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حممد بن زايد يعيد ت�شكيل جمل�س اإدارة 
م�ؤ�ش�شة الإمارات برئا�شة عبداهلل بن زايد

•• اأبوظبي -وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
لإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
برئا�شة  �لإم���ار�ت  موؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�س  ت�شكيل  ب��اإع��ادة  ق��ر�ر�  �أبوظبي 

�شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�ي�د �آل نهيان.
ون�س �لقر�ر على ع�شوية كل من �أ�شحاب �ملعايل و�ل�شعادة و�ل�شادة.. �شمو 
�ل�شيخ ذياب بن حممد بن ز�يد �آل نهيان و �ل�شيخ �شلطان بن طحنون �آل 
نهيان و رمي �إبر�هيم �لها�شمي و جنالء بنت حممد �لع�ور و �شما �شهيل 
ورمي  �ل�شام�شي  �شعيد  ومبارك  �لغرير  عبد�هلل  وعبد�لعزيز  �ملزروعي 
و  �مله�ريي  غ��امن  حمد  حممد  و  �لعب�ار  علي  حممد  و  �ل�شمري  يو�شف 

منى عي�شى �شالح �لق�رق و �لدكتورة فر�وكة هريد باي.
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�نفجار يف موقع ��شتباكات  بني قو�ت �حل�شد و�لرهابيني �لدو�ع�س يف بلدة �لقريو�ن

�حتجاجات �جتماعية حتولت �ىل تخريب ونهب

مبنا�ضبة حلول �ضهر رم�ضان املبارك
رئي�س الدولة ياأمر بالإفراج 

عن 977 �شجينا 
•• اأبوظبي-وام:

�أمر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل 
�أحكام يف ق�شايا خمتلفة  977 �شجينا ممن �شدرت بحقهم  بالإفر�ج عن 
لتلك  تنفيذ�  عليهم  ترتبت  �لتي  �ملالية  �لغر�مات  بت�شديد  �شموه  وتكفل 

�لأحكام وذلك مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان �ملبارك.
وياأتي �أمر �لإفر�ج عن �ل�شجناء يف �إطار حر�س �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة 

على �إعطائهم فر�شة لبدء حياة جديدة و�لتخفيف من معاناة �أ�شرهم.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون امللكة اليزابيث الثانية ورئي�ضة وزراء بريطانيا

الإمارات تدين الهج�م الإرهابي يف مان�ش�شرت 
•• اأبوظبي -وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
ملكة  �لثانية  �ليز�بيث  �مللكة  ج��الل��ة  �ىل  وم��و����ش��اة  تعزية  برقية  �هلل 
�ململكة �ملتحدة �أعرب فيها عن خال�س تعازيه و�شادق مو��شاته جلاللتها 
�لتفجري  يف  �ل�شحايا  و�أ�شر  �ل�شديق  �لربيطاين  و�ل�شعب  و�حلكومة 
�لإرهابي �لذي ��شتهدف حفال �لليلة قبل �ملا�شية يف مدينة مان�ش�شرت �� 

�شمال �جنلرت� �� و�أ�شفر عن مقتل و�إ�شابة �لع�شر�ت من �لأبرياء.
�آل مكتوم نائب رئي�س  كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
برقيتي تعزية �إىل ترييز� ماي رئي�شة وزر�ء بريطانيا يف �شحايا �لعمل 

�لإرهابي.
من جهة �خرى �أد�نت دولة �لإمار�ت �لتفجري �لإرهابي �لذي ��شتهدف 

حفال �لليلة قبل �ملا�شية يف مدينة مان�ش�شرت �� �شمال �جنلرت� �� و�أدى �إىل 
مقتل و�إ�شابة �لع�شر�ت من �لأبرياء.

و�أعربت وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل يف بيان لها �م�س.. عن �إ�شتنكار 
دولة �لإمار�ت و�إد�نتها هذ� �لعمل �لإرهابي �جلبان �لذي �أوقع عدد� من 
ملختلف  و�لر�ف�س  �لثابت  �لإم��ار�ت  موقف  �لأبرياء..موؤكدة  �ل�شحايا 
�أ�شكال �لعنف و�لإره��اب و �لذي ي�شتهدف �جلميع دون متييز بني دين 

وعرق و�أيا كان م�شدره ومنطلقاته.
�لربيطانية  �حل��ك��وم��ة  م��ع  وت�شامنها  �لإم�����ار�ت  دول���ة  وق���وف  و�أك����دت 
�ىل  �ل��دويل  �ملجتمع  د�عية   .. و�لتطرف  و�لإره���اب  �لعنف  مو�جهة  يف 
و�لتي  ج��ذوره��ا  من  و�جتثاثها  �خلطرية  �لآف��ة  ه��ذه  ملو�جهة  �لتكاتف 

تهدد �أمن و��شتقر�ر دول �لعامل.
�ل�شحايا  وذوي  لأه����ايل  وم��و����ش��ات��ه��ا  ت��ع��ازي��ه��ا  ع��ن  �ل������وز�رة  و�أع���رب���ت 
و�حلكومة و�ل�شعب �لربيطاين �ل�شديق جر�ء هذه �جلرمية �لنكر�ء .. 

متمنية �ل�شفاء �لعاجل للم�شابني.

عبا�س يوؤكد مت�ضكه بحل الدولتني 

ترامب يتعهد بالعمل من اأجل ال�شالم ويدع� الطرفني لتقدمي تنازلت 

�لرئي�س  م�����ع  �ل���������ش����ب����اح  ه�������ذ� 
ع��ب��ا���س وب��ام��ك��اين �ن �ق����ول لكم 
م�شتعدون  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني  �ن 

للو�شول �ىل �ل�شالم.
وت���اب���ع �ع��ل��م �ن��ك��م ���ش��م��ع��ت��م هذ� 
هذ�  لكم-  �ق��ول  ولكن  قبل.  من 
م�شتعدون  �ن���ه���م  ب����ه-  �ق�����وم  م���ا 
للو�شول �ىل �ل�شالم. ويف لقائي 
بنيامني  �ل���ع���زي���ز  ���ش��دي��ق��ي  م���ع 

•• ال�ضفة الغربية-وكاالت:

دع����������ا �ل�����رئ�����ي�����������س �لم�������ريك�������ي 
دون�����ال�����د ت����ر�م����ب �ل����ث����الث����اء يف 
�ل�شر�ئيلي  �جل��ان��ب��ني  �ل��ق��د���س 
و�لفل�شطيني �ىل تقدمي تنازلت 
من �جل �ل�شالم و�تخاذ �لقر�ر�ت 
عليها  ي���رتت���ب  �ل���ت���ي  �ل�����ش��ع��ب��ة 

�لمر.
�أل��ق��اه يف  وق��ال تر�مب يف خطاب 
رئي�س  بح�شور  ��شر�ئيل  متحف 
بنيامني  �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �ل�������وزر�ء 
�آخرين  وم�������ش���وؤول���ني  ن��ت��ان��ي��اه��و 
يف �حل��ك��وم��ة �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة �شنع 

�ل�شالم لن يكون �شهال.
�جلانبني  ف��اإن  ت��ر�م��ب،  وبح�شب 
�شعبة.  ق���������ر�ر�ت  ����ش���ي���و�ج���ه���ان 
و�لتنازلت  �لت�شميم  م��ع  ول��ك��ن 
و�لع���ت���ق���اد ب����اأن �ل�����ش��الم ممكن، 
ي�������ش���ت���ط���ي���ع �ل�����ش����ر�ئ����ي����ل����ي����ون 
و�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ون �ل��ت��و���ش��ل �ىل 

�تفاق.
وت����ع����ه����د ت�����ر�م�����ب م�������رة �خ�����رى 
مب�شاعدة  �شخ�شيا  م��ل��ت��زم  ب��اأن��ه 
�جلانبني على �لتو�شل �ىل �تفاق 
لن���ه���اء �ل�������ش���ر�ع �مل�����ش��ت��م��ر منذ 

قر�بة 70 عاما.
تفا�شيل  �ي  ي���ق���دم  مل  ول���ك���ن���ه 
حمادثات  لتقدمي  خططه  ح��ول 
حيث  �شينجح  ك��ي��ف  �و  �ل�����ش��الم، 
ف�شل �لروؤ�شاء �لمريكيون �لذين 

�شبقوه.
زي����ارت����ه  يف  ت�����ر�م�����ب  ي��������اأت  ومل 
�ل��ق�����ش��رية �ل��ت��ي ����ش��ت��م��رت لقل 
م���ن 30 ���ش��اع��ة، ع��ل��ى ذك����ر حل 

�ملرجع  ي��ب��ق��ى  �ل�����ذي  �ل���دول���ت���ني 
حلل  �لدولية  لالأ�شرة  �ل�شا�شي 

�ل�شر�ع.
لقائه  بعد  ت��ر�م��ب  وج��اء خطاب 
�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي حممود  �ل��رئ��ي�����س 
مدينة  يف  �لثالثاء  �شباح  عبا�س 
بيت حلم، جنوب �ل�شفة �لغربية 

�ملحتلة.
وحول هذ�، قال تر�مب �جتمعت 

هج�م  يف  جن�د  ع�شرة  مقتل 
الأفغاين للجي�س  قاعدة  على 

•• قندهار-اأ ف ب:

قتل ع�شرة جنود �أفغان على �لقل 
عندما هاجم م�شلحون قاعدتهم 
قندهار  ولي������ة  يف  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 
)جنوب(، بح�شب ما �علنت وز�رة 

�لدفاع �لثالثاء.
�شاه  م��ن��ط��ق��ة  �ل��ه��ج��وم يف  ووق�����ع 
و�يل كوت غد�ة مقتل 20 �شرطيا 
يف ه��ج��وم حل��رك��ة ط��ال��ب��ان على 

مو�قعهم يف ولية ز�بل �ملجاورة.
م�شوؤوليتها  ج��ه��ة  �ي  تعلن  ومل 
�لوقت  �لهجوم يف قندهار يف  عن 
بد�أت  �ن  ب���د�أ  ي��اأت��ي  لكنه  �حل���ايل 
�ل�����ت�����ي حتقق  ط����ال����ب����ان  ح�����رك�����ة 
عاما   15 بعد  ميد�نية  مكا�شب 
بايدي  �ل�شلطة  من  طردها  على 
�ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة ه��ج��وم �لربيع 

ككل عام.
ب��ي��ان هاجم  �ل������وز�رة يف  وت��اب��ع��ت 
مع�شكر  �ف���غ���ان�������ش���ت���ان  �أع�����������د�ء 
��شاكز�ي �لتابع للجي�س �لفغاين 
يف منطقة �شاه و�يل كوت ما �أدى 
�ىل ��شت�شهاد ع�شرة جنود �شجعان 
بجروح،  �خ��ري��ن  ت�شعة  و����ش��اب��ة 
�ىل  نقلو�  �جل��رح��ى  �ن  مو�شحة 

�مل�شت�شفيات وو�شعهم م�شتقر.
وقالت �شرطة كابول �نها حتقق يف 
�رهابي، ملمحة  �نه  �لهجوم على 

الق�ات العراقية ت�شتعيد بلدة 
القريوان القريبة من احلدود ال�ش�رية 

•• بغداد-اأ ف ب:

�لقريو�ن  بلدة  ��شتعادة  �لثنني  �لعر�قية  �ل�شعبي  �حل�شد  قو�ت  �علنت 
�لره��اب��ي يف معارك  د�ع�س  تنظيم  �ل�شورية، من  �حل��دود  �لقريبة من 
متو��شلة لطرد �لرهابيني من �لبالد. وبد�أت قو�ت �حل�شد �ل�شعبي يف 
12 �أيار مايو تنفيذ عملية باجتاه بلدة �لقريو�ن �لو�قعة �ىل �لغرب من 

مدينة �ملو�شل، وتقع قرب �حلدود مع �شوريا.
�ل�شعبي  �حل�شد  �ن  �لثالثاء  �ل�شعبي  �حل�شد  ق��و�ت  لع��الم  بيان  ونقل 
يعلن حترير مركز ناحية �لقريو�ن بالكامل ويرفع �لعلم �لعر�قي فوق 
مبانيها. وذكر بيان �خر نقال عن �لنائب �حمد �ل�شدي �ملتحدث با�شم 

�حل�شد �ل�شعبي �ن �ل�شدي يزف ب�شرى حترير �لقريو�ن.

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

تركيا ت�شدر مذكرات ت�قيف �شد 
260 �شخ�شا بتهمة منا�شرة غ�لن 

•• انقرة-اأ ف ب:

�لرتكية  �ل�������ش���ل���ط���ات  �������ش�����درت 
260 مذكرة  �لثالثاء �كرث من 
تتهمهم  ��شخا�س  بحق  توقيف 
مبنا�شرة �لد�عية فتح �هلل غولن 
�لذي حتمله م�شوؤولية �لنقالب 
�ل��ف��ا���ش��ل �ل�����ش��ي��ف �ل��ف��ائ��ت، على 
م����ا �ع���ل���ن���ت وك����ال����ة �لن���ا����ش���ول 
�حل��ك��وم��ي��ة. وط��ل��ب��ت �ل��ن��ي��اب��ة يف 
��شطنبول توقيف 144 ع�شكريا 

متهمني بالولء لغولن.

•• عوا�ضم-وكاالت:

�ل�شالح،  ن�����زع  ل�������ش���وؤون  دول����ي����ة  م��ف��و���ش��ة  �أع���ل���ن���ت 
ن��اك��ام��ي��ت�����ش��و، �أم�����ام  جم��ل�����س �لأم����ن �ل�����دويل، �م�س 
�لثالثاء، �أن �ملفت�شني متكنو� من تدمري 24 مرفقا 
وذكرت  �شوريا.  يف  �ملحظورة  �لكيمياوية  لالأ�شلحة 
يف  �ل�شارين  غاز  ل�شتعمال  ت�شري  �لأولية  �لأدل��ة  �أن 
هجوم خان �شيخون باإدلب �ل�شورية. وقالت �ملفو�شة 
�لنظام  ��شتخد�م  ح��ول  للمجل�س  خا�شة  جل�شة  يف 
�ل�شوري لالأ�شلحة �لكيمياوية �ملحظورة �إن �ملفت�شني 
مل ي�شتطيعو� �لو�شول �إىل 3 مر�فق حتى �لآن، من 

بينها حظرية للطائر�ت ومرفقان ثابتان.

وح����ول �ل��ه��ج��وم ب��الأ���ش��ل��ح��ة �ل��ك��ي��م��ي��اوي��ة ع��ل��ى خان 
ني�شان،  �أب��ري��ل   4 ي���وم  �إدل����ب  حم��اف��ظ��ة  يف  �شيخون 
�أو�شحت �ملفو�شة �أن فريق بعثة تق�شي �حلقائق جمع 

عينات من موقع �لهجوم ويجري حالياً حتليلها.
ثانية للموقع  زي��ارة  �لبعثة تخطط  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت 

�خلا�شع ل�شيطرة قوى �ملعار�شة.
�أنه ل ميكن �ل�شكوت على ��شتخد�م  و�أكدت �ملفو�شة 
ل  �مل�شاألة  هذه  و�أن  �شوريا،  يف  �لكيمياوية  �لأ�شلحة 

ميكن �أن ُت�شي�س.
ويف بد�ية �جلل�شة، وقف �أع�شاء جمل�س �لأمن دقيقة 
ب�شمال  مان�ش�شرت  يف  �لتفجري  �شحايا  على  ح���د�د� 

�إجنلرت�، م�شاء �لثنني.

جمل�س الأمن: اأدلة على ا�شتخدام غاز ال�شارين بهج�م اإدلب

عبا�س وتر�مب خالل موؤمترهما �ل�شحفي  )رويرتز(
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دوام رم�شان من التا�شعة �شباحا اإىل الثانية ظهرا للجهات الحتادية
•• دبي -وام:

للمو�رد  �لحت�����ادي�����ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أ������ش�����درت 
ب�شاأن  خا�شا  تعميما  �حلكومية  �لب�شرية 
حتديد �شاعات دو�م �ملوظفني يف �لوز�ر�ت 
رم�شان  �شهر  خالل  �لحتادية  و�لهيئات 

�ملبارك.
�لر�شمي  �ل�����دو�م  �أن  �ل��ت��ع��م��ي��م  يف  وج����اء 
ل���ل���وز�ر�ت و�جل���ه���ات �لحت���ادي���ة يف �شهر 
رم�شان �ملبارك يبد�أ من �لتا�شعة �شباحا 

�لظهر  بعد  �لثانية  �ل�شاعة  عند  وينتهي 
عملهم  ط��ب��ي��ع��ة  تقت�شي  م���ن  ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء 
خ����الف ذل����ك - وذل�����ك ب���ن���اء ع��ل��ى ق���ر�ر 
 2012 ل�شنة   13 رق��م  �ل���وزر�ء  جمل�س 
للمر�شوم  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  �ل��الئ��ح��ة  ب�����ش��اأن 
 2008 ل�شنة   11 رق��م  �حت��ادي  بقانون 
�حلكومة  يف  �ل��ب�����ش��ري��ة  �مل��������و�رد  ب�������ش���اأن 
�لفقرة  ن�س  وعلى  وتعديالته  �لحتادية 

�لثانية باملادة رقم 100 من �لالئحة.
)�لتفا�شيل �س2(

ال�شع�دية تتحرى روؤية هالل رم�شان اخلمي�س 
•• الريا�ض-وام:

روؤية  حت���ري  �إىل  �ل�����ش��ع��ودي��ة  �لعليا  �ملحكمة  دع���ت 
�خلمي�س  ي��وم  م�شاء  �مل��ب��ارك  رم�����ش��ان  �شهر  ه��الل 
�جلاري  �شعبان  �شهر  من  و�لع�شرين  �لتا�شع  �ملقبل 
و�إب��الغ �أق��رب حمكمة ممن ي��ر�ه بالعني �ملجردة �أو 

بو��شطة �ملناظري.
�أو  �مل��ج��ردة  بالعني  ي��ر�ه  م��ن  �لعليا  �ملحكمة  ودع��ت 
�إليه  �أق����رب حمكمة  �إب����الغ  �إىل  �مل��ن��اظ��ري  ب��و����ش��ط��ة 
مركز  باأقرب  �لت�شال  �أو  لديها  �شهادته  وت�شجيل 

مل�شاعدته يف �لو�شول �إىل �أقرب حمكمة.

�قول  �ن  ��شتطيع  )ن��ت��ان��ي��اه��و(- 
�لو�شول  )ي��ري��د(  �ي�شا  �ن��ه  لكم 

�ىل �ل�شالم.
وت�����ش��م��ن �خل��ط��اب �ي�����ش��ا بع�س 
تر�مب  فيها  د�ف��ع  �لتي  �ملقاطع 
ب�شدة عن ��شر�ئيل وتعهد بحماية 
�لدولة �لعربية من �عد�ئها، مبا 
يف ذلك �ي��ر�ن، �لتي �كد �نها لن 

تقوم �بد� بحيازة �شالح نووي.
�د�رته  ب��اأن  �ي�شا  ت��ر�م��ب  وتعهد 
��شر�ئيل،  ب��ج��ان��ب  د�ئ��م��ا  �شتقف 
�لوقوف  �ىل  بنتانياهو  دف���ع  م��ا 
بعد  ت��ر�م��ب  ل���ه.وغ���ادر  لي�شفق 

ظهر �لثالثاء �ىل روما.
�لفل�شطيني  �ل���رئ���ي�������س  وك�������ان 
�خرى  م��رة  ك��رر  حم��م��ود عبا�س 
ك�شبيل  �ل��دول��ت��ني  ب��ح��ل  مت�شكه 
�لفل�شطيني- �لنز�ع  حلل  وحيد 

�ل�شر�ئيلي.
�ل�شحايف  م�����وؤمت�����ره  يف  وق�������ال 
�ل���ذي ع��ق��ده م��ع ت��ر�م��ب يف بيت 
�أخ��رى على  نوؤكد لكم م��رة  حلم 
�لدولتني  ح��ل  ب��اع��ت��م��اد  موقفنا 
دول������ة   ،1967 ح���������دود  ع����ل����ى 
�لقد�س  وع��ا���ش��م��ت��ه��ا  ف��ل�����ش��ط��ني 
�ىل جنب  لتعي�س جنبا  من االحتجاج اإىل العنف والنهب والتخريب:�ل�شرقية 

جن�ب ت�ن�س: هدوء حذر.. بعد ح�شاد مّر ! 
•• الفجر - تون�ض - خا�ض

ي�شود هدوء حذر يف تطاوين بعد حالة �لحتقان �لتي �شهدتها �لثنني، 
وقد فتحت �لد�ر�ت و�ملر�فق �لعمومية و�ملوؤ�ش�شات �لرتبوية و�ملحالت 
وتطور  �لو���ش��اع،  توتر  خلفية  على  �غلقت  �ن  بعد  �بو�بها  �لتجارية 

�لحتجاجات �ىل مو�جهات بني �ملحتجني وقو�ت �لأمن. 
ويف �نتظار ما �شتتخذه �حلكومة من �جر�ء�ت على خلفية هذه �لأحد�ث 
�لتي �شهدتها �ملنطقة، تتعاىل �لدعو�ت �إىل �لتهدئة و�حتو�ء �لأزمة من 

خالل تو��شل �حلو�ر. 
�ل��ذي �تخذته �لح��د�ث م��ّر� وثقيال، حيث ك�شف  �ملنعرج  وك��ان ح�شاد 
ح�شيلة  �ن  �ل��د�خ��ل��ي��ة،  وز�رة  ب��ا���ش��م  �ل��ر���ش��م��ي  �ل��ن��اط��ق  م�شباح  ي��ا���ش��ر 
مو�طن  وف��اة  عن  ��شفرت  تطاوين  حمافظة  يف  ج��دت  �لتي  �ملو�جهات 

و��شابة 16 عون �من.                                     )�لتفا�شيل �س15(

�شاعات  �شبع  �لقريو�ن  مركز  على  �ل�شيطرة  ��شتعادة  معركة  و��شتمرت 
نفذتها قو�ت من ف�شائل �حل�شد �ل�شعبي بدعم من مروحيات للجي�س 

�لعر�قي، وفقا للم�شادر.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

�أ�شدرت �لهيئة �لحتادية للمو�رد �لب�شرية �حلكومية تعميما خا�شا ب�شاأن 
حتديد �شاعات دو�م �ملوظفني يف �لوز�ر�ت و�لهيئات �لحتادية خالل �شهر 

رم�شان �ملبارك.
 وجاء يف �لتعميم �أن �لدو�م �لر�شمي للوز�ر�ت و�جلهات �لحتادية يف �شهر 
رم�شان �ملبارك يبد�أ من �لتا�شعة �شباحا وينتهي عند �ل�شاعة �لثانية بعد 
�لظهر با�شتثناء من تقت�شي طبيعة عملهم خالف ذلك - وذلك بناء على 
�لتنفيذية  �لالئحة  ب�شاأن   2012 ل�شنة   13 رقم  �ل��وزر�ء  ق��ر�ر جمل�س 
�لب�شرية  �مل��و�رد  2008 ب�شاأن  11 ل�شنة  للمر�شوم بقانون �حت��ادي رقم 

باملادة رقم  �لثانية  �لفقرة  يف �حلكومة �لحتادية وتعديالته وعلى ن�س 
�لالئحة. من   100

�إىل مقام  و�لتربيكات  �لتهاين  �آيات  �أ�شمى  �لهيئة  �ملنا�شبة رفعت   وبهذه 
حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�هلل و�أخيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�أ�شحاب  و�إخو�نهما  �هلل  رع��اه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة 
�ل�شمو �أع�شاء �ملجل�س �لأعلى لالحتاد حكام �لإمار�ت.. �شائلني �هلل �لعلي 

�لقدير �أن يعيده عليهم مبوفور �ل�شحة و�لعافية.
بهذه  و�لإ�شالمية  �لعربية  و�لأم��ت��ني  �لإم���ار�ت  �شعب  �لهيئة  هناأت  كما 

�ملنا�شبة.

دوام رم�شان من التا�شعة �شباحا اإىل الثانية ظهرا للجهات الحتادية

•• لندن-وام:

 �أكدت �شفارة دولة �لمار�ت لدى �ململكة �ملتحدة �شالمة جميع مو�طني 
�لدولة �ملتو�جدين يف مدينة مان�ش�شرت بعد حادث �لتفجري �لإرهابي 

�لذي ��شتهدف �أم�س �شالة حفالت باملدينة.
وقال �شعادة �شليمان حامد �شامل �ملزروعي �شفري �لدولة لدى �ململكة 
يف  �ملتو�جدين  �ل��دول��ة  مو�طني  جميع  �ن  �ل��ي��وم  ت�شريح  يف  �ملتحدة 

�لتي  �ملوؤ�شفة  �لإرهابية  �لأح��د�ث  و�أم��ان بعد  مدينة مان�ش�شرت بخري 
تعر�شت لها �ملدينة �أم�س ..م�شري� �ىل �ن فريق عمل �ل�شفارة يف لندن 
�ملو�طنني مما  ملتابعة �حو�ل  �لتابعة قامت بجهود مكثفة  و�مللحقيات 

تطلب بع�س �لوقت.
�ىل  ح��ال �حلاجة  بها يف  �لت�شال  باملو�طنني  �ل��دول��ة  �شفارة  و�أه��اب��ت 
خدمات طارئة .. د�عيا �هلل �لعلي �لقدير بان يحفظ دولتنا ومو�طنيها 

من كل مكروه �أينما تو�جدو�.

�شفارتنا يف لندن ت�ؤكد �شالمة جميع
 م�اطني الدولة املت�اجدين يف مان�ش�شرت 

الهالل الأحمر الإماراتي ي�قع اتفاقية اإعادة تاأهيل مبنى ال�شدر وال�شل يف املكال اليمنية

الأرجنتني تعفي م�اطني الدولة من تاأ�شرية الدخ�ل امل�شبقة اإىل اأرا�شيها

•• املكال - وام:

�تفاقية  �م�س  �لإم��ار�ت��ي  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة  وقعت 
�ل�����ش��ل و�ل�شدر  �أم���ر�����س  ت��اأه��ي��ل و���ش��ي��ان��ة مبنى  �إع����ادة 

مبديرية �ملكال مبحافظة ح�شرموت �ليمنية.
ت��اأت��ي ه��ذه �لت��ف��اق��ي��ة يف �إط���ار �ل��دع��م �مل��ت��و����ش��ل �لذي 
�مل��ت��ح��دة لالرتقاء  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم��������ار�ت  ت��ق��دم��ه دول�����ة 
�لبنية  م�����ش��اري��ع  ودع���م  �ل�شحية  �خل���دم���ات  مب�����ش��ت��وى 

�لتحتية باملحافظات �ليمنية.
�لهالل  فريق  رئي�س  �مل�شافري  عبد�هلل  �لتفاقية  وق��ع 
�لأح���م���ر �لإم����ار�ت����ي ب��ح�����ش��رم��وت م���ع م��ك��ت��ب بامفلح 
ل���ل���م���ق���اولت ب��ح�����ش��ور ع���و����س ي�����ش��ل��م ب��اح��ن��ح��ن نائب 
ح�شرموت  ب�شاحل  و�ل�شكان  �ل�شحة  مكتب  عام  مدير 
�ل�شدر  ق�شم  رئي�س  �لعمودي  عبد�هلل  خالد  و�لدكتور 

و�ل�شل باملكتب.
�إطار  ت��اأت��ي يف  �ل��ت��وق��ي��ع  �أن عملية  �مل�����ش��اف��ري  �أو���ش��ح  و 
��شتمر�ر دعم �جلانب �ل�شحي و�لإن�شاين وحت�شني �أد�ء 
�مل�شت�شفيات و�ملر�كز �ل�شحية يف حمافظة ح�شرموت .. 
�ل�شل و�ل�شدر  �أمر��س  تاأهيل و�شيانة مبنى  �أن  موؤكد� 

ي���اأت���ي ���ش��م��ن �جل���ه���ود �ل���ر�م���ي���ة ل��ت��خ��ف��ي��ف �ل���ع���بء عن 
و�لإن�شانية  �ل�شحية  �مل��ج��الت  يف  �ليمنيني  �ملو�طنني 
�لحتياجات  �أه��م  وتوفري  دع��م  �لأه��ايل عرب  وم�شاعدة 
�لطبية يف �مل�شت�شفيات و�ملر�كز �حلكومية و�إعادة تاأهيلها 

وتوفري �لأجهزة �حلديثة لها.
�أن هيئة �لهالل �لأحمر �لإم��ار�ت��ي حتر�س  �إىل  و لفت 
�لإغاثية  �جلو�نب  يف  �لإن�شانية  م�شاريعها  تنفيذ  على 
و�ل�شحية و�لبنية �لتحتية يف خمتلف �ملحافظات �ملحررة 

�لتنموية  �مل�شاريع  م��ن  ح��زم��ة  ع��رب  ح�شرموت  ومنها 
يف  �لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  توجيهات  م��ع  متا�شيا  و�خل��دم��ي��ة 

جمالت �لعطاء �لإن�شاين و�لتكافل �لجتماعي.
و نوه �مل�شافري �إىل حر�س �لهيئة على ترميم و�شيانة 
�مل��ب��ن��ى وت���زوي���ده ب��ال��ت��ج��ه��ي��ز�ت �ل��د�خ��ل��ي��ة وغ��ريه��ا من 
 45 �مل�شتلزمات ليكون جاهز� ل�شتقبال �ملر�شى خالل 

يوما.
�لكبري  بالدعم  باحنحن  ي�شلم  عو�س  �أ�شاد  جانبة  من 
�لإم��ار�ت��ي ملختلف  �لأح��م��ر  �لهالل  تقدمه هيئة  �ل��ذي 
�ل�شحي  �لقطاع  ومنها  باملحافظة  �خلدمية  �لقطاعات 
�ل�شحي  �ملبنى  ه��ذ�  وترميم  �شيانة  �أهمية  م��وؤك��د�   ..
لإدخاله �خلدمة باأ�شرع وقت من �أجل ��شتقبال �ملر�شى 
تنفيذ  �ل��ب��دء يف  باأهمية  ون��وه  �أه���ايل ح�شرموت..  م��ن 

�أعمال �ل�شيانة وترميم �ملركز وتاأهيله.
و �أع����رب �ل��دك��ت��ور خ��ال��د ع��ب��د�هلل �ل��ع��م��ودي ع��ن �شكره 
�لتي تبذلها م��ن خالل  �لإم����ار�ت على �جل��ه��ود  ل��دول��ة 
�لبنية  م�شاريع  لدعم  �لإم��ار�ت��ي  �لأحمر  �لهالل  هيئة 
�ل�شدر  مركز  وتاأهيل  ح�شرموت  مبحافظة  �لتحتية 

و�ل�شل.

•• اأبوظبي -وام: 

حملة  �إع��ف��اء  �ل���دويل  و�ل��ت��ع��اون  �خلارجية  وز�رة  �أعلنت 
ج��و�ز�ت �ل�شفر �لعادية �ل�شادرة عن دولة �لإم��ار�ت من 
�شرط �حل�شول �مل�شبق على تاأ�شرية �لدخول جلمهورية 

�لأرجنتني وذلك �بتد�ء من 16 مايو �جلاري.

وقال �شعادة �أحمد �شعيد �لهام �لظاهري �لوكيل �مل�شاعد 
لل�شوؤون �لقن�شلية بوز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل �إن 
�ل��وز�رة من نظريتها  تلقتها  �لتي  �لدبلوما�شية  �ملذكرة 
�لأرجنتينية تفيد بالإعفاء �عتبار� من 16 مايو �جلاري 
مع �إمكانية بقاء �ملو�طنني من حملة جو�ز �ل�شفر �لعادي 
�لزيارة.  يوما خالل   90 ملدة  �لأرجنتينية  �لأر����ش��ي  يف 

�لأرجنتينية  �حل��ك��وم��ة  م��ن  �مل���ب���ادرة  ه���ذه  �أن  و�أو����ش���ح 
�أ���ش��ب��ح��ت دولة  �ل��ت��ي  �مل��ك��ان��ة �ل��دول��ي��ة  ب��الإع��ف��اء تعك�س 
بني  �لثنائية  �لعالقات  تنامي  وتوؤكد  تتبو�أها  �لإم��ار�ت 
دولة �لإمار�ت وجمهورية �لأرجنتني وتفتح �آفاقا جديدة 
ملو�طني �لدولة لل�شياحة و�ل�شتثمار و�لتجارة مما يعزز 
�لتعاون �مل�شرتك بني �لبلدين يف كافة �ملجالت م�شتقبال. 

و�أكد �شعادته �أن وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل ت�شعى 
�أحد  لتحقيق  �لدبلوما�شية  جهودها  تكثيف  خ��الل  من 
متميزة  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  وه��ي  �ل�شرت�تيجية  �أه��د�ف��ه��ا 
�لأولوية  �أن��ه  �عتبار  على  و�إ�شعاده  �لإم��ار�ت��ي  للمو�طن 
�لرئي�شية يف �هتمامات �لقيادة �لر�شيدة وميثل �لإعفاء 

من تاأ�شري�ت دول �لعامل جزء� منها.

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

 �ملودعة حتت رقم: 265217  بتاريخ:2016/12/20م 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    2016/12/16م

با�ش��م:  �إجيز تريدمارك�س بي يف 
 وعنو�نه: مويرمان�شكادي 85، �إن �ل- 1013 بي �شي �أم�شرتد�م، هولند� 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لت�شويق  �لتكنولوجيا يف  و��شتخد�م  �ملتعاملني  �إد�رة عالقات  �لأعمال يف جمالت خدمات  �إد�رة  ��شت�شار�ت 
و�أبحاث �ل�شوق؛ تطوير �حلمالت �لإعالنية و�لرتويجية لالأعمال ولالآخرين؛ ��شت�شار�ت ت�شويق �لأعمال 
ب�شاأن ت�شميم و�إنتاج بر�مج ومو�د �لإعالنات و�لت�شالت لالآخرين و�إنتاج �لإعالنات �لتلفزيونية و�لإذ�عية 
و�لإعالن �خلارجي ونقاط �ل�شر�ء وغريها من و�لو�شائط ومو�د وبر�مج �لت�شويق �ملبا�شر وترويج �ملبيعات؛ 
خدمات �لتخطيط �لإعالين؛ ��شت�شار�ت ت�شويق �لأعمال ب�شاأن تطوير وتنفيذ ودعم ��شرت�تيجيات �لت�شويق 
وعالقات �ملتعاملني؛ �إد�رة قو�عد �لبيانات عرب �شبكة حا�شوب عاملية؛ حتليل �لبيانات؛ �إد�رة �لبيانات؛ تطوير 
�لت�شويقية  �خلدمات  و�لإع���الن؛  �لدعاية  وك��الت  خدمات  و�لإع���الن؛  �لدعاية  �لرقمية؛  �ل�شرت�تيجيات 
�لإعالمي؛  و�لأوق����ات  �مل�شاحات  و���ش��ر�ء  ب�شاأن  �لتفاو�س  �لإع��الم��ي؛  و�لتخطيط  �ل�����ش��ر�ء  و�ل��رتوي��ج��ي��ة؛ 
خدمات �شر�ء �مل�شاحات و�لأوقات �لإعالنية لو�شع �لإعالنات على جميع و�شائل �لإعالن؛ خدمات �ل�شر�ء 
�لتو��شل  و�لإع��الن على و�شائل  �لدعاية  �ملبا�شرة؛ خدمات  و�لإع��الن  �لدعاية  �ملربمج؛ خدمات  �لإعالمي 
ملحركات  �لأمثلية  حتقيق  نقرة؛  لكل  �لدفع  �إع��الن��ات  �لرقمي؛  و�لإع���الن  �لدعاية  خدمات  �لجتماعي؛ 
�إن�شاء مو�د �لدعاية و�لإع��الن؛ بث �ملو�د �لإعالنية )�لكر��شات و�لن�شر�ت و�لعينات(؛ تاأجري مو�د  �لبحث؛ 
�لدعاية و�لإعالن وحتديث مو�د �لدعاية و�لإعالن؛ بث �لإعالنات؛ �لدعاية و�لإعالن �لتجريبي و�ملبا�شر 
�مل�شموع و�ملقروء و�ملرئي  �لإعالم  �لغري من خالل  بالفعاليات؛ ترويج وت�شويق منتجات وخدمات  و�ملتعلق 
و�لإعالنية؛  �لدعائية  �لن�شو�س  كتابة  و�لإع���الن؛  للدعاية  و�لتاأليف  �لن�شر  حقوق  و�شع  و�لإل��ك��رتوين؛ 
�لت�شويق  للغري؛ خدمات  �لت�شويقية  و�إنتاج �حلمالت  ب�شاأن تطوير  �لإبد�عية و�ل�شرت�تيجية  �ل�شت�شار�ت 
ومنح �لهوية وحتديد� ��شرت�تيجيات �ملحتوى وخطط �لت�شالت؛ �إد�رة �لأعمال؛ �مل�شاعدة يف �إد�رة �لأعمال؛ 
و�لأبحاث  �ل�شوق  و�أبحاث  وحتليل  م�شح  �لأعمال؛  تنظيم  ��شت�شار�ت  �لأعمال؛  معلومات  �لكفاية؛  خ��رب�ء 
و�ل�شت�شار�ت �لتي ت�شتهدف �أ�شو�قا حمددة؛ خدمات �إعد�د �لقو�ئم �لربيدية؛ جتميع وتنظيم �لبيانات يف 
�لتجارية؛  �ل�شفقات  ب�شاأن  �لتفاو�س  �ملبا�شر للمنتجات و�خلدمات؛  �ملبا�شر وغري  �لت�شويق  بيانات؛  قاعدة 
�مل�شاعدة يف معاجلة �لبيانات �لإح�شائية؛ �مل�شاعدة يف �ل�شوؤون �لقت�شادية لل�شركات؛ �أبحاث ب�شاأن �لفاعلية 
�إد�رة ملفات  �أبحاث لغايات �لأعمال؛ ��شت�شار�ت �لأعمال �ملهنية؛  �لقت�شادية �لقيا�شية للدعاية و�لإعالن؛ 
بو��شطة  و�لإع��الن  �لدعاية  �لقت�شادية؛  �لتنبوؤ�ت  وترويجية؛  لغايات جتارية  �ملعار�س  تنظيم  �حلا�شوب؛ 
�لر�ديو و�لدعاية و�لإعالن بو��شطة �لتلفزيون؛ �إنتاج �لت�شجيالت �ملرئية و�ل�شمعية لغايات دعائية؛ �إن�شاء 
�لإح�شائيات؛  جتميع  دعائية؛  لغايات  �ل�شحفية  و�لبيانات  و�لألعاب  و�لتطبيقات  و�لفيديوهات  �ملدونات 
خدمات �ل�شرت�ك يف �ل�شحف؛ �أبحاث �لت�شويق �لتي ت�شتخدم �أ�شاليب �لت�شويق �لكمية و�لنوعية؛ �إطالق 
�ملنتجات؛ خدمات حتليل �لت�شويق؛ خدمات ��شت�شار�ت �لت�شويق؛ �أبحاث و��شت�شار�ت �لت�شويق �ل�شتهالكي 
�ملت�شلة  و�لت�شويق  �لأعمال  بيانات  وحتليل  وفرز  مبعاينة  للغري  لل�شماح  �شبكية  بو�بة  توفري  بها؛  �ملت�شلة 
باملتعاملني و�ملتعاملني �ملحتملني؛ تطوير �ل�شرت�تيجيات و�ملفاهيم و�لتكتيكات �لت�شويقية وحتديد� تطوير 
�جلمهور و�لوعي باملاركات وبناء �ملجتمعات �ملبا�شرة و�لت�شالت �لرقمية وعن طريق �لتد�ول يف �لأحاديث 
�مل�شتهدفة؛  �لدميوغر�فية  �لتق�شيمات  ب�شاأن  وتو�شيات  حتليالت  تقدمي  �لجتماعي؛  �لتو��شل  ومو�قع 

 خدمات �ملعلومات و�مل�شورة و�ل�شت�شار�ت فيما يتعلق باخلدمات �ملذكورة �أعاله. 
 �لو�ق�عة بالفئة:  35 

�لأجنليزية  �ل��ك��ل��م��ة  "Publisher" ف���وق  �لأجن��ل��ي��زي��ة  �ل��ك��ل��م��ة  م��ن  �ل��ع��الم��ة  و�شف �لعالمة:  ت��ت��ك��ون 
�لكلمات كتبت  "Marketplaces" و جميع  �لكلمة �لأجنليزية  "Addressable" و كلتيهما فوق 

بخط عادي و �إىل جانبهم �شكل لن�شف د�ئرة، يليه خط مع د�ئرة يف جزء �لعلوي و خط فوقه د�ئرة.
�ل�ش��رت�طات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  24  مايو 2017 العدد 12028

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

بتاريخ: 2016/12/20م   �ملودعة حتت رقم:  265215 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    2016/12/16م

با�ش��م:  �إجيز تريدمارك�س بي يف 
 وعنو�نه: مويرمان�شكادي 85، �إن �ل- 1013 بي �شي �أم�شرتد�م، هولند� 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لت�شويق  �لتكنولوجيا يف  و��شتخد�م  �ملتعاملني  �إد�رة عالقات  �لأعمال يف جمالت خدمات  �إد�رة  ��شت�شار�ت 
و�أبحاث �ل�شوق؛ تطوير �حلمالت �لإعالنية و�لرتويجية لالأعمال ولالآخرين؛ ��شت�شار�ت ت�شويق �لأعمال 
ب�شاأن ت�شميم و�إنتاج بر�مج ومو�د �لإعالنات و�لت�شالت لالآخرين و�إنتاج �لإعالنات �لتلفزيونية و�لإذ�عية 
و�لإعالن �خلارجي ونقاط �ل�شر�ء وغريها من و�لو�شائط ومو�د وبر�مج �لت�شويق �ملبا�شر وترويج �ملبيعات؛ 
خدمات �لتخطيط �لإعالين؛ ��شت�شار�ت ت�شويق �لأعمال ب�شاأن تطوير وتنفيذ ودعم ��شرت�تيجيات �لت�شويق 
وعالقات �ملتعاملني؛ �إد�رة قو�عد �لبيانات عرب �شبكة حا�شوب عاملية؛ حتليل �لبيانات؛ �إد�رة �لبيانات؛ تطوير 
�لت�شويقية  �خلدمات  و�لإع���الن؛  �لدعاية  وك��الت  خدمات  و�لإع���الن؛  �لدعاية  �لرقمية؛  �ل�شرت�تيجيات 
و�لرتويجية؛ �ل�شر�ء و�لتخطيط �لإعالمي؛ �لتفاو�س ب�شاأن و�شر�ء �مل�شاحات و�لأوقات �لإعالمي؛ خدمات 
�شر�ء �مل�شاحات و�لأوقات �لإعالنية لو�شع �لإعالنات على جميع و�شائل �لإعالن؛ خدمات �ل�شر�ء �لإعالمي 
�ملربمج؛ خدمات �لدعاية و�لإعالن �ملبا�شرة؛ خدمات �لدعاية و�لإعالن على و�شائل �لتو��شل �لجتماعي؛ 
خدمات �لدعاية و�لإعالن �لرقمي؛ �إعالنات �لدفع لكل نقرة؛ حتقيق �لأمثلية ملحركات �لبحث؛ �إن�شاء مو�د 
و�لإعالن  �لدعاية  مو�د  تاأجري  و�لعينات(؛  و�لن�شر�ت  )�لكر��شات  �لإعالنية  �مل��و�د  بث  و�لإع��الن؛  �لدعاية 
وحتديث مو�د �لدعاية و�لإعالن؛ بث �لإعالنات؛ �لدعاية و�لإعالن �لتجريبي و�ملبا�شر و�ملتعلق بالفعاليات؛ 
و�ملرئي و�لإلكرتوين؛ و�شع  و�ملقروء  �مل�شموع  �لإع��الم  �لغري من خالل  ترويج وت�شويق منتجات وخدمات 
�لإبد�عية  �ل�شت�شار�ت  و�لإعالنية؛  �لدعائية  �لن�شو�س  كتابة  و�لإع��الن؛  للدعاية  و�لتاأليف  �لن�شر  حقوق 
و�ل�شرت�تيجية ب�شاأن تطوير و�إنتاج �حلمالت �لت�شويقية للغري؛ خدمات �لت�شويق ومنح �لهوية وحتديد� 
�لكفاية؛  خ��رب�ء  �لأع��م��ال؛  �إد�رة  يف  �مل�شاعدة  �لأع��م��ال؛  �إد�رة  �لت�شالت؛  وخطط  �ملحتوى  ��شرت�تيجيات 
معلومات �لأعمال؛ ��شت�شار�ت تنظيم �لأعمال؛ م�شح وحتليل و�أبحاث �ل�شوق و�لأبحاث و�ل�شت�شار�ت �لتي 
بيانات؛  قاعدة  يف  �لبيانات  وتنظيم  جتميع  �لربيدية؛  �لقو�ئم  �إع��د�د  خدمات  حم��ددة؛  �أ�شو�قا  ت�شتهدف 
يف  �مل�شاعدة  �لتجارية؛  �ل�شفقات  ب�شاأن  �لتفاو�س  و�خل��دم��ات؛  للمنتجات  �ملبا�شر  وغ��ري  �ملبا�شر  �لت�شويق 
معاجلة �لبيانات �لإح�شائية؛ �مل�شاعدة يف �ل�شوؤون �لقت�شادية لل�شركات؛ �أبحاث ب�شاأن �لفاعلية �لقت�شادية 
�إد�رة ملفات �حلا�شوب؛  �ملهنية؛  �لأعمال  ��شت�شار�ت  �لأعمال؛  لغايات  �أبحاث  و�لإع��الن؛  للدعاية  �لقيا�شية 
�لر�ديو  بو��شطة  و�لإع���الن  �لدعاية  �لقت�شادية؛  �لتنبوؤ�ت  وترويجية؛  جتارية  لغايات  �ملعار�س  تنظيم 
و�لدعاية و�لإعالن بو��شطة �لتلفزيون؛ �إنتاج �لت�شجيالت �ملرئية و�ل�شمعية لغايات دعائية؛ �إن�شاء �ملدونات 
خدمات  �لإح�شائيات؛  جتميع  دعائية؛  لغايات  �ل�شحفية  و�لبيانات  و�لأل��ع��اب  و�لتطبيقات  و�لفيديوهات 
�ل�شرت�ك يف �ل�شحف؛ �أبحاث �لت�شويق �لتي ت�شتخدم �أ�شاليب �لت�شويق �لكمية و�لنوعية؛ �إطالق �ملنتجات؛ 
�ملت�شلة  �ل�شتهالكي  �لت�شويق  و��شت�شار�ت  �أبحاث  �لت�شويق؛  ��شت�شار�ت  خدمات  �لت�شويق؛  حتليل  خدمات 
بها؛ توفري بو�بة �شبكية لل�شماح للغري مبعاينة وفرز وحتليل بيانات �لأعمال و�لت�شويق �ملت�شلة باملتعاملني 
و�ملتعاملني �ملحتملني؛ تطوير �ل�شرت�تيجيات و�ملفاهيم و�لتكتيكات �لت�شويقية وحتديد� تطوير �جلمهور 
و�لوعي باملاركات وبناء �ملجتمعات �ملبا�شرة و�لت�شالت �لرقمية وعن طريق �لتد�ول يف �لأحاديث ومو�قع 
خدمات  �مل�شتهدفة؛  �لدميوغر�فية  �لتق�شيمات  ب�شاأن  وتو�شيات  حتليالت  تقدمي  �لجتماعي؛  �لتو��شل 

�ملعلومات و�مل�شورة و�ل�شت�شار�ت فيما يتعلق باخلدمات �ملذكورة �أعاله.
 �لو�ق�عة بالفئة:  35 

و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من �حلرف �لالتيني "M" مكتوب بخط غامق، و �إىل جانبه كتب �لرقم 
�أ�شغر. "1" بخط 

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  24  مايو 2017 العدد 12028

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

بتاريخ: 2016/12/20م   �ملودعة حتت رقم:  265219 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    2016/12/16م 

با�ش��م:  �إجيز تريدمارك�س بي يف 
 وعنو�نه: مويرمان�شكادي 85، �إن �ل- 1013 بي �شي �أم�شرتد�م، هولند� 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لت�شويق  �لتكنولوجيا يف  و��شتخد�م  �ملتعاملني  �إد�رة عالقات  �لأعمال يف جمالت خدمات  �إد�رة  ��شت�شار�ت 
و�أبحاث �ل�شوق؛ تطوير �حلمالت �لإعالنية و�لرتويجية لالأعمال ولالآخرين؛ ��شت�شار�ت ت�شويق �لأعمال 
ب�شاأن ت�شميم و�إنتاج بر�مج ومو�د �لإعالنات و�لت�شالت لالآخرين و�إنتاج �لإعالنات �لتلفزيونية و�لإذ�عية 
و�لإعالن �خلارجي ونقاط �ل�شر�ء وغريها من و�لو�شائط ومو�د وبر�مج �لت�شويق �ملبا�شر وترويج �ملبيعات؛ 
خدمات �لتخطيط �لإعالين؛ ��شت�شار�ت ت�شويق �لأعمال ب�شاأن تطوير وتنفيذ ودعم ��شرت�تيجيات �لت�شويق 
وعالقات �ملتعاملني؛ �إد�رة قو�عد �لبيانات عرب �شبكة حا�شوب عاملية؛ حتليل �لبيانات؛ �إد�رة �لبيانات؛ تطوير 
�لت�شويقية  �خلدمات  و�لإع���الن؛  �لدعاية  وك��الت  خدمات  و�لإع���الن؛  �لدعاية  �لرقمية؛  �ل�شرت�تيجيات 
و�لرتويجية؛ �ل�شر�ء و�لتخطيط �لإعالمي؛ �لتفاو�س ب�شاأن و�شر�ء �مل�شاحات و�لأوقات �لإعالمي؛ خدمات 
�شر�ء �مل�شاحات و�لأوقات �لإعالنية لو�شع �لإعالنات على جميع و�شائل �لإعالن؛ خدمات �ل�شر�ء �لإعالمي 
�ملربمج؛ خدمات �لدعاية و�لإعالن �ملبا�شرة؛ خدمات �لدعاية و�لإعالن على و�شائل �لتو��شل �لجتماعي؛ 
خدمات �لدعاية و�لإعالن �لرقمي؛ �إعالنات �لدفع لكل نقرة؛ حتقيق �لأمثلية ملحركات �لبحث؛ �إن�شاء مو�د 
و�لإعالن  �لدعاية  مو�د  تاأجري  و�لعينات(؛  و�لن�شر�ت  )�لكر��شات  �لإعالنية  �مل��و�د  بث  و�لإع��الن؛  �لدعاية 
وحتديث مو�د �لدعاية و�لإعالن؛ بث �لإعالنات؛ �لدعاية و�لإعالن �لتجريبي و�ملبا�شر و�ملتعلق بالفعاليات؛ 
و�ملرئي و�لإلكرتوين؛ و�شع  و�ملقروء  �مل�شموع  �لإع��الم  �لغري من خالل  ترويج وت�شويق منتجات وخدمات 
�لإبد�عية  �ل�شت�شار�ت  و�لإعالنية؛  �لدعائية  �لن�شو�س  كتابة  و�لإع��الن؛  للدعاية  و�لتاأليف  �لن�شر  حقوق 
و�ل�شرت�تيجية ب�شاأن تطوير و�إنتاج �حلمالت �لت�شويقية للغري؛ خدمات �لت�شويق ومنح �لهوية وحتديد� 
�لكفاية؛  خ��رب�ء  �لأع��م��ال؛  �إد�رة  يف  �مل�شاعدة  �لأع��م��ال؛  �إد�رة  �لت�شالت؛  وخطط  �ملحتوى  ��شرت�تيجيات 
معلومات �لأعمال؛ ��شت�شار�ت تنظيم �لأعمال؛ م�شح وحتليل و�أبحاث �ل�شوق و�لأبحاث و�ل�شت�شار�ت �لتي 
بيانات؛  قاعدة  يف  �لبيانات  وتنظيم  جتميع  �لربيدية؛  �لقو�ئم  �إع��د�د  خدمات  حم��ددة؛  �أ�شو�قا  ت�شتهدف 
يف  �مل�شاعدة  �لتجارية؛  �ل�شفقات  ب�شاأن  �لتفاو�س  و�خل��دم��ات؛  للمنتجات  �ملبا�شر  وغ��ري  �ملبا�شر  �لت�شويق 
معاجلة �لبيانات �لإح�شائية؛ �مل�شاعدة يف �ل�شوؤون �لقت�شادية لل�شركات؛ �أبحاث ب�شاأن �لفاعلية �لقت�شادية 
�إد�رة ملفات �حلا�شوب؛  �ملهنية؛  �لأعمال  ��شت�شار�ت  �لأعمال؛  لغايات  �أبحاث  و�لإع��الن؛  للدعاية  �لقيا�شية 
�لر�ديو  بو��شطة  و�لإع���الن  �لدعاية  �لقت�شادية؛  �لتنبوؤ�ت  وترويجية؛  جتارية  لغايات  �ملعار�س  تنظيم 
و�لدعاية و�لإعالن بو��شطة �لتلفزيون؛ �إنتاج �لت�شجيالت �ملرئية و�ل�شمعية لغايات دعائية؛ �إن�شاء �ملدونات 
خدمات  �لإح�شائيات؛  جتميع  دعائية؛  لغايات  �ل�شحفية  و�لبيانات  و�لأل��ع��اب  و�لتطبيقات  و�لفيديوهات 
�ل�شرت�ك يف �ل�شحف؛ �أبحاث �لت�شويق �لتي ت�شتخدم �أ�شاليب �لت�شويق �لكمية و�لنوعية؛ �إطالق �ملنتجات؛ 
�ملت�شلة  �ل�شتهالكي  �لت�شويق  و��شت�شار�ت  �أبحاث  �لت�شويق؛  ��شت�شار�ت  خدمات  �لت�شويق؛  حتليل  خدمات 
بها؛ توفري بو�بة �شبكية لل�شماح للغري مبعاينة وفرز وحتليل بيانات �لأعمال و�لت�شويق �ملت�شلة باملتعاملني 
و�ملتعاملني �ملحتملني؛ تطوير �ل�شرت�تيجيات و�ملفاهيم و�لتكتيكات �لت�شويقية وحتديد� تطوير �جلمهور 
و�لوعي باملاركات وبناء �ملجتمعات �ملبا�شرة و�لت�شالت �لرقمية وعن طريق �لتد�ول يف �لأحاديث ومو�قع 
خدمات  �مل�شتهدفة؛  �لدميوغر�فية  �لتق�شيمات  ب�شاأن  وتو�شيات  حتليالت  تقدمي  �لجتماعي؛  �لتو��شل 

�ملعلومات و�مل�شورة و�ل�شت�شار�ت فيما يتعلق باخلدمات �ملذكورة �أعاله.
 �لو�ق�عة بالفئة:  35 

"DataSource" باأحرف لتينية بخط ع��ادي، و فوقها مربع يتكون من  و�شف �لعالمة:  كتبت كلمة 
�أربع قطع لغز مركبة.

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  24  مايو 2017 العدد 12028

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

بتاريخ: 2016/12/20م   �ملودعة حتت رقم:  265213 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    2016/12/16م

با�ش��م:  �إجيز تريدمارك�س بي يف 
 وعنو�نه: مويرمان�شكادي 85، �إن �ل- 1013 بي �شي �أم�شرتد�م، هولند� 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لت�شويق  �لتكنولوجيا يف  و��شتخد�م  �ملتعاملني  �إد�رة عالقات  �لأعمال يف جمالت خدمات  �إد�رة  ��شت�شار�ت 
و�أبحاث �ل�شوق؛ تطوير �حلمالت �لإعالنية و�لرتويجية لالأعمال ولالآخرين؛ ��شت�شار�ت ت�شويق �لأعمال 
ب�شاأن ت�شميم و�إنتاج بر�مج ومو�د �لإعالنات و�لت�شالت لالآخرين و�إنتاج �لإعالنات �لتلفزيونية و�لإذ�عية 
و�لإعالن �خلارجي ونقاط �ل�شر�ء وغريها من و�لو�شائط ومو�د وبر�مج �لت�شويق �ملبا�شر وترويج �ملبيعات؛ 
خدمات �لتخطيط �لإعالين؛ ��شت�شار�ت ت�شويق �لأعمال ب�شاأن تطوير وتنفيذ ودعم ��شرت�تيجيات �لت�شويق 
وعالقات �ملتعاملني؛ �إد�رة قو�عد �لبيانات عرب �شبكة حا�شوب عاملية؛ حتليل �لبيانات؛ �إد�رة �لبيانات؛ تطوير 
�لت�شويقية  �خلدمات  و�لإع���الن؛  �لدعاية  وك��الت  خدمات  و�لإع���الن؛  �لدعاية  �لرقمية؛  �ل�شرت�تيجيات 
و�لرتويجية؛ �ل�شر�ء و�لتخطيط �لإعالمي؛ �لتفاو�س ب�شاأن و�شر�ء �مل�شاحات و�لأوقات �لإعالمي؛ خدمات 
�شر�ء �مل�شاحات و�لأوقات �لإعالنية لو�شع �لإعالنات على جميع و�شائل �لإعالن؛ خدمات �ل�شر�ء �لإعالمي 
�ملربمج؛ خدمات �لدعاية و�لإعالن �ملبا�شرة؛ خدمات �لدعاية و�لإعالن على و�شائل �لتو��شل �لجتماعي؛ 
خدمات �لدعاية و�لإعالن �لرقمي؛ �إعالنات �لدفع لكل نقرة؛ حتقيق �لأمثلية ملحركات �لبحث؛ �إن�شاء مو�د 
و�لإعالن  �لدعاية  مو�د  تاأجري  و�لعينات(؛  و�لن�شر�ت  )�لكر��شات  �لإعالنية  �مل��و�د  بث  و�لإع��الن؛  �لدعاية 
وحتديث مو�د �لدعاية و�لإعالن؛ بث �لإعالنات؛ �لدعاية و�لإعالن �لتجريبي و�ملبا�شر و�ملتعلق بالفعاليات؛ 
و�ملرئي و�لإلكرتوين؛ و�شع  و�ملقروء  �مل�شموع  �لإع��الم  �لغري من خالل  ترويج وت�شويق منتجات وخدمات 
�لإبد�عية  �ل�شت�شار�ت  و�لإعالنية؛  �لدعائية  �لن�شو�س  كتابة  و�لإع��الن؛  للدعاية  و�لتاأليف  �لن�شر  حقوق 
و�ل�شرت�تيجية ب�شاأن تطوير و�إنتاج �حلمالت �لت�شويقية للغري؛ خدمات �لت�شويق ومنح �لهوية وحتديد� 
�لكفاية؛  خ��رب�ء  �لأع��م��ال؛  �إد�رة  يف  �مل�شاعدة  �لأع��م��ال؛  �إد�رة  �لت�شالت؛  وخطط  �ملحتوى  ��شرت�تيجيات 
معلومات �لأعمال؛ ��شت�شار�ت تنظيم �لأعمال؛ م�شح وحتليل و�أبحاث �ل�شوق و�لأبحاث و�ل�شت�شار�ت �لتي 
بيانات؛  قاعدة  يف  �لبيانات  وتنظيم  جتميع  �لربيدية؛  �لقو�ئم  �إع��د�د  خدمات  حم��ددة؛  �أ�شو�قا  ت�شتهدف 
يف  �مل�شاعدة  �لتجارية؛  �ل�شفقات  ب�شاأن  �لتفاو�س  و�خل��دم��ات؛  للمنتجات  �ملبا�شر  وغ��ري  �ملبا�شر  �لت�شويق 
معاجلة �لبيانات �لإح�شائية؛ �مل�شاعدة يف �ل�شوؤون �لقت�شادية لل�شركات؛ �أبحاث ب�شاأن �لفاعلية �لقت�شادية 
�إد�رة ملفات �حلا�شوب؛  �ملهنية؛  �لأعمال  ��شت�شار�ت  �لأعمال؛  لغايات  �أبحاث  و�لإع��الن؛  للدعاية  �لقيا�شية 
�لر�ديو  بو��شطة  و�لإع���الن  �لدعاية  �لقت�شادية؛  �لتنبوؤ�ت  وترويجية؛  جتارية  لغايات  �ملعار�س  تنظيم 
و�لدعاية و�لإعالن بو��شطة �لتلفزيون؛ �إنتاج �لت�شجيالت �ملرئية و�ل�شمعية لغايات دعائية؛ �إن�شاء �ملدونات 
خدمات  �لإح�شائيات؛  جتميع  دعائية؛  لغايات  �ل�شحفية  و�لبيانات  و�لأل��ع��اب  و�لتطبيقات  و�لفيديوهات 
�ل�شرت�ك يف �ل�شحف؛ �أبحاث �لت�شويق �لتي ت�شتخدم �أ�شاليب �لت�شويق �لكمية و�لنوعية؛ �إطالق �ملنتجات؛ 
�ملت�شلة  �ل�شتهالكي  �لت�شويق  و��شت�شار�ت  �أبحاث  �لت�شويق؛  ��شت�شار�ت  خدمات  �لت�شويق؛  حتليل  خدمات 
بها؛ توفري بو�بة �شبكية لل�شماح للغري مبعاينة وفرز وحتليل بيانات �لأعمال و�لت�شويق �ملت�شلة باملتعاملني 
و�ملتعاملني �ملحتملني؛ تطوير �ل�شرت�تيجيات و�ملفاهيم و�لتكتيكات �لت�شويقية وحتديد� تطوير �جلمهور 
و�لوعي باملاركات وبناء �ملجتمعات �ملبا�شرة و�لت�شالت �لرقمية وعن طريق �لتد�ول يف �لأحاديث ومو�قع 
خدمات  �مل�شتهدفة؛  �لدميوغر�فية  �لتق�شيمات  ب�شاأن  وتو�شيات  حتليالت  تقدمي  �لجتماعي؛  �لتو��شل 

�ملعلومات و�مل�شورة و�ل�شت�شار�ت فيما يتعلق باخلدمات �ملذكورة �أعاله.
 �لو�ق�عة بالفئة:  35 

كتبت  حتته  و  غامق  و  كبري  بخط  "M" مكتوب  �لالتيني  �حل��رف  م��ن  �لعالمة  و�شف �لعالمة:  تتكون 
�لأحرف �لالتينية "iD" بخط �أ�شغر.

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  24  مايو 2017 العدد 12028

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

بتاريخ: 2016/12/21م   �ملودعة حتت رقم:  265251 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  

با�ش��م:  �أموربا�شفيك كوربوري�شن 
 وعنو�نه: )�شبيو-دوجن( �شيونغي�شيون-رو 100 جانك-جو، �شيول، كوريا 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
م�شتح�شر�ت �لتجميل؛ �أطقم م�شتح�شر�ت �لتجميل؛ م�شاحيق �ملكياج؛ م�شتح�شر�ت �ملكياج؛ م�شتح�شر�ت 
�أقنعة �لتجميل؛ �أحمر �ل�شفاه؛ م�شكرة؛ غ�شولت )لو�شن( وكرميات تق�شري  �أ�شا�شات �ملكياج؛  �إز�لة �ملكياج؛ 
�حلالقة؛  كرميات  �لتجميل؛  كرميات  �لتجميل؛  لأغر��س  لالأوعية  قاب�شات  �لب�شرة؛  منظفات  �لب�شرة؛ 
غري  �لكرميات  �لطبية؛  غري  بالب�شرة  �لعناية  م�شتح�شر�ت  ي��د؛  كرميات  ب��اردة؛  كرميات  ز�ئلة؛  كرميات 
�لطبية �لتي ت�شتخدم يف �لتدليك؛ زيوت �لتدليك؛ تونر للب�شرة؛ مرطب للب�شرة؛ كرميات �جل�شم؛ غ�شول 
)لو�شن( للج�شم؛ زيت �لأطفال؛ زيوت عطرية؛ �ألبان جتميلية؛ م�شتح�شر�ت حالقة؛ م�شتح�شر�ت ق�شر 
�أطقم  تنظيف  م�شتح�شر�ت  طبي؛  غري  فم  غ�شول  �أ�شنان؛  منظفات  �لتجميل؛  لغايات  �أل���و�ن(  )مزيالت 
�لأظافر؛  طالء  مزيالت  �لأ�شنان؛  تبيي�س  م�شتح�شر�ت  �لأ�شنان؛  معجون  �لأ�شنان؛  م�شاحيق  �لأ�شنان؛ 
�أظافر م�شتعارة؛ طالء �أظافر؛ مينا �لأظافر؛ م�شتح�شر�ت �لعناية بالأظافر؛ حمدد�ت �لعيون؛ مزيالت 
م�شتح�شر�ت  �لتجميل؛  لغايات  �أق��الم  م�شتعارة؛  رمو�س  ؛  �حلو�جب  �أق��الم  �جلفون؛  ظل  �لعيون؛  مكياج 
�شفاه؛  ملمع  �لطبية؛  غري  بال�شفاه  �لعناية  م�شتح�شر�ت  �شفاه؛  �أل��و�ن  لل�شفاه؛  طالء  للرمو�س؛  جتميل 
دو�س  م�شتح�شر�ت  و�ل�شتحمام؛  للحمام  جتميل  م�شتح�شر�ت  طبي؛  غري  �شفاه  بل�شم  �شفاه؛  حم��دد�ت 
للنظافة �ل�شخ�شية �أو لغايات �إز�لة �لرو�ئح �لكريهة )مو�د تو�ليت(؛ �شابون ��شتحمام وحمامات �لفقاقيع؛ 
��شتحمام غري طبية؛ جل لل�شعر؛ معجون لل�شعر؛ رذ�ذ )�شرب�ي( لل�شعر؛ غ�شول )لو�شن( لل�شعر؛  �أمالح 
متويج  م�شتح�شر�ت  بل�شم؛  �شامبو؛  �ل�شعر؛  م�شقر�ت  لل�شعر؛  ملونات  بال�شعر؛  �لعناية  م�شتح�شر�ت 
�ل�شم�س؛  من  �لعناية  م�شتح�شر�ت  �ل�شم�س؛  من  �لوقاية  م�شتح�شر�ت  �ل�شو�رب؛  �شمع  �لد�ئمة؛  �ل�شعر 
�لرو�ئح  مزيالت  عطور؛  تو�ليت؛  م��اء  كولونيا؛  م��اء  �لتجميل؛  لغايات  بال�شم�س  �لت�شمري  م�شتح�شر�ت 
�لكريهة للب�شر �أو للحيو�نات؛ �شامبو للحيو�نات �لأليفة؛ م�شاد�ت للتعرق )مو�د تو�ليت(؛ بودرة معطرة؛ 
�ل�شعر؛  مزيالت  �جللد؛  ت�شققات  من  للحد  طبية  غري  جتميل  م�شتح�شر�ت  �أط��ف��ال؛  ب��ودرة  تلك؛  ب��ودرة 
بغ�شولت  م�شربة  ورق��ي��ة  مناديل  جتميلية؛  لغايات  قطن  �أع���و�د  �لوجنتني؛  حم��م��ر�ت  �لتجميل؛  �أقنعة 
)لو�شن( جتميلية؛ مو�د ل�شقة ل�شتخد�مات �لتجميل؛ قطيالت قطن لغايات جتميلية؛ مر�هم لأغر��س 
معطر�ت  �ملعطرة؛  �ملجففة  �ل��ورد  �أور�ق  من  مزيجات  حالقة؛  �شابون  �شابون؛  تو�ليت؛  م��و�د  �لتجميل؛ 
ومو�د  �لأقم�شة  ق�شر  م�شتح�شر�ت  �ل��ع��ن��رب؛  جتميلية؛  ل��غ��اي��ات  عطرية  زي���وت  �ل��ب��خ��ور؛  �أع����و�د  �ل��غ��رف؛ 
تنظيف  تنظيف و�شقل وجلي وك�شط؛ م�شتح�شر�ت  �ملالب�س؛ م�شتح�شر�ت  ت�شتعمل يف غ�شل وكي  �أخ��رى 
�لغ�شيل؛ ملمع  ن�شا  �لتو�ليت؛  �أحو��س  �ملالب�س؛ منظفات  ت�شتعمل يف غ�شل وكي  �أقم�شة  �لزجاج؛ منعمات 

 �لأحذية؛ كرمي �لأحذية؛ ملمع �لأثاث؛ ملمع �لأر�شيات؛ �شمع �لأر�شيات. 
 �لو�ق�عة بالفئة:  3 

و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من �لحرف �ل�شينية لكلمة " Ryo" فوق كلمة "Ryo" �ملكتوبة باأحرف 
لتينية وكالهما د�خل �إطار مربع. و�لرتجمة �ل�شوتية باللغة �لكورية لكلمة " Ryo" تظهر د�خل �ملربع 

يف منت�شف �خلط �لعلوي لإطار �ملربع.
�ل�ش��رت�طات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية

الأربعاء  24  مايو 2017 العدد 12028

لإعالناتكم يف  الفجر 
يرجى االت�ضال على هاتف:024488300 - فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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اأخبـار الإمـارات
النائب العام الحتادي ي�شيد باأمر رئي�س الدولة الإفراج عن �شجناء مبنا�شبة �شهر رم�شان 

•• اأبوظبي-وام:

�أمر  �أن  للدولة  �لعام  �لنائب  �ل�شام�شي  �شيف  حمد  �لدكتور  �مل�شت�شار  �ش�عادة  �أك��د 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل بالإفر�ج 
مبنا�شبة  عليهم  �ملرتتبة  �لغرمات  ب�شد�د  وتكفله  عليه�م،  �ملحكوم  من  كثري  عن 
قرب حلول �شهر رم�شان �ملبارك، جت�شد نهجا كرميا يوؤكد حر�س �شموه على منح 
�ملفرج عنهم �لفر�شة جمدد� ملعاودة �لندماج يف �شفوف �ملجتمع �أع�شاء �شاحلني، 
باإيجابية يف م�شرية �لبناء و�لتنمية و�مل�شي  يلتزمون بقو�نني �لدولة وي�شاهمون 
قدما نحو م�شتقبل �أف�شل . وقال �مل�شت�شار �لدكتور حمد �ل�شام�شي �أن هذ� �لعفو 
من �شاأنه تعميق �لدو�فع �حلميدة لدى �ملفرج عنهم لال�شتقامة و�لتز�م �ل�شلوك 
�لقومي �شبياًل �إىل �حلياة �لكرمية، ف�شاًل عن �أثره على �أ�شرهم وذويهم من �شرور 
�لتم�شك بح�شن  وف��رح، وما يحفزه لدى غريهم من �ملحكوم عليهم من رغبة يف 

�ملفرج  �لعام  �لنائب  �لكرمي م�شتقباًل. ودعا  �لعفو  �أم��اًل يف نيل مثل هذ�  �ل�شلوك 
باأ�شباب �ل�شتقامة  �ل�شعي لالأخذ  �إخال�س نو�ياهم وبذل مقدورهم يف  �إىل  عنهم 
�أف�شل.  وعائالتهم حياة  لهم  يحقق  نحو  على  �ملجتمع  �إىل  و�لن�شمام  و�للتز�م، 
�آيات  �أ�شمى  ورف�ع �لن�ائب �لع�ام للدولة مبنا�شبة قرب حلول �شهر رم�شان �ملبارك 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  مقام  �ىل  و�لتربيك��ات  �لته�ان�ي 
رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
�ل�شيخ  �ل�شمو  رع��اه �هلل و�شاحب  �ل��وزر�ء حاكم دبي  �لدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�يد  بن  حممد 
و�إىل �أ�شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ �أع�شاء �ملجل�س �لأعلى لالحتاد حكام �لإمار�ت، و�أولياء 
�لعهود ، �شائاًل �ملوىل عز وجل �أن يعيد هذه �ملنا�شبة �لكرمية على �شموهم باخلري 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  �شعب  وعلى  و�لعافية،  �ل�شحة  وموفور  و�ل�شعادة 

و�شعوب �لأمة �لعربية و�لإ�شالمية باخلري و�ليمن و�لربكات.

 اأب�ظبي للتعليم مينع املدار�س ذات الأداء ال�شعيف من ا�شتقبال طلبة جدد
•• اأبوظبي-وام:

�أو  �لت�شجيل على �لطلبة �جلدد  �أبوظبي للتعليم باب  �أغلق جمل�س 
عازيا   .. و�ل�شعيف جد�  �ل�شعيف  �لأد�ء  ذ�ت  �ملد�ر�س  �إىل  �ملنتقلني 
هذه �خلطوة �إىل م�شاعيه لرفع جودة �ملخرجات �لتعليمية للمد�ر�س 

�خلا�شة بالإمارة.
26 مدر�شة  �لت�شجيل فيها  باب  �إغ��الق  �لتي مت  �ملد�ر�س  وبلغ عدد 
بهذ�  �إبالغها خطيا  .. حيث مت  و�لظفرة  و�لعني  �أبوظبي  تتوزع يف 

�لقر�ر يف �شهر مار�س 2017 من �أجل �للتز�م مبا جاء فيه.

�ملد�ر�س  لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل��ظ��اه��ري  حمد  �ملهند�س  و�أ���ش��ار 
�خلا�شة و�شمان �جلودة باملجل�س �إىل �أن �إغالق �لت�شجيل �شي�شتمر 
�إىل حني ح�شول �ملدر�شة على �أد�ء مقبول على �لأقل يف تقرير �رتقاء 

عند �لزيارة �لقادمة �إىل �ملدر�شة.
و�شدد �لظاهري على �أن تتخذ �إد�ر�ت هذه �ملد�ر�س �إجر�ء�ت وخطو�ت 

جدية لتطوير �لعملية �لتعليمية مبا يتنا�شب مع توقعات �ملجل�س.
�أن �ملجل�س يزود كافة �ملد�ر�س بتقارير تف�شيلية لعمليات  �إىل  ي�شار 
�لتقييم تو�شح جو�نب �ل�شعف يف �أد�ئها ويطلب منها تقدمي خطط 

تطويرية و��شرت�تيجيات لتح�شني �لأد�ء.

حممد خلفان الرميثي ي�شهد حفل تخريج الف�ج اِلـ 31 لطلبة وطالبات مدار�س النه�شة ال�طنية يف اأب�ظبي
•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �لرميثي  خلفان  حممد  �للو�ء  معايل  �شهد 
وطالبات  لطلبة  و�لثالثني  �لو�حد  �لفوج  تخريج  حفل  �لول  �أم�س  م�شاء 

مد�ر�س �لنه�شة �لوطنية �لذي �أقيم مب�شرح �شاطىء �لر�حة يف �أبوظبي.
�لتخرج  �شهاد�ت  �لرميثي خالل �حلفل  �للو�ء حممد خلفان  و�شلم معايل 
�لثاين  �ل�شف  طالب  من  وطالبة  طالبا   560 عددهم  �لبالغ  للخريجني 
�لعام للمد�ر�س وب�شمة  �ملدير  نا�شر �جلنيبي  �شعيد عبد�هلل  ع�شر بح�شور 
�شعيد �جلنيبي نائب �ملدير �لعام وعدنان عبا�س م�شاعد �ملدير �لعام ملد�ر�س 
�لنه�شة �لوطنية للبنني وكيفن بر�ون مدير مدر�شة �لبنني و�شاندر� ظاهر 
�أمور  و�أول��ي��اء  و�لتدري�شية  �لإد�ري���ة  �لهيئات  و�أع�شاء  �لبنات  ق�شم  مديرة 

�لطلبة �خلريجني.
�لتي  �جلهود   - �ملنا�شبة  بهذه  له  كلمة  يف   - �لرميثي  �ل��ل��و�ء  معايل  وثمن 
يبذلها �لعاملون يف �لهيئتني �لإد�رية و�لتدري�شية �لتي كان لها �أثر عظيم 
" �إن مد�ر�س  �آف��اق �لتطوير و�لتجديد .. وقال  يف دفع م�شرية �لتعلم نحو 
�لنه�شة �لوطنية ��شتطاعت خالل مدة زمنية ق�شرية �أن تخرج �لآلف من 

�أبنائنا �لطلبة و�لطالبات �لذين تبو�أو� �ليوم مو�قع مرموقة يف �لدولة" .
و �أ�شار معاليه �إىل �أن �لقيادة �حلكيمة ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي "رعاه �هلل" 
نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة وفرت لأبناء �لإمار�ت �أف�شل فر�س �لتعليم 
�لقا�شي  بذلك  وي�شهد  �لعلمي  و�لإب���د�ع  �لنجاح  مقومات  كل  لهم  و�أم��ن��ت 

و�لد�ين وهي ت�شتحق كل �ل�شكر و�لتقدير.
ولفت �إىل �أن تفوق هوؤلء �لطلبة ما هو �إل بد�ية عهد جديد وخطوة �أوىل 
�جلد  م��ن  م��زي��د�  يتطلب  �ل���ذي  �لأك���ادمي���ي  �لتعليم  مو��شلة  ط��ري��ق  على 
و�لجتهاد وهمة ل تعرف �لياأ�س .. وهناأ �خلريجني و�خلريجات ومتنى لهم 

م�شتقبال در��شيا ناجحا.
�إياهم  مطالبا  �لتخرج  �أعتاب  على  يقفون  �لذين  �لطلبة  معاليه  وخاطب 
�أ�شحاب  لأن  بالهمة  و�لت�شلح  �ملر�تب  �أعلى  على  للح�شول  و�ملثابرة  باجلد 
�لهمة �لعالية ل يعرفون �مل�شتحيل ول يقنعون بالقليل ويطمحون للمعايل 
�لإمار�ت  لدولة  �لوطني  بال�شالم  ب��د�أ  قد  �حلفل  ك��ان  جمتهدين.  جادين 

�ألقى بعدها �شعيد عبد�هلل نا�شر  �لذكر �حلكيم  �آي��ات  ثم تالوة عطرة من 
�جلنيبي كلمة �أ�شاد فيها برعاية �لدولة بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
بو�شف  و�ملتعلمني  �هلل" للعلم  "حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�لنماء و�لبناء .. وحيا جهود  �لعلم �لطريق نحو �لتقدم ومو��شلة م�شرية 
�لطلبة و�لطالبات على ما بذلوه من جهد وعطاء ليبلغو� هذ� �ليوم �ملهم يف 

م�شريتهم �حلياتية و�لتعليمية حمققني �آمال �أبائهم و�أمهاتهم.
�لوطنية يف  �لنه�شة  به مد�ر�س  �ل��ذي ت�شطلع  �ل��دور  �إىل  و�أ���ش��ار �جلنيبي 
تربية �لن�سء وحب �لوطن و�لنتماء �إليه يف ظل �لقيادة �حلكيمة ل�شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" و�شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�آل  ز�ي��د  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  "رعاه �هلل" و�شاحب  دبي  �ل��وزر�ء حاكم 

نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة .
�ملنا�شبة �خل��ري��ج��ني على  ب��ه��ذه  ع��ب��ا���س يف كلمته  ع��دن��ان  م��ن ج��ان��ب��ه ح��ث 
بامل�شاهمة  .. وطالبهم  �مل�شتقبل  �لتي �شتتاح لهم يف  �ل�شتفادة من �لفر�س 
بتوجيهات من  �ل��ذي مل يبخل عليهم  بلدهم  من خالل علمهم يف تطوير 
�لتوفيق  لهم  متمنيا   .. �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  ل�شاحب  �لر�شيدة  �لقيادة 

و�لنجاح يف مر�حل در��شتهم وم�شتقبل �أيامهم .
و�ملثابرة متثل  و�لإجتهاد  و�جل��د  و�لعرق  بذل �جلهد  قيم  �أن  �أك��د عبا�س  و 
�لوطنية  �لنه�شة  �أن مد�ر�س  �إىل  م�شري�   .. و�لتفوق  �لنجاح  �شبل  جميعها 
و�لقيادة  �لأر���س  وح��ب  �ملو�طنة  قيم  �أبنائها  تعليم  �شبيل  يف  جهد�  تاألو  ل 
و�لوطن �لذي مل يبخل على �أبنائه من �أجل م�شتقبل �أف�شل لهم ي�شاهمون 

خالله يف رفع ر�ياته بني �لأمم و�ل�شعوب .
وهناأ �لطلبة و�لطالبات على ما حققوه من جناح وتفوق .. وقال : " هاهم 
�أولياء  " .. وحيا  �ليوم ثمار ما زرع��و� ط��و�ل �شنو�ت م�شت  �أبناوؤنا يجنون 
�أمورهم �لذين �شهرو� وتعبو� من �أجل �أن ي�شلو� �إىل هذه �للحظة ويحققو� 

�لأمل �ملرجو متمثال يف غد �أف�شل لبلدهم و�أبنائهم.
بر�ون  كيفن  �لبنني  مدر�شة  م��دي��ر  م��ن  لكل  كلمة  �أي�شا  �حل��ف��ل  وت�شمن 
وم��دي��رة م��در���ش��ة �ل��ب��ن��ات ���ش��ان��در� ز�ه���ر وع��رو���ش��ا تقدميية ت��ع��رف ببع�س 
للخريجني  كلمات  ج��ان��ب  �إىل  �مل��د�ر���س  ت��وف��ره��ا  �ل��ت��ي  �ملدر�شية  �لأن�شطة 
على  وعاملني  ومدر�شني  �إد�رة  �لنه�شة  مد�ر�س  فيها  �شكرو�  و�خلريجات 
جهودهم .. متعهدين باإكمال م�شريتهم �لتعليمية قبل �نخر�طهم يف �حلياة 

�لعملية و�لقيام بكل ما يلزم لتحقيق عزة �لوطن ونهو�شه ورقيه.

مري اخلري يف عام اخلري

بلدية مدينة اأب�ظبي ت�شتقبل امل�اطنني مبراكز خدمات ال�شلع 
الغذائية واملنافذ التابعة لها يف جمعية اأب�ظبي التعاونية

اأبوظبي - الفجر :

مر�كز  يف  �ملو�طنني  با�شتقبال  �أبوظبي  مدينة  بلدية  ب���د�أت 
�ملتو�جدة بفروع  �لتابعة لها و�ملنافذ  �ل�شلع �لغذ�ئية  خدمات 
وياأتي  �جل���اري  مايو  مطلع  منذ  �لتعاونية  �بوظبي  جمعية 
ذلك من منطلق حر�شها �لد�ئم على تقدمي �أف�شل �خلدمات 
قائمة  بتوفري  قامت  ، حيث  �ملو�طنني  �إ�شعاد  ت�شاهم يف  �لتي 
متنوعه من �ملنتجات و�ل�شلع �لغذ�ئية �ل�شا�شية �لتي ت�شاهم 
على  و  �لف�شيل  �ل�شهر  خ��الل  �ملو�طنني  متطلبات  توفري  يف 
مد�ر �لعام وحر�شاً منها على تنويع قائمة �ملنتجات مبر�كزها 
�كرب  توفري  بهدف  �جل��دي��دة  �ملنتجات  بع�س  ب���اإدر�ج  قامت   ،
عدد من �ل�شلع �لأ�شا�شية للمو�طنني ومنها على �شبيل �ملثال: 
 )50( بحجم  �ل�شكر    ، �ل�شوفان  منتج   ، �لطبيعية  �لع�شائر 
كجم،  زيت �لكانول �ل�شحي ، �لكات�شب ، مياه �لعني �لعبو�ت 
�لزجاجية ، حليب بوين بنكهات )فر�ولة ،موز، �شوكولتة (، 

تونة لل�شندويت�شات (.
�لفرتة  خ��الل  �ملتعاملني  ل�شتقبال  ��شتعد�د�تها  �إط���ار  ويف 
�ل�شابقة ل�شهر رم�شان و�لتي تقوم �لأ�شر خاللها بال�شتعد�د�ت 
مع  بالتن�شيق  �لبلدية  ق��ام��ت   ، �لف�شيل  �ل�شهر  ل�شتقبال 
�شركائها �ل�شرت�تيجيني من �ل�شركات �ملوردة لتوفري خمزون 
�لتابعة لها ومنافذ  �لفروع  �لغذ�ئية يف  �ل�شلع و�ملنتجات  من 
�ل��ت��ع��اون��ي��ة وذلك  �أب��وظ��ب��ي  ب��ف��روع جمعية  �مل��ت��و�ج��دة  �ل��ب��ي��ع 
مت  حيث  �لف�شيل  �ل�شهر  يف  �مل��و�ط��ن��ني  �ح��ت��ي��اج��ات  لتغطية 
وفقاً  �ملو�طنني  �حتياجات  مع  تتنا�شب  �لتي  �لكميات  توفري 
كما   ، �ملا�شي  �لعام  من  ذ�تها  �لفرتة  خالل  �ل�شرف  ملعدلت 
قامت بالتن�شيق مع �ملوردين و �إد�رة جمعية �بوظبي �لتعاونية 
م�شتمر  ب�شكل  �ل�شلع  ت��و�ف��ر  ل�شمان  �ملنا�شبة  �لآل��ي��ة  لو�شع 

لتغطية �حتياجات �ملتعاملني .
�لغذ�ئية  �ل�شلع  خدمات  مر�كز  توفري  �أن  �لبلدية  و�أو�شحت 
�لهادفة  و�لنقل  �لبلدية  �ل�شوؤون  د�ئ��رة  لروؤية  �نعكا�شا  ياأتي 
وحتقيق  للمو�طنني  �ملقدمة  �خل��دم��ات  خ��ارط��ة  تو�شيع  �إىل 
تتيح    �لتي  �لبيع  تنويع قنو�ت  �شعت �ىل  ، حيث  �ل�شعادة لهم 
خيار�ت متعددة للمتعاملني حيث ميكنهم �شر�ء خم�ش�شاتهم 
�لبلدية  ��شتثمرت  وقد   ، متعددة  منافذ  خالل  من  �ل�شهرية 
�أجل تقدمي  �لتعاونية من  �أبوظبي  �لو��شع جلمعية  �لنت�شار 
خ��دم��ات متميزة وم��ي�����ش��رة ل��ل��م��و�ط��ن��ني م��ن ه���ذه �خل��دم��ة ، 
لت�شمل  للتو�شع  قابلة  �خلدمية  �ملبادرة  هذه  �أن  �ىل  م�شرية  
�لكثري من منافذ بيع �ل�شلع �لغذ�ئية ولتغطي �أكرب م�شاحة 
ق��در ممكن  باأكرب  ه��ذه �خلدمات  توفري  ت�شاهم يف  جغر�فية 
ب��ال��ق��رب م���ن �مل��ن��اط��ق �ل�����ش��ك��ن��ي��ة ل��ل��م��و�ط��ن��ني ، ح��ي��ث ميكن 
�لغذ�ئية من خالل  �ل�شلع  للمو�طنني �شر�ء �ملخ�ش�شات من 
مر�كز خدمات �ل�شلع �لغذ�ئية يف منطقة �ملرور و فرع �مل�شفح 
بالإ�شافة �ىل )6( منافذ يف فروع جمعية �بوظبي �لتعاونية 
وه���ي )�مل��ي��ن��اء ،�مل�����رور، �ل�����ش��ه��ام��ة ، ب��ن��ي ي��ا���س ، م��ك��اين مول، 
�بوظبي مول(، وتهدف �لبلدية من خالل �فتتاح منافذ لبيع 
�لتعاونية  �ل�شلع �لغذ�ئية للمو�طنني بفروع جمعية �بوظبي 
�ىل ت�شهيل عملية �شر�ء �ملخ�ش�شات  �ل�شهرية خالل �لفرت�ت 
�ل�شباحية و �مل�شائية من هذه �ملنافذ �شمن �وقات مرنه وذلك 
ب�شبب تو�فق �شاعات عمل �ملر�كز �لتابعة لها باملرور و�مل�شفح 

مع �شاعات �لعمل �لر�شمية. 
عمالئها  على  وت�شهياًل  �خلدمة  قنو�ت  تنويع  �شعيد  وعلى 
�ملوقع  طريق  عن  �ل�شر�ء  خدمة  �شهدته  �لتي  �لق��ب��ال  وبعد 
�لل���ك���رتوين ق��ام��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �أب��وظ��ب��ي ب��اإط��الق خدمة 
�ل�����ش��ر�ء م��ن خ��الل تطبيقات �ل��ه��ات��ف �مل��ت��ح��رك و�ل��ت��ي تتيح 

�مل�شتودع  وحتديد  �شر�وؤها  �ملطلوب  �مل��و�د  �ختيار  للمتعاملني 
ل�شتالم �ملو�د بعد �متام عملية �لدفع �للكرتوين.

�ل�شمو  �شاحب  �أطلقها  �لتي  �خلري  عام  مبادرة  مع  ومتا�شياً 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل وحتقيقاً لدور �لبلدية يف �خلدمات 
مع  بالتعاون  �خل��ري(  مبادرة )مري  باإطالق  قامت  �ملجتمعية 
مكتب وز�رة تنمية �ملجتمع باأبوظبي و �ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني 
�ل�شلع  خ��دم��ات  مل��ر�ك��ز  �لغذ�ئية  �ملنتجات  و  لل�شلع   �مل��وردي��ن 
�لغذ�ئية وذلك من خالل توفري �شلع رم�شانية جمانية لعدد 
مايو  �شهري  خم�ش�شات  دم���ج   مت  �ن��ه  كما   ، ����ش��رة   )500(
ويونيو لهذ� �لعام بهدف ت�شهيل عملية �شر�ء �ملخ�ش�شات دون 
�ن ي�شطر �ملو�طن �ىل �لذهاب �ىل �ملنافذ خالل �شهر رم�شان 
م��ر�ع��ي��ة ب��ذل��ك ف���رت�ت �ل�شيام و ح���ر�رة �جل��و ح��ف��اظ��اً على 
تخفي�س  �ملوردين  مع  وبالتعاون  مت  كما   ، �ملتعاملني  �شالمة 

�ل�شعار لعدد )57( �شلعة تقريبا.
�ل�شنو�ت  �مل��ر�ك��ز خ��الل  �لق��ب��ال على خدمات  لتز�يد  ون��ظ��ر�ً 
على  �حلا�شلني  �مل��و�ط��ن��ني  ع��دد  ب��ان  �لبلدية  ك�شف  �ملا�شية 
 )53000( بلغ  �مل��ر�ك��ز  م��ن  �لغذ�ئية  �ل�شلع  �شرف  بطاقة 
�إ�شد�ر  كما مت   2016 ع��ام  لإح�شائيات  وفقا  تقريباً  �أ���ش��رة  
�لأول من  �لربع  بطاقة  جديدة خالل   )1000( يقارب  ما 

�لعام �جلاري.
مدينة  بلدية  تتقدم  �مل��ب��ارك  م�شان  �شهر  ق���دوم  ومبنا�شبة 
�لعلي  �هلل  ر�ج��ي��ة  �ملجتمع  �أف����ر�د  جلميع  بالتهنئة  �أب��وظ��ب��ي 
 ، و�ل��ربك��ة  ب��اخل��ري  �لطيبة  �ملنا�شبة  ه���ذه  يعيد  �أن  �ل��ق��دي��ر 
وموؤكدة ��شتعد�دها �لد�ئم لتقدمي �أف�شل �خلدمات يف جميع 

�لأوقات .

وفيما يلي قائمة باأ�ضعار ال�ضلع خالل �ضهر رم�ضان :
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اأخبـار الإمـارات
حميد النعيمي ياأمر ب�شرف رواتب م�ظفي حك�مة عجمان ي�م 25 ماي� اجلاري

•• عجمان-وام:

�أمر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان ب�شرف رو�تب 
25 مايو �جل��اري وذلك مبنا�شبة حلول �شهر  كافة موظفي دو�ئ��ر وموؤ�ش�شات حكومة عجمان يوم 

رم�شان �لكرمي.
وياأتي ذلك حر�شا من �شموه على متكني موظفي حكومة عجمان من تلبية كافة متطلبات �أ�شرهم 
وزيادة  و�ل�شرور عليهم  �لبهجة  �إدخ��ال  �أث��ر يف  لذلك من  ملا  �لكرمي  �ل�شهر  قبيل حلول  وعائالتهم 

فرحتهم.
د�عيا �هلل عز وجل �أن يعيد هذه �ملنا�شبة على دولتنا �لغالية قيادة و�شعبا باخلري و�ليمن و�لربكات.

�لالزمة  �لإج����ر�ء�ت  و�ت��خ��اذ  �شموه  توجيهات  بتنفيذ  عجمان  حكومة  يف  �ملالية  د�ئ��رة  با�شرت  وق��د 
ل�شمان حتويل �لرو�تب �إىل �لبنوك يف �ملوعد.

التط�ير وال�شتثمار ال�شياحي تطلق جمم�عة من 
ال�شالحف املهددة بالنقرا�س يف �شاطئ ال�شعديات

•• اأبوظبي -وام:

يف  و�ل�شكنية  و�لثقافية  �ل�شياحية  �لوجهات  لأب��رز  �لرئي�شي  �ملطور  �ل�شياحي  و�ل�شتثمار  �لتطوير  �شركة  نظمت 
�أبوظبي �م�س فعالية خا�شة �حتفال باليوم �لعاملي لل�شالحف �لذي ي�شادف 23 مايو عرب �إطالق جمموعة من 
�شاطئ  نادي  يف  �لعربي  �خلليج  مبياه  ومعاجلتها  �إنقاذها  جرى  �ل�شالحف "�شقرية �ملنقار" " �لهوك�شبيل" �لتي 
�ل�شعديات. وقام فريق �خلدمات �لبيئية يف �ل�شركة بح�شور ممثلني عن هيئة �لبيئة يف �أبوظبي باإطالق �ل�شالحف 
بعد �إعادة تاأهيلها يف مركز خا�س يف جزيرة �شري بني يا�س وذلك مب�شاركة �أكرث من 50 طالبا من طالب �ملد�ر�س 
باإمارة �أبوظبي ومعلميهم �إىل جانب عدد من ز�ئري �لنادي بهدف رفع م�شتوى �لوعي �لبيئي وحث �ملجتمعات على 

�ل�شعي نحو �ملحافظة على �ل�شالحف وحمايتها من �لنقر��س.

�شع�د املعال ياأمر ب�شرف رواتب م�ظفي حك�مة 
اأم القي�ين اعتبارا من 25 من �شهر اجلاري

•• اأم القيوين-وام: 

�أمر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعال ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
�أم �لقيوين ب�شرف رو�تب موظفي حكومة �أم �لقيوين �عتبار� من يوم 25 

من �شهر مايو �جلاري مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان �لكرمي.
�حتياجات  ق�شاء  من  �ملوظفني  متكني  على  �شموه  من  حر�شا  ذل��ك  ج��اء 

��شرهم وتوفري متطلبات �ل�شهر �لف�شيل.

حاكم عجمان يفتتح املبنى اجلديد لدائرة املالية يف منطقة اجلرف
•• عجمان-وام:

�فتتح �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم عجمان بح�شور �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان 

�ملقر �لر�شمي �جلديد لد�ئرة �ملالية يف منطقة �جلرف.
بد�أ حفل �لفتتاح بو�شول �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان ملقر �لد�ئرة حيث 
�شاحب  ممثل  �لنعيمي  حميد  بن  �أحمد  �ل�شيخ  م�شتقبلية  مقدمة  يف  ك��ان 
�ل�شمو حاكم عجمان لل�شوؤون �لد�رية و�ملالية ورئي�س د�ئرة �ملالية و�ل�شيخ 
عبد�لعزيز بن حميد �لنعيمي رئي�س د�ئرة �لتنمية �ل�شياحية و�شعادة مرو�ن 
�آل علي مدير عام �لد�ئرة و�لعديد من كبار �مل�شوؤولني و�إز�ح��ة �ل�شتار عن 
�للوحة �لتذكارية �إيذ�ناً بالفتتاح �لر�شمي ملقر د�ئرة �ملالية ثم قام بجولة 
تفقدية يف كافة �رجاء �ملبني �جلديد �طلع خاللها على �شري �لعمل وتعرف 
�لد�ئرة  رئي�س  م��ن  و�ف  �شرح  �ىل  �شموه  و��شتمع  �ملختلفة  �لأق�����ش��ام  على 
�ل�شرت�تيجيني  لل�شركاء  تقدمها  �ل��ت��ي  �خل��دم��ات  ح��ول  �ل��ع��ام  وم��دي��ره��ا 

و�ملتعاملني .
وجتول �شموه ومر�فقوه يف �رجاء �ملبنى �لذي �شيد من طابق �أر�شي و�شمم 

فيهم  �لإيجابية  �لطاقة  وبث  �لد�ئرة  موظفي  ر�ح��ة  تر�عي  مقايي�س  وفق 
ومبا ي�شمن تقدمي �أف�شل �خلدمات للمتعاملني باأكرث �أريحية.

و�أبدى �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان �رتياحه لتطور خمرجات �لعمل وتوظيف 
�لتقنية �لرقمية �حلديثة يف خدمة �ملتعاملني ثم توجه و�حل�شور �إىل قاعة 
�لفعاليات بال�شالم �لوطني وعر�س فيلم  �لر�شمية حيث بد�أت  �لحتفالت 

وثائقي عن د�ئرة �ملالية وخمتلف خدماتها و�د�ر�تها و�إجناز�تها.
وقال �ل�شيخ �أحمد بن حميد �لنعيمي ممثل �حلاكم لل�شوؤون �لإد�رية و�ملالية 
و��شرت�تيجيتها   2021 روؤي��ة حكومة عجمان  �إط��ار  �إن��ه يف  �لد�ئرة  رئي�س 
و�خلطط �لر�مية �إىل تطوير موؤ�ش�شاتها متكنت �إمارة عجمان من حتقيق 
�ل��ذي يوؤ�ش�س  �ل�شتار ع��ن ه��ذ� �ل�شرح �جل��دي��د  �أه��د�ف��ه��ا برفع  و�ح���دة م��ن 
�ل�شمو  �شاحب  توجيهات  ظل  يف  �لقومية  �ملبادئ  تنتهج  جديدة  لنجاحات 
�ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان ومتابعة 
�ملجل�س  رئي�س  عجمان  عهد  ويل  �لنعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  �ل�شيخ  �شمو 

�لتنفيذي.
و�أ�شاف �إن �فتتاح �ملقر �جلديد يعرب عن روؤيتنا وطموحنا �مل�شتقبلي �لهادف 
على  �ملحلية  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر  كوكبة  يف  و�ل��ب��ق��اء  �لتميز  مو��شلة  �إىل 

م�شتوى عجمان �لتي تقدم خدماتها وفق �أف�شل �ملعايري و�لتطبيقات �لذكية 
للم�شاهمة يف �لنجاح للو�شول �إىل دو�ئر حكومية تلبي تطلعات �ملتعاملني 
�أر���س دول��ة �لإم��ار�ت ل�شتكمال  �آليات عمل حديثة ترتجم على  من خالل 

م�شرية �لعطاء و�لتميز.
�لد�ري  �لعمل  تاأتي كمرحلة جديدة من مر�حل  �أن هذه �خلطوة  و�أو�شح 
للمتعاملني  �ملقدمة  �خلدمات  مبكانة  �لنهو�س  نهج  على  و�ل�شري  �لوطني 
وجت�شيد� لروؤى حكومة عجمان باأن تبقى موؤ�ش�شاتها ر�فد� من رو�فد دعم 
توفري  �إىل  تهدف  و�ل��ت��ي  عجمان  ت�شهدها  �لتي  �ل�شاملة  �لتنمية  م�شرية 
�أف�شل بيئات �لعمل للموظفني لتمكينهم من �لعطاء ب�شكل متو��شل و�إيجاد 

جو من �لتناف�شية �لوظيفية �لتي تزيد من �نتاجية �لفرد �لعامل.
�زده��ار �حلركة �لعمر�نية يف عجمان  �أن  �إىل  �ل�شيخ �حمد بن حميد  و�أ�شار 
وتطور �لن�شاط �لقت�شادي �لذي �شهدته �لمارة جعال م�شاألة �لنتقال �إىل 
مبنى جديد ومبو��شفات عالية ملو�كبة �لتطور�ت يف هذ� �لقطاع �أمر� غاية 

يف �لهمية.
�أن ب��دء �لعمل  �آل علي م��دي��ر ع��ام �ل��د�ئ��رة  م��ن جانبه ق��ال ���ش��ع��ادة م���رو�ن 
�ملايل  عملها  م�شرية  يف  جديدة  حت��ول  نقطة  ميثل  للد�ئرة  �جلديد  باملقر 

و�لد�ري �ملبني على �للتز�م وتقدمي �أف�شل �خلدمات للمتعاملني وفق �أرقي 
�ملعايري.

�لعمل  بقيم  ملتزمة  ب��ال��د�ئ��رة  �لعاملة  �ل��ك��و�در  كافة  �أن  �شعادته  و�أو���ش��ح 
و�لتفاين وبت�شخري خرب�تها �لعملية لتعزيز ثقة �ملتعاملني وبناء ج�شور من 

�لتو��شل �لد�ئم.
متطلبات  تلبية  يف  �لتميز  حتقيق  ع��ل��ى  حت��ر���س  �ل���د�ئ���رة  �ن  �ىل  و�أ����ش���ار 
ي�شمن  ومب��ا  �ملالية  قطاع  يف  �ملقدمة  خدماتها  منظومة  من  �مل�شتفيدين 
تقدمي خدمة عالية �جلودة وفق �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية لت�شهم يف �لو�شول 

�إىل �أرقى م�شتويات �لر�شا و�ل�شعادة لديهم.
لأحدث  وف��ق��ا  ت�شميمه  مت  و�ل���ذي  �مل��ال��ي��ة  ل��د�ئ��رة  �جل��دي��د  �ملبنى  ويتميز 
مقايي�س �لبناء �ملعا�شر وجرى تزويده باأحدث �لتقنيات و�لأنظمة �ملتوفرة 
يف �ل�شوق بتوفري بيئة عمل مريحة ومميزة كما مت ترتيب مكاتب �ملوظفني 
ما  عقبات  �أو  حو�جز  دون  بينهم  فيما  و�لتو��شل  بالتفاعل  ت�شمح  بطريقة 
ي�شاهم يف خلق جو �إيجابي وبيئة عمل منتجة و�شحية يف �آن و�حد بالإ�شافة 
�إىل جتهيزه ب�شكل يلبي �لتو�شعات �مل�شتقبلية كما زود بنظام �لنتظار خلدمة 

�ملتعاملني.

عمار النعيمي ي�شهد حفل تخريج دفعة الي�بيل الف�شي لطالب مدر�شة احلكمة يف عجمان
•• عجمان -وام:

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رعاية  حتت 
ح��م��ي��د ب���ن ر�����ش���د �ل��ن��ع��ي��م��ي ع�شو 
عجمان  ح���اك���م  �لأع����ل����ى  �مل��ج��ل�����س 
حميد  ب��ن  عمار  �ل�شيخ  �شمو  �شهد 
.. حفل  �لنعيمي ويل عهد عجمان 
�لف�شي  �ل���ي���وب���ي���ل  دف���ع���ة  ت���خ���ري���ج 
بنني  ع�شر  �ل��ث��اين  �ل�شف  ل��ط��الب 
�لثانية  �ل��رو���ش��ة  وب���ر�ع���م  وب���ن���ات 
لهيئة  �لتابعة  �حلكمة  مدر�شة  من 
�مل���ع���رف���ة و�ل��ت��ن��م��ي��ة �ل��ب�����ش��ري��ة يف 

عجمان.
ح�شر مر��شم حفل �لتخرج - �لذي 
للموؤمتر�ت  ز�ي����د  م��رك��ز  يف  �أق���ي���م 
و�مل���ع���ار����س يف ج��ام��ع��ة ع��ج��م��ان - 
م��اج��د بن  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  م��ع��ايل 
دي��و�ن حاكم  رئي�س  �لنعيمي  �شعيد 
هيئة  �أمناء  جمل�س  رئي�س  عجمان 
و�شعادة  �لب�شرية  و�لتنمية  �ملعرفة 
م�شت�شار  �لنعيمي  �أحمد  بن  �شامل 
�شاحب �ل�شمو حاكم عجمان ل�شوؤون 
و�شعادة  و�لعمال �خلريية  �لتعليم 
�مل�شت�شار  �ل�����ش��رف��ا  �م����ني  ع���ب���د�هلل 
بالديو�ن و�شعادة على ح�شن حممد 
�حل���م���ادي م��دي��ر م��ن��ط��ق��ة عجمان 
�أمناء  جمل�س  و�أع�����ش��اء  �لتعليمية 
يف  �لب�شرية  و�لتنمية  �ملعرفة  هيئة 
عجمان وعدد من كبار �ل�شخ�شيات 
�لهيئتني  و�أع�شاء  �لأم���ور  و�أول��ي��اء 

�لإد�رية و�لتدري�شية.
ماجد  �لدكتور  �ل�شيخ  معايل  وهناأ 
�لديو�ن  رئي�س  �لنعيمي  �شعيد  بن 
�أمورهم  و�أول��ي��اء  �لطلبة  �لم���ريي 
ل��ه��م �لتقدم  �ل��ن��ج��اح ومت��ن��ى  ع��ل��ى 

نحو م�شتقبل و�عد .
�لهيئة  �أم��ن��اء  ب���دور جمل�س  و�أ���ش��اد 
يف ت��وف��ري ك��ل �لم��ك��ان��ي��ات وبجهود 

و�لتدري�شية  �لإد�ري�������ة  �ل��ه��ي��ئ��ت��ني 
مبد�ر�س �حلكمة �خلا�شة.

ل���ه بهذه  ك��ل��م��ة  ق����ال م��ع��ال��ي��ه يف  و 
على  م�شت  ع��ام��ا   25 �إن  �ملنا�شبة 
�خلا�شة  �حلكمة  مدر�شة  تاأ�شي�س 
ر���ش��خ��ت ف��ي��ه��ا ح��ق��ائ��ق ل مي��ك��ن �أن 
�ل���زم���ن وع������ززت فيها  ي���ت���ج���اوزه���ا 
وهويتنا  �ل��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ة  ف��خ��رن��ا 
�لوطنية وحققت قفز�ت نوعية على 
�شعيد �لنمو �لفقي و�إح��ر�ز �لفوز 
يف جم��الت متنوعة و�أث��ر� ملمو�شا 
منطلق  م����ن  �مل���ح���ل���ي���ة  ب��ي��ئ��ت��ه��ا  يف 

م�شوؤوليتها �ملجتمعية.
و �أعرب معاليه عن �شعادته وفخره 
بتخريج دفعة جديدة من مد�ر�شة 
�حل��ك��م��ة �خل��ا���ش��ة �ل��ت��ي ي��ل��ي��ق بها 
ونري  �لف�شي  بيوبيلها  حتتفل  �أن 
�أم��ام��ن��ا ك��ل ع���ام ه���ذه �ل��ك��وك��ب��ة من 
�أمل لغد  خرية طالبنا و�لذين هم 

�أف�شل ملجتمعاتنا.
�حلكمة  مدر�شة  خريجي  �أن  و�أك���د 
ومنذ 25 عاما هم طاقات متنوعة 
و�جتهدو�  ج����دو�  ع���ام  ك���ل  ت��ت��ز�ي��د 

و�ل��ه��ي��ئ��ات ب��ال��دول��ة ل��رف��ع م�شتوى 
م��ع��رف��ة وم����ه����ار�ت �ل��ع��ام��ل��ني بها 

ولتقدمي �حللول �لعلمية.
و ���ش��دد م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ م��اج��د بن 
عجمان  �أن  ع��ل��ى  ك��ل��م��ت��ه  يف  ���ش��ع��ي��د 
ت�شعى د�ئما لتاأهيل �ملو�رد �لب�شرية 
�مليد�ن  ملتطلبات  تلبية  �ملتخ�ش�شة 
�لرتبوي يف دولة �لمار�ت ومتكني 
�أعلى  حتقيق  م��ن  وب��ن��ات��ن��ا  �أب��ن��ائ��ن��ا 
على  �لعلمي  �لتح�شيل  يف  �مل��ر�ك��ز 
ك��م��ا ل ندخر   .. �ل���دول���ة  م�����ش��ت��وى 
و�شقل  قدر�تهم  تعزيز  م��ن  جهد� 
هو�ياتهم  ورع�����اي�����ة  م����ه����ار�ت����ه����م 
�مل�شابقات  مبختلف  وم�����ش��ارك��ت��ه��م 
�أعلى  على  ع��ام  كل  �لفوز  ليحققو� 

�مل�شتويات.
وق������ال م��ع��ال��ي��ه �إن������ه ي���ت���م ك����ل عام 
لأبنائنا  �ل���در�����ش���ي���ة  �مل���ن���ح  ت���ق���دمي 
�مل��ت��م��ي��زي��ن يف  �لطلبة  وب��ن��ات��ن��ا م��ن 
�ملر�حل �لنتقالية ولطلبة �لثانوية 

للتحفيز و�لدعم.
�حلكمة  مد�ر�س  حققته  مبا  و�أ�شاد 
م�شريتها  خ��الل  طيبة  �شمعة  م��ن 

و�لأمل يحدونا لنكمل �مل�شري فنحن 
�شناع �مل�شتقبل من �أجل �حلياة من 

�أجل �لوطن .
و��شم  ب���ا����ش���م���ه  ك��ل��م��ت��ه  يف  ووج������ه 
�ليوبيل  دفعة  وخريجات  خريجي 
�إىل فخر  �ل�����ش��ك��ر و�حل���ب  �ل��ف�����ش��ي 
�أثره  �ل��ذي نتلم�س  �لإم��ار�ت و�لأب 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  يف ح��ي��ات��ن��ا 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة 
و�شاحب  �هلل"  "حفظه  �ل����دول����ة 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
"رعاه  دب��ي  �ل����وزر�ء ح��اك��م  جمل�س 
�لعلم  مل�شرية  �مل�شتمر  �هلل" لدعمه 
وتقدير  ح��ب  حتية  �أي�شا  ووج��ه   ..
�إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن 
ر��شد �لنعيمي �لذي يرعى �حلكمة 
�لعلى  �ملجل�س  و�أع�شاء  و�حلكماء 

حكام �لإمار�ت.
�إىل  ك��ذل��ك  �ل�شكر  ب��ج��زي��ل  وت��ق��دم 
بدرية  �حلكمة  ملدر�شة  �لعام  �ملدير 
�مل���ط���وع رم���ز �ل��ع��ط��اء و�لإخ���ال����س 
كل  و�إىل  و�مل����ح����ب����ة  و�لج�����ت�����ه�����اد 

�لتي  �ملجالت  يف  �ملعرفة  و�كت�شبو� 
حياتنا  ج����و�ن����ب  خم���ت���ل���ف  مت�������س 
�أدو�ر� هامة  وبيئتنا ويلعبون حاليا 
وم�شتقبله متخذين  بالدنا  يف منو 
ي�شئ  نرب��شا  وقادتنا  �شيوخنا  من 

لهم �لطريق.
ن���خ���رج فوجا  �ل���ي���وم  �إن���ن���ا   : وق�����ال 
�لقادمة  للمرحلة  نوؤهلهم  جديد� 
ون�شجعهم  �جلامعية  حياتهم  م��ن 
�شنو�ت  خ��الل  ح��دود  ونرعاهم بال 
ومنكنهم  �ل�����ش��غ��ر  م��ن��ذ  �ل���در�����ش���ة 
�لتخرج  بعد  �أه��د�ف��ه��م  م��ن حتقيق 
على  �لعلمي  و�لبحث  �لدر��شة  من 

م�شتوى �جلامعة .
�حلكمة  م���در����ش���ة  �أن������ه  �إىل  ون������وه 
���ش��ت�����ش��ت��م��ر ب����ال����دور �ل����ري����ادي بني 
�مل��ن��ط��ق��ة و�ل����دول����ة لي�س  م���د�ر����س 
�ملتميزة  �لأكادميية  بيئتها  فقط يف 
وتزويد طلبتها باآخر ما و�شلت �إليه 
�ملختلفة  �ملجالت  �ملعرفة يف  ح��دود 
�ل���ع���ل���م���ي �جل����اد  �ل���ب���ح���ث  ب����ل ويف 
و��شتخد�مها  �ملعرفة  ح��دود  لدفع 
�ملوؤ�ش�شات  م��ع  �ل��ف��ع��ال  و�ل��ت��و����ش��ل 

و�ب����ت����ك����رو�  �أب�������دع�������و�  ����ش���ع���ي���ك���م  يف 
باخللق  وحت�����ل�����و�  جم����الت����ك����م  يف 
�لنبيلة  �لعربية  ومببادئنا  �لكرمي 
و�ف��ت��خ��رو� د�ئ��م��ا �أن��ك��م �أب��ن��اء وبنات 
و�ألقى   " �ملتميزة  �حلكمة  مدر�شة 
�ل���ط���ال���ب ���ش��ي��ف ���ش��ع��ي��د ب���ن خالد 
خريجي  عن  نيابة  كلمة  �ملن�شوري 
يف  �حلكمة  �أن  خاللها  �أك���د  دفعته 
رد�ء  �ل��ي��وم  تلب�س  �لف�شي  يوبيلها 
�لعزة و�لفخر وهي تعمل على مد�ر 
���ش��ن��و�ت م��دي��دة م��رت على تخريج 
جيل يبني ويتميز وي�شنع �ملعجز�ت 
تخرج من مدر�شة منحتنا  .. جيل 
علمتنا  م���در����ش���ة  �أك�������رب  ط���م���وح���ا 
فينا  وغر�شت  و�لت�شامح  �لبت�شامة 

حب �خلري وحب �لوطن .
و�أ�شار �إىل �أن مدر�شة �حلكمة ت�شعى 
لنا  ق��دم��ت  حيث  �لإب����د�ع  لرت�شيخ 
مهار�ت  ل��ت��ك�����ش��ب��ن��ا  مم���ي���ز�  ت��ع��ل��ي��م��ا 
عالية تاأهلنا لنيل �أعلى �ملر�كز على 

�ل�شعيد �لعلمي و�لعملي.
وقال : ننطلق �ليوم نحو �مل�شتقبل 
و�ثقي �خلطى نحو حتقق �أحالمنا 

رعاية  بف�شل  و�لتعليمية  �لرتبوية 
�ل�شيخ حميد  �ل�شمو  ودعم �شاحب 
�ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن 
�لأعلى حاكم عجمان ورو�د �أ�شهمو� 
يف �شناعة هذ� �لدور �ملهم للمدر�شة 
ت�شهده  �ل������ذي  �ل���ت���ط���ور  ل���ت���و�ك���ب 
م�شتوى  ع��ل��ى  �لتعليمية  �لعملية 
�ل����دول����ة ح���ت���ى و����ش���ل���ت �ىل �رق����ى 
و�لدعم  �مل��ت��اب��ع��ة  ظ���ل  م�����ش��ت��وى يف 
هيئتها  ق���ب���ل  م�����ن  �ل������الحم������دود 

�لإد�رية و�لفنية.
وقال  �خلريجني  معاليه  خاطب  و 
على  ي�شعهم  �ل��ي��وم  ت��خ��رج��ه��م  �إن 
�أول �شلم �لتقدم و�لرقي يف حياتهم 
�لدرجات  �إىل  �شعودهم  و�شيعتمد 
�لتالية على �أد�ئهم و��شر�رهم على 
�ل��ت��ع��ل��م وح�شن  ����ش��ت��ك��م��ال م�����ش��رية 
����ش��ت��خ��د�م��ه��م مل���ا �ك��ت�����ش��ب��ت��م��وه من 
ومهار�ت  ذه��ن��ي��ة  وق�����در�ت  م��ع��رف��ة 
�لقادمة  للمرحلة  �أهد�فهم  لإجناز 
ع���ل���ى �أح�������ش���ن وج�����ه وح���ث���ه���م على 
�ل���ت���زود م��ن مناهل  �ل���ش��ت��م��ر�ر يف 
و�أخل�شو�  ومت��ي��زو�  و�ملعرفة  �لعلِم 

يقفو�  �أن  ح���اول���و�  وم��ع��ل��م��ة  م��ع��ل��م 
�لقيم  فينا  ل��ي��غ��ر���ش��و�  ج��ان��ب��ن��ا  �إىل 
ووجه  �لنبيلة  و�ل���ع���اد�ت  �لأ���ش��ي��ل��ة 
�لنجمني  �إىل  و�إك��ب��ار  �إج��الل  حتية 
و�ل����ه����رم����ني �ل���ك���ب���ريي���ن �لأب����وي����ن 
�لكثري  وقدما  وتعبا  �شهر�  �للذين 

حتى نقف �ليوم �مامكم.
وق����دم����ت خ�����الل �حل���ف���ل م����ن قبل 
�مل��در���ش��ة فقر�ت  ط���الب وط��ال��ب��ات 
�حلكمة  يوبيل  ن�شيد  منها  عديدة 
�ين"  �ىل  "�حلكمة  و�أوب�������ري�������ت 
و�أوب��ري��ت ق�شة جن��اح وغ��ريه��ا من 
�ل��ف��ق��ر�ت �ل��ت��ي ن��ال��ت ع��ل��ى عجاب 

�حل�شور.
وتلقى �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد 
�لنعيمي هديت تذكارية من معايل 
�شعيد  م��ن  م��اج��د  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ 
�أمناء هيئة  �لنعيمي رئي�س جمل�س 
تقدير  �لب�شرية  و�لتنمية  �ملعرفة 
ل���ل���دع���م �ل���ت���و�����ش���ل و�ل����الحم����دود 
بعدها مت  ومدر�شة �حلكمة  للهيئة 
�لتقاط �ل�شور �لتذكارية مع �شموه 

للخريجني من �لبنني و�لبنات.

ت�ضتعد لربنامج رم�ضان

طالبات تقنية دبي يتط�عن يف  احتفالية  "متالزمة داون" الرتاثية لالأطفال
 •• دبي-الفجر:

 �أقامت جمعية �لإمار�ت ملتالزمة د�ون �حتفال ترفيهيا لالأطفال  و�شارك يف 
�لحتفال �أع�شاء �جلمعية �مل�شتفيدين و�أ�شرهم ونخبة من �ملتطوعات من 
كلية دبي �لتقنية  للطالبات يف �حتفالية تر�ثية مميزة، وعربت عن �شكرها 
نفو�س  يف  و�ل�شعادة  �لفرحة  و�إدخ��ال  مل�شاركتهم  �لأم��ور  لأولياء  وتقديرها 
�ل�شعبي  �ل��رت�ث  �إحياء  د�ون من خالل  ذوي متالزمة  �لهمم من  �أ�شحاب 
جمل�س  رئي�س  نائب  جعرور  منال  �لدكتورة  �لحتفال  و�شهد  �لإم��ار�ت��ي. 
�إميان  و�لدكتورة  �لإد�رة  جمل�س  ع�شو  نا�شر  �حلاج  نو�ل  و�ل�شيدة  �لإد�رة 

باجلمعية  �لفنية  �مل�شت�شارة  و�لدكتورة جناة مكي  �لرّتبوية  �مل�شت�شارة  جاد 
و�لأ�شتاذة عذيجة �ملحريبي م�شوؤول �لتطوع يف كلية دبي �لتقنية للطالبات 
وعدد من �لطالبات وجمع من �لأ�شر و�لأطفال و�ل�شباب من ذوي متالزمة 
مع  �ملتو��شلة  �ل�شيقة  بر�جمها  على  �جلمعية  �إد�رة  �لأ�شر  د�ون.  و�شكرت 

�ملجتمع ومو�كبتها با�شتمر�ر للمنا�شبات �لوطنية و�لرت�ثية و�لدينية.
ل�شهر  �لقادمة  لفعاليتها  ت�شتعد  �جلمعية  �أن  بالذكر  �جلدير  وم��ن   هذ� 
رم�شان �مل��ب��ارك و�ل��رتح��ي��ب بكافة �لأع�����ش��اء و�أول��ي��اء �أم��وره��م م��ن خالل 
عدة،  �شنو�ت  منذ  عليه  د�أب��ت  �ل��ذي  �ل�شنوي  �لإف��ط��ار  حلفل  ��شت�شافتهم 

يجتمعون فيه على �ملحبة و�ملودة و�لتعاون .
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اأخبـار الإمـارات
•• دبي -وام:

تنظم موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل مكتوم للمعرفة �أعمال "قمة �ملعرفة 
نوفمرب   23 �إىل   21 من  �لفرتة  خ��الل  �لر�بعة  بدورتها   "2017
�لر�بعة" وذل��ك حتت  �ل�شناعية  و�ل��ث��ورة   .. "�ملعرفة  �شعار  �ملقبل حتت 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رع��اي��ة 
من  �هلل" وبتوجيهات  "رعاه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة 

�شمو �ل�شيخ �أحمد بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم رئي�س �ملوؤ�ش�شة.
تهدف �لقمة �إىل تقدمي من�شة معرفية عاملية �شاملة جتمع �شناع �لقر�ر 
و�لعقول �ملفكرة و�خلرب�ء ورو�د �ملعرفة �إىل جانب �لعلماء و�لأكادمييني 
و�ملخت�شني يف �شتى �ملجالت من جميع �أنحاء �لعامل حتت مظلة و�حدة 
�ملعرفة  ون�شر  �شناعة  ت��و�ج��ه  �لتي  و�لتحديات  �لق�شايا  �أه��م  ملناق�شة 
�إ�شافة �إىل ��شتعر��س �أف�شل �ملمار�شات و�لتجارب وطرح �حللول ملو�جهة 
للموؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �ملدير  حويرب  بن  جمال  �شعادة  وق��ال  �لتحديات. 
�ملنطقة  �ملعريف على م�شتوى  �ملعرفة جنحت يف تفعيل �حل��ر�ك  �إن قمة 

عليها عملية  تقوم  �لتي  و�ملنهجيات  �لآليات  �إىل تطوير وحتديث  �شعيا 
�إنتاج ون�شر �ملعرفة كما متكنت �لقمة منذ �نطالقتها �لأوىل بف�شل دعم 
وتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد و�شمو رئي�س �ملوؤ�ش�شة 
من خلق حالة من �حلو�ر �لبناء و�لإيجابي بني �لأطر�ف �ملعنية ب�شناعة 
و�ملبادر�ت �خلالقة �شمن  �لرب�مج  �لأفكار وطرح  تعزيز  بهدف  �ملعرفة 

ذ�ت �لإطار.
و�أ�شاف �إن �لفعاليات �لتي تقام خالل قمة �ملعرفة �أ�شفت زخما و�أهمية 
عاملية  بجائزة  �لفائزين  تكرمي  ي�شهد  �أن��ه  خا�شة  �حل��دث  على  كبرية 
ت�شعى  �لتي  للمعرفة  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  جائزة  وه��ي  مرموقة 
�لفكرية  �ملنجز�ت  على  و�ملحافظة  �ملعرفة  �قت�شاد  بناء  يف  �لإ�شهام  �إىل 

و�لإبد�عية من خالل تكرمي �أ�شحابها يف جمالت �إنتاج ون�شر �ملعرفة .
�لتي  �لعربية  �ملعرفة و�لقر�ءة  نتائج موؤ�شر�ت  �إطالق  �لقمة  كما ت�شهد 

�ملنطقة  يف  و�ل��ق��ر�ءة  �ملعرفة  ح��ال  تر�شد  دقيقة  علمية  �أدو�ت  �شكلت 
�لعربية وت�شلط �ل�شوء على �لتحديات و�شبل معاجلتها.

تاريخ  على  �ل�شوء  �ل��ر�ب��ع��ة  ن�شختها  يف   2017 �ملعرفة  قمة  وت�شلط 
�لثور�ت �ل�شناعية ودورها يف تغيري حياة �لب�شر �إىل �لأف�شل ودعم منو 

وتطور جمتمعات �ملعرفة.
وت�شتعر�س �لقمة تفا�شيل �لثور�ت �ل�شناعية �لأوىل و�لثانية و�لثالثة 
�إىل جانب �لثورة �ل�شناعية �لر�بعة يف مطلع �لقرن �حلايل و�لتي يطلق 

عليها "�لثورة �لرقمية".
�لأ�شبق  �أ�شرت�ليا  �أبوت رئي�س وزر�ء  �ملعرفة قال توين  �أهمية قمة  وعن 
�إن قمة �ملعرفة تعد حدثا فريد� من نوعه على م�شتوى �ملنطقة ي�شتحق 
�لقر�ر  و�شناع  �خل���رب�ء  �أب���رز  م��ن  ع��دد�  يجمع  لكونه  و�لتقدير  �لثناء 
و�ملعنيني باملعرفة من خمتلف �لثقافات ومن جميع �أنحاء �لعامل ملناق�شة 

بالإيجابية  تت�شم  نقا�شية  جل�شات  خ��الل  م��ن  �لعاملية  �ملعرفة  �شناعة 
لر�شد ودر��شة �لو�شع �حلايل للمعرفة وحتديد �لتحديات �لتي تو�جهها 

و�قرت�ح �حللول �ملبتكرة ملعاجلتها.
�لتي  �ملتطورة  �ملوؤ�شر�ت  من  �أي�شا  �أهميته  يكت�شب  �حل��دث  �إن  و�أ���ش��اف 
�ملعرفة  بقطاعات  �ملتعلقة  و�لبيانات  �ملقايي�س  وحت��دد  نتائجها  يطلق 
و�لقر�ءة يف �ل�شرق �لأو�شط عرب بيانات مو�شوعية وملمو�شة يف جميع 
تو�شياته و��شتنتاجاته. بدوره معايل �لدكتور �أحمد بن عبد �هلل حميد 
�ملعرفة  قمة  �إن  �ل��ع��ايل  �لتعليم  ل�����ش��وؤون  دول���ة  وزي���ر  �لفال�شي  بالهول 
�ل�شنوية �لتي تنظمها موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل مكتوم للمعرفة �شكلت 
و�خلرب�ء  �ملفكرة  �لعقول  جتمع  عاملية  من�شة  �لأوىل  �نطالقتها  منذ 
و�لرو�د و�ملعنيني بن�شر �ملعرفة لطرح �لروؤى و�لأفكار و��شتعر��س �أف�شل 
�إي��ج��اد �حل��ل��ول �ملبتكرة لإث���ر�ء �مل��خ��زون �مل��ع��ريف يف  �ملمار�شات م��ن �أج��ل 
�لتي  �مل�شبوقة  غري  �ملعلوماتية  �لطفرة  ظل  يف  خا�شة  و�لعامل  �ملنطقة 
�مل�شادر  �أه��م  �أح��د  �ملعرفة  �شناعة  خاللها  من  �أ�شبحت  و�لتي  ن�شهدها 

للدخل �لوطني للدول.

دبي ت�شت�شيف اأعمال قمة املعرفة 21 ن�فمرب

ويل عهد ال�شارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي
•• ال�ضارقة -وام:

بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  ت��ر�أ���س 
�لقا�شمي  ���ش��ل��ط��ان  ب����ن  حم���م���د 
�ل�شارقة  حاكم  نائب  �لعهد  ويل 
لإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
بح�شور   ���� �م�����س  �شباح  �ل�����ش��ارق��ة 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع���ب���د�هلل ب���ن �شامل 
�ل�شارقة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  �لقا�شمي 
 �� �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  نائب 
�لتنفيذي لإمارة  �ملجل�س  �جتماع 

�ل�شارقة .
�ل���ذي عقد يف   ���� ناق�س �لج��ت��م��اع 
ع���دد� من   ���� �حل��اك��م  �شمو  مكتب 
بخطط  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �مل���و����ش���وع���ات 
تعزيز  و���ش��ب��ل  �ل�����ش��ام��ل��ة  �لتنمية 
و�ملبادر�ت  �حل��ك��وم��ي��ة  �خل��دم��ات 
ثقافيا  �لإم��������ارة  ت��ت��ب��ن��اه��ا  �ل���ت���ي 
و�جتماعيا و�قت�شاديا مبا يحقق 
�مل�شتقرة  و�لبيئة  �لعي�س  رفاهية 
للمو�طنني و�لقاطنني على �أر�س 

�لمارة.
�ل��ت�����ش��دي��ق ع��ل��ى حم�شر  وب���ع���د 
�ملجل�س  �ط��ل��ع  �ل�شابقة  �جلل�شة 

ل�شقل  وم�����ش��ت��م��رة  م��ت��خ�����ش�����ش��ة 
م������ه������ار�ت �مل���ن���ت�������ش���ب���ني لأج����ه����زة 
�لت�����ش��ال �حل��ك��وم��ي مب��ا ي�شمن 
للتطور  �حل����ك����وم����ات  م����و�ك����ب����ة 
�مل�شتمر و�ل�شريع لأمناط �لإعالم 

�لرقمي �جلديد.
�ملكتب  جهود  على  �ملجل�س  و�أثنى 
�ل�����ش��ارق��ة يف  �لإع��الم��ي حلكومة 
تنظيم �ملنتدى �لدويل لالت�شال 
�حلكومي و�أهمية �لتو�شيات �لتي 
خرج بها ووجه �ملجل�س بالتن�شيق 
مع �جلهات �حلكومية و�ملخت�شة 

حول تطبيق �لتو�شيات.
لأبطال  �لكبري  ل��ل��دور  وت��ق��دي��ر� 
�لوطن  �مل�شلحة من حماة  قو�تنا 
من  ع�������دد�  �مل���ج���ل�������س  �ع���ت���م���د   ..
�خل����دم����ات �مل���ق���دم���ة م����ن د�ئ�����رة 
�لإ���ش��ك��ان حل��ام��ل��ي ب��ط��اق��ة حماة 
�شعادة  �أو����ش���ح  ف��ي��م��ا   .. �ل���وط���ن 
رئي�س  �لطنيجي  م�شبح  خليفة 
�أن هذه �خلدمات  �لإ�شكان  د�ئ��رة 
�لبو��شل  ت��ق��دي��ر� جل��ن��ودن��ا  ت��اأت��ي 
يقدمونه  �ل���ذي  �ل��ك��ب��ري  و�ل����دور 
�لوطن،  ع���ن  �ل����دف����اع  ���ش��ب��ي��ل  يف 

ع��ل��ى ت��و���ش��ي��ات �مل��ن��ت��دى �ل���دويل 
 ،2017 �حل���ك���وم���ي  ل��الت�����ش��ال 
�أحمد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  و�أو�شح 
�ل�شارقة  رئي�س جمل�س  �لقا�شمي 
�ملنتدى  م��ن��اق�����ش��ات  �أن  ل���الإع���الم 
�لعام  ل��ه��ذ�  �ل�����ش��اد���ش��ة  يف دورت�����ه 
�لتو�شيات  م��ن  بالعديد  خرجت 
تطوير  �شاأنها  م��ن  �ل��ت��ي  �ل��ه��ام��ة 
�لت�����ش��ال �حل��ك��وم��ي ودع��م��ه مبا 
يحقق �لأهد�ف �لتنموية �ملرجوة 

منه.
�أحمد  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  و�أ���ش��ار 
�لتو�شيات  �أن  �إىل  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
�شملت جميع �ملحاور �لتي و�شعها 
�لتو�شيات  ه����ذه  وم����ن  �مل��ن��ت��دى 
تعزيز دور �لإعالم يف دعم بر�مج 
و�لهتمام  �مل�����ش��ت��د�م��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�لإعالمي �لد�عم جلهود �لتنمية 
�لن�شانية  ب��ال��ق��ي��م  و�له���ت���م���ام 
و�شرورة بذل �ملوؤ�ش�شات �لر�شمية 
�لر�مية  �جل���ه���ود  م���ن  ل��ل��م��زي��د 
لتعزيز وجودها ب�شكل موؤثر على 
�لجتماعي  �ل��ت��و����ش��ل  م��ن�����ش��ات 
تدريبية  بر�مج  �إط��الق  و�شرورة 

م�شري� �إىل �أن هنالك �لعديد من 
حلاملي  �شتقدم  �ل��ت��ي  �خل��دم��ات 
�لعتماد  �شمنها  وم��ن  �لبطاقة 
�ل���������ش����ري����ع ل���ل���ط���ل���ب���ات وت����ق����دمي 
�ملنزل  يف  �لإ���ش��ك��ان��ي��ة  �خل���دم���ات 
ح�شورهم  دون  �ل�����ش��ه��د�ء  لأ���ش��ر 

�إىل مبنى �لد�ئرة.
ك���م���ا �ط�����ل�����ع  �مل���ج���ل�������س ع���ل���ى رد 
على  و�مل�شاحة  �لتخطيط  د�ئ���رة 
�لإ�شت�شاري  �مل��ج��ل�����س  ت��و���ش��ي��ات 
مناق�شة  ح���ول  �ل�����ش��ارق��ة  لإم�����ارة 
�شعادة  و�أ����ش���ار  �ل���د�ئ���رة،  �شيا�شة 
�ملهريي  بطي  بن  خالد  �ملهند�س 
رئي�س د�ئرة �لتخطيط و�مل�شاحة 
يف  ت�����ش��ب  �ل���ت���و����ش���ي���ات  �أن  �إىل 
�شري  وت��ط��وي��ر  �لإم�����ارة  م�شلحة 
�لد�ئرة  و�أن  �حل��ك��وم��ي  �ل��ع��م��ل 
تعمل على �لعديد من �لتو�شيات 
�لتي  �ل��ت��ط��وي��ري��ة  خططها  وف���ق 
خمتلف  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  و�شعتها 

�جلهات �حلكومية.
 16 رق��م  �لقر�ر  �ملجل�س  و�أ���ش��در 
دور  ف�����س  ب�����ش��اأن   2017 ل�شنة 
�لنعقاد �لعادي �لأول من �لف�شل 

مر�كز �لفح�س �لفني للمركبات، 
�أعمال  �أه�����م  �ل��ت��ق��ري��ر  وت�����ش��م��ن 
�ل��ل��ج��ن��ة و�آل���ي���ة �ل��ع��م��ل �مل��ت��ب��ع��ة يف 
�لذي  و�لتو�شع  �لفح�س  م��ر�ك��ز 
�ملو�قع  حيث  م��ن  �مل��ر�ك��ز  ت�شهده 
و�خلدمات �لإ�شافية و�لت�شهيالت 
خمتلف  يف  للمر�جعني  �مل��ق��دم��ة 
على  �لتقرير  �شمل  كما  �ل��ف��روع، 
�ملبادر�ت  م��ن  �ملتحققة  �ل��ن��ت��ائ��ج 
و�لتحديات  �مل��ر�ك��ز  نفذتها  �لتي 
�ملجل�س  و�أث���ن���ى  ت��و�ج��ه��ه��ا،  �ل��ت��ي 
�لفرتة  �للجنة خالل  على جهود 

للمجال�س  ع�شر  �لثاين  �ل�شنوي 
فيما  �ل�شارقة  �إم���ارة  يف  �لبلدية 
دور  يف�س  �أن  ع��ل��ى  �ل��ق��ر�ر  ن�����س 
�لنعقاد �لعادي �لأول من �لف�شل 
للمجال�س  ع�شر  �لثاين  �ل�شنوي 
 1 �ل�شارقة يوم  �إم��ارة  �لبلدية يف 
�للجان  وت�شتمر   2017 يونيو 
�لبلدية  �مل���ج���ال�������س  يف  �ل���ع���ام���ة 
�لبلدية  �ملجال�س  �أعمال  بت�شيري 

�ملعنية فيما بني �أدو�ر �لنعقاد.
�لتقرير  ع��ل��ى  �مل��ج��ل�����س  و�ط���ل���ع 
جلنة  م��ن  �مل��ق��دم  �شنوي  �لن�شف 

�ل�����ش��اب��ق��ة ووج�����ه ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
�جلهات �ملعنية حول �لتحديات.

و�طلع �ملجل�س على جدول �أعمال 
�لنعقاد  ل����دور   17 �ل����  �جل��ل�����ش��ة 
�لف�شل  م�����ن  �ل�����ث�����اين  �ل�����ع�����ادي 
للمجل�س  �ل��ت��ا���ش��ع  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي 
�لتي  �ل�شارقة  لإمارة  �ل�شت�شاري 
تعقد يوم �خلمي�س 25 من �شهر 
مايو 2017 .. كما �طلع �ملجل�س 
على �مل��ر���ش��وم �لأم���ريي رق��م 24 
نادي  �إن�شاء  ب�شاأن   2017 ل�شنة 

�ل�شارقة �لريا�شي.

خريية حممد بن را�شد تنفذ 75 م�شروعا رم�شانيا داخل وخارج الدولة بـ 73 ملي�ن درهم

وزعت  �ملوؤ�ش�شة  �أن  بوملحة  وذك���ر 
�مل�����ري �ل���رم�������ش���اين م���ث���ل �لأع�������و�م 
�ل�����ش��اب��ق��ة ل���ل���م���رة �ل���ع���ا����ش���رة على 
�لبطاقات  ط���ري���ق  ع����ن  �ل����ت����و�يل 
�لذكية �ملمغنطة وهي من م�شاريع 
�حلديثة  �لإن�شاين  �لعمل  وبر�مج 
للمحتاجني  ت��ق��دم  �ل��ت��ي  و�ملبتكرة 
هذ�  يف  ر�ئ��دة  �ملوؤ�ش�شة  كانت  حيث 
�إىل حد كبري  �مل�شمار وبرعت فيه 
�لعطاء  ه����ذ�  ت���و�����ش���ل  ز�ل�����ت  وم����ا 
�ملبتكر م�شتلهمة يف ذلك توجيهات 
با�شتخد�م  �حل���ك���ي���م���ة  �ل����ق����ي����ادة 
تقدمي  يف  �حل��دي��ث��ة  �لتكنولوجيا 
�خلدمات بطريقة ب�شيطة ومبتكرة 
على  �لأوىل  ه��ي  �ملوؤ�ش�شة  وتعترب 
م�شروع  تنفيذ  يف  �ل��دول��ة  م�شتوى 
�لطريقة  ب��ه��ذه  �ل��رم�����ش��اين  �مل���ري 
من  �أ����ش���رة  �أل����ف   6 ت�شتفيد  ف��ي��م��ا 
4.1 مليون  �لبطاقات بقيمة  هذه 
�أعرب �ل�شيد  درهم. ومن جانبه .. 
بامل�شاركة  �عتز�زه  عن  علي  يو�شف 
 .. �لنبيل  �لإن�شاين  �لعمل  ه��ذ�  يف 
و�لتقدير  �ل�شكر  بخال�س  متقدما 
�إتاحتها  على  للموؤ�ش�شة  و�لمتنان 

�شلطان �آل نهيان " طيب �هلل ثر�ه 
�لإن�شانية. �لأعمال  " يف 

�مل����ب����ادر�ت  ه����ذه  �أول  �أن  و�أو�����ش����ح 
قافلة  م����ب����ادرة   .. �ل����دول����ة  د�خ�����ل 
�لآب����اء و�لأج����د�د  �ل�����ش��و�ب لتكرمي 
�أر�س  على  وت��رع��رو�  عا�شو�  �لذين 
ب�شربهم  و�أ���ش��ه��م��و�  �ل���وط���ن  ه���ذ� 
�لأوىل  �للبنات  و�شع  يف  وكفاحهم 
يف بناء �لدولة �لع�شرية و�جتهدو� 

يف و�شع �للبنات �لأوىل لها.
�لإن�شانية  �ملبادر�ت  نطاق  على  �أم��ا 
و�ل�شقيقة  �ل�����ش��دي��ق��ة  �ل������دول  يف 
�شتطلق  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  �أن  ف��اأو���ش��ح   ..
دول   3 يف  �إن�����ش��ان��ي��ة  م�����ش��اري��ع   4
ز�يد  �ل�شيخ  ملاآثر  تخليد�  �إ�شالمية 
بقعة  كل  �إىل  و�شلت  �لتي  �لكثرية 
هذه  تكلفة  تبلغ  حيث  �ل��ع��امل  م��ن 

�ملبادر�ت 8.2 مليون درهم.
�شتنفذ  �ملوؤ�ش�شة  �إن  �ملزروعي  وقال 
" ب�شمة  م�شروع  �لكرمي  �ل�شهر  يف 
�لأيتام  �أ�شر  �إعانة  �إىل  �لهادف   "
م�شاريف  حت��م��ل  يف  وم�شاعدتهم 
ه������وؤلء �لأي����ت����ام م���ن �أج�����ل �إدخ�����ال 
بتكلفة  �لربيئة  �لبهجة يف قلوبهم 

علي حممد �ل�شمايل مدير �لإد�رة 
�لعقابية  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات  �ل���ع���ام���ة 
و�لإ������ش�����الح�����ي�����ة و�����ش����ال����ح ز�ه�����ر 
�ملزروعي مدير موؤ�ش�شة حممد بن 
�آل مكتوم لالأعمال �خلريية  ر��شد 
و�لإن�����ش��ان��ي��ة وي��و���ش��ف ع��ل��ي رئي�س 
�ل��ل��ول��و هايرب  جم��م��وع��ة م��ت��اج��ر 

ماركت.
ب�شكره  ب��وم��ل��ح��ه  ����ش���ع���ادة  وت���ق���دم 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  حل����رم  و�م��ت��ن��ان��ه 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 
جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
�ل�����وزر�ء ح��اك��م دب���ي " رع���اه �هلل " 
مكتوم  بنت  هند  �ل�شيخة  �شمو   ..
لدعمها  م���ك���ت���وم  �آل  ج���م���ع���ة  ب����ن 
�مل����ع����ن����وي و�مل�����������ادي ل���ل���ع���دي���د من 
م�����ش��اري��ع �مل��وؤ���ش�����ش��ة خ��ا���ش��ة خالل 
د�أبت  حيث  �ل��ك��رمي  رم�����ش��ان  �شهر 
�ملري  ب��رن��ام��ج  تنفيذ  ع��ل��ى  �شموها 
�لرم�شاين �شنويا مع �ملوؤ�ش�شة من 
�أجل دعم �لأ�شر �ملتعففة �شائال �هلل 
ويثيبها خري�  يتقبل منها ذلك  �أن 
على �إنفاقها ويجعله لها ذخر� يوم 

�لقيامة.

مع�شرة.
�لدولة  د�خ���ل  �مل�شاريع  جم��ال  ويف 
.. قال �شالح ز�هر �ملزروعي مدير 
توزيع  ت�����ش��م��ن��ت  �إن����ه����ا  �مل���وؤ����ش�������ش���ة 
لتمكني  م��ب��ك��ر  وق����ت  �ل����زك����و�ت يف 
�ملثلى  �ل���ش��ت��ف��ادة  م��ن  �مل�شتحقني 
م��ن��ه��ا خ����الل �ل�����ش��ه��ر �ل��ف�����ش��ي��ل يف 
 .. �ل�شمالية  و�مل��ن��اط��ق  دب��ي  �إم����ارة 
�ملجمعة  �مل��ب��ال��غ  جملة  بلغت  حيث 
من �أمو�ل �لزكاة 38 مليون درهم 

ت�شتفيد منها 8 �ألف �أ�شرة.
د�خل  �ملوؤ�ش�شة  م�شاريع  �إن  وق���ال 
م�����ش��روع توزيع  ت�����ش��م��ن��ت  �ل���دول���ة 
�مل��ن��ت��ج��ات �ل���ش��ت��ه��الك��ي��ة م��ن مادة 
135 طن يف  �ل�شكر بكميات بلغت 
5400 جو�ل زنة 25 كيلو جرى 
توزيع كميات منها على �جلمعيات 
�خل����ريي����ة �ل���ع���ام���ل���ة يف �لإم��������ار�ت 

�لأخرى بقيمة 340 �ألف درهم.
�ملوؤ�ش�شة  �أن  �مل����زروع����ي  و�أو�����ش����ح 
ع���دة  رم���������ش����ان   19 يف  ���ش��ت��ط��ل��ق 
�لدولة  د�خ����ل  �إن�����ش��ان��ي��ة  م���ب���ادر�ت 
�ل�شري  �لهدف منها  �لدولة  وخارج 
على نهج �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن 

�إدخال  للم�شاهمة يف  �لفر�شة  هذه 
�ل�����ش��ع��ادة ع��ل��ى ح��ي��اة �ل��ع��دي��د من 
�لأ�شر خالل �شهر رم�شان �ملبارك.

ع��ل��ي حممد  �لعميد  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
�ل�شمايل �إن " �ل�شر�كة مع موؤ�ش�شة 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم لالأعمال 
�خل���ريي���ة و�لإن�����ش��ان��ي��ة ت��ع��ت��رب من 
�ل��ن��م��اذج �ل���ر�ئ���دة و�مل��ت��م��ي��زة �لتي 
 .. معها  بالعمل  �ل��ف��خ��ر  ل��ن��ا  ي��ح��ق 
عاتقها  على  �ملوؤ�ش�شة  �أخ��ذت  حيث 
م�شئولية �مل�شاهمة بفاعلية وكفاءة 
�لرب�مج  م���ن  �ل���ع���دي���د  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
و�مل���ب���ادر�ت �لإن�����ش��ان��ي��ة �ل��ت��ي تخدم 
�ملوؤ�ش�شة  ون��زي��الت  ن���زلء  جمتمع 
�ل�شنو�ت  م�����دى  ع���ل���ى  و�أ�����ش����ره����م 

�ل�شابقة ".
حجم  �إىل  وب���ال���ن���ظ���ر   " و�أ������ش�����اف 
�مل�����ش��اع��د�ت �مل��ال��ي��ة �مل��ق��دم��ة خالل 
مت  ف��ق��د   2016-2015 �ل���ع���ام 
تقدمي 70 �ألف درهم ل� 150 من 
مو�د  �شر�ء  كبطاقات  �لنزلء  �أبناء 
بلغت  فيما   .. مدر�شية  قرطا�شية 
�لعيد  ل��ك�����ش��وة  �مل��ال��ي��ة  �مل�����ش��اع��د�ت 
�أ�شرة   130 ن��ف�����ش��ه  �ل���ع���ام  خ����الل 

•• دبي-وام:

ت��ع��ت��زم م��وؤ���ش�����ش��ة حم��م��د ب��ن ر��شد 
�خل���ريي���ة  ل����الأع����م����ال  م���ك���ت���وم  �آل 
م�شروعا   75 تنفيذ  و�لإن�����ش��ان��ي��ة 
خرييا د�خ��ل وخ��ارج �لدولة خالل 
 73 بتكلفة  �مل��ب��ارك  رم�شان  �شهر 
بتوجيهات  وذل���ك   .. دره���م  مليون 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  من  كرمية 
حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم نائب 
جمل�س  رئ���ي�������س  �ل�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
�ل�����������وزر�ء ح����اك����م دب������ي رع�������اه �هلل 
�لتي  �لإن�شانية  لأعمالها  و�متد�د� 

تنفذها يف �ل�شهر �ملبارك �شنويا.
�إبر�هيم  �مل�شت�شار  �شعادة  و�أو���ش��ح 
دبي  حاكم  �شمو  م�شت�شار  بوملحة 
لل�شوؤون �لإن�شانية و�لثقافية نائب 
�أن  �ملوؤ�ش�شة  �أم��ن��اء  جمل�س  رئي�س 
هذه �مل�شاريع تاأتي يف �إطار �حلر�س 
�لالزم  �لدعم  �إي�شال  على  �ل��د�ئ��م 

للمحتاجني د�خل وخارج �لدولة.
وقال - خالل موؤمتر �شحفي عقده 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة يف منطقة  �م�����س مب��ق��ر 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة يف  ���ش��ي��ا���ش��ة  �إن  �مل���م���زر - 
��شرت�تيجية  من  تنبع  �ل�شاأن  ه��ذ� 
�لتكافل  حتقيق  جم��ال  يف  �ل��دول��ة 
�شر�ئح  لكافة  �ل�شامل  �لجتماعي 
عمل  خطة  �إىل  م�شري�   .. �ملجتمع 
ولتمكني  �مل�����ش��اري��ع  ه����ذه  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
�ملثلى  �ل���ش��ت��ف��ادة  م��ن  �مل�شتحقني 
مبكر  ب�شكل  �مل�����ش��اع��د�ت  ه���ذه  م��ن 
�����ش���ت���ع���د�د� ل��ل�����ش��ه��ر �ل��ف�����ش��ي��ل .. 
مو�شحا يف �لوقت ذ�ته �أن ميز�نية 
�مل�����ش��اري��ع د�خ���ل �ل��دول��ة بلغت 51 
ميز�نية  بلغت  فيما  دره���م  مليون 
مليون   22 �لدولة  خ��ارج  �مل�شاريع 

درهم.
�لعميد   .. �ل�شحفي  �ملوؤمتر  ح�شر 

ت�شمل  حيث   .. دره��م  ماليني   6
 2000 �مل�شتفيدين  �لأيتام  قائمة 
و�ملقيمني على  �ملو�طنني  يتيم من 
�أر������س �ل���دول���ة و�ل���ذي���ن مت �إع����د�د 
مع  بالتعاون  باأ�شمائهم  ك�شوفات 
�جلمعيات  م���ن  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  ���ش��رك��اء 

�خلريية يف كل �إمارة.
�شتقدم  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  �أن  �إىل  ول���ف���ت 
مليوين  بتكلفة  متنوعة  م�شاعد�ت 
كاهل  ع��ن  �ل��ع��بء  لتخفيف  دره���م 
�لأ�شر يف هذ� �ل�شهر �لف�شيل تتنوع 
�إي���ج���ار�ت �أو فو�تري  م��ا ب��ني ���ش��د�د 
ك��ه��رب��اء وغ���ريه���ا وي�����ش��ت��ف��ي��د منها 
334 �أ�شرة. و�أفاد �شالح �ملزروعي 
باأن �ملوؤ�ش�شة ن�شقت لتنفيذ م�شاريع 
دول����ة   51 يف  رم�������ش���ان  م���ف���اط���ر 
�لعام  ع��ن  ج��دي��دة  دول   9 باإ�شافة 
و�أفريقيا  �أ���ش��ي��ا  ق����ار�ت  يف  �ل�����ش��اب��ق 
بالتعاون مع  و�أوروب��ا و�لأمريكتني 
و�جلمعيات  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م���ن  ع���دد 
�ل����دول لتقدمي  ت��ل��ك  �خل��ريي��ة يف 
و�إي�شالها لالأ�شر  �ملعونات �لالزمة 
�ل�شهر  �مل��ح��دود خ��الل  �لدخل  ذ�ت 
مليون   10.7 ب��ت��ك��ل��ف��ة  �ل��ف�����ش��ي��ل 
دره���م ب��زي��ادة 25.8 يف �مل��ائ��ة عن 
م��ي��ز�ن��ي��ة �ل���ع���ام �مل��ا���ش��ي م��ب��ي��ن��ا �أن 
ع����دد �لأ����ش���ر �مل�����ش��ت��ف��ي��دة م���ن هذه 
�ملفاطر يبلغ 57 �ألف �أ�شرة بزيادة 
�أ���ش��رة ع��ن �ل��ع��ام �ملا�شي  �أل���ف   12
26.6 يف �ملائة يف عدد  ومبا ميثل 
�ملوؤ�ش�شة  �أن  �إىل  ونوه  �مل�شتفيدين. 
���ش��ت��ق��دم م�����ش��اع��د�ت م��ت��ن��وع��ة من 
و�لتمور  و�للحوم  �لغذ�ية  �لطرود 
�إىل  �إ����ش���اف���ة  �أ������ش�����رة..  ل�7200 
م�شروع ك�شوة �لعيد �لذي خ�ش�شت 
�مل��الب�����س �جلاهزة  ل��ه ك��م��ي��ات م��ن 
و�أحذية �لأطفال �ملتنوعة �شتوزع يف 

عدة دول خمتارة .

جلنة امل�شاورات القن�شلية بني الإمارات وكازاخ�شتان تعقد اجتماعها الأول يف اأ�شتانا
•• اأ�ضتانا-وام: 

عقد �أم�س �لول مبقر وز�رة �خلارجية �لكاز�خ�شتانية 
بالعا�شمة " �أ�شتانا " �لجتماع �لأول للجنة �مل�شاور�ت 

�لقن�شلية �لإمار�تية – �لكاز�خ�شتانية.
تر�أ�س �لجتماع من جانب �لدولة �شعادة �أحمد �شعيد 
�لقن�شلية  لل�شوؤون  �مل�شاعد  �لوكيل  �لظاهري  �لهام 
تر�أ�س  فيما  �ل����دويل  و�ل��ت��ع��اون  �خل��ارج��ي��ة  ب�����وز�رة 
���ش��ع��ادة خم��ت��ار بي�شكنويل  �ل��ك��از�خ�����ش��ت��اين  �جل��ان��ب 

تيلوبريدي �لنائب �لأول لوزير �خلارجية .
�مل��و���ش��وع��ات �لقن�شلية  ب��ح��ث �جل��ان��ب��ان ع���دد� م��ن 
�مل�شرتكة بني �لبلدين وخطط متابعتها وتطويرها 
�لقن�شلي  �لتعاون  تعزيز  �شبل  مناق�شة  �إىل  �إ�شافة 
�مل�شرتك بني دولة �لإمار�ت وجمهورية كاز�خ�شتان 

م�شتقبال.
ون��ق��ل ���ش��ع��ادة �أح��م��د �شعيد �ل��ه��ام �ل��ظ��اه��ري للوفد 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  حت��ي��ات  �مل�شيف 
�ل���دويل ومعايل  نهيان وزي���ر �خل��ارج��ي��ة و�ل��ت��ع��اون 

�ل��دك��ت��ور �أن�����ور ب���ن حم��م��د ق��رق��ا���س وزي����ر �لدولة 
ل��ه��ذ� �لجتماع  ل��ل�����ش��وؤون �خل��ارج��ي��ة ومت��ن��ي��ات��ه��م��ا 

بالنجاح و�لتوفيق.
و�أ�شاد �لوكيل �مل�شاعد لل�شوؤون �لقن�شلية بالعالقات 
م���وؤك���د� حر�س   .. – �ل��ك��از�خ�����ش��ت��ان��ي��ة  �لإم���ار�ت���ي���ة 
و�ه���ت���م���ام دول�����ة �لإم��������ار�ت ب��ت��ع��زي��ز وت��ط��وي��ر هذه 
�لقيادة  وتوجهات  طموحات  يعك�س  مب��ا  �لعالقات 

�لعليا يف �لبلدين.
و�أك����د �ل��ظ��اه��ري يف ك��ل��م��ة ل��ه خ���الل �لج��ت��م��اع �أن 
�لعالقات �لثنائية بني �لإمار�ت وكاز�خ�شتان �شهدت 
تر�شيخ  يف  مبا�شرة  ب�شورة  �أ�شهمت  نوعية  نقالت 
هذه �لعالقات و�مل�شي بها قدما �شو�ء على �مل�شتوى 

�لثنائي �أو �لعاملي .
�لإم��ار�ت وجمهورية  �أن دولة  �إىل  و لفت �لظاهري 
كاز�خ�شتان ترتبطان بعالقات ثنائية متينة وقوية 
مبنية على روح �لتفاهم و�لحرت�م �ملتبادل و�لرغبة 

�مل�شرتكة يف تطويرها و�لرتقاء بها.
�لبلدين  �لعالقات بني  �لنوع من  �أن هذ�  �إىل  ون��وه 

�لعديد  ت��وق��ي��ع  خ���الل  م��ن  �إي��ج��اب��ي  ب�شكل  �نعك�س 
م��ن �لت��ف��اق��ي��ات وم���ذك���ر�ت �ل��ت��ف��اه��م �ل��ر�م��ي��ة �إىل 
جعل �خلدمات �لقن�شلية �ملقدمة ملو�طني �لبلدين 
�أن  �إىل  م�شري�   .. وي�شر�  �شهولة  �أك��رث  �ل�شديقني 
�لبلدين يف تعزيز  تلبية لرغبة  ياأتي  هذ� �لجتماع 

�أو��شر �لتعاون يف �ملجال �لقن�شلي.
هذ�  يكون  �أن  �أمله يف  �لظاهري عن  �شعادة  و�أع��رب 
�لج���ت���م���اع م��ك��م��ال وم�����ش��ي��ف��ا ل��ت��ح��ق��ي��ق م���زي���د من 
�لجناز�ت �مللمو�شة يف �ملجال �لقن�شلي مبا يتو�كب 
�لعالقات  خ���دم���ة  يف  وت��ط��ل��ع��ات��ن��ا  ط��م��وح��ات��ن��ا  م���ع 

�لثنائية �ملتميزة يف ظل قيادة �لبلدين.
ل��وزي��ر �خلارجية  �لأول  �ل��ن��ائ��ب  �أث��ن��ى  ج��ان��ب��ه  م��ن 
بجمهورية كاز�خ�شتان على تطور �لعالقات �لثنائية 
ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن خ���الل �ل�����ش��ن��و�ت �مل��ا���ش��ي��ة خ��ا���ش��ة يف 

جمال �لتعاون �لقن�شلي .
و�أ�شاد �مل�شوؤول �لكاز�خي بتجربة �لإمار�ت يف �ملجال 
�لقن�شلي و�لتي تعد من �لتجارب �لر�ئدة .. موؤكد� 
�أن بالده تطمح �إىل تطوير �لتعاون وتبادل �خلرب�ت 

مع دولة �لإمار�ت يف هذ� �ملجال مبا يعود بالنفع على 
مو�طني �لبلدين ويعزز �لعالقات �لثنائية.

وز�ر�ت  �إد�ر�ت  ع���ن  مم��ث��ل��ون  �لج��ت��م��اع  يف  ����ش���ارك 

و�لعدل يف  �لد�خلية  و  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية 
�ملخت�شة يف جمهورية  �إىل جانب �جلهات  �لإم��ار�ت 

كاز�خ�شتان.
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ت��شعات مب�شت�شفى دبي ت�شم 142عيادة تخ�ش�شية ومرافق خدمية متط�رة 
•• دبي- وام:

�عتمد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير �ملالية 
رئي�س هيئة �ل�شحة بدبي م�شروع �لتو�شعات �جلديدة وغري �مل�شبوقة يف 
م�شت�شفى دبي و�لذي ي�شمل مبنى خا�شا للعياد�ت �لتخ�ش�شية �خلارجية 
وذلك بتكلفة قدرها 100 مليون درهم كمرحلة �أوىل من �مل�شروع �لكبري 

�لذي ت�شل تكلفته �لإجمالية �إىل 290 مليون درهم .
فائقة  �خل��دم��ات  �شعيد  على  نوعية  " نقلة  �لتو�شعات  " م�شروع  ويعد 
�ل�شحة  هيئة  �تخذتها  �لتي  �حللول  �أه��م  و�أح��د  تقدمها  �لتي  �مل�شتوى 
�لدولة  د�خ��ل  من  �لطبية  خدماتها  على  �ملتنامي  �لطلب  ملو�كبة  بدبي 

وخارجها.

و ي�شم مبنى �لعياد�ت �ملقرر تاأ�شي�شه 6 طو�بق على م�شاحة 17800 
�أ�شعاف   3 يقارب  وذل��ك مبا  142 عيادة تخ�ش�شية  ت�شمل  مرت مربع 
48 عيادة. و يت�شع  عدد �لعياد�ت �حلالية يف م�شت�شفى دبي و�لتي تبلغ 
�إىل  و�لأ���ش��ع��ة  �ملخترب�ت  م��ن  �لت�شخي�شية  للخدمات  �لأر���ش��ي  �لطابق 
جانب �ل�شيدلية ..فيما ي�شم �لطابق �لأول 21 عيادة لتخ�ش�شات �لغدد 

�ل�شماء و�أمر��س �ل�شكري، و13 عيادة للروماتيزم و�أمر��س �ملناعة .
وي�����ش��م �ل��ط��اب��ق �ل��ث��اين 6 ع��ي��اد�ت ل��الأم��ر����س �ل��ب��اط��ن��ي��ة و17 عيادة 
للم�شالك �لبولية �إىل جانب عياد�ت �أخرى متعددة �لتخ�ش�شات ..فيما 
ي�شمل �لطابق �لثالث 6 عياد�ت لأمر��س �لقلب و10 عياد�ت لأمر��س 

�لدم .
و13  و�ل���ولدة  �لن�شاء  لتخ�ش�س  عيادة   12 �ل��ر�ب��ع  �لطابق  ي�شم  كما 

لالأطفال و�لطابق �خلام�س 19 عيادة لأمر��س �لعيون �إىل جانب 12 
مكتبا لالإد�رة .. يف حني �لطابق �ل�شاد�س و�لأخري 25 عيادة لالأ�شنان .

�إحلاق جمموعة من قاعات  �شيتم  �مل�شروع  �لثانية من  للمرحلة  و وفقاً 
�ملر�فق  �إىل  ��شافة  �لتقنيات  باأحدث  �ملجهزة  �لعمل  وور���س  �ملحا�شر�ت 
للمتعاملني  موقف   1200 من  �أك��رث  توفري  �إىل  متتد  �لتي  �خلدمية 

و�لز�ئرين، بجانب مطبخ متطور خلدمة مر�شى �مل�شت�شفى .
�لعام  �ملدير  �لإد�رة  رئي�س جمل�س  �لقطامي  وقال معايل حميد حممد 
مظاهر  بتكامل  �لعاملية  دب��ي  مدينة  �ه��ت��م��ام  �إن  ب��دب��ي  �ل�شحة  لهيئة 
�حلياة  مقومات  ك��ل  ت��وف��ري  على  وحر�شها  �لعي�س  رفاهية  وم�شمون 
ل�شكانها هو ما �أ�ش�س ملنهجية �لتطور �لهائل و�أعمال �لتحولت �لنوعية 
من  ك��رمي��ة  ب��رع��اي��ة  يحظى  �ل���ذي  �ل�شحي  �ل��ق��ط��اع  ج��ان��ب  يف  ل�شيما 

�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي " رعاه �هلل " و�لدعم �ملتو��شل من �شمو 
�ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س �ملجل�س 
�لتنفيذي و�ملتابعة �حلثيثة و�ملحفزة من �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل 

مكتوم نائب حاكم دبي وزير �ملالية رئي�س هيئة �ل�شحة بدبي.
و�أكد معاليه �أن حالة ر�شا �ملتعاملني وثقتهم يف �ملن�شاآت �ل�شحية لدبي،هي 
�ملتز�يد على م�شت�شفياتها ومر�كزها وعيادتها  �أفرزت هذ� �لإقبال  �لتي 
للتطوير  م�شار  م��ن  �أك��رث  �لهيئة  تتبنى  �أجلها  م��ن  �لتي  �لطبية،وهي 
و�لتحديث و�لتو�شعات �ملتو��شلة �لتي ت�شتهدف ��شتيعاب �لطلب �ملتنامي 
على خدمات �لهيئة �ل�شحية، �لتي �رتبطت يف جودتها باأحدث �لتقنيات 

و�لتجهيز�ت و�لأ�شاليب و�لرب�مج و�لتطبيقات �لذكية.

من�ش�ر بن زايد ي�شدر قرارًا باإن�شاء مكتب ت�شجيل و�شايا وتركات غري امل�شلمني
•• اأبوظبي-وام:

�أ����ش���در ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لرئا�شة  �����ش����وؤون  وزي�����ر  �ل��������وزر�ء 
�أبوظبي  يف  �لق�شاء  د�ئ���رة  رئي�س 
قر�ر�ً باإن�شاء مكتب ت�شجيل و�شايا 

وتركات غري �مل�شلمني.
ي��اأت��ي ه���ذ� �ل��ق��ر�ر يف �إط����ار جهود 
د�ئ�����رة �ل��ق�����ش��اء يف �أب��وظ��ب��ي نحو 
موؤ�ش�شاتية  حت��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ة  �إن�������ش���اء 
تكر�س قيم �لت�شامح وقبول �لآخر 
�لت�شريعية  �ل��ب��ن��ي��ة  م��ع  وت��ت��و�ف��ق 
و�لثقافة  �لإم����ار�ت����ي  �ل��ق��ان��ون  يف 
�شعب  ب��ه��ا  مت��ي��ز  �ل��ت��ي  �ملجتمعية 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

تلك  ب���ت�������ش���ج���ي���ل  خ����ا�����س  ����ش���ج���ل 
�ل��و���ش��اي��ا و�ل����رتك����ات و�ل��ن��ظ��ر يف 
بتنفيذ  �خل��ا���ش��ة  �لق�شايا  جميع 
�لو�شايا �مل�شجلة بالن�شبة للرتكات 
�إمارة  د�خ��ل  تقع  �لتي  و�ملمتلكات 
�أبوظبي للمقيمني وغري �ملقيمني 
�لو�شايا  ت�����ش��ج��ي��ل  �إم��ك��ان��ي��ة  م���ع 

باللغة �لإجنليزية.
ويتيح �ملكتب �أي�شا خيار�ت قانونية 
تت�شم باملرونة مل�شاعدة �لأ�شرة غري 
�لأم  �أو  �لأب  �مل�شلمة يف حالة وفاة 
و�ملمتلكات  �لأ����ش���ول  ح��م��اي��ة  ع��ل��ى 
�إ�شافيا  ث��ق��ة  ع���ام���ل  ي�����ش��ك��ل  مم���ا 
�أبوظبي  مكانة  دع��م  يف  �شي�شاهم 
�لأجنبية  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار�ت  ك��وج��ه��ة 
�قت�شاد  ع��ل��ى  ب��ال��ن��ف��ع  ي���ع���ود  مب���ا 

لإم���ارة  �لتناف�شية  �مل��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز 
�أبوظبي وتر�شيخها كوجهة مثالية 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  و�ل�شتثمار  ل��الإق��ام��ة 
��شتقطاب  يف  �لإي����ج����اب����ي  �لأث�������ر 
�أ���ش��ح��اب �خل���رب�ت �مل��م��ي��زة للعمل 
م�شري�  �أبوظبي  �إم��ارة  يف  و�لعي�س 
�أن دول��ة �لإم���ار�ت هي �لأوىل  �إىل 
�إقليميا و�لثالثة عامليا يف ��شتقطاب 
�لعمالة  �لدولية وج��ذب  �خل��رب�ت 
�ملاهرة من خمتلف دول  �لأجنبية 
�لعامل مما �شكل م�شدر غنى ثقايف 
��شتوجب  وب���ال���ت���ايل  وح�������ش���اري 
ع��م��ال م��وؤ���ش�����ش��ات��ي��ا م��ت��ك��ام��ل على 
�لجتماعية  �لأ������ش�����ع�����دة  ك����اف����ة 
فيها  مبا  و�ملوؤ�ش�شاتية  و�لرتبوية 
�لق�شائية و�لعدلية للحفاظ على 

يو�شف  �مل�شت�شار  ���ش��ع��ادة  و�أو����ش���ح 
�شعيد �لعربي وكيل د�ئرة �لق�شاء 
يف �أبوظبي �أن �ن�شاء مكتب ت�شجيل 
�مل�شلمني  غ���ري  وت����رك����ات  و����ش���اي���ا 
�لحتياجات  تلم�س  �إط��ار  يف  ياأتي 
�ملجتمع  مكونات  جلميع  �لو�قعية 
�لآليات  وو���ش��ع  �أبوظبي  �إم���ارة  يف 
حلماية  و�لت�شريعية  �ملوؤ�ش�شاتية 
حقوق وحريات �لأفر�د وخ�شو�شية 
�ملختلفة  و�عتقاد�تهم  �نتماء�تهم 
�لذي  �ل��دول��ة  د�شتور  مظلة  حت��ت 
باحلقوق  �لأجانب  �أك��د على متتع 
�ملو�ثيق  يف  �مل����ق����ررة  و�حل�����ري�����ات 

�لدولية.
و�أ�شاف �شعادة �مل�شت�شار �لعربي �إن 
نحو  نوعية  قفزة  �شي�شكل  �ل��ق��ر�ر 

هذه �ملكانة �ملتميزة من خالل ن�شر 
ثقافة �لت�شامح باعتباره �لوئام يف 

�شياق �لإختالف.
م��ن جهة �أخ���رى �أك���د وك��ي��ل د�ئرة 
لت�شجيل  مكتب  �إن�شاء  �أن  �لق�شاء 
�شي�شهم  �مل�شلمني  لغري  �لو�شايا 
�لقانونية  �حلماية  درج��ة  رف��ع  يف 
�ململوكة  �مل�����ش��ل��م��ني  غ��ري  لأ����ش���ول 
�ع��ط��اء �حلرية  �أب��وظ��ب��ي ع��رب  يف 
�لطريقة  لخ��ت��ي��ار  �مل�����ش��ل��م  ل��غ��ري 
و�شيته  ك��ت��اب��ة  يف  ت��ن��ا���ش��ب��ه  �ل���ت���ي 
مبمتلكاته  �لت�شرف  كيفية  ح��ول 

�ملرتوكة بعد وفاته.
�ملكتب  ع��م��ل  �آل��ي��ة  �أن  �إىل  م�����ش��ري� 
للمري�ث  ق��ان��وين  �شمان  �شتوفر 
و�ل���رتك���ات و�ل��و���ش��اي��ا ع��رب �ن�شاء 

تت�شمن  �مل�����ش��ل��م��ني  غ��ري  وت���رك���ات 
باللغة  �لو�شايا  ت�شجيل  �إج���ر�ء�ت 
للجمهور  و�إت��اح��ت��ه��ا  �لإجن��ل��ي��زي��ة 
�ل�شفافية بحيث ت�شمل  وفق مبد�أ 
ب�شاحب  تتعلق  �شروطا  �لبيانات 

�لإم�������ارة ب�����ش��ك��ل ع����ام ول���ش��ي��م��ا يف 
�لثابتة  �لعقاري و�لأ�شول  �لقطاع 

�ململوكة. 
�ل���الئ���ح���ة  �أن  ب����ال����ذك����ر  ج�����دي�����ر 
و�شايا  ت�شجيل  ملكتب  �لتنظيمية 

ب�شكل  مرتبطة  و�أخ���رى  �لو�شية 
تتعلق  قو�عد  عن  ف�شال  �لو�شية 
�لق�شائي  و�لخت�شا�س  بال�شهود 
و�أر�شفة  وحفظ  وت�شجيل  �ملكاين 

�لو�شايا. 

يف ختام زيارة عبداهلل بن زايد لباكو

الإمارات واأذربيجان ت�ؤكدان متانة العالقات بني البلدين واأهمية تعزيز التعاون يف خمتلف املجالت 

وو����ش���ع �إك��ل��ي��ال م���ن �ل���زه���ور على 
ن�شب " �مل�شعل �لأبدي " �لتذكاري 

لل�شهد�ء.
وخ������الل �ل�����زي�����ارة ع���ق���د ل���ق���اء بني 
م���ع���ايل �مل������ار م����ام����ادي����اروف وزي����ر 
خارجية جمهورية �أذربيجان و�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �هلل  عبد  �ل�شيخ 
وزي��ر �خل��ارج��ي��ة و�ل��ت��ع��اون �لدويل 

بح�شور �أع�شاء �لوفدين.
وع��رب �ل���وزي���ر�ن خ��الل �ل��ل��ق��اء عن 
�حلو�ر  �إل��ي��ه  و���ش��ل  مب��ا  �شعادتهما 

�ل�شلة.
�لعالقات  ع��ل��ى  �جل���ان���ب���ان  و����ش���دد 
�مل���ت���ي���ن���ة ب�����ني �أذرب�����ي�����ج�����ان ودول������ة 
دعائمها  �أر����ش���ى  و�ل���ت���ي  �لإم�������ار�ت 
علييف  ح���ي���در  �ل����ر�ح����ل  �ل���زع���ي���م 
و�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�لإم����ار�ت  دول���ة  موؤ�ش�س  نهيان  �آل 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل���ت���ح���دة.. وذل�����ك خالل 
يف  جمعهما  �ل��ذي  �لتاريخي  �للقاء 
�لإ�شالمي  �ل��ت��ع��اون  منظمة  ق��م��ة 

بكازبالنكا عام 1994.

�لتعاون  ت��ع��زي��ز  يف   2009 ع����ام 
و�لطاقة  �لق���ت�������ش���اد  جم�����الت  يف 
و�ل�شحة  و�ل�����زر�ع�����ة  و�ل�����ش��ي��اح��ة 
و�ل�شناعات  و�ل���ش��ت��ث��م��ار  و�ل��ن��ق��ل 
�ملالية  و�خل��دم��ات  �لبرتوكيماوية 
و�مل�شرفية. و�أ�شاد� بالتعاون وتبادل 
�خلرب�ت بني ميناء جبل علي بدبي 
وميناء �لتجارة �لبحرية بالعا�شمة 
�لإذرب��ي��ج��ان��ي��ة ب��اك��و. و ن��وه معايل 
تطبيق  �أن  �إىل  م���ام���ادي���اروف  �إمل����ار 
�إعفاء مو�طني دولة �لإمار�ت  قر�ر 

تطور  م��ن  �لبلدين  ب��ني  �ل�شيا�شي 
�ملتبادل  و�ل���دع���م  �لح�����رت�م  و�أك�����د� 
ل�������ش���ي���ادة ك����ال �ل���ب���ل���دي���ن ووح������دة 
�أر����ش��ي��ه��ا وح���دوده���ا �مل���ع���رتف بها 
دوليا. و �أكد �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن 
�آل نهيان دع��م دول��ة �لإمار�ت  ز�ي��د 
�لنز�ع  ل��ت�����ش��وي��ة  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�إقليم  �أذربيجان و�أرمينيا حول  بني 
ناغورنو- كار�باخ ��شتناد� على مبد�أ 
�أر��شيها  ووح���دة  �أذرب��ي��ج��ان  �شيادة 
وف��ق��ا ل��ق��ر�ر�ت جمل�س �لأم���ن ذ�ت 

ك��م��ا �أك�����د� �ل��ن��م��و �مل��ت��و����ش��ل �لذي 
�لبلدين  ب���ني  �ل���ع���الق���ات  ت�����ش��ه��ده 
و�جلهود  �لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  ظ��ل  يف 
�ل���ه���ام علييف  ل��ف��خ��ام��ة  �مل��خ��ل�����ش��ة 
رئي�س جمهورية �أذربيجان و�شاحب 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" .
�لكبري  �ل��دور  �إىل  �أ�شار �جلانبان  و 
�حلكومية  �ل��ل��ج��ن��ة  ت��ل��ع��ب��ه  �ل�����ذي 
�أذربيجان  جمهورية  بني  �مل�شرتكة 
تاأ�ش�شت  و�ل���ت���ي  �لإم�������ار�ت  ودول�����ة 

تاأ�شرية  على  �حل�شول  ���ش��رط  م��ن 
�أ�شهم يف �رتفاع   .. �مل�شبقة  �لدخول 
عدد �ل�شياح من دولة �لإم��ار�ت �إىل 
�أذرب��ي��ج��ان مب��ع��دل ث��الث��ني �شعفا 
بالعام  مقارنة  وذل��ك   2016 ع��ام 
عدد  يف  �لنمو  �إىل  م�شري�  �ل�شابق 
�ل����رح����الت �جل���وي���ة و�ل������ذي و�شل 
�أ�شبوعيا  رحلة   30 �إىل  �لآن  حتى 

بني خمتلف مدن �لبلدين.
مامادياروف  �مل���ار  م��ع��ايل  و�أ����ش���اف 
ل���زي���ادة عدد  �ل��ر�م��ي��ة  �إن �خل��ط��ط 

•• باكو-وام:

وجمهورية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �أك����دت 
�أذرب���ي���ج���ان م��ت��ان��ة �ل���ع���الق���ات بني 
�لتعاون  ت��ع��زي��ز  و�أه��م��ي��ة  �ل��ب��ل��دي��ن 
�لقت�شادية  �مل���ج���الت  خم��ت��ل��ف  يف 
و�ل�شحة  و�ل���زر�ع���ي���ة  و�ل�����ش��ي��اح��ي��ة 
�ل�شتثمار  ج���ان���ب  �إىل  و�ل���ن���ق���ل 
و�ل���������ش����ن����اع����ات �ل���ب���رتوك���ي���م���اوي���ة 

و�خلدمات �ملالية و�مل�شرفية.
و�شدر بيان �شحفي م�شرتك ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �هلل  عبد  �ل�شيخ 
وزي��ر �خل��ارج��ي��ة و�ل��ت��ع��اون �لدويل 
�إمل�����ار م���ام���ادي���اروف وزير  وم���ع���ايل 
خ��ارج��ي��ة ج��م��ه��وري��ة �أذرب���ي���ج���ان يف 
يوم  ل�شموه  �لر�شمية  �لزيارة  ختام 
و�لتي  �أذرب��ي��ج��ان  �إىل  �لول  �أم�����س 
�إلتقى خاللها فخامة �لهام علييف 
�أذربيجان ومعايل  رئي�س جمهورية 
�لأول  �ل���ن���ائ���ب  ع��ل��ي��ي��ف��ا  م���ه���رب���ان 

للرئي�س.
و قام �شمو �ل�شيخ عبد �هلل بن ز�يد 
�لزعيم  ���ش��ري��ح  ب���زي���ارة  ن��ه��ي��ان  �آل 
�ملقابر  ع��ل��ي��ي��ف يف  ح��ي��در  �ل��ق��وم��ي 
�لفخرية وو�شع �إكليال من �لزهور 

�أمام �شريحه .
�ل�شهد�ء  م���ق���ربة  ���ش��م��وه  ز�ر  ك��م��ا 

ت��ع��زز من  �أن  �شاأنها  م��ن  �ل��رح��الت 
و�أن  �لبلدين  �شعبي  ب��ني  �لتو��شل 
�لأعمال.  قطاعات  من��و  يف  ت�شاهم 
و�تفق �جلانبان على �شرورة تكثيف 
يف  �لأع��م��ال  قطاعات  بني  �للقاء�ت 
�ل��ب��ل��دي��ن. م���ن ج��ان��ب��ه ت��ق��دم �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �هلل  عبد  �ل�شيخ 
يف  لنجاحها  لأذرب��ي��ج��ان  بالتهنئة 
�ألعاب  دورة  ف��ع��ال��ي��ات  ����ش��ت�����ش��اف��ة 
�لر�بعة..  �لإ����ش���الم���ي  �ل��ت�����ش��ام��ن 
تقوية  يف  �شت�شهم  �أنها  �أو�شح  �لتي 
خمتلف  ب��ني  و�لت�شامن  �ل��رو�ب��ط 
�ل����دول �لإ���ش��الم��ي��ة . و�أ����ش���اد وزير 
بامل�شاركة  �لأذرب��ي��ج��اين  �خلارجية 
�لفاعلة للريا�شيني �لإمار�تيني يف 

فعاليات �لدورة.
�للقاء  خ����الل  �جل���ان���ب���ان  وت����ب����ادل 
�ل��ت��ه��ن��ئ��ة مب��ن��ا���ش��ب��ة ذك�����رى م���رور 
�لعالقات  تاأ�شي�س  على  عاما   25

�لدبلوما�شية بني �لبلدين.
تفاهم  مذكرة  توقيع  �للقاء  و�شهد 
و�ملقايي�س  �مل��و����ش��ف��ات  جل��ن��ة  ب���ني 
وهيئة  �أذرب���ي���ج���ان  يف  و�ل���������رب�ء�ت 
و�ملقايي�س يف  للمو��شفات  �لإمار�ت 
دول���ة �لإم������ار�ت.. وذل���ك لالعتماد 
�ملتبادل ل�شهاد�ت وعالمات �ملطابقة 

�ل�شادرة من �جلهتني.

�شرطة اأب�ظبي تقرر منع حركة �شري املركبات الثقيلة على الطرق خالل رم�شان

مفت�ش� مركز جمرك الغ�يفات يحبط�ن حماولة تهريب 7440  زجاجة كح�ل 
�شرطة الفجرية تناق�س ا�شتعداداتها ل�شهر رم�شان املبارك 

•• اأبوظبي -وام: 

قررت �لقيادة �لعامة ل�شرطة �أبوظبي منع �شري �ملركبات �لثقيلة و�ل�شاحنات 
50 ر�كبا على �لطرق خالل �شهر رم�شان  �أكرث من  وبا�شات نقل �لعمال 
�ل���ك���رمي . ت���اأت���ي ه���ذه �خل���ط���وة يف �إط�����ار ج��ه��ود �ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل�شرطة 
�ل�شهر  خالل  �ملرورية  �حلركة  �شري  �ن�شيابية  توفري  �ىل  �لهادفة  �أبوظبي 
�لثقيلة  �ملركبات  تلك  ت�شببها  �أن  �لتي ميكن  �حل��و�دث  و�حل��د من  �لكرمي 

و�ل�شاحنات.
يف  �لعا�شمة  م��رور  �د�رة  مدير  �حل��م��ريي  �شاحي  حممد  �لعقيد  و�أو���ش��ح 
�أن فرتة منع  �بوظبي  ل�شرطة  �لعامة  بالقيادة  و�ل��دوري��ات  �مل��رور  مديرية 
حركة �شري �ل�شاحنات و�ملركبات �لثقيلة �شتكون على فرتتني �شباحية من 
وحتى  م�شاء   2 �ل�شاعة  ومن  �شباحا   10 �ل�شاعة  حتى  �شباحا   8 �ل�شاعة 
 " ر�ك���ب   50 م��ن  �ك��رث  �ل��ع��م��ال  نقل  لبا�شات  وبالن�شبة  م�شاء   4 �ل�شاعة 
�شتكون فرتة  منع حركة �شريها من �ل�شاعة 8 �شباحا وحتى �ل�شاعة 10 
و�ل�شاحنات  �لثقيلة  �ملركبات  �شائقي  �شاحي  �لعقيد حممد  دعا  و  �شباحا. 

�ىل �للتز�م بعدم �لتحرك خالل �لفرتة �لتي مت حتديدها يف �إطار �لأولوية 
�أمنا و�شالمة وخطتها  �أكرث  �ل�شرت�تيجية ل�شرطة �بوظبي جلعل �لطرق 
�لهادفة �إىل لتوفري �ل�شالمة �ملرورية خالل �شهر رم�شان .. موؤكد� �أن هناك 
�لثقيلة  �ملركبات  على  م�شددة  خمالفات  وتطبيق  �لطرق  كافة  على  رقابة 
�ل�شهر  خ��الل  �ل�شاحنات  �شري  حركة  ب��اإج��ر�ء�ت  تلزم  ل  �لتي  و�ل�شاحنات 
�لكرمي.   و�أ�شار مدير �إد�رة مرور �لعا�شمة �إىل تكثيف �جلهود خالل �ل�شهر 
�إىل وق��وع �حل��و�دث �ملرورية  ت��وؤدى  �لكرمي للحد من جميع �لأ�شباب �لتي 
من خالل تكثيف �لرقابة �ملرورية على �لطرق �لد�خلية و�خلارجية وعلى 
�لأماكن �لتي ت�شهد �زدحام مروري يف �لأ�شو�ق و�ملر�كز �لتجارية �ملرورية 

بالإ�شافة �ىل تكثيف �لتوعية �ملرورية.
�ملبذولة  �جلهود  تعزيز  �إىل  �ملركبات  قائدي  �شاحي  حممد  �لعقيد  ودع��ا 
لتوفري �ل�شالمة �ملرورية خالل �شهر رم�شان من خالل �للتز�م بالقو�نني 
��شتخد�م  �لأم��ان وع��دم  ورب��ط ح��ز�م  �ل�شرعات و�لنتباه  �مل��روري��ة وخف�س 
و�لنتباه  �ملركبات  خلف  كافية  م�شافة  وت��رك  �لقيادة  �أثناء  باليد  �لهاتف 

لكافة مفاجئات �لطريق.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أعلنت �لإد�رة �لعامة جلمارك �أبوظبي عن متكن مفت�شيها يف مركز جمرك 
�لغويفات �حلدودي من �إحباط حماولة تهريب ل� 7،440 زجاجة م�شروبات 
كحولية �إىل خارج �لدولة عرب �ملنفذ وجدت خمباأة �شمن جتاويف �شرية يف 

�إحدى �ل�شاحنات.  
حمملة  ب�شاحنة  �ل�شحن  ق�شم  يف  �ملفت�شون  ��شتبه  �لو�قعة،  تفا�شيل  ويف 
�مل��ج��اورة، فتم  �ل��دول  �إح��دى  �إىل  �ل�شادر ومتجهة  بتيوبات حديد يف ق�شم 
حتويل �ل�شاحنة �إىل ق�شم �أجهزة �لك�شف �لإ�شعاعي، ليتبني وجود جتاويف 
حتويل  فتم  �ل�شاحنة،  �شمن  �حرت�فية  فنية  بطريقة  �إع��د�ده��ا  مت  �شرية 
 7،440 وج��ود  ليتبني  �ملركز  يف  �ل�شاحنات  تفتي�س  ر�شيف  �إىل  �ل�شاحنة 
زجاجة خمر خمباأة �شمن علب د�خل �لتجاويف �ل�شرية. وعليه، مت حترير 
حم�شر �ل�شبط، وحتويل �ل�شائق و�مل�شبوطات �إىل �جلهات �ملخت�شة لتخاذ 

�لإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة بحقه.
�أك����د حم��م��د خ����ادم �ل��ه��ام��ل��ي، م��دي��ر عام  ويف تعليقه ع��ل��ى ه���ذه �ل��و�ق��ع��ة، 
�لتعاون وروح �لعمل  �أهمية  �أبوظبي بالإنابة؛ على  �لإد�رة �لعامة جلمارك 
�مل�شرتك �لتي تبديه كافة �لأجهزة �لأمنية يف دولة �لإمار�ت لدعم �ملفت�شني 

للن�شاطات  �لت�شدي  مقدمتها  ويف  �ل�شامية  مهامهم  �أد�ء  يف  �جلمركيني 
�لإجر�مية �لتي مت�س باأمن �لوطن و�شالمة مو�طنيه و�ملقيمني على �أر�شه 
�لطيبة.  وقال �لهاملي: حتر�س �لإد�رة �لعامة جلمارك �أبوظبي على �عتماد 
�أحدث �أنظمة و�جر�ء�ت �لتفتي�س �جلمركي �حلديثة، وذلك بهدف متكينها 
من دعم �ملر�كز �جلمركية، وتنفيذ مهامها �لرئي�شية يف �لت�شدي ملحاولت 

تهريب �ملو�د �ملمنوعة عرب خمتلف منافذها �لربية و�لبحرية و�جلوية.
و�أ�شاف �لهاملي: تعمل �لإد�رة �لعامة جلمارك �أبوظبي على توفري خمتلف 
�لعاملية،  �ملمار�شات  �أف�شل  وفق  لتطوير مهار�تهم  ملفت�شيها  �لتدريب  �أن��و�ع 
لالرتقاء بح�شهم �لأمني، وذلك نظر�ً لأهمية وح�شا�شية �لدور �ملنوط بهم 
يف حماية �ملجتمع �ملحلي و�لقت�شاد �لوطني من خماطر �لتهريب و�لتجارة 

غري �مل�شروعة عرب �لدول.
وجتدر �لإ�شارة �إىل �أن �لإد�رة �لعامة للجمارك حتر�س على تي�شري حركة 
�أنظمة  �أح��دث  �عتماد  خالل  من  �لغويفات  مركز  يف  و�لب�شائع  �مل�شافرين 
و�أجهزة �لتفتي�س �جلمركي و�أجهزة �لك�شف بالأ�شعة يف تفتي�س �ل�شاحنات، 
ومركبات �مل�شافرين و�أمتعتهم، و�لطرود �لربيدية، ب�شورة ترفع من كفاءة 
عمليات �لتفتي�س �جلمركي، خا�شة مع ما يتميز به مركز جمرك �لغويفات 

�حلدودي كو�حد من �أكرب و�أهم �ملر�كز �جلمركية �لربية يف �لدولة.

•• الفجرية -الفجر:

عقد �شعادة  �لعميد حميد حممد حميد �ليماحي 
مع  �ل�����ش��رط��ي��ة  �جتماعا  �ل��ع��م��ل��ي��ات  ع���ام  م��دي��ر 
فيه  ناق�س  �ملعنية  �ل�شرطية  و�مل��ر�ك��ز  �لإد�ر�ت 
�لفجرية  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  ����ش��ت��ع��د�د�ت 

ل�شتقبال �شهر رم�شان �ملبارك . 
�لدوريات  تكثيف  مناق�شة  �لج��ت��م��اع  خ��الل  مت 
حركة  لتنظيم  �لف�شيل،  �ل�شهر  خ��الل  �مل��روري��ة 
�ل�شري يف �شاعات �لذروة، �لتي تعد �أكرث �لأوقات 
�لإمارة.  �أنحاء  خمتلف  يف  �ليوم  خالل  �زدحاما 
�ل��دوري��ات �لأمنية  وذل��ك من خالل توزيع  كافة 
و�لأحياء  و�لأ���ش��و�ق  �لطرق  و�مل��روري��ة على كافة 

�ل�شكنية و�لطرق �لتي ل تز�ل قيد �ل�شيانة .
ووج����ه �ل��ع��م��ي��د �ل��ي��م��اح��ي ب�����ش��رع��ة �ل��ت��ع��ام��ل مع 

�لزدحامات و�لختناقات  �ملرورية . 
�لعمليات  ع���ام  م��دي��ر  �أك���د  ن��ه��اي��ة �لج��ت��م��اع  ويِف 
ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  منت�شبي  ب��اأن  �ل�شرطية  
�لفجرية على �أهبة �ل�شتعد�د لتقدمي كافة �أوجه 

�حتياجاتهم  وتلبية  �لكرمي  للجمهور  �مل�شاعدة  
يف كافة �لأوق��ات  لتحقيق �أعلى م�شتويات �لر�شا 
�لأمن  على  و�حلفاظ  �مل�شتمر  �لتو��شل  وتعزيز 

و�لأمان. 
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اعتماد ال�شعار الر�شمي لحتفالت الي�م ال�طني الـ 46 وم�عد انطالقها

لتحفيز املوظفني للعمل وفق مبادئ الريادة والتطّلع لل�ضدارة واملراكز االأوىل

مدير عام حماكم دبي يلتقي بامل�ظفني اجلدد خالل عام 2017

بن  ن��ه��ي��ان  �ل�شيخ  م��ع��ايل  و�أو����ش���ح 
مبارك �أن �للجنة �لعليا لحتفالت 
يعقد  �أن  �رت�������اأت  �ل���وط���ن���ي  �ل���ي���وم 
متحف  يف  ل��ه��ا  �لأول  �لج���ت���م���اع 
�لثقايف  �حل�شاري  �ل�شرح  �لحت��اد 
�أكرب عدد من  �لوطني �لذي ي�شم 
و�لوطنية  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  �مل��ع��ل��وم��ات 
و�ملقتنيات  و�ل�������ش���ور  و�ل����وث����ائ����ق 
تاريخ  ع����ن  و�ل����رت�ث����ي����ة  �خل���ا����ش���ة 
�إق��ام��ت��ه ليكون  �لحت����اد وخ��ط��و�ت 
ملهما جلميع �أع�شاء �للجنة ورمز� 

و�ملجتمعية.
ولفت معاليه �إىل �أن �ختيار �ل�شعار 
�لعليا  �ل��ل��ج��ن��ة  �آر�ء  ب��اإج��م��اع  ج���اء 
�ليوم  �ح���ت���ف���الت  ع���ل���ى  �مل�������ش���رف���ة 
�لوطني خالل �جتماعها �لأول على 
�أن يتم ��شتخد�م �شعار روح �لحتاد 
�ل��رق��م مب��ا يتالءم  �لتعديل يف  م��ع 
46 وذلك بهدف تر�شيخ  مع �لعام 
�ل�شعار يف نفو�س �جلمهور وليبقى 
�شعار " روح �لحتاد " �لذي يحمل 

�شورة موؤ�ش�شي �لدولة متفرد�.

•• دبي-وام:

لحتفالت  �لعليا  �للجنة  �عتمدت 
برئا�شة   46 �ل�����  �ل���وط���ن���ي  �ل���ي���وم 
م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب���ن مبارك 
وتنمية  �ل��ث��ق��اف��ة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل 
�ملعرفة �ل�شعار �لر�شمي لحتفالت 
وقررت  �ل��ع��ام  لهذ�  �لوطني  �ل��ي��وم 
تعميمه ليكون �شعار� ر�شميا لكافة 
�إم�������ار�ت  �ل���ف���ع���ال���ي���ات يف خم��ت��ل��ف 

�لدولة.
و�أق��رت �أن تبد�أ �لحتفالت يف 29 
ن��وف��م��رب �مل��ق��ب��ل وت�����ش��ت��م��ر ح��ت��ى 5  
دي�شمرب �شو�ء على �أر�س �لدولة �أو 
�لعام  بقار�ت  �ملنت�شرة  �شفار�تها  يف 

�ملختلفة.
و�أك�������د م���ع���ايل �ل�����ش��ي��خ ن���ه���ي���ان بن 
�جتماع  خ��الل   - نهيان  �آل  م��ب��ارك 
�ل����ذي ع��ق��د ���ش��ب��اح �أم�س  �ل��ل��ج��ن��ة 
�لول مبتحف �لحتاد يف دبي - �أن 
�ل�شعار �شيعمم خالل �لأيام �ملقبلة 
على كافة و�شائل �لإعالم و�لوز�ر�ت 
و�ل����دو�ئ����ر �حل��ك��وم��ي��ة �لحت���ادي���ة 
و�ملحلية ل�شتخد�مه يف �حتفالتها 
بالن�شبة  �لأم��ر  وكذلك  و�أن�شطتها 
ل�����ش��ف��ار�ت وق��ن�����ش��ل��ي��ات �ل���دول���ة يف 
�خلارج وكافة مفو�شياتها �لثقافية 
و�ل��ع��ل��م��ي��ة وغ���ريه���ا ل��ي��ك��ون رم���ز� 
�لر�شمية  و�لح��ت��ف��الت  للفعاليات 

�أن تكون توحيد� لالأر�س و�ملدن .
و�ع��ت��رب م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
مبارك �آل نهيان �أن �لحتفال باليوم 
للتعبري  ج���ي���دة  ف��ر���ش��ة  �ل���وط���ن���ي 
�لوطن  وبنات  �أبناء  من  و�مل�شاركة 
لإظهار  �أر����ش���ه���ا  ع��ل��ى  و�مل��ق��ي��م��ني 
و�لتعبري  و�ل�����ولء  ل��ل��وط��ن  ح��ب��ه��م 
ب���الإم���ار�ت و�لفخر  ع��ن �لع���ت���ز�ز 
مبا حتقق ويتحقق من تقدم ومناء 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  يف 
�ل��ق��ي��ادة �حلكيمة  �ل��غ��ال��ي��ة يف ظ��ل 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب 
ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س �ل���دول���ة " 
" و�ملتابعة من �شاحب  حفظه �هلل 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
"رعاه  دب��ي  �ل����وزر�ء ح��اك��م  جمل�س 
�هلل" و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
�أع�شاء  �ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخو�نهم 

�ملجل�س �لأعلى حكام �لإمار�ت.
�لثقافة وتنمية  وق��ال معايل وزي��ر 
�ملعرفة �إن وطننا �حلبيب له مكانة 
�آخر  �شاأن  ي�شاهيه  ل  و�شاأن  كبرية 
كما �أن �ليوم �لوطني ذكرى عزيزة 
توؤكد يوما بعد يوم وعاما بعد عام 
�إ���ش��ر�ر �أب��ن��اء ه��ذ� �ل��وط��ن �حلبيب 
من  و�لت�شحية  بجد  �لعمل  على 

�لوطن  وبنات  �أبناء  من  يرغب  ملن 
وطنهم  ت��اري��خ  تفا�شيل  معرفة  يف 
م��ن خ���الل زي��ارت��ه و�ل��ت��ع��رف على 

هذ� �لتاريخ �لعريق و�مل�شرف.
و�أ�شاف معاليه �أن �لهتمام باليوم 
�شنويا  ب����ه  و�لح����ت����ف����اء  �ل���وط���ن���ي 
ي��ع��ود لأه��م��ي��ة �إح��ي��اء ه��ذ� �لتاريخ 
ن�شاأة  ع���اي�������ش���ت  �ل����ت����ي  ل����الأج����ي����ال 
�لأج��ي��ال �جلديدة  �أو م��ن  �لحت���اد 
من  �لحت���اد  منجز�ت  عا�شت  �لتي 
�ل�شباب و�لأجيال �ملقبلة وتوعيتهم 
وبذل  للم�شاركة  ودفعهم  مبكانته 
�جلهد نحو �كت�شاف جتارب �ملا�شي 
و�لجتماعية  و�لثقافية  �لتاريخية 
�ملا�شي  رب��ط  يف  منها  و�ل���ش��ت��ف��ادة 
�شياغة  جت��رب��ة  وك�شب  باحلا�شر 

�مل�شتقبل.
�ل���ي���وم من  ن��ع��ي�����ش��ه  �إن م���ا  وق������ال: 
�ملجالت  ب��ج��م��ي��ع  وت���ط���ور  ن��ه�����ش��ة 
و�أمن ورخاء و�شعادة و�نت�شار للعلم 
�لإمار�ت  �أرج���اء  �شائر  يف  و�ملعرفة 
هو ثمرة من ثمار ما غر�شه �لو�لد 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل 
نهيان " طيب �هلل ثر�ه " و�لناجتة 
للعامل  ف��ري��دة قدمها  ع��ن جت��رب��ة 
�لوطنية  و�ل���روح  �ل��وط��ن  لتوحيد 
ب��ه��ا دوم����ا يف  �ل��ت��ي ن�شعر  �ل��ع��ال��ي��ة 
ع��ق��ول��ن��ا ووج���د�ن���ن���ا ون���ع���رب عنها 
فكانت �لوحدة توحيد� للقلوب قبل 

•• دبي-الفجر:

حماكم  عام  مدير  �ملن�شوري  عيد  طار�س  �شعادة  �لتقى 
�لتحقو� بالعمل يف  �ل��ذي��ن  �مل��وظ��ف��ني �جل���دد  دب���ي، م��ع 
�أو�شح  حيث  بينهم،  �لفعال  �لتو��شل  لتحقيق  �لد�ئرة 
�أن هذ� �للقاء يهدف لفتح �ملجال للموظفني لال�شتماع 
�لتي  �ملو�شوعات  وخمتلف  ومالحظاتهم  ملقرتحاتهم 
�لإد�رة  �إىل  و�إي�شالها  ب��ال��د�ئ��رة  �لعمل  جم��ال  تخ�س 
ومناق�شة  �لأعمال  �شري  على  ولالطالع  مبا�شرة  �لعليا 
�شبيل  يف  �لعمل  ب��اأم��ور  �ملتعلقة  �ملو��شيع  م��ن  �لعديد 
للو�شول  بالد�ئرة  للعمل  متميزة  وظيفية  بيئة  �إيجاد 

�إىل �لريادة يف عمل �ملحاكم .
و�شيا�شاتها  �لر�شيدة  قيادتنا  وتوجهات  روؤية  �إن  موؤكد�ً 
يف  دب��ي،  حماكم  عليها  تعتمد  �لتي  �مل�شار  هو  �ملتميزة، 
�لقمم،  �أع��ل��ى  ب��ه��ا  و���ش��ع م��ب��ادر�ت��ه��ا وت��وج��ه��ات��ه��ا لتبلغ 
�ملوؤ�ش�شة  �هتمام  م��وؤك��د�ً  �لب�شرية،  ك��و�دره��ا  خ��الل  من 
�شبيل  يف  �لعمل  يف  �ملثابرة  و�أهمية  بكفاء�تها،  و�إميانها 
ب����روح �لإب������د�ع و�ملبادرة  حت��ق��ي��ق �لإجن������از�ت و�ل��ت��ح��ل��ي 
�ل�شتثمار  ل�شتد�مة  و�شعيها  و�لط���الع،  �لتعلم  وح��ب 
�أهد�فها  يف تنمية قدر�تهم باعتبارهم �ل�شبيل لتحقيق 

�ل�شرت�تيجية.

وحث �شعادته �ملوظفني �جلدد على �أهمية �لإتقان يف �أد�ء 
�مل�شوؤوليات و�لأعمال �لوظيفية �خلا�شة بهم، و�لإجادة 
و�إعطاء  بالعمل  و�لهتمام  �مل�شوؤوليات،  تلك  تنفيذ  يف 
�خلدمات  من  و�مل�شتفيدين  للمر�جعني  ق�شوى  عناية 
د�ئما  بال�شعي  قيامهم  و�أهمية  �ل��د�ئ��رة،  تقدمها  �لتي 
لنتهاز �أي فر�شة لتطوير قدر�تهم ومهار�تهم و�كت�شاب 
�ملزيد من �ملعارف يف ظل �لتكنولوجيا �حلديثة و�لثورة 
�ل��ع��دي��د م��ن �لن�شائح  ���ش��ع��ادت��ه  �مل��ع��ل��وم��ات��ي��ة، م��وج��ه��اً 

مهام  �أد�ء  على  تعينهم  �ل��ت��ي  للموظفني  و�لإر����ش���اد�ت 
عملهم باأف�شل �شورة ممكنة.

وقال �إن حماكم دبي ت�شعى د�ئما لفتح �ملجال للموظفني 
باأهمية  م��ن��ه��ا  �إمي���ان���ا  �ل��ع��ل��ي��ا  �لإد�رة  م���ع  ل��ل��ت��و����ش��ل 
�ل�شتماع �إليهم وتذليل �لعقبات �أمامهم و�لإجابة على 
��شتف�شار�تهم و�لنظر يف مقرتحاتهم مبا يعزز ويخدم 

جمال �لعمل بالد�ئرة.
�أهمية �للقاء�ت �لتي جتمع �لإد�رة �لعليا باأبنائها  و�أكد 

تو�جههم  �ل��ت��ي  و�ل��ع��ق��ب��ات  �حل��و�ج��ز  لك�شر  �مل��وظ��ف��ني 
و�إيجاد  و�ح���دة  �أ���ش��رة  مظلة  حت��ت  �لعمل  لهم  وت�شمن 
�لبتكار�ت  وت��وج��د  �لإب����د�ع  ت��دع��م  منا�شبة  عمل  بيئة 
وحتفز �ملبادر�ت لديهم وذلك وفقا للتوجيهات يف �إطار 

روؤية �ملحاكم.
للد�ئرة  �شفر�ء  يكونو�  �أن  �إىل  �ملوظفني  �شعادته  ودع��ا 
لإج����ر�ء�ت  وف��ق��ا  وو���ش��وح  �شفافية  ب��ك��ل  �ملجتمع  �أم����ام 
وقو�نني �لد�ئرة �لتي حر�شت حماكم دبي على تنفيذها 
على  �جل���دد  �مل��وظ��ف��ني  �شجع  كما  ثقة  بكل  وتطبيقها 

�لتحلي بروح �لإبد�ع و�ملبادرة وحب �لتعلم و�لطالع.
�ملو��شيع  خمتلف  �جل��دد  موظفيه  مع  �شعادته  وبحث   
و�مل��الح��ظ��ات �مل��ت��ع��ل��ق��ة ب�����ش��ري �ل��ع��م��ل وق����ام ب��ال��رد على 
ج��م��ي��ع م��الح��ظ��ات��ه��م و����ش��ت��ف�����ش��ار�ت��ه��م ووج����ه بتطبيق 
بع�س �ملقرتحات �لتي ت�شاهم يف تطوير وخدمة �لعمل 

بالد�ئرة.
�لتوفيق  دب��ي  ع��ام حماكم  �للقاء متنى مدير  ويف ختام 
و�لنجاح للموظفني �جلدد يف حياتهم �لوظيفية، موؤكد� 
قدر�تهم،  لتطوير  با�شتمر�ر  �شعيهم  �أهمية  على  لهم 
ن�شب  وو�شعها  �حلميدة  �لوظيفية  بالقيم  و�لتم�شك 
�أعمالهم، مبا يكفل حتقيق م�شالح  �إجن��از  �أعينهم عند 

�مل�شتفيدين من خدمات �لد�ئرة.

ن�شاأتها  م��ن��ذ  �لإم�������ار�ت  ت���اري���خ  يف 
�لحتفالت  ���ش��خ��ام��ة  ح��ي��ث  م���ن 
وم�شاركة كافة �ملو�طنني و�ملقيمني 
تكري�شا  فيها  �ل���دول���ة  �أر�����س  ع��ل��ى 

ملفهوم �لنتماء .
م�����ش��دد� على �أه��م��ي��ة �ل��رتك��ي��ز على 
ل��ه من  مل��ا  ب��ي��وم �ل�شهيد  �لح��ت��ف��اء 

مكانة و�شاأن يف نفو�شنا جميعا.
عفر�ء  ����ش���ع���ادة  �لج���ت���م���اع  ح�����ش��ر 
وز�رة  وك���ي���ل  �ل�������ش���اب���ري  حم���م���د 
و�شعادة  �مل��ع��رف��ة  وت��ن��م��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ة 
�مل���ن�������ش���وري م���دي���ر عام  م��ن�����ش��ور 
و�شعادة  ل��الإع��الم  �لوطني  �ملجل�س 
وز�رة  وك��ي��ل  �لرميثي  علي  جمعة 
�ملر��شم  ل��ق��ط��اع  �ل��رئ��ا���ش��ة  ����ش���وؤون 
�لدكتور  �ل��ل��و�ء  و�شعادة  �لرئا�شية 
عام  مفت�س  �لري�شي  نا�شر  �أح��م��د 
مبارك  و�ل�����ش��ي��د  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة 
�أبوظبي  مكتب  م��دي��ر  �ل�شام�شي 

�أج���ل �ل��ب��ن��اء و�ل��ع��ط��اء وج��ع��ل ��شم 
ور�يتها  ���ش��اخم��ا  �لإم��������ار�ت  دول�����ة 
ما  �أن  �إىل  منوها   .. خفاقة  عالية 
يذخر به �لوطن من نه�شة يف �شتى 
من  باأننا  نفتخر  يجعلنا  �مل��ج��الت 
جاهدين  جميعا  و�شنعمل  �أب��ن��ائ��ه 

للمحافظة على مكت�شباته.
و����ش���دد م���ع���ايل �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
�لجتماع  خ��الل  نهيان  �آل  م��ب��ارك 
بني  �ل��ك��ام��ل  �لتن�شيق  �أه��م��ي��ة  على 
�شو�ء  و�لأن�����ش��ط��ة  �لفعاليات  ك��اف��ة 
�لنت�شار  �أو  �لتوقيتات  حيث  م��ن 
وحمددة  عامة  �أم��اك��ن  حتديد  م��ع 
�لحتفالت  ت��ع��م  و�أن  ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات 
ي�شارك  �ل��دول��ة حتى  �أرج����اء  ك��اف��ة 

فيه كل فرد على �أر�س �لدولة.
تظهر  �أن  �أه���م���ي���ة  م��ع��ال��ي��ه  و�أك������د 
�لح��ت��ف��الت ب��ال�����ش��ورة �ل��ت��ي تليق 
باليوم �لوطني وهو �ملنا�شبة �لأهم 

�شعادة  ك��م��ا ح�����ش��ره  ل��ل��م��وؤمت��ر�ت. 
حمد�ن كرم �لكعبي مدير عام هيئة 
�لفجرية للثقافة و�لإعالم و�شعادة 
�شالح �جلزيري مدير عام �لتنمية 
و�ل�شيد  ع���ج���م���ان  يف  �ل�����ش��ي��اح��ي��ة 
ع�����ش��ام حم��م��د خ��ل��ي��ف��ة م���ن هيئة 
�لمناء �لتجاري و�ل�شياحي باإمارة 
�شويد�ن  ر����ش��د  و���ش��ع��ادة  �ل�����ش��ارق��ة 
�لت�شريفات  د�ئرة  مدير  �خلاطري 
ر�أ�����س �خليمة.  ب���اإم���ارة  و�ل�����ش��ي��اف��ة 
غبا�س  �شقر  �شهيلة  ح�شرها  كما 
دبي  �شيف  م��ف��اج��اآت  �إد�رة  م��دي��ر 
ونوف تهلك �ملدير �لتنفيذي ملكتب 
�شوؤون  ب���وز�رة  �حلكومي  �لت�����ش��ال 
جمل�س �لوزر�ء و�مل�شتقبل و�لعقيد 
رك��ن ع��ب��د�هلل ر����ش��د �ل��ن��ي��ادي نائب 
بالقو�ت  �مل��ع��ن��وي  �ل��ت��وج��ي��ه  م��دي��ر 
�مل�شلحة وعليا حممد �لغفلي مدير 

مركز �أم �لقيوين لالآثار.

اخلارجية تت�شلم الرباءة 
القن�شلية لقن�شل عام اأرمينيا

•• دبي-وام: 

وز�رة  مكتب  م��دي��ر  �ملطيوعي  غ��امن  عبد�لرحمن  �ل�شفري  �شعادة  ت�شلم 
�شيري�ن  ل�شعادة  �لقن�شلية  �ل���رب�ءة  دب��ي  يف  �ل���دويل  و�ل��ت��ع��اون  �خلارجية 

�لقن�شل �لعام جلمهورية �أرمينيا يف دبي و�ملناطق �ل�شمالية للدولة .
�ل��وز�رة بدبي -  �ل��ذي عقد مبقر مكتب  �للقاء -  ورح��ب �ملطيوعي خالل 
بالقن�شل �لأرميني .. و�أ�شاد بالعالقات �ل�شيا�شية و�لقت�شادية و�لتجارية 
�لتوفيق  ل��ه  متمنيا   .. �ل�شديقني  �لبلدين  ت��رب��ط  �ل��ت��ي  و�ل���ش��ت��ث��م��اري��ة 

و�لنجاح يف مهام عمله �جلديد.

البنــــك العـــــربي الفـــــريقي الـــدويل - فروع دولة االإمارات العربية املتحدة
امليزانية العمومية

لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2016
بيان االيرادات

تقرير مدققي احل�ضابات امل�ضتقلنياي�ضاحات حول البيانات املاليةلل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2016
2015   2016 املوجودات   

�لف درهم الف درهم      
نقد و�أر�شدة لدى �مل�شرف �ملركزي  

744.209   630.182 لدولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة  

1.332.899                 2.620.253 م�شتحق على �لبنوك �لخرى 

�مل�شتحق على �ملركز �لرئي�شي 

134.975   165.332 و�لفروع �لخرى  

1.614.611                    1.699.797 قرو�س و�شلفيات  

447.323   452.966 ��شتثمار�ت متاحة للبيع  

1.575   2.642 ممتلكات ومعد�ت  

-      5.546 �أ�شول �شريبة موؤجلة  

 37.269   33.985 موجود�ت �خرى  

4.312.861   5.610.703 �جمايل �ملوجود�ت  

املطلوبات
3.292.060   3.891.240 ود�ئع �لعمالء  

353.237   882.642 م�شتحق للبنوك �لخرى 

�مل�شتحق للمركز �لرئي�شي 

145.319 و�لفروع �لخرى   9.276  

60.907   123.378 مطلوبات �خرى  

3.851.523   4.906.536 �جمال �ملطلوبات  

حقوق املركز الرئي�ضي
212.620   319.137 ر�أ�س �ملال �ملخ�ش�س  

55.160   68.791 �حتياطي قانوين  

193.558   316.239 �رباح مرت�كمة  

461.338   704.167 �جمايل حقوق �ملركز �لرئي�شي 

�جمايل �ملطلوبات وحقوق 

4.312.861   5.610.703 �ملركز �لرئي�شي  

1.005.372                       1068.991 �حل�شابات �لنظامية و�للتز�مات �لخرى 

2015   2016    
�لف درهم الف درهم      

74.796   134.473 �ير�د�ت فو�ئد  
)8.945(   )20.128( م�شاريف فو�ئد  

65.851   114.345 �شايف �ير�د�ت فو�ئد  

30.014   65.162 �ير�د�ت �لعمولت و�لر�شوم 
)494(   )602( م�شروفات �لعمولت و�لر�شوم 

 29.520   64.560 �شايف �ير�د�ت �لعمولت و�لر�شوم 

�شايف �لرباح من �لتعامالت
25.100   28.458 بالعمالت �لجنبية  

312   239 �ير�د�ت ت�شغيلية �خرى  
25.412   28.697    

120.783   207.602 �ير�د�ت ت�شغيلية  

)11.530(   )17.090( م�شاريف عاملني  
)1.610(   )1.809( م�شروفات �ليجار�ت �لت�شغيلية 

م�شروفات و��شتهالك  
)456(   )630( �ملمتلكات و�ملعد�ت  

)6.290(   )11.644( م�شروفات ت�شغيلية �خرى 
)112.967(                   )8.817( خم�ش�شات   

)12.070(   167.612 ربح �ل�شنة قبل  �ل�شريبة 

)2.614(   )31.300( �شريبة �لدخل  

)14.684(   136.312 �شايف �لربح لل�شنة بعد �ل�شريبة 

من  ��شتقطابها  مت  �دن��اه  �مل��درج��ة  �ملالية  �لبيانات  ح��ول  �لي�شاحات 
�لي�شاحات �لتف�شيلية �لتي �شملها تقرير مر�قبي �حل�شابات و�لتي 

تعد جزء�ً من �لبيانات �ملالية لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 2016.

1- ال�ضكل القانوين واالن�ضطة الرئي�ضية:
�لبنك �لعربية �لفريقي �لدويل فروع دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
بناء على رخ�شة بنك كاملة  �بوظبي ودب��ي  �م��ارة  ن�شاطه يف  ميار�س 

�شادرة من م�شرف �لمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملركزي.
�لبنك �لعربي �لفريقي �ملركز �لرئي�شي موؤ�ش�س يف �لقاهرة جمهورية 
م�شر �لعربية وي�شمل �لن�شاط �لرئي�شي للفروع قبول �لود�ئع ومنح 
�لقرو�س و�ل�شلفيات وتقدمي �خلدمات �مل�شرفية �لتجارية للعمالء.

2- اهم ال�ضيا�ضات املحا�ضبية:
اأ- اأ�ض�س التوحيد

�حل�شابات  ��شتبعاد  بعد  �لفرعني  ومطلوبات  م��وج��ود�ت  توحيد  يتم 
��شتبعاد  بعد  و�خل�شائر  �لرب���اح  بيان  توحيد  ويتم  بينهما  �جل��اري��ة 

�لير�د�ت و�مل�شروفات �ملقبو�شة و�ملدفوعة بني �لفرعني.
ب- ترجمة العمالت االجنبية

بال�شافة  �لجنبية  بالعمالت  و�مل��ط��ل��وب��ات  �مل��وج��ود�ت  ترجمة  يتم 
لعقود �شر�ء �لعمالت �لجنبية �ىل در�هم �لم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
�لعمليات  ترجمة  يتم  كما  �مليز�نية  بتاريخ  �ل�شائد  �ل�شرف  وب�شعر 
خالل �ل�شنة بالعملة �لجنبية �ىل در�هم �لم��ار�ت با�شعار �لتحويل 
�و  �رب���اح  �ي��ة  و�خل�شائر  �لرب���اح  ح�شاب  حتميل  ويتم  حينه  �ل�شائدة 

خ�شائر ناجتة عن هذه �لرتجمة.
ج - القرو�س وال�ضلفيات:

�لقرو�س و�ل�شلفيات هي �لقرو�س و�ملدينون �ملن�شاآة من قبل �لفروع 
من خالل تقدمي �لمو�ل لحد �ملدينني وهي بخالف �ليد�عات لدى 
بنوك �خرى و�ليد�عات لدى �ملركز �لرئي�شي و�لفروع �لخرى يتم 
�لقيمة  �نخفا�س  خم�ش�شات  من  �شافية  و�ملدينني  �لقرو�س  �ظهار 
بانه غري  �مل�شكوك يف حت�شيلها عندما يتم حتديد قر�س  لالر�شدة 
�لقانونية �ل�شرورية  ��شتتفاد كافة �لج��ر�ء�ت  قابل للتح�شيل وبعد 

وبعد حتديد �خل�شارة �لنهائية يتم حذف �لقر�س مبا�شرة.
د - املمتلكات واملعدات:

تظهر �ملمتلكات و�ملعد�ت بالتكلفة ناق�شا �ل�شتهالك �ملرت�كم وخ�شائر 
�ملمتلكات  تكلفة  بحذف  �ل�شتهالك  �حت�شاب  ويتم  �لقيمة  �نخفا�س 
�ملقدرة  �ق�شاط مت�شاوية على مدى �لعمار �لنتاجية  و�ملعد�ت على 

لها.

�لدويل  �لفريقي  �لعربي  للبنك  �ملالية  �لبيانات  بتدقيق  قمنا  لقد 
فروع دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة عن �ل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 
2016 �ن �لبنك �لعربي �لفريقي �لدويل �ملركز �لرئي�شي موؤ�ش�شة يف 

�لقاهرة جمهورية م�شر �لعربية.

امل�ضوؤولية اخلا�ضة بكل من ادارة الفروع ومدققي احل�ضابات:
تقع م�شوؤولية هذه �لبيانات �ملالية على عاتق �د�رة �لفروع وتنح�شر 
م�شوؤوليتنا يف �بد�ء �لر�أي حول هذه �لبيانات �ملالية بناء على �عمال 

�لتدقيق �لتي قمنا بها.

ا�ضا�س الراأي:
�لدويل  �ل�شادرة عن �لحت��اد  �لدولية  للمعايري  بتدقيقنا وفقا  قمنا 
تدقيقنا بحيث  وننفذ  �ن نخطط  �ملعايري  وتق�شي هذه  للمحا�شبني 
نح�شل على تاأكيد�ت معقولة بان �لبيانات �ملالية خالية من �لخطاء 
�ملادية وقد ت�شمنت �عمال �لتدقيق �جر�ء فح�س على ��شا�س �إختباري 
كما  �ملالية  �لبيانات  يف  �ملدرجة  و�لي�شاحات  للمبالغ  �ملوؤيدة  لالدلة 
�مل�شتخدمة  �ملحا�شبية  ل��ل��م��ب��ادئ  تقييما  �ل��ت��دق��ي��ق  �ع��م��ال  ت�شمنت 
و�لتقدير�ت �ملهمة �لتي قامت بها �لد�رة بال�شافة �ىل تقييم عر�س 
�لبيانات �ملالية ب�شورة عامة هذ� ونعتقد بان تدقيقنا قد زودنا باأ�شا�س 

معقول لبد�ء ر�أينا.

الراأي: 
بر�أينا �ن �لبيانات �ملالية تعرب ب�شورة عادلة من كافة �لنو�حي �ملادية 
عن �ملركز �ملايل للبنك �لعربي �لفريقي �لدويل - فروع دولة �لمار�ت 
عملياته  نتائج  وك��ذل��ك   2016 دي�شمرب   31 يف  كما  �ملتحدة  �لعربية 
و�لتغري�ت يف حقوق ملكيته وتدفقاته �لنقدية لل�شنة �ملنتهية يف ذلك 
جمل�س  عن  �ل�شادرة  �لدولية  �ملالية  �لتقارير  ملعايري  وفقا  �لتاريخ 

معايري �ملحا�شبة �لدولية.

امور اخرى:
م��ن قبل  دف��ات��ر حما�شبية منتظمة  ق��د مت م�شك  �ن��ه  ن��وؤك��د  �ننا  كما 

�لفروع و�ن �لبيانات �ملالية تتفق مع ما جاء يف تلك �ل�شجالت.

كي بي �أم جي
فرب�ير 2017
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•• راأ�ض اخليمة-وام:

�شقر  ب��ن  ���ش��ع��ود  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  �ط��ل��ع 
�ل��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��و �مل��ج��ل�����س �لأع���ل���ى ح��اك��م ر�أ�س 
�خليمة على بر�مج وخطة �لإد�رة �لعامة للدفاع 
�ملرحلة  خالل  و��شرت�تيجيتها  بالدولة  �مل��دين 
�مل��ق��ب��ل��ة . ج���اء ذل���ك خ���الل ����ش��ت��ق��ب��ال �شاحب 
يف  �شموه  ق�شر  يف  �خليمة  ر�أ����س  ح��اك��م  �ل�شمو 
م��دي��ن��ة ���ش��ق��ر ب��ن حم��م��د �م�����س ���ش��ع��ادة �للو�ء 

جا�شم حممد �ملرزوقي قائد عام �لدفاع �ملدين 
�ل�شيخ  �ل�شمو  و�أكد �شاحب  �لد�خلية.  يف وز�رة 
و�ملهام  �ل��دور  �أهمية  �لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود 
�مل��دين يف حماية  �ل��دف��اع  رج��ال  بها  يقوم  �لتي 
على  و�حلفاظ  �ملجتمع  �أف��ر�د  وممتلكات  �أرو�ح 
�لرثو�ت �لب�شرية و�ملادية للدولة. ح�شر �للقاء 
�لقا�شمي  �شقر  بن  حممد  بن  �شقر  �ل�شيخ   ..
�إد�رة  مدير  �لزعابي  �هلل  عبد  حممد  و�لعميد 

�لدفاع �ملدين بر�أ�س �خليمة.

•• الفجرية- وام: 

�إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لرقباين  حممد  ب��ن  �شعيد  معايل  �أع��ل��ن 
يف  �جلمعية  �أنفقته  ما  جمموع  �أن  �خلريية  �لفجرية  جمعية 
عام 2016 على بر�جمها وم�شاريعها �خلريية بلغ 80 مليونا 
و 292 درهما . و�شكر معاليه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن 
و�شمو  �لفجرية  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �ل�شرقي  حممد 
�ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرية 

لدعمهما �لكبري للجمعية .
و�أ�شحاب �خلري  و�خلا�شة  كافة �جلهات �حلكومية  دور  وثمن 
�شركاء �خلري  بال�شكر  دعمو� �جلمعية وخ�س  �لذين  و�لأف��ر�د 
من  ولكل  �لإ�شالمي  دبي  بنك  مقدمتهم  ويف  �لإ�شرت�تيجيني 

�أعطى و�أنفق من خالل جمعية �لفجرية �خلريية.
وذكر �أن �لعدد �لإجمايل للم�شتفيدين من خدمات �جلمعية قد 
بلغ يف عام 2016 مليونا و 632 �ألفا و 606 �أفر�د .. م�شري�ً 
�إىل �أن عدد �لأ�شر �ملتعففة وحمدودة �لدخل �لتي ��شتفادت من 
�مل�شاعد�ت �لنقدية و�ملو�د �لغذ�ئية يف عام 2016 بلغ 49 �ألفا 
حفظ  م�شروع  م��ن  �مل�شتفيدين  ع��دد  و�شل  كما  �أ���ش��رة  و671 
�لنعمة �لذي تنفذه �جلمعية منذ عام 2004 �إىل �لعام �ملا�شي 
لي�شل  و�ملحتاجني  �لفقر�ء  من  م�شتفيد�ً   679 و  �ألفا   775
�لعدد �لإجمايل لوجبات �لطعام �لتي مت توزيعها �شمن �مل�شروع 
 .. وج��ب��ة ط��ع��ام   299 و  م��الي��ني  �إىل خم�شة  �ل��ف��رتة  نف�س  يف 
وبلغ عدد �مل�شتفيدين من خدمات �جلمعية من �لأيتام و�لأ�شر 

�ملكفولة 11314 يف �لعام �ملا�شي .

•• ال�ضارقة-وام: 

دور  �أعمال  �شمن  �ل�شارقة  لإم��ارة  �ل�شت�شاري  �ملجل�س  يعقد 
�لنعقاد �لعادي �لثاين من �لف�شل �لت�شريعي �لتا�شع مبقره 
جل�شته �ل�شابعة ع�شرة �شباح يوم غد� �خلمي�س برئا�شة خولة 

عبد�لرحمن �ملال رئي�شة �ملجل�س.
وبعد �لت�شديق على حم�شر �جلل�شة �ل�شابقة يناق�س �ملجل�س 
�لب�شرية لإمارة  �ملو�رد  د�ئرة  �شيا�شة  ب�شاأن  م�ش�روع تو�شياته 

�ل�شارقة و�لو�رد من جلنة �إعد�د م�شروع �لتو�شيات .
من ناحية �آخرى بحثت جلنة �إعد�د م�شروع �لتو�شيات خالل 
�جتماعها �لذي عقدته ظهر �أم�س مبقر �ملجل�س �ل�شت�شاري 
�شرتفعها  �ل��ت��ي  �لتو�شيات  لأه���م  روؤ�ه����ا  �ل�شارقة  مدينة  يف 
�لتو�شيات  ب�����ش��اأن  ع�شرة  �ل�شابعة  �جلل�شة  خ��الل  للمجل�س 
�إمارة  يف  �لب�شرية  �مل����و�رد  د�ئ���رة  �شيا�شة  مبناق�شة  �خل��ا���ش��ة 

�ل�شارقة.
تر�أ�س �لجتماع �أمين عثمان �لباروت رئي�س �للجنة بح�شور 
�أع�شاء �للجنة - عبد�هلل �شبيعان و نوره بن خليف �لطنيجي 
�لنعيمي  ع��ب��د�هلل  وعبد�لعزيز  عبد�لعزيز  حممد  ووح��ي��ده 

�ل���ع���ام���ة للمجل�س  ب���وك���اله وم����ن �لأم����ان����ة  و�أح����م����د ح�����ش��ني 
�ل�شر  �أم��ني  �للجان  �شوؤون  ق�شم  رئي�س  خ��ادم  بن  عبد�لعزيز 

باملجل�س.
و عملت �للجنة خالل �لجتماع على عدد من �لتو�شيات على 
�لعامة  �جلل�شة  يف  �ملجل�س  وع�شو�ت  �أع�شاء  مناق�شة  �شوء 
�لب�شرية  �مل���و�رد  د�ئ��رة  �شيا�شة  ملناق�شة  و�ملخ�ش�شة  �ل�شابقة 
و�ط��الع��ه��م ع��ل��ى م���ا رف��ع��ه �أع�����ش��اء وع�����ش��و�ت �مل��ج��ل�����س من 
يف  �ملجل�س  عقدها  و�لتي  �ل��د�ئ��رة  مناق�شة  ختام  يف  تو�شيات 
�لعادي  �لنعقاد  لدور  �أعماله  �شمن  �ل�شابقة  �لعامة  جل�شته 

�لثاين من �لف�شل �لت�شريعي �لتا�شع .
د�ئرة  دور  �أهمية  للتو�شيات  �ع��د�ده��ا  �للجنة خ��الل  �أك��دت  و 
�لكثرية  و�أع��ب��ائ��ه��ا  وم�شوؤولياتها  �حل��ي��وي  �لب�شرية  �مل����و�رد 
يف  �لوظائف  خمتلف  وت��وف��ري  عمل  ع��ن  �لباحثني  تاأهيل  يف 
�لقطاع �حلكومي و�لقطاع �خلا�س وتطبيق �أف�شل �لنظم يف 

�شري �لأد�ء �لوظيفي �لعام .
من  �لعديد  �شياغة  �لتو�شيات  م�شروع  �إع���د�د  جلنة  و�أق���رت 
لإمارة  �ل�شت�شاري  �ملجل�س  على  لعر�شها  متهيد�  �لتو�شيات 

�ل�شارقة يف جل�شته �ملقبلة لدر��شتها و�إقر�رها .

•• الفجرية -وام:

����ش��ت��ق��ب��ل ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�ل�شرقي ويل عهد  حمد بن حممد 
�أع�شاء  مكتبه  يف  �م�����س  �ل��ف��ج��رية 
للفنون  �لفجرية  �أكادميية  جمل�س 
�جتماعه  �نعقاد  مبنا�شبة  �جلميلة 

�لأول.
و �أكد �شموه �أهمية �لأكادميية �لتي 
تعنى برعاية �ل�شباب �ملوهوبني فنيا 
وتقدمي �خلدمات �لتعليمية �ملميزة 
 .. وعمليا  �أك��ادمي��ي��ا  وتاأهيلهم  لهم 
�ملوؤ�ش�شات  ت��ك��ام��ل  دور  �إىل  م�����ش��ري� 
�لتعليمية يف �إمارة �لفجرية لتنمية 
�خلدمات  وت��وف��ري  �لفنية  �مل��و�ه��ب 
يف  ت�شاعد  �ل��ت��ي  �مل��م��ي��زة  �لتعليمية 
تنمية �ملعرفة بني �ل�شباب وتخريج 

�ملتخ�ش�شني يف �ملجال �لفني.
�أه���م���ي���ة عقد  و ����ش���دد ���ش��م��وه ع��ل��ى 

�لندو�ت و�ملوؤمتر�ت وتنظيم بر�مج 
�لتي  �مل�شتمر  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��ت��دري��ب 
يف  �لفنية  �مل��و�ه��ب  تنمية  يف  ت�شهم 

�لإمارة مبا يف ذلك �يفاد �لطالب يف 
�لبعثات �لعلمية �لأكادميية وتقدمي 

كل �أ�شكال �لدعم لهم ومل�شاريعهم.

و متنى �شموه يف ختام �للقاء لأع�شاء 
جمل�س �د�رة �لأكادميية �لتوفيق يف 
�أف�شل  ل��ت��ق��دمي  و�ل�����ش��ع��ي  مهامهم 

�شبل �جناح عمل �لأكادميية .
�لزحمي  �شامل  �شعادة  �للقاء  ح�شر 

مدير مكتب ويل عهد �لفجرية .

•• راأ�ض اخليمة-الفجر:

يف  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  موظفو  حقق 
زيادة قدرها  ن�شبة  �ملدربني  ر�أ�س �خليمة من 
�لتدريبية  و�ل���ور����س  �ل�����دور�ت  يف   122%
ملوظفي  �أو  �ملوظفني  لزمالئهم  نفذوها  �لتي 
جهات �أخرى يف �لدولة يف �لن�شف �لأول من 
عام  م��ن  ذ�ت��ه��ا  بالفرتة  مقارنة   2017 ع��ام 
ق�شم  رئي�س  �لغي�س  ح�شة  و�أ�شارت   .2016
�لزيادة  �أن هذه  �إىل  بالد�ئرة  �لب�شرية  �مل��و�رد 
نتيجة �عتماد �لد�ئرة �شيا�شة �ملوظف �ملدرب، 

وم�شاركتها،  ونقلها  �ملعرفة  ب���اإد�رة  وعنايتها 
�ل���د�ئ���رة ح��ر���ش��ت يف �لن�شف  ب����اأن  م��و���ش��ح��ة 
�لثاين من عام 2016 على تاأهيل جمموعة 
م��ت��م��ي��زة م���ن م��وظ��ف��ي��ه��ا ب��اإحل��اق��ه��م ب����دور�ت 
تدريبية متخ�ش�شة يف تدريب �ملدربني، وهو ما 
مكنهم من تقدمي باقات تدريبية يف جمالت 
�ملوظفني،  لزمالئهم  وتطويرية  تخ�ش�شية 
�أو ملوظفي �جلهات �لأخرى وعامة �جلمهور، 
وق���د و���ش��ع��ن��ا ن�����ش��ب �أع��ي��ن��ن��ا م��ن��ذ م��ط��ل��ع عام 
�أن منكن هوؤلء �ملوظفني من تنفيذ   2017
�أو  �لد�ئرة  د�خل  �شو�ء  تدريبية  �شاعة   200

دور�ت  ت��ق��دمي  يف  موظفونا  وجن��ح  خ��ارج��ه��ا، 
تدريبية يف جهات و�شمن فعاليات خمتلفة يف 

ر�أ�س �خليمة وعجمان ودبي و�أبوظبي. 
وعن �شيا�شة �لتدريب �أو�شحت مرمي �لطنيجي 
من�شق �لتدريب و�لتطوير يف �لد�ئرة باأن هذه 
�ملدربني،  �مل��وظ��ف��ني  ف��ئ��ات  �ل�����ش��ي��ا���ش��ة حت���دد 
و�لت�شهيالت و�حلو�فز  �لتدريبية،  و�أمناطهم 
�لدور�ت  لهذه  تنفيذهم  نظري  لهم  �ملقدمة 
�لتي من �ملتوقع �أن توفر على �لد�ئرة حو�يل 
م�شيفة:  �لتدريبية،  ميز�نيتها  من   25%
�لتدريبية  �ل���دور�ت  حققتها  �لتي  �لقفزة  �أن 

من  �لأول  �لن�شف  يف  �ملوظفون  نفذها  �لتي 
عام 2017 هي قفزة م�شتهدفة كون �لد�ئرة 

ذللت كل �ل�شبل لتحقيقها. 
�لتنمية  د�ئ�������رة  �أن  ب���ال���ذك���ر  �جل����دي����ر  م����ن 
�مل���درب،  �مل��وظ��ف  �شيا�شة  تبنت  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�لد�خلية  �ل��ت��ط��وع  ���ش��ي��ا���ش��ة  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
نوعية يف  تنفيذ مبادر�ت  و�خلارجية، يف ظل 
�أحدثها  كانت  �لتي  وم�شاركتها  �ملعرفة  نقل 
�ملوظفون  ينفذها  عملي” �لتي  على  “تعّرف 
د�خ��ل��ي��ا ل��ت��ب��ادل �خل������رب�ت و�ل����ش���ت���ف���ادة من 

جتاربهم �لوظيفية وتعزيزها. 

•• راأ�ض اخليمة – الفجر

�أك����د �ل��ع��م��ي��د غ���امن �أح���م���د غ���امن م��دي��ر عام 
�خليمة،  ر�أ����س  ب�شرطة  �ل�شرطية  �لعمليات 
على �شرورة �لعمل بروح �لفريق و�لقانون يف 
�أد�ء �لو�جبات و�ملهام �ملوكلة، مبا ي�شهم ب�شكل 
و�لأمني،  �ل�شرطي  بالعمل  �لرت��ق��اء  يف  كبري 
نحو  ع��ل��ى  �ل��ع��ام��ل��ني،  ع��ل��ى  �إي��ج��اب��اً  وينعك�س 

يخدم �لتميز �ملوؤ�ش�شي، باحلر�س على �نتهاج 
��شلوب  و�ت��ب��اع   ) �لتعامل  ُح�شن   ( منهجية 
�أوج�����ه �لعمل  �لإب������د�ع و�لب���ت���ك���ار يف ت��ط��وي��ر 

�ل�شرطي.
جاء ذلك خالل ��شتعر��شه جتربته يف �لعمل 
وخربته  �جلنائي،  �لبحث  وجم��ال  �ل�شرطي، 
�مل���ت���ه���م���ني، �شمن  ت��ب�����ش��ي��م  ن���ظ���ام  يف �جن������از 
�لتي تنظمها   ) �شاركني معرفتي  حما�شرة ) 

�لقيادة �لعامة ل�شرطة ر�أ�س �خليمة، تطبيقاً 
�إ�شرت�تيجيتها  يف  �لد�خلية  وز�رة  لتوجيهات 
�ملعرفة،  ث��ق��اف��ة  ن�����ش��ر  ت��ف��ع��ي��ل  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة 
وتفعياًل  لدور �لتو��شل �ملعريف بني �لروؤ�شاء 
غامن  �لعميد  ��شتعر�س  حيث  و�مل��روؤو���ش��ني، 
�أحمد غامن، خالل �ملحا�شرة، �شريته �لذ�تية، 
�شنو�ت  �ل��وظ��ي��ف��ي ط��ي��ل��ه  ت���درج���ه  وم���ر�ح���ل 
عمله  جتربة  �إىل  متطرقاً  بال�شرطة،  عمله 

ر�أ�����س �خل��ي��م��ة، و�ل��ب��ح��ث �جلنائي،  يف م��ط��ار 
�لب�شمة، ودوره يف �جن��از نظام تب�شيم  وف��رع 
ر�أ�س  �شرطة  خمترب  جلعل  و�شعيه  �ملتهمني، 
�أف�����ش��ل �مل��خ��ت��رب�ت �ملتقدمة يف  �خل��ي��م��ة، م��ن 
�جلنائية،  �لدل��ة  عن  و�لك�شف  �لبحث  جمال 
وتوظيفه لبتكار معارف جديدة، يف �إطار دعم 
�ملعرفة  �إد�رة  مفاهيم  تطبيق  ملبادئ  �لقيادة 

وتوظيفها يف �لبتكار و�لتميز.

•• اأبوظبي-وام:

�شنغهاي  حم����اك����م  م����ن  وف������د  ز�ر 
�أبوظبي  �لق�شاء يف  د�ئ��رة  �ل�شينية 
�إطار تعزيز عالقات  �م�س وذلك يف 
�ل����ت����ع����اون وت�����ب�����ادل �خل��������رب�ت بني 
يف  و�لعدلية  �لق�شائية  �ملوؤ�ش�شات 

�لبلدين.
�شعيد  يو�شف  �مل�شت�شار  �شعادة  ون��وه 
�ل���ع���ربي وك���ي���ل د�ئ�����رة �ل��ق�����ش��اء يف 
�أب��وظ��ب��ي ب��اله��ت��م��ام �ل��ك��ب��ري �لذي 
من  �نطالقا  �لق�شاء  د�ئ���رة  توليه 
بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  توجيهات 
نائب رئي�س جمل�س  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�لرئا�شة  �����ش����وؤون  وزي������ر  �ل���������وزر�ء 
تبادل  بتعزيز  �لق�شاء  د�ئ��رة  رئي�س 
�خل�����رب�ت و�ل���ت���ج���ارب م���ع خمتلف 
�ملحلية  �ل���ق�������ش���ائ���ي���ة  �مل���وؤ����ش�������ش���ات 
و�لإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل��دول��ي��ة و���ش��ول �إىل 
�لعاملية يف  �ملمار�شات  �أف�شل  تطبيق 

�ملجال �لق�شائي.
و�أك�������د �مل�����ش��ت�����ش��ار �ل����ع����ربي خالل 
�مل�شت�شار  بح�شور  �لوفد  ��شتقباله 

�إد�رة  مدير  �لظاهري  �ل�شاعر  علي 
�أبوظبي  يف  �ل��ق�����ش��ائ��ي  �ل��ت��ف��ت��ي�����س 
�جلنيبي  خمي�س  �شالح  و�ل��دك��ت��ور 
�ملوؤ�ش�شي  �لت�������ش���ال  ق���ط���اع  م���دي���ر 
�لتن�شيق  �أهمية  �ل���دويل  و�ل��ت��ع��اون 
�جلهات  خم��ت��ل��ف  ب����ني  و�ل����ت����ع����اون 
مبنظومة  ل���الرت���ق���اء  �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة 
�لعمل �لق�شائي وتطوير �خلدمات 

�ملقدمة للمتعاملني.

و�ط��ل��ع �ل��وف��د خ���الل �ل���زي���ارة على 
�أح��������دث �لأن����ظ����م����ة �لإل���ك���رتون���ي���ة 
ع����م����ل حم���اك���م  �مل���ت���خ�������ش�������ش���ة يف 
�لق�شايا  �إد�رة  ون���ظ���ام  �أب���وظ���ب���ي 
و�ل���ش��ت��ع��الم ع��ن �ل��دع��اوى و�لقيد 
عن بعد ودورها يف حتقيق �لأولوية 
�لق�شاء  ل����د�ئ����رة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لعمليات  و��شتد�مة  فاعلية  بتعزيز 
�لق�شائية و�شهولة �لو�شول �ل�شامل 

للخدمات .
�لأن����ظ����م����ة  �إىل  �ل�����وف�����د  وت�����ع�����رف 
عمل  يف  �ملتخ�ش�شة  �لإل��ك��رتون��ي��ة 
�لعامة  �ل��ن��ي��اب��ة  ك��ن��ظ��ام  �ل��ن��ي��اب��ات 
تدفقات  ��شتيعاب  م��ن  ميكن  �ل��ذي 
بال�شتفادة  و�ملعقدة  �ملركبة  �لعمل 
م��ن ���ش��ن��و�ت م��ن �خل���ربة �ملرت�كمة 
�لقانونية  �خل�����دم�����ات  جم������ال  يف 
توفري  يف  وي�������ش���ه���م  و�ل���ق�������ش���ائ���ي���ة 

�شاأنها  م��ن  و�شريعة  مي�شرة  حلول 
�إىل  �مل�شاعدة على تقدمي �خلدمات 
توفري  �ملعنية ف�شال عن  �لأط���ر�ف 
�ملتعاملني  خل���دم���ة  ج���دي���دة  ق���ن���اة 
�لإلكرتونية  �خل��دم��ات  خ��الل  م��ن 
�إىل  �ل�شريع  بالو�شول  ت�شمح  �لتي 
تقارير  وت���وف���ري  �ل��ن��ي��اب��ة  خ���دم���ات 
ذكية تت�شمن قيا�س موؤ�شر�ت �لأد�ء 
�أف�شل  نظرة  توفر  �لتي  �لرئي�شية 
و�أ�شمل لتدفقات �شري �لعمل ملختلف 

�أنو�ع �لق�شايا.
د�ئرة  ع��ن  تعريفيا  فيلما  و���ش��اه��د 
�ل���ق�������ش���اء و�مل���ب���ن���ى �جل����دي����د �ل����ذي 
ي�شم جميع �ملحاكم يف �أبوظبي وما 
و�إمكانيات  جتهيز�ت  م��ن  يت�شمنه 

وفق �أرقى �ملعايري.
ويف ختام �لزيارة �أ�شاد �لوفد �لز�ئر 
ب��امل�����ش��ت��وى �مل���ت���ق���دم ل��ل��خ��دم��ات يف 
�لتقنيات  و��شتخد�م  �لق�شاء  د�ئ��رة 
�شهولة  يف  ي�����ش��ه��م  مب����ا  �حل���دي���ث���ة 
وتقدمي  �ل���ع���د�ل���ة  �إىل  �ل���و����ش���ول 
خدمات عدلية وق�شائية وفق �أرقى 

�ملمار�شات �لعاملية.

حاكم راأ�س اخليمة يطلع على خطط 
وا�شرتاتيجية الدفاع املدين بالدولة

�شع�د بن �شقر ياأمر ب�شرف رواتب م�ظفي  الفجرية اخلريية تنفق اأكرث من 80 ملي�ن درهم على م�شاريعها عام 2016 
حك�مة راأ�س اخليمة 25 من ال�شهر اجلاري

•• راأ�ض اخليمة-وام:

 �أمر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم ر�أ�س �خليمة ب�شرف رو�تب موظفي حكومة ر�أ�س �خليمة �عتبار� من 

يوم 25 مايو �جلاري مبنا�شبة قرب حلول �شهر رم�شان �ملبارك .
�حتياجات  ق�شاء  من  �ملوظفني  متكني  على  �شموه  من  حر�شا  ذل��ك  ياأتي 

�أ�شرهم وتوفري متطلبات �ل�شهر �لف�شيل. 

ا�شت�شاري ال�شارقة يناق�س يف جل�شته ال�شابعة ع�شرة 
غدا ت��شياته ب�شاأن دائرة امل�ارد الب�شرية

حممد بن حمد ال�شرقي ي�شتقبل اأع�شاء جمل�س اأكادميية الفجرية للفن�ن اجلميلة

امل�ظف املدّرب يحقق ارتفاعا يف عدد الدورات 122 % يف اقت�شادية راأ�س اخليمة

العميد غامن اأحمد ي�شرح جتربة البحث اجلنائي ب�شرطة راأ�س اخليمة 

وفد من حماكم �شنغهاي يزور دائرة الق�شاء يف اأب�ظبي

جمل�س اإدارة “دار زايد للرعاية الأ�شرية” 
يطلع على تقرير الأداء ن�شف ال�شن�ي

•• العني-وام:

�مل��ه�����ريي رئي�س  �أح���م���د  �أ����ش���اد ���ش��ي�����ف 
للرعاية  ز�ي�������د  د�ر  �إد�رة  جم���ل�������س 
حتظى  �لذي  �لكبري  بالدعم  �لأ�شرية 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  م��ن  �ل����د�ر  ب��ه 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  و���ش��اح��ب  �هلل  ح��ف��ظ��ه 
ن��ه��ي��ان ويل عهد  �آل  ب��ن ز�ي���د  حم��م��د 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
بتوفري  �شموهما  وتوجيهات  �مل�شلحة 
كافة �أوجه �لدعم لفئة �لأبناء فاقدي 
�لرعاية �لأ�شرية �لأمر �لذي �شاهم يف 
�لكبرية  و�لإجن�����از�ت  �لنتائج  حتقيق 
�أف�شل  ل��ت��ق��دمي  �ل����د�ر  ت�شجلها  �ل��ت��ي 
من  ملن�شبيها  و�لتاأهيل  �لرعاية  �شبل 

فئة �لأبناء فاقدي �لرعاية �لأ�شرية.
ج��اء ذل��ك خ��الل �لجتماع �ل��ذي عقد 
�ل�شرية يف  للرعاية  ز�ي��د  د�ر  يف مقر 
�شعادة  من  كل  بح�شور  �لعني  مدينة 
مبارك �شعيد �ل�شام�شي و�شعادة حم�د 
ب��ن ن��خ�����ري�ت �ل��ع��ام��ري و���ش��ع��ادة فهد 
�أع�شاء  �ل��ن��ي�����ادي  م�����ش��ي��ع��د  ب���ن  م��ط��ر 
جمل�س �لد�رة ونبيل �لظاهري مدير 

عام د�ر ز�يد للرعاية �لأ�شرية.
�ملتميز  ب����ال����دع����م  �مل�����ه�����ريي  وث����م����ن 
هز�ع  �ل�شيخ  �شمو  م��ن  و�ل���الحم���دود 
رئي�س  ن����ائ����ب  ن���ه���ي���ان  �آل  ز�ي�������د  ب����ن 
�أبوظبي  لإم�����ارة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��ج��ل�����س 
�لأ�شرية  ل��ل��رع��اي��ة  ز�ي���د  د�ر  ل��رب�م��ج 
ومبادر�تها وم�شاريعها �ل�شرت�تيجية 
ملو��شلة م�شريتها نحو حتقيق روؤيتها 
بتقدمي  �ملتمثلة  و�أه��د�ف��ه��ا  ور�شالتها 

�أرقى �خلدمات �لنوعية و�ملتميزة.
ورحب رئي�س جمل�س �إد�رة �لد�ر خالل 
�لجتماع بالأع�شاء مقدما لهم �ل�شكر 
و�لتقدير.. م�شيد� بجهود جميع كو�در 
�شريحة  خ��دم��ة  ت�شب يف  �ل��ت��ي  �ل���د�ر 
رئي�س  و��شتمع   . �ملجتمع  م��ن  مهمة 
جمل�س �لإد�رة �ىل عر�س فريق عمل 
�أد�ء �خلطة  ت��ق��ري��ر  ن��ت��ائ��ج  �ل����د�ر ع��ن 
من  �ل��ث��اين  للن�شف  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لعام 2017.. و�إىل �شرح مف�شل من 
�لأ�شرية  للرعاية  ز�ي��د  د�ر  ع��ام  مدير 
حول �خلدمات �لتي توفرها �لد�ر من 
خ���الل ب��ر�جم��ه��ا �ل��رتب��وي��ة يف جمال 

�لرعاية �لأ�شرية �لبديلة.
خالل  �ل�����د�ر  �إد�رة  جم��ل�����س  و�ع��ت��م��د 
�لن�شف  �لأد�ء  ت���ق���ري���ر  �لج����ت����م����اع 
 2017 �جل��������اري  ل���ل���ع���ام  �ل�������ش���ن���وي 
�لأد�ء  موؤ�شر�ت  خاللها  حققت  و�لتي 
�لرئي�شة �ملعدلت �مل�شتهدفة ح�شب ما 

هو خمطط لها.

•• عجمان-وام:

بكلية  �لأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  �لنعيمي  حميد  بن  ر��شد  �ل�شيخ  ��شتعر�س 
�ملقبلة  �لتنفيذية  �لقادم و�خلطة  �لدر��شي  �لعام  �ملدينة �جلامعية خطط 
لنتقال �لكليات �إىل حرم جامعي �أكرب و�أف�شل بكامل �لتجهيز�ت �إىل جانب 
طرح كليات جديدة وتخ�ش�شات �إ�شافية مبا يف ذلك كلية �ل�شيدلة وطب 
�لأ�شنان. جاء ذلك خالل تروؤ�شه �لجتماع �لذي عقد يف مقر كلية �ملدينة 
�جلامعية بعجمان بح�شور عمر�ن خان �لرئي�س �لتنفيذي للكلية و�لدكتور 

حممد �أمري نائب �لرئي�س وفريق �لإد�رة و�أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية .
�ملدينة  كلية  �أن  �للقاء  م�شتهل  يف  �لنعيمي  حميد  بن  ر��شد  �ل�شيخ  �أك��د  و 
�جلامعية �شهدت تطور� ملحوظا يف درب �حلياة �لعلمية و��شتطاعت �حر�ز 
�لعديد من �لإجناز�ت �مل�شرفة خالل فرتة زمنية ق�شرية وخرجت كوكبة 
متميزة من �ملبدعني �لذين عملو� على ت�شخري مهار�تهم �لعلمية و�لعلمية 

خلدمة كافة �أفر�د �ملجتمع .
و �أ�شار �إىل �أن �لتقدم �مللحوظ للكلية يعد ثمرة تكاتف جهود �إد�رة و�أع�شاء 
هيئة �لتدري�س يف �لكلية لدعم �لطلبة و�لطالبات ومو�كبة �لعلوم و�لتقنيات 
�حلديثة كافة .. موجها ب�شرورة �للتز�م باأحكام �خلدمة �ملثالية من خالل 
تطبيق �لأنظمة �لفعالة يف �لت�شجيل ودفع �لر�شوم وغريها من �خلدمات 

�لتي ت�شهل �لإجر�ء�ت �لتي يتبعها �لطلبة.
�لل��ك��رتوين يف جميع  �لتحول  �إن  �لنعيمي  ر��شد بن حميد  �ل�شيخ  ق��ال  و 
�إليه  ن�شعى جميعا  �لتعليمية هو مطلب  و�ملعامالت و�لأنظمة  �لإج��ر�ء�ت 
فر�شة  ومينحهم  �أم��وره��م  لي�شهل  �لطلبة  �أث��ره  يلم�س  حيا  و�قعا  ليكون 
�لإبد�ع و�لنطالق �لإيجابي ويوفر �لكثري من �لوقت و�جلهد.. لفتا �إىل 
�أن �لكلية و�شعت �أهد�فا �شامية وعلى ر�أ�شها تخريج مو�طنني ي�شهمون يف 
دفع عجلة �لإبد�ع و�لتنمية يف كافة �لوظائف �لتي ي�شغلونها د�عيا �جلميع 

لال�شتمر�ر يف ذ�ت �لنهج.

•• عجمان-وام: 

للملكية  �لإم���ار�ت  وجمعية  عجمان  يف  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ��رة  وقعت 
�لفكرية .. �تفاقية تهدف �إىل تعزيز �لتعاون و تبادل �خلرب�ت و�ملعلومات 

ب�شاأن حماية حقوق �مللكية �لفكرية.
�لد�ئرة  �لنعيمي مدير عام  �لرحمن حممد  �شعادة عبد   .. وقع �لتفاقية 
�إد�رة  رئي�س جمل�س  ن��ائ��ب  �مل��ر  ع��ب��د�هلل  �ل��دك��ت��ور حممد  �لعميد  و���ش��ع��ادة 

�جلمعية.
و�أكد �لنعيمي يف ت�شريح له بهذه �ملنا�شبة �أهمية �لتعاون مع �جلمعية ب�شاأن 
�لتعريفية  و�لأدل��ة  �لكتب  من  �لد�ئرة  و�إ���ش��د�ر�ت  �لفكرية  �مللكية  حماية 
�لتوعية  لتعزيز  بد�ية  �أنها  �إىل  م�شري�   .. �لذكية  وتطبيقاتها  بخدماتها 
�حلفاظ  و�أهمية  �لد�ئرة  وقطاعات  موظفي  بني  �لفكرية  �مللكية  بحقوق 

عليها يف �شوء �لت�شريعات و�لقو�نني.
و�لدو�ئر  �ملوؤ�ش�شات  دور  تعزيز  يف  ت�شهم  �لتفاقية  �أن  �ملر  قال  جهته  من 
حماية  جم��ال  يف  �ملجتمع  يف  �ل��وع��ي  ن�شر  يف  �جلمعية  وج��ه��ود  �حلكومية 
�إمارة  حقوق �مللكية �لفكرية.. م�شيد� ب�شعي د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط يف 

عجمان يف ن�شر ثقافة �مللكية �لفكرية و�لتبادل �ملعريف.
و�أ�شاف �أن �لتفاقية تاأتي يف �إطار تعزيز �لتنمية �لقت�شادية و�لجتماعية 

و��شتحد�ث �أ�شاليب توعوية يف جمال �مللكية �لفكرية.

را�شد النعيمي يناق�س خطط العام 
الدرا�شي املقبل بكلية املدينة اجلامعية 

 دائرة بلدية عجمان وجمعية الإمارات 
للملكية الفكرية ت�قعان اتفاقية
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••  دبي-الفجر: 

و�ملو��شالت  �ل��ط��رق  هيئة  �أط��ل��ق��ت 
�أبوظبي  يف دبي وبالتعاون مع بنك 
�لعمل  ي��ج��ري  م���ب���ادرة  �ل���ت���ج���اري، 
مبقت�شاها على تق�شيط دفع مبالغ 
�ملخالفات  على  �ملرتتبة  �ل��غ��ر�م��ات 
�لتابعة للهيئة مل�شتخدمي �لطريق، 
بطاقات  ر�����ش����وم  دف������ع  وت���ق�������ش���ي���ط 
�ملو�قف �ملو�شمية، وذلك وفق فرت�ت 
زمنية خمتلفة ح�شب مبلغ �لغر�مة 
�لتجاري  �أب��وظ��ب��ي  بنك  م��ن خ��الل 
وب����دون ف���و�ئ���د.    ج���اء ذل���ك خالل 
توقيع �تفاقية �شر�كة بني �لطرفني 
جرت موؤخر� يف مبقر هيئة �لطرق 
و�شيتمكن  دب�����ي.  يف  و�مل���و�����ش���الت 
حاملو  �لت���ف���اق���ي���ة  ه����ذه  مب���وج���ب 
بطاقات �لئتمان �ل�شادرة من بنك 
�أبوظبي �لتجاري تق�شيط دفع قيمة 
وتق�شيط  للهيئة  �لتابعة  �ملخالفات 
دفع ر�شوم بطاقات �ملو�قف �ملو�شمية 
و�ملو��شالت  �لطرق  لهيئة  �لتابعة 

بطريقة �أكرث مرونة وفعالية. 
�ملدير  �ل���ر����ش���ا،  ي���و����ش���ف  و�أو������ش�����ح 
�لدعم  خ��دم��ات  ل��ق��ط��اع  �لتنفيذي 
�لطرق  هيئة  يف  �ملوؤ�ش�شي  �لإد�ري 
مع  �تفقت  �لهيئة  باأن  و�ملو��شالت، 
�ل��ت��ج��اري على خطة  �أب��وظ��ب��ي  بنك 

�ملرتتبة  �ل���غ���ر�م���ات  م��ب��ال��غ  ل���دف���ع 
على �ملخالفات �لتابعة للهيئة ودفع 
من  وذل��ك  �ملو�شمية  �مل��و�ق��ف  ر�شوم 
على  فو�ئد  ب��دون  تق�شيطها  خ��الل 

مدى 3 �أو 6 �أو 9 �أو 12 �شهر�. 
وق���ال �ل��ر���ش��ا: ت��ه��دف ه��ذه �ملبادرة 
�أ�شحاب  م��ن  �ملتعاملني  �إ�شعاد  �إىل 
غر�مات  دف����ع  وت�����ش��ه��ي��ل  �مل���رك���ب���ات 
بطاقات  ر����ش���وم  ودف�����ع  �مل��خ��ال��ف��ات 
�مل������و�ق������ف �مل���و����ش���م���ي���ة وذل��������ك من 
وبدون  �أط����ول  م���دة  منحهم  خ���الل 

تاأتي  �مل�����ب�����ادرة  ه�����ذه  و�إن  ف����و�ئ����د، 
تعزيز  �إط�����ار  �إ���ش��اف��ي��ة يف  ك��خ��ط��وة 
�ل��ع��الق��ة �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ب��ني بنك 
�أب��وظ��ب��ي �ل��ت��ج��اري وه��ي��ئ��ة �لطرق 

و�ملو��شالت.
�أبوظبي  ب��ن��ك  �ل��ر���ش��ا ع��ل��ى  و�أث���ن���ى 
�لبنوك  �أح����د  ب��اع��ت��ب��اره  �ل��ت��ج��اري 
�لتي  �ل��دول��ة،  يف  �ل��ر�ئ��دة  �لوطنية 
مالية  م��ن��ت��ج��ات  ب���ت���ق���دمي  ت��ت��م��ي��ز 
مبتكرة  م�������ش���رف���ي���ة  وخ�������دم�������ات 
ي�����ش��م��ن حتقيق  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني مب���ا 

�شعادتهم ور�شاهم. 
�لرئي�س  بدوره، قال عمر�ن تيمور، 
�أبوظبي  بنك  يف  للفروع  �لإقليمي 
ن��ح��ن ف���خ���ورون ببنك  �ل���ت���ج���اري: 
كاأول  بدخولنا  �ل��ت��ج��اري  �أب��وظ��ب��ي 
بنك وطني يف هذه �ل�شر�كة �لفريدة 
مع هيئة �لطرق و�ملو��شالت وذلك 
�ملتنامية  �لحتياجات  كافة  لتلبية 
ملتعاملينا وعلى كافة �مل�شتويات. ول 
�شك باأن هذه �خلطوة �شت�شهم بدور 
دفع  ع��م��ل��ي��ات  ت�شهيل  يف  ج���وه���ري 
�ملو�شمية  �ملو�قف  ور�شوم  �ملخالفات 
باأ�شلوب �أكرث ُي�شر� ومرونة، ف�شاًل 
عمليات  يف  �ل���ت���وف���ري  ���ش��م��ان  ع���ن 
�لدفع. و�أ�شاف: “تاأتي هذه �ملبادرة 
بنك  ح��ر���س  م��ن  �نطالقا  �ملتميزة 
ل��دع��م م�شرية  �ل��ت��ج��اري  �أب��وظ��ب��ي 
�مل�شوؤولية �ملجتمعية ولتعزيز خدمة 
�لبنك و�لهيئة من خالل  متعاملي 
خمالفاتهم  دف�����ع  م����ن  مت��ك��ي��ن��ه��م 
ب�شورة  �ملو�شمية  �مل��و�ق��ف  ور���ش��وم 
يحددها  �أق�شاط  �شكل  على  مي�شرة 
�مل��ت��ع��ام��ل ب����دون ف���و�ئ���د، ك��م��ا توؤكد 
�أبوظبي  ب��ن��ك  ب���ني  �ل�����ش��ر�ك��ة  ه���ذه 
�لتجاري وهيئة �لطرق و�ملو��شالت 
يف دبي مدى حر�شنا على �ل�شتماع 
�حتياجاتهم  وتلبية  متعاملينا  �إىل 

وحتقيق تطلعاتهم.«

•• ال�ضارقة-الفجر:  

حتت رعاية �شعادة �لأ�شتاذ �لدكتور 
حميد جمول �لنعيمي مدير جامعة 
�ل�شارقة، وبح�شور �لدكتور ح�شني 
�خلدمات  ع��م��ي��د  �مل���ه���دي  حم��م��د 
�لكادميية �مل�شاندة، و�ل�شيد عو�س 
موؤ�ش�س  جم��رن  �ل�شيخ  ب��ن  حممد 
ومدير فريق رحالة �لإمار�ت حول 
ع��م��ادة �خلدمات  �أق���ام���ت  �ل���ع���امل، 
بجامعة  �مل�������ش���ان���دة  �لك����ادمي����ي����ة 
�لثالث  �ل�شنوي  �لحتفال  �ل�شارقة 
لالإد�ر�ت  �ملتميز  �مل��وظ��ف  لختيار 
�لتابعة لعمادة �خلدمات �لكادميية 
 ، �لت�شجيل  �إد�رة  وه���ي:  �مل�����ش��ان��دة 
�إد�رة �لقبول، �إد�رة �ملخترب�ت، �إد�رة 
�مل��ك��ت��ب��ات، م��رك��ز �حل��ا���ش��وب، مبقر 
�ل��ط��الب باجلامعة،  ���ش��وؤون  ع��م��ادة 
ك����م����ا ح�������ش���ر �لح�����ت�����ف�����ال م�������در�ء 
لعمادة  �لتابعة  و�لأق�شام  �لإد�ر�ت 
�مل�شاندة،  �لأك���ادمي���ي���ة  �خل���دم���ات 
وجميع �ملوظفني بالإد�ر�ت �لتابعة 

للعمادة.
رحب  �ملنا�شبة  ب��ه��ذه  ل��ه  كلمة  ويف 
�ملهدي  حم��م��د  ح�����ش��ني  �ل���دك���ت���ور 
ع���م���ي���د �خل������دم������ات �لك����ادمي����ي����ة 
بال�شيوف، وهناأ �حل�شور  �مل�شاندة 
رم�شان  ���ش��ه��ر  ح���ل���ول  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
�مل����ب����ارك ك��م��ا ت���ق���دم ب��ال�����ش��ك��ر �إىل 
�لدكتور  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لقا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد 
�ل�شارقة  ح��اك��م  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 
)حفظه  �ل�شارقة  جامعة  ورئي�س 
�شكر   كما  دع��م��ه،  على  ورع���اه(  �هلل 
�لأ����ش���ت���اذ �ل���دك���ت���ور ح��م��ي��د جمول 
�ل�شارقة،  جامعة  م��دي��ر  �لنعيمي 
عمادة  �أن  ك��ل��م��ت��ه،  خ�����الل  و�أك�������د 
�مل�شاندة  �لك���ادمي���ي���ة  �خل����دم����ات 

ت���ع���م���ل على  �ل�������ش���ارق���ة  ب���ج���ام���ع���ة 
�ل�شمو  �شاحب  توجيهات  حتقيق 
�أ����ش���ار �إليها  ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة �ل��ت��ي 
�خلريجني  ر�ب��ط��ة  حفل  يف  �شموه 
من  جيل  تخريج  ب�شرورة  موؤخر� 
�لعلماء و�لباحثني خلدمة �ملجتمع 
ورفع  �ل��ر�أ���ش��ي  �لتو�شع  و���ش��رورة   ،
ج������ودة م����ا ت���ق���دم���ه �جل���ام���ع���ة من 
�ل��ع��م��ادة على  ت��ع��ل��ي��م، ح��ي��ث تعمل 
للطلبة  �لعلمي  �لتح�شيل  حت�شني 
و�لأد�ء �لوظيفي لكل موظف، ويف 

�لدكتور ح�شني  نهاية حديثه عرب 
عن فخره و�عتز�زه كونه جز�أ من 

هذه �جلامعة.
�ل�شيد  عو�س  �أع���رب  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
حم���م���د ب����ن �ل�������ش���ي���خ جم������رن عن 
�شعادته بوجوده يف جامعة �ل�شارقة، 
�ل�شمو  ل�����ش��اح��ب  �ل�����ش��ك��ر  وق������دم 
�لعملية  ل��دع��م��ه  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 
و�أكد  �ل�شارقة،  �إم��ارة  يف  �لتعليمية 
ع��ل��ى ����ش���رورة ط��ل��ب �ل��ع��ل��م دوم����ا، 
لنكون  بالأخالق  �لتحلي  و�شرورة 

و�أنف�شنا،  ل���ب���الدن���ا  ����ش���ف���ر�ء  خ���ري 
للو�شول  �ملجهود  من  �ملزيد  وب��ذل 
�أعطى نبذة  لالأهد�ف �لكبرية، ثم 
عن فريق رحالة �لإم��ار�ت وكيفية 
�لتي  �ل��ك��ب��رية  و�لإجن�����از�ت  ن�شاأته 

حققها.
�لدكتور  ق����ام  �حل��ف��ل  ن��ه��اي��ة  ويف   
�ل�شيد  ب��ت��ك��رمي  �مل����ه����دي   ح�����ش��ني 
جمرن،  �ل�شيخ  ب��ن  حم��م��د  ع��و���س 
ثم كرم كالهما �ملوظفني �ملتميزين 
�لإد�ر�ت  يف  �ملتميز  �ملوظف  فئة  يف 
�خلم�س، وفئة �أف�شل فعالية، وفئة 
�أف�����ش��ل جل��ن��ة، وف��ئ��ة �أف�����ش��ل موقع 
�إلكرتوين، وفئة �لزميل �لجتماعي 
وفرحة  �أخ��وي  و�شط جو  �ملحبوب، 
عارمة، كما مت تكرمي رعاة �حلفل 
�ل��ع��م��اين و�شركة  �ل��ط��ري�ن  وه���م: 
�ل�شيافة  خل��دم��ات  و���ش��رك��اه  �بيال 
ومركز �شايت باور للتدريب وتت�س 
�أوف عود وكرجي للعطور ونادي يف 
�إل �شي �شي للعناية بال�شحة وفرقة 

فر�شان �ل�شام.

•• دبي- الفجر

عن  �أمان”  “رم�شان  حملة  ك�شفت 
م�شاركة 3 دول خليجية للمرة �لأوىل 
�لعربية  �مل��م��ل��ك��ة  وه�����ي  �حل���م���ل���ة  يف 
�ل��ك��وي��ت ومملكة  �ل�����ش��ع��ودي��ة ودول�����ة 
�لإمار�ت،  دولة  جانب  �إىل  �لبحرين، 
ت����وزي����ع وج����ب����ات �شمن  ���ش��ي��ت��م  ك���م���ا 
�حلملة يف دولة �لبو�شنة بالتعاون مع 

بيت �خلري بال�شارقة.
عبد  �شيف  �لفريق  �أك��د  ناحيته  وم��ن 
�لد�خلية  وز�رة  وك��ي��ل  �ل�شعفار  �هلل 
�لفريق  بتوجيهات  �ل���وز�رة  حر�س   ،
�آل نهيان  ز�ي��د  �شيف بن  �ل�شيخ  �شمو 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء وزير 
�لتعاون  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  �ل���د�خ���ل���ي���ة، 
و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق م��ع �جل��م��ع��ي��ات �خلريية 
�لإح�شان  جمعية  وم��ع  ع��ام��ة  ب�شفة 
�لهتمام  ذ�ت  �مل��ج��الت  يف  �خل��ريي��ة 
“رم�شان  ح��م��ل��ة  خ��ا���ش��ة  �مل�������ش���رتك 
تخفي�س  يف  �أ���ش��ه��م��ت  �ل��ت��ي  �أمان” 
ن�������ش���ب���ة �حل����������و�دث خ������الل �لأع���������و�م 
�شر�كتها  �ملا�شية من خالل  �خلم�شة 
مع �لقياد�ت �لعامة لل�شرطة و�إد�ر�ت 
�ملرور و�لدوريات يف �لدولة، �نطالقا 
�لد�خلية  وز�رة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  م���ن 
جودة  لتعزيز  وفعالية  بكفاءة  للعمل 

�حلياة ملجتمع �لإمار�ت.

جهود حثيثة
�لعمل  باأهمية  منا  �إمي��ان��ا  و�أ���ش��اف: 
�خل����ريي و�خل���دم���ة �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة وما 
حثيثة  ج����ه����ود  م�����ن  ذل������ك  ي���ت���ط���ل���ب 
ومكثفة، فاإنه ي�شعدنا �أن تكون �لوز�رة 
�شريكا ��شرت�تيجيا للحملة �لتي يتم 
�لقياد�ت  م��ع  �لتن�شيق  خ��الل��ه��ا  م��ن 
�لعامة لل�شرطة على م�شتوى �لدولة 
للتن�شيق  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  ط��ري��ق  ع��ن 
�ملروري. بدوره �أ�شاد دوره �أ�شاد خالد 
�ملنظمة  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  مت��ي��م  ب���ن 
�ل�شحفي  �مل���وؤمت���ر  خ���الل  ل��ل��ح��م��ل��ة، 
�أم�س يف مقر نادي  �ل��ذي عقد �شباح 
�لبناء  ب��ال��ت��ع��اون  ل��ل�����ش��ي��د�ت،  زع��ب��ي��ل 
�لد�خلية  وز�رة  �أبدته  �ل��ذي  و�لكبري 
ظبي  �أب��و  ل�شرطة  �لعامة  و�ل��ق��ي��اد�ت 
و�لفجرية من خالل  ودب��ي وعجمان 
حملة  يف  �ل�شرت�تيجية  م�شاركتهما 

�أم��ان« �لتي تنظمها جمعية  »رم�شان 
�ل�شاد�س  ل��ل��ع��ام  �خل��ريي��ة  �لإح�����ش��ان 
على �لتو�يل يف جميع �إمار�ت �لدولة، 
و�ملنطقة  �ل��ع��ني  م��دي��ن��ة  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
�لغربية ومدن حتا وم�شفوت ومزيرع 

وكلباء وخورفكان.
�خلريية  �لإح�شان  جمعية  �إن  وق��ال: 
وف���ق روؤي��ت��ه��ا �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة توؤمن 
�ملجتمع م��ن خالل  ب�����ش��رورة خ��دم��ة 
�ل�شائمني  �أرو�ح  ع���ل���ى  �حل����ف����اظ 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع �ل�������ش���رط���ة و�ل����ف����رق 

�لتطوعية يف كافة �أنحاء �لدولة.

متطوع األف   13
وق���ال مت��ي��م ���ش��ارك يف �حل��م��ل��ة �لعام 
وهناك  م���ت���ط���وع   8000 �مل���ا����ش���ي 
 13000 �إىل  �لعدد  بزيادة  توقعات 
�شتقوم  باأن �حلملة  متطوع، مو�شحاً 
حتتوي  �إف��ط��ار  وجبة  مليون  بتوزيع 
على �مل���اء و�ل��ت��م��ر وق��ط��ع م��ن �لكعك 
�ل�شالمة  ع��ن  ت��وع��وي��ة  وب��رو���ش��ور�ت 

�ملرورية.
و�أك��د بن متيم �أن �حلملة تهدف �إىل 
�حلد من �حلو�دث �ملرورية و�ل�شرعة 
�ل�������ز�ئ�������دة �ل����ن����اجت����ة ع�����ن حم����اول����ة 
�للحاق  �مل����رك����ب����ات  ����ش���ائ���ق���ي  ب���ع�������س 
مبد�أ  من  �نطالقاً  �لإف��ط��ار،  مبوعد 

�أوًل«. “�ل�شالمة 

ت�شجيل  �شيتم  �لعام  ه��ذ�  �أن  و�أو���ش��ح 
وفرته  ذك��ي  برنامج  ع��رب  �ملتطوعني 
�حل���م���ل���ة ع����رب �مل����وق����ع �لل����ك����رتوين، 
�ملتطوعني  ع��ل��ى  �ل��ت�����ش��ه��ي��ل  ب��غ��ر���س 
بياناتهم  ت�����ش��ج��ي��ل  ل��ه��م  ي��ت��ي��ح  ح��ي��ث 
�لتوزيع  ن��ق��اط  ب���ني  م���ن  و�لخ���ت���ي���ار 
و�ملدن يف �لدولة، لفتا �إىل �أن �حلملة 

هذ� �لعام حتوي مفاجاآت عديدة.
بن  ح��م��د�ن  �لنقيب  �أو���ش��ح  وب����دوره 
دمي���ان م��ن �ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل�شرطة 
�أبو ظبي �أنه مت حتديد 10 نقاط يف 
�لعني،  مدينة  يف   4 منها  �لعا�شمة 
�لعامري  �شعيد  �مل��ق��دم  �أ����ش���ار  بينما 

�لقيادة  يف  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  �إد�رة  م��دي��ر 
�أن���ه مت حتديد  دب��ي  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة 
بحيث  دبي،  م�شتوى  على  نقطة   18
�أي����ام  ي��ت��م ت��غ��ي��ري 6 ن���ق���اط ك���ل 10 

خالل �ل�شهر �لكرمي.
بقيا�س  �أن��ه  �لعامري  �مل��ق��دم  و�أ���ش��اف 
�نخفا�س  وج��ود  تبني  �حلملة  نتائج 
ب�  و�ملتو�شطة  �لب�شيطة  �حل���و�دث  يف 
�ملا�شي  �لعام  خ��الل  ح��ادث   1500
مقارنة بعام 2015، معربا عن �أمله 
�إىل �شفر وفيات  �أن ت�شل �حلملة  يف 

خالل �لأعو�م �لقادمة.
�أول حممد ح�شن مدير  وقال �ملالزم 

�مل�����روري  و�لإع��������الم  �ل��ت��وع��ي��ة  �إد�رة 
ت�شاهم  �حلملة  �أن  �لفجرية  ب�شرطة 
م�شتخدمي  ت��وع��ي��ة  يف  ك��ب��ري  ب�����ش��ك��ل 
كافة  توجيه  مت  �أن��ه  موؤكد�  �لطريق، 
�ل���دوري���ات ل��ال���ش��ت��ع��د�د ع��ل��ى �لطرق 
ت�شهد  �ل���ت���ي  و�ل��ف��رع��ي��ة  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة 
تخ�شي�س  مت  كما  مرورية  �ختناقات 
وتوزيع  �حل��م��ل��ة  ل��ف��ع��ال��ي��ات  دوري�����ات 
نقاط �لتوزيع على �لطرق �خلارجية 
و�ملينا  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ���ش��ارع��ي  يف 
بالتن�شيق مع �للجنة �ملنظمة للحملة 
�ل��ت��ي ت��ت��م��ا���ش��ى م���ع �أه������د�ف �ل�����وز�رة 
عام  وم��ع  �ل��ط��رق  �شالمة  حتقيق  يف 

�خلري.

م�ضاندة ودعم
ج���ه���ت���ه وج�������ه  حم���م���د م�شبح  م����ن 
�لع�شو  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لنعيمي 
�مل���ن���ت���دب مل��ج��م��وع��ة ����ش���رك���ات م�����و�رد 
�لح�شان  جلمعية  �ل�شكر  للتمويل 
ملو�رد  �لفر�شة  �تاحت  �لتي  �خلريية 
�آمان  رم�شان   “ حملة  يف  للم�شاركة 
ولتكون   ، ح����و�دث  ب��ال  رم�����ش��ان    “
جهات  ع��دة  م��ع  للحملة  رئي�شيا  ر�ع 
�إد�رة  �أن جمل�س  ، موؤكد� على  �أخ��رى 
مو�رد للتمويل يوؤمن ب�شرورة خدمة 

�ملجتمع لأنه مبثابة فر�س على كافة 
بتقدمي  تبادر  �أن  �خلا�شة  �ملوؤ�ش�شات 
مل�����ش��اري��ع جمعية  و�ل���دع���م  �مل�����ش��ان��دة 
ب�شكل  �خلريية  وحمالتها  �لإح�شان 
“ رم�شان  د�ئ����م، وخ��ا���ش��ة يف ح��م��ل��ة 
�أم���ان “ مل��ا ت��ه��دف �ل��ي��ه ه��ذه �حلملة 
�ل�شائمني  �أرو�ح  على  �حل��ف��اظ  م��ن 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع �ل�������ش���رط���ة و�ل����ف����رق 
�لدولة  �أن���ح���اء  ك��اف��ة  يف  �ل��ت��ط��وع��ي��ة 
ي�شبق  �ل����ذي  �ل��ت��وق��ي��ت  يف  خ��ا���ش��ة   ،
بع�س  �شعي  نتيجة   ، �لف��ط��ار  موعد 

�ل�شائقني للحاق مبوعد �لإفطار.
و�أ�����ش����ار �ل��ن��ع��ي��م��ي  �يل ���ش��ع��ي م����و�رد 
من  �لعديد  لتنفيذ  د�ئ��م��اً  للتمويل  
�ل���ت���ي تخدم  �ل����رب�م����ج و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
باجلانب  ت��ت��ع��ل��ق  و�ل����ت����ي  �مل���ج���ت���م���ع 
و�ملجتمعي  و�لإن�����������ش�����اين  �خل�������ريي 
و�لفعاليات  �ملنا�شبات  يف  و�مل�����ش��ارك��ة 
�ل���ت���ي ت��ن��ظ��م��ه��ا ج��م��ع��ي��ة �لإح�������ش���ان 
ثقافة  ن�شر  تخدم  و�ل��ت��ي    ، �خلريية 
�أجل  من  �مل��روري��ة  و�لتوعية  �لتطوع 
و�ملجتمع  و�لأ������ش�����رة  �ل���ف���رد  ت��ن��م��ي��ة 
 ، �ل�شاملة  �لتنمية  لتحقيق  بالدولة 
�أن �لم��ر مل يتوقف عند  م�شري� �ىل 
�أن عدد  �إل   ، ك��ون م��و�رد ر�ع للحملة 
ك��ب��ري م��ن م��وظ��ف��ي م����و�رد للتمويل 
ب������ادرو� ب��ال��ت�����ش��ج��ي��ل ك��م��ت��ط��وع��ني يف 

�حلملة خالل �ل�شهر �لف�شيل.

يف �ضبيل تعزيز مكانة االإمارة الثقافية واحلفاظ على اإرثها املعماري

حاكم ال�شارقة ي�شادق على ت�شكيل »ترينايل ال�شارقة للعمارة«
•• ال�ضارقة-الفجر:

�لقا�شمي  �شلطان بن حممد  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شادق �شاحب 
ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة على ت�شكيل “ترينايل �ل�شارقة 
كمبادرة  �ل��ق��ا���ش��م��ي،  �شلطان  ب��ن  خ��ال��د  �ل�شيخ  ب��رئ��ا���ش��ة  للعمارة” 
م�شتقلة خمت�شة بتطوير �لهند�شة �ملعمارية و�لتخطيط �لعمر�ين 
للعمارة  �ل�����ش��ارق��ة  ت��ري��ن��ايل  وي��ه��دف  �ل�����ش��ارق��ة.  �إم����ارة  على �شعيد 
و�لذي �شيعقد مرة كل ثالث �شنو�ت، �إىل �أن يكون �حلدث �ملعماري 
�أفريقيا، من  و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق  و�لأب��رز يف منطقة  �لرئي�شي 

وم�شابقات  معار�س  من  �شيت�شمنها  �لتي  �ملختلفة  �ملبادر�ت  خالل 
يكون  �أن  �إىل  يهدف  كما  متنوعة،  ملطبوعات  و�إ���ش��د�ر  وم��وؤمت��ر�ت 
منرب�ً للتحاور ون�شر ثقافة �لعمارة و�لتخطيط �لعمر�ين ومناق�شة 
�جلمهور،  ���ش��ر�ئ��ح  ك��اف��ة  ب��ذل��ك  م�شتهدفاً  �حل�����ش��ري��ة،  �ل��ت��ح��دي��ات 
و�ملهنيني و�شناع �لقر�ر. وتعقيباً على �إطالق هذه �ملبادرة �لر�ئدة، 
�ل�شارقة  ترينايل  رئي�س  �لقا�شمي،  �شلطان  ب��ن  خالد  �ل�شيخ  ق��ال 
للعمارة  �ل�شارقة  ترينايل  �إط��الق  عن  �لإع���الن  ي�شعدنا  للعمارة: 
�لدولة و�ملنطقة، و�لذي �شينتج عنه  �لأول من نوعه على م�شتوى 
بحوثاً ودر��شات يف جمال �لعمارة و�لتخطيط �حل�شري، ويعزز من 

�آلية �لتكامل ما بني �لناحية �لبحثية و�لتطبيق �لعملي �شمن جمال 
�لعمارة. و�أكد �ل�شيخ خالد على �أهمية هذ� �لربنامج �لفريد يف دعم 
حركة �لنه�شة �ل�شاملة �لتي تنتهجها �إمارة �ل�شارقة، و�لتي تهدف 
�إىل توفري �إطار مكاين متكامل، مبا ي�شمن تطوير �ملدينة ب�شورة 
�ملدينة،  مناطق  جميع  و�إىل  من  �لو�شول  �إمكانية  وتعزيز  �شاملة، 
وحت�شني نوعية �حلياة ملو�طنيها. ويطمح هذ� �لربنامج �أي�شا �إىل 
لعب دور هام يف ن�شر �لوعي باأهمية �ملحافظة على معامل �لإمارة من 
�ملعماري  �مل��وروث  �ملحافظة على  �إىل جانب  �ملعمارية،  حيث قيمتها 
ترينايل  و�شي�شكل  �مل��ت��ح��دة.  �لعربية  �لإم�����ار�ت  ل��دول��ة  �ل��ت��اري��خ��ي 

�ل�شارقة للعمارة نقطة �لتقاء لعدد كبري من �ملهنيني و�ملتخ�ش�شني 
�ل��ق��ر�ر وق���ادة جمتمع �لأعمال  �ل��دول��ة، و�شناع  م��ن د�خ��ل وخ���ارج 
و�ملقيمني، ملناق�شة �لتحديات �ملرتبطة بالعمارة و�لعمر�ن يف مدينة 
و�إمارة �ل�شارقة. كما ي�شعى �لربنامج �إىل �إقامة �شر�كات وحتالفات 
مع موؤ�ش�شات عامة و�أكادميية ومهنية، بهدف تعزيز �لعمل �مل�شرتك 
�شعيد  على  وبخا�شة  و�ملعماري  �حل�شري  �لقطاع  وتطوير  لدعم 
مدننا �لكربى. و�إىل جانب �لتميز �لذي �شيحظى به �لربنامج على 
دعم  على  �شيعمل  �لربنامج  ف��اإن  و�خل��ارج��ي،  �لد�خلي  �ل�شعيدين 

�ملو�هب �لنا�شئة يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

)طرق دبي( تتعاون مع )اأب�ظبي التجاري( 
لتق�شيط دفع املخالفات وبطاقات امل�اقف امل��شمية 

عمادة اخلدمات الأكادميية امل�شاندة يف جامعة 
ال�شارقة تكرم م�ظفيها املتميزين

موارد للتمويل راع رئي�س يف احلملة ومب�ضاركة 3 دول خليجية و13 األف متطوع

اإطالق امل��شم ال�شاد�س حلملة رم�شان اأمان وانخفا�س معدل احل�ادث بـ 1500 حادثة 

فقدان �صهادات اأ�صهم 
�حلب�شي  �حل�شوى  زي��د  �شعيد  فاطمة  �ل�شيدة/  تعلن 
)�إمار�تية �جلن�شية( عن فقد�ن �شهادتي �أ�شهم �شادرة من 
)�شركة �إعمار �لعقارية( رقم �ل�شهادة )19751725( 
برجاء  يجدهما  م��ن  ع��ل��ى   )25764( �ل���ش��ه��م  ع���دد 
ت�شليمهما  �و   0525155266 �لرقم  على  �لت�شال 

لأقرب مركز �شرطة،م�شكور�.

اإعــــــــــــــــــــالن 
جمموعة بريد االإمارات 

الغاء ترخي�س بريدي امبرياتك�س لنقل الوثائق وامل�ضتندات 
تعلن جمموعة بريد �لإمار�ت باأنه مت �لغاء �لرتخي�س �لربيدي 
رقم )243( �ملتمثل يف �مبري�تك�س لنقل �لوثائق و�مل�شتند�ت، 
بناء على طلب �ملرخ�س له علما باأن جمموعة بريد �لإمار�ت 

غري م�شوؤولة عن �ي حق للغري بعد هذ�  �لإعالن. 

فقدان جواز �صفرت
ف������ق������د �مل����������دع����������و/ ن����اف����ني 
ر�م�������اج�������ريي ر�م�����اج�����ريي 
�ل�����ه�����ن�����د    ، ج�������������اجن�������������ار�م 
رقم  �شفره  ج���و�ز  �جلن�شية 
يرجى   -  )1178970(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
�قرب  �و  �لهندية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.   

فقدان جواز �صفرت
فقد �ملدعو/ �نيل �شرير�مول 
بهوماياه �شرير�مول ،  �لهند  
رقم  �شفره  ج���و�ز  �جلن�شية 
يرجى   -  )5755674(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
�قرب  �و  �لهندية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.   

فقدان جواز �صفرت
�ماريت�س  �مل�����دع�����و/  ف���ق���د 
�ثيوبيا   ، ك��ي��ت��ال  ج��ا���ش��ه��و 
رقم  �شفره  ج���و�ز  �جلن�شية 
يرجى   -  )1920776(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
بال�شفارة �لثيوبية  �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت

فقدان جواز �صفرت
حممد   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
ع���������ب���������د�ل���������ق���������ادر حم����م����د 
بنجالدي�شي  ع��ب��د�ل��ع��ل��ي، 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
رقم )7839966( �شادر 
يجده  م��ن  بنجالدي�س  م��ن 
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

 050/8878440
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

للتطوير  �لإم���������ار�ت  ك��ل��ي��ة  ك���رم���ت 
�لرتبوي �ملد�ر�س �مل�شاركة مب�شابقة 
�لأبعاد”  �ل���ث���الث���ي���ة  “�لطباعة 
�أبوظبي  جم��ل�����س  م���ن  و�مل���دع���وم���ة 
نظمتها يف  �حتفالية  للتعليم خالل 

حرم �لكلية باأبوظبي .
�أبوظبي  وح�شلت مدر�شة �لآف��اق يف 
�مل�شابقة  �لأول يف  �ملركز  على جائزة 
�شارك  �ل���ت���ي  �لح���ت���ف���ال���ي���ة  خ�����الل 
�أبوظبي  جمل�س  م��ن  ممثلون  فيها 
للتعليم �إىل جانب �ملعلمني و�لطلبة 
�مل�شاركني يف �مل�شابقة و�أع�شاء �لإد�رة 
�أع�شاء  م���ن  ب��ال��ك��ل��ي��ة وع����دد  �ل��ع��ل��ي��ا 
و�لتدري�شية.  �لإد�ري�������ة  �ل��ه��ي��ئ��ت��ني 
عرو�شا  �ل��ف��ع��ال��ي��ة  ب��رن��ام��ج  ت�شمن 
تقدميية للم�شاريع من قبل �ملد�ر�س 
��شتعر�شت  �مل�����ش��اب��ق��ة  يف  �مل�����ش��ارك��ة 
خاللها جتاربها يف تنفيذ م�شاريعها 
ح����ول �ل��ط��ب��اع��ة �ل��ث��الث��ي��ة �لأب���ع���اد 

ودورها يف تطوير �لعملية �لتعليمية 
�ملج�شمات  ����ش��ت��ع��ر����س  ج��ان��ب  �إىل 
ت�شميمها  مت  �لتي  �لأبعاد  �لثالثية 
هام�س  على  تنظيمه  مت  معر�س  يف 

�لحتفالية.
�شمن  �مل�شابقة  ه���ذه  تنظيم  وج���اء 
�ملو�شوعة  �ل�شرت�تيجية  �خل��ط��ط 
ك��ل��ي��ة �لإم������ار�ت للتطوير  ق��ب��ل  م��ن 
ودعم  بالتعليم  ل��الرت��ق��اء  �ل��رتب��وي 
م�شتوى  ع���ل���ى  �لب����ت����ك����ار  �أج�����ن�����دة 
�ل��دول��ة، وذل��ك برعاية م��ن جمل�س 
تنفيذ  خ��الل  م��ن  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي 
��شتخد�م  ي���دع���م  ب��ح��ث��ي  م�������ش���روع 
�لأبعاد  �ل��ث��الث��ي��ة  �ل��ط��ب��اع��ة  تقنية 
يف �ل��ت��دري�����س ب��امل��د�ر���س ودم���ج هذه 

�لتقنية يف عملية �لتعليم و�لتعلم.
كان جمل�س �أبوظبي للتعليم ممثال 
للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س  ب��ج��ائ��زة 
للتميز �لبحثي قد قدم منحة بحثية 
م�شروعا  �إث��ره��ا  على  �لكلية  نظمت 
بحثيا على م�شتوى مد�ر�س �حللقة 

�لأوىل يف �إمارة �أبوظبي.
�لآفاق  مدر�شة  م��ن  ك��ل  �ختيار  ومت 
مبارك  ومدر�شة  �أ  خليفة  ومدر�شة 
بن حممد ومدر�شة حمد�ن بن ز�يد 
ليبلغ جمموع  �مل�شروع  للم�شاركة يف 

�ل�شف  طلبة  م��ن   500 �مل�شاركني 
معلما   15 م����ن  ب���دع���م  �خل���ام�������س 
تدريب  �مل�����ش��روع  ت�شمن  وم��ع��ل��م��ة. 
�مل����در������س  �مل���ع���ل���م���ني و�ل�����ط�����الب يف 
على  للم�شاركة  �خ��ت��ي��اره��ا  مت  �ل��ت��ي 

�لثالثية  �لطباعة  تقنية  ��شتخد�م 
�لأبعاد حيث قام فريق ق�شم �ملناهج 
�لإم�����ار�ت  بكلية  �لتعليم  وت��ق��ن��ي��ات 
بتدريبهم  �ل�����رتب�����وي  ل���ل���ت���ط���وي���ر 
�لطابعات  ����ش��ت��خ��د�م  م���ه���ار�ت  ع��ل��ى 

�لتعليم  عملية  يف  �لأب��ع��اد  �لثالثية 
�لتجربة  ه��ذه  ��شتغالل  و  و�لتعلم، 
للتعرف على �ل�شعوبات و�لتحديات 
دمج  �أثناء  �ملدر�شون  يو�جهها  �لتي 
�لطباعة �لثالثية �لأبعاد يف تدري�س 

و�ل��ري��ا���ش��ي��ات و�للغة  �ل��ع��ل��وم  م���و�د 
�لإجنليزية وتقدمي �حللول ملو�جهة 
�ل�شعوبات  ه��ذه  مثل  على  و�لتغلب 
�أو �لتحديات. و على هام�س �مل�شروع 
للمد�ر�س  م�شابقة  �ل��ك��ل��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
بت�شميم  خ��الل��ه��ا  ق��ام��ت  �مل�����ش��ارك��ة 
للدمج  متكاملة  تعليمية  وح����د�ت 
بني مناهج جمل�س �أبوظبى للتعليم 
و�للغة  و�ل���ري���ا����ش���ي���ات  �ل���ع���ل���وم   “
�لثالثية  و�ل��ط��ب��اع��ة  �لإجنليزية” 
وتكرمي  ت��ق��ي��ي��م��ه��ا  ومت  �لأب������ع������اد، 

�ملدر�شة �لفائزة على �أ�شا�شها.
�شلطان  ع�������ارف  �ل����دك����ت����ور  وق�������ال 
�أمناء كلية  �حلمادي، رئي�س جمل�س 
�لإم��������ار�ت ل��ل��ت��ط��وي��ر �ل����رتب����وي: “ 
حت��ر���س �ل��ك��ل��ي��ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز قيمة 
�لبتكار لدى �لطلبة من �أجل حتفيز 
�لتناف�شية لديهم خللق جيل  �لروح 
ع��م��ر مبكر وذلك  �مل��ب��دع��ني يف  م��ن 
 2030 �أب��وظ��ب��ي  روؤي���ة  م��ع  متا�شيا 
�ملو�شوعة  �ل�شرت�تيجية  و�خلطط 

م����ن ق���ب���ل �ل���ك���ل���ي���ة ل����دع����م �مل����ح����اور 
�ل���رئ���ي�������ش���ة يف م��ن��ظ��وم��ة �لرت����ق����اء 

بالتعليم.
و�أ���ش��اف �حل��م��ادي: “ ي��اأت��ي تنظيم 
ورعاية  بدعم  �مل�شابقة  لهذه  �لكلية 
للتعليم  �أب����وظ����ب����ي  جم���ل�������س  م�����ن 
يف  و�ملعلمني  �لطلبة  �إ���ش��ر�ك  بهدف 
للتعليم  �أف�شل  مل�شتقبل  �لتخطيط 
�أبوظبي ودول��ة �لإم����ار�ت.. وتعد  يف 
�لثالثية  �لطباعة  ��شتخد�م  مبادرة 
�لأبعاد و�حدة من �لرب�مج �لتعليمية 
�لد�عمة للمناهج �لدر��شية �ملطبقة 
�شغف  تعزيز  على  وتعمل  ب��امل��د�ر���س 
و�لتكنولوجيا  ب���ال���ع���ل���وم  �ل��ط��ل��ب��ة 
باأ�شلوب  و�ل��ري��ا���ش��ي��ات  و�ل��ه��ن��د���ش��ة 
��شتخد�م  ���ش��ائ��ق م��ن خ���الل  م��ع��ريف 
�أح�������دث و����ش���ائ���ل �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف 
�أجيال  ب��ن��اء  يف  ي�شهم  مب��ا  �لتعليم 
مو�كبة  ع���ل���ى  �ل�����ق�����ادرة  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل 
�مل��ع��رف��ة ومالءمة  �ق��ت�����ش��اد  م��رح��ل��ة 

متطلبات �شوق �لعمل » .

•• اأبوظبي-وام: 

�أك�����دت م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ��ة ل��ب��ن��ى بنت 
خالد �لقا�شمي وزيرة دولة للت�شامح 
فل�شفة �لت�شامح �لتي تتنهجها دولة 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ق��ي��ادة  �لإم��������ار�ت 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة  �ل�����ش��ي��خ 
 “ “ ح��ف��ظ��ه �هلل  �ل�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة  ر��شد 
�ل�����وزر�ء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
“رعاه �هلل” و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�آل نهيان ويل عهد  ز�ي��د  حممد بن 

�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�شموهم  و�ه��ت��م��ام  وح��ر���س  �مل�شلحة 
ب�شرورة �لتعاون و�لت�شامن �لدويل 
ونبذ  و�ل��ك��ر�ه��ي��ة  �لتطرف  ملكافحة 
قيم  وت��ع��زي��ز  و�ل��ع��ن�����ش��ري��ة  �لتمييز 
�لتعاي�س و�حرت�م �لتعددية و�لقبول 
ودينيا  وث���ق���اف���ي���ا  ف���ك���ري���ا  ب�����الآخ�����ر 

وطائفيا.
لقائها  خ���الل   - م��ع��ال��ي��ه��ا  و�أ����ش���ارت 
�لهجرة  وزي��ر  ح�شني  �أح��م��د  معايل 
و�شوؤون �لالجئني و�ملو�طنة يف كند� 
�م�����س مب��ق��ر م��ك��ت��ب وزي�����رة �لدولة 
�أبوظبي  يف  ز�ي��د  بجامعة  للت�شامح 

- �إىل �مل�شوؤولية �لوطنية �إىل جانب 
�ل��ت��ي ت�شطلع  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل�����ش��وؤول��ي��ة 
ق��ي��ادة وحكومة  �لإم�����ار�ت  دول���ة  بها 
و���ش��ع��ب��ا ل��رت���ش��ي��خ و�����ش���ت���د�م���ة قيم 
و�ملودة  و�لتعاي�س  و�ملحبة  �لت�شامح 
ب����ني خم��ت��ل��ف �ل�������ش���ع���وب و�لأدي��������ان 
�أهمية  ع��ل��ى  و����ش���ددت  و�ل���ث���ق���اف���ات. 
�ل�شالم  لتحقيق  �ل���دويل  �لت�شافر 
و�لتاآزر  و�لتاآلف  �لتاآخي  قيم  ون�شر 
�لعامل  �شعوب  ك��اف��ة  ب��ني  و�ل��ت��ع��ارف 
و�ألو�نهم  �أج��ن��ا���ش��ه��م  �خ��ت��الف  ع��ل��ى 
وثقافاتهم  و�أدي���ان���ه���م  و�أع���ر�ق���ه���م 
معاليها  ون����وه����ت  وم���ع���ت���ق���د�ت���ه���م. 

للت�شامح  �ل��وط��ن��ي  �ل��ربن��ام��ج  �إىل 
�لت�شامح  قيم  ��شتد�مة  �إىل  �لهادف 
ونبذ  جهة  م��ن  و�ل�شالم  و�لتعاي�س 
�ل��ع��ن��ف و�ل��ت��م��ي��ي��ز و�ل���ك���ر�ه���ي���ة من 
�لأ�ش�س  �إىل  وتطرق   .. �أخ��رى  جهة 
�ل�����ش��ب��ع��ة ل��ل��ربن��ام��ج �مل��ت��م��ث��ل��ة يف “ 
�لإ����ش���الم ود���ش��ت��ور �لإم������ار�ت و�إرث 
�لإمار�تية و�ملو�ثيق  ز�يد و�لأخ��الق 
و�لفطرة  و�لتاريخ  و�لآث��ار  �لدولية 

�لإن�شانية و�لقيم �مل�شرتكة ».
�خلم�شة  �مل����ح����اور  �إىل  �أ������ش�����ارت  و 
تعزيز   “ وه��ي  للربنامج  �لرئي�شية 
للت�شامح  كحا�شنة  �حل��ك��وم��ة  دور 

وتعزيز دور �لأ�شرة �ملرت�بطة يف بناء 
�لت�شامح  وتعزيز  �ملت�شامح  �ملجتمع 
لدى �ل�شباب ووقايتهم من �لتع�شب 
�لعلمي  �ملحتوى  و�إث���ر�ء  و�لتطرف 
و�ل��ث��ق��ايف ل��ل��ت�����ش��ام��ح و�مل�����ش��اه��م��ة يف 
و�إب����ر�ز  للت�شامح  �ل��دول��ي��ة  �جل��ه��ود 

�لدولة كبلد مت�شامح .
ب���دوره �أع���رب م��ع��ايل وزي���ر �لهجرة 
و�شوؤون �لالجئني و�ملو�طنة يف كند� 
- �لذي قام بجولة تعريفية يف رحاب 
جامعة ز�يد - عن تقديره للتجربة 
�لإم���ار�ت���ي���ة و�ل���ت���ق���دم �ل��ت��ن��م��وي يف 

خمتلف �ملجالت �حليوية.
كما مت خالل �للقاء - �لذي ح�شره 
كند�  �شفري  ح�شني  م�شعود  ���ش��ع��ادة 

لدى �لدولة و�شعادة ر��شد �لطنيجي 
�لوطني  للربنامج  �لتنفيذي  �ملدير 

�شبل  ب��ح��ث   - ب���الإن���اب���ة  ل��ل��ت�����ش��ام��ح 
�لتعاون �مل�شرتك بني �لبلدين .

لبنى القا�شمي تبحث تعزيز الت�شامح عامليا مع وزير كندي

تكرمي املدار�س امل�شاركة يف م�شابقة الطباعة الثالثية الأبعاد بكلية الإمارات للتط�ير الرتب�ي

•• اأبوظبي-وام:

و�ف����ق �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �لحت������ادي خ���الل جل�شته 
�لثاين  �ل��ع��ادي  �لن��ع��ق��اد  دور  م��ن  ع�شرة  �خلام�شة 
للف�شل �لت�شريعي �ل�شاد�س ع�شر �لتي عقدها �ليوم 
�أم���ل ع��ب��د�هلل �لقبي�شي  �ل��دك��ت��ورة  ب��رئ��ا���ش��ة م��ع��ايل 
�حتاديني  قانونني  م�شروعي  على  �ملجل�س  رئي�شة 
“ ل�شنة   7 “ رق��م  �لحت���ادي  �لقانون  تعديل  ب�شاأن 
وب�����ش��اأن تعديل  �ل��وط��ن��ي  �لأر���ش��ي��ف  ب�����ش��اأن   2008

 2007 “ ل�شنة   6 “ �ملر�شوم بقانون �حت��ادي رق��م 
�جلوية  ل��الأر���ش��اد  �ل��وط��ن��ي  �مل��رك��ز  وتنظيم  باإن�شاء 

و�لزلزل .
ح�شر �جلل�شة معايل نورة بنت حممد �لكعبي وزيرة 

دولة ل�شوؤون �ملجل�س �لوطني �لحتادي.
ووجه �أع�شاء �ملجل�س �شتة �أ�شئلة �إىل ممثلي �حلكومة 
�أربعة منها �إىل �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل 
�لد�خلية  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
حول “حتديد �حلمولة �ملحورية للمركبات” و “نقل 

�لركاب بال�شيار�ت �خلا�شة مقابل �أجر “ و” �شروط 
تاأجري �لدر�جات �لنارية” و” �أمن و�شالمة �لأطفال 
�شوؤ�لني  �ملجل�س  �أع�شاء  وجه  كما  �ملركبات”.  د�خ��ل 
�إىل معايل �شما بنت �شهيل بن فار�س �ملزروعي وزيرة 
�لوز�رة  “خطط وبر�مج  �ل�شباب حول  دولة ل�شوؤون 
“ و�إىل معايل  �ملر�هقني  �ل�شباب من  يف توعية فئة 
نورة بنت حممد �لكعبي وزيرة دولة ل�شوؤون �ملجل�س 
�لوطني �لحتادي حول “ تنظيم �لعالمات �لتجارية 

�لعاملة يف قطاع �لت�شالت . 

ال�طني الحتادي ي�افق على م�شروعي قان�نني احتاديني 
وي�جه �شتة اأ�شئلة ملمثلي احلك�مة

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
       اعالن اأمر اأداء بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/83  اأمر اأداء
�ىل �ملدعي عليه / 1- ماجد حممد ربيع حمب جمهول حمل �لقامة 

مبا �ن �ملدعي/عزت عمر �حلديدي كرية .
�لبتد�ئية  دب����ي  حم��ك��م��ة  ق�����ررت  ف��ق��د  �أد�ء  �أم�����ر  ����ش��ت�����ش��د�ر  ط��ل��ب   
درهم   )120000( مبلغ  ب�شد�د  عليه  �مل��دع��ي  �إل���ز�م  ب���ت���اري���خ:2017/3/6 

للمدعي و�لر�شوم و�مل�شاريف . 
ولكم �حلق يف �لتظلم من �لأم��ر خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر 

هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/584 تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �شده/1-ر�شا عليمرد�ن مرد�ين  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/��شماعيل عثمان خليفه عثمان وميثله:ر��شد 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية  عبد�هلل علي هوي�شل �لنعيمي  قد 
�ملنفذ به وق��دره )199578(  �ملبلغ  �مل��ذك��ورة �ع��اله و�ل��ز�م��ك بدفع 
�ملحكمة  �ملحكمة  .وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب 
�شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/182  عقاري كلي

�ىل �ملحكوم عليه/1- حممد مهدي �شيد حممود ريا�شي جمهول حمل �لقامة نعلنكم 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  يف    2017/4/30 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان 
�لبنك  ي���وؤدي �ىل  ب��ان  �مل��دع��ي عليه  ب��ال��ز�م  ����س.م.ع  �لوطني  دب��ي  �لم����ار�ت  ل�شالح/بنك 
�ملدعي مبلغ )2.129.156.16( درهم )�ثنني مليون مائة ت�شعة وع�شرون �لف مائة و�شتة 
وخم�شون درهم و�شتة ع�شر فل�س( و�لفائدة بو�قع 9% �شنويا من تاريخ �ملطالبة �حلا�شل 
يف:2017/3/21 وحتى �ل�شد�د �لتام كما �لزمته بالر�شوم و�مل�شروفات و�لف درهم مقابل 
�عتبار�  يوما  لال�شتئناف خالل ثالثني  قابال  . حكما مبثابة �حل�شوري  �ملحاماة  �تعاب 
من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن 

�شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1397  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- ميخائيل كريفالي�شغيلى جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
�يلى فرحات �أنطون وميثله:ناجي علي �حلاج �بر�هيم بي�شون قد �أقام عليك �لدعوى 
وقدره  �ج��م��ايل  مبلغ  للمدعي  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها 
)70.000( درهم و�لفائدة بو�قع 9% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د مع �لز�م 
�ملدعي عليه �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة . وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق  
2017/5/28  �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch 1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل  . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/247  جتاري كلي
بان  نعلنكم  �لقامة  حمل  جمهول  �ر�ك��ال  ج��وى  �شريجا  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2017/4/11  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
للمدعي مبلغ  ي��وؤدي  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م  ل�شالح/جون ماجنور�ن جو�شيف 
)1375112( درهم و�لزمته �مل�شروفات و�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت 
خالل  لال�شتئناف  قابال  �حل�����ش��وري  مبثابة  حكما   . طلبات  م��ن  ذل��ك  ع��د�  م��ا 
�شاحب  با�شم  �شدر  �لع��الن  هذ�  لن�شر  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  ثالثني 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2017/662  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- رفيق رزق كو�شا جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ مي�شال �مادو� 
�شلهوب/ب�شفته �ل�شخ�شية وب�شفته وكيال عن ورثة فادي غو�شتاف خالط وهم:1- غ�شان 
فادي خالط 2- �شار� خالط 3- ياره خالط 4- جنان عكاوى وميثله : مي�شال �مادو �شلهوب 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما مببلغ وقدره )6000000 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و �لفائدة 12% من تاريخ �ل�شد�د:2015/10/19 
وحتى �ل�شد�د �لتام .   وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/6/6 �ل�شاعة 10.00 �س 
بالقاعة Ch 1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ، ويف حالة 

تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/666  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �شده/1- �ت�س �م جي للعقار�ت جمهول حمل �لقامة مبا 
عليك  �أق���ام   قد  ها�شم  عبد�لعزيز  عاطف  �لتنفيذ/��شرف  طالب  �ن 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى 
وقدره )35982( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�شافة 
�ملحكمة  فان  �ملحكمة.  وعليه  ر�شوم خلزينة  دره��م  �ىل مبلغ )2720( 
بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج��ر�ء�ت  �شتبا�شر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2015/1728  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه/1- باهمن�شاو دهاجني�شاو بالد�و�ل  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/
�حلمادي  علي  �شلطان  عبد�هلل  وميثله:�شامل  ����س.ذ.م.م  �شريفي�س  �شبيج  �ند  فريت  �وت��و 
�ملذكورة  �لدعوى  2016/1/26  يف  بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�شتها  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
يوؤدي  ب��ان  عليه  �ملدعي  بالز�م  ����س.ذ.م.م  �شريفي�س  �شبيج  �ن��د  فريت  ل�شالح/�وتو  �ع��اله 
للمدعي مبلغ )20.000( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لقانونية 
بالر�شوم و�مل�شاريف .حكما مبثابة �حل�شوري  �ملدعي عليه  �لز�م  �ل�شد�د مع  وحتى متام 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر 

با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/2682  جتاري جزئي
جوفيند  مورتي  كاليا   -2 ����س.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  �نرتنا�شيونال  فيد�  عليهما/1-  �ملحكوم  �ىل 
��شامي جوفيند ��شامي جمهويل حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  
2017/5/17  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/�شركة بهو�ن �لتجارية ذ.م.م وميثلها �ل�شيد/�حمد 
�ملدعي عليهما )فيد� �نرتنا�شيونال  بالز�م  �ملدعية  �ملخينى بهو�ن ب�شفته مدير  بن �شهيل بن �شامل 
للخدمات �لفنية �س.ذ.م.م 2- كاليا مورتي جوفيند ��شامي جوفيند ��شامي( بالت�شامن فيما بينهما 
بان يوؤديا للمدعية )�شركة بهو�ن �لتجارية ذ.م.م وميثلها/�حمد بن �شهيل بن �شامل �ملخينى بهو�ن 
ب�شفته �ملدير( مبلغ وقدره )275.394.70( )مائتان وخم�شة و�شبعون �لف وثالثمائة و�ربعة وت�شعون 
درهما و�شبعون فل�شا( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �شنويا من تاريخ:2016/11/16 وحتى متام �ل�شد�د 
و�لزمتهما بامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات. 
هذ�  لن�شر  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  لال�شتئناف خالل ثالثني  قابال  �حل�شوري  حكما مبثابة 
�لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

       اعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/857  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- بابكر حممد �شيف �هلل مو�شى  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
مرزعة رو�بي ز�خر للدو�جن وميثله : �حمد حممد مبارك عبد�هلل قد �أقام عليك �لدعوى 
وقدره  مببلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  مت�شامنيني  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها 
)50000 درهم( قيمة �ل�شيارة ، �لز�م �ملدعي عليهم مت�شامنيني بان يوؤديا للمدعية مبلغ 
وتوقف  �ل�شيارة  ه��الك  نتيجة  ��شر�ر  من  حلقها  عما  للمدعية  تعوي�شا  دره��م   )60000(
�عمالها و�لر�شوم و�مل�شاريف.  وحددت لها جل�شة يوم �لحد   �ملو�فق  2017/5/28   �ل�شاعة 
9.30 �س بالقاعة Ch 1.B.10 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل 

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

       اعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/944  مدين جزئي

�ملدعي/  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  ح�شني   �شاجد  حممد   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
�أقام  قد  �ل�شابري  ح�شن  �شلمان  حممد   : وميثله  عبد�لرحيم  حاجي  حممد  �شالح 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )150.000 درهم( 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى 
�ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم �لح��د   �ملو�فق  2017/6/4   �ل�شاعة 9.30 �س 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch 2.D.17 بالقاعة 
�أي��ام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر
             يف  الدعوى 2017/663  احوال نف�س م�صلمني

�ىل �ملدعي عليه / 1- حمزة علي جهانكري �خرت  جمهول حمل �لقامة 
قد  �ب��ر�ه��ي��م   حممد  وميثله:�شفيع  م��اي��دي��ب��ور�  �لينا  �مل��دع��ي/  �ن  مب��ا 
و�لر�شوم  لل�شرر  بالطالق  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام 
ي���وم  �لح���د �ملو�فق   �مل��ح��ام��اة. وح���ددت لها جل�شة  و�مل�����ش��اري��ف و�ت��ع��اب 
مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch1.B.9:بالقاعة �س   8.30 �ل�شاعة     2017/5/28
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

�ل�شاعة  ب��ل��ي��غ يف  م�����روري  ح����ادث  وق����ع 
�ل��ث��ام��ن��ة م���ن ���ش��ب��اح �م�����س ع��ل��ى �شارع 
ب���الجت���اه م��ن ���ش��ارع �ل�شيخ  �ل��ي��الي�����س 
ز�يد،  �ل�شيخ  �شارع  �إىل  ز�ي��د  بن  حممد 
وفاة  �إىل  �أدى  و���ش��اح��ن��ة،  ح��اف��ل��ة  ب���ني 
باإ�شابات  و�إ�شابة )35(  �أ�شخا�س   )7(
و�ملتو�شطة  �ل��ب��ل��ي��غ��ة  ب����ني  ت�����ر�وح�����ت 
و�لب�شيطة.  وتف�شياًل قال �لعميد �شيف 
�لعامة  �لإد�رة  مدير  �مل��زروع��ي،  مهرّي 
�ملعلومات  �إن  دب���ي،  ���ش��رط��ة  يف  ل��ل��م��رور 
�لأولية ت�شري �إىل �أن �شبب �حلادث يعود 
�إطار�ت �حلافلة �لأمر  �أحد  �إىل �نفجار 
�لذي �أدى �إىل فقد�ن �ل�شائق �ل�شيطرة 
ودخولها  و�ن���ح���ر�ف���ه���ا،  �مل���رك���ب���ة  ع��ل��ى 
�ل�شارع �ملعاك�س و��شطد�مها بال�شاحنة. 
�أنه فور  �ملزروعي  �لعميد �شيف  و�أو�شح 
�ملرورية  تلقي �لبالغ �شارعت �لدوريات 
وقامت  �حل����ادث  م��ك��ان  �إىل  ب��الن��ت��ق��ال 
لت�شهيل  و�مل���رور  �ل�شري  حركة  بتنظيم 
مهمة و�شول �شيار�ت �لإ�شعاف و�لإنقاذ 
مبهامها.  ل��ل��ق��ي��ام  �حل�����ادث،  م��ك��ان  �إىل 
�ل��ن��ج��دة �جل��وي��ة قامت  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً 
بالإ�شابات  �مل�شابني  �لأ�شخا�س  بنقل 
�لعالج،  لتلقي  �مل�شت�شفى  �إىل  �لبليغة 
ك���م���ا ن��ق��ل��ت ����ش���ي���ار�ت �لإ�����ش����ع����اف بقية 
�مل�شابني. فيما قامت �لدوريات �ملرورية 
جتنباً  و�مل�����رور  �ل�����ش��ري  ح��رك��ة  بتنظيم 
لتكد�س �ملركبات يف موقع �حلادث. فيما 
�نتقل �إىل مكان �حلادث �لعميد �لدكتور 
حم��م��د ن��ا���ش��ر ع���ب���د�ل���رز�ق �ل���رزوق���ي، 
و�لإنقاذ  للنقل  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  م��دي��ر 
عبد�لعزيز،  ع���ادل  و�لعميد  ب��ال��وك��ال��ة، 
حممد  و�ملقدم  علي،  جبل  مركز  مدير 

دوري����ات  �إد�رة  م��دي��ر  خ��ل��ف��ان،  ع��ب��د�هلل 
بردبي، و�ملقدم خبري جمعة �أحمد بطي 
و�لإنقاذ،  �لبحث  �إد�رة  �لفال�شي مدير 
�أح����م����د عتيق  �مل����ق����دم خ���ب���ري  ون���ائ���ب���ه 
بورقيبة وعدد من �ل�شباط. كما �نتقل 
�إىل مكان �حلادث مناوبو ق�شم خرب�ء 
�ملعاينة من �إد�رة حو�دث �ل�شري ملعاينة 
�لأ�شباب  �لأدل��ة ملعرفة  �حل��ادث وجمع 
وجود  وع���ن  وق���وع���ه.   �إىل  �أدت  �ل��ت��ي 
ع���دد ك��ب��ري م��ن �مل�����ش��اب��ني يف �حل���ادث، 
�أن  للمرور  �لعامة  �لإد�رة  مدير  ذك��ر 
�شخ�شا   )41( ت��ق��ل  ك���ان���ت  �حل��اف��ل��ة 
مب��ا ف��ي��ه��م �ل�����ش��ائ��ق �لأم����ر �ل����ذي �أدى 
و�لإ�شابات  �لوفيات  �أع��د�د  �رتفاع  �إىل 
�أن �حل��و�دث �لتي  �إىل  �لبليغة. م�شري�ً 
�حلافالت  �أو  �ل�شاحنات  �إح���دى  تكون 
ف��ي��ه��ا، ت��ك��ون ع��و�ق��ب��ه��ا وخيمة،  ط��رف��اً 
�لأرو�ح  يف  بليغة  �أ����ش���ر�ر  �إىل  وت����وؤدي 

�حلافالت  �أن  ع��ن  كا�شفا  و�ملمتلكات، 
ت�شببت يف �لعام �ملا�شي بوقوع )133( 
�أ�شفرت عن وفاة )24( �شخ�شا  حادثا 
باإ�شابات  �شخ�شاً   )258( و�إ���ش��اب��ة 
متفاوتة، يف حني ت�شببت خالل �لربع 
�لأول من �لعام �جلاري يف وقوع )49( 
�أ�شفرت عن وفاة )7( �أ�شخا�س و�إ�شابة 

)100( �شخ�شا باإ�شابات متفاوتة.
�شائقي  �مل��زروع��ي،  �شيف  �لعميد  وح��ث 
�ل�������ش���اح���ن���ات و�حل������اف������الت ب�������ش���رورة 
�لل�����ت�����ز�م ب����ال����ق����ر�ر�ت �ل���������ش����ادرة من 
من  �ل��ت��اأك��د  ب�����ش��اأن  �ملخت�شة،  �جل��ه��ات 
�ل�شالمة  ب�����ش��روط  �لل���ت���ز�م  ���ش��الم��ة 

�لعامة.

لإمارة  �لتنفيذي  للمجل�س  �ل��ع��ام��ة 
�مل�شاركات  ح���ج���م  �أن   “ �أب����وظ����ب����ي 
�أبوظبي  تخيل  م��ب��ادرة  يف  �مل�شتلمة 
باأنهم  �لأف��ر�د  �إح�شا�س ه��وؤلء  يعك�س 
جزء من ن�شيج جمتمع �إمارة �أبوظبي 
و�أنهم �شريك �أ�شا�شي يف عملية �لتنمية 
ت�شهدها  �ل��ت��ي  و�ل�شاملة  �مل�شتد�مة 
�لإم��ارة يف خمتلف �ملجالت.” و قال 
�أبوظبي  تخيل  م��ب��ادرة  ف��ك��رة  �إن   “
جاءت ��شتكمال لنهج �ملوؤ�ش�س �لر�حل 
 “ نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
ف��ت��ح قنو�ت  “ ع���رب  ث����ر�ه  ط��ي��ب �هلل 
م��ب��ا���ش��رة م���ع �مل��ج��ت��م��ع ي��ت��م��ك��ن من 
و�ل��ز�ئ��ر من  و�ملقيم  �مل��و�ط��ن  خالها 
�مل�شاهمة يف عملية �لتطوير �مل�شتمرة 

�لتي ت�شهدها �لإمارة » .
و�أ����ش���اف �ل��ن��ي��ادي : “ ���ش��ه��دت �إم���ارة 
�أبوظبي خالل �خلم�شني عاما �ملا�شية 
ما  �مل��ج��الت  جميع  �شملت  م��ن��ج��ز�ت 
جعلها �ليوم �شمن �أكرث �ملدن �لعاملية 
وتطوير  �لتنمية  جم��الت  يف  تقدما 

الإمارات ت�شارك يف اجتماعات جلنة مر�شدات جمل�س التعاون اخلليجي الـ 22 بالك�يت 
•• الكويت -وام: 

للجنة   22 �ل����  �لإم������ار�ت يف �لج��ت��م��اع  م��ر���ش��د�ت  ���ش��ارك��ت جمعية 
م��ر���ش��د�ت جم��ل�����س �ل��ت��ع��اون �خل��ل��ي��ج��ي و�لج��ت��م��اع �ل���� 18 للجنة 
�أول  �ل�شقيقة  �لكويت  دول��ة  يف  �نطلقا  �للذين  و�ل��رب�م��ج  �لتدريب 

�أم�س �لول ويختتمان �ليوم.
حممد  م��رمي  �شعادة  برئا�شة  �لجتماع  يف  �جلمعية  وف��د  ي�شارك  و 
ع�شو�ت  وي�شم  �لإم���ار�ت  مر�شد�ت  جمعية  رئي�س  نائب  �لرميثي 
�لتدريب  مفو�شة  �ل�شريدي  �شامل  عائ�شة  �جلمعية  �إد�رة  جمل�س 
ومرمي عبد�هلل �ل�شحي رئي�شة مفو�شية جمعية مر�شد�ت �لمار�ت 
جمعية  مفو�شية  رئي�شة  �جلنيبي  �شالح  وب��دري��ة  �خليمة  ب��ر�أ���س 

�أع��م��ال �لجتماع  يت�شمن ج���دول  ب��اأب��وظ��ب��ي.  �لإم�����ار�ت  م��ر���ش��د�ت 
�لتعاون  جمل�س  دول  للجنة   21 �لجتماع  ق���ر�ر�ت  تنفيذ  متابعة 
�خلليجي وعر�س �لتقرير �ل�شنوي لّلجنة وجلنة �لتدريب يف �لفرتة 
عر�س  ثم  عليه  و�ملو�فقة   2017 مار�س  �إىل   2016 مار�س  من 
�أهم �إجناز�ت �للجنة وجلنة �لتدريب و�لرب�مج من خطة 2016-

منها. يتم  مل  وما  تنفيذه  مت  وما   2017
�ملنتدى  تقرير  �إىل  �إ�شافة  للجنة  �لعامة  �خلطة  مناق�شة  وج��رت 
�لثامن ل�شابات دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية، وعر�س 
�لعدد �لتا�شع من �ملجلة �خلليجية.. فيما مت تناول مو�شوع �للقاء 
�خلام�س لزهر�ت دول جمل�س �لتعاون �لذي يتخلله �لحتفال مبرور 

ع�شرين عاماً على تاأ�شي�س �للجنة .

ميثاء ال�شام�شي حت�شر حفل ال�شتقبال الذي اأقامه 
ال�شفري الأرجنتيني مبنا�شبة الي�م ال�طني لبالده

••اأبوظبي-وام:

ح�شرت معايل �لدكتورة ميثاء بنت �شامل �ل�شام�شي وزيرة دولة م�شاء �أم�س 
�لأول حفل �ل�شتقبال �لذي �أقامه �شعادة فريناندو ر�مون مارتينيز �شفري 

جمهورية �لرجنتني لدى �لدولة مبنا�شبة �ليوم �لوطني لبالده.
كما ح�شر �حلفل �لذي �أقيم يف �بر�ج �لحتاد باأبوظبي �شعادة �شعيد عبد�هلل 
�لقمزي مدير �د�رة �شوؤون �لزيار�ت بوز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل وعدد 
�ملعتمدين  و�لجنبي  �لعربي  �لدبلوما�شي  �ل�شلك  و�أع�شاء  �مل�شوؤولني  من 

لدى �لدولة وعدد من �بناء �جلالية �لرجنتينية �ملقيمة بالدولة.
و�أكد �شعادة �ل�شفري �لرجنتيني يف كلمة له بهذه �ملنا�شبة �أن �لعالقات بني 

�لرجنتني ودولة �لمار�ت ت�شهد تطور� ومنو� كبري� يف كافة �ملجالت.
�أن  م�شيد� بالنجاح �لذي حققته زيارة �لرئي�س �لرجنتيني للدولة.. وقال 
�أبريل  �لعالقات �لدبلوما�شية بني دولة �لمار�ت و�لرجنتني بد�أت يف 26 
و�فتتاح   2008 عام  �يري�س  بوني�س  يف  �لدولة  �شفارة  �فتتاح  ومت   1974
�شفارة �لرجنتني يف �لمار�ت عام 1984 . و�أعرب �ل�شفري �لرجنتيني عن 

�شعادته مب�شاركة بالده يف معر�س �أك�شبو دبي 2020.

اختتام اجتماعات اللجنة الدائمة للجمعية الربملانية الآ�شي�ية يف اأب�ظبي
•• اأبوظبي -وام: 

لأنظمة  �ل���د�ئ���م���ة  �ل��ل��ج��ن��ة  �خ��ت��ت��م��ت 
للجمعية  و�مل���ال���ي���ة  �مل���وظ���ف���ني  �����ش����وؤون 
�م�س  �جتماعاتها  �لآ�شيوية  �لربملانية 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  ����ش��ت�����ش��اف��ه��ا  و�ل���ت���ي 
�لحت����ادي ع��ل��ى م���دى ي��وم��ني يف فندق 
مب�شاركة  ب��اأب��وظ��ب��ي  �لإن��رتك��ون��ت��ن��ن��ت��ال 
�أع�شاء �للجنة �لذين ميثلون عدد� من 

برملانات �لدول �لتابعة للجمعية.
عبد�هلل  �شعيد  �ل��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  وق����ال 
�لربملانية  �ل�شعبة  وف���د  رئ��ي�����س  �مل��ط��وع 
�جلمعية  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  �لإم�����ار�ت�����ي�����ة 
�للجنة  ورئ��ي�����س  �لآ���ش��ي��وي��ة  �ل��ربمل��ان��ي��ة 
�ملوظفني  �����ش����وؤون  لأن���ظ���م���ة  �ل���د�ئ���م���ة 
جل�شة  ����ش��ت��ك��م��ل��ت  �ل��ل��ج��ن��ة  �إن  و�مل��ال��ي��ة 
�لنظر يف م�شروع قر�ر حول و�شع خطة 
�لآ�شيوية  �لربملانية  �جلمعية  ميز�نية 

وقو�عد  بها  و�لتو�شية   2018 للعام 
تخ�شي�س �مليز�نية �لعامة للجمعية.

و�أو�شح �أنه مت تقدمي مقرتحات �ل�شعبة 
�مليز�نية  ب�����ش��اأن  �لإم���ار�ت���ي���ة  �ل��ربمل��ان��ي��ة 
و�ل��ن��ف��ق��ات و�ل��ت��ع��دي��الت �مل��ق��رتح��ة على 
ملناق�شة  �إ�شافة  للجمعية  �مل��ايل  �لنظام 
�لأع�شاء يف �جلمعية  �ل��دول  م�شاهمات 
وتبني �لتقرير �لنهائي لجتماع �للجنة 

�لد�ئمة.
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  ����ش��ت�����ش��اف��ة  �أن  و�أك����د 
�لحت�����ادي ل��ه��ذه �لج��ت��م��اع��ات ت��اأت��ي يف 
��شرت�تيجية  تنفيذ  على  �إط��ار �حلر�س 
 2021  -  2016 �ل��ربمل��ان��ي��ة  �ملجل�س 
�لدبلوما�شية  تفعيل  �إىل  ت�شعى  �ل��ت��ي 
.. �لأم����ر �لذي  �لإم���ار�ت���ي���ة  �ل��ربمل��ان��ي��ة 
يتطلب تو�شيع نطاق �ل�شر�كات �لربملانية 
�لربملانية  �لحت����������اد�ت  م����ع  �ل���ف���اع���ل���ة 
�لعمل  وت��ع��زي��ز  و�ل���دول���ي���ة  �لإق��ل��ي��م��ي��ة 

وتطوير  �لحت����اد�ت  ه��ذه  ن��ط��اق  �شمن 
�إىل  �آليات �لعمل �مل�شرتك معها و�شول 
حتقيق �لأهد�ف �لتي يتم و�شعها خالل 
�مل�شاركة يف هذه �لفعاليات. من جانبها 
�شليمان  ع��ز�  �ملهند�شة  �شعادة  �أك���دت   ..
ع�شو �ملجل�س �لوطني �لحتادي �لع�شو 
�أهمية  �لآ�شيوية  �لربملانية  �جلمعية  يف 
�لجتماعات  ل��ه��ذه  �ملجل�س  ��شت�شافة 
�ل��ن��اج��ح��ة ب��ك��ل �مل��ق��اي��ي�����س. وق���ال���ت �إن 
ه���ذه �ل���ش��ت�����ش��اف��ة ث��م��رة �جل��ه��ود �لتي 
�ل�شاد�س  �لت�شريعي  �لف�شل  ت�شمنها 
ع�شر بالرتكيز على حتقيق �لتكامل بني 
و�لدبلوما�شية  �لربملانية  �لدبلوما�شية 
�لر�شمية من خالل �لرتكيز على �لدور 
�لربملانية  �ل�����ش��د�ق��ة  ل��ل��ج��ان  �ل��ف��اع��ل 
�لزيار�ت  م��ن  مكثف  ب��رن��ام��ج  وتنظيم 
�لربملانية للم�شاهمة يف تر�شيخ �ل�شورة 
�مل�شرقة لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

�أف�شل  وتبادل �خل��رب�ت و�لط��الع على 
�ل��ع��امل��ي��ة .. فيما  �مل��م��ار���ش��ات �ل��ربمل��ان��ي��ة 
�ل��ذي يليق بدولة �لإمار�ت  �ل��دور  لعب 
�لربملانية  �ل���ق���وى  خ���ارط���ة  ت�����ش��ك��ي��ل  يف 
نالت   “ و�أ���ش��اف��ت  و�لعاملية.  �لإقليمية 
�هتمام  �لآ���ش��ي��وي��ة  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �جلمعية 
�ملجل�س �لوطني �لحتادي منذ تاأ�شي�شها 
�ملجل�س يف مقدمة �لربملانات  حيث كان 
لدورها  �إدر�ك��������ا  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة  �ن�����ش��م��ام��ا 
كتجمع برملاين قادر على ممار�شة �أدو�ر 
فاعلة ومو�جهة �لتحديات �لتي تعي�شها 
�ملنطقة �ليوم وخا�شة �مل�شاهمة �لفاعلة 

يف حتقيق �لأمن و�ل�شتقر�ر«.
و�عتربت �شليمان جناح هذه �لجتماعات 
�لدكتور  �شعادة  برئا�شة  عقدت  �لتي   -
رئ��ي�����س �جلمعية  ن��ائ��ب  �مل���ط���وع  ���ش��ع��ي��د 
�للجنة  ورئ��ي�����س  �لآ���ش��ي��وي��ة  �ل��ربمل��ان��ي��ة 
�ملوظفني  �����ش����وؤون  لأن���ظ���م���ة  �ل���د�ئ���م���ة 

و�مل��ال��ي��ة - خ��ط��وة �أخ�����رى ع��ل��ى طريق 
�إن�����ش��اء �ل��ربمل��ان �لآ���ش��ي��وي وه��ي حمطة 
�لنور  ت��رى  �أن  �إىل  ع��ن تطلعها  �أع��رب��ت 
كغريه  �لآ�شيوي  �ل��ربمل��ان  ليكون  قريبا 
�أمريكا  �أخ��رى يف  برملانية  �حت���اد�ت  من 
�لالتينية و�أوروبا و�فريقيا �لتي تتوىل 
�لعمل  مو�قف  تن�شيق  يف  جوهريا  دور� 
هذه  �شعوب  على  ينعك�س  مبا  �لربملاين 
كمجل�س   - “ ندعم  و�أ���ش��اف��ت  �ملناطق. 
وطني - �مل�شاعي و�جلهود �لد�عمة لهذ� 
�لآ�شيوية  �لكتلة  لأهمية  نظر�  �لتحول 
و�ل����ت����ي جت��م��ع��ه��ا م�������ش���ال���ح وجم�����الت 
جلهود  �ل�����د�ع�����م  �ل���ع���م���ل  يف  م���ت���ع���ددة 
مو�جهة  مثل  �لر�شمية  �لدبلوما�شية 
�مل�شاعدة  و�لعمالة  و�لتطرف  �لره���اب 
�مل�����ش��ت��د�م��ة وغريها  �ل��ت��ن��م��ي��ة  و�أي�������ش���ا 
�ملجل�س  ��شرت�تيجية  يتما�شى مع  وهذ� 
�ل��وط��ن��ي �لحت����ادي مل��و�ك��ب��ة �ل��ت��ط��ور يف 

�لدولة يف خمتلف �ملجالت ».
�ملرحلة  ه��ذه  يف  �مل�شاركة   “ �أن  وتابعت 
�ل��ت��اري��خ��ي��ة م��ن ح��ي��اة �ل��ع��م��ل �لربملاين 
�لتي  �ملكانة  تعك�س  �مل�شرتك  �لآ���ش��ي��وي 
جنحت �لدولة يف حتقيقها على م�شتوى 
�لعمل �لربملاين حول �لعامل وهو �متد�د 
لإجناز للعمل �لربملاين �لإمار�تي �لذي 

مت موؤخر� بنيل �لثقة و�نتخاب �ملجل�س 
ملجموعة  م��ن�����ش��ق��ا  �لحت������ادي  �ل��وط��ن��ي 
�أم��ر لي�س غريبا على  �آ�شيا.. وهو  غرب 
�لإمار�ت �لتي ت�شت�شيف �أهم �لفعاليات 
يف �لعامل وحتى �أن ��شت�شافتنا للفعاليات 
�أ�شبحت معيار� لقيا�س �لتميز يف تنظيم 
“ رغم  وق����ال����ت   .« ع���امل���ي���ا  �ل���ف���ع���ال���ي���ات 

�لتحديات �ل�شعبة �لتي تو�جه �لتحول 
�لآ�شيوي..  �لربملان  �إن�شاء  ميثله  �ل��ذي 
للدول  �لو�عد  بامل�شتقبل  نوؤمن  �أننا  �إل 
�لآ���ش��ي��وي��ة وه���و م��ا يتطلب م��زي��د� من 
مبا  �مل�شرتك  �لآ�شيوي  �لربملاين  �لعمل 
ي��خ��دم م�����ش��ال��ح �ل�����ش��ع��وب ودع���م �لأمن 

و�ل�شتقر�ر و�لرخاء �لقت�شادي ».

وفاة 7 اأ�شخا�س واإ�شابة 35 يف حادث ا�شطدام حافلة ب�شاحنة

•• اأبوظبي -وام:

�أبوظبي  ت��خ��ي��ل  م���ب���ادرة  ����ش��ت��ق��ط��ب��ت 
�لتي �أطلقتها حكومة �أبوظبي �حتفاء 
�ل��ذه��ب��ي لإن�����ش��اء �جلهاز  ب��ال��ي��وب��ي��ل 
م�شاركة   4900 ن���ح���و  �حل���ك���وم���ي 
وفكرة ومقرتح تدعم خمتلف نو�حي 
بذلك  مر�شخة  �لإم����ارة  يف  �لتطوير 
جتربة ر�ئدة يف تعزيز �شر�كة �ملجتمع 
�لتقدم  حت��ق��ي��ق  جت����اه  وم�����ش��وؤول��ي��ت��ه 

و�لزدهار.
�لتي  �أب��وظ��ب��ي  تخيل  م��ب��ادرة  �شكلت 
�ملا�شي  م��ار���س  منت�شف  يف  �أط��ل��ق��ت 
بهدف  �مل���ب���دع���ة  ل����الأف����ك����ار  م��ن�����ش��ة 
ف��ئ��ات �ملجتمع  مل��خ��ت��ل��ف  �مل���ج���ال  ف��ت��ح 
�لتي  و�أفكارهم  مقرتحاتهم  لتقدمي 
يف  �لتطوير  ن��و�ح��ي  دع��م  �شاأنها  م��ن 
�ل�شر�كة  تعزيز  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �لإم����ارة 
ب��ني جم��ت��م��ع �لإم�����ارة وب���ني �جلهات 
�حل��ك��وم��ي��ة مب���ا ي�����ش��ه��م يف �لرت���ق���اء 
ب����ج����ودة �ل��ت��خ��ط��ي��ط و�ل����ش���ت���خ���د�م 

�لأمثل للمو�رد و��شتد�متها .
و ���ش��م��ل��ت �مل�������ش���ارك���ات �ل���ت���ي ج����اءت 
ب��ع��دة ل��غ��ات وق��دم��ه��ا م�����ش��ارك��ون من 
تتعلق  �لدولة مو��شيع  د�خ��ل وخ��ارج 
وتطوير  �ل����ش���ت���ث���م���اري���ة  ب���ال���ف���ر����س 
�قرت�حات  �إىل عدة  �إ�شافة  �خلدمات 
و�لثقافة  و�ل�شحة  بالتعليم  تتعلق 
وغريها  و�ل�شياحة  و�لريا�شة  و�لفن 
م���ن �مل���ق���رتح���ات �ل���ت���ي حت��م��ل طابع 
�شعي  تدعم  و�لتي  و�لب���د�ع  �لبتكار 
�ملبادر�ت  حتفيز  نحو  �أبوظبي  �إم���ارة 
�لتي ت�شهم يف حتقيق �لروؤى لرت�شيخ 
�ملعرفة  ع��ل��ى  ق��ائ��م  �ق��ت�����ش��اد  دع���ائ���م 

و�لبتكار.
�لدكتور  �شعادة  �أك��د  �ملنا�شبة  بهذه  و 
فهد مطر �لنيادي مدير عام �لأمانة 

ر�أ������س �مل����ال �ل��ب�����ش��ري ول���ذل���ك جاءت 
نافذة  لتكون  �أبوظبي  تخيل  م��ب��ادرة 
تاأخذ جمتمع �لإم��ارة ملرحلة جديدة 
من �لتقدم و�لزدهار �أ�شا�شها �لبد�ع 

و�لبتكار » .
�لعامة  �لأم����ان����ة  ع����ام  م���دي���ر  �أك�����د  و 
تخيل   “ �أن  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  ل��ل��م��ج��ل�����س 
فر�شة  �أي���������ش����ا  ت����ع����د   “ �أب�����وظ�����ب�����ي 
�ملوهوبني  ودع�����م  لك��ت�����ش��اف  ك���ب���رية 
و�مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن و�أ�����ش����ح����اب �لأف����ك����ار 
�مل��ب��ت��ك��رة و�ل����ر�ئ����دة م���ن ك��اف��ة فئات 
وتنميتها  �ل���ق���در�ت  ودع����م  �مل��ج��ت��م��ع 
مفهوم  تعزيز  يف  �ملبادرة  ت�شهم  حيث 
�إ�شافة  �مل��ج��ت��م��ع  ل����دى  �ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
ت��اأه��ي��ل ج��ي��ل و�ع����د م��ت��ع��ل��م و�ع  �إىل 
خدمة  يف  وم�����ش��اه��م��ا  مب�����ش��وؤول��ي��ات��ه 

�لوطن و�ملجتمع.
و ��شتحوذت �لأفكار و�ملقرتحات �لتي 
�لن�شبة  على  �أب��وظ��ب��ي  مبدينة  تعنى 
�مل�شتلمة  �مل�شاركات  ن�شبة  من  �لأك��رب 
م�شاركة   2400 جت��������اوزت  ح���ي���ث 

�مل�شتلمة  �مل�شاركات  ع��دد  بلغت  فيما 
 300 �أك��رث من  �لعني  ح��ول منطقة 
 133 ب���  �ل��ظ��ف��رة  ومنطقة  م�شاركة 
�أك���رث من  ����ش��ت��الم  م�����ش��ارك��ة فيما مت 
باأنحاء  تعنى  وفكرة  مقرتح   2000
�مل�شاركات  وت��ن��وع��ت   . ك��اف��ة  �لإم�����ارة 
و�ملقرتحات حول خمتلف �ملو�شوعات 
�ملقرتحات  جت���اوزت  حيث  و�مل��ج��الت 
 1560 من  �أك��رث  باخلدمات  �ملعنية 
�ملتعلقة  �لأفكار  و��شتحوذت  م�شاركة 
�أكرث  على  �لتحتية  �لبنية  مبو��شيع 
فيما  وم��ق��رتح��ا  ف��ك��رة   1314 م���ن 
ب�شوؤون  �ملعنية  �ملقرتحات  عدد  بلغت 
�ل��ث��ق��اف��ة و�ل���ف���ن �أك����رث م���ن 1758 
�لجتماعية  و�ل���ت���ن���م���ي���ة  م���ق���رتح���ا 
 850 م��ن  و�أك���رث  م�شاركة   1107
�لتعليم  ق�����ط�����اع  ح�������ول  م����ق����رتح����ا 
فيما  �ل�شحية  �مل��و����ش��ي��ع  يف  و805 
باملو�رد  �ملتعلقة  �ملو��شيع  ��شتحوذت 
 410 من  �أك��رث  على  وغريها  �ملالية 

م�شاركات. 

تخيل اأب�ظبي ت�شتقطب نح� 4900 فكرة تدعم ج�انب التط�ير يف الإمارة 

اإخراج 22 حم�ضورًا من احلافلة 
�لإنقاذ  ف���رق  �أن  �ل���رزوق���ي  ع��ب��د�ل��رز�ق  ن��ا���ش��ر  �لعميد حم��م��د  �أك���د 
�حلافلة  د�خ���ل  م��ن  �مل�شابني  م��ن  حم�����ش��ور�ً   22 �إخ����ر�ج  ��شتطاعت 
�لهيدروليكية  �ملعد�ت  �أحدث  با�شتخد�م  �ل�شاحنة   �شائق  �إىل  �إ�شافة 
وذلك ب�شبب تعر�س �حلافلة و�ل�شاحنة �إىل �أ�شر�ر كبرية يف هيلكهما 
من �شدة �لإ�شطد�م.  و�أو�شح �أن �لإد�رة �لعامة للنقل و�لإنقاذ �شكلت 
�إىل مكان �حل��ادث حيث با�شر  و�إنتقلت  �لبالغ  فريق عمل بعد تلقي 

�لفريق مهامه يف عملية ق�س �لهياكل و�إخر�ج �ملح�شورين.

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/799  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- بانو مطعم ومقهى �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/ �ي تي بي منطقة حرة ذ.م.م وميثله:يو�شف حممد ح�شن حممد �لبحر 
وقدره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد 
)29376( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ رفع 
�لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام . وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق  2017/5/29  
�ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch 1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �أيام على �لأقل ، علما بان �عادة �لدعوى للمر�فعة. 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1477  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- فاطمة علي �حمد �مل�شلمي  زوجة مانع �حمد حممد جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/ بنك �بوظبي �لتجاري )فرع( وميثله:من�شور عبد�هلل حممد �حمد �لزرعوين 
�ملدعي  للبنك  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د 
و�شتة وثالثون  �لف ومائة  درهم )فقط مائتني وخم�شة  وق��دره )205.136.74(  �جمايل مبلغ 
وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من  �شنويا   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  فل�س(  و�شبعون  و�ربعة  دره��م 
متام �ل�شد�د و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب . وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق  2017/6/26  
قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch 1.C.12 بالقاعة  �س   8.30 �ل�شاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل 

، علما بانه مت �حالة ملف �لدعوى من مكتب �د�رة �لدعوى �ىل حمكمة �لتجارية �جلزئية. 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/563  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- كونهي حممد كيد�مبادي جمهول حمل �لقامة مبا 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها  �ن �ملدعي/عبد�جلمال حممد كونهي قد 
 . و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  و�ل��ف��ائ��دة  دره��م   )39500( وق���دره  مببلغ  �ملطالبة 
9.30 �س  �ل�شاعة  �مل��و�ف��ق  2017/5/30   �لثالثاء  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت 
بالقاعة Ch 1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1464  جتاري جزئي

�نيل ناري�س نيتنافاري عن نف�شه وب�شفته  ���س.ذ.م.م 2-  �نترييورز  �ىل �ملدعي عليه / 1- جلو 
�ل�شريك �ملخول بالتوقيع ل�شركة جلو �نترييورز �س.ذ.م.م وكفيل �شامن للت�شهيالت �مل�شرفية 
�شاملني ظبيك  ز�يد  �لوطني وميثله:نو�ل  �بوظبي  �ملدعي/ بنك  �ن  جمهول حمل �لقامة مبا 
�حلو�شني قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما مت�شامنني مببلغ 
وقدره )466750.06( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ رفع 
�ملعجل بال كفالة. وحددت لها جل�شة يوم  بالنفاذ  �لتام و�شمول �حلكم  �ل�شد�د  �لدعوى وحتى 
�خلمي�س �ملو�فق  2017/6/1  �ل�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch 1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �أيام على �لأقل ، علما بانه مت �حالة �لدعوى �ىل �ملحكمة �لتجارية �جلزئية. 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2017/951  جتاري كلي
�ىل �ملدعي عليه / 1- �ملطبخ �ل�شامي للتموين باملو�د �لغذ�ئية �س.ذ.م.م 2- فادي نبيل ندم - عن نف�شه 
وب�شفته �ملدير �ملخول بالتوقيع ل�شركة �ملطبخ �ل�شامي للتموين باملو�د �لغذ�ئية �س.ذ.م.م وكفيل �شامن 
للت�شهيالت �مل�شرفية جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ بنك �بوظبي �لوطني وميثله:نو�ل ز�يد 
بالت�شامن  �ملدعي عليهم  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �أقام عليك  �شاملني ظبيك �حلو�شني قد 
�لقانونية  �لفائدة  �ىل  بال�شافة  درهم(  �ملدعي مبلغ وقدره )988.276.88  للبنك  يوؤديا  �ن  و�لت�شامم 
بو�قع 12% من تاريخ رفع �لنز�ع حتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة . وحددت لها 
فاأنت مكلف  لذ�   Ch 1.C.15 بالقاعة  10.00 �س  �ل�شاعة  �ملو�فق 2017/6/13  �لثالثاء  يوم  جل�شة 
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2017/870  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- موهن م�شند �ر�شي م�شند جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
�شم�س �لرحمن مولوي عبد�لرحيم قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بف�شخ 
�لعقد بني �ملدعي و�ملدعي عليهم و�لز�م �ملدعي عليهم مببلغ وقدره )17.000( درهم 
و�مل�شاريف  و�لر�شوم  �ل�شد�د  �لدعوى وحتى متام  قيد  تاريخ  9% من  بو�قع  و�لفائدة 
�ل�شاعة   2017/6/11 �ملو�فق  �لح��د  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   . �ملحاماة  �تعاب  ومقابل 
10.00 �س بالقاعة Ch 1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام 

على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24

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

CN 1179711:للعدد �حلديدية رخ�شة رقم
 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة مف�شل ��شغر علي ثيكاو�ل %100  

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
�شامل علي �شيف بن بريهيم �لنعيمي من مالك �ىل وكيل خدمات

تعديل ن�شب �ل�شركاء
�شامل علي �شيف بن بريهيم �لنعيمي من 100% �ىل %0

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

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

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24

اإعــــــــــالن
�بو�شهاب  �ل�ش�����ادة/�شالون  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

2000 رخ�شة رقم:CN 1035651 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حممد �شالح نا�شر عو�س �حلمريي من �شريك �ىل مالك
تعديل ن�شب �ل�شركاء

حممد �شالح نا�شر عو�س �حلمريي من 50% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �حمد �شالح نا�شر عو�س �حلمريي
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ت�شامن �ىل موؤ�ش�شة فردية  

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

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

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24

اإعــــــــــالن
�لبو�دي  �ل�ش�����ادة/زهرة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN 1847986:لعمال �لديكور رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حم�شن عمر ح�شني عمر �لها�شمي %100  

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف فاطمة حممد �شامل �لدرمكي

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

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

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24

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

�ل�شل�شلة �لذهبية للخياطة - فرع 1 
رخ�شة رقم:CN 1036243-1  قد تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24

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

�شويز للديكور 
رخ�شة رقم:CN 1922476  قد تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24

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

كورنر للزهور - فرع 1 
رخ�شة رقم:CN 1157043-1  قد تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24

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

CN 2242974:لل�شفر  رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24

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

CN 1991845:للو�شاطة �لتجارية  رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24

الغاء اعالن �ضابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
للتموين  نو�  �لتجاري  بال�شم    CN  2252153: رقم 
كان  كما  �لو�شع  و�عادة  �لرخ�شة  تعديل  بالغاء طلب 

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24

اإعــــــــــالن
ليون لال�شنان  �لدكتور جمدي  �ل�ش�����ادة/عيادة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1029155  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة فريال عبد�لطيف جا�شم �لند�وي %48

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة جمدي ليون عياد %1
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة مبارك خمي�س مبارك �لعامري %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف مبارك خمي�س مبارك �لعامري
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000

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

 تعديل ��شم جتاري من/عيادة �لدكتور جمدي ليون لال�شنان
DR MAGDY LYON DENTAL CLINIC

�ىل/مركز ليون لال�شنان ذ.م.م     
LEON DENTAL CENTER LLC

تعديل ن�شاط/��شافة عيادة جر�حة �ل�شنان )8620015(
تعديل ن�شاط/حذف عياد�ت طب �ل�شنان )8620003(

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

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

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/دي�شمرب لد�رة �لعقار�ت ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1092487  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�شب �ل�شركاء/جمموعة �ميك لال�شتثمار emic investment group من 99% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة يورو جروب �س ب �أ EURO GROUP S.P.A بن�شبة %40

 pooleng ذ.م.م  �ملعمارية  �لهند�شية  لال�شت�شار�ت  بولينغ  وبيع/��شافة  تنازل  �ل�شركاء  تعديل 
ARCHITECTURE & Engineering consultants L.L.C  بن�شبة %9

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �نطونيو نوكا
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

 تعديل ��شم جتاري من/دي�شمرب لد�رة �لعقار�ت ذ.م.م
DECEMBER REAL ESTATE LLC

�ىل/يورو جروب ملقاولت �مل�شاريع ذ.م.م     
EURO GROUP PROJECTS CONTRACTING LLC

تعديل ن�شاط/حذف خدمات تاجري �لعقار�ت و�د�رتها )6820001(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

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

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24

اإعــــــــــالن
لاللكرتوميكانيكال  بيم  �ل�ش�����ادة/هاي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1063679  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 0.50*0.40

 تعديل ��شم جتاري من/هاي بيم لاللكرتوميكانيكال
HIGH BEAM ELECTROMECHANICAL

�ىل/�م بي �ف للمقاولت �لعامة
M B F GENERAL CONTRACTING

تعديل ن�شاط/��شافة مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(
تعديل ن�شاط/��شافة �شيانة �ملباين )4329901(

تعديل ن�شاط/حذف �ملقاولت �لكهربائية )4220904(
تعديل ن�شاط/حذف �ملقاولت �مليكانيكية )4220903(

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

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

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24

اإعــــــــــالن
ذ.م.م  لال�شتثمار  مار  �ل�ش�����ادة/�بوظبي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 2167969  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد خليفة علي �شعيد %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف ذي فري�شت �بوظبي ماجنمنت �شريفي�شز 
THE FIRST ABU DHABI MANAGEMENT SERVICES

تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

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

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24

اإعــــــــــالن
للمطابخ  �ل�ش�����ادة/لر�شا  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1154579 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شرحان �شيف �شامل علي �ليحيائي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مركز ذ� 24 كري هاب 

رخ�شة رقم:CN 1994769 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة نا�شر عبد�هلل نا�شر باحلري�ن �لظاهري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24

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

- م�شت�شفيات ميديكلينيك ذ.م.م - فرع 8 
رخ�شة رقم:CN 1037795-8 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كر�ج �شيف حممد ل�شبغ و�شمكرة 

�ل�شيار�ت رخ�شة رقم:CN 1113061  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/��شافة حممد �شيف حمد �شليمان �لعامري

تعديل وكيل خدمات/حذف �شيف حممد نا�شر عبد�هلل �لكعبي
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*5 �ىل 1*3

 تعديل ��شم جتاري من/كر�ج �شيف حممد ل�شبغ و�شمكرة �ل�شيار�ت
SAIF MOHAMMAD AUTO PAINTING AND TINSMITHING GARAGE

�ىل/كر�ج جنم �ل�شاحل ل�شبغ و�شمكرة �ل�شيار�ت     
NAJEM AL SAHEL AUTO PAINTING AND TINSMITHING GARAGE

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�شركة �لزعلة للمقاولت �لعامة ذ.م.م  تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان 

رخ�شة رقم:CN 1120568  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حممد �ل�شرقي �شنوح �لعامري من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حممد �ل�شرقي �شنوح �لعامري من 50% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شيخه مبارك خامت �لعامري

تعديل ر�أ�س �ملال/من 100000 �ىل 0
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية
 تعديل ��شم جتاري من/�شركة �لزعلة للمقاولت �لعامة ذ.م.م

AL ZA'LA GENERAL CONTRACTING CO. LLC
�ىل/�لزعله للمقاولت �لعامة     

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

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

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24

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

CN 1159005:للخياطة �لرجالية رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شعيد �شلطان حممد ر��شد �لقبي�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل �بر�هيم كمال جابر خلف �حلمادي

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24

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

�ل�شخبوطي للنقليات �لعامة 
رخ�شة رقم:CN 1016654 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 
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تدر�س دول من �لوليات �ملتحدة �إىل �ليابان و�شنغافورة ت�شديد �إجر�ء�ت 
هجوم  �أعقاب  يف  �لكربى  و�لرتفيهية  �لريا�شية  �ملنا�شبات  قبل  �لأم��ن 
�لأق��ل. ودعت  22 �شخ�شا على  �أ�شفر عن مقتل  �نتحاري يف بريطانيا 
�أجهزة  �ل��وزر�ء �لربيطانية تريز� ماي لجتماع طارئ مع قادة  رئي�شة 
�ملخابر�ت ب�شاأن �أعنف هجوم ت�شهده �لبالد منذ �أن قتل �أربعة م�شلمني 
بريطانيني 52 �شخ�شا يف تفجري�ت �نتحارية يف �شبكة �ملو��شالت بلندن 
�لأمريكية  �لد�خلي  �لأم��ن  وز�رة  وقالت   .2005 ع��ام  يوليو مت��وز  يف 
�إنها تتابع عن كثب تد�عيات هجوم ليل �لثنني يف ختام حفل للمغنية 
ي�شهدون  قد  �لأمريكيني  و�إن  مان�ش�شرت  يف  جر�ندي  �أريانا  �لأمريكية 
ت�شعيد� يف �إجر�ء�ت �لأمن يف �ملنا�شبات �لعامة. وقالت �ليابان �إنها بد�أت 
�لوزر�ء  جمل�س  �أمناء  كبري  �شوجا  يو�شيهيد  وق��ال  �ملعلومات.  جمع  يف 
�ملعلومات  جلمع  وح��دة  بتاأ�شي�س  موقفنا  عززنا  لل�شحفيني  �لياباين 
�ملغنية  حفل  منظمو  ق��ال  �شنغافورة  ويف   . �ل���دويل  ب��الإره��اب  خمت�شة 
�لأمريكية بريتني �شبريز �ملقرر �إقامته يف يونيو حزير�ن �إنهم يدر�شون 
�تخاذ �ملزيد من �لإجر�ء�ت. وقال يوجي�س مهتا �ملدير مبجموعة )�آي.
 . �لأم��ن  �إج���ر�ء�ت  ت�شديد  بالتاأكيد  ندر�س  ج��روب(  �نرتتينمنت  �أم.�إي 
ما  وع��ادة  �ل�شرطة.  ت�شاريح من  على  و�أ�شاف جميع حفالتنا حا�شلة 
وعدد  �تخاذها  يتعني  �لتي  ب��الإج��ر�ء�ت  �لت�شاريح  �إ�شد�ر  جهة  تن�شح 

�حلر�س �مل�شلحني �ملطلوب. لذلك نعمل معا عن كثب.

�م�س  غيون-هي   ب��ارك  �ل�شابقة  �جلنوبية  �لكورية  �لرئي�شة  مثلت 
�لثالثاء يف �شيول �أمام �لق�شاء يف بد�ية حماكمتها يف ق�شية �لف�شاد 
قبل  تقيم  كانت  �لتي  �ملقالة  �لرئي�شة  وب��دت  �إقالتها.  �ىل  �أدت  �لتي 
 ، �لأزرق  �لبيت  �جلنوبية  �ل��ك��وري��ة  �ل��رئ��ا���ش��ة  مقر  يف  فقط  ��شابيع 
مبظهرها.   بعنايتها  معروفة  كانت  بعدما  تربج  وبال  �لوجه  مقطبة 
وقد ح�شرت مقيدة �ليدين وحتمل رقمها يف �ل�شجن. وجتنبت عند 
دخولها �ىل قاعة حمكمة منطقة �شيول �لو�شطى، �لنظر �ىل �شديقتها 
�لتي ت�شببت بالف�شيحة �شوي �شون-�شيل �ملالحقة يف �لق�شية �ي�شا. 
ويفرت�س �ن ت�شتمر �ملحاكمة �أ�شهر�، وهي جزء من م�شل�شل طويل بد�أ 
�ل�شيف �ملا�شي و�أدى �ىل ت�شريع �شقوط بارك �لتي �نتخبت بطريقة 
دمي��وق��ر�ط��ي��ة ق��ب��ل �إق��ال��ت��ه��ا يف �آذ�ر م��ار���س �مل��ا���ش��ي م��ن �أع��ل��ى هيئة 
ق�شائية يف �لبالد. وقد �شاألها رئي�س �ملحكمة ما هي مهنتك؟، فردت 
من  �لأربعني  يف  �شديقة  نفوذ  حول  �لق�شية  وتتمحور  يل.  مهنة  ل 
بدور  ��شطلعت  �لتي  �شون-�شيل  �شوي  هي  �ل�شابقة،  للرئي�شة  �لعمر 
م�شت�شارة �لظل لبارك فيما مل تكن ت�شغل �ي من�شب ر�شمي. وحتاكم 
�شوي لأنها ��شتفادت من �شد�قتها للرئي�شة لبتز�ز كربى �ل�شركات يف 
�لبالد من �جل دفع حو�ىل 70 مليون دولر ملوؤ�ش�شتني كانت ت�شرف 

عليهما، وهي مبالغ ��شتخدمتها لأغر��س �شخ�شية.
 

تر�مب  دونالد  �لرئي�س  �إد�رة  ميز�نية  مقرتح  �إن  �لأبي�س  �لبيت  ق��ال 
�شيحول بع�س �ملنح �لع�شكرية �خلارجية �لتي تقدمها �لوليات �ملتحدة 
�إىل قرو�س وذلك يف �إطار جهود �أو�شع خلف�س �لإنفاق على �لدبلوما�شية 
و�مل�شاعد�ت و�لرب�مج �خلارجية باأكرث من 29 يف �ملئة. و�لتخفي�شات يف 
�لرب�مج �لتي تديرها وز�رة �خلارجية تهدف جزئيا �إىل متويل زيادة يف 
�لإنفاق �لع�شكري �لأمريكي. و�أظهرت وثائق ميز�نية �لبيت �لأبي�س �أن 
مليار�ت   603 يبلغ   2018 �ملالية  لل�شنة  �لإجمايل  �لدفاعي  �لإنفاق 
دولر بزيادة حو�يل ثالثة يف �ملئة عن �مليز�نية �لدفاعية �لتي �قرتحها 
تر�مب  �ق��رت�ح  ومبوجب  نف�شه.  للعام  �أوب��ام��ا  ب��ار�ك  �ل�شابق  �لرئي�س 
�لدولية  و�لرب�مج  �خلارجية  وز�رة  �إنفاق  �ملتحدة  �لوليات  �شتخف�س 
 2017 م��ع  م��ق��ارن��ة   2018 �مل��ال��ي��ة  �ل�شنة  يف  باملئة   29.1 �لأخ����رى 
11.5 مليار دولر. وي�شمل �خلف�س تغيري �لطريقة  بانخفا�س قدره 
�لتي تتلقى بها بع�س �لدول �مل�شاعد�ت �لع�شكرية من �لوليات �ملتحدة. 
عتاد  ل�شر�ء  �أو منحا  دول قرو�شا  �خلارجي مينح  �لع�شكري  و�لتمويل 
�ل��ت��ي حت�شل على  �ل���دول  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  �أم��ري��ك��ي. وحت���دد  ع�شكري 
ومبوجب  �ل��ق��ر�ر�ت.  )�لبنتاجون(  �ل��دف��اع  وز�رة  تنفذ  بينما  �لتمويل 

مقرتح تر�مب �شيتم حتويل كثري من �ملنح �حلالية �إىل قرو�س.

عوا�ضم

طوكيو

وا�شنطن

�شيول

�ضركة اأمن معلوماتي:
قرا�شنة مت�شل�ن بك�ريا ال�شمالية 

على الأرجح وراء هج�م »واناكراي« 
•• �ضان فران�ضي�ضكو-اأ ف ب:

رجحت �شركة �شيمانتك �لأمريكية لربجميات �لمن �ملعلوماتي �ن تكون 
�ل�شمالية  بكوريا  بات�شالها  ي�شتبه  �ل��ت��ي  للقر�شنة  لز�رو�����س  جمموعة 

م�شوؤولة عن �لهجوم �ملعلوماتي �لعاملي �لأخري “و�ناكر�ي«.
و�شبق �ن نفت بيونغ يانغ �ي عالقة لها بهذ� �لهجوم �لو��شع �لنطاق �لذي 
بعملة  فدية  و�أرف��ق بطلب  عليها،  و�شيطر  �حلو��شيب  �لف  مئات  �خ��رتق 

بيتكوين �لرقمية لإعادتها �ىل ��شحابها.
ور�ت �شيمانتك �ن “برنامج �لفدية” )برنامج خبيث( �مل�شتخدم حمل عدد� 
من �ل�شمات �ملر�شودة يف هجمات �خرى نفذتها جمموعة “لز�رو�س”، بينها 
�خرت�ق �نظمة �شركة “�شوين بيكت�شرز” �ل�شينمائية يف 2014، و�شرقة 

عدة ماليني من �لدولر�ت من بنك بنغالد�س �ملركزي يف 2016.
هذه  بني  �ملفرت�شة  �لعالقات  �ىل  �لتطرق  دون  من  �شيمانتك،  و�أو�شحت 
�ملجموعة وكوريا �ل�شمالية، �ن ن�شخة �شابقة من “و�ناكر�ي” ��شتخدمت 
يف عدد حمدود من �لهجمات يف �ل�شهر �لثالثة �ل�شابقة للهجوم �لعاملي 

�لذي بد�أ يف 12 �أيار مايو.
نقاطا  ك�شفت  �لتحليالت  �ن  بيان  يف  �لثنني  �لمريكية  �ل�شركة  وقالت 
م�شرتكة مهمة جد� يف �لدو�ت و�لتقنيات و�لبنى �لتحتية �لتي ��شتخدمها 
ي�شاعف  م��ا  ل���الز�رو����س،  �شابقة  ه��ج��م��ات  يف  �مل�شجلة  وت��ل��ك  �ل��ق��ر����ش��ن��ة 

ترجيحات �ن تكون هذه �ملجموعة ور�ء هجوم و�ناكر�ي .

تدمري  

ال 

اإدانة دولية للهجوم االإرهابي وماي وكوربن يعلقان حملتيهما االنتخابيتني 

الأهايل واملراهق�ن يروون م�شاهد الذعر التي �شادت بعد اعتداء مان�ش�شرت

الأزهر يدين هج�م مان�ش�شرت وي�شفه باأنه عمل اإجرامي خبيث اجلبل الأ�ش�د تهجر رو�شيا اإىل اأح�شان حلف الأطل�شي 
•• القاهرة -رويرتز:

�أد�ن �لأزهر �ل�شريف �م�س �لثالثاء �لتفجري �لنتحاري �لذي ��شتهدف حفال غنائيا مبدينة مان�ش�شرت �لربيطانية م�شاء �م�س �لأول �لثنني 
وو�شفه باأنه تفجري �إرهابي وعمل �إجر�مي خبيث. و�أ�شفر �لهجوم �لذي ��شتهدف حفال يح�شره �لآلف للمغنية �لأمريكية �أريانا جر�ندي 
عن مقتل 22 �شخ�شا على �لأقل بينهم �أطفال و�إ�شابة 59 �آخرين. ويحر�س �لأزهر، وهو �أكرب موؤ�ش�شة دينية �شنية يف �لعامل، على �إد�نة 
�لهجمات �لتي ي�شنها مت�شددون يف �أي مكان بالعامل وي�شدد على �أن �لإ�شالم برئ من هجمات �ملت�شددين. وقال �لأزهر يف بيانه �م�س �لثالثاء 
و�لقيم  �لأدي��ان  كافة  ترف�شه  �لذي  �خلبيث  �لإجر�مي  �لعمل  لهذ�  ��شتنكاره  ويوؤكد  مان�ش�شرت...  يف  �لإرهابي  �لتفجري  ب�شدة  “يدين  �إنه 

و�لأعر�ف �لإن�شانية«. 
و�شدد على �أن ��شتباحة دماء �لأبرياء وترويع �لآمنني دليل على جترد مرتكبي هذ� �لهجوم من �لإن�شانية . ودعا �لأزهر جمدد� �إىل تكاتف 
�جلهود و�مل�شاعي �لدولية ملحا�شرة �لإرهاب وجتفيف منابعه وو�شع ��شرت�تيجية عاملية ملو�جهته بعد �أن بات خطر� يهدد �لعامل �أجمع . وقدم 
�لأزهر �لتعازي لربيطانيا حكومة و�شعبا يف �شحايا �لهجوم. وعلى �شعيد مت�شل، �أد�نت م�شر، وهي مقر �لأزهر، هجوم مان�ش�شرت. وقالت 

وز�رة �خلارجية يف بيان �إن �لقاهرة تدين “باأ�شد و�أقوي �لعبار�ت �حلادث �لإرهابي” يف مان�ش�شرت.

مدينة بودفا �ل�شاحلية يف عام 2006 مت �لإعالن عن �جلبل �لأ�شود بو�شفها 
مق�شد� مرغوبا للرو�س لأنها بلد جميل ودولة م�شيحية �أرثوذك�شية . و�لآن 
حتولت �لق�شة �لغر�مية �إىل �شغينة. وحملت �جلبل �لأ�شود رو�شيا م�شوؤولية 
موؤ�مرة قيل �إنها دبرت لغتيال رئي�س وزر�ئها يف �أكتوبر ت�شرين �لأول �ملا�شي 
وو�شف  �لأطل�شي.  حللف  �ن�شمامها  تعطيل  ت�شتهدف  �إنها  م�شوؤولون  وق��ال 
�لكرملني ذلك �لتهام باأنه �شخيف. ويف �أبريل ني�شان حذرت ماريا ز�خاروفا 
�ملعادية  �له�شترييا  يف  “زيادة  من  �لرو�شية  �خلارجية  وز�رة  با�شم  �ملتحدثة 
فتور على حركة  �لعالقات من  �أ�شاب  ما  و�أث��ر  �لأ���ش��ود.  يف �جلبل  لرو�شيا” 
�ل�شياحة �إذ تظهر �أحدث �لبيانات �ملتاحة ل�شهر مار�س �آذ�ر �أن �ل�شياح �لرو�س 
�شجلو� زيادة بلغت 7.3 يف �ملئة من جمموع �لليايل �ل�شياحية باملقارنة مع ما 
يقرب من 30 يف �ملئة يف �ل�شهر نف�شه من عام 2014 ومع 19.2 يف �ملئة يف 

مار�س �آذ�ر 2016.

•• بودفا-رويرتز:

مع  �لتكامل  �شوب  هائلة  خطوة  �ل�شغرية  �لأ���ش��ود  �جلبل  جمهورية  تخطو 
�لغرب عندما ت�شبح �لع�شو �لتا�شع و�لع�شرين يف حلف �شمال �لأطل�شي هذ� 
�لأ�شبوع غري �أنها جتازف بدفع ثمن باهظ لإيالء ظهرها لرو�شيا. وعلى مدى 
ما يقرب من ع�شر �شنو�ت بعد �نف�شال �جلبل �لأ�شود عن �شربيا عام 2006 
�ليوغو�شالفية  �جلمهورية  م��ع  عالقاتها  توثيق  على  تعمل  مو�شكو  ظلت 
�ل�شابقة و�نهالت على �لبالد �لأمو�ل من �مل�شتثمرين و�ل�شياح �لرو�س. وكانت 
�لعالقة بينهما �أ�شبه بق�شة حب تقوم ل على �ملنطق �لتجاري و�لدبلوما�شي 
ف��ح�����ش��ب ب���ل ع��ل��ى �أو������ش����ر ت��اري��خ��ي��ة ودي��ن��ي��ة ول��غ��وي��ة جت��م��ع ب���ني �لبلدين 
�لذي  �لرو�شي  �ل�شتثماري  �مل�شريف  فريهوف�شكي  ف��ادمي  وق��ال  �ل�شالفيني. 
��شتثمر مع �شركاء 25 مليون يورو )28 مليون دولر( يف �شر�ء �أر�س قرب 

•• الفجر - فريديريك بريار
ترجمة خرية ال�ضيباين 

    منذ مدة، يرّوج بع�شهم للت�شابه 
�إميانويل  �لفرن�شي  �لرئي�س  ب��ني 
�لكندي  �ل��وزر�ء  ورئي�س  ماكرون، 
جا�شنت ترودو. ويبدو هذ� ظاهريا 
�شخ�شية  م��ن��ه��م��ا  ف��ل��ك��ل  ج���ل���ّي���ا: 
ك��اري��زم��ت��ي��ة و�ج��ت��م��اع��ي��ة ووج���ه 
نزوع  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ه��ول��ي��وودي. 
�جلماهريية  ل���ل���ق���اء�ت  م��ل��ح��وظ 
�ل�شورة  وتعّهد  �لذ�تية،  و�ل�شور 
�ل�شاب  �ل�شيا�شي  �شورة  ثمن،  باأي 
و�لتي  زوج���ت���ه،  ي�شطحب  �ل����ذي 
بدورها �شعيدة بوجود �لكامري�ت.

�لن�شبي، ونف�س �ل�شيء فيما يتعلق 
باإن�شاء خط �أنابيب ميتد جزئيا �أو 

كليا د�خل �لبالد. 
   هل هذ� يعني �ننا ن�شتنتج نهاية 
���ش��ه��ر �ل��ع�����ش��ل؟ ل��ي�����س ب��ع��د، ولكن 
مب�شمون  �ل�����ش��ك��ل  و����ش���ل  ي���ج���ب 
خطاب  �أّن  و�إث������ب������ات  ي���ط���اب���ق���ه، 
من  ترجمته  يجد   2.0 �لن��ف��ت��اح 

حيث �جلوهر. 
�لذي  �لغطاء  ف��ان  ذل���ك،  وخ���الف 
ُو�شع على قدر �ل�شعوبية وكر�هية 
�ن  ق������وة،  دون  مي���ك���ن،  �لأج�����ان�����ب 

يتطاير �شظايا.
والعلوم  الــقــانــون  يف  ــور  دكــت
بعد  مــا  وبــاحــث  ال�ضيا�ضية 

الدكتوراه يف الفل�ضفة. 

ومعار�شة كبرية. 

وجوه جميلة ور�ضائل االدماج
�لتالية:  �لأ�شئلة  تبقى  ذل��ك  وم��ع 
�جلميلة  و�لوجوه  �ل�شكل  ور�ء  ما 
ور�شائل �لإدماج، ماذ� عن �مل�شمون 
�نها  م��ن  �ل��رغ��م  وعلى  �حلقيقي؟ 
�شتكون  ه����ل  خ����ادع����ة،  ب���ال���ت���اأك���ي���د 
كافية  تعهدها،  يتم  �لتي  �ل�شور، 
على �ملدى �لطويل، ملقاومة �شعود 
�لي�س  وجناعة؟  بكفاءة  �ل�شعبوية 
ه��ن��اك، مبعنى م��ن �مل��ع��اين، خطر 

�رتد�د مدّوي؟
    �ن خطر �لرتد�د حقيقي. فكند� 
وف���رن�������ش���ا، ع��ل��ى ع��ك�����س �ل���ولي���ات 
�ملتحدة، ترف�شان، على �لأقل حتى 

    وم��اذ� عن �مل�شمون؟ لئن تبدو 
�لإح���اط���ة ب��ه �أك���رث ���ش��ع��وب��ة، فانه 
يقوم �أ�شا�شا على ر�شائل لالنفتاح، 
ومعارك  �لج��ت��م��اع��ي،  ول���الإدم���اج 
�لتنوع  رف���������س  ����ش���د  م���ف���ت���وح���ة 
و�لخ���ت���الف، ���ش��و�ء ك���ان دي��ن��ي��ا �أو 
و�لتعاطف  جن�شيا،  �أو  �قت�شاديا 
ُتفتح  �أن  و���ش��رورة  �لالجئني،  مع 
و�ح����د.  �ن  �ل���ق���ل���وب و�حل�������دود يف 
�ل�شعبوية،  مناه�شة  ب��اخ��ت�����ش��ار، 
�لأق�����ل م���ن ح��ي��ث �خلطاب.  ع��ل��ى 
وهو ما ُيربز تناق�شا مع �حلر�ك 
ع�شر  ف���ف���ي  �لأخ����������ري.  �ل���������دويل 
وهاربر،  ولوبان،  وبوتني،  تر�مب، 
وغريهم كاأردوغان، ترتجم باكورة 
�ل�شباب، ترودو وماكرون، �ن�شقاقا 

�لآن، �ل�شت�شالم ل�شفار�ت �لإنذ�ر 
�ل�شعبوية، ولكن ماذ� �شيحدث لو 
�أثبتا  وت���رودو  م��اك��رون  �ن نظامي 

ف�شال موجعا؟
    �ن ف�شائل �ل�شورة حتمل بذور 
حدودها د�خلها، وميكن للناخبني 
ُي�شّخمو�  �ن  �أمل  �مل�شابني بخيبة 
د�ئرة  ف��ر���ش��ة،  �أول  يف  وُي��و���ّش��ع��و�، 
مبر�رة  ي�شعرون  �لذين  �ملو�طنني 
جت����اه ن���ظ���ام حت���ت ���ش��ي��ط��رة، كما 
يف  م�شكوك  ��شتبل�شمنت   “ ي�شاع، 

قيمه و�أخالقياته.«

بعد �ضهر الع�ضل
وحا�شم.  ب��اّت  �لكندي  �لنموذج  �ن 
ب���ع���د ث���م���ان���ي���ة ع�������ش���ر ����ش���ه���ر� من 

رومان�شية،  ب��خ��ط��و�ت  ع�شل  �شهر 
�لناخبني  يعرتي  �لرت��ي��اب  �أ�شبح 
لو  م���اذ�  �ل�����ش��يء:  بع�س  تدريجيا 
مل  و�إذ�  ت����رودو؟  حكومة  خدعتنا 
�شد�ها  �جل��م��ي��ل��ة  �ل����وع����ود  جت���د 
تتطابق  مل  ل����و  وم�������اذ�  ع���م���ل���ّي���ا؟ 

�لأقو�ل و�لأفعال؟
    فعلى �لرغم من خطاب �لنفتاح، 
وحماية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات،  ودم���ق���رط���ة 
�لكندية  �حل��ك��وم��ة  ف����ان  �ل��ب��ي��ئ��ة، 
�لتز�ماتها  جت�����ش��ي��م  يف  ت����اأخ����رت 
�لنتخابية. و�لأ�شو�أ من ذلك، فاإن 
�ملعتمدة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د 
�ملعلنة،  �ملثل  ت�شري يف عك�س �جتاه 
�خل�شو�س  وج������ه  ع���ل���ى  ون����ذك����ر 
�لتخلي عن �عتماد نظام �لقرت�ع 

���ش��دم��ة ���ش��دي��دة«.  و�ن���ه���ارت م��اك��دون��ال��د وه���ي ت�شف 
�مل�شهد �ل�شادم، قائلة �ن �ملكان كان مليئا بالأطفال.

و�أورد ح�شاب �شالة �حلفالت مان�ش�شرت �آرينا يف تغريدة 
قاعة �حلفالت يف  خ��ارج  دّوى  �لنفجار  �ن  تويرت  على 

مكان عام.
�ن �لنفجار وقع يف ممر يربط  بيان لل�شرطة  و�أو�شح 

بني �ل�شالة وحمطة قطار�ت فكتوريا �لقريبة.
و��شيب  �بنتيه  ينتظر  ك��ان  �ل���ذي  ووك���ر  غ���اري  ي���روي 
�متار  ب�شعة  م�شافة  بعيد�  ك��ان  �ن��ه  �شاقه  يف  ب�شظية 
ع��ن �لن��ف��ج��ار. وت��اب��ع ووك���ر �ل���ذي ��شيبت زوج��ت��ه يف 
بطنها للبي بي �شي �ن �ح��د� مر عرب �لب��و�ب ثم دوى 
�تاأكد  �ن  علي  كان  فقالت  �بيغيل  �بنته  �ما   . �لنفجار 
من �ن �شقيقتي معي. ت�شبثت بها ب�شدة. �جلميع كانو� 

يرك�شون ويبكون. و�أ�شافت كان �مر� مرعبا للغاية .
�أنها  تويرت  على  ح�شابها  على  غ��ر�ن��دي  �ري��ان��ا  وكتبت 

•• مان�ض�ضرت-اأ ف ب:

وزعيم  ماي  �لربيطانية ترييز�  �ل��وزر�ء  رئي�شة  ق��ررت 
�مل��ع��ار���ش��ة �ل��ع��م��ال��ي��ة ج��ريمي��ي ك��ورب��ن �م�����س �لثالثاء 
تعليق حملتيهما لالنتخابات �لت�شريعية �لتي �شتجرى 
يف 8 حزير�ن يونيو �ملقبل بعد �عتد�ء مان�ش�شرت �لذي 

�أوقع 22 قتيال على �لأقل.
و�أعلن كوربن �نه �تفق مع ماي على تعليق �حلملة �إثر 
�آخ��ر، بح�شب ما نقلت عنه وكالة  �إ�شعار  �لعتد�ء حتى 

بر�س ��شو�شيي�شن .
�لإرهابي  �لهجوم  �لربيطانية  �ل���وزر�ء  رئي�شة  و�أد�ن���ت 
�حلادث  تفا�شيل  ك��ل  ك�شف  على  “نعمل  م��اي  وق��ال��ت 
�إرهابي  �ع��ت��د�ء  �أن���ه  على  معه  �ل�شرطة  تتعامل  �ل���ذي 

مبدية تعاطفها مع عائالت �ل�شحايا. مرّوع”، 
�ىل ذلك د�ن �لرئي�س �لمريكي دونالد تر�مب �لثالثاء 
�لإرهابي  �لع��ت��د�ء  �لفل�شطينية،  حل��م  بيت  مدينة  يف 
غرب  ���ش��م��ال  يف  مان�ش�شرت  يف  م��و���ش��ي��ق��ي  ح��ف��ل  خ���الل 
�لفا�شلني  م��ن  مبجموعة  مرتكبيه  و��شفا  بريطانيا، 

�لأ�شر�ر.
�لرئي�س  مع  م�شرتك  �شحايف  موؤمتر  يف  تر�مب  وق��ال 
�ل�شبان  من  �لكثري  “يقتل  عبا�س  حممود  �لفل�شطيني 
على  بها  وي�شتمتعون  حياتهم  يعي�شون  �لذين  �لبرياء 
�ل��ف��ا���ش��ل��ني �ل����ش���ر�ر يف �حلياة.  �ي����دي جم��م��وع��ة م���ن 
�مل�شطلح  ه���ذ�  لن  ب��ال��وح��و���س  بت�شميتهم  �ق����وم  ل���ن 

�شيعجبهم«.
مريكل  �نغيال  �لأمل��ان��ي��ة  �مل�شت�شارة  ع��ربت  جانبها  م��ن 
�عتد�ء  �إز�ء  و���ش��دم��ت��ه��ا  ح��زن��ه��ا  ع���ن  �ل��ث��الث��اء  �م�����س 
�ىل  تقف  �مل��ان��ي��ا  ب��ي��ان  م��ريك��ل يف  و����ش��اف��ت  مان�ش�شرت 
�لرهابي  �لع��ت��د�ء  ه��ذ�  م�شيفة  �لربيطانيني،  جانب 
�مل���ف���رت����س ���ش��ي��زي��د م���ن ت�����ش��م��ي��م��ن��ا ع��ل��ى �ل��ع��م��ل مع 
��شدقائنا �لربيطانيني �شد �لذين يرتكبون مثل هذه 

�لفعال غري �لإن�شانية.
ك��م��ا �أع�����رب �ل��رئ��ي�����س �ل��رو���ش��ي ف���الدمي���ري ب��وت��ني عن 
بعد  بريطانيا  �لإره��اب مع  لتعزيز مكافحة  �ل�شتعد�د 

�لعتد�ء 

وتابع �لكرملني يف بيان �ن بوتني تقدم بتعازيه �حلارة 
�ىل رئ��ي�����ش��ة �ل������وزر�ء �ل��ربي��ط��ان��ي��ة ت��ريي��ز� م���اي وندد 
��شتعد�ده  على  و�شدد  �لن�شاين،  غري  بالعتد�ء  ب�شدة 
لتعزيز مكافحة �لإرهاب مع �شركائه �لربيطانيني على 

�ل�شعيد �لثنائي و�ي�شا يف �طار �جلهود �لدولية«.
وقد روى مر�هقون �أتو� حل�شور حفر مو�شيقي للمغنية 
�لمريكية �ريانا غر�ندي يف مان�ش�شرت و�أهاليهم �لذين 
كانو� ينتظرونهم يف �خلارج م�شاهد �لذعر �لتي �شادت 
�ل��ق��اع��ة ليل �م�����س �لأول  �ل���ذي وق��ع يف  بعد �لن��ف��ج��ار 

�لثنني.
و�أعلنت �ل�شرطة �لربيطانية وجود �أطفال بني �ل�شحايا 
�ل� 22 لالعتد�ء �لذي وقع خالل حفل ملو�شيقى �لبوب 
يف مان�ش�شرت )�شمال غرب( ونفذه رجل قتل بينما كان 

يفجر عبوة نا�شفة.
تقول جي�شيكا �لتي �أتت حل�شور �حلفل للبي بي �شي �نها 
�شمعت �نفجار� �شخما وبد�أ �جلميع باجلري يف �جتاهنا 
وهم ي�شرخون ويبكون. �جلميع كانو� يتد�فعون علينا 

من �أجل �خلروج .
للتو  �شخ�س ح�شرو�  �لف   21 كانت جي�شيكا من بني 
على مغنية �لبوب �لمريكية �لتي تلقى �شعبية خا�شة 
عندما  بريطانيا(  )�شمال  مان�ش�شرت  يف  �ملر�هقني  بني 

دوى �نفجار هائل .
تروي �يز�بيل هودجينز وهي ممثلة �أتت حل�شور �حلفل 
ل�شبكة �شكاي نيوز �ن �جلميع كانو� يف حالة من �لهلع، 

وقد ح�شل تد�فع . 
و�أ�شافت “�ملمر كان يغ�ّس بالنا�س، وكانت هناك ر�ئحة 

حريق. كان هناك دخان كثيف عند خروجنا«.
�ما �يلينا �شيمينو �لتي كانت تنتظر �بنتها )17 عاما( 
��شيبت بجروح فروت ل�شحيفة ذي غارديان لقد  وقد 
حويل  ن��ظ��رت  وعندما  عنقي  على  ح��ار  بلفح  “�شعرت 
�نها كانت  �شيمينو  وقالت  كانت �جلثث يف كل مكان”. 

تقف �مام �شباك �لتذ�كر للقاعة عند وقوع �لنفجار.
�لتي  �بنتها  مع  �ملكان  ق�شدت  �لتي  ماكدونالد  �شرييل 
“مل  �لتا�شعة قالت لقناة �شكاي نيوز �لربيطانية  تبلغ 
�أ���ش��ع��ر مب��ث��ل ه���ذ� �خل���وف يف ح��ي��ات��ي و�ب��ن��ت��ي يف حالة 

�آ�شفة  �أنا  باأنها حمطمة نتيجة �لعتد�ء. وقالت  ت�شعر 
من كل قلبي. ل كالم يعرب عّما �أ�شعر به.

م�شابا   59 نقلت  �ن��ه��ا  �ىل  �ل���ش��ع��اف  �ج��ه��زة  �أ����ش���ارت 
�ىل  �لعالج  قدمت  �نها  و�ىل  �مل�شت�شفيات  خمتلف  �ىل 
�لإ���ش��اب��ات �لطفيفة يف  �ل���ش��خ��ا���س ذوي  �ل��ع��دي��د م��ن 

مكان �لعتد�ء.
�ملكان  �تت �ىل  �نها  للبي بي �شي  وقالت �ميا جون�شون 
و�بنتهما  عاما(   17( �بنهما  لي�شطحبها  زوجتها  مع 

)15 عاما( �ن �لنفجار كان حتما يف �لبهو.
وتابعت كنا نقف يف �على �ل�شالمل عندما تطاير �لزجاج 
�ل��ذي كانو�  �مل��ك��ان  ك��ان بالقرب م��ن  نتيجة �لن��ف��ج��ار. 

يبيعون فيه �لتذكار�ت. لقد �هتز �ملبنى باأكمله .
بالطبع  �ل��ن��ار.  م��ن  ومي�س  ت��اله  دوي  ح�شل  وت��اب��ع��ت 
وحل�شن  ولدينا  على  �لعثور  �أج���ل  م��ن  ب��اجل��ري  ب��د�أن��ا 

�حلظ جنونا جميعا .

ماكرون.. هل تكفي �ل�شورة لتغيري �لو�قع ترودو.. هل هي نهاية �شهر �لع�شل؟

ال�ضورة حتمل بذور حدودها داخلها:

اإميان�يل ماكرون.. والدر�س الكندي...!

 رغم خطاب النفتاح وحماية البيئة تاأخرت 
احلك�مة الكندية يف جت�شيم التزاماتها النتخابية

املطل�ب و�شل ال�شكل مب�شم�ن يطابقه واإثبات
اأن خطــاب النفتـــاح يجــد ترجمتـه يف ال�اقع

 هل �ضتكون ال�ضور التي يتم تعهدها 
كافية ملقاومة ناجعة ل�ضعود ال�ضعبوية؟

 ما وراء الوجوه اجلميلة ور�ضائل 
االإدماج، ماذا عن امل�ضمون احلقيقي؟
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عربي ودويل
م�اجهات جديدة يف فنزويال بعد قيام ح�شد باإحراق �شاب  •• كراكا�ض-وكاالت:

�ن�شم �لطباء �ىل حركة �لحتجاج يف فنزويال �شد �لرئي�س نيكول�س 
ح�شد  قبل  م��ن  �ح��ر�ق��ه  بعد  �مل�شت�شفى  �ىل  ���ش��اب  نقل  بينما  م����ادورو 

غا�شب.
وقالت �لنيابة �لعامة �ن ثالثة ��شخا�س قتلو� جميعهم بالر�شا�س يف 
�أعمال عنف يف ولية بارينا�س �لتي يتحدر منها �لرئي�س �لر�حل هوغو 
ت�شافيز، ما يرفع ح�شيلة هذه �لتظاهر�ت �لتي دخلت ��شبوعها �لثامن 

�ىل 51 قتيال.
وذكر مر��شل لوكالة فر�ن�س بر�س �ن متظاهرين قامو� باإحر�ق مكتب 
حتمل  �لتي  �لولية  يف  )غ��رب(  بارينا�س  يف  لل�شرطة  و�شيارة  حكومي 

�ل�شم نف�شه.
ووقعت �شد�مات جديدة بني �ملحتجني و�ل�شرطة يف �شو�حي كر�كا�س 

�ي�شا حيث �غلق متظاهرون �ل�شو�رع بحو�جز.
�لحتاد  �ع�شاء  ن��زل  ع��دة،  مدنية  جمموعة  بها  قامت  م�شري�ت  وبعد 

�لفنزويلي للعاملني يف قطاع �لطب �ىل �ل�شارع للتعبري عن �حتجاجهم. 
و�شار نحو ع�شرين �لفا من موؤيدي �لحتاد �ىل مبنى وز�رة �ل�شحة يف 

كر�كا�س.
م�شاهد  يف  �لتقدم  من  ملنعهم  للدموع  �مل�شيل  �لغاز  �ل�شرطة  و�طلقت 

باتت عادية بعد ��شابيع من �ل�شطر�بات.
وقال �جلر�ح فرناندو غود�يول )50 عاما( �ن �لبالد على حافة كارثة 
ب��اخل��وف م��ن �خل���روج لكننا  ك��ارث��ة. و�أ���ش��اف ن�شعر  و�ل��ن��ظ��ام �ل�شحي 

�شنو��شل حتركنا حتى يحدث تغيري.
فيه  �لنار  و����ش��رم  �لبنزين  عليه  ور���س  �شابا  �لح��د  وك��ان ح�شد �شرب 
�ل��رج��ل من  �ن  وق��ال��ت �حلكومة  ك��ر�ك��ا���س.  �حتجاج يف  خ��الل م�شرية 

موؤيدي �لرئي�س مادورو. ويدعى �ل�شاب �ورلندو فيغري� )21 عاما(.
�مل�شت�شفى  �لتلفزيون �ن فيغري� نقل �ىل  وق��ال م��ادورو يف خطاب عرب 

لإ�شابته بحروق من �لدرجتني �لوىل و�لثانية وب�شتة طعنات �شكني.
�حتياطاتها  بف�شل  �ملنطقة  يف  بلد  �أغنى  كانت  �لتي  فنزويال  وتو�جه 
وت�شخما  و�لأدوي����ة  �لغذ�ئية  �مل���و�د  يف  ح���اد�  نق�شا  �لهائلة،  �لنفطية 
خميفا %720 هذه �ل�شنة كما يقول �شندوق �لنقد �لدويل و�رتفاعا 
يف معدلت �جلرمية. وتريد �ملعار�شة �جر�ء �نتخابات مبكرة وترف�س 
قر�ر رئي�س �لدولة �لدعوة �ىل جمعية تاأ�شي�شية لعادة �لنظر يف د�شتور 
1999. وتعترب هذه �لدعوة مناورة لإرجاء �لنتخابات �لرئا�شية �ملقررة 
�ىل ذلك �نتقدت لويز� �ورتيجا دياز �ملدعي �لعام يف    .2018 �أو�خ��ر 
جمعية  ت�شكيل  �إىل  �لر�مية  م��ادورو  نيكول�س  �لرئي�س  خطة  فنزويال 
تاأ�شي�شية �شعبية مما يعمق �نق�شاما علنيا نادر� بني �حلزب �ل�شرت�كي 
�حلاكم مع عدم ظهور �أي بادرة على تر�جع حدة �لحتجاجات �حلا�شدة 
عندما  �آذ�ر  مار�س  يف  �لبالد  �أورتيجا  و�أده�شت  �شهرين.  منذ  �مل�شتمرة 

)�لربملان(  �لوطنية  �جلمعية  ل�شلطات  �لعليا  �ملحكمة  �إل��غ��اء  �نتقدت 
�لذي تقوده �ملعار�شة. ومنذ ذلك �حلني وهي تعترب �شخ�شية حمورية 
د�خل �حلكومة �لفنزويلية �لتي يتهمها خ�شومها باأنها ت�شعى لتخريب 
�لنتخابات من خالل �إن�شاء جمعية مو�زية لها �شالحيات �إعادة كتابة 
و�مل�شطلع  �ل�شرت�كي  �حلزب  يف  �مل�شوؤول  جاو�  �إليا�س  و�أك��د  �لد�شتور. 
مب�شروع “�جلمعية �لتاأ�شي�شية” �أن �أورتيجا كتبت له ر�شالة عربت فيها 

عن ��شتيائها وكانت قد �شربت �شلفا ملو�قع �لتو��شل �لجتماعي.
�لتي قررت على  �لأ�شباب  �أ�شرح  �أن  �لو�جب علي  “من  �أورتيجا  وقالت 
�أ�شا�شها عدم �ل�شرت�ك يف تلك �لإج��ر�ء�ت... بدل من جلب �ل�شتقر�ر 

�أو خلق �أجو�ء من �ل�شالم �أعتقد �أن ذلك �شيفاقم �لأزمة«.
و�عرتف جاو� بت�شلم �لر�شالة لكنه �شارع بالقول �إنها جمرد تعبري عن 

ر�أيها �ل�شيا�شي ول �شلطة لها على تغيري �ملوقف.
جمعية  �إن�شاء  عن  �ل�شهر  هذ�  مطلع  يف  �أعلن  �لفنزويلي  �لرئي�س  كان 
�ملعار�شة  �عتربتها  خطوة  يف  �لد�شتور  كتابة  �إع���ادة  تتوىل  تاأ�شي�شية 

تهمي�شا للجمعية �لوطنية �حلالية.

•• الفجر - خرية ال�ضيباين
باملهاجرين..  تهتّم  �ملافيا  حتى     
ول��ك��ن ل��ن��ح��ذر خ��ل��ط �لأم������ور: �ن 
�لإجر�مية  �ملنظمة  ه��ذه  �ه��ت��م��ام 
وتركيزها  �للجوء  طالبي  مبحنة 
عليها، ل ينبعان من منطلق خريي 
�ل�شتفادة  ه��دف��ه  و�من���ا  �ن�����ش��اين، 
يدّر  �ل��ت��ي  �ل�شخمة  �لأم����و�ل  م��ن 
لالأر��شي  �ل��ك��ث��ي��ف  دخ��ول��ه��م  ب��ه��ا 
ع���ام  �ل����ف����ا   181( �لإي����ط����ال����ي����ة 
و�لتجارة،  �لبزن�س  �ن��ه   .)2016
يلخ�س   ، �ل��ه��ج��رة  ب���وؤ����س  ول��ي�����س 
�ملتطوعني  �أح����د  ك����اري،  ف��ال��ريي��و 
�ل�شباب من منظمة ميزيريكورديا 
)�لرحمة( �لكاثوليكية �لتي ُتدير 
منذ 18 عاما �يزول كابو ريزوتو 
ل�شتقبال  مركز  �أكرب  )كالبريا(، 
�ملهاجرين يف �أوروب��ا. وهذ� �ل�شاب 
لي�س مورطا يف ف�شيحة �ألف رجل 
و�مر�أة كانو� يت�شورون جوعا خلف 

�لأ�شالك �ل�شائكة للمخيم.
ف�����ان  �مل�����ح�����ق�����ق�����ني،  وح�����������ش�����ب     
م��ي��زي��ري��ك��وردي��ا )�ل��رح��م��ة(، وهي 
�إد�رة  تتوىل  �لتعاونيات  من  �شبكة 

�شجاع “، على ح�شاب كوز� نو�شرت� 
تقريبا  �خ��ت��ف��ت  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ق��ل��ي��ة، 
�لأف����ق �لج���ر�م���ي.  وُت�شّنف  م��ن 
من  �لآن  ك��الب��ري��ا  مافيا  منظمة 
طرف مكتب �لتحقيقات �لفدر�يل 
�لأمريكي، من بني �ملافيات �لثالثة 

�لأكرث خطورة يف �لعامل.
ندر�جنيتا  �ن  �ل���و�����ش���ح  وم����ن     
�أن�شطتها  ت�����ن�����ّوع  ك���ي���ف  ع����رف����ت 
�لإج����ر�م����ي����ة، ف���ق���د �����ش���اف���ت �إىل 
ت��ه��ري��ب �مل���خ���در�ت م�����ش��ارك��ة �أكرب 
�ل�شرعي  �ملجتمع  ثنايا  جميع  يف 
����ش���م���ح لها  و�ل�����ق�����ان�����وين، وج�������ود 
با�شتغالل و�ل�شتفادة بانتظام من 

جميع م�شادر �لربح.
�لقا�شي  ق����ال  �ن  ���ش��ب��ق  وك���م���ا     
جيوفاين  �ل�������ش���ه���ري  �لإي������ط������ايل 
ف��ال��ك��وين، �ل���ذي �غ��ت��ي��ل ق��ب��ل 25 
 ،1992 ع��ام  23 مايو  ي��وم  عاما 
“�لأن�شطة  م���ن  �مل���اف���ي���ا  �ن��ت��ق��ل��ت 
“�ل�شناعات  �إىل  �مل�شروعة”  غري 
ميكن  ل  ب���ن���ج���اح  �مل�شروعة”.. 

�إنكاره.
عن لونوفال اوب�ضرفاتور 

الفرن�ضية

�لجتماعية  �لأع��م��ال  من  �لعديد 
يف جميع �أنحاء �إيطاليا، قد تركت 
وجبات  ت����وري����د  ع���ل���ى  �ل�����ش��ي��ط��رة 
مرتبطة  ج��م��ع��ي��ات  �ىل  �ل���ط���ع���ام 

بجناح �رينا �ملافيوزي.
    ي���وم 15 م��اي��و، �ع��ت��ق��ل �لدرك 
للهيكلة،  �ل���رئ���ي�������ش���ي  �مل���������ش����وؤول 
ع�����ش��و جماعة  ���ش��اك��و،  ل���ي���ون���اردو 
�مل��اف��ي��ا. وه���ذ� �ل��رج��ل �ل��ب��ال��غ من 
ي���ت�������ش���رف يف  ����ش���ن���ة،   35 �ل���ع���م���ر 
ع�شر�ت �ملاليني من �ليورو �شنويا 

ه���ي م�������ش���ادرة ح��ال��ي��ا م���ن طرف 
�إقامة  م��ق��ر  ���ش��ق��ة،   46 �ل������درك: 
ف���اخ���ر، 4 ف���ي���الت، 9 م���ر�ئ���ب، 6 
خمازن، 15 م�شروعا زر�عيا، 81 

�شيارة و6 زو�رق....
�لتحقيق  ه�����ذ�  يف  و�مل����الح����ظ     
�ملافيا  �أن  ع���ام���ني،  ����ش��ت��م��ر  �ل����ذي 
�لتي  �لوحيدة  �لكبرية  �حلقيقية 
�ل��ي��وم يف �شبه �جل��زي��رة هي  تعمل 
�ليونانية  من  كالبريا،  ندر�نغيتا 
“�لرجل  تعني  �لتي  ندرنغاتو�س 

جودة �خلدمات للمهاجرين. على 
�شوى  ُي��ط��ع��م��ون  ل  �مل��ث��ال:  �شبيل 
ن�شف �ملُقيمني، فعلى حو�يل 500 
�شخ�س، يتح�شل 250 فقط على 
بقايا  وجبة!  و�ي  �لفطور.  وجبة 
يقول  للخنازير،  ُتعطى  م��ا  ع���ادة 
نيكول غر�تريي، قا�شي كاتانز�رو 
تفكيك  عملية  على  �أ���ش��رف  �ل���ذي 
ه�����ذ� �لخ�����ط�����ب�����وط.    ف���ق���د �أدت 
�أُطلق  �ليطالية  لل�شرطة  حملة 
�ىل  جوين”،  “عملية  ��شم  عليها 

ملر�كز  �ليطالية  �لدولة  ُت�شّخرها 
��شتقبال �ملهاجرين.

»عملية جوين«
من  و�ح�������دة  “�أرينا”،  ج���م���اع���ة 
ج��م��اع��ات �مل��اف��ي��ا يف ك���الب���ري���ا، ل 
ي��ق��ت�����ش��ر ن�����ش��اط��ه��ا ع��ل��ى �لجت����ار 
ب��امل��خ��در�ت �ذ �أ���ش��ب��ح��ت ب��ارع��ة يف 
�لقانونية.  �مل��و�رد  ��شتغالل جميع 
طريقتهم ب�شيطة: يف كابو ريزوتو، 
تقلي�س  خ��الل  من  يغنمون  كانو� 

3 مليون  �شنو�ت، ر�كم هذ� �لق�س 
ي��������ورو، وح��������ّول ج������زء م���ن���ه���ا �إىل 
�شوي�شر�. و�عفاه جمل�س �لأ�شاقفة 
من وظيفته يف �حلال، بعد تدخل 

�لبابا فر�ن�شي�س على ما يبدو.

مافيا كاالبريا
عن  جوين”  “عملية  وك�����ش��ف��ت 
على  ي������ورو  م���ل���ي���ون   30 حت���وي���ل 
كنز  �رينا.  �لأق��ل من قبل جماعة 
�ملمتلكات،  �قتناء عديد  مّكنها من 

جماعة  م��ن  �شخ�شا   68 �ع��ت��ق��ال 
�مل�شاركة  بتهمة  �مل��اف��ي��وزي��ة،  �ري��ن��ا 
يف م��ن��ظ��م��ة �إج���ر�م���ي���ة و�لب����ت����ز�ز 
و�لحتيال.    مل يتوقف �لمر عند 
�إدو�ردو  �عتقال  مت  �ذ  �حل���د،  ه��ذ� 
�شكورديو، ق�س كني�شة �يزول كابو 
ريزوتو �أي�شا، وبالتهم ذ�تها: وعرث 
رجال �لدرك يف منزله على 200 
�أل��ف ي��ورو ك��ان ق��د تلقاها بعنو�ن 
خم�ش�شة  �لروحية”  “�مل�شاعدة 
لطالبي �ل��ل��ج��وء.    وخ��الل ع�شر 

م�ضائب قوم عند قوم فوائد:

اإيطاليا: املافيا جتني املاليني على ظهر املهاجرين...!
ال ُيطعمون �ضوى ن�ضف املُقيمني يف املخيم وببقايا وجبات ُتعطى عادة للخنازير

 خالل ع�ضر �ضنوات راكم ق�س 3 مليون يورو حّول جزءًا منها اإىل �ضوي�ضرا

 انتقلت املافيا من الأن�شطة غري امل�شروعة اإىل 
ال�شناعـات امل�شـروعـة بنجـاح ل ميكن اإنكاره

ك�ضبت جمموعة ارينا املافيوزية 
30 مليـــون يـــورو على االأقــــــل 

ي�شنف الـ »اف بي اأي« هذه اجلماعة من بني 
املافيات الثالثة الأكرث خط�رة يف العامل

من قو�رب �ملوت.. �ىل خميمات �جلوع

مركز �ليو�ء.. م�شرح �لف�شيحة�إدو�ردو �شكورديو.. �شطو روحي على �مو�ل طالبي �للجوء

�ملتاجرة مبعاناة �ملهاجرين

الحتاد الأوروبي وحلف الأطل�شي يرتقبان م�اقف ترامب خالل لقاءات بروك�شل
•• بروك�ضل-اأ ف ب:

ياأمل قادة �لحتاد �لأوروبي وحلف �لأطل�شي خالل �جتماعهم �لول مع �لرئي�س 
�لأمريكي دونالد تر�مب يف بروك�شل �خلمي�س تبديد �خلالفات بني �لطرفني 

م�شتعدين يف �لوقت نف�شه لال�شو�أ.
باملدينة  �مل���ر�ت  �ح��دى  ت��ر�م��ب يف  و�شفها  �لتي  بروك�شل،  و����ش��ح يف  و�لرت��ي��اب 
ثو�بت عالقات بالده طويلة  على  �نقلب  �نه  �عتبار  على  �لفو�شوية �خلطرية، 

�لأمد �لو�حدة تلو �لأخرى.
خالل  متكن  �ل��ذي  �لطل�شي  حلف  ت��ر�م��ب  و�شف  �لنتخابية،  حملته  وخ��الل 
عليه  عفا  باأنه  �أوروب���ا،  يف  �ل�شالم  على  �حلفاظ  من  �ملا�شية  �ل�شبعني  �ل�شنو�ت 
�لزمن وغري قادر على �لتعامل مع �لتهديد �حلقيقي �لذي ميثله �لإرهاب، فيما 

�تهم حلفاءه بعدم �لوفاء بالتز�ماتهم �ملالية.
�أوروب��ا، فدعم ت�شويت بريطانيا �ملفاجئ ل�شالح �خلروج من  و�أما بالن�شبة �ىل 
تناق�شاته  وط���اأة  حت��ت  �لن��ه��ي��ار  م�شريه  �لتكتل  �ن  معترب�  �لأوروب����ي  �لحت���اد 

�لد�خلية. ولكن �لرئي�س تر�جع منذ ذلك �حلني عن بع�س هذه �ملو�قف.
�إل �أن �ملحللني ي�شريون �إىل �أن تر�جعه ي�شكل جزء� من �مل�شكلة. فاأي وجه من 

تر�مب �شيطل على �ملجتمعني يف بروك�شل؟
�لدولية  لل�شوؤون  �لأمل����اين  �ملعهد  م��ن  ك��امي  م��ارك��و���س  ي��وؤك��د  �ل�شياق،  ه��ذ�  ويف 
ماهية  عن  �أنف�شهم  ي�شاألون  يز�لون  ل  �جلميع  �أن  “�أعتقد  برلني  يف  و�لأمنية 

�شيا�شة تر�مب ب�شاأن حلف �شمال �لأطل�شي و�لحتاد �لأوروبي«.
وما يزيد من �لرتياب �ن تر�مب غارق يف ف�شيحة �شيا�شية رئي�شية ب�شاأن عالقاته 

برو�شيا. �شيلتقي تر�مب رئي�س �ملجل�س �لأوروبي دونالد تو�شك ورئي�س �ملفو�شية 
�لوروبية جان-كلود يونكر �شباح �خلمي�س. و�شيتوجه بعد ذلك �إىل مبنى �ملقر 
�لدول  لجتماع  بروك�شل  �أط��ر�ف  على  �لو�قع  �لأطل�شي  �شمال  حللف  �جلديد 

�لع�شاء يف �حللف �ل�28، وبينهم 22 دولة من �ع�شاء �لحتاد �لأوروبي.
�وروب��ا يف بروك�شل توما�س فال�شيك  ناحيته، يقول مدير معهد كارنيغي  ومن 
�أن ت�شوء �لأم��ور خالل لقائه مع دول  �أكرب  �إن بني �لجتماعني، هناك �حتمال 
�إىل تقوي�س حلف  �لحت��اد �لأوروب��ي. و�أ�شاف �ملحلل مل نر قط �شيا�شة تهدف 
�شمال �لأطل�شي �تخذها تر�مب، ولكن ل ميكن قول �ل�شيء ذ�ته بالن�شبة لالحتاد 
�لأوروبي. وقال �أنه بالن�شبة لجتماع حلف �لأطل�شي، فالنتيجة �لأف�شل �ملتوقعة 

�شتكون �أن �حللف لن ي�شبح باليا و�شيظل كبري� ور�ئعا ومهما.
و�أما �لنتيجة �لأ�شو�أ ف�شتكون �حتمال �أن يتم قول �أ�شياء، �إما خالل �لجتماع �أو 
خارجه، ومن ثم ما يلبث �ن يرت�جع عنها وهو ما �شيغذي �ل�شكوك ب�شاأن �لتز�م 

�لوليات �ملتحدة جتاه �لتحالف.
�لذي  �لبند �خلام�س  �شيدعم  تر�مب  كان  �إن  ب�شاأن  �لرئي�شي  �لختبار  و�شيكون 
بالدفاع �جلماعي،  ي�شكل قلب ميثاق حلف �لأطل�شي و�لذي يقر مبد�أ �للتز�م 

كما فعل �أ�شالفه.
و�أثار �لرئي�س �لأمريكي �شجة يف �ل�شابق عندما �أ�شار خالل �حلملة �لنتخابية 
�إىل �أنه �شيتاأكد �أول ما �ذ� كانت دولة تنتمي �ىل حلف �لأطل�شي تفي بالتز�ماتها 
�ملالية ب�شكل متو��شل قبل �لتفكري يف م�شاعدتها. �إل �أن دبلوما�شيا �أوروبيا طلب 
عدم �لك�شف عن هويته �أكد �أنه باملجمل، كانت �لإ�شار�ت منذ ت�شلم تر�مب �حلكم 
�أكرث �يجابية ولذ� فالآمال كبرية. ولكن كل كلمة يديل بها �شتكون حتت جمهر 

�حللفاء .
و�أولويات �لرئي�س حيال حلف �شمال �لأطل�شي و��شحة. فيجب �أول �أن يت�شارك 
�حل��ل��ف��اء م��زي��د� م��ن �ل��ع��بء ل��ل��و���ش��ول �إىل �ل��ه��دف �مل��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه ع���ام 2014 
بتخ�شي�س ن�شبة %2 من �لناجت �لقت�شادي �ل�شنوي ملجال �لدفاع للوقوف يف 

وجه رو�شيا �لتي �شمت �شبه جزيرة �لقرم �لوكر�نية �آنذ�ك.
وث��ان��ي��ا، ي��ط��ال��ب ت��ر�م��ب ح��ل��ف��اء �لأط��ل�����ش��ي ب��ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى �ل��ت��ه��دي��د �لإرهابي 
و�ملو�فقة على �ن�شمام �حللف ر�شميا �إىل �لتحالف �لذي تقوده �لوليات �ملتحدة 

�شد تنظيم د�ع�س يف �شوريا و�لعر�ق.
ب�شكل فردي،  �لتحالف  �إىل  �لأطل�شي  �لأع�شاء يف حلف  �لدول  و�ن�شمت جميع 
ولكن و��شنطن تطالب بان�شمام �حللف نف�شه للتعبري بقوة عن �لدعم �ل�شيا�شي 
لعملياتها. وتخ�شى بع�س �لدول �لأع�شاء، بينها فرن�شا و�أملانيا بح�شب م�شادر 
دبلوما�شية، من �أن يتورط حلف �لأطل�شي بحرب ميد�نية يف �حدى �أكرث مناطق 

�لعامل خطورة وهو ما قد يقو�س عالقته بالدول �لعربية.
ول يرغبون كذلك باأن يتجاوز حلف �لأطل�شي بكثري مهمته �لتدريبية �حلالية 
يف �لعر�ق لينتهي به �لأمر م�شيطر� على �لعملية برمتها، كما حدث يف �فغان�شتان 
ومن جهته، يقول �يان لي�شر �خلبري يف “�شندوق مار�شال �لملاين  عام 2003. 
مقاربة  �أ�ش�س  و�شع  �شتكون حا�شمة يف  تر�مب  زي��ارة  �إن  �ملتحدة”  �ل��ولي��ات  يف 
�لإد�رة �لأمريكية �جلديدة يف تعاطيها مع �لحت��اد �لوروب��ي، وف��وق كل �شيء، 

حلف �لأطل�شي .
و�أ�شاف �أن �حللفاء بكل تاأكيد ياأملون باأن تعزز هذه �لزيارة �لق�شرية �لعالقات 

عرب �لأطل�شي بدل من تاآكلها. ولكن هناك خطر من �أن تنحرف عن م�شارها .

جمل�س الأمن يدين التجارب 
ال�شاروخية لك�ريا ال�شمالية

•• نيويورك -وام:

�أد�ن جمل�س �لأمن �لدويل �لليلة قبل �ملا�شية ب�شدة �أحدث جتربة �إطالق 
�شاروخ بالي�شتي �أجرتها كوريا �ل�شمالية بتاريخ 21 مايو �جلاري. و�عرب 
�إز�ء �ل�شلوك �ملزعزع لال�شتقر�ر �لذي  �ملجل�س يف بيان له عن قلقه �لبالغ 
معترب�  �لأم��ن،  ملجل�س  �ل�شتفز�زي  حتديها  �إز�ء  �ل�شمالية  كوريا  متار�شه 
ت�شرفاتها يف هذ� �ل�شاأن مبثابة �نتهاك �شارخ للتز�ماتها �لدولية مبوجب 
جملة قر�ر�ت جمل�س �لأمن ذ�ت �ل�شلة بربناجمها �لنووي. و�أكد �لبيان 
�ملتعلقة  �حلالة  ر�شد  على �شرورة مو��شلة  �لأم��ن  �أع�شاء جمل�س  �إجماع 
بهذه �جلمهورية عن كثب و�تخاذ �ملزيد من �لتد�بري �لهامة �شدها مبا يف 
ذلك فر�س �ملزيد من �جلز�ء�ت �لدولية عليها. كما تعهد �لأع�شاء بتنفيذ 
تنفيذ�  �ل�شمالية  كوريا  على  �لأم��ن  جمل�س  فر�شها  �لتي  �لتد�بري  جميع 
تاما و�شامال، وحثو� بقوة جميع �لدول �لأع�شاء �لأخرى على �لقيام بذلك 
على وجه �ل�شرعة وبطريقة جدية وذلك رد� على حتديها لقر�ر�ت جمل�س 
�أي�شا جلنة  �لبيان  ودعا  �لنووية.  �لأ�شلحة  باإخالئها من  �لقا�شية  �لأمن 
“ �إىل م�شاعفة جهودها   1718 “ جلنة  �ل�شمالية  �لعقوبات على كوريا 
�ملفرو�شة  �ل��دول��ي��ة  �جل����ز�ء�ت  ت��د�ب��ري  جلميع  �ل��ع��امل��ي  �لتنفيذ  لتح�شني 
�مل�شروعة  �ل�شاروخية غري  �أن�شطة  �أن  و�شدد على  على هذه �جلمهورية.. 
�لتي تقوم بها كوريا ت�شهم �إ�شهاما كبري� يف تطوير نظم �إي�شال �لأ�شلحة 

�لنووية وتزيد من حدة �لتوتر يف �ملنطقة وخارجها.
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ن��دوة �شحفية     وق��ال م�شباح يف 
�لر�شمي  �ل��ن��اط��ق  م���ع  م�����ش��رتك��ة 
�لوحد�ت  �ن  �ل��دف��اع،  وز�رة  با�شم 
مطلقا  ت�����ش��ت��ع��م��ل  مل  �لم����ن����ي����ة 
ما  رغ��م  �نتهجت  و�أنها  �لر�شا�س 
�شيا�شة  �لنتهاكات  بحجم  و�شفه 

�شبط �لنف�س.
   كما �أعلن عن ��شابة عون حماية 
م��دن��ي��ة ق���ال ح��ال��ت��ه خ��ط��رية بعد 
حرق �ل�شاحنة بالكامل و��شتوجب 
�أحد  �ىل  ع�شكرية  ب��ط��ائ��رة  نقله 
�مل�شت�شفيات م�شيفا �أنه يف �لعناية 

�ملركزة.
وز�رة  ب���ا����ش���م  �ل���ن���اط���ق  وذك�������ر     
�ملحتجني  م��ن  ع��دد�  �ن  �لد�خلية 
بالكامور �شكبو� �لبنزين على عون 
ف�شلهم يف حرقه  بعد  و�أن��ه��م  �م��ن 

�عتدو� عليه ج�شديا.
   و�أ����ش���اف م�����ش��ب��اح �أن����ه مت حرق 
�لوطني  لالأمن  تابعة  �شيارة   13
للحر�س  ت����اب����ع����ة  ������ش�����ي�����ار�ت  و9 
ع��دد� من  �أن  �لوطني، م�شري� �ىل 
�شرقة  ع��ل��ى  �أق����دم����و�  �مل��ح��ت��ج��ني 
ونهب  بتطاوين  �لبلدي  �مل�شتودع 
كل حمتوياته بالإ�شافة �ىل �شرقة 

م�شتودع �جلمارك يف �جلهة.

تخريب اأنبوب نفط
�لو�شالتي  بلح�شن  �أكد  جهته  من 
وز�رة  ب���ا����ش���م  �ل���ر����ش���م���ي  �ل���ن���اط���ق 
�لكامور  يف  �ملحتجني  �أن  �ل��دف��اع، 
وحاولو�  حتركاتهم  م��ن  ���ش��ّع��دو� 
�مل��ن�����ش��اأة �ل��ب��رتول��ي��ة بالقوة  دخ���ول 
لجتياز  ����ش���اح���ن���ات  و����ش��ت��ع��م��ل��و� 
لهم  ت��ت�����ش��دى  �أن  ق��ب��ل  �حل���اج���ز 

�لوحد�ت �لأمنية و�لع�شكرية.
عمدو�  �مل��ح��ت��ج��ني  �أن  و�أ����ش���اف     
تخريب  �إىل  ث���ان���ي���ة  م���رح���ل���ة  يف 
بامل�شخة  �ملو�شولة  �لأنابيب  �أح��د 
�ىل  �ل�شركة  دف��ع  مما  �لبرتولية، 
غلقها �جتنابا لأية �أ�شر�ر ممكنة، 
�ل���وط���ن���ي ل  �أن �جل��ي�����س  م����وؤك����د� 

عالقة له باتخاذ هذ� �لقر�ر.
     وج����اء يف ب���الغ ل�����ش��رك��ة �لنقل 
ب���الأن���اب���ي���ب ب��ال�����ش��ح��ر�ء، �أن�����ه مت 
�إي����ق����اف ن�����ش��اط �مل��ح��ط��ة و�إع�����الم 
باملنطقة  �ملنتجة  �ل�����ش��رك��ات  ك��اف��ة 
عمليات  ك��ل  بتعليق  �ل�����ش��ح��ر�وي��ة 
�إر�شال �ملو�د �لبرتولية حتى �إ�شعار 

�آخر. 
وذكر نف�س �مل�شدر �أن هذ� �لإجر�ء 
مبا�شرة  ت���د�ع���ي���ات  ل����ه  ���ش��ي��ك��ون 
�أول  �ل��ت��ون�����ش��ي  �لق���ت�������ش���اد  ع��ل��ى 

يف ه��ذ� �مل��ج��ال م��ن �أج���ل م�شلحة 
�ل��وط��ن ب��رف�����س �لإ���ش��ر�ب��ات غري 
�ل��ق��ان��ون��ي��ة و�إي���ق���اف �ل��ع��م��ل ب�شكل 
�إىل  �حلكومة  د�عيا  قانوين،  غري 
�ل�شباب  م�����ش��اغ��ل  �إىل  �لإن�������ش���ات 
تلبية  و�إىل  �لعمل  عن  و�لعاطلني 
�ح��ت��ي��اج��ات �جل��ه��ات �ل��د�خ��ل��ي��ة يف 

�لتنمية و�لت�شغيل.
   يف ح����ني دع�����ا رئ���ي�������س �ل���ربمل���ان 
حم��م��د �ل��ن��ا���ش��ر يف �ف��ت��ت��اح جل�شة 
�ل��ث��الث��اء، �حلكومة  �أم�����س  ع��ام��ة 
�لتز�ماتها  تنفيذ  يف  �ل���ش��ر�ع  �إىل 
فتيل  ل���ن���زع  �مل���ح���ت���ّج���ني  مل���ط���ال���ب 

�لحتقان.
�لحتجاج  �أن  �ل��ن��ا���ش��ر  وذك����ر      
ي�شمنه  ���ش��رع��ّي  ح���ق  و�ل��ت��ظ��اه��ر 
متّر  تون�س  �أّن  معترب�  �لد�شتور، 
مبرحلة دقيقة حتّتم على �جلميع 

جتاوز �لختالفات �ل�شيا�شية.
ن����و�ب  جم��ل�����س  �أن  �ىل  ي�������ش���ار      
جل�شة  م��ن  ج��زء�  خ�ش�س  �ل�شعب 
�أم�����س للنظر يف  �مل��ن��ع��ق��دة  �ل��ع��ام��ة 
وقعها  على  عا�شت  �لتي  �لح���د�ث 

حمافظة تطاوين.

حتقيقات باجلملة
لبي�س  �ل���ب���اه���ي  و�أف��������اد  ه�����ذ�      
�جلمهورية  لوكيل  �لول  �مل�شاعد 
بتطاوين  �لب���ت���د�ئ���ي���ة  ب��امل��ح��ك��م��ة 
�أم�����س �ل��ث��الث��اء، ب��اأن��ه مت فتح عدد 
�لتي  �لأح���د�ث  �لتحقيقات يف  من 
�ملحافظة  ج��ه��ات  بع�س  �شهدتها 
�لثنني، م�شري� �ىل �نه مل ت�شجل 
�أية �إيقافات متعلقة بهذه �لحد�ث 

�إىل حد �ل�شاعة.
�ل��ق��ا���ش��ي لبي�س و�ل���ذي     وذك����ر 
ي�شغل كذلك خطة �ملكلف بالإعالم 
�لتحقيقية  �لأبحاث  �أن  باملحكمة، 
ع��م��ل��ي��ات ح����رق مقري  ���ش��ت�����ش��م��ل 
�ل�شرطة  ومنطقة  �حلر�س  �إقليم 
بتطاوين �ىل جانب عمليتي نهب 
بتطاوين  �جل���م���ارك  م�����ش��ت��ودع��ي 

و�لذهيبة.
   م���ن ج��ه��ة �خ����رى �����ش���ار �ىل �ن 
ت�شريحات  �شت�شمل  �لتحقيقات 
�ملهني  �ل��ت��ك��وي��ن  وزي����ر  ب��ه��ا  �أدىل 
و�ل���ت�������ش���غ���ي���ل، ع����م����اد �حل���م���ام���ي، 
بتمويل  ���ش��خ�����س  ق���ي���ام  م���ف���اده���ا 
�لح��ت��ج��اج يف ت��ط��اوي��ن م��ن خالل 
�إث����ر خ�شارته  وذل����ك  �م�����و�ل  دف���ع 
“�لنيابة  وقال  �ملناق�شات  لأح��دى 
���ش��ت��ح��ق��ق يف ك���ل هذه  �ل��ع��م��وم��ي��ة 

�لأمور وغريها«.

باعتبار  ثانيا  تر�ب�شا  �شركة  وعلى 
�خل�شائر �ملادية من حيث �ملد�خيل 

لل�شركة وللدولة.
حمافظة  �ىل  �م�����ت�����د  �ل����ف����ت����ي����ل 
ج��ن��وب��ي��ة �أخ�����رى ح��ي��ث مت �إحل���اق 
�ل���������ش����رر ب����ع����دد م�����ن �ل�������ش���ي���ار�ت 
بته�شيم  �و  باحلرق  �شو�ء  �لأمنية 
�ل���ب���ل���ور ب��ا���ش��ت��ع��م��ال �حل����ج����ارة.، 
�ل��ر���ش��م��ي با�شم  �مل��ت��ح��دث  و�أع���ل���ن 
ق����و�ت �حل���ر����س )�ل������درك( خليفة 
�شيارتني  ح����رق  ع���ن  �ل�����ش��ي��ب��اين، 
تابعتني لوحد�ت �حلر�س يف �ملركز 
�ل��و�ق��ع يف  �شلطان  بئر  �حل����دودي 
م��ن حمافظة  دوز  ���ش��ح��ر�ء  ع��م��ق 
قبلي من طرف عدد من �ملحتجني 
حمجوزة  ���ش��ي��ار�ت   5 �شرقة  وع��ن 

تعود ملهربني بتطاوين.

    وق����د ن�����ددت ح���رك���ة �ل����ن����د�ء يف 
�لأمنية  �ملقار  با�شتهد�ف  لها  بيان 
باحلرق  �ل��ع��م��وم��ي��ة  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 
تعطيل  ومب���ح���اولت  و�ل��ت��خ��ري��ب 

�لإنتاج يف �حلقول �لنفطية.
   و�ع��ت��رب �لأم����ني �ل��ع��ام لالحتاد 
�لدين  نور  لل�شغل  �لتون�شي  �لعام 
�ليوم  تعي�س  �ل��ب��الد  �إّن  �لطبوبي 
�أزمة �شيا�شية بامتياز حيث مل يعد 
�ل�شعبوية  م��ن  م��زي��د�  م�����ش��م��وح��ا 

�ل�شيا�شية.
تاأكيده  �ل���ع���ام  �لأم������ني  وج�����دد     
�لحتجاجات  ي��دع��م  �لحت�����اد  �أن 
�لإنتاج  تعطيل  �شد  لكن  �ل�شلمية 
تدمري  يف  لأن  �ل��ط��رق��ات،  وغ��ل��ق 
�لقت�شاد تدمري للمجتمع، مبينا 
عاليا  �شيبقى  �لحت����اد  ���ش��وت  �أن 

حتري�س ومتويل
ك��م��ا �أع���ل���ن �ل�����ش��ي��ب��اين ع���ن وجود 
�لتو��شل  ���ش��ب��ك��ات  ع��ل��ى  حت��ري�����س 
تاأجيج  �ج������ل  م����ن  �لج���ت���م���اع���ي 
�لأو������ش�����اع و�ل��ع�����ش��ي��ان �مل�����دين يف 
�شيا�شية  �أط���ر�ف  قبل  م��ن  �ل��ب��الد 
مل ي�شمها، حمذر� من �أن �لرهاب 
�مل�شتفيد�ن  ه���م���ا  و�ل����ت����ه����ري����ب 
وفق  �لفر�غ  حالة  من  �لأ�شا�شيان 

تعبريه.
�لناطق  ���ش��دد  �ل�شياق،  ذ�ت  ويف     
�لر�شمي با�شم �حلكومة �لتون�شية 
�لثالثاء،  �أم�������س  �ل��ده��م��اين  �ي����اد 
تطّور  م���ن  �مل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن  �ن  ع��ل��ى 
تطاوين  مبحافظة  �لو�شع  وت���اأّزم 
و�لتهريب  �ل��ف�����ش��اد  ل��وب��ي��ات  ه���م 

و�لطر�ف �لرهابية.

�لأمنية معربة عن رف�شها �نفالت 
�لتحركات وخروجها عن �ل�شلمية 
�ملن�شاآت  و�إغ���الق  �لطرقات  بقطع 
و��شتغالل  �ل��ت��ح��رك��ات  وت��وظ��ي��ف 
�ل�شرعية  تطاوين  �أب��ن��اء  مطالب 

وحما�شهم يف �لدفاع عنها.
    من جانبه وّجه �ملدير �لتنفيذي 
حل���زب ن����د�ء ت��ون�����س ح��اف��ظ قائد 
�ل�����ش��ب�����ش��ي ر����ش���ال���ة م��ق��ت�����ش��ب��ة �ىل 
�أه����ايل ت��ط��اوي��ن دع��اه��م فيها �ىل 
�لفو�شى  ور�ء  �لن�������ش���ي���اق  ع�����دم 

و�لتخريب و�ملجهول.
�ل�شب�شي  ق��ائ��د  ح��اف��ظ  وح�����ّذر     
�شفحته  ع��ل��ى  ن�شرها  ت��دوي��ن��ة  يف 
�هايل  في�شبوك  مبوقع  �لر�شمية 
“�شما�شرة  ����ش��م��اه  مّم���ا  ت��ط��اوي��ن 

�ل�شيا�شة«.

   و�ك�����د يف ت���دّخ���ل �ذ�ع������ي وج���ود 
�لتاأكد منها تفيد  �شيتم  معلومات 
ت��دّخ��ل��ت وحّر�شت  �أط����ر�ف  وج���ود 
و�ل�شغب  �ل��ع��ن��ف  �ع���م���ال  وم���ّول���ت 
بجهة تطاوين، م�شري� �ىل �ن هذه 
�لطر�ف ت�شعى �ىل منع �لو�شول 
�ىل حّل بني �ملحتجني و�حلكومة.

   و��شاف �ن �ن��دلع �لحتجاجات 
مبا�شرة  �لح��ت��ق��ان  ن�شبة  وت��ط��ور 
قبول  �إث��������ر  م���ف���اج���ئ���ة  وب�������ش���ف���ة 
�حلكومة  مب��ق��رتح��ات  �مل��ح��ت��ج��ني 
�أطر�ف  �أب��رز دليل على وج��ود  هو 

معّينة ت�شعى �ىل تاأجيج �لو�شع.

االإيفاء بااللتزامات
من  ع������دد  �أد�ن  ل���ئ���ن  ����ش���ي���ا����ش���ي���ا، 
بيانات  يف  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة،  �لأح������ز�ب 
�أ����ش���درت���ه���ا جل����وء �حل���ك���وم���ة �إىل 
�لتعاطي مع  �لأم��ن��ي يف  �لأ���ش��ل��وب 
تطاوين،  يف  �مل��ح��ت��ج��ني  م��ط��ال��ب 
م��ع��ربي��ن ع���ن م�����ش��ان��دت��ه��م لكافة 
�لقائمة  �ل�شلمية  �لح��ت��ج��اج��ات 
ع���ل���ى م���ط���ال���ب م�������ش���روع���ة، ف���ان 
خطورة  �ىل  نبهت  �لنه�شة  حركة 
�لفو�شى  دع������و�ت  �ىل  �لن�������زلق 
�لدولة،  م���ع  و�ل��ت�����ش��ادم  و�ل��ع��ن��ف 
�ل�شيادية  �ملوؤ�ش�شات  ح��رق  و�أد�ن���ت 

رئي�س �لربملان يدعو �حلكومة �ىل �ليفاء بالتز�ماتها �حتجاجات �جتماعية حتولت �ىل تخريب ونهب

 اإ�ضابة 7 اأمنيني وحرق 13 �ضيارة اأمنية 
و�ضاحنة اإطفاء وحماولة اإحراق عون امن 

رئي�س الربملان يدعو احلكومة اإىل االإ�ضراع
حمكمة تطاوين: فتح حتقيقات يف اأحداث  يف تنفيـذ التزاماتهــا لنـزع فتيــل االحتقان

تطاوين ...ويف ت�شريـح وزيـر الت�شـغيل

�لناطق �لر�شمي با�شم �لدرك يتهم �طر�فا �شيا�شية

هدوء حذر.. 
بعد يوم ع�شيب

هل جتنبت تون�س �ملحظور؟ حرق �ملقر�ت �لمنية يطرح ��شئلة

�لناطق �لر�شمي با�شم �لد�خلية يعدد ح�شيلة �لكارثة

النداء يحذر من �شما�شرة ال�شيا�شة والنه�شة تنبه اىل خط�رة النزلق اىل الت�شادم مع الدولة

احلك�مة تتهم اأطرافا بالتدخل والتحري�س والتم�يل لتاأجيج ال��شع بتطاوين
الطب�بي: ت�ن�س يف اأزمة ومل يعد م�شم�حا مبزيد من ال�شعب�ية ال�شيا�شية

من االحتجاج اإىل العنف والنهب والتخريب:

جن�ب ت�ن�س: هدوء حذر.. بعد ح�شاد مّر...! 
•• الفجر - تون�ض - خا�ض

    ي�ضود هدوء حذر يف تطاوين بعد حالة االحتقان 
فتحت  ــد  وق االثــنــني،  االول  امــ�ــس  �ضهدتها  الــتــي 
الرتبوية  واملوؤ�ض�ضات  العمومية  واملرافق  االإدارات 

خالل  من  االأزمــة  واحتواء  التهدئة  اإىل  الدعوات 
توا�ضل احلوار. 

ح�ضيلة ثقيلة
ـــذي اتــخــذتــه االحـــداث  وكـــان حــ�ــضــاد املــنــعــرج ال

على  اغلقت  ان  بعد  ابوابها  التجارية  واملــحــالت 
اىل  االحتجاجات  وتطور  االو�ــضــاع،  توتر  خلفية 

مواجهات بني املحتجني وقوات االأمن. 
   ويف انتظار ما �ضتتخذه احلكومة من اجراءات على 
خلفية هذه االأحداث التي �ضهدتها املنطقة، تتعاىل 

م�ضبــــاح  يا�ضـــــــر  ك�ضـــــــف  حيــــث  وثقيــــال،  مّرا 
ان  الداخلية،  وزارة  با�ضم  الر�ضــــمي  الناطــــــــق 
التي جدت يف حمافظة تطاوين  املواجهات  ح�ضيلة 
عون   16 وا�ضابة  مواطن  وفــــــاة  عن  ا�ضــــــفرت 

امن.



األربعاء   24   مايو    2017  م   -   العـدد  12028  
Wednesday  24   May   2017  -  Issue No   1202816

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

بتاريخ: 2016/04/25م   �ملودعة حتت رقم:  252606 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  بريدج�شتون كوربوري�شن 
 وعنو�نه: 1-1، كيوبا�شي 3-�شومي، �شيو-كو، طوكيو 104-8340، �ليابان 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
مو�د بناء للمو�نئ.

 �لو�ق�عة بالفئة:  19 
."SUC" و�شف �لعالمة:  �لأحرف �لالتينية

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

�أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  24  مايو 2017 العدد 12028

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

بتاريخ: 2016/12/20م   �ملودعة حتت رقم:  265204 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    2016/12/16م

با�ش��م:  �إجيز تريدمارك�س بي يف 
 وعنو�نه: مويرمان�شكادي 85، �إن �ل- 1013 بي �شي �أم�شرتد�م، هولند� 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لت�شويق  �لتكنولوجيا يف  و��شتخد�م  �ملتعاملني  �إد�رة عالقات  �لأعمال يف جمالت خدمات  �إد�رة  ��شت�شار�ت 
و�أبحاث �ل�شوق؛ تطوير �حلمالت �لإعالنية و�لرتويجية لالأعمال ولالآخرين؛ ��شت�شار�ت ت�شويق �لأعمال 
ب�شاأن ت�شميم و�إنتاج بر�مج ومو�د �لإعالنات و�لت�شالت لالآخرين و�إنتاج �لإعالنات �لتلفزيونية و�لإذ�عية 
و�لإعالن �خلارجي ونقاط �ل�شر�ء وغريها من و�لو�شائط ومو�د وبر�مج �لت�شويق �ملبا�شر وترويج �ملبيعات؛ 
خدمات �لتخطيط �لإعالين؛ ��شت�شار�ت ت�شويق �لأعمال ب�شاأن تطوير وتنفيذ ودعم ��شرت�تيجيات �لت�شويق 
وعالقات �ملتعاملني؛ �إد�رة قو�عد �لبيانات عرب �شبكة حا�شوب عاملية؛ حتليل �لبيانات؛ �إد�رة �لبيانات؛ تطوير 
�لت�شويقية  �خلدمات  و�لإع���الن؛  �لدعاية  وك��الت  خدمات  و�لإع���الن؛  �لدعاية  �لرقمية؛  �ل�شرت�تيجيات 
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�مل�شموع و�ملقروء و�ملرئي  �لإعالم  �لغري من خالل  بالفعاليات؛ ترويج وت�شويق منتجات وخدمات  و�ملتعلق 
و�لإعالنية؛  �لدعائية  �لن�شو�س  كتابة  و�لإع���الن؛  للدعاية  و�لتاأليف  �لن�شر  حقوق  و�شع  و�لإل��ك��رتوين؛ 
�لت�شويق  للغري؛ خدمات  �لت�شويقية  و�إنتاج �حلمالت  ب�شاأن تطوير  �لإبد�عية و�ل�شرت�تيجية  �ل�شت�شار�ت 
ومنح �لهوية وحتديد� ��شرت�تيجيات �ملحتوى وخطط �لت�شالت؛ �إد�رة �لأعمال؛ �مل�شاعدة يف �إد�رة �لأعمال؛ 
و�لأبحاث  �ل�شوق  و�أبحاث  وحتليل  م�شح  �لأعمال؛  تنظيم  ��شت�شار�ت  �لأعمال؛  معلومات  �لكفاية؛  خ��رب�ء 
و�ل�شت�شار�ت �لتي ت�شتهدف �أ�شو�قا حمددة؛ خدمات �إعد�د �لقو�ئم �لربيدية؛ جتميع وتنظيم �لبيانات يف 
�لتجارية؛  �ل�شفقات  ب�شاأن  �لتفاو�س  �ملبا�شر للمنتجات و�خلدمات؛  �ملبا�شر وغري  �لت�شويق  بيانات؛  قاعدة 
�مل�شاعدة يف معاجلة �لبيانات �لإح�شائية؛ �مل�شاعدة يف �ل�شوؤون �لقت�شادية لل�شركات؛ �أبحاث ب�شاأن �لفاعلية 
�إد�رة ملفات  �أبحاث لغايات �لأعمال؛ ��شت�شار�ت �لأعمال �ملهنية؛  �لقت�شادية �لقيا�شية للدعاية و�لإعالن؛ 
بو��شطة  و�لإع��الن  �لدعاية  �لقت�شادية؛  �لتنبوؤ�ت  وترويجية؛  لغايات جتارية  �ملعار�س  تنظيم  �حلا�شوب؛ 
�لر�ديو و�لدعاية و�لإعالن بو��شطة �لتلفزيون؛ �إنتاج �لت�شجيالت �ملرئية و�ل�شمعية لغايات دعائية؛ �إن�شاء 
�لإح�شائيات؛  جتميع  دعائية؛  لغايات  �ل�شحفية  و�لبيانات  و�لألعاب  و�لتطبيقات  و�لفيديوهات  �ملدونات 
خدمات �ل�شرت�ك يف �ل�شحف؛ �أبحاث �لت�شويق �لتي ت�شتخدم �أ�شاليب �لت�شويق �لكمية و�لنوعية؛ �إطالق 
�ملنتجات؛ خدمات حتليل �لت�شويق؛ خدمات ��شت�شار�ت �لت�شويق؛ �أبحاث و��شت�شار�ت �لت�شويق �ل�شتهالكي 
�ملت�شلة  و�لت�شويق  �لأعمال  بيانات  وحتليل  وفرز  مبعاينة  للغري  لل�شماح  �شبكية  بو�بة  توفري  بها؛  �ملت�شلة 
باملتعاملني و�ملتعاملني �ملحتملني؛ تطوير �ل�شرت�تيجيات و�ملفاهيم و�لتكتيكات �لت�شويقية وحتديد� تطوير 
�جلمهور و�لوعي باملاركات وبناء �ملجتمعات �ملبا�شرة و�لت�شالت �لرقمية وعن طريق �لتد�ول يف �لأحاديث 
�مل�شتهدفة؛  �لدميوغر�فية  �لتق�شيمات  ب�شاأن  وتو�شيات  حتليالت  تقدمي  �لجتماعي؛  �لتو��شل  ومو�قع 

 خدمات �ملعلومات و�مل�شورة و�ل�شت�شار�ت فيما يتعلق باخلدمات �ملذكورة �أعاله. 
 �لو�ق�عة بالفئة:  35 

و�شف �لعالمة:  كتبت كلمة "PAM" بالأحرف �لالتينية. 
�ل�ش��رت�طات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية

الأربعاء  24  مايو 2017 العدد 12028

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

بتاريخ: 2016/12/20م   �ملودعة حتت رقم:  265202 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    2016/12/16م

با�ش��م:  �إجيز تريدمارك�س بي يف 
 وعنو�نه: مويرمان�شكادي 85، �إن �ل- 1013 بي �شي �أم�شرتد�م، هولند� 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لت�شويق  �لتكنولوجيا يف  و��شتخد�م  �ملتعاملني  �إد�رة عالقات  �لأعمال يف جمالت خدمات  �إد�رة  ��شت�شار�ت 
و�أبحاث �ل�شوق؛ تطوير �حلمالت �لإعالنية و�لرتويجية لالأعمال ولالآخرين؛ ��شت�شار�ت ت�شويق �لأعمال 
ب�شاأن ت�شميم و�إنتاج بر�مج ومو�د �لإعالنات و�لت�شالت لالآخرين و�إنتاج �لإعالنات �لتلفزيونية و�لإذ�عية 
و�لإعالن �خلارجي ونقاط �ل�شر�ء وغريها من و�لو�شائط ومو�د وبر�مج �لت�شويق �ملبا�شر وترويج �ملبيعات؛ 
خدمات �لتخطيط �لإعالين؛ ��شت�شار�ت ت�شويق �لأعمال ب�شاأن تطوير وتنفيذ ودعم ��شرت�تيجيات �لت�شويق 
وعالقات �ملتعاملني؛ �إد�رة قو�عد �لبيانات عرب �شبكة حا�شوب عاملية؛ حتليل �لبيانات؛ �إد�رة �لبيانات؛ تطوير 
�لت�شويقية  �خلدمات  و�لإع���الن؛  �لدعاية  وك��الت  خدمات  و�لإع���الن؛  �لدعاية  �لرقمية؛  �ل�شرت�تيجيات 
�لإعالمي؛  و�لأوق����ات  �مل�شاحات  و���ش��ر�ء  ب�شاأن  �لتفاو�س  �لإع��الم��ي؛  و�لتخطيط  �ل�����ش��ر�ء  و�ل��رتوي��ج��ي��ة؛ 
خدمات �شر�ء �مل�شاحات و�لأوقات �لإعالنية لو�شع �لإعالنات على جميع و�شائل �لإعالن؛ خدمات �ل�شر�ء 
�لتو��شل  و�لإع��الن على و�شائل  �لدعاية  �ملبا�شرة؛ خدمات  و�لإع��الن  �لدعاية  �ملربمج؛ خدمات  �لإعالمي 
ملحركات  �لأمثلية  حتقيق  نقرة؛  لكل  �لدفع  �إع��الن��ات  �لرقمي؛  و�لإع���الن  �لدعاية  خدمات  �لجتماعي؛ 
�إن�شاء مو�د �لدعاية و�لإع��الن؛ بث �ملو�د �لإعالنية )�لكر��شات و�لن�شر�ت و�لعينات(؛ تاأجري مو�د  �لبحث؛ 
�لدعاية و�لإعالن وحتديث مو�د �لدعاية و�لإعالن؛ بث �لإعالنات؛ �لدعاية و�لإعالن �لتجريبي و�ملبا�شر 
�مل�شموع و�ملقروء و�ملرئي  �لإعالم  �لغري من خالل  بالفعاليات؛ ترويج وت�شويق منتجات وخدمات  و�ملتعلق 
و�لإعالنية؛  �لدعائية  �لن�شو�س  كتابة  و�لإع���الن؛  للدعاية  و�لتاأليف  �لن�شر  حقوق  و�شع  و�لإل��ك��رتوين؛ 
�لت�شويق  للغري؛ خدمات  �لت�شويقية  و�إنتاج �حلمالت  ب�شاأن تطوير  �لإبد�عية و�ل�شرت�تيجية  �ل�شت�شار�ت 
ومنح �لهوية وحتديد� ��شرت�تيجيات �ملحتوى وخطط �لت�شالت؛ �إد�رة �لأعمال؛ �مل�شاعدة يف �إد�رة �لأعمال؛ 
و�لأبحاث  �ل�شوق  و�أبحاث  وحتليل  م�شح  �لأعمال؛  تنظيم  ��شت�شار�ت  �لأعمال؛  معلومات  �لكفاية؛  خ��رب�ء 
و�ل�شت�شار�ت �لتي ت�شتهدف �أ�شو�قا حمددة؛ خدمات �إعد�د �لقو�ئم �لربيدية؛ جتميع وتنظيم �لبيانات يف 
�لتجارية؛  �ل�شفقات  ب�شاأن  �لتفاو�س  �ملبا�شر للمنتجات و�خلدمات؛  �ملبا�شر وغري  �لت�شويق  بيانات؛  قاعدة 
�مل�شاعدة يف معاجلة �لبيانات �لإح�شائية؛ �مل�شاعدة يف �ل�شوؤون �لقت�شادية لل�شركات؛ �أبحاث ب�شاأن �لفاعلية 
�إد�رة ملفات  �أبحاث لغايات �لأعمال؛ ��شت�شار�ت �لأعمال �ملهنية؛  �لقت�شادية �لقيا�شية للدعاية و�لإعالن؛ 
بو��شطة  و�لإع��الن  �لدعاية  �لقت�شادية؛  �لتنبوؤ�ت  وترويجية؛  لغايات جتارية  �ملعار�س  تنظيم  �حلا�شوب؛ 
�لر�ديو و�لدعاية و�لإعالن بو��شطة �لتلفزيون؛ �إنتاج �لت�شجيالت �ملرئية و�ل�شمعية لغايات دعائية؛ �إن�شاء 
�لإح�شائيات؛  جتميع  دعائية؛  لغايات  �ل�شحفية  و�لبيانات  و�لألعاب  و�لتطبيقات  و�لفيديوهات  �ملدونات 
خدمات �ل�شرت�ك يف �ل�شحف؛ �أبحاث �لت�شويق �لتي ت�شتخدم �أ�شاليب �لت�شويق �لكمية و�لنوعية؛ �إطالق 
�ملنتجات؛ خدمات حتليل �لت�شويق؛ خدمات ��شت�شار�ت �لت�شويق؛ �أبحاث و��شت�شار�ت �لت�شويق �ل�شتهالكي 
�ملت�شلة  و�لت�شويق  �لأعمال  بيانات  وحتليل  وفرز  مبعاينة  للغري  لل�شماح  �شبكية  بو�بة  توفري  بها؛  �ملت�شلة 
باملتعاملني و�ملتعاملني �ملحتملني؛ تطوير �ل�شرت�تيجيات و�ملفاهيم و�لتكتيكات �لت�شويقية وحتديد� تطوير 
�جلمهور و�لوعي باملاركات وبناء �ملجتمعات �ملبا�شرة و�لت�شالت �لرقمية وعن طريق �لتد�ول يف �لأحاديث 
�مل�شتهدفة؛  �لدميوغر�فية  �لتق�شيمات  ب�شاأن  وتو�شيات  حتليالت  تقدمي  �لجتماعي؛  �لتو��شل  ومو�قع 

 خدمات �ملعلومات و�مل�شورة و�ل�شت�شار�ت فيما يتعلق باخلدمات �ملذكورة �أعاله. 
 �لو�ق�عة بالفئة:  35 

 "PUBLISHER ADDRESSABLE MARKETPLACES" ع��ب��ارة  و�شف �لعالمة:  كتبت 
باللغة �لأجنليزية.

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية

الأربعاء  24  مايو 2017 العدد 12028

PUBLISHER ADDRESSABLE MARKETPLACES

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

بتاريخ: 2016/12/20م   �ملودعة حتت رقم:  265203 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    2016/12/16م

با�ش��م:  �إجيز تريدمارك�س بي يف 
 وعنو�نه: مويرمان�شكادي 85، �إن �ل- 1013 بي �شي �أم�شرتد�م، هولند� 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
و�إدماج  وت�شميم  حتليل  للغري؛  �حلا�شوب  �شبكات  �إد�رة  خدمات  �حلا�شوب؛  برجمة  خدمات  �حلا�شوب؛  �شبكات  خدمات 
�ل�شبكية؛  �ملو�قع  تطوير  ب�شاأن  �حلا�شوب  ��شت�شار�ت  �حلا�شوب؛  برجميات  تطبيقات  وتفعيل  تطوير  �حلا�شوب؛  �أنظمة 
ت�شميم و�جهة �مل�شتخدم �لر�شومية وتكامل تكنولوجيا بنية �ملوقع لتمكني �لتجارة �لإلكرتونية و�لدمج مع قو�عد بيانات 
�لعمالء؛ تطوير قو�عد �لبيانات؛ ت�شميم وتطوير �أنظمة �حلا�شوب و�ملعلومات وخدمات �لأمتتة �لتقنية ب�شاأن تطبيقات 
�إد�رة  يتعلق برب�مج �حلا�شوب؛  �لتقنية فيما  �ملحلية؛ �خلدمات  �ملنطقة  �شبكة  �أو  �لعري�شة  �ملنطقة  �شبكة  �أنظمة حا�شوب 
�أنظمة �حلا�شوب )با�شتثناء �لرتكيب و�لإ�شالح و�ل�شيانة(؛ �لدعم ب�شاأن ��شتخد�م �شبكات �حلا�شوب؛ �ل�شت�شار�ت �لتقنية 
بر�مج  ت�شميم  �لت�شويقية؛  و�لدر��شات  �ل��ر�أي  با�شتطالعات  يتعلق  فيما  �حلا�شوب  �أنظمة  تطوير  �حلو��شيب؛  جمال  يف 
معاجلة �لبيانات؛ �لت�شميم و�لتطوير و�لأبحاث ب�شاأن ��شتخد�م قو�عد �لبيانات �حلا�شوبية و�لأدلة وب�شاأن تنظيم �ملعلومات 
يف ملفات؛ خدمات ت�شميم �جلر�فيك�س؛ ت�شميم �ملو�قع �ل�شبكية؛ �إن�شاء وحترير وحتديث حمتوى �ملو�قع �ل�شبكية؛ �أبحاث 

وت�شميم �ملنتجات و�حلزم �جلديدة؛ خدمات �ملعلومات و�مل�شورة و�ل�شت�شار�ت فيما يتعلق باخلدمات �ملذكورة �أعاله.
 42  �لو�ق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة "PUBLISHER ADDRESSABLE MARKETPLACES" باللغة  و�شف �لعالمة:  
�لأجنليزية.

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  24  مايو 2017 العدد 12028

PUBLISHER ADDRESSABLE MARKETPLACES

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  دي �ل �يه بيرب ميدل �ي�شت �ل �ل بي
 بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم :255499  بتاريخ : 06/22/ 2016م
رقم �لولوية: BX 0991514      بتاريخ :2016/03/08

با�ش��م: �أر�ن �أروماتك�س ملتد
وعنو�نه: ذو هوم فارم، بروديك، �يلز �أوف �أر�ن، كيه �يه 27 8 دي دي ، �ململكة �ملتحدة  

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
�لفئة 3: م�شتح�شر�ت �لتبيي�س وغريها من �ملو�د �مل�شتخدمة يف �لتنظيف، وم�شتح�شر�ت �لتنظيف و�لتلميع و �جللي و �لك�شط، �أنو�ع �ل�شابون 
بعد �حلالقة؛ م�شتح�شر�ت تعطري �جلو  �لأ�شنان ولو�شون ما  �ل�شعر ومعاجني  �لتجميل ولو�شن  �لعطرية وم�شتح�شر�ت  و�لزيوت  و�لعطور 
وزيت �للوز و�شابون �للوز ولنب �للوز لأغر��س م�شتح�شر�ت �لتجميل؛ وجتهيز�ت �لألو فري� لأغر��س م�شتح�شر�ت �لتجميل، و�لعنرب )عطر(، 
�لبادين  و عطر  �لتجميل  �لقاب�شة لأغر��س م�شتح�شر�ت  �ملو�د  و  �لعطرية(  )�لزيوت  و�لعطريات  و  �لعرق  �لعرق وم�شاد�ت  و�شابون م�شاد 
و�لبل�شم لغري �لأغر��س �لطبية و �أ�شا�شيات �لعطور من �لزهور وجيل �ل�شتحمام وزيوت �ل�شتحمام وماء �لكولونيا و�لزيوت �لعطرية خل�شب 
�لأرز و�لزيوت �لعطرية لليمون و�لزيوت �لعطرية لالأترجن و�لعطور �لأثريية و�لزيوت �لأثريية وم�شتخل�شات �لزهور )�لعطور( وم�شتح�شر�ت 
�لتجميل للحو�جب و�أقالم �حلو�جب و�شبغات �ل�شعر وملونات �ل�شعر و�شرب�ي �ل�شعر وبل�شم �ل�شعر وغ�شول �لأيدي ولو�شن �لأيدي وكرميات 
�لأيدي وكرميات �لأظافر و�حلنة )�شبغات �لتجميل( و�لبخور وع�شا �لبخور وزيت �ليا�شمني وماء �لالفندر وزيت �لالفندر وملمعات �ل�شفاه 
وعلب �أحمر �ل�شفاة و �أحمر �ل�شفاة و�للو�شن لأغر��س م�شتح�شر�ت �لتجميل، وم�شتح�شر�ت �ملكياج، �ملكياج و�مل�شكرة وجيل �مل�شاج لالأغر��س 
غري �لطبية وعطر �لنعنان )�لزيت �لعطري( و�لنعناع �خلا�س بالعطور و �مل�شك )�لعطور( و�لزيوت لأغر��س م�شتح�شر�ت �لتجميل و�لزيوت 
وبتالت  �لتو�بل  مزيج  و  �لتجميل   م�شتح�شر�ت  لأغر��س  �ملر�هم  و  �لتجميل  م�شتح�شر�ت  لأغر��س  و�لفازلني  و�لعطور  و�لرو�ئح  للعطور 
�لزهور �ملجففة وبودرة �ملكياج و حجر �خلفان وم�شتح�شر�ت �إز�لة �ملكياج وعطور �لغرف و�شربياهات تعطري �لغرف و �لفتيالت �لفو�حة للرو�ئح 
لتعطري �لغرف وزيت �لورد و �أوعية �لطيب لتعطري �ملفرو�شات و�ملياه �ملعطرة و�ل�شامبو وم�شتح�شر�ت �حلالقة و �شابون �حلالقة وكرميات 
زبدة �ل�شيئة وجيل �ل�شتحمام وبودرة �لطلق وماء �لزينة و م�شتلزمات �لتجميل وم�شتح�شر�ت �لزينة غري �لطبية و�لكرميات و�جلل و�للو�شن، 

وجميع ما يخ�س رعاية �لب�شرة و�جل�شم و�أجز�ء ولو�زم �لب�شائع �ملذكورة �أنفا.
و�شف �لعالمة : عبارة عن ARRAN مكتوبة باحرف لتينية.

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل  �أو   ، فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
)30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  24  مايو 2017 العدد 12028

ARRAN

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  دي �ل �يه بيرب ميدل �ي�شت �ل �ل بي 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم : 255501  بتاريخ : 06/22/ 2016م
رقم �لولوية: BX 0991514      بتاريخ :2016/03/08

با�ش��م: �أر�ن �أروماتك�س ملتد
وعنو�نه: ذو هوم فارم، بروديك، �يلز �أوف �أر�ن، كيه �يه 27 8 دي دي ، �ململكة �ملتحدة  

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
و�لربط،  �لأتربة و�لرتطيب  �مت�شا�س  و تركيبات  �لتزييت  و مو�د  و�ل�شحوم  �ل�شناعية  �لزيوت    :4 �لفئة 
�ملعطرة   �ل�شموع  و  �لإ�شاءة  وفتيالت  و�ل�شموع  �مل�شيئة  �لأدو�ت  و  �ملحركات(  وق��ود  ذلك  يف  مبا   ( و�لوقود 
و�شمع �لنحل و�ل�شموع  وتركيبات �ل�شموع و�شموع �مت�شا�س �لدخان و�شموع �لإ�شاءة و�ل�شموع �مل�شتخدمة 
كاإ�شاء�ت ليليلة و�ل�شموع يف �لعلب و �ل�شموع �لرفيعة و�ل�شغرية و�شموع �شجرة �لكري�شما�س و�ل�شمع �لقابل 
�مل�شيء  و�ل�شحم  �مل�شيء  و�ل�شمع  �لفاكهة  و�شموع  �ل��رو�ئ��ح  ذ�ت  و�ل�شموع  �لطافية  و�ل�شموع  ل��الح��رت�ق 
�لفو�حة  و�ل�شموع  �ملعطرة  و�ل�شموع  و�ل��ب��ار�ف��ني  �لليلية  و�لإ���ش��اء�ت  �لرتطيب  زي��ت  و  �مل�شباح  وفتيالت 
�ملذكورة  �لب�شائع  و�أج��ز�ء ولو�زم  و  �ل�شموع  �ل�شمع وفتيالت  وبار�فني  و�ل�شمع  �ملعطرة  �لليلية  و�لإ�شاء�ت 

�أنفا.
و�شف �لعالمة : عبارة عن ARRAN مكتوبة باحرف لتينية.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  24  مايو 2017 العدد 12028

ARRAN

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

بتاريخ: 2016/12/20م   �ملودعة حتت رقم:  265198 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    2016/12/16م

با�ش��م:  �إجيز تريدمارك�س بي يف 
 وعنو�نه: مويرمان�شكادي 85، �إن �ل- 1013 بي �شي �أم�شرتد�م، هولند� 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لت�شويق  �لتكنولوجيا يف  و��شتخد�م  �ملتعاملني  �إد�رة عالقات  �لأعمال يف جمالت خدمات  �إد�رة  ��شت�شار�ت 
و�أبحاث �ل�شوق؛ تطوير �حلمالت �لإعالنية و�لرتويجية لالأعمال ولالآخرين؛ ��شت�شار�ت ت�شويق �لأعمال 
ب�شاأن ت�شميم و�إنتاج بر�مج ومو�د �لإعالنات و�لت�شالت لالآخرين و�إنتاج �لإعالنات �لتلفزيونية و�لإذ�عية 
و�لإعالن �خلارجي ونقاط �ل�شر�ء وغريها من و�لو�شائط ومو�د وبر�مج �لت�شويق �ملبا�شر وترويج �ملبيعات؛ 
خدمات �لتخطيط �لإعالين؛ ��شت�شار�ت ت�شويق �لأعمال ب�شاأن تطوير وتنفيذ ودعم ��شرت�تيجيات �لت�شويق 
وعالقات �ملتعاملني؛ �إد�رة قو�عد �لبيانات عرب �شبكة حا�شوب عاملية؛ حتليل �لبيانات؛ �إد�رة �لبيانات؛ تطوير 
�لت�شويقية  �خلدمات  و�لإع���الن؛  �لدعاية  وك��الت  خدمات  و�لإع���الن؛  �لدعاية  �لرقمية؛  �ل�شرت�تيجيات 
و�لرتويجية؛ �ل�شر�ء و�لتخطيط �لإعالمي؛ �لتفاو�س ب�شاأن و�شر�ء �مل�شاحات و�لأوقات �لإعالمي؛ خدمات 
�شر�ء �مل�شاحات و�لأوقات �لإعالنية لو�شع �لإعالنات على جميع و�شائل �لإعالن؛ خدمات �ل�شر�ء �لإعالمي 
�ملربمج؛ خدمات �لدعاية و�لإعالن �ملبا�شرة؛ خدمات �لدعاية و�لإعالن على و�شائل �لتو��شل �لجتماعي؛ 
خدمات �لدعاية و�لإعالن �لرقمي؛ �إعالنات �لدفع لكل نقرة؛ حتقيق �لأمثلية ملحركات �لبحث؛ �إن�شاء مو�د 
و�لإعالن  �لدعاية  مو�د  تاأجري  و�لعينات(؛  و�لن�شر�ت  )�لكر��شات  �لإعالنية  �مل��و�د  بث  و�لإع��الن؛  �لدعاية 
وحتديث مو�د �لدعاية و�لإعالن؛ بث �لإعالنات؛ �لدعاية و�لإعالن �لتجريبي و�ملبا�شر و�ملتعلق بالفعاليات؛ 
و�ملرئي و�لإلكرتوين؛ و�شع  و�ملقروء  �مل�شموع  �لإع��الم  �لغري من خالل  ترويج وت�شويق منتجات وخدمات 
�لإبد�عية  �ل�شت�شار�ت  و�لإعالنية؛  �لدعائية  �لن�شو�س  كتابة  و�لإع��الن؛  للدعاية  و�لتاأليف  �لن�شر  حقوق 
و�ل�شرت�تيجية ب�شاأن تطوير و�إنتاج �حلمالت �لت�شويقية للغري؛ خدمات �لت�شويق ومنح �لهوية وحتديد� 
�لكفاية؛  خ��رب�ء  �لأع��م��ال؛  �إد�رة  يف  �مل�شاعدة  �لأع��م��ال؛  �إد�رة  �لت�شالت؛  وخطط  �ملحتوى  ��شرت�تيجيات 
معلومات �لأعمال؛ ��شت�شار�ت تنظيم �لأعمال؛ م�شح وحتليل و�أبحاث �ل�شوق و�لأبحاث و�ل�شت�شار�ت �لتي 
بيانات؛  قاعدة  يف  �لبيانات  وتنظيم  جتميع  �لربيدية؛  �لقو�ئم  �إع��د�د  خدمات  حم��ددة؛  �أ�شو�قا  ت�شتهدف 
يف  �مل�شاعدة  �لتجارية؛  �ل�شفقات  ب�شاأن  �لتفاو�س  و�خل��دم��ات؛  للمنتجات  �ملبا�شر  وغ��ري  �ملبا�شر  �لت�شويق 
معاجلة �لبيانات �لإح�شائية؛ �مل�شاعدة يف �ل�شوؤون �لقت�شادية لل�شركات؛ �أبحاث ب�شاأن �لفاعلية �لقت�شادية 
�إد�رة ملفات �حلا�شوب؛  �ملهنية؛  �لأعمال  ��شت�شار�ت  �لأعمال؛  لغايات  �أبحاث  و�لإع��الن؛  للدعاية  �لقيا�شية 
�لر�ديو  بو��شطة  و�لإع���الن  �لدعاية  �لقت�شادية؛  �لتنبوؤ�ت  وترويجية؛  جتارية  لغايات  �ملعار�س  تنظيم 
و�لدعاية و�لإعالن بو��شطة �لتلفزيون؛ �إنتاج �لت�شجيالت �ملرئية و�ل�شمعية لغايات دعائية؛ �إن�شاء �ملدونات 
خدمات  �لإح�شائيات؛  جتميع  دعائية؛  لغايات  �ل�شحفية  و�لبيانات  و�لأل��ع��اب  و�لتطبيقات  و�لفيديوهات 
�ل�شرت�ك يف �ل�شحف؛ �أبحاث �لت�شويق �لتي ت�شتخدم �أ�شاليب �لت�شويق �لكمية و�لنوعية؛ �إطالق �ملنتجات؛ 
�ملت�شلة  �ل�شتهالكي  �لت�شويق  و��شت�شار�ت  �أبحاث  �لت�شويق؛  ��شت�شار�ت  خدمات  �لت�شويق؛  حتليل  خدمات 
بها؛ توفري بو�بة �شبكية لل�شماح للغري مبعاينة وفرز وحتليل بيانات �لأعمال و�لت�شويق �ملت�شلة باملتعاملني 
و�ملتعاملني �ملحتملني؛ تطوير �ل�شرت�تيجيات و�ملفاهيم و�لتكتيكات �لت�شويقية وحتديد� تطوير �جلمهور 
و�لوعي باملاركات وبناء �ملجتمعات �ملبا�شرة و�لت�شالت �لرقمية وعن طريق �لتد�ول يف �لأحاديث ومو�قع 
خدمات  �مل�شتهدفة؛  �لدميوغر�فية  �لتق�شيمات  ب�شاأن  وتو�شيات  حتليالت  تقدمي  �لجتماعي؛  �لتو��شل 

�ملعلومات و�مل�شورة و�ل�شت�شار�ت فيما يتعلق باخلدمات �ملذكورة �أعاله.
 �لو�ق�عة بالفئة:  35 

 و�شف �لعالمة:  كتبت كلمة "MID" باللغة �لأجنليزية. 
�ل�ش��رت�طات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  24  مايو 2017 العدد 12028

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  دي �ل �يه بيرب ميدل �ي�شت �ل �ل بي
 بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم :255504  بتاريخ : 06/22/ 2016م
رقم �لولوية: BX  0991514     بتاريخ :2016/03/08

با�ش��م: �أر�ن �أروماتك�س ملتد
وعنو�نه: ذو هوم فارم، بروديك، �يلز �أوف �أر�ن، كيه �يه 27 8 دي دي ، �ململكة �ملتحدة  

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
بالن�شبة  بالتجزئة  �لبيع  وخدمات  �ملكاتب  �أعمال  ووظائف  �لتجارية  �لأعمال  على  و�لإ�شر�ف  �لتجارية  �لعمال  و�إد�رة  �لإعالنات    :35 �لفئة 
للمنتجات �ملنزلية و�ملنتجات �خلا�شة باجل�شم و�لوجه و�ل�شعر �لتي تباع يف �ملحالت من خالل �لكتالوجات وطلبات �ل�شر�ء بالربيد و�لت�شوق 
عرب �لإنرتنت، وخدمات �لتجزئة يف �ملتجر متعدد �لأق�شام، وخدمات �لتجزئة وخدمات �لتجزئة عرب �لإنرتنت �ملقدمة عن طريق كتالوجات 
�لتنظيف �جلاف، وم�شتح�شر�ت  �مل�شتخدمة يف  �ملو�د  �لتبيي�س وغريها من  يت�شل مب�شتح�شر�ت  �لإنرتنت فيما  �أو عرب  �لربيد  �لطلب عرب 
�لأ�شنان  �ل�شعر ومعاجني  �لتجميل ولو�شن  �لعطرية وم�شتح�شر�ت  �ل�شابون و�لعطور و�لزيوت  �أنو�ع  �لك�شط،  و  و�لتلميع و �جللي  �لتنظيف 
ولو�شون ما بعد �حلالقة؛ م�شتح�شر�ت تعطري �جلو وزيت �للوز و�شابون �للوز ولنب �للوز لأغر��س م�شتح�شر�ت �لتجميل؛ وجتهيز�ت �لألو 
فري� لأغر��س م�شتح�شر�ت �لتجميل.   وخدمات �لتجزئة يف �ملتجر متعدد �لأق�شام، وخدمات �لتجزئة وخدمات �لتجزئة عرب �لإنرتنت �ملقدمة 
عن طريق كتالوجات �لطلب عرب �لربيد �أو عرب �لإنرتنت فيما يت�شل فيما يتعلق بالعنرب )عطر(، و�شابون م�شاد �لعرق وم�شاد�ت �لعرق و 
و�لعطريات )�لزيوت �لعطرية( و �ملو�د �لقاب�شة لأغر��س م�شتح�شر�ت �لتجميل و عطر �لبادين و�لبل�شم لغري �لأغر��س �لطبية و �أ�شا�شيات 
�لعطور من �لزهور وجيل �ل�شتحمام وزيوت �ل�شتحمام ،  وخدمات �لتجزئة يف �ملتجر متعدد �لأق�شام، وخدمات �لتجزئة وخدمات �لتجزئة عرب 
�لإنرتنت �ملقدمة عن طريق كتالوجات �لطلب عرب �لربيد �أو عرب �لإنرتنت فيما يت�شل فيما يتعلق بلو�شن �جل�شم و�شكرب �جل�شم و�ل�شابون 
و�أقالم  �لتجميل  للرمو�س وجمموعات م�شتح�شر�ت  �لتجميل  �لتجميل للحمام وم�شت�شر�ت  �لتزين وم�شتح�شر�ت  �لتنظيف لأغر��س  ولنب 
�لتجميل، �لكرميات، وكرميات �لتجميل، وم�شتح�شر�ت �لتجميل �خلا�شة بالعناية بالب�شرة، ومو�د �لتجميل، ومزيالت �لر�ئحة، و�شابون �إز�لة 
�لر�ئحة، و�ل�شامبو �جلاف، و�لكولونيا، و�لزيوت �لعطرية من خ�شب �ل�شدر، و�لزيوت �لعطرية من �لليمون؛  خدمات �لتجزئة يف �ملتجر متعدد 
�أو عرب �لإنرتنت فيما يت�شل  �لأق�شام، وخدمات �لتجزئة وخدمات �لتجزئة عرب �لإنرتنت �ملقدمة عن طريق كتالوجات �لطلب عرب �لربيد 
بالزيوت �لعطرية من �لليمون، �أو �لزيوت �لعطرية من �لأترج، خال�شات �أثريية، زيوت �أثريية، �لزيوت �لعطرية، خال�شات �لزهور )�لعطور(، 
م�شتح�شر�ت جتميل �حلو�جب، �أقالم حتديد �حلو�جب، �أ�شباغ �ل�شعر، ملونات �ل�شعر، رذ�ذ )�إ�شرب�ي( لل�شعر، ملطف �ل�شعر، منظفات �ليدين، 
غ�شول )لو�شن( �ليدين، كرميات �ليدين، كرميات �لأظافر، �حلنة )�ل�شبغ �لتجميلي(، �لبخور، �أعو�د �لبخور، زيت �ليا�شمني؛  خدمات �لتجزئة 
يف �ملتجر متعدد �لأق�شام، وخدمات �لتجزئة وخدمات �لتجزئة عرب �لإنرتنت �ملقدمة عن طريق كتالوجات �لطلب عرب �لربيد �أو عرب �لإنرتنت 
فيما يت�شل مباء �خلز�مى )�لالفندر(، زيت �خلز�مى )�لالفندر(، ُملمع �ل�شفاه، �أكيا�س �أحمر �ل�شفرة، �أحمر �ل�شفاه، �لغ�شول لأغر��س �لتجميل، 
حت�شري�ت �ملاكياج، م�شكرة �لتجميل، ُهالم �مل�شاج بخالف ذلك �مل�شتخدم لأغر��س طبية، خال�شة �لنعناع )�لزيت �لعطري(، �لنعناع للعطور، 
�مل�شك )�لعطور(، �لزيوت لأغر��س �لتجميل، �لزيوت للعطور و�لرو�ئح، �لعطور؛  خدمات �لتجزئة يف �ملتجر متعدد �لأق�شام، وخدمات �لتجزئة 
�أو عرب �لإنرتنت فيما يت�شل بالهالم لأغر��س �لتجميل  وخدمات �لتجزئة عرب �لإنرتنت �ملقدمة عن طريق كتالوجات �لطلب عرب �لربيد 
�إز�لة  حت�شري�ت  �خلفاف،  حجر  �ملكياج،  م�شحوق  �ملعطرة،  �ملجففة  �ل��ورد  �أور�ق  من  مزيجات  �لتجميل،  لأغ��ر����س  عطري  مرهم  )ف��ازل��ني(، 
�ملكياج، رو�ئح عطرية للغرف، رذ�ذ رو�ئح عطرية للغرفة، �لفتائل �لتي ت�شع رو�ئح عطرية للغرف؛  خدمات �لتجزئة يف �ملتجر متعدد �لأق�شام، 
وخدمات �لتجزئة وخدمات �لتجزئة عرب �لإنرتنت �ملقدمة عن طريق كتالوجات �لطلب عرب �لربيد �أو عرب �لإنرتنت فيما يت�شل بزيت �لزهر، 
�أكيا�س معطرة لتعطري �لبيا�شات، ماء معطر، �شامبو، حت�شري�ت �حلالقة، �شابون �حلالقة، كرميات زبدة �ل�شيا، ُهالم �ل�شتحمام، �ل�شابون، 
م�شحوق �لطلق، ماء �لتو�ليت، مو�د �لتو�ليت، م�شتح�شر�ت تو�ليت غري طبية؛  خدمات �لتجزئة يف �ملتجر متعدد �لأق�شام، وخدمات �لتجزئة 
وخدمات �لتجزئة عرب �لإنرتنت �ملقدمة عن طريق كتالوجات �لطلب عرب �لربيد �أو عرب �لإنرتنت فيما يت�شل بالزيوت �ل�شناعية و�ل�شحوم 
و�ملزلقات؛ مركبات �مت�شا�س �لغبار، مركبات �لرتطيب وعو�مل ربط؛ �لوقود )مبا فيها بنزين �ملحركات( و�ملو�د �مل�شيئة؛ �ل�شموع و�لفتائل 
�خلا�شة بالإ�شاءة، �ل�شموع �لعطرية للعالج بالعطور، �شمع �لع�شل، �ل�شموع، جمموعات �ل�شمع، �ل�شموع لمت�شا�س �لدخان، �ل�شموع لالإ�شاءة، 
�لتجزئة  �لأق�شام، وخدمات  �ملتجر متعدد  �لتجزئة يف  �لرفيعة؛  خدمات  �ل�شموع  �لعلب،  �ل�شموع يف  �لليلية،  �لإ�شاءة  �ل�شموع لال�شتخد�م يف 
�أو عرب �لإنرتنت فيما يت�شل ب�شموع �شجرة �لكري�شما�س،  وخدمات �لتجزئة عرب �لإنرتنت �ملقدمة عن طريق كتالوجات �لطلب عرب �لربيد 
�ل�شموع �لقابلة لال�شتعال، �ل�شموع �لطافية، �ل�شموع �ملعطرة، �شموع �لفاكهة، �ل�شموع �مل�شيئة، فتائل �مل�شابيح، زيت �لرتطيب، �لإ�شاءة �لليلية، 

�لبار�فني، �ل�شموع �ملعطرة، �ل�شموع ذ�ت �لرو�ئح، �لإ�شاءة �لليلية �ملعطرة، �ل�شمع، فتائل بار�فني �ل�شمع لل�شموع.
و�شف �لعالمة : عبارة عن ARRAN مكتوبة باحرف لتينية.

 فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل 
)30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  24  مايو 2017 العدد 12028

ARRAN

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

بتاريخ: 2016/12/21م   �ملودعة حتت رقم:  265257 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  

با�ش��م:  �أموربا�شفيك كوربوري�شن 
 وعنو�نه: )�شبيو-دوجن( �شيونغي�شيون-رو 100 جانك-جو، �شيول، كوريا 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
م�شتح�شر�ت �لتجميل؛ �أطقم م�شتح�شر�ت �لتجميل؛ م�شاحيق �ملكياج؛ م�شتح�شر�ت �ملكياج؛ م�شتح�شر�ت 
�أقنعة �لتجميل؛ �أحمر �ل�شفاه؛ م�شكرة؛ غ�شولت )لو�شن( وكرميات تق�شري  �أ�شا�شات �ملكياج؛  �إز�لة �ملكياج؛ 
�حلالقة؛  كرميات  �لتجميل؛  كرميات  �لتجميل؛  لأغر��س  لالأوعية  قاب�شات  �لب�شرة؛  منظفات  �لب�شرة؛ 
غري  �لكرميات  �لطبية؛  غري  بالب�شرة  �لعناية  م�شتح�شر�ت  ي��د؛  كرميات  ب��اردة؛  كرميات  ز�ئلة؛  كرميات 
�لطبية �لتي ت�شتخدم يف �لتدليك؛ زيوت �لتدليك؛ تونر للب�شرة؛ مرطب للب�شرة؛ كرميات �جل�شم؛ غ�شول 
)لو�شن( للج�شم؛ زيت �لأطفال؛ زيوت عطرية؛ �ألبان جتميلية؛ م�شتح�شر�ت حالقة؛ م�شتح�شر�ت ق�شر 
�أطقم  تنظيف  م�شتح�شر�ت  طبي؛  غري  فم  غ�شول  �أ�شنان؛  منظفات  �لتجميل؛  لغايات  �أل���و�ن(  )مزيالت 
�لأظافر؛  طالء  مزيالت  �لأ�شنان؛  تبيي�س  م�شتح�شر�ت  �لأ�شنان؛  معجون  �لأ�شنان؛  م�شاحيق  �لأ�شنان؛ 
�أظافر م�شتعارة؛ طالء �أظافر؛ مينا �لأظافر؛ م�شتح�شر�ت �لعناية بالأظافر؛ حمدد�ت �لعيون؛ مزيالت 
م�شتح�شر�ت  �لتجميل؛  لغايات  �أق��الم  م�شتعارة؛  رمو�س  ؛  �حلو�جب  �أق��الم  �جلفون؛  ظل  �لعيون؛  مكياج 
�شفاه؛  ملمع  �لطبية؛  غري  بال�شفاه  �لعناية  م�شتح�شر�ت  �شفاه؛  �أل��و�ن  لل�شفاه؛  طالء  للرمو�س؛  جتميل 
دو�س  م�شتح�شر�ت  و�ل�شتحمام؛  للحمام  جتميل  م�شتح�شر�ت  طبي؛  غري  �شفاه  بل�شم  �شفاه؛  حم��دد�ت 
للنظافة �ل�شخ�شية �أو لغايات �إز�لة �لرو�ئح �لكريهة )مو�د تو�ليت(؛ �شابون ��شتحمام وحمامات �لفقاقيع؛ 
��شتحمام غري طبية؛ جل لل�شعر؛ معجون لل�شعر؛ رذ�ذ )�شرب�ي( لل�شعر؛ غ�شول )لو�شن( لل�شعر؛  �أمالح 
م�شتح�شر�ت �لعناية بال�شعر؛ ملونات لل�شعر؛ م�شقر�ت �ل�شعر؛ �شامبو؛ بل�شم؛ م�شتح�شر�ت متويج �ل�شعر 
�لد�ئمة؛ �شمع �ل�شو�رب؛ م�شتح�شر�ت �لوقاية من �ل�شم�س؛ م�شتح�شر�ت �لعناية من �ل�شم�س؛ م�شتح�شر�ت 
�لت�شمري بال�شم�س لغايات �لتجميل؛ ماء كولونيا؛ ماء تو�ليت؛ عطور؛ مزيالت �لرو�ئح �لكريهة للب�شر �أو 
للحيو�نات؛ �شامبو للحيو�نات �لأليفة؛ م�شاد�ت للتعرق )مو�د تو�ليت(؛ بودرة معطرة؛ بودرة تلك؛ بودرة 
�لتجميل؛  �أقنعة  �ل�شعر؛  م��زي��الت  �جل��ل��د؛  ت�شققات  م��ن  للحد  طبية  غ��ري  جتميل  م�شتح�شر�ت  �أط��ف��ال؛ 
حممر�ت �لوجنتني؛ �أعو�د قطن لغايات جتميلية؛ مناديل ورقية م�شربة بغ�شولت )لو�شن( جتميلية؛ مو�د 
ل�شقة ل�شتخد�مات �لتجميل؛ قطيالت قطن لغايات جتميلية؛ مر�هم لأغر��س �لتجميل؛ مو�د تو�ليت؛ 
�شابون؛ �شابون حالقة؛ مزيجات من �أور�ق �لورد �ملجففة �ملعطرة؛ معطر�ت �لغرف؛ �أعو�د �لبخور؛ زيوت 
عطرية لغايات جتميلية؛ �لعنرب؛ م�شتح�شر�ت ق�شر �لأقم�شة ومو�د �أخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي �ملالب�س؛ 
م�شتح�شر�ت تنظيف و�شقل وجلي وك�شط؛ م�شتح�شر�ت تنظيف �لزجاج؛ منعمات �أقم�شة ت�شتعمل يف غ�شل 
وكي �ملالب�س؛ منظفات �أحو��س �لتو�ليت؛ ن�شا �لغ�شيل؛ ملمع �لأحذية؛ كرمي �لأحذية؛ ملمع �لأثاث؛ ملمع 

�لأر�شيات؛ �شمع �لأر�شيات.
 �لو�ق�عة بالفئة:  3 

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

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  24  مايو 2017 العدد 12028

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

 دي �ل �يه بيرب ميدل �ي�شت �ل �ل بي 

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية :

�ملودعة حتت رقم :      261356  بتاريخ : 10/16/ 2016م

با�ش��م: تي �نك

وعنو�نه: 280 �شي�شتنت �أقينيو، وي�شتمونت �أي �أل �لوليات �لأمريكية �ملتحدة  

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لفئة 28: دمى، �ألعاب م�شنوعة من �ملخمل، �ألعاب حم�شوة.

و�شف �لعالمة : عبارة عن BABY BEANIE BOOS مكتوبة باحرف لتينية.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  24  مايو 2017 العدد 12028

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شان فورد للمقاولت 

�لعامة رخ�شة رقم:CN 1169270 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شامل حممد عبد�لهادي �شاعن �لهاملي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24

اإعالن عن ت�صجيل �صفينة وطنية
ت��ع��ل��ن �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��و����ش��الت )ق���ط���اع �لنقل 
�لبحري( بان /الإينز ميدل لإدارة ال�صفن ذ.م.م قد تقدم 

بطلب ت�شجيل �ل�شفينة �ملذكورة بياناتها بعد وهي:

�ل�شفينة  ه��ذه  ت�شجيل  على  �ع��رت����س  له  كل من  على 
مدة  خ��الل  �بوظبي  �ل�شفن  ت�شجيل  مكتب  مر�جعة 

�ق�شاها 60 يوما من تاريخ هذ� �لعالن.
                 اإدارة مراكز خدمة املتعاملني مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�صالت

�صيا�صة الرتاخي�س والت�صجيل البحري

                     اإ�ضم ال�ضفينة                      رقم الت�ضجيل ال�ضابق       العلم ال�ضابق
                  لدي فريدة                  --                       --
                   لدي د�ف              --    --

العدد 12028 بتاريخ 2017/5/24
حمل اوك�س او قيمز للبلياردو ذ.م.م 

رخ�ضة جتارية رقم 31744
بناء على حكم حمكمة ر��س �خليمة �لبتد�ئية يف �لدعوى رقم 2016/297 
مدين كلي ر��س �خليمة بحل وت�شفية �ل�شركة �ملذكورة نعلن نحن �مل�شفي 
�لق�شائي/ �أحمد علي �حلو�شني عن بدء ت�شفية �شركة حمل �وك�س �و قيمز 

للبلياردو ذ.م.م.
�لثبوتية وذلك خالل  �أن يتقدم مب�شتند�ته  وعلى كل من له �ية مطالبات 
 - - �خلالدية  )�بوظبي  �لتايل:  �لعنو�ن  تاريخه وذلك على  يوم من   )45(
�حلو�شني  �أحمد  مكتب/   - �مليز�نني   - �لكربى  �ملحالت  خلف  بناية  ثالث 

لتدقيق �حل�شابات( تليفون : 026331500 فاك�س: 026330703 
                     امل�ضفي الق�ضائي/ اأحمد علي احلو�ضني

اإعــــــــالن ت�شفيـــــة �شركــــــــة 

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
 �ملالك:فز�ع للخياطة �لرجالية و�لقم�شة و�ملالب�س �جلاهزة 

V.I.P Hand made:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم:272267       بتاريخ:2017/04/27 م
با�ش��م:فز�ع للخياطة �لرجالية و�لقم�شة و�ملالب�س �جلاهزة

وعنو�نه:�بوظبي بني يا�س هاتف: 025831155 �شندوق �لربيد: 10759 
abdulla.al.sayed@hotmail.com مييل�

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:25 �ملالب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س. 
و�شف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن د�ئرة بي�شاوية �ل�شكل د�خلها )V I P( باللغة �لجنليزية 

ب�شكل مميز يدنوها )Hand made( باللغة �لجنليزية. 
�ل�شرت�طات:عدم �ملطالبة بحق ح�شري عند ��شتخد�م �لأحرف )V.I.P( مبعزل عن �لعالمة 

وبالو�شاع �لخرى. 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  24  مايو 2017 العدد 12028

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
 �ملالك:فول �شوبر ماركت ذ.م.م 

VOLL supermarket:طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم:260661       بتاريخ:2016/10/03 م
با�ش��م:فول �شوبر ماركت ذ.م.م

وعنو�نه:�لنادي �ل�شياحي هاتف: 0505706772 
�مييل : lucien1902@hotmail.com �أبوظبي

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35 خدمات جتميع ت�شكيلة من �لب�شائع ل�شالح 
�لغري وذلك لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند �حلاجة )ول ينطوي ذلك على 

خدمة �لنقل(. 
و�شف �لعالمة:عبارة فول �شوبر ماركت VOLL supermarket كما بال�شكل. 

حدة  على   supermarket �لكلمات  عن  و�لتنازل  جمملها  يف  للعالمة  �ل�شرت�طات:�حلماية 
بالو�شع �لعادي 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  24  مايو 2017 العدد 12028

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  24  مايو 2017 العدد 12028
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•• العني - الفجر

حتت رعاية �شمو �ل�شيخ حممد بن خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
ع�شو �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي رئي�س نادي �لعني 
للفرو�شية و�لرماية و�جلولف، ينظم �لنادي على مالعبه 
�لبطولة �لرم�شانية �ملفتوحة للرماية 2017 �لتي من 
�ملنتظر �أن تنطلق مناف�شاتها يف �لثاين من �شهر رم�شان 
�لف�شيل وتختتم يف 27 منه. وي�شتمل برنامج �لبطولة 
على مناف�شات يف �لرت�ب لفئة �ملبتدئني و�مل�شد�س 9 مم 
لفئتي �لرجال و�لن�شاء، وتبد�أ يومياً من �ل�شاعة �لتا�شعة 
و�لن�شف م�شاًء وتتو��شل حتى �ل�شاعة �لثانية من �شباح 
�ليوم �لتايل. ويجري تنظيم هذه �ملناف�شة برعاية كرمية 
من جمل�س �أبوظبي �لريا�شي �ل�شريك �حلكومي �لد�عم 
ل��ه��ذ� �حل���دث وب��ن��ك �لحت����اد �ل��وط��ن��ي �ل��ر�ع��ي �لذهبي 
جهة  وم��ن  للبطولة.  �لد�عم  �لر�عي  ك��ول  كوكا  و�شركة 
مالية  ج��و�ئ��ز  للبطولة  �ملنظمة  �للجنة  ر���ش��دت  �أخ���رى 
�لبطل  يح�شل  حيث  �لأو�ئ����ل  �خلم�شة  للفائزين  قيمة 
درهم  �أل��ف   40 وق���دره  مبلغ  على  �لأول  �مل��رك��ز  �شاحب 
�ألف   20 �ألف درهم و�لفائز �لثالث   25 وينال �لو�شيف 
و�خلام�س  �لر�بع  �ملركزين  �شاحبا  يح�شل  بينما  دره��م 
�لتو�يل.  ع��ل��ى  �آلف دره����م  ع�����ش��رة وخ��م�����ش��ة  م��ب��ل��غ  ع��ل��ى 
�أكد حممد ر��شد �لنا�شري  ومن ناحيته ويف ت�شريح له 
و�جلولف  و�لرماية  للفرو�شية  �لعني  لنادي  �لعام  �ملدير 
����ش��ت��ع��د�د�ت��ه لتنظيم ه��ذ� �حلدث  �أك��م��ل  ق��د  �ل��ن��ادي  �أن 
ك��ل عام  م��ن  �ل��ك��رمي  �شهر رم�����ش��ان  ي�شت�شيفه يف  �ل���ذي 
�ل�شيخ  �شمو  وتوجيهات  لتعليمات  ووفقاً  �أنه  �إىل  م�شري�ً 
فقد  �لنادي  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  بن خليفة  حممد 
مت توفري كل �لت�شهيالت �لتي من �شاأنها �أن ت�شاهم بقدر 
�ملناف�شات  �إن ه��ذه  كبري يف �جن��اح ه��ذه �لبطولة.  وق��ال 
تعترب فر�شة ر�ئعة للرماة من �جلن�شني �لذكور و�لإناث 
�لريا�شة وزي��ادة معدل خرب�تهم  �لنوع من  ملمار�شة هذ� 
منتخباتنا  رم��اة  �أد�ء  م�شتوى  على  �إي��ج��اب��اً  ينعك�س  مب��ا 
�لوطنية يف م�شاركاتهم على �مل�شتوى �خلليجي و�لعربي 
ت�شريحه  �لنا�شري يف ختام  و�لعاملي. ومتنى  و�لآ�شيوي 
جلميع �مل�����ش��ارك��ني ك��ل �ل��ت��وف��ي��ق و�ل��ن��ج��اح خل��و���س هذ� 
�لتحدي بكل عزمية و�إر�دة قوية وحما�س كبري من �أجل 
�أن تخرج �لبطولة يف �مل�شتوى �ملنتظر و�أن يخرج �جلميع 

�لريا�شي  دب�����ي  جم���ل�������س  �ح���ت���ف���ى 
 2017 م��اي��و   22 �لث���ن���ني  ظ��ه��ر 
ز�ي��د مبدينة دبي  يف م�شرح جامعة 
و�لطالبات  ب��امل��د�ر���س  �لأك��ادمي��ي��ة، 
�لفائز�ت باملر�كز �لأوىل يف خمتلف 
دورة  من  �لثالثة  بالن�شخة  �لألعاب 
للطالبات  �مل��در���ش��ي��ة  ل��الأل��ع��اب  دب��ي 
�لريا�شي  دبي  جمل�س  نظمها  �لتي 
بالتعاون مع منطقة دبي �لتعليمية 
�لب�شرية،  و�لتنمية  �ملعرفة  وهيئة 
خالل �لفرتة من 15 فرب�ير حتى 

.2017 مايو   17
جاء ذلك خالل �حلفل �لأنيق �لذي 
�مل��ن��ظ��م��ة بح�شور  �ل��ل��ج��ن��ة  �أق��ام��ت��ه 
�����ش����ع����ادة غ����اي����ة ����ش���ل���ط���ان �مل���ه���ريي 
�لتعليمية،  دب����ي  م��ن��ط��ق��ة  م���دي���رة 
رئي�س  نائب  خ��ان   عبد�لعزيز  ملياء 
دبي  مبجل�س  �مل�����ر�أة  ري��ا���ش��ة  جل��ن��ة 
�ل��ري��ا���ش��ي، م��ي��ث��اء حم��م��د حمد�ن 
لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  �ل�شام�شي 
تنمية  ه��ي��ئ��ة  يف  �لإن�������ش���ان  ح���ق���وق 
�ملر�أة  ريا�شة  جلنة  ع�شو  �ملجتمع، 
�ملنظمة  �للجنة  ورئ��ي�����س  باملجل�س، 
للدورة، وفوزية فريدون مدير ق�شم 
تطوير ريا�شة �ملر�أة ومدير �لدورة، 
وممثلي  �ملنظمة  �للجنة  و�أع�����ش��اء 

�ملد�ر�س �مل�شاركة و�لرعاة.
فيلًما  ع���ر����س  �حل���ف���ل  خ����الل  ومت 
�للحظات  �أج��م��ل  ت�شمن   � ق�����ش��ري ً
�لدورة،  يف  �لطالبات  عا�شتها  �لتي 

�أقوى  من  �إىل مقتطفات  بالإ�شافة 
�لريا�شات  خم��ت��ل��ف  يف  �مل��ن��اف�����ش��ات 
ب���ال���دورة، كما مت يف �حل��ف��ل تكرمي 
 13 تكرمي  ومت  و�ل��رع��اة،  �ل�شركاء 
�ألقاب  م��در���ش��ة جن��ح��ت يف حت��ق��ي��ق 
و�لفوز  �ل��دورة  �لثالثة من  �لن�شخة 

باملر�كز �لأوىل.
روؤية

�أل������ق������ت م����ي����ث����اء حم����م����د ح����م����د�ن 
لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  �ل�شام�شي 
تنمية  ه��ي��ئ��ة  يف  �لإن�������ش���ان  ح���ق���وق 
�ملر�أة  ريا�شة  جلنة  ع�شو  �ملجتمع، 
رئي�س  �ل���ري���ا����ش���ي،  دب����ي  مب��ج��ل�����س 
�ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة ل���ل���دورة ك��ل��م��ة يف 
بد�ية �حلفل، وقالت: جاءت �لدورة 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ل����روؤي����ة  ت��ط��ب��ي��ق��اً 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب 
“رعاه �هلل” يف  دب��ي  �ل����وزر�ء حاكم 
قاعدة  �ملدر�شية  �لريا�شة  تكون  �أن 
و�أن  �ل�����ش��ح��ي��ح  �ل���ري���ا����ش���ي  �ل���ه���رم 
ت�شبح �لريا�شة �أ�شلوب حياة ومكوناً 
�أ�شا�شياً يف بناء �ل�شخ�شية و�ل�شحة 
هذه  وتكت�شب  و�جل�شدية   �لنف�شية 
�إ�شافية من  �أهمية  �ل��دورة حتديد�ً 
�لن�شائي  للعن�شر  م��وج��ه��ة  ك��ون��ه��ا 
بريا�شة  �له��ت��م��ام  �إط����ار  وذل���ك يف 
�ملر�أة وت�شجيع �لن�شاء على ممار�شة 
ف��و�ئ��د �شحية  م��ن  لها  مل��ا  �لريا�شة 
ونف�شية كما �أن �لريا�شة تعزز �لثقة 

�شخ�شية  ب��ن��اء  يف  وت�شهم  بالنف�س 
�لفرد.
تهنئة

�ملنظمة  �ل���ل���ج���ن���ة  رئ���ي�������ش���ة  ه����ن����اأت 
على  �لتي ح�شلت  �مل��د�ر���س  ل��ل��دورة 
خمتلف  يف  �لثالثة  �لن�شخة  �أل��ق��اب 
�لريا�شات، مقدمة �شكرها لل�شركاء 
�شعادتها  ع����ن  م���ع���رب���ة  و�ل������رع������اة، 
بتحقيق �لدورة هذ� �لنجاح �لكبري ، 
و�أ�شادت ميثاء �ل�شام�شي بال�شتجابة 
�ل��ت��ي حر�شت  ل��ل��م��د�ر���س  �ل��ك��ب��رية 
�ل����دورة و�شجعت  �مل�����ش��ارك��ة يف  ع��ل��ى 
طالباتها على خو�س غمار �لتناف�س 
يف خمتلف �للعاب، مثمنة �مل�شاهمة 
�ل��ك��ب��رية ل��ل��م��د�ر���س و�مل�����ش��رف��ات يف 
للنجاح،  وحتقيقها  �ل���دورة  تنظيم 
موؤكدة حر�س �للجنة  �ملنظمة على 
و�إ���ش��اف��ة مزيد من  �ل���دورة  تطوير 

�لألعاب يف �لن�شخ �ملقبلة.
�شعادة

بامل�شاركة  ك��ث��ري�ً  �شعدنا  �أ���ش��اف��ت: 
�ل��و����ش��ع��ة م��ن �مل��د�ر���س وزي����ادة عدد 
�لألعاب  يف  �مل�����ش��ارك��ات  �ل��ط��ال��ب��ات 
�لفردية، وفخورون باأن نحتفل �ليوم 
م��ع �مل���د�ر����س ب��ال��ف��وز �ل���ذي حققته 
�لثالثة  �لن�شخة  وجن���اح  طالباتها 
�أهد�فها،  حت��ق��ي��ق  يف  �ل������دورة  م���ن 
و���ش��ن��ع��م��ل ج���اه���دي���ن ع��ل��ى حت�شني 
�ملقبلة  �لن�شخ  �ل��دورة وتطويرها يف 

لتغطي كل �لألعاب �لريا�شية.

تتويج
�شلطان  غ���اي���ة  م����ن  ك�����اًل  ����ش���ارك���ت 
و  خ���ان،  عبد�لعزيز  ومل��ي��اء  �مل��ه��ريي 
�ل�شام�شي  ح���م���د�ن  حم��م��د  م��ي��ث��اء 
�ل��ف��ائ��زة، حيث مت  �ل��ف��رق  يف تكرمي 
خ���الل �حل��ف��ل ت��ت��وي��ج م��در���ش��ة دبي 
ب��ل��ق��ب بطولة  �ل���رب����ش���اء  �ل��وط��ن��ي��ة 
�لثانية من  �لفئة  �ل�شلة �شمن  كرة 
بعد   2005 �إىل    2003 مو�ليد 
�مل��ب��اري��ات وحتقيقها  ك��ل  ف��وزه��ا يف 
�ملركز �لأول وت�شلمت طالباتها كاأ�س 
كما  �لذهبية،  و�مليد�ليات  �لبطولة 
�خلا�شة  �لحت����اد  م��در���ش��ة  ت�شلمت 
�مل����م����زر  �مل���ي���د�ل���ي���ات �ل��ف�����ش��ي��ة بعد 
وت�شلمت  �ل��ث��اين،  �مل��رك��ز  يف  حلولها 
م���در����ش���ة دب�����ي �ل���وط���ن���ي���ة �ل���ط���و�ر 
جاءت  �أن  بعد  �لربونزية  �مليد�ليات 
يف �مل��رك��ز �ل��ث��ال��ث، وت��وج��ت مدر�شة 
بكاأ�س  ل��ف��وزه��ا  �ل���رب����ش���اء  �مل���و�ك���ب 
مناف�شات  �شمن  �ل�شلة  كرة  بطولة 
 1999 مو�ليد  م��ن  �لثالثة  �لفئة 
باملركز  ف����ازت  ح��ي��ث    2002 �إىل 
مدر�شة  تلتها  �ل��ب��ط��ول��ة،  يف  �لأول 
�ل�������ش���ارق���ة �لأم����ري����ك����ي����ة �ل���دول���ي���ة 
�خل��ا���ش��ة يف �مل��رك��ز �ل��ث��اين، وجاءت 
مدر�شة �أ�شماء بنت �لنعمان يف �ملركز 

�لثالث.
ك���م���ا مت ت���ت���وي���ج م���در����ش���ة �مل���و�ك���ب 
�لكرة  ب���ط���ول���ة  ب���ك���اأ����س  �ل����رب�����ش����اء 
�لثانية  �ل���ف���ئ���ة  ���ش��م��ن  �ل����ط����ائ����رة 

وت�شلمت �مليد�ليات �لذهبية لفوزها 
باملركز �لأول يف مناف�شات �لبطولة، 
تلتها مدر�شة �لظهرة حتا يف �ملركز 
�ملو�كب  م��در���ش��ة  وج�����اءت  �ل���ث���اين، 
وتوجت  �لثالث،  �ملركز  يف  �لقرهود 
بطولة  بكاأ�س  حتا  �لظهرة  مدر�شة 
مناف�شات  ���ش��م��ن  �ل���ط���ائ���رة  �ل���ك���رة 
�ل��ف��ئ��ة �ل��ث��ال��ث��ة ح��ي��ث ف���ازت باملركز 
�لذهبية،  �مليد�ليات  وت�شلمت  �لأول 
تلتها مدر�شة دبي �لدولية �لقرهود 
�ل���ث���اين، وج����اءت مدر�شة  �مل��رك��ز  يف 

�ملو�كب �لرب�شاء يف �ملركز �لثالث.
�لرجبي  ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ش��ات  ويف   
�لنموذجة  �لإب����د�ع  م��در���ش��ة  ت��وج��ت 
بكاأ�س �لبطولة، وت�شلمت �مليد�ليات 
يف  �لأول  ب��امل��رك��ز  ل��ف��وزه��ا  �لذهبية 
�لو�شل  م��در���ش��ة  ت��ل��ت��ه��ا  �ل��ب��ط��ول��ة، 
مدر�شة  وح��ل��ت  �ل���ث���اين،  �مل���رك���ز  يف 
�ملركز  يف  �ل���ن���م���وذج���ي���ة  �جل����م����ري� 

�لثالث.
�لطائرة  �ل��ري�����ش��ة  م��ن��اف�����ش��ات  ويف 
ت���وج���ت �ل��ط��ال��ب��ة �آي�����ة حم��م��د من 
بكاأ�س  �لنموذجية  �لإب���د�ع  مدر�شة 
�ل��ب��ط��ول��ة و�مل��ي��د�ل��ي��ة �ل��ذه��ب��ي��ة بعد 
فوزها باملركز �لأول �شمن مناف�شات 
 2006 مو�ليد  م��ن  �لأوىل  �لفئة 
�إبر�هيم  ف���رح  تلتها   ،2008 �إىل 
�لدولية  دب���ي  م��در���ش��ة  م���ن  ���ش��ال��ح 
�ل���ق���وز يف �مل���رك���ز �ل����ث����اين، وج����اءت 
ح��م��ده �أح��م��د م��ن م��در���ش��ة �لإب����د�ع 

�ل��ن��م��وذج��ي��ة يف �مل��رك��ز �ل��ث��ال��ث، ويف 
�لثانية من مو�ليد  �لفئة  مناف�شات 
2005 فازت �لطالبة  �إىل   2003
�لإبد�ع  مدر�شة  من  يو�شف  لطيفة 
تلتها  �لأول،  ب��امل��رك��ز  �ل��ن��م��وذج��ي��ة 
�ملو�كب  مدر�شة  م��ن  �ل�شايغ  م��رية 
�ل��رب���ش��اء يف �مل��رك��ز �ل��ث��اين، وجاءت 
���ش��ي��خ��ة ���ش��ع��ي��د م����ن م���در����ش���ة دبي 

�لدولية �لقوز يف �ملركز �لثالث.
وعلى �شعيد مناف�شات �ألعاب �لقوى، 
من  ك��اظ��م  فاطمة  �لطالبة  ت��وج��ت 
مدر�شة ند �حلمر للتعليم �لأ�شا�شي 
60 مرًت�   �جل����ري  ب��ط��ول��ة  ب��ك��اأ���س 
وت�����ش��ل��م��ت �مل��ي��د�ل��ي��ة �ل��ذه��ب��ي��ة بعد 
�ملناف�شات،  يف  �لأوىل  باملركز  فوزها 
ت��ل��ت��ه��ا ���ش��م�����ش��ة ع���ب���د�ل���رح���م���ن من 
م��در���ش��ة �جل���م���ري� �ل��ن��م��وذج��ي��ة يف 
عائ�شة غياث  �لثاين، وجاءت  �ملركز 
�لقرهود  �لدولية  دب��ي  مدر�شة  من 

يف �ملركز �لثالث.
توجت  �لطويل  �ل��وث��ب  بطولة  ويف 
مدر�شة  من  ع�شام  عائ�شة  �لطالبة 
بكاأ�س  �ل����ق����ره����ود  �ل����دول����ي����ة  دب������ي 
�ل��ب��ط��ول��ة و�مل��ي��د�ل��ي��ة �ل��ذه��ب��ي��ة بعد 
لطيفة  تلتها  �لأول،  باملركز  فوزها 
ن����د �حلمر  ���ش��ل��ط��ان م����ن م���در����ش���ة 
�لثاين،  �ملركز  يف  �لأ�شا�شي  للتعليم 
���ش��رف م��ن مدر�شة  وج����اءت ع��ل��ي��اء 

�ملو�كب �لرب�شاء يف �ملركز �لثالث.
 3 �جل�������ل�������ة  دف�����������ع  ب������ط������ول������ة  ويف 

�لطالبة  ت����وج����ت  ك���ي���ل���وغ���ر�م���ات 
ف��اط��م��ة حم��م��د �ل��ب��دو م��ن مدر�شة 
�لبطولة  بكاأ�س  �لنموذجية  جمري� 
فوزها  ب��ع��د  �ل��ذه��ب��ي��ة  و�مل���ي���د�ل���ي���ة 
باملركز �لأول، تلتها زميلتها �شم�شة 
عادل يف �ملركز �لثاين، وجاءت دلل 
علي من مدر�شة �ملو�كب �لرب�شاء يف 

�ملركز �لثالث.
للعام  �أقيمت  �ل��ت��ي  �ل���دورة  و�شمت 
�ل���ث���ال���ث ع���ل���ى �ل�����ت�����و�يل و�أق���ي���م���ت 
�ل�شيخة  ����ش���ال���ة  يف  م��ن��اف�����ش��ات��ه��ا 
و�شالة  �لريا�شية  مكتوم  ب��ن  هند 
�أ�شماء  و���ش��ال��ة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �مل���زه���ر 
�ألعاب  ���ش��ب��ع  �ل��ن��ع��م��ان، ���ش��م��ت  ب��ن��ت 
ريا�شية هي �لري�شة �لطائرة، �لكرة 
�لطائرة، كرة �ل�شلة، ولعبة �لرجبي 
�ل���ت���ي �أج����ري����ت م��ن��اف�����ش��ات��ه��ا حتت 
�لإم�����ار�ت للرجبي،  �إحت����اد  �إ����ش���ر�ف 
�جلري  �شملت  �لتي  �لقوى  و�أل��ع��اب 
مل�����ش��اف��ة 60 م����رت، دف����ع �جل���ل���ة 3 
�لطويل،  و�ل���وث���ب  ك��ي��ل��وج��ر�م��ات، 
و���ش��ارك يف �ل���دورة ه��ذ� �لعام ثالث 
ف��ئ��ات م��ن �ل��ط��ال��ب��ات �ل��ف��ئ��ة �لأوىل 
مو�ليد  �إىل   2006 م��و�ل��ي��د  م��ن 
2008، و�لفئة �لثانية من مو�ليد 
 ،2005 م���و�ل���ي���د  �إىل   2003
 1999 �لثالثة من مو�ليد  و�لفئة 

�إىل مو�ليد 2002.
جناح

ع�شو  ف������ري������دون  ف�����وزي�����ة  ع�������ربت 

دبي  مبجل�س  �مل�����ر�أة  ري��ا���ش��ة  جل��ن��ة 
�ل���ري���ا����ش���ي وم����دي����رة �ل��������دورة عن 
�لالفت  بالنجاح  �لكبرية  �شعادتها 
�ملهم،  �حل��دث  من  �لثالثة  للن�شخة 
�ملختلفة  �لبطولت  �أن  �إىل  م�شريًة 
�شهدت  �ل��دورة  عليها  ��شتملت  �لتي 
مثمنًة  �مل��د�ر���س،  بني  قوية  مناف�شة 
على  وحر�شهن  �ل��ط��ال��ب��ات  حما�س 

تتويج مد�ر�شهن.
ف����ري����دون: حققت  ف���وزي���ة  وق���ال���ت 
�ل����������دورة �أه����د�ف����ه����ا و�أ����ش���ه���م���ت يف 
ت��ع��زي��ز �ل��ع��الق��ات �لج��ت��م��اع��ي��ة بني 
من  �ملختلفة  �مل��د�ر���س  يف  �لطالبات 
�أوق�����ات ر�ئ��ع��ة بعيد�ً  خ���الل ق�����ش��اء 
�أجو�ء �لدر��شة ويف ظل تناف�س  عن 
ريا�شي �شريف، وقدمت عدًد� كبرًي� 
م���ن �مل���و�ه���ب يف خم��ت��ل��ف �لأل���ع���اب 
ن�شاهدها قريباً  �أن  ناأمل  �لريا�شية 

مع �أندية دبي .
و�أ�����ش����اف����ت م����دي����رة �ل���������دورة: “ما 
حتقق من جناح يف �لن�شخة �لثالثة 
�ملدر�شية  ل��الأل��ع��اب  دب���ي  دورة  م��ن 
طبيعياً  ن���ت���اج���اً  ج�����اء  ل���ل���ط���ال���ب���ات 
وم�شاهمة  �جلميع،  جهود  لت�شافر 
�لر�عية،  و�ل�����ش��رك��ات  �مل���د�ر����س،  ك��ل 
حيث كانت لهم ب�شمتهم �لو��شحة 
�ل��دورة من تطور  �إليه  فيما و�شلت 
جميعا  ل��ن��ا  د�ف��ًع��ا  ي��ك��ون  �أن  نتمنى 
ل��ب��ذل م��زي��د م��ن �جل��ه��د يف �لن�شخ 

�ملقبلة«.

جمل�س دبي الريا�شي يحتفي باأبطال دورة دبي لالألعاب املدر�شية للطالبات

�أم�س  م�شاء  خا�شة  �حتفالية  يف  �لريا�شي  �لثقايف  �لذيد  ن��ادي  ك��رم 
يف  �ملعهود  لتفوقهم  ن��ظ��ر�  ب��ال��ن��ادي  �جلوجيت�شو  ف��ري��ق  م��ن  لعبيه 
�ل��ب��ط��ولت �ل��ت��ي �أق��ي��م��ت م��وؤخ��ر� ب��ال��دول��ة خ���الل �مل��و���ش��م �لريا�شي 
�لفريق ببطولة  �شارك  �أن  بعد  وياأتي �لحتفال  2106 _2017م 
للجوجيت�شو  �لعاملي  ومهرجان   ، للجوجيت�شو  �لدولية  رئي�س  كاأ�س 

باأبوظبي و��شتطاع من خاللهم ح�شد 21 ميد�ليه ملونة .
نادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  ه��وي��دن  ب��ن  حممد  �شامل  �لتكرمي  ح�شر 
�لذيد ونائبه حميد �خلاطري و�ملدير �ملايل و�لد�ري  و�لدكتور زكي 
�ل�شكرتري �لفني للنادي  بد�أ �لتكرمي بالكلمة �لفتتاحية لل�شكرتري 

وعر�شها  �لفريق  بها  ق��ام  �لتي  �لجن���از�ت  بح�شر  ق��ام  �ل��ذي  �لفني 
بن  حممد  �شامل  �أل��ق��ى  و  لتكرميهم  �لع��ب��ني  وت��ق��دمي  �ملجل�س  علي 
هويدن كلمتة �خلتامية لالعبني و�أ�شاد باإجناز�تهم و�أ�شار �إىل �أهمية 
لعبة �جلوجيت�شو و�ملكانة �لتي تبو�أتها و�لدور �لتي تقوم به �لدولة 
و�لتعليمية  �لع�شكرية  �ملوؤ�ش�شات  يف  ون�شرها  �للعبة  تلك  لتطوير 
و�لهتمام �لكبري بها وتطويرها ولفت �بن هويدن �إىل مو��شلة دعم 
�لنادي لريا�شة �جلوجيت�شو و��شتقبال �لر�غبني يف ممار�شتها وتاأهيل 
�لبطال فيها �إىل خمتلف �ل�شتحقاقات �ملختلفة .  و�أ�شاد بفوز كالمن 
�لالعبني  حممد مع�شد �ل�شام�شي وحممد �ل�شام�شي وحمد �شلطان 

�لكتبي وعبد�لرحمن �لقايدي  باملديد�لية �لذهبية وح�شول كال من 
�لالعبني  عبد �لعزيز �لطنيجي وحمد علي �لطنيجي وحمد عبد�هلل 
وكالمن   . �لف�شية  بامليد�لية  �مل��زروع��ي  عبد�هلل  وحممد  �لطنيجي 
�لالعبني علي عبد�هلل �لكتبي و�أحمد يا�شر �لبدو�وي وحمدي �أبوبكر 
وحامت خمي�س �ل�شام�شي وخلفان خمي�س �ل�شام�شي وحممد عبد�هلل 
�لكتبي ونايف �لزحمي و�شعيد �شلطان �لكتبي و�شامل �شلطان �لكتبي 

و�شلطان يا�شر �لبدو�وي بامليد�لية �لربونزية .
بعدها قام �شامل بن هويدن بتكرمي لعبي �جلوجيت�شو يف نادي �لذيد 

وتهناأتهم على �جناز�تهم .

نادي الذيد يكرم لعبيه لريا�شة  اجل�جي�شت� وي�شيد 
مبا حقق�ه من ميداليات بلغت 21 ميدالية

•• العني – الفجر

للعني،  �لفني  �ملدير  ماميت�س،  زور�ن  �لكرو�تي  �أك��د 
�لإي��ر�ين يف  ��شتقالل طهر�ن  �أم��ام  �أن مبار�ة فريقه 
ذهاب ثمن نهائي دوري �أبطال �آ�شيا لكرة �لقدم و�لتي 
�نتهت بخ�شارة فريقه بهدف دون رد من ركلة جز�ء، 
مل تكن جيدة بامل�شتوى �ملطلوب وذلك لأنها �ت�شمت 

بالعنف �لز�ئد على �لأر�س.
�ل�شحفي  �مل���وؤمت���ر  خ���الل  ح��دي��ث��ه  يف  زور�ن،  وق����ال 
�أمامنا  وتبقى  �شوط  �نتهى  لقد  للمبار�ة،  �لتقييمي 
���ش��وط��اً �أخ���ر يف �ل��ع��ني ون��ث��ق يف �مل�����وؤ�زرة �ل��ق��وي��ة من 
يتمكنو� من  ح��ت��ى  ل��الع��ب��ني  �ل��ع��ي��ن��اوي��ة  �جل��م��اه��ري 
ع��ل��ى ح�شاب  �ل��ت��اأه��ل  ل��ن��ا  �ل���ذي يكفل  �ل��ف��وز  حتقيق 

�لفريق �لإير�ين يف ��شتاد هز�ع بن ز�يد.
“مل  ق��ال:  �جل��ز�ء،  وركلة  �لطرد  على حالة  وتعليقاً 
بد� و��شحاً من  �لأم��ر  �أن  بيد  �للقطة،  �إع��ادة  �أ�شاهد 
لعب  �إي����ذ�ء  جمعة  �شعيد  يتعمد  فلم  �لأر�����س  على 
بيده  �لكرة  �إبعاد  كذلك  يتعمد  ومل  �ملناف�س  �لفريق 
ول �أعتقد �ن �حلالة كانت ت�شتحق �لطرد، �أما �شربة 
�جلز�ء فقد كان تقدير �حلكم �أن �للم�س كان متعمد�ً 
�أي�����ش��اً ع��م��وم��اً ل��ي�����س ل��دي��ن��ا �ل���وق���ت ل��ل��ح��دي��ث حول 
�لتفكري  علينا  يتوجب  م��ا  بقدر  �لتحكيمية  �لأم���ور 
يف �لتح�شري �جليد لالإياب وثقتي يف لعبي فريقي 
كبرية على حتقيق �لنتيجة �ملطلوبة يف ��شتاد هز�ع بن 

ز�يد كما ذكرت لكم”.
و�أكمل: تعاهد �جلميع على تقدمي �لأد�ء �لقوي �لذي 
و�لرغبة  �لتحدي  ب���روح  �ل��ت��اأه��ل  م��ن  �لفريق  ميكن 
لعبو  بها  يتمتع  �لتي  �لعالية  و�لإمكانيات  و�لقتال 

�لعني �شننجح يف �لتاأهل �إىل ربع �لنهائي. 
�جلماهري  على  �ل���رد  �إىل  �لعيناوية  �جلماهري  دع��ا 

�لإير�نية
�ل�����ش��ه��ب��اين: لع��ب��و �ل��زع��ي��م ت��ع��اه��دو� ع��ل��ى �لتاأهل 

و�إحلاق �لهزمية بال�شتقالل يف ��شتاد هز�ع
فريق  مدير  �ل�شهباين،  �لظاهري،  عبيد  مطر  ق��ال 
قدمو�  �لزعيم  لعبي  �إن  �لعني،  بنادي  �لأول  �لكرة 
ملعبه  على  طهر�ن  ��شتقالل  مو�جهة  يف  قوياً  �أد�ًء 
نهاية  �لنتيجة يف  و�لأخ���ري خطف  ج��م��اه��ريه،  وب��ني 

�ملو�جهة بهدف من ركلة جز�ء.
و�أكد �ل�شهباين �أن لعبي �لزعيم تعاهدو� بعد نهاية 
�ملبار�ة يف غرفة تبديل �ملالب�س على ح�شم �لتاأهل يف 
��شتاد هز�ع بن ز�يد، و�أمتنى �أن يرتجمو� وعدهم على 
�أر�س �لو�قع عملياً، و�شخ�شياً �أ�شفهم د�ئماً باجلنود 
على  مقدرتهم  يف  و�أث���ق  �مللعب  �أر����س  على  �ملقاتلني 
�لوفاء بوعودهم كما عودونا، ول يوجد هناك �أي عذر 
�لذي  �لإي���ر�ين  �لفريق  ح�شاب  على  �لتاأهل  ع��دم  يف 
يجب �أن يخرج من �لعني خا�شر�ً بالنتيجة �لتي تكفل 
باأننا  �أن ندرك جيد�ً  �لتاأهل للزعيم كما يجب علينا 

مطالبون باحلذر وعدم ��شتقبال مرمانا لأي هدف.
ودع����ا م��دي��ر �ل���ف���ري���ق، ج��م��اه��ري �ل��ع��ني ب���ال���رد على 
�جلماهري �لإير�نية، عرب �حل�شور �حلا�شد و�مل�شاندة 
�لقوية و�ملوؤ�زرة �ملثالية لالعبي �لفريق و�لوقوف �إىل 
جانبهم �شفاً و�حد�ً قبل بد�ية �للقاء و�أثناء �ملو�جهة 
�لإير�ين  �لفريق  يخرج  ول��ن  �لنهاية  �شافرة  وحتى 

من مدينة �لعني �إل باخل�شارة باإذن �هلل تعاىل.
و�أكمل: لن نطالب �جلمهور �لعيناوي �عتماد �شيا�شة 
و�أع�شاء  ل��الع��ب��ني  ج��م��اه��ري �خل�����ش��م �ل���ش��ت��ف��ز�زي��ة 
�ل��ب��ع��ث��ة ول���ن ن��ف��ك��ر ك��ذل��ك يف �ل��ت��ع��ام��ل غ���ري �جليد 
�ل����ذي وج����ده �ل��ف��ري��ق يف �إي������ر�ن. وج����رت �ل���ع���ادة �أن 
نقول جماهري �لعني لي�شت يف حاجة لدعوة ولكنني 
�ليوم �أطالبهم باحل�شور �لقوي لأننا �أمام حتٍد مهم 
من  �أ�شبوع  �أخ��ر  يف  �إليهم  �حلاجة  �أم�س  يف  و�لفريق 
�ملو�شم �حلايل و�أكرر �لفريق �لإير�ين لبد �أن يخرج 
�لقارية  �ملناف�شة  م��ن  ومبعد�ً  خا�شر�ً  �لإم����ار�ت  م��ن 

وثقتي بال حدود يف جنوم �لفريق و�لالعبني.
�أكد �أن �لوعد يف ��شتاد هز�ع

برناجمًا  يعتمد  زوران  عــبــداهلل:  ع�ضام 
تدريبيًا خا�ضًا ملواجهة اال�ضتقالل 

�أهمية  على  �لعني  فريق  �إد�ري  عبد�هلل،  ع�شام  �شدد 
ب��ال��ف��وز يف مو�جهة  ����ش��ت��ق��الل ط���ه���ر�ن  ع��ل��ى  �ل�����رد 
��شتاد ه��ز�ع بن  �لإي���اب و�مل��ق��ررة �لث��ن��ني �ملقبل على 
�ملعمارية  �لتحفة  م��ن  ر�شمياً  �ل��ت��اأه��ل  لإع���الن  ز�ي���د 
�لر�ئعة �إىل ربع نهائي دوري �أبطال �آ�شيا لكرة �لقدم 

.2017
بدل  �ل���وق���ت  يف  �خل�������ش���ارة  �إن  �ل���ع���ني،  �إد�ري  وق�����ال 

لالعبني  بالن�شبة  �ملطلوبة  �ل��دو�ف��ع  متثل  �ل�شائع 
�لتعادل  �أن  و�أعتقد  �لقوي بني جماهرينا،  �لرد  على 
�لنتيجة �خلادعة  يكون مبثابة  �أحياناً  �لأر���س  خ��ارج 
�لأم���ور  �أن  ب��ي��د  بفر�شتني  ن��دخ��ل  لأن��ن��ا  للتعوي�س 
نك�شب  �أن  لنا  ولب��د  و�ح��دة  ففر�شتنا  �لآن،  و��شحة 
�لفريق �لإير�ين باأكرث من هدف وعدم ��شتقبال �أي 
�إعد�د �لفريق، قال:  هدف. وتعليقاً على �شوؤ�ل حول 
لهم من  تبق  �أن��ه مل  يدركون جيد�ً  �لعني  �إن لعبي 
�مل��و���ش��م �ل��ك��روي �حل���ايل ���ش��وى ����ش��ب��وع و�ح���د فقط، 
و�لكل مطالب مب�شاعفة �جلهود و�لعمل على ح�شم 
خالل  من  م�شرف  ونحو  �ملطلوبة  بال�شورة  �لأم���ور 
�لأبطال وهم على قدر  �إىل ربع نهائي دوري  �لتاأهل 

�لتحدي و�مل�شوؤولية.
�ل��ك��رو�ت��ي زور�ن ماميت�س منح  �مل���درب  و�أك��م��ل: ق��رر 
لعبي فريقه ر�حة يوم �لثالثاء، على �أن يبد�أ برنامج 
�لتح�شري�ت ملو�جهة �لإياب يوم �لأربعاء �ملقبل، ومن 
من  �ب��ت��د�ء  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  �حل�ش�س  تنطلق  �أن  �مل��ق��رر 
م�شاًء  �لتا�شعة  �أي يف مت��ام  متاأخر  وق��ت  �خلمي�س يف 
وذلك �ت�شاقاً مع موعد �ملبار�ة كونها �شتكون يف �شهر 
رم�شان �ملبارك وعندما يدخل �شهر رم�شان �شتنطلق 

�لتدريبات يف متام �حلادية ع�شرة.
�أننا توقعنا  �مل��وؤك��د  ق��ال:  �أز�دي،  �أج���و�ء ملعب  وح��ول 
ك��ل ���ش��يء م��ن ج��م��اه��ري �ل���ن���ادي �مل��ن��اف�����س، ك��ون��ه��ا يف 
�أننا مل نتوقع ردة فعل  �لأول و�لأخ��ري جماهري، بيد 
يعتمدو�  مل  و�ل��ذي��ن  ل��ل��م��ب��ار�ة  �ملحليني  �مل�����ش��وؤول��ني 
�أ�شلوب �للعب �لنظيف على �لإطالق يف كل �شيء قبل 
مرمى  حار�س  تعر�س  �إذ  �مل��ب��ار�ة  نهاية  وبعد  و�أث��ن��اء 
�ل��ع��ني خ��ال��د عي�شى ل��ل��رم��ي ب��احل��ج��ارة و�ل�����ش��ب من 
فعل  ردة  �أي  دون  �مللعب  د�خل  �مل�شورين  �ل�شحفيني 
�أن  ك��ان يجب  ذك��رت لكم  �مل��ب��ار�ة وكما  م��ن م�شوؤويل 
للح�شور  �لأم��ور خ�شو�شاً  �شيطرة على  تكون هناك 
�مل��ل��ع��ب م���ن م�������ش���وؤول���ني ومنظمني  �أر����ش���ي���ة  د�خ�����ل 
وم�شورين وغريهم لأننا نتوقع من �جلماهري على 
�أمام  و�أعتقد �ن �لحتاد �لآ�شيوي  �ملدرجات كل �شيء 
و�شو�بط  م�شددة  �أمنية  �إج��ر�ء�ت  كبري لتخاذ  حتٍد 
خ�شو�شاً  �لأبطال  دوري  م�شابقة  مباريات  يف  �أف�شل 

يف مر�حلها �حلا�شمة.

زوران: ل وقت للحديث عن الأخطاء وقادرون على 
اإعالن تاأهلنا من ا�شتاد هزاع بن زايد

على مدى 25 يومًا

املفت�حة الرم�شانية  الرماية  بط�لة  للفرو�شية” ينظم  “العني 
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فعاليات  على  �لأول  �أم�����س  م�شاء  �ل�شتار  �أ���ش��دل 
�لدورة �لر�بعة لألعاب �لت�شامن �لإ�شالمي �لتي 
�لفرتة  خالل  باكو  �لأذري��ة  �لعا�شمة  �حت�شنتها 
ما  مب�شاركة  �جل��اري  مايو  من   “  22  12-“
ي��ق��رب م��ن 6 �آلف ري��ا���ش��ي م��ن 54 دول���ة يف 3 

قار�ت.
وجاء حفل �خلتام �لذي �أقيم على �مللعب �لأوملبي 
للح�شارة  وتاريخية  تر�ثية  فقر�ت  و��شتعر�س 
�لإ�شالمية مكمال ما مت �شرده من �أحد�ث فريدة 
و����ش��ت��ع��ر����ش��ات م��ن��وع��ة يف ح��ف��ل �لإف��ت��ت��اح �لذي 
رئي�س  علييف  �إل��ه��ام  بح�شور  �مل��ك��ان  ذ�ت  �شهده 
�ل�شخ�شيات  كبار  من  وعدد  �أذربيجان  جمهورية 

�لعامة و�لريا�شية.
لرئي�س  �لأول  �لنائب  عالييف  ميهريبان  و�ألقت 
�أذرب���ي���ج���ان ورئ��ي�����س �ل��ل��ج��ن��ة �ملنظمة  ج��م��ه��وري��ة 
كلمتها خالل  �ل�شالمي  �لت�شامن  �ألعاب  ل��دورة 
تطبيق  يف  �لريا�شة  �أهمية  على  م��وؤك��دة  �حلفل 
مفاهيم �لت�شامن و�لإخاء و�ل�شالم و�أن �لألعاب 
و�ملودة  و�لوحدة  �ل�شد�قة  لإنت�شار  فر�شة  كانت 
قبل �أن يلقي كذلك في�شل بن عبد �لعزيز �لن�شار 
�أمني عام �لحتاد �لريا�شي للت�شامن �لإ�شالمي 
كلمته �لتي �أثنى فيها على جهود �لبلد �مل�شت�شيف 
طو�ل مدة �لدورة متمنيا لكافة �لريا�شيني دو�م 

�لتميز خالل �لن�شخ �ملقبلة من عمر �لألعاب.
و�شهد �حلفل عر�س مادة مرئية عن ��شتعد�د�ت 
�شتحت�شن  �ل���ت���ي  �ل��رتك��ي��ة  �إ���ش��ط��ن��ب��ول  م��دي��ن��ة 
�لإ�شالمي  �لت�شامن  دورة  من  �لقادمة  �لن�شخة 
�ملن�شاآت  بع�س  ��شتعر��س  مت  حيث   2021 ع��ام 
ت�شليم علم  ث��م  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  و�مل���ع���امل  و�لأم���اك���ن 
�ل�شباب  وزي���ر  ن��ائ��ب  �وزدن  ك��ام��ر�ن  �إىل  �ل����دورة 

و�لريا�شة �لرتكي.
و���ش��ارك��ت �لإم�������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة يف غمار 
ريا�شي يف  �لأل��ع��اب ب25  م��ن  �ل��ر�ب��ع��ة  �لن�شخة 
و�ألعاب  و�جلودو  �لرماية  هي  فردية  ريا�شات   8
�ل��ق��وى ورف���ع �لأث��ق��ال و�ل��ت��اي��ك��و�ن��دو و�لكار�تيه 

وتن�س �لطاولة و�ألعاب �أ�شحاب �لهمم.
�ل�  �ملركز  ب��ال��دورة يف  م�شاركتها  �لإم���ار�ت  و�نهت 
8 يف  �أ�شل  �ألعاب فقط من   3 29 حيث جنحت 
 4 �لتتويج وجمع  �لدولة على من�شات  علم  رفع 
ميد�ليات ملونة حيث فاز �شمو �ل�شيخ �شعيد بن 
�شفري�  �ختري  و�ل��ذي  �آل مكتوم  ر��شد  بن  مكتوم 
لتلك �لن�شخة من �لألعاب قبل �نطالقها بف�شية 

بن  �شيف  �ل��ر�م��ي  ك��ذل��ك  وت���وج  �لإ�شكيت  رم��اي��ة 
فطي�س بامليد�لية �لربونزية يف ذ�ت �مل�شابقة فيما 
جنح �إيفان رومانكو لعب فريقنا �لوطني للجودو 
كما جنحت  100كغ  وزن حتت  برونزية  بح�شد 
علياء �شعيد عد�ءة فريقنا �لوطني لألعاب �لقوى 

يف �لظفر بربونزية 10 �آلف مرت �شيد�ت.
�مل�شت�شيفة  �لدولة   - �أذربيجان  حلقت جمهورية 
- ب�شد�رة ترتيب قائمة �لدول �مل�شاركة يف �ألعاب 
على  تفوقت  حيث  بباكو  �لإ���ش��الم��ي  �لت�شامن 
 162 ل��ل��دورة وجمعت  تركيا يف �لأي���ام �لأخ���رية 
و37  ف�شية  و50  ذه��ب��ي��ة   75 ب��و�ق��ع  م��ي��د�ل��ي��ة 
برونزية فيما تلتها تركيا يف �ملركز �لثاين بر�شيد 
و67  ذهبية   71 بو�قع  ملونة  ميد�لية   195
�ملركز  �إي����ر�ن  �حتلت  فيما  ب��رون��زي��ة   57 ف�شية 
ذهبية   39 بو�قع  ميد�لية   98 بر�شيد  �لثالث 
�أوزبك�شتان  وح�شلت  برونزية  و33  ف�شية  و26 
ملونة  ميد�لية   63 بر�شيد  �ل��ر�ب��ع  �ملركز  على 

بو�قع 15 ذهبية و17 ف�شية و31 برونزية.
ب��ال��رغ��م م���ن م�����ش��ارك��ة مم��ل��ك��ة �ل��ب��ح��ري��ن يف 3 

ريا�شات فقط يف �لدورة �لر�بعة لألعاب �لت�شامن 
�لإ�شالمي �إل �أنها ��شتطاعت ح�شد 21 ميد�لية 
ملونة منها 11 ذهبية و4 ف�شيات و3 برونزيات 
يف �ألعاب �لقوى لتحتل بذلك �ملركز �لأول عربيا 
و�خلام�س يف �جلدول �لعام للرتتيب فيما جاءت 
40 ميد�لية  �ل�شاد�س بر�شيد  �جلز�ئر يف �ملركز 
منها 7 ذهبيات و12 ف�شية و21 برونزية و�ملغرب 
يف �ملركز �ل�شابع بر�شيد 27 ميد�لية ملونة منها 
يف  وم�شر  برونزية  و15  ف�شية  و5  ذهبية   7
�ملركز �لتا�شع بر�شيد 18 ميد�لية ملونة بو�قع 
6 ذهبيات و5 ف�شيات و7 برونزيات. من جانبه 
قال �أحمد �لطيب مدير وفد �لإمار�ت يف �لدورة 
�لر�بعة لألعاب �لت�شامن �لإ�شالمي بباكو �أنه كان 
من �ملمكن تعزيز ح�شيلتنا يف هذ� �حلدث م�شري� 
�إىل �أن بع�س �لحتاد�ت مل متتلك �لدقة �لكاملة 
يف  �حل��دث  غمار  خلو�س  �لريا�شيني  تر�شيح  يف 
�لأكرث  �لالعبني  تقدمي  بو�شعها  ك��ان  �أن��ه  ح��ني 
جاهزية من �أجل م�شاعفة حظوظنا يف �لتو�جد 
�لعام  �لرتتيب  ج���دول  تقدما يف  �أك���رث  م��رك��ز  يف 

للدورة يف ظل وجود �مل�شتويات �لقوية و�لعنا�شر 
و�أوروب����ا وقد  و�أف��ري��ق��ي��ا  �آ�شيا  ق���ار�ت  م��ن  �ملميزة 
�شاهدنا ذلك ومل�شنا مدى تطور �لريا�شة يف تلك 
�ل��دول وبناء عليه لبد من و�شع كافة �ملعطيات 
ومعاجلتها  �ل�شعف  نقاط  على  و�لتعرف  �أمامنا 
لأن م�شوؤولية متثيل �لوطن ر�شالة �شامية ونحن 
يف �للجنة �لأوملبية �لوطنية برئا�شة �شمو �ل�شيخ 
�أحمد بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ن�شعى د�ئما 
ل��ت��ق��دمي �ل���دع���م و�له���ت���م���ام و�ل���رع���اي���ة جلميع 
رفع  �أعينه  ن�شب  ي�شع  ولكل جمتهد  �لحت��اد�ت 
ر�ية �لإمار�ت عالية �أمام �لعامل باأكمله . و�أ�شاف 
�لطيب باأن �ألعاب �لت�شامن �لإ�شالمي قد و�شلت 
�إىل مر�حل متقدمة من حيث قوة �لتنظيم وجودة 
�مل�شاركني  �لريا�شيني  لكافة  ي��وف��ر  م��ا  �مل��ن�����ش��اآت 
منوذجية  �أج�����و�ء  يف  للتناف�س  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  �ل��ب��ي��ئ��ة 
فريدة  ن�����ش��خ��ة  “ باكو” ق���دم���ت  ب����ان  م��و���ش��ح��ا 
وتركيا  �لإ�شالمي  �لت�شامن  لأل��ع��اب  نوعها  من 
عام  �ملقبلة  �لن�شخة  خ��الل  كبري  �شتكون يف حتد 
2021 ونتوقع لها �لنجاح و�لتميز �أي�شا ل�شيما 

و�أن هذ� �حلدث فر�شة عظيمة لتعزيز �لتو��شل 
ب���ني خم��ت��ل��ف �ل�����دول يف جت��م��ع ري��ا���ش��ي �أخ����وي 
�لريا�شة  يف  و�لت�شامن  و�ل�شالم  �ملحبة  ي�شوده 
وب�شكل عام �كت�شبنا خرب�ت كثرية ومنوعة �شو�ء 
من �لناحية �لفنية �أو �لإد�رية �أو من �لجتماعات 
�ملنظمة  �للجنة  �ل��دورة مع  �لد�ئمة ط��و�ل فرتة 
للحدث وكنا ناأمل يف ح�شد ميد�لية ذهبية على 
�لأق���ل يف �ل��ري��ا���ش��ات �مل�����ش��ارك��ة وك��ذل��ك كنا على 
�إ���ش��اف��ة �مل��ي��د�ل��ي��ة �خلام�شة ل���الإم���ار�ت يف  و���ش��ك 
جتربة  هي  هلل  �حلمد  ولكن  مرت  �آلف   5 �شباق 
هامة  حمطة  و�أي�شا  جميعا  لنا  بالن�شبة  ثمينة 
خالل  ��شتحقاقاتهم  �أجندة  يف  ريا�شيينا  لكافة 

�لفرتة �لقادمة .
�أن �حل�شور �لإمار�تي يف �لدورة جيد  �إىل  و�أ�شار 
ول يوجد ياأ�س يف �لريا�شة وقال “ �لدورة �نتهت 
ولكن �لآمال و�لطموحات مل تنته و�شتظل قائمة 
ومتجددة د�ئما و�شنظل نقف جنبا �إىل جنب مع 
كل �لريا�شيني �لقادرين على حمل ر�ية �لتحدي 
�لدولة  ومتثيل  �لأوملبية  �لألعاب  �إىل  و�لو�شول 
�أبنائنا على  �إميانا منا بقدرة  يف �ملحافل �لكربى 
خو�س �لتجارب �ملتعددة و�لتغلب على �لتحديات 
و�ل�شعوبات من �أجل تعزيز مكانة دولتنا �حلبيبة 

على خارطة �لريا�شة �لعاملية .

�أبوظبي  ن��ادي  ولعبات  �أه��دى لعبو� 
�ملتميز  �إجن��ازه��م  و�لثقافة  لل�شطرجن 
لفرق  �ل�����ع�����ام  �ل�����������دوري  ب���ط���ول���ة  يف 
�ل�شطرجن ملو�شم 2017 ل�شمو �ل�شيخ 
نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س 
ع��رف��ان��ا وتقدير�  �ل��ري��ا���ش��ي  �أب��وظ��ب��ي 
و�لريا�شة  �ل�شباب  لقطاع  لرعايتهم 
لعبو�  ت��األ��ق  �مل�شابقة  �شهدت  وق��د   ..
�أب����و ظ��ب��ي لل�شطرجن  ن����ادي  ولع���ب���ات 
�لفئات  ب��ذه��ب��ي��ة  ب��ف��وزه��م  و�ل��ث��ق��اف��ة 
فتيات  و18  �شباب   18 حتت  �ل�شنية 
بالإ�شافة  ف��ت��ي��ات  ���ش��ن��و�ت   10 وف��ئ��ة 
نا�شئني  ���ش��ن��ة   14 ف���ئ���ة  ل���ربون���زي���ة 
�شهدت  �لتي  �لبطولة  ختام  يف  وذل��ك 
�ل�شنية  للمر�حل  فئات  �شتة  م�شاركة 
لالإناث  �شنة   و12  و14   18 حت��ت 
و�لذكور مب�شاركة 8 �أندية �شطرجنية 
�أقيمت  و�ل���ت���ي  ب��ال��دول��ة  متخ�ش�شة 
بنظام �ل��ذه��اب و�لإي���اب. و�أك��د يو�شف 
لنادي  �ل��ع��ام  �لأم����ني  با�شليب  �أح��م��د 
متيز  �أن  و�لثقافة  لل�شطرجن  �أبوظبي 
ثمرة  ج��اء  �ل�شنية  �ل��ف��ئ��ات  �ل��ن��ادي يف 
بعيدة  �إ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  وخ���ط���ة  �إع������د�د 
�لنادي  �إد�رة  جمل�س  قبل  م��ن  �مل���دى 
�أب��ن��ائ��ه على  و�ل���ذي ل يتو�نى يف دع��م 
�إىل  و�لدويل وو�شوًل  �ملحلي  �مل�شتوى 
رفد �ملنتخب �لوطني باملو�هب �لقادرة 
من�شات  و�ع��ت��الء  �ل��دول��ة  على متثيل 
باجلهد  ب��ا���ش��ل��ي��ب  و�أ����ش���اد   ، �ل��ت��ت��وي��ج 
�لكبري �ملبذول من جميع �لالعبني يف 

جميع �ملر�حل.
 ك��م��ا ت���وج���ه ب��ا���ش��ل��ي��ب، ب��ال�����ش��ك��ر �إىل 
�ل��ري��ا���ش��ي ودعمه  �أب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س 
ث���م���ن جهود  ك���م���ا  ل����ل����ن����ادي،  �ل�����د�ئ�����م 
و�لإد�ري  �ل��ف��ن��ي  �جل���ه���از  وم�����ش��اه��م��ة 
�ملبذولة  ج���ه���وده���م  ع���ل���ى  ب����ال����ن����ادي 
و�لعمل  �لالعبني  مب�شتوى  لالرتقاء 

على توفري �لبيئة �ملالئمة .
�أبوظبي  ل���ن���ادي  �ل���ع���ام  �لأم�����ني  و�أك�����د 
لل�شطرجن �أن �إعد�د �ملوهيني يتم �شمن 
ب��رن��ام��ج ف��ن��ي م��ع��د م���ن ق��ب��ل �للجنة 
لل�شطرجن،  �أب��وظ��ب��ي  ن���ادي  يف  �لفنية 
ي�شرف عليه مبا�شرة ك��و�در فنية على 
�لأه����د�ف  �إىل  و���ش��وًل  ع���ال،  م�شتوى 
وتخريج  �ل��ل��ع��ب��ة  ب��ت��ط��ور  �مل��و���ش��وع��ة 

كفاء�ت متعددة، بالإ�شافة �إىل تو�شيع 
قاعدة �للعبة .

18 �شنة ���ش��ب��اب قد  وك���ان ف��ري��ق ف��ئ��ة 
بر�شيد  �لذهبية  �مليد�لية  على  ح�شل 
�أقرب  ن��ق��اط ع��ن   3 ب��ف��ارق  ن��ق��اط   7
مناف�شيه بعد فوزه على نادي �ل�شارقة 
وف��وز وتعادل  و�إي��اب��اً  لل�شطرجن ذه��اب��اً 

مع نادي �لعني لل�شطرجن.
ومثل �لفريق �لالعبون عمر�ن �أحمد 
�لزعابي  ع��ل��ي  و���ش��ل��ط��ان  �حل��و���ش��ن��ي 
�هلل  وعبد  �ل��درم��ك��ي  حممد  و�شلطان 
علي �حلامد و�شلطان عامر �لطالعي، 
و�أ�شرف على تدريب �لفريق �لأ�شتاذ�ن 
م��ن لتفيا  �إدف��ان�����س  كينغز  �ل��دول��ي��ان 
يورد�كي�شكو من مولد�فيا..  وفيوريل 
18 �شنة قد  وك��ان فريق �لفتيات فئة 
بر�شيد  �لذهبية  �مليد�لية  على  ح�شل 
على نادي فتيات  فوز�ن  من  نقاط   6
وخ�شارة  وف���وز  و�إي��اب��اً  ذه��اب��اً  �ل�شارقة 
م���ع ن�����ادي دب����ي ل��ل�����ش��ط��رجن وم����ن ثم 
�ل��ف��وز ب��امل��ب��ار�ة �ل��ف��ا���ش��ل��ة ع��ل��ى نادي 
�لنادي  ف��ري��ق  ،وم��ث��ل  لل�شطرجن  دب��ي 
وكلثم  ع��و���ش��ة  �ل�شقيقتان  �ل��الع��ب��ات 
عي�شى  و�شما  �ل�شام�شي   حماد  مبارك 
�لوهيبي،  �أح��م��د  وف��اط��م��ة  �ل�����ش��رك��ال 
�لأ�شتاذ  �لفريق  تدريب  على  و�أ���ش��رف 

�لدويل �لروماين بوجد�ن جاربيا.

�شنو�ت   10 فئة  �لفتيات  فريق  ون��ال 
نقاط   6 بر�شيد  �ل��ذه��ب��ي��ة  �مل��ي��د�ل��ي��ة 
�ل�شارقة  فتيات  ن���ادي  على  ف���وزه  بعد 
لل�شطرجن   ونادي فتيات ر�أ�س �خليمة 
ل��ل�����ش��ط��رجن وت���ع���ادلن م���ع ن����ادي دبي 
لل�شطرجن  �ل��ع��ني  ون����ادي  ل��ل�����ش��ط��رجن 
وفوز وخ�شارة مع نادي دبي لل�شطرجن 
على  �لفا�شلة  باملبار�ة  �لفوز  ثم  ومن 

نادي دبي لل�شطرجن 
�ل���ن���ادي رو����ش���ة عي�شى  وم���ث���ل ف���ري���ق 
�ل�شركال و مريه عبد �لعزيز عيدرو�س 
و�ل�شقيقتان  �خل���وري  حم��م��ود  ون���ور� 
�شم�شا ومهره عامر �لطالعي وعاي�شة 
على  ،و�أ���ش��رف  �لرحمن  عبد  �هلل  عبد 
�لدوليان  �لأ���ش��ت��اذ�ن  �ل��ف��ري��ق  ت��دري��ب 
ب��وج��د�ن ج��ارب��ي��ا وفيوريل  �ل��روم��اين 
وح�شل  مولد�فيا..  من  يورد�كي�شكو 
ن��ا���ش��ئ��ني على  ���ش��ن��ة   14 ف��ئ��ة  ف���ري���ق 
نقاط   3 بر�شيد  �لربونزية   �مليد�لية 
من فوز على نادي عجمان لل�شطرجن  
لل�شطرجن  دب�����ي  ن������ادي  م����ع  وت����ع����ادل 
�لفجرية  ن�������ادي  م����ع   وخ���������ش����ار�ت����ان 
لل�شطرجن  �ل�شارقة  ون��ادي  لل�شطرجن 
�لأ�شتاذ  �لفريق  تدريب  على  .و��شرف 

�لدويل �مل�شري ناجي مكي.
و����ش���ع���ي���اً ل���ت���وف���ري �لح���ت���ك���اك �ل�����الزم 
م��ع ع��دة م��د�ر���س �أورب��ي��ة متقدمة يف 

�ل�شطرجن ، من �ملقرر �أن ي�شارك  نخبة 
لعبي �لنادي يف مع�شكر خارجي بباكو 
يف جمهورية �أذربيجان ومبدينة بتومي 
يوليو  �شهر  يف  جورجيا  جمهورية  يف 
بطولة  يف  للم�شاركة  ��شتعد�د�  �ملقبل 
�لفئات  ل��ف��ردي  لل�شطرجن  �لإم�����ار�ت 
تنطلق  �أن  �ملنتظر  من  و�لتي  �ل�شنية 
يف بد�ية �شهر �أغ�شط�س مبدينة دبي ، 
�أبوظبي  مهرجان  يف  �مل�شاركة  وبعدها 
لل�شطرجن  و�لع�شرون  �لر�بع  �ل��دويل 
�لذي ينظمه نادي �أبوظبي لل�شطرجن 
�إىل   13 م����ن  �ل����ف����رتة  يف  و�ل���ث���ق���اف���ة 
�لو�عدة  و�شتت�شارك   . �أغ�شط�س   23
�ل��دول��ي��ة رو���ش��ة �ل�����ش��رك��ال يف بطولة 
خالل  �ل��رب�زي��ل  يف  لل�شطرجن  �لعامل 
�لفرتة من 20 �إىل 30 �أغ�شط�س ،كما 
�شيمثل لعبي �لنادي دولة �لإمار�ت يف 
بطولة غرب �آ�شيا يف مدينة �لعني مع 
م��ط��ل��ع ���ش��ه��ر ���ش��ب��ت��م��رب.. وم���ن �ملقرر 
لل�شطرجن  �أب���وظ���ب���ي  ن����ادي  ي��ق��ي��م  �أن 
و�لثقافة حفل تكرمي لالعبي ولعبات 
حتقق،  �لذي  بالإجناز  تقدير�ً  �لنادي 
بذل  على  �ل�شاعدة  �ملو�هب  وت�شجيع 
�لقادمة..  �لبطولت  يف  جهد  �أق�شى 
�أح��م��د با�شليب  ب��ذل��ك ي��و���ش��ف  ���ش��رح 
�لأمني �لعام لنادي �أبوظبي لل�شطرجن 

و�لثقافة.

اختتام فعاليات الن�شخة الرابعة من األعاب الت�شامن الإ�شالمي يف باك�

�ضطرجن اأبوظبي يخطف االأ�ضواء

لعب�ا ولعبات نادي اأب�ظبي لل�شطرجن والثقافة يهدون 
اإجنازهم املتميز ل�شم� ال�شيخ نهيان بن زايد اآل نهيان

�أ���ش��دل �ل�����ش��ت��ار ع��ل��ى �ل����دوري �ل��ع��ام لل�شطرجن 
�للعبة  �حت���اد  نظمه  �ل���ذي  �ل�شنية،  ل��ل��م��ر�ح��ل 
بالتعاون مع �لأندية، و�أ�شفرت �لنتائج عن فوز 
�شنة   14 حتت  �لنا�شئني  دوري  ب��درع  �لفجرية 
نقطة،   12 و�شجل  خ�شارة،  دون  �للقب  حمققا 
 11.5 بر�شيد  �لثاين  �ملركز  �ل�شارقة يف  وج��اء 
فيما  نقاط،   7 بر�شيد  �لثالث  و�أبوظبي  نقطة 
 6.5 �ل��ر�ب��ع بر�شيد  �مل��رك��ز  ج��اء فريق دب��ي يف 

نقطة، وعجمان �خلام�س بر�شيد 3 نقاط.
و���ش��م ف��ري��ق �ل��ف��ج��رية �ل��ب��ط��ل ك���ال م���ن عمار 
�ل�شدر�ين وحممد �شعيد �ليليلي وخليفة خالد 
وحممد �لقايدي وعلي �لزعابي وز�يد �لقايدي 

و�شعيد عمر و�أن�س علي �ملن�شوري.
وحقق نادي �لعني �لثقايف لل�شطرجن درع دوري 
�ملركز  ت�شدر  بعدما  �شنة،   14 حتت  �لنا�شئات 
�لأول بر�شيد 13 نقطة وجاء يف �ملركز �لثاين 
ودبي  نقطة،   12.5 بر�شيد  �ل�����ش��ارق��ة  فتيات 
 3 9 ن��ق��اط و�أب��وظ��ب��ي �ل��ر�ب��ع  �ل��ث��ال��ث بر�شيد 

نقاط ور�أ�س �خليمة �خلام�س 2.5 نقطة.
�ل���ع���ني و�ف���ي���ة دروي���������س �ملعمري  ف���ري���ق  و����ش���م 
بذهبية  و�لفائزة  دولية،  �أ�شتاذة  للقب  �ملر�شحة 
دورة ريا�شة �ملر�أة �خلليجية �لتي �أقيمت موؤخر� 
بالدوحة، و�أمل فا�شل �ل�شام�شي، وعاي�شة نا�شر 
دروي�س  وزي���ن���ب  �ل��ن��ع��ب��ي��م��ي  ورو�ن  �ل�����ش��ام�����ش��ي 
�ل��ن��ع��ي��م��ي ون�����وف خلفان  �مل��ع��م��ري وزع���ف���ر�ن���ة 

�ل�شام�شي ونور� عبد�لرحمن خوري.
�لنت�شار�ت  م��و����ش��ل��ة  �ل��ع��ني يف  �أب��ط��ال  وجن���ح 
�شنو�ت،   10 حتت  �لأ�شبال  دوري  ب��درع  بالفوز 
وبعدما حقق 11.5 نقطة، ودبي �لثاين بر�شيد 
 8.5 بر�شيد  �لثالثة  و�ل�شارقة  نقطة   10.5
و�أبوظبي  نقطة   6.5 �ل��ر�ب��ع  و�لفجرية  نقطة 
�خلام�س و�لأخري بر�شيد 3 نقاط، و�شم فريق 
�أ���ش��ب��ال �ل��ع��ني ك��ال م��ن ح��م��د ن��ا���ش��ر �ل�شام�شي 
ووه�����ز�ع ���ش��ال��ح حم��م��د و���ش��ع��ي��د ن��ا���ش��ر مبارك 
عمر  ومن�شور  �ل�شمري  وبندر  كرميي  و�أح��م��د 

�ملقبايل وحمودة بن حمودة و�شعيد �لنعيمي.
وتفوق فريق �أبوظبي يف فئة �لفتيات حتت 10 
 9.5 �شجل  بعدما  �ل���دوري  ب��درع  وف��از  �شنو�ت، 
ن��ق��ط��ة، وج���اء �ل��ع��ني يف �مل��رك��ز �ل��ث��اين ودب���ي يف 
�خليمة  ور�أ����س  �ل��ر�ب��ع  و�ل�شارقة  �لثالث  �ملركز 
�ل�شركال  رو�شة  �أبوظبي  فريق  و�شم  �خلام�س، 
ومرية عبد�لعزيز �إدري�س ونور� �خلوري و�شم�شة 

عامر ومهرة عامر.
م���ن ج��ان��ب��ه �ك����د ���ش��ع��ي��د ي��و���ش��ف رئ��ي�����س جلنة 
�ل��دوري هذ� �ملو�شم كان  �أن  �مل�شابقات بالحتاد، 
قويا ومتقارب �مل�شتوى بني عدد من �لأندية يف 

�لأندية  �هتمام  يك�شف  م��ا  وه��و  �مل��ر�ح��ل  جميع 
بهذه �لفئات �ل�شنية �لتي متثل �لقاعدة �لكبرية 
هذ�  و�مل�شابقات  �لوطنية،  للمنتخبات  و�ل��ر�ف��د 
�لتي نتوقع  �ملو�هب  �لعديد من  �أف��رزت  �ملو�شم، 
بالحتاد  �مل�شابقات  وجلنة  و�ع��د  م�شتقبل  لها 
�ملر�حل  ورب��ط  �لبطولت  �نتظام  على  حتر�س 
د�ئما ما تكون  �لتي  �لأمور  بالكبار  من  �ل�شنية 
�أن يتم جتميع  �أجل  �هتماماتنا، من  يف مقدمة 
�لالعبني و�لالعبات يف �شالة و�ح��دة يف جميع 
باأجو�ء  �ل���الع���ب  ي�����ش��ع��ر  ك���ي  �ل�����ش��ن��ي��ة  �مل���ر�ح���ل 
�مل�����ش��ارك��ة يف بطولت  ع��ل��ى  وي��ع��ت��اد  �ل��ب��ط��ول��ة 
خ��ارج��ي��ة ب��ه��ا ع���دد ك��ب��ري م��ن �ل��الع��ب��ني. وقال 

�إن  �حل��ك��ام  جلنة  رئي�س  �خل���وري  �أح��م��د  �شعيد 
�ملر�حل  �إىل  �لكبار  م��ن  �ل���دوري  ج��ولت  جميع 
�ل�شنية مرت بهدوء ومل حتدث م�شاكل �أو ت�شلنا 
�أية �شكاوي من �لالعبني ورغم �أن �لالعبني يف 
كان  �أن �جلميع  �إل  �ل�شغار  �ل�شنية من  �ملر�حل 

ملتزما.
و�أ����ش���اف �أن ع���دد ك��ب��ري م��ن �حل��ك��ام ���ش��ارك��و� يف 
ويدفعنا  �ل���دوري  ج��ولت  كل  يف  �ملباريات  �إد�رة 
�أن ميثلو�  ناأمل  �لذين  بعدد من �حلكام �جل��دد 
�أن  خا�شة  �لقريب،  �مل�شتقبل  يف  للحكام  قاعدة 
�ل��ب��ط��ولت �مل��ح��ل��ي��ة مت��ث��ل �لن��ط��الق��ة للحكام 

خا�شة �جلدد منهم.

ختام دوري املراحل ال�ضنية لل�ضطرجن

الفجرية بطل دوري النا�شئني والعني على قمة النا�شئات
اأبوظبي ي�ضيطر على دوري االأ�ضبال واأبوظبي اأول الفتيات حتت 10 �ضنوات

�أحرز �أبطال نادي �ل�شارقة �لريا�شي �لثقايف يف ختام �ملو�شم �لريا�شي 2016_ 2017 م 
بطولة كاأ�س �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة _ حفظه �هلل_ فئة �لنا�شئني و�ل�شباب �حلز�م 
. ح�شر  �لأول  �أم�س  م�شاء  عنها  �ل�شتار  ��شدل  �لتي  �لبطولة  للتايكوندو  خالل  �لأ�شود  
�لتتويج خالد عي�شى �ملدفع �لأمني �لعام �مل�شاعد للهيئة �لعامة لرعاية �ل�شباب و�لريا�شة 
وعي�شى هالل �حلز�مي �أمني �ل�شر �لعام لنادي �ل�شارقة �لريا�شي و�أحمد حمد�ن �لزيودي 
نادي  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  �لهاجري  �شليمان  و�ملهند�س  للتايكوندو  �لم���ار�ت  �حت��اد  من 
�ل�شارقة �لريا�شي �أمني �ل�شر �مل�شاعد م�شرف �لألعاب �لفردية وحممد علي ماجد نائب 
رئي�س جمل�س �إد�رة نادي �ل�شارقة لريا�شات �لدفاع عن �لنف�س . وبارك عي�شى هالل هذ� 
�للقاء  باأغلى  و�لفوز  �لجن��از  �لريا�شي هذ�  �ل�شارقة  لنادي  �لتايكوندو  لفريق  �لجن��از 

لقب كاأ�س رئي�س �لدولة يف هذه �لريا�شة �لهامة ونقل حتيات �ل�شيخ �أحمد بن عبد�هلل �آل 
ثاين رئي�س جمل�س �لد�رة لالعبني وللجهاز �لد�ري و�لفني ومل�شرف عام �للعبة  بدوره 
�أ�شاد �ملهند�س �شليمان �لهاجري بهذ� �لجناز  وباإحر�ز  بطولة كاأ�س �شاحب �ل�شمو رئي�س 
للمو�شم  للتايكوندو   �لأ�شود   �حل��ز�م  و�ل�شباب  �لنا�شيئن  فئة  �هلل_  حفظه   _ �لدولة 
�أوفياء بناديهم  �أبطال نادي �ل�شارقة �لريا�شي على �لعهد  �أن  موؤكد�    -2017  2016
من خالل حتقيق �لبطولت �لغالية و�لفوز بالذهب مباركا هذ� �لتميز لالعبني و�أهدى 
�لريا�شي  �ل�شارقة  ن��ادي  ول���ش��رة  ث��اين  �آل  عبد�هلل  بن  �أحمد  لل�شيخ  �لجن��از  �لهاجري 
موؤكد� مو��شلة تفوق �أبناء نادي �ل�شارقة يف �لتايكوندو وم�شاهمتهم يف �ملنتخبات �لوطنية 

ليكونو� خري ممثلني للوطن .

نادي ال�شارقة الريا�شي ُيحرز بط�لة كاأ�س �شاحب ال�شم� رئي�س الدولة لفئة 
 النا�شئني وال�شباب احلزام الأ�ش�د  للتايك�ندو  للم��شم 2017-2016 
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الفجر الريا�ضي

�ملمتاز  �لإجنليزي  �ل��دوري  ر�ب��ع  ليفربول  قال جيم�س ميلرن لعب 
يف  خطوة  وقطع  بالألقاب  �لفوز  �إىل  يحتاج  فريقه  �إن  �لقدم  لكرة 
م�شو�ر تقدمه باملناف�شة مع �أف�شل فرق �أوروبا. ومل يحرز ليفربول، 
�لذي �شمن �ملركز �لر�بع يف �لدوري بفوزه -3�شفر على ميدل�شربه 
�لأندية  ر�بطة  بكاأ�س  ف��وزه  منذ  كبري  لقب  �أي  �ملا�شي،  �لأح��د  ي��وم 
يف  �ملا�شي  �ل��ع��ام  ليفربول  وخ�شر  �شنو�ت.  خم�س  منذ  �لإجنليزية 
نهائي كاأ�س �لر�بطة و�ل��دوري �لأوروب��ي وي�شعر ميلرن، �لذي �أحرز 

كاأ�س �لحتاد �لإجنليزي مع مان�ش�شرت �شيتي يف 2011 قبل �أن يتوج 
بلقبني للدوري يف ثالث �شنو�ت، �أن �لفوز بلقب و�حد �شيمنح �لفريق 
�أهم �شيء  “بالن�شبة يل كان  حافز� قويا حل�شد �ملزيد. وقال ميلرن 
مع �شيتي �لفوز بكاأ�س �لحتاد فبعد ح�شد �أول لقب جنحنا يف �لفوز 
باملزيد وح�شلنا على �لثقة«. و�أ�شاف “�لتاأهل لدوري �لأبطال خطوة 
مهمة. �قرتبنا �لعام �ملا�شي من �لفوز بلقب ومل ننجح لكن من �ملهم 
يكون  �أن  �لآن  “�أمتنى  وتابع  �لكبرية«.  �ملنا�شبات  ه��ذه  مثل  خو�س 

بو�شعنا �إحر�ز �لألقاب وهذه �خلطوة �ملنتظرة«. و�أكد �آدم للنا لعب 
و�شط ليفربول �أي�شا جاهزية فريقه للفوز بلقب �ملو�شم �ملقبل. وقال 
للنا ملوقع �لنادي “قدمنا مو�شما جيد� لي�س بالن�شبة يل فقط لكن 
للفريق كله.. ل يز�ل �أمامنا �لكثري من �لتطور و�أمتنى مو��شلة ذلك 
�مل�شابقة يف �ملربع  “�أنهينا  يف دوري �لأبطال �ملو�شم �ملقبل«. و�أ�شاف 
�لذهبي.. �أمتنى �أن ندعم هذه �لت�شكيلة ويكون بو�شعنا �ملناف�شة على 

لقب �لعام �ملقبل«.

•• العني – الفجر

مدرب  من�شوريان،  ر���ش��ا  علي  �أع���رب 
ف��ري��ق ن����ادي �ل���ش��ت��ق��الل �لإي������ر�ين، 
�ل���ذي حققه  �مل��ه��م  ب��ال��ف��وز  �شعادته  ع��ن 
�لقارة  �أندية  �أب��رز  �أحد  فريقه على ح�شاب 
للجماهري  �ل��ت��ق��دي��ر  رد  م���ن  مت��ك��ن��ا  �لآ���ش��ي��وي��ة، 
�ل��غ��ف��رية �ل��ت��ي ���ش��ان��دت �ل��الع��ب��ني ب��ق��وة ق��ب��ل و�أث���ن���اء وحتى 
ن��ه��اي��ة �مل��و�ج��ه��ة و�أ���ش��ه��م��و� ب�����ش��ورة لف��ت��ة يف حت��ق��ي��ق �لفوز 
�ملوؤمتر  يف  حديثه  خ��الل  من�شوريان  و�أث��ن��ى  �لثمني.  �ل��ر�ئ��ع 
�ل�شحفي �لتقييمي للمبار�ة، عن �ملردود �لقوي جلميع لعبي 
�ل�شتقالل على �لأر�س، و�لتز�مهم بتنفيذ �لتوجيهات �لفنية 
يف  �لعني  على  بالفوز  تنته  مل  “مهمتنا  موؤكد�ً:  �ملو�جهة،  يف 
تكون  �لعني يف ملعبه لن  ردة فعل  �أن  ون��درك جيد�ً  �ل��ذه��اب 
�لرتكيز وم�شاعفة �جلهود حتى  يتوجب علينا  عادية لذلك 
نتمكن من �ملحافظة على �لنتيجة �لقوية.  ومن جانبه قال 
�لالعب كافح ر�شائي، �لذي منحه �لحتاد �لآ�شيوي لقب 
رجل مبار�ة فريقه �أمام �لعني، ل �أملك �شوى �أن �أقول 
�مل�شاندة  على  طهر�ن،  ��شتقالل  جمهور  “�شكر�ً 
�ل��ق��وي��ة �ل��ت��ي �أ���ش��ه��م��ت يف �ل���ف���وز ع��ل��ى �لعني 
�أمام �لفريق  ونعدهم باملحافظة عل تقدمنا 

�لإمار�تي يف ملعبه وبني جماهريه”.
قال: لن نفوت فر�شة �لرد على �ل�شتقالل 

يف مو�جهة �لإياب
 عموري : نعد اجلميع باإعالن تاأهلنا 

اإىل ربع النهائي من ا�ضتاد هزاع بن زايد
ت�شريحات  �لعني، عمر عبد�لرحمن، عموري يف  فريق  قائد  قال 
�شحفية بعد نهاية �ملبار�ة: كان بالإمكان �خلروج من ملعب �أز�دي 
�ل�شتقالل،  �أمام  �نتهت عليها مو�جهتنا  �لتي  �أف�شل من  بنتيجة 
�شهلة على  ت��ك��ن  �ل��دق��ائ��ق مل  �أخ���ر  رد يف  ب��ه��دف دون  و�خل�����ش��ارة 
�جلميع، لكننا منتلك فر�شة �لرد على �لفريق �لإير�ين يف ملعبنا 
وبني جماهرينا �شمن مبار�ة �لإياب و�أعتقد باأننا مطالبون فيها 
ربع  �إىل  تاأهلنا  نعلن  حتى  �جل��ه��ود  وم�شاعفة  �ل��ع��ايل  بالرتكيز 

�لنهائي يف ��شتاد هز�ع بن ز�يد.
�شاعات من  �إي��ر�ن قبل  بها يف  �لتي مر  �ل�شحية  �لظروف  وح��ول 
�ملبار�ة و�إ�شر�ره على خو�س �للقاء، قال: بغ�س �لنظر عن كل �شيء 
�أرغب  فكنت  �لظروف  كانت  مهما  �لأول  �لعتبار  يف  �لعني  يبقى 
يف �لتو�جد �إىل جانب �خو�ين بالفريق ويف �عتقادي �لتو�جد �إىل 
�لفريق ل  و�أن  �ملو�جهة كان �شرورياً خ�شو�شاً  جانب زمالئي يف 
يحتمل �أي غيابات جديدة، و�عتدنا يف �لعني على عدم �لتفكري يف 
�أي �أمر �أخر �شوى �شعار نادينا �شو�ء كان عمر �أو �أي لعب �أخر �شعر 

بحاجة �لفريق جلهوده فلن يرتدد حلظة يف تلبية ند�ء �لو�جب.
و�أكمل: جميع �لالعبني قامو� بو�جبهم على �أف�شل نحو. و�لهدف 
كالعبني  جميعاً  نتحمله  خطاأ  من  ج��اء  �شباكنا  ��شتقبلته  �ل��ذي 
ركلة  ��شتثمار  يف  �ل�شتقالل جنح  �أن  و�أعتقد  بعينه،  ولي�س لعباً 
�جلز�ء بال�شورة �ملطلوبة مل�شلحته، بيد �أننا قادرون على �لتعوي�س 

يف ملعبنا.
 وتعليقاً على �خل�شارة �لأوىل �لتي تعر�س لها فريقه يف م�شو�ره 
�لقاري باملو�شم �لكروي �حلايل، قال: �خل�شارة يف كرة �لقدم �أحياناً 
تعزز من قوة ورغبة �لفريق يف تعوي�س �لنتيجة وحتقيق �لأهد�ف 
�ملرجوة و�أمتنى �أن نوفق يف �لتاأهل �إىل ربع �لنهائي و�حلقيقة مل 

حتكماً  �لأك��رث  �لفريق  كنا  �إذ  جماهريه،  بني  �ملناف�س  بقوة  ن�شعر 
ع��ل��ى �لأر�����س يف ح��ني �ع��ت��م��د �ل���ش��ت��ق��الل ع��ل��ى �ل��ك��ر�ت �لطويلة 

للو�شول �إىل منطقتنا.
عندما  �مل��وؤك��د  ق���ال:  �أز�دي،  ملعب  يف  �لإي��ر�ن��ي��ة  �جلماهري  وع��ن 
ملعبه  على  م�شجع  �أل���ف   65 م��ن  �أك���رث  ي�شانده  ف��ري��ق��اً  ت��و�ج��ه 
على  ثانية من�شيها  كل  ونتذكر يف  ر�ئعة،  �أج��و�ء  تعي�س  بحما�س، 
نن�شى  �أل  يجب  ولكن  �لعني.  جماهري  �إ�شعاد  �أهمية  �مللعب  �أر���س 
�أن هناك بع�س �لعبني �ل�شباب �لذين يعي�شون تلك �لأجو�ء لأول 
عليها  �لإ���ش��ادة  ي�شتحقون  ج��د�ً  كبرية  مبار�ة  ولكنهم قدمو�  مرة 
و�أمتنى تو�جد �جلماهري �لعيناوية يف ��شتاد هز�ع بن ز�يد ونعدهم 
بتحقيق �لنتيجة �لقوية �لتي ت�شمن تاأهلنا �إىل ربع �لنهائي باإذن 

�هلل تعاىل.
 

 اأعرب عن �ضعادته بالعودة اإىل �ضفوف املنتخب
�إىل ربع  �ل��ت��اأه��ل  �ل��ع��ني يف  �أ�شلحة  �أق���وى  يل م��ي��ون��غ: �جل��م��اه��ري 

�لنهائي
فريق  ج��وو، لع��ب  “�لدويل” �ل��ك��وري �جلنوبي، يل ميونغ  ق��ال 
فريق  �أف�شل  مع  ر�ئعة  مو��شم  ثالثة  �أم�شيت  لقد  �لعني،  ن��ادي 
�لو�حدة،  �لأ���ش��رة  روح  خاللها  ع�شت  �لآ�شيوية،  بالقارة  ق��دم  ك��رة 
�لكيان  ه��ذ�  �إىل  منت�شب  وك��ل  و�لالعبني  و�جلماهري  �لإد�رة  مع 
�لريا�شي �ل�شامخ.  و�أكمل: �شنخو�س مو�جهة حا�شمة وم�شريية 
يوم �لثنني �ملقبل �أمام ��شتقالل طهر�ن �لإير�ين، و�لكل مطالب 
�لتاأهل  من  نتمكن  حتى  موقعه،  من  لديه  ما  �أف�شل  �إظهار  على 
وحتقيق هدفنا �لقريب و�جلمهور �لعيناوي �لذي �أكن له تقدير�ً 
�ل�شادق  �لإح�شا�س  �لأوق��ات ومنحني  كل  �شاندين يف  كونه  خا�شاً 
بروح �لأ�شرة �لو�حدة يف �لإمار�ت وحتديد�ً مدينة �لعني �لهادئة 

ميثل �أهم �أ�شلحة �لفريق يف تلك �ملو�جهة. “�خل�شر�ء”، 
باحل�شور  ر�ئ��ع��ة  كانت  �أز�دي  ملعب  يف  دقيقة   90 ع�شنا  وز�د:   
�إظهار  على  وحر�شنا  �لأر����س  ل�شاحب  �لقوية  و�مل�����وؤ�زرة  �جل��ي��د 
�أف�شل ما لدينا ونحن نرى يف �أعني �أن�شار �ل�شتقالل رغبة �لفوز 
ونتذكر �لأمنيات �ل�شادقة �لتي ظللنا نح�شل عليها يف كل حلظة 
من حمبي �لعني و�شعينا �إىل �إ�شعادهم ولكن مل يحالفنا �لتوفيق، 
لذلك �أمتنى �حل�شور �لقوي و�مل�شاندة �ملثالية حتى نحقق هدفنا 
�شوياً و�ملتمثل يف �إ�شعادهم ونعدهم باإعالن �لتاأهل من ��شتاد هز�ع 
�إىل �شفوف منتخب  ح��ول عودته  ���ش��وؤ�ل  على  وتعليقاً  ز�ي���د.   بن 
بالده، قال: “�ملوؤكد �أن �ل�شتدعاء �إىل �لقائمة �لدولية يعترب �أمر 
مفرح لأي لعب كرة قدم يف �لعامل و�أمنية جميلة يعي�شها يف كل 
حلظة مي�شيها مع منتخب بالده، خ�شو�شاً و�أن �ملنتخب �لكوري 
�لتي  �لعني  مدينة  يف  هنا  �ل��ع��ر�ق  �أم��ام  ودي��ة  مو�جهة  �شيخو�س 
�لنحو  على  �لأم��ور  مت�شي  �أن  و�أمتنى  �حلبيبة  مدينتي  �أعتربها 
�ملطلوب و�ل�شتمر�رية يف �ملنتخب ومن ثم �لو�شول �إىل مونديال 

رو�شيا 2018”.

من�ش�ريان: ردة فعل العني �شتك�ن ق�ية يف ا�شتاد هزاع بن زايد

ميلرن: ليفرب�ل يتطلع للف�ز بلقب بعد اإنهاء 
الدوري باملربع الذهبي

�شيحدد نهائي �لدوري �لأوروبي “يوروبا ليغ” يف كرة �لقدم 
�ملو�شم  يف  �لإن��ك��ل��ي��زي  يونايتد  ملان�ش�شرت  �لأوروب�����ي  �مل�شري 
�لعريق  �لهولندي  �م�شرتد�م  �أياك�س  يالقي  عندما  �ملقبل، 
يف  �ري��ن��ا  ف��ر�ن��دز  ملعب  على  �لأرب��ع��اء  �ل�شابة،  بت�شكيلته 

�شولنا ب�شو�حي �لعا�شمة �ل�شويدية �شتوكهومل.
يونايتد  ميلك  �ل��ردي��ف،  �ل��ق��اري  �للقب  ع��ن  وف�شال 
بطاقة  على  �ل��ف��ائ��ز  بح�شول  يتمثل  ��شافيا  ح��اف��ز� 
�وروبا،  �بطال  دوري  �ملجموعات من  دور  �ىل  �لتاأهل 
�لدوري  يف  �شاد�شا  ب��احل��ل��ول  �كتفائه  بعد  وذل���ك 
يوروبا  مناف�شات  خ��و���س  ي��وؤه��ل��ه  م��ا  �ملحلي 
�ل���ت���و�يل، فيما  ع��ل��ى  ث��ان��ي��ا  ل��ي��غ مو�شما 
حل �ياك�س و�شيفا للدوري �لهولندي 
بفارق نقطة �أمام فيينورد وتاأهل 
�لثالث  �لتمهيدي  �ل����دور  �ىل 

من دوري �لبطال.
�لنهائي  يونايتد  ويخو�س 
معدودة  ���ش��اع��ات  ب��ع��د 
ع�����ل�����ى �لع��������ت��������د�ء 
�ل��������������ذي ح�������ش���ل 
حفل  خ�����الل 
مو�شيقي يف 

و��شابة  �لأ���ش��خ��ا���س  م��ن  �ل��ع��دي��د  ب��ح��ي��اة  و�أودى  مان�ش�شرت 
مورينيو  جوزيه  �لربتغايل  يونايتد  مدرب  و�أعلن  �لع�شر�ت. 
�ر�حة  �ملا�شية، من خالل  �ل�شابيع  �أولوياته يف  �شر�حة عن 
جنومه يف مباريات �لدوري، لكنه يدعي �ن �ل�شابات مل ترتك 
له �خليار: مل تكن مقامرة. كان قر�ر� ب�شيطا . وتابع مورينيو 
عاما   22 �عماره  بلغ معدل  �حتياطيا  فريقا  ��شتدعى  �ل��ذي 
و284 يوما ملبار�ته �لخرية يف �لربمري ليغ �شد كري�شتال 
بال�س: عندما تخ�شر لعبيك يف 17 مبار�ة خالل 7 ��شابيع، 
نتيجة  لكنها  م��ق��ام��رة،  تكن  مل  م�شتحيلة.  مهمتك  ت�شبح 
لو�شعنا �حلايل . وكان مورينيو �لذي �حرز �للقب مع بورتو 
�لربتغايل يف 2003 قبل �ن ي�شيف لقبني �خرين يف دوري 
�لبطال، قال �بان عودته �ىل ت�شل�شي �لإنكليزي يف 2013: 
ل �ريد �لتتويج يف يوروبا ليغ. �شتكون خيبة كبرية يل . ومل 
يكن �د�ء يونايتد مطمئنا يف بد�ية �لبطولة �حلالية، �ذ خ�شر 
�لرتكي،  وفرنبغ�شة  فيينورد  �شد  �ر�شه  خ��ارج  مبار�تني  �ول 
يف  �لبلجيكي  �ندرخلت  على  للتغلب  ��شايف  وقت  �ىل  و�حتاج 
بدل  �لنهائي،  �حلمر  �ل�شياطني  بلوغ  مع  لكن  �لنهائي.  ربع 
بعد  �ن��ه  ز�ع��م��ا  �ل��ردي��ف��ة،  �لبطولة  �ىل  �ملميز نظرته  �مل���درب 
�حر�زه لقب كاأ�س �لر�بطة حمليا �شيكون مو�شمه �كرث جناحا 
مقارنة مع خ�شميه �ملحليني مان�ش�شرت �شيتي وليفربول. ويف 
هذ� �لطار قال �ملد�فع فيل جونز: �شيقول �لنا�س �ننا مل نقدم 
مو�شما جيد�، هل تف�شلون �حللول يف �لو�شافة وعدم �لتتويج، 
و�شي�شمح   . �لب��ط��ال؟  دوري  �ىل  و�ل��ت��اأه��ل  لقبني  �ح���ر�ز  �و 
�لتتويج ليونايتد �كمال ت�شكيلته من �للقاب �لقارية، لين�شم 
�لأوروبية  �لبطولت  �ح��رزت  �لتي  �لأندية  �ىل جمموعة من 
�لكوؤو�س  �لب��ط��ال وي��وروب��ا ليغ وك��اأ���س  �ل��ث��الث، وه��ي دوري 
�لأوروبية )�ألغيت بعد 1999(. وحقق هذ� �لإجناز ت�شل�شي، 
ي��وف��ن��ت��و���س �لي���ط���ايل، �أي��اك�����س �م�����ش��رتد�م وب���اي���رن ميونيخ 
ب��دوري �لب��ط��ال )1968 و1999  �لمل���اين. وت��وج يونايتد 
له  ي�شبق  مل  �ن��ه  �ل   ،)1991( �لكوؤو�س  وك��اأ���س  و2008(، 
�إح��ر�ز �ل��دوري �لأوروب��ي. بيد �ن نهائي �ل�شويد �شيغيب عنه 
عمالق مان�ش�شرت يونايتد ومهاجم �ياك�س �م�شرتد�م �ل�شابق 
�نتهى مو�شمه ب�شبب  �ل�شويدي زلتان �بر�هيموفيت�س �لذي 
��شابة يف ركبته يف �ياب ربع �لنهائي �مام �ندرخلت �لبلجيكي. 
ك��م��ا ي��غ��ي��ب ع��ن ي��ون��اي��ت��د �مل��د�ف��ع��ني ل���وك ���ش��و و�لرجنتيني 

ماركو�س روخو ولعب �لو�شط ��شلي يونغ ب�شبب �ل�شابة.
و�أ�شار مورينيو �ىل �ن �حلار�س �لرجنتيني �شريخيو رومريو 
�شيو��شل م�شو�ره يف �مل�شابقة على ح�شاب �ل�شا�شي �ل�شباين 
د�فيد دي خيا، فيما ي�شارك فيل جونز وكري�س �شمولينغ يف 

قلب �لدفاع يف ظل غياب �لعاجي �ملوقوف �ريك بايي.

ي�روبا ليغ: مان�ش�شرت ي�نايتد لإيقاف حلم »اأطفال« 
اأياك�س والع�دة اىل دوري الأبطال

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

بتاريخ: 2016/12/20م   �ملودعة حتت رقم: 265220 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    2016/12/16م

با�ش��م:  �إجيز تريدمارك�س بي يف 
 وعنو�نه: مويرمان�شكادي 85، �إن �ل- 1013 بي �شي �أم�شرتد�م، هولند� 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
و�إدماج  وت�شميم  حتليل  للغري؛  �حلا�شوب  �شبكات  �إد�رة  خدمات  �حلا�شوب؛  برجمة  خدمات  �حلا�شوب؛  �شبكات  خدمات 
�ل�شبكية؛  �ملو�قع  تطوير  ب�شاأن  �حلا�شوب  ��شت�شار�ت  �حلا�شوب؛  برجميات  تطبيقات  وتفعيل  تطوير  �حلا�شوب؛  �أنظمة 
ت�شميم و�جهة �مل�شتخدم �لر�شومية وتكامل تكنولوجيا بنية �ملوقع لتمكني �لتجارة �لإلكرتونية و�لدمج مع قو�عد بيانات 
�لعمالء؛ تطوير قو�عد �لبيانات؛ ت�شميم وتطوير �أنظمة �حلا�شوب و�ملعلومات وخدمات �لأمتتة �لتقنية ب�شاأن تطبيقات 
�إد�رة  يتعلق برب�مج �حلا�شوب؛  �لتقنية فيما  �ملحلية؛ �خلدمات  �ملنطقة  �شبكة  �أو  �لعري�شة  �ملنطقة  �شبكة  �أنظمة حا�شوب 
�أنظمة �حلا�شوب )با�شتثناء �لرتكيب و�لإ�شالح و�ل�شيانة(؛ �لدعم ب�شاأن ��شتخد�م �شبكات �حلا�شوب؛ �ل�شت�شار�ت �لتقنية 
بر�مج  ت�شميم  �لت�شويقية؛  و�لدر��شات  �ل��ر�أي  با�شتطالعات  يتعلق  فيما  �حلا�شوب  �أنظمة  تطوير  �حلو��شيب؛  جمال  يف 
معاجلة �لبيانات؛ �لت�شميم و�لتطوير و�لأبحاث ب�شاأن ��شتخد�م قو�عد �لبيانات �حلا�شوبية و�لأدلة وب�شاأن تنظيم �ملعلومات 
يف ملفات؛ خدمات ت�شميم �جلر�فيك�س؛ ت�شميم �ملو�قع �ل�شبكية؛ �إن�شاء وحترير وحتديث حمتوى �ملو�قع �ل�شبكية؛ �أبحاث 

وت�شميم �ملنتجات و�حلزم �جلديدة؛ خدمات �ملعلومات و�مل�شورة و�ل�شت�شار�ت فيما يتعلق باخلدمات �ملذكورة �أعاله.
 42  �لو�ق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة "DataSource" باأحرف لتينية بخط عادي، و فوقها مربع يتكون من �أربع قطع لغز  و�شف �لعالمة:  
مركبة.

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  24  مايو 2017 العدد 12028

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

بتاريخ: 2016/12/20م   �ملودعة حتت رقم:  265216 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    2016/12/16م

با�ش��م:  �إجيز تريدمارك�س بي يف 
 وعنو�نه: مويرمان�شكادي 85، �إن �ل- 1013 بي �شي �أم�شرتد�م، هولند� 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
و�إدماج  وت�شميم  حتليل  للغري؛  �حلا�شوب  �شبكات  �إد�رة  خدمات  �حلا�شوب؛  برجمة  خدمات  �حلا�شوب؛  �شبكات  خدمات 
�ل�شبكية؛  �ملو�قع  تطوير  ب�شاأن  �حلا�شوب  ��شت�شار�ت  �حلا�شوب؛  برجميات  تطبيقات  وتفعيل  تطوير  �حلا�شوب؛  �أنظمة 
ت�شميم و�جهة �مل�شتخدم �لر�شومية وتكامل تكنولوجيا بنية �ملوقع لتمكني �لتجارة �لإلكرتونية و�لدمج مع قو�عد بيانات 
�لعمالء؛ تطوير قو�عد �لبيانات؛ ت�شميم وتطوير �أنظمة �حلا�شوب و�ملعلومات وخدمات �لأمتتة �لتقنية ب�شاأن تطبيقات 
�إد�رة  يتعلق برب�مج �حلا�شوب؛  �لتقنية فيما  �ملحلية؛ �خلدمات  �ملنطقة  �شبكة  �أو  �لعري�شة  �ملنطقة  �شبكة  �أنظمة حا�شوب 
�أنظمة �حلا�شوب )با�شتثناء �لرتكيب و�لإ�شالح و�ل�شيانة(؛ �لدعم ب�شاأن ��شتخد�م �شبكات �حلا�شوب؛ �ل�شت�شار�ت �لتقنية 
بر�مج  ت�شميم  �لت�شويقية؛  و�لدر��شات  �ل��ر�أي  با�شتطالعات  يتعلق  فيما  �حلا�شوب  �أنظمة  تطوير  �حلو��شيب؛  جمال  يف 
معاجلة �لبيانات؛ �لت�شميم و�لتطوير و�لأبحاث ب�شاأن ��شتخد�م قو�عد �لبيانات �حلا�شوبية و�لأدلة وب�شاأن تنظيم �ملعلومات 
يف ملفات؛ خدمات ت�شميم �جلر�فيك�س؛ ت�شميم �ملو�قع �ل�شبكية؛ �إن�شاء وحترير وحتديث حمتوى �ملو�قع �ل�شبكية؛ �أبحاث 

وت�شميم �ملنتجات و�حلزم �جلديدة؛ خدمات �ملعلومات و�مل�شورة و�ل�شت�شار�ت فيما يتعلق باخلدمات �ملذكورة �أعاله.
 42  �لو�ق�عة بالفئة:  

"1" بخط  �إىل جانبه كتب �لرقم  "M" مكتوب بخط غامق، و  تتكون �لعالمة من �حلرف �لالتيني  و�شف �لعالمة:  
�أ�شغر.

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  24  مايو 2017 العدد 12028

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

بتاريخ: 2016/12/20م   �ملودعة حتت رقم:  265214 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    2016/12/16م

با�ش��م:  �إجيز تريدمارك�س بي يف 
 وعنو�نه: مويرمان�شكادي 85، �إن �ل- 1013 بي �شي �أم�شرتد�م، هولند� 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
و�إدماج  وت�شميم  حتليل  للغري؛  �حلا�شوب  �شبكات  �إد�رة  خدمات  �حلا�شوب؛  برجمة  خدمات  �حلا�شوب؛  �شبكات  خدمات 
�ل�شبكية؛  �ملو�قع  تطوير  ب�شاأن  �حلا�شوب  ��شت�شار�ت  �حلا�شوب؛  برجميات  تطبيقات  وتفعيل  تطوير  �حلا�شوب؛  �أنظمة 
ت�شميم و�جهة �مل�شتخدم �لر�شومية وتكامل تكنولوجيا بنية �ملوقع لتمكني �لتجارة �لإلكرتونية و�لدمج مع قو�عد بيانات 
�لعمالء؛ تطوير قو�عد �لبيانات؛ ت�شميم وتطوير �أنظمة �حلا�شوب و�ملعلومات وخدمات �لأمتتة �لتقنية ب�شاأن تطبيقات 
�إد�رة  يتعلق برب�مج �حلا�شوب؛  �لتقنية فيما  �ملحلية؛ �خلدمات  �ملنطقة  �شبكة  �أو  �لعري�شة  �ملنطقة  �شبكة  �أنظمة حا�شوب 
�أنظمة �حلا�شوب )با�شتثناء �لرتكيب و�لإ�شالح و�ل�شيانة(؛ �لدعم ب�شاأن ��شتخد�م �شبكات �حلا�شوب؛ �ل�شت�شار�ت �لتقنية 
بر�مج  ت�شميم  �لت�شويقية؛  و�لدر��شات  �ل��ر�أي  با�شتطالعات  يتعلق  فيما  �حلا�شوب  �أنظمة  تطوير  �حلو��شيب؛  جمال  يف 
معاجلة �لبيانات؛ �لت�شميم و�لتطوير و�لأبحاث ب�شاأن ��شتخد�م قو�عد �لبيانات �حلا�شوبية و�لأدلة وب�شاأن تنظيم �ملعلومات 
يف ملفات؛ خدمات ت�شميم �جلر�فيك�س؛ ت�شميم �ملو�قع �ل�شبكية؛ �إن�شاء وحترير وحتديث حمتوى �ملو�قع �ل�شبكية؛ �أبحاث 

وت�شميم �ملنتجات و�حلزم �جلديدة؛ خدمات �ملعلومات و�مل�شورة و�ل�شت�شار�ت فيما يتعلق باخلدمات �ملذكورة �أعاله.
 42  �لو�ق�عة بالفئة:  

تتكون �لعالمة من �حلرف �لالتيني "M" مكتوب بخط كبري و غامق و حتته كتبت �لأحرف �لالتينية  و�شف �لعالمة:  
�أ�شغر. "iD" بخط 

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  24  مايو 2017 العدد 12028

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

بتاريخ: 2016/12/20م   �ملودعة حتت رقم:  265218 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    2016/12/16م

با�ش��م:  �إجيز تريدمارك�س بي يف 
 وعنو�نه: مويرمان�شكادي 85، �إن �ل- 1013 بي �شي �أم�شرتد�م، هولند� 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
و�إدماج  وت�شميم  حتليل  للغري؛  �حلا�شوب  �شبكات  �إد�رة  خدمات  �حلا�شوب؛  برجمة  خدمات  �حلا�شوب؛  �شبكات  خدمات 
�ل�شبكية؛  �ملو�قع  تطوير  ب�شاأن  �حلا�شوب  ��شت�شار�ت  �حلا�شوب؛  برجميات  تطبيقات  وتفعيل  تطوير  �حلا�شوب؛  �أنظمة 
ت�شميم و�جهة �مل�شتخدم �لر�شومية وتكامل تكنولوجيا بنية �ملوقع لتمكني �لتجارة �لإلكرتونية و�لدمج مع قو�عد بيانات 
�لعمالء؛ تطوير قو�عد �لبيانات؛ ت�شميم وتطوير �أنظمة �حلا�شوب و�ملعلومات وخدمات �لأمتتة �لتقنية ب�شاأن تطبيقات 
�إد�رة  يتعلق برب�مج �حلا�شوب؛  �لتقنية فيما  �ملحلية؛ �خلدمات  �ملنطقة  �شبكة  �أو  �لعري�شة  �ملنطقة  �شبكة  �أنظمة حا�شوب 
�أنظمة �حلا�شوب )با�شتثناء �لرتكيب و�لإ�شالح و�ل�شيانة(؛ �لدعم ب�شاأن ��شتخد�م �شبكات �حلا�شوب؛ �ل�شت�شار�ت �لتقنية 
بر�مج  ت�شميم  �لت�شويقية؛  و�لدر��شات  �ل��ر�أي  با�شتطالعات  يتعلق  فيما  �حلا�شوب  �أنظمة  تطوير  �حلو��شيب؛  جمال  يف 
معاجلة �لبيانات؛ �لت�شميم و�لتطوير و�لأبحاث ب�شاأن ��شتخد�م قو�عد �لبيانات �حلا�شوبية و�لأدلة وب�شاأن تنظيم �ملعلومات 
يف ملفات؛ خدمات ت�شميم �جلر�فيك�س؛ ت�شميم �ملو�قع �ل�شبكية؛ �إن�شاء وحترير وحتديث حمتوى �ملو�قع �ل�شبكية؛ �أبحاث 

وت�شميم �ملنتجات و�حلزم �جلديدة؛ خدمات �ملعلومات و�مل�شورة و�ل�شت�شار�ت فيما يتعلق باخلدمات �ملذكورة �أعاله.
 42  �لو�ق�عة بالفئة:  

و�شف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من �لكلمة �لأجنليزية "Publisher" فوق �لكلمة �لأجنليزية "Addressable" و 
�إىل جانبهم �شكل لن�شف  "Marketplaces" و جميع �لكلمات كتبت بخط عادي و  �لكلمة �لأجنليزية  كلتيهما فوق 

د�ئرة، يليه خط مع د�ئرة يف جزء �لعلوي و خط فوقه د�ئرة.
�ل�ش��رت�طات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  24  مايو 2017 العدد 12028



    
عاما! اأ�شغر جدة بالعامل عمرها 23 

يف  ج��ّدة  �أ�شغر  ع��ام��اً(   23( �شتان�شكو  ريفكا  �لرومانية  �أ�شبحت 
�لعامل عندما �أجنبت �بنتها ماريا حفيد�ً لها.

وقالت �جلّدة ل�شحيفة "ذ� �شن" �لربيطانية �إنها �أجنبت طفلتها 
�بنتها عدم �حلذو حذوها،  12، وقد طلبت من  �ل�  �لأوىل يف �شن 
�أ�شغر جدة  11 لت�شبح �شتان�شكو  �ل�  لكن �لأخ��رية �أجنبت يف �شن 

يف �لعامل.
بائع  �لعمر من  11 من  �ل���  وه��ي يف  تزوجت  قد  �شتان�شكو  وكانت 
عاماً،   13 ع��م��ره  يبلغ  ك��ان  �ل���ذي  �شتان�شكو،  �يونيل  �مل��ج��وه��ر�ت 

و�أجنبت مارياً بعد عام وبعدها �أي�شاً �بنها نيكول.
�لذي  �أي���ون  بابنها  وحملت  �لعا�شرة  �شن  يف  �لب��ن��ة  ت��زوج��ت  وق��د 
لكني  ج��دة  ك��وين  بال�شعادة  �أ�شعر  �جل��دة  وقالت  م��وؤخ��ر�ً،  �جنبته 

متنيت �لأف�شل لبنتي .
وكانت �أ�شغر جدة يف �لعامل بريطانية مل يك�شف عن ��شمها، فقد 

�جنبت �بنتها ولد�ً يف �لعام 1999.

ر�شيع يحب�س والدته يف غرفة املالب�س ل�شبع �شاعات
حب�س  يف  �شهر�   13 �لعمر  م��ن  يبلغ  نيوزيلند�  يف  ر�شيع  ت�شبب 
و�لدته كارين كيلغور �شبع �شاعات يف غرفة �ملالب�س باملنزل و�لتي 
ي�شعب فتحها من �لد�خل وذلك بعدما �أغلق باب �لغرفة وهي يف 

د�خلها. 
وذكرت �شحيفة نيو زيلند� هري�لد �أن كارين ��شطرت للبقاء �شبع 
�شاعات يف �لغرفة وهي ت�شمع �أ�شو�ت �رتطام و�شو�شاء حيث �أخذ 
�إي��دن يف  �ملنزل يف منطقة مونت  �أن��ح��اء  ه��اري يحبو يف  �لر�شيع 

�أوكالند مبفرده بينما كان زوجها جا�شون يف �لعمل. 
�شاعات  �أم�شت ما يقرب من ثالث  �نها  لل�شحيفة  كارين  وقالت 
�أن  �أنها �شرخت �أمال يف  حتاول دون جدوى فتح باب �لغرفة كما 
ي�شمعها �جلري�ن وذلك قبل �ن ت�شت�شلم �نتظار� لزوجها حتى ياأتي 

لتحريرها من �حلب�س.

يجمع 3000 من علب ال�شجائر رغم اأنه غري مدخن
فاإن  حياته  يف  �شيجارة  ُيدخن  مل  �إن��ه  يقول  �أن��ه  من  �لرغم  على 
علب  جمع  يهوى  زنكنة  ك��رمي  هد�يت  �لعر�قي  �لديكور  م�شمم 
�أربعة  �أك��رث من  �أي قبل  17 عاما،  �لفارغة منذ كان عمره  �لتبغ 

عقود.
�قرتبت جمموعة  �لزمان  �نه على مر  نيوز عربية  �شكاي  وقالت 
علب �لتبغ �لتي يحتفظ بها زنكنة، وهو من مدينة كركوك، من 

ثالثة �آلف علبة من �أنو�ع خمتلفة.
1975 عندما وجد علبة تبغ  وبد�أت هو�ية زنكنة �لغريبة يف عام 

ملقاة على �لأر�س لفتت �نتباهه.
و�أكد �أن كل علبة من جمموعته �ملتنوعة فريدة من نوعها م�شري� 

�إىل �أنه ل يوجد لديه �أي علب مكررة يف �ملجموعة.
د�ئما من  باأي علب تبغ فارغة ملقاة يطلب زنكنة  �هتمامه  ومع 
�أقربائه و�أ�شدقائه �أن يجلبو� له �أي علب �شجائر جديدة يعرثو� 
عليها �أثناء �شفرهم للخارج. ولديه بع�س علب �ل�شجائر من كوبا 

و�أفغان�شتان و�ل�شويد و�لهند و�إير�ن.
�إىل  زنكنة  �ملوجودة يف جمموعة  �لتبغ  علب  بع�س  تاريخ  ويرجع 

�أربعينيات �لقرن �ملا�شي.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

طرد ح�شناء رو�شية من اأكادميية ال�شرطة ب�شبب "ما�شيها ال�ح�شي"
طردت فتاة، تبلغ من �لعمر 21 �شنة، من �أكادميية �ل�شرطة �لرو�شية، ب�شبب ما�شيها �لوح�شي ، وفق ما ذكرته �أمها 

بالتبني لو�شائل �إعالم.
�أن هذه  �إن روؤ�شاء �ل�شابة �لرو�شية �ملدعوة ليودميال فور�شوفا �كت�شفو�  "ديلي ميل" �لربيطانية  وقالت �شحيفة 

�لأخرية عا�شت يف د�ر �لأيتام بعدما �أهملها و�لد�ها وعمرها ل يتعدى 3 �شنو�ت.
كان  �ل��ذي  �لأم��ر  �لكالب، وهو  بيت  �لإقامة يف  �بنتهما  يفر�شان على  �لكحول،  �ملدمنان على  �لفتاة،  و�ل��د�  وك��ان 

يعر�شها د�ئما لع�شات و�إ�شابات.
وعا�شت فور�شوفا حياتها مع �مر�أة تدعى تاتيانا دمييهوفا، �لتي تبنتها وكانت تعاملها وكاأنها �بنتها.

باأكادميية  �للتحاق  ثم  وم��ن  �لقانون،  ودر����ش��ة  باجلامعة  باللتحاق  حتلم  كانت  فور�شوفا  �إن  دمييهوفا  وقالت 
�ل�شرطة.

و�أ�شافت عندما كانت فور�شوفا �شغرية كانت تقول يل د�ئما �إنها عندما �شتكرب �شتدخل جميع �ملجرمني �ل�شجن 
و�شتحارب من �أجل �لعد�لة .

�أمها  �أن  �مل�شوؤولون  �كت�شف  �ل�شرطة، حيث  �أكادميية  من  بعدما جرى طردها  تبخر  �لرو�شية  �ل�شابة  �أن حلم  �إل 
�لبيولوجية كانت مد�نة بالقتل وعدم رعاية �بنتها فور�شوفا ب�شبب �إدمانها �لكحول. ويبدو �أن م�شوؤويل �لأكادميية 

تخوفو� من تاأثري �ملا�شي �لوح�شي لل�شابة على حياتها، وخ�شو�شا على م�شتقبلها �ملهني.
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يدر�س الإعدادية مع حفيده
قرر م�شن م�شري يدعي �حلاج حممد بدر�ن – 73 عاما-، �بن قرية كفر 
�ل�شالحات �لتابعة ملدينة بني عبيد مبحافظة �لدقهلية، �أن يكمل تعليمه 
�لبتد�ئية يف  �شهادة  �أن ح�شل على  بعد  �لإعد�دية  �ل�شهادة  ويح�شل على 
يف  درو���ش��ه  م��ذ�ك��رة  و�شاركه  حلفيده،  زميال  �لعجوز  و�أ�شبح   ،1956 ع��ام 

�ل�شف �لثالث �لعد�دي.
�أو�شح  حيث  �لربملانية،  �لنتخابات  خو�س  يف  رغبة  �لعجوز  ق��ر�ر  ويرجع 
�ل�شابقة،  �لربملانية  لالنتخابات  تر�شحه  �أور�ق  لتقدمي  توجه  �إنه  ب��در�ن، 
�لإد�رة  �إىل  فتوجه  �لإع��د�دي��ة،  �ل�شهادة  على  ح�شوله  لعدم  رف�س  لكنه 
عام  عليها يف  �لتي ح�شلت  �لبتد�ئية  �ل�شهادة  وقدم  ببنى عبيد  �لتعليمة 
�لدر��شة وكان وقتها حفيده يف �ملرحلة �لبتد�ئية، وذ�كر�  1956 وبد�أ يف 

�شويا حتى و�شال �إىل �لثالث �لإعد�دي.
�لعامة  �لثانوية  بتكملة تعليمى يف  �أق��وم  �أن  و�أن��ا قررت  نور  �لعلم  و�أ�شاف 
بالدر��شة يف كلية �حلقوق ومل  �أق��وم  بقية  �أ�شبح يف عمري  �إذ�  وبعد ذلك 

�لتفت �إىل كلمات �ملنتقدين ىل .

�شجاعة اأب تنقذ طفلته من اأ�شد البحر
كادت طفلة �أن تلقى حتفها، بعد �أن �شحبها ب�شكل مفاجئ �أ�شد بحر و�أوقعها 

يف �ملاء، وفقا ملا ذكرت تقارير �إعالمية �لثالثاء.
و�أو�شح موقع "ديلي ميل" �أن �حلادثة �لتي و�شفها باملخيفة قد حدثت يف 
كند� مبدينة ريت�شموند عندما كانت �لطفلة تلهو مع و�لديها قرب ميناء، 
و�أد�رت  �حلافة  �أن جل�شت على  ما  لكن  �لبحر،  �أ�شد  بروؤية  وكانت معجبة 
ظهرها للحيو�ن �ملائي حتى �شارع �لأخري �إىل �شحبها من طرف ثوبها لتقع 

باملاء بغية �فرت��شها لحقا.
لكن و�لد �لفتاة وبغريزته �لأبوية �شارع �إىل �لقفز يف �ملاء و�إنقاذ طفلته يف 

موقف �أثار �إعجاب �ل�شائحني �لذين كانو� متو�جدين يف نف�س �ملكان.
وقال �أحد �لذين �شاهدو� �لو�قعة و�شورها كنت �أ�شور �أ�شد �لبحر وتابعت 

�لت�شوير بعد �أن ر�أيت �لو�قعة.
و�أ�شاف "كانت �لطفلة �لآ�شيوية مع عائلتها يطعمون �لطيور وعند جل�شت 
�إىل  �لأخ��ري  �شارع  �لبحر،  لأ�شد  ظهرها  �أد�رت  وق��د  �حلافة  على  �لطفلة 

�شحبها بقوة لتقع يف �ملاء".
وغادرت �لعائلة �ملكان على �لفور، بعد �أن جنح �لأب يف �نت�شال طفلته من 

�ملاء و�إنقاذها مبعونة من بع�س �ملتو�جدين.

طرح جيتار للراحل جريي 
جار�شيا يف مزاد بني�ي�رك 
�أن يجلب جيتار فريد  من �ملتوقع 
ن��وع��ه يخ�س ج��ريي جار�شيا  م��ن 
ق���ائ���د ف���رق���ة )ج���ري���ت���ف���ول دي����د( 
مليون  �أك��رث من  �ل��روك  ملو�شيقى 
د�ر  يف  للبيع  يعر�س  عندما  دولر 
مز�د�ت جرينزي يف نيويورك هذ� 
�جليتار  جار�شيا  و��شرتى  �ل�شهر. 
�لذي �ُطلق عليه ��شم "وولف" عام 
1500 دولر وعزف  1973 نظري 
�لزمان.  م��ن  عقدين  لنحو  عليه 
�شبع  بعد   2002 يف  �جليتار  وبيع 
مقابل  جار�شيا  وف��اة  على  �شنو�ت 

�أكرث من 700 �ألف دولر. 
كبري  ب��ف��ارق  �ل�شعر  ه���ذ�  وجت����اوز 
كان  �ل���ذي  دولر   497500 مبلغ 
ق��ي��ا���ش��ي��ا يف ذل����ك �ل���وق���ت و�ل����ذي 
���ش��ج��ل��ه �جل���ي���ت���ار ب������رو�ين لإري����ك 
ن�����وع فيندر  م����ن  وه�����و  ك���الب���ت���ون 

�شرت�توكا�شرت.
و�جليتار "وولف" من بني خم�شة 
�إيروين  دوج  ���ش��م��م��ه��ا  ج���ي���ت���ار�ت 
�لوترية  �ملو�شيقية  �لأدو�ت  �شانع 
�جليتار�ت  وح���م���ل���ت  جل���ار����ش���ي���ا. 
و  تايجر  و  �إي��ج��ل  �أ�شماء  �لأخ���رى 

وولف جونيور وروزبد.
وغنى جار�شيا وعزف على �جليتار 
ديد منذ  �لروك جريتفول  لفرقة 
وفاته  حتى   1965 ع��ام  تاأ�شي�شها 

باأزمة قلبية عن 53 عاما.
فيندر  ن������وع  م�����ن  ج���ي���ت���ار  وب����ي����ع 
بع�س  عليه  ع��زف  �شرت�توكا�شرت 
م��ن �أك��رب جن��وم �ل���روك يف �لعامل 
مثل كالبتون وميك جاجر وكيث 
بلغ  قيا�شي  مبلغ  ل��ق��اء  ري��ت�����ش��اردز 
يف  م������ز�د  يف  دولر  م���ل���ي���ون   2.7

نوفمرب ت�شرين 2005.

ولدة وحيد قرن اأ�ش�د يف 
حديقة حي�ان �شانت ل�ي�س 
ول���د وح��ي��د ق���رن �أ���ش��ود ن���ادر يف حديقة 
ح����ي����و�ن ����ش���ان���ت ل���وي�������س ي�����وم �لأرب����ع����اء  

�ملا�شي.
و�أظهرت لقطات قدمتها �إد�رة �حلديقة 
�مل��ول��ود وه��و ذك��ر �شمي مويو وه��و يقف 
ب��ع��د حل��ظ��ات من  ت��رجت��ف  ع��ل��ى �شيقان 

ولدته.
�إن مويو  م��وظ��ف��ون يف �حل��دي��ق��ة  وق���ال 
خلفها  وي�شري  ري��ن  كاتي  ب��اأم��ه  مرتبط 

د�خل �حلظرية �ملخ�ش�شة لهما.
ووح����ي����د �ل����ق����رن �لأ������ش�����ود ���ش��م��ن فئة 
�حل����ي����و�ن����ات �مل���ع���ر����ش���ة ل���الن���ق���ر�����س. 
�ل��ربي ل  �ل�شنف  ه��ذ�  ع��دد  �أن  وُيعتقد 
يف  م��وي��و  كلمة  ومعنى   .5055 يتجاوز 
يحدد  ومل  قلب.  هو  �ل�شو�حيلية  �للغة 
موعد�  �لآن  ح��ت��ى  �حل��دي��ق��ة  م�����ش��وؤول��و 

ر�شميا لظهور �ملولود �أمام �لزو�ر.

ا�شتقبلت ل�شًا بالأح�شان على انه زوجها! 
ما �أن ولج �لل�س باب غرفة �لنوم �ملعتمة حتى ��شتقبلته 
لكنها  معانقاً..  �ل�شرير  �إىل  بها  فدفع  بذر�عيها  �مل���ر�أة 

�كت�شفت �أن �شيئاً فيه ل ي�شبه زوجها.
مدينة  "كيو" من  د�يلي" �أن  "ت�شاينا  �شحيفة  وذك��رت 
يف  �شجة  �شمعت  �ل�شينية،  هونان  مقاطعة  يف  ت�شانغ�شا 
يدخل غرفتها، فرمت  �شخ�شاً  فا�شتيقظت لرتى  �ملنزل 
�إىل �ل�شرير  �أنه زوجها، فدفع بها  بنف�شها عليه معتقدة 
�أطول  �ملعانق  �أن �شعر  �إىل  وب��د�أ مبعانقتها. وتنبهت كيو 
من �شعر زوجها، فاأ�شاءت �لنور لتجد رجاًل غريباً على 

�شريرها فاأطلقت جهاز �لإنذ�ر.
وه��رع �ل���زوج �حلقيقي �ل��ذي ك��ان عند �جل���ري�ن لنجدة 

زوجته و�ألقى �لقب�س على �لل�س.

ر�شالة اعتذار من طفل اإىل احلك�مة الأمريكية  
�أر�شل طفل يف �ل�شف �لر�بع ر�شالة �إىل �حلكومة يف ولية 
�أوريغون �لأمريكية، يعتذر فيها عن �شرقته قلماً وبع�س 
حبات �لبندق من مبنى �لكابيتول، خالل زيارة قام بها يف 

وقت �شابق من هذ� �لعام.
وقال �لطفل �ملدعو �شامويل، مل تكن هذه �لأ�شياء ملكاً 
يل، وكان من �خلطاأ �أن �آخذها، و�أنا �آ�شف للغاية على ذلك، 

و�أ�شاف، �أرجو �أن ت�شاحموين �أنتم و�شكان �أوريغون.
�لر�شالة  �أرف��ق مع  بالعتذ�ر، حيث  يكتف �شامويل  ومل 
�ملوجهة �إىل حاكم ولية �أوريغون �لقلم �لذي �شرقه، لكنه 

على �لأغلب قام باأكل حبات �لبندق.
ومن جانبه قال حاكم �أوريغون يف �شفحته على في�شبوك، 
بعد خطاب �لعتذ�ر و�إعادة �لقلم، �أ�شدر عفو�ً ر�شمياً عن 
�شامويل، وناأمل �أن يكون �لقلم تذكار لزيارتك �إىل مبنى 

�لكابيتول، ونتطلع �إىل عودتك يف �مل�شتقبل �لقريب.

تتزوج حبيبها وه� على فرا�س امل�ت!
�إحدى  ود�خ���ل  �آن،  يف  وم��وؤث��ر�  رومان�شيا  ب��د�  م�شهد  يف 
�لربيطانية،  برو�شديل  هيل  �شربينغ  م�شت�شفى  غ��رف 
نظمت مر��شم زو�ج رجل يعاين مر�س �شرطان �لأمعاء، 

وينتظر �ملوت يف �أي حلظة، على حبيبته.
عاما(   63( ك��ري���ش��او  ر�ي  �ل���زوج���ني  �أح�����الم  وت��ب��دل��ت 
وت��ر����ش��ي ب��روك�����س )45 ع��ام��ا(، �ل��ل��ذي��ن ك��ان يخططان 
حلفل زو�جهما يف تينرييفي، بجزر �لكناري، �لعام �ملقبل، 
قبل �أن ي�شطر� �إىل تغيري خططهما، حني مت ت�شخي�س 

مر�س كري�شاو بال�شرطان يف مار�س �ملا�شي.
ونقلت �شحيفة "د�يلي ميل" �لربيطانية عن �لأطباء �أن 
كري�شاو يعاين من �شرطان �لأمعاء، يف مرحلة متقدمة، 
�أي����ام م��ع��دودة ، مم��ا دف���ع �لزوجني  ���ش��وى  ل��ه  ومل يتبق 

لالإ�شر�ع باإمتام مر��شم �لزو�ج.
وق����ام م��ت��ربع��ون ب��دع��م �حل��ف��ل ب��اإر���ش��ال �ل������ورود، ودفع 

تكاليف �ملالب�س و�ل�شيارة وكعكة �لزفاف. 

اأريانا جراندي ت�شعر اإنها 
مان�ش�شرت  تفجري  "حمطمة" بعد 

�أدلت �ملغنية �لأمريكية �أريانا جر�ندي باأول تعليق لها بعد �لتفجري �لذي وقع �أثناء �حلفل 
�لذي كانت حتييه يف مان�ش�شرت باإجنلرت� �م�س �لأول �لثنني، وكتبت يف تغريدة من خالل 

ح�شابها على تويرت "حمطمة من �أعماق قلبي.. �أنا �آ�شفة للغاية، لي�س لدي ما �أقوله".
جاءت �لتغريدة بعد نحو خم�س �شاعات من تفجري وقع يف مان�ش�شرت �أرينا حيث �حلفل 

�لذي كانت حتييه و�أودى بحياة 22 �شخ�شا على �لأقل و�أ�شاب ع�شر�ت �آخرين.

)رويرتز(  . ال�ضينمائي  كان  مهرجان  نيكول كيدمان لدى و�ضولها حل�ضور عر�س فيلم "The Killing of a Sacred Deer" �ضمن 

طائرة اإلفي�س بري�شلي يف 
مزاد بعد ت�قفها 30 �شنة

من �ملقرر �أن يتم بيع طائرة خا�شة 
كانت مملوكة من قبل لنجم �لغناء 
وظهرت  بري�شلي  �إلفي�س  �ل��ر�ح��ل 
جيوغر�فيك  نا�شيونال  قناة  على 
رب�شت  ب���ع���دم���ا  �ل���ع���ل���ن���ي  ب�����امل�����ز�د 
نيومك�شيكو  ولي���ة  يف  م���درج  على 

�لأمريكية ملدة 30 عاما.
�ل����ط����ائ����رة �حل�����م�����ر�ء م����ن ط����ر�ز 
 -  1962 ل�شنة  جيت�شتار  لوكهيد 
وه��ي و�ح���دة م��ن �ل��ع��دي��د�ت �لتي 
ك��ان ميلكها ملك �ل��روك �آن��د رول 
بها حم��رك��ات وحتتاج  ي��وج��د  - ل 
ولكن  قيادتها.  قمرة  ترميم  �إىل 
به  �ل��ذي  د�خلها  �إلفي�س قد �شمم 
و�شجادة  ح��م��ر�ء  خمملية  مقاعد 

حمر�ء طويلة �لتيلة.
للغمو�س  م�شدر�  �لطائرة  كانت 
نيومك�شيكو  ب���ولي���ة  روزوي������ل  يف 
بدون  كبري  ح��د  �إىل  رب�شت  حيث 
بعيد�  مد�شو�شة  �أح���د  مي�شها  �أن 

على مدرج �شغري باملطار.
�أوك�شنريز.كوم  لي��ف  موقع  وذك��ر 
�لذي يجري �ملز�د �أن �لطائرة كانت 
فرينون  وو�ل��ده  لإلفي�س  مملوكة 
�مل��ز�د: هذه  وق��ال موقع  بري�شلي. 
بالكامل،  ترميمها  ميكن  �لطائرة 
ل��ي��اأت��ي �لعامل  ل��ل��ع��ر���س  وو���ش��ع��ت 
�لطائرة  ����ش���ور  ت��ظ��ه��ر   . وي������رى 
ترميم  �إىل  ح���اج���ة  يف  خ���ارج���ه���ا 
�ل��ق��ي��ادة ممزقة.  ق��م��رة  وم��ق��اع��د 
مركز  مدير  �شتارك  �شكوت  وق��ال 
روزوي��������ل �ل�������دويل ل���ل���ط���ري�ن �إن 
�خلا�س  للقطاع  مملوكة  �لطائرة 
ونادر� ما كانت مفتوحة للجولت.
�أ�شاف: مرت خم�س �أو �شت �شنو�ت 

منذ جرت �أي جولت لها .

هانيكي قد يحقق اإجنازا قيا�شيا بثالث �شعفة ذهبية يف كان 
�جناز�  هانيكي  مايكل  �لنم�شاوي  �ملخرج  يحقق  قد 
قيا�شيا بالفوز بجائزة �ل�شعفة �لذهبية للمرة �لثالثة 
ُعر�س  حيث  �لعام  هذ�  �ل�شينمائي  كان  مهرجان  يف 

�لثنني فيلمه هابي �إند .
و�لقا�شية  �حل��ادة  �أفالمه  بق�ش�س  ل�شتهاره  ونظر� 
يف كثري من �لأحيان مثل فاين جيمز وكا�س فللنقاد 
�حلق يف �فرت��س �أن ��شم فيلمه �جلديد يعد �شربا 

من �ل�شخرية.
و�لفيلم �لذي �أ�شند فيه �لبطولة للممثلة �لفرن�شية 
جان  �لفرن�شي  و�مل��م��ث��ل  �أوب���ري  �إي��ز�ب��ي��ل  �ملخ�شرمة 
لوي تار�نتينو و�لذي يحكي ق�شة �أ�شرة متفككة من 
�لنهاية  يف  حلظاته  �أق��وى  ي�شهد  �ملتو�شطة  �لطبقة 
عندما تدفع حفيدة تار�نتينو �لفاتنة ولكن �ل�شريرة 
على  �ملقام  �حلفل  عن  بعيد�  جدها  �لوقت  نف�س  يف 

�ل�شاطئ على كر�شيه �ملتحرك.
وبعد عر�س �لفيلم يف كان قال تار�نتينو يف موؤمتر 
�لفيلم  يف  �لأخ��ري  �مل�شهد  ت�شوير  ��شتغرق  �شحفي 

ثالثة �أيام .
وت���اب���ع ق���ائ���ال �إن���ه���ا ن��ه��اي��ة غ��ام�����ش��ة وه���ن���اك عدة 
تكون  �شعيدة. رمبا  نهاية  �لفيلم عنو�نه  �حتمالت. 

كذلك ..ورمبا ل .
�لذي  ع��ام��ا(،   75( هانيكي  �إن  قالو�  نقاد  ع��دة  لكن 
�لذي  �آم��ور  فيلم  �لذهبية عن  �شعفاته  ب��اأح��دث  ف��از 
كان من بطولة نف�س �ملمثلني ويو�جه فيه تار�نتينو 

�أي�شا نهاية حياته، يكرر فكرة قدمية.
بطولة  يف  �لآن  حتى  �أوب���ري  �إي��ز�ب��ي��ل  �شاركت  وفيما 
�أربعة �أفالم لهانيكي يعد فيلم هذ� �لعام �أول جتربة 

للممثل �لربيطاين توبي جونز يف �لعمل معه.
وقال جونز �لذي يقوم بدور خطيب �أوبري يف �لفيلم 
قبل �أن �أقر�أ �ل�شيناريو و�فقت. ل يهم حتى و�إن كان 
�أجل  م��ن  ���ش��يء  �أي  �شاأفعل  بالطبع  و�ح����د�.  �شطر� 

مايكل هانيكي .
وقال هانيكي هديف على �ل��دو�م هو �أن �أق��ول �أقل ما 

ميكن لثارة خيال �مل�شاهد لأق�شى حد .


