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ال�سماح ملواطني الإمارات با�ستخدام نظام 
البوابة الذكية عرب املطارات الأ�سرتالية

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل ان اأ�سرتاليا �سمحت ملواطني 
دول��ة االم��ارات من حملة اجل��وازات العادية با�ستخدام خدمة نظام 
املغادرة  و  ال��و���س��ول  ���س��االت  Smart Gates يف  ال��ذك��ي��ة  ال��ب��واب��ة 
اخليار  االأ�سرتالية  امل��ط��ارات  عرب  وامل��غ��ادري��ن  القادمني  متنح  التي 
يف اإجناز اإجراءات الو�سول واملغادرة اآليا ب�سرط ا�ستخراج التاأ�سرية 

االإلكرتونية لدخول اأ�سرتاليا قبل الو�سول.      )التفا�سيل �ص3(

بدعم من الإمارات .. و�سول الدفعة 
الثانية من حافالت النقل الربي اإىل عدن

•• عدن -وام:

و�سلت اإىل ميناء عدن �سباح ام�ص الدفعة الثانية من حافالت النقل 
16 حافلة كدعم ال�ستعادة  االإم��ارات والتي ت�سم  املقدمة من دول��ة 
ن�ساط املوؤ�س�سة املحلية للنقل الربي بعدن . وتاأتي هذه احلافالت يف 
اإطار دعم دولة االإمارات وبتوجيهات القيادة الر�سيدة الإعادة احلياة 
التي  اجل��ه��ود  و�سمن  امل��ح��ررة  اليمنية  املحافظات  يف  طبيعتها  اإىل 
تبذلها للتخفيف من معاناة املواطنني اليمنيني وحت�سني اخلدمات 

املقدمة لهم.
ت�سلم احلافالت من  م��راد احلاملي خالل  اليمني  النقل  وزي��ر  واأ�ساد 
وفد االإمارات بح�سور عبدالرحمن ح�سني املدير التنفيذي للموؤ�س�سة 
دولة  تبذلها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  ب��اجل��ه��ود  ب��ع��دن  ال���ربي  للنقل  املحلية 

االإمارات منُذ اللحظات االأوىل لتحرير العا�سمة املوؤقتة عدن .
)التفا�سيل �ص3(
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حممد بن زايد وال�سي�سي وويل عهد البحرين واالمري خالد الفي�سل خالل افتتاح قاعدة حممد جنيب الع�سكرية يف مر�سى مطروح  )وام(

انتفا�سة ليبية �سد الدور القطري

•• مدينة احلمام - حمافظة 

مر�سى مطروح-وام:

ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  ����س���ه���د 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان، ويل 
ع���ه���د اأب����وظ����ب����ي ن����ائ����ب ال���ق���ائ���د 
وفخامة  امل�سلحة  للقوات  االأع��ل��ى 
ال�سي�سي،  ع��ب��دال��ف��ت��اح  ال��رئ��ي�����ص 
العربية  م�سر  جمهورية  رئي�ص 
عربية  وف����ود  ب��ح�����س��ور  ال�سقيقة 
حممد  قاعدة  افتتاح  حفل  رفيعة 
دفعات  وتخريج  الع�سكرية  جنيب 
من الكليات واملعاهد الع�سكرية يف 
مر�سى  مبحافظة  احلمام  مدينة 
مطروح امل�سرية وذلك تزامنا مع 
احتفاالت م�سر بذكرى ثورة 23 

يوليو.
���س��م��وه لدى  ا���س��ت��ق��ب��ال  وك�����ان يف 
فخامة  احل���ف���ل  م���وق���ع  و����س���ول���ه 
ال�سي�سي  ع��ب��دال��ف��ت��اح  ال��رئ��ي�����ص 
والفريق اأول �سدقى �سبحى قائد 
العام للقوات امل�سلحة وزير الدفاع 
واالإنتاج احلربي وعدد من الوزراء 
قادة  وك��ب��ار  امل�سرية  احلكومة  يف 

اأكد عمق التعاون بني االإمارات وم�صر يف كافة املجاالت 

حممد بن زايد وال�سي�سي ي�سهدان افتتاح قاعدة حممد 
جنيب الع�سكرية وتخريج دفعات الكليات الع�سكرية امل�سرية

م�صوؤول حوثي يحتجز اأدوية الكولريا باحلديدة 

ال�سرعية تطبق احل�سار على النقالبيني يف ميدي
•• عوا�سم-وكاالت:

على  اخلناق  اليمني  الوطني  اجلي�ص  قوات  اأطبقت 
مدينة  يف  �سالح  علي  واملخلوع  احلوثي  ميلي�سيات 

ميدي من اجلهات االأربع يف حجة.
وا���س��ت��ط��اع اجل��ي�����ص ق��ط��ع ك��ل خ��ط��وط االإم�����داد عن 
زرعت  وقت  يف  ذلك  ياأتي  وحت�سيناتها.  امليلي�سيات 
امليلي�سيات كميات كبرية من حقول االألغام يف مدينة 
اأخ��ر ح�سم  ال��ذي  االأم��ر  واأريافهما،  ميدي وحر�ص 
املعارك فيها وت�سبب يف �سقوط الكثري من االأبرياء.

ع�سكرية  ت��ط��ورات  ت�سهد  االأخ����رى  ه��ي  تعز  جبهة 
املحور  يف  ال�سرعية  ق��وات  تقدمت  حيث  مت�سارعة، 
ال�����س��م��ايل مب��دي��ري��ة م���وزع غ��رب��ي امل��ح��اف��ظ��ة، عقب 

معارك مع امليلي�سيات.
وجاءت عملية التقدم بالتوازي مع مواجهات عنيفة 

ع��ل��ى م���ن ق���واط���ر يف ح���و����ص ج���م���ارك احل���دي���دة 
تعد  ومل  للتلف  تعر�ست  ق��د  لل�سم�ص  وبتعر�سها 
اأق�سى  على  واح���داً  ي��وم��اً  اأن  اإىل  واأ���س��اروا  �ساحلة، 
جداً  املرتفعة  ال�سم�ص  حل��رارة  تعر�سها  من  تقدير 
كفيل  ال�سيف  خالل  ال�ساحلية  احلديدة  مدينة  يف 

باإتالفها، وهذه ال�سحنات حمتجزة منذ 4 اأيام.
م��ي��ن��اء احلديدة  احل���وث���ي  م��ي��ل��ي�����س��ي��ات  وت�����س��ت��غ��ل 
غ��رب ال��ي��م��ن، اآخ���ر امل��ن��اف��ذ البحرية ال��واق��ع��ة حتت 
���س��ي��ط��رت��ه��ا، ل��ن��ه��ب امل�����س��اع��دات االإغ��اث��ي��ة وتهريب 
لتهديد  ع�سكرية  ك��ق��اع��دة  وا���س��ت��خ��دام��ه  االأ���س��ل��ح��ة 
املالحة البحرية الدولية، بح�سب تاأكيدات احلكومة 

اليمنية ال�سرعية وقوات التحالف العربي.
باأدوية  وت�سبب نهب ميلي�سيا االنقالب ومتاجرتها 
الكولريا، وعرقلة و�سولها لليمنيني اإىل تف�صٍّ غري 

م�سبوق للوباء مبناطق �سيطرتها.

يف حميط مع�سكر خالد مبفرق املخا.
و���س��ن��ت م��ق��ات��الت ال��ت��ح��ال��ف ال��ع��رب��ي ع����دة غ����ارات 
منطقة  و�سرق  جنوب  امليلي�سيات  مواقع  ا�ستهدفت 
االآليات  م��ن  ع���دد  ت��دم��ري  ع��ن  اأ���س��ف��ر  م��ا  النجيبة، 

الع�سكرية للميلي�سيات.
االنقالبية  احل��وث��ي  ميلي�سيات  حتتجز  ذل���ك،  اىل 
لليوم الرابع على التوايل، 3 قاطرات حمملة باأدوية 
حمافظة  يف  املنت�سر  ال��ك��ول��ريا  وب���اء  ل��ع��الج  خا�سة 
احلديدة غرب اليمن وبقية مناطق البالد. واأفادت 
املعني  احل��دي��دة  ج��م��ارك  اأن مدير  م�سادر حملية  
يحتجز  ال��ن�����س��اد،  وامل���دع���و  احل���وث���ي  ميلي�سيا  م���ن 
قاطرات االأدوي��ة االإغاثية وي�سر على فر�ص ر�سوم 
باالإفراج  املوجهة  االأوام���ر  راف�ساً  عليها،  جمركية 

عنها وت�سهيل مرورها.
املحتجزة  االأدوي��ة  اأن هذه  اأك��دت م�سادر طبية  كما 

يف بيت رعاية االإرهاب

قطر واجلماعات املتطرفة.. عالقة تاريخ ومال

اإقرار ت�صيري اأول قافلة اإن�صانية واإخراج امل�صابني

توقيع اتفاق خف�ض الت�سعيد يف غوطة دم�سق
•• عوا�سم-وكاالت:

القوات  ق���ي���ادة  اأن  ال��رو���س��ي��ة  ال���دف���اع  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
اأم�ص  م�سرية،  بو�ساطة  اأبرمت  �سوريا،  يف  الرو�سية 
ال�سبت، اتفاق خف�ص ت�سعيد يف الغوطة ال�سرقية يف 

ريف العا�سمة ال�سورية دم�سق.
وق���ال���ت ال�������وزارة، ع��ل��ى م���ا ن�����س��رت وك���ال���ة �سبوتنيك 
املربم  االتفاق  مبوجب  ق��ررا  اجلانبني  اإن  الرو�سية، 
املذكورة  امل��ن��ط��ق��ة  اإىل  اإن�����س��ان��ي��ة  ق��اف��ل��ة  اأول  ت�سيري 
واإخراج اأول دفعة من امل�سابني واجلرحى، اعتباراً من 
االتفاق  اأن  واأو�سحت  اجل��اري.  يوليو  22 من  اأم�ص 
املربم ر�سم حدود منطقة وقف الت�سعيد يف الغوطة 
ال�����س��رق��ي��ة، وح�����ددت م���واق���ع ان��ت�����س��ار ق����وات الف�سل 
والرقابة يف الغوطة و�سالحياتها، كما ر�سم خطوط 

اإي�سال امل�ساعدات االإن�سانية وممرات عبور املدنيني.

التي  االأرب���ع  املناطق  �سمن  م��ن  ال�سرقية  وال��غ��وط��ة 
رو�سيا  اأبرمتها  التي  الت�سعيد  خف�ص  خطة  ت�سملها 
الداعمة  وت��رك��ي��ا  ال�����س��وري  ال��ن��ظ��ام  حليفتا  واإي�����ران 
للمعار�سة يف اأيار مايو، لكن اخلالفات ب�ساأن اجلهات 

التي �سرتاقب هذه املناطق االأربع اأخرت تطبيقه.
اجلاري  يوليو  مت��وز  يف  االأخ���رية  املفاو�سات  وف�سلت 
يف اأ�ستانا يف و�سع التفا�سيل النهائية ملناطق خف�ص 

الت�سعيد يف �سوريا.
وت�����س��م��ل ال���غ���وط���ة ال�����س��رق��ي��ة ال���ت���ي ت��ع��ت��رب معقاًل 
ل��ل��م��ع��ار���س��ة ال�����س��وري��ة، وال���ت���ي ���س��م��ل��ه��ا ات���ف���اق وقف 
ال��ت�����س��ع��ي��د امل��ع��ل��ن ع��ن��ه، ال�����س��ب��ت، م��دي��ن��ة ع���ني ترما 
االأخرية التي كان نظام االأ�سد، وحتى �ساعات من قبل 
االإعالن عن منطقة خف�ص الت�سعيد، كان ميطرها 
تت�سل  اأنها  خ�سو�ساً  واأر���س��ي،  ج��وي  مكثف  بق�سف 

بحي جوبر الدم�سقي، هي ومدينة زملكا.

•• الفجر - ليبيا - منقول:

ال�������دور  ال���ك�������س���ف ع�����ن  ي����ك����ن  مل 
القطري  ال���ن���ظ���ام  ل���ع���ب���ه  ال�������ذي 
اأو م��رت��ب��ط��ا مبا  ال��ل��ح��ظ��ة،  ول��ي��د 
االأربعة  العربية  ال���دول  ات��خ��ذت��ه 
وعقوبات  مقاطعة  اإج����راءات  م��ن 
ممول  دور  عن  اإقالعها  اأج��ل  من 
االإره����اب، وراع���ي االإره��اب��ي��ني، بل 
كانت ارتباطاتها باالأدوار امل�سبوهة 
حم��ل درا����س���ة وب��ح��ث اإال اأن��ه��ا مل 
تاأخذ حقها من التناول االإعالمي 
لتظهر بال�سكل املنا�سب، ومن بني 
ع��م��ل��وا واج���ت���ه���دوا يف ك�سف  م���ن 
ال�سهيوين،  بالكيان  قطر  عالقة 
املنطقة  يف  ال����ق����ط����ري  وال����������دور 
العربية ب�سكل عام وما عرف بدول 
كان  خا�ص،  ب�سكل  العربي  الربيع 
بالل  والباحث  ال�سحفي  الكاتب 
تن����اولوا  م��ن  اأه���م  م�����ن  ال����دوي، 
من  العديد  وك�س�����ف  ال��دور،  ه���ذا 
اإىل  التي تعود  التاريخية  االأ�سرار 

�ستينيات القرن املا�سي، وذلك من 
اإ�س����رائيل  "قطر..  ك��ت��اب��ه  خ���الل 
ال�سغرى وراأ�ص االأفعى"، ال�س�����ادر 
الورد"،  "جزيرة  ن�����س��ر  دار  ع���ن 
فيه  ك�����س��ف  وال�����ذي   ،2014 ع���ام 
يف  قطر،  ب�سيا�سات  تتعلق  اأ�س������رار 
د  23 ف�ساًل ت�سمنها الكتاب، َر�سْ
خاللها طبيعة عالقة الدوحة مع 

�سنوات  ط����وال  ال��ق��������اع��دة  تنظيم 
ب����ن خ��ل��ي��ف��ة وجنله  ح���ك���م ح���م���د 
قط����ر  دول��ة  حتولت  وكيف  متيم، 
ل�الإره����اب،  ومتويل  رعاية  مركز 
وحا�سنة حقيقية لق����يادات تيارات 
مبختلف  ال�����س��ي��ا���س��ي  االإ���س�����������������الم 

م�س�����اربها واهتماماتها.
 )التفا�سيل �ص9(

القوات امل�سلحة امل�سرية.
كما �سهد احلفل �سمو ال�سيخ هزاع 
رئي�ص  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 

اأبوظبي  التنفيذي الإمارة  املجل�ص 
بن  �سيف  ال�����س��ي��خ  �سمو  وال��ف��ري��ق 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص 

و�ساحب  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء 
بن  �سلمان  االأم���ري  امللكي  ال�سمو 
نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

االأول  ال���ن���ائ���ب  االأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د 
مبملكة  ال����وزراء  جمل�ص  لرئي�ص 

البحرين.    )التفا�سيل �ص2(

يتحدثون  من  قطر:  عن  ال�سي�سي 
ع��ن الأخ����وة ي��دع��م��ون الإره���اب

•• القاهرة-وكاالت:

قال الرئي�ص امل�سري، عبد الفتاح 
ال�سي�سي، اأم�ص ملمحاً اإىل قطر، 
اإن م���ن ي��ت��ح��دث��ون ع���ن االأخ����وة 
يدعمون االإرهاب. وكان ال�سي�سي 
قاعدة  افتتاح  مبنا�سبة  يتحدث 

حممد جنيب الع�سكرية.
اإن  امل���������س����ري  ال���رئ���ي�������ص  وق�������ال 
االإره��������اب ظ���اه���رة م���ع���ق���دة، لها 
ج�����وان�����ب م����ت����ع����ددة، ول����ع����ل من 
هو  عليه،  ال�سرب  وط��ال  اأهمها، 
التي تقوم  ال���دول واجل��ه��ات  دور 
ب��رع��اي��ة االإره����اب ومت��وي��ل��ه، فال 
الق�ساء  اإم��ك��ان��ي��ة  ت�����س��ور  مُي��ك��ن 
على االإرهاب من خالل مواجهته 
م��ي��دان��ي��اً ف��ق��ط، وال��ت��غ��اف��ل عن 
ودعمه  م����ادي����اً،  ���س��ب��ك��ة مت��وي��ل��ه 
فكرياً  ل��ه  وال��رتوي��ج  لوج�ستياً، 

واإعالمياً.
الت�سامح  مي��ك��ن  وال  واأ�����س����اف: 
مع من ميول االإره��اب مبليارات 
مقتل  يف  فيت�سبب  ال�������دوالرات، 
ذات  يف  يت�سدق  بينما  مواطنينا، 
االأخوة واجلرية.  الوقت بحقوق 
ولهوؤالء نقول: اإن دماء االأبرياء 
غالية، وما تفعلونه لن مير دون 

ح�ساب.

حزب  من  عن�سرًا   17 مقتل 
ع��ر���س��ال م���ع���ارك  يف  اهلل 

•• بريوت-وكاالت:

اللبنانية  االأن���ب���اء  وك���ال���ة  ق��ال��ت 
اجلي�ص  اإن  ال�����س��ب��ت،  ال��ر���س��م��ي��ة 
الق�سف  وت�����رية  رف����ع  ال��ل��ب��ن��اين 
املدفعي وال�ساروخي جلرود بلدة 
ال�سرقية  ال�سل�سلة  يف  ع��ر���س��ال 
يتمركز  ح���ي���ث  ل���ب���ن���ان،  جل���ب���ال 
ذكر  دون  االإره��اب��ي��ون  امل�سلحون 
ب�سرية  خ�����س��ائ��ر  ع���ن  اأرق������ام  اأي 

حمتملة يف �سفوف اجلانبني.
ح����زب اهلل  اأن  ال���وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت 
ي����خ����و�����ص م�����ع�����ارك �����س����اري����ة يف 
جرود  يف  الكهفية  ال��ودي��ان  اأح��د 
م�سلحة"  جمموعة  م��ع  عر�سال 
ب��ال��ت��زام��ن م��ع ع��م��ل��ي��ات اجلي�ص 
ال��ل��ب��ن��اين ال��ر���س��م��ي.وق��ال موقع 
 17 ن��ع��ى  اهلل  ح���زب  اإن  جنوبية 
واملدن  وال�سورة  باال�سم  مقاتاًل 
للم�ساركة  يف  التي قدموا منها، 
املعارك اجلارية يف جرود عر�سال 
يف الداخل اللبناين والقلمون يف 

�سوريا.   

ا�ستمرار التوتر يف القد�ض واملئات ي�سلون بال�سوارع
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

على  الثامن  لليوم  امل�سلون  وا�سل 
الدخول  ع���ن  االم���ت���ن���اع  ال����ت����وايل، 
عرب  امل��ب��ارك،  االأق�سى  امل�سجد  اإىل 
البوابات االلكرتونية، التي و�سعها 

االحتالل على مداخل امل�سجد.
وقال مدير امل�سجد االأق�سى ال�سيخ 
اأدوا  امل�سلني  اإن  ال��ك�����س��واين،  ع��م��ر 
اأ���س��وار احلرم  خ���ارج  الفجر  ���س��الة 
اعت�سامهم  و�سيوا�سلون  القد�سي، 
االلكرتونية  ال��ب��واب��ات  اإزال����ة  حتى 
وال���غ���اء اج�������راءات االح���ت���الل بحق 

االأق�سى.
اأن االأو���س��اع يف القد�ص ما  واأ���س��اف 
زالت متوترة ب�سكل عام، خا�سة بعد 
ارتقاء ثالثة �سهداء اأم�ص اجلمعة، 

واإ�سابة الع�سرات.
امل�سجد  ح��را���ص  بع�ص  اأن  واأو����س���ح 
االأق�������س���ى مم���ن دخ���ل���وا ق��ب��ل اأي����ام 
البوابات  عرب  امل��رور  دون  للم�سجد 
االلكرتونية ما زالوا يتواجدون يف 
امل�سجد من اأجل حمايته الوقوف يف 

وجه امل�ستوطنني املقتحمني.
ق����وات  ���س��ن��ت  ال�������س���ي���اق ذات��������ه،  ويف 
وا�سعة  اعتقاالت  حملة  االح��ت��الل، 
ط��ال��ت ال��ع�����س��رات م��ن ك���وادر حركة 

املقد�سة. املدينة  "فتح" يف 
اإىل ذلك، حملت جلنة املتابعة العليا 
للجماهري العربية يف اأرا�سي 48، يف 
اجتماعها بالنا�سرة الليلة الفائتة، 
ح��ك��وم��ة االح���ت���الل امل�����س��وؤول��ي��ة عن 

وطالبت  القد�ص،  يف  ال��دم��اء  �سفك 
باإزالة البوابات االإلكرتونية، موؤكدة 
االحتالل  تواجد  �سرعية  على عدم 

يف امل�سجد االأق�سى.
ودع������ت ال��ل��ج��ن��ة ج��م��ي��ع االأح�������زاب 
وقفات  اإىل  ال�سعبية  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
وح��دوي��ة يف ع��دة م��واق��ع يف البالد، 
النفري  اإىل  ودع����ت  ال�����س��ب��ت،  اأم�����ص 

اليومي اإىل القد�ص.

تاميز(  )نيويورك  ترامب: 
اأح��ب��ط��ت ق��ت��ل ال��ب��غ��دادي 

•• وا�سنطن-اأ ف ب:

دونالد  االم���ريك���ي  ال��رئ��ي�����ص  ات��ه��م 
تاميز  ن��ي��وي��ورك  �سحيفة  ت��رام��ب 
ب��ان��ه��ا اف�����س��ل��ت حم��اول��ة ق��ام��ت بها 
الواليات املتحدة لقتل زعيم تنظيم 

داع�ص االإرهابي ابو بكر البغدادي.
وك����ت����ب ت�����رام�����ب ع���ل���ى ت����وي����رت ان 
احبطت  الفا�سلة  ت��امي��ز  ن��ي��وي��ورك 
حم���اول���ة ال���والي���ات امل��ت��ح��دة لقتل 
االرهابي املطلوب البغدادي. ويبدو 
ت�سريحات  اىل  ي�سري  ت��رام��ب  ان 
توما�ص  االمريكي طوين  للجرنال 
اخلا�سة  ال�����ق�����وات  ان  ف��ي��ه��ا  اك�����د 
االم��ريك��ي��ة ك��ان��ت ق��ري��ب��ة ج���دا من 
لكنها فقدت   2015 عام  البغدادر 

اثره بعد ت�سريبات �سحافية.

الإعدام لقتلة ه�سام بركات..ومقتل 30 
اإرهابيًا بغارات للجي�ض امل�سري يف �سيناء

•• القاهرة-وكاالت:

اأم�ص  م�����س��ري��ة  حم��ك��م��ة  ق�����س��ت 
دانتهم  ���س��خ�����س��ا   28 ب�����اإع�����دام 
العام  النائب  اغتيال  يف  بالتورط 
ال���ق���اه���رة قبل  ب���رك���ات يف  ه�����س��ام 
اأف��اد م�سوؤولون  ما  عامني، ح�سب 

اأمنيون وق�سائيون.
وقال امل�سوؤول الق�سائي اإن حمكمة 
جنايات القاهرة برئا�سة امل�ست�سار 
 28 ب���اإع���دام  ق�ست  ف��ري��د  ح�سن 
ان  بعد  ب��رك��ات  اغ��ت��ي��ال  متهما يف 
احالت املحكمة اأوراقهم اإىل املفتى 
اأحكام  و���س��درت  �سهر.  قبل  نحو 

متهما. االإعدام بح�سور 15 
بحق  ب��امل��وؤب��د  املحكمة  ق�ست  كما 
فيما ق�ست باحلب�ص  متهما،   15
متهمني   8 ب���ح���ق  ع����ام����ا   15
واحل��ب�����ص 10 ���س��ن��وات ب��ح��ق 15 

متهما، بح�سب امل�سدر.
امل�سري  اأعلن اجلي�ص  ذل��ك،   اىل 
30 داع�سياً خالل غارات  ت�سفية 

جوية يف �سمال �سيناء.

فل�سطينيون يحملون جريحا ا�سيب خالل اال�ستباكات مع جنود االحتالل بال�سفة
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن زايد وال�سي�سي ي�سهدان افتتاح قاعدة حممد جنيب الع�سكرية وتخريج دفعات الكليات الع�سكرية امل�سرية

هو  امل�����س��ري  ال�سعب  وان   ، م�سر 
�سند م�سر و�سند اأمته العربية يف 

ال�سالم واحلق والبناء والتعمري.
لنقول  جميعا  ن��ق��ف  ال��ي��وم  وق���ال 
البناء  يف  ن��ت�����س��ارك  ان���ن���ا  ل��ل��ع��امل 
ال���ت���اآم���ر  ول���ي�������ص يف  وال���ت���ن���م���ي���ة 
هناأ  ج���ان���ب���ه  م�����ن  وال����ت����خ����ري����ب. 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
ن��ه��ي��ان ج��م��ه��وري��ة م�سر  زاي���د ال 
مبنا�سبة  و�سعبا  حكومة  العربية 
..متمنيا  يوليو   23 ث��ورة  ذك��رى 
لها مزيدا من التطور واالزدهار، 
ونقل حتيات �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
فخامة  اإىل  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
ال�سي�سي  ع��ب��دال��ف��ت��اح  ال��رئ��ي�����ص 
م�سر  جلمهورية  �سموه  ومتنيات 
التقدم  ال�سقيق  ول�سعبها  العربية 

واالزدهار ودوام االأمن واالأمان.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  واأ�����س����اد 
بالدور  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
امل�سرية  امل�سلحة  للقوات  الفاعل 
واملخاطر  للتحديات  الت�سدي  يف 
التي تهدد اأمن م�سر وا�ستقرارها 

واالأمن العربي ب�سفة عامة.
واأك�����د ���س��م��وه ع��م��ق ال���ت���ع���اون بني 

يف احلفل .
ب���رن���ام���ج احل���ف���ل عر�ص  و����س���م���ل 
فيلم ت�سجيلي عن الراحل حممد 
جنيب تال ذلك بدء مرا�سم تخرج 
ت�سمنت  حيث  الع�سكرية  الكليات 
ع��رو���س��ا م��ي��دان��ي��ة اأداه����ا 1500 
ال�����س��اع��ق��ة اىل جانب  ق����وات  م���ن 
وال�سرطة  احلربية  الكليات  طلبة 
عك�ست مهارة االداء وخفة احلركة 
وال�سجاعة  واجل���������راأة  وامل�����رون�����ة 
املو�سيقى  ع��ر���ص  ت���اله  واالق�����دام 
االألعاب  فريق  قدم  ثم  الع�سكرية 
اجلوية »النجوم الف�سية« عرو�سه 
اجلوية يف �سماء العر�ص ثم جرى 
دخول اأفواج من اخلريجني ار�ص 

امليدان يف طابور ع�سكري.
وقام �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
والرئي�ص  ن���ه���ي���ان  اآِل  زاي������د  ب����ن 
خريجي  اأوائ�����ل  بتقليد  امل�����س��ري 
نوط  الع�سكرية  واملعاهد  الكليات 
ال��ع�����س��ك��ري م��ن الطبقة  ال���واج���ب 
على  �سموه  هناأهم  حيث  الثانية 

تفوقهم واجتهادهم.
للقوات  العام  القائد  األقى  بعدها 
امل�����س��ل��ح��ة وزي����ر ال���دف���اع واالإن���ت���اج 
امل�����س��ري كلمة ق��ال فيها  احل��رب��ي 

ال�سعب  وبا�سم  با�سمه  واالح���رتام 
امل�سري لكل من �سارك من �سيوف 
الوطنية  املنا�سبة  ه��ذه  يف  م�سر 
..وقال نحتفل بنخبة جديدة من 
�سباب م�سر لين�سموا اىل جي�سها 
الوطن  عن  الدفاع  �سرف  لينالوا 
وح��م��اي��ة ح����دوده و���س��ون كرامته 
ب��اف��ت��ت��اح �سرح  ال���ي���وم  ن��ح��ت��ف��ل   ..
و�سلت  ما  يج�سد  جديد  ع�سكري 
ا�سم  امل�سلحة ويحمل  القوات  اليه 
تكرميا  جن��ي��ب  حم��م��د  ال����راح����ل 
الإ����س���ه���ام���ات���ه ال���وط���ن���ي���ة وال������دور 

الوطني امل�سهود الذي قام به.
اف���ت���ت���اح هذه  ان  ف��خ��ام��ت��ه  واأك������د 
ال���ق���اع���دة ه����ي ث���م���رة ج���ه���ود من 
 .. امل�سلحة  قواتنا  بناء  يف  �سبقونا 
ونحن نبني على ما فعلوه ون�سيف 
على فعلهم، ومل نبداأ من ال�سفر، 

لنعطي كل ذي حق حقه.
وحيا فخامته اأبناء القوات امل�سلحة 
واأ�سرهم  وامل�����س��اب��ني  و���س��ه��داءه��ا 
على ت�سحياتهم ..موؤكدا ان �سعب 
بجي�سه  ثقته  ك��ام��ل  و���س��ع  م�سر 
..م�سددا ان ال احد ي�ستطيع النيل 
ا���س��ق��ائ��ه��ا، وال  م��ن م�سر وال م��ن 
�سوؤون  يف  التدخل  ي�ستطيع  اح��د 

افتتاح  مبنا�سبة  بال�سيوف  فيها 
الع�سكرية  جن��ي��ب  حم��م��د  ق��اع��دة 
خريجي  م����ن  دف����ع����ات  وت���خ���ري���ج 
ان  اىل  ..م�سريا  امل�سلحة  ال��ق��وات 
ه����ذا احلفل  اال����س���ق���اء يف  ت���واج���د 
ال�سف  وح������دة  ع���ل���ى  ت���اأك���ي���د  ه����و 
والت�سامن العربي ودليل على ما 
يجمع بلداننا و�سعوبنا من م�سري 

م�سرتك يف ظرف اإقليمي دقيق.
والتقدير  التحية  فخامته  ووج��ه 

الع�سكرية  القاعدة  هذه  ان�ساء  ان 
اجلديدة تاأتي يف ذكرى ثورة 23 
يوليو واحتفاء باأول رئي�ص م�سري 
ب���ع���د ث������ورة ي���ول���ي���و ..م�����وؤك�����دا ان 
القاعدة تعترب دعما مهما للقوات 
بناوؤها  مت  حيث  امل�سرية  امل�سلحة 
باأيدي م�سرية خال�سة لتقف �سدا 
والقوى  التحديات  وجه  يف  منيعا 

االإرهابية .
امل�سرية  امل�سلحة  القوات  ان  وقال 

اإعزاز واإكبار ل�سباط  توجه حتية 
ورجال ثورة يوليو املجيدة و�ستظل 
ال������درع ال����واق����ي ل��ل��وط��ن واالأم�����ة 
العربية ملتزمة بدورها التاريخي 
..موؤكدا  ال��ع�����س��ور  ع��رب  امل�����س��ه��ود 
من  ك��ل  على  ع�سية  �ستبقى  ان��ه��ا 
لكل  مت�سدية  منها  النيل  يحاول 
 . وال��ت��ط��رف  خمططات االره����اب 
كما األقى فخامة الرئي�ص امل�سري 
رحب  كلمة  ال�سي�سي  عبدالفتاح 

حمافظة   - احلمام  مدينة   ••
مر�سى مطروح-وام:

ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  ����س���ه���د 
حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان، ويل 
القائد  ن����ائ����ب  اأب����وظ����ب����ي  ع���ه���د 
وفخامة  امل�سلحة  للقوات  االأع��ل��ى 
ال�سي�سي،  ع��ب��دال��ف��ت��اح  ال��رئ��ي�����ص 
العربية  م�سر  جمهورية  رئي�ص 
عربية  وف����ود  ب��ح�����س��ور  ال�سقيقة 
حممد  قاعدة  افتتاح  حفل  رفيعة 
دفعات  وتخريج  الع�سكرية  جنيب 
من الكليات واملعاهد الع�سكرية يف 
مر�سى  مبحافظة  احلمام  مدينة 
مطروح امل�سرية وذلك تزامنا مع 
احتفاالت م�سر بذكرى ثورة 23 

يوليو.
���س��م��وه لدى  ا���س��ت��ق��ب��ال  وك�����ان يف 
فخامة  احل���ف���ل  م���وق���ع  و����س���ول���ه 
ال�سي�سي  ع��ب��دال��ف��ت��اح  ال��رئ��ي�����ص 
والفريق اأول �سدقى �سبحى قائد 
العام للقوات امل�سلحة وزير الدفاع 
واالإنتاج احلربي وعدد من الوزراء 
قادة  وك��ب��ار  امل�سرية  احلكومة  يف 

القوات امل�سلحة امل�سرية.
كما �سهد احلفل �سمو ال�سيخ هزاع 
ن��ائ��ب رئي�ص  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 
اأبوظبي  التنفيذي الإمارة  املجل�ص 
بن  �سيف  ال�����س��ي��خ  �سمو  وال��ف��ري��ق 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص 
و�ساحب  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء 
بن  �سلمان  االأم���ري  امللكي  ال�سمو 
نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 
االأول  ال���ن���ائ���ب  االأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د 
مبملكة  ال����وزراء  جمل�ص  لرئي�ص 
امللكي  ال�سمو  و�ساحب  البحرين 
م�ست�سار  الفي�سل  خ��ال��د  االأم����ري 
اأمري  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 
وال�سيخ  امل���ك���رم���ة  م��ك��ة  م��ن��ط��ق��ة 
ال�سباح  احل���م���د  اخل���ال���د  حم��م��د 
نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء ووزير 
ال��دف��اع ب��دول��ة الكويت وع��دد من 
ال��ع��رب��ي��ة وح�سد  ال���وف���ود  روؤ����س���اء 
من كبار قادة الوحدات الع�سكرية 

وجمهور من اأهايل اخلريجني.
املرافق  ال��وف��د  احلفل  ح�سر  كما 
ل�����س��م��وه ال�����ذي ���س��م م���ع���ايل علي 
االأمني  نائب  ال�سام�سي  حماد  بن 
لالأمن  االأع���ل���ى  للمجل�ص  ال���ع���ام 
ال��وط��ن��ي و���س��ع��ادة حم��م��د مبارك 
امل���زروع���ي وك��ي��ل دي����وان ويل عهد 
جمعة  املهند�ص  و�سعادة  اأبوظبي 
الدولة  ���س��ف��ري  اجل��ن��ي��ب��ي  م���ب���ارك 
العربية  م�����س��ر  ج��م��ه��وري��ة  ل���دى 
ل���دى جامعة  ال���دائ���م  وم��ن��دوب��ه��ا 
الركن  وال���ل���واء  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����دول 
����س���ال���ح حم���م���د ����س���ال���ح جم���رن 

العامري قائد القوات الربية.
وبداأ احلفل بو�سول ال�سيوف اىل 
املن�سة الرئي�سية حيث اأدى حر�ص 
ال�سرف التحية الع�سكرية وعزفت 
املو�سيقى ال�سالم الوطني امل�سري، 
امل�سري  ال���رئ���ي�������ص  ق�����ام  ب���ع���ده���ا 
قائد  اىل  ال��ق��اع��دة  ع��ل��م  بت�سليم 
املنطقة ال�سمالية الع�سكرية ، ومت 
عر�ص فليم عن التدريب امل�سرتك 
م��ع ال���دول العربية ت��ال ذل��ك بدء 

مرا�سم رفع العلم امل�سري.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  وا���س��ت��ق��ل 
حممد بن زايد اآل نهيان وفخامة 
ال�سي�سي  ع��ب��دال��ف��ت��اح  ال��رئ��ي�����ص 
وروؤ�������س������اء ال�����وف�����ود امل�������س���ارك���ة يف 
طافت  مك�سوفة  �سيارة  االحتفال 
القوات  ل��ت��ف��ق��د  ال��ع��ر���ص  ���س��اح��ة 
امليدان  اأر���ص  على  ا�سطفت  التي 
االأ�سلحة  و����س���ن���وف  واالآل������ي������ات 
امل�ساركة  الع�سكرية  والت�سكيالت 

املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  دول���ة االم�����ارات 
وج���م���ه���وري���ة م�����س��ر ال���ع���رب���ي���ة يف 
التعاون  وخ��ا���س��ة  امل���ج���االت  ك��اف��ة 
يرتقي  مب��ا  وال��دف��اع��ي  الع�سكري 
امل�سلحة  ال����ق����وات  واأداء  ب���ق���درة 

للدولتني.
الرئي�ص  اعرب فخامة  من جانبه 
مب�ساركة  ���س��ع��ادت��ه  ع���ن  امل�����س��ري 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
اف��ت��ت��اح قاعدة  ن��ه��ي��ان يف  اآل  زاي���د 
وحمله  الع�سكرية  جنيب  حممد 
ال�سمو  ل�����س��اح��ب  حت���ي���ات���ه  ن���ق���ل 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
رئي�ص الدولة حفظه اهلل ومتنياته 
ال�سقيق  و�سعبها  االإم���ارات  لدولة 

املزيد من الرفعة والرقي.
امل�سري  ال��رئ��ي�����ص  ت��وج��ه  ب��ع��ده��ا 
و���س��م��و ال�����س��ي��خ ه���زاع ب��ن زاي���د اآل 
نهيان والفريق �سمو ال�سيخ �سيف 
اآل نهيان وروؤ�ساء الوفود  بن زايد 
امل����وؤمت����رات  ق���اع���ة  امل�������س���ارك���ة اىل 
متحف  ت��ف��ق��دوا  ح��ي��ث  الرئي�سية 
ت�سمن  ال��������ذي  جن����ي����ب  حم����م����د 
جمموعة من مقتنياته و�سهاداته 
حياته  م�����ن  مل�����الم�����ح  ول������وح������ات 
اىل  اجلميع  توجه  ث��م  الع�سكرية 
قاعة االحتفاالت يف قاعدة حممد 
جنيب الع�سكرية حيث األقى قائد 
الع�سكرية  ال�����س��م��ال��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة 
احلفل  ب�سيوف  فيها  رح��ب  كلمة 
القاعدة  ه��ذه  اأهمية  وا�ستعر�ص 
اال�سرتاتيجي  ودوره��ا  الع�سكرية 

يف املنطقة ال�سمالية.
القاعدة  ح���ول  ف��ي��ل��م  ع��ر���ص  ومت 
ومراحل ان�سائها ثم مت وبوا�سطة 
دائرة تلفزيونية مغلقة افتتاح كل 
من مع�سكر الفرقة ال�سابعة م�ساة 
مدرعة  الرابعة  الفرقة  ومع�سكر 

وقاعدة �سيدي براين الع�سكرية.
وقد اأقام فخامة الرئي�ص امل�سري 
ماأدبة غداء تكرميا ل�سيوف حفل 
ال�سيخ  ���س��م��و  ح�����س��ره��ا  االف��ت��ت��اح 
والفريق  نهيان  اآل  زاي��د  ه��زاع بن 
���س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ي��ف ب���ن زاي����د اآل 
ن���ه���ي���ان وك����ب����ار امل���������س����وؤول����ني من 
ال��وف��ود امل�����س��ارك��ة. ج��دي��ر بالذكر 
ان قاعدة حممد جنيب الع�سكرية 
اإجنازات  اإىل  اإجن��از جديد ي�ساف 
امل�����س��ري��ة كماً  امل�����س��ل��ح��ة  ال����ق����وات 
ونوعاً ، والتي مت اإن�ساوؤها يف اإطار 
والتحديث  التطوير  اإ�سرتاتيجية 
لتحل  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  ال�����س��ام��ل 
خلفا للمدينة الع�سكرية مبنطقة 
 1993 ع��ام  اأن�سئت  التي  احلمام 
، م����ع دع���م���ه���ا ب�����وح�����دات اإداري�������ة 
واإع���������ادة متركز  وف���ن���ي���ة ج����دي����دة 
التابعة  ال�������وح�������دات  م�����ن  ع�������دد 
الع�سكرية  ال�����س��م��ال��ي��ة  للمنطقة 
ي��ع��زز م���ن قدرتها  ب��داخ��ل��ه��ا مب���ا 
احليوية  امل���ن���اط���ق  ت����اأم����ني  ع���ل���ى 
مدينة  غ��رب  م�سوؤوليتها  بنطاق 
ال�ساحل  وم��ن��ط��ق��ة  االإ���س��ك��ن��دري��ة 
بينها حمطة  والتي من  ال�سمايل 
ال�سبعة النووية وحقول البرتول 
ومدينة  احل��م��راء  مر�سى  وميناء 

العلمني اجلديدة وغريها .
ال���ق���اع���دة جم��م��ع مباين  وت�����س��م 
بالقاعدة  امل��ت��م��رك��زة  ال����وح����دات 
كما  م���ب���ن���ى   1155 ب����اإج����م����ايل 
على  اجلديدة  االإن�ساءات  اإ�ستملت 
اإعادة متركز فوج نقل دبابات ي�سع 
لنقل  حديثة  ناقلة   451 لنحو 
م���ن منطقة  ال��ث��ق��ي��ل��ة  ال���دب���اب���ات 
اإع������ادة متركز  ال��ع��ام��ري��ة ك���ذل���ك 
كنج  م��ن منطقة  اأخ����رى  وح����دات 
مريوط ليكتمل الكيان الع�سكري 

داخل القاعدة .
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اأ�صفرت عن حترير 40 خمالفة  

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة على ال�سكن الع�سوائي يف بني يا�ض واملناطق املحيطة بها 
•• اأبوظبي-الفجر:

نفذت بلدية مدينة اأبوظبي، حملة وا�سعة ملواجهة ظاهرة ال�سكن الع�سوائي 
اأ�سفرت عن حترير  بها،  املحيطة  يا�ص واملناطق  ال�سكاين يف بني  والتكد�ص 
يف  خمالفات  و10   9 �سرق  يف  خمالفة   30 منها  خمالفة،   40 من  اأك��ر 

�سرق 10.
منها  واحل��د  الظاهرة  ه��ذه  ل�سبط  تاأتي  احلملة  ه��ذه  اأن  البلدية  واأك���دت 
كبري  خطر  من  ت�سكله  ملا  نظراً  املخالف،  الع�سوائي  ال�سكن  على  والق�ساء 
اإذ ت�ساهم يف ال�سغط ال�سكاين  وعبء حقيقي على كافة االأف��راد باملجتمع، 
هذه  اإ�سغال  عن  ف�ساًل   ، قانوين  غري  ب�سكل  الطبيعية  امل���وارد  وا�ستنزاف 
وه��و ما يرتتب عليه خمالفات،  ال�سكن  املخالفة الأغ��را���ص غري  ال��وح��دات 

واإحالة اإىل النيابة العامة. 
انطالقاً  ياأتي  تنفيذ مثل هذه احلمالت  اأن  ابوظبي  بلدية مدينة  ولفتت 
ولتوفري  وال�سالمة،  ال�سحة  معايري  اأعلى  لتحقيق  ال�سديد  حر�سها  من 
ولتوعيتهم  اأب��وظ��ب��ي،  اإم���ارة  �سكان  لكافة  اآم��ن��ة  عي�ص  وبيئة  ع�سري  �سكن 
العامة  و�سالمتهم  �سحتهم  على  الع�سوائي  ال�سكن  مبخاطر  وتعريفهم 

ب�سكل خا�ص، وعلى �سالمة املجتمع والبيئة ب�سكل عام، ملا ت�سكله من ت�سويه 
ذاته  الوقت  ويف  و�سواحيها،  اأبوظبي  ملدينة  والعمراين  احل�ساري  للوجه 
تاأتي ا�ستناداً اإىل القانون رقم 1 لعام 2011، ب�ساأن تنظيم اإ�سغال الوحدات 
ال�سكنية يف اإمارة اأبوظبي ، منوهة اأنها تتخذ العديد من االإجراءات ل�سبط 
املخالفني وجتاوزاتهم، حيث يقوم مفت�سو البلدية بزيارات ميدانية للمباين 
ال�سكنية، ولتعريف مالك وحرا�ص املباين مب�ساوئ ظاهرة التكد�ص ال�سكاين 
من خالل توزيع كتيبات واإر�سادات عامة، تت�سمن على �سبيل املثال تعريفهم 

باملخاطر والقوانني وال�سروط العامة الإ�سغال الوحدات ال�سكنية.
بالقوانني  ل��الل��ت��زام  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  يف  القاطنني  جميع  البلدية  ودع���ت 
الرامية  ج��ه��وده��ا  يف  معها  ول��ل��ت��ع��اون  و�سالمتهم  �سحتهم  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��اً 
اأعلى املعايري واال�سرتاطات ال�سحية  للحد من ال�سكن الع�سوائي لتحقيق 
التي ترتاوح قيمتها بني ع�سرة  املالية  للمخالفات  اأي�ساً  واالأمنية، وجتنباً 
اآالف درهم ومائة األف درهم، ويف حال تكرار املخالفة ال تقل الغرامة املالية 
عن مئة األف درهم، وال تزيد عن مائتي األف درهم ، ويف كلتا احلالتني يجوز 
واالإخالء  املخالف  نفقة  على  املخالفة  اأ�سباب  ب��اإزال��ة  تق�سي  اأن  للمحكمة 

للوحدات ال�سكنية املخالفة.

بدعم من الإمارات .. و�سول الدفعة الثانية من حافالت النقل الربي اإىل عدن
•• عدن -وام:

�سباح  ع����دن  م��ي��ن��اء  اإىل  و���س��ل��ت 
ام�ص الدفعة الثانية من حافالت 
االإمارات  دولة  من  املقدمة  النقل 
ح��اف��ل��ة كدعم   16 ت�����س��م  وال���ت���ي 
املحلية  املوؤ�س�سة  ن�ساط  ال�ستعادة 

وحت�سني  ال��ي��م��ن��ي��ني  امل���واط���ن���ني 
اخلدمات املقدمة لهم.

مراد  اليمني  النقل  وزي���ر  واأ���س��اد 
ت�����س��ل��م احلافالت  خ���الل  احل���امل���ي 
بح�سور  االإم��������������ارات  وف������د  م�����ن 
ع����ب����دال����رح����م����ن ح�������س���ني امل����دي����ر 
التنفيذي للموؤ�س�سة املحلية للنقل 

مدى 15 عاما .
ب��ق��رب عودة  امل��واط��ن��ني  ب�سر  ك��م��ا 
بني  ال���ربي  النقل  موؤ�س�سة  عمل 
املقدم  ال��دع��م  بف�سل  امل��ح��اف��ظ��ات 
م���ن االأ����س���ق���اء يف دول����ة االإم������ارات 
مبنى  جت���ه���ي���ز  ح���ال���ي���ا  وي����ج����ري 
اخلا�سة  وال������ور�������ص  امل���وؤ����س�������س���ة 

. وت��اأت��ي هذه  ال��ربي بعدن  للنقل 
احل����اف����الت يف اإط�������ار دع�����م دول����ة 
القيادة  وب��ت��وج��ي��ه��ات  االإم��������ارات 
ال���ر����س���ي���دة الإع���������ادة احل����ي����اة اإىل 
اليمنية  امل��ح��اف��ظ��ات  يف  طبيعتها 
التي  امل����ح����ررة و����س���م���ن اجل����ه����ود 
معاناة  م���ن  ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف  ت��ب��ذل��ه��ا 

جمدها  للموؤ�س�سة  �سيعيد  وال��ذي 
العريق .

التنفيذي  املدير  اأ�سار  جانبه  من 
ملوؤ�س�سة النقل الربي بعدن اإىل اأن 
حافالت  من  الدفعة  هذه  و�سول 
امل�سكلة  ح��ل  ع��ل��ى  �سيعمل  ال��ن��ق��ل 
على  املوؤ�س�سة  تعانيها  ظلت  التي 

الكبرية  ب��اجل��ه��ود  ب��ع��دن  ال����ربي 
ال����ت����ي ت���ب���ذل���ه���ا دول�������ة االإم���������ارات 
لتحرير  االأوىل  ال��ل��ح��ظ��ات  م��ن��ُذ 

العا�سمة املوؤقتة عدن .
واأك���د احل��امل��ي اأه��م��ي��ة ه��ذا الدعم 
امل������ق������دم م������ن دول���������ة االإم�������������ارات 
الربي  للنقل  املحلية  للموؤ�س�سة 

بال�سيانة. يذكر اأن الدفعة االأوىل 
م��ن ح��اف��الت ال��ن��ق��ل امل��ق��دم��ة من 
53 حافلة  دول��ة االإم���ارات �سمت 
ما �سي�سهم اإىل حد كبري يف عودة 
موؤ�س�سة النقل الربي اإىل ن�ساطها 
ال�سوق  يف  كلفة  واالأق����ل  امل��ع��روف 

املحلية .

اخلدمة الوطنية توا�سل فعاليات الدورة 
ال�سيفية التطوعية الثانية لطالب املدار�ض 

•• اأبوظبي-وام:

وطالبات  لطالب  الثانية  التطوعية  ال�سيفية  ال���دورة  فعاليات  تتوا�سل 
املدار�ص التي تنظمها هيئة اخلدمة الوطنية واالحتياطية بتوجيهات من 
نائب  اأبوظبي  عهد  نهيان ويل  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب 

القائد االأعلى للقوات امل�سلحة وت�ستمر حتى 26 يوليو اجلاري.
وا�ستطاع امل�ساركون يف هذه الدورة خالل فرتة مل تتعدى الثالثة اأ�سابيع 
مهارات جديدة  مكت�سبني  بكل فخر  امل�سوؤولية  قدرتهم على حتمل  اإثبات 
وجيزة  فرتة  خالل  مكت�سفني  حياتهم  يف  كبرية  ونقلة  هامة  اإ�سافة  تعد 
جماالت  خمتلف  يف  باأنف�سهم  وث��ق��ة  ع��ال��ي��ة  وم��ع��ن��وي��ات  خمفية  ط��اق��ات 

التدريب الريا�سية واالجتماعية والع�سكرية.
كانت هيئة اخلدمة الوطنية واالحتياطية قد فتحت باب الت�سجيل للدورة 
الثانية وبالتن�سيق مع وزارة الرتبية والتعليم ليت�سابق الطالب والطالبات 
الوطنية  التجربة  ه��ذه  ال��دول��ة خلو�ص  اإم���ارات  وم��ن خمتلف  من جديد 
فريد  بطابع  �سيفية  اإج��ازة  ولق�ساء  طيبة  عالية  معنوية  ب��روح  واملمتعة 
يهدف اإىل ا�ستثمار اأوقاتهم والعمل على تعميق الهوية الوطنية واالإنتماء 
الوعي  م��ن  عالية  درج��ة  على  ال�سباب  م��ن  جيل  واإع���داد  وقيادته  للوطن 

والثقافة باإعتبارهم ثروة الوطن.
وخ�س�ست هذه الدورة ال�سيفية التطوعية لطالب وطالبات املدار�ص من 
الفئة العمرية من 13 اإىل 15 عاما بهدف بناء الثقة يف نفو�ص االأجيال 
للوطن  االإن��ت��م��اء  وروح  ال���والء  وتنمية  ال��وع��ي  وتعزيز  قدراتها  واكت�ساف 
والتعاون والعمل �سمن الفريق حيث وفرت القيادة العامة للقوات امل�سلحة 
االإمكانات كافة للدورة من فحو�سات طبية كاملة والتي مت قبول امل�ساركني 

على �سوء نتائجها ومن ثم خو�ص هذه التجربة الفريدة.
التخريج  الثانية حلفل  التطوعية  ال�سيفية  الدورة  امل�ساركون يف  وي�ستعد 
لي�ساهدوا جيال  اأمورهم  اأولياء  القادم بح�سور  االأربعاء  يوم  �سيقام  الذي 
واملهارات  باملعرفة  غني  احلكيمة  قيادتنا  م��ن  كرمية  رع��اي��ة  ثمار  يجني 
عرو�سا  اخل��ري��ج��ون  �سيقدم  حيث  العالية  االأخ��الق��ي��ة  وال��ق��ي��م  القيادية 
خمتلفة ملا تلقوه يف ميادين التدريب تعك�ص مهاراتهم وم�ستوى تاأهيلهم 

يف التخ�س�سات كافة.
وقد عرب عدد من اأولياء اأمور الطالب والطالبات امل�ساركني عن �سعادتهم 
ب��ه م��ن مكت�سبات وطنية  مل��ا حت��ظ��ى  ال�����دورة  اأب��ن��ائ��ه��م يف ه���ذه  ب��ان�����س��م��ام 
واأخالقية واجتماعية باالإ�سافة اإىل مهارات الدفاع عن النف�ص واالن�سباط 
وحتمل امل�سوؤولية .. موؤكدين اأن القوات امل�سلحة اأ�سبحت م�سنعا ملختلف 
االأجيال مبا تقدمه لهم من خربات متنوعة ت�سقل مواهبهم وتنمي فيهم 

حب الوالء واالنتماء للوطن وقيادته احلكيمة.

�سرطة اأبوظبي ُتلقي القب�ض على ع�سابة الحتيال العقاري
•• ابوظبي - الفجر

العا�سمة  ���س��رط��ة  م��دي��ري��ة  األ��ق��ت 
على  القب�ص  اأب��وظ��ب��ي،  �سرطة  يف 
ع�����س��اب��ة ت���ق���وم ب��اال���س��ت��ي��الء على 
اأم��وال الغري ،من خالل االحتيال 
وا�ستغالل  ال���ع���ق���اري  وال���ن�������س���ب 
حاجة بع�ص اأفراد املجتمع لتاأجري 
�سحايا  ليقعوا  ال�سكنية  الوحدات 

لهذه الع�سابة.
بن  �سيف  اأح��م��د  العميد  واأو����س���ح 
مديرية  م���دي���ر  امل���ه���ريي  زي���ت���ون 
الع�سابة  اأن  ال��ع��ا���س��م��ة  ���س��رط��ة 
على  واال�ستيالء  باالحتيال  قامت 
اأم����وال ع���دد م��ن االأ���س��خ��ا���ص دون 
وجه حق، حيث قام املجني عليهم 
بتعر�سهم  ت��ف��ي��د  ب���الغ���ات  ب��ف��ت��ح 
قيمة   ان  ،م���و����س���ح���اً  ل���الح���ت���ي���ال 
ال��ت��ي مت احل�سول  امل��ال��ي��ة  امل��ب��ال��غ 
ع���ل���ي���ه���ا م�����ن امل���ج���ن���ي ع���ل���ي���ه���م يف 
حوايل  بلغت   امل�سجلة  ال��ب��الغ��ات 
اأنه   اإىل   الفتاً   درهم،  األف   560
التو�سل الأفراد الع�سابة والقب�ص 
عليهم وحتويلهم للجهات املخت�سة 
القانونية  االإج�����������راءات  الت����خ����اذ 

وراء  االن�������س���ي���اق  ب���ع���دم  امل��ج��ت��م��ع 
امل�سللة  ال���ع���ق���اري���ة  االإع������الن������ات 
االإلكرتونية  امل���واق���ع  ع���رب  ����س���واء 
االجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  اأو 
التي  بال�سوابط  ل��الل��ت��زام  داع��ي��اً 
ا���س��رتط��ت��ه��ا اجل����ه����ات امل��ع��ن��ي��ة يف 
واتباع  االإي��ج��اري��ة  ال��ع��ق��ود  توثيق 
التعاقد  يف  الر�سمية  االإج�����راءات 
ال�سكنية  ال���وح���دات  ت���اأج���ري  ع��ل��ى 
لالحتيال  �سحية  يقعوا  ال  حتى 

من �سعاف النفو�ص.
�سرطة  م�����دي�����ري�����ة  ب���������اأن  وذك���������ر 
اجلمهور  بتوعية  تقوم  العا�سمة 
التعامل  ب���������س����رورة  ب���ا����س���ت���م���رار 
الو�سطاء  اأو  م��ب��ا���س��رة  امل���الك  م��ع 
ال���ع���ق���اري���ني امل���رخ�������ص ل���ه���م، من 
البطاقة  باإبراز  مطالبتهم  خالل 
ال�سخ�ص  اأن  تبني  التي  الر�سمية 
م���رخ�������ص ل����ه ك���و����س���ي���ط ع���ق���اري، 
هو  ال��واع��ي  اجل��م��ه��ور  اأن  م�سيفاً 
ح��ج��ر االأ����س���ا����ص يف ال���وق���اي���ة من 

اجلرمية ومكافحتها.
م�����ن ج���ان���ب���ه ق������ال امل�����ق�����دم حمد 
م���دي���ر مركز  ال���ع���ف���اري  اهلل  ع��ب��د 
�سرطة  مبديرية  الرو�سة  �سرطة 

بحقهم.
اأن  اإىل  امل���ه���ريي  ال��ع��م��ي��د  واأ�����س����ار 
اتبعته  ال����ذي  االح���ت���ي���ال  اأ����س���ل���وب 
الفيالت  با�ستثمار  يقوم  الع�سابة 
ال�سكنية من املالك مقابل �سيكات 
ث��م يقومون  ال��دف��ع، وم��ن  موؤجلة 
باأ�سعار  امل�ستاأجرين  على  بعر�سها 
دفع  ع��ل��ى  لت�سجيعهم  منخف�سة 
على  احل�سول  وبعد  كاماًل،  املبلغ 
ال�سكنية  ال���وح���دة  وت���اأج���ري  امل��ب��ل��غ 
يختفون  االأ����س���خ���ا����ص  م���ن  ل���ع���دد 
اأموال  عن االأنظار فت�سيع معهم  

امل�ستاأجرين.
ون���ا����س���د ال��ع��م��ي��د امل���ه���ريي اأف�����راد 

العا�سمة اأنه وبناء على ورود عدة 
بالغات اإىل مركز �سرطة الرو�سة 
تبني  املعلومات  وجمع  وبالبحث   ،
االأ�سلوب  ب��ن��ف�����ص  ب���الغ���ات  وج����ود 
االإج����رام����ي ع��ل��ى م�����س��ت��وى اإم����ارة 
ل�ستة  ال���ت���و����س���ل  ومت  اأب����وظ����ب����ي، 
العربية  اجلن�سية  م��ن  اأ���س��خ��ا���ص 
العقاري حيث  يقومون باالحتيال 
ومت  عليهم  املجني  عليهم  ت��ع��رف 
الق�سائية  اجل��ه��ات  اإىل  حتويلهم 

القانونية  االإج�����راءات  ال�ستكمال 
بحقهم.

االإعالم   اإدارة   ان  ب��ال��ذك��ر   جدير 
ل�سرطة   العامة  بالقيادة  االأم��ن��ي 
توعية  ع����ل����ى   ع���م���ل���ت  اأب����وظ����ب����ي 
التوا�سل  و���س��ائ��ل  ع��رب  اجل��م��ه��ور 
بالو�سائل   للتعريف  االج��ت��م��اع��ي 
االح���ت���ي���ال���ي���ة  مب����ا ي����ع����زز وق���اي���ة  
ه��ذه  اجلرائم  م��ن مثل  املجتمع  

وغريها .

فعاليات “�سيفنا مميز 2017” ت�ستقطب 18 األف طالب وطالبة
•• اأبوظبي-وام:

اختتم جمل�ص اأبوظبي للتعليم برنامج “�سيفنا مميز 2017 
اجلاري  يوليو   20 اىل   2 من  الفرتة  خالل  نظمه  “ الذي 

مب�ساركة 18 الفا و 35 طالب وطالبة.
و�سارك الطلبة يف خمتلف اأن�سطة وفعاليات الربنامج الهادفة 
اإىل ا�ستثمار اأوقات االإجازة ال�سيفية عرب ممار�سة �سل�سلة من 
والرتاثية  والثقافية  والريا�سية  والفنية  العلمية  االأن�سطة 
ال��دول��ة يف  ال��دور التطوعي للطالب مبا يوائم روؤي��ة  واإظ��ه��ار 
عام اخلري. و�سمن الفعاليات اخلتامية للربنامج نظم املجل�ص 
اأبوظبي  ملجل�ص  الرئي�سي  املقر  يف  مميز”  “�سيفنا  معر�ص 
للتعليم حيث مت عر�ص اأعمال الطلبة الفنية واالإبداعية خالل 

م�ساركتهم بالربامج.
واأعرب �سعادة حممد �سامل الظاهري املدير التنفيذي لقطاع 
�سعادته  ع��ن  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  مبجل�ص  امل��در���س��ي��ة  العمليات 
ا�ستجابة  م��ن   2017 مم��ي��ز  �سيفنا  ب��رن��ام��ج  ب��ه  ح��ظ��ي  مب��ا 
وتفاعل من قبل الطلبة واأولياء اأمورهم يف خمتلف االأن�سطة 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  باهتمام  واأ�ساد  والفعاليات. 
القائد االأعلى للقوات  اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  زايد 
امل�سلحة وا�ستقبال �سموه فريق برنامج �سيفنا مميز وذلك من 
واالأن�سطة  الربامج  على  االإط��الع  على  �سموه  حر�ص  منطلق 
وغر�ص  مواهبهم  �سقل  يف  ودوره���ا  الطلبة  فيها  �سارك  التي 
ومفاهيم  الوطنية  الهوية  وتر�سيخ  التطوعي  العمل  قيمة 
العطاء وخدمة املجتمع لدى الطلبة حيث اأكد �سموه اأن برنامج 
“�سيفنا مميز” وغريه من املبادرات واالأن�سطة املماثلة حمطة 
يف  انخراطهم  امل�ستقبل عرب  نحو  �سبابنا  يعرب خاللها  مهمة 

اأن�سطة توفر لهم فر�ص التطور وترتك اأثرا جمتمعيا تعك�ص 
ما تلقوه وما اكت�سبوه من معارف ومهارات.

اأكر  من  مميز” يعد  “�سيفنا  برنامج  اأن  الظاهري  واأ�ساف 
حيث  ال��دول��ة  يف  ال�سيفي  للن�ساط  احل��ي��وي��ة  اجل���ذب  م��راك��ز 
م�ساركتهم يف  خ��الل  الطلبة  م��واه��ب  يدعم  امل�����س��روع  ه��ذا  اأن 
اأن�سطته املتنوعة التي تركز على 6 حماور اأ�سا�سية هي املحور 
واملحور  والتعليمي  والتطوعي  واالب��ت��ك��اري  والوطني  الفني 

الرتفيهي التناف�سي .
املراحل  خمتلف  من  الربنامج  على  الكبري  االقبال  اإىل  الفتا 

الدرا�سية واال�ستفادة من جميع االأن�سطة املطروحة.
والربامج  االن�سطة  من  جمموعة  مميز”  “�سيفنا  وت�سمن 
وهي اأن�سطة املراكز املجتمعية واأن�سطة امل�سابح واجليوجيت�سو 
املراكز  احت�سنت  ح��ي��ث  مهنتي  وب��رن��ام��ج  ه��وي��ت��ي  وب��رن��ام��ج 
املجتمعية ع�سرة االف و 895 طالبا وطالبة �ساركوا يف اأن�سطة 
ثقافية وفنية وريا�سية بطابع املرح التعليمي يف بيئة تربوية 
جميع  وت��خ��دم  للطلبة  وحُم��ف��زة  واجتماعية  ومنظمة  اآم��ن��ة 

املراحل الدرا�سية من احللقة االأوىل اىل احللقة الثالثة.
اأن�سطة  يف  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب��ا   368 و  االف  خ��م�����س��ة  و����س���ارك 
الرتفيهية  االأن�����س��ط��ة  م��ن  تعد  وال��ت��ي  وامل�����س��اب��ح  اجلوجيت�سو 
والريا�سية املعززة من �سخ�سيات الطلبة وتاأهيلهم للم�ساركة 
يف امل�����س��اب��ق��ات وال��ب��ط��والت ال��دول��ي��ة واالأومل��ب��ي��ة ع��ل��ى م�ستوى 

الوطن العربي والعامل.
كما �سارك نحو 116 طالب وطالبة يف برنامج العمل ال�سيفي 
التي  امل��ه��ارات  امل��واط��ن��ني  الطلبة  اك�ساب  ب��ه��دف  “مهنتي” 
ت�ساعدهم على االنخراط يف احلياة العملية وي�ستمر برنامج 

مهنتي حتى نهاية ال�سهر اجلاري.

“�سيف  156 طالبا وطالبة يف برنامج هويتي  اأي�ساً  و�سارك 
تقريباً  30 جهة  فعاليات م�سرتكة مع  �سباب اخلري” �سمن 
وتر�سيخ  للطلبة  واالجتماعي  الفكري  الوعي  رفع  اإىل  تهدف 

قيمة امل�سوؤولية املجتمعية والوالء واالنتماء.
واإىل جانب برنامج �سيفنا مميز جاء برنامج “ �سيف التحدي 
ال�سفوف  من  وطالبة  طالب   1500 مب�ساركة   “  2017
اأكادميية للطلبة  ب��دورات  التحقوا  الثامن حتى احلادي ع�سر 
وتكنولوجيا  االإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ل��غ��ة  م���ادة  يف  م��ه��ارات��ه��م  لتقوية 

املعلومات.
واأع���رب���ت وال����دة ال��ط��ال��ب حم��م��د را���س��د ح��اظ��ر امل���زروع���ي عن 
اعجابها بفعاليات برنامج �سيفنا مميز و�سيف التحدي الذي 
�ساهم يف بناء �سخ�سية م�ستقلة الأبنائها واالعتماد على النف�ص 
اأن�����س��ط��ة ت�سهم يف �سقل ودع���م مواهب  ي��ق��دم��ه م��ن  مل��ا  ن��ظ��را 
واالجتماعية  والعملية  العلمية  ال��ن��واح��ي  ك��اف��ة  م��ن  الطلبة 

باالإ�سافة اىل تعزيز هويته الوطنية.
واأعرب والد الطالب جابر حممد فهدي االإحبابي عن ر�ساه 
و�سعادته بربنامج �سيفنا مميز فهي فر�سة مميزة ال�ستثمار 

اأوقات االإجازة بكل ما هو مفيد.
وتوجهت والدة الطالب �سامل عبد اهلل املن�سوري بال�سكر لكل 
التحدي  و�سيف  مميز  �سيفنا  برنامج  تنظيم  يف  �ساهم  م��ن 
حلر�سهم على الطلبة امل�ساركني وتوا�سلهم امل�ستمر مع اأولياء 
االأمور ب�سكل يومي ومنتظم للتاأكد من �سالمة وتواجد الطلبة 

مع تقدمهم يف مراحل االأن�سطة والربامج التي �ساركوا بها.
اأن  امل��زروع��ي  �سعيد  و�سهد وفهد  ع��ادل  الطلبة  وال��د  واأ���س��اف 
التطوعي  العمل  قيم  غر�ص  يف  �ساهم  مميز  �سيفنا  برنامج 

لدى االأبناء.

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23
اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )19160  / 2017 (

امل��نذر   :  م�سرف اأبوظبي اال�سالمي 
املنذر اإليها : جاالك�سي لتاجري ال�سيارات واحلافالت .

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )57،755.78( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل 
االإج�����راءات  الت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإال  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 78294/ خ�سو�سي/ الفئة B / عجمان ( من 
نوع )كيا اوبتيما - �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون ملك بلجيكا بالعيد الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام: 

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه 
مبنا�سبة  وذل��ك  بلجيكا  ملك  فيليب  امللك  جاللة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل 

العيد الوطني لبالده.
رئي�ص  نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  بعث �ساحب  كما   
الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد  حممد بن 

امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل جاللة امللك فيليب.

رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�ض كولومبيا بعيد ال�ستقالل

•• اأبوظبي-وام: 

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل برقية 
جمهورية  رئي�ص  ك��ال��دي��رون  �سانتو�ص  مانويل  خ���وان  الرئي�ص  فخامة  اإىل  تهنئة 

كولومبيا وذلك مبنا�سبة يوم ا�ستقالل بالده.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص 
جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل 

فخامة الرئي�ص خوان مانويل �سانتو�ص كالديرون.

ال�سماح ملواطني المارات با�ستخدام نظام البوابة الذكية عرب املطارات الأ�سرتالية
•• اأبوظبي-وام: 

اأعلنت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل ان اأ�سرتاليا �سمحت 
ملواطني دولة االمارات من حملة اجلوازات العادية با�ستخدام 
�ساالت  يف   Smart Gates الذكية  البوابة  نظام  خدمة 
ال��و���س��ول و امل���غ���ادرة ال��ت��ي مت��ن��ح ال��ق��ادم��ني وامل��غ��ادري��ن عرب 
امل���ط���ارات االأ���س��رتال��ي��ة اخل��ي��ار يف اإجن����از اإج�����راءات الو�سول 
واملغادرة اآليا ب�سرط ا�ستخراج التاأ�سرية االإلكرتونية لدخول 

اأ�سرتاليا قبل الو�سول.
امل�ساعد  الوكيل  الظاهري  الهام  �سعيد  اأحمد  �سعادة  واأو�سح 
اأنه  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  يف  القن�سلية  لل�سوؤون 

متت املوافقة على ال�سماح ملواطني دولة االم��ارات من حملة 
جوازات ال�سفر العادية فوق 16 �سنة باإ�ستخدام خدمة نظام 
  Departures Smart Gates  البوابة االإلكرتونية
باإ�سرتاليا..  الدولية  امل��ط��ارات  كافة  يف  امل��غ��ادرة  �ساالت  عرب 
اأي�سا بال�سماح ملواطني دولة االإم��ارات من  كما متت املوافقة 
حملة جوازات ال�سفر العادية با�ستخدام خدمة نظام البوابة 
 Arrivals Smart ال��و���س��ول   االإل��ك��رتون��ي��ة يف ���س��االت 

.  Gate
دولة  ملواطني  تقدم  التي  الت�سهيالت  ه��ذه  اإن  �سعادته  وق��ال 
االإم����ارات ت��اأت��ي مل��ا يتمتع ب��ه ج���واز �سفر دول���ة االإم����ارات من 

موا�سفات ومكانة التي يتبووؤها على ال�سعيد العاملي.
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اأخبـار الإمـارات

اأكادميية زايد للعمل الإن�ساين توؤهل قياديني مواطنني للم�ساركة يف املهام الن�سانية الدولية
•• اأبوظبي -وام:

برناجما  امل��واط��ن��ة  ال���ك���وادر  م��ن  اأن��ه��ى نخبة 
ب��اإ���س��راف اكادميية  ت��دري��ب��ي��ا م��ع��ت��م��دا دول��ي��ا 
امل�ساركة  االن�ساين لتمكينهم من  للعمل  زايد 
االمارات  لفريق  االإن�سانية  املهام  يف  الفعالة 
م�سر  يف  احل���ال���ي���ة  حم���ط���ات���ه  يف  ل���ل���ت���ط���وع 
واملغرب  وال�������س���وم���ال  وت��ن��زان��ي��ا  وال�������س���ودان 

ومورتانيا ومايل بالتن�سيق .
واأكد الدكتور عادل عبداهلل ال�سامري الرئي�ص 
التنفيذي ملبادرة زايد العطاء اأهمية الربامج 

ال��ت��دري��ب��ي��ة وان��ع��ك��ا���س��ات��ه��ا االإي���ج���اب���ي���ة على 
خمتلف  من  الوطنية  ال��ك��وادر  واأداء  م�ستوى 
اأو  العملية  ح��ي��ات��ه��م  يف  ���س��واء  التخ�س�سات 
خالل م�ساركتهم يف املهام االإن�سانية يف حملة 
العطاء االإن�سانية العاملية لعالج مليون طفل 

وم�سن .
ال��ع��ط��اء حتر�ص  اأن م��ب��ادرة زاي���د  واأ���س��ار اإىل 
على دعم الربامج التدريبية واملهام االإن�سانية 
لربنامج االمارات للعمل االإن�ساين من خالل 
بالتعاون  واللوج�ستية  الب�سرية  املوارد  توفري 
اأبرزها  وال��ت��ي  اال�سرتاتيجيني  �سركائها  م��ع 

املوؤ�س�سة الوطنية للتدريب .
الفتا اإىل ان برنامج االمارات للعمل االن�ساين 
من  القياديني  من  جديد  جيل  خلق  ا�ستطاع 
ال�سباب املوؤهلني واملعتمدين من خالل منهج 

معتمد ووفق اف�سل املعايري العاملية.
االن�ساين  للعمل  زاي��د  اكادميية  جهود  وثمن 
واملوؤ�س�سة الوطنية للتدريب لدعمهما برنامج 
ا�ستطاع  وال����ذي  االن�����س��اين  للعمل  االم�����ارات 
التطوعية  الفرق  ومتكني  وتاأهيل  ا�ستقطاب 
اأف�سل  وف���ق  مهامها  اأداء  م��ن  التخ�س�سية 

املعايري العاملية.

“ال�سحة” تعني املمر�سات املواطنات احلا�سالت على بكالوريو�ض التمري�ض �سمن برنامج “اإبتعاث”
•• دبي-وام:

ووقاية  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأع���ل���ن���ت 
امل��ج��ت��م��ع اأن���ه���ا ب�����س��دد ت��ع��ي��ني 7 
حا�سالت  م���واط���ن���ات  مم��ر���س��ات 
ع���ل���ى درج�������ة ال���ب���ك���ال���وري���و����ص يف 
درا�ستهن  اأن��ه��ني  مم��ن  التمري�ص 
“اإبتعاث”  ب��رن��ام��ج  يف  اجلامعية 
لتعزيز  ال��وط��ن��ي��ة  امل���ب���ادرة  �سمن 
اأربع  جاذبية مهنة التمري�ص ملدة 
ممر�سة   17 وا���س��ت��ق��ب��ال  ���س��ن��وات 
برنامج  يف  درا�ستهن  اأن��ه��ني  مم��ن 
و8  ال���ت���م���ري�������ص  يف  ال���ت���ج�������س���ري 
ممر�سات يف برنامج املاج�ستري يف 

التمري�ص.
تقدميها  ع��ن  ال����وزارة  اأعلنت  كما 
لدرا�سة  درا�����س����ي����ة  م��ن��ح��ة   45
التمري�ص  يف  ال���ب���ك���ال���وري���و����ص 
ل��ط��ل��ب��ة ال���ث���ان���وي���ة ال���ع���ام���ة من 
واملتقدم  ال��ع��ام  بفرعيه  اجلن�سني 
ل��ل��ط��الب احل��ا���س��ل��ني ع��ل��ى معدل 
باملائة يف الفرع املتقدم و75   70
باملائة يف الفرع العام حيث تتحمل 
الوزارة تكاليف الر�سوم الدرا�سية 
باالإ�سافة  وامل��وا���س��الت  وال�����س��ك��ن 
اإىل تقدمي مكافاآت �سهرية بقيمة 

الرعاية  ن��ظ��م  يف  الرئي�سة  امل��ه��ن 
جمموعة  تت�سمن  التي  ال�سحية 
العلوم  م��ن  امل�ستجدة  امل��ب��ادئ  م��ن 
وال�سحية  ال���ع���ام���ة  االأ����س���ا����س���ي���ة 
علوم  ع����ن  ف�����س��ال  وال�������س���ل���وك���ي���ة 
ال�ساملة  ل��ل��ع��ن��اي��ة  ال���ت���م���ري�������ص 
الفرق  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  ب��امل��ر���س��ى 

ال�سحية االأخرى.
اأكدت الدكتورة �سمية  من جانبها 
ال��ب��ل��و���س��ي مديرة  حم��م��د ع��ب��ا���ص 
�سعى  ال���وزارة  يف  التمري�ص  اإدارة 
املجتمع  ووق���اي���ة  ال�����س��ح��ة  وزارة 
تطوير  يف  اأه��داف��ه��ا  حت��ق��ي��ق  اإىل 
امل����واط����ن����ة يف جم���ال  ال����ك����ف����اءات 
الطلبة  وا���س��ت��ق��ط��اب  ال��ت��م��ري�����ص 
م���ن اجل��ن�����س��ني ل��الل��ت��ح��اق بهذه 
الكوادر  اأع��داد  زي��ادة  املهنة بهدف 
واملوؤهلة  امل��واط��ن��ة  ال��ت��م��ري�����س��ي��ة 
�سحية  رعاية  تقدمي  يف  لت�ساهم 
اأهم  م���ن  ان  واأ����س���اف���ت  م��ت��م��ي��زة. 
جاذبية  تعزيز  مل��ب��ادرة  االجن����ازات 
ا�ستقطاب  ه��و  ال��ت��م��ري�����ص  م��ه��ن��ة 
فئة الطالب الذكور حيث بلغ عدد 
لهذا  املنت�سبني  ال���ذك���ور  ال��ط��ل��ب��ة 
ال��ربن��ام��ج ل��ه��ذا ال���ع���ام 5 طالب 
الذكور  الطلبة  اجمايل  يجعل  ما 

مواطنني  ط����الب   7 امل��ن��ت�����س��ي��ن 
اىل  ال��������وزارة  ���س��ع��ى  اإىل  م��ن��وه��ة 
من  الطلبة  من  املزيد  ا�ستقطاب 

اجلن�سني.
واأ�سارت اإىل اأن الوزارة توفر اأي�سا 
للكوادر  الدرا�سية  املنح  من  ع��ددا 
يف  العاملة  امل��واط��ن��ة  التمري�سية 
ال�����وزارة ل��الإل��ت��ح��اق وال��درا���س��ة يف 
واملاج�ستري  ال��ت��ج�����س��ري  ب��رن��ام��ج 
حر�سا منها على تقدمي التدريب 
وتوفري  ال����الزم����ني  وال���ت���ط���وي���ر 
اأف�����س��ل ال��ف��ر���ص ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة مبا 
بالعلوم  ال������ك������وادر  ه������ذه  ي������ري 
املمار�سات  اأ���س��ا���ص  ع��ل��ى  وامل���ع���ارف 

املبنية على الرباهني.
ال�������وزارة  اأن  ال���ب���ل���و����س���ي  وذك�������رت 
 13 تخريج  ال��ق��ادم  ال��ع��ام  تنتظر 
برنامج  ���س��م��ن  م��واط��ن��ة  ط��ال��ب��ة 
و22  التمري�ص  يف  البكالوريو�ص 
التج�سري  ب���رن���ام���ج  يف  مم��ر���س��ة 
ال��ت��م��ري�����ص و8 مم��ر���س��ات يف  يف 
التمري�ص  يف  املاج�ستري  برنامج 
امل�ست�سفيات  خمتلف  يف  لتعيينهم 

التابعة للوزارة يف الدولة.
ودعت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع 
باالإن�سمام  ال���راغ���ب���ني  ال��ط��ل��ب��ة 

يف  ال���ب���ك���ال���وري���و����ص  ب���رن���ام���ج  اإىل 
ال��ت��م��ري�����ص ال��ت��وا���س��ل م���ع مركز 
ال���ت���دري���ب وال���ت���ط���وي���ر يف اإم������ارة 
طلباتهم  ل����ت����ق����دمي  ال���������س����ارق����ة 
يف  ت�سجيلهم  اإج�����راءات  وت�سهيل 
ع��دد م��ن اجل��ام��ع��ات حيث تتوفر 
جامعة  من  كل  يف  التعليم  برامج 
ال�����س��ارق��ة وج��ام��ع��ة راأ�����ص اخليمة 

ال�سارقة  العليا يف  التقنية  وكليات 
للعلوم  فاطمة  وكلية  وال��ف��ج��رية 
ال�سحة  وزارة  اأن  يذكر  ال�سحية. 
ووقاية املجتمع خ�س�ست يف العام 
100 مليون درهم  2015 مبلغ 
التمري�ص  مهنة  جاذبية  لتعزيز 
�سنوات   5 التوطني خالل  وزي��ادة 

وذلك حتى عام 2020.

500 درهم و�سيتم  و  اأربعة االف 
تعيني الطالب يف اأحد امل�ست�سفيات 

التابعة للوزارة بعد التخرج.
يو�سف  ال���دك���ت���ور  ����س���ع���ادة  واأك�������د 
ال�سحة  وزارة  وك���ي���ل  ال�����س��رك��ال 
لقطاع  امل�����س��اع��د  املجتمع  ووق��اي��ة 
ال���وزارة  اإل��ت��زام  على  امل�ست�سفيات 
املتمثلة  الوطنية  املبادرة  بتحقيق 
التمري�ص  مهنة  جاذبية  بتعزيز 
والتي تعد اإحدى املبادرات املنبثقة 
اإىل  الهادفة  ال��وزاري��ة  اخللوة  من 
على  امل��واط��ن��ة  ال��ك��وادر  ا�ستقطاب 

م�ستوى الدولة.

تعمل  ال�����������وزارة  اأن  اإىل  الف����ت����ا 
ب��ا���س��ت��م��رار ع��ل��ى ت�����س��ج��ي��ع ودع���م 
ال��ط��ل��ب��ة امل��واط��ن��ني ل��ل��دخ��ول اإىل 
م���ه���ن���ة ال���ت���م���ري�������ص واالل����ت����ح����اق 
ب��ال��ق��ط��اع ال�����س��ح��ي ب��ه��دف تعزيز 
وج���������ود ال���ع���ن�������س���ر امل�������واط�������ن يف 
ليكونوا  ال�����س��ح��ي��ة  امل���وؤ����س�������س���ات 
هذا  خدمة  يف  ومتميزين  فاعلني 
للقطاع  ه��ام��ة  واإ���س��اف��ة  ال��ق��ط��اع 

ال�سحي يف الدولة.
ووقاية  ال�سحة  وزارة  ان  واأ�ساف 
توفري  على  �سنويا  تعمل  املجتمع 
الدولة  مل���واط���ن���ي  درا����س���ي���ة  م��ن��ح 

الثانوية  ���س��ه��ادة  على  احلا�سلني 
ال���ع���ام���ة م���ن اجل��ن�����س��ني الإك���م���ال 
درا�ساتهم يف تخ�س�سات التمري�ص 
يف عدد من جامعات الدولة بهدف 
التمري�سية  ال��ك��وادر  اأع���داد  زي��ادة 
يف  للم�ساهمة  امل��وؤه��ل��ة  امل��واط��ن��ة 
متميزة  ���س��ح��ي��ة  رع���اي���ة  ت���ق���دمي 

للمجتمع.
ال����وزارة  اأن  اإىل  ال�����س��رك��ال  واأ����س���ار 
ال����ربام����ج  ت��ن��ظ��ي��م  م�������س���ت���م���رة يف 
مهنة  ح��ول  التوعوية  واالأن�سطة 
واآفاقها  واأه��م��ي��ت��ه��ا  ال��ت��م��ري�����ص 
اأهم  من  اأنها  مو�سحا  الوظيفية 

“املوارد الب�سرية” تتلقى 8500 معاملة لت�سغيل العمالة امل�ساعدة من خالل مراكز ت�سهيل خالل �سهرين

الفجرية يف  2017” ينطلق  بالدي  “�سيف 

•• دبي- وام: 

الب�سرية  امل��������وارد  وزارة  ت��ل��ق��ت 
و500  اآالف   8 نحو  وال��ت��وط��ني 
منذ  متعاملون  بها  تقدم  معاملة 
 19 وح���ت���ى  امل��ا���س��ي  م���اي���و   21
العمالة  لت�سغيل  اجل���اري  يوليو 
امل���������س����اع����دة م�����ن خ������الل م���راك���ز 
يف  ال��ق��ائ��م��ة  “ت�سهيل”  اخل��دم��ة 
اإمارات عجمان واأم القيوين وراأ�ص 

اخليمة والفجرية. 
واأو�سحت عائ�سة باحلرفية وكيلة 
والتوطني  الب�سرية  امل��وارد  وزارة 
العمالة  ل�����������س�����وؤون  امل���������س����اع����دة 
ا�ستقبال  ح�����س��ر  اإن  امل�������س���اع���دة 

ت�ساريح  وال��غ��اء  وجتديد  جديدة 
عمل اأخرى وا�ستخراج عقود عمل 
ج���دي���دة وجت���دي���د واإل����غ����اء عقود 
لفتح  ط��ل��ب��ات  ج��ان��ب  اإىل  اأخ����رى 
اأو�ساع  ل��ت��ع��دي��ل  واأخ�����رى  م��ل��ف��ات 

عمالة م�ساعدة.
�سرورة  على  باحلرفية  و���س��ددت 
يدونها  ال����ت����ي  ال����ب����ي����ان����ات  دق������ة 
التي  ال���ط���ل���ب���ات  يف  امل���ت���ع���ام���ل���ون 
مراكز  خ��الل  م��ن  بها  يتقدمون 
خ�سو�سا  “ت�سهيل”  اخل���دم���ة 
هواتفهم  ب��اأرق��ام  منها  يتعلق  م��ا 
الأن  نظرا  االل��ك��رتوين  وبريدهم 
املتعامل  ب���اإب���الغ  ت���ق���وم  ال�������وزارة 
بحالة معاملته عرب ر�سالة ن�سية 

اخل���دم���ة  ح�������س���ر  ان  واأ�����س����اف����ت 
معلومات  �سرية  ي�سمن  باملراكز 
وبيانات املتعاملني واأمن ملفاتهم 
وحمايتها خ�سو�سا يف ظل اإ�سراف 
والتوطني  الب�سرية  امل��وارد  وزارة 
على عمل هذه املراكز التي يديرها 
 . وطنية  ب��ك��وادر  اخلا�ص  القطاع 
تخ�سي�ص  اإىل  باحلرفية  ولفتت 
الإ�ستقبال  ع��دة  ك��اون��رتات  منافذ 
الراغبني  امل���ت���ع���ام���ل���ني  ط���ل���ب���ات 
داخل  امل�ساعدة  العمالة  بت�سغيل 
“ ت�سهيل” وذلك ل�سمان  مراكز 
التي �سيتم نقلها  جودة اخلدمات 
والتي  تدبري  اخلدمة  مراكز  اإىل 
�ستقدم جميع اخلدمات املرتبطة 

الراغبني  امل���ت���ع���ام���ل���ني  ط���ل���ب���ات 
بت�سغيل العمالة امل�ساعدة مبراكز 
املرحلة  يف  “ت�سهيل”  اخل���دم���ة 
�سعي  من  انطالقا  ياأتي  احلالية 
والتوطني  الب�سرية  امل��وارد  وزارة 
متميزة  خ����دم����ات  ت���ق���دمي  ن���ح���و 
للمتعاملني من خالل هذه املراكز 
ر���س��م موحد  ذل��ك ت�سديد  مب��ا يف 
لطباعة املعامالت يف كافة املراكز 
احل�سول  ���س��رع��ة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
واخت�سار خطواتها  على اخلدمة 
وبالتايل اإجناز كافة املتطلبات يف 
مكان واحد وهو االأم��ر الذي من 
على  واجلهد  الوقت  توفري  �ساأنه 

املتعاملني .

الربع  خ��الل  امل�����س��اع��دة  بالعمالة 
االخري من العام اجلاري .

جميع  اإن  ب���احل���رف���ي���ة  وق�����ال�����ت 
مراكز  م��ن  وردت  ال��ت��ي  الطلبات 
 21 م��ن��ذ  ال�������وزارة  اإىل  اخل���دم���ة 
يوليو   19 وح��ت��ى  امل��ا���س��ي  م��اي��و 
احلايل متت معاجلتها اإلكرتونيا 
يف  معاملة   2458 �سملت  حيث 
اأم  يف  معاملة  و2267  ع��ج��م��ان 
القيوين و2968 معاملة اأخرى 
 782 اىل  اإ����س���اف���ة  ال��ف��ج��رية  يف 
معاملة تلقتها مراكز اخلدمة يف 

راأ�ص اخليمة.
املتعاملني  ط���ل���ب���ات  اأن  وذك�������رت 
عمل  ت�ساريح  اإ�ستخراج  ت�سمنت 

اذن دخول العامل املراد ا�ستقدامه 
بطاقة  ان  مو�سحة   . م��رة  الأول 
ه��وي��ة امل��ت��ع��ام��ل االأ���س��ل��ي��ة تعترب 

ت��ر���س��ل ع��ل��ى رق����م ه��ات��ف��ه امل����دون 
يف ال��ط��ل��ب وت����زوي����ده م���ن خالل 
من  بن�سخة  االل���ك���رتوين  ب��ري��ده 

املطلوبة  االأ�سا�سية  ال��وث��ائ��ق  م��ن 
ل���دى مراكز  الإجن�����از م��ع��ام��الت��ه 

اخلدمة.

مهرجان ليوا للرطب يزيد عدد اجلوائز املمنوحة
•• الظفرة-وام: 

قررت اللجنة املنظمة ملهرجان ليوا للرطب الذي يقام 
حاليا يف مدينة ليوا مبنطقة الظفرة زيادة عدد اجلوائز 
املمنوحة لهم يف الن�سخة احلالية الإتاحة الفر�سة اأمام 

اأكرب عدد من املزارعني لال�ستفادة من املهرجان.
فقط  للن�ساء  االث��ن��ني  غ��د  ي���وم  تخ�سي�ص  ق���ررت  ك��م��ا 
وذلك الإتاحة الفر�سة اأمام الن�ساء لالطالع على كافة 
اأركان واأجنحة املهرجان ومتابعة مراحل واآلية حتكيم 
م��زاي��ن��ة ال��رط��ب ب���دءا م��ن اال���س��ت��الم وال���ف���رز وم���رورا 
بعمليات التحكيم واملعايري واال�سرتاطات التي و�سعتها 
اللجنة املنظمة لكل فئة وحتى اإعالن النتائج ومعرفة 

الفائزين.
من جهة اأخرى اأ�سفرت النتائج يف فئة املاجنو املحلي عن 
فوز عبداهلل حممد �سامل ال�سهياري باملركز االأول وجاء 
ورثة عبداهلل علي حممد املهريي يف املركز الثاين ويف 

املركز الثالث جاء حممد عبداهلل بن �سيبان املهريي.
�سلطان حجي  ف��وز عبداهلل  املنوع ج��اء  املاجنو  فئة  ويف 
علي  ج���اء  ال��ث��اين  امل��رك��ز  ويف  االأول  ب��امل��رك��ز  القبي�سي 
عبيد �سعيد اخلمريي الزعابي ويف املركز الثالث جاءت 

فاطمة جمعة را�سد اليا�سي. 
املن�سوري يف  ال��دار فجاء �سالح  فواكه  اأم��ا يف م�سابقة 

املركز االأول، و�سلويح مطر املن�سوري يف املركز الثاين.
م�ساركتها  خ��الل  ال��زراع��ي��ة  الظاهرة  �سركة  وحر�ست 
منتجاتها  ا�ستعرا�ص  على  للرطب  ل��ي��وا  م��ه��رج��ان  يف 
خمتلفة  ا�سناف   6 ت�سمل  والتي  والرطب  التمور  من 
م���زروع���ة ح��ي��ث ت�����س��ت��ع��ر���ص اك���ر م���ن 21 ���س��ن��ف��ا من 
احليوانية  للمجموعات  واحل���ب���وب  امل��رك��ب��ة  االع����الف 

اخلم�ص.
زايد  مدينة  يف  التعليمي  بينونة  جممع  ي�����س��ارك  كما 
�سمن  املهني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  ملركز  التابع 
يقدم  حيث  ع�سرة  الثالثة  دورت��ه  يف  املهرجان  فعاليات 
عن  الوافية  املعلومات  التعليمي  بينونة  جممع  جناح 
يف  املهني  التعليم  وا���س��ت��دام��ة  التنمية  حتفيز  يف  دوره 

منطقة الظفرة.
جلهود  ترجمة  ي��اأت��ي  املجمع  اأن  اجل��ن��اح  م�سرفو  واأك���د 
الدولة  يف  التعليمية  امل�سرية  دعم  يف  الر�سيدة  القيادة 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بتوجيهات  م�سيدين 
اهلل” و�ساحب  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د 
اآل ن��ه��ي��ان ويل عهد  ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د 
ومتابعة  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو 
عنا�سر  اإر�ساء جميع  يف  واإ�سهامهم  الظفرة  يف منطقة 

النه�سة املتكاملة الأبناء االإمارات ومن يقيم عليها. 

•• الفجرية -وام:

�سهدت مدينة الفجرية ام�ص االأول انطالق فعاليات الربنامج 
2017” الذي  “�سيف بالدي  ال�سيفية  الوطني لالأن�سطة 
وي�ستمر  والريا�سة  ال�سباب  لرعاية  العامة  الهيئة  تنظمه 
حتى 17 اأغ�سط�ص املقبل حتت رعاية معايل ال�سيخ نهيان بن 
الهيئة  املعرفة رئي�ص  الثقافة وتنمية  اآل نهيان وزير  مبارك 
االنطالق  حفل  ح�سر  والريا�سة.  ال�سباب  لرعاية  العامة 
�سعادة خالد عي�سى املدفع، االأمني العام امل�ساعد للهيئة العامة 
املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�ص  وال��ري��ا���س��ة،  ال�سباب  ل��رع��اي��ة 
ولفيف  العاملة  واللجان  العليا  اللجنة  واأع�ساء  للفعاليات؛ 
غفرية  جموع  توافد  مول  الفجرية  و�سهدت  امل�سوؤولني.  من 
والعامليني،  املحليني  واالإع��الم��ي��ني  الفنانني  كبار  ت��واج��د  و 
بداأت  التي  املتنوعة  بالفقرات  �سعادتهم  ع��ن  ع��ربوا  ال��ذي��ن 
“بالد  بعنوان  مميز  فلكلوري  عر�ص  ت��اله  متثيلي  مب�سهد 
فلكلور  وف��ق��رة  م��رب��ح،  فتيات  مركز  ب��راع��م  ال�سعادة” قدمه 
�سعبي االأندميا، اإ�سافة اإىل عرو�ص مو�سيقى ع�سكرية رائعة، 
لرتتفع بعد ذلك اأعالم “�سيف بالدي 2017” تزامنا مع 
عزف ال�سالم الوطني. وقال �سعادة خالد املدفع : اإن الربنامج 
الوطني لالأن�سطة ال�سيفية “�سيف بالدي 2017” ي�سهد 
ي�سجلها  ف��ارق��ة  عالمة  وي�سنع  ملحوظا  ت��ط��ورا  ع��ام  ك��ل  يف 
القيادة  توليه  ال��ذي  الكبري  ال��دع��م  بف�سل  االإم����ارات  ت��اري��خ 
ال��ر���س��ي��دة ل��اله��ت��م��ام ب��ال�����س��ب��اب، واع��ت��ب��ار ���س��ع��ادت��ه��م اأولوية 
وطموحاتهم اأمانة البد من حتقيقها. واأ�ساف �سعادته: “اإن 

التوجيهات املباركة التي يقدمها ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل 
العامة  الهيئة  رئي�ص  املعرفة،  وتنمية  الثقافة  وزي��ر  نهيان، 
لرعاية ال�سباب والريا�سة، عالوة على تظافر جهود ال�سركاء 
والداعمني جعل �سيف بالدي حدثا ي�ستقطب هذا العام ما 
األف �ساب و�سابة من مواطني ومقيمي دولة   18 يزيد على 
115 مركزا  وج��ود  اىل  املتحدة” م�سريا  العربية  االإم���ارات 
واملقيمني،  املواطنني  باأبنائنا  تعج  االإم����ارات  اأرج���اء  كافة  يف 
لرتت�سم بذلك لوحة رائعة عنوانها املحبة والتالحم واألوانها 

العلم واملعرفة والثقافة والريا�سة على حد �سواء .

االأن�سطة  اإدارة  الزعابي، مدير  نا�سر  ال�سيد  من جهته ثمن 
ال�سباب  ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ال�����س��ب��اب��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة يف 
والريا�سة، املن�سق العام للجنة العليا املنظمة لفعاليات �سيف 
العاملة  اللجان  بذلتها  التي  اجلهود  كافة   ،2017 ب��الدي 
ال�سام�سي،  را�سد  ال�سيد  اكد  فيما  التح�سريات  فرتة  خالل 
واملهرجانات  وامل��ع�����س��ك��رات  الثقافية  االأن�����س��ط��ة  ق�سم  رئي�ص 
جلنة  رئي�ص  وال��ري��ا���س��ة،  ال�سباب  لرعاية  العامة  الهيئة  يف 
االحتفاالت بربنامج �سيف بالدي 2017، جناح االنطالقة 

املميزة .

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
اإخطار عديل بالن�سر 

رقم )19155/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  قا�سم اوثو�سجن اروتوبو  .    
تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )9،670.00( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل 
االإج�����راءات  الت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإال  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
 ( ن��وع  ( من  /دب��ي   M ) 50314/ خ�سو�سي/  رق��م  ال�سيارة  التنفيذية على 
تويوتا ياري�ص - �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23
اإخطار عديل بالن�سر 

رقم )19176/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليه :  حممد ا�سماعيل الفي اجمد برفيز   .    
تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )6،125.00( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل 
االإج�����راءات  الت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإال  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 83474/ خ�سو�سي/ ازرق / ابوظبي ( من نوع 
املنذر مع حفظ  ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل  �سيفيك _ �سالون  ) هوندا 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23
اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )17516  / 2017 (

امل��نذر   :  بنك دبي اال�سالمي 
املنذر اإليه : ماني�ص فاالبيل بو�سباكاران بو�سباكاران فاالبيل .

اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )49،466.00( درهم نتيجة  ينذر املنذر املنذر 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل 
االإج�����راءات  الت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإال  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 69966/ خ�سو�سي/ E / الفجرية ( من نوع 
) كيا �سرياتو - �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23
اإخطار عديل بالن�سر 

رقم )19162/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليها :  حممد �سراج لتنظيف املباين   .    
درهم   )7،698.00( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 69591/ خ�سو�سي/ 2 / ال�سارقة ( من نوع ) 
ني�سان اورف��ان _ فان �سحن ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اأخبـار الإمـارات
مرور راأ�ض اخليمة يثقف موظفي جلفار 

لالأدوية بالالئحة اجلديدة
•• راأ�س اخليمة – الفجر

�سمن حملة “�سيفنا بال حوادث” التوعوية ، نظمت اإدارة املرور 
والدوريات متمثلة بفرع التوعية واالإع��الم امل��روري ، حما�سرة 
واأهداف  اجل��دي��دة  امل��روري��ة  بالالئحة  التعريف  ح��ول  توعوية 
األقى      . ال��دوائ��ي��ة  لل�سناعات  جلفار  �سركة  ملوظفي  احلملة 
املحا�سرة ، املالزم اأول حممد عبيد �سل�سول مدير فرع التوعية 
واالإعالم املروري باإدارة املرور والدوريات ب�سرطة راأ�ص اخليمة ، 

حيث �سرح خاللها القرار الوزاري رقم 178 لعام 2017 ب�ساأن 
اأجريت  التي  والتعديالت   ، امل��روري  ال�سبط  واإج���راءات  قواعد 
بتعديالت  اجل��م��ي��ع  م��ع��رف��ة  ل�سمان  امل���روري���ة  امل��خ��ال��ف��ات  ع��ل��ى 
، وت���ن���اول ج����دول املخالفات  ب��ه  امل��خ��ال��ف��ات واالإح���اط���ة  ق��ان��ون 
وم�سببات  ال��غ��رام��ات  وب��ي��ان  اجل��دي��د  القانون  عليها  ن�ص  التي 
احلوادث املرورية واأهم املخالفات التي يرتكبها عادة ال�سائقني 
وتوجيههم بالن�سح واالإر�ساد ، كما ا�ستعر�ص اأهم القواعد التي 
الطريق  املركبات وم�ستخدمي  ل�سائقي  املرورية  ال�سالمة  تعزز 

الهادفة  “�سيف بال حوادث”  اأه��داف واأهمية حملة  . مو�سحاً 
اإىل رفع م�ستوى الوعي لديهم وتذكريهم باأهمية اإتباع اإجراءات 
ال�سالمة للحد من احل��وادث امل��روري��ة.     ثم دار نقا�ص مفتوح 
حول املخالفات املرورية و�سروط  ترخي�ص املركبات وال�سرعات 
املحددة يف الطرق الداخلية واخلارجية لالإمارة واحلاالت التي 
، كما مت  القانون  اإىل جناية يعاقب عليها  املخالفة  حًتول فيها 
املعنية  التوعوية  املطبوعات  م��ن  ع��دد  ت��وزي��ع  املحا�سرة  اأث��ن��اء 

باأ�س�ص وقوانني املرور يف الدولة .

••الفجرية-وام:

ع�سو  ال�سرقي  حممد  ب��ن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ه��ن��اأ 
االأفخم،  �سيف  حممد  �سعادة  الفجرية  حاكم  االأعلى  املجل�ص 
للمرة   ITI للم�سرح  الدولية  للهيئة  رئي�ساً  انتخابه  ب��اإع��ادة 
الثانية على التوايل، باإجماع اأع�ساء املوؤمتر الدويل اخلام�ص 
والعلوم  والثقافة  الرتبية  ملنظمة  التابعة  للهيئة  والثالثني 
“اليون�سكو«. واأكد �سموه اأن و�سول االإمارات اإىل قيادة احلراك 
امل�سرحي العاملي وتويل واحد من اأبنائها هذا املن�سب امل�سرحي 
ريادة  ت��وؤك��د  اإ���س��اف��ي��ة  حم��ط��ة  متتاليتني،  ل��دورت��ني  ال��رف��ي��ع 
الغنى  حالة  تعك�ص  كما  احل�ساري،  ودوره��ا  العاملية  االإم���ارات 

الثقايف واملعريف الذي حتفل بها، واإجماع م�سرحيي العامل على 
انتخاب ممثلها للدورة الثانية على التوايل هو اعرتاف منهم 
بدورها املوؤثر يف دعم احلراك الثقايف والفني بامل�سهد الثقايف 
العاملي. ولفت �سموه اإىل اأن االإمارات ت�سابق الزمن يف اإقالعها 
اأبنائها  اأعداد  نحو التميز واالبداع، معرباً عن �سعادته بتزايد 
يف قيادة احل��راك االإن�ساين العاملي ، االأم��ر الذي يوؤكد �سواب 
ا�سرتاتيجية عملها يف اال�ستثمار باالإن�سان بو�سفه اأحد اأعمدة 
ال�سياق دعمه  ه��ذا  يف  م��وؤك��داً  ال��دول��ة،  التطور احل�����س��اري يف 

لالأفخم يف رئا�سة املنظمة الدولية .
وكان �سعادة حممد �سيف االأفخم انتخب رئي�ساً للهيئة الدولية 
يف  م��وؤخ��راً  التي ج��رت  االنتخابات  ب��االإج��م��اع، خ��الل  للم�سرح 

عدد  بلغ  وا�سعة  دولية  مب�ساركة  االإ�سبانية  �سيقوفيا  مدينة 
وفنانة ميثلون خمتلف  فنان   700 اأكر من  فيها  امل�ساركني 
اإع���الن انتخابه، ع��رب حممد �سيف  ال��ع��امل. وف��ور  ال��ق��ارات يف 
العربية املتحدة  ب��ف��وز دول���ة االإم�����ارات  اع��ت��زازه  االأف��خ��م ع��ن 
بهذا املن�سب امل�سرحي الرفيع العاملي، واأهدى فوزه اإىل مقام 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة، 
ال�سرقي  ال�سيخ حمد بن حممد  ال�سمو  اهلل، و�ساحب  حفظه 
االإمارات  قيادة  االأعلى حاكم الفجرية، معاهداً  املجل�ص  ع�سو 
العاملية  ال��دول��ة  �سورة  تعزيز  على  يحر�ص  اأن  على  الر�سيدة 
ومكانتها الثقافية وي�سهم يف تاأكيد ريادتها يف مواقع التاأثري 

والبناء احل�ساري يف العامل .

•• دبى -وام:

ال��دك��ت��ور حنيف ح�سن  اك��د م��ع��ايل 
جنيف  م����رك����ز  رئ���ي�������ص  ال���ق���ا����س���م 
حلقوق االن�سان واحلوار العاملي ان 
احلكيمة  بروؤيتها  االم����ارات  ق��ي��ادة 
وعملها  ال���ر����س���ي���دة  و���س��ي��ا���س��ت��ه��ا 
الدوؤوب ا�ستطاعت ان حتقق يف اقل 
الدول  حققته  م��ا  ق��رن  ن�سف  م��ن 

االأخرى يف قرنني من الزمان.
واك����د مب��ن��ا���س��ب��ة ت�����س��در االم�����ارات 
العربيات  ال�����س��ي��دات  اق���وي  ق��ائ��م��ة 
ف���ى ف��ورب�����ص ال�����س��رق االأو�����س����ط .. 
ل�ساحب  الر�سيدة  القيادة  حر�ص 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
نهيان رئي�ص الدولة “حفظه اهلل” 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 

دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�ص  رئي�ص 
“رعاه اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
�سيا�سة  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ي   .. امل�����س��ل��ح��ة 
ال�سبل  كل  للمراأة  توفر  م�ستدامة 
املتاحة واملمكنة التي ت�ساعدها علي 

اطالق طاقتها.
الر�سيدة  ال���ق���ي���ادة  ح��ر���س��ت  ف��ق��د 
علي اتاحة الفر�ص يف كل املجاالت 
امام املراأة من بينها رئا�سة املجل�ص 
الوطني االحتادي ومنا�سب وزارية 
ال توجد يف اي دولة اخري وكذلك 
تويل منا�سب هامة يف قمة اجلهاز 

االداري للدولة بال�سافة ايل رئا�سة 
جامعات وكليات كل ذلك جعل املراأة 
طموحاتها  ت��الم�����ص  االإم����ارات����ي����ة 
للم�ستحيل  ت���ع���رف  وال  ال�����س��م��اء 
�ستقدم  قيادتها  ان  وت��وؤم��ن  ح���دود 
اج��ل حتقيق  لها كل ما حتتاج من 
طموحها لذلك كانت من بني ن�ساء 
االم�����ارات م��ن حت��ت��ل امل��رك��ز االول 
عربيا كاأقوى �سيدة يف جمال العمل 

ال�سيا�سي احلكومي.
واعترب معاليه يف ت�سريح مبنا�سبة 
“اأقوى  ق��ائ��م��ة  االم�������ارات  ت�����س��در 
 ”2017 لعام  العربيات  ال�سيدات 
ف���ى ف��ورب�����ص ال�����س��رق االأو�����س����ط .. 

ال���ذي حتقق يف جمال  ان االجن���از 
مواهبها  وا���س��ت��ث��م��ار  امل�����راأة  مت��ك��ني 
الفر�سة  وم��ن��ح��ه��ا  واب����داع����ات����ه����ا 
الكاملة الطالق طاقاتها اخلالقة 
منذ ن�ساأة دولتها ايل اليوم قد اتي 
اف�سل ما يكون م�سريا  ثماره علي 
اقوي  م��ن  االم������ارات  دول����ة  ان  ايل 
املجالني  يف  العربي  العامل  �سيدات 
ح�سدت  امل��ت��ح��دة  %18العربية 

احلكومي واخلا�ص.
ه���ذا االجناز  ان  ال��ق��ا���س��م  واأ����س���اف 
ال���ت���اري���خ���ي حت���ق���ق ب��ف�����س��ل روؤي�����ة 
ال�سيخ  املوؤ�س�ص  القائد  من  حكيمة 
طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د 

ال��ذي و�سع ن�سب عينيه  ث��راه  اهلل 
االإم����ارات����ي����ة فكان  امل��������راأة  مت���ك���ني 
الأف�سل  ت��ع��ل��ي��م��ه��ا  ع��ل��ي  ح��ري�����س��ا 
امل�����س��ت��وي��ات وع��ل��ي ح��م��اي��ة حقوقها 
وعلي  را���س��خ��ة  قانونية  مبنظومة 
من  االج��ت��م��اع��ي��ة  مكانتها  ت��ط��وي��ر 
التقاليد  ع���ل���ي  احل����ف����اظ  خ�����الل 
�سمو  االم������ارات  ام  ان  اىل  م�����س��ريا 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة 
الرئي�سة  ال��ع��ام  ال��ن�����س��ائ��ي  االحت����اد 
االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأع��ل��ى 
لالأمومة  االأع��ل��ى  املجل�ص  رئي�سة 
الدائم  االم��ت��داد  �سكلت  والطفولة 
طيب  زاي��د  ال�سيخ  ل��روؤي��ة  امل�ستمر 

لتمكني  وكر�ست جهودها  ثراه  اهلل 
العمل  خ��الل  االماراتية من  امل��راأة 
الفردية  وامل����ج����ه����ودات  امل���وؤ����س�������ص 

والرعاية الدائمة.
حلقوق  جنيف  م��رك��ز  رئي�ص  واك���د 
االن�������س���ان ع��ل��ي ان اه����م االه�����داف 
امل�ساواة  تر�سيخ  ه��ي  حتققت  التي 
يف احل��ق��وق وال��واج��ب��ات ب��ني امل���راأة 
والرجل وحتقيق العدالة احلقيقية 
الواقعية يف جماالت التعلم والعمل 
ب��ني امل����راأة وال��رج��ل وح��م��اي��ة املراأة 
ومتييزها ن�سبيا الإن�سافها تاريخيا 
حتقيق  يف  �ساهم  ذل��ك  ان  مو�سحا 
اجن�����ازات ك��ب��رية يف جم���ال متكني 

املراأة .
لبنى  ال�سيخة  معايل  ان  اإىل  ونبه 
دولة  وزي����رة  القا�سمي  خ��ال��د  ب��ن��ت 
كانت  زايد  جامعة  رئي�ص  للت�سامح 
ان  ايل  م�سريا  عربيا  االأق���وى  ه��ي 
هناك �سيدات اخريات حققت تفوقا 
ومتيزا يف جمال االعمال والريادة 

االإدارية والعمل الثقايف.
ال���دك���ت���ور حنيف  واخ���ت���ت���م م���ع���ايل 
بالقول  ت�سريحه  ال��ق��ا���س��م  ح�سن 
ان االجن������از ال�����ذي ح��ق��ق��ت��ه امل����راة 
علي  دل��ي��ل  اف�سل  يعد  االم��ارات��ي��ة 
االن�سان  ح��ق��وق  م��ن��ظ��وم��ة  ر����س���وخ 
وامل�������س���اواة ب��ني اجل��ن�����س��ني يف دولة 

االإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وهذا 
يجعل من دولة االمارات طاقة اأمل 
واالقتداء  لتمثيلها  العربية  للدول 
امل���ج���ال ويف جم���االت  ب��ه��ا يف ه����ذا 
ي��ع��ود ايل  والف�سل  ع��دي��دة  اخ���ري 
والتخطيط  احل����ك����م  يف  ال���ر����س���د 
�سناعة  علي  والرتكيز  امل��دي  بعيد 
امل�����س��ت��ق��ب��ل اك�����ر م����ن ال���غ���و����ص يف 

املا�سي.
ال�سرق االأو�سط قد  وكانت فورب�ص 
ل�سهر  ال�����س��ادر  ع��دده��ا  يف  ك�سفت 
“اأقوى  قائمة  ع��ن  اجل���اري  يوليو 
 ”2017 لعام  العربيات  ال�سيدات 
قائمة  االإم���������ارات  ت�������س���درت  ح��ي��ث 
تلتها  �سيدة   18 ب�  امل�ساركة  ال��دول 
م�سر ب� 16 �سيدة ثم لبنان ب� 12 
ب�  وال�سعودية  الكويت  تليها  �سيدة 

10 و 9 لكل منهما على التوايل.

حاكم الفجرية يهنئ الأفخم باإعادة انتخابه رئي�سا للهيئة الدولية للم�سرح

حني�ف القا�س��م : الإم��ارات الأول��ى عربي�ا يف متك�ني امل�راأة

�صمن فعاليات املراكز ال�صيفية

�سيدات الأعمال واملجتمع  يف �سيافة ال�سرطة املجتمعية 
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

بالقيادة  املجتمعية  ال�سرطة  اإدارة  ا�ست�سافت 
“جمل�ص  راأ������ص اخل��ي��م��ة يف  ل�����س��رط��ة  ال��ع��ام��ة 
من  الن�سائية  ال�سخ�سيات  من  عدد  ال�سعادة” 
���س��ي��دات االأع���م���ال وامل��ج��ت��م��ع واأ���س��ح��اب املراكز 
املوا�سيع  م��ن  ع���دد  ح���ول  للتباحث  ال�سيفية 
املتعلقة باالأ�سرة والعطلة ال�سيفية الهادفة اإىل 
تعميق ال�سراكة املجتمعية بني ال�سرطة وجميع 
ب��ث��ق��اف��ة و�سلوك  ب��ال��ن��ه��و���ص  امل��ع��ن��ي��ة  اجل���ه���ات 

املجتمع وتعزيز االأمن واالأمان .
   واأكد العقيد اأحمد حممد بن جمعة مدير اإدارة 
ال�سرطة املجتمعية باأن مثل هذه االإلتقاءات التي 
جتمع بني ال�سرطة وجميع اجلهات واملوؤ�س�سات 
والدوائر احلكومية واملحلية باالإمارة تركز على 

وو�سوح  �سفافية  وبكل  مبا�سر  وب�سكل  التعرف 
املجتمع  واأف����راد  اجل��ه��ات  ه��ذه  احتياجات  على 
وتوفري االحتياجات االأمنية وتقدمي اخلدمات 
التوعوية  املتنوعة  ال��ربام��ج  و�سع  ملعرفة  لهم 
ال���الزم���ة ل��ل��ج��م��ي��ع م���ن خ���الل ا���س��ت��خ��دام لغة 
واالط��الع على مقرتحاتهم  واملناق�سة  التحاور 
واال�ستماع اإىل اآرائهم وا�ستف�ساراتهم و�سكاويهم 
والعمل على و�سع حلول منا�سبة لها ، معترباً 
لالأمن  م�����س��دراً  تعد  املجتمعية  ال�سرطة  ب���اأن 
واالأمان ، ويرتكز العمل يف االإدارة على التوا�سل 

االإي��ج��اب��ي م��ع اجل��م��ي��ع واإق���ام���ة ع��الق��ات ودية 
معهم بحيث ي�سبح عن�سر ال�سرطة املجتمعية 
يومياً  املجتمع  اأف��راد  ي�ساهده  ماألوفاً  �سديقاً 
ب��اأ���س��ل��وب ح�����س��اري يحفوه  اإل��ي��ه��م  وال���ت���وج���ه 
اإىل  للو�سول  واالبت�سامة  والتقدير  االح��رتام 
واأهم  الحتياجاتهم  �ساملة  وروؤي���ة  ك��ام��ل  اإمل���ام 
 ، حللها  عليها  العمل  يجب  ال��ت��ي  االإ���س��ك��ال��ي��ات 
ك��ان��ت من  امللتقيات  تنظيم  ف��ك��رة  ب���اأن  واأو���س��ح 
الواقع  م��ع  تعاملت  وال��ت��ي  الناجحة  امل��ب��ادرات 
خلدمة كافة �سرائح املجتمع مبختلف اأعمارهم 

راأ�ص  واأه���داف �سرطة  روؤي��ة  واأك��دت  وثقافاتهم 
والرامية  الداخلية  وزارة  من  املنبثقة  اخليمة 
كمجتمع  االإم����ارات  دول��ة  ا�ستمرار  �سمان  اإىل 

ينعم باالأمن وال�سالمة .
التوا�سل  ع��ل��ى  ح��ر���س��ت  االإدارة  ب���اأن  واأ����س���ار     
الفعال مع العنا�سر الن�سائية اأ�سحاب القرارات 
خالل  االأب��ن��اء  وت��دري��ب  تاأهيل  عن  وامل�سئولني 
فرتة ال�سيف لتعزيز اجلانب املعريف ولتعا�سد 
حول  ومناق�ستهم  النا�سئة  ت��رب��ي��ة  يف  دوره����ن 
العطلة  خالل  خ�سي�ساً  اأع��دت  التي  براجمهم 

ال�����س��ي��ف��ي��ة واالإط��������الع ع��ل��ى ن��وع��ي��ت��ه��ا وم���دى 
فائدتها .

 16 ن��ح��و  ح�سرها  ال��ت��ي  اجلل�سة  وت��ن��اول��ت     
م�������س���ارك���ة م����ن 5 ج���ه���ات خم��ت��ل��ف��ة واأدارت�����ه�����ا 
�سحيفة  مكتب  مدير  النقبي  ناهد  االإعالمية 
البيان باإمارة راأ�ص اخليمة ، العديد من املحاور 
ف���ائ���دة الربامج  ال���ت���ي مت���رك���زت ح����ول م����دى 
اأفراد  �سلوك  حت�سني  يف  ال�سيفية  التدريبية 
امل��ج��ت��م��ع وال�����س��ب��اب واالأب����ن����اء وم���ا ه���ي ال�سبل 

لالرتقاء بها .

واأبرز  اأه��م  على  ال�سوء  اجلل�سة  �سلطت  كما     
ال�سباب  ي��ت��ب��ع��ه��ا  ال��ت��ي  اخل��اط��ئ��ة  ال�����س��ل��وك��ي��ات 
واالأب���ن���اء يف ���س��ن امل��راه��ق��ة وت��ق��ل��ي��ده��م لبع�ص 
، وبينت احللول واالإجراءات  ال�سلبية  الظواهر 
�سليم  اإتباعها ل�سمان حتقيق جمتمع  الواجب 
تعاليم  على  معتمداً  ال�سحيح  الطريق  ي�سلك 
االأ�سيلة  والتقاليد  ال��ع��ادات  ثم  احلنيف  ديننا 
ب��ال��ه��وي��ة الوطنية  ل��دول��ة االإم������ارات ومت�����س��ك��ه 
كما   ، �سليمة  على مبادئ  التي جتعله حمافظاً 
مت ا�ستعرا�ص برامج وفعاليات كل مركز وجهة 
التي مت  االأن�سطة  امللتقى ومناق�سة  م�ساركة يف 
تنفيذها نزواًل على رغبة اأولياء االأمور الأبنائهم 
وتلبي  ورغباتهم  مواهبهم  م��ع  تتوافق  وال��ت��ي 
اح��ت��ي��اج��ات��ه��م وط��م��وح��ات��ه��م ل��ب��ن��اء ف���رد �سالح 

ملجتمعه وقادر على حماية وطنه ومكت�سباته .

••دبي-وام:

التقنية  كليات  ف��روع  خمتلف  من  طالبات  خم�ص  ت�سارك 
لربنامج  اجلديدة  ال��دورة  يف  الدولة  م�ستوى  على  العليا 
باأ�سكتلندا  ب��دن��دي  القيادة  وم��ه��ارات  الثقافية  التعددية 
العايل  للتعليم  م��ك��ت��وم  اآل  كلية  ���س��ن��وي��ا  تنظمها  وال��ت��ي 
بتوجيهات ورعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم 

نائب حاكم دبي وزير املالية.
ال�سام�سي مدير جممع كليات  واأكد الدكتور عبداللطيف 
يف  �سنويا  امل�����س��ارك��ة  على  الكليات  ح��ر���ص  العليا  التقنية 
مكتوم  اآل  كلية  تطرحه  ال��ذي  الثقافية  التعددية  برنامج 
الربنامج  هذا  الأهمية  با�سكتلندا  دن��دي  يف  العايل  للتعلم 
يف  حقيقية  جتربة  ملعاي�سة  فر�سة  الطالبات  مينح  ال��ذي 
التوا�سل احل�ساري مبا يك�سبهن مهارات وخربات جديدة 
نهج  تاأكيد  يف  الثقافية  التعددية  برنامج  الأهمية  م�سريا 
والتعاي�ص احل�ساري  الت�سامح  العربية يف  االم��ارات  دول��ة 
نفو�ص  يف  االإن�سانية  القيم  ه��ذه  وغر�ص  لالآخر  والتقبل 

ال�سباب.
الثقافية  التعددية  برنامج  اأن  ال�سام�سي  الدكتور  واأو�سح 
اآل  حقق جناحات كبرية منذ بدء تعاون الكليات مع كلية 

منه  ا�ستفادت  وال��ذي   2005 العام  من  مار�ص  يف  مكتوم 
هذه  على  الكليات  حر�ص  �سوء  يف  الطالبات  من  العديد 
الدائم لتعزيز مهارات خريجاتها  امل�ساركة �سنويا ل�سعيها 
ليكن اخليار االأول ملوؤ�س�سات العمل واأن يتمتعن بالقدرات 

املطلوبة لتحقيق روؤى وخطط القيادة الر�سيدة .
ال�سيخ حمدان  ل�سمو  والتقدير  ال�سكر  معربا عن خال�ص 
لدعمه  املالية  وزي��ر  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
الالحمدود للطالبات وحر�سه على متكينهن من مهارات 

امل�ستقبل واإعدادهن كقياديات للغد.
واأ�ساف اأن الربنامج يطرح ب�سكل علمي مدرو�ص مت�سمنا 
ال�سعوب  ب��ني  احل�ساري  التوا�سل  تعزز  متميزة  اأن�سطة 
لور�ص  الطالبات  تخ�سع  حيث  الثقافات  ب��ني  والتقريب 
وثقافتها  وعاداتها  ا�سكتلندا  بتاريخ  تتعلق  متنوعة  عمل 
�سيا�سي  م��ن��ظ��ور  م���ن  ال��ث��ق��اف��ي��ة واال�����س����الم  وال���ت���ع���ددي���ة 
اإ�سافة  واال�سالم وامل��راأة و العالقات بني الدول وال�سعوب 
يزرن  والتي  امل�ساركات  للطالبات  الدرا�سية  الرحالت  اإىل 
اإتاحة  وك��ذل��ك  ا�سكتلندا  يف  التاريخية  االأم��اك��ن  خاللها 
اال�سكتلندية  اجلامعات  من  طالبات  للقاء  لهن  الفر�سة 
وتبادل احلوار واملناق�سات معهن حول العديد من الق�سايا 

املعا�سرة.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

كرمت وزارة الثقافة وتنمية املجتمع �سرطة 
تقديرا  اخليمة  راأ���ص  �سرطة  اخليمة  راأ���ص 
ل���دوره���ا يف ار����س���اء االأم�����ن واال����س���ت���ق���رار يف 
املجتمع وتبادل املعارف واخلربات ال�سيما يف 
ال�سراكة  اأوجه  ، وتوطيد  الثقافية  املجاالت 

بني  والت�سغيلي  اال���س��رتات��ي��ج��ي  وال��ت��ع��اون 
اجلانبني.

ال��ل��واء علي عبد  ا�ستقبال  ج��اء ذل��ك خ��الل 
�سرطة  ع���ام  ق��ائ��د  النعيمي  ع��ل��وان  ب��ن  اهلل 
راأ�����ص اخل��ي��م��ة، ل��وف��د ال�����وزارة  ، ، بح�سور 
وم�ست�سار  خ��ب��ري  ال�����س��ف��ريي  �سيف  اخل��ب��ري 
االأداء املوؤ�س�سي واالإ�سرتاتيجي ب�سرطة راأ�ص 

اخليمة، وعدد من �سباط ال�سرطة، مبكتبه 
مببنى القيادة العامة.

راأ�ص  �سرطة  ع��ام  ق��ائ��د  اأع���رب  وم��ن جهته، 
الزائر  للوفد  وامتنانه  �سكره  عن  اخليمة، 
مثمناً  املجتمع،  وتنمية  الثقافة  وزارة  من 
والبناء  الفعال  امليدانية  ال��زي��ارة  دور  على 
التطوير  �سينعك�ص على جانب جمال  الذي 

املعرفية  اخل���دم���ات  مب�����س��ت��وى  وال��ت��ح�����س��ني 
امل���ق���دم���ة م���ن ���س��رط��ة راأ�������ص اخل���ي���م���ة، اإىل 
املزيد  ت��ب��ادل  �سيتم  اأن����ه  م���وؤك���داً  امل��ج��ت��م��ع، 
اجلانبني،  ب����ني  وامل�����ع�����ارف  اخل�������ربات  م����ن 
على  الداخلية  وزارة  حر�ص  مب��دى  م�سيداً 
املعريف  املجال  يف  العمل  مبنظومة  االرتقاء 

املجتمعي.

طالبات التقنية العليا ي�ساركن يف برنامج 
التعددية الثقافية بكلية اآل مكتوم باأ�سكتلندا

الثقافة وتنمية املجتمع تكرم �سرطة راأ�ض اخليمة 
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اأخبـار الإمـارات

�صمن منظومة ت�صريعية متكاملة وداعمة خلطط التنمية امل�صتدامة يف دبي

»اللجنة العليا للت�سريعات« تطلق خطتها ال�سرتاتيجية املحدثة 

نظمت زيارتني اإىل مركز حممد بن را�صد لالبتكار احلكومي و�صرطة دبي

»اإح�ساء ال�سارقة« تطلع على اأحدث م�سارات البتكار احلكومي لتطوير م�ستوى خدماتها

مليار درهم تكلفة املرحلتني 1و2

)طرق دبي( تنجز 85 % من املرحلة )1( مل�سروع الطرق املوازية والفتتاح نهاية العام
الطاير: 5665 مرتًا الطول الكلي للج�صور و2445 مرتًا لالأنفاق

•• دبي-الفجر: 

“اللجنة  ل���  ال��ع��ام��ة  اأع��ل��ن��ت االأم���ان���ة 
عن  دبي”  يف  ل��ل��ت�����س��ري��ع��ات  ال��ع��ل��ي��ا 
اال�سرتاتيجية  خ���ط���ت���ه���ا  اإط���������الق 
وال����ت����ي   ،2019 ل�����ع�����ام  امل����ح����دث����ة 
املوجهات  ك��اف��ة  خ��الل��ه��ا  م���ن  راع����ت 
ال�ستيعاب  االأ�سا�سية  اال�سرتاتيجية 
اإم��������ارة دبي  اح���ت���ي���اج���ات وت���ط���ل���ع���ات 
املعنيني  وك��اف��ة  احلكومية  واجل��ه��ات 
بالعمل الت�سريعي يف االإم��ارة. و�سمل 
ع��م��ل ت��ل��ك امل��وج��ه��ات جم��م��وع��ة من 
والتقارير  العاملية  املعيارية  املقارنات 

ال��دول��ي��ة وا���س��ت��ب��ي��ان��ات وور�����ص دورية 
والنتائج  االإجن�����ازات  اىل  ب��االإ���س��اف��ة 
اإىل كل  ال����زي����ارات  ال�����س��ن��وي��ة خ����الل 
االأمريكية  امل���ت���ح���دة  ال����والي����ات  م���ن 

و�سنغافورة واأ�سرتاليا.
اأهداف  خم�سة  اإىل  اخلطة  وخل�ست 
ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة ج����دي����دة مت���ث���ل���ت يف 
م�ستدامة  حكومية  ت�سريعات  توفري 
تطبيق  ح�������س���ن  ودع�������م  وم�����ت�����وازن�����ة، 
اأمثل،  ت�سريعي  وتطبيق  الت�سريعات، 
وتوفري  الت�سريعية،  الثقافة  وتعزيز 

بيئة موؤ�س�سية متميزة.
م�سحار  ب����ن  اأح����م����د  ����س���ع���ادة  وق������ال 

العليا  ال��ل��ج��ن��ة  اأم����ني ع���ام  امل���ه���ريي، 
ل����ل����ت���������س����ري����ع����ات: ت�����رتج�����م اخل���ط���ة 
جديدة  روؤي��ة  املحدثة  اال�سرتاتيجية 
تواكب  ت�سريعات  اإ����س���دار  يف  تتمثل 
الع�سر وحتاكي امل�ستقبل، تن�سجم مع 
التوجيهات ال�سديدة ل�ساحب ال�سمو 
مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ص ال��دول��ة رئ��ي�����ص جمل�ص 
باأن  “رعاه اهلل”،  دبي  ال��وزراء حاكم 
بالفر�ص  ح��اف��ل��ة  ال���ق���ادم���ة  امل��رح��ل��ة 
واجتهاد  م��ن عمل  ذل��ك  يتطلبه  مب��ا 
وتتما�سى  التطلعات،  ملالقاة  ومثابرة 
م����ع اجلهات  ال���ت���ك���ام���ل  م����ع حت��ق��ي��ق 

احل��ك��وم��ي��ة االأخ������رى، ان�����س��ج��ام��اً مع 
اإمارة دبي يف حتقيق منظومة  غايات 

قانونية تلبي التطلعات.
جاءت  اخل��ط��ة  اأن  م�سحار  ب��ن  واأك����د 
النقا�سات  م����ن  ل�����س��ل�����س��ل��ة  ت���ت���وي���ج���اً 
واحل���وارات التي عقدت مع ع��دد من 
اجلهات احلكومية، كان اآخرها ور�سة 
العمل التي �سارك فيها م�سوؤولون من 

احلكومة. 
ل�  العامة  االأمانة  التزام  على  م�سدداً 
بتوثيق  “اللجنة العليا للت�سريعات” 
العمل امل�سرتك مع اجلهات احلكومية 
كافة  ممار�سة  من  لتمكينها  املحلية، 

االأطر  اأف�����س��ل  �سمن  اخت�سا�ساتها 
الر�سا  م�ستويات  اأع��ل��ى  حتقق  ال��ت��ي 
التكامل  وت���ع���زي���ز  امل��ع��ن��ي��ني،  ل��ك��اف��ة 
احلكومي مبا ي�سب يف خدمة م�سرية 
متكاملة  ت�سريعية  منظومة  تطوير 
وداعمة خلطط التنمية امل�ستدامة يف 

اإمارة دبي.
من جهته، قال عمر خليفة ال�سويدي، 
م�����دي�����ر م����ك����ت����ب اال�����س����رتات����ي����ج����ي����ة 
والتخطيط املوؤ�س�سي يف اللجنة العليا 
للت�سريعات: �سممت اخلطة املحدثة 
املرحلة  للتكيف مع مكونات حتديات 
املقبلة، وتعك�ص املالمح اال�سرتاتيجية 

وتلخ�ست  دب���ي،  حلكومة  الطموحة 
ر�سالتها يف دعم م�سرية دبي التنموية 
من خالل تطوير الت�سريعات الداعمة 
اأف�سل  وف���ق  تنفيذها  وم��راق��ب��ة  ل��ه��ا 
املمار�سات العاملية وبالتعاون مع كافة 
االإمارة  م�ستوى  على  املعنية  اجلهات 
م��ن خاللها  ت�سعى  وال��ت��ي  وال���دول���ة، 
تراعي  ت�سريعات  اإ�سدار  اإىل  اللجنة 
وامل�ستقبلية  احلالية  املتغريات  كافة 
�سمن بيئة تناف�سية جاذبة ت�ساهم يف 
لال�ستثمار  عاملي  كمركز  دبي  تر�سيخ 
والتجارة وال�سياحة، وتنفيذ تطبيقات 
وحلول ت�سريعية ت�سمن الريادة على 

امل�ستوى العاملي.
ورّك�����زت اخل��ط��ة يف م�����س��م��ون��ه��ا على 
مع  بال�سراكة  العمل  مفهوم  تر�سيخ 
م�ستوى  ع��ل��ى  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات 
االإم������ارة وال���دول���ة وذل����ك م���ن خالل 
على  وال��رق��اب��ة  ال�����س��ادرة  الت�سريعات 
الرتكيز  جانب  اإىل  تنفيذها،  ح�سن 
ع����ل����ى ت����ق����وي����ة ومت����ك����ني ال����ك����ف����اءات 

القانونية لدى تلك اجلهات احلكومية 
ت����وف����ر كافة  ق����اع����دة م��ت��ي��ن��ة  خل���ل���ق 
االأثر  لتحقيق  التنفيذية  املتطلبات 
ال�سادرة،  الت�سريعات  م��ن  امل��ط��ل��وب 
القانونية  الثقافة  تعزيز  عن  ف�ساًل 
عملية  منظومة  خللق  املجتمع  ل��دى 
تنفيذ  خطى  وت�سرع  تدفع  متكاملة 

توجهات االإمارة.

•• ال�سارقة-الفجر:

اإطار حر�سها املتوا�سل على مواكبة التطور  يف 
ال�سريع الذي ت�سهده م�سارات االقت�ساد املبتكر 
الذي  الكبري  ال��ت��ق��ّدم  م��ع  ومتا�سياً  ال��دول��ة،  يف 
تتمّتع به اأ�ساليب العمل التي ت�سهدها املوؤ�س�سات 
والدوائر احلكومية، زار وفد من دائرة االإح�ساء 
والتنمية املجتمعية بال�سارقة، موؤخراً، كاًل من 
م��رك��ز حم��م��د ب��ن را���س��د ل��الب��ت��ك��ار احلكومي، 
الرائدة  جتربتهما  على  لالطالع  دبي  و�سرطة 
يقّدمانه على  واال�ستفادة مما  االبتكار،  دعم  يف 
�سعيد تعزيز القدرات االإبداعية ون�سر مفاهيم 
ال���ت���ط���ّور، مب���ا ي���خ���دم االرت����ق����اء ب���واق���ع العمل 

احلكومي يف الدولة.
وهدفت الزيارتان اإىل اطالع كوادر الدائرة على 
و�سرطة  امل��رك��ز  يّتبعها  التي  املمار�سات  اأف�سل 
دبي، على �سعيد تنمية مناخ االأعمال، وتهيئته 
الكفيلة  والتقنيات  واملعارف  االبتكارات  باأحدث 
بت�سهيل اإجناز املهام، االأمر الذي توليه الدائرة 

اآلية  وف��ق  حتقيقه  يف  ومت�سي  ق�سوى،  اأهمية 
تكون  اأن  يف  املرجوة  االأه��داف  ل�سياغة  مبتكرة 
منظومة املخرجات ذات جودة عالية تتوافق مع 
املعايري الدولية املتعارف عليها يف اإنتاج البيانات 

وتبادلها واإتاحتها.
�سعادة �سذى  الوفد  ا�ستقبال  املركز، كان يف  ويف 
را�سد  ب��ن  حممد  مركز  اإدارة  مدير  الها�سمي، 
تعريفات،  ق���ّدم���ت  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ي،  ل��الب��ت��ك��ار 
و�سروحات اأ�سا�سية عن اآلية العمل داخل املركز، 
احلمراين،  نا�سر  الدكتور  العقيد  ا�ستقبل  كما 
ال�ساملة  ل��ل��ج��ودة  ال��ع��ام��ة  االإدارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
معهم،  واجتمع  ال��دائ��رة،  وف��د  دب���ي،  �سرطة  يف 
االإدارة  تطبقها  التي  املمار�سات  باأف�سل  معّرفاً 
يف جمال اجلودة ال�ساملة، اإىل جانب اطالعهم 
اإ�سعاد املوظفني  على اجلهود املبذولة يف جمال 
واإتاحة الفر�سة لهم للعمل �سمن بيئة حمفزة 
العمل  ب��ه��دف تطوير  واالب��ت��ك��ار،  االإجن���از  على 
االإم�����ارات  دول����ة  تناف�سية  وت��ع��زي��ز  احل��ك��وم��ي، 
احلكومات  م�ساف  يف  حكومتها  من  يجعل  مبا 

االأكر ابتكاراً على م�ستوى العامل.
بن  ال�سيخ حممد  قال  الزيارتني،  على  وتعقيباً 
حميد القا�سمي، مدير دائرة االإح�ساء والتنمية 
عمل  اأ�سلوب  االبتكار  اإن  بال�سارقة،  املجتمعية 
تنتهجه الدائرة من خالل ال�سعي اإىل اال�ستفادة 
من خمتلف املعارف واخلربات يف جمال تطوير 
حقول العمل واالبتعاد عن النمطية والتقليدية 
والبحث عن م�سادر ت�سمح باأن ترفع من وترية 

التقّدم والتطور. 
واأ����س���اف: مت�����س��ي اإح�����س��اء ال�����س��ارق��ة ق��دم��اً يف 
م�����س��رية ال��ت��ن��م��ي��ة وف����ق روؤي�����ة ���س��اح��ب ال�سمو 
القا�سمي،  حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ 
الهادفة  ال�سارقة،  حاكم  االأعلى  املجل�ص  ع�سو 
ومهاراته  قدراته  وتطوير  االإن�سان  تنمية  اإىل 
بحثنا  ياأتي  هنا  ومن  النه�سة،  اأ�سا�ص  باعتباره 
واالأ�ساليب  ال��و���س��ائ��ل  خم��ت��ل��ف  ع���ن  امل�����س��ت��م��ر 
ال��الزم��ة لتعزيز بيئة االأع��م��ال يف االإم���ارة، مبا 
الع�سر،  ي�سهدها  التي  التطورات  مع  يتما�سى 
م��ع ح��ر���س��ن��ا ع��ل��ى االب��ت��ع��اد ع��ن اأن��ظ��م��ة العمل 

التقليدية، واالرتقاء اإىل واقع ي�سمن التكاملية 
من  متقدمة  ق��اع��دة  على  معتمدين  االأداء،  يف 

اخليارات التقنية.
ت�سكيل  مت  ال�سارقة”:  “اإح�ساء  مدير  واأك��م��ل 
جديدة  اأ�ساليب  تطوير  اإىل  ي�سعى  عمل  فريق 
وخاّلقة يف جم��ال حتقيق االأع��م��ال، ما ي�سمن 
التي  وامل�ساريع  االأعمال  ال�ساملة يف كل  اجلودة 
يتوىل  ال��ف��ري��ق  ه���ذا  اأن  ك��م��ا  ال���دائ���رة،  تنفذها 
غ��ر���ص ث��ق��اف��ة االب��ت��ك��ار ب��ني م��وظ��ف��ي الدائرة، 
اأهم  م��ن  ك��واح��دة  املنظومة  ه��ذه  تعزيز  بهدف 
اإىل  تر�سيخها،  اإىل  حالياً  ن�سعى  التي  امل�ساريع 
جانب م�ساركته يف املبادرات وور�ص االبتكار التي 
تنظمها املوؤ�س�سات احلكومية يف االإمارة والدولة 
خمتلف  على  اأو���س��ع  وب�سكل  كثب  عن  لالطالع 
ترفد  اأن  �سانها  من  التي  واالبتكارات  املنجزات 
اأمناط  على  ك��وادرن��ا  وتطلع  بالفائدة،  ال��دائ��رة 
اأك��ر حداثة وذات اآف��اق اأو���س��ع يف جم��ال العمل 

احلكومي.
اإدارة  مدير  الها�سمي،  �سذى  قالت  جهتها،  من 

مركز حممد بن را�سد لالبتكار احلكومي: تاأتي 
هذه الزيارة لتوؤكد على مدى الرتابط والتكامل 
مبجاالت االأداء احلكومي يف الدولة بني خمتلف 
االإح�ساء  ودائ��رة  احلكومية،  والدوائر  اجلهات 
فريد  بال�سارقة هي منوذج  املجتمعية  والتنمية 
من مناذج العمل املتقدم واملن�سجم مع معطيات 
الع�سر، اإذ انها وب�سعيها احلثيث ملواكبة خمتلف 
وامل�ستمر  ال��دوؤوب  واطالعها  االبتكار،  جم��االت 
على مناذج متطورة من اآليات العمل ت�سري اإىل 
اأ�سا�سّي  اأم��ر  ه��و  اأعمالها  باأ�سلوب  االرت��ق��اء  اأن 
وال�سراكة  التعاون  تعزيز  على  وي�سّجع  وثابت 

معها. 
والبيانات  للمعلومات  منبٌع  الدائرة  واأ�سافت: 
االأ�سا�سية يف االإمارة، وهي رافد �سرورّي يخدم 
فاإن  ول��ذا  الدولة،  يف  ال�ساملة  النه�سة  م�سرية 
احلكومية  املوؤ�س�سات  و�سع  تخدم  ال��زي��ارة  ه��ذه 
�سمن اإطار متكامل ت�ستند جميعها على قاعدة 
مبثابة  تكون  ومتجددة  حديثة  واح���دة  بيانات 
بني  احلكومي  االأداء  لتطوير  الرئي�ص  املحّرك 

الدوائر واجلهات املختلفة.  
وت����ع����ّرف ال���وف���د خ����الل ال����زي����ارة ع��ل��ى اأح����دث 
االب��ت��ك��ارات ال��ت��ي ي��ق��وم امل��رك��ز ع��ل��ى تطويرها، 
االأدوات  م���ن  وا����س���ع���ة  ع��ل��ى جم��م��وع��ة  واط���ل���ع 
والتقنيات االأ�سا�سية املّتبعة يف جمال التوا�سل، 
وبحث يف كيفية تقدمي مبادرات وحلول مبتكرة 
اإيجاد  ع��ل��ى  تعمل  احل��ك��وم��ي  ال��ع��م��ل  يف جم���ال 
واالرتقاء  االأعمال،  اأداء  تكاملية  ت�سمن  �سيغة 

مب�ستويات اخلدمات املقدمة. 
الوفد  عليها  اط��ل��ع  ال��ت��ي  االأدوات  ه��ذه  وت��اأت��ي   
فاعلة  وعنا�سر  االب��ت��ك��ار،  ممّكنات  م��ن  واح���دة 
جودة  لتح�سني  رئي�ص  كمحّرك  دوره  تثبيت  يف 
اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة، ك��م��ا اأن���ه���ا ت��ع��ت��رب اآلية 
اأه�������داف خم��ت��ل��ف اجلهات  ل��ت��ح��ق��ي��ق  م�����س��ان��دة 
املبتكر،  التفكري  حتفيز  عرب  بفعالية  والدوائر 
املتقدم  التقني  الواقع  مقّدرات  من  واال�ستفادة 
الذي تعي�سه دولة االإمارات مبا ي�سهم يف اإيجاد 
امللحة  للتحديات  وال�سريعة  املبتكرة  احل��ل��ول 

التي تواجهها خمتلف اجلهات.

•• دبي- الفجر:

اأع��ل��ن ���س��ع��ادة م��ط��ر ال��ط��اي��ر املدير 
يف  امل��دي��ري��ن  ورئي�ص جمل�ص  ال��ع��ام 
هيئة الطرق واملوا�سالت، عن اإجناز 
من  االأوىل  امل��رح��ل��ة  م���ن   85%
املوازية  ال��ط��رق  حت�سينات  م�سروع 
يف منطقة )ج��ودول��ف��ني(، حيث مت 
فوق  اجل�سرين  تنفيذ  من  االنتهاء 
االنتهاء  و�سيتم  امل��ائ��ي��ة،  دب��ي  ق��ن��اة 
من االأعمال كافة يف هذه املرحلة يف 

الربع االخري من العام اجلاري.
جاء ذلك خالل تفقد �سعادته ل�سري 
العمل يف امل�سروع، وقال: اإن م�سروع 
االأوىل  مبرحلتيه  امل��وازي��ة  ال��ط��رق 
مليار  بنحو  تكلفته  تقدر  والثانية 
الكثافة  خف�ص  اإىل  ويهدف  دره��م، 
املرورية على �سارع ال�سيخ زايد بني 
بن�سبة  وال��ث��اين  االأول  التقاطعني 
مداخل  توفري  خالل  من   ،15%
اخلليج  ملنطقة  اإ���س��اف��ي��ة  وخم����ارج 
بطاقة  خ��ل��ي��ف��ة  وب������رج  ال����ت����ج����اري 
األف   20 ب��ن��ح��و  ت��ق��در  ا���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة 
االجتاهني،  يف  ال�����س��اع��ة  يف  م��رك��ب��ة 

ل�سارع  اال�ستيعابية  الطاقة  ورف���ع 
الرحلة  زم����ن  واخ��ت�����س��ار  م���ي���دان، 
12 دقيقة اإىل قرابة دقيقتني  من 
ون�سف الدقيقة بني �سارعي ال�سيخ 
توفري  ج��ان��ب  اإىل  واخل���ي���ل،  زاي����د 
ميدان  مل�������س���روع  م���ب���ا����س���ر  م���دخ���ل 
ال�سغط  وخ���ف�������ص  ال����ت����ط����وي����ري، 
امل�����روري ع��ل��ى ���س��ارع امل��رك��ز امل���ايل، 
م�سرياً اإىل اأن امل�سروع ي�سمل تنفيذ 
ج�سور بطول 5665 مرتاً، وانفاق 

بطول 2445 مرتاً.
واأ�ساف: ت�سمل املرحلة االأوىل من 
 578 تكلفتها  تبلغ  والتي  امل�سروع 
ج�سر  ان�����س��اء  ت�سمل  دره���م،  مليون 
كيلومرتات  ث��الث��ة  ب��ط��ول  ع��ل��وي 
ثالثة  ب�سعة  ال��ك��ي��ل��وم��رت،  ون�����س��ف 
م�سارات يف كل اجتاه، ومير اجل�سر 
وي���زداد عدد  املائية،  دب��ي  قناة  ف��وق 
امل�������س���ارات اإىل خ��م�����س��ة م�����س��ارات يف 
ا�سطبالت  منطقة  ف��وق  اجت���اه  ك��ل 
امليدان حتى  �سارع  وف��وق  جودلفني 
م��ن��ط��ق��ة ال����ق����وز ال�����س��ن��اع��ي��ة، كما 
التقاطع  حت�سني  امل�سروع  يت�سمن 
ال��ق��ائ��م ح��ال��ي��اً ب��ني ���س��ارع��ي امليدان 

ج�سور  ان�����س��اء  �سيتم  حيث  واخل��ي��ل 
االلتفاف  ح���رك���ة  ل���ت���اأم���ني  ع��ل��وي��ة 
التداخل  م�سكلة  حل��ل  الي�سار  اىل 
امل��روري��ة، االأمر  احل��ايل يف احلركة 
م�سكلة  ح����ل  يف  ���س��ي�����س��ه��م  ال�������ذي 
االزدح��ام يف التقاطع خالل �ساعات 
امل�������س���روع كذلك  ال�������ذروة، وي�����س��م��ل 
يخدم  م�سارين  ب�سعة  ج�سر  اإن�ساء 
احل����رك����ة امل�����روري�����ة ال����ق����ادم����ة من 
���س��ارع اخل��ي��ل ب��اجت��اه ال�����س��ارق��ة اإىل 
مع  تقاطعه  وحتى  االأ�سايل  طريق 
وت��وف��ري مداخل  ع��ود ميثاء،  ���س��ارع 
»ميدان«  مل�سروع  مبا�سرة  وخم���ارج 
اي�سا  امل�سروع  وي�سمل  التطويري، 
اجمايل  بطول  اأن��ف��اق  اأرب��ع��ة  اإن�ساء 
مرت   300 م��ن��ه��ا  م����رتا   1150
وال��ب��اق��ي مفتوحة،  م��غ��ط��اة  اأن���ف���اق 
تطوير  اأع��م��ال  امل�سروع  ي�سمل  كما 
التحتية  البنية  خ��دم��ات  وحت��وي��ل 
اأعمال  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  املنطقة،  يف 

االإنارة واللوحات االإر�سادية. 

املرحلة الثانية
ورئي�ص  العام  املدير  �سعادة  واأو�سح 

الطرق  هيئة  اأن  املديرين،  جمل�ص 
الثاين  الربع  يف  ب��داأت  واملوا�سالت 
املرحلة  ت��ن��ف��ي��ذ   ،2016 ع���ام  م���ن 
املوازية  الثانية من م�سروع الطرق 
مليون   336 بنحو  ت��ق��در  بتكلفة 
املرحلة  ه�����ذه  وت��ت�����س��م��ن  دره�������م، 
تطوير وحت�سني اجلزء الغربي من 
املمتدة  للمنطقة  امل��وازي��ة  ال��ط��رق 
ب��ني ���س��ارع��ي امل��ي��دان وامل��رك��ز املايل 
التجاري  اخل��ل��ي��ج  مل��ن��ط��ق��ة  ع���ب���وراً 
وب�سعة ترتاوح بني ثالثة اىل اأربعة 
م�سارات يف كل اجتاه، باالإ�سافة اىل 
تاأمني طرق خدمات من االجتاهني 

يف معظم مناطق امل�سروع، 
ج�سر  اإن�ساء  امل�سروع  يت�سمن  كما 
ال�سعادة  ���س��ارع  تقاطع  على  ع��ل��وي 
ب����رج خليفة  ب���ول���ي���ف���ارد  ����س���ارع  م���ع 
واإن�����س��اء نفق  م����رتاً،   240 ب��ط��ول 
على تقاطع �سارع ال�سعادة مع �سارع 
اخل���ل���ي���ج ال���ت���ج���اري ب���ط���ول 535 
امتداد  ع��ل��ى  ج�سر  وان�����س��اء  م����رتاً، 
�سارع ال�سعادة يعرب قناة دبي املائية 
بطول 500 مرت )مت االنتهاء من 
تنفيذه، تزامناً مع افتتاح قناة دبي 

املائية(، كما ي�سمل تنفيذ ج�سر على 
تقاطع �سارع امليدان مع �سارع اخليل 
ونفق  م�����رتاً،   420 ب��ط��ول  االأول 
للي�سار  االل��ت��ف��اف  ح��رك��ة  ل��ت��اأم��ني 
من �سارع ال�سعادة اإىل �سارع ميدان 
واإن�����س��اء نفق  م����رتاً،   420 ب��ط��ول 
منطقة  يف  اخليل  لعبور  خم�س�ص 
340 مرتاً،  بطول  دبي  ا�سطبالت 
وحتويل  تطوير  اي�ساً  ت�سمل  كما 
خدمات البنية التحتية يف املنطقة، 
واللوحات  االن����ارة  اإىلاأ  ب��االإ���س��اف��ة 
انتهاء  امل��ت��وق��ع  وم����ن  االإر�����س����ادي����ة، 
االع����م����ال يف امل���رح���ل���ة ال���ث���ان���ي���ة يف 

منت�سف عام 2018.
واأكد �سعادة مطر الطاير، اأن م�سروع 
الطرق املوازية يعد من اأهم امل�ساريع 
حالياً  الهيئة  تنفذها  التي  احليوية 
�سارع  ع��ل��ى  االزدح������ام  م�سكلة  حل���ل 
ال�سيخ زايد، حيث مت ا�ستحداث هذا 
امل��ح��ور ال��ذي ي��ب��داأ م��ن ���س��ارع ال�سيخ 
را���س��د ���س��م��ااًل وي��ن��ت��ه��ي ع��ن��د مدخل 
 ، كلم   108 بطوله  اب��وظ��ب��ي  اإم����ارة 
وي��ت��األ��ف م��ن ث��الث��ة م�����س��ارات يف كل 
اجتاه، م�سريا اإىل اأن امل�سروع ي�ستمل 

على ج�سور وتقاطعات م�سطحة عند 
تقاطعات الطرق املوازية مع الطرق 
 ، ك��ل��م   42 ب��ط��ول  عليها  امل��ت��ع��ام��دة 
ومي��ث��ل ه��ذا امل�����س��روع حم��ور م�ساند 
اخليل،  و���س��ارع  زاي���د  ال�سيخ  ل�����س��ارع 
و�سي�سهم امل�سروع عند اكتمال جميع 

مراحله يف ت�سهيل وحت�سني احلركة 
ل�سارع  املحاذية  املنطقة  يف  امل��روري��ة 
اأجنزت  واأ�ساف:  �سرقاً.  زايد  ال�سيخ 
ال��ه��ي��ئ��ة يف امل��رح��ل��ة ال�����س��اب��ق��ة ع���دداً 
م��ن م��راح��ل امل�����س��روع ه��ي م��ن �سارع 
اخلليج  منطقة  وح��ت��ى  م��ي��ث��اء  ع���ود 

طريق  وم��ن  كلم   5 بطول  التجاري 
امل���ي���دان وح��ت��ى ����س���ارع ح�����س��ة بطول 
12.3 كلم، ومن �سارع ح�سة وحتى 
كلم   7 ب��ط��ول  ال�سبخة  ق���رن  ���س��ارع 
اآل  ومن �سارع اليالي�ص لغاية مطار 

مكتوم بطول 10.7 كلم.  

•• العني-وام:

ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  ح�سر 
�ساحب ال�سمو رئي�ص الدولة ع�سر ام�ص حفل زفاف 
على  احل��م��ريي  بالقويع  را���س��د  خليفة  حممد  عبيد 
كرمية �سعيد بن عبيد العامري وذلك يف �سالة اليحر 

لالأفراح مبنطقة العني.
الرتاثية  االأهازيج  الذي تخللته   - كما ح�سر احلفل 

والفنون ال�سعبية - عدد من امل�سوؤولني واأعيان البالد 
واملدعوين واأقارب واأهل العرو�سني.

وعرب العري�ص واأخواه حمد وخليفة ابنا حممد خليفة 
را�سد بالقويع احلمريي واأهل العرو�سني عن �سرورهما 
وم�ساركته  وم��ب��ارك��ت��ه  ���س��م��وه  وت��ق��دي��ره��م��ا حل�����س��ور 
اآل  اأفراحهم فيما متنى �سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد 
الرفاه  ملوؤها  �سعيدة  زوجية  حياة  للعرو�سني  نهيان 

والبنني واأن يرزقهما اهلل الذرية ال�ساحلة.

�سلطان بن زايد يح�سر حفل زفاف عبيد حممد 
خليفة را�سد بالقويع احلمريي يف العني
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•• منطقة الظفرة – 
لطيفة جابرِ

الظفرة  م��ن��ط��ق��ة  م���زارع���و   اأ����س���اد 
يقدمها  ال���ت���ي  امل��ث��م��رة  ب��اجل��ه��ود 
والتي  ل���ل���رط���ب  ل���ي���وا  م���ه���رج���ان 
الزراعية،  ال����روة  دع���م  يف  ت�سب 
التو�سع  املزارع على  اأ�سحاب  وحث 
والتي  ال���زراع���ي���ة،  م�����س��اري��ع��ه��م  يف 
اأ�س�ص قواعدها املغفور له باإذن اهلل 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
رحمه اهلل و�سار على خطاه �ساحب 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
اأبوظبي  نهيان، ويل عهد  اآل  زاي��د 
للقوات  االأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
توجيهات  خ����الل  م���ن  امل�����س��ل��ح��ة، 
�سموه للحكومة يف تذليل العقبات 
لالرتقاء  االإم���ك���ان���ي���ات  وت�����س��خ��ري 

بالزراعة بكافة اأ�سكالها.
كما ثمنوا اجلهود التي يبذلها �سمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�سيخ 
الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل 
ومتابعته امل�ستمرة للمزارعني على 
ال�سيخ  �سمو  الواقع، ورعاية  اأر���ص 
نائب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور 
رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير �سوؤون 

الرئا�سة للمهرجان.
وق���ال اأح��م��د امل��ن�����س��وري ، �ساحب 
مزرعة، اإن منطقة الظفرة �سهدت 
املا�سية نقالت  ال�سنني  م��دار  على 
االنفتاح  واإن  ال���زراع���ة،  يف  نوعية 
ال��ت��ي نقلت م��ن خالل  وال��ت��ج��ارب 
على  امل���زارع���ني  �سجعت  امل��ه��رج��ان 
خو�ص جتربة الزراعة غري املاألوفة 
اأ�سناف  كافة  زراع��ة  �سهدت  ،حيث 
املزيد من التطور، ف�سال  النخيل 
اأ�سناف  م���ن  ال��ع��دي��د  زراع�����ة  ع���ن 
والليمون  امل���اجن���و  م��ث��ل  ال��ف��اك��ه��ة 
وامل����وز وال��ت��ني وال���رم���ان وغريها، 
الثمار  ج�����ودة  ال��ن��ت��ائ��ج  واأث���ب���ت���ت 
وخ��ل��وه��ا م��ن االآف�����ات، وه����ذا بحد 
ذاته يعترب اإجنازا كبريا من خالل 
ا�ستريادها من  اأ�سناف يتم  زراع��ة 

اخلارج لتكون منتجا حمليا.

واأ�ساد املزارع حممد املرر، باجلهود 
حكومتنا  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ث��م��رة 
على  احل��ف��اظ  �سبيل  ال��ر���س��ي��دة يف 
تو�سع  ت�����س��اه��م يف  ال��ت��ي  ال����زراع����ة 
وامل�ساهمة  اخل�����س��راء،  امل�سطحات 
يف التنمية االإقت�سادية واال�ستغناء 
املنتجات  من  العديد  ا�سترياد  عن 
املنطقة،  الزراعية و�سد احتياجات 
ليوا  م���ه���رج���ان  اأن  اإىل  م�������س���ريا 
فعالياته  خ������الل  م�����ن  ل���ل���رط���ب 
ليوا  تكون  اأن  يف  �ساهم  وب��راجم��ه 
لع�ساق  ال��ظ��ف��رة وج��ه��ة  وم��ن��ط��ق��ة 
ال��رتاث وامل��زارع��ني وه��واة العديد 
تقدمها  ال����ت����ي  ال���ف���ع���ال���ي���ات  م����ن 
والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة 

الثقافية والرتاثية.
واأو�سح �سيف املزروعي اأن املناف�سة 
اأق��وى عن  ه��ذا العام ج��اءت ب�سكل 
امل�ساركون  ا�ستعد  ح��ي��ث  ال�����س��اب��ق، 
من اأ�سحاب املزارع ب�سكل جيد من 
خالل االهتمام املتزايد مبزارعهم، 
اعتنيت  اإذا  ال�سجرة  باأن  الإدراكهم 
لديها  م����ا  اأج����م����ل  اأع���ط���ت���ك  ب���ه���ا 
م��ن اإن���ت���اج، م���الك م����زارع النخيل 
امل�ساحبة،  املزاينات  يف  وامل�ساركني 
واملاجنو،  ال����دار  ف��واك��ه  �سلة  م��ث��ل 
م�سيفا اأن مزارعي املنطقة قدموا 
اأف�����س��ل م��ا ل��دي��ه��م الإب��ه��ار احلكام 
املراكز  اأج��ل ح�سد  واجلمهور من 

امل�سابقة  خالل  انعك�ص  ما  االأوىل، 
وتقدمي  وث����ري  م��ت��ق��دم  اأداء  م���ن 

منتجات ذات جودة عالية.
ي�����س��ت��ق��ط��ب ج���ن���اح امل���واط���ن���ة فرح 
الب�ستكي يف مهرجان ليوا للرطب، 
ال���ع���دي���د م����ن ال���������زوار ل���الط���الع 
الذكية  االإل��ك��رتون��ي��ة  اللعبة  على 
باأهمية  للتوعية  اب��ت��ك��رت��ه��ا  ال��ت��ي 
النخيل وتر�سيد ا�ستهالك املياه يف 
النخيل،  �سو�سة  وحماربة  الزراعة 
 Red( اإ�سم  عليها  اأطلقت  والتي 
من  ا���س��ت��وح��ت��ه��ا  وال���ت���ي   ،)Bug
تاأخر بع�ص النخيل املحيط ببيتها 
اأدى  ما  النخيل  ل�سو�سة  وتعر�سه 

اإىل قطعه.
وتروي الب�ستكي اأن �سجرة النخيل 
املواطن  ح���ي���اة  م���ن  ت��ع��ت��رب ج�����زءا 
االإم�����ارات�����ي، وه���ي ال�����س��ج��رة التي 

اعتنى بها ال�سيخ زايد »رحمه اهلل« 
واالهتمام  زراع��ت��ه��ا  على  وح��اف��ظ 
ب��ه��ا، ول��ق��د ت���اأث���رت ك��ث��ريا عندما 
املحيطة  النخيل  اأ���س��ج��ار  خ�سرت 
رب���ي���ت معهن،  وال����الت����ي  ب��ب��ي��ت��ه��ا، 
واأك���ل���ت م��ن ث��م��اره��ن م��ن��ذ نعومة 
ب�سبب  اأن���ه  اإىل  م�سرية  اأظ��ف��اره��ا، 
�سو�سة  مب���خ���اط���ر  ال�����وع�����ي  ق���ل���ة 
بع�ص  ل�����دى  احل�����م�����راء  ال���ن���خ���ي���ل 
االأهايل والذين ال يتقنون الزراعة 
ال�سو�سة  ق�ست  ف��ق��د  ب��ال��ت��ح��دي��د، 
ونخيل  بيتها  نخيل  على  احلمراء 

الكثري من البيوت.
مراحل  ع�سر  م��ن  اللعبة  وتتكون 
تبداأ من تنظيف الرتبة وجتهيزها 
وو�سع  احل��ف��ر   ، ال��ع��ري�����ص  ب��ن��اء   ،
ت�سلق  ال��ن��خ��ل��ة،  زراع������ة  ال�����س��م��اد، 
�سقاية  ال���رط���ب،  ق��ط��ف  ال��ن��خ��ل��ة، 

ال���ن���خ���ل���ة وف������ق احل������د امل���ط���ل���وب، 
هدرها  ومنع  املياه  على  املحافظة 
عملية  االأنابيب،  تفقد  خ��الل  من 
ت��ك��ري��ب ال��ن��خ��ي��ل، ال��ت��خ��ل�����ص من 
ال�سو�ص االأحمر دون اأذية احل�سرات 

النافعة .
خريجة  الب�ستكي  ف���رح  اأن  ي��ذك��ر 
اإدارة اأعمال من كلية التقنية العليا 
وحتمل ماج�ستري يف تاريخ الفنون 
ال�سوربون  جامعة  م��ن  وامل��ت��اح��ف 

باري�ص اأبوظبي.
املا�صي  يحاكي  ال�صعبي  �صوق 

بروح احلا�صر ونكهة امل�صتقبل
يدوية  وم�سغوالت  تراثية   اأعمال 
مرحلة  ت��ع��ك�����ص  ق���دمي���ه  ومن�������اذج 
الظفرة  منطقة  تاريخ   من  هامة 
وروائح املا�سي ت�ستقبل زوار ال�سوق 
فعاليات  ���س��م��ن  امل���ق���ام  ال�����س��ع��ب��ي 

مل  وال���ذي  للرطب  ليوا  مهرجان 
�سوق بل حتول بف�سل  يعد جمرد 
ما ي�سمه من مناذج تراثية متنوعة 
وم�سغوالت يدوية عديدة حر�ست 
على تنفيذها باإتقان وبراعة كبري 
���س��ي��دات م��ت��م��ر���س��ات ح��ر���س��ن على 
املنطقة  وتقاليد  بعادات  التم�سك 
فنية  ت���ق���دمي حت���ف  يف  ف���اأب���دع���ن 
الق���ت اإع��ج��اب اجل��م��ي��ع ���س��واء من 
اأن  . فما  اأو خارجها  الدولة  داخ��ل 
تطاأ قدميك ار�ص ال�سوق ال�سعبي 
العطور  روائ�����ح  ت�����س��ت��ق��ب��ل��ك  ح��ت��ى 
والبخور الذكية وتبهرك االأعمال 
اليدوية التي يتم ت�سنيعها باإتقان 
داخل ال�سوق فيكون من الطبيعي 
اأن جتد جاليات متنوعة وجن�سيات 

خمتلفة داخل ال�سوق
وت�����وؤك�����د ����س���ل���م���ى را������س�����د  اإح������دى 
ال�سعبي  ال�������س���وق  يف  ال���ع���ار����س���ات 
امل�ساركة  دائ��م��ا على  اأن��ه��ا حت��ر���ص 
ل��ل��رط��ب منذ  ل���ي���وا  يف م���ه���رج���ان 
تقدم  واأنها  االأوىل  دورت��ه  انطالق 
م�����س��غ��والت ي��دوي��ة م�����س��ن��وع��ة من 
�سعف النخيل وهذه املنتجات جتد 
داخل  من  �سواء  لها  كبري  جمهور 
اأو خارجها  ويحر�ص عدد  الدولة 
غري قليل من االأجانب على �سراء 
ه���ذه امل��ن��ت��ج��ات ك��ت��ذك��ار ل��ه��م عند 

عودتهم اإىل ديارهم .

وي�سري عبيد خلفان املزروعي مدير 
التخطيط  اإدارة  م��دي��ر  امل��ه��رج��ان 
وامل�ساريع يف جلنة اإدارة املهرجانات، 
حر�ست  امل���ن���ظ���م���ة  ال���ل���ج���ن���ة  اأن 
ع���ل���ى ت���وف���ري ك���اف���ة االإم���ك���ان���ي���ات 
اجلمهور  الإم����ت����اع  وال��ت�����س��ه��ي��الت 
الكبري الذي يحر�ص على ح�سور 
اجلن�سيات  خمتلف  من  الفعاليات 
الفعاليات واالأن�سطة  حيث  ت�سمل 
ال�سعبي  ال�سوق  اإق��ام��ة  املُ�ساحبة 
مواطنة   250 ح���وايل  مب�����س��ارك��ة 
من احلرفيات املُنِتجات من خالل 
يت�سمنها  130 حمال  ب�ِ  امل�ساركة 
الرتاثية  االأج�����واء  ح��ي��ث  ال�����س��وق، 
والرطب،  ب��ال��ن��خ��ي��ل  ال�����س��ل��ة  ذات 
خمرافة،  اأجمل  ُم�سابقة  واإط��الق 
�سون  املُتخ�سّ العار�سون  وك��ذل��ك 
وال�سناعات  ال�����س��ع��ب��ي��ة  ب���احل���رف 
ل�����س��روط وا�سحة  ال��ي��دوي��ة، وف��ق��اً 
العليا  اللجنة  و�سعتها  وحُم����ّددة 
امل��ح��اف��ظ��ة على  اأج���ل  م��ن  املنظمة 
اأف�سل  املهرجان، وتقدميه يف  روح 
�سورة. واأ�ساف املزروعي اأن ال�سوق 
بالعديد  العام  ه��ذا  متيز  ال�سعبي 
م��ن امل��ن��ت��ج��ات ال��ت��ي ي��ت��م تقدميها 
املهرجان  زوار  م��ن  اجل��م��ه��ور  اإىل 
التجول  ع��ل��ى  ي��ح��ر���س��ون  ال���ذي���ن 
واال�ستمتاع  ال�سعبي  ال�سوق  داخ��ل 
م�سغوالت  م���ن  داخ�����ل  ي���ق���دم  مب���ا 

يدوية وتراثية م�سنوعة من �سعف 
املعرو�سات  باقي  بجانب  النخيل 

الرتاثية االأخرى
ويوؤكد املزروعي اأن االإقبال الكبري 
من العار�سات الراغبات يف تقدمي 
اأعمالهن يف ال�سوق ال�سعبي يعك�ص 
مدى النجاح الكبري الذي يحققه 

املهرجان من عام الأخر.
 

ي�صتعر�س  املــنــ�ــصــوري  �ــصــالــح 
منتجاته املائية يف املهرجان

يعروف  ���س��ال��ح  امل����واط����ن  ح���ر����ص 
مائية  م��زرع��ة  �ساحب  املن�سوري 
ا�ستعرا�ص  ع��ل��ى  ل��ي��وا  م��دي��ن��ة  يف 
يف  جنح  التي  الزراعية  املحا�سيل 
املائية  ال��زراع��ة  بوا�سطة  اإنتاجها 
ومنها زراعة النخيل وكذلك االأرز 
وغريها من الفواكه واخل�سروات 
بوا�سطة  زراع���ت���ه���ا  يف  جن���ح  ال��ت��ي 
املحا�سيل  بجانب  املائية  املزروعة 
االأخرى التي يعمل على ا�ستنباطها 
ل��ت��الءم طبيعة  الدولة   م��ن خ��ارج 

االأجواء داخل الدولة .
ويو�سح املن�سوري ان  نظام الزراعة 
دائرية  �سبكة  على  يعتمد  امل��ائ��ي��ة 
العنا�سر  م��ع��ه��ا  امل��ي��اه حت��م��ل  م��ن 
امل���غ���ذي���ة ل��ل��ن��ب��ات ب��ن�����س��ب حم���ددة 
لها  النبات  امت�سا�ص  ي�سهل  حتى 
والنيرتوجني  ال��ف��و���س��ف��ور  م��ث��ل 
العنا�سر  متثل  وهي  والبوتا�سيوم 
عنا�سر  مت���ث���ل  ب��ي��ن��م��ا  ال����ك����ربى، 
وغريها  واملنجنيز  وال��رون  الزنك 
التحكم  ويتم  ال�سغرى،  العنا�سر 
 “  PK “ ك�����ي  ال����ب����ي  ن�������س���ب���ة  يف 
 6.5 ن�����س��ب��ت��ه��ا  ت��ت��ع��دى  ب��ح��ي��ث ال 
درج��ة وال تقل عن 4.5 درج��ة ثم 
ذلك  بعد  الت�سريف  �سبكات  تقوم 
اإىل  �سخها  واإع�����ادة  امل��ي��اه  ب�سحب 
حم��ط��ة ال��ت��ح��ل��ي��ة واإع���ادت���ه���ا مرة 
اإىل �سبكة الري، وي�ستخدم  اأخرى 
ليف  وال�ستالت  اجل��ذور  تثبيت  يف 
املطحون  ال��ن��خ��ل  وك�����رب  ال��ن��خ��ل 
بركانية  “�سخور  وال���ب���ريالي���ت 
بدون  الرتبة  عن  “ بديال  مفتتة 
اأي اإ�سافات اأخرى وهذه الرتكيبة 
ناجحة متاما يف زراعة جميع اأنواع 

اخل�سر والفواكه.

•• العني-وام:

االأول  اأم�ص  نهيان  اآل  حممد  بن  طحنون  بن  �سعيد  ال�سيخ  معايل  ح�سر 
ال�سام�سي  النايلي  �سيف  را�سد  نايل  املواطن  اإليها  دعا  التي  الع�ساء  ماأدبة 
وذلك مبنزله مبدينة العني يف منطقة ع�سارج. ورحب ال�سام�سي بح�سور 
معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون اآل نهيان، معرباً عن �سعادته واأفراد اأ�سرته 
الظاهري  ح��رم��ل  ب��ن  �سعيد  امل��اأدب��ة  ح�سر  ل��ه��م.  وت�سريفه  دع��وت��ه  لتلبية 
را�سد  الزكاة وخلف  اأمني عام �سندوق  املهريي  و�سعادة عبداهلل بن عقيدة 

النايلي ال�سام�سي وعدد من اأبناء ال�سوام�ص.

مهرجان ليوا للرطب يتوا�سل و�سط ح�سور جماهريي كبري ومناف�سات قوية

ا�صتقبلت 219 األف متعامال

اإدارة الكاتب العدل تنجز 147 األف معاملة خالل الن�سف الأول من عام 2017
•• دبي –الفجر:

دبي  ال��ع��دل يف حم��اك��م  ال��ك��ات��ب  اإدارة  اأجن����زت 
 147  ،  2017 خالل الن�سف  االأول من عام 
الن�سف االول من  259 معاملة خالل  و  األفاً 
%0.53 عن  ن�سبتها  وب��زي��ادة  اجل���اري  ال��ع��ام 
والتي   2016 املا�سي  العام  من  الفرتة  نف�ص 
بلغت 146 األفا و 477 معاملة، وبلغ اجمايل 
خالل  املنجزة  املعامالت  عن  املح�سلة  الر�سوم 
مليوناً   82 اجل���اري  ال��ع��ام  م��ن  االأول  الن�سف 

و619 األفاً .
الكاتب  ادارة  القا�سم مدير  واأو�سح عبدالرزاق 
ت�����س��در ف���رع الكاتب   ، ال��ع��دل يف حم��اك��م دب���ي 

اإجناز  يف  الفروع  بقية  الطوار  مركز  يف  العدل 
من  االأول  الن�سف  خ��الل  اأجن���ز  اإذ  امل��ع��ام��الت، 
ت���اله فرع  م��ع��ام��ل��ة   73.682 اجل����اري  ال��ع��ام 
فرع  ث���م  وم���ن  م��ع��ام��ل��ة،   49.641 ال��رب���س��اء 
معاملة،   12.478 بدبي  االقت�سادية  الدائرة 
ومن ثم املقر الرئي�سي الإدارة الكاتب العدل يف 
حماكم دبي 6.757 معاملة، ثم فرع الرب�ساء 
مول 4.320 معاملة ، واأخريا فرع حتا 159 
معاملة. واأ���س��اف ب��اأن ع��دد االن��ت��ق��االت  خلارج 
االأول  الن�سف  خ��الل  وفروعها  املحاكم  اروق��ة 
التوقيعات  الأخ����ذ  وذل����ك  ان��ت��ق��اال   1323 ه��و 
بناء  معامالتهم  لت�سديق  ال�ساأن  اأ�سحاب  من 
على طلب منهم والذي يقدم بطريق الو�سول 

االلكرتوين  ال���ربي���د  ط���ري���ق  ع���ن  اأو  ل���الأف���رع 
ت��ق��دم خدمة  ح��ي��ث  ال��غ��ر���ص.  ل��ه��ذا  املخ�س�ص 
بت�سديق  ال���راغ���ب���ني  ل��الأ���س��خ��ا���ص  االن���ت���ق���ال 
معامالتهم يف مقار اأعمالهم اأو �سكنهم مبقابل 
ر�سم انتقال 1000 درهم عن كل معاملة يتم 
للمر�سى  االنتقال  خدمة  باأن  علما  ت�سديقها، 
وامل���ع���ت���دة وك���ب���ار ال�����س��ن ي���ك���ون مب��ق��اب��ل ر�سوم 

رمزية.
الكاتب  ادارة  ان  اأكد عبدالرزاق  القا�سم،  حيث 
ت�سهيل  تعمل جاهدة على  دبي  العدل مبحاكم 
وت�����س��ري��ع ج��م��ي��ع ال��ع��م��ل��ي��ات واالج�������راءات على 
امل���ت���ع���ام���ل���ني، وذل������ك ���س��ع��ي��اً م����ن حم���اك���م دبي 
االإدارة  ب����اأن  واأ�����س����اف  ب��خ��دم��ات��ه��ا،  ل���الرت���ق���اء 

بخدمات  ن��وع��ي��ة  نقلة  لتحقيق  دائ��م��اً  تتطلع 
الكاتب العدل املقدمة للمتعاملني، وان الدائرة 
عاتقها،  على  املتعاملني  ���س��ع��ادة  حتقيق  ت�سع 
وت�سهيل  املتعاملني  جتربة  تطوير  عرب  وذل��ك 
على  ر�ساهم  وتعزيز  خدماتها  على  ح�سولهم 

راأ�ص قائمة اأولوياتها، 
كما اأكد ان �سعادة طار�ص عيد املن�سوري مدير 
عام حماكم دبي، يويل ادارة الكاتب العدل اهمية 
كبرية ويوؤكد على اأهمية اأن تكون ادارة الكاتب 
واملت�سارعة  الكبرية  للتطورات  مواكبة  العدل 
التي ت�سهدها امارة دبي، التزاما بقول �ساحب 
اآل مكتوم نائب  ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
ال�����وزراء حاكم  رئ��ي�����ص جمل�ص  ال���دول���ة  رئ��ي�����ص 

دبي، رعاه اهلل، اأن االبتكار يجب اأن ي�سبح عادة 
موؤ�س�سية  وثقافة  يومية،  وممار�سة  حكومية، 
تكون  اأن  اجلديد  احلكومة  هدف  واأن  را�سخة، 
اأن مدير  العامل، م�سرياً  اإىل  ابتكاراً يف  االأكر 
قطاع الكاتب العدل والت�سويات ال�سيد ابراهيم 
املبا�سر  التوا�سل  دائما على  احلو�سني يحر�ص 
احتياجاتها  ع��ل��ى  للتعرف  ال��ف��روع  جميع  م��ع 

وتذليل اأية م�ساعب قد تعرت�ص �سري العمل.
خدمات 

خدمات  ق�سم  رئي�ص  ال��زرع��وين  اإبراهيم  وق��ال 
الكاتب العدل، اإن االإدارة قدمت خدماتها لنحو 
219.845 متعاماًل خالل الن�سف االأول من 
فروع  اإىل  ح�سروا  الذين  وه��م  اجل���اري،  العام 

الكاتب العدل واأجن��زوا معامالتهم بالفعل، يف 
االإدارة  خدمات  من  امل�ستفيدين  عدد  بلغ  حني 
351.057 متعامال ، وي�سمل الرقم باالإ�سافة 
ل��ل��ح�����س��ور امل��ت��ع��ام��ل��ني ال���ذي���ن ي��ت��وا���س��ل��ون مع 
ويتعرفون  خدماتها،  عن  وي�ستف�سرون  االإدارة 
على ما تقدمه، وغري ذلك من املعلومات. اأي ان 
عمالء الكاتب العدل خالل الن�سف االأول  لعام 
بن�سبة %1.5 عن نف�ص الفرتة  زادوا   2017
للعام 2016 والذي كان عددهم 216.580 
م��ت��ع��ام��ال. واأ����س���اف ب���اأن م��ت��و���س��ط زم���ن اجناز 
امل��ع��ام��ل��ة ب��اأف��رع ال��ك��ات��ب ال��ع��دل امل��ح��ق��ق خالل 
الن�سف االأول هو 20 دقيقة علما باأن امل�ستهدف 

لعام 2017 هو 26 دقيقة. 

املزروعي للفجر : املهرجان جنح يف حتقيق اهدافه التي �صعى اليها
اأحمد  املن�صوري: ليوا للرطب �صجع املزارعني على تطوير الزراعة
حممد املرر : احلفاظ على الزراعة �صاهم يف ن�صر امل�صطحات اخل�صراء

�صيف املزروعي : املناف�صة يف العام احلايل اأقوى بكثري من الدورات ال�صابقة

�سعيد بن طحنون يح�سر ماأدبة ع�ساء 
نايل را�سد ال�سام�سي يف ع�سارج

�سعود املن�سوريعي�سى احلمادي

جا�سم املزروعيحبيب حمد �سامل خليفة الفالحي

عبدر الرحمن خليفة زايد الفالحي علي احلمادي�سامل اأحمد املزروعي
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

                                                                      
املودعة حتت رقم :267856    بتاريخ : 2017/02/07 م

تاريخ اإيداع االأولوية: م
با�س��م: افا اند اإيه بي ناتريالز برايفت ليميتد.

روود،  بينيديكت  تي  اإ���ص  روود،  �ستاي�سن  بولي�ص  كا�سابا  نري  اإي��ه،   2321/42 �سي  �سي  من��رب.  دور  وعنوانه: 
جانك�سن، كا�سرييبادي، اإيرناكوالم – 682018، كرياال، الهند.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
للعناية  جتميل  م�ستح�سرات  لل�سعر؛  )لو�سن(  غ�ُسوالت  و  جتميل  م�ستح�سرات  و  عطرية  زيوت  و  عطور 
الأغرا�ص  بال�سعر  للعناية  احلمام  زيت  ال�سعر؛  لتنعيم  زي��وت  ال�سعر؛  اإ�سالح  زيت  ال�سعر؛  زي��وت  بال�سعر؛ 
وم�ستح�سرات  كرميات  و  غ�سوالت  جتميلية؛  الأغرا�ص  اأقنعة  حزمة  ال�سعر؛  مرطب  و  كرميات  جتميلية؛ 
للعناية بالوجه و اجل�سم و فروة الراأ�ص و االأظافر و ال�سعر؛ اأدوات و اأم�سال و اأقنعة  للعناية بال�سعر؛ جل و 
بخاخات و مو�سيات و بل�سم لت�سفيف ال�سعر و العناية بال�سعر؛ م�ستح�سرات للعناية بفروة الراأ�ص و ال�سعر؛ 
�سامبو و منعم ال�سعر؛ �سامبو ق�سرة الراأ�ص اجلاف؛ م�ستح�سرات العناية باجلمال و اجل�سم؛ مرطبات؛ مواد 

تواليت؛ �سابون و مواد هالمية.
الواق�عة بالفئة: 03

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة "KAYTRA" "كايرتا" كتبت بحروف التينية فقط ب�سكل 
كبري و باللون االأ�سود.

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  يوليو 2017 العدد 12077

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:                   

                                                   
املودعة حتت رقم :268061                   بتاريخ : 2017/02/11 م

تاريخ اإيداع االأولوية: م
با�س��م: اإ�ص زيد دي جي اآي تيكنولوجي كو.، ليمتد.

وعنوانه: 6/ اإف، هكو�ست اإ�ص زيد اآي اإي اآر بيلدينغ، منرب. 9 يويك�سينغ فور�ست روود، �ساوث دي�سرتيكت، 
هاي- تيك بارك، 518057 �سينزهني، غوانغدونغ بروفين�ص، جمهورية ال�سني ال�سعبية.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اآالت ت�سوير )ت�سوير فوتوغرايف( ؛  حوامل الأجهزة الت�سوير الفوتوغرايف ؛  حوامل للكامريات ؛  علب 
الكمبيوتر  برامج  ؛  ب�سرية  ؛  عد�سات  الفوتوغرايف  الت�سوير  اأجل جهزة ومعدات  من  م�سنوعة خ�سي�ساً 
لت�سغيل طائرات بدون طيار ) يو اأيه يف اإ�ص( ؛  برامج الكمبيوتر ملعاجلة ال�سور؛  بطاقات الذاكرة؛ اأجهزة 
التحكم يف الرحالت اجلوية؛اأجهزة التحكم عن بعد؛ هوائيات و  هوائيات كمقومات؛  اأجهزة رادار؛  اأجهزة 
قيا�ص ؛ اأجهزة  ومعدات التتبع االلكرتوين؛ معدات مالحية؛  عدادات ال�سرعة؛ اأجهزة اال�ست�سعار والك�سف؛  
كابالت  ؛  البطاريات  �سواحن  كهربية؛   بطاريات  ؛  ا���ص(  بي  جي   ( املواقع  حتديد  لنظام  العاملي   اجلهاز  

كهربية.
الواق�عة بالفئة: 09

و�سف العالمة: تتكون العالمة من الكلمة " MAVIC"  "مافيك"  كتبت بحروف التينية كبرية باللون 
االأ�سود.

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  يوليو 2017 العدد 12077

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:                          

                                            
املودعة حتت رقم :268062                   بتاريخ : 2017/02/11 م

تاريخ اإيداع االأولوية: م
با�س��م: اإ�ص زيد دي جي اآي تيكنولوجي كو.، ليمتد.

وعنوانه: 6/ اإف، هكو�ست اإ�ص زيد اآي اإي اآر بيلدينغ، منرب. 9 يويك�سينغ فور�ست روود، �ساوث دي�سرتيكت، 
هاي- تيك بارك، 518057 �سينزهني، غوانغدونغ بروفين�ص، جمهورية ال�سني ال�سعبية.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
؛  ب��دون طيار  للطائرات  الهيكلية  ط��ي��ار؛االأج��زاء  ب��دون  الطائرات  ك��ام��ريات  ب��دون طيار؛  ط��ائ��رات مدنية 

مركبات جوية؛   طائرات هليكوبرت؛ مروحات دافعة للمركبات اجلوية.
الواق�عة بالفئة: 12

و�سف العالمة: تتكون العالمة من الكلمة " MAVIC"  "مافيك"  كتبت بحروف التينية كبرية باللون 
االأ�سود.

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  يوليو 2017 العدد 12077

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:                                                                      

املودعة حتت رقم :268063                   بتاريخ : 2017/02/11 م
تاريخ اإيداع االأولوية: م

با�س��م: اإ�ص زيد دي جي اآي تيكنولوجي كو.، ليمتد.
وعنوانه: 6/ اإف، هكو�ست اإ�ص زيد اآي اإي اآر بيلدينغ، منرب. 9 يويك�سينغ فور�ست روود، �ساوث دي�سرتيكت، 

هاي- تيك بارك، 518057 �سينزهني، غوانغدونغ بروفين�ص، جمهورية ال�سني ال�سعبية.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

طائرات بدون طيار )لعب االأطفال(؛ مركبات للعب يتم التحكم بها ال�سلكيا؛ مناذج االألعاب؛  األعاب؛  اأجهزة 
التحكم عن بعد لالألعاب؛  اأجهزة لالألعاب؛  جريو�سكوبات و  مثبتات الرحالت اجلوية لنمادج الطائرات؛  

اآالت األعاب الفيديو.
الواق�عة بالفئة: 28

و�سف العالمة: تتكون العالمة من الكلمة " MAVIC"  "مافيك"  كتبت بحروف التينية كبرية باللون 
االأ�سود.

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  يوليو 2017 العدد 12077

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:    

                                                                
املودعة حتت رقم :268435                   بتاريخ : 2017/02/18 م

تاريخ اإيداع االأولوية: //م
با�س��م: كاليك دينيم تيك�ستيل �سانايي يف تيكاريت اأنونيم �سريكيتي.

وعنوانه: كريي�ستي�سيلري �سيتي�سي فاتيه كادي�سي الدين �سوكاك منرب: 17 مريتري/ اإ�سطنبول .
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

االأخرى:   الفئات  واردة يف  املنزيل والغري  املن�سوجات لال�ستخدام  الغري  من�سوجة.   اأو  املن�سوجة  االأقم�سة  
�ستائر و  اغطية ال�سرير و  مالءات )من�سوجات( و  اأكيا�ص و�سائد  و  بطانيات و اأحلفه و   منا�سف.  اأعالم و  

�سعارات و   ُرقع من القما�ص .  بطانيات التقميط.
الواق�عة بالفئة:24 

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمات “CALIK DENIM ” "كاليك دينيم " كتبت بحروف 
التينية فقط ب�سكل كبري ومميز باللون االأزرق.

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  يوليو 2017 العدد 12077

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:             

املودعة حتت رقم :268484                   بتاريخ : 2017/02/19 م
تاريخ اإيداع االأولوية: 2016/08/26 م

با�س��م: ناتورل باالن�ص بيت فود�ص، انك.
وعنوانه: 100 ان. 1ا�ص تي �سرتيت، �سويت 200، بوربانك، كاليفورنيا،

 الواليات املتحدة االأمريكية، 91502.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

طعام للحيوانات االأليفة؛ وجبات للحيوانات االأليفة.  
الواق�عة بالفئة:31 

“BUY WITH CONFIDENCE” "باي ويذ  الكلمات  و�سف العالمة: العالمة تتكون من 
كونفيدان�ص" كتبت  بحروف التينية فقط  ب�سكل كبري باللون االأبي�ص و حتت هذه الكلمات توجد ر�سمة 
�سكل  ر�سمة على  داخ��ل  و كل هذا يوجد  اأفقيان  اأبي�سان  و بجانبها خطان  االأبي�ص  باللون  �سكل قلب  على 
الدائرة  ه��ذه  و  االأ���س��ود،  و  ال��داك��ن  ال��رم��ادي  و  االأبي�ص  باللون  ذات قمم  ر�سمة جلبال  دائ��رة حتتوي على 
 QUALITY “ حماطة بر�سمة على �سكل طابع دائري رمادي ذو حواف مموجة و داخله توجد الكلمات
التينية  ب��ح��روف  كتبت   اإيك�سبريت"  نيرتي�سن   "كواليتي    ”NUTRITION EXPERTS
ال�سفلي  اجل��زء  يف  وتقبالها  الطابع  ر�سم  من  العلوي  اجل��زء  يف  دائ��ري  ب�سكل  االأ���س��ود  باللون  كبري  ب�سكل 
�ساتي�سفاك�سن"    100% �سايفتي.   "”SAFETY. 100% SATISFACTION“ الكلمات  
اأ�سود  �سكل �سريط  الطابع ر�سمة على  االأ���س��ود.  يوجد يف و�سط  باللون  ب�سكل كبري  كتبت بحروف التينية 

ر�سم بطريقة مميزة.
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  يوليو 2017 العدد 12077

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :268552  بتاريخ : 2017/02/20 م
تاريخ اإيداع االأولوية: // م

با�س��م: مار�سيغاغليا �سبي�سلتيز اإ�ص.بي.اإيه.
وعنوانه: فيا ديي بري�سياين 16، اآي-46040 غازولدو ديغلي اإيبوليتي )مانتوفا( اإيطاليا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
مواد  معدنية؛  متنقلة  مباين  معدنية،  بناء  م��واد  الفوالذ،  فيها  مبا  منها،  خليط  وكل  نفي�سة  غري  معادن 
معدنية  خ��ردوات  ح��دادة،  م�سنوعات  كهربائية،  غري  واأ�سالك  حبال  احلديدية؛  ال�سكك  خلطوط  معدنية 
�سغرية؛ موا�سري واأنابيب فوالذية؛  موا�سري واأنابيب من االألومنيوم؛  تركيبات من النيكل- الف�سة للمباين 
تركيبات  �سقاالت معدنية؛  اأغطية معدنية؛   الفوالذ؛   و قطع من  األ��واح؛ منتجات  و  �سرائط  لالأثاث؛  اأو 
معدنية، حواجز طريق معدنية؛  �سياج؛ خزائن؛ ، منتجات م�سنوعة من معادن غري نفي�سة غري واردة يف 

فئات اأخرى؛ خامات معادن.
الواق�عة بالفئة:06 

"MARCEGAGLIA" "مار�سيغاغليا" كتبت بحروف  و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة 
التينية كبرية باللون االأ�سود وعلى ي�سارها يوجد احلرفان "MM" " اإم اإم"  اللذان كتبا ب�سكل متقابل مع 

بع�سهما باللون االأبي�ص داخل مربع دو خلفية �سوداء.
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  يوليو 2017 العدد 12077

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:       

                                                            
املودعة حتت رقم :268554                   بتاريخ : 2017/02/20 م

تاريخ اإيداع االأولوية: // م
با�س��م: مار�سيغاغليا �سبي�سلتيز اإ�ص.بي.اإيه.

وعنوانه: فيا ديي بري�سياين 16، اآي-46040 غازولدو ديغلي اإيبوليتي )مانتوفا( اإيطاليا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اإن�ساء معامل و تركيبات الإنتاج املعادن و الطاقة؛ خدمات الدهان.
الواق�عة بالفئة:37 

"MARCEGAGLIA" "مار�سيغاغليا" كتبت بحروف  و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة 
التينية كبرية باللون االأ�سود وعلى ي�سارها يوجد احلرفان "MM" " اإم اإم"  اللذان كتبا ب�سكل متقابل مع 

بع�سهما باللون االأبي�ص داخل مربع دو خلفية �سوداء.
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  يوليو 2017 العدد 12077

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :268126                   بتاريخ : 2017/02/13 م
تاريخ اإيداع االأولوية: 2016/11/02 م

با�س��م: جيورجي �ستويانوف �ستويانوف.
وعنوانه: 130 دوناف �سرتيت.، اف ال.2؛ 4000 بلوفديف، بلغاريا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
وجبات �سريعة اأ�سا�سها الفاكهة؛ مزيج الفواكه املجففة؛ اجلوز الع�سوي ووجبات �سريعة  لقطع احللوى التي 

ا�سا�سها  البذور؛  رقاقات من الفاكهة؛  الوجبات اخلفيفة التي ا�سا�سها  اخل�سروات .
الواق�عة بالفئة: 29

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة "rice" " راي�ص" كتبت بحروف التينية �سغرية باللون االأبي�ص 
وحتتها توجد الكلمة "  UP" " اأب" كتبت ب�سكل كبري باللون االأخ�سر وعلى ميينها توجد عالمة ا�ستفهام 
هذه  حتت  خ�سراء.  دائ��رة  داخ��ل  االأبي�ص  باللون  لزهرة  ر�سمة  توجد  ي�سارها  على  اأم��ا   . االأخ�سر  باللون 
داخ��ل خلفية م�ستطيلة  االأبي�ص  باللون  �سمارت" كتبت  " eat smart" " ايت  الكلمات  توجد  الكلمات 

باللون االأخ�سر. توجد الكلمات والر�سوم داخل مربع باللون البني واالأخ�سر.
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  يوليو 2017 العدد 12077

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:                                                              

املودعة حتت رقم :268128                   بتاريخ : 2017/02/13 م
تاريخ اإيداع االأولوية: 2016/11/02 م

با�س��م: جيورجي �ستويانوف �ستويانوف.
وعنوانه: 130 دوناف �سرتيت.، اف ال.2؛ 4000 بلوفديف، بلغاريا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اأرز منكه؛ ب�سكويت؛ رقائق البطاط�ص من القمح الكامل؛ ب�سكويت مطلي بنكهة ال�سوكوالته؛ ب�سكويت بنكهة 
الفواكه؛ ب�سكويت مطلي بال�سوكوالته؛ ب�سكويت يحتوي على الفواكه؛ ب�سكويت ن�سف مغطاة بال�سوكوالته؛  
غري  ملفوف  �سوفان  من  اإف��ط��ار  )حبوب  املو�سلي  قطع  الربو�سيتا؛  فوقه  خبز  حم�سوة؛  �سوكوالته  قطع 
مطبوخ مع فواكه(؛ قطع حلوى من احلبوب؛ م�ستح�سرات احلبوب؛ بك�سويت ه�ص؛ وجبات �سريعة اأ�سا�سها 
االأرز؛ االأرز؛ كعك االأرز ؛ رقاقات االأرز؛ ب�سكويت االأرز؛ وجبات كعكة االأرز اخلفيفة ؛ بك�سويت االأرز اله�ص؛ ؛ 
بك�سويت االأرز اله�ص ) �سينبي( ؛ بك�سويت االأرز اله�ص على �سكل حبوب )اأراري(؛ رقائق االأرز؛ خليط االأرز؛ 
مو�سلي )حبوب اإفطار من �سوفان ملفوف غري مطبوخ مع فواكه(؛ وجبات �سريعة اأ�سا�سها احلبوب؛ تارايل 

) ب�سكويت ايطايل ه�ص(؛ حلويات ال�سوكوالته.- الواق�عة بالفئة: 30
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة "rice" " راي�ص" كتبت بحروف التينية �سغرية باللون االأبي�ص 
وحتتها توجد الكلمة "  UP" " اأب" كتبت ب�سكل كبري باللون االأخ�سر وعلى ميينها توجد عالمة ا�ستفهام 
هذه  حتت  خ�سراء.  دائ��رة  داخ��ل  االأبي�ص  باللون  لزهرة  ر�سمة  توجد  ي�سارها  على  اأم��ا   . االأخ�سر  باللون 
داخ��ل خلفية م�ستطيلة  االأبي�ص  باللون  �سمارت" كتبت  " eat smart" " ايت  الكلمات  توجد  الكلمات 

باللون االأخ�سر. توجد الكلمات والر�سوم داخل مربع باللون البني واالأخ�سر.
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  يوليو 2017 العدد 12077

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:                                                                                                              

املودعة حتت رقم :268157                   بتاريخ : 2017/02/13 م
تاريخ اإيداع االأولوية: //م

با�س��م: كوجنيانغ، زهو.
وعنوانه: منرب. 308 ك�سيا�سان ييبيان ايريا، ك�سيا�سان �سرتيت، �ساونان دي�سرتيكت، �سانتو �سيتي، غوانغدونغ 

بروفين�ص، ال�سني.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأقالم جتميلية؛ مواد �سنفرة؛ مواد عطرية؛ اأقنعة جتميلية؛ مواد عطرية )زيوت عطرية(؛ منظفات اأ�سنان؛ 
ع لغ�سيل املالب�ص؛ م�ستح�سرات نقع لغ�سيل املالب�ص؛  ُملَمِّ بخور؛ حليب منظف لللوجه؛ لو�سيون لل�سعر؛ 
كرميات  مكياج؛  م�ساحيق  د�سم؛  ال�سفاه  اأحمر  ال�سم�ص؛  من  الوقاية  م�ستح�سرات  تنظيف؛  م�ستح�سرات 
تفتيح الب�سرة؛ كرميات للجلد املدبوغ؛ م�ستح�سرات جتميل؛ حليب منظف الأغرا�ص الزينة؛ م�ستح�سرات 

معطرة للهواء.
الواق�عة بالفئة: 03

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة “MENOW” " مينوو" كتبت بحروف التينية كبرية ب�سكل 
مميز باللون االأ�سود.

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  يوليو 2017 العدد 12077

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :268210  بتاريخ : 2017/02/14 م
تاريخ اإيداع االأولوية: //م

با�س��م: ريني�سان�ص 1849 اإ�ص ايه.
وعنوانه: 2-4 اأفينيو ماري-تريي�سي، 2132 لوك�سمبورغ، لوك�سمبورغ.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
جلد و جلد ُمقلَّد؛ ِعّلب من جلد اأو من  لوح جلد مقوى؛ اأغلفة من اجللد اأو اجللد املُقلَّد حلمل الوثائق؛ 
جلود حيوانات؛ �سناديق وحقائب ال�سفر؛ �سناديق وحقائب واأطقم ال�سفر؛ حقائب مالب�ص لل�سفر؛ مظالت 
و�سم�سيات و ِع�سى للم�سي؛ �سياط و معدات ال�سروج؛ حمافظ جيب؛ حقائب النقود؛ حافظات البطاقات؛ 
حافظات للمفاتيح؛ حقائب اليد وحقائب ظهر وحقائب ذات عجالت؛ حقائب املت�سلقني و حقائب املخيمات 
وحقائب ال�سفر وحقائب ال�ساطئ وحقائب مدر�سية؛ حقائب �سغرية مل�ستح�سرات التجميل )غري جمهزة(؛ 
حقائب �سبكية اأو حقائب للت�سوق؛ حقائب اأو حقائب �سغرية )مظاريف، جرابات( م�سنوعة من اجللد حلمل 

الوثائق.
الواق�عة بالفئة:18 

و�سف العالمة: تتكون العالمة من الكلمة "PAULINE" "بولني" كتبت بحروف التينية فقط ب�سكل 
كبري و باللون االأ�سود.

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  يوليو 2017 العدد 12077

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 268556                  بتاريخ : 2017/02/20 م
تاريخ اإيداع االأولوية: // م

با�س��م: مار�سيغاغليا �سبي�سلتيز اإ�ص.بي.اإيه.
وعنوانه: فيا ديي بري�سياين 16، اآي-46040 غازولدو ديغلي اإيبوليتي )مانتوفا( اإيطاليا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
توزيع منتجات احلديد و الفوالذ؛ تنظيم الرحالت.

الواق�عة بالفئة:39 
"MARCEGAGLIA" "مار�سيغاغليا" كتبت بحروف  و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة 
التينية كبرية باللون االأ�سود وعلى ي�سارها يوجد احلرفان "MM" " اإم اإم"  اللذان كتبا ب�سكل متقابل مع 

بع�سهما باللون االأبي�ص داخل مربع دو خلفية �سوداء.
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  يوليو 2017 العدد 12077

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:   

                                                                
املودعة حتت رقم : 268557 بتاريخ : 2017/02/20 م

تاريخ اإيداع االأولوية: // م
با�س��م: مار�سيغاغليا �سبي�سلتيز اإ�ص.بي.اإيه.

وعنوانه: فيا ديي بري�سياين 16، اآي-46040 غازولدو ديغلي اإيبوليتي )مانتوفا( اإيطاليا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات يف جمال املعادن و اإ�ستعماالتها، خ�سو�سا ت�سميم و اإختبار و اإن�ساء معامل معاجلة املعادن؛ خدمات 
متعلقة بحماية الطبيعة و البحث و التحليل و االإ�ست�سارة يف قطاع علم البيئة.

الواق�عة بالفئة:42 
"MARCEGAGLIA" "مار�سيغاغليا" كتبت بحروف  و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمة 
التينية كبرية باللون االأ�سود وعلى ي�سارها يوجد احلرفان "MM" " اإم اإم"  اللذان كتبا ب�سكل متقابل مع 

بع�سهما باللون االأبي�ص داخل مربع دو خلفية �سوداء.
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  يوليو 2017 العدد 12077

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:         

                                                             
املودعة حتت رقم :268589                   بتاريخ : 2017/02/21 م

تاريخ اإيداع االأولوية: م
با�س��م: بي واي دي كومباين ليمتد.

ال�سني  جمهورية  �سينزهني،   ، دي�سرتيكت  نيو  دابينغ  �سرتيت،  كوي�سونغ  رود،  يانان   ،1 من��رب.  وعنوانه: 
ال�سعبية.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
مركبات للنقل الربي اأو اجلوي اأو املائي اأو بوا�سطة ال�سكك احلديدية؛ قاطرات وعربات ال�سكك احلديدية؛ 
عربات؛  ؛  ال�سوكي  امل��رف��اع  عربات  ؛�ساحنات؛  كهربية  مركبات  كهربائية؛  حافالت  ؛  �سيارات؛  ق��اط��رات؛ 
اجلولف؛  للعبة  حم��رك  ذات  �سغرية  عربات  )مركبات(؛  مقطورات  كهربائية؛  مركبات  للر�ص؛  �ساحنات 
دة؛ �ساحنات مغلقة )مركبات(؛ �سيارات ريا�سية؛ عربات قالبة؛ عربات الرتام؛ مركبات خلط  مركبات مربًّ
اخلر�سانة؛ عربات تخييم؛ حمركات كهربائية للمركبات الربية؛ مكائن للمركبات الربية؛ هياكل �سيارات؛ 
هياكل مركبات؛ عربات ال�سكك احلديدية املعلقة )عربات كبلية(؛ �ساحنات قالبة؛ طائرات؛ مركبات تعمل 

بالتحكم عن بعد )غري االألعاب(؛ قوارب.
الواق�عة بالفئة: 12

  "THE OFFICIAL SPONSOR OF MOTHER NATURE" و�سف العالمة: تتكون العالمة من الكلمات
االأ�سود. باللون  كبري  ب�سكل  فقط  التينية  بحروف  نايت�سر"  كتبت  ماذر  اوف  �سبون�سور  اوفي�سال  " دي 

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  يوليو 2017 العدد 12077

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:                                                                      

املودعة حتت رقم :268590  بتاريخ : 2017/02/21 م
تاريخ اإيداع االأولوية: م

با�س��م: اإ�ص زيد دي جي اآي تيكنولوجي كو.، ليمتد.
وعنوانه: 6/ اإف، هكو�ست اإ�ص زيد اآي اإي اآر بيلدينغ، منرب. 9 يويك�سينغ فور�ست روود، �ساوث دي�سرتيكت، هاي- تيك 

بارك، 518057 �سينزهني، غوانغدونغ بروفين�ص، جمهورية ال�سني ال�سعبية.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

هوائيات و  هوائيات كمكونات؛  بطاريات كهربية؛  معدات االت�ساالت؛  اأجهزة الذاكرة للكمبيوتر؛ اأجهزة ملحقة 
باحلا�سوب؛   برامج للحا�سوب )برامج قابلة للتنزيل(؛  اأدوات تطوير برجميات الكمبيوتر؛  اأجهزة حا�سوب؛  اأجهزة 
معاجلة البيانات؛ اأجهزة ومعدات املالحة االإلكرتونية و حتديد املواقع؛ اأجهزة  املالحة والتوجيه والتتبع وحتديد 
االأهداف واعداد اخلرائط؛ اأجهزة التحكم بالرحالت اجلوية؛   اأجهزة حماكية للطريان للطائرات؛  اأجهزة املالحة 
بالق�سور الذاتي؛  دوائر متكاملة؛  معدات مالحية؛  عد�سات ب�سرية؛  دوائر مطبوعة؛  اأجهزة التحكم عن بعد؛  
للب�ص؛   القابل  االأن�سطة  تعقب  اأجهزة  م��دوار؛  والك�سف؛   اال�ست�سعار  اأجهزة  ال�سناعية؛   باالأقمار  املالحة  اأجهزة 
اآالت  ال�سوت؛  ت�سجيل  اأجهزة  وال�سورة؛   ال�سوت  ا�ستقبال  اأجهزة  -(؛  االإلكرتونية  اأو  )الكهربية  التحكم  وحدات 
�سا�سات عر�ص؛  معاجلات  االت�ساالت؛   �سبكة  اأجهزة   باملركبات؛  الراديو  اأجهزة  ت�سوير )ت�سوير فوتوغرايف(؛   
االإ�سارات الرقمية؛ اأجهزة التعقب ال�سح�سي؛  نظارات الواقع االفرتا�سي؛  اأجهزة اإر�سال لالإ�سارات االإلكرتونية؛  
اأجهزة اإر�سال )لالت�ساالت عن ُبعد(؛  اأجهزة ات�سال بيني؛  اأجهزة كهرو ديناميكية للتحكم عن بعد يف االإ�سارات؛  
الب�سرية.-الواق�عة  االت�سال  اأدوات  ال���رتددات؛   ا�ستقبال  اأجهزة  الفيديو؛  نقل  اأجهزة  املرئي؛  لالت�سال  هواتف 

بالفئة: 09
االأ�سود. باللون  كبرية  التينية  بحروف  و�سف العالمة: تتكون العالمة من الكلمة " OCUSYNC" "اأوكو�سينك" كتبت 

اال�س��رتاطات: 
اإر�ساله  اأو   ، االقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�ص  لديه  من  فعلى 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  يوليو 2017 العدد 12077

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:                                                               

املودعة حتت رقم :268798                   بتاريخ : 2017/02/26 م
تاريخ اإيداع االأولوية: م

با�س��م: �سينزهني رومو�ص تكنولوجي كو.، ليمتد.
وعنوانه: 4 اف، �ساوث يويانغ بيلدينغ، منرب .3 كيمني ار دي.، �سونغبينغ�سان، نورذيرن �سيك�سن ،هاي- تيك 

اندا�سرتيال بارك، نان�سان دي�سرتيكت، �سينزهني، جمهورية ال�سني ال�سعبية.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

حقائب الأجهزة الكمبيوتر املحمولة؛ اأغ�سية واقية ل�سا�سات اأجهزة  الكمبيوتر؛  اأ�سرطة الهاتف اخلليوي؛ 
الذكية؛  خزائن مكربات  للهواتف  واقية  اأغ�سية  اخلليوية؛   للهواتف  اخلليوي؛  حوامل  الهاتف  اأغطية  
ال�سوت؛  اأجهزة اإر�سال ال�سوت؛  �سماعات االأدن؛  م�سجالت البيانات االإلكرتونية؛ ع�سى ال�سيلفي؛  اأجهزة 
ومقاب�ص  ماآخذ  وال�سورة؛   ال�سوت  نقل  كابل  ب��ي؛   ا���ص  اليو  كابل  فوتوغرايف(؛  )ت�سوير  وم�سيَّة  اإ���س��اءة 

وو�سائل و�سل اأخرى )تو�سيالت كهربية(؛ ماآخذ كهربائية ؛  حموالت الطاقة؛ 
�سواحن البطاريات؛  بطاريات قابلة لل�سحن؛  البنوك كهربائية حممولة )بطاريات قابلة لل�سحن(.

الواق�عة بالفئة: 09
" MALL" " مول" كتبت بحروف التينية كبرية ومميزة  الكلمة  عبارة عن  العالمة  العالمة:  و�سف 
باللون  ككل  العالمة  وكتبت  �سوداء  دائ��رة  داخ��ل  واحل��روف  الكلمة  ه��ذه  توجد   ."7000" الرقم  وفوقها 

االأ�سود.
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  يوليو 2017 العدد 12077

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:       

                                                                                                  
املودعة حتت رقم :268984                   بتاريخ : 2017/02/28 م

تاريخ اإيداع االأولوية: م
با�س��م: وليناري اإيطاليا اإ�ص.بي.اإيه.

وعنوانه: فيا كارلو لينيو، 8 – اإي – 00197 روما – اإيطاليا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

برية غري كحولية و  مياه معدنية و  غازية  وغريها من امل�سروبات الغري كحولية و م�سروبات الفاكهة و  
ع�سائر الفاكهة و  والع�سائر وغريها من  امل�ستح�سرات لت�سنيع امل�سروبات.

الواق�عة بالفئة: 32
التينية  بحروف  كتبت  " Molinari" "موليناري" التي  الكلمة  من  العالمة  تتكون  العالمة:  و�سف 

�سغرية مميزة باللون الرمادي ويف اخللفية توجد ر�سمة كبرية باللون االأحمر وت�سبه حرف " M" " اإم".
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  يوليو 2017 العدد 12077

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:       

                                                                                                  
املودعة حتت رقم :268980                   بتاريخ : 2017/02/28 م

تاريخ اإيداع االأولوية: م
با�س��م: اأركو ماغازا�سيليك �سي�ستيملريي ايه. ا�ص.

وعنوانه: اإيكيتيلي اأو.ا�ص.بي. ماه. هوريييت بولفاري منرب: 54 با�ساك�سيهري – اإ�سطنبول / تركيا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات االإن�ساء، تاأجري اآالت و معدات االإن�ساء.

الواق�عة بالفئة: 37
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن الكلمتني "ARCO GLOBAL" "اأركو غلوبال" كتبت بحروف 

التينية فقط ب�سكل كبري باللون االأ�سود.
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  يوليو 2017 العدد 12077

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  جاه للملكية الفكرية     
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:    

املودعة حتت رقم :268981                   بتاريخ : 2017/02/28 م
تاريخ اإيداع االأولوية: م

با�س��م: وليناري اإيطاليا اإ�ص.بي.اإيه.
وعنوانه: فيا كارلو لينيو، 8 – اإي – 00197 روما – اإيطاليا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
برية غري كحولية و  مياه معدنية و  غازية  وغريها من امل�سروبات الغري كحولية و م�سروبات الفاكهة و  

ع�سائر الفاكهة و  والع�سائر وغريها من  امل�ستح�سرات لت�سنيع امل�سروبات.
الواق�عة بالفئة: 32

" MOLINARI" " موليناري" كتبت بحروف التينية  الكلمة  العالمة من  تتكون  العالمة:  و�سف 
االأحمر بحروف  باللون  " Sambuca" " �سامبوكا" كتبت  الكلمة  االأ�سود وحتتها توجد  باللون  كبرية 
 "extra " التينية �سغرية ماعدا احلرف االأول الذي كتب ب�سكل كبري ومميز. وحتت هذه الكلمة جند كلمة
" اك�سرتا" التي كتبت بحروف التينية �سغرية باللون االأ�سود وب�سكل مميز. توجد هذه الكلمات كلها و�سط 

خطني عموديني مميزين باللون الرمادي واالأخ�سر.
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  يوليو 2017 العدد 12077
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من  �سيا�سية  عائلة  اإىل  تنتمي  التي  �ساندرز  هاكابي  �ساره  ت�سلمت 
العامل  ا�سعب وظيفة يف  يكون  اأركن�سو، اجلمعة مهام ما قد  والية 

وهي التحدث با�سم الرئي�ص االمريكي دونالد ترامب.
واملتحدثة اجلديدة احلادة الطباع التي ولدت يف بلدة هوب م�سقط 
غرفة  اإىل  معها  حتمل  كذلك  كلينتون  بيل  ال�سابق  الرئي�ص  را���ص 
و�سرعة  جنوبية  لكنة  ال�سحافية  االإحاطة  جلل�سات  ب��رادي  حيم�ص 
املراهقة،  مرحلة  يف  ك��ان��ت  تهكمية.ومنذ  بنزعة  مم��زوج��ة  بديهة 
وجدت نف�سها يف �سدارة االأحداث عندما خا�ص والدها مايك هاكابي 
حملة ناجحة للفوز مبن�سب حاكم اأركن�سو.ويف حملة العام 2008 
الرئا�سية �ساعدت والدها على احل�سول على غالبية اأ�سوات جمال�ص 
اال�ستمرار.و�ساندرز  يف  الحقا  ف�سلت  حملته  اأن  اإال  االنتخابية  اآي��وا 
املراوغة،  ق��درات على  �سيا�سية متتلك  34 عاما  العمر  البالغة من 
�سيا�سية  كم�ست�سارة  بعملها   ،2016 عام  مبفردها  طريقها  و�سقت 
تن�سم  اأن  قبل  باولنتي  تيم  املحافظ  ميني�سوتا  حاكم  لدعم  رفيعة 
اإىل حملة ترامب بعد ف�سل االأول.ورغم اخلربة التي اكت�سبتها خارج 

العائلة، اإال اأن تاأثري والدها الق�ص املعمداين وا�سح للغاية.
الق�سايا  ت�سريح  ال��ق��درة على  تت�سارك معه  اأن��ه��ا  ذل��ك  م��ن  واالأه���م 

متاما واإعادة �سياغتها با�ستخدام عبارات بليغة.

القانون  اإن��ف��اذ  �سباط  وي����دودو،  ج��وك��و  االإندوني�سي  الرئي�ص  اأم���ر 
باإطالق النار على مهربي املخدرات يف م�سعًى للت�سدي الأزمة املواد 
املخدرة التي تواجه بالده. وقال ويدودو يف خطاب األقاه يف موؤمتر 
من  متاأخر  وق��ت  يف  اإندوني�سيا  يف  ال�سيا�سية  االأح���زاب  اأح��د  نظمه 
م�ساء ام�ص االأول اجلمعة: كونوا �سارمني خا�سة مع جتار املخدرات 
النار  اأطلقوا  االعتقال.  ويقاومون  البالد  يدخلون  الذين  االأجانب 

عليهم الأننا بالفعل نواجه و�سعاً طارئاً فيما يتعلق باملخدرات .
رودريغو  الفلبيني  للرئي�ص  بتعليقات  مقارنات  ت�سريحاته  واأث��ارت 
نحو  قبل  امل��خ��درات  ملكافحة  �سرع يف حملة وح�سية  ال��ذي  دوتريتي 

عام، �سهدت مقتل كثري من جتار املخدرات املزعومني.
ال��دويل مبا يف  املجتمع  انتقاد  الفلبني  الدموية يف  واأث��ارت احلملة 
ذلك االأمم املتحدة.والإندوني�سيا قوانني �سارمة ملكافحة املخدرات. 

االإعدام  اأحكام  اأمره بتنفيذ  اأن تعر�ص وي��دودو للنقد ب�سبب  و�سبق 
�سد املدانني بتهريب املخدرات. ويطالب ن�سطاء حقوقيون وبع�ص 

احلكومات اإندوني�سيا، باإلغاء عقوبة االإعدام.
اأ���س��ب��وع م��ن مقتل تايواين  اأم���ر وي����دودو ب��اإط��الق ال��ن��ار بعد  وج���اء 

بر�سا�ص ال�سرطة يف بلدة قرب العا�سمة جاكرتا.
وق��ال��ت ال�����س��رط��ة اإن ال���رج���ل، ال����ذي ك���ان ���س��م��ن جم��م��وع��ة حتاول 
ُقتل ملقاومته  البالد،  اإىل  امليثامفيتامني  تهريب طن من كري�ستال 

االعتقال.

تطلعات  على   2018 عام  رئي�سا  ال�سلطة  اىل  العودة  هاج�ص  ي�ستحوذ 
الرئي�ص الربازيلي اال�سبق لوي�ص اينا�سيو لوال دا �سيلفا،وهذا امر �سعب 
الذي  الي�سار  لرمز  بالعقبات  مليئة  الرئا�سي  الق�سر  اىل  الطريق  الأن 
مني هذا اال�سبوع ب�سل�سلة من االخفاقات.ويواجه لوال دا �سيلفا الرئي�ص 
ما  ال��ذي   )2010-2003( الالتينية  امريكا  يف  بلد  الأك��رب  اال�سبق 
زال يتمتع ب�سعبية قوية، لكنه مكروه اي�سا، متاهة ميكن ان تقود اىل 
هذا  م��ورو  �سرجيو  الف�ساد  ملكافحة  ال�ساب  القا�سي  ام��ر  ال�سجن.وقد 
اال�سبوع بتجميد اربعة من ح�ساباته امل�سرفية، و�سندوقي تقاعد تبلغ 
2،5 مليون ي��ورو، وو�سع اليد على ثالث من �سققه يف اطار  قيمتهما 
ق�سية منزل من ثالث طبقات يف منتجع بحري.ووجهت اىل الرئي�ص 
ال�سابق تهمة احل�سول على هذه الهدية ال�سخية من �سركة للمقاوالت 
على  للح�سول  ب��رتوب��را���ص  ل��دى  و�ساطة  مقابل  يف  العامة  واالأ���س��غ��ال 
عقود. وا�ستدعى القا�سي اي�سا لوال دا �سيلفا اخلمي�ص، للمثول امامه 
يف منت�سف �سبتمرب يف اطار واحدة من خم�ص ق�سايا ت�ستهدفه، وهي 
ملكية مثرية للجدل لقطعة ار�ص.واخريا، اأخفقت التظاهرات التي دعا 
اليها الي�سار دعما للوال دا �سيلفا ودعما للدميوقراطية يف كربى املدن 
بال�سجن  نف�سه  القا�سي  ا�سدره  ال��ذي  ال�سادم  احلكم  بعد  الربازيلية 

ت�سعة اعوام ون�سف العام اال�سبوع املا�سي.

عوا�سم

وا�شنطن

جاكارتا

�شاو باولو

مطالب بعقوبات اقت�سادية 
اأوروبية على تركيا

•• برلني-وكاالت:

مار�سيل  دبليو(  اآي  )دي  االقت�ساد  الأب��ح��اث  االأمل���اين  املعهد  رئي�ص  ح��ذر 
مع  ال��ن��زاع  يف  منفرد  قومي  م�سلك  �سلوك  من  ب��الده  حكومة  فرات�س�سر، 
ال�سيا�سة  ت�سديد  اإج����راء  ب�سحة  اع��ت��ق��اده  ع��ن  فرات�س�سر  ت��رك��ي��ا.واأع��رب 
زيجمار  االأمل��اين  اخلارجية  وزي��ر  عنه  اأعلن  وال��ذي  تركيا،  حيال  االأملانية 

غابريل، الإظهار م�ستويات ت�سعيد واالإبقاء على امل�سداقية.
على  وينبغي  اأوروب���ي���ة،  ح��ل��ول  ه��ن��اك  ت��ك��ون  اأن  ينبغي  فرات�س�سر:  وت��اب��ع 
احلكومة االأملانية اأن تتوجه اإىل بروك�سل واحلث على توجيه رد م�سرتك .

وراأى فرات�س�سر اأن من ال�سواب اأن يتم يف النهاية فر�ص خطوات م�سددة 
ت�سل اإىل حد فر�ص عقوبات على تركيا: ال ميكن االكتفاء فقط بالكالم 
والبد من اإظهار حترك، والبد اأن تكون هناك اإرادة للذهاب بعيداً كفر�ص 
اأن يتم ذلك على  عقوبات جتارية كتلك املفرو�سة على رو�سيا، لكن ال بد 

امل�ستوى االأوروبي، واإال فاإن االأوروبيني �سيلعبون �سد بع�سهم بع�ساً .
واأكد فرات�س�سر اأن اأملانيا �ست�سطلع بالتاأكيد بدور رائد يف هذه احلالة، لكنه 
حذر من اأن ت�سلك اأملانيا م�سلكاً منفرداً الأن �سرره �سيكون اأكرب من نفعه، 

“واملهم هنا اأي�ساً من اإظهار اأن اأوروبا ت�ستطيع التحرك«.
اأتراك  �سا�سة  برلني  منع  منذ  توتراً  واأملانيا  تركيا  بني  العالقات  وت�سهد 
من القيام بحمالت ترويجية لال�ستفتاء الذي ت�سمن تو�سيع �سالحيات 
الرئي�ص الرتكي، ومنع اأنقرة زيارة برملانيني اأملان جلنود بالدهم يف قاعدة 

اجنرليك.

يف بيت رعاية االإرهاب

قطر واجلماعات املتطرفة.. عالقة تاريخ ومال

اأخبار ال�ساعة : كلمة متيم تعك�ض اإ�سرار النظام القطري على موا�سلة طريق املراوغة والأوهام
وال  �سكاين كبري  ذات حجم  دول��ة  لي�ست  لديها فهي  رئي�سية ال توجد  ومرتكزات 
تتيح  خارقة  وع�سكرية  �سيا�سية  ق��درات  متلك  وال  م��وؤث��راً  جغرافياً  موقعاً  متلك 
مواقفها  اأخ��ذ  على  حري�ساً  العامل  جعل  اأو  اأه���داف  من  اإليه  ترنو  ما  تنفيذ  لها 
قطر  ان  املختلفة.وقالت  املنطقة  ق�سايا  مناق�سة  ل��دى  االعتبار  يف  راتها  وت�سوُّ
رمبا متلك فوائ�ص مالية كبرية ولكن لالأ�سف بداًل من توظيفها ب�سكل اإيجابي 
يف دعم التنمية بالدول ال�سقيقة وال�سديقة اأو يف العمل على مواجهة التحديات 
فها يف دعم التطرف ومتويل  االإن�سانية الناجمة عن االأزمات والكوارث فاإنها توظِّ
االإرهاب وزعزعة االأمن واال�ستقرار وال�سواهد على ذلك كثرية وتتاأكد يوماً بعد 
االآخر وتك�سف بو�سوح عن دورها التخريبي والتاآمري على اأمن اأ�سقائها يف اخلليج 
والوطن العربي وا�ستقرارهم لي�ص الأنها توا�سل دعم تنظيمات وميلي�سيات غري 
�سرعية يف الكثري من الدول فقط واإمنا الأنها فتحت ثغرات تهدد االأمن القومي 
وماآربها  اأطماعها  لها  باأطراف خارجية  ا�ستقوت  حينما  اأي�ساً  والعربي  اخلليجي 

الريا�ص  اتفاق  املا�سية وخا�سة بعد  ال�سنوات  لالإجماع اخلليجي والعربي خالل 
الإعادة ال�سفراء عام 2013 واالتفاق التكميلي له عام 2014 يعني اأن مبقدورها 
ي اإرادة العمل اخلليجي والعربي امل�سرتك ولهذا حينما اأعلنت  اال�ستمرار يف حتدِّ
البحرين  ومملكة  ال�سعودية  العربية  واململكة  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة 
يونيو  يف  ال��دوح��ة  م��ع  الدبلوما�سية  العالقات  قطع  العربية  م�سر  وجمهورية 
املا�سي واأ�سرت على اأن تلتزم قطر قائمة املطالب الثالثة ع�سر وهي التي توؤكد يف 
جمملها �سرورة توقفها عن دعم التطرف واالإرهاب وا�سلت قطر �سيا�سة االإنكار 
وافقت  قد  كانت  اأنها  برغم  �سيادتها  تنال من  املطالب  اأن هذه  عية  واملراوغة مدَّ
افتتاحيتها مت�سائلة  ال�ساعة”  “اأخبار  واختتمت  الريا�ص.  اتفاق  يف  �سابقاً  عليها 
عن اأي �سيادة تت�سبث بها قطر وهي التي انتهكت -وال تزال- �سيادة الكثري من دول 
املنطقة حينما دعمت تنظيمات متطرفة واإرهابية؟ ثم ما معنى اأن تتحدث قطر 
اأج��رِبت على امل�ساركة  اأن بالده  عن ال�سيادة ثم ياأتي وزير دفاعها ليعلن �سراحة 
يف التحالف العربي يف اليمن ؟ فهل من املنطقي اأن جترَب دولة على امل�ساركة يف 
عمليات خارجية بالرغم منها؟ رمبا يكون ذلك ممكناً اإذا كان لديها ماآرب اأخرى 

كاأن تعمل �سد اأهداف التحالف العربي يف اليمن.

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت ن�سرة “اأخبار ال�ساعة” ان كلمة اأمري قطر ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين مل 
تاأِت بجديد ي�سهم يف حل االأزمة التي اأ�سعلتها الدوحة يف املنطقة بل على العك�ص 
اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�ص  دول  مواطني  بني  وا�سعة  اأم��ل  خيبة  اأث��ارت  فاإنها 
العربية مبن فيهم مواطنو قطر الذين اأملوا اأن تكون هذه الكلمة مبنزلة �سحوة 
النظام  مقامرة  وُت��وِق��ف  والعربي  اخلليجي  ح�سنها  اإىل  ال��دوح��ة  تعيد  قطريَّة 

القطري بحا�سر ال�سعب القطري وم�ستقبله.
وقالت الن�سرة - ال�سادرة عن مركز االمارات للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية 
يف افتتاحيتها ام�ص حتت عنوان “ قطر اأ�سرية اأوهام الدور وال�سيادة “ - ان النظام 
املراوغة  ط��ري��ق  موا�سلة  على  م�سر  متيم  ال�سيخ  كلمة  عك�سته  ومب��ا  القطري 
واالأوهام والتباكي كذباً باأن قطر مظلومة من خالل الت�سرت مبقوالت �سيادة قطر 
احلقيقة  اإىل  ميتُّ  ما  كل  بذلك  مناق�سا  عليها  الو�ساية  فر�ص  حماولة  وادع��اء 
ب�سلة.واأو�سحت ان م�سكلة قطر الرئي�سية تكمن باالأ�سا�ص يف اأنها تت�سرف وكاأنها 
دولة عظمى يف حميطها االإقليمي من دون اأن تدرك اأن هذا يتطلَّب توافر مقومات 

متلك  اأنها  تتوهم  قطر  ان  اىل  ال�ساعة  اأخبار  ن�سرة  ونوهت  العربية.  املنطقة  يف 
دبلوما�سية موؤثرة بدعوى اأنها جنحت يف القيام بو�ساطات اأنهت اأزمات و�سراعات 
يف بع�ص الدول خالل ال�سنوات املا�سية وهذا اأمر يجايف احلقيقة فمعظم االأزمات 
دت االأمن  التي تو�سطت فيها كان ماآلها الف�سل بل اإنها انطوت على نتائج كارثية هدَّ
واال�ستقرار يف الدول التي �سهدت هذه الو�ساطات وهذا يرجع يف االأ�سا�ص اإىل اأنها 
مل تُقم بدور الو�سيط املو�سوعي واملحايد وانحازت اإىل طرف على ح�ساب االآخر.

اأنها  اأ�سرية الأوهام الدور وال�سيادة وخا�سة  و�سددت الن�سرة على ان قطر ال تزال 
ف واالإرهاب  ا�ستثمرت وال تزال يف دعم حركات االإ�سالم ال�سيا�سي وتنظيمات التطرُّ
اإعالمية  وم��واق��ع  ق��ن��وات  اإن�ساء  على  االأم���وال  م��ن  الكثري  واأنفقت  بها  املرتبطة 
ج ل�سيا�ساتها مت�سورة اأن ذلك �سيعزز من دورها يف املنطقة لكن ف�سل م�سروع  تروِّ
االإ�سالم ال�سيا�سي -الذي كانت تدعمه- اأ�سابها بحالة من االإحباط وجعلها تعي�ص 
املناوئة  ممار�ساتها  عن  ال�سكوت  اأن  رت  وت�سوَّ اجلديد  للواقع  االإن��ك��ار  من  حالة 

االإرهابية يف العراق ويف �سوريا وجي�ص املجاهدين يف ال�سومال 
والتكفرييني يف اليمن وتنظيم القاعدة يف ليبيا.

عالقة قطر بتنظيم االإخوان عالقة تاريخية
العاملي  بالتنظيم  التي تربط قطر  العالقة  اأن  الكتاب  واأظهر 
يعتقد  كما  احلالية  احلقبة  ول��ي��دة  لي�ست  االإخ����وان  جلماعة 
انك�ساف  بتاريخ  مرتبطة  وط��ي��دة  ع��الق��ة  ه��ي  ب��ل  الكثريين، 
الزعيم  مع  الظاهرية  املواجهة  يف  ودخولها  اجلماعة  ن�ساط 
العربي الراحل جمال عبدالنا�سر يف �ستينيات القرن املا�سي، 
اأهم قيادات االإخ��وان من رفقاء ح�سن  اأن  حيث يو�سح الكتاب 
البنا الذين هربوا اإىل قطر منذ ال�سدام مع جمال عبدالنا�سر 
هم الذين زرعوا اأفكار االإخوان يف قطر وانت�سروا يف موؤ�س�سات 
الذي  ال��ق��ر���س��اوي  يو�سف  م��ع  احل���ال  ه��و  م��وؤث��رة كما  حيوية 
وعبد   ، ال�سريعة  كلية  بها  واأن�����س��اأ  قطر  جامعة  على  �سيطر 
البديع �سقر الذي ارتقى يف املنا�سب حتى و�سل اإىل من�سب 
و�سل  ال��ذي  املعايرجي  وح�سن  قطر،  حلاكم  الثقايف  امل�ست�سار 
يقوم  جعلته  التي  للدرجة  التعليم  وزارة  يف  املنا�سب  الأرف���ع 
بالتدري�ص لل�سيخ حمد بن خليفة، واأحمد الع�سال الذي عمل 
املناخ  مكنهم  ال�ستينيات، وغريهم ممن  ف��رتة  ط��وال  يف قطر 
الذي هياأته دولة قطر الأن يقوموا بكل ما كانوا خططوا له 

وحرموا من تنفيذه يف م�سر.

بلحاج قائد ثوار ليبيا مبر�صوم قطري
ومل يقت�سر “الدوي” على ال�سرد التاريخي وبدايات الن�ساط 

القطري، بل تطرق با�ستفا�سة ملا قامت به قطر ب�سكل مبا�سر 
وغري مبا�سر يف موجة االأحداث العا�سفة التي �سهدتها املنطقة 
العربية منذ اأواخر عام 2010، والتي عرفت مبوجة الربيع 
ال��ذي لعبته قطر يف  ال��دور  الكتاب عن  العربي، حيث حت��دث 
املقاتلة  الليبية  اجلماعة  ال�سابق يف  القيادي  ليبيا عن طريق 
املح�سوبة على تنظيم القاعدة، عبداحلكيم بلحاج، الذي وفقا 
للكتاب �سنعت منه املخابرات القطرية اأ�سطورة كربى للدرجة 
اأنه  على الرغم من  “قائد الثوار فى ليبيا”  التي لقبته باأنه 
مل ي�سارك يف اأحداث فرباير ب�سكل فعلي، ولكنهم �سوروه باأنه 
قائد الثوار الذين اقتحموا باب العزيزية الذي كان يقيم فيه 
الزعيم الليبي الراحل معمر القذايف، وقاموا باإجراء عدد من 
احلوارات معه يف قناة اجلزيرة للدرجة التي  اأ�سبح يقال عنه 
بن خليفه  بن حمد  اأو عبد احلكيم  بن خليفة  اب��ن حمد  اإن��ه 
ب��ل��ح��اج ، ع���الوة ع��ل��ى ارت��ب��اط��ه ب��ع��الق��ات ق��وي��ة م��ع ال�سفرية 
ك���اي ج��ون��ز وال�سفري  دي��ب��ورا  ال�����س��اب��ق��ة  يف ليبيا  االأم��ري��ك��ي��ة 
ياكيجى،  اأحمد  الرتكي  وال�سفري  نا�سر  بن  حممد  القطري 
الذين و�سفهم الكتاب باأنهم ي�سكلون اأ�سالع امل�ستطيل املتحكم 

يف كل �سغرية وكبرية داخل ليبيا.
اإىل  القادم  ال�سالح  بلحاج يف و�سول  دور  اإىل  الكتاب  واأ�سار     
اجلماعات االإرهابية عندما كان م�سيطرا على قاعدة معيتيقة، 
دور بلحاج  “الدوي”  التي ي�سلها ال�سالح املهرب ، كما تناول 
الذي ي�سفه ب�”رجل قطر فى ليبيا”  يف اإر�سال �سباب ليبيني 
اإىل �سوريا والعراق  للحرب مع اجلماعات املتطرفة  بتمويل 

قطري.

قناة اجلزيرة و�صناعة اأحداث “الربيع العربي«
لالإرهاب،  امل��ادي  والدعم  التمويلي  بالدور  ال��دوى  يكتف  ومل 
التخطيط  اإىل  ت��ع��داه  ب��ل  املتطرفة،  اجل��م��اع��ات  ق���ادة  واإي����واء 
املنطقة خالل  �سهدته  ال��ذي  احل��راك  تفا�سيل  بع�ص  وتنفيذ 
ال��ع��رب��ي، وا�ست�سهد يف كتابه  ال��رب��ي��ع  ب��ث��ورات  ف��رتة م��ا ع��رف 
ورئي�ص  وزي��ر اخلارجية  به حمد بن جا�سم  قام  ال��ذي  بالدور 
اأح��داث وقيعة وفتنة وانق�سامات داخل  ال�سابق يف  وزراء قطر 

البلدان العربية، 
التي  العربي  الربيع  بثورات  اأ�سماه  ما  دعم  حيث حر�ص على 
اخلبيث  دوره  اإىل  اإ�سافة  والتدمري  بالتق�سيم  للعرب  ج��اءت 
داخ���ل ج��ام��ع��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��درج��ة ال��ت��ي جعلته ي�سف 
نبيل العربي االأمني العام بجامعة الدول العربية باأنه جمرد 
�سكرتري، وفقا للكتاب، و�سل به االأمر وفقا للدوي، اإىل اأن عمل 
حمد بن جا�سم ميدانيا يف معظم الدول العربية كما حدث يف 
ال�سهرية مع خروج  25 يناير مقولته  م�سر عندما قال قبل 
اأول م�سري اإىل ال�سارع �ساأكلف قناة اجلزيرة ببث كل ما يزكي 
اإ�سعال الفتنة بني امل�سريني، لي�ص فقط بني امل�سريني والنظام 
اأنه حقق  ولكن بني امل�سريني بع�سهم البع�ص، وهذا ما يبدو 
فيه جناحا كبريا بالنظر ملا اآلت اإليه االأمور يف م�سر بعد 25 
يناير، اأما ليبيا فحدث وال حرج، فامل�سهد املهرتي الذي تعي�سه 
اليوم خري �ساهدا على تركة املخطط الذي ر�سمت خطوطه يف 

بيت رعاية االإرهاب. 
----------------------------------------------

عن بوابة افريقيا االإخبارية

•• الفجر - ليبيا - منقول:

ال�������دور  ال����ك���������س����ف ع������ن  ي����ك����ن  مل 
القطري  ال���ن���ظ���ام  ل���ع���ب���ه  ال�������ذي 
اأو م��رت��ب��ط��ا مبا  ال��ل��ح��ظ��ة،  ول��ي��د 
االأربعة  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  ات��خ��ذت��ه 
وعقوبات  مقاطعة  اإج�����راءات  م��ن 
ع��ن دور ممول  اإقالعها  اأج��ل  م��ن 
االإره�����اب، وراع���ي االإره��اب��ي��ني، بل 
كانت ارتباطاتها باالأدوار امل�سبوهة 
حم���ل درا����س���ة وب��ح��ث اإال اأن���ه���ا مل 
تاأخذ حقها من التناول االإعالمي 
لتظهر بال�سكل املنا�سب، ومن بني 
واج���ت���ه���دوا يف ك�سف  ع��م��ل��وا  م���ن 
ال�سهيوين،  بالكيان  قطر  عالقة 
املنطقة  يف  ال����ق����ط����ري  وال����������دور 
العربية ب�سكل عام وما عرف بدول 
كان  خا�ص،  ب�سكل  العربي  الربيع 
بالل  والباحث  ال�سحفي  الكاتب 
تناولوا هذا  اأه��م من  ال���دوي، من 
الدور، وك�سف العديد من االأ�سرار 
التاريخية التي تعود اإىل �ستينيات 
ال��ق��رن امل��ا���س��ي، وذل���ك م��ن خالل 
ال�سغرى  اإ�سرائيل  “قطر..  كتابه 
عن  ال�������س���ادر  االأفعى”،  وراأ��������ص 
عام  الورد”،  “جزيرة  ن�����س��ر  دار 
اأ�سرار  فيه  ك�سف  وال��ذي   ،2014
ت��ت��ع��ل��ق ب�����س��ي��ا���س��ات ق���ط���ر، يف 23 
د  َر�سْ ال���ك���ت���اب،  ت�����س��م��ن��ه��ا  ف�����س��اًل 
الدوحة  ع��الق��ة  ط��ب��ي��ع��ة  خ��الل��ه��ا 
�سنوات  ط��وال  القاعدة  تنظيم  مع 
حكم حمد بن خليفة وجنله متيم، 
وك��ي��ف حت��ول��ت دول����ة ق��ط��ر مركز 
رعاية ومتويل لالإرهاب، وحا�سنة 
االإ�سالم  تيارات  لقيادات  حقيقية 
م�ساربها  مب��خ��ت��ل��ف  ال�����س��ي��ا���س��ي 

واهتماماتها.
  ومت����ك����ن ال����������دوي، م����ن اإظ����ه����ار 
املوثقة  احل���ق���ائ���ق  م����ن  ال���ع���دي���د 
مت����وي����ل  يف  ال�����ق�����ط�����ري  ل�������ل�������دور 
االإرهاب يف املنطقة العربية، حيث 
اجلماعات  بتمويل  ق��ي��ام��ه  ك�سف 

- عملت الدوحة على اأحداث 
وقيعة وفتنة وانق�سامات 

داخل البلدان العربية

- عبد احلكيم بلحاج �سنعته 
املخابرات القطرية لتدمري 

ليبيا

- هكذا حتولت دولة قطر مركز رعاية ومتويل لالإرهاب 
وحا�سنة حقيقية لقيادات تيارات الإ�سالم ال�سيا�سي 

- العالقة التي تربط قطر بالتنظيم العاملي 
جلماعة الإخوان لي�ست وليدة احلقبة احلالية

بلحاج �سناعة قطرية

افعى االخوان   ومفتي الناتو

وانك�سف الدور القطري يف دعم االرهاب

ال�سالح القطري خرب ليبيا

انتفا�سة ليبية �سد الدور القطري
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قوات الإحتالل تتاأهب وتعزز احلماية للم�ستوطنات

الكويت تقدم مذكرة احتجاج للحكومة اللبنانية على ممار�سات حزب اهلل
اإىل  ر�سمية  احتجاج  لبنان مذكرة  �سفارتها لدى  الكويت وجهت عن طريق  دول��ة  ب��اأن  القناعي  واأف��اد 
اللبناين  امل�سوؤولة حلزب اهلل  املمار�سات غري  اأمام م�سوؤولياتها جتاه هذه  اللبنانية لو�سعها  احلكومة 
ودعت احلكومة اللبنانية الإتخاذ االإجراءات الكفيلة بردع مثل هذه املمار�سات امل�سينة من قبل حزب اهلل 

اللبناين باعتباره مكونا من مكونات احلكومة اللبنانية.
واأكد ال�سفري اأن دولة الكويت ويف الوقت الذي تتوجه اإىل االأ�سقاء يف اجلمهورية اللبنانية بهذه املذكرة 
البلدين  بني  املتميزة  االأخوية  العالقات  وتنمية  احلفاظ  على  اأكيد  حر�ص  من  بذلك  تنطلق  فاإنها 
ال�سقيقني.وكانت النيابة العامة الكويتية قد وجهت يف االأول من �سبتمرب 2015 اإىل عدد من املتهمني 
يف ق�سية ما ي�سمى خلية العبديل تهمة ارتكاب اأفعال من �ساأنها امل�سا�ص بوحدة و�سالمة اأرا�سي دولة 
الكويت وتهمة ال�سعي والتخابر مع ايران ومع جماعة حزب اهلل التي تعمل مل�سلحتها للقيام باأعمال 
عدائية �سد الكويت من خالل جلب وجتميع وحيازة واإحراز مفرقعات ومدافع ر�سا�سة واأ�سلحة نارية 

وذخائر واأجهزة تن�ست بغري ترخي�ص وبق�سد ارتكاب اجلرائم بوا�سطتها. 

•• بريوت-وام: 

وجهت دولة الكويت مذكرة احتجاج ر�سمية اإىل احلكومة اللبنانية دعتها فيها اىل حتمل م�سوؤولياتها 
جتاه املمار�سات غري امل�سوؤولة التي يقوم بها حزب اهلل اللبناين باعتباره مكونا من مكونات احلكومة 

اللبنانية.
وقالت وكالة االنباء الكويتية ان ذلك جاء يف ت�سريح ل�سفري دولة الكويت لدى لبنان عبد العال القناعي 
تعليقا على ما يتم تداوله يف و�سائل التوا�سل االإجتماعي ب�ساأن الربقية املوجهة من وزارة اخلارجية 
الكويتية اإىل وزارة اخلارجية اللبنانية بعد �سدور حكم حمكمة التمييز يف الطعن رقم 2016/901 
اهلل  ح��زب  وم�ساهمة  م�ساركة  ثبوت  من  احلكم  حيثيات  يف  ورد  وم��ا  العبديل  بخلية  يعرف  ما  ب�ساأن 
اللبناين يف التخابر وتن�سيق االإجتماعات ودفع االأموال وتوفري االأ�سلحة والتدريب على ا�ستخدامها 

داخل االأرا�سي اللبنانية بق�سد هدم النظم االأ�سا�سية يف دولة الكويت.

ا�ستنكار فل�سطيني لإعتداءات الحتالل على ال�سحافيني
•• رام اهلل-وكاالت:

االحتالل  ق��وات  اع��ت��داءات  ال�سبت،  اأم�����ص  الفل�سطينيني  ال�سحافيني  نقابة  ا�ستنكرت 
اأزمة  عن  عن�سري  تعبري  يف  متعمد،  ب�سكل  وا�ستهدافهم  ال�سحافيني  على  االإ�سرائيلي، 
“وفا”  وك��ال��ة  ذك��رت  مل��ا  وف��ق��اً  القد�ص  ب��واب��ات  على  �سيا�ساته وهزميته  وف�سل  االح��ت��الل 
الفل�سطينية.واأو�سحت النقابة يف بيان �سحايف اأن قوات االحتالل اعتدت اأم�ص االأول، على 
طاقم البث املبا�سر لتلفزيون فل�سطني خالل تغطيته اأحداث القد�ص، وطاقم مركز اإعالم 
القد�ص ومنعته من تغطية اقتحام م�ست�سفى املقا�سد.واأ�سارت اإىل اأن اعتداءات االحتالل 
اإىل  اإ�سافة  معدنية،  بر�سا�سات  اثنني  م�سورين  اإ�سابة  عن  اأ�سفرت  ال�سحافيني  على 
اإ�سابة م�سوؤول جلنة احلريات يف النقابة باالختناق خالل تغطيته املواجهات على مدخل 
بيت حلم ال�سمايل.كما اأ�سفرت االعتداءات عن اإ�سابة مرا�سلني بحروق جراء ا�ستهدافهم 
ب�سكل متعمد بقنابل غاز و�سوت يف بيت حلم واخلليل، اإ�سافة اإىل احتجاز طاقم تلفزيون 

فل�سطني ومنعه من الت�سوير يف اأعقاب عملية م�ستوطنة “حلمي�ص«.

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

الع�سكرية  االأرك���ان  هيئة  قائد  ق��رر 
و�سع  اإيزنكوت،  غادي  االإ�سرائيلية، 
حالة  يف  االح����ت����الل  ج��ي�����ص  ق������وات 
رقعة  ات�ساع  خ�سية  ق�سوى،  ت��اأه��ب 
االح��ت��ج��اج��ات ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، على 
امل�سجد  يف  االإ�سرائيلية  امل��م��ار���س��ات 
االأق�سى.وقالت �سحيفة “معاريف” 
اإزنكوت جاء  “قرار  اإن  االإ�سرائيلية، 
يف اأع��ق��اب االأح����داث ال��دام��ي��ة اأم�ص 
ا�ست�سهد  والتي  القد�ص  يف  اجلمعة 
واإ�سابة  م��ق��د���س��ني  ���س��ب��ان   3 ف��ي��ه��ا 
املئات، وعلى �سوء عملية الطعن يف 
والتي قتل فيها  م�ستوطنة حلمي�ص 

3 م�ستوطنني«.
القيادة  اأن  ال�����س��ح��ي��ف��ة،  واأ����س���اف���ت 
امتداد  م��ن  تخ�سى  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة، 
مدن  اإىل  اإ�سرائيل  �سد  امل��ظ��اه��رات 
اإ�سافة  امل���ح���ت���ل،  ال����داخ����ل  وق������ري 
االإب�����ق�����اء  ق�����راره�����ا  م���وا����س���ل���ة  اإىل 

جل�سة  اإيزنكوت  االأق�سى.وعقد  امل�سجد  بوابات  اأم��ام  املمغنطة  البوابات  على 
اأعقاب العملية التي وقعت يف م�ستوطنة  اأم�ص االأول يف  عاجلة لقادة اجلي�ص، 
تاأهب ق�سوى خالل  القوات يف حالة  و�سع  اهلل، متخ�ص عنها  ل��رام  جم��اورة 
االإ�سرائيلي،  اإ�سرائيلية عن قيادة جي�ص االحتالل  املقبلة، ونقل مواقع  االأيام 
خا�سة  امل�ستوطنات،  جميع  ح��ول  ق��وات��ه��ا  تعزيز  ق���ررت  االح��ت��الل  ق��ي��ادة  اأن 
امل�ستوطنات النائية يف ال�سفة املحتلة.وا�ستنفرت اإ�سرائيل وحداث من جي�سها، 
وال�سفة  املحتلة،  القد�ص  مدينة  �سهدتها  التي  الكبرية  املظاهرات  اأعقاب  يف 
االأق�سى.  امل�سجد  اإغالق  اإ�سرائيل  املا�سية، حيث قررت  الغربية، منذ اجلمعة 
اىل ذلك، اقتحم اجلي�ص االإ�سرائيلي ليل ال�سبت منزل فل�سطيني قتل ثالثة 
ما  �سقيقه، ح�سب  واعتقل  املحتلة  الغربية  بال�سفة  م�ستوطنة  ا�سرائيليني يف 
االإ�سرائيلية رفعت مقا�سات  “القوات  اإن  املتحدث  اأفاد متحدث ع�سكري.وقال 
و�سادرت  اأ�سلحة  عن  وفت�ست  لهدمه،  ا�ستعدادا  كوبر  قرية  يف  املهاجم  منزل 
 19 دخل املهاجم الفل�سطيني البالغ  اأمواال كانت ت�ستخدم لغايات ارهابية”. 
ثالثة  وقتَل  اهلل  رام  غرب  �سمال  ت�سوف  نيفي  م�ستوطنة  يف  منزل  اإىل  عاماً، 
اإ�سرائيلّيني من االأ�سرة ذاتها طعنا بال�سكني، ح�سب ما ذكر اجلي�ص االإ�سرائيلي.
اأ�سيب املهاجم بر�سا�ص اأحد اجلريان الذي �سمع �سراخ �سكان املنزل وُنقل اىل 
م�ست�سفى ا�سرائيلي.اأتى هذا الهجوم بعدما �سهد يوم اجلمعة مواجهات دامية 
بني القوات االإ�سرائيلية ومتظاهرين فل�سطينيني يف القد�ص ال�سرقية وال�سفة 
الغربّية املحتّلتني.وارتفعت حدة التوتر منذ اأ�سبوع بعد هجوم اأدى اىل مقتل 
اأن  االإ�سرائيلية  ال��ق��وات  القدمية.وك�سفت  القد�ص  يف  ا�سرائيليني  �سرطيني 
قررت  ذلك  على  وبناء  االأق�سى  امل�سجد  �ساحة  يف  اأ�سلحتهم  خباأوا  املهاجمني 

واأث���ار هذا  امل��وق��ع احل�سا�ص.  امل��ع��ادن على م��داخ��ل ه��ذا  اأج��ه��زة لك�سف  تركيب 
االإجراء غ�سب الفل�سطينيني واأعلن الرئي�ص الفل�سطيني حممود عبا�ص م�ساء 
امل�سجد  اإجراءاتها يف  اإلغاء  اإىل حني  ا�سرائيل  االت�ساالت مع  اجلمعة جتميد 
دول  اهلل،  رام��ي احلمد  الفل�سطيني  ال��وزراء  رئي�ص  ذل��ك، طالب  االأق�سى.اىل 
لنجدة  والفاعل  العاجل  بالتدخل  املتحدة  االأمم  خا�سة  املوؤثرة  وق��واه  العامل 
القد�ص وتوفري احلماية الدولية الأبناء ال�سعب الفل�سطيني فيها، وفقاً لوكالة 
“�سفا” الفل�سطينية. واأ�ساف احلمد اهلل: “نحيي اأبناء �سعبنا الذين يت�سدون 
ملحاوالت اإ�سرائيل ت�سديد �سيطرتها و�سيادتها يف القد�ص وامل�سا�ص مبقد�ساتها، 
خا�سة امل�سجد االأق�سى املبارك«.وحذر حكومة االحتالل من مغبة اال�ستمرار 
يف خمططات تهديد وتهويد امل�سجد االأق�سى، وزرع البوابات االإلكرتونية على 
الدينية  امل�سلني فيه، ومنعهم من ممار�سة �سعائرهم  مداخله للت�سييق على 
اأثناء جولته مبحافظة  وكلمته  ت�سريحاته  ذلك خالل  وكرامة.وجاء  بحرية 
�سلفيت ام�ص ال�سبت، حيث اجتمع مبحافظ �سلفيت ومدراء املوؤ�س�سة االأمنية 

فيها، وفعاليات املحافظة، وافتتح �سالة ريا
�سية يف املحافظة، وقام بت�سليم �سيارة اإ�سعاف مل�ست�سفى ال�سهيد يا�سر عرفات، 
رافقه حمافظ حمافظة �سلفيت ابراهيم البلوي، ووزير ال�سحة الدكتور جواد 
ال�سخ�سيات  م��ن  وع��دد  ال��زب��ي��دي،  ال��ك��رمي  عبد  �سلفيت  بلدية  ورئي�ص  ع���واد، 
“اإن العامل باأ�سره مطالب، بوقف انتهاكات  االعتبارية.وكما قال احلمد اهلل: 
القد�ص  يف  القائم  الو�سع  تغيري  حماوالتها  ع��ن  بالكف  واإل��زام��ه��ا  اإ�سرائيل، 
ووقف االعتداء على امل�سلني وا�ستفزاز م�ساعر امل�سلمني وجر املنطقة اإىل نزاع 
ديني لن حتمد عقباه«.وا�ستطرد اأن القيادة الفل�سطينية وعلى راأ�سها فخامة 

الدبلوما�سية  ات�ساالتها  توا�سل  عبا�ص  حممود  الرئي�ص 
املكثفة حل�سد موقف دويل �ساغط الإلزام اإ�سرائيل باإلغاء 
االإج�����راءات ال��ت��ي ت��ق��وم بها �سد ال��ق��د���ص، واحل��ف��اظ على 
االأق�سى.واأ�ساف  للم�سجد  والقانوين  التاريخي  الو�سع 

“لقد قال �سعبنا يف القد�ص كلمته لنا ال�سيادة االأوىل على 
مقد�ساتنا، و�ستبقى القد�ص، القبلة والبو�سلة التي تقودنا 
دائماً اإىل وحدتنا واإىل تالحمنا وت�سبثنا باأر�سنا وبرتاثها 

ومبقد�ساتها«.

م���ول���ر، ال����ذي ي��ت��ط��ور حت��ق��ي��ق��ه يف 
رو�سيا وفريق  التواطوؤ بني  م�سالة 
ترامب عام 2016، ب�سكل خطري.

   لكن حماميي ومتعاوين دونالد 
هجومهم  ف���ع���ال  ب��������داأوا  ت����رام����ب، 
“نيويورك  �سحيفة  ح�سب  امل�ساد، 

 ومن ذلك الوقت، مل تتوقف و�سائل 
الت�ساوؤل  ع��ن  االأم��ري��ك��ي��ة  االإع����الم 
ح����ول االل��ت��ب��ا���ص ال���ق���ان���وين الذي 
الرئا�سي  ال��ع��ف��و  ُي��ح��ّول  اأن  مي��ك��ن 
اىل ع��رق��ل��ة ق�����س��ائ��ي��ة وت��ع�����س��ف يف 

ا�ستخدام ال�سلطة.

ال���ع���ام خ�����س��و���س��ا ب��ال��رتك��ي��ز على 
م�سددا  اأ����س���رت���ه،  وام������وال  اأم���وال���ه 
يف  له  مالية  م�س����لحة  ال  اأن��ه  على 

رو�سيا.
دونالد  ال��ب��ك��ر،  اب��ن��ه  و���س��ي��خ�����س��ع   
اىل  املقبل  االأ�سبوع  االب��ن،  ترامب 

بالنب�ص يف حياة املحققني  تاميز”، 
ال���ذي���ن ع��ي��ن��ه��م روب�����رت م��ول��ر من 
م�سالح  ت�سارب  ع��ن  الك�سف  اأج��ل 
�سرب  ع��ل��ى  ي�����س��اع��ده��م  اأن  مي��ك��ن 

م�سداقيته وت�سويهه.
املدعي  ت��رام��ب  دون��ال��د  وينتقد     

اأنه كدليل على عدم ثقته  بو�ست”، 
يف رواياته، طلب دونالد ترامب من 
العفو  اأي ظرف ميكن  حماميه يف 

عن مقربني،
اأو حتى عن  واأف��راد من عائلته...   

نف�سه.

العدل  جل��ن��ة  اأم����ام  ا���س��ت��م��اع  جل�سة 
�سرحا  ليقدم  ال�سيوخ،  جمل�ص  يف 
ع�����ن ال����ل����ق����اء امل����ث����ري ل���ل���ج���دل مع 
احلملة  خ��الل  الرو�سية  املحامية 

االنتخابية.
   م�ساء اخلمي�ص، ك�سفت “وا�سنطن 

ا�صتقاالت واكاذيب:

حتا�سره الق�سية الرو�سية، ترامب يقوم بحملة تنظيف..!
- هل كان الت�سريب حول وزير العدل مدبرا من البيت الأبي�ض من اأجل ت�سفية رجل مل يعد ترامب يثق فيه؟

•• الفجر - 
خرية ال�سيباين

ل��ب��داي��ة جديدة.  ف��ري��ق ج��دي��د     
بال�سدا�سي  ترامب  دون��ال��د  احتفل 
املتحدة  ل��ل��والي��ات  ك��رئ��ي�����ص  االأول 
وده�����ن وجتميل  ت��ن��ظ��ي��ف  ب��ع��م��ل��ي��ة 
ب�سكل  ت�سّوه  ال��ذي  االأبي�ص  للبيت 
باإ�سناده  ك���ان���ت  ال���ب���داي���ة  ك���ب���ري. 
االت�سال  اإدارة  م��ه��م��ة  اجل���م���ع���ة، 
�ساك�ص  ج��ول��دم��ان  ق���دام���ى  الح���د 
ورجل االعمال اأنتوين �سكارامو�ص، 
�سرتيت،  ل����وول  خ��ال�����س��ة  ب�����س��اع��ة 

ومن بني االأكر والء له.
   وقد اأدى هذا التعيني اىل ان�سحاب 
با�ستقالة  ال���ث���ق���ي���ل  ال��������وزن  م����ن 
املتحدث با�سم البيت االبي�ص �سون 
راديكاليا  ع��ار���ص  ال���ذي  �سباي�سر، 
ه���ذا االخ��ت��ي��ار. وق���ال ه���ذا االأخري 
ان��ه من  راأي���ت  “اأنا  ن��ي��وز:  لفوك�ص 
ان   ... االت�سايل  فريقنا  م�سلحة 
روؤ�ساء  م��ن  الكثري  ه��ن��اك  ي��ك��ون  ال 

الطهاة يف املطبخ ».
امل��ن�����س��ب االأ����س���ع���ب يف    ويف ه����ذا 
ت��ع��وي�����ص �سني  ك���ل وا���س��ن��ط��ن، مت 
هاكابي  �سارة  مب�ساعدته  �سباي�سر 
اأركن�سا�ص،  ح���اك���م  اب���ن���ة  ����س���ان���درز 
مايك  ال�سابق  اجل��م��ه��وري  املر�سح 

هاكابي.

الهدف: تخريب حتقيق مولر
وباالإ�سافة اإىل الواجهة، قام دونالد 
التفرعات  حتا�سره  ال��ذي  ترامب، 
املت�سعبة للق�سية الرو�سية، بعملية 
كن�ص وراء الكوالي�ص الإعادة تنظيم 
دف��اع��ه. وه��ك��ذا اأج����رى ت��ع��دي��ال يف 
وقد  ال�سخ�سيني،  حماميه  فريق 
من  من�سبه،  م��ن  اأح��ده��م  ا�ستقال 
اجل متثيل م�ساحله امام التهديد 
رقم واحد: املدعي اخلا�ص روبرت 

املخابرات: جيف �صي�صنز كذب
   ومبا اأنه نادرا ما مير يوم من دون 
الق�سية،  هذه  يف  عاجلة”  “اأخبار 
بو�ست”  “وا�سنطن  ان����ت����ق����دت 
رئي�سية  �سخ�سية  ب�����س��دة،  اجلمعة 
يف ق�سية رو�سيا غيت: وزير العدل 
م�سادر  ع��ن  ونقال  �سي�سنز.  جيف 
اكدت  االمريكية،  اال�ستخبارات  يف 
ال���وزي���ر  اأن  ال��ع��ا���س��م��ة  ���س��ح��ي��ف��ة 
مناق�ساته  ب��خ�����س��و���ص  ك����ذب  ق���د 
�سريغي  ال����رو�����س����ي  ال�������س���ف���ري  م����ع 
ويبدو ان  كي�سلياك عام 2016.   
و�سي�سنز  كي�سلياك  بني  حمادثتني 
امل�ست�سارين  ، الذي كان حينها من 
اخلارجية  ل��ل�����س��ي��ا���س��ة  امل���ق���رب���ني 
ل��ل��م��ر���س��ح دون���ال���د ت���رام���ب، ق���د مت 
امريكية:  اجهزة  من  اعرتا�سهما 
ذلك  يف  مب��ا  “د�سمة”،  مناق�سات 
ق�سايا  من  ترامب  دون��ال��د  موقف 
العالقات  تتعلق برو�سيا وم�ستقبل 
ال��رو���س��ي��ة االأم���ري���ك���ي���ة.   ف��ب��ع��د اأن 
اأُج�������رب ع���ل���ى االع��������رتاف ب����اأن����ه قد 
الرو�سي  ال�سفري  مع  فعال  اجتمع 
�سي�سنز،  جيف  كرر  احلملة،  خالل 
مع ذلك، باأنه مل يقابله اال ب�سفته 
وانه  اأالب��ام��ا،  والي��ة  ع��ن  �سيناتورا 
مل ي��ت��ن��اول احل��م��ل��ة ال��رئ��ا���س��ي��ة مع 
ال���رو����ص.   ت�سريحات  امل�����س��وؤول��ني 
م�سللة و تتناق�ص مع اأدلة اأخرى، 
يوؤكد م�سوؤول امريكي لل� “وا�سنطن 
بو�ست«.   ان هذه الف�سائح، جتعل 
هاجمه  وقد  �سعبا،  الوزير  موقف 
دون���ال���د ت���رام���ب، االرب���ع���اء، ب�سبب 
�سوء اإدارته مللف الق�سية الرو�سية، 
ول��ك��ن��ه اأع���ل���ن ع���ن ن��ي��ت��ه ال��ب��ق��اء يف 
من�سبه.. اإىل متى؟ ي�سود االعتقاد 
كان  ال��ت�����س��ري��ب  اأن  وا���س��ن��ط��ن،  يف 
مدبرا من البيت االأبي�ص من اأجل 
يثق  ت��رام��ب  يعد  مل  رج��ل  ت�سفية 

فيه.. عملية الكن�ص م�ستمرة ...

- �سرع حمامو ترامب يف هجوم م�ساد بالنب�ض يف حياة املحققني الذين عينهم مولر بحثا عن ت�سويهه

- وا�سنطن بو�ست: ت�سريحات وزير العدل “م�سللة” وتتناق�ض مع اأدلة اأخرى

- �سوؤال يف وا�سنطن: هل �سيتحول العفو الرئا�سي اىل عرقلة ق�سائية وتع�سف يف ا�ستخدام ال�سلطة؟

- قام دونالد ترامب بعملية كن�ض وراء الكوالي�ض لإعادة تنظيم دفاعه

اأنتوين �سكارامو�ص مدير االت�سال اجلديد بالبيت االأبي�ص

�سون �سباي�سر.. �سحية اأخرى لعملية التجميل�سارة هاكابي �ساندرز  ل�سان ترامب اجلديد

وزير العدل يف مرمى نريان ترامبروبرت مولر الهدف القادم
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يواجه خطر اعتباره �صاذجا:

اأي تاأثري ملمو�ض حلركية ماكرون الدبلوما�سية...؟ •• الفجر – خرية ال�سيباين

  لئن �سادت �سكوك خالل احلملة 
االن���ت���خ���اب���ي���ة، ف���اإن���ه���ا ����س���رع���ان ما 

تبددت.
 مل ي��ن��ت��ظ��ر اإمي����ان����وي����ل م���اك���رون 
القائد  ب���دل���ة  ل����ريت����دي  ط���وي���ال 

الدبلوما�سي. 
وع���ل���ى خ���ط���ى ا����س���الف���ه، م���ن���ذ ان 
وهيلموت  دي�ستان  جي�سكار  اخرتع 
الروؤ�ساء  يجد  ال�سبع،  قمة  �سميت 
اأن���ف�������س���ه���م م���ب���ا����س���رة بعد  اجل������دد 
على  ل��ق��اءات  ���س��اح��ة  يف  انتخابهم 
اإىل جانب  اأع��ل��ى م�����س��ت��وى. ول��ك��ن 
هذه القمم املربجمة �سلفا، �ساعف 
اإمي����ان����وي����ل م�����اك�����رون م���واع���ي���ده 
الدولية منذ و�سوله اىل االليزيه: 
عبا�ص،  حممود  بوتني،  فالدميري 
نتنياهو،  بنيامني  ترامب،  دونالد 
نظرائه  م���ع  ل����ق����اءات  ج���ان���ب  اإىل 
االأوروبيني، ويف مقدمتهم اأجنيال 

مريكل.  
دو  ج��ورن��ال  ل�سحيفة  وق��د �سرح   
دميان�ص، انه يجري حوارا م�ستمرا 
مع امل�ست�سارة. ومن بني قادة الدول 
العظمى، ال ينق�ص قائمة الرئي�ص 
�سي  ال�سيني  الرئي�ص  اال  ال�����س��اب 

جني بينغ .
اإميانويل ماكرون دعوة   وقد قبل 
لزيارة بكني يف نهاية العام اأو اأوائل 
العام املقبل.   لي�ست هناك منا�سبة 
ا����س���ت���ث���م���ار حمطات  م����ن  اأف�������س���ل 
تاريخية الإعادة فرن�سا اىل مكانها 

يف اللعبة الدولية.
 ك������ان ف���ر����س���اي وامل����ع����ر�����ص ح���ول 
الرو�سي،  للرئي�ص  االأك��رب  بطر�ص 
ودخ�����ول ال���ق���وات االأم���ري���ك���ي���ة اىل 
 1917 ع������ام  ال���ع���ظ���م���ى  احل�������رب 
ترامب،  ال���ع���ق���ارات  الإم�����رباط�����ور 
واإح���ي���اء ذك���رى ف��ي��ل دي���ف للوزير 

االول االإ�سرائيلي. 
الفل�سطينية  ال�سلطة  رئي�ص  وكان 
قد دعي اىل باري�ص يف وقت �سابق 
ك��ن��وع م���ن ال��ت��ع��وي�����ص ع���ن جميء 
بنيامني نتنياهو، الإظهار اأن فرن�سا 
امل��ت��وازن من  حتافظ على موقفها 

ال�سراع العربي االإ�سرائيلي.

ماكرون، فر�سه.. مبفردها اإذا لزم 
الفرن�سي  الرئي�ص  واو�سح  االأم��ر. 
دو  ج���ورن���ال  ل�سحيفة  ح�����واره  يف 
تهديدا  ل��ي�����ص  ه����ذا  اأن  دمي���ان�������ص، 
لو�سع  نف�سي  اهلت  “لقد  اأج��وف: 
افعل  اأن  اأ�ستطيع  حتى  عملياتي 
فرن�سا،  اأن  اق���ول���ه  اأن  ق��ب��ل  ذل����ك 
�ستتدخل  االم��������ر،  اق���ت�������س���ى  اإذا 

مبفردها«.
خطر ان يبدو �صاذجا

م���ن ال�����س��اب��ق الأوان������ه احل��ك��م على 
احلركية  ه����ذه  ك���ل  ك���ان���ت  اإذا  م���ا 
ثمارها.  ���س��ت��وؤت��ي  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
“قلب  اىل  فرن�سا  اع��ادة  فمحاولة 
نتائج  وحت��ق��ي��ق  ����س���يء،  اللعبة” 
ملمو�سة متنح الواقعية ال�سيا�سية 
التفاوؤل  ان  اآخ��ر.  �سيء  �سرعيتها، 
اإمي���ان���وي���ل ماكرون  ي��ب��دي��ه  ال����ذي 
بالقواعد  و�سفه  ما  على  للحفاظ 
ال���دول���ي���ة ل���ت���ع���دد االط���������راف، هو 
حم���رك ق����وي، ول��ك��ن��ه ال ي��ح��ل كل 
اإىل  ي��ت��ح��ول  اأن  ب���ل مي��ك��ن  ����س���يء، 
النجاح  يحالفه  مل  اإذا  اأم��ل  خيبة 
املرتقب.  ومثال ظاهرة االحتبا�ص 
ال�سبع  ق��م��ة  م���ع���رّب: يف  احل�����راري 
بتاورمينا، يف �سقلية، كان اإميانويل 
ماكرون ال يزال يعتقد اأن الواليات 
ت��ن�����س��ح��ب من  امل���ت���ح���دة مي��ك��ن اال 
ات��ف��اق باري�ص ح��ول امل��ن��اخ. وم��ا ان 
دونالد  �سطبه  وا�سنطن،  اىل  ع��اد 
باري�ص، كان  ترامب بجرة قلم. يف 
االأمريكي  الرئي�ص  ي�سري  اأن  يكفي 
قد يحدث، لريى  ما  �سيئا  ان  اىل 
نظريه  ان  م�����اك�����رون  اإمي����ان����وي����ل 
كان  اإذا   .”21 “كوب  اىل  �سينظم 
االحتفاء  �سيمكنه  احل��ال،  ه��ذا هو 
بقوته على االإقناع.. وخالف ذلك، 
فاإنه �سيواجه خطر ان يتم اعتباره 
�ساذجا.   اإذا اعتمد ماكرون ح�سورا 
مُتليه  اال���س��واء  ع��ن  وبعيدا  باهتا 
نف�سه  �سُيهّم�ص  احل��ذر،  يف  املبالغة 
احلركية،  اعتنق  اإذا  ام��ا  وُي��ب��ت��ذل. 
ولكنه  اأم����ل،  خل��ي��ب��ات  ف�سيتعر�ص 
���س��ي��ن��ف��ت��ح ع��ل��ى جم����ال امل��م��ك��ن. يف 
ال�سيا�سة الداخلية، حدد اإميانويل 
م��اك��رون اخ��ت��ي��اره ب��و���س��وح.. وكل 
لذات  �سينحاز  ب��اأن��ه  ي��وح��ي  ���س��يء 
ال�سيا�سة  األ��غ��ام  حقل  يف  االخ��ت��ي��ار 

اخلارجية.
عن �صليت الفرن�صية

ال�سيا�سة  يف  الدبلوما�سيني  ه��وؤالء 
اخل����ارج����ي����ة ل���ن���ي���ك���وال ����س���ارك���وزي 
ل�سالح  ه������والن������د،  وف����ران���������س����وا 
الع�سكري ت�سهيال لتغيري  التدخل 

االنظمة.
التب�سيطي  امل���ع���ن���ى  ه�����ذا  ان      
ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة اجل����دي����دة، ال��ت��ي هي 
ح���رك���ة اأك�����ر ت��ع��ق��ي��دا مم���ا يوحي 
بع�ص  يف  توؤخذ  العام،  تعريفها  به 
اي  “التغريب”،  مبعنى  االأح��ي��ان 
تفوق القيم الغربية واإرادة فر�سها 
على ال�سعوب االأخرى، مبا يف ذلك 
ب��ا���س��ت��خ��دام ال���ق���وة. وامل��ف��ارق��ة هي 
اكت�سحت  اجل��دي��دة  امل��ح��اف��ظ��ة  اأن 
يف  �سم�سها  غ��رب��ت  ع��ن��دم��ا  فرن�سا 
الف�سل  ب��ع��د  امل���ت���ح���دة،  ال����والي����ات 

الذريع للتدخل يف العراق.

احلوار مع من نختلف
الفرن�سي  ال���رئ���ي�������ص  ا����س���ت���وع���ب 
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة: احلوار  اأب��ج��دي��ات 
وال  ال����راي  يخالفوننا  ال��ذي��ن  م��ع 
ن��ت��ف��ق م��ع��ه��م. وه����و ي���ق���وم بذلك 

ولغة  ــال  ــب ــق ــت ــص اال� حـــفـــاوة 
احلقيقة

يف كل مرة، يطّبق اإميانويل ماكرون 
نف�ص االأ�سلوب: حفاوة اال�ستقبال، 
ولغة احلقيقة.  الودية،  واحلركات 
ب��ري��ق ذه��ب ف��ر���س��اي، �سمع  فتحت 
فالدميري بوتني علنا اإدانة “الغزو 
الرو�سي” الأوكرانيا، ون�سر االأخبار 
“ال�سحفيني”  ق��ب��ل  م��ن  ال��زائ��ف��ة 
الأوامر  االعالم اخلا�سعة  وو�سائل 
لدونالد  بالن�سبة  اأم��ا  الكرملني. 
ت����رام����ب، ف���ق���د ا���س��ت��ن��ف��ر ك����ل روح 
الدعابة فيه لييتلع حماكاة �ساخرة 
ل�سعار حملة ترامب “جعل كوكبنا 
من طرف من  اأخرى”  رائعا مرة 
ومل  البيئة.  ق�سايا  موؤخرا  اعتنق 
االإ�سرائيلي  ال������وزراء  رئ��ي�����ص  ي���رد 
لال�ستيطان  املتوقعة  االدان���ة  على 
املحتلة،  االأرا���س��ي  يف  االإ�سرائيلي 
التي ُغّلفت ب�سكل كبري، من خالل 
اإع�����ادة ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ال���دع���م غري 

امل�سروط لوجود اإ�سرائيل.
ير�سم  م���اك���رون  اإمي���ان���وي���ل  ان     

دبلوما�سية  ����س���غ���رية  ب���خ���ط���وط 
براغماتية  اأك�����ر  ب��ان��ه��ا  ي�����س��ف��ه��ا 
على  ت����رك����ي����زا  اق������ل   - وواق����ع����ي����ة 
يقول  االن�سان”  “حقوق  معزوفة 
�سلفيه  م����ن   - ف���ي���دري���ن  ه���وب���ري 
���س��ارك��وزي وه��ول��ن��د، م��ع الرتكيز 
ع����ل����ى االخ�����ت�����الف�����ات ال����ت����ي رمب����ا 
تلبية  عليها  الت�سديد  اإىل  مي��ي��ل 
“معي،  ال��ق�����س��ي��ة.  الح���ت���ي���اج���ات 
من  م�ستورد  �سكل  نهاية  �ستكون 
فرن�سا طيلة  اجل��دد يف  املحافظني 
يف  م���اك���رون  اأك����د  �سنوات”،  ع�����س��ر 
اخلارجية  ال�����س��ي��ا���س��ة  ح���ول  ح����وار 
لل�سحف االأوروبية، منها لوفيغارو 

الفرن�سية.
   وي�ستند هذا احلذر من املحافظني 
ناحية،  م��ن  حجتني.  على  اجل���دد 
ال���������س����وؤون  وزارة  داخ��������ل  وج��������ود 
ملجموعة  ال��ف��رن�����س��ي��ة  اخل���ارج���ي���ة 
الدبلوما�سيني،  م�����ن  ����س���غ���رية 
منجذبة  “الطائفة”،  ت�����س��م��ى 
الأط����روح����ات امل��ح��اف��ظ��ني اجل����دد. 
م���ن ن��اح��ي��ة اأخ������رى، ت���اأث���ري نف�ص 

اإذا مل  اأف�سل  ب�سكل  اليه  �سُي�ستمع 
القوة.  ا�ستخدام  م�سبقا  ي�ستبعد 
اإذا  وقد قال ذلك للرئي�ص بوتني: 
جمددا  ال�����س��وري  النظام  ا�ستخدم 
�سيتعر�ص  الكيميائية،  االأ���س��ل��ح��ة 
لعملية انتقامية. انه “خط اأحمر” 
اإميانويل  ح�����س��ب  ف��رن�����س��ا،  ت��ع��ت��زم 

الفل�سطينية، واملناخ ... ويف كل هذه 
الق�سايا، ميلك اأفكارا ومقرتحات 
متّر غالبا عرب اإحداث فريق عمل، 
يكون  ال  عندما  و�سيط  تعيني  اأو 
اأبجديات  اأخ�����رى،  م���رة  م��ت��وف��را. 

العمل الدبلوما�سي.
   وي�������درك م����اك����رون اأي�������س���ا، اأن����ه 

تعبريه  ب��اأن  مفتخرا  جتميل،  دون 
اأك���������ر م����ب����ا�����س����رة وو������س�����وح�����ا يف 
و�سوله  ومنذ  اخلا�سة.  اجلل�سات 
فر�سة  ل��ه  اأت��ي��ح��ت  ال�����س��ل��ط��ة،  اإىل 
املو�سوعات  م��ع��ظ��م  يف  اخل���و����ص 
الرئي�سية يف �سجّل التوتر الدويل، 
والق�سية  اإي��ران،  �سوريا،  اأوكرانيا، 

ماكرون وترامب  دبلوما�سية املنا�سبات

ال�سعي لتوازن املوقف جتاه الكيان اال�سرائيلي

ا�ستمرار الت�ساور مع مريكل

ماكرون وبوتني يف ق�سر فر�ساي

- ا�ستثمار حمطات تاريخية لإعادة فرن�سا 
اىل مكانها يف اللعبة الدولية

- ير�سم ماكرون دبلوما�سية ي�سفها بانها اأكرث 
براغماتية وواقعية من �سلفيه �ساركوزي وهولند

- يف كل مرة يطّبق ماكرون نف�ض الأ�سلوب: حفاوة 
ال�ستقبال، واحلركات الودية، ولغة احلقيقة

- معه، �ستكون نهاية �سكل م�ستورد من املحافظني 
اجلدد يف فرن�سا طيلة ع�سر �سنوات

- يدرك الرئي�ض الفرن�سي اأنه �سُي�ستمع اليه ب�سكل اأف�سل اإذا مل ي�ستبعد ا�ستخدام القوة

- حماولة اعادة فرن�سا اىل “قلب اللعبة” �سيء، وحتقيق نتائج ملمو�سة �سيء اآخر

انفتاح على ال�سلطة الفل�سطينية

حتليل اخباري

الواقع!  قطر” ويدح�سها  “اإعالم  يرّوجها  اأكاذيب   7
االإن�سان مطلب اإغالق قناة اجلزيرة، واأن املفو�سية و�سفت املطلب ب�هجوم 
غري مقبول على احلق يف حرية التعبري وحرية الراأي، مع اأن احلقيقة اأن 
اأن   قطر توا�سل التزوير،  املفو�سية ال�سامية حلقوق االإن�سان توؤكد على 
اأ�سفها جتاه ظهور تقارير غري دقيقة يف و�سائل االإعالم  وتعلن عن بالغ 
القطرية لالجتماع الذي ُعقد بني مفو�ص االأمم املتحدة ال�سامي حلقوق 
االإن�سان زيد رعد احل�سني، واملمثل الدائم لدولة قطر لدى مكتب االأمم 
املتحدة يف جنيف. اأما الكذبة الثالثة التي يروج لها االإعالم القطري، فهي 
اأن مبنى اإمباير �ستيت ال�سهري يف نيويورك، يتزين باألوان العلم القطري 
تكرمياً للخطوط اجلوية القطرية وت�سامنا مع الدوحة �سد العقوبات، 
غري اأن اإنارة املبنى هو دعاية مدفوعة الثمن مبنا�سبة مرور 10 اأعوام على 
اأول رحلة، كلفت الدوحة 622 مليون ريال قطري.وقالت و�سائل اإعالم 
قطرية، اإن  بريطانيا ت�ستعني بطائرات اخلطوط القطرية مل�ساعدتها يف 

املثال،  �سبيل  على  بريطانية،  بنوك  خم�سة  ترف�ص  اإذ  القطري،  ال��ري��ال 
�سرف وتداول الريال القطري لديها، اإ�سافة اإىل اأن مراكز ال�سرافة يف 
مطار الدوحة ترف�ص �سرف الريال وتطالب امل�سافرين املغادرين ب�سرفه 

من الدولة املتجهني لها. 
اأم����ا ال��ك��ذب��ة ال�����س��اب��ع��ة واالأخ������رية، ف��ه��ي م��ن ن�سيب  بنك ق��ط��ر ال���دويل 
االإ�سالمي، الذي قال اإن ما ي�ساع عن تراجع الريال هو ت�سخيم اإعالمي 

الأغرا�ص �سيا�سية،
 مع اأن احلقيقة هي اأن  انخفا�ص �سعر العملة القطرية من 3.64 ريال 
اأدنى  3.81 ريال للدوالر، وذلك  اإىل  الربط،  �سعر  ال��دوالر، وهو  مقابل 

�سعر يهبط اإليه خالل االأعوام ال�10 املا�سية. 
اأن ما بينه  اإىل  وي�ستمر االإع��الم القطري يف ترويج االأك��اذي��ب، ما ي�سري 

التقرير من اأكاذيب لن تكون االأكاذيب االأوىل وال االأخرية. 

•• عوا�سم-وكاالت:

على ن�سر وترويج  داأبت و�سائل اإعالم قطرية، تتزعمها قناة “اجلزيرة”، 
7 اأكاذيب يف 24 �ساعة، بح�سب ما ذكرت �سحيفة “عكاظ” اأم�ص ال�سبت.

ب���اأن الدول  ال��ق��ط��ري،  امل��وا���س��الت  ب���داأت تلك االأك��اذي��ب بت�سريح ل��وزي��ر 
االأربع الداعية ملكافحة االإرهاب ف�سلت يف ثني املنظمة الدولية للطريان 
املدين عن بحث طلب قطر، لفتح م�سارات الطريان املغلقة بفعل ما يزعم 
الطلب  املنظمة يتفهمون  اأع�ساء يف جمل�ص  واأن دول كثرية  باأنه ح�سار، 
القطري، مع اأن احلقيقة هي اأن منظمة الطريان املدين الدويل “اإيكاو” 
ت�سيد باإجراءات االإمارات وال�سعودية والبحرين وم�سر ل�سالمة املالحة 
اجلل�سة  ح�سر  ال���ذي  القطري  النقل  وزي���ر  م�ساركة  وترف�ص  اجل��وي��ة، 
ب�سفة مراقب. ومتثلت الكذبة الثانية برف�ص  املفو�سية ال�سامية حلقوق 

تقليل اأثر اإ�سراب موظفي اخلطوط الربيطانية، مع اأن احلقية تقول اإن 
 قرار ا�ستئجار بريطانيا مل يكن �سيا�سياً، بل الحتياج خا�ص لفرتة معينة، 
اإذ اأبرمت �سركة برت�ص اإيرويز الربيطانية عقداً مع اخلطوط القطرية يف 
تاريخ 22-06-2017.ويتوا�سل الكذب يف االإعالم القطري هذه املرة 
بالرتويج لو�سول القوات الرتكية االإ�سافية اإىل قطر واأنه تنفيذ لالتفاق 
ا�ستنجاد  اإّن  تقول  احلقيقة  اأن  مع  االإره���اب،  مكافحة  بغر�ص  تركيا  مع 
القطرية  نتيجة لعدم ثقة احلكومة  الرتكية كان  بالقوات  حكومة قطر 
عليها  و�سعبي  ع�سكري  انقالب  من  وخلوفها  الع�سكرية،  موؤ�س�ساتها  يف 
نتيجة �سيا�ساتها اخلاطئة ودعمها االإرهاب.والكذبة ال�ساد�سة التي يروج 
لها االإعالم القطري، اأن  م�سرف قطر يوؤكد �سمان قابليته �سرف الريال 
اأي وقت وبال�سعر الر�سمي، غري  القطري للتحويل بالداخل واخل��ارج يف 
اأن م�سارف عاملية يف كل من اأوروبا والواليات املتحدة واآ�سيا توقف �سرف 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
 هوروث ماك العمال اال�ست�سارات

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 95105
با�س��م: �ص.بيكانري فاال فودز برايفت ليمتد

وعنوانه: ايه-28، لورن�ص رود اند�سرتيال ابريا، دلهي - 11035  دلهي  - الهند
وامل�سجلة حتت رقم : )97108(  بتاريخ: 2009/10/05

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف :    2017/05/24 وحتى تاريخ : 2027/05/24 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اعالن جتديد الأحد  23  يوليو 2017 العدد 12077

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية     
بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 97358
با�س������م : فريزالند كامبينا نيديرالند بي.يف

وعنوان����ه : �ستي�سينزبلني 4، 3818 يل اأمري�سفورت، هولندا 
وامل�سجلة حتت رقم : )95182(    بتاريخ : 2009/06/08  

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلم��اية يف :   2017/07/12  اإيل 2027/07/12.

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ص عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  يوليو 2017 العدد 12077

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 97187
با�س������م : فريزالند كامبينا نيديرالند بي.يف

وعنوان����ه : �ستي�سينزبلني 4، 3818 يل اأمري�سفورت، هولندا 
وامل�سجلة حتت رقم : )95181(    بتاريخ : 2009/06/08  

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلم��اية يف :   2017/07/12  اإيل 2027/07/12.

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ص عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  يوليو 2017 العدد 12077

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 97349
با�س������م : يولوجن كمبيوتر تيليكوميونيكي�سن �ساينتيفيك )�سينزهني( كو.،ليمتد.

وعنوان����ه : الطابق الثامن، بي بلدينغ، هاي- تيك بالزا، تيانان �سايرب بارك، فوتيان 
دي�سرتيكت، �سينزهني، ال�سني.

وامل�سجلة حتت رقم : )95214(    بتاريخ : 2009/06/08  
انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلم��اية يف :   2017/07/12  اإيل 2027/07/12.
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ص عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  يوليو 2017 العدد 12077

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 97207
با�س������م : فيوليا ووتر �سليو�سن اند تكنولوجيز �سابورت.

وعنوان����ه : عمارة الكوارن 1 �ساحة مونغولفيية، 94410 �سان موري�ص، فرن�سا.
وامل�سجلة حتت رقم : )95055(    بتاريخ : 2009/05/24  

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلم��اية يف :   2017/07/09  اإيل 2027/07/09.

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ص عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  يوليو 2017 العدد 12077

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 97187
با�س������م : �سركة �سيب�سا ا�ص.ار.ال.

وعنوان����ه : �سرتيت بروفين�ص �سانتا ماريا ديلي فريجيني ا�ص ان �سي-فراز.التا زد.اند.
بي 62012 .

وامل�سجلة حتت رقم : )92730(    بتاريخ : 2009/01/12  
انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلم��اية يف :   2017/07/08  اإيل 2027/07/08.
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ص عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  يوليو 2017 العدد 12077

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 96620
با�س������م : ماريكو كون�سيومر كري ليمتد.

�سانتاكروز  كالينا،  روود،  �سي.ا�ص.تي   175 ب��االدي��وم،  جراند  ف��ل��وور،  7ث   : وعنوان����ه 
)اي�ست(، مومباي-098 400، ماهارا�سرتا، الهند.

وامل�سجلة حتت رقم : )96620(    بتاريخ : 2013/07/31  
انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلم��اية يف :   2017/06/25  اإيل 2027/06/25.
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�ص عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  يوليو 2017 العدد 12077

 يعلن ق�سم العالمات التجارية عن انتقال ملكية جاه للملكية الفكرية
 ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

بتاريخ : 2008/07/17 املودعة حتت رقم : 116667 
بتاريخ : 2010/12/15 امل�سجلة حتت رقم : 126850 
با�س��م: �ص. فريزالند كامبينا نيديرالند هولدينغ بي.يف.

وعنوانه: �ستي�سينزبلني 4 ، 3818 يل اأمري �سفورت ، هولندا .، هولندا .
رقم وتاريخ الن�سر ال�سابق يف اجلريدة الر�سمية : )      ( – )     /      /  200 م (

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
االألبان ومنتجات االلبان ، حليب اخل�ص ، اجلن ، الق�سطة 29 ادي ، الق�سطة احلام�سة ، م�سال احلليب 
ومنتجات م�سل احلليب ، احلليب املكثف اللن الرائب ، الزبد واملبخر ، احلليب البدرة ، كرميات احلليب 
الواقعة يف الفئة 29 ، الزيوت والدهون ال�ساحلة لالأكل واملنتجات امل�سنوعة منها كرمية احلليب امل�سافة 

للقهوة )م�سنوعة من احلليب فقط( ، الزبد وال�سمن.
29 : الواقعة بالفئة 

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
- تنازل رقم : 

- ا�سم مالك العالمة املتنازل عنها  : فريزالند كامبينا نيديرالند هولدينغ بي.يف.
- ا�سم املتنازل له: �ص. �سركة الن�سار التجارية املحدودة

- مه�نته : ال�سناعة والتجارة.
- جن�سيته: اململكة العربية ال�سعودية

- عنوان وحمل اإقامته : �ص.ب:6697 ، جده 21452 ، اململكة العربية ال�سعودية
- تاريخ انت�قال امللكية:  2013/11/15  

- تاريخ التاأ�سري يف ال�سجل: 2017/05/02  
   اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  يوليو 2017 العدد 12077

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
 هوروث ماك العمال اال�ست�سارات

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 94012  
با�س�������م: جرين بارك للتجارة العامة )�ص.ذ.م.م(

وعنوانه: �ص ب 2179  هاتف 067424200    فاك�ص 067421714
وامل�سجلة حتت رقم : )95665(  بتاريخ:2009/07/12

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف :    2017/05/01       وحتى تاريخ : 2027/05/01 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  يوليو 2017 العدد 12077

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
 هوروث ماك العمال اال�ست�سارات

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 95106
با�س��م: �ص.بيكانري فاال فودز برايفت ليمتد

وعنوانه: ايه-28، لورن�ص رود اند�سرتيال ابريا، دلهي - 11035  دلهي  - الهند
وامل�سجلة حتت رقم : )91773(  بتاريخ: 2008/11/10

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف :    2017/05/24 وحتى تاريخ : 2027/05/24 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  يوليو 2017 العدد 12077

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
 هوروث ماك العمال اال�ست�سارات

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 96567  
با�س�������م: �ص. جنمة ال�سذى للتجارة )�ص.ذ.م.م(

االمارات   -  2216063 فاك�ص:   -  2214699 ه��ات��ف:   -  50796 ب:  ���ص  دب��ي:  وع��ن��وان��ه: 
العربية املتحدة

وامل�سجلة حتت رقم : )97921(  بتاريخ:2009/11/23
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف :    2017/06/24       وحتى تاريخ : 2027/06/24 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  يوليو 2017 العدد 12077

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي وم�ساركوه
بن�سر طلب  ت�سجيل العالمة التجارية   :

بتاريخ: 2017/02/23 املودعة حتت رقم  : 268753 
تاريخ اإيداع االأولوية: 2016/08/26

با�سم: بريت�ص اأمريكان توباكو )براند�ص( انك.
وعنوانه : 2711 �سنرتفيل رود ، جناح 300 ، ويلمنجتون ، ديالوير 19808، الواليات املتحدة االأمريكية.

التبغ  ، بدائل  التبغ  ، منتجات  ُم�سنع  اأو  تبغ خام  املنتجات: �سجائر،   / الب�سائع / اخلدمات  وذلك لتمييز 
)غري املخ�س�سة لغايات طبية( ، �سيجار ، �سيجاريلو )�سيجار رفيع( ، والعات ، ثقاب ، اأدوات املدخنني ، ورق 
�سجائر ، اأنابيب �سجائر ، فالتر �سجائر ، اأجهزة تو�سع يف اجليب للف ال�سجائر ، اآالت حممولة حلقن التبغ 
يف االأنابيب الورقية ، �سجائر الكرتونية ، �سوائل لل�سجائر االلكرتونية ، منتجات التبغ لغايات الت�سخني ، 
املت�سمنة يف فئات  الفئة 34 وغري  الواقعة يف  التبغ  اأو  ال�سجائر  اأجهزة الكرتونية وقطعها لغايات ت�سخني 

اأخرى.
الواقعة بالفئة: 34

باللغة   AFTERTASTE حتتها   IMPROVED كلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة   : العالمة  و�سف 
االإجنليزية على ي�سارهما ر�سم ل�سيفرات االأعمدة والعالمة باأكملها بني خطني منقطني متوازيني.

اال�سرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  يوليو 2017 العدد 12077

EAT 107576

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة ال�سماء ل�سيانة املباين

رخ�سة رقم:CN 1044335  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ابراهيم �سيف علي ابراهيم احلمادي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد مبارك احمد عبداهلل املزروعي
تعديل لوحة االإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة ال�سماء ل�سيانة املباين

SKY GENERAL MAINTENANCE ESTABLISHMENT

 اىل/ موؤ�س�سة ال�سماء الدوات الكهرباء وال�سيانة العامة 
AL SAMA ELECTRICAL WORKS & GENERAL MAINTENANCE EST

تعديل ن�ساط/ا�سافة �سيانة التمديدات الكهربائية )4329904(
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / التميمي  وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 99080
ب�اإ�س��م : بي تي اآي ميدل اي�ست ليمتد

وعنوانه : الطابق 29 ، مركز دبي التجاري العاملي
 �ص.ب.9275 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة .  

وامل�س�جلة حتت رقم : 95985 بتاريخ : 2008/07/15
الفئة : 43

املنتجات : خ��دم��ات ال��ت��زوي��د بالطعام وال�����س��راب )ال��غ��ري ك��ح��ويل( ، خ��دم��ات االإق��ام��ة امل��وؤق��ت��ة ، 
الفنادق ، الفنادق ال�سغرية )املوتيالت( ، خدمات املقاهي واملطاعم ، احلجز يف الفنادق وخدمات 
احلجوزات ، تاأجري غرف االجتماعات ، تاأجري اأماكن االإقامة املوؤقتة ، مطاعم اخلدمة الذاتية 

، مطاعم الوجبات ال�سريعة.   
اال�سرتاطات :  

انت��هاء احلماية يف  تاريخ  اعتباراٌ من  اأخ��رى  �س�نوات  ملدة ع�س�ر  املفعول  نافذة  و�س�تظل احلماية 
2017/08/21 وحتى تاريخ 2027/08/21

ق�صـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  يوليو 2017 العدد 12077

EAT 32682 منوذج اإعالن بالن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :جموهرات ميجا �ستار �ص.ذ.م.م 

MSJ MEGA STAR JEWELLERS: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :272093     بتاريخ : 2017/04/25
با�س������م :جموهرات ميجا �ستار �ص.ذ.م.م 

وعنوانه:حمل رقم 4 ، 5 ، 6 ملك حممد عبداللطيف عثمان �سعود التميمي ال�سغاية ، هاتف: 042256648 
فاك�ص: 042256695 �سندوق الربيد: 186597 امييل psl_moz@yahoo.co.in دبي

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:14 املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سنوعة من 
معادن نفي�سة او مطلية بها غري الواردة يف فئات اخرى املجوهرات واالحجار الكرمية ادوات قيا�ص الوقت 

وادوات قيا�ص الوقت الدقيقة. 
و�سف العالمة:العالمة عبارة عن ر�سم مميز موؤلف من قو�سني وجنمه ر�سم ادناه �سكل يعرب عن جوهرة 
بالالتينية   )MEGA STAR JEWELLERS( االدن��ى  يف  وكتب  بالالتينية   )MSJ( داخلها  كتب 

مكتوبة ب�سكل مميز والعالمة بااللوان الذهبي واالبي�ص والرمادي على خلفية باللون البني. 
الو�سع  يف  حده  على   JEWELLERS الكلمة  عن  والتنازل  جمملها  يف  للعالمة  :احلماية  اال�س��رتاطات 

العادي باعتبارها و�سفية على املنتجات.
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  يوليو 2017 العدد 12077

منوذج اإعالن بالن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :جموهرات ميجا �ستار �ص.ذ.م.م 

MSJ MEGA STAR JEWELLERS: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :272098     بتاريخ : 2017/04/25
با�س������م :جموهرات ميجا �ستار �ص.ذ.م.م 

وعنوانه:حمل رقم 4 ، 5 ، 6 ملك حممد عبداللطيف عثمان �سعود التميمي ال�سغاية ، هاتف: 042256648 
فاك�ص: 042256695 �سندوق الربيد: 186597 امييل psl_moz@yahoo.co.in دبي

وتفعيل  االعمال  وتوجيه  وادارة  واالع��الن  الدعاية  بالفئة:35  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
الن�ساط املكتبي. 

و�سف العالمة:العالمة عبارة عن ر�سم مميز موؤلف من قو�سني وجنمه ر�سم ادناه �سكل يعرب عن جوهرة 
بالالتينية   )MEGA STAR JEWELLERS( االدن��ى  يف  وكتب  بالالتينية   )MSJ( داخلها  كتب 

مكتوبة ب�سكل مميز والعالمة بااللوان الذهبي واالبي�ص والرمادي على خلفية باللون البني. 
اال�س��رتاطات :.

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  23  يوليو 2017 العدد 12077

العدد 12077 بتاريخ 2017/07/23

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/1003  جتاري كلي
اىل املدعي عليه/ 1-  ما�سرت مايند م.د.م.�ص 2- في�سل حممد ح�سني قنرب بالل - ب�سفته مدير 
ان املدعي/ ال�سخ�سي للدين جمهويل حمل االقامة مبا  ما�سرت مايندم - م.د.م.���ص والكفيل 
بنك دبي التجاري �ص.م.ع وميثله:عبداهلل خمي�ص غريب الناخي اآل علي قد اأقام عليك الدعوى 
للبنك  يوؤديا  بان  والتكافل  والت�سامم  بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
املدعي مبلغ وقدره )741.344.38( درهم كما يف تاريخ:2017/1/12 مع الفائدة القانونية بواقع 
12% من هذا التاريخ وحتى رفع الدعوى ومن تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و�سمول 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص املوافق 2017/8/3   ال�ساعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 2.E.21 بالقاعة  �ص   9.30
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
   اعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/05177/2017 / �سكني  
اىل املدعى عليه : بريجيتا للكهروميكانيكية - �ص ذ م م 

 مبا اأن املدعي :  �سركة دانية لالدارة واال�ست�سارات العقارية - ذ م م  
بطلب  امل��رك��ز  ام���ام  اي��ج��ارات  /�سكني   02/05177/2017 ال��دع��وى  �سدكم  اأق���ام  ق��د 

الزامكم بالتايل
اخ����الء ع��ق��ار - ان امل��دع��ي ع��ل��ي��ه مي��ت��ن��ع ع��ن ���س��داد االج����رة ل��ل��م��اج��ور ل��ل��ف��رتة من 
2016/11/2 وحتى 2017/5/2 فرت�سد بذمته مبلغ 85500 درهم وميتنع عن �سداده 

رغم اخطاره بال�سداد او االخالء يف 2017/2/27 
الف  وث��م��ان��ون  )خم�سة  مببلغ  �سيك  ل��ه  ح���رر  عليه  امل��دع��ي  ان   - م��ال��ي��ة  مطالبة 
�سداد  له وميتنع عن  ر�سيد  وج��ود  وتبني عدم  ايجارية  كقيمة  دره��م(  وخم�سمائة 

مقابلة برغم اخطاره بتاريخ 2017/2/27 وميتنع عن ال�سداد 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

الثالثاء   ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  اع��ادة  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
املوافق  2017/7/25 ال�ساعة 2.30م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة الرابعة( بالدائرة 
االإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ص املنازعات االإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر 
بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
انذار عديل بالن�سر

رقم 2017/4591
  املنذر : بنك  اأبوظبي الوطني      

املنذر اليها : �سركة �سيد حم�سن للتجارة العامة - �ص ذ م م   
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )745.305.72( درهم نتيجة االخالل ب�سداد االق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقدي 
متويل ال�سيارات وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ الن�سر، واال �سي�سطر املنذر التخاذ االجراءات التنفيذية على كلي ال�سيارات املمولة 

ل�ساحلكم وبيعها باملزاد ومنها ال�سيارات التالية : - 
1- ال�سيارة  رقم )92114/خ�سو�سي/I/دبي( من نوع )هينو اك�ص زد يو L 710- بيك اب ب�سندوق( )موديل 2014 - لون ابي�ص(
2-ال�سيارة  رقم )94323/خ�سو�سي/I/دبي( من نوع )هينو اك�ص زد يو L 710- بيك اب ب�سندوق( )موديل 2014 - لون ابي�ص(
3-ال�سيارة  رقم )92710/خ�سو�سي/I/دبي( من نوع )هينو اك�ص زد يو L 710- بيك اب ب�سندوق( )موديل 2014 - لون ابي�ص(

4- ال�سيارة  رقم )94387/خ�سو�سي/I/دبي( من نوع )هينو اك�ص زد يو L 710- بيك اب ب�سندوق( )موديل 2014 - لون ابي�ص(
5-ال�سيارة  رقم )92246/خ�سو�سي/I/دبي( من نوع )هينو اك�ص زد يو L 710- بيك اب ب�سندوق( )موديل 2014 - لون ابي�ص(
6-ال�سيارة  رقم )75146/خ�سو�سي/I/دبي( من نوع )هينو اك�ص زد يو L 710- بيك اب ب�سندوق( )موديل 2014 - لون ابي�ص(
7-ال�سيارة  رقم )90084/خ�سو�سي/I/دبي( من نوع )هينو اك�ص زد يو L 710- بيك اب ب�سندوق( )موديل 2014 - لون ابي�ص(
8-ال�سيارة  رقم )89534/خ�سو�سي/I/دبي( من نوع )هينو اك�ص زد يو L 710- بيك اب ب�سندوق( )موديل 2014 - لون ابي�ص(
9-ال�سيارة  رقم )88940/خ�سو�سي/I/دبي( من نوع )هينو اك�ص زد يو L 710- بيك اب ب�سندوق( )موديل 2014 - لون ابي�ص(

10-ال�سيارة  رقم )92679/خ�سو�سي/I/دبي( من نوع )هينو اك�ص زد يو L 710- بيك اب ب�سندوق( )موديل 2014 - لون ابي�ص(
 واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
مب�صاركة وفود من وزارات العدل لدول جمل�س التعاون اخلليجي 

ال�ستعدادات النهائية لإنطالق موؤمتر التحكيم التجاري ب�ساللة 
وينعقد  وزارات،  وكالء  يراأ�سه  رفيع  وبتمثيل  اخلليجي  التعاون 
حمود  بن  �سلطان  بن  حممد  ال�سيد  معايل  رعاية  حتت  املوؤمتر 
البو�سعيدي وزير الدولة وحمافظ ظفار وح�سور �سعادة عي�سى 
بن حمد بن حممد العزري وكيل وزارة العدل العمانية وم�ساركة 
نخبة من كبار املتحدثني واملخت�سني يف جمال التحكيم والق�ساء 

بدول جمل�ص التعاون.
وباملنا�سبة قال االأمني العام ملركز التحكيم التجاري لدول جمل�ص 
باأن  جنم  اأحمد  القرار”  “دار  العربية  اخلليجي  ل��دول  التعاون 
دول  يف  للتحكيم  الق�ساء  ي��وؤدي��ه  ال��ذي  ال���دور  يتناول  “املوؤمتر 

العدالة  قواعد  اإر�ساء  يف  العربية  اخلليج  ب��دول  التعاون  جمل�ص 
�سواء قبل بدء اإجراءات التحكيم اأو خاللها اأو بعد �سدور احلكم 

املنهي للخ�سومة«.
التجارة  يف  ال�سائد  االأ���س��ل��وب  اأ�سبح  التحكيم  اأن  “ومبا  وت��اب��ع 
جمل�ص  دول  اأول��ت��ه  فقد  االقت�ساد  نه�سة  يف  وي�ساهم  ال��دول��ي��ة 
التعاون اهتماماً خا�ساً بغية اإيجاد بيئة جتارية ا�ستثمارية حماطة 
بنظام ت�سريعي يطمئن امل�ستثمرين عند قيام اأي نزاع للف�سل فيه 
الق�ساء  فقه  يف  امل�ستقرة  واالأ���س��ول  القواعد  على  ي�سري  بق�ساء 
والتحكيم، وامل�سرع الوطني واإن اأقر مب�سروعية التحكيم باعتباره 

االأ�سا�سية  باملبادئ  ملتزماً  يكون  االإق��رار  هذا  فاإن  ق�ساء ًخا�ساً، 
ل�سمانات التقا�سي مع االعرتاف حلكم التحكيم بحجية االأمر 
املق�سي دون االعرتاف له يف ذاته باأية قوة تنفيذية داخل اإقليم 
الدولة، فالقوة التنفيذية ال تكون حلكم التحكيم �سواء الوطني 
اأو االأجنبي اإال بقرار من ق�ساء الدولة، ذلك اأن ق�ساء التحكيم 
هو ق�ساء خا�ص ال ي�سدر عن ق�ساء الدولة الذي له وحده منح 
قوة التنفيذ امل�ستمدة من �سلطة الدولة، ويتيح منح اإ�سدار اأمر 
التنفيذ لق�ساء الدولة رقابة حكم التحكيم املاأمور بتنفيذه، وهي 

رقابة يختلف م�سمونها من ت�سريع الآخر«.

لدول  التعاون  جمل�ص  ل��دول  التجاري  التحكيم  مركز  يوا�سل 
الإطالق  النهائية  ا���س��ت��ع��دادات��ه  القرار”  “دار  العربية  اخلليج 
موؤمتره ال�سنوي للتحكيم التجاري ب�ساللة، وذلك بالتعاون مع 
وزارة العدل العمانية ومب�ساركة غرفة جتارة و�سناعة عمان فرع 
ظفار، وياأتي  موؤمتره هذا العام حتت عنوان “الق�ساء وعالقته 
الفرتة  يف  وذل��ك  اخلليجي”  ال��ت��ع��اون  جمل�ص  ب��دول  بالتحكيم 
15-17 اأغ�سط�ص 2017 بفندق كراون بالزا �ساللة ب�سلطنة 

عمان. 
ل����دول جمل�ص  ال���ع���دل  ي���اأت���ي مب�����س��ارك��ة وف����ود م���ن وزارات  ك��م��ا 

••ال�سارقة-الفجر:

نّظمت غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة 
“جائزة ال�سارقة  ندوة تعريفية عن 
ل�سركات  االقت�سادي”  ل��ل��ت��م��ي��ز 
القطاع اخلا�ص يف مملكة البحرين 
ال�سقيقة، يف ثاين حمطة لها �سمن 
ع�سر  “اأف�سل  لفئة  ترويجية  جولة 
من�ساآت خليجية” ت�سمل اأربعة دول 

من جمل�ص التعاون اخلليجي.
وح�����ّث�����ت غ����رف����ة ال���������س����ارق����ة خ���الل 
ا���س��ت�����س��اف��ت��ه��ا غرفة  ال���ت���ي  ال����ن����دوة 
البحرين يف مقرها  جتارة و�سناعة 
اخلا�سة يف  املن�ساآت  ك��ربى  م��وؤخ��راً، 
مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن اإىل امل�����س��ارك��ة يف 
�سمن   2017 ل��ع��ام  اجل��ائ��زة  دورة 
فئة “اأف�سل ع�سر من�ساآت خليجية” 
التي ا�ستحدثتها اجلائزة مطلع العام 
اجلاري.و�سارك يف الندوة التي قّدم 
خاللها وفد الغرفة �سرحاً تف�سيلياً 
االقت�سادي  ال��ت��م��ي��ز  ج����ائ����زة  ع����ن 
املنبثقة عن برنامج )�سبكة ال�سارقة 
�ص(، عدٌد من امل�سوؤولني التنفيذيني 
لكربى ال�سركات التي متثل قطاعات 
مملكة  يف  خم���ت���ل���ف���ة  اق���ت�������س���ادي���ة 
الكبرية،  املن�ساآت  فئة  من  البحرين 
الكوهجي  اأ���س��ام��ة  ب��ح�����س��ور  وذل����ك 
مدير اإدارة امل�ساريع وقطاع االعمال 
بغرفة جتارة و�سناعة البحرين، اإىل 
جانب كل من جمال بوزجنال مدير 
ال�سارقة،  غ��رف��ة  يف  االإع�����الم  اإدارة 
وندى الهاجري من�سق عام اجلائزة، 
باالإ�سافة اإىل ممثلي و�سائل االإعالم 

البحرينية واخلليجية.
م�ستهل  يف  الكوهجي  اأ���س��ام��ة  واأك���د 
للتميز  ال�����س��ارق��ة  اأن ج��ائ��زة  ال��ن��دوة 
الو�سائل  اإح���دى  متثل  االق��ت�����س��ادي 
املبا�سر  للتطوير  واملحفزة  الداعمة 
اخلليجية  للمن�ساآت  املميز  االأداء  يف 
واأ�ساليب اجل��ودة، م�سدداً  وفق نظم 
و�سناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  اأن  ع���ل���ى 
امل�ساريع  هذه  بدعم  تقوم  البحرين 
الريادية نظراً لدورها الكبري الذي 
توؤديه يف تعزيز احلركة االقت�سادية 
وت��ن��م��ي��ة ق��ط��اع��ات االأع����م����ال ورف���ع 

ال���ت���ي اأع��ل��ن��ت غ���رف���ة ال�����س��ارق��ة عن 
تكرمي  حفل  خالل  ر�سمياً  اإطالقها 
للتميز  ال�سارقة  بجائزة  الفائزين 
يف  اأق��ي��م  ال��ذي   2016 االقت�سادي 
اإطار  يف  وذل��ك  امل��ا���س��ي،  يناير  �سهر 
ح��ر���ص ال��غ��رف��ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز البيئة 
اخلليجية  املن�ساآت  ب��ني  التناف�سية 
باأداء  االرت��ق��اء  يف  الفاعل  لالإ�سهام 
االق��ت�����س��اد اخل��ل��ي��ج��ي ع���ام���ة ورف���ع 
وتبادل  االقت�سادية  املن�ساآت  ك��ف��اءة 
املعرفة واأف�سل التجارب واملمار�سات 
امل�سوؤولية  من  انطالقاً  بينها،  فيما 
امل�������س���رتك���ة ل���غ���رف ال����ت����ج����ارة جتاه 

جمتمع االأعمال اخلليجي.
واأ�ساف بوزجنال اأن غرفة ال�سارقة 
ترمي من خالل هذه الفئة اجلديدة 
اأداء كربى  امل�ساهمة يف حت�سني  اإىل 
اخلليجي  اخل��ا���ص  القطاع  من�ساآت 
م���ن خ����الل ال��ت�����س��ج��ي��ع ع��ل��ى تنفيذ 
العمل  م�ستوى  ورفع  التميز  منوذج 
التجارية  االأع����م����ال  من���و  ومت���ك���ني 

وحتفيز  ال���ت���ن���اف�������س���ي���ة  ق�����درات�����ه�����ا 
الكامنة  وال������ق������درات  االإب�������داع�������ات 
حت�سني  يف  وت��وظ��ي��ف��ه��ا  ل��ل��م��ن�����س��اآت 
الروؤية  ودع����م  االإن��ت��اج��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 

امل�ستقبلية لالقت�ساد اخلليجي.
ك��م��ا اأك����د ال��ك��وه��ج��ي ح��ر���ص غرفة 
وجت������ارة و���س��ن��اع��ة ال��ب��ح��ري��ن على 
الهادفة  امل����ب����ادرات  دع����م  م��وا���س��ل��ة 
القطاع  من�ساآت  ق���درات  تعزيز  اإىل 
اخلا�ص اخلليجي على رفع م�ستوى 
منوهاً  وال��ت��م��ي��ز،  واالإن����ت����اج  االأداء 
و�سناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  مب����ب����ادرة 

ال�سارقة التي ت�سب يف هذا االإطار.
واأكد �سعادة عبد اهلل �سلطان العوي�ص 
رئي�ص غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة، 
بني  ال��دائ��م  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  اأن 
غ��رف��ت��ي ال�����س��ارق��ة وال��ب��ح��ري��ن هو 
التاريخية  امتداد طبيعي للعالقات 
طويلة  لعقود  ج��ذوره��ا  متتد  ال��ت��ي 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  بني دولة 
يف  �ساعد  وال��ت��ي  البحرين،  ومملكة 

وال�سناعية، و�سواًل اإىل تعزيز ثقافة 
املنتجات  ب��ج��ودة  واالرت���ق���اء  التميز 

اخلليجية يف االأ�سواق العاملية.
واأ���س��ار ب��وزجن��ال اإىل ح��ر���ص غرفة 
مع  ال��دائ��م  التن�سيق  على  ال�سارقة 
التجارية  ال����غ����رف  م����ن  ُن���ظ���رائ���ه���ا 
وال���������س����ن����اع����ي����ة وم��������ع االحت�����������ادات 
هذه  ع��ق��د  اأن  م��و���س��ح��اً  اخلليجية، 
الندوة بالتن�سيق مع غرفة البحرين 
ياأتي يف اإطار احلر�ص امل�سرتك على 
حتفيز ال�سركات اخلا�سة يف خمتلف 
االإبداع  على  االقت�سادية  القطاعات 
اإىل جانب امل�ساهمة يف تطوير وتنمية 
جمتمعات االأعمال اخلليجية، معرباً 
وتقديرها  ال�سارقة  غرفة  �سكر  عن 
ا�ست�سافتها  على  البحرين  لغرفة 
الدعم  ك���ام���ل  وت���ق���دمي���ه���ا  ال����ن����دوة 
منها. امل��ن�����س��ودة  ال��غ��اي��ات  لتحقيق 
عام  من�سق  الهاجري  ن��دى  وقدمت 
اإلكرتونياً  تعريفياً  عر�ساً  اجل��ائ��زة 
�ساماًل عن اجلائزة وعن فئة اأف�سل 

من��وه��ا وت��ط��وره��ا ال��ث��واب��ت وال���روؤى 
البلدين  ب��ني  جتمع  التي  امل�سرتكة 
الكبري  ال����دع����م  ظ����ل  يف  وخ���ا����س���ة 
ال��ذي حتظى به ه��ذه العالقات من 
بن  ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�ص دولة االإمارات، 
ومن عاهل البحرين امللك حمد بن 

عي�سى اآل خليفة، حفظهما اهلل.
العالقات  ال��ع��وي�����ص مب��ت��ان��ة  واأ����س���اد 
االإم���ارات  ب��ني  امل�ستويات  كافة  على 
تنبع خ�سو�سيتها  والتي  والبحرين 
والعالقات  ال���ق���رب���ى  و����س���ائ���ج  م����ن 
القيادتني،  ب��ني  امل��ت��م��ي��زة  االأخ���وي���ة 
البلدين  ب��ني  م��ا يجمع  ع��الوة على 
اإطار  يف  �سواء  م�سرتكة  رواب��ط  من 
اأو يف  ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي  جم��ل�����ص 
االإط�����اري�����ن ال���ع���رب���ي واالإ����س���الم���ي، 
م�سرياً اإىل اأن غرفة ال�سارقة ت�سعى 
ال�سمو  �ساحب  توجيهات  على  بناء 
حممد  ب��ن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ 
االأعلى  امل��ج��ل�����ص  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي 

ع�سر من�ساآت خليجية، ت�سمن �سرحاً 
ومعايريها  ���س��روط��ه��ا  ع���ن  واف����ي����اً 
امل�ستندي  التقدمي  ومواعيد  واآليات 
وامليداين عليها والت�سجيل فيها، اإىل 
جانب اآليات التقييم واملزايا املمنوحة 
للفائزين يف هذه الفئة من اجلائزة.

“جائزة  اأن  ال���ه���اج���ري  واأو����س���ح���ت 
خليجية”  م��ن�����س��اآت  ع�����س��ر  اأف�������س���ل 
ال�سارقة  ج��ائ��زة  ف��ئ��ات  اإح����دى  ه��ي 
ل��ل��ت��م��ي��ز االق����ت���������س����ادي، وه�����ي غري 
من�ساآت  مل�ساعدة  وخم�س�سة  ربحية 
دول  م�ستوى  على  اخل��ا���ص  القطاع 
حيث  اأدائ���ه���ا،  حت�سني  على  اخلليج 
االأوروبية  امل��وؤ���س�����س��ة  من���وذج  تتبنى 
الإدارة اجلودة EFQM وهو اإطار 
اأك��ر من  ل��الإدارة ت�ستخدمه  �سامل 
العامل لدعم  األ��ف من�ساأة عرب    30
اأ�سحاب االأعمال على تطبيق منوذج 
اجلودة، الذي ُيعد منذ نحو ع�سرين 
عاماً، اخلطة االأوىل الأع�ساء منوذج 
اجلودة )EFQM( وللمن�ساآت عرب 

دور  ت��ف��ع��ي��ل  اإىل  ال�������س���ارق���ة،  ح���اك���م 
التكامل  م�سرية  يف  اخلا�ص  القطاع 
االقت�سادي لي�ص على م�ستوى اإمارة 
م�ستوى  على  ب��ل  فح�سب  ال�����س��ارق��ة 

دول جمل�ص التعاون اخلليجي.
ح��ر���ص غرفة  ع��ن  العوي�ص  واأع���رب 
امل�����س��اه��م��ة يف تقوية  ال�����س��ارق��ة ع��ل��ى 
اأوا����س���ر ال��ع��الق��ة االق��ت�����س��ادي��ة بني 
وتعزيزها  وال���ب���ح���ري���ن  ال�������س���ارق���ة 
وتطويرها ب�سكل م�ستدام، من خالل 
التعاون  لعالقات  امل�ستمر  التوثيق 
والبحرين  ال�����س��ارق��ة  غ��رف��ت��ي  ب���ني 
لالرتقاء  الرامية  املبادرات  واإطالق 
ب�����اأداء م��ن�����س��اآت ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص يف 
االإم��ارة واململكة، مبا يخدم امل�سالح 
امل�سرتكة وُي�سهم يف تعميق العالقات 

االأخوية بني اجلانبني.
من جهته، قال جمال بوزجنال مدير 
ال�سارقة،  غ��رف��ة  يف  االإع�����الم  اإدارة 
بفئة  ل��ل��ت��ع��ري��ف  ت��ه��دف  ال���ن���دوة  اإن 
خليجية”  م��ن�����س��اآت  ع�����س��ر  “اأف�سل 

اأوروبا وخارجها لبناء ثقافة التميز 
واال���س��ت��ف��ادة م��ن امل��م��ار���س��ات اجليدة 
النتائج،  وحت�����س��ني  االب��ت��ك��ار  ودف����ع 
تركيز  يف  امل���ن�������س���اآت  ُي�����س��اع��د  ح��ي��ث 
اهتمامها على احتياجات املتعاملني 
باأنه  اأي�����س��ا  ال��رئ��ي�����س��ي��ني.واأو���س��ح��ت 
للجائزة  ل��ل��ت�����س��ج��ي��ل  ف�����رتة  اآخ�������ر 
لتدخل  ال��ق��ادم  �سبتمرب  يف  �سيكون 
يف  نوفمرب  �سهر  يف  املن�ساآت  جميع 
�ساملة  عمل  وور���س��ة  تدريبية  دورة 
التقدمي،  م��ل��ف  اإع�����داد  ك��ي��ف��ي��ة  ع���ن 
لتاأتي مرحلة تقييم املن�ساآت، و�سوف 
يعلن عن ا�سماء اأف�سل ع�سر من�ساآت 
فائزة بجائزة غرفة جتارة و�سناعة 
ال�سارقة يف فرباير من العام القادم، 
م�سرية اىل انه من �سروط التقدمي 
هو ان تكون املن�ساأة الكبرية م�سجلة 
يف غ���رف���ة ال���ت���ج���ارة وال�����س��ن��اع��ة يف 
الزمني  ع��م��ره��ا  ي��ك��ون  وان  ب��الده��ا 
ان  ج���ان���ب  ال�����س��ن��ت��ني ايل  ي���ت���ع���دى 
وان  عامل   49 ح��وايل  لديها  يكون 
املجاالت  ج��م��ي��ع  ت��ك��ون يف  اجل���ائ���زة 
م���ث���ل امل����ج����ال امل��������ايل، وال����رق����م����ي ، 
وال�سياحي  وال�����س��ن��اع��ي  وال��ت��ج��اري 
وجماالت اأخرىوت�سمل فئة “جائزة 
اأف�سل ع�سر من�ساآت خليجية” التي 
با�سرت غرفة ال�سارقة بالرتويج لها 
ب����داأت من  ج��ول��ة خليجية  اإط����ار  يف 
البحرين  اإىل  ان��ت��ق��ل��ت  ث��م  ال��ك��وي��ت 
وُعمان  ال�سعودية  ثم  اأوىل  كمرحلة 
املن�ساآت  ك���ربى  الح��ق��ة،  م��رح��ل��ة  يف 
ال�سناعة  قطاعات  �سمن  اخلا�سة 
وال���ت���ج���ارة وال���ت���ج���زئ���ة واخل���دم���ات 
وال�سيافة  وال�����س��ي��اح��ة  ال���ع���ق���اري���ة 
املالية  واخلدمات  والت�سييد  والبناء 
اللوج�ستية  واخلدمات  واملوا�سالت 
التعليم  ق��ط��اع��ات  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
الرقمية.  واخل�����دم�����ات  وال�������س���ح���ة 
وت��ت�����س��م��ن اجل����ول����ة ع���ق���د ل���ق���اءات 
املعنيني  امل�������س���وؤول���ني  م���ع  م��و���س��ع��ة 
ب��اإدارة اجل��ودة والتميز واجلوائز يف 
غرف التجارة وال�سناعة اخلليجية، 
تعريفية  ن��دوات  تنظيم  اإىل  اإ�سافة 
بالتعاون مع الغرف التجارية يف كل 

الدول التي �سيزورها وفد اجلائزة.

 17 ب�  مقارنة   11.5% بلغت  منو 
مليارا و204 ماليني درهم يف عام 
2015، اأي ما ميثل %19.5 من 

هذه امل�ساهمة.
اأبوظبي  ام���ارة  اقت�ساد  اأن  واو���س��ح 
����س���ه���د من������وا م�����ط�����ردا يف االع�������وام 
زيادة  ا�ستمرارا  مع  خا�سة  املا�سية 
غري  االجمايل  املحلي  الناجت  ح�سة 
املحلي  ال��ن��اجت  �سكل  حيث  النفطي 
 69.5% النفطي  غ��ري  االإج��م��ايل 
لالإمارة،  املحلي  الناجت  اإجمايل  من 
يف حني �سكل الناجت املحلي االإجمايل 
 2016 ع���ام  يف   30.5% للنفط 
مم����ا ي��ع��ك�����ص ال���ت���ق���دم امل����ط����رد على 
م�سار التنويع االقت�سادي يف االإمارة 
والوا�سحة  ال�سديدة  الروؤية  نتيجة 
االإمارة  لقيادة  ال�سليم  والتخطيط 

الر�سيدة.
باتت  ابوظبي  اأن  اىل  معاليه  وا�سار 
لال�ستثمارات  واع���دا  م��رك��زا  ت�سكل 
بف�سل  اال�سرتاتيجية  وال�����س��راك��ات 
وا�ستمرار  ال�����س��ي��ا���س��ي  اال����س���ت���ق���رار 
ممار�سة  و�سهولة  االقت�سادي  النمو 
االئتمانية  والت�سنيفات  االع���م���ال 
عنا�سر  جميعها  تعد  والتي  القوية 
املواتية  االع�����م�����ال  ل��ب��ي��ئ��ة  ج����اذب����ة 

للم�ستثمرين االجانب.
ودع���ا م��ع��ايل رئ��ي�����ص دائ����رة التنمية 
ختام  يف   - اب���وظ���ب���ي  االق��ت�����س��ادي��ة 
اليابانيني  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن   - ك��ل��م��ت��ه 
اإىل  جنبا  العمل  اإىل  واالإم��ارات��ي��ني 
الفر�ص  واال�ستفادة من هذه  جنب، 
حكومتا  ت���وف���ره���ا  ال���ت���ي  ال�����واع�����دة 

ال��ب��ل��دي��ن ال�����س��دي��ق��ني ..م��ع��رب��ا عن 
مت��ن��ي��ات��ه ل��ك��اف��ة امل�����س��ارك��ني يف هذا 
امللتقى بالتوفيق والنجاح يف حتقيق 
التي  امل�سرتكة  وامل�سالح  االه����داف 
من �ساأنها اأن تعزز من قوة العالقات 
خمتلف  يف  االإم����ارات����ي����ة  ال��ي��اب��ان��ي��ة 

القطاعات.
وفد  امللتقى  جل�سات  يف  ���س��ارك  وق��د 
اأب��وظ��ب��ي امل�����س��ارك يف  حكومة اإم����ارة 
ملجل�ص  اخل��ام�����س��ة  ال�������دورة  اع���م���ال 
اأب��وظ��ب��ي ال��ي��اب��ان االق��ت�����س��ادي التي 
انطلقت ام�ص يف العا�سمة اليابانية 
ط���وك���ي���و وي�������س���م ك�����ال م�����ن دائ������رة 
التنمية االقت�سادية اأبوظبي و�سركة 
اب����وظ����ب����ي ال���وط���ن���ي���ة ل����ل����ب����رتول “ 
للتعليم  اأبوظبي  وجمل�ص  ادنوك” 
والثقافة  لل�سياحة  اأبوظبي  وهيئة 
العليا  واملوؤ�س�سة  مبادلة  وجمموعة 
املتخ�س�سة  االقت�سادية  للمناطق 
املالية  ل��������الأوراق  اأب���وظ���ب���ي  و����س���وق 
وهيئة مياه وكهرباء اأبوظبي و�سركة 
للقطارات  االحت���اد  و���س��رك��ة  م�سدر 
اأبوظبي  االإعالمية  املنطقة  وهيئة 
امل�ساريع  لتطوير  خليفة  و�سندوق 
و�سركة االإم��ارات العاملية لالأملونيوم 
وط���ريان االحت���اد و���س��رك��ة �سناعات 
للم�ستثمرين  االم������ارات  وجم��ل�����ص 
– م��دي��ن��ة خليفة  ب���اخل���ارج وك���ي���زاد 

ال�سناعية.
ملتقى  يف  م�����س��ارك��ت��ه  ومب��ن��ا���س��ب��ة 
قال  طوكيو  يف  لال�ستثمار  اأبوظبي 
����س���ع���ادة م���ان���ع حم���م���د ���س��ع��ي��د املال 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��دي��ن��ة خليفة  ال��رئ��ي�����ص 

اليابان  “ ان  “ ك���ي���زاد  ال�����س��ن��اع��ي��ة 
تعترب �سريكاً جتارياً و�سناعياً مهما 
، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري 
ب���ني اأب��وظ��ب��ي وال���ي���اب���ان ن��ح��و 9.9 
 2016 ع��ام  نهاية  يف  دره���م  مليار 
اليابان  م��ن  ال������واردات  فيها  ت�سكل 
يربز  ال���ذي  االأم����ر  االأك����رب،  القيمة 
مليناء  التجارة احلرة  اأهمية منطقة 
ولوج�ستي  جت����اري  ك��م��رك��ز  خليفة 
العالقات  تعزيز  يف  ي�سهم  رئي�سي 

التجارية القائمة بني البلدين.
وق����ال “ ت��ع��د دول����ة االإم�������ارات اأحد 
ال�����س��رك��اء ال��رئ��ي�����س��ي��ني ل��ل��ي��اب��ان يف 
العديد  يف  االإ�ستثمار  فر�ص  توفري 
م��ن امل���ج���االت، مب��ا يف ذل���ك الطاقة 
توليها  وال��ت��ي  وال�����س��ح��ة،  والتعليم 
ال�����س��رك��ات ال��ي��اب��ان��ي��ة اأه��م��ي��ة كبرية 
ون����ح����ن ه����ن����ا ل���ت���ع���زي���ز ال����ع����الق����ات 
ال��ت��ج��اري��ة م��ع ال��ي��اب��ان يف ع���دد من 
اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة مثل  ال���ق���ط���اع���ات 
وال�سركات  امل��ت��ق��دم��ة  التكنولوجيا 
ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة ال��ت��ي ميكن 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  م���ن  ت�����س��ت��ف��ي��د  اأن 
منطقة  يف  امل��وج��ودة  امل�ستوى  عاملية 
ال��ت��ج��ارة احل����رة مل��ي��ن��اء خ��ل��ي��ف��ة، مبا 
يف ذل���ك ال��ق��رب م��ن م��ي��ن��اء خليفة، 
العامل،  يف  ميناء من���واً  اأ���س��رع  ث��اين 
اخلدمات  اإىل  الو�سول  ع��ن  ف�ساًل 
مثل امل�ستودعات اجلاهزة والوحدات 
بناوؤها  مت  التي  اخلفيفة  ال�سناعية 

وفقاً الأعلى املعايري العاملية«.
�سامل  ج��م��ال  املهند�ص  �سعادة  وق���ال 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������ص  ال����ظ����اه����ري 

ملتقى  ان  ال��ق��اب�����س��ة  ل�����س��ن��اع��ات 
ابوظبي لال�ستثمار يف طوكيو تكمن 
�سبكة  ت��ع��زي��ز  ام��ك��ان��ي��ة  اه��م��ي��ت��ه يف 
ابوظبي،  ام���ارة  م��ع  عاملية  ع��الق��ات 
وخا�سة مع قادة ال�سوق الياباين يف 
القطاع ال�سناعي، وكذلك املوؤ�س�سات 

املالية.
وا�ساف ان امللتقى يعترب من�سة هامة 
جديدة  ف��ر���ص  ومناق�سة  لتحديد 
وتاأ�سي�ص  ال�����س��ن��اع��ي،  ل��ال���س��ت��ث��م��ار 
االماراتية   – اليابانية  ال�����س��راك��ات 
اال�سافات  اآخ�����ر  ان  اىل  ..م�������س���ريا 
كانت  �سناعات  حمفظة  اىل  الهامة 
والتي  لالنابيب”  الغربية  “�سركة 
ح�سلت على ثقة ال�سركات يف ال�سوق 
الياباين، بف�سل خربتها الوا�سعة يف 
ف�سال  ال��ن��اج��ح��ة،  امل�����س��اري��ع  تطوير 
ع���ن ت��وج��ه��ه��ا ن��ح��و اال���س��ت��ف��ادة من 
يف  لتعزيزها  والتكنولوجيا  املعرفة 
بيئة العمل ال�سناعية بالدولة وعلى 

امل�ستوى االقليمي باملنطقة .
واأك����د ح��ر���ص ���س��ن��اع��ات ع��ل��ى تبادل 
املعرفة فيما يخ�ص اف�سل املمار�سات 
املتبعة يف اليابان بالقطاع ال�سناعي 

.
هذا  ي�سكل  ان  يف  ام��ل��ه  ع��ن  م��ع��رب��ا 
�سبل  بناء  امللتقى مرتكزا هاما نحو 
اليابانية  ال�����س��رك��ات  ب���ني  ال��ت��ع��اون 
والتجارية  ال�سناعية  واالم��ارات��ي��ة 
ل�سراكات  ي���وؤ����س�������ص  مب����ا  وامل����ال����ي����ة 

وم�ساريع ا�ستثمارية م�سرتكة.
تنج،  ريت�سارد  ال�سيد  او���س��ح  ب���دوره 
تنظيم  ل�سلطة  التنفيذي  الرئي�ص 

ابوظبي  ب�����س��وق  امل��ال��ي��ة  اخل���دم���ات 
اقامتا  واأبوظبي  اليابان  ان  العاملي 
�سراكات  امل��ا���س��ي��ة  االع�������وام  خ����الل 
اق��ت�����س��ادي��ة وجت����اري����ة ق���وي���ة ع���ادت 
وال  اجلانبني  على  والنفع  بالفائدة 
يزاال ي�سكالن �سوقا جاذبا لل�سركات 
ي�سعون  ال�����ذي�����ن  وامل�������س���ت���ث���م���ري���ن 
وفر�ص  االإن��ت��اج��ي��ة  ع��ل��ى  للح�سول 

العمل .
العاملي  ابوظبي  �سوق  ان  اىل  وا�سار 
يلعب   ، دول��ي��ا  ماليا  م��رك��زا  بو�سفه 
بقطاع  ال��ن��ه��و���ص  يف  ح��ي��وي��ا  دورا 
اخل����دم����ات امل���ال���ي���ة، مب���ا مي��ك��ن من 
االقت�سادي  ال��ن��م��و  ودع����م  االب��ت��ك��ار 
اأبوظبي  ام������ارة  يف  االأج������ل  ط���وي���ل 
وال�����دول�����ة ب�����س��ك��ل ع�����ام م����ن خالل 
ا�سرتاتيجية  عاملية  من�سة  ت��وف��ري 
ال�سركات  ت���رب���ط  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ج���ي���دة 
وامل�ستثمرين  الرئي�سية  ب��االأ���س��واق 
م�سمونة  ا�ستثمارية  فر�ص  وتتيح 
م��ع��رب��ا ع���ن ت��ط��ل��ع��ه اىل ال��ع��م��ل مع 
�سراكات  خل��ل��ق  ال���ي���اب���اين  اجل���ان���ب 
لدعم  وال��ت��ع��اون  للجانبني  مربحة 
امل�سلحة وامل�ساركني  اأ�سحاب  طموح 

يف ال�سوق.
ل�سلطة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص  وق����ال 
ب�سوق  امل���ال���ي���ة  اخل����دم����ات  ت��ن��ظ��ي��م 
ابوظبي  ملتقى  ان  العاملي  ابوظبي 
�سناع  للقاء  فر�سة  يعد  لال�ستثمار 
اليابانية  ال�������س���رك���ات  م���ن  ال����ق����رار 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  ال�����رائ�����دة 
املالية  وامل����وؤ�����س���������س����ات  ال���رئ���ي�������س���ي���ة 
ومديري  االأ����س���ول  اإدارة  و���س��رك��ات 

ال�������س���ن���ادي���ق وذل�������ك ب����ه����دف ج���ذب 
املزيد من اال�ستثمارات اإىل اأبوظبي 
ابوظبي  �سوق  ترحيب  عن  ..معربا 
ال��ع��امل��ي ب��ال�����س��رك��ات ال��ي��اب��ان��ي��ة غري 
ل��ت��اأ���س��ي�����ص وجودها  وامل��ال��ي��ة  امل��ال��ي��ة 
الوفد  �سمن  .وي�����س��ارك  اأبوظبي  يف 
ابوظبي يف  ام��ارة  الر�سمي حلكومة 
زيارته اىل اليابان جمل�ص االمارات 
يتخذ  والذي  باخلارج  للم�ستثمرين 
من وزارة االقت�ساد مقرا له حيث قال 
�سعادة جمال �سيف اجلروان االمني 
يهدف  املجل�ص  ان  للمجل�ص  ال��ع��ام 
التعرف عن قرب  من م�ساركته اىل 
على البيئة اال�ستثمارية يف اليابان و 
امل�سوؤولني  مع  وطيدة  عالقات  بناء 
احل��ك��وم��ي��ني وال���ق���ط���اع اخل���ا����ص يف 
م�ساركة  ب�����اأن  ..م��و���س��ح��ا  ال���ي���اب���ان 
للم�ستثمرين  االم��������ارات  جم��ل�����ص 
وفد  �سمن  الزيارة  هذه  يف  باخلارج 
دافعا  ت�سكل  ابوظبي  ام��ارة  حكومة 
ودعما للم�ساعي الرامية اىل تعزيز 

اال�ستثمارات بني الدولة واليابان .
القائم  ال���ظ���اه���ري،  ���س��ل��ط��ان  وق����ال 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع  امل���دي���ر  ب��اأع��م��ال 
لل�سياحة  ابوظبي  بهيئة  ال�سياحة 
تعد  اليابانية  ال�����س��وق  ان  والثقافة 
الهيئة ال�ستقطاب  اه��داف  احد اهم 
املزيد من ال�سياحة والزوار اىل امارة 
ابوظبي م�سريا اىل انه خالل العام 
املا�سي، ا�ستقبلت امارة ابوظبي 12 
الفا و557 زائرا ق�سوا اقامتهم يف 
167 فندقا و�سقق فندقية خمتلفة 
يف ابوظبي .واأكد الظاهري ان هيئة 

•• طوكيو-وام: 

اخلام�سة  ال���دورة  فعاليات  اختتمت 
االقت�سادي  اليابان  ابوظبي  ملجل�ص 
بانعقاد ملتقى اأبوظبي لال�ستثمار يف 
العا�سمة اليابانية “طوكيو” والذي 
االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  نظمته 
الياباين  ال��ت��ع��اون  اأب��وظ��ب��ي وم��رك��ز 
يف ال�سرق االأو�سط، بدعم من وزارة 
االق��ت�����س��اد وال��ت��ج��ارة وال�����س��ن��اع��ة يف 
اخلارجية  التجارة  ومنظمة  اليابان 

اليابانية “جيرتو«.
الهاجري  وقال معايل �سيف حممد 
االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  رئي�ص 
االفتتاحية  اجلل�سة  خالل  ابوظبي 
ي���ه���دف اىل  امل��ل��ت��ق��ى  ان  ل��ل��م��ل��ت��ق��ى 
املبا�سر  االجنبي  اال�ستثمار  تعزيز 
للرتويج  من�سة  وي��ع��د  اأب��وظ��ب��ي  يف 
ل��ل��ف��ر���ص اال����س���ت���ث���م���اري���ة ال����واع����دة 
بهدف تزويد امل�ستثمرين يف اليابان 
وامل�ساريع  وال��ب��ي��ان��ات  ب��امل��ع��ل��وم��ات 
يف  والنا�سئة  اجلديدة  اال�ستثمارية 
اال�سرتاتيجية  القطاعات  من  ع��دد 

يف اأبوظبي.
االأه����داف  اه���م  اأح���د  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
روؤية  حددتها  التي  اال�سرتاتيجية 
2030 هو  االق��ت�����س��ادي��ة  اأب��وظ��ب��ي 
االجنبية  اال�ستثمارات  حجم  تعزيز 
الناجت  يف   23% ب��ن�����س��ب��ة  امل��ب��ا���س��ر 
ابوظبي  االج���م���ايل الإم�����ارة  امل��ح��ل��ي 
بحلول عام 2030 ..موؤكدا ان هناك 
عديدة  وا�ستثمارية  جت��اري��ة  فر�سا 
ب��ني ال��ي��اب��ان واأب��وظ��ب��ي ح��ي��ث ياأتي 
ال�سركات  بني  للجمع  اليوم  امللتقى 
القرار  و�سانعي  اليابان  يف  ال��رائ��دة 
ال�ستك�ساف  اأبوظبي  يف  الرئي�سيني 
�سبل وو�سائل زيادة فر�ص اال�ستثمار 

يف اأبوظبي.
واأفاد معاليه باأن اإجمايل اال�ستثمار 
عام  يف  اأبوظبي  يف  املبا�سر  االأجنبي 
لي�سل   8% بن�سبة  ارت��ف��ع   2016
اإىل 95 مليارا و145 مليون درهم 
مقارنة مع 88 مليارا و95 مليونا 
للتقرير  وف���ق���ا   ،2015 ع�����ام  يف 
ح�سب   2016 ل����ع����ام  ال���������س����ن����وي 

تقديرات مركز اأبوظبي لالإح�ساء.
اإىل  ت�سري  البيانات  ان هذه  وا�ساف 
اال�ستثمارات  م�����س��اه��م��ة  ن�����س��ب��ة  اأن 
متثل  ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة  ال�������س���ن���اع���ات  يف 
اال�ستثمار  اإج��م��ايل  م��ن   20.2%
االأج��ن��ب��ي امل��ب��ا���س��ر ف��ي��م��ا ب��ل��غ الرقم 
 19 2016 ح��وايل  الفعلي يف ع��ام 
مليارا و182 مليون درهم وبن�سبة 

تعمل  وال��ث��ق��اف��ة  لل�سياحة  اب��وظ��ب��ي 
ام�����ارة ابوظبي  ج���اه���دة ع��ل��ى ج��ع��ل 
لل�سائح  م��ف�����س��ل��ة  ���س��ي��اح��ي��ة  وج���ه���ة 
ال���ي���اب���اين ك��م��ا ت��ع��م��ل ع��ل��ى توفري 
اال�ستثمارية  ال��ف��ر���ص  م��ن  ال��ع��دي��د 
االأعمال  ملجتمع  م��ت��م��ي��زة  وح���واف���ز 
الياباين يف العديد من املجاالت مثل 
البنية التحتية والطاقة واال�ستثمار 
والنقل  وال�������س���ن���اع���ة  وال����ت����م����وي����ل 
من  وغريها  اللوج�ستية  واخلدمات 

اخلدمات.
املدير  با�سليب  يو�سف  ق��ال  ب���دوره 
يف  امل�ستدامة،  للعقارات  التنفيذي 
التعاون مع  ان تعزيز  �سركة م�سدر 
اليابان بالغ االأهمية بالن�سبة مل�سدر 
الطاقة  باعتماد  التعجيل  اأج��ل  من 

املتجددة والتكنولوجيات النظيفة .
مو�سحا بان م�سدر تتمتع بعالقات 
عمل متميزة مع عدد من ال�سركات 
ال���ي���اب���ان���ي���ة ال�����رائ�����دة، م��ب��ن��ي��ة على 
االبتكار  بتعزيز  امل�����س��رتك  االل��ت��زام 
واال�ستثمار يف التنمية طويلة االأجل 

للقطاع ال�سناعي .
م�سدر  تطلع  ع��ن  با�سليب  واأع���رب 
ابوظبي  ملتقى  م��ن  اال�ستفادة  اىل 
عالقات  بناء  خالل  من  لال�ستثمار 
قوية مع �سركات وموؤ�س�سات الطاقة 
يف  النظيفة  والتكنولوجيا  املتجددة 
ال��ي��اب��ان، وذل���ك م��ن خ��الل مناق�سة 
املتاحة  اال����س���ت���ث���م���اري���ة  ال����ف����ر�����ص 
لل�سراكات امل�ستقبلية بني اجلانبني.

م����ن ج���ه���ت���ه ق�����ال ال����دك����ت����ور ط����ارق 
االأعمال  ت��ط��وي��ر  م��دي��ر  ال��ع��ام��ري، 
مبجل�ص  اخل����ا�����س����ة  امل������دار�������ص  يف 
املجل�ص وح�سب  ان  للتعليم  اأبوظبي 
توفري  اىل  ال��رام��ي��ة  ا�سرتاتيجيته 
ال��ت��ع��ل��ي��م يهدف  ق���ط���اع  اجل������ودة يف 
نظام  يف  ال�������س���ري���ع  ال����ت����ط����ور  اإىل 
املدار�ص  ع��ل��ى  واالإ�����س����راف  ال��ت��ع��ل��ي��م 
يف اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي م��ن خ��الل جذب 
قطاع  يف  ال���ع���امل���ي���ة  اال����س���ت���ث���م���ارات 
التعليم اىل االمارة من اأجل اإ�سافة 
ال�سوق  يف  ال�����ق�����درات  م����ن  امل����زي����د 
املجتمع  ����س���رائ���ح  ج��م��ي��ع  خل���دم���ة 
اجلودة.واأكد  ع��ايل  تعليم  وحتقيق 
حر�ص جمل�ص اأبوظبي للتعليم على 
ت��ع��زي��ز ع��الق��ات��ه م��ع ال��ي��اب��ان حيث 
يعترب �سريكا ا�سرتاتيجيا رئي�سيا يف 
املجل�ص  تطلع  عن  ..معربا  املنطقة 
التعليم  م�سغلي  م��ع  �سراكات  لبناء 
التعليمية  امل���ع���اه���د  م���ن  امل���وؤه���ل���ني 
لتح�سني  العلمية  البحوث  وم��راك��ز 
نوعية التعليم و�سمان نقل املعرفة.

يف اإطار جولة ترويجية لفئة "اأف�صل 10 من�صاآت خليجية"

غرفة ال�سارقة ُتعّرف ال�سركات البحرينية بجائزة "التميز القت�سادي"

اختتام اأعمال الدورة اخلام�سة ملجل�ض اأبوظبي اليابان القت�سادي يف طوكيو
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  اإعالن �سطب قيد

م  ال��دول��ي��ة - ذ م  اأب��وغ��زال��ة و���س��رك��اه  ال�����س��ادة/  �سركة ط��الل  ب���اأن  تعلن وزارة االقت�ساد 
القيوين  ام  ام���ارة  يف  ال�سركة  ف��رع  قيد  �سطب  بطلب  تقدمت  ق��د  االردن(   : )اجلن�سية 
)العنوان : �ص ب 274 - �سارع امللك في�سل - ام القيوين ، �ص ب : 274( واملقيدة حتت رقم 
رقم  القانون االحت��ادي  الأحكام  وتنفيذاً   - بالوزارة  االأجنبية  ال�سركات  �سجل  )1328( يف 
)2( ل�سنة 2015 يف �ساأن ال�سركات التجارية وتعديالته والقرار الوزاري رقم )377( ل�سنة 
2010م يف �سان اعتماد دليل اإجراءات الرتخي�ص لفروع ومكاتب املن�ساآت املوؤ�س�سة باخلارج 
يتقدموا  ان  االعرتا�ص  يف  احلق  اأ�سحاب  ال�سادة  من  يرجى   - بالدولة  احل��رة  واملناطق 

باعرتا�سهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �سهر من تاريخ الن�سر على العنوان التايل :
وزارة االقت�صاد

 ادارة الت�صجيل التجاري
 �س.ب )4848( اأم القيوين

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ساد
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 اعـــــــالن 

املرجع 2017/580 ك.ع.ت
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان  ال�سيد/ عبيد 
ابراهيم جمعه عبيد املطرو�سي - اجلن�سية : االإمارات - طلب الت�سديق علي حمرر 
والهواتف  الكمبيوتر  لتجارة  االحت��اد  )روح  با�سم  التجاري  املحل  تنازل   : يت�سمن 
 : امللف  رق��م  حتت  عجمان  يف  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  من  املرخ�سة  و  املتحركة( 
50938  وامل�سجل لدى غرفة جتارة و�سناعة عجمان  اىل ال�سيد/ عبدالنا�سر حممد 
بعجمان  العدل  الكاتب  ب��ان  ليكن معلوما    - االإم���ارات   : - اجلن�سية  �سالح عبداهلل 
�سيقوم بالت�سديق على  التوقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�سادية- عجمان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان
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بالدعوى رقم 2017/232 عقاري كلي - دبي

املدعي عليه : �سيخ عاطف ريا�ص �سيخ احمد ريا�ص 
العنوان / اإمارة دبي - بردبي - نايف - �سركة االخ�سر واالأزرق للتجارة - �ص ب : 29765 

هاتف / 0506746134 - 043520571 
نحيطكم علما اأنه مت انتدابنا خبري ح�سابي بالق�سية اعاله واملرفوعة �سدكم من : 

املدعي االأول / م�سرف دبي - �ص م ع 
املدعي الثاين / م�سرف االإمارات اال�سالمي - �ص م م 

املوافق  االربعاء  يوم  عقده  واملقرر  اخلربة  اجتماع  بح�سور  قانونا  ميثلكم  من  او  مكلفون  فانتم  وعليه 
2017/7/26 ال�ساعة الثانية ع�سرة ظهرا 

وذلك مبقر مكتبنا يف )دبي - �سارع ابوبكر ال�سديق - مركز حمرعني - بوابة 4 - الطابق 5BG - 5( - يرجى 
احل�سور باملوعد واملكان املحدد واإح�سار امل�ستندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن 

احل�سور فان اخلربة �ستبا�سر اعمالها وفقا لل�سالحيات املخولة لها قانونا. 
لال�ستف�سار االت�سال ب���� : 050-6317417 

اخلبري احل�سابي   
ناهد ر�ساد  

اإعـــالن للح�سور اأمام اخلبـــــــرة

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
  يف الدعوى رقم 2017/200 ا�ستئناف جتاري- دبي

املقامة من امل�ستاأنف : ع�سام بهجت �سلمان الع�سكر 
�سد امل�ستاأنف �سده : �سالح طاهر ابراهيم 

نعلن نحن اخلبرية احل�سابية / اليازية خليفة املري ، اأنه مت تعيننا من حمكمة 
دبي املوقرة لتنفيذ مهمة اخلربة احل�سابية الواردة بحكم املحكمة يف الدعوى 
املذكورة اعاله - كما نعلن املدعي عليه حل�سور اجتماع اخلربة املقرر له جل�سة 
يوم االحد املوافق 2017/7/30  يف متام ال�ساعة 5.00 م�ساء وذلك مبقر مكتبنا 
الكائن بدبي - ديره بور �سعيد بناية و�سل بزن�ص �سنرتال - دبي مكتب رقم 

702  هاتف : 2997711 4 971 - فاك�ص 2997739 4 971 
اخلبرية احل�سابية 
اليازية خليفة املري 

 اعالن اجتماع اخلربة
حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/4644   

 املنذر  : الدكتور احمد �سيف حممد باحل�سا رئي�ص جمل�ص اإدارة �سركة التطوير للمقاوالت - ذ م م 
املنذر اليها : �سركة مابكو - فرع دبي 

لذلك :  تخطركم املنذرة برغبتها يف ا�ستعادة العني املوؤجرة وذلك لال�ستعمال ال�سخ�سي  وتنذركم 
املنذرة خالية من اال�سخا�ص وال�سواغل خالل  املوؤجرة وت�سليمها لل�سركة  ب�سرورة اخالء العني 
واح�سار  والكهرباء  املياه  بت�سوية ح�ساب  التزامكم  االن��ذار مع  لهذا  ت�سلمكم  تاريخ  �سهر من   12
براءة الذمة عند الت�سليم و�سداد  مقابل االنتفاع بالعني املوؤجرة طوال مهلة االنذار واال�ست�سطر 
باالخالء  للمطالبة  حيالكم  ال��الزم��ة  القانونية  االج�����راءات  ك��اف��ة  ات��خ��اذ  اىل  امل��ن��ذرة  ال�سركة 

وا�سرتجاع حقوقها املالية ، مع حفظ كافة حقوق املنذرة االخرى. 
  الكاتب العدل

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/1508 جتاري كلي                                                
اىل املحكوم عليهم/1- اتالنتيك انرتنا�سيونال ملواد البناء - �ص ذ م م  2-راكي�ص �سندرا مي�سرا 
 3-في�سال �ساندرا مي�سرا  4-ديفي�ص �ساندرا مي�سرا 5-�سركة دوفاب لل�سناعة والتجارة - ذ م م 
جمهويل حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/5/25 يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ بنك برودا حكمت املحكمة مبثابة ح�سوري : - بالزام املدعي 
عليهم بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ مليون و�سبعمائة وخم�سة وثالثون الفا واربعمائة وواحد 
 2016/7/16 النزاع  قيد  تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  القانونية  درهما" والفوائد  وخم�سون 
حتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليهم بامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/700 جتاري جزئي                                                

ذ م م  جم��ه��ول حمل  ���ص  ع��ل��ي��ه/1- اخل��ط��وط االرب��ع��ة لل�سناعات -  املحكوم  اىل 
يف    2017/5/11 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة 
بالزام  م   م  ذ   - البحرية  للخدمات  بيلبا  �سركة  ل�سالح/  اع��اله  املذكورة  الدعوى 
�سنويا  بواقع %9  والفائدة  للمدعية مبلغ 62.294  درهم  ت��وؤدي  بان  املدعي عليها 
من تاريخ 2016/11/14 وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليها بامل�ساريف والف 
لال�ستئناف خالل ثالثني  قابال  املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري  اتعاب  درهم 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1350  جتاري كلي               

امل��دع��ي عليه / 1-ج��ا���س��م حممد ح�سن ع��ب��داهلل احل���اج  جم��ه��ول حم��ل االقامة  اىل 
ال�سيد خلف  عبا�ص مهدي   : دب��ي وميثله  ف��رع   - االأول  بنك اخلليج  املدعي/  ان  مبا 
عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الطاهري   
وقدره )1733657.63 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 
االتفاقية بواقع  10.75% �سنويا من تاريخ  رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام.  وحددت 
 Ch2.E.22 لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2017/8/2  ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1348  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-نيو بوي - �ص م ح 2-حممد عادل طرابي�سي 3-منار عادل الطربي�سي  
عبا�ص   : وميثله  اال�سالمي  ابوظبي  م�سرف  امل��دع��ي/  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهويل 
مهدي ال�سيد خلف الطاهري   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
باأن يوؤدوا للم�سرف املدعي مبلغ وقدره )37.485.441.71  بالتكافل والت�سامن  عليهم 
�سنويا من  بواقع %12  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
لها  املعجل.  وح��ددت  بالنفاذ  �سمول احلكم  و  التام  ال�سداد  الدعوى وحتى  تاريخ  رفع 
Ch2.E.22 لذا  بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �ص  املوافق  2017/8/7   جل�سة يوم االثنني  
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1550  مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-عثمان بوت طلت حممود حممود  جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ مروان ابراهيم ذنون وميثله : احمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )89.186 
واتعاب  وامل�ساريف  الر�سوم  اال���س��رار  عن  تعوي�ص  دره��م(   20.000 ومبلغ   ، دره��م( 
املحاماة والفائدة  12% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها 
جل�سة يوم االربعاء املوافق  2017/8/16 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch2.D.17 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1423  مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-حممد فاروق حممد بافا 2-�سليمان حممد ح�سني  جمهويل 
حمل االقامة مبا ان املدعي/ بينا بالكري�سنان وميثله : يو�سف حممد احمد يو�سف 
امل��دع��ي عليهم  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د   - احل��م��ادي 
القانونية  والفائدة  ي��وؤدوا للمدعية مبلغ وقدره )350000 درهم(  بان  بالت�سامن 
بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والزامهم بالر�سوم وامل�ساريف 
ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2017/7/30  ال�ساعة 
8.30 �ص بالقاعة Ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2016/789  ا�ستئناف جتاري   

اىل امل�ستاأنف ���س��ده/ 1-ان�����ص ذي��ب ح��م��دان  جمهول حم��ل االق��ام��ة مبا 
 : ال ثاين  وميثله  �سلمان جا�سم  �سلمان بن في�سل  امل�ستاأنف/ال�سيخ  ان 
عبداهلل يو�سف احمد اأنوهي ال نا�سر - قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر 
بالدعوى رقم  2015/1425 جتاري كلي بتاريخ 2016/5/26  وحددت لها 
بالقاعة  ال�ساعة 10.00 �سباحا   املوافق 2017/8/8   الثالثاء  جل�سه يوم 
ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف  رقم 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/769   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1- حممد �سالح عبد الر�سول ال�سواب  جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد ح�سن علي العلي نوراين وميثله 
: يو�سف حممد ح�سن حممدالبحر - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )301985( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذكور  بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
يف  الدعوى 2017/274 اإيجار - العني 

م م  ذ  �ص   - العقارات  الدارة  غياثي  خط  االوىل/�سركة  عليها  اليه/املدعي   املعلن 
الدعوى اعاله  املوقرة العمال اخلربة يف  العني  تكليفنا من قبل حمكمة  بناء على 
فقد حددنا يوم االربعاء  املوافق 2017/8/2 يف متام ال�ساعة العا�سرة والن�سف �سباحا 
 - العني   : يف  الكائن  العني  خرباء  ادارة  مبقر  وذلك  للخربة  االول  االجتماع  لعقد 
مقابل مركز اجليمي التجاري - كارفور - مقر اإدارة اخلرباء اجلديد - الطابق االول 
- يف متام ال�ساعة احلادية ع�سر والن�سف �سباحا االنتقال اىل العني املوؤجرة وذلك 
مبقر العني املوؤجرة الكائن يف : العني - ال�سناعية - مكتب رقم 1 ، 2 ، 6 ، 7 ، 13 ، 14  
لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور االجتماع املذكور مع اإح�سار كافة 

امل�ستندات املتعلقة بالدعوى
اخلبري/ عبيد حممد را�سد ال�سارد    
رقم القيد بوزارة العدل 492

 دعوة حل�سور 
    الجتماع الأول للخربة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/4638   

املنذر : بنك دبي التجاري - �ص م ع 
املنذر اليه : حممد احمد رم�سان جمعه - جمهول حمل االقامة 

ينذركم املنذر ب�سداد املرت�سد يف ذمتكم مبلغ وقدره 373.104.258.17 )ثالثمائة وثالثة و�سبعون 
مليون ومائة واربعة ومائتان وثمانية وخم�سون درهما و�سبعة ع�سر فل�سا( كما يف تاريخ 2017/4/30 
خالل 30 يوم من تاريخ ن�سر هذا االنذار حتت طائلة اتخاذ االجراءات القانونية لبيع قطع االر�ص 
مبنطقة  الكائنة   )100( رق��م  االر���ص  قطعة  على  القائم  املبنى   -1 العلنية  باملزايدة  ذكرهم  االت��ي 
مر�سى دبي 2- املبنى القائم على قطعة االر�ص 71 الكائنة مبنطقة البطني - دبي 3- املبنى القائم 
على قطعة االر�ص 526 الكائنة مبنطقة احلمرية دبي 4- املبنى القائم على قطعة االر�ص رقم 464 
الكائنة مبنطقة نايف بدبي - عمال باحكام املادتني )25.26( من القانون رقم )14( ل�سنة 2008 ب�ساأن 

الرهن التاأميني يف اإمارة دبي. 
  الكاتب العدل

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2017/318  ا�ستئناف مدين    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-براتيككومار تاكور بهاي بانيا تاكوريهاري بهواليه  
جمهول حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف /�سركة ال�سقر الوطنية للتاأمني 
قد   - احل��م��ادي  عبداهلل  حممد  �سعد   : وميثله  عامة  م�ساهمة  �سركة   -
ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2016/1876 مدين جزئي  وحددت 
لها جل�سه يوم اخلمي�ص  املوافق 2017/8/3 ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف  رقم 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5972  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اكوريت لال�ستثمار يف امل�ساريع �ص.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /م�سطفى حممود �سامي حممد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )95042 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 
ال�سكوى:MB171540773AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
 ch1.A.5:لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/8/1 ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/199  عمايل كلي

حمل  جمهول  �����ص.ذ.م.م  امل�ساريع  يف  لال�ستثمار  1-اك��وري��ت   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق���ام عليك  ق��د  ال�����س��ع��راوي   امل��دع��ي /حممد احمد عبداللطيف  ان  االق��ام��ة مب��ا 
درهم(   743907( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
امل��ح��ام��اة رقم  وات��ع��اب  وال��ر���س��وم وامل�ساريف  وت��ذك��رة ع��ودة مببلغ )3000 دره���م( 
املوافق  اخلمي�ص  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB171541015AE:ال�سكوى
2017/8/10 ال�ساعة 09.30 �ص بالقاعة:ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/561  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-  عرب البحار خلدمات التوزيع املحدودة - �سركة منطقة حرة 2- �ساندان 
بانريجي )ب�سفته الكفيل ال�سخ�سي( 3- �سيمرت بانريجي )ب�سفها الكفيل ال�سخ�سي(  جمهول 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ���ص.م.ع  التجاري  دب��ي  املدعي/بنك  ان  مبا  االقامة  حمل 
تاريخ:2017/3/1  كما يف  درهم  املدعي عليهم مببلغ وقدره )44.829.211.53(  بالزام  املطالبة 
مع الفائدة القانونية بواقع 12% من هذا التاريخ وحتى رفع الدعوى ومن تاريخ رفع الدعوى 
وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة وبتثبيت احلجز التحفظي ال�سادر 
يف ال��دع��وى رق�����م:2017/255 حجز حتفظي جت���اري.  وح��ددت لها جل�سة ي��وم االرب��ع��اء املوافق 
2017/9/6   ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 
على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، علما بان مت تعديل الطلبات.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/639  جتاري كلي

اىل اخل�سم املدخل / 1-  حممد عبدالرفيع حممد عبدالر�سيد  2- كا�سف ح�سني احمد ح�سني  3- جلوبال 
لوبريكانت�ص وميثلها نيلي�ص كومار ناتو ار الل باريهار ب�سفته املفو�ص بالتوقيع على ال�سيكات املخ�سومة  
4- �سركة داكا للتجارة العامة وميثلها حممد امني اال�سالم حممد عبداجلليل ب�سفته ال�سخ�ص املفو�ص 
بالتوقيع على ال�سيكات املخ�سومة  5- �سركة اوبتامي�ص انرتنا�سيونال وميثلها ري�ص بانكا جبهاي باريخ بانكا 
جيهاي باريخ ب�سفته ال�سخ�ص املفو�ص بالتوقيع على ال�سيكات املخ�سومة  جمهويل حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ بنك دبي التجاري �ص.م.ع  وميثله : عبداهلل خمي�ص غريب الناخي اآل علي قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املتنازع �سدهما بالت�سامن والت�سامم والتكافل بان يوؤديا للبنك املتنازع مبلغ 
التاريخ وحتى  الفوائد بواقع 12% من هذا  ت��اري��خ:2016/10/5 مع  وق��دره )8.329.428.13( درهم كما يف 
املوافق  التام والر�سوم وامل�ساريف واالتعاب.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ص  ال�سداد  الدعوى وحتى  رفع 
قانونيا  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch 2.E.21 بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �ص     2017/8/3
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   

اعالن �سحيفة طعن بالن�سر 
يف الطعن 2017/456 طعن جتاري

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/1- بنك �سادرات ايران )الفرع الرئي�سي(

وميثله:ابراهيم حممد احمد حممد القا�سم 
العامة  ال�سرق االو�سط واوربا للتجارة  باعالن املطعون �سدهم:1- �سركة 
)ميتكو( ذ.م.م 2- عبدالرحيم غالمر�سا كرامند 3- عبا�ص ر�سا ابرواين 
4- ب�ستون التجارية �ص.ذ.م.م جمهويل حمل االقامة نعلنكم باأن الطاعن 
حمكمة  اىل  احل�سور  عليكم  ويتوجب  اأع��اله  امل��ذك��ور  الطعن  عليكم  اأق��ام 

التمييز وذلك للرد على �سحيفة الطعن املقدمة �سدكم .
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة   التمييز
العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
       يف الدعوى رقم 2017/39  بيع عقار مرهون   

مو�سوع الق�سية:طلب اذن بيع مال مرهون عبارة عن )ال�سقة( ال�سقة:3704 ، الطابق االر�سي 
رقم املبنى 8 ، ا�سم املبنى جاردن ابارمتنت�ص وي�ست ات�ص ، رقم االر�ص:355 ، رقم البلدية:685-

التنفيذ  لطالب  والت�سريح  املتحدة  العربية  االم��ارات  دبي   ، مربع  مرت  امل�ساحة07/124   ،  598
بكافة طلباته يف الالئحة.

طالب االإعالن:طالب التنفيذ:بنك ات�ص ا�ص بي �سي ال�سرق املحدودة
املطلوب اعالنه:املنفذ �سده:1- جيوي�سي �سيتابارامبيل �سيتابارامبيل جمهول حمل االقامة

مو�سوع االعالن: نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن �سقة �سكنية - 
ا�سم املبنى:جاردن  املنطقة:جممع دبي لال�ستثمار االول - رقم االر���ص:355 - رقم املبنى:8 - 
ابارمتنت�ص وي�ست ات�ص - رقم الطابق:G - رقم العقار:3704 - وفاءا للمبلغ املطالب به وقدره 

)728.884.176( درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1857  جتاري جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1- ط��اه��ر حم��م��د حم��م��د جعفر جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
دب��ي وميثله:خليفة عبداهلل  ف��رع  )م(  ����ص.م.ب  االو���س��ط(  )ال�����س��رق  اميك�ص  امل��دع��ي/ 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام  �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي قد 
املدعي عليه مببلغ وقدره )188.299.29( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة القانونية من تاريخ اال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم  
االثنني املوافق 2017/7/31 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2201  جتاري جزئي

االقامة مبا  الفريد جمهول حمل  روبين�سون  روبين�سون  بانكاج   -1  / املدعي عليه  اىل 
دب��ي وميثله:خليفة عبداهلل  ف��رع  )م(  ����ص.م.ب  االو���س��ط(  )ال�سرق  اميك�ص  امل��دع��ي/  ان 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الكتبي  هويدن  بن  عبداهلل  �سعيد 
املدعي عليه مببلغ وقدره )68.080( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
بالنفاذ  التام و�سمول احلكم  ال�سداد  تاريخ اال�ستحقاق وحتى  القانونية بقيمة 12%من 
املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم  االربعاء املوافق 2017/8/2 ال�ساعة 8.30 �ص 
بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال
احتاد م�سارف الإمارات يطلق مبادرة " الوعد باخلدمة  " للتعامل مع �سكاوى العمالء

اإىل اأن دعم م�سرف االإمارات املركزي ميهد لهذه املبادرة الرائدة 
كافة  البنوك  م�ستوى  على  اأو�سع  ب�سكل  تطبيقها  اأم��ام  الطريق 
يف الدولة والتي تاأتي وفقاً الأف�سل املمار�سات العاملية ومن اأجل 
العمالء  وم�سالح  ح��ق��وق  على  للمحافظة  ي��ل��زم  م��ا  ك��ل  ت��وف��ري 

وحمايتها على اأكمل وجه .
“ للتعامل مع �سكاوى  “ الوعد باخلدمة  اإط��الق مبادرة  وياأتي 
العمالء تاأكيداً على التزام احتاد م�سارف االإمارات الرا�سخ حيال 
اخلدمة.  يف  التميز  ا�ستمرار  ول�سمان  و�سعادتهم  العمالء  ر�سا 
للم�سارف  توجيهية  م��ب��ادئ  ب�سكل  امل���ب���ادرة  ه���ذه  ت�سميم  ومت 
لال�ستجابة  اتباعها  عليهم  التي  باملمار�سات  ُتعنى  االإم��ارات��ي��ة 
املمار�سات  معايري  ي��ح��دد  دل��ي��ل  مبثابة  وه��ي  العمالء  ل�سكاوى 
امل�سرفية اجليدة ملعاجلة ال�سكاوى .. ويف حني اأن هذا “ الوعد “ 

ال يعترب ت�سريعاً اأو ملزماً قانونيا اإال اأن جميع البنوك االأع�ساء 
وافقت على اعتماده والوفاء باملوجبات التي يحددها.

“ الوعد  م��ب��ادرة  اأن  اإىل  االإم����ارات  احت��اد م�سارف  رئي�ص  ولفت 
يتلقاها  التي  اخلدمات  بجودة  االرت��ق��اء  اإىل  “ تهدف  باخلدمة 
الدولة عندما يتقدمون ب�سكوى حول منتج  امل�سارف يف  عمالء 

اأو خدمة مالية معينة .
منوها اإىل اأنه ومن خالل توفري جمموعة من التوجيهات و�سمان 
جودة اخلدمات املقدمة اإىل العمالء �سريفع هذا الوعد معايري 
القطاع وي�سمن اأن تكون عمليات وخربات امل�سارف موحدة االأمر 

الذي من �ساأنه تعزيز ثقة امل�ستهلك بالقطاع امل�سريف«.
ومت ت��ط��وي��ر “ ال��وع��د ب��اخل��دم��ة “ ا���س��ت��ن��اداً اإىل جم��م��وع��ة من 
والتعاطف  واالإن�����س��اف  ال�سفافية  وه��ي  توجيهية  مبادئ  خم�سة 

االإمارات  م�سارف  احت��اد  اإليها  ينظر  والتي  والنفاذ  واملوثوقية 
العناية  وجوهر  اليومية  امل�سرفية  للعمليات  اأ�سا�سا  باعتبارها 
التي يجب اأن توىل ملعاجلة �سكاوى العمالء وهي تقدم تعريفات 
فيما  بها  تتقيد  اأن  الدولة  يف  امل�سارف  على  وممار�سات  وا�سحة 
يتعلق بتلقي �سكاوى العمالء واإي�سالها للجهة املعنية والو�سول 
املبادئ  “ لقد مّت ت�سميم هذه  الغرير  اإىل حل لها.وقال معايل 
االإماراتية  امل�سارف  تعامل  يكون  اأن  على  للحر�ص  التوجيهية 
لتطلعات  اإثباتاً  وكذلك  االأخالقية  املعايري  اأف�سل  مع  متما�سياً 
للطريقة  رائ��دة  عاملية  ممار�سة  مبثابة  ليكون  امل�سريف  القطاع 
امل�سريف  القطاع  العمالء ويلتزم  �سكاوى  البنوك  بها  تعالج  التي 
اخلم�سة  التوجيهية  امل��ب��ادئ  وب��دع��م  ال��وع��د  ه���ذا  وف���ق  بالعمل 

ملعاجلة �سكاوى العمالء«.

••اأبوظبي-وام:

اأع���ل���ن احت����اد م�����س��ارف االإم�������ارات - ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة املهنية 
ع��ن ح�سوله   - ال��دول��ة  العاملة يف  االأع�����س��اء   48 ال���  للم�سارف 
“ الوعد باخلدمة  ملبادرته  املركزي  االإم��ارات  على دعم م�سرف 
عمالء  �سكاوى  م��ع  للتعامل  موحد  اإط���ار  و�سع  اإىل  الرامية   “

امل�سارف يف الدولة .
واأو�سح معايل عبدالعزيز الغرير رئي�ص احتاد م�سارف االإمارات 
اأنه مّت ت�سميم مبادرة “ الوعد باخلدمة “ يف اإطار جهود احتاد 
وتقدمي  العمالء  بتجربة  لالرتقاء  امل�ستمرة  االإم��ارات  م�سارف 
االأمور  مع  التعامل  يف  والكفاءة  ال�سفافية  من  امل�ستويات  اأعلى 
التي عادة ما تثري قلق عمالء امل�سارف يف الدولة.واأ�سار معاليه 

مركز ال�سباب العربي يعلن اطالق »�سوق م�ساريع 
ال�سباب العربي« اكتوبر املقبل

•• دبي -وام:

جمل�ص  رئي�ص  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  بتوجيهات 
الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة اأعلن مركز ال�سباب العربي عن تنظيم “�سوق 

م�ساريع ال�سباب العربي” اكتوبر املقبل.
يف  ال�سركاء  م��ن  ع��دد  م��ع  بالتعاون  العربي  ال�سباب  م�ساريع  �سوق  وي��ق��ام 
العامل العربي، لي�ساركوا ال�سباب خربتهم العريقة يف جمال ريادة االأعمال، 
وي�سيفوا قيمة ا�سرتاتيجية لل�سوق من خالل خلق فر�ص للتعاون وتبادل 

املعرفة حيث �سيتم االإعالن عن ال�سركاء اال�سرتاتيجيني يف وقت الحق.
ويهتم ال�سوق الذى يعترب جتمعا �سنويا فريدا من نوعه مب�ساريع ال�سباب 
العاملية  القمة  خ��الل  �سموه  اأطلقه  ال��ذي  املركز  م��ب��ادرات  �سمن  العربي، 
التفاعل  تعزيز  تعمل على  فاعلة  فيما ميثل من�سة  العام  للحكومات هذا 
العامل  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  وامل�ستثمرين  ال�سباب  االأع��م��ال  اأ���س��ح��اب  ب��ني 
العربي، مما ينتج عنه منظومة تعزز ريادة االأعمال يف املجاالت االقت�سادية 

االإبداعية وتبادل املعرفة، وبالتايل منو ن�ساطاتهم التجارية.
و�سيتم دعوة �سركات ال�سباب العربي النا�سئة لي�ساركوا يف عر�ص م�ساريعهم 
االإبداعية على املهتمني وامل�ستثمرين لعقد اأكرب قدر من ال�سفقات يف كافة 
البحث  ومراكز  وال�سحة  والتعليم  واالإع��الم  التكنولوجيا  منها  املجاالت، 
فخره  عن  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  الكثري.وعرب  وغريها  واالبتكار 
بقدرات ال�سباب العربي وطاقاتهم االإبداعية التي ت�ساهم يف دعم اقت�ساد 
م�ستدام ومتجدد موؤكدا ان ال�سباب العربي حري�ص على قيادة م�ستقبلهم 
املجاالت.  خمتلف  يف  العربي  للعامل  زاه��ر  م�ستقبل  لبناء  عنهم  غنى  وال 
العربي،  ال�سريحة االأكرب من جمتمعات الوطن  ال�سباب  “ميثل  واأ�ساف: 
ولذا من واجبنا اأن نبني معهم منظومة تعزز ريادتهم واأن نتبنى اأفكارهم 
وندعم منوهم لتطوير اقت�ساد اإبداعي، اأحد اأهم ركائز االقت�ساد املعريف، 
الذي �سي�سهم وب�سكل كبري يف ع�سرنا احلايل يف زيادة الناجت املحلي للدول 
اأ�ساليب عمل  العربية، وخلق فر�ص عمل جديدة لل�سباب العربي، وابتكار 

خالقة الإدارة االأعمال«.

اأبوظبي تعزز اإمدادات الطاقة يف غينيا خلدمة اأكرث من  10 ماليني �صخ�س

�سندوق اأبوظبي للتنمية ميول اإن�ساء مركز لتوزيع الكهرباء يف غينيا بقيمة 66 مليون درهم
ت���وري���د ون��ق��ل وتبادل  ق�����ادرة ع��ل��ى 
الطاقة الكهربائية يف جميع اأنحاء 

املنطقة.
�سندوق  ���س��اه��م  ���س��اب��ق،  وق���ت  ويف 
املنحة  و���س��م��ن  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي 
اإن�ساء  ب��ت��م��وي��ل  ذات���ه���ا  احل��ك��وم��ي��ة 
حمطتني لتوليد الكهرباء، بطاقة 
اإنتاجية تبلغ 60 ميغاواط وبتكلفة 
وهما م�سروع  دوالر  مليون   20.4
يف   ،2 وت���وم���ب���و  تومبو1  حم��ط��ة 

العا�سمة الغينية كوناكري. 
التوزيع  م��رك��ز  م�����س��روع  وي�ستمل 
اإن�ساء  ع��ل��ى  للكهربائية  ال��وط��ن��ي 
البيانات   م��ع��اجل��ة  ون���ظ���ام  ���س��ب��ك��ة 
نظام  يف  وال��ت��ح��ك��م   SCADA
االإدارة والتخطيط واإجراء العمليات 
يف الوقت احلقيقي، وي�سمل كذلك 
واملرفقات  الرئي�سي  املبني  اإن�����س��اء 
التحكم، واملكاتب مع جميع  لغرف 
املعدات واالأدوات الالزمة، كما يتم 
اأج��ه��زة احلا�سوب  ت��وري��د وت��رك��ي��ب 
وال��ت��وا���س��ل م��ن ع��ل��ى ب��ع��د يف كافة 
والفرعية  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  امل���ح���ط���ات 
 24 ح��واىل  اجمايل عددها  البالغ 
حم��ط��ة مم��ا ي��ت��ي��ح احل�����س��ول على 

البيانات الالزمة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

للتنمية  اأب���وظ���ب���ي  ���س��ن��دوق  م����ول 
التوزيع  م���رك���ز  اإن�������س���اء  م�������س���روع 
بقيمة  للكهرباء يف غينيا،  الوطني 
مليون   18( دره�����م  م��ل��ي��ون   66
من  تخ�سي�سها  مت  وال��ت��ي  دوالر( 
اأبوظبي  ح���ك���وم���ة  م��ن��ح��ة  خ�����الل 
ويديرها ال�سندوق، والبالغ قيمتها 
مليون   90( دره���م  مليون   330
م�ساريع  مت���وي���ل  ب���ه���دف  دوالر( 

تنموية متنوعة يف غينيا.
وي���اأت���ي مت��وي��ل امل�������س���روع م���ن قبل 
تعزيز  ب���ه���دف  اأب���وظ���ب���ي  ح��ك��وم��ة 
خلدمة  غينيا  يف  الطاقة  اإم���دادات 
���س��خ�����ص من  10 م���الي���ني  ح����ويل 
الطاقة  ت��وف��ري  وك��ذل��ك  ال�����س��ك��ان، 
لكافة  دائ�����م  ب�����س��ك��ل  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
لتحقيق  االق��ت�����س��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 

التنمية امل�ستدامة يف البالد.
للتنمية  اأبوظبي  �سندوق  و���س��ارك 
اأقيم  ال������ذي  احل���ف���ل  م���را����س���م  يف 
لو�سع حجر االأ�سا�ص ملركز التوزيع 
فخامة  بح�سور  للكهرباء  الوطنى 
ال��رئ��ي�����ص ال��غ��ي��ن��ي األ���ف���ا ك���ون���دي، 
ورئي�ص الوزراء معايل مامادي يوال 

للكهرباء بالتحكم يف كافة الطاقة 
توزيعها  وكيفية  غينيا  يف  املنتجة 
وف����ق االح���ت���ي���اج���ات ال����الزم����ة مما 
ي�ساهم يف حت�سني ا�ستقرار ال�سبكة، 
برنامج  ����س���م���ن  امل���������س����روع  وي����ق����ع 
ك��ه��رب��اء دول غ��رب اأف��ري��ق��ي��ا، حيث 
االأقليمي  ال��ت��ح��ك��م  م��رك��ز  ي�����س��م��ل 
الذى يخدم اإجراءات تبادل الطاقة 

عرب احلدود مع دول غرب اأفريقيا 
الطاقة فى كل  توزيع  ويتحكم فى 

من غينيا و�سرياليون و البرييا.
الغينية على بذل  وتعمل احلكومة 
لتوفري  �سركائها  مع  حثيثة  جهود 
اأهم  كاأحد  للبالد  الالزمة  الطاقة 
من  امل�����س��ت��دام��ة  التنمية  م��ق��وم��ات 
خالل جتهيز �سبكة وطنية موثوقة 

�سليمان احلمادي،  و�سعادة عبداهلل 
العربية  االإم���������ارات  دول�����ة  ���س��ف��ري 
املتحدة لدى غينيا واملهند�ص �سعيد 
يف  املالية  االإدارة  مدير  ال��ظ��اه��ري 
ال�سندوق، اإ�سافة اإىل عدد من كبار 

امل�سوؤولني يف احلكومة الغينية.
حممد  �سعادة  قال  املنا�سبة،  وبهذه 
�سيف ال�سويدي مدير عام �سندوق 

امل�سروع  ه��ذا  اإن  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي 
اال���س��رتات��ي��ج��ي ال��ه��ام ي��اأت��ي �سمن 
املنحة التي قدمتها حكومة اأبوظبي 
 90 قيمتها  وال��ب��ال��غ   2013 ع��ام 
م�ساريع  ل��ت��م��وي��ل  دوالر  م��ل��ي��ون 
ا�سرتاتيجية  ق��ط��اع��ات  يف  ن��وع��ي��ة 
واخلدمات،  والزراعة  الطاقة  مثل 
بحيث ت�ساهم تلك امل�ساريع  يف دعم 

وخططها  الغينية  احلكومة  جهود 
التنمية  م�سرية  وحتفز  التنموية 
االق���ت�������س���ادي���ة واالج���ت���م���اع���ي���ة يف 

البالد.
التوزيع  “اإن متويل مركز  واأ�ساف 
التزام  ي���وؤك���د  ل��ل��ك��ه��رب��اء  ال��وط��ن��ي 
ال�سندوق يف امل�ساهمة مع احلكومة 
التنمية  اأه��داف  الغينية يف حتقيق 

امل�سروع  وي�������س���اه���م  امل�������س���ت���دام���ة. 
للمجتمع  ال��ك��ه��رب��اء  اإت���اح���ة  ع��ل��ى 
ال���غ���ي���ن���ي ال�������ذي ي����ع����اين م�����ن �سح 
ال���ط���اق���ة، مم���ا ي���رتت���ب ع��ل��ي��ه من 
على  ايجاباً  �ستنعك�ص  واع��دة  نتائج 
االقت�ساد الوطني الغيني والتنمية 

االجتماعية. 
الوطني  ال���ت���وزي���ع  م���رك���ز  وي���ق���وم 

•• دبي-الفجر:

ي��ت��ي��ح االع��������رتاف ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي من 
املالية  اخل����دم����ات  ت��ن��ظ��ي��م  ���س��ل��ط��ة 
اأبوظبي  �سوق  يف  امل�سجلة  للكيانات 
من�سات  اإىل  ال����و�����س����ول  ال���ع���امل���ي 
بور�سة دبي للذهب وال�سلع و�سركة 
باأن�سطة  للقيام  ال�سلع  ملقا�سة  دبي 

التداول واملقا�سة
2017 - ح�سلت  22 يوليو  دب��ي، 
وال�سلع  ل���ل���ذه���ب  دب������ي  ب����ور�����س����ة 
و�سركتها التابعة املخت�سة بخدمات 
�سركة  امل����رك����زي،  امل��ق��اب��ل  ال���ط���رف 
اعرتاف  على  ال�سلع،  ملقا�سة  دب��ي 
عن  مقا�سة  ودار  بور�سة  بكونهما 
بعد من قبل �سلطة تنظيم اخلدمات 
ل�سوق  التنظيمية  ال��ه��ي��ئ��ة  امل��ال��ي��ة، 
ل�سركات  يتيح  العاملي، مما  اأبوظبي 
اإىل  الو�سول  العاملي  اأبوظبي  �سوق 
لكل من  واملقا�سة  التداول  من�سات 

البور�سة و�سركة املقا�سة.
على  ال�سفة  ه��ذه  مفعول  وي�����س��ري 
املالية  املوؤ�س�سات  متّكن  وهي  الفور، 
التي تتخذ من �سوق اأبوظبي العاملي 
مقراً لها، واملرخ�سة من قبل �سلطة 
ت�سبح  اأن  املالية،  اخلدمات  تنظيم 
للذهب  دب����ي  ب���ور����س���ة  يف  اأع�������س���اء 
وال�����س��ل��ع، وال��ت��ي ت��ع��د ب��دوره��ا اأكرب 
بور�سة م�ستقات يف املنطقة واأكرها 

•• بكني - طوكيو - اأبوظبي-وام:

يف اأع����ق����اب اإع�������الن ����س���رك���ة ب����رتول 
ابوظبي الوطنية اأدنوك عن برنامج 
ل��ت��و���س��ع��ة نطاق  م�����ب�����ادرات ج���دي���د 
و�سمان  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ���س��راك��ات��ه��ا 
بفعالية  اأ���س��ول��ه��ا  حم��ف��ظ��ة  اإدارة 
اأحمد  �سلطان  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  ق��ام 
اجلابر وزير دولة الرئي�ص التنفيذي 
بزيارة  �سركاتها  الأدن��وك وجمموعة 
ال�سني  ج���م���ه���وري���ة  م����ن  ك����ل  اإىل 
خاللها  ال��ت��ق��ى  وال��ي��اب��ان  ال�سعبية 
واملحتملني  احلاليني  ال�سركاء  م��ع 
النقا�ص  البلدين حيث تركز  يف كال 
والفر�ص  النوعية  ال�����س��راك��ات  على 
امل�سرتكة  ل��ال���س��ت��ث��م��ارات  اجل���دي���دة 
اإىل  اأدن����وك  م���ب���ادرات  تتيحها  ال��ت��ي 
العالقات  تعزيز  �سبل  بحث  ج��ان��ب 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة يف خم��ت��ل��ف امل���ج���االت بني 
دول�����ة االإم��������ارات وك����ل م���ن ال�سني 
مبادرات  برنامج  وي�ستند  واليابان. 
اأدنوك اإىل منوذجها الت�سغيلي املرن 
ا�سرتاتيجيتها  تطبيق  اإىل  ويهدف 
وذل����ك من   2030 ال���ذك���ي  ل��ل��ن��م��و 
خالل زيادة القيمة يف كافة جوانب 
وم��راح��ل االأع���م���ال وت��ع��زي��ز القدرة 
التناف�سية ودفع عجلة منو االأعمال 
وزي���ادة ال��ع��ائ��دات واالرت��ق��اء باالأداء 
و����س���م���ان و�����س����ول م��ن��ت��ج��ات��ه��ا اإىل 

التقى يف جمهورية ال�سني ال�سعبية 
معايل  من  كل  مع  املا�سي  اال�سبوع 
وانغ يي وزير خارجية ال�سني ودينغ 
ال�سرق  منطقة  ق�سم  ع��ام  مدير  يل 
االأو����س���ط و���س��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا ب����وزارة 

اخلارجية ال�سينية.
ال�سركاء  ال��ت��ق��ى م��ع ع���دد م��ن  ك��م��ا 
اأطلعهم  حيث  واملحتملني  احلاليني 
معاليه على برنامج مبادرات اأدنوك 

اجلديد لتو�سيع ال�سراكات.
دولة  مع  معاليه  التقى  اليابان  ويف 
�سينزو اآبي رئي�ص وزراء اليابان حيث 
نقل حتيات القيادة يف دولة االإمارات 
اليابان  و�سعب  وحكومة  ق��ي��ادة  اإىل 
اال�سرتاتيجية  ال���ع���الق���ة  م���ث���ّم���ن���اً 
ب��ني ال��ب��ل��دي��ن ال�����س��دي��ق��ني.. وبحث 
تعزيز  �سبل  اللقاء  خ��الل  اجلانبان 
امل����ج����االت  ال����ع����الق����ات يف خم���ت���ل���ف 
االقت�ساد  ق���ط���اع���ي  يف  وخ����ا�����س����ة 
وال����ط����اق����ة. ك���م���ا ال���ت���ق���ى م���ع���ايل د. 
اليابان  اإىل  زي���ارت���ه  خ���الل  اجل��اب��ر 
م���ع م���ع���ايل ف��وم��ي��و ك��ي�����س��ي��دا وزي���ر 
ال���ي���اب���اين وم����ع معايل  اخل���ارج���ي���ة 
االقت�ساد  وزي���ر  �سيكو  هريو�سيغه 
اإىل  ال��ي��اب��اين  وال�سناعة  وال��ت��ج��ارة 
احلاليني  ال�سركاء  م��ن  ع��دد  جانب 
واملحتملني ملناق�سة برنامج مبادرات 
وفر�ص  لل�سراكات  اجل��دي��د  اأدن���وك 

اال�ستثمار امل�سرتك.

نتطلع  ونحن  وال�سلع،  للذهب  دبي 
ال�سراكات  م��ن  �سبكتنا  تو�سيع  اإىل 
االإق���ل���ي���م���ي���ة وال���ع���امل���ي���ة م����ن خالل 
املوؤ�س�سات املوجودة يف �سوق اأبوظبي 

العاملي.
الرئي�ص  ت��ي��ن��غ،  ري��ت�����س��ارد  واأ����س���اف 
تنظيم اخلدمات  ل�سلطة  التنفيذي 
العاملي:  اأب��وظ��ب��ي  ���س��وق  يف  امل��ال��ي��ة 
ي�سرنا اأن نهنئ بور�سة دبي للذهب 
وال�سلع واأن نرحب بها كاأول بور�سة 
اإىل  تن�سم  ب��ع��د  ع��ن  م��ق��ا���س��ة  ودار 
العاملي. ويوفر  اأبوظبي  عائلة �سوق 
املرخ�سة  ل��ل��ك��ي��ان��ات  االأم�������ر  ه�����ذا 

تنوعاً، واأن تقوم مبقا�سة عملياتها 
املعرتف  املقا�سة  �سركة  خ��الل  من 

بها عاملياً التابعة للبور�سة.
�سركة  ت��ع��د  ال����راه����ن،  ال���وق���ت  ويف 
امل��ح��دودة، وه��ي �سركة  اأرن��ا كابيتال 
اأبوظبي  ���س��وق  يف  م��ق��ره��ا  و���س��اط��ة 
دبي  بور�سة  يف  ع�سو  اأول  ال��ع��امل��ي، 
للذهب وال�سلع و�سركة دبي ملقا�سة 

ال�سلع مبوجب ال�سفة اجلديدة.
ويف تعليق له، قال جوراجن دي�ساي، 
بور�سة  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص 
دب���ي ل��ل��ذه��ب وال�����س��ل��ع: ي�����س��رن��ا اأن 
مقا�سة  ودار  ب��ور���س��ة  اأول  ن��ك��ون 

معدالت  ذات  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  االأ�����س����واق 
النمو املرتفعة.

وج���اء االإع�����الن ع��ن ه���ذا الربنامج 
يف ال���وق���ت ال����ذي ي��ت��ح��ول ف��ي��ه منو 
االقت�ساد العاملي اإىل ال�سرق وكذلك 
النمو يف الطلب على م�سادر الطاقة 
ال���ت���وج���ه���ات مع  .. وت���ت���زام���ن ه����ذه 
االأ�سواق  ط��ل��ب  ال��ك��ب��رية يف  ال���زي���ادة 
امل�ستقة من  املنتجات  االآ�سيوية على 
وحتديداً  ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ي��ة  امل����واد 
والبال�ستيك  ال���ب���رتوك���ي���م���اوي���ات 

حيث  النهج  بهذا  اأدن���وك  وتلتزم   ..
منتلك �سراكات وطيدة وعميقة مع 
ال�سركات يف كل من ال�سني واليابان 
كما اأن اآ�سيا متثل واحداً من االأ�سواق 
للنمو  واع���دة  باإمكانات  تزخر  التي 
يف  التعاون  فر�ص  ن�ستك�سف  ونحن 
كافة  تغطي  م�����س��رتك��ة  ا���س��ت��ث��م��ارات 
النفط  ق���ط���اع  وج�����وان�����ب  م����راح����ل 
والبرتوكيماويات  وامل�ستقات  والغاز 
�سركاء  م���ع  ال���ت���ع���اون  اإىل  ون�����س��ع��ى 
وفنية  ت�سغيلية  خ����ربات  مي��ت��ل��ك��ون 

اإىل  الدرا�سات  وت�سري  والبوليمرات 
زي����ادة من��و ه���ذا ال��ط��ل��ب ب��اأك��ر من 

ال�سعف خالل ال� 25 �سنة املقبلة.
اأي�ساً  اآ���س��ي��ا  ���س��رق  منطقة  وت��زخ��ر 
بخربات كبرية يف جماالت اال�ستثمار 
امل�سرفية  واخل����دم����ات  وال��ت��م��وي��ل 
اال�ستفادة  اإىل  اأدن����وك  ت�سعى  ال��ت��ي 
نطاق  لتو�سيع  جهودها  �سمن  منها 
والنوعية  اال�سرتاتيجية  ال�سراكات 
متزايد  ب�����س��ك��ل  اأدن��������وك  ..وت�����رك�����ز 
مع  امل��دى  بعيدة  �سراكات  بناء  على 

ك��ب��رية وق���ادري���ن ع��ل��ى امل�����س��اه��م��ة يف 
نقل املعرفة و�سمان و�سول املنتجات 
ولدى  النمو.  �سريعة  االأ���س��واق  اإىل 
ال�سراكات  العديد من  اأدن��وك حالياً 
ال����را�����س����خ����ة م�����ع اأه��������م ال�������س���رك���ات 
جمال  يف  �سواء  واليابانية  ال�سينية 
اأو  والتطوير  واالإن��ت��اج  اال�ستك�ساف 
والتوزيع  ال��ن��ق��ل  اأو  ال��غ��از  م�����س��اري��ع 
وال���ب���رتوك���ي���م���اوي���ات  ال���ت���ك���ري���ر  اأو 
وامل���������س����ت����ق����ات.. وي�����ق�����دم ب���رن���ام���ج 
مبادرات اأدنوك العديد من الفر�ص 

ال�سركاء احلاليني وامل�ستقبلني يف كل 
واالقت�سادات  واليابان  ال�سني  من 

االآ�سيوية �سريعة النمو. 
الدكتور  معايل  قال  املنا�سبة  وبهذه 
متا�سياً  اجل����اب����ر:  اأح���م���د  ���س��ل��ط��ان 
م��ع ت��وج��ي��ه��ات ال��ق��ي��ادة ت��رك��ز دولة 
االإم������ارات ع��ل��ى ال��ت��وا���س��ل واحل����وار 
االإيجابي البناء مع املجتمع الدويل 
ومبا  امل�����س��رتك��ة  للم�سالح  حت��ق��ي��ق��اً 
التنمية  حت��ق��ي��ق  ت�����س��ري��ع  يف  ي�سهم 
االقت�سادية واالجتماعية امل�ستدامة 

لال�ستثمارات  اجل���دي���دة  ال����واع����دة 
خمتلف  يف  امل����ج����دي����ة  امل���������س����رتك����ة 
ج��وان��ب االأع���م���ال.. واأب����دى العديد 
واملحتملني  احلاليني  ال�سركاء  من 
الفر�ص  ب��ه��ذه  اه��ت��م��ام��ه��م  اآ���س��ي��ا  يف 
الطلب  ل����زي����ادة  ت�����س��ت��ج��ي��ب  ك��ون��ه��ا 
والبرتوكيماويات  ال���ط���اق���ة  ع��ل��ى 
نظراً  وك��ذل��ك  املحلية  اأ���س��واق��ه��م  يف 
وفر�ص  اال�ستثمارات  ه��ذه  جلاذبية 
ال��ن��م��و ال��ت��ي ت��وف��ره��ا. وك���ان معايل 
اأح��م��د اجل��اب��ر قد  ال��دك��ت��ور �سلطان 

حت�سل على اعرتاف كجهة عن بعد 
من �سلطة تنظيم اخلدمات املالية. 
االعتماد  ه�����ذا  ل���ن���ا  ي��ت��ي��ح  و�����س����وف 
تقدمي جمموعة كاملة من م�ستقات 
امل��ن��ت��ج��ات امل��درج��ة ل��دي��ن��ا يف جميع 
فئات االأ�سول ملجتمع �سوق اأبوظبي 
هذا  و�سي�ساعدنا  امل��زده��ر.  ال��ع��امل��ي 
االعرتاف يف تو�سيع قاعدة اأع�سائنا 
املزيد من  وج��ذب  �سيولتنا،  وتعزيز 
ب��ور���س��ة دبي  ���س��وق  اإىل  امل�����س��ارك��ني 
ل��ل��ذه��ب وال�����س��ل��ع. ك��م��ا ن���ود يف هذا 
ال�����س��ي��اق ال���رتح���ي���ب ب�����س��رك��ة اأرن����ا 
بور�سة  عائلة  يف  امل��ح��دودة  كابيتال 

م��ن ���س��وق اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي من�سة 
بامل�ستقات  مرتبطة  �سفقات  لعقد 
دبي  بور�سة  �سوق  ع��رب  ومقا�ستها 
للذهب وال�سلع االإلكرتونية املنظمة 
اإىل  الو�سول  واإمكانية  وال�سفافة، 
�سوق  يف  اأو�����س����ع  م��ن��ت��ج��ات  ق����اع����دة 
اأبوظبي العاملي. ونحن نتطلع اإىل اأن 
ي�سفي ان�سمام بور�سة دبي للذهب 
وال�سلع حيوية اإىل اأ�سواق راأ�ص املال 
وباعتباره  وامل��ن��ط��ق��ة.  اأب��وظ��ب��ي  يف 
�سوق  �سيوا�سل  دولياً،  مالياً  مركزاً 
اأبوظبي العاملي العمل ب�سكل حثيث 
حيوية  بيئة  على  واحل��ف��اظ  ل��دع��م 

وتدعم  جت�����ذب  ال��ت��ن��ظ��ي��م،  ج���ي���دة 
امل��وؤ���س�����س��ات امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة على 
حد �سواء يف �سياق حتقيق تطلعاتها 

وتلبية احتياجاتها التجارية.
املالية  املوؤ�س�سات  تكون  اأن  وينبغي 
اأب��وظ��ب��ي العاملي  ���س��وق  امل��وج��ودة يف 
تنظيم  �سلطة  قبل  م��ن  واملرخ�سة 
بتقدمي  والراغبة  املالية  اخلدمات 
ع�سوية  ع���ل���ى  ل���ل���ح�������س���ول  ط���ل���ب 
وال�سلع،  ل���ل���ذه���ب  دب�����ي  ب���ور����س���ة 
العقود  ب��اأن�����س��ط��ة  للقيام  مرخ�سة 
االآج��ل��ة واخل��ي��ارات م��ن قبل �سلطة 

تنظيم اخلدمات املالية.

»بور�سة دبي للذهب وال�سلع« و»�سركة دبي ملقا�سة ال�سلع« تعززان ح�سورهما يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا 

اأدنوك تتوا�سل مع ال�سركاء احلاليني واملحتملني يف اآ�سيا ل�ستك�ساف فر�ض التعاون �سمن مبادراتها اجلديدة
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 “ “ دون��دخ��ت  م�سمار  ي�ست�سيف 
ال���ي���وم االحد  ب��ه��ول��ن��دا  يف اله����اي 
م��ن��اف�����س��ات اجل���ول���ة ال��ع��ا���س��رة من 
ب��ط��ول��ة ال���ع���امل ع��ل��ى ك���اأ����ص �سمو 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  ال�����س��ي��خ��ة 
هذه  وت��ق��ام   . “ اف��ه��ار«  لل�سيدات 
الن�سخة  مناف�سات  �سمن  اجلولة 
التا�سعة من مهرجان �سمو ال�سيخ 
العاملي  اآل نهيان  زاي��د  من�سور بن 
الذي  االأ���س��ي��ل��ة  العربية  للخيول 
ي��وا���س��ل رح���الت���ه امل��ك��وك��ي��ة حول 
ق���ارات ال��ع��امل حت��ت �سعار “ عامل 
اأب��وظ��ب��ي عا�سمة  6 ق���ارات  واح���د 
االأ�سيلة  العربية  اخليول  �سباقات 
يف العامل » . وتاأتي اإقامة املهرجان 
بتوجيهات �سمو ال�سيخ من�سور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص 
الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة ودعم 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو 
العام  ال��ن�����س��ائ��ي  رئ��ي�����س��ة االحت�����اد 
التنمية  ملوؤ�س�سة  االأعلى  الرئي�سة 
االأعلى  املجل�ص  رئي�سة  االأ���س��ري��ة 
ويت�سمن   . والطفولة  ل��الأم��وم��ة 
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  مهرجان 
للخيول  ال��ع��امل��ي  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
العربية االأ�سيلة جوهرة تاج ال�سيخ 
زايد بن �سلطان اآل نهيان وبطولة 
العامل ل�سمو ال�سيخة فاطمة بنت 
مبارك لل�سيدات “ افهار “ وكاأ�ص 
زاي���د وك��اأ���ص م��زرع��ة ال��وث��ب��ة �ستد 
اخليول  ل�سباقات  العاملي  واملوؤمتر 
التقديرية  داريل  العربية وجوائز 
الأو�سكار “ اأم االإمارات “ بهوليوود 
وبطولة العامل للفر�سان املتدربني 
كاأ�ص  ج���ان���ب  اإىل   “ اي���ف���ه���را   “
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  مهرجان 
“ وكاأ�ص  “ املفتوح  اآل نهيان  زاي��د 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو 
اإ�سراف  حت���ت  ل��ل�����س��ي��دات  ل��ل��ق��درة 

االحتاد الدويل للفرو�سية.
وت���ب���ل���غ م�������س���اف���ة ����س���ب���اق اجل���ول���ة 
ل�سمو  العامل  بطولة  العا�سرة من 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  ال�����س��ي��خ��ة 
الع�سب  يف  مرت   1800 لل�سيدات 
النقدية  اجلوائز  وتبلغ  الطبيعي 
لل�سباق 30 األف يورو . وي�ساعف 
الفائزة  اأن  ال�����س��ب��اق  اأه��م��ي��ة  م���ن 
للم�ساركة  ت��ت��اأه��ل  االأول  ب��امل��رك��ز 
كاأ�ص  على  العامل  بطولة  ختام  يف 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو 
باأبوظبي.  ال��ع��ام  ه��ذا  نوفمرب  يف 
وي�سهد ال�سباق م�ساركة 9 فار�سات 

هن  ال�����ع�����امل  دول  خم���ت���ل���ف  م�����ن 
�ساحبة  فلي�سرن  كلوديا  االأمل��ان��ي��ة 
ال��� 34 ع��ام��ا وال��ت��ي ن��ال��ت رخ�سة 
وحققت  �سنوات   6 قبل  ال�سباقات 
خالل م�سوارها 11 فوزا يف 105 
االنت�سارات  اأه���م  وم��ن  م�ساركات 
التي حققتها على ح�سانها اخلا�ص 
�سانت  م�سمار  على  اميري  اللورد 

كالود. 
دريك�سلر  فرجينيا  املجرية  وتاأتي 
م���ن ب���ني امل��ر���س��ح��ات ب��ق��وة للفوز 
19 عاما  وهي فار�سة هاوية تبلغ 
�سنوات   3 ق��ب��ل  ال��رخ�����س��ة  ون��ال��ت 
10 انت�سارات من اأهمها  وحققت 
لل�سيدات  ف��ي��ج��ن��رتي  ����س���ب���اق  يف 
بكن�سم بارك من بني 90 م�ساركة. 
وت��ع��د االإي��رل��ن��دي��ة ج��ي��الن راي���ان 
املر�سحات  ب��ني  م��ن  عاما”   29“
اأي�سا ومتتاز باخلربة حيث و�سل 
وحققت   118 م�����س��ارك��ات��ه��ا  ع���دد 
 5 االأول  ب��امل��رك��ز  ال���ف���وز  خ��الل��ه��ا 
مرات وكان اأبرزها يف ليمرك على 
ونالت  مهلر  بريزنتنغ  احل�����س��ان 
 2006 ع��ام  يف  ال�سباقات  رخ�سة 
وهي تعمل مهند�سة م�ساريع ومن 
ال�سباق  وي�سم    .1988 مواليد 
�سيندي  الهولندية  الفار�سة  اأي�سا 
عاما   29 ال���  �ساحبة  كلنكينربغ 
مل�ساركاتها  باالإ�سافة  مدربة  وهي 
ك���ف���ار����س���ة ون����ال����ت ال���رخ�������س���ة عام 
16 فوزا باملركز  2013 وحققت 
ومن  م�ساركة   79 بني  من  االأول 
�سمو  بطولة  يف  انت�ساراتها  اأه���م 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  ال�����س��ي��خ��ة 
على  بكولفيلد  لل�سيدات  العاملية 

اجلواد “وراري نازك«. 
امييلي  ال���رنوي���ج���ي���ة  و����س���ت���ك���ون 
 1995 يف  امل���ول���ودة  فينكنهاغن 
للمناف�سة  اال���س��ت��ع��داد  اأه��ب��ة  ع��ل��ى 
ب��ق��وة وه���ي ف��ار���س��ة واع����دة حققت 
 25 ب��امل��رك��ز االأول خ��الل  ف��وزي��ن 
م�ساركة ومتار�ص ريا�سة ال�سباقات 
حيث  درا�ستها  مع  جنب  اإىل  جنبا 
ت��در���ص يف ال��ع��ام ال��درا���س��ي االأخري 
عامني  قبل  الرخ�سة  ون��ال��ت  لها 
ومن اهم االنت�سارات التي حققتها 
يف العام 2015 يف �سباق اوفرفول 
وتعد  دياليت.  كوينز  �سهوة  على 
الك�ساندرا  ال��ب��ول��ن��دي��ة  ال��ف��ار���س��ة 
من  ع��ام��ا   23 ال����  �ساحبة  كاليتا 
خالل  من  للفوز  اأي�سا  املر�سحات 
نتائجها ال�سابقة وم�سوارها املتميز 

وو�سل عدد م�ساركاتها 145 مرة 
حققت خاللها الفوز باملركز االأول 
عام  الرخ�سة يف  ون��ال��ت  م��رة   11
انت�ساراتها هذا  اأب��رز  2013 من 
بوركلو  بارتيني�ص  مب�سمار  العام 
املهند�سة  “نايدر”.  �سهوة  على 
املعمارية اال�سبانية بياتريز الونزو 
ل���ن تكون  30 ع��ام��ا  ال����  ���س��اح��ب��ة 
برغم  الفوز  تر�سيحات  عن  بعيدة 
مرتني  االأول  امل����رك����ز  حت��ق��ي��ق��ه��ا 
الطويل  م�����س��واره��ا  خ����الل  ف��ق��ط 
منذ  �سنوات   8 لنحو  ميتد  ال��ذي 
 75 يف  و���س��ارك��ت  ال��رخ�����س��ة  نيلها 
منا�سبة وتتطلع لفوز ثالث باملركز 
وكان  امل�������س���وار  ه����ذا  خ����الل  االأول 
اأبرز نتائجها يف م�سمار االندل�ص 
ع��ل��ى �سهوة  ال���ع���ام  ه����ذا  ال��ك��ب��ري 

“توبداك«.
بري�ست�ص  ج��ول��ي��ا  ال�����س��وي��دي��ة  اأم���ا 
“23 عاما” التي تعمل يف وظيفة 
م�����س��اع��دة م�����س��رتي��ات ف��ق��د نالت 
 4 وحققت   2012 ع��ام  الرخ�سة 
انت�سارات باملركز االأول خالل 56 
انت�ساراتها  اأه���م  وك��ان��ت  م�ساركة 
جاغري�سرو  م�سمار  يف  العام  هذا 
على �سهوة “رازيلو يف �سباق جائزة 
“اأي اآر كي ال�سيفية” وحتمل ناديا 
نالت  وال��ت��ي  عاما”   26“ ب��رج��ر 
الرخ�سة قبل 7 �سنوات طموحات 

كرم  ف��ادي��ا  وخم��ت��ربات  لل�سفريات 
يا�ص  وقناة  التجميل  مل�ستح�سرات 
وري�����س��ن��ج ب��و���س��ت وب��اري�����ص تريف 
الن�سائي  واالحت���اد  �سنرت  والوثبة 
لالأمومة  االأع��ل��ى  واملجل�ص  ال��ع��ام 
وال��ط��ف��ول��ة وجل��ن��ة ري��ا���س��ة امل����راأة 
ب��ن��ت مبارك  ف��اط��م��ة  واأك���ادمي���ي���ة 
واملعر�ص  ال��ن�����س��ائ��ي��ة  ل��ل��ري��ا���س��ة 
الدويل لل�سيد والفرو�سية 2016 
ونادي اأبوظبي للفرو�سية واأجنحة 
ومنتجع  ج���ن���ة  ال�������س���رق���ي  ال����ق����رم 
عبد  الدكتور  واأك���د  و�سبا.  اننتارا 
االأر����س���ي���ف  م���دي���ر  ال���ري�������س���ي  اهلل 
ال��وط��ن��ي ف��خ��ره��م ب��اال���س��ت��م��رار يف 
بتوجيهات  املهرجان  ورعاية  دع��م 
اآل  زاي��د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو 
مطردة  زي���ادة  ي�سهد  ال��ذي  نهيان 

من خالل 108 حمطات .
متمنيا اأن يكون عام 2017 عاما 
للنجاحات حتت �سعار “عامل واحد 

6 قارات اأبوظبي العا�سمة«.
املتعددة  الفعاليات  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
وامل��ت��ن��وع��ة ل��ل��م��ه��رج��ان ال��ع��امل��ي يف 
اأثر  لها  ك��ان  ال��ع��امل  دول  خمتلف 
كبري يف املكانة املرموقة التي و�سل 
ل��ه��ا احل���دث م��ن خ���الل االهتمام 
اجلماهريي الذي يجده املهرجان 
امل�سامري  ج��م��ي��ع  يف  وال�����س��ب��اق��ات 
واأرجع  الفعاليات  ت�ست�سيف  التي 

للو�سول  ���س��ع��ي��ا  ���س��وي�����س��را  ب��ل��ده��ا 
الفوز  حققت  ب��ع��دم��ا   20 ل��ل��رق��م 
م�ساركة   293 خ���الل  م���رة   19
الفار�سات م�ساركة  اأكر  وهي تعد 
الرخ�سة  ون���ال���ت  ال�����س��ب��اق��ات  يف 
املهرجان  وي���دع���م   .2011 ع���ام 
والثقافة  لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة 
اأبوظبي  جم��ل�����ص  م���ع  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق 
الوطنية  وال�������س���رك���ة  ال���ري���ا����س���ي 
الإنتاج وت�سويق االأعالف والدقيق 
واالأر�سيف  االأ����س���ا����س���ي  ال�����س��ري��ك 
الر�سمي  ال���������س����ري����ك  ال����وط����ن����ي 
وطريان االإمارات الناقل الر�سمي 
وب���ال���ت���ع���اون م���ع ه��ي��ئ��ة االإم�������ارات 
ل�����س��ب��اق اخل��ي��ل واالحت�����اد ال���دويل 
خليول ال�سباق العربية “ اإفهار “ 
وجمعية اخليول العربية االأ�سيلة 
والتعاون  اخلارجية  وزارة  وبدعم 
ال��ع��ام��ة لرعاية  ال����دويل وال��ه��ي��ئ��ة 

ال�سباب والريا�سة.
وت���رع���ى امل���ه���رج���ان ���س��رك��ة اأي����ادي 
الطب  خلدمات  يونايتد  وجلوبال 
�ستاليونز  وال���وث���ب���ة  ال���ب���ي���ط���ري 
ون����ادي ���س��ق��اري االإم������ارات ونادي 
ومدر�سة  ل��ل�����س��ق��اري��ن  اأب���وظ���ب���ي 
وفرا�سة  لل�سقارة  زايد  بن  حممد 
ال���������س����ح����راء وم�����رك�����ز اأب����وظ����ب����ي 
و�سركة  “اأدنيك”  ل��ل��م��ع��ار���ص 
العواين وكابال وعمري بن يو�سف 

الكرمي  ل��اله��ت��م��ام  ال��ن��ج��اح  ه����ذا 
والتوجيهات ال�سديدة ل�سمو راعي 
الإدارة  امل��م��ي��ز  وال��ت��ن��ظ��ي��م  احل����دث 
امل���ه���رج���ان. م���ن ج��ان��ب��ه��ا اأ����س���ادت 
ال�سويدي  خ��ل��ي��ف��ة  ن�����ورة  ����س���ع���ادة 
العام  ال��ن�����س��ائ��ي  م���دي���رة االحت�����اد 
الن�سائية  الريا�سة  جلنة  رئي�سة 
بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  بدعم 
مبارك املتوا�سل للمراأة االإماراتية 
ب�سكل  وال���ري���ا����س���ي���ة  ع����ام  ب�����س��ك��ل 
التي  ال�سباقات  اأن  واأك��دت  خا�ص. 
متثل  ال��غ��ايل  �سموها  ا���س��م  حتمل 
الفرو�سية  ل��ري��ا���س��ة  ك��ب��ريا  دع��م��ا 
بهذه  الن�سائي  العن�سر  وارت��ب��اط 
ال��ري��ا���س��ة االأ���س��ي��ل��ة ال��ت��ي تعترب 
فيها االم��ارات من ال��دول الرائدة 

يف العامل.
يقدمه  الذي  الدعم  اأن  واأو�سحت 
اآل  زاي��د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو 
نهيان وال���دور ال��رائ��د ال��ذي تقوم 
ب���ه ���س��م��و ال�����س��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 
مبارك “ اأم االإم��ارات “ يف دعمها 
للمراأة االإماراتية يف �ستى املجاالت 
اإبراز  االإيجابي يف  امل���ردود  له  ك��ان 
االإماراتية  للمراأة  امل�سرق  ال��وج��ه 
وجاء  العاملي  االح��رتام  واكت�سابها 
فار�سات  م�ساركة  خ��الل  من  ذل��ك 
االإم�����ارات يف امل��ح��اف��ل ال��دول��ي��ة يف 
���س��ب��اق��ات ال�����س��رع��ة وال����ق����درة. ويف 

التوفيق  مت���ن���ت  ح��دي��ث��ه��ا  خ���ت���ام 
لكل  والتوفيق  امل�����س��ارك��ات  جلميع 
فعاليات  يف  واملنظمني  القائمني 

الن�سخة التا�سعة من املهرجان.
النعيمي  م��ب��ارك  اأ���س��اد  جهته  م��ن 
يف  اخلارجي  الرتويج  اإدارة  مدير 
والثقافة  لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة 
التي  التا�سعة  الن�سخة  بفعاليات 
الفعاليات  ع���دد  يف  زي����ادة  ���س��ه��دت 
دول جديدة  وا���س��اف��ة  ال��ع��ام  ه���ذا 
اأ�سبح  ال���ذي  امل��ه��رج��ان  لها  انتقل 
ج����زءا م��ن خ��ارط��ة ال��ف��رو���س��ي��ة يف 
االإمارات. وعرب النعيمي عن فخر 
والثقافة  لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة 
ب����اأن ت��ك��ون ���س��م��ن م��ه��رج��ان �سمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ من�سور 
.. وقال “ اإن النتائج التي حتققت 
ع��ل��ى اأر������ص ال���واق���ع خ����الل فرتة 
وج��ي��زة جت��ع��ل ك��ل اجل��ه��ات تفخر 
بهذا الوجود يف املهرجان .. م�سريا 
اخليول  عا�سمة  اأب��وظ��ب��ي  اأن  اإىل 
ال��ع��امل ق����ادرة بف�سل  ال��ع��رب��ي��ة يف 
هذا االهتمام واملهرجان الكبري اأن 
حتقق التطوير لل�سباقات العربية 
واأكد   .  « العامل  اأنحاء  خمتلف  يف 
يف  حيويا  دورا  لعب  امل��ه��رج��ان  اأن 
من  للعا�سمة  ال�سياحي  ال��رتوي��ج 
خ���الل ان��ت�����س��اره يف ج��م��ي��ع ق���ارات 
ال�سياح  ع���دد  ال��ع��امل ح��ت��ى و���س��ل 
ماليني   10 ح�����وايل  اإىل  ح��ال��ي��ا 
الهيئة  دع���م  “ اإن  وق����ال   . ���س��ائ��ح 
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ملهرجان 
للخيول  ال��ع��امل��ي  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 

الدور  من  انطالقا  ياأتي  العربية 
االإي��ج��اب��ي ال���ذي ي��ق��وم ب��ه ال�سباق 
للعا�سمة  ال��رتوي��ج  وامل��ه��رج��ان يف 
احل�سور  خ������الل  م����ن  اأب����وظ����ب����ي 
الكبري من دول عديدة من العامل 
ملتابعة ال�سباق وم�ساهدة وقائعه ». 
عربات  �سباق  غ��دا  ي��ق��ام  ذل��ك  اإىل 
اخل��ي��ول يف م�����س��م��ار دون���دخ���ت يف 
الهاي بالتزامن مع �سباق اجلولة 
لل�سيدات  العامل  لبطولة  العا�سرة 
فاطمة  ال�سيخة  �سمو  ك��اأ���ص  على 
ال�سباقات  م��ن  وه���و  م��ب��ارك  ب��ن��ت 
ل��الأوروب��ي��ني . ويحظى  ال��رتاث��ي��ة 
جماهريي  باهتمام  ال�سباق  ه��ذا 
اهتمام  على  اإيجابا  ينعك�ص  كبري 
ب�سباقات  االأوروب����������ي  اجل���م���ه���ور 
يتميز  ال���ت���ي  ال���ع���رب���ي���ة  اخل����ي����ول 
ال�سيخ  �سمو  م��ه��رج��ان  بتنظيمها 
من�سور بن زايد اآل نهيان العاملي.  
العريق  دون���دخ���ت  م�����س��م��ار  وي��ع��د 
التي  امل�سامري  يف اله��اي من بني 
ارتبط بها املهرجان �سنوياً واأ�سبح 
خا�ص  ع�سق  الهولندي  للجمهور 
وارت����ب����اط ك��ب��ري مب��ه��رج��ان �سمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ من�سور 
�سيف كل عام من خالل احل�سور 
اليوم  ف��ع��ال��ي��ات  مل��ت��اب��ع��ة  ال��ك��ث��ي��ف 
يتزين  وال���ذي  امل�سمار  يف  املفتوح 
ب�����س��ع��ارات امل��ه��رج��ان و���س��ور راعي 
���س��ب��اق اجلولة  احل����دث و���س��ي��ك��ون 
لل�سيدات  العامل  لبطولة  العا�سرة 
غ���دا اأه���م ف��ع��ال��ي��ات ال��ي��وم الكبري 

للفرو�سية يف دوندخت هذا العام.

انطالق اجلولة ال� 10 من مونديال ال�سيخة فاطمة للخيول يف هولندا 

م��وا���س��ل��ة االرت���ق���اء ب��خ��ط��ط ع��م��ل ال���ن���ادي ل��ي��ك��ون ن����ادي احل��م��ري��ة يف 
����س���دارة امل�����س��ه��د ال��ري��ا���س��ي ك���ان ع��ن��وان االج��ت��م��اع ال���ذي ���س��م االإدارة 
الوظيفية  الكوادر  بكافة  الريا�سي  الثقايف  احلمرية  لنادي  التنفيذية 
من  االإداريني من خمتلف اللجان ملناق�سة عدد من االأمور التطويرية 
بن  جمعة  عبيد  االجتماع  ت��راأ���ص  العمل.  ب��اإج��راءات  واملتعلقة  الهامة 
االجتماع  بداية  يف  واألقى  للنادي  العام  ال�سر  اأم��ني  ال�سام�سي  حليمه 
اللجان  خمتلف  من  ال��ن��ادي  موظفي  من  باحل�سور  فيها  رح��ب  كلمة 
اللوج�ستي  ال���دع���م  وم��وظ��ف��ي  واالإع���الم���ي���ة  وال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ري��ا���س��ي��ة 
عبيد  جمعة  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  تو�سيات  على  م��وؤك��داً  واملوؤ�س�سي، 

االأمور  ملناق�سة  املوظفني،  م��ع  �سهري  اإجتماع  عقد  ب�ساأن  ال�سام�سي 
التي تهم العمل، ولتطوير منظومة االإجراءات االإدارية، وللتباحث يف 
�سبل تعزيز ومتكني وحوكمة االأفكار البناءه التي تطور العمل االإداري 
املدير  ا�ستعر�ص  كما  واملقرتحات،   والت�سويقي  واملجتمعي  والريا�سي 
املوظفني  على  �سابقاً  عمم  ال��ذي  االإج��ت��م��اع  اأع��م��ال  ج��دول  التنفيذي 
من  العديد  عن  االإجتماع  ومتخ�ص    .)WhtsApp( تطبيق  عرب 
واخلا�سة  النادي  يف  االإداري���ة  النماذج  تفعيل  اأبرزها  الهامة  ال��ق��رارات 
العام على �سرورة  ال�سر  اأم��ني  ال�ساملة، حيث �سدد  ب��اإج��راءات اجل��ودة 
والبالغ   IMSM املتكاملة  االإدارة  بنظام  االإداري��ة  بالنماذج  االإلتزام 

 9001  :2015 ب��������)اإدارة اجل����ودة  133 من���وذج واخل��ا���س��ة  ع��دده��ا 
ال�سحة  اإدارة  ونظام   ،ISO  14001:2015 البيئة  واإدارة   ،ISO
وال�سالمة املهنية ISO 18001:2007، واإدارة االأحداث امل�ستدامة 
ISO 20121:2012(، ملا لها من اأهمية ق�سوى يف تطبيق معايري 
اجلودة من جهة، وتوثيق اإجراءات وعمليات النادي االإدارية والريا�سية 
منها  يوؤمل  والتي  اأخ��رى،  جهة  من  الت�سغيلية  واخلطط  واملجتمعية 
بالتوا�سل  العمل  اىل  منوهاً  املنجز،  العمل  وت��رية  وت�سريع  تب�سيط 
وبوابة  الداخلية  امل��را���س��الت  يف   Email ال��ربي��د   ع��رب  االإل��ك��رتوين 

احلمرية االإلكرتونية التي مت اإن�ساوؤها موؤخراً.

الإدارة التنفيذية يف »احلمرية« تعقد اإجتماعها الأول للمو�سم الريا�سي 
لالرتقاء بعمل النادي  عملها  خطط  وت�ستعر�ض    2018/2017

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23

اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )19157/ 2017 (

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه :  ابراهيم ربحي خليل ها�سم   .    

درهم   )38،670.00( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 99540/ خ�سو�سي/ 10 / ابوظبي ( من نوع 
)ني�سان التيما2.5 _ �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23
اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )17514  / 2017 (

امل��نذر   :  م�سرف اأبوظبي اال�سالمي 
املنذر اإليها : القمه لتاجري ال�سيارات .

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )23،753.85( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل 
االإج�����راءات  الت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإال  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 57637/ خ�سو�سي/ الفئة االوىل / ال�سارقة ( 
من نوع ) كيا �سرياتو - �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23
اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )19166  / 2017 (

امل��نذر   :  م�سرف اأبوظبي اال�سالمي 
املنذر اإليها : القمه لتاجري ال�سيارات .

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )18،098.51( درهم نتيجة 
االإخالل ب�سداد االأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم ) 58723/ خ�سو�سي/ الفئة االوىل / ال�سارقة ( من نوع )ني�سان 
�سني 1.5- �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23
اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )19159  / 2017 (

امل��نذر   :  م�سرف اأبوظبي اال�سالمي 
املنذر اإليها : امل�ساعيد لتاجري ال�سيارات .

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )21،857.55( درهم نتيجة 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل 
االإج�����راءات  الت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإال  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 89837/ خ�سو�سي/ الفئة االوىل / ال�سارقة ( 
من نوع ) هايونداي النرتا - �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23
اإخطار عديل بالن�سر 

رقم )19164/ 2017 (
امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 

املنذر اإليها :  النخبه امللكية ملقاوالت البناء ذ م م   .    
درهم   )85،866.00( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذره  ت��ن��ذر  
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 84902/ خ�سو�سي/ الفئة االوىل / ال�سارقة ( 
من نوع ) ميت�سوبي�سي كانرت _ بيك اب �سحن ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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الفجر الريا�ضي

•• دبي – الفجر

اأك����دت اأم����ل ب��و���س��الخ ع�����س��و جمل�ص 

اأن  اإدارة احتاد االإم��ارات لكرة القدم، 
اإعجابه  اأع��رب عن  االآ�سيوي  االحت��اد 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  ب����اإط����الق 
اآل م��ك��ت��وم، نائب  را����س���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  الدولة رئي�ص جمل�ص  رئي�ص 
حاكم دبي )رعاه اهلل( ، اأ�سم اأ�سحاب 
وذلك  االإعاقة،  ذوي  بداًل من  الهمم 
خ���الل م�����س��ارك��ت��ه��ا يف م���وؤمت���ر جلنة 
نظمه  ال����ذي  املجتمعية  امل�����س��وؤول��ي��ة 
رابطة  مع  بالتعاون  القاري  االحت��اد 
الدوري االجنليزي املمتاز، يف مدينة 
20 من  و   19 ي��وم��ي  ك���وجن  ه���وجن 

ال�سهر اجلاري.
على  ال��ق��ائ��م��ني  اأن  اإىل  واأ������س�����ارت، 

حتدثت  التي  اجلل�سة  خالل  املوؤمتر 
اأ�سحاب  ق��دم  ك��رة  بو�سالخ عن  فيها 
اأ�سم  ب����اإط����الق  ���س��ي��ق��وم��ون  ال���ه���م���م، 
اأ�سحاب الهمم بداًل من ذوي االإعاقة 
واالحتياجات اخلا�سة، الأنه مينحهم 
دف��ع��ة م��ع��ن��وي��ة ل��ل��م��زي��د م���ن البذل 

والعطاء.
وكانت بو�سالخ قد قدمت يف املوؤمتر 
الهمم  اأ�����س����ح����اب  ع����ن  ع���م���ل  ورق������ة 
مع  متزامناً  الكرة،  احت��اد  وم��ب��ادرات 
لتطبيق  االآ����س���ي���وي  االحت�����اد  ط��م��وح 
املجتمعية  امل���������س����وؤول����ي����ة  ب����رن����ام����ج 
 2019 اآ����س���ي���ا  ك����اأ�����ص  ن���ه���ائ���ي���ات  يف 
اعتمادها  اج�����ل  م����ن  ب�������االإم�������ارات، 

باملدار�ص الكروية.
واأ�سافت بو�سالخ: تطمح رئي�سة جلنة 
االآ�سيوي،  ب���االحت���اد  ال�����س��ي��دات  ك���رة 
اإط�����الق ال��ع��دي��د م���ن امل���ب���ادرات  اإىل 

االإم����ارات، على  دول��ة  م��ن  املجتمعية 
اأن يتم عقد العديد من االجتماعات 

خالل الفرتة القادمة.
احتاد  اإدارة  جمل�ص  ع�سو  وتوجهت 
نبيلة  ل�سعادة  ال�سكر  بجزيل  ال��ك��رة، 
ال�����س��ام�����س��ي ق��ن�����س��ل ع����ام ال���دول���ة يف 
الهتمامها  ك����ون����غ،  ه����ون����غ  اإق���ل���ي���م 
باأول  اأول  لها  ومتابعتها  ال�سخ�سي 
بالنواحي  الكبري  اهتمامها  بجانب 

الريا�سية.
وكانت بو�سالخ قد األتقت اأحمد عيد 
باالحتاد  املجتمعية  اللجنة  رئ��ي�����ص 
العديد  عن  التحدث  ومت  االآ���س��ي��وي، 
من النقاط املتعلقة باأوجه التعاون ما 
الكرة واالحت��اد االآ�سيوي،  بني احت��اد 

مبا يخدم املجتمع واأ�سحاب الهمم.
بتقدمي  ب���داأت  ق��د  الفعاليات  وك��ان��ت 
ف��اي��ن م��دي��ر العالقات  ك��ل م��ن، تيم 

احلكومية  وال����ع����الق����ات  ال����دول����ي����ة 
وجريميي  االإن��ك��ل��ي��زي،  ال�����دوري  يف 
االإجنليزي،  ال��دوري  م�ست�سار  ويك�ص 
املجتمع  اإدم���اج  برنامج  ح��ول  عر�سا 
اإلهام  والذي يعمل على  واجلماهري، 
اإجنلرتا،  اأرج�����اء  ك��اف��ة  يف  االأط���ف���ال 
مهاراتهم  حت�سني  على  وم�ساعدتهم 

يف احلياة.
متحم�سون  ن���ح���ن  ف�����اي�����ن:  وق��������ال 
للم�ساركة معكم فيما نقوم به، وناأمل 
الربنامج  ه���ذا  ن�سر  م��ن  نتمكن  اأن 
اإجن���ل���رتا وب���االأخ�������ص يف قارة  خ����ارج 

اآ�سيا.
وق���دم اآن����دي روزب�����ورغ امل��دي��ر الفني 
القدم،  ل��ك��رة  االآ����س���ي���وي  االحت�����اد  يف 
اإىل  حما�سرة حتت عنوان )الطريق 
عنا�سر  اأن  ف��ي��ه��ا  م���وؤك���داً  ال��ن��ج��اح(، 
ت�سمل،  ال����ق����دم  ك�����رة  يف  ال���ت���ط���وي���ر 

املدربني، الواعدين، نخبة النا�سئني، 
اإىل اأن  وكرة القدم الن�سائية، م�سرياً 
�سيبداأ  القدم  لكرة  االآ�سيوي  االحت��اد 
العمل على رفع عدد املدربني يف قارة 
اآ�سيا، كما �سيتم العمل على االهتمام 

بالواعدين والالعبني الهواة.
اآ�سيا  ب���ط���والت  اأن  روزب�������ورغ،  واأك�����د 
ت�ساهم  عاماً  و23  و19   16 حتت 
وتو�سيع  ت����وف����ري  يف  ك���ب���ري  ب��������دور 
الدول،  اأم��ام  اللعبة  ممار�سي  قاعدة 
لتطوير اأجيال جديدة من الالعبني 

والالعبات.
ك��������اويل مدير  اي��������ان  ك����م����ا حت�������دث 
���س��ي��ت��ي، عن  ن���ادي لي�سرت  اأك��ادمي��ي��ة 
ج����ه����ود ال���ت���ط���وي���ر االج���ت���م���اع���ي يف 
اإىل �سمان  والتي تهدف  االأكادميية، 
العام  م��ع  مت�سلني  ال��الع��ب��ني  ب��ق��اء 
التطوع  برامج  خالل  من  اخلارجي، 

االجتماعي، والذي يهدف اإىل ت�سجيع 
الالعبني على اكت�ساب مهارات العمل 

خارج اإطار كرة القدم.
وبعد ذلك مت تناول اإدم��اج الالعبات 
يف ك�����رة ال�����ق�����دم، ح���ي���ث حت���دث���ت يف 
مديرة  جيب�سون  فيكي  ال�����س��اأن  ه��ذا 
ليفربول  ن��ادي  يف  الالعبات  تطوير 
مدربة  تينغ  ي��ن  وت�سان  االإن��ك��ل��ي��زي، 

وباي  كونغ  هونغ  من  اي�سرتن  ن��ادي 
القدم  ليلي رئي�سة ق�سم تطوير كرة 
لكرة  االآ�سيوي  االحت��اد  يف  الن�سائية 

القدم.
وقدمت حمفوظة اأكر كريون ع�سو 
القدم  ال��دويل لكرة  جمل�ص االحت��اد 
 400 بقيمة  �سيك  اآ���س��ي��ا،  ق���ارة  ع��ن 
األ���ف دوالر ه��ون��غ ك��ون��غ، ك��ت��ربع من 

االحتاد  يف  االآ���س��ي��وي  احل��ل��م  برنامج 
اإىل تيموثي  ال��ق��دم،  ل��ك��رة  االآ���س��ي��وي 
لكرة  كونغ  هونغ  احت��اد  رئي�ص  ف��وك 
اأجل م�سروع تطوير كرة  القدم، من 
املوؤمتر  �سهد  كما  الن�سائية.  ال��ق��دم 
بحث موا�سيع اأخرى مثل املوؤ�س�سات 
اخلريية ون�ساط كرة القدم الأ�سحاب 

الهمم.

•• العني - الفجر 

ق�����رر احت������اد ال�������س���ط���رجن، اإق���ام���ة 
يوم   ،2016 م��و���س��م  خ��ت��ام  ح��ف��ل 
نادي  بقاعة  امل��ق��ب��ل،  اأغ�سط�ص   3
قبل  لل�سطرجن،  الثقايف  ال�سارقة 
انطالقة بطولة االإمارات الفردية 
اأغ�سط�ص   4 ي���وم  �ستنطلق  ال��ت��ي 
امل���ق���ب���ل ب���ن���ادي���ي ال�������س���ارق���ة ودب����ي 

لل�سطرجن.
ج��اء ذل��ل��ك خ��الل اج��ت��م��اع جمل�ص 
الدكتور  ب��رئ��ا���س��ة  االحت�����اد  اإدارة 
وبح�سور  املعيني  ح�سن  ���س��رح��ان 
االأع�������س���اء وذل�����ك مب��ق��ر االحت�����اد، 
واعتمد  ب���دب���ي،  م�����ردف  مب��ن��ط��ق��ة 

فيه جميع التقارير الفنية واملالية 
االجتماع  وا���س��ت��ع��ر���ص  واالإداري�������ة 
الوطنية،  امل���ن���ت���خ���ب���ات  م��ع�����س��ك��ر 
وار�سو  ال��ب��ول��ن��دي��ة  ال��ع��ا���س��م��ة  يف 
وامل�������س���ارك���ة يف ب��ط��ول��ة ن���اي���دورف 
اإىل   4 الفرتة من  الدولية، خالل 
18 يوليو اجلاري، وح�سر املع�سكر 
عليهم  وق���ع  ال��ذي��ن  الع��ب��ني   10
االختيار �سمن املنتخبات الوطنية، 
والنا�سئات،  وال��ن��ا���س��ئ��ني  ل��ل��رج��ال 
وعثمان  اإ�����س����ح����اق  ����س���ع���ي���د  وه������م 
عبدالرحمن  وج����ا�����س����م  م���و����س���ى 
�سلطان  واإب���راه���ي���م  ن��ع��م��ان  وع��م��ر 
اأح��م��د وع��م��ران احلو�سني  و���س��امل 
وع��م��ار ال�����س��دراين وودمي����ة حميد 

وواف���ي���ة دروي�������ص. واأ����س���اد جمل�ص 
املع�سكر  ب��ن��ت��ائ��ج  االحت�������اد  اإدارة 
اخلارجية  املع�سكرات  ع��ودة  وفكرة 
ا�ستعدادا  وذل������ك  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب��ات، 
للم�ساركة يف بطولة اآ�سيا لل�ساالت 
الفرتة  خ��الل  القتالية  واالأل���ع���اب 
من 17 اإىل 27 �سبتمرب املقبل يف 
االحتاد  خطة  �سمن  تركمن�ستان، 
لال�ستحقاقات  الالعبني  لتجهيز 
امل��ق��ب��ل��ة، وب��ط��ول��ة ال���ع���رب، بجانب 
للم�ساركة  ال�سركال  رو�سة  جتهيز 
يف بطولة العامل للنا�سئني حتت 8 
�سنوات والتي �ستقام خالل الفرتة 
املقبل،  اأغ�سط�ص   31 اإىل   21 من 

بالربازيل.

واأكد ح�سني خلفان ال�سام�سي اأمني 
ترتيبات  ه���ن���اك  اأن  االحت�����اد  ع����ام 
خا�سة حلفل ختام املو�سم 2016، 
والذي تاأخر عن موعده، واجلميع 
يعرف اأن مو�سم ال�سطرجن يبداأ يف 
يناير وينتهي يف دي�سمرب على عك�ص 
بقية االأل��ع��اب، ودائ��م��ا ما يكون له 
الفائزين  لتكرمي  خا�سة  ترتيبات 
وبطل  االأوىل  امل���راك���ز  واأ����س���ح���اب 
وال�سيدات،  ل��ل��رج��ال  ال��ع��ام  ال����درع 
وك���ان ه��ن��اك اجت���اه يف اإق��ام��ت��ه��ا يف 
عدد  وج��ود  اأن  اإال  املا�سية  ال��ف��رتة 
االأندية  يف  ال��ب��ط��والت  م���ن  ك��ب��ري 
دفعنا  رم�سان  �سهر  خ��الل  خا�سة 
املنا�سب  الوقت  واخرتنا  لتاأجيله، 

ق��ب��ل ان��ط��الق��ة ب��ط��ول��ة االإم������ارات 
اأج���ل �سمان ح�سور  م��ن  ال��ف��ردي��ة 

جميع الالعبني واالأندية.
االحتاد  اأن  ع��ن  ال�سام�سي  وك�سف 
املقبايل  ���س��ع��ي��د  ب��ت��ك��رمي  ���س��ي��ق��وم 
تقديرا  ال�����س��اب��ق  االحت������اد  رئ��ي�����ص 
جلهوده وما قدمه للعبة يف الدورة 
�سيتم  ك��م��ا  امل��ا���س��ي��ة،  االن��ت��خ��اب��ي��ة 
تقديرا  االأن����دي����ة  روؤ�����س����اء  ت���ك���رمي 
ل��ك��ل م��ا ي��ق��دم��وه م��ن دع���م للعبة 
والتعاون  ال��وط��ن��ي��ة  وللمنتخبات 
اخلطط  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  االحت�������اد  م����ع 

والربامج.
واأكد اأن االجتماع ناق�ص التو�سيات 
ال��ت��ي ت��ق��دم��ت ب��ه��ا جل��ن��ة االت�سال 

الكوؤو�ص  اع��ت��م��اد  ومت  واالب���ت���ك���ار، 
اجلديدة  وال��������دروع  وامل���ي���دال���ي���ات 
ال�سركات،  اإح�����دى  ق��دم��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
�سكل جديد  ه��ن��اك  ���س��ي��ك��ون  ح��ي��ث 
ل��ل��ك��اأ���ص ل��ك��ل م��رح��ل��ة ���س��ن��ي��ة، اإال 
والف�سية  الذهبية  امل��ي��دال��ي��ات  اأن 

ومت  م��وح��دة  �ستكون  وال��ربون��زي��ة 
اختيار االأن�سب. 

ا�ستعر�ص  املجل�ص  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
العمومية  اجل���م���ع���ي���ة  م����و�����س����وع 
ل�����الحت�����اد ال����ع����رب����ي، وال�����ت�����ي من 
املغرب خالل  تقام يف  اأن  املفرت�ص 

���س��ه��ر اأك��ت��وب��ر امل��ق��ب��ل ع��ل��ى هام�ص 
املوعد  اأن  اإال  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ب��ط��ول��ة 
االأمانة  وننتظر  يتحدد  مل  واملكان 
لتحديد  العربي  ل��الحت��اد  العامة 
امل��وع��د وامل���ك���ان، وه���و م��ا �سيتحدد 

ال�سهر املقبل. 

املوؤمتر اأو�صى باعتماد م�صمى »اأ�صحاب الهمم«

بو�سالخ: الآ�سيوي اأعجب مببادرة ال�سيخ حممد بن را�سد

اإ�صادة مبع�صكر املنتخبات يف بولندا

2016 ال�سطرجن  مو�سم  ختام  حفل   .. اأغ�سط�ض   3

اأع��ل��ن االحت���اد ال���دويل ل��ق��وارب االأوب��ت��م�����س��ت ع��ن ف��وز ال�سلطنة مبلف 
ا�ست�سافة بطولة اآ�سيا واأوقيانو�سيا لقوارب االأوبتم�ست 2019م، تاأكيًدا 
ملكانة ال�سلطنة املتنامية يف ال�ساحة الدولية على �سعيد ريا�سة االإبحار 
اجتماع  خ��الل  املنعقد  الت�سويت  بعد  ال�سلطنة  ف��وز  وج��اء  ال�سراعي. 
هام�ص  على  االأوبتم�ست  لقوارب  ال��دويل  لالحتاد  العمومية  اجلمعية 
اجلمعة  االول  ام�ص  اختتمت  التي  االأوبتم�ست  ل��ق��وارب  العامل  بطولة 
واأوقيانو�سيا  اآ�سيا  بطولة  و�ستقام  ه��ذا  تايالند.  بتايا،  يف  يوليو   21
تاريخ  بامل�سنعة من  الريا�سية  املدينة  2019م يف  االأوبتم�ست  لقوارب 
االأوملبية  توّفره مبرافقها  ملا  2019م،  اأكتوبر   8 ولغاية  �سبتمرب   30
منتجع  فيها  مب��ا  وال�����زوار،  واملنظمني  للم�ساركني  امل��زاي��ا  م��ن  الكثري 

ميلينيوم ذو االأربع جنوم، حيث تاأ�س�ست املدينة الريا�سية منذ البداية 
ال�ست�سافة مثل هذه الفعاليات العاملية، عالوة على ما متتاز به �سواحل 
والية امل�سنعة من ظروف مواتية ب�سمائها الزرقاء ال�سافية، وحرارتها 
املدينة  افتتاح  لل�سباقات.  ومنذ  املنا�سبة جدا  الثابتة  ورياحها  املعتدلة 
يف  ال�ساطئية  االآ�سيوية  لالألعاب  وا�ست�سافتها  2010م  عام  الريا�سية 
نف�ص العام، وا�سلت ا�ست�سافاتها الدولية يف ريا�سة االإبحار ال�سراعي، مبا 
يف ذلك بطوالت العامل لفئات اأوملبية مثل اآر.اأ�ص:اأك�ص للتزلج باالألواح 
�ستاندرد  الليزر  وبطوالت  للن�ساء،  رادي��ال  الليزر  وبطوالت  ال�سراعية، 
للرجال يف 2015م، والليزر لل�سباب واملا�سرتز يف عام 2013م. �ستاأتي 
ا�ست�سافة ال�سلطنة بعد ا�ست�سافة هوجن كوجن للبطولة هذا العام، ثم 

ميامنار يف عام 2018م، ومع اأن ملف ال�سلطنة واجه مناف�سة قوية من 
لل�سلطنة اعرتاًفا  اأع�ساء االحت��اد �سوتوا  اأن  اإال  ملف كوريا اجلنوبية، 
القليلة  االأع����وام  م��دى  على  ال�سراعي  االإب��ح��ار  ري��ا���س��ة  يف  حققته  مب��ا 
لتعزيز  فر�سة  عامني  بعد  انطالقها  عند  البطولة  و�ستكون  املا�سية، 
�سياحية  مقومات  من  به  تتمتع  ما  اإب���راز  على  ع��الوة  ال�سلطنة  مكانة 
وريا�سية وثقافية.. وعرّبت �سلمى الها�سمية، املدير التنفيذي للت�سويق 
بفوزنا  ج��ًدا  �سعداء  وق��ال��ت:  اخل��رب  بهذا  �سرورها  عن  لالإبحار  بُعمان 
مبلف ا�ست�سافة هذه البطولة املرموقة، ون�سكر اأع�ساء االحتاد الدويل 
لقوارب االأوبتم�ست الذين منحونا اأ�سواتهم، وو�سعوا ثقتهم يف املرافق 

التي نوفرها والظروف اجلوية التي تتمتع بها ال�سلطنة. 

تاأكيًدا على مكانة ال�صلطنة املتنامية يف عامل االإبحار ال�صراعي

ال�سلطنة تفوز مبلف ا�ست�سافة بطولة اآ�سيا واأوقيانو�سيا لقوارب الأوبتم�ست 2019م

اأعلنت اللجنة املنظمة العليا لبطولة 
العاملية  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة 
لرماية ال�سيدات 2017 عن توقيع 
اتفاقية رعاية مع “ات�ساالت” كراع 
قارات  تطوف  التي  للبطولة  ذهبي 
اأف�سل  فيها  وت�سارك  عام  كل  العامل 
راميات العامل يف كل �سنوف الرماية 

االأوملبية.
الري�سي  نا�سر  اأحمد  د.  اللواء  وقال 
العليا  امل���ن���ظ���م���ة  ال���ل���ج���ن���ة  رئ���ي�������ص 
كموؤ�س�سة  “ات�ساالت”  ان  للبطولة 
وط��ن��ي��ة داأب����ت ع��ل��ى رع��اي��ة االأح����داث 
ارتباطاً  ا���س��م��ه��ا  وارت����ب����ط  ال���ه���ام���ة 
وثيقاً بالنجاحات التي حتققت لهذه 

االأحداث.
اأن  اإىل  ال��ري�����س��ي  د.  ال���ل���واء  واأ�����س����ار 
“ات�ساالت”  م��ع  ال��رع��اي��ة  ات��ف��اق��ي��ة 
�سوف ت�سيف اأبعاداً جديدة للبطولة 
التي حتمل ا�سماً غالياً علينا وهو ا�سم 
اأم االإمارات �سمو ال�سيخة فاطمة بنت 
مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام 
التنمية  مل��وؤ���س�����س��ة  االأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����س��ة 
االأعلى  امل��ج��ل�����ص  رئ��ي�����س��ة  االأ����س���ري���ة 
ل���الأم���وم���ة وال��ط��ف��ول��ة م��ث��م��ن��ة هذه 

ال��رع��اي��ة ال��ت��ي ت��ع��ت��رب ن��ق��ط��ة حتول 
لها اأهميتها يف ت�سويق البطولة على 
ات�ساالت  ا���س��م  الأن  املحلي  ال�سعيد 
ال��ت��ي حققتها  ب��ال��ن��ج��اح��ات  ي��رت��ب��ط 
االقت�سادي  ال�����س��ع��ي��د  ع���ل���ى  ل��ي�����ص 
ب���ل وعلى  ف��ح�����س��ب  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 

ال�سعيد االإعالمي واالإعالين.
ب��ن علي،  اأح��م��د  د.  ث��ّم��ن  م��ن جهته 
املوؤ�س�سي  االت�سال  اأول  رئي�ص  نائب 
مبادرات  ات�ساالت”،  “جمموعة  يف 
فاطمة  ال�سيخة  �سمو  االم�����ارات  اأم 
ثاقبة  روؤي��ة  تعك�ص  التي  بنت مبارك 
وتفعيل  امل���راأة  دع��م  يف  فاعاًل  ونهجاً 

دورها يف كافة امليادين. .

واعربت نوره خليفة ال�سويدي نائب 
رئي�ص اللجنة املنظمة العليا للبطولة 
فاطمة  ال�سيخة  ل�سمو  �سكرها  ع��ن 
الكرمية  رعايتها  على  م��ب��ارك  بنت 
ات�ساالت  خ��ط��وة  م��ث��م��ن��ة  ل��ل��ب��ط��ول��ة 
الرائدة  امل��وؤ���س�����س��ات  م���ن  ت��ع��د  ال��ت��ي 
اأن  موؤكدة  باملنطقة  جناحاً  واالأك��ر 
هذه ال�سراكة مع “ات�ساالت” �سوف 

التي  ال��ب��ط��ول��ة  ت�����س��ب يف م�����س��ل��ح��ة 
�سمعة ومكانة متميزة  تكت�سب  ب��داأت 

يف عامها االأول.
ووجهت نورة ال�سويدي ال�سكر اإىل اأم 
االمارات من جانبه اأ�ساد لوؤي ح�سن 
للبطولة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  ال��ن��ع��ي��م 
االمارات  اأم  م��ن  الكرمية  بالرعاية 
مبارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�سيخة  �سمو 

اهتمام  ع��ك�����س��ت  وال����ت����ي  ل��ل��ب��ط��ول��ة 
و�سيدات  االإم��ارات��ي��ة  ب��امل��راأة  �سموها 
العامل وهو االأمر الذي جتلى ب�سورة 
�سموها  ودع�����م  رع���اي���ة  يف  وا����س���ح���ة 
والتي  العامل  تطوف  التي  للبطولة 
كافة  وتقدير من  اإ���س��ادة  كانت حمل 
الدويل  واالحت��اد  الدولية  املوؤ�س�سات 

للرماية.

بطولة ال�سيخة فاطمة لرماية ال�سيدات تتفق مع “ات�سالت” لرعاية الفعاليات

بن غليطة يناق�ض مالحظات وتر�سيحات باوزا لالعبي املنتخب الأوملبي
•• دبي - الفجر 

عقد �سعادة املهند�ص مروان بن غليطة رئي�ص اإحتاد كرة القدم 
االأرجنتيني  الفني  املدير  ب��اوزا  اإدج��اردو  اإجتماعاً مطواًل مع 
للمنتخب االأول، بح�سور اإبراهيم النمر االأمني العام الإحتاد 
الكرة بالوكالة، وعبيد هبيطة مدير املنتخب، وعبيد مبارك 

ال�سام�سي املدير الفني الإحتاد الكرة .
وناق�ص بن غليطة مع باوزا مالحظاته الفنية على مباريات 
�سمها  ميكن  للعنا�سرالتي  وتر�سيحاته  االأومل��ب��ي،  املنتخب 

ومنحها فر�سة امل�ساركة مع املنتخب االأول.
اإدارة  بن غليطة،  م��روان  املهند�ص  وج��ه  اأخ���ري،  ناحية  وم��ن 

االوملبي  املنتخب  العبي  مبتابعة  االإجتماع،  خالل  املنتخبات، 
ميدانيا مع اأنديتهم، مع انطالقة م�سابقة الدوري، كما وجه 
ب�سرورة التوا�سل مع االندية التي لديها العبني يف املنتخب 
ك��ل الع���ب، خالل  ع��ن م�ساركة  مف�ساَل  ت��ق��ري��راً  واإع��ط��ائ��ه��م 
اإىل  فرتة وجوده مع املنتخب منذ ان�سمامه ملع�سكر االإع��داد 
معلومات  على  التقرير  يحتوي  اأن  على  الت�سفيات،  نهاية 
اإدارية وفنية وامل�ساركة الفعلية لكل العب يف املباريات الودية 
الفني  التقرير  حالياً  املنتخبات  اإدارة  وتنتظر  والر�سمية. 
االأوملبي  للمنتخب  الفني  املدير  العبدويل  املف�سل من ح�سن 
حتليله  واملت�سمن  ال��ن��واح��ي،  ك��اف��ة  م��ن  املا�سية  ال��ف��رتة  ع��ن 

لكافة النتائج واأداء الالعبني وروؤيته للمرحلة املقبلة. 

تو�سل موناكو بطل فرن�سا لكرة القدم ومان�س�سرت �سيتي 
املدافع  انتقال  �سفقة  قيمة  ح��ول  اتفاق  اىل  االنكليزي 
الدويل بنجامان مندي من االأول اىل الثاين لقاء 57،5 
اأفادت تقارير �سحافية فرن�سية  مليون يورو، بح�سب ما 

وانكليزية .
و”ذا  ال��ف��رن�����س��ي��ة،  ال��ري��ا���س��ي��ة  ليكيب  �سحيفتا  وذك����رت 
غارديان” االنكليزية، ان قيمة انتقال املدافع البالغ من 
57،5 مليون يورو، وذلك  23 عاما، �ست�سل اىل  العمر 
لقب  حامل  موناكو  رف�ص  ع��ن  تقارير  م��ن  يومني  بعد 
50 مليون  الدوري الفرن�سي لكرة القدم، عر�سا بقيمة 

يورو.
ويف حال امتام ال�سفقة باملبلغ املذكور يف تقارير ال�سبت، 
�سي�سبح مندي اأغلى مدافع يف تاريخ كرة القدم، بعد ان 
كان مان�س�سرت �سيتي بالذات �سم املدافع الدويل االإنكليزي 

كايل ووكر من توتنهام مطلع يوليو يف �سفقة ترتاوح بني 
مليون يورو. بداأ مندي م�سريته مع منتخب  و57   52
فرن�سا يف اآذار مار�ص املا�سي �سد لوك�سمبورغ 3-1 �سمن 
الت�سفيات املوؤهلة اىل مونديال 2018 يف رو�سيا، واأحرز 
يف املو�سم املن�سرم بطولة الدوري الفرن�سي مع موناكو، 
يف املو�سم االأول له معه بعد قدومه من مر�سيليا. ويرغب 
تعزيز  يف  غ���واردي���وال  خو�سيب  اال���س��ب��اين  �سيتي  م���درب 
دفاعه بعد التخلي عن الفرن�سيني غايل كلي�سي وبكاري 
�سانيا واالرجنتيني بابلو زاباليتا. وكان �سيتي �سم العب 
موناكو  م��ن  �سيلفا  ب��رن��اردو  الربتغايل  ال���دويل  الو�سط 
تييمويه  وال��ف��رن�����س��ي  ي�����ورو(،  م��ل��ي��ون   19،2( ب���ال���ذات 
باكايوكو من ت�سل�سي االنكليزي )45 مليون يورو(. وهو 
دانيلو، م��داف��ع ريال  ال��ربازي��ل��ي  ال���دويل  قريب م��ن �سم 

مدريد اال�سباين، بح�سب تقارير �سحافية.

�سيتي يتفق مع موناكو على �سم مندي 
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�سباق   2017 نوفمرب  من  العا�سر  يف  حتا  منطقة  ت�ست�سيف 
مع  بالتعاون  يقام  ال��ذي  الدويل”  ري�ص  �سبارتن  دب��ي  “اإك�ص 
يف  التحمل  �سباقات  اأ�سهر  اأح���د  وي��ع��د  الريا�سي  دب��ي  جمل�ص 
العامل، ويخو�ص فيه امل�ساركون مناف�سة قوية و�سعبة يتخطون 

خاللها اأكر من 90 عقبة على م�سافة 45 كيلومرت.
وياأتي تنظيم هذا ال�سباق العاملي يف منطقة حتا امتدادا للحملة 
التطويرية التي اأمر بها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم، نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي، 
املرافق  تطوير  تت�سمن  وال��ت��ي  حتا  م��راف��ق  بجميع  اهلل  رع���اه 
الطرق  و�سبكة  واخلدمية  والريا�سية  وال�سياحية  االقت�سادية 
خمتلف  يف  الفعاليات  جلميع  ج��اذب��ة  وجهة  اإىل  حتا  وحت��وي��ل 

املجاالت.
�ساحب  توجيهات  ترجمة  على  الريا�سي  دب��ي  جمل�ص  ويعمل 
ال�سمو نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي من 
من  العديد  وتنظيم  الريا�سية  التحتية  البنية  تطوير  خ��الل 

الفعاليات الريا�سية املحلية والعاملية من خالل اال�ستفادة من 
لت�سبح  بها حتا،  تتميز  التي  والبيئة اجلبلية  التنوع اجلغرايف 

منطقة حتا وجهة ريا�سية مميزة يف الدولة واملنطقة،.
ال�����س��ب��اق ع���رب املوقع  ل��ل��م�����س��ارك��ة يف  ال��ت�����س��ج��ي��ل  ب���اب  ومت ف��ت��ح 
www.spartanarabia. للحدث  الر�سمي  االلكرتوين 

ويتاح  ف��رق،  جماعي  اأو  ف��ردي  ب�سكل  امل�ساركة  وميكن   com
الت�سجيل جلميع االأعمار واجلن�سيات يف خمتلف فئات ال�سباق.

�سربنت  ���س��ب��ارت��ان  ه��ي  رئي�سية  ف��ئ��ات  ث���الث  ال�����س��ب��اق  يت�سمن 
���س��وب��ر اخلا�سة  ب���ال���ه���واة وامل���ب���دت���ئ���ني، و����س���ب���ارت���ان  اخل���ا����س���ة 
باملحرتفني، و�سبارتان بي�ست هي االأ�سعب على االإطالق والتي 
على  القادرين  املتناف�سني  من  حم��ددة  فئة  اإال  فيها  ي�سارك  ال 

نهايته،  حتى  واإكماله  ال�سباقات  من  النوع  ه��ذا  عقبات  جت��اوز 
باالإ�سافة اإىل الفئة الرابعة وهي املخ�س�سة لالأطفال من عمر 

4 اإىل 15 عاما وهي �سبارتان جونيور.
وميتد �سباق ال�سرعة �سبارتان �سربنت اإىل م�سافة 7 كيلومرتات 
 40 خ��الل  ال�سباق  لهذا  م�سارك  اأ���س��رع  ينهي  اأن  املتوقع  وم��ن 
امل�سافة،  يف  االأق�سر  هي  ال�سباق  من  الفئة  ه��ذه  وتعد  دقيقة، 
وهي منا�سبة للريا�سيني من جميع الفئات املبتدئني اأو الهواة 
واالأ�سالك  واحلوائط  والنار  الوحل  منها  عقبة   23 ويت�سمن 
العادية  بال�سرعة  ال�سباق  اإك��م��ال  للم�ساركني  وميكن  ال�سائكة 
ح�سب قدرة كل مت�سابق، وميتد �سباق �سبارتان �سوبر اإىل م�سافة 
28 عقبة يتم و�سعها على ت�ساري�ص  15 كيلومرتا ويت�سمن 

اأكر �سعوبة من الفئة االأوىل.
 23 اإىل م�����س��اف��ة  ���س��ب��ارت��ان بي�ست  ال��وح�����ص  ���س��ب��اق  ك��م��ا مي��ت��د 
اأ�سرع مت�سابق  اأن ي�سل  35 عقبة، ويتوقع  كيلومرت ويت�سمن 
اإىل خط النهاية يف زمن قدره ثالث �ساعات، ويعد هذا ال�سباق 
التحمل  على  ال��ق��درة  يخترب  فهو  االإط���الق  على  االأ�سعب  ه��و 
والرتكيز اأي�سا، اأما ال�سباق الرابع فيخ�س�ص اإىل فئة االأطفال 
اإىل  ومي��ت��د  جونيور  �سبارتان  ع��ام   15 عمر  حت��ت  والنا�سئني 
م�سافة 1.5 كيلومرتا، ويكون فيه الرتكيز على اللعب اجلماعي 
واملرح والتوغل يف الوحل، ويت�سمن 14 عقبة، تهدف اإىل جعل 
الفريق،  بروح  والعمل  التعاون  ن�سطني وقادرين على  االأطفال 
وت�سجع االأطفال على ممار�سة الريا�سة والن�ساط البدين عرب 

القفز واجلري واللعب بالوحل.
من  يتمكنون  ال  ال��ذي��ن  املت�سابقني  على  عقوبة  تطبيق  وي��ت��م 
الفئات، وت�ستوجب هذه  اأي فئة من  العقبات يف  اإح��دى  اجتياز 
من  يتمكن  حتى  ب��ريب��ي  مترينة   30 بتنفيذ  القيام  العقوبة 
عن�سرين  من  التمارين  هذه  وتتكون  ال�سباق،  واإكمال  املتابعة 
م�ستقيمان  وال�����س��اق��ني  اجل�����س��م  ي��ك��ون  ح��ي��ث  منخف�ص  االأول 
وموازينان لالأر�ص، مع دفع كامل حتى يالم�ص ال�سدر االأر�ص، 
وال��ع��ن�����س��ر االآخ����ر ه��و امل��رت��ف��ع ح��ي��ث ي��ك��ون اجل�����س��م وال�ساقني 
اأذن��ه مع القفز  م�ستقيمان وعموديان على االأر���ص وي��داه خلف 

بالقدمني.
خالل  �سبارتان  �سباق  لتنظيم  الريا�سي  دب��ي  جمل�ص  واأع��ط��ى 
الفعاليات  3 جنوم يف نظام ت�سنيف  ال�سابقة ت�سنيف  االأع��وام 
العاملي  ال�سباق  اأن يرتفع ت�سنيف هذا  املتوقع  الريا�سية، ومن 
اإقامة  ومكان  املبكرة  والتجهيزات  امل�سبقة  لال�ستعدادات  نظرا 

احلدث.

�سباق �سبارتن الدويل ينطلق يف حتا 10 نوفمرب

الكاأ�ص  لقب  على  لقائهما  على  اأ�سابيع  ثالثة  من  اأق��ل  قبل 
اال���س��ب��اين حامل  م��دري��د  ري��ال  االأوروب���ي���ة، يخو�ص  ال�سوبر 
اأوروبا يف كرة القدم، ومان�س�سرت يونايتد  اأبطال  لقب دوري 
ال��ي��وم االأح���د يف  االنكليزي بطل ي��وروب��ا ليغ ، م��ب��اراة ودي��ة 

الواليات املتحدة االأمريكية ا�ستعدادا للمو�سم اجلديد.
العا�سمة  ال���ن���ادي���ان يف  ي��ل��ت��ق��ي  اأغ�����س��ط�����ص،  م���ن  ال��ث��ام��ن  يف 
املقدونية �سكوبيي على الكاأ�ص ال�سوبر االأوروبية التي جتمع 
بني بطل دوري االبطال وبطل الدوري االأوروبي يوروبا ليغ، 
بلقبه  املن�سرم  املو�سم  ري��ال مدريد يف  وذل��ك بعدما احتفظ 

االأوروبية  امل�سابقة  لقب  يونايتد  واأح����رز  االأوروب�����ي، 
الثانية من حيث االأهمية للمرة االأوىل يف تاريخه.

مباراة  االأح�����د  ���س��ي��خ��و���س��ان  ال��ف��ري��ق��ني  ان  اال 
بوالية  فران�سي�سكو  ���س��ان  مدينة  ق��رب  ودي���ة 
يقوم  حيث  املتحدة،  ال��والي��ات  يف  كاليفورنيا 
كل منهما بجولة ا�ستعدادية للمو�سم اجلديد. 

وتاأتي مباراة االأحد بعد ثالثة اأعوام على اأول 
لقاء بني القطبني االأوروبيني يف الواليات 

امل���ت���ح���دة، ع���ن���دم���ا ال��ت��ق��ي��ا ودي������ا يف 
اآالف   190 اأم������ام  م��ي�����س��ي��غ��ن 

رقم  يف  متفرجا،  و318 
امل�سجعني  لعدد  قيا�سي 

قدم  ك����رة  م����ب����اراة  يف 
ال����والي����ات  ت���ق���ام يف 

املتحدة.
و�����س����ت����ك����ون ه����ذه 
الرابعة  امل��ب��اراة 
مل�����ان�����������س�����������س�����رت 
جولته،  �سمن 
له  �����س����ب����ق  اذ 
على  ال�������ف�������وز 
من  ف����ري����ق����ني 

املحلي  ال�����دوري 
اجنلي�ص  ل���و����ص  ه��م��ا 
 2-5 غ�����االك�����������س�����ي 
�سيتي  اليك  و�سولت 
لقاء  ق���ب���ل   ،1-2

غرميه  مع  “دربي” 
ن���ادي  يف م��ان�����س�����س��رت 

)-2�سفر(،  ���س��ي��ت��ي 
كان االأول بينهما خارج 

اململكة املتحدة.

و�سكلت هذه املباريات فر�سة مثالية لظهور العبيه اجلديدين 
املهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو واملدافع ال�سويدي فيكتور 
ال�ساب  االنكليزي  ملهاجمه  الفت  اأداء  اىل  ا�سافة  ليندلوف، 
ماركو�ص را�سفورد والالعب الفرن�سي االأغلى يف العامل بول 

بوغبا.
للنادي جوزيه مورينيو ر�ساه عن  املدرب الربتغايل  واأبدى 
العبون  “ثمة  قائال  التح�سريية،  اجل��ول��ة  يف  العبيه  اأداء 
رائ��ع��ون يف ه���ذه امل��ج��م��وع��ة، اجل���دد ان��دجم��وا ج��ي��دا ب�سكل 

�سريع، وكل �سيء ي�سري على ما يرام«.
وعلى رغم ترقب املباراة من قبل امل�سجعني، 

�سدد مورينيو على انه �سيعمد، كما يف 
املباريات الثالث املا�سية، اىل القيام 

الفريق  ت�سكيلة  يف  عدة  بتغيريات 
الخ��ت��ب��ار اأك����رب ع����دد مم��ك��ن من 

الالعبني، انطالقا من كون هذه 
موعدا  ولي�ست  “تدريبا”  امل��ب��اراة 

ر�سميا.
ومنح  لنتدرب  هنا  نحن  وق��ال 
للجميع.  اللعب  من  وق��ت 
ري��������ال،  م�����واج�����ه�����ة  يف 
خطي  ������س�����اأخ�����ت�����رب 

خمتلفني،  دف���اع 
اأح�������ده�������م�������ا يف 
ال�سوط االأول، 

واالآخ��������ر 

بعد ا�سرتاحة ما بني ال�سوطني.
اأي�سا  اأح���رز  ال���ذي  اال���س��ب��اين  امللكي  ال��ن��ادي  و���س��ع  و�سيكون 
منذ  االأوىل  للمرة  املحلي  ال���دوري  لقب  املن�سرم  املو�سم  يف 
مباراته �سد  ان  رغم  على  كبري،  حد  اىل  م�سابها   ،2012
للمو�سم  ال��ت��ح�����س��ريات  �سمن  ل��ه  االأوىل  �ستكون  ي��ون��اي��ت��د 

املقبل.
واأف�سل  امل��ب��اراة يف غياب جنمه  ه��ذه  ري��ال يخو�ص  ان��ه  كما 
الربتغايل   ،2016 اآخ���ره���ا  م����رات  اأرب����ع  ال��ع��امل  يف  الع���ب 
كري�ستيانو رونالدو الذي لن ي�سارك يف اللقاء �سد ناديه 

القدمي، ب�سبب ا�ستمرار اإجازته ال�سيفية.
الدين  امللكي زين  للنادي  الفرن�سي  املدرب  و�سدد 
زي��دان على ان العبيه موجودون يف كاليفورنيا 

للعمل ب�سكل قا�ص.
اىل  بالن�سبة  ج��دا  ف��رتة مهمة  “هذه  اأ���س��اف 

�سري مو�سمنا املقبل.
وحقق زيدان منذ توليه اال�سراف 
للنادي  االأول  ال���ف���ري���ق  ع���ل���ى 
 ،2016 اال�سباين مطلع عام 
اأح��رز خاللها  م�سرية الفتة 
اأوروبا  اأبطال  دوري  لقب 
مرتني، وبطولة ا�سبانيا 
امل�����و������س�����م امل����ن���������س����رم، 
وك����������اأ�����������ص ال������ع������امل 
والكاأ�ص  ل��الأن��دي��ة، 
االأوروبية  ال�سوبر 
على   2016
ا�سبيلية  ح�����س��اب 

اال�سباين.
وراأى زيدان ان املو�سم 
امل���ق���ب���ل ���س��ي��ك��ون اأك����ر 
ال�سابق،  م���ن  ���س��ع��وب��ة 
على  �سيكون  اأي�سا  لكنه 
م���ث���ال ال���ت���ح���دي ال����ذي 

نحب ان نخو�سه.
يخو�ص  ان  امل�����ق�����رر  وم�������ن 
ي��ون��اي��ت��د م���ب���اراة ا���س��اف��ي��ة يف ال���والي���ات 
املتحدة قبل العودة اىل اأوروبا، �ستكون االأربعاء �سد 
بر�سلونة اال�سباين. اأما ريال فيالقي مان�س�سرت �سيتي يف 
26 يوليو، قبل ان يالقي بعدها بثالثة اأيام غرميه املحلي 
بر�سلونة يف خارج االرا�سي اال�سبانية ثم يتواجه بعدها مع 

جنوم الدوري االمريكي يف 2 اأغ�سط�ص.

�سوبر كاأ�ض اأوروبية بني ريال مدريد ومان�س�سرت يونايتد 

اإيرفينغ يطلب مغادرة كليفالند يف �سلة املحرتفني 
اأف������ادت و���س��ائ��ل اإع�����الم اأم���ريك���ي���ة ان 
كليفالند  الع����ب  اي��رف��ي��ن��غ،  ك���اي���ري 
ال�سلة  ك��رة  دوري  و�سيف  كافاليريز 
النادي،  م��غ��ادرة  طلب  للمحرتفني، 
و�سط ترجيحات باأن يكون �سبب ذلك 
النجم  رغ��ب��ت��ه يف اخل�����روج م���ن ظ���ل 

ليربون جيم�ص.

م�ساء  ان  ب��ي  اأ�����ص  اي  �سبكة  ون��ق��ل��ت 
اجلمعة ان الالعب البالغ من العمر 
دان  ال��ن��ادي  م��ال��ك  اأب��ل��غ  ع��ام��ا،   25
غيلربت االأ�سبوع املا�سي رغبته يف ان 

تتم مبادلته مع العب من ناد اآخر.
كوم  دوت  كليفالند  م��وق��ع  ن��ق��ل  ك��م��ا 
برغبته  غ��ي��ل��ربت  اأب���ل���غ  ال���الع���ب  ان 

النجم  ظ��ل جيم�ص،  م��ن  اخل���روج  يف 
امل���ط���ل���ق يف ك��ل��ي��ف��الن��د واأح�������د اأب�����رز 
الالعبني يف االأعوام املا�سية، لي�سبح 

هو العبا حموريا يف ناد اآخر.
جيف  ال����الع����ب  وك����ي����ل  ي����وؤك����د  ومل 
وي�����س�����س��ل��ر ط���ل���ب اي���رف���ي���ن���غ م���غ���ادرة 
ن��ق��ل عنه  ال���ن���ادي، وذل���ك بح�سب م��ا 

املوقع االلكرتوين نف�سه.
اإدارة  م��ع  “التقينا  ال��وك��ي��ل  واأو����س���ح 
�سيناريوات  ون��اق�����س��ن��ا  ك���اف���ال���ي���ريز 
مع  وم�ستقبله  كايري  ب�ساأن  خمتلفة 
الفريق ... كان ثمة �سيناريوات عدة، 
ول���ن اأن��اق�����ص م���ا مت ال���ت���داول ب���ه. ال 

اأعرف من اأين تاأتي هذه التقارير«.

وت���اأت���ي ه���ذه ال��ت��ق��اري��ر ب��ع��د اأي����ام من 
اأ�سار  اليرفينغ،  �سحافية  ت�سريحات 
فيها اىل ان ناديه مير يف و�سع دقيق 
يف اأع���ق���اب خ�����س��ارت��ه ن��ه��ائ��ي ال����دوري 
�ستايت  غولدن  اأم��ام  املن�سرم  املو�سم 
ووريرز. وخا�ص الناديان نهائي دوري 
املوا�سم  يف  للمحرتفني  ال�سلة  ك���رة 
واأح�������رز غولدن  امل��ا���س��ي��ة،  ال���ث���الث���ة 
���س��ت��اي��ت ال��ل��ق��ب م��رت��ني، م��ق��اب��ل مرة 

فقط لكليفالند 2016.
حول  ع��دة  ا�ستفهام  ع��الم��ات  وت���دور 
كليفالند منذ خ�سارته نهائي مو�سم 
بعد  يعني  مل  اذ   ،2017-2016
ديفيد غريفني  ال��ع��ام  مل��دي��ره  ب��دي��ال 
الذي رحل بعد عدم تو�سله اىل اتفاق 

مع النادي لتمديد عقده.
اأف������ادت  ت���ق���اري���ر ���س��ح��اف��ي��ة  ك���م���ا ان 
ع���ن اإع�����راب ج��ي��م�����ص ع���ن ق��ل��ق��ه على 
ترجيحات  ع��زز  ما  ال��ن��ادي،  م�ستقبل 
ب������اأن ي��ع��م��د ال���ن���ج���م االأم�����ريك�����ي اىل 
الثانية  للمرة  م�سقطه  فريق  مغادرة 
خالل م�سريته، بعدما انتقل يف العام 
2010 اىل نادي ميامي هيت ليحرز 
معه لقب الدوري مرتني ويقوده اىل 
اأعوام،  اأرب��ع��ة  م��رات يف  اأرب���ع  النهائي 

قبل ان يعود اىل كليفالند. 

اإرن�ستو  قلل مدرب نادي بر�سلونة اال�سباين لكرة القدم 
فاليفردي من �ساأن ال�سائعات عن انتقال مهاجمه نيمار 
اىل باري�ص �سان جرمان الفرن�سي، يف اأعقاب ن�سر النجم 
ال��ربازي��ل��ي ���س��ورة ي��ظ��ه��ر ف��ي��ه��ا مب��وق��ع ت��ف��ك��ري، مغذيا 
العامل.  يف  الع��ب  اأغلى  ي�سبح  ان  احتمال  عن  التقارير 
عناوين  ال���دويل  املهاجم  انتقال  احتمال  خ��رب  وت�سدر 
ال�سحافة الريا�سية يف االأيام املا�سية، مع تكرار احلديث 
البند  ل��دف��ع  الفرن�سية  ال��ع��ا���س��م��ة  ن���ادي  ا���س��ت��ع��داد  ع��ن 
اجل��زائ��ي يف ع��ق��د ال��الع��ب ال��ب��ال��غ 222 م��ل��ي��ون يورو، 
القدم، خلفا  ك��رة  تاريخ  اأغلى الع��ب يف  �سيجعل منه  ما 
من  املا�سي  ال�سيف  انتقل  ال��ذي  بوغبا  ب��ول  للفرن�سي 
االنكليزي  يونايتد  مان�س�سرت  اىل  االيطايل  يوفنتو�ص 
مقابل 105 ماليني يورو. كما اأ�سارت التقارير اىل ان 
زميله  ظل  من  للخروج  بر�سلونة  ت��رك  يف  راغ��ب  نيمار 
هذه  ع��زز  وم��ا  مي�سي.  ليونيل  االأرجنتيني  بر�سلونة  يف 
ال��ت��ق��اري��ر اي�����س��ا، ت��اأك��ي��د م���درب ���س��ان ج��رم��ان اال�سباين 

االأ���س��ب��وع يف ت�سريحات �سحافية،  ه��ذا  اإمي���ري  اأون���اي 
اأف�����س��ل خم�سة عامليا،  ال��ن��ادي اىل الع��ب م��ن  ح��اج��ة 

م�سريا اىل ان نيمار هو من �سمن هوؤالء اخلم�سة.
اال ان فالفريدي الذي توىل اال�سراف على بر�سلونة 
انريكي،  للوي�ص  خلفا  املن�سرم  املو�سم  نهاية  بعد 

اأكد ان كل ما يتم تداوله هو �سائعات.
ال�سائعات  وق��ت  ان��ه  اال�سباين  امل���درب  وق��ال 

ونحن نفهم كيف يكون. انه معنا االن، 
اأ�ساف نحن نحبه  وه��و واح��د منا. 

ون�����ري�����ده، ل��ي�����ص ف���ق���ط على 
ال�����س��ع��ي��د ال���ك���روي، بل 

اي�����س��ا مل���ا ي��ق��وم به 
تغيري  غ���رف  يف 

امل��������الب�����������������ص، 
م�����������س�����ي�����ف�����ا 
جمرد  “نها 

�����س����ائ����ع����ات. ال 
للقلق  داع������������ي 

ح��ول ام��ر ال نعرف 
ام  ���س��ي��ح��دث  ك����ان  اذا 

ال. �سرنى اذا ح�سل ذلك 
داعي  ال  ول��ك��ن  امل�ستقبل،  يف 

للقلق االن.
واأتت ت�سريحات فالفريدي 
ال��ف��ري��ق اال�سباين  ب��دء  م��ع 

ترويجية  ا�ستعدادية  جولة 
يف الواليات املتحدة ا�ستعدادا 

النطالق املو�سم اجلديد.
يوفنتو�ص  مع  بر�سلونة  ويلتقي 
االيطايل ال�سبت يف نيوجري�سي، 
ثم مان�س�سرت يونايتد االنكليزي 
وا�سنطن،  �سواحي  يف  االرب��ع��اء 
�سد  “كال�سيكو”  وي���خ���و����ص 

مدريد  ري���ال  التقليدي  غ��رمي��ه 
يف 29 احلايل يف ميامي.

بر�سلونة  و�����س����ط  الع������ب  وح��������ذا 
مدربه،  حذو  بو�سكيت�ص  �سريجيو 
ع���ن رحيل  ال��ت��ق��اري��ر  ان  م���وؤك���دا 
النادي  اىل  ان�سم  ال��ذي  ال��الع��ب 
تعدو  ال   ،2013 عام  الكاتالوين 

كونها �سائعات.
فرتة  “انها  ب��و���س��ك��ي��ت�����ص  وق������ال 
االخبار  الكثري من  وثمة  �سائعات 

ح��ول ه��ذا امل��و���س��وع. ان��ه ال�سخ�ص 
كان  واذا  االم���ر  يعلم  ال���ذي  ال��وح��ي��د 

يريد قول �سيء ف�سيفعل. لي�ص هناك ما 
اأعتقد  اأي��ن هو وال  ل��ه، فانه يعرف  اقوله 

انه �سيكون يف مكان اف�سل«.
وتابع “اآمل يف ان يبقى هنا ل�سنوات عدة«. 

خافيري  اال�سباين  للنادي  االرجنتيني  الالعب  كان  كما 
ما�سكريانو، قد ن�سج على املنوال نف�سه اجلمعة، معتربا 
بر�سلونة  “�سعيد” يف  نيمار  ان  �سحافية  ت�سريحات  يف 
الذي “مكنه من اللعب على اأعلى م�ستوى«. اأ�ساف “كل 
العب يتخذ قراراته اخلا�سة انه العب �ساب واأمتنى ان 
يبقى يف بر�سلونة ل�سنوات عديدة اأخرى. انه حقا العب 
مهم، ب�سبب عمره، انه م�ستقبل النادي ونتمنى ان ن�ستمر 
يف االعتماد عليه«. اال ان تقارير يف ال�سحافة اال�سبانية 
على  يعملون  بر�سلونة  العبي  م��ن  ع��ددا  ان  اىل  اأ���س��ارت 
اإقناع نيمار بالبقاء، ومنهم ما�سكريانو واالوروغواياين 
يبدو  ما  على  اختار  نف�سه  نيمار  ان  اال  �سواريز.  لوي�ص 
ن�سر اجلمعة �سورة  اذ  ب�ساأن م�ستقبله،  التكهنات  تغذية 
على  مم���ددا  فيها  يظهر  ان�����س��ت��اغ��رام،  ع��رب  ح�سابه  على 
ع�سب امللعب، وا�سعا يده الي�سرى على ذقنه. وخالل 12 
اإعجاب،  مليون   1،5 من  اأك��ر  ال�سورة  ح�سدت  �ساعة، 
العبي  من   ، باري�سية  من  منها  ثالثة 
االرجنتيني  ج����رم����ان  �����س����ان 
واحلار�ص  ماريا  دي  انخل 
االمل�����������اين ك����ي����ف����ن ت������راب 
االيطايل  الو�سط  والعب 
م����ارك����و ف����ريات����ي ال����ذي 
اأي�سا  ال��ت��ق��اري��ر  ت���ت���داول 
ال��ق��ي��ام بخطوة  ب��رغ��ب��ت��ه يف 
االنتقال  عرب  لنيمار،  معاك�سة 
بر�سلونة.  اىل  العا�سمة  نادي  من 
اأفادت  اجلمعة،  اإ�سافية  تقارير  ويف 
ان  الفرن�سية  ب��اري��زي��ان  ل��و  �سحيفة 
نيمار اأبلغ زمالءه يف بر�سلونة رغبته 
وان  ج��رم��ان،  �سان  اىل  االن�سمام  يف 
االنتقال بات اأمرا واقعا بالن�سبة اىل 

بع�ص العبي بر�سلونة«.
ب���اري���زي���ان ع���ن تياغو  ل���و  ون��ق��ل��ت 
�سيلفا، مواطن نيمار وقائد باري�ص 
اذا  ع��دم معرفته ما  �سان ج��رم��ان، 
ك����ان امل��ه��اج��م ���س��ي�����س��ب��ح زم��ل��ي��ه يف 
اأ�سمع  اأع����رف.  “ال  وق���ال  ال���ن���ادي. 
الكثري من ال�سحافيني”، م�سيفا 
مثل  ان الع��ب��ا  نف�سه  ال��وق��ت  يف 
ن��ي��م��ار ���س��ي��ك��ون ا���س��اف��ة مثرية 
باري�ص  م�سروع  اىل  لالهتمام 
ال�ساعي  ج������رم������ان،  �����س����ان 
اأبطال  دوري  لقب  الإح���راز 
ل��ل��م��رة االوىل يف  اأوروب������ا 
لقب  وا�ستعادة  تاريخه، 
الفرن�سي  ال�����������دوري 
الذي فقده يف املو�سم 
ل�سالح  امل���ن�������س���رم 

موناكو.
و������س�����ج�����ل ن���ي���م���ار 
اأه���داف يف   105
186 مباراة مع 
كما  ب��ر���س��ل��ون��ة، 
�سجل 52 هدفا 
مباراة   77 يف 
منتخب  م������ع 
ال�������ربازي�������ل. 
ان�سم  وه��و 
ىل  ا

فالفريدي يقلل من “�سائعات” انتقال نيمار 

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23
اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )17513  / 2017 (

امل��نذر   :  م�سرف اأبوظبي اال�سالمي 
املنذر اإليها : حنان عبدالرحمن زوجة حممد عبدالرحيم ح�سن .

درهم   )122،975.54( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرعة  اإل��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإال �سي�سطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 89933/ خ�سو�سي/ الفئة ابي�ص / ال�سارقة( 
قبل  ل�ساحلكم من  واملمولة   ) ا�ستي�سن   -  70 اك�ص  كيو  انفينيتي   ( نوع  من 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23
اإخطار عديل بالن�سر 
رقم )19168  / 2017 (

امل��نذر   :  م�سرف ابوظبي اال�سالمي 
املنذر اإليه : زايد �سالح فريد حم�سن العولقي .

اإليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )51،750.50( درهم نتيجة  ينذر املنذر املنذر 
وذلك  بالتق�سيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  االأق�ساط  ب�سداد  االإخ��الل 
االإج�����راءات  الت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  واإال  الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اأ���س��ب��وع  خ���الل 
التنفيذية على ال�سيارة رقم ) 27413/ خ�سو�سي/ الفئة 14 / اأبوظبي ( من 
نوع ) تويوتا ك��وروال 1.6 - �سالون ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر 

 يف  الدعوى 2017/69  عمايل كلي 
ان��ك  فرع دب��ي  جمهول حمل االقامة  اىل املدعي عليه /1- لوبل �سلوزمن اند هانكل 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - عبدالرزاق حمد خليف   املدعي/حممد  ان  مبا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )136230 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
ال�سكوى )MB167354750AE/2016(  وحددت لها  ور�سوم وامل�ساريف رقم 
لذا   Ch2.E.22 بالقاعة  �ص   9.30 ال�ساعة   2017/8/3 املوافق  اخلمي�ص  يوم  جل�سة 
مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 
الدعوى  باحالة  االأقل )واعلمكم  اأيام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

والتجديد من ال�سطب(
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر 
 يف  الدعوى 2017/2107  جتاري جزئي    

اأ�سامه وليد كعو�ص  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/  اىل املدعي عليه /1- 
بنك االحتاد الوطني وميثله : عبداهلل حممد ر�سول علي الهرمودي  قد اأقام عليك 
 308.150.60( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها   ال��دع��وى 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 8.50 % �سنويا وفائدة قانونية 
الدين  لكون  التام  الفعلي  ال�سداد  وحتى  ال��دع��وى  رف��ع  تاريخ  من  �سنويا   )%17(
املوافق  تاأخريية.  وح��ددت لها جل�سة يوم االرب��ع��اء   جت��اري وي�ستحق عنه فوائد 
2017/7/26 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�سم 
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       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1183  جتاري كلي

اىل املدعي عليه/ 1-  كومري�سال يونيان ا�سو�سيي�سني �ص.م.ح 2- علري�سا �سمد 
)الفرع  اي��ران  ���س��ادرات  املدعي/بنك  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهويل  �ساعتجيان 
عليهما  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  الرئي�سي( 
)1و2( بالت�سامن والت�سامم مببلغ وقدره )8716250( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
وحتى  اال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  التاأخريية  والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب 
ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/8/16 ال�ساعة 9.30 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 2.E.22 بالقاعة  �ص 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12077 بتاريخ 2017/7/23   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2011/914  مدين كلي 

مديرها/حميد  وميثلها  ذ.م.م  لل�سياحه  كونتيننتال  �سركة  عليهما/1-  املحكوم  اىل 
ع��ارف جمهويل حمل  ع��ارف 2- حميد عبدالرحمن ن�سر اهلل  عبدالرحمن ن�سر اهلل 
االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/6/27  يف الدعوى 
توؤدي  ب��ان  االوىل  عليها  املدعي  بالزام  ���ص.م.ع  العربي  ل�سالح/البنك  اع��اله  امل��ذك��ورة 
تبداأ من  �سنويا  بواقع %9  والفائدة  للمدعي مبلغا ماليا وقدره )198.068.75( درهم 
عليهما  املدعي  والزمت  ال�سداد  متام  وحتى  يف:2011/10/2  الق�سائية  املطالبة  تاريخ 
بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     
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جمتمع االمارات

اأطلق فندق ريك�سو�ص باب البحر يف جزيرة املرجان براأ�ص 
اخليمة عرو�ساً ح�سرية لالأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم 
بني 4 و 12 عاما حيث ميكنهم ق�ساء وقت ممتع و ك�سب 
بتنظيم  املتخ�س�ص  "ريك�سي"  ن��ادي  يف  جديدة  �سداقات 

اأن�سطة مرحة وفعاليات عديدة. 
يرحب النادي باالأطفال عند االن�سمام للت�سجيل ببطاقة 
ال��ن��ادي و ج���واز �سفر م��ن نادي  ا���س��م، ه��دي��ة خا�سة م��ن 

ريك�سو�ص  فنادق  يف  ا�ستخدامها  ميكن  التي  "ريك�سي" 
العديد  جت��رب��ة  لل�سغار  ميكن  ال��ع��امل.  اأن��ح��اء  جميع  يف 
امل�سحك  اجلمباز  مثل  ال��ن��ادي  يف  املميزة  االأن�سطة  م��ن 
اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  الرتفيهية،  وامل��م��رات  امل��واه��ب  وع��رو���ص 
اأم��اك��ن خمتلفة مثل  اأرب��ع��ة  امل��ت��وف��رة يف  البلياردو  األ��ع��اب 
غرفة ال�سينما احلديثة و غرفة االألعاب و غرفة الفنون 
و احلرف اليدوية. يقدم النادي لالأطفال ت�سكيلة فخمة 

من الفواكه والوجبات اخلفيفة وامل�سروبات الطازجة وقت 
الوجبات اخلفيفة. كما يتم عقد "دي�سكو ريك�سي" م�سغر 
وحفل تكرمي �سهادات بحلول نهاية كل يوم. يوفر النادي 
اأي�سا فريق من امل�سرفني و املربيات ذو اخلربة العالية و 
كما هم حري�سون على توجيه االأطفال خالل اإقامتهم و 
و  الفنون  و  الكنوز  البحث عن  مثل  االأن�سطة  ممار�ستهم 

احلرف اليدوية و اليوغا لالأطفال.

ل��ل��ح��ي��وان��ات احلدث  اإ���س��ت�����س��اف منتجع وح��دي��ق��ة االإم�����ارات 
ال�سنوي لوزارة التغري املناخي والبيئة املخ�س�ص لالأطفال. 
والذي ركز على التوعية باحلياة الربية اإ�سافة اىل العديد 

من االأن�سطة الرتفيهية. 
للتعرف على  وت�سمن احلدث فعاليات عديدة ت�سمل جولة 
اإىل جل�سة  باالإ�سافة  اأن��واع احليوانات يف احلديقة.  خمتلف 

رواية ق�س�ص وعر�ص تفاعلي توعوي عن البيئة. كما ا�ستمتع 
الزوار بتجربة الرق�ص على اأنغام الطبول االإفريقية.

وقال مدير احلديقة وليد �سعبان " لقد حاولنا دمج العن�سر 
التعليمي مع الفعاليات املقامة، خا�سة اأن معظم زوارنا من 

االأطفال. 
لذا فمن املهم اأن نتاأكد من ا�ستغالل االأطفال لف�سل ال�سيف 

من  الكثري  فهناك  مفيدة.  بفعاليات  وامل�����س��ارك��ة  التعلم  يف 
االأمور التي ميكن معرفتها حول احليوانات واحلياة الربية، 
ومن هنا فاإن الفعاليات م�سممة ب�سكل يجمع بني الرتفيه 

والتعليم". 
املناخي  التغري  وزارة  مع  للتعاون  ج��داً  �سعيٌد  "اأنا  واأ���س��اف 

والبيئة يف تنظيم هذه الفعالية ال�سيقة لالأطفال "

يحظى االأطفال بربامج �سيفية مميزة يف ق�سر االإمارات 
لال�ستمتاع  خا�سة  ب��رام��ج  لهم  اع���دت  حيث  ال��ع��ام  ه��ذا 

بتجربة مليئة باملغامرة والن�ساط .
القدم  ك���رة  ري��ا���س��ة  ال�سيفي  ال��ربن��ام��ج  اأن�����س��ط��ة  ت�سم 
والرماية  وال���زوم���ب���ا  وال��ت��ن�����ص  وال���ي���وغ���ا  وال��ك��ري��ك��ي��ت 
والعديد  ال�سباحة  منها  املائية  االأن�سطة  وجمموعة من 
الق�سر  ويتميز  اخلارجية.  و  الداخلية  الريا�سات  من 
 1.3 اإىل  ال���ذي ي�سل ط��ول��ه  ال��ب��ح��ر اخل��ا���ص  ب�����س��اط��ئ 
واالإبحار  التجديف  تعلم  االأط��ف��ال  باإمكان  و  كيلومرت 

وركوب القوارب باالإ�سافة اإىل اال�ستمتاع بااللعاب املائية 
واأحوا�ص ال�سباحة ال�سخمة. تبداأ فعاليات برنامج ق�سر 
من  �سنة،   12 و  ال�6  بني  لالأطفال  ال�سيفي  االإم���ارات 
العا�سرة �سباحا وحتى 5:30 م�ساء خالل �سهري يوليو 
على  احل�سول  ال�سيوف  وباإمكان   .2017 واأغ�سط�ص 
خ�سم %25 على العطلة ال�سيفية وعلى اأ�سعار الغرف 
واال�ستمتاع ببوفيه الفطور ال�سباحي ل�سخ�سني وخدمة 
التو�سيل من واإىل مطار اأبوظبي الدويل، باالإ�سافة اإىل 

دخول جماين لردهة الق�سر عند حجز اجلناح.

زار توم وجريي، ال�سخ�سيتان الكرتونيتان املحبوبتان، 
�سباح يوم الثالثاء املا�سي 18 يوليو االأطفال يف "مركز 
ال�سيخ خليفة الطبي" يف اأبوظبي، وذلك لر�سم الب�سمة 
العالج  تلقي  اأث��ن��اء  البهجة  ومنحهم  وج��وه��ه��م  ع��ل��ى 
الهدايا  ال�سهريان  وال��ف��اأر  ال��ق��ط  وق���دم  واال�ست�سفاء. 
ل��الأط��ف��ال، وال��ت��ق��ط��ا ال�����س��ور ال��ت��ذك��اري��ة م��ع االأطباء 
لل�سياحة  اأب��وظ��ب��ي  "هيئة  ن��ظ��م��ت  وق���د  وامل��م��ر���س��ني. 
والثقافة" هذه املبادرة التي تعك�ص التزامها مب�سوؤوليتها 
االجتماعية، و�سمن برامج التوا�سل املجتمعي ل�"مو�سم 
تنظيم  يف  الهيئة  وتعاونت   ."2017 اأبوظبي  �سيف 
الزيارة مع "مدينة ال�سيخ خليفة الطبية" و"جمموعة 
وجريي  "توم  املبا�سر  العر�ص  تقدم  التي  �سي"  بي  اإم 
"مو�سم  �سمن  والعني  اأبوظبي  يف  كوي�ست"  كري�ستال 
الفرتة من  فعالياته يف  ت�ستمر  اأبوظبي" ال��ذي  �سيف 

اأغ�سط�ص.  20 اإىل  يوليو   20
واأّكد مبارك ال�سام�سي، مدير مكتب اأبوظبي للموؤمترات 

توم  زي��ارة  اإن  والثقافة":  لل�سياحة  اأبوظبي  "هيئة  يف 
وجريي ن�سرت اأجواًء من املرح والفرحة، حيث ا�ستمتع 
واالإداري����ة  الطبية  واالأط��ق��م  وعائالتهم  االأط��ف��ال  بها 
ال�سيخ  "مركز  يف  ل��رع��اي��ت��ه��م  ج���ه���داً  ت��دخ��ر  ال  ال��ت��ي 
اأبوظبي  "هيئة  تلتزم  ال�سام�سي:  وقال  الطبي.  خليفة 
ل�مو�سم  املنظمة  باعتبارها اجلهة  والثقافة"،  لل�سياحة 
�سيف اأبوظبي، باإتاحة املجال اأمام اجلميع لال�ستمتاع 
برباجمه الرتفيهية الرائعة واأن�سطته املتنوعة، وخا�سة 
واال�ست�سفاء.  العالج  رحلة  يخو�سون  الذين  االأطفال 
املعنوي لهم وحتفيزهم على  اإظهار دعمنا  اإىل  ون�سعى 

اجتياز هذه املرحلة وتخفيف ال�سغوط عنهم.
االأوىل على  اللذان ظهرا للمرة  وي�ستعد توم وج��ريي، 
�سا�سات ال�سينما خالل اأربعينيات القرن املا�سي، لتقدمي 
اأبوظبي  يف  الراحة  �ساطئ  م�سرح  على  عر�سهما احلي 
خالل الفرتة من 20 اإىل 22 يوليو، ثم م�سرح بلدية 

العني من 27-29 يوليو.

ومواهب  مهارات  تطوير  اإىل  الرامية  جهودها  �سمن 
خالل  ال�����س��ارق��ة  م��ر���س��دات  مفو�سية  تنظم  ال��ف��ت��ي��ات، 
الفرتة من 8 - 27 يوليو اجلاري، �سل�سلة من الربامج 
املمتعة وور�ص العمل التدريبية، ت�ستهدف بها الزهرات 
من 7-11 عاماً، واملر�سدات من 12-15 عاماً، وتتوزع 
الفعاليات على حمورين؛ االأول يتناول الفنون واحلرف 
والت�سميم، بينما يهتم الثاين بتطوير مهارات القيادة 
املهارات  وتطوير  القيادة  ور�ص  وتقام  احلياة.  ومهارات 
الذاتية اخلا�سة بالزهرات من خالل برنامج اأكادميية 
اأي��ام وي�سهد  ال��ذي ي�ستمر على م��دار خم�سة  ال��زه��رات 
ووقت  ن�ستك�سف،  بالعلوم  بعنوان:  اأربع جل�سات  تنظيم 
ال���ت���ح���دي، وب��ي��ت ع���رب���ي، وم���واه���ب زه�����رة، ويت�سمن 
الربنامج قراءات ق�س�سية باللغة العربية بطرق معربة 
حول  اإب��داع��ي  ن�ص  كتابة  ور���س��ة  ج��ان��ب  اإىل  وم�سوقة، 

موا�سيع االأنا، واالأ�سخا�ص املحيطني، واملدر�سة.
امل���ر����س���دات ف��ي��ن��خ��رط��ن يف جم��م��وع��ة م���ن الور�ص  اأم����ا 
االجتماعية،  املهارات  �سارة  حتت  ُتعقد  التي  التدريبية 
الور�ص  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  خ��الل  م��ن  املفو�سية  ت�سعى  اإذ 

ال�سبابية، والقيم  القيادة  باأهمية  املر�سدات  اإىل تثقيف 
ال�سخ�سية، وقوة التاأثري يف االآخرين، واإك�ساب الفتيات 
ومعاجلة  ملواجهة  الفعالة،  االت�سال  ومهارات  اأ�ساليب 
امل�ساريع  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ت��واج��ه��ه��ن  ق���د  ال���ت���ي  ال��ت��ح��دي��ات 
مبختلف اأ�سكالها. وقالت �سيخة عبدالعزيز ال�سام�سي، 
مع  ال�����س��ارق��ة:  م��ر���س��دات  مفو�سية  يف  م�ساعد  م��دي��ر 
مر�سدات  مفو�سية  يف  ن�سعى  ال�سيفية  العطلة  بداية 
ال�سارقة اإىل موا�سلة دورنا الرتبوي، الهادف اإىل غر�ص 
الزهرات  نفو�ص  يف  النبيلة  االإن�سانية  واملفاهيم  القيم 
ال�سيفي،  امل��خ��ي��م  ل��ه��ذا  تنظيمنا  ف��ي��اأت��ي  وامل���ر����س���دات، 
اجلديدة،  االأج��ي��ال  بناء  يف  املفو�سية  دور  على  تاأكيداً 
راعت  واإبداعية  تفاعلية  باأ�ساليب  الربامج  ممت  �سُ اإذ 
اإن�ساء  الدولة يف  وتوجهات  املجتمع  احتياجات  خمتلف 
جيل ي�ستكمل م�سريتها احل�سارية، حيث ت�سعى الور�ص 
والزهرات  امل��ر���س��دات  م��ه��ارات  تنمية  اإىل  جمملها  يف 
الفنون  م��واه��ب��ه��ن يف  اك��ت�����س��اف  ج��ان��ب  اإىل  ال��ق��ي��ادي��ة، 
القيم  غر�ص  عن  ف�ساًل  والت�سميم،  اليدوية  واحل��رف 

الرتبوية الفا�سلة يف نفو�سهن.

والرتفيهية  ال�����س��ي��اح��ي��ة  ال��وج��ه��ة  ال��ق�����س��ب��اء،  اأع��ل��ن��ت 
ع���ن فعاليات  ال�����س��ارق��ة،  اإم������ارة  االأب������رز يف  ال��ع��ائ��ل��ي��ة 
واالأف���راد  للعائالت  يتيح  ال��ذي  ال�سيفي،  برناجمها 
العربية  االإم�������ارات  ال�����س��ي��اح وامل��ق��ي��م��ني يف دول����ة  م���ن 
املتحدة، احل�سول على جتربة فريدة  جتمعهم حتت 
�سقف واحد، وتقدم لهم مزيجاً متكامال من االأجواء 

الرتفيهية.
نهاية  حتى  ي�ستمر  ال��ذي  ال�سيفي  الربنامج  وي��ق��دم 
والفعاليات  االأن�سطة  من  جمموعة  املقبل،  اأغ�سط�ص 

التي تنا�سب خمتلف االأذواق واالهتمامات، والتي تقام 
عالية  التجهيزات  ذات  الق�سباء  م�سرح   يف  جميعها  

امل�ستوى لتاليف درجات احلرارة املرتفعة �سيفاً.
ويت�سمن جدول الفعاليات الرتفيهية التي حتت�سنها 
مو�سيقية  عمل  وور����ص  �سينمائية  ع��رو���س��اً  الق�سباء 
املخ�س�سة  االأف���الم  عرو�ص  من  جمموعة  جانب  اإىل 
لالأطفال، التي تري اأوقات العائلة بالبهجة واالإفادة، 
على  املنت�سرة  املطاعم  يف  تخفي�ساٍت  ومتنحهم  كما 

اأروقتها.

ريك�سو�ض باب البحر  يقدم برامج ترفيهية واأن�سطة 
ريا�سية خا�سة لل�سغار واملراهقني

الربية احلياة  حول  الأطفال  لتوعية  ثقافية   فعالية  للحيونات" ت�ست�سيف  الإمارات  "حديقة 
�سيف مميز لالأطفال يف ق�سر الإمارات 

توم وجريي ير�سمان الب�سمة على وجوه الأطفال يف "مركز ال�سيخ خليفة الطبي"
والفنون  القيادة  يف  الفتيات  مواهب  ال�سارقة" ُتنمي  "مر�سدات 

برناجمًا �سيفيًا حافاًل للعائالت "الق�سباء" تقدم 

"جنة هاو�ص كيربز" عن اإطالق هوية جديدة لل�سركة تلبي  اأعلنت �سركة 
احتياجات ال�سوق وتنا�سب االأدوار املوكلة ملوظفيها ب�سكل يومي. 

لزي  الت�ساميم  اأف�سل  انتقاء  على  كيربز"  هاو�ص  "جنة  �سركة  وحر�ست 
املوظفني اجلديد، و اأجود اأنواع االأقم�سة.  

ومت اختيار زهر الالفندر لُيزين الثياب اجلديدة، حيث يرمز الالفندر اإىل 
النظافة واالأناقة والرقي الذي ت�سعى ال�سركة لتقدميه. 

"لقد  "جنة هاو�ص كيربز" �سي�سلي  اأزياء موظفي  وقالت اإحدى م�سممات 
الف�ساتني  فا�ستبدلنا  ل��ذا  ال�سركة  ملوظفي  عملي  زي  توفري  على  حر�سنا 
ببناطيل. فالبنطال ي�ساعد املوظفني وخا�سة الن�ساء على التحرك والقيام 

باملهام ب�سكل اأ�سهل واأ�سرع". 

�سيتي �سنرت عجمان  مينح مرتاديه فر�سة الفوز زي جديد ملوظفي �سركة "جنة هاو�ض كيربز" يف ابوظبي 
بجولة ت�سوق جمانية بقيمة 5000 درهم

يجتذب »�سيتي �سنرت عجمان« طوال �سهر يوليو ع�ساق الت�سوق، وقد قّدم 
درهم،  األ���ف   100 م��ن  اأك���ر  بقيمة  ج��وائ��ز  ال��ي��وم  ه��ذا  للمت�سوقني حتى 
وهناك املزيد من اجلوائز املذهلة حتى �سهر اأكتوبر القادم. ُيذكر اأن »�سيتي 
�سنرت عجمان« متلكه وتديره »ماجد الفطيم«، ال�سركة الرائدة يف جمال 
تطوير واإدارة مراكز الت�سوق واملدن املتكاملة ومن�ساآت التجزئة والرتفيه 

يف منطقة ال�سرق االأو�سط واأفريقيا واآ�سيا.
واإىل جانب متعة الت�سوق يف »�سيتي �سنرت عجمان« فاإن مرتاديه على موعد 
مع جائزتني اأخريني خالل االأيام املتبقية من يوليو يف �سكل جولة ت�سوق 

بقيمة 5000 درهم.

جيه ايه للمنتجعات والفنادق تعني 
مديرا جديدا لإدارة املبيعات والت�سويق 
عينت جيه ايه للمنتجعات والفنادق ال�سيد توما�ص جروندر كمدير اإدارة 
اجلديد  من�سبه  خالل  من  ي�سرف  حيث  للمجموعة،  والت�سويق  املبيعات 
مع  بالتوازي  وذل��ك  واالإي����رادات،  والت�سويق  املبيعات  اأن�سطة  جميع  على 

ا���س��ت��م��رار امل��ج��م��وع��ة يف 
ا�سرتاتيجيات  ت��ع��زي��ز 
ال���ت���ن���م���ي���ة وال���ت���ط���وي���ر 
وزيادة  تنتهجها،  ال��ت��ي 
الفريد  للمزيج  دعمها 
مفهومي  يجمع  ال���ذي 
القلب  م���ن  ال�����س��ي��اف��ة 
اال�ستثنائية  والرفاهية 
للنزالء يف جميع اأنحاء 

العامل.
ويف معر�ص تعليقه على 
قال  اجل��دي��د،  التعيني 
ال�سيد ديفيد توم�سون، 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������ص 
ايه  ل��ل��م��ج��م��وع��ة ج��ي��ه 
والفنادق:  للمنتجعات 
اأن اأرحب  ي�سعدين جداً 

بتوما�ص يف فريق عملنا، والذي �سيلعب دوراً هاماً يف امل�ساعدة على تعزيز 
اإىل  ج��رون��در  توما�ص  ان�سم  حيث  للمجموعة،  التجارية  العالمة  تقدم 
فريق العمل مت�سلحاً بخربته عاملية امل�ستوى يف قطاع ال�سيافة وبتجربة 
تطوير  يف  خ��ربت��ه  و�ستلعب  امل��ت��ح��دة.  العربية  االإم����ارات  دول���ة  يف  وا�سعة 
جوهرياً  دوراً  االإقليمية  ال�سركات  واأ���س��واق  العاملية  الرتفيهية  اخلدمات 
يف �سمان جعل حمفظتنا العقارية اخليار االأول للم�سافرين الدوليني يف 

عاملي الرتفيه واالأعمال على حد �سواء. 

جل�سة  �سبيني�ص  �سوبرماركت  يف  ابراهيم  ط��ارق  ال�سهري  العربي  ال�سيف  ا�ست�ساف 
اخل�سار  م��ن  اال���س��رتال��ي��ة  املنتجات  اأج���ود  ا�ستعمال  كيفية  ب�سرح  فيها  ق��ام  ط��ه��ي، 
واللحوم الإعداد اأطباق �سهية، وذلك بالتعاون مع حملة ناو اإن �سيزون اال�سرتاتيجية 
اللحم  من  طبق  بتح�سري  ال�سيف  وق��ام  اال�سرتالية.  احلكومة  قبل  من  املدعومة 
اخل�سروات  وم�ستخدماً  ب��ه  اخلا�سة  ال�سل�سلة  ل��ه  م�سيفاً  واخل�����س��روات  امل�سوي 
والكراث  واجل��زر  والكرف�ص  ال��ذرة  منها  �سيزون  اإن  ن��او  حلملة  املو�سمية  والفواكه 
ف�ساُل عن اللحوم الطازجة التي تقدمها �سركة املا�سية واللحوم اال�سرتالية. وقال 
ال�سيف طارق: كانت جل�سة الطهي ممتعة ومفيدة تخللت بالعديد من الن�سائح عن 
ب�سيط،  ب�سكل  الطازجة  اال�سرتالية  واللحوم  اخل�سروات  ه��ذه  مع  التعامل  كيفية 
الذي  االأم��ر  التي �سرعان ما نفذت،  االأطباق كبري  االإقبال من احل�سور على  وك��ان 
يدل على جودة املواد امل�ستخدمة. وتقدم حملة ناو اإن �سيزون و�سركة املا�سية واللحوم 
اال�سرتالية عرو�ص متميزة خالل �سهر يوليو من اخل�سروات واللحوم اال�سرتالية 
التي تتميز باجلودة العالية �سمن دولة االإمارات العربية املتحدة يف متاجر �سبيني�ص، 

و�ستقدم احلملة ت�سكيلة من ثمار احلم�سيات والتفاح خالل �سهر اأغ�سط�ص املقبل.

ال�سيف طارق ابراهيم يقدم جل�سة طهي م�سلية يف دبي 



    
يعزف على اجليتار اأثناء خ�سوعه لعملية 

عزف املو�سيقي اأبي�سيك برا�ساد على جيتاره اأثناء خ�سوعه لعملية 
اجلزء  حتديد  يف  االأط��ب��اء  لي�ساعد  ال��دم��اغ  اأع�����س��اب  يف  جراحية 

امل�سوؤول عن العزف يف عملية هي االأوىل من نوعها يف الهند.
وي��ع��اين ب��را���س��اد ال��ب��ال��غ م��ن ال��ع��م��ر 37 ع��ام��ا م��ن خ��ل��ل التوتر 
للمو�سيقيني وهو ا�سطراب يف حركة االأع�ساب يوؤدي اإىل تقل�سات 
حيث  اجلراحة  اأثناء  واعيا  برا�ساد  وك��ان  االأع�ساب.  يف  اإرادي���ة  ال 
احتاج االأطباء اإىل رد الفعل ليحددوا بال�سبط اأي جزء يف الدماغ 
االأ�سابع  على  ت��وؤث��ر  ال��ت��ي  الت�سنجات  الإي��ق��اف  ا�ستهدافه  �سيتم 
الثالثة يف يده الي�سرى. وقال بيان �سادر عن م�ست�سفى باجوان 
ماهفري جاين يف بنجالورو يوم اجلمعة اإن هذه هي ثامن عملية 
يف العامل يتم اإجراوؤها واملري�ص واع. وقال �ساران �سرينيفا�سن وهو 
جراح اأع�ساب يف امل�ست�سفى "قمنا بعمل ثقب قطره 14 ملليمرتا 
يف اجلمجمة واأدخلنا قطبا كهربائيا من نوعية خا�سة اإىل الدماغ 

با�ستخدام خمدر مو�سعي".
يل  بالن�سبة  بالعواطف  م�سبوبة  حلظة  كانت  "لقد  برا�ساد  وق��ال 

والأ�سرتي. وهذا ما كنت انتظره.
ابكي  اأن  اع��ت��دت  لقد  يل.  بالن�سبة  وحمبطا  م��وؤمل��ا  ك��ان  "لقد 
كثريا ب�سبب ذلك. يف كل �سباح كنت ا�ستيقظ واأحاول العزف على 

اجليتار. لكن بعد خم�ص دقائق كنت اأتوقف".

تنجُب طفال معافى بعد 40 عاما من املحاولت
اأجنبت م�سنة اأمريكية يف التا�سعة واخلم�سني من عمرها، طفال يف 

اأحد م�ست�سفيات نيويورك بعد اأن خ�سعت لعالجات اإخ�ساب.
وو�سعت اأكو�سوا بودو اأمواكو، طفال معافى يزيد وزنه عن ثالثة 
الكيلو يف اخلام�ص ع�سر من يونيو، يف مركز  كيلو غرامات وربع 

بيلفيو لل�سيدات يف ني�سكيونا قرب األباين.
 38 منذ  زوجها  مع  حت��اول  ظلت  اإنها  االأمريكية  ال�سيدة  وتقول 

�سنة اأن حتبل بطفل، لكنها اأ�سيبا بالياأ�ص يف نهاية االأمر.
غانا؛  من  �سيدة  باأمر  املا�سي،  العام  االأمريكيان،  الزوجان  وعلم 
اأن خ�سعت  ب��ع��د  ع��ام��ا  ���س��ت��ون  راأ���س��ه��م��ا، ول���دت وع��م��ره��ا  م�سقط 
ل��ع��الج��ات اإخ�����س��اب. عقب ذل���ك، ات��خ��ذت اأم��واك��و ق���رار اخل�سوع 
لالإخ�ساب اخلارجي، يف اإحدى عيادات منطقة األباين، با�ستخدام 

ال�سائل املنوي لزوجها وبوي�سة متربعة.
واأطلق الزوجان ا�سم اإي�سايا �ساموا اأنيم على الطفل وهو نف�ص ا�سم 
واأمه يف  الر�سيع  فاإن  بر�ص"،  "اأ�سو�سيتد  نقلت  ما  اأبيه. وبح�سب 

حالة �سحية م�ستقرة وال يعانيان من اأي م�سكالت.

وفاة 3 ب�سبب هاتف
ثالثة  اأن  اأوزبك�ستان،  يف  الطوارئ  مل�سلحة  ال�سحفي  املكتب  اأورد 
اأ�سخا�ص توفوا نتيجة ت�سممهم بالغازات، بعد �سقوطهم يف حفرة 

للمياه العادمة يف اأحد املنازل �سرق البالد.
ه���ذا واأف������ادت م�����س��ل��ح��ة ال���ط���وارئ ب����اأن ام������راأة، ت�����س��ك��ن يف دائ���رة 
على  مل�ساعدتها  االأه����ايل  م��ن  ب�سخ�سني  ات�سلت  يانغيكورغان، 

ا�ستخراج هاتفها املحمول الذي وقع منها يف احلفرة. 
وقامت  الغازات.  تاأثري  وعيهما حتت  فقدا  االثنان،  نزل  اأن  وبعد 
اأثناء  اأي�سا  اأنه فقد وعيه  اإال  املراأة با�ستدعاء طبيب مل�ساعدتهما، 
ال���رج���الن قبل  ت���ويف  احل���ادث���ة،  نتيجة  احل���ف���رة. ويف  اإىل  ن��زول��ه 
يف  االإ�سعاف  �سيارة  داخ��ل  احلياة  الطبيب  ف��ارق  بينما  اإ�سعافهما، 
�سببت  اأن  الطوارئ  م�سلحة  اأعلنت  كما  م�ست�سفى.  اإىل  الطريق 
الذي  ال��ه��واء،  يف  االأوك�سيجني  نق�ص  ب�سبب  االختناق  هو  الوفاة 

احتوى خليطا من الغازات ال�سامة.
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قاتل والدته : تو�سلت اإيّل وهي متوت
ال تزال ق�سية احلدث قاتل والدته يف منطقة الزهراء بالكويت ت�سغل الراأي العام، اإذ ك�سفت النيابة تفا�سيل مروعة 
عن اجلرمية التي راح �سحيتها االأم. وك�سف تقرير الطب ال�سرعي اأن املتهم �سدد لوالدته 90 طعنة من �سكني كانت 
بحوزته و�سوه وجهها بالكامل واأخفى مالحمها رغم ا�ستنجادها به وتو�سلها اإليه الإ�سعافها، اإال اأن ابنها القاتل ظل 
يردد على م�سامعها: اأنا م�ستقبلي انتهى. واأقر احلدث، البالغ 17 عاما، والذي يعالج يف الطب النف�سي، بالتفا�سيل 
تفارقه  دائم وتنفذ جميع طلباته وال  ب�سكل  واإنها ترافقه  والدته،  اإنه وحيد  اإذ قال  العامة،  النيابة  اأمام  الكاملة 
وتذهب معه يف جميع االأماكن؛ ما �سكل له �سيقا الإح�سا�سه الدائم باأنه حتت املراقبة منها، م�سيفا اأنها كانت ال 
تنام حتى يخلد اإىل النوم، خوفا عليه. واأ�ساف، بح�سب �سحيفة “الراي”، اإنه على الرغم من اأنها وفرت له جميع 
طلباته وم�ستلزماته، لكن وجودها امل�ستمر معه �سبب له هو�سا، وعندما اأبلغته باأنها قررت احلمل، واأنها �ستجلب 
له اأخا يكون معه، قرر التخل�ص منها، فا�سرتى �سكينا قبل ارتكاب اجلرمية بثمانية اأ�سهر، وكان يحاول اإغاظتها، 
اإال اأنها كانت دائماً ترد على تهكماته بابت�سامة وت�ستجيب لطلباته دون تردد وكان دائماً يخبئ ال�سكني بالقرب منه 
اأو يف مالب�سه التي يرتديها. ويف يوم الواقعة، واأثناء جلو�سه مع والدته، حاولت اأن متازحه، وقالت له: اأنا زعالنة 
عليك خال�ص ال تكلمني، اإال اأنه مل يرد على كالمها، وعندما زادت معه يف الكالم واأعادت اجلملة نف�سها التي �سبق 
واأن ذكرتها قبل 8 اأ�سهر، وهي “خال�ص اأنا راح اأحمل واأجيب لك اأخ خال�ص ما راح تكون بروحك عندي”، اأثارت 

غ�سبه، وعلى الفور اأخرج ال�سكني التي خباأها، وطعنها يف رقبتها.

األحد   23   يوليو    2017  م   -   العـدد  12077  
Sunday  23   July   2017  -  Issue No   12077

اأ�سخم زهرة ب�سرية يف العامل
نوعها  من  فريدة  فعالية  فران�سي�سكو  ب�سان  االآ�سيوي  الفن  متحف  اأق��ام 
العامل  يف  زه��رة  اأك��رب  لت�سكيل  عامة  حديقة  يف  �سخ�ص   2400 جتمع  اإذ 
غيني�ص  مو�سوعة  دخ��ول  من  مكنهم  عاملياً  قيا�سياً  رقماً  بذلك  حمققني 

لالأرقام القيا�سية. 
اأزياء غلب عليها  وقال القيمون على املتحف باأن امل�ساركني قاموا بارتداء 
اللوت�ص ظهر االأح��د يف حديقة  اللونني االأخ�سر وال��وردي لت�سكيل زه��رة 

�سيفيك �سنرت بالزا. 
وجنحت املحاولة التي تتوافق مع الذكرى اخلم�سني ملهرجان �سيف احلب، 
ومعر�ص زهرة الطاقة، بتحطيم الرقم القيا�سي العاملي ال�سابق الذي �سارك 
فيه 2279 �سخ�ساً لت�سكيل زهرة يف منطقة روت�س�سرت، مبدينة نيويورك 

االأمريكية.
من اجلدير بالذكر باأن الفعالية اأقيمت يف حوايل ال�ساعة احلادية من بعد 
ظهر يوم االأح��د، حيث �سمح املنظمون للمارة بامل�ساركة فيها بهدف زيادة 

اأعداد امل�ساركني، بح�سب ما ورد يف موقع "يو بي اآي" االإلكرتوين.

املوت برفاهية.. غرف �سرية لإعدام املدانني
بعيد  املكان  ه��ذا  ولكن  رمزية،  ومتاثيل  نظيفة  وبيئة  م�سقولة  اأر�سيات 
ال�سلطات  تقوم  اليابان، حيث  املوت” يف  “بيت  اإن��ه  ال�سالم،  البعد عن  كل 
اأنف�سهم،  يف هذا املكان، باإعدام املدانني يف �سرية تامة. وال يعرف املدانون 
وال يعرفون متى حتني �ساعتهم، ففي االأ�سبوع املا�سي، مت اإعدام اثنني من 
القتلة املدانني، مما �سلط ال�سوء مرة اأخرى على املمار�سات التي تقوم بها 
اأ�سلوب ت�سفه جماعات  ال�سلطات اليابانية يف قيادة النا�ص اإىل املوت، وهو 
العمر61  من  البالغ  ني�سيكاوا،  اإن�ساين.  وال��ال  بالقا�سي  االإن�سان  حقوق 
عاماَ، اأدين بقتل 4 اإناث غرب اليابان العام 1991، بينما �سوميدا، وعمره 
العام  ج�سدها  ومتزيق  زميلته  قتل  بتهمة  ب��االإع��دام  عليه  حكم  عاماً،   34
2011. وظلت احلكومة اليابانية، غري نادمة على عمليات االإع��دام تلك، 

على الرغم من دعوات الن�سطاء لوقف عمليات ال�سنق.
ويقول وزير العدل كات�سوتو�سي كانيدا: كلتا الق�سيتني كانتا من احلاالت 
اأنانية  لدوافع  الثمينة  حياتهم  من  ال�سحايا  حرمت  التي  ج��داً  القا�سية 

حقاً، وقد اأمرت بتنفيذ اأحكام االإعدام بعد درا�سة متاأنية.
ال تزال اليابان تتعامل ب�سرية حول ا�ستخدامها لعقوبة االإعدام، مع بقاء 
ويف  االإع���دام،  عقوبة  ينفذ  ال��ذي  الوحيد  املتقدم  البلد  املتحدة  ال��والي��ات 

اليابان معظم ال�سجناء ينتظرون ل�سنوات لتحديد م�سريهم.
ويف العام 2010 مت اإعطاء و�سائل االإعالم ملحة نادرة عن غرف االإعدام يف 
طوكيو، حيث يو�سع املحكوم عليهم باالإعدام، ويتم اإبقاوؤهم يف معزل عن 

ال�سجناء، وباإمكانهم التوا�سل مع اأحد الكهنة قبل موتهم.

كاميال كابيلو تطلق 
اأغنيتها اجلديدة

كابيلو  ك��ام��ي��ال  ال��ف��ن��ان��ة  اأط��ل��ق��ت 
 "Inside out" اأغنيتها اجلديدة
اثناء افتتاحها حلفل الفنان برونو 

مار�ص. 
من  طلبت  بغنائها  ت��ب��داأ  ان  وقبل 
اجل��م��ه��ور امل���وج���ود يف ال��ق��اع��ة ان 
انهم  اعينهم وان يتخايلوا  يغلقوا 

فيجامايكا.
ومن املتوّقع ان تكون هذه االغنية 
�سوف  ال��ذي  االول  األبومها  �سمن 
اأي����ل����ول،   22 يف  ق����ري����ب����اً،  ي�������س���در 
 The" ا���س��م  عليه  اطلقت  وال���ذي 
 Hurting. The Healing.

."The Loving
مغنية  ك�����ان�����ت  ال�����ت�����ي  ك����ام����ي����ال 
 Fifth" ف���رق���ة  ���س��م��ن  ا���س��ا���س��ي��ة 
قرار  ات��خ��ذت  ق��د   "Harmony
بهدف  وذل��ك  منذ فرتة  مغادرتها 

بناء م�سريتها الفنية املنفردة. 
كما وان فرقتها ال�سابقة قد اأعلنت 
انها �ستلتزم بعدد املغنيات التي هي 
عليه االن ولن يتم ا�ستبدال كابيلو 

باأحد.

كنتاكي"  "�ساندويت�ض 
ب�20 األف دولر

اأغلى  ب��ال��ت��اأك��ي��د  �سيكون  لكنه  ل��الأك��ل،  لي�ص 
�ساندويت�ص �سطرية يف العامل، اإذ ي�سل �سعره 

اإىل 20 األف دوالر، وُيباع يف دجاج كنتاكي.
الرائدة  االأم���ريك���ي���ة  ال�����س��رك��ة  اأط��ل��ق��ت  ف��ق��د 
"زنغر  ���س��ان��دوي��ت�����ص  ال�����س��ري��ع��ة  ال��وج��ب��ات  يف 
يباع  الكبري،  املبلغ  ه��ذا  مقابل  ميتيورايت" 

على موقع خا�ص جديد ل�"كي اإف �سي".
اأن  ف��ه��و  ف��ي��ه،  امل��ب��ال��غ  ال�سعر  وراء  ال�����س��ر  اأم���ا 
�سخور  م��ن  م�سنوع  اجل��دي��د  ال�ساندويت�ص 
على  وت�سكيلها  الف�ساء  من  جلبها  مت  نيزك 

هيئة ال�سطرية ال�سهرية لكنتاكي "زنغر".
من  يقرب  ما  املثري  ال�ساندويت�ص  وزن  ويبلغ 
4.3 كيلوغرام. وعلى املوقع اجلديد تباع بع�ص 
القم�سان  مثل  لكنتاكي،  االأخ����رى  املنتجات 
�سل�سلة  �سعار  التي حتمل  والتمائم  والو�سائد 

املطاعم املميز، لكن باأ�سعار معقولة.

�سرطي اأحمق ي�سور تلفيقه لالأدلة دون ق�سد  
التوا�سل  م��واق��ع  ع��ل��ى  اأخ����رياً  ُن�����س��ر  ف��ي��دي��و  مقطع  ك�سف 
يلفق  وهو  نف�سه  بت�سوير  اأحمق  �سرطي  قيام  االجتماعي 
اأدلة. الُتقط الفيديو يف وقت �سابق من خالل الكامريا التي 
ترتديها ال�سرطة، ولكن مت ن�سره اأخرًيا على االإنرتنت يف 
�ستار  ديلي  �سحيفة  وبح�سب  املتحدة.  بالواليات  بالتيمور 
امل�سني  الفيديو  بهذا  املتعلقة  الق�سية  ت�سببت  الربيطانية 
ال�سادر عن اإدارة �سرطة بالتيمور باإر�سال رجل اإىل ال�سجن 
الأكر من 5 اأ�سهر. و�سارك ال�سحفي جا�سن فنتون مقطع 
على  يقفون  �سباط   3 يظهر  وال��ذي  تويرت،  على  الفيديو 
نا�سية �سارع يف بالتيمور، حيث تتبع الكامريا اأحد ال�سباط 
وهو مي�سي يف زقاق وي�سع كي�ص خمدرات يف كومة قمامة 
اإىل  وي��ع��ود  ث���وان  وي��ق��ف لب�سع  ال�����س��ارع  اإىل  ي��ع��ود  اأن  قبل 
ال���زق���اق ل��ي��خ��رج ال��ك��ي�����ص م���رة اأخ����رى م��ن ك��وم��ة القمامة 
لي�ستعر�سه اأمام الكامريا. ولكن يبدو اأن ال�سابط الفا�سد 
تقوم  بالتيمور  ���س��رط��ة  هيئة  ك��ام��ريات  اأن  يعلم  ي��ك��ن  مل 
بت�سجيل 30 ثانية قبل تفعيلها. ووفقاً للتقارير مت اعتقال 
رجل يف ذلك الوقت بتهم تتعلق باملخدرات التي مت عر�سها 
يف الفيديو. وادعى فنتون اأن الرجل ظل حمتجزاً ملدة اأ�سهر 
مقابل كفالة قدرها 50 األف دوالر ال ي�ستطيع دفعها، وكان 
من املقرر اأن جترى حماكمة الرجل االأ�سبوع املا�سي ولكن 
مت تاأجيلها عندما وجد حمامي املتهم هذا الفيديو واأر�سله 

اإىل املدعي العام امل�سوؤول عن الق�سية.

روبوت اأمني ينتحر غرقا
اأقدم روبوت اأمني خم�س�ص حلرا�سة مواقف ال�سيارات على 
االنتحار باإلقاء نف�سه من اإحدى البنايات يف وا�سنطن داخل 
نافورة العمارة. و�سرعان ما تناقلت و�سائل االإعالم املحلية 
النباأ الذي ير�سد حدثا نادرا وهو انتحار روبوت غرًقا، يف 
موؤ�سر اأدخل ال�سكوك يف نفو�ص �سركات احلماية التي تعتمد 
برجمة  حول  الت�ساوؤل  لتطرح  احلديثة،  التقنية  هذه  على 
لكن  باالنتحار.  بالتفكري  لها  ت�سمح  التي  الروبوتات  ه��ذه 
ال�سركة التي �سنعت الروبوت �سرعان ما اأ�سدرت بيانا توؤكد 
لالإقدام  م��ربجم��ا  يكن  مل   5 ك��ي  نايت�سكوب  روب��وت��ه��ا   اأن 
على االنتحار. نايت�سكوب كي 5 روبوت ذكي مربمج لغايات 
 5 بارتفاع  �ساروخ  �سكل  على  وهو  ال�سيارات  مواقف  تاأمني 
اأقدام جمهز باآالت ت�سوير وبجهاز مالحة عاملي ما ميكنه 
م��ن م��راق��ب��ة وت��وث��ي��ق ك��ل م��ا ي��ج��ري ح��ول��ه، م��ا خ��ول��ه باأن 
املخالفات  جميع  يوثق  ك��ان  ال��ذي  ال�سرطي  مبثابة  يكون 
مواقف  ما حت��دث يف  ع��ادة  التي  الالئقة  والت�سرفات غري 
ال�سيارات والتعرف على هويات املطلوبني اأمنًيا واملجرمني.

�سيدة ج�سم  يف  ح�سوة   200
قام جراحون يف ال�سني باإزالة اأكر من 200 ح�سوة من 

ج�سم �سيدة اأثناء عملية جراحية واحدة.
وك�سف اجلراحون اأن احل�سوات التي ُعر عليها يف مرارة 
وكبد ال�سيدة “ت�سن”،  البالغة من العمر 45 عاًما، كانت 
على االأرجح ب�سبب تخطيها لوجبة االإفطار دائماً الأكر 
“غوانغجي” يف  مل�ست�سفى  ووفقاً  ال��زم��ان،  من  عقد  من 
“هيزهو”، كانت بع�ص احل�سوات كبرية بحجم البي�ص. 
ا�ستمرت  الربيطانية،  ميل”  “ديلي  ل�سحيفة  ووف��ق��اً 

العملية 6 �ساعات ون�سف ال�ساعة.

كيندال جيرن تتلقى باقة 
ورد من �سديقها

�سوهدت عار�سة االزياء وجنمة تلفزيون الواقع كيندل جيرن و�سديقها املقّرب تاكو 
البالغ من العمر 23 عاما اأثناء خروجهما معاً للع�ساء يف غرب هوليوود، كاليفورنيا.  
تايلر  باقة ورد يحملها  تايلر. ون�سرت جيرن �سورة  اأي�سا �سديقهما  اإليهما  وان�سم 
 stupid" على ح�سابها على احد مواقع التوا�سل االجتماعي وعّلقت على ال�سورة 
فها هو يظهر  بع�سهما  من  جدا  قريبان  وتاكو  كيندل  اأنا  ويبدو    ."flower boy
ب�سكل منتظم يف ال�سور التي تن�سرها هي و �سقيقتها كايلي على ح�سابهما على مواقع 
التوا�سل االجتماعي.  يذكر اأن تاكو ع�سو يف فرقة "Tyler the creator" التي 

�سدر األبومها االأخري يوم اجلمعة املا�سي.

االأمرية كاثرين، دوقة كامربيدج مت�صك بيد ابنتها االأمرية �صارلوت قبل �صعود طائرتهم يف هامبورغ فينكنويردر، اأملانيا. )رويرتز(

يفجع مب�سهد موت 
ابنه �سعًقا 

اب���ن���ه ذو  ب���وف���اة  ����س���وري  اأب  ف��ج��ع 
بالكهرباء  �سعًقا  ���س��ن��وات  الع�سر 
ك����ان برفقته  ع��ي��ن��ي��ه، ح���ني  اأم�����ام 
بهدف  الكويت،  يف  عمله  مقر  اإىل 
الرتفيه عنه وق�ساء بع�ص الوقت 
معه، فيما اأحيلت اجلثة اإىل الطب 
الذي  االأب  نحيب  و�سط  ال�سرعي 
ظل عاجًزا عن الكالم ب�سبب تاأثري 

ال�سدمة.
اأوردت����ه����ا  ال���ت���ي  ال��ت��ف��ا���س��ي��ل،  ويف 
“الراأي” الكويتية،  قرر  �سحيفة 
املا�سي،  االث��ن��ني  ي���وم  ���س��وري،  اأب 
10 �سنوات،  ا�سطحاب ابنه البالغ 
للمك�سرات،  مطحنة  يف  عمله  اإىل 
ح��ت��ى ي��خ��ف��ف ع��ن��ه ح����دة امل���ل���ل يف 
اإجازته ال�سيفية، ولكن قبل انتهاء 
لياًل،  امل��ط��ح��ن��ة  واإغ�������الق  دوام������ه 
ح�سل متا�ص كهرباء يف املكان مل�ص 
االأ�سالك  اأح���د  الطفل  اإث���ره  على 
الكهربائية ف�سعقته الكهرباء على 
مراأى وم�سمع من االأب الذي هرع 
اإال  الكهربائي،  التيار  وف�سل  اإليه 
اإذ اأ�سبح  اأ�سرع منه،  اأن القدر كان 

الطفل جّثة هامدة.
�سارع  امل��ف��ج��وع،  االأب  ���س��راخ  واإث���ر 
عمليات  اإب�����الغ  اإىل  ع��ي��ان  ���س��ه��ود 
الداخلية، وانتقل رجال االأمن اإىل 
موقع احلادث، وبعد الفح�ص تبني 
اأن  وتبني  للحياة،  الطفل  مفارقة 
متا�ص  بفعل  ك��ان  ح�سل  م��ا  �سبب 
كان  التي  التمديدات  يف  كهربائي 

يلهو الطفل بالقرب منها.

امل�سافرون جًوا ينقلون الأمرا�ض اأكرث من البعو�ض
االأمرا�ص  ينقلون  ج��ًوا  امل�سافرين  اإن  باحثون  يقول 
مثل فريو�ص زيكا واحلمى ال�سفراء واملالريا وحمى 
ال����دجن اأك����ر ب��ك��ث��ري م���ن ال��ب��ع��و���ص. وب��ح�����س��اب عدد 
اجلوية  ال��رح��الت  اإىل  طريقه  يجد  ال��ذي  البعو�ص 
ال��ت��ج��اري��ة وع���دد ال��ب��ع��و���ص احل��ام��ل ل��ل��ع��دوى وعدد 
الدرا�سة  تو�سلت  اأح���ًدا،  يلدغ  حتى  منها  ي�سمد  م��ا 
الدجن  حمى  فريو�ص  ينقلون  ج��ًوا  امل�سافرين  اأن  اإىل 
وينقلون طفيل  البعو�ص  اأك��ر من  م��رة   200 بواقع 
امل��ت�����س��ورة امل��ن��ج��ل��ي��ة امل�����س��ب��ب مل��ر���ص امل���الري���ا بواقع 
م��اي��ك��ل جوهان�سون،  وق����ال  م��ن��ه��ا.  اأك����ر  م���رة  األ����ف 
جذبت  بويرتوريكو:  يف  الدرا�سة  يف  الباحثني  كبري 
م�����س��ب��ب��ات االأم����را�����ص م��ث��ل ف���ريو����ص زي��ك��ا وفريو�ص 
وتظهر  االأخ����رية  االآون����ة  يف  االه��ت��م��ام  ت�سيكوجنونيا 
دورية  يف  الباحثون  وكتب  امل�سافرين.  بني  اأعرا�سها 
احل�سرات  اإن  املهملة(  اال�ستوائية  لالأمرا�ص  )بلو�ص 
التي تنقل االأمرا�ص مثل البعو�ص انتقلت عن طريق 
الطائرات اإىل مناطق جغرافية مل تكن تعي�ص فيها. 
اأو  احل�سرات  على  للق�ساء  �سيا�سات  املطارات  وتطبق 
�سيا�سات تطهري وفًقا للوائح ال�سحية الدولية لالأمم 

لقتل  احل�سرية  املبيدات  ت�ستخدم  ما  وع��ادة  املتحدة. 
واحلاويات  ال�سحن  وغ���رف  احل��ق��ائ��ب  يف  احل�����س��رات 
ال��ع��دوى حت��دث. وقال  اأن  اإال  واأج��ه��زة نقل االأم��ت��ع��ة 
ج��وه��ان�����س��ون ن��ط��ب��ق ���س��ي��ا���س��ات ال��ت��ط��ه��ري م��ن��ذ فرتة 
طويلة وهي ت�ستهدف البعو�ص واالآفات الزراعية… 
ولكننا بحاجة اإىل الرتكيز على و�سائل متنع العدوى 
�سيناريوهات  البحث  فريق  وقيم  الب�سر.  طريق  عن 
الرتكيز  مع  البعو�ص  ينقلها  التي  االأمرا�ص  انت�سار 
حمى  اأو  املالريا  بها  “ت�ستوطن”  التي  املناطق  على 
بها  ت�ستوطن  ال  التي  واالأم��اك��ن  بها  وتنت�سر  ال��دجن 
ت�ست�سري.  كي  لها  منا�سبة  الظروف  لكن  االأم��را���ص 
بح�ساب  الباحثون  قام  �سابقة،  درا�سات  على  واعتماًدا 
طائرة  اأي  من  على  يكون  اأن  املرجح  البعو�ص  ع��دد 
�سبيل  وعلى  منها.  لالأمرا�ص  ناقاًل  يكون  ما  وع��دد 
املثال قال الباحثون اإن اأكرب عدد من البعو�ص جرى 
ر�سده على من طائرة يف بحث �سابق بلغ 17 بعو�سة 
من النوع الناقل اأ�سا�ًسا للمالريا. وقالوا يف الدرا�سة 
احلالية اإن العدد املرجح للبعو�ص على من اأية طائرة 

هو بعو�سة واحدة يف املتو�سط بني كل 4 طائرات.


