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م�صلمون �صد �لإرهاب ت�صل �إىل بلجيكا 
لفت و�صعبي  ر�صمي  ��صتقبال  و�صط 

•• بروك�سل-وام:

و���ض��ل��ت ق��اف��ل��ة م�����ض��ل��م��ون �ضد 
التي ينظمها جتمع   - الإره���اب 
بالتعاون  فرن�ضا  م�ضلمي  اأئ��م��ة 
مع منظمة �ضوريا للجميع - اإىل 
بروك�ضل  البلجيكية  العا�ضمة 
ال��ت��ي ت��ع��د امل��ح��ط��ة ال��ث��ال��ث��ة لها 

بعد اأملانيا وفرن�ضا.
وك����ان يف ا���ض��ت��ق��ب��ال ال��ق��اف��ل��ة .. 
الداخلية  وزي���ر  ج��ام��ب��ون  ج���ان 
بلجيكا  مللك  ممثال  البلجيكي 
اإ���ض��اف��ة ملمثلي  ف��ي��ل��ي��ب  ل��وي�����س 
بروك�ضل  يف  ال���دي���ان���ات  ج��م��ي��ع 
تغطية  و�ضط  امل�ضلمة  واجلالية 

اإعالمية مكثفة.
وتهدف امل�ضرية - التي انطلقت 
العا�ضمة  م��ن  امل��ا���ض��ي  ال�����ض��ب��ت 
مدن  لتجوب  باري�س  الفرن�ضية 
وع��وا���ض��م اأوروب���ي���ة ع��ل��ى مدى 
للتنديد   - ب��احل��اف��الت  اأ���ض��ب��وع 
القطري  وال��������دور  ب�����الإره�����اب 
ومتويله  دع����م����ه  يف  امل�������ض���ب���وه 
بينهم  �ضخ�ضا   160 مب�ضاركة 
نحو 80 من اأهم اأئمة م�ضاجد 
والربتغال..  واإ���ض��ب��ان��ي��ا  فرن�ضا 
اإ�ضافة ملفكرين وكتاب فرن�ضيني 
والكاتب  امل��ف��ك��ر  م��ق��دم��ت��ه��م  يف 
الفرن�ضي ال�ضهري مارك هالرت.
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حممد بن را�ضد خالل تقدميه واجب العزاء لأ�ضرة املرحوم حممد �ضريف املال  )وام(

زعيم املعار�ضة الرتكية خالل موؤمتر �ضحفي عقب لقائه النائب املعتقل

حممد بن ر��صد يقدم و�جب �لعز�ء يف وفاة 
حممد �صريف �ملال وقما�صة بنت �صهيل �ملزروعي

•• دبي-وام:

قدم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
رعاه اهلل واجب العزاء يف وفاة املرحوم حممد �ضريف 

املال.
ال�ضيخ  فقد قام �ضموه بعد ظهر ام�س- يرافقه �ضمو 
م��ك��ت��وم ب��ن حم��م��د ب��ن را���ض��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب حاكم 
دائرة  ع��ام  مدير  �ضليمان  �ضعيد  خليفة  و�ضعادة  دب��ي 
الت�ضريفات وال�ضيافة يف دبي - بزيارة جمل�س العزاء 

حممد بن زايد خالل ا�ضتقباله وزير الدولة لالقت�ضاد والتجارة وال�ضناعة الياباين   )وام(

ا�ستقبل اللجنة املنظمة مللتقى عيال زايد.. والطلبة امل�ساركني يف برنامج علماء امل�ستقبل 

حممد بن ز�يد يتلقى �ت�صال هاتفيا من �لرئي�س 
�لفرن�صي ور�صالة خطية من رئي�س �لوزر�ء �لياباين

•• اأبوظبي-وام:

ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ����ض���اح���ب  ت��ل��ق��ى 
اآل ن��ه��ي��ان ويل  حم��م��د ب���ن زاي����د 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�ضلحة ات�ضال هاتفيا من 
فخامة الرئي�س اإميانويل ماكرون 
رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة ف��رن�����ض��ا جرى 
ال�ضداقة  ع��الق��ات  ب��ح��ث  خ��الل��ه 
وال���ت���ع���اون ب���ني دول�����ة الإم�������ارات 
وجمهورية فرن�ضا و�ضبل تعزيزها 
م�ضالح  ي���خ���دم  مب����ا  وت��ن��م��ي��ت��ه��ا 

البلدين وال�ضعبني ال�ضديقني.
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ت�ضلم  كما 
اآل ن��ه��ي��ان ويل  حم��م��د ب���ن زاي����د 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�ضلحة ر�ضالة خطية من 
رئي�س الوزراء الياباين �ضينزو اآبى 
ال�ضداقة  عالقات  بتعزيز  تتعلق 

والتعاون بني البلدين.
�ضموه  ا�ضتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
معايل  ال����ب����ح����ر  ب���ق�������ض���ر  ام���������س 
الدولة  وزي����ر  ت��اك��اغ��ي  ي��و���ض��وك��ي 
وال�ضناعة  وال��ت��ج��ارة  لالقت�ضاد 
بت�ضليم  ق������ام  ال�������ذي  ال����ي����اب����اين 

ع�سائر الأنبار ت�ؤكد دعم الدوحة تنظيمي داع�ش والقاعدة

تورط موؤ�ص�صات قطرية يف دعم �لإرهاب بالهند
بعد م�سرية العدالة 

زعيم �ملعار�صة �لرتكية يلتقى �لنائب �ملعتقل 

التحالف يعرث على لغم بحري قرب ميناء ميدي اليمني

قنا�صة �حلوثيني ت�صتهدف ن�صاء و�أطفال تعز
•• عوا�سم-وكاالـت:

تزايدت جرائم القن�س يف حمافظة تعز املحا�ضرة من 
عبداهلل  علي  امل��خ��ل��وع  و�ضريكه  احل��وث��ي  ملي�ضيا  قبل 
من  كبري  ع��دد  ون�ضر  احل�ضار  ت�ضديد  ظ��ل  يف  �ضالح، 
القنا�ضة  الأل����غ����ام. ومت��ك��ن  م��ئ��ات  ال��ق��ن��ا���ض��ة وزراع�����ة 
قتل  م��ن  الوع�س  جبل  يف  الن��ق��الب  مليلي�ضيا  التابعني 
�ضمال  ال�ضويف  ال�ضالم  عبد  �ضائمة  اليمنية  الطفلة 

مدينة تعز غرب اليمن، وفقاً ل�ضحيفة عكاظ. 
بيوم  عبدال�ضالم  �ضائمة  الطفلة  قن�س  جرمية  وقبل 
يف  ن�ضاء   3 واملخلوع  احلوثي  قنا�ضو  ا�ضتهدفت  واح��د، 
منطقة الأثاور جنوب مدينة تعز، هن الطالبة اليمنية 
انت�ضار �ضكري، وبردي�س عبد اهلل )30 عاماً( وال�ضابة 

لول لطف )27 عاماً(.
يف  ح��وث��ي��ة  بقذيفة  حم��م��ود  ه��دي��ل  الطفلة  واأ���ض��ي��ب��ت 
يف  واإع��اق��ة  يديها  ب��رت  اإىل  اأدت  حب�ضي،  جبل  منطقة 
�ضنوات(   8( نعمان  �ضليم  الطفل  اأ�ضيب  كما  قدميها، 

بقذيفة حوثية يف منطقة الكدحة غرب تعز.

ويف منطقة �ضارع الثالين غرب تعز، ا�ضتهدفت قنا�ضة 
امليلي�ضيا امراأتني، كما اأ�ضيبت ال�ضابة دليلة عبده اأحمد 
انفجار  يف  مقبل  اأحمد  حممد  عفاف  والطالبة  مقبل 
لغم اأر�ضي زرعته ميلي�ضيا النقالب يف منطقة �ضكنية 

مبديرية �ضرب املوادم جنوب مدينة تعز.
ال�ضرعية يف  ق��وات حتالف دعم  اىل ذل��ك، عرثت قيادة 
ال��ي��م��ن، ام�����س الث��ن��ني، ع��ل��ى ل��غ��م ب��ح��ري ج��ن��وب غرب 
قبل  م��ن  ال��ف��ور  على  منه  التخل�س  م��ي��دي، ومت  ميناء 

قوات اجلي�س الوطني اليمني دون ت�ضجيل اأ�ضرار.
ور�ضدت قوات التحالف اللغم البحري يف منطقة تقع 
جنوب غرب ميناء ميدي اليمني، حيث قامت امليلي�ضيات 
�ضالح  اهلل  عبد  علي  املخلوع  الرئي�س  وق��وات  احلوثية 
بزرعه. ومت التعامل مع اللغم وفق الأ�ضول املهنية من 

قبل فريق متخ�ض�س يف اجلي�س الوطني.
م��ن ج��ه��ة اأخ�����رى، اأع��ل��ن��ت ال��ل��ج��ن��ة ال��دول��ي��ة لل�ضليب 
الأحمر اأم�س الثنني اأن وباء الكولريا املنت�ضر يف اليمن 
منذ نهاية ني�ضان اأبريل 2017 خلف اأكرث من 300 

الف اإ�ضابة م�ضتبه بها واأودى بحياة 1600 �ضخ�س.

•• ا�سطنبول-اأ ف ب:

تفقد زعيم املعار�ضة الرتكية كمال 
نائبا  الث��ن��ني  اوغ��ل��و  كيليت�ضدار 
معتقال يف اأحد �ضجون ا�ضطنبول، 
غداة انتهائه من م�ضرية من اأجل 
�ضهر  مل��دة  ا�ضتمرت  التي  ال��ع��دال��ة 
ت�ضامنا مع النائب يف حزبه اني�س 

بربر اوغلو.
واأك�����������د م����ت����ح����دث ب����ا�����ض����م ح����زب 
يرتاأ�ضه  الذي  اجلمهوري  ال�ضعب 
الأخ����ري  اأن  اوغ���ل���و  ك��ي��ل��ي��ت�����ض��دار 
�ضحافيا  عمل  ال���ذي  ال��ن��ائ��ب  زار 
ب�ضواحي  م��ال��ت��ي��ب  يف  ���ض��ج��ن��ه  يف 

ا�ضطنبول.
واعتقل بربر اوغلو ال�ضهر املا�ضي 
معلومات  ت�����ض��ري��ب��ه  خ��ل��ف��ي��ة  ع��ل��ى 
دفع  م���ا  م��ع��ار���ض��ة،  �ضحيفة  اىل 
النطالق  اإىل  اوغ��ل��و  كيليت�ضدار 

مبا�ضرة يف م�ضرية احتجاجية من 
على  م�ضيا  ا�ضطنبول  اإىل  اأن��ق��رة 
الأق�����دام. وان��ت��ه��ت امل�����ض��رية الأحد 
الآلف  م��ئ��ات  فيه  ���ض��ارك  بتجمع 
يقيمها  م��ن��ا���ض��ب��ة  اأك������رب  و����ض���ك���ل 
م��ع��ار���ض��و ال��رئ��ي�����س رج����ب طيب 

اردوغان منذ �ضنوات.
م�ضافة  اوغ��ل��و  كيليت�ضدار  و���ض��ار 
 25 خ����الل  ق��ط��ع��ه��ا  ك��ل��م   450
ي��وم��ا ح��ي��ث ب��ات��ت امل�����ض��رية نقطة 
ما  ع��ل��ى  املحتجني  جميع  ال��ت��ق��اء 
عهد  يف  ظاملة  ق���رارات  يعتربونها 

يف منطقة جمريا يف دبي. 
حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ق��دم  اخ���رى  جهة  م��ن 
بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال���وزراء حاكم دب��ي »رع��اه اهلل« واج��ب ال��ع��زاء يف وفاة 

املرحومة قما�ضة بنت �ضهيل بن فار�س املزروعي.
فقد قام �ضموه ع�ضر ام�س- يرافقه �ضمو ال�ضيخ مكتوم 
بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب حاكم دبي و�ضعادة 
الت�ضريفات  دائ���رة  ع��ام  مدير  �ضليمان  �ضعيد  خليفة 
وال�ضيافة يف دبي - بزيارة جمل�س عزاء املرحومة يف 

منطقة اللي�ضيلي يف دبي.         )التفا�ضيل �س3-2(

الر�ضالة.
�ضاحب  ا�ضتقبل  اخ��رى  جهة  من 
اآل  زاي��د  ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�ضلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
اأع�ضاء   - البحر  ام�س يف ق�ضر   -

امللتقى  لربنامج  املنظمة  اللجنة 
ملتقى  املبتعثني  للطلبة  الوطني 
ع����ي����ال زاي�������د ال�������ذي ي����ق����ام حتت 
رعاية �ضموه وي�ضرف عليه مكتب 
ب��دي��وان ويل عهد  التعليم  ���ض��وؤون 

اأبوظبي.

ا�ضتقبل �ضموه ام�س يف ق�ضر  كما 
الدفعة  يف  امل�����ض��ارك��ني   - ال��ب��ح��ر 
امل�ضتقبل  علماء  لربنامج  الأوىل 
البيت  ج��م��ع��ي��ة  ت��ن��ظ��م��ه  ال�������ذي 
�ضركة  م����ع  ب���ال�������ض���راك���ة  م���ت���وح���د 

اإيربا�س.       )التفا�ضيل �س2(

•• عوا�سم-وكاالت:

قال ع�ضو جمل�س ع�ضائر حمافظة الأنبار العراقية املت�ضدية 
اإن احلقائق والأحداث  العي�ضاوي،  ال�ضيخ عبداهلل  لالإرهاب، 
اأثبتت تورط قطر يف دعم تنظيمي  املا�ضية  ال�ضنوات  خالل 
القاعدة وداع�س باملال وال�ضالح، حيث اأن ن�ضاطهما يف الأنبار 
ت�ضبب يف �ضقوط اأعداد كبرية من املدنيني ف�ضاًل عن تدمري 

املمتلكات العامة واخلا�ضة. 
واأكد العي�ضاوي، وفق �ضحيفة الوطن ال�ضعودية، اأن املجل�س 
والدولية  املحلية  امل��ح��اك��م  اأم����ام  دع����اوى  بتحريك  �ضيقوم 
نتيجة  الأ�ضخا�س  ل�ضالح  بالتعوي�س  للمطالبة  قطر  �ضد 
تعر�ضهم لأ�ضرار كبرية، داعياً احلكومتني املحلية واملركزية 
على  ت�ضاعدهم  بوثائق  الإره��اب  من  املت�ضررين  تزويد  اإىل 

اتخاذ الإجراءات القانونية للح�ضول على حقوقهم.
الهندية،  اإك�ضرب�س  اإنديان  ك�ضفت �ضحيفة  اخرى  من جهة 
�ضمال  يف  الهندية  ال�ضلطات  جتريها  حتقيقات  �ضل�ضلة  عن 
ولية كريل، وذلك اإثر �ضكوك حول مدى تورط الدوحة يف 
متويل اجلماعات املتطرفة هناك على اإثر ارتباطها بتنظيمي 

القاعدة و داع�س.
وذكرت ال�ضحيفة نقاًل عن م�ضوؤولني يف املخابرات الهندية 
الإرهابيني  عن تورط موؤ�ض�ضات قطرية حكومية يف متويل 

يف كريل.
و�ضلطت �ضحيفة اإنديان اإك�ضرب�س ال�ضوء على �ضري حتقيقات 
�ضلطات نيودلهي التي بداأت بعد اإعالن الدول الداعية ملكافحة 

الإرهاب مقاطعة قطر جراء دعمها لالإرهاب والإرهابيني.
ال�ضتخبارات  على  �ضغوط  وج���ود  ع��ن  ال�ضحيفة  وك�ضفت 

الدوحة  املالية من  التحويالت  م�ضار  م��اآلت  لتتبع  الهندية 
خ�ضو�ضا،  والقاعدة  كداع�س  اإرهابية  بتنظيمات  لرتباطها 
ل�ضيما اأنها باتت بني ليلة و�ضحاها اأر�ضاً خ�ضبة لالإرهابيني 

وحتديدا مدينتي مالبورام وكوزيكود بح�ضب ال�ضحيفة.
ومامل يكن مفاجئاً هو تورط موؤ�ض�ضات حكومية قطرية يف 
نقل مبالغ كبرية بح�ضب املخابرات الهندية التي اأ�ضارت اإىل 
اأمريكي  دولر  تلقي هذه املنظمات اأكرث من 1.190.000 

من الدوحة.
اإك�ضربي�س  اإن��دي��ان  �ضحيفة  ق��ال��ت  التحويل  عمليات  وع��ن 
نقال عن م�ضوؤولني هنود اإن وزارة الأوقاف القطرية هي من 

تر�ضل الأموال اإىل املنظمات املتطرفة .
وذكرت اأن وزارة الأوقاف القطرية �ضاهمت بالن�ضيب الأكرب 

للمتطرفني يف كريل الذي قدر ب� 600 األف دولر.

ق�ات النظام ال�س�ري تنتهك هدنة اجلن�ب

�صوريا �لدميقر�طية ت�صيطر على بلدة �صرق �لرقة
•• بريوت-وكاالت:

�ضيطرت قوات �ضوريا الدميقراطية 
)ق�����ض��د( اأم�����س الإث���ن���ني، ع��ل��ى بلدة 
مدينة  ���ض��رق  ج��ن��وب  ا�ضرتاتيجية 

الرقة �ضمال �ضرق �ضوريا.
وقال قائد ع�ضكري، يقاتل مع قوات 
�ضوريا الدميقراطية،  اإن قوات ق�ضد 
على  الث��ن��ني  اأم�����س  ظهر  �ضيطرت 
كلم   20 )ح��وايل  العكري�ضي  بلدة 
معارك  بعد  ال��رق��ة(  مدينة  جنوب 
الذين  داع�����س  م�ضلحي  م��ع  عنيفة 
ت�ضم  التي  البلدة  طبيعة  ا�ضتغلوا 

مزارع على �ضفة نهر الفرات.
واأكد القائد الع�ضكري اأن من تبقى 
عرب  ان�ضحبوا  داع�س  م�ضلحي  من 
ب��ل��دة حويجة  ب��اجت��اه  ال��ف��رات  نهر 
���ض��ن��ان ���ض��رق ال���رق���ة ال��ت��ي ل تزال 

حتت �ضيطرة التنظيم.
هذا واأطلقت قوات النظام ال�ضوري 
الف�ضائل  ����ض���د  ه���ج���وم���اً  اأم���������س 
ال�ضويداء  حم��اف��ظ��ة  يف  امل��ع��ار���ض��ة 
ع��ل��ى رغ����م ���ض��ري��ان وق����ف لطالق 

النار يف جنوب �ضوريا، وفق ما افاد 
الن�ضان،  حلقوق  ال�ضوري  املر�ضد 
ف��ي��م��ا ذك����ر الع������الم ال��ر���ض��م��ي ان 

العملية ت�ضتهدف تنظيم داع�س.
ق����وات النظام  ب����اأن  امل��ر���ض��د  واف�����اد 
بداأت هجوماً على الريف ال�ضمايل 
ترافق  ال�����ض��وي��داء،  ملدينة  ال�ضرقي 
مع ق�ضف للطائرات احلربية على 

مناطق الهجوم.
وتتواجد يف ريف ال�ضويداء ف�ضائل 

معار�ضة، تتلقى وفق مدير املر�ضد 
رام�����ي ع��ب��د ال���رح���م���ن، دع���م���اً من 

التحالف الدويل بقيادة امريكية.
ومتكنت قوات النظام وفق املر�ضد، 
من ال�ضيطرة على عدد من القرى 
وال����ب����ل����دات وال����ت����الل ك���ان���ت حتت 

�ضيطرة الف�ضائل املعار�ضة.
وياأتي هذا الهجوم غداة بدء وقف 
لطالق النار مبوجب اتفاق رو�ضي 

امريكي اردين.

�إرهابيني  عنا�صر   6 م�صرع 
ب��اأ���ص��ي��وط  م���د�ه���م���ة  يف 

•• القاهرة-وكاالت:

امل�ضرية  الداخلية  وزارة  اأعلنت 
عنا�ضر  ���ض��ت��ة  م��ق��ت��ل  الإث�����ن�����ني 
مبحافظة  م��داه��م��ة  يف  اإره��اب��ي��ة 

اأ�ضيوط بجنوب م�ضر.
ال��وزارة على �ضفحتها  واأو�ضحت 
الر�ضمية يف في�س بوك اأن املداهمة 
معلومات  ت����واف����ر  ب���ع���د  ج�������اءت 
ال��وط��ن��ي مفادها  الأم����ن  ل��ق��ط��اع 
العنا�ضر  م���ن  جم��م��وع��ة  ات���خ���اذ 
تنظيم  لأفكار  املعتنقة  الإرهابية 
داع�س من اإحدى ال�ضقق ال�ضكنية 
ماأهولة  غ��ري  ب��ع��م��ارات  ال��ك��ائ��ن��ة 
ديروط  ملركز  التابعة  بال�ضكان، 
مبحافظة اأ�ضيوط، وكراً تنظيمياً 
العمليات  لتنفيذ  ل��الإع��داد  لهم 
الوجه  الإره��اب��ي��ة يف حم��اف��ظ��ات 

القبلي.
مداهمة  خ����الل  اأن�����ه  واأ����ض���اف���ت 
ال�ضقة، بادرت العنا�ضر امل�ضبوهة 
التعامل  ف���ت���م  ال����ن����ار  ب�����اإط�����الق 
كافة  م�ضرع  عنه  نتج  ما  معهم، 
املوجودين وعددهم �ضتة عنا�ضر، 

مل تتحدد هوياتهم بعد.

ب��زع��م  �ل�����ص��ف��ة  يف  ���ص��ه��ي��د 
حم���اول���ت���ه ده�������س ج��ن��ود

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

اعلن اجلي�س الإ�ضرائيلي اأم�س انه 
قتل فل�ضطينيا بالر�ضا�س بعد ان 
من  عنا�ضر  ده�س  حماولته  زعم 
تكتل  �ضرق  مفرتق  عند  اجلي�س 
ال�ضتيطاين  ع��ت�����ض��ي��ون  غ���و����س 
���ض��م��ال م��دي��ن��ة اخل��ل��ي��ل يف جنوب 

ال�ضفة الغربية املحتلة.
امل����ه����اج����م  ان  اجل����ي���������س  وق����������ال 
الفل�ضطيني حاول ده�س عنا�ضرنا 
مدينة  �ضمال  تقوع  مفرتق  عند 
اخل��ل��ي��ل، م��و���ض��ح��ا ان���ه خ���رج من 
���ض��ي��ارت��ه ي��ح��م��ل ���ض��ك��ي��ن��ا حماول 
طعن جنديا. واأ�ضاف اأن اجلندي 
على  وردا  طفيفة  بجروح  اأ�ضيب 
قواتنا  اأط��ل��ق��ت  املبا�ضر  التهديد 
ال���ن���ار ع��ل��ى امل���ه���اج���م ال�����ذي لقي 

م�ضرعه.
يقع تقاطع جممع غو�س عت�ضيون 
ال�ضفة  تعرب  التي  الطريق  على 
اىل  ال�ضمال  من  املحتلة  الغربية 
اجلنوب وتربط القد�س باخلليل. 
ال�ضابق  يف  املنطقة  ه��ذه  و�ضهدت 

هجمات على اإ�ضرائيليني.

طفلة �ضورية تراقب الو�ضع من �ضيارة ا�ضيبت بع�ضرات الر�ضا�ضات يف درعا
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن ز�يد يت�صلم ر�صالة خطية من رئي�س �لوزر�ء �لياباين

حممد بن ز�يد ي�صتقبل �للجنة �ملنظمة ل�ملتقى عيال ز�يد.. ويوؤكد: �صمعة �لإمار�ت م�صوؤولية �جلميع

حممد بن ز�يد ي�صتقبل �لطلبة �مل�صاركني يف برنامج علماء �مل�صتقبل 

•• اأبوظبي -وام:

نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  ت�ضلم �ضاحب 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة 
اآبى  �ضينزو  الياباين  ال���وزراء  رئي�س  من  خطية  ر�ضالة 
تتعلق بتعزيز عالقات ال�ضداقة والتعاون بني البلدين.
البحر  بق�ضر  ام�����س  �ضموه  ا�ضتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
معايل يو�ضوكي تاكاغي وزير الدولة لالقت�ضاد والتجارة 

وال�ضناعة الياباين الذي قام بت�ضليم الر�ضالة.
وج���رى خ���الل ال��ل��ق��اء ب��ح��ث اأوج����ه ال��ت��ع��اون ب��ني دولة 
القت�ضادية  امل���ج���الت  يف  خ��ا���ض��ة  وال��ي��اب��ان  الإم������ارات 
وال��ت��ج��اري��ة وال�����ض��ن��اع��ي��ة وق��ط��اع ال��ط��اق��ة ومب���ا يخدم 
من  يربطهما  ما  �ضوء  يف  للبلدين  امل�ضرتكة  امل�ضالح 
تعزيز  على  م�ضرتك  وحر�س  متميزة  �ضداقة  عالقات 

روابط التعاون الثنائي اىل م�ضتويات رفيعة.
نهيان  اآل  زاي��د  بن  نهيان  ال�ضيخ  �ضمو   .. اللقاء  ح�ضر 
رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ض�ضة زايد بن �ضلطان اآل نهيان 
ال�ضيخ  �ضمو  وال��ف��ري��ق  والإن�ضانية  اخل��ريي��ة  ل��الأع��م��ال 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �ضيف 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ حامد  و�ضمو  الداخلية  وزي��ر 
ال�ضيخ عمر بن  اأبوظبي و�ضمو  دي��وان ويل عهد  رئي�س 
اأمناء موؤ�ض�ضة زايد  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  زايد 
والإن�ضانية  اخل��ريي��ة  ل��الأع��م��ال  نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن 
جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خالد  ال�ضيخ  و�ضمو 
وذوي  الإن�ضانية  للرعاية  العليا  زاي���د  موؤ�ض�ضة  اإدارة 
مبارك  بن  نهيان  ال�ضيخ  ومعايل  اخلا�ضة  الإحتياجات 
اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة ومعايل خلدون 

خليفة املبارك رئي�س جهاز ال�ضوؤون التنفيذية.

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ا�ضتقبل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
اللجنة  اأع�ضاء   - البحر  ق�ضر  يف  ام�س   - امل�ضلحة 
املبتعثني  للطلبة  الوطني  امللتقى  لربنامج  املنظمة 
ملتقى ع��ي��ال زاي���د ال���ذي ي��ق��ام حت��ت رع��اي��ة �ضموه 
ويل  ب��دي��وان  التعليم  ���ض��وؤون  مكتب  عليه  وي�����ض��رف 

عهد اأبوظبي.

ب��اأع�����ض��اء ال��ل��ج��ن��ة .. م���وؤك���دا اأهمية  ورح���ب ���ض��م��وه 
والوقوف  اخل���ارج  يف  الطلبة  اأبنائنا  م��ع  التوا�ضل 
اأو���ض��اع��ه��م واح��ت��ي��اج��ات��ه��م وم��ت��اب��ع��ة �ضوؤونهم  ع��ل��ى 
الت�ضهيالت  وت���ق���دمي  والج��ت��م��اع��ي��ة  الأك���ادمي���ي���ة 
املختلفة لهم واأهمية توعيتهم بكافة اجلوانب التي 
تهم م�ضريتهم العلمية واحلياتية وتزويدهم بكافة 
ق�ضايا  ومتابعة  داري��ة  على  تبقيهم  التي  املعلومات 

وطنهم وما ي�ضهده من نه�ضة وتطور.
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  واأ���ض��ار 

نهيان اإىل اأن املحافظة على �ضمعة دولة الإمارات يف 
اخلارج ومتثيلها على الوجه الذي يليق مبكانتها هي 

م�ضوؤولية اجلميع وب�ضكل خا�س اأبنائنا الدار�ضني.
تر�ضخت  التي  الطيبة  ال�ضمعة  اأن  اإىل  �ضموه  ون��وه 
عن دولة الإمارات هي نتاج جهود دوؤوبة بذلها اأباوؤنا 
املوؤ�ض�ضون وعززها �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن 
الدولة حفظه اهلل وهو يقود  اآل نهيان رئي�س  زاي��د 
مراتب  اأع��ل��ى  اإىل  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
ال��ت��ق��دم وال��ت��ط��ور. واأع����رب ���ض��م��وه ع��ن تطلعه اإىل 

املتميزين واملتفوقني  اأبنائه الطلبة يف طليعة  روؤية 
وهم ي�ضقون طريقهم نحو خدمة وطنهم وتنميته 
على  عري�ضة  اآم���ال  نعقد  اإن��ن��ا  م�ضيفا   .. ورف��ع��ت��ه 
بالعلم  مت�ضلحني  وه��م  جميعا  ال��دار���ض��ني  اأب��ن��ائ��ن��ا 
ليوا�ضلو  الأ�ضيلة  بهويتهم  ومتم�ضكني  وامل��ع��رف��ة 
رح��ل��ة جن��اح دول���ة الإم����ارات نحو اآف���اق ج��دي��دة من 
لربنامج  املنظمة  اللجنة  وتهدف  والتميز.  الريادة 
اإقامة  خ��الل  من  املبتعثني  للطبة  الوطني  امللتقى 
العوا�ضم  م���ن  ع���دد  ���ض��ن��وي��ة يف  م��ل��ت��ق��ي��ات ط��الب��ي��ة 

الوطن  م��ع  الطلبة  ت��وا���ض��ل  ت��ع��زي��ز  اإىل  الأج��ن��ب��ي��ة 
من خالل عقد لقاءات مع م�ضوؤولني من قطاعات 
اجلوانب  خمتلف  يف  واإر�ضادهم  وتوعيتهم  خمتلفة 
العلمية والجتماعية.. اإ�ضافة اإىل تعريف الطالب 
اإىل  ع��ودت��ه��م  ل��دى  تنتظرهم  ال��ت��ي  العمل  بفر�س 
اأر����س ال��وط��ن م��ن خ��الل معر�س ال��وظ��ائ��ف الذي 
العديد  فيه  وت�ضارك  امللتقيات  فعاليات  �ضمن  يقام 

من ال�ضركات واملوؤ�ض�ضات الوطنية.
ح�ضر اللقاء ..�ضمو ال�ضيخ نهيان بن زايد اآل نهيان 

اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي��د  موؤ�ض�ضة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س 
نهيان لالأعمال اخلريية والإن�ضانية والفريق �ضمو 
ال�ضيخ �ضيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير الداخلية و�ضمو ال�ضيخ حامد بن زايد 
و�ضمو  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  دي���وان  رئي�س  نهيان  اآل 
نائب رئي�س جمل�س  نهيان  اآل  زايد  ال�ضيخ عمر بن 
لالأعمال  نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زايد  موؤ�ض�ضة  اأمناء 
اخلريية والإن�ضانية ومعايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك 

اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة.

•• اأبوظبي-وام:

ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  ا���ض��ت��ق��ب��ل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ق�ضر  يف  ام�����س   - امل�ضلحة  للقوات 
الدفعة  يف  امل�������ض���ارك���ني   - ال��ب��ح��ر 
امل�ضتقبل  علماء  ل��ربن��ام��ج  الأوىل 
البيت  ج���م���ع���ي���ة  ت���ن���ظ���م���ه  ال��������ذي 
�ضركة  م����ع  ب���ال�������ض���راك���ة  م���ت���وح���د 

اإي��رب��ا���س ي��راف��ق��ه��م ���ض��ع��ادة �ضيف 
اإدارة  رئي�س جمل�س  القبي�ضي  علي 
عبداهلل  حممد  و���ض��ع��ادة  اجلمعية 

اجلنيبي نائب رئي�س اجلمعية.
واأع�ضاء  بامل�ضاركني  �ضموه  ورح��ب 
من  وع���دد  متوحد  البيت  جمعية 
م�ضوؤويل �ضركة اإيربا�س يف منطقة 
املبادرات  .. مثمنا  الأو�ضط  ال�ضرق 
والعلمية  والجتماعية  الوطنية 
مهارات  ���ض��ق��ل  اإىل  ت���ه���دف  ال���ت���ي 

قدراتهم  وت��ع��زي��ز  الطلبة  اأب��ن��ائ��ن��ا 
اإمكاناتهم  اإب�����راز  م��ن  ومت��ك��ي��ن��ه��م 
على  بالفائدة  ي��ع��ود  مب��ا  املختلفة 

املجتمع والوطن.
واأع����رب ���ض��م��وه ع��ن اع���ت���زازه بهذه 
الكوكبة من الطلبة الذين ي�ضعون 
م���ن خالل  وال��ت��ف��وق  ال��ت��م��ي��ز  اإىل 
العلمية  ب����ال����ربام����ج  ال���ت���ح���اق���ه���م 
ال���ت���ي تفتح  ال��ن��وع��ي��ة  وامل�����ب�����ادرات 
فهمهم  لتعميق  امل���ج���ال  اأم��ام��ه��م 

ب����احل����ي����اة واإك�������ض���اب���ه���م اخل������ربات 
يف  تعينهم  التي  والعملية  العلمية 

حياتهم امل�ضتقبلية.
 - امل�ضتقبل  ع��ل��م��اء  ب��رن��ام��ج  وك���ان 
الذي تنظمه جمعية البيت متوحد 
طلبة   7 اختار   - اإيربا�س  و�ضركة 
للم�ضاركة يف دفعته الأوىل بالتعاون 
مع وزارة الرتبية والتعليم وجمل�س 

اأبوظبي للتعليم.
وزار الطلبة موؤخرا مركز التدريب 
مدنية  يف  اإيربا�س  ل�ضركة  التابع 
اطلعوا  حيث   .. الفرن�ضية  ت��ول��وز 
لت�ضريع  اإي���رب���ا����س  خم��ت��رب  ع��ل��ى 
ال����ط����ريان  الأع�������م�������ال يف جم�������ال 
ب�����ي�����زلب حت�����ت اإ�������ض������راف خ�����رباء 
�ضناعة الطريان يف معهد اإيربا�س 

ال�ضناعي.
كما �ضارك الطلبة يف دورة تفاعلية 
حول اأف�ضل املمار�ضات .. اإىل جانب 
الطالع على التحديات احلقيقية 
التي تواجه قطاع �ضناعة الطريان 
التجميع  م�����ض��ان��ع  ال��ط��ل��ب��ة  وزار 
اإيربا�س  ل�ضركة  التابعة  النهائية 
ت�ضنيع  عملية  على  اطلعوا  حيث 

ط����ائ����رات الإي����رب����ا�����س م����ن ط����راز 
A320 عائلة الطائرات ذات املمر 
العامل  يف  مبيعا  الأك����رث  ال���واح���د 

 A380 ال���ع���م���الق���ة  وال����ط����ائ����رة 
وطائرة XWB A350 الأكرث 

حداثة وتطورا.

رئي�س �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد يهنئون �حلاكم 
�لعام لكومنولث جزر �لبهاما بذكرى �ل�صتقالل

•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« برقية تهنئة اإىل فخامة ال�ضيدة  بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 
مارغريت بيندلينغ احلاكم العام لكومنولث جزر البهاما وذلك مبنا�ضبة ذكرى عيد ا�ضتقالل بالدها.

كما بعث �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة برقيتي 

تهنئة مماثلتني اإىل فخامة ال�ضيدة مارغريت بيندلينغ.

•• دبي -وام:

قدم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« واجب العزاء يف وفاة املرحومة 
قما�ضة بنت �ضهيل بن فار�س املزروعي. فقد قام �ضموه ع�ضر ام�س- يرافقه 
�ضمو ال�ضيخ مكتوم بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب حاكم دبي و�ضعادة 
 - دب��ي  يف  وال�ضيافة  الت�ضريفات  دائ��رة  ع��ام  مدير  �ضليمان  �ضعيد  خليفة 
بزيارة جمل�س عزاء املرحومة يف منطقة اللي�ضيلي يف دبي حيث قدم �ضموه 
بن  �ضهيل  بن  �ضهيل  ال�ضيد  املرحومة  �ضقيق  اىل  وموا�ضاته  عزائه  �ضادق 
فار�س املزروعي وذويها داعيا اهلل تبارك وتعاىل اأن يتغمد فقيدتهم بوا�ضع 

رحمته ومغفرته وي�ضكنها ف�ضيح جناته - اإنا هلل واإنا اليه راجعون . 

حممد بن ر��صد يقدم و�جب �لعز�ء يف وفاة قما�صة بنت �صهيل بن فار�س �ملزروعي

   
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /   كاليد اند كو ال ال بي 

 بطلب انتقال ملكية ت�ضجيل العالمة التجارية التالية :  
بتاريخ: 6 نوفمرب 2008   املودعة حتت رقم :  121907 

بتاريخ: 23 مايو 2010 امل�ضجلة حتت رقم : 121907 
 با�ض��م:   اأوجيري جروب ال بي 

وعنوانه:  وايتيلي ت�ضامربز، دون �ضرتيت، �ضينت هيليري جي اإي 4  9 دابليو جي، جري�ضي، ت�ضانيل اآيالندز
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات : 

جمع  الأعمال؛  امتيازات  الأعمال؛  اندماج  الأعمال؛  ا�ضتمالك  الأعمال؛  تنظيم  الأعمال؛  اإدارة  الأعمال؛  على  الإ�ضراف 
وتوفري معلومات الأعمال؛ اإعداد التقارير؛ توفري املدراء املر�ضحني لل�ضركات؛ توفري خدمات ال�ضكرتارية لل�ضركات؛ توفري 
خدمات م�ضك الدفاتر لل�ضركات؛ اإدارة املكاتب؛ اإدارة الأعمال اخلا�ضة بربامج م�ضتحقات املوظفني؛ اإدارة الوظائف؛ وكالت 
املوؤقتة؛  الوظائف  الوظائف؛ خدمات  ا�ضت�ضارات  التوظيف؛  الوظائف؛  تعيني  وكالة وظائف؛ خدمات  الوظائف؛ خدمات 
خدمات الإعالن والرتويج وخدمات املعلومات املت�ضلة بها؛ خدمات معلومات الأعمال؛ جميعها مقدمة مبا�ضرة من قاعدة 
بيانات حا�ضوب اأو الإنرتنت؛ جمع الإعالنات لال�ضتخدام ك�ضفحات  على �ضبكة الإنرتنت؛ جمع الأدلة لن�ضرها على �ضبكة 
الإنرتنت؛ توفري م�ضاحات على مواقع الإنرتنت لالإعالن عن الب�ضائع واخلدمات؛ اإجراء املزادات على �ضبكة الإنرتنت؛ 
اإدارة الأعمال املتعلقة مبعاجلة عمليات البيع التي تتم من خالل الإنرتنت؛ ال�ضت�ضارات واملعلومات املتعلقة مبا  خدمات 

ذكر اأعاله
 35  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�ضر ال�ضابق:  
 تن���ازل رقم : 1  

 ا�ضم مالك العالمة:  اأوجيري جروب ال بي 
 ا�ضم املتنازل له :  اأوجيري ليجال ليمتد بارترن�ضيب 

 مه�نته:  
 جن�ضيته:  اململكة املتحدة 

عنوانه وحمل اإقامته:  44 اإ�ضبالند، �ضرتيت هيلري، جري�ضي، جيه ئي4 9دبليو جي، جزر القنال
 تاري�خ انت�قال امللكية: 2015/11/26 

 تاريخ التا�ضري يف ال�ضجل: /     /    200  
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
   الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�ضجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ: 6 نوفمرب 2008   املودعة حتت رقم : 121908 

بتاريخ: 23 مايو 2010 امل�ضجلة حتت رقم : 121908 
 با�ض��م:   اأوجيري جروب ال بي 

وعنوانه:  وايتيلي ت�ضامربز، دون �ضرتيت، �ضينت هيليري جي اإي 4  9 دابليو جي، جري�ضي، ت�ضانيل اآيالندز
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات : 

وهياكل  امل��ال  راأ���س  اأ�ضواق  واإدارة  تاأ�ضي�س  العقارية؛  ال�ضوؤون  النقدية؛  ال�ضوؤون  املالية؛  ال�ضوؤون  التاأمني؛ 
حتويل الأ�ضول اإىل اأوراق مالية؛ اإدارة �ضناديق ال�ضتثمار؛ خدمات الإدارة وال�ضت�ضارات؛ خدمات ا�ضت�ضارات 
امل�ضورة  وتقدمي  على  والإ�ضراف  تاأ�ضي�س  ذلك  مبا  الئتمان  خدمات  والتخطيط؛  وال�ضت�ضارات  ال�ضرائب 

وال�ضت�ضارات واإدارة الئتمان؛ خدمات التخطيط احل�ضبي.
 36  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�ضر ال�ضابق:  
 تن���ازل رقم : 1  

 ا�ضم مالك العالمة:  اأوجيري جروب ال بي 
 ا�ضم املتنازل له :  اأوجيري ليجال ليمتد بارترن�ضيب 

 مه�نته:  
 جن�ضيته:  اململكة املتحدة 

عنوانه وحمل اإقامته:  44 اإ�ضبالند، �ضرتيت هيلري، جري�ضي، جيه ئي4 9دبليو جي، جزر القنال
 تاري�خ انت�قال امللكية: 2015/11/26 

 تاريخ التا�ضري يف ال�ضجل: /     /    200 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

   
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / كاليد اند كو ال ال بي 

 بطلب انتقال ملكية ت�ضجيل العالمة التجارية التالية :  
بتاريخ: 6 نوفمرب 2008   املودعة حتت رقم : 121910 

بتاريخ: 23 مايو 2010 امل�ضجلة حتت رقم : 121910 
 با�ض��م: اأوجيري جروب ال بي 

وعنوانه:  وايتيلي ت�ضامربز، دون �ضرتيت، �ضينت هيليري جي اإي 4  9 دابليو جي، جري�ضي، ت�ضانيل اآيالندز
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات : 

وال�ضناعية؛  الفكرية  امللكية  حقوق  واإدارة  على  واحلفاظ  تاأ�ضي�س  القانوين؛  البحث  القانونية؛  اخلدمات 
خدمات تقدمي امل�ضورة وال�ضت�ضارات املهنية التي تتعلق جميعها بالتعدي على وا�ضتغالل وترخي�س حقوق 
امللكية الفكرية وال�ضناعية؛ خدمات اأمنية حلماية املمتلكات والأفراد؛ خدمات �ضخ�ضية واجتماعية يقدمها 
نقل  العدل؛ خدمات  الكاتب  ال�ضركات؛ خدمات  تاأ�ضي�س وت�ضجيل  الأف��راد؛ خدمات  تلبية حلاجات  اآخ��رون 
واخلدمات  املعلومات  وت��ق��دمي  القانونية  التقارير  اإع���داد  امللكية؛  حقوق  ع��ن  البحث  وال��ع��ق��ارات؛  امللكية 

ال�ضت�ضارية املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله.
 45  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�ضر ال�ضابق:  
 تن���ازل رقم : 1  

 ا�ضم مالك العالمة:  اأوجيري جروب ال بي 
 ا�ضم املتنازل له :  اأوجيري ليجال ليمتد بارترن�ضيب 

 مه�نته:  
 جن�ضيته:  اململكة املتحدة 

عنوانه وحمل اإقامته:  44 اإ�ضبالند، �ضرتيت هيلري، جري�ضي، جيه ئي4 9دبليو جي، جزر القنال
 تاري�خ انت�قال امللكية: 2015/11/26 

 تاريخ التا�ضري يف ال�ضجل: /     /    200 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

حممد بن ز�يد يبحث هاتفيا مع �لرئي�س 
�لفرن�صي تعزيز �لعالقات �لثنائية و�مل�صتجد�ت 
يف �ملنطقة وجهود مكافحة �لتطرف و�لإرهاب 

•• اأبوظبي-وام:

تلقى �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�ضلحة ات�ضال هاتفيا من فخامة الرئي�س اإميانويل ماكرون رئي�س 
جمهورية فرن�ضا جرى خالله بحث عالقات ال�ضداقة والتعاون بني دولة الإمارات 
وجمهورية فرن�ضا و�ضبل تعزيزها وتنميتها مبا يخدم م�ضالح البلدين وال�ضعبني 
ال�ضديقني. كما جرى خالل الت�ضال بحث اآخر التطورات وامل�ضتجدات يف املنطقة 
وجهود البلدين يف مكافحة التطرف والإرهاب والتن�ضيق والتعاون امل�ضرتك بينهما 

يف دعم اجلهود الإقليمية والدولية يف تثبيت ركائز الأمن وال�ضتقرار يف املنطقة.
وتبادل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان وفخامة الرئي�س الفرن�ضي 

وجهات النظر حول عدد من الق�ضايا ذات الهتمام امل�ضرتك.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�ست�سفيات احلك�مية 
اأب�ظبى 

م�ضت�ضفى املفرق                     5823100
 م�ضت�ضفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�ضيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�ضت�ضفى توام                         7677444
م�ضت�ضفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�ضت�ضفى را�ضد                       3371111
م�ضت�ضفى دبى                          2714444
م�ضت�ضفى الرباحة                   2710000
م�ضت�ضفى املكتوم                     2221211         
م�ضت�ضفى المل                      3444010
م�ضت�ضفى الو�ضل                    2193000

ال�سارقة 
م�ضت�ضفى القا�ضمى                 5386444
م�ضت�ضفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ضت�ضفى خليفة                      7439333  
ام القي�ين

م�ضت�ضفى ام القيوين                7656888
را�ش اخليمة 

م�ضت�ضفى �ضقر                       2223666
م�ضت�ضفى �ضيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�ضت�ضفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأب�ظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ضت�ضفى الأهلى مرد�س         6262666
م�ضت�ضفى النور                       6139111
امل�ضت�ضفى الماراتى الفرن�ضى 6265722

 دبى
م�ضت�ضفى ولكري                      2829900
امل�ضت�ضفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ضت�ضفى الدولية  اخلا�ضة 2212484

ال�سارقة 
م�ضت�ضفى الزهراء اخلا�ضة     5619999
م�ضت�ضفى زليخة                      5658866
امل�ضت�ضفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�ضت�ضفى امللكى                       5452222

العني
م�ضت�ضفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  اب�ظبى

�ضيدلية النور اجلديدة          6264264
�ضيدلية الرازى                      6326671
ال�ضيدلية الأهلية املركزية     6269545
�ضيدلية رميا                          6744214
�ضيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�ضيدلية م�ضفح                      5546674
�ضيدلية دار ال�ضفاء                 6411299
�ضيدلية ابن �ضينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�ضيدلية عجمان                     7446031 
�ضيدلية مكة                           7446343 
�ضيدلية املدينة                       7468424
�ضيدلية المارات                    7474900
�ضيدلية الأم                           7429006

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

العني
�ضيدلية العني                        7655120  
�ضيدلية فرح                           7630120 
�ضيدلية ال�ضالم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�ضيدلية م�ضافى                      5732221 
�ضيدلية حمد                          5582800
�ضيدلية مكة                           5656994 
�ضيدلية الرازى                      5565262 
�ضيدلية نادين                        5733311 
�ضيدلية ابن  �ضينا الكورني�س  5726885 
�ضيدلية ال�ضارقة                    5623850 

ام الق�ين
�ضيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �صاخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �صاعة

برعاية من�س�ر بن زايد

يوليو للرطب” 19  “ ليو�  من   13 �ل�  �لدورة  �ملهرجانات” تنظم  �إد�رة  “جلنة 

•• دبي-وام:

الدولة  اآل مكتوم نائب رئي�س  ال�ضيخ حممد بن را�ضد  ال�ضمو  قدم �ضاحب 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« واجب العزاء يف وفاة املرحوم 
ال�ضيخ  �ضمو  يرافقه  ام�س-  بعد ظهر  �ضموه  قام  امل��ال. فقد  �ضريف  حممد 
مكتوم بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب حاكم دبي و�ضعادة خليفة �ضعيد 
ب��زي��ارة جمل�س   - دب��ي  وال�ضيافة يف  الت�ضريفات  دائ��رة  ع��ام  �ضليمان مدير 
اأع��رب �ضموه لنجل الفقيد الدكتور  العزاء يف منطقة جمريا يف دبي حيث 
ع��زائ��ه وموا�ضاته يف وفاة  ���ض��ادق  ع��ن  واإخ��وان��ه وذوي���ه  امل��ال  حبيب �ضريف 
والدهم املرحوم حممد �ضريف املال ..راجيا اهلل عز وجل اأن يتغمده بوا�ضع 

رحمته ور�ضوانه وي�ضكنه ف�ضيح جناته - اإنا هلل واإنا اليه راجعون. 

حمم��د ب��ن ر��ص��د يق�دم و�ج�ب �لع�ز�ء يف وف�اة حمم�د �صري�ف �ملال

جمل�س �إد�رة “�لحتادية للرقابة �لنووية” يعقد �جتماعه �لثالث لعام 2017
•• اأبوظبي -وام:

النووية  للرقابة  الحتادية  الهيئة  اإدارة  جمل�س  عقد 
عبد  م��ع��ايل  برئا�ضة   2017 ل��ع��ام  ال��ث��ال��ث  اجتماعه 
وذلك  الإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال�����ض��وي��دي  ن��ا���ض��ر  اهلل 
ال�ضرتاتيجية  خلطتها  وفقا  الهيئة  اأداء  ل�ضتعرا�س 

املعتمدة.
لتطوير  اخلم�ضية  اخلطة  اإط���ار  املجل�س  وا�ضتعر�س 
2017 حتى  ع��ام  م��ن  ال��ف��رتة  املمتدة خ��الل  اللوائح 
عام 2021 التي تهدف اإىل توفري اإطار عمل منا�ضب 
للمرخ�ضني ياأخذ يف العتبار احتياجاتهم وفقا لالأمن 

والأمان وال�ضمانات.
�ضل�ضلة من  ب��اإج��راء  ه��ذه اخلطة  وف��ق  الهيئة  وت��ق��وم 
التعديالت  كانت  اإذا  ما  لتحديد  ال��دوري��ة  املراجعات 
امل��دخ��ل��ة ع��ل��ى ال��ل��وائ��ح ���ض��روري��ة اإذ ت��اأخ��ذ م��ث��ل هذه 
الرتاخي�س  اإ�ضدار  مثل  خمتلفة  اعتبارات  املراجعات 
الت�ضغيل  اأن�ضطة  اإىل  اإ���ض��اف��ة  والتفتي�س  الهيئة  م��ن 
داخل الدولة كما ت�ضتند على الإر�ضادات ال�ضادرة عن 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

بالأبحاث  متعلقة  �ضيا�ضة  املجل�س  اأع�ضاء  ناق�س  كما 
ا�ضرتاتيجية  يف  اأ�ضا�ضيا  ركنا  متثل  والتي  والدرا�ضات 
الهيئة املوؤ�ض�ضية متا�ضيا مع مقت�ضيات القانون النووي 
يف دولة الإمارات. وين�س القانون على اأن تقوم الهيئة 
الدرا�ضات  ودع��م  ب��اإج��راء  النووية  للرقابة  الحت��ادي��ة 
والذي  الخت�ضا�س  نطاق  �ضمن  تقع  التي  والأبحاث 
من �ضاأنه اأن ي�ضاعد الهيئة على القيام بتنفيذ مهامها 

الرقابية على القطاع النووي يف دولة الإمارات.
بر�ضد  املعني  التقرير  اجتماعه  يف  املجل�س  واعتمد 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  البيئة  يف  الإ�ضعاع 
التقرير الأول من نوعه يف الدولة والذي �ضوف  وهو 
اجلهود  مو�ضحا  احل���ايل  ال��ع��ام  خ��الل  لح��ق��ا  ي�ضدر 

املبذولة حلماية املجتمع والبيئة من الإ�ضعاع.
ن�ضبة  تو�ضح  م�ضتقلة  ق����راءات  التقرير  وي�ضتعر�س 
ت�ضغيل  ب��داي��ات  قبل  ال��دول��ة  داخ��ل  البيئة  يف  الإ�ضعاع 
التقرير  ال���ن���ووي���ة وي��و���ض��ح  ل��ل��ط��اق��ة  ب���راك���ة  حم��ط��ة 
م��ع��ل��وم��ات ع��ن ال��وق��اي��ة م��ن ال���ض��ع��اع وجم��م��وع��ة من 
الإر�ضادات الأخرى فيما يعزز هذا التقرير من البنية 

التحتية الوطنية يف جمال الر�ضد البيئي لالإ�ضعاع.

واعتمد املجل�س م�ضاركة الهيئة يف املرحلة الثانية من 
هيئة  تنظمه  وال��ذي  احل��وادث  ملحاكاة  اأطل�س  برنامج 
القت�ضادي  التعاون  ملنظمة  التابعة  النووية  الطاقة 
املتعلقة  املوا�ضيع  خمتلف  مناق�ضة  بهدف  والتنمية 

ب�ضالمة حمطة الطاقة النووية لدولة الإمارات.
طلبات  ح��ول  امل�ضتجدات  اآخ���ر  على  الأع�����ض��اء  واأط��ل��ع 
والثانية ملحطة  الأوىل  للوحدتني  الت�ضغيل  تراخي�س 
الظفرة ف�ضال عن  النووية يف منطقة  للطاقة  براكة 
الأمان  مبتطلبات  اللتزام  ل�ضمان  التفتي�س  عمليات 
الحتادية  الهيئة  تتطلبها  التي  وال�ضمانات  والأم���ن 
ل��ل��رق��اب��ة ال���ن���ووي���ة. ون��اق�����س امل��ج��ل�����س جم��م��وع��ة من 
الإجراءات اخلا�ضة مبهامه ل�ضمان ال�ضتجابة حلالت 
اأو  الإم���ارات  دول��ة  ال�ضعاعية يف  اأو  النووية  ال��ط��وارئ 

التي قد حتدث يف اأي دولة يف العامل.
تعزيز  على  النووية  للرقابة  الحتادية  الهيئة  وتعمل 
الطوارئ من  واإمكاناتها لال�ضتجابة حلالت  قدراتها 
خالل تبني اأف�ضل املمار�ضات املعنية بالتعامل مع مثل 
الوطنيني  ال�ضركاء  بالتعاون مع  وذل��ك  احل��الت  هذه 

والدوليني.

•• اأبوظبي-وام: 

حتت رعاية �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال����وزراء وزي���ر ���ض��وؤون ال��رئ��ا���ض��ة .. 
املهرجانات  اإدارة  جل��ن��ة  ت��ن��ظ��م 
وال��رتاث��ي��ة يف  الثقافية  وال��ربام��ج 
اأبوظبي فعاليات ال��دورة ال� 13 ل� 
“ خالل  للرطب  ليوا  “ مهرجان 
يوليو    29  -  19 م���ن  ال���ف���رتة 
اجل��اري يف مدينة ليوا يف منطقة 

الظفرة.
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  وب��ح��ث��ت 
مل����ه����رج����ان ل����ي����وا ل���ل���رط���ب خ���الل 
برئا�ضة   - الول  اأم�����س  اجتماعها 
م��ع��ايل ال���ل���واء رك���ن ط��ي��ار فار�س 
اإدارة  جلنة  رئي�س  امل��زروع��ي  خلف 
الثقافية  وال���ربام���ج  امل��ه��رج��ان��ات 
وح�ضور  اأب��وظ��ب��ي  يف  وال���رتاث���ي���ة 
اجلهات  وممثلي  اللجنة  اأع�����ض��اء 
للمهرجان  ال���داع���م���ة  ال��ر���ض��م��ي��ة 
لكل  امل���ك���ث���ف���ة  ال������ض�����ت�����ع�����دادات   -
واللوج�ضتية  التنظيمية  ال�ضوؤون 
ل�ضمان  ال����الزم����ة  وال���رتوي���ج���ي���ة 
املهرجان  ور�ضالة  اأه���داف  حتقيق 
وبذل اجلهود لتطوير احلدث من 
جميع النواحي مبا يتوازى واملكانة 

العاملية املميزة لدولة الإمارات.
الجتماع  خ���الل   - م��ع��ال��ي��ه  واأك����د 
ياأتي  للرطب  ليوا  مهرجان  اأن   -
���ض��م��ن ج��ه��ود وم�����ض��اري��ع تطوير 
�ضل�ضلة  اإط��ار  ويف  الظفرة  منطقة 
الفعاليات التي تنظمها جلنة اإدارة 
امل��ه��رج��ان��ات ع��ل��ى م����دار ال���ع���ام يف 
املنطقة وهي مهرجانات “ الظفرة 
ال��ب��ح��ري وليوا  ل��الإب��ل وال��ظ��ف��رة 
املرزوم  ملحمية  اإ�ضافة   “ للرطب 
على  جميعها  تعمل  والتي  لل�ضيد 
والحتفاء  الثقايف  امل���وروث  �ضون 
والتقاليد  ال�ضعبي  الرتاث  باأركان 
الأ�ضيلة واحلفاظ عليها لالأجيال 

القادمة.
ظل  يف  ي���اأت���ي  ذل����ك  اأن  واأ�����ض����اف 
تراث  على  للحفاظ  �ضاملة  روؤي���ة 
اإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي ودول����ة الإم�����ارات 
التي  ال��ك��ربى  للجهود  ا���ض��ت��م��رارا 

بن  زاي��د  ال�ضيخ  ل��ه  املغفور  بذلها 
اهلل  ط��ي��ب   - ن��ه��ي��ان  اآل  ���ض��ل��ط��ان 
ثراه - وتنفيذا لتوجيهات �ضاحب 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
اأ�ضكال  خمتلف  بتقدمي  امل�ضلحة 
والفعاليات  للمهرجانات  ال��دع��م 

الرتاثية.
املنا�ضبة  ب��ه��ذه  امل���زروع���ي  وت��وج��ه 
ب��خ��ال�����س ال�����ض��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر اإىل 
اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�ضيخ  �ضمو 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف منطقة 
ودعمه  ال��دائ��م��ة  ملتابعته  ال��ظ��ف��رة 
ال��ك��ب��ري مل��خ��ت��ل��ف ف��ع��ال��ي��ات جلنة 
�ضمو  واإىل  امل���ه���رج���ان���ات  اإدارة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ من�ضور 
ل��رع��اي��ت��ه ال��ك��رمي��ة ل��ه��ذا احلدث 
املميز على مدى 12 عاما والذي 
يحمل اأهمية تراثية ودللة رمزية 
ث��ق��اف��ي��ة غنية  ف��ع��ال��ي��ات  وي�����ض��م 
احلياة  اإنعا�س  يف  وي�ضاهم  �ضاملة 
الظفرة  منطقة  يف  الق��ت�����ض��ادي��ة 
واإب�����راز ال��ث��ق��اف��ة الإم���ارات���ي���ة على 
�ضمن  وال��ع��امل  املنطقة  م�ضتوى 
الهوية  ل�������ض���ون  ال��ل��ج��ن��ة  ج���ه���ود 
والعالقة  الأ���ض��ي��ل��ة  الإم���ارات���ي���ة 

التاريخية بالبيئة واملكان.

واأ����ض���اد امل���زروع���ي ب��ال��دع��م الكبري 
وامل���ت���م���ي���ز ل���ل���م���ه���رج���ان م����ن قبل 
اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�ضيخ  �ضمو 
ن��ه��ي��ان وم��ت��اب��ع��ت��ه ال�����دوؤوب�����ة من 
خ����الل ت��وج��ي��ه��ات��ه ال���دائ���م���ة نحو 
ال��ت��ط��وي��ر امل�����ض��ت��م��ر ل��ه��ذا احلدث 
املميز واإ�ضافة املزيد من امل�ضابقات 

الهادفة والفريدة من نوعها.
ال�������دورة  م�������ض���اب���ق���ات  اأن  وك�������ض���ف 
مزاينة  م�ضابقة  ت�ضمل  اجل��دي��دة 
ال������رط������ب ب�����اأن�����واع�����ه�����ا وف���ئ���ات���ه���ا 
امل���خ���ت���ل���ف���ة وم�������ض���اب���ق���ة امل����اجن����و 
املزرعة  والليمون وم�ضابقة جائزة 
“فواكه  �ضلة  م�ضابقة  النموذجية 
جم�ضم  اأج��م��ل  وم�����ض��اب��ق��ة  الدار” 

تراثي.
املهرجانات  اإدارة  جل��ن��ة  وت��ك�����ض��ف 
جمل�س  يف   - امل���ق���ب���ل  الأ�����ض����ب����وع 
اأب���وظ���ب���ي - عن  حم��م��د خ��ل��ف يف 
يف  ال��رط��ب  مزاينة  م�ضابقة  فئات 
وال��ت��ي تت�ضمن  ال��ق��ادم��ة  ال�����دورة 
فئات واأ�ضناف جديدة يتم اإدخالها 

للمرة الأوىل يف املهرجان.
والأن�ضطة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  وت�����ض��م��ل 
ال�ضعبي  ال�ضوق  اإق��ام��ة  امل�ضاحبة 
من   250 ح���������وايل  مب���������ض����ارك����ة 
املنتجات  الإم��ارات��ي��ات  احل��رف��ي��ات 
130 حمال يت�ضمنها  من خالل 
ال�ضوق بجانب قرية الطفل و�ضوق 
و�ضركات  توعوية  وبرامج  الرطب 

األ����ف زائ������ر.  و����ض���ارك يف خمتلف 
مزارع  األ��ف��ي  م��ن  اأك���رث  امل�ضابقات 
وبلغ جمموع اجلوائز املقدمة نحو 
���ض��ت��ة م��الي��ني دره����م اإم����ارات����ي مت 
220 جائزة  توزيعها على حوايل 
اإيجابا  ينعك�س  مم��ا  ل��ل��م��زارع��ني 
واأدواتهم  منتجاتهم  تطوير  على 
نظرائهم  وت�ضجيعهم  ال��زراع��ي��ة 

لبذل املزيد من اجلهود والتميز.
ب�ضراء  املنظمة  اللجنة  تقوم  كما 
امل�ضاركني  منتجات  من  كبري  عدد 
وذلك  امل�����ض��اب��ق��ات  يف  وال��ف��ائ��زي��ن 
لدعم وحتفيز املزارعني على بذل 
اأف�ضل  اإىل  للو�ضول  اأك���رب  ج��ه��ود 

واأرقى اأنواع املنتجات الزراعية.
منتجات  بابتكار  دورة  كل  وتتميز 
غ���ذائ���ي���ة ج����دي����دة اع���ت���م���ادا على 
من  ت�ضنيعها  وب��ال��ت��ايل  ال��ت��م��ور 
بكميات  الإماراتية  ال�ضركات  قبل 

منا�ضبة لال�ضتهالك.
وق�����دم ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ح���م���دان بن 
اآل نهيان يف ال��دورة الأخرية  زاي��د 
جائزة  مل�ضابقة  دعما  دره��م  مليون 
اأطلقت  ال��ت��ي  النموذجية  امل��زرع��ة 
للمرة الأوىل عام 2014 و�ضارك 
مزرعة   100 ع��ن  ي��زي��د  م��ا  فيها 
ال�ضرقية  امل��ح��ا���ض��ر  ل��ي��وا م��ن  م��ن 
ارت���ف���ع���ت قيمة  وال���غ���رب���ي���ة ح��ي��ث 
الأوىل  الع�ضر  ل��ل��م��راك��ز  اجل��وائ��ز 
من امل�ضابقة من 500 األف درهم 

اأو����ض���ح ع��ب��ي��د خلفان  م���ن ج��ه��ت��ه 
التخطيط  اإدارة  م��دي��ر  امل��زروع��ي 
اإدارة  جل�����ن�����ة  يف  وامل�������������ض������اري������ع 
امل��ه��رج��ان��ات م��دي��ر م��ه��رج��ان ليوا 
املهرجان  اأه���������داف  اأن  ل���ل���رط���ب 
امل����وروث  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  تتمثل يف 
الثقايف وا�ضتقطاب الزوار وال�ضياح 
ل��ال���ض��ت��م��ت��اع ب���ال���رتاث الإم���ارات���ي 
والتمور  النخيل  وج��ع��ل  الأ���ض��ي��ل 
وم�ضدر  امل��ا���ض��ي  لأ����ض���ال���ة  رم�����زا 
للم�ضتقبل  و�ضمانا  للحا�ضر  خري 
على  احلفاظ  ت�ضجيع  اإىل  اإ�ضافة 
�ضجرة النخيل والعتناء بها ودعم 
وحتفيز املزارعني على بذل جهود 
واأجود  اأف�ضل  اإىل  للو�ضول  اأك��رب 
وتن�ضيط  الزراعية  املنتجات  اأن��واع 
يف  الق��ت�����ض��ادي��ة  احل��رك��ة  وتفعيل 
الظفرة  وم��ن��ط��ق��ة  ل���ي���وا  م��دي��ن��ة 
الإماراتية  املنتجات  ودع��م  عموما 

من خالل ال�ضوق ال�ضعبي.
 2005 ع�����ام  اأن�������ه وم����ن����ذ  وذك�������ر 
وم���دي���ن���ة ل���ي���وا حت��ت�����ض��ن احل���دث 
ب�ضجرة  العناية  جم��ال  يف  الأب����رز 
النخيل املباركة وقد قدم مهرجان 
اق��رتن وجوده  ال��ذي  ليوا للرطب 
للمدينة  ال��ك��ام��ل  دع��م��ه  ب��ا���ض��م��ه��ا 
اأهميتها  ع���ل���ى  ال�������ض���وء  م��ل��ق��ي��ا 
وال�ضياحية  واحلياتية  اجلغرافية 
وم�ضتقطبا اأنظار ال�ضياح والإعالم 

اإليها �ضنويا.

عار�ضة.
لهذا  الثقايف  الربنامج  ي�ضمل  كما 
الندوات  من  العديد  تنظيم  العام 
وور�س العمل املتخ�ض�ضة واملوجهة 
ل��ل��م�����ض��ارك��ني وال������زوار ب�����ض��ك��ل عام 
اأف�ضل  ا�ضتخدام  لت�ضجيع  وذل���ك 
الآليات والطرق العلمية لتح�ضني 
الأ�ضمدة  بعيدا عن  الإن��ت��اج  ج��ودة 
الكيماوية والتعريف باأنواع الرطب 
وفئاته و�ضرح املعايري الدقيقة التي 
اخلبرية  ال��ت��ح��ك��ي��م  جل���ان  تتبعها 
واختيار  امل�������ض���ارك���ات  ت�����ض��ن��ي��ف  يف 
احل�ضول  كيفية  بجانب  الفائزين 
املزارع  جم��ال  يف  اأداء  اأف�ضل  على 
على  مالكها  وت�ضجيع  النموذجية 
من  وال��ت��اأك��د  بنظافتها  اله��ت��م��ام 
امل�ضتخدمة  وامل����واد  تربتها  ج���ودة 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  ف��ي��ه��ا. وحت��ر���س 
ع��ل��ى ت���ق���دمي ب���اق���ة م��ت��ن��وع��ة من 
والفعاليات  والأن�����ض��ط��ة  ال��ربام��ج 
اح��ت��ي��اج��ات اجلمهور  ت��ل��ب��ي  ال��ت��ي 
وتخدم جهود دعم املوروث الثقايف 
الإماراتي وذلك من اأجل امل�ضاهمة 
يف اإحياء الرتاث يف نفو�س الأجيال 

اجلديدة.
12 قد  ال���  املا�ضية  ال��دورة  وكانت 
على   2016 ي��ول��ي��و  يف  اأق���ي���م���ت 
م�ضاحة 20 األف مرت مربع و�ضط 
املواطنني  م��ن  ج��م��اه��ريي  اإق���ب���ال 
 80 وامل��ق��ي��م��ني وال�����ض��ي��اح زاد ع��ن 

دره���م  األ�����ف  و500  م��ل��ي��ون  اإىل 
لتكون اأعلى جوائز املهرجان.

اإط��ار ت�ضجيع  وج��اء دعم �ضموه يف 
امل����زارع����ني ع��ل��ى ب����ذل امل���زي���د من 
اجلهود والهتمام مبزارعهم وفق 
الزراعية  وال�ضروط  املعايري  اأرقى 
ال��ت��اأك��ي��د على  اإط�����ار  ال��ع��امل��ي��ة ويف 
الكبري ملهرجان ليوا  الدور  اأهمية 
للرطب يف تطوير العمل الزراعي 
يف الإمارات وتعزيز جودة ونظافة 

املزارع.
املتحدة  الأمم  منظمة  اأن  ي��ذك��ر 
الفاو”   “ وال�����زراع�����ة  ل���الأغ���ذي���ة 
عديدة  م��ن��ا���ض��ب��ات  يف  اأك������دت  ق���د 
الناجحة  الإم�����ارات  ري���ادة جت��رب��ة 
الت�ضحر  ظ��اه��رة  م��ع  التعامل  يف 
التي  ال��زراع��ي��ة  بالنه�ضة  م�ضيدة 
ت�ضافر  بف�ضل  ال��دول��ة  �ضهدتها 

اجلهود كافة.
املتحدة  الأمم  لإح�ضائيات  ووفقا 
دول���ة  ف��ق��د مت��ك��ن��ت   2014 ع����ام 
الإم�����ارات خ��الل ال��ع��ق��ود الأخرية 
مليون   130 ح����وايل  غ��ر���س  م��ن 
�ضجرة  م��ل��ي��ون   22 م��ن��ه��ا  ���ض��ج��رة 
من  امل���ئ���ة  يف   20 ت�����ض��ك��ل  ن��خ��ي��ل 
العامل  يف  النخيل  اأ�ضجار  اإجمايل 
متزايدا  دوليا  تقديرا  يعك�س  مما 
انت�ضار  ت�����ض��اه��م يف  الإم������ارات  ب���اأن 
الأرا�����ض����ي اخل�������ض���راء واحل���دائ���ق 

واملحميات الطبيعية.

مركز �صو�ب يف�صح مز�عم د�ع�س ويهدم خر�فة مدينتهم �لفا�صلة
•• اأبوظبي-وام:

���� امل��ب��ادرة الإم��ارات��ي��ة الأمريكية  اأط��ل��ق مركز ���ض��واب 
واجلماعات  داع�س  واأفكار  دعايات  ملكافحة  امل�ضرتكة 
الإيجابية  ل��ل��ب��دائ��ل  وال���رتوي���ج  الأخ�����رى  الإره��اب��ي��ة 
امل�ضادة للتطرف ��� حملة جديدة لت�ضليط ال�ضوء على 
خالل  من  مزاعمه  وف�ضح  داع�س  و�ضاللت  اأكاذيب 

و�ضم #خديعة_داع�س.
10 من  ال�����ف�����رتة م�����ن  وت�������ض���ت���م���ر احل���م���ل���ة خ������الل 
العربية  باللغتني  ي��ول��ي��و  م��ن   12 اإىل  ي��ول��ي��و  �ضهر 
والإجنليزية على من�ضات �ضواب : تويرت و في�ضبوك 

و اإن�ضتجرام و يوتيوب. وبينما يفقد داع�س الأرا�ضي 
يف �ضاحة املعركة .. تنك�ضف املزيد من املعلومات التي 
مدينتهم  باإن�ضاء  الإرهابية  اجلماعة  ادع��اء  تناق�س 
والقت�ضاد  امل��زده��رة  الأ���ض��واق  ذات  الفا�ضلة  املثالية 
الفاعل وال�ضكان الرا�ضني ال�ضعداء . وتروي الوثائق 
والنتائج  واملن�ضقني  العيان  �ضهود  و�ضهادات  امل�ضرتدة 
ا�ضتعباد  ب�ضاأن  للغاية  خمتلفة  ق�ضة   .. الأر���س  على 
اأع�ضاء  ب��ني  العن�ضري  والتمييز  املحليني  ال�ضكان 
القدمية  والآث����ار  الطبيعية  امل����وارد  ون��ه��ب  اجل��م��اع��ة 
لتغذية اآلة اجلماعة الإرهابية .. وجمع مركز �ضواب 
خالل احلملة وعر�س الكثري من الأدلة املوثقة لذلك 

التوا�ضل  وا�ضع يف و�ضائل  ن�ضرها على نطاق  ل�ضمان 
الجتماعي.

الب�ضر  م��ن  العظمى  الغالبية  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
تفهم اأن النحالل يف �ضلب حكم داع�س ..اإل اأنه يبقى 
هناك �ضعفاء الذهن اأو امل�ضطربون الذين هم عر�ضة 
ل��الأك��اذي��ب ال��ت��ي ت��روج��ه��ا اجل��م��اع��ة الإره��اب��ي��ة عرب 
اجلماعة  ..تاأمل  ياأ�س  يف  تتقهقر  ..وبينما  الإنرتنت 
اإرهابية  ه��ج��م��ات  لرت��ك��اب  الأف�����راد  ه����وؤلء  تلهم  اأن 
املدينة  من   �� العامل  بلدان  يف  الأب��ري��اء  املدنيني  �ضد 
�� فمن خالل ك�ضف  املنورة اإىل مان�ض�ضرت اإىل مراوي 
ب�ضكل مبا�ضر  �ضتعار�س حملة �ضواب  متثيلية داع�س 

�ضرد اجلماعة الإرهابية للحقائق و�ضتقو�س جهودها 
اإلهام مثل هذه الهجمات وتوفر البديل  الرامية اإىل 
درب  اختيار  عن  لإبعادهم  النفو�س  ل�ضعفاء  املتوازن 
..احلملة  #خديعة_داع�س  وت��ع��د  وال��وه��م.  العنف 
و�ضائل  على  �ضواب  ملركز  ع�ضرة  الثامنة  ال�ضتباقية 
مركز  حمالت  وا�ضتهدفت   .. الجتماعي  التوا�ضل 
الذي مار�ضه تنظيم داع�س  التدمري  الأخ��رى  �ضواب 
���ض��د ال��ع��ائ��الت وامل��ج��ت��م��ع��ات وت��دم��ريه اآث����ار ومعامل 
احل�����ض��ارة الإن�����ض��ان��ي��ة ال��ق��دمي��ة .. ك��م��ا رك����زت على 
والتنوع  الخ��ت��الف  اأهمية  مثل  اليجابية  املوا�ضيع 
ملجتمع يعمل ب�ضكل �ضحي والدور الإيجابي لل�ضباب 

بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  ال��ه��ام��ة  يف جمتمعاتهم والإجن�����ازات 
ال��ن�����ض��اء يف م��ن��ع ال��ت��ط��رف وال��وق��اي��ة م��ن��ه ومقاومته 

والنهو�س مبجتمعها.
وي�ضعى مركز �ضواب منذ انطالقه خالل �ضهر يوليو 
واملجتمعات  احل��ك��وم��ات  ت�ضجيع  اإىل   2015 ع���ام 
للتطرف  للت�ضدي  بفاعلية  امل�ضاركة  على  والأف����راد 
ع���رب ���ض��ب��ك��ة الإن���رتن���ت ب��ج��ان��ب ت���وف���ريه خ���الل هذه 
الفرتة فر�ضة اإ�ضماع �ضوت املاليني من الب�ضر حول 
العامل ممن يعار�ضون » داع�س » واجلماعات الرهابية 
الأخ����رى وي��دع��م��ون ج��ه��ود امل��رك��ز يف اإظ��ه��ار وح�ضية 

اجلماعة للعلن وطبيعتها الإجرامية.
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اأخبـار الإمـارات

�خليمة بر�أ�س  �ملرورية  �لالئحة  لتطبيق  �لأ�صبوع  �أول  خمالفة   1600
•• راأ�س اخليمة – الفجر

الدكتور حممد �ضعيد احلميدي مدير عام  العميد  ك�ضف 
اخليمة  راأ���س  ل�ضرطة  العامة  بالقيادة  املركزية  العمليات 
الفرتة  خ��الل  1600 خمالفة مرورية  نحو  عن حترير 
املرورية  التعديالت  اجل��اري من تطبيق  يوليو   8-1 من 
2017م  لعام   178 رق��م  ال���وزارة  للقرار  اجل��دي��دة وفقاً 
ب�ضاأن قواعد واإجراءات ال�ضبط املروري وجدول املخالفات 

املعمول به منذ بداية �ضهر يوليو اجلاري .

واأفاد احلميدي اأن �ضرطة راأ�س اخليمة من خالل دورياتها 
امليدانية من  التوعية  كثفت  الإم���ارة  اأن��ح��اء  بكل  امل��روري��ة 
خالل توزيع الربو�ضورات التوعوية على جمهور املتعاملني 
احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع  والتن�ضيق  بالتعاون  وال�ضائقني 
بها  املرورية اجلديدة والعمل  بالالئحة  للتعريف  املحلية 
املرورية  الثقافة  لتعزيز  القانون  واللتزام مبا ن�س عليه 
على  وح��ث��ه��م   ، ال��ط��ري��ق  م�ضتخدمي  ب�����ض��ل��وك  والرت���ق���اء 
اأثناء  بالهاتف  الن�ضغال  وع��دم  الأم���ان  اأح��زم��ة  ا�ضتخدام 
وترك  ال��ط��رق  على  امل��ق��ررة  بال�ضرعات  والل��ت��زام  القيادة 

م�ضافة كافية بني املركبات وعدم التجاوز من كتف الطريق 
اأو النحراف املفاجئ مما ي�ضكل خطورة بالغة ، واأو�ضح اأن 
باعتبار  املجتمع  �ضرائح  كافة  تخاطب  التوعوية  الر�ضائل 
من  للوقاية  �ضخ�ضية  م�ضئولية  امل��روري��ة  ال�ضالمة  اأن 
بقانون  اللتزام  ال�ضائقني على  ، وحث  املرورية  احل��وادث 
ال�ضري واملرور واملحافظة على حياتهم نحو �ضمان اأف�ضل 

م�ضتويات الوعي املروري لدى املواطنني واملقيمني .
وق����ال ب����اأن ���ض��رط��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة ت��ع��ط��ي اأه��م��ي��ة ق�ضوى 
ون�ضر  الجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل  خ��الل  م��ن  للتوعية 

العبارات  ن�ضر  بجانب  امل��روري  التوعية  ومقاطع  الأخبار 
واملرور  ال�ضري  بقانون  اللتزام  واأهمية  والتذكري  التوعية 
القيادة  اأثناء  الهاتف  ا�ضتخدام  وع��دم  املقررة  وال�ضرعات 
ا�ضتف�ضارات  على  وال��رد  »بو�ضتات«  ر�ضائل  ن�ضر  خالل  من 
املتابعني على مواقع التوا�ضل الجتماعي واإي�ضال املعلومة 
اإىل اأكرب �ضريحة من املجتمع يف فرتة قيا�ضية ، موؤكداً باأن 
غري  ل�ضبط  م�ضتمرة  والتفتي�ضية  التوعوية  احل��م��الت 
على  بها  املعمول  امل��روري��ة  والأنظمة  بالقواعد  امللتزمني 

م�ضتوى الدولة .

�ص��عيد ب���ن ط��حنون ي��ح�صر 
�أف��ر�ح �ل�ح�صان��ي

•• العني-وام:

ح�ضر معايل ال�ضيخ �ضعيد بن طحنون اآل نهيان حفل ال�ضتقبال الذي اأقامه خمي�س �ضامل �ضعيد احل�ضاين وحممد 
وحمد  احل�ضاين  خمي�س  �ضامل  عبداهلل  كرمية  اإىل  خمي�س  را�ضد  جنليهما  زف��اف  مبنا�ضبة  احل�ضاين  �ضعيد  �ضامل 
حممد اإىل كرمية عبداهلل �ضعيد �ضيف احل�ضاين. كما ح�ضر احلفل - الذي اأقيم يف �ضالة الظاهر يف منطقة العني 
دول  و�ضيوف من  وال�ضرطة  امل�ضلحة  القوات  و�ضباط  امل�ضوؤولني  وكبار  القبائل  ووجهاء  البالد  اأعيان  - عدد من 
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وجمع من املدعوين. وت�ضمن احلفل م�ضاركة فرقة العيالة بعرو�س وفقرات 

متنوعة من الرتاث ال�ضعبي.

•• راأ�س اخليمة-وام:

البتكار  و���ض��ام  ع��ل��ى  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  امل��ح��اك��م يف  دائ����رة  ح�ضلت 
لتبادل  العاملية  »الهيئة  م��ن   2017 اجل���اري  للعام  املوؤ�ض�ضي 
الدكتور  وق��ال  الأم��ريك��ي��ة.  املتحدة  ال��ولي��ات  ومقرها  املعرفة« 
�ضيف ال�ضميلي مدير عام دائرة املحاكم اإن الدائرة قدمت ملفا 
و�ضام  على  وح�ضلت  امل��ع��رف��ة  ل��ت��ب��ادل  العاملية  للهيئة  متكامال 
الهيئة  تقدمها هذه  التي  اجلوائز  اأهم  اأحد  يعد  الذي  البتكار 
املعرفة هي  لتبادل  العاملية  الهيئة  اأن  واأو�ضح  املرموقة.  العاملية 
موؤ�ض�ضة تعليمية غري ربحية تاأ�ض�ضت يف عام 2000 بالوليات 
جمال  يف  الإب��داع��ي��ة  لالأفكار  بوتقة  لتكون  الأمريكية  املتحدة 

والع�ضرين وهي عبارة عن جمموعة  القرن احل��ادي  التعليم يف 
من اجلامعات واملعاهد ومراكز البحث واملوؤ�ض�ضات املهنية املعنية 
بالتعليم والبحث العلمي يف عدد من الدول مثل الوليات املتحدة 
الأمريكية وال�ضني وكوريا اجلنوبية وتايوان وغريها من دول 
العامل وي�ضل عدد اأع�ضائها اإىل 70 جامعة وموؤ�ض�ضة تعليمية. 
واأ�ضاف » تعمل الهيئة على ت�ضجع تبادل اخلربات واملعرفة بني 
جمال  يف  العاملي  امل�ضتوى  على  التجارب  اأف�ضل  ونقل  الأع�ضاء 
للهيئة مبلف متكامل  تقدمت  الدائرة  واأن  والبتكارات  الإب��داع 
�ضم عددا من املبادرات التي مت اعتمادها خالل الفرتة املا�ضية 
والتي �ضاهمت ب�ضكل كبري يف حتقيق اأعلى معدلت الأداء«. وقال 
ال�ضميلي انه وبناء على توجيهات �ضمو ال�ضيخ حممد بن �ضعود 

بن �ضقر القا�ضمي ويل عهد راأ�س اخليمة رئي�س جمل�س الق�ضاء 
درجت دائرة املحاكم يف راأ�س اخليمة على ابتكار املبادرات اخلالقة 
التي من �ضاأنها التي�ضري على اجلمهور واأ�ضحاب الق�ضايا . لفتا 
يف  �ضاهم  ل��ل��دائ��رة  �ضموه  يقدمه  ال���ذي  الكبري  ال��دع��م  اأن  اإىل 
الرتقاء بعمل الدائرة واحل�ضول على مثل هذه اجلوائز املهمة. 
لتبادل  العاملية  الهيئة  بجوائز  الفائزة  املوؤ�ض�ضات  اختيار  ويتم 
املعرفة من خالل الرت�ضيحات التي تتلقاها حيث تقوم اللجان 
مر�ضحة  موؤ�ض�ضة  اأو  �ضخ�ضية  ك��ل  ع��ن  وملفات  تقارير  ب��اإع��داد 
لتعر�س على جلنة الختيار التي تتخذ قراراتها ح�ضب املعايري 
اخلا�ضة بالهيئة واملحددة لكل فئة، حيث يكون القا�ضم امل�ضرتك 

هو امل�ضاهمة يف التنمية امل�ضتدامة.

حماكم ر�أ�س �خليمة حت�صل على و�صام �لبتكار

بلدية منطقة �لظفرة ت�صارك يف مهرجان ليو� للرطب 2017
•• الظفرة-الفجر:

يف  الظفرة  منطقة  بلدية  ت�ضارك 
ل��ل��رط��ب يف دورته  ل��ي��وا  م��ه��رج��ان 
حتت  يقام  وال���ذي  ع�ضرة،  الثانية 
ال�ضيخ  ���ض��م��و  م���ن  ك��رمي��ة  رع���اي���ة 
نائب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�ضور 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ضوؤون 
اإدارة  جل��ن��ة  وت��ن��ظ��ي��م  ال���رئ���ا����ض���ة، 
الثقافية  وال���ربام���ج  امل��ه��رج��ان��ات 
الفرتة  يف  ظبي  اأب��و  يف  والرتاثية 

امل�����ض��ط��ح��ات اخل�������ض���راء، وزراع�����ة 
ا�ضجار النخيل يف املنطقة املحيطة 
اأعمال  اىل  بالإ�ضافة  للمهرجان 

الت�ضوية الرتابية. 
كما ت�ضارك بلدية منطقة الظفرة 
من  يتم  مميز  بجناح  املهرجان  يف 
اجلمهور  م���ع  ال��ت��وا���ض��ل  خ���الل���ه 
واط��الع��ه��م ع��ل��ى اخل���دم���ات التي 
تقدم  ك���م���ا  ال���ب���ل���دي���ة.  ت���ق���دم���ه���ا 
البلدية من خالل جناحها الهدايا 
بالإ�ضافة  ل����ل����زوار  وال����ت����ذك����ارات 

من 19 حتى 29 من �ضهر يوليو 
اجلاري. 

البلدية  وم�����ض��ارك��ة  دع����م  وي���اأت���ي 
م�ضاركاتها  اإط����ار  يف  ل��ل��م��ه��رج��ان 
الثقافية  ل��ل��ن�����ض��اط��ات  ال���دائ���م���ة 
الظفرة  م��ن��ط��ق��ة  يف  وال���رتاث���ي���ة 
بالإ�ضافة  املحلي،  املجتمع  ودع��م 
التي  ال����ع����دي����دة  اخل�����دم�����ات  اىل 
املهرجان  ملنظمي  البلدية  تقدمها 
واجلمهور. وتقوم البلدية بتجهيز 
وان�ضاء  للمهرجان،  الدائم  املوقع 

وامل����ط����ب����وع����ات  اخل�������رائ�������ط  اىل 
املنطقة،  مبدن  للتعريف  املختلفة 
الربية  النباتات  ومطبوعات حول 
وت�ضارك  املنطقة.  بها  تزخر  التي 
البلدية مب�ضابقات ثقافية وتراثية 
جوائز  خاللها  من  تقدم  متنوعة 
يف  الطفل  بقرية  وذل��ك  للفائزين 

موقع املهرجان.   
الظفرة  منطقة  بلدية  وحت��ر���س 
على امل�ضاركة يف جميع املهرجانات 
والجتماعية  الرتاثية  والأن�ضطة 
باملنطقة  ت���ق���ام  ال���ت���ي  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
مبدينة  لالإبل  الظفرة  كمهرجان 
للرطب  ل���ي���وا  وم���ه���رج���ان  زاي������د، 
ومهرجان تل مرعب مبدينة ليوا، 
للريا�ضات  ال���ظ���ف���رة  وم���ه���رج���ان 
املائية وذلك انطالقاً من حر�ضها 
وم�����ض��وؤول��ي��ت��ه��ا الج��ت��م��اع��ي��ة جتاه 
النظام  وروؤي������ة  امل��ح��ل��ي،  امل��ج��ت��م��ع 
نظام  توفري  اإىل  الرامية  البلدي 
يحقق  ع���امل���ي���ة  ك����ف����اءة  ذو  ب���ل���دي 
ويعزز  املن�ضودة  امل�ضتدامة  التنمية 
م��ع��اي��ري ج�����ودة احل���ي���اة يف اإم�����ارة 
و�ضهولة  متعة  وت��وف��ري  اب��وظ��ب��ي. 
الظفرة  منطقة  ل�����ض��ك��ان  ال��ع��ي�����س 
ببيئتها  تتميز  ج��اذب��ة  منطقة  يف 
احل�ضرية  وم��ظ��اه��ره��ا  ال�ضحية 
ب��ن��ي��ة حتتية  ت���وف���ري  م����ن خ�����الل 

وخدمات بلدية مميزة.  

جلنة م�صروع »حماية« ت�صتعر�س دعم �لتنمية �أمنيا 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

تراأ�س  اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام �ضرطة راأ�س اخليمة، 
اللجنة  اأع�ضاء  بح�ضور   « حماية   « مل�ضروع  الُعليا  الإ�ضرافية  اللجنة  اجتماع 
الإ�ضرافية الُعليا، لإدارة وتطبيق م�ضروع الأنظمة التقنية لأمن املن�ضاآت » نظام 
حماية » وذلك ملناق�ضة اجنازات اللجان �ضمن م�ضروع تطبيق الأنظمة التقنية 

لأمن املن�ضاآت حماية احد اأهم املنظومات الأمنية يف الإمارة. 
واأك���د ق��ائ��د ع��ام �ضرطة راأ����س اخل��ي��م��ة، خ��الل اج��ت��م��اع اللجنة ���ض��رورة دعم 
اأ�ضا�ضي يف التنمية، وت�ضجيع دعم ال�ضتثمار  وتعزيز البيئة الأمنية كمتطلب 
وفقاً ملحاور واأه��داف التوجه الإ�ضرتاتيجي حلكومة راأ�س اخليمة، مبكافحة 
روؤية  الأدن��ى، مبا يكفل حتقيق  اإىل احلد  ن�ضبتها  املجهولة وخف�س  اجلرائم 

المارات 2021م واأجندتها الوطنية يف رفع ن�ضبة ال�ضعور بالأمان.

م�ضتوى  على  حماية  م�ضروع  جلنة  عمل  فرق  اجن��ازات  الجتماع  وا�ضتعر�س 
التقني، كما  والفريق  الإعالمي،  والفريق  الإداري،  والفريق  الأمني،  الفريق 
مت ا�ضتعرا�س موؤ�ضرات الأداء، ف�ضاًل عن مناق�ضة التو�ضيات وفر�س التح�ضني 
وتقدمي جمموعة من املقرتحات التي بدورها �ضت�ضاهم يف معاجلة وتطوير 
ال�ضراكات  وعقد  التفاهم  م��ذك��رات  توقيع  اآلية  مناق�ضة  مع  حماية  م�ضروع 
اخلطة  جن��اح  ويكفل  يحقق  مب��ا  الإم�����ارة   يف  الإ�ضرتاتيجيني  ال�����ض��رك��اء  م��ع 
الإ�ضرتاتيجية و الأهداف املو�ضوعة مل�ضروع حماية.  واأ�ضاد قائد عام �ضرطة 
راأ�س اخليمة، باجلهود املبذولة ، لتفعيل وتطبيق القانون، وفق اأف�ضل الأهداف 
اأع�ضاء اللجنة الإ�ضرافية الُعليا مل�ضروع » حماية »،  واملعايري الأمنية، موجهاً 
وتطبيقه  حماية  نظام  وتنفيذ  متابعة  على  م�ضتمر  ب�ضكل  العمل  ب�ضرورة  
باأف�ضل م�ضتوى مطلوب، وذلك من خالل تطوير اآليات العمل والرتقاء به، 

والتعاون لإزالة كافة العقبات يف العمل الأمني وال�ضرطي.

»ق�صاء �أبوظبي« تفتتح فرعا جديد� للتوثيقات مبقر »تنمية �ملجتمع« يف بني يا�س
•• اأبوظبي-وام:

اف��ت��ت��ح��ت دائ����رة ال��ق�����ض��اء يف اأب��وظ��ب��ي ف��رع��ا ج��دي��دا لتقدمي 
خدمات التوثيق العام باأحد مقار وزارة تنمية املجتمع يف بني 
يا�س وذلك يف اإطار جهودها لتح�ضني جودة اخلدمات املقدمة 

للمتعاملني.
امل�ضتمر جلميع  التطوير  الق�ضاء حر�ضها على  دائ��رة  واأك��دت 
ال��ق��ط��اع��ات مب��ا ي�ضمن حتقيق  امل��ق��دم��ة يف جميع  اخل��دم��ات 
م�ضتقل  ق�ضائي  نظام  يف  والفعالية  بالتميز  املتمثلة  روؤيتها 
وتقدمي خدمات عدلية عاملية اجلودة وي�ضهم يف حتقيق تلبية 

متطلبات واحتياجات املراجعني.
وقالت اإن التو�ضع يف تقدمي خدمات التوثيقات يف جميع اأرجاء 

اأبوظبي عرب افتتاح العديد من الأف��رع واختيار مواقع  اإم��ارة 
اإجناز  يف  املتعاملني  على  الت�ضهيل  ي�ضمن  للجمهور  منا�ضبة 
معامالتهم ويواكب التطورات املتالحقة التي ت�ضهدها الإمارة. 
احتياجات  وتلم�س  متابعة  على  امل�ضتمر  العمل  اإىل  واأ���ض��ارت 
ال�ضركاء  مع  بالتعاون  متطلباتهم  على  وال��وق��وف  املراجعني 
توجيهات  من  انطالقاً  ال�ضلة  ذات  واجلهات  ال�ضرتاتيجيني 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو 
اأبوظبي  الوزراء وزير �ضوؤون الرئا�ضة رئي�س دائرة الق�ضاء يف 
ب�ضمان تقدمي خدمات ق�ضائية وعدلية ذات م�ضتويات عاملية.

اإىل احل���ر����س ع��ل��ى ���ض��م��ان و�ضول  ال��ق�����ض��اء  ون���وه���ت دائ�����رة 
خدماتها الق�ضائية والعدلية اإىل جميع مناطق اإمارة اأبوظبي 
لأولويتها  وحتقيقاً  املتعاملني  على  واجل��ه��د  ال��وق��ت  لتوفري 

العمليات  وا�ضتدامة  فاعلية  بتعزيز  املتمثلة  ال�ضرتاتيجية 
الق�ضائية و�ضمان �ضهولة الو�ضول ال�ضامل للخدمات.

واأو�ضحت اأن املعامالت التي يتم اإجنازها من خالل فرع تنمية 
املجتمع يف بني يا�س ت�ضمل، اإقرار احلالة “ عدم عمل – وعدم 
زواج – واإق��رار حالة مطلقة – واإق��رار حالة اأرملة “ واإثبات 
تنمية  وزارة  اإىل  واملوجهة  اإق��رار حالة وح�ضانة  زواج وكذلك 
املجتمع يف حني ي�ضتقبل الفرع اجلديد املتعاملني من الثامنة 

�ضباحاً وحتى الثانية م�ضاًء .
من  الأول  الن�ضف  خالل  الق�ضاء  دائ��رة  اإح�ضائيات  واأظهرت 
العام اجلاري 2017 اإجناز ق�ضم التوثيقات 38316 معاملة 
العني  يف   18621 اأب��وظ��ب��ي  يف   17710 ب���ني  م���ا  م���وزع���ة 

و1985 يف الظفرة.

�صرطة �لفجرية تطلق حملة » �صيف بال حو�دث« •• الفجرية -الفجر:

امل���رور  اإدراة  يف  متمثلة  ال��ف��ج��رية  ل�����ض��رط��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  اأط��ل��ق��ت 
)�ضيف  �ضعار  2017 حتت  لعام  الثالثة  الف�ضلية  والدوريات احلملة 
�ضهر  نهاية  ولغاية  اجل���اري  ال�ضهر  مطلع  م��ن  اع��ت��ب��اراً  ح���وادث(  ب��ال 
�ضبتمرب ، وذلك �ضمن خطة فريق احلمالت املرورية املوحدة للمجل�س 
امل���رور وب��ن��اًء على اخلطة  ل���وزارة الداخلية لقطاع  امل���روري الحت���ادي 

الت�ضغيلية للتوعية املرورية ل�ضرطة الفجرية .
واأفاد العميد الدكتور علي را�ضد بن عوا�س مدير اإدراة املرور والدوريات 

اأن حملة �ضيف بال حوادث تهدف اإىل ن�ضر ثقافة اللتزام بالإجراءات 
الوقائية ل�ضالمة اإطارات املركبة واللتزام بالفح�س الدوري خ�ضو�ضاً 
يف ف�ضل ال�ضيف ب�ضبب ارتفاع درجات احلرارة و اإتباع اإر�ضادات الوقاية 

اأثناء ال�ضفر براً .
واأكد العميد بن عوا�س اأهمية التزام ال�ضائقني بقوانني و اأنظمة ال�ضري 

واملرور لتعزيز ثقافة الأمن وال�ضالمة املرورية لدى ال�ضائقني . ونا�ضد 
مدير املرور والدوريات قائدي املركبات امل�ضافرين براً �ضرورة فح�س 
املركبات والتاأكد من �ضالمة الإطارات واأهمية توفر الإطار الحتياطي 
و�ضالحيته لل�ضري والتقيد بال�ضرعات املقررة على الطريق وعدم حتميل 
اأو�ضح  جانبه  ومن  بها.  م�ضموح  والغري  الزائدة  باحلمولت  املركبات 

املالزم اأول حممد ح�ضن الب�ضري مدير فرع التوعية والإعالم املروري  
اإي�ضال الر�ضائل التوعوية  اإىل  اأن حملة ) �ضيف بال ح��وادث ( تهدف 
واملقروءة  امل�ضموعة  الو�ضائل  الطريق عرب  املركبات ومرتادي  لقائدي 
واملرئية لتعزيز ثقافة الأمن وال�ضالمة على الطرقات و�ضمان �ضبط 
اأمن الطرق، كما اأو�ضح اأهم الربامج التوعوية املختلفة لتفعيل احلملة 
من خالل املراقبة واملتابعة عن طريق دوريات ال�ضبط املروري وتقدمي 
بالإ�ضافة  املختلفة  التوعية  نقاط  الوقائية عرب  والإر�ضادات  الن�ضائح 
و  الجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل  و  الن�ضية  الر�ضائل  عرب  التوعية  اإىل 

اإلقاء املحا�ضرات التوعوية وتوزيع الربو�ضورات والكتيبات .

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 268371     بتاريخ :  2017/2/16
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�ض��م: م�ضاريع الوفرة الرائدة
وعنوانه �س. ب. رقم  1813 ، رمز بريدى 132 اخلو�س،  �ضلطنة عمان

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات : 
خدمات جتميع ت�ضكيلة من الب�ضائع ل�ضالح الغري، وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�ضرائها عند 
البيع  النقل( ؛ وق��د تقدم مثل ه��ذه اخل��دم��ات من خ��الل متاجر  احل��اج��ة، )ول ينطوي ذل��ك على خدمة 
بالتجزئة، اأ�ضواق البيع باجلملة، كتالوجات الطلب عرب الربيد املبا�ضر اأو بوا�ضطة الأو�ضاط الإلكرتونية، 
مثل املواقع الإلكرتونية اأو برامج الت�ضوق التلفزيونية. خدمات وكالت الدعاية والإعالن وكذلك خدمات 

توزيع الن�ضرات التعريفية، مبا�ضرة اأو من خالل الربيد، اأو توزيع العينات.
الواق�عة بالفئة: 35

و�ضف العالمة : الكلمات �ضوق �ضابع SOOQ 7  بالأحرف العربية والالتينية بالونني الأ�ضود والبي�س. 
الرقم 7  �ضابع على �ضكل  البع�س، والأح��رف )و( و )ع( يف كلمتي �ضوق  الكلمات �ضوق مكتوبة فوق بع�ضها 
ومعكو�س الرقم 7 يف كلمة �ضابع ؛ حتتها الكلمة SOOQ 7 على خلفية باللون البني الفاحت لر�ضم �ضبه 

م�ضتطيل منحنى الطرفني بال�ضكل اعاله.
ال�ض��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 267906     بتاريخ :  2017/2/8
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�ض�م: اأريج النور للتجارة العامة �س ذ م م 
املتحدة     العربية  عنوانه:    �س ب: 81346 – دبي – المارات 

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات : 
فى  ال����واردة  وغ��ري  منهما  امل�ضنوعة  وال�ضلع  املقلد  واجل��ل��د  الطبيعى  اجل��ل��د  ج��ي��ب؛  حم��اف��ظ 
ال�ضم�ضيات واملظالت والع�ضى  ؛  ال�ضفر  ؛ �ضناديق وحقائب  ؛ جلد احليوان  الأخ��رى  الأ�ضناف 

؛ ال�ضياط واأطقم اخليل وال�ضروج
الواق�عة بالفئة: 18

الأبي�س  باللونني  الالتينية  ب��الأح��رف      Stella Walletsالكلمات  : ال��ع��الم��ة  و���ض��ف 
والأ�ضود 

ال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�ضجيل العالمة التجارية : 

بتاريخ 24  / 6 /  2007 املودعة حتت رقم : 96479 
با�ض��م :  كابري�س هولدينج�س ليمتد 

وع��ن��وان��ه:   3-5 راث��ب��ون بلي�س ، لندن دبيلو1 ت��ي  1 ات�س جيه – 
اململكة املتحدة

الواق�عة بالفئة:      43
و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من 

تاريخ انت��هاء احلم��اية يف : بتاريخ 24  / 6 /  2017
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن ن�ضر التعديالت املو�ضحة اأدناه 
على طلب ت�ضجيل العالمة التجارية التالية:  

بتاريخ 2001/11/14  املودعة حتت رق�م: 045096 
بتاريخ:  2003/04/29 امل�ضجلة حتت رقم: 38802 

با�ض�م:  �س. �ضنغابور ايرلينز كارجو بي تي ئي  ليمتد
وعن��وان�����ه: �ضات�س ايرفريت تريمنال 5 – 30 ايرلين رود – �ضنغافورة 819830

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات ال�ضحن اجلوي  والتو�ضيل خدمات المدادات اللوج�ضتية.  

الواقعة بالفئة: 39
رقم وتاريخ الن�ضر ال�ضابق يف اجلريدة الر�ضمية: العدد )177( بتاريخ 2017/06/22

التعديالت على الطلب بعد الن�ضر ال�ضابق: 
25 ايرلين رود، ايرلين هاو�س، �ضنغافورة 819829

ال�ضرتاطات: - 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067
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اأخبـار الإمـارات

برنامج »�صيف ثقايف«.. يعزز �لقيم وينمي �ملو�هب ويحفز على �لتعلم
•• اأبوظبي-وام: 

 “ ث��ق��ايف  “ �ضيف  ب��رن��ام��ج  يج�ضد 
الذي تنظمه وزارة الثقافة وتنمية 
بتعزيز  ال����دول����ة  اه���ت���م���ام  امل���ع���رف���ة 
املجتمع  اأف���راد  ب��ني  الثقافة  ون�ضر 
امل�ضتقبل  اأج��ي��ال  خ��الل حتفيز  من 
يف  القيمة  امل��ع��ارف  على  للح�ضول 
ل��دع��م م�ضريتهم  ع��دي��دة  م��ي��ادي��ن 
اآمنة  ب��ي��ئ��ة  وت����وف����ري  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
فيها  يق�ضون  وال�ضباب  ل��الأط��ف��ال 

اأوقاتا مثمرة .
ال�ضتثمار  اإىل  ال��ربن��ام��ج  وي��ه��دف 
الأم��ث��ل ل��ط��اق��ات ال�����ض��ب��اب يف فرتة 
الإج�������ازة ال�����ض��ي��ف��ي��ة وال��ك�����ض��ف عن 
املوهوبني و�ضقل وتنمية مواهبهم 
م��ن خ���الل جم��م��وع��ة م��ت��م��ي��زة من 
لتقدمي  والأ����ض���ات���ذة  املتخ�ض�ضني 
امل�ضرحية  ال���ف���ن���ون  يف  اأ���ض��ا���ض��ي��ات 
الب�ضرية  وال���ف���ن���ون  وامل���و����ض���ي���ق���ى 
والكتابة الإبداعية متهيدا لدعمهم 
و�ضمهم اإىل برامج الوزارة الهادفة 
لإع����داد ج��ي��ل ج��دي��د م��ن املبدعني 
الثقايف  امل�������ض���ه���د  يف  وامل����وه����وب����ني 

الإماراتي ب�ضكل عام.
و����ض���ه���دت ج��م��ي��ع م����راك����ز ال�������وزارة 
الطالب  م��ن  كبريا  اإق��ب��ال  الت�ضعة 
ال�ضغرى  ال���ع���م���ري���ة  ال���ف���ئ���ة  م����ن 
من  ال������ض�����ت�����ف�����ادة  يف  ال�����راغ�����ب�����ني 
الأن�����ض��ط��ة امل��ن��وع��ة وال�����ض��ي��ق��ة التي 

توفرها املراكز هذا العام.
ويرتكز الربنامج على اأربعة حماور 
واملو�ضيقى  امل�ضرح  ف��ن��ون   .. اأهمها 
ال�ضعر  يف  الإب����داع����ي����ة  وال���ك���ت���اب���ة 
والق�ضة والرواية و الفنون الب�ضرية 

ثقايف”  “�ضيف  اأن  اإىل  م�����ض��ريا 
ي��ع��د خ���ري ا���ض��ت��ث��م��ار لأوق������ات فراغ 
ع��ل��ى جوانب  ال��ت��ع��رف  ال��ط��ل��ب��ة يف 
والأدبية  الفنية  والهوايات  الإب��داع 
امل����رح����ل����ة من  ال�����ط�����الب يف  ل������دى 
ب�ضكل  وا�ضتثمارها  عاما   17  -  7
بهوؤلء  ن�ضل  ح��ت��ى  ممنهج  علمي 
الهواية  ت��ت��ح��ول  اأن  اإىل  ال��ط��ل��ب��ة 
اإب���داع���ي حقيقي  ع��م��ل  اإىل  ل��دي��ه��م 
وي�ضتطيع الطالب املوهوب التعرف 
مواهبه  ل���ض��ت��ث��م��ار  ط��ري��ق��ه  ع��ل��ى 

وتطويرها.
الب�ضري  ال��ف��ن  ور���ض��ة  اأن  واأو����ض���ح 
�ضيتعلم الأطفال خاللها فن الر�ضم 
من حيث التاأثري والإثارة والت�ضلية 
الثقايف  وال��رتاث  اجلمال  وا�ضتلهام 
الفني وتهدف اىل الرتقاء بامل�ضتوى 
وتنمية  الأط������ف������ال  ل������دى  ال���ف���ن���ي 
ق���درات���ه���م وم��ل��ك��ات��ه��م الإب���داع���ي���ة 
واإك�ضابهم وتعليمهم املهارات الفنية 
واليدوية املختلفة وكيفية احلفاظ 
ال��ب��ي��ئ��ة وم���ه���ارات خمتلفة يف  ع��ل��ى 
ا�ضتغاللها  وح�ضن  اخلامات  تدوير 
لالأ�ضغال  مبتكرة  اأفكار  خ��الل  من 
اليدوية و�ضول لتن�ضئة جيل جديد 

من املبدعني والفنانني ال�ضغار.
وذكر اأن الر�ضم فى مرحلة الطفولة 
ي��ع��د و���ض��ي��ل��ة غ���ري لفظية  امل��ب��ك��رة 
ل�ضرد ما يجول بخاطر الطفل فهو 
يجول  وما  واأمانيه  اأحالمه  ير�ضم 

بخاطره.
من جانبه قال الفنان �ضالح كرامة 
مدرب يف ور�ضة امل�ضرح اإن برنامج “ 
“ يعترب خطوة مهمة  �ضيف ثقايف 
ال�ضغرية  ال��ع��م��ري��ة  ال��ف��ئ��ات  مت��ن��ح 

الدعم  تقدمي  خ��الل  م��ن  اخلا�ضة 
مواهبهم  وت���ط���وي���ر  ل��ه��م  ال������الزم 
وقدراتهم وتوجيههم باأ�ضلوب علمي 

ي�ضمن لهم ال�ضتمرار والتطور.
اإدارة  مدير  ال�ضريعي  اأحمد  وق��ال 
وزارة  يف  ب��الإن��اب��ة  الثقافية  امل��راك��ز 
الدورة  اإن  املعرفة  وتنمية  الثقافة 
“�ضيف ثقايف”  الأوىل من برنامج 
باأ�ضلوب  م��ع��رف��ي��ة  ان��ط��الق��ة  مت��ث��ل 
ع���ل���م���ي ج����دي����د ل���ت���اأه���ي���ل ال����ك����وادر 
املوهبني  ال���ط���الب  م���ن  ال��وط��ن��ي��ة 
وامل���ب���دع���ني م���ن خم��ت��ل��ف الأع���م���ار 
واإك�����ض��اب��ه��م امل����ه����ارات امل��ع��رف��ي��ة يف 
املجالت الإبداعية اجلديدة لتكون 
اأ�ضا�ضا  واخل������ربات  امل����ه����ارات  ه����ذه 
البداعية  توجهاتهم  لختيار  قويا 

امل�ضتقبلية.
اإىل  ي��ه��دف  ال��ربن��ام��ج  اأن  واأ����ض���اف 

حيث تهدف اإىل تن�ضئة جيل جديد 
امل�ضهد  يف  واملوهوبني  املبدعني  من 
واأكد  ع��ام  ب�ضكل  الإم��ارات��ي  الثقايف 
 - اأم���ور  واأول��ي��اء  وطلبة  م�ضوؤولون 
الإمارات  اأنباء  لوكالة  ا�ضتطالع  يف 
فعاليات  انطالق  مبنا�ضبة  “وام” 
اأم�س   “ ث���ق���ايف  “�ضيف  ب���رن���ام���ج 
تنظمه  ال��ذي  الربنامج  اأن  الأول- 
وزارة الثقافة وتنمية املعرفة يحقق 
التي  التحديات  مواجهة  يف  الكثري 
حتدي  واأه��م��ه��ا  ال��ط��الب  يواجهها 
وقت الفراغ خالل الإجازة ال�ضيفية 
والذي ميكن ا�ضتغالله من برنامج 
ثقايف يحفز الأطفال على التعلم يف 
والفنية  الأدبية  الإبداعية  املجالت 
اإىل  اإ�ضافة  وامل�ضرحية  واملو�ضيقية 
للموهوبني  م��ن�����ض��ة  مب��ث��اب��ة  اأن�����ه 
وملكاتهم  ق��درات��ه��م  ع��ن  للتعبري 

ي�ضتطيع  ومثقف  واع  جيل  اإع����داد 
الفراغ  اأوق���ات  �ضغل  م��ن  ال�ضتفادة 
م��ن خ���الل جم��م��وع��ة متنوعة من 
ال��ربام��ج وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي توازن 
والرتفيه  والتثقيف  التعليم  ب��ني 
عن  ال��ط��الب  وت��ع��وي�����س  والت�ضلية 

اإرهاق فرتة الدرا�ضة .
واأ�ضار ال�ضريعي اإىل اأهمية الور�س 
تنفيذها  ���ض��ي��ت��م  ال���ت���ي  وال��������دورات 
خالل فرتة الربنامج الذي ي�ضتمر 
ودور  امل��ق��ب��ل  اأغ�����ض��ط�����س   10 ح��ت��ى 
كالرحالت  امل�����ض��اح��ب��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
العلمية.  وال����زي����ارات  وامل�����ض��اب��ق��ات 
�ضكر  الكرمي  عبد  ق��ال  ناحيته  من 
اإن  الب�ضري  الفن  ور�ضة  يف  م��درب 
الربنامج يعد من الفعاليات الهامة 
قيم  الطلبة  اإك�ضاب  يف  ت�ضهم  التي 

العمل .

على  �ضنويا  حتر�س  اأنها  واأ�ضافت 
“�ضيف  ب���رن���ام���ج  يف  ال��ت�����ض��ج��ي��ل 
من  ي��ت�����ض��م��ن��ه  مل����ا  ن���ظ���را  ثقايف” 
فعاليات مميزة ترثي اأوقات الطلبة 

يف ف�ضل ال�ضيف .
داعية اإىل متديد فرتة �ضيف ثقايف 
الت�ضجيل  م���راك���ز  رق��ع��ة  وت��و���ض��ي��ع 
يف ال��ربن��ام��ج وذل����ك ن��ظ��را حلجم 

الإقبال الكبري من الطلبة.
ب��دوره��ا قالت م��رمي على - طالبة 
اإن��ه��ا حتر�س  ب��ال�����ض��ف ال�����ض��اد���س - 
الربامج  امل�����ض��ارك��ة يف  ع��ل��ى  ���ض��ن��وي��ا 
وزارة  ت���ن���ف���ذه���ا  ال���ت���ي  ال�����ض��ي��ف��ي��ة 
الدولة  يف  املعرفة  وتنمية  الثقافة 
ثقايف  �ضيف  برنامج  اأب��رزه��ا  وم��ن 
العام  خ���الل  للطلبة  ي��ق��دم  ال����ذي 
ومبادرات  تعليمية  اجل��اري جت��ارب 
جمتمعية تعمل على تر�ضيخ ثقافة 
اخل�����ري وال���ت���ط���وع ل�����دى الأج����ي����ال 

النا�ضئة.
م����ن ن��اح��ي��ت��ه��ا ق���ال���ت م�����رمي عبد 

ل��ت��اأ���ض��ي�����س وت��ن��م��ي��ة ق���درات���ه���ا على 
الوطن  الإب��داع والإ�ضهام يف نه�ضة 
بدولتها  ارتباطها  دعم  اإىل  اإ�ضافة 
وت�ضجيعها على ال�ضلوك الأخالقي 

النبيل.
ال�ضن  م��ع  ال��ت��ف��اع��ل  اأن  اإىل  واأ����ض���ار 
ال�ضغرية ما بني العا�ضرة وال�ضابعة 
ع�ضرة على خ�ضبة امل�ضرح ينتج عنها 
يرنو  طفويل  بح�س  تتميز  اأع��م��ال 
للفن  فهم  م�ضاحة  يف  الدخول  اإىل 
اأكرث ات�ضاعا.. مو�ضحا اأن الأطفال 
يتمتعون عادة بن�ضاط دائم وامل�ضرح 
من الأن�ضطة التي جتذبهم تلقائيا 

ومدخل للتوا�ضل معهم.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ل��ف��ت��ت ه��ي��ا امل���ه���ري - 
م�ضاركة  ال�ضابع  ال�ضف  يف  طالبة 
اإىل   - الثقافة  اأحد فروع مراكز  يف 
اأن برنامج �ضيف ثقايف يوفر من�ضة 
والتعلم  للرتفيه  للطلبة  مثالية 
ب��اع��ت��ب��ار تنمية  ب��امل��ع��ارف  وال���ت���زود 

املعرفة اأ�ضا�س املجتمع املعريف.

برنامج  اأن   - اأم���ر  ول��ي��ة   - ال��ع��زي��ز 
تعزيز  يف  “ ي�ضهم  ث��ق��ايف  �ضيف   “
بالثقافة  وال�ضباب  الأطفال  اهتمام 
وال��ق��راءة والط��الع مما ي��وؤدي اإىل 
مهارتهم  وتنمية  م��دارك��ه  تو�ضيع 

وتاأهيلهم للم�ضتقبل.
يوفر  ال��ربن��ام��ج  اأن  اإىل  واأ�����ض����ارت 
الأن�ضطة  م����ن  ح����زم����ة  ل����الأب����ن����اء 
يف  الهادفة  واملجتمعية  الرتفيهية 
بيئة تربوية اآمنة ومنظمة وحمفزة 

للطلبة.
اأن��ه��ا حت��ر���س على ت�ضجيل  واأك���دت 
الربنامج  ه���ذا  يف  ���ض��ن��وي��ا  اأب��ن��ائ��ه��ا 
�ضخ�ضية  ي�����رثي  ال������ذي  ال����ه����ادف 
الهادفة  بالقيم  وي��زوده��م  الطلبة 
والفنون  ال���ث���ق���ايف  الإب���������داع  م���ث���ل 
امل�ضرحية والب�ضرية وهو ما يعك�س 
مدى حر�س قيادة الدولة الر�ضيدة 
ومثقف  واع  جيل  لبناء  بالهتمام 
واإك�ضابهم  لهم  بيئة جاذبة  وتوفري 

القدرة على املناف�ضة.

�صلطان بن ز�يد يعزي يف وفاة قما�صة 
بنت �صهيل بن فار�س �ملزروعي

•• دبي-وام:

رئي�س  ال�ضمو  �ضاحب  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �ضلطان  ال�ضيخ  �ضمو  ق��دم 
الدولة واجب العزاء اإىل �ضعادة �ضهيل بن �ضهيل بن فار�س املزروعي يف وفاة 

�ضقيقته املغفور لها قما�ضة بنت �ضهيل بن فار�س املزروعي.
جاء ذلك خالل زيارة �ضموه ع�ضر ام�س اإىل خيمة العزاء املقامة مبنطقة 
املرموم بدبي بح�ضور معايل �ضهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي وزير 
اآل نهيان عن خال�س العزاء  ال�ضيخ �ضلطان بن زايد  الطاقة . وعرب �ضمو 
و�ضادق املوا�ضاة يف وفاة الفقيدة �ضائال اهلل العلي القدير اأن يتغمدها بوا�ضع 
رحمته واأن ي�ضكنها ف�ضيح جناته واأن يلهم اأهلها وذويها ال�ضرب وال�ضلوان.

نهيان بن مبارك ي�صتقبل حمافظ 
�لبنك �ملركزي �مل�صري

•• اأبوظبي-وام: 

ام�س  املعرفة بق�ضره ظهر  الثقافة وتنمية  نهيان وزير  ال  نهيان بن مبارك  ال�ضيخ  اأ�ضتقبل معايل 
ال�ضيد طارق عامر حمافظ البنك املركزي امل�ضري حيث بحثا اوجه التعاون يف املجال امل�ضريف بني 

دولة المارات وجمهورية م�ضر العربية.
واأ�ضاد حمافظ البنك املركزي امل�ضري مب�ضتوي العالقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات العربية 
املتحدة مب�ضر وما ت�ضهده من تعاون م�ضتمر �ضواء يف هذا القطاع احليوي والقطاعات القت�ضادية 

الأخرى التي تهم البلدين او غريها من جمالت التعاون.

�لدفاع �ملدين: �نخفا�س حر�ئق �ملباين و�ملن�صاآت بن�صبة 41 باملائة خالل �لن�صف �لأول من �لعام �جلاري
•• اأبوظبي-وام:

املرزوقي  اللواء جا�ضم حممد  ك�ضف 
ال���ق���ائ���د ال����ع����ام ل���ل���دف���اع امل������دين اأن 
اإجمايل عدد حرائق املباين واملن�ضاآت 
التي تعاملت معها الإدارات الإقليمية 
من خالل مراكز الدفاع املدين على 
م�ضتوى الدولة خالل الن�ضف الأول 
حادث   928 بلغ  اجل��اري  العام  من 
حريق نتج عنها 115 اإ�ضابة و 12 

حالة وفاة.
وبني اللواء املرزوقي اأن تلك احلوادث 
اإ���ض��اب��ات ووفيات  وم��ا نتج عنها م��ن 
ملحوظة  ان��خ��ف��ا���س  ن�ضبة  �ضجلت 
املعتمدة �ضمن  بامل�ضتهدفات  مقارنة 
 –  2017 ال��ت��وج��ه ال���ض��رتات��ي��ج��ي 
للدفاع  ال��ع��ام��ة  ل��ل��ق��ي��ادة   2021
النخفا�س  ن�ضبة  بلغت  املدين حيث 
يف حرائق املباين واملن�ضاآت 41 باملائة 
يف حني �ضجلت وفيات احلريق ن�ضبة 
وانخف�س  باملائة   8 بلغت  انخفا�س 

عدد ال�ضابات بواقع 47 باملائة.
فقد  امل�ضاكن  بحرائق  يتعلق  وفيما 
���ض��ك��ل��ت م���ا ن�����ض��ب��ت��ه 61 ب��امل��ائ��ة من 
حرائق املباين يف الدولة فيما �ضكلت 
 87 ن�ضبته  م��ا  الب�ضيطة  احل��رائ��ق 

بالواجبات  ب��ال��ق��ي��ام  امل���دين  ال��دف��اع 
واملهام املوكلة اإليهم على اأف�ضل وجه 

ممكن. 
واأو�����ض����ح ق���ائ���د ع����ام ال���دف���اع املدين 
واحلماية  ال���وق���اي���ة  م��ت��ط��ل��ب��ات  اأن 
املختلفة  واملن�ضاآت  للمباين  الذاتية 
ت��ع��م��ل ت��ل��ق��ائ��ي��اً ع��ن��د ت��ع��ر���ض��ه��ا اإىل 
م��ن خالل  بداخلها  ح���دوث ح��رائ��ق 
اإ�ضافة اإىل  اأنظمة الإطفاء والإن��ذار 
بعمليات  اخلا�ضة  املتطلبات  جتهيز 
الإخ����الء م��ن منافذ ط���وارئ واإن���ارة 
حماية  وق��واط��ع  واأب����واب  احتياطية 
اأخرى  مواقع  اإىل  النار  انت�ضار  ملنع 
الذاتية  احل��م��اي��ة  اأه����داف  ولتنفيذ 
مبتابعه  القليمية  الإدارات  ت��ق��وم 
الوقائية ومتطلبات  التدابري  تنفيذ 
احلماية الذاتية للمن�ضاآت واملوؤ�ض�ضات 
الت�ضميم  م����راح����ل  يف  وامل�������ض���ان���ع 
من  وذل��ك  الإ�ضغال،  وبعد  والإن�ضاء 
ال��زي��ارات وج���ولت الإ�ضراف  خ��الل 
والتفتي�س الوقائي املعلنة واملفاجئة. 
القيادة  اأن  امل���رزوق���ي  ال���ل���واء  واأك����د 
العامة للدفاع املدين تعمل يف �ضياق 
مت�ضل على و�ضع اخلطط والربامج 
التوعوية و�ضوًل اإىل حتقيق مفهوم 
ُي�ضكل  حيث  ال�ضامل  امل��دين  ال��دف��اع 

واآليات  ب�ضرية مدربة وموؤهلة  قوى 
الواجب  لتنفيذ  م��ت��ط��ورة  وم��ع��دات 
موجه  مم���ي���ز  واأداء  ب���اح���رتاف���ي���ة 
واملمتلكات  الأرواح  واإن��ق��اذ  حلماية 
بت�ضاركية  الوطنية  املُقدرات  و�ضون 
موؤ�ض�ضات  ك����اف����ة  م����ع  وت���ك���ام���ل���ي���ة 

الدولة.
اأن القيادة العامة للدفاع  اإىل  واأ�ضار 
الإدارات  خ����الل  م���ن  ت���ق���وم  امل�����دين 
بواجبات  ال����دول����ة  يف  الإق���ل���ي���م���ي���ة 
توعوية  وتثقيفية  ورقابية  اإ�ضرافية 
متطلبات  وتنفيذ  متابعة  يف  تتمثل 
ال��وق��اي��ة واحل��م��اي��ة ال��ذات��ي��ة ملختلف 
والتثقيف  وال���ت���دري���ب  الإ����ض���غ���الت 
ال��وق��ائ��ي وك��ذل��ك واج��ب��ات عمليات 
حلوادث  بال�ضتجابة  متمثلة  يومية 
اإ�ضافة  واملن�ضاآت  املباين  يف  احلريق 
مل�����ض��اه��م��ت��ه��ا ك��م�����ض��ت��ج��ي��ب حل�����وادث 
و�ضائل  وح���وادث  والن��ق��اذ  ال�ضعاف 
بو�ضائل  اخل��ا���ض��ة  واحل��رائ��ق  النقل 
م�ضاركة  جانب  اإىل  املختلفة  النقل 
اأج����ه����زة ال����دول����ة وم��وؤ���ض�����ض��ات��ه��ا يف 
مواجهة احلالت الطارئة والكوارث 

املحتملة.
وب���ني ق��ائ��د ع���ام ال��دف��اع امل���دين باأن 
لأكادميية الدفاع املدين دور رئي�ضي 

لل�ضيطرة  مم���ك���ن  وق�����ت  اأ�����ض����رع  يف 
ع��ل��ي��ه ق��ب��ل ان��ت�����ض��اره ان�����ض��ج��ام��اً مع 
لزمن  احلكومية  امل�ضرعات  تطبيق 
لقطاع  الطوارئ  ال�ضتجابة حلالت 
ول��ت��ح��ق��ي��ق ذلك   .. امل�����دين  ال���دف���اع 
�ضرعت القيادة العامة للدفاع املدين 
املراقبة  تقنيات  باأحدث  بال�ضتعانة 
وال�ضيطرة والتحكم باأنظمة احلماية 
من احلريق وال�ضالمة العامة داخل 
جميع املباين واملن�ضاآت على م�ضتوى 
الدولة، ومبا يتوافق مع ا�ضرتاتيجية 
وتتمثل  ال�������ض���اأن.   ه����ذا  ال�������وزارة يف 
ال��روؤي��ة ل��� “نظام امل��راق��ب��ة والإن���ذار 
وزارة  ت��زوي��د  الذكي” يف  وال��ت��ح��ك��م 
وقوية  الداخلية مبنظومة متطورة 
ومتكاملة  ال�ضتخدام  و�ضهلة  واآمنة 
مل��راق��ب��ة احل���رائ���ق واأج���ه���زة الإن����ذار 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���احل���رائ���ق وذل����ك جلميع 
جميع  يف  التجارية  واملن�ضاآت  املباين 
اأنحاء دولة الإمارات العربية املتحدة 
مع اإمكانية تو�ضيع انت�ضارها لت�ضمل 
امل�ضتقبل.      يف  ال�ضكنية  الفلل  جميع 
الَهدف  ف��اإن  ال��روؤي��ة  ه��ذه  ولتحقيق 
اأنظمة �ضالمة  اأن  احلا�ِضم يتمثل يف 
واإنذار احلريق املُثبتة يف املباين تتم 
من  منتظم  برنامج  �ضمن  �ضيانتها 

باملائة من اإجمايل عدد احلرائق.
واأك�����د ق��ائ��د ع���ام ال���دف���اع امل����دين اأن 
للفريق  ال�������ض���دي���دة  ال���ت���وج���ي���ه���ات 
���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ���ض��ي��ف ب����ن زاي������د اآل 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ب��ات��خ��اذ الإج����راءات 
احلرائق  اأع������داد  ب��خ��ف�����س  ال��ك��ف��ي��ل��ة 
خالل  من  عنها  الناجمة  والوفيات 
توظيف جميع الإمكانات والتقنيات 
وتاأهيل  الأم��ث��ل  التوظيف  احلديثة 
العن�ضر الب�ضري و�ضرعة ال�ضتجابة 
جهود  وتعزيز  والتوعية  واجلاهزية 
الوقاية ملواجهة املخاطر والتحديات 
وف����ق ع��ق��ي��دة ت��ك��ام��ل��ي��ة ت���ق���وم على 
ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����ض��ي��ق ل��ل��ع��م��ل ب���روح 
الفريق الواحد كان لها الأثر الكبري 
وحتقيق  احل��رائ��ق  ن�ضب  خف�س  يف 
الأه�����داف امل��ن�����ض��ودة ل��ل��دف��اع املدين. 
اأن  امل��رزوق��ي  ال��ل��واء جا�ضم  واأو���ض��ح 
للدفاع  العامة  القيادة  ور�ضالة  روؤية 
امل����دين ت��ق��وم اأ���ض��ا���ض��اً ع��ل��ى م���ا جاء 
يف اخل��ط��ة ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة ل����وزارة 
متمثلة  نبيلة  اأه��داف  من  الداخلية 
بوعي واإدراك عميقني ملفهوم الدفاع 
من  املختلفة  باأبعاده  ال�ضامل  املدين 
خالل توفري اجلاهزية املنا�ضبة من 

املحلي  للمجتمع  ال��وق��ائ��ي  ال��وع��ي 
ج��ان��ب��اً ه��ام��اً وم��وؤ���ض��راً م��ن جوانب 
ميلك  م��ا  وحماية  الإن�����ض��ان  �ضالمة 
ن�����ض��ب احل����وادث  وذل����ك ع��رب تقليل 
واملمتلكات  الأرواح  على  وانعكا�ضاتها 
فيتحول كل فرد يف موقعه اإىل خط 
ُيهدده  ق��د  م��ا  اأول يف مواجهة  دف��اع 

وُيهدد حميطه من اأخطار. 
واأو�ضح اأن التوعية املجتمعية ت�ضمل 
والإر���ض��اد يف  التوعية  اإع���داد خطط 
املوؤ�ض�ضات التعليمية مبا يتنا�ضب مع 
املراحل التعليمية املختلفة، واإ�ضدار 
خمتلفة  توعوية  ومطويات  ن�ضرات 
خم���ت�������ض���ة ب�����ال�����ك�����وارث واحل���������وادث 
العديد  وع���ق���د  وع��ل��وم��ه��ا  ال���ك���ربى 
من ور���س  العمل وال��ن��دوات واإقامة 
م�����ض��روع اف��ط��ار ���ض��ائ��م خ���الل �ضهر 
للم�ضاركة  تفعيالأ  امل��ب��ارك  رم�ضان 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وك���ذل���ك ت��ث��ق��ي��ف رب���ات 
والعمل  احل���ري���ق  ب���اأخ���ط���ار  امل���ن���ازل 
ع��ل��ى ن�����ض��ر ال��ث��ق��اف��ة ال��وق��ائ��ي��ة بني 
وقطاعاته  املجتمع  �ضرائح  خمتلف 
عرب و�ضائل الإعالم املختلفة. وياأتي 
اعتماد  على  الداخلية  وزارة  حر�س 
اأع����ل����ى م���ع���اي���ري ع��م��ل��ي��ات الإط����ف����اء 
واأحدثها للو�ضول اإىل موقع احلريق 

الإطفائيني  ك���ف���اءة  رف���ع  جم���ال  يف 
م�ضتوى  ل��رف��ع  م��ه��ارات��ه��م  و���ض��ق��ل 
م�ضاركتهم  خ��الل  من  املهني  الأداء 
املتخ�ض�ضة  ال���ت���دري���ب  ب����رام����ج  يف 
ال���ت���ي ت��وؤه��ل��ه��م اإداري���������اً وف���ن���ي���اً من 
التدريبية  الأن�ضطة  ت��ق��دمي  خ��الل 
امارة  ت�ضهده  الذي  للتطور  املواكبة 
ابوظبي ب�ضكل خا�س والدولة ب�ضكل 
العمرانية  ال��ن��ه�����ض��ة  وك���ذل���ك  ع����ام 
والق���ت�������ض���ادي���ة ال���ت���ي ت�����ض��ت��ل��زم رفع 
املدين  ال��دف��اع  رج���ال  اأداء  م�ضتوى 
�ضرحا  امل�ضروع  ويعترب  وجاهزيتهم 
اأرق����ى املعايري  م��ت��م��ي��زا ���ض��م��م وف���ق 
العاملية بحيث ي�ضمح ل�ضباط واأفراد 

ومطابقتها  �ضالمتها  �ضمان  اأج���ل 
يحقق  ومب��ا  بها،  املعمول  للمعايري 
ا���ض��ت��ج��اب��ة متطورة  امل����دين  ل��ل��دف��اع 
اأن  ومُي��ك��ن  فعالية،  اأك���رث  وعمليات 
ملرحلة  املباين  خطط  كذلك  ت�ضمل 
وا�ضرتاتيجية  احل����ري����ق،  ق��ب��ل  م���ا 
املنا�ضبة  واخل��ط��ط  امل����دين،  ال��دف��اع 
معلومات  ت��ك��ون  و����ض���وف  الأخ������رى، 
اإر�ضالها  �ضمول عند  اأك��رث  احل��وادث 
املدين،  ال��دف��اع  عمليات  غ��رف��ة  اإىل 
اإىل  ي�������وؤدي  اأن  ي���ف���رت����س  م����ا  وه�����و 
وبالتايل  ف��ع��ال��ي��ة  اأك����رث  ا���ض��ت��ج��اب��ات 
املمتلكات  يف  اخل�����ض��ائ��ر  م���ن  احل����د 

والأرواح.

فقدان جواز �صفرت
عالب  املدعو / حممد  فقد 

اجلن�ضية   ، حم���م���د  ن������ور 

باك�ضتان - جواز �ضفره رقم 

يجده  من   )1739672(

عليه الت�ضال بتليفون رقم 

 055/7557159

فقدان جواز �صفرت
باولو  ج���وان   / امل��دع��و  فقد 

، اجلن�ضية  ديال كروز الدو 

الفلبني - ج��واز �ضفره رقم 

يجده  من   )2593297(

عليه الت�ضال بتليفون رقم 

 055/6930390

فقدان جواز �صفرت
ميكو  �ضليدي   / املدعو  فقد 

ك���ا����ض���ت���ان���ي���دا ف���ال���ي���ن���ك���اي ، 

ال��ف��ل��ب��ني - جواز  اجل��ن�����ض��ي��ة 

�ضفره رقم )908619( من 

يجده عليه الت�ضال بتليفون 

رقم 0506787058 

فقدان جواز �صفرت
فقد املدعو / حممد �ضفيق 
عبدال�ضبحان  ل���ي���ت  اهلل 
ب���ن���غ���الد����س  اجل���ن�������ض���ي���ة   ،
رق������م  �������ض������ف������ره  ج�������������واز   -
يجده  من   )0882735(
عليه الت�ضال بتليفون رقم 

 052/7638835

فقدان جواز �صفرت
امل���دع���و / ع��ل��ي احمد  ف��ق��د 

اجلن�ضية   ، ا����ض���ف  حم��م��د 

باك�ضتان - جواز �ضفره رقم 

يجده  من   )1175731(

عليه الت�ضال بتليفون رقم 

 050/7618300

فقدان جواز �صفرت
احمد  خليل   / امل��دع��و  فقد 

اجلن�ضية   ، ع�����امل  حم���م���د 

باك�ضتان - جواز �ضفره رقم 

يجده  من   )1158462(

عليه الت�ضال بتليفون رقم 

 055/3008363

فقدان جواز �صفرت
هبه  امل���������دع���������وة/  ف������ق������دت 
حم���م���د ع����م����رو حم����م����ود ، 
اجل��ن�����ض��ي��ة ل���ب���ن���ان - ج����واز 
�ضفره رقم )2909150( 
يجده  من   )3206624(
عليه الت�ضال بتليفون رقم 

 050/4929649

فقدان جواز �صفرت
فقد املدعو / مطاهر احمد 

اجلن�ضية   ، احل�������ض���ني  اب�����و 

بنغالد�س - جواز �ضفره رقم 

يجده  م���ن   )728199(

عليه الت�ضال بتليفون رقم 

 055/5776911

فقدان جواز �صفرت
املدعو / علي حيدر  فقد 
اجلن�ضية   ، اهلل  ح��ب��ي��ب 
باك�ضتان- جواز �ضفره رقم 
)CF6979961( من 
اأقرب  اىل  ت�ضليمه  يجده 
مركز �ضرطة ، او ال�ضفارة 

الباك�ضتانية 
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العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/هوت ويلز خلدمات 

ال�ضيارات رخ�ضة رقم:CN 2035183 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة علي ابراهيم �ضامل ح�ضن احلمادي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف ا�ضماعيل ابراهيم �ضامل ح�ضن احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11

اإعــــــــــالن
النبالء  ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1060625:لتجارة اخلراطيم الهيدروليكية رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة زيد علي زيد اخلنزوري ال�ضحي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف طارق ح�ضني �ضالح حممد

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ مطعم ن�ضال ذ.م.م 

رخ�ضة رقم:CN 1049361 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة عبداهلل عي�ضى هالل احلو�ضني %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف بينة مبارك �ضلطان الزعابي
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف ذيب مو�ضى املحمود

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ضاحة 1*3 اىل 1*1
تعديل راأ�س املال/من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اىل موؤ�ض�ضة فردية

 تعديل ا�ضم جتاري من/مطعم ن�ضال ذ.م.م
NIDAL RESTAURANT LLC

اىل/ مطعم ن�ضال
NIDAL RESTAURANT

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ مركز كال�س 21 للرجال 

رخ�ضة رقم:CN 1121751 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة عبداهلل را�ضد م�ضبح عبداهلل الكعبي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف في�ضل حمد �ضامل �ضعيد اليحيائي

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ضاحة 1*4 اىل 1*3

 تعديل ا�ضم جتاري من/مركز كال�س 21 للرجال

CLASS 21 GENTS CENTER

اىل/ كافترييا يا�ضمني ال�ضام

YASMEEN AL SHAM CAFETERIA

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 

خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ ال�ضرق الو�ضط لتجارة الطارات 

رخ�ضة رقم:CN 1542635 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة خالد حممد ر�ضا عطية ال�ضيد �ضليم %100

تعديل وكيل خدمات/ا�ضافة يون�س حممد ابل ح�ضنني اخلاجه
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف فهد عبداهلل علي احمد املي�ضري

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 40*20
 تعديل ا�ضم جتاري من/ال�ضرق الو�ضط لتجارة الطارات

MIDDLE EAST TYERS TRADING COMPANY
اىل/ وايت بوينت للو�ضاطة التجارية

WHITE POINT BROKRAGE TRADING
تعديل عنوان/من ابوظبي م�ضفح م 14 قطعة 38 خمزن املالك/ورثة �ضلطان حجي 

�ضلطان القبي�ضي اىل ابوظبي م�ضفح ال�ضناعية م 17 ق 15 مكتب 49
تعديل ن�ضاط/ا�ضافة و�ضيط جتاري )4610010(

تعديل ن�ضاط/حذف جتارة اطارات ال�ضيارات ولوازمها )4530005(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ وايت ووتر للمقاولت وال�ضيانة العامة  

رخ�ضة رقم:CN 1188338 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة نوره مبارك علي حممد العامري %1

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة فاطمه حممد عمر العامري %99
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف حمد مبارك علي حممد العامري

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل لوحة العالن/من لون null اىل 0.30
تعديل لوحة العالن/من ا�ضاءة null اىل 0.50

تعديل راأ�س املال/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة
 تعديل ا�ضم جتاري من/وايت ووتر للمقاولت وال�ضيانة العامة

WHITE WATER CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE
اىل/ وايت ووتر للمقاولت وال�ضيانة العامة ذ.م.م

WHITE WATER CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/نبالء  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1736263:غياثي لل�ضيانة العامة رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه 

املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ دومو�س ديكوري�ضن 

رخ�ضة رقم:CN 1824092 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ضاحة 0.50*0.20 اىل 1*1

تعديل راأ�س املال/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
 تعديل ا�ضم جتاري من/دومو�س ديكوري�ضن

DOMUS DECORATION

اىل/ دومو�س ديكوري�ضن - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
DOMUS DECORATIONS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ �ضيبال للمقاولت 

رخ�ضة رقم:CN 1029103 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ضاحة 1.4*0.44 اىل 0.20*0.50

تعديل راأ�س املال/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

 تعديل ا�ضم جتاري من/�ضيبال للمقاولت

SEAPAL CONTRACTING

اىل/ �ضيبال للمقاولت ملالكها عبداهلل حممود القي�ضية - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

 SEAPAL CONTRACTING OWNED BY ABDULLA MAHMOUD

AL QAISSIEH - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 

خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ فنتا�ضتك للخ�ضار والفواكه 

رخ�ضة رقم:CN 1695158 قد تقدموا الينا بطلب

null*null تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ضاحة 4.27*1 اىل

 تعديل ا�ضم جتاري من/فنتا�ضتك للخ�ضار والفواكه

FANTASTIC FRUITS & VEGETABLES

اىل/ فنتا�ضتك لال�ضماك الطازجة

FANTASTIC FRESH FISH

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة بيع ال�ضماك واحليوانات البحرية الطازجة - بالتجزئة )4721006(

تعديل ن�ضاط/حذف بيع الفواكه واخل�ضروات الطازجة - بالتجزئة )4721001(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 

خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11

�ملاهر لت�صليح م�صخات �لديزل
ال�ضادرة  الديزل(  م�ضخات  لت�ضليح  )املاهر  موؤ�ض�ضة  تعلن 

   )CN-1037764( برقم  القت�ضادية  التنمية  دائرة  من 

معدات  وجود  عن  )م9(  ال�ضناعية  امل�ضفح  وعنوانها: 

وم�ضخات يف املحل منذ اكرث من 3 اأ�ضهر ومل يتم ا�ضتالمها 

او م�ضخة  ماكينة  اي  له  الرجاء ممن  ا�ضحابها.  قبل  من 

ن�ضر  تاريخ  من  يوما   30 خالل  مراجعته  املذكور  املحل  يف 

هذا العالن وا�ضتالمها واإل فاإن املوؤ�ض�ضة لها احلق يف اتخاذ 

اجراءات التخل�س منها ورميها يف الماكن املخ�ض�ضة.

ن�سر هذا العالن على م�س�ؤولية املعلن

�إع����الن ملن يهم��ة �لأمر

العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/القنا�س 

 CN 2165795:لبيع اللحوم رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه 

املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضحاب 

 CN 1171020:العذب للنقليات العامة رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه 

املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11

اإعــــــــــالن
والطقم  لل�ضرياميك  الحتاد  واحة  ال�ض�����ادة/  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�ضحية رخ�ضة رقم:CN 1342089 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ضاحة 7*0.80 اىل 1*8

 تعديل ا�ضم جتاري من/واحة الحتاد لل�ضرياميك والطقم ال�ضحية

UNION OASIS FOR CERAMIC & ATH ROOMS

اىل/ واحة الحتاد لل�ضرياميك والرخام

UNION OASIS FOR CERAMIC & MARBLE

تعديل ن�ضاط/حذف بيع الدوات ال�ضحية ومتديداتها - بالتجزئة )4752004(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 

خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية: 

  
 96945  املودعة بالرقم : 

 با�ض��م:  �ضكاي انرتنا�ضيونال ايه جي  
وعنوانه:  �ضتوكرهوف، درايكونيج�ضرتا�ضيه 31ايه، �ضي ات�س- 8002 زيورخ، �ضوي�ضرا

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ضاحية واأجهزة واأدوات الت�ضوير الفوتوغرايف وال�ضينمائي والأجهزة 
وا�ضتن�ضاخ  ت�ضجيل  واأدوات  واأج��ه��زة  والتلفاز  وال��رادي��و  والقيا�س  ال��وزن  واأدوات  واأج��ه��زة  املرئية  والأدوات 
لت�ضجيل  اأجهزة  والتعليم؛  والإنقاذ  )ال���ض��راف(  واملراقبة  والإ���ض��ارة  الت�ضالت  واأدوات  واأجهزة  الأ���ض��وات، 
الربامج التلفزيونية؛ اأجهزة ت�ضجيل اأو اإر�ضال اأو ن�ضخ ال�ضوت اأو ال�ضور اأو حمتوى �ضمعي مرئي؛ اأجهزة 
كهربائية واإلكرتونية ت�ضتخدم يف ا�ضتقبال البث بالأقمار ال�ضناعية اأو البث الأر�ضي اأو البث ال�ضلكي؛ اأجهزة 
مكربات  مكربات؛  املنزيل؛  ال�ضينمائي  العر�س  نظم  والبالزما؛  ال�ضائل  البلوري  العر�س  �ضا�ضات  تلفاز؛ 
اأجهزة الراديو الال�ضلكية  اأجهزة الراديو املرئية؛  اأجهزة الراديو الال�ضلكية و/اأو  اأجهزة الراديو؛  ال�ضوت؛ 
و/اأو اأجهزة الراديو املرئية القابلة للنقل؛ و�ضائل التحكم عن بعد؛ و�ضائل التحكم امل�ضتخدمة يف الألعاب؛ 
جهاز  ذلك  يف  مبا  التلفاز  م�ضتقبالت  الال�ضلكية؛  املفاتيح  لوحات  الال�ضلكية؛  الألعاب  يف  التحكم  و�ضائل 
الفيديو  م�ضجالت  التعريف؛  عالية  الدخول  علب  الرقمية؛  الدخول  علب  ال��دخ��ول؛  علب  ال�ضفرة؛  فك 
الأر�ضي  والبث  ال�ضناعية؛  الأقمار  بث  وا�ضتقبال  �ضفرة  فك  يف  ت�ضتخدم  التي  الدخول  علب  ال�ضخ�ضية؛ 
التلفزيوين؛  لال�ضتقبال  امل�ضتخدمة  ال��دخ��ول  علب  مثل  امل�ضفرة  ال���ض��ارات  �ضفرة  لفك  جهاز  وال�ضلكي؛ 
دخول  بعلبة  م��زود  جهاز  تفاعلي؛  عر�س  ومر�ضد  �ضفرة  فك  جهاز  على  ي�ضتمل  دخ��ول  بعلبة  م��زود  جهاز 
ي�ضتمل على جهاز لفك ال�ضفرة وم�ضجل للربامج التلفزيونية والإذاعية؛ جهاز مزود بعلبة دخول ي�ضتمل 
اأخرى قدمية؛  على جهاز فك �ضفرة وم�ضجل مربمج لنقل ت�ضجيالت خمزنة لتخزين وحذف ت�ضجيالت 
اأطباق القمار ال�ضناعية؛ جمموعات منخف�ضة ال�ضو�ضاء؛ عدادات الأقمار ال�ضناعية؛ برجميات احلا�ضوب 
البعادية؛  والت�����ض��الت  البيانات  وملعاجلة  للحوا�ضيب  م�ضفرة  ب��رام��ج  البيانات؛  يف  البحث  يف  للم�ضاعدة 
كهربائية  اأجهزة  الراديو؛  ومودمات  الهواتف  الرقمية؛  ال�ضخ�ضية  امل�ضاعدات  النقالة؛  الهواتف  الهواتف؛ 
مبا  التلفاز  م�ضتقبالت  وال�ضلكي؛  الأر�ضي  والبث  ال�ضناعية  الأقمار  بث  ا�ضتقبال  يف  ت�ضتخدم  واإلكرتونية 
ال�ضناعية  الأق��م��ار  بث  وا�ضتقبال  ال�ضفرة  فك  يف  لال�ضتخدام  الدخول  علب  ال�ضفرة؛  فك  اأجهزة  ذل��ك  يف 
والبث ال�ضلكي والأر�ضي وخط امل�ضرتك الرقمي والإنرتنت واأنواع بث اإلكرتوين اأخرى؛ اأجهزة فك �ضفرة 
وت�ضفري الإ�ضارات؛ برامج تلفزيونية واإذاعية م�ضجلة؛ برامج م�ضجلة للبث او لالإر�ضال الآخر على التلفاز 
للفيديو؛  ت�ضجيالت  ال�ضخ�ضية؛  واحلوا�ضيب  الرقمية  ال�ضخ�ضية  وامل�ضاعدات  النقالة  والهواتف  والإذاع��ة 
احلوا�ضيب؛ معدات احلا�ضوب؛ برجميات احلا�ضوب؛ اأجهزة واأدوات ت�ضتخدم جميعاً لنقل وعر�س وا�ضتقبال 
وتخزين وبحث املعلومات الإلكرتونية؛ برامج حا�ضوب؛ األعاب حا�ضوب اإلكرتونية؛ األعاب حا�ضوب اإلكرتونية 
تفاعلية؛ برجميات حا�ضوب؛ برجميات حا�ضوب وجهاز ات�ضالت بعادي ي�ضاعد يف الت�ضال بقواعد البيانات 
حا�ضوب  �ضبكة  م��وج��ات  ال�ضبكة؛  اإن��ه��اء  م��ع��دات  الن��رتن��ت؛  على  متوفرة  حا�ضوب  برجميات  والإن��رتن��ت؛ 
على  للتوزيع  احلا�ضوب  وبرامج  برجميات  اجل�ضور؛  و/اأو  النار  وج��دران  مودميات؛  ل�ضلكية؛  و/اأو  �ضلكية 
وال�ضتخدام بوا�ضطة امل�ضاهدين اأو قناة تلفزيونية رقمية لعر�س و�ضراء ال�ضلع واخلدمات؛ برجميات األعاب 
احلا�ضوب وبرجميات األغاز احلا�ضوب؛ األعاب فيديو و/اأو األغاز حا�ضوبية مهياأة لال�ضتخدام مع م�ضتقبالت 
والألعاب  التفاعلي  للتلفاز  برامج احلا�ضوب  �ضا�ضات احلا�ضوب؛  اأو  الفيديو  �ضا�ضات  اأو مع  التلفاز  و�ضا�ضات 
و/اأو الألغاز التفاعلية؛ ن�ضرات اإلكرتونية؛ األعاب حا�ضوب؛ األعاب فيديو حا�ضوبية؛ �ضا�ضات فيديو؛ اأجهزة 
جميعها  وخرطو�ضات؛  كا�ضيت  �ضرائط  ممغنطة؛  جميعها  واأ���ض��الك،  واأق��را���س  اأ�ضرطة  فيديوية؛  عر�س 
وم�ضجلة من  فارغة  واأ�ضرطة وخرطو�ضات  فيديو  اأ�ضرطة  الذكر؛  �ضابقة  الأ�ضرطة  مهياأة لال�ضتخدام مع 
بالليزر  قراءتها  تتم  اأقرا�س  فوتوغرافية؛  ت�ضجيالت  فيديوية؛  رقمية  اأقرا�س  مدجمة؛  اأقرا�س  قبل؛ 
لت�ضجيل الأ�ضوات اأو الفيديو؛ خرطو�ضات ال�ضطوانات؛ م�ضغالت ال�ضطوانات وبطاقات واأقرا�س، بطاقات 
و/ حا�ضوبية  فيديو  األعاب  عليها  م�ضجل  جميعها  الت�ضجيل،  اأو�ضاط  الذاكرة،  حامالت  املتكاملة،  الدوائر 
وفيديو  واأ�ضوات  مو�ضيقى  والتلفزيونية؛  الإذاعية  الإ�ضارة  هوائيات  م�ضفرة؛  بطاقات  قبل؛  من  األغاز  اأو 
و/ والإنرتنت  املبا�ضر  الإر�ضال  البعادية، عن طريق  الت�ضالت  �ضبكة  توفرها  ومعلومات  ون�ضو�س  و�ضور 
اأو املوقع العاملي اأو �ضبكة ات�ضالت اأخرى؛ ت�ضجيالت �ضوتية و/اأو �ضمعية تفاعلية؛ ت�ضجيالت مو�ضيقية و/

اأو فيديوية و/اأو �ضوتية و/اأو �ضمعية )قابلة للتحميل( تتوافر بوا�ضطة مواقع الإنرتنت املخت�ضة ب�MP3؛ 
م�ضجالت  الفيديوية؛  و/اأو  ال�ضمعية  امللفات  م�ضغالت  و/اأو  م�ضجالت   ،MP3 قارئات  MP3؛  م�ضغالت 
للتحميل(؛  )قابلة  الهواتف  رنني  نغمات  للنقل؛  القابلة  الفيديوية  و/اأو  ال�ضمعية  امللفات  م�ضغالت  و/اأو 
اأو التحكم يف الكهرباء؛ جهاز واأدوات ل�ضتقبال  اأو تنظيم  اأو تراكم  اأو نقل  اأو حتويل  اأجهزة واأدوات لإدارة 
البطاقات  ال�ضناعي؛  القمر  عرب  والبث  والرقمي  ال�ضلكي  البث  ا�ضتقبال  مثل  والتلفزيوين  الإذاع��ي  البث 
الذكية؛ بطاقات الئتمان؛ بطاقات الولء؛ اأجهزة ولوازم جميع املنتجات �ضابقة الذكر؛ النظارات ال�ضم�ضية، 
اأو اأدوات �ضمعية؛ مهايئات؛ هوائيات؛ مكربات؛ اأجهزة  احلافظات اجللدية حلمل الهواتف النقالة؛ اأجهزة 
واأدوات ت�ضلية؛ اأجهزة واأدوات ات�ضال؛ بطاقات بنكية اأو بطاقات ائتمان م�ضفرة اأو ممغنطة؛ تخزين بيانات؛ 
اأدوات واأجهزة كهربائية؛ اأدوات واأجهزة اإلكرتونية؛ اأدوات واأجهزة ا�ضتن�ضاخ الأفالم؛ اأدوات واأجهزة كهربائية 
حتمل باليد؛ اأدوات واأجهزة اإلكرتونية حتمل باليد؛ األعاب تعليمية اأو العاب ت�ضلية تفاعلية؛ هواتف نقالة؛ 

�ضور متحركة اأجهزة ومعدات الهواتف.
الواق�عة بالفئة:  9
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

   
 96946  املودعة بالرقم : 

 با�ض��م: �ضكاي انرتنا�ضيونال ايه جي  
وعنوانه:  �ضتوكرهوف، درايكونيج�ضرتا�ضيه 31ايه، �ضي ات�س- 8002 زيورخ، �ضوي�ضرا

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات  الت�ضالت؛  خدمات  والثابتة؛  النقالة  البعادية  الت�ضالت  خدمات  البعادية؛  الت�ضالت  خدمات 
الت�ضال بالقمر ال�ضناعي واخللوي والال�ضلكي؛ البث التلفزيوين والإذاعي؛ خدمات النقل والت�ضال؛ بث 
و/اأو نقل الربامج و/اأو الأفالم الإذاعية و/اأو التلفزيونية؛ بث الأقمار ال�ضناعية واأجهزة التلفاز الأر�ضية 
الرقمية والبث ال�ضلكي وخط امل�ضرتك الرقمي والبث عري�س النطاق و/اأو الإر�ضال للربامج ال�ضمعية و/اأو 
ال�ضمعية املرئية؛ نقل الربامج ال�ضمعية و/اأو الفيديوية و/اأو ال�ضمعية املرئية )باأية و�ضيلة(؛ نقل الأفالم 
الفيديوية؛ بث واإر�ضال الربامج التلفزيونية والأفالم اإىل احلوا�ضيب ال�ضخ�ضية؛ البث والت�ضالت بوا�ضطة 
اأو من خالل احلا�ضوب؛ نقل الربامج ال�ضمعية و/اأو الفيديوية و/اأو ال�ضمعية املرئية عن طريق بروتوكول 
على  امل��ث��ال ل احل�ضر،  �ضبيل  على  ت�ضتمل،  التي  الن��رتن��ت  ع��رب  البعادية  الت�����ض��الت  خ��دم��ات  الإن��رتن��ت؛ 
ب�ضبكات  الت�ضال  و/اأو  الدخول  واإمكانية  الإنرتنت؛  بروتوكول  عرب  ال�ضوت  با�ضتخدام  املقدمة  اخلدمات 
عري�ضة النطاق �ضواء ثابتة اأو نقالة اأو ل�ضلكية؛ نقل الن�ضو�س و/اأو الر�ضائل و/اأو الأ�ضوات و/اأو ال�ضور؛ 
توفري املحتوى ال�ضمعي املرئي؛ تبادل املعلومات )مبا يف ذلك �ضفحات الويب(، والبيانات عن طريق الإذاعة 
والت�ضالت البعادية والأقمار ال�ضناعية؛ جتميع ونقل ر�ضائل الهواتف والهواتف النقالة، النداء بالراديو، 
اإعارة  وحتويل املكاملات، الهواتف الرد الآيل وخدمات ال�ضتف�ضار من الدليل؛ خدمات الرتقيم ال�ضخ�ضي؛ 
اأجهزة واأدوات الت�ضالت البعادية والت�ضالت البديلة يف حالة النهيار اأو الفقد اأو ال�ضرقة؛ اإر�ضال الر�ضائل 
اإر�ضال وا�ضتقبال وحتويل الر�ضائل يف �ضور  اإر�ضال الر�ضائل حتديداً  وال�ضور مب�ضاعدة احلا�ضوب؛ خدمات 
ن�ضية اأو �ضمعية اأو بيانية اأو �ضور اأو فيديو اأو توليفة من هذه البنيات؛ اإر�ضال الر�ضائل الفورية؛ خدمات 
الر�ضائل الق�ضرية؛ خدمات ر�ضائل الو�ضائط املتعددة؛ خدمات الر�ضائل املوحدة؛ خدمات الربيد ال�ضوتي؛ 
اإىل  الدخول  توفري  البحث؛  حمركات  ت�ضغل  الفيديوي؛  الهاتف  خدمات  الفيديوية؛  امل��وؤمت��رات  خدمات 
البنيات التحتية لالت�ضالت البعادية لعاملني اآخرين؛ توفري وت�ضغيل املوؤمترات الإلكرتونية وجمموعات 
النقا�س وغرف التحادث؛ ا�ضتئجار اأو اإيجار اأجهزة اأو اأدوات اأو تركيبات اأو مكونات ت�ضتخدم يف توفري اخلدمات 
�ضابقة الذكر؛ خدمات تقدمي الن�ضائح واملعلومات وال�ضت�ضارات املتعلقة بجميع ما �ضبق؛ خدمات الت�ضالت 
عرب الأقمار ال�ضناعية و/اأو التلفاز و/اأو الإذاعة؛ خدمات وكالت الأنباء؛ توفري الأخبار وال�ضوؤون احلالية 
واملعلومات الريا�ضية؛ ا�ضتئجار وايجار اأجهزة الت�ضالت؛ خدمات الربيد الإلكرتوين؛ خدمات الت�ضالت 
البعادية املتعلقة بالنرتنت؛ تبادل املعلومات ) مبا يف ذلك �ضفحات الويب(؛ توفري خدمات على اأ�ضا�س املوقع 
لأجهزة واأدوات الت�ضال البعادية الت�ضالت؛ توفري خدمات بروتوكول التطبيقات الال�ضلكية مثل تلك التي 
ت�ضتخدم قنوات ات�ضال اآمنة؛ توفري معلومات تتعلق اأو حتدد اأجهزة واأدوات الت�ضالت البعادية والت�ضالت؛ 
البعادية  واملواقع على النرتنت؛ خدمات الت�ضالت  البيانات  البعادية بقواعد  توفري و�ضالت الت�ضالت 
ال�ضراء  من  امل�ضتهلك  يتمكن  حتى  وعر�ضها  واخلدمات  ال�ضلع  من  متنوعة  جمموعة  بتجميع  املتخ�ض�ضة 
التلفاز  مل�ضاهدي  تفاعلية  خدمات  التفاعلية؛  التلفاز  خدمات  امل�ضتهلكني؛  مع  التفاعلية  الت�ضالت  عرب 
مثل م�ضاهدي الهواتف النقالة واحلوا�ضيب ال�ضخ�ضية؛ خدمات البث التلفزيوين مثل اخلدمات التفاعلية 
من  ت�ضهل  التلفاز  مل�ضاهدي  تفاعلية  خدمات  الربامج؛  لت�ضجيل  الذكي  الآيل  والختيار  امل�ضاهدة  لتوجيه 
ت�ضجيل الربامج التي تبداأ اآلياُ على اأ�ضا�س عادات/ تف�ضيالت العر�س اخلا�ضة بامل�ضاهد؛  تزويد م�ضاهدي 
التلفاز التفاعلي )مثل م�ضاهدي الهواتف املحمولة واحلوا�ضب ال�ضخ�ضية( باإمكانية الدخول اإىل حمتوى 
اأو  ال�ضمعيات-املرئيات من جمموعة حمددة من مواقع  و/اأو  وال�ضمعيات  والر�ضومات  والبيانات  املعلومات 
منافذ الإنرتنت؛ بث واإر�ضال التلفاز التفاعلي والألعاب التفاعلية والأخبار التفاعلية والريا�ضات التفاعلية 
والت�ضلية التفاعلية واملناف�ضات التفاعلية؛ خدمات الفيديو ح�ضب طلب امل�ضتهلك وما يقارب طلب امل�ضتهلك؛ 
خدمات ا�ضت�ضارات مهنية تتعلق بالبث؛ اإمكانية الدخول اإىل قاعدة بيانات تخزن معلومات تتعلق مبجموعة 
من ال�ضلع واخلدمات؛ اإمكانية الدخول اإىل النرتنت؛ توفري و�ضلة بني املواقع م�ضاهدي التلفاز عرب منفذ 
تلفزيوين تفاعلي؛ خدمات جمموعات املعلومات املغلفة عرب النرتنت؛ خدمات منافذ النرتنت؛ خدمات 
منافذ الويب؛ توفري خدمات ذات نطاق عري�س؛ خدمات منافذ التلفاز التفاعلية، توفري اإمكانية الدخول 
اإىل مواقع الإنرتنت مل�ضاهدي التلفاز عرب و�ضائل ال�ضتقبال باأجهزة التلفاز اخلا�ضة بهم مبا يف ذلك و�ضائل 
ال�ضتقبال التلفزيونية الرقمية؛ توفري اإمكانية الدخول اإىل مواقع الإنرتنت مل�ضتخدمي الهواتف النقالة؛ 
خدمات ال�ضت�ضارات املهنية واملعلومات والن�ضائح املتعلقة بجميع اخلدمات ال�ضابقة؛ اإيجار زمن الدخول اإىل 
قاعدة بيانات معلوماتية؛ اإمكانية الدخول اإىل قاعدة بيانات تخزن معلومات تتعلق بالعديد من املنتجات؛ 
معلومات ات�ضالت بعادية؛ خدمات املعلومات الواقعية املتعلق بالبث التلفزيوين؛ خدمات الت�ضال ال�ضمعية 
واملرئية؛ خدمات تبادل البيانات؛ خدمات بث البيانات؛ تو�ضيل الر�ضائل؛ نقل الربامج الإذاعية والربامج 
املتحركة؛  ال�ضور  اأو  املرئية  و/اأو  ال�ضمعية  وامل��واد  امل�ضجلة م�ضبقاً  الفيديو  واأ�ضرطة  والأف��الم  التلفزيونية 
اإيجار اأو ا�ضتئجار معدات الت�ضالت؛ اإر�ضال الر�ضائل؛ خدمات الت�ضالت التليفونية؛ خدمات الت�ضالت 

الال�ضلكية؛ ا�ضت�ضارات اأو ن�ضائح اأو توفري معلومات فيما يتعلق مبا �ضبق.
الواق�عة بالفئة:  38
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي –الفجر:

املن�ضوري  ع��ي��د  ���ض��ع��ادة ط��ار���س  ال��ت��ق��ى 
املوظفني  دب������ي  حم����اك����م  ع������ام  م����دي����ر 
اجلدد الذين التحقوا بالعمل بالدائرة 
املجتمع،  يف  الفعال  التوا�ضل  لتحقيق 
حياتهم  ب��دء  على  التهنئة  لهم  مقدماً 
اللقاء يهدف  اأن هذا  العملية، مو�ضحاً 
لال�ضتماع  ل��ل��م��وظ��ف��ني  امل���ج���ال  ل��ف��ت��ح 
وم��الح��ظ��ات��ه��م وخمتلف  مل��ق��رتح��ات��ه��م 
العمل  جم��ال  تخ�س  التي  املو�ضوعات 
العليا  الإدارة  اإىل  واإي�ضالها  ب��ال��دائ��رة 
مبا�ضرة، ومناق�ضة العديد من املوا�ضيع 
اإيجاد  �ضبيل  يف  العمل  ب��اأم��ور  املتعلقة 
بالدائرة  للعمل  متميزة  وظيفية  بيئة 
متميزة  رائ����دة  حم��اك��م  اإىل  ل��ل��و���ض��ول 
اجلدد  املوظفني  �ضعادته  وح��ث  عاملياً. 

امل�ضوؤوليات  اأداء  يف  الإتقان  اأهمية  على 
والأع����م����ال ال��وظ��ي��ف��ي��ة اخل��ا���ض��ة بهم، 
عناية  واإع�����ط�����اء  ب��ال��ع��م��ل  واله����ت����م����ام 
من  وامل��راج��ع��ني  للم�ضتفيدين  ق�ضوى 
اخلدمات التي تقدمها الدائرة، واأهمية 
قيامهم بال�ضعي دائماً لنتهاز اأي فر�ضة 

لتطوير قدراتهم ومهاراتهم، واكت�ضاب 
امل��زي��د م��ن امل��ه��ارات يف ظ��ل التكنلوجيا 
من  العديد  �ضعادته  موجهاً  احلديثة، 
التي  للموظفني  والإر���ض��ادات  الن�ضائح 
باأف�ضل  اأع��م��ال��ه��م  اأداء  ع��ل��ى  ت��ع��ي��ن��ه��م 

�ضورة ممكنة.

•• دبي -وام:

الأول  اليوم  فعاليات  وطالبة  طالبا   70 من  اأك��رث  د�ضن 
نادي  ينظمه  ال���ذي  امل��دار���س  ل��ط��الب  ال�ضيفي  للن�ضاط 
و�ضعادة”  “�ضيفنا خري  �ضعار  الهمم حتت  لأ�ضحاب  دبي 

ويتوا�ضل حتى 31 اأغ�ضط�س املقبل يف مقر النادي.
العمرية  ال��ف��ئ��ات  ال��ط��الب م��ن خمتلف  م�����ض��ارك��ة  ج���اءت 
باأعداد جيدة نظرا للنجاحات التي حققها هذا الن�ضاط يف 
ال�ضنوات املا�ضية و�ضط اإقبال متوا�ضل من اأولياء الأمور 
لت�ضجيل املزيد من اأبنائهم حيث فتح نادي دبي لأ�ضحاب 
الهمم املجال للت�ضجيل طوال فرتة اأيام الن�ضاط ال�ضيفي. 

يت�ضمن الن�ضاط ال�ضيفي اإقامة 6 اأن�ضطة رئي�ضية هي : 
واللياقة  والكاراتيه  وال�ضباحة  الكرمي  ال��ق��راآن  حتفيظ 
البدنية واحلا�ضوب اللكرتوين والركن الفني مع توفري 

مدربني وم�ضرفني متخ�ض�ضني يف جميع املجالت.
وي�ضعى نادي دبي لأ�ضحاب الهمم من اإقامة هذا الن�ضاط 
اإىل تعريف كافة �ضرائح املجتمع بامل�ضمى اجلديد للنادي 
لدى  ال��ف��راغ  اأوق����ات  ا���ض��ت��ث��م��ار  يف  املجتمعية  وامل�����ض��اه��م��ة 
والبدنية  ال��ذه��ن��ي��ة  باملنفعة  عليهم  ي��ع��ود  مب��ا  ال��ط��الب 
وت��ع��ري��ف اأول���ي���اء الأم����ور ب��خ��دم��ات واإجن�����ازات ن���ادي دبي 
لأ�ضحاب الهمم جلذب املزيد للم�ضاركة وممار�ضة الن�ضاط 
الريا�ضي وغر�س القيم والعادات الإيجابية والتاأكيد على 

اأهمية الريا�ضة يف حياتنا.
ح�ضر انطالق الفعاليات �ضعادة ثاين جمعة بالرقاد رئي�س 
الهمم وحمد باجلافلة  دبي لأ�ضحاب  نادي  اإدارة  جمل�س 
املدير التنفيذي امل�ضاعد ومت اإقامة العديد من الفعاليات 

الرتفيهية والأن�ضطة الريا�ضية املتنوعة.
�ضرائح  لتفاعل  تقديره  عن  بالرقاد،  جمعة  ث��اين  وع��رب 
الأول  ب��امل��ق��ام  ال��ه��ادف��ة  امل���ب���ادرة  ب��ه��ذه  املختلفة  املجتمع 
ل�ضتثمار اأوقات اأبنائنا من مقيمني ومواطنني مبمار�ضة 
عادات  تك�ضبهم  ال��ت��ي  وال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ري��ا���ض��ي��ة  الأن�����ض��ط��ة 
مبا  اأوق��ات��ه��م  وا�ضتغالل  باملنفعة  عليهم  وت��ع��ود  اإيجابية 

ينفعهم.

�ساركت يف ت�عية امل�ظفني باإجراءات ال�سالمة وتنفيذ عمليات الإخالء ال�همي

مو��صالت �لإمار�ت تكرم �لإد�رة �لعامة للدفاع �ملدين بدبي جلهودها يف حتقيق متطلبات �ل�صالمة و�لأمان 
•• دبي–الفجر: 

الإدارة  الإم�������ارات  م���وا����ض���الت  ك��رم��ت 
ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع امل����دين ب���دب���ي، وذلك 
املوؤ�ض�ضة  مع  الدائم  وتعاونها  جلهودها 
يف تنفيذ الربامج التوعوية للموظفني 
ح��ول خماطر احل��ري��ق، ورف��ع م�ضتوى 
ي�ضهم  الوقائية، ما  بالإجراءات  وعيهم 
الأرواح  وح��م��اي��ة  احل������وادث  ت��ق��ل��ي��ل  يف 
واملمتلكات، وفق قيم املوؤ�ض�ضة وتوجهاتها 

يف جمال ال�ضالمة وامل�ضوؤولية.
املدير  ����ض���ق���ر  ح����ن����ان حم���م���د  وق����ال����ت 
املوؤ�ض�ضية  اخل��دم��ات  ل��دائ��رة  التنفيذي 
م��ك��ت��ب��ه��ا يف مقر  ا���ض��ت��ق��ب��ال��ه��ا يف  ل����دى 
اأحمد  اأول  رقيب  بدبي  العامة  الإدارة 
م���ك���ت���ب حتليل  م�����ن  ����ض���ب���ي���ل  خ���م���ي�������س 
املدين  للدفاع  العامة  ب��الإدارة  املخاطر 
ب���دب���ي، ب����اأن امل��وؤ���ض�����ض��ة ح��ري�����ض��ة يف كل 
ال�ضالمة  �ضهر  حملة  تنفيذ  على  ع��ام 
وال�ضحة املهنية، وذلك يف اإطار حر�ضها 
ال�ضالمة  معايري  اأف�ضل  تطبيق  على 

ال�ضحة  م��ع��اي��ري  واإر������ض�����اء  والأم���������ان، 
اإىل  ب��ه��ا،  وال��ت��وع��ي��ة  املهنية  وال�����ض��الم��ة 
ج���ان���ب ال��ت��ح�����ض��ري وال����ض���ت���ع���داد لكل 
الح��ت��م��الت وك��اف��ة امل��ت��غ��ريات ملواجهة 
امل��خ��اط��ر والأزم���������ات، ل���ض��ي��م��ا حتقيق 

متطلبات ال�ضالمة والأمان للموظفني 
قمة  لتبوئهم  وال�����ض��رك��اء  وامل��ت��ع��ام��ل��ني 

هرم اأولويات املوؤ�ض�ضة.
اإدارات  دور  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  �ضقر  واأك����دت 
ال���دف���اع امل����دين خ��ا���ض��ًة خ���الل احلملة 

�ضريك  ال����داخ����ل����ي����ة  وزارة  ب���اع���ت���ب���ار 
تنفيذ  يف  ل��ل��م��وؤ���ض�����ض��ة  ا����ض���رتات���ي���ج���ي 
الإخالء  ومت��اري��ن  التوعوية  ال��ربام��ج 
واملرافق  امل��ب��اين  م��ن  ع��دد  الوهمية، يف 
مبختلف  الإم����ارات  مل��وا���ض��الت  التابعة 

الدولة، مثمنة دورهم احليوي  مناطق 
يف قيا�س جاهزية املوؤ�ض�ضة، والتاأكد من 
الالزمة  واملعدات  الو�ضائل  كافة  توافر 
نقاط  مثل  ال��ط��ارئ��ة  احل���الت  ملواجهة 
واأجهزة  الإر�ضادية،  واللوحات  التجمع، 

�ضناديق  اإىل  اإ�ضافة  والإن��ذار،  الإطفاء 
بكيفية  والتعريف  الأول��ي��ة،  الإ�ضعافات 
الكوارث  وق��وع  اأثناء  ال�ضليم  الت�ضرف 
اأو  املادية  لتف�ادي اخل�ض�ائر  اأو احلرائق 

الب�ضرية.

الإمارات  موا�ضالت  ب��اأن  �ضقر  وذك��رت 
عمليات  وتنفيذ  تن�ضيق  على  حت��ر���س 
ومتارين الإخالء ب�ضكل دوري بالتعاون 
مع اإدارات الدفاع املدين املختلفة، وذلك 
التي  والأزم����ات  ال��ط��وارئ  �ضمن خطة 

تتبعها املوؤ�ض�ضة، والتي تهدف اإىل تعزيز 
اأنظمة البيئة وال�ضحة وال�ضالمة لدى 
امل��وظ��ف��ني وامل��ت��ع��ام��ل��ني، وق��ي��ا���س مدى 
ا�ضتعدادهم واإملامهم ب�ضبل التعامل مع 
احلوادث امل�ضابهة، مبا ي�ضمن احلفاظ 
على �ضالمة الأفراد واملمتلكات، وتعزيز 
مع  الفعال  والتوا�ضل  الت�ضال  قنوات 

الأجهزة الأمنية يف الدولة.
ويف ختام اللقاء كرمت املدير التنفيذي 
اأول  رقيب  املوؤ�ض�ضية  اخلدمات  لدائرة 
خالد  ب��ح�����ض��ور  ���ض��ب��ي��ل،  خمي�س  اأح��م��د 
وال�ضالمة  ال��ب��ي��ئ��ة  اإدارة  م��دي��ر  ���ض��ك��ر 
وعبدالرحمن  امل���ه���ن���ي���ة،  وال�������ض���ح���ة 
املوؤ�ض�ضي؛  الفيلي رئي�س ق�ضم الت�ضال 
وتقدمت بال�ضكر اإىل فرق الدفاع املدين 
على  للحفاظ  امل��ب��ذول��ة  ج��ه��وده��م  على 
اأم���ن واأم����ان الأف����راد يف ال��دول��ة، وعلى 
جناح عمليات الإخالء الوهمية املنفذة، 
موؤكدة على اأهمية دورهم يف تهيئة كافة 
امل��ن�����ض��اآت وامل��وؤ���ض�����ض��ات مل��واج��ه��ة خمتلف 

الظروف املرتبطة باحلرائق.

نادي دبي لأ�صحاب �لهمم يطلق �لن�صاط �ل�صيفي للطالب

�أكادميية �لإمار�ت �لدبلوما�صية تنظم دورة تدريبية للم�صاركني يف برنامج �صفر�ء �صباب �لإمار�ت 
•• اأبوظبي-الفجر: 

ن����ظ����م����ت اأك������ادمي������ي������ة الإم�������������ارات 
تدريبية  دورة  ال���دب���ل���وم���ا����ض���ي���ة 
 20 خ��الل��ه��ا  ا�ضت�ضافت  تفاعلية 
�ضباب  �ضفراء  برنامج  من  م�ضاركا 
الإم���ارات، ومت تنظيم ه��ذه الدورة 
التعليم  �ضوؤون  بالتعاون مع مكتب 
ووزارة  اأبوظبي  عهد  ويل  ب��دي��وان 
اخل����ارج����ي����ة وال�����ت�����ع�����اون ال������دويل 
الدولية  ال��ع��الق��ات  ع���ل  ل��ل��رتك��ي��ز 
وب�����ض��ك��ل خ��ا���س ع��ل��ى ع��الق��ة دولة 
ال�ضني  م���ع ج��م��ه��وري��ة  الإم�������ارات 
ج�ضور  ت���ع���زي���ز  ب���ه���دف  ال�����ض��ع��ب��ي��ة 
وتعزيز  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  ال��ت��وا���ض��ل 
الدبلوما�ضية  وامل����ه����ارات  امل��ع��رف��ة 
وال�ضفراء  ال��دب��ل��وم��ا���ض��ي��ني  ل����دى 
اأهداف  لي�ضاهموا يف دعم وحتقيق 
ال�ضيا�ضة اخلارجية لدولة الإمارات 

العربية املتحدة.
التي  التدريبية  ال��دورة  وت�ضمنت   
من  جمموعة  اأ�ضبوع  ملدة  ا�ضتمرت 
الربوتوكول  �ضملت  التي  امل�ضاقات 
والإتيكيت والوعي الثقايف ومهارات 
والعالقات  الثقافات  بني  التوا�ضل 
الإم��ارات��ي��ة-ال�����ض��ي��ن��ي��ة وم���ه���ارات 

كتابة واإعداد التقارير.
برنامج  �ضمن  ال����دورة  تلك  ت��اأت��ي   
اأُطلق  �ضفراء �ضباب الإم��ارات الذي 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  رعاية  حتت 
ن��ه��ي��ان، ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
 2012 ال��ع��ام  يف  امل�ضلحة  للقوات 
ال�ضباب  واإع��������داد  ت��ط��وي��ر  ب���ه���دف 
ب�����اأدوار قيادية  ل��ل��ق��ي��ام  الإم����ارات����ي 
اأهمية  ذات  دول  م����ع  و�����ض����راك����ات 

دولة  رواب���ط  لتعزيز  ا�ضرتاتيجية 
الإمارات العربية املتحدة و�ضركائها 
ليكونوا  وتاأهيلهم  ال�ضرتاتيجيني 
قادرين على تويل منا�ضب بارزة يف 

قطاعات ا�ضرتاتيجية. 
رئي�س  ل����ي����ون،  ب���رن���اردي���ن���و  وق������ال 
الدبلوما�ضية:  الإم���ارات  اأكادميية 
ن�ضعى دائماً يف الأكادميية اإىل تعزيز 
املهارات  وتطوير  العلمية  املعرفة 
حد  على  للدبلوما�ضيني  العملية 
العالقات  يف  خا�س  وب�ضكل  ���ض��واء، 
الدولية، حيث ي�ضهم ذلك يف اإعداد 
ومتكينهم  الدبلوما�ضية  ال��ك��وادر 
من اإجناز مهامهم ومتثيل الدولة 
ب�ضكل راقي و فّعال يف اخلارج، كما 
ت��ل��ت��زم الأك���ادمي���ي���ة دائ���م���اً بتقدمي 
والعملية  العلمية  اخل��ربات  اأف�ضل 
والعالقات  الدبلوما�ضية  جمال  يف 
دبلوما�ضيي  ل���ُت���ل���ه���م  ال����دول����ي����ة 
يف  وُت�����ض��ه��م  امل�ضتقبليني  الإم�����ارات 

اإع��داده��م وت��زوي��ده��م بكل م��ا يلزم 
واأ�ضا�س  ال��داف��ع��ة  ال��ق��وة  لي�ضّكلوا 
الدولية،  ال�ضرتاتيجية  امل��ب��ادرات 
التدريبية خري  ال���دورة  ه��ذه  وتعد 

مثال على ذلك.
من جهتها �ضّرحت مرمي املحمود، 
التنفيذي  ال��ت��دري��ب  اإدارة  م��دي��رة 
اأك���ادمي���ي���ة  ال���ط���ل���ب���ة يف  و�������ض������وؤون 
الإمارات الدبلوما�ضية اأن اأكادميية 
الإمارات الدبلوما�ضية توفر برامج 
مع  ت��ت��ن��ا���ض��ب  ت���دري���ب���ي���ة  ودورات 
ويتم  احل��دي��ث  ال��ع�����ض��ر  متطلبات 
املمار�ضات  لأف�ضل  وفقاً  ت�ضميمها 
�ضريكاً  وب����اع����ت����ب����ارن����ا  ال����ع����امل����ي����ة، 
�ضفراء  ل���ربن���ام���ج  ا����ض���رتات���ي���ج���ي���اً 
���ض��ب��اب الإم����������ارات، ���ض��ت�����ض��ه��م هذه 
الدورة التدريبية يف تو�ضعة الآفاق 
ال�����ض��ف��راء وتطوير  ل���دى  امل��ع��رف��ي��ة 
وتعزيز  ال��دب��ل��وم��ا���ض��ي��ة  ق��درات��ه��م 
لدولة  اخلارجية  لل�ضيا�ضة  فهمهم 

الدولية،  وال���ع���الق���ات  الإم���������ارات 
التي  ال�ضتفادة  م��دى  على  موؤكدة 
�ضتحققها هذه الدورة وم�ضاهمتها 
ال�����ض��ف��راء لتخاذ  ق�����درات  دع���م  يف 
ال�ضليمة  ال�ضرتاتيجية  ال��ق��رارات 

خالل عملهم يف اخلارج.
من ناحية اأخرى قدمت ماجدة اآل 
�ضفراء  برنامج  يف  م�ضاركة  مكتوم، 
لأكادميية  �ضكرها  الإم���ارات  �ضباب 
الإمارات الدبلوما�ضية على اجلهود 
املبذولة يف تنظيم هذه الدورة التي 
لطبيعة  فهمنا  تعزيز  يف  �ضاهمت 
وال�ضني  الإم�������ارات  ب���ني  ال��ع��الق��ة 
البلدين،  ب���ني  امل�����ض��رتك��ة  وال��ق��ي��م 
ال�ضيا�ضة  لأه��داف  فهمنا  ع��زز  مما 
اخلارجية لدولة الإمارات، م�ضيفة 
ت��ع��رف��وا ع��ل��ى بع�س  امل�����ض��ارك��ني  اأن 
مبادرة  ع���ن  ال���ه���ام���ة  ال��ت��ف��ا���ض��ي��ل 
واحد” التي  طريق  واحد،  “حزام 
التجارية  ال��ط��رق  لإح���ي���اء  ت�ضعى 

ا�ضتثمارات  خ��الل  م��ن  التاريخية 
الروابط  وتقوية  التحتية  البنية 
والدول  ال�ضني  ب��ني  م��ا  التجارية 
وب��ك��ل فخر  اطلعنا  ك��م��ا  الأخ�����رى. 
ال��دور الهام الذي تلعبه دولة  على 
الإم����ارات يف ه��ذه امل��ب��ادرة وغريها 
من املبادرات ال�ضرتاتيجية الهامة، 
واأكدت اأن الربنامج �ضيوا�ضل تعزيز 
ال�ضينية  ال��ث��ق��اف��ة  ح����ول  امل��ع��رف��ة 
م���ن خ���الل ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى تنظيم 
زيارات ميدانية داخل الإمارات ويف 
جمهورية ال�ضني ال�ضعبية، والعمل 
على تطوير مهارات اللغة ال�ضينية 

لدى ال�ضفراء ال�ضباب.  
اأك�����د امل�������ض���ارك ح�ضن  م���ن ج��ان��ب��ه 
ع���ب���داهلل ال��ع��ل��ي ان��ه��م وم���ن خالل 
طبيعة  ع����ل����ى  اط����ل����ع����وا  ال�����������دورة 
الإماراتية-ال�ضينية  ال��ع��الق��ات 
التي تربط كلتا  املتعددة  واملجالت 
التعليمية  النواحي  من  الدولتني 
وتعرفوا  والإقت�ضادية،  والثقافية 
على اأ�ض�س الربوتوكول والإيتيكيت 
العادات  واأه����م  ب��ال�����ض��ني،  اخل��ا���ض��ة 
ال�ضينيني  مت��ي��ز  ال��ت��ي  وال��ت��ق��ال��ي��د 
وتعك�س  ال�ضعوب  م��ن  غ��ريه��م  ع��ن 
من  وه��ي  وما�ضيهم،  ح�ضاراتهم 
العامل  يف  ت���ن���وع���اً  ال����ع����ادات  اأك�����رث 
م���ن ح��ي��ث ال���ث���ق���اف���ات وال���دي���ان���ات 
ب�ضبب  وذل��ك  ال��روح��ي��ة،  واملفاهيم 
الأرا�ضي  وتنوع  الهائلة  امل�ضاحات 
ال�ضخمة،  ال�����ض��ك��ان��ي��ة  وال���ك���ث���اف���ة 
اأن هذه ال��دورة طورت من  م�ضيفاً 
الدبلوما�ضية  وم��ه��ارات��ن��ا  ق��درات��ن��ا 
اأن����ا وزم���الئ���ي امل��ن��ت�����ض��ب��ني، وع���ززت 
امل�ضاركني يف برنامج  العالقة بني  

�ضفراء �ضباب الإمارات. 

•• ابيدجان-وام:

ال��ت��ق��ى ���ض��ع��ادة حم��م��د ���ض��امل ال��را���ض��دي �ضفري ال��دول��ة لدى 
جمهورية ال�ضنغال وال�ضفري غري املقيم لدى جمهورية �ضاحل 
العاج .. معايل مار�ضيل امون توناه وزير خارجية جمهورية 
�ضاحل العاج وذلك يف مقر وزارة اخلارجية يف ابيدجان . جرى 
خالل اللقاء ا�ضتعرا�س �ضري العالقات الثنائية بني البلدين 

املجال  يف  وخا�ضة  املجالت  �ضتى  يف  وتعزيزها  دعمها  و�ضبل 
ال�ضيا�ضي والقت�ضادي مبا يخدم م�ضالح البلدين وال�ضعبني 
اللقاء  خ��الل  ال��را���ض��دي  ال�ضفري  �ضعادة  وق���دم   . ال�ضديقني 
ملعايل وزير اخلارجية الدعم املادي من حكومة دولة الإمارات 
 44 ال��دورة  اجتماعات  لحت�ضانها  العاج  �ضاحل  حكومة  اإىل 
ملجل�س وزراء خارجية منظمة التعاون الإ�ضالمي يف العا�ضمة 

ابيدجان الذي يبداأ اأعماله اليوم ويختتم غدا.

�صفري �لدولة غري �ملقيم لدى �صاحل �لعاج يلتقي وزير �خلارجية

مدير عام حماكم دبي يلتقي باملوظفني �جلدد

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�ضجيل العالمة التجارية : 

بتاريخ 11  / 7 /  2007 املودعة حتت رقم : 97303 
با�ض��م:   ليني هواتاي باتري مانيوفكرت كو. )كو.، ليمتد(

وعنوانه: تانغتو تاون ، ليني �ضتي ، �ضاندونغ ، ال�ضني  
الواق�عة بالفئة:      9

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من 
تاريخ انت��هاء احلم��اية يف : بتاريخ 11  / 7 /  2017

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن ن�ضر التعديالت املو�ضحة اأدناه 
على طلب ت�ضجيل العالمة التجارية التالية:  

بتاريخ 2005/01/12  املودعة حتت رق�م: 066467 
بتاريخ:  2006/02/05 امل�ضجلة حتت رقم: 57245 

با�ض�م: �س. �ضنغابور ايرلينز كارجو بي تي ئي  ليمتد
وعن��وان�����ه: �ضات�س ايرفريت تريمنال 5 – 30 ايرلين رود – �ضنغافورة 819830

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
ال�ضحن  واعمال  الب�ضائع  وتعبئة  وتخزين  وت�ضليم  توزيع  جوا  الب�ضائع  و�ضحن  نقل 

اجلوي.   
الواقعة بالفئة: 39

رقم وتاريخ الن�ضر ال�ضابق يف اجلريدة الر�ضمية: العدد )177( بتاريخ 2017/06/22
التعديالت على الطلب بعد الن�ضر ال�ضابق: 

25 ايرلين رود، ايرلين هاو�س، �ضنغافورة 819829
ال�ضرتاطات: - 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن ن�ضر التعديالت املو�ضحة اأدناه 
على طلب ت�ضجيل العالمة التجارية التالية:  

بتاريخ: 2001/11/14  املودعة حتت رق�م: 045093  
بتاريخ:  2002/10/16 امل�ضجلة حتت رقم: 33959 

با�ض�م:  �س. �ضنغابور ايرلينز كارجو بي تي ئي  ليمتد
وعن��وان�����ه:  �ضات�س ايرفريت تريمنال 5 – 30 ايرلين رود – �ضنغافورة 819830

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات ال�ضحن اجلوي والتو�ضيل والنقل، خدمات المدادات اللوج�ضتية.  

الواقعة بالفئة: 39
رقم وتاريخ الن�ضر ال�ضابق يف اجلريدة الر�ضمية: العدد )177( بتاريخ 2017/06/22

التعديالت على الطلب بعد الن�ضر ال�ضابق: 
25 ايرلين رود، ايرلين هاو�س، �ضنغافورة 819829

ال�ضرتاطات: - 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067 العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03586/2017 جتاري   

ال�صادر يف الدعوى رقم امر اداء 202017  جتاري ايجارات بالن�صر

ذ.م.م مهجول  �س  اللكرتونية  لتجارة  ام  كي  ا�س   : املنفذ �ضده  اإىل 
التنفيذ �ضيف بن حممد بن عبد  الإقامة . حيث تقدم طالب  حمل 
اهلل بن �ضيف الدروي�ضي ال�ضام�ضي ال�ضادر ل�ضاحله احلكم يف الدعوى 
املذكورة اأعاله والقا�ضي بالأتي : 1- �ضدور اأمر بالزام املدعي عليها 
ال�ضيكات املرجتعة مع الزامه  اأن توؤدي مبلغ 64000 درهم ويه قيمة 
ب��ر���ض��وم وم�ضاريف  امل��دع��ي عليه  ال����زام   -2  . وال��ر���ض��وم  ب��امل�����ض��اري��ف 
الدعوى. لذلك نعلمكم اإنكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�ضة 
ع�ضر يوم من تاريخ الن�ضر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة 

املبنية �ضوف يتم اتخاذ الجراءات القانونية املنا�ضبة لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية



الثالثاء   11   يوليو    2017  م   -   العـدد  12067  
Tuesday  11   July   2017  -  Issue No   1206708

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/   كاليد اند كو ال ال بي
 بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:  

 95920  املودعة بالرقم : 
 با�ض��م: اآلني اآند هيث ليمتد  

وعنوانه:  كرينيك اند�ضرتيال اي�ضتيت، بيرنين، كورنوال، تي اآر10  9ال يو، اللملكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ضاحية واجهزة الأدوات الت�ضوير الفوتوغرايف وال�ضينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�ضرية واجهزة وادوات الوزن والقيا�س وال�ضارة واملراقبة )ال�ضراف( والإنقاذ والتعليم؛ اأجهزة 
اأو  اأجهزة ت�ضجيل  الكهربائية،  التحكم يف الطاقة  اأو  اأو تنظيم  اأو جتميع  اأو حتويل  اأو نقل  واأدوات تو�ضيل 
الآلية  البيع  ماكينات  الت�ضجيل؛  واأقرا�س  مغناطي�ضية  بيانات  حامالت  ال�ضور،  اأو  ال�ضوت  ن�ضخ  اأو  ار�ضال 
البيانات  الآلت احلا�ضبة ومعدات معاجلة  النقد؛  اآلت ت�ضجيل  النقد؛  التي تعمل بقطع  واآليات لالأجهزة 
والب�ضرية  ال�ضمعية  والتخزين  واملعاجلة  والت�ضيري  اخللط  معدات  احلريق؛  اطفاء  اأجهزة  واحلا�ضوبات؛ 
البث  جمالت  يف  لال�ضتخدام  امل�ضفوفات  خلط  ووح��دات  اخللط  كون�ضولت  وحتديدا  والرقمية  التماثلية 
التحكم  التحكم وحتديدا وحدات  اأجهزة  ال�ضوت وقطع غيارها؛  والت�ضجيل؛ م�ضخمات  والعرو�س احلية 
بالنظام الكفية اأو املكتبية اأو املركبة على اجلدار للتو�ضيل مبعاجلات الإ�ضارات الرقمية واأنظمة اإدارة ال�ضوت 
املثبتة؛ برجميات حا�ضوب لتخزين وا�ضرتجاع وحترير والتحديث اليدوي للمعامالت ال�ضوتية؛ معاجلات 
خالل  من  ال�ضوت  يف  التحكم  توفر  التي  املثبتة  ال�ضوت  اإدارة  اأنظمة  يف  لال�ضتخدام  الرقمية  الإ���ض��ارات 
املت�ضلة؛  املوؤثرات  من  وغريها  واملخف�ضات  والتمديد  والتخ�ضي�س  وال�ضغط  التح�ضني  �ضكل  يف  احلا�ضوب 

القطع الغيار والتجهيزات امللحقة اخلا�ضة باملنتجات اعاله.
الواق�عة بالفئة:  9

 وامل�ضجلة حتت رقم: 102181 بتاريخ: 2010/4/22 
انتهاء احلماية يف  2017/6/12   اأخرى اعتباراً من تاريخ  املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات  و�ضتظل احلماية نافذة 

وحتى تاريخ: 2027/6/12
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
 بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:  

 94231  املودعة بالرقم : 
 با�ض��م: مدينة دبي ال�ضناعية ) �س. ذ. م. م(  

وعنوانه:مكتب ملك اأبراج الإمارات، بر دبي، �ضارع ال�ضيخ زايد، �س ب 73311، دبي، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

اخلدمات العقارية؛ اإدارة العقارات؛ خدمات اإدارة العقارات التجارية وحمالت البيع بالتجزئة والعقارات ال�ضكنية؛ 
اإدارة وتاأجري العقارات التجارية وحمالت البيع بالتجزئة والعقارات ال�ضكنية؛ خدمات تاأجري وا�ضتئجار العقارات 
ومالعب  واملنتجعات  املعدنية  املياه  ومنتجعات  واملكاتب  والفيالت  لل�ضقق  بالن�ضبة  واإدارت��ه��ا  تقدميها  يتم  التي 
للم�ضتاأجرين؛  الإدارة  خدمات  الت�ضوق؛  وقرى  الت�ضوق  ومراكز  ال�ضناعية  واملمتلكات  والفنادق  واملارينا  اجلولف 
العقارات؛   تثمني  الإيجارات؛ خدمات  للعقارات؛ خدمات حت�ضيل  الو�ضاطة  الإيجار؛ خدمات  وفيالت  �ضقق  اإدارة 
ا�ضتثمار روؤو�س الأموال؛ اخلدمات املالية؛ خدمات اإدارة الأ�ضول؛ خدمات ال�ضتثمار؛ خدمات ال�ضتثمار اجلماعي؛ 
الأ�ضول  ا�ضتثمار  خدمات  الأ�ضهم؛  يف  الأم���وال  ا�ضتثمار  خدمات  امل�ضرتكة؛  ال�ضناديق  ال�ضناديق؛  اإدارة  خدمات 
ا�ضتثمار  املال؛ خدمات  اأ�ضواق  الثابت؛ �ضناديق التحوط؛ خدمات �ضناديق املعا�ضات؛ خدمات �ضناديق  العائد  ذات 
ال�ضناديق  خدمات  الثابت؛  العائد  ذات  ال�ضناديق  خدمات  امل�ضاهمني؛  حقوق  �ضناديق  خدمات  املتعددة؛  الأ�ضول 
العقارية؛ خدمات �ضناديق ا�ضتثمار امل�ضوؤولية الجتماعية؛ خدمات التاأمني؛ اخلدمات امل�ضرفية؛ تقدمي اخلدمات 
امل�ضرفية عرب الإنرتنت؛ خدمات التمويل العقاري؛ خدمات تقييم العقارات؛ خدمات اإدارة العقارات وخدمات اإدارة 
خدمات  العقاري؛  التاأمني  خدمات  العقارية؛  الو�ضاطة  خدمات  العقاري؛  ال�ضتثمار  خدمات  العقارية؛  املحافظ 
تطوير الأرا�ضي؛ خدمات ا�ضتمالك الأرا�ضي؛ تثمني واختيار وا�ضتمالك العقارات لأغرا�س التطوير وال�ضتثمار؛ 
املعلومات  توفري  ذلك  يف  مبا  اخلدمات  هذه  بكافة  يتعلق  فيما  املعلومات  توفري  لتاأجريها؛  الأغرا�س  ا�ضتمالك 

املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �ضبكة حا�ضوب عامة. الواق�عة بالفئة: 36
 وامل�ضجلة حتت رقم: 105797 بتاريخ:    2010/7/6 

وحتى   2017/5/7 يف   احلماية  انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �ضنوات  ع�ضر  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ضتظل 
تاريخ: 2027/5/7

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/   كاليد اند كو ال ال بي
 بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:  

 94232  املودعة بالرقم : 
 با�ض��م:  مدينة دبي ال�ضناعية ) �س. ذ. م. م(  

وعنوانه:  مكتب ملك اأبراج الإمارات، بر دبي، �ضارع ال�ضيخ زايد، 
�س ب 73311، دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
اإدارة م�ضاريع الت�ضييد والتطوير العقاري؛ تق�ضيم الأرا�ضي  خدمات الت�ضييد؛ خدمات التطوير العقاري؛ 
خدمات  ال��ع��ق��ارات؛  �ضيانة  وال�ضكنية؛  التجارية  للغايات  املجمعات  ت�ضييد  والتجارية؛  ال�ضكنية  للغايات 
تركيب  املباين؛  ه��دم  املباين؛  ت�ضييد  على  الإ���ض��راف  املباين؛  وتزيني  وترميم  وجتديد  تنظيف  الرتكيب؛ 
الطرق؛  ر�ضف  الأنابيب؛  خطوط  و�ضيانة  ت�ضييد  اخلامات؛  ا�ضتخراج  املوانئ؛  ت�ضييد  امل�ضاعد؛  واإ�ضالح 
توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب 

�ضبكة حا�ضوب عامة.   
الواق�عة بالفئة:  37

 وامل�ضجلة حتت رقم: 93502 بتاريخ: 2009/2/25 
و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 2017/5/7  وحتى 

تاريخ: 2027/5/7
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/ كاليد اند كو ال ال بي
 بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:  

 92357  املودعة بالرقم : 
 با�ض��م:  اإن�ضتيتوت يوروبني دو ادمني�ضرتاثيون ديز اأفري )ان�ضياد(  
 وعنوانه:  بولفار دو كون�ضتان�س 77305، فاونتينبلو، �ضيدك�س، فرن�ضا  

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
الرتفيهية؛  اأو  التعليمية  املعلومات  والثقافية؛  الريا�ضية  الن�ضاطات  الت�ضلية؛  التدريب؛  توفري  التعليم؛ 
الرتفيه  وال�ضمعيب�ضرية؛  املو�ضيقية  الأعمال  ن�ضر  الكتب؛  اإعارة  الكتب واجلرائد؛  ن�ضر  الرتفيه؛  خدمات 
التليفزيونية؛  اأو  الإذاعية  امل�ضابقات  وبرامج  وامل�ضل�ضالت  والأف��الم  العرو�س  اإنتاج  والتليفزيوين؛  الإذاع��ي 
العرو�س  وملحقات  ال�ضينمائية  الأف����الم  ع��ر���س  واأج��ه��زة  الفوتوغرافية  والت�ضجيالت  الأف����الم  ت��اأج��ري 
امل�ضرحية؛ حترير اأ�ضرطة الفيديو؛ اإنتاج الربامج الإذاعية والتليفزيونية؛ تنظيم امل�ضابقات )التعليمية اأو 
لغايات ثقافية  املعار�س  واملوؤمترات والجتماعات؛ تنظيم  الندوات  واإجراء  الألعاب؛ تنظيم  اأو  الرتفيهية( 
اأو هاتف  وتعليمية؛ حجز املقاعد للعرو�س؛ الألعاب التي يتم تقدميها على الإنرتنت عرب �ضبكة حا�ضوب 
التعليم  امل�ضغر؛  الن�ضر  الإن��رتن��ت؛  �ضبكة  على  اإلكرتونيا  والكتب  ال��دوري��ات  ن�ضر  الأل��ع��اب؛  خدمات  نقال؛ 

واملوؤ�ض�ضات التعليمية وخدمات الن�ضر.
الواق�عة بالفئة:  41

 وامل�ضجلة حتت رقم: 92357 بتاريخ: 2008/8/17 
انتهاء احلماية يف  2007/3/29   اأخرى اعتباراً من تاريخ  املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات  و�ضتظل احلماية نافذة 

وحتى تاريخ: 2017/3/29
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 92356  املودعة بالرقم : 
 با�ض��م:  اإن�ضتيتوت يوروبني دو ادمني�ضرتاثيون ديز اأفري )ان�ضياد(  
 وعنوانه:  بولفار دو كون�ضتان�س 77305، فاونتينبلو، �ضيدك�س، فرن�ضا  

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
الأعمال  الأعمال؛  ت�ضيري  التجارية؛  الأعمال  اإدارة  الإع��الن؛  التعيني؛  وكالت  املهنية؛  الأعمال  ا�ضت�ضارات 
اإعادة ن�ضخ امل�ضتندات؛  اإدارة وتنظيم الأعمال؛ املحا�ضبة؛  املكتبية؛ الإعالن عرب الربيد املبا�ضر؛ ا�ضت�ضارات 
وكالت التوظيف؛ اإدارة امللفات با�ضتخدام احلا�ضوب؛ تنظيم املعار�س لغايات اإعالنية وجتارية؛ الإعالن على 
الإنرتنت عرب �ضبكة حا�ضوب؛ تاأجري وقت للدعاية والإعالن يف و�ضائل الإعالم بكافة اأنواعها؛ ن�ضر ن�ضو�س 

الدعاية؛ ا�ضتئجار امل�ضاحات الإعالنية؛ ن�ضر مواد الدعاية والإعالن؛ العالقات العامة.
الواق�عة بالفئة:  35

 وامل�ضجلة حتت رقم:  92356 بتاريخ: 2008/8/17 
انتهاء احلماية يف  2007/3/29   اأخرى اعتباراً من تاريخ  املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات  و�ضتظل احلماية نافذة 

وحتى تاريخ: 2017/3/29
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 92358  املودعة بالرقم : 
 با�ض��م:  اإن�ضتيتوت يوروبني دو ادمني�ضرتاثيون ديز اأفري )ان�ضياد(  
 وعنوانه:  بولفار دو كون�ضتان�س 77305، فاونتينبلو، �ضيدك�س، فرن�ضا  

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات الأبحاث والتطوير للغري؛ الأبحاث املتعلقة بالت�ضييد واملباين والكيمياء وبرامج احلا�ضوب ومعاجلة 
البيانات وعلم ال�ضكان الإح�ضائي؛ وحماية البيئة وال�ضحة وال�ضناعية والهند�ضة واملعادن واملوارد املعدنية 
ال�ضحية  والرعاية  والإع���الم  والتكنولوجيا  والعلوم  احليوية  والتكنولوجيا  وال�ضيدلة  الطاقة  وم���وارد 

وال�ضتثمار والأمن والتعليم؛ خدمات امل�ضاحة
الواق�عة بالفئة:  42

 وامل�ضجلة حتت رقم: 92358 بتاريخ: 2008/8/17 
انتهاء احلماية يف  2007/3/29   اأخرى اعتباراً من تاريخ  املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات  و�ضتظل احلماية نافذة 

وحتى تاريخ: 2017/3/29
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/  
كاليد اند كو ال ال بي

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 20658  املودعة بالرقم : 
 با�ض��م: دبليو اأو �ضي رياليزاي�ضينز ليمتد 

 وعنوانه: 1 مور لندن بلي�س، لندن، ا�س ئي 1 2 اأيه اأف، اجنلرتا 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

القهوة؛  او  ال��ك��اك��او  او  ال�ضوكولته  على  موؤ�ض�ضة  م�ضروبات  ال��ق��ه��وة؛  مقام  مايقوم  ق��ه��وة؛  ك��اك��او؛  ���ض��اي؛ 
�ضوكالته؛ حلويات �ضوكالته؛ منتجات حتتوي على ال�ضوكالته؛ حلويات غري طبية؛ خبز ب�ضكويت؛ كعك؛ 

معجنات؛ كعك حملى؛ �ضكر، �ضل�ضات؛ توابل؛ منكهات؛ مطيبات؛ وجميعها يف الفئة 30.
الواق�عة بالفئة: 30

 وامل�ضجلة حتت رقم:  20658 بتاريخ: 1997/8/30 
انتهاء احلماية يف  2017/3/15   اأخرى اعتباراً من تاريخ  املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات  و�ضتظل احلماية نافذة 

وحتى تاريخ: 2027/3/15
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

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

بتاريخ: 2017/02/06م   املودعة حتت رقم:  267799 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    1 �ضبتمرب 2016

با�ض��م:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�ضيو، �ضوي�ضرا 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

م�ضتح�ضرات ق�ضر القم�ضة ومواد اخرى ت�ضتعمل يف غ�ضل وكي املالب�س؛ م�ضتح�ضرات تنظيف و�ضقل وجلي 
وك�ضط؛ �ضابون؛ عطور؛ زيوت عطرية؛ م�ضتح�ضرات جتميل؛ غ�ضول )لو�ضن( لل�ضعر؛ منظفات ا�ضنان.

 الواق�عة بالفئة:  3 
و�ضف العالمة:  العالمة عبارة عن الرقم  8   تلية كلمة " REVOLUTION " باللغة الجنليزية  

كما هو مبني يف منوذج الطلب.
ال�ض��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

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

بتاريخ: 2017/02/06م   املودعة حتت رقم:  267783 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    08 اأغ�ضط�س 2016 

با�ض��م:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�ضيو، �ضوي�ضرا 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

م�ضتح�ضرات ق�ضر القم�ضة ومواد اخرى ت�ضتعمل يف غ�ضل وكي املالب�س؛ م�ضتح�ضرات تنظيف و�ضقل وجلي 
وك�ضط؛ �ضابون؛ عطور؛ زيوت عطرية؛ م�ضتح�ضرات جتميل؛ غ�ضول )لو�ضن( لل�ضعر؛ منظفات ا�ضنان. 

 الواق�عة بالفئة:  3 
" SPRING ACCORD" باللغة  كلمتي  تلية     8 ال��رق��م   ع��ن  ع��ب��ارة  و�ضف العالمة:  ال��ع��الم��ة 

الجنليزية كما هو مبني يف منوذج الطلب. 
ال�ض��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

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

بتاريخ: 2017/02/06م   املودعة حتت رقم:  267784 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    08 اأغ�ضط�س 2016

با�ض��م:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�ضيو، �ضوي�ضرا 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

م�ضتح�ضرات ق�ضر القم�ضة ومواد اخرى ت�ضتعمل يف غ�ضل وكي املالب�س؛ م�ضتح�ضرات تنظيف و�ضقل وجلي 
وك�ضط؛ �ضابون؛ عطور؛ زيوت عطرية؛ م�ضتح�ضرات جتميل؛ غ�ضول )لو�ضن( لل�ضعر؛ منظفات ا�ضنان.

 الواق�عة بالفئة:  3 
و�ضف العالمة:  كتبت عبارة " A&F WHIMSICAL " باللغة الجنليزية كما هو مبني يف منوذج 

الطلب. 
ال�ض��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

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

بتاريخ: 2017/02/06م   املودعة حتت رقم:  267795 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    10 اأغ�ضط�س 2016

با�ض��م:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�ضيو، �ضوي�ضرا 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

م�ضتح�ضرات ق�ضر القم�ضة ومواد اخرى ت�ضتعمل يف غ�ضل وكي املالب�س؛ م�ضتح�ضرات تنظيف و�ضقل وجلي 
وك�ضط؛ �ضابون؛ عطور؛ زيوت عطرية؛ م�ضتح�ضرات جتميل؛ غ�ضول )لو�ضن( لل�ضعر؛ منظفات ا�ضنان.

 الواق�عة بالفئة:  3 
و�ضف العالمة:  كتبت عبارة " A&F X'S & O'S" باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب. 

ال�ض��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

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

بتاريخ: 2017/02/06م   املودعة حتت رقم:  267786 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    08 اأغ�ضط�س 2016 

با�ض��م:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�ضيو، �ضوي�ضرا 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

م�ضتح�ضرات ق�ضر القم�ضة ومواد اخرى ت�ضتعمل يف غ�ضل وكي املالب�س؛ م�ضتح�ضرات تنظيف و�ضقل وجلي 
وك�ضط؛ �ضابون؛ عطور؛ زيوت عطرية؛ م�ضتح�ضرات جتميل؛ غ�ضول )لو�ضن( لل�ضعر؛ منظفات ا�ضنان.

 الواق�عة بالفئة:  3 
 " ABERCROMBIE & FITCH LUXE RETREAT " و�ضف العالمة:  كتبت عبارة

باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
ال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

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

بتاريخ: 2015/06/11م   املودعة حتت رقم:  235617 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ض��م:  اُ�ضرتاليان كاون�ضيل فور اإديوكي�ضيونال ري�ضري�س ليمتد 
 وعنوانه: 19 برو�ضبيكت هيل رود، كامرِبويل يف اآي �ضي 3124، اأ�ضرتاليا 

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
الدرجات  وو�ضع  النف�ضية  والختبارات  الطالب  تقييم  ذلك  يف  مبا  والتقييم  بالتعليم  املتعلقة  املطبوعات 
عليها؛ املواد التعليمية يف هذه الفئة على �ضكل اأوراق اختبار واأوراق اأبحاث وكتب وجمالت ون�ضرات اإخبارية 

دورية وكرا�ضات.
 الواق�عة بالفئة:  16 

و�ضف العالمة:  تتكون العالمة من كلمة "ACER" املكتوبة  باأحرف لتينية، حيث و�ضع كل حرف من 
كلمة "ACER" على خلفية م�ضتطيلة، حيث ُطوَيت الزاوية العليا يف اجلهة اليمني يف امل�ضتطيل الأخري.

ال�ض��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

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

بتاريخ: 2015/06/11م   املودعة حتت رقم:  235618 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ض��م:  اُ�ضرتاليان كاون�ضيل فور اإديوكي�ضيونال ري�ضري�س ليمتد 
 وعنوانه: 19 برو�ضبيكت هيل رود، كامرِبويل يف اآي �ضي 3124، اأ�ضرتاليا 

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
الختبارات النف�ضية لختيار املوظفني؛ البيع بالتجزئة والبيع باجلملة والبيع املبا�ضر ملواد وموارد الختبار 
والتقييم؛ البيع بالتجزئة والبيع باجلملة والبيع املبا�ضر للمواد التعليمية والكتب وغريها من املن�ضورات؛ 
بيانات؛ خدمات حتليل  قواعد  املعلومات يف  الدعاية؛ جتميع  الإع��الن؛ خدمات  الأعمال؛ خدمات  �ضبكات 

واأبحاث الأعمال؛ خدمات املعلومات وال�ضت�ضارات والن�ضائح املتعلقة بكافة ما تقدم.
 الواق�عة بالفئة:  35 

و�ضف العالمة:  تتكون العالمة من كلمة "ACER" املكتوبة  باأحرف لتينية، حيث و�ضع كل حرف من 
كلمة "ACER" على خلفية م�ضتطيلة، حيث ُطوَيت الزاوية العليا يف اجلهة اليمني يف امل�ضتطيل الأخري.

ال�ض��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/  
كاليد اند كو ال ال بي

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 92691  املودعة بالرقم : 
 با�ض��م: البوؤرة ل�ضناعة املكيفات )�س.ذ.م.م(  

دبي،  ال�ضناعية،  حممود،القوز  حممد  م�ضطفى  بوا�ضطة  دب��ي  حكومة  ع��ق��ارات  ملك  م�ضتودع  وعنوانه: 
الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
مواد البناء غري املعدنية؛ جتهيزات غري كهربائية وغري معدنية لعمل قنوات.

الواق�عة بالفئة: 19
 وامل�ضجلة حتت رقم: 92691 بتاريخ:  2016/3/29 

  2017/4/5 احلماية يف   انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �ضنوات  ع�ضر  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ضتظل 
وحتى تاريخ: 2027/4/5

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/  
كاليد اند كو ال ال بي

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

   92689  املودعة بالرقم : 
 با�ض��م: البوؤرة ل�ضناعة املكيفات )�س.ذ.م.م(  

دبي،  ال�ضناعية،  حممود،القوز  حممد  م�ضطفى  بوا�ضطة  دب��ي  حكومة  ع��ق��ارات  ملك  م�ضتودع  وعنوانه:  
الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
مواد البناء املعدنية؛ جتهيزات معدنية غري كهربائية لعمل قنوات.

الواق�عة بالفئة: 6
 وامل�ضجلة حتت رقم:  92689 بتاريخ: 2016/3/29 

  2017/4/5 احلماية يف   انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �ضنوات  ع�ضر  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية  و�ضتظل 
وحتى تاريخ: 2027/4/5

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية: 

 

 96947  املودعة بالرقم : 
 با�ض��م:  �ضكاي اآي بي انرتنا�ضيونال ليمتد  

وعنوانه: جرانت واي، اآيل وورث، ميدل�ضك�س، تي دبليو7 5كيو دي، اململكة املتحدة
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

خدمات  والب�ضرية؛  ال�ضمعية  املحتويات  توفري  خدمات  التدريب؛  خدمات  وترفيهية؛  تعليمية  خدمات 
املوجودة  املبا�ضرة  البيانات  والإنرتنت وقواعد  والهاتف  والتلفزيون  الإذاع��ة  تعليمية وترفيهية عن طريق 
 ،DVD وال  الفيديو،  واأف���الم  ال�ضينمائية  الأف���الم  وت��اأج��ري  ا�ضتئجار  خدمات  الكمبيوتر؛  �ضبكات  على 
التلبفزيون، وم�ضجالت  واأجهزة  الريا�ضية،  والأجهزة  ال�ضوتي،  الت�ضجيل  واأجهزة  ال�ضوتية،  والت�ضجيالت 
الفيديو وم�ضجالت ال DVD، وم�ضجالت الراديو؛ خدمات اإنتاج الأفالم للتلفزيون وال�ضينما؛ خدمات 
توفري املن�ضورات الإلكرتونية على �ضبكات الكمبيوتر )غري قابلة للتحميل على اأجهزة الكمبيوتر(؛ خدمات 
�ضبكات  على  الإلكرتونية  اجلرائد  اأو  الكتب  ن�ضر  خدمات  واملطبوعات؛  والن�ضو�س  والكتب  املجالت  ن�ضر 
احلية؛  العرو�س  اإنتاج  خدمات  الت�ضجيل؛  با�ضتوديوهات  اخلا�ضة  التجهيزات  توفري  خدمات  الكمبيوتر؛ 
خدمات تنظيم الأن�ضطة واملباريات الريا�ضية؛ خدمات �ضبابيك التذاكر يف امل�ضارح وال�ضينمات؛ خدمات اإنتاج 
وعر�س الربامج التي يتم بثها عرب اأجهزة التليفزيون اأو النرتنت اأو بغري ذلك من قنوات الت�ضال الأخرى 
بالربامج  ال�ضلة  ذات  التذاكر  حجز  خدمات  و�ضراوؤها؛  الب�ضائع  واختيار  التفاعلية  بامل�ضاهدات  اخلا�ضة 
التفاعلية،  التليفزيون  وبرامج  والتليفزيون؛  الإذاع��ي��ة  برامج  وتوزيع  وعر�س  اإنتاج  خدمات  الرتفيهية؛ 
وتوزيع  عر�س  اإنتاج  خدمات  التفاعلية؛  واملباريات  التفاعلية؛  الرتفيهية  والربامج  التفاعلية،  والأل��ع��اب 
امل�ضابقات واملباريات والألعاب والختبارات واملواد الرتفيهية؛ وم�ضابقات ا�ضرتاك جمهور القراء وامل�ضتمعني؛ 
خدمات اختيار الربامج التليفزيونية التفاعلية للم�ضاهدين؛ خدمات توفري الأخبار الرتفيهية والأن�ضطة 
الثقافية والريا�ضية مل�ضاهدي التليفزيون؛ خدمات تفاعلية مل�ضاهدي التليفزيون؛ خدمات توجيه امل�ضاهدة؛ 
خدمات توجيه امل�ضاهدة بغر�س ت�ضهيل ت�ضجيالت الربامج والأفالم ال�ضينمائية وا�ضتئجارها لفرتات زمنية 
ثابتة؛ خدمات ت�ضجيل الربامج التليفزيونية بطريقة تلقائية تقوم على اأ�ضا�س عادات واأف�ضليات امل�ضاهدة 
لدى العميل؛ خدمات الفيديو ح�ضب الطلب؛ خدمات توفري الأفالم ال�ضينمائية واأفالم الفيديو وبرامج 
املراهنة  العاب  خدمات  والثقافية؛  الريا�ضية  الأن�ضطة  خدمات  الطلب؛  ح�ضب  للم�ضاهدين  التلفيزيون 
بالبطاقات  املراهنة  خدمات  والن�ضر؛  واليان�ضيب،  والقمار،  الئتمانية،  املراهنات  العاب  خدمات  والقمار؛ 
الئتمانية، والعاب القمار واليان�ضيب؛ خدمات تنظيم �ضحوبات اليان�ضيب؛ خدمات املراهنة والعاب القمار 
واليان�ضيب والن�ضر بطرق الكرتونية من خالل �ضبكات النرتنت اأو �ضبكات الكمبيوتر العاملية اأو من قواعد 
بيانات الكمبيوتر اأو عرب الهواتف، مبا يف ذلك الهواتف املتحركة، اأو عن طريق القنوات التليفزيونية، مبا 
الربقي؛  التليفزيوين  البث  بطريقة  اأو  ار�ضياً  اأو  ال�ضناعية  بالأقمار  توزيعها  يتم  التي  الربامج  ذلك  يف 
خدمات الألعاب الرتفيهية التي تدفع قيمتها قبل اأداء اللعبة؛ خدمات الألعاب التفاعلية الندية؛ خدمات 
ال��ع��اب ال��ب��وك��ر التفاعلية وخ��دم��ات الأل��ع��اب ال��ت��ي ت���وؤدى ب��الع��ب واح���د اأو ب��ع��دة لع��ب��ني؛ خ��دم��ات عر�س 
واأفالم  اأ�ضرطة  اإن��ت��اج  خ��دم��ات  الإل��ك��رتوين؛  الن�ضر  خ��دم��ات  البوكر؛  واأل��ع��اب  وم��ب��اري��ات  م�ضابقات  واإن��ت��اج 
ذات  واملعلومات  الإخبارية  ال�ضوؤون  اأع��اله؛ خدمات  ذكر  تتعلق مبا  واإر�ضادية  معلوماتية  الفيديو؛ خدمات 
وبالربامج  وبالتعليم،  والتليفزيون،  الإذاع��ة  تتعلق بربامج  اإر�ضادية ومعلوماتية  بالتعليم؛ خدمات  ال�ضلة 
الإذاعة  بربامج  تتعلق  ومعلوماتية  اإر���ض��ادي��ة  خدمات  والريا�ضة؛  وباملو�ضيقى،  والرتويحية،  الرتفيهية 
توفريها  يتم  وهذه  والريا�ضة؛  وباملو�ضيقى،  والرتويحية،  الرتفيهية  وبالربامج  والتعليم،  والتليفزيون، 
تتعلق  وقائعيه  خدمات  املتحركة؛  بالهواتف  اأو  الإنرتنت  اأو  الكمبيوتر  بيانات  قواعد  خالل  من  مبا�ضرة 
برامج  خدمات  التدريب؛  خدمات  التعليم؛  خدمات  والريا�ضة؛  وبالأخبار  والتليفزيون،  الإذاع��ة  بربامج 
احللقات  اأو  للموؤمترات  التح�ضري  خدمات  الرتفيهية؛  باجلوانب  تتعلق  اإر�ضادية  خدمات  الفراغ؛  اأوق��ات 
احلجز؛  وك��الت  خدمات  املهرجانات؛  اأو  املعار�س  تنظيم  خدمات  العمل؛  ور�ضات  اأو  الندوات  اأو  الدرا�ضية 
التليفزيون  وبرامج  الإذاع��ة  برامج  توزيع  خدمات  ال�ضينمائية؛  ال�ضتوديوهات  خدمات  ال�ضينما؛  خدمات 
والأفالم  والأفالم ال�ضينمائية واأ�ضرطة الفيديو امل�ضجلة واملواد ال�ضمعية و/اأو املرئية، وكا�ضيتات الفيديو 
امل�ضجلة، واأقرا�س DVD اأو اأقرا�س الفيديو امل�ضجلة؛ خدمات اإنتاج برامج الإذاعة وبرامج الإذاعة وبرامج 
التليفزيون والأفالم  والأفالم ال�ضينمائية واأ�ضرطة الفيديو امل�ضجلة واملواد ال�ضمعية و/اأو املرئية، وكا�ضيتات 
وبرامج  الإذاع��ة  برامج  امل�ضجلة؛ خدمات حترير  الفيديو  اأقرا�س  اأو   DVD واأقرا�س  امل�ضجلة،  الفيديو 
التليفزيون والأفالم  والأفالم ال�ضينمائية واأ�ضرطة الفيديو امل�ضجلة واملواد ال�ضمعية و/اأو املرئية، وكا�ضيتات 
الفيديو امل�ضجلة، واأقرا�س DVD اأو اأقرا�س الفيديو امل�ضجلة؛ خدمات ا�ضتئجار اأو تاأجري برامج الإذاعة 
وبرامج التليفزيون والأفالم  والأفالم ال�ضينمائية واأ�ضرطة الفيديو امل�ضجلة واملواد ال�ضمعية و/اأو املرئية، 
وكا�ضيتات الفيديو امل�ضجلة، واأقرا�س DVD اأو اأقرا�س الفيديو امل�ضجلة؛ خدمات ت�ضويق برامج الإذاعة 
وبرامج التليفزيون والأفالم  والأفالم ال�ضينمائية واأ�ضرطة الفيديو امل�ضجلة واملواد ال�ضمعية و/اأو املرئية، 
وكا�ضيتات الفيديو امل�ضجلة، واأقرا�س DVD اأو اأقرا�س الفيديو امل�ضجلة؛ خدمات عر�س برامج الإذاعة 
وبرامج التليفزيون والأفالم  والأفالم ال�ضينمائية واأ�ضرطة الفيديو امل�ضجلة واملواد ال�ضمعية و/اأو املرئية، 
برامج  وبث  اإر�ضال  خدمات  امل�ضجلة؛  الفيديو  اأقرا�س  اأو   DVD واأق��را���س  امل�ضجلة،  الفيديو  وكا�ضيتات 
الإذاع��ة وبرامج التليفزيون والأف��الم  والأف��الم ال�ضينمائية واأ�ضرطة الفيديو امل�ضجلة واملواد ال�ضمعية و/
ال�ضاحات  امل�ضجلة؛ خدمات  الفيديو  اأقرا�س  اأو   DVD واأقرا�س  امل�ضجلة،  الفيديو  وكا�ضيتات  املرئية،  اأو 
الرتفيهية التي تلقى فيها اخلطب وتعر�س فيها الأفالم واملنتجات الإذاعية والتلفزيونية؛ خدمات تنظيم 
اإعداد  خدمات  الرتفيهية؛  الربامج  تنظيم  خدمات  اخلطب؛  فيها  تلقى  التي  الرتفيهية  ال�ضاحات  واإدارة 
الربامج الإذاعية، وبرامج التليفزيون اأو الأفالم و�ضرائط الفيديو امل�ضجلة، وال DVD، واملواد ال�ضمعية 
و/اأو الب�ضرية، وكا�ضيتات الفيديو امل�ضجلة، واأقرا�س الفيديو امل�ضجلة، والأفالم ال�ضينمائية، وذلك لأغرا�س 
التوزيع والإر�ضال والبث باأية و�ضيلة؛ خدمات توفري الربامج الإذاعية والتلفزيونية والأفالم واملواد ال�ضمعية 
الكمبيوتر )غري قابلة للتحميل(؛ خدمات ن�ضر  ال�ضينمائية مبا�ضرة على �ضبكات  الب�ضرية والأف��الم  و/اأو 
وتوزيع الو�ضائل الإعالمية املطبوعة والت�ضجيالت؛ خدمات ال�ضور الرقمية؛ خدمات اإعادة ت�ضجيل ونقل 
اأ�ضرطة الفيديو؛ خدمات ترفيهية؛ خدمات  اأ�ضرطة جديدة؛ خدمات حترير  اإىل  الأ�ضوات امل�ضجلة �ضابقاً 
اإنتاج الأفالم؛ خدمات تاأجري الأفالم ال�ضينمائية؛ خدمات ا�ضتوديوهات الأفالم؛ خدمات توفري التجهيزات 
اخلا�ضة مب�ضارح الأفالم ال�ضينمائية؛ خدمات اإنتاج العرو�س؛ خدمات اإنتاج اأ�ضرطة اأفالم الفيديو؛ خدمات 
وا�ضتوديوهات  امل�ضارح  يف  لال�ضتخدام  الإ�ضاءة  اأجهزة  تاأجري  خدمات  ال�ضمعية؛  والأجهزة  املعدات  تاأجري 
التليفزيون؛ خدمات تاأجري الأفالم ال�ضينمائية؛ خدمات تاأجري اأجهزة عر�س الأفالم ال�ضينمائية والأدوات 
املعدات  تاأجري  خدمات  والتلفزيونية؛  الإذاعية  املعدات  تاأجري  خدمات  الأجهزة؛  بتلك  اخلا�ضة  الكمالية 
تاأجري م�ضجالت  الفيديو؛ خدمات  اأ�ضرطة  تاأجري  الفيديو؛ خدمات  كامريات  تاأجري  الريا�ضية؛ خدمات 
رعاية  اأو  تنظيم  خدمات  ال�ضينمائية؛  الأف��الم  ا�ضتوديوهات  خدمات  امل�ضرحي؛  الإنتاج  خدمات  الفيديو؛ 
ا�ضتوديوهات  خدمات  لالأفالم؛  خا�ضة  موؤثرات  اإنتاج  خدمات  الأف��الم؛  عر�س  خدمات  التكرمي؛  حفالت 

الت�ضجيل؛ خدمات ار�ضادية ومعلوماتية تتعلق مبا �ضبق.
الواق�عة بالفئة: 41

بتاريخ:  2011/9/27 وامل�ضجلة حتت رقم:  96947 
و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 

 2017/6/28  وحتى تاريخ: 2027/6/28 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل/ كاليد اند كو ال ال بي
بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 92355  املودعة بالرقم : 
 با�ض��م:  اإن�ضتيتوت يوروبني دو ادمني�ضرتاثيون ديز اأفري )ان�ضياد(  
 وعنوانه:  بولفار دو كون�ضتان�س 77305، فاونتينبلو، �ضيدك�س، فرن�ضا  

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
املقوى  وال���ورق  ال��ورق  ال�ضور؛  الربيدية؛  البطاقات  اجل��رائ��د؛  ال��دوري��ات؛  امل��ج��الت؛  الكتب؛  املطبوعات؛ 
اأو لغايات منزلية؛  واملنتجات امل�ضنوعة من هذه املواد؛ القرطا�ضية؛ مواد الل�ضق امل�ضتعملة يف القرطا�ضية 

اللوازم املكتبية )عدا الأثاث(؛ مواد التوجيه )عدا الأجهزة(؛ مواد التدري�س )عدا الأجهزة(
الواق�عة بالفئة:  16

 وامل�ضجلة حتت رقم: 92355 بتاريخ:2008/8/17 
انتهاء احلماية يف  2007/3/29   اأخرى اعتباراً من تاريخ  املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات  و�ضتظل احلماية نافذة 

وحتى تاريخ: 2017/3/29
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067
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•• القاهرة -وام: 

لالإعالم  ال��وط��ن��ي  املجل�س  ���ض��ارك 
للجنة   89 ال����  ال�����دورة  اع���م���ال  يف 
ال���دائ���م���ة ل���الإع���الم ال��ع��رب��ي التي 
انطلقت ام�س مبقر المانة العامة 
مب�ضاركة  العربية  ال��دول  جلامعة 
والهيئات  وامل��ن��ظ��م��ات  الحت������ادات 
املمار�ضة ملهام اإعالمية يف منظومة 

جمل�س وزراء الإعالم العرب.
غزالة  اب��و  هيفاء  ال�ضفرية  واك��دت 
رئي�س قطاع  امل�ضاعد  العام  الأم��ني 
باجلامعة  والت���������ض����ال  الع��������الم 
اللجنة  اج��ت��م��اع  اه��م��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
هامة  مرحلة  ظ��ل  يف  ينعقد  كونه 
م���ن ت���اري���خ الم�����ة ال��ع��رب��ي��ة حيث 
املنطقة  دول  م���ن  ال��ع��دي��د  ت�����ض��ه��د 

نزاعات و�ضرعات م�ضلحة.
و����ض���ددت اأب����و غ���زال���ة يف ك��ل��م��ة لها 
اللجنة على  اع��م��ال  اف��ت��ت��اح  خ��الل 
اهمية الدور الكبري الذي يقوم به 
العالم العربي الن حيث ا�ضبح ، 
لي�س فقط �ضلطة رابعة ، واإمنا هو 
تاأثريا يف  والأك��رث  املوؤثرة  ال�ضلطة 
العربي الن خا�ضة و�ضائل  ال�ضارع 

الت�ضال اجلماهريية.
ان�����ه يف ظ����ل وج������ود هذه   وق����ال����ت 
عربي  مواطن  كل  ا�ضبح  الو�ضائل 
او  م��ع��ل��وم��ة  ي��ن��ق��ل  ان  ي�����ض��ت��ط��ي��ع 

بوك  الفي�س  على  �ضواء  يخرتعها 
خطورة  م����ن  حم������ذرة  ت���وي���رت  او 
الرهابية  اجل���م���اع���ات  ا���ض��ت��خ��دام 
ل��و���ض��ائ��ل الت�������ض���ال ب�����ض��ك��ل كبري 
م�ضيفة  ل��ل��ن��ظ��ر  وم��ل��ف��ت  وح�����ريف 
ال��ل��ج��ن��ة حافل  اع���م���ال  ج����دول  ان 
ال��ه��ام��ة واأه��م��ه��ا يتعلق  ب��ال��وث��ائ��ق 
العربية  ال�ضرتاتيجية  بتحديث 
الآراء  على  بناء  وذل��ك  الإع��الم��ي��ة 
الق�ضايا  ح��ي��ال  ال���دول  وت�����ض��ورات 
العربية  امل��ن��ط��ق��ة  يف  امل���ع���ا����ض���رة 
للتنمية  ال��������دول  ب���ع�������س  وروؤي���������ة 

جانبه  وم����ن   2030 امل�����ض��ت��دام��ة 
فاروق  املح�ضن  عبد  ال��دك��ت��ور  ق��ال 
الدائمة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ال���ي���ا����س 
الجتماع  هذا  ان  العربي  لالإعالم 
العربي  ال���ع���م���ل  اإط��������ار  يف  ي����اأت����ي 
امل�ضرتك و�ضيناق�س17 بندا تتعلق 
العربي  الإع��الم��ي  العمل  بتفعيل 
الدول  ت��ط��ل��ع��ات  م��ع  يتنا�ضب  مب��ا 
العربية من جهة والتحديات التي 
معتربا  اخ��رى  جهة  م��ن  تواجهها 
ت��واج��ه دولنا  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  ان 
جميعا  منا  تقت�ضي  اليوم  العربية 

ال�ضفوف  وتوحيد  اجلهود  تكثيف 
من اجل ان يرقى العمل الإعالمي 
العربي امل�ضرتك مل�ضتوى التحديات 
ومبا  املنطقة  دول  تواجهها  ال��ت��ي 
وي�ضاهم  العربية  م�ضاحلنا  يخدم 
الإعالمية  امل��ن��ظ��وم��ة  ت��رت��ي��ب  يف 
اللجنة  ان  واأو������ض�����ح  ال���ع���رب���ي���ة.  
�ضتناق�س العديد من البنود الهامة 
الفل�ضطينية  الق�ضية  راأ�ضها  وعلى 
الت�ضدي  يف  العربي  الع��الم  ودور 
والتنمية  اٍلره�������������اب  ل����ظ����اه����رة 

امل�ضتدامة 2030 .

عالجات �إ�صعاعية متقدمة ملر�صى 
�ل�صرطان يف �مل�صت�صفى �لأمريكي بدبي

•• دبي-وام:

اأعلن امل�ضت�ضفى الأمريكي بدبي عن عالجه لأكرث من 
ع�ضر حالت ملر�ضى ال�ضرطان وب�ضكل كامل با�ضتخدام 
يف  وامل�ضتخدمة  املتقدمة  املثبتة  “�ضيفيكو”  اأنظمة 
 SBRT املعاجلة الإ�ضعاعية املج�ضمة لكامل اجل�ضم
ملر�ضى   »SRS« امل��ج�����ض��م��ة  الإ���ض��ع��اع��ي��ة  واجل���راح���ة 

ال�ضرطان.
وبو�ضول هذين النظامني املتقدمني اأ�ضبح امل�ضت�ضفى 
اأول موؤ�ض�ضة �ضحية يف دول جمل�س  الأمريكي بدبي 
العالجات  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  تطرح  اخلليجي  التعاون 
الإ�ضعاعية املتطورة وغري امل�ضبوقة ملر�ضى ال�ضرطان 
اجلراحية  العالجات  يجنبهم  مب��ا  واإقليميا  حمليا 
العالج  ي�ضتغرقها  ال��ت��ي  ال��زم��ن��ي��ة  امل����دة  وي��خ��ت�����ض��ر 

التقليدي. 
اإجراء  امل��ع��اجل��ة الإ���ض��ع��اع��ي��ة  ال��ن��وع م��ن  ويعترب ه��ذا 
يقوم  ال�����ض��رط��ان حيث  ل��ع��الج  ج��راح��ي  غ��ري  مبتكرا 
على ت�ضويب جرعات عالية من الأ�ضعة على اخلاليا 
خمتلفة  زواي����ا  وم���ن  ج���داً  دق��ي��ق  ب�ضكل  ال�ضرطانية 
ت��ام��ة. واو�ضح  ث��ب��ات  امل��ري�����س يف ح��ال��ة  ي��ك��ون  بينما 
ال��دك��ت��ور ط����ارق دوف�����ان م��دي��ر ق�����ض��م ع���الج الأورام 
ا�ضتقدام  ان  دب��ي  الأم��ري��ك��ي  امل�ضت�ضفى  يف  ب��الأ���ض��ع��ة 
احلديثة  الأن��ظ��م��ة  ل��ه��ذه  دب��ي  الأم��ري��ك��ي  امل�ضت�ضفى 
اإعطاء  اإىل  وتقدميه لهذه العالجات الثورية يهدف 
م��ر���ض��ى ال�����ض��رط��ان اأم���ال ج��دي��دا م��ن خ���الل اأحدث 

التكنولوجيات العالجية املطروحة عامليا.

•• اأبوظبي-الفجر:

ال����دورة ال�ضيفية  100 ط��ال��ب  يف  ف��ع��ال��ي��ات  ال��ت��ح��ق 
تنظمها  التي   « الغد  �ضرطة  اأبطال   « لربنامج  الأوىل 
القاطنني يف  للطلبة  اأبوظبي،  ل�ضرطة  العامة  القيادة 
القاطنني يف  وللطلبة   ، ال�ضرطة  كلية  اأبوظبي مبقر  
،وذلك  بالفوعة  ال�ضرطة  مدار�س  مبقر  العني  مدينة 
ل��ت��ن��م��ي��ة م��ه��ارات��ه��م وت��ع��زي��ز ال��ث��ق��ة ب��ال��ن��ف�����س والقيم 

الوطنية لديهم . 

وذكر  العقيد مهنا حممد النعيمي، مدير اإدارة مدار�س 
ال�ضرطة يف قطاع املوارد الب�ضرية، اأن الربنامج ي�ضتهدف 
طالب ال�ضف الثامن والتا�ضع والعا�ضر واحلادي ع�ضر 
مدينتي  من   ) �ضنة   17 –  14( من  العمرية  للفئة 
وي�ضتمل   ، اأ�ضابيع  اأربعة  وي�ضتمر   « والعني  اأبوظبي   «
اخليل،  ورك��وب  ال�ضباحة،  منها  متنوعة  اأن�ضطة  على 
واملحا�ضرات، والتدريب على املهارات ال�ضرطية ، ف�ضاًل 
�ضياحية وترفيهية.   اأماكن  زي��ارات ميدانية لعدة  عن  
واك����د ح���ر����س  ���ض��رط��ة  اأب���وظ���ب���ي  ع��ل��ى غ��ر���س القيم  

الأ�ضيلة يف نفو�س  الأبناء انطالقا  من رعاية  معايل  
اللواء  حممد خلفان  الرميثي  القائد  العام ل�ضرطة  
اأبوظبي  ومتابعة �ضعادة اللواء  مكتوم  ال�ضريفي مدير 
�ضامل  العميد  عبيد  واهتمام    ، اأبوظبي  �ضرطة   ع��ام  
باحلبالة  الكتبي  مدير قطاع  امل��وارد الب�ضرية  لفتاً  
اإىل  ان الربنامج يركز  على  تعزيز ال�ضراكة املجتمعية 
ودعم فئة الطالب وتاأهيلهم مبا يفيدهم  ، من خالل 
والقيم  وال��ع��ل��م  امل��ع��رف��ة  ت��ع��زز  تثقيفية   حم��ا���ض��رات 
ال��وط��ن��ي��ة والخ�����الق احل��م��ي��دة وح���ب ال��وط��ن لديهم 

م�ضرف  التميمي،  ���ض��امل  اهلل  ع��ب��د  العقيد  واأو����ض���ح   .
الربنامج يف اأبوظبي، اأن برنامج » اأبطال �ضرطة الغد« 
ل�ضتثمار  وترفيهية  وريا�ضية  وتثقيفية  �ضيفية  دورة 
اأوقات فراغهم  خالل فرتة الإج��ازة ال�ضيفية وتعزيز  
الهوية الوطنية لديهم ، وغر�س القيم النبيلة يف  جيل 
الربنامج   فعاليات  ج���دول  اأن  اإىل  م�����ض��رياً  امل�ضتقبل، 
يركز يف الأ�ضبوع الأول على اللياقة البدنية والتدريب 
اأ�ضا�ضيات  لتعلم  ترفيهي  ون�ضاط  وال�ضالح،  امل�ضاة  على 
وحما�ضرتني  اخليل،  رك��وب  مهارات  وتعلم  ال�ضباحة، 

والثانية  الوطن  نه�ضة  يف  ال�ضباب  دور  بعنوان  الأوىل 
بعنوان » احل�س الأمني ».

اأربعة  للربنامج  ال��ث��اين  الأ���ض��ب��وع  يت�ضمن   : واأ���ض��اف 
ال�ضالمة  على  م�ضمونها   يركز  تثقيفية  حما�ضرات 
وال��وق��اي��ة م��ن امل��خ��اط��ر، ال��ت�����ض��رب امل��در���ض��ي ، ا�ضرار 
امل�����خ�����درات وال���ت���دخ���ني وط������رق ال����وق����اي����ة، اجل���رائ���م 
امل�ضاة،   ال��وق��اي��ة وال��ت��دري��ب على  الإل��ك��رتون��ي��ة وط���رق 
اأ�ضا�ضيات  لتعلم  ترفيهي  ري��ا���ض��ي  ن�ضاط  ج��ان��ب  اإىل 
ال�ضرطية،  الإدارات  لإحدى  ميدانية  وزيارة  ال�ضباحة، 

وزيارة م�ضجد ال�ضيخ زايد الكبري، وواحة الكرامة.
وي�����ض��ت��م��ل  الأ���ض��ب��وع ال��ث��ال��ث ع��ل��ى  حم��ا���ض��رة بعنوان 
»القيم النبيلة وتراث الإمارات احل�ضاري » والتدريب 
وزيارة  ترفيهي،  ريا�ضي  ون�ضاط  وال�ضالح،  امل�ضاة  على 
ل�ضتاد  وزي���ارة  ال�ضرطية،  الإدارات  لإح���دى  ميدانية 
هزاع بن زايد وا�ضتاد حممد بن زايد، يف حني ي�ضتمل 
القيادة  دور   « بعنوان  الرابع  على حما�ضرة  الأ�ضبوع  
احلكيمة يف بناء الوطن » والتدريب ال�ضرطي ، ون�ضاط 

ريا�ضي ترفيهي، وزيارة لإحدى الإدارات ال�ضرطية. 

•• ال�سارقة -وام: 

ا�ضتعر�س املكتب التنفيذي التابع اللجنة العليا ملتابعة 
ع�ضوية ال�ضارقة لل�ضبكة العاملية للمدن املراعية لل�ضن 
خالل لقائه مع من�ضقي املوؤ�ض�ضات والهيئات احلكومية 
تن�ضم  عربية  مدينة  ك��اأول  الإم���ارة  اأع��م��ال  ل�ضتكمال 
لل�ضبكة .. اخلطة ال�ضرتاتيجية للجنة العليا واخلطة 
واملزمع   2020-2017 ال��ت��ف�����ض��ي��ل��ي��ة  ال��ت�����ض��غ��ي��ل��ي��ة 

تنفيذها مب�ضاركة جميع موؤ�ض�ضات حكومة ال�ضارقة.
القا�ضمي  حميد  ب��ن  حم��م��د  ال�ضيخ   .. ال��ل��ق��اء  ح�ضر 
مدير دائرة الإح�ضاء والتنمية املجتمعية واأحمد امليل 
املكتب  مديرة  اخل�ضري  واأ�ضماء  العليا  اللجنة  مقرر 
التنفيذي للجنة وعدد كبري من املن�ضقني وامل�ضوؤولني 

يف دوائر وموؤ�ض�ضات حكومة ال�ضارقة.
واأو�ضح اأحمد امليل اأن اللجنة العليا تهدف من خالل 
خطتها ال�ضرتاتيجية واخلطة الت�ضغيلية - التي تعمل 
اإىل جعل  اإىل مبادرات تنفيذية -  املحاور  على حتويل 
تعاون  �ضي�ضتمر  حيث  لل�ضن  مراعية  مدينة  ال�ضارقة 
ال�ضارقة مبا فيها موؤ�ض�ضات  جميع اجلهات يف حكومة 
ال��ق��ط��اع اخل���ا����س خ���الل ف���رتة ع�����ض��وي��ة ال�����ض��ارق��ة يف 
الأربع �ضنوات املقبلة من اأجل ا�ضتدامة هذه الع�ضوية 
ال�ضبكة  يف  املدن  بع�ضوية  اخلا�ضة  املتطلبات  ومقابلة 

الدولية للمدن املراعية لل�ضن.
من جانبها ا�ضتعر�ضت اأ�ضماء اخل�ضري النموذج املوحد 
ودور  ال�ضرتاتيجية  اخلطة  وف��ق  الت�ضغيلية  للخطة 
املوؤ�ض�ضات يف اإمارة ال�ضارقة يف حتقيقها والتي و�ضعتها 
ال�ضبكة  يف  ال�����ض��ارق��ة  ع�ضوية  ملتابعة  العليا  اللجنة 

العاملية للمدن املراعية لل�ضن.
اأية  اإ�ضافة  املوؤ�ض�ضات  جميع  حق  من  اأن  اإىل  واأ���ض��ارت 
مبادرات مع �ضمان حتقيق اخلطة ال�ضرتاتيجية لأنها 
تاأتي متوافقة مع املحاور املحددة من منظمة ال�ضحة 

ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  وق���رار  موافقتها  بعد  العاملية 
املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي  حممد  ب��ن  �ضلطان  ال��دك��ت��ور 
الأعلى حاكم ال�ضارقة وقرار املجل�س التنفيذي برئا�ضة 
القا�ضمي  �ضلطان  بن  حممد  بن  �ضلطان  ال�ضيخ  �ضمو 
ال�����ض��ارق��ة وامل��ت��اب��ع��ة الدائمة  ويل ع��ه��د ون��ائ��ب ح��اك��م 
ل�ضعادة ال�ضيخ �ضامل بن عبد الرحمن القا�ضمي رئي�س 

مكتب �ضمو احلاكم ورئي�س اللجنة العليا.
تعريفات  ت�ضمن  ع��ر���ض��ا  اخل�����ض��ري  اأ���ض��م��اء  وق��دم��ت 
ال�ضارقة  اإم���ارة  وجهود  لل�ضن  املراعية  امل��دن  لربنامج 
لع�ضوية ال�ضبكة كاأول مدينة عربية حت�ضل على هذه 
الع�ضوية اإىل جانب اأهداف الربنامج وتعريف املدينة 

املراعية لل�ضن.
وتناولت خالل عر�ضها اأهمية ال�ضبكة الدولية للمدن 
امل��راع��ي��ة لل�ضن ووظ��ائ��ف��ه��ا ودل��ي��ل ال�����ض��ب��ك��ة وحم���اور 
ثمانية  يت�ضمن  ال���ذي  لل�ضن  امل��راع��ي��ة  امل���دن  ب��رن��ام��ج 
اىل  يحتاج  فرعيا  حم���ورا   189 عنها  ينبثق  حم���اور 
اىل  الرئي�ضة  املحاور  ه��ذه  لتحويل  تنفيذية  م��ب��ادرات 

برامج عملية.
الإح�ضاء  ل��دائ��رة  الكبري  ب��ال��دور  اخل�����ض��ري  واأ����ض���ادت 
والتنمية املجتمعية يف دعم برامج اللجنة العليا ودائرة 
وتنظيمها  امل��ب��ادرة  تبنيها  على  الجتماعية  اخلدمات 
ال�ضارقة  اإمكانيات  اأظهرت  التي  امللتقيات  من  للعديد 
والنا�ضئة  وال�����ض��ب��اب  والأ����ض���رة  بالطفل  تهتم  ك���اإم���ارة 
الربنامج  لدعم  ال�ضارقة  حلكومة  الإعالمي  واملكتب 
اإعالميا. وقالت اإن اخلطة ال�ضرتاتيجية مدتها اأربعة 
�ضنوات وقامت على روؤية موحدة لكل املوؤ�ض�ضات متمثلة 
اإم����ارة م��راع��ي��ة لل�ضن وب��ي��ئ��ة مثلى  يف ج��ع��ل ال�����ض��ارق��ة 

اأعمارهم فيها برفاهية م�ضتندة  النا�س بجميع  لعي�س 
و�ضحية  م��ادي��ة  بيئة  لإي��ج��اد  فيها  ت�ضعى  ر���ض��ال��ة  اإىل 
م�ضتدامة  �ضاملة  وح�ضارية  واقت�ضادية  واجتماعية 
تتيح لكبار ال�ضن املقيمني فيها ال�ضتفادة من مواردها 
ب�����ض��ه��ول��ة وي�����ض��ر و����ض���ول ل�����ض��ي��خ��وخ��ة ���ض��ح��ي��ة فعالة 
وحت�ضني نوعية احلياة لهم وم�ضاركتهم خلرباتهم مع 

الآخرين وذلك للم�ضاهمة يف حتقيق تنمية املجتمع.
وجناح  روؤيتها  حتقيق  يف  ت�ضتند  اللجنة  اأن  واأو�ضحت 
الدميومة  ت�ضمل  ال��ت��ي  القيم  م��ن  ع��دد  اإىل  ر�ضالتها 
بال�ضتمرارية  تت�ضم  واأن�ضطة  برامج  طرح  يتم  بحيث 
وامل�ضاواة عرب العمل مع كبار ال�ضن واللتزام بالعدالة 
بينهم اإىل جانب املنا�ضرة وهي العمل على اأ�ضا�س تاأييد 

وتبني فكرة اأن ال�ضارقة مدينة مراعية لل�ضن.
 2020  2017- ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ة  وت��رت��ك��ز 
تطوير  وه��ي  ال�ضرتاتيجية  الأه����داف  م��ن  ع��دد  على 
اخلدمات املوجهة لكبار ال�ضن يف كل القطاعات و�ضمان 
والأبنية  اخل��ارج��ي��ة  امل�����ض��اح��ات  جم���ال  يف  ا�ضتدامتها 
والحرتام  الجتماعية  وامل�ضاركة  والإ���ض��ك��ان  والنقل 
والتوظيف  املدنية  وامل�ضاركة  الجتماعي  والن��دم��اج 
واخلدمات  املجتمعي  والدعم  واملعلومات  والت�ضالت 
اخلدمات  وت��ط��وي��ر  حت�����ض��ني  اإىل  اإ����ض���اف���ة  ال�����ض��ح��ي��ة 
الإمارة  ع�ضوية  على  للمحافظة  ال�ضن  لكبار  املقدمة 

يف ال�ضبكة.
لقيا�س  لل�ضن  املراعية  امل��دن  موؤ�ضر  مبادرة  وتت�ضمن 
ال�����ض��ن اإىل ج��ان��ب مبادرات  ل��ك��ب��ار  امل��وج��ه��ة  اخل��دم��ات 
املراعي  العام  والنقل  ال�ضن  لكبار  ال�ضديقة  الأم��اك��ن 
ل��ل�����ض��ن وتطوير  ل��ل�����ض��ن وم����ب����ادرة م�����ض��اك��ن م���راع���ي���ة 

اخلا�س  القطاع  م�ضاركة  زي���ادة  جانب  اإىل  اخل��دم��ات 
احلكومي  الإنفاق  لدعم  ال�ضن  لكبار  خدمات  طرح  يف 

وابتكار مبادرات موؤثرة يف خدمة ورفاه كبار ال�ضكن.
وت�����ض��م��ل م���ب���ادرة ���ض��ي��خ��وخ��ة ن�����ض��ط��ة وف��ع��ال��ة ل�ضمان 
نو�ضلكم”   “ وم��ب��ادرة  املجتمعية  ال�ضن  كبار  م�ضاركة 
وت��ع��ن��ي ب��اخل��دم��ات احل��ك��وم��ي��ة ال��ه��ات��ف��ي��ة وم���ب���ادرة “ 
 “ “ رحمة  خدمة  ط��رح  “ وت�ضمل  معافاة  �ضيخوخة 
املنزلية  العيادة  واإط���الق   7/24 امل��ن��زيل  للتمري�س 

املتنقلة اىل جانب ترخي�س مهنة جل�ضاء كبار ال�ضن.
وم�����ن اأه������م الأه���������داف ال����ض���رتات���ي���ج���ي���ة اأي�������ض���ا ن�ضر 
الهرم  ان��ق��الب  ملواجهة  لال�ضتعداد  املجتمعي  ال��وع��ي 
الدميوغرايف ل�ضالح كبار ال�ضن ب�ضبب الت�ضيخ ال�ضريع 
وي�ضمل  ال��رع��اي��ة  وت��ط��ور  امل���دن  يف  وال��ت��و���ض��ع  لل�ضكان 
ذلك �ضمان اللتزام باملعايري الدولية للمدن املراعية 
لل�ضن بني املوؤ�ض�ضات العاملة يف الإمارة وتعزيز الثقافة 

املجتمعية حول جمتمع يراعي ال�ضن.
ال�ضن  كبار  متكني  اإىل  ال�ضرتاتيجية  اخلطة  وت�ضعى 
م���ن الن���دم���اج يف امل��ج��ت��م��ع وم�����ض��ارك��ة اخل�����ربات عرب 
تعزيز البيئة الت�ضريعية الداعمة واحلامية حلقوقهم 
ال�ضامنة  الت�ضريعات  تعزيز  الهدف  هذا  ويت�ضمن   ..
ل�ضمان  �ضيا�ضة  وتطوير  ال�ضن  كبار  واإدم���اج  مل�ضاركة 

حقوق كبار ال�ضن �ضمن ت�ضريعات قانونية .
كما يدخل �ضمن اأهداف اللجنة ال�ضرتاتيجية اأهمية 
حتقيق التميز الإداري لأعمال اللجنة وي�ضمل التوا�ضل 
الإعالمي عرب جميع الو�ضائل وقيا�س موؤ�ضرات الأداء 

يف تنفيذ املبادرات والتن�ضيق الدائم.
 2020  2017- ال�ضرتاتيجية  اخل��ط��ة  وتت�ضمن 

لل�ضبكة  ال�ضارقة  اإم���ارة  ع�ضوية  ملتابعة  العليا  للجنة 
النقاط  ال��ع��دي��د م��ن  امل��راع��ي��ة لل�ضن  ل��ل��م��دن  ال��ع��امل��ي��ة 
والهيئات  واملوؤ�ض�ضات  اجل��ه��ات  �ضتعمل  وال��ت��ي  الهامة 
اإ�ضافة  تطبيقها  على  ال�����ض��ارق��ة  اإم����ارة  يف  احلكومية 
�ضريكا  تعترب  وال��ت��ي  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  موؤ�ض�ضات  اىل 
رئي�ضا لها . وت�ضمل اخلطة 33 نقطة متثل امل�ضاركات 
مع  بالت�ضامن  ال��ق��ط��اع��ات  يف  املختلفة  وال��ت��ج��ه��ي��زات 
ب��ع�����ض��ه��ا ال��ب��ع�����س ك����ون اخل���ط���ة ���ض��راك��ة م��ت�����ض��ل��ة بها 
والنقاط هي .. اإ�ضدار موؤ�ضر ال�ضارقة كمدينة مراعية 
تكون  بحيث  للممرات  وتعديل  فح�س   200 و  لل�ضن 
األف  وت��وف��ري  املتحركة  الكرا�ضي  ل�ضتخدام  �ضاحلة 
300 م�ضجد  اإن��ارة طريق  مقعد يف الأماكن العامة و 
واع��ت��م��اد وت��ع��دي��ل 800 م��وق��ف خ��ا���س ل��ك��ب��ار ال�ضن 
النقل  و���ض��ائ��ل  يف  خ�ضم  بطاقة  اآلف  اأرب��ع��ة  واإ����ض���دار 
وط����رح خ��دم��ة ن��ق��ل ط��ري��ح��ي ال���ف���را����س.. اإ���ض��اف��ة اإىل 
اإ�ضدار ت�ضريع بال�ضرتاطات الهند�ضية املالئمة لكبار 
ال�ضن  كبار  100 متطوع من  امل�ضاكن وندب  ال�ضن يف 
اأربعة  وتنظيم  تطوعيا  ب��رن��اجم��ا   20 يف  ي�ضاهمون 
�ضبعة  وافتتاح  ال�ضن  كبار  لإنتاجات  حرفية  معار�س 

جمال�س لل�ضواحي.
لكبار  ريا�ضيا  ن�ضاطا  كما تت�ضمن اخلطة تنفيذ 36 
ال�ضن يف اأندية الإمارة و م�ضاركة األف و700 من كبار 
ال�ضن يف 408 اأن�ضطة و تنفيذ اأربع رحالت ترفيهية و 
تقدمي �ضبع خدمات هاتفية و�ضبع ور�س لرفع وتعزيز 
املنزيل  التمري�س  خدمة  وط��رح  ال�ضن  كبار  م��ه��ارات 
لكبار ال�ضن بجانب تنظيم 126جولة للعيادة املتنقلة 
جل�ضاء  لتاأهيل  ور����س  ث��م��اين  وع��ق��د  ال��ع��الج  لتقدمي 

امل�ضنني وتاأهيل 280 �ضخ�ضا وم�ضاركة 40 جهة ملنح 
مزايا وخ�ضومات لكبار ال�ضن.

وت�ضتمل على تنفيذ 400 كر�ضي موقوف لال�ضرتاحة 
معايري  بتنفيذ  ج��ه��ات   110 واإل����زام  حديقة   40 يف 
امل���دن امل��راع��ي��ة لل�ضن و ت��ك��رمي اجل��ه��ات ال��ت��ي حولت 
من   200 وح�ضور  للم�ضنني  �ضديقة  ملباين  مبانيها 
ال�����ض��ارق��ة ويف  اإم����ارة  ال��ك��ربى يف  فعاليات  ال�ضن  ك��ب��ار 
172حما�ضرة توعية  مقاعد خم�ض�ضة لهم وتنفيذ 
الهرم  لن��ق��الب  ال���ض��ت��ع��داد  و����ض���رورة  الت�ضيخ  ح���ول 
160 حلقة  ت��ن��ف��ي��ذ  وت��ت�����ض��م��ن  ل��ه��م.  ال���دمي���وغ���رايف 
ال�ضن  لكبار  وم��وج��ه��ة  خا�ضة  مبوا�ضيع  تلفزيونية 
ال�ضن  اأف���الم ق�ضرية ح��ول توقري كبار  اأرب��ع��ة  واإن��ت��اج 
و200 األف م�ضاهدة وم�ضاركة األف و 700 يف و�ضائل 
التوا�ضل الجتماعي لتعزيز ال�ضورة الإيجابية لكبار 
ال�ضن والتوعية بامل�ضائل اخلا�ضة بهم وتكرمي طالب 
فائز   300 البار  الب��ن  م�ضابقة  املدار�س يف  وطالبات 
من  خالية  ال�ضارقة  يف  ت�ضريعات  اإي��ج��اد  اإىل  اإ���ض��اف��ة 
�ضبعة  تاأ�ضي�س  و  ال�����ض��ن  ك��ب��ار  ���ض��د  ال��ع��م��ري  التمييز 
جم��ال�����س ل��ل��خ��رباء م��ن ك��ب��ار ال�����ض��ن واإ����ض���دار ت�ضريع 
دليل  واإ���ض��دار  ال�ضارقة  يف  ال�ضن  كبار  حلماية  حملي 
بانتهاك  امل��ه��ددي��ن  ال�ضن  ك��ب��ار  دع��م  لكيفية  اإر���ض��ادي 
وحمايتهم  ال�����ض��ن  ب��ك��ب��ار  ال��ع��ن��اي��ة  وو���ض��ائ��ل  حقوقهم 
اإدارة  ح�ضن  ل�ضمان  حم��ل��ي  ت�ضريع  اإ����ض���دار  ب��ج��ان��ب 

اأموال كبار ال�ضن فاقدي الأهلية يف ال�ضارقة.
املبادرات التي  اللقاء تقدمي منوذج لت�ضجيل  وت�ضمن 
�ضيتم  ح��ي��ث  موؤ�ض�ضة  اأو  دائ����رة  ك��ل  م��ن  تنفيذها  مت 
عرب  املختلفة  اجلهات  مع  امل�ضتمر  والت�ضاور  التعاون 
اإىل  و�ضول  املبادرات  لتقييم  للجنة  التنفيذي  املكتب 
من  مت  م��ا  بح�ضب  تعديلها  اأو  لتنفيذها  ن�ضبة  اأك���رب 
متطلبات  ك��ل  لتحقيق  ل��ل��م��وؤ���ض�����ض��ات  م��ب��دئ��ي  تقييم 

ال�ضارقة كمدينة مراعية لل�ضن.

يعزز الثقة بالنف�ش والقيم ال�طنية

�لغد« �صرطة  »�أبطال  برنامج  يف  يلتحقون  طالب   100

طرح �خلطة �لت�صغيلية 2017-2020 لل�صارقة مدينة مر�عية لل�صن

حنيف ح�صن: �لإمار�ت ر�ئدة يف ت�صريعات �لأ�صرة وتنظيمها 
•• جنيف-وام:

اأكد معايل الدكتور حنيف ح�ضن القا�ضم رئي�س جمل�س ادارة 
مركز جنيف حلقوق الن�ضان واحلوار العاملي اأن الت�ضريعات 
ال�ضخ�ضية و�ضوؤون  التي �ضنتها دول��ة الإم��ارات يف الأح��وال 
املراأة والأ�ضرة تعترب منوذجا متقدما على م�ضتوى العامل .

واأ�ضار معاليه اإىل اأن جهود الإمارات قد انعك�ضت يف التقارير 
اأق���رت باأ�ضبقية ال��دول��ة يف ه��ذا امل��ج��ال مما  ال��دول��ي��ة ال��ت��ي 

اأ�ضهمت يف حتقيق ال�ضتقرار الأُ�ضري والرفاه الجتماعي .
اأ���ض��دره مركز جنيف حلقوق  ال��ذي  التقرير  ذل��ك يف  ج��اء 

لل�ضكان  العاملي  ال��ي��وم  مبنا�ضبة  العاملي  واحل���وار  الن�����ض��ان 
ك�����ض��ف خ��الل��ه ت�����ض��اع��ف ���ض��ك��ان ال���ع���امل م���ن ح����وايل ثالث 
مليارات اىل ما يقرب من �ضبعة مليارات ن�ضمة متوقعا ان 
يبلغ عدد �ضكان الر�س حوايل ت�ضعة مليارات ن�ضمة بحلول 
عام 2050 . ودعا معايل الدكتور حنيف ح�ضن القا�ضم يف 
التقرير املجتمعات الدولية اىل �ضرورة تفعيل الهدف رقم 
التي و�ضعتها الأمم  امل�ضتدامة  التنمية  اأهداف  من   503
دون  الفتيات  زواج  ومنع  ال��زواج  تنظيم  خ��الل  املتحدة من 
�ضن ال� 18 ..م�ضريا اىل التداعيات واملخاطر الناجمة عن 
الزواج يف هذه ال�ضن ومن بينها م�ضاكل الت�ضرب من التعليم 

وتدهور الو�ضع الجتماعي للمراأة وارتفاع معدلت الجناب 
التي توؤدي اىل زيادة عدد ال�ضكان .

و�ضدد القا�ضم على �ضرورة الرتقاء مبفهوم واآليات تنظيم 
لل�ضكان  م�ضتدام  من��و  على  حتافظ  فعالة  ب�ضورة  ال���ض��رة 
تزامن  ..م��ن��وه��ا اىل  الر�����س  ���ض��ك��ان  ت����وازن  ع��ل��ى  للحفاظ 
ال�ضرة  تنظيم  قمة  م��ع  لل�ضكان  العاملي  باليوم  الح��ت��ف��ال 

للموؤمتر اهمية كبرية . ي�ضيف  مما   2017
�ضرورة  على  الن�����ض��ان  حل��ق��وق  جنيف  م��رك��ز  رئي�س  واأك���د 
قيام املجتمعات بتعزيز النمو ال�ضكاين امل�ضتدام لأهميته يف 

احلفاظ على احلق يف احلياة واحلق يف احلياة العائلية.

•• ابوظبي-وام: 

اعلنت الهيئة العامة لل�ضوؤون الإ�ضالمية والأوقاف 
198 م�ضجدا وبع�س مراكز حتفيظ  ان اكرث من 
اللتحاق  يف  ال��راغ��ب��ني  �ضت�ضتقبل  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن 
حتى  الت�ضجيل  �ضي�ضتمر  حيث  ال�ضيفي  بالف�ضل 
27 يوليو اجلاري وذلك ا�ضتجابة لرغبات اجلمهور 

يف اغتنام الإجازة ال�ضيفية للطالب والطالبات مبا 
القراآن  وتف�ضري  وحفظ  ت��الوة  يف  مواهبهم  ينمي 
ال���ك���رمي.  وت�����ض��ت��ه��دف ال��ه��ي��ئ��ة ط��ل��ب��ة امل���دار����س من 
 18 6 �ضنوات حتى �ضن  ال��ذك��ور والإن���اث م��ن �ضن 
�ضنة و فئة الكبار من الذكور والإن��اث من �ضن 18 
لنقل  موا�ضالت  الهيئة  توفر  فيما  ف��وق  فما  �ضنة 

الدار�ضني ذهاباً واياباً اإىل اأماكن التحفيظ. .

�ل�صوؤون �لإ�صالمية ت�صتقبل �لر�غبني يف 
�للتحاق بالف�صل �ل�صيفي

�ملجل�س �لوطني لالإعالم ي�صارك يف �جتماع �للجنة �لد�ئمة لالإعالم �لعربي بالقاهرة

•• ح�رضموت-وام:

 ت��وا���ض��ل ه��ي��ئ��ة ال���ه���الل الأح���م���ر الإم���ارات���ي 
لتقدمي  والإن�������ض���ان���ي���ة  الإغ����اث����ي����ة  ج���ه���وده���ا 
امل�ضاعدات ل�ضكان حمافظة ح�ضرموت اليمنية 
والتخفيف من معاناة ال�ضرائح ال�ضعيفة ويف 

مقدمتها ذوي الحتياجات اخلا�ضة.
الأحمر  الهالل  هيئة  د�ضنت  ذل��ك  غ�ضون  يف 
الإم����ارات����ي ال���ي���وم ب��ح�����ض��ور امل��ه��ن��د���س اأمني 
ال�ضحر مبحافظة  عام مديرية  بارزيق مدير 
اإن�ضانية  م�ضاعدات  توزيع  عملية  موت  ح�ضر 
ازدادت  التي  اخلا�ضة  الحتياجات  ذوي  لفئة 
والأو�ضاع  الح���داث  ظل  يف  واإه��م��ال  تهمي�ضا 

القت�ضادية التي ت�ضهدها اليمن .
ياأتي ذلك يف اإطار ا�ضتمرار اجلهود الإن�ضانية 
التي تقوم بها دولة الإمارات العربية املتحدة 
جمال  يف  الر�ضيدة  ال��ق��ي��ادة  م��ن  وبتوجيهات 
امل�����ض��وؤول��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة ع��رب ت��ق��دمي الدعم 

ملختلف �ضرائح املجتمع اليمني .
الهالل  فريق  رئي�س  امل�ضافري  عبداهلل  واأك��د 
ب��ح�����ض��رم��وت حر�س  الإم������ارات������ي  الأح����م����ر 
ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى امل�����ض��اه��م��ة ف��ى رف���ع امل��ع��ان��اة عن 
الحتياجات  ذوي  �ضريحة  خا�ضة  املحتاجني 
اأب�ضط  التي حرمت لأع��وام عدة من  اخلا�ضة 
ملوا�ضلة  متطلباتها  تلبي  التي  الحتياجات 

احلياة ومتكينها من الدمج يف املجتمع.

تاأتي  احل��م��ل��ة  ه���ذه  اأن  اإىل  امل�����ض��اف��ري  ول��ف��ت 
الإن�ضانية  للم�ضاعدات  حمالت  �ضل�ضة  �ضمن 
لأبناء ح�ضرموت لتقدمي يد العون وامل�ضاعدة 
احلملة  ه���ذا  اأن  اإىل  م�����ض��رياً   .. للمحتاجني 
الحتجاجات  ذوي  مل�ضاعدة  خ�ضي�ضا  ج���اءت 
ع��ن ح��ر���س واه��ت��م��ام قيادة  اخل��ا���ض��ة تعبريا 
دولة الإم��ارات لهذ ال�ضريحة املهمة باملجتمع 

.
بارزيق  اأم�����ني  امل��ه��ن��د���س  اأ�����ض����اد  م���ن ج��ان��ب��ه 
ال��دائ��م واملميز  بجهود ودع��م دول��ة الإم����ارات 
ع��ل��ى الأ����ض���ع���دة ك��اف��ة لأب���ن���اء ح�����ض��رم��وت .. 
حر�س  توؤكد  الكرمية  اللفتة  هذه  اأن  موؤكدا 
فئات  م�ضاندة  على  امل�ضتمر  الإم�����ارات  دول���ة 
و�ضرائح املجتمع يف ح�ضرموت املحتاجة كافة 
عاتق  على  امللقاة  املعاناة  للتخفيف من حجم 

هذه ال�ضرائح .
ب��دوره��م ع��رب امل�����ض��وؤول��ون بجمعية دع��م ذوي 
عن  ال�ضحر  مبديرية  اخلا�ضة  الح��ت��ي��اج��ات 
الن�ضانية  اللفتة  ل��ه��ذه  وتقديرهم  �ضكرهم 
فريق  قبل  من  املتوا�ضلة  للجهود  وامتنانهم 

الهالل الأحمر الإماراتي بح�ضرموت.
اأ�ضعدت  ال��ت��ي   - امل�����ض��اع��دات  ه���ذه  اأن  واأك�����دوا 
املنا�ضب  الوقت  - جاءت يف  وا�ضرهم  الأطفال 
الأكرث  ال�ضرائح  ه��ذه  معانات  من  للتخفيف 
�ضعفا بعد اأن فقدوا كثريا من مقومات احلياة 

نتيجة تردي الو�ضع القت�ضادي .

�لهالل �لأحمر �لإمار�تي يو��صل دعمه 
�لإن�صاين لذوي �لحتياجات �خلا�صة باليمن
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•• ال�سارقة-وام:

�ضهد ال�ضيخ �ضامل بن عبد الرحمن القا�ضمي رئي�س 
مكتب �ضمو احلاكم، �ضباح ام�س حفل تكرمي الهيئات 
يف  واملتطوعني  املنظمة  واللجان  امل�ضاركة  واجلهات 
فعاليات الدورة الثانية من اأ�ضبوع الإمارات لالبتكار 
التجارة  ال�ضارقة، وذلك يف غرفة  امارة  2016 يف 

وال�ضناعة بال�ضارقة.
 ح�����ض��ر ح��ف��ل ال��ت��ك��رمي ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب���ن حميد 
القا�ضمي مدير دائرة الإح�ضاء والتنمية املجتمعية، 
جمل�س  رئي�س  العوي�س،  �ضلطان  اهلل  عبد  و�ضع�ادة 
هنا  و�ضعادة  ال�ضارقة،  و�ضناعة  جت��ارة  غرفة  اإدارة 
ال��ب��ي��ئ��ة واملحميات  ال�����ض��وي��دي رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة  ���ض��ي��ف 
هيئة  رئي�س  امل��دف��ع  �ضامل  علي  و�ضعادة  الطبيعية، 

م��ط��ار ال�����ض��ارق��ة ال�����دويل، و���ض��ع��ادة ���ض��ع��ي��د م�ضبح 
وامل�ضت�ضار  للتعليم،  ال�ضارقة  جمل�س  رئي�س  الكعب�ي 
�ضلطان بن بطي املهريي اأمني عام املجل�س التنفيذي 
لإمارة ال�ضارقة رئي�س جلنة اأ�ضبوع البتكار يف اإمارة 
ال�����ض��ارق��ة، وع���دد م��ن م���دراء وم�����ض��وؤويل املوؤ�ض�ضات 

احلكومية يف المارة.
يف  املبذولة  للجهود  تتويجا  التكرمي  حفل  وي��اأت��ي   

اإم��ارة ال�ضارقة، تزامنا مع   اأ�ضبوع البتكار يف  اإجناح 
اأ�ضبوع الإمارات لالبتكار الذي اأقيم برعاية كرمية 
م���ن ���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب���ن را����ض���د اآل 
مكتوم، نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، 
حاكم دب��ي، رع��اه اهلل، يف كافة ام���ارات ال��دول��ة، مبا 
يعك�س توجه الدولة باأن تكون بيئة  حمفزة وجاذبة  
للمبدعني يف كافة املجالت، وا�ضراك اأفراد املجتمع  

يف ت�ضميم ابتكارات  تخدم الدولة والقاطنني فيها.  
اإجن���ازات  وتخلل احل��ف��ل ع��ر���س م���ادة مرئية ح��ول 
واأبرز  ال�ضارقة  ام��ارة  يف  لالبتكار  الم���ارات  اأ�ضبوع 
امل�ضاركات من خمتلف الهيئات واجلهات والفعاليات 
امل�ضاحبة التي اأقيمت يف مركز اإك�ضبو ال�ضارقة وذلك 
بدعم من �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن 
حممد القا�ضمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�ضارقة 

ومتابعة �ضمو ال�ضيخ �ضلطان بن حممد بن �ضلطان 
والتي  ال�ضارقة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  العهد  ويل  القا�ضمي 
انعك�ضت على امل�ضروعات البتكارية الرائدة املقدمة 
بن  �ضامل  ال�ضيخ  وتف�ضل  الأ�ضبوع.   فعاليات  �ضمن 
احلكومية  اجلهات  بتكرمي  القا�ضمي  عبدالرحمن 
مبا  م�ضيدا  واملتطوعني،  املنظمة  واللجان  امل�ضاركة 

قدموه من جهود لإجناح هذه الفعالية.

�صامل بن عبد �لرحمن �لقا�صمي يكرم �جلهات �مل�صاركة يف ��صبوع �لإمار�ت لالبتكار بال�صارقة

•• دبي-وام:

“ موؤمتر ومعر�س الحتاد  ت�ضت�ضيف هيئة الطرق واملوا�ضالت يف دبي 
“ خالل  اأفريقيا  ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال  ال��دويل للطرق الأول ملنطقة 
الفرتة من 29 اإىل 31 اأكتوبر القادم مب�ضاركة متخ�ض�ضني وخرباء من 
التي جترى  املناق�ضات  وامل�ضاركة يف  لتبادل اخل��ربات  العامل  دول  جميع 

حول الت�ضورات امل�ضتقبلية للمرور والطرق.
ويت�ضمن املوؤمتر100 ورقة عمل و200 متحدث و 50 جل�ضة.

واأعلنت املهند�ضة ميثاء بن عدي املدير التنفيذي ملوؤ�ض�ضة املرور والطرق 
وامل�ضاركة  للت�ضجيل  الراغبني  اأمام جميع  الت�ضجيل  باب  فتح  الهيئة  يف 
يف امل��وؤمت��ر ع��ن ط��ري��ق امل��وق��ع الإل���ك���رتوين ���ض��واء ك��ان ب��ه��دف احل�ضور 

املعر�س  يف  امل�ضاركة  اأو  عمل  ورق  ت��ق��دمي  اأو  اخل���ربات  م��ن  لال�ضتفادة 
امل�ضاحب للموؤمتر والذي ي�ضت�ضيف اأحدث التقنيات لعدد من ال�ضركات 
العاملية املتخ�ض�ضة يف املجال. واأو�ضحت اأن املوؤمتر يقام هذا العام حتت 
جل�ضة   50 ويت�ضمن   “  21 للقرن  ال��ط��رق  لن�ضيابية  “حلول  �ضعار 
100 ورقة  نقا�ضية يعر�س خاللها املخت�ضون واخل��رباء ما يزيد على 
عمل تتناول �ضتى املجالت املتعلقة بالبتكارات يف املدن الذكية وت�ضاميم 
والأر�ضفة  الأ����ض���ول  واإدارة  ال��ذك��ي��ة  ال��ن��ق��ل  واأن��ظ��م��ة  ال��ط��رق  ���ض��الم��ة 

وال�ضراكات والتمويل وم�ضائل خا�ضة بالبيئة وال�ضتدامة.
اأكرث  اأن املوؤمتر ي�ضتقطب نخبة وا�ضعة من املتحدثني من  اإىل  واأ�ضارت 
تنفيذيني وخمت�ضني  وروؤ���ض��اء  ل���وزراء نقل  وم�����ض��ارك��ات  دول���ة   50 م��ن 
وخ����رباء وم�����ض��ن��ع��ني وم��ط��وري��ن وم�����ض��رع��ني و���ض��ان��ع��ي ق����رار و�ضركات 

وموؤ�ض�ضات ورجال اأعمال مهتمني يف هذا املجال لينقلوا للعامل اآخر ما 
املرور  جم��ال  يف  اجلديدة  والبتكارات  احلديثة  التقنيات  اإليه  تو�ضلت 

والطرق احليوي.
واأ�ضافت ابن عدي اأن احلدث مبثابة فر�ضة لل�ضركات واملوؤ�ض�ضات العاملية 
�ضقف  حتت  وحلولها  وخدماتها  منتجاتها  اأح��دث  لعر�س  املتخ�ض�ضة 
واحد ومواكبة اآخر م�ضتجدات التقنية العلمية لتطوير �ضبكات الطرق 
واأ�ضحاب  وامل�ضتثمرين  الأع��م��ال  رج��ال  ال���زوار من  اأم��ام  املجال  ه��ذا  يف 

القرار من خمتلف دول العامل.
وذكرت اأنه من املتوقع اأن ي�ضارك اأكرث من 70 عار�ضا متتد م�ضاركاتهم 

على م�ضاحة ثالثة اآلف مرت مربع من املعر�س .
وتبادل  املمار�ضات  اأف�ضل  على  الط��الع  اإىل  يهدف  املوؤمتر  اأن  مو�ضحة 

املعرفة يف جمال �ضالمة الطرق والأنظمة الذكية.
ولفتت اإىل اأنه �ضيتم خالل املوؤمتر تكرمي الفائزين يف الفئات املختلفة 

جلائزة  اأف�ضل الإجنازات العاملية يف جمال الطرق واملرور .
م�ضيفة اأن الحتاد الدويل للطرق تاأ�ض�س عام 1948 وي�ضم يف ع�ضويته 

اأكرث من 115 دولة.
من جانبه قال املهند�س عبد اهلل املقبل رئي�س الحتاد الدويل للطرق اإن 
هذا املوؤمتر ياأتي يف اإطار ت�ضافر اجلهود بني دول جمل�س التعاون لدول 
خالل  من  اأفريقيا  و�ضمال  الأو���ض��ط  ال�ضرق  ومنطقة  العربية  اخلليج 
تطوير اأنظمة �ضبكة طرق متكاملة وذكية وم�ضتدامة تدفع عجلة النمو 
القت�ضادي يف املنطقة اإ�ضافة اإىل اأنه فر�ضة لتبادل الأفكار والبتكارات 

وفتح اآفاق وفر�س جديدة للخرباء يف جمال املرور والطرق.

»طرق دبي« ت�صت�صيف موؤمتر ومعر�س �لحتاد �لدويل للطرق 29 �أكتوبر

جمعت ح�ايل 2 طن من النفايات

بلدية مدينة �أبوظبي و�صركاوؤها ينفذون حملة لتنظيف �صاطئ �لكورني�س حتت �صعار »لأننا نهتم«
•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ن���ف���ذت 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ف���ري���ق الم������ارات 
ال�ضبع للغو�س التطوعي ومركز 
تدوير،  النفايات  لإدارة  اأبوظبي 
املن�ضاآت،  حلماية  اأبوظبي  وجهاز 
ومب�ضاركة �ضركة بروج العقارية، 
املرحلة  ت���وغ���و،  ����ض���اج  وم��ط��ع��م 
البيئية  م��ب��ادرت��ه��ا  م���ن  ال��ث��ال��ث��ة 
ال�ضواطئ  لتنظيف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
�ضاطئ  وبالتحديد  البحر،  وق��اع 

الكورني�س.
ُنفذت  ال���ت���ي  احل��م��ل��ة  يف  ����ض���ارك 
حت���ت ���ض��ع��ار« لأن���ن���ا ن��ه��ت��م« عدد 
البلدية  �ضركاء  كبري من ممثلي 
خمتلفة  وفئات  ال�ضرتاتيجيني 
م��ن امل��ج��ت��م��ع، واأ���ض��ف��رت احلملة 
ع��ن ان��ت�����ض��ال ح���وايل 2 ط��ن من 
بالبيئة  امل�ضرة  وامل���واد  النفايات 

ال���ن���ف���اي���ات حتظى  خ���ال���ي���ة م����ن 
باأعلى معايري النظافة والهتمام 

بالبيئة.
ع��ل��ى حر�ضها  ال��ب��ل��دي��ة  و����ض���ددت 
ل��ت��ط��ب��ي��ق مبادئ  ���ض��رك��ائ��ه��ا  م���ع 
وا�ضراك  املجتمعية،  امل�����ض��وؤول��ي��ة 
املجتمع،  م���ن  خم��ت��ل��ف��ة  ���ض��رائ��ح 
ثقافة  ت��ع��زي��ز  ذات����ه  ال���وق���ت  ويف 
الهتمام بالبيئة البحرية، ورفع 
م�ضتوى الوعي ملرتادي ال�ضواطئ 
على  ال�������������������ح���ف���اظ  ب�������ض�������������������رورة 
وحمايتها  ونظافتها  ال�����ض��واط��ئ 
مبا  واملخلفات،  النفايات  كل  من 
م�ضتدامة  ���ض��ح��ي��ة  ب��ي��ئ��ة  ي���وف���ر 
قاطني  اأف�������ض���ل جل��م��ي��ع  وح���ي���اة 

الإمارة.
اأبوظبي  مدينة  بلدية  لفتت  كما 

)مواد البال�ضتيك قوارير املياه - 
ال�ضيد-  – �ضباك  الملنيوم  علب 
والقوارير  اخل�ضب  �ضلبة  م���واد 
الزجاجية( من قبل الغوا�ضني.  

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  واأك�����دت 
، �ضمن  ياأتي  اإط��الق احلملة،  اأن 
و�ضركائها  البلدية  ال��ت��زام  اإط���ار 
�ضواطئ  بتوفري  ال�ضرتاتيجيني 

لإيجاد  دائ���م  ب�ضكل  ت�ضعى  اأن��ه��ا 
اللتزام  ت��ك��ف��ل  م��ن��ا���ض��ب��ة  اآل���ي���ات 
تكري�س  ع���رب  ال��ب��ي��ئ��ي��ة،  ب��ال��ن��ظ��م 
وثقافة  الي��ج��اب��ي��ة  ال��ق��ي��م  وزرع 
املجتمع،  اأف������راد  ل����دى  ال��ت��ط��وع 
والعمل  التعاون  م��ب��داأ  وجت�ضيد 
املظهر  على  واحل��ف��اظ  اجلماعي 
املدينة  ل�������ض���واط���ئ  احل���������ض����اري 
لإبراز  وذل��ك  العامة،  ومرافقها 
الأولويات  كاإحدى  البيئي  البعد 
العمل  م��ن��ظ��وم��ة  يف  ال���وط���ن���ي���ة 
ا�ضتمرار  اإىل  م�ضرية  التنموي، 
م�ضتوى  ل���رف���ع  ال����دائ����م  ال��ع��م��ل 
املقدمة للجمهور على  اخلدمات 
ك��اف��ة ال�����ض��واط��ئ ، والرت���ق���اء بها 
اجلمالية  املعايري  اأعلى  وتوفري 

واحل�ضارية ملدينة اأبوظبي.

مر�صد �ل�صارقة �لفلكي ير�صد ن�صاطا 
وبقعا �صم�صية على �صطح �ل�صم�س

•• ال�سارقة-وام: 

ر�ضد مر�ضد ال�ضارقة الفلكي - التابع 
والفلك  الف�ضاء  لعلوم  ال�ضارقة  ملركز 
وت�ضكل  �ضم�ضيا  ن�ضاطا  الأول  اأم�س   -
اجلانب  ع��ل��ى  �ضخمة  �ضم�ضية  بقعة 
قطرها  جت���اوز  ال�ضم�س  م��ن  الأي�����ض��ر 
اللهب  واأل�ضنة  كيلومرت  األ���ف   100
ع��ل��ى ال���ط���رف اجل��ن��وب��ي الأي�����ض��ر من 
ال�����ض��م�����س ام��ت��د مل�����ض��اف��ة ت��ت��ج��اوز 50 
ال�ضم�ضية هي  والبقع   . كيلومرت  األف 
ال�ضم�س  �ضطح  على  تظهر  داكنة  بقع 
تتميز بدرجة حرارة منخف�ضة ن�ضبيا 
ون�ضاط  ب��ه��ا  امل��ح��ي��ط��ة  امل���ن���اط���ق  ع���ن 
عمليات  م���ن  ي��ح��د  ع���ال  مغناطي�ضي 
كبقع  تظهر  جتعلها  احل��راري  احلمل 
فيها  تتكون  ال��ت��ي  املناطق  يف  مظلمة 
مناطق ذات حرارة �ضطحية منخف�ضة. 
ويرتاوح عمر البقع ال�ضم�ضية الكبرية 
من عدة اأيام اإىل عدة اأ�ضابيع فيما تبلغ 
�ضرعة دوران ال�ضم�س حول نف�ضها نحو 
25.4 يوما وتكون درجة احلرارة يف 
مناطق البقع ال�ضم�ضية اأقل من درجة 
احل��رارة يف �ضطح ال�ضم�س بنحو األفي 
حرارة  درج���ة  ب���اأن  علما  مئوية  درج���ة 
اآلف  ال�ضم�س تبلغ نحو خم�ضة  �ضطح 

و600 درجة مئوية .
ال�ضم�ضية  ال���ب���ق���ع  ت����ك����ون  وي����ق����رتن 
ال�����ض��م�����ض��ي حيث  ال���ن�������ض���اط  ب�����زي�����ادة 
�ضطح  ع���ل���ى  الن�����ف�����ج�����ارات  ت���ن�������ض���ط 
الكتلية  امل��ق��ذوف��ات  وتنطلق  ال�ضم�س 
موجات  م��ع��ه��ا  وت��ن��ب��ع��ث  الإك���ل���ي���ل���ي���ة 
كهرومغناطي�ضية قد ي�ضل بع�ضها اإىل 
ال��غ��الف اجل���وي ل��الأر���س خ���الل 48 
الت�ضوي�س  بع�س  يف  يت�ضبب  ما  �ضاعة 
تكون  اأو  الت�������ض���الت  م���وج���ات  ع��ل��ى 
املناطق  يف  ال��ق��ط��ب��ي  ال���وه���ج  ظ���اه���رة 

القطبية من الأر�س .

•• ال�سارقة-الفجر:

اإحدى  الطبيعية،  الر�ضاعة  اأ���ض��دق��اء  جمعية  ع���ززت 
اجلمعيات الداعمة لل�ضحة يف املجل�س الأعلى ل�ضوؤون 
الأ����ض���رة ب��ال�����ض��ارق��ة، اجل��ه��ود ال���رائ���دة ال��ت��ي ت��ق��وم بها 
الأطفال،  و���ض��الم��ة  �ضحة  على  للمحافظة  الإم�����ارة، 
ت�ضجيع  خ���الل  م��ن  ل��ه��م،  ال�ضليمة  التن�ضئة  وت��وف��ري 
لأطفالهن  الطبيعية  الر�ضاعة  تقدمي  على  الأم��ه��ات 
وذلك لأهمية الر�ضاعة الطبيعية ل�ضحة الم والطفل 
اأفرادها  يتمتع  ���ض��ع��ي��دة  اأ���ض��ر  ل��ب��ن��اء  ����ض���واء،  ح��د  ع��ل��ى 

بال�ضحة والعافية.
من  الأوىل  الثالثة  الأ�ضهر  خ��الل  اجلمعية  ومتكنت 
العام اجلاري، من تنفيذ 33 برناجماً توعوياً وتثقيفياً 
وتدريبياً يف خمتلف اأنحاء اإمارة ال�ضارقة، ا�ضتفاد منها 
واملوظفات،  الأم��ور،  اأولياء  من  �ضخ�س،   3600 نحو 
اإىل  وللن�ضاء،  والكليات،  واجلامعات  املدار�س  وطالبات 
كافة، وهدفت يف  املجتمع من اجلن�ضيات  اأف��راد  جانب 
ال�ضحية  بالرعاية  ب��الرت��ق��اء  امل�ضاهمة  اإىل  جمملها 

والتاأكيد على دور  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  دول��ة  يف 
الر�ضاعة الطبيعية يف الو�ضول اإىل هذا الهدف. 

رئي�س  ال��ن��وم��ان،  العزيز  عبد  خولة  املهند�ضة  واأك���دت 
توجيهات  اأن  الطبيعية،  الر�ضاعة  اأ���ض��دق��اء  جمعية 
ال�ضيخة  �ضمو  ال�ضارقة،  حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  قرينة 
جواهر بنت حممد القا�ضمي، تركز دائماً على �ضرورة 
امل�ضاهمة يف التن�ضئة ال�ضليمة لالأطفال، واحلفاظ على 
�ضحتهم و�ضالمتهم، وهو الهدف الرئي�ضي الذي ت�ضعى 
والتثقيف،  التوعية،  خالل  من  حتقيقه  اإىل  اجلمعية 

وت�ضجيع املمار�ضات ال�ضحية ال�ضليمة يف املجتمع. 
تن�ضئة  يف  الطبيعية  ال��ر���ض��اع��ة  “ت�ضهم  واأ����ض���اف���ت: 
النف�ضية  ���ض��ح��ت��ه��م  وت���ع���زز  ���ض��ل��ي��م،  ب�����ض��ك��ل  الأط����ف����ال 
واجل�����ض��دي��ة، وت��دع��م م��ن��اع��ت��ه��م، وحت��م��ي��ه��م م��ن كثري 
التزام  ف��اإن  ولذلك  واملعدية،  الأم��را���س اخلطرية  من 
كما  ك��ام��ل��ني،  لعامني  لأطفالهن  بتقدميها  الأم��ه��ات 
ال�ضحية  وامل��ن��ظ��م��ات  ال��دي��ن��ي��ة  قيمنا  ب��ذل��ك  ت��و���ض��ي 
�ضحياً  املجتمع  يجعل  وال��ع��امل��ي��ة،  الوطنية  والعلمية 
واآم���ن���اً، لتظل دول���ة الإم�����ارات يف ���ض��دارة ال���دول التي 

يتمتع اأفرادها بال�ضحة والعافية«. 
ومتثل احلدث الأب��رز الذي نظمته اجلمعية يف الربع 
الأول من 2017، يف حفل تكرمي الأمهات املر�ضعات، 
الكلية  العاملي يف  الأم  ي��وم  م��ع  بالتزامن  اأق��ي��م  وال���ذي 
اجلامعية لالأم والعلوم الأ�ضرية بعجمان، و�ضهد تكرمي 
اإىل  اإ�ضافة  اأماً مر�ضعة من املواطنات واملقيمات،   40
ت��ك��رمي 27 ف��ت��اة وام�����راأة م��ت��ط��وع��ة، ون��ح��و 19 جهة 
اجلمعية  مع  تعاونوا  والذين  والداعمني،  الرعاة  من 
باأهمية  املجتمع  اأف����راد  ل��دى  ال��وع��ي  م�ضتوى  رف��ع  يف 
الر�ضاعة  اأ�ضدقاء  وف��ازت جمعية  الأم.  وفوائد حليب 
للعمل  ال�ضارقة  “جائزة  يف  الأول  باملركز  الطبيعية، 
فئة  ع��ن   ،2016 ل��ع��ام   14 ال���  التطوعي” ب��دورت��ه��ا 
اأف�ضل موؤ�ض�ضة اأهلية �ضانعة للفر�س التطوعية وذلك 

تقديراً مل�ضروعها املتميز “ندعم اختياركم الطبيعي«.
كل  �ضمل  لالأمهات  ملتقيات  خم�ضة  اجلمعية  وعقدت 
واحد منها تنظيم زيارة اإىل اأحد امل�ضت�ضفيات والتوا�ضل 
ال�ضحيحة،  الإر���ض��اع  بطرق  لتعريفهن  الأم��ه��ات  م��ع 
وتوعيتهن مبخاطر احلليب ال�ضناعي، وا�ضتفادت من 

 100 لها ح��وايل  امل�ضاحبة  وال��زي��ارات  امللتقيات  ه��ذه 
امراأة، كما مت تنظيم 29 زيارة منزلية لتوعية الأمهات 
الر�ضاعة  وب��ف��وائ��د  واأه��داف��ه��ا  باجلمعية  امل��ر���ض��ع��ات 
الطبيعية وا�ضتفادت من هذه الزيارات نحو 35 امراأة. 
وا�ضتقبل خط الدعم، وهو اأحد اأهم املبادرات امل�ضتمرة 
التي تنظمها اجلمعية على مدار العام، اأكرث من 130 
العربية، والإجنليزية، والآردو،  باللغات  مكاملة هاتفية 
قدمت خاللها املر�ضدات املتطوعات يف اجلمعية خدمات 
الدعم والن�ضح والإر�ضاد لالأمهات، ل�ضمان ا�ضتمرارية 
�ضحي.  جيل  واإن�ضاء  الطبيعية  للر�ضاعة  ممار�ضتهن 
وكذلك مت تنظيم ثماين حما�ضرات توعوية يف اأماكن 

عامة مب�ضاركة 285 امراأة وفتاة.   
واأق���ام���ت اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��دي��د م��ن م��ن�����ض��ات ال��ت��وع��ي��ة يف 
م��ع��ار���س وم��ه��رج��ان��ات واأم���اك���ن ع���ام���ة، ا���ض��ت��ف��اد من 

حوايل  فيها  املقدمة  وال�ضحية  التثقيفية  اخل��دم��ات 
وهي  نورة”،  “ماما  و����ض���ارك���ت  ���ض��خ�����س،   1900
فعاليات  ث��الث  يف  للجمعية،  ت���روج  ال��ت��ي  ال�ضخ�ضية 
ع��ام��ة، ق��ام��ت خاللها ب��ت��وزي��ع ال��ه��داي��ا والأل���ع���اب ذات 
الُبعد التوعوي على الأطفال اإىل جانب الن�ضرات التي 
وللفتيات  لالأمهات  الطبيعية  الر�ضاعة  اأهمية  ت�ضرح 
م��ن جتاوز  الأم��ه��ات  ال����زواج. ولتمكني  امل��ق��ب��الت على 
وخ�ضو�ضاً  الر�ضاعة،  اأثناء  تواجههن  التي  امل�ضكالت 
جهاز  بتاأجري  اجلمعية  قامت  بينهن،  م��ن  العامالت 
بيع  جانب  اإىل  مر�ضعة،  اأم���اً   88 اإىل  احلليب  �ضفط 
وذلك  ال�ضوق،  عن  كثرياً  يقل  ب�ضعر  منها  جهازاً   56
اإىل  اجلمعية  وب���ادرت  الأم��ه��ات.   على  وت�ضهياًل  دعماً 
توزيع مئات الن�ضرات واملل�ضقات واملواد التوعوية على 
وخا�ضة  حكومية  ج��ه��ات  ث��م��اين  وم��راج��ع��ي  م��وظ��ف��ي 

للتوعية باأهمية الر�ضاعة الطبيعية. 
اخلط  ف���ن  يف  م��ت��خ�����ض�����ض��ة  دورة  اجل��م��ع��ي��ة  وع���ق���دت 
حتت  لديها  وامل��وظ��ف��ات  املتطوعات  لل�ضيدات  العربي 
عنوان “ح�ضن خطك” لتعليم اأ�ضا�ضيات اخلط العربي 
واأنواعه املتعددة، والتدريب على الكتابة الفنية باللغة 

العربية وفق اأحدث الأ�ضاليب والطرق. 
التي  الطبيعية  ال��ر���ض��اع��ة  اأ���ض��دق��اء  جمعية  وت��ه��دف 
قرينة  م��ن  كرمية  برعاية   2004 ال��ع��ام  يف  ت�اأ�ض�ضت 
جواهر  ال�ضيخة  �ضمو  ال�ضارقة،  حاكم  ال�ضمو  �ضاحب 
ل�ضئون  الأعلى  املجل�س  رئي�ضة  القا�ضمي،  حممد  بنت 
اجل�ضدية  ال�����ض��ح��ة  حت�����ض��ني  اإىل  ب��ال�����ض��ارق��ة،  الأ����ض���رة 
والنف�ضية لالأطفال والأمهات من خالل زيادة الر�ضاعة 
لتكوين عالقة  الأمثل  الطريقة  تعد  والتي  الطبيعية 

اأ�ضرية �ضحية للو�ضول اإىل جمتمع اآمن.

نفذت 33 برناجمًا ت�ع�يًا يف ثالثة اأ�سهر ا�ستفاد منها 3600 �سخ�ش

جمعية �أ�صدقاء �لر�صاعة �لطبيعية تعزز جهود 
�ل�صارقة يف �حلفاظ على �صحة �لأطفال
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عربي ودويل

اأ�ضبح املعار�س ال�ضيني ليو �ضياباو احلائز جائزة نوبل لل�ضالم عام 
الذي  اجلامعي  امل�ضت�ضفى  اأم�س  اأعلن  كما  حرجة  حالة  يف   2010

ادخل اليه لإ�ضابته ب�ضرطان الكبد بعد خروجه من ال�ضجن.
ال�ضني(  �ضرق  )�ضمال  �ضينيانغ  الول يف  امل�ضت�ضفى اجلامعي  واأ�ضار 
املري�س يف حالة  اأن  ي��رى  الوطني  “فريق اخل��رباء  اأن  اإىل  بيان  يف 
حرجة” معلنا ا�ضتعداده لنقل املدافع عن حقوق الإن�ضان اىل غرفة 
�ضراح م�ضروطا،  الذي منح اطالق  املعار�س  املركزة.ويتلقى  العناية 
املرحلة  يف  الكبد  ب�ضرطان  مايو  يف  اإ�ضابته  ت�ضخي�س  بعد  العالج 
واأنه  ازداد  ال��ورم  حجم  اأن  الأخ���رية  الفحو�ضات  النهائية.وك�ضفت 
الكلوي، ح�ضب ما  الف�ضل  الدم ومن  انخفا�س يف �ضغط  يعاين من 
قال امل�ضت�ضفى.وتعر�ضت بكني لنتقادات من قبل جمموعات حقوق 
الن�ضان واقرباء ليو على خلفية معاجلتها للمعار�س وانتظار بلوغه 
ال�ضجن  من  �ضراحه  اط��الق  اج��ل  من  املر�س  من  متقدمة  مرحلة 
منذ اأكرث من �ضهر، ال اأن ال�ضلطات توؤكد اأن اأكرب اأخ�ضائيي الأورام 
ان  ال�ضبت  اأع��ل��ن  �ضينيانغ  يف  اجلامعي  امل�ضت�ضفى  يعاجلونه.وكان 
املري�س لي�س يف و�ضع يتيح له ان ينقل اىل اخلارج خالفا لرغبة ليو 

الذي طلب اأن يعالج خارج ال�ضني.
لكن طبيبني امريكي واملاين عايناه طلبا الحد نقله اىل اخلارج يف 
الذي  للدميوقراطية  املوؤيد  النا�ضط  على  ممكن.وحكم  وقت  اأ�ضرع 
يبلغ 61 عاما، يف 2009 بال�ضجن ملدة 11 عاما بتهمة التخريب، 

بعد الدعوة اإىل اإ�ضالحات دميوقراطية. 
وقد �ضارك يف �ضياغة وثيقة اأطلق عليها ا�ضم ميثاق رقم 08 مطالبا 
خ�ضو�ضا بانتخابات حرة. وخالل احتفال منحه جائزة نوبل لل�ضالم 

يف اأو�ضلو عام 2010، مّت متثيله مبقعد فارغ.

انفجار  اإث��ر  ب��ج��روح  �ضتون  وا�ضيب  الق��ل  على  ا�ضخا�س  ثمانية  قتل 
قنبلة يدوية  يف حانة مبقاطعة كايانزا يف �ضمال بوروندي، وفق ما علم 

الثنني من م�ضدرين اإداري وامني.
وقالت امل�ضوؤولة الإدارية عن املنطقة ديفوت نداييزي األقى جمرمون مل 
يتم التعرف عليهم حتى الن قنبلة يدوية و�ضط ع�ضرات النا�س يف حانة 

تلة �ضينيا يف بلدة غتارا .
واأ�ضافت ان �ضتة ا�ضخا�س ق�ضوا فورا واأ�ضيب 66 اآخرون بجروح بينهم 

ع�ضرة اإ�ضاباتهم حرجة .
امل�ضت�ضفى  يف  بجروحهما  متاثرين  امل�ضابني  من  اثنان  وق�ضى  وتابعت 
ال�ضرطة  با�ضم  املتحدث  نهائية.واكد  لي�ضت  احل�ضيلة  ان  اىل  م�ضرية 
جريحا.ت�ضهد  و50  قتلى  ثمانية  عن  متحدثا  اخل��رب  نكوريكي  بيري 
لكن  ���ض��ن��وات.  منذ  ال��ي��دوي��ة  بالقنابل  الهجمات  م��ن  الكثري  ب��ورون��دي 
الهجمات ت�ضاعفت مع الأزمة ال�ضيا�ضية التي تخللتها اأعمال عنف منذ 
تر�ضح الرئي�س بيري نكورونزيزا يف 2015 لولية ثالثة واإعادة انتخابه 
بهذه  الت��ه��ام  واملعار�ضة  ال�ضلطة  نف�ضه.وتتبادل  ال��ع��ام  م��ن  يوليو  يف 

اجلرائم التي مل تتبنها اأية جهة.
امل�ضادر  قتيل بح�ضب  وال��ف��ي   500 ب��ني  م��ا  ه��ذه  العنف  اأع��م��ال  خلفت 
ق�ضرا  املفقودين  مئات  مع  حكومية(  غري  منظمات  او  املتحدة  )الأمم 

وحالت تعذيب ودفعت اأكرث من 400 الف �ضخ�س ملغادرة البالد.

ت�ضببت عا�ضفة �ضربت العا�ضمة الفرن�ضية باري�س ليل اأم�س الأول 
�ضهدت  فيما  الإط��الق  على  م�ضجل  معدل  باأعلى  اأمطار  هطول  يف 
مناطق اأخرى يف و�ضط غرب البالد اأمطارا تعادل ما قد يهطل يف 

املعتاد خالل �ضهر يوليو متوز باأكمله.
من  مليمرت   49.2 اإن  الفرن�ضية  اجل��وي��ة  الأر���ض��اد  هيئة  وق��ال��ت 
الأمطار هطلت خالل �ضاعة واحدة بني ال�ضاعة التا�ضعة والعا�ضرة 

م�ضاء بالتوقيت املحلي )1900:2000 بتوقيت جرينت�س(. 
وكان املعدل القيا�ضي ال�ضابق لهطول الأمطار الغزيرة على باري�س 
قد �ضجل يف الثاين من يوليو متوز عام 1995 وبلغ وقتها 47.4 
الأن��ف��اق يف  ق��ط��ارات  تعطيل خدمات  الأم��ط��ار يف  مليمرت.وت�ضببت 

العا�ضمة حتى �ضباح ام�س الثنني. 
وهي  املياه  الجتماعي  التوا�ضل  مواقع  على  ن�ضرت  �ضور  واأظهرت 
تتدفق على درجات �ضلم اإحدى املحطات وحتى ر�ضيفها فيما تدفقت 
لتجنب  الأ���ض��وار  رك��اب  ت�ضلق  بينما  اأخ��رى  �ضقف حمطة  املياه من 

اخلو�س يف املياه.

عوا�سم

بكني

نريوبي

باري�س

م�صر وفرن�صا تنفذ�ن تدريبا 
م�صرتكا للقو�ت �لبحرية 

•• القاهرة-اأ ف ب:

ال��ت��دري��ب البحري  ب��دء تنفيذ  اأم�����س ع��ن  ب��ي��ان  امل�����ض��ري يف  اأع��ل��ن اجلي�س 
امل�ضرتك بني القوات امل�ضرية والفرن�ضية والذي ي�ضتمر لعدة اأيام يف املياه 
الإقليمية امل�ضرية بنطاق البحرين املتو�ضط والأحمر حتت ا�ضم “كليوباترا 

.»2017
اإن التدريب امل�ضرتك ي�ضهد  وقال املتحدث با�ضم القوات امل�ضلحة امل�ضرية 
م�ضاركة “حاملتي مروحيات من طراز مي�ضرتال م�ضرية وفرن�ضية وعدد 
من الفرقاطات ولن�ضات ال�ضواريخ وطائرات اكت�ضاف ومكافحة الغوا�ضات 
م��ن اجل��ان��ب��ني، ومب�����ض��ارك��ة امل��ق��ات��الت م��ت��ع��ددة امل��ه��ام م��ن ط���راز اإف 16 

امل�ضرية«.
مع  التعاقد  خالل  من  اأ�ضلحتها  تر�ضانة   2015 العام  منذ  م�ضر  ع��ززت 
وفرقاطة  راف��ال  ط��راز  من  املهام  متعددة  مقاتلة  طائرة   24 على  فرن�ضا 
متعددة املهام من طراز “فرام” و�ضواريخ قيمتها نحو 5،2 مليارات يورو 
 950 بقيمة  مي�ضرتال  ط��راز  من  هليكوبرت  طائرات  حاملتي  جانب  اىل 

مليون يورو.
وقال البيان: ياأتي التدريب يف اإطار دعم العالقات املتميزة وتعزيز التعاون 

وتبادل اخلربات بني القوات امل�ضلحة لكال البلدين.

مقابل اإخراج خميم الالجئني �سعفاط وكفر عقب وعناتا

م�صروع �إ�صر�ئيلي ل�صم 5 م�صتوطنات �ىل منطقة �لقد�س 

�لنم�صا متنع زيارة لوزير �لقت�صاد �لرتكي تر�جع �صعبية رئي�س �لوزر�ء �لياباين 

وزير �إ�صر�ئيلي يف زيارة نادرة �ىل �ل�صفة 
وياأتي احلفل بينما و�ضل مبعوث الرئي�س الأمريكي لعملية 
اإ�ضرائيل  �ضل�ضلة لقاءات يف  ال�ضالم جي�ضون غرينبالت لعقد 

والأرا�ضي الفل�ضطينية املحتلة.
ا�ضرائيل على  الرئي�س المريكي دونالد ترامب  ادارة  وحثت 
ت�ضعى  بينما  الفل�ضطيني  القت�ضاد  لتح�ضني  خطوات  اتخاذ 

لإعادة مفاو�ضات ال�ضالم املتعرثة بني اجلانبني. 
الو�ضع  ع���ن  ال��ن��ظ��ر  “بغ�س  ب��الإن��ك��ل��ي��زي��ة  ���ض��ت��اي��ن��ت��ز  وق����ال 
والمن-وهو  ال�ضالم  اىل  بالتو�ضل  بالطبع  ناأمل  ال�ضيا�ضي- 
البنية  تطوير  اي�ضا  املهم  م��ن  ولكن  ال�ضعوب-  لكافة  مهم 

التحتية.
ومن جانبه، قال رئي�س الوزراء الفل�ضطيني رامي احلمد اهلل 

اعتقد انه لن تكون هناك م�ضكلة كهرباء يف حمافظة جنني 
لل�ضنوات القادمة م�ضريا اىل ان مناطق من حمافظة نابل�س 

القريبة اي�ضا �ضت�ضتفيد من هذه املحطة.
“ل  واأ�ضاف ن�ضعى الن لبناء حمطة توليد الكهرباء متابعا 

نريد ان نعتمد على اإ�ضرائيل اىل البد«.
ت�ضغيل حمطة توليد  ب��دء  ام��ل��ه يف  ع��ن  واع���رب احل��م��د اهلل 
�ضتقوم  انها  م�ضريا   ،2020 ع��ام  بحلول  جنني  يف  الكهرباء 

بتوليد 450 ميغاواط من الكهرباء للمنطقة.
التي  الكهرباء  اأزم���ة  م��ع  تناق�س  يف  املحطة  تد�ضني  وي��اأت��ي 
حركة  عليه  ت�ضيطر  ال��ذي  املحا�ضر  غ��زة  قطاع  منها  يعاين 

حما�س منذ ع�ضر �ضنوات.

•• اجللمة-اأ ف ب:

اأم�س خالل  �ضتاينتز  يوفال  الإ�ضرائيلي  الطاقة  وزير  �ضارك 
زيارة نادرة للغاية مل�ضوؤول ا�ضرائيلي كبري اىل ال�ضفة الغربية 

املحتلة، يف توقيع اتفاقية كهرباء مع ال�ضلطة الفل�ضطينية.
جنني  مدينة  ق��رب  اجللمة  ب��ل��دة  يف  حفال  �ضتاينتز  وح�ضر 
�ضمال ال�ضفة الغربية املحتلة مع رئي�س الوزراء الفل�ضطيني 

رامي احلمد اهلل.
واعلن الرجالن عن تعزيز امدادات الكهرباء يف املنطقة عرب 
تقدمي �ضمانات دفع من الفل�ضطينيني وقاما بتد�ضني حمطة 

حتويل كهرباء.

رو�صيا: �لتعاون �لإلكرتوين مع �أمريكا يحتاج وقتا 
•• مو�سكو-رويرتز:

ونظريه  بوتني  فالدميري  الرئي�س  بني  نقا�س  من  دار  ما  اإن  الثنني  اأم�س  رو�ضية  م�ضوؤولة  قالت 
هذه  يف  التعاون  �ضتبداآن  الدولتني  اأن  يعني  ل  الإلكرتوين  الأم��ن  مل�ضاألة  ترامب  دونالد  الأمريكي 
اأع�ضاء الوفد الرو�ضي ملوؤمتر قمة دول  اإحدى  الق�ضية يف القريب العاجل.وقالت �ضفتالنا لوكا�س 

الع�ضرين يف موؤمتر �ضحفي رمبا ترامب لي�س م�ضتعدا بعد لهذا العمل امل�ضرتك يف هذه املرحلة.
وتراجع الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب عن �ضعيه لإن�ضاء وحدة لالأمن الإلكرتوين مع رو�ضيا وقال 
يف تغريدة على تويرت اإنه ل يعتقد اأنها ميكن اأن تتحقق وذلك بعد �ضاعات فقط من ت�ضجيعه اإن�ضاء 
بوتني  اأن  اإىل  لوكا�س  بوتني.واأ�ضارت  فالدميري  الرو�ضي  نظريه  مع  حمادثاته  عقب  الوحدة  تلك 
وترامب ناق�ضا م�ضاألة الأمن الإلكرتوين على مدى اأربعني دقيقة يف هامبورج.ومل ت�ضتبعد لوكا�س 
اأن ت�ضكل يف النهاية هيئة لالأمن الإلكرتوين �ضواء كانت ثنائية ت�ضم الوليات املتحدة ورو�ضيا فقط 

اأم حتت رعاية الأمم املتحدة.

مذكر�ت لعتقال 72 من 
موظفي جامعتني برتكيا 

•• ا�سطنبول-رويرتز:

قالت وكالة اأنباء الأنا�ضول الرتكية الر�ضمية اأم�س الثنني اإن الدعاء العام 
�ضابق  م�ضت�ضار  بينهم  72 موظفا يف جامعتني  بحق  توقيف  اأ�ضدر مذكرات 
لزعيم املعار�ضة نظم اأم�س جتمعا �ضعبيا حا�ضدا يف اإ�ضطنبول احتجاجا على 

احلملة الأمنية امل�ضتمرة منذ النقالب الفا�ضل يف العام املا�ضي.
وذكرت الوكالة اأن مذكرات التوقيف �ضدرت مبوجب حتقيق يف احلركة التي 
النقالب  بتدبري  املتهم  كولن  اهلل  فتح  الرتكي  الإ�ضالمي  الداعية  يتزعمها 
ال�ضعب  حزب  زعيم  اأوغلو  قليجدار  كمال  مت��وز.وق��ال  يوليو   15 يف  الفا�ضل 
اجلمهوري وهو حزب املعار�ضة الرئي�ضي يف تركيا اأمام جتمع حا�ضد يف نهاية 
م�ضرية ا�ضتمرت 25 يوما من اأنقرة اإىل ا�ضطنبول اأم�س الأحد اإن البالد تعي�س 
حتت حكم ديكتاتوري وتعهد مبوا�ضلة الت�ضدي للحكومة.واعتقلت ال�ضرطة 
وجامعة  ا�ضطنبول  يف  املرموقة  ب��وغ��ازي  جامعة  من  موظفا   42 الآن  حتى 
ا�ضطنبول احل�ضارية التي تقع يف اجلزء الآ�ضيوي من املدينة.وقال التقرير اإن 
8 من اأ�ضل 72 مذكرة اعتقال هي بحق موظفني من جامعة بوغازي بينهم 
الأكادميي املعروف كوراي جالي�ضكان الذي عمل يف ال�ضابق م�ضت�ضارا متطوعا 
العلماين. ال�ضعب اجلمهوري  اأوغلو وفق ما قال م�ضوؤول يف حزب  لقليجدار 
وذكرت الأنا�ضول اأن باقي مذكرات العتقال �ضدرت بحق اأ�ضخا�س من جامعة 
وكلهم  الطب،  كلية  يف  التدري�س  هيئة  من   19 بينهم  احل�ضارية  ا�ضطنبول 
ي�ضتبه يف ا�ضتخدامهم تطبيق باي لوك للر�ضائل الفورية امل�ضفرة التي تعتقد 

ال�ضلطات اأن اأتباع كولن كانوا ي�ضتخدمونه للتوا�ضل فيما بينهم.

•• طوكيو-اأ ف ب:

املحافظ  الياباين  ال���وزراء  رئي�س  �ضعبية  انخف�ضت 
ت�ضلمه مهامه  اأدن��ى م�ضتوياتها منذ  اآب��ي اىل  �ضينزو 

وف����ق   ،2012 دي���������ض����م����رب  يف 
هزمية  اث��ر  راأي  ا�ضتطالعات 

انتخابية تاريخية حلزبه.
و�ضهدت �ضعبية رئي�س الوزراء 
عاما   62 ال���ب���ال���غ  ال���ق���وم���ي 
و�ضوله  منذ  م�ضتمرا  تراجعا 
اج�����واء  و����ض���ط  ال�����ض��ل��ط��ة  اىل 
م���ن طريقة  ���ض��ع��ب��ي  ا���ض��ت��ي��اء 
ال�ضابقة  احل����ك����وم����ة  ادارة 
للكارثة النووية التي وقعت يف 
النمو  2011 وتباطوؤ  مار�س 

الإقت�ضادي.
عدة  يف  ال�ضالع  اآب��ي  و�ضينزو 

ف�ضائح، 
�ضهد يف 2 يوليو هزمية غري 
الليربايل  حل���زب���ه  م�����ض��ب��وق��ة 

الدميوقراطي يف انتخابات حملية، يف نك�ضة ميكن اأن 
تهّدد م�ضتقبله ال�ضيا�ضي. 

وتعر�س احلزب الليربايل الدميوقراطي الذي حكم 
لهزمية   ،1955 منذ  منقطع  غ��ري  ب�ضكل  ال��ي��اب��ان 

“�ضكان  ك��ربى ح��ني ف��از التحالف حت��ت راي���ة ح��زب 
حاكمة  كويكي  ي��وري��ك��و  ت��ق��وده  ال���ذي  اول”  طوكيو 
طوكيو منذ يوليو 2016 بغالبية مريحة يف برملان 
ال�ضهر. ومل يرتك مر�ضحو  العا�ضمة يف مطلع هذا 
دعما  ت���ل���ق���ي���ه���م  اث������ر  ك���وي���ك���ي 
للحزب  و���ض��ط��ي،  ح����زب  م���ن 
ال��ل��ي��ربايل ال��دمي��ق��راط��ي ال 
 ،127 اأ�ضل  من  مقعدا   23
وه����ي ���ض��اب��ق��ة ان��ت��خ��اب��ي��ة مل 
ت�����ض��ه��د م��ث��ل��ه��ا ط���وك���ي���و من 

قبل.
وتراجعت ن�ضبة تاأييد حكومة 
اأ�ضبوع  امل��ئ��ة خ��الل  5 يف  اآب���ي 

واحد لتبلغ 33 %،
راأي  ا�ضت�����طالع  اآخ����ر  ح�ضب���   
الي�ض������ار  �ضحيفة  ن�ض�����رته 
اأ�ضواأ  يف  ���ض��ي��م��ن،  اأ���ض��اه�����������������ي 
ت�ضلم����ه  م��ن��ذ  ل���ه  ن�����ض��ب�����������������ة 
اأربع  م��ن  اأك���رث  م��ن  احلك�����م 

�ضنوات.
“يوميوري”  �ضحيفة  اأجرته  اآخ��ر  ا�ضتطالع  واظهر 
اليمينية الوا�ضعة الإنت�ضار، اأن ن�ضبة تاأييد احلكومة 
13 نقطة  36 يف املئة مع انخفا�س بلغ  و�ضلت اىل 
الأدن��ى منذ ت�ضلمه  امل�ضتوى  خالل �ضهر واح��د، وهو 

•• فيينا-اأ ف ب:

اأعلنت وزارة اخلارجية النم�ضاوية اأم�س انها منعت وزير 
ارا�ضيها  دخ��ول  م��ن  زيبكجي  نهاد  ال��رتك��ي  القت�ضاد 
واحد  ع��ام  م��رور  ذك��رى  مبنا�ضبة  جتمع  يف  للم�ضاركة 

النقالبية  امل����ح����اول����ة  ع���ل���ى 
الفا�ضلة يف تركيا.وقال الناطق 
ب��ا���ض��م ال�����وزارة ت��وم��ا���س �ضنول 
لوكالة فران�س بر�س ان الوزير 
لن  الدخول  من  منع  الرتكي 
هذه الزيارة مل تكن مربجمة 
يف اط���ار ال��ت��ب��ادل ال��ث��ن��ائ��ي، بل 
مرتبطة بظهوره العام يف حدث 

يف ذكرى حماولة النقالب. 
زيبكجي  م�ضاركة  ان  وا���ض��اف 
ك���ان���ت ���ض��ت�����ض��ك��ل خ���ط���را على 

النظام العام.
وي����ن����ظ����م الج�����ت�����م�����اع ال����ف����رع 
ال������ن������م�������������ض������اوي م��������ن احت��������اد 
ال���دمي���وق���راط���ي���ني الأت��������راك 
جمموعة  وه����و  الأوروب������ي������ني، 

قريبة من اردوغ��ان وموجودة يف عدد كبري من بلدان 
الحت����اد الأوروب�������ي. وو���ض��ف امل��ت��ح��دث ب��ا���ض��م احلركة 
رم�����ض��ان اك��ت��ا���س ق���رار فيينا ب��اأن��ه غ��ري دمي��وق��راط��ي.

زيارة  ان  اجلمعة  اك���دت  الهولندية  احل��ك��وم��ة  وك��ان��ت 
طيب  رج��ب  ال��رتك��ي  الرئي�س  ن��ائ��ب  توركي�س  ت��وغ��ول 

اردوغ��ان، الذي كان ينوي املجيء اىل هولندا الثالثاء 
مرغوب  “غري  الفا�ضل،  النقالب  ذك��رى  يف  للم�ضاركة 
اىل هامبورغ  اآخر: مبنا�ضبة جميئه  فيها«.وثمة مثال 
يف اأملانيا للم�ضاركة يف قمة جمموعة الع�ضرين ال�ضبوع 
املا�ضي، اأراد اردوغان القاء كلمة اأمام ح�ضد من اأن�ضاره، 
رف�����ض��ت، معربة  ب���رل���ني  ل��ك��ن 
ا�ضترياد  خطر  م��ن  القلق  ع��ن 
الداخلية  ال�ضيا�ضية  النزاعات 
تقيم  التي  اأملانيا  اىل  الرتكية 

فيها اأكرب جالية تركية.
وت��وت��رت ال��ع��الق��ات ب��ني تركيا 
وب�����ل�����دان الحت��������اد الأوروب���������ي 
التي  التطهري  عمليات  ب�ضبب 
ب��ه��ا احل��ك��وم��ة الرتكية  ق��ام��ت 

بعد النقالب الفا�ضل.
البلدان  م��ن  كبري  ع��دد  وم��ن��ع 
ومنها اأملانيا والنم�ضا التجمعات 
امل����وؤي����دة لأردوغ���������ان، وجم���يء 
للقيام  اأت����������راك  م���������ض����وؤول����ني 
اجلاليات،  اأبناء  بني  بالرتويج 
املا�ضي  ابريل  يف  ا�ضتفتاء  قبل 
اتاح لردوغان تعزيز �ضالحياته.ويعي�س حواىل 360 
 117 اأ�ضول تركية يف النم�ضا، منهم  الف �ضخ�س من 
الفا يحملون اجلن�ضية الرتكية. ويوؤيد عدد كبري منهم 

اردوغان و�ضوتوا مل�ضلحته يف ال�ضتفتاء.

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

تك�ضف �ضحيفة “يديعوت اأحرونوت” عن م�ضروع قانون 
�ضيطرحه حزب الليكود الإ�ضرائيلي على طاولة الكني�ضت، 
القد�س  نفوذ  منطقة  تو�ضيع  اىل  يدعو  الثالثاء،  اليوم 
م�ضتوطنات  ���ض��م خم�س  ي��ت��م  ك���ربى،  م��دي��ن��ة  واع��الن��ه��ا 
�ضعفاط،  ال��الج��ئ��ني  اخ���راج خميم  ال��ي��ه��ا، مقابل  ك��ب��رية 
وكفر عقب وعناتا منها. وذلك يف اطار لعبة للتحايل على 
العامل بحيث يتم الدع��اء باأنه مت �ضم هذه امل�ضتوطنات 

من ناحية بلدية اىل القد�س فقط، ولي�س اىل ا�ضرائيل.
اطار  ي��اأت��ي يف  ال��ق��ان��ون  ه��ذا  ط��رح  ان  ال�ضحيفة  وتكتب 
ال�ضراع الدائر بني الليكود والبيت اليهودي على ا�ضوات 
)البيت  بينت  نفتايل  مبادرة  فبعد  ال�ضرائيلي.  اليمني 
�ضيحبط  الذي  القد�س،  اأ�ضا�س  قانون  لتعديل  اليهودي( 
ي�ضتطع  مل  امل�ضتقبل،  يف  املدينة  من  اج��زاء  عن  التخلي 
ورد مببادرته  املوؤخرة  بالبقاء يف  لنف�ضه  ال�ضماح  الليكود 
الذي  الكربى”  “القد�س  ق��ان��ون  – م�����ض��روع  اخل��ا���ض��ة 

يدعو ل�ضم م�ضتوطنات كبرية اىل املدينة.
ا�ضرائيل  اىل  م�ضتوطنات  �ضم  ان  الليكود  يف  فهموا  لقد 
يف  باجتيازها  �ضعوبة  �ضيواجهون  ا�ضكالية  خ��ط��وة  ه��و 
التفافية:  على طريقة  ع���رثوا  ول��ذل��ك  احل���ايل،  ال��وق��ت 
كات�س  ي�ضرائيل  ال��وزي��ر  و�ضيطرح  ال��ق��د���س.  اىل  �ضمها 
والنائب يواآب كي�س، على طاولة الكني�ضت، اليوم، م�ضروع 
وي�ضم  اىل مدينة �ضخمة  القد�س  يحول  الذي  القانون 
يف  يعي�ضون  ا�ضرائيلي  ال��ف   150 ن��ف��وذه��ا  منطقة  اىل 
الغربية:  ال�����ض��ف��ة  ت��ق��ع يف م��ن��اط��ق  خ��م�����س م�����ض��ت��وط��ن��ات 
افرات  عت�ضيون،  غو�س  زئيف،  غبعات  ادوم��ي��م،  معاليه 

وبيتار عيليت.

والآليات  املحلية  ال�ضلطات  امل��ق��رتح  ال��ق��ان��ون  يلغي  ول 
البلدية يف هذه امل�ضتوطنات، بل على العك�س، يحدد ب�ضكل 
�ضتوا�ضل  م�ضتقلة،  حملية  �ضلطات  �ضتبقى  انها  وا�ضح 
انتخابات  اج����راء  ذل���ك  يف  مب��ا  بنف�ضها،  ���ض��وؤون��ه��ا  ادارة 
املقابل،  يف  �ضتعترب،  منها  واح���دة  ك��ل  ول��ك��ن  لرئا�ضتها، 
عن القد�س، وميكن ل�ضكانها  “مدينة متفرعة”  مبثابة 
لن  عمليا،  وهكذا،  القد�س.  بلدية  انتخابات  يف  امل�ضاركة 
يتم �ضم هذه امل�ضتوطنات اىل ا�ضرائيل، لكنه �ضيتم �ضمها 

اىل القد�س، ح�ضب ادعاء كات�س وكي�س.
واىل جانب ترقية مكانة هذه امل�ضتوطنات، مي�س القانون 
باأكرث من 100 الف مواطن عربي يف القد�س ال�ضرقية، 
وكفر  �ضعفاط،  الالجئني  خميم  �ضكان  ب��ان  يحدد  حيث 
القد�س  بلدية  م�ضوؤولية  من  �ضيخرجون  وعناتا،  عقب 
يعني  وه���ذا  م�ضتقلة.  حملية  �ضلطات  اىل  وي��ت��ح��ول��ون 
بلدية  لرئا�ضة  بالت�ضويت  حقهم  �ضيفقدون  �ضكانها  ان 
القد�س  ���ض��ك��ان  غ��ال��ب��ي��ة  ي�ضتغله  ل  ح��ق  )وه����و  ال��ق��د���س 
ال�ضرقية حاليا(.وقد بادر الوزير كات�س اىل هذه الفكرة 
تبنيها  كي�س  النائب  ق��رر  والن  �ضنوات،  ع�ضر  نحو  قبل 
بعد ف�ضله املتكرر هو والنائب بت�ضلئيل �ضموطريت�س من 

مترير اقرتاح ب�ضم معاليه ادوميم اىل ا�ضرائيل.
والهدف الذي ي�ضعى اليه كات�س وكي�س هو البدء بربط 
امل�ضالح واملوارد، على امل ان يتمكنا من �ضم 150 الف 
منها.  عربي  ال��ف   100 واخ���راج  ا�ضرائيل،  اىل  ي��ه��ودي 
وعلم ان كات�س وكي�س التقيا موؤخرا مع امل�ضت�ضار القانوين 
للكني�ضت وتعاونا معه على �ضياغة القانون ب�ضكل ي�ضمد 

يف اختبار املحكمة العليا.
اأح���رون���وت ان  ي��دي��ع��وت  ك��ات�����س ل�ضحيفة  ال���وزي���ر  وق���ال 
هذه  يف  �ضيادتنا  بفر�س  لنا  ي�ضمح  ل  ال�ضيا�ضي  ال��واق��ع 

منطقة  اىل  ب�ضمها  الن  �ضنقوم  ول��ذل��ك  الن،  املناطق 
نفوذ ال��ق��د���س. وان��ا ان��وي ال�����ض��راع بكل ق��واي وبكل قوة 
لكي يتم مترير هذا القانون بدون اأي ت�ضوية. �ضاأمار�س 
هذا  �ضهيونيا.  حزبا  نف�ضه  يعترب  من  كل  على  ال�ضغط 
ل يعني فر�س ال�ضيادة التي كان �ضي�ضرين حدوثها، لكنه 

بالتاأكيد اخلطوة الأوىل نحو ذلك.
بينت،  ال��وزي��ر  لل�ضع  الفر�ضة  كي�س  النائب  يفوت  ومل   
يف  را�ضخة  يهودية  غالبية  �ضيولد  ال��ق��ان��ون  ه��ذا  وق���ال: 

املقابل �ضي�ضمح  القد�س الكربى ويف القد�س نف�ضها. ويف 
الكربى  ال��ق��د���س  منطقة  ب��اإن�����ض��اء  الق��ل��ي��م��ي  بالتفكري 
ويدعم احلكم يف الأحياء العربية. القد�س هي العا�ضمة 
املوحدة والأبدية لل�ضعب اليهودي ودولة اإ�ضرائيل، وعلينا 
عمل كل ما ميكن لتدعيمها. الت�ضريحات ب�ضاأن الفكرة 
اخليالية بتق�ضيم القد�س اتركها لغريي. يجب الهتمام 
مع  ا�ضرائيل  كعا�ضمة  مكانتها  وتعزيز  الآن،  بالقد�س 

غالبية يهودية را�ضخة.

�ملتطرفون يجربون �أطفاًل على �لقتال يف �لفلبني
•• مانيال-اأ ف ب:

قال اجلي�س الفلبيني الذي يحاول 
الق�ضاء   2017 مايو  نهاية  منذ 
ع��ل��ى م�����ض��ل��ح��ني ي�����ض��ي��ط��رون على 
اأجزاء من مدينة مراوي يف جزيرة 
مينداناو يف جنوب البالد، ان هوؤلء 
املتطرفني يجربون اأطفال ورهائن 

على القتال.
اعلنوا  ال���ذي���ن  امل�����ض��ل��ح��ون  اح���ت���ل 
 23 م��ن��ذ  داع�����س  لتنظيم  ولءه����م 
م��اي��و ب��ع�����س اأح���ي���اء م�����راوي اكرب 
الفلبني  اأرخبيل  يف  م�ضلمة  مدينة 
وقتل  امل�����ض��ي��ح��ي��ة.  ال��غ��ال��ب��ي��ة  ذي 
اجلي�س الذي ح�ضد املدفعية و�ضالح 
زال  ل  لكن  امل�ضلحني،  مئات  اجل��و 

اأكرث من مئة منهم يقاومون.
باديال  ري�ضتيتيتو  اجل���رنال  وق���ال 
ب��ا���ض��م اجل��ي�����س ان بع�س  امل��ت��ح��دث 
امل�ضلحني هم من الفتيان الذين مت 
جتنيدهم وتدريبهم على ا�ضتخدام 

ال�ضالح.
�ضهادات  با�ضتمرار  نتلقى  واأ���ض��اف 

املعارك  م��ن  اأ���ض��اب��ي��ع  �ضبعة  خ���الل 
89 �ضرطيا وع�ضكريا و39  بينهم 
مدنيا و379 م�ضلحا، بح�ضب اآخر 

اأرقام ن�ضرتها احلكومة الثنني.
وفر نحو 400 الف من منازلهم. 
واأع����ل����ن رئ���ي�������س ال��ف��ي��ل��ي��ب��ني منذ 
ال�ضاعات الوىل للمعارك القوانني 

العرفية يف جممل جنوب البالد.

م��ق��ل��ق��ة ج�����داً م���ن م��دن��ي��ني ف���روا 
م��ن ال��ق��ت��ال ع��ن ا���ض��ت��خ��دام اأطفال 

ورهائن يف القتال.
بو�ضعها  م���ا  ق��وات��ن��ا  ت���ب���ذل  وت���اب���ع 
هوؤلء  �ضقوط �ضحايا بني  لتفادي 
�ضالحا  يحملون  لكنهم  الأط��ف��ال 
لذلك  امل����ع����ارك  يف  وم���ن���خ���رط���ون 
ذات���ه ينطبق  الأم���ر �ضعب والأم���ر 

على الرهائن.
بعيد بدء املعارك احتجز امل�ضلحون 
ع�ضر رهائن بينهم ق�س كاتوليكي. 
�ضكان  م��ن   300 ن��ح��و  اأن  وي��ق��در 
امل��ن��ط��ق��ة التي  م����راوي ع��ال��ق��ني يف 
ي�ضيطر عليها املتطرفون وبع�ضهم 

ميكن ان يكون رهينة لديهم.
�ضخ�س   500 م����ن  اك�����رث  وق���ت���ل 
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2015/06/11م   املودعة حتت رقم:  235619 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ض��م:  اُ�ضرتاليان كاون�ضيل فور اإديوكي�ضيونال ري�ضري�س ليمتد
 وعنوانه: 19 برو�ضبيكت هيل رود، كامرِبويل يف اآي �ضي 3124، اأ�ضرتاليا 

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
من  وغريها  الكتب  ذل��ك  يف  مبا  الن�ضر  خدمات  التعليمي؛  التقييم  خدمات  وال��ت��دري��ب؛  التعليم  خدمات 
املن�ضورات التي ت�ضتخدمها املوؤ�ض�ضات التعليمية مبا يف ذلك الختبارات النف�ضية؛ اإجراء واإدارة المتحانات 
والن�ضائح  وال�ضت�ضارات  املعلومات  خدمات  المتحانات؛  واإدارة  لإج��راء  اخلدمات  اأو  الت�ضهيالت  وتوفري 

املتعلقة بكافة ما تقدم.
 الواق�عة بالفئة:  41 

و�ضف العالمة:  تتكون العالمة من كلمة "ACER" املكتوبة  باأحرف لتينية، حيث و�ضع كل حرف من 
كلمة "ACER" على خلفية م�ضتطيلة، حيث ُطوَيت الزاوية العليا يف اجلهة اليمني يف امل�ضتطيل الأخري.

ال�ض��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

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

بتاريخ: 2015/06/11م   املودعة حتت رقم:  235620 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ض��م:  اُ�ضرتاليان كاون�ضيل فور اإديوكي�ضيونال ري�ضري�س ليمتد
 وعنوانه: 19 برو�ضبيكت هيل رود، كامرِبويل يف اآي �ضي 3124، اأ�ضرتاليا 

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
ت�ضميم وتطوير الربجميات احلا�ضوبية املتعلقة بالتعليم والختبارات وتقييم الطالب والأبحاث التعليمية؛ 
املعلومات  خدمات  واملوظفني؛  الطالب  وتقييم  التعليمية  والق�ضايا  بالتعليم  املتعلقة  الأب��ح��اث  خدمات 

وال�ضت�ضارات والن�ضائح املتعلقة بكافة ما تقدم.
 الواق�عة بالفئة:  42 

و�ضف العالمة:  تتكون العالمة من كلمة "ACER" املكتوبة  باأحرف لتينية، حيث و�ضع كل حرف من 
كلمة "ACER" على خلفية م�ضتطيلة، حيث ُطوَيت الزاوية العليا يف اجلهة اليمني يف امل�ضتطيل الأخري.

ال�ض��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

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

بتاريخ: 2015/06/11م   املودعة حتت رقم:  235616 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ض��م:  اُ�ضرتاليان كاون�ضيل فور اإديوكي�ضيونال ري�ضري�س ليمتد 
 وعنوانه: 19 برو�ضبيكت هيل رود، كامرِبويل يف اآي �ضي 3124، اأ�ضرتاليا 

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
برجميات حا�ضوب متعلقة بالتعليم والتدريب التعليمي والبحث التعليمي والتقييم التعليمي والختبارات 
مبا يف ذلك الختبارات النف�ضية وتقييم الطالب وغريهم لاللتحاق باملوؤ�ض�ضات التعليمية؛ اأقرا�س مدجمة 
واأ�ضرطة  �ضوتية  واأ�ضرطة  ت�ضجيل  واأقرا�س  مغناطي�ضية  بيانات  وحامالت  الع�ضوائي  الو�ضول  – ذاكرة 
فيديو؛  جميع ما يت�ضل بالتعليم والتدريب التعليمي والبحث التعليمي والختبارات النف�ضية؛ املن�ضورات 

الإلكرتونية فيما يتعلق بالتعليم واملوا�ضيع التعليمية.
 الواق�عة بالفئة:  9 

و�ضف العالمة:  تتكون العالمة من كلمة "ACER" املكتوبة  باأحرف لتينية، حيث و�ضع كل حرف من 
كلمة "ACER" على خلفية م�ضتطيلة، حيث ُطوَيت الزاوية العليا يف اجلهة اليمني يف امل�ضتطيل الأخري.

ال�ض��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

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

بتاريخ: 2017/02/06م   املودعة حتت رقم:  267788 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    08 اأغ�ضط�س 2016

با�ض��م:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�ضيو، �ضوي�ضرا 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

م�ضتح�ضرات ق�ضر القم�ضة ومواد اخرى ت�ضتعمل يف غ�ضل وكي املالب�س؛ م�ضتح�ضرات تنظيف و�ضقل وجلي 
ا�ضنان؛  منظفات  لل�ضعر؛  )لو�ضن(  غ�ضول  جتميل؛  م�ضتح�ضرات  عطرية؛  زيوت  عطور؛  �ضابون؛  وك�ضط؛ 
جميع املنتجات املذكورة با�ضتثناء مراهم الب�ضرة احلاجزة للرطوبة واملزلقات وم�ضتح�ضرات تنظيف الب�ضرة 

واملواد الال�ضقة ومزيالت املواد الال�ضقة واجلل .
 الواق�عة بالفئة:  3 

" باأحرف لتينية كما هو   HOLLISTER PALM BREEZE " و�ضف العالمة:  كتبت عبارة 
مبني يف منوذج الطلب. 

ال�ض��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

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

بتاريخ: 2017/02/06م   املودعة حتت رقم:  267797 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    16 اأغ�ضط�س 2016

با�ض��م:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�ضيو، �ضوي�ضرا 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

م�ضتح�ضرات ق�ضر القم�ضة ومواد اخرى ت�ضتعمل يف غ�ضل وكي املالب�س؛ م�ضتح�ضرات تنظيف و�ضقل وجلي 
ا�ضنان؛  منظفات  لل�ضعر؛  )لو�ضن(  غ�ضول  جتميل؛  م�ضتح�ضرات  عطرية؛  زيوت  عطور؛  �ضابون؛  وك�ضط؛ 
جميع املنتجات املذكورة با�ضتثناء مراهم الب�ضرة احلاجزة للرطوبة واملزلقات وم�ضتح�ضرات تنظيف الب�ضرة 

واملواد الال�ضقة ومزيالت املواد الال�ضقة واجلل.  
 الواق�عة بالفئة:  3 

" باأحرف لتينية كما هو   HOLLISTER BEACH CAMP " و�ضف العالمة:  كتبت عبارة 
مبني يف منوذج الطلب.

ال�ض��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

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

بتاريخ: 2017/02/06م   املودعة حتت رقم:  267796 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    16 اأغ�ضط�س 2016

با�ض��م:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�ضيو، �ضوي�ضرا 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

م�ضتح�ضرات ق�ضر القم�ضة ومواد اخرى ت�ضتعمل يف غ�ضل وكي املالب�س؛ م�ضتح�ضرات تنظيف 
زيوت عطرية؛ م�ضتح�ضرات جتميل؛ غ�ضول )لو�ضن(  و�ضقل وجلي وك�ضط؛ �ضابون؛ عطور؛ 

لل�ضعر؛ منظفات ا�ضنان.
 الواق�عة بالفئة:  3 

و�ضف العالمة:  كتبت عبارة " COOL DIVE " باللغة الجنليزية كما هو مبني يف منوذج 
الطلب.

ال�ض��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد 

اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

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

بتاريخ: 2017/02/06م   املودعة حتت رقم:  267798 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  16 اأغ�ضط�س 2016

با�ض��م:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�ضيو، �ضوي�ضرا 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

م�ضتح�ضرات ق�ضر القم�ضة ومواد اخرى ت�ضتعمل يف غ�ضل وكي املالب�س؛ م�ضتح�ضرات تنظيف 
زيوت عطرية؛ م�ضتح�ضرات جتميل؛ غ�ضول )لو�ضن(  و�ضقل وجلي وك�ضط؛ �ضابون؛ عطور؛ 

لل�ضعر؛ منظفات ا�ضنان.
 الواق�عة بالفئة:  3 

" باللغة   MAKE YOUR SPACE FIERCE " ع��ب��ارة  ال��ع��الم��ة:  كتبت  و�ضف 
الجنليزية  كما هو مبني يف منوذج الطلب. 

ال�ض��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد 

اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

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

بتاريخ: 2017/02/06م   املودعة حتت رقم:  267789 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    08 اأغ�ضط�س 2016

با�ض��م:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�ضيو، �ضوي�ضرا 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

م�ضتح�ضرات تعطري اجلو.   
 الواق�عة بالفئة:  3 

 "  HOLLISTER PINEAPPLE CHILL " ع��ب��ارة  كتبت  ال��ع��الم��ة:   و���ض��ف 
باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.

ال�ض��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد 

اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

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

بتاريخ: 2017/02/12م   املودعة حتت رقم:  268120 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    9 يناير 2017

با�ض��م:  جلف دي تي اإت�س اإل دي �ضي
وعنوانه: بوا�ضطة ميبل�س كوربريت �ضريفي�ضز ليمتد، �س ب 309، جورج تاون، جراند كاميان، جزر كاميان

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
الأن�ضطة  التلفزيوين؛  الرتفيه  وامل��ع��ل��وم��ات؛  الرتفيه  ال��رتف��ي��ه؛  ال��ت��دري��ب؛  ت��وف��ري  وال��ت��ه��ذي��ب؛  التعليم 
التلفزيون؛  اأف��الم  الأف���الم؛  وت��وزي��ع  عر�س  الإن��ت��اج؛  الريا�ضية؛  الأح���داث  توقيت  والثقافية؛  الريا�ضية 
الربامج التلفزيونية؛ توفري قواعد البيانات احلا�ضوبية والإلكرتونية واملبا�ضرة لغايات التعليم وال�ضتجمام 
ذات  امل��واد  وت��اأج��ري  ورب��ط  وت��وزي��ع  وتقدمي  اإن��ت��اج  ال�ضور؛  وم�ضاركة  الفيديو  م�ضاركة  خدمات  والرتفيه؛ 
ال�ضوت  التلفزيونية والإذاعية والأف��الم وت�ضجيالت  الربامج  الب�ضري مبا يف ذلك  ال�ضمعي و/اأو  العن�ضر 
وذاكرات  امل�ضغوطة  لالأقرا�س  فقط  القراءة  ذاك��رات  التفاعلي؛  والتلفزيون  التفاعلي  والرتفيه  والفيديو 
القراءة فقط لالأقرا�س متعددة ال�ضتعمالت والألعاب احلا�ضوبية والألعاب التفاعلية وامل�ضابقات التفاعلية 
والفعاليات الريا�ضية واحلفالت املو�ضيقية؛ خدمات اأدلة امل�ضاهدة؛ خدمات اأدلة امل�ضاهدة لت�ضهيل ت�ضجيل 
وتاأجري الربامج والأفالم ملدة حمددة؛ خدمات ت�ضجيل الربامج التلفزيونية التي يتم اإجراوؤها اأوتوماتيكيا 
املدفوع؛  الفيديو عند الطلب والفيديو عند الطلب  العمالء؛ ترفيه  امل�ضاهدة/تف�ضيالت  بناء على عادات 
توفري الأفالم والفيديوهات والربامج التلفزيونية اإىل م�ضاهدي الفيديو عند الطلب والفيديو عند الطلب 
على  للبث  الربامج  م��واد  اإنتاج  ال�ضناعية؛  الأقمار  وتلفزيون  الكبلي  التلفزيون  برجمة  خدمات  املدفوع؛ 
وامل�ضل�ضالت  الأف��الم  ذلك  يف  مبا  الرتفيه  وتوزيع  تزويد  الكبلي؛  والتلفزيون  ال�ضناعية  الأقمار  تلفزيون 
وغريها من العرو�س بوا�ضطة اأو فيما يتعلق بتلفزيون الأقمار ال�ضناعية اأو التلفزيون الكبلي اأو تلفزيون 
الكتب  ن�ضر  الت�ضالتية؛  اأو  الإلكرتونية  ال�ضبكات  من  غريها  الإن��رتن��ت  اأو  الإذاع���ة  اأو  ال��ع��ادي  الإر���ض��ال 
واملجالت وغريها من املطبوعات؛ املن�ضورات الإلكرتونية )غري القابلة للتنزيل(؛ خدمات الن�ضر الإلكرتوين 
التلفزيونية؛  وامل�ضل�ضالت  الربامج  الأف��الم؛  وتاأجري  الكتب  اإع��ارة  للكتب؛  النقدية  الدرا�ضات  لالآخرين؛ 
اأي �ضبكة  اأو  التعليم والتهذيب؛ خدمات الألعاب الإلكرتونية التي يتم تقديها بوا�ضطة الإنرتنت  خدمات 
عرب  اخلدمات  ه��ذه  عن  واملعلومات  اأع��اله  امل��ذك��ورة  اخلدمات  توفري  اأخ��رى؛  ل�ضلكية  اأو  �ضلكية  ات�ضالت 
الإنرتنت اأو عرب قاعدة بيانات حا�ضوبية اأو بالو�ضائل الإلكرتونية الأخرى اإىل اأجهزة احلا�ضوب واحلوا�ضيب 
اأو  ال�ضا�ضات  اأو  بالتلفزيونات  املو�ضولة  املتطورة  ال�ضتقبال  واأجهزة  النقالة  والهواتف  اللوحية  ال�ضخ�ضية 

غريها من الأجهزة الإلكرتونية اأو اأجهزة الت�ضالت.
 الواق�عة بالفئة:  41 

يف  مبني  هو  كما  الجنليزية  " ULTIMATE MOVIES" باللغة  عبارة  و�ضف العالمة:  كتبت 
منوذج الطلب. 
ال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

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

بتاريخ: 2017/02/12م   املودعة حتت رقم:  268119 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    9 يناير 2017

با�ض��م:  جلف دي تي اإت�س اإل دي �ضي
وعنوانه: بوا�ضطة ميبل�س كوربريت �ضريفي�ضز ليمتد، �س ب 309، جورج تاون، جراند كاميان، جزر كاميان

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
الت�ضالت؛ توفري الربط بقواعد البيانات احلا�ضوبية والإلكرتونية واملبا�ضرة؛ خدمات الت�ضالت والبث؛ 
خدمات الت�ضالت ال�ضمعية والب�ضرية؛ خدمات الإر�ضال ال�ضمعية والب�ضرية؛ تو�ضيل الر�ضائل عن طريق 
الو�ضائط ال�ضمعية الب�ضرية؛ اإر�ضال البيانات عن طريق الأجهزة ال�ضمعية الب�ضرية؛ خدمات البث ال�ضمعي 
اإىل  الأخ��رى  الإلكرتونية  ال�ضبكات  اأو  الت�ضالت  �ضبكات  اأو غريها من  الإنرتنت  والب�ضري عرب  والن�ضي 
امللحقة  الرقمي  ال�ضتقبال  واأجهزة  املحمولة  والهواتف  اللوحية  ال�ضخ�ضية  واحلوا�ضيب  احلا�ضوب  اأجهزة 
اخلدمات  الأخ���رى؛  الت�ضالت  اأج��ه��زة  اأو  الإلكرتونية  الأج��ه��زة  من  وغريها  ال�ضا�ضات  اأو  بالتلفزيونات 
ال�ضخ�ضية  واحلوا�ضيب  احلا�ضوب  اأجهزة  على  ي�ضاهدونه  من  ذلك  يف  مبا  التلفزيون  مل�ضاهدي  التفاعلية 
من  وغريها  ال�ضا�ضات  اأو  بالتلفزيونات  امللحقة  الرقمي  ال�ضتقبال  واأجهزة  املحمولة  والهواتف  اللوحية 
تت�ضمن خدمات  التي  التلفزيوين  البث  خ��دم��ات  الأخ����رى؛  الت�����ض��الت  اأج��ه��زة  اأو  الإل��ك��رتون��ي��ة  الأج��ه��زة 
التفاعلي  التلفزيون  واإر���ض��ال  ب��ث  ال��ربام��ج؛  لت�ضجيل  ال��ذك��ي  امل��وؤمت��ت  والخ��ت��ي��ار  امل�ضاهدة  لأدل���ة  تفاعلية 
خدمات  التفاعلية؛  وامل�ضابقات  والرتفيه  التفاعلية  والريا�ضة  التفاعلية  والأخ��ب��ار  التفاعلية  والأل��ع��اب 
الطلب  عند  والفيديو  الطلب  عند  الفيديو  اإر���ض��ال  و/اأو  بث  و/اأو  ال�ضلكي  النقل  و/اأو  الال�ضلكي  النقل 
ال�ضوت  ومعاجلة  وتخزين  وا�ضتقبال  اإر�ضال  الويب؛  بوابات  خدمات  الإن��رتن��ت؛  بوابات  خدمات  املدفوع؛ 
البيانات؛  تبادل  خدمات  الت�ضالت؛  خالل  من  املقدمة  املبا�ضرة  املعلومات  خدمات  والبيانات؛  وال�ضورة 
الر�ضائل  الر�ضائل وال�ضور وامللفات الرقميه مب�ضاعدة احلا�ضوب؛ خدمات  واإر�ضال  الت�ضالت الإلكرتونية 
وحتديدا اإر�ضال وا�ضتقبال واإعادة اإر�ضال الر�ضائل على �ضكل ن�ضو�س اأو اأ�ضوات اأو �ضور جرافيك اأو مقاطع 
الو�ضائط  الن�ضية؛ خدمات ر�ضائل  الر�ضائل  الر�ضائل الفورية؛ خدمات  اأو مزيج من هذه الأ�ضكال؛  فيديو 
هاتف  خدمات  الفيديو؛  موؤمترات  خدمات  ال�ضوتي؛  الربيد  خدمات  املوحدة؛  الر�ضائل  خدمات  املتعددة؛ 
يتم تو�ضيلها عرب  التي  التلفزيون  واملعلومات؛ خدمات  والر�ضائل  للبيانات  الإلكرتوين  الإر�ضال  الفيديو؛ 
مبا  الكيبلي  التلفزيون  خ��دم��ات  تقدمي  ال�ضناعية؛  الأق��م��ار  اأط��ب��اق  اإىل  قناة  توفري  ال�ضناعية؛  الأق��م��ار 
والب�ضرية؛  ال�ضمعية  والإ���ض��ارات  والتلفزيون  ال��رادي��و  اإ���ض��ارات  وت��وزي��ع  واإ���ض��دار  واإر���ض��ال  ا�ضتقبال  ذل��ك  يف 
خدمات البث التلفزيوين بوا�ضطة الربامج التلفزيونية والبث عرب حمطات التلفزيون وتلفزيون الأقمار 
اإلكرتونية؛  ن�ضر  خ��دم��ات  اإدارة  والتلفزيوين؛  الإذاع����ي  ال��ب��ث  خ��دم��ات  الكيبلي؛  والتلفزيون  ال�ضناعية 

 خدمات املعلومات وال�ضت�ضارات املتعلقة باأي من اخلدمات املذكورة اأعاله. 
 الواق�عة بالفئة:  38 

و�ضف العالمة:  كتبت عبارة " ULTIMATE ENTERTAINMENT" باللغة الجنليزية 
كما هو مبني يف منوذج الطلب.

ال�ض��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

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

بتاريخ: 2017/02/06م   املودعة حتت رقم:  267793 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    08 اأغ�ضط�س 2016

با�ض��م:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�ضيو، �ضوي�ضرا 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

م�ضتح�ضرات تعطري اجلو.   
 الواق�عة بالفئة:  3 

" STAY SHADY" باللغة الجنليزية كما هو مبني يف  العالمة:  كتبت عبارة  و�ضف 
منوذج الطلب.
ال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد 
اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

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

بتاريخ: 2017/02/13م   املودعة حتت رقم:  268158 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ض��م:  مركل انك.
وعنوانه: 7001 كولومبيا جيتوي درايف، كولومبيا ماريالند 21046، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
الت�ضويق  التكنولوجيا يف  وا�ضتخدام  املتعاملني  اإدارة عالقات  الأعمال يف جمالت خدمات  اإدارة  ا�ضت�ضارات 
الأعمال  ت�ضويق  ا�ضت�ضارات  والغري؛  لالأعمال  والرتويجية  الإعالنية  احلمالت  تطوير  ال�ضوق؛  واأبحاث 
بخ�ضو�س ت�ضميم واإنتاج برامج ومواد الإعالن والت�ضالت للغري واإنتاج الإعالنات التليفزيونية والإذاعية 
املبيعات؛  ترويج  وبرامج  وم��واد  املبا�ضر  والت�ضويق  الأخ��رى  والو�ضائط  ال�ضراء  ونقاط  اخلارجي  والإع��الن 
خدمات تخطيط الدعاية والإعالن؛ ا�ضت�ضارات ت�ضويق الأعمال ب�ضاأن تطوير وتنفيذ ودعم ا�ضرتاتيجيات 
اإدارة  البيانات؛  حتليل  عاملية؛  حا�ضوب  �ضبكة  عرب  البيانات  قواعد  اإدارة  املتعاملني؛  وع��الق��ات  الت�ضويق 
الت�ضويقية  اخل��دم��ات  الإع���الن؛  وك���الت  خ��دم��ات  الإع���الن؛  الرقمية؛  ال�ضرتاتيجيات  تطوير  البيانات؛ 
والرتويجية؛ ال�ضراء والتخطيط الإعالمي؛ التفاو�س ب�ضاأن و�ضراء امل�ضاحات والأوقات الإعالمية؛ خدمات 
�ضراء امل�ضاحات والأوقات الإعالنية لو�ضع الإعالنات على جميع و�ضائل الإعالن؛ خدمات ال�ضراء الإعالمي 
املربمج؛ خدمات الدعاية والإعالن املبا�ضرة؛ خدمات الدعاية والإعالن على الإعالم الجتماعي؛ خدمات 
الدعاية والإعالن الرقمي؛ اإعالنات الدفع لكل نقرة؛ حتقيق الأمثلية ملحركات البحث؛ اإن�ضاء مواد الدعاية 
الدعاية والإع��الن وحتديث  تاأجري مواد  الإعالنية )الكرا�ضات والن�ضرات والعينات(؛  املواد  والإع��الن؛ بث 
بالفعاليات؛  واملتعلق  واملبا�ضر  التجريبي  والإع����الن  ال��دع��اي��ة  الإع��الن��ات؛  ب��ث  والإع����الن؛  ال��دع��اي��ة  م��واد 
واملرئي والإلكرتوين؛ و�ضع  واملقروء  امل�ضموع  الإع��الم  الغري من خالل  ترويج وت�ضويق منتجات وخدمات 
الإبداعية  ال�ضت�ضارات  والإعالنية؛  الدعائية  الن�ضو�س  كتابة  والإع��الن؛  للدعاية  والتاأليف  الن�ضر  حقوق 
وال�ضرتاتيجية ب�ضاأن تطوير واإنتاج احلمالت الت�ضويقية للغري؛ خدمات الت�ضويق ومنح الهوية وحتديدا 
الكفاية؛  خ��رباء  الأع��م��ال؛  اإدارة  يف  امل�ضاعدة  الأع��م��ال؛  اإدارة  الت�ضالت؛  وخطط  املحتوى  ا�ضرتاتيجيات 
معلومات الأعمال؛ ا�ضت�ضارات تنظيم الأعمال؛ م�ضح وحتليل واأبحاث ال�ضوق والأبحاث وال�ضت�ضارات التي 
بيانات؛  قاعدة  يف  البيانات  وتنظيم  جتميع  الربيدية؛  القوائم  اإع��داد  خدمات  حم��ددة؛  اأ�ضواقا  ت�ضتهدف 
يف  امل�ضاعدة  التجارية؛  ال�ضفقات  ب�ضاأن  التفاو�س  واخل��دم��ات؛  للمنتجات  املبا�ضر  وغ��ري  املبا�ضر  الت�ضويق 
معاجلة البيانات الإح�ضائية؛ امل�ضاعدة يف ال�ضوؤون القت�ضادية لل�ضركات؛ اأبحاث ب�ضاأن الفاعلية القت�ضادية 
اإدارة ملفات احلا�ضوب؛  املهنية؛  الأعمال  ا�ضت�ضارات  الأعمال؛  لغايات  اأبحاث  والإع��الن؛  للدعاية  القيا�ضية 
الراديو  بوا�ضطة  والإع���الن  الدعاية  القت�ضادية؛  التنبوؤات  وترويجية؛  جتارية  لغايات  املعار�س  تنظيم 
والدعاية والإعالن بوا�ضطة التلفزيون؛ اإنتاج الت�ضجيالت املرئية وال�ضمعية لغايات دعائية؛ اإن�ضاء املدونات 
خدمات  الإح�ضائيات؛  جتميع  دعائية؛  لغايات  ال�ضحفية  والبيانات  والأل��ع��اب  والتطبيقات  والفيديوهات 
ال�ضرتاك يف ال�ضحف؛ اأبحاث الت�ضويق التي ت�ضتخدم اأ�ضاليب الت�ضويق الكمية والنوعية؛ اإطالق املنتجات؛ 

 خدمات املعلومات وامل�ضورة وال�ضت�ضارات فيما يتعلق باخلدمات املذكورة اأعاله. 
 الواق�عة بالفئة:  35 

و�ضف العالمة:  كتبت كلمة " MERKLE " باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
ال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

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

بتاريخ: 2017/02/13م   املودعة حتت رقم:  268160 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ض��م:  مركل انك.
وعنوانه: 7001 كولومبيا جيتوي درايف، كولومبيا ماريالند 21046، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات  الن�ضر؛  خدمات  والتهذيب؛  التعليم  خدمات  الرتفيه؛  خدمات  الطلب؛  ح�ضب  الكتابة  خدمات 
الفعاليات  اأو  املبا�ضرة  الريا�ضية  الفعاليات  اأو  املبا�ضرة  الرتفيهية  فعاليات  اإدارة  و/اأو  تنظيم  التدريب؛ 
التجريبية املبا�ضرة لغايات الرتفيه اأو احلفالت املو�ضيقية اأو املهرجانات اأو العرو�س اأو املوؤمترات اأو الندوات 
الفعاليات  تنظيم  التقدميية؛  العرو�س  اأو  املعار�س  اأو  الدرا�ضية  احللقات  اأو  احلفالت  اأو  العمل  ور���س  اأو 
والربامج  التلفزيونية  وال��ربام��ج  والفيديوهات  الأف���الم  اإن��ت��اج  امل�ضابقات؛  تنظيم  والب�ضرية؛  ال�ضمعية 
ذلك  يف  مبا  والب�ضري  ال�ضمعي  واملحتوى  الن�ضو�س  وحترير  مراجعة  التقدميية؛  والعرو�س  الإذاع��ي��ة 
املن�ضورات  توفري  التقدميية؛  والعرو�س  الإذاعية  والربامج  التليفزيونية  والربامج  والفيديوهات  الأفالم 
املعلومات وامل�ضورة  املوؤ�ض�ضية؛ خدمات  ال�ضيافة  تاأجري الأفالم والفيديوهات والربامج؛ خدمات  املبا�ضرة؛ 

وال�ضت�ضارات املتعلقة باخلدمات املذكورة اأعاله.
 الواق�عة بالفئة:  41 

و�ضف العالمة:  كتبت كلمة " MERKLE " باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
ال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

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

بتاريخ: 2017/02/13م   املودعة حتت رقم:  268161 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�ض��م:  مركل انك.
وعنوانه: 7001 كولومبيا جيتوي درايف، كولومبيا ماريالند 21046، الوليات املتحدة الأمريكية

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
للغري؛ حتليل  احل��ا���ض��وب  �ضبكات  اإدارة  خ��دم��ات  احل��ا���ض��وب؛  ب��رجم��ة  خ��دم��ات  احل��ا���ض��وب؛  �ضبكات  خ��دم��ات 
احلا�ضوب  ا�ضت�ضارات  احلا�ضوب؛  برجميات  تطبيقات  وتفعيل  تطوير  احلا�ضوب؛  اأنظمة  ودم��ج  وت�ضميم 
لتمكني  املواقع  هند�ضة  تقنية  ودمج  امل�ضتخدم  لواجهة  اجلرافيك  ت�ضميم  ال�ضبكية؛  املواقع  تطوير  ب�ضاأن 
ال��ت��ج��ارة الإل��ك��رتون��ي��ة وال��دم��ج م��ع ق��واع��د ب��ي��ان��ات ال��ع��م��الء؛ تطوير ق��واع��د ال��ب��ي��ان��ات؛ ت�ضميم وتطوير 
اأو  العري�ضة  املنطقة  �ضبكة  حا�ضوب  لأنظمة  التطبيقات  ب�ضاأن  الفنية  الأمتتة  وخدمات  احلا�ضوب  اأنظمة 
)با�ضتثناء  اأنظمة احلا�ضوب  اإدارة  يتعلق بربامج احلا�ضوب؛  التقنية فيما  املحلية؛ اخلدمات  املنطقة  �ضبكة 
جمال  يف  الفنية  ال�ضت�ضارات  احل��ا���ض��وب؛  �ضبكات  ا�ضتخدام  يف  ال��دع��م  وال�ضيانة(؛  والإ���ض��الح  الرتكيب 
ت�ضميم  الت�ضويقية؛  وال��درا���ض��ات  ال���راأي  با�ضتطالعات  يتعلق  فيما  احلا�ضوب  اأنظمة  تطوير  احلوا�ضيب؛ 
ا�ضتخدام قواعد بيانات واأدلة احلا�ضوب  الت�ضميم والتطوير والأبحاث يف جمال  البيانات؛  برامج معاجلة 
وحترير  اإن�ضاء  ال�ضبكية؛  املواقع  ت�ضميم  اجلرافيك�س؛  ت�ضميم  خدمات  امللفات؛  يف  املعلومات  تنظيم  ويف 
وحتديث حمتوى املواقع ال�ضبكية؛ اأبحاث وت�ضميم املنتجات والعبوات اجلديدة؛ خدمات املعلومات وامل�ضورة 

 وال�ضت�ضارات املتعلقة باخلدمات املذكورة اأعاله.        الواق�عة بالفئة:  42 
و�ضف العالمة:  كتبت كلمة " MERKLE " باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.

ال�ض��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

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

بتاريخ: 2017/02/06م   املودعة حتت رقم:  267791 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    08 اأغ�ضط�س 2016

با�ض��م:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�ضيو، �ضوي�ضرا 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

م�ضتح�ضرات ق�ضر القم�ضة ومواد اخرى ت�ضتعمل يف غ�ضل وكي املالب�س؛ م�ضتح�ضرات تنظيف و�ضقل وجلي 
ا�ضنان؛  منظفات  لل�ضعر؛  )لو�ضن(  غ�ضول  جتميل؛  م�ضتح�ضرات  عطرية؛  زيوت  عطور؛  �ضابون؛  وك�ضط؛ 
جميع املنتجات املذكورة با�ضتثناء مراهم الب�ضرة احلاجزة للرطوبة واملزلقات وم�ضتح�ضرات تنظيف الب�ضرة 

واملواد الال�ضقة ومزيالت املواد الال�ضقة واجلل.  
 الواق�عة بالفئة:  3 

و�ضف العالمة:  كتبت عبارة " HOLLISTER TROPICAL SEA SALT" باأحرف لتينية 
كما هو مبني يف منوذج الطلب. 

ال�ض��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن. 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

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

بتاريخ: 2017/02/06م   املودعة حتت رقم:  267794 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    09 اأغ�ضط�س 2016

با�ض��م:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�ضيو، �ضوي�ضرا 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

م�ضتح�ضرات ق�ضر القم�ضة ومواد اخرى ت�ضتعمل يف غ�ضل وكي املالب�س؛ م�ضتح�ضرات تنظيف و�ضقل وجلي 
ا�ضنان؛  منظفات  لل�ضعر؛  )لو�ضن(  غ�ضول  جتميل؛  م�ضتح�ضرات  عطرية؛  زيوت  عطور؛  �ضابون؛  وك�ضط؛ 
جميع املنتجات املذكورة با�ضتثناء مراهم الب�ضرة احلاجزة للرطوبة واملزلقات وم�ضتح�ضرات تنظيف الب�ضرة 

واملواد الال�ضقة ومزيالت املواد الال�ضقة واجلل.  
 الواق�عة بالفئة:  3 

و�ضف العالمة:  كتبت عبارة " HOLLISTER ALWAYS & 4EVER" باأحرف لتينية كما 
هو مبني يف منوذج الطلب.

ال�ض��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

   
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /   كاليد اند كو ال ال بي 

بطلب انتقال ملكية ت�ضجيل العالمة التجارية التالية :
  

بتاريخ: 25 ابريل 1998   املودعة حتت رقم :  26243 
بتاريخ: 19 مايو 1999 امل�ضجلة حتت رقم : 20658 

 با�ض��م:   دبليو اأو �ضي رياليزاي�ضينز ليمتد 
وعنوانه:  1 مور لندن بلي�س، لندن، ا�س ئي 1 2 اأيه اأف، اجنلرتا 

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات : 
القهوة؛  او  ال��ك��اك��او  او  ال�ضوكولته  على  موؤ�ض�ضة  م�ضروبات  ال��ق��ه��وة؛  مقام  مايقوم  ق��ه��وة؛  ك��اك��او؛  ���ض��اي؛ 
�ضوكالته؛ حلويات �ضوكالته؛ منتجات حتتوي على ال�ضوكالته؛ حلويات غري طبية؛ خبز ب�ضكويت؛ كعك؛ 

 معجنات؛ كعك حملى؛ �ضكر، �ضل�ضات؛ توابل؛ منكهات؛ مطيبات؛ وجميعها يف الفئة 30. 
 30  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�ضر ال�ضابق:  
 تن���ازل رقم : 1  

 ا�ضم مالك العالمة:  دبليو اأو �ضي رياليزاي�ضينز ليمتد 
 ا�ضم املتنازل له :  ويتارد تريدينغ ليمتد 

 مه�نته:  
 جن�ضيته:  اململكة املتحدة 

اأك�س،  اأك�س29 7دي  او  �ضاير،  اأوك�ضفورد  ويتني،  ب��ارك،  ويندرا�س  ويندرا�س هاو�س،  اإقامته:   عنوانه وحمل 
اململكة املتحدة

 تاري�خ انت�قال امللكية: 2014/2/11 
 تاريخ التا�ضري يف ال�ضجل: /     /    200 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /   كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�ضجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ: 15 مار�س 1997   املودعة حتت رقم :  20658 

بتاريخ: 30 اغ�ضط�س 1997 امل�ضجلة حتت رقم : 20658 
 با�ض��م:   دبليو اأو �ضي رياليزاي�ضينز ليمتد 

وعنوانه:  1 مور لندن بلي�س، لندن، ا�س ئي 1 2 اأيه اأف، اجنلرتا
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات : 

القهوة؛  او  ال��ك��اك��او  او  ال�ضوكولته  على  موؤ�ض�ضة  م�ضروبات  ال��ق��ه��وة؛  مقام  مايقوم  ق��ه��وة؛  ك��اك��او؛  ���ض��اي؛ 
�ضوكالته؛ حلويات �ضوكالته؛ منتجات حتتوي على ال�ضوكالته؛ حلويات غري طبية؛ خبز ب�ضكويت؛ كعك؛ 

 معجنات؛ كعك حملى؛ �ضكر، �ضل�ضات؛ توابل؛ منكهات؛ مطيبات؛ وجميعها يف الفئة 30. 
 30  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�ضر ال�ضابق:  
 تن���ازل رقم : 1  

 ا�ضم مالك العالمة:  دبليو اأو �ضي رياليزاي�ضينز ليمتد 
 ا�ضم املتنازل له :  ويتارد تريدينغ ليمتد 

 مه�نته:  
 جن�ضيته:  اململكة املتحدة 

اأك�س،  اأك�س29 7دي  او  �ضاير،  اأوك�ضفورد  ويتني،  ب��ارك،  ويندرا�س  ويندرا�س هاو�س،  اإقامته:   عنوانه وحمل 
اململكة املتحدة

 تاري�خ انت�قال امللكية: 2014/2/11 
 تاريخ التا�ضري يف ال�ضجل: /     /    200 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067
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عربي ودويل

�أبو �لغيط يهنئ بتحرير �ملو�صل ويدعو ملو��صلة �حلرب على د�ع�س
•• القاهرة-وام:

ال��ع��ام جلامعة الدول  اأب���و الغيط الأم���ني  اأح��م��د  رح��ب 
العربية بتحرير مدينة املو�ضل العراقية من ع�ضابات 
داع�س التخريبية مهنئاً القوات املُ�ضلحة العراقية بهذا 
اجلي�س  باحرتافية  وُم�ضيداً  واحلا�ضم  ال��ه��ام  الإجن���از 
العراقي ومعنوياته العالية وا�ضتعداد اأفراده للت�ضحية 

وال�ضهادة.
وهناأ ابو الغيط يف بيان ا�ضدره ام�س العراقيني جميعاً 
متا�ضك  اأن  م��وؤك��داً  بالدهم  من  غالية  قطعة  بتحرير 
ال�ضعب خلف اجلي�س كان له اأبلغ الأثر يف دحر ع�ضابات 

الإرهاب.
واعرب عن متنياته اأن مُيثل هذا النت�ضار خطوة على 
طريق ا�ضتقرار الو�ضع العراقي واأن يكون عن�ضراً من 
املُجتمع  مكونات  بني  والرتابط  اللحمة  زي��ادة  عنا�ضر 
لكافة  احلقوق  توفر  التي  الوطنية  الدولة  راي��ة  حتت 
الغيط  ابو  واأك��د  اأو متييز.   تفرقة  دون  املواطنني من 
اأي�ضا اأن املواجهة مع داع�س �ضتكون طويلة واأنه يتعني 
ينبغي  ب��ل  اأهميته  الن��ت�����ض��ار على  ل��ه��ذا  ال��رك��ون  ع��دم 
عالية  وبهمة  كاملة  بيقظة  الع�ضكري  اجلهد  موا�ضلة 
من اأجل اجتثاث اأي وجود لداع�س يف الأرا�ضي العربية 
�ضوريا،  يف  معاقلها  م��ن  داع�����س  اق��ت��الع  اأن  اإىل  ُم�ضرياً 

وبخا�ضة يف مدينة الرقة �ضوف مُيثل خطوة هامة على 
هذا الطريق.  

اأن ا���ض��ت��غ��الل احل�����رب على  اأب�����و ال��غ��ي��ط ع��ل��ى  و����ض���دد 
اإىل  ي��وؤدي  لن  �ضيقة  طائفية  مكا�ضب  لتحقيق  داع�س 

ال�ضتقرار.
ت��ع��م��ل على  ال��ق��وى الإق��ل��ي��م��ي��ة  ب��ع�����س  اأن  اإىل  م�����ض��رياً 
نفوذها  تعظيم  اأج��ل  م��ن  داع�����س  احل��رب على  توظيف 
عرب ن�ضر امليلي�ضيات الطائفية التابعة لها يف الأرا�ضي 
اأمٌر  �ضوريا  يف  امليل�ضيات  هذه  وج��ود  ان  ال�ضورية.وقال 
احلل.   ولي�س  املُ�ضكلة  من  ج��زءاً  مُتِثّل  واأنها  مرفو�س 
واأع��رب الأم��ني العام عن تطلعه اإىل اليوم الذي يهنئ 

ف��ي��ه ال�����ض��وري��ني اأي�����ض��اً ب��اخل��ال���س م��ن داع�����س وكافة 
و�ضع  اإىل  وبالو�ضول  الأخ���رى  الإج��رام��ي��ة  امليل�ضيات 
موؤكداً  امل�����ض��روع��ة  ط��م��وح��اِت��ه��م  يلبي  ج��دي��د  �ضيا�ضي 
اإطالق  وق��ف  حتقيق  عرب  يبداأ  ذل��ك  اإىل  الطريق  اأن 
الطرفان  عليها  اتفق  التي  الهدنة  واأن  وتثبيته  النار 
الأمريكي والرو�ضي يف جنوب �ضوريا موؤخراً قد مُتثل 
ب��داي��ة ج��ي��دة ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ع���دم و���ض��وح الآليات 
تطلعه  عن  اأع��رب  كما  ا�ضتمرارها..  ملُراقبة  ال��الزم��ة 
اأي�ضا اإىل اأن يظَل احلل ال�ضيا�ضي – كما تر�ضم م�ضاره 
حُمادثات جنيف - هو الإطار الأ�ضا�ضي لت�ضوية الأزمة 

ال�ضورية ب�ضورة جذرية و�ضاملة.

•• الالذقية-اأ ف ب:

الالذقية  م��دي��ن��ة  �ضكلت  ب��ع��دم��ا 
خ���الل ال�����ض��ن��وات امل��ا���ض��ي��ة وجهة 
مل  ح��ل��ب،  مدينة  م��ن  للنازحني 
ب��اب مكتب  منهم يطرق  اي  يعد 
�ضاليهات  ل�ضتئجار  دق��اق  �ضائر 
على �ضاطئ البحر يف هذه املنطقة 
اأماناً  الأكرث  التي تعد  ال�ضاحلية 

يف �ضوريا.
�ضكلت  املا�ضية،  ال�ضنوات  خ��الل 
باللون  امل���ط���ل���ي���ة  ال�������ض���ال���ي���ه���ات 
ال�ضاطئ  على  املرتا�ضة  البي�س 
ال����الذق����ي����ة،  ����ض���م���ال  يف  الزرق 
اهايل  من  الآلف  ملئات  مق�ضداً 
ف����روا م���ن املعارك  ال���ذي���ن  ح��ل��ب 
ال���ت���ي ���ض��ه��دت��ه��ا م��دي��ن��ت��ه��م منذ 

�ضيف العام 2012.
با�ضم  يعرف  ال�ضاطئ  ه��ذا  وب��ات 
���ض��اط��ئ احل��ل��ب��ي��ني ن��ظ��را لكرثة 
املدينة،  م����ن  ال���ي���ه  ال����واف����دي����ن 
ال�ضوري  اجل��ي�����س  ا���ض��ت��ع��ادة  ل��ك��ن 
دي�ضمرب  يف  حلب  على  �ضيطرته 
ب�ضكل  ال��ط��ل��ب  ت��راج��ع  اىل  اأدى 

كبري على ال�ضاليهات.
النازحني  واخ��ت��ار ع��دد كبري من 
ف��ي��م��ا بقي  اأدراج���ه���م  ي���ع���ودوا  اأن 
اآخرون بغياب وجود اي بدائل او 

امكانيات للعودة.
ال���ذي  وي���ق���ول دق�����اق 42 ع���ام���اً 
ال�ضاليهات  لتاأجري  مكتباً  يدير 
لوكالة فران�س بر�س بني اربعني 
النا�س  م��ن  امل��ئ��ة  يف  خم�ضني  اىل 
ه��ن��ا ال��ن��ازح��ون احل��ل��ب��ي��ون عادوا 

اىل مناطقهم.
الالذقية،  حم��اف��ظ��ة  وب��ح�����ض��ب 

���ض��ي��ط��رة ال��ف�����ض��ائ��ل امل��ق��ات��ل��ة يف 
حلب.

����وي ب��ي��ت��ن��ا ب����الأر�����س  وت����ق����ول �����ضُ
لتفقد  اولدن�����ا  “ذهب  م�ضيفة 
منهاراً..  ال�ضقف  ووج��دوا  املنزل 

ل ُي�ضكن فيه اأبداً«.
ال�ضتينية  ال�ضيدة  تتوقع هذه  مل 
يف  تقيم  ن��ازح��ة  نف�ضها  جت��د  ان 
ك��ان��ت تق�ضد  ب��ع��دم��ا  ال���الذق���ي���ة 
لق�ضاء  ع��ائ��ل��ت��ه��ا  م���ع  ���ض��واط��ئ��ه��ا 

وقتت ممتع قبل اندلع احلرب.
وتو�ضح “قبل، كان هناك الكثري 
م����ن ال�����ف�����رح. ال����ي����وم ن���ب���ك���ي ول 
اأو  اأبناءنا  بيتنا،  نبكي  اذا  نعرف 

اأمواتنا«.
التي  قا�ضم  ام  معاناة  تختلف  ل 
القدمية  امل��دي��ن��ة  يف  تقيم  ك��ان��ت 
ال��ن��زاع عن  ان���دلع  يف حلب قبل 

ام حممد.
اولدها  يجل�س  وبقربها  وت��ق��ول 
الربعة ذهبت مرة لتفقد املنزل. 
�ضرقوا كل  النوم،  اأج��د غرفة  مل 
�ضيء. اإذا عدنا، علينا اأن نبداأ من 

ال�ضفر.
وترتاوح كلفة ايجار ال�ضاليه بني 
خم�ضني ومئة دولر �ضهرياً، مبلغ 
كثرية  �ضورية  عائالت  تتمكن  ل 

من حتمله. 
وتعتمد عائلة ام قا�ضم على دخل 
ابنها الذي يعمل خياطاً واثنتني 
طبيب  ل��دى  يعملن  فتياتها  من 

اأ�ضنان. 
ل  وتدعى جنى  اح��داه��ن  وتقول 

بنى حتتية يف حلب.
غربة،  هنا  قلنا،  مهما  وت�ضيف 
لكن اأقله هنا لدينا ماء وكهرباء.

اأك����رث م���ن ث��الث��ني يف املئة  ف����اإن 
ال��ن��ازح��ني م��ن حلب وريفها  م��ن 
الفاً   700 بنحو  ع��دده��م  امل��ق��در 
تركوا الالذقية يف ال�ضهر ال�ضت 

الخرية. 
الورق  يلعب  وه��و  دق��اق  ويو�ضح 
مع ا�ضدقائه منذ �ضتة ا�ضهر، مل 
تاأت اأي عائلة ل�ضتئجار �ضاليهات 
ل�ضهر او لعام م�ضيفاً ان ال�ضاطئ 

ن�ضفه فارغ.
ع��ل��ى ���ض��رف��ات ال�����ض��ال��ي��ه��ات، حلت 

مع  ي�ضكل  فرا�س  على  حممد  ام 
مقعد حمتويات غرفة ال�ضتقبال 
ت���ن���ام م����ع زوج�����ه�����ا، فيما  ح���ي���ث 
العائلة  اف��راد  من  اربعة  يتقا�ضم 

غرفتني يف ال�ضقة ذاتها.
بح�ضرة،

 تتذكر هذه ال�ضيدة التي ترتدي 
منزلها  ال���ل���ون  اب��ي�����س  ح���ج���اب���اً 
احل��ل��ب��ي ال��ت��ق��ل��ي��دي امل���وؤل���ف من 
كبرية،  غرف  وخم�س  وا�ضع  فناء 
يف ح��ي ال�����ض��ع��ار ال���ذي ك���ان حتت 

ال���ت���ي تعد  ال����الذق����ي����ة،  م���دي���ن���ة 
تدفق  بعد  ال��ن��ظ��ام،  معاقل  اح��د 
البالد  ان����ح����اء  م����ن  ال����ن����ازح����ني 
ون�ضطت  حلب.  وخ�ضو�ضاً  كافة 
املدينة  الق��ت�����ض��ادي��ة يف  احل��رك��ة 
عائدات  على  تعتمد  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
افتتاح  م��ع  و���ض��واط��ئ��ه��ا  م��رف��ئ��ه��ا 
موؤ�ض�ضات  ح��ل��ب  م���ن  ال��ن��ازح��ني 

وحمال خا�ضة بهم.
عن  “ُيعرف  دق���������اق  وي������ق������ول 
احللبيني انهم يكدون يف العمل. 

قدمية  ت��ب��دو  بال�ضتكية  اأغ��ط��ي��ة 
العليا  املفو�ضية  ب�ضعار  مدموغة 
ل�ضوؤون الالجئني مكان ال�ضتائر. 
فتيان  ي��ل��ه��و  م���داخ���ل���ه���ا،  وام������ام 
ال�ضمرة  ���ض��دي��دة  ب�����ض��دور ع��اري��ة 
متدلية  كهربائية  ا���ض��الك  حت��ت 
البطاطا  رائ���ح���ة  ت��ف��وح  وق���ت  يف 

املقلية من معظم ال�ضقق.
�ضوريا  يف  ال����ن����زاع  ان�������دلع  ب���ع���د 
 ،2011 م������ار�������س  م���ن���ت�������ض���ف 
�ضكان  ع�����دد  ت���ق���ري���ب���اً  ت�����ض��اع��ف 

عماًل«.
العمل  رب  يو�ضح  منه،  وبالقرب 
اأيهم ان اربعة عمال من حلب ما 
كان  بعدما  ل��دي��ه  يعملون  زال���وا 

عددهم ع�ضرة.
فقدان  م��ن  خ�ضيتهم  ع��ن  وع���دا 
نازحون  يجد  مل  رزقهم،  م�ضدر 
����ض���وى خيار  ام���ام���ه���م  اآخ���������رون 
دمرت  بعدما  الالذقية  البقاء يف 

منازلهم خالل املعارك.
داخ����ل ���ض��ال��ي��ه م��ت��وا���ض��ع، جتل�س 

اع��م��ال هنا،  ل��دى معظمهم  ب��ات 
واللب�ضة  والحذية  اخلياطة  يف 
ا�ضرتى  م���ن  وم��ن��ه��م  وال���ت���ج���ارة 
ارا�س وم�ضانع”. يف طابق ار�ضي 
حتول اىل م�ضنع لالأحذية، يعمل 
طالل )22 عاما( النازح منحي 

باب النريب يف مدينة حلب..
عطلة  يف  ي�ضرتيح  فيما  وي��ق��ول 
هنا  الق��ل  “على  الأ�ضبوع  نهاية 
اىل حلب  ع���دت  اذا  ع��م��ل.  ل����دّي 
ل ���ض��يء ي�����ض��م��ن ان��ن��ي ق���د اأجد 

•• نيودلهي-اأ ف ب:

اأم�����س م��ن��اورات بحرية  ب���داأت الهند 
مع الوليات املتحدة واليابان قبالة 
لتعزيز  �ضعيا  اجل��ن��وب��ي��ة،  �ضواحلها 
النفوذ  مل��واج��ه��ة  ع�ضكرية  ع��الق��ات 

املتزايد لل�ضني يف املنطقة.
وتاأتي التمارين فيما تتواجه القوات 
الهندية وال�ضينية يف منطقة نائية 
منطقة  يف  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ا  وح�ضا�ضة 
الهند  ت��ل��ت��ق��ي  ح���ي���ث  ال���ه���ي���م���الي���ا، 

وال�ضني وبوتان.
وتتنازع الهند على اأرا�س مع اجلارة 
تواجدها  ت���ع���زز  ال���ت���ي  ال�����ض��م��ال��ي��ة 

البحري يف املنطقة.
وهذه رابع �ضنة على التوايل ت�ضارك 
البحرية  ال����ذات����ي  ال����دف����اع  ق������وات 
التي  مالبار،  م��ن��اورات  يف  اليابانية 
املتحدة والهند يف  الوليات  جتريها 

خليج البنغال منذ عام 1992. 

وحت���ظ���ى امل��ن��ط��ق��ة ب��اأه��م��ي��ة كربى 
امل�ضماة  اجل���دي���دة  ب��ك��ني  م���ب���ادرة  يف 
“حزام واحد طريق واحدة” لإعادة 
اإح����ي����اء ط����رق جت���اري���ة ق���دمي���ة من 
اآ�ضيا، والتي تثري القلق يف نيودلهي. 
النوويتني  اجل���ارت���ني  ق���وات  وت��ق��ف 
ال�ضتعداد  اأه��ب��ة  على  اأ���ض��اب��ي��ع  منذ 
اأرا���س متنازع عليها قرب ما  ب�ضبب 
حيث  الثالثي”،  “بالتقاطع  يعرف 

تلتقي التيبت والهند وبوتان.
الهنود  اجل��ن��ود  اأن  ال�����ض��ني  وت��ق��ول 
كال  لكن  اأرا���ض��ي��ه��ا،  على  ينت�ضرون 
املنطقة  اأن  تقول  والهند  بوتان  من 

تابعة لبوتان.
اأ�ضابيع  بعد  البحرية  املناورات  تاأتي 
ع��ل��ى اإع������الن ال��رئ��ي�����س الأم���ريك���ي 
ال��ع��الق��ات بني  اأن  ت���رام���ب  دون���ال���د 
حال  اأف�ضل  يف  ونيودلهي  وا�ضنطن 
رئي�س  م��ع  الأوىل  اأث��ن��اء حم��ادث��ات��ه 

الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

يوليو.
وكثفت ال�ضني ن�ضاطاتها يف املحيط 
الهندي يف ال�ضنوات القليلة املا�ضية، 
�ضريالنكا  يف  م��راف��ئ  ببناء  وق��ام��ت 

وبنغالد�س وباك�ضتان.

اإن  بيان  يف  املتحدة  الوليات  وقالت 
التمارين تو�ضع نطاقها وتعقيداتها 
خ���الل ال�����ض��ن��وات مل��واج��ه��ة خمتلف 
ال����ت����ه����دي����دات امل�������ض���رتك���ة ل���الأم���ن 
الهند-اآ�ضيا  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال��ب��ح��ري 

املحيط الهادئ.
وت���������ض����ارك ال���ب���ح���ري���ة الأم���ريك���ي���ة 
نيميتز”  ا�����س  ا�����س  “يو  ب���امل���دم���رة 
العامل،  الطائرات يف  اأك��رب حامالت 
 17 حتى  ت�ضتمر  التي  امل��ن��اورات  يف 

وجمموعات  وط���ال���ب���ان  ال��ق��ب��ائ��ل 
اأخ��������رى ه���ج���م���ات على  م�����ض��ل��ح��ة 
ق��وات الأم��ن يف الولية يف الفرتة 
املا�ضية. حتارب باك�ضتان متردا يف 
واأكرث  باملعادن  الغنية  بلو�ض�ضتان 
البالد،  يف  امل�����ض��ط��رب��ة  ال���ولي���ات 
اجلنود  مئات  وقتل   .2004 منذ 
وامل�ضلحني يف املعارك. لبلو�ض�ضتان 
حدود مع اإيران واأفغان�ضتان، وهي 
اأكرب وليات باك�ضتان الأربع. لكن 
ماليني   7 عددهم  البالغ  �ضكانها 
ن�ضمة تقريبا، غالبا ما ي�ضكون من 
عادلة  ح�ضة  على  ح�ضولهم  ع��دم 

من ثرواتها من الغاز واملعادن.
ومت���ك���ن���ت ج���ه���ود اأك������رب م����ن قبل 
لتحقيق  الباك�ضتانية  ال�ضلطات 
ال�ضالم والتنمية يف خف�س العنف 
القليلة  ال�ضنوات  بدرجة كبرية يف 

املا�ضية.

ال��ه��ج��وم وال����ض���اب���ات واأ���ض��اف��ا اأن 
ال�ضرطة كانت م�ضتهدفة.

ومل تعلن اأي جهة بعد م�ضوؤوليتها 
من  متمردون  و�ضن  الهجوم.  عن 

•• كويتا-اأ ف ب:

واأح��د مرافقيه،  �ضرطة  قائد  قتل 
انفجار  يف  ���ض��خ�����ض��ا   11 وج�����رح 
بجنوب  ب����ل����دة  يف  اأم���������س  ق��ن��ب��ل��ة 
غ���رب ب��اك�����ض��ت��ان ع��ل��ى احل����دود مع 
من  هجوم  اأح���دث  يف  اأفغان�ضتان، 
نوعه يف املنطقة امل�ضطربة بح�ضب 

ما اأكده م�ضوؤولون.
البلدة  ���ض��ام��ان،  ال��ه��ج��وم يف  وق���ع 
احل����دودي����ة امل�����ض��ط��رب��ة يف ولي���ة 
التي  غ���رب(  )ج��ن��وب  بلو�ض�ضتان 
التفجريات  م��ن  ال��ع��دي��د  ���ض��ه��دت 
يف  متطرفني  قبل  من  والهجمات 

الفرتة املا�ضية.
حكومة  ب���ا����ض���م  امل���ت���ح���دث  وق������ال 
لوكالة  ك���اك���ار  ان�����ور  ب��ل��و���ض�����ض��ت��ان 
الكبري  ال�ضابط  اإن  بر�س  فران�س 
���ض��اج��د خ���ان مهمند  ال�����ض��رط��ة  يف 

•• ا�سطنبول-رويرتز:

اجراءات  اتخاذ  للكف عن  اأم�س الثنني  يلدرمي قرب�س  الرتكي بن علي  ال��وزراء  رئي�س  دعا 
اأحادية اجلانب قائال اإن تركيا �ضتحمي حقوقها وحقوق اأتراك �ضمال قرب�س.

الهيدروكربونية  امل��وارد  اأن  من  تركيا  موقف  يلدرمي  كرر  ا�ضطنبول،  يف  للطاقة  موؤمتر  ويف 

املتوفرة حول قرب�س يف البحر املتو�ضط هي ملك لكال طريف اجلزيرة.
وقال يلدرمي “على القيادة القرب�ضية اليونانية اأن ت�ضعى اإىل نهج بناء بدًل من و�ضع العقبات 

نحو ال�ضالم. نحن نن�ضحهم بالكف عن اجراءاتهم الأحادية يف �ضرق املتو�ضط«.
وكانت حمادثات من اأجل توحيد جزيرة قرب�س قد انهارت يف ال�ضاعات الوىل من يوم اجلمعة 

و�ضط غ�ضب وتبادل لالتهامات من الطرفني.

وحار�ضه ا�ضت�ضهدا، كما اأ�ضيب 11 
�ضخ�ضا اآخرون يف انفجار القنبلة.

التقارير  ب��ح�����ض��ب  اأن�����ه  واأ�����ض����اف 
الأول����ي����ة ف�����اإن ال��ق��ن��ب��ل��ة زرع�����ت يف 

الطريق،  نارية على جانب  دراج��ة 
عربة  م��������رور  ل������دى  وان����ف����ج����رت 

مهمند.
كبريان  م�ضوؤولن حكوميان  واأك��د 

بعد نزوحهم اىل ال�ساحل ال�س�ري 

�أهايل حلب يبد�أون رحلة �لعودة يف ظل غياب �لأمن

�لهند تبد�أ مناور�ت بحرية مع �أمريكا و�ليابان 

مقتل قائد �صرطة ومر�فقه جنوب باك�صتان 

تركيا تدعو قرب�س للكف عن "�لإجر�ء�ت �لأحادية "

�أخبار �ل�صاعة .. 
خ�صارة قطر تت�صاعف

•• اأبوظبي-وام:

الدوحة  تغري  اإذا مل  اأن��ه  ال�ضاعة  اأخ��ب��ار  ن�ضرة  اأك��دت 
واملراوغة  الإن��ك��ار  �ضيا�ضات  عن  وتتوقف  نهجها  من 
خ�ضارتها  ف���اإن  واحل��ك��م��ة  ال��ع��ق��ل  ل�����ض��وت  وت�ضتجيب 
���ض��ت��ت�����ض��اع��ف ي��وم��ا ب��ع��د الآخ�����ر و���ض��ت��ت��ف��اق��م عزلتها 
وحينها ل تلوم اأحدا اإل نف�ضها لأنها اأ�ضاعت العديد 
من الفر�س التي كانت تتيح لها العودة اإىل ال�ضواب 
ملواجهة  تبذل  التي  والن��خ��راط جم��ددا مع اجلهود 

التطرف والإرهاب.
وحتت عنوان “ خ�ضارة قطر تت�ضاعف “ ..

 قالت اإن كل يوم مير دون اأن ي�ضتجيب نظام احلكم 
يف قطر لقائمة مطالب الدول املقاطعة فاإنه يخ�ضر 
اأن  منه  ينتظر  ال��ذي  �ضعبه  اأم���ام  فقط  لي�س  الكثري 
ي��ك��ون ع��ل��ى ق���در امل�����ض��وؤول��ي��ة وي��ن�����ض��اع ل�����ض��وت العقل 
واحل��ك��م��ة ك��ي يجنب ب���الده ت��داع��ي��ات ك��ارث��ي��ة واإمنا 
اأي�����ض��ا يف ال��ع��امل اأج��م��ع ح��ي��ث ب��ات��ت ���ض��ورة الدوحة 
مال�ضقة لدعم التطرف والإرهاب مع توايل اكت�ضاف 
لعبته يف زعزعة  الذي  امل�ضبوه  التاآمري  الدور  خبايا 
اأ���ض�����س الأم�����ن وال����ض���ت���ق���رار يف ال��ع��دي��د م���ن ال����دول 
للعديد  وال�����ض��الح  ب��امل��ال  دعمها  ع��ن  ف�ضال  العربية 
على  اخلارجة  وامليلي�ضيات  املتطرفة  التنظيمات  من 

ال�ضرعية يف دول الأزمات وال�ضراعات.
واأ����ض���اف���ت ال��ن�����ض��رة ال�������ض���ادرة ع���ن م��رك��ز الإم������ارات 
للدرا�ضات والبحوث الإ�ضرتاتيجية اأن اأحدث موؤ�ضرات 
اأئمة  احتاد  ينظمها  التي  القافلة  تلك  اخل�ضارة  هذه 
العا�ضمة  موؤخرا من  انطلقت  والتي  فرن�ضا  م�ضلمي 
الفرن�ضية باري�س للتنديد بالإرهاب والدور القطري 
اأوروب��ي��ة عدة  امل�ضبوه يف متويله نحو مدن وعوا�ضم 
فرن�ضا  م�ضاجد  اأئمة  اأه��م  من   160 نحو  مب�ضاركة 

وكتابها و�ضخ�ضيات كبرية. 
واأ�ضارت اإىل اأن هذه القافلة تبعث بر�ضالة مهمة وهي 
العاملي  ال�ضعبي  امل�ضتوى  اإدراك��ا متزايدا على  اأن ثمة 
والإرهاب  للتطرف  املمول  القطري  ال��دور  بخطورة 
ال��دور يقدم �ضورة م�ضوهة عن  ه��ذا  لي�س فقط لأن 
ت��ع��ال��ي��م وم���ب���ادئ ال��دي��ن الإ���ض��الم��ي احل��ن��ي��ف الذي 
باعتبارها  والعتدال  والو�ضطية  الت�ضامح  اإىل  يدعو 
بني  التعاي�س  تعزز  التي  الإيجابية  القيم  منظومة 
املختلفة  الإن�ضانية  واحل�ضارات  والثقافات  الديانات 
ت��اأت��ي �ضمن حراك  ال��ق��اف��ل��ة  ه���ذه  اأي�����ض��ا لأن  واإمن����ا 
القطرية  وال�ضيا�ضات  باملواقف  يندد  ودويل  اإقليمي 
وا���ض��ح لأمن  م��ن تهديد  مل��ا تنطوي عليه  ع��ام  بوجه 

وا�ضتقرار العديد من دول املنطقة والعامل.
وكان  كاملة  فر�ضتها  على  ح�ضلت  قطر  اأن  وذك���رت 
باإمكانها اأن تتجاوب مع خماوف وقلق دول املقاطعة 

اأنها ف�ض�����لت  اإل  ع������ام  بوجه  والع�����امل  املنطقة  ودول 
اأنه�����ا  متوهم�����ة  التح�����دي  ط�����ريق  يف  قدم���ا  امل�ض����ي 
ت�ضتطي����ع ف�����ر�س منطق�ه�����ا املغل������وط على اجلم����يع 
للجميع وهي  فيه احلقيق���ة مك�ضوفة  بدت  وق�����ت  يف 
اأن���ه ل م��ك��ان ل��ل��دول ال��ت��ي ت��ق��ف عقبة اأم����ام اجلهود 
الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة مل��واج��ه��ة ال��ت��ط��رف والإره�����اب 
اأن تكون �ضريكا فاعال �ضمن هذه اجلهود واإما  فاإما 
املجتمع  من  ونبذ  عزلة  من  ذل��ك  تبعات  تتحمل  اأن 

الدويل.
اإن ا�ضتمرت يف حتدي  اإنه لهذا �ضتخ�ضر قطر  وقالت 
الق�ضاء على  اإىل  الرامية  املنطقة والعامل  اإرادة دول 
ال��ت��ط��رف والإره�����اب يف وق��ت ت��اأت��ي فيه احل���رب على 
قطر  وتخ�ضر  اجلميع  اأول��وي��ات  مقدمة  يف  الإره���اب 
ع��ل��ى مطالب  الل��ت��ف��اف  اأن مب��ق��دوره��ا  ت�����ض��ورت  اإن 
وت���اأي���ي���د عربي  ب���دع���م  ال���ت���ي حت��ظ��ى  امل��ق��اط��ع��ة  دول 
تاأتي  واإ�ضالمي ودويل متزايد لأنها مطالب �ضرعية 
���ض��م��ن اإج������راءات ه���ذه ال����دول ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى اأمنها 

وا�ضتقرارها.
وتابعت اأن قطر تخ�ضر اإن راهنت على اأن مبقدورها 
تاأكد  واملناورة يف وقت  املراوغة  �ضيا�ضة  ال�ضتمرار يف 
���ض��واء يف عدم  غ��ري م�ضوؤولة  دول��ة  اأن��ه��ا  فيه اجلميع 
والعربي  اخلليجي  اجلماعي  الأم��ن  مبادئ  التزامها 
اأو يف عدم اإميانها بامل�ضري الواحد والتحدي امل�ضرتك 
اإىل  الرامية  م�ضاعيها  يف  ا�ضتمرت  اإن  قطر  وتخ�ضر 
من  حل�ضار  تتعر�س  اأن��ه��ا  وت�ضوير  اأزم��ت��ه��ا  ت��دوي��ل 
الدويل  الق�����انون  ف��ي��ه  ي��ق��ر  وق���ت  يف  امل��ق��اط��ع��ة  دول 
اتخ�����اذ  ال�����دول  م��ن  جم�����موعة  اأو  م��ا  ل��دول��ة  ال��ع��ام 
اأمنها  ت�ضمن  التي  املختلفة  واخلطوات  الإج�����راءات 

وا�ضتقرارها.
اأن  الإفتتاحي  مقالها  ختام  يف  ال�ضاعة  اأخبار  واأك��دت 
املظلومية  خطاب  تبني  يف  ا�ضتمرت  اإن  تخ�ضر  قطر 
العربية  ال�����ض��ع��وب  ت��ع��اط��ف  ا����ض���ت���ج���داء  وحم����اول����ة 
ت��زال تعاين فيه -  والإ�ضالمية يف وق��ت عانت - وم��ا 
القطرية  التدخالت  ال�ضعوب جراء  العديد من هذه 
واملتطرفة  الإره���اب���ي���ة  ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات  ودع��م��ه��ا  ف��ي��ه��ا 
وامل��ي��ل��ي�����ض��ي��ات امل�����ض��ل��ح��ة ال��ت��ي ا���ض��ت��ح��ل��ت دم����اء اآلف 
وزرع  والعنف  الكراهية  على  وحر�ضت  فيها  الأبرياء 

بذور الفتنة فيها .
وتخ�ض�����ر قطر اإن راه����نت على الو�ضاطات التي تقوم 
�ضلوكها  تغري  مل  اإن  الأزم����ة  حل��ل  ع��دة  اأط����راف  بها 
و�ضيا�ضاتها  مب��واق��ف��ه��ا  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل���خ���اوف  وت��ع��ال��ج 
ال�ضيادة  م��ف��ردات  ا�ضتخدام  يف  امل��غ��الة  ع��ن  وتتوقف 
وال�ضتقاللية يف وقت تتجاوز فيه هي �ضيادة العديد 
من دول املنطقة من خالل دعمها لتنظيمات التطرف 

والإرهاب فيها.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/02/12م   املودعة حتت رقم:  268111 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    9 يناير 2017

با�ض��م:  جلف دي تي اإت�س اإل دي �ضي
وعنوانه: بوا�ضطة ميبل�س كوربريت �ضريفي�ضز ليمتد، �س ب 309، جورج تاون، جراند كاميان، جزر كاميان

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
الت�ضالت؛ توفري الربط بقواعد البيانات احلا�ضوبية والإلكرتونية واملبا�ضرة؛ خدمات الت�ضالت والبث؛ 
خدمات الت�ضالت ال�ضمعية والب�ضرية؛ خدمات الإر�ضال ال�ضمعية والب�ضرية؛ تو�ضيل الر�ضائل عن طريق 
الو�ضائط ال�ضمعية الب�ضرية؛ اإر�ضال البيانات عن طريق الأجهزة ال�ضمعية الب�ضرية؛ خدمات البث ال�ضمعي 
اإىل  الأخ��رى  الإلكرتونية  ال�ضبكات  اأو  الت�ضالت  �ضبكات  اأو غريها من  الإنرتنت  والب�ضري عرب  والن�ضي 
امللحقة  الرقمي  ال�ضتقبال  واأجهزة  املحمولة  والهواتف  اللوحية  ال�ضخ�ضية  واحلوا�ضيب  احلا�ضوب  اأجهزة 
اخلدمات  الأخ���رى؛  الت�ضالت  اأج��ه��زة  اأو  الإلكرتونية  الأج��ه��زة  من  وغريها  ال�ضا�ضات  اأو  بالتلفزيونات 
ال�ضخ�ضية  واحلوا�ضيب  احلا�ضوب  اأجهزة  على  ي�ضاهدونه  من  ذلك  يف  مبا  التلفزيون  مل�ضاهدي  التفاعلية 
من  وغريها  ال�ضا�ضات  اأو  بالتلفزيونات  امللحقة  الرقمي  ال�ضتقبال  واأجهزة  املحمولة  والهواتف  اللوحية 
تت�ضمن خدمات  التي  التلفزيوين  البث  خ��دم��ات  الأخ����رى؛  الت�����ض��الت  اأج��ه��زة  اأو  الإل��ك��رتون��ي��ة  الأج��ه��زة 
التفاعلي  التلفزيون  واإر���ض��ال  ب��ث  ال��ربام��ج؛  لت�ضجيل  ال��ذك��ي  امل��وؤمت��ت  والخ��ت��ي��ار  امل�ضاهدة  لأدل���ة  تفاعلية 
خدمات  التفاعلية؛  وامل�ضابقات  والرتفيه  التفاعلية  والريا�ضة  التفاعلية  والأخ��ب��ار  التفاعلية  والأل��ع��اب 
الطلب  عند  والفيديو  الطلب  عند  الفيديو  اإر���ض��ال  و/اأو  بث  و/اأو  ال�ضلكي  النقل  و/اأو  الال�ضلكي  النقل 
ال�ضوت  ومعاجلة  وتخزين  وا�ضتقبال  اإر�ضال  الويب؛  بوابات  خدمات  الإن��رتن��ت؛  بوابات  خدمات  املدفوع؛ 
البيانات؛  تبادل  خدمات  الت�ضالت؛  خالل  من  املقدمة  املبا�ضرة  املعلومات  خدمات  والبيانات؛  وال�ضورة 
الر�ضائل  الر�ضائل وال�ضور وامللفات الرقميه مب�ضاعدة احلا�ضوب؛ خدمات  واإر�ضال  الت�ضالت الإلكرتونية 
وحتديدا اإر�ضال وا�ضتقبال واإعادة اإر�ضال الر�ضائل على �ضكل ن�ضو�س اأو اأ�ضوات اأو �ضور جرافيك اأو مقاطع 
الو�ضائط  الن�ضية؛ خدمات ر�ضائل  الر�ضائل  الر�ضائل الفورية؛ خدمات  اأو مزيج من هذه الأ�ضكال؛  فيديو 
هاتف  خدمات  الفيديو؛  موؤمترات  خدمات  ال�ضوتي؛  الربيد  خدمات  املوحدة؛  الر�ضائل  خدمات  املتعددة؛ 
يتم تو�ضيلها عرب  التي  التلفزيون  واملعلومات؛ خدمات  والر�ضائل  للبيانات  الإلكرتوين  الإر�ضال  الفيديو؛ 
مبا  الكيبلي  التلفزيون  خ��دم��ات  تقدمي  ال�ضناعية؛  الأق��م��ار  اأط��ب��اق  اإىل  قناة  توفري  ال�ضناعية؛  الأق��م��ار 
والب�ضرية؛  ال�ضمعية  والإ���ض��ارات  والتلفزيون  ال��رادي��و  اإ���ض��ارات  وت��وزي��ع  واإ���ض��دار  واإر���ض��ال  ا�ضتقبال  ذل��ك  يف 
خدمات البث التلفزيوين بوا�ضطة الربامج التلفزيونية والبث عرب حمطات التلفزيون وتلفزيون الأقمار 
اإلكرتونية؛  ن�ضر  خ��دم��ات  اإدارة  والتلفزيوين؛  الإذاع����ي  ال��ب��ث  خ��دم��ات  الكيبلي؛  والتلفزيون  ال�ضناعية 

 خدمات املعلومات وال�ضت�ضارات املتعلقة باأي من اخلدمات املذكورة اأعاله. 
 الواق�عة بالفئة:  38 

منوذج  يف  مبني  ه��و  كما  الجن��ل��ي��زي��ة  " GET STARTED" باللغة  ع��ب��ارة  و�ضف العالمة:  كتبت 
الطلب.

ال�ض��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

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

بتاريخ: 2017/02/12م   املودعة حتت رقم:  268112 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    9 يناير 2017

با�ض��م:  جلف دي تي اإت�س اإل دي �ضي
وعنوانه: بوا�ضطة ميبل�س كوربريت �ضريفي�ضز ليمتد، �س ب 309، جورج تاون، جراند كاميان، جزر كاميان

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
الأن�ضطة  التلفزيوين؛  الرتفيه  وامل��ع��ل��وم��ات؛  الرتفيه  ال��رتف��ي��ه؛  ال��ت��دري��ب؛  ت��وف��ري  وال��ت��ه��ذي��ب؛  التعليم 
التلفزيون؛  اأف��الم  الأف���الم؛  وت��وزي��ع  عر�س  الإن��ت��اج؛  الريا�ضية؛  الأح���داث  توقيت  والثقافية؛  الريا�ضية 
الربامج التلفزيونية؛ توفري قواعد البيانات احلا�ضوبية والإلكرتونية واملبا�ضرة لغايات التعليم وال�ضتجمام 
ذات  امل��واد  وت��اأج��ري  ورب��ط  وت��وزي��ع  وتقدمي  اإن��ت��اج  ال�ضور؛  وم�ضاركة  الفيديو  م�ضاركة  خدمات  والرتفيه؛ 
ال�ضوت  التلفزيونية والإذاعية والأف��الم وت�ضجيالت  الربامج  الب�ضري مبا يف ذلك  ال�ضمعي و/اأو  العن�ضر 
وذاكرات  امل�ضغوطة  لالأقرا�س  فقط  القراءة  ذاك��رات  التفاعلي؛  والتلفزيون  التفاعلي  والرتفيه  والفيديو 
وامل�ضابقات  التفاعلية  والأل���ع���اب  احلا�ضوبية  والأل���ع���اب  ال���ض��ت��ع��م��الت  م��ت��ع��ددة  ل��الأق��را���س  فقط  ال��ق��راءة 
امل�ضاهدة  اأدل���ة  خ��دم��ات  امل�ضاهدة؛  اأدل���ة  خ��دم��ات  املو�ضيقية؛  واحل��ف��الت  الريا�ضية  والفعاليات  التفاعلية 
يتم  التي  التلفزيونية  الربامج  ت�ضجيل  ملدة حم��ددة؛ خدمات  والأف��الم  الربامج  وتاأجري  ت�ضجيل  لت�ضهيل 
الفيديو عند الطلب والفيديو  امل�ضاهدة/تف�ضيالت العمالء؛ ترفيه  اأوتوماتيكيا بناء على عادات  اإجراوؤها 
عند  الفيديو  م�ضاهدي  اإىل  التلفزيونية  وال��ربام��ج  والفيديوهات  الأف���الم  توفري  امل��دف��وع؛  الطلب  عند 
ال�ضناعية؛  الأقمار  وتلفزيون  الكبلي  التلفزيون  برجمة  خدمات  املدفوع؛  الطلب  عند  والفيديو  الطلب 
اإنتاج مواد الربامج للبث على تلفزيون الأقمار ال�ضناعية والتلفزيون الكبلي؛ تزويد وتوزيع الرتفيه مبا 
اأو  اأو فيما يتعلق بتلفزيون الأقمار ال�ضناعية  يف ذلك الأفالم وامل�ضل�ضالت وغريها من العرو�س بوا�ضطة 
اأو  اأو الإنرتنت غريها من ال�ضبكات الإلكرتونية  اأو الإذاع��ة  اأو تلفزيون الإر�ضال العادي  التلفزيون الكبلي 
الت�ضالتية؛ ن�ضر الكتب واملجالت وغريها من املطبوعات؛ املن�ضورات الإلكرتونية )غري القابلة للتنزيل(؛ 
الربامج  الأف��الم؛  وتاأجري  الكتب  اإع��ارة  للكتب؛  النقدية  الدرا�ضات  الإلكرتوين لالآخرين؛  الن�ضر  خدمات 
تقديها  يتم  التي  الإلكرتونية  الأل��ع��اب  خ��دم��ات  والتهذيب؛  التعليم  خ��دم��ات  التلفزيونية؛  وامل�ضل�ضالت 
بوا�ضطة الإنرتنت اأو اأي �ضبكة ات�ضالت �ضلكية اأو ل�ضلكية اأخرى؛ توفري اخلدمات املذكورة اأعاله واملعلومات 
اإىل  الأخ��رى  الإلكرتونية  بالو�ضائل  اأو  حا�ضوبية  بيانات  قاعدة  عرب  اأو  الإنرتنت  عرب  اخلدمات  هذه  عن 
املو�ضولة  املتطورة  واأجهزة ال�ضتقبال  النقالة  اللوحية والهواتف  ال�ضخ�ضية  اأجهزة احلا�ضوب واحلوا�ضيب 

 بالتلفزيونات اأو ال�ضا�ضات اأو غريها من الأجهزة الإلكرتونية اأو اأجهزة الت�ضالت. 
 الواق�عة بالفئة:  41 

منوذج  يف  مبني  ه��و  كما  الجن��ل��ي��زي��ة  " GET STARTED" باللغة  ع��ب��ارة  و�ضف العالمة:  كتبت 
الطلب.

ال�ض��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

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

بتاريخ: 2017/02/13م   املودعة حتت رقم:  268150 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    

با�ض��م:  جلف دي تي اإت�س اإل دي �ضي
وعنوانه: بوا�ضطة ميبل�س كوربريت �ضريفي�ضز ليمتد، �س ب 309، جورج تاون، جراند كاميان، جزر كاميان

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
الأن�ضطة  التلفزيوين؛  الرتفيه  وامل��ع��ل��وم��ات؛  الرتفيه  ال��رتف��ي��ه؛  ال��ت��دري��ب؛  ت��وف��ري  وال��ت��ه��ذي��ب؛  التعليم 
التلفزيون؛  اأف��الم  الأف���الم؛  وت��وزي��ع  عر�س  الإن��ت��اج؛  الريا�ضية؛  الأح���داث  توقيت  والثقافية؛  الريا�ضية 
الربامج التلفزيونية؛ توفري قواعد البيانات احلا�ضوبية والإلكرتونية واملبا�ضرة لغايات التعليم وال�ضتجمام 
ذات  امل��واد  وت��اأج��ري  ورب��ط  وت��وزي��ع  وتقدمي  اإن��ت��اج  ال�ضور؛  وم�ضاركة  الفيديو  م�ضاركة  خدمات  والرتفيه؛ 
ال�ضوت  التلفزيونية والإذاعية والأف��الم وت�ضجيالت  الربامج  الب�ضري مبا يف ذلك  ال�ضمعي و/اأو  العن�ضر 
وذاكرات  امل�ضغوطة  لالأقرا�س  فقط  القراءة  ذاك��رات  التفاعلي؛  والتلفزيون  التفاعلي  والرتفيه  والفيديو 
القراءة فقط لالأقرا�س متعددة ال�ضتعمالت والألعاب احلا�ضوبية والألعاب التفاعلية وامل�ضابقات التفاعلية 
والفعاليات الريا�ضية واحلفالت املو�ضيقية؛ خدمات اأدلة امل�ضاهدة؛ خدمات اأدلة امل�ضاهدة لت�ضهيل ت�ضجيل 
وتاأجري الربامج والأفالم ملدة حمددة؛ خدمات ت�ضجيل الربامج التلفزيونية التي يتم اإجراوؤها اأوتوماتيكيا 
املدفوع؛  الفيديو عند الطلب والفيديو عند الطلب  العمالء؛ ترفيه  امل�ضاهدة/تف�ضيالت  بناء على عادات 
توفري الأفالم والفيديوهات والربامج التلفزيونية اإىل م�ضاهدي الفيديو عند الطلب والفيديو عند الطلب 
على  للبث  الربامج  م��واد  اإنتاج  ال�ضناعية؛  الأقمار  وتلفزيون  الكبلي  التلفزيون  برجمة  خدمات  املدفوع؛ 
وامل�ضل�ضالت  الأف��الم  ذلك  يف  مبا  الرتفيه  وتوزيع  تزويد  الكبلي؛  والتلفزيون  ال�ضناعية  الأقمار  تلفزيون 
وغريها من العرو�س بوا�ضطة اأو فيما يتعلق بتلفزيون الأقمار ال�ضناعية اأو التلفزيون الكبلي اأو تلفزيون 
الكتب  ن�ضر  الت�ضالتية؛  اأو  الإلكرتونية  ال�ضبكات  من  غريها  الإن��رتن��ت  اأو  الإذاع���ة  اأو  ال��ع��ادي  الإر���ض��ال 
واملجالت وغريها من املطبوعات؛ املن�ضورات الإلكرتونية )غري القابلة للتنزيل(؛ خدمات الن�ضر الإلكرتوين 
التلفزيونية؛  وامل�ضل�ضالت  الربامج  الأف��الم؛  وتاأجري  الكتب  اإع��ارة  للكتب؛  النقدية  الدرا�ضات  لالآخرين؛ 
خدمات التعليم والتهذيب؛ خدمات الألعاب الإلكرتونية التي يتم تقدميها بوا�ضطة الإنرتنت اأو اأي �ضبكة 
عرب  اخلدمات  ه��ذه  عن  واملعلومات  اأع��اله  امل��ذك��ورة  اخلدمات  توفري  اأخ��رى؛  ل�ضلكية  اأو  �ضلكية  ات�ضالت 
الإنرتنت اأو عرب قاعدة بيانات حا�ضوبية اأو بالو�ضائل الإلكرتونية الأخرى اإىل اأجهزة احلا�ضوب واحلوا�ضيب 
اأو  ال�ضا�ضات  اأو  بالتلفزيونات  املو�ضولة  املتطورة  ال�ضتقبال  واأجهزة  النقالة  والهواتف  اللوحية  ال�ضخ�ضية 

غريها من الأجهزة الإلكرتونية اأو اأجهزة الت�ضالت.
 الواق�عة بالفئة:  41 

و�ضف العالمة:  كتبت عبارة " GET IT ALL" باللغة الجنليزية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
ال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

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

بتاريخ: 2017/02/13م   املودعة حتت رقم:  268151 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    

با�ض��م:  جلف دي تي اإت�س اإل دي �ضي
وعنوانه: بوا�ضطة ميبل�س كوربريت �ضريفي�ضز ليمتد، �س ب 309، جورج تاون، جراند كاميان، جزر كاميان

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
الأن�ضطة  التلفزيوين؛  الرتفيه  وامل��ع��ل��وم��ات؛  الرتفيه  ال��رتف��ي��ه؛  ال��ت��دري��ب؛  ت��وف��ري  وال��ت��ه��ذي��ب؛  التعليم 
التلفزيون؛  اأف��الم  الأف���الم؛  وت��وزي��ع  عر�س  الإن��ت��اج؛  الريا�ضية؛  الأح���داث  توقيت  والثقافية؛  الريا�ضية 
الربامج التلفزيونية؛ توفري قواعد البيانات احلا�ضوبية والإلكرتونية واملبا�ضرة لغايات التعليم وال�ضتجمام 
ذات  امل��واد  وت��اأج��ري  ورب��ط  وت��وزي��ع  وتقدمي  اإن��ت��اج  ال�ضور؛  وم�ضاركة  الفيديو  م�ضاركة  خدمات  والرتفيه؛ 
ال�ضوت  التلفزيونية والإذاعية والأف��الم وت�ضجيالت  الربامج  الب�ضري مبا يف ذلك  ال�ضمعي و/اأو  العن�ضر 
وذاكرات  امل�ضغوطة  لالأقرا�س  فقط  القراءة  ذاك��رات  التفاعلي؛  والتلفزيون  التفاعلي  والرتفيه  والفيديو 
وامل�ضابقات  التفاعلية  والأل���ع���اب  احلا�ضوبية  والأل���ع���اب  ال���ض��ت��ع��م��الت  م��ت��ع��ددة  ل��الأق��را���س  فقط  ال��ق��راءة 
امل�ضاهدة  اأدل���ة  خ��دم��ات  امل�ضاهدة؛  اأدل���ة  خ��دم��ات  املو�ضيقية؛  واحل��ف��الت  الريا�ضية  والفعاليات  التفاعلية 
يتم  التي  التلفزيونية  الربامج  ت�ضجيل  ملدة حم��ددة؛ خدمات  والأف��الم  الربامج  وتاأجري  ت�ضجيل  لت�ضهيل 
الفيديو عند الطلب والفيديو  امل�ضاهدة/تف�ضيالت العمالء؛ ترفيه  اأوتوماتيكيا بناء على عادات  اإجراوؤها 
عند  الفيديو  م�ضاهدي  اإىل  التلفزيونية  وال��ربام��ج  والفيديوهات  الأف���الم  توفري  امل��دف��وع؛  الطلب  عند 
ال�ضناعية؛  الأقمار  وتلفزيون  الكبلي  التلفزيون  برجمة  خدمات  املدفوع؛  الطلب  عند  والفيديو  الطلب 
اإنتاج مواد الربامج للبث على تلفزيون الأقمار ال�ضناعية والتلفزيون الكبلي؛ تزويد وتوزيع الرتفيه مبا 
اأو  اأو فيما يتعلق بتلفزيون الأقمار ال�ضناعية  يف ذلك الأفالم وامل�ضل�ضالت وغريها من العرو�س بوا�ضطة 
اأو  اأو الإنرتنت غريها من ال�ضبكات الإلكرتونية  اأو الإذاع��ة  اأو تلفزيون الإر�ضال العادي  التلفزيون الكبلي 
الت�ضالتية؛ ن�ضر الكتب واملجالت وغريها من املطبوعات؛ املن�ضورات الإلكرتونية )غري القابلة للتنزيل(؛ 
الربامج  الأف��الم؛  وتاأجري  الكتب  اإع��ارة  للكتب؛  النقدية  الدرا�ضات  الإلكرتوين لالآخرين؛  الن�ضر  خدمات 
تقديها  يتم  التي  الإلكرتونية  الأل��ع��اب  خ��دم��ات  والتهذيب؛  التعليم  خ��دم��ات  التلفزيونية؛  وامل�ضل�ضالت 
بوا�ضطة الإنرتنت اأو اأي �ضبكة ات�ضالت �ضلكية اأو ل�ضلكية اأخرى؛ توفري اخلدمات املذكورة اأعاله واملعلومات 
اإىل  الأخ��رى  الإلكرتونية  بالو�ضائل  اأو  حا�ضوبية  بيانات  قاعدة  عرب  اأو  الإنرتنت  عرب  اخلدمات  هذه  عن 
املو�ضولة  املتطورة  واأجهزة ال�ضتقبال  النقالة  اللوحية والهواتف  ال�ضخ�ضية  اأجهزة احلا�ضوب واحلوا�ضيب 

 بالتلفزيونات اأو ال�ضا�ضات اأو غريها من الأجهزة الإلكرتونية اأو اأجهزة الت�ضالت. 
 الواق�عة بالفئة:  41 

و�ضف العالمة:  كتبت كلمة " PEHLA" باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
ال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

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

بتاريخ: 2017/02/12م   املودعة حتت رقم:  268116 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    9 يناير 2017

با�ض��م:  جلف دي تي اإت�س اإل دي �ضي
وعنوانه: بوا�ضطة ميبل�س كوربريت �ضريفي�ضز ليمتد، �س ب 309، جورج تاون، جراند كاميان، جزر كاميان

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
الأن�ضطة  التلفزيوين؛  الرتفيه  وامل��ع��ل��وم��ات؛  الرتفيه  ال��رتف��ي��ه؛  ال��ت��دري��ب؛  ت��وف��ري  وال��ت��ه��ذي��ب؛  التعليم 
التلفزيون؛  اأف��الم  الأف���الم؛  وت��وزي��ع  عر�س  الإن��ت��اج؛  الريا�ضية؛  الأح���داث  توقيت  والثقافية؛  الريا�ضية 
الربامج التلفزيونية؛ توفري قواعد البيانات احلا�ضوبية والإلكرتونية واملبا�ضرة لغايات التعليم وال�ضتجمام 
ذات  امل��واد  وت��اأج��ري  ورب��ط  وت��وزي��ع  وتقدمي  اإن��ت��اج  ال�ضور؛  وم�ضاركة  الفيديو  م�ضاركة  خدمات  والرتفيه؛ 
ال�ضوت  التلفزيونية والإذاعية والأف��الم وت�ضجيالت  الربامج  الب�ضري مبا يف ذلك  ال�ضمعي و/اأو  العن�ضر 
وذاكرات  امل�ضغوطة  لالأقرا�س  فقط  القراءة  ذاك��رات  التفاعلي؛  والتلفزيون  التفاعلي  والرتفيه  والفيديو 
القراءة فقط لالأقرا�س متعددة ال�ضتعمالت والألعاب احلا�ضوبية والألعاب التفاعلية وامل�ضابقات التفاعلية 
والفعاليات الريا�ضية واحلفالت املو�ضيقية؛ خدمات اأدلة امل�ضاهدة؛ خدمات اأدلة امل�ضاهدة لت�ضهيل ت�ضجيل 
وتاأجري الربامج والأفالم ملدة حمددة؛ خدمات ت�ضجيل الربامج التلفزيونية التي يتم اإجراوؤها اأوتوماتيكيا 
املدفوع؛  الفيديو عند الطلب والفيديو عند الطلب  العمالء؛ ترفيه  امل�ضاهدة/تف�ضيالت  بناء على عادات 
توفري الأفالم والفيديوهات والربامج التلفزيونية اإىل م�ضاهدي الفيديو عند الطلب والفيديو عند الطلب 
على  للبث  الربامج  م��واد  اإنتاج  ال�ضناعية؛  الأقمار  وتلفزيون  الكبلي  التلفزيون  برجمة  خدمات  املدفوع؛ 
وامل�ضل�ضالت  الأف��الم  ذلك  يف  مبا  الرتفيه  وتوزيع  تزويد  الكبلي؛  والتلفزيون  ال�ضناعية  الأقمار  تلفزيون 
وغريها من العرو�س بوا�ضطة اأو فيما يتعلق بتلفزيون الأقمار ال�ضناعية اأو التلفزيون الكبلي اأو تلفزيون 
الكتب  ن�ضر  الت�ضالتية؛  اأو  الإلكرتونية  ال�ضبكات  من  غريها  الإن��رتن��ت  اأو  الإذاع���ة  اأو  ال��ع��ادي  الإر���ض��ال 
واملجالت وغريها من املطبوعات؛ املن�ضورات الإلكرتونية )غري القابلة للتنزيل(؛ خدمات الن�ضر الإلكرتوين 
التلفزيونية؛  وامل�ضل�ضالت  الربامج  الأف��الم؛  وتاأجري  الكتب  اإع��ارة  للكتب؛  النقدية  الدرا�ضات  لالآخرين؛ 
اأي �ضبكة  اأو  التعليم والتهذيب؛ خدمات الألعاب الإلكرتونية التي يتم تقديها بوا�ضطة الإنرتنت  خدمات 
عرب  اخلدمات  ه��ذه  عن  واملعلومات  اأع��اله  امل��ذك��ورة  اخلدمات  توفري  اأخ��رى؛  ل�ضلكية  اأو  �ضلكية  ات�ضالت 
الإنرتنت اأو عرب قاعدة بيانات حا�ضوبية اأو بالو�ضائل الإلكرتونية الأخرى اإىل اأجهزة احلا�ضوب واحلوا�ضيب 
اأو  ال�ضا�ضات  اأو  بالتلفزيونات  املو�ضولة  املتطورة  ال�ضتقبال  واأجهزة  النقالة  والهواتف  اللوحية  ال�ضخ�ضية 

غريها من الأجهزة الإلكرتونية اأو اأجهزة الت�ضالت.
 الواق�عة بالفئة:  41 

يف  مبني  هو  كما  الجنليزية  باللغة   "ULTIMATE SPORTS " عبارة  و�ضف العالمة:  كتبت 
منوذج الطلب.
ال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

  
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / كاليد اند كو ال ال بي 

بطلب انتقال ملكية ت�ضجيل العالمة التجارية التالية : 

  
بتاريخ: 31 يناير 2008   املودعة حتت رقم : 106374 

بتاريخ: 15 دي�ضمرب 2009 امل�ضجلة حتت رقم : 106374 
 با�ض��م: اأوجيري جروب ال بي 

وعنوانه:  وايتيلي ت�ضامربز، دون �ضرتيت، �ضينت هيليري جي اإي 4  9 دابليو جي، جري�ضي، ت�ضانيل اآيالندز
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

تخزين؛  و�ضائط  اأي��ة  يف  ال�ضور  و/اأو  الأ���ض��وات  ت�ضجيالت  بيانات؛  تخزين  و�ضائط  للتنزيل؛  قابلة  اإلكرتونية  من�ضورات 
املدجمة؛ و�ضائط  الأقرا�س  ال�ضتعمالت )دي يف دي(؛  الأقرا�س متعددة  امل�ضجلة م�ضبقا؛  والب�ضرية  ال�ضمعية  الأ�ضرطة 
التخزين املغناطي�ضية؛ حامالت الت�ضجيل ال�ضمعية و/اأو الب�ضرية؛ اأقرا�س ت�ضجيل ال�ضوت؛ اأ�ضرطة وحامالت؛ كامريات؛ 
ال�ضا�ضة؛  الفاأرة؛ حافظات  برجميات حا�ضوبية مبا يف برجميات حا�ضوبية قابلة للتنزيل؛ و�ضائط تخزين بيانات؛ لبادات 
مثل  الإلكرتونية  الأجهزة  على  للعر�س  للتنزيل  قابلة  �ضور  احلا�ضوبية؛  الإلكرتونية  الأجهزة  ل�ضا�ضات  اخللفية  ر�ضوم 
احلوا�ضيب والهواتف النقالة؛ اأفالم قابلة للتنزيل ومقاطع اأفالم ومو�ضيقى واأ�ضوات لال�ضتخدام يف الأجهزة اللكرتونية 

مثل احلوا�ضيب والهواتف النقالة؛ قطع غيار وملحقات للمنتجات اآنفة الذكر.
 9  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�ضر ال�ضابق:  
 تن���ازل رقم : 1  

 ا�ضم مالك العالمة:  اأوجيري جروب ال بي 
 ا�ضم املتنازل له :  اأوجيري ليجال ليمتد بارترن�ضيب 

 مه�نته:  
 جن�ضيته:  اململكة املتحدة 

عنوانه وحمل اإقامته:  44 اإ�ضبالند، �ضرتيت هيلري، جري�ضي، جيه ئي4 9دبليو جي، جزر القنال 
 تاري�خ انت�قال امللكية: 2015/11/26 

 تاريخ التا�ضري يف ال�ضجل: /     /    200  
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

   
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / كاليد اند كو ال ال بي 

بطلب انتقال ملكية ت�ضجيل العالمة التجارية التالية :
   

بتاريخ: 31 يناير 2008   املودعة حتت رقم : 106375 
بتاريخ: 15 دي�ضمرب 2009 امل�ضجلة حتت رقم : 106375 

 با�ض��م: اأوجيري جروب ال بي 
وعنوانه:  وايتيلي ت�ضامربز، دون �ضرتيت، �ضينت هيليري جي اإي 4  9 دابليو جي، جري�ضي، ت�ضانيل اآيالندز

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات : 
جمالت؛ �ضحف؛ ن�ضرات اإخبارية دورية؛ دوريات؛ كتب؛ مطبوعات؛ اأدوات ومواد ودفاتر الر�ضم؛ مطبوعات 
اإعالنات  مفار�س مو�ضعية؛  فوتوغرافية؛  �ضور  الر�ضا�س؛  لأقالم  علب  لأقالم احلرب؛  علب  تخطيطية؛ 
كبرية؛ بطاقات بريدية؛ �ضور معدة للطبع؛ مماحي؛ م�ضاطر؛ األبومات؛ اأكيا�س من الورق اأو البال�ضتيك؛ 
ثقالت  كتابة؛  ورق  دفاتر؛  تهنئة؛  بطاقات  تقاومي؛  للكتب؛  موؤ�ضرات  كتب؛  م�ضاند  �ضائب؛  ورق  حافظات 

ورق؛ �ضور؛ �ضفائح اإ�ضتن�ضل
 16  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�ضر ال�ضابق:  
 تن���ازل رقم : 1  

 ا�ضم مالك العالمة:  اأوجيري جروب ال بي 
 ا�ضم املتنازل له :  اأوجيري ليجال ليمتد بارترن�ضيب 

 مه�نته:  
 جن�ضيته:  اململكة املتحدة 

عنوانه وحمل اإقامته:  44 اإ�ضبالند، �ضرتيت هيلري، جري�ضي، جيه ئي4 9دبليو جي، جزر القنال
 تاري�خ انت�قال امللكية: 2015/11/26 

 تاريخ التا�ضري يف ال�ضجل: /     /    200 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

   
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / كاليد اند كو ال ال بي 

 بطلب انتقال ملكية ت�ضجيل العالمة التجارية التالية :  
بتاريخ: 31 يوليو 2006   املودعة حتت رقم : 83604 
بتاريخ: 22 يناير 2007 امل�ضجلة حتت رقم : 83604 

 با�ض��م:   اأوجيري جروب ال بي 
وعنوانه:  وايتيلي ت�ضامربز، دون �ضرتيت، �ضينت هيليري جي اإي 4  9 دابليو جي، جري�ضي، ت�ضانيل اآيالندز

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات : 
جمع  الأعمال؛  امتيازات  الأعمال؛  اندماج  الأعمال؛  ا�ضتمالك  الأعمال؛  تنظيم  الأعمال؛  اإدارة  الأعمال؛  على  الإ�ضراف 
وتوفري معلومات الأعمال؛ اإعداد التقارير؛ توفري املدراء املر�ضحني لل�ضركات؛ توفري خدمات ال�ضكرتارية لل�ضركات؛ توفري 
خدمات م�ضك الدفاتر لل�ضركات؛ اإدارة املكاتب؛ اإدارة الأعمال اخلا�ضة بربامج م�ضتحقات املوظفني؛ اإدارة الوظائف؛ وكالت 
املوؤقتة؛  الوظائف  الوظائف؛ خدمات  ا�ضت�ضارات  التوظيف؛  الوظائف؛  تعيني  وكالة وظائف؛ خدمات  الوظائف؛ خدمات 
خدمات الإعالن والرتويج وخدمات املعلومات املت�ضلة بها؛ خدمات معلومات الأعمال؛ جميعها مقدمة مبا�ضرة من قاعدة 
بيانات حا�ضوب اأو الإنرتنت؛ جمع الإعالنات لال�ضتخدام ك�ضفحات  على �ضبكة الإنرتنت؛ جمع الأدلة لن�ضرها على �ضبكة 
الإنرتنت؛ توفري م�ضاحات على مواقع الإنرتنت لالإعالن عن الب�ضائع واخلدمات؛ اإجراء املزادات على �ضبكة الإنرتنت؛ 
اإدارة الأعمال املتعلقة مبعاجلة عمليات البيع التي تتم من خالل الإنرتنت؛ ال�ضت�ضارات واملعلومات املتعلقة مبا  خدمات 

ذكر اأعاله.     
 35  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�ضر ال�ضابق:  
 تن���ازل رقم : 1  

 ا�ضم مالك العالمة:  اأوجيري جروب ال بي 
 ا�ضم املتنازل له :  اأوجيري ليجال ليمتد بارترن�ضيب 

 مه�نته:  
 جن�ضيته:  اململكة املتحدة 

عنوانه وحمل اإقامته:  44 اإ�ضبالند، �ضرتيت هيلري، جري�ضي، جيه ئي4 9دبليو جي، جزر القنال
 تاري�خ انت�قال امللكية: 2015/11/26 

 تاريخ التا�ضري يف ال�ضجل: /     /    200  
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

  
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / كاليد اند كو ال ال بي 

بطلب انتقال ملكية ت�ضجيل العالمة التجارية التالية :
   

بتاريخ: 31 يوليو 2006   املودعة حتت رقم : 83605 
بتاريخ: 13 دي�ضمرب 2010 امل�ضجلة حتت رقم : 83605 

 با�ض��م:   اأوجيري جروب ال بي 
وعنوانه:  وايتيلي ت�ضامربز، دون �ضرتيت، �ضينت هيليري جي اإي 4  9 دابليو جي، جري�ضي، ت�ضانيل اآيالندز

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات : 
ال�ضركات؛  تاأ�ضي�س وت�ضجيل  القانونية وبخا�ضة خدمات  القانوين؛ اخلدمات  البحث  القانونية؛  اخلدمات 
خدمات الكاتب العدل؛ خدمات نقل امللكية والعقارات؛ تاأ�ضي�س واحلفاظ على واإدارة حقوق امللكية الفكرية 
وا�ضتغالل  على  بالتعدي  جميعها  تتعلق  التي  املهنية  وال�ضت�ضارات  امل�ضورة  تقدمي  خدمات  وال�ضناعية؛ 
وترخي�س حقوق امللكية الفكرية وال�ضناعية؛ البحث عن حقوق امللكية؛ اإعداد التقارير وتقدمي املعلومات 

واخلدمات ال�ضت�ضارية املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله والواقعة جميعا يف الفئة 42 
 42  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�ضر ال�ضابق:  
 تن���ازل رقم : 1  

 ا�ضم مالك العالمة:  اأوجيري جروب ال بي 
 ا�ضم املتنازل له :  اأوجيري ليجال ليمتد بارترن�ضيب 

 مه�نته:  
 جن�ضيته:  اململكة املتحدة 

عنوانه وحمل اإقامته:  44 اإ�ضبالند، �ضرتيت هيلري، جري�ضي، جيه ئي4 9دبليو جي، جزر القنال
 تاري�خ انت�قال امللكية: 2015/11/26 

 تاريخ التا�ضري يف ال�ضجل: /     /    200 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

   
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / كاليد اند كو ال ال بي 

بطلب انتقال ملكية ت�ضجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ: 31 يوليو 2006   املودعة حتت رقم : 83606 

بتاريخ: 9 ابريل 2008 امل�ضجلة حتت رقم : 83606 
 با�ض��م:   اأوجيري جروب ال بي 

وعنوانه:  وايتيلي ت�ضامربز، دون �ضرتيت، �ضينت هيليري جي اإي 4  9 دابليو جي، جري�ضي، ت�ضانيل اآيالندز
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات : 

وهياكل  امل��ال  راأ���س  اأ�ضواق  واإدارة  تاأ�ضي�س  العقارية؛  ال�ضوؤون  النقدية؛  ال�ضوؤون  املالية؛  ال�ضوؤون  التاأمني؛ 
حتويل الأ�ضول اإىل اأوراق مالية؛ اإدارة �ضناديق ال�ضتثمار؛ خدمات الإدارة وال�ضت�ضارات؛ خدمات ا�ضت�ضارات 
امل�ضورة  وتقدمي  على  والإ�ضراف  تاأ�ضي�س  ذلك  مبا  الئتمان  خدمات  والتخطيط؛  وال�ضت�ضارات  ال�ضرائب 

وال�ضت�ضارات واإدارة الئتمان؛ خدمات التخطيط احل�ضبي. 
 36  الواق�عة بالفئة: 

 * التعديالت على الطلب بعد الن�ضر ال�ضابق:  
 تن���ازل رقم : 1  

 ا�ضم مالك العالمة:  اأوجيري جروب ال بي 
 ا�ضم املتنازل له :  اأوجيري ليجال ليمتد بارترن�ضيب 

 مه�نته:  
 جن�ضيته:  اململكة املتحدة 

عنوانه وحمل اإقامته:  44 اإ�ضبالند، �ضرتيت هيلري، جري�ضي، جيه ئي4 9دبليو جي، جزر القنال
 تاري�خ انت�قال امللكية: 2015/11/26 

 تاريخ التا�ضري يف ال�ضجل: /     /    200  
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم :  268272     بتاريخ :  2017/2/15
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�ض��م: �ضانيبك�س ا�س. ايه.
وعنوانه:    بهاما بناء انرتن�ضونال تر�ضت، بنك لين، �س ب ن-8188 ، نا�ضو، جزر البهاما

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات : 
مثبتات موا�ضري احلمام ؛ �ضمامات التحكم يف م�ضتوى اخلزانات؛ �ضمامات ثرمو�ضتاتية )اأجزاء من من�ضاآت 
لوازم تنظيم  ؛  الغاز  اأنابيب  لوازم تنظيم و�ضالمة  ؛  بابخار  الت�ضخني  ملن�ضاآت  ؛ �ضمامات هوائية  ت�ضخني( 
لأجهزة وموا�ضري املاء اأو الغاز ؛ لوازم �ضالمة لأجهزة وموا�ضري املاء اأو الغاز ؛ من�ضاآت توريد املاء ؛ وتوزيع 
املياه والن�ضاءات ال�ضحية ؛ �ضمامات هوائية ملن�ضاآت الت�ضخني بابخار ؛ �ضمامات ثرمو�ضتاتية )اأجزاء من 

من�ضاآت ت�ضخني(.
الواق�عة بالفئة: 11

و�ضف العالمة : الكلمة Aquapex بالأحرف الالتينية .
ال�ض��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 267894     بتاريخ :  2017/2/8
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�ض��م: كاب�ضيم منجمنت �ضيميولي�ضن�س، انك.
املتحدة  ال��ولي��ات  60603؛  الينوي  �ضيكاغو؛  32؛  الطابق  �ضرتيت؛  مونرو  اي�ضت   55 وعنوانه: 

الأمريكية 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات : 

خدمات الألعاب املقدمة مبا�ضرًة من �ضبكة كمبيوتر؛ تنظيم املباريات اأو املناف�ضات )للتعليم اأو 
الرتفيه( ؛ خدمات الرتفيه .

الواق�عة بالفئة: 41
و�ضف العالمة : الكلمة CAPSIM  بالأحرف الالتينية 

ال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 267892     بتاريخ :  2017/2/8
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�ض��م: كاب�ضيم منجمنت �ضيميولي�ضن�س، انك.
املتحدة  ال��ولي��ات  60603؛  الينوي  �ضيكاغو؛  32؛  الطابق  �ضرتيت؛  مونرو  اي�ضت   55 وعنوانه: 

الأمريكية 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات : 

برامج األعاب كمبيوتر
الواق�عة بالفئة: 9

و�ضف العالمة : الكلمة CAPSIM  بالأحرف الالتينية 
ال�ض��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 267897     بتاريخ :  2017/2/8
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�ض��م: كاب�ضيم منجمنت �ضيميولي�ضن�س، انك.
وعنوانه: 55 اي�ضت مونرو �ضرتيت؛ الطابق 32؛ �ضيكاغو؛ الينوي 60603؛ الوليات املتحدة الأمريكية 

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات : 
؛  كمبيوتر  برامج  حتميل  ؛  كمبيوتر  برامج  ت�ضميم  الكمبيوتر؛  برامج  ا�ضت�ضارات  ؛  الكمبيوتر  برجمة 
ت�ضميم اأنظمة كمبيوتر ؛ حتويل بيانات برامج الكمبيوتر ومعلوماته )حتويل غري مادي( ؛ حتميل برامج 
والتقنية  العلمية  اخل��دم��ات  ؛  كمبيوتر  برامج  تاأجري  ؛  الإن��رتن��ت  على  بحث  حم��ّرك��ات  تزويد  ؛  كمبيوتر 
وخدمات البحث والت�ضميم املتعلقة بها، خدمات التحاليل والأبحاث ال�ضناعية، خدمات ت�ضميم وتطوير 

عتاد وبرامج الكمبيوتر 
الواق�عة بالفئة: 42

و�ضف العالمة : الكلمة CAPSIM  بالأحرف الالتينية 
ال�ض��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 267908     بتاريخ :  2017/2/8
تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�ض�م: اأريج النور للتجارة العامة �س ذ م م 
عنوانه:    �س ب: 81346 – دبي – المارات العربية املتحدة    

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات : 
مق�ضات �ضعر لالإ�ضتعمال ال�ضخ�ضي )كهربائية وغري كهربائية(؛ اأدوات يدوية لتجعيد ال�ضعر؛ مكاوي �ضعر؛ 
مكاوي ثني؛ مكاوي )عدد يدوية غري كهربائية(؛ ماكينات حالقة كهربائية اأو غري كهربائية؛ مق�ضات �ضعر 
اأظافر؛  الأذن؛ مبارد  اأجهزة ثقب  ال�ضعر؛  اأدوات كهربائية وغري كهربائية لإزال��ة  اللحى؛ مق�ضات تقليم؛ 

مبارد كهربائية لالأظافر؛ علب اأدوات احلالقة؛ مالقط .
الواق�عة بالفئة: 8

 PARIS بالأحرف الالتينية  بطريقة كتابة مميزة  حتتها الكلمة  Couture و�ضف العالمة : الكلمة
بالأحرف الالتينية ثم الكلمات كوتور باري�س بالأحرف العربية. 

ال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

اإعالن جتديد
تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم املحامي / 

بطلب لتجديد ت�ضجيل العالمة التجارية : 

بتاريخ 11  / 7 /  2007 املودعة حتت رقم : 97308 
تيكنيكال كوربوري�ضن  اند  ايكونوميك  انرتنا�ضونال  تيمز  با�ض��م:   زهيجيانغ 

كو.، ليمتد
عنوانه:  الطابق 2، منرب 1، بيلدينج 10، منرب 665 اوف هينغ�ضان وي�ضت رود، 

اك�ضنكي، بيلون دي�ضرتيكت، نينغبو �ضيتي، زهيجيانغ بروفين�س، ال�ضني
الواق�عة بالفئة: 7

و�ضتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انت��هاء 
احلم��اية يف : بتاريخ 11  / 7 /  2017

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 268273     بتاريخ :  2017/2/15
 تاريخ اإيداع الأولوية:  /  /  200م

با�ض��م: �ضانيبك�س ا�س. ايه.
وعنوانه:    بهاما بناء انرتن�ضونال تر�ضت، بنك لين، �س ب ن-8188 ، نا�ضو، جزر البهاما

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات : 
خدمات جتميع ت�ضكيلة من الب�ضائع ل�ضالح الغري، وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�ضرائها عند 
البيع  النقل( ؛ وق��د تقدم مثل ه��ذه اخل��دم��ات من خ��الل متاجر  احل��اج��ة، )ول ينطوي ذل��ك على خدمة 
بالتجزئة، اأ�ضواق البيع باجلملة، كتالوجات الطلب عرب الربيد املبا�ضر اأو بوا�ضطة الأو�ضاط الإلكرتونية، 

مثل املواقع الإلكرتونية اأو برامج الت�ضوق التلفزيونية.
الواق�عة بالفئة: 35

و�ضف العالمة : الكلمات Expertly Crafted Bathrooms بالأحرف الالتينية .
ال�ض��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  يوليو 2017 العدد 12067
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عربي ودويل
جنل تر�مب �لتقى حمامية مقربة من �لكرملني يف 2016  

التي قالت ان لديها معلومات حول ا�ضخا�س مرتبطني برو�ضيا ميولون اللجنة 
الوطنية الدميقراطية ويدعمون كلينتون .

اأنها  بيد  مهمة  معلومة  اأي��ة  لديها  لي�س  ان  تبني  ما  �ضريعا  قوله  بح�ضب  لكن 
حتدثت عن تبني اأطفال رو�س من اأزواج اأمريكيني يف اإطار برنامج علقه الرئي�س 
الهدف احلقيقي ومل  كانت  التبني  م�ضاألة  ان  بوتني.واأ�ضاف  الرو�ضي فالدمري 

تكن املعلومات املزعومة التي قد ت�ضاعد �ضوى ذريعة للح�ضول على اللقاء.
ببوتني  اجتماعه  من  يومني  بعد  لرتامب  تغريدات  �ضل�ضلة  املقال  هذا  و�ضبقت 

الذي اأثريت خالله امل�ضالة التي ت�ضمم العالقات بني البلدين.
ات�ضالت بني  اتهامات بوجود  ب�ضاأن  املتحدة  الوليات  وفتحت عدة حتقيقات يف 
با�ضتمرار  الأخ��ري  واأف��راد من فريق حملة ترامب. وينفي هذا  رو���س  م�ضوؤولني 

هذه التهامات.

•• وا�سنطن-اأ ف ب:

من  مقربة  مبحامية  ترامب  دون��ال��د  الأم��ريك��ي  للرئي�س  الأك��رب  النجل  التقى 
الرئا�ضة الرو�ضية اثناء احلملة النتخابية الرئا�ضية يف 2016، بح�ضب ما اأوردت 
يف  رو���ض��ي  تدخل  احتمال  ح��ول  اجل��دل  بذلك  مغذية  تاميز  نيويورك  �ضحيفة 
دونالد  ان جنل  ال�ضحيفة، نقال عن م�ضت�ضارين،  الأمريكية.وقالت  النتخابات 
ترامب الكرب �ضارك يف اجتماع يف يونيو 2016 لتوفري معلومات حمرجة عن 

هيالري كلينتون مناف�ضة ترامب حينها على الرئا�ضة.
اىل  ان�ضم  حاليا  ترامب  وم�ضت�ضار  �ضهر  كو�ضرن  جاريد  ان  ال�ضحيفة  وا�ضافت 

الجتماع واأي�ضا مدير حملة ترامب بول مانافور.
في�ضيلنيت�ضكايا  ناتاليا  الرو�ضية  املحامية  التقى  انه  بيان  يف  ترامب  جنل  واك��د 

��صتقالة ثالثة وزر�ء دولة برتغاليني 
•• ل�سبونة-اأ ف ب:

تقدم ثالثة وزراء دولة برتغاليني با�ضتقالتهم على خلفية حتقيق ب�ضاأن دعوات تلقوها 
من اأحد رعاة املنتخب الوطني لكرة القدم، حل�ضور مباريات كاأ�س اأوروبا 2016 يف 

فرن�ضا، والتي اأحرز املنتخب لقبها.
وقبل رئي�س الوزراء ال�ضرتاكي اأنطونيو كو�ضتا ا�ضتقالة وزير الدولة لل�ضوؤون املالية 
فرناندو روت�ضا اأندرادي، ووزير الدولة لل�ضناعة جواو فا�ضكون�ضيلو�س، ووزير الدولة 
م�ضاء  من  متاأخر  وق��ت  يف  مكتبه  اأ���ض��دره  بيان  يف  موؤكدا  كو�ضتا،  جورجي  للتدويل 

الأحد، ان اأي اتهام حمدد مل يوجه اليهم يف حتقيق النيابة العامة.
اىل  الربتغالية  النفطية  غالب  جمموعة  نظمتها  رح��الت  حول  الق�ضية  وتتمحور 
اأحرزتها الربتغال للمرة الأوىل، بفوزها  اأوروب��ا التي  فرن�ضا حل�ضور مباريات كاأ�س 

يف النهائي على امل�ضيفة 1-�ضفر.

•• باماكو-اأ ف ب:

ع�ضرة  اأثر  فقدان  واأعلن  بجروح  ماليون  جنود  اأ�ضيب 
�ضمال  يف  متطرفون  م�ضلحون  ن�ضبه  كمني  اإث��ر  منهم 
�ضرق مايل، وفق ما علم ام�س الثنني من نائب حملي 

وم�ضادر ع�ضكرية.
و�ضلوا  م�ضابني  ماليني  ع�ضكريني  ان  ال��ن��ائ��ب  وق���ال 
الأول الح��د اىل ميناكا وه��م من بني  بعد ظهر ام�س 
جنوب  يف  متطرفني  م��ع  ا�ضتبكوا  ماليني  ع�ضكريني 

غرب ميناكا.
واأ�ضاف هناك عدة ع�ضكريني مفقودين اإ�ضافة اىل اأربع 

عربات للجي�س. لي�ضت لدينا معلومات حاليا عن ت�ضعة 
ع�ضكريني على الأقل .

وقال م�ضدر ع�ضكري مايل يف �ضمال البالد ان الكمني 
تاله ا�ضتباك مع ارهابيني م�ضريا اىل ان جنديا مل يعد 

اىل موقعه.
وافاد بيان للجي�س ان دورية يف ميناكا تعر�ضت لهجوم 
ع��رب��ات وهناك  املدينة ومدينة غ��او ودم���رت  ب��ني ه��ذه 

مفقودون.
بينينا  مل�ضلحني يف  ن�ضب  بعد هجوم  الهجوم  هذا  ياأتي 
اإن��ه �ضده  قرب احل��دود مع بوركينا فا�ضو قال اجلي�س 

ليل ال�ضبت اىل الحد.

التطهري.
ق����وات مكافحة  ال��ق��ائ��د يف  وق����ال 
الإره�����اب ال��ف��ري��ق ال��رك��ن �ضامي 
ال��ع��ار���ض��ي ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س 
ا�ضتباكات قوية  اإن هناك  الثنني 

هم ل يقبلون اأن ي�ضلموا .
مقاتل  ي��خ��اط��ب��ن��ا  ه���و  واأ�����ض����اف 
ن�ضلم،  م��ا  ع���ال  ب�����ض��وت  التنظيم 

اإحنا نريد منوت .
اأن  اإىل  اأ�����ض����ار  ال���ع���ار����ض���ي  ل���ك���ن 
العمليات يف مراحلها الأخرية، اأو 

تقريبا على و�ضك اأن تنتهي.
التنظيم  مقاتلي  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
تقريبا  م�����ض��اح��ة  يف  حم��ا���ض��رون 
داخل  م��رت   100 م��رت يف   200

ع����دة ب��ي��ن��ه��ا امل��ج��ل�����س ال���رنوج���ي 
ل��الج��ئ��ني واأوك�����ض��ف��ام و���ض��اي��ف ذا 
انعدام  ا���ض��ت��م��رار  اأن  ت�����ض��ي��ل��درن، 
المن ونق�س اخلدمات الأ�ضا�ضية 
والتلوث جراء املتفجرات، واأ�ضرار 
املنازل وال�ضركات والبنى التحتية 
ال���ع���ام���ة مب����ا يف ذل�����ك امل����دار�����س 
وامل�ضت�ضفيات، كلها ما زالت ت�ضكل 

عائقا اأمام العودة.
ال���ب���ي���ان خم�������اوف حيال  واأث���������ار 
ال��ع��راق��ي��ني ال���ذي���ن م���ا زال�����وا يف 
ل�ضيطرة  اخل���ا����ض���ع���ة  امل���ن���اط���ق 
تنظيم داع�����س الإره���اب���ي مب��ا يف 
يف  واحلويجة  تلعفر  بلدتي  ذلك 
اأرا����ض���ي يف  ال�����ض��م��ال، ف�ضال ع��ن 

يونيو   18 ال��ع��راق��ي��ة يف  ال��ق��وات 
ذات  املو�ضل،  يف  القدمية  املدينة 
الكثافة ال�ضكانية العالية والأزقة 

ال�ضيقة واملباين املتال�ضقة.
املت�ضدد  التنظيم  انتقل  وب��ذل��ك، 
ال���ك���ام���ل���ة على  ال�������ض���ي���ط���رة  م����ن 
امل��و���ض��ل واأ����ض���ب���ح حم��ا���ض��را من 
القوات الأمنية ونهر دجلة داخل 

م�ضاحة �ضغرية يف غرب املدينة.
كانت  “الن�ضر”  ت��ك��ل��ف��ة  ل���ك���ن 
املدينة  م��ع��ظ��م  اأن  اإذ  ���ض��خ��م��ة، 
اإ�ضافة  خ��راب،  حالة  يف  اأ�ضبحت 
واجل����رح����ى،  ال��ق��ت��ل��ى  اآلف  اإىل 
ال�ضكان  ن�����ض��ف  ن��ح��و  وا���ض��ط��رار 

للنزوح بفعل املعارك.

نهر  حافة  على  القدمية  املدينة 
دجلة.

قواته  اأن  اإىل  ال��ع��ار���ض��ي  اأ����ض���ار 
متتلك معلومات تفيد باأن ثالثة 
مدين  اآلف  اأرب����ع����ة  اإىل  اآلف 
ل  ولكن  املنطقة،  يف  م��ت��واج��دون 
املعلومات  تلك  من  التاأكد  ميكن 

من م�ضدر م�ضتقل.
وبداأت القوات العراقية هجومها 
اأكرب مدن العراق  ل�ضتعادة ثاين 
اأكتوبر.  الأول  ت�����ض��ري��ن   17 يف 
املدينة،  �ضرق  يناير  وا�ضتعادت يف 
ل��ت��ب��داأ ب��ع��د ���ض��ه��ر ه��ج��وم��ه��ا على 

اجلانب الغربي.
اقتحمت  عندما  املعارك  وا�ضتدت 

لفرتة قد ت�ضتمر لأ�ضهر .
واأ�ضافت ل ميتلك العديد منهم 
الدمار  ب�ضبب  اإليه  ليعودوا  �ضيئا 
ال�ضراع،  ���ض��ب��ب��ه  ال�����ذي  ال���ه���ائ���ل 
الأ�ضا�ضية  اخلدمات  حتتاج  بينما 
التحتية  والبنى  والكهرباء  كلماء 
وامل�ضت�ضفيات،  كاملدار�س  الأخرى، 

لإعادة الإعمار اأو لالإ�ضالح.
اإن�ضانية  منظمة   28 واأ����ض���درت 
ب��ي��ان��ا، طالبت  ال��ع��راق  ع��ام��ل��ة يف 
اإع����ادة  ف��ي��ه ب��دع��م دويل جل��ه��ود 

البناء،
ال�ضغط  ال�ضلطات عدم   وح�ضت 

على املدنيني للعودة.
وذكر البيان، الذي وقعته منظمات 

اإّن  امل��ت��ح��دة الأح���د  وق��ال��ت الأمم 
نزوح  اأ�ضفرت عن  املو�ضل  معركة 

920 األف �ضخ�س منذ اأكتوبر.
املتحدة  الأمم  من�ضقة  واأو�ضحت 
لل�ضوؤون الإن�ضانية يف العراق ليز 
دواعي  “ملن  اإنه  بيان  غراندي يف 
احلملة  اأن  م���ع���رف���ة  ارت���ي���اح���ن���ا 
الع�ضكرية يف املو�ضل تنتهي. رمبا 
تنتهي املعارك، ولكن لي�س الأزمة 

الإن�ضانية«.
املفو�ضية  ل��ف��ت��ت  ج��ه��ت��ه��ا،  م����ن 
العليا ل�ضوؤون الالجئني يف الأمم 
اأنه  اإىل  بيان  يف  الث��ن��ني  املتحدة 
مئات  ي�����ض��ط��ر  اأن  امل��ح��ت��م��ل  م���ن 
الآلف من النا�س للبقاء نازحني 

•• مياوادي -اأ ف ب:

ل يتوقف و�ضولهم منذ اأيام. اإنهم 
البورميني  العمال  اآلف  ع�ضرات 
تايالند،  العائدين من  املهاجرين 
�ضعيفة  اآم��ال��ه��م  ك��ان��ت  واأن  ح��ت��ى 
ج�����دا يف اإي����ج����اد ف���ر����س ع���م���ل يف 
بلدهم، ل�ضتيائهم من توقيفهم او 

فر�س غرامات ثقيلة عليهم.
مركز  اىل  ب���ال���ع�������ض���رات  ي�����ض��ل��ون 
مياوادي احلدودي ال�ضغري، �ضرق 
كبرية  �ضاحنات  م��ن  على  ب��ورم��ا، 
ظهر  حقيبة  غالبا  يحملون  وه��م 
يا،  ث��و  وق����ال  ���ض��غ��رية.  حقيبة  او 
العامل املقيم ب�ضورة غري قانونية 
يف ت��اي��الن��د م��ن��ذ ���ض��ن��وات، من�ضي 

الوقت هاربني من ال�ضرطة.
بكد  للعمل  ن�ضطر  ك��ن��ا  واأ����ض���اف 
طوال �ضهرين لتاأمني 9000 اىل 
 260 اىل  ب��اث )230   10000
توقفنا،  مت  م���ا  اذا  ل��ك��ن  ي������ورو(، 
�����ض����يء ح���ت���ى ندفع  ك�����ل  ي���ت���ب���خ���ر 

لل�ضرطة .
الرئي�ضي  الرعب  م�ضدر  هذا  كان 
م�ضنع  يف  ال��ع��ام��ل  ل��ه��ذا  بالن�ضبة 

يعملون  م��ه��اج��ر  ع���ام���ل  م���الي���ني 
البورميون  وي�����ض��ك��ل  ت��اي��الن��د  يف 

اأكرثيتهم ال�ضاحقة.
وتعلن تايالند با�ضتمرار عن جهود 
ل��ف��رتة ق�ضرية،  ت��ك��ون  غ��ال��ب��ا م���ا 
باملهاجرين،  الجت�������ار  مل��ك��اف��ح��ة 
الجانب  ماليني  اأو���ض��اع  وت�ضوية 
اقت�ضادها،  عجلة  يحركون  الذين 
ال�ضفن  م���ن  وع���ل���ى  امل�����ض��ان��ع  يف 
اأن����واع  ك���ل  او  لل�ضيد  امل��خ�����ض�����ض��ة 
الوظائف الأخرى باأجور متدنية.

وقال ثيدا مينت )32 عاما( الذي 
�ضائعات  ب�����داأت  م��ن��ذ  ال���ع���ودة  ق���رر 
التوقيف تتف�ضى، بات يتعني علينا 
الخ��ت��ب��اء، ومل ن��ع��د ق��ادري��ن على 
العمل.واأو�ضح كو ثار غي، الع�ضو 
حكومية،  غ��ري  حملية  منظمة  يف 
األ��ف �ضخ�س  80 و90  اأن ما بني 

عادوا يف الأيام الأخرية.
ينذر  يح�ضل  ما  ان  كثريون  ي��رى 
���ض��ي��الر التي  ب���ال���ك���ارث���ة. وم��ن��ه��م 
ا�ضمها وهي تعمل ممر�ضة  غريت 
يف ب���ان���ك���وك. وق���ال���ت اجل��م��ي��ع ل 
يتحدثون اإل يف هذا املو�ضوع. هذا 

هو الذعر بحد ذاته .

لبع�س الوقت على القل.
اىل  اأع�����ود  ان  “اأريد  ي���ا  ث���و  واك����د 
ت���اي���الن���د ل��ل��ع��م��ل، ول���ك���ن ب������اأوراق 

قانونية«.
تقول  ر���ض��م��ي��ة،  اأرق������ام  غ��ي��اب  ويف 
املنظمة الدولية اإن اأكرث من ثالثة 

الف  ول���ع�������ض���رات  ل��ل��ب��ال���ض��ت��ي��ك، 
العمال غري ال�ضرعيني. ويف نهاية 
ت��اي��الن��د قانونا  اع��ت��م��دت  ي��ون��ي��و، 
ين�س على فر�س غرامات  جديدا 
دولر،   3000 تبلغ  ج���دا  ك��ب��رية 
على كل من ل تتوافر لديه اإجازة 

عمل قانونية.
ال����ن����زوح، وتذمر  م���وج���ات  واأم������ام 
امل����وؤ�����ض���������ض����ات ال����ت����ي ح����رم����ت من 
اأج��رائ��ه��ا، اع��ل��ن��ت ت��اي��الن��د تعليق 

القانون فرتة �ضتة ا�ضهر.
مغادرتها،  ق�����رروا  ك��ث��ريي��ن  ل��ك��ن 

عدم التزام
الأملانية  الفيدرالية  الوثيقة  لح��ت��واء  املحرر  ويلفت 
املكونة من 339 �ضفحة على تقارير ك�ضفت اأن اإيران 

مل تلتزم مبا وعدت به ب�ضاأن برناجمها ال�ضاروخي.

ال�ضفقة  لتوقيع  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ذك��رى  اأي����ام حت��ني  وب��ع��د 
التوقيع  اأي��ام قليلة من  . وبعد  14 يوليو  النووية يف 
الأملانية  اخلارجية  وزي��ر  ط��ار   ،2015 ع��ام  يف  عليها 

�ضيغمور غابرييل اإىل طهران على راأ�س وفد جتاري. 

 وقال م�ضوؤولون ا�ضتخباراتيون اإن “تلك ال�ضمامات ي�ضتفاد 
وورد يف  باأ�ضلحة نووية”.  بلوتونيوم خا�س  منها يف تطوير 
التقرير ال�ضتخباراتي اأن اإيران تعهدت وفقاً لتفاقية خطة 

العمل امل�ضرتك بتفكيك من�ضاأة اآراك . 

رفع فعالية
ويف جمال ن�ضر الأ�ضلحة الذرية والبيويولوجية والكيماوية، 
اأ���ض��ار ت��ق��ري��ر اآخ���ر ���ض��ادر ع��ن وك��ال��ة ال���ض��ت��خ��ب��ارات التابعة 
عن  النظر  “بغ�س  اأن��ه  اإىل  الأملانية  ووتينربغ  ب��ادن  لولية 
كاإيران  دول  �ضعت  احل��ظ��ر،  وم���رات  الدولية  العقوبات  ع��دد 
�ضلة  ذات  تقنيات  فعالية  لرفع  ال�ضمالية  وكوريا  وباك�ضتان 

باأ�ضلحة نووية«. 
181 �ضفحة حددت  املوؤلفة من  الوثيقة  اإن  ويقول وينثال 
“منتجات  وه���ي  ل��ت��ط��وي��ره��ا،  اإي�����ران  ت�ضعى  ال��ت��ي  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
ومعرفة علمية خا�ضة بتطوير اأ�ضلحة دمار �ضامل ف�ضاًل عن 

تقنية �ضاروخية«. 

اإرهابية وغري م�ضروعة  لن�ضاطات  اإي��ران  ذكر ممار�ضة  وورد 
49 مرة يف التقرير،

لعمليات  و�ضوًل  اإلكرتونية  حرب  من  متتد  ن�ضاطات  وهي   
الوليات  ق��ائ��م��ة  ع��ل��ى  امل��و���ض��وع  اهلل  حل���زب  ودع����م  جت�ض�س 

املتحدة والحتاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية. 

تفا�سيل
ع��ن تطوير  تفا�ضيل  ووت��ي��ن��ربغ  ب���ادن  ولي���ة  تقرير  وي��وف��ر 
وقد  �ضينية.  �ضركة  مب�ضاعدة  البالي�ضتية  �ضواريخ  برنامج 

توا�ضلت �ضركة ت�ضدير � 
معدنية  “اآلت  ت�ضنع  اأمل��ان��ي��ة  ���ض��رك��ة  م��ع  �ضينية  ا���ض��ت��رياد 

معقدة” من اأجل �ضراء منتجاتها. 
وك�ضف تقرير ا�ضتخباراتي ثالث �ضدر عن ولية اأملانية ثالثة 

يف عام 2016 اأن “�ضركات اأملانية مقرها يف رين لند � 
حمظورة  م��واد  ال�ضمالية  وك��وري��ا  لإي���ران  اأر�ضلت  بالتينيت، 

ميكن ا�ضتخدامها لت�ضنيع اأ�ضلحة دمار �ضامل«.

•• برلني-وكاالـت:

ل��ف��ت ب��ن��ج��ام��ني وي���ن���ث���ال، زم���ي���ل ل����دى م���رك���ز ال����دف����اع عن 
اأثبتته  مل��ا  ���ض��ت��ان��درد،  وي��ك��ل��ي  �ضحيفة  يف  ال��دمي��ق��راط��ي��ات، 
ب�ضاأن  اأدل��ة جديدة مذهلة  اأملانية حول  ا�ضتخباراتية  تقارير 
�ضعي النظام الإيراين حليازة تقنية وكيفية تطوير براجمه 
بالرغم من توقيع طهران  وال�ضاروخية،  النووية  لالأ�ضلحة 

لتفاقية عام 2015 اخلا�ضة بوقف برناجمها النووي. 
وي�ضري تقرير �ضادر يف هامبورغ اإىل اأن “ل دليل على عدول 
�ضعت  فقد  ال��ن��ووي��ة.  �ضيا�ضتها  ع��ن   2016 ع��ام  يف  اإي����ران، 
اأ�ضلحة  حمل  على  ق��ادرة  �ضاروخية  تقنية  لتطوير  طهران 

نووية«. 
ت��ه��م��اً جنائية  ال��ف��ي��درايل  امل��ح��ق��ق  ال��ت��ق��ري��ر لتوجيه  واأ����ض���ار 
جراء  الق��ت�����ض��ادي  الت�ضدير  ق��ان��ون  خلرقهم  اأمل���ان  لثالثة 
يف  ا�ضتخدامها  ميكن  �ضماماً   51 اإيرانية  ل�ضركة  اإر�ضالهم 

مفاعل اآراك للماء الثقيل يف اجلمهورية الإ�ضالمية.

الأمم املتحدة: قد ي�سطر الآلف البقاء نازحني اأ�سهرًا

�لقو�ت �لعر�قية تقاتل �آخر جيوب د�ع�س يف �ملو�صل 
•• املو�سل-اأ ف ب:

توا�ضل القوات العراقية عملياتها 
ال��ع�����ض��ك��ري��ة ل��ل��ق�����ض��اء ع��ل��ى اآخ���ر 
داع�س  لتنظيم  امل��ق��اوم��ة  ج��ي��وب 
الإره��اب��ي يف املو�ضل، غ��داة زيارة 
اأجراها رئي�س الوزراء اإىل املدينة 
الكبري  ب�الن�ضر  لالإ�ضادة  املدمرة 

لقواته.
ي��ح��ا���ض��ر م��ق��ات��ل��و تنظيم  وف��ي��م��ا 
داع�������س يف رق���ع���ة ���ض��غ��رية داخ���ل 
الأنظار  تتجه  القدمية،  املو�ضل 
بناء  اإع���ادة  يف  املهولة  املهمة  اإىل 
املدنيني، و�ضط  املدينة وم�ضاعدة 
اأن  اإغ��اث��ي��ة م��ن  حت��ذي��ر منظمات 
مل  ال��ع��راق  يف  الن�ضانية  الأزم����ة 

تنته بعد.
وخالل زيارته اإىل املو�ضل الأحد، 
اأ�ضاد رئي�س الوزراء حيدر العبادي 
ال���ذي  الأبطال”  ب�”املقاتلني 

خا�ضوا معارك ا�ضتمرت لأ�ضهر.
قال  امل��دي��ن��ة،  اإىل  و�ضوله  وبعيد 
الوزراء  لرئي�س  الإعالمي  املكتب 
املحررة  املو�ضل  ي��زور  الأخ��ري  اإن 
لتهنئة قواته على حتقيق الن�ضر 

الكبري.
غ��ري اأن ال��ع��ب��ادي اأو���ض��ح يف وقت 
وبقايا  حم�ضوم،  الن�ضر  اأن  لحق 
الأ�ضبار  يف  حم��ا���ض��ري��ن  داع�������س 
الأخرية، واإنها م�ضاألة وقت لنعلن 

ل�ضعبنا النت�ضار العظيم.
ياأتي  ال���ت���اأخ���ري  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
لقواتنا  وت���ق���دي���ري  لح���رتام���ي 
عملية  ت���وا����ض���ل  ال���ت���ي  ال���غ���ي���ورة 

غرب حمافظة الأنبار.
يف اإطار ردود الأفعال الدولية على 
العراقي،  ال����وزراء  رئي�س  اإع���الن 
وفرن�ضا  بريطانيا  من  كل  هناأت 
ال���ق���وات ال��ع��راق��ي��ة الأح�����د، فيما 
رح��ب الحت���اد الأوروب����ي ب�خطوة 
على  للق�ضاء  احلملة  يف  حا�ضمة 
���ض��ي��ط��رة الإره�����اب يف اأج�����زاء من 

العراق.
الرئي�ضية  احل��ل��ي��ف��ة  اإي�����ران،  اأم����ا 
العراق  فهناأت  العبادي،  حلكومة 
وع��ر���ض��ت م�����ض��اع��دت��ه��ا يف اإع����ادة 

البناء.
اليرانية  الن��ب��اء  وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 
ال���ر����ض���م���ي���ة ع����ن الأم��������ني ال���ع���ام 
القومي  الأعلى لالأمن  للمجل�س 
�ضمخاين قوله يف  الإي���راين علي 
واملرجع  ال��ع��ب��ادي  اإىل  ر���ض��ال��ت��ني 
العظمى  اهلل  اآي��ة  الأعلى  ال�ضيعي 
احلكومة  اإن  ال�����ض��ي�����ض��ت��اين  ع��ل��ي 
وال���ق���وات امل�����ض��ل��ح��ة واأم�����ة اإي����ران 
لتقدمي  ا�ضتعداد  على  ال�ضجاعة 
يف  واجلرحى  للنازحني  امل�ضاعدة 
بناء  اإع���ادة  وامل�ضاعدة يف  احل��رب، 
احليوية  التحتية  والبنية  امل��دن 

يف البالد .
�ضت�ضكل  املو�ضل  خ�ضارة  اأّن  وم��ع 
داع�س  ل��ت��ن��ظ��ي��م  ك���ب���رية  ���ض��رب��ة 
ن��ه��اي��ة التهديد  ف��اإن��ه��ا ل��ن مت��ث��ل 
يعاود  اأن  يرجح  اإذ  ي�ضكله،  ال��ذي 
املتطرفون وب�ضكل متزايد تنفيذ 
مفاجئة  وه���ج���م���ات  ت���ف���ج���ريات 
التي  ل���ض��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��م  ت��ن��ف��ي��ذا 

اتبعوها يف ال�ضنوات املا�ضية.

فقد�ن 10 جنود ماليني يف �عتد�ء مبايل �آلف �لعمال �لبورميني يعودون من تايالند 

وثيقة اأملانية تك�سف عدم اإلتزام طهران مبا وعدت به

�أدلة جديدة على �صعي �إير�ن �إىل تطوير �أ�صلحة نووية 
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العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4156  عمايل جزئي
ت�ضايتانيا للتدريب جمهول حمل القامة مبا  املدعي عليه / 1-مركز �ضري  اىل 
ان املدعي /�ضاها�ضابابا راو بارتاباتي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
درهم(   1500( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   42389( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات 
والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:mb170843086ae  وحددت لها جل�ضة 
يوم الربعاء املوافق 2017/7/26 ال�ضاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/173  عمايل كلي

���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  اىل املدعي عليه / 1-ريفا بارك بروجكت�س 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها  ان املدعي /�ضاندر ا�ضيكار �ضانكار �ضيلويري  قد 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )704933 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )12000 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:mb172166530ae  وحددت لها 
 ch2.E.22:جل�ضة يوم اخلمي�س املوافق 2017/7/20 ال�ضاعة 09.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/5479  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-نور الندى ل�ضيانة املباين ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /ه�ضام عاطف ابراهيم حممد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )15030 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�ضكوى:MB174339949AE  وحددت  رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم( 
 ch1.A.1:لها جل�ضة يوم الربعاء املوافق 2017/7/19 ال�ضاعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/4752  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-راتان لل جورجار للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /جالد جاويد اهلل ديتا  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )22.968 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�ضكوى:MB172200625AE  وحددت  رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم( 
 ch1.A.5:لها جل�ضة يوم الحد املوافق 2017/7/30 ال�ضاعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/2028  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- اح�ضان اكرم بريا�ضا حممد اكرم بريا�ضا جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/البنك العربي املتحد �س.م.ع وميثله:موزة عبيد ربيع اخلظر قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )259.340.21 
تاريخ  م��ن   %12 القانونية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم  دره���م(  
  2017/8/1 امل��واف��ق  الثالثاء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت  ال��ت��ام.  ال�ضداد  وحتى  املطالبة 
ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
بثالثة اأيام على الأقل ، علما بانه مت احالة الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية  . 
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
        يف الدعوى رقم 2016/152 بيع عقار مرهون

�ضاند �ضولنكي  جمهول حمل القامة مبا ان طالب  رام  املنفذ �ضده/1- متلي�س  اىل 
التنفيذ/البنك العربي املتحد �س.م.ع   وميثله:موزة عبيد ربيع اخلظر.

بها  املطالب  ل�ضداد قيمة  بتاريخ:2017/5/29 اعالنكم  قررت حمكمة دبي البتدائية 
العقار املبني او�ضافه  )6.500.000( درهم خالل 30 يوم من تاريخ الع��الن وال بيع 
العقار  املدنية نوع  امل��ادة 295 من قانون الج��راءات  املزايده وفقا لن�س  ادن��اه بطريق 
)�ضقة �ضكنية - املنطقة برج خليفة - رقم الر�س:380 - رقم البلدية:823-345 - رقم 
الطابق:22 -  ال��وح��دة2202 - رقم  T2  - رقم   - املبنى:ريزيدن�س 2  ا�ضم   - املبنى:2 

م�ضاحة العقار:221.02 مرت مربع
رئي�ض ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2016/1666  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-  �ضركة انرتنا�ضيونال تريدجن هولدينج املحدودة جمهول حمل القامة 
تراك  ج��وزي��ف  ال�ضيد/مي�ضال  وميثلها   - ليمتد  كومباين  ت��ري��دجن  دي  يل  امل��دع��ي/ام  ان  مب��ا 
وميثله:خالد حممد �ضعيد بوج�ضيم قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة ب�ضحة وتثبيت 
ب��ت��اري��خ:2016/10/5 وال��زام املدعي  ب��ال��رق��م:2016/392 جت��اري  ام��ر احلجز التحفظي ال�ضادر 
املوافق   الرب��ع��اء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت  املحاماة.   اتعاب  ومقابل  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  عليهما 
2017/7/19   ال�ضاعة 9.30 �س بالقاعة Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك 
اأيام  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2017/1047  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-  عادل حممد علي بابكر جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
اآل علي قد  الناخي  ���س.ذ.م.م وميثله:عبداهلل خمي�س غريب  العامة  للتجارة  الرحبي 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه بان يدفع للمدعية مبلغ 
وحتى  ال�ضتحقاق  تاريخ  من   12 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )5101300( وق��دره 
املوافق   لها جل�ضة يوم اخلمي�س  وامل�ضاريف والتعاب.  وحددت  والر�ضوم  التام  ال�ضداد 
اأو  Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور  ال�ضاعة 9.30 �س بالقاعة     2017/8/3
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر

             يف  الدعوى 2017/766  احوال نف�ض م�صلمني
حمل  جمهول  الناعبي   نا�ضر  ب��ن  خلفان   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ هاجر كري�ضة وميثله:�ضاحلة خليفة لحج 
خليفة الب�ضطي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها دعوى طالق 
   2017/7/18 امل��واف��ق   ال��ث��الث��اء  ي���وم   لها جل�ضة  وح���ددت  لل�ضرر. 
ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة رقم )7( لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2016/2033  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- منا�ضل عبدالرحمن �ضليمان جمهول حمل القامة مبا ان 
اهلي  م�ضطفى  عبدامللك  وميثله:حممد  دبي  فرع   - الول  اخلليح  املدعي/بنك 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره  قد 
القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(    242.492/87(
9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام. وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء املوافق 
2017/7/12  ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل   . 
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/117  عمايل  كلي 

اىل املحكوم عليه/1- دامين�ضنز لال�ضت�ضارات الهند�ضية  جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2017/5/25  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/
حممد �ضياء ح�ضن العطار بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )565631 درهم( 
ب��ت��اري��خ:2017/4/12 حتى  الق�ضائية  املطالبة  تاريخ  اعتبارا من  بواقع %9  والفائدة عنه 
ال�ضداد التام عدا التعوي�س عن الف�ضل التع�ضفي فمن �ضريورة احلكم نهائيا وحتى ال�ضداد 
التام وبتذكرة عودة اىل وطنه عينا او ما يقابلها نقدا وقت التنفيذ احلكم مامل يكن قد 
التحق بخدمة �ضاحب عمل اخر والزمت املدعي عليها باملنا�ضب من الر�ضوم وامل�ضاريف 
ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 

بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/330  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-هوو يونفري�ضال املحدودة جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / جان كلود انطوان ا�ضتري وميثله : خالد حممد �ضعيد بوج�ضيم قد 
التحفظي  احلجز  وتثبيت  ب�ضحة  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
رق������م:2017/14 حجز حتفظي ع��ق��اري وال��ر���ض��وم وامل�����ض��اري��ف وم��ق��اب��ل اتعاب 
املحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�س املوافق 2017/7/20   ال�ضاعة 11.00 
�س بالقاعة : Ch 1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4355  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-حممد اف�ضال عبدالعزيز لالعمال الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /حممد اخرت ا�ضغر خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   15408( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة 
  MB171837065AE:العمالية ال�ضكوى  رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م( 
���س مبكتب   8.30 ال�ضاعة  امل����واف����ق:2017/7/19  الرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�ضة  وح���ددت 
القا�ضي لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/4572  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�ضركة �ضي بي دي ميدل اي�ضت ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ال��دع��وى ومو�ضوعها  اأق���ام عليك  ق��د  �ضارمينتو   دان���دان  امل��دع��ي /اري�����س  ان  مب��ا 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )84918 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:mb173079863ae  وحددت لها 
 ch1.A.5:بالقاعة ال�ضاعة 08.30 �س  املوافق 2017/7/26  الربعاء  يوم  جل�ضة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/5922  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-فري�ضت لين لتو�ضيل الطلبات جمهول حمل القامة مبا 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها  ان املدعي /حممد �ضالمه �ضابر البجالتى  قد 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )22416 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2500 
ال�ضكوى:MB172676621AE  وحددت  رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم( 
لها جل�ضة يوم الثنني املوافق 2017/7/31 ال�ضاعة 08.30 �س مبكتب القا�ضي لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/5452  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ملتيربوف لالعمال الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /ماتافان راما�ضامى راما�ضامى  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )13434 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره)800 
ال�ضكوى:AE171799087MB  وحددت  رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم( 
لها جل�ضة يوم الربعاء املوافق 2017/7/19 ال�ضاعة 08.30 �س مبكتب القا�ضي لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/1537  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ام ايه ايه ا�س للنقليات �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /الطاف اكرب حممد اكرب عوان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها)12151 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:MB170156737AE  وحددت 
لها جل�ضة يوم الثالثاء امل��واف��ق:2017/7/18 ال�ضاعة 8.30 �س مبكتب القا�ضي 
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على الأقل، ويف حالة  مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري  .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/3987  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ريربومان لالملنيوم والزجاج �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /ظفر احمد كاريجري  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
درهم(   1500( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   65893( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات 
والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى:mb172179990ae  وحددت لها جل�ضة 
يوم الربعاء املوافق 2017/7/26 ال�ضاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/5845  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-بروكرز كافيه خلدمات رجال العمال �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /�ضفيتالنا كريفت�ضون  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )61100 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�ضكوى:MB174622639AE  وحددت  رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم( 
لها جل�ضة يوم الثنني املوافق 2017/7/17 ال�ضاعة 08.30 �س مبكتب القا�ضي لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/3525  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-احللم الذهبي للعطالت �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /فاطمه حممد معظمي ك��ودرزي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
درهم(   25.600( اجمايل  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة 
ال�ضكوى  رقم  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  والزامها  دره��م(   2000( بقيمة  ع��ودة  وتذكرة 
املوافق  اخلمي�س  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت    mb170782476ae:العمالية
2017/8/3 ال�ضاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/4000  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-لينغرام للتجارة العامة جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/حم��م��ود حم��م��ود اح��م��د ح�����ض��ن  ق��د اأق����ام عليك ال���دع���وى وم��و���ض��وع��ه��ا املطالبة 
درهم(   3000( مببلغ  ع��وده  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)65000  عمالية  مب�ضتحقات 
جل�ضة  لها  وحددت    mb172281350ae:ال�ضكوى رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم 
فاأنت  لذا   ch1.A.5:بالقاعة 8.30 �س  ال�ضاعة  امل��واف��ق:2017/8/2  الربعاء  يوم 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/3561  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اميرب ي�ضاريو لدارة املنا�ضبات جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/�ضينتو �ضتانلي ماندابات  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها يطلب املدعي من عدالة 
املحكمة ت�ضجيل الدعوى واعالن املدعي عليها ب�ضورة من لئحتها واحلكم بالزامها بان 
توؤدي للمدعي مبلغ اجمايل )50400( درهم وتذكرة عودة بقيمة )2000 درهم( والزامها 
بالر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوىالعمالية:MB171837424AE  وحددت لها 
لذا   ch1.A.5:بالقاعة 08.30 �س  ال�ضاعة  املوافق 2017/8/3  يوم اخلمي�س  جل�ضة 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�ض ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/678  عمايل  جزئي 

���س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة  والفواكه  بلودان لتجارة اخل�ضار  املدعي عليه/1-  اىل 
مبا ان املدعي/فادي حممود ال�ضوم نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 
2017/5/30  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/فادي حممود ال�ضوم بالزام املدعى عليها 
باأن توؤدي للمدعي مبلغ )76.498 درهم( وتذكرة عودة اىل موطنه على الدرجة ال�ضياحية 
امل�ضروفات  باملنا�ضب من  والزمتها  اخر  يلتحق بخدمة �ضاحب عمل  نقدا ما مل  او  عني 
واعفت املدعي من ن�ضيبه منها . حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 

بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12067 بتاريخ 2017/7/11   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/830  عمايل  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- مطعم كويك اند تي�ضتي �س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2017/5/11  يف الدعوى املذكورة اعاله 
مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��اأن  عليها  املدعى  بالزام  با�ضكوال  كورتاز  ل�ضالح/كري�ضتوفار 
التنفيذ  وق��ت  يكن  ما مل  نقدا  قيمتها  او  اىل موطنه  العودة  وتذكرة  دره��م   )1116(
قد التحق بخدمة �ضاحب عمل اخر والزمتها باملنا�ضب من امل�ضروفات واعفت املدعي 
قابال  . حكما مبثابة احل�ضوري  ذلك من طلبات  عدا  ما  ورف�ضت  فيها  ن�ضيبه  من 
لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

ت��وا���ض��ل��ت جل��ن��ة ري���ا����ض���ة امل�������راأة يف 
جم��ل�����س دب����ي ال���ري���ا����ض���ي م���ع اأك���رث 
و�ضبه  ح��ك��وم��ي��ة  م��وؤ���ض�����ض��ة   80 م���ن 
حكومية وخا�ضة، ودعتهم للم�ضاركة 
اخلام�ضة  ال��ن�����ض��خ��ة  م��ن��اف�����ض��ات  يف 
لالألعاب  ه��ن��د  ال�ضيخة  “دورة  م��ن 
الأك������رب  لل�ضيدات”  ال���ري���ا����ض���ي���ة 
اللجنة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال��ت��ي  ن��وع��ه��ا  م���ن 
بن  ح��م��دان  ال�ضيخ  �ضمو  بتوجيهات 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم ويل عهد 
الريا�ضي،  دب��ي  جمل�س  رئي�س  دب��ي 
وحت���ت رع��اي��ة ح���رم ���ض��اح��ب ال�ضمو 
مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” �ضمو 
جمعة  بن  مكتوم  بنت  هند  ال�ضيخة 

اآل مكتوم.
الدعوة  امل��راأة  ريا�ضة  جلنة  وقدمت 
واخلا�ضة  احلكومية  املوؤ�ض�ضات  اإىل 
ل��رت���ض��ي��ح اأ���ض��م��اء امل��ن�����ض��ق��ات م��ن كل 
ي���ت���ول���ني مهمة  ج���ه���ة وذل������ك ح���ت���ى 
ت�ضجيل اأ�ضماء الراغبات يف امل�ضاركة 
املتطلبات  كافة  وجتهيز  بالفعاليات 
م�ضتندات  م��ن  لع��ب��ة  بكل  اخل��ا���ض��ة 
و���ض��ور وم��ع��ل��وم��ات وحت��دي��د اأع���داد 
�ضي�ضاركن  ال��ت��ي  ال��ري��ا���ض��ات  وف��ئ��ة 
ف����ي����ه����ا، وذل��������ك ل������زي������ادة ج���اه���زي���ة 
لال�ضتعداد  ومنت�ضباتها  املوؤ�ض�ضات 
الفعاليات  ويف  ال���دورة  يف  وامل�ضاركة 

والأن�ضطة الريا�ضية التي �ضتنظمها 
اللجنة خالل الفرتة املقبلة.

تدريبًيا  ب��رن��اجًم��ا  ال��ل��ج��ن��ة  واأع�����دت 
ي�ضم عدًدا من ور�س العمل والدورات 
لالعبات  امل��ت��خ�����ض�����ض��ة  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
خمتلف  يف  واحل�����ك�����ام  وامل�������درب�������ات 
املقبلة  ال���ف���رتة  خ����الل  ال���ري���ا����ض���ات 
الهيئات  منت�ضبات  ت�ضتهدف  ال��ت��ي 
احلكومية   وامل��وؤ���ض�����ض��ات  وال����دوائ����ر 
و���ض��ب��ه احل��ك��وم��ي��ة ب���الإ����ض���اف���ة اإىل 
مت  ال��ذي  اخلا�س  القطاع  منت�ضبات 

املناف�ضة  جمال  اإىل  موؤخًرا  اإ�ضافته 
يف الدورة. 

لتنظيم  امل��راأة  ريا�ضة  وت�ضتعد جلنة 
“دورة  م����ن  اخل���ام�������ض���ة  ال���ن�������ض���خ���ة 
الريا�ضية  ل��الأل��ع��اب  ه��ن��د  ال�ضيخة 
الفرتة  خالل  تقام  لل�ضيدات” التي 
 2017 ن��وف��م��رب   25 اإىل   9 م���ن 
هذا  ال���دورة  ت�ضهد  اأن  املتوقع  وم��ن 
العام زيادة كبرية يف اأعداد امل�ضاركات 
بعد  خ��ا���ض��ة  ال��ري��ا���ض��ات  خمتلف  يف 
بع�س  ب����اإدخ����ال  ال��ل��ج��ن��ة  ق���ام���ت  اأن 

اأه��م��ه��ا فتح  ال��ت��غ��ي��ريات عليها وم��ن 
القطاع  منت�ضبات  لت�ضجيل  امل��ج��ال 
تناف�ضية  فئات  وتخ�ضي�س  اخلا�س، 
اإ�ضافة  اإىل  بالإ�ضافة  للمواطنات، 
لعبة جديدة اإىل قائمة املناف�ضات هذا 
العام لي�ضبح عدد الألعاب املدرجة يف 
10 ريا�ضات وهي لعبة كرة  ال��دورة 
ال�ضلة  كرة  اإىل  بالإ�ضافة   ، الطاولة 
والكرة الطائرة، كرة اليد، ال�ضباحة، 
الطريق،  �ضباق  الهوائية،  الدراجات 
ال�������ض���ط���رجن، ال���ري�������ض���ة ال����ط����ائ����رة، 

والبولينغ. و�ضتقام مناف�ضات الألعاب 
الطاولة  وك��رة  والري�ضة  اجلماعية 
يف ال�����ض��ال��ة ال��ري��ا���ض��ي��ة ب���ن���ادي دبي 
تقام  فيما  املزهر،  منطقة  يف  �ضتارز 
اأماكن خمتلفة  الأل��ع��اب الأخ��رى يف 
وهي م�ضبح نادي الو�ضل الريا�ضي، 
م�������ض���م���ار ن�����د ال�������ض���ب���ا ال���ري���ا����ض���ي، 
م�����ض��م��ار اخل��وان��ي��ج ل��ل��ج��ري، نادي 
دبي لل�ضطرجن والثقافة، مركز دبي 
الدويل للبولينغ، كما حددت اللجنة 
الت�ضجيل  ب��اب  فتح  م��وع��د  املنظمة 
�ضبتمرب  م��ن  الأول  يف  ي��ب��داأ  ال����ذي 
املراأة  ريا�ضة  جلنة  وحتر�س  املقبل. 
الفعاليات  وت��ط��وي��ر  حت��دي��ث  ع��ل��ى 
مدار  على  تنظمها  التي  الريا�ضية 
ال��ع��ام لإت��اح��ة ال��ف��ر���ض��ة لأك���رب عدد 
اجلن�ضيات  خمتلف  م��ن  الن�ضاء  م��ن 
والأعمار ملمار�ضة الريا�ضة وامل�ضاركة 
يف خمتلف الريا�ضات، ورفع م�ضتوى 
لياقة امل��راأة، وذل��ك من اأج��ل حتقيق 
اأجلها  اأن�������ض���اأت م���ن  ال��ت��ي  الأه������داف 
الريا�ضة  م�ضرية  دع��م  وه��ي  اللجنة 
ال���ن�������ض���ائ���ي���ة يف دب�������ي، ون�������ض���ر وع���ي 
والن�ضاط  الريا�ضة  ممار�ضة  وثقافة 
ال��ب��دين ل��دى امل����راأة، وال��ت��اأك��ي��د على 
املحافظة  يف  اأ�ضا�ضي  كعامل  دوره���ا 
ع��ل��ى ���ض��ح��ة امل�������راأة وق���درت���ه���ا على 
بي�ضر  اليومية  احلياة  باأعباء  القيام 

و�ضهولة.

�نطالق فعاليات �لن�صخة �لثانية ملهرجان �أبوظبي �لريا�صي
الريا�ضي  اأبوظبي  ملهرجان  الثانية  الن�ضخة  فعاليات  الأول  ام�س  انطلقت 
الذي يقام حتت �ضعار “حافظ على ن�ضاطك - حافظ على �ضحتك “ و�ضط 

م�ضاركة جمتمعية وا�ضعة.
وميتد املهرجان - الذي يقام يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س - حتى 

بتنظيم من جمل�س اأبوظبي الريا�ضي. املقبل  اغ�ضط�س   31
املتوا�ضل  الريا�ضي ودعمه  اأبوظبي  املهرجان �ضمن خطط جمل�س  وياأتي 
افراد  لكافة  حياة  ا�ضلوب  الريا�ضة  وجعل  املجتمعية  الريا�ضة  لتفعيل 

املجتمع وت�ضجيعهم على ممار�ضة الريا�ضة يف بيئة مثالية.
الريا�ضة  ودور  باأهمية  الثقايف  الوعي  م�ضتوى  رفع  على  املهرجان  ويعمل 
يف مواجهة التحديات واملعوقات ال�ضحية عرب توفري املناخ املالئم ملمار�ضة 
خمتلف الأن�ضطة البدنية خالل مو�ضم ال�ضيف والعمل على جعل الريا�ضة 
انطالق  مع  بالتزامن  وذل��ك  الجيال  لكافة  مثالية  �ضحية  حلياة  منطاً 

عطلة ال�ضيف للمدار�س.
الوطنية  اأبوظبي  ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�س  الظاهري  مطر  حميد  وقال 
املهرجان  اإدارة  ان  لها  التابعة  ال�ضركات  وجمموعة  “اأدنيك”  للمعار�س 
الريا�ضية  والح��داث  والفعاليات  الن�ضطة  من  متنوعة  جمموعة  وف��رت 

للجميع على مدار اأكرث من 50 يوما مبركز اأبوظبي الوطني للمعار�س.
بعد  للمهرجان  الثانية  ال���دورة  فعاليات  با�ضت�ضافة  �ضعادته  عن  واأع���رب 
 .. املا�ضي  العام  للمهرجان  املا�ضية  ال���دورة  حققته  ال��ذي  الكبري  النجاح 
موؤكداً اأن كافة الفرق العاملة مبركز اأبوظبي الوطني للمعار�س تبذل كل 
ما فى و�ضعها من اأجل تلبية كافة متطلبات زوار املهرجان وتوفري الجواء 
الن�ضطة  من  متنوعة  جمموعة  مبمار�ضة  وال�ضتمتاع  للمناف�ضة  املنا�ضبة 

الريا�ضية والرتفيهية يف اجواء مريحة ومنا�ضبة للجميع.
الت�ضويق والت�ضال  اإدارة  القبي�ضي مدير  اأحمد عبداهلل  اأو�ضح  من جانبه 
مبجل�س اأبوظبي الريا�ضي ان املهرجان مفتوح لكافة فئات املجتمع ملمار�ضة 
هواياتهم الريا�ضية املف�ضلة يف �ضالت وقاعات مكيفة ومغلقة مبا يتنا�ضب 

مع مو�ضم ال�ضيف.
املهرجان  تنظيم  على  ح��ر���س  ال��ري��ا���ض��ي  اب��وظ��ب��ي  جمل�س  ان  اإىل  ول��ف��ت 
بالتزامن مع العطلة ال�ضيفية للمدار�س لتعزيز توا�ضل املجل�س مع فئات 
املجتمع عرب جمموعة كبرية من الفعاليات الريا�ضية العاملية واملجتمعية 
الريا�ضة  جلعل  لأهدافنا  للو�ضول  دعما  اجل��اري  العام  ط��وال  متتد  التي 

منط احلياة اليومية لعموم افراد جمتمع اأبوظبي.
اآل نهيان رئي�س  وثمن القبي�ضي دعم واهتمام �ضمو ال�ضيخ نهيان بن زايد 
اخلريية  ل��الأع��م��ال  ن��ه��ي��ان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي���د  موؤ�ض�ضة  اأم��ن��اء  جمل�س 
واملبادرات  الفعاليات  لكافة  الريا�ضي  اأبوظبي  جمل�س  رئي�س  والإن�ضانية 
م�ضتوى  على  واملجتمعية  الريا�ضية  احل��رك��ة  ومن���اء  ت��ط��ور  ت��خ��دم  ال��ت��ي 

الدولة.
الفعاليات  �ضل�ضلة  �ضمن  ي��ق��ام  الريا�ضي  اأب��وظ��ب��ي  م��ه��رج��ان  اأن  واأو���ض��ح 
التفاعل  م�ضرية  دع��م  على  املجل�س  يحر�س  ال��ت��ي  املجتمعية  الريا�ضية 

الريا�ضي يف املجتمع.
واأ�ضار القبي�ضي اإىل اأنه مت تخ�ضي�س ن�ضاطات ريا�ضية مفتوحة مب�ضاحات 
والعوائل  ال�ضر  لأف��راد  مثالية  بيئة  ومكيفة يف  منا�ضبة ومالعب مغطاة 
العمار  جميع  وتلبي  تغطي  التي  املف�ضلة  وهواياتهم  الريا�ضة  ملمار�ضة 
وت�ضجيل  املهرجان  يف  للم�ضاركة  املجتمع  اف���راد  داع��ي��اً  ال�ضنية.  والفئات 
الريا�ضي  اجل��ان��ب  ت�ضمل  ال��ت��ي  الن�����ض��ط��ة  ب��ك��اف��ة  ب��ال��ت��ف��اع��ل  ح�����ض��وره��م 

والرتفيهي.
احتاد  اإدارة  جمل�س  ع�ضو  العبدويل  جا�ضم  خلفان  فهد  اأع��رب  جهته  من 
بفعاليات  الحت���اد  مب�ضاركة  �ضعادته  ع��ن  بوك�ضينج  وال��ك��ي��ك  ت��اي  امل���واي 

مهرجان ابوظبي الريا�ضي .
الذين  لالعبينا  ه��ام��ة  حمطة  تعد  امل��ه��رج��ان  يف  امل�ضاركة  ان  اىل  واأ���ض��ار 

يخو�ضون التدريبات حتت ا�ضراف مدربني وخرباء اللعبة التايالنديني .
موؤكدا ان من اه��م الأه���داف ج��ذب الأ���ض��واء لريا�ضة امل��واي ت��اي والكيك 

بوك�ضنج والعمل على رفع م�ضتوى انت�ضارها يف املجتمع.
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ا�ستهداف اأكرث من 80 جهة حك�مية و�سبه حك�مية وخا�سة 

جمل�س دبي �لريا�صي يدعو �ملوؤ�ص�صات �حلكومة و�خلا�صة 
للم�صاركة يف »دورة �ل�صيخة هند لل�صيد�ت«

���ض��ه��دت اأ���ض��ع��ب م��رح��ل��ة، امل��رح��ل��ة ال��ت��ا���ض��ع��ة، يف تاريخ 
اجل��ول��ة الفرن�ضية ت��ق��دم ال����دراج م��ن ف��ري��ق الإم����ارات 
الت�ضنيف  يف  ع�ضر  احل��ادي  للمركز  مينتجي�س،  لوي�س 
العام واملركز الثاين يف ت�ضنيف ال�ضباب.  فاز باملرحلة 
فريق  م���ن  )ك��ول��وم��ب��ي��ا(  اأوران  ري��غ��وب��ريت��و  ال������دراج  
فروم  كري�ضتوفر  ح��اف��ظ  بينما  دراب����اك    - ك��ان��ون��دي��ل 
)بريطانيا( من فريق �ضكاي املركز الأول يف الت�ضنيف 

العام وعلى القمي�س الأ�ضفر.     
كانت  مينتجي�س:  ق��ال  ال�����ض��ب��اق،  بعد  حديثه  وخ���الل 
لكل  الفريق  �ضكر  اأود  ولكن  ج��داّ  �ضعبة  اليوم  مرحلة 
اجلهد الذي اأبدوه وم�ضاعدتهم يل. لقد �ضهدنا مراحل 

اأف�ضل لكننا بذلنل اأق�ضى جهدنا.
يحظى فريق الإمارات بيوم ا�ضرتاحة بعد اأن قطع ت�ضع 
مراحل �ضعبة امتدت مل�ضافة 1،583 كم، حيث �ضيكون 

ي���وم الإث���ن���ني اأول ي���وم ا���ض��رتاح��ة يف ج��ول��ة ف��رن�����ض��ا يف 
دوردوين قبل اأن تنطلق املرحلة العا�ضرة يف برييجو.

ت�ضهد  التا�ضعة،  املرحلة  يف  القا�ضية  امل��ن��ح��درات  وبعد 
املرحلة العا�ضرة م�ضاراً اأكرث �ضهولة واأقل �ضرعة. تبداأ 
م�ضافة  فيها  ال��دراج��ون  ويقطع  برييجو،  من  املرحلة 
يف  يختتم  لل�ضرعة  ب�ضباق  لتنتهي  �ضرقاً  ك��م   178

بريجرياك.

مينتجي�ش يحل يف املركز احلادي ع�سر يف الت�سنيف العام بعد املرحلة امللكية ال�ساقة من ج�لة فرن�سا

�لدر�ج �جلنوب �أفريقي يحقق �ملركز �حلادي ع�صر يف �لت�صنيف �لعام خالل �أ�صعب مرحلة يف تاريخ �جلولة

�لرميثي يطلع على  ر�صالة ماج�صتري
 ل�صابط حول حتديات �لقطاع �لريا�صي 

كوزنت�صوفا يف ربع نهائي بطولة وميبلدون

•• اأبوظبي - الفجر

اط��ل��ع م��ع��ايل ال��ل��واء حم��م��د خ��ل��ف��ان ال��رم��ي��ث��ي، القائد 
للمقدم  ماج�ضتري  ر�ضالة  على  اأبوظبي،  �ضرطة  العام 
ع�ضام عبداهلل اآل علي ، من منت�ضبي ال�ضرطة ، بعنوان 
لتحديد  القت�ضادية  والأ�ض�س  القانونية  “ال�ضوابط 
الإمارات  دول��ة  القدم يف  كرة  ال�ضوقية لالعبي  القيمة 

العربية املتحدة”.
جمموعة  ت�ضتعر�س  ال��ت��ي  ب��ال��درا���ض��ة  معاليه  واأ����ض���اد 
لالعبي  ال�ضوقية  القيمة  لتحديد  وال�ضوابط  املعايري 

ك��رة ال��ق��دم يف الإم����ارات واآل��ي��ات اإ���ض��دار لئحة وطنية 
ب��ه��ا، والتحديات  ال��ن��ظ��ي��ف والل���ت���زام  ال��ل��ع��ب  ل��ق��واع��د 
كرة  وخا�ضة  الريا�ضي  القطاع  تواجه  التي  وامل�ضاعب 

القدم على كافة امل�ضتويات يف الدولة.
التمنيات  اأط��ي��ب  ع��ن  الرميثي  ال��ل��واء  م��ع��ايل  واأع����رب 
البحث  جم��ال  يف  جهوده  موا�ضلة  على  وحثه  للباحث 
العلمي  . ومن جانبه اأكد املقدم ع�ضام اأن الدرا�ضة تاأتي 
على  اأبوظبي  ل�ضرطة  العامة  القيادة  حر�س  اإط��ار  يف 
ت�ضجيع املنت�ضبني ملتابعة امل�ضتجدات العلمية والبحثية  

التي تخدم املجتمع  والأمن .

ام�س  �ضابعة  امل�ضنفة  كوزنت�ضوفا  �ضفتالنا  الرو�ضية  باتت 
وميبلدون  بطولة  نهائي  رب��ع  اىل  امل��ت��اأه��الت  اأوىل  الث��ن��ني 
الإنكليزية، ثالث البطولت الأربع الكربى يف كرة امل�ضرب، 
الأوىل الالتفية ييلينا  اأي�ضا للمرة  بلغته  الذي  ال��دور  وهو 
اأو���ض��ت��اب��ن��ك��و وال�����ض��ل��وف��اك��ي��ة م��اغ��دال��ي��ن��ا ري��ب��اري��ك��وف��ا وفازت 
التا�ضعة  رادفان�ضكا  اأنيي�ضكا  البولندية  على  كوزنت�ضوفا 
املقبل،  ال���دور  ال��راب��ع. ويف  ال���دور  الث��ن��ني يف  6-2 و4-6 
او  الأوىل  كريبر  اجنيليك  الأمل��ان��ي��ة  م��ع  كوزنت�ضوفا  تلعب 
واكدت  ع�����ض��رة.  ال��راب��ع��ة  م��وغ��وروت�����ض��ا  غاربيني  ال�ضبانية 
للمرة  عليها  وتغلبت  رادفانك�ضا  على  تفوقها  كوزنت�ضوفا 
ب��ي��ن��ه��م��ا. و�ضربت  م���ب���اراة ج��م��ع��ت   16 ع�����ض��رة يف  ال��راب��ع��ة 
ا�ضواط   4 وك�ضبت  الأوىل  املجموعة  يف  ب��ق��وة  كوزنت�ضوفا 
 2-6 ب�ضهولة  ل�ضاحلها  واأنهتها  4-�ضفر،  لتتقدم  متتالية 
الثانية  املجموعة  يف  نف�ضه  التعادل  وفر�س  دقيقة.   33 يف 
حتى ال�ضوط ال�ضاد�س 3-3 قبل ان تنجح الرو�ضية يف ك�ضر 

اإر�ضال البولندية وتقدمت 4-3 ثم 5-3 قبل ان تنهيها يف 
�ضاحلها 6-4 يف 56 دقيقة.

نهائي  رب��ع  كوزنت�ضوفا  فيها  تبلغ  ال��ت��ي  الوىل  امل���رة  وه��ي 
2007 عندما  ع��ام  اأع����وام وحت��دي��دا   10 ومي��ب��ل��دون منذ 
يف  والرابعة  وليام�س،  فينو�س  المريكية  يد  على  خرجت 
اف�ضل  وه��ي  و2005،   2003 بعد  الحرتافية  م�ضريتها 
لقبني  كوزنت�ضوفا  النكليزية. وحتمل  البطولة  نتائجها يف 
وفال�ضينغ   ،2009 الفرن�ضية  غ��ارو���س  رولن  يف  كبريين 
اأو�ضتابنكو  الالتفية  وتابعت   .2004 الأم��ريك��ي��ة  م��ي��دوز 
يف  م�ضريتها   ،2017 غارو�س  رولن  وبطلة  ع�ضرة  الثالثة 
البطولة النكليزية وبلغت ربع النهائي للمرة الأوىل بفوزها 
و6-7   3-6 ال��راب��ع��ة  �ضفيتولينا  يلينا  الأوك���ران���ي���ة  ع��ل��ى 
ال�ضابات  لفئة  او�ضتابنكو بطلة وميبلدون  وتلتقي   .)6-8(
عام 2014، يف الدور املقبل مع المريكية فينو�س وليام�س 

العا�ضرة او الكرواتية انا كونيوه ال�ضابعة والع�ضرين.
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ل�ضباقات  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة  يف  امل�����ض��ارك��ة  ال��ف��رق  ت�ضابق 
الفورمول واحد الوقت لنقل كل �ضياراتها وجتهيزاتها 
ال�����ض��اح��ن��ات، م���ن ح��ل��ب��ة �ضبيلربغ  ب��ا���ض��ت��خ��دام م��ئ��ات 
املرحلة  الأح��د  الأول  اأم�س  ا�ضت�ضافت  التي  النم�ضوية 
جائزة  ت��ق��ام  ح��ي��ث  �ضيلفر�ضتون  حلبة  اىل  ال��ت��ا���ض��ع��ة، 

بريطانيا الكربى يف نهاية الأ�ضبوع احلايل.
وعلى رغم ان ال�ضباق الرئي�ضي ل يقام قبل الأحد، ال 
ان على كل �ضيء ان يكون يف مكانه وجاهزا لال�ضتخدام 
اأق�ضى، وذلك ع�ضية بدء  بحلول �ضباح اخلمي�س كحد 

التجارب احلرة اجلمعة.
وبعد انتهاء مرحلة الأحد بفوز �ضائق فريق مر�ضيد�س 
�ضاحنة   300 نحو  ب��داأت  بوتا�س،  فالتريي  الفنلندي 
متتد  رح��ل��ة  يف  بريطانيا،  اىل  النم�ضا  م��ن  بالنتقال 
�ضاعة   24 قرابة  وت�ضتغرق  كلم   1600 م�ضافة  على 
لالنتقال  الن��ت��ظ��ار  وم���دة  ال�ضري،  اإزدح����ام  تبعا حل��ال 

ال�ضواطئ  الفرن�ضي يف اجتاه  بالعبارة من مرفاأ كاليه 
الربيطانية.

ويف رحلة ل وقت فيها للراحة، يتوىل اأكرث من �ضائق 
كل  فيها  ي�ضع  والتي  �ضاحنة،  كل  قيادة  على  التناوب 
فريق لي�س فقط �ضياراته، بل اأي�ضا كل ما يحتاج اإليه 

من جتهيزات وقطع غيار وغريها.
واآخ���ر يف  �ضباق  ب��ني  ا�ضبوعني  ف��رتة  وع���ادة م��ا تف�ضل 
املدة  ان  اإل  واح���د،  ل��ل��ف��ورم��ول  ال��ع��امل  ج���دول بطولة 
ويتكرر  واحد.  اأ�ضبوع  تقت�ضر على  املرة  الفا�ضلة هذه 
هذا الأمر خم�س مرات يف مو�ضم 2017: ح�ضل ذلك 
النم�ضا  ب��ني  والآن  وال��ب��ح��ري��ن،  ال�ضني  ج��ائ��زت��ي  ب��ني 
ماليزيا  واي��ط��ال��ي��ا،  بلجيكا  ب��ني  ولح��ق��ا  وب��ري��ط��ان��ي��ا، 

واليابان، الوليات املتحدة واملك�ضيك.
ويتعني على جتهيزات الفرق واأمكنة اقامتها ان تكون 
اق�ضى  او كحد  الأرب��ع��اء  اعتبارا من م�ضاء غد  جاهزة 
�ضباح اخلمي�س يف حلبة �ضيلفر�ضتون لكي تكون موؤهلة 

ل�ضتقبال الفرق وال�ضحافيني.
ال�����ض��ب��اق��ات الأوروب���ي���ة، با�ضتخدام  ال��ف��رق ب��ني  وت��ق��وم 
ال�ضاحنات على امتداد امل�ضافة بني احللبتني، وتلجاأ يف 
ال�ضحن  اىل  العجوز  القارة  خارج  تقام  التي  ال�ضباقات 
عرب الطائرات اأو ال�ضفن، ال انها تواجه حينها م�ضاكل 
لوج�ضتية اأخرى تتعلق بتاأ�ضريات الدخول واملعامالت 

اجلمركية.
ال�ضاحنات تتحرك  بداأت  النم�ضوية،  �ضبيلربغ  يف حلبة 

منذ ما بعد توقف هدير حمركات ال�ضيارات، يف عملية 
متتد حتى وقت متاأخر من الليل واليوم التايل. وعادة 
احللبة  يف  احلظائر  بتجهيز  البدء  يف  الفرق  تاأمل  ما 
اجل���دي���دة ���ض��ب��اح ال���ث���الث���اء، وت�����ض��ط��ر ل��ل��ع��م��ل طوال 
الوقت  يف  امل�ضنية  العملية  لجن��از  ليال،  وحتى  اليوم 

املنا�ضب.
وي��ل��خ�����س ب��ي��ت زي���ه���ن���در ال�����ذي ي�����ض��رف ع��ل��ى الم����ور 
اللوج�ضتية لفريق �ضاوبر ال�ضوي�ضري ان املفتاح لعملية 
ك��ه��ذه ه��و ال��ك��ث��ري م��ن اخل����ربة، اذ ي��ع��رف ك��ل �ضخ�س 

العمل الذي يتعني عليه القيام به.
بيار رميون  الفرن�ضي جان  رينو  فريق   اما نظريه يف 
عدم  ي�ضمن  ب�ضكل  امل��دام��ي��ك  و���ض��ع  ���ض��رورة  ف��ي��وؤك��د 

ح�ضول اأي مفاجاأة اأو انهيار الهيكل بالكامل.
ف�ضل  الكربى  الفرق  اأح��د  يف  ثالث  م�ضوؤول  وبح�ضب 
اإزدحام  “يبقى الأم��ل يف عدم ح�ضول  عدم ذكر ا�ضمه، 
اإلغاء رحلة  اأو  اأو عوامل مناخية  اأو وقوع حادث �ضري، 

للعبارة، ما قد يوؤخر” النتقال من حلبة لأخرى.
وتزامنا مع نقل ال�ضيارات والتجهيزات برا، يقوم اأفراد 
الفرق بالنتقال جوا، عرب طائرات م�ضتاأجرة خ�ضي�ضا 

اأو رحالت جتارية.
هوم  ب�املوتور  يعرف  ما  بنقل  اأي�ضا  ال�ضاحنات  وتقوم 
واأف���راد  لل�ضائقني  وت��رف��ي��ه  اإق��ام��ة  مقر  مبثابة  وه��و   ،
ال�موتور هوم اخلا�س بفريق  الفريق. وع��ادة ما يكون 
�ضاوبر اأول ما يجهز بدءا من م�ضاء الثالثاء، اذ حتظى 

كمية  لن  ال��ك��ب��رية  جت���اه  باأف�ضلية  ال�����ض��غ��رية  ال��ف��رق 
املعدات التي ت�ضطر اىل نقلها هي اأقل.

وي�ضرح جان بيار رميون ذلك بالقول “الفرق ال�ضغرية 
وكلفتها  اأف�ضل،  ب�ضكل  متاأقلمة  اأك��رب،  بر�ضاقة  تتمتع 

لي�ضت اأكرب من الفرق الخرى«.
املقبلة  ال�ضنة  ب��ط��ول��ة  يف  امل�����ض��ارك��ة  ال��ف��رق  و���ض��ت��واج��ه 
لل�ضيارات،  ال����دويل  الحت����اد  ق���رر  اذ  اإ���ض��اف��ي��ا،  حت��دي��ا 
مع  ال��ك��ربى  بريطانيا  ج��ائ��زة  �ضباق  مل�ضادفة  وتفاديا 
املباراة النهائية لكاأ�س العامل 2018 يف رو�ضيا املقررة 
يف 15 يوليو ، اإقامة ثالثة �ضباقات )فرن�ضا، النم�ضا، 
يونيو   24 ب��ني  اأي  اأ���ض��اب��ي��ع،  ث��الث��ة  وب��ري��ط��ان��ي��ا( يف 

والثامن من يوليو.
اإدارة  ت��ع��ق��ي��دا ه���و  وي��ع��ت��رب زه���ن���در ان الأم�����ر الك����رث 
اأ�ضابيع  ث��الث��ة  �ضيعملون  ال��ذي��ن  ال��ف��ري��ق  اأف����راد  تعب 

متوا�ضلة... يتعني عليهم األ ينهاروا.

اأع���ل���ن ن�����ادي احل��م��ري��ة ال��ري��ا���ض��ي ال��ث��ق��ايف عن 
اإىل  ال�ضيفية  امل�ضاركني يف فعالياته  اكتمال عدد 
�ضبابي  لقاء  اأك��رب  يف  وم�ضاركة  م�ضارك   600
ع��ل��ى م�����ض��ت��وى ال����دول����ة  وال���ت���ي ان��ط��ل��ق��ت م�ضاء 
تنبثق  والتي  الأح��د �ضمن فعالياته  ام�س الول  
لالأن�ضطة  الوطني  الربنامج  التعاون  خالل  من 
مع  بالتعاون   2017 ب��الدي  �ضيف   ���� ال�ضيفية 
الهيئة العامة لرعاية ال�ضباب والريا�ضة وجمل�س 

ال�ضارقة الريا�ضي بحكومة ال�ضارقة .
وامل�ضاركات  امل�ضاركني  احلمرية  نادي  و�ضي�ضتقبل 
والع�ضرين  ال��ث��ال��ث  ال�ضيفي  ملتقاه  بفعاليات 
من  العا�ضر  حتى  و�ضيتوا�ضل  ال��ي��وم  م��ن  اب��ت��داء 
�ضهر اأغ�ضط�س املقبل مب�ضيئه اهلل يف اإطار تنظيم 
للفئات  الفعاليات  من  جملة  بها  اأ�ضابيع  خم�ضة 

العمرية من )12 – 15 �ضنة(  .
على  ت��ق��ام  اأن  ال�ضيفية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ���ض��اأن  وم���ن 
الذين  وامل�ضرفات  امل�ضرفني  م��ن  م��ن  ع��دد  اأي���دي 
الأطقم  ت���وزي���ع  ك��م��ا مت  ب��ع��ن��اي��ة،  اإخ��ت��ي��اره��م  مت 
تنفيذ  م��ع  عليهم  بامللتقى  اخلا�ضة  الريا�ضية  
اأن�ضطة حركية حتفيزية للتعارف وك�ضر اجلمود 

بني اأع�ضاء املجموعات.
ال�ضام�ضي  غ���امن  را���ض��د  ���ض��رح  ال�����ض��دد  ه���ذا  ويف 
ع�ضو جمل�س اإدارة نادي احلمرية -رئي�س اللجنة 
الأن�ضطة  اأب���رز  ع��ن  ال�ضيفي-  للملتقى  املنظمة 
العام،  لهذا  امللتقى  برنامج  خ��الل  �ضتنفذ  التي 
حيث �ضيتخلل اجلدول الزمني الذي �ضيقام على 
مدار خم�ضة اأ�ضابيع جملة من الفعاليات للفئات 
ال��ع��دي��د من  ���ض��ن��ة(   15 – ال��ع��م��ري��ة م��ن )12 
الأن�ضطة التي تعنى بكرة قدم واللياقه البدنية و 
الأن�ضطة الرتفيهية، كما �ضينفذ يف اأروقة امللتقى 

ج��م��ل��ة م���ن ال������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة وور������س العمل 
لالأ�ضخا�س  ال�ضبع  “العادات  كربنامج  التوعوية 
الأكرث فعالية”، و مهارات التطوير الذاتي، ودورة 
و  نف�ضك”،  “ثقف  ون�ضاط  الأول��ي��ة،  الإ�ضعافات 
الربنامج املعزز لالإنتماء وتنمية احل�س الوطني 
“مبادرون”  وبرنامج  وطنك”،  “اإعرف  للهوية 
التطوع  ح��ب  النا�ضئة  الأب��ن��اء  ل��دى  ينمي  ال���ذي 
العديد من  تنفيذ  على  واملبادرة احل�ضنة، عالوة 
مهارات  على  وال��ت��دري��ب  الرتفيهية،  ال��رح��الت 

األعاب الدفاع عن النف�س. 
العمرية  ل���ل���ف���ئ���ات  امل���ل���ت���ق���ى  ب���رن���ام���ج  ع����ن  اأم������ا 
مراعاة  مت  اأن����ه  ال�����ض��ام�����ض��ي  ق���ال  )8-11�ضنة( 
ك��اف��ة ال��ربام��ج امل��ق��دم��ة ل��ه��ذه ال��ف��ئ��ات لتتنا�ضب 
الربامج  ت�����ض��م��ني  ح��ي��ث مت  الأع����م����ار  وط��ب��ي��ع��ة 
العديد من برامج الرتبية الأخالقية، والأن�ضطة 
)مركز  اإىل  وترفيهية  تعليمية  ورح��الت  الفنية، 
الإ�ضتك�ضاف بال�ضارقة، احلديقة املائية، الأرا�ضي 
ال�ضيارات  العلمي، متحف  املتحف  زيارة  الرطبة، 
بال�ضارقة( كما �ضيتخلل الربنامج جولة �ضياحية 
التي  ال��������دورات  وال���ك���ث���ري  ال�������ض���ارق���ة،  اإم�������ارة  يف 
ال�ضرطي  وب��رن��ام��ج  ال��ع��م��ل«  ف��ري��ق  ب��«بناء  تعنى 
واللياقة  ق��دم  ك��رة  اأن�ضطة  جانب  اإىل  ال�ضغري«، 
النف�س وغريها من  الدفاع عن  وريا�ضات  بدنية 

الأن�ضطة الريا�ضية احلركية.
العام  ل��ه��ذا  الفتيات  ملتقى  اأن  ال�ضام�ضي  وب��ني 
والذي يقام يف )الفرتة ال�ضباحية( قد مت ر�ضد 
وال�����ذي �ضيت�ضمن  ب���ه  ال���ربام���ج اخل��ا���ض��ة  ك��اف��ة 
ال�����ض��ي��اف��ة نظرياً  اإت��ي��ك��ي��ت  ب��ف��ن  ت��ع��ن��ى  ب���رام���ج 
ريا�ضية  اأعمال ورقية، وبرامج  وعملياً، وبرنامج 
من  العديد  ال��ربام��ج  ا�ضتملت  كما  )اأي��روب��ي��ك(، 

املائية  الأحياء  ملربى  )زي��ارة  والرحالت  الزيارات 
بال�ضارقة، رحلة متحف الفنون الإ�ضالمية، رحلة 
دبي مول-�ضيغا، رحلة دبي مول- كيدزانيا، رحلة 

حل�ضن ال�ضارقة(.
الدورات  من  العديد  على  الربنامج  ي�ضتمل  كما 
التدريبية كربنامج امل�ضغولت اليدوية وال�ضوفية 
بالكرتون،  والت�ضكيل  فنية  اإب��ت��ك��ارات  وب��رن��ام��ج 
اإىل جانب  اخل�����ري«،  ع����ام  »ال���ع���ط���اء يف  ون�����ض��اط 

الأن�ضطة الريا�ضية كال�ضباحة.
واأ�ضار ال�ضام�ضي اإىل اأن ملتقى احلمرية ال�ضيفي 
على  يحر�س  ال��ت��ي  ال�ضنوية  التقاليد  اأح���د  ب��ات 
اإقامته وت�ضخري كل الإمكانيات لإجناحه واإعداد 
والفئات  ال�����ض��ب��اب  تطلعات  م��ع  تتنا�ضب  ب��رام��ج 
م�ضرفني  واإخ��ت��ي��ار  امللتقى  يف  امل�ضاركة  العمرية 
ال���رتاك���م���ي���ة يف حقول  اأ����ض���ح���اب اخل������ربات  م���ن 
وجمالت العمل ال�ضبابي. م�ضيفاً اأن جاءت نتائج 
الإح�ضائيات اخلا�ضة مبلتقى احلمرية ال�ضيفي 
يف  م�ضاركي  اأع���داد  ب��اأن   22 ال�ضابقة  ن�ضخته  يف 
امللتقى بلغت 525 م�ضاركا وم�ضاركة، حيث بلغت 
ملتقى  اأم��ا  �ضابا   398 املنت�ضبني  ال�ضباب  ن�ضبة 
مت  وق��د  م�����ض��ارك��ة،   127 ا�ضتقبل  فقد  الفتيات 
والأن�ضطة  والربامج  الفعاليات  تنفيذ جملة من 
وه���ي ع��ل��ى ال��ن��ح��و الآت����ي : ال��ت��م��ي��ز والإب��ت��ك��ار 8 
6 رح��الت، الرحالت  ال��رح��الت العلمية  ب��رام��ج، 
احلركية  الأن�������ض���ط���ة  رح�������الت،   8 ال��رتف��ي��ه��ي��ة 
 4 التطوعية  ال��ربام��ج  ن�ضاطا،   37 والريا�ضية 
ب��رام��ج، ال�����دورات وال���ور����س ال��ت��دري��ب��ي��ة اخلا�ضة 
برنامج،   26 وامل��ح��ا���ض��رات  ال���ذات���ي  ب��ال��ت��ط��وي��ر 
عام  مبجموع  فعاليات،   4 املجتمعية  الفعاليات 
وفعالية.  ن�ضاط   93 امل��ن��ف��ذه  الفعاليات  لكافة 

اإ�ضتبيانات  نتائج  تبيان  على  ال�ضام�ضي  وحر�س 
ال�ضابق  للملتقى  وذوي��ه��م  املنت�ضبني  ر�ضا  قيا�س 
 : الآت��ي  النحو  ج��اءت على  النتائج  اأن  حيث بني 
امللتقى  يف  للم�ضاركني  العام  الر�ضى  ن�ضبة  بلغت 
والربامج  الأن�ضطة  كافة  عن   96% ن�ضبته  ما 
والفعاليات املقدمة لالأبناء املنت�ضبني، كما حازت 
اإخ��ت��ي��ار الأوق�����ات والرحالت  اأ���ض��ت��ب��ي��ان��ات  ن��ت��ائ��ج 

اأما   ،98% ن�ضبته  م��ا  للم�ضاركني  ومالئمتها 
 .95% اأولياء الأم��ور فقد بلغت ما ن�ضبته  ر�ضا 
واأك����د ال�����ض��ام�����ض��ي ع��ل��ى اأن ن����ادي احل��م��ري��ة عقد 
العمل  التطورات يف جم��الت  على مواكبة  العزم 
الدوام  على  وي�ضع  ال�ضيفية،  والأن�ضطة  الثقايف 
متطلبات  لتوفري  ال��الزم��ة  الت�ضغيلية  اخلطط 
التفاعل الإيجابي، وتذليل كافة ال�ضعوبات التي 

تواجه عمل امللتقى، وذلك تلبية لتطلعات وروؤى 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد 
حاكم  ل��الإحت��اد  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي 
ال�ضارقة _ حفظه اهلل ورعاه_ للعناية بال�ضباب 
والنا�ضئة وطرح كافة الربامج الهامة التي ترتقي 
اأوقات  وت�ضغل  �ضخ�ضياتهم  وت�ضقل  مبهاراتهم 

فراغ الأبناء مبا هو نافع ومفيد.

الثامن  املو�ضم  ال��ذي حققه  الكبري  النجاح  عقب 
من بطولة حتدي كاأ�س بور�ضه جي تي 3 ال�ضرق 
املذهلة  ل��ل��ع��ودة  التح�ضريات  تت�ضارع  الأو����ض���ط، 
اجلاري،  العام  اأواخ��ر  للبطولة  التا�ضع  للمو�ضم 
وي��اأت��ي ه��ذا الإع���الن يف مرحلة ه��ام��ة يف تقومي 
بطولت ريا�ضة ال�ضيارات العاملية، حيث يتناف�س 
املت�ضابقون يف بور�ضه موبيل 1 �ضوبر كب يف اأوروبا 

هذا ال�ضيف.
احلر�س  البطولة،  منظم  ليخرن  وال��رت  وك�ضف 
يف  امل�ضاركة  على  املخ�ضرمني  لل�ضائقني  املتزايد 
الأول  الإقليمي  الظهور  بف�ضل  املقبلة  البطولة 
يف  كلياً  3 اجلديدة  تي  بور�ضه جي  كاأ�س  ل�ضيارة 
املو�ضم التا�ضع، واللتزام املتوا�ضل بتقدمي �ضل�ضلة 
املوهوبني  ال�ضائقني  اإىل  امل�ضتوى  عاملية  �ضباقات 

يف ال�ضرق الأو�ضط.
وت���اأم���ل الإم������ارات يف روؤي����ة ع����ودة ال�����ض��ائ��ق ب�ضار 
م�ضاركته  يف  حققه  ال��ذي  النجاح  عقب  مارديني 
وهناك  البطولة،  م��ن  الثامن  املو�ضم  يف  الأوىل 
اجلديدة  املواهب  بع�س  لن�ضمام  اإمكانية  اأي�ضاً 
اإىل البطولة، والتي ت�ضعى اإىل اتباع خطى البطل 
�ضميدت،  الإم������ارات ج��ي��ف��ري  امل��ق��ي��م يف  ال�����ض��اب��ق 
منطقة  يف  ال�����ض��ي��ارات  ريا�ضة  تطوير  وموا�ضلة 
كاأ�س  حت��دي  بطولة  وتاأ�ض�ضت  الأو���ض��ط.  ال�ضرق 
اإطار روؤية  3 ال�ضرق الأو�ضط، يف  بور�ضه جي تي 
اإىل  للو�ضول  املنطقة  يف  لل�ضائقني  الآف��اق  لفتح 
املناف�ضات التي تقام على ال�ضاحة الدولية وباأعلى 

م�ضتوى لريا�ضة �ضباقات ال�ضيارات.
واأثبتت هذه البطولة جناحها الباهر، بعد ثمانية 
موا�ضم، وي�ضعى العديد من ال�ضائقني ال�ضاعدين 
اإىل تربع قمة �ضباقات �ضركة بور�ضه؛ اأي بطولة 
»ب��ور���ض��ه م��وب��ي��ل 1 ���ض��وب��ر ك���ب«، واأو����ض���ح والرت 
جي  بور�ضه  كاأ�س  حت��دي  ومدير  موؤ�ض�س  ليخرن 

الأو�ضط:  ال�ضرق   3 تي 
»����ض���ي���ب���دو ����ض���ي���ف ع���ام 
2017 كلحظة فا�ضلة 
كاأ�س  حت����دي  ل��ب��ط��ول��ة 
بور�ضه ال�ضرق الأو�ضط. 
كان حلمنا دائماً تاأ�ضي�س 
حتقق  �ضباقات  �ضل�ضلة 
يف  ال�ضائقني  طموحات 
اليوم  وجن����د  امل��ن��ط��ق��ة، 
ع���ل���ى خ�����ط الن����ط����الق 
 1 موبيل  بور�ضه  �ضيارة 
وي�ضتطيع  ك���ب،  ���ض��وب��ر 
ال�ضيارات  ريا�ضة  ع��امل 
ذل��ك احللم  اأن  ي��رى  اأن 

اأ�ضبح حقيقة واقعة«.
واأ�ضاف: »اأفرزت �ضل�ضلة 
اأ�ضماء  الأو���ض��ط  ال�ضرق 
الفي�ضل  م��ث��ل  ���ض��ه��رية 
اأ�ضكناين،  وزي��د  الزبري، 
وديالن  ك��ول��ني،  وري����ان 
يقدمون  وه���م  ب���ريي���را، 
ن����ا�����ض����ع����ة عن  اأم�����ث�����ل�����ة 
الإجن������ازات ال��ت��ي ميكن 

اإىل  ف��امل�����ض��ار  حت��ق��ي��ق��ه��ا. 
نخبة ال�ضباقات تطور اإىل طريق �ضعود �ضريع من 
املوهبة  من  ال�ضائقون  عليه  اعتمد  مزيج  خ��الل 
واللتزام. وكان املو�ضم الثامن مبثابة التح�ضري 
وكّلي  ال�ضائقني،  ه��وؤلء  انطالق  ومن�ضة  املثايل 
من  ملزيد  اأف�ضل  �ضيكون  التا�ضع  املو�ضم  اأن  ثقة 
ال�ضائقني، خا�ضة بعد اإطالق ال�ضيارة اجلديدة«.

كب،   3 ت��ي  ج��ي   911 بور�ضه  �ضيارة  واأ�ضبحت 
الأو�ضط  ال�����ض��رق  ال�����ض��ب��اق يف  م�����ض��ت��ع��دة حل��ل��ب��ات 

على  باعتمادها  ال��ع��ام،  ه��ذا  لح��ق��اً  �ضتقام  ال��ت��ي 
من  م��ك��ون  ح�ضان،   485 ب��ق��وة  متطور  حم��رك 
مبا�ضر  حقن  مع  ليرتات   4 ب�ضعة  اأ�ضطوانات   6
التعديالت  م���ن  مب��ج��م��وع��ة  ومي���ت���از  ل���ل���وق���ود، 
املبتكرة التي حت�ضن كفاءته واأداءه، بالإ�ضافة اإىل 
خالل  اأق��ل  �ضيانة  وتكاليف  اأك��رب  مبتانة  متتعه 

ال�ضباقات.
الأم��ام��ي��ة اجل��دي��دة يف مقدمة  ال��واج��ه��ة  وتعمل 
اخللفية  وواجهتها  كب،   3 تي  جي   911 �ضيارة 

اإىل  ال�ضغط  ق��وة  حت�ضني  على  اأي�����ض��اً  اجل��دي��دة 
اأ�ضفل، ما يعزز قوة جر ال�ضيارة واأداءها. وحتتفظ 
 184 بطول  العري�س  اخللفي  باجلناح  ال�ضيارة 
�ضنتيمرت والذي ورثته من الطراز ال�ضابق. ومل 
تتغري اأي�ضاً اأبعاد العجالت اإذ تعتمد ال�ضيارة على 
اآلية قفل مركزية،  18 بو�ضة مع  جنوط بقطر 
ويركب على املحور الأمامي لل�ضيارة اإطارين من 
ال�ضطح، ويف  270 مليمرت ناعمي  نوع مي�ضالن 
 310 اإطارين  املقابل يركب على املحور اخللفي 

م����ل����ي����م����رت، وي�������ض���م���ن 
امل�ضنوع  ال�ضيارة  هيكل 
الأملنيوم  ���ض��ب��ي��ك��ة  م���ن 
واحلديد اأق�ضى قدر من 
املحافظة  مع  ال�ضالبة 
على خفة ال��وزن، وبهذا 
جي   911 »�ضيارة  ف��اإن 
ت����ي 3 ك�����ب« اجل���دي���دة 
بوزنها  لل�ضباق  ج��اه��زة 
 1200 ي���ب���ل���غ  ال��������ذي 

كيلوجراماً فقط.
فر�ضة  اأن  ري������ب  ول 
ق��������ي��������ادة ال�����������ض�����ي�����ارات 
احللبات  على  اجل��دي��دة 
حلبة  مثل  املنطقة،  يف 
ال���ب���ح���ري���ن ال����دول����ي����ة، 
ودب��ي اأوت���ودروم، وحلبة 
مر�ضى يا�س يف اأبو ظبي، 
�ضتمّثل مركز ا�ضتقطاب 
للمت�ضابقني  رئ��ي�����ض��ي 
ال����ع����امل����ي����ني. وع���ن���دم���ا 
بالنجاح  ذل���ك  ي��ق��رتن 
ال�������ق�������وي وامل����ن����اف���������س 
للموا�ضم ال�ضابقة، واملكانة 
ال�ضباقات  م�ضهد  يف  الأو���ض��ط  لل�ضرق  املتنامية 
العاملي، فاإن التوقعات ت�ضري اإىل اأن املو�ضم التا�ضع 
من بطولة حتدي كاأ�س بور�ضه جي تي 3 ال�ضرق 
الأو�ضط، �ضيفخر باأكرب جمموعة يف التاريخ من 
املت�ضابقني الذين ينتظرون على خط النطالق. 
املقبل  باملو�ضم  الكبري  الهتمام  اأن  ليخرن  وق��ال 
ل يظهر احلما�س ملتابعة املو�ضم املقبل فقط، بل 
تعمل  التي  القوية  املنظمة  ق���درات  ا  اأي�ضً يظهر 

امل�ضتمرة  الإقليمية،  ال�ضباقات  �ضل�ضلة  اإدارة  على 
يف الزدهار امل�ضطرد.

اأقوى  اأح��د  الثامن  املو�ضم  “كان  ليخرن:  واأكمل 
امل��ن��اف�����ض��ات يف ال�����ض��ن��وات الأخ�����رية، وخ���دم متاماً 
ك��ع��ام��ل حم��ًف��ز ل��اله��ت��م��ام ب��امل��و���ض��م ال��ت��ا���ض��ع من 
الأخري  الربع  العمل يف  يبداأ  اأن  ال�ضباق، ويتوقع 
م���ن ه����ذا ال���ع���ام. ويف ال���وق���ت ال���ت���ي ي���ج���ذب فيه 
ال�ضرق  من  املت�ضابقني  العايل  املناف�ضة  م�ضتوى 
الت�ضابق  فر�ضة  ت�ضيف  ال��ع��امل،  وع��رب  الأو���ض��ط 
م�ضتوى  اجلديدة  كب   3 تي  جي  بور�ضه  ب�ضيارة 

جديد من الت�ضويق اإىل املو�ضم املقبل”.
 3 ���ض��ي��ارة »911 ج��ي ت��ي  ب��ور���ض��ه  ت�ضنع ���ض��رك��ة 
م�ضنعها  يف   911 ال�ضيارة  اإنتاج  خط  على  ك��ب« 
وتنفذ  ���ض��ت��وجت��ارت-زوف��ن��ه��او���ض��ن.  يف  الرئي�ضي 
ع��م��ل��ي��ة ال�����ض��ب��ط الأ���ض��ا���ض��ي��ة ل��ل�����ض��ب��اق يف مركز 
�ضباق  �ضائق  ال�ضيارات، ويخترب  لريا�ضة  وي�ضا�س 
حم����رتف ال�������ض���ي���ارات ب���دق���ة ق��ب��ل ت�����ض��ل��ي��م��ه��ا اإىل 
�ضيارة   3031 نحو  ال�ضركة  و�ضنعت  العمالء. 
911 جي تي 3 كب يف خطوط الطرازات 996 

و997 و991 منذ العام 1998. 
ويجعل ذلك �ضيارات ال�ضباق التي حتمل العالمة 
�ضتوجتارت  من  ال�ضيارات  �ضباق  لكاأ�س  التجارية 

الأكرث اإنتاجاً ومبيعاً يف العامل.
واختتم ليخرن: تاريخ هذه ال�ضيارة مذهل، فهي 
جنم �ضل�ضلتنا واملكون الأرقى ملا كان وما زال ميثل 
�ضيغة جن��اح ك��ب��ري. ن��ق��رتب م��ن اإمت���ام عقد من 
هذه ال�ضل�ضلة، وهذا هو العام التا�ضع لنا لرعاية 
لل�ضائقني.  العمر  �ضباق  وتقدمي  ال�ضابة  املواهب 
ونفخر بكل ما حققناه لكننا متحم�ضون ملوا�ضلة 
مهاراتهم،  ل��ب��ن��اء  ف��ر���ض��ة  امل��ن��ط��ق��ة  م��ن��ح جن����وم 
رئي�س يف  الرفيعة كعمود  واحلفاظ على مكانتنا 

�ضرح �ضباقات ال�ضيارات يف ال�ضرق الأو�ضط .

فنية �لحتاد �لدويل للفرو�صية تناق�س تعديالت قو�نني �لدوري �لعربي �ملوؤهلة لكاأ�س �لعامل
ال�ضابعة  للمجموعة  الفنية  اللجنة  ناق�ضت 
اجتماعها  خ��الل  للفرو�ضية  ال��دويل  ب��الحت��اد 
الذي عقد يف نادي ال�ضارقة للفرو�ضية وال�ضباق 
ال��ت��ع��دي��الت اجل��دي��دة ع��ل��ى القوانني  م��وؤخ��را 
املنظمة للدوري العربي املوؤهل لكاأ�س العامل و 
العربي  ال��دوري  تواجه  التي  التحديات  كذلك 
املنظمة  اللجان  مع  والتعاون  التطوير  و�ضبل 
الفر�ضان وحركة  التي تواجه  العقبات  وتذليل 

اخليول.

رئي�س  اآل خليفة  ال�ضيخ خالد  الجتماع  تراأ�س 
امل��ج��م��وع��ة ال�����ض��اب��ع��ة ون���ائ���ب رئ��ي�����س الحت����اد 
الدهامي  �ضامي  بح�ضور  للفرو�ضية  ال���دويل 
و  ال�ضابعة  باملجموعة  الفنية  اللجنة  رئي�س 
عام  م��دي��ر  اليحيائي  خليف�ة  حممد  �ضلطان 
اأبو  نادي ال�ضارقة للفرو�ضية وال�ضباق و ح�ضام 
بكر زميت م�ضت�ضار احتاد الم��ارات للفرو�ضية 

اع�ضاء اللجنة .
و قدمت اللجنة العديد من املقرتحات لتطوير 

الدوري العربي بالإ�ضافة للمقرتحات النهائية 
ل��ل��ق��وان��ني اخل��ا���ض��ة ب���ال���دوري ال��ع��رب��ي املوؤهل 
لكاأ�س العامل لت�ضهيل م�ضاركة الفر�ضان وجذب 

عدد اأكرب من امل�ضاركني.
التنفيذي  املدير  الليثي  جابر  اأ�ضرف  قدم  كما 
العر�س  وال�ضباق  للفرو�ضية  ال�ضارقة  ل��ن��ادي 
للفرو�ضية  ال�����ض��ارق��ة  ن����ادي  اخل��ا���س مب��ق��رتح 
وال�ضباق لإن�ضاء دوري جديد للمراحل ال�ضنية 
دوري  وكذلك  ال�ضباب   - – النا�ضئني  الأ�ضبال 

يعمل  م�ضروع  وه��و  ال�ضغرية  باخليول  خا�س 
منذ  وال�ضباق  للفرو�ضية  ال�ضارقة  ن��ادي  عليه 
ب�ضكل  ب��ط��ولت��ه  بتنظيم  وي��ق��وم  طويلة  ف��رتة 
دوري كبطولت دولية وذلك بناء على توجيهات 
���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ض��ل��ط��ان بن 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي  حممد 
لإعداد  اجل��دي��د  بالن�سء  لالهتمام  ال�����ض��ارق��ة 

اأجيال جديدة من الفر�ضان واخليول.
ال�ضارقة  ن��ادي  مقرتح  الج��ت��م��اع  ا�ضتعر�س  و 

للفرو�ضية و ال�ضباق ومت اإقراره وتكليف اللجنة 
باإعداد  باإدارة الدوري اجلديد  الفنية اخلا�ضة 
النهائي لعر�ضه واعتماده من الحتاد  املقرتح 
اجلاري  يوليو  �ضهر  خالل  للفرو�ضية  ال��دويل 
على اأن يقام النهائي اخلا�س بالدوري يف نادي 
ال�ضارقة للفرو�ضية وال�ضباق خالل �ضهر فرباير 
من كل عام وملدة 3 �ضنوات حتى عام 2020 . 
خا�ضة  فنية  جلنة  ت�ضكيل  اللجنة  ق��ررت  كما 
اللجان  مع  والتن�ضيق  اجلديد  ال��دوري  لإدارة 

اخلا�ضة  النتائج  وا���ض��دار  للبطولت  املنظمة 
�ضلطان  اللجنة  رئي�س  م��ن  وت��ت��األ��ف  ب��ال��دوري 
ع�ضو  العام  املن�ضق  و  اليحيائي  خليف�ة  حممد 
اللجنة  ع�ضو  و  الليثي  ج��اب��ر  اأ���ض��رف  اللجنة 

ح�ضام اأبو بكر زميت.
ي�ضار اىل ان اللجنة الفنية للمجموعة ال�ضابعة 
اللجنة  ه���ي  ل��ل��ف��رو���ض��ي��ة  ال�����دويل  الحت�����اد  يف 
امل�ضوؤولة عن اإدارة ن�ضاط الفرو�ضية الدويل يف 

�ضمال افريقيا واخلليج العربي.

ال�سام�سي : �سننظم خم�سة اأ�سابيع متن�عة لتحقيق اأكرب ا�ستفادة

نادي �حلمرية �لريا�صي ي�صتقبل 600 م�صارك يف بر�جمه �ل�صيفية 

�سيارةجديدة تتاأهب لظه�رها الأول يف م��سم 2017

�لك�صف عن خطط �ملو�صم �لتا�صع من حتدي كاأ�س بور�صه جي تي 3 �ل�صرق �لأو�صط

�لف�رق ت�ص�ارع �لوق�ت لبط�ول�ة �لعال�م للف�ورمول و�ح����د
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الفجر الريا�ضي

روميلو  ال��ق��دم  ل��ك��رة  البلجيكي  املنتخب  مهاجم  �ضكر 
لوكاكو ناديه ال�ضابق ايفرتون الذي جعله لعبا اأف�ضل، 
يف ر�ضالة وداعية بعد امتام �ضفقة انتقاله اىل مان�ض�ضرت 
ي��ون��اي��ت��د ���ض��اد���س ال�����دوري الن��ك��ل��ي��زي وب��ط��ل ال����دوري 
الربيطانية  الأن��دي��ة  ب��ني  قيا�ضية  �ضفقة  يف  الأوروب����ي 
مليون   85،5( ا�ضرتليني  جنيه  مليون   75 ب���  ق��درت 

يورو(.
كبريا  �ضكرا  اوج���ه  ان  اري���د  ع��ام��ا(   24( لوكاكو  وق���ال 

جلميع الأ�ضخا�س العاملني يف نادي ايفرتون، 
على  امل�����ض��ج��ع��ني  ا���ض��ك��ر  ان  اأري�����د  م�ضيفا 

التي  الأرب����ع����ة  الأع��������وام  يف  يل  دع��م��ه��م 
اأم�ضيتها يف �ضفوف الفريق.

كان  اأن���ه  بفخر  ال��ق��ول  “ميكنني  وت��اب��ع 
�ضرفا يل اللعب اأمامكم«.

ليفرتون  التاريخي  الهداف  ون�ضر 
النكليزي  ال���������دوري  يف 

هدفا،   68 م��ع  املمتاز 
تعليقاته عرب ح�ضابه 

ع�������ل�������ى م������وق������ع 
“اإن�ضتاغرام”، 
م�������ن م���دي���ن���ة 
لو�س اجنلي�س 
الم����ريك����ي����ة 
حيث مي�ضي 
ع������ط������ل������ت������ه 

اىل  ح�����ال�����ي�����ا 
زميله  ج��ان��ب 

امل�������ض���ت���ق���ب���ل���ي 
مان�ض�ضرت  يف 

ي��ون��اي��ت��د ال����دويل 
ال�����ف�����رن�����������ض�����ي ب������ول 

بوغبا. ويبداأ مان�ض�ضرت يونايتد فرتة اعداداته للمو�ضم 
اجلديد يف لو�س اجنلي�س.

واأ�ضاف لوكاكو “اىل العاملني يف امللعب ومركز التدريب 
�ضكرا لكم جلعلي اأ�ضعر وكاأنني يف بيتي منذ اليوم الأول 
يل معكم. واىل اجلهاز الفني �ضكرا لكم على م�ضاعدتي 

على اأن اأ�ضبح لعبا اأف�ضل«.
و�ضاأعمل  ممتعا  من  ك��ان  رف��اق  يا  معكم  “العمل  وتابع 
نادي  �ضكرا  الكروية.  م�ضريتي  بقية  ط��وال  بن�ضائحكم 

اإيفرتون لكرة القدم«.
وان�����ض��م ل��وك��اك��و ال����ذي ���ض��م��ه اي��ف��رت��ون من 
ا�ضرتليني  مليون جنيه   28 ت�ضل�ضي مقابل 
بعدما  يونايتد  مان�ض�ضرت  اىل   ،2014 عام 
امل��ن�����ض��رم عر�ضا  امل��و���ض��م  ن��ه��اي��ة  رف�����س يف 
ليفربول  ملدينة  ال��ث��اين  املمثل  م��ن  مغريا 
النكليزية، كان �ضيجعله اأغلى لعب يف 

تاريخ ايفرتون.

•• دبي - الفجر

د�ضن منتخبنا الوطني للنا�ضئني مواليد 2002 
مع�ضكره الداخلي الثاين على التوايل، حتت قيادة 
ف���ريدو ميلني امل���درب ال��ك��روات��ي اجل��دي��د، م�ضاء 
اأم�س الول الأحد مبقر احتاد الكرة يف اخلوانيج، 
يف  الآ���ض��ي��وي��ة  للت�ضفيات  ا���ض��ت��ع��دادات��ه  اإط����ار  يف 
احلايل  ال��ت��ج��م��ع  وي��ع��د  ال���ق���ادم.  �ضبتمرب  ���ض��ه��ر 
للمنتخب،  والإداري  الفني  للجهاز  فر�ضة جيدة 

ا�ضتدعاء  مت  حيث  الالعبني،  من  املزيد  لتجربة 
الالعبني خمي�س حممد عبد اهلل حار�س مرمى 
البلو�ضي  �ضالح  جا�ضم  وحممد  الم���ارات،  ن��ادي 

للمع�ضكر اجلاري.  ال�ضباب، لالن�ضمام  نادي  من 
ا�ضتكمال  املع�ضكر، على  ويعمل ميلني خالل هذا 
وال���وق���وف على  ال��ف��ري��ق،  ع��ل��ى عنا�ضر  ال��ت��ع��رف 

نقاط القوة وال�ضعف يف خطوط املنتخب، وخلق 
يتم  اأن  على  الالعبني،  بني  الن�ضجام  من  حالة 
اإ�ضتكمال باقي الأهداف الفنية والبدنية للفريق، 

خالل مراحل الإعداد التالية، ويت�ضمن برنامج 
داخلي  مع�ضكر  ال�����ض��غ��ري،  الأب��ي�����س  ا���ض��ت��ع��دادات 
 20 اإىل   16 الفرتة من  اقامته يف  املقرر  ثالث، 

وخو�س  دول��ي��ة  ودي���ة  دورة  يليه  اجل����اري،  يوليو 
ثم  اأغ�ضط�س،   15 اإىل   5 من  ودية  مباريات   3
وديتني  مباراتني  خو�س  يتخلله  داخلياً  مع�ضكراً 
7 �ضبتمرب،  اأغ�ضط�س ولغاية   19 يف الفرتة من 
ول���ع���ب مباراتني  اأخ������ر،  خ���ارج���ي���اً  م��ع�����ض��ك��راً  ث���م 
وديتني خالل الفرتة من 10 اإىل 19 �ضبتمرب، 
لت�ضفيات  الوطني  منتخبنا  ا���ض��ت��ع��دادات  �ضمن 
كاأ�س اآ�ضيا حتت 16 �ضنة  يف الفرتة من 20 اإىل 

�ضبتمرب.  24
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ال�ضربي  امل��درب  درولوفيت�س  ليوبينكو  ا�ضتدعى   
للبدء  28 لع���ب���اً،  ال�����ض��اب  ل��الأب��ي�����س  اجل���دي���د 
يف جت��م��ع داخ���ل���ي ع��ل��ى م��الع��ب احت����اد ال���ك���رة يف 
يوليو اجلاري،   13 اإىل    9 الفرتة من  دب��ي، يف 
امللعب  على  تدريباته  الوطني  منتخبنا  ويجري 
الفرعي لالحتاد، ال�ضاعة ال�ضابعة ون�ضف م�ضاًء، 
املقبلة  الر�ضمية  �ضمن حت�ضرياته لإ�ضتحقاقاته 

يف الت�ضفيات الآ�ضيوية يف �ضهر اأكتوبر املقبل.
للمدرب  الأول  املع�ضكر  كونه  التجمع  هذا  وياأتي 
تدريب  م�ضوؤولية  توليه  بعد  اجل��دي��د،  ال�ضربي 
بينه  للتعارف  جيدة  وفر�ضة  الوطني،  منتخبنا 
وبني الالعبني الأبي�س، للوقوف على م�ضتواهم 

الفني والبدين، وللتح�ضري للت�ضفيات الأ�ضيوية 
حتت 19 �ضنة يف دولة قريقي�ضتان.

و���ض��م��ت ق��ائ��م��ة درول��وف��ي��ت�����س ل��ت��ج��م��ع دب���ي 28 
�ضعيد  �ضيف  امل��ط��وع،  ع��ب��داهلل  �ضهيل  ه��م:  لع��ب��اً 
الكعبي، علي �ضالح علي  اأحمد  �ضعيد  ال�ضويدي، 
�ضالح  عبدالرحمن  ع��ب��دال��رزاق،  �ضيف  الو�ضل، 
اإبراهيم  ع��ب��داهلل  الكعبي،  عبيد  �ضعيد  را���ض��ي، 
ال�ضويدي، طارق عبداهلل علي، �ضيف جا�ضم اأحمد 

�ضامل،  اأحمد  عمر  البلو�ضي،  ر�ضا  رائد  ال�ضارقة، 
حارب جمال علي، م��روان فهد حمزة دبي، �ضامل 
اجلزيرة،  املن�ضوري  اأمي��ن  يو�ضف  اأحمد،  خ��ريي 
عيد خمي�س النعيمي، يو�ضف علي بخيت، عبداهلل 
احتاد  �ضلطان  را�ضد  ماجد  ال�ضباب،  �ضبت  �ضالح 
ك��ل��ب��اء، ن��ه��ي��ان ع����ادل خ��م��ي�����س، ط��ح��ن��ون حمدان 
ال��وح��دة، خالد  ال��زع��اب��ي، فهد حممد احل��م��ادي 
النوبي  خ��ل��ف��ان ح�ضن  ال��ع��ني،  ال��ب��ل��و���ض��ي  حم��م��د 

احل�ضن،  دب��ا  املن�ضوري  ح��م��دان حممد  الأه��ل��ي، 
حمد جا�ضم البلو�ضي الن�ضر، را�ضد �ضامل خلفان 

حتا.
للمنتخب،  والإداري  ال��ف��ن��ي  اجل��ه��از  ج��ان��ب  اإىل 
للمنتخب،  اليعقوبي مديراً  �ضامل  ي�ضم:  وال��ذي 
خالد  للمنتخب،  م��درب��اً  درولوفيت�س  ليوبينكو 
مدرباً  الزعابي  يو�ضف  للمدرب،  م�ضاعداً  داح�س 
حل��را���س امل���رم���ى، ل��وي�����س دي��ي��ج��و م���درب���اً للياقة 

البدنية، خلدون الكلوب طبيباً، منري اجلزايريل 
فتحي  مدلكاً،  لوت�ضي  �ضتيفان  طبيعياً،  معاجلاً 

مناع م�ضوؤوًل للمهمات.
امل��ع��د من  ال��ربن��ام��ج  التجمع �ضمن  ه��ذا  وي��اأت��ي 
الفنية  وال�����ض��وؤون  الوطنية  املنتخبات  جلنة  قبل 
ثالثة  اإق��ام��ة  يت�ضمن  وال���ذي  ال�ضاب،  لالأبي�س 
جتمعات داخلية يف مقر الحتاد، يف الفرتات من 
 23 20، ومن  اإىل   16 13 يوليو، ومن  9 اىل 

التجمعات  ه��ذه  وتعد  ذات��ه،  ال�ضهر  من   31 اإىل 
علي  للوقوف  اجلديد،  ال�ضربي  للمدرب  فر�ضة 
الذهاب  ق��ب��ل  املنتخب  ل��الع��ب��ي  ال��ف��ن��ي  امل�����ض��ت��وي 
ملع�ضكره اخلارجي يف �ضهر اأغ�ضط�س القادم، يليهم 
دورة ودية دولية يخو�س خاللها 3 مباريات ودية 
اأغ�����ض��ط�����س، ثم   25 ل��غ��اي��ة   15 ال���ف���رتة م���ن  يف 
مباريات   5 وخ��و���س  للمنتخب  داخليه  جتمعات 
اأكتوبر، وبعد   13 اأغ�ضط�س لغاية   25 وديه من 
خارجياً،  مع�ضكراً  ال�����ض��اب  الأب��ي�����س  ي��دخ��ل  ذل��ك 
ال��ف��رتة من  4 م��ب��اري��ات ودي����ة، يف  ل��ع��ب  يتخلله 
اأخرية   كربوفة  اأكتوبر،   30 ولغاية  اأكتوبر   15
دولة  يف  �ضنة   19 حت��ت  اآ���ض��ي��ا   ك��اأ���س  لت�ضفيات 
اأكتوبر   31 ي���وم   �ضتنطلق  وال��ت��ي  قريقي�ضتان، 

وتنتهي يوم 8 نوفمرب.

ا�ستعدادا للت�سفيات الآ�سي�ية يف اأكت�بر القادم

درولوفيت�س ي�صتدعي 28 لعبًا ملع�صكر �لأبي�س �ل�صاب يف دبي

حتت قيادة املدرب الكرواتي اجلديد

�لأبي�س �ل�صغري يد�صن جتمعه �لد�خلي �لثاين يف �حتاد �لكرة
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غادرت حورية الطاهري م�ضاعد مدرب منتخب الإمارات 
اليابانية،  اأو�ضاكا  ال�ضيدات ام�س، �ضوب مدينة  لكرة قدم 
يف  الآ���ض��ي��وي��ات،  للمدربات  الدولية  ال���دورة  يف  للم�ضاركة 
والتي  اجل�����اري،  ال�����ض��ه��ر  م���ن   16 اإىل   11 م���ن  ال���ف���رتة 
ينظمها الحتاد الياباين لكرة القدم، مب�ضاركة جمموعة 

فعاًل  دوراً  يلعن  ال��الت��ي  الن�ضائية،  الفنية  ال��ك��وادر  م��ن 
ومهما يف تطوير كرة قدم ال�ضيدات.

وامل��ع��ل��وم��ات بني  اإىل م�ضاركة اخل���ربات  ال����دورة  وت��ه��دف 
امل��ح��ا���ض��ري��ن وامل�������ض���ارك���ات، ل��ت��ط��وي��ر ن�����ض��اط ك���رة القدم 
الن�ضائية يف اآ�ضيا، وتبادل وجهات النظر والآراء خللق نوع 
من التوا�ضل بني امل�ضاركات يف الدورة التدريبية، لالرتقاء 

مب�ضتوي املدربات الآ�ضيويات.

وتاأتي هذه امل�ضاركة، بعد اإنهاء حورية الطاهري مل�ضاركتها 
والتي  للمحا�ضرات،  الآ�ضيوي  الحت��اد  دورة  يف  الناجحة 
20 ولغاية  الفرتة من  اآ�ضيا، يف  الأوىل يف  عقدت  للمرة 
29 يونيو املا�ضي، وا�ضت�ضافتها مدينة �ضنغهاي ال�ضينية، 
اإىل تدريب وتاأهيل املدربات املوهوبات لي�ضبحن  وهدفت 
حما�ضرات وقائدات، ومن��اذج  ُيحتذى بها يف تطوير كرة 

القدم الن�ضائية بقارة اآ�ضيا.

ينظمها الحتاد الياباين لكرة القدم

حورية �لطاهري ت�صارك يف �لدورة �لدولية للمدربات �لآ�صيويات

لوكاكو ي�صكر �يفرتون جلعله لعبًا �أف�صل 
لقبه  عن  ال��دف��اع  حملة  املك�ضيك  منتخب  ا�ضتهل 
ب��ط��ال ل��ل��ك��اأ���س ال��ذه��ب��ي��ة ب���ف���وز م���ري���ح على 
من  الوىل  اجل��ول��ة  يف   1-3 ال�ضلفادور 

مناف�ضات املجموعة الثالثة.
بت�ضكيلة  امل��ك�����ض��ي��ك  وت�������ض���ارك 
تاأتي  التي  البطولة  �ضابة يف 
م�ضاركة  ان���ت���ه���اء  ب��ع��ي��د 
ال�ضا�ضية  ال��ت�����ض��ك��ي��ل��ة 
يف ك��اأ���س ال��ق��ارات التي 
من  ال��ث��اين  يف  اختتمت 
يوليو يف رو�ضيا، وخرج فيها املنتخب من 
الدور ن�ضف النهائي على يد املانيا التي توجت 

باللقب على ح�ضاب ت�ضيلي.
خوان  الكولومبي  املك�ضيكي  املنتخب  م��درب  وتابع 
ك��ارل��و���س اأو���ض��وري��و امل���ب���اراة م��ن غ��رف��ة �ضيافة يف 
مباريات  ل�ضت  الإي���ق���اف  ع��ق��وب��ة  ب�ضبب  امل��ل��ع��ب، 
التي فر�ضت عليه لإهانته احلكام يف  ر�ضمية 
كاأ�س  نهائي  ن�ضف  يف  الربتغال  �ضد  املباراة 
القارات. وتوىل مواطنه لوي�س بومبيو باير 
ق��ي��ادة امل��ن��ت��خ��ب م��ن م��ق��اع��د اجلهاز 

الفني.
واف����ت����ت����ح ه�����ي�����دغ�����اردو م����اري����ن 
الت�ضجيل للمك�ضيك بكرة راأ�ضية، 
ال ان ال�ضلفادور �ضرعان ما ردت 
التعادل بوا�ضطة نل�ضون  بهدف 

بت�ضديدة  للمك�ضيك  جم��ددا  التقدم  هرنانديز  اليا�س  ومنح  بونيا. 
قوية اثر متريرة من غاياردو، ا�ضتدار على نف�ضه واطلقها لت�ضتقر يف 
ال�ضباك ، قبل ان يو�ضع البديل اوربيلني بينيدا النتيجة مبتابعته كرة 

من م�ضافة قريبة داخل ال�ضباك .
لنه  الهمية  غاية  يف  البطولة  بداية  يف  الفوز  “حتقيق  بايز  وق��ال 
ال�ضوائب  ت�ضحيح  ال�ضهل  وم��ن  الثقة  م��ن  الكثري  املجموعة  مينح 

عندما تفوز ولي�س عندما تخ�ضر«.
الول،  ال�ضوط  يف  الدفاع  خط  لدينا  ال�ضعف  نقطة  “كانت  وا�ضاف 

لكننا قمنا بتح�ضينات حلل امل�ضكلة«.
“بطبيعة  بايز  قال  بعيد  للمباراة من  او�ضوريو  امل��درب  متابعة  وعن 

احلال، هو يعاين لكنني واثق من انه �ضعيد” بالفوز.
خ�ضارة  دون  متتالية  انت�ضارات  �ضبعة  اىل  ر�ضيدها  املك�ضيك  ورفعت 

�ضد ال�ضلفادور يف �ضل�ضلة ممتدة منذ عام 2009.
لنهائي  اع���ادة  يف  جامايكا  م��ع  املقبلة  مباراتها  يف  املك�ضيك  وتلتقي 

البطولة الذي جمع بينهما يف مدينة دنفر المريكية عام 2015.
كورا�ضاو  جامايكا  تخطت  نف�ضها،  املجموعة  م��ن  ثانية  م��ب��اراة  ويف 

2-�ضفر بعد �ضوط اول خميب.
وانتظرت جامايكا الدقيقة الثامنة واخلم�ضني لتفتح الت�ضجيل امام 
منتخب مغمور كرويا، وذلك بوا�ضطة روماريو وليام�س بكرة �ضددها 
بي�ضراه قبل ان ت�ضيف الثاين عن طريق دارن ماتوك�س يف الدقيقة 

.73
كاأ�س  يف  ك��ورا���ض��او  ام��ام  املفاجئة  لهزميتها  بالتايل  جامايكا  وث���اأرت 

البحر الكاريبي يف 25 يونيو املا�ضي.
وتاألق يف �ضفوف كورا�ضاو حار�س املرمى اأندري باليك الذي ت�ضدى 

لأكرث من حماولة خطرية جلامايكا.

�ملك�صيك تهزم �ل�صلفادور يف �لكاأ�س �لذهبية



    
جرمية مروعة.. ميني يقتل �أمه 

من  ال�ضعودية متكنت  املخت�ضة  اجلهات  اأن  تقارير حملية  ذك��رت 
اأقدم على قتل والدته يف  اإلقاء القب�س على �ضاب ميني 30 عاماً 

اإحدى قرى حمافظة الطوال مبنطقة جازان ال�ضعودية.
يف  ن��ظ��ام��ي  غ��ري  ب�ضكل  مقيم  مي��ن��ي  ���ض��اب  اأق����دم  التفا�ضيل،  ويف 
ال�ضعودية و يعاين من ا�ضطرابات نف�ضية، على طعن والدته التي 
12 طعنة يف مناطق متفرقة من  باآلة حادة  ي�ضكن معها مبفرده 
ل�ضرطة  الإعالمي  الناطق  واأو�ضح  احلياة.  فارقت  حتى  ج�ضدها 
ل�ضحيفة  حكمي  عبدالرحمن  بن  نايف  النقيب  ج��ازان  منطقة 
املواطن ال�ضعودية اأنه ورد بالغ اإىل مركز �ضرطة املو�ضم من قبل 
زوج��ت��ه مينية اجلن�ضية  وال���دة  بتعر�س  م��ف��ي��داً  امل��واط��ن��ني،  اأح���د 
ج�ضمها،  م��ن  متفرقة  اأن��ح��اء  يف  ح��ادة  ب��اآل��ة  عاما” للطعن   70“
حيث توفيت ال�ضحية فورا على اإثر هذه الطعنات. واأكد النقيب 
الأدلة  املخت�ضني من  التحقيق برفقة  انتقال جهة  اأنه مت  حكمي 
اجلنائية ملنزل ال�ضحية وهو م�ضرح احلادث ومتت معاينته ورفع 
كافة الآثار منه وحتريز اأداة اجلرمية. واثارت الواقعة حالة من 

ال�ضدمة وال�ضتنكار مبواقع التوا�ضل الجتماعي.

يقتل جنله وي�صافر لق�صاء �إجازة 
امل�ضرية،  ال�ضوي�س  حمافظة  يف  الإن�ضانية  امل�ضاعر  من  اأب  جترد 
الأ�ضرة  م��ن��زل  داخ���ل  جثته  ت��رك  ث��م  نف�ضياً  املري�س  جنله  وق��ت��ل 

و�ضافر لق�ضاء اإجازة ال�ضيف، على اأحد ال�ضواطئ ال�ضاحلية.
وب�����داأت ال��واق��ع��ة بتلقي ���ض��رط��ة ال��ن��ج��دة ب��الًغ��ا م��ن م��ال��ك اأحد 
اإحدى ال�ضقق، فانتقل  العقارات بانبعاث رائحة كريهة من داخل 
اإىل مكان احلادث رجال املباحث، وبدخول ال�ضقة عرثوا على جثه 
�ضاب 22 عاًما متعفنة. وبتوقيع الك�ضف الطبي على اجلثة، تبني 
جرعات  ت��ن��اول  طريق  ع��ن  العمد  للقتل  تعر�س  عليه  املجني  اأن 

كبرية من عقاقري مر�س نف�ضي.
ومت ت�ضكيل فريق بحث وتبني من جمع املعلومات اأن املجني عليه 
والده  واأن  ال�ضخ�ضية،  النف�ضام  مبر�س  وم�ضاب  نف�ضي  مري�س 

يكرهه ويتمنى التخل�س منه.
اأمام رجال املباحث واعرتف  وبعر�س املعلومات على املتهم، انهار 
بارتكابه الواقعة وقيامه باإعطاء جنله كمية كبرية من العقاقري 
اخلا�ضة به وجل�س بجواره حتى تاأكد اأنه فارق احلياة ثم توجه اإىل 

اإحدى القرى ال�ضياحية لق�ضاء اإجازة ال�ضيف.
ال�ضديد  جنله  م��ر���س  ب�ضبب  ك��ان��ت  جرميته  دواف���ع  اأن  واأ���ض��اف 
والدته  اأن  خا�ضة  عليه  ال��واق��ع  ال��ع��بء  م��ن  التخل�س  يف  ورغبته 
اأنه تزوج من �ضيدة  مري�ضة مبر�س نف�ضي وتعي�س بالقاهرة كما 

اأخرى ويعي�س ب�ضكن اآخر واأ�ضبح ل يقوى على رعاية جنله.
التي  النيابة  واأخ��ط��رت  املتهم،  على  القب�س  الأم��ن  اأج��ه��زة  األقت 

اأمرت بحب�ضه بتهمة القتل العمد.

مفحط ينجو باأعجوبة بعد �نقالب مركبته
يظهر  فيديو  الجتماعي  التوا�ضل  مواقع  عرب  نا�ضطون  ت��داول 
ال�ضنا�س  �ضاحة  يف  م��رات  ب�ضع  وانقالبها  �ضيارة  ت��ده��ور  حلظة 

مبحافظة الباطنة يف �ضلطنة عمان.
واأظهر الفيديو  �ضاباً يقوم بحركات تفحيط ا�ضتعرا�ضية ب�ضيارته 

قبل اأن تتدهور وتلقي به خارج املركبة.
ومل يعرف م�ضري ال�ضاب بعد تدهور مركبته، اإل اأن املقطع يظهر 

اأنه جنا باأعجوبة بعدما قذفته ارتدادات احلادث خارج املركبة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

وفاء "نادر جد�" من زوجة �صينية
عكفت �ضيدة �ضينية على اإطعام زوجها امل�ضلول طيلة 4 �ضنوات، با�ضتخدام فمها بعد اأن فقد القدرة على احلركة 

متاما اإثر تعر�ضه حلادث �ضري األيم، بح�ضب موقع ديلي ميل الربيطانية.
وذكر املوقع اأن �ضيدة تدعى بنغبو، من مدينة �ضينية نائية، اأثبتت اإخال�ضها لزوجها بالدليل القاطع بعد اأن ظلت 
طيلة 4 �ضنوات تطعم زوجها املري�س بو�ضع الطعام يف فمها ثم متريره اإىل فمه، وذلك حر�ضا منها على اإبقائه 

على قيد احلياة.
وكان الزوج قد تعر�س اإىل حادث �ضري نتج عنه اإ�ضابته بال�ضلل التام ف�ضال عن فقدانه القدرة على بلع الطعام، 
تتبع كل م�ضغة  الطعام ثم ت�ضع يف فمها، ثم  احتياجات زوجها من  اأن تقوم مب�ضغ  �ضوى  اأم��ام زوجته  فلم يعد 
بقليل من املاء لدفع الطعام اإىل داخل قناته اله�ضمية، بعدها حترك راأ�ضه بحيث تتاأكد من مرور الطعام يف م�ضاره 

ال�ضحيح.
وظلت الزوجة املخل�ضة مواظبة على عملها هذا ثالث مرات يوميا طيلة اأربع �ضنوات، ولزالت م�ضتمرة، و�ضرحت 
اإليه، واأنها لن تفقد الأمل يف  لل�ضحفيني باأن كل ما تتمناه هو اأن يتعافى زوجها مرة اأخرى لت�ضتطيع التحدث 

ذلك، وفقا لوكالة "�ضبونتيك" الرو�ضية.
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منبه "عجيب" ظل يرُن 13 عاما
اأو دقائق قليلة،  لثوان  ا�ضتمر  اإذا  املنبه  العادة من �ضوت  النا�س يف  ينزعُج 
يف  عاما،   13 طيلة  �ضائع،  منبه  �ضوت  تتحمل  ظلت  اأمريكية  عائلة  لكن 
فاإن  "مريور" الربيطانية،  نقلت �ضحيفة  ما  وبح�ضب  وم�ضاء.  �ضباح  كل 
واأنزله يف  العائلة، مبنبه �ضغري  رب  ا�ضتعان  ب��داأت حني  الطريفة  الق�ضة 
جوف اجلدار حتى ي�ضاعده على حتديد موقع و�ضل خيط التلفزيون، لكنه 
م�ضتقل  بيت  يف  تقطن  التي  العائلة  وتقول  ذل��ك.  بعد  �ضحبه  ي�ضتطع  مل 
حميمي  �ضيء  اإىل  حتول  املنبه  اإن  بن�ضلفانيا،  ولي��ة  يف  بيت�ضبورغ  مبدينة 

بالن�ضبة اإليها، رغم ال�ضوت الذي ي�ضدره كل يوم.
واعتقدت العائلة يف البداية اأن املنبه �ضيتوقف عن العمل، يف غ�ضون اأ�ضهر 
قليلة، ب�ضبب نفاذ البطارية، لكنه ظل يرن لقرابة �ضبع دقائق خالل النهار، 

وملدة مماثلة خالل فرتة الليل.
املنبه  اإىل �ضركة خا�ضة حتى ت�ضتخرج  الأخ��رية  الآون��ة  الأ�ضرة يف  وجل��اأت 

الذي مل يتعب من الرنني رغم م�ضي �ضنوات طويلة.

عائلة تهجر �حلياة �لع�صرية لتعي�س يف �أل�صكا
قررت عائلة اأمريكية اأن تتخلى عن جميع اأمناط احلياة املعا�ضرة، وتنتقل 

للعي�س بعيداً يف منطقة نائية تغطيها الثلوج يف األ�ضكا.
يف 1999 انتقل ديفيد ورومي اأت�ضلي للعي�س بالقرب من نهر نويتنا الذي 
ميتد على م�ضافة 250 مياًل، دون اأي اأثر للحياة على جانبيه، واأقاما على 
بعد 100 ميل فقط من حدود الدائرة القطبية ال�ضمالية، وعلى بعد 200 
اإىل كوخهما، بح�ضب �ضحيفة ديلي ميل  اأق��رب بلدة  ميل من فريبانك�س، 
الربيطانية. وبعد م�ضي نحو 18 عاماً منذ ذلك التاريخ، ل يزال الزوجان 
يقيمان يف تلك املنطقة النائية، واأجنبا ابنهما الوحيد �ضكاي، الذي بلغ الآن 
من العمر 13 عاماً، مل يعرف خاللها يف عزلته �ضوى والديه وكلب العائلة. 
وتعترب عائلة اأت�ضلي واحدة من اأكرث العائالت عزلة يف العامل، ول يقطع 
خلوة اأفرادها، �ضوى مرور الطائرات يف بع�س الأحيان. ومع ذلك ي�ضرون 
على اأنهم يعي�ضون حياة �ضعيدة، مدفوعني ب�ضغفهم بالعتماد على النف�س 
والكتفاء الذاتي. وبخالف العطلة ال�ضنوية التي متتد لنحو �ضهر كل عام، 
األباما، يف حني يتوجه  اأ�ضرتها يف ولية  ابنها  تزور رومي خاللها برفقة 
لتاأمني  العام  يف  مرتني  بها  يقوم  التي  وال��رح��الت  فريبانك�س،  اإىل  ج��ون 

املوؤن، ل ي�ضاهد اأفراد الأ�ضرة اأي �ضخ�س اآخر طوال العام.
اأت�����ض��ل��ي يف منفاها  اأ����ض���رة  اأ���ض��خ��ا���س ف��ق��ط   5 18 ع���ام���اً، زار  وع��ل��ى م���دى 
الوقت، من حماولة  بالياأ�س مع مرور  �ضعروا  الأ�ضدقاء  لكن  الختياري، 
القا�ضية، من  احلياة  يتكيف مع هذه  اأن  وا�ضتطاع جون  اإليهم.   الو�ضول 
عن  والبحث  وال�ضيد  املنازل  بناء  مثل  امل��ه��ارات،  من  العديد  اإتقان  خالل 
الطعام، وذلك من خالل العي�س لفرتة وجيزة داخل م�ضتوطنة يف األ�ضكا 

على بعد 12 مياًل من اأقرب طريق. 

ن�صف �صاطئ غزة 
ملوث باملياه �لعادمة

اأكرث  اأن  غ���زة،  ق��ط��اع  بلدية  اأع��ل��ن��ت 
م���ن ن�����ض��ف م�����ض��اح��ة ���ض��اط��ئ بحر 
ب�����ض��ك��ل كامل  غ����زة اأ����ض���ب���ح م���ل���وث���اً 
نتيجة  ال�����ض��ح��ي،  ال�����ض��رف  مب���ي���اه 
ا���ض��ت��م��رار اأزم����ة ال��ك��ه��رب��اء، حمذرة 
�ضالح  غري  اأ�ضبح  ال�ضاطئ  اأن  من 
ال�ضحة  عام  مدير  وق��ال  لل�ضباحة. 
والبيئة يف بلدية غزة، عبد الرحيم 
البحر  تلوث  ن�ضبة  اإن  القمبز،  اأب��و 
%، واأن البلدية  و�ضلت اإىل اأكرث 50 
من  البحر  �ضواطئ  بتنظيف  قامت 
النفايات، وو�ضع يافطات حتذيرية 
بعدم  �ضواطئ بحر قطاع غزة  اأم��ام 
بلديات  اأن  واأ������ض�����اف،  ال�����ض��ب��اح��ة. 
غ���زة ح���ذرت م��ن خ��ط��ر ت��ل��وث مياه 
البحر يف قطاع غزة خالل ال�ضيف 
كبرية  كميات  �ضخ  نتيجة  احل���ايل، 
ال�����ض��رف ال�ضحي  م���ن م��ي��اه  ج����داً 
اأية معاجلة نتيجة،  فيه يومياً دون 
املتكرر  ال��ك��ه��رب��ائ��ي  ال��ت��ي��ار  ان��ق��ط��اع 
الالزم  ال�ضولر  يف  احل��اد  والنق�س 
لت�ضغيل املولدات يف البلديات. وتابع 
ب��ال�����ض��ب��اح��ة يعر�س  ك���ل م���ن ي��ق��وم 
ح��ي��ات��ه ل��ل��خ��ط��ر، ل��ك��ن ه���ن���اك فئة 
ال��ت��ح��ذي��رات، ب�ضبب  ت��رف�����س ه���ذه 
التيار الكهربائي، واحلرارة  انقطاع 
ال�����ض��دي��دة، الأم����ر ال���ذي ي����وؤدي اإىل 
م�ضاكل يف البلديات، واندفاع الأفراد 

لال�ضتجمام بالبحر.
وك��ان��ت ب��ل��دي��ات ق��ط��اع غ����زة، ت�ضخ 
امل���ي���اه ال���ع���ادم���ة يف ب��ح��ر غ����زة بعد 
م�ضخات  عرب  ومعاجلتها  تكريرها 
خا�ضة، لكن تفاقم ازمة الكهرباء يف 
الكهربائي  التيار  وانقطاع  القطاع، 
اأدت  يومياً،  �ضاعة   20 عن  يزيد  ملا 
لتوقف معدات املعاجلة، و�ضخ املياه 

العادمة كما هي �ضوب البحر. 

�ليون�صكو تدرج مو�قع 
يابانية بالرت�ث �لعاملي

قررت جلنة تابعة ملنظمة الأمم املتحدة 
"اليون�ضكو"  والثقافة  والعلم  للرتبية 
اإدراج جمموعة من الآث��ار القدمية يف 
اليابان يف قائمة الرتاث العاملي، طبقاً 
والتلفزيون  الذاع����ة  هيئة  ذك��رت��ه  مل��ا 
الول  ام�س  "اإن.اإت�س.كيه"  اليابانية 

الأحد.
ف�����ق�����د اخ��������ت��������ارت ال����ل����ج����ن����ة ج�����زي�����رة 
اأوك��ي��ن��و���ض��ي��م��ا امل��ق��د���ض��ة و���ض��ب��ع��ة من 
املواقع املرتبطة بها مبنطقة موناكاتا، 
مبقاطعة فوكوكا غرب اليابان ل�ضمها 
العاملي. وت�ضم جزيرة  لقائمة الرتاث 
بطقو�س  متعلقة  مواقع  اأوكينو�ضيما 
ا�ضتخدامها  يتم  كان  يابانية  وزخ��ارف 
يف الفرتة بني القرنني الرابع والتا�ضع 
لل�ضالة من اأجل �ضالمة الرحالت بني 

اليابان ومناطق اأخرى ب�ضرق اآ�ضيا.  

نائب يف �لنهار و�صجني يف �لليل  
5 �ضباحا يف  ال�  ال�ضاعة  يوميا  �ضيل�ضو جاكوب  ي�ضتيقظ 
زنزانته يف �ضجن بابودا قرب العا�ضمة برازيليا، وينتظر 

ال�ضيارة التي �ضتقله اإىل مركز عمله يف جمل�س النواب.
ال���ربازي���ل ع���دد م��ن ال��ربمل��ان��ي��ني امل�ضجونني  وي��وج��د يف 
جاكوب  ال��ن��ائ��ب  و���ض��ع  اأن  اإل  للتحقيق،  اخلا�ضعني  اأو 
7 �ضنوات مع  نظام  ا�ضتثنائي. فقد حكم عليه بال�ضجن 
احل���ري���ة ال��ن�����ض��ف��ي��ة ال����ذي ي�����ض��م��ح ل���ه ب��ال��ت�����ض��وي��ت على 
القوانني وامل�ضاركة يف النقا�س وتوفري الدعم لالئتالف 

احلكومي للرئي�س الربازيلي مي�ضال تامر.
الأ�ضبوع  ن��ه��اي��ة  عطلة  وخ���الل  امل�����ض��اء  يف  يبقى  اأن���ه  اإل 
يت�ضاركها  ال��ت��ي  الأرب��ع��ة  زن��زان��ت��ه  ج���دران  ب��ني  حمبو�ضا 
مع �ضجينني اآخرين يف �ضجن بابودا من دون اأي معاملة 

تف�ضيلية.
يف  مكتبه  يف  مقابلة  خ��الل  بر�س  فران�س  لوكالة  وق��ال 
جمل�س النواب: الأ�ضخا�س الذين يعرفونني يف مدينتي 

وهم يعرفونني جيدا، يعانون معي.
ل�س  اأين  فيظنون  يعرفونني  ل  ال��ذي��ن  اأم���ا  واأ����ض���اف: 
وواحد من الذين اختل�ضوا الأموال العامة، من ال�ضعب 

التفريق بني ال�ضالح والطالح.
اأنا  اأن ي�ضور داخل الربملان  واأو�ضح جاكوب الذي رف�س 

ادافع عن نف�ضي واأريد اأن اقلب م�ضار الأمور.

يهرب خارج �لبالد قبيل زو�جه ب�صاعات
اأنهى عري�س اأردين فرحة عرو�ضه وذويه بالهروب خارج 
البالد قبيل �ضاعات من اإقامة حفل زفافه يف اأحد الفنادق 

يف العا�ضمة عمان.
وقال �ضهود عيان ل� “اإرم نيوز”اإن العري�س وقبل �ضاعات 
من احلفل اأخذ حقيبة مالب�ضه بحجة ت�ضليمها للفندق 
الذي �ضيقام به احلفل و�ضيقيم به مع العرو�س ب�ضعة اأيام، 
اإل اأنه مل يعد للمنزل، مما دفع ذويه ملعرفة اأ�ضباب تاأخره 
اإليه.  الو�ضول  من  التمكن  دون  به  الت�ضال  حماولني 
واأ�ضاف ال�ضهود اإنه ومع تزايد خماوف اأهل العري�س من 
اختفاء ابنهم بادروا للبحث عنه يف امل�ضت�ضفيات واملراكز 
اإل���غ���اء احلفل  الأم��ن��ي��ة، ل��ي��ق��رر ذوو ال��ع��رو���ض��ني ب��ع��ده��ا 

بانتظار الك�ضف عن م�ضري العري�س املفقود.
وات�س  تطبيق  لذويه عرب  ر�ضالة  العري�س لحقاً  واأر�ضل 
اآب يطمئنهم على نف�ضه ويبلغهم عدم رغبته بالزواج واأنه 

�ضافر للخارج مقرراً عدم العودة.

عر�س منزل �أخطر �صاحر�ت �إجنلرت�  للبيع
الواقعة  هيل  بيندل  ا�ضتهرت  ع�ضر،  ال�ضابع  ال��ق��رن  يف 
حيث  لل�ضاحرات،  م��اأوى  باأنها  باإجنلرتا  لنك�ضاير  �ضرق 
مت اإعدام 10 منهن بتهمة ممار�ضة ال�ضحر وال�ضعوذة من 

اأجل اإيذاء الآخرين.
األف   675 ق����دره  مب��ب��ل��غ  ل��ل��ب��ي��ع  م��ن��زل  ي��ع��ر���س  والآن، 
هوؤلء  اأخطر  من  اثنتان  عا�ضت  حيث  اإ�ضرتليني،  جنيه 
اللتان  ري��دف��رين،  اآن  وابنتها  وي��ت��ل  اآن  هما  ال�����ض��اح��رات 
لنك�ضرت  قلعة  يف  اإدانتهما  بعد   1612 العام  يف  اأعدمتا 

مبمار�ضة ال�ضحر وال�ضعوذة.
ويف ذلك الوقت، كان الت�ضبب يف �ضرر من خالل اأعمال 

ال�ضحر وال�ضعوذة يعاقب عليه فاعله باملوت.

هذ� موقف جنيفر جارنر 
من ق�صة حب بن �أفليك

بعد  فعلها  رد  بهدوء  ع�ضاقها وحمبيها  ال�ضهرية جنيفر جارنر  هوليوود  فاجاأت جنمة 
اأفليك  ب��ن  ال��ع��امل��ي  النجم  وج���ود ق�ضة ح��ب جتمع  ع��ن  الفنية  امل��واق��ع  م��ن  ع��دد  ك�ضف 

."Saturday Night Live" ب�"ليند�ضي �ضوكو�س"، وهي منتجه برنامج
النجمة  اأن   "Us Weekly" ملوقع  ج��ارن��ر  جنيفر  م��ن  املقربة  امل�ضادر  اأح��د  فك�ضفت 
ال�ضهرية البالغة من العمر 45 عاما متوافقة متاما مع خرب ارتباط زوجها ال�ضابق بن 
افليك، وبالرغم من معرفتها بارتباطه ب�ليند�ضي �ضوكو�س اإل اأنها احتفلت معه بيوم "4 
يوليو" وهو عيد ال�ضتقالل الأمريكي. يذكر اأن بن اأفليك انف�ضل عن زوجته النجمة 

جنيفر جارنر عام 2015 بعد 10 �ضنوات زواج.

زائرون يحمل�ن اأعالم ال�سني وه�نغ ك�نغ ويلتقط�ن بع�ش ال�س�ر على منت اأول حاملة طائرات لياونينغ يف ال�سني 
خالل ي�م مفت�ح يف قاعدة بحرية يف ه�نغ ك�نغ، ال�سني. )رويرتز(

هل تعّر�صت �ل�صند 
لنفجار نووي قبل �مليالد؟

الأثري  امل��وق��ع  اأن  العلماء  اعتقد 
مبقاطعة  ال��واق��ع  دارو  موهينجو 
ق���د تعر�س  ب��اك�����ض��ت��ان،  ال�����ض��ن��د يف 
لكارثة نووية يف العام 2000 قبل 

امليالد.
وق���ال دي��ف��ي��د داف��ن��ب��ورت، �ضاحب 
ه��ذه النظرية ال���ذي ذك��ر ذل��ك يف 
 2000 العام  يف  ذري  “دمار  كتابه 
العام  يف  ال�����ض��ادر  امليالد”،  ق��ب��ل 
1979: لقد حتولت ال�ضخرة اإىل 
ثم  احل���رارة،  بفعل  �ضائلة  �ضهارة 

ان�ضهرت زجاًجا.
epochtimes. م��وق��ع   وح�ضب 

���ض��ن��وات من  ب��ع��د خم�س  ف��اإن��ه   ،fr
دارو  موهينجو  اأط����الل  اك��ت�����ض��اف 
يف ب��اك�����ض��ت��ان، مت ال��ع��ث��ور ع��ل��ى 44 
هيكاًل عظمًيا ب�ضرًيا على م�ضارف 
ه���ذا امل��ك��ان، وك��ان��ت وج���وه معظم 
هذه الهياكل موجهة نحو الأر�س 

متما�ضكة الأيادي.
اأن���ه ل ميكن  اإىل  ال��ع��ل��م��اء  واأ����ض���ار 
ف���ع���اًل، لكنهم  م��ع��رف��ة م���ا ح����دث 
دارو  م��وه��ي��ن��ج��و  اأن  ي���ع���ت���ق���دون 
لي�ضت املوقع الوحيد الذي تعر�س 
لكارثة نووية، فقد مت العثور على 
حجارة وطوب من�ضهرة يف العديد 
هناك  ولكنَّ  القدمية.  املباين  من 
هندية قدمية،  لأ�ضاطري  ا  ن�ضو�ضً
اأن  املكان ميكن  ه��ذا  اأن  اإىل  ت�ضري 
ل���ن���زاع م�ضلح،  ت��ع��ر���س  ق���د  ي��ك��ون 
الناحية  م��ت��ط��ورة م��ن  م���دن  ب��ني 
التكنولوجية. وتتحدث الأ�ضاطري 
بني  بال�ضالح  ان��دلع مواجهة  عن 
اآلهة كانت موجودة يف ذلك الزمن، 
املدن  ه���ذه  ت��دم��ري  ت�ضبب يف  مم��ا 
وجاءت النريان واأمطرت الأر�س.

�ل�صمنة لعالج  حديثة  “�ل�صيات�صو” طريقة 
على  �ضيوًعا  الأم���را����س  اأك���رث  م��ن  ال�ضمنة  اأ�ضبحت 
ال�����ض��ب��ب ال��رئ��ي�����س للعديد  ال���ع���امل، وت���ع���د  م�����ض��ت��وى 
ال���دم وال�ضكري  ارت��ف��اع �ضغط  م��ن الأم��را���س م��ث��ل: 
وا���ض��ط��راب ده���ون ال���دم واأم���را����س ال��ق��ل��ب واأمرا�س 

الأوعية الدموية.
وق����ال ال��دك��ت��ور اأم����ري حم��م��د ���ض��ال��ح اأ���ض��ت��اذ العالج 
الطبيعي لإرم نيوز: تتحدد املبادئ العامة يف حتقيق 
ال��وزن واحلفاظ على هذا النخفا�س يف وزن  فقدان 
اجل�����ض��م واحل����د م��ن امل�����ض��اع��ف��ات اخل��ط��رية لل�ضمنة 

ويوجد العديد من الطرق لعالج ال�ضمنة.
واأ�ضاف: تعد ال�ضيات�ضو واحدة من هذه الطرق وهي 
القدمية ومزيج  العالجية  الو�ضائل  اأ�ضكال  �ضكل من 
من النظريات القدمية من الطب ال�ضرقي والطاقة 
وظائف  وع��ل��م  الت�ضريح  لعلم  احل��دي��ث��ة  امل��ع��رف��ة  م��ع 

الأع�ضاء.
وتابع: طريقة ال�ضيات�ضو تقوم على التدليك اليدوي 
العميق )العجن( وال�ضغط واللم�س والنقر ويتم ذلك 

دون ا�ضتخدام الزيوت ويكون املري�س مرتدًيا املالب�س 
املريحة.

العالجات  م���ن  ال�����ض��ي��ات�����ض��و  و���ض��ي��ل��ة  ���ض��ال��ح:  واأردف 
املعرفة  مع  والتكاملية  التقليدية  اليابانية  اليدوية 
الطبية الغربية وتعد كاي والتي تنطق ت�ضي من اأهم 
الطب  فهم  ميكن  خاللها  من  التي  والأ�ض�س  املبادئ 

ال�ضيني والياباين.
وا�ضتطرد: تعد ت�ضي هي الطاقة احليوية املتدفقة يف 
اأج�ضادنا والتي تتحكم يف كل وظائف اجل�ضم وتدفق 
طاقة ت�ضي يف م�ضارات حمددة ت�ضمى م�ضارات الطاقة 

احليوية.
نقاط  م��ع  الطبيعي  ال��ع��الج  طبيب  يتعامل  وق����ال: 
ال��ط��اق��ة ع���رب م�����ض��ارات��ه��ا امل���ح���ددة، وت���ك���ون ال�ضحة 
موجودة عندما ت�ضري الطاقة ت�ضي بانتظام و�ضهولة 
وتوازن ووفرة عرب م�ضارات الطاقة دون عائق وطبقا 
للطب الياباين فاإن ال�ضمنة حتدث عند وقوع خلل يف 

تدفق الطاقة عرب م�ضاراتها.


