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عبداهلل بن زايد ووزير اخلارجية الأملاين ي�ضتعر�ضان 
عالقات التعاون بني البلدين وال�ضبل الكفيلة بتعزيزها 

•• اأبوظبي-وام:

التقى �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
الدويل اليوم معايل �شيجمار جابرييل وزير خارجية جمهورية اأملانيا 
االحتادية. جرى خالل اللقاء - الذي عقد يف اإطار الزيارة الر�شمية 
التي يقوم بها معاليه للدولة - ا�شتعرا�ض عالقات التعاون امل�شرتك 
بني البلدين وال�شبل الكفيلة بتعزيزها ومناق�شة عدد من الق�شايا 
االإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�شرتك خ�شو�شا االأو�شاع يف ليبيا 
و�شوريا والعراق. و رحب �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان بزيارة 
االحتادية  اأملانيا  جمهورية  خارجية  وزير  جابرييل  �شيجمار  معايل 
اأهمية خا�شة لعالقتها  اأن دول��ة االإم��ارات تويل  اإىل الدولة.. واأك��د 
الثنائية و�شراكتها اال�شرتاتيجية مع جمهورية اأملانيا االحتادية التي 
�شمولية  اأك��ر  واأ�شبحت  اأربعة عقود  اأك��ر من  م��دار  تر�شخت على 

وحيوية يف خمتلف املجاالت.           )التفا�شيل �ض5(

زايد العطاء جتري 100 عملية قلب لالأطفال وامل�ضنني يف م�ضر
•• اأبوظبي-وام:

العام  خ��الل  التطوعي  الطبي  امل�����ش��ري  االإم���ارات���ي  ال��ف��ري��ق  اأج���رى 
اجلاري اأكر من 100عملية قلب للمر�شى من االأطفال وامل�شنني 

يف القرى امل�شرية وذلك مببادرة من زايد العطاء.
تاأتي هذه اخلطوة يف اإطار حملة العطاء االإن�شانية العاملية للتخفيف 
ا�شتجابة لدعوة  املعوزين من االأطفال وامل�شنني  من معاناة املر�شى 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه 
اهلل باأن يكون عام 2017 عاما للخري وا�شتكما للمبادرات االإن�شانية 

يف خمتلف القرى امل�شرية خالل ال�شنوات املا�شية.
)التفا�شيل �ض3(
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قوات ال�شرعية ت�شيق اخلناق على االنقالبيني يف ماأرب

نهاية �شهر الع�شل بني الرئي�شني

بتوجيهات خليفة ودعم حممد بن زايد 

الهالل الأحمر الإماراتية تن�ضئ 9 قرى 
منوذجية لدعم ا�ضتقرار النازحني �ضمال مايل

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  بتوجيهات �شاحب 
نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل ودعم �شاحب ال�شمو 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ 
�شمو  ومتابعة  امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
اآل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احلاكم  ب���ن زاي����د  ال�����ش��ي��خ ح���م���دان 
ال���ه���الل االأحمر  ال��ظ��ف��رة رئ��ي�����ض ه��ي��ئ��ة  يف م��ن��ط��ق��ة 

االإماراتي.. تن�شئ الهيئة ت�شع قرى منوذجية لدعم 
ا�شتقرار النازحني يف �شمال جمهورية مايل.

�شخ�شا  و625  األفا   38 القرى  ه��ذه  من  وي�شتفيد 
وتبلغ تكلفتها مليونني و203 اآالف و800 درهم.. 
ارتوازية  واآب��ار  ومدر�شة  م�شتو�شفا  قرية  كل  وت�شم 
وم�شجدا اإىل جانب م�شاريع اإنتاجية �شغرية لتوفري 
اأو�شاعهم  ل��ل��ن��ازح��ني وحت�����ش��ني  ث��اب��ت  م�����ش��در دخ���ل 

االقت�شادية.

حممد بن را�شد يطلع علىجم�شمات م�شروع جممع اأبراج االإمارات )وام(

�شهد اإطلق م�شروع جممع اأبراج الإمارات للأعمال بتكلفة 5 مليارات درهم 

حممد بن را�ضد:  م�ضاريع التطوير العمراين الكربى التي 
تنفذ يف ربوع الإمارات تعزز ا�ضرتاتيجياتنا التنموية 

•• دبي-وام:

 اأك���د ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  نائب  مكتوم 
اأن م�شاريع التطوير العمراين  حاكم دبي رعاه اهلل 
الكربى التي يتم تنفيذها يف خمتلف ربوع االإمارات 
تعزز ا�شرتاتيجياتنا التنموية يف خمتلف القطاعات 
وتدعم ا�شتعدادنا للم�شتقبل يف اإطار النه�شة ال�شاملة 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بقيادة  البالد  ت�شهدها  التي 
الدولة حفظه اهلل  نهيان رئي�ض  اآل  زايد  خليفة بن 
عالوة على كونها تعرب عن مدى الوعي باحتياجات 
املرحلة املقبلة مبا يف ذلك البنى التحتية والقواعد 
على  املتنامي  الطلب  تلبية  على  القادرة  التنظيمية 
م��ا ت��وف��ره ال���دول���ة م��ن خ���ي���ارات وحم���ف���زات داعمة 
مف�شلة  كوجهة  مكانتها  ب��ذل��ك  لرت�شخ  ل��الأع��م��ال 

لال�شتثمار العاملي.               )التفا�شيل �ض2(

�شراع املنا�شب يتجدد بني النقلبيني

قوات ال�ضرعية ت�ضيطر على مواقع مهمة يف ماأرب
•• عدن-وكاالت:

اأم�ض  ال��ي��م��ن��ي  اجل��ي�����ض  ���ش��ي��ط��ر 
م���واق���ع جديدة  ع��ل��ى  ال���ث���الث���اء، 
مع  م��ع��ارك  اإث���ر  باملهمة  و�شفت 
حمافظة  يف  احل��وث��ي  ميلي�شيات 
ال����ب����الد، ح�شب  ����ش���رق���ي  م�������اأرب 

م�شادر يف املقاومة ال�شعبية.
وقال م�شدر يف املقاومة امل�شاندة 
امل���ع���ارك  اإن  ال���ي���م���ن���ي،  ل��ل��ج��ي�����ض 
اليمني  اجل���ي�������ض  ب����ني  جت������ددت 
جبل  م��ن��ط��ق��ة  يف  واحل����وث����ي����ني 
�شيطر  كان اجلي�ض  الذي  مرثد، 
على اأجزاء وا�شعة منه يف معارك 

االأيام املا�شية.
واأ�شاف امل�شدر،اأن اجلي�ض وا�شل 
�شمال  م���رث���د  دم����ه يف ج��ب��ل  ت���ق 
غرب مديرية �شرواح مبحافظة 
ماأرب، و�شيطر على مواقع مهمة 
للجي�ض  ت�����ش��ّه��ل  اأن  ���ش��اأن��ه��ا  م���ن 
اجلبل  على  ال�شيطرة  ا�شتكمال 
احلوثيني  اإم��داد  وقطع خطوط 
االأخ�������رى، م�شريا  امل���واق���ع  ن��ح��و 
ت���دور  ت�����زال  ال  امل����ع����ارك  اأن  اإىل 
ب���ني ال��ط��رف��ني مب��خ��ت��ل��ف اأن����واع 

االأ�شلحة.
ط���ريان  اأن  اإىل  امل�������ش���در  ول���ف���ت 
التحالف العربي �شن ب�شع غارات 

ا�شتهدفت جتمعات للحوثيني يف 
مت�شل،  �شياق  .يف  ذاتها،  املنطقة 
التابع  االإعالمي  �شباأ  مركز  قال 
الفرق  اإن  ال�شعبية،  ل��ل��م��ق��اوم��ة 
للجي�ض  ال���ت���اب���ع���ة  ال���ه���ن���د����ش���ي���ة 
�شبق  لغم   400 ن��زع��ت  اليمني، 
زرع��ه��ا احل��وث��ي��ون يف منطقة  اأن 
امل��خ��درة مب��دي��ري��ة ���ش��رواح، دون 
ذل���ك.واأ����ش���ار  ت��وق��ي��ت  ي���ح���دد  اأن 
امل��رك��ز يف ب��ي��ان  ���ش��در ع��ن��ه، اإىل 
على  ت��ع��م��ل  ت�����زال  ال  ال���ف���رق  اأن 
ت��ط��ه��ري امل��ن��ط��ق��ة م���ن االأل����غ����ام. 
اإق�شاء  احلوثيون  ويوا�شل  ه��ذا 
ال�شابق  ال��ي��م��ن��ي  ال��رئ��ي�����ض  ح���زب 
وحلفائه  ���ش��ال��ح  ع���ب���داهلل  ع��ل��ي 

ب�”املجل�ض  ُيعرف  ما  رئا�شة  من 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي االأع���ل���ى امل�����ش��ك��ل من 
املناطق  حلكم  الطرفني،  حتالف 

اخلا�شعة ل�شيطرتهما.
اخلا�شعة  ���ش��ب��اأ  وك���ال���ة  وق���ال���ت 
املجل�ض  اأع�����ش��اء  اإن  ل��ل��ح��وث��ي��ني 
اأقروا باالإجماع  ال�شيا�شي االأعلى 
ام�ض  ا�شتثنائي،  اج��ت��م��اع  خ��الل 
لرئي�ض  ال���ت���م���دي���د  ال����ث����الث����اء، 
)ممثل  ال�����ش��م��اد  ���ش��ال��ح  املجل�ض 
احلوثيني( ونائب رئي�ض املجل�ض 
�شالح(  )مم���ث���ل  ل����ب����وزة  ق���ا����ش���م 
جديدتني  رئ��ا���ش��ي��ت��ني  ل���دورت���ني 
وفًقا  اأ���ش��ه��ر(   4 دورة  ك��ل  )م���دة 

لالئحة الداخلية للمجل�ض.

�شفقة اأ�شلحة تثري الغ�شب:

نهاية �ضهر الع�ضل بني بكني ووا�ضنطن ...!

ا�ضت�ضهاد 3 �ضرطيني م�ضريني بتفجري مدرعة يف �ضيناء
•• القاهرة-وكاالت:

واأ�شيب  امل�����ش��ري��ة  ال�����ش��رط��ة  رج����ال  م��ن  ا�شت�شهد3 
نا�شفة  انفجار عبوة  الثالثاء، يف  ام�ض  اآخ��رون،   15
ب�شمال  امل��رك��زي  االأم���ن  م��درع��ات  اإح���دى  ا�شتهدفت 

�شيناء، �شمال �شرقي م�شر، وفق م�شدر اأمني.
ل�اإرم  �شيناء  �شمال  اأمن  مبديرية  اأمني  م�شدر  وقال 
�شيارة  م���رور  اأث��ن��اء  انفجرت  نا�شفة  ع��ب��وة  اإن  ن��ي��وز: 

لقوات االأمن املركزي خالل عمليات مداهمة يف حي 
ال�شفا ب�شمال �شيناء، اأ�شفرت عن مقتل 3 من قوات 
 15 واإ���ش��اب��ة  م��ق��دم،  برتبة  �شابط  بينهم  ال�شرطة 

اآخ�����رين جرى نقلهم اإىل امل�شت�شفى لتلقي العالج.
م����ن  م������شرتكة  ق����وات  اأن  اإل����ى  امل������شدر  واأ�ش�����ار 
للمنطقة  وا�شًعا  مت�شيًطا  جت��ري  وال�شرطة  اجلي�ض 
عبوات  ل��وج��ود  وحت�شًبا  امل��ت�����ش��ددة  العنا�شر  لتعقب 

اأخرى.

•• الفجر – خرية ال�شيباين

ب���ات ج��ل��ّي��ا ان ���ش��ه��ر ال��ع�����ش��ل بني 
ال�����ش��ني وال����والي����ات امل��ت��ح��دة قد 
االن�شجام  ع���ن  ف��ب��ع��ي��دا  ان��ت��ه��ى. 
الرئي�ض  ب���ني  الح  ال����ذي  ال�����ودي 
ال�شيني ت�شي جني بينغ ونظريه 
لقائهما  م��ن��ذ  ت���رام���ب  دون����ال����د 
فلوريدا،  والي��ة  يف  اب��ري��ل  مطلع 
مل تخف بكني ا�شتياءها من بيع 
اأ�شلحة اإىل تايوان، ومن العقوبات 
االمريكية �شد بنك �شينى متهم 

بعالقته بكوريا ال�شمالية. 
ال�����والي�����ات  ت�������ش���ّح���ح  ان  ن�����اأم�����ل 
من  اخلاطئة  ت�شرفاتها  املتحدة 
ال�شينية  ال��ع��الق��ات  اإع����ادة  اج���ل 
االمريكية اىل الطريق ال�شحيح، 

ول��ت��ط��ور ���ش��ل��ي��م وم�����ش��ت��ق��ر، قال 
اخلارجية  وزارة  با�شم  املتحدث 
املبادرات  ه���ذه  فمثل  ال�شينية. 
بني  املتبادلة"  "الثقة  ت��ق��و���ض 

يف  جانبه،  من  ا�شتنكر  البلدين، 
يف  ال�شيني  ال�شفري  �شابق  وق��ت 

وا�شنطن.
)التفا�شيل �ض15(

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة

Bin Awas General Service EST

من جميع أنحاء العالم 

نوفر خدم وعمالة

سيريالنكا - إندونيسيا - الفلبين 
بنغالدش - إثيوبيا

أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد

02/4465586 - 02/4465030 
 050/3270075 - 050/5925920

binawas1@yahoo.com

نوفر أفراد أمن وحراسات خاصة 
يوجد أفراد من جميع المهن 
والوظائف من كافة الجنسيات

ماكسي كير لتوريد العمالة
سرعة في الوصول ودقة في المواعيد

خادمات جاهزات للتنازل الفوري

 فحص طبي
مجاني للخادمة

خادمات - ممرضات 
سائقات- طباخات

الفلبين - إندونيسيا - الهند  
إثيوبيا - أوغندا - سيريالنكا

026441114            056 709  2333
أبوظبي معسكر آل نهيان بجوار فندق غافة

•• عوا�شم-وكاالت:

الذي  ال��ق��اه��رة  اج��ت��م��اع  عنه  �شينتج  م��ا  ح��ول  ال��رتق��ب  ي�شود 
و  ال�شعودية  خارجية  وزراء  بح�شور  االأرب��ع��اء  ال��ي��وم  �شيعقد 
االإم��ارات و م�شر و البحرين ب�شاأن مقاطعة هذه الدول قطر 
اخلليج  ا�شتقرار  زعزعة  وحماوالتها  االإره���اب  دعمها  ب�شبب 
والتنظيمات  االإرهابية  للقوى  واإم��داده��ا   ، العربيني  والعامل 

املتطرفة يف كثري من دول العامل.
راأب  يف  برغبتها  توحي  الدوحة  اأبدتها  مرونة  ال  االآن  وحتى 

ال�شدع اخلليجي، وما يبدو جلياً حتى االآن هو ارتباك قطري 
وا�شح وتخبط يف كل االجتاهات بعيداً عن حميطها.

و�شط هذه االأجواء، ات�شعت يف ال�شاعات االأخرية دائرة امل�شاعي 
والتعاون يف  االأزم���ة وح��ث قطر على احل��ل  الدولية الح��ت��واء 

مواجهة االإرهاب ووقف متويله.
وقد اأتت يف �شياق تلك امل�شاعي، زيارة وزير اخلارجية االأملاين 
الذي  الهاتفي  االت�شال  ثم  جهة،  من  ال�شعودية  اإىل  االثنني 
جرى بني رئي�شة وزراء بريطانيا ترييزا ماي و ويل_العهد 
بريطانية  حم��اول��ة  يف  �شلمان،  ب��ن  حممد  االأم���ري  ال�شعودي 

م��اي خ��الل حديثها مع  اأك��دت  النظر. حيث  لتقريب وجهات 
ويل العهد ال�شعودي على �شرورة اأن تعمل قطر مع جريانها 
التطرف واالإره��اب. وبدورها �شعت فرن�شا هي  ملواجهة خطر 
االأخرى الإقناع قطر بالتو�شل حلل مع جريانها قبل انق�شاء 
امل��ه��ل��ة، وك��ان��ت اأح����دث ت��ل��ك امل���ح���اوالت ات�����ش��ال ه��ات��ف��ي جرى 
االثنني بني الرئي�ض الفرن�شي اإميانويل ماكرون و اأمريقطر. 
االإره��اب من  �شدد ماكرون على �شرورة مكافحة متويل  وقد 
قمة  خ��الل  اخلليجي  الو�شع  �شيناق�ض  اأن��ه  م��وؤك��دا  جهة،  اأي 

الع�شرين وخالل زيارة الرئي�ض االأمريكي اإىل باري�ض.

م�ضاع دولية حتث الدوحة على احلل ووقف دعم الإرهاب

حمادثات اأ�شتانة 5 تركز على املناطق الآمنة
�ضوريا الدميوقراطية تخرتق 

�ضور الرقة بدعم اأمريكي
•• عوا�شم-وكاالت:

اخ���������رتق���������ت ق���������������وات ������ش�����وري�����ا 
ال��دمي��وق��راط��ي��ة امل��دع��وم��ة من 
املحيط  ال�شور  املتحدة  الواليات 
ب��ال��ب��ل��دة ال��ق��دمي��ة يف ال���رق���ة، يف 
املدينة  ال����ش���ت���ع���ادة  حم���اول���ت���ه���ا 
ال���واق���ع���ة يف ���ش��م��ال ���ش��وري��ا من 
اأي��دي تنظيم داع�ض االإرهابي يف 
ت��ق��دم اع��ت��ربه م�����ش��وؤول اأمريكي 
اأ�شا�شيا" يف احلملة �شد  "اجنازا 

االإرهابيني.
اأعلنت قيادة القوات االأمريكية يف 
ال�شرق االأو�شط )�شنتكوم( يف بيان 
تقدم  دع��م��ت  التحالف  ق���وات  ان 
يف  الدميوقراطية  �شوريا  ق��وات 
اجلزء االكر حت�شينا من الرقة 
يف  �شغريتني  ثغرتني  فتح  ع��رب 
باملدينة  امل��ح��ي��ط  ال��راف��ق��ة  ���ش��ور 

القدمية.
وك�����������ان�����������ت ق�����������������وات �������ش������وري������ا 
للمّرة  دخ���ل���ت  ال��دمي��وق��راط��ي��ة 
الرقة،  م��دي��ن��ة  االأح������د  االأوىل 
جهة  م��ن  داع�����ض  تنظيم  م��ع��ق��ل 
اجلنوب بعد عبورها نهر الفرات، 
حلقوق  ال�شوري  املر�شد  بح�شب 

االإن�شان.

����ش���ي���ا����ش���ي���ا مت�����ح�����ورت اجل����ول����ة 
اخل��ام�����ش��ة م���ن امل���ح���ادث���ات حول 
اأم�����ض برعاية  ا���ش��ت��ان��ا  ���ش��وري��ا يف 
رو����ش���ي���ا واإي���������ران وت���رك���ي���ا حول 
الق���ام���ة  خ���ط���ة  اىل  ال���ت���و����ش���ل 
مناطق اآمنة يف �شوريا للم�شاعدة 
على انهاء احلرب امل�شتمرة هناك 

منذ �شتة اأعوام.
وك����ان����ت م��و���ش��ك��و وط����ه����ران قد 
اتفقتا مع اأنقرة على اقامة اأربع 
مناطق خف�ض ت�شعيد يف �شوريا، 
يف اخرتاق حمتمل نحو التو�شل 
اىل تهدئة يف احلرب الطاحنة يف 

�شوريا .
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اأخبـار الإمـارات
ال�ضارقة �ضرطة  مبراكز  اجلمهور  معامالت  اإجناز  معدلت  يف  ارتفاعا  باملائة    32

•• ال�شارقة -وام:

اأجنزت اإدارة مراكز ال�شرطة ال�شاملة بالقيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة 71 األفا و828 معاملة خالل 
الن�شف االأول من العام اجلاري مقارنة ب� 17 األفا و772 معاملة بالفرتة نف�شها من العام املا�شي 
حمققة بذلك منوا بن�شبة 32.87 باملائة يف معدالت اإجناز املعامالت التي تقدمها للجمهور عرب 

مراكز تقدمي اخلدمة خالل الن�شف االأول .
ل�شرطة  العامة  بالقيادة  ال�شاملة  ال�شرطة  مراكز  اإدارة  مدير  كلندر  خليفة  الدكتور  العقيد  قال  و 
وا�شعا بني  وترحيبا  ر�شا  يعك�ض  املعامالت  ونوعية  الالفت يف حجم  النمو  اإن حتقيق هذا  ال�شارقة 
اأو�شاط العمالء عن م�شتوى و�شرعة االإجناز وجممل اخلدمات التي تقدمها مراكز تقدمي اخلدمة 
بال�شارقة. و اأو�شح كلندر اأن املراكز ال�شرطية حققت العديد من االإجنازات خالل العام املا�شي منها 

تعزيز ال�شلة مع اجلمهور وت�شهيل اإجراءات ح�شولهم على اخلدمة .

حممد بن را�ضد ي�ضدر مر�ضوما بت�ضكيل جمل�س اإدارة 
موؤ�ض�ضة دبي العقارية برئا�ضة مكتوم بن حممد  

•• دبي- وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء رعاه اهلل ب�شفته 
حاكما الإمارة دبي املر�شوم رقم 24 ل�شنة 2017 بت�شكيل جمل�ض اإدارة موؤ�ش�شة دبي العقارية برئا�شة �شمو ال�شيخ 

مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي.
ي�شم جمل�ض اإدارة املوؤ�ش�شة يف ع�شويته وفقا للمر�شوم كال من ه�شام عبداهلل القا�شم نائبا للرئي�ض و�شامي اأحمد 
�شاعن القمزي وعبداهلل اأحمد احلباي وحممد حمد عبيد ال�شحي ورا�شد حممد را�شد املطوع و�شعيب مري ها�شم 

خوري وحممد هادي اأحمد احل�شيني وذلك ملدة ثالث �شنوات قابلة للتجديد.
ويعمل بهذا املر�شوم اعتبارا من 18 يونيو 2017 وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون ترامب بعيد ا�ضتقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة  حفظه 
الواليات  رئي�ض  ت��رام��ب  دون��ال��د  الرئي�ض  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل  

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

امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�ض دونالد ترامب.

�شهد اإطلق م�شروع جممع اأبراج الإمارات للأعمال بتكلفة 5 مليارات درهم 

حممد بن را�ضد:  م�ضاريع التطوير العمراين الكربى التي تنفذ يف ربوع الإمارات تعزز ا�ضرتاتيجياتنا التنموية 
امل�شروع �شي�شكل عند اكتماله وجهة اأعمال متكاملة يف قلب دبي 

•• دبي-وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د   
رئي�ض  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم 
التطوير  اأن م�شاريع  رع��اه اهلل  دبي 
العمراين الكربى التي يتم تنفيذها 
تعزز  االإم��������ارات  رب�����وع  يف خم��ت��ل��ف 
ا�شرتاتيجياتنا التنموية يف خمتلف 
ا�شتعدادنا  وت����دع����م  ال���ق���ط���اع���ات 
للم�شتقبل يف اإطار النه�شة ال�شاملة 
التي ت�شهدها البالد بقيادة �شاحب 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����ض ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل 
مدى  ع��ن  تعرب  كونها  على  ع���الوة 
املقبلة  املرحلة  باحتياجات  ال��وع��ي 
مبا يف ذلك البنى التحتية والقواعد 
التنظيمية القادرة على تلبية الطلب 
الدولة من  توفره  ما  على  املتنامي 
لالأعمال  داعمة  وحمفزات  خيارات 
كوجهة  م��ك��ان��ت��ه��ا  ب���ذل���ك  ل��رت���ش��خ 

مف�شلة لال�شتثمار العاملي.
توا�شل  دول��ت��ن��ا  اإن   : ���ش��م��وه  وق����ال 
للم�شتقبل  وا������ش�����ح�����ة  ب�������ق�������راءة 
البيئة  تهيئة  يف  نهجها  ومتطلباته 
ملوؤ�ش�شات  ت��ك��ف��ل  ال���ت���ي  امل���الئ���م���ة 
االأع��������م��������ال وال������ق������ط������اع اخل����ا�����ض 
بحلول  واالزده���������ار  ال��ن��م��و  ف���ر����ض 
تطلعات  ت��واك��ب  وع�شرية  مبتكرة 
ممار�شة  على  وتعينهم  امل�شتثمرين 
من  ان��ط��الق��ا  املنطقة  يف  اأع��م��ال��ه��م 
دول����ة االإم������ارات ال��ت��ي ت��ر���ش��خ يوما 
تلو االآخر مكانتها كنقطة حمورية 
اأمام اال�شتثمارات العاملية للنفاذ اإىل 
�شكانها  ت��ع��داد  يناهز  �شخمة  �شوق 

قرابة ملياري ن�شمة.

تنفيذ خططه الطموحة التي تدعم 
م�����ش��رية ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����ش��ام��ل��ة يف دبي 
وتواكب التطور االقت�شادي امل�شتمر 
ال��ذي ت�شهده دول��ة االإم���ارات وخري 
اال�شرتاتيجية  ه�����ذه  ع���ل���ى  م���ث���ال 
اإطار  يف  القاب�شة  دب��ي  م��ع  تعاوننا 

م�شروعها اجلديد.
اإنه من خالل هذا التعاون  واأ�شاف 
�شتن�شم  التي  ال�شركات  �شت�شتفيد 
اإىل جممع اأبراج االإمارات لالأعمال 
مم��ا ي��وف��ره امل��رك��ز م��ن اإط����ار عمل 
باعتباره  را���ش��خ  وق��ان��وين  تنظيمي 
وبنية  م�شتقلة  اخت�شا�ض  منطقة 
تدعم  امل�������ش���ت���وى  ع���امل���ي���ة  حت���ت���ي���ة 
طموحاتها  حت��ق��ي��ق  يف  ال�����ش��رك��ات 
االأو�شط  ال�����ش��رق  منطقة  يف  للنمو 
ملن  واإن���ه   .. اآ�شيا  وج��ن��وب  واأفريقيا 
دواع�����ي ����ش���رورن���ا اأن ن��ع��م��ل م��ع��ا يف 
�شبيل توفري من�شة اأعمال م�شتقرة 
الدولية  لل�شركات  واآمنة  وع�شرية 
من خالل هذا امل�شروع املهم والذي 
خطتنا  حتقيق  نحو  خطوة  يقربنا 
مل�����ش��اع��ف��ة ح��ج��م املركز  ال��ط��م��وح��ة 
ثالث مرات بحلول العام 2024«.

معلما  امل�شتقبل«  متحف  �شيظل  و 
م��ه��م��ا ب���ال���ق���رب م���ن جم��م��ع اأب�����راج 
ال�����ذي ي�شم  ل���الأع���م���ال  االإم���������ارات 
ميادين  يف  ل���الب���ت���ك���ار  خم����ت����ربات 
الذكية  وامل����دن  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال�����ش��ح��ة 

والطاقة والنقل.
جديدا  ب���ع���دا  امل��ج��م��ع  ���ش��ي�����ش��ف��ي  و 
ال��ت��األ��ق ع��ل��ى االأف����ق العمراين  م��ن 
باأن  علما  دب��ي  يف  امل��ال��ي��ة  للمنطقة 
بنهاية  �شتنطلق  االإن�������ش���اء  اأع���م���ال 
العام اجلاري ومن املقرر اإجنازه يف 

غ�شون اأربع �شنوات.

�شموه  ح�������ش���ور  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 
ي���راف���ق���ه ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ك��ت��وم بن 
اآل م��ك��ت��وم نائب  ب��ن را���ش��د  حم��م��د 
املايل  دب��ي  مركز  رئي�ض  دب��ي  حاكم 
العاملي اإطالق م�شروع جممع اأبراج 
خم�شة  بتكلفة  ل��الأع��م��ال  االإم����ارات 
مليارات درهم وتنفذه دبي القاب�شة 
يف املنطقة الواقعة بني �شارع ال�شيخ 
مقربة  وعلى  ال�شعادة  و���ش��ارع  زاي��د 
والذي  العاملي  املايل  دبي  من مركز 
اأعمال  وجهة  اكتماله  عند  �شي�شكل 

متكاملة يف قلب دبي.
واإطلع �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
ع��ل��ى جم�شم  اآل م��ك��ت��وم  را����ش���د  ب���ن 
�شرح  اإىل  وا�شتمع  امل�شروع  وخطط 
مف�شل عن مكوناته املختلفة قدمه 
�شعادة عبداهلل اأحمد احلباي رئي�ض 
ال�شيخ  �شمو  بح�شور  القاب�شة  دبي 
رئي�ض  م��ك��ت��وم  اآل  �شعيد  ب��ن  اأح��م��د 

العاملي  امل��ايل  دب��ي  ومركز  القاب�شة 
املتزايد  العاملي  ل��الإق��ب��ال  ا�شتجابة 
من قبل ال�شركات وامل�شتثمرين على 
وجهة  باعتبارها  دب��ي  ���ش��وق  دخ���ول 
اأعمال رائدة عامليا وتتوافر بها كافة 

مقومات النجاح.
م���وق���ع���ه���ا  ب����ح����ك����م  دب���������ي  ت�����ع�����د  و 
وبنيتها  امل��ت��م��ي��ز  اال����ش���رتات���ي���ج���ي 
مثاليا  خ���ي���ارا  امل���ت���ط���ورة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
اإىل  ت�شعى  التي  العاملية  لل�شركات 
تعزيز ح�شورها يف املنطقة وتو�شيع 

قاعدة عمالئها.
و حتظى منطقة االأعمال اجلديدة 
ب��دع��م ك��ام��ل م��ن م��رك��ز دب���ي املايل 
ال����ع����امل����ي مب�����ا ي�����وف�����ره امل�����رك�����ز من 
ال���ن���ج���اح جلميع  ت��ك��ف��ل  م���ق���وم���ات 

�شركائه من خمتلف اأنحاء العامل.
اإ�شافة  الذي ميثل  املجمع  و�شيوفر 
القائمة  االأع���م���ال  ب��ي��ئ��ة  اإىل  ق��ي��م��ة 

جرى  حيث  واأبنيته  مرافقه  جميع 
ثالثة  اإىل  ال�شفلي  الطابق  تق�شيم 
اأحدها  تخ�شي�ض  �شيتم  م�شتويات 
واملركبات  ال�����ش��ري  ح��رك��ة  ل��ت��ي�����ش��ري 
ف�شيتم  االآخ��������ران  امل�����ش��ت��وي��ان  اأم�����ا 
األ���ف   13 ل��ت��وف��ري  ا���ش��ت��خ��دام��ه��م��ا 
باالإ�شافة  لل�شيارات  جديد  موقف 
اإىل ج�شري م�شاة مغطيني يربطان 

امل�شروع مبركز دبي املايل العاملي.
عبداهلل  �شعادة  قال  املنا�شبة  وبهذه 
القاب�شة  دبي  رئي�ض  احلباي  اأحمد 
مكانتها  ت��ر���ش��ي��خ  ت��وا���ش��ل  دب���ي  اإن 
املتميز  نهجها  العاملية مرتكزة على 
مل�شاريعها  والتنفيذ  التخطيط  يف 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة ال���ت���ي ت��ع��ك�����ض ال���روؤي���ة 

الطموحة لقيادتها الر�شيدة.
اأبراج  جممع  م�����ش��روع  اإن  اأ���ش��اف  و 
التزام  ي���وؤك���د  ل��الأع��م��ال  االإم�������ارات 
مبوا�شلة  ال��را���ش��خ  ال��ق��اب�����ش��ة  دب���ي 

هيئة دبي للطريان الرئي�ض االأعلى 
و�شمو  االإم�����ارات  ط���ريان  ملجموعة 
ال�شيخ من�شور بن حممد بن را�شد 
�شعيد  خ��ل��ي��ف��ة  و���ش��ع��ادة  م��ك��ت��وم  اآل 
�شليمان مدير عام دائرة الت�شريفات 
وال�شيافة يف دبي وعدد من قيادات 
العر�ض  ت�شمن  اإذ  ال��ق��اب�����ش��ة  دب���ي 
باملجمع  املتعلقة  التفا�شيل  جميع 
ملجتمع  داع��م��ة  بيئة  �شيوفر  ال���ذي 
االأع��م��ال يف ���ش��وء م��ا ت��وف��ره اإمارة 
وتنظيمية  ق��ان��ون��ي��ة  بيئة  م��ن  دب���ي 
ت��ع��ت��م��د اأرق��������ى م���ع���اي���ري ال���ن���زاه���ة 
جميع  باأن  علما  العاملية  وال�شفافية 
ملنطقة  املن�شمة  اجلديدة  ال�شركات 
ن�شاطها  �شتزاول  اجلديدة  االأعمال 
حتت اإ�شراف �شلطة مركز دبي املايل 

العاملي.
ياأتي اإطالق هذا املجمع الذي ميثل 
دبي  ب��ني  والتن�شيق  للتعاون  ث��م��رة 

امل�شاحات  من  وا�شعة  خيارات  حاليا 
املكتبية من الفئة املمتازة لل�شركات 
مقراتها  لنقل  تتطلع  التي  العاملية 

واأعمالها االإقليمية اإىل االإمارة.
فنادق  ث��الث��ة  املجمع  �شيحت�شن  و 
فاخرة من فئة خم�ض جنوم �شتتوىل 
جمموعة جمريا اإدارة اأحدها بينما 
����ش���ي���دار ال���ف���ن���دق���ان االآخ���������ران من 
رائدة  ع��امل��ي��ة  �شيافة  ���ش��رك��ات  ق��ب��ل 
�شت�شم  وال���ت���ي  وم�����ش��اح��ات جت��زئ��ة 
العالمات  م����ن  ب��������ارزة  جم���م���وع���ة 
ال���ت���ج���اري���ة ال��ع��امل��ي��ة و���ش��ل�����ش��ل��ة من 
مركزية  و�شاحة  واملقاهي  املطاعم 
املنا�شبات  الح��ت�����ش��ان  خم�����ش�����ش��ة 
جانب  اإىل  وحدائق  عامة  و�شاحات 
االأعمال  وخ��دم��ة  لتي�شري  م��راف��ق 

وال�شركات.
مبا  م��ث��ايل  مب��وق��ع  املجمع  ويتمتع 
واإىل  م��ن  الو�شول  �شهولة  ي�شمن 

البارز يف دعم م�شرية تنويع  دوره��ا 
جاذبيتها  وت���ع���زي���ز  دب����ي  اق��ت�����ش��اد 
كوجهة مف�شلة لل�شركات االإقليمية 
والعاملية التي تتطلع لال�شتفادة من 
ال��ف��ر���ض ال���واع���دة ال��ت��ي ت��زخ��ر بها 
اأ�شواق  يف  ال��ن��م��و  وحت��ق��ي��ق  املنطقة 

جديدة.
ياأتي  امل�������ش���روع  ه����ذا  اأن  اأو�����ش����ح  و 
على  املجموعة  ح��ر���ض  م��ع  متا�شيا 
اإطالق م�شاريع مرموقة ومدرو�شة 
بعناية بهدف تلبية الطلب املتنامي 
املتكاملة  االأع�����م�����ال  م����راك����ز  ع���ل���ى 
وامل��ج��ه��زة مب��راف��ق ع�����ش��ري��ة وبنية 
حتتية متطورة م�شتفيدة من توفر 
بيئة قانونية وتنظيمية تعتمد اأرقى 
معايري النزاهة وال�شفافية العاملية.

من جانبه قال �شعادة عي�شى كاظم 
حم��اف��ظ م��رك��ز دب���ي امل���ايل العاملي 
يوا�شل  العاملي  امل��ايل  دبي  اإن مركز 

بدء خطة ا�ضتبدال 150 األف م�ضباح يف دبي
•• دبي-وام:

بداأت بلدية دبي خطوتها التنموية امل�شتدامة يف جمال توفري الطاقة با�شتخدام 
م�شباح دبي يف املبنى الرئي�شي وجميع املراكز الفرعية واملرافق التابعة للبلدية. 
البلدية  اإن  البلدية  العامة يف  ال�شيانة  اإدارة  اآل علي مدير  املهند�ض جابر  وقال 
ت�شتخدم حواىل / 150 / األف م�شباح يف مكاتبها ومراكزها املنت�شرة يف االإمارة 
و�شتتم عملية االإحالل والتبديل لالأنواع التي تتواءم مع م�شباح دبي ب�شكل دوري 

لتوفري وتر�شيد الطاقة يف اإطار خطة التنمية امل�شتدامة التي تنتهجها البلدية.

موؤمتر اليون�ضكو حول املراأة يدرج مقرتحات الوطني الحتادي يف بيانه اخلتامي
•• باري�س-وام:

للرتبية  املتحدة  االأمم  منظمة  م��وؤمت��ر  يف  امل�����ش��ارك��ون  واف���ق   
العا�شمة  يف  اأعماله  اختتم  الذي  اليون�شكو  والثقافة  والعلوم 
دعم  الناعمة:  »ال��ق��وة  بعنوان  االأول  ام�ض  باري�ض  الفرن�شية 
عبداهلل  اأم��ل  الدكتورة  معايل  امل��راأة« مب�شاركة  وقيادة  متكني 
جميع  ادراج  على  االحت��ادي  الوطني  املجل�ض  رئي�شة  القبي�شي 
املقرتحات التي تقدم بها املجل�ض يف البيان اخلتامي للموؤمتر.
وتقدمت معايل الدكتورة القبي�شي خالل م�شاركتها يف املوؤمتر 
الذي عقد مب�شاركة عدد من روؤ�شاء دول وحكومات اإ�شافة اإىل 
اأكر من 450 من القيادات الن�شائية من جميع اأنحاء العامل 
بعدد من املقرتحات التي من �شاأنها اأن ت�شهم يف تعزيز القوة 
الناعمة الهائلة التي متتلكها املراأة للم�شاعدة يف مواجهة اأكرب 
التحديات التي تواجه العامل اإىل جانب ت�شمني اإعالن اأبوظبي 
الذي �شدر يف ختام »القمة العاملية لرئي�شات الربملانات« التي 
عقدت يف �شهر دي�شمرب من عام 2016 حتت �شعار »متحدون 

ل�شياغة امل�شتقبل«.
القائدات  الن�شاء  دور  اأك���د  االإع����الن  ه��ذا  ان  معاليها  وق��ال��ت 
التي  ال��ك��ب��رية  التحديات  على  التغلب  يف  املجتمع  وع�����ش��وات 
 18 ال�  اأن الفقرة  امل�شتقبل واأو�شحت  تواجهنا يف ع�شرنا ويف 
من دوافع العمل الواردة يف االإعالن تدعو اإىل تعزيز امل�شاواة 
بني اجلن�شني ومتكني املراأة وتوؤكد اأهمية ت�شريع م�شاركة املراأة 
ال�شيا�شية  امل�شاركة  م�شتويات  وعلى  احلياة  جوانب  جميع  يف 
عدم  وتتناول  امل��راأة  �شد  والعنف  التمييز  على  والق�شاء  كافة 
الإقامة  مهمة  بدعوة  وتنتهي  االقت�شادية  الفر�ض  يف  امل�شاواة 

�شراكة وثيقة بني املراأة والرجل لتحقيق تلك االأهداف.
البيان اخلتامي  اأدرج��ت يف  التي  ودعت معاليها يف املقرتحات 
اإن�شاء اإطار عاملي جديد قائم على اأهداف قابلة  للموؤمتر اإىل 
اأكر  و�شائل  تطوير  على  التحديد  وجه  على  ويركز  للقيا�ض 
عاملنا  يف  ال�شراع  منع  اأج��ل  من  امل��راأة  متكني  لت�شريع  فعالية 
الن�شاطات  توجيه  على  متزايد  ب�شكل  االنق�شام  يعمل  حيث 
اأغلب  يف  ت��ق��ود  ال��ت��ي  وال�شيا�شية  واالق��ت�����ش��ادي��ة  االجتماعية 

االأحيان اإىل العنف والتطرف.
العاملي  امل�شتوى  على  ثقافية  ث��ورة  اإىل  نحتاج  اإننا   »: قالت  و 
تتعزز من خالل القوة الناعمة التي ت�شرت�شد ب�شراكة حقيقية 
ب��ني احل��ك��وم��ات وال��ربمل��ان��ات وال��ق��ط��اع اخل��ا���ض وامل��ج��ت��م��ع« .. 
ت�شتطيع  ال  والربملانات  احلكومات  ب��اأن  اعتقادها  عن  معربة 
يلعب  اأن  الب��د  مهمتنا  يف  ننجح  ول��ك��ي  وح��ده��ا  ب��ذل��ك  القيام 
اأن  اإىل  واأ���ش��ارت  مركزيا  دورا  املجتمع  وق��ادة  اخلا�ض  القطاع 
الطريقة املبتكرة اجليدة ملعاجلة هذا االأمر تكمن يف تاأ�شي�ض 
العربية  االإم��ارات  دول��ة  الناعمة« كما فعلنا يف  القوة  »جمل�ض 
اإىل ط���رق مبتكرة جديدة  ن��ح��ت��اج  اإن��ن��ا   : واأ���ش��اف��ت  امل��ت��ح��دة. 
لتعزيز قيادة املراأة ومتكينها على امل�شتويني املحلي والعاملي من 
التوا�شل  و�شائل  يف  التقني  للتقدم  االأف�شل  اال�شتثمار  خالل 

االجتماعي من اأجل م�شاعفة قوة تاأثري الن�شاء يف العامل.
ال���ذي عقد  امل��وؤمت��ر  امل�����ش��ارك��ات يف  اأ���ش��ادت  على �شعيد مت�شل 
املتحدة  االأمم  ملنظمة  العامة  امل��دي��رة  بوكوفا  ايرينا  برئا�شة 
االإمارات  دول��ة  بتجربة  اليون�شكو  والثقافة  والعلوم  للرتبية 
العربية املتحدة يف جمال دعم وتاأهيل ومتكني املراأة االإماراتية 

يف عدة جماالت �شواء خا�شة اأو حكومية واالرتقاء بقدراتها.
واأجمعت امل�شاركات يف ختام املوؤمتر على اأن مكانة املراأة يف دولة 
االإم��ارات العربية املتحدة مكانة رفيعة جدا تاأتي يف ال�شدارة 
التعليم والعمل ونيل احلرية واحلقوق كافة  وذلك من حيث 
فهي تعمل يدا بيد مع الرجل من اأجل خدمة املجتمع ولهما 

نف�ض احلقوق واالحرتام والتقدير.
املبكر  التعليم  االإم���ارات على �شعيد  دول��ة  واأ�شدن مبا حققته 
وم�شتوى  الكبار  وتعليم  اجلن�شني  بني  التعليم  فر�ض  وتكافوؤ 
باتت مثاال يحتذى  ال��دول��ة  اأن  واأك���دن  ال�شباب  ل��دى  ال��ق��راءة 
بناء وتطور  امل��راأة وم�شاهمتها يف  املنطقة يف جمال متكني  يف 
بلدها وتوفري كل ال�شبل ال�شرورية لتتحمل م�شوؤوليتها كاملة 

يف ر�شم م�شتقبل بلدها.
و اأطلعت معايل الدكتورة اأمل عبد اهلل القبي�شي رئي�شة املجل�ض 
الوطني االحتادي امل�شاركات يف موؤمتر اليون�شكو على االأ�شواط 
التي قطعتها دولة االإمارات يف جمال دعم ومتكني املراأة بف�شل 

جهود �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة االحتاد الن�شائي 
العام الرئي�شة االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية رئي�شة املجل�ض 

االأعلى لالأمومة والطفولة للنهو�ض باملراأة االإماراتية.
للمراأة  النوعية  االإجن���ازات  من  حتقق  ما  اإن  معاليها  وقالت 
ال�شمو  ل�شاحب  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  دور  اإىل  ي��ع��ود  االإم��ارات��ي��ة 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
الداعم للمراأة ومتكينها اإىل جانب دور املراأة واأهمية توظيف 
خرباتها وقدراتها يف حتقيق روؤية االإمارات يف الريادة والتميز 
وتعزيز ثقافة االإبداع واالبتكار مبا يتالءم مع توجيهات قائد 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  االب��ت��ك��ار  م�شرية 
دبي  حاكم  ال��وزراء  جمل�ض  رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم 
رعاه اهلل واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة موؤكدة 
اأن القيادة يف الدولة حري�شة عى اأن يكون دور املراأة االإماراتية 
الدولة  العمل احلكومي الذي ت�شهده  ركيزة من ركائز تطور 
لتكون لها كل امل�شوؤولية يف امل�شاهمة الفاعلة يف م�شرية التميز 
والريادة التي ت�شعى لتحقيقها دولة االإمارات العربية املتحدة 

على جميع ال�شعد.
و و�شفت معايل رئي�شة املجل�ض الوطني االحتادي جتربة املراأة 
يف الدولة باأنها جتربة غنية ومهمة بداأت مع قيام دولة االحتاد 
على يد املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل 
اإىل الدعم الكبري لقيادة الدولة ومنذ تاأ�شي�شها  ثراه م�شرية 

للمراأة لتاأخذ دورها كامال يف املجتمع.
و تناولت املكا�شب التي حققها املغفور له ال�شيخ زايد طيب اهلل 
االإمارات  جمتمع  دعائم  ك��اإح��دى  اإليها  ونظرته  للمراأة  ث��راه 
و�شريكة للرجل يف دفع م�شرية التنمية وحتقيق دولة االإمارات 

اأهدافها.
العاملي  امل��وؤمت��ر  اأم��ام  القبي�شي  اأم��ل  الدكتورة  معايل  وقدمت 
يرجع  ال��ذي  االإم����ارات  امل���راأة وجمتمع  مل�شرية  تاريخيا  ���ش��ردا 
تاريخه وح�شارته اإىل اآالف ال�شنوات وقالت اإن التاريخ مليء 
�شيا�شية  اأدوارا  اإماراتيات لعنب  لن�شاء  بنماذج م�شرفة ومميزة 

حكيمة ظهرت فيها احلنكة ال�شيا�شية.

من خمتلف بلدان  مزايدا  و862  األفا   159
العامل مبزادات حماكم دبي خالل �ضت �ضنوات

•• دبي-وام:

وا�����ش����ل م���وؤ����ش���ر ب���ي���ع ال���ع���ق���ارات 
وامل��ن��ق��والت وامل��رك��ب��ات  م��ن خالل 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال���ذك���ي���ة ب�����  حماكم 
���ش��ن��وات منذ  دب��ي على م��دى �شت 
يعد  م���ا  ارت���ف���اع���ه   2011 ال���ع���ام 
املتعاملني  ثقة  م��دى  على  دل��ي��ال 

باخلدمات التي تقدمها.
ب����ن عيد  ����ش���ع���ادة ط����ار�����ض  و ق�����ال 
دبي  حماكم  ع��ام  مدير  املن�شوري 
اإن ق��ي��م��ة م����زادات  يف ه���ذا ال�����ش��اأن 
اأي�شا  م�شتمر  ارت��ف��اع  يف  امل��ح��اك��م 
العقارات  بيع  مبجال  كانت  �شواء 
اأو املركبات اأو املنقوالت اأو ح�ش�شا 
عوامل  ل���ع���دة  وذل�����ك  ����ش���رك���ات  يف 
امل�شرتين  ث���ق���ة  ن���ي���ل  ب��ي��ن��ه��ا  م����ن 
مب�����زادات امل��ح��ك��م��ة ال��ذك��ي��ة والتي 
املجتمع  ل�����ش��رائ��ح  ت�شل  اأ���ش��ب��ح��ت 
العامل  ب���ل���دان  خم��ت��ل��ف  يف  ك���اف���ة 
خالل  من  فيها  امل�شاركة  ل�شهولة 
التطبيقات التي �شاهمت يف تقدمي 
خ���دم���ات م��ت��م��ي��زة ب����دءا م���ن قيام 
التطبيق  يف  ب���اال����ش���رتاك  امل���زاي���د 
وح��ت��ى ا���ش��ت��الم��ه امل����ال امل��ب��اع بعد 
تو�شيله اإىل مكان تواجد امل�شرتي 

يف اأي مكان من العامل .
املزايدين خالل  ع��دد  اأن  اأو���ش��ح  و 
الفرتة نف�شها بلغ اأكر من 159 
األ��ف��ا و862 م��زاي��دا م��ن خمتلف 

بلدان العامل .
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green and red طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية :جرين اند رد 
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وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:31 الغالل واملنتجات الزراعية ومنتجات الب�شاتني والغابات 
والزهور  والنباتات  البذور  الطازجة  واخل�شروات  الفواكه  احلية  احليوانات  اخ��رى  فئات  يف  ال��واردة  غري 

الطبيعية املواد الغذائية اخلا�شة باحليوانات ال�شعري املنبت )امللت(.
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اال�ش��رتاطات :.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن 
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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امل�شت�شفيات 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 االمل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�ض     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

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

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
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الحتادية للتناف�ضية والإح�ضاء تكرم اأوائل الطلبة املواطنني يف الثانوية العامة 2017 
•• دبي-وام:

كرمت الهيئة االحتادية للتناف�شية واالإح�شاء يف مقرها بدبي اليوم 45 
طالبا وطالبة من متفوقي الثانوية العامة االإماراتيني للعام الدرا�شي 
احلايل وذلك بح�شور معايل �شما بنت �شهيل بن فار�ض املزروعي وزيرة 
للهيئة  العام  املدير  لوتاه  نا�شر  عبداهلل  و�شعادة  ال�شباب  ل�شوؤون  دول��ة 
واأهايل الطلبة . واألقت معايل �شما املزروعي كلمة ترحيبية هناأت خاللها 
وفخرها  �شعادتها  ع��ن  وع���ربت  اأدائ��ه��م  على  واأث��ن��ت  املتفوقني  الطلبة 
اجتهدت  ال��ت��ي  ال�شابة  االم��ارات��ي��ة  ال��ك��ف��اءات  م��ن  نخبة  ب��ني  بتواجدها 

واأخواتي  اإخوتي  لكل  اأب��ارك    : معاليها  وقالت  النتائج.  اأعلى  لتحقيق 
املهمة يف حياتهم  التعليمية  املراحل  اأه��م  واح��دة من  اجتيازهم  الطلبة 
لعلو  ال��وط��ن  منه  ينطلق  ال��ذي  واالأ���ش��ا���ض  املجتمع  عماد  ه��م  فال�شباب 
بنيانه.. ومن خالل التعليم واملعرفة واالبتكار تبني الدول واملجتمعات 
مدير  لوتاه  نا�شر  عبداهلل  �شعادة  اأك��د  جانبه  من   . للم�شتقبل   روؤيتها 
االإم���ارات حتظى  دول��ة  اأن  واالح�شاء  للتناف�شية  االحت��ادي��ة  الهيئة  ع��ام 
ويحظون  درا�شيا  املتفوقون  الطلبة  بينهم  وم��ن  املتميزين  من  بنخبة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ن  ك��رمي��ة  ب��رع��اي��ة 
رئي�ض الدولة حفظه اهلل ومن احلكومة الر�شيدة وقال : نحن فخورون 

باإجنازات طلبتنا املواطنني املتفوقني فا�شت�شافتهم معنا يف مقر الهيئة 
اليوم وح�شور معايل وزيرة دولة لل�شباب لتكرميهم ما هو اإال جزء من 
امتناننا جلهود املتفوقني وتاأكيد لدورنا كاآباء ومر�شدين نقدم لهم كل 

ما يحتاجونه من دعم لتحقيق النجاح ومتابعة م�شريتهم التعليمية .
مهمة  ح��ول  التقدميية  ال��ع��رو���ض  م��ن  ع���ددا  املتفوقون  الطلبة  �شاهد 
وتطوير  العاملية  بالتناف�شية  لالرتقاء  اال�شرتاتيجية  واأهدافها  الهيئة 
اال�شرتاتيجي  ودوره��ا  البيانات  علم  يف  وال��ري��ادة  االإح�شائية  املنظومة 
وجرى   .2021 االإم����ارات  وروؤي���ة  الوطنية  االأج��ن��دة  اأه���داف  لتحقيق 
املجال  يف  مهني  م�شتقبل  لبناء  واملعرفية  الوظيفية  امل�����ش��ارات  ع��ر���ض 

املجاالت  واأح����دث  اأه���م  م��ن  ك��ون��ه  وال��ب��ي��ان��ات  واالإح�����ش��اءات  التناف�شية 
املهنية الوظيفية والتي تعتمد على روؤية معرفية متوا�شلة وانتهاج دائم 
واجلوائز  التكرمي  �شهادات  العام  املدير  قدم  فيما  املوؤ�ش�شي..  لالبتكار 
الت�شجيعية للطلبة والطالبات. وحتر�ض الهيئة و�شمن روؤيتها املعرفة 
وذل��ك عرب  ال�شباب  امل�شتمر مع فئة  التوا�شل  االزده���ار  على  اأج��ل  من 
تنظيم فعاليات وبرامج توعية م�شرتكة مع املدار�ض واجلامعات يف جميع 
اأنحاء الدولة ومن خالل امل�شاركة الفعالة يف مبادرات وفعاليات وطينة 
واالح�شائية  التناف�شية  الثقافة  ن�شر  بهدف  وذل��ك  ال�شباب  ت�شتهدف 

واأثرها االإيجابي على م�شتقبل ال�شباب العلمي واملهني.

بتوجيهات خليفة ودعم حممد بن زايد 

الهالل الأحمر الإماراتي ين�ضئ 9 قرى منوذجية لدعم ا�ضتقرار النازحني �ضمال مايل

واإنذارا خمالفة   91 من  واأكرث  تفتي�شية  زيارة   653

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم حمالت تفتي�ضية خالل رم�ضان على مراكز التجميل و�ضالونات احلالقة

زايد العطاء جتري 100 عملية قلب لالأطفال وامل�ضنني يف م�ضر

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بتوجيهات 
رئي�ض  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ودع��م �شاحب  اهلل  ال��دول��ة حفظه 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
حمدان  ال�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  وم���ت���اب���ع���ة 
احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال��ظ��ف��رة رئ��ي�����ض هيئة  يف م��ن��ط��ق��ة 
ال����ه����الل االأح�����م�����ر االإم�������ارات�������ي.. 
منوذجية  قرى  ت�شع  الهيئة  تن�شئ 
�شمال  النازحني يف  ا�شتقرار  لدعم 

جمهورية مايل.
وي�����ش��ت��ف��ي��د م���ن ه����ذه ال���ق���رى 38 
األفا و625 �شخ�شا وتبلغ تكلفتها 
و800  اآالف  و203  م��ل��ي��ون��ني 

ال�شكان هناك على مواجهة ظروف 
احلياة ال�شعبة بالتعاون والتن�شيق 
االإن�شانية  املنظمات  م��ن  ع��دد  م��ع 

الدولية و املحلية هناك.
وعززت الهيئة �شراكتها مع جمعية 
وموؤ�ش�شة  امل��ايل  االأح��م��ر  ال�شليب 
القرى  م�����ش��روع  لتنفيذ  ال���ف���اروق 
كيدال  م���ن���اط���ق  يف  ال���ن���م���وذج���ي���ة 
وع���ني  ال���������ش����الم  ودار  ومت���ب���ك���ت���و 
وتك�شيمن  وت���ي���ه���رك���ي  ال���رح���م���ة 
واأكملت  واأهينا  و�شاميت  وادج��ورة 
االأوىل  املرحلة  لتنفيذ  ترتيباتها 
من امل�شروع والتي ت�شم 5 قرى يف 

اأكر املناطق جتمعا للنازحني.
وق����ام وف���د ه��ي��ئ��ة ال��ه��الل االأحمر 
االإماراتي الذي زار العا�شمة املالية 
االأخرية  اللم�شات  بو�شع  م��وؤخ��را 
بالتن�شيق  امل�����ش��روع  انطالقة  على 

الغذاء وتلبية االحتياجات الغذائية 
اخلام�شة  ����ش���ن  دون  ل����الأط����ف����ال 
بالتعاون  وامل��ر���ش��ع��ات  واحل���وام���ل 
وذلك  العاملي  االأغذية  برنامج  مع 
ومكافحة  التغذية  �شوء  من  للحد 
والن�شاء..  االأط��ف��ال  و���ش��ط  اجل���وع 
األفا   27 امل�������ش���روع  م���ن  وا���ش��ت��ف��اد 
متبكتو  العا�شمة  يف  ف��رد  و800 
وغاو وكيدال.. ومت تنفيذ امل�شروع 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ب���رن���ام���ج االأغ���ذي���ة 
العاملي وبلغ مداه الزمني 4 اأ�شهر 
للفئات  ال��غ��ذاء  ت��اأم��ني  خاللها  مت 

وال�شرائح امل�شتهدفة.
حت�شني  الهيئة  جهود  وا�شتهدفت 
وتعزيز  م����ايل  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م  ب��ي��ئ��ة 
الذين  ل��الأط��ف��ال  التعليم  ف��ر���ض 
التعليمية  العملية  خ��ارج  اأ�شبحوا 

ب�شبب النزوح واللجوء.

درهم.. وت�شم كل قرية م�شتو�شفا 
ارت��وازي��ة وم�شجدا  واآب��ار  ومدر�شة 
اإىل جانب م�شاريع اإنتاجية �شغرية 
لتوفري م�شدر دخل ثابت للنازحني 

وحت�شني اأو�شاعهم االقت�شادية.
جمهورية  �شمال  مناطق  و�شهدت 
املا�شية  ال�������ش���ن���وات  خ����الل  م����ايل 
اإىل  اأدت  �شعبة  اإن�شانية  اأو���ش��اع��ا 
النزاعات  ب�شبب  االأ�شر  اآالف  نزوح 
واأي�شا  �شهدتها  ال��ت��ي  واالأح�����داث 
املتمثلة  الطبيعية  للكوارث  نتيجة 
اإىل  اأدى  م��ا  والت�شحر  اجل���اف  يف 
�شح الغذاء وانعدام مقومات احلياة 
لذلك حتركت هيئة الهالل االأحمر 
املناطق  ت���ل���ك  جت�����اه  االم������ارات������ي 
الر�شيدة  القيادة  ودعم  بتوجيهات 
و����ش���رع���ت يف ت��ن��ف��ي��ذ ال���ع���دي���د من 
قدرات  لتعزيز  التنموية  امل�شاريع 

االأق�����ل م���ن ���ش��ن خ��م�����ض ���ش��ن��وات و 
امل�����ش��اب��ني ب�����ش��وء ال��ت��غ��ذي��ة احل���اد 

واالأمهات احلوامل و املر�شعات .
وا���ش��ت��ف��اد م���ن امل�������ش���روع ال�����ذي مت 
�شندوق  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  ت��ن��ف��ي��ذه 
ل���ل���ط���ف���ول���ة  امل������ت������ح������دة  االأمم 
األفا   345 ح���وايل  »اليوني�شيف« 
 80 ج����ان����ب  اإىل  ط���ف���ل  و600 
األ��ف��ا م��ن احل��وام��ل كما مت تطعيم 
�شد  االأط���ف���ال  م��ن  امل��ائ��ة  يف   95
الدفرتيا وال�شعال الديكي والكزاز 
والنزالت امل�شتدمية والتهاب الكبد 
اأي�شا  امل�شروع  وغطي  واحل�شبة.. 
احلوامل  الن�شاء  من  املائة  يف   80
ح��دي��ث��ا من  امل��وال��ي��د  م��ن  ومثلهن 

رعاية ما قبل الوالدة.
ويف حمور اآخر نفذت هيئة الهالل 
االإم��ارات��ي م�شروع توفري  االأح��م��ر 

م���ع ال�����ش��رك��اء االإن�����ش��ان��ي��ني هناك 
بحث  ومت  امل��خ��ت�����ش��ة  وال�����ش��ل��ط��ات 
ب���اإجن���از م�شروع  ال��ك��ف��ي��ل��ة  ال�����ش��ب��ل 
بال�شرعة  ال���ن���م���وذج���ي���ة  ال����ق����رى 
و  النازحني  ظ��روف  تتطلبها  التي 

اأو�شاعهم الراهنة.
وب���������داأت ه��ي��ئ��ة ال����ه����الل االأح���م���ر 
يف  والتنموية  االإن�شانية  جهودها 
هناك  االأو����ش���اع  تفاقم  منذ  م��ايل 
وق�����ادت حت��ال��ف��ا دول���ي���ا ���ش��م عددا 
الدولية  االإن�شانية  املنظمات  م��ن 
مل��وج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات االإن�����ش��ان��ي��ة يف 
مايل يف عدد من املجاالت احليوية 
يف  الهيئة  م�شاريع  ت�شمنت  حيث 
حت�شني  ال�شحي  اجلانب  يف  م��ايل 
�شحة ورفاهية االأطفال واالأمهات 
من خالل تخ�شي�ض برامج �شحية 
االأطفال  ورع��اي��ة  ع��الج  يف  تتمثل 

ال�شتعادة  خ��ط��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  وو���ش��ع��ت 
منطقتي  يف  االب���ت���دائ���ي  ال��ت��ع��ل��ي��م 
متبكتو وغاو ب�شمال مايل و�شمان 
وذلك من خالل  ا�شتمراره  عملية 
تت�شمن  اأ���ش��ا���ش��ي��ة  اأرب���ع���ة حم����اور 
اإع�������ادة ت���اأه���ي���ل وجت��ه��ي��ز امل���دار����ض 
وامل�شتلزمات  امل����ع����دات  وت����وف����ري 
املعلمني  وت�����دري�����ب  ال����درا�����ش����ي����ة 
هناك  املحلية  املجتمعات  وتوعية 
باأبنائهم  والدفع  التعليم  ب�شرورة 
اإىل املدار�ض باعتبار اأن التعليم هو 
التداعيات  عن  االأول  الدفاع  خط 
االإن�شان  فعل  من  التي  االإن�شانية 
ال���رم���ح يف حماربة  راأ������ض  ومي���ث���ل 
والنهو�ض  االأم��ي��ة  وحم���و  اجل��ه��ل 
االقت�شادية  ال����ب����الد  مب����ق����درات 
اال�شتقرار  وت���ع���زي���ز  وال��ت��ن��م��وي��ة 

والنماء.

•• اأبوظبي –الفجر: 

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ن���ف���ذت   
�شملت  ت���ف���ت���ي�������ش���ي���ة  ح������م������الت 
على  تفتي�شية  زي�����ارة  على653 
م����راك����ز ال���ت���ج���م���ي���ل و����ش���ال���ون���ات 
احلالقة ، حررت خاللها اأكر من 
91 اإنذارا و�شبطت م�شتح�شرات 
حيث  ال�شالحية،  منتهية  جتميل 
التفتي�شية  ال���زي���ارات  ع���دد  و���ش��ل 
452 زي����ارة ، واأج����رت  اأك����ر م��ن 
17 ك�شفا �شحيا ، وتلقت البلدية 
التجميل  مراكز  ب�شاأن  �شكاوى   5
ارتفاع  ول��وح��ظ   ، وال�����ش��ال��ون��ات   ،
مراكز  ح��ق��ق��ت��ه  ال������ذي  امل�������ش���ت���وى 
احلالقة  و����ش���ال���ون���ات  ال��ت��ج��م��ي��ل 
با�شرتاطات  االل���ت���زام  بخ�شو�ض 
ال�������ش���ح���ة ال����ع����ام����ة وال����ن����ظ����اف����ة ، 
املطابقة  امل�����ع�����دات  وا�����ش����ت����خ����دام 

للمعايري املطلوبة .
ال�شهامة  يف  ال��ب��ل��دي��ة  ن��ف��ذت  ك��م��ا 
التجميل  م�����راك�����ز  ع���ل���ى  ح���م���ل���ة 
و���ش��ال��ون��ات احل��الق��ة ل��ل��ت��اأك��د من 
وال�شروط  للمعايري  ا�شتيفائها 
ع���ل���ى �شحة  ح���ف���اظ���اً  ال�����ش��ح��ي��ة 
بلغ  وق��د  املجتمع،  اأف���راد  و�شالمة 
عدد الزيارات التي نفذتها البلدية 
107 زي������ارات ،  خ����الل رم�����ش��ان 
 ، خمالفات   7 حترير  عن  اأ�شفرت 

وتوجيه اإنذارين اثنني.
البلدية  اأم��ا يف م�شفح فقد نفذت 

املعايري والتي تهدف اإىل املحافظة 
يف  ي�شرتط  ال��ع��ام��ة  ال�شحة  على 
�شهادات  العاملني ح�شولهم على  
الطب  م��ن  ���ش��ادرة  �شحية  لياقة 
الوقائي و�شرورة التزامهم بالزي 
مظهرهم  على  واملحافظة  املوحد 
،وت�شمل  ال�شخ�شية  ون��ظ��اف��ت��ه��م 
اأجهزة  ا�شتخدام  حماذير  اللوائح 
ال�شوئية وبع�ض  الليزر واالأجهزة 
ي�شكل  ال���ت���ي  االأخ�������رى  االأج����ه����زة 
ال�شالونات  داخ����ل  ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا 
معرفة  دون  ال��ت��ج��م��ي��ل  وم����راك����ز 
اأي������دي  ع���ل���ى  اأو  ط���ب���ي���ة  وخ��������ربة 
خم��ت�����ش��ني خم��اط��ر ���ش��ح��ي��ة على 
اللوائح  وت����ل����زم  امل�������ش���ت���خ���دم���ني، 
اأ�����ش����ح����اب ����ش���ال���ون���ات احل���الق���ة 
با�شتبدال  ال��ت��ج��م��ي��ل  وم�����راك�����ز 
االأقم�شة  م��ن  امل�شنوعة  ال�شتائر 
القطنية اأو املواد اجلاذبة للبكترييا 
كفوا�شل  ت�شتخدم  ال��ت��ي  وال��غ��ب��ار 
من  مكونة  ب��اأخ��رى  الكرا�شي  بني 
لالمت�شا�ض  ق��اب��ل��ة  غ���ري  م�����واد 
مثل  والتعقيم  التنظيف  و�شهلة 
اأظهرت  حيث  واالأملونيوم،  الزجاج 
اأعدتها البلدية ان ال�شتائر  درا�شة 
امل�شنوعة من االأقم�شة ت�شكل بيئة 
الفطريات  وت��ك��اث��ر  لنمو  خ�شبة 
تنظيفها  وي�����ش��ع��ب  وال��ب��ك��ت��ريي��ا 
اللوائح  ت�����ش��دد  ك��م��ا  وت��ع��ق��ي��م��ه��ا. 
على تطبيق برامج دورية ل�شيانة 
والتجهيزات  وامل���ع���دات  ال�����ش��ال��ون 

ال�شحية  واال�شرتاطات  بالنظافة 
املراكز  اهتمام  املفت�شون  والحظ   ،
وال���������ش����ال����ون����ات ب����اال�����ش����رتاط����ات 
ال�شحية وانخفا�ض عدد املخالفات 
واالنذارات حيث مل حترر احلملة 

�شوى 3 خمالفات و7 انذارات.
اأن���ه���ا الحظت  ال��ب��ل��دي��ة  واأ�����ش����ارت 
ت���راج���ع اأع�������داد امل�����ش��ب��وط��ات من 
للموا�شفات  املطابقة  غ��ري  امل���واد 
يف ه��ذه املراكز ، االأم��ر ال��ذي يدل 
ال��وع��ي لدى  ارت��ف��اع م�شتوى  على 
التجميل  م����راك����ز  يف  ال���ع���ام���ل���ني 
نتيجة جناح  وذل���ك  وال�����ش��ال��ون��ات 
واالإر�شادية  ال��ت��وع��وي��ة  احل��م��الت 

ك��ذل��ك ح��م��الت م��ت��وا���ش��ل��ة طيلة 
�شهر رم�شان على مراكز التجميل 

و�شالونات احلالقة
خم���ال���ف���ات   10 ع������ن  اأ������ش�����ف�����رت 
 62 ل�شالونات احلالقة و توجيه 

انذارا.
 ويف الوثبة كذلك نظمت البلدية 
التفتي�ض  ح���م���الت  م���ن  ���ش��ل�����ش��ل��ة 
التجميل  م��راك��ز  ع��ل��ى  وال��رق��اب��ة 
�شملت  احل�����الق�����ة  و�����ش����ال����ون����ات 
 35 و  رجاليا  �شالونا   59 زي���ارة 
ن�����ش��ائ��ي��ا، ورك����ت احلملة  ���ش��ال��ون��ا 
خالل  من  التثقيفي  اجلانب  على 
توزيع من�شورات توعوية لالهتمام 

نظمتها  التي  املتخ�ش�شة  والور�ض 
البلدية �شابقا، كما �شجلت التزاما 
املن�شاآت  ه�����ذه  ق���ب���ل  م����ن  ك����ب����ريا 
وا�شرتاطات  ب��ق��وان��ني  اخل��دم��ي��ة 

ال�شحة العامة. 
وبهدف  اأن����ه����ا  ال���ب���ل���دي���ة  واأك��������دت 
ح���م���اي���ة ���ش��ح��ة و����ش���الم���ة اأف������راد 
التجميل  م���راك���ز  ت���ل���زم  امل��ج��ت��م��ع 
واأن�شطتها   بفئاتها  وال�����ش��ال��ون��ات 
كافة  ت��ط��ب��ّي��ق  ب�����ش��رورة  املختلفة 
اال�شرتاطات ال�شحّية فيما يخ�ض 
امل���ن�������ش���اأة وال���ع���ام���ل���ني فيها  م���ك���ان 
على  امل��واف��ق��ة  يتم  اأ�شا�شها  وع��ل��ى 
هذه   على  بناء  و  املن�شاأة  ترخي�ض 

يف  بقاوؤها  ي�شمن  مب��ا  والكرا�شي 
حالة جيدة.

وحت������ث ال����ل����وائ����ح ع���ل���ى �����ش����رورة 
حالقة  اأدوات  وا���ش��ت��خ��دام  ت��وف��ري 
غ���ري ق��اب��ل��ة ل��ل�����ش��داأ ت��ت��ك��ون من 
تخ�شع  واأن  اجل���ودة،  عالية  م���واد 
للغ�شيل  امل�شتخدمة  االأدوات  ك��ل 
والتطهري والتعقيم بعد خدمة كل 
املطهرة  املحاليل  واأن تكون  زب��ون، 
املعتمدة  ال��ف��ع��ال��ة  االأ���ش��ن��اف  م��ن 

واملرخ�شة مع �شرورة عزل وجمع 
البي�شاء  ال���ف���وط  م���ن  امل�����ش��ت��ع��م��ل 
خا�ض  منف�شل  وع��اء  يف  واملنا�شف 
ونبهت  وكويها،  غ�شلها  ليعاد  بها 
الورقي  ال�����ش��ري��ط  ا���ش��ت��خ��دام  اىل 
ح����ول ال��ع��ن��ق مل����رة واح������دة فقط، 
وباإمكان زبائن �شالونات احلالقة 
التي  اخلا�شة  اأدوات��ه��م  ا�شتخدام 
�شريطة  واح�������دة  مل�����رة  ت�����ش��ت��خ��دم 
ال�تاأكد من نظافتها و�شالحيتها .

•• اأبوظبي-وام:

اأج��رى الفريق االإم��ارات��ي امل�شري 
العام  خ����الل  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ط��ب��ي 
اجلاري اأكر من 100عملية قلب 
للمر�شى من االأطفال وامل�شنني يف 
القرى امل�شرية وذلك مببادرة من 
ه��ذه اخلطوة  ت��اأت��ي  العطاء.  زاي��د 
االإن�شانية  العطاء  حملة  اإط���ار  يف 
معاناة  م���ن  ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف  ال��ع��امل��ي��ة 
االأطفال  م���ن  امل���ع���وزي���ن  امل��ر���ش��ى 
�شاحب  لدعوة  ا�شتجابة  وامل�شنني 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل   حفظه  ال��دول��ة   رئي�ض  نهيان 
باأن يكون عام 2017 عاما للخري 
يف  االإن�شانية  للمبادرات  وا�شتكما 
خم��ت��ل��ف ال���ق���رى امل�����ش��ري��ة خالل 
احلملة  وت��ق��ام  املا�شية.  ال�شنوات 
�شمن برنامج �شنوي لعالج مر�شى 
وامل�شنني  االأط����ف����ال  م���ن  ال��ق��ل��ب 
املتنقلة  ال����ع����ي����ادات  خ������الل  م����ن 
وباإ�شراف  املتحركة  وامل�شت�شفيات 
وم�شريني  اإم����ارات����ي����ني  خ������رباء 
مع  م�شرتكة  ومب���ب���ادرة  وع��امل��ي��ني 
بيت  وم��وؤ���ش�����ش��ة  ال���رب  دار  جمعية 
وامل�شت�شفى  اخل�����ريي  ال�������ش���ارق���ة 
مع  وبالتن�شيق  االمل��اين  ال�شعودي 
احلكومية  املوؤ�ش�شات  من  العديد 
واخلا�شة وغري الربحية يف منوذج 
والتالحم  التطوعي  للعمل  مميز 

العملي  للتدريب  الطبية  للكوادر 
واال�شتفادة من التقنيات احلديثة 
يف ط���ب وج���راح���ة ال��ق��ل��ب وال����ذي 
امل�شرتكة  ال��ع��الق��ات  ع��م��ق  يعك�ض 
بني املوؤ�ش�شات ال�شحية والتطوعية 

يف البلدين ال�شقيقني.
الطبي  ال���ف���ري���ق  اأن  واأو�����ش����ح����ت 
ال�شنوات  خ��الل  نظم  واجل��راح��ي 
خميما   55 م���ن  اأك�����ر  امل��ا���ش��ي��ة 
خمتلف  يف  ميدانيا  تطوعيا  طبيا 
امل���ح���اف���ظ���ات امل�������ش���ري���ة واأج�������رى 
املفتوح  القلب  االآالف من عمليات 
ملر�شى يعانون من م�شاكل �شحية 

ال���ربوف���ي�������ش���ور م��ر���ش��ي اأم�����ني اأن 
ال���ع���م���ل���ي���ات اجل����راح����ي����ة ت����اأت����ي يف 
موؤخرا  توقيعها  مت  اتفاقية  اإط��ار 
ل��ت��ن��ظ��ي��م م����ا ي����زي����د ع���ل���ى 100 
خميم طبي واج��راء ما يزيد على 
اإطار  يف  القلب  عمليات  م��ن  األ���ف 
على  العطاء  زاي��د  م��ب��ادرة  حر�ض 
تفعيل العمل امل�شرتك بني الكوادر 
الطبية التطوعية وتعزيز التعاون 
بني املوؤ�ش�شات ال�شحية االماراتية 
وامل�����ش��ري��ة يف جم��ا ال��ع��م��ل الطبي 
باخلدمات  ل��الرت��ق��اء  واالن�����ش��اين 
املقدمة  والت�شخي�شية  العالجية 

االجتماعي والعطاء االإن�شاين.
االإن�شانية  العمل  �شفرية  اأك���دت  و 
الدكتورة رمي عثمان اأن الربنامج 
االإماراتي امل�شري امل�شرتك لعالج 
من  ب��دع��م  يحظى  القلب  مر�شى 
ال�شحية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
وال��ت��ط��وع��ي��ة ن��ظ��را مل��ا ي��ق��دم��ه من 
اخلدمات  م�شتوى  يف  نوعية  نقلة 
مل���ر����ش���ى ال���ق���ل���ب ب�����اأي�����دي خ����رباء 
وفرن�شيني  وم�شريني  اإم��ارات��ي��ني 
تطوعي  اط���������ار  حت������ت  ع����امل����ي����ني 
اإ���ش��اف��ة اإىل ما  اإن�����ش��ان��ي��ة  وم��ظ��ل��ة 
فر�شة  م����ن  ال����ربن����ام����ج  ي���ق���دم���ه 

زاي��د اخل��ري يف حمطاتها احلالية 
ا�شتكماال  تاأتي  امل�شرية  القرى  يف 
للمهام االإن�شانية التي مت تنفيذها 
امل�شرية  امل��ح��اف��ظ��ات  خم��ت��ل��ف  يف 
وا�شتفاد منها ما يزيد على 950 
االأع���وام  األ���ف طفل وم�شن خ��الل 
امل��ا���ش��ي��ة واأج���ري���ت م���ا ي��زي��د على 
من  ك��ل  يف  قلب  عملية   2000
مدينة  يف  زاي���د  ال�شيخ  م�شت�شفى 
ال�شيخ زايد وم�شت�شفى عني �شم�ض 
ال�شعودي  وامل�شت�شفى  اجل��ام��ع��ي 

االملاين يف القاهرة.
امل�شري  ال���ق���ل���ب  ج�������راح  اأك�������د  و 

القلبية  ال�������ش���راي���ني  يف  م���ع���ق���دة 
العيوب  اأو  امل���ي���رتايل  وال�����ش��م��ام 
وامل�شنني  ل����الأط����ف����ال  اخل���ل���ق���ي���ة 
القلب  م��رك��ز  تطوير  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
بوحدة  زاي��د  ال�شيخ  م�شت�شفى  يف 
وحدة  وجتهيز  م��ت��ط��ورة  ق�شطرة 
املركزة يف  والعناية  القلب  جراحة 

م�شت�شفى عني �شم�ض.
القلب  ج�������راح  ق�����ال  ج���ان���ب���ه  م����ن 
االإماراتي الدكتور عادل ال�شامري 
ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل���ب���ادرة زايد 
االإماراتية  امل��خ��ي��م��ات  اإن  ال��ع��ط��اء 
امل�شرية الطبية التطوعية لقوافل 

ملر�شى القلب يف م�شر.
العنود  ���ش��ع��ادة  ق��ال��ت  جهتها  م��ن 
ال��ع��ج��م��ي امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز 
متطوعي  اإن  ل��ل��ت��ط��وع  االإم�������ارات 
العاملية  االإن�شانية  العطاء  حملة 
للعمل  مم���ي���زا  من���وذج���ا  ����ش���رب���وا 
املجتمعي  وال���ت���ط���وع  اجل���م���اع���ي 
واالن�����������ش�����اين م�����ن خ������الل اإجن������از 
التطوعية  ال�����ش��اع��ات  م��ن  االآالف 
يف خمتلف دول العامل  .. م�شرية 
اإىل اأن عملية التطوع �شرتكز على 
ن�شر ثقافة العمل التطوعي واإبراز 

دوره يف التنمية ال�شاملة.
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اأخبـار الإمـارات

جامعة اأبوظبي ت�ضتقبل 2,300 طالب وطالبة للدرا�ضة يف الف�ضل ال�ضيفي بحرميها يف اأبوظبي والعني
•• اأبوظبي - الفجر 

اأبوظبي  بجامعة  ال�شيفي  الدرا�شي  الف�شل  فعاليات  انطلقت 
نحو  ا�شتقطب  وال���ذي   ،  -2017  2016 االأك��ادمي��ي  للعام 
باجلامعة  للدرا�شة  امل�شجلني  من  وطالبة  طالب   2،300
�شمن  علمي  م�شاق   140 تتناول  �شعبة   414 على  موزعني 
خمتلف برامج البكالوريو�ض واملاج�شتري التي تطرحها اجلامعة 
االأعمال،  اإدارة  تخ�ش�شات  يف  وال��ع��ني  اأب��وظ��ب��ي  يف  بفرعيها 
وغريها.  وال��ع��ل��وم  واالآداب  والهند�شة،  والتعليم،  وال��ق��ان��ون، 
واأك����د ال��دك��ت��ور ت���ريي م��وت��ي��ك ن��ائ��ب م��دي��ر ج��ام��ع��ة اأبوظبي 
التي يوليها  بالثقة  اعتزاز اجلامعة  واالإداري��ة  املالية  لل�شوؤون 

اإياها الطلبة واأولياء اأمورهم يف توجه عدداً اأكرب منهم �شنوياً 
متطلبات  ال�شتكمال  ال�شيفية  العطلة  فر�شة  ا�شتغالل  اإىل 
درا�شتهم اجلامعية، حيث كانت اجلامعة قد ا�شتقطبت خالل 
 -2016  2015 االأكادميي  ال�شيفي للعام  الدرا�شي  الف�شل 
114 م�شاق �شمن  1،757 طالب وطالب م�شجلني يف  نحو 
برامج البكالوريو�ض واملاج�شتري التي تطرحها بفرعيها، بينما 
�شهدت منواً ملحوظاً يف اإقبال الطلبة هذا العام على الف�شل 
الدرا�شي ال�شيفي حيث و�شل عدد الطلبة امل�شجلني للدرا�شة 
نحو 2،300 طالب وطالبة �شمن 140 م�شاق علمي متنوع 
يف برامج البكالوريو�ض واملجا�شتري، م�شرياً اإىل هذا النمو اإمنا 
يعرب عن مدى وعي ون�شج واإلتزام طلبة اجلامعة وحر�شهم 

على التقدم االأكادميي واحلفاظ على التفوق ورفع معدالتهم 
ال��رتاك��م��ي��ة واالإن���ت���ه���اء م��ن درا����ش���ة ع���دد اأك����رب م��ن ال�شاعات 

الدرا�شية املعتمدة واملطلوبة لكل من درجاتهم العلمية. 
�شي�شهد  ال�شيفي  الدرا�شي  الف�شل  اأن  موتيك  الدكتور  ولفت 
وتطوير  لتحديث  ال�شاملة  ال�شنوية  خلطتها  اجلامعة  تنفيذ 
و�شيانة القاعات الدرا�شية واملختربات العلمية املزودة باأحدث 
االأجهزة يف فرعيها، باالإ�شافة اإىل التحديثات الدورية ل�شبكة 
تطور  ل�شمان  وذل��ك  للجامعة  االإلكرتونية  التحتية  البنية 
وتقدم اخلدمات التعليمية االإلكرتونية ا�شتعداد�ض ال�شتقبال 
الف�شل الدرا�شي االأول من العام االأكادميي 2017 2018- 

يف �شبتمرب املقبل.

حاكم عجمان ي�ضدر مر�ضوما اأمرييا ب�ضاأن اإعادة تنظيم املكاتب العقارية والإ�ضراف على اأعمالها يف الإمارة
•• عجمان-وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�ض االأعلى 
حاكم عجمان مر�شوما اأمرييا رقم 12 ل�شنة 2017 ب�شاأن املكاتب العقارية 
يف اإمارة عجمان ي�شتهدف اإعادة تنظيم تلك املكاتب واال�شراف على اأعمالها 
االمارة  ت�شهده  ال��ذي  العمراين  التطور  ملواكبة  تاأهيلها  ي�شمن  نحو  على 
وبغر�ض تنظيم العالقات القانونية بتلك املكاتب وجمهور املتعاملني معها.

التي  العقارية  االأن�شطة  ت�شنيف  على  مادة   24 ت�شم  الذي  املر�شوم  ون�ض 
املر�شوم  هذا  اأحكام  مبوجب  االإم��ارة  يف  مزاولتها  العقارية  للمكاتب  يجوز 
تثمني  خ��دم��ات  ون�شاط  ال��ع��ق��ارات  على  الك�شف  خ��دم��ات  ن�شاط  بينها  م��ن 
العقارات ون�شاط �شراء وبيع العقارات با�شم املكتب ون�شاط ا�شتثمار عقارات 
الغري ون�شاط ا�شت�شارات عقارية ون�شاط ا�شت�شارات الرهن العقاري ون�شاط 
العقارات  تاأجري  يف  الو�شاطة  ون�شاط  و�شرائها  العقارات  بيع  يف  الو�شاطة 
ون�شاط و�شيط رهن عقاري ون�شاط تاأجري واإدارة العقارات اخلا�شة ون�شاط 
ون�شاط  عقاري  متثيل  ومكتب  عقاري  تدريب  ومعهد  الغري  عقارات  اإدارة 
العقارية ون�شاط  املعار�ض  للعقارات ون�شاط تنظيم  العلنية  املزادات  تنظيم 

خدمات ت�شجيل العقارات لدى دائرة االأرا�شي .
كما ت�شمن املر�شوم يف مواده تنظيم ترخي�ض املكاتب العقارية والذي يحظر 
مبوجبه على اأي �شخ�ض اأن يقوم مبزاولة اأي ن�شاط من االأن�شطة العقارية 
الدائرة االقت�شادية  اإال فقط عن طريق مكتب عقاري يتم ترخي�شه لدى 
اأحكام  ومبوجب  االأرا���ش��ي..  ب��دائ��رة  العقارية  املكاتب  �شجل  يف  قيده  ويتم 
اإ�شدار  هذا املر�شوم واعتبارا من تاريخ نفاذه ال يجوز للدائرة االقت�شادية 
رخ�شة جديدة ملزاولة اأي ن�شاط من االأن�شطة العقارية اأو جتديد اأو تعديل 
رخ�شة �شارية ملكتب عقاري اإال فقط بعد ا�شتيفاء مقدم الطلب جمموعة من 
ال�شروط اأهمها اأن يكون �شخ�شا طبيعيا من مواطني الدولة اأو من مواطني 
دول جمل�ض التعاون اخلليجي اأو �شخ�شا اعتباريا مت ترخي�شه من الدائرة 
يف  مزاولته  املطلوب  العقاري  الن�شاط  مبزاولة  له  وم�شموحا  االقت�شادية 
االإمارة واأن يحدد يف الطلب ا�شم ال�شخ�ض الذي يكون م�شوؤوال اأمام اجلهات 

الر�شمية عن اإدارة املكتب العقاري املعني.
ان  املكاتب على  اإدارة تلك  ال�شروط للقائمني على  املر�شوم بع�ض  كما حدد 
العقاري  للمكتب  التجارية  الرخ�شة  ب��اإ���ش��دار  االقت�شادية  ال��دائ��رة  تقوم 
لها  امل��ق��ررة  الر�شوم  كافة  ا�شتيفاء  بعد  التجاري  ال�شجل  يف  قيده  و�شهادة 
باالإ�شافة للر�شوم الواجب �شدادها لدائرة االأرا�شي مبا يف ذلك ر�شوم قيد 

املكتب العقاري يف ال�شجل.
ونظم املر�شوم اأي�شا قيد تلك املكاتب يف �شجل املكاتب العقارية على ان تقوم 
دائرة االأرا�شي باإن�شاء �شجل منتظم خطي اأو اإلكرتوين ي�شمى »�شجل املكاتب 
العقارية يف اإمارة عجمان« ويجب قيد بيانات كل مكتب عقاري مرخ�ض من 
الدائرة االقت�شادية يف ذلك ال�شجل ويعترب ذلك القيد مبثابة �شرط م�شبق 
ملزاولة اأعمال املكتب العقاري يف االإمارة.. كما حدد املر�شوم �شروط الو�شطاء 
العقاريني من بينها اأن يجيد اللغة العربية اأو اللغة االجنليزية قراءة وكتابة 
وخماطبة واأال يقل عمره عن ع�شرين �شنة ميالدية واأن يقدم �شهادة بح�شن 
ال�شرية وال�شلوك �شادرة من ال�شلطات املخت�شة واأن يقدم ما يثبت اجتيازه 
للدورة التاأهيلية والتخ�ش�شية التي تنظمها دائرة االأرا�شي ح�شب االأن�شطة 

العقارية امل�شموح بها للمكتب العقاري اأو للو�شيط العقاري.
العقاري والتي ال  للو�شيط  املهنية  الواجبات  اأي�شا  املر�شوم يف مواده  وحدد 
يجور مبوجبها الأي و�شيط عقاري اأن يتو�شط بالنيابة عن اأي عميل ا�شتهر 
بعدم مالءته املالية اأو اإذا كان الو�شيط العقاري على علم باأن العميل املعني 
لي�شت لديه اأهلية قانونية كاملة للقيام بالت�شرفات القانونية مبا يف ذلك 

�شراء اأو بيع العقارات.

كما ال يجوز للو�شيط العقاري اإف�شاء اأ�شرار عميله للطرف االآخر يف املعاملة 
اأن يقوم بذاته بعمليات االإر�شاد والو�شاطة وتنفيذ  وعلى الو�شيط العقاري 
اأن  العقاري  الو�شيط  على  يجب  كما  عميله..  من  اإليه  ال�شادرة  التعليمات 
يحتفظ  اأن  عليه  ويجب  وا�شحة  وب�شورة  خطيا  عميله  م��ع  اتفاقه  ي��ربم 
اإبرامها  مت  ال��ت��ي  امل��ع��ام��الت  جلميع  ملخ�شا  ف��ي��ه  ي�شجل  منتظم  ب�شجل 
لديه  يحتفظ  واأن  بها  اخلا�شة  اجلوهرية  والبيانات  وتواريخها  بوا�شطته 
ي�شلم  واأن  �شنوات  خم�ض  ملدة  املعنية  باملعاملة  متعلقة  اأوراق  اأو  وثائق  باأية 
�شورة طبق االأ�شل من البيانات املدونة يف �شجل املعامالت متى طلبها منه 
اأحد الطرفني وتقدمي كافة املعلومات والبيانات واالإح�شاءات التي تطلبها 

منه دائرة االأرا�شي اأو اأي من املفت�شني فيها.
و�شدد املر�شوم يف مواده على امل�شوؤولية القانونية للو�شيط العقاري وحددها 
اأوراق مالية  اأو  اأي��ة مبالغ  االأم��ني على  العقاري مبثابة  الو�شيط  يكون  بان 
اأي من الطرفني  اإليه من قبل  ت�شلم  اأخ��رى ذات قيمة  اأ�شياء  اأو  �شندات  اأو 
املتعاقدين حلفظها اأو لتو�شيلها اإىل الطرف االآخر ويجب عليه حفظها اأو 
ت�شليمها طبقاً ملقت�شيات القواعد القانونية العامة لالأمانة املطبقة يف هذه 

االأحوال.
اأو  تلف  عن  الناجم  ال�شرر  تعوي�ض  عن  م�شئوال  العقاري  الو�شيط  ويكون 
التي  العقارية  باملعاملة  متعلقة  ووثائق  م�شتندات  من  يت�شلمه  ما  فقدان 
اأو فقدانها كان ب�شبب قوة قاهرة  اأن تلفها  اإبرامها ما مل يثبت  يتو�شط يف 
وان يكون الو�شيط العقاري م�شئوال عن اأية خ�شائر اأو اأ�شرار تلحق باأي من 
بطريق  عمله،  بتاأدية  العقاري  الو�شيط  قيام  نتيجة  املتعاقدين  الطرفني 
الغ�ض اأو التدلي�ض وعليه يفقد الو�شيط العقاري احلق يف االأجر - العمولة - 
يف نظري و�شاطته وتطبق على الو�شيط العقاري االأحكام اخلا�شة بال�شم�شرة 

والوكالة بالعمولة الواردة يف قانون املعامالت التجارية ال�شاري يف الدولة.
اإ�شدار بطاقة الو�شيط العقاري والتي يجب  وجاء باملر�شوم كذلك طريقة 
على كل مكتب عقاري مت ترخي�شه ملزاولة اأي ن�شاط من اأن�شطة الو�شاطة 
مزاولة  قبل  يقوم  اأن  امل��ر���ش��وم  ه��ذا  اأح��ك��ام  مبوجب  بها  امل�شموح  العقارية 
الن�شاط املرخ�ض به با�شتخراج بطاقة و�شيط عقاري من دائرة االأرا�شي لكل 
الو�شاطة  باأعمال  للقيام  املعني  العقاري  املكتب  �شخ�ض طبيعي يفو�ض من 

العقارية وت�شدر دائرة االأرا�شي بطاقة الو�شيط العقاري.
كما حدد املر�شوم احلاالت التي يتم مبوجبها الغاء بطاقة الو�شيط العقاري 
يتم  ملا  وفقا  العقاري  الو�شيط  باجر  اخلا�شة  االحكام  املر�شوم  حدد  كذلك 
مع  العقاري  الو�شيط  يوقعه  مكتوب  عقد  يف  وخطيا  ر�شائيا  عليه  االتفاق 
باملائة  اثنني  بن�شبة  االأج��ر  يكن هناك عقد مكتوب فيحدد  ف��اإذا مل  عميله 
من قيمة العقار حمل الو�شاطة اإذا كانت قيمة العقار املعني مليون درهم اأو 
اأقل اأو مبلغ ثابت مقطوع مقداره خم�شة ع�شر األف درهم اذا كانت قيمة بيع 
العقار املعني اأكر من مليون درهم واقل من مليون وخم�شمائة األف درهم 
اأو ن�شبة واحد باملائة من قيمة العقار حمل الو�شاطة اإذا بلغت قيمة العقار 
اأكر كما حدد املر�شوم بعدم احقية  اأو  األف درهم  املعني مليون وخم�شمائة 
اإذا  اأو  با�شمه  واأبرمه  العقد  اأقام نف�شه طرفا يف  اإذا  العقاري اجرا  الو�شيط 
تو�شط يف اإبرام معاملة ممنوعة قانونا اأو اإذا ح�شل من طرف العقد الذي 
مل يكلفه بالتو�شط على منفعة اأو وعد مبنفعة بدون علم الطرف الذي كلفه 
بالتو�شط وخالفا ملقت�شيات االأمانة اأو اإذا ثبت وقوع غ�ض اأو خط ج�شيم من 
جانب الو�شيط العقاري اأثناء قيامه باأعمال الو�شاطة العقارية اأو اإذا با�شر 
اأعمال الو�شاطة العقارية قبل احل�شول على بطاقة و�شيط عقاري من دائرة 

االأرا�شي وفقاً الأحكام هذا املر�شوم.
فيما  العقاري  املكتب  واج��ر  االإيجابية  املعامالت  م��واده  يف  املر�شوم  وتناول 
اأي عقار مملوك للغري ويقوم املكتب العقاري باإدارته باتفاق  يتعلق باإيجار 
ر�شائي وخطي فيما بني مالك العقار واملكتب العقاري ويف حال عدم وجود 

ذلك االتفاق اخلطي فال يجوز اأن يزيد االجر من مالك العقار عن ن�شبة 
�شبعة باملائة من مبلغ االإيجار ال�شنوي املذكور يف عقد اإيجار العقار ويف هذه 
من  كانت  اأي��ا  اإ�شافية  مبالغ  اأي��ة  تقا�شي  العقاري  للمكتب  يجوز  ال  احللة 

م�شتاأجر العقار.
ويف حال قيام املكتب العقاري مب�شاعدة امل�شتاأجر يف احل�شول على عقد اإيجار 
فعندئذ  العقاري  املكتب  الإدارة  خا�شع  وغ��ري  لل�شكن  خم�ش�ض  غري  عقار 
بينهما  فيما  ور�شائيا  الطرفان خطيا  عليه  يتفق  قد  االأج��ر ح�شبما  يكون 
ويف حال عدم وجود ذلك االتفاق اخلطي فال يجوز يف حال العقارات غري 
م�شتاأجر  من  العقاري  للمكتب  امل�شتحق  االأج��ر  يزيد  اأن  لل�شكن  املخ�ش�شة 
عقد  يف  املذكور  ال�شنوي  االإيجار  مبلغ  من  باملائة  خم�شة  ن�شبة  عن  العقار 
االإيجار  ك��ان عقد  واذا  دره��م  األ��ف  اأدن��ى مقداره  املعني وبحد  العقار  اإيجار 
لعقار خم�ش�ض لل�شكن فال يجوز يف جميع االأحوال اأن يزيد االأجر امل�شتحق 
خم�شة  ن�شبة  عن  لل�شكن  املخ�ش�ض  العقار  م�شتاأجر  من  العقاري  للمكتب 
اأدنى  وبحد  العقار  اإيجار  املذكور يف عقد  ال�شنوي  االإيجار  باملائة من مبلغ 

مقداره الف درهم.
م�شتاأجر  من  مبلغ  اأي  تقا�شي  اأو  اأج��ر  اأي  العقاري،  املكتب  ي�شتحق  ال  كما 
العقاري  للمكتب  مملوكا  العقار  ه��ذا  ك��ان  متى  عقار  ا�شتئجار  يف  �شاعده 
نف�شه اأو كان املكتب العقاري خموال يف اإدارة العقار من قبل مالكه ويف جميع 
االأحوال ال يجوز الأي مكتب عقاري يف االإمارة اإلزام امل�شتاأجر ب�شداد اأي خلو 
رجل اأو اأي ر�شوم لتجديد عقد االإيجار اأو �شداد اأي مبلغ اإ�شايف اآخر اأيا كان 
واالأجر  االإي��ج��ار  ملقابل  باالإ�شافة  منه  الغر�ض  ك��ان  واأي��ا  وم��ق��داره  م�شماه 
مبلغ  اأي  ا�شرتداد  م�شتاأجر  الأي  ويحق  العقاري  للمكتب  امل�شتحق  العمولة 
االإيجار ويتم ذلك اال�شرتداد  اإب��رام عقد  بعد  اأي وقت  مت حت�شيله منه يف 
عن طريق �شكوى يرفعها امل�شتاأجر لدائرة االأرا�شي اأو دعوى يرفعها للجنة 

االإيجارات �شد املكتب العقاري .
وت�شمن املر�شوم االمريي جمموعة املواد حدد من خاللها اأن يكون يف كل 
مكتب عقاري �شخ�ض واحد اأو اأكر من من�شوبي املكتب املعني يتم اعتماده 
اأو اعتمادهم بح�شب احلال من قبل دائرة االأرا�شي للقيام بتوقيع معامالت 
مبا  االقت�شادية  وال��دائ��رة  االأرا���ش��ي  دائ��رة  ل��دى  الر�شمية  العقاري  املكتب 
اأو  باإدارتها حل�شابه  املكتب  يقوم  التي  العقارات  اإيجار  توقيع عقود  يف ذلك 

حل�شاب الغري .
تفوي�ض  خطيا  ي�شدره  اإداري  ق��رار  مبوجب  العام  للمدير  املر�شوم  واج��از 
االأرا�شي  دائ��رة  من�شوبي  من  موؤقتة  اأو  دائمة  جلنة  ت�شكيل  اأو  �شخ�ض  اأي 
اأحكام  مبوجب  االأرا���ش��ي  لدائرة  اأو  له  مقرر  اخت�شا�ض  اأي  ملبا�شرة  وذل��ك 
هذا املر�شوم متى دعت احلاجة اأو اقت�شت امل�شلحة العامة ذلك.. كما اأجاز 
املر�شوم لرئي�ض دائرة االأرا�شي مبوجب قرار اإداري ي�شدره خطيا اأن ي�شكل 
اأو من غريهم من اخلرباء  االأرا���ش��ي  دائ��رة  اأي جلنه موؤقتة من موظفي 
واملخت�شني يف �شئون االأرا�شي واأ�شحاب املكاتب العقارية املرموقة يف االإمارة 
لدرا�شة اأي مو�شوع اأو القرتاح اأي ت�شريع جديد اأو تعديل يف ت�شريع �شاري 
املفعول متعلق ب�شوق العقارات يف االإمارة اأو باأعمال املكاتب العقارية فيها اأو 
اأو  اأية مقرتحات  ب�شري املعامالت التي تخت�ض بها دائرة االأرا�شي وتقدمي 

تو�شيات حمددة ب�شاأنها.
وخول املر�شوم ويل عهد االإمارة اأن ي�شدر بناء على تو�شية من رئي�ض دائرة 
االأرا�شي قرارا اأمرييا يت�شمن الئحة الر�شوم التي يجوز لدائرة االأرا�شي 
تقا�شيها وحت�شيلها من املكاتب العقارية نظري اخلدمات التي تقدمها دائرة 
االأرا�شي للمكاتب العقارية وللغري وفقا الأحكام هذا املر�شوم وحت�شب تلك 

الر�شوم �شمن اإيرادات دائرة االأرا�شي وتوؤول اإىل دائرة املالية باالإمارة.
اأن ي�شدر بناء على تو�شية من رئي�ض  املر�شوم ويل عهد االإم��ارة  كما خول 
ت�شكل  التي  والوقائع  االأفعال  اأمرييا يت�شمن و�شف  ق��رارا  االأرا�شي  دائ��رة 

خمالفات الأحكام هذا املر�شوم اأو الأحكام اأي ت�شريع حملي اأو قرارات ت�شرف 
دائرة االأرا�شي على تنفيذها مع حتديد اجلزاءات املالية التي يحق لدائرة 
اجلزاءات  تلك  وحت�شب  املذكورة  املخالفات  مرتكبي  على  فر�شها  االأرا�شي 

املالية �شمن اإيرادات دائرة االأرا�شي وتوؤول اإىل دائرة املالية باالإمارة.
وح���دد امل��ر���ش��وم االم����ريي يف م����واده ك��ذل��ك اجل�����زاءات االإداري�����ة االإ�شافية 
الواجب اتخاذها بحق املكاتب العقاري منها اإيقاف بطاقة اأي و�شيط عقاري 
اأو  واح��دة  ارتكابه ملخالفة ج�شيمة  ثبوت  اأ�شهر يف حال  اأق�شاها ثالثة  ملدة 
ثالثة خمالفات غري ج�شيمة يف نف�ض ال�شنة واإلغاء بطاقة اأي و�شيط عقاري 
واإيقاف كافة معامالت املكتب العقاري املعني لدي دائرة االأرا�شي ملدة ال تقل 
عن �شهر واحد وال جتاوز �شتة اأ�شهر اإذا ثبت ارتكاب املكتب العقاري ملخالفات 
ج�شيمة ت�شر ب�شمعة االإمارة اأو القطاع العقاري فيها اأو اإذا ارتكب اأكر من 
ثالث من املخالفات الواردة يف الئحة املخالفات يف نف�ض ال�شنة ويجوز اأي�شا 
العمل  ووزارة  االقت�شادية  ال��دائ��رة  من  يطلب  اأن  االأرا���ش��ي  دائ��رة  لرئي�ض 
واالإدارة العامة لالإقامة و�شوؤون االجانب اأو اأية جهة ر�شمية اأخرى اإيقاف 
يطلب  واأن  االإيقاف  مدة  انتهاء  حني  اإىل  العقاري  املكتب  معامالت  جميع 
من الدائرة االقت�شادية اإلغاء الرخ�شة التجارية ال�شادرة للمكتب العقاري 
على  يجب  الرخ�شة  تلك  اإلغاء  حالة  ويف  العقارية  االن�شطة  ملزاولة  املعني 

دائرة االأرا�شي اأن تقوم باإلغاء قيد املكتب العقاري يف ال�شجل.
اأو  ل�شاحب  ع��ق��اري  ملكتب  التجارية  الرخ�شة  اإل��غ��اء  ح��ال  يف  يجوز  ال  كما 
لرخ�شة  بطلب  التقدم  ب��اإدارت��ه  القائمني  من  الأي  اأو  املكتب  ذل��ك  اأ�شحاب 
األ��غ��ي��ت رخ�شته  ال���ذي  ال��ع��ق��اري  ا���ش��م املكتب  ���ش��واء بنف�ض  جت��اري��ة ج��دي��دة 
من  كاملة  �شنوات  خم�ض  انق�شاء  بعد  اإال  اآخ��ر  عمل  ا�شم  ب��اأي  اأو  التجارية 
من  بالرغم  املخالفة  تلك  يف  املكتب  ا�شتمر  حال  ويف  الرخ�شة  اإلغاء  تاريخ 
توقيع اجلزاء املايل املقرر مبوجب الئحة املخالفات واإنذاره لتوفيق اأو�شاعه 
خالل مدة اإ�شافية حمددة يف االإنذار فعندئذ يجوز لرئي�ض دائرة االأرا�شي 
م�شاعفة اجلزاء املايل املن�شو�ض عليه يف الئحة املخالفات اأو توقيع اأي من 

اجلزاءات االإدارية االإ�شافية.
�شابقا وحدد �شفة  املرخ�شني  اأو�شاع  توفيق  اىل  االم��ريي  املر�شوم  وتطرق 
ال�شبط الق�شائي واللوائح والقرارات التنفيذية واإلغاء الت�شريعات ال�شابقة 
املكاتب العقارية يف  اإعادة تنظيم  اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا املر�شوم ب�شاأن 
اإمارة عجمان وذلك دون امل�شا�ض ب�شحة اأي اإجراءات مت اتخاذها وفقا الأحكام 
املر�شوم على ان ي�شتمر العمل باأحكام اللوائح واالأنظمة والقرارات االإدارية 
املر�شوم اىل  ال�شارية يف وقت نفاذ هذا  العقارية  املكاتب  املتعلقة مبعامالت 
حني تعديلها اأو ا�شتبدالها بلوائح اأو اأنظمة اأو قرارات اإدارية يتم اإ�شدارها 
اأ�شهر من تاريخ نفاذ  وفقا الأحكام هذا املر�شوم خالل مدة ال جتاوز ثالثة 

هذا املر�شوم.
ين�شر هذا املر�شوم يف اجلريدة الر�شمية لالإمارة ويعمم على جميع اجلهات 

املعنية بتنفيذه كل فيما يخ�شها.
عدة  ا���ش��در  ق��د  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ان  يذكر 
القطاع  تنظيم  اإع��ادة  ا�شتهدفت   2017 عام  بداية  منذ  وقوانني  مرا�شيم 
العقاري يف اإمارة عجمان باعتباره رافدا مهما يف عملية التنمية ال�شمولية 

يف عجمان وفقا لروؤية عجمان وخططها اال�شرتاتيجية 2021.
وت�شمنت تلك املرا�شيم قانون ايجار العقارات يف االمارة ودمج دائرة االأمالك 
اخلا�شة مع املوؤ�ش�شة العامة للعقارات اال�شتثمارية يف موؤ�ش�شة واحدة حتت 
ا�شم “ عقار “ ودمج دائرة االأرا�شي واالمالك مع موؤ�ش�شة التنظيم العقاري 
حتت م�شمى “دائرة االأرا�شي والتنظيم العقاري “ كما اأ�شدر �شموه مر�شوم 
اللجنة  تلك  ت�شكيل  باإعادة  وق��رار  االإيجارية  للمنازعات  الق�شائية  اللجنة 
من اأربعة ق�شاه وعدد من ال�شخ�شيات املجتمعية يف االمارة ثم تطبيق نظم 

جديدة لت�شديق عقود االيجار الكرتونيا.

قبل تطبيق تعديلت اللئحة اجلديدة

�ضرطة اأبوظبي تلغي النقاط  املرورية  لأكرث ِمن 883 األف �ضائق باأبوظبي
قائد عام �ضرطة راأ�س اخليمة  يوؤكد على الإبداع والبتكار 

•• اأبوظبي-الفجر:

بلغ عدد ال�شائقني امل�شتفيدين من 
مبادرة اإلغاء النقاط  املرورية من 
883  الف  امل��روري نحو  �شجلهم 
�شائق على م�شتوى اإمارة  اأبوظبي، 
تعديالت  ت��ط��ب��ي��ق  ق���ب���ل  وذل�������ك 
دافعاً  لتكون  اجل��دي��دة   ال��الئ��ح��ة 
اأو�شاعهم   لت�شحيح  ل��ل�����ش��ائ��ق��ني 
وزي����ادة ال��ت��زام��ه��م ب��ق��ان��ون ال�شري 
واملرور. واأو�شح  الرائد  �شهيل فرج 
املخالفات  ق�شم  رئي�ض  القبي�شي 
وح��ج��ز امل��رك��ب��ات مب��دي��ري��ة املرور 
العمليات  ب���ق���ط���اع  وال������دوري������ات 
املركزية   اأن اإلغاء النقاط املرورية  
عن ال�شائقني   مت تطبيقه متا�شياً 

مع  عام اخلري 2017 .
 وقال اإن املخالفات التي مل ي�شملها 
املروري  ال�شجل  النقاط من  اإلغاء 
تعديالت  تطبيق  قبل  لل�شائقني 
الالئحة التنفيذية لقانون ال�شري 
ل�شنة   21 االحت����������ادي  وامل����������رور 
ال���وزاري���ني  وال���ق���راري���ن   1995
 2017 ل�شنة  و«178«   »177«
ال�شبط  واج����راءات  ق��واع��د  ب�شاأن 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

تراأ�ض اللواء علي عبد اهلل بن علوان 
ال��ن��ع��ي��م��ي ق���ائ���د ع����ام ���ش��رط��ة راأ�����ض 
اخليمة، اجتماع القائد العام الدوري 
خلطة  وفقاً  2017م،  للعام  ال�شابع 
االت�شال  منهجية  �شمن  االت�����ش��ال 
والتوا�شل، بح�شور العميد عبد اهلل 
عام  ق��ائ��د  ن��ائ��ب  احل���دي���دي  خمي�ض 
�شرطة راأ�ض اخليمة واملدراء العاّمون 
مراكز  وروؤ����ش���اء  االإدارات،  وم�����دراء 
اخليمة،  راأ�������ض  ب�����ش��رط��ة  ال�����ش��رط��ة 
املمكنات  حمور  نتائج  ملناق�شة  وذل��ك 
واحلوكمة ونتائج املوؤ�شرات الوطنية 

واال�شرتاتيجية .
�شعادة  رّح������ب  االج����ت����م����اع،  ب�����دء  يف 
اخليمة،  راأ��������ض  ����ش���رط���ة  ع�����ام  ق���ائ���د 
االأع�شاء  وجميع  ال�شباط،  بال�شادة 
واحل�����ش��ور، م�����ش��ي��داً ب���اإجن���ازات كادر 
�شرطة راأ�ض اخليمة، موؤكداً اأن جميع 
ت�����ش��ب يف حتقيق  االجن��������ازات  ه����ذه 
اأهداف االبداع واالبتكار الذي تطمح 
اأنها  ع��ن  ف�شاًل  الداخلية،  وزارة  ل��ه 

بقواعد قانون ال�شري واملرور وعدم 
ارت���ك���اب امل��خ��ال��ف��ات ال��ت��ي يرتتب 
�شجلهم  يف  ن��ق��اط  ت�شجيل  عليها 
�شحب  اإىل  ت�����ش��ل  ق����د  امل���������روري 

الرخ�شة وايقافهم عن القيادة.
واأكد  حر�ض  املديرية  على  توفري 
تاأتي  وال���ت���ي  امل����روري����ة  ال�����ش��الم��ة 
اال�شرتاتيجية  االأول���وي���ات  �شمن 
ل�������ش���رط���ة اأب�����وظ�����ب�����ي واخل����ط����ط 
داعياً   املرورية،  لل�شالمة  الهادفة  
تعزيز  اإىل  املجتمع  ���ش��رائ��ح  ك��اف��ة 
جهود  حت�شني م�شتويات ال�شالمة 
التزامهم  خ�����الل  م����ن  امل�����روري�����ة 
بقوانني ال�شري واملرور، فال�شالمة 

املرورية م�شوؤولية جمتمعية.
تتوفر  ال���ط���رق���ات  اأن  واأ������ش�����اف   
من  للحد  ك��اف��ة  االإم��ك��ان��ات  فيها 
احل��وادث املرورية وما ينجم عنها 
واملمتلكات  االأرواح  يف  خ�شائر  من 
الب�شري  ال��ع��ن�����ش��ر  اأن  ،ب��اع��ت��ب��ار 
ه��و اأغ��ل��ى م��ا من��ل��ك م��ن ث����روات ، 

املخالفات  ت�����ش��م��ن��ت  امل�����������روري  
، و  التالية:  )قيادة املركبة بتهور 
ال�شرعات الزائدة ، وجتاوز االإ�شارة 
وقيادة مركبة  ال�شوئية احلمراء، 
ت�شكل خطر على اجلمهور، وقيادة 
ما  اأو  الكحول  تاأثري  حتت  مركبة 
يف ح��ك��م��ه(. واأك�����د  ال��ق��ب��ي�����ش��ي  اأن 
اإلغاء  النقاط من �شجل ال�شائقني 
دافعاً  ي���ك���ون  اأن  ،ي���ج���ب  امل������روري 
ملرتكبي املخالفات املرورية ملراجعة 
والتقيد  ل���الل���ت���زام  ���ش��ل��وك��ي��ات��ه��م 
يعزز من  واللوائح ،مبا  بالقوانني 
االأولوية  اإطار  املبذولة يف  اجلهود 
اأبوظبي  ل�شرطة  اال�شرتاتيجية 

جلعل الطرق اأكر اأمناً.
من  امل�شتفيدين  ال�شائقني  ودع���ا 
اإلغاء النقاط من �شجلهم املروري 
يكون  اأن  ع����ل����ى   احل�����ر������ض  اإىل 
للمحافظة  ج���دي���دة  ب���داي���ة  ذل���ك 
امل����روري خ��ال��ي��اً من  ع��ل��ى �شجلهم 
امل��خ��ال��ف��ات،   م��ن خ���الل االلتزام 

احلكومة  م��ت��ط��ل��ب��ات  ك���اف���ة  ت���دع���م 
التميز  مل���ن���ظ���وم���ة  وف�����ق�����اً  ال����ذك����ي����ة 

احلكومي – اجليل الرابع. 
قيمة  �شرح  اإىل  االجتماع  كما تطرق 
الوالء والتاأكيد على موظفي ال�شرطة 
ب�شرورة احلر�ض على حتقيق الوالء 
املبادئ  ���ش��م��و  ي��ك��ف��ل  واالن���ت���م���اء مم���ا 
االجتماع  وناق�ض  االإيجابية،  والقيم 
نتائج  �شملت  امل���ح���اور،  م��ن  ال��ع��دي��د 
واالإ�شرتاتيجية  الوطنية  امل��وؤ���ش��رات 
2017م، ف�شاًل  ال��ث��اين  ال��رب��ع  ع��ن 
عن ا�شتعرا�ض نتائج تقييم املبادرات 

اأعلى  اإىل  ال��و���ش��ول  م�شتهدفني 
م��ع��اي��ري االأم�����ن وال�����ش��الم��ة على 

طرقنا.
اأن �شرطة ابوظبي �شتوا�شل  واأكد 
الثقافة  ل��رف��ع  ال��ه��ادف��ة  ج��ه��وده��ا 
اجلديدة   ب��ال��ت��ع��دي��الت  امل����روري����ة 
القطاعني   يف  ال�شائقني  لت�شمل 
ال�����ع�����ام واخل������ا�������ض، وم������ن خ���الل 
و�شائل االإعالم  ومواقع التوا�شل 
تعريف  ب�����ه�����دف   االج����ت����م����اع����ي، 
بالقيادة  وت��وع��ي��ت��ه��م   ال�����ش��ائ��ق��ني  
االآم��ن��ة  ال��ت��ي ت��ع��زز م��ن ال�شالمة  
الطريق  وم�شتخدمي  لل�شائقني 
حترير  م�������ش���األ���ة  ان  م���و����ش���ح���اً    ،
املخالفات املرورية  ال تاأتي  �شمن 
االهتمام  ب��ق��در  امل�����رور  اأول����وي����ات 
ومرافقيه   ال�شائق  ب�شالمة  اأك��ر 
وااللتزام   ، الطريق  وم�شتخدمي 
امل��رور  مبا يعزز  بقواعد  واأنظمة 
اجل����ه����ود  امل�����ش��ت��م��رة ل���ل���ح���د  من 

احلوادث .

الربع  عن  اال�شرتاتيجية  واملوؤ�شرات 
االأول 2017. واأكد قائد عام �شرطة 
راأ�ض اخليمة، على �شرورة بذل املزيد 
م��ن اجل��ه��ود يف ال��ع��م��ل، االأم���ر الذي 
ي���ع���زز االأم������ن واالأم���������ان، م���ن خالل 
امل�شرتك  وال��ت��ع��اون  اجل��ه��ود  ت�شافر 
وي�شاهم  واح��د،  كفريق  اجلميع  بني 

كافة  العاملني يف  ب���اأداء  االرت��ق��اء  يف 
م�شتوى  ويح�شن  ال�شرطية  املجاالت 
اخلدمات التي تقدم للجمهور �شمن 
الداخلية  وزارة  اإ�شرتاتيجية  اإط���ار 
وفعالية  بكفاءة  العمل  اإىل  الرامية 
اأف�شل  لت�شبح دولة االإم��ارات اإحدى 

دول العامل اأمناً و�شالمة.

 اإعالن الغاء رخ�صة جتارية
من املنطقة احلرة دبي  

الغاء  م ح  عن  �شوليو�شنز �ض  بهذا تعلن �شركة دبي الريو كا�ض برو�شي�شنغ 
رخ�شتها رقم 831 �شادرة من املنطقة احلرة مطار دبي -  رقم الت�شجيل 
   ،27/9/2005  : اال�����ش����دار  ت���اري���خ    ،  DAFZ/247   : ال���ت���ج���اري 
 : ه���ات���ف   ، دب����ي   54773  : ب  ����ض   ،  26/9/2016 االن���ت���ه���اء  ت���اري���خ 
املنطقة احلرة  به ملقر  التقدم  04/2997872 فعلى من لديه اعرتا�ض 
15 يوما من تاريخ ن�شر ه��ذا االع���الن  - ال�شركة غري  مطار دب��ي  خ��الل 

م�شوؤولة عن اية مطالبات ترد بعد  هذه الفرتة 
الإدارة 
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اأخبـار الإمـارات
2017 الأول  الن�ضف  يف  اخليمة  راأ�س  تراقب  كامريا   73,375

•• راأ�س اخليمة – الفجر

 اأعلن العميد جمال اأحمد الطري ، مدير عام اإدارة املوارد واخلدمات امل�شاندة 
بالقيادة العامة ل�شرطة راأ�ض اخليمة ، عن تركيب نحو 73،375 كامريا 
مراقبة اأمنية باإمارة راأ�ض اخليمة ملتابعة احلالة االأمنية �شمن نظام مبادرة 
»حماية« لالأنظمة التقنية واأمن املن�شاآت ال�شادر من �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
�شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�ض االأعلى حاكم راأ�ض اخليمة ، وذلك 

خالل الن�شف االأول من عام 2017م .
العديد من اجلرائم والك�شف  �شاهم يف حل  ب��اأن نظام حماية  واأك��د الطري 
االأمن  توفري  اإىل  واأف�شى  التوقعات  فاقت  التي  بال�شرعة  مرتكبيها  عن 
اإم��ارة راأ�ض اخليمة ويف الو�شط التجاري ،  واالأم��ان باأعلى امل�شتويات داخل 

حيث اأن هدفه منذ اإن�شائه هو الو�شول اإىل جرائم بن�شبة �شفر% خالل 
عام 2021 ، ويق�شي النظام باإلزامية جميع املحال التجارية يف مرحلته 
االأوىل برتكيب كامريات مراقبة مبعايري وموا�شفات حمددة كاإجراء اأمني 
وقائي ، للحد من امل�شكالت املتكررة مثل ال�شرقات وال�شطو على املحالت ، 
م�شرياً باأنه �شيتم توقيع الغرامات املقررة على غري امللتزمني بالتوجيهات 
مراقبة  اأج��ه��زة  تركيب  با�شرتاط  �شدرت  التعليمات  ب��اأن  وق��ال   ، ال�شادرة 
له  ي�شمح  ال��ذي  الرتخي�ض  على  يح�شل  كي  حمل  الأي  خا�شة  وك��ام��ريات 

مبزاولة ن�شاطه التجاري .
واأو�شح باأن عدد احلا�شلني على رخ�شة حماية بلغ نحو 10،565 من�شاأة ، 
وبلغ عدد مقدمي اخلدمة نحو 84 جهة ، وبلغت عدد الكامريات الداخلية 
نحو 43،209 كامريا ، بينما بلغ عددها خارجياً نحو 30،188 كامريا .

حماكمة �ضاحب �ضركة مقاولت بتهمة وفاة عامل خطاأ براأ�س اخليمة 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

راأ�����ض اخل��ي��م��ة جل�شة يف  دائ����رة حم��اك��م  تعقد حمكمة اجل��ن��ح يف 
القا�شي  برئا�شة  اجل��اري  ال�������شهر  م����ن  والع�ش������رين  اخل�����ام�ض 
ميلك  م�شن  عربي  فيها  املتهم  الق�شية  يف  للتداول  رفيق  اأمي��ن 
ع��ن طريق  ب��ن��اء  ع��ام��ل  ب��وف��اة  بالت�شبب  م��ق��اوالت متهم  ���ش��رك��ة 

اخلطاأ.
املبارك  رم�شان  �شهر  بداية  اإىل  تعود  التي  الق�شية  حيثيات  يف 
اخليمة  راأ���ض  مدينة  يف  اجلن�شية  االأ�شيوي  العامل  ت��ويف  املا�شي 
عندما �شقطت عليه كميات كبرية من خلطة االأ�شمنت داخل موقع 

العمل اخلا�ض بال�شركة التي يعمل فيها.

ونتيجة للبالغ عن احلادث قامت اجلهات املعنية بالقيادة العامة 
ل�شرطة راأ�ض اخليمة ترافقها �شيارة االإ�شعاف باالنتقال اإىل موقع 
اإحدى  اإىل  امل��ت��ويف  جثة  نقل  بعد  فيها  التحقيق  ليتم  احل��ادث��ة 

م�شت�شفيات االإمارة الإجراء الالزم.
الذي  املوقع  اأع��م��ال  بتنفيذ  املعني  امل��ق��اول  اىل  ال�شرطة  ووجهت 
خا�ض  عمل  م�شرف  ت��وف��ري  ع��دم  تهمت  اإل��ي��ه  العامل  وف���اة  �شهد 
وفاة  اإىل  ادى  ما  الكافية  ال�شالمة  �شروط  توفري  وع��دم  باملوقع 

اأحد عامليه عن طريق اخلطاأ.
بعدها حولت الق�شية اإىل النيابة العامة ال�شتكمال بقية االإجراءات 
املوعد  حددت  التي  املخت�شة  للمحكمة  ومنها  الالزمة  القانونية 

املذكور للتداول فيها.

بحثاعددا الق�شايا الإقليمية والدولية وعقدا موؤمترا �شحافيا م�شرتكا

عبداهلل بن زايد ووزير اخلارجية الأملاين ي�ضتعر�ضان عالقات التعاون بني البلدين وال�ضبل الكفيلة بتعزيزها   
•• اأبوظبي-وام:

التقى �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
اليوم معايل �شيجمار جابرييل وزير خارجية جمهورية اأملانيا االحتادية.

ال��زي��ارة الر�شمية التي يقوم بها  اإط��ار  ال��ذي عقد يف  ج��رى خ��الل اللقاء - 
معاليه للدولة - ا�شتعرا�ض عالقات التعاون امل�شرتك بني البلدين وال�شبل 
ذات  وال��دول��ي��ة  االإقليمية  الق�شايا  م��ن  ع��دد  ومناق�شة  بتعزيزها  الكفيلة 

االهتمام امل�شرتك خ�شو�شا االأو�شاع يف ليبيا و�شوريا والعراق.
�شيجمار  م��ع��ايل  ب��زي��ارة  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  رح��ب  و 
جابرييل وزير خارجية جمهورية اأملانيا االحتادية اإىل الدولة.. واأكد اأن دولة 
االإمارات تويل اأهمية خا�شة لعالقتها الثنائية و�شراكتها اال�شرتاتيجية مع 
عقود  اأربعة  من  اأك��ر  م��دار  على  تر�شخت  التي  االحتادية  اأملانيا  جمهورية 

واأ�شبحت اأكر �شمولية وحيوية يف خمتلف املجاالت.
و قال �شموه اإن العالقات بني البلدين تقوم على اأ�ش�ض را�شخة من امل�شالح 
امل�شرتكة واالحرتام املتبادل وتعترب منوذجا للعالقات املتطورة بني الدول.

اآل نهيان وزير اخلارجية  ال�شيخ عبداهلل بن زايد  اللقاء عقد �شمو  و عقب 
جابرييل  �شيجمار  معايل  مع  م�شرتكا  �شحفيا  موؤمترا  ال��دويل  والتعاون 

وزير خارجية جمهورية اأملانيا االحتادية.
و يف بداية املوؤمتر ال�شحفي رحب �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير 

اخلارجية والتعاون الدويل مبعايل وزير خارجية اأملانيا �شيجمار جابرييل.
و قال �شموه اإن العالقة بني البلدين منت ب�شكل مطرد يف الكثري من املجاالت 
ونحن �شعداء باأن نرى التجارة غري النفطية بني البلدين و�شلت اإىل 16 
مليار دوالر ونرى ال�شركات االأملانية و�شل عددها اإىل 3600 �شركة اأملانية 

يف دولة االإمارات تقوم بدور مهم لتطوير العالقات وتنمية االإمارات .
و اأ�شاف �شموه : على امل�شتوى ال�شخ�شي اأنا �شعيد جدا باأن اأرى الكثري من 
اأمل��اين اأمتنى اأن  االأمل��ان يعتربون االإم��ارات وطنا ثانيا لهم فهناك 14 األف 

ن�شتطيع اأن نوفر لهم كل �شبل الراحة والعمل الكرمي يف هذا البلد .
ب�شكل  اأملانيا  بزيارة  يقومون  اإماراتي  األ��ف   87 هناك  اأن  اإىل  �شموه  اأ�شار  و 
�شنوي وهناك 112 رحلة جوية مبا�شرة بني البلدين واأكر من 650 األف 
زائر و�شائح اأملاين يزورون االإمارات وهذه اأرقام لي�ض فقط مب�شرة بل تدل 
لهذه  �شعبيهما  ثقة وحمبة  البلدين ومدى  العالقة بني  متانة  اأي�شا على 

العالقة .

و قال �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
: اللقاء كان فر�شة لنا للتحدث عن العديد من املوا�شيع .. فقد حتدثنا عن 
اأن احتدث  �شتكون يل فر�شة  واأي�شا  وليبيا..  والعراق  �شوريا  التطورات يف 
بعد هذا اللقاء عن التطورات يف اليمن وعملية ال�شالم بني الفل�شطينيني 
واالإ�شرائيليني . واأ�شاف �شموه : ال �شك اأن اللقاء كان فر�شة اأي�شا للتحدث 
اللقاء  بعد هذا  م�شاورتنا  و�شن�شتمر يف  القطرية  االأزم��ة  التطورات يف  عن 
�شيجمار جابرييل  . من جانبه توجه معايل  املجاالت  ال�شحفي حول هذه 
زايد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  اإىل  بال�شكر  االحت��ادي��ة  اأملانيا  خارجية  وزي��ر 
اآل نهيان على هذا الرتحيب.. وقال :  التقينا كثريا يف االأ�شهر واالأ�شابيع 
املا�شية وكان احلوار دائما مثمرا وح�شلت على معلومات مفيدة حول تطور 

دولة االإمارات واملنطقة .
واأ�شاف معاليه :  اأعتقد اأن دولة االإمارات اأقرب واأهم �شركاء اأملانيا ولدينا 
عالقة ثابتة ووثيقة جدا يف الكثري من امل�شائل بطبيعة احلال فهناك اأكر 
واإمنا  اأملانية كبرية  املنطقة لي�شت فقط �شركات  اأملانية يف  من 800 �شركة 
اأملانية قوية جدا نعتمد عليها فقد جاءت  اأي�شا �شركات متو�شطة و�شغرية 
هنا ووجدت موقعا اقت�شاديا جيدا جدا بالن�شبة لهم يف دولة االإمارات ومن 

هنا تقيم ات�شاالت مع كل العامل .
والتعاون  االأم��ن  اأي�شا عالقات جيدة ج��دا يف جم��ال  : لدينا  وق��ال معاليه 
ونحن  والتطرف  االإره���اب  مكافحة  ح��ول  التبادل  يخ�ض  فيما  الع�شكري 

�شركاء قريبون ووثيقون يف هذا املجاالت.
واأ�شاف معاليه :من اجليد اليوم اأننا حتدثنا عن الكثري من امل�شائل التي 
تهمنا ولدينا ت�شورات م�شرتكة حول التو�شل اإىل حل يف �شوريا .. ولدينا 
االأطراف  ب��ني  اجلمع  يف  ننجح  اأن  ويجب  ليبيا  يخ�ض  فيما  نف�شه  ال���راأي 
الو�شع  حت�شني  اأج��ل  من  اأي�شا  و  دول��ة  موؤ�ش�شات  بناء  ن��رى  حتى  املختلفة 
 .. ال��ع��راق  يف  واح���دة  دول��ة  نريد  فنحن  هناك  لالجئني  بالن�شبة  ال��ك��ارث��ي 
دولة  يخ�ض  فيما  م�شرتك  ت�شور  اأي�شا  ولدينا  ال��ع��راق  تق�شيم  نريد  وال 

فل�شطينية م�شتقل .
ونوه معاليه اإىل اأنه جرى احلديث عن الو�شع يف منطقة اخلليج واالأزمة 
القطرية وقال :  نحن نت�شارك راأي االإمارات فكل نوع من متويل االإرهاب 
ذلك  اأن  ال���راأي  يف  اأي�شا  ونتفق  اإن��ه��اوؤه  يجب  املتطرفني  واإي���واء  والتطرف 

يخ�ض كل املنطقة .
وقال معايل وزير اخلارجية االإملاين االآن اأمامنا الفر�شة يف االأزمة القطرية 

نف�شه  الوقت  االأم��ر يف  يتعلق  وال  املنطقة  لكل  نتيجة جيدة  اإىل  ن�شل  الأن 
العمل  اإىل  ال��ع��ودة  فيجب   .. ال��دول��ة  وك��ي��ان  القطرية  بال�شيادة  بامل�شا�ض 
امل�شرتك يف جمل�ض التعاون اخلليجي وهذا بالن�شبة لالأوروبيني مهم جدا 
يف  واالأم��ن  لال�شتقرار  �شامن  هو  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  لنا  فبالن�شبة 

املنطقة .
التعاون مع م�شر هذا  اأي�شا يف  لدينا م�شلحة م�شرتكة   : واأ�شاف معاليه 
البلد الكبري .. وا�شتقرار م�شر مهم جدا بالن�شبة لكل املنطقة لكل اأفريقيا 

وبالن�شبة اإىل اأوروبا .
وردا على �شوؤال حول التقدم امللحوظ لقوات التحالف وقوات دعم ال�شرعية يف 
اليمن .. قال �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
املا�شية  االأي��ام  اأن هناك تقدما يف  اإن��ه  فيما يتعلق باليمن ال �شك  ال��دويل 
وهذا التقدم انعك�ض ب�شكل اإيجابي يف عدة حماور لكن يف الوقت نف�شه يهمنا 
اأن نعزز ون�شرع يف اإي�شال امل�شاعدات والغذائية واالإن�شانية جلميع االأطراف 
اليمنية ومن املهم على القوات التي قامت بعملية االنقالب على ال�شرعية 
تاأتي من قوات  امل�شاعدات  اإن كانت هذه  امل�شاعدات  اإي�شال هذه  اأن ال تعيق 

التحالف اأو من املوؤ�ش�شات واملنظمات الدولية .
ال�شعوبات والظروف  اأمر رئي�شي جدا خا�شة يف ظل  واأ�شاف �شموه : هذا 

االإن�شانية املوجودة يف املناطق التي تقع حتت قوات االنقالب .
وردا على �شوؤال اآخر حول االأزمة القطرية وحول ما اإذا كانت هناك توقعات 
قال   .. القاهرة  اجتماع  بعد  اأم  اليوم  و�شيا�شية  اقت�شادية  عقوبات  باإ�شدار 
�شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان :  نحن حتى االآن يف انتظار اإي�شال 
االأخوة من الكويت للرد القطري الذي ت�شلموه باالأم�ض وبعد اأن نرى هذا 
الرد ونتدار�شه فيما بيننا �شيكون القرار .. واأعتقد اأنه من املفيد واملجدي 
دولة  اأمري  ال�شباح  اجلابر  االأحمد  �شباح  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  وتقديرا 
ال��رد من خ��الل و�شائل االع��الم بل عرب  اأن ال يكون ه��ذا  ال�شقيقة  الكويت 

املبعوث الكويتي وعرب ات�شاالتنا املبا�شرة مع �شموه .
و ردا حول �شوؤال ثان حول االأزمة القطرية .. قال �شمو ال�شيخ عبداهلل بن 
زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل :  اأعتقد من ال�شابق الأوانه اأن 
نتحدث عن ما هي اخلطوات التالية واالإجراءات التي من املمكن اأن تتخدها 
الدول وهذا كله يعتمد على ما �شن�شمعه من االأخوة يف الكويت واحلوارات 
اأ�شبق االأح��داث فيما  اأن  اأري��د  ال��ردود .. فال  التي �شتتم فيما بيننا ودرا�شة 

يتعلق باخلطوات القادمة .

واأ�شاف �شموه : لكن اأريد اأن اأوؤكد اأن اأي خطوات �شتقوم به هذه الدول يف 
حال عدم ا�شتجابة دولة قطر �شتكون يف اإطار القانون الدويل من اإجراءات 

يحق لدول ذات �شيادة اأن تتخدها �شد اأي طرف اآخر .
واأ�شاف �شموه : زميلي وزير اخلارجية االأملاين ذكر نقطة مهمة فيما يتعلق 
بتمويل االإرهاب الذي اأريد اأن اأذكره باأنه من املهم جدا اأن ننظر للتحديات 
ب��ل يتوجب  ف��االأم��ر ال يقت�شر فقط على االإره����اب   .. ك��اف��ة يف ه��ذا االأم���ر 
مواجهة التطرف وخطاب الكراهية وت�شهيل واإيواء املتطرفني واالإرهابيني 

ومتويلهم اأي�شا  .
وقال �شموه : ال ميكن لنا اأن نكون يف جمتمع دويل يريد اأن ي�شل للق�شاء 
هذا  اجتثاث  دون  اليوم  نراها  التي  االإره���اب  واأع��م��ال  التطرف  �شوت  على 

العمل ب�شكل وا�شح وم�شرتك .
والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ عبداهلل  �شمو  واأ���ش��اف 
ال�شقيقة قطر �شمحت  اأن  االأ�شف  املنطقة نرى مع  ال��دويل : نحن يف هذه 
واأوت وحر�شت على هذا كله ومل ن�شل اإىل هذه القرارت ب�شهولة لكن و�شلنا 
اإليها بعد �شنوات من العمل وحماولة اقناع اال�شقاء يف قطر لكن مع االأ�شف 
اأنه  ن��اأم��ل  لكن  ال�شاأن  بهذا  معنا  يتعامل  اأن  يريد  ال��ذي  ال�شريك  جن��د  مل��ا 
باخلطوات التي اتخذناها مب�شاعدة �شركائنا مبا فيهم اأملانيا اإي�شال �شوت 
وللمحر�شني  ل��الره��اب  دعما  كفى  ب��اأن��ه  قطر  يف  للقيادة  واحلكمة  العقل 
تكون  اأن  كفى  و   .. بيننا  فيما  والتعاي�ض  والت�شامح  املحبة  وكراهية خطاب 

قطر حا�شنة لهوؤالء ومف�شدة للفرحة والب�شمة واال�شتقرار يف املنطقة .
اأملانيا :  وردا على ال�شوؤال ذاته قال معايل �شيجمار جابرييل وزير خارجية 
االإمارات لها م�شداقية كبرية جدا يف املنطقة ونرى يف بع�ض البلدان نوع من 
التقدم ويف البلدان االآخرى ال نرى نوعا من التقدم الكايف .. واأ�شاف : راأيت 
دائما اأن االمارات كانت لديها روؤية �شاملة ملكافحة االإرهاب ووقف متويله  . 
و اأكد اأنه بطبيعة احلال هناك م�شاورات حول املوؤ�ش�شات الدولية واإ�شهامها 
يف هذا املو�شوع من اأجل بناء الثقة اأي�شا ويتعلق االأمر االأن بجدية العمل 

و�شوف ننظر االآن اإىل رد قطر .
و قال معاليه اإن هناك اإمكانيات كافية ملنع ت�شعيد الو�شع ولذلك ال اأرى اأنه 
من املجدي اأن نتحدث االآن عن كل االحتماالت والتطورات املحتملة فيجب 
ال�شحيحة  الر�شالة  هي  وه��ذه  الطاولة  على  املو�شوع  هو  ما  ن��رى  اأن  اأوال 

ويجب اأن ندر�ض الرد وبعد ذلك �شرنى ما �شيحدث .
ح�شر اللقاء معايل الدكتور �شلطان بن اأحمد اجلابر وزير دولة.

عبداهلل بن زايد و وزير خارجية اأملانيا يزوران جامع ال�ضيخ زايد الكبري •• اأبوظبي-وام:

والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  راف��ق 
اأملانيا  جمهورية  خارجية  وزي��ر  جابرييل  �شيجمار  معايل  اأم�����ض  ال���دويل 
االحتادية خالل الزيارة التي قام بها جلامع ال�شيخ زايد الكبري يف اأبوظبي 

وذلك يف اإطار زيارته الر�شمية للدولة.
له يف قاعات اجلامع  املرافق  والوفد  اأملانيا  �شموه ووزي��ر خارجية  وجت��ول 
الثقافيني يف مركز جامع  االأخ�شائيني  اأحد  وتعرفوا من خالل  واأروقته 
ال�شيخ زايد الكبري على جماليات اجلامع وبديع فنون العمارة االإ�شالمية 
التي جتلت بو�شوح يف جميع زواياه اإ�شافة اإىل التعرف على تاريخ تاأ�شي�ض 

ال�شرح الكبري.
جتدر االإ�شارة اإىل اأن مركز جامع ال�شيخ زايد الكبري يعد منارة اإ�شعاع ثقايف 
وعلمي وقبلة ثقافية و�شياحية عاملية تعزز الت�شامح واالنفتاح واالحرتام 
تنتهجه  الذي  والت�شامح  الو�شطية  لنهج  ا�شتكماال  وثقافته  االآخ��ر  ملعتقد 

دولة االإمارات.

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/2/28   املودعة حتت رقم  268926     
رقم وبلد االولوية    تاريخ اإيداع االأولوية

 با�شم  جودفري فيليب�ض اإنديا ليميتد 
 وعنوانه  49 ، كوميونيتي �شنرت ،  فريندز كولوين ، نيودلهي 110025 ، الهند 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
�شجائر ومنتجات التبغ .

 الواقعة بالفئة : 34 
و�شف العالمة :  الكلمة MORISE كتبت باحلروف الالتينية الكبرية مع خط اأفقي رفيع 

اأ�شفل بع�ض حروف الكلمة من الو�شط بطريقة مميزة .
 اال�ش��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.    

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2011/6/15   املودعة حتت رقم  158661     
رقم وبلد االولوية    تاريخ اإيداع االأولوية

 با�شم  باك تامي اند�شرتيز )ات�ض.كيه( ليميتد. 
وعنوانه  �شويت – 6 ، الطابق التا�شع ، بلوك – ايه ، بروفيت اند�شرتيال بيلدينج ،

 15 – 1 كواي فوجن كري�شينت ، كواي ت�شوجن ، ان .تي . ، هوجن كوجن  
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�شاعات ، اأدوات قيا�ض الوقت واأدوات قيا�ض الوقت الدقيقة ، واأجزاءها وتركيباتها ، امل�شمولة يف هذه الفئة 
؛ املعادن النفي�شة وكل خليط منها والب�شائع من املعادن النفي�شة اأو املطلية بها ، غري الواردة يف فئات اخرى 

، املجوهرات ، االأحجار الكرمية. 
 الواقعة بالفئة : 14 

 ، مميزة  بطريقة  لتاج  ر�شم  واأعالها  الالتينية  باحلروف   Rene Mouris العبارة    : العالمة  و�شف 
باالألوان االأبي�ض واالأ�شود .

 اال�ش��رتاطات     :   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062 العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   

   اعالن حكم بالن�صر - اإعالن حكم غيابي   
يف الدعوى  رقم 02044952017 اإيجارات  

املحكوم له طالب االعالن / الزاجل للعقارات 
العنوان : ور�شان بناية دي 4 حمل رقم 9 ، ت : 0557038944 

 املحكوم عليه املطلوب اعالنه/ الوين فرانكلني د�شوزا جوهان د�شوزا  
العنوان : جمهول حمل االقامة 

منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/7/2  
حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري

الزام املدعي عليه : 
الزام بقيمة ايجارية - الزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ 28246 درهم قيمة ايجارية 

من تاريخ 2016/10/31 وحتى تاريخ 2017/5/12 
الر�شوم وامل�شاريف : والزامه بالر�شوم وامل�شروفات. 

وملا كان هذا احلكم قد �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم 
يوما   15 لالإ�شتئناف خالل  قابل  فهو   ، علنا مبثابة احل�شوري  وتلي  دبي  حاكم 

اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا االإعالن واإال �شار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

فقدان جواز �صفرت
جريى  ارون  امل���دع���و/  ف��ق��د 
ن���ي���ب���ال اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز   ،
رقم )8360746(  �شفره 
ي��ع��ر عليه  ي��رج��ى مم���ن   -
النيبالية  بال�شفارة  ت�شليمه 
�شرطة  م����رك����ز  اق��������رب  او 

باالمارات.   

فقدان جواز �صفرت
عمر  امل����دع����و/حم����م����د  ف����ق����د 
باك�شتان    ، اب���راه���ي���م  حم��م��د 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج�����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   -  )2224112(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�شفارة الباك�شتانية او اقرب 

مركز �شرطة باالمارات.   

فقدان جواز �صفرت
فقد املدعو /حممد ح�شني 
بنغالدي�ض   ، ام�����ري  ب����ن 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )6889541( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 

 055/5286433

فقدان جواز �صفرت
ف��ق��د امل���دع���و /ي���اوي���ر علي 

�شيد �شيد عبدالفتاح ، الهند 

اجلن�شية - جواز �شفره رقم 

)6197148( من يجده 

عليه االت�شال بتليفون رقم 

 055/3441248
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

منت�شف  بدبي  ال�شحة  هيئة  ت��ب��داأ 
اأول  ت�شغيل  اجل�����اري  ي��ول��ي��و  ���ش��ه��ر 
لعالج  متكاملة  تخ�ش�شية  ع��ي��ادة 
وذل��ك يف  اأن��واع��ه  ال�شداع مبختلف 
ال�شحية  للرعاية  احلمر  ند  مركز 
ه��ذه اخلطوة  يلي  اأن  على  االأول��ي��ة 
الثانية  العيادة  ت�شغيل  باأ�شبوعني 
ن��ق��ل��ة طبية  ال��رب���ش��اء يف  م��رك��ز  يف 
الهيئة  ح��ر���ش��ت  ج���دي���دة  خ��دم��ي��ة 
امل�شابني  ال�شتيعاب  تنفيذها  على 
ع��ل��ى عيادات  امل���رتددي���ن  ب��ال�����ش��داع 
االأع�شاب يف م�شت�شفى را�شد والبالغ 

عددهم 5000 اآالف �شنويا.

و اأو���ش��ح��ت ال��دك��ت��ورة م��ن��ال ترمي 
الرعاية  لقطاع  التنفيذية  امل��دي��رة 
ال�شحة  هيئة  يف  االأول��ي��ة  ال�شحية 
اأن ثمة خطة �شاملة لتطوير  بدبي 
اخلدمات ال�شحية املقدمة يف مراكز 
ال��رع��اي��ة االأول���ي���ة وذل���ك ب��ن��اء على 
املتعاملني  ورغ��ب��ات  املتابعة  تقارير 
ومن��������اء ال���ط���ل���ب ع���ل���ى اخل����دم����ات 

النوعية التي تقدمها املراكز.
و قالت اإن فكرة العيادة التخ�ش�شية 
املعايري  اأف�شل  على  تقوم  لل�شداع 
وامل���م���ار����ش���ات ال��ط��ب��ي��ة امل��ع��م��ول بها 
ع��امل��ي��ا وال��ت��ي اأك����دت اأه��م��ي��ة اأن يتم 
ب�شكل  ب��ال�����ش��داع  امل�����ش��اب��ني  ع����الج 
متكامل ويف مكان واحد تتوافر فيه 

العالقة  ذات  الطبية  التخ�ش�شات 
والعالجات  امل��ت��ط��ورة  والتجهيزات 
الهيئة  اأن  اإىل  م��ن��وه��ة  احل��دي��ث��ة 
متكنت من توفري اأربعة تخ�ش�شات 

بال�شداع  امل�شابني  لعالج  اأ�شا�شية 
املعالج  ال��ط��ب��ي  ال��ط��اق��م  ي�����ش��ك��ل��ون 
والذي ي�شم طب االأ�شرة واالأع�شاب 
واالخت�شا�شي  الطبيعي  وال��ع��الج 
النف�شي حيث �شيتمكن املري�ض من 
اال�شتفادة من خدمات التخ�ش�شات 
االأربعة يف وقت واحد للو�شول اإىل 

العالج االأمثل حلالته.
اأن  ت��رمي  منال  الدكتورة  اأ�شافت  و 
من بني العالجات التي مت توفريها 
اأثبت  البوتك�ض  وال���ذي  ب������   احل��ق��ن 
ال�شداع  ل���ع���الج  م��ب��ه��رة  جن���اح���ات 
الع�شبي وال�شداع الن�شفي  ال�شقيقة  
الفتة اإىل اأنه مت التخطيط لتمكني 
ع��ي��ادت��ي ن��د احل��م��ر وال��رب���ش��اء من 

وتقدمي  احل����االت  جميع  ا�شتيعاب 
اخلدمات املطلوبة بجودة عالية.

من جانبه ذكر الدكتور اأبوبكر املدين 
ا�شت�شاري ورئي�ض ق�شم االأع�شاب يف 
م�شت�شفى را�شد التابع لهيئة ال�شحة 
العلمية  ال��درا���ش��ات  جميع  اأن  بدبي 
ال�شداع  لعالج  الناجحة  والتجارب 
اأثبتت �شرورة اأن يكون هناك طاقم 
طبي متعاون ي�شم اخت�شا�شيني اأو 
االأع�شاب  اأم��را���ض  يف  ا�شت�شاريني 
الطبيعي،  وال��ع��الج  االأ����ش���رة  وط���ب 
النف�شي  االخت�شا�شي  ج��ان��ب  اإىل 
هذه  اإىل  بال�شداع  امل�شاب  حل��اج��ة 
التخ�ش�شات وهو ما حققته الهيئة 
التخ�ش�شية  ال���ع���ي���ادة  ب��ت��اأ���ش��ي�����ض 

لل�شداع.
و حول العالج عن طريق احلقن ب��  
اإنه  امل��دين  الدكتور  ق��ال  البوتك�ض  
اأثبت فاعلية ملر�شى ال�شداع املزمن 
حيث يتم حقن املري�ض يف االأع�شاب 
من  متفرقة  مناطق  ويف  الطرفية 
اأ�شهر ملدة  وذل��ك كل ثالثة  ال��راأ���ض 
احلالة  تقييم  يتم  وب��ع��ده��ا  ع��ام��ني 
للحقن  الالزمة  امل��دة  على  للتعرف 

ب��  البوتك�ض  مرة اأخرى.
واأ����ش���اف اإن  ال��ب��وت��ك�����ض  ل��ي�����ض هو 
العيادات  يف  املتوفر  الوحيد  العالج 
ال��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة ف���ه���ن���اك ع���الج���ات 
ح�شب  ك��ل  متطورة  واأدوي���ة  حديثة 

حالة املري�ض.

•• عجمان-وام :

نفذت اإدارة املرور والدوريات يف القيادة 
ع���ج���م���ان حملة  ل�����ش��رط��ة  ال���ع���ام���ة 
النارية  ال��دراج��ات  �شائقي  لتوعية 
�شمن  التو�شيل  خل��دم��ات  التابعة 
الهدف  لتعزيز  املتوا�شلة  جهودها 
الداخلية  ل������وزارة  اال���ش��رتات��ي��ج��ي 
اأمن الطرق و�شعيا  واملتمثل بتعزيز 

منها لتحقيق ال�شالمة املرورية.
وقال املقدم �شيف عبد اهلل الفال�شي 
والدوريات  امل��رور  اإدارة  مدير  نائب 
ه��ذه احلملة ج��اء بهدف  تنظيم  اإن 
وحتقيق  ال�����ط�����رق  اأم���������ن  ت����ع����زي����ز 
امل����روري����ة ح��ي��ث تهدف  ال�����ش��الم��ة 
احلملة اإىل توعية �شائقي الدراجات 
التو�شيل  خلدمات  التابعة  النارية 
ال�شالمة  ت���داب���ري  ات���خ���اذ  ب��ك��ي��ف��ي��ة 
م����ن ح���ي���ث ارت��������داء اخل�������وذة اأث���ن���اء 

املحددة  بال�شرعة  وااللتزام  القيادة 
ال��ت��اأك��د م��ن �شالمة  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
االإطارات واملكابح والتزامهم بقانون 
اأثناء  ال���ق���ي���ادة  يف  وامل�������رور  ال�����ش��ري 

امل�شرب  والتزام  للطلبات  تو�شيلهم 
للتجاوز  املفاجئ  االن��ح��راف  وع��دم 

بني املركبات.
وقام اأفراد من اإدارة املرور والدوريات 

400 برو�شور توعوي على  بتوزيع 
�شائقي دراج��ات التو�شيل يف معظم 
امل���ط���اع���م وال�������ش���رك���ات ال���ت���ي ت����وؤدي 

غر�ض تو�شيل الطلبات.

امل�����رور  اإدارة  م���دي���ر  ن���ائ���ب  واأك�������د 
عجمان  ����ش���رط���ة  اإن  وال������دوري������ات 
املخالفني  �شبط  حملة  يف  م�شتمرة 
والدوريات..  امل���رور  اإدارة  قبل  م��ن 

وم�شتخدمي  اجل����م����ه����ور  داع�����ي�����ا 
تدابري  ك��اف��ة  ات���خ���اذ  اإىل  ال��ط��ري��ق 
والتزام  امل��روري��ة  وال�شالمة  االأم���ن 

قواعد ال�شري واملرور.

املجل�س التنفيذي يهنىء حاكم ال�ضارقة لختيار ال�ضارقة عا�ضمة عاملية للكتاب

�ضرطة عجمان تنظم حملة توعية ل�ضائقي دراجات خدمات التو�ضيل

»خماطر احلرائق« حملة توعية للحد من احلرائق 

�ضحة دبي ت�ضتحدث عيادتني متخ�ض�ضتني لعالج ال�ضداع يف ند احلمر والرب�ضاء

•• راأ�س اخليمة – الفجر

اأطلقت اإدارة ال�شرطة املجتمعية – فرع مركز �شرطة 
 ،  - ال�شامل  املعمورة  �شرطة  ومركز  ال�شامل  املدينة 
احلرائق”  “خماطر  ���ش��ع��ار  حت���ت  ت���وع���وي���ة  ح��م��ل��ة 
بالتعاون مع اإدارة الدفاع املدين باالإمارة وذلك يف راك 
مول .    واأو�شحت احلملة كيفية جتنب وقوع حوادث 
خالل  من  وذل��ك  منها  وال�شالمة  املختلفة  احل��رائ��ق 

مرتادي  على  توعوية  ومطبوعات  برو�شورات  توزيع 
املنازل  يف  ال�شالمة  احتياطات  ح��ول  التجاري  املركز 
وكيفية الت�شرف عند ن�شوب احلريق وطرق ا�شتخدام 
ب��ا���ش��ت��خ��دام ر���ش��وم��ات تو�شيحية يف  ط��ف��اي��ة احل��ري��ق 
خمارج  معرفة  و���ش��رورة  امل��ن��ازل  حرائق  من  الوقاية 
الطوارئ ووجود كا�شف الدخان ، كما بّينت املطبوعات 
امل��ن��ازل وذل��ك �شمن  اأ���ش��ب��اب وق��وع ح��رائ��ق  التوعوية 
م�����ش��اع��ي اجل���ه���ات امل��خ��ت�����ش��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ال�����ش��الم��ة يف 

التوعوية  احل��م��الت  اط��الق  على  وحر�شها   ، امل��ن��ازل 
لكافة  وال�شالمة  االأم��ن  �شبل  اإىل توفري  التي تهدف 
�شرائح املجتمع وجتنب املخاطر يف املنزل ، وت�شمنت 
ال�شالمة  وتعليمات  اإر�شادات  من  جمموعة  الكتيبات 
وللحفاظ  االأخطار  لتاليف  املنزل  يف  اتباعها  الواجب 
على �شالمة االأفراد واملمتلكات ، ف�شاًل عن ال�شالمة 
يف ا�شتخدام ا�شطوانات الغاز وعدم العبث بالكهرباء .

ال�شرطة  ف��رع  ب��وروغ��ة مدير  النقيب جا�شم     وق��ال 

املجتمعية مبركز �شرطة املدينة ال�شامل والذي اأ�شرف 
على احلملة ، اأنها تهدف اإىل تثقيف اجلمهور النتهاج 
اإجراءات ال�شالمة يف منازلهم ومواقع العمل وحثهم 
على اتباع اأف�شل املمار�شات لن�شر التوعية الوقائية .    
وتخللت احلملة ، جتربة عملية لكيفية اإطفاء احلريق 
ب��ا���ش��ت��خ��دام ط��ف��اي��ات احل��رائ��ق م��ن خ���الل ا�شتخدام 
امل����دة الزمنية  ت��و���ش��ح  اإل��ك��رتون��ي��ة رق��م��ي��ة  ���ش��ا���ش��ات 

امل�شتغرقة الإطفاء احلريق وكيفية التعامل معه .

•• ال�شارقة-وام:

رف�����ع امل���ج���ل�������ض ال���ت���ن���ف���ي���ذي الإم������ارة 
التهاين  اآي��������ات  اأ����ش���م���ى  ال�������ش���ارق���ة 
والتربيكات اإىل مقام �شاحب ال�شمو 
حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ 
القا�شمي ع�شو املجل�ض االأعلى حاكم 
ال�شارقة  اختيار  مبنا�شبة  ال�شارقة 
 2019 لعام  للكتاب  عاملية  عا�شمة 
للرتبية  املتحدة  االأمم  منظمة  من 

والعلوم والثقافة “ اليوني�شكو ».
ال�شارقة  اخ��ت��ي��ار  اأن  امل��ج��ل�����ض  واأك����د 
ع��ا���ش��م��ة ع��امل��ي��ة ل��ل��ك��ت��اب ه��و ح�شاد 
اأرب����ع����ة ع���ق���ود م���ن ال��ع��م��ل ال������دوؤوب 
واجلهود املتفانية وترجمة للم�شروع 
الثقايف والعلمي الذي ر�شمه �شاحب 
ال�����ش��م��و ح���اك���م ال�������ش���ارق���ة ل���الإم���ارة 
واالرتقاء  االإن�������ش���ان  ل��ب��ن��اء  ال���رام���ي 
بفكره ووعيه فتبنت خالل م�شريتها 
ال������زاخ������رة ب���ال���ع���ط���اء ال���ع���دي���د من 

االإن�شان  الإث�����راء  ال���رائ���دة  امل���ب���ادرات 
وزيادة مداركه الفكرية مثل م�شروع 
ثقافة بال حدود الذي قدم لكل بيت 
متنوعة  علمية  مكتبة  ال�����ش��ارق��ة  يف 
املهرجانات  اأر���ش��ه��ا  ع��ل��ى  واأق��ي��م��ت 
الكتب  ومعار�ض  والعلمية  الثقافية 
احل�شر  ال  امل��ث��ال  �شبيل  على  ومنها 
للكتاب  ال�����دويل  ال�����ش��ارق��ة  م��ع��ر���ض 
الذي بداأ بفكرة واأ�شبح اليوم يناف�ض 
اأع�����رق امل���ع���ار����ض ال��ع��امل��ي��ة يف جمال 
القرائي  ال�شارقة  ومهرجان  الكتاب 
الن�ضء حب  يغر�ض يف  ال��ذي  للطفل 
ال�شغر  منذ  ال��ذات  وتثقيف  القراءة 
باالإ�شافة اإىل ما ت�شمه االإمارة من 
كافة  ع��ل��ى  م��ت��وزع��ة  علمية  مكتبات 

مناطق ومدن االإمارة.
بناء  م�شرية  اأن  اإىل  املجل�ض  واأ���ش��ار 
اجلهود  واأن  م�����ش��ت��م��رة  االإن���������ش����ان 
����ش���ت���ت���وا����ش���ل ل��ت��ح��ق��ي��ق امل����زي����د من 
االإجنازات العلمية والثقافية يف كافة 

االإن�شان  واأن  وامل���ج���االت  االأ���ش��ع��دة 
ه���و ال�����روة احل��ق��ي��ق��ة ل��ل��وط��ن وهو 
عليه  يقوم  ال��ذي  االأ�شا�شية  الركيزة 

م�شروع ال�شارقة الثقايف.
املجل�ض  اج��ت��م��اع  خ����الل  ذل����ك  ج����اء 
ال�شيخ  ���ش��م��و  ب��رئ��ا���ش��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
�شلطان  ب�����ن  �����ش����امل  ب�����ن  ع�����ب�����داهلل 
نائب  ال�شارقة  نائب حاكم  القا�شمي 
عقد  الذي  التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض 

�شباح اأم�ض مبكتب �شمو احلاكم.
وناق�ض املجل�ض خالل جل�شته العديد 
من املو�شوعات الهامة املدرجة على 
اأج���ن���دت���ه وامل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت��ط��وي��ر �شري 
ال��ع��م��ل احل���ك���وم���ي واالط�������الع على 
والتطويرية  التنموية  امل�����ش��روع��ات 
مب��ا ي��وف��ر احل��ي��اة ال��ك��رمي��ة ويدعم 

خطط التنمية املتعبة يف االمارة.
وبعد الت�شديق على حم�شر اجلل�شة 
الهيكل  امل��ج��ل�����ض  اع��ت��م��د  ال�����ش��اب��ق��ة 
املدين  ال��ط��ريان  ل��دائ��رة  التنظيمي 

ال�����ش��ي��خ خالد  واأو����ش���ح   .. ام�����ارة  يف 
ب���ن ع�����ش��ام ال��ق��ا���ش��م��ي رئ��ي�����ض دائ���رة 
الطريان املدين اأن الهيكل التنظيمي 
واالأق�شام  االدارات  العديد من  ي�شم 
الدائرة  يف  العمل  �شري  ت��دع��م  ال��ت��ي 
وت��اأدي��ة امل��ه��ام وامل�����ش��وؤول��ي��ات املنوطة 
�شاحب  ت���وج���ي���ه���ات  و����ش���م���ن  ب���ه���ا. 
بن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو 
املجل�ض  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم���م���د 
اإىل  الرامية  ال�شارقة  حاكم  االأع��ل��ى 
للمواطنني  االأ�شري  اال�شتقرار  دعم 
وت��وف��ري احلياة  ال�����ش��ارق��ة  ام����ارة  يف 
الكرمية وامل�شكن املالئم لهم اعتمد 
املجل�ض الدفعة الثانية للم�شتفيدين 

من الدعم ال�شكني ل�شنة 2017 .
واأ�شح �شعادة خليفة الطنيجي رئي�ض 
دائرة االإ�شكان اأن الدفعة ت�شم 352 
م�شتفيد من فئتي القرو�ض واملنح يف 
خمتلف مدن ومناطق امارة ال�شارقة 
اأن  اإىل  االإ�شكان  دائ��رة  رئي�ض  واأ���ش��ار 

الدعم يت�شمن احلاالت التي حتتاج 
اأو  بناء  ا�شتكمال  اأو  م�شكن  بناء  اإىل 
اال�شافة وال�شيانة اأو احل�شول على 

م�شكن جديد.
واأ�����ش����در امل��ج��ل�����ض ال���ق���رار رق����م 21 
تنظيم  ب�����������ش�����اأن   2017 ل�������ش���ن���ة 
االأن�������ش���ط���ة االق���ت�������ش���ادي���ة يف ام�����ارة 
االأهداف  ال��ق��رار  وت�شمن  ال�شارقة 
التنمية  تدعم  التي  واالخت�شا�شات 
القرار  االقت�شادية يف االمارة ونظم 
التجاري  واال�شم  الرتخي�ض  ا�شدار 
وال�شجل  االق��ت�����ش��ادي��ة  واالأن�����ش��ط��ة 
ترخي�ض  واج�������������راءات  ال����ت����ج����اري 
الرتخي�ض  طالب  و���ش��روط  املن�شاآت 
وت���ع���دي���ل ب���ي���ان���ات ال��رخ�����ش��ة وم���دة 
االجراءات  من  والعديد  الرتخي�ض 
االأن�شطة  لعمل  القانونية  واالأ�شكال 

االقت�شادية.
التعوي�شات  ن��ظ��ام  امل��ج��ل�����ض  ود���ش��ن 
بلجنة  امل����ت����ع����ل����ق  االل����������ك����������رتوين 

والهدم  التثمني  وجلنة  التعوي�شات 
يف امارة ال�شارقة.

واأو�شح �شعادة خالد بن بطي رئي�ض 
دائرة التخطيط وامل�شاحة اأن النظام 
املتعلقة  االإج���راءات  ربط  اإىل  يهدف 
اخلارجية  الدوائر  مع  بالتعوي�شات 

واالأنظمة الداخلية للدائرة واللجان 
واجلهد  ال��وق��ت  ي��وف��ر  املخت�شة مب��ا 
ويح�شن من جودة اخلدمات املقدمة 

ب�شكل متكامل.
التخطيط  دائ�����رة  رئ��ي�����ض  واأ�����ش����اف 
ي��ح��ت��وي على  ال��ن��ظ��ام  اأن  وامل�����ش��اح��ة 

امل��م��ي��زات منها حتويل  م��ن  ال��ع��دي��د 
اإدارة  يف  ال���ع���م���ل  اج���������راءات  ج��م��ي��ع 
اإلكرتوين  ن��ظ��ام  اإىل  ال��ت��ع��وي�����ش��ات 
ا�شدار  ن��ظ��ام  يف  ومم��ي��زات  متكامل 
االأرا�شي  ت�شجيل  ون��ظ��ام  اخل��رائ��ط 

ونظام امل�شح االإلكرتوين.

•• دبي –الفجر:

حتافظ حماكم دبي على ا�شتمرارية ارتفاع موؤ�شر بيع العقارات واملنقوالت 
عام  من  �شنوات  �شت  م��دار  على  الذكية  التطبيقات  خ��الل  من  واملركبات 
2011،  ويعد دلياًل على مدى ثقة املتعاملني باخلدمات التي تقدمها 
املحاكم، واىل دعم �شعادة  طار�ض عيد املن�شوري مدير عام حماكم دبي، 
كان له االأثر االأكرب يف تطوير وحت�شني االإجراءات التقليدية وحتويلها 

اىل اجراءات الكرتونية وذكية.
م��دي��ر عام  املن�شوري  ب��ن عيد  �شعادة ط��ار���ض  ���ش��رح  ه��ذا اجل��ان��ب  ويف 
حماكم دبي باأن قيمة مزادات املحاكم يف ارتفاع م�شتمر �شواء كانت بيع 

لعدة  وذل��ك   ، �شركات  اأو ح�ش�ض يف  املنقوالت  اأو  املركبات  او  العقارات 
والتي  الذكية  املحكمة  مب���زادات  امل�شرتين  ثقة  على  حافظت  ع��وام��ل 
اأ�شبحت ت�شل لكافة �شرائح املجتمع يف خمتلف بلدان العامل ل�شهولة 
خدمات  تقدمي  يف  �شاهمت  التي  التطبيقات  خالل  من  فيها  امل�شاركة 
متميزة بدءاً من قيام املزايد باال�شرتاك يف التطبيق، وحتى ا�شتالمه 
املال املباع بعد تو�شيله اىل مكان تواجد امل�شرتي يف اأي مكان من العامل 
، وقد �شاهمت تلك اخلدمات بزرع الثقة واملحافظة عليها اىل اأن و�شل 
عدد املزايدين اىل اأكر من ) 159862 ( مزايد من خمتلف بلدان 
العامل التي بلغ عددها ) 219 ( ، وقد ك�شف طار�ض املن�شوري عن بيع 
ح�ش�ض يف جل�شة مزاد ا�شتغرقت ) 30 دقيقة ( بقيمة مليار و�شتمائة 

مليون ومائة و�شتون األف درهم . حتقق ذلك من خالل �شهولة وتب�شيط 
االإجراءات للو�شول اىل اأعلى قيمة مزايدة حتقيقاً مل�شالح املتقا�شني.

ي��وؤك��د ح��ر���ض حم��اك��م دب��ي على التميز وال���ري���ادة دائما  ال���ذي  االأم���ر 
هذا  وم��ن  املجتمع،  اأف��راد  احتياجات  ليلبي  مبتكر  هو  ما  كل  وتقدمي 
اإلكرتونيا  خدماتها  كافة  بتقدمي  دب��ي  حماكم  اهتمام  ياأتي  املنطلق 
العدالة  حتقيق  يف  ال��دائ��رة  ر�شالة  اىل  للو�شول  الذكية  والتطبيقات 
االأحكام  تنفيذ  يف  وال�����ش��رع��ة  ال��دق��ة  خ���الل  م��ن  املجتمع  يف  ال��ن��اج��زة 
وال���ق���رارات ب��االع��ت��م��اد ع��ل��ى ك����وادر وط��ن��ي��ة م��وؤه��ل��ة ون��ظ��م واج�����راءات 
 « للو�شول اىل  الدائرة  روؤي��ة  للو�شول اىل  وتقنيات حديثة ومتطورة 

حماكم رائدة متميزة عاملياً«.

من خلل �شهولة وتب�شيط الإجراءات 

 حماكم دبي حت�ضد مليار و�ضتمائة مليون ومائة و�ضتني األف درهم قيمة جل�ضة مزاد ا�ضتغرقت  30 دقيقة لبيع ح�ض�س ال�ضركات يف الدائرة 

�ضحة بلدية راأ�س اخليمة تفت�س 1337 
حمال جتاريا يف يونيو املا�ضي 

•• راأ�س اخليمة - الفجر

نظمت اإدارة ال�شحة يف بلدية راأ�ض اخليمة خالل يونيو املا�شي 356 حملة 
تفتي�شية غطت 1337 حمال جتاريا . وبح�شب التقرير ال�شادر عن اإدارة 
ال�شحة اأم�ض فقد اأ�شفرت احلملة عن م�شادرة �شنفني من املواد التجميلية 
و15.5عبوة غذائية لعدم �شالحيتها لال�شتهالك االدمي بينما مت �شبط 
 45 حترير  عنها  جنم  ال�شحية  وال�شروط  للقوانني  خمالفا  حمال   55
التجارة  متار�ض  �شيارات   7 وحجز  حمال   55 وتغرمي  ب��االإن��ذار  خمالفة 
املتحركة ب�شورة خمالفة للنظم واالجراءات املتبعة يف امارة راأ�ض اخليمة 
للعمال  1554 بطاقة �شحية  ال�شحة  ادارة  اأ�شدرت  اخ��رى  . ومن جهة 
بعد التاأكد خلوهم من االأمرا�ض كما مت ا�شدار 84 �شهادة تثبت �شالحية 

لت�شدير مواد غذائية . 

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/1075 عمايل جزئي                                                
م  جمهول حمل  م  ذ  �ض   - للمقاوالت  اي�شت  م��دل  كو�شت  عليه/1-  املحكوم  اىل 
يف   2017/5/18 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة 
الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/ جمال عبداحلميد املتويل �شليمان رم�شان بالزام 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 34212 اربعة وثالثون الف ومائتيان واثنا 
ع�شر درهما وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او ما يقابلها نقدا بقيمة )900 درهم( ما 
مل يكن قد التحق بخدمة �شاحب عمل اآخر وقت التنفيذ والزمت املدعي عليها 
بامل�شاريف.  حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/367 جتاري جزئي                                                 
اىل املحكوم عليهما / 1- جزيرة ال�شم�ض للمقاوالت - �ض م ذ م م  2-احمد حممد 
بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ويل  من�شور  ق��ن��اوي 
املنعقدة بتاريخ  2017/4/5  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/بنك دبي اال�شالمي 
املدعي  اىل  يوؤديا  بان  بالت�شامن  عليهما  املدعي  بالزام  املحكمة  بحكمت  ع  م  �ض 
مبلغ 81725 درهما )واحد وثمانون الفا و�شبعمائة وخم�شة وع�شرون( والزمتهما 
بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما زاد 
على ذلك من طلبات.   حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2017/1831  جتاري جزئي
ان  ����ض.ذ.م.م  جمهول حمل االق��ام��ة مبا  املدعي عليه / 1-  دوكيم للتجارة  اىل 
املدعي/ ريكون للكيماويات �ض.ذ.م.م وميثلها ال�شيد/اوليفر فرياوو قد اأقام عليك 
والر�شوم  دره��م  وق��دره )40000(  عليها مببلغ  املدعي  ال��زام  الدعوى ومو�شوعها 
وامل�شاريف.  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق  2017/8/1   ال�شاعة 8.30 �ض 
بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�صم
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي : رم�شان عطا

اأعلنت الدائرة �شباح اأم�ض خالل امللتقى 
حزمة  توفريها  ع��ن  ال�41،  االإع��الم��ي 
للمتعاملني  جديدة  الكرتونية  خدمات 
م���ع ال����دائ����رة، وامت������ام ك���اف���ة اج������راءات 
املقت�شيات القانونية واخلدمات املتعلقة 
الق�شاء  دائ����رة  ت��ق��دم��ه��ا  39 خ��دم��ة  ب��� 
دون احلاجة  باأبوظبي،  العامة  والنيابة 
للذهاب اىل احد مقار حماكم ابوظبي. 
ال�شبلي  �شعيد  حممد  وتوقع امل�شت�شار 
الق�شاء  ب��دائ��رة  ال��ن��ي��اب��ات  اإدارة  م��دي��ر 
بع�ض  على  تعديالت  ���ش��دور  اأب��وظ��ب��ي، 
االج������راءات اجلزائية  ق��ان��ون  ن�����ش��و���ض 
العام  بنهاية   ،2006 ل�شنة   53 رق��م 
ي�شمح  مبا  بت�شمينها ن�شو�ض  اجلاري، 
بعد،  ع��ن  التقا�شي  اج����راءات  بتطبيق 
م�شريا اىل ان الدائرة �شت�شرع فور اإقرار 
جتربة  تطبيق  درا���ش��ة  على  التعديالت 

املحاكمات عن بعد واقرارها من بعد.
اجلديدة،  التعديالت  �شدور  ب��ان  ون��وه 
و�شلطات  الق�شائية  ال��ه��ي��ئ��ات  �شيمنح 
تقدمي  يف  ج�����دي�����دا  ب����ع����دا  ال���ت���ح���ق���ي���ق 
و�شوال  والق�شائية،  القانونية  خدمات 
جل�شات  عقد  امكانية  اىل  امل�شتقبل  يف 
ق�شائية واإجرائية، ت�شم كافة االطراف 

املعنية دون احل�شور اىل مقر الدائرة.
وا�شار امل�شت�شار حممد �شعيد ال�شبلي اىل 
التي  االل��ك��رتوين  التحول  امل�شاريع  ان 
ي���اأت���ي �شمن   ، ال����دائ����رة  اع��ل��ن��ت ع��ن��ه��ا 
ج��ه��وده��ا يف م��واءم��ة ب��راجم��ه��ا للخطة 
اأبوظبي2016- اال�شرتاتيجية الإمارة 

�شمن  خ���ط���ط  ادراج  ع����رب   2020
ب��ك��اف��ة اجلوانب  ب��رام��ج داخ��ل��ي��ة ت��ع��ن��ى 

املوؤ�ش�شاتية.
واكد على اهمية اخلدمات االلكرتونية 

يف تطوير اخلدمات العدلية والق�شائية 
وت�شهيل الو�شول اإىل العدالة الناجزة يف 
جمتمع ينمو ب�شورة مت�شارعة اقت�شادياً 
اأهمية  وثقافياً، م�شددا على  واجتماعياً 
وجود قاعدة قانونية وت�شريعية تنطلق 
امل�����ش��اري��ع االب��ت��ك��اري��ة يف اجلانب  م��ن��ه��ا 
هذه  تطبيق  يف  ال��ب��دء  قبل  الق�شائي، 
املبادرات، بهدف اخت�شار عدد اخلطوات 
الق�شائية،  املعاملة  لتنفيذ  االإج��رائ��ي��ة 

وتب�شيطها.
�شعيد  حم����م����د  وت����وج����ه امل���������ش����ت���������ش����ار 
ال�شبلي بال�شكر اإىل �شمو ال�شيخ من�شور 
الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  ن��ائ��ب  زاي���د،  ب��ن 
ع��ل��ى رعايته  ال���رئ���ا����ش���ة،  ����ش���وؤون  وزي�����ر 
الق�شاء، ومتابعته  ودعمه جلهود دائرة 
الدائمة لكل ما بذل من جهد يف تطوير 
للجمهور، جت�شيدا  امل��ق��دم��ة  خدماتها 
لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 

بن زايد اآل نهيان، رئي�ض الدولة )حفظه 
االإلكرتوين  ال��ت��ح��ول  بت�شجيع  اهلل(، 
ل���ل���خ���دم���ات ب���امل���وؤ����ش�������ش���ات االحت����ادي����ة 
واملحلية، ودعم تطبيق اأفكارهم لتطوير 

العمل احلكومي.
زهران  �شيف  اهلل  عبد  جانبه اأكد  م��ن 
مدير ادارة التخطيط اال�شرتاتيجي، اأن 
يتمحور  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأه������داف 
اخلدمات  ك��اف��ة  حت��وي��ل  على  العمل  يف 
 100 بن�شبة  الرقمي  للتحول  القابلة 
خدمات  ك���اف���ة  ت��ط��وي��ر  واأي�������ش���ا   ،%
الدائرة وحت�شني عملية تقدمي اخلدمة 
م�شريا   ،%  100 بن�شبة  للمتعاملني 
اىل ن�����ش��ب��ة امل���ع���ام���الت ال���ت���ي ت��ت��م عرب 
 %  80 اإىل  �شت�شل  الرقمية  القنوات 

بحلول عام 2018.
خالل  اأجن�����زت  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
االأولويات  م��ن  ال��ع��دي��د  اجل����اري  ال��ع��ام 

القادم،  ال��ع��ام  ا�شتكمالها  �شيتم  وال��ت��ي 
وتتمثل االإجنازات يف عقد اأكر من 19 
اللجنة  تناولت من خاللها  ور�شة عمل 
درا�شة قابلية اخلدمات للتحول الرقمي 
واالطالع على نتائج املقارنات املعيارية، 
درا�شة جتربة املتعامل، حت�شني خدمات 
ال��ك��ات��ب ال��ع��دل وال��ت��وث��ي��ق، اإط���الق 46 
خدمة حمولة جزئياً يف الكاتب العدل، 
اإط�������الق 24 خ���دم���ة حم���ول���ة ك��ل��ي��ا يف 
يف  15 خدمة  واإط��الق  العامة،  النيابة 

املحاكم.
وحمركات  دواف�����ع  اأه�����م  م���ن  اإن  وق�����ال 
االأولوية  يف  و�شعها  ال��رق��م��ي،  التحول 
الق�شاء  ل��دائ��رة  االأوىل  اال�شرتاتيجية 
منهجية   ،2020-2016 خ��ط��ة  يف 
م�شتوى  على  الرقمي  املوؤ�ش�شي  الن�شج 
االمارة ، قرار املجل�ض التنفيذي رقم 9 
بت�شكيل جلنة تطوير وحت�شني اخلدمات 

وفريق التحول، وترية الت�شارع الرقمي 
التناف�شية  املتعاملني،  اإ�شعاد  احلكومي، 

العاملية.
 ، القبي�شي  �شعيد  ���ش��امل  واأفادت خولة 
مدير ادارة تقنية املعلومات، اإن برنامج 
الق�شاء يهدف  الرقمي بدائرة  التحول 
اىل  حتديث خدمات الدائرة وتوفريها 
مثل  املختلفة  ال��رق��م��ي��ة  ال��ق��ن��وات  ع��رب 
واالأك�شاك  ال��ذك��ي  وال��ه��ات��ف  االإن��رتن��ت 
االأ�شا�شي  ال��ه��دف  اأن  حيث  التفاعلية، 
منه هو تقدمي اخلدمة متكاملة )منذ 
القنوات  ال��ن��ه��اي��ة( ع��رب  ال��ب��داي��ة ح��ت��ى 
للح�شور  احل����اج����ة  ب������دون  ال���رق���م���ي���ة 
با�شتثناء  ال����دائ����رة،  مل��ب��اين  ال�����ش��خ�����ش��ي 
بع�ض اخلدمات التي ت�شتدعي احل�شور 

ال�شخ�شي.
وت��ن��ق�����ش��م ق���ن���وات ت��ق��دمي اخل���دم���ة اىل 
تقليدية  خدمية  قنوات   ، هي  اق�شام   3
اأو  للدائرة  ال�شخ�شي  احل�شور  تتطلب 
تقليدية  خدمية  وقنوات  اأفرعها،  اأح��د 
الفاك�ض،  ال��ه��ات��ف��ي،  االت�����ش��ال  م��ط��ورة 
ال��ربي��د االإل��ك��رتوين، م��راك��ز االت�شال، 
وق�����ن�����وات خ���دم���ي���ة رق���م���ي���ة االأك�������ش���اك 
 ،)IVR( التلقائي الهاتف  التفاعلية، 

الهاتف الذكي، املوقع االإلكرتوين.
ونوهت اىل ان التحول الرقمي للخدمات 
يعد اأحد اأهم االأولويات باأجندة القيادة 
بو�شع  القيادة  قامت  حيث  ال��دول��ة،  يف 
ال��ع��دي��د م��ن ال��غ��اي��ات م��ن اأج����ل العمل 
ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا، وذل������ك ب���ه���دف االرت����ق����اء 
باخلدمات احلكومية وت�شهيل و�شولها 
للمتعاملني يف اأي زمان ومكان، م�شرية 
حلكومة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����ض  اأن  اإىل 
التحول  م�����ش��ت��ه��دف��ات  اأ����ش���در  اأب��وظ��ب��ي 
الرقمي لالأمارة من اأجل ت�شريع عجلة 
احلكومية،  للخدمات  الرقمي  التحول 

حيث متحورت امل�شتهدفات حول العمل 
على التحول الرقمي للخدمات القابلة 

للتحول الرقمي وتفعيلها.
واأو�شحت اأن هناك 217 خدمة بدائرة 
)اإدارة  اإدارة،   13 ت��ق��دم��ه��ا  ال��ق�����ش��اء 
املحامني،  �����ش����وؤون  امل���ح���اك���م،  خ���دم���ات 
التنفيذ، املحاكم، النيابة العامة، ق�شايا 
الق�شائية  اأبوظبي  اأكادميية  احلكومة، 
التحول  ف��ري��ق  اأن  م�شيفة  وغ���ريه���ا(، 
الرقمي ا�شتخدم منوذج حتليل اخلدمة، 
املعتمد من قبل حكومة ابوظبي لدرا�شة 
ج��م��ي��ع خ���دم���ات ال����دائ����رة، وق���د اعتمد 
خا�شة  م��ع��اي��ري  ع��ل��ى  التحليل  من���وذج  
بالتحول منها )جاهزية اخلدمة تقنيا، 
احل�شور  اخل��دم��ة،  على  الطلب  ن�شبة 

ال�شخ�شي، نوع الوثائق املطلوبة(.
واأ�شارت  لولوه عو�ض الزويدي املهري، 
االإلكرتونية  امل���ن�������ش���ات  اإدارة  م���دي���ر 
املوؤ�ش�شي  االت�������ش���ال  ق��ط��اع  وال���ذك���ي���ة- 
والتعاون الدويل اإىل اأن الدائرة اأطلقت 
خدمة   39 االإل���ك���رتوين  موقعها  ع��رب 
قابلة  خ��دم��ة   80 ه��ن��اك  واأن  رق��م��ي��ة، 
قابلة  خ��دم��ة  و81  ال��رق��م��ي،  ل��ل��ت��ح��ول 
جترى  )اأي  اجل��زئ��ي  ال��رق��م��ي  للتحول 
كافة االإجراءات عرب املوقع االلكرتوين، 
منه  للتحقق  للدائرة  املراجع  ويح�شر 

فقط يف اخلطوة االأخرية، وذلك بح�شب 
ال  خ��دم��ة  و51  القانونية(،  املتطلبات 
ميكن تقدميها عرب املوقع االلكرتوين، 
ك���اف���ة اخل���دم���ات  اإط�������الق  اأن  م����وؤك����دة 
العام  ب��ن��ه��اي��ة  اإجن�����ازه  �شيتم  امل��ت��ح��ول��ة 

القادم 2018.
وقالت اإن يف املرحلة التمهيدية الإطالق 
اخلدمات الرقمية قبل االعالن الر�شمي 
املتعاملني،  قبل  م��ن  كبري  اق��ب��ال  الق��ت 
االلكرتونية  الطلبات  ع��دد  بلغت  حيث 
و  ابريل  من  الفرتة  يف  للنيابة  املقدمة 
حتى نهاية يونيو من العام احلايل نحو 
الطلبات  ع��دد  بلغ  فيما  طلب،   2693
االل��ك��رتون��ي��ة خل��دم��ات ال��ك��ات��ب العدل 
الن�شبة  اأن  اإىل  م�شرية  طلب،   2958
القنوات  املقدمة عرب  للطلبات  املتوقعة 
الرقمية قبل نهاية العام اجلاري ت�شل 

اإىل 80 %..
���ش��ت��د���ش��ن خالل  ال����دائ����رة  اأن  واأف�������ادت 
اإلكرتوين،  ك�شك   40 نحو  املقبل  العام 
وتتميز االأك�شاك االلكرتونية بقابليتها 
ت����ق����دمي ع������دة خ�����دم�����ات مب�����ا يف ذل���ك 
الهوية،  بطاقة  ق��راءة  الوثائق،  طباعة 
ال�شفر-بطاقة  ل�����ج��واز  ���ش��وئ��ي  م��ا���ش��ح 
ال�شخ�شية،  ال�شوئية  الهوية-ال�شور 
خ��ا���ش��ي��ة ال��ت��وق��ي��ع االإل����ك����رتوين، م�شح 

ال�شيكات �شوئياً وقبولها، ما�شح �شوئي 
للم�شتندات بحجم A4 ، خا�شية اإيداع 
الو�شوح،  عالية  وي��ب  كامريا  الوثائق، 
مع خيارات دفع متعددة تت�شمن الدفع 
واملعدنية  ال���ورق���ي���ة  ب��ال��ع��م��الت  ن���ق���دا 

وبطاقات االئتمان.
اإبراهيم  ���ش��ع��ي��د  اأو�����ش����ح  ج���ان���ب���ه،  م���ن 
تطوير  و  حتليل  ق�شم  م��ن   ، امل���رزوق���ي 
االإع�����م�����ال مب��ك��ت��ب ال���ن���ائ���ب ال����ع����ام، اأن 
خ��دم��ات ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة لفئة االف���راد 
امل���ح���ام���اة، تتميز  وال�����ش��رك��ات وم��ك��ات��ب 
ب��ب�����ش��اط��ة االإج���������راءات، و���ش��رع��ة اجناز 
م�شتخرجات  وت�����وف�����ري  ال����ط����ل����ب����ات، 
اخلدمة عرب ح�شاب املتعامل يف البوابة 
االلكرتونية لدائرة الق�شاء، م�شيفا اأن 
ت�شتهدف  امل�شروع  م��ن  الثانية  املرحلة 
نظام  م��ن  معاجلتها  يتم  ذكية  خ��دم��ات 
حلظي  و  تلقائي  ب�شكل  العامة  النيابة 
ب�شري، و�شيتم  دون احلاجة الأي تدخل 
حيث  الح���ق���اً،  تفا�شيلها  ع��ن  االع����الن 
خدمة   24 اأط��ل��ق��ت  ال��ع��ام��ة  النيابة  اأن 
اأهمها، طلب فتح بالغ،  اإلكرتونية، من 
طلب �شهاد من يهمه االأمر، طلب زيارة 
جواز  ا�شتالم  ق���رار،  م��ن  تظلم  �شجني، 
���ش��ف��ر، ف��ك ح��ج��ز ���ش��ي��ارة، ���ش��ورة حكم، 

وغريها من الطلبات.

معني” الكل  الرقمي  التحول  �شعار  “حتت 

دائرة الق�ضاء تطلق اخلدمات الرقمية مواءمة خلطتها ال�ضرتاتيجية

تفاهم مذكرة  يوقعان  اجلديد  العامل  عو�ضة” ومدر�ضة  “رواق 

جمل�س الإمارات لل�ضباب يطلق احللقة الثانية من التجارب الجتماعية 

•• دبي-الفجر:

وقعت �شباح اليوم، �شعادة الدكتورة موزة عبيد غبا�ض رئي�شة 
رواق عو�شة بنت ح�شني الثقايف مذكرة تفاهم مع مدير مدر�شة 
العامل اجلديد اخلا�شة بدبي التابعة ملجموعة اآ�شنب للتعليم، 

مو�شى وارو، وذلك مبقر املدر�شة بالطوار بدبي.
ح�شر مرا�شم توقيع االتفاقية امل�شت�شار الثقايف للرواق �شاجدة 

املو�شوي، وموفق القرعان وكيل املدر�شة.
توقيع هذه  اأن  اللقاء  خ��الل  غاب�ض  م���وزة  د.  اأك���دت  ث��م  وم��ن 
اإر�شاء  على  ال���رواق   من حر�ض  انطالقاً  ج��اء  اإمن��ا  االتفاقية 
املبادئ  لتحقيق  بينا  فيما  امل�شرتك  املوؤ�ش�شي  العمل  دع��ائ��م 

ال�شيخ زايد بن �شلطان  ال�شامية التي �شطرها باين االإم��ارات 
ال�شباب،  دع��م  جم��ال  يف  وخا�شة  ث���راه(  اهلل  )طيب  نهيان  اآل 
ا�شتثمار  يف  احلكيمة  وقيادتها  الدولة  ال�شرتاتيجية  وتنفيذا 
ك���ل ال���ط���اق���ات، و حت��ق��ي��ق��اً ل����الأه����داف اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة لكال 
للتعاون يف جمال  القانوين  االإط��ار  املوؤ�ش�شتني، وبهدف و�شع 
ال��ربام��ج واالأن�����ش��ط��ة امل�شرتكة ذات  ت��ب��ادل اخل���ربات واإق��ام��ة 
املتعاملني  خلدمة  اجلهود  وتوحيد  عملهما  بطبيعة  العالقة 
م�شرية  يف  م�شاهمة  من  لذلك  ومل��ا  املجتمع  �شرائح  كافة  من 

التنمية االجتماعية.
ال����رواق وامل��در���ش��ة على  ب��ني  ال��ت��ع��اون  واأ���ش��اف��ت، كما �شي�شمل 
املجاالت  والتثقيف يف  والتاأهيل  للتدريب  اإقامة عدة فعاليات 

االجتماعية والرتبوية والتعليمية وغريها مع الرتكيز ب�شفة 
خا�شة على عدة جماالت اأهمها: الهوية الوطنية وقيم الوالء 
واالنتماء لدى ال�شباب، ودعم العملية الرتبوية ورفع م�شتوى 
ال�شباب يف  الدولة، ومتكني  املعتمدة يف  املناهج  التعليم ح�شب 
واملعوقات  العائلية  امل�شاكل  ومواجهة  ال�شخ�شية  بناء  جم��ال 
االإجتماعية ومعاجلتها بالطرق واالأ�شاليب االإيجابية.           

موزة  الدكتورة  فيها  زارت  جولة  التوقيع  مرا�شم  �شهدت  كما 
غبا�ض م�شرح املدر�شة وتعرفت على اأغلب االأن�شطة التي تقام 
خالل الفرتة ال�شيفية للطلبة، ويف اخلتام �شكرت غبا�ض الإدارة 
املدر�شة هذا اجلهد معتربة اأن كل ما يقدم من اأن�شطة وفعاليات 

اإمنا ي�شب يف امل�شلحة العامة مل�شتقبل اأبنائنا الطلبة.

اإذ ترى �شموها اأن ال�شباب واالأطفال لهم احلق على اأبناء جمتمعهم بتقدمي 
كل م�شاعدة لهم والنهو�ض بهم نحو امل�شتقبل الذي ين�شدوه.

واأعربت �شعادة الفال�شي عن �شكرها وتقديرها ملعايل �شما بنت �شهيل املزروعي 
الذي  الهادف  الربنامج  ه��ذا  لتنفيذ  ومتابعتها  بال�شباب  االهتمام  ه��ذا  على 

يحقق غر�ض مفاهيم القيم املجتمعية العالية لدى اأفراد املجتمع.
و اأو�شحت اأن املجل�ض االأعلى لالأمومة والطفولة يتعاون با�شتمرار مع جمل�ض 
االإمارات لل�شباب لرعاية مثل هذه الربامج الهادفة وا�شت�شاف يف �شهر فرباير 
ال�شوء على  ت�شليط  الهمم جنحت يف  باأ�شحاب  �شبابية خا�شة  املا�شي حلقة 

هذه الفئة من املجتمع التي ت�شتحق منا كل اهتمام ورعاية.
و لفتت اإىل اأن املجل�ض يتعاون اأي�شا يف هذا املو�شوع مع مكتب منظمة االأمم 
املتحدة للطفولة يوني�شف لدول اخلليج العربية وعدة جهات ترعى ال�شباب 

واالأطفال.
املجل�ض  بال�شباب نظم  االأعلى لالأمومة والطفولة  املجل�ض  اهتمام  اإطار  و يف 
ال�شهر املا�شي جل�شة ع�شف ذهني ملجموعة من الطالب واالأطفال اليافعني 
واأولياء اأمورهم خرجت مبجموعة من االفكار واملبادرات تفيد فئات املجتمع 
كافة. و �شهدت جل�شة الع�شف الذهني تفاعال كبريا من االأطفال والطالب 
اأبرزها  التي تغطي �شتة م�شارات  املبادرات واالأفكار  وطرحوا خاللها ع�شرات 
اخلا�ض  والقطاع  احلكومة  بني  وال�شراكات  لل�شركات  االجتماعية  امل�شوؤولية 
وكذلك التطوع وتطوير الدور التنموي للموؤ�ش�شات االإن�شانية باالإ�شافة اىل 
االإعالم ودوره املجتمعي وتطوير املنظومة الت�شريعية وال�شيا�شات احلكومية 

ذات ال�شلة باأهداف عام اخلري وخدمة الوطن.

•• دبي-وام:

دب��ي احل��ر���ض على  ال��ع��ام ل�شرطة  القائد  امل���ري  ع��ب��داهلل خليفة  ال��ل��واء  �شعادة  اأك���د   
تقدمي الدعم الكامل والالزم للقيادات ال�شابة يف �شرطة دبي لتمكينهم من حتقيق 
 .. الزمن  الوطن ويخت�شر  اإىل واقع يخدم  االإبداعية والريادية وحتويلها  اأفكارهم 
مثمنا جهودهم احلثيثة وحما�شهم الالفت لتقدمي حلول مبتكرة ومقرتحات ذكية 
ت�شابق ع�شرهم وترتقي باالأداء العام للموؤ�ش�شة. جاء ذلك خالل ا�شتعرا�ض مبادرات 
جمل�ض القيادات ال�شابة بح�شور املهند�شة �شالمة الفال�شي رئي�شة املجل�ض واملالزم 
اأول مهند�ض خليفة حممد الروم االأمني العام للمجل�ض ومناق�شة الربامج واملبادرات 

والتي ت�شتهدف فئة ال�شباب من مرتب القيادة العامة ل�شرطة دبي وفئة ال�شباب من 
املختلفة عن  التوعوية  تنفيذها من خالل احلمالت  يتم  والتي  اجلمهور اخلارجي 
باالإ�شافة  باملجتمع  تفتك  التي  واالآف���ات  وامل��خ��درات  االلكرتونية  اجل��رائ��م  خماطر 
يف  ت�شاهم  التي  وابداعاتهم  قدراتهم  وتنمي  ال�شباب  مواهب  تعزز  التي  للمبادرات 
تطوير العمل ال�شرطي. يذكر اأن جمل�ض القيادات ال�شابة يف �شرطة دبي مت ت�شكيله 
بغر�ض تفعيل دور ال�شباب ومتكينهم من امل�شاركة يف امل�شرية التنموية ب�شرطة دبي يف 
اجلوانب اجلنائية واملرورية واخلدمية واالأمنية كافة االأمر الذي من �شاأنه اأن يحقق 
تطلعات �شرطة دبي وريادتها يف تقدمي اأف�شل املمار�شات ال�شرطية ويطور من اأدائها 

يف اجلانبني االأمني واخلدمي للمتعاملني ويحقق ال�شعادة للمجتمع.

قائد �ضرطة دبي ي�ضتعر�س مبادرات جمل�س القيادات ال�ضابة

•• دبي-وام:

اأطلق جمل�ض االإمارات لل�شباب اأم�ض ثاين حلقات مبادرة التجارب االجتماعية 
�شمن الربنامج الوطني لقيم ال�شباب االإماراتي الذي يقام برعاية اأم االإمارات 
�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة االحتاد الن�شائي العام الرئي�شة االأعلى 
ملوؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية رئي�شة املجل�ض االأعلى لالأمومة والطفولة ويهدف 

اإىل تعزيز القيم االإماراتية يف نفو�ض �شباب االإمارات.
واأظهرت احللقة الثانية من املبادرة جتربة اجتماعية تتمثل يف ت�شوير م�شهد 
اإم���ارة دب��ي وقا�شت ردة فعل  اأح��د االأم��اك��ن املزدحمة يف  اأم��ه يف  اأ���ش��اع  لطفل 
ال�شباب يف م�شاعدة الطفل التائه �شواء باملبادرة يف م�شاعدته اأو ردا على طلبه 

مب�شاعدته يف العثور على والدته .
االآخرين  االلتزام مب�شاعدة  االإم���ارات على  دول��ة  �شباب  امل�شهد حر�ض  اأك��د  و 
اأبناء الدولة وذلك من خالل حر�ض امل�شاركني يف  كقيمة وطنية متاأ�شلة يف 
العثور على والدته  الطفل وعدم تركه حلني  التمثيلي على م�شاعدة  امل�شهد 

اإ�شافة اإىل وعي املجتمع بكيفية الت�شرف مع مثل هذه احلاالت.

وتوؤكد املبادرة من خالل �شل�شلة امل�شاهد التمثيلية التي يتم ت�شويرها مبجهود 
ال�شباب اأن اأفراد جمتمع االإمارات ال يرتددون يف م�شاعدة االآخرين دون النظر 
اإىل �شكله اأو جن�شيته حيث اأظهر اأغلبية من ا�شتعان بهم الطفل حر�شهم على 
م�شاعدته واإر�شاده للحل االأمثل يف العثور على والديه من خالل الذهاب معه 
لق�شم اال�شتعالمات اأو ال�شرطة يف داللة على وعي ال�شباب بالطريقة االأمثل 

يف الت�شرف يف مثل هذه احلاالت.
ويهدف الربنامج الوطني لقيم ال�شباب االإماراتي من خالل مبادرة التجارب 
االجتماعية اإىل توعية املجتمع باأهمية التحلي بالقيم االإماراتية التي تربى 
عليها اأبناء دولة االإمارات واأر�شاها املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
طيب اهلل ثراه وتنبع من الرتبية االأخالقية التي تعلموها يف املنازل واملدار�ض 

مما ينتج عنها زيادة الرتابط املجتمعي بني اجلميع.
وي�شعى جمل�ض االإمارات لل�شباب لن�شر هذه القيم من خالل احلملة اخلا�شة 
#قيم_�شباب_االإمارات  و�شم  حتت  الوطنية  القيم  على  املجتمع  بتعريف 
اأك��دوا من خالل  اأف��راد املجتمع كافة الذين  وال��ذي القى م�شاركة فاعلة من 
يحر�شون  عليها  واملقيمني  االإم��ارات  دولة  اأبناء  اأن  وم�شاركاتهم  تغريداتهم 

دائما على التحلي بالقيم الوطنية.
وقالت معايل �شما بنت �شهيل بن فار�ض املزروعي وزيرة دولة ل�شوؤون ال�شباب 
اإن احللقة الثانية من مبادرة  التجارب املجتمعية  اأظهرت مبادرة �شباب الدولة 
على اإغاثة امللهوف وم�شاعدة االآخرين دون انتظار املقابل وهذا ما تعلمناه من 
قيادة دولة االإمارات ومن مبادراتهم ولفتاتهم االإن�شانية الرائدة التي ي�شهد 

لها اجلميع وم�شاعداتهم التي و�شلت لكثري من املناطق حول العامل  .
اأم  اأطلقته  ال��ذي  االإم��ارات��ي  ال�شباب  اأن برنامج قيم  املزروعي  اأك��دت معايل  و 
نفو�شهم  يف  وتعزيزها  القيم  بهذه  املجتمع  اأف���راد  لتعريف  يهدف  االإم���ارات 
وتاأكيد اأهمية ا�شتمرار االأجيال القادمة على التحلي بها ليقوم جمتمعنا كما 

بداأ على قيم احلب والعطاء والت�شامح والتعاون .
للمجل�ض  العام  االأم��ني  الفال�شي  اهلل  عبد  ال��رمي  �شعادة  رحبت  جانبها  من 
الربنامج  �شمن  االجتماعية  التجارب  مببادرة  والطفولة  لالأمومة  االأعلى 
الوطني لقيم ال�شباب االإماراتي الذي ينفذ برعاية �شمو ال�شيخة فاطمة بنت 

مبارك.
و قالت اإن �شمو اأم االمارات حتر�ض على حماية االأطفال وحقوقهم املجتمعية 
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يف  الدعوى 2017/67  ا�صتئناف  تظلم جتاري   
���ش��ده/ 1-ن��وي��د اجن��وم خالد خالد حم��م��ود  جمهول حمل  امل�شتاأنف  اىل 
االقامة مبا ان امل�شتاأنف /امل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية 
ا�شتاأنف  قد  علي    اآل  الناخي  : عبداهلل خمي�ض غريب  امل�شرف وميثله   -
ب��ال��دع��وى رق���م   2017/46 تظلم جت��اري بتاريخ  ال�����ش��ادر  ال��ق��رار/ احلكم 
ال�شاعة  2017/3/28 وح��ددت لها جل�شه يوم االربعاء  املوافق 2017/8/2   
17.30 م�شاء  بالقاعة رقم ch1.B.17 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2017/68 ا�صتئناف  تظلم جتاري   

حمل  جمهول  ب�شندى  حممد  ا�شماعيل  ابراهيم   -1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
االقامة مبا ان امل�شتاأنف /امل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية 
- امل�شرف - وميثله : عبداهلل خمي�ض غريب الناخي اآل علي   قد ا�شتاأنف 
بتاريخ  رق��م 2017/79 تظلم جت���اري  ب��ال��دع��وى  ال�����ش��ادر  احل��ك��م  ال��ق��رار/ 
ال�شاعة   2017/8/2 امل��واف��ق  االرب��ع��اء  ي��وم  جل�شه  لها  وح��ددت   2017/3/28
ch1.B.17 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من  17.30 م�شاء  بالقاعة رقم 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�صر
رقم 2017/4024   

املنذر : امل�شرف العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية - امل�شرف - املوؤجر - بوكالة املحامي / عبداهلل خمي�ض الناخي  
�شد املنذر اليه : ايرتل لتجارة مواد البناء - �ض ذ م م  

املو�شوع : ب�شداد القيمة االيجارية املرت�شدة وباخالء امل�شتاأجر للعني املاأجورة 
-حيث ان املنذر ينذر املنذر اليها ن�شرا ب�شداد القيمة االيجارية املرت�شدة بذمتكم مبلغ وقدره 51.000.00 درهم عبارة 
عن : الق�شط الثالث والرابع عن الفرتة من تاريخ 2016/10/5 وحتى تاريخ 2017/4/5 ، ومن تاريخ 2017/4/5 حتى 
تاريخ 2017/5/11 وما ي�شتجد من قيمة ايجارية اخرى حتى تاريخ االخالء الفعلي للعني املوؤجرة بواقع اجرة �شنوية 
مبلغ وقدره 76.000.00 درهم باال�شافة اىل مبلغ 4.000 درهم كغرامة ارجتاع ال�شيكني وفقا للبند 18 من عقد االيجار 
املربم بني املنذر واملنذر اليها ، ومبلغ 2.000 درهم كغرامة عن التاأخري عن جتديد عقد االيجار �شالف الذكر وفقا للبند 
20 من نف�ض العقد النكم تخلفتم عن دفع القيمة االيجارية امل�شتحقة للعني املوؤجرة مكتب رقم )701( الطابق 7 - دبي 
- منطقة الرقة - بناية امل�شرف )ملك امل�شرف العربي( - رقم مكاين 3005495192 - رقم البلدية : 156-119 وذلك 
طبقا لقانون االيجارات باإمارة دبي وذلك خالل 30 يوم من تاريخ اعالنكم ن�شرا بهذا االنذار واال �شي�شطر املنذر التخاذ 

كافة االجراءات القانونية بحقكم مع حتميلكم ايه م�شاريف او ر�شوم او اتعاب حماماة. 
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة تالل هيلي 

CN 1009317:لالأعمال ال�شحية رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شعيد �شويدان حمد احلوطي العامري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد �شويدان حمد بن احلوطي العامري

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

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

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ �شركة �شجاد احمد لتجارة االبقار ذ.م.م   

رخ�شة رقم:CN 1166206  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شجاد احمد �شابزو من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شجاد احمد �شابزو من 49% اىل %100
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة مبارك حممد عبيد الروي�شي الظاهري

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل علي �شعيد علي النعيمي
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية
 تعديل ا�شم جتاري من/�شركة �شجاد احمد لتجارة االبقار ذ.م.م   
SAJAD AHMAD FOR COW TRADING CO. LLC

اىل/ �شجاد احمد لبيع االبقار 
SAJAD AHMAD COW TRADING

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

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

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ زهور بينونة للمقاوالت العامة

رخ�شة رقم:CN 1282292  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبدالبا�شط ب�شري حممد علي ح�شني %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حمدان احمد عبداهلل �شلطان احلمادي
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.40*0.60

ار�ض   - البلدية  ال�شوؤون  دائرة  ليوا جفن  الظفرة  تعديل عنوان/من منطقة 
رقم 19 مكتب رقم 12 مبنى A اىل منطقة الظفرة منطقة الظفرة ليوا جفن 

12 عبداهلل �شامل خادم القبي�شي ق 111 مكتب 52
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ مينة العمال احلدادة امل�شلحة

رخ�شة رقم:CN 1028179  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شاتيندر �شينغ �شاهال جيت �شينغ %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف جيت �شينغ �شان�شال �شينغ
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

�شوؤوم  دائرة   6 يثي  ليوا  الظفرة  منطقة  الظفرة  منطقة  عنوان/من  تعديل 
البلدية ق 33 مكتب 12 اىل منطقة الظفرة ليوا جفن ق 111 مكتب 44 مبنى 

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

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

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/امريت�ض �شيكيورتي �شيفرفي�ش�ض 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1171436 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عادل عبداهلل حممد كمايل املرزوقي %1
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة م�شعل خمي�ض حمود املهريي %99
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

E T A STAR HOLDING LLC حذف اي تي ايه �شتار القاب�شة �ض.ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

AJYAL TRADING COMPANY LLC حذف �شركة اجيال التجارية �ض.ذ.م.م
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5

اإعــــــــــلن
ال�ش�����ادة/ مطعم هاي وي فيفتي فايف    بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1728704  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة را�شد احمد حممد الرميثي %2

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة فود غالريي جلف الإدارة املطاعم
Food Gallery Gulf Restaurant Management 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف خمي�ض حممد خمي�ض عبيد الرميثي
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1.74 اىل 2*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
 تعديل ا�شم جتاري من/مطعم هاي وي فيفتي فايف

HIGH WAY FIFTY FIVE RESTAURANT
اىل/ مطعم هاي وي فيفتي فايف ذ.م.م

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

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

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5

اإعــــــــــلن
ال�ش�����ادة/فوج  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1466466:الدارة العقارات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

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

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ مكتب ال�شحوة ذ.م.م 

 رخ�شة رقم:CN 1022669  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/غاب�شه حممد مبارك املن�شوري من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ غاب�شه حممد مبارك املن�شوري من 50% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف اروى عبدالقوي عبدربه احمد امل�شعبي

تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*4.15 اىل 2.30*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

 تعديل ا�شم جتاري من/مكتب ال�شحوة ذ.م.م
AL SAHWA BOOKSHOP LLC

اىل/ �شوبر ملعدات وادوات ال�شيد البحري 
SOPER MARINE AND FISHING EQUIPMENT

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

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

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز التميز الطبي 

رخ�شة رقم:CN 1768462 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد خمي�ض عبداهلل خمي�ض الرفاعي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5

اإعــــــــــلن
للهواتف  ال�ش�����ادة/اجلزيرة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املتحركة ون�شخ املفاتيح وت�شليح االقفال 
رخ�شة رقم:CN 1061906 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ابراهيم �شيف �شامل �شعيد الهنائي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل خليفة �شامل عبداهلل اليعقوبي

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

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

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ وردة الربيع للهواتف املتحركة   

رخ�شة رقم:CN 1448218  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
 تعديل ا�شم جتاري من/وردة الربيع للهواتف املتحركة

SPRING ROSE MOBILE PHONES

اىل/ املجل�ض للطباعة والت�شوير
AL MAJLIS TYPING AND PHOTOCOPYING

تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات الطباعة وت�شوير امل�شتندات )8219001(
تعديل ن�شاط/حذف بيع الهواتف املتحركة ولوازمها - بالتجزئة )4741011(

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

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

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ ال�شوي�ض لنقل الركاب 

 رخ�شة رقم:CN 1029506  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.20*0.50

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م
 تعديل ا�شم جتاري من/ال�شوي�ض لنقل الركاب

SWISS PASSENGER TRANSPORT

اىل/ ال�شوي�ض لنقل الركاب - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م 
SWISS PASSENGER TRANSPORT SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شما لل�شفريات

 رخ�شة رقم:CN 2242696 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة هزاع �شامل مطر علي ال�شناين %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شامل جمعه علي را�شد ال�شام�شي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5

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

رخ�شة رقم:CN 1376052  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*1

 تعديل ا�شم جتاري من/�شالون �ش�شواري لل�شيدات
SESHWARI LADIES SALON

اىل/ �شالون اميزجن لل�شيدات
AMAZING GRACE LADIES SALON

تعديل عنوان/Builiding Owner Name من بناية/ هادي حمد حويرب اىل 
بناية/ ال�شيد بطي حممد اأحمد �شمالن واخرين

Mezanine من - اىل UNIT TYPE/تعديل عنوان
تعديل ن�شاط/حذف حمام �شرقي للن�شاء )9609002(

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

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

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ كراج ال�شخر اال�شود لل�شيارات 

 رخ�شة رقم:CN 1135999  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مطر �شعيد عبيد �شلطان الدرمكي %100

تعديل وكيل خدمات/حذف مطر �شعيد عبيد �شلطان الدرمكي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف زهري عبا�ض خان منري

تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�شاحة 1*2.50 اىل 1*1

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5

  اإعــــــــــالن
تعلن وزارة االقت�شاد باأن ال�شادة/يونا اي اند �شي بيه تي 
اأبوظبي فرع �شركة )�شنغافورة( مقيدة يف  اي لبمتد - 
�شجل ال�شركات االجنبية لدى الوزارة حتت رقم )4424( 
وقد تقدمت ال�شركة اىل الوزارة بطلب لتعديل اال�شم 
التجاري لي�شبح بروبو�ض للهند�شة واالن�شاءات بي تي 
اي ليمتد - اأبوظبي وتعديل بياناتها يف �شجل ال�شركات 
االجنبية تبعا لذلك . يرجى من ال�شادة ا�شحاب احلق 
يتجاوز  ال  ميعاد  يف  الوزارة  اىل  باعرتا�شهم  التقدم 

اأ�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
حتريرا يف 2017/07/04

اأحمد علي احلو�صني
مدير اإدارة الت�صجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: 
 طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية :

املودعة بالرقم :228247     بتاريخ : 2015/3/4
با�ش������م :لو اك�شيا وقياجن

وعنوانه:دبي - �ض.ب:181677 - االمارات العربية املتحدة
واأغطية  القدم  واألب�شة  املالب�ض  بالفئة:25  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذلك 

الراأ�ض.
االأعلى  ويف  الالتينية  ب��االح��رف   ROCKLANDER العالمة:الكلمة  و�شف 

ر�شم الله حفر ميكانيكية بلون غامق. 
اال�ش��رتاطات :.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة 
االقت�شاد  اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن 

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: 
تيب توب لالعالن واحلفالت ذ.م.م

 طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية :
Tip Top Advertising & Events تيب توب للدعاية وتنظيم احلفالت

املودعة بالرقم :272181     بتاريخ : 2017/4/26
با�ش������م :تيب توب لالعالن واحلفالت ذ.م.م

وعنوانه:ابوظبي �شارع الن�شر برج ال�شقر الطابق ال�شابع �شقة 702 هاتف:024196999 فاك�ض: 
026744565 �شندوق الربيد 47118 امييل mohamed.pr@anholdings.com ابوظبي

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41 االن�شطة الرتفيهية.
مموج  ب�شكل  البنف�شجي  باللون  واجنليزي  عربي  ت��وب  تيب  كلمة  ع��ن  العالمة:عبارة  و�شف 

للدعاية وتنظيم احلفالت باللغة العربية Advertising & Events باللغة االجنليزية. 
اال�ش��رتاطات :.

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  
اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن 

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: توب يور بيتزا
Top Your Pizza : طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية 

املودعة بالرقم :268872     بتاريخ : 2017/2/26
با�ش������م :توب يور بيتزا

امييل  ال��ربي��د:126737  �شندوق   026439996 فاك�ض:  ه��ات��ف:026439995  ال�شالم  �شارع  وعنوانه:ابوظبي 
ابوظبي  m.moustafa@topyourpizza.com

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 خدمات توفري االطعمة وامل�شروبات االيواء املوؤقت.
�شاربان  لدية  وجه  �شكل  االعلى  من  اخلط  منت�شف  ويف  اال�شود  باللون  دائ��رة  ي�شكل  العالمة:خط  و�شف 
كبريان يرتدي قبعة �شيف الطعام باللون اال�شود ويف منت�شف العالمة �شكل �شريط مموج باللون االحمر 
باللغة االجنليزية   )Top Your( ال�شريط يدنو  االبي�ض  باللون  باللغة االجنليزية   )Pizza( داخله
على  وال�شكل  اال�شود  باللون  االجنليزية  باللغة   )Make it Yours( ال�شريط  ويدنو  االحمر  باللون 

خلفية باللون االبي�ض. 
TOP ، PIZZA كل على حدة يف  الكلمات  والتنازل عن  للعالمة يف جمملها  اال�ش��رتاطات :احلماية 

الو�شع العادي.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن 
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062
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•• عجمان-وام:

تفاهم  م��ذك��رة  بعجمان  امل��وؤم��ن��ني  اأم  جمعية  وق��ع��ت 
مع جمعية االإم��ارات للمحامني والقانونيني بهدف 
قدرات  وتطوير  واحلقوقي  القانوين  الوعي  تعزيز 
ومهارات املوارد الب�شرية وفقا الأرقى املعايري العلمية 
االإمارات  جمعية  جانب  من  املذكرة  وق��ع  والعاملية. 
للمحامني والقانونيني �شعادة زايد �شعيد ال�شام�شي 
رئي�ض جمل�ض االإدارة ومن جانب جمعية اأم املوؤمنني 
اأ�شماء �شهداد مديرتها التنفيذية بح�شور عدد من 

الطاقم االإداري من اجلهتني.
وقالت اأ�شماء �شهداد اإن توقيع املذكرة ياأتي انطالقا 
م��ن ح��ر���ض اجل��ان��ب��ني ع��ل��ى اإر����ش���اء دع��ائ��م التعاون 

االأهداف  حتقيق  ي�شمن  مبا  فعال  ب�شكل  امل�شرتك 
اال�شرتاتيجية والتكامل املوؤ�ش�شي .

ل�شعي  ترجمة حية  ياأتي  التعاون  هذا  اأن  واأو�شحت 
حاكم  ال�شمو  �شاحب  قرينة  برئا�شة  اجلمعية  اإدارة 
عجمان ال�شيخة فاطمة بنت زايد بن �شقر اآل نهيان 
املتوا�شل نحو حتقيق التميز يف خدمة املجتمع على 

اأ�ش�ض علمية وح�شارية.
ولفتت �شهداد اإىل اأن هذه املذكرة تهدف اإىل تعاون 
العملية  وال���ت���ج���ارب  اخل�����ربات  ت���ب���ادل  اجل��ه��ت��ني يف 

بالفكر  للرقي  امل�شرتكة  وال��ل��ق��اءات  ال��ن��دوات  وعقد 
�شرائح  يخدم  اأن  �شاأنه  من  ال��ذي  القانوين  والوعي 
املجتمع كافة ما ينعك�ض اإيجابا على م�شرية التنمية 
وتعظيم  وال��ق��ان��ون��ي��ة  واالج��ت��م��اع��ي��ة  االق��ت�����ش��ادي��ة 

الفائدة للمجتمع.
ب����دوره اع��ت��رب ���ش��ع��ادة م��اج��د ���ش��ي��ف ال��غ��ري��ر رئي�ض 
فتح  ت�شتهدف  البعثة  اأن  دب��ي  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�ض 
اإ�شافية لتجار دبي واالإم��ارات وتعزيز  اآف��اق وفر�ض 
ال����رواب����ط ال��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي ت��رت��ب��ط ارت���ب���اط���ا وثيقا 

بالتعاون التجاري واالقت�شادي م�شريا اإىل اأن منطقة 
التقنية  بال�شناعات  معروفة  االإيطالية  الريفريا 
املبتكرة وال�شياحة املتميزة واأكد اإمكانية ن�شج �شبكة 
على  االإماراتيني  امل�شتثمرين  ت�شاعد  رائدة  عالقات 
التو�شع يف ه��ذه االأ���ش��واق وج��ذب خ��رية امل�شتثمرين 

االإيطاليني من هذه املنطقة اإىل دبي.
واأ����ش���اد ح��اك��م ل��ي��ج��وري��ا خ���الل ل��ق��ائ��ه وف���د البعثة 
التجارية مبا حققته دولة االإم��ارات من اإجنازات يف 
وعاملي  اإقليمي  كمركز  وبروزها  االقت�شادي  املجال 

التزامه  م��وؤك��دا  االقت�شادية،  ال�شاحة  على  رائ��د 
ال�شراكات  واإن�����ش��اء  ال��ت��ع��اون  اإج������راءات  بت�شهيل 
االأهداف  يخدم  مب��ا  اجلانبني  ب��ني  االقت�شادية 
اأهمية  اإىل  معاليه  لفت  و  امل�شرتكة.  وامل�شالح 
مدينة  اإىل  االإم��ارات��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة  البعثة  زي����ارة 
ج��ن��وى، م��وؤك��دا وج���ود جم���االت وا���ش��ع��ة للتعاون 
اجلانبني  ل��دى  االأع��م��ال  جمتمعي  ب��ني  الثنائي 
ال��ت��ي ميتلكها  اأن اخل���ربات واالإم��ك��ان��ات  واع��ت��رب 
�شراكات  لتاأ�شي�ض  تتكامل  اأن  مي��ك��ن  اجل��ان��ب��ان 

�شلبة يف قطاعات اقت�شادية متنوعة.
االأعمال  ل��ق��اء  خ����الل  امل�����ش��ارك��ون  ا���ش��ت��ع��ر���ض  و 
جتارة  غرفة  مع  بالتعاون  الغرفة  نظمته  ال��ذي 
ج���ن���وى ف���ر����ض ال���ت���ع���اون وال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي قد 
و�شبل  امل�����ش��رتك��ة  االق��ت�����ش��ادي��ة  ال�����ش��راك��ات  تعيق 
التعاون  اإىل بحث �شبل تعزيز  باالإ�شافة  تذليلها 

االقت�شادي والتجاري.
�شارك يف جل�شة النقا�ض اإىل جانب اأع�شاء البعثة 
ال��ت��ج��اري��ة االإم��ارات��ي��ة ك��ل م��ن م��ع��ايل اإي�����دواردو 
االقت�شادية  للتنمية  االإقليمي  ال��وزي��ر  ريك�شي 
اأودون رئي�ض جمل�ض  يف منطقة ليجوريا وباولو 
رجال  م���ن  وح�����ش��د  ج���ن���وى  جت�����ارة  غ���رف���ة  اإدارة 

االأعمال االإيطاليني من منطقة ليجوريا.

•• اأبوظبي - الفجر

ال�شفري  ب���وي،  لودفيك  م��ع��ايل  التقى   
العربية  االإم�����ارات  دول���ة  يف  الفرن�شي 
املتحدة، يوم اأم�ض �شعادة حممد خليفة 
“هيئة  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  امل���ب���ارك 
و�شعادة  والثقافة”  لل�شياحة  اأبوظبي 
للهيئة  العام  املدير  �شعيد غبا�ض  �شيف 
يف م���ق���ر ال��ه��ي��ئ��ة ب���اأب���وظ���ب���ي الإج������راء 
مباحثات غري ر�شمية بخ�شو�ض تعزيز 

العالقات الثنائية بني البلدين.   
وت��ع��د ف��رن�����ش��ا ح��ال��ي��اً راب����ع اأك����رب �شوق 
اأوروب���ي���ة م�����ش��درة ل��ل�����ش��ي��اح اإىل اإم����ارة 
يف  االإم����ارة  ا�شت�شافت  حيث  اأب��وظ��ب��ي، 
عام 2016 نحو 65 األف نزيل فندقي 
 ،2015 عام  عن   9% بزيادة  فرن�شي 
ليلة  األ��ف   226 ه��وؤالء قرابة  واأم�شى 
اأن  املتوقع لهذه االأرق��ام  فندقية. ومن 
افتتاح متحف  ب�شكل كبري مع  تتح�شن 
اللوفر اأبوظبي هذا العام والذي يج�شد 
بني  ال��ث��ق��ايف  ال��ت��ع��اون  م�شتويات  اأرق���ى 

دولتني م�شتقلتني. 
وك�����ان�����ت ال�����ع�����الق�����ات ال���ث���ن���ائ���ي���ة بني 

ف��رن�����ش��ا واالإم���������ارات ق���د ت���ع���ززت اأك���ر 
خ���الل ���ش��ه��ر دي�����ش��م��رب امل��ا���ش��ي عندما 
احلفاظ  م��وؤمت��ر  اأب��وظ��ب��ي  ا�شت�شافت 
ع��ل��ى ال����رتاث ال��ث��ق��ايف امل��ه��دد باخلطر 
وال���ذي ح�شره ع��دد م��ن روؤ���ش��اء وقادة 
احلكومية  ال�شخ�شيات  وك��ب��ار  ال���دول 
م��ن اأك���ر م��ن 40 دول����ة.   واأق��ي��م هذا 
البلدين،  بال�شراكة بني  العاملي  املوؤمتر 

اأبوظبي  اإع��الن  بتبني  اأعماله  وانتهت 
الرتاث  حلماية  دويل  �شندوق  الإن�شاء 
�شبكة  وتاأ�شي�ض  باخلطر  املهدد  الثقايف 
امل������الذات االآم���ن���ة حلماية  ع��امل��ي��ة م���ن 
للخطر  امل��ع��ر���ش��ة  الثقافية  املمتلكات 
يف م��ن��اط��ق ال��ن��زاع��ات امل�����ش��ل��ح��ة.  ومن 
���ش��م��ن امل�����ب�����ادرات ال��ث��ق��اف��ي��ة ال���ت���ي مت 
ت��ط��وي��ره��ا واإط���الق���ه���ا ب��ال�����ش��راك��ة مع 

ال��ه��ي��ئ��ات وامل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ف��رن�����ش��ي��ة هذا 
كابيتول  اأورك�����ش��رتا  ا�شت�شافة  ال��ع��ام 
فعاليات  خ��ت��ام  يف  ال��وط��ن��ي��ة  ت��ول��وز  دو 
الكال�شيكية،  اأبوظبي  مو�شيقى  مو�شم 
الن�شاطات  م��ن  �شل�شلة  اإىل  باالإ�شافة 
ال��ت��ي اأق��ي��م��ت يف اأن���ح���اء خم��ت��ل��ف��ة من 
الثقايف  الربنامج  اأبوظبي �شمن  امارة 

االإماراتي- الفرن�شي. 

•• القاهرة-وام:

للربملان  ال���دائ���م���ة  ال���ل���ج���ان  اخ��ت��ت��م��ت 
العربي اأم�ض اجتماعاتها التي ا�شتمرت 
يومني مب�شاركة وفد ال�شعبة الربملانية 
االإماراتية للمجل�ض الوطني االحتادي.

ورفعت اللجان تقاريرها ليتم مناق�شتها 
واالأخ���رية من  ال�شاد�شة  اجلل�شة  خ��الل 
الت�شريعي  للف�شل  االأول  االنعقاد  دور 
عقدها  امل��ق��رر  العربي  للربملان  ال��ث��اين 
اليوم االأربعاء يف مقر اجلامعة العربية 

بالقاهرة.
االإماراتية  الربملانية  ال�شعبة  وف��د  �شم 
اأع�������ش���اء امل��ج��ل�����ض ال���وط���ن���ي االحت�����ادي 
النقبي  اهلل  عبد  جا�شم  م��ن  ك��ل  �شعادة 
الت�شريعية  ال���������ش����وؤون  جل���ن���ة  ع�������ش���و 
االإن�������ش���ان وخالد  وال��ق��ان��ون��ي��ة وح���ق���وق 
ع��ل��ي ب���ن زاي����د ال��ف��ال���ش��ي رئ��ي�����ض جلنة 

وعائ�شة  وامل��ال��ي��ة  االقت�شادية  ال�����ش��وؤون 
ال�شوؤون  جلنة  ع�شوة  �شمنوه  بن  �شامل 
وال�شباب  وامل��راأة  والثقافية  االجتماعية 
وحم��م��د اأح��م��د ال��ي��م��اح��ي ع�����ش��و جلنة 
واالأمن  وال�شيا�شية  اخلارجية  ال�شوؤون 
اللجان  م��ن��اق�����ش��ات  رك����زت  و  ال��ق��وم��ي. 
على ع��دد م��ن امل��و���ش��وع��ات ال��ت��ي تتعلق 
واالأمن  وال�شيا�شية  بال�شوؤون اخلارجية 
ال�شيا�شي  الو�شع  وم�شتجدات  القومي 
العربية  واالت��ف��اق��ي��ة  العربي  ال��ع��امل  يف 
ب�شاأن  التطورات  واآخر  االإرهاب  ملكافحة 
القومي  واالأم���ن  الفل�شطينية  الق�شية 
العربي واحتالل اإيران للجزر االإماراتية 
الثالث “ طنب الكربى وطنب ال�شغرى 
و اأبو مو�شى” واجلوالن العربي ال�شوري 
العربية  االقت�شادية  والتطورات  املحتل 
العربي  االقت�شادي  التقرير  خالل  من 
حقوق  وق�����ش��اي��ا   2016 ل��ع��ام  امل��وح��د 

ال�����ش��راع يف  االإن�����ش��ان خا�شة يف مناطق 
الوطن العربي وم�شروع وثيقة التعليم 
العامل  يف  ال��ع��ل��م��ي  وال���ب���ح���ث  ال����ع����ايل 
العربي وتقرير اللجنة الفرعية املكلفة 
الالجئني  م�شاعدة  حول  ت�شور  باإعداد 

والنازحني من الن�شاء واالأطفال .
اليماحي  اأح���م���د  ���ش��ع��ادة حم��م��د  وق����ال 
ع�������ش���و جل����ن����ة ال�����������ش�����وؤون اخل����ارج����ي����ة 
اللجنة  اإن  القومي  واالأم��ن  وال�شيا�شية 
ب��ح��ث��ت ع��ل��ى م����دى ي���وم���ني ع�����ددا من 
الق�شايا الهامة يف مقدمتها م�شتجدات 
اإيران  واح��ت��الل  الفل�شطينية  الق�شية 
اإىل جانب  ال��ث��الث  االإم��ارات��ي��ة  ل��ل��ج��زر 
م�شاألة اجلوالن العربي ال�شوري املحتل 
ال�شيا�شية  ف�شال عن مناق�شة اجلوانب 
االإرهاب  ملكافحة  العربية  االتفاقية  يف 
واملوقف العربي من العمليات االإرهابية 
ت��ع��ري��ف االإره������اب  اأن  وال���ت���اأك���ي���د ع��ل��ى 

اأي  ال���دول  اإره����اب  م��ا ي�شمى  اإىل  ام��ت��د 
االإرهاب الذي ترعاه ومتار�شه الدول اأو 

احلكومات وحلفاوؤها ووكالوؤها .
ميثاق  اأهمية  اأك��دت  اللجنة  اإن  واأ�شاف 
يتجزاأ  ال  ك���ج���زء  االإع����الم����ي  ال�������ش���رف 
عن  ف�شال  العربي  القومي  االأم��ن  من 
�شرورة احلر�ض على الت�شامن العربي 
يف كل ما يقدمه االإعالم العربي للراأي 
ال��داخ��ل واخل���ارج وجتنب ن�شر  العام يف 
�شاأنه  ب��ث م��ا م��ن  اأو  اإذاع���ة  اأو  اأو عر�ض 

االإ�شاءة اإىل الت�شامن العربي.
�شامل  عائ�شة  �شعادة  قالت  جانبها  م��ن 
ب����ن ����ش���م���ن���وه ع�������ش���وة جل���ن���ة ال�������ش���وؤون 
وال�شباب  وامل��راأة  والثقافية  االجتماعية 
اإن اللجنة ناق�شت تقريرا حول �شيا�شات 
التعليم العايل والبحث العلمي بالدول 
العربية .. مو�شحة اأن اللجنة اعتمدت 
ا�شرتاتيجية البحث العلمي التي اأقرتها 

اجلامعة العربية يف القمة العربية التي 
عقدت يف ااْلردن.

و اأ�شارت اإىل اأن اللجنة ا�شتعر�شت اأي�شا 
للموؤمتر اخلا�ض  التح�شريات اجلارية 
العام  مطلع  وامل��ق��رر  ال��ع��ايل  بالتعليم 
املقبل .. مو�شحة اأنه �شيتناول بالنقا�ض 
التعليم  ج������ودة  ح�����ول  حم������اور  ع�������ش���رة 
وكيفية  ال��ع��رب��ي��ة  اجل��ام��ع��ات  وت�شنيف 
ودعمها  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ع��ق��ول  ا���ش��ت��ق��ط��اب 

باالأبحاث والفكر .
قدمت  االإم�����ارات  دول���ة  اأن  اإىل  لفتت  و 
ورق�������ة ع���م���ل ح������ول ال���ت���ع���ل���ي���م ال���ع���ايل 
والتحديات التي تواجهه باملنطقة والتي 
من اأبرزها عدم وجود هيكلة وا�شحة اأو 

ا�شرتاتيجية للتعليم العايل .
ب�����دوره اأو����ش���ح ���ش��ع��ادة خ���ال���د ع��ل��ي بن 
ال�شوؤون  رئ��ي�����ض جل��ن��ة  ال��ف��ال���ش��ي  زاي����د 
اللجنة  اأن  وامل����ال����ي����ة  االق����ت���������ش����ادي����ة 

ا�شتكملت مناق�شاتها ومقرتحاتها حول 
اال�شرت�شادي  العربي  القانون  م�شروع 
العدل  وزراء  قبل  من  املعد  لال�شتثمار 
حول  ت��ق��ري��را  ا�شتعر�شت  و   .. ال��ع��رب 
منطقة  اإع�������الن  م�����ش��ت��ج��دات  م��ت��اب��ع��ة 
التجارة احلرة العربية الكربى ومواقف 
التنفيذ يف الدول العربية و�شبل ت�شريع 
التنفيذي  لربناجمها  التنفيذ  وت���رية 
والتكامل  العربية  اال�شتثمار  وحمكمة 

االقت�شادي العربي.
و لفت اإىل اأن اللجنة بحثت اأي�شا �شبل 
ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ام��ع��ة العربية  ت��ع��زي��ز 
ل���ل���دف���ع مب���ل���ف ال����ت����ع����اون يف جم����االت 
اال�شتثمار والتكامل االقت�شادي العربي 
وناق�شت التقرير املايل اخلا�ض بالربملان 
واملوازنة . من جانبه اأ�شار �شعادة جا�شم 
الت�شريعية  ال�شوؤون  النقبي ع�شو جلنة 
اأن  اإىل  االإن�����ش��ان  وال��ق��ان��ون��ي��ة وح��ق��وق 

العنف  اأهمية رف�ض ربط  اأكدت  اللجنة 
وا�شتنكار  االإ�شالمي  بالدين  واالإره���اب 
االإجراءات التمييزية �شد امل�شلمني ومت 
درا�شة  جانب  اإىل  ال�شاأن  بهذا  االت��ف��اق 
ق�شايا حقوق االإن�شان خا�شة يف مناطق 
ال��ع��رب��ي والظروف  ال��وط��ن  ال�����ش��راع يف 
جتتاحها  التي  االأماكن  يف  الالاإن�شانية 
وتف�شي  ال��ع��رب��ي  ال���وط���ن  يف  احل�����روب 

مر�ض الكولريا يف اليمن وال�شومال.

•• ال�شارقة _ الفجر:

الفئات  م��ن  ع��ددا  االأول  اأم�����ض   م�شاء  احلمرية  بلدية  كرمت 
ال�شارقة  اأي���ام  يف  بجهودهم  امل�����ش��ارك��ني  عمالها  م��ن  امل�����ش��ان��دة 
اأعمال خالل فرتة  ملا قدموه من  الرتاثية باحلمرية تقديرا 
اأيام الرتاث. ح�شر احلفل حميد بن �شمحه ال�شام�شي رئي�ض 
املجل�ض البلدية ملنطقة احلمرية وحميد فايز ال�شام�شي نائب 
رئي�ض جمل�ض البلدي وعدد من اأع�شاء املجل�ض البلدي ومبارك 
ال�شام�شي مدير بلدية احلمرية وخالد ال�شام�شي رئي�ض اللجنة 

واأع�شاء  باحلمرية  الرتاثية  ال�شارقة  اأي��ام  لفعاليات  املنظمة 
اللجنة  وعدد من املدعوين وكوادر البلدية وجلنة  .

خالل  احلمرية  بلدية  مدير  ال�شام�شي  را�شد  مبارك  واأ���ش��اد 
ت�شتحق  وال��ت��ي  احلمرية  بلدية  عمال  التي  باجلهود  احلفل 
تقدير  على  ترتكز  التكرمي  �شيا�شات  اأن  اإىل  م�شريا  التقدير 
كافة  اإىل  الوظيفي  الهرم  اأعلى  من  الوظيفية  اجلهود  كافة 

امل�شتويات دون اإغفال للجهود املخل�شة .
وقام بتكرمي العمال ومنحهم �شهادات التقدير وهدايا رمزية 
معربا عن تقديره لعطاء الكوادر الوظيفية يف بلدية احلمرية 

اأي����ام ال�����ش��ارق��ة الرتاثية  وال��ت��ي ت��ك��ام��ل��ت يف اإجن����اح ف��ع��ال��ي��ات 
باحلمرية والتي اأقيمت خالل �شهر اإبريل املا�شي .

�شنوية  منا�شبة  تعد  ال���رتاث  فعاليات  اأن  ال�شام�شي  واأو���ش��ح 
يت�شابق لها الكبار وال�شغار وكافة اال�شر للم�شاركة يف فعالياتها 
التي حتظى باهتمام كبري وتقدير من اأهايل احلمرية وفر�شة 
للقاء االجتماعي وعي�ض حياة املا�شي واال�شتفادة مبا فيه من 
معاين وقيم واأ�شاد ال�شام�شي بجهود اللجنة املنظمة لفعاليات 
للرتاث  ال�����ش��ارق��ة  وملعهد  باحلمرية  ال��رتاث��ي��ة  ال�����ش��ارق��ة  اأي���ام 

ولكافة اجلهات امل�شاهمة .

بلحيف النعيمي يح�ضر حفل ال�ضتقبال الذي اأقامه 
ال�ضفري الثيوبي مبنا�ضبة العيد الوطني لبالده

••اأبوظبي-وام:

ح�شر معايل الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية م�شاء اأم�ض االأول حفل 
اال�شتقبال الذي اأقامه �شعادة ال�شفري الدكتور عبدالقادر رزقو �شفري جمهورية اثيوبيا الفيدرالية الدميقراطية 
لدى الدولة مبنا�شبة اليوم الوطني لبالده. كما ح�شر احلفل الذي اأقيم يف فندق االنرتكونتيننتال اأبوظبي 
�شعادة حممد عمران ال�شام�شي مدير اإدارة �شوؤون الدبلوما�شيني بوزارة اخلارجية والتعاون الدويل وعدد من 
االثيوبية  اجلالية  واأبناء  الدولة  لدى  املعتمدين  واالأجنبية  العربية  الدبلوما�شية  البعثات  وروؤ�شاء  امل�شوؤولني 
املقيمة بالدولة. واأ�شاد ال�شفري االثيوبي يف كلمة له بهذه املنا�شبة بال�شيا�شة احلكيمة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ 

خليفة بن زايد ال نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل وبعالقات التعاون بني بالده ودولة االمارات.

اللجان الدائمة للربملان العربي تختتم اجتماعاتها يف القاهرة 
مب�ضاركة وفد املجل�س الوطني الحتادي 

بلدية احلمرية تكرم الفئات امل�ضاندة من عمالها تقديرا جلهودهم يف الرتاث 

جمعية اأم املوؤمنني توقع مذكرة تفاهم مع الإمارات للمحامني

الإمارات ت�ضارك يف اأعمال القمة الـ29 جلمعية روؤ�ضاء دول وحكومات الحتاد الأفريقي

ال�ضفري الفرن�ضي يف دولة الإمارات يلتقي كبار م�ضوؤويل هيئة اأبوظبي لل�ضياحة والثقافة 

•• اأدي�س اأبابا-وام :

�شارك �شعادة غازي عبداهلل �شامل املهري �شفري الدولة 
لدى جمهورية اإثيوبيا املندوب الدائم لدولة االإمارات 
لدى االحتاد االفريقي يف اأعمال القمة ال� 29 جلمعية 
عقدت  التي  االأفريقي  االحت��اد  وحكومات  دول  روؤ�شاء 

االأثيوبية  ب��ال��ع��ا���ش��م��ة  االحت����اد  م��ق��ر  يف  االأول  اأم�����ض 
اأدي�ض اأبابا حتت �شعار العائد الدميوجرايف من خالل 
روؤ�شاء  القمة م�شاركة  . �شهدت  ال�شباب   اال�شتثمار يف 
دول وحكومات اأفريقية والرئي�ض الفل�شطيني حممود 
عبا�ض ونائبة االأمني العام لالأمم املتحدة اأمينة حممد 
اإ�شافة اإىل ممثلي ومراقبي الدول االأع�شاء يف االحتاد 

االأفريقي و ال�شفراء وممثلي البعثات. وركز االجتماع 
على ق�شايا ال�شلم واالأمن واالأو�شاع يف جنوب ال�شودان 
وال�شومال ومايل ومنطقة ال�شاحل واإ�شالحات هيكلة 
االحت�����اد ومت���وي���ل م��ي��زان��ي��ة االحت�����اد االف��ري��ق��ي لعام 
االإرهاب يف  ومكافحة  ال�شراعات  اىل  اإ�شافة   2018

القارة االأفريقية.

العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/2085  جتاري جزئي
���ض.ذ.م.م  جمهول  اىل املدعي عليه / 1- ندمي و�شهيل لاللكرتونيات 
اأق��ام عليك الدعوى  ان املدعي/�شيلوينجز م.م.ح قد  حمل االقامة مبا 
ومو�شوعها مطالبة ب�شداد مبلغ )321561 درهم(  والر�شوم وامل�شاريف 
. وح��ددت لها جل�شة يوم االرب��ع��اء   املوافق  2017/7/19  ال�شاعة 8.30 
اأو من ميثلك  Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  �ض بالقاعة 
للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل . 
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2062  جتاري جزئي

ف��ردي��ة - مملوكة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ل��ل��ع��ق��ارات -  ه��وم��ز  ار���ش��ت��ق��راط  امل��دع��ي عليه / 1-  اىل 
�شيد  نقوى  عبا�ض  �شيد خلتاي   -2 الظاهري  الرطخ  ل�شاحبتها/عتيقة م�شبح مطر 
ن�شار عبا�ض  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ مازن ب�شام عبداهلل قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والتكافل فيما بينهما 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(    105.000( وق��دره  مبلغ  ب��رد 
املوافق   االثنني  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  التام.  ال�شداد  املطالبة وحتى  تاريخ  12% من 
باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch 1.C.12 بالقاعة  �ض   8.30 ال�شاعة    2017/7/10
او م�شتندات للمحكمة  بتقدمي ما لديك من مذكرات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على االأقل )علما باأنه مت احالة ملف الدعوى من مكتب ادارة 

الدعوى اىل حمكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2017/1863  جتاري جزئي

م.د.م.����ض  جمهول حمل االقامة  ان��د كيميكالز  املدعي عليه / 1-  كانداال انريجي  اىل 
اإدارة املجتمع - موؤ�ش�شة فردية ممثلة مبديرها/وقار ح�شن اخرت  مبا ان املدعي/ احتاد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها الزام املدعي  ح�شن وميثله:جو�شلني �شبلي خري اهلل قد 
بن�شبة 12% مع  تاأخري يومية  وق��دره )106828.76( درهم مع غرامة  ب�شداد مبلغ  عليها 
الفائدة القانونية بحكم م�شمول بالنفاذ املعجل بغري كفالة واحلكم ب�شحة وتثبيت احلجز 
التحفظي على املبلغ املودع ل�شالح املدعي عليه يف ملف التنفيذ رق��م:55/2016 بيع عقار 
مرهون وفاء ملبلغ )106828.76( درهم.  وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق  2017/7/9   
ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12062 بتاريخ 2017/7/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1837  جتاري جزئي

ان  االق��ام��ة مب��ا  ن�شيم جنيب موناجناتو  جمهول حم��ل   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حممد  اهلل  مال  وميثله:نا�شر  عامه(  م�شاهمه  )�شركة  الهالل  م�شرف  املدعي/ 
غامن قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
)8661.99 درهم(  والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة . وحددت لها جل�شة يوم 
الثالثاء   املوافق  2017/7/11  ال�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



األربعاء   5   يوليو    2017  م   -   العـدد  12062  
Wednesday  5   July   2017  -  Issue No   12062اأخبـار الإمـارات

1810

عبد  اللواء  �شعادة  من  بتوجيهات 
العام  ال��ق��ائ��د  امل����ري،  خليفة  اهلل 
اللواء  وم��ت��اب��ع��ة  دب�����ي،  ل�����ش��رط��ة 
املن�شوري،  اإب��راه��ي��م  خليل  خبري 
ل�شوؤون  ال���ع���ام  ال���ق���ائ���د  م�����ش��اع��د 
اأط���ل���ق مركز  ال��ب��ح��ث اجل���ن���ائ���ي، 
الرا�شدية مبادرة »عونك«  �شرطة 
واأ�شحاب  ال�����ش��ن  ك���ب���ار  خل���دم���ة 
الهمم يف منطقة اخت�شا�ض املركز 
والتي تهدف اىل تقدمي اخلدمات 
امل��ق��دم��ة م��ن م��راك��ز ال�����ش��رط��ة  يف 
منازلهم دون احلاجة اىل مراجعة 

املركز.
وق�����ال ال��ع��م��ي��د ���ش��ع��ي��د ح��م��د بن 
�شرطة  م���رك���ز  م���دي���ر  ���ش��ل��ي��م��ان، 
�شيوفر  امل����رك����ز  ان  ال���را����ش���دي���ة، 
القيادة  تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات 
ال�شن  لكبار  دب��ي  ل�شرطة  العامة 
بكل  منازلهم  يف  الهمم  واأ�شحاب 
مبادرة  خ��الل  م��ن  وي�شر  �شهولة 
»ع��ون��ك« وه��ي م��ب��ادرة تخدم فئة 
معينة من جمتمع امارة دبي على 
اخت�شا�ض  ومنطقة  العموم  وجه 
ال����را�����ش����دي����ة ع���ل���ى وجه  ����ش���رط���ة 
االت�شال  بعد  وذل��ك  اخل�شو�ض، 
الرقم  ع���ل���ى  االت���������ش����ال  مب����رك����ز 
901 لطلب اخلدمة، م�شريا اىل 
االأ�شابيع  يف  جتربتها  مت��ت  ان��ه��ا 
ا�شتح�شان  الق���ت  ح��ي��ث  امل��ا���ش��ي��ة، 

تلك ال�شريحة من املجتمع.
وقال العميد �شعيد بن �شليمان ان 
ال�شيا�شة  دع��م  امل��ب��ادرة تهدف اىل 
الهمم،  اأ�شحاب  لتمكني  الوطنية 
و دع���م م���ب���ادرة »جم��ت��م��ع��ي مكان 
للجميع« التي اأطلقها �شمو ال�شيخ 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�ض املجل�ض 
اإىل  والهادفة  لالإمارة،  التنفيذي 
حت��وي��ل اإم�����ارة دب���ي ب��ال��ك��ام��ل اإىل 
الهمم  ال�شحاب  �شديقة  مدينة 
اإىل  م�شرياً   ،2020 ع��ام  بحلول 
حر�ض القيادة العامة ل�شرطة دبي 
املبادرة  تطبيق  يف  امل�شاهمة  على 
احتياجات  ت��وف��ري  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 
من  الهمم  واأ���ش��ح��اب  ال�شن  كبار 
خالل كافة اخلدمات التي تقدمها 

للمجتمع يف �شبيل اإ�شعاده، موؤكدا 
اأن �شرطة دبي من اأوائل املوؤ�ش�شات 
املجتمعية  اجل��وان��ب  تتبنى  ال��ت��ي 
ا�شرتاتيجيتها  يف  واالإن�����ش��ان��ي��ة 
وم�شرياً  وب���راجم���ه���ا،  وخ��ط��ط��ه��ا 
الهمم  باأ�شحاب  االهتمام  اأن  اإىل 
م�����ش��وؤول��ي��ة م�����ش��رتك��ة م���ن جميع 
االأفراد واملوؤ�ش�شات لتفعيل دورهم 
انتمائهم  و���ش��م��ان  االج��ت��م��اع��ي 
وتكافوؤ  امل�����ش��اواة  ال��وط��ن��ي مب��ب��داأ 

الفر�ض.
واو�شح العميد �شعيد بن �شليمان 
ان م��رك��ز ���ش��رط��ة ال��را���ش��دي��ة قام 
كبار  ب���ي���ان���ات  وج���م���ع  ب���اإح�������ش���اء 
ال�شن واأ�شحاب الهمم يف منطقة 
االإدارة  مع  بالتعاون  االخت�شا�ض 
توزيع  للعمليات، حيث مت  العامة 
االأمنية  ال��دوري��ات  على  بياناتهم 
معهم  ال��ت��وا���ش��ل  عملية  لت�شهيل 
اىل  م�شريا  معامالتهم،  الإجن���از 
ظروفه  حت��ول  منهم  البع�ض  ان 
ال�شرطة  اىل مركز  الو�شول  دون 
العميد  وق����ال  م��ع��ام��ل��ت��ه.  الإن���ه���اء 
�شعيد بن �شليمان ان فئة اأ�شحاب 
املكونة  املهمة  الفئات  م��ن  الهمم 
لن�شيج املجتمع التي نلتزم نحوها 
ب���ال���رع���اي���ة وال���ك���ف���ال���ة وال����دع����م، 
والتعاي�ض  االإع��اق��ة  عقبة  لتجاوز 
اأ���ش��ح��اء منتجني  م��ع��ه��ا، ك���اأف���راد 
ومكملني لوحدة الن�شيج املجتمعي، 
اإ�شافة اإىل اأهمية تقدمي خدمات 
متميزة لهم الأنها تعك�ض اجلانب 
االإن�شاين الذي ت�شعى �شرطة دبي 
حياة  ت�شهيل  على  وحر�شها  اإليه 
هذه الفئة املهمة يف املجتمع عرب 
تقدمي خدمات فريدة من نوعها 

حتقق ال�شعادة لهم.

•• ال�شارقة-وام:

املجل�ض  ال��ك��ل��ى يف  م��ر���ش��ى  اأ���ش��دق��اء  ق��دم��ت جمعية   
االأعلى ل�شوؤون االأ�شرة بال�شارقة خالل الربع االأول من 
العام اجلاري مبلغ 110 اآالف درهم ل�شراء جهازين 
طبيني لغ�شيل الكلى م�شاهمة منها يف تخفيف االأعباء 
املادية عن املر�شى من اأ�شحاب الدخل املحدود وتوفري 
اأجهزة حديثة ميكنها التعامل بكفاءة عالية مع عدد 
ان�شجاما  وكذلك  باملر�ض  امل�شابة  احل��االت  اأك��رب من 

مع عام اخلري 2017.
وقالت مرمي خلفان بن دخني رئي�ض جمعية اأ�شدقاء 
مر�شى الكلى اإن اجلمعية متكنت يف االأ�شهر الثالثة 
براجمها  وت��ط��وي��ر  تو�شيع  م��ن   2017 م��ن  االأوىل 
االإ�شابة مبر�ض  اإىل تقليل فر�ض  الرامية  التوعوية 
و  للمر�شى  الطبية  والرعاية  العالج  وت��اأم��ني  الكلى 
نظمت و�شاركت يف نحو 40 فعالية ون�شاطا وحما�شرة 
�شهدت م�شاركة 1200 �شخ�ض من خمتلف االأعمار 

واجلن�شيات.
عام  مل��ب��ادرات  ودعما  العام  ه��ذا  “ حر�شنا   : واأ�شافت 
وجهودنا  التوعوية  بر�شائلنا  ال��و���ش��ول  على  اخل��ري 
اأف��راد املجتمع يف  اأك��رب ع��دد ممكن من  اإىل  ال�شحية 

ذل���ك م��ن روؤي����ة قرينة  االإم�����ارات منطلقني يف  دول���ة 
جواهر  ال�شيخة  �شمو  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب 
ل�شوؤون  االأعلى  املجل�ض  رئي�ض  القا�شمي  حممد  بنت 
�شحة  على  للمحافظة  الداعمة  وتوجيهاتها  االأ�شرة 
الرعاية  وت���وف���ري  وامل��ق��ي��م��ني  امل���واط���ن���ني  و����ش���الم���ة 

ال�شحية املتميزة لهم«.
ونظمت اجلمعية خالل الفرتة نف�شها فعالية خا�شة 
م�شت�شفى  زي���ارة  �شملت  العاملي  الكلى  ي��وم  مبنا�شبة 
القا�شمي والكويت لالطالع على اأجهزة غ�شيل الكلى 
التي تربعت بها يف وقت �شابق واالإطمئنان على �شحة 

45 مري�شا  الهدايا على نحو  الكلى وتوزيع  مر�شى 
حياة  “اأ�شلوب  فعالية  اجلمعية  نظمت  كما   . منهم 
�شحي ل�شحة الكلى” التي ت�شمت تقدمي ور�شة عن 
الغذاء ال�شحي اإ�شافة اإىل فحو�شات جمانية مب�شاركة 

ع�شر جهات من القطاعني احلكومي واخلا�ض.
و�شاركت اجلمعية يف برنامج “االثنني ال�شحي” الذي 
الداعمة  واجلمعيات  ال�شحي  التثقيف  اإدارة  نفذته 
بال�شارقة  االأ���ش��رة  ل�شوؤون  االأع��ل��ى  باملجل�ض  لل�شحة 
وقدمت للزوار نحو 210 فحو�شات جمانية اإ�شافة 
التعريفية  والن�شرات  التوعوية  الكتيبات  توزيع  اإىل 
باجلمعية. و�شهد الربع االأول من العام اجلاري كذلك 
اأخرى  جمتمعية  فعاليات  �شبع  يف  اجلمعية  م�شاركة 

قدمت خاللها الفحو�شات حلوايل 150 �شخ�شا.
الركيزة  ت�شكل  ال��ت��ي  ال��ت��وع��وي��ة  جل��ه��وده��ا  وت��ع��زي��زا 
االأول  الربع  يف  اجلمعية  نظمت   .. لعملها  االأ�شا�شية 
اإحدى  ال��ع��ام اجل���اري حما�شرة وور���ش��ة عمل يف  م��ن 
م���دار����ض اإم������ارة ال�����ش��ارق��ة ل��ت�����ش��ج��ي��ع ال���ط���الب على 
الوقت  الكلى ويف  واملحافظة على  ب�شحتهم  االهتمام 
نف�شه م�شاركتهم مع اجلمعية يف توعية اأولياء اأمورهم 
واأ�شقائهم واأ�شدقائهم باأهمية الكلى و�شرورة احلفاظ 

عليها من خالل اختيار االأغذية املنا�شبة.

جمعية اأ�ضدقاء مر�ضى الكلى بال�ضارقة تدعم املر�ضى بـ110 اآلف درهم

•• اأ�شتانا-وام:

����ش���ارك ����ش���ع���ادة ال���دك���ت���ور حم��م��د اأح���م���د بن 
جمهورية  لدى  الدولة  �شفري  اجلابر  �شلطان 
ال��ع��ل��م الوطني  ك��ازاخ�����ش��ت��ان يف م��را���ش��م رف���ع 
الكازاخ�شتاين بح�شور نور �شلطان نزارباييف 
رئ��ي�����ض ج��م��ه��وري��ة ك��ازاخ�����ش��ت��ان وال���ت���ي جرت 
ي�شادف  ال��ذي  اأ�شتانا  العا�شمة  يوم  مبنا�شبة 

اليوم الرابع من يوليو.
رفع  مرا�شم  خ��الل  كازاخ�شتان  رئي�ض  ه��ن��اأ  و 
العلم اجلميع بهذه املنا�شبة .. وعرب عن �شكره 
وتقديره لكل من �شاهم يف بناء العا�شمة التي 

بداأ تاأ�شي�شها قبل 19 �شنة فقط.
بعد  ن��زارب��اي��ي��ف  �شلطان  ن��ور  الرئي�ض  ك��رم  و 
م��را���ش��م رف����ع ال��ع��ل��م ال���ط���الب امل��ت��م��ي��زي��ن يف 

الكليات الع�شكرية الكازاخ�شتانية.

•• دبي-الفجر:

رئي�ض  نائب  متيم  خلفان  �شاحي  الفريق  معايل  ناق�ض 
وعائ�شة عبداهلل مريان  دب��ي،  العام يف  واالأم��ن  ال�شرطة 
اال�شرتاتيجية  االإدارة  ل��ق��ط��اع  ال��ع��ام  االأم����ني  م�����ش��اع��د 
م�شروع  دب���ي،  الإم����ارة  التنفيذي  املجل�ض  يف  واحل��وك��م��ة 
تطوير حوكمة حكومة دبي، واأهم التحديات التي تواجه 

تطبيق هذا امل�شروع، واأ�شاليب معاجلتها.
�شباح  معاليه  االج��ت��م��اع عقد مبكتب  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

مدير  امل��ع��ق��ودي،  عتيق  اأح��م��د  العميد  بح�شور  ال��ي��وم، 
مكتب نائب رئي�ض ال�شرطة واالأمن العام يف دبي، والعميد 
ال�شرطة  رئي�ض  ن��ائ��ب  م�شت�شار  م�شاعد  امل��ن��اع��ي،  ول��ي��د 
ل��ل��درا���ش��ات وال��ب��ح��وث االبتكارية  ال��ع��ام يف دب��ي  واالأم����ن 
امل�شت�شار  عمر،  اأحمد  خالد  والدكتور  واال�شرتاتيجية، 
القانوين ل�شرطة دبي. ومت خالل االجتماع مناق�شة اأهم 
البنود التي ت�شمنها م�شروع تطوير حوكمة حكومة دبي، 
واملوؤ�ش�شات  والهيئات  الدوائر  كافة  على  تنفيذه  واآليات 

احلكومية يف اإمارة دبي

�ضفري الدولة ي�ضارك يف الحتفال 
بيوم العا�ضمة الكازاخ�ضتانية

�ضاحي خلفان يطلع على م�ضروع 
تطوير حوكمة حكومة دبي

مركز �ضرطة الرا�ضدية يطلق مبادرة “ عونك” 
خلدمة كبار ال�ضن واأ�ضحاب  الهمم

•• دبا احل�شن –الفجر:

والطالبات  الطلبة  اأم���ور  اأول��ي��اء  جمل�ض  احتفل 
الطلبة  بتكرمي  االأول  اأم�ض  م�شاء  احل�شن  بدبا 
املتفوقني يف املراحل الدرا�شية يف اإطار االحتفال  
املجل�ض  اأن�شطة  العا�شرة  خلتام  بدورته  ال�شنوي 

للعام 2016 � 2017 .
اأق����ي����م احل���ف���ل ب���امل���رك���ز ال���ث���ق���ايف يف م���دي���ن���ة دبا 
املتفوقني  الطلبة  ت��ك��رمي  خ��الل��ه  ومت  احل�����ش��ن، 
الثانوية  واأوائ���ل  املختلفة،  التعليمية  املراحل  يف 

حمدان  ج��ائ��زة  على  احلا�شلني  العامة  وكذلك 
ل��ل��ت��م��ي��ز ال����رتب����وي. و���ش��ه��د احل���ف���ل ال�����ذي نظم 
ال�شعادة«،  �شامل  وطن  نبني  »باخلري  �شعار  حتت 
دائرة  رئ��ي�����ض  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  املجل�ض  النقبي ع�شو 
�شوؤون البلديات والزراعة بال�شارقة رئي�ض جمل�ض 
اأول���ي���اء اأم�����ور خ��ورف��ك��ان ، وع��ل��ي اأح���م���د يعقوب 
للتعليم   ال�شارقة  جمل�ض  ع��ام  اأم���ني  احلو�شني 
وعلي اأحمد يعروف رئي�ض املجل�ض البلدي ملدينة 
دبا احل�شن ومطر اأحمد اخل�شري مدير الديوان 
ب��غ��داد رئي�ض  ب��دب��ا احل�شن واإب��راه��ي��م  االأم���ريي 

دبا  وال��ط��ال��ب��ات يف  الطلبة  اأم���ور  اأول��ي��اء  جمل�ض 
ومديري  ال�شخ�شيات  كبار  من  ،  وعدد  احل�شن 
واأولياء  املدينة  واملوؤ�ش�شات احلكومية يف  الدوائر 
االأم��ور.  وقد احتفى جمل�ض اأولياء االأم��ور بدبا 
متنوع  رائ��ع  حفل  يف  املتميزين  بكوكبة  احل�شن 
ال���ف���ق���رات ب���ني اأوب����ري����ت ) ب���اخل���ري ن��ب��ن��ي وطن 
والذي عر�ض  امل�شتقبل(  ال�شعادة( وفيلم )ذاك��رة 
اإجن��ازات املجل�ض  ، باالإ�شافة  من خالله م�شرية 
اإىل عر�ض فيلم) باخلري ن�شعد ( متا�شيا مع عام 
اخل��ري. واأل��ق��ى حممد را���ش��د ر���ش��ود نائب رئي�ض 

جمل�ض اأولياء اأمور الطلبة والطالبات كلمة قال 
فيها : يف هذه االحتفالية املباركة ، ت�شهد مدينتنا 
وي�شاركها   ، والطالبات  الطلبة  باأبنائنا  فرحتها 
لفوجه  وتكرميه  باحتفاله  الفرحة  هذه  املجل�ض 
اأكملت دبا احل�شن عقداً من خري  ، وقد  العا�شر 
الغالية  احلبيبة  الإم��ارات��ن��ا  تقدمه   ، ج��واه��ره��ا 
مو�شع رجاٍء وفخر ، ومنبع عٍز و�شرف ، بقيادته 
احلكيمة ، املتمثلة ب�شيدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة – حفظه 
اهلل - ، وحكومتنا الر�شيدة بقيادة �شاحب ال�شمو 

رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
 - ال�����وزراء - حفظه اهلل  رئ��ي�����ض جمل�ض  ال��دول��ة 
مقدمتهم  ويف  االإم���ارات  حكام  ال�شمو  واأ�شحاب 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
يف  امل��ت��ف��اين  �شعبنا  واإىل   . اهلل  حفظه  القا�شمي 
وا�شتقرارها  اأم��ن��ه��ا  ع��ن  وال���دف���اع  ب���الده  خ��دم��ة 
ورخائها وتقدمها  .وتابع : نحن مل ندخر جهداً 
ودولتنا   ، اأبنائنا  م��ع  التوا�شل  فر�ض  اإت��اح��ة  يف 
للم�شتقبل  اإع��دادك��م  يف  تدخر جهداً  احلبيبة مل 
ومتطلباته ، وتزويدكم بثقافات متنوعة ، لتري 

ولتمكنكم من   . اآف��اق معارفكم  وتو�شع  خرباتكم 
لتكونوا   ، والتطور  والتجديد  احل��داث��ة  متابعة 
حملة  و   ، الفتية  دولتنا  ملكت�شبات  ال��واق��ي  ال��درع 
لواء النه�شة والتقدم ، وهديتها املتاألقة يف �شماء 

هذا الوطن احلبيب 
وخ����ت����م احل����ف����ل ب���ت���ك���رمي امل������دار�������ض واجل����ه����ات 
مع  وامل��ت��ع��اون  الداعمة  املجتمعية  وال�شخ�شيات 
باالإ�شافه   ، العام  خالل  املجل�ض  وبرامج  اأن�شطة 
املدينة  واأوائل  مدار�ض  يف  املتفوقني  تكرمي  اإىل 

الثانوية العامة. 

يف اأم�شية تربوية ح�شرها قيادات دبا احل�شن وقيادات الرتبية 

جمل�س اأولياء اأمور دبا احل�ضن يختتم عامه الدرا�ضي بتكرمي اأوائل الثانوية العامة واملتفوقني يف كافة املراحل التعليمية 

•• دبي-وام:

اأعلنت ال�شكوك الوطنية عن تغيري امل�شمى الوظيفي للمدير 
املدير  لي�شبح  لديها  واالإدارة  الب�شرية  ل��ل��م��وارد  التنفيذي 
التنفيذي لل�شعادة واالإيجابية وذلك متا�شيا مع اأهداف  خطة 
لروؤية  وجت�شيدا  الب�شرية  ال��ك��وادر  اإ���ش��ع��اد  يف    2021 دب��ي 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد من را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ض 
ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل يف جعل  ال��دول��ة رئي�ض جمل�ض 

�شعب االإمارات من اأ�شعد ال�شعوب يف العامل.
يف  واالإيجابية  وال�شعادة  الب�شرية  امل���وارد  اإدارة  ق�شم  وميتاز 
�شركة ال�شكوك ب�شيا�شاته الرامية اإىل توفري اأف�شل ال�شروط 
النف�شية للموظفني واحلد من االآثار ال�شحية ال�شلبية التي 
املايل  املكتبي وتوفري اال�شتقرار  العمل  قد تنتج عن �شغوط 
والديون  املادية  ال�شغوطات  تاأثري  من  والتخفيف  والنف�شي 
على حياة املوظفني من خالل م�شاعدتهم على اإدارة اأمورهم 
م�شتقر  م�شتقبل  لتحقيق  االدخ��ار  على  وحثهم  وميزانياتهم 
اأداء  على  وكفاءة  ق��درة  اأك��ر  جتعلهم  نف�شية  بحالة  والتمتع 

مهامهم.
املوارد  ق�شم  اإدارة  م�شوؤولية  ال�شحي  علي  �شيف  و�شيتوىل 
عرب  ال�شكوك  موظفي  اإنتاجية  تعزيز  ي�شمن  مبا  الب�شرية 
جم��م��وع��ة م��ن ال��ربام��ج وال�����ش��ي��ا���ش��ات ال��داخ��ل��ي��ة ال��ت��ي ترفع 
م�شتويات �شعادتهم وتعاملهم االإيجابي مع مهامهم اليومية.
بالربنامج  الوطنية  ال�شكوك  ال��ت��زام  اخلطوة  ه��ذه  وتعك�ض 
اإىل  ي��ه��دف  ال���ذي  ال��دول��ة  ال��وط��ن��ي لل�شعادة واالإي��ج��اب��ي��ة يف 

وتر�شيخ  االإم���ارات  جمتمع  يف  حياة  اأ�شلوب  ال�شعادة  تكري�ض 
مفهوم االإيجابية كاأحد احللول التنموية لبناء م�شتقبل اأكر 

ا�شتقرارا وازدهارا.
وقال حممد قا�شم العلي الرئي�ض التنفيذي ل�شركة ال�شكوك 
اأ�شا�شيتني  غايتني  ت�شكل  واالإي��ج��اب��ي��ة  ال�شعادة  ان  الوطنية 
للنهج الذي تعتمده ال�شكوك الوطنية منذ اإن�شائها يف اإر�شاء 
املالية  ال�شلوكيات  تر�شيخ  عرب  للم�شتقبل  التخطيط  ثقافة 
ال�شليمة التي حتول التحديات اىل فر�ض لتح�شني م�شتويات 
املعي�شة وبناء م�شتقبل اأف�شل وعندما ت�شهم ال�شركة يف اإ�شعاد 
عرب  وخارجها  االإم���ارات  يف  واملواطنني  املقيمني  من  االآالف 
اأن تكون بيئة العمل  براجمها االدخارية واال�شتثمارية ال بد 

وطريقة التفكري داخل ال�شركة حمفزة لل�شعادة واالإيجابية.
دولة  يف  االي��ج��اب��ي��ة  اأن  ال�شحي  ع��ل��ي  �شيف  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م��ن 
ح��ي��اة وعملنا يف  اأ���ش��ل��وب  وال�����ش��ع��ادة  االإم����ارات طريقة تفكري 
ال�شكوك الوطنية حموره االإن�شان وغايته حتقيق اال�شتقرار 
املايل واالجتماعي لكل املواطنني واملقيمني على اأر�ض وطننا 
م���راآة حقيقية  ي��ك��ون  اأن  ال�شركة  م��وظ��ف يف  ك��ل  ل��ذل��ك على 
لهذه الثقافة والنهج من خالل ممار�شاته اليومية.. فمفهوم 
التي  املعنوية  بالقيمة  مرتبط  للموظف  بالن�شبة  االإنتاجية 
مينحها له عمله قيمة تعطي معنى اأكرب للوظيفة بحيث ال 

تكون م�شدرا للرزق فقط.
املالية  ال�شحة  اىل  م��دخ��ل  الوظيفية  ال�����ش��ع��ادة  ان  واأ���ش��اف 
واجل�شدية واملعنوية للفرد والتي تنعك�ض حكما على املحيط 

واملجتمع ككل.

•• دبي-وام:

كرمت الهيئة االحتادية للتناف�شية واالإح�شاء يف مقرها 
الثانوية  متفوقي  من  وطالبة  طالبا   45 اليوم  بدبي 
ال��ع��ام��ة االإم���ارات���ي���ني ل��ل��ع��ام ال���درا����ش���ي احل����ايل وذلك 
املزروعي  ف��ار���ض  ب��ن  �شهيل  بنت  �شما  م��ع��ايل  بح�شور 
وزيرة دولة ل�شوؤون ال�شباب و�شعادة عبداهلل نا�شر لوتاه 
املدير العام للهيئة واأهايل الطلبة . واألقت معايل �شما 
املزروعي كلمة ترحيبية هناأت خاللها الطلبة املتفوقني 
واأث���ن���ت ع��ل��ى اأدائ���ه���م وع����ربت ع���ن ���ش��ع��ادت��ه��ا وفخرها 
ال�شابة  االماراتية  الكفاءات  من  نخبة  بني  بتواجدها 
معاليها  وقالت  النتائج.  اأعلى  لتحقيق  اجتهدت  التي 
:  اأبارك لكل اإخوتي واأخواتي الطلبة اجتيازهم واحدة 
فال�شباب  املهمة يف حياتهم  التعليمية  املراحل  اأهم  من 
الوطن  منه  ينطلق  ال��ذي  واالأ�شا�ض  املجتمع  عماد  هم 
واالبتكار  واملعرفة  التعليم  خ��الل  وم��ن  بنيانه..  لعلو 

تبني الدول واملجتمعات روؤيتها للم�شتقبل  .
م���ن ج��ان��ب��ه اأك����د ���ش��ع��ادة ع���ب���داهلل ن��ا���ش��ر ل���وت���اه مدير 
دولة  اأن  واالح�����ش��اء  للتناف�شية  االحت��ادي��ة  الهيئة  ع��ام 
بينهم  امل��ت��م��ي��زي��ن وم���ن  م��ن  االإم������ارات حت��ظ��ى بنخبة 
املتفوقون درا�شيا ويحظون برعاية كرمية من  الطلبة 
نهيان رئي�ض  اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  �شاحب 
ال��دول��ة حفظه اهلل وم���ن احل��ك��وم��ة ال��ر���ش��ي��دة وق���ال : 
املتفوقني  املواطنني  طلبتنا  ب��اإجن��ازات  ف��خ��ورون  نحن 

فا�شت�شافتهم معنا يف مقر الهيئة اليوم وح�شور معايل 
وزيرة دولة لل�شباب لتكرميهم ما هو اإال جزء من امتناننا 
جلهود املتفوقني وتاأكيد لدورنا كاآباء ومر�شدين نقدم 
لهم كل ما يحتاجونه من دعم لتحقيق النجاح ومتابعة 

م�شريتهم التعليمية .
�شاهد الطلبة املتفوقون عددا من العرو�ض التقدميية 
لالرتقاء  اال�شرتاتيجية  واأهدافها  الهيئة  مهمة  حول 
االإح�شائية  امل��ن��ظ��وم��ة  وت��ط��وي��ر  ال��ع��امل��ي��ة  بالتناف�شية 
اال�شرتاتيجي  ودوره������ا  ال��ب��ي��ان��ات  ع��ل��م  يف  وال����ري����ادة 
لتحقيق اأه����داف االأج���ن���دة ال��وط��ن��ي��ة وروؤي����ة االإم����ارات 
واملعرفية  الوظيفية  امل�شارات  عر�ض  وجرى   .2021
لبناء م�شتقبل مهني يف املجال التناف�شية واالإح�شاءات 
وال��ب��ي��ان��ات ك��ون��ه م���ن اأه����م واأح�����دث امل���ج���االت املهنية 
متوا�شلة  معرفية  روؤي��ة  على  تعتمد  والتي  الوظيفية 
امل��وؤ���ش�����ش��ي.. فيما ق���دم املدير  وان��ت��ه��اج دائ���م ل��الب��ت��ك��ار 
للطلبة  الت�شجيعية  واجل��وائ��ز  التكرمي  �شهادات  العام 
والطالبات. وحتر�ض الهيئة و�شمن روؤيتها املعرفة من 
ال�شباب  امل�شتمر مع فئة  التوا�شل  اأج��ل االزده���ار  على 
م�شرتكة  توعية  وب��رام��ج  فعاليات  تنظيم  ع��رب  وذل���ك 
ال��دول��ة ومن  اأن��ح��اء  امل��دار���ض واجلامعات يف جميع  مع 
وطينة  وفعاليات  م��ب��ادرات  يف  الفعالة  امل�شاركة  خ��الل 
ت�شتهدف ال�شباب وذلك بهدف ن�شر الثقافة التناف�شية 
ال�شباب  م�شتقبل  على  االإيجابي  واأث��ره��ا  واالح�شائية 

العلمي واملهني.

الحتادية للتناف�ضية والإح�ضاء تكرم اأوائل 
الطلبة املواطنني يف الثانوية العامة 2017 

ال�ضكوك الوطنية ت�ضيف ال�ضعادة والإيجابية 
اىل م�ضمى املدير التنفيذي للموارد الب�ضرية
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عربي ودويل

الواليات  من  املدعومة  الدميوقراطية”  �شوريا  “قوات  اخرتقت 
حماولتها  يف  ال��رق��ة،  يف  ال��ق��دمي��ة  بالبلدة  املحيط  ال�����ش��ور  امل��ت��ح��دة 
داع�ض  تنظيم  اأي��دي  من  �شوريا  �شمال  يف  الواقعة  املدينة  ال�شتعادة 
يف  اأ�شا�شيا”  “اجنازا  اأم��ريك��ي  م�شوؤول  اع��ت��ربه  تقدم  يف  االإره��اب��ي 

احلملة �شد االإرهابيني.
ليل  )�شنتكوم(  االأو�شط  ال�شرق  يف  االأمريكية  القوات  قيادة  اأعلنت 
التحالف دعمت تقدم قوات  “قوات  ان  بيان  االأول االثنني يف  ام�ض 
�شوريا الدميوقراطية يف اجلزء االأكر حت�شينا من الرقة عرب فتح 

ثغرتني �شغريتني يف �شور الرافقة املحيط باملدينة القدمية«.
وك��ان��ت ق���وات ���ش��وري��ا ال��دمي��وق��راط��ي��ة دخ��ل��ت ل��ل��م��ّرة االأوىل االأحد 
عبورها  بعد  اجلنوب  جهة  من  داع�ض  تنظيم  معقل  الرقة،  مدينة 

نهر الفرات، بح�شب املر�شد ال�شوري حلقوق االإن�شان.

تعتزم النم�شا معاودة فر�ض تدابري املراقبة قريبا جدا ون�شر جنود 
ما  الالجئني، على  تدفق  ا�شتمر  اإيطاليا يف حال  على حدودها مع 

اأعلن وزير الدفاع النم�شاوي ل�شحيفة يف فيينا .
وقال هان�ض بيرت دو�شكوزيل للموقع االإلكرتوين ل�شحيفة كروين 
“اأتوقع اأن ت�شبح عمليات املراقبة على احلدود ون�شر بعثة م�شاعدة 
ع�شكرية �شرورية قريبا جدا” مو�شحا اأن هذه التدابري �شيكون ال 

بد منها اإذا مل يتباطاأ تدفق املهاجرين اإىل اإيطاليا.
واأرب��ع مدرعات  750 جنديا جاهزون  اأن هناك  ال�شحيفة  وذك��رت 

على ا�شتعداد للتوجه اإىل املنطقة احلدودية يف نهاية االأ�شبوع.
املجر عام  املراقبة على حدودها مع  تدابري  النم�شا فر�ض  وع��اودت 
2015 واأبدت ا�شتعدادها الإقامة حواجز على حدودها مع اإيطاليا.
وقت  يف  املتحدة  ل��الأمم  التابعة  لالجئني  العليا  املفو�شية  واأعلنت 
منذ  بحرا  اإيطاليا  اإىل  و�شلوا  �شخ�شا   83650 اأن  االثنني  �شابق 
مطلع العام، بزيادة تقارب %20 عن الفرتة ذاتها من العام املا�شي، 
متداعية.  م��راك��ب  يف  الليبية  ال�����ش��واح��ل  م��ن  انطلقوا  ومعظمهم 
اخلا�ض  املوفد  الرحلة.وقال  اأثناء  مهاجر  األفي  من  اأك��ر  وق�شى 
املتو�شط  البحر  حو�ض  و�شط  ملنطقة  لالجئني  العليا  للمفو�شية 
فين�شان كو�شتيل لل�شحافيني من غري الواقعي االعتقاد باأن اإيطاليا 

تتحمل م�شوؤولية االهتمام بو�شول اجلميع اإىل ال�شواحل.

دعا العاهل املغربي امللك حممد ال�شاد�ض يف خطاب امام قمة االحتاد 
اىل  ر�شيد  االم��ري  �شقيقه  عنه  نيابة  القاه  اأبابا  ادي�ض  يف  االفريقي 
تطوير ت�شور اإفريقي موحد حول الهجرة واعتماد مقاربة خالقة 

حلل هذه امل�شكلة.
وقال امللك املغربي يف خطابه ان االآالف من ال�شبان االأفارقة يحاولون 
الو�شول بطريقة �شرية اىل ال�شفة ال�شمالية للبحر املتو�شط بحثا 

عن حياة اأف�شل، رغم كل املخاطر املعروفة.
ان  ر�شمية  اع��الم مغربية  و�شائل  ن�شرته  ال��ذي  وا�شاف يف اخلطاب 
ال�شرعية،  غري  اأو  ال�شرعية  الهجرة  ب�شبب  اأبناءها  تفقد  “اإفريقيا 
مياه  اأع��م��اق  �شتكون  هل  نت�شاءل:  لهذا  لها.  م��ربر  ال  خ�شارة  وه��ي 
البحر املتو�شطي م�شري �شبابنا؟ وهل �شتتحول حركيتهم اإىل نزيف 
“يتعني  ذل��ك  م��ن  العك�ض  على  ان��ه  املغربي  العاهل  م�شتمر؟.واكد 

علينا اأن نتحكم فيها )الهجرة( واأن جنعل منها ورقة مربحة«.
واأ�شاف اأعتزم تقدمي م�شاهمة تتمحور حول �شرورة تطوير ت�شور 
اإفريقي موحد لرهانات الهجرة وحتدياتها، يكون الهدف االأول منه 
تغيري نظرتنا جتاه الهجرة، والتعاطي معها لي�ض كاإكراه اأو تهديد 

بل كم�شدر قوة اإيجابية.
لبلورة  جميعا  العمل  علينا  يتعني  ان��ه  على  املغربي  العاهل  و�شدد 
روؤي��ة م�شرتكة  ح��ول  تتمحور  املو�شوع،  ه��ذا  ح��ول  اإفريقية  اأج��ن��دة 
لل�شبل والو�شائل الكفيلة مبعاجلة م�شاألة الهجرة داخل قارتنا واأمام 

الهيئات الدولية .

عوا�شم

وا�شنطن

الرباط

فيينا

املحافظون الأملان يعدون بالكثري:

احلملة النتخابية لأجنيال مريكل حمورها ... مريكل...!
- تظهر مريكل يف حملة 2017 كقومية م�شتنرية لقطع الطريق على �شعبويي اليمني املتطرف

نتنياهو يزور حاملة الطائرات الأمريكية اأمام �شواطئ حيفا

�ضغوط اأمريكية ملنع اعتبار “احلرم الإبراهيمي” اإرثًا للفل�ضطينيني

اأبو الغيط ي�ضيد بدور الفاو يف مناطق النزاع
واملائي. الغذائي  االم��ن  مو�شوعات  يخ�ض  فيما  املنظمتني  بني 
العام  االأم��ني  اأن  ام�ض  العربية  بيان وزعته اجلامعة  واأ�شاف يف 
ا�شتعر�ض خالل اللقاء اأي�شا اأهم اجلهود التي تقوم بها االأمانة 
العامة للجامعة يف هذا املجال الهام.معربا عن تطلعه اأن ت�شهد 
اجلامعة  بني  التعاون  وم�شتوى  بحجم  االرتقاء  املقبلة  الفرتة 
ال�شدد.من جانبه عر�ض مدير  الفاو يف هذا  ومنظمة  العربية 
عام الفاو اأهم اخلطط والربامج واالأن�شطة التي تنفذها املنظمة 

يف املنطقة العربية.
العربية  اجلامعة  م��ع  ال�شاأن  ه��ذا  يف  التن�شيق  حم��وري��ة  م��وؤك��دا 
والتزام املنظمة الكامل بدعم االمانة العامة والدول العربية يف 

املجاالت املرتبطة بتحقيق االأمن الغذائي واملائي.

•• القاهرة -وام:

اأعرب اأحمد اأبو الغيط االأمني العام جلامعة الدول العربية عن 
لالأغذية  املتحدة  االأمم  منظمة  به  تقوم  ال��ذي  للدور  تقديره 
للدول  الغذائية  امل�شاعدات  توفري  اأج��ل  من  “الفاو”  وال��زراع��ة 
اإن�شانية اأو نزاعات م�شلحة يف كل من �شوريا  التي تواجه اأزمات 
يف  م�شاركته  هام�ض  على  ذل��ك  وال�شومال.جاء  واليمن  وليبيا 
روما  املنعقد حاليا يف  للمنظمة  االأرب��ع��ني  العام  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال 

ولقائه جوزيه جرازيانو دا �شيلفا مدير عام املنظمة.
با�شم  الر�شمي  املتحدث  عفيفي  حممود  املفو�ض  ال��وزي��ر  وق��ال 
اأن اللقاء تناول كيفية العمل على تطوير التعاون  االأمني العام 

ويل العهد ال�ضعودي يتلقى ات�ضال
 هاتفيا من رئي�ضة وزراء بريطانيا

•• جدة-وام:

تلقى االأمري حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود ويل 
ال�شعودي  الدفاع  وزير  ال��وزراء  رئي�ض جمل�ض  نائب  العهد 
رئي�شة  املا�شية من ترييزا ماي  الليلة قبل  ات�شاال هاتفيا 
ما  ح�شب  اجلديد  مبن�شبه  خالله  هناأته  بريطانيا  وزراء 
“ وا���ض ».واأك���د اجلانبان  ذك��رت��ه وك��ال��ة االن��ب��اء ال�شعودية 
خ���الل االت�����ش��ال ���ش��رورة حم��ارب��ة االإره�����اب وال��ت��ط��رف يف 

املنطقة، حيث اأكدت رئي�شة وزراء بريطانيا �شرورة اأن تلتزم 
دولة قطر بذلك بكل و�شوح واأن على قطر اأن تتعاون مع 
اململكة  مبوافقة  ماي  ترييزا  ذلك.ورحبت  يف  اخلليج  دول 
البحرين،  ومملكة   ، االإم����ارات  ودول���ة  ال�شعودية،  العربية 
وجمهورية م�شر العربية على متديد املهلة املقدمة لقطر 

لال�شتجابة للمطالب املقدمة لها من الدول االأربع.
زيادة  و�شرورة  البلدين  بني  الثنائية  العالقات  قوة  واك��دا 

. التعاون بينهما يف �شوء روؤية اململكة 2030 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ان �شفرية الواليات املتحدة يف االأمم  “هاآرت�ض”  تكتب �شحيفة 
اىل  بر�شالة  املا�شي،  اجلمعة  ي��وم  بعثت  هايلي،  نيكي  املتحدة، 
االأمني العام لالأمم املتحدة، انطونيو غوتري�ض، واالمينة العامة 
يف  املتحدة  الواليات  اىل  باالن�شمام  فيها  طالبتهما  لليون�شكو، 
معار�شة حماولة الفل�شطينيني مترير قرار يف اليون�شكو، يعترب 

اخلليل واحلرم االإبراهيمي ارثا عامليا يتبع للفل�شطينيني.
نقله  ال��ذي  الدبلوما�شي  االح��ت��ج��اج  اىل  هايلي  ر�شالة  وتن�شم 
�شفراء الواليات املتحدة اىل الدول احلادية والع�شرين االع�شاء 
بداأت  اليون�شكو  م��وؤمت��ر  اع��م��ال  ان  اىل  وي�����ش��ار  اليون�شكو.  يف 
ان يتم  املتوقع  ام�ض االول االح��د، يف كراكوف، يف بولندا، ومن 
الت�شويت على م�شروع القرار ب�شاأن اخلليل واحلرم االبراهيمي، 
القرار  م�شروع  يف  الفل�شطينيون  القريب.ويدعي  اجلمعة  ي��وم 
الذي يحاولون دفعه باأن احلرم االبراهيمي والبلدة القدمية يف 
ولذلك  اال�شرائيلي،  االحتالل  ب�شبب  اخلطر  يواجهان  اخلليل 
فانهم يطالبون باعتبارهما ارثا عامليا يعود للفل�شطينيني. ومن 
اجل مترير هذا القرار يجب ان يحظى بدعم ثلثي الدول التي 
�شت�شارك يف الت�شويت. وت�شارع ا�شرائيل والواليات املتحدة من 
ملنع هذه اخلطوة. وتطالب  االأ�شوات  اجل جتنيد ما يكفي من 
�شي�شمح  ه��ذا  ب��اأن  اعتقاد  على  �شري،  ت�شويت  ب��اإج��راء  ا�شرائيل 

لعدة دول بالت�شويت �شد االقرتاح الفل�شطيني واحباطه.

موقف  عن  ل��الإع��راب  اليكم  “اكتب  ر�شالتها:  يف  هايلي  وكتبت 
ال�شفة  يف  االبراهيمي  احل��رم  ل�شم  الراف�ض  املتحدة  ال��والي��ات 
الغربية اىل قائمة املواقع االأثرية التي يهددها اخلطر. احلرم 
هناك  اخلطر.  يواجه  ال  الثالث  للديانات  املقد�ض  االبراهيمي 
التي  و���ش��وري��ة  وليبيا  وال��ع��راق  الكونغو  يف  امل��واق��ع  م��ن  الكثري 
تواجه اخلطر الفوري بهدمها. هذه املواقع حتتاج اىل االهتمام 
الكامل من قبل اليون�شكو، ويجب ان ال يتم اهدار هذا االهتمام 
اخلطوة  دف��ع  ان  هايلي  كتبت  ك��ه��ذه«.ك��م��ا  رم��زي��ة  خ��ط��وة  على 
الفل�شطينية ب�شاأن اخلليل واحلرم االبراهيمي قد مي�ض باجلهود 
ا�شرائيل  بني  ال�شلمية  العملية  لدفع  ترامب  ادارة  تبذلها  التي 

والفل�شطينيني. ودعت اىل معار�شة م�شروع القرار.
ان  هكوهني،  �شاما  كرمل  اليون�شكو،  لدى  ا�شرائيل  �شفري  وقال 
يف  الكامن  العبث  حول  ذاتها  تلقاء  من  “تتحدث  هايلي  ر�شالة 
مالحقة دولة اليهود يف كل حلبة، وخا�شة يف اليون�شكو. لالأ�شف 
مل يتم بعد تعيني �شفري امريكي جديد يف اليون�شكو، ولو كان اىل 
هايلي  نيكي  و�شجاعة  باإ�شرار  يذّكر  هنا  امريكي  �شفري  جانبنا 
لكانت ظروف ال�شراع خمتلفة متاما. كلمات هايلي يفرت�ض ان 
تكون وا�شحة �شمنا وقولها من قبل كل دول العامل احلر، لكن 

غالبيتها تف�شل ال�شمت وقلب العيون«.
هبطت،   ا�شرائيلية  م��روح��ي��ات  ان  “هاآرت�ض”  تكتب  ذل���ك،  اىل 
امام  الرا�شية  ال�شخمة  االمريكية  الطائرات  �شطح حاملة  على 
بنيامني  احل��ك��وم��ة  رئي�ض  ه��ن��اك  اىل  واح�����ش��رت  حيفا،  مدينة 

من  كبار  و�شباط  كوخابي  افيف  االرك��ان  رئي�ض  نائب  نتنياهو، 
�شالح البحرية واجلو اال�شرائيليني. وقال نتنياهو يف ت�شريحات 

لل�شحفيني ان حاملة الطائرات هي جزيرة امريكية عائمة. 
والروؤى.  القيم  تتقا�شمان  املتحدة  والواليات  ا�شرائيل  وا�شاف: 
حماربة  اح��ي��ان��ا  يجب  ب��اأن��ه  ن��ع��رتف  لكننا  ال�����ش��الم،  نحب  نحن 
ا�شرائيل ديفيد فريدمان،  العدو. وقال ال�شفري االأمريكي لدى 
التي  امل��رة االوىل  ال��ع��امل وه��ذه ه��ي  ان��ح��اء  “ال�شفينة جالت  ان 
اىل  زيارته  يف  نتنياهو  وراف��ق  حكومة”.  رئي�ض  فيها  ت�شت�شيف 
ال�شفينة زوجته �شارة، ووزير املوا�شالت ي�شرائيل كات�ض، ورئي�ض 
“جورج  الطائرات  حاملة  ان  اىل  ياهف.ي�شار  يونا  حيفا  بلدية 
�شنوات، وتنفذ غالبية مهامها يف  ت�شع  تعمل منذ  دبليو بو�ض” 
الفرتة االأخ��رية، يف منطقة البحر املتو�شط . وعملت الطائرات 
وال��رق��ة يف  ال��ع��راق  املو�شل يف  م��وؤخ��را، يف مناطق  التي حتملها، 
.ومن  ال�شوي�ض  ا�شرائيل، عرب قنال  �شورية. وقبل و�شولها اىل 
بني املهام التي نفذتها موؤخرا، كان ا�شقاط طائرة �شورية هددت 
الكابنت  وادع���ى  ال��رق��ة.  داع�����ض يف منطقة  �شد  التحالف  ق��وات 
ال�شفينة،  على  املرابطة  اجلوية  القوة  ق��ادة  اح��د  مكال،  جيم�ض 
اليها  ال�شورية جتاهلت عدة حتذيرات مت توجيهها  الطائرة  ان 
الأنها هددت القوات، ولذلك مت ا�شقاطها بوا�شطة طائرة حربية. 
ل�شنا  نحن  داع�ض.  اجتثاث  اجل  نعمل هناك من  “نحن  وق��ال: 
ارهابيني  الإحباط  وامن��ا  االهلية،  احل��رب  ن�شارك يف  لكي  هناك 
بني  الطائرات  حاملة  منت  على  من  يوميا  داع�ض«.وتقلع  مثل 

20 اىل 25 طائرة امريكية، “احيانا للقيام مبهام حمددة، 
اليها  بناء على دعوة يف حال احلاجة  ار�شالها  واحيانا يتم 
ويل  ال�شفينة  ق��ائ��د  ق��ال��ه  م��ا  ح�شب  احلرب”،  مناطق  يف 
لو�شول  اال�شرتاتيجي  املعنى  عن  �شئل  وح��ني  بنينغتون. 
التزام  يظهر  االأم��ر  “هذا  ان  ق��ال  ا�شرائيل،  اىل  ال�شفينة 
نغيب  اننا  يعني  االو�شط. هذا ال  لل�شرق  املتحدة  الواليات 
عن هنا، لكن ح�شورنا ينطوي على ر�شالة رمزية«.وتكتب 
ليربمان،  افيغدور  اال�شرائيلي  االمن  وزير  ان  “هاآرت�ض” 
قال خالل جولة قام بها على احلدود ال�شمالية، ام�ض، ان 
ا�شرائيل ال تريد ان تكون طرفا يف احلرب ال�شورية، “لكننا 

لن نتحمل اأي م�ض بال�شيادة اال�شرائيلية«.
“القتال واالح��داث الواقعة يف منطقة  اأقواله فاإن  وح�شب 

ذرائع،  عن  نبحث  ال  نحن  تخ�شنا،  ال  اجلديدة  القنيطرة 
ال ان ن�شارك يف احل��رب االهلية وال ان ندعم طرفا. ال ان 
وال  ه��وؤالء  لي�ض  الن�شرة،  جبهة  وال  النظام  ق��وات  ن�شيب 
ن�شتمتع  نحن  ليربمان:  وا�شاف  ا�شدقاوؤنا”.  هم  اولئك 
جدا بالهدوء واالمن والنمو و�شنغ�شب جدا اذا اأزعجوا هذا 
االأمن والهدوء.اىل ذلك، اعلن اجلي�ض ال�شوري،  عن وقف 
القتال يف جنوب البالد، مبا يف ذلك يف منطقة القنيطرة، 
التي  املتمردين  م��ع  ال��ن��ار  اط���الق  وق��ف  مل��ح��ادث��ات  متهيدا 
احد  اعلن  اأن  بعد  البيان  وج��اء  رو�شية.  بو�شاطة  �شتجري 
حمادثات  يف  ي�شارك  ل��ن  ب��اأن��ه  الكبار  املتمردين  تنظيمات 
ال  ال�شورية  احلكومة  الأن  كازخ�شتان،  عا�شمة  اال�شتانة، 

تلتزم باتفاقيات وقف اطالق النار.

•• الفجر -
 خرية ال�شيباين

   كررت اجنيال مريكل عدة مرات، ان 
اأف�شل حملة، من وجهة نظرها، هي 
منذ  من�شبها  يف  ال�شلطة.  ممار�شة 
امل�شت�شارة  متلك  ع��ام��ا،  ع�شر  اث��ن��ي 
االملانية ا�شبقية كبرية امام مناف�شها 
ورئي�ض  اال���ش��رتاك��ي،  الدميقراطي 
ال��ربمل��ان االأوروب�����ي ال�����ش��اب��ق مارتن 
 15 ب���  عنها  يتخلف  ال���ذي  �شولتز، 
نقطة يف ا�شتطالعات ال��راأي. وهذا 
االنتخابات  م��ن  اأ���ش��ه��ر  ث��الث��ة  قبل 
القادم،  �شبتمرب   24 يف  الت�شريعية 
رغم انها اأطلقت حملتها االنتخابية 
بعد فرتة طويلة من انطالق حملة 
امل��ر���ش��ح��ني االآخ����ري����ن، ح��ي��ث ب���داأت 
م��ن خ��الل تقدمي  ال�شباق  االث��ن��ني 

برناجمها االنتخابي. 
وه����ذا ال���ع���ام اي�����ش��ا، ���ش��ت��دور حملة 
حزب االحتاد الدميقراطي امل�شيحي 
اأ�شا�شا حول �شخ�ض اأجنيال مريكل، 
ن��ت��ائ��ج واليتها  ت��رك��ز ع��ل��ى  و����ش���وف 
الثالث، وحتت �شعار “اأملانيا يطيب 

فيها العي�ض.«

»الرفاه والأمن للجميع«
   يعد ح��زب االحت���اد الدميقراطي 

واالأمن  ب�الرفاه  بب�شاطة  امل�شيحي 
ال�شغل  توفري  عرب  وذل��ك  للجميع، 
 .2025 ل��ع��ام  امل���ربم���ج  ل��ل��ج��م��ي��ع، 
ان��ه اىل ذلك  ب��و���ش��وح،  وه���ذا يعني 
البطالة  ن�شبة  �شتنخف�ض  ال��وق��ت، 
يف امل��ان��ي��ا اىل اق���ل م��ن 3 ب��امل��ائ��ة - 
اجلمهورية  ت�����ش��ت��ع��ده  مل  م�����ش��ت��وى 
النفطية  ال�شدمة  منذ  االحت��ادي��ة 
 5 م���ع  ب���امل���ق���ارن���ة   -  1973 ل���ع���ام 
فا�شل 5 باملائة يف الوقت احلا�شر. 
�شيمالأ  ال��ذي  ال�شيناريو،  هذا  ومن 
اخل����زي����ن����ة ال����ع����ام����ة، ت���ت���ن���ا����ش���ل كل 
االحتاد  ح��زب  قدمها  التي  ال��وع��ود 
و�شقيقه  امل�����ش��ي��ح��ي  ال��دمي��ق��راط��ي 
ال��ب��اف��اري ال�����ش��غ��ري، ح���زب االحتاد 

االجتماعي امل�شيحي البافاري. 
  املحافظون االأملان يعدون بالكثري. 
تخفي�ض �شريبة الدخل 15 مليار 
الو�شطى،  ل��ل��ط��ب��ق��ة  ���ش��ن��وي��ا  ي�����ورو 
واالل������غ������اء ال���ت���دري���ج���ي مل����ا ي���ع���ادل 
امل�����ش��اه��م��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ال���ع���ام���ة ، 
اأول  ل��الأ���ش��ر يف  م��ال��ي��ة  وم�����ش��اع��دة 
والتخلي   ، ل��ه��ا  ع���ق���اري  ا���ش��ت��ث��م��ار 
املعا�شات  ل��ن��ظ��ام  اإ����ش���الح  ك���ل  ع���ن 
 ،2030 ع�����ام  ح���ت���ى  ال���ت���ق���اع���دي���ة 
باإيجاد  واالأمهات  لالآباء  وال�شمان 
ت�شتقبل  مدر�شة  يف  الأبنائهم  مكان 
اأي�����ش��ا ال��ت��الم��ي��ذ يف ف���رتة م���ا بعد 
الظهر اإذا رغبوا يف ذلك ... ويف هذه 

الوعود، جند  الطويلة من  القائمة 
اأي�شا بناء 1.5 مليون وحدة �شكنية 
وخلق   ،2019 عام  بحلول  جديدة 
ال�شرطة  يف  عمل  فر�شة  ال��ف   15
يف جميع اأنحاء البالد، واأخريا 12 
مليار يورو من اال�شتثمارات، خا�شة 
دون  ه��ذا  ك��ل   . الرقمية  ال�شبكة  يف 
للمالية  املقد�شة  بالتوازنات  امل�شا�ض 
ال��ع��ام��ة ال��ت��ي ي�����ش��ه��ر ع��ل��ي��ه��ا بغرية 

وزير املالية وولفغانغ �شوبل.

»قومية م�شتنرية«
   هذا الربنامج ال يتمّيز باملرة عن 
برنامج مناف�شها الرئي�شي. فقد وعد 
الدميقراطي  اال���ش��رتاك��ي  احل����زب 
اأي�شا بتخفيف حجم ال�شريبة على 
قدره  الو�شطى مبا  للطبقة  الدخل 
15 مليار يورو، ولكن اأي�شا بزيادة 
ال�����ش��رائ��ب ع��ل��ى االأغ���ن���ي���اء، وه���ذا 
من  امل��زي��د  باعتماد  ل��ه  �شي�شمح  م��ا 
العمومي  اال�شتثمار  على  االإن��ف��اق 

ودفع النمو.

    اأخ���ريا تظهر اأجن��ي��ال مريكل يف 
قومية   2017 االنتخابية  حملتها 
يف  ترجمته  ه���ذا  وي��ج��د  م�شتنرية، 
وجود األ��وان العلم الوطني على كل 
عملية  يف  االن��ت��خ��اب��ي��ة  مل�شقاتها 
ل�����ش��ح��ب ال��ب�����ش��اط م���ن حت���ت اق���دام 
���ش��ع��ب��وي��ي ح����زب ال��ب��دي��ل م���ن اجل 
الظاهرة  املتطرف.  اليميني  املانيا 
غ��ري ع��ادي��ة يف ب��ل��د ال ي���زال يرتدد 
املجال  خ��ارج  وطنيته  ا�شتعرا�ض  يف 

الريا�شي.

اجلديدة  املناف�شة  م��واج��ه��ة  ويف     
االحتاد  ق��رر  االمي���ن،  جناحه  على 
البافاري  امل�����ش��ي��ح��ي  االج���ت���م���اع���ي 
من  باحلد  مطالبته  على  احل��ف��اظ 
اإىل �شقف  املهاجرين اجلدد  و�شول 
�شنويا، معار�شا  األف �شخ�ض   200
مريكل.  اأجن����ي����ال  م����وق����ف  ب����ذل����ك 
وال�����ه�����ج�����رة ه�����ي ن���ق���ط���ة اخل�����الف 

الوحيدة بني احلزبني املتحالفني.
-------------------------

عن ليبريا�شيون الفرن�شية

- الهجرة هي نقطة اخللف الوحيدة بني حزب 
امل�شت�شارة وحليفها البافاري

- تتقدم بـ 15 نقطة على مناف�شها الرئي�شي رغم 
تاأخر انطلق حملتها عن باقي املر�شحني 

- يعد حزب الحتاد الدميقراطي امل�شيحي بالرفاه 
والأمن للجميع

مريكل ت�شحب الب�شاط من حتت اليمني املتطرف�شولتز .. مازالت اال�شبقية للم�شت�شارة

برنامج احلليفني اليمينيني
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2011/12/21   املودعة حتت رقم  166927     
رقم وبلد االولوية   

  تاريخ اإيداع االأولوية  
 با�شم اأتر�شت كومبيوتر كورب . 

وعنوانه  3 اأف ، 361 فيوزجن فري�شت رود ، جوي�شان ، تاويوان كاونتي 333 ، تايوان .
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اأجهزة حا�شوب على �شكل مفكرات  ال��وزن  ، اجهزة حا�شوب واجهزة حا�شوب حممولة خفيفة  ، حتديداً  مكونات احلا�شوب 
واأجهزة حا�شوب رفيعة للم�شتخدمني ، انظمة خادم احلا�شوب تتاألف من اللوحات الرئي�شية االم وهيكل معدين ووحدات 
؛ اجهزة تخزين  الطاقة وم�شغالت �شلبة  الذاكرة وم��راوح وام��دادات  الذاكرة وبطاقات  معاجلة مركزية ووح��دات قيا�ض 
، اإ�ض اإيه اإن ) �شبكة منطقة التخزين ( و اإن اإيه اإ�ض ) اأجهزة التخزين املت�شلة بال�شبكة ( ؛  البيانات للحا�شوب ، حتديداً 
براجميات احلا�شوب ، حتديداً ، بي اآي اأو اإ�ض ) اأنظمة االإدخال واالإخراج احلا�شوبية االأ�شا�شية ( للتحكم يف مكونات احلا�شوب 
املذكورة وجتعل وظيفة االإدخال واالإخراج العائدة للمكونات ال�شلبة ممكنة ؛ املكونات الثابتة للتحكم مبكونات احلا�شوب 
ال�شلبة املذكورة وتوفري اآيه بي اآي ) االأجهزة البينية لربامج التطبيقات ( للو�شول اىل برنامج براجميات الطبقة االأعلى 
املكونات ؛ م�شغالت  املذكورة الأجهزة احلا�شوب من اي خلل قد ي�شيب  ال�شلبة  املكونات  ؛ برجميات ت�شخي�ض لت�شخي�ض 
االدارة عن  ؛ برجميات  املذكورة  ال�شلبة  احلا�شوب  ملكونات  امللحقة  واالأجهزة  الت�شغيل  اأنظمة  بني  يربط  االجهزة كج�شر 
بعد الإدارة املكونات ال�شلبة املذكورة من موقع بعيد الأجل الت�شخي�ض عن بعد وت�شغيل واطفاء الطاقة واإدارة التقييم ون�شر 
التطبيقات ؛ برجميات الت�شفري وفك الت�شفري حلماية املعلومات وتوزيع اأمن اأعلى ؛ برجميات النظام الدارة املوارد ملكونات 

احلا�شوب ال�شلبة املذكورة وتوفري اإيه بي اآي ) اأجهزة بينية لربامج التطبيقات ( للو�شول اىل برجميات التطبيق.
 9  الواقعة بالفئة     :     

الكلمة )Atrust( كتبت باحلروف الالتينية وبطريقة مميزة . و�شف العالمة    : 
 اال�ش��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2011/12/8   املودعة حتت رقم  166275     
رقم وبلد االولوية   

  تاريخ اإيداع االأولوية  
 با�شم موراي جولبرين كو -  اأوبرييتف كو .ليميتد   

وعنوانه  140 داو�شون �شرتيت ، برون�شويك ، فيكتوريا 3056 ، ا�شرتاليا .
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

منتجات االألبان الواقعة يف هذه الفئة ؛ احلليب ومنتجات احلليب ؛ حليب قليل الد�شم وم�شروبات احلليب )يكون احلليب 
ال�شائد  هو  احلليب  )يكون  املنكهة  احلليب  وم�شروبات  فيها(  ال�شائد  هو  احلليب  )يكون  منكه  وحليب  فيها(  ال�شائد  هو 
اإت�ض تي() وم�شروبات احلليب بنكهة ال�شوكوالتة  فيها( وم�شروبات احلليب املعاجلة حتت درجات حرارة عالية جدا")يو 
ن�شف  وحليب  الد�شم  منزوع  وحليب  م�شافة  فواكه  مع  احلليب  اأ�شا�شها  وم�شروبات  القهوة  بنكهة  احلليب  وم�شروبات 
منزوع الد�شم وحليب عايل الكال�شيوم )لي�ض لالأغرا�ض الطبية( وحليب طويل االأمد وحليب مع مكمالت غذائية م�شافة 
)لي�ض لالأغرا�ض الطبية( وحليب خايل من الالكتوز ؛ م�شحوق احلليب )غري خم�ش�ض لتغذية الر�شع( ؛ اجلنب واجلنب 
منخف�ض الد�شم ؛ جنب �شرائح وجنب مب�شور ؛ جنب قليل الد�شم ؛ زبدة وزبدة قليلة امللح ومنتجات االألبان القابلة للدهن 
ومنتجات االألبان القابلة للدهن القليلة امللح ومنتجات االألبان القابلة للدهن قليلة الد�شم ومنتجات االألبان قابلة الدهن 
قليلة الد�شم مع مكمالت غذائية م�شافة )لي�شت لالأغرا�ض الطبية( ؛ كرمية )ق�شدة( وكرمية )ق�شدة( مكثفة وكرمية 
)ق�شدة( طويلة االأمد وكرمية )ق�شدة( حام�شة وكرمية )ق�شدة( حام�شة طويلة االأمد وكرمية )ق�شدة( خمفوقة وكرمية 
)ق�شدة( الزبدة ؛ روب اللنب ؛ حلويات م�شنوعة من منتجات احلليب )ماعدا البوظة واللنب الرائب املجمد( ؛ لنب خمي�ض 

، لنب رائب ، بروتني احلليب املعد لالإ�شتهالك الب�شري .
 الواقعة بالفئة : 29 

 و�شف العالمة :  العبارة DEVONDALE كتبت باحلروف الالآتينية  . 
 اال�ش��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.    

اإدارة العلمات التجارية   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:
بتاريخ 2013/6/24   املودعة حتت رقم  193888     

 رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية  
 با�شم      �شام�شوجن الكرتونيك�ض كو. ، ليميتد 

وعنوانه  129، �شام�شوجن – رو  ، يونغتونغ � جيو ،  �شيوون � �شي ،  جييونغي � دو ، جمهورية كوريا .
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

برجميات حا�شوب ت�شتخدم مع اأجهزة قيا�ض الن�شاط البدين وحتميل وتنزيل البيانات ؛ برجميات حا�شوب 
للتقييم واالنتفاع من االألعاب الريا�شية واللياقة ؛ برامج تطبيقات احلا�شوب ؛ هواتف ذكية ؛ اأجهزة حا�شوب 
لوحية ؛ اأجهزة مراقبة كهربائية ؛ نظارات ؛ اأجهزة اإكت�شاف املدى ؛ كامريات رقمية ؛ اأجهزة و اأدوات التحكم 
االأوتوماتيكي ؛ اأجهزة قيا�ض الدقة ؛ عدادات اخلطى ؛ موازين احلرارة )ثريمومرتات( لي�شت لغايات طبية 
اإلكرتونية مدجمة مع معاجلات  ؛ اأجهزة ت�شخي�ض لي�شت لغايات طبية ؛ �شاعات توقيت ؛ اأجهزة مراقبة 
وحتميل  ومراقبة  تقرير  وعمل  وتخزين  لك�شف  الت�شارع  قيا�ض  اأجهزة  و  رقمية  عر�ض  �شا�شات  ؛  م�شغرة 
وتنزيل االألعاب الريا�شية وتدريبات اللياقة وبيانات االأن�شطة فيما يخ�ض الوقت و�شرعة امل�شي وال�شرعة 
اإرتفاعات القفز وذلك  واخلطوات  املعمولة واملهارات الريا�شية وال�شعرات احلرارية املحروقة وامل�شافات و 
اإىل االإنرتنت و اأجهزة احلا�شوب االأخرى و�شبكات االإت�شاالت االإلكرتونية وامل�شاعدات الرقمية ال�شخ�شية 

والهواتف الذكية ؛ اأجهزة حممولة لقيا�ض القوة الدافعة ؛ اأجهزة حممولة لقيا�ض مقدار الن�شاط.
 الواقعة بالفئة : 9 

و�شف العالمة :  العبارة   S Band كتبت باحلروف الالتينية .
 اال�ش��رتاطات     :  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/1/2   املودعة حتت رقم  265817 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�شم  ال�شيدة / ايل�شا برييتي 
 وعنوانه  كارير ميج  اإن.2 ، 17462 �شانت مارتي فيل ) جريونا ( ، اإ�شبانيا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
غري  بها،  مطلية  اأو  نفي�شة  معادن  من  امل�شنوعة  واملنتجات  منها  خليط  وك��ل  النفي�شة  املعادن 
قيا�ض  واأدوات  الوقت  قيا�ض  اأدوات  ؛  الكرمية  واالأحجار   ، املجوهرات  ؛  اأخ��رى  فئات  ال��واردة يف 

الوقت الدقيقة.
 الواقعة بالفئة : 14 

 و�شف العالمة :  العبارة ELSA PERETTI كتبت باحلروف الالتينية. 
 اال�ش��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.      

اإدارة العلمات التجارية           

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/2/27   املودعة حتت رقم  268896     
 رقم وبلد االولوية   تاريخ اإيداع االأولوية  

 با�شم  مركز اللولو ) �ض . ذ . م . م . ( 
 وعنوانه  �ض . ب : 60188 دبي ، دولة االمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
غري  بها،  مطلية  اأو  نفي�شة  معادن  من  امل�شنوعة  واملنتجات  منها  خليط  وك��ل  النفي�شة  املعادن 
قيا�ض  واأدوات  الوقت  قيا�ض  اأدوات  ؛  الكرمية  واالأحجار   ، املجوهرات  ؛  اأخ��رى  فئات  ال��واردة يف 

الوقت الدقيقة.
 الواقعة بالفئة : 14 

و�شف العالمة :  الكلمة REO كتبت باحلروف الالتينية الكبرية كما هو مبني.
 اال�ش��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.     

اإدارة العلمات التجارية           

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/2/27   املودعة حتت رقم  268897     
رقم وبلد االولوية    تاريخ اإيداع االأولوية

 با�شم  مركز اللولو ) �ض . ذ . م . م . ( 
 وعنوانه  �ض . ب : 60188 دبي ، دولة االمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة ، واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد وغري ال��واردة يف 
املظالت  ؛  ال�شفرية  واحلقائب  ال�شناديق  ؛  املدبوغة  اأو  اخل��ام  احليوانات  جلود  ؛  اأخ��رى  فئات 

وال�شما�شي ؛ ع�شي امل�شي ؛ ال�شياط واأطقم احليوانات وال�شروج .
 الواقعة بالفئة : 18 

و�شف العالمة :  الكلمة REO كتبت باحلروف الالتينية الكبرية كما هو مبني.
 اال�ش��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.     

اإدارة العلمات التجارية           

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/2/27   املودعة حتت رقم  268898     
رقم وبلد االولوية    تاريخ اإيداع االأولوية

 با�شم  مركز اللولو ) �ض . ذ . م . م . ( 
 وعنوانه  �ض . ب : 60188 دبي ، دولة االمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
املالب�ض و لبا�ض القدم  واأغطية الراأ�ض .

 الواقعة بالفئة : 25 
و�شف العالمة :  الكلمة REO كتبت باحلروف الالتينية الكبرية كما هو مبني.

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/1/18   املودعة حتت رقم  266682 
تاريخ اإيداع االأولوية    رقم وبلد االولوية    

 با�شم  ال�شيدة /  اأوكتافيانا �شيلفيا  كارولني 
وعنوانه  كاف. دي كيه اآي  بلوك 10.  بي/10، اآر تي. 008/010 ، مريويا اوتارا ، كيمباجنان ، جاكارتا بارات  

، اندوني�شيا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

توفري االأطعمة وامل�شروبات ؛ خدمات  تقدمي االأطعمة وامل�شروبات على الن�شد ؛ املقاهي ؛ الكافترييات ؛ 
املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة )الكانتينات( ؛ التموين بالطعام وال�شراب ؛ الفنادق ؛ املطاعم ؛ مطاعم اخلدمة 

الذاتية ؛ مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة ؛ خدمات حجرات اجللو�ض )الردهات( .  
 الواقعة بالفئة : 43 

و�شف العالمة :  الكلمة kopi كتبت باحلروف الالتينية يف االأعلى وحتتها كتبت كلمة ketjil  باحلروف 
الالتينية وعلى ي�شارها ر�شم على �شكل يد ت�شري للكلمتني بطريقة مميزة.

 اال�ش��رتاطات     :   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/1/2   املودعة حتت رقم  265816 
رقم وبلد االولوية   VA 2016 01971 الدمنارك

   تاريخ اإيداع االأولوية 2016/8/17 
 با�شم  ات�ض . لوندبيك ايه/ا�ض 

وعنوانه  اوتيليافيج 9 ، 2500 فالبي ، الدمنارك
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

و  االإ�شطرابات  وع��الج  للوقاية من  وم��واد �شيدالنية  ؛ م�شتح�شرات  ؛ مطاعيم  و طبية  وم��واد �شيدالنية  م�شتح�شرات 
االأمرا�ض يف اأو املتولدة من اأو التي تعمل على اجلهاز الع�شبي املركزي ؛ م�شتح�شرات ومواد �شيدالنية تعمل على اجلهاز 
االأمرا�ض  للوقاية من ومعاجلة  وم��واد �شيدالنية   ؛ م�شتح�شرات  املركزي  الع�شبي  املركزي ؛ حمفزات اجلهاز  الع�شبي 
ومر�ض  اإ�شطراب   ، اجلنون  ومعاجلة  من  للوقاية  �شيدالنية  وم��واد  م�شتح�شرات  ؛  والع�شبية  النف�شية  واالإ�شطرابات 
املتعلقة  االإدراك��ي و االإ�شطرابات واالأمرا�ض  ، ال�شعف  الكاآبة   ، الدماغية  ال�شكتة   ، املر�شية  النوبات   ، ال��دوار    ، الزهامير 
باالإدراك ، اإ�شطرابات املزاج ، الذهان ، القلق ، الالمباالة ) التبلد( ، ال�شرع ، ُمَتاَلِزَمُة لينوك�ض غا�شتو ) اعتالل دماغي 
 ،  ) املكت�شبة  اأو  املوروثة  االإ�شطرابات  الربفرييا ) جمموعة من   ، ،الت�شلب  ا���ض(  ال جي   ( االأط��ف��ال(  املن�شاأ عند  �شرعي 
اإ�شطراب ومر�ض هنتنجتون ) اإ�شطراب االأع�شاب الوراثي( ، االأرق ، اإ�شطراب ومر�ض باركن�شون ، االإنهيار ، اإ�شطرابات 
واأمرا�ض احلركة ، اإنف�شام ال�شخ�شية ، اإ�شطرابات ومر�ض ثنائي القطبية ، ا�شطراب فرط الن�شاط ونق�ض االنتباه ) اإيه 
دي اإت�ض دي (، ال�شرطان ) ورم خبيث ( ، ال�شداع الن�شفي ، االأمل ، االإدمان على امل�شكرات ومر�ض االإعتمادية ؛ م�شتح�شرات 

ومواد وكوا�شف وعوامل لالأغرا�ض الت�شخي�شية والطبية.
 الواقعة بالفئة : 5 
و�شف العالمة    :

 عبارة عن ر�شم على �شكل جنمة بحر باالألوان االأحمر والربتقايل والذهبي واالأ�شود بطريقة مميزة . 
 اال�ش��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.                                 

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/1/12   املودعة حتت رقم  266316 
رقم وبلد االولوية   
    تاريخ اإيداع االأولوية  

 با�شم �شنغابور داميوند انفي�شتمينت ايك�شت�شينج بي تي ئي. ليميتد 
وعنوانه  460 اليك�شندرا رود رقم 04-14 ، بي ا�ض ايه بلدينج ، �شنغافورة 119963

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الواردة  اأو مطلية بها، غري  النفي�شة وكل خليط منها واملنتجات امل�شنوعة من معادن نفي�شة  املعادن 
اأدوات قيا�ض الوقت واأدوات قيا�ض الوقت  اأخرى ؛ املجوهرات ، واالأحجار الكرمية ؛ ما�ض ؛  يف فئات 

الدقيقة.
 الواقعة بالفئة : 14 

و�شف العالمة :  العبارة THE DIAMOND MINT  كتبت باحلروف الالتينية.
 اال�ش��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.      

اإدارة العلمات التجارية           

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/1/12   املودعة حتت رقم  266317 
تاريخ اإيداع االأولوية    رقم وبلد االولوية    
 با�شم  �شنغابور داميوند انفي�شتمينت ايك�شت�شينج بي تي ئي. ليميتد 

وعنوانه  460 اليك�شندرا رود رقم 04-14 ، بي ا�ض ايه بلدينج ، �شنغافورة 119963
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اخلدمات التمويلية ؛ خدمات االإ�شتثمار وامل�شورة املالية ؛ توفري املعلومات املالية ؛ حتليل االإ�شتثمار 
؛ خدمات اإدارة �شندات االإ�شتثمار التجارية ؛ جتارة �شلع املا�ض  ) خدمات متويلية ( ؛  �شم�شرة ال�شلع 
؛ خدمات تبادل ال�شلع ؛ خدمات تبادل املا�ض ) خدمات متويلية ( ؛ توفري ت�شهيالت حفظ الودائع ؛ 
خدمات التاأمني ؛ خدمات ال�شمان ؛ التقييم املايل ؛ خدمات توفري املعلومات وامل�شورة واالإ�شت�شارة 

للخدمات املذكورة اآنفا.
 الواقعة بالفئة : 36 

و�شف العالمة :  العبارة THE DIAMOND MINT  كتبت باحلروف الالتينية.
 اال�ش��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.     

اإدارة العلمات التجارية           

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2014/7/21   املودعة حتت رقم  214773     
رقم وبلد االولوية 943ر680ر1    كندا

  تاريخ اإيداع االأولوية 2014/6/12          
 با�شم      بارامونت هولدينج جروب اإنك. 

وعنوانه  10  فور �شيزونز بلي�ض ، �شويت 601 ،  تورونتو ، اأونتاريو ، كندا ، اإم 9 بي    6 ات�ض 7  
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات توفري االأطعمة وامل�شروبات.
 الواقعة بالفئة : 43 

باحلروف  كتبت     PARAMOUNT BUTCHER SHOP ال��ع��ب��ارة    : ال��ع��الم��ة  و���ش��ف 
الالتينية حيث كتبت كلمة PARAMOUNT يف االأعلى يعلوها ر�شم ل�شكني و�شاطور جزار يتقاطعان 
 FINE كتبت بحجم كبري ويف االأ�شفل كتبت عبارة BUTCHER SHOP  من االأ�شفل وحتتها عبارة
ذو  بي�شوي  �شكل  داخل  الالتينية بخط مائل بحجم �شغري وجميعها  HALAL MEAT باحلروف 

خلفية خ�شبية باللونني االأبي�ض االأ�شود بطريقة مميزة .
ازالة الكلمات  FINE HALAL MEAT من العالمة العتبارها  اال�ش��رتاطات     : 

بيان جتاري. 
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2016/7/12   املودعة حتت رقم  256474 
رقم وبلد االولوية  1036856  نيوزيلندا

تاريخ اإيداع االأولوية 2016/2/5
 با�شم  �شول�شكني بري�شونال كري ال ال �شي 

وعنوانه  1725 نورث براون رود ، الورين�شفيل ،  جورجيا 30043 ، الواليات املتحدة االمريكية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

م�شتح�شرات للوقاية من اأ�شعة ال�شم�ض حتتوي على مواد طاردة للح�شرات ؛ ومرطبات ب�شرة حتتوي على 
مواد طاردة للح�شرات.

 الواقعة بالفئة : 5 
و�شف العالمة : الكلمة BULLFROG  كتبت باحلروف الالتينية .

اال�ش��رتاطات :  
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/1/30   املودعة حتت رقم  267373 
رقم وبلد االولوية    تاريخ اإيداع االأولوية

 با�شم فري�ض اأب 
وعنوانه  �ض . ب . 3089 الغرافة ، �شارع ثاين بن جا�شم ، الدوحة – قطر  

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
خ��دم��ات ت��ق��دمي االأط��ع��م��ة وامل�����ش��روب��ات ؛ خ��دم��ات امل��ط��اع��م ؛ خ��دم��ات امل��ق��اه��ي ؛ خ��دم��ات ت��وف��ري االأطعمة 

وامل�شروبات ؛ خدمات املطاعم املوؤقته اأو املتنقلة )الكانتينات( ، بالفئة )43(.
 الواقعة بالفئة : 43 

وخلفها  مائل  وب�شكل  عري�ض  بخط  الالتينية  ب��احل��روف  كتبت   freshup الكلمة    : العالمة  و�شف 
 freshly ر�شم على �شكل كاأ�ض بداخله ع�شري مع ر�شم على �شكل ق�شبة لل�شرب ويف االأ�شفل كتبت عبارة
squeezed باحلروف الالتينية بحجم اأ�شغر وب�شكل مائل وعلى ي�شارها نف�ض الر�شم مع عبارة " فري�ض 
اب " كتبت باحلروف العربية بخط عري�ض وب�شكل مائل وحتتها كتبت عبارة " ع�شائر طازجة " باحلروف 

العربية بحجم اأ�شغر وب�شكل مائل وجميعها باالألوان االأبي�ض والربتقايل والوردي بطريقة مميزة .
 اال�ش��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.   

اإدارة العلمات التجارية           

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/2/27   املودعة حتت رقم  268900     
 رقم وبلد االولوية   تاريخ اإيداع االأولوية  

 با�شم  مركز اللولو ) �ض . ذ . م . م . ( 
 وعنوانه  �ض . ب : 60188 دبي ، دولة االمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
اإدارة برامج الوالء للعمالء ؛ املعلومات واالأخبار عن االأعمال؛ اإ�شتف�شارات عن االأعمال ؛ معلومات جتارية 
الدعاية  ؛  الت�شويق  ؛  العينات  ت��وزي��ع  ؛  ال�شلع  عر�ض  ؛   ) امل�شتهلك  ن�شح  )متجر  للم�شتهلكني  ون�شائح 
واالإعالن اخلارجي ؛ عر�ض ال�شلع على و�شائل اإت�شاالت لغايات البيع بالتجزئة ؛ توفري املعلومات واالأخبار 
عن االأعمال عرب موقع �شبكي ؛ توفري اأ�شواق على اخلط املبا�شر مل�شرتي وباعة ال�شلع واخلدمات ؛ خدمات 
الت�شويق عن بعد ؛ خدمات جتميع ت�شكيلة من ال�شلع ل�شالح الغري ) ما عدا نقلها ( ، لتمكني عامة الزبائن 
من معاينتها و�شراءها عند احلاجة ؛ مثل هذه ال�شلع قد يتم توفريها بوا�شطة متاجر البيع بالتجزئة اأو 
منافذ البيع باجلملة اأو بوا�شطة كاتالوجات الطلب بالربيد اأو بوا�شطة و�شائل الو�شائط االإلكرتونية ، على 

�شبيل املثال ، عرب املواقع ال�شبكية اأو عرب برامج الت�شوق التلفزيوين .
 الواقعة بالفئة : 35 

 و�شف العالمة    :  الكلمة REO كتبت باحلروف الالتينية الكبرية كما هو مبني. 
 اال�ش��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.  

اإدارة العلمات التجارية           

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/1/5   املودعة حتت رقم  266001 
رقم وبلد االولوية    تاريخ اإيداع االأولوية

 با�شم  ليفتك �ض م ح 
وعنوانه  �ض.ب : 41850 – املنطقة احلرة باحلمرية ال�شارقة – دولة االإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
لنقل  اأحزمة غري معدنية  ؛  االأحمال  لنقل  ؛ حبال رفع غري معدنية  البولي�شرت  حبال رفع من�شوجة من 

االأحمال .
 الواقعة بالفئة : 22 

حتتها  كتبت   Rise above العبارة  مع  الالتينية  ب��احل��روف  كتبت   liftek الكلمة    : العالمة  و�شف 
باحلروف الالتينية بخط اأ�شغر ويف االأعلى ر�شم على �شكل طائر يطري اإىل االأعلى باللون االأحمر كما هو 

مبني ، بطريقة مميزة .
 اال�ش��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.    

اإدارة العلمات التجارية           

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/1/3   املودعة حتت رقم  265842 
رقم وبلد االولوية    تاريخ اإيداع االأولوية

 با�شم  ال�شيدة / ايل�شا برييتي 
وعنوانه  كارير ميج  اإن.2 ، 17462 �شانت مارتي فيل ) جريونا ( ، اإ�شبانيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
املعادن النفي�شة وكل خليط منها واملنتجات امل�شنوعة من معادن نفي�شة اأو مطلية بها، غري الواردة يف 

فئات اأخرى ؛ املجوهرات ، واالأحجار الكرمية ؛ اأدوات قيا�ض الوقت واأدوات قيا�ض الوقت الدقيقة.
 الواقعة بالفئة : 14 

باحلروف  ك��ت��ب��ت    DIAMONDS BY THE YARD ال��ع��ب��ارة    : ال���ع���الم���ة     و���ش��ف 
الالتينية.

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

اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.  
اإدارة العلمات التجارية           

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/1/18   املودعة حتت رقم  266681 
رقم وبلد االولوية   

  تاريخ اإيداع االأولوية  
 با�شم ال�شيدة /  اأوكتافيانا �شيلفيا  كارولني 

وعنوانه   كاف. دي كيه اآي  بلوك 10.  بي/10، اآر تي. 008/010 ، مريويا اوتارا ، كيمباجنان ، جاكارتا بارات  ، اندوني�شيا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

النب ؛ النب االإ�شطناعي ؛ قهوة معتقة ؛ م�شروبات قهوة ؛ خال�شات قهوة ؛ م�شتخل�شات قهوة ؛ منكهات  للقهوة ؛ بدائل 
النب  ؛  بن غري حمم�ض  ؛  التح�شري  �شريعة  قهوة  ؛  مثلجة  قهوة  ؛  قهوة مطحونة  ؛  الكافيني  منزوعة  قهوة  ؛  للقهوة  
وال�شاي والكاكاو والنب االإ�شطناعي ؛ م�شروبات م�شنوعة من القهوة ؛ م�شروبات ببنية قهوة ؛ قهوة خالية من الكافيني 
بن  ؛ حبوب  بال�شوكوالتة  بن مك�شوة  ؛ حبوب  الربية  الهندباء  اأ�شا�شها  للقهوة  بدائل  ؛  الهندباء  اأ�شا�شها  للقهوة  بدائل  ؛ 
مغطاة بال�شوكوالتة ؛ م�شروبات اأ�شا�شها القهوة ؛ اأ�شربة اأ�شا�شها القهوة ؛ م�شروبات مثلجة اأ�شا�شها القهوة ؛ م�شروبات قهوة 
باحلليب ؛ كب�شوالت قهوة ، معباأة ؛ منكهات قهوة ؛ قهوة ب�شكل معتق ؛ غالف حبات القهوة ، معباأة ؛ م�شروبات اأ�شا�شها 
القهوة املح�شرة ؛ م�شروبات قهوة حم�شرة ؛ حبوب بن حمم�شة ؛ حبوب بن مغطاة بال�شكر ؛ م�شروبات اأ�شا�شها القهوة 
حتتوي على احلليب ؛ مزيج القهوة والهندباء ؛ اأفوكاتو )م�شروبات اأ�شا�شها القهوة حتتوي على البوظة( ؛ حلاء �شوكوالتة 

يحتوي على حبوب بن مطحونة ؛ هندباء ومزيج هندباء لالإ�شتخدام كبدائل للقهوة .
 الواقعة بالفئة : 30 

و�شف العالمة :  الكلمة kopi كتبت باحلروف الالتينية يف االأعلى وحتتها كتبت كلمة ketjil  باحلروف الالتينية وعلى 
ي�شارها ر�شم على �شكل يد ت�شري للكلمتني بطريقة مميزة.

 اال�ش��رتاطات     :   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 

، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.    
اإدارة العلمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2011/5/3   املودعة حتت رقم  156728     
تاريخ اإيداع االأولوية    رقم وبلد االولوية 

 با�شم  �شانويف 
وعنوانه  174 ، اأفينيو دي فران�ض ، 75013 باري�ض ، فرن�شا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
امل�شتح�شرات   ، الطبي  لالأ�شتخدام  الطعام  م�شافات  ؛  الفيتامينات  ؛  ال�شيدالنية  املنتجات 

ال�شيدالنية امل�شادة لل�شعال .
 الواقعة بالفئة : 5 

باللونني  ق�شمني  اىل  را�شياً  مق�شوم  م�شتطيل  داخ��ل  لنبتة  ر�شم  عن  عبارة   : العالمة  و�شف 
االأخ�شر واالأ�شفر والربتقايل بطريقة مميزة .

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2011/5/1   املودعة حتت رقم  156559     
رقم وبلد االولوية    تاريخ اإيداع االأولوية

 با�شم  �شانويف 
وعنوانه  174 ، اأفينيو دي فران�ض ، 75013 باري�ض ، فرن�شا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
املنتجات ال�شيدالنية ؛ الفيتامينات ؛ املكمالت الغذائية ؛ م�شافات الطعام لالأ�شتخدام الطبي 

 الواقعة بالفئة : 5 
الغامق  االأ���ش��ف��ر  ب��االأل��وان  �شجر  ورق��ت��ي  م��ن  نبتة مكونة  ر���ش��م  و�شف العالمة : 

والربتقايل املدرج بطريقة مميزة . 
 اال�ش��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.   

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062
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عربي ودويل
املعار�ضة الرتكية تطعن بنتائج ال�ضتفتاء لدى املحكمة الأوروبية 

•• ا�شطنبول-رويرتز:

تقدم زعيم املعار�شة الرتكية الرئي�شية بطعن اأمام 
حمكمة اأوروبية اأم�ض الثالثاء على نتائج ا�شتفتاء 
اإردوغ�������ان �شالحيات  ال��رئ��ي�����ض رج���ب ط��ي��ب  م��ن��ح 
للحكومة  حتديه  م�شعدا  ني�شان  اأبريل  يف  وا�شعة 
م�شافة  متتد  احتجاجية  مل�شرية  قيادته  خ�شم  يف 

425 كيلومرتا.
امل�شرية  م���ن  ال��ع�����ش��ري��ن  ال���ي���وم  ال���ب���دء يف  وق���ب���ل 
وق���ع ك��م��ال ق��ل��ي��ج��دار اأوغ���ل���و زع��ي��م ح���زب ال�شعب 
اجلمهوري على طعن تقدم به للمحكمة االأوروبية 

املجل�ض  اتخذه  ال��ذي  القرار  �شد  االإن�شان  حلقوق 
املو�شوعة  االأ�شوات  باحت�شاب  لالنتخابات  االأعلى 

يف مظاريف غري ممهورة بختمها.
اإزميد  اأوغلو لل�شحفيني يف مدينة  وقال قليجدار 
و�شط  �شرقي  كيلومرت   100 ح���وايل  تبعد  ال��ت��ي 
ا�شطنبول “قرار املجل�ض االأعلى لالنتخابات جعل 
املحكمة  اأم��ام  نطعن  نحن  �شرعي.  غري  اال�شتفتاء 

االأوروبية حلقوق االإن�شان«.
اأوغ����ل����و زع���ي���م ح����زب ال�شعب  ق��ل��ي��ج��دار  وان���ط���ل���ق 
15 يونيو  اأن���ق���رة يف  ال��ع��ا���ش��م��ة  م���ن  اجل��م��ه��وري 
اإىل  كيلومرتا   425 مل�شافة  م�شرية  يف  ح��زي��ران 

له  زميل  ب�شجن  حمكمة  ق�شت  اأن  بعد  ا�شطنبول 
25 عاما  ملدة  اأوغلو  اإني�ض بريبري  باحلزب يدعى 
 51.4 باأغلبية  االأت����راك  التج�ش�ض.ووافق  بتهم 
يف امل��ئ��ة ع��ل��ى ت��ع��دي��الت د���ش��ت��وري��ة مت��ن��ح اإردوغ����ان 

�شالحيات مو�شعة يف اال�شتفتاء يف اأبريل ني�شان.
�شابته  الت�شويت  اأن  امل��ع��ار���ش��ة  اأح����زاب  واع��ت��ربت 
اإن  عيوبا كثرية يف حني قال املراقبون االأوروبيون 
باحت�شاب  العليا  لالنتخابات  االأعلى  املجل�ض  قرار 
م��ظ��اري��ف االأ����ش���وات غ��ري امل��م��ه��ورة ب��اخل��ت��م األغت 
اأي  يف  ال��ت��زوي��ر  ملنع  الرئي�شية  ال�شمانات  اإح���دى 

عملية ت�شويت.

لفروف يبحث مع اأبو الغيط عددًا من امللفات العربية 
•• مو�شكو-وكاالت:

اأعلنت وزارة اخلارجية الرو�شية، اأم�ض الثالثاء، اأن وزير اخلارجية، �شريغي الفروف، �شيبحث مع االأمني العام جلامعة الدول العربية، 
اأحمد اأبو الغيط، خالل لقائهما املرتقب غداً يف مو�شكو، االأو�شاع يف �شوريا والعراق وليبيا واليمن، وكذلك االأزمة الدبلوما�شية حول 

قطر وحل ال�شراع الفل�شطيني االإ�شرائيلي.
وجاء يف بيان اخلارجية “خالل امل�شاورات املقبلة، �شتبحث بالتف�شيل، االأو�شاع يف �شوريا والعراق وليبيا واليمن واالأزمة حول قطر، 

م�شكلة احلل الفل�شطيني االإ�شرائيلي، وفقاً ل��شبوتنيك الرو�شية.
تن�شيق  خا�شاً جلوانب  اهتماماً  الغيط  اأب��و  واأحمد  ي��ويل �شريغي الف��روف  اأن  يتوقع  االأم��ن،  امل�شتمر يف جم��ال  اال�شطراب  اإط��ار  ويف 

اخلطوات املتخذة، مبا يف ذلك ب�شكل جماعي، ملواجهة االإرهاب الدويل والتطرف الديني.
ويف �شياق اآخر، و�شف وزير اخلارجية الرو�شي، �شريغي الفروف، يوم اجلمعة املا�شي، العالقات بني رو�شيا والواليات املتحدة باأنها “يف 
و�شع غري طبيعي. وقال الفروف يف اإطار فعالية قراءات برمياكوف يف مو�شكو: نرى كيف اأن الكثري من البلدان قلقة من الو�شع غري 

الطبيعي لهذه العالقات بني رو�شيا واأمريكا، التي اأ�شحت رهينة للمواجهات ال�شيا�شية الداخلية يف الواليات املتحدة. 

حتليل اخباري

••الفجر – خرية ال�شيباين

   لعل هذه هي اأف�شل عبارة تلخ�س اخلطاب الطويل الذي األقاها اإميانويل 
ماكرون امام اجلمعية الوطنية وجمل�س ال�شيوخ معا يف فر�شاي الثنني: 

اإنكار الواقع الذي تعاين منه، ح�شب رايه، فرن�شا يف حالة طوارئ 
اقت�شادية واجتماعية.

  هل هذا ت�شخي�س جديد؟ ل. طوال حملته النتخابية الناجحة، تناول 
حركته،  قلب  يف  البداية  من  بو�شعه  ولكن  املو�شوع  هذا  الفرن�شي  الرئي�س 
وقبل ان يقوم بتقريظ احلرية، والكفاءة والفعالية، �شدد الرئي�س ال�شاب، 
الذي ي�شتع�شي  البلد  هذا  لتغيري  الرئي�شية  ارتكازه  نقطة  على  عاما،   39
على الإ�شلح، ولكنه يتحّول: على الظهور قبل كل �شيء براغماتيا ومواجها 

للوقائع واحلقائق.

  اأح��ي��ان��ا م��ن��م��ق، وم��ك��ت��وب ب�شكل 
جوفاء،  ب��ج��م��ل  وحم�����ش��و  ج���ي���د، 
)جورج  وتاريخية  اأدبية  واإح��االت 
و�شيمون  ب��رودي��ل  فرناند  ب��ات��اي، 
ف��اي..(، اأري��د خلطاب الكونغر�ض 
لتلك  ون����اق����ال  م��������راآة،  ي���ك���ون  ان 
عليها  ال��ت��اأك��ي��د  مت  ال��ت��ي  القناعة 
الكبري  ال��ت��غ��ي��ري  اأن  م���ن  جم����ددا 
فرن�شا  يف  االأج����ي����ال  يف  ���ش��ي��ك��ون 
جديدة  قيادية  “اأجيال  واأوروب���ا: 
كما  امل�شعل”،  ت�شتلم  ان  ي��ج��ب 

حذر.
  ت���ع���داد ع��ل��ل ف��رن�����ش��ا، م���ن هذه 
الرئا�شي  �شجل اخلطاب  الزاوية، 
ن����ق����اط����ا. وه������ي ع���ل���ى ال�����ت�����وايل، 
امل��ف��رط��ة، وع�شق  ال��ب��ريوق��راط��ي��ة 
وتعايل  العقيمة،”  “اخلالفات 
اإىل  واالفتقار  ال�شيا�شية،  النخب 
اأو غ��ي��اب االأف������ق، متت  ال���وح���دة، 
اإميانويل  قبل  من  اليها  االإ���ش��ارة 
كلماته  ال����ذي حت��ول��ت  م���اك���رون، 
ن���وع من  ب��ع�����ض االأح���ي���ان اىل  يف 

التعاليم ال�شيا�شية اجلديدة.
   يف املقابل، وكتوّجه، حتدث اأ�شا�شا 
عن املوؤ�ش�شات. ال وعود اقت�شادية 
الذي  وزرائ���ه  رئي�ض  اإىل  )تركها 
حتدث اأم�ض الثالثاء اأمام جمل�ض 
دبلوما�شية  مواقف  وال  ال��ن��واب(، 
ك����ربى ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء االإع�������الن عن 
اأوروبية  دميقراطية  “اتفاقيات 
االأوروب����ي  االحت���اد  دول  يف جميع 
ب���ح���ل���ول ن���ه���اي���ة ه�����ذه ال�����ش��ن��ة “، 
حالة  برفع  وع��د  مبجرد  واكتفى 

الطوارئ يف اخلريف.

الإ�شلحات الد�شتورية
   ان تغيري اليات عمل اجلمهورية 
يعتزم  ال����ت����ي  ه�����ي  ال���ف���رن�������ش���ي���ة 
من  ال�����ش��اب��ع  يف  املنتخب  رئي�شها 
ال�شنة  االق��دام عليها خالل  مايو 
وتقلي�ض  والي����ت����ه،  م����ن  االأوىل 
ع����دد ال���ن���واب ب��ن��ح��و ال��ث��ل��ث على 
�شيتم  كما  اي�شا،  االأعمال  ج��دول 
القوانني  ن�����ش��و���ض  يف  ال��ت��دق��ي��ق 
اجلاري بها العمل، واإدخال جرعة 
االنتخابات  يف  الن�شبي  التمثيل 

فبالن�شبة  يتغري.  مل  ال��رج��ل  اأن 
بالعبارات  امل��ول��ع��ني  لل�شحفيني 
فر�شاي  موؤمتر  خطاب  القاطعة، 
قد يبدو، مثل خطب كثرية اخرى، 
خميبا لالآمال: نف�ض امليل للجمل 
الطويلة، تتخلله مراجع واحاالت 
ال�شجاعة  ح��ول  وق�شائد  اأدب��ي��ة، 
مواجهة  يف  واالأخ���الق،  والعدالة 
ال�شائد.  االحباط”  “خطاب 
ودائما نف�ض امليل للفكرة املعقدة، 
كل هذا يف ايقاع رتيب تقريبا، ال 

يثري اال نادرا الت�شفيق.
   ومع ذل��ك: فان هذا هو املر�شح 
الذي انتخب يف ال�شابع من مايو، 
اأمام  اأع��ط��ى  ال���ذي  الرئي�ض  وه��و 
ال��ربمل��ان – م��ا مل ي��ج��روؤ اأي���ا من 
اأ���ش��الف��ه ع��ل��ى ال��ق��ي��ام ب��ه ق��ب��ل��ه - 
اي��ق��اع اجل��م��ه��وري��ة ال��ت��ي ال يريد 
اإعادة  بل  توجيهها فح�شب،  اعادة 

النظر فيها واإعادة تعريفها.
اإميانويل  على  احل��ك��م  يتطلب     
بونابرت  طريقته.  فهم  م��اك��رون 
االإليزيه،  ق��ل��ع��ة  ع��ل��ى  ه���ج���وم  يف 
قناعة  على  الفرن�شي  فالرئي�ض 
البيداغوجية  بف�شائل  را���ش��خ��ة 
لتغيري هذا البلد الذي رّكع نخبه 
تقوم  واأ���ش��ت��اذ  رئي�ض  ال�شيا�شية. 
منذ  ُيناغم  اأن  على  مقاربته  ك��ل 
�شخ�شيته  مع  م�شروعه  البداية، 
من  ال��ذي  الثقة  راأ�شمال  لتوليد 
بامل�شي  للحكومة  ي�شمح  اأن  �شاأنه 
قدما، دون ان ين�شى مدح كربياء 

مواطنيه ونخوتهم.
يرّج  اأن  ���ش��ارك��وزي  نيكوال  اأراد     
هوالند  فران�شوا  و�شعى  ال��ب��الد، 
 ،39 ال  ����ش���ن  ويف  ل���ل���ت���ف���او����ض، 
التاأثري  ماكرون،  اإميانويل  يريد 
واالإق���ن���اع، واالإغ�����واء، وال��ت��ق��دم يف 
وقت واحد. طريقته ت�شبه بع�ض 
امييل  ال�شيديل  طريقة  ال�شيء 
كويه: التكرار الإزالة ال�شكوك. ان 
احباء املواجهات �شي�شابون بخيبة 
اأمل، ولكنهم ين�شون حجة قوية: 
بالنظر اىل م�شريته و�شبابه، يبدو 
خمتلفا..  ب���ال�������ش���رورة  ط��م��وح��ه 

وبالتايل اأكر م�شداقية.
-------------------------

عن لوتون ال�شوب�شرية

ال����ربمل����ان����ي����ة امل���ق���ب���ل���ة، وحت���وي���ل 
واالجتماعي  االقت�شادي  املجل�ض 
اىل ه��ي��ئ��ة ا���ش��ت�����ش��اري��ة. ف��ه��ل هو 
ل��ي�����ض حقا.  ال���ك���ب���ري؟  االن���ف���ج���ار 
الإميانويل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  االأ����ش���ا����ض 
�شيا�شية  روح  من���ّو  ه��و  م���اك���رون، 
جديدة يف فرن�شا من اجل حتّول 
�شنوات  م��ع  يقطع  وع��م��ي��ق  ح���ازم 
التوتر واجلمود. انه اإطالق النار 
و�شاركوزي  �شرياك  الثالثي  على 

وهوالند ...
   وم��اذا بعد؟ اية فرن�شا غدا، اإذا 
م��ا ح��دث��ت ه��ذه ال��ث��ورة الثقافية 
التحرير  اإىل  الهادفة  وال�شيا�شة، 
واحل���م���اي���ة؟ يف ه���ذا ال�����ش��دد، مل 

ي��ع��رف ال��ربمل��ان��ي��ون م��ا ه��و اأكر 
ب��ال��رك��ائ��ز الثالث  ال��ت��م�����ش��ك  م��ن 
اأك����د ع��ل��ي��ه��ا جم����ددا �شاكن  ال��ت��ي 
االإل������ي������زي������ه: اإع�����������ادة ال����ن����ظ����ر يف 
املمار�شات الدميقراطية، والدفاع 

عن ال�شيادة، والرباغماتية.
يتهمون  ال���ذي���ن  دمي��ق��راط��ي��ا،     
اإمي���ان���وي���ل م���اك���رون ب��ال��رغ��ب��ة يف 
لهم  وال�شحافة،  املعار�شة  جتاوز 
ما يطحنون، فالرئي�ض الفرن�شي، 
ان  اال  ال��ربمل��اين،  بالنقا�ض  اأ���ش��اد 
العجرفة،  ���ش��د  امل��ت��ك��رر  ه��ج��وم��ه 
�شد  ال��ث��ق��ة  جمتمع  اىل  ودع��وت��ه 
تقول  وال�����ش��ك،  النميمة  جمتمع 
الكثري عن نواياه. فهذه املقاربة، 

ال��رئ��ي�����ض - اال���ش��ت��اذ ال���ذي يتقن 
اأ�شا�شا يف  الت�شخي�ض، حر�ض  فّن 
م��واج��ه��ة ال��ربمل��ان��ي��ني، ع��ل��ى عدم 
الذي  بال�شدمة  للعالج  التنظري 
اأن ي�����ش��ع ظ��ه��ره منذ  م��ن ���ش��اأن��ه 
اأن  البداية يف اجل��دار. الأن��ه يعلم 
معركته لتغيري فرن�شا يف بدايتها، 
لتحقيق  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  ورق���ت���ه  وان 
اإغواء  يف  ا���ش��ت��م��راره  تبقى،  ذل���ك، 

الفرن�شيني.

طريقة ماكرون- كويه
اخلطابات  ن��ت��ذك��ر  اأن  ع��ل��ي��ن��ا     
القاها  التي  االأوىل  اجلماهريية 
اإمي���ان���وي���ل م���اك���رون ح��ت��ى نفهم 

العديدون.  يريدها  التي  بالقوة 
املا�شي  اخلمي�ض  ا���ش��اد  ال���ذي  ه��و 
بكلمة رجل االعمال املبادر، وكرر 
اأن الرغبة يف ك�شب املال امر جيد، 
خالل افتتاحه ملوؤمتر للموؤ�ش�شات 
االثنني،  لهجته،  غ��رّي  ال�شغرى، 
حيث �شرح نحن ال نريد جمتمع 
االأع�����م�����ال، وك����اأن����ه مي�شح  ري������ادة 
ذنوبه. وهنا اي�شا، ال روزنامة وال 
روؤية  اجندة.. وجلمهور خمتلف، 

خمتلفة.
ادواء  م������اك������رون،  ن�������ش���خ���ة  يف     
ف��رن�����ش��ا وع��ل��ل��ه��ا ع��م��ي��ق��ة، ويجب 
اأن ت��ك��ون احل��ل��ول ج��ذري��ة. ولكن 
ح���������ذار: ك�������ش���ي���ا����ش���ي ب���������ارع، ه���ذا 

هي هنا ديغولية بالكامل. عموديا، 
ل��ن يعترب اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون اال 
خا�شة  الو�شيطة  الهيئات  جزئيا 

اإذا مل تكن منتخبة.
   يف جمال ال�شيادة: بدا اإميانويل 
النخاع،  حتى  االأوروب����ي  م��اك��رون 
رمبا  للم�شاومة،  وراف�شا  حا�شما 
يعتربونه  الذين  اأول��ئ��ك  الإ�شكات 
م�����ش��ريف ب���ال ح������دود. ف��ف��ي عدة 
الفرن�شي  الرئي�ض  ن��دد  منا�شبات 
على  واأثنى  العوملة”،  “اأنانيات  ب� 
ال�شيادة الوطنية، ومت كن�ض احلق 
ن��ّظ��ر له  ال����ذي  ال��ت��دخ��ل، ذاك  يف 
ان فرن�شا  برنارد كو�شنري.  �شابقا 
الفاعلني  م���ك���ان  اخ����ذ  ت���ن���وي  ال 

احل����ق����ي����ق����ي����ني ح�����ت�����ى ت���ت���ج���ّن���ب 
فاملدّونة  الفا�شلة،  ال��دول  تفريخ 
ديغولية  ه��ي  هنا  االأيديولوجية 
وميرتانية، وعلى الذين ياأملون، 
ال�شرية  املثال، يف رفع  �شبيل  على 
ال�شري  االأر����ش���ي���ف  ع���ن  ���ش��ري��ع��ا 
حول التواطوؤ الفرن�شي يف االإبادة 
اجلماعية يف رواندا عام 1994، 

عليهم االنتظار.
ك��ل �شيء  ال��رباغ��م��ات��ي��ة.     تبقى 
ينطلق  م��اك��رون،  اإمي��ان��وي��ل  عند 
م����ن ه����ن����ا. وامل�����ف�����ارق�����ة: ان ه���ذا 
الزعيم الذي يتحدث عن الثورة، 
اأخ����رى ان قطيعته  اأك���د م���رة  ق��د 
تكون  لن  الليربالية  االجتماعية 

�شاركوزي.. رج فرن�شا فانهار القطع مع �شرياك

نواب مل يكت�شفوا الكثريهولند خري التفاو�س فف�شلماكرون.. انقلب على النوامي�س ال�شائدة

- بالنظر اىل م�ضريته و�ضبابه, يبدو طموحه خمتلفا وبالتايل اأكرث م�ضداقية
- يف ن�ضخة ماكرون, علل فرن�ضا عميقة وتتطلب حلول جذرية

بونابرت يف هجوم على قلعة الإليزيه:

فرن�ضا...! ادواء  ي�ضّرح  ماكرون  "المرباطور" اإميانويل 
-"اإنكار الواقع" الذي تعاين منه فرن�شا هي اجلملة التي تلخ�س جممل اخلطاب

- تغيري اليات عمل اجلمهورية الفرن�شية هو 
برنامج ال�شنة الأوىل من ولية رئي�شها 

- القطع مع �شنوات التوتر واجلمود واإطلق النار 
على الثلثي �شرياك و�شاركوزي وهولند

- حر�س يف مواجهة الربملانيني على عدم التنظري 
للعلج بال�شدمة 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/1/12   املودعة حتت رقم  266327 
تاريخ اإيداع االأولوية    رقم وبلد االولوية    

 با�شم  �شينزاتي ليميتد 
وعنوانه  ذي كورتيارد ، هاي رود ، برود ت�شالك ، �شالي�شبوري ، ا�ض بي 5  5 ئي اف ، اململكة املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
مركبات ذات حمركات ؛ �شيارات ، قطارات ، قاطرات ، طائرات مروحية ، طائرات كبرية ذات حمركات 
املركبات  لبدن  اأج��زاء  ؛  الربية  للمركبات  وماكينات  حمركات  ؛  املقعدين  كرا�شي  ؛  وطائرات  ثقيلة 
اآنفا  امل��ذك��ورة  ال�شلع  ، ال �شيء من  اآنفاً  امل��ذك��ورة  ال�شلع  اأج��زاء ول��وازم جلميع  ؛  واآل��ي��ات نقل احلركة 

يت�شمن الدراجات الهوائية اأو اأجزاء الدراجات الهوائية ولوازم الدراجات الهوائية .
 الواقعة بالفئة : 12 

و�شف العالمة :  العبارة JET CLASS  كتبت باحلروف الالتينية.
 اال�ش��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.      

اإدارة العلمات التجارية           

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/1/12   املودعة حتت رقم  266331 
رقم وبلد االولوية   
  تاريخ اإيداع االأولوية  

 با�شم �شينزاتي ليميتد 
وعنوانه  ذي كورتيارد ، هاي رود ، برود ت�شالك ، �شالي�شبوري ، ا�ض بي 5  5 ئي اف ، اململكة املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
املعلومات والن�شح واالإ�شت�شارة فيما يتعلق  املحركات ؛ خدمات  ت�شنيع ح�شب الطلب للمركبات ذات 
اأجزاء  اأو  الهوائية  ب��ال��دراج��ات  يتعلق  اآنفا  امل��ذك��ورة  اخل��دم��ات  �شئ من  ال   ، اآنفا  امل��ذك��ورة  باخلدمات 

الدراجات الهوائية ولوازم الدراجات الهوائية .
 الواقعة بالفئة : 40 

و�شف العالمة :  العبارة JET CLASS  كتبت باحلروف الالتينية.
 اال�ش��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.  

اإدارة العلمات التجارية           

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/1/12   املودعة حتت رقم  266338 
رقم وبلد االولوية   87270512    الواليات املتحدة االأمريكية   

  تاريخ اإيداع االأولوية 2016/12/15           
 با�شم  ديلو�ض ليفينج ، ال ال �شي 

وعنوانه  22 ليتل وي�شت ال�شارع الثاين ع�شر ، الطابق الرابع ، 
 نيويورك ، نيويورك 10014 ، الواليات املتحدة االأمريكية 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
ال�شحة  تعزز  التي  الفنادق  وغ��رف  وال�شكنية  التجارية  وال��غ��رف  وال�شكنية  التجارية  املباين  اإن�شاء 

والرفاهية وخدمات االإ�شت�شارة املتعلقة بها 
 الواقعة بالفئة : 37 

و�شف العالمة :  العبارة  DELOS INNOVATE WELL  كتبت باحلروف الالتينية .
 اال�ش��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.    

اإدارة العلمات التجارية           

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/1/12   املودعة حتت رقم  266339 
رقم وبلد االولوية   87270512   الواليات املتحدة االأمريكية   

 تاريخ اإيداع االأولوية 2016/12/15           
 با�شم  ديلو�ض ليفينج ، ال ال �شي 

وعنوانه  22 ليتل وي�شت ال�شارع الثاين ع�شر ، الطابق الرابع ، 
 نيويورك ، نيويورك 10014 ، الواليات املتحدة االأمريكية 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات ت�شنيع الديكور الداخلي واالأث��اث ح�شب الطلب والذي يعزز ال�شحة والرفاهية ، وخدمات 

االإ�شت�شارة املتعلقة بها.
 الواقعة بالفئة : 40 

و�شف العالمة    :  العبارة  DELOS INNOVATE WELL  كتبت باحلروف الالتينية .
 اال�ش��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.       

اإدارة العلمات التجارية           

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/1/16   املودعة حتت رقم  266518 
رقم وبلد االولوية    تاريخ اإيداع االأولوية

 با�شم  موؤ�ش�شة م�شار الثقة  لتجارة قطع غيار ال�شيارات 
 وعنوانه  �ض.ب. 117260 ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
زيوت و�شحوم �شناعية ؛ مواد ت�شحيم ؛ مركبات امت�شا�ض  وترطيب وتثبيت الغبار ؛  وقود )مبا 

يف ذلك وقود املحركات( ، مواد اإ�شاءة ؛ �شموع وفتائل لالإ�شاءة .
 الواقعة بالفئة : 4 

 و�شف العالمة :  الكلمة germnempir كتبت باحلروف الالتينية . 
 اال�ش��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.  

اإدارة العلمات التجارية           

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/1/19   املودعة حتت رقم  266697 
رقم وبلد االولوية    تاريخ اإيداع االأولوية

 با�شم  فايونيك جروب ال ال �شي 
وعنوانه  4040 �شيفيك �شينرت  درايف ، �شويت 430 ، �شان رافائيل ، كاليفورنيا 94903 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

لبا�ض قدم تقوميي ، نعال تقوميية ؛ دواعم تقوميية الإدخالها يف لبا�ض القدم .
 الواقعة بالفئة : 10 

 و�شف العالمة :  الكلمة VIONIC كتبت باحلروف الالتينية . 
 اال�ش��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.    

اإدارة العلمات التجارية           

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/1/19    املودعة حتت رقم  266698 
رقم وبلد االولوية   

  تاريخ اإيداع االأولوية  
 با�شم فايونيك جروب ال ال �شي 

وعنوانه  4040 �شيفيك �شينرت  درايف ، �شويت 430 ، �شان رافائيل ، كاليفورنيا 94903 ، الواليات 
املتحدة االأمريكية 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
لبا�ض قدم ؛ نعال ونعال خممدة لل�شدمات

 الواقعة بالفئة : 25 
 و�شف العالمة :  الكلمة VIONIC كتبت باحلروف الالتينية . 

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/2/19   املودعة حتت رقم  268457     
 رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية  

 با�شم  �شركة ويل فيت ) ذ. م. م (  
وعنوانه  �ض. ب: 20767 ، املنطقة ال�شناعية اجلديدة ، عجمان  دولة االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
اأغطية لعجالت القيادة للمركبات ؛ اأغطية ملقاعد املركبات ؛ م�شاند الراأ�ض ملقاعد املركبات ؛ مقاعد اأمان 

لالأطفال يف املركبات ؛ مقاعد للمركبات ؛ مفار�ض اأو اأثاث للمركبات ؛ اأغطية م�شكلة للمركبات.
 الواقعة بالفئة : 12 

و�شف العالمة :  الكلمة  autolux  كتبت باحلروف الالتينية باللون اال�شود واحلرف "O" من الكلمة 
باللون االأحمر مع خط اأفقي اأبي�ض رفيع يتخلل الكلمة من الو�شط ويف االأعلى ر�شم دائري باللون االأ�شود 
ويف  الو�شط  a من  احل��رف  يتخلل  رفيع  اأ�شود  اأفقي  االأبي�ض مع خط  "a" باللون  احل��رف  كتب  وبداخله 

 االأ�شفل ر�شم على �شكل خطني رفيعني ذو راأ�شني عري�شني باللون االأ�شود بطريقة مميزة . 
 اال�ش��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.    

اإدارة العلمات التجارية           

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/1/21   املودعة حتت رقم  266781 
رقم وبلد االولوية   
  تاريخ اإيداع االأولوية  

 با�شم  مركزاللولو)�ض.ذ.م.م.( 
وعنوانه  �ض.ب: 60188 ، دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
؛  الذاتية  ؛ مطاعم اخلدمة  املطاعم  ؛   ) الكانتينات   ( املتنقلة  اأو  املوؤقتة  املطاعم  ؛  الكافترييات  ؛  املقاهي 
خدمات تقدمي االأطعمة وامل�شروبات ؛ مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة ؛ مكاتب تاأمني االإقامة ) الفنادق 

والنزل ( .
 الواقعة بالفئة : 43 

كلمة  كتبت  وحتتها  الالتينية  ب��احل��روف  كتبت   AVENUES MALL العبارة    : العالمة  و�شف 
 ، اليمنى  العليا  الزاوية  يف  مميز  ل�شعار  ر�شم  مع   ، اأ�شغر  وبحجم  الالتينية  باحلروف   SHARJAH

وجميعها بدرجات متفاوتة من اللون االأزرق واالأرجواين كما هو مبني بطريقة مميزة .
 اال�ش��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.        

اإدارة العلمات التجارية           

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:
بتاريخ 2017/1/21   املودعة حتت رقم  266785 

رقم وبلد االولوية   
  تاريخ اإيداع االأولوية  

 با�شم  مركزاللولو)�ض.ذ.م.م.( 
وعنوانه  �ض.ب: 60188 ، دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
املعلومات واالأخبار عن االأعمال  ؛  ؛ الدعاية واالإع��الن ؛ توجيه االأعمال  ال�شراء  االإداري��ة الأوام��ر  املعاجلة 
اإدارة االأعمال ؛ االدارة التجارية لرتخي�ض �شلع و خدمات  الغري ؛ معلومات  اإ�شتف�شارات عن االأعمال ؛  ؛ 
جتارية ون�شائح للم�شتهلكني ) متجر ن�شح امل�شتهلك ( ؛ الن�شاط املكتبي ؛ عر�ض ال�شلع على و�شائل اإت�شاالت 
لغايات البيع بالتجزئة ؛ الدعاية ؛ خدمات جتميع ت�شكيلة من ال�شلع ل�شالح الغري ) ما عدا نقلها ( ، لتمكني 
عامة الزبائن من معاينتها و�شراءها عند احلاجة ؛ مثل هذه اخلدمات قد يتم توفريها بوا�شطة متاجر 
البيع بالتجزئة اأو منافذ البيع باجلملة اأو بوا�شطة كاتالوجات الطلب بالربيد اأو بوا�شطة و�شائل الو�شائط 

االإلكرتونية ، على �شبيل املثال ، عرب املواقع ال�شبكية اأو عرب برامج الت�شوق التلفزيوين .
 الواقعة بالفئة : 35 

كلمة  كتبت  وحتتها  الالتينية  ب��احل��روف  كتبت   AVENUES MALL العبارة    : العالمة  و�شف 
SILICON OASIS باحلروف الالتينية وبحجم اأ�شغر ، مع ر�شم ل�شعار مميز يف الزاوية العليا اليمنى 

 ، وجميعها بدرجات متفاوتة من اللون االأزرق واالأرجواين كما هو مبني بطريقة مميزة . 
 اال�ش��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.   

اإدارة العلمات التجارية           

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/1/21   املودعة حتت رقم  266786 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�شم  مركزاللولو)�ض.ذ.م.م.( 
وعنوانه  �ض.ب: 60188 ، دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الرتفيه ؛ خدمات الرتفيه ؛ معلومات عن الرتفيه ؛ تقدمي العرو�ض املتنوعة ؛  عر�ض التمثيليات احلية ؛ 

توفري ت�شهيالت  ) مرافق ( االإ�شتجمام ؛  معلومات عن االإ�شتجمام ؛ اإنتاج العرو�ض امل�شرحية .
 الواقعة بالفئة : 41 

كلمة  كتبت  وحتتها  الالتينية  ب��احل��روف  كتبت   AVENUES MALL العبارة    : العالمة  و�شف 
SILICON OASIS باحلروف الالتينية وبحجم اأ�شغر ، مع ر�شم ل�شعار مميز يف الزاوية العليا اليمنى 

 ، وجميعها بدرجات متفاوتة من اللون االأزرق واالأرجواين كما هو مبني بطريقة مميزة . 
 اال�ش��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.         

اإدارة العلمات التجارية           

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/1/21   املودعة حتت رقم  266787 
تاريخ اإيداع االأولوية رقم وبلد االولوية           

وعنوانه  �ض.ب: 60188 ، دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اأو املتنقلة ) الكانتينات ( ؛ املطاعم ؛ مطاعم اخلدمة   الذاتية ؛  املقاهي ؛ الكافترييات ؛ املطاعم املوؤقتة 
خدمات تقدمي االأطعمة وامل�شروبات ؛ مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة ؛ مكاتب تاأمني االإقامة )الفنادق 

والنزل ( .
 الواقعة بالفئة : 43 

كلمة  كتبت  وحتتها  الالتينية  ب��احل��روف  كتبت   AVENUES MALL العبارة    : العالمة  و�شف 
SILICON OASIS باحلروف الالتينية وبحجم اأ�شغر ، مع ر�شم ل�شعار مميز يف الزاوية العليا اليمنى 

 ، وجميعها بدرجات متفاوتة من اللون االأزرق واالأرجواين كما هو مبني بطريقة مميزة . 
 اال�ش��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.    

اإدارة العلمات التجارية           

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/1/12   املودعة حتت رقم  266342 
رقم وبلد االولوية   87270512   الواليات املتحدة االأمريكية   

 تاريخ اإيداع االأولوية 2016/12/15           
 با�شم ديلو�ض ليفينج ، ال ال �شي 

وعنوانه  22 ليتل وي�شت ال�شارع الثاين ع�شر ، الطابق الرابع ، 
 نيويورك ، نيويورك 10014 ، الواليات املتحدة االأمريكية 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات ت�شميم املباين التجارية وال�شكنية والغرف التجارية وال�شكنية وغرف الفنادق والديكور الداخلي 
واالأثاث وخدمات االإ�شت�شارة املتعلقة بها ؛ ت�شميم الديكور الداخلي واالأثاث الذي يعزز ال�شحة والرفاهية 

 الواقعة بالفئة : 42 
و�شف العالمة :  العبارة  DELOS INNOVATE WELL  كتبت باحلروف الالتينية .

 اال�ش��رتاطات     :   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/1/9   املودعة حتت رقم  266154 
رقم وبلد االولوية   تاريخ اإيداع االأولوية

 با�شم  �شنغ باول التموين باملواد الغذائية 
وعنوانه  �شارع رقم 8 ، م�شتودع رقم 18 ، �شارع 15 اأ ، القوز 4 ،  دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
 ، وال�شراب  بالطعام  التموين   ،  ) الكانتينات   ( املتنقلة  اأو  املوؤقتة  املطاعم   ، الكافترييات   ، املقاهي   ، املطاعم 

الفنادق ، مطاعم اخلدمة الذاتية ، مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة ، تاأجري اأماكن االإقامة املوؤقتة .
 الواقعة بالفئة : 43 

و�شف العالمة : الكلمة Snug  كتبت باحلروف الالتينية وحتتها كتبت كلمة Bowl باحلروف الالتينية 
وجميعها باللون الفريوزي )االأزرق املخ�شر( )Pantone 464C/Turqoise( حتيطها عدة ر�شوم 
Pantone 7718C/( ال��ف��احت  ال��ب��ن��ي  ب��ال��ل��ون  وزب���دي���ة  م��ائ��دة  واأدوات  اأط��ع��م��ة  �شكل  ع��ل��ى  خمتلفة 

. مميزة  بطريقة   )   Warm Brown
اال�ش��رتاطات :  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العلمات التجارية           

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/1/16   املودعة حتت رقم  266526 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�شم  فيربا اأجرواندا�شرتيال ا�ض/ايه 
وعنوانه  رودوفيا ار ا�ض  124 ،  ا�ض / رقم – كيه ام  02 ، 
 �شيتي اأوف مونتينيجرو ، ريو جراند دو �شول ، الربازيل 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
حلوم دواجن غري حية .

 الواقعة بالفئة : 29 
و�شف العالمة : الكلمة nat كتبت باحلروف الالتينية مع نقطة يف نهاية الكلمة داخل �شكل 

بي�شوي حمدد بعدة اإطارات بطريقة مميزة .
اال�ش��رتاطات :  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العلمات التجارية           

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/1/16   املودعة حتت رقم  266527 
رقم وبلد االولوية   تاريخ اإيداع االأولوية

 با�شم  فيربا اأجرواندا�شرتيال ا�ض/ايه 
وعنوانه  رودوفيا ار ا�ض  124 ،  ا�ض / رقم – كيه ام  02 ، 
 �شيتي اأوف مونتينيجرو ، ريو جراند دو �شول ، الربازيل 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
حلوم دواجن غري حية .

 الواقعة بالفئة : 29 
اإط��ار عري�ض  ذو  بي�شوي  �شكل  داخ��ل  العربية  باحلروف  "نات" كتبت  :الكلمة  العالمة  و�شف 

بطريقة مميزة 
اال�ش��رتاطات :  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العلمات التجارية           

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/1/21   املودعة حتت رقم  266766 
رقم وبلد االولوية   
  تاريخ اإيداع االأولوية  

 با�شم  ام ام ميري ماركينفريوالتوجن اآند كو 
وعنوانه  انتونيجا�ض 4 ، 5620 برميجارتني ، �شوي�شرا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
النب وال�شاي والكاكاو والنب االإ�شطناعي ؛ منكهات للم�شروبات

 الواقعة بالفئة : 30 
 و�شف العالمة :  الكلمة  Mazagrande  كتبت باحلروف الالتينية . 

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/1/21   املودعة حتت رقم  266767 
رقم وبلد االولوية    تاريخ اإيداع االأولوية

 با�شم  ام ام ميري ماركينفريوالتوجن اآند كو 
وعنوانه  انتونيجا�ض 4 ، 5620 برميجارتني ، �شوي�شرا 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
املياه املعدنية واملياه الغازية وغريها من امل�شروبات غري الكحولية ؛ م�شروبات م�شتخل�شة من 

الفواكه وع�شائر الفواكه ؛ �شراب وم�شتح�شرات اأخرى لعمل امل�شروبات.
 الواقعة بالفئة : 32 

 و�شف العالمة :  الكلمة  Mazagrande  كتبت باحلروف الالتينية . 
 اال�ش��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.      

اإدارة العلمات التجارية           

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/1/21   املودعة حتت رقم  266775 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�شم  مركزاللولو)�ض.ذ.م.م.( 
وعنوانه �ض.ب: 60188 ، دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
املعلومات واالأخبار عن االأعمال  ؛  ؛ الدعاية واالإع��الن ؛ توجيه االأعمال  ال�شراء  االإداري��ة الأوام��ر  املعاجلة 
اإدارة االأعمال ؛ االدارة التجارية لرتخي�ض �شلع و خدمات  الغري ؛ معلومات  اإ�شتف�شارات عن االأعمال ؛  ؛ 
جتارية ون�شائح للم�شتهلكني ) متجر ن�شح امل�شتهلك ( ؛ الن�شاط املكتبي ؛ عر�ض ال�شلع على و�شائل اإت�شاالت 
لغايات البيع بالتجزئة ؛ الدعاية ؛ خدمات جتميع ت�شكيلة من ال�شلع ل�شالح الغري ) ما عدا نقلها ( ، لتمكني 
عامة الزبائن من معاينتها و�شراءها عند احلاجة ؛ مثل هذه اخلدمات قد يتم توفريها بوا�شطة متاجر 
البيع بالتجزئة اأو منافذ البيع باجلملة اأو بوا�شطة كاتالوجات الطلب بالربيد اأو بوا�شطة و�شائل الو�شائط 

االإلكرتونية ، على �شبيل املثال ، عرب املواقع ال�شبكية اأو عرب برامج الت�شوق التلفزيوين .
 الواقعة بالفئة : 35 

كلمة  كتبت  وحتتها  الالتينية  ب��احل��روف  كتبت   AVENUES MALL العبارة    : العالمة  و�شف 
 ، اليمنى  العليا  الزاوية  يف  مميز  ل�شعار  ر�شم  مع   ، اأ�شغر  وبحجم  الالتينية  باحلروف   SHARJAH

وجميعها بدرجات متفاوتة من اللون االأزرق واالأرجواين كما هو مبني بطريقة مميزة .
 اال�ش��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.  

اإدارة العلمات التجارية           

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/1/21   املودعة حتت رقم  266778 
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�شم  مركزاللولو)�ض.ذ.م.م.( 
وعنوانه  �ض.ب: 60188 ، دبي، دولة االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الرتفيه ؛ خدمات الرتفيه ؛ معلومات عن الرتفيه ؛ تقدمي العرو�ض املتنوعة ؛  عر�ض التمثيليات احلية ؛ 

توفري ت�شهيالت  ) مرافق ( االإ�شتجمام ؛  معلومات عن االإ�شتجمام ؛ اإنتاج العرو�ض امل�شرحية .
 الواقعة بالفئة : 41 

كلمة  كتبت  وحتتها  الالتينية  ب��احل��روف  كتبت   AVENUES MALL العبارة    : العالمة  و�شف 
 ، اليمنى  العليا  الزاوية  يف  مميز  ل�شعار  ر�شم  مع   ، اأ�شغر  وبحجم  الالتينية  باحلروف   SHARJAH

وجميعها بدرجات متفاوتة من اللون االأزرق واالأرجواين كما هو مبني بطريقة مميزة .
 اال�ش��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.  

اإدارة العلمات التجارية           

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062
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عربي ودويل

نهاية �شهر الع�شل بني الرئي�شنيتايوان ورقة امريكية لل�شغط على ال�شني

- تريد وا�شنطن ا�شتخدام تايوان كورقة 
م�شاومة لل�شغط على بكني

- ل يغرّي بيع الأ�شلحة لتايوان ميزان القوى يف 
املنطقة لكنه يحرج بكني �شيا�شيا

- ي�شتنكر دونالد ترامب علنا عدم حتقيق بكني 
نتائج ملمو�شة بخ�شو�س امللف الكوري ال�شمايل

قطر تناور.. ماذا �ضتفعل دول املقاطعة يف القاهرة اليوم؟
•• عوا�شم-وكاالت:

تتابع الدول االأربع اخلطوات امل�شتقبلية حل�شم املواقف 
م��ع ال���دوح���ة ب��ع��د اإم��ه��ال��ه��ا 48 ���ش��اع��ة ب��ن��اء ع��ل��ى طلب 
اج��ت��م��اع وزراء خ��ارج��ي��ة الدول  ال��ك��وي��ت، وذل���ك خ���الل 

االأربع املقرر اليوم االأربعاء يف القاهرة. 
و�شرح املتحدث الر�شمي با�شم وزارة اخلارجية امل�شرية 
امل�شت�شار اأحمد اأبوزيد باأن اجتماع وزراء خارجية الدول 
االأربعة بالقاهرة ياأتي يف اإطار تن�شيق املواقف، والت�شاور 
بني الدول االأربع ب�شاأن اخلطوات امل�شتقبلية للتعامل مع 
قطر، وتبادل الروؤى والتقييم ب�شاأن االت�شاالت الدولية 

واالإقليمية القائمة يف هذا ال�شاأن، م�شدداً على اأن م�شر 
ال�شلبية يف  نتيجة تدخالت قطر  تكبدت خ�شائر كثرية 

ال�شاأن امل�شري، وفقاً ل�شحيفة “الوطن” ال�شعودية.
لقطر  مطالب  بقائمة  تقدمت  االأربعة  ال��دول  اأن  يذكر 
عرب الو�شيط الكويتي، ت�شمنت خف�ض م�شتوى العالقات 
احلر�ض  عنا�شر  جميع  وط��رد  اإي���ران،  مع  الدبلوما�شية 
الثوري االإيراين من االأرا�شي القطرية، واإغالق القاعدة 
اجلزيرة،  ق��ن��اة  واإغ����الق  ق��ط��ر،  يف  ال��رتك��ي��ة  الع�شكرية 
وتنظيمات  االإخ���وان  جماعة  مع  ال�شالت  جميع  وقطع 

داع�ض والقاعدة وحزب اهلل اللبناين االإرهابيني.
جمرد مناورة 

وق���ال اخل��ب��ري اال���ش��رتات��ي��ج��ي ال��ل��واء حم��م��ود زاه���ر اإن 
ملوا�شلة  قطر،  جانب  من  مناورة  جمرد  املهلة  “متديد 
م�شرياً اإىل اأن الدول  عدم التزامها باملطالب العربية”، 
اإىل توقيع  �شوف ت�شطر  االأربعة يف حال مماطلة قطر 

مزيد من العقوبات عليها.
االإ�شكندرية  بجامعة  ال�شيا�شية  ال��ع��ل��وم  اأ���ش��ت��اذ  وي���رى 
اأن اجتماع وزراء خارجية الدول  الدكتور حممود عزام، 
املوقف  �شيناريوهات حتريك  �شيتناول  بالقاهرة  االأربعة 
م�شدداً  املطالب،  على  ال��دوح��ة  رد  على  بناء  قطر  جت��اه 
اخلطوات  حتديد  يف  حا�شماً  �شيكون  االجتماع  اأن  على 

الت�شعيدية التي �شتقوم بها الدول االأربعة.

ال�شفري ح�شني  االأ�شبق  وزير اخلارجية  واأو�شح م�شاعد 
هريدي، اأنه لن حتدث تغريات حا�شمة وجذرية يف امل�شهد 
االأخري  املوقف  اأن  مبيناً   ، االأو�شط  ال�شرق  يف  االإقليمي 
من جانب ال�شعودية وم�شر واالإمارات والبحرين تعبري 
اأن  يجب  التي  وممار�شاتها  قطر  من  وا�شح  غ�شب  عن 

تر�شخ للمطالب العربية.
مقا�شاة قطر 

النواب  مبجل�ض  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����ش��وؤون  جل��ن��ة  تعقد  وف��ي��م��ا 
ملناق�شة  امل�شري، برئا�شة النائب �شعد اجلمال، اجتماعاً 
العالقات  جلنة  دع��ت  القطرية،  االأزم����ة  ت��ط��ورات  اآخ���ر 
النظام  اإىل مقا�شاة  امل�شري  النواب  اخلارجية مبجل�ض 

القطري  اخلارجية  وزي��ر  اع��رتاف  بعد  دول��ي��اً  القطري 
حممد بن عبدالرحمن اآل ثاين بدعم االإرهاب.

وزير  “اعرتاف  اإن  ر���ش��وان  ط���ارق  اللجنة  وك��ي��ل  وق���ال 
خارجية قطر ب�شلوع الدوحة يف متويل االإرهاب وقوله 
اإن قطر تقع يف اأ�شفل قائمة الدول املمولة لالإرهاب، ميثل 
اإدانة وا�شحة و�شريحة للنظام القطري الداعم واملمول 
للجماعات االإرهابية، وال�شاعي اإىل زعزعة اال�شتقرار يف 
م�شرياً اإىل  املنطقة العربية الأهداف خارجية وا�شحة”، 
اأدلة  امل�شتندات واعرتاف وزير خارجية قطر مبثابة  اأن 
اإدان��ة قطر، وه��ذا مينح م�شر حق مقا�شاة  قاطعة على 

قطر دولياً بدعوى تهديد االأمن امل�شري. 

•• الفجر –
 خرية ال�شيباين

ب����ات ج��ل��ّي��ا ان ���ش��ه��ر ال��ع�����ش��ل بني 
ال�����ش��ني وال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة قد 
االن�شجام  ع���ن  ف��ب��ع��ي��دا  ان���ت���ه���ى. 
الرئي�ض  ب���ني  الح  ال�����ذي  ال������ودي 
ونظريه  بينغ  جني  ت�شي  ال�شيني 
دونالد ترامب منذ لقائهما مطلع 
ابريل يف والية فلوريدا، مل تخف 
بكني ا�شتياءها من بيع اأ�شلحة اإىل 
االمريكية  العقوبات  ومن  تايوان، 

بعالقته  متهم  �شيني  ب��ن��ك  ���ش��د 
بكوريا ال�شمالية. 

   ناأمل ان ت�شّحح الواليات املتحدة 
ت�شرفاتها اخلاطئة من اجل اإعادة 
العالقات ال�شينية االمريكية اىل 
�شليم  ولتطور  ال�شحيح،  الطريق 
وم�شتقر، قال املتحدث با�شم وزارة 
هذه  فمثل  ال�شينية.  اخل��ارج��ي��ة 
املبادرات تقو�ض “الثقة املتبادلة” 
جانبه،  من  ا�شتنكر  البلدين،  بني 
ال�شيني يف  ال�شفري  �شابق  يف وقت 

وا�شنطن.

م�شاومة  كورقة  تايوان  ا�شتخدام 
لل�شغط على بكني. ميكن لرتامب 
ت�شاعفوا  مل  اإذا  ل����ه:  ي���ق���ول  ان 
اجلهد للم�شاعدة بخ�شو�ض ملفي 
هناك  ال�شمالية،  وك��وري��ا  التجارة 
عدد متزايد من النا�ض يف الواليات 
ل��ت��غ��ي��ري طبيعة  ي���دع���ون  امل��ت��ح��دة 
ال��ع��الق��ات م��ع ت���اي���وان، ي���رى �شي 
ينهونغ ا�شتاذ العالقات الدولية يف 

جامعة ال�شعب يف بكني.
-------------------------

عن ليزيكو الفرن�شية

تعود  ال�شيني،  ال�شيوعي  النظام 
ال���ت���وت���رات بني  ق��ل��ب  اإىل  ت���اي���وان 
ياأتي  وال�����ش��ني.  املتحدة  ال��والي��ات 
دونالد  فيه  ي�شتنكر  وق��ت  يف  ه��ذا 
ت��رام��ب ع��ل��ى ن��ح��و م��ت��زاي��د علنا، 
عدم حتقيق بكني لنتائج ملمو�شة 
بخ�شو�ض امللف الكوري ال�شمايل، 

يتابع اخلبري ماتيو دو �شاّتل.
   وقبل اأيام قليلة من لقاء جديد 
بني الرئي�شني ال�شيني واالأمريكي 
ع��ل��ى ه��ام�����ض ق��م��ة ال��ع�����ش��ري��ن يف 
تريد  وا�شنطن  ان  يبدو  هامبورغ، 

اأوباما،  اإدارة  خطى  على  ت��رام��ب 
ال�شوء  اأع���ط���ت  ق���د  ك���ان���ت  ال���ت���ي 
االأخ�شر يف دي�شمرب 2015 لبيع 
دوالر.  مليار   1.8 بقيمة  اأ�شلحة 
ويقول ماثيو دو �شاّتل، نائب مدير 
ب���رن���ام���ج اآ����ش���ي���ا مب���رك���ز االب���ح���اث
ECFR يف هذا ال�شياق، ان “هذا 
القوى  م���ي���زان  ي��غ��ري  ال  االت���ف���اق 
�شيا�شيا  يحرج  ولكنه  املنطقة،  يف 
بكني و�شط مواجهة متنامية بني 

جانبي م�شيق تايوان.
تايبيه  ب��ني  التوتر  ح��دة  وزادت     

ال���والي���ات املتحدة  اأع��ل��ن��ت     ف��ق��د 
 1.42 قيمته  مبا  بيع  تعتزم  انها 
مليار دوالر من االأ�شلحة واملعدات 
الع�شكرية اإىل تايوان، وهي جزيرة 
مقاطعاتها.  احدى  بكني  تعتربها 
نوعها  م��ن  االأوىل  ال�شفقة،  ه��ذه 
م���ن���ذ و������ش�����ول دون������ال������د ت���رام���ب 
ع��ل��ى وجه  ت�����ش��م��ل  ال�����ش��ل��ط��ة،  اىل 
�شواريخ  ت�����ش��ل��ي��م��ه��ا  اخل�����ش��و���ض 
ع��ال��ي��ة ال�����ش��رع��ة، واأن��ظ��م��ة ك�شف 

الرادار والطوربيدات.
اإدارة  ت�����ش��ري  اخل����ط����وة،  وب���ه���ذه    

الذي ال يزال افرتا�شيا يحتاج اإىل 
وجمل�ض  ال�شيوخ  جمل�ض  موافقة 
ال��ن��واب وت��وق��ي��ع دون��ال��د ت��رام��ب ، 
قوي  امريكي  دع��م  ا���ش��ارة  �شيكون 
بكني  ح�����ذرت  وق����د  ت����اي����وان.  اىل 
�شكل  اأي  ب�شدة  دائما  لقد عار�شنا 
الر�شمية  االت�����ش��االت  اأ���ش��ك��ال  م��ن 
الواليات  بني  الع�شكري  والتعامل 

املتحدة وتايوان.
املحادثة  م��ن  اأ���ش��ه��ر  �شبعة  ب��ع��د     
ال���ه���ات���ف���ي���ة ب����ني ت�������ش���اي اإن�������غ ون 
اأزعجت  ال��ت��ي  ت���رام���ب،  ودون����ال����د 

احلزب  رئي�ض  و�شول  منذ  وبكني 
اإنغ  ت�شاي  التقدمي  الدميقراطي 

ون، اإىل ال�شلطة العام املا�شي.

مقاي�شة
   مبادرة اأخرى تثري غ�شب بكني 
املتحدة،  ال����والي����ات  يف  وح��ن��ق��ه��ا: 
امل�شلحة  ال���ق���وات  جل��ن��ة  ���ش��ادق��ت 
م�شروع  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��وخ  جمل�ض  يف 
اأن ي�شمح لل�شفن  �شاأنه  قانون من 
منتظم  بتوقف  بالقيام  االأمريكية 
امل�شروع  ه���ذا  ت���اي���وان.  م���وان���ئ  يف 

تهديداً  ال�شيا�شي،  اال�شتقرار  غياب 
دفاعاتها  ت���ب���دو  وق����ت  يف  اإره���اب���ي���اً 
اأردوغان  اأّن  روب��ن  ويكتب  �شعيفة. 
اع��ت��ق��د ب�����اأن ب�����الده حم�����ش��ن��ة �شد 
دولته  ع���ل���ى  االإره����اب����ي����ني  ارت���������داد 
وفروعها  القاعدة  دعم  فانخرط يف 
ليلتحقوا  امل��ق��ات��ل��ني  دخ����ول  و���ش��ّه��ل 
االإرهابيني  لكّن  �شوريا.  يف  بداع�ض 
اأنظارهم على تركيا.  اأع��ادوا توجيه 
االأمنية  للقوى  اأم��ك��ن  ال�شابق،  ويف 

الهجمات،  ه��ذه  ت��وق��ف  اأن  الرتكية 
املا�شي  ويف  االآن”.  بعد  لي�ض  “لكن 
مت��ك��ن��ت امل����خ����اب����رات ال���رتك���ي���ة من 
االإرهابيني  م��ن  كبري  ع��دد  توقيف 
قبلها  ي��ك��ن  مل  اإن  ح����دوده����ا،  ع��ل��ى 
حتى. لكن اليوم، فاإّن هذه املخابرات 
اجتياز  ع��ل��ى  امل��ت��ط��رف��ني  ����ش���اع���دت 
اأتراك  �شحافيني  بح�شب  احل���دود 
بعد  ال�شجن  يف  امل��ط��اف  بهم  انتهى 

توثيقهم لهذه االأحداث. 

اأن  وم��ع  وي�شاراً.  مييناً  الراديكالية 
ذل���ك ���ش��اه��م يف اإع����ادة ال��ن��ظ��ام، لكن 
باهظة  ك��ل��ف��ة  ذا  ك����ان  ان���ق���الب  ك���ل 
اأعطت  الع�شكرية  ال��ت��دخ��الت  الأن 
االنف�شاليني  واالأك��راد  االإ�شالميني 
اإح��ب��اط��اً ك��ب��رياً مم��ت��ازاً ك��ي يجّندوا 
ع���ل���ى اأ����ش���ا����ش���ه ج���ي���اًل ج����دي����داً من 

املتطرفني.
م�شاعدة اإرهابيني

جانب  اإىل  تركيا،  ت��واج��ه  اأن  ميكن 

االأوروب�����ي  االحت����اد  اإىل  ان�شمامها 
“هل تركيا  اإحل���اح���اً:  اأك���ر  ب�����ش��وؤال 
ع��ل��ى م�����ش��ار ال��ف��و���ش��ى، االن��ه��ي��ار، اأو 
الباحث:  وكتب  الفا�شلة؟”  الدولة 

“اجلواب ميكن اأن يكون نعم«.
تاآكل ف�شل ال�شلطات

النظام  من  حتليله  يف  روب��ن  انطلق 
رجب  ي��رى  حيث  الرتكي  ال�شيا�شي 
قوي.  كرجل  نف�شه  اأردوغ����ان  طيب 
فهو قاد حزبه اإىل �شبع انت�شارات يف 
ورئا�شية  وبرملانية  حملية  انتخابات 
املدة  ت��رك��ي��ا ط����وال  االآن ح��ك��م  وه���و 
اأتاتورك  فيها  ت��راأ���ض  ال��ت��ي  نف�شها 

الدولة الرتكية تقريباً. 
وعقب نتائج اال�شتفتاء على التعديل 
املا�شي، حتدث  اأبريل  الد�شتوري يف 
اإ�شالح  اأه����م  ت��ف��ع��ي��ل  اأردوغ�������ان ع���ن 
ل���ك���ن هذه  ت���اري���خ���ن���ا.  ح���ك���وم���ي يف 
“لي�ض  ت�شويت  على  بنيت  النتائج 
مراقبني  بح�شب  عاداًل”  وال  ح���راً 
حمايدين، االأمر الذي اأدى اإىل تاآكل 

•• وا�شنطن-وكاالت:

روب��ن يف مقاله  الباحث مايكل  راأى 
ريفيو”  “نا�شونال  جم��ل��ة  ���ش��م��ن 
ت���رام���ب مل  اأّن دون���ال���د  االأم��ري��ك��ي��ة 
اإّن  ق��ال  م��اي��و ح��ني  يف  يكن خمطئاً 
التو�شع  ���ش��د  ح�����ش��ن��اً  �شكلت  ت��رك��ي��ا 

ال�شوفياتي.
لكن ك��ان ذل��ك يف زم��ن �شيطر عليه 
قلق اأ�شا�شي من االجتياحات الربية، 
اجلغرايف  تركيا  م��وق��ع  فيه  و�شمح 
باأن تكون قاعدة اأجنرليك م�شلحة 
اأّن هذه  ل��وا���ش��ن��ط��ن. غ��ري  اأ���ش��ا���ش��ي��ة 
االأيام انتهت بح�شب روبن الذي �شّدد 
على اأن ع�شر �شواريخ الكروز �شمح 
للواليات املتحدة باأن حتقق اأهدافها 
تلك  ا�شتخدام  �شابقاً  تطلبت  التي 

القاعدة الع�شكرية.
ا�شتبدال  مت  ث���ان���ي���ة،  ن���اح���ي���ة  م����ن 
اأنقرة  ب��ال��ت��زام  امل��رت��ب��ط��ة  االأ���ش��ئ��ل��ة 
ب�����ال�����دمي�����وق�����راط�����ي�����ة واح�����ت�����م�����ال 

وكاأّن  لل�شلطات.  ف�شل  من  بقي  ما 
ذلك مل يكن كافياً، اإذ عمد اأردوغان 
ال���ط���وارئ وحكم  ح���ال  اإىل مت��دي��د 

باملرا�شيم فيما �شجن خ�شومه.
اأردوغان.. وهم القوة

القوي،  الرجل  لي�ض  اأردوغ���ان  لكن 
بغالبية  ف�����از  ف���ه���و  روب�������ن.  ي����وؤك����د 
االأ����ش���وات يف م��رت��ني ف��ق��ط، االأوىل 
 2014 �شنة  الرئا�شة  انتخابات  يف 
لكن هذا  االأخ���ري.  اال�شتفتاء  ث��ّم يف 
الفوز كان ب�شّق االأنف�ض، مع تاأكيده 
على غياب العدالة يف هذا االنت�شار. 
جمتمعاً  اأردوغ��������ان  ي��ح��ك��م  ك���ذل���ك، 
“خطري”،  ب�شكل  م�شتقطباً  تركياً 
بحيث ي�شبه ما يجري اليوم اأحداث 
املا�شي  ال��ق��رن  و�شبعينات  �شتينات 
ال���ت���ي ���ش��ه��دت م���ع���ارك �����ش����وارع بني 
ع�شابات اليمني والي�شار واغتياالت 
فيها  ا�شتوىل  مرة  كل  ويف  �شيا�شية. 
ال�شلطة  ع��ل��ى  االأت�����راك  اجل����رناالت 
املجموعات  ����ش���رب  اإىل  ����ش���ارع���وا 

�شفقة اأ�شلحة تثري الغ�شب:

نهاية �ضهر الع�ضل بني بكني ووا�ضنطن ...!

اأردوغان دّمر �ضيا�ضتها واأمنها .. كيف 
تنهار تركيا؟ 

املوؤبد ل�ضاب خطط لتفجريات 
يف اوك�ضفورد �ضرتيت 

••لندن-اأ ف ب:

امكانية  م��ع  احل��ي��اة  م���دى  بال�شجن  ع�����ش��رة  التا�شعة  يف  ���ش��اب  ع��ل��ى  ح��ك��م 
االفراج عنه بعد 16 �شنة، بعدما ادانته حمكمة يف لندن بتهمة التح�شري 
لتفجريات تطال �شارع اوك�شفورد �شرتيت التجاري وحفلة للمغني التون 

جون.
وكان هارون �شيد وهو من غرب لندن قرر يف ني�شان ابريل املا�شي االعرتاف 
ابريل  بني  اإرهابية”  “التح�شري الأعمال  بتهمة  بايلي  اولد  امام حمكمة 
الرئي�شي  التجاري  ال�شارع  ينوي مهاجمة  ال�شاب  2016.وكان  و�شبتمرب 
اأيلول   11 يف  ج��ون  الل��ت��ون  حفلة  ع��ن  ف�شال  الربيطانية  العا�شمة  يف 
15 عاما على اعتداءات نيويورك  �شبتمرب يف هايد بارك يف ذكرى مرور 

ووا�شنطن.
وُف�شح امره عندما ظن انه يتوجه اىل متطرف اخر عرب االنرتنت كان 
ال�شرطة  الربيطانية.واو�شحت  االأمنية  االأجهزة  يف احلقيقة عن�شرا من 
ر�شا�ض  ���ش��الح  على  احل�شول  ح���اول  ب��ان��ه  اق��ر  �شيد  “هارون  ان  اب��ري��ل  يف 
وم�شد�شات و�شرتة للعمليات االنتحارية وقنبلة«. واأو�شحت “كان له طلب 
خا�ض بالن�شبة للقنبلة اذ ارادها ان تكون حم�شوة بامل�شامري ليفجرها يف 
مكان مكتظ يف اوك�شفورد �شرتيت«.يف يونيو 2016 حكم على �شقيقه نادر 
�شيد بال�شجن مدى احلياة مع امكانية االفراج عنه بعد 15 عاما، الإدانته 
بتهمة التح�شري لعملية قطع راأ�ض يف 12 نوفمرب 2014 ليقلد بذلك ما 

ح�شل للجندي يل ريغبي يف مايو 2013 يف جنوب لندن.

تامر يرتاجع عن قراره ويعلن م�ضاركته يف قمة الـ20بيونغ يانغ تعلن اختبارها �ضاروخا بال�ضتيا 
••�شيول-اأ ف ب:

عابرا  بال�شتيا  �شاروخا  اأم�ض  بنجاح  اختربت  انها  ال�شمالية  كوريا  اأعلنت 
للقارات، يف حمطة ا�شا�شية نحو حتقيق هدفها القا�شي بالتو�شل لتهديد 

الواليات املتحدة بال�شالح النووي.
التاريخية  التجربة  على  اون  جونغ  كيم  ال�شمايل  الكوري  الزعيم  وا�شرف 
ل�شاروخ من نوع هوا�شونغ-14، بح�شب ما اعلنت يف ن�شرة خا�شة مذيعة يف 

التلفزيون الر�شمي الكوري ال�شمايل.
ارتفاع  على  وحلق  كلم   933 م�شافة  عرب  ال�شاروخ  ان  املذيعة  واأو�شحت 

2802 كلم.
واأكدت املذيعة ان كوريا ال�شمالية قوة نووية كبرية متتلك �شواريخ عابرة 

للقارات �شديدة القوة قادرة على �شرب اأي مكان يف العامل .
اخرتاقا  ي�شكل  للقارات  عابر  ل�شاروخ  الناجح  االختبار  ان  املذيعة  وتابعت 

كبريا يف تاريخ جمهوريتنا.
وبث التلفزيون الر�شمي لقطات لالأمر ال�شادر االثنني من كيم جونغ اون 

الإجراء االختبار ال�شاروخي واملكتوب بخط يده.
 4 االمريكي يف  الوطني  العيد  يوم  املتزامن مع  ال�شاروخ،  اط��الق  ويندرج 
متوز �شمن �شل�شلة من التجارب ال�شاروخية يف انتهاك لعدد من العقوبات 
بال�شتية  ب��رام��ج  تطوير  ي��ان��غ  بيونغ  على  متنع  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  وال���ق���رارات 

ونووية.
تر�شانة �شغرية  نووية  التي اجرت خم�ض جتارب  ال�شمالية  ومتتلك كوريا 
على  ق��ادرة  للقارات  عابرة  �شواريخ  المتالك  وت�شعى  الذرية،  القنابل  من 

ا�شابة اهداف على االرا�شي االمريكية.
الواليات  لها  ت�شكله  ال��ذي  بالتهديد  النووية  براجمها  يانغ  بيونغ  وت��ربر 

املتحدة التي تن�شر 28 الف جندي يف كوريا اجلنوبية.
وا�شتدعى اطالق ال�شاروخ الذي ر�شدته القوات الكورية اجلنوبية واليابانية 

واالمريكية، ردا �شديد اللهجة من الرئي�ض االمريكي دونالد ترامب.
ال�شمالية  كوريا  “اطلقت  مت�شائال  تويرت  على  تغريدة  يف  ترامب  وكتب 
للتو �شاروخا جديدا. األي�ض لدى هذا الرجل الزعيم الكوري ال�شمايل كيم 

جونغ-اون اي �شيء اف�شل يفعله يف حياته؟«. 

•• برازيليا-وكاالت:

اجتماع  ت��ام��ر، يف  ال��ربازي��ل��ي، مي�شيل  ال��رئ��ي�����ض  ي�����ش��ارك  اأن  امل��ق��رر  م��ن 

تراجع  يف  اأملانيا،  يف  املقبلني  وال�شبت  اجلمعة  يومي  الع�شرين  جمموعة 
الربازيل حيث  والبقاء يف  امل�شاركة يف االجتماع  بعدم  ال�شابق  ق��راره  عن 

يتهم بالف�شاد، ح�شبما ذكر مكتبه اأم�ض االثنني.
ب�شرورة  اأقنعوه  تامر  م�شت�شاري  اأن  االإخبارية  جلوبو  اأو  بوابة  وذك��رت 
امل�شاركة يف االجتماع الذي ي�شم قادة اأكرب الدول ال�شناعية واالقت�شادات 

ال�شاعدة يف العامل يومي 7 و8 يوليو اجلاري يف هامبورغ.
وتوقعت و�شائل اإعالم اأخرى اأن تامر يرغب يف اإي�شال �شورة مفادها اأن 

االأمور مت�شي كاملعتاد.
يذكر اأن تامر كان قد اأعلن من قبل اأنه لن ي�شارك يف املحادثات دون اإبداء 
اأي �شبب، ومع ذلك، توقعت و�شائل اإعالم اأن تامر يخ�شى اأن يتم التاآمر 
عليه اإذا غاب عن البالد الأي فرتة قبيل الت�شويت الربملاين حول اإمكانية 

رفع احل�شانة عنه وحماكمته.
وكان النائب العام رودريجو جانوت قد اتهم تامر، االأ�شبوع املا�شي، بقبول 
العامل،  يف  اللحوم  تعبئة  �شركات  اأك��رب  اإ����ض(،  بي  )جيه  �شركة  من  ر�شى 

مقابل تدخله ل�شاحلها لدى هيئة حماية املناف�شة يف البالد.
يتهم  ال��ت��ي  االأوىل  امل����رة  ه��ي  وه����ذه 
يف  بالف�شاد  ال�شلطة  يف  رئي�ض  فيها 
موافقة  اإىل  حاجة  الربازيل.وهناك 
ثلثي اأع�شاء جمل�ض النواب اأو 342 
رفع  اأج������ل  م����ن   513 م����ن  ع�������ش���واً 
تامر  ويقول  الرئي�ض،  احل�شانة عن 
اإنه واثق من دعم جمل�ض النواب له، 
غري اأن ع�شرات النواب قالوا اإنهم مل 

يح�شموا اأمرهم حيال الت�شويت.
وينفي تامر االتهامات املن�شوبة اإليه 

وي�شفها باأنها غري قانونية .
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/2/6   املودعة حتت رقم  267767 
رقم وبلد االولوية   تاريخ اإيداع االأولوية

 با�شم  �شركة فود العاملية للمواد الغذائية 
 وعنوانه  عار�شية املنطقة ال�شناعية ، قطعة رقم 1 ، البناية 117 ، الكويت 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
مقاهي ومطاعم

 الواقعة بالفئة : 43 
الكلمة  من   z حريف  كتابة  مع  الالتينية  باحلروف  كتبت   drizzle الكلمة   : العالمة  و�شف 

ب�شكل مائل وحتتها الكلمة " دريزل" كتبت باحلروف العربية بطريقة مميزة .
اال�ش��رتاطات :  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/1/23   املودعة حتت رقم  266945 
رقم وبلد االولوية   

 تاريخ اإيداع االأولوية  
 با�شم  بانا�شونيك كوربوري�شن 

وعنوانه  1006، اوازا كادوما ، كادوما � �شي ،  او�شاكا 8501 � 571 ، اليابان
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

نقل  وعنا�شر  اآلية  قارنات  ؛  الربية(  للمركبات  منها  كان  ما  )ع��دا  ومكائن  ؛ حمركات  اآالت  وع��دد  اآالت   ) العامة  )الفئة 
؛ ماكينات  البي�ض  تفقي�ض  اأجهزة  ؛  باليد(  يدار  زراعية )عدا ما  ؛ معدات  الربية(  للمركبات  كان منها  احلركة )عدا ما 
بيع اآلية. )القائمة االأبجدية ( مولدات التيار املرتدد خالطات كهربائية لغايات منزلية اآالت نفخ فرجونات تدار كهربائيا  
اآالت واأجهزة تنظيف كهربائية �شاغطات ) اآالت ( �شاغطات للثالجات جمار�ض كهربائية الإ�شتخدامات املطبخ ، مطاحن 
اآالت التخل�ض من النفايات )الف�شالت( مفاتيح كهربائية  اأجهزة �شحق  اآالت غ�شل �شحون  اآالت قطع  كهربائية للمطبخ 
الكهرباء عدد حتمل  املنزلية مولدات  للغايات  كهربائية  فواكه  ( ع�شارات  كهربائية   ( اأغذية  لالأبواب م�شاعد معاجلات 
باليد بخالف التي تدار يدويا اآالت املطبخ الكهربائية مطاحن للغايات املنزلية بخالف التي تدار باليد اآالت خلط حمركات 
مكان�ض  اآالت(   ( اآيل  اإن�شان  اآالت(   ( م�شخات   ) كهربائية   ( �شقل  واأج��ه��زة  اآالت  الربية   املركبات  يف  امل�شتخدمة  بخالف 
الكهربائي  طابعات ثالثية  بالقو�ض  اأجهزة حلام  املالب�ض(  لغ�شل   ( اأجهزة غ�شيل ماكينات غ�شيل  بيع  كهربائية ماكينات 
االأبعاد   اآالت كهروميكانيكية لتح�شري امل�شروبات اآالت طرد مركزي  من�شاآت تكثيف اأوعية ا�شطوانية ) اأجزاء اآالت (  مراوح 

للمحركات واملكائن اآالت تعبئة اآالت دهان اجهزة تلقيم الورق ) طباعة (
م�شعات) لتربيد ( املحركات واملكائن

 7  الواقعة بالفئة :     
 و�شف العالمة :  الكلمة National كتبت باحلروف الالتينية وبخط عري�ض بطريقة مميزة . 

 اال�ش��رتاطات     :   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 

، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.     
اإدارة العلمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/2/2   املودعة حتت رقم  267620     
رقم وبلد االولوية   
  تاريخ اإيداع االأولوية  

 با�شم ماجيك برودك�شن غرووب)ام.بي.جي( ا�ض.ايه 
وعنوانه  فينديل بزني�ض �شنرت ، كومبليك�ض بي ، رو دي تريفيز ، اإل – 2632 فينديل ، لوك�شمبورغ 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
م�شتح�شرات تبيي�ض االأقم�شة ومواد اأخرى ت�شتعمل يف غ�شيل و كي املالب�ض ؛ م�شتح�شرات تنظيف ، و�شقل 
وجلي وك�شط ؛ �شابون ؛ عطورات ، زيوت عطرية ، م�شتح�شرات جتميل ، غ�شول )لو�شن( لل�شعر ؛ منظفات 

اأ�شنان.
 الواقعة بالفئة : 3 

و�شف العالمة :  العبارة THE HAPPOS FAMILY كتبت باحلروف الالتينية بخط عري�ض 
HAPPOS بحجم اكرب  THE يف االأعلى باللون االأزرق الفاحت وحتتها كتبت كلمة  حيث كتبت كلمة 

وباللون االأزرق الغامق ويف االأ�شفل كتبت كلمة FAMILY باللون االأزرق الفاحت بطريقة مميزة .
 اال�ش��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.   

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/2/2   املودعة حتت رقم  267630     
رقم وبلد االولوية    تاريخ اإيداع االأولوية

 با�شم  ماجيك برودك�شن غرووب)ام.بي.جي( ا�ض.ايه 
وعنوانه  فينديل بزني�ض �شنرت ، كومبليك�ض بي ، رو دي تريفيز ، اإل – 2632 فينديل ، لوك�شمبورغ 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الورق وال��ورق املقوى واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد وغري ال��واردة يف فئات اأخرى ؛ املطبوعات ؛ مواد 
جتليد الكتب ؛ ال�شور الفوتوغرافية ؛ القرطا�شية ؛ مواد الل�شق امل�شتعملة يف القرطا�شية اأو لغايات منزلية 
؛ مواد الفنانني ؛ فرا�شي الدهان اأو التلوين ؛ االآالت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا االأثاث( ؛ مواد التوجيه 
والتدري�ض )عدا االأجهزة( ؛ مواد التغليف البال�شتيكية )غري الواردة يف فئات اأخرى( ؛ حروف الطباعة ؛ 

الكلي�شيهات )الرا�شمات(.
 الواقعة بالفئة : 16 

و�شف العالمة :  العبارة THE HAPPOS FAMILY كتبت باحلروف الالتينية بخط عري�ض 
HAPPOS بحجم اكرب  THE يف االأعلى باللون االأزرق الفاحت وحتتها كتبت كلمة  حيث كتبت كلمة 

وباللون االأزرق الغامق ويف االأ�شفل كتبت كلمة FAMILY باللون االأزرق الفاحت بطريقة مميزة .
 اال�ش��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.        

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/2/2   املودعة حتت رقم  267633     
رقم وبلد االولوية    تاريخ اإيداع االأولوية

 با�شم  ماجيك برودك�شن غرووب)ام.بي.جي( ا�ض.ايه 
وعنوانه  فينديل بزني�ض �شنرت ، كومبليك�ض بي ، رو دي تريفيز ، اإل – 2632 فينديل ، لوك�شمبورغ 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة ، واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد وغري الواردة يف فئات اأخرى 
؛ جلود احليوانات اخلام اأو املدبوغة ؛ ال�شناديق واحلقائب ال�شفرية ؛ املظالت وال�شما�شي ؛ ع�شي امل�شي ؛ 

ال�شياط واأطقم احليوانات وال�شروج .
 الواقعة بالفئة : 18 

و�شف العالمة :  العبارة THE HAPPOS FAMILY كتبت باحلروف الالتينية بخط عري�ض 
HAPPOS بحجم اكرب  THE يف االأعلى باللون االأزرق الفاحت وحتتها كتبت كلمة  حيث كتبت كلمة 

وباللون االأزرق الغامق ويف االأ�شفل كتبت كلمة FAMILY باللون االأزرق الفاحت بطريقة مميزة .
 اال�ش��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.      

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/2/2   املودعة حتت رقم  267645     
رقم وبلد االولوية    تاريخ اإيداع االأولوية

 با�شم  ماجيك برودك�شن غرووب)ام.بي.جي( ا�ض.ايه 
وعنوانه  فينديل بزني�ض �شنرت ، كومبليك�ض بي ، رو دي تريفيز ، اإل – 2632 فينديل ، لوك�شمبورغ

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
النب وال�شاي والكاكاو والنب االإ�شطناعي ؛ االأرز؛ التابيوكا وال�شاغو ؛ الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة من 
احلبوب ؛ اخلبز والفطائر واحللويات ؛ مثلجات لالأكل ؛ ال�شكر وع�شل النحل والع�شل االأ�شود ؛ اخلمرية 

وم�شحوق اخلبيز ؛ امللح ؛ اخلردل ؛ اخلل ، ال�شل�شة )التوابل( ؛  البهارات ؛ الثلج.
 الواقعة بالفئة : 30 

و�شف العالمة :  العبارة THE HAPPOS FAMILY كتبت باحلروف الالتينية بخط عري�ض 
HAPPOS بحجم اكرب  THE يف االأعلى باللون االأزرق الفاحت وحتتها كتبت كلمة  حيث كتبت كلمة 

وباللون االأزرق الغامق ويف االأ�شفل كتبت كلمة FAMILY باللون االأزرق الفاحت بطريقة مميزة .
 اال�ش��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.   

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/2/2   املودعة حتت رقم  267648     
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�شم  ماجيك برودك�شن غرووب)ام.بي.جي( ا�ض.ايه 
وعنوانه فينديل بزني�ض �شنرت ، كومبليك�ض بي ، رو دي تريفيز ، اإل – 2632 فينديل ، لوك�شمبورغ 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
م�شروبات  ؛  الكحولية  غ��ري  امل�����ش��روب��ات  م��ن  وغ��ريه��ا  وال��غ��ازي��ة  املعدنية  وامل��ي��اه  ال�شعري(  )���ش��راب  ال��ب��رية 

م�شتخل�شة من الفواكه وع�شائر الفواكه ؛ �شراب وم�شتح�شرات اأخرى لعمل امل�شروبات.
 الواقعة بالفئة : 32 

و�شف العالمة :  العبارة THE HAPPOS FAMILY كتبت باحلروف الالتينية بخط عري�ض 
HAPPOS بحجم اكرب  THE يف االأعلى باللون االأزرق الفاحت وحتتها كتبت كلمة  حيث كتبت كلمة 

وباللون االأزرق الغامق ويف االأ�شفل كتبت كلمة FAMILY باللون االأزرق الفاحت بطريقة مميزة .
 اال�ش��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.        

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/1/31   املودعة حتت رقم  267395 
تاريخ اإيداع االأولوية    رقم وبلد االولوية    

 با�شم  كونيك�ض اآي بي اآر ليميتد 
وعنوانه  جلوبال هاو�ض ، 95 فانتاج بوينت ، بين�شنيت تريدينج اي�شتايت ، كينج�شوينفورد ، وي�شت ميدالندز 

، دي واي 6   7 اإف تي ، اململكة املتحدة.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

جتهيزات معدنية لتو�شيل املوا�شري واالأنابيب ؛ موا�شري معدنية ؛ اأنابيب معدنية ؛ �شمامات ؛ �شاموالت 
معدنية ؛ �شدادات حمكمة ؛ و�شالت معدنية للموا�شري ؛ و�شالت على �شكل احلرف "تي" وو�شالت منحنية 

وو�شالت كوعية وقارنات معدنية للموا�شري ؛ قطع وجتهيزات ولوازم لل�شلع املذكورة اآنفاً .
 الواقعة بالفئة : 6 

و�شف العالمة :  العبارة>B< MAXIPRO  كتبت باحلروف الالتينية مع �شكلني هند�شني على هيئة 
خطني يلتقيان يف نقطة واحدة على ميني وي�شار احلرف B بطريقة مميزة. 

 اال�ش��رتاطات     :   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/1/31   املودعة حتت رقم  267396 
رقم وبلد االولوية   

  تاريخ اإيداع االأولوية  
 با�شم كونيك�ض اآي بي اآر ليميتد 

وعنوانه  جلوبال هاو�ض ، 95 فانتاج بوينت ، بين�شنيت تريدينج اي�شتايت ، كينج�شوينفورد ، وي�شت ميدالندز 
، دي واي 6   7 اإف تي ، اململكة املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
قطع ولوازم واأجهزة تو�شيل تركيبات للتزويد باملاء وتكييف الهواء والتدفئة والتثليج والتربيد والرتكيبات 

ال�شحية والتهوية والغاز واملاء ؛ ال�شمامات ؛ قطع ومكونات وجتهيزات جلميع ال�شلع املذكورة اآنفاً .
 الواقعة بالفئة : 11 

و�شف العالمة :  العبارة>B< MAXIPRO  كتبت باحلروف الالتينية مع �شكلني هند�شني على هيئة 
خطني يلتقيان يف نقطة واحدة على ميني وي�شار احلرف B بطريقة مميزة. 

 اال�ش��رتاطات     :   
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/1/23   املودعة حتت رقم  266952 
رقم وبلد االولوية   تاريخ اإيداع االأولوية

 با�شم  بانا�شونيك كوربوري�شن 
وعنوانه  1006، اوازا كادوما ، كادوما � �شي ،  او�شاكا 8501 � 571 ، اليابان

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
من�شاآت لتكييف الهواء اأجهزة تكييف الهواء  من�شاآت تكييف الهواء 

 الواقعة بالفئة : 11 
املقطع  كتب  حيث  الالتينية  باحلروف  كتبت   JETSTREAM الكلمة    : العالمة  و�شف 
JET  بخط اأغمق وعلى ي�شار الكلمة ر�شم على �شكل اأقوا�ض عري�شة باأحجام خمتلفة متداخلة 

مع بع�شها البع�ض بطريقة مميزة . 
 اال�ش��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.          

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/1/25   املودعة حتت رقم  267116 
رقم وبلد االولوية     تاريخ اإيداع االأولوية

 با�شم  فرين�ض فراي هيفني ، ال ال �شي 
وعنوانه  3304 بيت�ض بوليفارد ، جاك�شونفيل ، فلوريدا 32207 ، الواليات املتحدة االأمريكية 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات املطاعم ، مطاعم اخلدمة الذاتية  ، التموين بالطعام وال�شراب ، املقاهي .

 الواقعة بالفئة : 43 
و�شف العالمة :  العبارة  FRENCH FRY HEAVEN  كتبت باحلروف الالتينية .

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/1/25   املودعة حتت رقم  267106 
رقم وبلد االولوية    تاريخ اإيداع االأولوية

 با�شم  كوزميتيك واريور�ض ليميتد 
وعنوانه  29 هاي �شرتيت ، بوول ، دور�شيت ، بي ات�ض 15   1 ايه بي ، اململكة املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
�شابون ؛ عطور ؛ كولونيا ؛ روائح طيبة ؛ ماء الزينة ؛ م�شحوق للنر )للتنفي�ض( )ب�شكل خا�ض 
اإ�شتحمام ؛ �شامبو ؛ غ�شوالت )لو�شن( وكرميات لالإ�شتخدام  م�شحوق التالك( ؛ م�شتح�شرات 

على الب�شرة ؛ م�شتح�شرات اإ�شتحمام بالد�ض .
 الواقعة بالفئة : 3 

 و�شف العالمة :  الكلمة KARMA كتبت باحلروف الالتينية . 
 اال�ش��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد 
، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.        

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/1/25   املودعة حتت رقم  267120 
رقم وبلد االولوية    تاريخ اإيداع االأولوية

 با�شم  بي تي اآي اإنرتنا�شيونال م م ح 
وعنوانه  �ض. ب 16111 ، راأ�ض اخليمة ، دولة االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
احلليب ؛ منتجات احلليب

 الواقعة بالفئة : 29 
 و�شف العالمة :  العبارة BAILIE WHITE  كتبت باحلروف الالتينية . 

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/2/2   املودعة حتت رقم  267639     
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�شم  ماجيك برودك�شن غرووب)ام.بي.جي( ا�ض.ايه 
وعنوانه  فينديل بزني�ض �شنرت ، كومبليك�ض بي ، رو دي تريفيز ، اإل – 2632 فينديل ، لوك�شمبورغ 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
اأو  اأدوات واأواين واأوعية لال�شتعمال املنزيل وللمطبخ ، اأم�شاط واأ�شفنج ، فرا�شي )ما عدا فرا�شي التلوين 
الدهان( ، مواد �شنع الفرا�شي ، اأدوات تنظيف ، �شلك جلي ، زجاج غري م�شغول اأو زجاج �شبه م�شغول )عدا 

الزجاج امل�شتعمل يف املباين( ، اأواين زجاجية واأواين خزف �شيني واأواين خزفية غري واردة يف فئات اأخرى.
 الواقعة بالفئة : 21 

و�شف العالمة :  العبارة THE HAPPOS FAMILY كتبت باحلروف الالتينية بخط عري�ض 
HAPPOS بحجم اكرب  THE يف االأعلى باللون االأزرق الفاحت وحتتها كتبت كلمة  حيث كتبت كلمة 

وباللون االأزرق الغامق ويف االأ�شفل كتبت كلمة FAMILY باللون االأزرق الفاحت بطريقة مميزة .
 اال�ش��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.     

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/2/2   املودعة حتت رقم  267642     
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�شم  ماجيك برودك�شن غرووب)ام.بي.جي( ا�ض.ايه 
وعنوانه  فينديل بزني�ض �شنرت ، كومبليك�ض بي ، رو دي تريفيز ، اإل – 2632 فينديل ، لوك�شمبورغ 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
املن�شوجات ومنتجات الن�شيج غري الواردة يف فئات اأخرى ؛ اأغطية الفرا�ض ؛ اأغطية املوائد.

 الواقعة بالفئة : 24 
و�شف العالمة :  العبارة THE HAPPOS FAMILY كتبت باحلروف الالتينية بخط عري�ض 
HAPPOS بحجم اكرب  THE يف االأعلى باللون االأزرق الفاحت وحتتها كتبت كلمة  حيث كتبت كلمة 

وباللون االأزرق الغامق ويف االأ�شفل كتبت كلمة FAMILY باللون االأزرق الفاحت بطريقة مميزة .
 اال�ش��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.      

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/2/2   املودعة حتت رقم  267643     
رقم وبلد االولوية    تاريخ اإيداع االأولوية

 با�شم  ماجيك برودك�شن غرووب)ام.بي.جي( ا�ض.ايه 
وعنوانه  فينديل بزني�ض �شنرت ، كومبليك�ض بي ، رو دي تريفيز ، اإل – 2632 فينديل ، لوك�شمبورغ 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
املالب�ض و لبا�ض القدم  واأغطية الراأ�ض .

 الواقعة بالفئة : 25 
الالتينية بخط  كتبت باحلروف   THE HAPPOS FAMILY العبارة    : العالمة  و�شف 
 HAPPOS يف االأعلى باللون االأزرق الفاحت وحتتها كتبت كلمة THE عري�ض حيث كتبت كلمة
الفاحت  االأزرق  باللون   FAMILY كلمة  كتبت  االأ�شفل  ويف  الغامق  االأزرق  وباللون  اك��رب  بحجم 

بطريقة مميزة .
 اال�ش��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.         

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/2/2   املودعة حتت رقم  267644     
رقم وبلد االولوية     تاريخ اإيداع االأولوية

 با�شم  ماجيك برودك�شن غرووب)ام.بي.جي( ا�ض.ايه 
وعنوانه  فينديل بزني�ض �شنرت ، كومبليك�ض بي ، رو دي تريفيز ، اإل – 2632 فينديل ، لوك�شمبورغ 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
اللعب واأدوات اللعب ؛ اأدوات الريا�شة البدنية )اجلمباز( واالأدوات الريا�شية غري الواردة يف فئات اأخرى ؛ 

زخارف �شجرة عيد امليالد.
 الواقعة بالفئة : 28 

و�شف العالمة :  العبارة THE HAPPOS FAMILY كتبت باحلروف الالتينية بخط عري�ض 
HAPPOS بحجم اكرب  THE يف االأعلى باللون االأزرق الفاحت وحتتها كتبت كلمة  حيث كتبت كلمة 

وباللون االأزرق الغامق ويف االأ�شفل كتبت كلمة FAMILY باللون االأزرق الفاحت بطريقة مميزة .
 اال�ش��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.    

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/2/19   املودعة حتت رقم  268485     
 رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية  

 با�شم  اآر ايه تي بي 
 وعنوانه  54 ، كواي دي ال رابي – 75012 باري�ض ، فرن�شا  

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الدعاية واالإعالن ؛ اإدارة االأعمال ؛ توجيه االأعمال ؛ تفعيل الن�شاط املكتبي ؛ توجيه اأعمال تراخي�ض ال�شلع 
واخلدمات لالآخرين ؛ تاأجري مواد الدعاية واالإع��الن ، تاأجري وقت للدعاية واالإع��الن يف و�شائل االإعالم 
من جميع االأنواع ، تاأجري امل�شاحات االإعالنية ، حتديث مواد الدعاية واالإعالن ، اإ�شتطالعات الراأي ، ن�شر 
اأو  التجارية  للغايات  املعار�ض  تنظيم   ، واالإع��الن  الدعاية  ، حتديث م�شتندات  واالإع��الن  الدعاية  ن�شو�ض 

االإعالنية ؛ درا�شات الت�شويق ، تق�شي احلقائق عن االأعمال .
 الواقعة بالفئة : 35 

 و�شف العالمة :  الرتكيب احلريف  RATP كتب باحلروف الالتينية . 
 اال�ش��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.     

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/2/19   املودعة حتت رقم  268486     
رقم وبلد االولوية  تاريخ اإيداع االأولوية

 با�شم  اآر ايه تي بي 
 وعنوانه  54 ، كواي دي ال رابي – 75012 باري�ض ، فرن�شا  

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
النقل ؛ تنظيم الرحالت وال�شفر ؛ معلومات النقل يف جمال النقل العام ؛ احلجز للنقل ؛ خدمات النقل 
امل�شافرين ؛  اإرتياد االأماكن ؛ تنظيم رحالت ال�شفر ؛ نقل امل�شافرين ؛ حجز مقاعد ال�شفر؛ نقل  جلوالت 

تنظيم النقل و اأنظمة النقل .
 الواقعة بالفئة : 39 

 و�شف العالمة :  الرتكيب احلريف  RATP كتب باحلروف الالتينية . 
 اال�ش��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.      

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/2/14   املودعة حتت رقم  268205     
رقم وبلد االولوية    تاريخ اإيداع االأولوية

 با�شم  ال�شيد /  حممد منيب اأديب 
 وعنوانه  ال�شنك ، بغداد � العراق 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
وق��ود )مبا يف ذلك وقود   ، الغبار  اإمت�شا�ض وترطيب وتثبيت  ، مركبات  ، مزلقات  زي��وت و�شحوم �شناعية 

املحركات( ومواد االإ�شاءة ، و�شموع وفتائل االإ�شاءة .
 الواقعة بالفئة : 4 

و�شف العالمة :  الكلمة KATO كتبت باحلروف الالتينية الكبرية باللون االأبي�ض يف االأعلى و حتتها 
كتبت كلمة Lubricant باللون االأبي�ض على خلفية م�شتطيلة باللون االأحمر مع خطوط حمراء مائلة 
باأحجام  م��رات  اأرب��ع  وه��ي مكررة  االأ���ش��ود  باللون  ال�شكل  م�شتطيلة  على خلفية  اليمني وجميعها  من جهة 
خمتلفة ويف الو�شط ر�شم ل�شتة اأدوات ميكانيكية مت�شابهة باللون الف�شي ويف االأ�شفل من جهة اليمني ر�شم 
الأداة ميكانيكية ملولبة تتطاير منها �شوائل باللونني الذهبي والنحا�شي وعلى جهة الي�شار ر�شم تخطيطي 
الي�شاروجميعها  جهة  من  ال�شاحنة  اأ�شفل  الثقيلة  امل��ع��دات  الإح��دى  ور�شم  قالبة  ل�شاحنة  االأ���ش��ود  باللون 

 على خلفية باالألوان الذهبي املائل للبني واالأبي�ض واالأ�شود بطريقة مميزة . 
 اال�ش��رتاطات     :   

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.      

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  5  يوليو 2017 العدد 12062
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الفجر الريا�ضي

لل�شباقات  اأبوظبي  �شائق فريق  اأنهى 
ال�شحي  امل�����ط�����ّوع  حم���م���د  ال���ن���ا����ش���ئ 
فرن�شا  بطولة  يف  الثانية  م�شاركاته 
خاطفاً   2017 للراليات  الوطنية 
العالية  التناف�شية  بتاأديته  االأ���ش��واء 
اآر3  د�ض.ا�ض3  �شيرتوين  منت  على 
برفقة مالحه االيرلندي نايل بورنز 
اأ�����ش����رع زم����ن �شمن  م�����ش��ج��اًل ث����اين 
والثامنة  ال�شابعة  املرحلتني  يف  فئته 
املرحلة  اأ�شرع زمن يف  ومن ثم ثالث 
وطرقات  �شعبة  اأج����واء  يف  التا�شعة 

موحلة.
م��ن ع�شر  لونغر  دو  ت��ري  رايل  ت��األ��ف 
تكون  اأن  امل���ف���رت����ض  م����ن  م����راح����ل 
موحلة  اإىل  حتولت  ولكنها  ح�شوية 
الغزيرة.  االأمطار  ب�شبب  وزلقة جداً 
�شيارة  ا���ش��ط��دم��ت  احل����ظ  ول�������ش���وء 
املطّوع بجذع �شجرة مدفون يف الوحل 
اإىل  اأدى  مم��ا  االأوىل  املرحلة  خ��الل 
ت�شرر التعليق االأمامي االأي�شر وذراع 
التقني  نقل احلركة. ا�شطر الفريق 
على  امل�شرف  “بي.ات�ض.�شبورت”  يف 
ال�شيارة اإىل التدخل وا�شالح العطل 

موؤقتاً بهدف اإعادة ال�شيارة لل�شيانة 
ملناف�شات  ج���دي���د  م���ن  وحت�����ش��ريه��ا 

ال��ي��وم ال���ث���اين. ت��األ��ف ال��ي��وم الثاين 
تعاد  الفرن�شي من مرحلتني  للرايل 

العودة  �شاهدتني على  مرتني وكانت 
�شجال  وبورنز حيث  للمطّوع  القوية 

امل�����رور الثاين  اأ����ش���رع زم���ن يف  ث���اين 
الكيلومرت  يف  ث��ان��ي��ة  ن�شف  وب��ف��ارق 

االأ�شرع  ال��زم��ن  ع��ن �شاحب  ال��واح��د 
البطولة  يف  ال��ن��ا���ش��ئ��ني  ب��ط��ل  وه����و 

الفرن�شية الوطنية للراليات.
تري  رايل  يف  ب��ت��اأدي��ت��ي  �شعيد  “اأنا 

اليوم  يف  القوية  وبالعودة  لونغر  دو 
الثاين” قال املطّوع .

واأ�����ش����اف: ه��دف��ن��ا م���ن امل�����ش��ارك��ة يف 
التعلم  ه����و  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  ال���ب���ط���ول���ة 
كتابة  ل��ن��اح��ي��ة  امل�����ه�����ارات  وت���ط���وي���ر 
املراحل واكت�شاب مهارات  مالحظات 
ال����ق����ي����ادة واالح����ت����ك����اك  ج�����دي�����دة يف 
الرغم  وعلى  الفرن�شية.  ب��اخل��ربات 
من �شوء احلظ يف اليوم االأول اإال اأننا 
الثاين م�شجلني  اليوم  عدنا بقوة يف 

اأزمنة متفوقة واأنا فخور بها كثرياً.
اأتطلع قدماً االآن للم�شاركة الثالثة يف 
البطولة الفرن�شية الوطنية للراليات 
نهاية �شهر اأغ�شط�ض يف رايل تري دو 
لوزيه احل�شوي. والبد يل يف اخلتام 
لل�شيخ  ج��دي��د  م��ن  بال�شكر  ال��ت��وج��ه 
خ��ال��د ب���ن ف��ي�����ش��ل ال��ق��ا���ش��م��ي رئي�ض 
جمل�ض اإدارة اأبوظبي لل�شباقات على 
اأي�شاً  واأ���ش��ك��ر  امل��ت��وا���ش��ل يل  ال��دع��م 
ومالحي  كرمين  رون  الفريق  مدير 
نايل بورنز وبالتاأكيد ال�شكر مو�شول 
لفريق بي.اأت�ض.�شبورت امل�شرف على 

حت�شري ال�شيارة.

بعثة منتخبات  االأرب���ع���اء  ال��ي��وم  ال��ب��الد  ت��غ��ادر 
مع�شكر  الإقامة  بولندا  اإىل  متجهة  ال�شطرجن 
للم�شاركة يف  ا�شتعدادا  وار�شو  مبدينة  خارجي 
بطولة اآ�شيا لل�شاالت واالألعاب القتالية خالل 
يف  املقبل  �شبتمرب   27 اإىل   17 م��ن  ال��ف��رتة 
 18 ي��وم  حتى  املع�شكر  وي�شتمر  تركمن�شتان، 
لتجهيز  االحت���اد  خطة  �شمن  اجل���اري،  يوليو 
ويت�شمن  امل��ق��ب��ل��ة،  لال�شتحقاقات  ال��الع��ب��ني 

املع�شكر امل�شاركة يف بطولة ناجدوف الدولية.
ونائب  اخل����وري،  ع��ب��دال��ع��زي��ز  البعثة  وي���راأ����ض 
عبا�ض  وف��وزي��ة  االحت����اد  اإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض 
باالإ�شافة  للوفد  اإداري��ة  امل��ايل لالحتاد،  املدير 
االختيار  عليهم  وق��ع  ال��ذي��ن  الع��ب��ني   10 اإىل 
والنا�شئني  للرجال  الوطنية،  املنتخبات  �شمن 
حيث  دفعتني  على  ال��وف��د  وي��غ��ادر  والنا�شئات، 
ت�شم الدفعة االأوىل اليوم العبي املنتخب االأول 
وجا�شم  م��و���ش��ى  وع��ث��م��ان  اإ���ش��ح��اق  �شعيد  وه���م 
الدفعة  تغادر  فيما  نعمان  وعمر  عبدالرحمن 
اإبراهيم  امل��ق��ب��ل وت�����ش��م  ال�����ش��ب��ت  ي���وم  ال��ث��ان��ي��ة 
�شلطان و�شامل اأحمد وعمران احلو�شني وعمار 
ال�شدراين وودمي��ة حميد وواف��ي��ة دروي�����ض كما 
الدويل  االأ�شتاذ  الفنية  االأجهزة  الوفد  يرافق 
الكبري البولندي �شوكو بارتو�ض مدرب املنتخب 

والرت  الكوبي  الكبري  ال��دويل  واالأ���ش��ت��اذ  االأول 
ارني�شيبيا مدرب منتخب الفتيات.

من ناحية اأخرى، غادر االأ�شتاذ الدويل الكبري 
�شامل عبدالرحمن البالد متجها اإىل �شوي�شرا 
العامل  لبطولة  الثالثة  احللقة  يف  للم�شاركة 
تنطلق  التي  ب��ري«  »اجلراند  الكربى  للجائزة 
16 اجل��اري، ويرافق  اليوم وت�شتمر حتى يوم 
املدير  امل��رزوق��ي  و�شعود  اكوبيان  امل���درب  �شامل 

التنفيذي لالحتاد اإداريا.
ت�شنيفه  لتح�شني  عبدالرحمن  �شامل  وي�شعى 
خالل م�شاركته يف اجلراند بري العاملية حيث 
ال�شارقة  يف  االأوىل  ج��ول��ت��ني  اأول  يف  ����ش���ارك 
وح�شد 3.5 نقطة، والثانية يف مو�شكو وح�شد 
ن��ف�����ض ال��ر���ش��ي��د م���ن ال��ن��ق��اط وي��ت��ط��ل��ع �شامل 
واالأخرية  الثالثة  اجل��ول��ة  يف  م�شاركته  خ��الل 
�شامل  ي�شارك  اأف�شل ولن  نتيجة  حتقيق  يف  له 
ت�شت�شيف  التي  واالأخ���رية  الرابعة  اجل��ول��ة  يف 
مدينة باملا دي مايوركا االإ�شبانية خالل الفرتة 
بني 15 اإىل 26 نوفمرب املقبل، نظرا الأن كل 

العب يحق له امل�شاركة يف 3 حلقات فقط.
ويدخل الفتي الذهبي احللقة الثالثة مبعنويات 
عالية بعدما دخل قائمة اأف�شل 20 العبا على 
الدويل  االحت����اد  ت�شنيف  يف  ال��ع��امل  م�����ش��ت��وى 

لل�شطرجن اخلاطف بعدما جاء يف املركز التا�شع 
حافظ  حني  يف  نقطة   2767 بر�شيد  ع�شر 
العب   100 اأف�شل  على تواجده �شمن قائمة 
 85 املركز  احتل  بعدما  ال�شريع  ال�شطرجن  يف 

نقطة. بر�شيد 2662 
واأكد ح�شني خلفان ال�شام�شي اأمني عام االحتاد 
لتجميع  ج��دي��دة  ع��ودة  ه��و  بولندا  مع�شكر  اأن 
اأجل  من  واح��د  مكان  يف  معا  املنتخبات  العبي 
خلق نوع من التاآلف والتفاهم بينهم، باالإ�شافة 
اأن مثل هذه املع�شكرات دائما ما يكون لها  اإىل 
مردود فني عايل على جميع الالعبني، م�شريا 
اإىل اأن ال�شيا�شة التي يتبعها االحتاد يف جتهيز 
املنتخبات الوطنية �شتوؤتي ثمارها قريبا خا�شة 
اأن جميع اللجان تعمل يف نف�ض االجتاه �شواء يف 

اجلهاز الفني اأو بقية اللجان.
على  جيد  م���ردود  نحقق  اأن  نتطلع  واأ����ش���اف: 
م�شتوى النتائج يف البطولة االآ�شيوية لل�شاالت 
يف تركمان�شتان بل نتطلع اإىل ما هو اأكرب وهو 
احل�شول على األقاب دولية جديدة متنح العبينا 
دفعة معنوية لالأمام، ونتمنى ان ينجح �شامل يف 
الأن  الكربى  اجلائزة  يف  جديدة  نقاط  اإ�شافة 
البد  ذهبية  فر�شة  متثل  البطوالت  ه��ذه  مثل 

من ا�شتغاللها مبا يخدم م�شتقبل الالعب.

تاألق يف رايل لونغر الفرن�شي �شجل ثاين اأ�شرع زمن يف املرحلتني 7 و8 وثالث اأ�شرع زمن يف املرحلة 9

حممـــد املطـــّوع: �ضعيـــد جــــدًا بالأزمنــــة الـتــــي حققنــــاهـــــــا

ا�شتعدادا لبطولة اآ�شيا لل�شالت

منتخب ال�ضطرجن يتوجه اإىل مع�ضكر بولندا ال��ك��وري اجلنوبي لكرة  ع��ني االحت���اد 
القدم ت�شني تاي-يونغ مدربا ملنتخبه 
الذي  �شتيليكه  اويل  ل��الأمل��اين  خلفا 

اقيل من من�شبه ال�شهر املا�شي.
ت�����ش��ني م�����درب م��ن��ت��خ��ب كوريا  وق�����اد 
ربع  اىل  ع��ام��ا   20 اجل��ن��وب��ي��ة حت���ت 
ن��ه��ائ��ي ك���اأ����ض ال���ع���امل ع��ل��ى ار����ش���ه يف 
ن��وف��م��رب امل��ا���ش��ي، ك��م��ا ت���وىل تدريب 
االألعاب  دورة  يف  االأومل���ب���ي  امل��ن��ت��خ��ب 
ري���و دي ج��ان��ريو �شيف  االأومل���ب���ي يف 

.2016
ت�شومنا  و����ش���ط  ت�����ش��ني الع����ب  وب������داأ 
ايلهوا ال�شابق م�شريته التدريبية عام 

2008 مع فريق �شيونغنام.
وق����ال ك��ي��م ه���و-غ���ون رئ��ي�����ض اللجنة 
الفني يف االحتاد الكوري لل�شحافيني 
على  ق����ادرا  �شيكون  ت�شني  ان  نعتقد 
ب�شرعة  ال��الع��ب��ني  م��ع��ن��وي��ات  ت��ع��زي��ز 
املباريات  يف  ال���ف���وز  اىل  وق���ي���ادت���ه���م 

املتبقية من الت�شفيات.
املنتخبات  م��ع  ع��م��ل  ان  “بعد  وت��اب��ع 
العبي  ي��ع��رف  ف��اإن��ه  �شابقا،  الوطنية 
املنتخب احلايل جيدا ولديه مهارات 

توا�شل ممتازة معهم .
واكد ان ت�شني �شيقود املنتخب الكوري 
 2018 رو�شيا  اجلنوبي يف مونديال 

يف حال التاأهل.
توىل  ال���ذي  �شتيليكه  اق��ال��ة  وج����اءت 
اخل�شارة  ع��ق��ب   2014 يف  امل��ه��م��ة 
قطر  اأم��ام  اجلنوبية  لكوريا  املفاجئة 

2-3 يف الدور احلا�شم من الت�شفيات 
رو�شيا  مل��ون��دي��ال  امل��وؤه��ل��ة  اال���ش��ي��وي��ة 

.2018
لكوريا  ال���ث���ال���ث���ة  اخل�������ش���ارة  وك����ان����ت 
ال�������دور احل���ا����ش���م بعد  اجل���ن���وب���ي���ة يف 
�شقوطها اأمام ايران وال�شني بنتيجة 

واحدة �شفر-1.
الثاين  املركز  وحتتل كوريا اجلنوبية 
من  االوىل  امل���ج���م���وع���ة  ت���رت���ي���ب  يف 
الت�شفيات بر�شيد 13 نقطة، بفارق 

7 نقاط خلف ايران اول املتاأهلني اىل 
املونديال عن القارة ال�شفراء.

وت��ت��ق��دم ك���وري���ا ب��ن��ق��ط��ة واح�����دة على 
اوزبك�شتان الثالثة.

وتلتقي كوريا اجلنوبية يف اجلولتني 
ايران  مع  الت�شفيات  من  االخريتني 

واوزبك�شتان بالذات.
ويتاأهل االول والثاين من املجموعتني 
النهائيات  اىل  احل���ا����ش���م  ال������دور  يف 
املركز  ���ش��اح��ب��ا  وي��خ��و���ض  م��ب��ا���ش��رة، 

ال��ث��ال��ث م��ل��ح��ق��ا م���ن م��ب��ارات��ي ذهاب 
ملحق  يف  منه  املتاأهل  ويلتقي  وايابا، 

اآخر رابع منطقة الكونكاكاف.
اجلنوبية  ك���وري���ا  م��ن��ت��خ��ب  و�����ش����ارك 
العامل،  ل��ك��اأ���ض  ب���ط���والت   8 اآخ����ر  يف 
مك�شيكو  م���ون���دي���ال  م��ن��ذ  وحت���دي���دا 
1986، وتبقى اف�شل نتيجة له فيها 
بلوغه ن�شف النهائي يف الن�شخة التي 
 2002 ع��ام  ال��ي��اب��ان  م��ع  ا�شت�شافها 

قبل ان يحل رابعا.

ت�ضني مدربا لكوريا اجلنوبية خلفا ل�ضتيليكه 

دييغو  االأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة  ال��ق��دم  ك���رة  اأ���ش��ط��ورة  يح�شل 
اأرم���ان���دو م���ارادون���ا، ال��ي��وم االأرب���ع���اء ع��ل��ى املواطنة 
احتفالية  �شمن  وذل���ك  ن��اب��ويل،  لفريق  الفخرية 
يحققه  دوري  لقب  الأول  ال�30  ال��ذك��رى  مبنا�شبة 

النادي االإيطايل.
يف  رئي�شياً  ك��ان عن�شراً  ال��ذي  م��ارادون��ا،  و�شيح�شل 
التتويج باللقب يف 1987، على املواطنة الفخرية 
يف  ماجي�شرتي�ض  دي  لويجي  نابويل  عمدة  يد  من 
اأط��راف يف تنظيمه من بينهم  ح��دث تت�شارك ع��دة 
املخرج ال�شينمائي األي�شاندرو �شياين وجمل�ض بلدية 

الذي  احلفل  بطل  ه��و  م��ارادون��ا  و�شيكون  امل��دي��ن��ة. 
يف  �شاركوا  بالنادي  �شابقون  العبون  فيه  �شي�شارك 
و�شريو  برو�شكولوتي  جوزيبي  مثل  االإجن���از،  ه��ذا 

فريارا وبرونو جورديانو واأندريا كارنيفايل.
يف  �شيقام  ال���ذي  احل��ف��ل،  يح�شر  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 

ميدان بليبي�شيتو، 30 األف م�شجع للفريق.
نابويل  مع  م��ارادون��ا  عا�شها  موا�شم  �شبعة  وخ��الل 
توج بلقب ال��دوري مرتني وكاأ�ض االحت��اد االأوروبي 
االإيطايل  ال�شوبر  وكاأ�ض  م��رة  اإيطاليا  وكاأ�ض  م��رة 

مرة. 

مارادونا يح�ضل على مواطنة نابويل الفخرية دورانت يوقع عقدا جديدا مع ووريرز 
ال�شلة  ل��دوري كرة  املتوج بطال  �شتايت ووري��رز،  تو�شل كيفن دوران��ت وفريقه غولدن 
االأمريكي للمحرتفني للمرة الثانية يف غ�شون ثالثة اأعوام، اىل اتفاق يق�شي بتوقيع 
عقد جديد بني الطرفني ملدة عامني مقابل 53 مليون دوالر، بح�شب ما ك�شفت �شبكة 
املو�شم  �شتايت  غولدن  اىل  عاما(   28( دوران��ت  وان�شم  الريا�شية.  ان”  بي  ا���ض  “اي 
دوالر،  مليون   54،3 مقابل  لعامني  بعقد  ثاندر  �شيتي  اوكالهوما  من  قادما  املا�شي 
اأن  مع خيار اأن ي�شبح العبا حرا يف العام الثاين من العقد. وذكرت “اي ا�ض بي ان”، 
دورانت الذي لعب دورا اأ�شا�شيا يف تتويج ووريرز وا�شتحق عن جدارة لقب اأف�شل العب 
لعامني مع خيار  كافاليريز، وقع عقدا  املا�شي كليفالند  املو�شم  النهائي �شد بطل  يف 
اأي�شا باأن ي�شبح العبا حرا يف العام الثاين. ومن املتوقع اأن يتقا�شى دورانت الذي �شجل 
ما معدله 35،2 نقطة مع 8،4 متابعات و5،4 متريرات حا�شمة يف املباريات اخلم�ض 
النجم  25 و26 مليون دوالر �شنويا وهو ان�شم اىل زميله  4-1، بني  النهائي  للدور 
201 مليون  اأع���وام مقابل  مل��دة خم�شة  ال��ذي وق��ع عقدا جديدا  ك��وري  االأخ��ر �شتيفن 
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قوبلت رو�شيا مبديح يفوق ال�شكاوى 
من قبل االحتاد الدويل لكرة القدم 
ف��ي��ف��ا، وامل��ن��ت��خ��ب��ات ال��ت��ي ن��اف�����ش��ت يف 
ك��اأ���ض ال���ق���ارات ق��ب��ل ع���ام واح���د على 
ا�شت�شافتها للحدث االأكرب مب�شاركة 
العامل  كاأ�ض  نهائيات  يف  فريقاً   32

.2018
املنخف�شة  التوقعات  رو�شيا  وف��اق��ت 
من  املوؤلفة  البطولة  ا�شت�شافة  عند 
عليها  ال�شتار  واأ���ش��دل  ف��رق،  ثمانية 
كاأ�ض  ت�شبق  جتربة  يف  االأح���د،  اأم�ض 

العامل.
ح�������وادث  ال����ب����ط����ول����ة  ت�������ش���ه���د  ومل 
البنية  يف  م�����ش��اك��ل  اأو  ك��ب��رية  ���ش��غ��ب 

االأ�شا�شية.
وقال رئي�ض فيفا، جياين اإنفانتينو، اإن 
“البطولة التي احت�شنتها اأربع مدن 
تبددت  بعدما  ب��اه��راً،  جناحاً  حققت 
امل����خ����اوف ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة واالأم���ن���ي���ة«. 
مدن  يف  البطولة  مباريات  واأقيمت 
م��و���ش��ك��و و����ش���ان ب��ط��ر���ش��ربغ وك����ازان 
من�شاآت  متلك  وجميعها  و�شوت�شي، 
ا�شت�شافة  يف  ط��وي��اًل  وب���اع���اً  ج��ي��دة 

االأحداث الريا�شية.
يف  م��الع��ب  ثمانية  اإل��ي��ه��ا  و�شتن�شم 
�شبع مدن اأخرى عند ا�شت�شافة كاأ�ض 
العامل، ميلك بع�شها خربة حمدودة 

يف ا�شت�شافة االأحداث الكربى.
رئي�ض  نائب  عن  تا�ض  وكالة  ونقلت 
ف��ي��ت��ايل موتكو،  ال��رو���ش��ي،  ال������وزراء 
قوله اليوم االإثنني: “�شتكون االأمور 
ال��ع��امل.. لكن  اأك��ر �شعوبة يف كاأ�ض 

ق��ي��ا���ش��اً ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال��ت��ن��ظ��ي��م يف 
النجاح  يكون  ف�شوف  ال��ق��ارات  ك��اأ���ض 

مكتماًل«.
ب�شعادة  ال��واف��دة  اجلماهري  و�شعرت 
ال�شلطات  وف�����رت  ب��ع��دم��ا  ب��ال��ط��ب��ع 
ال�����رو������ش�����ي�����ة االن������ت������ق������االت جم����ان����اً 
امل�شت�شيفة  امل����دن  ب��ني  ب��ال��ق��ط��ارات 

لكاأ�ض القارات.
�شكاوى طفيفة

وك�����ان�����ت اأك��������ر ال���������ش����ك����اوى خ����الل 
املروري،  بالزحام  متعلقة  البطولة 

وب�����ش��وء ح��ال��ة اأر����ش���ي���ة م��ل��ع��ب �شان 
انتقدها  والتي  اجل��دي��د،  بطر�شربغ 
كري�شتيانو  حتديداً،  الربتغال  قائد 
باأن تتح�شن  رونالدو. وتعهد موتكو 
�شغط  لتتحمل  امللعب  ه��ذا  اأر���ش��ي��ة 

�شبع مباريات يف كاأ�ض العامل.
وجن��ح��ت ج��ه��ود رو���ش��ي��ا يف الت�شدي 
�شيتعني  ل��ك��ن  اجل���م���اه���ري،  ل�����ش��غ��ب 
ه��ائ��ل ال�شتيعاب  ج��ه��د  ب���ذل  ع��ل��ي��ه��ا 
اجلماهري ال��واف��دة ب��اأع��داد اأك���رب يف 

كاأ�ض العامل.  

الريا�شي  الثقايف  الذيد   نادي  اأعلن 
للن�شاط  الوطني  الربنامج  بدء  عن 
ما  وف��ق  ب����الدي«   �شيفي  ال�شيفي« 
ب���ه  خليفة م��ب��ارك ب��ن دملوك  ���ش��رح 
الذيد  ن�����ادي  اإدارة  جم��ل�����ض  ع�����ش��و 
ال���ث���ق���ايف ال���ري���ا����ش���ي  رئ���ي�������ض جلنة 
التنمية الثقافية واملجتمعية بالنادي 
اأن�شطة  �شيت�شمن  ال��ع��ام  ه���ذا  ب����اأن 
وف��ع��ال��ي��ات ج���دي���دة حت��ق��ق االب�����داع 
باال�شافة  ل��ل��م�����ش��رتك��ني  وال��ن�����ش��اط 
تنفيذه  اأث���ن���اء  وامل�����رح  ال�����ش��ع��ادة  ايل 
و�شي�شيف معلومات ومعاين جديدة 
احل�شاري  وال���ت���ط���ور  ال���وط���ن  ع���ن 

احلا�شل يف �شتى املجاالت .
الن�شاط  اإىل  دمل�������وك  ب����ن  واأ�������ش������ار 
هذا  خ���الل  ال��ذي��د  ل��ن��ادي  ال�شيفي 
ال��ع��ام ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ع���دد ك��ب��ري من 
االن�����ش��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ت�شعى 
االول  املراكز  حتقيق  على  للح�شول 
علي م�شتوى اإمارة ال�شارقة والدولة  
موا�شم  يف  ح��ق��ق��ن��ا   ك���م���ا  ف��ح�����ش��ب 
جميعا  ن�شعي  اأن   ق��ررن��ا  ب��ل  �شابقة 
وموالياً  متميزاً  املو�شم  ه��ذا  ليكون 
ال�شباب  اأبناء  يف  احلا�شلة  للتغريات 
اإعداداً متفوقا  واعدادهم للم�شتقبل 

ومتكاماًل.
برنامج  تنفيذ  مت  اأن����ه  اإىل  م�����ش��ريا 
امل��ن�����ش��ط��ني وجميع  ب��ت��ه��ي��ئ��ة  خ���ا����ض 
امل�شاركني يف اإدارة وتنفيذ الفعاليات 
متاماً  مهيئني  يكونو  لكي  ال�شيفية 
ومواكبني لفل�شفة هذه الربامج عند 

تنفيذها  حيث حددت برامج الإ�شباع 
)الكاراتية،  مثل  امل�شرتكني  هوايات 
اجلوجيت�شو  ال�����ش��ب��اح��ة،   ، ال��رم��اي��ة 
، ك������رة ال����ق����دم ،ت���ن�������ض ال����ط����اول����ة ( 

وامل�شابقات الرتاثية وال�شعبية .
اأن ت��ن��ف��ذ ال��ع��دي��د من  وم����ن امل���ق���رر 

الرتفيهية  منها  املختلفه  الرحالت 
والرتاثية  وال��ث��ق��اف��ي��ة  وال��ع��ل��م��ي��ة 

باال�شافة ايل برامج بان�شطه نوعية 
منها رحلة العمرة للمتميزين ودورات 

مهنية  وور���ش��ات  م�شانع  يف  �شغرية 
وال�شناعة  ك��ال��ت��ج��ارة  متخ�ش�شة 

والطاقة املتجددة والبيئة .
اجلاري  ���ش��ل��ط��ان  خليفة  اأع��ل��ن  ك��م��ا 

رغبة  عن  بالنادي  العام  ال�شر  اأم��ني 
ال����ن����ادي مب�������ش���ارك���ة جم���م���وع���ة من 
اجلامعات  ���ش��ب��اب  م���ن  امل��ت��ط��وع��ني 
االعوام  احل��ال يف  هو  كما  املواطنني 
خ�ش�ض  ق���د  ال���ن���ادي  واأن  ال�����ش��اب��ق��ة 
للفئات  م�����ش��ت��ق��ل  اأن�������ش���ط���ة  م����رك����ز 
م���ن )8:12(  ال�����ش��غ��رية  ال��ع��م��ري��ة 
اأن�شطة  يت�شمن  وب��ن��ات  ب��ن��ني  �شنة 
وب����رام����ج وف���ع���ال���ي���ات ت��ن��ا���ش��ب هذه 
�شي�شارك فيها  والتي  العمرية  الفئة 
جمموعة من اخلرباء واملتخ�ش�شني  
مع  بالتن�شيق  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  وي��ت��م 
الريا�شي  ال�شارقة  جمل�ض  برنامج 
الذي يقدم الدعم ال�شنوي لالن�شطة 
بجميع  امل�����ش��ارك��ة  و�شتتم  ال�شيفية 
املجتمعية  وال���ب���ط���والت  ال�����ش��ب��اق��ات 
الريا�شي  امل��ج��ل�����ض  ي��ط��رح��ه��ا  ال��ت��ي 

�شمن خطته للربامج ال�شيفية .
بامل�شاركة  الراغبني  ا�شتقبال  و�شيتم 
بال�شالة الريا�شية بنادي الذيد ومت 
حتديد االعمار ال�شنية من 13:18 
امل�شاركني  ال��ت�����ش��ج��ي��ل  و���ش��ي��ت��م  ع����ام 
 8 5يوليو حتي  االربعاء  اإبتداء من 
الذيد  ن��ادي  مبقر  ال�شهر  نف�ض  من 

الثقايف الريا�شي  .

فريق  يف  ال����دراج  مينتجي�ض،  ل��وي�����ض  ح��ق��ق 
االإم���������ارات، ن��ت��ي��ج��ة ط��ي��ب��ة م��ن��اف�����ش��اً بذلك 
دراجي الت�شنيف العام خالل �شباق ال�شرعة 
عن  تاأخر  حيث  الثالثة،  للمرحلة  اخلتامي 
وكان  فقط.  ثانيتني  بفارق  باملرحلة  الفائز 
لوجنوي،  مدينة  يف  انتهى  قد  اليوم  �شباق 
االأرا�شي  ال��دراج��ون  فيها  يطاأ  م��رة  اأول  يف 

الفرن�شية يف ن�شخة هذا العام من اجلولة. 
ال��دراج بيرت  ال�شرعة اخلتامي  ب�شباق  وف��از 
���ش��ي��ج��ان م��ن ف��ري��ق ب����ورا ه��ان��زج��روه��ه، يف 

ح���ني اح��ت��ف��ظ ج����ريان ت��وم��ا���ض م���ن فريق 
�شكاي بالقمي�ض االأ�شفر لليوم الثالث على 
التوايل، بينما حل دييغو اأولي�شي من فريق 

االإمارات �شمن املراكز الع�شرين االأوىل.
ويف م���ع���ر����ض ت��ع��ل��ي��ق��ه ع���ل���ى م�����ش��ارك��ت��ه يف 
لقد  نعم!  مينتجي�ض:  لوي�ض  ق��ال  ال�شباق، 
ك��ان��ت خ��امت��ة م��ث��رية ل��ل�����ش��ب��اق. ك���ان االأداء 
اليوم اأبطاأ من اأم�ض ب�شكل عام، حيث اأنهى 
بطاقة  حمتفظني  املرحلة  ه��ذه  ال��دراج��ون 
اإىل هذا  اأدى  ما  املا�شية،  املرحلة  اأك��ر من 

اخلتام ال�شريع لل�شباق. اأنهيت املرحلة ب�شكل 
املت�شابقني  ب��ني  ال��ب��ق��اء  ج��ي��د ومت��ك��ن��ت م��ن 
�شعيد  واأن��ا  ال��ع��ام،  الت�شنيف  يف  الرئي�شيني 

بهذه النتيجة.
تبداأ املرحلة الرابعة من موندورف يل بان 

يف لوك�شمبورج، 
لتنتهي  كلم   207.5 م�شافة  على  ومت��ت��د 
يف م��دي��ن��ة ف��ي��ت��ي��ل ال��ف��رن�����ش��ي��ة. وت��ع��د هذه 
املرحلة مالئمة ملتخ�ش�شي ال�شرعة، الذين 
التي  امل�شتوية  الطرقات  فر�شة  �شيغتنمون 

مت��ت��د ع��ل��ى م��ع��ظ��م م�����ش��ار ال�����ش��ب��اق، تليها 
ه�شبتان بعد 170 كلم من بداية املرحلة. 
لل�شرعة  خم�ش�شاً  ج��زءاً  املرحلة  ت�شم  كما 
ح���ي���ث ميكن  ج���وف���ي���ل���ري  م���دي���ن���ة  مي�����ر يف 
اإ���ش��اف��ي��ة �شعياً  ل��ل��دراج��ني اك��ت�����ش��اب ن��ق��اط 

للفوز بالقمي�ض االأخ�شر. 
كما يتعني على الدراجني توخي احلذر عند 
االنعطاف اإىل اليمني قبل كيلومرتين من 
تطراأ  قد  ح��وادث  الأي  جتنباً  النهاية،  خط 

قبيل نهاية ال�شباق.

ع��ق��د اي��ف��رت��ون االن��ك��ل��ي��زي �شفقة 
�شخمة با�شتقدامه مدافع برينلي 
�شنوات  الواعد مايكل كني خلم�ض 
بلغ  ل��ل��ن��ادي  ق��ي��ا���ش��ي  م��ق��اب��ل مبلغ 
30 مليون جنيه ا�شرتليني )35 
م��ل��ي��ون ي�������ورو(، ب��ح�����ش��ب م���ا ذكر 

فريقه اجلديد .
ون�����ش��اأ ك��ني )24 ع��ام��ا( م��ع فرق 
ملان�ش�شرت  ال����ع����م����ري����ة  ال����ف����ئ����ات 
اع����اره اىل لي�شرت  ال���ذي  ي��ون��اي��ت��د 
روفرز  وبالكبرين  كاونتي  ودرب��ي 
نهائي  ب�شكل  �شمه  الذي  وبرينلي 

يف 2015.
يتعاقد  العب  خام�ض  كني  واأ�شبح 
معه “توفيز” بعد احلار�ض جوردان 
بيكفورد، الهولندي دايفي كال�شن، 
ال���ن���ي���ج���ريي ه������رني اأون���ي���ي���ك���ورو 
البلجيكي  ان���درخل���ت  اىل  )اأع�����ري 
�شاندرو  واال�شباين   )2018 حتى 

رامريي�ض.
وذكر ايفرتون على ح�شابه الر�شمي 
يف موقع تويرت: تعاقدنا مع ماكيل 
كني خلم�ض �شنوات مقابل عقد قد 
النادي  ت���اري���خ  يف  االغ���ل���ى  ي�����ش��ب��ح 

بقيمة 30 مليون جنيه .
وق���ال ك��ني ان احل��دي��ث م��ع مدرب 
رونالد كومان  الهولندي  ايفرتون 
الذي �شغل نف�ض مركزه عندما كان 
العبا، اقنعه باالن�شمام اىل فريق 

مدينة ليفربول.
وق�����ال ت���ري���د دوم�����ا ال��ل��ع��ب مل���درب 

ناد  اىل  ال���ق���دوم  اردت  ب����ك.  ي��ث��ق 
الالعبون  امل����درب،  ي��ري��دين  ح��ي��ث 

واجلماهري اي�شا.
لالن�شمام  ج���دا  �شعيد  ان���ا  وت��اب��ع 
اىل اي��ف��رت��ون، ال��ن��ادي ال��رائ��ع مع 
���ش��غ��وف��ة وت��ق��ل��ي��د عريق،  ج��م��اه��ري 
التمارين  اىل  ل���ل���ذه���اب  وات�������وق 

وااللتقاء بالالعبني.

“اأقنعني  اأ�����ش����اف  ك����وم����ان  وع�����ن 
ب��ان��ه ق���ادر ع��ل��ى ت��ط��وي��ري ببع�ض 
زلت  ال  لعبي.  طريقة  يف  النواحي 
بعمر الرابعة والع�شرين، وبالن�شبة 
لقلب دفاع يف الربمري ليغ، ال زلت 

�شابا.
وا�شتثمر كومان )54 عاما( كثريا 
اي�شاله  م��ن��ذ  اجل����دد  ب��ال��الع��ب��ني 

ال�������ش���اب���ع يف  امل����رك����ز  ال���ف���ري���ق اىل 
املو�شم املن�شرم وقيادته اىل الدور 
ال��ت��م��ه��ي��دي ال��ث��ال��ث م���ن ال����دوري 

االأوروبي “يوروبا ليغ.
اأعلى  ك��ان يف  ك��وم��ان مايكل  وق���ال 
الئحة الالعبني الذين كنا نرغب 
�شعيد  واأن���ا  ال�شيف  ه��ذا  ب�شمهم 

لتواجده هنا.

وب�����داأ ك���ني م�����ش��ريت��ه ال��دول��ي��ة مع 
و19   17 حت��ت  اي��رل��ن��دا  منتخب 
املنتخب  اىل  حت����ول  ل��ك��ن��ه  ���ش��ن��ة، 
االن��ك��ل��ي��زي وا���ش��ت��ه��ل م�����ش��واره مع 
وديا  امل��ان��ي��ا  ���ش��د  االول  امل��ن��ت��خ��ب 
امل��ا���ش��ي وخ��ا���ض مباراة  يف م��ار���ض 
العامل  كاأ�ض  ت�شفيات  يف  ليتوانيا 

بعدها بثالثة ايام.

منها اجلوجيت�شو والكاراتيه وكرة القدم

نادي الذيد يطلق ن�ضاطه ال�ضيفي مبجموعة كبرية من الربامج الريا�ضية املتنوعة 

فريق الإمارات مي�شي قدمُا يف جولة فرن�شا وي�شل الأرا�شي الفرن�شية

مينتجي�س من فريق الإمارات يناف�س على الت�ضنيف العام يف �ضباق 
ال�ضرعة اخلتامي للمرحلة الثالثة من اجلولة

ايفرتون ي�ضم املدافع الدويل مايكل كني  بعد كاأ�س القارات.. رو�ضيا 
ت�ضتعد لحت�ضان احلدث الأكرب

ت�شدر االإجنليزي تومي فليتوود ترتيب ال�شباق اإىل دبي 
للجولة االأوروبية للجولف بعد فوزه بلقب بطولة فرن�شا 
املفتوحة ليح�شد 1،040،824 نقطة ويرفع جمموعه 
الكلي اإىل 3،521،078 نقطة بفارق 819،449 نقطة 
ت��راج��ع للمركز  ال���ذي  اال���ش��ب��اين �شريجيو ج��ار���ش��ي��ا  ع��ن 
طريق  على  مهمة  خطوة  بذلك  فليتوود  قطع  و  الثاين. 
املناف�شة على لقب ال�شباق اىل دبي ترقبا ملوعد ح�شمه يف 
البطولة اخلتامية ملو�شم اجلولة االوروبية للجولف وهي 
والتي تعد ختام مو�شم  العاملية  بطولة جولة موانئ دبي 

�شمو  رعاية  حتت  تقام  التي  للجولف  االأوروب��ي��ة  اجلولة 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي 
رئي�ض جمل�ض دبي الريا�شي على مالعب عقارات جمريا 

للجولف يف �شهر نوفمرب املقبل.
ثانية  املفتوحة  فرن�شا  بطولة  بلقب  فليتوود  ف��وز  وج��اء 
واحدة  �شربة  ب��ف��ارق  متفوقا  رول��ك�����ض  �شل�شلة  ب��ط��والت 
بطولة  بلقب  فوزه  ويعترب  اأوهلني..  بيرت  االمريكي  عن 
فرن�شا الثاين هذا املو�شم بعدما مثل التتويج بلقب بطولة 
اأبوظبي ات�ض ا�ض بي �شي مطلع العام اجلاري فاحتة خري 

امل��و���ش��م احل���ايل و حقق املركز  ت��األ��ق  ال���ذي  ال��الع��ب  على 
بطولة  يف  اخل��ام�����ض  وامل��رك��ز  املك�شيك  بطولة  يف  ال��ث��اين 
بطولة  يف  الثانية  امل��رت��ب��ة  و  املفتوحة  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات 

�شنت�شن الدولية.
كانت بطولة فرن�شا املفتوحة هي الثانية من بني ثمان يف 
اأوروبية التي �شت�شتمر  �شل�شلة رولك�ض اجلديدة يف جولة 
يف  املفتوحة  للبطولة  التاأهل  �شل�شلة  مع  جنب  اإىل  جنبا 
موؤ�ش�شة  ب�شيافة  االإيرلندية  احل��رة  دب��ي  �شوق  وبطولة 

روري يف بورت�شتيوارت يف اأيرلندا ال�شمالية.

بعد فوزه بلقب بطولة فرن�شا املفتوحة للجولف

الجنليزي فليتوود يت�ضدر ترتيب ال�ضباق اإىل دبي 
الوافد اجلديد ثيو اأول الوا�ضلني 

لريال مدريد
و�شل جنم ريال مدريد اجلديد، الفرن�شي ال�شاب ثيو هرنانديز، اإىل العا�شمة االإ�شبانية الإجراء الك�شف الطبي 

املو�شمي وااللتحاق مبع�شكر الفريق االإعدادي للمو�شم املقبل.
وقطع ثيو اإجازته التي ق�شاها يف الواليات املتحدة االأمريكية رغبة منه يف ك�شب ثقة املدرب الفرن�شي زين الدين 

زيدان.
التا�شعة م�شاًء  االإ�شبانية مدريد يف متام  العا�شمة  اأدولفو �شواريز يف  ال�شاب عرب مطار باراخا�ض-  النجم  وو�شل 

بالتوقيت املحلي، وكان با�شتقباله ممثل عن النادي “امللكي«.
وان�شم ثيو اإىل ريال مدريد قادماً من الغرمي اأتلتيكو، بعد فرتة اإعارة ملو�شم واحد مع ديبورتيفو اأالفي�ض، و�شل 

خاللها اإىل نهائي كاأ�ض ملك اإ�شبانيا. 
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الفجر الريا�ضي

رغم اإحراز لقب البطولتني يف غ�شون 3 اأيام متتالية، يرى املدير الفني للمنتخب االأملاين 
لكرة القدم يواكيم لوف، اأن فوز بالده بلقبي كاأ�ض القارات 2017 وكاأ�ض اأمم اأوروبا لل�شباب 

حتت 21 عاماً، ال يعني الكثري، وال ميكن اعتباره موؤ�شراً على النجاح يف بطولة 
كاأ�ض العامل 2018 التي ت�شت�شيفها رو�شيا العام املقبل.

ثم  املا�شي،  اجلمعة  لل�شباب  اأوروب���ا  بطولة  بلقب  اأملانيا  وتوجت 
توج منتخبها االأول بلقب كاأ�ض القارات التي اختتمت يف رو�شيا 

االأحد املا�شي، بفوز املنتخب االأملاين مان�شافت على نظريه 
الت�شيلي 1-0 يف املباراة النهائية للبطولة.

اأن اإح�����راز ل��ق��ب ال��ب��ط��ول��ت��ني مي��ث��ل تطوراً  وي���رى ل���وف 
املوؤكد يف مونديال  النجاح  ولكنه ال يعني  ملحوظاً 

.2018
اأك����د اأن ف��ري��ق��ه ح��ق��ق هدفه  وك����ان ل���وف 

املباراة  خو�ض  قبل   100% بن�شبة 
النهائية لكاأ�ض القارات مما يعني 

الهدف  ي��ك��ن  مل  ال��ل��ق��ب  اأن 
الرئي�شي للفريق.

لوف  ه����دف  اأن  وي���ب���دو 
الرئي�شي كان االطمئنان 
فريقه،  م�شتقبل  ع��ل��ى 
ب�شكل  حت���ق���ق  م����ا  وه�����و 
االطمئنان  ظل  يف  كبري 
ع��ل��ى وج����ود ع��م��ق كبري 
ل��ل��ف��ري��ق ي�����ش��ت��ط��ي��ع من 
اأي  ت���ع���وي�������ض  خ����الل����ه 
�شفوف  ع�����ن  غ����ي����اب����ات 
امل�شتقبل  يف  ال���ف���ري���ق 
ال����ق����ري����ب وع����ل����ى م�����دار 

ال�شنوات املقبلة.
العبيه  معظم  ل��وف  ومنح 
االأ�����ش����ا�����ش����ي����ني راح��������ة من 
ب���ط���ول���ة ك�����اأ������ض ال�����ق�����ارات 
البطولة  فعاليات  وخا�ض 
ب���ق���ائ���م���ة ت�������ش���م ال���ع���دي���د 
م�����ن ال������وج������وه اجل����دي����دة 
الذين  ال�شبان  والالعبني 
االأملاين  ال���دوري  يف  تاألقوا 
بوند�شليغا وجنح الالعبون 

يف ترك ب�شمتهم مثلما فعل 
جن����وم م��ن��ت��خ��ب ال�����ش��ب��اب يف 

بطولة اأوروبا.
وبفوز اأملانيا بلقب البطولتني، 

اأ������ش�����ب�����ح الع�����ب�����و ال���ف���ري���ق���ني 
رائعاً  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��اً  اح��ت��ي��اط��ي��اً 

على  واح����د  ع���ام  ق��ب��ل  للمان�شافت 
املونديال الرو�شي.

ويرى لوف اأن لقب البطولتني يف حد 
ذات��ه ال يعني الكثري واأن الوقت ال يزال 
مبكراً لتحقيق الهدف االأ�شمى يف اإ�شارة 
اإىل الدفاع عن اللقب العاملي من خالل 

املونديال يف منت�شف العام املقبل.

الوقت  زال  ال��ق��ارات: ما  لكاأ�ض  النهائية  املباراة  �شان بطر�شربغ قبل  ل��وف، يف مدينة  وق��ال 
مبكراً، هاتان البطولتان ال تعنيان الكثري بالن�شبة لكاأ�ض العامل العام املقبل.

واحتفل العديد من العبي املان�شافت مبدربهم لوف عقب انتهاء املباراة النهائية لكاأ�ض 
القارات.

وقال لوف: �شنعنا بدائل من خالل منح الالعبني ال�شبان اخلربة يف مثل هذه 
املباريات التي �شهدتها هذه البطولة.

واأو�شح اأن كاأ�ض العامل �شيء خمتلف متاماً، م�شرياً اإىل وجود فارق هائل 
بني العب موهوب لديه اإمكانيات الالعب الدويل والعب من طراز عاملي، 
ليونيل  االأرجنتينيني  مثل  اأ�شماء  اإىل  م�شرياً 
مي�شي و�شريجيو اأغويرو واآنخل دي 
ماريا والربتغايل كري�شتيانو 

رونالدو.
وقال لوف: بالطبع، هناك 
واالإثارة  الن�شوة  من  حالة 
اأملانيا حالياً،  والفرحة يف 
ي��خ��ت��ل��ف متاماً  م���ا  وه����و 
عن الو�شع قبل 4 �شنوات.. 
اأهم �شيء هو اأن تنظر لالأمام 
العبني  اأم��ام  م�شتواك  وتقيم 
وتوين  ورون��ال��دو  مي�شي  مثل 
ميكنني  واآخ������ري������ن،  ك����رو�����ض 
منتخبات   7 اأو   6 اخ����ت����ي����ار 

بالعبني اأ�شحاب اإمكانيات متميزة.
بطولة  اأ�شعب  هي  العامل  كاأ�ض  واأ���ش��اف: 
اأداء  وتقدم  م�شتعداً  تكون  اأن  اإىل  حتتاج  قائمة، 
 7 اأ�شابيع ويف   5 البدنية على مدار  اإمكانياتك  يفوق 

مباريات حتى النهائي.
العديد من الالعبني اجلاهزين مثل العب  واأ�شبح لدى لوف حالياً 
بجائزة  الفائز  فرينر  وتيمو  �شتيندل  الر���ض  واملهاجمني  غوريت�شكا  ليون  الو�شط 
احلذاء الذهبي بعدما ت�شدر قائمة هدايف بطولة كاأ�ض القارات ليوؤكد جدارته مبكان 

يف قائمة الفريق يف املونديال الرو�شي.
ول��ه��ذا، ي�شعر ل��وف ب��اأن��ه ك��ان على ���ش��واب ت��ام يف ق��رارات��ه مبنح راح���ة ل��ع��دد كبري من 

االأ�شا�شيني رغم االنتقادات التي تعر�ض لها قبل بداية م�شاركة الفريق يف البطولة.
اأولوياتي وهو  الفريق... كان هذا يف مقدمة  ل��وف: لي�ض هناك خا�شرون يف هذا  وق��ال 

هديف، بلغنا %100 من هدفنا.
بينهم  ومن  املان�شافت  �شفوف  اإىل  االأ�شا�شيون  النجوم  �شيعود  املقبلة،  ال�شهور  وخ��الل 
وتوما�ض  الفريق  قائد  نوير  مانويل  العمالق  املرمى  حار�ض 
م��ول��ر وج����ريوم ب��وات��ي��ن��غ وم��ات�����ض ه��وم��ل��ز زم��الئ��ه يف 
ري��ال مدريد  ك��رو���ض جن��م  ب��اي��رن ميونخ وتون�ض 
االإ����ش���ب���اين وم�����ش��ع��ود اأوزي�������ل جنم 
و�شامي  االإجن��ل��ي��زي  اآر���ش��ن��ال 
خ�����������ش�����رية الع����������ب و�����ش����ط 

يوفنتو�ض االإيطايل.
ال�شراع  اأن  ل���وف  وي����رى 
ي�شتعل االآن على الدخول 
االأ�شا�شية  الت�شكيلة  يف 
ل��ل��ف��ري��ق م��ع ال��و���ش��ع يف 
قدرات  اأن  اأي�شاً  االعتبار 
ال���ف���ري���ق ت��ظ��ه��ر م����ن خالل 

مقاعد البدالء.

رغم اإحراز اأملانيا كاأ�س القارات ولقب اأوروبا لل�شباب 

لوف قلق من اإمكانية النجاح يف مونديال 2018

فاجاأت  التي  او�شتابنكو  يلينا  ال�شابة  الالتفية  بلغت 
روالن  بطولة  لقب  باإحرازها  املا�شي  ال�شهر  العامل 
ال����ث����اين م����ن بطولة  ال�������دور  ال��ف��رن�����ش��ي��ة،  غ����ارو�����ض 
كرة  يف  الكربى  االأرب���ع  البطوالت  ثالثة  وميبلدون، 
االإثنني  م�شاء  من  متاأخر  وق��ت  يف  بفوزها  امل�شرب، 
6-�شفر  �شا�شنوفيت�ض  الك�شندرا  البيالرو�شية  على 

و1-6 و3-6
التي  ث��الث م�شاركات  اأ���ش��ل  م��ن  الثانية  امل��رة  وه��ذه 
الدور  اىل  ع��ام��ا   20 ال��ب��ال��غ��ة  ال��الت��ف��ي��ة  فيها  ت�شل 
 ،2015 ع��ام  بعد  االإنكليزية  البطولة  م��ن  ال��ث��اين 
ومتني الالعبة امل�شنفة 13 والفائزة بلقب البطولة 
الربيطانية لفئة النا�شئات عام 2014، النف�ض ببلوغ 
االأوىل من خالل تخطي عقبة  للمرة  الثالث  ال��دور 
تغلبت  والتي  عامليا  ال�142  اباندا  فرن�شواز  الكندية 

على اليابانية كورومي نارا.
واأح��رزت او�شتابنكو يف روالن غارو�ض 

�شيمونا  ال��روم��ان��ي��ة  ح�����ش��اب  وع��ل��ى 
حمققة  القابها،  ب��اك��ورة  هاليب 
اأكر من اإجناز، اذ باتت امل�شنفة 

العبة  اأول  ح��ي��ن��ه  يف  ع��امل��ي��ا   47
غري م�شنفة حترز لقب البطولة 

 ،1933 ع�����ام  م���ن���ذ  ال��ف��رن�����ش��ي��ة 
لقب  حت���رز  ب���الده���ا  م���ن  واالأوىل 

امل�شرب. كما  ك��رة  ك��ربى يف  بطولة 
ان��ه��ا اأ���ش��غ��ر الع��ب��ة حت���رز ل��ق��ب هذه 

البطولة منذ الكرواتية اإيفا 
 ،1997 ع�����ام  م����اي����ويل 

حت���رز  الع����ب����ة  واأول 
األقابها  ب�����اك�����ورة 

كربى  ب��ب��ط��ول��ة 
الربازيلي  منذ 
غ�����و������ش�����ت�����اف�����و 
ك�����وي�����رت�����ن يف 
نف�شه،  ال���ع���ام 
ع�����ل�����م�����ا ان������ه 
لقب  اأح��������رز 
ن  ال و ر
غ����ارو�����ض يف 
والدة  ي������وم 

او�شتابنكو.
وق������������ب������������ل 
االإجن��������������از 
ال������ك������ب������ري 
ال�����������������������ذي 
ح����ق����ق����ت����ه 
روالن  يف 
غ������ارو�������ض، 

ك��������������ان��������������ت 
اأف�شل نتيجة 

ل����الت����ف����ي����ة يف 
ب���ط���ول���ة ك���ربى 

يف  الثالث  ال���دور  اىل  احل��ايل  املو�شم  اوائ���ل  و�شولها 
ا�شرتاليا املفتوحة، يف حني انتهى م�شوارها عند الدور 
االأول اربع مرات يف البطوالت االأربع عام 2016 ومل 

تتجاوز الت�شفيات يف روالن غارو�ض عام 2015.
ازارنكا  فيكتوريا  البيالرو�شية  حققت  جهتها  وم��ن 
فوزها االأوىل يف بطوالت الغراند �شالم منذ ا�شرتاليا 
املفتوحة اوائل العام املا�شي و�شلت اىل ربع النهائي، 
 6-3 بيلي�ض  كاثرين  االأمريكية  ح�شاب  على  وج��اء 

و6-1 و1-6.
وغ��اب��ت ازارن��ك��ا ع��ن امل��الع��ب مل��دة فاقت ال��ع��ام ب�شبب 
احلمل وقد و�شعت مولودا ذكرا يدعى ليو يف دي�شمرب 

املا�شي.
اىل  �شابقا  عامليا  اوىل  امل�شنفة  البيالرو�شية  وع��ادت 
يف  امل�شاركة  خ��الل  من  فقط  اأ�شبوعني  قبل  املالعب 
دورة مايوركا لكن م�شوار بطلة ا�شرتاليا املفتوحة 
لعامي 2012 و2013 انتهى عند الدور 

الثاين.
وتعود امل�شاركة االأخرية الزارنكا )27 
روالن  اىل  ك��ربى  بطولة  ع��ام��ا( يف 
ودعت  حيث  املا�شي  العام  غارو�ض 
ث���م غ��اب��ت عن  االأول  ال�����دور  م���ن 

البطوالت االأربع التالية.
وتاأمل البيالرو�شية الذهاب بعيدا 
يف البطولة االإنكليزية التي و�شلت 
النهائي مرتني  اىل دوره��ا ن�شف 
و2012،   2011 ع����ام����ي 
ل��ك��ن ع��ل��ى ال��الع��ب��ة التي 
ت�شنيف  يف  ت���راج���ع���ت 
املركز  اىل  املحرتفات 
اأوال  التفكري   683
املقبلة  بخ�شمتها 
ايلينا  ال���رو����ش���ي���ة 
ال�شاد�شة  في�شنينا 
ع�������������ش������رة ال�����ت�����ي 
و�����ش����ل����ت ال����ع����ام 
دور  اىل  امل��ا���ش��ي 

االأربعة.

الفوز “الكبري” الأول لزارنكا منذ اأوائل 2016 

ال�ضابة او�ضتابنكو تتاأهل يف بطولة وميبلدون

موتا  تياغو  املخ�شرم  االي��ط��ايل  ال��و���ش��ط  الع��ب  م��دد 
)34 ع��ام��ا( ع��ق��ده م��ع ب��اري�����ض ���ش��ان ج��رم��ان و�شيف 
 ،2018 يونيو  حتى  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الفرن�شي  ال���دوري 
موقعه  على  الثالثاء  العا�شمة  فريق  ذك��ر  ما  بح�شب 

الر�شمي.
املتوقع  وك��ان من  املا�شي،  يونيو  وانتهى عقد موتا يف 
اأن ميدد لعام ا�شايف وفق ارادة مدربه اال�شباين اأوناي 

اميري.
ب��ي��د ان ال��الع��ب ال��ربازي��ل��ي اال���ش��ل ت��اأخ��ر يف تثبيت 

موقعه يف بارك دي بران�ض ب�شبب قيمة العقد، بح�شب 
انه  ا�شافت  التي  متخ�ش�شة  اإع��الم  و�شائل  ذك��رت  ما 
لفرق  ك��م��درب   2018 بعد  ج��رم��ان  �شان  م��ع  �شيبقى 

ال�شباب.
النادي، لقد منحني  تاريخ مميز مع  وق��ال موتا لدي 
ث��ق��ة ك��ب��رية يف ال�����ش��ن��وات اخل��م�����ض االخ����رية. املغامرة 

م�شتمرة وانا �شعيد جدا .
وتابع �شنحاول جمددا ان نكون مناف�شني ونقدم كل ما 

منلك للذهاب بعيدا يف كل امل�شابقات.

وو�شل موتا اىل �شان جرمان يف يناير 2012 من انرت 
االإيطايل، واأ�شبح اأحد اأركانه مع املدربني لوران بالن 
وامي��ري. وك��ان امي��ري اأج��اب ح��ول �شوؤاله عن متديد 
عقد موتا يف نهاية مايو املا�شي بالن�شبة ملوتا، اأرى انه 
ال��وان جنوى االإيطايل  العب هام. وحمل موتا �شابقا 

واأتلتيكو مدريد وبر�شلونة اال�شبانيني.
جرمان  ���ش��ان  رئي�ض  اخلليفي  نا�شر  ال��ق��ط��ري  وراأى 
كثريا  يقدر  وجمهورنا  الفريق  يف  ه��ام  ع�شو  موتا  ان 

قيادته واأ�شلوب لعبه.

�ضنة اإ�ضافية لتياغو موتا مع �ضان جرمان 



    
رئي�س بلدية يتزوج اأنثى مت�ضاح 
تزوج رئي�ض بلدية بلدة �شان بيدرو هواميلوال، التي ت�شتهر ب�شيد 
االأ�شماك يف جنوب املك�شيك، باأنثى مت�شاح يف مرا�شم رمزية تهدف 

اإىل جلب اخلري الوفري للبلدة. 
ملو�شم  حملية  طقو�ض  يف  اأ�شا�شي  مظهر  الرمزية  املرا�شم  وه��ذه 

احل�شاد. 
اعتقادا   1789 ع��ام  منذ  الطقو�ض  تلك  اأ�شليون  �شكان  وميار�ض 
االأ�شماك  من  الكثري  وكذلك  الوفري  احل�شاد  جتلب  اأنها  منهم 
القرية  يف  لل�شيادين  البحرية  امل��اأك��والت  من  وغريها  والروبيان 

املمتدة على �شاحل املحيط الهادي يف والية واهاكا. 
اأنحاء البلدة ب�شحبة فرقة  وقبل املرا�شم، �شار موكب الزفاف يف 

مو�شيقية. 
وبعد اإمتام الطقو�ض، ُزفت اأنثى التم�شاح اإىل رئي�ض البلدية فيكتور 
فالتم�شاح  التقاليد،  وبح�شب  البلدية.   مبنى  قاعة  يف  اأج��ي��الر 
جتلب  اأن  يف  االأ�شليون  ال�شكان  وياأمل  ك��اأم��رية.  ُتعامل  العرو�ض 

هذه املرا�شم ال�شالم والرخاء ملجتمعهم. 

مقهى يقدم فطورًا مع اجلرذان 
افتتح خالل عطلة نهاية االأ�شبوع مقهى جديد يف �شان فران�شي�شكو 

املتحدة يحمل ا�شم "رات كافيه" )مقهى اجلرذان(.
اإمكانية  للزبائن  يوفر  وه��و  ال�شبت،  اأب��واب��ه  املقهى  ه��ذا  فتح  وق��د 
تناول طعام فطور تقليدي مع معجنات وقهوة و�شاي، ف�شاًل عن 
�شان  جممع  �شمن  املقهى  ويقع  اجل���رذان.  م��ن  حفنة  م��ع  اللعب 
فران�شي�شكو داجنن ال�شياحي ال�شخم الذي ياأخذ الزائر يف رحلة 
اإىل العنف واجل�شع  عرب تاريخ املدينة القامت من �شجن الكاتراز 

اللذين �شهدتهما مرحلة حمى الذهب. 
املدينة يف  ال��ذي �شرب  املقهى من وب��اء الطاعون  اأت��ت فكرة  وق��د 
املجمع.  هذا  اإط��ار  يف  اليه  التطرق  ويتم  الع�شرين  القرن  مطلع 
الدبلي  الطاعون  ق�شة  ن��روي  املجمع:  يف  امل�شوؤولني  اأح��د  وق��ال 
بهذا  مميز  ب�شيء  نقوم  ان  واأردن���ا  فران�شي�شكو  �شان  �شرب  ال��ذي 

اخل�شو�ض خالل ال�شيف.
واأو�شح: فكرنا باإحياء اجلرذان وتوفري فر�شة لل�شيوف لالقرتاب 

من هذه اجلرذان.. اخلالية من الطاعون بطبيعة احلال.
ع�شرات  حجز  وق��د  دوالراً.   50 املقهى  يف  الفطور  طعام  ويكلف 
التفاعل  خاللهما  ميكنهم  فطور  وجبتي  يف  اأماكنهم  االأ�شخا�ض 
املقرر  وم��ن  الطعام.  يتناولون  وه��م  ج��رذان  ثمانية  اىل  �شتة  مع 

تنظيم وجبات فطور اأخرى مماثلة يف امل�شتقبل.
لوجبتي  البطاقات  ان  ريفز  كري�شي  املجمع  با�شم  ناطقة  وقالت 
من  اأق���ل  يف  ن��ف��دت  نف�شه  ال�شهر  م��ن  وال��ث��ام��ن  يوليو  م��ن  االأول 
الربح  تبغى  راتز" التي ال  "راتي  اجل��رذان جمعية  وتوفر  �شاعة. 
يف كاليفورنيا وت�شاعد على اإيجاد اأ�شر لهذه القوار�ض كحيوانات 
"حتب  ج��ريج��ار  جنيفري  اجلعمية  يف  م�شوؤولة  وق��ال��ت  منزلية. 
اجل�����رذان امل��داع��ب��ة وه���ي ح��ن��ون��ة اأك���ر م��ن اأي ح��ي��وان��ات اأخرى 
القطط  مقاهي  ت�شهد  �شغرية". وياأتي مقهى "رات كافيه" فيما 
فورة يف اأج��زاء من اآ�شيا ويف الواليات املتحدة واأوروب��ا حتى حيث 
يرت�شف الزبائن امل�شروبات حماطني بهذه احليوانات التي غالباً 

ما تكون متاحة للتبني.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اكت�ضاف طريقة جديدة لت�ضخي�س التوحد
تو�شل باحثون من املركز الطبي يف جامعة تك�شا�ض يف الواليات املتحدة اإىل املوؤ�شرات الرئي�شة للت�شخي�ض املبكر 

ملر�ض التوحد قبل �شن العامني كما املعمول به يف الفح�ض التقليدي.
للغدة  املحفزة  وهي  الربوتينات  من  نوعني  الباحثون  حدد  العلمية،   Neuroinflammation جملة  وبح�شب 
الدرقية والن�شطة يف مادة اإنتريليوكني املتواجدة يف خاليا الدم البي�شاء، حيث ميكن لهذين النوعني الك�شف عن 

.% مر�ض التوحد لدى ال�شبيان بدقة 82 
االأ�شحاء والذين  ال�شبيان  بالتوحد مقابل عّينة من  امل�شابني  ال�شبيان  الباحثون درا�شة على عينة من  واأج��رى 

ترتاوح اأعمارهم ما بني 2-8 �شنوات.
واأظهرت النتائج اأن م�شتويات هرمون حتفيز الغدة الدرقية كانت اأقل بكثري لدى فتيان التوحد، يف حني ارتفعت 
م�شتويات اإنتريليوكني ب�شكل ملحوظ، مما ي�شري اإىل اأن م�شتويات هرمون حتفيز الغدة الدرقية قد تكون مفيدة يف 
تقييم اأمناط حمددة ملر�ض التوحد. ومر�ض التوحد هو ا�شطراب تنموي ع�شبي يتميز بق�شور وا�شح يف التفاعل 
والتوا�شل االجتماعي، واالأمناط املقيدة واملتكررة لل�شلوك، وُيعد ثالث ا�شطراب النمو االأكر �شيوعا يف العامل، 

وعادًة ما ين�شاأ بني الطفولة اإىل الطفولة املبكرة.
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تتعر�س لهجوم باحلم�س الكاوي للمرة اخلام�ضة
اأعلنت  تعر�شت هندية لهجوم باحلم�ض الكاوي للمرة اخلام�شة، على ما 
تبلغ  عائلة  رب��ة  وه��ي  ال�شحية،  وقالت   . املا�شي  االأح��د  الهندية  ال�شرطة 
مركز  باحة  ج��دار  ت�شلق  بعدما  هاجمها  رج��اًل  اإن  وال��ث��الث��ني،  اخلام�شة 
خم�ش�ض للن�شاء، حيث تقيم يف الكنو عا�شمة والية اوتار برادي�ض )�شمال( 
فيفيك  املحلية  ال�شرطة  م�شوؤول  وق��ال  الهند.  يف  لل�شكان  ت��ع��داداً  االأك��ر 
تريباتي: كانت تاأخذ املاء من م�شخة يدوية عندما وقع الهجوم. وقد الذ 
املعتدي بالفرار.  وتعاين املراأة، التي تقول انها تعر�شت الغت�شاب جامعي 
العام 2008 يف اإطار خالف على ملكية اأر�ض، من حروق يف الوجه والكتف 
عملية  با�شرت  التي  ال�شرطة  اأو�شحت  ما  على  امل�شت�شفى  اىل  نقلت  وق��د 
للعثور على منفذ الهجوم. وب�شبب االعتداءات الكثرية التي تعر�شت لها 
هذه املراأة منذ العام 2008، خ�ش�شت القوى االأمنية حرا�شة لها على مدار 
ال�شاعة اإال اأن ال�شرطي امل�شلح املناط هذه املهمة ال ي�شمح له بدخول املركز. 
ويف ال�شنة التي تدعي فيها اأنها تعر�شت الغت�شاب جماعي، هاجمها رجالن 
باحلم�ض الكاوي مرة اأوىل يف اإطار خالف على االرا�شي. وتعر�شت جمدداً 
و2013   2012 عامي  يف  نف�شهما  ال��رج��الن  نفذهما  مماثلني  لهجومني 
حلملها على التخلي عن املالحقات التي با�شرتهما �شدهما اأمام الق�شاء. 
عندما  الكاوي  احلم�ض  ابتالع  على  املعتديان  اأرغمها  املا�شي،  مار�ض  ويف 
اأفرج عن الرجلني اللذين  كانت ت�شافر يف القطار مع اإحدى بناتها. لكن 

يواجهان حماكمات يف كل هذه الق�شايا، بكفالة يف اأبريل املا�شي.
وبلغ عن حواىل 300 هجوم باحلم�ض الكاوي يف الهند العام 2015، على 
اأن ذلك ال ي�شكل �شوى جزء  ما اأظهرت االح�شاءات الر�شمية االخرية اإال 
من حجم امل�شكلة. وغالبية هذه الهجمات يرتكبها رجال رف�شت ال�شحايا 

طلبهم بالزواح اأو تكون مرتبطة بخالفات على امللكية.

و�ضم "خا�س" يجمع بني مي�ضي واأنتونيال
ح�شل كل من النجم االأرجنتيني ليونيل مي�شي، وزوجته اأنتونيال، على و�شم 

جديد يجمع بينهما يف ليلة زفافهما بح�شب �شحيفة املاركا االإ�شبانية.
الزفاف  ي��وم  تاريخ  ي�شجل  اأن��ه  اإذ  للعرو�شني،  بالن�شبة  ج��دا  خا�ض  الو�شم 
التي يرتديان فيهما خوامت  االأ�شابع  الالتينية على  باالأرقام  )30 يونيو( 
الزفاف. ون�شر كل منهما �شورة للو�شمني اجلديدين على و�شائل التوا�شل 
كل  اأ�شبع  على  الو�شم  ظ��ه��ور  م��ع  املت�شابكة  اأيديهما  تظهر  االج��ت��م��اع��ي، 
اأي�شا،  لروزاريو  تنتمي  التي  روك��وزو،  اأنتونيال  مع  مي�شي  والتقى  منهما. 
عند ن�شاأتهما يف املدينة، واأجنبا تياغو الذي يبلغ عمره اأربع �شنوات، وماتيو 
وعمره 21 �شهرا. وبداأت و�شائل االإعالم العاملية بالتطرق على نطاق وا�شع 
اأفريقيا.  جنوب  يف   2010 العامل  كاأ�ض  قبيل  باأنتونيال  مي�شي  عالقة  اإىل 
وبعد عامني 2012 اأجنبت ولدهما االأول تياغو، ويف 2015 �شقيقه ماتيو.

يعد كمينًا لرجل 
حاول افرتا�س ابنته 
ع���ن���دم���ا مل ت���ق���م ال�������ش���رط���ة ب����اأي 
اإج���راء جت��اه رج��ل ك��ان على و�شك 
بعد  امل��راه��ق��ة  اب��ن��ت��ه  ي��ف��رت���ض  اأن 
للتوا�شل  م��وق��ع  على  معها  ح���وار 
الغيور  االأب  قرر هذا  االجتماعي، 
طريقته  ع��ل��ى  االأم������ر  ي��ع��ال��ج  اأن 
اخلا�شة واأعد كميناً حمكماً له يف 

حديقة منزله. 
ب��ع��د اأن مت��ك��ن رج���ل اأم��ري��ك��ي من 
من  البالغة  ابنته  حم��ادث��ات  تتبع 
عرب  هاتفها  على  عاماً   15 العمر 
اأحد  ب���اأن  اكت�شف  خ��ا���ض،  تطبيق 
االأ���ش��خ��ا���ض ي��ر���ش��ل ����ش���وراً عارية 
ر�شائل  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة  اإل���ي���ه���ا، 
عالقة  اإق��ام��ة  اإىل  فيها  ي��دع��وه��ا 

ج�شدية معه. 
وقال االأب الذي مل يرغب بالك�شف 
عن ا�شمه، باأنه قام باإبالغ ال�شرطة 
ب���االأم���ر، ول��ك��ن��ه��م مل ي��ت��خ��ذوا اأي 
اإجراء بحق امل�شتبه به. وبعد اإبالغ 
ال�شرطة، اكت�شف االأب ر�شائل تبني 
اإىل  الت�شلل  يعتزم  به  امل�شتبه  ب��اأن 
منزل الفتاة يف الليل، ما دفع االأب 
للقب�ض  ك��م��ني حم��ك��م  اإع����داد  اإىل 
ع��ل��ي��ه.  واأظ��ه��ر مقطع ف��ي��دي��و مت 
امل�شتبه  بكامريا مراقبة،  ت�شويره 
املنزل  حديقة  اإىل  يت�شلل  وه��و  به 
اخللفية، ويتجه نحو خيمة اعتقد 
ب���وج���ود ال��ف��ت��اة داخ���ل���ه���ا، ق��ب��ل اأن 
عليه  انق�شوا  رجال  بثالث  يفاجاأ 
وقيدوه.  واعتقلت ال�شرطة امل�شتبه 
به جريمي ديواين جيب�شون )33 
بوالية  �شيتي  دل  مدينة  يف  عاماً( 
ووجهت  االأم��ري��ك��ي��ة  اوك���اله���وم���ا 
فتاة  اغت�شاب  حماولة  تهمة  اإليه 
قا�شر، بح�شب ما ورد يف �شحيفة 

ديلي �شتار الربيطانية.

اإيل يطارد لعبًا اأثناء 
ممار�ضته الغولف

اأظهر ت�شجيل م�شور طريف ن�شر 
التوا�شل  مواقع  من  العديد  على 
االجتماعي، العب غولف �شويدي 
اأوروبي  اإي��ل  اأم��ام حيوان  وهو يفر 

�شغري الحقه داخل امللعب. 
فيديو  مقطع  �شاهن،  ت��وين  ن�شر 
على �شفحته على في�شبوك، يظهر 
وهو  �شجوجرن،  كري�شرت  �شديقه 
�شغري  اأي���ل  م��ن  ل��ه��ج��وم  يتعر�ض 
يوم اخلمي�ض املا�شي، بعدما حاول 
االختباء منه خلف �شجرة يف ملعب 

للغولف مبنطقة كارل�شتاد. 
�شجوجرن  الالعب  االإي���ل،  وط��ارد 
�شديقه  ك���ان  بينما  اأم���ت���ار،  ل��ع��دة 
ب��ت�����ش��وي��ره بهاتفه  ي��ق��وم  ���ش��واه��ن 
ال���ن���ق���ال وه����و ي�����ش��ح��ك ع��ل��ى هذا 

امل�شهد الطريف. 

ي�ضرب زوجته داخل املحكمة   
اع��ت��دى ���ش��اب ع��رب��ي ع��ل��ى زوج��ت��ه ب��ال�����ش��رب داخ���ل مقّر 

اإحدى املحاكم االإيطالية.
الزوجة  ب�شرب  وق��ام  املغربية،  اجلن�شية  ال�شاب  ويحمل 
اأمام  مثولهما  اأث���ن���اء  امي��ي��ل��ي��ا،  ب��ري��ج��ي��و  حمكمة  داخ���ل 
الق�شاء ال�شتكمال اإجراءات الطالق، اإثر خالفات ن�شبت 

بينهما موؤخًرا.
ال��ت��وا���ش��ل االجتماعي،  ن��ا���ش��ط��ون ع��ل��ى م��واق��ع  وت����داول 
ب�شبب  ال�شيدة،  على  الرجل  اعتداء  يوّثق  فيديو  مقطع 

اختالفهما حول اإجراءات الطالق.
االأ�شبوع  خ��الل  الن�شطاء-  -بح�شب  ال��واق��ع��ة  وح��دث��ت 
اجلاري، حيث كان الزوجان جال�شني ويناق�شان املو�شوع 
بهدوء، قبل اأن يبداأ الرجل ب�شرب ال�شيدة، و�شكب مادة 

حارقة على وجهها.
واأث���ار ال���زوج بفعلته ح��ال��ة م��ن اخل���وف و االرت��ب��اك بني 
اإلقاء القب�ض  احلا�شرين، كما �شارع رجال ال�شرطة اإىل 
عليه، ومع ذلك جنح يف اإ�شقاط زوجته على االأر�ض من 
الواقعة  واأث���ارت  منه.  االق���رتاب  ح��اول��ت  اأن  بعد  جديد 
ا���ش��ت��ن��ك��ار ال��ك��ث��ريي��ن، خ��ا���ش��ة اأن��ه��ا ت��ع��زز ال�����ش��ورة التي 
الت�شقت بامل�شلمني عامة واملغاربة على وجه اخل�شو�ض، 
الكثري  واإرهابيني، مما ي�شبب لهم  باعتبارهم جمرمني 

من امل�شاكل يف حياتهم اليومية يف بالد املهجر.

امراأة حامل تطارد ل�ضًا �ضرقها
ا �شرق حمفظتها من �شيارتها،  تعقبت امراأة حامل، ل�شً

يف موقف لل�شيارات يف وول مارت.
اإن الرجل  26 عاًما،  ال�  وقالت كري�شتني برا�شويل، ذات 
با�شم روب��رت رينز، كان يفت�ض يف �شياراتها  ال��ذي يعرف 
اآ�شفيل  ال�����ش��ي��ارة يف  ال��ث��م��ي��ن��ة م���ن  وال��ت��ق��ط مم��ت��ل��ك��ات��ه��ا 
بوالية نورث كارولينا، ح�شبما ذكرت �شحيفة ديلي ميل 

الربيطانية.
امل��راأة مطاردة الرجل �شرًيا على االأقدام،  ب��داأت  اأن  وبعد 
�شرعان ما اأح�شت بالتعب الأنها حامل يف ال�شهر اخلام�ض 
�شيارتها  ق��ادت  لذلك  وت��ريت��ه،  مواكبة  م��ن  تتمكن  ومل 

وتتبعته يف لقطات التقطت بو�شاطة الكامريا.
جريت  ث��م  وه��رب  حمفظتي  �شرق  برا�شويل:  واأ���ش��اف��ت 
خلفه، ولكني اأدركت حملي، فقفزت يف ال�شيارة واأ�شرعت 
خلفه، وكنت عازمة على عدم االبتعاد عنه وعلى القب�ض 

عليه، فهذا هو االأمر ال�شحيح والعدل.
�شيارة  �شرق  ال��ذي  الرجل  راأوا  اأنهم  عيان،  �شهود  وذك��ر 
الدفع الرباعي يهرب، وكان عاري ال�شدر اأثناء وجوده يف 
اأنحاء موقف لل�شيارات، وفجاأًة التقط �شيًئا وهرب. ومت 
اأن  املتوقع  وم��ن  امل�شت�شفى،  اإىل  فيه  امل�شتبه  الل�ض  نقل 

يتلقى العالج، ولكنه مل ي�شب �شوى بجراح طفيفة.
االأ�شرار  وفعل  وال�شرقة  واالقتحام  بالك�شر  رينز  واتهم 
التي حلقت مبمتلكات برا�شويل، كما قام بك�شر ال�شا�شات 
نف�شها  برا�شويل  واتهمت  وال��ه��ات��ف،  ب��اد  اآي  جهاز  على 

بجنحة االعتداء ب�شالح مميت على الل�ض.

جينيفر لوبيز وحبيبها 
ميار�ضان اليوغا 

توطدت يف الفرتة االأخرية عالقة النجمة ال�شهرية جينيفر لوبيز بحبيبها العب الباي�شبول 
ال�شهري األيك�ض رودريغيز اإىل درجة اأنهما يعي�شان تفا�شيل حياتهما اليومية معاً، خ�شو�شاً كل 
ما يتعلق مبمار�شة الريا�شات على اختالفها، وقد حر�شت النجمة البالغة من العمر 47 عاما 
على التقاط عدد من ال�شور بطريقة ال� selfie خالل ركوبهما الدرجات بينما كان الثنائي 
متجهني ملمار�شة جل�شات اليوغا. جنيفر ظهرت يف ال�شور بوجه منتع�ض وعلى طبيعتها حيث 

مل ت�شتخدم اأي نوع من م�شتح�شرات التجميل، وهو ما اأبرز جمالها وجاذبيتها.
اإ�شارة اإىل اأن لوبيز توجهت موؤخرا لنزهة رومان�شية مع األيك�ض يف نيويورك بالواليات املتحدة 
اأطراف  ويتبادالن  البع�ض  بع�شهما  يد  مم�شكني  واأليك�ض  جنيفر  الثنائي  وك��ان  االأمريكية، 
 " اأزي��اء  دار  اإم�شاء  ت�شميم مثري، حمل  ذا  ف�شتانا  حديث �شاحك، فظهرت جينيفر مرتدية 

اإعجاب ق�شم كبري من ع�شاقها وحمبيها . " القى   Fausto Puglisi's

علماء من مركز الف�شاء الأملاين اأثناء اختبار بع�س الروبوتات على جبل اإيتنا، يف جزيرة �شقلية قبيل بعثة م�شتقبلية اإىل القمر )رويرتز(

خم�ضيني يعي�س يف 
ج�ضد طفل 

العقد  اأن��ه جت��اوز  الرغم من  على 
رجاًل  اأن  اإال  العمر،  من  اخلام�ض 
هندياً ال يزال يعي�ض بج�شد طفل 
النمو،  عن  توقف  اأن  بعد  �شغري، 

وهو بعمر 5 �شنوات.
ب��ا���ش��وري الل )50  وي��ب��ل��غ ط���ول 
عاماً( نحو 73 �شم فقط، واأدركت 
اأن من���وه ق��د ت��وق��ف وهو  ع��ائ��ل��ت��ه 
قدرة  ع��دم  لكن  ���ش��ن��وات،   5 بعمر 
والديه على تاأمني نفقات العالج، 
منعهما من عر�شه على اأي طبيب 

خمت�ض.
ويعي�ض با�شوري مع �شقيقه غوبي 
مادهيا  منطقة  يف  �شاتيا  وزوجته 
ب��رادي�����ض، وعلى ال��رغ��م م��ن ق�شر 
�شخ�شية  اأ���ش��ب��ح  اأن����ه  اإال  ق��ام��ت��ه، 
بات  ح���ي���ث  ال����ق����ري����ة،  ����ش���ه���رية يف 
الكثريون ياأتون من مناطق بعيدة 
مريور  �شحيفة  بح�شب  ل��روؤي��ت��ه، 

الربيطانية.
ت�شعر  االأ����ش���رة  اإن  غ��وب��ي  وي��ق��ول 
النا�ض  �شقيقه:  حلالة  باالمتنان 
من قرى خمتلفة ياأتون اإىل بيتنا 
ل���روؤي���ة اأخ����ي، وه����ذه ن��ع��م��ة كبرية 
بالفخر  ن�شعر  نحن  لنا.  بالن�شبة 
ب���ا����ش���وري  ي���ح���ب���ون  ال���ن���ا����ض  الأن 

ويقدمون له الرعاية.
بال�شعادة  نف�شه  ب��ا���ش��وري  وي�شعر 
ويقول:  االآخ��ري��ن،  عن  الختالفه 
م���ع الطول،  م�����ش��ك��ل��ة  ل����دي  ل��ي�����ض 
ف���اأن���ا اأع���م���ل واأع��ي�����ض واأن�����ام واآك���ل 
كنت  وطاملا  العاديني،  النا�ض  مثل 
اأك���رتث بفارق  ب�شحة ج��ي��دة، ف��ال 

الطول مع االآخرين.

كيف متت�س غ�ضب الآخرين وتك�ضب مودتهم؟
م��ن حولنا..  اإغ�����ش��اب  دون ق�شد يف  م��ن  نت�شبب  ق��د 
اأزواجنا اأو زوجاتنا.. اأ�شدقائنا.. زمالئنا يف العمل.. 

اأو حتى غرباء عنا.
واإذا كنت ممن ال ي�شعدون باإغ�شاب االآخرين وت�شعى 
دائ��م��اً الم��ت��الك ع��الق��ات طيبة م��ع اجلميع، فعليك 
االآخرين  املهارات المت�شا�ض غ�شب  اأن تتعلم بع�ض 

وحتويل �شخطهم اإىل مودة وحب.
ويف مقال له على موقع اليف هاك، و�شع الكاتب الري 
اأغ�شبتهم  اأرب��ع خطوات الح��ت��واء غ�شب من  األ��ت��ون 

واإعادة املياه اإىل جماريها فيما بينكم:
 1( جتنب رد الفعل الغا�شب:

ال��ق��اع��دة رق��م واح���د ه��ي جتنب ال���رد ب��امل��ث��ل، وبغ�ض 
النظر عما يفعله ال�شخ�ض الذي اأغ�شبته فال ميكنك 

الرد باملثل الأن هذا �شيجعله اأكر غ�شباً.
من  اأو  اح���رتام���ك  م��ن  ينتق�ض  ل��ن  ه���ذا  اأن  وت���اأك���د 
اإذا كان ذلك من اأجل احلفاظ على  كرامتك، خا�شة 

العالقات مع اأ�شخا�ض حتبهم.
2( اإظهار االهتمام:

بداًل من الت�شرف بغ�شب، عليك اأن تظهر لالآخرين 

اأنك تهتم بهم ومبعرفة ما ي�شايقهم.
اأطلب منهم اأن يتحدثوا عن م�شكلتهم معك واأن�شت 
قلياًل  غ�شبهم  تهدئة  يف  ي�شهم  فهذا  باهتمام،  لهم 
وي��ت��ي��ح ل��ك م��ع��رف��ة م��ا يغ�شبهم وال��ب��ح��ث ع��ن �شبل 

الإر�شائهم.
3( كن اإن�شاناً:

اأظهر اإن�شانيتك لل�شخ�ض الغا�شب منك.
واأخربه كيف ي�شعرك غ�شبه؟ باخلوف اأو باالرتباك 

اأو بالقلق..
اإىل اأخره.

واأحر�ض اأي�شاً على التاأكيد باأنك مل تكن تق�شد اإحلاق 
اأي �شرر بهم �شواء من كلماتك اأو من اأفعالك.

4( تلطيف االأجواء:
حاول تلطيف االأجواء باإلقاء مزحة اأو باالبت�شام، لكن 

يتعني عليك انتقاء الوقت املنا�شب للقيام بذلك.
ظ���روف���ه اخلا�شة  م��وق��ف  ل��ك��ل  اإن  ال��ك��ات��ب  وي���ق���ول 
هذا  حلل  االأف�شل  الو�شائل  هي  ما  تقرر  اأن  وعليك 
املوقف، لكن هذه اخلطوات قد ت�شاعد يف الكثري من 

املواقف.


