ش����ارك  دول����ي����ا.  ����ش���دى 
ك��ارت��ر يف  ال�شبق جيمي  الأم��ري��ك��ي 
كما  “تهويد احلي”.  �شد  مظاهرة 
ال�شابقة  اخل��ارج��ي��ة  وزي�����رة  وق��ف��ت 
هيالري كلينتون �شد هذا الجراء. 
وي�شار اىل ان بلدية القد�س �شادقت 
يف الآون�������ة الأخ�������رة ع��ل��ى خمطط 
الذي  الأم���ر  احل���ي،  لليهود يف  ب��ن��اء 
ال�شكان  ع�شرات  اإخ��الء  اىل  �شيوؤدي 

الفل�شطينيني.
اىل ذلك، تكتب “هاآرت�س” يف تقرير 
حول اجراءات التهويد يف حي �شلوان 
البع�س  ان  ال�����ش��رق��ي��ة،  ال��ق��د���س  يف 
املناق�شات  اح�����دى  ب�����اأن  ي���وؤم���ن���ون 
موؤخرا،  ن�شرها  مت  التي  احلكومية 
�شتلعب دورا حا�شما يف ال�شراع على 
ه���ذا احل���ي ك��ل��ه. وي�����ش��ارك يف هذه 
ف��ق��ط: جمعية  امل��ن��اق�����ش��ة ج��ان��ب��ان 
�شيام  وج��واد  “اإلعاد”  امل�شتوطنني 
للفل�شطينيني  زعيما  يعترب  ال���ذي 
ن�شرها  التي  واملناق�شة  ���ش��ل��وان.  يف 
ال��غ��ائ��ب��ني يف وزارة  ام����الك  ح��ار���س 
ا�شرائيل،  ارا���ش��ي  و�شلطة  الق�شاء 

من  تتاألف  بناية  رب��ع  للبيع  تعر�س 
و�شتنتهي  احل����ي،  يف  ط��واب��ق  ارب��ع��ة 
ويدعي  ي��وم��ا.   20 ب��ع��د  امل��ن��اق�����ش��ة 
�شيام ان حار�س الم��الك يفعل كل 
ما ي�شتطيع مل�شاعدة امل�شتوطنني يف 

ال�شيطرة على بنايته.
حي  يف  ع��ام��ا(   48( �شيام  ويعي�س 
مت  ال�����ذي  ����ش���ل���وان،  يف  ح���ل���وة  وادي 
احلديقة  ي�����ش��م��ى  م���ا  اىل  حت��وي��ل��ه 
التي  داود”  “مدينة  ال���ق���وم���ي���ة 
ويعترب  “اإلعاد”.  جمعية  ت��دي��ره��ا 
اح��د ق���ادة احل���ي، وق��د اأ���ش�����س مركز 
يحارب  ال��ذي  حلوة  وادي  معلومات 
جلمعية  امل���ت���وا����ش���ل���ة  ال�������ش���ي���ط���رة 
ون�شر  امل���ن���ط���ق���ة،  ع���ل���ى  “اإلعاد” 
احلي  م��ا يحدث يف  ح��ول  معلومات 
ا�ش�س  ك��م��ا  ال�����ش��رق��ي��ة.  ال��ق��د���س  ويف 
يعر�س  ال����ذي  الولد  ن����ادي  ���ش��ي��ام 
ون�شاطات  احل����ا�����ش����وب  يف  دورات 
تعليمية وخميمات �شيفية. ويعي�س 
بنف�شه يف البناية التي متلكها عائلته 
عليها  �شيطرت  ع��ق��ارات  ج��ان��ب  اىل 
ومنذ  “اإلعاد”.  جمعية امل�شتوطنني 
ال�شيطرة  “اإلعاد”  حت���اول  �شنوات 
وعائلته  �شيام  واخ���الء  امل��ن��زل  على 

منه.
ق�ش�س  �شيام  عائلة  ق�شة  وت�شبه 
ال���ك���ث���ر م����ن ال���ع���ائ���الت يف احل����ي. 
ال�شلي  العقار  �شاحب  وف��اة  فبعد 
ببيع  بع�شهم  ويقوم  الورثة،  يتفرق 

وهمية  جل��ه��ات  امل��ب��ن��ى  يف  ح�شتهم 
امل�شتوطنني.  ج��م��ع��ي��ة  ار����ش���ل���ت���ه���ا 
ق�����ش��م اخ���ر م���ن ا�شحاب  وي��ت��واج��د 
املنزل يف اخلارج، ويعتربون غائبني، 
احلي  يف  تبقوا  من  ي�شطر  ولذلك 
اىل مواجهة دعاوى ق�شائية كثرة 
ال�شتيطانية  اجلمعيات  جانب  من 
التي ت�شعى لل�شيطرة على البيت. يف 
البيت،  �شاحبة  توفيت  �شيام،  حالة 
جدته، يف عام 1991 واورثت املبنى 
لثمانية ا�شخا�س. وقام اربعة منهم 
ببيع ح�شتهم جلهات تعمل يف خدمة 
“اإلعاد”، بحيث باتت اجلمعية متلك 
ن�شف البناية. وهناك وريثتان كانتا 
ولذلك   ،1967 ع��ام  يف  الردن  يف 
اعتربتا غائبتني، بينما وا�شل جواد 
ووري����ث اخ���ر الق��ام��ة يف امل��ن��زل، ما 
عليه  ت�شيطر  البيت  ن�شف  ان  يعني 
وربع ي�شيطر عليه حار�س  “اإلعاد”، 
باأيدي  الخ�����ر  وال����رب����ع  الم�������الك، 

مواطنني فل�شطينيني. 
احد ابناء العائلة تعاون مع “اإلعاد” 

وباعها ح�شته.
املحكمة  رف���������ش����ت   1997 ويف 
املركزية دعوى قدمها احد البائعني 
“اإلعاد”  جمعية  حم��ام��ي  بوا�شطة 
املتعاون  البائع  وادع��ى  جيبع.  ايتان 
مع “اإلعاد” ان جدته حرمت بناتها 
م���ن امل�������راث، ول���ذل���ك ف����ان ح�شة 
امل�����ش��ت��وط��ن��ني يف ال��ب��ن��اي��ة اك���رب مما 

ا�شرتوه. وحملت الوثيقة التي حترم 
ا�شبع.  ب�شمة  امل����راث  م��ن  ال��ب��ن��ات 
ان���ه مت اخ���ذ ب�شمة  وي��ع��ت��ق��د ج����واد 
تناق�س  ومل  وف���ات���ه���ا.  ب��ع��د  ج���دت���ه 
املحكمة موعد ب�شم الوثيقة، لكنها 
حددت باأن �شاحبة الب�شمة مل تفهم 
معنى الوثيقة والغت حرمان البنات 

من املراث.
لتفكيك  ط��ل��ب��ا  “اإلعاد”  وق���دم���ت 
ال���ب���ي���ت. وم�����وؤخ�����را،  ال�������ش���راك���ة يف 
اع��ل��ن ح��ار���س الم����الك ب��اأن��ه ينوي 
وهذه  ال��ب��ن��اي��ة.  يف  “ح�شته”  ب��ي��ع 
داخ����ل����ي����ة مي���ك���ن فقط  م���ن���اق�������ش���ة 
جواد  اأي  فيها،  امل�شاركة  للمالكني 
الف   455 وح��دد مبلغ  “اإلعاد”.  و 
ل�����ش��راء ح�شته  ���ش��ي��ك��ل ك��ح��د ادن�����ى 
من  باملناق�شة  و���ش��ي��ف��وز  امل��ن��زل،  يف 
يعر�س ثمنا اكرب. لكن �شيام يعرف 
�شئيلة  باملناق�شة  ف���وزه  ف��ر���س  ان 
ام������ام اجل���م���ع���ي���ة ال���ت���ي ت��ع��ت��رب من 
“لي�س يل  اجلمعيات الغنية. وقال: 
م��ن اي��ن ات��ي ب��ه��ذا امل��ب��ل��غ، وح��ت��ى لو 
وفرته فانهم �شي�شعون مبلغا اعلى، 
و�شيعرفون بالتاأكيد كم �شنعر�س«. 

وبعث املحامي وليد زحالقة بر�شالة 
للحكومة،  ال��ق��ان��وين  امل�شت�شار  اىل 
طالب فيها باإلغاء املناق�شة، وكتب: 
املناق�شة  يف  امل��ن��اف�����ش��ة  اجل���ه���ات  ان 

لي�شت مت�شاوية.
فل�شطينية  عائلة  تقف  جهة  فمن   

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

بعد  اأن��ه  “هاآرت�س”  �شحيفة  تكتب 
التنفيذ  اأيام يدخل اىل حيز  خم�شة 
اأمر باإخالء عائلة فل�شطينية تتاألف 
اأن��ف��ار، م��ن منزلها يف حي  م��ن �شتة 
ال�شرقية،  القد�س  يف  ج��راح  ال�شيخ 
ما ميكن اأن ي�شر اىل عودة �شيا�شة 
اإخ�����الء ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني م���ن احلي، 
وذل����ك ب��ع��د ث��م��اين ���ش��ن��وات توقفت 
خ��الل��ه��ا ه���ذه ال�����ش��ي��ا���ش��ة. وم���ن بني 
اب���ن���اء ع��ائ��ل��ة ���ش��م��ا���ش��ن��ة ال��ت��ي �شدر 
املا�شي،  ال�شبوع  يف  باإخالئها،  ام��ر 
العمر.  م���ن  ال��ث��م��ان��ني  يف  م�����ش��ن��ني 
اجراءات  اىل  الخ���الء  ام��ر  وين�شم 
الآون���ة  يف  ا�شتوؤنفت  ال��ت��ي  الخ���الء 
الأخرة �شد عائلتني اخريني. ويوم 
الرب��ع��اء املا�شي زار احل��ي وف��د من 
الدبلوما�شيني من �شبع دول اوروبية 

دعما لل�شكان.
���ش��م��ا���ش��ن��ة يف منزل  وت��ع��ي�����س ع��ائ��ل��ة 
�شغر يف حي ال�شيخ جراح منذ عام 
1964. وك��م��ا يف ح���الت اخ���رى يف 
ارا�شي  املنزل على  اقيم  احلي، فقد 
يدعى باأنها كانت تابعة لليهود قبل 
ميينية  ج��م��ع��ي��ة  وق���ام���ت   .1948
اإ�شرائيل”  اأرا�شي  “�شندوق  ت�شمى 
ع�شرا  تدعى  �شيدة  م��ع  بالت�شال 
بيبي وتدعي ملكيتها لالأر�س. وقبل 
�شما�شنة  عائلة  خ�شرت  �شنوات  اربع 
العليا  املحكمة  اىل  قدمته  التما�شا 
ب��ع��د حت��دي��د امل��ح��اك��م ال��دن��ي��ا باأنها 
ت��ع��ي�����س يف ب���ي���ت اق���ي���م ع���ل���ى ار�����س 
يهودية. ومع ذلك فقد اجل الق�شاة 
���ش��ن��ة ون�شف،  مل���دة  ال��ع��ائ��ل��ة  اإخ�����الء 

لأ�شباب ان�شانية.
ورغ����م م����رور ع��ام��ني ون�����ش��ف على 
انتهاء موعد الخالء ال انه مل يتم 
القيام باي اجراء لتنفيذ الأمر، ويف 
الآون��ة الأخ���رة، مع تغير الجواء 
يف  الدارة  وا����ش���ت���ب���دال  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
ا�شتئناف  مت  امل���ت���ح���دة،  ال�����ولي�����ات 
ا���ش��ب��وع ت�شلمت  الج������راءات. وق��ب��ل 
العائلة امرا يحدد باأن عليها اإخالء 
اآب اجلاري،  التا�شع من  املنزل حتى 
وال �شيتم اخالوؤها بالقوة. وو�شلت 
قوة من ال�شرطة اىل املكان وا�شتدعت 
ويوم  للتحقيق.  العائلة  اب��ن��اء  اح��د 
الأرب����ع����اء و���ش��ل دب��ل��وم��ا���ش��ي��ون من 

ب�شيطة، ل يعترب و�شعها القت�شادي 
لمعا، ومن جهة جمعية م�شتوطنني 
اىل  ال�شنوية  ميزانيتها  ت�شل  قوية 
ع�شرات ماليني ال�شواكل، وت�شتعني 
ب�����ش��رك��ات اج��ن��ب��ي��ة جم��ه��ول��ة وثرية 
لها  بالن�شبة  واملال  الرا�شي،  ل�شراء 

غر حمدود.
ل��ك��ن ���ش��ي��ام وحم��ام��ي��ه ل يطرحان 
م�شداقية  ����ش���د  ادع����������اءات  ف���ق���ط 
طرق  �شد  اي�شا،  وامن���ا،  املناق�شة، 
����ش���ي���ط���رة اجل���م���ع���ي���ة ع���ل���ى امل����ن����زل. 
وي��ط��رح ���ش��ي��ام ادع����اء ا���ش��ا���ش��ي��ا �شد 
الغائبني  ام���الك  ق��ان��ون  ا���ش��ت��خ��دام 
هذا  ���ش��ن  ومت  ع��ائ��ل��ت��ه.  ب��ي��ت  ل�شلب 
القانون يف 1950 بهدف ال�شيطرة 
الذين  الفل�شطينيني  ام���الك  على 
 ،1948 يف  ال����ب����الد  م����ن  ط��������ردوا 
ويحدد ان العقارات التابعة ل�شخ�س 
اىل  تنتقل  معادية،  دول��ة  اىل  انتقل 

�شلطة الدولة. 
1967 ا�شتخدم امل�شتوطنون  ومنذ 
اجل  م��ن  وا���ش��ع  ب�شكل  القانون  ه��ذا 
القد�س  يف  ع��ق��ارات  على  ال�شيطرة 
ب����اأن  اث���ب���ت���وا  ان  ب���ع���د  ال�������ش���رق���ي���ة، 
ا���ش��ح��اب��ه��ا ي��ع��ي�����ش��ون يف ال�����ش��ف��ة او 
توجيه  مت  ���ش��ن��وات  وط���وال  الردن. 
هذا  ا�شتخدام  �شد  ثاقبة  انتقادات 
املحاكم  يف  ق�شاة  قبل  م��ن  القانون 
وجلنة حتقيق حكومية وم�شت�شارين 
ق��ان��ون��ي��ني وحم���ام���ني، لأن����ه خالفا 
املق�شود  لي�س   ،1948 يف  للو�شع 
لجئني تركوا بيوتهم خالل احلرب 
وخلفوا ممتلكات “مطلوبة لتطوير 
ال���ق���ان���ون  ي����ح����دد  ك���م���ا  البالد”، 

ال�شلي. 
ح���ددت هيئة مو�شعة  ع��ام��ني  وق��ب��ل 
�شمت �شبعة ق�شاة يف املحكمة العليا، 
غروني�س،  ا���ش��ر  القا�شي  برئا�شة 
قانون  ا�شتخدام  تقييد  يجب  ب��اأن��ه 
ام���الك ال��غ��ائ��ب��ني يف ال��ق��د���س ال يف 

احلالت ال�شتثنائية جدا.
رئي�شة  بينهما  قا�شيتان،  وح���ددت   
انه  ن����وؤور،  م���رمي  احل��ال��ي��ة  املحكمة 
ا�شتثنائية  ك��ه��ذه  ح����الت  ت��وج��د  ل 
جدا. وقال املحامي زحالقة انه كان 
العثور  الم���الك  ح��ار���س  يجب على 
لأبناء  العقار  لتحرير  طريقة  على 
العائلة وعدم ال�شماح ببيعه جلمعية 

يهودية.

العاهل الأردين يزور رام اهلل للقاء عبا�س
اأربع �شاعات.وتاتي زيارة العاهل الردين عقب الحداث التي 
وقعت يف امل�شجد الق�شى ال�شهر املا�شي، اثر ن�شب ا�شرائيل 
ب��واب��ات لك�شف امل��ع��ادن وك��ام��رات م��راق��ب��ة عند م��داخ��ل��ه يف 
ومنها مقتل  الالحقة  والتطورات  املحتلة،  ال�شرقية  القد�س 
يف  الإ�شرائيلية  ال�شفارة  يف  اأمني  حار�س  بر�شا�س  اأردن��ي��ني 

الردن، وما جنم عنها من توترات بني الردن وا�شرائيل.
الأق�شى  امل�شجد  ع��ل��ى  ال����ش���راف  م�����ش��وؤول��ي��ة  الأردن  ي��ت��وىل 
وترميمه من خالل الوق��اف ال�شالمية. وهذه هي الزيارة 
وتعود  الفل�شطينية،  الأرا�شي  اىل  الأردين  للعاهل  اخلام�شة 
رام  عبا�س يف  التقى  2012، حيث  العام  اإىل  له  زي��ارة  اآخ��ر 

اهلل.

•• رام اهلل-اأ ف ب:

اأكد م�شوؤولون فل�شطينيون لفران�س بر�س ان العاهل الأردين 
غداً  الفل�شطينية  الأرا����ش���ي  ���ش��ي��زور  ال��ث��اين،  اهلل  عبد  امل��ل��ك 
وقال  عبا�س.  حممود  الفل�شطيني  الرئي�س  ويلتقي  الثنني 
القيادي يف حركة فتح حممد ا�شتية لوكالة فران�س بر�س “نعم 
العاهل الأردين امللك عبد اهلل �شيزور رام اهلل الثنني ويبحث 
مع الرئي�س حممود عبا�س الو�شاع الراهنة واجلهود املبذولة 
لعملية ال�شالم«.ذكر م�شوؤول فل�شطيني عايل امل�شتوى لوكالة 
امللك  الردين  العاهل  لقاء  ان  �شابق،  وق��ت  يف  بر�س  فران�س 
اىل  ثالثا  �شي�شتغرق  م��ازن  اب��و  الرئي�س  مع  الثاين  اهلل  عبد 
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يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
اأيه اأي بي تي لإدارة احلقوق وامللكيات الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 
املودعة حتت رقم : 270659     بتاريخ : 30/ 03/ 2017م

تاريخ اإيداع الأولوية:      /     /     200م
با�ش��م: موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي.

وعنوانه: �شندوق بريد 2992 الريا�س 11169 اململكة العربية ال�شعودية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

جتميع املعلومات يف قواعد بيانات الكمبيوتر؛ جتميع البيانات الإح�شائية؛ تنظيم املعلومات يف قواعد بيانات 
الكمبيوتر؛ حتليل اأ�شعار التكلفة؛ البحث عن املعلومات يف ملفات كمبيوتر لالآخرين؛ حترير الفواتر؛ اإدارة 

امللفات املربجمة؛ املعاجلة الإدارية لطلبات ال�شراء.
الواق�عة بالفئة: 35

 و�شف العالمة: كلمة " �شداد " بحروف عربية مميزة والعالمة بالألوان الربتقايل والرمادي على خلفية 
بي�شاء

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  6  اأغ�صط�س 2017 العدد 12089

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
اأيه اأي بي تي لإدارة احلقوق وامللكيات الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 
املودعة حتت رقم : 270660     بتاريخ : 30/ 03/ 2017م

تاريخ اإيداع الأولوية:      /     /     200م
با�ش��م: موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي.

وعنوانه: �شندوق بريد 2992 الريا�س 11169 اململكة العربية ال�شعودية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اإ�شدار  الئتمان؛  بطاقات  خدمات  التح�شيل؛  تنظيم  املنزلية؛  امل�شرفية  اخل��دم��ات  امل�شرفية؛  الأع��م��ال 
بطاقات الئتمان؛ خدمات بطاقات الدين؛ حتويل الأموال اإلكرتونياً؛ ال�شرافة؛ الإدارة املالية؛ املدفوعات 
احلكومية؛ الدفع املوحد؛ طرق الدفع؛ املقا�شة املالية؛ الدفع عرب النرتنت؛ دفع الفواتر؛ التحويالت؛ 

املحافظ اللكرتونية.  
الواق�عة بالفئة: 36

 و�شف العالمة: كلمة " �شداد " بحروف عربية مميزة والعالمة بالألوان الربتقايل والرمادي على خلفية 
بي�شاء

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  6  اأغ�صط�س 2017 العدد 12089

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
اأيه اأي بي تي لإدارة احلقوق وامللكيات الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 270661     بتاريخ : 30/ 03/ 2017م
تاريخ اإيداع الأولوية:      /     /     200م
با�ش��م: موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي.

وعنوانه: �شندوق بريد 2992 الريا�س 11169 اململكة العربية ال�شعودية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
توفر قنوات ات�شال خلدمات الت�شوق عن بعد

الواق�عة بالفئة: 38
 و�شف العالمة: كلمة "�شداد" بحروف عربية مميزة والعالمة بالألوان الربتقايل والرمادي على خلفية 

بي�شاء
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  6  اأغ�صط�س 2017 العدد 12089

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
اأيه اأي بي تي لإدارة احلقوق وامللكيات الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 270662     بتاريخ : 30/ 03/ 2017م
تاريخ اإيداع الأولوية:      /     /     200م
با�ش��م: موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي.

وعنوانه: �شندوق بريد 2992 الريا�س 11169 اململكة العربية ال�شعودية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

حتليل اأنظمة كمبيوتر؛ ت�شميم اأنظمة كمبيوتر؛ برجمة الكمبيوتر؛ حتديث برامج كمبيوتر. 
الواق�عة بالفئة: 42

 و�شف العالمة: كلمة "�شداد" بحروف عربية مميزة والعالمة بالألوان الربتقايل والرمادي على خلفية 
بي�شاء

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  6  اأغ�صط�س 2017 العدد 12089

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
�س. �شلينجا�س ذات م�شوؤولية حمدودة

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 
املودعة حتت رقم : 268260  بتاريخ : 14/02/2017م

تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م
با�ش��م: �س. �شلينجا�س ذات م�شوؤولية حمدودة.

وعنوانه: �س.ب 6442 دبي، الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خزانات معدنية للغاز، م�شتودعات تخزين معدنية يف �شكل هياكل، خزانات معدنية لالإ�شتخدام يف ت�شنيع 
الغازات  لنقل  امل�شالة، خزانات معدنية  الغازات  امل�شغوطة، خزانات معدنية لالإ�شتخدام يف ت�شنيع  الغازات 
نقل  يف  لالإ�شتخدام  ال��ف��ولذ  احلديد  من  م�شنوعة  "هياكل"  وح��دات  للغاز،  معدنية  اأ�شطوانات  امل�شالة، 

ا�شطوانات الغاز.
الواق�عة بالفئة: 06

الأحمر يف خط  باللون  الأحمر، على خلفية ت�شميم متميز  باللون  �شلينجاز  امل�شمى  العالمة: كتب  و�شف 
على  اأي�شا   CYLINGAS التايل  النحو  على  الالتينية  باحلروف  امل�شمى  نف�س  حتته  وكتبت   ، اأفقي 

خلفية ت�شميم متميز باللون الحمر يف خط اأفقي مطابق للت�شميم الأعلى كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  6  اأغ�صط�س 2017 العدد 12089

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
اأ�شتل )�س.ذ.م.م(

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 
املودعة حتت رقم : 270651  بتاريخ : 30/03/2017م

تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م
با�ش��م: اأ�شتل )�س.ذ.م.م(.

وعنوانه: �س.ب 89599، املرر، ديرة، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

م�شتقبالت �شمعية و ب�شرية، �شماعات هواتف، اأجهزة لالأقمار ال�شناعية، اأقمار �شناعية للغايات العلمية، 
لوحات مفاتيح لأجهزة احلا�شوب،  ت�شتخدم مع احلا�شوب،  الآيل، �شابعات  اأدوات احلا�شب  الأيل،  احلا�شب 
للتنزيل(، برجميات  قابلة  برامج حا�شوب )برجميات  لت�شغيل احلا�شوب،  برامج م�شجلة  ذاك��رات حا�شوب، 
حا�شوبية )م�شجلة(، برامج العاب حا�شوب، اأجهزة احلا�شب الآيل و لوازمه ) غر الواردة �شمن فئات اخرى (، 
م�شتلزمات احلا�شب الآيل ومعاجلة البيانات، برامج العاب حا�شوب، تلفزيون، راديو، اأجهزة راديو للمركبات، 
م�شتقبال �شمعية و ب�شرية، يف �شي دي، دي يف دي، اآلت ت�شوير )فوتوغرافية و الكرتو�شتاتية، و حرارية( 

اآلت فاك�س، كامرات فيديو، كامرات ت�شوير �شينمائي، الهاتف املتحرك، وادوات الهاتف املتحرك.
الواق�عة بالفئة: 9

الالتينية وهي كلمة  Powergo باحلروف  Powergo هي عبارة مكونة من كلمة  العالمة:  و�شف 
مبتكرة و يظهر فوقها دائرتني مت�شابكتني معا وبداخل كل منهما نقطة كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.

ل�شيوع  العالمة  عن  مبعزل   power املقطع  عن  والتنازل  جمملها  يف  للعالمة  احلماية  ال�ش��رتاطات: 
ا�شتخدامه على الفئة.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  6  اأغ�صط�س 2017 العدد 12089

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
بي�شت كورنار للتجارة العامة �س.ذ.م.م

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 
املودعة حتت رقم : 271987  بتاريخ : 23/04/2017م

تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م
با�ش��م: بي�شت كورنار للتجارة العامة �س.ذ.م.م.

وعنوانه: �س.ب 300586 دبي، الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

التجميل،  م�شتح�شرات  التجميل،  مواد  )الكوزميتيك(،  التزيني  مواد  العود،  دهن  العطرية،  املواد  عطور، 
ال�شقل، اإزالة الو�شاخ، الك�شط، اأقنعة جتميلية، كرميات جتميلية، هالم لأغرا�س التجميل، كرميات للجلد 
املدبوغ، م�شتح�شرات جتعيد ال�شعر، كرميات تبيي�س الب�شرة، م�شتح�شرات جتميل للعناية بالب�شرة، ملونات 
ال��وادرة يف  �شابون )غر  �شامبو،  لل�شعر،  )�شرباي(  رذاذ  لل�شعر،  )لو�شن(  لل�شعر، غ�شولت  اأ�شباغ  لل�شعر، 

فئات اخرى(.
الواق�عة بالفئة: 03

 ameneties باللغة الالتينية و كلمة ECO عبارة عن كلمة ECO ameneties :و�شف العالمة
الفاحت   الخ�شر  باللون  من   ameneties كلمة  و  الغامق  الخ�شر  باللون   ECO كلمة  كتبت  حيث 

ويوجد مع احلرف O ت�شميم �شكل ورق ال�شجر كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.
ال�ش��رتاطات: احلماية للعالمة يف جمملها و ل ت�شمل املقطع ECO على حدة ل�شيوع ا�شتخدامه.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  6  اأغ�صط�س 2017 العدد 12089

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
�شبي�شل بلندز كافيه

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 273812  بتاريخ : 24/05/2017م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: �شبي�شل بلندز كافيه.
وعنوانه: �س.ب 430190 دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
املطاعم، مقهى، خدمات توفر الأطعمة و امل�شروبات، التموين بالطعام و ال�شراب )غر كحولية(.

الواق�عة بالفئة: 43
و�شف العالمة: كتبت امل�شمى CHAI AND CO باحلروف الالتينية باللون الأ�شود ب�شورة متميزة 
حيث كتبت خط حتت الكلمة AND و حتتهم كتبت العبارة PREMIUM TEA CAFE باللون 

الأ�شود و العالمة على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح بال�شكل املرفق.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  6  اأغ�صط�س 2017 العدد 12089

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
اأيه اأي بي تي لإدارة احلقوق وامللكيات الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 
املودعة حتت رقم : 270658     بتاريخ : 30/ 03/ 2017م

تاريخ اإيداع الأولوية:      /     /     200م
با�ش��م: موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي.

وعنوانه: �شندوق بريد 2992 الريا�س 11169 اململكة العربية ال�شعودية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

؛   النقد  ت�شجيل  اآلت  ف��وات��ر؛   اإع��داد  اآلت  اأوتوماتيكية؛  اآيل  �شراف  ماكينات  الآيل؛  ال�شراف  ماكينات 
الدارات  املتكاملة )بطاقات ذكية(؛ بطاقات ذكية )بطاقات  ال��دارات  بطاقات مغناطي�شية م�شفرة؛ بطاقات 

املتكاملة(.
الواق�عة بالفئة: 9

 و�شف العالمة: كلمة " �شداد " بحروف عربية مميزة والعالمة بالألوان الربتقايل والرمادي على خلفية 
بي�شاء

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  6  اأغ�صط�س 2017 العدد 12089

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
اأيه اأي بي تي لإدارة احلقوق وامللكيات الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 270073    بتاريخ : 20/ 03/ 2017م
تاريخ اإيداع الأولوية:      /     /     200م

با�ش��م: ذافي�ش�شوب كو.، ليمتد.
وعنوانه: 92، �شينمونو -2جا، جوجننو– جو ، �شيئول، جمهورية كوريا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
�ُشولت ترطيب للب�شرة؛ مواد قاب�شة غر طبية للب�شرة لأغرا�س  �ُشولت للب�شرة؛ غَّ م�شتح�شرات جتميل؛ غَّ
التجميل؛ م�شتحلب مركز للوجه؛ َغ�شول )لو�شن( ملا بعد احلالقة؛ منعمات الب�شرة؛ اأحمر اخلدود؛ عطور؛ 
كولونيا؛ كرميات منظفة للب�شرة؛ مكياج تاأ�شي�س يف �شكل م�شحوق؛ خايف للعيوب؛ طالء ال�شفاه؛ كولونيا؛ 
كرميات  جتميلية؛  اأقنعة  الأظ��اف��ر؛  طالء  مزيل  اأظافر؛  ملمع  الكحل؛  احلواجب؛  اأق��الم  العيون؛  مظلل 
�ُشول لل�شعر؛ رذاذ )�شرباي( لل�شعر؛ �شابون التواليت؛ �شابون  الب�شرة احلاجزة لل�شم�س؛ �شامبو لل�شعر؛ غَّ
منع�س  مزيج  اأو  رذاذا  ال�شخ�شي؛  لال�شتخدام  طيبة  روائ��ح  مزيج  اأو  رذاذا  اجل�شم؛  منظفات  الإ�شتحمام؛ 
�شابون؛  �شامبو؛  اجل�شم؛  تنظيف  كرمي  الإ�شتحمام؛  جل  للج�شم؛  جل  ال�شخ�شي؛  لال�شتخدام  )من�شط( 

معجون الأ�شنان؛ قناع اأغطية لأغرا�س جتميلية.  الواق�عة بالفئة: 3
لتينية  بحروف   THEFACESHOP THE BLACK BOMB عبارة   العالمة:  و�شف   

باللون الأ�شود على خلفية بي�شاء.
ال�ش��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  6  اأغ�صط�س 2017 العدد 12089

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
مطعم �شارانغا بهوجن �شال النباتي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم : 261338  بتاريخ : 16/10/2016م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: مطعم �شارانغا بهوجن �شال النباتي.
وعنوانه: �س.ب 487313 دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
املطاعم، مقهى، خدمات توفر الأطعمة و امل�شروبات، التموين بالطعام و ال�شراب )غر كحولية(.

الواق�عة بالفئة: 43
نف�س  واأ�شفلها  العربية  باللغة  النباتي  �شال  بهوجن  �شارانغا  امل�شمى مطعم  عبارة  العالمة:العالمة  و�شف 
واأ�شفلها  الأحمر،  باللون  الالتينية  باللغة   SAARANGAA BHOJAN SHALA امل�شمى 
باللون الزرق كما هو  الالتينية  باللغة   VEGETARIAN RESTAURANT العبارة  كتبت 

مو�شح بال�شكل املرفق.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  6  اأغ�صط�س 2017 العدد 12089

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
ال�شيد / نورالدين كافوجنالبوتيا فيتيل اأبوبكر

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 
املودعة حتت رقم :266956  بتاريخ : 23/01/2017م

تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م
با�ش��م: ال�شيد / نورالدين كافوجنالبوتيا فيتيل اأبوبكر.
وعنوانه: �س.ب 15000 دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
ال�شناعية  اجللود  و  الطبيعية  وامل�شقولة  املدبوغة  اجللود  ال�شفر،  ل��وازم  و  احلقائب  جلدية،  كتف  اأحزمة 
والأ�شناف امل�شنوعة منها ) غر ال��واردة يف فئات اخرى ( و اجللود اخلام، ال�شناديق و احلقائب، حقائب 

ال�شيدات، ) غر الواردة يف فئات اخرى (.
الواق�عة بالفئة: 18

و�شف العالمة: كتب امل�شمى CECO باحلروف الالتينية ب�شورة مميزة باللون الأ�شود كما هو مو�شح 
بال�شكل املرفق.
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  6  اأغ�صط�س 2017 العدد 12089

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/03/19م   املودعة حتت رقم:  269983 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

 با�ش��م: توتو األ تي دي. 
 وعنوانه: رقم 1-1،  ناكا�شيما 2-ت�شومي، كوكوراكيتا-كو، كيتاكيو�شيو-�شي، اليابان 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
حنفيات؛ حمامات الد�س؛ �شمامات �شحية؛ �شمامات يتم التحكم فيها يدويا واأوتوماتيكيا؛ �شمامات خالطة 

 لأحوا�س ال�شتحمام )البانيو( وحمامات الد�س؛ اأنظمة حمامات الد�س واأنظمة الرتكيب. 
 الواق�عة بالفئة:  11 

 و�شف العالمة:  كتبت عبارة "WARM SPA" باللغة الجنليزية. 
 ال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  6  اأغ�صط�س 2017 العدد 12089

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:2017/03/19م   املودعة حتت رقم: 269991 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

 با�ش��م: توتو األ تي دي. 
 وعنوانه: رقم 1-1،  ناكا�شيما 2-ت�شومي، كوكوراكيتا-كو، كيتاكيو�شيو-�شي، اليابان 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
مغا�شل؛ مغا�شل املنفعة؛ اأحوا�س غ�شل الأيدي؛ حامالت مغا�شل الأيدي؛ رفوف حامالت مغا�شل الأيدي؛ 
رفوف اأحوا�س غ�شل الأيدي؛ مغا�شل لليدين )اأجزاء من اأدوات �شحية(؛ وحدات مقاعد التواليت؛ اأحوا�س 
تواليت؛ دورات مياه؛ مقاعد تواليت؛ مقاعد تواليت مزودة ب�شطاف غ�شل باملاء الدافئ؛ وحدات مقاعد التواليت 

 املزودة ب�شطاف غ�شل باملاء الدافئ؛ �شطافات؛ مباول؛ اأحوا�س ال�شتحمام )البانيو(. 
 الواق�عة بالفئة:  11 

 و�شف العالمة:  كتبت عبارة "LINEARCERAM" بالأحرف الالتينية. 
 ال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  6  اأغ�صط�س 2017 العدد 12089

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/02/06م   املودعة حتت رقم:  267763 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    

با�ش��م: بيلرون َهنجاري كيه اف تي.- زوغ بران�س 

 

 وعنوانه: غوتهارد�شرتا�شيه 20، �شي ات�س-6304 زوغ، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

 اأجهزة ت�شتخدم يف اإ�شالح زجاج املركبات الأمامي وزجاج املركبات.  
 الواق�عة بالفئة:  7 

الطلب. منوذج  يف  مبني  هو  كما  الجنليزية  و�شف العالمة:  كتبت عبارة "GLASS MEDIC" باللغة 
 ال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  6  اأغ�صط�س 2017 العدد 12089

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/03/22م   املودعة حتت رقم:  270162 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

 با�ش��م: �شركة بالك �شميث للقهوه ذ.م.م 
وعنوانه: جزيرة اأبوظبي، امليناء - قطعة 17 - حمل رقم 17 ، 

وحدة، املالك/بلدية ابوظبي، ابوظبي، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

املثلجات؛  واحللويات؛  واملعجنات  اخلبز  ال�شوكولتة؛  م�شروب  ال�شطناعي؛  النب  الكاكاو؛  ال�شاي؛  النب؛ 
القهوة؛  ب��دائ��ل  املثلج؛  ال�شاي  ال��ب��ه��ارات؛  )ال��ت��واب��ل(؛  ال�شل�شات  الأ���ش��ود؛  والع�شل  النحل  وع�شل  ال�شكر 
امل�شروبات التي اأ�شا�شها القهوة؛ خال�شات القهوة؛ بن غر حمم�س؛ منكهات للقهوة؛ م�شتح�شرات ل�شنع 

امل�شروبات التي اأ�شا�شها القهوة.
 الواق�عة بالفئة:  30 

و�شف العالمة:  كتبت كلمة  " BLACKSMITH " باللغة الإجنليزية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
 ال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  6  اأغ�صط�س 2017 العدد 12089

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/03/22م   املودعة حتت رقم:  270166 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

 با�ش��م: �شركة بالك �شميث للقهوه ذ.م.م 
وعنوانه: جزيرة اأبوظبي، امليناء - قطعة 17 - حمل رقم 17 ، 

وحدة، املالك/بلدية ابوظبي، ابوظبي، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

املقاهي؛  خدمات  املقاهي؛  الكافيرتيات؛  الكافيهات؛  املطاعم؛  خدمات  وال�شراب؛  الطعام  توفر  خدمات 
لتناوله خارجا؛ خدمات كافيرتيات  الطعام  وال�شراب(؛ خدمات مطاعم طلب  التموين )بالطعام  خدمات 

 اخلدمة الذاتية؛ توفر منافذ املتنقلة للطعام وال�شراب؛ خدمات املطاعم املتنقلة. 
 الواق�عة بالفئة:  43 

و�شف العالمة:  العالمة عبارة عن �شكل مميز لوجه مع �شارب كما هو مبني يف منوذج الطلب.
 ال�ش��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  6  اأغ�صط�س 2017 العدد 12089

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/تات�س وود لل�شيانة العامة

 رخ�شة رقم:CN 2154182  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شعيد �شامل علي �شامل البي�س %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة جورج مينا جرج�س عبدامللك %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف فاطمة حممد علي

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�شاحة null*null اىل 0.40*0.60

تعديل �شكل قانوين من/موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/تات�س وود لل�شيانة العامة

TOUCH WOOD GENERAL MAINTENANCE
 اىل/ اكوا بروف لعمال العزل ذ.م.م

AQUA PROOF INSULATION WORKS LLC
تعديل ن�شاط/ا�شافة تركيب املواد العازلة يف البنية واملن�شاآت )4390002(

تعديل ن�شاط/حذف �شيانة املباين )4329901(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: مكتب ال�شام�شي وم�شاركوه

AL DEHYAFA DENTAL CENTERS: طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :266529     بتاريخ : 2017/01/16
با�ش������م :عيادة ال�شيافة التخ�ش�شية

وعنوانه:مكتب 201 و 202 و 204 ملك فردان علي فردان - بر دبي - البدع ، 
�شندوق الربيد: 111660 امييل mbalegal@yahoo.com دبي

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:44 اخلدمات الطبية خدمات العناية ال�شحية 
بال�شنان.

 AL DEHYAFA DENTAL CENTERS و�شف العالمة:عبارة عن ثالثة كلمات مت�شلة
ويتخللها �شكل ال�شنان لنها عالمة تخ�س مركز لعيادة ال�شنان.

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  6  اأغ�صط�س 2017 العدد 12089

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: ال�شام�شي وم�شاركوه للمحاماه 

THE BARBER SHOP: وال�شت�شارات القانونية طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :255048     بتاريخ : 2016/06/12
با�ش������م :ذا باربر �شوب

وعنوانه: حمل رقم 3 ملك اعمار مول جروب تالل المارات الثانية هاتف: 0508307033 
فاك�س: 042616665 �شندوق الربيد: 454463 امييل mahy@lawuae.com دبي

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:44 خدمات العناية بال�شحة واجلمال و�شالون 
حالقة.

بالعربية حمل  THE BARBER SHOP وهو يعني  العالمة:عبارة عن كلمتني وهم  و�شف 
�شالون احلالقة وهو معمول بالفونت الجنليزية ومكتوبة الكلمتني وقبلهم ادارة the وحتتها 

خط ملون متقطع.
ال�شرتاطات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  6  اأغ�صط�س 2017 العدد 12089
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عربي ودويل

•• احمد اباد-اأ ف ب:

اأثناء زيارته مناطق  هاجم ح�شد موكب زعيم املعار�شة الهندية راهول غاندي باحلجارة 
على  ذل��ك  يف  بامل�شوؤولية  حزبه  ق��ادة  األقى  فيما  غ��وج��ارات  ولي��ة  يف  الفي�شانات  �شربتها 
�شوداء وقف  راي��ات  ال��ذي كان يرفع  م��ودي.وح��اول احل�شد  نارندرا  ال��وزراء  رئي�س  اأن�شار 
موكب غاندي اجلمعة. وفيما مل ي�شب يف الهجوم، ه�شمت نوافذ �شيارته بح�شب م�شاهد 

التلفزيون.
وقامت ال�شرطة بتوقيف �شخ�س وجتري حتقيقات يف احلادثة، بح�شب وكالة بر�س ترا�شت 

اوف انديا.
ينتمي راهول غاندي اإىل �شاللة نهرو-غاندي التي حكمت الهند لعقود من خالل حزب 
املوؤمتر. وي�شعى غاندي لعادة اإحياء احلزب اإثر خ�شارته يف النتخابات العامة عام 2014 

و�شل�شلة من الهزائم يف انتخابات الوليات منذ ذلك احلني.
واتهم عدد من كبار قادة حزب املوؤمتر حزب ال�شعب الهندي باراتيا جناتا احلاكم بتدبر 

الهجوم على غاندي نائب رئي�س حزب املوؤمتر.
وتنظم ولية غوجارات، م�شقط راأ�س مودي، يف دي�شمرب انتخابات ي�شعى فيها حزب ال�شعب 

لالحتفاظ بال�شلطة.
وقال متحدث با�شم حزب املوؤمتر ته�شمت نوافذ �شيارة نائب رئي�س حزب املوؤمتر يف هجوم 
منظم نفذه بلطجية، واأ�شيب فيه اأفراد اأمن. على حزب ال�شعب اأن يدرك اأن احلقيقة ل 

ميكن ا�شكاتها .
وقال م�شوؤول اآخر يف حزب املوؤمتر هو غالم نبي اآزاد، 
من  ج��و  لث���ارة  ال�شعب  ح��زب  عمدا  نفذه  الهجوم  اإن 

اخلوف يف غوجارات قبل النتخابات.
يثبط  الهجوم لن  اإن  قائال  وكتب غاندي على تويرت 
ع��زمي��ت��ه. وق���ال ن��ارن��دا م���ودي وال�����ش��ع��ارات والرايات 
يف  قوتنا  ك��ل  �شن�شع   ... تثنينا  ل��ن  واحل��ج��ارة  ال�شود 

خدمة ال�شعب. 
منطقة  يف  الفي�شانات  ب�شحايا  لحقا  غاندي  التقى 
الفي�شانات  ت�شببت  حيث  غوجارات  بولية  بنا�شكانتا 
من  اأك���رث  م�شرع  يف  املو�شمية  الم��ط��ار  ع��ن  الناجمة 

200 �شخ�س حتى الآن.

نظره الرو�شي �شرغي لفروف، 
اأقرت  اأن  منذ  بينهما  لقاء  اأول  يف 
وا���ش��ن��ط��ن ع��ق��وب��ات ج���دي���دة على 

رو�شيا� ما اأثار غ�شب مو�شكو.
م����ن ج��ه��ت��ه��ا دع�����ت ف���ي���ت���ن���ام قبل 
الرابطة  دول  امل���ن���ت���دى،  اف���ت���ت���اح 
الأخرى اإىل ت�شديد اللهجة حيال 
بحر  يف  التو�شعية  بكني  طموحات 
م�شادر  وذك��رت  اجلنوبي،  ال�شني 

الوليات املتحدة ورو�شيا وال�شني، 
ف�����ش��ال ع����ن الحت�������اد الأوروب���������ي، 
منطقة  يف  الأم����ن  م�شائل  لبحث 

اآ�شيا واملحيط الهادئ.
لرئا�شة  ق����رار  م�����ش��ودة  وب��ح�����ش��ب 
فران�س  وك����ال����ة  ت��ل��ق��ت  امل���ن���ت���دى 
امل�شاركني  ف��اإن  عنها،  ن�شخة  بر�س 
الكبر  ق��ل��ق��ه��م  ع����ن  ����ش���ي���ع���رب���ون 
ال�شاروخية  ال����ت����ج����ارب  ح����ي����ال 

•• مانيال-اأ ف ب:

اأب��������دت وزي��������رة خ����ارج����ي����ة ك���وري���ا 
اجل�����ن�����وب�����ي�����ة اجل��������دي��������دة ام���������س 
مع  مناق�شات  لإج���راء  ا�شتعدادها 
ع��ل��ى هام�س  ال�����ش��م��ايل  ن��ظ��ره��ا 
�شرق  ج��ن��وب  دول  راب��ط��ة  منتدى 
املتوقع  مانيال  يف  )اآ���ش��ي��ان(  اآ�شيا 
يانغ  ب��ي��ون��غ  ب��ربن��اجم��ي  ي��ن��دد  اأن 

النووي والبال�شتي.
وقالت كانغ كيونغ وا لل�شحافيني 
اإذا  م��ان��ي��ال  اإىل  و���ش��ول��ه��ا  ل����دى 
نتكلم  اأن  علينا  منا�شبة،  ح�شلت 
وكالة  عنها  نقلت  ما  بح�شب  معا، 
ومن  اجلنوبية.  الكورية  يونهاب 
وزي���ر خارجية  ي�����ش��ارك  اأن  امل��ق��رر 
يف  ي��و  ه��ون��غ  ري  ال�شمالية  ك��وري��ا 
اآ�شيان  ل��راب��ط��ة  ال�شنوي  امل��ن��ت��دى 
ال����ذي ي��ج��م��ع اع��ت��ب��ارا م��ن الأح���د 
بينها  دول����ة   26 خ��ارج��ي��ة  وزراء 

ت�����ش��دت م�شاء  اأن���ه���ا  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
اجل��م��ع��ة خ���الل ل��ق��اء غ��ر ر�شمي 
اآ����ش���ي���ان جلهود  ل������وزراء خ��ارج��ي��ة 
بكني  م��راع��اة  اأج��ل  الفيليبني من 

يف هذه امل�شاألة.
وق���������ال اأح���������د ال���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ني 
امل�����ش��ارك��ني ل��ف��ران�����س ب��ر���س كانت 
م�شيفا  ح��ق��ا  ���ش��ع��ب��ة  امل���ح���ادث���ات 
الوحيدة  ال���دول���ة  ه��ي  ف��ي��ت��ن��ام  اأن 
ق�شوة  اأك���رث  بلهجة  تطالب  ال��ت��ي 
اأما  اجلنوبي.  ال�شني  بحر  ب�شاأن 
تودان  ف��ال  والفيليبني،  كمبوديا 
يتوقع  ول  امل����وق����ف.  ه����ذا  ت���اأي���ي���د 
هوؤلء الدبلوما�شيون اأن يتم تبني 

موقف فيتنام.
وت�������ش���ع���ى م���ان���ي���ال م���ن���ذ و����ش���ول 
ال�شلطة،  اإىل  دوت��رت��ي  رودري��غ��و 
لتح�شني العالقات مع بكني �شعيا 
ال���دولرات من  لج��ت��ذاب مليارات 

امل�شاعدات وال�شتثمارات.

ال��ت��ي جت��ري��ه��ا ك���وري���ا ال�����ش��م��ال��ي��ة.
نظرها  مع  اللقاء  اأن  كانغ  وراأت 
“لنعرب  فر�شة  �شي�شكل  ال�شمايل 
يوقف  اأن  يف  رغبتنا  ع��ن  لل�شمال 
ا�شتفزازاته ويتجاوب ب�شورة بناءة 
بخو�س  الأخرة”  ع��رو���ش��ن��ا  م��ع 
حوار.وهي ت�شر بذلك اإىل اقرتاح 
حتاور قدمه الرئي�س مون جاي اإن 
اإ  يف يوليو لأول مرة منذ و�شوله 
ىل ال�شلطة يف �شيول يف مايو، وهو 
يعترب اأكرث انفتاحا على التفاو�س 

من الرئي�شة ال�شابقة.
ويعقد املنتدى الذي ي�شكل فر�شة 
لإج�����راء ل���ق���اءات ث��ن��ائ��ي��ة، يف وقت 
ي�����ش��وت جم��ل�����س الأم������ن ال����دويل 
ال�شبت على م�شروع قرار اأمركي 
ي���ف���ر����س ع���ق���وب���ات ج����دي����دة على 
بيونغ يانغ.ومن املتوقع اأن يجري 
ريك�س  الأم��رك��ي  وزي��ر اخلارجية 
مع  مانيال  تيلر�شون حمادثات يف 

••وا�صنطن-رويرتز:

اأبلغت وزارة اخلارجية الأمريكية الأمم املتحدة ر�شميا 
وثيقة  يف  للمناخ  باري�س  اتفاقية  م��ن  �شتن�شحب  اإن��ه��ا 
�شدرت يوم اجلمعة املا�شي ولكنها تركت الباب مفتوحا 
بالن�شبة  ال�����ش��روط  اإذا حت�شنت  ال���ش��رتاك  اإع���ادة  اأم���ام 

للوليات املتحدة.
املتحدة  الوليات  اإن  بيان �شحفي  وقالت اخلارجية يف 
لتغر  املتحدة  الأمم  اجتماعات  يف  امل�شاركة  �شتوا�شل 
امل��ن��اخ خ���الل عملية الن�����ش��ح��اب ال��ت��ي م��ن امل��ت��وق��ع اأن 

ت�شتغرق ما ل يقل عن ثالث �شنوات.
انتهاج  ت��وؤي��د  املتحدة  “الوليات  اإن  ال����وزارة  واأ���ش��اف��ت 
�شاأنه احلد من  املناخ من  �شيا�شة  ب�شاأن  موقف متوازن 
النبعاثات يف الوقت الذي ي�شجع فيه النمو القت�شادي 

ويكفل اأمن الطاقة«.
بالن�شحاب  ق�����راره  ت���رام���ب  دون���ال���د  ال��رئ��ي�����س  واأع���ل���ن 
هذه  اإن  قائال  ح��زي��ران  يونيو  يف  باري�س  اتفاقية  م��ن 
الت��ف��اق��ي��ة ���ش��ت��ك��ل��ف اأم���ري���ك���ا ت��ري��ل��ي��ون��ات ال������دولرات 
و�شتق�شي على وظائف وتعرقل �شناعات النفط والغاز 

والفحم وال�شناعات التحويلية.

م�شتعدا  �شيكون  اإن��ه  ال��وق��ت  ذل��ك  يف  اأي�شا  ق��ال  ولكنه 
لإع����ادة ال��ت��ف��او���س على الت��ف��اق��ي��ة ال��ت��ي واف��ق��ت عليها 
ا�شتهجانا  اأث��ار  200 دولة على مدار �شنوات مما  نحو 
من زعماء العامل وقطاع الأعمال الذين قالوا اإن ذلك 

�شيكون م�شتحيال.
املا�شي  ال�شهر  لباري�س  ت��رام��ب  بها  ق��ام  زي���ارة  وخ��الل 
ل��ل��ق��اء ال��رئ��ي�����س ال��ف��رن�����ش��ي اإمي��ان��وي��ل م���اك���رون ناق�س 
الزعيمان التفاقية وقال ترامب لل�شحفيني اإن “�شيئا 
ما قد يحدث فيما يتعلق باتفاقيات باري�س دعونا نرى 

ما �شيحدث«.
وقالت الوزارة يف بيانها ال�شحفي عن اإخطار الن�شحاب 
الر�شمي “مثلما اأ�شار الرئي�س دونالد ترامب يف اإعالنه 
يف اأول يونيو وما تال ذلك فاإنه م�شتعد لإعادة ال�شرتاك 
�شروطا  املتحدة  الوليات  اإذا وجدت  باري�س  اتفاقية  يف 
وعمالها  ول�����ش��رك��ات��ه��ا  ل��ه��ا  اأك���رب  ب�شكل  م��وات��ي��ة  ت��ك��ون 

و�شعبها ودافعي ال�شرائب عندها«.
وو�شف العديد من زعماء قطاع الأعمال هذه اخلطوة 
باأنها �شربة للجهود الدولية الرامية اإىل مكافحة تغر 
النمو يف �شناعة  املناخ وباأنها فر�شة مهدرة ل�شتغالل 

الطاقة النظيفة النا�شئة.

•• مانيال-رويرتز:

ذكرت م�شودة بيان يجري اإعدادها قبل جتمع اأمني اآ�شيوي كبر مقرر عقده 
و�شائل  ا�شتخدام  �شتتفق على  اآ�شيوية  دولة   25 اأكرث من  اأن  الثنني  يوم غد 

التوا�شل الجتماعي ملواجهة انت�شار التطرف العنيف يف املنطقة.
دول  رابطة  يف  الأع�شاء  الع�شر  ال��دول  خارجية  وزراء  ي�شكل  اأن  املتوقع  وم��ن 
اإقليمية  اآلية  معها  احل��وار  يف  �شريكة  دول��ة  و17  )اآ�شيان(  اآ�شيا  �شرق  جنوب 
ملواجهة هذا التهديد الأمني. وجاء يف م�شودة بيان رئي�س التجمع الذي اطلعت 
عليه رويرتز والذي يعك�س املناق�شات املتوقعة يف املنتدى الإقليمي لآ�شيان املقرر 
عقده يف مانيال “عرب الوزراء عن اإدانة قوية لالأعمال الإرهابية التي وقعت 
يف الآونة الأخرة بكل اأ�شكالها ومظاهرها«.واأ�شافت امل�شودة “اأ�شاروا اأي�شا اإىل 
�شرورة ال�شتفادة ب�شكل كامل وفعال من و�شائل التوا�شل الجتماعي ملواجهة 
انت�شار روايات الإرهابيني على الإنرتنت«. ومن املتوقع اأن يناق�س املنتدى اإن�شاء 
واملعلومات تطوعت  باأمن تكنولوجيا الت�شالت  املت�شلة  اآلية لتعزيز اجلهود 
اجتماعات  ت�شت�شيف  التي  لقيادتها.والفلبني  و�شنغافورة  وماليزيا  اليابان 
اإن ف��ك��ر تنظيم داع�س  ال����دول ت�����ش��ررا. وق��ال��ت ال�����ش��ل��ط��ات  اأك���رث  اآ���ش��ي��ان م��ن 
املتطرف اآخذ يف الرت�شخ يف جنوب البالد مع ا�شتخدام جماعات حملية و�شائل 
التوا�شل الجتماعي كو�شيلة اأ�شا�شية لتجنيد مقاتلني من بينهم اإندوني�شيون 
على  �شيطروا  مت�شددين  الفلبينية  القوات  وماليزيون.وتقاتل  و�شنغافوريون 
اأج��زاء من مدينة م��اراوي ذات الغالبية امل�شلمة منذ اأكرث من �شهرين. ولقي 
ما يقرب من 700 �شخ�س م�شرعهم ونزح اأكرث من 400 األف ب�شبب القتال 
العنيف. وتعتقد �شلطات الفلبني اأن امل�شكلة تتجاوز ماراوي واأن املت�شددين رمبا 

يكونون يف طور الإعداد للهجوم على مدن اأخرى.

•• كيغايل-اأ ف ب:

يحكم  ال���ذي  كاغامي  ب��ول  ولي��ت��ه  املنتهية  ال��روان��دي  الرئي�س  انتخاب  اأُع��ي��د 
رواندا بقب�شة من حديد منذ 1994، لولية ثالثة من �شبع �شنوات، وفق ما 

اظهرت نتائج جزئية ن�شرتها اللجنة النتخابية ام�س ال�شبت.
وبعد فرز زهاء ثمانني يف املئة من الأ�شوات، ح�شل كاغامي 
اأقل  على  خ�شماه  ح�شل  فيما  الأ���ش��وات،  م��ن   98،66 على 
6،9 ماليني  امل��ئ��ة لكل منهما. ودع���ي ح���واىل  واح���د يف  م��ن 
التي  باأ�شواتهم يف هذه النتخابات  ل��الإدلء  ناخب بالإجمال 
تناف�س فيها كاغامي مع مر�شحني غر معروفني يف اأو�شاط 
الروانديني ومل يكن متوقعا اأن ُي�شّكال خطرا.وقالت امل�شوؤولة 
اإن العملية النتخابية  يف جلنة النتخابات �شارليز مانيانيزا 
“مل ت�شهد م�شاكل كبرة”، م�شرة اإىل حتقيق ن�شبة م�شاركة 
البادة  انتهاء  منذ  البالد  تاريخ  يف  انتخابات  ثالث  يف  جيدة 
وزوجته  كاغامي  الرئي�س  1994.وادىل  العام  يف  اجلماعية 
تعزيز  مت  كيغايل،  العا�شمة  بو�شط  مدر�شة  يف  ب�شوتيهما 

المن فيها، خ�شو�شا عرب و�شع بوابة لك�شف املعادن وا�شتخدام كلب بولي�شي. 
ويف مركز اآخر لالقرتاع، قالت املزارعة البالغة من العمر 53 عاما ماري روز 
نراغورو لوكالة فران�س بر�س اإنها ح�شمت خيارها موؤكدة مل ينق�شنا �شيء مع 
بول كاغامي.واأ�شافت نراغورو وهي ترتدي عباءة برتقالية وتلف راأ�شها بو�شاح 
اإنه مر�شل من اهلل اإىل الأر�س م�شرة اإىل اأنها ل تعرف ا�شمي 
الوحيد  امل��ع��ار���ش��ة  زع��ي��م ح��زب  الآخ��ري��ن وه��م��ا  املر�شحني 
الدميوقراطي”  الأخ�شر  “احلزب  روان���دا  يف  ب��ه  امل�شموح 
مباييمانا.ويحكم  ف��ي��ل��ي��ب  وامل�����ش��ت��ق��ل  ه��اب��ي��ن��ي��زا  ف���ران���ك 
كاغامي البالد منذ اأن اأطاحت اجلبهة الوطنية الرواندية، 
1994 حكومة  يوليو  يقودها، يف  كان  التي  التمرد  حركة 
بداأت  التي  الإب��ادة  حلملة  حدا  وو�شعت  الهوتو  املتطرفني 
�شخ�س  ال��ف   800 بحياة  واودت  ا�شهر  بثالثة  ذل��ك  قبل 
يف  كاغامي  انتخاب  التوت�شي.واأعيد  اقلية  م��ن  معظمهم 
الأ�شوات بح�شب  %90 من  باأكرث من  و2010   2003
كاغامي،  اأمام  خا�شرة  معركة  خو�شه  املعلنة.ورغم  النتائج 

بدا املر�شح هابينيزا متفائال بعد الت�شويت.

•• مونرتيال-اأ ف ب:

ب���اأّن كندا  ت���رودو  ال��ك��ن��دي جا�شنت  ال����وزراء  رئي�س  وع��د 
اأعداد  يف  الكبرة  ال��زي��ادة  مع  للتعامل  جهودها  �شتزيد 
املتحدة  الوليات  الذين يعربون احلدود مع  الأ�شخا�س 
بطريقة غر م�شروعة �شعيا منهم للح�شول على اللجوء 
“نبقى  �شحايف  موؤمتر  يف  ال���وزراء  رئي�س  كندا.وقال  يف 
غر اأنه �شدد يف املقابل على اأّن  بلًدا منفتًحا وعطوًفا”، 

القواعد ال�شارمة للهجرة يجب اأن حُترتم.
وح�����ّس ت����رودو الأ���ش��خ��ا���س ال��راغ��ب��ني ب��احل�����ش��ول على 
املعتادة لدى  الإج��راءات  باأن يقوموا بذلك عرب  اللجوء 
الدولة بدل من عبورهم احلدود بطريقة غر �شرعية. 

ويف ظل الأجواء ال�شيا�شية املعادية لالجئني التي انت�شرت 
يف الوليات املتحدة مع و�شول دونالد ترامب اإىل البيت 
الأبي�س، يختار كثرون منهم العبور ب�شورة غر �شرعية 

اإىل كندا.

•• مو�صكو-رويرتز:

الأوروبي  الحت��اد  قرار  اإن  ال�شبت  اأم�س  رو�شيا  قالت 
فر�س عقوبات على نائب وزير الطاقة الرو�شي ب�شبب 
ت�شليم توربينات من اإنتاج �شيمن�س ل�شبه جزيرة القرم 

غر قانوين وله دوافع �شيا�شية.
وكان الحتاد الأوروبي فر�س يف بادئ الأمر عقوبات 
ال��ق��رم من  اأن �شمت �شبه ج��زي��رة  ب��ع��د  ع��ل��ى رو���ش��ي��ا 

اأوكرانيا عام 2014. 
ت�شليم  ردا على  اإج�����راءات ج��دي��دة  واأ���ش��اف الحت���اد 
انتهاك  يف  للقرم  �شيمن�س  اإن��ت��اج  م��ن  غ��از  توربينات 

للعقوبات القائمة.

ال��ت��دخ��ل يف  ب��ي��ان  الرو�شية يف  ال��ط��اق��ة  وزارة  وق��ال��ت 
للمعاير  مبا�شر  انتهاك  جتاريني  كيانني  بني  ن��زاع 

القانونية الدولية.
�شك يف  ي�شاورها  ل  الرو�شية  الطاقة  وزارة  واأ�شافت 
اأن الحتاد الأوروبي اتخذ هذا القرار ا�شتنادا لأ�شباب 

�شيا�شية حم�شة.
معامالت  تنفيذ  الأوروب����ي  الحت���اد  عقوبات  ومت��ن��ع 
الأ�شود  البحر  يف  الواقعة  اجلزيرة  �شبه  مع  جتارية 

منذ خطوة ال�شم التي مل تنل اعرتافا دوليا.
التوربينات  اأن  يثبت  م��ا  لديها  اإن  �شيمن�س  وت��ق��ول 
نقلت  رو�شيا  جنوب  يف  مل�شروع  �شلمتها  التي  الأرب��ع��ة 

ب�شكل غر قانوين اإىل �شبه جزيرة القرم.

ح���ج���ارة ال�������ش���ط���رجن: ال���ط���اول���ة يف 
دونالد(  الأمركي  )الرئي�س  تركيا، 
الرو�شي  والرئي�س  ترامب من جهة 

فالدمير بوتني من جهة«.
اأب�����و ج��ع��ف��ر م���ن حمافظة  ي��ت��ح��در 
ح���م�������س ال����ت����ي ����ش���ه���دت يف ب���داي���ة 
م���واج���ه���ات عنيفة  ال���ن���زاع  ���ش��ن��وات 
م���ع ق����وات ال��ن��ظ��ام، ف��ل��ق��ب��ت مدينة 
مار�س  ال��ث��ورة«.يف  “عا�شمة  حم�س 
باحتجاجات  ال���ن���زاع  ب����داأ   ،2011
ب�شدة.  النظام  قوات  قمعتها  �شلمية 
ك����ان اأب�����و ج��ع��ف��ر اآن�������ذاك ي���خ���دم يف 
اجلي�س  يف  اخلا�شة  القوات  �شفوف 
وحدته  تلقت  ال�شوري.  ال�شاحل  يف 
تظاهرات  على  النار  باإطالق  اأوام��ر 
املنطقة  ت��ل��ك  يف  خ��رج��ت  حم�����دودة 

التي تعد معقاًل للنظام.
وح�شية  “كانت  جعفر  اأب���و  ويتذكر 
يف  يفخر  لكنه  تو�شف”.  ل  القمع 
باأنه مل يطلق ر�شا�شة  ذات��ه  الوقت 
واح�����دة ول ح��ت��ى يف ال���ه���واء. وب���داأ 
معار�شني  مع  �شراً  التن�شيق  حينها 

على الأر�س، على حد قوله.
ان  بعد  اعتقل   ،2011 �شبتمرب  يف 

•• بريوت-اأ ف ب:

اىل  ال�شوري  اجلي�س  يف  �شابط  من 
قيادي يف ف�شيل معار�س، عاي�س اأبو 
جعفر كل اأوجه النزاع يف بالده. قاتل 
الإرهابي...  داع�س  وتنظيم  النظام 
ال�شنني، تال�شت الآمال  لكن مبرور 
التي اأزهرت مع بدء الثورة ، واآخرها 
ملقاتلي  الأم����رك����ي  ال���دع���م  ت���وق���ف 
امل��ع��ار���ش��ة.اأم�����ش��ى اأب���و ج��ع��ف��ر، وهو 
على  يف�شله  ال��ذي  الع�شكري  لقبه 
ا�شمه خالد ك��رزون، ثالثة اأع��وام يف 
ال�شجن لأنه رف�س اإطالق النار على 
متظاهرين �شلميني كانوا يطالبون 
ب��اإ���ش��ق��اط ال��ن��ظ��ام، وي��ق��ول اإن���ه كان 
الأمركيني  اجل���ن���ود  م���ن  حم��ب��وب��ا 
تدريبي  برنامج  يف  م�شاركته  خالل 

مدعوم من وا�شنطن.
لكنه اليوم ل يخفي غ�شبه. ويقول 
ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س ع��رب تطبيق 
وافكر  واأح���زن  “اأنهار  “وات�شاب”، 
اأن��ا رحلت  اإذا  اأق��ول ل،  بالرحيل ثم 
البلد  ���ش��ي��ت��دم��ر  ك����ذل����ك،  وغ������ري 
مثل  “الف�شائل  اأك���رث«.وي�������ش���ي���ف 

اليها وجدتها قد حتولت اىل ثروة«.
ال�شرف،  عن  دف��اع��اً  وي��روي خرجت 
وثالث  الظلم  �شد  غ��ري  وانتف�س 
اليوم  ام���ا  ال�����ش��ج��ن.  يف  �شقيقه  لن 
بات كل �شخ�س يرك�س لزيادة نفوذ 
وكان  ال�شخ�شية.  ومل�شاحله  ف�شيله 
يت�شاعد  املتطرفة  التنظيمات  نفوذ 
داع�س  تنظيم  �شيما  ل  ���ش��وري��ا،  يف 
2014 على  الذي �شيطر يف �شيف 
م�شاحات وا�شعة من �شوريا والعراق. 
يف �شبتمرب 2014، ترك اأبو جعفر 
فرباير  يف  تفككت  التي  ح��زم  حركة 
2015 بعد هزمية كبرة تعر�شت 
)جبهة  الن�شرة  جبهة  ي��د  على  لها 
ارتباطها  بعد فك  حاليا  ال�شام  فتح 
 ،2015 العام  القاعدة(.يف  بتنظيم 
النزاع  يف  ال��رو���ش��ي  ال��ت��دخ��ل  ���ش��ك��ل 
مييل  القوى  ميزان  وب��داأ  منعطفا، 
اأبو  دم�شق.ابتعد  ل�شالح  تدريجيا 
ج��ع��ف��ر ع���ن ال��ق��ت��ال اأك����رث م���ن عام، 
قرب  مدر�شية  حافلة  �شائق  وع��م��ل 
مل  بطفل  حينها  رزق  حلب.  مدينة 
يع�س اأكرث من 21 يوماً. قتل جراء 

غارة جوية وارتاح، على حد قوله.

بينها حركة حزم، عرب غرفة خا�شة 
تركيا  م��ق��ره��ا  ال�����ش��م��ال  ب��ع��م��ل��ي��ات 
اأبو  “املوم«.خ�شع  ب��غ��رف��ة  وت��ع��رف 
ج��ع��ف��ر ل����دورة ت��دري��ب��ي��ة مل���دة �شهر. 
لدى عودته، �شدم، بح�شب ما يقول، 
امل�شت�شري  “الف�شاد”  ح��ج��م  م���ن 
“فاتت  داخ����ل ح��رك��ة ح��زم.وي��ت��اب��ع 
ع��ل��ي ف��ر���ش��ة ق�����ش��اء ���ش��ن��وات الثورة 
الأوىل يف اأروع مراحلها. حني عدت 

كان   .2014 يونيو   14 يف  رئا�شي 
الو�شع يف �شوريا قد تطور اىل نزاع 
مدمر تعددت اأطرافه، وتدخلت فيه 
واحد  اأ�شبوع  بعد  وان�شم  دول عدة. 
كانت  وق���ت  يف  “حزم”،  ح��رك��ة  اىل 

الف�شائل املعار�شة يف اأوج قوتها.
يف ذلك احلني، كانت الوليات املتحدة 
ودول اخرى داعمة للمعار�شة تعمل 
على تدريب وت�شليح ف�شائل مقاتلة 

بال�شجن  عليه  وح��ك��م  اأم���ره.  ك�شف 
ملدة 15 عاما يف �شيدنايا، اأحد اأكرب 

ال�شجون ال�شورية واأ�شواأها �شمعة.
مل يكن ي�شمح لزوجته ميادة بزيارته 
ويقول  ال�����ش��ن��ة.  يف  م���رت���ني  ����ش���وى 
���ش��اع��ات م��ن ك��ل زيارة  “قبل ث��الث 
كانوا يبقوننا حتت التعذيب لنخرج 
الزيارة.  اىل  بدمائنا”  م�شرجني 
خ�����رج م����ن ال�����ش��ج��ن مب���وج���ب عفو 

ح�سد يهاجم غاندي زعيم املعار�سة الهندية 

اأمريكا تن�سحب ر�سميًا من معاهدة باري�س للمناخ وزيرة خارجية كوريا اجلنوبية م�ستعدة للقاء نظريها ال�سمايل 

منتدى اأمني اآ�سيوي يحث على 
مكافحة التطرف 

كندا تزيد جهودها للتعامل مع املهاجرين اإعادة انتخاب رئي�س رواندا لولية ثالثة  

رو�سيا: العقوبات الأوروبية 
تنتهك القانون الدويل 

مقاتلون باملعار�سة ال�سورية خائبون من �سيا�سة امريكا

كـــو�سرن: ال�سي�ســـي دمر الإخـــوان واأنقــــذ م�ســـــر 
الكونغر�س لالإدلء ب�شهادته يف ما يتعلق بالتحقيق الرو�شي.

اأن دونالد ترامب جونيور جنل الرئي�س  ت��رددت تقارير عن  اأي��ام،  وقبل 
ملناق�شة  بالكرملني  عالقة  على  رو�شية  حمامية  مع  التقى  قد  ترامب 
اأن  اأك��د  كو�شر  لكن  كلينتون.  ه��ي��الري  الدميقراطية  املر�شحة  حملة 
الجتماع مل يكن ذا قيمة، واإنه مل يقراأ حتى ر�شائل الربيد الإلكرتوين 
املتعلقة بالجتماع، واإنه غادر يف وقت مبكر.  وبعد حديثه، رد كو�شر على 
اأ�شئلة املتدربني يف ق�شايا مبا فيها التحقيق يف احتمالت عالقة حملة 
ترامب برو�شيا. وعندما �شئل عن التحقيق الذي يجريه املدعي اخلا�س 
روبرت مولر يف احتمال وجود تواطوؤ بني حملة ترامب ورو�شيا، اأجاب: 
“ل نعلم اإىل اأين يتجه«. ولفت اإىل اأن كو�شر قلل من �شاأن اإخفاقه يف 
الك�شف عن مئات احلالت التي �شافر فيها اإىل اخلارج اأو عن ات�شالته مع 

م�شوؤولني اأجانب عند �شياغة �شجله الأمني، الذي اأدخل عليه تعديالت 
مرتني لي�شمنه اجتماعات مع م�شوؤولني رو�س. واأ�شار اإىل اأنه مل يالحق 
هذه الت�شالت لأنه مل يكن يتوقع اأن يعمل يف ال�شيا�شة، على رغم اأنه 
اأ�شاد  كو�شر  اإن  املجلة  وقالت  بداياتها.  منذ  ترامب  حملة  يف  انخرط 
كانت  التي  اآي��ة حجازي  اأ�شل م�شري  الأمريكية من  النا�شطة  باطالق 
الفتاح  عبد  امل�شري  الرئي�س  ترامب  التقى  عندما  القاهرة،  يف  اأوقفت 
ال�شي�شي.وقال: يف هذه الأمور، يختلف ترامب جداً عن غره. ل اأفهم 
الزعماء  بهوؤلء  فيها  ينددون  خطابات  حكوميون  م�شوؤولون  يلقي  ملاذا 
يف ما يخ�س حقوق الإن�شان. ففي النهاية، يف م�شر مثاًل، الرئي�س عبد 
على  ق�شى  لقد  اجلي�س.  يف  ج��راًل  الرجل  هذا  ال�شي�شي...كان  الفتاح 

الإخوان وبطرق عدة اأنقذ م�شر من طريق مت�شدد جداً جداً .

•• وا�صنطن-وكاالت:

اأمام  كو�شر  جاريد  الأمريكي  الرئي�س  م�شت�شاري  كبر  األقاها  كلمة  يف 
�شهر  اأ���ش��اد  ه��ي��ل،  بالكابيتول  ال���زوار  م��رك��ز  يف  الكونغر�س  يف  متدربني 
الرئي�س ترامب بالرئي�س امل�شري عبدالفتاح ال�شي�شي، لفتاً اإىل اأنه دمر 

الإخوان الإرهابيني واأنقذ م�شر من توجه مت�شدد جداً جداً.
وقال كو�شر اإن اأي تواطوؤ للفريق النتخابي لدونالد ترامب مع رو�شيا 
اأف��راد الفريق بالكاد كانوا يتحدثون مع بع�شهم اإىل  مل يكن ممكناً لأن 
بع�س. ونقلت عن كو�شر خالل لقاء خا�س مع متدربني يف الكونغر�س: 
مكاتبنا  مع  التواطوؤ  باإمكاننا  يكن  مل  لكن  ت��واط��اأن��ا،  اأننا  يظنون  اإنهم 
اأمام  املتدربني، بعيد ا�شطرار كو�شر للمثول  املوعد مع  املحلية. وتغر 
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العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   
 اعـــــــالن       

املرجع :2017/53 ك.ع.د
من  عجمان   والت�شديقات-  العدل  الكاتب  ب���ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم   
طلب   - الإم����ارات   : اجلن�شية   - ال�شقطري  ح�شن  �شعيد  حمود  حممد  ال�شيد/ 
الت�شديق علي حمرر يت�شمن : تنازل عن رخ�شة ال�شم التجاري )�شوبرماركت 
فجر املدينة( واملرخ�شة من دائرة التنمية القت�شادية يف عجمان حتت رقم امللف  
71926  وامل�شجل لدى غرفة جتارة و�شناعة عجمان  اىل ال�شيد/ عبداهلل �شعيد 
عبداهلل �شاملني - اجلن�شية : الإمارات -  ليكن معلوما بان الكاتب العدل بعجمان 
انق�شاء  بعد  امل��ذك��ور  املحرر  يف  ال�شاأن  ذوي  التوقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم 

ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن 
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�صادية- عجمان

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد 12089 بتاريخ 2017/8/6   
     اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 
يف الدعوى 02/05721/2017 / �صكني  

اىل املدعى عليه : زهرا خاك�شار هر�شينى  
 مبا اأن املدعي : مر عبداهلل خوري    

بطلب  امل��رك��ز  ام��ام  اي��ج��ارات  /�شكني   ال��دع��وى 02/05721/2017  اأق���ام �شدكم  ق��د 
الزامكم بالتايل

وحتى   2017/3/1 ت��اري��خ  م��ن  اج���ره  عليه  امل��دع��ي  ذم��ة  يف  تر�شد  مالية-  مطالبة 
2017/7/3 حيث انتهاء عقد اليجار وجتديده من تلقاء نف�شه ملدة ايجارية جديدة 
وحيث ان املدعي عليه �شلم مفتاح العني بتاريخ 2017/7/3 فرت�شد يف ذمته مبلغ 
170833 درهم ورغم انذاره بتاريخ 2017/5/15 ب�شداد القيمة اليجارية ، ال انه مل 

يحرك �شاكنا فاقاما املدعي تلك الدعوى للق�شاء له ب�شداد الجرة املتاأخرة.  
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

املوافق  الثالثاء   يوم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اعالنكم  الق�شائية  اللجنة  وق��ررت 
بالدائرة  ال�شابعة(  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  ام��ام  2.30م  ال�شاعة    2017/8/8
الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر 
بتق�شر 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 12089 بتاريخ 2017/8/6   
انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/5015   

                           املنذرة/  بنك اإت�س اإ�س بي �شي ال�شرق الأو�شط املحدود 
املنذر اليه: علي حممد كرامي تاج ابادي  - )جمهولة حمل القامة(. 

العالقة  ذات  الخ��رى  وامل�شتندات   ،2004 يناير   13 امل��وؤرخ يف   الت�شهيالت  اليه مبوجب خطاب  املنذر  يلتزم 
واملربمة مع البنك )املنذر( بدفع مبلغ وقدره : 656.232.72 درهم اإماراتي ) �شتمائة و�شتة وخم�شون الف 

ومائتان واثنان وثالثون و�شبعون فل�س ( مت�شمن الفوائد حتى تاريخ النذار العديل )الدين( اىل املنذر 
للمنذر  تاأمينيا  عقاريا  رهنا  مبنح  للدين  وك�شمان  ال��راه��ن(  )ب�شفته  اليه  املنذر  ق��ام  الدين  ه��ذا  مقابل 
)الرهن العقاري( وذلك على العقار ، ال�شقة رقم 503 �شي ، الطابق 5 ، اخلو�شكار ، املبنى 2 ، نخلة اجلمرا ، 
الواقعة على قطعة الر�س رقم 1121 ،   دبي ، المارات العربية املتحدة )العقار( وقد مت ت�شجيل هذا الرهن 

ل�شالح املنذر وفقا لال�شول لدى دائرة الرا�شي والأمالك يف دبي بتاريخ 28 دي�شمرب 2009
مل يلتزم املنذر اليه وحتى تاريخه بت�شديد الدين امل�شتحق الدفع ، ونتيجة لذلك اقدم املنذر بتوجيه ا�شعار 
لتنفيذ الرهن )اإ�شعار تنفيذ الرهن( عن طريق الكاتب العدل وذلك التزاما باأحكام املادة )25( من القانون 

رقم )14( ل�شنة 2008 ال�شادر يف �شاأن الرهونات يف اإمارة دبي . 
ولكن مل يتمكن ممثل كاتل العدل من توجيه ا�شعار تنفيذ الرهن اىل املنذر اليه

الرهن عن طريق   تنفيذ  ا�شعار  بتوجيه  بالقيام  املنذر  التبدائية )املحكمة(  دبي  ، فو�شت حمكمة  ولحقا 
ن�شره يف ال�شحيفة وبناء على ذلك ، يخطر املنذر مبوجب هذا العالن املنذر اليها باأنه يف حالة التق�شر  يف 
ت�شديد الدين كامال خالل مدة ل تتجاوز ثالثني يوما بعد تاريخ ن�شر هذا العالن. �شنقوم املنذر بتنفيذ 

الرهن وبالتقدمي بطلب اىلاملحكمة للح�شول على اأمر لبيع العقار. 
ميكن للمنذر اليه التوا�شل مع املنذر على العنوان التايل : �س ب : 66 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة او 

على الرقم : 971-04-3904722+  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

•• وا�صنطن-وكاالت:

ان�����ش��ّم ل���وك ك����ويف، م��دي��ر مركز 
يف  اخل��ارج��ّي��ة  لل�شيا�شة  األي�شون 
“موؤ�ش�شة هريتدج” الأمريكّية، 
عن  ك���ت���ب���وا  ك�����رث  ب���اح���ث���ني  اإىل 
ال�����ش��ي��ا���ش��ات امل����زدوج����ة ل���الإم���ارة 
ال���ق���ط���رّي���ة. ف��ف��ي م��ق��ال��ه �شمن 
نا�شونال  “ذا  ال������راأي  م��وؤ���ش�����ش��ة 
لفت  الأم����ري����ك����ّي����ة،  اإنرت�شت” 
النظر  ب��غ�����س  اأّن������ه  اإىل  ال��ن��ظ��ر 
لقاعدة  ال��دوح��ة  ا�شت�شافة  ع��ن 
فاإّن  لوا�شنطن،  كبرة  ع�شكرّية 
�شلوكها ت�شّبب باأذى كبر مل�شالح 
الأو���ش��ط. ومع  ال�شرق  اأمريكا يف 
الثالث،  ���ش��ه��ره��ا  الأزم�����ة  دخ����ول 
راأى اأن ل حّل يف الأف��ق للخالف 
لالإرهاب  املناه�س  الرباعي  بني 
اأّن  اإىل  بداية  ك��ويف  وقطر.ي�شر 
يفهموا  مل  ال���غ���رب  يف  ك��ث��ري��ن 
بعد ملاذا قررت الإم��ارات العربية 
املتحدة واململكة العربية ال�شعودية 
والبحرين وم�شر قطع العالقات 

مع قطر يف املقام الأول. 

اإطالق الآفة
وجرانها  ق��ط��ر  ب��ني  الح��ت��ك��اك 
ف�شبب  ال���وراء.  اإىل  �شنوات  يعود 
م���ا ي���ج���ري ح���ال���ي���اً ه���و م���ا زرع���ه 
ح��م��د ب���ن خ��ل��ي��ف��ة اآل ث���اين حني 
بعدما  ال����ع����ر�����س  ع���ل���ى  ����ش���ي���ط���ر 

داخ����ل ال���دول���ة م��ا زال����وا قادرين 
امل��ايّل غر  النظام  ا�شتغالل  على 
الر�شمي لقطر. واأ�شاف الباحث: 
على هذا غ�ّس الطرف اأن يتوقف 

فوراً . 

ت�ساعد  اأن  وا�ــســنــطــن  عــلــى 
الرباعي

�شيا�شة  ت��وّخ��ي  قطر  حت���اول  نعم 
قاعدة  ت�شت�شيف  ه��ي  م��زدوج��ة. 
اأرا�شيها  ع��ل��ى  ك��ب��رة  اأم��ري��ك��ي��ة 
�شريكاً  ي��ج��ع��ل��ه��ا  اأن  مي��ك��ن  مب���ا 
لوا�شنطن يف املنطقة. لكن  مهّماً 
ال���دوح���ة على  اأّل حت�����ش��ل  ي��ج��ب 
ب�شبب  املطلقة  الت�شرف  ح��ّرّي��ة 
الن�شاطات  م��ن  ال��ط��وي��ل  �شجّلها 
املزعزعة لأمن املنطقة. ومل يفت 
اأّنه  ق��ط��ر  ُت��ث��ب��ت  ك��ي  ب��ع��د  الأوان 
بّناء وم�شتقر  دور  تاأدية  باإمكانها 
فال�شتقرار  الأو���ش��ط.  ال�شرق  يف 
الإق��ل��ي��م��ي وال���وح���دة ال��ع��رب��ي��ة يف 
وج��ه الع���ت���داءات الإي��ران��ي��ة هما 
الوليات  اإىل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  م��ه��م��ان 
امل���ت���ح���دة. ف��ل��وق��ت ط���وي���ل ج����داً، 
اأ�شّرت العديد من �شلوكّيات قطر 
املنطقة.  يف  الأمريكّية  بامل�شالح 
اأّن����ه مي��ك��ن للقيادة  وي��وؤك��د ك���ويف 
الأمريكّية – ويجب عليها – اأن 
بطريقة  الأزم����ة  ح���ّل  يف  ت�شاعد 
ت����خ����دم م�������ش���احل���ه���ا ال���ق���وم���ّي���ة 
وحلفاءها احلقيقّيني يف املنطقة.

 .1995 ����ش���ن���ة  ب�����وال�����ده  اأط��������اح 
اإطالق  مّت  الأخ����ر،  خ���الل ح��ك��م 
الكثرين  اآف�����ة  اجل����زي����رة،  ق���ن���اة 
يف امل��ن��ط��ق��ة. ك���ذل���ك، ف�����اإّن حمد 
الروحي  الزعيم  من  ج��داً  مقّرب 
الإرهابية يو�شف  حلركة لإخ��وان 
بني  ال�شغط  وازداد  القر�شاوي. 
العربية  ال��ث��ورات  اأعقاب  يف  حمد 

ال���ق���ط���ري���ون الأث������ري������اء م����ّول����وا 
لفرتة طويلة املنظمات الإرهابّية 
بدت  فيما  املنطقة  ام��ت��داد  ع��ل��ى 
احل���ك���وم���ات ت��غ�����ّس ال���ط���رف عن 
الباحث  وي�شر  التمويالت.  هذه 
اخلارجية  ل��وزارة  تقريراً  اأّن  اإىل 
املا�شي  الأ�شبوع  �شدر  الأمريكية 
الإره������اب  مم�����ّويل  اأّن  اإىل  ل��ف��ت 

كما كتب كويف. 

مل تلتزم مبوجباتها
ا�شتالم  ع��ل��ى  اأ����ش���ه���ر  ع�����ّدة  ب��ع��د 
ال���ع���ر����س، دخ�����ل مت���ي���م يف م�����اأزق 
دب��ل��وم��ا���ش��ّي م���ع ج���ران���ه. وكان 
الإخوان  بدعم  القطري  التوّجه 
الأ�شا�شي  ال�����ش��ب��ب  ه���و  م�����ش��ر  يف 

الذي  دع��م��ه  لأّن   ،2011 ���ش��ن��ة 
مرتبطة  مل��ج��م��وع��ات  ي��ت��وق��ف  مل 
اأغ�شب  الإره���اب���ي���ني  ب����الإخ����وان 
ال����دول اخل��ل��ي��ج��ي��ة. وح���ني خلف 
ال�شلطة،  يف  ح��م��د  وال�����ده  مت��ي��م 
ل كرث يف املنطقة اأن تعود قطر  اأممِ
ال���ت���ع���اون يف  اإىل م��ظ��ّل��ة جم��ل�����س 
يحدث  مل  ذل��ك  لكّن  �شيا�شاتها. 

معلنة،  الت���ف���اق  ذاك  م�����ش��ام��ني 
تلتزم  مل  قطر  اأّن  اجلميع  يعلم 

قّط مبوجباتها. 

على هذا اأن يتوّقف فورًا
اآخ���ر للتوتر  وي��ذك��ر ك���ويف ���ش��ب��ب��اً 
امل�شتمر  دع��م��ه��ا  ق��ط��ر، وه���و  م���ع 
ل�����ل�����م�����ج�����م�����وع�����ات امل�����ت�����ط�����رف�����ة. 

�شحبت  ح�����ني  امل�������������اأزق،  ل����ذل����ك 
والبحرين  وال�شعودّية  الإم���ارات 
�شفراءها من قطر، يف مار�س من 
اخلالف  وا�شتمّر   .2014 العام 
له  ح��ل  اإىل  التو�شل  ومّت  ل��ف��رتة 
اتفاق  ع���ل���ى  الأم�������ر  وّق������ع  ح����ني 
بعد  م�شارها.  بتغير  ب��الده  يلزم 
اأ�شبحت  وف��ي��م��ا  ���ش��ن��وات،  ث���الث 

القطريون الأثرياء مّولوا لفرتة طويلة املنظمات الإرهابّية 

الأزمة لي�ست وليدة ال�ساعة... قطر حت�سد ما زرعه حمد

وزير خارجية النم�سا: هريو�سيما وناجازاكي حافز 
خللق عامل خال من الأ�سلحة النووية

•• فيينا -وام:

ذكرى  اعتبار  اإىل  النم�شا  خارجية  وزي��ر  كورت�س  �شبا�شتيان  دع��ا 
وناجازاكي  هرو�شيما  مدينتي  علي  النوويتني  القنبلتني  اإل��ق��اء 
النووية”،  الأ���ش��ل��ح��ة  م��ن  خ��ال  ع��امل  خللق  “حافزاً  اليابانيتني 
وحّذر من خطر ن�شوب حرب نووية مدمرة بعد مرور 72 عاماً ، 
فيما رحب الوزير يف املقابل باتفاقية حظر الأ�شلحة النووية التي 
اأقرتها الأمم املتحدة موؤخراً، معترباً اأنها متثل اإنفراجة يف جمال 

نزع ال�شالح النووي وخطوة اأوىل جتلب املزيد من الأمن للجميع.
وج����اءت دع����وة ال���وزي���ر ك��ورت�����س يف ب��ي��ان ر���ش��م��ي ���ش��در ع��ن وزارة 
املدينتني  على  النووي  الهجوم  ذك��رى  حلول  مبنا�شبة  اخلارجية 
اليابانيتني، التي توافق يومي ال�شاد�س والتا�شع من �شهر اأغ�شط�س 
البيان  الوزير يف  ولفت  الثانية،  العاملية  احل��رب  نهاية  اجل��اري يف 
اعترب  التي  القنبلتني،  اإلقاء  عن  الناجمة  الن�شانية  املعاناة  اإىل 
الدمار  اأ�شلحة  التخل�س من جميع  العامل وحتثه على  اأنها حتذر 

ال�شامل .

ا�ستفتاء على تعديل الد�ستور يف موريتانيا 
•• نواك�صوط-اأ ف ب:

ا�شتفتاء  يف  اأم�س  باأ�شواتهم  الإدلء  املوريتانيون  ب��داأ 
ال�شيوخ  جمل�س  ال��غ��اء  ي�شمل  د���ش��ت��وري  تعديل  ح��ول 
اإىل  الرئي�شية  امل��ع��ار���ش��ة  اأح����زاب  دع��ت  العلم  وتغير 

مقاطعته.
 وبعد حملة �شاخبة �شادها التوتر و�شهدت اعمال عنف 

خالل تظاهرات للمعار�شة، 
فتحت م��راك��ز الق����رتاع اب��واب��ه��ا يف امل��وع��د امل��ح��دد يف 
ال�����ش��اع��ة ال�����ش��اب��ع��ة ب��ت��وق��ي��ت غ��ري��ن��ت�����س يف ه���ذا البلد 
ال�شحراوي ال�شا�شع املتاخم لل�شنغال ومايل واجلزائر 

وال�شحراء الغربية.
ويف حني كان الناخبون قلة يف حي تفرغ زينة الراقي 
يف غرب العا�شمة نواك�شوط، يف بداية الق��رتاع، وفق 

�شحايف من وكالة فران�س بر�س،
 بداأت يف املقابل تت�شكل �شفوف انتظار �شغرة يف حي 
الق�شر ال�شعبي حيث يواجه ناخبون �شعوبة يف العثور 
على مراكزهم او مل يح�شلوا على معلومات كافية على 

ما يبدو.
يف  املقبل  ال���ش��ب��وع  مطلع  النتائج  تعلن  ان  وي��ت��وق��ع   
ال�شتفتاء الذي تعتربه املعار�شة التي تو�شف باملت�شددة 
مت��ري��را ق�����ش��ري��ا ل��ه��ذه ال��ت��غ��ي��رات ب��ع��دم��ا رف�����ش��ت يف 
الربملان وتخ�شى �شابقة ميكن ان ت�شهل على مر الوقت 
تعديل عدد الوليات الرئا�شية املحددة باثنتني حاليا.

ويق�شي التغير الد�شتوري الذي اأعد خالل حوار بني 
�شبتمرب  يف  باملعتدلة  تو�شف  التي  واملعار�شة  ال�شلطة 

واكتوبر املا�شيني،
 باإن�شاء جمال�س جهوية بدل من جمل�س ال�شيوخ والغاء 

اجلمهورية  و�شيط  ومن�شب  ال�شامية  العدل  حمكمة 
واملجل�س ال�شالمي العلى وتغير العلم الوطني.

وت��ت��ه��م امل��ع��ار���ش��ة ال��رئ��ي�����س حم��م��د ول���د ع��ب��د العزيز 
عدد  �شقف  الغاء  ت�شهل  ان  ميكن  �شابقة  اىل  بال�شعي 

الوليات الرئا�شية املحددة باثنتني.
م�شاركة  ن�شبة  ال�شتفتاء  ه��ذا  يف  الرهانات  اأه��م  وم��ن 

الناخبني وعدد امل�شجلني منهم 1،4 مليون مقرتع،
 اإذ ان املعار�شة دعت اىل مقاطعة فعلية للت�شويت على 

امل ال�شتفادة من امتناع عدد كبر من الناخبني.
املنتدى  حتالف  يف  املجتمعة  املت�شددة  املعار�شة  ودان��ت 
احلملة  ب��داي��ة  يف  وال��وح��دة  للدميوقراطية  ال��وط��ن��ي 
التعديالت معتربة انها مغامرة غر جمدية وانقالب 
العزيز  عبد  ول��د  الرئي�س  تتهم  وه��ي  الد�شتور.  على 

بامليل اخلطر اىل ال�شتبداد.

الأمم املتحدة : ارتفاع معدل وفيات 
املهاجرين من املك�سيك اىل اأمريكا

•• برلني -وام:
ارتفع عدد املوتي بني املهاجرين خالل حماولتهم عبور احلدود من املك�شيك اىل الوليات املتحدة بن�شبة 
17 يف املائة يف الن�شف الأول من العام اجل��اري، مقارنة بنف�س الفرتة من العام املا�شي.وقالت املنظمة 
الأ�شهر  املهاجرين خالل  232 حالة وفاة بني  ت�شجيل  اإنه مت  املتحدة،  التابعة لالأمم  للهجرة  الدولية 
ال�شتة الأوىل من العام اجلاري، مقارنة ب� 204 حالت وفاة �شجلت خالل نف�س الفرتة من العام املا�شي.

وت�شر املنظمة اإىل اأنه مت توثيق خم�شني جثة اكت�شفت يف يوليو املا�شي، وهي اأعلى ن�شبة �شجلت يف اأي 
�شهر حتى الآن من هذا العام، وقد عرث على هذه اجلثث عرب املنطقة احلدودية بولية تك�شا�س الأمريكية، 
ومن بينها ع�شر جثث ملهاجرين لقوا حتفهم داخل �شاحنة الأ�شبوع املا�شي، واآخرين يف املناطق ال�شحراوية 

بولية اريزونا.

رابطة العامل الإ�سالمي حتذر من كيانات تتنكر للدين والقيم الروحية

طائرة ع�سكرية اأمريكية تتعر�س ال�سني ت�سعد لهجتها يف الزمة مع الهند 
حلادث قبالة ا�سرتاليا 

•• كيوتو-وام:

ح��ذر اأم���ني ع��ام راب��ط��ة ال��ع��امل الإ���ش��الم��ي ال��دك��ت��ور حممد العي�شى من 
بع�س الكيانات التي مرت بتجارب فا�شلة حاولت اأن ُتر�شي دعائم املجتمع 
والقيم  للدين  تتنكر  م��ادي��ة  واأط���روح���ات  �شمولية  اأ�ش�س  على  الإن�����ش��اين 
الفطرة  وت�����ش��ادم  ال�����ش��م��وات والأر������س  ب��خ��ال��ق  ال�شلة  وت��ق��ط��ع  ال��روح��ي��ة 
الإن�شانية فاأوجدت كيانات خالية من املعاين الإن�شانية والقيم الأخالقية 
حتركها املادية النفعية يف اأ�شواأ �شورها موؤكدا على م�شوؤولية قادة الأديان 
لن�شر  واجل��اد  الفعلي  والتحرك  والإن�شانية  احل�شارية  املفاهيم  تعزيز  يف 
الفتتاحية  األقاها يف اجلل�شة  كلمة  العي�شى يف  وال�شالم.وقال  املحبة  قيم 

•• بكني-اأ ف ب:

التوتر  يف  لهجتها  ال�شني  �شعدت 
احلدودي املتفاقم مع الهند ملمحة 
ع�����ش��ك��ري حم��ت��م��ل يف  اإىل حت�����رك 
خطوة دعائية ي�شفها املحللون باأنها 

مثرة للقلق حقا.
م��ن��ذ اأك�����رث م���ن ���ش��ه��ر ت�����ش��ود حالة 
الهندية  ال��ق��وات  ب��ني  �شديدة  ت��وت��ر 
نائية  ه�شبة  يف  املنت�شرة  وال�شينية 
الهيماليا  يف  ا�شرتاتيجيا  وح�شا�شة 
حيث تلتقي التيبت والهند وبوتان. 
واخلمي�س حذر املتحدث با�س وزارة 
ي��ان من  ق��ان��غ  رن  ال�شينية  ال��دف��اع 
النف�س لكن  اأن بكني مار�شت �شبط 

لديها حد نهائي.
ن�����ش��رت على  ت�����ش��ري��ح��ات  وق�����ال يف 
موقع ال��وزارة اللكرتوين ل ينبغي 
القوات  ب��ع��زم  دول���ة  اأي  ت�شتخف  اأن 
عن  ال���دف���اع  يف  واإرادت����ه����ا  ال�شينية 

�شيادتها الوطنية.
اأن تكون  ال��ت�����ش��ري��ح��ات  ه���ذه  وت��ك��اد 
م��ط��اب��ق��ة ح���رف���ي���ا مل����ا اأع���ل���ن���ت���ه هذا 

•• �صيدين-اأ ف ب:

جت���ري ع��م��ل��ي��ات ب��ح��ث وا���ش��ع��ة قبالة 
�شاحل ا�شرتاليا ال�شرقي عقب حادث 
تعر�شت له طائرة اأمركية ع�شكرية، 
اذ اأفادت تقارير اإعالمية اأن جنديني 

على الأقل فقدا وقد يكونان توفيا.
امل���اري���ن���ز م�شاة  ل���ق���وات  ب���ي���ان  واأف�������اد 
اليابان  يف  الم����رك����ي����ة  ال���ب���ح���ري���ة 
للعثور  وان��ق��اذ  بحث  عملية  “جتري 
طائرة  حل��ادث  تعر�شوا  عنا�شر  على 
ال�شاحل  قبالة  يف22+  ام  ط��راز  م��ن 

ال�شرقي ل�شرتاليا«.
اأو�شربي”  يف22  “ام  ط��ائ��رات  وتعد 
القابلة  امل�����راوح  بتقنية  ت��ع��م��ل  ال��ت��ي 
اأه�����م طائرات  م���ن  ل��ت��غ��ي��ر الجت�����اه 
الدعم الهجومي بالن�شبة للمارينز، اذ 
لديها حمركان على اأطراف اأجنحتها 
م���ا ي�����ش��م��ح ل��ه��ا ب��ال��ه��ب��وط والإق�����الع 
ب�شكل عمودي. ولديها كذلك القدرة 

اأ�شرع بكثر من  ب�شكل  التحليق  على 
املروحية.واأفاد بيان املارينز اأن قوارب 
ت�شتخدم يف عملية  �شغرة وطائرات 

البحث.
�شحيفة  حت�����دث�����ت  ج����ه����ت����ه����ا،  م������ن 
فقدان  ع����ن  تلغراف”  “�شنداي 
فيما  توفيا،  اأنهما  يخ�شى  �شخ�شني 

اأف�����ادت ت��ق��اري��ر غ���ر م���وؤك���دة اأن����ه مت 
الذين  ال�25  العنا�شر  ب��اق��ي  ان��ق��اذ 
كانوا يف الطائرة.ويعتقد اأن الطائرة 
تدريبات  من  كجزء  املنطقة  يف  كانت 
بني  امل�����ش��رتك��ة  �شابر”  “تالي�شمان 
ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة وا���ش��رتال��ي��ا والتي 

انتهت للتو يف ولية كوينزلند.

ووكالة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ال���ش��ب��وع 
ال���������ش����ني اجل������دي������دة )����ش���ي���ن���خ���وا( 
الر�شمية و�شحيفة ال�شعب اليومية 
ال�شيوعي  احل���زب  بل�شان  ال��ن��اط��ق��ة 
للقوات  اللكرتوين  واملوقع  احلاكم 
ين�شر  ال������ذي  امل�����ش��ل��ح��ة  ال�����ش��ي��ن��ي��ة 
الخبار الع�شكرية الر�شمية وو�شائل 

اإعالم اأخرى.
اخلارجية  وزارة  اأ���ش��درت  والرب��ع��اء 
تت�شمن  ���ش��ف��ح��ة   15 م���ن  وث��ي��ق��ة 
ح���ق���ائ���ق ع����ن اخل�������الف احل�������دودي 
وت���������ش����م����ل خ����ري����ط����ة ل���ل���ت���وغ���الت 
املفرت�شة و�شورا ملا قالت اإنهم جنود 
اجلانب  على  ع�شكرية  واآليات  هنود 

ال�شيني من احلدود.
بان�شحاب  اخل����ارج����ي����ة  وط����ال����ب����ت 
للقوات  م�شروط”  وغ���ر  “فوري 
الهندية حمذرة من اأن بكني �شتتخذ 
ك��اف��ة ال��ت��داب��ر ال�����ش��روري��ة حلماية 

م�شاحلها.
وقال املتحدث با�شم وزارة اخلارجية 
اإن  اخلمي�س  ���ش��وان��غ  قنغ  ال�شينية 
ب�����ش��ق ط����رق وتخزين  ت��ق��وم  ال��ه��ن��د 

القوات  م��ن  ك��ب��ر  ع���دد  ون�����ش��ر  �شلع 
بالتاأكيد  اإن��ه��ا  واأ���ش��اف  املنطقة.  يف 

لي�شت لأغرا�س ال�شلم .
ب���ني اجلارين  ال��ث��ق��ة  ان���ع���دام  ي��ع��ود 
م�����ش��ت وخا�شا  ل��ع��ق��ود  ال��ع��م��الق��ني 
1962 يف ولية  ع��ام  حربا وج��ي��زة 
ارون�����ا������ش�����ال ب����رادي���������س احل����دودي����ة 

الهندية.

وق����ال رئ��ي�����س ك��ل��ي��ة الم����ن القومي 
روري  الوطنية  ا���ش��رتال��ي��ا  بجامعة 
م��دك��ال��ف ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س اإن 
ل��ل��ه��ج��ة ال�شني  ال��ت�����ش��ع��ي��د الأخ�����ر 

مثر للقلق حقا.
املحادثات  ب����اأن  ي��ل��م��ح  اإن����ه  واأ����ش���اف 
التي  ت��ل��ك  فيها  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة مب��ا 
جتري بني م�شت�شارين كبار يف المن 

القومي، تف�شل يف التو�شل لطريقة 
قواتهما  ب�شحب  ل��ل��دول��ت��ني  ت�شمح 
ب�شورتيهما.  ت�����ش��ر  ل  ب��ط��ري��ق��ة 
واله�شبة تتمتع باأهمية ا�شرتاتيجية 
كونها متنح ال�شني منفذا اإىل معرب 
�شيق يطلق عليه ا�شم عنق الدجاجة 
ال�شني  ���ش��رق  �شمال  ي��رب��ط ولي���ات 

بباقي مناطق البالد.

الذي  الدينية”  للقمة  العاملي  “الجتماع  خ��الل  الإ���ش��الم��ي  ال��دي��ن  ع��ن 
اأقيم يف جبل هايي مبدينة كيوتو اليابانية “اإننا با�شم ال�شعوب الإ�شالمية 
الواعية وامل�شتنرة نتمنى اأن ي�شعد النا�س جميعا مبا ا�شتمل عليه املدلول 
اللغوي والديني ل�شم الإ�شالم من مبادئ �شامية وقيم نبيلة تنطلق من 
اخلر  وحب  الب�شري  اجلن�س  اأبناء  بني  العادلة  وامل�شاواة  الإن�شان  تكرمي 
الظلم  ومكافحة  العادلة  الق�شايا  ون�شرة  ال�شعفاء  ورح��م��ة  والف�شيلة 
رابطة  اأن  على  و���ش��دد  جمعاء”  الب�شرية  على  ال�����ش��الم  ون�شر  وال��ع��دوان 
حتمل  واإمن��ا  فح�شب  الإ�شالمي  العامل  هموم  حتمل  ل  الإ�شالمي  العامل 
ت�شعى  فيما  ت�شعى  عاملية  اإن�شانية  الإ�شالم  فر�شالة  جمعاء  الإن�شانية  هم 
اإليه للدفاع عن احلقوق واحلريات بالأ�شاليب امل�شروعة كما حتر�س على 

تطبيق املواثيق العادلة التي قررتها املواثيق والتفاقات وال�شكوك واملبادئ 
والأعراف الدولية م�شتدل بقول النبي حممد �شلى اهلل عليه و�شلم “اإمنا 
بعثت لأمتم مكارم الأخالق “م�شرا اإىل اأن اململكة العربية ال�شعودية دعت 
اإىل ال�شالم وتو�شيع اآفاق التعاي�س بني الب�شرية.واأعرب العي�شى يف كلمته 
التي وزعتها رابطة العامل الإ�شالمي ام�س عن اأمله يف اأن ت�شفر اأعمال هذا 
الجتماع عن نتائج تت�شدى لأطروحات ال�شراع املادي بني الأمم وال�شدام 
الفكري بني الثقافات واحل�شارات ويف �شياقها ال�شراع الديني والطائفي 
وتو�شيع  ال�شالم  اإىل  ال��دع��وة  خط  وه��و  لها  امل�شاد  اخل��ط  لتعزيز  و�شول 
اآفاق التعاي�س وذلك بفتح قنوات احلوار اجلاد واملثمر بني خمتلف الفئات 

الدينية والقيادات الفكرية والأقطاب الثقافية واحل�شارية.
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الدور  هاليب من  �شيمونا  والرومانية  راونيت�س  ميلو�س  الكندي  خرج 
امل�����ش��رب، يف ح��ني حقق  ل��ك��رة  ال��دول��ي��ة  ل���دورة وا�شنطن  النهائي  رب��ع 

الياباين كي ني�شكوري فوزا �شعبا يف طريقه اىل دور الأربعة.
وخ�شر راونيت�س امل�شنف ثالثا وحامل اللقب عام 2014 بخ�شارته امام 

المركي جاك �شوك الثامن 5-7 و6-4.
بينهما  11 مباراة جمعت  راونيت�س يف  ل�شوك على  الثالث  الفوز  وهو 

حتى الن.
ويلتقي المركي يف ن�شف النهائي الهندي يوكي بهارمربي ال�شاعد 
من الت�شفيات او اجلنوب افريقي كيفن اندر�شون الفائز على الهندي 

يوكي بهارمربي ال�شاعد من الت�شفيات 6-4 و4-6 و3-6.
وكان اندر�شون اخرج النم�شوي دومينيك تييم امل�شنف اول من الدور 

الثالث اخلمي�س.
وتابع الياباين كي ني�شيكوري امل�شنف ثانيا م�شواره وتاأهل ب�شعوبة اىل 

ن�شف النهائي بفوزه على المركي تومي بول 3-6 و6-7 )8-10( 
و4-6.

2015 اختبارا �شعبا اي�شا يف دور الربعة  ويخو�س ني�شيكوري بطل 
دانييل  الرو�شي  على  الفائز  اخلام�س  زفريف  الك�شندر  المل��اين  �شد 

مدفيديف 6-2 و4-6.
 225 وعلق ني�شيكوري على فوزه ال�شعب على بول امل�شنف يف املركز 
عامليا بالقول كانت معركة كبرة، كان على و�شك ان يفعلها، وانا �شعيد 

بالفوز. وعن مباراته �شد زفريف، اكد الياباين الذي مل يفز باأي لقب 
انه يلعب ب�شكل جيد  انها �شتكون مباراة �شعبة،  انا متاأكد   2017 يف 

فعال.
من جهته، قال زفريف الباحث عن لقبه الرابع يف م�شرته الحرتافية 
كانت مباراة رائعة بالن�شبة يل، واعترب ان مواجهة ني�شيكوري �شتكون 
�شعبة بقوله “كي �شمن امل�شنفني الع�شرة الأوائل يف العامل منذ فرتة 

طويلة. �شيكون اختبارا �شعبا على املالعب ال�شلبة.

الرو�شية  امام  اوىل بخ�شارتها  امل�شنفة  ال�شيدات، ودعت هاليب  ولدى 
بالن�شحاب  ث��م  و�شفر1-  و6-3   2-6 ال�شابعة  م��اك��اروف��ا  ايكاترينا 

ب�شبب تاأثرها باحلرارة املرتفعة.
وكانت هاليب ا�شتكت من احلرارة املرتفعة التي و�شلت اىل 47 درجة 

يف مباراتها مع الكولومبية ماريانا دوكي مارينو يف الدور ال�شابق.
الكندية  تورونتو  دورة  يف  لقبها  عن  الرومانية  تدافع  ان  املقرر  وم��ن 

ال�شبوع املقبل.
وتلعب ماكاروفا يف ن�شف النهائي مع الفرني�شة او�شيان دودين اخلام�شة 

التي تغلبت على الأملانية �شابني لي�شيكي 5-7 و6-4 و6-7 )4-7(.
بفوزها على  الرابعة  يوليا جورج  الأملانية  اأي�شا  النهائي  ن�شف  وبلغت 
يف  و���ش��ت��واج��ه  و4-6،   3-6 ال�شاد�شة  نيكول�شكو  مونيكا  ال��روم��ان��ي��ة 
مباراتها املقبلة الأملانية اندريا بتكوفيت�س الفائزة على الكندية بيانكا 

اندري�شكو 6-7 )3-7( و6-1 و2-6.

خروج راونيت�ض وهاليب 

تاأهل �سعب لني�سيكوري يف دورة وا�سنطن 

ال�سيفي  املعال  فلج  مركز  من  م�سارك   100
يزورون نادي الذيد وميار�سون اأن�سطة ريا�سية 

»فويل مايت�س ال�سارقة« يفوز ببطولة كرة الطائرة �سمن »�سيف بالدي 2017«

فريـــق اأبوظبـــي ي�ســـارك يف ال�سبــــاق الرئي�ســــي لبطـــولــــة 
العــــــالـــــم لـــزوارق الفورمـــول 2 اليـــــوم

الرئي�شي  ال�����ش��ب��اق  اأب��وظ��ب��ي يف  ف��ري��ق  ي�����ش��ارك 
لبطولة العامل لزوارق الفورمول 2 الذي يقام 

اليوم الحد يف مدينة تون�شربج الرويجية.
وي�شعى زورق اأبوظبي 35 بقيادة را�شد القمزي 

للبطولة  ال��ع��ام  ال��رتت��ي��ب  ت�شدر  موا�شلة  اإىل 
العاملية والذي يحتله بر�شيد 20 نقطة يف حني 
بر�شيد  او���ش��رتب��ج  ج��ون  ال�����ش��وي��دي  ثانيا  يحل 
15 نقطة ويف املركز الثالث الليتواين اإدجارا�س 

ريابكو بر�شيد 12 نقطة.
طوله  يبلغ  م�شار  على  ال�شباق  مناف�شات  وتقام 
بوابات هوائية  �شبع  على  ويتوزع  مرت   1800
على امتداد القناة التي يقام من خاللها ال�شباق 

يف مدينة تون�شربج. واأكد �شامل الرميثي رئي�س 
العزمية  لديه  الفريق  اأن  اأبوظبي  فريق  بعثة 
ال��ث��ال��ث��ة وموا�شلة  ب��اجل��ول��ة  ل��ل��ف��وز  والإ����ش���رار 
..م�شرا  العامل  لبطولة  العام  الرتتيب  ت�شدر 

م�شاركة  ت�����ش��ه��د  “تون�شربج”  ج��ول��ة  اأن  اإىل 
اأن ت�شهد  العديد من الأبطال العامليني ويتوقع 
مناف�شة كبرة بني امل�شاركني. وعرب عن �شعادته 
وكافة اأع�شاء البعثة بروؤية علم الإمارات يرفرف 

تون�شربج  مدينة  يف  ال��ف��ري��ق  مع�شكر  يف  عاليا 
..موؤكدا اأن مثل هذا امل�شهد م�شدر فخر واعتزاز 
ويج�شد املكانة الرائدة التي و�شلت لها الريا�شة 

الإماراتية يف كافة املحافل الدولية.

ال��ري��ا���ش��ي وفدا  ال��ث��ق��ايف  ال��ذي��د  ن���ادي  ا�شتقبل 
من مركز فلج املعال ال�شيفي �شم 100 طالبا 
ملمار�شة عددا من الريا�شات والربامج املتنوعة 

يف رحاب نادي الذيد .
لنادي  الريا�شية  اخلطة  �شمن  الزيارة  وتاأتي 
الذيد يف اطار التعاون بني املوؤ�ش�شات الريا�شية 
ال��ه��ي��ئ��ة العامة  وال��ث��ق��اف��ي��ة حت��ق��ي��ق��اً لأه�����داف 
فعاليات  �شمن  وال��ري��ا���ش��ي��ة  ال�����ش��ب��اب  ل��رع��اي��ة 

الربنامج الوطني �شيف بالدي .
 فيما ا�شتقبل الوفد الدكتور زكي يحي م�شرف 
بالن�شاط ال�شيفي بنادي الذيد و مت ا�شطحاب 
النادي  م��راف��ق  ك��اف��ة  �شملت  ج��ول��ة  يف  ال��وف��د 
اإمكانيات  من  ال��ن��ادي  ي�شمه  ما  على  واطلعوا 
النادي  اأروق��ة  وجابوا  عالية ومالعب  ريا�شية 

ما بني �شالته وقاعاته الريا�شية والثقافية .
الدولية  ال�����ش��ال��ة  اإىل  ال���وف���د  ت��وج��ه  ب��ع��ده��ا   
ل��ل��رم��اي��ة  ب���ال���ن���ادي وق���ام���وا مب��م��ار���ش��ة لعبة 
الرماية الهوائية والبندقية وامل�شاركة يف دورة 
ملراكز  ال��ن��ادي  يخ�ش�شها  التي  الرماية  تعليم 
العامة  الهيئة  اأه���داف  وف��ق  ال�شيفي  الن�شاط 
ال�شارقة  وجمل�س  والريا�شة  ال�شباب  لرعاية 
الريا�شي. مع ال�شارة اإىل اأن  مركز فلج املعال  
دورة  ايل  تنت�شب  ال��ت��ي  امل���راك���ز  ث��ال��ث  ي��ع��ت��رب 
ونادي  ع��ج��م��ان  ن���ادي  ب��ع��د  ال�شيفية  ال��رم��اي��ة 
احلمرية ،  وق�شى  منت�شبي مركز الفلج وقتا 
اللعاب  النادي م�شتمتعني مبمار�شة  ممتعا يف 
والكاراتيه  كالرماية  فنونها  وتعلم  الريا�شية 
اأف��اد را�شد بن خمي�س  وال�شباحة  . من جانبه 

ال�شيفي  ل��ل��م��رك��ز  ال���ع���ام  امل�����ش��رف  ال��ط��ن��ي��ج��ي 
الوفود  ب��ك��اف��ة  ي���رح���ب  ال����ن����ادي  اأن  ب���ال���ن���ادي 
ال�شبابية واملنت�شبني للمراكز ال�شيفية ملمار�شة 
و�شالت  اأروق���ة  يف  الريا�شة  ال��ربام��ج  خمتلف 
يف  الإدارة  جمل�س  خطة  �شمن  وذل���ك  ال��ن��ادي 
النادي  �شالت  من  املجتمع  اأبناء  كل  ا�شتفادة 
 ، واملجتمعية  والثقافية  الريا�شية  واأن�شطتة 
فالنادي يرحب بكل الوفد الزائرة والراغب يف 

ممار�شة كافة اأ�شكال واألوان الريا�شة.
للفتيات  املعال  فلج  واأ�شارت  مدير مركز  فيما 
نادي  يوفرها  التي  بالمكانيات  العقلي  مرمي 
امل�شتمر  والتعاون  ال�شيفية  للفعاليات  الذيد 
معهم لتحقيق اأهداف ال�شتمتاع وال�شتفادة يف 

الن�شطة ال�شيفية.

بلقب  الأول  اأم�س  ال�شارقة” م�شاء  مايت�س  “فويل  فريق  توج 
الربنامج  م�شابقات  جلنة  نظمتها  -التي  الطائرة  كرة  بطولة 
بعد   -”2017 ب��الدي  “�شيف  ال�شيفية  لالأن�شطة  الوطني 

فيها  ف��از  ب��دب��ي   2 الق�شي�س  حديقة  يف  اأقيمت  ق��وي��ة  م��ب��اراة 
على فريق “اأفغان تيم” ب�شوطني مقابل �شوط. وتوج كل من 
لفعاليات  املنطمة  العليا  اللجنة  ع�شو  ال��دب��ل،  جا�شم  ال�شيد 

�شيف بالدي، وال�شيد عبدالر�شول عبداهلل، م�شرف البطولة، 
ال��ف��ري��ق��ني ال��ف��ائ��زي��ن ولع��ب��ي��ه��م��ا، اإ���ش��اف��ة حل��ا���ش��دي األقاب 
ا�شتطاع  اأخ��رى  والإداري����ني. من جهة  الالعبني  البطولة من 

جنم الدين من فريق “اإم يف �شي ال�شارقة”، الفوز بلقب اأف�شل 
اإداري يف البطولة التي بداأت يف 28 يوليو املن�شرم، مب�شاركة 8 
فرق. بدوره توجه اأحمد الرئي�شي، رئي�س جلنة م�شابقات �شيف 

ب��الدي، بال�شكر اإىل كل من �شاهم يف اإجن��اح البطولة واأك��د اأن 
امل�شتوى العايل والتميز الذي ظهرت به الفرق امل�شاركة يعك�س 

الطموحات الكبرة والأمال العظيمة جليل ال�شباب .
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الفجر الريا�ضي

بطولة اأبو ظبي جراند �سالم للجودو 

حممد بن ثعلوب الدرعي يرحب بوفد الحتاد الدويل للجودو IJF برئا�سة الفرن�سي روج جان لوك 

ودية اأمام دوني�ستوف النم�ساوي بدًل من هريتا الأملاين

تقـديـــم مــوعــد الـعــــودة مــن النم�ســـا وجتربـــة حمليـــة يف دار الزيــن

الرازيلي  ماركو�ض مهاجمًا مع احلمرية  

نادي احلمرية ي�ستكمل تعاقداته للمو�سم الريا�سي اجلاري 

الإم����ارات  احت���اد  رئي�س  ال��درع��ي  ب��ن ثعلوب  رح��ب حممد 
املنظمة لبطولة  العليا  اللجنة  للم�شارعة واجلودو رئي�س 
اأبو ظبي جراند �شالم للجودو لعام 2017 التي ت�شت�شيفها 
عا�شمة دولة الإمارات اأبو ظبي للمرة التا�شعة وذلك خالل 
الفرتة من 26 اإىل 28 اأكتوبر القادم ب�شالة اآيبيك اأرينا 
الحتاد  بوفد  رح��ب  ظبي  اأب��و  يف  الريا�شية  زاي��د  مبدينة 
لوك  ج��ان  روج  الفرن�شي  IJF  برئا�شة  للجودو  ال���دويل 
�شكرتر عام لالحتاد الذي يزور البالد اآخر ال�شهر احلايل 
بتكليف من  املجري ماريو�س فايزر رئي�س الحتاد للوقوف 
على جاهزية دولة الإمارات على ا�شت�شافة البطولة املقبلة 

التي تتجدد انطالقتها بعد 80 يوما من األن .
واأكد حممد بن ثعلوب رئي�س الحتاد باأن اللجنة املنظمة 

جاهزة متاما ل�شت�شافة البطولة منذ وقت مبكر ا�شتثمارا 
بطولت  من  العديد  تنظيم  خ��الل  من  اخل��ربات  لرتاكم 
الحت����اد ال����دويل ل��ل��ج��ودو ال��ك��ب��رة ، ب��ع��د اأن اأك���د الحتاد 
قيا�شية من  م�شاركة  �شت�شهد  املقبلة  البطولة  باأن  الدويل 
الدول الأع�شاء بعد النجاح الكبر الذي �شهدته البطولت 
اللجنة  تلقت  وق���د   ، ال��ع��امل  ق����ارات  م��ن خمتلف  امل��ا���ش��ي��ة 
املنظمة العديد من الطلبات للم�شاركة يف البطولة املقبلة 
يف مقدمتها فرن�شا حامله اللقب والربازيل ،طاجاك�شتان ، 
الكامرون،منغوليا ، وتركمان�شتان ، اأذربيجان، بيالرو�شيا، 
كازاخ�شتان،  امل��ج��ر،  بريطانيا،  اأمل��ان��ي��ا،  ال�شيك،  ك��روات��ي��ا، 
هولندا،  الأ���ش��ود،  اجلبل  مولديفيا،  لوك�شمبورج،  لتوانيا، 
ال���ربت���غ���ال، روم���ان���ي���ا، رو���ش��ي��ا، ���ش��رب��ي��ا، �شي�شل،  ب��ول��ن��دا، 

املتحدة  والوليات  اأوكرانيا،  ال�شويد،  اإ�شبانيا،  �شلوفينيا، 
الأمريكية و�شيظل الرتحيب بالدول ال�شقيقة وال�شديقة 
وفقا لالئحة الحتاد الدويل للجودو حيث متثل بطولت 
ا�شتعدادا  امل�����ش��ارك��ة  للمنتخبات  اإع����داد  خ��ر  ال��ع��ام  نهاية 
، ويف مقدمتها بطولة  القادمة  ال��دويل  لبطولت الحت��اد 
القادمة  ال�شيفية  الأوملبية  الألعاب  ودورة  القادمة  العامل 

) طوكيو 2020 (.
وذكر – باأن منتخب الإمارات للجودو �شي�شارك يف بطولة 
من   اعتبارا  بوداب�شت  املجرية  العا�شمة  يف  املقبلة  العامل 
لالإعداد  مع�شكره  اختتم  اأن  بعد  احل��ايل  اأغ�شط�س   28
التدريبية حاليا  ا�شتعداداته  ويوا�شل   ، بلغاريا  البدين يف 
يف  مقام  خا�س  مع�شكر  خ��الل  من  املقبلة  العامل  لبطولة 

اأبو  لبطولة  ال�شتعدادات  نطاق  يف  ت�شب  مولدوفا والتي 
الدرعي  ثعلوب  ب��ن  حممد  ���ش��الم..واخ��ت��ت��م  ج��ران��د  ظبي 
رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ب��ط��ول��ة م�����ش��ي��دا بدعم 
الريا�شية  الأح�����داث  ل��ك��اف��ة  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  واه��ت��م��ام 
املنظمة للبطولة  واملجتمعية،وجدد �شكر الحتاد واللجنة 
بن  نهيان  ال�شيخ  �شمو  برئا�شة  الريا�شي  ظبي  اأبو  ملجل�س 
زايد اآل نهيان لدعمهم امل�شتمر مل�شرة الحتاد واعتمادهم 
للبطولة املقبلة �شمن الأحداث والفعاليات الريا�شية التي 

يحت�شنها املجل�س يف املو�شم الريا�شي اجلديد .
دعوة حممد بن ثعلوب

امل�شارعة  احت���اد  رئي�س  ال��درع��ي  ثعلوب  ب��ن  حممد  تلقى 
واجل�����ودو ال���دع���وة م��ن رئ��ي�����س الحت����اد ال����دويل للجودو، 

�شتقام  التي  املقبلة  العامل  بطولة  حل�شور  فيزر  ماريو�س 
يف العا�شمة املجرية بوداب�شت يف الفرتة من 28 اأغ�شط�س 
نا�شر  ال��دع��وة  ن��ق��ل  وق���د  امل��ق��ب��ل  �شبتمرب   3 اإىل  احل���ايل 
التميمي اأمني �شندوق الحتاد الدويل الأمني العام لحتاد 
الرئا�شي  املكتب  للجودو عقب ح�شوره لجتماع  الإم��ارات 
بوداب�شت بح�شور  الذي عقد يف  للجودو  ال��دويل  لالحتاد 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س الحت����اد ال����دويل ل��ل��ج��ودو ورئ��ي�����س الحت���اد 
الأ�شيوي الكويتي عبيد العنزي ومت خالل الجتماع طرح 
العديد من الأفكار التي من �شاأنها تطوير ريا�شة اجلودو 
للجودو  ال��دويل  الحت��اد  واأع�شاء  رئي�س  ا�شتقبل  فيما   ..
مبقر الحتاد يف بوداب�شت رئي�س اللجنة الأوملبية الدولية 

توما�س باخ والوفد املرافق .

•• النم�صا - الفجر

“ال�شهباين”،  ال���ظ���اه���ري  ع��ب��ي��د  م��ط��ر  اأك�����د 
العني،  بنادي  القدم  لكرة  الأول  الفريق  مدير 
املع�شكر احل��ايل مي�شي  الإع���داد يف  برنامج  اأن 
املقررة  اخل���ط���ة  ح�����ش��ب  امل��ط��ل��وب��ة  ب���ال�������ش���ورة 
التح�شرات  ن��ط��اق  �شمن  الفني  اجل��ه��از  م��ن 
للمو�شم اجلديد، ممتدحاً مردود جميع لعبي 
املا�شية  الفرتة  خ��الل  حر�شوا  الذين  الفريق 
على اإظهار اأف�شل ما لديهم على نحو ي�شعهم 
اأم���ام اأف�����ش��ل درج���ة م��ن اجل��اه��زي��ة،  م��وؤك��داً يف 
الوقت نف�شه اأن اأبرز عنوان للمع�شكر جت�شد يف 
املرجوة  باملكا�شب  حر�س اجلميع على اخل��روج 
اجلدد  الالعبني  ب��ني  الن�شجام  حالة  وتعزيز 

الذين  امل�شابني  ال��ف��ري��ق وع���ودة ع��دد م��ن  م��ع 
يف  للفريق  املهمة  الإ�شافة  حتقيق  مبقدورهم 

املرحلة املقبلة. 
زوران  ال��ك��روات��ي  امل���درب  اإن  عبيد  مطر  وق���ال 
الأ�شبوع  يف  ال��ربن��ام��ج  تغير  ارت����اأى  ماميت�س 
اإذ تقرر تقدمي  وذل��ك مل�شلحة فريقه،  الأخ��ر 
موعد العودة اإىل الدولة لتكون يف الثامن من 
�شهر اأغ�شط�س احلايل بدًل من التاريخ ال�شابق 
وذل��ك ل�شتغالل  ذات��ه  ال�شهر  م��ن  ال�12  وه��و 
الوقت يف خو�س مواجهة ودية خام�شة مبدينة 
ال��ع��ني ق��ب��ل ل��ق��اء ال��ه��الل ال�����ش��ع��ودي يف ذهاب 
القدم،  ل��ك��رة  اآ���ش��ي��ا  اأب���ط���ال  دوري  ن��ه��ائ��ي  رب���ع 
املناخية  الأج�����واء  ع��ل��ى  ال��ت��ع��ود  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
ودرج��ات احل��رارة يف املدينة خ�شو�شاً لالعبني 

يخو�س  اأن  تقرر  كما  و�شيوتاين،  ب��رغ  اجل��دد 
ال��ع��ني م�����ش��اء ال���ي���وم الأح�����د م���ب���اراة ودي����ة مع 
فريق دوني�شتوف النم�شاوي يف اأعقاب العتذار 
املفاجئ من فريق نادي هرتا برلني الأملاين عن 
املواجهة الودية بحجة بعد امل�شافة ما بني مقر 
“ح�شب  امل��ب��اراة  وملعب  الأمل��اين  الفريق  اإقامة 
النم�شا يف حني  املنظمة للمع�شكر” يف  ال�شركة 
من  الثامن  يف  ال��ودي��ة  مبارياته  العني  يختتم 
اأغ�شط�س مبواجهة دينامو زغرب الكرواتي قبل 

العودة اإىل الدولة.
قيد  ا�شتعادة  يف  راأي��ه  حول  �شوؤال  على  وتعليقاً 
قال:   داينفري�س،  دوغال�س  الربازيلي  املهاجم 
احلقيقة اأن ملف اأجانب الفريق اعتمد خالله 
التقرير  على  ال��ق��دم  ك��رة  �شركة  اإدارة  جمل�س 

للجنة  رف��ع��ه  وال�����ذي  زوران  ل��ل��م��درب  ال��ف��ن��ي 
بالحتفاظ  خالله  وطالب  لالحرتاف  الفنية 
الالعب  تلقاها  التي  العرو�س  بدوغال�س رغم 
ت�شمن  كما  املن�شرم  املو�شم  نهاية  مع  والنادي 
�شيوتاين  الياباين  اأبرزها  اأ�شماء  عدة  التقرير 
ب�����رغ وك����ان����ت هناك  وال�������ش���وي���دي م���ارك���و����س 
جانب  اإىل  املطروحة  الأ�شماء  ح��ول  م�شاورات 
اإىل  ق��ي��د دوغ��ال���س  ب��ا���ش��ت��ع��ادة  امل����درب  مطالبة 
القائمة كونه يخدم اخلطة التي يود اللعب بها 

يف املو�شم اجلديد.
واأكمل: ا�شتقر الراأي الفني على ا�شتمرار كايو 
لوكا�س والتعاقد مع الياباين ت�شوكا�شا �شيوتاين 
وال�شويدي ماركو�س برغ قبل اأن يتخذ القرار 
قيا�شاً  دوغ��ال���س،  قيد  ا�شتعادة  ح��ول  النهائي 

التي  العالية  القتالية  وال���روح  القوي  ب��امل��ردود 
اأظ��ه��ره��ا خ���الل ال��ت��دري��ب��ات وال��رغ��ب��ة القوية 
لالعب يف العودة للقائمة الأ�شا�شية وكان زوران 
ال��ربازي��ل��ي يف منا�شبات  ب��ال��الع��ب  اج��ت��م��ع  ق��د 
عدة اأكد فيها ثقته يف اإمكاناته واأو�شح له باأنه 
قادر على حتقيق الإ�شافة املرجوة وتعزيز قوة 

الفريق يف اخلطوط الأمامية.
ي�شاعف  دوغ���ال����س  اأن  ع��ب��ي��د،  م��ط��ر  واأو����ش���ح 
ب�����ش��ورة رائ���ع���ة حت���ت ع���ن���وان اللتزام  ج���ه���وده 
واجلدية �شعياً لتقدمي اأف�شل ما لديه وبدورنا 
اإداري  كجهاز  املطلوبة  الثقة  منحه  على  نعمل 
قائمة  م���ن  ا���ش��ت��ب��ع��اده  مت  اأن  ب��ع��د  خ�����ش��و���ش��اً 
ال��ف��ري��ق يف امل��و���ش��م امل��ا���ش��ي، لأن����ه ك��غ��ره من 
الذين ي�شعون على عاتقهم  زمالئه الالعبني 

الدفاع عن �شعار هذا الكيان الريا�شي ال�شامخ 
واأمت���ن���ى ل���ه ول��زم��الئ��ه ب��ال��ف��ري��ق ال��ت��وف��ي��ق يف 
اأنه ميتلك  حتقيق الأه��داف املرجوة، خ�شو�شاً 
املوا�شفات والإمكانات التي يبحث عنها املدرب 
يف ال���الع���ب امل��ه��اج��م ب�����ش��ف��وف ف��ري��ق��ه خالل 

املرحلة املقبلة.
واختتم : ثقة املدرب يف اإمكانات دوغال�س متثل 
حتدياً مهماً بالن�شبة لالعب وتعزز من رغبته 
قائمة  اإىل  ب��ال��ع��ودة جم���دداً  ج��دارت��ه  تاأكيد  يف 
الفريق، كما اأنه يحظى بالدعم املطلوب من كل 
اأع�شاء بعثة الفريق يف املع�شكر واأمتنى كذلك اأن 
يجد امل�شاندة القوية من اجلماهر الوفية التي 
حتر�س على اأداء دورها الإيجابي مع الالعبني 

وحتفيزهم لتحقيق النتائج الإيجابية.

اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ال�شام�شي  جمعه  ك�شف 
عن  الريا�شي،  الثقايف  احلمرية  ن��ادي  ال��ن��ادي 
النادي  منها  انتهى  التي  التعاقدات،  من  جملة 
ب���ات ع��ل��ى اأمت  ال��ف��ري��ق  اأن  اإىل  ب��ن��ج��اح، م�����ش��راً 
الأوىل  ال���درج���ة  دوري  مل��واج��ه��ات  الإ���ش��ت��ع��داد 
باأن  م�شيفاً  ل��ل��ف��ري��ق،  املخ�ش�شة  وامل�����ش��اب��ق��ات 
جمهورية  يف  ت��دري��ب��ي  ملع�شكر  ي�شتعد  ال��ن��ادي 

 26-10 م��ن  ال��ف��رتة  )امل��ج��ر( خ��الل  هنغاريا 
اأغ�شط�س2017 كفرتة اإعداد للفريق، جتهيزاً 
الأوىل،  الدرجة  اأندية  دوري  م�شابقات  خلو�س 
م��و���ش��ح��اً ب����اأن ع���دد م��ن م��ن امل��ب��اري��ات الودية 
والتجريبية التي �شيخو�شها الفريق مع بع�س 
الإع����داد اخلارجي  ف��رتة  املحلية خ��الل  ال��ف��رق 

لتعزيز قدرات الفريق. 

ن����ادي احلمرية  ا���ش��ت��ك��م��ال  اإط�����ار  ج���اء ذل���ك يف 
الفريق  مل�شاركة  ا�شتعداداته  الريا�شي  الثقايف 
 ،2018/2017 ال���ك���روي  امل��و���ش��م  يف  الأول 
وذلك من خالل جملة من التعاقدات الريا�شية 
والإداري�����ة  الفنية  الأج���ه���زة  اإم��ك��ان��ي��ات  لتعزيز 
لتدعيم  ب��الإ���ش��اف��ة  الأول،  ب��ال��ف��ري��ق  اخل��ا���ش��ة 
املحرتفني  الالعبني  بعدد من  الفريق  �شفوف 

واملواطنني ذوي املواهب ال�شاعدة.
التعاقد  يف  ال��ن��ادي  جن��اح  ع��ن  ال�شام�شي  واأك���د 
فينوك�س  ماركو�س  الفذ  الربازيلي  املهاجم  مع 
الدوري  يف  البارزين  املهاجمني  من  يعد  ال��ذي 
الربازيلي، والذي انتقل للحمرية موؤخراً قادماً 
لرفد  الربازيلي،  او�شا�شكو  جرمييو  ن��ادي  من 

الفريق باخلربات الكروية املتميزة.

مبيناً باأن النادي اأنهى النادي تعاقده مع مدرب 
يتمتع  ال���ذي  ف��رن��ان��دو  لوي�س  البدنية  اللياقة 
بخربات فنية عالية، والقادم من النادي ال�شهر 
النادي يف  »فا�شكو ديغاما« الربازيلي، كما جنح 
اإ�شتقطاب الأردين ب�شام اخلطيب لي�شغل من�شب 
اجلاري،  للمو�شم  الأول  الفريق  مدرب  م�شاعد 
الأردن  �شباب  لنادي  كمدرباً  �شابقاً  والذي عمل 

واحلا�شل على العديد من الألقاب والإجنازات 
الريا�شية.  ويف �شياق مت�شل كان نادي احلمرية 
ق��د ان��ت��ه��ى يف وق���ت ���ش��اب��ق ال��ت��ع��اق��د م��ع املدرب 
العراقي القدير »جمال علي« الذي اأ�شرف على 
الكبرة على  والأن��دي��ة  الفرق  ع��دد من  تدريب 
تدريب  مهمة  ليتوىل  العربي،  الوطن  م�شتوى 

الفريق الأول باحلمرية. 

حاملة  طوم�شون  ايالين  اجلامايكية  النجمة  تاأهلت 
�شيربز  دافني  الهولندية  واملر�شحة  الأوملبية  الذهبية 
ال�����ش��ب��ت يف  100 م،  ام�����س  ���ش��ب��اق  ن��ه��ائ��ي  اىل ن�����ش��ف 
بطولة العامل لألعاب القوى املقامة يف لندن حتى 13 

اغ�شط�س اجلاري.
ويف ت�شفيات تخللها �شقوط امطار على امللعب الوملبي 
يف �شرق لندن وامام 50 الف متفرج، فازت طوم�شون 
حاملة ذهبيتي 100 و200 م يف ريو 2016 ب�شهولة 

يف جمموعتها م�شجلة 11،05 ثانية.
وتتفرغ طوم�شون ل�شباق 100 م ب�شبب الإرهاق الذي 

تعر�شت له يف اوملبياد ريو حيث حققت ثنائية �شباقات 
ال�شرعة.

وقد �شجلت طوم�شون اف�شل رقم هذه ال�شنة )10،71 
ثوان( يف كينغ�شتون يف يونيو، وتقدم مو�شما لفتا فازت 

خالله اأربع مرات يف الدوري املا�شي.
ك��م��ا ت��اأه��ل��ت ال��ه��ول��ن��دي��ة ���ش��ي��ربز ب��ح��ل��ول��ه��ا ث��ان��ي��ة يف 
العاجية  وراء  ث��ان��ي��ة   11،08 م�شجلة  جم��م��وع��ت��ه��ا 

ماري-جوزيه تا لو.
وقالت بطلة العامل يف 200 م “هذا الدور الأول وكان 
انطالقاتي  لتح�شني  عملت  املهمة.  اجن��از  علي  يتعني 

وهذه املرة كانت جيدة«.
وتابعت انا متحم�شة لن�شف النهائي اليوم الحد.

بطولة  يف  ال�شباعية  ب��رون��زي��ة  �شاحبة  �شيربز  حلت 
وراء  ري����و  يف  م   100 يف  خ��ام�����ش��ة   ،2013 ال���ع���امل 
يكتمل  ان  قبل  م،   200 يف  �شئيل  وب��ف��ارق  طوم�شون 
كابو�شها الربازيلي باخفاق يف نقل الع�شا خالل �شباق 

التتابع 4*100 م.
ك��م��ا ب���رزت الم��رك��ي��ة ت���وري ب���وي، اح���دى املر�شحات 
�شدارة  يف  ثانية   11،05 بت�شجيلها  الذهبية،  لنيل 

جمموعتها �شمن ت�شفيات الدور الأول.

فرناندو من مان�س�سرت �سيتي اىل غلطة �سراي طوم�سون و�سيربز اىل ن�سف نهائي 100 مرت 
لعبه  ان  ال��ق��دم  لكرة  النكليزي  �شيتي  مان�ش�شرت  اعلن 
الربازيلي فرناندو وقع عقدا مع غلطة �شراي الرتكي ملدة 
ثالث �شنوات مقابل 5،25 مليون يورو. وخا�س فرناندو 
مئة ومباراة مع مان�ش�شرت �شيتي و�شجل له اأربعة اأهداف، 
الربتغايل.  ب��ورت��و  م��ن   2014 يف  ال��ي��ه  ان�شمامه  م��ن��ذ 
و�شاهم فرناندو بفوز مان�ش�شرت �شيتي بلقب كاأ�س الرابطة 
يف 2016، اذ خا�س خم�س مباريات يف الطريق اىل الكاأ�س، 
مبا فيها املباراة النهائية �شد ليفربول على ملعب وميبلي 

يف لندن.
وقال لعب الو�شط الربازيلي ملوقع النادي النكليزي على 

�شبكة النرتنت لقد كان من دواعي �شروري ان العب مع 
مان�ش�شرت �شيتي. النادي اعتنى بي ب�شكل ل ي�شدق طوال 
بالتحدي  فيها  ا�شتمتعت  التي  هنا  ام�شيتها  التي  الفرتة 
يف  دوري  ا�شعب  يف  رمب��ا  كبر  فريق  م��ع  باللعب  املتمثل 

العامل.
وتابع ان احراز كاأ�س الرابطة يف 2016 كان امرا مميزا 

يل لن ان�شاه ابدا.
�شيتي  مان�ش�شرت  مدرب  غوارديول  بيب  ال�شباين  وف�شل 
الع��ت��م��اد ع��ل��ى ال��ربازي��ل��ي الخ����ر ف��رن��ان��دي��ن��ي��و ب���دل من 

فرناندو يف املو�شم املا�شي.
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تتجه الأنظار اليوم الأحد اىل ملعب وميبلي يف لندن الذي 
بني  ال��ق��دم  لكرة  الإنكليزية  املجتمع  درع  م��ب��اراة  يحت�شن 
ت�شل�شي وار�شنال بطلي الدوري الكاأ�س، يف اختبار جلهوزية 

الفريقني، قبل ا�شبوع من انطالق الدوري املمتاز.
للمرة  املمتاز  للدوري  بطال  املا�شي  املو�شم  يف  ت�شل�شي  توج 
مدربه  ب��اإ���ش��راف  ل��ه  الول  امل��و���ش��م  يف  ت��اري��خ��ه  يف  ال�شاد�شة 

اليطايل انطونيو كونتي.
واح����رز ار���ش��ن��ال ل��ق��ب ال��ك��اأ���س ل��ل��م��رة ال��ث��ال��ث��ة ع�����ش��رة )رقم 
قيا�شي( بفوزه يف النهائي على ت�شل�شي بالذات 2-1، منقذا 
مو�شمه بعد ف�شله يف احتالل مركز موؤهل اىل دوري ابطال 

اأوروبا للمرة الأوىل منذ نحو 20 عاما.
يبداأ ت�شل�شي حملة الدفاع عن لقبه بطال للدوري با�شتقبال 
اأغ�شط�س،   12 يف  ب��ري��دج  �شتامفورد  ملعبه  على  برنلي 
ويفتتح ار�شنال م�شواره يف 11 منه �شد لي�شرت �شيتي. عزز 
فف�شال  اجل��دي��د،  للمو�شم  ا�شتعدادا  �شفوفهما  الفريقان 
ابطال  دوري  ت�شل�شي غمار  يخو�س  املحلية،  البطولت  عن 

اوروبا، يف حني ي�شارك ار�شنال يف “يوروبا ليغ«.
ويف ظل ال�شفقات اخليالية التي تربمها الندية الأوروبية 
من  ح�شة  للفريقني  ك��ان��ت  ان��ك��ل��رتا،  يف  �شيما  ل  العريقة، 
اثنني  او  لع��ب  �شم  احتمال  كونتي  اع��ل��ن  وان  ال��ت��ع��اق��دات 
ال�شهر  نهاية  يف  ال�شيفية  النتقالت  باب  اقفال  قبل  اي�شا 
اجلاري. انفق ت�شل�شي حتى الآن حوايل 140 مليون يورو 
ب�شمه مهاجم ريال مدريد واملنتخب الإ�شباين الفارو موراتا 
ب�80 مليون يورو، كما �شم  5 �شنوات يف �شفقة قدرت  ملدة 
لعب و�شط موناكو بطل الدوري الفرن�شي الدويل تييموي 
باكايوكو ملدة خم�شة موا�شم، واملدافع الأملاين انتونيو روديغر 
من روما الإيطايل واحلار�س الأرجنتيني ويلي كابايرو من 

مان�ش�شرت �شيتي.
ت�شل�شي معركته مع  بعدما خ�شر  التعاقد مع موراتا  وج��اء 

مان�ش�شرت يونايتد الذي ا�شطر لدفع 84،70 مليون 
الدويل  ايفرتون  مهاجم  �شم  اأج��ل  م��ن  ي��ورو 

البلجيكي روميلو لوكاكو.
كو�شتا  دييغو  م��واط��ن��ه  م��ورات��ا  و�شيخلف 

الذي ابلغه كونتي يف نهاية املو�شم املا�شي 
انه لن يعتمد عليه يف ت�شكيلته.

واكد كونتي انه يجري حمادثات يومية 
م��ع م�����ش��وؤويل ال��ن��ادي م��ن اج��ل تعزيز 
�شفوف الفريق بالعبني جدد ا�شتعدادا 

للمو�شم.
الربيطانية  الع���الم  و�شائل  وذك���رت 

ان ت�شل�شي مهتم بالعب 
منتخب  و�������ش������ط 

ونادي  ان��ك��ل��رتا 
ار��������ش�������ن�������ال 

ليك�س  ا

اوك�����ش��الي��د-ت�����ش��ام��ربلي��ن، وال����دويل الخ���ر رو����س باركلي 
مدافع ايفرتون. وا�شرك كونتي مهاجمه ال�شباين اجلديد 
يف امل��ب��ارات��ني ال��ودي��ت��ني ام���ام ب��اي��رن ميونيخ الأمل���اين 3-2 

وانرت ميالن الإيطايل 2-1.
ا�شبوعني  نحو  قبل  ار���ش��ن��ال  على  تغلب  ت�شل�شي  ان  ي��ذك��ر 

يف مباراة ودية اي�شا يف ال�شني. -3�شفر 
ال��ذي خ�شع  ه��ازار  اي��دن  البلجيكي  ت�شل�شي جنمه  ويفتقد 
الأمين،  الكاحل  يف  ك�شر  ملعاجلة  جراحة  اىل  يونيو  مطلع 

�شتبعده عن املالعب ثالثة اأ�شهر.
ه��ازار من �شمن الالعبني  ان  ذك��رت تقارير �شحافية عدة 
الذين يرغب بر�شلونة ال�شباين يف التعاقد معهم لتعوي�س 
رحيل الربازيلي نيمار اىل باري�س �شان جرمان الفرن�شي يف 

�شفقة قيا�شية بلغت 222 مليون يورو.
جدا  �شعيد  اي��دن  �شائعات.  “هناك  بالقول  رد  كونتي  لكن 
ب�شدد  “نحن  م�شيفا  اجلديد”،  املو�شم  وب��دء  معنا  للبقاء 

حماولة �شراء لعبني، ولي�س بيعهم«.
ولن ي�شارك باكايوكو ب�شبب ا�شابة يف الركبة، والفر�شة 
لن  للم�شاركة  م��وز���س  فيكتور  النيجري  ام���ام  �شانحة 
عقوبة اليقاف التي فر�شت عليه يف نهائي الكاأ�س املو�شم 

املا�شي ل تنطبق على مباراة الحد.
بعدما قرر متديد م�شواره الذي بداأ مع ار�شنال قبل 21 
عاما، جنح املدرب الفرن�شي ار�شني فينغر يف اقناع ادارة 

النادي اللندين بتحطيم رقمه القيا�شي وانفاق 60 
م��ل��ي��ون ي���ورو م��ن اأج���ل ���ش��م امل��ه��اج��م الدويل 

ليون،  م��ن  لك��ازي��ت  الك�شندر  الفرن�شي 
املو�شم  لتعوي�س  م�شعاه  �شمن  وذلك 

وف�شله  فريقه  عا�شه  ال��ذي  املخيب 
اىل  يف احل�شول على مركز موؤهل 

دوري الأبطال.
���ش��ج��ل لك���ازي���ت هدفه 

على  الأول 
م���������ل���������ع���������ب 

ار���ش��ن��ال يف 
م������ب������اراة 

ودي�����������ة 

الحد امام ا�شبيلية ال�شباين 1-2، لكنه تعر�س اىل ا�شابة 
اأكد فينغر انها لي�شت خطرة.

و�شي�شكل لكازيت ثالثيا هجوميا قويا اىل جانب الت�شيلي 
الكي�شي�س �شان�شيز والملاين م�شعود اوزيل، لكن فينغر ا�شار 
اىل ان املهاجم الفرن�شي اجلديد بحاجة اىل الوقت للتاأقلم 

مع الفريق.
وقال فينغر “يف بع�س الحيان ي�شتغرق المر بع�شة ا�شهر، 

واحيانا ي�شتغرق وقتا قليال جدا«.
لكازيت  عن  اأقوله  ان  يجب  ال��ذي  الوحيد  “ال�شيء  وتابع 
هو انه يتاأقلم ب�شرعة ا�شبوعا بعد ا�شبوع. ولكن اعتقد انه 

يحتاج اىل �شهر او �شهرين«.
لأنه  ال��ب��دلء  مقاعد  على  �شان�شيز  يبقى  ان  املحتمل  وم��ن 
تاأخر عطلته  ب�شبب  الثالثاء  الفريق  تدريباته مع  ا�شتاأنف 
القارات  ك��اأ���س  يف  ب����الده  منتخب  م��ع  مل�����ش��ارك��ت��ه  ال�شيفية 
برو�شيا، و�شط تكهنات م�شتمرة حول رغبته يف ترك النادي 

اللندين.
ان يحرتم  ت��وق��ع  ف��ي��ن��غ��ر  ل��ك��ن 
امل����ه����اج����م ال���ت�������ش���ي���ل���ي ق�������راره 
ب��ع��دم ب��ال��رح��ي��ل ب��ق��ول��ه “لن 
ال���ك���ث���ر يف ما  ع�����ن  اف�������ش���ح 
ال�شيء  لكن  ب�شان�شيز،  يتعلق 
ال���وح���ي���د ال������ذي ا���ش��ت��ط��ي��ع ان 
انه يف كامل تركيزه  اقوله لكم 
وان قراري وا�شح: بكل 
�شيبقى  ب�����ش��اط��ة 
و����ش���ي���ح���رتم 

ذلك«.

اختبار اجلهوزية قبل انطالق الدوري  

ت�سل�سي وار�سنال يف مباراة درع املجتمع 
رونالدو يريد العودة اإىل اإنكلرتا 

ريال  م��ه��اج��م  رون���ال���دو  كري�شتيانو  ال��ربت��غ��ايل  اك���د 
مدريد بطل ا�شبانيا واوروبا لكرة القدم لدى مثوله 
امل��ا���ش��ي يف ق�����ش��ي��ة اتهامه  ال��ق��ا���ش��ي الث���ن���ني  ام����ام 
بالتهرب ال�شريبي انه يود العودة اىل انكلرتا، ح�شب 
“كادينا �شر” ال�شباين ام�س الأول  ما ك�شف رادي��و 

اجلمعة.
ونقل راديو كادينا �شر عن رونالدو قوله يف املحكمة 
“مل اواجه اي م�شاكل يف اإنكلرتا... ولهذا اود العودة 

اىل انكلرتا«.
وم���ث���ل رون�����ال�����دو الث����ن����ني ام����ام 

ق���رب  ال���ق���ا����ش���ي يف حم���ك���م���ة 
ون�شف  ���ش��اع��ة  مل����دة  م���دري���د 
التهامات  ون���ف���ى  ال�������ش���اع���ة، 
تهرب  ق�شية  يف  اليه  املوجهة 

14،7 ماليني  �شريبي بقيمة 
يورو.

اىل  ال���ش��ب��اين  الق�شاء  وي��وج��ه 
رونالدو تهمة تهرب �شريبي 

ماليني   14،7 ب���ق���ي���م���ة 
ماليني   17،3( ي�����ورو 

وا�شتغالل  دولر(، 
ه���ي���ك���ل���ي���ة ����ش���رك���ة 

العام  يف  اأن�����ش��ئ��ت 
2010 لإخفاء 
ح�شل  مداخيل 

عليها يف ا�شبانيا 
بيع  ح���ق���وق  م����ن 

�شلطات  عن  ال�شور، 
ال�شرائب .

وتعترب ال�شلطات ما قام 
ب��ه رون��ال��دو خ��رق��ا اإرادي���ا 

لل��ت��زام��ات��ه ال�����ش��ري��ب��ي��ة يف 
طريق  عن  وذل��ك  ا�شبانيا”، 

���ش��رك��ات اأوف�������ش���ور م��ق��ره��ا يف 
الربيطانية،  ال���ع���ذراء  اجل����زر 

املعروفة  ايرلندا  واأخ��رى يف 
بت�شاهلها ال�شريبي.

الربتغايل  النجم  لكن 
مو�شع  ال�شركة  ان  اك��د 
ال�����ش��ك��وى مل ت��ن�����ش��اأ يف 
2010، بل يف 2004 

عندما كان ل يزال لعبا يف �شفوف نادي مان�ش�شرت 
مان�ش�شرت  من  رونالدو   وانتقل  النكليزي.  يونايتد 

يونايتد اىل ريال مدريد يف 2009.
ووفقا لالإذاعة، فان رونالدو اكد مرارا ان ال�شلطات 
جتد  مل  وان��ه��ا  �شركاته  راق��ب��ت  ان  �شبق  الربيطانية 
من  ن�شيحة  تلقى  ان��ه  على  و�شدد  ع��ادي،  غر  �شيئا 
مان�ش�شرت يونايتد وحمامي النادي بتاأ�شي�س ال�شركة 
ه��ذا ما  ان  ق��ال يل  املحامي كري�س فارنيل  ان  بقوله 
يفعله كل لعبي كرة القدم، ومل ارد ان اكون ا�شتثناء 
امللعب،  ار�س  دائما على  ا�شتثناء  اكون  ان  اريد  وتابع 

ولكن خارجه، اريد ان اكون رجال كالأخرين.
ويف حال ادانته، �شتفر�س على رونالدو غرامة 
ل تقل عن 28 مليون يور، مع حكم بال�شجن 
ال�شنة،  ون�����ش��ف  ���ش��ن��وات  ث���الث  اىل  ي�شل 
وزارة  يف  اخل������رباء  ن��ق��اب��ة  ح�����ش��ب 

املالية.

يبحث الرتجي التون�شي عن لقبه الثالث والفي�شلي 
يف  الح���د  ال��ي��وم  يلتقيان  عندما  الأول  ع��ن  الأردين 
يف  لالأندية  العربية  البطولة  نهائي  يف  ال�شكندرية 

كرة القدم التي ت�شت�شيفها م�شر منذ 22 يوليو.
الفائز عن  املنظمة للبطولة ح�شول  اللجنة  واعلنت 
الف   600 مقابل  دولر،  امل��ل��ي��ون  ون�شف  مليونني 

دولر للو�شيف.
يبحث الفريقان عن كتابة تاريخ جديد عربيا، خا�شة 
الفي�شلي الذي فاجاأ اجلميع مب�شتواه بعدما جنح يف 
اق�شاء الهلي امل�شري املر�شح للقب من الدور ن�شف 
يف  م�شر  بطل  علي  اي�شا  ال��ف��وز  ل��ه  و�شبق  النهائي، 
املباراة الفتتاحية للمجموعة الوىل، يف الوقت الذي 
يبحث الرتجي التون�شي عن اللقب العربي الثالث له 
دوري  بعدما حقق لقب  الن�شخة اجلديدة  والول يف 

ابطال العرب عامي 1993 و2009.
امل���درب  ب��ق��ي��ادة  م�����ش��ت��وي��ات��ه  اف�����ش��ل  ي��ق��دم  الفي�شلي 
ي��ع��د من  ال����ذي  ي��وف��وف��ي��ت�����س  نيبو�شا  امل��ون��ت��ي��ن��ي��غ��ري 
اف�����ش��ل م���درب���ي ال��ب��ط��ول��ة ب��ع��د ف����وز ف��ري��ق��ه يف 4 
مباريات متتالية على الأهلي -1�شفر ون�شر ح�شني 
 1-2 الإم��ارات��ي  وال��وح��دة  داي اجل��زائ��ري -1�شفر 

وت�شدره للمجموعة.
ثم عاد ليلتقي الأهلي يف ن�شف النهائي فجدد فوزه 

عليه عليه 1-2.
مهاجمه  با�شتثناء  مكتملة  الفي�شلي  �شفوف  وتبدو 
اأن  ويتوقع  الإ�شابة  ب�شبب  يغيب  ال��ذي  قويدر  بالل 
الفريق،  ت�شكيلة  على  نيبو�شا  الفني  املدير  يحافظ 
الزواهرة  واإب��راه��ي��م  يا�شني  معتز  �شيتواجد  بحيث 
ويا�شر الروا�شدة وعدي زهران وابراهيم دلدوم وبهاء 
عبد الرحمن وال�شنغايل دومينيك وخليل بني عطية 
اأكرم  والليبي  لوكا�س  والبولندي  الروا�شدة  ويو�شف 

الزوي.
واكد نيبو�شا جاهزية فريقه لتحقيق الفوز اخلام�س 
على التوايل يف البطولة حتقيق اللقب لول مرة يف 

تاريخ النادي الردين.
علي اجلانب الخر، يبحث الرتجي عن اللقب الغلي 
“ماليا” يف تاريخه بجانب رفع معنويات لعبيه قبل 
الثمانية  دور  يف  اله��ل��ي  ام���ام  املرتقبني  املواجهتني 

مل�شابقة دوري ابطال افريقيا يف �شبتمرب املقبل.
ح���ق���ق ال����رتج����ي ال���ع���الم���ة ال���ك���ام���ل���ة اي�������ش���ا يف دور 
املجموعات بفوزه على نفط الو�شط العراقي -1�شفر 
 2-3 ال�شعودي  والهالل  -2�شفر  ال�شوداين  واملريخ 
يف املجموعة الثانية، ثم فاز يف الدور ن�شف النهائي 

على الفتح الرباطي املغربي 1-2.
اإىل  البنزرتي  ف��وزي  للرتجي  الفني  املدير  ويتطلع 
الدفع بت�شكيلة قادرة على تقدمي الأداء املطلوب، حيث 
الفتح  اأم��ام  ال�شابقة  املباراة  اأداء فريقه يف  انتقد  كان 
معز  قوامها  ت�شكيلة  على  الرتجي  يعول  الرباطي. 
بن �شريفية يف حرا�شة املرمى و�شم�س الذوادي وعلي 
وفو�شيني  الطالبي  ومنت�شر  �شمام  وخليل  امل�شاين 
كوليبايل وفرجاين �شا�شي وغيالن ال�شعاليل واأني�س 

بدري و�شعد بقر.
ال�شا�شي طه  ال��دويل  الفريق مهاجمه  و�شيغيب عن 

يا�شني اخلني�شي لطرده امام الفتح.
العربي،  اللقب  �شيحقق  الرتجي  ان  البنزرتي  واك��د 
وح�����ذر لع��ب��ي��ه م���ن خ���ط���ورة ال��ف��ي�����ش��ل��ي ب��ق��ول��ه يف 
اإىل  الفي�شلي  تاأهل  اأتوقع  “مل  ت�شريحات �شحافية 
لكنه  الإط���الق،  على  البطولة  قبل  النهائية  امل��ب��اراة 
ي�شتحق ذلك بكل تاأكيد ويجب احلذر منه متاماً، لأن 

�شقف طموحه ارتفع وي�شعى لنتزاع اللقب«.
يدير املباراة احلكم امل�شري ابراهيم نور الدين.

بر�سلونـة خ�سـر دعـم والـد نيمـار لالحتفـاظ بالالعــب
دعمه  خ�شر  ال���ش��ب��اين  بر�شلونة  اإن  اع��م��ال��ه  ووك��ي��ل  نيمار  وال���د  اك��د 
لالحتفاظ بنجله يف �شفوفه عندما رف�س دفع مكافاأة متديد العقد 

بينهما. وكان بر�شلونة مدد يف 2016 عقد نيمار حتى 2021.
وان�����ش��م امل��ه��اج��م ال���دويل ال��ربازي��ل��ي نيمار اىل ب��اري�����س ���ش��ان جرمان 
مليون   264( ي��ورو  مليون   222 بلغت  قيا�شية  �شفقة  يف  اخلمي�س 

دولر(، واكد انه اتخذ قراره خالفا لن�شيحة والده.
وت�شر التقديرات اىل ان نيمار �شيتقا�شى راتبا �شنويا يف �شان جرمان 
نيمار  عقد  متديد  مكافاأة  بر�شلونة  وجمد  ي���ورو.  مليون   30 ق��دره 
26 مليون يورو بعد قرار الالعب بالرحيل، واعلن متحدث  البالغة 

با�شم النادي ال�شباين اجلمعة ان الخر لن يدفع هذه املكافاأة.
اللحظة،  تلك  ال�شبت يف  ام�س  ك��وب  كادينو  لإذاع���ة  نيمار  وال��د  وق��ال 
فقد بر�شلونة دعمي عندما رف�س ذلك دفع املكافاأة . وتابع حتى تلك 

اللحظة كنت يف جهة بر�شلونة واحاول اقناع نيمار بالبقاء، ولكن بعد 
هذا املوقف من جمل�س الإدارة مل اعد قادرا ان اكون اىل جانبهم لأن 
العقد �شريح ووا�شح . وكان املتحدث با�شم بر�شلونة خو�شيب فيف�س 
اكد اجلمعة ان بر�شلونة كان اودع املبلغ لدى كاتب العدل لدفعه اىل 
نيمار يف الأول من �شبتمرب يف حال بقائه يف �شفوفه، لكنه ا�شرتد املبلغ 
“لن الالعب مل ينفذ عقده«. وكان نفوذ والد نيمار على م�شرة جنله 
مو�شع انتقاد من قبل و�شائل العالم يف الأعوام الأربعة التي ام�شاها 
يف ا�شبانيا. ودفع بر�شلونة اي�شا 40 مليون يورو ل�شركة ميلكها والدا 
عام  بر�شلونة  اىل  ال��ربازي��ل��ي  �شانتو�س  م��ن  ان�شمامه  بعد  ال��الع��ب 
2013. لكن والد نيمار ا�شر على ان جنله اتخذ قرارا �شجاعا بقوله: 
ال��ق��رار ك��ان ق���راره. ك��ان يف امل��ك��ان ال��ذي حلم ب��ه. ا�شتمع اىل ن�شيحة 
ا�شدقائه وال�شخا�س من حوله واراد مواجهة هذا التحدي. اعتقد انه 

كان �شجاعا جدا، وله احلق يف اتخاذ هذا القرار. وكان نيمار قال قبيل 
اتفهم  ال��وال��د،  “ايها  وال��ده  اىل  متوجها  اجلمعة  باري�س  اىل  و�شوله 
واحرتم راأيك، لكني اتخذت قراري، كل ما اطلبه منك هو م�شاندتي 
كما فعلت دائما«. ويعترب والد نيمار من اقرب املقربني لبنه وهو الذي 
اي�شا  ا�شبح م�شهورا  ي�شرف على م�شرته ويفاو�س على عقوده وقد 

حتى انه ظهر يف اعالن اىل جانب نيمار.
ق�شائية  تقلبات   2013 ع���ام  بر�شلونة  اىل  ن��ي��م��ار  ان��ت��ق��ال  واح����دث 
ال�شفقة  قيمة  ان  حينه  يف  الكاتالوين  ال��ن��ادي  اعلن  حيث  و�شريبية 
88 مليون يورو من  57 مليون يورو، ثم اعيد تقديرها بنحو  بلغت 
اخفاء ق�شم من قيمة  بتهمة  بر�شلونة  وادي��ن  ال�شباين.  الق�شاء  قبل 
ال�شفقة عن م�شلحة ال�شرائب، و�شيواجه قريبا ق�شية جديدة بتهمة 

الحتيال والف�شاد و�شيحاكم فيها نيمار البن ونيمار الب.

النادي الأردين يبحث عن لقبة الأول التون�سي عن الثالث

الفي�سلي والرتجي يتواجهان يف 
نهائي بطولة الأندية

جمل�س مدينة لو�س اجنلي�س يدعم قرار ا�ست�سافة اوملبياد 2028 
الألعاب  با�شت�شافة  املعنية  اللجنة  اعلنت 
اجنلي�س  لو�س  مدينة  جمل�س  يف  الأومل��ب��ي��ة 
ا�شت�شافة  لقرار  دعمها  اجلمعة  الأمركية 
عام  ال�����ش��ي��ف��ي��ة  الأومل����ب����ي����ة  الأل�����ع�����اب  دورة 

.2028
وك���ان���ت م��دي��ن��ة ل��و���س اأجن��ل��ي�����س اع��ل��ن��ت يف 
اأغ�شط�س اجلاري موافقتها على  الول من 

ا�شت�شافة الألعاب الأوملبية يف 2028، بعد 
الفرن�شية  العا�شمة  م��ع  تتناف�س  كانت  ان 

باري�س على ا�شت�شافة ن�شخة 2024.
و�شتوؤكد اللجنة الوملبية الدولية ا�شت�شافة 
يف  و2028   2024 يف  لالألعاب  املدينتني 
املقبل  �شبتمرب   13 يف  العمومية  اجلمعية 

يف ليما.

اجنلي�س  لو�س  مدينة  جمل�س  رئي�س  ودع��ا 
اجلمعة  ا���ش��ت��م��اع  جل�شة  يف  وي�����ش��ون  ه���رب 
جميع اع�شاء املجل�س اىل الت�شويت يف اقرب 
ا�شت�شافة  عقد  على  املقبل  ال�شبوع  فر�شة 

اوملبياد 2028.
الألعاب  ا�شت�شافة  اجنلي�س  للو�س  و�شبق 
الأوملبية ال�شيفية عامي 1932 و1984، 

ك��م��ا اح��ت�����ش��ن��ت��ه��ا ب���اري�������س ع���ام���ي 1900 
و1924.

الأوملبية  ال��ل��ج��ن��ة  مت��ن��ح  ان  امل��ت��وق��ع  وم����ن 
ي�����ش��ل اىل  ل��و���س اجن��ل��ي�����س مبلغا  ال��دول��ي��ة 
ملياري دولر بعد قرارها با�شت�شافة ن�شخة 
2028، علما ان باري�س �شتح�شل على 1،7 

مليار دولر ل�شت�شافة اوملبياد 2024.
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جمتمع االمارات

يا  "افتح  ل��ربن��ام��ج  الرئي�شية  الأرب���ع���ة  ال�شخ�شيات  تنطلق 
�شم�شم" التلفزيوين املف�شل لدى الأطفال يف مغامرة �شيفية 
من  ال��ع��ام،  لهذا  اأبوظبي  �شيف  مو�شم  فعاليات  �شمن  �شيقة 
�شيف  ملو�شم  خ�شي�شاً  حت�شره  مت  جديد  حي  عر�س  خ��الل 
اأبوظبي، لي�شم ا�شتعرا�شات غنائية وراق�شة لالأطفال والكبار.  
3 حتى  الفرتة من  �شُيقام يف  وال��ذي  املتميز،  العر�س  ويجمع 
اأغ�شط�س يف يا�س مول، ال�شخ�شيات الرئي�شية من امل�شل�شل   5

"نعمان"  القدمي  �شين�شم �شديقنا  ال�شهر، حيث  التلفزيوين 
"جرجور"  "مل�شون" و�شخ�شية  "�شم�س" والببغاء  رفاقه  اإىل 
�شيحظى  كما  �شيقاً.  م�شرحياً  عر�شاً  ليقدموا  و"اإملو"  املرحة 
وامل�شاركة  املف�شلة  �شخ�شياتهم  للقاء  مميزة  بفر�شة  الأطفال 
يف الأعمال الفنية واليدوية من خالل ور�شات العمل التفاعلية 
�شم�شم"  ي��ا  "افتح  برنامج  حقق  الفعالية.   �شمن  تقام  التي 
جناحاً باهراً كاأول اإنتاج دويل م�شرتك م�شتوحى من امل�شل�شل 

لالأطفال،  املخ�ش�س  �شم�شم"  "�شارع  الأم��ري��ك��ي  التلفزيوين 
الربامج  واأجن��ح  اأ�شهر  من  واح��داً  ملفتة  ب�شرعة  اأ�شبح  حيث 
من  العديد  يف  الأطفال  ت�شتقطب  التي  التعليمية  الرتفيهية 
الدول العربية. وي�شعى امل�شل�شل عرب كل حلقة منه اإىل تقدمي 
اأمناط  تعزيز  خ��الل  م��ن  الإن�شانية  بالقيم  وغ��ن��ّي  فريد  اأداء 
الأطفال  ل��دى  الجتماعية  ال��ع��الق��ات  وروح  ال�شحية  احل��ي��اة 
وال�شحك  بالت�شلية  م��ف��ع��م  ق��ال��ب  ���ش��م��ن  ال�����ش��ع��ادة  وحت��ق��ي��ق 

طرق ذكية خلف�س حرارة ال�سيف يف منتجع وحديقة الإمارات للحيوانات 
الهواء  اإدارة منتجع وحديقة الإم��ارات للحيوانات يف حتويل ن�شف م�شاحة احلديقة ايل مناطق مكيفة   جنحت 

لإتاحة الفر�شة للعائالت لال�شتمتاع بالوقت مع الأطفال بعيداً عن حرارة ال�شيف املرتفعة طول ال�شيف . 
ونتيجة لهذا التطور التقني ي�شهد منتجع و حديقة الإمارات للحيوانات يف منطقة الباهية بابوظبي اإقباًل لفتاً 
من العائالت لق�شاء امتع الوقات ب�شبحة اطفالهم ، فلم تعد احلرارة املرتفعة �شبباً لعدم زيارة احلديقة خا�شة 

بعد ان قامت الدارة موؤخرا با�شتخدام طرق ذكية خلف�س حرارة ال�شيف .
و قالت اإدارة منتجع و حديقة الإمارات للحيوانات: لقد تغلبنا على حرارة مو�شم ال�شيف عرب حلول ذكية للتغلب 
على هذه امل�شكلة بتحويل ن�شف م�شاحة احلديقة ايل مناطق مكيفة الهواء ملنح زوار احلديقة وخا�شة الطفال 

جتربة ل تن�شى مهما كانت الظروف املناخية. 
التحكم بدرجات احل��رارة يف ممرات  الأول من نوعه يف  للحيوانات يعترب  الإم���ارات  ان منتجع و حديقة  واك��دت 

احلديقة حلماية الزوار من حرارة ال�شم�س املرتفعة اثناء ال�شيف. 

»افتح يا �سم�سم« ي�ستقبل جمهوره يف عر�س حي خالل »مو�سم �سيف اأبوظبي 2017«

ي�شت�شيف جالري �شات�شي الذي يجري الآن يف العا�شمة 
الربيطانية،لندن، اأعمال �شمو ال�شيخة خولة بنت اأحمد 
زايد  ال�شيخ طحنون بن  �شمو  ال�شويدي، حرم  بن خليفة 
وال��ذي يجري الن يف  الوطني  الأم��ن  ال نهيان م�شت�شار 
العا�شمة الربيطانية و لغاية 18 اأغ�شط�س. على هام�س 
املعر�س متكنا من احل�شول على حوار خا�س مع الدكتور 
لدى  اأبوظبي  ممثل  ال�شويدي  خليفة  حممد  بن  حامد 
يف  وزم��ي��ل  وع�شو  لندن  يف  ج��ال��ري  بورتريت  النا�شونال 
والتجارة يف  وامل�شنعني  الفنون  لت�شجيع  امللكية  اجلمعية 
اأب��رز �شاعرات الم��ارات واملنزل  اململكة املتحدة عن تاريخ 
الماراتي العريق الذي يفخر باجنازات املراأة الماراتيه.

حيث ي�شغل تراث المارات موقعا متميزا يف املنزل الذي 
ن�شاأ به الدكتور حامد ال�شويدي وعلى الرغم من ق�شاءه 
هواية  معه  حمل  امل��ت��ح��دة،  اململكة  يف  ال��درا���ش��ة  ل�شنوات 
ال�شعر  وظ���ل  وب��ي��ئ��ت��ه،  ب��رتاث��ه  متعلقا  ب��ق��ي  و  ال��ط��ف��ول��ة 
بلهجة وطنه هو الأق��رب اإىل روح��ه. و قد اأب��دى اهتماما 
اأبوظبي  يف  اأق��ي��م  ال��ذي  المارات"  "اأم  مبهرجان  خا�شا 
املقام  ال�شيخة خولة،  2017 و معر�س خالته  يف مار�س 
حاليا ملا متثله هذه املعار�س من رفع �شعار "متكني املراأة 
على هذا  بالقائمني  اأ�شاد  وق��د  املجتمع".   الإم��ارات��ي��ة يف 
بالرتاث  يهتم  وال��ذي  واملميز  الرائع  واملعر�س  املهرجان 

وال�شالة يف الإمارات.

اأم�شت جمموعة من الأيتام يوماً ل ين�شى يف اأبوظبي، 
حيث قاموا بزيارة معامل بارزة يف العا�شمة قبل التقائهم 
اجلليد" والتزلج  ع��ل��ى  وال����دب  "ما�شا  ع��ر���س  ب��ن��ج��وم 
اأبوظبي  التي نظمتها هيئة  الرحلة،  معهم.  وت�شمنت 
الأوق����اف  م��وؤ���ش�����ش��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  وال��ث��ق��اف��ة  لل�شياحة 
الكرامة  زي����ارة ن�شب واح���ة  دب���ي،  ��ر يف  ال��ق�����شّ و����ش���وؤون 
ل�شهداء دولة الإمارات وجامع ال�شيخ زايد الكبر قبل 
اأبوظبي،  كارلتون  ريتز  فندق  يف  ال��غ��داء  وجبة  ت��ن��اول 
غراند كانال. وتوجه الأطفال بعد ذلك اإىل حلبة تزلج 
مدينة زايد الريا�شية، حيث تزجلوا والتقطوا ال�شور 
التذكارية مع فريق عر�س "ما�شا والدب على اجلليد" 
�شل�شلة من  املدينة لتقدمي  الذين كانوا متواجدين يف 
"مو�شم  فعاليات  �شمن  املمتعة  الرتفيهية  ال��ع��رو���س 
�شعادة �شيف غبا�س،  العام. وقال  اأبوظبي" لهذا  �شيف 
ي�شّرنا  والثق�افة:  لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة  ع��ام  مدير 
هوؤلء  قلوب  اإىل  ال��ف��رح  اإدخ���ال  على  ق��ادري��ن  نكون  اأن 

ا�شطحابهم يف رحلة ممتعة عرب  الأط��ف��ال من خ��الل 
العا�شمة، وترتيب لقاء لهم مع جنوم اأحد اأبرز عرو�س 
الرحلة  هذه  وما  العام.  اأبوظبي‘ لهذا  �شيف  ’مو�شم 
لتنظيمها  نخطط  فعاليات  �شل�شلة  م��ن  واح���دة  �شوى 
ا�شرتاتيجيتنا للم�شوؤولية  اإطار  العام �شمن  على مدار 
التي  اخلر‘  حماور’عام  م��ع  واملتوافقة  الجتماعية، 
تعك�س نهج دولة الإمارات يف العطاء الإن�شاين وتقدمي 
اخلر للجميع. وقال �شعادة طيب عبدالرحمن الرّي�س، 
بدبي:  ر  الق�شّ و�شوؤون  الأوق��اف  ملوؤ�ش�شة  العام  الأم��ني 
ن�شكر هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة على هذه املبادرة 
تن�شجم مع عام  والتي  اآن معاً،  والوطنية يف  الإن�شانية 
ر  والق�شّ الأي���ت���ام  الأط���ف���ال  ت��ع��ري��ف  يف  وت�شهم  اخل���ر 
الأمر  اأبوظبي،  العا�شمة  الوطنية اجلميلة يف  باملعامل 
الذي يعزز لديهم روح الولء والنتماء للوطن والفخر 
باإجنازات القيادة الر�شيدة، ويدخل الفرح وال�شعادة اإىل 

نفو�شهم.

ديفيد  تعيني  ع��ن  �شي�شكو  اأع��ل��ن��ت 
يف  لعملياتها  للرئي�س  نائباً  ميدز 
واإفريقيا. ويف ظل  الأو�شط  ال�شرق 
التطورات  م���ن  احل���ال���ي���ة  احل��ق��ب��ة 
ي�شرف ميدز من  الهائلة،  الرقمية 
تنفيذ  على  اجلديد  من�شبه  خالل 
هاتني  يف  ���ش��ي�����ش��ك��و  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
احتفاظ  ي�����ش��م��ن  مب���ا  امل��ن��ط��ق��ت��ني 
اأعمالها  ب��زخ��م  ال���رائ���دة  ال�����ش��رك��ة 
و�شدارتها جلهود التحول الرقمي. 
التقنيات  تبّني  نطاق  يت�شع  وفيما 
الرقمية وتت�شارع وترته يف ال�شرق 
الأو�شط واإفريقيا، ي�شمح دمج قيادة 
ت��ل��ك الأ����ش���واق مب��زي��د م��ن ت�شافر 
اجلهود وتبادل اأف�شل املمار�شات يف 

املنطقتني.
اإدوي���ن  ق���ال  الأم����ر  ع��ل��ى  يف تعليقه 
اأوروبا  يف  �شي�شكو  رئي�س  بالفا�شت، 
وال�شرق الأو�شط واإفريقيا ورو�شيا: 
لقيادة  ميدز  ديفيد  تعيني  يتزامن 
الأو�شط  ال�شرق  يف  �شي�شكو  اأع��م��ال 
�شخمة  اإم���ك���ان���ات  م���ع  واإف���ري���ق���ي���ا 
ل��ت��ج��ن��ي ثمار  امل��ن��ط��ق��ة  ت�����ش��ه��ده��ا 

بتقدم  مدعومة  الرقمي،  التحول 
التحول الرقمي كاأولوية يف جداول 

اأعمال احلكومات وال�شركات.
يتمتع ميدز بخربة تفوق 30 عاماً 
امل���ع���ل���وم���ات، وقد  ت��ق��ن��ي��ة  يف ق���ط���اع 
 1996 ع����ام  ���ش��ي�����ش��ك��و  اإىل  ان�����ش��م 
لرئي�س  ن��ائ��ب��اً  م��وؤخ��راً  تعيينه  ومت 
اإف��ري��ق��ي��ا، ح��ي��ث توىل  ال�����ش��رك��ة يف 
املوؤ�ش�شات  م��ع  ال�شراكة  م�شوؤولية 
تطبيق  ع��ل��ى  مل�شاعدتها  ال��ق��ارة  يف 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات م��ن ���ش��اأن��ه��ا اإطالق 

حقبة  يف  الكامنة  الإم��ك��ان��ات  ك��اف��ة 
ال���ت���ح���ول ال����رق����م����ي. وع���ل���ى مدى 
�شمعة  م���ي���دز  اك��ت�����ش��ب  ال�������ش���ن���وات، 
م����رم����وق����ة ك���م�������ش���ت�������ش���ار م����وث����وق 
والتي  واحل���ك���وم���ات،  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات 
لتحقيق  م��ع��ه��ا  ب���ال�������ش���راك���ة  ع���م���ل 
وم�شتويات  ت��ن��اف�����ش��ي��ة  اأف�����ش��ل��ي��ات 
تبني  بف�شل  ال��ك��ف��اءة  م��ن  متميزة 
ينتقل  وب��ه��ذا  ال��رق��م��ي��ة.  التقنيات 
ميدز لالإقامة يف دبي، مركز اأعمال 

�شي�شكو يف ال�شرق الأو�شط. 
واأ�����ش����اف ب��ال��ف��ا���ش��ت: ي�����ش��ع��دن��ا اأن 
ديفيد  ���ش��خ�����س مب�����ش��ت��وى  ي���ت���وىل 
قيادة ا�شرتاتيجيتنا ودعم عمالئنا 
الرقمي،  ل��ل��ت��ح��ول  م�����ش��رت��ه��م  يف 
التزامنا جتاه املنطقة.  فيما نر�ّشخ 
م�شاعدة  ديفيد  اأولويات  اأب��رز  فمن 
لتحقيق  و�شركائها  �شي�شكو  عمالء 
رقمي  ع����امل  امل�����ش��اف��ة يف  ال��ق��ي��م��ة 
ي�شوده التوا�شل، فيما ميكنهم من 
ال�شتجابة ب�شكل اأف�شل لحتياجات 
الأ�شواق والعمالء يف ظل التطورات 

املتنامية واملت�شارعة.

الدكتور حامد ال�سويدي ُي�سلط ال�سوء على عراقة املنزل الإماراتي

هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة تنظم رحلة لالأيتام يف العا�سمة 

�سي�سكو تعنّي ديفيد ميدز نائبًا للرئي�س يف ال�سرق الأو�سط واإفريقيا 

الو�شطى،  املنطقة  بفرعها يف  امل��راأة،  لريا�شة  ال�شارقة  ا�شت�شافت موؤ�ش�شة 
وفداً من اللجنة العليا املنظمة لفعاليات املخيم الريا�شي ال�شيفي "�شيف 
وذلك  والريا�شة،  ال�شباب  لرعاية  العامة  للهيئة  التابع   ،"2017 بالدي 
حل�شور ختام الأن�شطة ال�شيفية الريا�شية، والطالع على املنجزات التي 
حققها املخيم على مدى ثالثة اأ�شابيع متوا�شلة خالل الفرتة من تاريخ 

اجلاري. اأغ�شط�س   3 ولغاية   2017 يوليو   16
عام  النقبي، مدير  ع�شكر  ندى  �شعادة  كّل من  الفعاليات اخلتامية  ح�شر 
م�شاعد  �شالح،  اأحمد  فاطمة  وال�شتاذة  امل��راأة،  لريا�شة  ال�شارقة  موؤ�ش�شة 
اللجنة  الأعمال الالتي ا�شطحنب وفد  املوؤ�ش�شي وتطوير  مدير الت�شال 
املهارات  املتنّوعة، وا�شتعرا�س  اأن�شطة املخيم  العليا يف جولة للتعرف على 
التي يتمّتع بها امل�شاركون يف خمتلف الن�شاطات املقامة، حيث اأ�شادت اللجنة 
والأن�شطة  املخيم،  يف  املوؤ�ش�شة  قّدمته  الذي  املرموق  التنظيمي  بامل�شتوى 

الهادفة اإىل �شقل مهارات الأطفال وتنميتها.

»ريا�سة املراأة« ت�ست�سيف اللجنة املنظمة العليا ملخيم »�سيف بالدي 2017«

»العنوان دبي مول« يح�سد اثنتني من 
اأهم جوائز ال�سبا العاملية الفاخرة

"و�شط  قلب  يف  مبوقعه  ميتاز  ال��ذي  مول"،  دب��ي  "العنوان  فندق  ح�شد 
مدينة دبي" واإطاللته الرائعة على "برج خليفة" واملرتبط مبا�شرة ب�دبي 
"جوائز  اأهم  اأكرب وجهات الت�شوق والرتفيه يف العامل، باثنتني من  مول، 

ال�شبا العاملية" لعام 2017. 
جديدة  معاير  اإر���ش��اء  يف  ودوره  القطاع  يف  ري��ادت��ه  ب��ذل��ك  الفندق  واأك���د 
�شبا"  مدير  "اأف�شل  بجائزتي  بفوزه  جت�شد  ما  وه��و  اخل��دم��ات،  لفخامة 
�شبا  م���رك���ز  و"اأف�شل 
ه����ذا  خ�������الل  نهاري" 
احلدث العاملي الكبر.  

على  ال���ت�������ش���وي���ت  ومت 
ه���ذه اجل��وائ��ز م��ن قبل 
الذي  الأم�����ر  اجل��م��ه��ور 
املعاير  مت���ي���ز  ي����وؤك����د 
ال�����ت�����ي جنح  ال����ع����امل����ي����ة 
ال���ع���ن���وان دب����ي م����ول يف 
اأي�شاً  ويعك�س  اإر�شائها، 
امل�شافرين  تقدير  مدى 
م�����ن رج��������ال الأع�����م�����ال 
ع����ل����ى حد  وال�����������ش�����ي�����اح 
خدمات  ل���رق���ي  �����ش����واء 
يقدمها  التي  ال�شيافة 
الفندق والتي ت�شعه يف 
الفنادق  اأف�شل  م�شاف 
تعك�س  ك��م��ا  ال���ع���امل.  يف 
الذي  م��ول  دب��ي  العنوان  �شبا يف  ورق��ي مركز ذي  اأن��اق��ة  اأي�شاً  اجل��ائ��زت��ان 
اخلدمات  باأف�شل  ال�شيوف  بتزويد  والتزامه  الفريدة  بديكوراته  ميتاز 
جتربة  ل�شيوفه  مول"  دب��ي  "العنوان  وي�شمن  امل�����ش��ت��وي��ات.   ك��اف��ة  على 
ا�شتثنائية تتيح لهم اختبار اأرقى اأ�شاليب احلياة الع�شرية يف املدينة، ويبدو 
ذلك جلياً يف كافة تفا�شيله بدءاً من املفرو�شات الفاخرة، ومروراً بقوائم 
مطاعمه الغنية باأف�شل اخليارات، وو�شوًل اإىل املرافق املتكاملة يف الغرف. 
ويحت�شن الفندق 244 غرفة وجناحاً اإ�شافة اإىل ثالثة مطاعم وردهات 
اجتماعية، اإىل جانب مرافق ال�شحة والأعمال، لتجربة اإقامة ل ت�شاهى 

بكل املقايي�س. 

والرتفيه،  امل��ت��ع��ة  جت��ت��م��ع  ع��ن��دم��ا 
عفوية  طفولية  �شحكات  لرتت�شم 
املنع�شة  امل��ي��اه  ق��ط��رات  ب��ني  تتزاحم 
وتدخلهم  ال�شيف  ح���رارة  تن�شيهم 
هذا  واحلما�س،  البهجة  من  جو  يف 
املائية  امل���ج���از  واج���ه���ة  ت��ق��دم��ه  م���ا 
الألعاب  ب�شاحات  ال�شغار  ل�شيوفها 
ف�شل  خ��الل  اأ�شافت  والتي  املائية، 
ال�������ش���ي���ف  ل��ع��ب��ت��ني ج���دي���دت���ني يف 
امل�شغرة"  امل��ائ��ي��ة  الأل���ع���اب  ح��دي��ق��ة 
�شبال�س بارك" هما لعبة العنكبوت 

املائية، وال�شاللت املائية.

واجهة املجاز املائية تنع�س �سحكات الأطفال يف الأجواء ال�سيفية

�سركة "ت�سي�سرتتن�س" تعلن عن 
تعيني مدير تنفيذي جديد ملنطقة 

ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا
"ت�شي�شرتتن�س"  ���ش��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
القطاع  يف  املتخ�ش�شة  ال��دول��ي��ة 
العقاري، عن تعيني نيك ويتي يف 
من�شب املدير التنفيذي لالإ�شراف 
منطقة  يف  ال�شركة  عمليات  على 

ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا.
غنية  ب��خ��ربة  وي��ت��ي  ن��ي��ك  ويتمتع 
متتد حلوايل 29 عاماً يف القطاع، 
ول��دي��ه ���ش��ج��ل ح��اف��ل ب���الإجن���ازات 
م���ن  جم�����م�����وع�����ة  يف  ال����������ب����������ارزة 
عمليات  ذل��ك  يف  مبا  التخ�ش�شات 
امل�شاريع،  وج������دوى  ال����ش���ت���ح���واذ 
واإدارة املرافق والعقارات، وخدمات 
كما  والتقييم.  والت�شويق  التاأجر 
باأ�شواق  وا�شعة  معرفة  ميتلك  اأنه 
م��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق الأو�����ش����ط ب����داأت 
منذ قدومه اإليها يف عام 1998، 
وق�����ش��ى م��ن��ه��ا خ��م�����ش��ة ���ش��ن��وات يف 
العربية  ب��امل��م��ل��ك��ة  ج����دة  م��دي��ن��ة 

بانا�سونيك تعلن ا�سم الفائز مب�سابقة اربح اأف�سل املنتجات ملنزلك
الفائز  ا�شم  ع��ن  للت�شويق  واأفريقيا  الأو���ش��ط  ال�شرق  بانا�شونيك  اأعلنت 
�شهر  خالل  ال�شركة  نظمتها  التي  ملنزلك  املنتجات  اأف�شل  ارب��ح  مب�شابقة 
الجتماعي.  التوا�شل  و�شفحات  الإن��رتن��ت  �شبكة  ع��رب  امل��ب��ارك  رم�شان 
وف���ازت الآن�����ش��ة م���ورا ه��اي��ل��ز، املقيمة يف دب���ي، بباقة وا���ش��ع��ة م��ن منتجات 
املنزيل  وال��رتف��ي��ه  للمطبخ  واملخ�ش�شة  املتميزة  »بانا�شونيك«  واأج��ه��زة 

والعناية باجل�شم. 
العمالء  من  كبرة  جمموعة  �شمل  �شحب  خالل  من  الفائزة  اختيار  ومت 
والذين قدموا  الأو�شط،  ال�شرق  اأنحاء  امل�شابقة من خمتلف  امل�شاركني يف 
فر�شة  واأتيحت  الإن��رتن��ت.  �شبكة  على  امل�شابقة  �شفحة  عرب  م�شاركاتهم 
امل�شاركة يف امل�شابقة، التي ا�شتمرت على مدى �شهر كامل، للعمالء يف خمتلف 
اأنحاء املنطقة من خالل التقاط �شورة �شيلفي مع منتجات ’بانا�شونيك‘ 

املف�شلة لديهم وتقدميها عرب �شفحة امل�شابقة لدخول ال�شحب. 
و�شملت باقة اجلوائز املقدمة �شا�شة تلفزيون اإل �شي دي  قيا�س 55 بو�شة 
بالدقة الكاملة، وجمموعة �شوت مزودة بنظام هاي فاي، وع�شارة، وفرن 
مايكروويف ب�شعة 25 ليرت، ومكن�شة كهربائية بدون اأكيا�س بقوة 1600 
للعناية  واآلة  1200 واط،  با�شتطاعة  �شعر  واط، ومكواة بخار، وجمفف 

باجل�شم 6 يف 1، وهاتف ل�شلكي، و�شماعة للراأ�س.

بروج ت�سجع طلبة املدار�س على حب العلوم عرب برنامج »نحو علم اللدائن«
اأظهر اأكرث من 200 طالب وطالبة من مدار�س اأدنوك ومدار�س الإمارات 
زيادة  يف  رغبتهم  نحو  كبرين  وح��م��ا���ش��اً  اه��ت��م��ام��اً  اأب��وظ��ب��ي  يف  الوطنية 
امل�شاركة يف املقررات واملوا�شيع العلمية وذلك بعد ح�شورهم اأكرث من 12 
حلقة درا�شية علمية حول برنامج بروج "نحو علم اللدائن" على مدار العام 
الدرا�شي املن�شرم 2017/2016. �شاهم هذا الربنامج العلمي من بروج 
الذي مت اإطالقه يف مركز بروج لالبتكار يف منطقة �شا�س النخل باأبوظبي 
يف تزويد الطلبة امل�شاركني، خا�شة الطلبة من ال�شف الثامن، مبعلومات 
مفيدة وقيمة حول طبيعة ومنافع البال�شتيك، ف�شاًل عن اإتاحة الفر�شة 
خالل  من  العلمية  املوا�شيع  يف  وامل�شاركة  البتكار  مركز  لزيارة  اأمامهم 
الطلبة  وع��ي  زي���ادة  على  رّك���زت  وتفاعلية  وعملية  علمية  بتجارب  القيام 

باملزايا املفيدة وامل�شتدامة للبال�شتيك مقارنة بغره من املواد الأخرى.

اأحمد خديوه 
 حمدًا هلل على ال�سالمة

ي��ت��ق��دم الأه����ل والأ����ش���دق���اء اإىل 
ال�شيد اأحمد  علي اأحمد خديوه 
ال�����ش��ح��ي ل�����ش��الم��ة و���ش��ول��ه من 
العا�شمة  يف  ال�����ع�����الج  رح����ل����ة 
له  متمنني  بانكوك  التايلندية 

ال�شفاء العاجل .
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نــــطــــاْل ـــــــْك  ب الــــ�ــــســــيــــا�ــــســــْه  يف  ـــــــْك  ـــــــِنّ حَم يــــــا 
بــــحــــ�ــــســــْن تـــــــدبـــــــريْك مـــــتـــــَى �ـــــســـــاق املـــــجـــــاْل
ــــــْك تــــنــــاْل ومـــــــا تــــــــــروْم اأهــــــــــْل احِلـــــــَيـــــــْل مــــــِنّ
ــــــــــــِر راعـــــــــي الــــعــــلــــِم قــــــاْل ـــــــْن ولــــــيــــــْت الأم م
نـــــــيـــــــا �ــــســــجــــاْل ــــــــــــــــــــاْم والـــــــِدّ ـــــــا الأَيّ ـــــــه ودام
الإمــــتــــثــــاْل ولأمـــــــــــرْك  ايـــــــْه  ـــــــَرّ ال ـــــــــــدْك  اإْي يف 
ـــــــــزاْل ـــــا وقـــــــــــْت الـــــــــِنّ ـــــن ـــــدوم ـــــا وقـــــي ـــــن ـــــس را�
ـــــحـــــْن طـــــــــوْع بــــــــاَل جــــــــداْل ــــــتــــــاِمــــــْر ن ـــــْو َب �ـــــس
ــــا فـــــــــــوْق اأحـــــــــــــــالْم اخلــــــيــــــاْل ــــن ــــل بـــــــــْك و�ــــس
دلْل ويف  ــــا  ــــي ــــح ي خــــــــــرْي  يف  ــــا  ــــن ــــب ــــع ــــس و�
هــــــالْل ْل  الأَوّ يف  اْر  الــــــــــــــــَدّ جمــــــــْد  ـــــــــاْن  ك
ــــــــــرَتْه وعـــــقـــــاْل ــــــــــرَى غ واملَـــــــــراِجـــــــــْل َمـــــــــْب َت
ــــــاْل م ــــــِرّ ـــْك اإيـــــــِعـــــــِدّ ال ـــل ومــــــــْن بــيــحــ�ــســي فـــ�ـــس
جـــــــاْل ـــــنْي الـــــــِرّ ـــــالي ـــضْ واحــــــــــْد عـــــــْن م ـــ� ـــخ ـــس �
ـــــــــــــٍمّ وخـــــــــاْل ـــــــــــْن مـــــــــْن َع ي ـــــــــــــْي اجَلـــــــــــِدّ زاك
ــــــاْل ح يــــطــــيــــْب  مــــهــــا  داْر  ـــــــَزْل  ـــــــن ت ــــــــــوْم  ي
اإخـــــتـــــالْل ـــا  ـــه ـــي ف بـــــــــدَى  اإْن  حـــــاجـــــه  واأي 
ِزلْل يـــــــجـــــــري  ـــــــــا  ـــــــــوَده ج ميـــــــــــنٍي  لـــــــــــْك 
ـــــــــْق بــــــتــــــدبــــــرْي وفــــــعــــــاْل ق ـــــــــَوّ ــــــــــــــــــْك م ودوِم
وبـــــــــاْل ولــــــلــــــعــــــادي  نــــــا�ــــــســــــْك  َع  ــــــــــــــــْل  َوْب
ـــــوؤاْل ّ لـــــلـــــ�ـــــسُ حــــــاِجــــــْه  دوْن  نــــَفــــعــــْك  ـــــــــْم  َع
ـــــــــالْل ـــــــــْز وج ــــــْن ع ــــــوَط ــــــل تــــ�ــــســــحــــيــــاِتــــْك ل
ـــــــــــَواْل ــــي كــــــــْل احل ــــل ــــمــــاْن ف ــــل ــــس ــــدْك � ــــ�ــــس ــــع ي
اإكــــتــــمــــاْل يف  وجمــــــــــدْك  بـــــوخـــــالـــــْد  عــــ�ــــســــْت 

مــــَثــــْل ــــرْب  ــــس ــــ� م الــــــــَعــــــــِزْم  ـــــْن يف  ـــــام ي ــــــتــــــْه  اإن
ـــــْل ـــــِع ــــْك قــــــــوْل وِف ــــع ــــــي م واأنـــــــــا اخـــــــــوْك الــــــِلّ
ـــْل ـــَج ـــع ـــال ب ــــْك  ــــون ــــج ي اأمــــــــــرك  َف  اإخـــــــوتـــــــْك 
ـــــْل ـــــل ـــــــْم الأمـــــــــــــْر ويـــــــــــــزوْل اخَل ـــــــِت وِبــــــــــــْك ِي
ـــــْل ِزَحـــــــــْل ـــــسَ ـــــو� ـــــــــــَدْر ي ـــــاْر اإمـــــــتـــــــَي ق ـــــب ـــــغ ال
ــــــــــْل ِتَ مـــــــا  املــــــعــــــاطــــــي  مــــــــــْن  ــــــخــــــاْه  �ــــــس يف 
اخلـــــفـــــيـــــفـــــْه لـــــنـــــا ولـــــــــــْك ِكـــــــــــْل مـــــــا ِثــــــَقــــــْل
ـــــِفـــــْل ــــعــــيــــْف ولـــــلـــــِطّ ــــْخ تــــــوقــــــْف لــــلــــ�ــــسِّ ــــي ــــس �
ــــــْل و�ــــــسَ ومــــــطــــــلــــــوَبــــــْه  اإَلّ  ـــــــــــــرْد  ِي اأْن 
ـــــْل ــــْك وحـــــــــــــدْه ولـــــــــــُو مــــهــــمــــا ِحـــــ�ـــــسَ ــــمــــت كــــل
َوْل ــــــــــنْي الــــــــــــــــــــِدّ ـــــا ب ـــــن ــــــوٍب ل ــــــل ــــــط كـــــــــــــِلّ م
ــــْل ـــــا ِعــــ�ــــسَ ـــْه م ـــِل ـــي ـــس ـــ� ــــْل لـــــــْك ع ِكــــــــــِلّ مــــعــــ�ــــسِ
ــــــْل ــــــا مــــــا تـــــخـــــفـــــاْك احِلــــــَي ــــــي ن ــــــِدّ فــــــاهــــــْم ال
ـــــْل ـــــَم ــــــــْد الإمــــــــــــــــــــاراِت اإكـــــت اأبــــــ�ــــــســــــروا جم
ـــــدْل ـــــت ـــــع ت ــــــــْك  ــــــــدل ــــــــَع ب اإَلّ  ــــــا  ــــــه ــــــال م
ـــــْمـــــٍع وطــــــــاَعــــــــْه ومــــــــا لــــــــْك مــــــــْن ِبــــــــــَدْل �ـــــسَ
ــــــــــــْت قـــــــاِيـــــــْدنـــــــا وجمـــــــــــــــــِدْك لــــــــــــــالأَزْل دم
ــــِذْل ــــب ــــن ت ـــــــْك  ـــــــل لأج الأرواْح  ـــــرخـــــ�ـــــضْ  ن
ـــــْل ــــــــزٍل لــــــــــــــــولْك �ــــــســــــعــــــٍب بـــــنـــــو�ـــــسِ ــــــــن م
ـــــْن عـــَمـــْل عـــــنـــــدْه اأحــــ�ــــســــْن مــــــعــــــُرْه واأحـــــ�ـــــسَ
لــــــــنْي جـــــيـــــْت وبــــــــــْك غــــــــدا بــــــــــدْر وِكــــــَمــــــْل
ْك جـــــَبـــــْل ــــــعــــــايــــــْل مــــنــــهــــا يـــــــتـــــــحـــــــَرّ هـــــــي ِف
ـــــــْك ِهـــــَطـــــْل ـــــــروِف ـــــــع كــــــــْر مــــــا جــــــــــــودْك وم
ــــــَحــــــْل ـــــــــــــزوْل املِ ــــــْم وي ــــــل ــــــِظّ بــــــــْك يـــــــــــزوْل ال
ِبـــــِخـــــْل ول  ــــْه  ــــ�ــــسَ ــــقــــي ن ل  مــــــابــــــْه  بـــــيـــــْت 
ـــــــْق حتـــــْكـــــم بــــــالــــــَعــــــِدْل ـــــــاحَل و�ــــــســــــريِتــــــْك ب
ـــــْل ـــــل ـــــِع ـــــال ـــــــْد اإدواهــــــــــــــــــــــا بــــــ�ــــــســــــرٍي ب عـــــــن
ـــــعـــــايـــــب حتــــتــــمــــْل ولــــــــــــْك �ــــــســــــمــــــاٍل لـــــلـــــ�ـــــسِّ
ـــــــــــــــْل ــــْك عـــــيـــــالـــــْك والأَه ــــب ــــع ــــس حـــــا�ـــــســـــٍب �
ـــــــــــــْل ووَج ـــــــــــــوْف  خ يف  مـــــــنـــــــْك  املـــــــــعـــــــــادي 
وَنــــــَهــــــْل ـــــــــْل  َع يف  ــــــضْ  ــــــا� ــــــَنّ ال �ــــســــخــــاْك  ـــــــْن  م
ـــــــــذْل ِخ مـــــــا  ـــــــدْك  جلـــــــن واهلْل  ــــْر  مــــنــــتــــ�ــــس
ـــــْل ـــــَط ـــــب ــــــــرْه وال ــــــــزي ــــــــْه �ــــســــبــــْع اجل ـــــْم ب ـــــع ن
ـــــــــــــْل ـــــا ومـــــــــــْن فــــــيــــــْه الأَم ـــــن ـــــت حـــــ�ـــــســـــْن دول
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