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حممد بن را�ضد خالل تخريج الدفعة 47 من املر�ضحني الطيارين وال�ضباط اجلويني فى كلية خليفة بن زايد اجلوية)وام(

الرئي�س اليمني ال�ضابق على �ضالح.. حتالف مع امللي�ضيات االيرانية فغدرت به  )ا ف ب(

رئي�س الدولة ي�شدر قرارا بت�شكيل جلنة 
للتعاون امل�شرتك بني الإمارات وال�شعودية

•• اأبوظبي-وام: 

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأ�ضدر 
دولة  ب��ني  امل�����ض��رك  للتعاون  جلنة  ت�ضكيل  ���ض��اأن  يف  ق���رارا  اهلل  حفظه 
مادته  يف  ن�س  ال�ضعودية  العربية  واململكة  املتحدة  العربية  االإم����ارات 

االوىل على:
 -1 تن�ضاأ جلنة للتعاون والتن�ضيق امل�ضرك بني دولة االإمارات العربية 
املتحدة واململكة العربية ال�ضعودية برئا�ضة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة 
الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ من�ضور  �ضمو  و 

وزير �ضوؤون الرئا�ضة نائباً للرئي�س .             )التفا�ضيل �س2(

ملي�صيا احلوثي االيرانية تقتل �صالح بدم بارد

هادي يوجه مب�شاندة قوات املوؤمتر وياأمر جي�س ال�شرعية باقتحام �شنعاء
حرب �صوارع يف �صنعاء والتحالف يطلب من املدنيني االبتعاد عن مواقع احلوثيني 

•• �صنعاء-وكاالت:

اأم����ر ال��رئ��ي�����س ال��ي��م��ن��ي ع��ب��د ربه 
م��ن�����ض��ور ه�����ادي اأم�������س ب���اإط���الق 
ال�ضتعادة  وا�ضعة  ع�ضكرية  عملية 
ال�ضيطرة على �ضنعاء، بدعم من 
ال����ذي تقوده  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ح��ال��ف 
ال�ضعودية، ح�ضب ما اأعلن م�ضدر 

يف الرئا�ضة اليمنية.
التحالف  ط��ل��ب  ذات����ه،  ال��وق��ت  يف 
ال��ع��رب��ي ب��ق��ي��ادة ال�����ض��ع��ودي��ة من 
املدنيني يف �ضنعاء اإخالء اأماكنهم 
متركز  م�����واق�����ع  م�����ن  ال���ق���ري���ب���ة 

احلوثيني،
تكثيف  اح���ت���م���ال  اإىل  اإ�����ض����ارة  يف 

الغارات اجلوية على �ضنعاء.
م�������ض���ادر يف حزب  واأك��������دت  ه�����ذا 
املوؤمتر ال�ضعبي العام، اأن الرئي�س 
ع��ل��ي عبداهلل  ال�����ض��اب��ق،  ال��ي��م��ن��ي 
�ضد  امل�����ع�����ارك  يف  ُق����ت����ل  ����ض���ال���ح، 

احلوثيني يف �ضنعاء.
مقتل  اإن  مينية،  م�����ض��ادر  وق��ال��ت 
�ضنحان  م��ن��ط��ق��ة  يف  وق���ع  ���ض��ال��ح 
اأكد  بينما  العا�ضمة �ضنعاء،  قرب 
م�ضوؤول بحزب املوؤمتر خرب مقتل 
مبقاومة  اأن�ضاره  وطالب  �ضالح، 

ميلي�ضيات احلوثي.

يف  القتال  وت��رة  وت�ضاعدت  ه��ذا 
احلوثي  ميلي�ضيات  ب��ني  �ضنعاء، 
ال�ضعبي  املوؤمتر  وق��وات  االإيرانية 
اإنها  ���ض��ك��ان  ي���ق���ول  ال����ع����ام، ح��ي��ث 

حتولت اإىل حرب �ضوارع.
اإن  ع��ي��ان يف �ضنعاء  ���ض��اه��د  وق���ال 
االإيرانية  احل���وث���ي  م��ي��ل��ي�����ض��ي��ات 
ال�ضتني  ���ض��ارع  دب���اب���ات يف  ن�����ض��رت 
ب�ضنعاء، فيما بداأت بق�ضف اأحياء 

�ضكنية يف املدينة.
وذك����ر ���ض��ك��ان اإن���ه���م ���ض��م��ع��وا دوي 
الكويت  حيي  يف  هائلة  انفجارات 

واجلامعة ب�ضنعاء.
التحالف  م���ق���ات���الت  و�����ض����ان����دت 
وا�ضتهدفت  املوؤمتر  قوات  العربي 
مقرات ع�ضكرية للحوثيني غربي 

�ضنعاء.
تابعة  اإع��������الم  و�����ض����ائ����ل  وق����ال����ت 
القتلى  م��ن  ع�ضرات  اإن  للموؤمتر 
يف  تكد�ضوا  احلوثيني  واجل��رح��ى 
اليمينة،  العا�ضمة  م�ضت�ضفيات 
جراء املواجهات العنيفة يف �ضوارع 
العا�ضمة  ج��ن��وب��ي  ح���دة  منطقة 

�ضنعاء.
واأطلقت ميلي�ضيا احلوثي دعوات 

للتربع بالدماء للجرحى.
ابن  م�ضت�ضفى  اإن  م�ضادر  وقالت 

اإن  املوؤمتر  بحزب  م�ضادر  وقالت 
يف  قنا�ضة  بر�ضا�س  ُق��ت��ل  �ضالح 
الراأ�س ولي�س يف تفجر. واتهمت 
ال�ضعبي  امل��وؤمت��ر  ب��ح��زب  م�����ض��ادر 
احلوثيني باإعدام �ضالح والتمثيل 

بجثته.
اإن  ال���ع���رب���ي���ة  وق�����ال�����ت م���������ض����ادر 

مع  ا�ضتبكت  احل��وث��ي  ميلي�ضيات 
م����وك����ب ����ض���ال���ح واج�����ربت�����ه على 
مع  وقتلته  ال�ضيارة  من  الرجل 
بع�س مرافقيه، فيما دعا قياديون 
بحزب املوؤمتر اليمنيني اإىل العمل 

�ضوياً حتى اإنهاء التمرد احلوثي.
االيرانية  احلوثي  ملي�ضيا  وكانت 

قد بثت فيديو اأولياً يظهر جثمان 
ال��رئ��ي�����س ال��ي��م��ن��ي ال�����ض��اب��ق بعد 

مقتله.
وك��ان��ت وك��ال��ة روي���رز ق��د نقلت، 
اأن  ����ض���ه���ود  ����ض���اب���ق، ع����ن  يف وق�����ت 
ميلي�ضيات احلوثي قامت بتفجر 

منزل �ضالح و�ضط �ضنعاء.

وال��ق��ي��ادة  يجتمع  ماتي�س 
ب��اك�����ش��ت��ان يف  ال���ع���ل���ي���ا 

•• اإ�صالم اأباد-رويرتز:

الدفاع  وزي��ر  ماتي�س  جيم  و�ضل 
اب���اد ام�س  اإ���ض��الم  اإىل  االأم��ري��ك��ي 
املدنية  ال����ق����ي����ادة  م�����ن  ل���ي���ط���ل���ب 
بذل  ب��اك�����ض��ت��ان  يف  وال��ع�����ض��ك��ري��ة 
متهمني  مت�ضددين  لكبح  امل��زي��د 
ل�ضن  ك��ق��اع��دة  ال��ب��الد  با�ضتغالل 

هجمات يف اأفغان�ضتان املجاورة.
ولكن بعد اأكرث من مئة يوم على 
دونالد  االأمريكي  الرئي�س  اإعالن 
ترامب ا�ضراتيجيته جلنوب �ضرق 
اأمريكيون  م�ضوؤولون  يقول  اآ�ضيا 
اإن���ه���ا مل حت��ق��ق �ضوى  وحم��ل��ل��ون 
الوا�ضح  جناح حمدود ولي�س من 

كيف ميكن اإحراز تقدم.
االأمريكيون  امل�����ض��وؤول��ون  وي�ضعر 
باالإحباط منذ فرة طويلة ب�ضبب 
باك�ضتان عن  اأنه تخاذل  يرون  ما 
اتخاذ اإجراءات �ضد جماعات مثل 
و�ضبكة  االأفغانية  طالبان  حركة 
حقاين يعتقدون اأنها ت�ضتغل املالذ 
الباك�ضتانية  االأرا�ضي  على  االآمن 

ل�ضن هجمات يف اأفغان�ضتان.

م�شرتكة  ت��دري��ب��ات  اأك���ر 
و�شول وا�شنطن  ت��اري��خ  يف 

•• �صيول-اأ ف ب:

امل��ت��ح��دة وكوريا  ال���والي���ات  ب����داأت 
تدريبات  اأك����رب  اأم�������س  اجل��ن��وب��ي��ة 
تاريخهما  يف  ج���وي���ة  ع�����ض��ك��ري��ة 
باأنها  ال�ضمالية  ك��وري��ا  و�ضفتها 
���ض��ام��ل، وذل���ك بعد ايام  ا���ض��ت��ف��زاز 
ع��ل��ى جت��رب��ة ب��ي��ون��غ ي��ان��غ القوى 
للقارات  ع��اب��ر  بال�ضتي  ���ض��واري��خ 

تختربه حتى االآن.
التي بداأت  التدريبات  وت�ضارك يف 
���ض��ب��اح االث��ن��ني وت�����ض��ت��م��ر خم�ضة 
ع�ضكرية  ط����ائ����رة   230 اي��������ام، 
ع��ل��ى راأ���ض��ه��ا ���ض��ت ط��ائ��رات خفية 
اف- ط���راز  م��ن  مقاتلة  امركية 

22 وع�ضرات االآالف من اجلنود، 
ح�����ض��ب��م��ا ذك�����ر اجل���ي�������س ال���ك���وري 
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•• العني-وام:

رعى �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
املر�ضحني  م��ن   47 ال��دف��ع��ة  تخريج  حفل  اهلل  رع���اه 
بن  خليفة  كلية  ف��ى  اجل��وي��ني  وال�ضباط  الطيارين 

زايد اجلوية فى مدينة العني �ضباح ام�س.

من جهة اخرى اأكد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد 
االإم������ارات تنتظر من  اأن دول����ة  دب���ي  ال�����وزراء ح��اك��م 
املجتمع العلمي اأن يقوم بدور اأ�ضا�ضي يف دعم اجلهود 
التنموية للدولة على ال�ضعد كافة وتنتظر من علماء 
والعمل  العلمي  دوره���م  اإىل  نوعية  اإ���ض��اف��ة  ال��وط��ن 
)التفا�ضيل  ال���ع���ل���وم.          دبلوما�ضية  تفعيل  على 

وجه ر�صالة اإىل املجتمع العلمي توؤكد دورهم يف دعم جهود الدولة التنموية

حممد بن را�شد يرعى حفل تخريج الدفعة 47
من املر�شحني الطيارين وال�شباط اجلويني فى العني

حممد بن زايد خالل ا�ضتقباله وفد القيادة العامة ل�ضرطة اأبوظبي  )وام(

•• العني-وام:

اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ا�ضتقبل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
العني  مبدينة  املقام  ق�ضر  جمل�س  يف  ام�س  امل�ضلحة 
مبنا�ضبة  ابوظبي  ل�ضرطة  العامة  القيادة  من  وف��دا 
مرور 60 عاما على تاأ�ضي�ضها يرافقهم معايل اللواء 

حممد خلفان الرميثي، قائد عام �ضرطة اأبوظبي.
من جهة اخرى ح�ضر �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي���د  ب��ن 
الذي  اال�ضتقبال  حفل  ام�س  امل�ضلحة  للقوات  االأعلى 
املزروعي  �ضعيد  �ضهيل  عبيد  امل��رح��وم  عائلة  اأقامته 
مبنا�ضبة زفاف جنلها غامن اإىل كرمية املرحوم بطي 

عبيد �ضامل املزروعي.          )التفا�ضيل �س3(

ح�صر اأفراح املزروعي.. وا�صتقبل وفدا من القيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي

حممد بن زايد يوؤكد حر�س الإمارات على 
التطوير والأخذ باأرقى اأ�شاليب العمل الأمني

نقل  كما  باجلثث،  تكد�س  �ضيناء 
ع�ضرات اجلرحى اإىل امل�ضت�ضفيات 

الع�ضكرية.
ه�����ادي اجلي�س  ال��رئ��ي�����س  ووج�����ه 
املوؤمتر  ق���وات  مب�����ض��ان��دة  اليمني 

ال�ضعبي العام.
وق��ال��ت وك��ال��ة االأن��ب��اء احلكومية 
من�ضور  عبدربه  الرئي�س  اإن  �ضباأ 
احلكومية  ال���ق���وات  وج���ه  ه�����ادي، 
ب��اق��ت��ح��ام ال��ع��ا���ض��م��ة ���ض��ن��ع��اء من 
اأب�����رزه�����ا جبهة  اجت�����اه�����ات  ع�����دة 

خوالن جنوب العا�ضمة.
واأ�ضافت اإن هادي ات�ضل مبح�ضن، 
ووجه القوات احلكومية بااللتحام 
ال�ضابق  للرئي�س  املوالية  بالقوات 

علي عبداهلل �ضالح.
رئي�س اجلمهورية  "ووجه  وقالت 
عدد  بفتح  االت�ضال،  خالل  نائبه 
العا�ضمة  ل��دخ��ول  اجل��ب��ه��ات  م��ن 
���ض��ن��ع��اء اأب����رزه����ا ج��ب��ه��ة خ����والن، 
و�ضرعة تقدم الوحدات الع�ضكرية 
التابعة للجي�س الوطني واملقاومة 
�ضنعاء  العا�ضمة  نحو  ال�ضعبية 
م�����ن ع������دة اجت������اه������ات وج���ب���ه���ات 
لاللتحام  خ���والن  جبهة  واأه��م��ه��ا 
باأبناء املقاومة ال�ضعبية بالعا�ضمة 

�ضنعاء.

برناجمًا  ت��وق��ف  بريطانيا 
�شوريا يف  للم�شاعدات  �شريًا 

•• لندن-وكاالت:

ذا  �ضحيفة  يف  كينرب  بيلي  اأف���اد 
بريطانيا  اأن  الربيطانية  تاميز 
اأوقفت برناجماً �ضرياً للم�ضاعدات 
يف �ضوريا بعد مزاعم باأن االأموال 
التي تدفع للمقاول كانت مرتفعة 
جداً كما اأن امل�ضاعدات كانت ت�ضل 
وزارة  اإن  وق���ال  م��ت��ط��رف��ني.  اإىل 
اأوقفت  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة 
الدعم املايل للم�ضروع الذي يقدر 
االإ�ضرلينية  مباليني اجلنيهات 
والتي كانت ت�ضرف عليه موؤ�ض�ضة 
م�ضراً  الدولية"،  ���ض��م��ي��ت  اآدم 
امل�����ض��روع ك��ان يهدف  اأن ه��ذا  اإىل 
�ضوريا  يف  مدنية  �ضرطة  لتمويل 
يف املناطق التي تخ�ضع ل�ضيطرة 

املعار�ضني املعتدلني.
ويقول برنامج وثائقي بثته )بي 
التي  االأم���وال  بع�س  اإن  �ضي(  بي 
م�ضروع  مت��ول  اأن  مفر�ضاً  ك��ان 
املجتمع  يف  واالأم���������ن  ال����ع����دال����ة 
)اآج����اك���������س( ك����ان ي��ق��ع يف اأي����دي 

املت�ضددين.

رئي�س  ن��ائ��ب  على  الإب��ق��اء 
ال�����ش��ج��ن  يف  ك��ات��ال��ون��ي��ا 

•• مدريد-اأ ف ب:

اأم�������س ابقاء  ق���رر ق��ا���س ا���ض��ب��اين 
املقال  ك���ات���ال���ون���ي���ا  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب 
اوري����������ول خ����ون����ك����را�����س وث���الث���ة 
متهمني اآخرين مبحاولة انف�ضال 
عن  واالف���راج  ال�ضجن  يف  املنطقة 
�ضتة اآخرين بكفالة، ح�ضبما اأعلنت 

املحكمة يف بيان.
خونكرا�س  ان  امل��ح��ك��م��ة  وق���ال���ت 
وامل�ضت�ضار ال�ضابق )وزير( للداخلية 
املنظمتني  خواكني فورن ورئي�ضي 
الوطنية  اجلمعية  االنف�ضاليتني 
�ضان�ضيز  خ������وردي  ال��ك��ات��ال��ون��ي��ة 
وجمعية اومنيوم الثقافية خوردي 
كو�ضارت �ضيبقون يف ال�ضجن ب�ضبب 

خطر تكرار ما قاموا به.

احلكومة الفل�صطينية تت�صلم م�صوؤولياتها بغزة االأ�صبوع القادم

مواجهات عنيفة مع الحتالل �شمال ال�شفة
•• نابل�س-غزة-اأ ف ب:

اتفقت حركتا فتح وحما�س الفل�ضطينيتان يف القاهرة على ان تنهي حكومة 
كانون  من   10 بحلول  غزة  قطاع  يف  م�ضوؤولياتها  ت�ضلم  الوطني  الوفاق 
ان  ا�ضمه  ذكر  عدم  طلب  فل�ضطيني  م�ضوؤول  وق��ال  املقبل.  دي�ضمرب  االأول 
امل�ضرية  العا�ضمة  اتفقا يف ختام جولة ح��وار عقدت يف  وف��دي احلركتني 

حتى  غ��زة  قطاع  يف  امل�ضوؤوليات  كافة  بت�ضلم  احلكومة  متكني  امت��ام  على 
االحد القادم.

اإىل ذلك، ا�ضيب فل�ضطيني بر�ضا�س اجلي�س اال�ضرائيلي اأم�س بعد اندالع 
مواجهات يف قرية �ضمال ال�ضفة الغربية املحتلة، بح�ضب ما اعلن اجلي�س 
اجلي�س  با�ضم  متحدثة  واعلنت  فل�ضطينية.  طبية  وم�ضادر  اال�ضرائيلي 
اىل  و�ضلوا  الفل�ضطينيني  ع�ضرات  ان  بر�س  فران�س  لوكالة  اال�ضرائيلي 

م�شر والأردن حتذران من العرتاف بالقد�س عا�شمة لإ�شرائيل
•• عوا�صم-وكاالت:

حذرت م�ضر واالأردن من »تداعيات خطرة« الأي اعراف اأمركي بالقد�س 
خالل  ال�ضفدي،  اأمي��ن  االأردن  خارجية  وزي��ر  وح��ذر  الإ�ضرائيل.   عا�ضمة 
ات�ضال هاتفي مع نظره االأمركي ريك�س تيلر�ضون من »تداعيات خطرة« 

الأي قرار من هذا القبيل، على ما اأفاد م�ضدر ر�ضمي. 
ال��ذي مّت م�ضاء االأح��د »���ض��رورة احلفاظ  واأك��د ال�ضفدي، خ��الل االت�ضال 
على الو�ضع التاريخي والقانوين يف القد�س، وعدم اتخاذ اأي قرار ي�ضتهدف 
تغير هذا الو�ضع«، على ما اأفادت وكالة االأنباء االأردنية الر�ضمية )برا(. 
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة ي�شدر قرارًا بت�شكيل جلنة للتعاون امل�شرتك بني الإمارات وال�شعودية

•• اأبوظبي-وام: 

اأ�ضدر �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
»حفظه اهلل« قراراً يف �ضاأن ت�ضكيل جلنة للتعاون امل�ضرك بني دولة 
االإم��ارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�ضعودية ن�س يف مادته 
دولة  بني  امل�ضرك  والتن�ضيق  للتعاون  جلنة  تن�ضاأ   .1 على:  االأوىل 
االإمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�ضعودية برئا�ضة �ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
االأعلى للقوات امل�ضلحة و�ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد اآل نهيان نائب 

رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ضوؤون الرئا�ضة نائباً للرئي�س. 

بتعيني  اللجنة قراراً  القرار ي�ضدر رئي�س  الثانية من  ووفقا للمادة 
اأع�����ض��ائ��ه��ا، ممثلني ع��ن ع���دد م��ن اجل��ه��ات وال��ق��ط��اع��ات احلكومية 

االحتادية واملحلية يف الدولة.
امل����ادة االأوىل م��ن ه���ذا القرار  ب��ح��ك��م  امل�����ض��م��ول��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وت��خ��ت�����س 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  ب��ني  امل�ضرك  والتن�ضيق  بالتعاون 
وال�ضيا�ضية  الع�ضكرية  املجاالت  كافة  يف  ال�ضعودية  العربية  واململكة 
واالق��ت�����ض��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وغ��ره��ا م��ن امل��ج��االت التي 
تقت�ضيها م�ضلحة البلدين، ولها كافة ال�ضالحيات الالزمة لتنفيذ 
وين�ضر يف  ���ض��دوره،  ت��اري��خ  م��ن  ب��ال��ق��رار  ويعمل  اأع��م��ال��ه��ا.  وت�ضير 

اجلريدة الر�ضمية.

الثقافة والإعالم ال�شعودية ت�شارك الإمارات احتفالها باليوم الوطني
•• الريا�س-وام: 

العربية  االإم����ارات  دول��ة  احتفاالت  يف  ال�ضعودية  العربية  اململكة  �ضاركت 
واالإعالم،  الثقافة  ب���وزارة  ممثلة  للدولة  ال�46  الوطني  باليوم  املتحدة 
بعدد من الفعاليات الثقافية والفنية املتنوعة وملدة ثالثة اأيام، حتت �ضعار 

عزنا”. “عزكم 
وذكرت وكالة االنباء ال�ضعودية ان عددا من مدن ومناطق الدولة �ضهدت 

انطالق الفعاليات الثقافية والفلكلورية ال�ضعودية.
واكد معايل الدكتور عواد بن �ضالح العواد وزير الثقافة واالإعالم ال�ضعودي 
بهذه املنا�ضبة اأن اأوا�ضر القربي واملحبة مع االإمارات حكومة و�ضعباً عميقة 
اإ�ضافة  امل�ضركة،  والقيم  وال��ع��ادات  الثقافة  حيث  ال��ت��اري��خ  ع��رب  ومم��ت��دة 

يف  البع�س  لبع�ضهما  وال�����ض��ع��ودي��ون  االم��ارات��ي��ون  يكنها  ال��ت��ي  املحبة  اإىل 
لالإماراتي  حا�ضل  كاأنه  لل�ضعودي  يح�ضل  فما  واملتغرات؛  ال��ظ��روف  كل 
وم��ا ي��ح��دث ل��الإم��ارات��ي ه��و ك��ذل��ك م��ع ال�����ض��ع��ودي يف ال��ف��رح ويف مواجهة 

التحديات.
من  ال�ضعوديون  يحمله  مل��ا  رم��زي  تعبر  ه��ي  الثقافية  امل�ضاركة  اأن  وذك��ر 
ينه�س  ال��ت��ي  امل�ضتقبلية  والتطلعات  ال����روؤى  يف  وال��ت�����ض��ارك  ال���ود  و���ض��ائ��ج 
العربية  للمملكة  احلكيمتني  القيادتني  بعزمية  ال�ضقيقان  البلدان  بها 
ال�ضعودية ولالإمارات العربية املتحدة. واأو�ضح الدكتور العواد اأن م�ضاركة 
اإط��ار جهود اململكة لرجمة م�ضاعر الود  وزارة الثقافة واالإع��الم تاأتي يف 
واالإخاء والعالقات املتينة التي تربط البلدين ال�ضقيقني وفقاً لتوجيهات 

خادم احلرمني ال�ضريفني و�ضمو ويل عهده.

حممد بن را�شد يرعى حفل تخريج الدفعة 47 من املر�شحني الطيارين وال�شباط اجلويني يف العني

•• العني-وام:

رعى �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
حفل  اهلل«  »رع��������اه  دب������ي  ح����اك����م 
تخريج الدفعة 47 من املر�ضحني 
اجلويني  وال�����ض��ب��اط  ال��ط��ي��اري��ن 
اجلوية  زاي���د  ب��ن  خليفة  كلية  يف 
ام�س.  ���ض��ب��اح  ال���ع���ني  م��دي��ن��ة  يف 
و�ضهد االحتفال اإىل جانب �ضموه 
الكلية -  - وال���ذي ج��رى يف مقر 
حممد  ب��ن  طحنون  ال�ضيخ  �ضمو 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
بن  من�ضور  ال�ضيخ  و�ضمو  العني 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم وال�ضيخ 
اآل نهيان وكيل  هزاع بن طحنون 
احل��اك��م يف منطقة  دي���وان ممثل 
اأحمد  ب��ن  ال��ع��ني وم��ع��ايل حممد 

الوطني  ال�ضالم  املو�ضيقى  عزفت 
ثم قام �ضموه يرافقه قائد الكلية 
ال��ع��م��ي��د رك���ن ط��ي��ار خ��ل��ف نا�ضر 
طابور  على  بالتفتي�س  القبي�ضي 
اآي��ات من  اخلريجني بعدها تليت 
الذكر احلكيم ثم مر اخلريجون 
ا���ض��ت��ع��را���س ع�ضكري  ه��ي��ئ��ة  ع��ل��ى 
ال��رئ��ي�����ض��ي��ة و�ضط  امل��ن�����ض��ة  اأم������ام 
ت�ضفيق وحتيات احل�ضور اإذ عك�س 
البدنية  امل����ه����ارات  اال���ض��ت��ع��را���س 
والع�ضكرية للخريجني وامل�ضتوى 
ال����ع����ايل م����ن ال�����ض��ب��ط وال���رب���ط 
وح�������ض���ن ال��ت��ن��ظ��ي��م واالن���ت���ظ���ام. 
ق�ضم  اخلريجون  اأدى  ذل��ك  وبعد 
ال���والء ل��دول��ة االإم����ارات العربية 
ال�ضمو  �ضاحب  ورئي�ضها  املتحدة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ 
امل�ضلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
ي��ك��ون��وا مطيعني  ب����اأن  واأق�����ض��م��وا 

ل�ضوؤون  دول�����ة  وزي�����ر  ال�����ب�����واردي 
ال��ف��ري��ق الركن  ال���دف���اع وم��ع��ايل 
حمد حممد ثاين الرميثي رئي�س 
امل�ضلحة. كما �ضهد  القوات  اأرك��ان 
ال�ضعفار  �ضيف  الفريق   .. احلفل 
و�ضعادة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وك��ي��ل 
عام  مدير  �ضليمان  �ضعيد  خليفة 
يف  وال�ضيافة  الت�ضريفات  دائ���رة 
القوات  اأفرع  اإىل جانب قادة  دبي 
الع�ضكرية  وال���ق���ي���ادات  امل�����ض��ل��ح��ة 
وروؤ�ضاء  ال���دول���ة  يف  وال�����ض��رط��ي��ة 
وامللحقني  الدبلوما�ضية  البعثات 
ال��ع�����ض��ك��ري��ني يف ���ض��ف��ارات ال���دول 
ال�ضقيقة وال�ضديقة لدى الدولة 
اإىل جانب اأولياء اأمور اخلريجني 

وذويهم.
بداأ االحتفال لدى و�ضول �ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل 
م��ك��ت��وم امل��ن�����ض��ة ال��رئ��ي�����ض��ي��ة حيث 

خلف  ط��ي��ار  رك���ن  العميد  واأ����ض���ار 
الدرا�ضة  اأن  اإىل  القبي�ضي  نا�ضر 
اإمنا  الكلية وتطوير مناهجها  يف 
يف  الر�ضيدة  قيادتنا  روؤي��ة  يعك�س 
دولتنا احلبيبة من بني  اأن تكون 
اأف�ضل دول العامل بحلول يوبيلها 
الذهبي باإذن اهلل تعاىل .. م�ضرا 
الكلية  اأن  اإىل  ال�����ض��ي��اق  ه����ذا  يف 
الروؤية  ه���ذه  حت��ق��ي��ق  يف  ت�����ض��اه��م 
ال���ك���رمي���ة م����ن خ�����الل ال���ربام���ج 
التطويرية  واخلطط  االأكادميية 
البحوث  م�ضتجدات  تواكب  التي 
يف  العاملية  واالأك��ادمي��ي��ة  العلمية 
واالإ�ضناد  ال���ط���ران  ع��ل��وم  ق��ط��اع 
م�ضتويات  اأع��ل��ى  اجل���وي وحت��ق��ق 
ا�ضتقطاب  �ضعيد  ع��ل��ى  االإجن�����از 
وتخريج  االأك���ادمي���ي���ة  ال���ك���ف���اءات 
بالعلم  م�������ض���ل���ح���ني  م���ر����ض���ح���ني 
وفق  العالية  وال��ك��ف��اءة  وامل��ع��رف��ة 

العلم مرفوعا عاليا واهلل على ما 
اأقول �ضهيد«.

ثم ا�ضتاأذن قائد الطابور �ضاحب 
باالن�ضراف  احلفل  راع��ي  ال�ضمو 
وغادر ميدان االحتفال على هيئة 
ا���ض��ت��ع��را���س ع�����ض��ك��ري م����رورا من 
والتقطت  الرئي�ضية  املن�ضة  اأم��ام 
ال�ضور  احل��ف��ل  خ��ت��ام  ل�����ض��م��وه يف 
وبارك  اخلريجني  مع  التذكارية 
وذويهم  وه��ن��اأه��م  تخرجهم  لهم 
ع��ل��ى جن��اح��ه��م وان��ت��ق��ال��ه��م اإىل 
مرحلة جديدة يف م�ضرتهم نحو 
ال��ذات من  والعال وحتقيق  املجد 
خالل خدمة وطنهم وجمتمعهم 
وتوظيف طاقتهم ومعارفهم من 
اأج��ل اإع��الء راي��ة الوطن والدفاع 
ع����ن اأم����ن����ه و�����ض����الم����ة اأرا�����ض����ي����ه 
احل�ضارية  م��ن��ج��زات��ه  وح���م���اي���ة 
ال����ت����ي ي���ع���ت���ز ب����ه����ا ك�����ل م����واط����ن 

التعليم  ا���ض��رات��ي��ج��ي��ات  اأح�����دث 
وال��ت��دري��ب. وه��ن��اأ يف ختام كلمته 
اخل���ري���ج���ني م����ن اأب�����ن�����اء وب���ن���ات 
ال����وط����ن ����ض���ق���ور اجل�����و ودع���اه���م 
والتعلم  ال��ت��دري��ب  م��وا���ض��ل��ة  اإىل 
واك��ت�����ض��اب اخل����ربة وامل��ع��رف��ة كي 
ال�ضرف  م���ي���ادي���ن  اإىل  ي����ع����ربوا 
ال��غ��ايل. واإىل  وال���ذود ع��ن وطننا 
ال�ضمو  ك����رم ���ض��اح��ب  ف��ق��د  ذل����ك 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
املتفوقني  دب����ي  ح���اك���م  ال��������وزراء 
اإجنازهم  ع��ل��ى  وه��ن��اأه��م  ال��ع�����ض��رة 

امل�ضرف.
بعدها متت مرا�ضم ت�ضليم وت�ضلم 
ال��ع��ل��م م��ن ال�����دورة احل��ال��ي��ة اإىل 
الدورة التي تليها م�ضفوعا بق�ضم 
العلم  ه���ذا  �ضلمتك  اإين   « ال��ع��ل��م 
اأق�ضم  ف��اأ���ض��ه��د...  عاليا  م��رف��وع��ا 
باهلل العظيم اأن اأحافظ على هذا 

واجلو  ال��رب  يف  روؤ�ضائهم  الأوام���ر 
االأوامر  جلميع  منفذين  والبحر 
الدولة  داخ��ل  اإليهم  ت�ضدر  التي 
وخ��ارج��ه��ا واأن ي����زودوا ع��ن حمى 
الوطنية  وم��ك��ت�����ض��ب��ات��ه  ال���وط���ن 
ي�ضخروا  واأن  وت���راب���ه  و���ض��ي��ادت��ه 
ج��م��ي��ع ط��اق��ات��ه��م وم��ع��ارف��ه��م يف 
ورفعته  ال���غ���ايل  ال���وط���ن  خ���دم���ة 

واإعالء رايته.
توجه  كلمة  الكلية  ل��ق��ائ��د  وك���ان 
ف��ي��ه��ا ب��ال�����ض��ك��ر وال����ع����رف����ان اإىل 
 .. احل��ف��ل  راع���ي  ال�ضمو  ���ض��اح��ب 
يف  جن��ح��وا  اخل��ري��ج��ني  اأن  معلنا 
احل�ضول  م��ت��ط��ل��ب��ات  ا���ض��ت��ك��م��ال 
ع���ل���ى درج������ة ال���ب���ك���ال���وري���و����س يف 
»االإ�ضناد  وع��ل��وم  ال��ط��ران  ع��ل��وم 
�ضنوات  ث��الث  اإنهاء  بعد  اجل��وي« 
من الدرا�ضة والتدريب العملي يف 

»كلية خليفة بن زايد اجلوية«.

وم��واط��ن��ة يف ب��ل��دن��ا ال��ع��زي��ز وكل 
وقال  الطيبة.  اأر���ض��ه  على  مقيم 
���ض��م��وه خم��اط��ب��ا اخل��ري��ج��ني »اأنا 
ب��ك��م ومب�����ض��ت��واك��م العايل  ف��خ��ور 
اأبديتموه  والع�ضكري وما  العلمي 
وتدريبية  ع�ضكرية  م��ه��ارات  م��ن 
رائعة ولياقة بدنية اأثناء العر�س 
اأمامنا  الذي قدمتموه  الع�ضكري 
يتزامن  ال���ذي  تخرجكم  ي���وم  يف 
باليوم  ���ض��ع��ب��ن��ا  اح����ت����ف����االت  م����ع 
ال���وط���ن���ي ال�������ض���اد����س واالأرب����ع����ني 
ال��ع��زي��زة يف ظ��ل رعاية  ل��دول��ت��ن��ا 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  ق��ائ��دن��ا 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
للقوات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د  ال���دول���ة 
اهلل  وفقكم  اهلل،  حفظه  امل�ضلحة 
تعاىل وعلى دروب اخلر والعطاء 
والت�ضحية والفداء �ضدد خطاكم« 

�ضروا على بركة اهلل.

•• دبي-وام: 

زار �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
عهده  ويل  يرافقه  اليوم  اهلل«  »رع��اه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
ال�ضيخ مكتوم  اآل مكتوم و�ضمو  را�ضد  ال�ضيخ حمدان بن حممد بن  �ضمو 
بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب حاكم دبي » م�ضت�ضفى دبي للجمال » 
الذي اأن�ضئ يف منطقة املرموم بتكلفة اإجمالية بلغت نحو اأربعني مليون 

درهم.
وقد جتول �ضموه ومرافقوه يف اأرجاء امل�ضت�ضفى الذي بداأ عمله فعليا منذ 
العام املن�ضرم واطلع �ضموه على التجهيزات الطبية احلديثة التي جهز 

بها امل�ضت�ضفى الذي ي�ضتقبل احلاالت املر�ضية من االإبل ويجري عمليات 
جراحية متقدمة للحاالت املر�ضية امل�ضتع�ضية وتفقد �ضموه خالل جولته 

املخترب اخلا�س باجلمال واملجهز باأحدث التقنيات العاملية.

اآل  را�ضد  بن  حممد  بن  من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو   .. ال��زي��ارة  يف  �ضموه  راف��ق 
ووقاية  ال�ضحة  وزي��ر  العوي�س  حممد  بن  عبدالرحمن  ومعايل  مكتوم 
املجتمع ومعايل حميد حممد القطامي رئي�س جمل�س االإدارة مدير عام 
هيئة ال�ضحة يف دبي و�ضعادة املهند�س ح�ضني نا�ضر لوتاه مدير عام بلدية 
دبي و�ضعادة خليفة �ضعيد �ضليمان مدير عام دائرة الت�ضريفات وال�ضيافة 
الذي يعد  امل�ضت�ضفى  امل�ضوؤولني وفريق عمل  اإىل جانب عدد من  يف دبي 

االأول من نوعه يف املنطقة.

حممد بن را�شد يزور م�شت�شفى دبي للجمال

حممد بن را�شد ي�شتقبل عددا من 
ال�شفراء وامللحقني الع�شكريني 

•• دبي -وام:

الوزراء  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�ضد  ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  ا�ضتقبل �ضاحب 
حاكم دبي »رعاه اهلل« على هام�س تخريج الدفعة ال�ضابعة واالأربعني من املر�ضحني الطيارين يف كلية 
ال�ضقيقة  ال��دول  �ضفراء  ال�ضعادة  اأ�ضحاب  ام�س..  ظهر  قبل  العني  مدينة  يف  اجلوية  زاي��د  بن  خليفة 
وامللحقني الع�ضكريني يف �ضفارات الدول ال�ضقيقة وال�ضديقة لدى الدولة الذين هناأوا �ضموه باليوم 
الوطني لدولتنا العزيزة وباركوا ل�ضموه تخريج كوكبة جديدة من �ضباب الوطن يف كلية خليفة بن زايد 
اجلوية م�ضيدين مب�ضتواهم الع�ضكري ولياقتهم البدنية وا�ضتعرا�ضهم الع�ضكري الذي اأبهر احل�ضور 

مب�ضتوى ال�ضبط والربط الذي يتحلون بهما.
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اأخبـار الإمـارات
جممع حممد بن را�شد للعلماء يعقد اجتماعه ال�شنوي الأول اليوم يف دبي

•• دبيوام: 

برعاية وح�ضور �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل تنطلق اليوم 
الثالثاء اأعمال االجتماع ال�ضنوي ملجمع حممد بن را�ضد للعلماء اأحد 
من  العلماء  ملجتمع  من�ضة  اتاحة  اإىل  تهدف  والتي  املجمع  م��ب��ادرات 

خمتلف التخ�ض�ضات من داخل الدولة وخارجها.
واأكدت معايل �ضارة بنت يو�ضف االأمري وزيرة دولة اأن جممع حممد 
بن را�ضد للعلماء والذي اأطلق �ضمن مبادرات جمل�س علماء االإمارات 
يوؤ�ض�س ملرحلة جديدة لدعم املجاالت العلمية ومن �ضاأنه اأن يوفر بيئة 

حا�ضنة لكل العلماء والباحثيني من املجتمع العلمي يف االإمارات ومن 
ينعقد  ال��ذي  ال�ضنوي  االجتماع  اإن«  معاليها  قالت  و  االإجن���ازات.  ذوي 
غدا يعترب اأول اجتماعات املجمع و�ضي�ضت�ضيف اأكرث 120 من العلماء 
واملتخ�ض�ضني يف املجاالت العلمية من املجتمع العلمي يف الدولة و�ضيتم 
خالله ا�ضتعرا�س التحديات العلمية ومناق�ضة وتطوير �ضيا�ضات جديدة 

ت�ضاهم يف حتقيق اال�ضراتيجيات واالأهداف الوطنية«.
وذكرت اأن االجتماع �ضي�ضهد �ضمن اأجندته اأي�ضا اإطالق ميدالية حممد 
والباحثني  العلماء  تكرمي  اإىل  تهدف  والتي  العلمي  للتميز  را�ضد  بن 
اأ�ضحاب االإجن��ازات واالإ�ضهامات يف خمتلف املجاالت  املتخ�ض�ضني من 
اأهل  لتكرمي  علميا  و�ضرفا  اإماراتي  تكرمي  اأرف��ع  امليدالية  هذه  ومتثل 

العلم وتعزيز مكانتهم يف املجتمع لي�ضبح �ضاحبها قدوة وم�ضدر فخر 
للوطن.

جدير بالذكر اأن جممع حممد بن را�ضد للعلماء يعترب اأحد مبادرات 
جمل�س علماء االإمارات والذي مت االإعالن عنه �ضمن خطة ومبادرات 
املجل�س بهدف اإيجاد جمتمع علمي يف الدولة من خمتلف التخ�ض�ضات 
اإىل جانب ا�ضت�ضراف  و تعزيز دور العلماء يف م�ضرة الدولة التنموية 

تطور املجاالت العلمية والتكنولوجية ل�ضناعة م�ضتقبل.
ي�ضم املجمع نخبة من العلماء والباحثني من املجتمع العلمي ليكون 
مبثابة قاعدة علمية ومعرفية وبناء قدرات بحثية وطنية فيما يكون 

االنت�ضاب اإىل املجمع �ضرفا علميا.

 

امل�صت�صفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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         
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عجمان 
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م�ضت�ضفى ام القيوين                7656888
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م�ضت�ضفى �ضقر                       2223666
م�ضت�ضفى �ضيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�ضت�ضفى الفجرة                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ضت�ضفى االأهلى مرد�س         6262666
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 دبى
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ال�صارقة 
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

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�ضيدلية النور اجلديدة          6264264
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ال�ضيدلية االأهلية املركزية     6269545
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�ضيدلية ابن �ضينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
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�ضيدلية مكة                           7446343 
�ضيدلية املدينة                       7468424
�ضيدلية االمارات                    7474900
�ضيدلية االأم                           7429006

دبى 
�ضيدلية املدينة                       2240566 
�ضيدلية اجلامعة                    3967335 
�ضيدلية االأحتاد                      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�صارقة
�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 القوين
�ضيدلية احلرم                       7660292
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خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

�شرطة اأبوظبي حتقق اأمنية 
مواطن من اأ�شحاب الهمم

•• ابوظبي -وام:

حققت �ضرطة اأبوظبي اأمنية املواطن حممد عبدالرحيم احلو�ضني، من اأ�ضحاب 
الهمم، يف االن�ضمام اإىل “مبادرة كلنا �ضرطة” حيث زاره فريق من اإدارة ال�ضرطة 
املجتمعية ومت ا�ضراكه يف املبادرة وت�ضلم ع�ضويتها ، بالتن�ضيق مع اإدارة املرا�ضم 
والعالقات العامة يف �ضرطة ابوظبي والتعاون مع مركز بروفيتا العاملي الطبي. 
يف  ياأتي  احلو�ضني  املواطن  اأمنية  حتقيق  اأن  املجتمعية  ال�ضرطة  اإدارة  واأك��دت 
اإطار املبادرات االإن�ضانية والتفاعلية جت�ضيداً ال�ضراتيجية عام اخلر 2017 
و�ضمن تو�ضيع مظلة امل�ضتفيدين من خدمات ال�ضرطة التوعوية واالإر�ضادية ، 

ودعم وت�ضجيع ا�ضحاب الهمم على االندماج مع افراد املجتمع.

حممد بن را�شد يوجه ر�شالة للمجتمع العلمي توؤكد دورهم يف دعم جهود الدولة التنموية

ا�صتقبل وفدا من القيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي

حممد بن زايد يوؤكد حر�س الإمارات على التطوير والتحديث امل�شتمرين والأخذ باأرقى اأ�شاليب العمل الأمني

•• دبي-وام:

اأكد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
دولة  اأن  اهلل«  »رع����اه  دب���ي  ح��اك��م 
املجتمع  م���ن  ت��ن��ت��ظ��ر  االإم��������ارات 
اأ�ضا�ضي يف  ب��دور  يقوم  اأن  العلمي 
للدولة  ال��ت��ن��م��وي��ة  دع���م اجل��ه��ود 
ع��ل��ى ال�����ض��ع��د ك��اف��ة وت��ن��ت��ظ��ر من 
نوعية  اإ����ض���اف���ة  ال���وط���ن  ع��ل��م��اء 
على  والعمل  العلمي  دوره��م  اإىل 
العلوم وتعزيز  دبلوما�ضية  تفعيل 
التقارب  ال����دويل ودع���م  ال��ت��ع��اون 
وفيما  ال�����ض��ع��وب.  ب��ني  والت�ضامح 
وجهها  ال��ت��ي  ال��ر���ض��ال��ة  ن�س  يلي 
���ض��م��وه اإىل امل��ج��ت��م��ع ال��ع��ل��م��ي يف 
دولة االإمارات. » االإخوة واالأخوات 
علماء االإم��ارات .. ال�ضالم عليكم 
اإن����ه على  ورح��م��ة اهلل وب��رك��ات��ه؛ 
اأجدادنا  ع��ا���س  االإم�������ارات  اأر������س 
اآثارا زاخرة تعرب  وم�ضوا تاركني 
ح�ضارة  بناء  على  اإ���ض��راره��م  عن 

»حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
من  م��ت��ق��دم��ة  م��رح��ل��ة  اإىل  اهلل« 
والتطور  واالزده����������ار  ال��ت��ن��م��ي��ة 
واالقت�ضادي  وال��ت��ق��ن��ي  ال��ع��ل��م��ي 
بنهج  م�ضر�ضدين  واالجتماعي 
ال�ضيخ زاي���د بن  امل��وؤ���ض�����س  ال��وال��د 
 « اهلل  رح��م��ه   « نهيان  اآل  �ضلطان 

واإخوانه االآباء املوؤ�ض�ضني.
م��ن��ذ ق��ي��ام احت����اد دول��ت��ن��ا �ضكلت 
لهذه  اال����ض���ت���ب���اق���ي���ة  امل����واج����ه����ة 
ال���ت���ح���دي���ات ومت���ك���ني االإن�������ض���ان 
والنهو�س بواقعه اأولويات الآبائنا 
بطاقات  اآم��ن��وا  ال��ذي��ن  املوؤ�ض�ضني 
واإم���ك���ان���ات االإن�������ض���ان االإم����ارات����ي 
اإع�������داد ج��ي��ل من  ووظ���ف���وه���ا يف 
باملعرفة  امل��ت�����ض��ل��ح��ني  ال���ع���ل���م���اء 
التنمية  عجلة  دفع  يف  لي�ضاهموا 
لقد  احل��ي��وي��ة.  قطاعاتها  ودع���م 
ط��ورت دول��ة االإم���ارات على مدى 
املا�ضية جمموعة  القليلة  العقود 
املتميزة  واخل���ربات  التجارب  من 
ما  اإىل  اأو����ض���ل���ت���ه���ا  وامل����ب����ت����ك����رة 
وتقدم  ازده���ار  من  حاليا  ن�ضهده 

املجتمع  على  اأن  كما  القطاعات. 
امل�ضاركة يف حتقيق املزيد  العلمي 
من االأمن واال�ضتدامة يف الدولة 
وذل����ك م���ن خ����الل اإي���ج���اد حلول 
وتطويرية  بحثية  مبادرات  لبدء 
الغذائي  االأم���ن  جم��ال  يف  علمية 
اإ�ضافة  امل��ع��ل��وم��ات  واأم���ن  وامل��ائ��ي 
التي  ال����ب����دي����ل����ة  ال����ط����اق����ة  اإىل 
يف  ال��ب��ع��ي��د  امل����دى  ع��ل��ى  �ضت�ضاهم 
وا�ضراتيجيات  م��ب��ادرات  تطوير 
اإم���ارات���ي���ة يف هذه  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
املجاالت. ننتظر منكم دعم جهود 
دولتكم يف االرتقاء بجودة احلياة 
االإمارات  دولة  وجعل  واالإنتاجية 
العامل  دول  اأف�����ض��ل  م���ن  واح�����دة 
من  العامة  ال�ضحة  موؤ�ضرات  يف 
الرعاية ال�ضحية  خالل �ضيا�ضات 
ودرا�ضات  م���ب���ادرات  ع��ل��ى  امل��ب��ن��ي��ة 
ت���راع���ي ظروفنا  وط��ن��ي��ة  ع��ل��م��ي��ة 
وت���ب���ن���ي ع���ل���ى جت����ارب����ن����ا وت���ك���ون 
االإم�����ارات.  دول���ة  ل�ضعب  م��وج��ه��ة 
الوطن  علماء  واأخ���وات���ي  اإخ��وت��ي 
.. ندرك حجم امل�ضوؤولية الكبرة 

واجهوه  ما  على  �ضاهدة  اإن�ضانية 
وبيئة  م��ع��ي�����ض��ي��ة  حت����دي����ات  م����ن 
بعزميتهم  عليها  تغلبوا  قا�ضية 
امل�ضتحيل.  قهرت  التي  واإرادت��ه��م 
والغذاء  امل���اء  م�����ض��ادر  ك��ان��ت  لقد 
و�ضحيحة  حم������دودة  زم��ن��ه��م  يف 
و�ضبل مكافحة االأوبئة كانت �ضبه 
كانت  التعليم  واأدوات  م��ع��دوم��ة 
اإال  وا�ضع  نطاق  على  متاحة  غر 
وفطرتهم  بخربتهم  اأيقنوا  اأنهم 
احلياة  اأ���ض��ا���س  امل����اء  اأن  ال�����ض��وي��ة 
والعلم  ال�ضحة  اأ���ض��ا���س  وال��غ��ذاء 
اأ����ض���ا����س ال���ت���ق���دم واالزده�����������ار... 
ارحتلوا يجوبون ال�ضحاري بحثا 
عن الرزق... خا�ضوا غمار البحار 
الأبنائهم  اأف�����ض��ل  ح��ي��اة  ل��ي��وؤم��ن��وا 
على  ت���غ���ل���ب���وا  وجم����ت����م����ع����ه����م... 
بجعل هذه  ال��ت��ح��دي��ات وجن��ح��وا 
املنطقة موطنا قابال للعي�س لهم 

ولالأجيال من بعدهم.
اليوم  من�����ض��ي  خ���ط���اه���م  وع���ل���ى 
�ضاحب  ال�������ض���ي���خ  اأخ�������ي  ب���ق���ي���ادة 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 

الوطن  علماء  اأجمع.  العامل  ويف 
وع����ق����ول����ه ال������ن������رة.. االأخ���������وات 
م���ن هذه  ان���ط���الق���اً   .. واالإخ�������وة 
من  ننتظر  والتوجهات..  ال��روؤى 
املجتمع العلمي يف دولة االإمارات 
دعم  اأ���ض��ا���ض��ي يف  ب����دور  ي��ق��وم  اأن 
اجل��ه��ود ال��ت��ن��م��وي��ة ل��ل��دول��ة على 
�ضمان  ب��اأن  ون��وؤم��ن  كافة  ال�ضعد 
�ضعبنا  و�ضعادة  امل�ضتدامة  التنمية 
علينا  ي��ح��ت��م  اأب��ن��ائ��ن��ا  وم�ضتقبل 
العلمي  بالتقدم  اقت�ضادنا  رب��ط 
اآخر  وتوظيف  وتوطينه  والتقني 
ال��ع��ق��ل الب�ضري  اإل��ي��ه  م��ا ت��و���ض��ل 
ال���ع���ل���وم  يف خم���ت���ل���ف جم���������االت 
خالل  م��ن  وذل���ك  والتكنولوجيا 
دعم قطاعاتنا اجلوهرية الواعدة 
كقطاع الطران وال�ضحن والدعم 
املجتمع  وع���ل���ى   .. ال��ل��وج�����ض��ت��ي 
حلول  اإي��ج��اد  ال��دول��ة  يف  العلمي 
ومبادرات علمية ت�ضهم يف تاأ�ضي�س 
اإماراتية  ���ض��ن��اع��ات  اأو  ���ض��رك��ات 
وت�ضاهم بطريقة مبا�ضرة يف جعل 
دولة االإمارات االأوىل عامليا يف هذه 

اإط�����ارا لتوظيف  وال���ي���وم و���ض��ع��ن��ا 
اأف�ضل  اخل�����ربات وحت��ق��ي��ق  ه���ذه 
والكفاءات  ال��ط��اق��ات  يف  ا�ضتثمار 
ا�ضتدامة  ل�������ض���م���ان  ال���وط���ن���ي���ة 
بالتجربة  واالرت�����ق�����اء  االإجن�������از 
االإم����ارات  مئوية   « اأطلقنا  حيث 
2071« امل�ضتلهمة من روؤية اأخي 
بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  �ضاحب 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد 
للقوات  االأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
اإىل جعل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  امل�����ض��ل��ح��ة 
دول����ة االإم�������ارات اأف�����ض��ل دول����ة يف 
املئوية  ال���ذك���رى  ب��ح��ل��ول  ال��ع��امل 
ل��ق��د حددنا  ل��ت��اأ���ض��ي�����س االحت�����اد. 
 «  2071 االإم������ارات  م��ئ��وي��ة   « يف 
اأولويات وطنية تغطي القطاعات 
الدور  وركزنا على  كافة  احليوية 
دعم  يف  املتقدمة  للعلوم  املحوري 
االأولويات ويف كتابة  حتقيق هذه 
املرحلة  االإم����ارات يف  ق�ضة جن��اح 
املعريف  واالإن��ت��اج  فالعلوم  املقبلة 
اأح�����د اأه�����م رك���ائ���ز ن��ه�����ض��ة االأمم 
منطقتنا  يف  احل�ضارة  وا�ضتئناف 

امللقاة على عاتقكم لكن ثقتنا بكم 
اأكرب. نثق بكم وبجهودكم وحبكم 
ل��وط��ن��ك��م واإمي��ان��ن��ا ب��ق��درات��ك��م ال 
منكم  ننتظر  ���ض��ك...  اأي  ي�ضاوره 
العلمي  دوركم  اإىل  نوعية  اإ�ضافة 
دبلوما�ضية  تفعيل  على  والعمل 
ال��ع��ل��وم وت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون الدويل 
ودع����م ال���ت���ق���ارب وال��ت�����ض��ام��ح بني 
ال�������ض���ع���وب. ن��ت��ط��ل��ع ل����دورك����م يف 
تعزيز موقع ومكانة االإم��ارات يف 
يحتم  ما  العاملي  العلمي  املجتمع 
مع  وال��ع��م��ل  وال��ت�����ض��اور  التوا�ضل 
بالدولة  امل��ع��ن��ي��ة  اجل��ه��ات  جميع 
ل��ت��ق��دمي اأج���ن���دة وا���ض��ح��ة تدعم 
حتقيق » مئوية االإمارات 2071 
» وت�ضاهم يف تطوير اإنتاج معريف 
���ض��ع��ب��ن��ا ويخدم  ي�����ض��ع��د  اإم����ارات����ي 
االإن�������ض���ان���ي���ة وي���دع���م ال���ت���ق���دم يف 
دول��ت��ن��ا وال���ع���امل. وف��ق��ك��م اهلل ملا 
فيه خر دول��ة االإم���ارات و�ضعبها 
واالإن�ضانية  امل��ن��ط��ق��ة  و����ض���ع���وب 
را�ضد  ب��ن  حممد  اأخ��وك��م  جمعاء 

اآل مكتوم ».

•• العني-وام:

ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  ا���ض��ت��ق��ب��ل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
جمل�س  يف  ام�س  امل�ضلحة  للقوات 
وفدا  ال��ع��ني  مبدينة  امل��ق��ام  ق�ضر 
ل�ضرطة  ال���ع���ام���ة  ال����ق����ي����ادة  م����ن 
ابوظبي مبنا�ضبة مرور 60 عاما 
معايل  ي��راف��ق��ه��م  تاأ�ضي�ضها  ع��ل��ى 
الرميثي،  خ��ل��ف��ان  حم��م��د  ال���ل���واء 

قائد عام �ضرطة اأبوظبي.
لكافة  ت���ه���ن���ئ���ت���ه  �����ض����م����وه  وق��������دم 
ل�ضرطة  العامة  القيادة  منت�ضبي 
ابوظبي مبنا�ضبة الذكرى ال�ضتني 
بالعمل  ..م�������ض���ي���دا  ل��ل��ت��اأ���ض��ي�����س 
�ضرطة  ق��دم��ت��ه  ال�����ذي  وال���ع���ط���اء 
يف  زال���ت  وم��ا  �ضنني  منذ  ابوظبي 
ت��ع��زي��ز م�����ض��رة االأم������ن واالأم������ان 

االمن  اأ�ض�س  تر�ضيخ  يف  واعمالها 
وال�ضالمة يف الدولة .

وق����ال ���ض��م��وه ان دول����ة االم�����ارات 
العربية املتحدة حتر�س با�ضتمرار 
ع����ل����ى ال����ت����ط����وي����ر وال����ت����ح����دي����ث 
اأ�ضاليب  باأرقى  امل�ضتمرين واالأخذ 
ال��ع��م��ل االأم���ن���ي، واع��ت��م��اده��ا على 
متكاملة  روؤي�����ة  وت��ب��ن��ي��ه��ا  ال��ع��ل��م، 
جانبه  ع��ل��ى  ت��ق�����ض��ره  ال  ل���الأم���ن 
ال�ضرطي فح�ضب، واإمنا متتد اإىل 
واالقت�ضادية  االجتماعية  جوانبه 
جت�ضيداً  وغ����ره����ا،  وال���ث���ق���اف���ي���ة 
اجلميع  م�ضوؤولية  االأم���ن  ملفهوم 
�ضريكا  امل���ج���ت���م���ع  ي���ج���ع���ل  ال�������ذي 
لل�ضرطة يف حفظ االأمن والوقاية 

من اجلرمية وك�ضفها.
واأ�ضار �ضموه اىل انه ويف ظل ع�ضر 
امل���خ���اط���ر ال�����ذي ن��ع��ي�����ض��ه وال����ذي 
فاإن  التهديد،  م�ضادر  فيه  تتعدد 

بني  الطماأنينة  ون�ضر  وال�ضالمة 
اأفراد املجتمع.

واأكد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
االأم�����ن  ان  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
تاأ�ضي�س  االأ���ض��ا���ض��ي يف  ال��رك��ن  ه��و 
عرب  امل�ضتقرة  وال��دول  املجتمعات 
ال��ت��اري��خ وق���د ح��ظ��ي ه���ذا املحور 
املوؤ�ض�س  ال��وال��د  ك��ب��ر م��ن  ب��دع��م 
املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
اآل نهيان طّيب اهلل ثراه حيث كانت 
تقع يف جوهر روؤيته التنموية لبناء 
اأبوظبي واالنطالق منها لتحقيق 
�ضار على  الوحدة، وقد  دولة  حلم 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ذاته  النهج 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
كل  تقدمي  اهلل يف  ال��دول��ة حفظه 
الأجهزة  وامل�ضاندة  ال��دع��م  اأ�ضكال 
االإمكانات  ك��ل  وت��وف��ر  ال�����ض��رط��ة 
باأدوارها  لتقوم  اإليها  حتتاج  التي 

م�ضوؤولية  االأمنية  االأج��ه��زة  على 
املقبلة،  ال�����ض��ن��وات  خ����الل  ك����ربى 
املت�ضارعة  ال��ت��غ��رات  م��ع  خ��ا���ض��ة 
والتحديات  اجل��رمي��ة  طبيعة  يف 
التي تفر�ضها على االأجهزة املعنية 
بك�ضفها ومالحقتها، معربا �ضموه 
وبناتنا  �ضبابنا  ب��ق��درة  ثقته  ع��ن 
االأمنية  ل����الأج����ه����زة  امل��ن��ت�����ض��ب��ني 
ع���ل���ى جم�������اراة ك���اف���ة ال���ت���ط���ورات 
بتحقيق  وال����وف����اء  وال���ت���ح���دي���ات 
اجلاهزية  املطلوبة من  امل�ضتويات 
والتخطيط  امل�ضتمر  وال��ت��ط��وي��ر 
املدرو�س للم�ضتقبل بهدف ان تبقى 

بيئة املجتمع اآمنة ومطمئنة.
املقام  ح�ضر جمل�س �ضموه بق�ضر 
حممد  ب��ن  طحنون  ال�ضيخ  �ضمو 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
ال�ضيخ �ضيف  العني والفريق �ضمو 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 

االإن�ضانية  ل��ل��رع��اي��ة  ال��ع��ل��ي��ا  زاي���د 
اخلا�ضة  االإح����ت����ي����اج����ات  وذوي 
مبارك  بن  نهيان  ال�ضيخ  ومعايل 

الداخلية  وزي���ر  ال�����وزراء  جمل�س 
اآل  زاي���د  ب��ن  ال�ضيخ خ��ال��د  و���ض��م��و 
نهيان رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ض�ضة 

ومعايل  الت�ضامح  وزي��ر  نهيان  اآل 
ال�����ض��ي��خ ���ض��ل��ط��ان ب���ن ط��ح��ن��ون اآل 

نهيان ع�ضو املجل�س التنفيذي.

•• العني-وام:حممد بن زايد يح�شر اأفراح املزروعي

ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ����ض���اح���ب  ح�����ض��ر 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
اال�ضتقبال  ح��ف��ل  ام�����س  امل�����ض��ل��ح��ة 
عبيد  املرحوم  عائلة  اأقامته  الذي 
مبنا�ضبة  امل���زروع���ي  �ضعيد  �ضهيل 
كرمية  اإىل  غ����امن  جن��ل��ه��ا  زف�����اف 
املرحوم بطي عبيد �ضامل املزروعي 
يف  الهيلي  اأف����راح  �ضالة  يف  وذل���ك 

مدينة العني.
تخلله  ال��ذي   - احلفل  ح�ضر  كما 
االأه������ازي������ج ال����راث����ي����ة وال���ف���ن���ون 
مبارك  حممد  �ضعادة   - ال�ضعبية 
امل���زروع���ي وك��ي��ل دي����وان ويل عهد 
اأبوظبي وعدد من كبار امل�ضوؤولني 
يف الدولة واملدعوين واأقارب واأهل 

العرو�ضني.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم راأ�س اخليمة يقدم واجب العزاء 

لأ�شرتي البغام واجلروان
•• راأ�س اخليمة - وام:

قدم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود بن �ضقر القا�ضمي ع�ضو املجل�س االأعلى حاكم راأ�س اخليمة ام�س واجب العزاء 
اإىل اأ�ضرتي البغام واجلروان يف وفاة املغفور لها الوالدة �ضيخة �ضلطان بوالعري. واأعرب �ضاحب ال�ضمو حاكم راأ�س 
ال�ضيخ �ضقر بن حممد بن �ضقر  راأ���س اخليمة يرافقه  العزاء يف منطقة خ��زام يف  اخليمة - خالل زيارته خيمة 
القا�ضمي الرئي�س االأعلى لنادي راأ�س اخليمة الريا�ضي الثقايف - عن �ضادق العزاء واملوا�ضاة اإىل اأبناء الفقيدة يو�ضف 
اأحمد البغام النعيمي و�ضلطان اإبراهيم اجلروان ووليد اإبراهيم اجلروان واإىل ذويها .. �ضائال اهلل العلي القدير اأن 

يتغمدها بوا�ضع رحمته وي�ضكنها ف�ضيح جناته ويلهم اآلها وذويها ال�ضرب وال�ضلوان.

حمدان بن زايد : الإمارات ت�شهد زخما م�شتمرا يف تعزيز جمالت العمل التطوعي 

الهالل الأحمر الإماراتي يقدم م�شاعدات غذائية لأهايل مديرية �شاه بح�شرموت

•• اأبوظبي -وام:

اأكد �ضمو ال�ضيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
االإم����ارات ت�ضهد بف�ضل  اأن دول��ة  االإم��ارات��ي  ال��ه��الل االأح��م��ر  رئي�س هيئة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  توجيهات 
اآل مكتوم  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  ومبادرات �ضاحب  اهلل«  »حفظه 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�ضاحب 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
االأعلى للقوات امل�ضلحة زخما م�ضتمرا يف تعزيز جماالت العمل التطوعي .
وقال �ضمو ال�ضيخ حمدان بن زايد اإن املتطوعني هم �ضفراء االإمارات لتعزيز 
قيم الت�ضامح و ال�ضعادة و االإيجابية حول العامل ، من خالل ما يقدمونه 
االإن�ضانية  ال�ضاحة  على  حتركاتهم  وع��رب   ، للب�ضرية  جليلة  خدمات  من 
الكوارث  امل��ن��ك��وب��ني �ضحايا  ع���رثة  واإق���ال���ة  امل��ح��ت��اج��ني  مل�����ض��اع��دة  ال��دول��ي��ة 
واالأزمات ، و�ضدد �ضموه على اأن ال�ضيا�ضة احلكيمة و الروؤية الثاقبة للقيادة 
الر�ضيدة حفزت ال�ضباب على ارتياد االأعمال التطوعية مببادرات ذاتية من 
ال�ضباب اأنف�ضهم الذين وجدوا يف قادتهم و اآبائهم القدوة احل�ضنة و�ضاروا 
على نهجهم ، واأثروا جتربة الدولة يف هذا املجال احليوي ، وكانوا ومازالوا 

العنوان االأبرز لالإمارات يف �ضاحات العطاء االإن�ضاين.
واأكد �ضمو ال�ضيخ حمدان بن زايد يف ت�ضريح مبنا�ضبة يوم التطوع العاملي 
ال��ذي يجده  الدعم  اأن  ع��ام  كل  دي�ضمرب من  ي�ضادف اخلام�س من  ال��ذي 

وطنهم  جت��اه  م�ضوؤولياتهم  لتحمل  اأهلهم  الر�ضيدة  القيادة  من  ال�ضباب 
الن�ضاط  باأنهم �ضعلة يف  االإم��ارات  واالإن�ضانية جمعاء، وا�ضفا �ضموه �ضباب 
واحلركة واأكرث ا�ضتجابة لتداعيات االأو�ضاع االإن�ضانية من حولنا وم�ضدر 
فخر واعتزاز للدولة وقيادتها الر�ضيدة ، وهم بال �ضك يف طليعة جمتمع 

االإمارات املعطاء.
وقال �ضمو ال�ضيخ حمدان بن زايد اإن ثقة القيادة يف �ضبابنا مل تاأت من فراغ 
الب�ضرية  التنمية  ال�ضباب يف حتقيق  ب��دور  اإميانها  ، بل ج��اءت تعبرا عن 
اأجل  املتطوعني والعمل �ضويا من  ، من خالل ت�ضافر جهود  االإن�ضانية  و 
اإحداث التغير املطلوب يف جماالت العمل االإن�ضاين التي تواجه حتديات 
كبرة نتيجة ل�ضدة االأزمات و ال�ضراعات و الكوارث الطبيعية التي ميتد 
مهما  تداعياتها  عن  مبناأى  تكون  لن  التي  االأخ���رى  ال��دول  اإىل  تاأثرها 
بعدت جغرافيا عن موقع االأحداث ، واأ�ضاف �ضموه : هذا ما ن�ضاهده االآن 
االأورب��ي��ة بحثا عن  ال��دول  ال�ضرعية للكثر من  الهجرة غر  من ظواهر 
املخاطرة  و  الوعر  الطريق  ه��ذا  تعري  التي  املخاطر  رغ��م  االآم��ن  امل��الذ 
باالأرواح الربيئة ، الفتا �ضموه اإىل التقارير الدولية التي ت�ضر اإىل اأن عدد 
الالجئني و النازحني �ضرتفع نهاية العام اجلاري 2017 اإىل حوايل 69 
مليون الجئ ونازح ما يتطلب معه جهدا م�ضاعفا و بذال اأكرب من جانب 

املتطوعني ومنظماتهم االإن�ضانية .
الكوارث  لتداعيات  الت�ضدي  اأن  على  زاي��د  بن  حمدان  ال�ضيخ  �ضمو  واأك��د 
قدرة  وتعزيز  ال�ضباب  ك��ف��اءة  رف��ع  ع��رب  مي��ر  ومهنية  بفعالية  االأزم����ات  و 

على  وطاأتها  و تخفيف  االأزم��ات ومواجهتها  التعامل مع  على  املتطوعني 
ال�ضحايا و املتاأثرين .

وقال �ضموه اإن هيئة الهالل االأحمر االإماراتي اأدركت مبكرا هذه التحديات 
وانخرطت يف برامج تدريبية وتاأهيلية لرفع كفاءة متطوعيها يف املجاالت 
بالعمل  الهيئة تهتم بدرجة كبرة  اأن  �ضموه على  ، م�ضددا  كافة  امليدانية 
ال��ت��ط��وع��ي ن��ه��ج��ا ومم��ار���ض��ة ، وت��ف��رد ل��ه م�����ض��اح��ة وا���ض��ع��ة م��ن حتركاتها 
خططها  �ضمن  تنفذ  الهيئة  اأن  اإىل  م�����ض��را   ، ال�����ض��ب��اب  و  ال��ن�����سء  و���ض��ط 
وا�ضراتيجياتها برامج تدريبية نظرية وعملية ل�ضقل مهارات املتطوعني 
وتنمية قدراتهم وت�ضخر طاقاتهم مل�ضلحة الق�ضايا االإن�ضانية مما مكنهم 

من اأداء ر�ضالتهم بكفاءة عالية .
الر�ضيد  ميثلون  املتطوعني  اإن  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�ضيخ  �ضمو  وا���ض��اف 
وعماد   ، االإن�ضانية  وم�ضرتها  االأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  مل�ضتقبل  احلقيقي 
ال�ضاحة  على  تطلعاتها  حتقيق  يف  االأمي���ن  و���ض��اع��ده��ا  اخل���ري  �ضرحها 
جهودهم  تعزز  التي  املبادرات  تبني  على  الهيئة  حتر�س  لذلك  االإن�ضانية 
و  براجمها  مع  توا�ضلهم  وتدعم  العطاء  يف  اال�ضتمرارية  على  وحتفزهم 
اأن�ضطتها املختلفة .واكد ان العمل التطوعي واجب وطني والتزام اأخالقي 
وجمتمعي وحق اإن�ضاين يف التكافل والتوا�ضل لالإن�ضان مع اأخيه االإن�ضان 
التطوع يحمل  اأن مفهوم  كما  ومعنوياً،  مادياً  ودعمه  وزم��ان  اأي مكان  يف 
جهود  فيه  تتكاتف  ت��رب��وي��اً  ومنهجاً  عظيمة  اأخ��الق��ي��ة  وق��ي��م��اً  م�ضامني 
وقوع  وحني  ال�ضلم  حالة  يف  كافة  املجتمع  فئات  مع  وتعاونهم  املتطوعني 

الكوارث واالأزمات.
�ضموه جلميع  تقدير  نهيان عن  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ حمدان  �ضمو  واأع��رب 
املتطوعني املنت�ضبني لهيئة الهالل االأحمر على ما يقدمونه من خدمات 
اإن�ضانية جليلة ت�ضعد وتفرح ال�ضحايا و املنكوبني و تعزز دور الدولة الرائد 
على ال�ضاحة االإن�ضانية الدولية ، م�ضرا �ضموه يف هذا ال�ضدد اإىل متطوعي 
ال�ضاحات  من  ع��دد  يف  اللحظات  ه��ذه  ويف  االآن  يتواجدون  الذين  الهيئة 
خا�ضة يف اآ�ضيا واأفريقيا ي�ضاعدون يف تقدمي الدعم و امل�ضاندة ملحتاجيها 
من دون متييز لعرق اأو جن�س اأو طائفة ، كل همهم تخفيف اآالم الب�ضرية و 

الت�ضحية من اأجل اإ�ضعاد االإن�ضانية.
واأ�ضار �ضمو ال�ضيخ حمدان بن زايد يف ختام ت�ضريحه اإىل التحديات التي 
تواجه العمل التطوعي يف الوقت الراهن ، واملتمثلة يف ا�ضتهداف املتطوعني 
و العاملني يف جمال االإغاثة خا�ضة يف مناطق النزاعات امل�ضلحة وعرقلة 

جهودهم يف اإنقاذ االأرواح الربيئة و تقدمي امل�ضاعدة الالزمة لل�ضحايا . 
ونوه �ضموه اإىل اأن العام اجلاري �ضهد ا�ضتهداف الع�ضرات من املتطوعني 
العاملني يف املنظمات االإن�ضانية داخل امليدان وهم يوؤدون واجبهم املقد�س 
، وطالتهم يد الغدر وهم يحملون الغذاء والدواء والك�ضاء الإنقاذ االأطفال 

واملدنيني االأبرياء.
م�ضوؤولياتها  بتحمل  املعنية  املنظمات  و  ال���دويل  املجتمع  �ضموه  ونا�ضد 
املناطق  و  امللتهبة  ال�ضاحات  يف  للمتطوعني  ال��الزم��ة  احلماية  توفر  يف 

ال�ضاخنة حتى يوؤدوا ر�ضالتهم االإن�ضانية على الوجه االأف�ضل .

•• املكال-وام:

قدمت هيئة الهالل االأحمر االإماراتي ام�س م�ضاعدات اإن�ضانية واإغاثية 
ع��اج��ل��ة الأه�����ايل م��ن��اط��ق ر���ض��ب وال���ع���ط���وف مب��دي��ري��ة ���ض��اه مبحافظة 
التي  االأح��داث  ب�ضبب  اإن�ضانية �ضعبة  يعانون ظروفا  الذين  ح�ضرموت، 

ع�ضفت ب�ضكان مناطق ح�ضرموت.
وتاأتي هذه امل�ضاعدات يف اإطار اجلهود اخلرية التي تبذلها دولة االإمارات 

للتخفيف عن االأهايل من وطاأة االأزمة التي متر بها اليمن.
واأو�ضح اأحمد النيادي نائب فريق الهالل االأحمر االإماراتي يف ح�ضرموت 
لالأهايل  املعي�ضية  احلياة  حت�ضني  اإىل  تهدف  االغاثية  احلملة  ه��ذه  اأن 
هذه  اأن  اإىل  منوها  وتنموية..  واإغاثية  اإن�ضانية  م�ضاعدات  تقدمي  عرب 
امل�ضاعدات تندرج يف �ضياق اجلهود التي تبذلها دولة االإم��ارات يف جمال 
املعاناة الناجمة  العمل اخلري واالإن�ضاين وحر�ضها على تخفيف وطاأة 
عن نق�س الغذاء م�ضيفا ان الهدف من احلملة هو �ضد الفجوة الغذائية 

لدى هذه االأ�ضر التي ت�ضببت االأو�ضاع االإن�ضانية واالقت�ضادية يف ات�ضاع 
الفقر والبطالة بني اأفرادها.

واأعرب امل�ضتفيدون من امل�ضاعدات عن �ضكرهم وتقديرهم لدولة االإمارات 
قيادة و�ضعبا على املعونات امل�ضتمرة التي تقدمها لل�ضعب اليمني للحد من 

االأو�ضاع االإن�ضانية ال�ضيئة التي يعي�ضها �ضكان مناطق ح�ضرموت.
لردي  نظراً  املنا�ضب  وقتها  االماراتية جاءت يف  امل�ضاعدات  اأن  موؤكدين 
اأرباب  ع��دد كبر من  ل��دى  العمل  وان��ع��دام فر�س  االقت�ضادية  االأو���ض��اع 

االأ�ضر.
االإن�ضانية يف كافة اجلوانب االإغاثية  الهيئة توا�ضل م�ضاريعها  اأن  يذكر 
املحررة  املحافظات  خمتلف  يف  التحتية  والبنية  والتعليمية  وال�ضحية 
ومنها ح�ضرموت التي تعمل بها حاليا عرب حزمة من امل�ضاريع التنموية 
حجر  مبديرية  اجل��ول  م�ضت�ضفى  افتتاح  اآخ��ره��ا  ك��ان  والتي  واخلدمية، 
ال�ضتقبال  جاهزا  ليكون  الالزمة  باملعدات  وجتهيزه  ترميمه  اإع��ادة  بعد 

املر�ضى.

نوفمر يف  لليمن  الإغاثية  وامل�شاعدات  التنموية  امل�شاريع  وترية  الأحمر” ي�شرع  “الهالل  الهالل الأحمر الإماراتي يفتتح م�شت�شفى حجر بعد ا�شتكمال اأعمال ال�شيانة والتجهيزات
•• اأبوظبي-وام:

تنفيذ  املا�ضي  نوفمرب  �ضهر  خ��الل  االإم��ارات��ي  االأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  وا�ضلت 
التعليم  قطاعات  �ضملت  والتي  باليمن  املحررة  املناطق  يف  التنموية  براجمها 
االإغاثية  امل�ضاعدات  تقدمي  تعزيز  اإىل  اإ���ض��اف��ة   .. وال�ضحة  التحتية  والبنى 
االأ�ضر  وجن��دة  االإن�ضانية  االأه���ايل  معاناة  م��ن  للتخفيف  العاجلة  واالإن�ضانية 

املعوزة.
وعك�ضت جهود الهيئة واإجنازاتها حر�س دولة االإمارات وقيادتها الر�ضيدة على 
التدمرية  ال�ضيا�ضة  ج��راء  معاناته  من  والتخفيف  اليمني  ال�ضعب  م�ضتقبل 
للميلي�ضيات االنقالبية وذلك من خالل توفر املقومات االأ�ضا�ضية كافة الإعادة 

دورة احلياة الطبيعية يف هذا البلد ال�ضقيق.
والغذائية  االإغاثية  امل��واد  توزيع  الهيئة  وا�ضلت  املا�ضي  نوفمرب  �ضهر  وخ��الل 
ال�ضلطات  اأطلقتها  التي  العاجلة  ل��ل��ن��داءات  ا�ضتجابة  وذل��ك  مرتفعة  ب��وت��رة 
االإن�ضاين  للتدخل  امل��ح��ررة  املناطق  من  العديد  يف  االجتماعية  وال�ضخ�ضيات 

العاجل والتخفيف من معاناة االأهايل االإن�ضانية وجندة االأ�ضر املعوزة فيها.
االأ�ضر  على  متنوعة  غذائية  �ضلة  اآالف  خم�ضة  ت��وزي��ع  عملية  الهيئة  ود�ضنت 
املعوزة واملحتاجة وذوي الدخل املحدود يف مديرية مرخة ال�ضفلى يف حمافظة 
واالإن�ضانية  االإغاثية  اأعمالها  وا�ضلت  كما   .. املعاناة عنهم  لرفع  اليمنية  �ضبوة 
يف ح�ضرموت عرب تقدمي م�ضاعدات غذائية الأهايل العي�س وفلك يف مديرية 

املكال ب�ضبب الظروف ال�ضعبة التي ميرون بها.
مديرية  اأه��ايل  اأطلقها  التي  العاجلة  االإن�ضانية  للنداءات  الهيئة  وا�ضتجابت 
رماه وثمود والقف ب�ضحراء ح�ضرموت حيث توجه فريق ميداين تابع للهيئة 
الذين  ال�ضكان  من  املئات  على  اإغاثية  م�ضاعدات  وتوزيع  احتياجاتهم  لتلم�س 

يعانون من تدهور اأو�ضاعهم االقت�ضادية.
مرخة  مديرية  اإىل  اإغاثية  قوافل  �ضبعة  و�ضول  املا�ضي  نوفمرب  �ضهر  و�ضهد 
العلياء يف حمافظة �ضبوة حمملة بثالثة اآالف و500 �ضلة من املواد االأ�ضا�ضية 
الأهايل املديرية التي تعاين اأو�ضاعا ماأ�ضاوية ويعي�س �ضكانها ظروفا ع�ضيبة يف 
التي ت�ضهد  واملياه والطرقات  ال�ضحية والتعليمية  خمتلف اجلوانب اخلدمية 

تدهورا كبرا.
اأهم  اإح��دى  الهيئة م�ضاعدات غذائية عاجلة الأه��ايل منطقة احلوطة  وقدمت 
اآالف  اأربعة  اليمنية حيث وزعت  �ضبوة  “ مبحافظة  “ ميفعة  مناطق مديرية 
حمافظة  لطالب  غذائية  م�ضاعدات  قدمت  كما  االأه���ايل..  على  غذائية  �ضلة 

�ضبوة يف جامعة ح�ضرموت القاطنني يف �ضكن الريادة اجلامعي مبدينة املكال.
اأبني اليمنية ح�ضتهم  ونال �ضكان مدينة املحفد والقرى املجاورة يف حمافظة 
اأو�ضلت  كذلك  �ضلة غذائية..  اآالف  اأربعة  �ضملت  التي  االإغاثية  امل�ضاعدات  من 
اأهايل مديرية  اإىل  االأ�ضا�ضية  الغذائية  املكونات  �ضلة من  األفني و500  الهيئة 

حطيب يف حمافظة �ضبوة.
ويف لفتة اإن�ضانية ا�ضتجابت هيئة الهالل االأحمر االإماراتي ملنا�ضدة امراأة عدنية 
اأطلقتها عرب و�ضائل التوا�ضل االجتماعي تعمل يف جمال التمري�س مب�ضت�ضفى 

اأ�ضهر حيث   10 راتبها الأك��رث من  البائ�س ج��راء توقف  ت�ضكو حالها  با�ضهيب 
غذائية  مواد  وفر فريق الهالل االأحمر االحتياجات االأ�ضا�ضية ل� “نعمة” من 

وثالجة وغ�ضالة وفرن ومكيف و�ضا�ضة تلفاز.
م�ضاريع  دع��م  يف  احلثيثة  ج��ه��وده��ا  الهيئة  تابعت  التحتية  البنية  ق��ط��اع  ويف 
اإعادة االإعمار وتطوير وا�ضتحداث م�ضاريع البنى التحتية االأ�ضا�ضية يف اليمن 
التي تدمرت بفعل احلرب التي ي�ضنها االنقالبني حيث وا�ضلت دعمها لقطاع 
ل�ضمان  ال�ضرورية  البرولية  امل�ضتقات  توفر  خ��الل  من  اليمن  يف  الكهرباء 

ا�ضتمرار وحت�ضني خدمة التيار الكهربائي.
وزودت الهيئة موؤ�ض�ضة كهرباء مدينة احلوطة مبديرية ميفعة يف �ضبوة اليمنية 
مبقطورة حتتوي على 36 األف لر من مادة الديزل لتغطية احتياجات املحطة 
الذي  الكهربائي  التيار  ت�ضغيل  عملية  ا�ضتمرار  اأج��ل  م��ن  ال���الزم  ال��وق��ود  م��ن 

ي�ضتفيد منه ب�ضكل مبا�ضر حوايل 25 األف منزل.
باقادر يف مديرية  الفي�س �ضعيد  لتنفيذ م�ضروع مياه  اتفاقية  الهيئة  واأبرمت 

ميفعة مبحافظة �ضبوة اليمنية والذي ي�ضتفيد منه نحو خم�ضة اآالف ن�ضمة.
ون�ضت االتفاقية على تنفيذ حفريات وربط االآبار بخزان املياه يف املنطقة وتاأهيل 
ال�ضبكات الداخلية وتركيب حمطات ال�ضخ واإن�ضاء �ضبكات مياه اإىل جانب تزويد 
املواقع مبحطات �ضخ وخزانات. و�ضلمت الهيئة اآالت ر�س ملكافحة البعو�س مع 
على  حر�ضا  وذل��ك  ح�ضرموت  ب��وادي  الواقعة  �ضبام  مديرية  اإىل  م�ضتلزماتها 
بعد  خ�ضو�ضا  احل�ضرة  هذه  ت�ضببها  التي  االأمرا�س  من  املديرية  �ضكان  وقاية 
خوف االأهايل من تف�ضي بع�س االأمرا�س كاملالريا وغرها من االأوبئة الناجتة 
عن تكاثر احل�ضرة. ووا�ضلت الهيئة جهودها يف دعم قطاع التعليم باليمن خالل 
�ضهر نوفمرب املا�ضي الذي �ضهد توقيع اتفاقية اإن�ضاء وت�ضييد 12 ف�ضال درا�ضيا 
بن  ال�ضهيد حممد عبداهلل  ثانوية  اآخ��ر يف  12 ف�ضال  تاأهيل  واإع���ادة  و�ضيانة 
عديو مبنطقة اخلرب يف مديرية حبان يف املحافظة. كما وقعت الهيئة اتفاقية 
بوادي  ترمي  مديرية  يف  الكودة  مدر�ضة  وتاأهيل  �ضيانة  م�ضروع  تنفيذ  متويل 
�ضحراء  يف  رم��اه  ثانوية  مبنى  و�ضيانة  تاأهيل  الإع���ادة  واتفاقية  ح�ضرموت.. 

ح�ضرموت املتوقفة عن الن�ضاط الأكرث من ع�ضر �ضنوات.
يف  “القارة”  رو�ضة  اأط��ف��ال  على  مدر�ضية  وم�ضتلزمات  هدايا  الهيئة  ووزع��ت 
مديرية غيل باوزير ورو�ضة احلدبة مبنطقة العي�س يف حمافظة ح�ضرموت.. 
للبنني  ت���رمي  ث��ان��وي��ة  ال�ضحية يف  وامل���راف���ق  االج��ت��م��اع��ات  ق��اع��ة  افتتحت  ك��م��ا 

بح�ضرموت بعد �ضيانتها وتاأهيلها وتزويدها باالأثاث الالزم.
“املخيم  د�ضنت  حيث  اليمن  يف  ال�ضحي  للقطاع  الدعم  تقدمي  الهيئة  وتابعت 
اجلراحي املجاين االأول” يف مديرية عتق عا�ضمة حمافظة �ضبوة �ضمن برامج 

امل�ضاعدات االإماراتية التي تنفذها الهيئة على ال�ضاحة اليمنية.
واملع�ضرين على  املحدود  الدخل  ذوي  املر�ضى من  اإىل م�ضاعدة  املخيم  ويهدف 

اإجراء العمليات اجلراحية ال�ضتئ�ضال اللوزتني باملجان.
ويعد املخيم اجلراحي االأول على م�ضتوى حمافظة �ضبوة حيث ا�ضتقبل يف اأول 
اأيامه اأعدادا كبرة من املر�ضى اأجريت لع�ضر حاالت منها عمليات جراحية ومت 

ت�ضجيل 80 حالة معاينة.

•• املكال-وام:

االإماراتي  االأح��م��ر  ال��ه��الل  افتتح 
مديرية  م�ضت�ضفى  االأول  ام�����س 
ا�ضتكمال  بعد  بح�ضرموت،  حجر 
ورفده  والرميم  ال�ضيانة  اعمال 
ال�ضحية  واالدوات  ب��ال��ت��ج��ه��ي��زات 
من  �ضل�ضلة  �ضمن  وذلك  الالزمة، 
تنفذها  ال��ت��ي  التنموية  امل�����ض��اري��ع 
لتح�ضني  امل���ح���اف���ظ���ة  يف  ال��ه��ي��ئ��ة 
تعزيز  و  االإن�������ض���ان���ي���ة  االأو�������ض������اع 
القطاع  ودع���م  الطبية  اخل��دم��ات 
يعترب  ال���ذي  باملحافظة  ال�ضحي 
اأك�����رث امل���ج���االت ت���اأث���را ب���االأزم���ات 

ال�ضابقة التي ت�ضهدها اليمن.
ح�ضر االفتتاح مدير عام مديرية 
وم�ضرف  ال���������ض����اديل  ان������ور  ح���ج���ر 
م�ضاريع الهيئة بح�ضرموت �ضوقي 
حجر  م�ضت�ضفى  وم��دي��ر  التميمي 

وجمع غفر من املواطنني.
واأ����ض���اد م��دي��ر ع���ام م��دي��ري��ة حجر 
بجهود فريق هيئة الهالل االأحمر 
للمديرية  حمل  ال���ذي  االإم���ارات���ي 
وامل���ح���اف���ظ���ة ب�������ض���ائ���ر اخل�����ر من 
اخلدمية  امل�����ض��اري��ع  تنفيذ  خ���الل 
منها  ي�ضتفيد  ال��ت��ي  واالإن�����ض��ان��ي��ة 
اجلانب  واأه��م��ه��ا  ح�ضرموت  اب��ن��اء 
ال�����ض��ح��ي وال���ت���ن���م���وي م����وؤك����دا اأن 
ملمو�س  ب�����ض��ك��ل  ���ض��اه��م��ت  ال��ه��ي��ئ��ة 
ووا�ضح بتح�ضني وانعا�س اخلدمات 
م�ضت�ضفى  ت�ضليم  ومنها  ال�ضحية 
ال�ضرورية  الطبية  امل��ع��دات  حجر 
م�ضيدا  امل�ضت�ضفى،  يحتاجها  التي 
ا�ضتعادة  يف  احل��ي��وي  الهيئة  ب���دور 
ه���ذا ال��ق��ط��اع امل��ه��م ل��ن�����ض��اط��ه بعد 
الفرة  خ��الل  خدماته  تعرثت  اأن 
املا�ضية ب�ضبب الظروف التي مرت 

بها ح�ضرموت.
وب����دورة ق���ال ن��ائ��ب ف��ري��ق الهالل 

ياأتيان �ضمن اأولويات الهيئة الإعادة 
وحت�ضني  امل�ضت�ضفى  ه���ذا  ت�ضغيل 
�ضمن  امل��ق��دم��ة  خ��دم��ات��ه  م�ضتوى 
العبء  لتخفيف  الرامية  اجل��ه��ود 
عن املواطنني اليمنيني يف املجاالت 
وم�ضاعدة  واالن�����ض��ان��ي��ة  ال�����ض��ح��ي��ة 
االه������ايل ع���رب دع����م وت���وف���ر اأه���م 
االحتياجات الطبية يف امل�ضت�ضفيات 
تاأهيلها  واإع��ادة  واملراكز احلكومية 

وتوفر االأجهزة احلديثة لها.

بح�ضرموت  االإم����ارات����ي  االأح���م���ر 
احمد النيادي، ان افتتاح امل�ضت�ضفى 
وانعا�س  دع���م  ج��ه��ود  �ضمن  ي��اأت��ي 
ح�ضرموت  يف  ال�����ض��ح��ي  ال��ق��ط��اع 
واخلطة العامة التي ت�ضعى الهيئة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا ب���ت���و����ض���ي���ل اخل���دم���ة 
ال�ضحية للمواطن اليمني ب�ضهولة 
وي�ضر وباإمكانيات عالية باالإ�ضافة 
حجر  م�����ض��ت�����ض��ف��ى  ت��اأه��ي��ل  اأن  اىل 
الداخلية  بالتجهيزات  وت���زوي���ده 

وع���رب اأه�����ايل م��دي��ري��ة ح��ج��ر عن 
�ضكرهم وامتنانهم لدولة االمارات 
الهالل  ولهيئة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
�ضيانة  ع��ل��ى  االإم����ارات����ي  االأح���م���ر 
هذه  �ضاكرين  امل�ضت�ضفى،  وترميم 
ترميم  اع����ادة  يف  ال��ك��رمي��ة  اللفتة 
وجت��ه��ي��ز م�����ض��ت�����ض��ف��ى امل���دي���ري���ة يف 
ظل و�ضع ماأ�ضاوي كانوا يعي�ضونه 
ب�������ض���ب���ب ع������دم وج��������ود م�����راك�����ز او 

م�ضت�ضفيات اخرى باملديرية.
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اأخبـار الإمـارات

فاطمة بنت مبارك ت�شتقبل مديرة هيئة المم املتحدة للمراأة
•• ابوظبي-وام:

الن�ضائي  االحت��اد  رئي�ضة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  ا�ضتقبلت 
االأعلى  الرئي�ضة  والطفولة  لالأمومة  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�ضة  العام 
ملوؤ�ض�ضة التنمية االأ�ضرية �ضعادة فمزيلي بالمبو جنوكا مديرة هيئة 

االمم املتحدة للمراأة.
املتحدة  ال�ضيخة فاطمة تهنئة االمم  الدولية ل�ضمو  امل�ضوؤولة  ونقلت 
باليوم الوطني لدولة االمارات العربية املتحدة كما بحثت عددا من 

الق�ضايا املتعلقة باملراأة.

ومت خالل املقابلة التي جرت م�ضاء ام�س االأول مناق�ضة و�ضع خطة 
املقبل  ال��ع��ام  اب��وظ��ب��ي خ��الل  امل����راأة يف  امل��ت��ح��دة لتمكني  االأمم  مكتب 
املتحدة  ل��الأمم  التابعة  العاملية  املكاتب  م�ضاف  يف  وجعله   2018
والركيز على �ضرورة ابراز دور دولة االمارات يف دعم املراأة االإماراتية 

يف جميع املجاالت وتبادل اخلربات مع االأمم املتحدة .
ال��ذي تقوم به  ال��ب��ارز  ب��ال��دور  املتحدة للمراأة  وا���ض��ادت م��دي��رة االأمم 
العاملي  امل�ضتوى  وعلى  االإماراتية  امل��راأة  لدعم  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو 
ال��رك��ز على متكني  املكتب  ان��ه �ضيتم م��ن خ��الل خطة  اي�ضا وق��ال��ت 
املراأة اقت�ضاديا و�ضيا�ضيا ومتكني املراأة الريا�ضية واهمية دور املراأة يف 

ال�ضالم واالمن.
اإدارة  جمل�س  رئي�ضة  نهيان  اآل  ه��زاع  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  وحتدثت 
عن  املقابلة  خالل  الن�ضائية  للريا�ضة  مبارك  بنت  فاطمة  اأكادميية 
هذا  يف  االكادميية  به  تقوم  ال��ذي  وال��دور  الن�ضائية  الريا�ضة  اهمية 

املجال.
مديرة  ال�����ض��وي��دي  ن���ورة  و���ض��ع��ادة  ال�ضيخات  م��ن  ع��دد  املقابلة  ح�ضر 
االحتاد الن�ضائي العام ورمي عبداهلل الفال�ضي االأمني العام للمجل�س 
االأعلى لالأمومة والطفولة والدكتورة موزة ال�ضحي املدير التنفيذي 

ملكتب االت�ضال لالأمم املتحدة يف اأبوظبي.

افتتح مبقر االحتاد  املتحدة قد  ل��الأمم  التابع  االت�ضال  وك��ان مكتب 
الن�ضائي العام يف ابوظبي العام املا�ضي بح�ضور �ضمو ال�ضيخة فاطمة 
بنت مبارك ومديرة هيئة االأمم املتحدة للمراأة فمزيلي بالمبو وعدد 

من امل�ضوؤولني.
�ضي������قوم  ت�������ن�ضيقي  مكت�����ب  ه������و  االت�ض������ال  م�����كتب  ان  ي�����ذكر 
وبدول  بالدولة  الن�ضائية  واالحت������ادات  اجلمع������يات  م�����ع  بالتوا�ضل 
وخططها  ���ض��وؤون��ه��ا  ملعرفة  العربية  اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون  جمل�س 
وان�ضطتها والعمل بكل ما هو خر لها وم�ضاعدتها يف تنفيذ براجمها 

على كافة امل�ضتويات. 

ال�شيخة فاطمة تفتتح م�شت�شفى »هيلث بوينت« يف اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

العام  الن�ضائي  االحت��اد  رئي�ضة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  افتتحت 
رئي�ضة املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�ضة االأعلى ملوؤ�ض�ضة التنمية 
بوينت” يف  “ هيلث  االول م�ضت�ضفى  اأم�س  االإمارات” م�ضاء  “ اأم  االأ�ضرية 

اأبوظبي - اأحد امل�ضت�ضفيات التابعة ل�ضركة مبادلة للرعاية ال�ضحية - .
مراكز  ث��الث��ة  يجمع  التخ�ض�ضات  م��ت��ع��دد  م�ضت�ضفى   “ ب��وي��ن��ت  و”هيلث 
للتميز الطبي وهي مركز جراحة الركبة والطب الريا�ضي ومركز ووريدول 
للعمود الفقري ومركز عالج وجراحة ال�ضمنة كجزء من 21 خدمة طبية 
طب  فيها  مبا  املر�ضى  من  وا�ضعا  طيفا  ت�ضمل  التي  العيادات  خدمات  من 
باأحدث  م��راف��ق جمهزة  الن�ضائية يف  واالأم��را���س  االأ���ض��ن��ان  االأط��ف��ال وط��ب 

واخلا�س  اجل��دي��د  اجل��ن��اح  �ضموها  افتتحت  كما  التكنولوجية.  التقنيات 
رفيعة  املتخ�ض�ضة  ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات  ي��وف��ر  وال���ذي  امل���راأة  ب�ضحة  بالعناية 
امل�ضتوى وعيادة �ضحية خم�ض�ضة للمراأة وخدمات طب االأمرا�س الن�ضائية 
االأمرا�س  وخمت�ضي  اأطباء  اأب��رز  ت�ضم  اجللدية  لالأمرا�س  جديدة  وعيادة 
اجللدية والتنا�ضلية يف اأبوظبي اإ�ضافة اإىل عيادة اأ�ضنان مزودة ب�16 كر�ضيا 

بجانب خمترب داخلي لالأ�ضنان ومرافق طب االأ�ضنان املخ�ض�ضة لالأطفال.
خو�ضيه  ال��دك��ت��ور   .. م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  ا�ضتقبال  يف  وك���ان 
لوبيز الرئي�س التنفيذي يف م�ضت�ضفى “هيلث بوينت” والدكتورة مي اأحمد 
اجلابر نائب املدير الطبي يف م�ضت�ضفى “هيلث بوينت” وعدد من االأطباء 

واالإداريني يف امل�ضت�ضفى.
واأك��دت �ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك - عقب اإزاح��ة ال�ضتار عن اللوحة 

الأمهات  ال�ضحية  ال��رع��اي��ة  ت��وف��ر  اأه��م��ي��ة   - امل�ضت�ضفى  الف��ت��ت��اح  اجل��داري��ة 
واأطفال دولة االإمارات والعامل اأجمع. و�ضددت �ضموها على اأهمية دور قطاع 
الرعاية ال�ضحية يف دعم التطور امل�ضتمر للدولة .. موؤكدة اأهمية م�ضاركة 
�ضاأنها  من  قيادية  واأدوار  ملنا�ضب  وتقلدها  العيادات  يف  الن�ضائي  العن�ضر 

امل�ضاهمة يف ازدهار املجتمع.
رافق �ضموها خالل االفتتاح .. معايل الدكتورة ميثاء بنت �ضامل ال�ضام�ضي 
وزيرة دولة و�ضعادة نورة ال�ضويدي مديرة االحتاد الن�ضائي العام وعدد من 
نائب  املهري  املقرب  وليد  اأع��رب  الدولة. من جهته  الن�ضائية يف  القيادات 
اال�ضتثمارات  لقطاع  التنفيذي  والرئي�س  للمجموعة  التنفيذي  الرئي�س 
�ضمو  بافتتاح  �ضعادته  ع��ن   “ “مبادلة  �ضركة  يف  التحتية  والبنية  البديلة 
ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك للم�ضت�ضفى .. م�ضرا اإىل التزام �ضركته بدعم 

تطوير قطاع الرعاية ال�ضحية على امل�ضتوى العاملي يف اأبوظبي.
اأح��م��د اجل��اب��ر - يف كلمتها خ��الل حفل  م��ن ناحيتها وجهت ال��دك��ت��ورة م��ي 
اهتمامها  على  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  اإىل  ال�ضكر   - االف��ت��ت��اح 
اأف�ضل اخلدمات  توفر  اأبوظبي وحر�ضها على  اإم��ارة  ال�ضحي يف  بالقطاع 
الطبية و�ضمان م�ضتوى احلياة الكرمية لكل من يقيم على اأر�س هذا الوطن. 
وب�ضكل خا�س ب�ضحة  االإم��ارات  اأم  �ضموه  اهتمام  اأن  الدكتورة مي  واأ�ضافت 
املراأة والطفل ودعمها جلميع الربامج واحلمالت التي تعنى ب�ضحتهما �ضكل 

عالمة فارقة يف رفع م�ضتوى �ضحة املراأة والطفل يف اإمارة اأبوظبي.
ويف ختام االحتفال قامت �ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك والوفد املرافق 
لها بجولة لالإطالع على خمتلف االأق�ضام الطبية يف امل�ضت�ضفى .. و�ضكرت 

�ضموها الكادر الطبي واالإداري متمنية لهم النجاح والتوفيق.

ت�صمل خمتلف قطاع التعليم ب�صقيه العام والعايل

»الرتبية« تطلق جائزة »القائد املوؤ�ش�س« لرت�شيخ اإرث زايد وتعزيز احلراك التعليمي

•• دبي- الفجر:

والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزارة  اأط��ل��ق��ت 
جائزة “القائد املوؤ�ض�س 2018” 
جديدة  بحلة  الثانية  دورت��ه��ا  يف 
تطوير  ت�����واك�����ب  وم�������ض���ت���ح���دث���ة 
و�ضعيها  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق االأه�������داف امل��ن�����ض��ودة يف 
االأجندة الوطنية لدولة االإمارات 
لفكر  وتر�ضيخاً  املتحدة،  العربية 
ال�ضيخ  امل��وؤ���ض�����س  ال��ق��ائ��د  وروؤى 
طيب  نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي��د 
اهلل ث��راه، و ت�ضمل خمتلف قطاع 

التعليم ب�ضقيه العام والعايل.
3 حم����اور  وت��ت�����ض��م��ن اجل�����ائ�����زة 
خمتلفة هي : اأواًل الفئات وت�ضمل 
املتميز،  ال��ق��ط��اع  وه���م:  ف��ئ��ات   5
واالإدارة  امل���ت���م���ي���زة،  وامل����در�����ض����ة 
امل���ت���م���ي���زة، وال���ت���ك���رمي اخل���ا����س، 

اإىل  مكوناته  مبختلف  التعليمي 
الربوية،  ال��ع��ط��اءات  م��ن  م��زي��د 
اإبراز  ع��ن  ف�ضاًل  اجل���اد،  والعمل 
اأ�ضحاب االإجن��ازات كاًل يف جمال 
االإجنازات  تلك  تخ�ض�ضه ال�ضيما 
واالإ�ضافة  ال���ف���ارق  حت���دث  ال��ت��ي 

للعملية التعليمية برمتها.
  واأ�����ض����اف م��ع��ال��ي��ه: ن��ت��ط��ل��ع من 
خالل نتائج اجلائزة وانعكا�ضاتها 
التعليمي  امليدان  على  االإيجابية 
ومنت�ضبي  خ���ا����ض���ة  وال�����رب�����وي 
الكفاءات  اإب����راز  اإىل  ع��ام  ال����وزارة 
ال��ت��ي تت�ضف  ال��ق��ائ��دة  ال��وط��ن��ي��ة 
والتي  التناف�ضي  التمكني  ب�ضمات 
الوزارة  خطة  حتقيق  يف  �ضت�ضهم 
من  تنبثق  ال��ت��ي  اال���ض��رات��ي��ج��ي��ة 
و�ضواًل  للدولة،  الوطنية  الروؤية 
لدى  االأداء  ب��ج��ودة  االرت��ق��اء  اإىل 
جميع العاملني بالقطاع التعليمي 
ب�ضقيه العام واجلامعي مبا يحقق 

جودة املنظومة التعليمية.
االأداء   وتركز اجلائزة على نتائج 
ال��ت��ي حت��ق��ق خمرجات  امل��در���ض��ي 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ت��ل��ب��ي روؤي������ة االم������ارات 
االإب����داع  ث��ق��اف��ة  وت��ع��زي��ز   2021
امل�ضتهدفة  الفئات  لدى  واالبتكار 
الفائقة  ب���اجل���ه���ود  واالع��������راف 
الربوي،  امليدان  على  االأث��ر  ذات 

ودع���م ال��ق��ي��ادات امل��در���ض��ي��ة وفرق 
ت���ق���وم ع��ل��ى تنفيذ  ال���ت���ي  ال��ع��م��ل 
لتح�ضني  ت���ط���وي���ري���ة  م�������ض���اري���ع 
كفاءة  ورف��ع  املدر�ضي  العمل  بيئة 
الهيئة التعليمية يف �ضوء معاير 
عاملية، اإىل جانب حتفيز القيادات 
لو�ضع  ال��ع��م��ل  وف�����رق  امل��در���ض��ي��ة 
حلول ابتكارية ملعاجلة التحديات 
الربوي  امل���ي���دان  يف  وامل�����ض��ك��الت 
التعليم،  خم����رج����ات  وحت�������ض���ني 
وتطبيق معاير اجلودة واالطالع 

على اأف�ضل املمار�ضات التعليمية.
عملية  يف  اجل�����ائ�����زة  وت�������ض���ت���ن���د   
جل���ان  اإىل  ال���ف���ائ���زي���ن  اخ����ت����ي����ار 
دقيقة  وم����ع����اي����ر  م��ت��خ�����ض�����ض��ة 
عالية امل�ضتوى، وموثقة بثبوتيات 
ر�ضمية،  ونتائج  وت��ق��اري��ر  واأوراق 
االأداء  يف  ال��ت��م��ي��ز  درج�����ة  ت��ع��ك�����س 

وامل��م��ار���ض��ات ال��رب��وي��ة واجل����ودة، 
باأهداف  االأداء  ارت���ب���اط  وم����دى 
و�ضع  وت��وج��ه��ات��ه��ا. ومت  ال�����وزارة 
درا�ضة  بعد  فئات اجلائزة  معاير 
من  ل��ع��دد  وحم��ك��م��ة  م�ضتفي�ضة 
امل�ضتوى  على  امل��رم��وق��ة  اجل��وائ��ز 
امل��ح��ل��ي، م��ن��ه��ا ج��ائ��زة حم��م��د بن 
املتميز  ل�����الأداء احل��ك��وم��ي  را���ض��د 
)م��ن��ظ��وم��ة ال��ت��م��ي��ز احل��ك��وم��ي – 
اجل��ي��ل ال��راب��ع(، وج��ائ��زة حمدان 
بن را�ضد لالأداء التعليمي املتميز، 
للربية  ه��ي��ا  االأم�������رة  وج����ائ����زة 
التقييم  معاير  واإط��ار  اخلا�ضة، 
املدر�ضي لوزارة الربية والتعليم، 
جائزة جمل�س االآباء واملعلمني – 
اإم��ارة عجمان.  وتختلف اجلائزة 
ب���دورت���ه���ا احل���ال���ي���ة ع���ن ال�����دورة 
ال�ضابقة، باأن نطاق اجلائزة ا�ضمل 

الربوي،  امل��ي��دان  يغطي  بحيث 
واجلامعات،  ال�����وزارة  وق��ط��اع��ات 
متوائمة  اجلائزة  معاير  اأن  كما 
التميز  م��ن��ظ��وم��ة  م��ت��ط��ل��ب��ات  م���ع 
بحيث  ال��راب��ع  للجيل  احل��ك��وم��ي 
تركز على النتائج واالأث��ر، ف�ضاًل 
اأكرب بحيث  االأو�ضمة  اأن عدد  عن 
ال���������وزارة  ال���ع���ام���ل���ني يف  ت���غ���ط���ي 
وامل�ضتوى  ال����رب����وي  وامل�����ي�����دان 
لريا�س  ف��ئ��ة  وادراج  ال���ق���ي���ادي، 
الطالب  م�ضتوى  ع��ل��ى  االأط���ف���ال 
والرو�ضة، وادراج فئات تخ�ض�ضية 
م����ث����ل اخ���ت�������ض���ا����ض���ي امل����خ����ت����رب ، 
و�ضالمة،  اأم������ن  واخ���ت�������ض���ا����ض���ي 
وفئة   تعلم،  م�ضادر  واخت�ضا�ضي 
ويل  االأم��ر، بجانب فئات جديدة 
نطاق،  ومدير  االأول،  املدير  مثل 

ومدير املجل�س.

وثانياً:  االب����ت����ك����اري،  وامل�������ض���روع 
املعلم  وي�ضمل  اخل��ا���س  ال��ت��ك��رمي 
واملوؤ�ض�ضني  الهمم،  اأ���ض��ح��اب  م��ن 
والبحوث  االأوائ�������ل،  ال��رب��وي��ني 
ال�ضهداء وذويهم،  واأبناء  العلمية، 
وثالثاً: اأو�ضمة التميز التي تغطي 
16 فئة منها 9 للميدان الربوي 
وتطال طلبة املدار�س واجلامعات 
املبتكرين  وامل��وظ��ف��ني  املتميزين 
وامل��ع��ل��م��ني واأول����ي����اء االأم������ور، و7 
وكيل،  اأف�����ض��ل  فئة  منها  ل��ل��وزارة 
واأف�ضل  م�ضاعد،  وك��ي��ل  واأف�����ض��ل 

مدير مركز متعاملني، باالإ�ضافة 
اإىل املوظفني.

وم����ن ج��ه��ت��ه اأك����د م��ع��ايل ح�ضني 
والتعليم  الربية  وزي��ر  احلمادي 
الدعم  ت���ق���ّدم  ���ض��وف  ال������وزارة  اأن 
املادي واملعنوي للميدان الربوي 
للتمكن  امل���در����ض���ي���ة،  واالإدارات 
القائد  ج���ائ���زة  يف  امل�����ض��ارك��ة  م���ن 
الفائزين  تكرمي  و�ضيتم  املوؤ�ض�س، 
دي�ضمرب من  �ضهر  اجل��ائ��زة يف  يف 

كل عام. 
احتفالية  خ�������الل  ذل�������ك  ج�������اء   

والتعليم  الربية  وزارة  نظمتها 
االأ�ضبوع املا�ضي يف م�ضرح الوزارة، 
وذلك تزامناً مع غمرة احتفاالت 
ال���دول���ة ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال���� 46 
بح�ضور  ال�����ض��ه��ي��د،  ي���وم  وذك�����رى 
معايل جميلة املهري وزير دولة 
من  وع��دد  العام،  التعليم  ل�ضوؤون 
ال��ق��ي��ادات ال��رب��وي��ة، وح�����ض��د من 
امل���وظ���ف���ني ال���ع���ام���ل���ني ب����ال����وزارة 

واملناطق التعليمية.
الوزارة  اأن  احلمادي  معايل  واأك��د 
امليدان  بجهود  الدفع  اإىل  ت�ضعى 

حتت رعاية حممد بن را�شد .. املنتدى ال�شرتاتيجي العربي ينطلق 12 دي�شمر

•• دبي-وام:

ال�ضمو  �����ض����اح����ب  رع�����اي�����ة  حت�����ت 
ب�����ن را������ض�����د اآل  ال�������ض���ي���خ حم���م���د 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
»رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س 
»املنتدى  اأع�����م�����ال  ت��ن��ط��ل��ق  اهلل« 
دورته  يف  ال��ع��رب��ي«  اال�ضراتيجي 
اجلاري  دي�ضمرب   12 يف  العا�ضرة 

يف دبي.
للمنتدى  املنظمة  اللجنة  واأعلنت 
اأن هذه الدورة �ضتحظى مب�ضاركة 
املفكرين  ك����ب����ار  م����ن  جم���م���وع���ة 
ال�ضيا�ضيني  وامل��ح��ل��ل��ني  واخل����رباء 
ا�ضت�ضراف  بهدف  واالقت�ضاديني 
وحتليل  وق��������راءة  ال����ع����امل  ح���ال���ة 
التحديات التي تواجه العامل على 
وال�ضيا�ضي  االقت�ضادي  امل�ضتويني 

يف عام 2018.
وقالت �ضهى العليلي مدير املنتدى 
املنتدى  اإن  العربي  اال�ضراتيجي 
يعك�س روؤية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
حم��م��د ب���ن را����ض���د اآل م��ك��ت��وم يف 
ا�ضت�ضراف االأحداث اجليو�ضيا�ضية 
واإقليميا  ع��امل��ي��ا  واالق���ت�������ض���ادي���ة 
و�ضيناريوهات  حت��ل��ي��الت  وو���ض��ع 

حم��وري��ة ت��ط��رح م��ق��ارب��ات �ضاملة 
ال�ضيا�ضية  ال���ت���وق���ع���ات  اإط�������ار  يف 
للعام  وعربيا  عامليا  واالقت�ضادية 
جل�ضة  يف  ي��ت��ح��دث  ح��ي��ث  امل��ق��ب��ل 
العام  يف  اقت�ضاديا  ال��ع��امل  »ح��ال��ة 
االأمريكي  االق��ت�����ض��ادي   »2018
على  احل���ائ���ز  �ضتيغليتز  ج���وزي���ف 
ج���ائ���زة ن��وب��ل يف االق��ت�����ض��اد حيث 
التغير  ح�����ول  ق���������راءات  ي����ط����رح 
االق��ت�����ض��ادي االأب����رز ب��ع��د ع���ام من 
للواليات  ت��رام��ب  دون��ال��د  رئ��ا���ض��ة 
املتحدة وما اإذا كان العامل �ضي�ضهد 
�ضيكون  وم����ن  اق��ت�����ض��ادي��ة  اأزم������ة 
االقت�ضادي  الو�ضع  من  امل�ضتفيد 

يف 2018.
العامل  »ح��ال��ة  جل�ضة  وت�ضتعر�س 
 »2018 يف  اق��ت�����ض��ادي��ا  ال��ع��رب��ي 
الدكتور  يطرحها  مقاربة  �ضمن 
ج��ه��اد اأزع����ور م��ن ���ض��ن��دوق النقد 
الت�ضاوؤالت  م��ن  ال��ع��دي��د  ال����دويل 
امللحة التي مت�س م�ضتقبل املنطقة 
مثل التغير االقت�ضادي االأبرز يف 
منطقة ال�����ض��رق االأو���ض��ط وم��ا هو 
يف  النمو  �ضيقود  ال���ذي  االقت�ضاد 
و�ضمال  االأو���ض��ط  ال�����ض��رق  منطقة 
�ضتوؤثر  وكيف   2018 يف  اأفريقيا 

متعددة وبديلة تتوافق مع ظروف 
تلك  مع  تزامنا  املنطقة  وم�ضالح 
ف��ال��ع��امل مي��ر بتغرات  االأح�����داث 
اإىل  منا  حت��ت��اج  ومتتابعة  �ضريعة 
وو�ضع  ل��ه��ا  اال���ض��ت��ج��اب��ة  ���ض��رع��ة 
ت�����ض��ورات دق��ي��ق��ة ت�����ض��ن��ع ق����رارات 
ح��ا���ض��م��ة مل��ا ي����دور م��ن ح��ول��ن��ا من 

اأحداث .
واأكدت العليلي اأن الدورة العا�ضرة 
على  ال�����ض��وء  �ضت�ضلط  ل��ل��م��ن��ت��دى 
حالة العامل �ضيا�ضيا واقت�ضاديا يف 
العام 2018 باالإ�ضافة اإىل حتليل 

اآثار اأهم االأحداث املتوقعة.
متكني  اإىل  امل����ن����ت����دى  وي�����ه�����دف 
القطاعني  يف  ال����ق����رار  اأ����ض���ح���اب 
اال�ضت�ضراف  م��ن  واخل��ا���س  ال��ع��ام 
اإىل  ي�ضتند  ال���ذي  اال���ض��رات��ي��ج��ي 
ل��ل��واق��ع الراهن  ق����راءات وا���ض��ح��ة 
ور�ضد  املعطيات  ومعاينة  واآف��اق��ه 
ت�ضورات  و���ض��ع  ب��غ��ي��ة  ال���ت���غ���رات 
لبناء  االأ����ض���ا����س  ت�����ض��ك��ل  حت��ل��ي��ل��ي��ة 
خطط م�ضتقبلية للتعامل مع اأبرز 
التحديات ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية 

وانعكا�ضاتها على اتخاذ القرار.
الذي   - امل��ن��ت��دى  اأع���م���ال  وت�����ض��م 
ي�ضتمر يوما واحدا - �ضت جل�ضات 

يف  االق��ت�����ض��ادي  ال��ت��ط��وي��ر  عملية 
ال�ضعودية على املنطقة.

العامل  »ح��ال��ة  جل�ضة  يف  ويتحدث 
 »2018 يف  ���ض��ي��ا���ض��ي��ا  ال���ع���رب���ي 
اأ�ضتاذ  ج���رج�������س  ف������واز  ال���دك���ت���ور 
ال��دول��ي��ة يف كلية لندن  ال��ع��الق��ات 
ال�ضيا�ضية  وال���ع���ل���وم  ل��الق��ت�����ض��اد 
ال�ضرق  درا�����ض����ات  م���رك���ز  وم���دي���ر 
 HYPERLINK  « االأو���������ض��������ط 
»https://ar.wikipedia.org/wiki/
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يف   »86%86%D8%AF%D9%D 9
جامعة لندن طارحا عدة مقاربات 
م�ضتقبلية مت�س املحيط االإقليمي 
يف حماولة لالإجابة على جمموعة 
بينها:  من  املهمة  الت�ضاوؤالت  من 
النظام  م��ع  املواجهة  �ضتنتقل  ه��ل 
االإي�����راين اإىل م��رح��ل��ة ج��دي��دة يف 
املنطقة  �ضت�ضهد  وه��ل  2018؟ 
اهلل  ح��زب  ل���دور  حقيقيا  حتجيما 
العام  ���ض��ي�����ض��ه��د  وه����ل  ل���ب���ن���ان؟  يف 
القادم تغرا يف منط املواجهات يف 

منطقة ال�ضرق االأو�ضط.
العامل  »ح��ال��ة  جل�ضة  وت�ضت�ضيف 
كال   »2018 ال���ع���ام  يف  ���ض��ي��ا���ض��ي��ا 

ال�ضيا�ضية  التحديات  اأهم  وما هي 
دول  �ضتواجه  التي  واالقت�ضادية 
واإىل  املقبل؟  العام  خ��الل  اخلليج 
جانب جل�ضات النقا�س الرئي�ضية.. 
اال�ضراتيجي  امل���ن���ت���دى  ي�����ض��ه��د 
ال���ع���ا����ض���رة  دورت����������ه  ال����ع����رب����ي يف 
التي  »االأح��داث  تقرير  ا�ضتعرا�س 
 »2018 ال��ع��امل يف  ���ض��ت��وؤث��ر ع��ل��ى 
�ضمن مقاربة يقدمها اأيان برمير 

رئي�س جمموعة يورو اآ�ضيا.
النقا�ضية  اجل����ل���������ض����ات  وت�����دي�����ر 
االإعالمية  االأ�ضماء  من  جمموعة 
اأندر�ضون  بيكي  االإع��الم��ي��ة  ت�ضم 
االإخبارية  اإن«  اإن  »���ض��ي  ق��ن��اة  م��ن 
الرحمي  منتهى  واالإع��الم��ي��ت��ني 
وف��اط��م��ة ال���زه���راء ال�����ض��اوي من 
ق���ن���اة »ال���ع���رب���ي���ة« ب���االإ����ض���اف���ة اإىل 
االإعالمي مانو�س كراين من قناة 
وماجد  االقت�ضادية  »ب��ل��وم��ب��رغ« 
ال��ف��ار���ض��ي م��ن ق��ن��اة »���ض��ك��اي نيوز 

عربية«.
اال�ضراتيجي  امل���ن���ت���دى  وي���ق���دم 
العربي بتوجيهات ورعاية �ضاحب 

ال�ضابق،  ال��ف��رن�����ض��ي  ال��رئ��ي�����س  م��ن 
الدفاع  ووزي�����ر  اأوالن������د  ف��ران�����ض��وا 
االأم��������رك��������ي ال���������ض����اب����ق روب��������رت 
�ضيطرحان  وال����ل����ذي����ن  غ���ي���ت�������س 
للعام  �ضيا�ضية  �ضيناريوهات  ع��دة 
اإذا  م���ا  اأوالن������د  ي��ن��اق�����س  اإذ  امل��ق��ب��ل 
بداية  �ضي�ضهد   2018 العام  ك��ان 
اإذا  االأوروب�����ي وم��ا  تفكك االحت���اد 
عودة  �ضي�ضهد  امل��ق��ب��ل  ال���ع���ام  ك���ان 
الفرن�ضية..  للدبلوما�ضية  ق��وي��ة 
وي����ت����ح����دث روب���������رت غ���ي���ت�������س عن 
ال��و���ض��ع امل��ت��وق��ع يف ال��ع��الق��ة بني 
والدور  ال�ضمالية  وك��وري��ا  اأمريكا 

الرو�ضي يف العامل.
وي����ت����ن����اول ال���ك���ات���ب واالإع�����الم�����ي 
الرا�ضد  ال��رح��م��ن  عبد  ال�����ض��ع��ودي 
اجليو�ضيا�ضي  امل��ح��ي��ط  جل�ضة  يف 
2018 ق�ضايا  اخلليجي يف العام 
عدة يف هذا ال�ضاأن من بينها االأزمة 
العام  ���ض��ي�����ض��ه��د  وه����ل  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
2018 حال لها وهل �ضتتاأثر دول 
اخلليج العربي �ضيا�ضيا واقت�ضاديا 
بال�ضراعات االإقليمية من حولها؟ 

ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب��ن را�ضد 
 2001 ال���ع���ام  وم���ن���ذ  م��ك��ت��وم  اآل 
�ضنوية  وت���وق���ع���ات  ا���ض��ت�����ض��راف��ات 
دقيقة حول االأح��داث الهامة على 

مدار العام.
اخلرباء  اآراء  امل��ن��ت��دى  ويت�ضمن 
وبيانات موثوقة امل�ضدر وحتليالت 
ت�����ض��ه��ي��ل عملية  ب���ه���دف  م��ت��ع��م��ق��ة 
جمع اخلربات العاملية ال�ضت�ضراف 
االإقليمية  وال��ف��ر���س  ال��ت��ح��دي��ات 
يف  املنتدى  وي�ضاهم  امل�ضتقبلية.. 
تالقي كبار امل�ضوؤولني احلكوميني 
م���ن اأن���ح���اء ال���ع���امل ال��ع��رب��ي ومن 
املناطق االأخرى من العامل ف�ضال 
واالأكادمييني  االأع���م���ال  رواد  ع��ن 

املتميزين من ذوي التاأثر.
اال�ضراتيجي  امل���ن���ت���دى  وي���دع���م 
ال��ت��ف��ك��ر اجلديدة  ال��ع��رب��ي ط���رق 
امل��ت��م��ي��زة ب��ه��دف بناء  واالأب����ح����اث 
وت���ع���زي���ز اجل���ي���ل امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي من 
ال�ضرق  اأن���ح���اء  ���ض��ت��ى  ال���ق���ادة م���ن 
االأو�ضط خالل مرحلة ا�ضتعدادهم 

ملواجهة التحديات امل�ضتقبلية..

»كهرباء دبي« توا�شل العمل 
لدعم العمل التطوعي 

•• دبي-وام: 

الطاير  حممد  �ضعيد  �ضعادة  اك��د 
الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي 
لهيئة كهرباء ومياه دبي مبنا�ضبة 
نحتفي  اننا  للتطوع  العاملي  اليوم 
ب���ال���ي���وم ال���ع���امل���ي ل��ل��ت��ط��وع ال����ذي 
5 م��ن دي�ضمرب م��ن كل  ي�����ض��ادف 
على  املنا�ضبة  ه��ذه  يف  لنوؤكد  �ضنة 
ح��ر���س ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���ض��ي��دة وعلى 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  راأ����ض���ه���ا 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�ضاحب  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  ال��وزراء حاكم دبي  جمل�س 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  و����ض���اح���ب  اهلل” 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
للقوات امل�ضلحة اأن تكون االمارات 
جمال  يف  ال��ع��امل  دول  طليعة  يف 
للتخفيف  ال��ت��ط��وع��ي��ة  االأع����م����ال 
يف  وامل�ضاركة  ال�ضعوب  معاناة  من 
االرتقاء مب�ضتوى العمل التطوعي 
عرب اإن�ضاء موؤ�ض�ضات تعنى بتدريب 
االأف������راد وامل��ت��ط��وع��ني ع��ل��ى كافة 

ا�ضكال العمل التطوعي. 
ال��ن��ج��اح ظهر  واأ����ض���ار اىل ان ه���ذا 
امل������ب������ادرات وال����ربام����ج  ج���ل���ي���اً يف 
االن�����ض��ان��ي��ة واخل��ري��ة ال��ت��ي تنفذ 
ب��ك��ف��اءة واح��راف��ي��ة ح���ول العامل 
اماراتيني  م��ت��ط��وع��ني  مب�����ض��ارك��ة 
دولة  مكانة  تعزيز  يف  �ضاهم  مم��ا 
املتميزة  املتحدة  العربية  االإمارات 
ال���ت���ط���وع���ي.  ال����ع����م����ل  يف جم�������ال 
وا�ضاف اننا يف هيئة كهرباء ومياه 
دب�����ي ن���وا����ض���ل ال���ع���م���ل ع���ل���ى دعم 
وامل�ضتدامة  امل��ت��ك��ام��ل��ة  امل��ن��ظ��وم��ة 
للعمل التطوعي اإىل جانب اإعالء 
قيمة التطوع والتالحم املجتمعي 

بني املوظفني واأفراد املجتمع .
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/قوت للربامج ال�ضحية ذ.م.م

 رخ�ضة رقم:CN 2005199 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ن�ضب ال�ضركاء/جنود نا�ضر عمر �ضالح الربيكي من 50% اىل %40

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة نا�ضر �ضالح الربيكي %60
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف �ضيما نا�ضر عمر �ضالح الربيكي

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ضاحة 4.92*1 اىل 1*1
تعديل ا�ضم جتاري من/ قوت للربامج ال�ضحية ذ.م.م

QOOT WELLNESS PROGRAMS LLC

اىل/مطعم قوت للربامج ال�ضحية ذ.م.م
QOOT WELLNESS PROGRAMS RESTAURANT LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غر  الدائرة 

�ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
امل�ضفح  زهرة  ال�ض�����ادة/خمبز  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�ضة رقم:CN 1142875 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة حممد جمال عو�س حممد %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف حمدان نا�ضر عبداهلل حواتان امل�ضعبي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غر  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
املفرق  ميدان  ال�ض�����ادة/خمبز  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�ضة رقم:CN 1485055 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة احمد نا�ضر عبداهلل حواتان امل�ضعبي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف حمدان نا�ضر عبداهلل حواتان امل�ضعبي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غر  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضركة االجالل للرثيات وادوات 

االنارة ذ.م.م رخ�ضة رقم:CN 1058254 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة نوفل عبداهلل حممد احمد الزرعوين %51
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة مهند جالل عبداحلكم النوباين %49
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف مهند جالل عبداحلكم النوباين
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف حممد عبداهلل علي ح�ضني الفردان
التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غر  الدائرة 

�ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/العاملية للتجارة العامة مملوكة ل�ضركة 

فرف لال�ضتثمار - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
 رخ�ضة رقم:CN 1004698 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة رايز للتجارة العامة ذ.م.م
RISE GENERAL TRADING LLC 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف فرف لال�ضتثمار ذ.م.م
VERVE INVESTMENT LLC 

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ضاحة 0.50*0.20 اىل 1*1
تعديل ا�ضم جتاري من/ العاملية للتجارة العامة مملوكة ل�ضركة فرف لال�ضتثمار - 

�ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
 INTERNATIONAL GENERAL TRADING OWEND BY VERVE

INVESTMENTS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
اىل/العاملية للتجارة العامة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

INTERNATIONAL GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/فيلو�ضي �ضرتيفيكي�ضان �ضرفي�ضز 

ذ.م.م رخ�ضة رقم:CN 1023308 قد تقدموا الينا بطلب
ذ.م.م  املايل  لال�ضتثمار  املو�ضوى  �ضركة  وبيع/ا�ضافة  تنازل  ال�ضركاء  تعديل 

ALMOUSAWI FINANCIAL INVESTMENT CO LLC

 VELOSI ليمتد   11 مالطا  فيلو�ضي  �ضركة  وبيع/ا�ضافة  تنازل  ال�ضركاء  تعديل 
MALTA 11 LIMITED

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف �ضركة فيلو�ضي مالكا 11 ليمتد 
  velosi malta 11 limited

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف �ضيد حممد �ضيد مو�ضى �ضيد عبداهلل املو�ضوي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/كونيه + ناجل ذ.م.م

رخ�ضة رقم:CN 1033607 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة �ضامل حممد �ضامل بالعمى التميمي %15

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة ام ايه جي لال�ضتثمارات �س.ذ.م.م
MAG INVESTMENTS LLC 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة كونيه + ناجل انرنا�ضيونال ايه جي 
KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف كونيه + ناجل انرنا�ضيونال ايه جي
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف ماجد �ضيف احمد الغرير

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف �ضامل حممد �ضامل بالعمى
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/يونيك الين ال�ضت�ضارات تقنية املعلومات

 رخ�ضة رقم:CN 1041977 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�ضم جتاري من/ يونيك الين ال�ضت�ضارات تقنية املعلومات
UNIQUE LINE INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTANCY

اىل/الوفاء خلدمات و�ضيانة املن�ضاأت 
AL WAFA FACILITIES OPERATION & MAINTENANCE SERVICES

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة خدمات جتميل احلدائق واملنتزهات )8130002(
تعديل ن�ضاط/ا�ضافة خدمات تنظيف ال�ضوامع اخلزانات وال�ضهاريج )8121002(

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة خدمات التنظيف الداخلية للمباين وامل�ضاكن )8121001(
تعديل ن�ضاط/ا�ضافة خدمات ت�ضغيل و�ضيانة مرافق �ضناعات النفط والغاز )0910008(

تعديل ن�ضاط/حذف ا�ضت�ضارات تقنية املعلومات )6202003(
االقت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/خمبز الطائر الذهبي 

رخ�ضة رقم:CN 2135304 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة حممد جا�ضم عبداهلل جا�ضم احلو�ضني %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف ابراهيم �ضلطان حممد املرزوقي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غر  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضفت ان لال�ضت�ضارات 

االدارية ذ.م.م رخ�ضة رقم:CN 1199315 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

sia partners fz llc ا�ضافة �ضيا بارتنرز منطقة حرة ذ.م.م
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف �ضفت ان �ضراتيجي انف�ضتمنت ليمتد 
SHIFTIN STRATEGY INVESTMENTS LIMITED

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غر  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/املها  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 2221822:لالنظمة التكنولوجية رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/�ضلفر  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 2057585:ضيتي للهدايا رخ�ضة رقم�
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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ميجا مايند لتقنية املعلومات- ذ.م.م
مبوجب قرار اجلمعية العمومية الغر عادية املنعقدة يف تاريخ 
2017/11/22 املوثق لدى كاتب العدل بالرقم  1709009120 
يعلن امل�ضفي نا�ضر خلدمات تدقيق احل�ضابات وادارة االعمال 

عن حل وت�ضفية �ضركة:
)ميجا مايند لتقنية املعلومات - ذ.م.م(

فعلى من لدية اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم به اإىل مكتب 
امل�ضفى املعني هاتف رقم 026584848 فاك�س 026584840 �س 
بناية جموهرات احل�ضني  �ضارع حمدان  ابوظبي   ب  35966 
االأوراق  كافة  معه  م�ضطحبا   )201( رقم  مكتب   )2 )الطابق 
من  يوما   45 اأق�ضاها  مدة  خالل  وذلك  الثبوتية  وامل�ضتندات 

تاريخ ن�ضر هذا االإعالن.

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 
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اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

ت��ع��ل��ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��وا���ض��الت )ق���ط���اع النقل 

بطلب  تقدم  قد  ذ.م.م  للمالحة  /جاك  بان  البحري( 

ت�ضجيل ال�ضفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�ضفينة  ه��ذه  ت�ضجيل  على  اع��را���س  له  كل من  على 

مدة  خ��الل  ابوظبي  ال�ضفن  ت�ضجيل  مكتب  مراجعة 

اق�ضاها 60 يوما من تاريخ هذا االعالن.

 اإدارة مراكز �سعادة املتعاملني - مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

                   اإ�صم ال�صفينة                    رقم الت�صجيل ال�صابق          العلم ال�صابق
Panama              25652-98-E                         جاك جنوب               

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5

 اإعـــالن �سطب قيد
تعلن وزارة االقت�ضاد باأن ال�ضادة/�ضركة زايدلر بارترن�ضب اآركتكت�س 
يف  ال�ضركة  فرع  قيد  �ضطب  بطلب  تقدمت  قد  )اجلن�ضية:كندا( 
�س.ب:  الظاهري-  بناية  املطاع-  �ضارع  ابوظبي)العنوان:  اإمارة 
اأبوظبي  الظاهري-  حممد  ال�ضيخ  بناية:  املطار  �ضارع   -33763
ال�ضركات  �ضجل  يف   )2613( رقم  حتت  واملقيدة   )46676 �س.ب: 
القانون االحتادي رقم )2(  وتنفيذا الحكام  الوزارة.  االجنبية يف 
القرار  و  وتعديالتة  التجارية  ال�ضركات  �ضاأن  يف  2015م  ل�ضنة 
اجراءات  دليل  اعتماد  �ضاأن  يف  2010م  ل�ضنة   )377( رقم  الوزاري 
واملناطق  باخلارج  املوؤ�ض�ضة  املن�ضاآت  ومكاتب  لفروع  الرخي�س 
االعرا�س  يف  احلق  ا�ضحاب  ال�ضادة  من  يرجى   . بالدولة  احلرة 
ان يتقدموا باعرا�ضهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �ضهر من 
اإدارة الت�ضجيل  تاريخ الن�ضر على العنوان التايل: وزارة االقت�ضاد 

التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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اإعــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية ال�ضناعة باأن:

ال�ضادة/م�صنع غرناطة للفايرب جال�س ذ.م.م 
IN - 1000315 :رقم الرخ�ضة ال�ضناعية

قد اأبدوا رغبتهم يف اإتخاذ التعديل االآتي:
تعديل اال�ضم التجاري 

من م�صنع غرناطة للفايرب جال�س ذ.م.م
اإىل م�صنع هارد روك للمنتجات اال�صمنتية ذ.م.م

لت�ضبح الرخ�ضة ال�ضناعية با�ضم:
م�صنع هارد روك للمنتجات اال�صمنتية ذ.م.م

وعلى كل من لديه اعرا�س على االجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب تنمية 
ال�ضناعه - اإدارة خدمة امل�ضتثمرين - خالل اأ�ضبوع من تاريخ ن�ضر االإعالن ، 

واإال فلن يقبل املكتب اأية اعرا�س بعد انق�ضاء مدة االإعالن .
مكتب تنمية ال�صناعة
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اإعــــــــــالن
لتلميع  �ضاين  ال�ض�����ادة/م�ضر  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1147640:وتنظيف ال�ضيارات رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة ع�ضام عبداهلل عبا�س احمد العمادي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف حممد نا�ضر ثعلوب �ضامل الدرعي

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غر  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
زاخر  ن�ضيم  ال�ض�����ادة/خمبز  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�ضة رقم:CN 1130437 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة را�ضد علي م�ضبح ال�ضام�ضي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف حممد �ضميم �ضراح احلق
تعديل وكيل خدمات

حذف يعقوب حممد مراد كرم حممد البلو�ضي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غر  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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الغاء اعالن �صابق
الرخ�ضة  االقت�ضادية بخ�ضو�س  التنمية  دائ���رة  تعلن 
املتكامل  املركز  التجاري  باال�ضم   CN رقم:1169470 
للعناية بال�ضيارات بالغاء طلب تعديل الرخ�ضة واعادة 

الو�ضع كما كان عليه �ضابقاً.
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

منوذج اعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

املالك:�ضركة ابوظبي الوطنية للمعار�س
 CAPITAL HOSPITALITY طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : كابيتال لل�ضيافة

املودعة بالرقم :280626     بتاريخ : 2017/10/8
با�ض������م :�ضركة ابوظبي الوطنية للمعار�س

هاتف:   5546 ���س.ب:  للمعار�س  الوطنية  ابوظبي  �ضركة  العربي  اخلليج  �ضارع  ابوظبي  وعنوانه:ابوظبي 
adel.almarzooqi@adnec.ae 024063904 فاك�س: 024494182 �ضندوق الربيد 5546 امييل

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43
الفئة 43 خدمات توفر االطعمة وامل�ضروبات االيواء املوؤقت.

 CAPITAL ع��ب��ارة  وحتتها  عربية  ب��ح��روف  لل�ضيافة  كابيتال  ع��ب��ارة  العالمة  العالمة:و�ضف  و�ضف 
باعتباره  يو�ضف  ان  ميكن  او  املروحة  ي�ضبه  هند�ضي  ر�ضم  اعالها  التينية  بحروف   HOSPITALITY

جزء من ا�ضعة ال�ضم�س.
اال�ضراطات:.

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد  اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  دي�سمرب 2017 العدد 12190
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اأخبـار الإمـارات

•• منطقة الظفرة –

 لطيفة جابر 
واملوؤ�ض�ضات  ال��دوائ��ر  خمتلف  ت�ضابقت 
احل����ك����وم����ي����ة وغ�������ر احل����ك����وم����ي����ة يف 
باقة متميزة  الظفرة لتقدمي  منطقة 
الوطني  ال��ي��وم  اح��ت��ف��االت  ورائ���ع���ة يف 
الظفرة  م��در���ض��ة  احتفلت  حيث   46
للبنني يف مدينة زايد باليوم الوطني 
جمموعة  االح���ت���ف���ال  وت�����ض��م��ن   46
واال�ضتعرا�ضية  الفنية  ال��ف��ق��رات  م��ن 
والثقافية والرفيهية بجانب ق�ضائد 
ريا�ضية  وف��ق��رات  وم�ضابقات  �ضعرية 

متنوعة .
وم���ن ج��ان��ب��ه رف���ع ع��ب��داهلل احلمادي 
م��دي��ر م��در���ض��ة ال��ظ��ف��رة اأ���ض��م��ى اآيات 
التهاين والتربيكات اإىل مقام �ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
و�ضاحب  اهلل«  »حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب���ن را����ض���د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
جم��ل�����س ال��������وزراء ح���اك���م دب����ي »رع����اه 
حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و���ض��اح��ب  اهلل« 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
امل�ضلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب 
واأ����ض���ح���اب ال�����ض��م��و ح���ك���ام االإم�������ارات 
احلكام  ون���واب  ال��ع��ه��ود  اأول��ي��اء  و�ضمو 
و�ضعب االإمارات العزيز مبنا�ضبة اليوم 

الوطني للدولة.
اليوم  ذك����رى  ان  احل���م���ادي  واأ�����ض����اف 

ال��وط��ن��ي غ��ال��ي��ة ع��ل��ى ن��ف��و���س اجلميع 
ال��ظ��ف��رة ح��ر���ض��ت على  م��در���ض��ة  وان 
الفعاليات  م����ن  جم���م���وع���ة  ت��ن��ظ��ي��م 
تر�ضيخ  يف  ت�����ض��ه��م  ال���ت���ي  وال���ف���ق���رات 
نفو�س  يف  الغالية  والقيم  املبادئ  تلك 

االأبناء والطالب.
كما �ضهدت احلدائق العامة واملتنزهات 
مبدن منطقة الظفرة يف كل من مدينة 
زايد، املرفاأ، غياثي، ال�ضلع، دملا، و�ضالة 
املنا�ضبات يف مدينة ليوا ح�ضوراً كبراً 
من الزوار واالأ�ضر واالأطفال للم�ضاركة 
الظفرة  منطقة  بلدية  اح��ت��ف��االت  يف 
واالأربعني  ال�����ض��اد���س  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم 

الحتاد وطننا الغايل.

وا�ضتمتع اجلمهور بالفقرات الوطنية 
والراثية والفنية املتنوعة والتي تعرب 
ب��ال��ي��وم الوطني  ع��ن ف��رح��ة اجل��م��ي��ع 
الر�ضيدة.  وق��ي��ادت��ن��ا  للوطن  وال����والء 
م�ضرحية  عرو�س  االحتفال  وت�ضمن 
تراثية،  كرتونية  و�ضخ�ضيات  واألعاب 
ور�ضم على الوجه وتلوين على الورق 
وم�ضابقات ثقافية متنوعة مت خاللها 
االأط��ف��ال وجوائز  ه��داي��ا على  ت��وزي��ع 
الفعاليات  خ��الل  ومت  الفائزين،  على 
تقدمي خدمات للم�ضاركني واحل�ضور.  
وت��ت��وا���ض��ل اح��ت��ف��االت ال��ب��ل��دي��ة التي 
انطلقت يوم 29 نوفمرب حتى الثالث 
اعتدال اجلو  دي�ضمرب، ومع  �ضهر  من 

التي  ب���احل���دائ���ق  احل�����ض��ور  ع����دد  زاد 
تزينت بت�ضكيالت فنية رائعة مبنا�ضبة 
االمارات  دول��ة  الحت��اد  الوطني  اليوم 

العربية املتحدة.
على  الظفرة  منطقة  بلدية  وحتر�س 
ت���ق���ام عليها  ال���ت���ي  جت��ه��ي��ز االأم����اك����ن 
الوطنية  واالح���ت���ف���االت  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة، ك��م��ا تهتم 
ب��احل��دائ��ق ال��ع��ام��ة وح��دائ��ق احل���ارات 
التي  واملتنزهات  وال�ضواطئ  واملما�ضي 
وم�ضاحة  ل��ل�����ض��ك��ان  م��ت��ن��ف�����ض��اً  ت��ع��ت��رب 
ملمار�ضة الريا�ضة ولت�ضفي جمااًل على 
املدن التي ت�ضم العديد من احلدائق 
وال�ضواطئ  احل���ارات  وح��دائ��ق  العامة 

ن�ضر  بدورها يف  ت�ضهم  والتي  اخلالبة 
على  للمحافظة  اخل�ضراء  امل�ضطحات 
وت�ضعى  و�ضالمتها.   ال��ب��ي��ئ��ة  ���ض��ح��ة 
لتقدمي  ال����ظ����ف����رة  م���ن���ط���ق���ة  ب���ل���دي���ة 
خدمات مميزة وبجودة عالية انطالقاً 
نظام  توفر  اإىل  الرامية  روؤيتها  من 
التنمية  يحقق  عاملية  كفاءة  ذو  بلدي 
امل��ن�����ض��ودة وي���ع���زز معاير  امل�����ض��ت��دام��ة 

جودة احلياة يف اإمارة ابوظبي.
ويف املركز الثقايف مبدينة زايد ا�ضتعلت 
لتلهب  وال��راث��ي��ة  الثقافية  ال��ربام��ج 
الذي حر�س  الكبر  حما�س اجلمهور 
الفعاليات  ب��داي��ة  منذ  ال��ت��واج��د  على 
وحتى نهايتها ملا ت�ضمنته من ت�ضويق 

ومتعة واثارة وبهجة جذبت اليها االف 
من ع�ضاق املتعة مبنطقة الظفرة.

ال��ع��ام��ري مدير املركز  واك��د ك��ردو���س 
يوم  دي�ضمرب  م��ن  ال��ث��اين  اإن  ال��ث��ق��ايف 
ن�����ض��ت��ح�����ض��ر ف��ي��ه ب��ك��ل ف��خ��ر واإع���ت���زاز 
امل�ضرة العطرة ملوؤ�ض�س الدولة املغفور 
ب��ن �ضلطان  زاي��د  ال�ضيخ  ب���اإذن اهلل  ل��ه 
االإحت���اد فمن  بناة  واإخ��وان��ه  نهيان  اآل 
���ض��رت��ه��م ن���اأخ���ذ امل���ث���ل وال����ق����دوة  ... 
يتغمد  اأن  القدير  العلي  اهلل  فن�ضاأل 
ي�ضمل  واأن  بغفرانه  منهم  ال��راح��ل��ني 
ال�ضحة  مب����وف����ور  م���ن���ه���م  االأح������ي������اء 
احلكيمة  روؤيتهم  فبف�ضل  والعافية. 
ناجحاً  تنموياً  منوذجا  دولتنا  ط��ورت 

العدل  يف  رائ������دة  ل��ل��ع��امل��ت��ج��رب��ة  ق����دم 
االإقت�ضاد  وت��ن��وي��ع  ال��ق��ان��ون  و���ض��ي��ادة 
التنمية،  واإ�ضتدامة  امل���وارد  وتوظيف 
ف�ضهدت باإجنازاتها الهيئات واملوؤ�ض�ضات 
الدولية و�ضنفتها بني االأعلى واالأكرث 
يوؤكد  مب���ا  ال���ع���امل  دول  ب���ني  ت��ق��دم��ا 
بحيث  النهج  و�ضالمة  امل�ضرة  �ضحة 
االإحتادية  حكومتنا  اأولويات  اأ�ضبحت 
مواطني  اإ���ض��ع��اد  املحلية  وح��ك��وم��ات��ن��ا 
ينلها  وال��زائ��ر  فيها  واملقيمني  الدولة 
بنوعية عالية  وتوفر كافة اخلدمات 

اجلودة والتميز .
االإم���ارات وكل  ول�ضعب  لنف�ضي  اأب��ارك 
الوطني  اليوم  اأر�ضها  علي  يقيم  من 

االإجن������ازات  ه����ذه  ل��ك��م  واأب�������ارك   46
واالإمتنان  بال�ضكر  واأت��وج��ه  الكبرة  
واخلا�ضة  احلكومية  اجلهات  جلميع 
و�ضركائنا املحليني يف منطقة الظفرة 
الذين �ضاهموا معنا يف تنظيم فعاليات 
االإحتفال باليوم الوطني 46  للدولة.

ه��ذا احل���دث االأك���رب يف ت��اري��خ البالد 
للعمل  اجل��ه��ود  ك��ل  تت�ضافر  وال����ذي 

على جناحه.
مركز  اأخ����رى اح����ت����ف����ل  ج���ه���ة  وم������ن 
اخل����دم����ات احل���ك���وم���ي���ة امل���ت���ك���ام���ل مت 
مب��دي��ن��ة زاي�����د ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي 46 
مدير  املزروعي  �ضهيل  �ضعيد  بح�ضور 
اال�ضراتيجيني  وال�������ض���رك���اء  امل���رك���ز 

باملركز. 
وق��ال امل��زروع��ي نحتفل يف ه��ذه االأيام 
ب��ذك��رى ال��ي��وم ال��وط��ن��ي وم����رور �ضتة 
واأربعني عاماً على احتاد دولتنا الغالية 
املوؤ�ض�ضني  باالآباء  واعتزاز  فخر  وكلنا 
العربية  االإم�������������ارات  دول�������ة  الحت�������اد 
باإذن  له  املغفور  راأ�ضهم  املتحدة، وعلى 
اآل نهيان  �ضلطان  زاي��د بن  ال�ضيخ  اهلل 
نه�ضة وح�ضارة  ب��اين  ث��راه  اهلل  طيب 
دولة االمارات، كما نفتخر مبن �ضاروا 
على نهج االحتاد وجعل دولة االمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف م�����ض��اف ال���دول 
ال�ضيا�ضية  امل��ج��االت  كافة  يف  املتقدمة 
واالقت�ضادية واالجتماعية والثقافية. 
ومت خالل احلفل قطع كيكة االحتفال 

مب�ضاركة اجلميع.
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»اإقامة دبي« و»حممد بن را�شد لالإدارة احلكومية« توقعان مذكرة تفاهم
•• دبي -وام:

دبي  يف  االأج��ان��ب  و���ض��وؤون  لالإقامة  العامة  االإدارة  وقعت 
تفاهم  ل��الإدارة احلكومية مذكرة  را�ضد  بن  وكلية حممد 
وذل���ك ح��ر���ض��ا م��ن ال��ط��رف��ني ع��ل��ى ب��ن��اء ع��الق��ات �ضراكة 
والتجارب  ت���ب���ادل اخل�����ربات  وف��ع��ال��ة يف جم���ال  م��ع��رف��ي��ة 

والدرا�ضات العلمية.
الرامية  ا�ضراتيجيتها  تنفيذ  على  دب��ي  اإق��ام��ة  وحتر�س 
خالل  م��ن  للحكومة  اال�ضراتيجية  التوجهات  لتحقيق 
والتميز  ال��ري��ادة  لتحقيق  موؤ�ض�ضية  وقيم  وا�ضحة  روؤي���ة 
التدريبية  والربامج  الب�ضرية  امل��وارد  وتطوير  وبا�ضتثمار 

والتي ت�ضهم ب�ضكل كبر يف التنمية امل�ضتدامة.
ووقع املذكرة عن االإدارة العامة لالإقامة و�ضوؤون االأجانب 
يف دبي .. �ضعادة اللواء حممد اأحمد املري مدير عام االإدارة 
.. فيما وقعها عن كلية حممد بن را�ضد لالإدارة احلكومية 
�ضعادة الدكتور علي �ضباع املري الرئي�س التنفيذي للكلية.

العميد عو�س  “اإقامة دبي” ..  املذكرة من  توقيع  ح�ضر 
امل�����وارد الب�ضرية  ل��ق��ط��اع  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ال���ع���ومي م�����ض��اع��د 
القانوين  امل�ضت�ضار  الزعابي  عجيف  علي  والعميد  واملالية 
التدريب  اإدارة  يا�ضر اخلنبويل مدير  واملقدم  دبي  الإقامة 
وتطوير االأداء وثريا م�ضبح رئي�س ق�ضم اإدارة ال�ضراكة يف 
رائد  الربوفي�ضور  الكلية  من  ح�ضره  فيما   .. دب��ي  اإقامة 
احلكومية  ل���الإدارة  را���ض��د  ب��ن  حممد  كلية  عميد  عواملة 
وال�ضراكات  االأع��م��ال  تطوير  اإدارة  م��دي��ر  ك��م��ايل  ون��ادي��ة 
ا�ضراتيجية  �ضراكات  مدير  طالب  و�ضارة  اال�ضراتيجية 

و تطوير االأعمال.

ون�ضت املذكرة على اال�ضتفادة من تبادل اخلربات والتجارب 
الدرا�ضية  امل��ن��ح  االإب���داع���ي���ة وم���ن  واالأف���ك���ار  وال���درا����ض���ات 
ال��ع��ام��ة للطرفني  امل��ت��خ�����ض�����س وال��ف��ع��ال��ي��ات  وال���ت���دري���ب 
عجلة  دف��ع  يف  ت�ضهم  ال��ت��ي  امليدانية  املعرفية  وال���زي���ارات 
التقدم لتحقيق التعاون املن�ضود بينهما يف املجال العلمي. 
وقال �ضعادة اللواء حممد اأحمد املري اإن اإقامة دبي ت�ضعى 
القيادة  لتوجهات  تنفيذا  احلكومي  التميز  م�ضرة  لدعم 
الر�ضيدة يف اإمارة دبي الرامية اإىل ت�ضافر جهود املوؤ�ض�ضات 
الكوادر  ومت��ك��ني  احلكومية  امل��ع��ارف  اإث���راء  يف  احلكومية 
كلية  مع  التفاهم  مذكرة  توقيع  اأن  اإىل  واأ���ض��ار  الوطنية. 
تعزيز  اإط��ار  ياأتي يف  ل���الإدارة احلكومية  را�ضد  بن  حممد 
العمل احلكومي  بيئة  التعليمية يف تطوير  املوؤ�ض�ضات  دور 
من خالل اال�ضتفادة من خرباتها العلمية وما تقدمه من 
تدريب وتعليم للكوارد الب�ضرية ملا يواكب تطلعات قيادتنا 
يف  ال��ع��امل  دول  اأف�ضل  �ضمن  دب��ي  ت�ضبح  اأن  يف  الر�ضيدة 

املجاالت كافة.
ت��ت��وج��ه ال�ضتثمار  دب���ي  اإق���ام���ة  اأن  امل����ري  ال���ل���واء  واأ����ض���اف 
من  امل�ضتويات  اأع��ل��ى  وف��ق  اإب��داع��ي��ة  بيئة  وتهيئة  العقول 
الكلية  ب��اأن  منوها   .. واملتميزة  الفعالة  ال�ضراكات  خ��الل 
اإليه خمتلف  تتوجه  واخل��ربة  العلم  رائ��دا يف  تعد مركزا 
والتدريب  التعليم  ل��ربام��ج  طلبا  املجتمع  يف  امل��وؤ���ض�����ض��ات 

والبحوث واال�ضت�ضارات.
�ضعادته  عن  امل��ري  علي  الدكتور  �ضعادة  اأع��رب  جانبه  من 
يف  اال�ضراتيجيني  �ضركائنا  مع  التفاهم  مذكرة  بتوقيع 
والتي  دب��ي  يف  االأج��ان��ب  و���ض��وؤون  لالإقامة  العامة  االإدارة 
تفعيل  يف  الر�ضيدة  ال��ق��ي��ادة  تطلعات  حتقيق  اإىل  ت��ه��دف 

العلمية  واملوؤ�ض�ضات  احلكومية  اجلهات  بني  التعاون  اأط��ر 
واالرتكاز  املمار�ضات  اأف�ضل  وتطبيق  املعرفة  ثقافة  لن�ضر 
على البحث العلمي واالأكادميي يف اإيجاد املقاربات العملية 
ال��غ��اي��ات واالأه�����داف اال���ض��رات��ي��ج��ي��ة وال��ت��ي من  لتحقيق 
على  تركز  والتي  القادمة  املرحلة  متطلبات  تلبية  �ضاأنها 
تبني املعرفة االأكادميية واخلربة العملية كمحرك رئي�ضي 

لدفع عجلة العمل احلكومي امل�ضتقبلي.
اإدارة  اأم���ان اهلل كمايل مدير  ن��ادي��ة  اأو���ض��ح��ت  م��ن جهتها 
ت��ط��وي��ر االأع���م���ال وال�������ض���راك���ات اال���ض��رات��ي��ج��ي��ة يف كلية 
التفاهم  م��ذك��رة  اأن  ل���الإدارة احلكومية  را���ض��د  ب��ن  حممد 
واإق��ام��ة دبي  الكلية  ب��ني  ال��زاخ��رة  ال��ت��ع��اون  ت��ت��وج م�ضرة 
املوظفني  من  لنخبة  اأكادميية  منح  تقدمي  ت�ضمل  والتي 
امل�ضتقبل  حكومة  برامج  يف  للدرا�ضة  االإدارة  يف  املتميزين 
الداعمة  اال���ض��ت�����ض��ارات  وت��ق��دمي  الب�ضرية  امل���وارد  وتنمية 
وامل�ضي  امل��ع��رف��ي��ة  ب��اجل��ه��ود  واالرت���ق���اء  احل��ك��وم��ي  للعمل 
قدما يف تنفيذ برامج تدريبية متخ�ض�ضة لتاأهيل ومتكني 
التميز  ثقافة  اإر�ضاء  اإىل  تهدف  والتي  الوطنية  القيادات 

واالبتكار على امل�ضتويات كافة .
اللواء  �ضعادة  امل��ري  �ضباع  الدكتور علي بن  �ضعادة  واأه��دى 
دولة  يف  ال��ع��ام��ة  ال�����ض��ي��ا���ض��ات  ع��ل��ى  “نظرة  ك���ت���اب  امل�����ري 
من  م��ت��م��ي��زة  ح����االت  ت��وث��ي��ق  يت�ضمن  ال����ذي  االإمارات” 
وموؤ�ض�ضات  قطاعات  لعدة  العامة  ال�ضيا�ضات  يف  ممار�ضات 
يف الدولة ويخدم الكتاب �ضناع القرار والباحثني والطلبة 
الفريدة يف جمال  االإم���ارات  بتجربة  اهتمام  له  وك��ل من 
الدروع  ت��ب��ادل  مت  فيما   .. العاملية  والتناف�ضية  التطوير 

التذكارية.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ابتكرت القيادة العامة ل�ضرطة راأ�س اخليمة دراجتني �ضديقتني 
االلكرونية  اخل��دم��ات  ب����اإدارة  الفنيني  امل��وظ��ف��ني  لنقل  للبيئة 
واالت�ضاالت من و اإىل كافة ادارات واق�ضام القيادة العامة لت�ضهيل 

اداء مهامهم يف نقل االأجهزة واملعدات وتوفر الطاقة والوقت .
وق����ام ال���ل���واء ع��ل��ي ب���ن ع���ل���وان ال��ن��ع��ي��م��ي ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ل�ضرطة 
الطاقة  على  تعمالن  اللتان  ال��دراج��ت��ني  بتد�ضني  اخليمة  راأ����س 
الكهربائية ، بح�ضور كال من العميد عبداهلل خمي�س احلديدي 
نائب قائد عام �ضرطة راأ�س اخليمة ، العميد دكتور في�ضل �ضعيد 
امل�ضاندة  العامة للموارد واخلدمات  امليل نائب مدير عام االدارة 

وعدد من �ضباط القيادة . واأو�ضح القائد العام ان الدراجتني مت 
اال�ضراتيجي  الهدف  من  انطالقا  العمل  حلاجة  ا�ضتحداثهما 
ال�����ض��اد���س �ضمان ت��ق��دمي ك��اف��ة اخل��دم��ات االإداري�����ة وف��ق معاير 
اجلودة والكفاءة وال�ضفافية’ وا�ضتنادا اىل الهدف اال�ضراتيجي 
على  للحفاظ  املوؤ�ض�ضي  العمل  بيئة  يف  االبتكار  تر�ضيخ  ال�ضابع 
وتعمل  عليها  ت��وؤث��ر  التي  الكربونية  االنبعاثات  وتقليل  البيئة 
من  املتعاملني  ر�ضا  ك�ضب  اىل  باالإ�ضافة   ، ال��ت��وازن  حتقيق  على 
الفني واجنازهم  الفنيني وتقليل موؤ�ضر زمن اال�ضتجابة للدعم 
�ضرطة  حر�س  موؤكدا   ، عالية  وبجودة  وق��ت  باأ�ضرع  للمعامالت 
راأ�س اخليمة على توفر البيئة الوظيفية املنا�ضبة والتي تتالءم 

مع التطورات وتتما�ضى مع متطلبات العمل االأمني .

دراجتان �شديقتان للبيئة يف �شرطة راأ�س اخليمة 

اإطالق جهاز جديد يف الدولة لقيا�س ن�شبة ال�شكر يف الدم
•• اأبوظبي -وام: 

جهاز  االإم����ارات  دول��ة  يف  م��رة  الأول  ال�ضرق”  “ا�ضين�ضيا  �ضركة  اأطلقت 
ال��دم وذل��ك خالل  ال�ضكر يف  ن�ضبة  املبتكر لقيا�س  – نك�ضت وان  كونتور 
م�ضاركتها يف اأعمال املوؤمتر الدويل لل�ضكري الذي انطلق ام�س يف اأبوظبي 
وي�ضتمر حتى الثامن من �ضهر دي�ضمرب اجلاري. ويعد كونتور – نك�ضت 
وان جهازا تقنيا حديثا ي�ضاهم يف احلد من م�ضاعفات داء ال�ضكري لدى 
امل�ضابني بالنوع االأول والثاين من املر�س من خالل ربطه بتطبيق خا�س 
اأجهزة الهواتف الذكية. ي�ضارك يف املوؤمتر - الذي تنظمه املنظمة  على 
الدولية لل�ضكري - ممثلون رفيعو امل�ضتوى من هيئة ال�ضحة يف اأبوظبي 
امل��ج��ال وع���دد من  االإقليميني وال��دول��ي��ني يف ه��ذا  ونخبة م��ن اخل���رباء 
الدقيقة  النتائج  املتخ�ض�ضة. ويظهر اجلهاز  العاملية  ال�ضحية  املنظمات 
ب�ضورة  وعر�ضها  ال��ق��راءات  جلميع  ت�ضجيل  م��ع  ال��دم  يف  ال�ضكر  لن�ضبة 
امل�ضتمرة  املتابعة  املتخ�ض�س  والطبيب  للمري�س  تتيح  وب�ضيطة  �ضهلة 
للحالة اإ�ضافة اإىل املعلومات حول الدواء والنظام الغذائي للمري�س ما 
ي�ضاهم يف االإدارة الفعالة ملر�س ال�ضكري. واأكد عا�ضم عبد ال�ضالم املدير 
التي  املبتكرة  التقنية  اأهمية  االأو�ضط  العام ل�ضركة “ا�ضين�ضيا” ال�ضرق 
يوفرها  التي  احلديثة  التكنولوجيا  تتيح  اجلديد حيث  اجلهاز  يوفرها 
الطبيب  مع  التوا�ضل  واإمكانية  ال�ضاعة  م��دار  على  املري�س  حالة  ر�ضد 
املتخ�ض�س مبا�ضرة يف حال ال�ضرورة ف�ضال عن متابعة احلالة من جميع 

اجلوانب ال�ضحية والغذائية.
واأعرب عن فخره باإطالق هذا اجلهاز الرائد لدعم اجلهود املبذولة يف 
توفر  خ��الل  من  امل�ضابني  ودع��م  ال�ضكري  مر�س  من  للوقاية  ال��دول��ة 
ت�ضيب  ق��د  ال��ت��ي  امل�ضاعفات  م��ن  واحل���د  امل��ر���س  الإدارة  الفعالة  ال�ضبل 
املري�س اإ�ضافة اإىل اإيجاد حلول مبتكرة وتطوير خدماتنا لرعاية مر�ضى 
ال�ضكري يف املنطقة. واأ�ضاف عا�ضم عبد ال�ضالم اأن ال�ضركة �ضتعقد ندوة 

لل�ضكري  ال���دويل  امل��وؤمت��ر  فعاليات  خ��الل  ال�ضكري  مر�س  ح��ول  علمية 
يف  املتخ�ض�ضني  االإقليميني  واملتحدثني  االأط��ب��اء  م��ن  نخبة  مب�ضاركة 
خمتلف  من  ال�ضماء  والغدد  ال�ضكري  واأم��را���س  االأطفال  طب  جم��االت 
اجلامعات واملراكز البحثية والطبية العاملية بهدف مناق�ضة اآخر االأبحاث 

العلمية والتحديات واحللول الفعالة الإدارة هذا املر�س يف املنطقة.
وحول املوؤمتر الدويل لل�ضكري .. قال الدكتور حممد ح�ضنني ا�ضت�ضاري 
اإن هذا احلدث الرائد  ال�ضكري والغدد ال�ضماء يف هيئة ال�ضحة يف دبي 
هذا  يف  والعامليني  االإقليميني  املتخ�ض�ضني  جتمع  مثالية  من�ضة  ي�ضكل 
للوقاية من  االإم��ارات  دول��ة  املبذولة يف  املجال ويعك�س اجلهود احلثيثة 
يف  ت�ضاهم  احل��دي��ث��ة  والتقنيات  االأج��ه��زة  اأن  واأو���ض��ح  ال�ضكري.  م��ر���س 
املري�س  الإنقاذ  الطبي  التدخل  و�ضرعة  املحتملة  امل�ضاعفات  من  احل��د 
الدم  ال�ضكر يف  ن�ضبة  نتائج فح�س  اإر���ض��ال  ال�ضرورة عن طريق  ح��ال  يف 
اإىل الطبيب مبا�ضرة من خالل التطبيق املرتبط بهذا اجلهاز عن طريق 
اأجهزة الهواتف الذكية اإ�ضافة اإىل اإمكانية توا�ضل املري�س مع الطبيب 
واال�ضتفادة من الن�ضائح الفورية �ضواء بتغير الدواء اأو تعديل جرعاته 

وكذلك النظام الغذائي املتبع لدى املري�س.
ويوفر جهاز “كونر - نك�ضت وان” اجلديد اال�ضتخدام الفعال والب�ضيط 
مع خا�ضية “�ضمارت اليت” التي تعر�س نتائج الفح�س الدقيق لن�ضبة 
بتطبيق  اجل��ه��از  رب��ط  خيار  بجانب  للمري�س  ب�ضهولة  ال��دم  يف  ال�ضكر 
من  ال�ضكري  ملر�س  الفعالة  االإدارة  على  ي�ضاعد  ال��ذي  ديابيت�س  كونتور 

خالل هذه التقنية احلديثة الرائدة.
كما يتيج اجلهاز للمري�س عالوة على ذلك متابعة االأمناط واالجتاهات 
ال�ضكر  ن�ضبة  نتائج  اليومية على  االأن�ضطة  تاأثر  والتعرف على  املتكررة 
واملتخ�ض�ضني  اخل���رباء  م��ع  بالتعاون  اجل��ه��از  تطوير  وق��د مت  ال���دم.  يف 
التطبيق اخلا�س باجلهاز يعترب طبيا  اأن  .. يف حني  ال�ضكري  يف مر�س 

ومعتمدا وي�ضتويف جميع متطلبات حماية البيانات.

•• اأبوظبي -وام:

ت�ضارك ال�ضعبة الربملانية االإماراتية للمجل�س الوطني االحتادي 
يف اجتماع الدورة الثانية والع�ضرين للجنة التنفيذية لالحتاد 
الرباط  ال��ث��الث��اء يف  ال��ي��وم  �ضيعقد  ال���ذي  ال��ع��رب��ي  ال��ربمل��اين 
اأحمد  �ضعادة  االج��ت��م��اع  يف  ال�ضعبة  ومي��ث��ل  املغربية.  باململكة 
يو�ضف النعيمي و�ضعادة اأحمد حممد احلمودي ع�ضوا املجل�س 

الوطني االحتادي. ويت�ضمن جدول اأعمال اللجنة درا�ضة اآلية 
تنفيذ انتقال رئا�ضة االحتاد اإىل معايل احلبيب املالكي رئي�س 
جمل�س النواب يف اململكة املغربية وتعديل الالئحة التنظيمية 
جل��ائ��زة ال��ت��م��ي��ز ال���ربمل���اين ال��ع��رب��ي ودرا����ض���ة م�����ض��روع برنامج 
جدول  يت�ضمن  كما   .2018 ل��ع��ام  امل��وازن��ة  وم�����ض��روع  العمل 
اأعمال اللجنة متابعة تنفيذ قرارات املوؤمتر الرابع والع�ضرين 
واملوؤمتر اخلام�س والع�ضرين الطارئ لالحتاد وتقرير االأمني 

اأن�ضطة االأمانة العامة لالحتاد منذ انعقاد الدورة  العام حول 
21 وحتى تاريخ انعقاد الدورة 22 للجنة التنفيذية لالحتاد 
وحت���دي���د م��ك��ان وت���اري���خ ال�����دورة ال��ث��ال��ث��ة وال��ع�����ض��ري��ن للجنة 

التنفيذية وتاريخ املوؤمتر ال�ضاد�س والع�ضرين لالحتاد.
حل�ضور  امل��دع��ّوة  املنظمات  قائمة  اإق���رار  على  اللجنة  وتطلع 
املراقبني من املنظمات والهيئات العربية واالإقليمية والدولية 

اأعمال املوؤمترات القادمة لالحتاد.

ال�شعبة الرملانية الإماراتية ت�شارك يف اجتماع تنفيذية 
الحتاد الرملاين العربي باملغرب 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/الفانو�س االخ�ضر للمقاوالت العامة

 رخ�ضة رقم:CN 1944141 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة مرمي جا�ضم يعقوب ابراهيم املن�ضوري %51

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة امين مهران عمران عبداهلل %49
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف بخيته حممد �ضامل املن�ضوري

تعديل را�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة
تعديل ا�ضم جتاري من/ الفانو�س االخ�ضر للمقاوالت العامة

AL FANOOS AL AKHDAR GENERAL CONTRACTING
اىل/موؤ�ض�ضة جرين الند �ضكيب للمقاوالت العامة ذ.م.م 

GREEN LAND SCAP GENERAL CONTRACTING ESTABLISHMENT LLC

تعديل عنوان/من منطقة الظفرة ليوا يثي ار�س رقم:26 - حمل رقم:95 - مبنى:5 اىل منطقة الظفرة 
واخرين مبارك  م�ضباح  مبارك  �ضهيل   23650 A ليوا جفن قطعه 30 مكتب 24 مبنى:23650 

اأربعة ع�ضر  فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية خالل 
يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة 

حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/حمب  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1061493:لنقليات العامة رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضحراء 

 CN 1095366:املنيور للنقليات العامة رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

منوذج اعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

املالك:مكتب ال�ضويدي وم�ضاركوه
 LimoSea : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :269121     بتاريخ : 2017/3/2
با�ض������م :ال�ضويدي مارين �س.ذ.م.م

وعنوانه:م�ضتودع رقم 140 ملك دبي للعقارات - جداف - بردبي - دبي
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:12 مركبات اجهزة التنقل املائي ، مركبات واجهزة التنقل 
، يخوت  العاملة ب�ضراع او حمرك  املائية  ال�ضفن والقوارب واليخوت والدراجات   ، املائي الغرا�س الرفيه 
املجهزة  واليخوت  ال��ق��وارب   ، وق��وارب اخلدمة   ، اال�ضماك  ق��وارب �ضيد  او حم��رك  ب�ضراع  العاملة  الرفيه 

للرفيه ولنقل االفراد ، القوارب املجهزة للنقل وال�ضحن.
و�ضف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة LimoSea مكتوبة باحرف التينية مائلة باللون اال�ضود.

اال�ضراطات:.
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد  اأو اإر�ضاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

املالك:ا�ضر دي ام هيلث كر �س.م.ح
 BLUEBERRY NATURALS : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :267061     بتاريخ : 2017/1/24
با�ض������م :ا�ضر دي ام هيلث كر �س.م.ح

وعنوانه:ال�ضارقة - مكتب مبنى اي لوب رقم اي 64 - جي 30 منطقة احلرة يف احلمرية ، ال�ضارقة
manu.s@dmhealthcare.com:هاتف:044546001 - فاك�س:044546003 - �ضندوق الربيد:49777 - امييل

�صورة العالمة

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

 BLUEBERRY NATURALS و�ضف العالمة:م�ضتطيل ال�ضكل ابي�س اخللفية مكتوب يف مركز
باللغة االجنليزية.

اال�ضراطات:.
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد  اأو اإر�ضاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /

املالك:مركز ذا �ضتي�ضن للرفية ذ.م.م
 ZEAL : طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :253622     بتاريخ : 2016/5/15
با�ض������م :مركز ذا �ضتي�ضن للرفية ذ.م.م

وعنوانه:ابوظبي م�ضفح ايكاد هاتف: 025506111 فاك�س: 025506111 �ضندوق الربيد: 53132 
امييل: admin@thedevelopres.ae ابوظبي

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41 �ضالة بلياردو وال�ضنوكر.
و�ضف العالمة:العالمة عبارة عن كلمة ZEAL باللغة االجنليزية ب�ضكل مميز.

اال�ضراطات:.
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد  اأو اإر�ضاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/3567 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �ضده/1- احمد ال�ضعيد عبدالغفار احللوجى جمهول حمل 
�س.ذ.م.م  البناء  مل��واد  االم���ارات  التنفيذ/مدار  طالب  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  الزحمي  احمد  عبيد  م��ب��ارك  وميثله:�ضعيد 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وق���دره 
فان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )164783(
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا االعالن.
رئي�ص ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2712  مدين جزئي

اىل املدعي عليه/ مطعم ومقهى الطاولة احلمراء اال�ضلي �س.ذ.م.م - �ضابقا - مطعم 
مغول دريار ذ.م.م حاليا 2- بيمان جواد جادرى جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/

�ضركة �ضهامي بيمه ايران قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الزام املدعي عليها 1 مببلغ 
وق��دره )18.982( درهم وال��زام املدعي عليه 2 مببلغ وق��دره )4.660( درهم والزامهما 
ال�ضداد  بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ اال�ضتحقاق وحتى 
بالقاعة  ال�ضاعة 8.30 �س  املوافق 2017/12/18   التام. وحددت لها جل�ضة يوم االثنني 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.D.17

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل  . 
رئي�ص الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/504  عقاري كلي

اىل املدعي عليه/ �ضركو �ضوبها فينت�ضرز ليمتد جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/
نظام كا�ضماين وميثله:حممد عبيد خلفان الر�ضة ال�ضويدي قد اأقام عليك الدعوى 
وم��و���ض��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة بف�ضخ ا���ض��ت��م��ارة احل��ج��ز امل��ربم��ة ب��ني امل��دع��ي وامل��دع��ي عليها 
الفائدة  بتاريخ:2008/1/20 والزام املدعي عليها بان يرد مبلغ )838.080( درهم مع 
القانونية بواقع 9% �ضنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�ضداد مع الزام 
الر�ضوم وامل�ضروفات واالتعاب. وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2017/12/12  
ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة  ���س   9.30 ال�ضاعة 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على االأقل  . 
رئي�ص الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/52  عقاري كلي
�ضامل  املدعي/رو�ضة  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهول  لياو  واجن  امل��دخ��ل/  اخل�ضم  اىل 
ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ال�ضعدي  �ضعيد  احمد  وميثله:حممد  التواتي 
وقدره  مببلغ  عليهما  امل��دع��ي  وال���زام  ال��دي��ن   ت�ضوية  اتفاقية  ون��ف��اذ  ب�ضحة  املطالبة 
 %12 القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م   )1.500.000(
املوافق  االثنني  يوم  لها جل�ضة  وح��ددت  التام.  ال�ضداد  الدعوى وحتى  قيد  تاريخ  من 
2017/12/11  ال�ضاعة 11.00 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 
اأي��ام على االأق��ل ، علما بانه مت اع��ادة الدعوى للرول للنظر يف طلب  اجلل�ضة بثالثة 

االغفال املقدم من قبل املدعي  . 
رئي�ص الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2254  جتاري كلي

اىل املدعي عليه /عبداهلل علي عبداهلل �ضامل املعمري 2- خليل زكريا خليل غنيم جمهول 
وميثله:احمد  ���س.م.ع  التكافلي  للتاأمني  ميثاق  املدعي/�ضركة  ان  مبا  االقامة  حمل 
بثبوت احلجز  احلكم  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  البناي  ابراهيم  ر�ضا  علي 
واتعاب  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  املدعي عليهم  وال��زام  رق���م:448/2017 جتاري  التحفظي 
�س   9.30 ال�ضاعة    2017/12/11 امل��واف��ق  االث��ن��ني  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت  امل��ح��ام��اة. 
بالقاعة Ch1.B.8 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 االأقل   . 
رئي�ص الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2377  جتاري كلي

ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  /دان�ضيزن  عليه  املدعي  اىل 
املدعي/�ضيغادراي وز ايرث كومباين ليمتد وميثله:جو�ضلني �ضبلي خر اهلل قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�ضخ اتفاقية اال�ضتثمار القائمة فيما بني املدعية 
امريكي  دوالر   )1.000.000.00( وق��دره  مبلغا  ت�ضدد  بان  الزامها  مع  عليها  واملدعي 
والفائدة   )3.671.452.625( وق��دره  مبلغا  بالدرهم  يعادله  ما  او  التحويل  ر�ضوم  مع 
القانونية بواقع 12% من تاريخ اال�ضتحقاق احلا�ضل وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم 
االثنني املوافق 2017/12/11  ال�ضاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف 
او م�ضتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�ضور 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل   . 
رئي�ص الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2265  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-ا�ضماعيل علي كمايل بور جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ���س.م.ع  التجاري  ابوظبي  بنك 
املدعي عليه مببلغ وقدره )561.947.84( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة 
بالنفاذ  احلكم  و�ضمول  التام  ال�ضداد  وحتى  ال��دع��وى  رف��ع  تاريخ  من   %12 والفائدة 
املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�ضة يوم االثنني املوافق 2017/12/18 ال�ضاعة 9.30 
وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�ضور  فاأنت مكلف  لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �س 
اأيام على  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2412  جتاري كلي

اىل املدعي عليه /�ضميح الظاهر ملقاوالت البناء ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
عليك  اأق��ام  قد  ذ.م.م  الكهروميكانيكية  للمقاوالت  املدينة  املدعي/بو�ضلة  ان  مبا 
�ضهيل  عبداهلل  املحكم/خالد  حكم  على  بالت�ضديق  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى 
رق������م:177/2015 مبركز دبي  التحكيم  ب���ت���اري���خ:2017/10/10 يف دع��وى  ال�����ض��ادر 
درهم   )599.757( مبلغ  ب�ضداد  عليها  امل��دع��ي  ال���زام  والقا�ضي  ال���دويل  للتحكيم 
وفائدة 9% �ضنويا والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�ضة 
لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �س   9.30 ال�ضاعة    2017/12/20 املوافق  االرب��ع��اء  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل   . 
رئي�ص الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1755  جتاري كلي

اىل املدعي عليه /اميتكو للتجارة العامة �س.ذ.م.م 2- حممد ح�ضني غالمر�ضا ازنك 
3- حممد �ضادق باقر ملبوبى 4- حممد كاظم عبا�ضعلي جم�ضيدي 5- حمي الديني 
الديني جمهول حمل االقامة مبا  ���س.م.ح ذ.م.م 6- امني حميد ر�ضا حمي  و�ضركاه 
اأقام  ان املدعي/بنك �ضادرات ايران وميثله:ابراهيم حممد احمد حممد القا�ضم قد 
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل مببلغ 
وقدره )71.527.838( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة االتفاقية 
بواقع 17% من تاريخ اال�ضتحقاق احلا�ضل يف:2017/5/31 وحتى ال�ضداد التام. وحددت 
 Ch2.E.21 لها جل�ضة يوم االثنني املوافق 2017/12/25  ال�ضاعة 9.30 �س بالقاعة
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 االأقل   . 
رئي�ص الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1835  جتاري كلي

ان  االق��ام��ة مبا  /ق��درت اهلل جميد مع�ضورى جمهول حمل  املدخل  اىل اخل�ضم 
املدعي/بنك �ضادرات ايران الفرع الرئي�ضي وميثله:ابراهيم حممد احمد حممد 
القا�ضم قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم واخل�ضم 
درهم  بينهم مببلغ وقدره )114.058.995.57(  فيما  والت�ضامن  بالتكافل  املدخل 
والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة التاأخرية االتفاقية بواقع 15% من 
تاريخ اال�ضتحقاق احلا�ضل يف:2017/7/26 وحتى ال�ضداد التام. وحددت لها جل�ضة 
لذا   Ch2.E.21 بالقاعة  ال�ضاعة 9.30 �س  املوافق 2017/12/25   االثنني  يوم 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل   . 
رئي�ص الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/3292  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ماجي�ضتي للخدمات الفنية �س.ذ.م.م وميثلها/جهون بينتو الفون�ضى 
امل��دع��ي/ ماجي�ضتي  ان  االق��ام��ة مب��ا  يا�ضني جم��ه��ول حم��ل  غ��الم  بينتو 2- حممد جنيد 
عبداهلل  وميثله:بدر  بينتو  الفون�ضى  بينتو  وميثلها/جهون  ����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات 
بالزام املدعي عليهما مببلغ  اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة  خمي�س عبداهلل قد 
وقدره )96500( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�ضة يوم االثنني 
املوافق 2017/12/18 ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
او م�ضتندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2207  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-تاج االمر للتجارة العامة �س.ذ.م.م 2- هاري�س كومار فاجناين - ب�ضفته 
مدير تاج االمرة للتجارة العامة ذ.م.م وب�ضفته كفيل و�ضامن للقر�س جمهول حمل االقامة 
اأق��ام عليك الدعوى  ب��رودا وميثله:�ضعيد مبارك عبيد احمد الزحمي قد  مبا ان املدعي/ بنك 
 )4411387.59( وق��دره  مببلغ  والتكافل  بالت�ضامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها 
درهم الزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة %12 
من تاريخ اال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام. وحددت لها جل�ضة يوم االثنني املوافق 2017/12/18 
ال�ضاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام على االأقل ويف  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3565  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه /فينيت جاين �ضومات بار�ضاد جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/اجاى كومار �ضاه بيندا قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها ا�ضت�ضدار 
 )50000( مبلغ  للطالب  ي���وؤدي  ب��ان  �ضده  املطلوب  ب��ال��زام  عري�ضة  على  ام��ر 
خالد  فرع  التحاري  ابوظبي  بنك  على  امل�ضحوب   21 رقم  ال�ضيك  قيمة  دره��م 
بن الوليد. وحددت لها جل�ضة يوم االربعاء املوافق 2017/12/6  ال�ضاعة 8.30 
�س بالقاعة Ch1.C.13 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 االأقل   . 
رئي�ص الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3580  جتاري جزئي

اىل امل��دع��ي عليه /���ض��ع��ود ه���ادف جمعة زاي���د جم��ه��ول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/خلدون ح�ضان هالل �ضالح قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها احلكم 
����س.ذ.م.م  امل��ع��ار���س  تركيبات  لتنفيذ  الكروميد  �ضركة  م��ن  امل��دع��ي  ب��خ��روج 
حتى  عليها  ي�ضتجد  وم��ا  لها  ميزانية  اخ��ر  ا�ضا�س  على  فيها  ح�ضته  وت�ضفية 
�ضرورة احلكم نهائيا والر�ضوم وامل�ضاريف. وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�س 
فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.14 بالقاعة  ���س   8.30 ال�ضاعة    2017/12/21 امل��واف��ق 
مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل   . 
رئي�ص الق�سم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/8256   

الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12190 بتاريخ 2017/12/5   
انذار عديل بالن�سر 

   رقم )2017/8352(                
املنذر :- اإدوارد اأنطوين مك الهيني 

املنذر اليه : - األك�س جون ماكني�س  - جمهول حمل االإقامة 
العربية  االإم���ارات   ، دبي   ، العربية  املرابع   ،  2 املهرة  بوابة  �ضارع  الكائنة يف   ،  2 للفيال  القانوين  املالك  املنذر هو  ان 
 ، املتحدة )العقار( ، مبوجب �ضند ملكية ر�ضمي رقم 139 �ضادر عن دائ��رة االأم��الك بدبي بتاريخ 33 فرباير 2010 
وقد ابرقم مع املنذر اليه عقد ايجار فيما يتعلق بالعقار ملدة عام واحد للفرة من 1 مار�س 2017 لغاية 28 فرباير 

2018 )عقد االيجار( 
ينذركم املنذر مبوجب االنذار املر�ضل بوا�ضطة كاتب العدل يف دبي برقم 2017/1/238855 تاريخ 2017/11/2 �ضندا 
الحكام املادة 25 )2( )د( من القانون رقم 26 ل�ضنة 2007 )ب�ضيغته املعدلة بالقانون رقم 33 ل�ضنة 2008( ب�ضاأن تنظيم 

العالقة بني موؤجري وم�ضتاأجري العقارات يف اإمارة دبي ، مبا يلي : 
اأ -  بانتهاء عقد االيجار يف 28 فرباير 2018  )تاريخ االنتهاء(  

ب - يعر�س املنذر على ا�ضتمرار عقد االيجار بعد تاريخ االنتهاء ويعترب عقد االيجار مف�ضوخا يف تاريخ االنتهاء 
بانق�ضاء املدة من دون االخالل باحلقوق والواجبات املرتبة عليكم خالل فرة االنذار امل�ضار اليها يف الفقرة ادناه . 

ج - يعتزم املنذر بيع العقار بحيازة �ضاغرة بعد تاريخ االنتهاء 
د - يتوجب عليكم اخالء العقار يف موعد اق�ضاه اق�ضاه 10 نوفمرب 2018 وهو التاريخ الذي يقع بعد )12( �ضهرا من 

تاريخ اإبالغ هذا االنذار )تاريخ االخالء( 
مع عدم االخالل بالفقرة اعاله ، تنطبق ال�ضروط واالحكام التالية على اإ�ضغالكم للعقار اعتبارا من 1 مار�س 2018 

لغاية االخالء )فرة االإنذار( 
اأ - وفقا للمر�ضوم رقم )43( ل�ضنة 2013 بتحديد الزيادة يف اإيجار العقارات العقارية يف اإمارة دبي وموؤ�ضر االيجار 
المارة دبي الذي وافقت عليه هيئة التنظيم العقاري ، فانه يتعني زيادة االيجار ال�ضنوي مبوجب عقد االيجار البالغ 
حاليا ) 200.000 درهم( بن�ضبة )15%( على ا�ضا�س تنا�ضبي عن كامل فرة االن��ذار ، حم�ضوبة على النحو التايل : 

االيجار ال�ضنوي / x 365 فرة اال�ضغال املوؤقت - االيجار التنا�ضبي 
حيث اإن : االيجار ال�ضنوي = 230.000 درهم ، وهو احلد االق�ضى امل�ضموح به لالإيجار ال�ضنوي 

فرة االنذار = 255 ، وهو عدد االيام التي ت�ضمل فرة االنذار. 
االيجار التنا�ضبي = 160.684 درهم 

ب - حتدد قيمة االيجار التنا�ضبي لكامل فرة االنذار مببلغ مائة و�ضتون الفا و�ضتمائة واربعة وثمانون درهم اإماراتي 
)160.684 درهم اإماراتي( تدفع على دفعة واحدة )1( يف 1 مار�س 2018 عن طريق التحويل امل�ضريف االلكروين اىل 

ح�ضاب ال�ضيد / اإدوارد اأنطوين مك الهيني التايل : 
Edward McElhinney  ، HSBC

Broad Street  26
Reading  Berkshire  UK    RG1 2BU

 Sort code 40 - 38- 04
Act No. 32799367

IBAN:GB19MIDL40380432799367
     BIC : MIDLGB21"

ج - تنطبق البنود 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 8 من عقد االيجار على فرة االنذار 
د - يجب عليكم اخالء العقار وت�ضليمه �ضاغرا يف حالة نظيفة ومرتبة وعلى االخالء ان يتم بحلول تاريخ االخالء . 
يرجى مالحظة اأن عدم اأداءكم للمهام املذكورة يف هذه الر�ضالة بحلول التواريخ املذكورة اعاله �ضيوؤدي اىل اتخاذ 

كافة االجراءات للمحافظة على حقوق املنذر القانونية والتي هي حمفوظة مبوجب هذا االنذار 
ميكن للمنذر اليه التوا�ضل مع املنذر على العنوان التايل : مكتب دي ال ايه بيرب ميدل اي�ضت ال ال بي ، وعنوانه 
، هاتف :  دبي   121662 : بريد  - �ضندوق   9 الطابق    - �ضارترد  �ضتاندرد   برج   - �ضكوير  اعمار   - دبي  و�ضط مدينة 

4386325-04 فاك�س : 4386101-04 - امل�ضت�ضار القانوين رامي بو رعد. 
الكاتب العدل 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



الثالثاء   5   ديسمبر    2017  م   -   العـدد  12190  
Tuesday  5   December   2017  -  Issue No   12190 اأخبـار الإمـارات

09

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

ال�ضيخ  املهند�س  وح�ضور  برعاية   
ب�����ن �ضقر  ����ض���ل���ط���ان  ب�����ن  �����ض����امل 
الطران  دائ���رة  رئي�س  القا�ضمي، 
اأحيا فرع  امل��دين يف راأ���س اخليمة، 
االإم����ارة حفل  ال��رب يف  دار  جمعية 
خريجي  م���ن  ط��ال��ب��ا   49 ت��ك��رمي 
“م�ضروع  م��ن  اخل��ام�����ض��ة  ال�����دورة 
الكرمي”،  ال��ق��راآن  لتحفيظ  ال��رب 
بفرع  وامل��ن��ت��ظ��م��ني  امل�ضجلني  م��ن 

اجلمعية.
واأ�ضاد ال�ضيخ �ضامل بن �ضلطان بن 
ال��ق��ا���ض��م��ي، خ���الل احلفل،  ���ض��ق��ر 
الكورني�س  ب�����ض��ال��ة  اأق���ي���م  ال�����ذي 
براأ�س اخليمة، حتت �ضعار )غر�س 
اخلر(، بح�ضور عبد اهلل علي بن 
التنفيذي  امل��دي��ر  الفال�ضي،  زاي���د 
امل�ضوؤولني  من  وح�ضد  ال��رب،  ل��دار 
الديني  بالدور  اجلمعية،  وقيادات 
“دار  جلمعية  واملجتمعي  الوطني 
الرب”، والبعد التوعوي والتثقيفي 

للجمعية.
خ��الل حفل  الرب”،  “دار  وك��رم��ت 
املهند�س  اخليمة،  راأ���س  يف  فرعها 
ال�����ض��ي��خ ���ض��امل ب��ن ���ض��ل��ط��ان، نظر 
ج�����ه�����وده يف دع�������م اجل���م���ع���ي���ة يف 
وت��ك��رمي ط��ل��ب��ة م�ضروع  االإم������ارة، 

الرب لتحفيظ القراآن الكرمي.
واأك�����د خ��ل��ف��ان خ��ل��ي��ف��ة امل���زروع���ي، 
دار  جلمعية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
لتحفيظ  ال��رب  “م�ضروع  اأن  ال��رب، 
جناحات  ح��ق��ق  الكرمي”  ال���ق���راآن 
االأعوام  م��دار  على  والفتة  وا�ضعة 
���ض��م��ل��ت حت��ف��ي��ظ كتاب  امل���ا����ض���ي���ة، 

كبرة  ل�����ض��ري��ح��ة  وج����ل،  ع���ز  اهلل، 
من الطالب والطالبات يف اإمارات 
ال���دول���ة، وح�����ض��د ج���وائ���ز حملية 
واإقليمية ودولية مرموقة يف قطاع 
العديد  وتنفيذ  ال��ق��راآن،  حتفيظ 
من “امل�ضاريع القراآنية” والدينية 
املتميزة  وال��وط��ن��ي��ة  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
املحفظني  وت���دري���ب  ال����دول����ة،  يف 
من  العديد  وتنظيم  واملحفظات، 
العمل  وور���س  التدريبية  ال��دورات 
امل�ضروع  ج��ع��ل  م���ا  امل��ت��خ�����ض�����ض��ة، 
املوؤ�ض�ضات  بني  رفيعة  مكانة  يتبواأ 
الوطنية،  وال���ق���راآن���ي���ة  ال��دي��ن��ي��ة 
وي�����ض��ت��اأث��ر مب��وق��ع م�����ض��ت��ح��ق على 
خارطة حتفيظ القراآن يف االإمارات 
ذراعا  وي�ضكل  وال��ع��امل،  واملنطقة 
القراآن  للجمعية يف حقل حتفيظ 

العظيم للن�سء والطلبة وال�ضباب، 
وتعليمهم اأ�ضول ومهارات وقواعد 

تالوة الكتاب الكرمي.
ال�ضحي، مدير فرع دار  وقال علي 
راأ�����س اخل��ي��م��ة، يف كلمته  ال���رب يف 
اإن غ��ر���س اخلر،  خ���الل احل��ف��ل: 
ال������ذي غ���ر����ض���ه ال�������ض���ي���وخ واالآب�������اء 
املوؤ�ض�ضون، و�ضار على دربهم االأبناء 
الريادة  االإم��ارات  منح  املخل�ضون، 
يف حقل العمل اخلري يف العامل، 
امل�ضاريع اخلرية  يف ظل �ضخامة 
واالأعمال االإن�ضانية، التي تقدمها 
الدولة للمحتاجني حول االأعمال، 
اخلرية  م��وؤ���ض�����ض��ات��ه��ا  ب��وا���ض��ط��ة 
االإن�ضانية، يف حني توؤمن  واأذرعها 
التنمية  يف  ب���واج���ب���ه���ا  ال�����رب  دار 
قيمة  اأن  اإىل  م�����ض��را  امل�����ض��ت��م��رة، 

امل�ضاعدات املالية، التي قدمها فرع 
بلغت   ،2017 يف  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 

نحو 10 ماليني درهم.
التميمي،  ع���زي���ز  خ���ال���د  واأ������ض�����ار 
دار  جلمعية  االإع��الم��ي  امل�ضت�ضار 
واأداره،    احل��ف��ل  ق���دم  ال����ذي  ال����رب، 
ملتقى  ب���ات���ت  االإم���������ارات  اأن  اإىل 
العامل، بف�ضل كونها دولة الت�ضامح 
هذا  يف  ال�ضعادة  ووط��ن  والتعاي�س 
العامل، معتربا اأن تخريج الكوكبة 
اجل���دي���دة م���ن ح��ف��ظ��ة ك��ت��اب اهلل، 
تبارك وتعاىل، ي�ضكل ن�ضجا لق�ضة 
م�ضرة  ت�������ض���يء  ج����دي����دة،  جن�����اح 
لروؤية  ت��رج��م��ة  امل���دي���دة،  ال��ت��ف��وق 
وتوجيهاتها،  ال��ر���ض��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
على  حملت  اجل��م��ع��ي��ة  اأن  م���وؤك���دا 
يف  تتج�ضد  جليلة،  ر�ضالة  عاتقها 

التكامل مع اأهل العطاء، يف تقدمي 
واالإن�ضانية  اخل���ري���ة  اخل���دم���ات 
املجتمعات  الإ����ض���ع���اد  وال��ث��ق��اف��ي��ة، 
ب���اإب���داع  ال��ت�����ض��ام��ح،  روح  وغ���ر����س 
ومتيز، م�ضت�ضرفني امل�ضتقبل، نحو 

بيئة جمتمعية م�ضتدامة.
وا�ضتمل احلفل على تالوة عطرة 
م��ن ك��ت��اب اهلل، ق��راأه��ا اأح���د طلبة 
امل�����ض��روع ال���ق���راآين، وع��ر���س فيلم 
ق�����ض��ر ت��ن��اول م�����ض��رة ف���رع “دار 
وعطائه  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  الرب” يف 
واالإن�ضانية  اخل��ري��ة  واإجن���ازات���ه 
مدار  على  واملجتمعية،  والوطنية 

االأعوام املا�ضية...
غ��ر���ض��ت خ��الل��ه��ا اجلمعية  ال��ت��ي   
اإج������م������اال اخل�������ر يف ك�����ل م����ك����ان، 
على  القائمة  روؤيتها،  على  ا�ضتنادا 
اال����ض���ت���دام���ة يف ال���ع���م���ل اخل����ري 
لبناء  وال�����ث�����ق�����ايف،  واالإن�����������ض�����اين 
ال�ضماحة  ت�������ض���وده���ا  جم��ت��م��ع��ات 

وال�ضعادة.
وكرم رئي�س دائرة الطران املدين 
املدير  ي���راف���ق���ه  اخل���ي���م���ة،  ب����راأ�����س 
ال��رب وم��دي��ر فرع  ل��دار  التنفيذي 
الرب، من  اجلمعية، طلبة م�ضروع 
من  اخل��ام�����ض��ة،  الن�ضخة  خريجي 
اجلدد  املهتدين  م��ن  و5  ال��ذك��ور، 
ب���راأ����س  ال�����رب  دار  ف�����رع  ب���وا����ض���ط���ة 
فرع  م��وظ��ف��ي  م���ن  و5  اخل���ي���م���ة، 
اجلمعية، من امل�ضرفني واملعلمني، 
وفعاليات  احل��ف��ل  رع���اة  م��ن  و10 
بينهم  م�����ن  ب��������االإم��������ارة،  ال�����ف�����رع 
م���وا����ض���الت االإم�����������ارات، ال���راع���ي 
اخلا�س  العمل  وفريق  البالتيني، 

بحفل غر�س اخلر.

•• اأبوظبي-وام:

اجتماعيا  متكافل  جمتمع  ب��ن��اء  “ اإىل  ال��زك��اة  “ ���ض��ن��دوق  ي�ضعى 
ومتالحم اإن�ضانيا وين�ضط يف جمال تنمية العمل اخلري وخدمة 

املحتاجني وفق اأ�ض�س ال�ضريعة االإ�ضالمية.
ويهدف ال�ضندوق اإىل زيادة الوعي وتر�ضيخ مفهوم الزكاة ودورها 
اأموال  املهم يف املجال التنموي على �ضعيد الفرد واملجتمع وقبول 
امل�ضتحقة وفقا للم�ضارف  ال�ضرائح  الزكاة اختياريا لت�ضتفيد منها 

ال�ضرعية باأعلى م�ضتوى من الكفاءة والتميز.
وقدم �ضندوق الزكاة عدة مبادرات يف عام اخلر من خالل تفاعله 
اأحداث الدولة وطرح مبادرات يف القطاع التعليمي  وم�ضاركته مع 
خريا  م�ضروعا   20 م��ن  اأك���رث  ت�ضمنت  واالإج��ت��م��اع��ي  وال�ضحي 
منها  ل��ل��زك��اة  الثمانية  ال�ضرعية  امل�����ض��ارف  م��ن  نابعة  واجتماعيا 
م�ضروع اأ�ضر االأيتام واأ�ضر النزالء واأ�ضحاب الهمم وامل�ضنون وغرها 
من م�ضاريع التنمية االجتماعية باالإ�ضافة اإىل التو�ضع يف اخلدمات 

املقدمة للمزكني واملح�ضنني.
“عام زايد” - قال �ضعادة عبداهلل   2018 وبخ�ضو�س اعالن عام 
عقيدة املهري االأمني العام ل�ضندوق الزكاة رئي�س جلنة ال�ضرف 
اأن “عام زايد” يكون دافعا لنا اأكرث لتحقيق روؤية املغفور له ال�ضيخ 
زايد بن �ضلطان اآل نهيان والتي تتمثل يف اأن نكون اأوفياء وخمل�ضني 
للوطن وقيادته احلكيمة و�ضفراء لالإمارات يف داخلها وخارجها واأن 

نتقن اأعمالنا ف�ضال عن االهتمام بربية اأبنائنا.
و�ضمن مبادرات “عام اخلر” طور �ضندوق الزكاة خدمات الدفع 
وقعت  حيث  دب��ي  االأط����راف  ثالثية  اتفاقية  �ضمن  للزكاة  ال��ذك��ي 
املالية  ودائ���رة  الذكية  دب��ي  حكومة  مبوؤ�ض�ضة  ممثلة  دب��ي  حكومة 
االإلكروين  الدفع  خدمات  لتطوير  ال��زك��اة  �ضندوق  مع  اتفاقية 
الأموال الزكاة التي يتيحها ال�ضندوق عرب بوابة الدفع االإلكروين 
�ضداد  يف  الراغبني  اأم���ام  وتي�ضرها  الذكية  دب��ي  حلكومة  التابعة 

اأموال هذه الفري�ضة عرب ال�ضندوق.
ويحر�س ال�ضندوق على التميز يف تقدمي اأف�ضل ما لديه خلدمة 
لذا  ال�ضندوق  اإىل  الزكاة  اأم��وال  دفع  وت�ضهيل  كانوا  اأينما  املزكني 
الدفع  خدمة  خ��الل  من  الذكية  دب��ي  حكومة  مع  ال�ضراكة  طورنا 

عرب البوابة الذكية.
واجلدد  احلاليني  للمتعاملني  امل��ت��ط��ورة  ال��دف��ع  ب��واب��ة  و�ضت�ضمن 
اأداء هذه  اأكرب يف دفع الزكاة وتي�ضر على مزيد من النا�س  �ضهولة 
الدفع  زكاتهم  تاأدية  يف  الراغبني  وباإمكان   .. العظيمة  الفري�ضة 
خارج  من  اأو  داخ��ل  مكان  اأي  يف  اأو  املنزل  يف  االئتمانية  بالبطاقة 
ال��دول��ة م��ن خ���الل ال��دخ��ول ع��ل��ى امل��وق��ع االإل���ك���روين لل�ضندوق 
واإدخ��ال البيانات املطلوبة واإجناز املعاملة يف غ�ضون خم�س دقائق 

فقط بكل �ضهولة وي�ضر.
ولتعزيز اأوجه العمل اخلري .. وقع �ضندوق الزكاة مذكرة تفاهم 
املثمر  التعاون  حتقيق  اأج��ل  م��ن  للتكنولوجيا  االإم����ارات  كلية  م��ع 
والكلية  ال�ضندوق  بني  االإن�ضاين  التعاون  ولترجم  الطرفني  بني 
جتاه املجتمع يف جمال دعم االأعمال اخلرية واالإن�ضانية والتكافل 
االجتماعي ال�ضائد يف جمتمع االإمارات فيما يتما�ضى مع توجهات 

حكومتنا الر�ضيدة.
2017 من  ال��زك��اة - خ��الل لعام اجل��اري ن�ضخة  واأط��ل��ق �ضندوق 
جامعة  م��ع   - امل�ضركة  ح�ضانة”  وزك��ات��ن��ا  اأم��ان��ة  “�ضبابنا  حملة 
اأبوظبي والتي تكللت بالنجاح طوال 6 اأعوام ما�ضية منذ انطالقها 
الزكاة  اأم���وال  م��ن  دره��م  50 مليون  2010 وجنحت بجمع  ع��ام 
والتربعات لرفع االأعباء املالية التي كانت ت�ضكل حتديا كبرا على 

م�ضتقبل ما يزيد عن 1500 من الطالب والطالبات.

من  وطالبة  طالبا  و58  األفا   16 برعاية  الزكاة  �ضندوق  وتكفل 
مبلغ  و�ضل  حيث  االإم����ارات  جامعة  يف  واالأق�����ض��ام  الكليات  خمتلف 
الدعم اىل 18 مليونا و310 اأالف و200 درهم من عام 2013 
حت�ضيلهم  اإك��م��ال  على  م�ضاعدتهم  اأج��ل  من  اجل��اري  العام  وحتى 
وخريجات  خريجني  منهم  جتعل  التي  ال�ضعادة  وحتقيق  العلمي 
وكفاءات  مبهارات  الع�ضر  متطلبات  مواكبة  على  قادرين  يكونون 

حتقق الروؤية اال�ضراتيجية التي تعمل عليها حكومتنا الر�ضيدة.
الوطنية  املوؤ�ض�ضات  ال�ضراكة مع  تعزيز  ال�ضندوق على  كما حر�س 
قام  فقد  وتطويرها  اخل��دم��ات  اأف�ضل  تقدمي  يف  ي�ضهم  نحو  على 
العقابية  للموؤ�ض�ضات  العامة  االإدارة  م��ع  م�ضرك  اجتماع  ببحث 
التعاون يف جماالت  واالإ�ضالحية بوزارة الداخلية يف �ضبيل تعزيز 
دعم وتاأهيل النزالء. و�ضمن م�ضروع “وقل رب زدين علما” “طلبة 
األفا  و726  مليونا   40 نحو  الزكاة  اعتمد �ضندوق  اجلامعة” .. 
و601 درهم قيمة املنح اجلامعية الأكرث من 300 طالب وطالبة 
على  املتميزة  امل�ضاريع  من  وهو  2010م  يف  امل�ضروع  انطالق  منذ 
امل�ضتوى املحلي واالإقليمي مت اأطالقه عام 2010 والذي يكفل من 
ملنهجية  وفقا  امل�ضتحق  اجلامعي  الطالب  الزكاة  �ضندوق  خاللها 
املنح اجلامعية منذ بداية دخوله اجلامعة وحتى تخرجه وهو اأحد 

امل�ضاريع التي تندرج �ضمن م�ضرف الفقراء وامل�ضاكني.
اإن التعليم ميثل اال�ضتثمار االأمثل يف امل�ضتقبل  وقال االأمني العام 
على  ينعك�س  ما  والتطور  للتنمية  الرئي�ضية  الركيزة  ي�ضكل  الأن��ه 
جمتمعاتنا ودولتنا باخلر والتقدم االقت�ضادي والثقايف والعلمي.

ومتا�ضيا مع توجيهات القيادة الر�ضيدة اأطلق �ضندوق الزكاة م�ضمى 
من املعاقني بالتوازي مع اإطالق �ضاحب  بدال  الهمم”  “اأ�ضحاب 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” ا�ضم اأ�ضحاب الهمم بدال من 

ذوي االإعاقة على هذه الفئة.
واأ�ضار املهري اىل ان انطالقة م�ضروع االأمل”اأ�ضحاب الهمم” كانت 
يف �ضنة 2011 من خالل ا�ضتقبال احلاالت مبا�ضرة من ال�ضندوق 
“اأ�ضحاب  و تزايد العدد يف عام2012 لذا مت التعاون مع مراكز 
الهمم” مل�ضاعدة االأ�ضر يف دفع املبالغ التي على عاتقهم ومت ت�ضكيل 
فريق عمل للتفاو�س بني ال�ضندوق واملراكز خلف�س الر�ضوم مما 
اأقل  الهمم” مببالغ  “اأ�ضحاب  اأك��رب من  اأع��داد  �ضاهم يف م�ضاعدة 
حيث بلغت م�ضروفات اأ�ضحاب الهمم للعام اجلاري وحتى تاريخه 

م�ضتفيد. ل��402  درهما  و241  األفا  و644  ماليني   9
التح�ضيل  قنوات  واأف�ضل  اخل��دم��ات  اأرق��ى  ال��زك��اة  ق��دم �ضندوق  و 
للجمهور كما اأنه ا�ضتفاد من التطور التقني ليتمكن من الو�ضول 
اإىل اأكرب �ضريحة من املزكني لتقدمي اخليارات املتنوعة لهم الأداء 
املقدمة  اخلدمات  يف  التو�ضع  على  انعك�س  ما  وهو  الزكاة  وح�ضاب 
ل��ل��م��زك��ني. وح��ق��ق ال�����ض��ن��دوق خ��ط��وات ري���ادي���ة يف ت��ط��وي��ر قنوات 
 31 اإىل  و�ضوال   2004 عام  يف  تقليدية  قنوات  التح�ضيل من 5 
التقليدية  القنوات  بني  ما  تنوعت  االآن  ورابطا حتى  وو�ضيلة  قناة 

واالإلكرونية والذكية.
االأوىل  املرحلة  خ��الل  التقليدية  خدماته  تقدمي  ال�ضندوق  وب��داأ 
من االإن�ضاء وتبلغ اخلدمات التقليدية 5 خدمات ثم جنح يف ابتكار 
التقني حيث قدم  التطور  خدمات للمزكني تتنا�ضب وتتما�ضى مع 
من  ال�ضندوق  ط��ور  كما  املزكني  على  للتي�ضر  ذكية  خدمات   10
خدماته االإلكرونية والتي بلغت حتى االآن 16 خدمة اإلكرونية 

باإجمايل 31 قناة حت�ضيل للزكاة.
اآالف  و704  مليونا   171 الزكاة  �ضندوق  اإي���رادات  اإجمايل  وبلغ 
و672 درهما خالل 9 اأ�ضهر املا�ضية من العام اجلاري وبلغت منذ 
و695  مليونا  و147  مليارا  املا�ضي  العام  وحتى  ال�ضندوق  ن�ضاأة 

و  ذك��ي  و  تقليدي  قناة   31 ع��رب  حت�ضيلها  مت  و107دراهم  األ��ف��ا 
اأدى اإىل ارتفاع معدالت حت�ضيل  اإلكروين” والتي �ضهدت تناميا 

اإيرادات الزكاة، والتو�ضع يف قاعدة املزكني.
والعمل  املثمر  التعاون  �ضبل  تعزيز  على  دائ��م��ا  ال�ضندوق  ويعمل 
امل�ضرك مع جميع ال�ضركاء بهدف حتقيق االأهداف امل�ضركة ودعم 

م�ضرة النمو واالزدهار.
وي�ضتطيع املزكي اأن يدفع زكاته بكل �ضهولة وي�ضر و�ضمن خطوات 
امل���وق���ع االإل����ك����روين لل�ضندوق  وا���ض��ح��ة وخم��ت�����ض��رة م���ن خ���الل 
البطاقات  وب��ا���ض��ت��خ��دام   www.zakatfund.gov.ae
بوابات  خ��الل  من  اإلكرونيا  الزكاة  دف��ع  ميكن  واأي�ضا  االئتمانية 
البوابة  يف  االئ��ت��م��ان��ي��ة  بالبطاقة  وي��ت��م  االإل��ك��رون��ي��ة  احل��ك��وم��ات 
االإلكرونية  اأبوظبي  حكومة  وبوابة  االإم���ارات  حلكومة  الر�ضمية 
املح�ضل  الزكاة من خالل  الر�ضمية حلكومة دبي.. ودفع  والبوابة 
االإلكروين وجهاز التح�ضيل عن طريق البطاقة البنكية وبرنامج 
»زكاة فون« باالإ�ضافة اإىل دفع الزكاة عرب الهاتف املحمول وخدمة 
التي من  الو�ضائل  sms وغرها من  الق�ضرة  الن�ضية  الر�ضائل 

�ضاأنها تي�ضر عملية الزكاة.
وبلغت م�ضروفات �ضندوق الزكاة 191مليونا و532 األفا و944 
درهما من بداية العام اجلاري وحتى االن وبلغت منذ ن�ضاأة ال�ضندوق 
وحتى العام املا�ضي مليارا و29 مليونا و273 األفا و836 درهما 
بح�ضب �ضعادة عبدااهلل عقيدة املهري االأمني العام ل�ضندوق الزكاة 

رئي�س جلنة ال�ضرف.
بداية  منذ  ال��زك��اة  مل�ضتحقي  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات  اإج��م��ايل  بلغ  كما 
العام اجلاري 42 األفا و719 خدمة تنوعت مابني حجز املواعيد 
اأ�ضر متعففة ومتابعة طلب  الزكاة جديد -جتديد عاجل  وطلبات 

الزكاة متابعة �ضهادة ملن يهمه االأمر وطلب ا�ضرحام وغرها.
�ضرائح  دائما الإ�ضافة  ي�ضعى  الزكاة  ان �ضندوق  املهري اىل  ولفت 
من  النابعة  ال�ضندوق  م�ضاريع  عرب  امل�ضتحقة  الفئات  من  جديدة 
م�ضارف الزكاة ال�ضرعية كما يحر�س القائمون على ال�ضندوق على 
االرتقاء الدائم مب�ضاريعه التي تنبع من م�ضارف الزكاة ال�ضرعية 
االجتماعات  ط��ري��ق  ع��ن  لل�ضرف  اال�ضتجابة  �ضرعة  اإىل  اإ���ض��اف��ة 
االأ���ض��ب��وع��ي��ة ل��ل��ج��ن��ة ال�����ض��رف ول���الإ����ض���راع ب���اإجن���از اأك����رب ق���در من 

املعامالت ويف اأقل وقت.
االأ�ضخا�س  من  هم  ال�ضرف  جلنة  اأع�ضاء  اأن  اإىل  املهري  واأ���ض��ار 
الذين ميثلون قطاعات خمتلفة من �ضرائح املجتمع وامل�ضهود لهم 
بالثقة واالأمانة مو�ضحا اأن املبالغ ت�ضرف بعد البحث الالزم عرب 
املتقدمني  اأحقية  من  للتثبت  ال�ضندوق  يف  متخ�ض�ضني  باحثني 
كم�ضارف  ال�ضرعية  امل�����ض��ارف  ط��ري��ق  ع��ن  ال��زك��اة  على  للح�ضول 
امل�ضارف  وبقية  قلوبهم  وامل��وؤل��ف��ة  وال��غ��ارم��ني  وامل�ضاكني  ال��ف��ق��راء 
تندرج  م�ضروعا   21 نحو  بلغت  التي  العديدة  وامل�ضاريع  االأخ��رى 

جميعها حتت هذه امل�ضارف.
واأو���ض��ح اأم���ني ع��ام ���ض��ن��دوق ال��زك��اة اأن ال��ف��ئ��ات ال��ت��ي ت�ضتفيد من 
وامل�ضلمني  ال�ضعيفة  الدخول  اأ�ضحاب  من  هم  ال�ضندوق  م�ضاريع 
اجلدد والغارمني واالأيتام واأ�ضرهم واملر�ضى وطالب العلم االإلزامي 
وط���الب ال��ع��ل��م اجل��ام��ع��ي وال��ب��اح��ث��ني ع��ن ع��م��ل واأ���ض��ح��اب الهمم 
جميع  درا�ضة  تتم  حيث  العاجلة  امل�ضاعدات  اإىل  اإ�ضافة  واملنكوبني 
احلاالت التي تتقدم لل�ضندوق للتاأكد من مدى اأحقيتهم للح�ضول 
على اأموال الزكاة التي تعد اأمانة من املزكني يجب الت�ضرف فيها 
خالل  من  الفري�ضة  لهذه  احلقيقية  الفائدة  يحقق  مبا  بحر�س 
املالية  االأو�ضاع  عن  املف�ضل  والبحث  التدقيق  تتوىل  خا�ضة  جلنة 
لكل متقدم كما تقوم بزيارة مقر اإقاماتهم من خالل فريق البحث 

املكتبي وامليداين.

�شندوق الزكاة ي�شهم بتنمية العمل اخلريي يف الدولة

دار الر تكرم 49 طالبا يف م�شروع الر لتحفيظ القران الكرمي 

•• ابوظبي-وام: 

ك�ضفت اإدارة االأدلة اجلنائية ب�ضرطة اأبوظبي عن ا�ضتخدامها للح�ضرات 
اجلنائية يف حل وتف�ضر العديد من الق�ضايا اجلنائية منها : تقدير وقت 
املخدرة،  النباتات  تهريب  املفاجئ وحتديد م�ضدر  املوت  ،واأ�ضباب  الوفاة 

وخط �ضر املركبات واإهمال العناية باالأطفال وكبار ال�ضن.
وبينت انه ميكن من خالل الب�ضمة الوراثية التعرف على نوع احل�ضرات 
اجلنائية غر البالغة للو�ضول لو�ضفها البيولوجي وكذلك التعرف على 
االأ�ضخا�س الذين تالم�ضت معهم احل�ضرات من خالل فح�س حمتويات 

جهازها اله�ضمي.
واأو�ضح النقيب خبر خدومة �ضعيد النعيمي من ق�ضم االأحياء اجلنائية 

خليفة  جامعة  ل��ط��الب  تثقيفية  حم��ا���ض��رة  يف  اجلنائية  االأدل����ة  ب����اإدارة 
منها  واال�ضتفادة  العلمية  امل�ضتجدات  تتابع  اأبوظبي  �ضرطة  اأن  باأبوظبي 
يف جماالت العمل ال�ضرطي واالأمني ، مما ي�ضهم يف حل الق�ضايا اجلنائية 
املختلفة تعزيزاً لالأمن واالأمان وم�ضاعدة العدالة الفتاً اإىل اأن االأ�ضاليب 
العلمية احلديثة يف حل الق�ضايا اجلنائية يف تطور م�ضتمر مهما تطورت 
ك�ضف  يف  رائ���دة  قيا�ضية  م��ع��دالت  حتقيق  يف  وجنحت  اجل��رمي��ة  اأ�ضاليب 

اجلرائم .
مع  التدريبية  وال��ور���س  باملحا�ضرات  والتجارب  اخل��ربات  نقل  اإن  وق��ال 
ال�ضراكة  تعزيز  يف  مهماً  راف���داً  يعد  واالأك��ادمي��ي��ة  اجلامعية  املوؤ�ض�ضات 
الوعي  ي�ضهم يف تعزيز  املجتمع مبا  املوؤ�ض�ضات يف  ال�ضرطة وخمتلف  بني 

والتثقيف باالأ�ضاليب اجلنائية احلديثة يف حل الق�ضايا .

•• فيينا -وام:

اليوم  مبنا�ضبة  ا�ضتقبال  حفل  النم�ضا  جمهورية  لدى  الدولة  �ضفارة  نظمت 
فار�س  ف��رج  حممد  ب��ن  �ضهيل  م��ع��ايل  بح�ضور  واالأرب��ع��ني  ال�ضاد�س  الوطني 
النم�ضا  الدولة يف  رج��ال  كبار  ولفيف من  وال�ضناعة  الطاقة  وزي��ر  امل��زروع��ي 
ووزراء حاليني و�ضابقني وقيادات من اجلي�س وبرملانيني وروؤ�ضاء غرف التجارة 
واالقت�ضاد وال�ضناعة وال�ضفراء العرب واالأجانب ورجال االإعالم وال�ضحافة.

الثاين  بلدهم  م�ضاركة  على  امل�ضتوى  رفيعة  �ضعودية  ق��ي��ادات  حر�ضت  كما 
اأفراحها مبنا�ضبة حلول العيد الوطني خالل حفل ال�ضفارة بفيينا  االإم��ارات 
ل�ضوؤون  الدولة  وزي��ر  �ضعود  اآل  �ضلمان  بن  العزيز  االأم��ر عبد  �ضمو  تقدمهم 
ال��ط��اق��ة وم��ع��ايل خ��ال��د ال��ف��ال��ح وزي���ر ال��ط��اق��ة وال�����ض��ن��اع��ة وال����رثوة املعدنية 
النم�ضا  ل��دى  ال�ضعودي  ال�ضفر  اجل��ن��دان  خالد  الدكتور  وم��ع��ايل  ال�ضعودي 

وتقدموا باأ�ضمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل �ضعادة حمد علي الكعبي �ضفر 
الدولة لدى جمهورية النم�ضا.

كما �ضارك يف حفل اال�ضتقبال معايل م�ضطفى جوتوين وزير النفط اجلزائري 
ومعايل ديامنتينو ا�ضيفيدو وزير الطاقة االأجنويل و�ضعادة حممد باركينو - 
اأمني عام منظمة االأوبك يف فيينا و�ضعادة اأحمد الكعبي وكيل الوزارة امل�ضاعد 

ل�ضوؤون النفط والغاز وحمافظ الدولة لدى منظمة االوبك.
واأكد �ضعادة ال�ضفر الكعبي - يف كلمة له - اأن الثاين من دي�ضمرب ميثل منا�ضبة 
للتعبر عن االنتماء للوطن والفخر واالعتزاز بقيادة الدولة الر�ضيدة وعلى 
راأ�ضها �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
الدولة  اآل مكتوم نائب رئي�س  را�ضد  ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  اهلل” و�ضاحب 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 

بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة.

•• ادي�س اأبابا -وام:

الدولة  �ضفر  املهري  �ضامل  عبداهلل  غ��ازي  �ضعادة  التقى 
اآدن  �ضيخ  ح�ضن  �ضريف  فخامة  اأثيوبيا  جمهورية  ل��دى 
رئي�س والية جنوب غرب ال�ضومال والوفد املرافق له يف 

مكتبه مبقر ال�ضفارة يف العا�ضمة االثيوبية ادي�س ابابا.
البلدين  ب����ني  االأخ�����وي�����ة  ال���ع���الق���ات  اجل���ان���ب���ان  وب���ح���ث 
امل�ضركة  امل�ضالح  ي��خ��دم  مب��ا  وتنميتها  تعزيزها  و�ضبل 
يف  البلدين  ب��ني  القائمة  ال��ت��ع��اون  جم���االت  وا�ضتعر�ضا 

خمتلف املجاالت خا�ضة امل�ضاعدات االجتماعية واخلرية 
وامل�ضاريع التنموية التي تقوم بها الدولة خلدمة ال�ضعب 
ال�ضومايل. وناق�س اجلانبان اأي�ضا االأو�ضاع يف ال�ضومال 
واجل���ه���ود امل��ب��ذول��ة م��ن اج���ل حم��ارب��ة االإره������اب وحركة 
رئي�س  فخامة  واأ���ض��اد  خا�ضة.  ب�ضورة  االإرهابية  ال�ضباب 
والية جنوب غرب ال�ضومال باجلهود اخلرية التي تقوم 
بها دولة االإمارات ووقوفها بجانب ال�ضعب ال�ضومايل يف 
بها  تقوم  التي  امل�ضتمرة  اجلهود  مثمنا  الظروف  اأ�ضعب 

الدولة لدعم ال�ضومال.

•• ابوظبي -وام:

نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو  ا�ضتقبل 
الرئا�ضة يف مكتب  ���ض��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س جمل�س 
القادر  عبد  ح��ازم  معايل  ام�س،  الرئا�ضة  بق�ضر  �ضموه 

حمافظ بنك ال�ضودان امل�ضريف والوفد املرافق له.
جرى خالل اللقاء ا�ضتعرا�س عالقات التعاون بني دولة 

االقت�ضادية  املجاالت  يف  ال�ضودان  وجمهورية  االإم��ارات 
والتنموية واملالية، اإ�ضافة اإىل تبادل وجهات النظر حول 

عدد من الق�ضايا ذات االهتمام امل�ضرك.
الدولة  وزي��ر  الطاير  حميد  عبيد  معايل  اللقاء  ح�ضر 
لل�ضوؤون املالية، ومعايل مبارك را�ضد املن�ضوري، حمافظ 
م�ضرف االإمارات املركزي، و�ضعادة را�ضد �ضعيد العامري، 

وكيل وزارة �ضوؤون الرئا�ضة لقطاع التن�ضيق احلكومي. 

�شفارة الدولة لدى النم�شا تنظم حفل ا�شتقبال مبنا�شبة اليوم الوطني �شرطة اأبوظبي ت�شتخدم احل�شرات يف حل الق�شايا اجلنائية

�شفري الدولة باأدي�س اأبابا يلتقي رئي�س ولية جنوب غرب ال�شومال 

من�شور بن زايد ي�شتقبل حمافظ بنك ال�شودان امل�شريف

الإمارات ت�شارك يف منتدى 
احلوار املتو�شطي يف روما

•• ابوظبي-وام:

اآل نهيان، وزير  نيابة عن �ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن زايد 
اخلارجية والتعاون الدويل، �ضارك وفد الدولة يف اأعمال 
 2017 املتو�ضط -ميد  الثالثة ملنتدى ح��وارات  ال��دورة 
التي انطلقت يف روما يوم اخلمي�س املا�ضي، لبحث �ُضبل 
التعاون امل�ضرك من اأجل اإحالل اال�ضتقرار يف مناطق 
االأزمات.  وتراأّ�س وفد الدولة �ضعادة اأحمد عبد الرحمن 
االإن�ضان  ل�ضوؤون حقوق  الوزير  اأحمد اجلرمن، م�ضاعد 
الري�ضي  نا�ضر  �ضعادة �ضقر  ال��دويل، بح�ضور  والقانون 

االإي��ط��ال��ي��ة. ويهدف  ل���دى اجل��م��ه��وري��ة  ال��دول��ة  �ضفر 
املنتدى منذ ان اأطلق يف دي�ضمرب 2015 اإىل ا�ضتهالل 
اال�ضطرابات:  وراء  “ما  ح���وارات  م��ن  ج��دي��دة  مرحلة 
عمل  الأج��ن��دة  اأ�ض�س  و�ضع  اإىل  �ضعياً  اإيجابية”،  اأج��ن��دة 
ج��دي��دة م��ن اأج���ل ح��و���س امل��ت��و���ض��ط ل��ت��ج��اوز م�ضكالته 
يقوم على  اإقليمي جديد  ال�ضائدة نحو نظام  واالأزم��ات 
التعاون وتقا�ضم الرفاهية. والتقى �ضعادة اجلرمن خالل 
املنتدى الوفد الربيطاين برئا�ضة األي�ضتر برت – وزير 
الدولة ل�ضوؤون ال�ضرق االأو�ضط و�ضمال اأفريقيا، وكذلك 

املفو�س العام االإيطايل مللف اأك�ضبو دبي 2020. 



الثالثاء   5   ديسمبر    2017  م   -   العـدد  12190  
Tuesday  5   December   2017  -  Issue No   12190اأخبـار الإمـارات

1810

•• دبي-الفجر: 

لتنمية  دب����ي  م��وؤ���ض�����ض��ة  اخ��ت��ت��م��ت 
موؤ�ض�ضات  اإح������دى  ال���������ض����ادرات، 
“�ضقيا  م���ب���ادرة  دب���ي،  اق��ت�����ض��ادي��ة 
حملة  �����ض����م����ن  ال�ضادرات” 
جاءت  وال��ت��ي  اخلر”  “�ضادرات 
�ضاحب  ل���ت���وج���ي���ه���ات  ت���ن���ف���ي���ذا 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
ال��دول��ة حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
 2017 ع��ام  اأن  اأع��ل��ن  حيث  اهلل، 
يف  املوؤ�ض�ضة  وقامت  للخر.  عاماً 
احلملة االأخرة بالتعاون مع عدد 
بتوفر  املحليني  امل�����ض��دري��ن  م��ن 
على  وتوزيعها  املحلية  امل�ضروبات 

العمال على مدار يومني.
لتنمية  دبي  موؤ�ض�ضة  اأطلقت  وقد 
ال�����ض��ادرات يف ال��رب��ع ال��ث��اين من 

�ضاملة  ح���م���ل���ة  اجل��������اري  ال����ع����ام 
���ض��م��ت جم��م��وع��ة م���ن امل����ب����ادرات 
وامل�����ض��اري��ع اخل���ري���ة حت���ت �ضعار 

 3 مت�ضمنة  اخلر”،  “�ضادرات 
االآالف  غ��ط��ت  رئي�ضية  م���ب���ادرات 
م�����ن امل�������ض���ت���ح���ق���ني ������ض�����واء داخ�����ل 

“�ضلة  اأو خ��ارج��ه��ا وه���ي:  ال��دول��ة 
�ضائم”،  “اإفطار  ال�ضادرات”، 
وتعك�س  ال�ضادرات”.  و”�ضقيا 

هذه احلملة حر�س املوؤ�ض�ضة على 
تعميم ر�ضالة اخلر التي وجهتها 
املبادرات  ودع��م  الر�ضيدة،  القيادة 
بال�ضراكة  واخل��ري��ة  املجتمعية 
مع جمتمع االأعمال من العاملني 

يف القطاع الت�ضديري. 
اأول  املرزوقي، مدير  وقال حممد 
موؤ�ض�ضة  يف  امل�����ض��دري��ن  خ���دم���ات 
“تفتخر  ال�ضادرات:  لتنمية  دبي 
خطتها  ب���ا����ض���ت���ك���م���ال  امل���وؤ����ض�������ض���ة 
اخل��ا���ض��ة بحملة  اال���ض��رات��ي��ج��ي��ة 
“�ضادرات اخلر”، والتي لبت من 
متنوعة  �ضرائح  حاجيات  خاللها 
بالتن�ضيق  امل�ضتحقة  ال��ف��ئ��ات  م��ن 
اخلرية  اجلمعيات  من  ع��دد  مع 
الدولة  التي يتنوع ن�ضاطها داخل 
موؤ�ض�ضة  وح���ر����ض���ت  وخ���ارج���ه���ا. 
ال�����������ض�����ادرات على  ل��ت��ن��م��ي��ة  دب�����ي 

لت�ضمل  امل�ضاهمة  م�����ض��ادر  تنويع 
امل�����ض��دري��ن م��ن ال��ق��ط��اع اخلا�س، 
جنباً اىل جنب امل�ضاهمات الفردية 

التي يبادر بها موظفو املوؤ�ض�ضة«.
حر�ضت  امل�������رزوق�������ي:  واأ�������ض������اف 
�ضراكتها  ت��ن��وي��ع  ع��ل��ى  امل��وؤ���ض�����ض��ة 
واأ�ضحاب  املحليني  امل�ضنعني  مع 
للمنتجات،  امل�����ض��درة  ال�����ض��رك��ات 
املنتجات  ت��ن��وي��ع  �ضبيل  يف  وذل���ك 

واخل�����دم�����ات امل���ق���دم���ة ل����الأف����راد 
املحتاجة، ون�ضكر القطاع اخلا�س 
ع��ل��ى دع���م ه���ذه امل���ب���ادرات، ونثني 
التعاون وبذل  �ضرعة جتاوبهم يف 

اخلر.  
امل��وؤ���ض�����ض��ة م���ن حتقيق  ومت��ك��ن��ت 
ه����دف اال���ض��ت��دام��ة امل��ط��ل��وب من 
بحيث  اخلر”،  “�ضادرات  حملة 
اخلرية  امل������ب������ادرات  ه�����ذه  ت���ظ���ل 

�ضنوي،  ب�ضكل  وم�ضتمرة  ق��ائ��م��ة 
امل�ضاريع  طبيعة  تغرت  واإن  حتى 
واآليات  املجتمعية  للحاجة  طبقاً 
وط��ب��ي��ع��ة امل�����ض��اه��م��ات، ع��ل��ى نحو 
�ضلوكاً  اخل��ر،  فعل  تر�ضيخ  يوؤكد 
االقت�ضادي  ال���ن�������ض���اط  ي����واك����ب 
اإطار  يف  �ضواء  للموؤ�ض�ضة  املتنامي 
وبرامج  خ��ط��ط  اأو  امل��ت��ع��ام��ل��ني، 

املوؤ�ض�ضة املختلفة. 

•• دبي-وام:

االجتماعية  ال�ضوؤون  جلنة  وا�ضلت 
الب�ضرية  وامل���وارد  وال�ضكان  والعمل 
ل��ل��م��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي االحت��������ادي يف 
مناق�ضة  بدبي،  العامة  االأمانة  مقر 
مو�ضوع �ضيا�ضة وزارة تنمية املجتمع 
�ضعادة  برئا�ضة  االأ�ضرة،  بناء  �ضاأن  يف 
حمد اأحمد الرحومي رئي�س اللجنة. 
اللجنة  اأع�����ض��اء  االج��ت��م��اع  ح�����ض��ر 
���ض��ع��ادة ك���ل م���ن: ع���زة ���ض��ل��ي��م��ان بن 
ود.ن�ضال  ال��ل��ج��ن��ة،  م��ق��رر  �ضليمان 
اأحمد  وحم��م��د  الطنيجي،  حم��م��د 

اليماحي، و�ضامل علي ال�ضحي.
وق����ال ���ض��ع��ادة ح��م��د ال��رح��وم��ي، اإن 
مو�ضوع  مناق�ضة  ت��وا���ض��ل  اللجنة 
�ضيا�ضة وزارة تنمية املجتمع يف �ضاأن 
املعتمدة  وف��ق اخلطة  االأ���ض��رة،  بناء 
ملناق�ضة املو�ضوع التي تت�ضمن عقد 
املعنية  ل��ق��اءات م��ع ممثلي اجل��ه��ات 
وجهات  اإىل  لال�ضتماع  واملخت�ضة 
نظرها واجلهود التي تقوم بها حلل 
والتحديات  االأ���ض��ري��ة  االإ���ض��ك��ال��ي��ات 
ال����ت����ي ت���واج���ه���ه���ا، واالط���������الع عن 
الذي  احلقيقي  ال��واق��ع  ع��ل��ى  ق���رب 
هذه  اإن  ح���ي���ث  م���ع���ه،  ي���ت���ع���ام���ل���ون 
اجل���ه���ات ل��ه��ا اح��ت��ك��اك م��ب��ا���ض��ر مع 
ق�����ض��اي��ا االأ�����ض����رة خ��ا���ض��ة ال������زواج، 

ولديها خربات مراكمة يف التعامل 
االجتماعية  ال��ظ��واه��ر  خمتلف  م��ع 
كبراً  ع���ون���اً  وت�����ض��ك��ل  واالأ�����ض����ري����ة، 
للجنة يف اخلروج بتو�ضيات تالم�س 
اللجنة  اأن  �ضعادته  واأ�ضاف  الواقع. 
التقت يف اجتماعها مع ممثلي هيئة 
النه�ضة  وجمعية  املجتمع،  تنمية 
الن�ضائية، واملجل�س االأعلى لالأ�ضرة، 
ودائرة  االأ���ض��ري��ة،  التنمية  وم��راك��ز 
وح�ضلت  االج��ت��م��اع��ي��ة،  اخل���دم���ات 
ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات واف��ي��ة وك��اف��ي��ة عن 
التحديات التي تواجه تلك اجلهات، 
الظواهر  مع  التعامل  يف  وخرباتها 
االأ�ضرة،  تواجهها  التي  االجتماعية 

ح���ي���ث ج�����رى ع�����ض��ف ذه���ن���ي حول 
تلك  تواجه  التي  املعوقات  خمتلف 
اجل����ه����ات وم����ق����رح����ات ح���ل���ه���ا من 

الناحية الت�ضريعية.
واأ�ضار �ضعادة الرحومي اإىل اأن اللجنة 
القادمة  اجتماعاتها  خالل  �ضتعقد 
ل���ق���اءات م��ع م��ك��ات��ب امل��ح��ام��اة التي 
وقانون  االأ���ض��رة  ق�ضايا  مع  تتعامل 
الق�ضاة  وم��ع  ال�ضخ�ضية،  االأح���وال 
االأ�ضري  ال��ت��وج��ي��ه  اأق�����ض��ام  ومم��ث��ل��ي 
مع  يتعاملون  لكونهم  امل��ح��اك��م،  يف 
ق�ضايا االأ�ضرة ب�ضورة يومية واأكرث 
اللجنة  ت��زوي��د  و�ضيتم  خ�ضو�ضية، 
التي  واالإح�����������ض�����اءات  ب���امل���ع���ل���وم���ات 

وو�ضع  ال��واق��ع،  حتليل  على  ت�ضاعد 
بعد  فيما  و�ضيتم  املنا�ضبة،  احللول 
تنمية  وزارة  ممثلي  م��ع  مناق�ضتها 
امل��ج��ت��م��ع ل��دع��م��ه��ا وم�����ض��اع��دت��ه��ا يف 
للق�ضايا  ال��ن��اج��ع��ة  احل���ل���ول  و���ض��ع 

التي تواجه االأ�ضرة.
اإىل  تنظر  اللجنة  اأن  �ضعادته  واأك��د 
اإىل  وت�ضعى  بالغة،  باأهمية  االأ���ض��رة 
ب�����ض��ورة كاملة  امل��و���ض��وع  م��ن��اق�����ض��ة 
مب����ا ي�����ض��م��ن احل����ف����اظ ع���ل���ى هذا 
الكيان املهم يف اأي جمتمع، ولتكون 
االإ�ضكاليات  م��ن  حم�ضنة  االأ����ض���رة 
والتحديات املختلفة، مبا ي�ضاهم يف 
تعزيز متا�ضكها وترابطها. وتناق�س 

والعمل  االجتماعية  ال�ضوؤون  جلنة 
مو�ضوع  الب�ضرية  وامل��وارد  وال�ضكان 
امل��ج��ت��م��ع يف  ت��ن��م��ي��ة  وزارة  ���ض��ي��ا���ض��ة 
���ض��اأن ب��ن��اء االأ����ض���رة، ���ض��م��ن خم�ضة 
بناء  ال�����وزارة يف  دور  ه���ي:  حم����اور، 
الزواج  يف  للراغبني  بيانات  ق��اع��دة 
ب�ضكل مبا�ضر اأو غر مبا�ضر، وو�ضع 
بالزواج  املتعلقة  ال��ربام��ج  وتنفيذ 
وال�ضيا�ضات  ال����ق����ران،  ع��ق��د  ق��ب��ل 
ومعاجلة  لر�ضد  واال�ضراتيجيات 
خا�ضة  االج���ت���م���اع���ي���ة  ال����ظ����واه����ر 
والطالق  ال��زواج،  تاأخر  مو�ضوعات 
واملواطنات  املواطنني  وزواج  املبكر، 

من غر املواطن.

حاكم ام القيوين ي�شتقبل وفدا 
من م�شت�شفى ال�شيخ خليفة

•• ام القيوين -وام:

ا�ضتقبل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود بن را�ضد املعال ع�ضو املجل�س االأعلى حاكم ام القيوين بالديوان 
االم��ري وبح�ضور �ضمو ال�ضيخ را�ضد بن �ضعود بن را�ضد املعال ويل عهد ام القيوين .. وفدا من 
اليوم  التهاين والتربيكات ل�ضموه مبنا�ضبة  القيوين الذى قدم  باأم  العام  ال�ضيخ خليفة  م�ضت�ضفى 
الوطني ال�ضاد�س واالأربعني للدولة. ح�ضر اال�ضتقبال ال�ضيخ احمد بن �ضعود بن را�ضد املعال نائب 
رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة ام القيوين وال�ضيخ ماجد بن �ضعود بن را�ضد املعال رئي�س جمل�س 
التالي  �ضعيد  نا�ضر  و�ضعادة  واالإن�ضانية  اخلرية  لالأعمال  املعال  را�ضد  بن  �ضعود  موؤ�ض�ضة  اأمناء 

مدير الديوان االمري و�ضعادة را�ضد حممد احمد مدير الت�ضريفات وعدد من امل�ضوؤولني.

•• دبي-الفجر:

التعليم والثقافة  �ضوؤون  ناق�ضت جلنة 
وال�ضباب والريا�ضة واالإعالم للمجل�س 
اجتماعها  خ���الل  االحت����ادي  ال��وط��ن��ي 
يف   2017 دي�ضمرب   4 االث��ن��ني  ام�س 
ب��دب��ي، مو�ضوع  ال��ع��ام��ة  االأم��ان��ة  مقر 
لالإعالم،  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����س  ���ض��ي��ا���ض��ة 
برئا�ضة �ضعادة حم��د اأحم��د الرحوم���ي 
رئي�س اللجنة لهذا االجتماع، بح�ضور 
اإعالمية  م���وؤ����ض�������ض���ات  ع����ن  مم��ث��ل��ني 

حملية.
ح�ضر االجتماع �ضعادة كل من: مروان 
لهذا  اللجنة  غليط��ة مقرر  بن  اأحم�د 
الكتب����ي،  عل���ي  وحمم���د  االج��ت��م��اع، 

وعائ�ضة �ضال��م بن �ضمنوه.  
الرحوم���ي  اأحم��د  حم��د  �ضعادة  وق��ال 
مو�ضوع  مناق�ضة  توا�ضل  اللجنة  اإن 
مع  لالإعالم  الوطني  املجل�س  �ضيا�ضة 
خم��ت��ل��ف و���ض��ائ��ل االإع�����الم م���ن خالل 
عقد لقاءات مع ممثلي تلك اجلهات، 
حيث اجتمعت اللجنة اليوم مع ممثلي 
تلفزيون اأبوظبي وال�ضارقة، وموؤ�ض�ضة 
الفجرة،  واإذاع���������ة  ل�����الأع�����الم،  دب�����ي 

و�ضحيفتي االحتاد والبيان.
كان  ال��ل��ق��اء  اأن  اإىل  ���ض��ع��ادت��ه  واأ�����ض����ار 
م���ث���م���راً م���ع ج��م��ي��ع و����ض���ائ���ل االع����الم 
ا�ضت�ضافتهم  مت  الذين  وال�ضخ�ضيات 
تناول  مت  حيث  اللجنة،  اجتماعات  يف 
حم����اور امل��و���ض��وع وت���ب���ادل ال�����راأي مع 

ممثلي تلك اجلهات، وا�ضتمعت اللجنة 
تلك  وم��الح��ظ��ات  وم��ق��رح��ات  الآراء 
العمل  ت��ط��وي��ر  كيفية  ح���ول  اجل��ه��ات 
الت�ضارع  ال��دول��ة يف ظل  االإع��الم��ي يف 
ال��ه��ائ��ل ل��ت��اأث��ر و���ض��ائ��ل االإع����الم على 
الأ�ضاليب  املتالحق  والتطور  املجتمع 

وقنوات و�ضائل االت�ضال.
بني  النظر  وج��ه��ات  اأن  �ضعادته  واأك���د 
اجلهات  تلك  وممثلي  اللجنة  اأع�ضاء 
التاأكيد  مت  ح��ي��ث  م���ت���ق���ارب���ة،  ك���ان���ت 
الت�ضريعات  ت���ط���وي���ر  اأه���م���ي���ة  ع���ل���ى 
التطور  ملواكبة  االإعالمية  القانونية 
االإعالم  و�ضائل  يف  احلا�ضل  املت�ضارع 
وامل�ضتجدات التي طراأت على حمتوى 
انت�ضارها  واأ���ض��ال��ي��ب  ال��و���ض��ائ��ل  ت��ل��ك 

وبع�س املمار�ضات اجلديدة يف عملها.
خالل  تركز  اللجنة  اأن  �ضعادته  واأك��د 
املحتوى  ع��ل��ى  ل��ل��م��و���ض��وع  مناق�ضتها 
االإع������الم������ي ال�������ذي ي���ع���ت���رب امل���ح���رك 
ال���رئ���ي�������س يف ال����ت����اأث����ر ع���ل���ى ال������راأي 
اأن يكون ه��ذا املحتوى  ب��د  ال��ع��ام، ف��ال 
م���ت���واف���ق م���ع ه���وي���ة دول�����ة االإم�������ارات 
احلكومة  وتطلعات  املتحدة  العربية 
ال��ر���ض��ي��دة امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة، الأه��م��ي��ة دور 
الوطنية  ال��ه��وي��ة  ت��ع��زي��ز  يف  االإع�����الم 
االأهداف  ال��دول��ة، وتعزيز  اأب��ن��اء  ل��دى 
اال����ض���رات���ي���ج���ي���ة ل�����روؤي�����ة االإم���������ارات 
ال�ضاملة  ال��روؤي��ة  وت��رج��م��ة   ،2021
الت�ضامح  يف  خا�ضة  الر�ضيدة  لقيادتنا 

ون�ضر اخلر. 

اللجنة  اأن  ال��رح��وم�����������ي  ���ض��ع��ادة  ون����وه 
على  احلكومة  جهود  دع��م  اإىل  ت�ضعى 
ل��الإع��الم يف  ال��وط��ن��ي  راأ���ض��ه��ا املجل�س 
االإعالم  منظومة  تطوير  اإىل  �ضعيها 

قابلة  بتو�ضيات  واخل����روج  ال��وط��ن��ي، 
جهود  م�ضلحة  يف  ت�����ض��ب  للتطبيق، 

االرتقاء بالعمل احلكومي.
وتناق�س اللجنة املو�ضوع �ضمن حماور 

حتديث  يف  امل��ج��ل�����س  دور  ه����ي:  ع����دة 
وت���ط���وي���ر ال��ت�����ض��ري��ع��ات االإع���الم���ي���ة، 
االإعالمية  ال���ك���وادر  ودع����م  وت���وط���ني 
ال��ه��وي��ة الوطنية  ال��دول��ة، وت��ع��زي��ز  يف 

املجل�س  ودور  االإي���ج���اب���ي،  وال�����ض��ل��وك 
الرقابي واالإ�ضرايف على و�ضائل الن�ضر 
مع  ال���ت���وا����ض���ل  يف  ودوره  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 

اجلاليات االأجنبية يف الدولة. 

»تعليمية الوطني الحتادي« تناق�س �شيا�شة املجل�س الوطني لالإعالم 

�صملت توزيع امل�صروبات على 500 عامل

موؤ�ش�شة دبي لتنمية ال�شادرات تختتم مبادرة »�شقيا ال�شادرات« �شمن حملة »�شادرات اخلري«
املرزوقي: تعك�س احلملة حر�س املوؤ�ص�صة على تعميم ر�صالة اخلري التي وجهتها القيادة الر�صيدة

الظفرة منطقة  ببلدية  وال�شالمة  وال�شحة  البيئة  مكتب  نظمها  عمل  وور�شة  حما�شرة   43
•• الظفرة-الفجر:

ببلدية  وال�ضالمة  وال�ضحة  البيئة  مكتب  نفذ 
وور���ض��ة عمل  43 حم��ا���ض��رة  ال��ظ��ف��رة  منطقة 
يف جم���ال ال��ب��ي��ئ��ة وال�����ض��ح��ة وال�����ض��الم��ة خالل 
اإطار خطة  2016-2017 وذلك يف  العامني 
امل��ك��ت��ب ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل ت��وع��ي��ة ال��ع��ام��ل��ني يف 
يف  العاملة  وامل���ق���اوالت  اال�ضت�ضارية  ال�����ض��رك��ات 
اإىل  باالإ�ضافة  باملنطقة،  واالإن�ضاء  البناء  قطاع 
تقدمي حما�ضرات وور�س عمل ملوظفي البلدية 
وال�ضحة  البيئة  اإدارة  بنظام  توعيتهم  بهدف 
تعريفهم  ي��ت��م  ح��ي��ث  يت�ضمنه  وم���ا  وال�����ض��الم��ة 

والقوانني  واأه��داف��ه،  للنظام  العامة  بال�ضيا�ضة 
وامل�ضوؤوليات،  االأدوار  وك��ذل��ك  وال��ت�����ض��ري��ع��ات، 
اإدارة  على  وال��ت��دري��ب  التوعية  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة 
الطوارئ واإدارة املخاطر، واالإبالغ عن احلوادث 
والتحقيق فيها والتفتي�س على مباين ومرافق 
املختلفة،  واالإن�����ض��اء  ال��ب��ن��اء  وم�����ض��اري��ع  البلدية 
وذلك متا�ضياً مع متطلبات نظام اإمارة اأبوظبي 

لل�ضالمة وال�ضحة املهنية.
وال�ضالمة  وال�ضحة  البيئة  مكتب  تقرير  وبني 
ال����ور�����س  ه������ذه  م�����ن  امل�������ض���ت���ف���ي���دي���ن  ع������دد  اأن 
واملحا�ضرات خالل تلك الفرة بلغ 301 فرداً 
من موظفي البلدية والعاملني يف قطاع البناء 

اإىل  التقرير  وا�ضار  الظفرة.  مبنطقة  واالإن�ضاء 
قطاع  يف  للعاملني  ال��ت��وع��وي��ة  امل��ح��ا���ض��رات  اأن 
باإجراءات  توعيتهم  ت�ضمنت  واالإن�����ض��اء  البناء 
العمل يف املناطق العالية واملرتفعات، اإىل جانب 
واإدارة  واالآالت  املعدات  ال�ضالمة يف  ور���س حول 
االإجهاد احلراري والعمل يف االأماكن املح�ضورة 
البلدية  مفت�ضي  توعية  برنامج  اأم��ا  وخ��الف��ه. 
ت�ضمن التدريب على التفتي�س االآمن يف مواقع 
البناء واالإن�ضاء، وتقييم املخاطر والتفتي�س على 

املخازن، واال�ضتجابة حلاالت الطوارئ. 
امل�ضتقبلية  خطته  خ��الل  م��ن  املكتب  ويحر�س 
البيئة  اإدارة  ن��ظ��ام  تطبيق  يف  اال���ض��ت��م��رار  على 

وال�ضحة وال�ضالمة على خمتلف اأن�ضطة بلدية 
امل�ضتمرة  التوعية  خ��الل  م��ن  الظفرة  منطقة 
وتطوير اإجراءات العمل والتدقيق على خمتلف 
النظام  ت��ط��ب��ي��ق  م���ن  ال��ت��اأك��د  ب��ه��دف  االإدارات 
نظام  وحتديث  بتطبيق  املكتب  ويقوم  بفعالية. 
اإدارة البيئة وال�ضحة وال�ضالمة بهدف املحافظة 
البلدية  اأن�ضطة  نتيجة  التاأثر  من  البيئة  على 
املختلفة وعلى �ضحة و�ضالمة موظفي البلدية 
خالل  م��ن  املجتمع  واف����راد  معها  واملتعاقدين 
لل�ضالمة  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  مبتطلبات  االل��ت��زام 
وال�ضحة املهنية والقوانني والت�ضريعات املحلية 

والدولية ذات العالقة.      

مكت����ب البعث�ات الدرا�شي�ةب��»�شوؤون اجتماعية الوطني الحتادي توا�شل مناق�شة مو�شوع »بناء الأ�شرة«
الرئا�شة« يطلق مبادرة »�شارك كتابك«

•• اأبوظبي-وام: 

البعثات  م��ك��ت��ب  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ب��ع��ث��ات  اإدارة  اأط��ل��ق��ت 
جامعة  مع  بالتعاون  الرئا�ضة  �ضوؤون  ب��وزارة  الدرا�ضية 
مع  ات�����ض��اق��ا  كتابك” وذل���ك  “�ضارك  م��ب��ادرة  اأب��وظ��ب��ي 
م��ب��ادرة ق��ي��ادة ال��دول��ة ال��ر���ض��ي��دة ب��اإع��الن ع��ام 2017 
االأوىل  املحطة  اأبوظبي  جامعة  و�ضكلت  للخر.  عاما 
للمبادرة التي متتد حتى 4 يناير 2018 وتهدف اإىل 
ن�ضر الوعي وتعزيز روح العطاء بني الطلبة من خالل 

امل�ضاهمة بكتبهم الدرا�ضية دعما للطلبة املتعففني.
التنفيذي  املدير  الظاهري  مبارك  �ضامل  �ضعادة  واأك��د 
اجلامعة  اعتزاز  اأبوظبي  بجامعة  املجتمعية  للعالقات 
يف  الدرا�ضية  البعثات  مكتب  اإياها  اأواله��ا  التي  بالثقة 
ك���اأول جامعة على  واخ��ت��ي��اره��ا  ال��رئ��ا���ض��ة  ���ض��وؤون  وزارة 
للتربع  املعرفية  امل��ب��ادرة  منها  تنطلق  ال��دول��ة  م�ضتوى 
والتي  كتابك”  “�ضارك  ب��ع��ن��وان  ال��درا���ض��ي��ة  ب��ال��ك��ت��ب 
ت�����ض��ت��ه��دف ت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة ف��ع��ل اخل����ر وت��ر���ض��ي��خ قيم 
من  والطالبات  الطالب  بني  والرحمة  وامل��ودة  العطاء 
اإهداء كتبهم الدرا�ضية القدمية  خالل ت�ضجيعهم على 
املالية  االأعباء  تخفيف  يف  بذلك  لي�ضاهموا  لزمالئهم 

الدرا�ضية التي قد ت�ضكل حتديا اأمام بع�س الطلبة.
ال��ت��ي ت��رج��م ق��ي��م التكافل  امل���ب���ادرة  اأن ه���ذه  واأو����ض���ح 
نوعية  اإ�ضافة  تعد  االإن�ضاين  العمل  واأهمية  والتكاتف 

ل� “ا�ضراتيجية جامعة اأبوظبي لعام اخلر 2017” 
وال��ت��ي ك��ان��ت ق��د اأط��ل��ق��ت��ه��ا اجل��ام��ع��ة م��ع ب��داي��ة العام 
بن  ال�ضيخ ح��م��دان  �ضمو  رع��اي��ة  وذل���ك حت��ت  اجل����اري 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س  زايد 
جمل�س اأمناء جامعة اأبوظبي والتي ت�ضمنت نخبة من 
والتطوعية  والثقافية  واملجتمعية  العلمية  امل��ب��ادرات 

لتعزيز ثقافة فعل اخلر وامل�ضوؤولية املجتمعية.
البعثات  اإدارة  اليا�س مدير  علياء  اأو�ضحت  من جانبها 
جاءت  امل��ب��ادرة  اأن  الدرا�ضية  البعثات  مبكتب  الداخلية 
�ضمن مبادرات عام اخلر وت�ضتهدف ن�ضر روح التكاتف 
اخلر  روح  ون�ضر  امل�ضتقبل  عماد  ال�ضباب  بني  والتاآلف 
بينهم من خالل م�ضاعدتهم لزمالئهم الطلبة بكتبهم 
وتخفيفا  ال��ع��ل��م  حت�ضيل  ع��ل��ى  ل��ه��م  دع��م��ا  اجل��ام��ع��ي��ة 

لالأعباء املالية عنهم.
الكتب  م���ن  االن���ت���ف���اع  اإىل  ت��ه��دف  امل����ب����ادرة  اإن  وق���ال���ت 
واإع��ادة اال�ضتفادة  التي تعترب مراجع علمية  اجلامعية 
العلم  بقيمة  ال��ط��ال��ب  ي�ضعر  مم��ا  وم���رات  م���رات  منها 
اإىل  بال�ضكر  وتوجهت   .. عليها  واملحافظة  وم�����ض��ادره 
الدرا�ضية  البعثات  مكتب  مع  لتعاونها  اأبوظبي  جامعة 
اإىل  ذل��ك  بعد  لتنطلق  امل��ب��ادرة  م��ن  االأوىل  املرحلة  يف 
جامعات اأخرى مرموقة يف الدولة من التي يدر�س فيها 
طلبة برنامج املنح الدرا�ضية يف مكتب البعثات الدرا�ضية 

بوزارة �ضوؤون الرئا�ضة.
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عربي ودويل

قال رئي�س جمموعة الفارج هول�ضيم لالإ�ضمنت والت�ضييد ال�ضوي�ضرية 
الفرن�ضية يف مقابلة ن�ضرتها �ضحيفة “لو فيغارو” اإن ال�ضركة ارتكبت 
اأخطاء غر مقبولة يف �ضوريا واإنها تتعاون مع املحققني الفرن�ضيني. 
ويف اأبريل ترك اإريك اأول�ضن رئي�س الفارج هول�ضيم التنفيذي ال�ضركة 
ا�ضتمرار  اأم��وااًل جلماعات م�ضلحة بغر�س  باأنها دفعت  اأقرت  بعدما 
عمل م�ضنعها يف �ضوريا. وا�ضتجوب االدعاء الفرن�ضي ثالثة اأ�ضخا�س 
يف اإطار حتقيق يف عمليات الفارج واحتمال متويل كيان اإرهابي اإثر 
مزاعم بتقدميها اأموااًل جلماعات حمظورة. وخل�س حتقيق داخلي 
اإبقاء م�ضنع ال�ضركة  م�ضتقل اإىل اأن تقدمي اأموال لو�ضطاء بغر�س 
�ضيا�ضات  مع  يتما�ضى  ال  مفتوحاً  �ضوريا  ب�ضمال  جالبية  منطقة  يف 
اأخطاء  ارتكبت  ال�ضركة بيت هي�س لل�ضحفية  ال�ضركة. وقال رئي�س 
غر مقبولة تاأ�ضف عنها املجموعة وتدينها. بالطبع من ال�ضهل اأن 
بالتاأكيد من  ان�ضحبت  املجموعة  لكن  وجيزة  بعد فرة  ذلك  نقول 
وب�ضوؤاله  ذل��ك.  كل  تفادي  باالإمكان  وك��ان  للغاية.  متاأخرة  �ضوريا 
اندماجها  قبل  التنفيذي  رئي�س الف��ارج  برونو الفونت  كان  اإذا  عما 
مع هول�ضيم يعرف باأمر تقدمي االأموال قال هي�س مل اأكن بال�ضركة 
حينها لكن لي�س لدي اأي �ضبب لل�ضك ب�ضاأن برونو الفونت يف �ضوء 
حتقيقنا الداخلي. وقال هي�س اأي�ضاً اإنه ال يوجد �ضبب لتغير ا�ضم 

ال�ضركة. واأ�ضاف بب�ضاطة لن يحل تغير اال�ضم اأي �ضيء.

ت��ن��ظ��ي��م االت�ضاالت  ال��رو���ض��ي��ة ع���ن ه��ي��ئ��ة  ن��ق��ل��ت وك���ال���ة االإع�������الم 
انتهاكات  اأي  على  باملثل  �ضرد  اأن��ه��ا  االث��ن��ني  ام�س  رو�ضكومنادزور 
حلقوق ال�ضركات وو�ضائل االإعالم الرو�ضية يف اخلارج قائلة اإن لديها 

االأدوات الالزمة للقيام بذلك.
وهددت رو�ضيا باتخاذ اإجراء �ضد �ضركة األفابيت التي متلك حمرك 
البحث جوجل اإذا ما ظهرت مقاالت من موقعي �ضبوتنيك و”رو�ضيا 
اليوم” اآر.تي االإخباريني الرو�ضيني يف مكان اأدنى على نتائج البحث 
بعد بيان من اإريك �ضميت الرئي�س التنفيذي الألفابيت بدا اأنه يقر 

فيه بذلك.
ونقلت الوكالة عن الك�ضندر جاروف الرئي�س التنفيذي للهيئة قوله 
“اأجرينا مرا�ضالت مع جوجل فيما يتعلق بذلك وردت جوجل باأنها 

مل تق�ضد هذا الت�ضنيف للمعلومات«.
اأي  على  باملثل  للرد  حاجة  هناك  اأن  متاما  الوا�ضح  “من  واأ���ض��اف 
“واالحتادات  وتابع  اإعالمنا”  وو�ضائل  �ضركاتنا  حلقوق  انتهاكات 

الرو�ضية لديها االأدوات الالزمة للقيام بذلك«.
 

من  اأك��رث  قبل  تركيا  يف  الفا�ضلة  الع�ضكري  االنقالب  حماولة  منذ 
260 تركياً حاملني جلوازات دبلوما�ضية بطلبات جلوء  عام، تقدم 

يف اأملانيا.
وذكرت وزارة الداخلية االأملانية يف الرد على طلب اإحاطة من الكتلة 
اأن “508 موظفني رفيعي امل�ضتوى يف  الربملانية حلزب “الي�ضار”، 

تركيا تقدموا اأي�ضاً بطلبات جلوء يف اأملانيا«.
املا�ضي  20 نوفمرب  ي�ضمل حتى  العدد  فاإن هذا  البيانات،  وبح�ضب 
اأزواجهم  اأي  االأت������راك،  وامل��وظ��ف��ني  ال��دب��ل��وم��ا���ض��ي��ني  ع��ائ��ل��ة  اأف�����راد 
واأبناءهم. وح�ضل 401 تركي من اإجمايل 768 طالب جلوء على 

حق احلماية يف اأملانيا.
اأملانيا  املنحدرين من تركيا يف  اللجوء  وبوجه عام، بلغ عدد طالبي 
املا�ضي،  �ضبتمرب  يف   1016 املا�ضي،  اأكتوبر  حتى  تركياً   1059
الثالثة  املرتبة  يف  بذلك  تركيا  وتاأتي  املا�ضي.  اأغ�ضط�س  يف  و962 
ع��ق��ب ���ض��وري��ا وال���ع���راق يف ق��ائ��م��ة ال����دول ال��ت��ي ي��ن��ح��در منها اأكرث 

الالجئني يف اأملانيا.
وي�ضار اإىل اأن ق�ضية اللجوء اأثارت ا�ضتياء كبراً بني اأملانيا وتركيا، 
حيث اتخذت اأنقرة من منح اللجوء لع�ضكريني اأتراك يف تركيا حجة 
اأمل��ان يف  حلظر زي��ارة نواب من الربملان االأمل��اين )بوند�ضتاج( جلنود 
ل�ضحب  االأملانية  احلكومة  دف��ع  ما  وه��و  الركية،  اإجنرليك  قاعدة 

قواتها من تركيا ونقلها اإىل االأردن.

عوا�صم

جنيف

برلني

مو�سكو

الرغوثي يحذر من 
موقف ترامب حيال القد�س 

•• رام اهلل-وكاالت:

اأكد االأمني العام حلركة املبادرة الوطنية الفل�ضطينية م�ضطفى الربغوثي، 
اأن اإقدام الرئي�س االمريكي دونالد ترامب على االعراف بالقد�س عا�ضمة 

الإ�ضرائيل يعني اإ�ضدار حكم باالإعدام على عملية ال�ضالم.
وقال الربغوثي ل�ضحيفة “الغد” االأردنية يف عددها ال�ضادر ام�س االإثنني، 
اإن “تنفيذ ترامب لهذه اخلطوة تعترب نهاية التفاق اأو�ضلو، مثلما ت�ضكل 

فعاًل ا�ضتفزازياً �ضيوؤدي اإىل انفجار املنطقة«.
واأ�ضاف اأن ترامب بذلك “�ضيجعل من الواليات املتحدة م�ضاركة يف جرمية 
ح��رب وخ��رق ال��ق��ان��ون ال��ذي حظر �ضم اأرا����س حمتلة ب��ال��ق��وة، وف��ق قرار 

حمكمة العدل الدولية الوا�ضح يف هذا اخل�ضو�س«.
االأرا�ضي  يف  العن�ضري  التمييز  نظام  تكري�س  “يعني  القرار  اأن  اإىل  ون��وه 
بالن�ضبة  القد�س اخلا�ضة  املحتلة، ف�ضاًل عن كونه يتجاهل مكانة مدينة 
للم�ضلمني وامل�ضيحيني معاً، وبالتايل فاإن ترامب �ضي�ضع نف�ضه يف تعار�س 
اأمامهم. واعترب اأن الواليات املتحدة ال ت�ضتطيع بعدها االدعاء باأنها تلعب 
دور و�ضيط لل�ضالم، حيث تك�ضف اخلطوة مدى اخل�ضوع االأمريكي للوبي 

ال�ضهيوين، وتراجع دورها على امل�ضتوى الدويل.
واأكد الربغوثي املوقف الفل�ضطيني الراف�س للتنازل اأو التخلي عن الثوابت 
الفل�ضطينية  ال��دول��ة  عا�ضمة  املحتلة  القد�س  باعتبار  املبدئية  الوطنية 
واأ�ضاف اأنه ال يوجد اأي قائد اأو م�ضوؤول  املن�ضودة على حدود العام 1967. 
فل�ضطيني ي�ضتطيع التنازل عن ذلك الأنه �ضيعر�س نف�ضه لتهمة اخليانة، 

وهذا ال ميكن الأحد قبوله.

مبنا�صبة اعياد امليالد:

ديكور ميالنيا ترامب املرعب يف البيت الأبي�س...!
جامدة و�صامتة يف هذا الق�صر البارد، تبدو ميالنيا ترامب، وكاأنها »�صجينة« اأو »ملكة �صريرة«

دعت اإىل تنقيح الد�صتور وتعديل نظام احلكم:

عبري مو�شي: الربيع العربي انتهى يف تون�س...!
الد�صتوري احلر يرف�س التوافق »املغ�صو�س وامل�صموم«.. 

ترامب ي�شتعد للبت يف قراره ب�شاأن القد�س .. حتذيرات فل�شطينية وعربية من �شربة قا�شية لعملية ال�شالم

•• الفجر – اعداد خرية ال�صيباين
انتقدت بخ�ضو�س         كثرا م��ا 
االأوىل  ال�ضيدة  تعر�ضت  مالب�ضها، 
االمريكية حلملة �ضخرية بعد ن�ضر 
���ض��ورة مم��ر يف امل��ب��ن��ى ُزّي����ن ملو�ضم 
العطل. ففي تغريدة ملديرة ات�ضال 
الديكور  ظ��ه��ر  االأوىل،  ال�����ض��ي��دة 
وقورا، نقّيا واأبي�س متاما، وت�ضيع 
االإ�����ض����اءة اخل���اف���ت���ة، م�����ض��اء، على 
وال�ضقف ظالال موح�ضة  اجل��دران 

لهذه الغابة القامتة.
   فلتزيني البيت االأبي�س مبنا�ضبة 
عيد امليالد، اختارت ميالنيا ترامب 
�ضرائط  ال���ب���ي���ا����س:  م����ن  ال���ك���ث���ر 
ب��ي�����ض��اء، اغ�������ض���ان ب��ي�����ض��اء ب���دون 
وف�ضتان  و���ض��ائ��ك��ة،  كثيفة  اأوراق، 
م��ن دار االزي���اء دي��ور اأب��ي�����س. كان 
البيا�س طاغيا اىل درجة اأن طفال 
قال اإّن ال�ضيدة االأوىل بدت وكاأنها 

مالك. 
اختارتها  ال���ت���ي  ال���زي���ن���ة،  ه����ذه      
ال�ضيدة االأوىل بعناية لتن�ضر �ضحر 
االأبي�س،  البيت  على  امل��ي��الد  عيد 
اأربكت م�ضتخدمي االإنرنت الذين 
مل يقبلوا باخليارات اجلمالية التي 

�ضريرة،  ملكة  اأو  �ضجينة  وك��اأن��ه��ا 
تولنتينو يف �ضحيفة  تالحظ جيا 

نيويوركر.
  وتقول ال�ضحفية كارولني �ضيده: 
احللوى  �ضناديق  بتجّنب  اأو�ضيكم 
اهداءها  ميالنيا  ���ض��ت��ح��اول  ال��ت��ي 

لكم.
  وكانت اإيفانكا ترامب، ابنة دونالد، 
ومبنا�ضبة عيد ال�ضكر، قد تعر�ضت 
الن���ت���ق���ادات ب�����ض��ب��ب ن�����ض��ائ��ح��ه��ا يف 
ب��ن��وع من  اأو���ض��ت  ال��دي��ك��ور  عملية 

املحار مليء بالقرع ال حياة فيه.
الكوميدي  خّل�����س  ت��وي��ر،     على 
النمط:  ه��ذا  م�ضكلة  دوي��ك  جي�س 
الفراغ  ه��ي  ت��رام��ب  ن�ضاء  جمالية 
واحد  ك��ل  اأع��م��اق  يتعّفن يف  ال���ذي 
ح�ضب  لتطمئنوا،  ول��ك��ن،  م���ن���ا.    
ال�ضيدة  ن�����ض��رت��ه  ال�����ذي  ال��ف��ي��دي��و 
توير،  يف  ح�����ض��اب��ه��ا  ع��ل��ى  االأوىل 
لهذه  خ�ضع  املبنى  من  ممر  فقط 
الغرف  اأم������ا  ال������ب������اردة.  امل���ع���اجل���ة 
اأ�ضجارا  �ضت�ضتقبل  فهي  االأخ���رى، 
عملوا  م��ت��ط��وع��ا   150 و���ض��ع��ه��ا 
�ضاعة   1600 م��ن  اأك���رث  جماعيا 
�ضتمها  يتم  اال  لناأمل  لتزيينها.. 

اي�ضا...!

ال�ضور  لعديد  حا�ضنة  اي�ضا  ك��ان 
ال�ضخ�ضيات  اأك��رث  جمعت  املركبة 
ح����ق����ارة يف اأف�������الم اخل������ي������ال.    يف 
االأبي�س،  للبيت  الر�ضمي  الفيديو 
االأوىل وهي  ال�����ض��ي��دة  اأي�����ض��ا  ن���رى 
تنفيذ  م��ن  بنف�ضها  وتتحّقق  ت��ع��ّد 
تتجّول  كانت  مبفردها،  الديكور. 
ومتت  االأب���ي�������س،  ال���ك���ون  ذاك  يف 
ال�ضريرة،  ب��ال�����ض��اح��رة  م��ق��ارن��ت��ه��ا 
فولدمورت، يف رواي��ة ه��اري بوتر. 
عن  متاما  يختلف  ودي��ك��ور  موقف 

اعتمدتها ميالينا ترامب، وانربى 
ب��ع�����ض��ه��م ب���ح���م���ا����س و����ض���خ���اء اىل 
الطويل هذا.     الرعب  حتويل ممر 
�ضورة اثارت ب�ضرعة موجة تفاعل 
ع��ل��ى ت��وي��ر، ح��ي��ث ق���ارن كثرون 
هذا الديكور باأفالم اخليال العلمي 
ب��اه��ر.. مربوك  اأو ال��رع��ب. جن��اح 
ترجمة  ا�ضتطاعت  الأن��ه��ا  مليالنيا 
عندما  قلوبنا  ينتاب  ال��ذي  القلق 
االأب���ي�������س، يقول  ال��ب��ي��ت  ن��ف��ك��ر يف 
اأحدهم. هذا املمر اخلايل واملوح�س 

ذاك الذي اقرحته مي�ضيل اأوباما 
ال�ضيدة  دور  ت����وؤدي  ك��ان��ت  ع��ن��دم��ا 

االأوىل.
م�ضتخدمي  م����ن  ال���ع���دي���د  ان     
العام  النمط  اأن  االن��رن��ت وج��دوا 
م��ن كونه  للقلق  اإث�����ارة  اأك���رث  ك���ان 
املمّر  �ضورة  ن�ضر  وعند  فردو�ضّي. 
والظالل،  ال��ب��ي��ا���س  ي��غ��زوه  ال���ذي 
اجاب اأحد الكوميديني عن طريق 
تركيب �ضورة تواأم فيلم الرعب “ذا 
�ضاينينق” “الربيق” يف الديكور:

قدمية،  اأزي���اء  لعار�ضة  بالن�ضبة     
ميالنيا ترامب لي�ضت معربة جدا 
ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة، وهذا  ال�����ض��ور  يف 
يف  وجهها  على  احل��ي��اة  يف  النق�س 
ك��ث��ر م���ن االأح����ي����ان خم��ف��ي��ا حتت 
موؤخرا  فّجر  قد  �ضم�ضية  ن��ظ��ارات 
اإّن ال�ضيدة االأوىل يف  نظرية تقول 
لها  ب�ضبيهة  ا�ضتبدالها  يتم  الواقع 

خالل ظهورها العلني.
    جامدة و�ضامتة يف هذا الق�ضر 
ترامب،  م��ي��الن��ي��ا  ت���ب���دو  ال����ب����ارد، 

يف حزيران يونيو املا�ضي. واخليار االآخر هو ان يعطي ترامب ال�ضوء االخ�ضر 
لنقل ال�ضفارة، كما وعد خالل حملته االنتخابية. وقالت و�ضائل اعالم امركية 

اإن الرئي�س االمركي �ضيلقي خطابا االربعاء حول الق�ضية برمتها.
وقال �ضهر الرئي�س االمركي وم�ضت�ضاره جاريد كو�ضرن ام�س االأول االحد يف 
اأول خطاب علني القاه االحد حول ال�ضيا�ضة االمركية يف ال�ضرق االو�ضط ان 
ترامب “ال يزال يدر�س الكثر من احلقائق وعندما يتخذ القرار �ضيكون هو 
من �ضيبلغكم ذلك«. وا�ضاف كو�ضرن الذي كان يتحدث يف مركز حاييم �ضبان 

يف وا�ضنطن ان ترامب “�ضيحر�س على ان يقوم بذلك يف الوقت املنا�ضب«.
و�ضرت معلومات مت�ضاربة حول هذه امل�ضاألة يف اال�ضابيع االخرة. لكن عددا 
بدون  الإ�ضرائيل  عا�ضمة  بالقد�س  ترامب  يعرف  ان  يتوقعون  املراقبني  من 
التي  املدينة  الدبلوما�ضية االمركية اىل  البعثة  ان يذهب اىل حد نقل مقر 
 1967 منذ  املحتل  ال�ضرقي  �ضطرها  على  بال�ضيادة  الفل�ضطينيون  يطالب 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

يتوقع اأن يعلن الرئي�س االأمركي دونالد ترامب خالل ال�ضاعات القادمة قراره 
ب�ضاأن نقل �ضفارة الواليات املتحدة يف اإ�ضرائيل من تل ابيب اىل القد�س، وهو 

اأمر اإن ح�ضل �ضيوجه، بح�ضب الفل�ضطينيني، �ضربة قا�ضية لعملية ال�ضالم.
م�س  بحلول  يقرر  ان  يفر�س  ترامب  ان  االمركية  اخلارجية  وزارة  وقالت 
االثنني ما اذا كان �ضيمدد قرار جتميد نقل �ضفارة الواليات املتحدة يف ا�ضرائيل 

اىل القد�س خالفا لقرار الكونغر�س الذي طلب منذ 1995 نقلها.
بتاأجيل  للروؤ�ضاء  ي�ضمح  بندا  يت�ضمن  لكنه  ملزم،  الكونغر�س  ق��رار  ان  ورغ��م 
الروؤ�ضاء  وق��ام  ال��ق��وم��ي«.  االم��ن  “م�ضالح  حلماية  ا�ضهر  �ضتة  ال�ضفارة  نقل 
ال�ضفارة  نقل  تاأجيل  اأم��ر  بتوقيع  منتظمة  ب�ضورة  املتعاقبون  االم��رك��ي��ون 
مرتني �ضنويا، معتربين ان الظروف مل تن�ضج له بعد. وهذا ما فعله ترامب 

وتعترب  امل�ضتقبلية.  لدولتهم  تكون عا�ضمة  ان  ويريدون  العربية  الدولة  من 
ا�ضرائيل املدينة املقد�ضة عا�ضمة ابدية وموحدة لها. لكن اال�ضرة الدولية ال 
القطب  واك��د كو�ضرن،   .1967 ال�ضرقية يف  القد�س  ب�ضم  بذلك وال  تعرف 
ال�ضرق  اىل  ل��ه  وم��وف��دا  االم��رك��ي  للرئي�س  م�ضت�ضارا  ا�ضبح  ال��ذي  العقاري 
االو�ضط، يف خطابه االحد �ضرورة الركيز على حل الق�ضية الكربى. وا�ضاف 
ان عددا كبرا من دول ال�ضرق االو�ضط ت�ضعى اىل فر�س اقت�ضادية وال�ضالم 
ل�ضعوبها. وتابع ان هذه الدول “عندما تنظر اىل التهديدات، ترى يف ا�ضرائيل، 
ع�ضرين  قبل  ع��دوا  تعتربها  كانت  ان  بعد  طبيعيا  حليفا  التقليدية،  عدوتها 
عاما«. و�ضرح االأمني العام جلامعة الدول العربية احمد ابو الغيط ان اتخاذ 
ترامب قرارا باالعراف بالقد�س عا�ضمة الإ�ضرائيل يعزز التطرف والعنف وال 
يخدم عملية ال�ضالم بني اال�ضرائيليني والفل�ضطينيني. وقال “من املوؤ�ضف اأن 
ي�ضر البع�س علي حماولة اجناز هذه اخلطوة دون اأدنى انتباه ملا حتمله من 

ككل«. وحذر  العامل  االو�ضط وكذلك يف  ال�ضرق  ا�ضتقرار  خماطر كبرة علي 
ات�ضال هاتفي مع نظره  االأح��د خالل  ال�ضفدي  اأمين  وزير خارجية االردن 
االأمركي ريك�س تيلر�ضون من تداعيات خطرة الأي قرار باالعراف بالقد�س 
االحد  م�ضاء  مّت  ال���ذي  االت�����ض��ال  خ��الل  ال�ضفدي  واأك���د  ال���ض��رائ��ي��ل.  عا�ضمة 
اتخاذ  وعدم  القد�س،  والقانوين يف  التاريخي  الو�ضع  على  “�ضرورة احلفاظ 
على ما افادت وكالة االنباء الر�ضمية  اأي قرار ي�ضتهدف تغير هذا الو�ضع”، 
الواليات  جهود  على  القرار  هذا  ملثل  ال�ضلبية  التداعيات  من  وح��ذر  )ب��را(. 
موؤكدا  والفل�ضطينيني،  ا�ضرائيل  ب��ني  ال�ضالم  حتقيق  يف  امل�ضاعدة  املتحدة 
خطورة اتخاذ اأي قرار يقو�س اجلهود ال�ضلمية ويدفع املنطقة نحو املزيد من 
ومنظمة  العربية  ال��دول  اجتماع طارئ جلامعة  لعقد  االردن  ويدعو  التوتر. 
قرار  اأي  التعامل مع  �ضبل  ملناق�ضة  ال��وزاري  امل�ضتوى  اال�ضالمي على  التعاون 

اأمركي باالعراف بالقد�س عا�ضمة الإ�ضرائيل اإن اتخذ.

•• الفجر - تون�س - خا�س
   قالت رئي�ضة احل��زب الد�ضتوري احلر عبر مو�ضي، 
يف اجتماع �ضعبي للحزب اأن “الربيع العربي انتهى يف 
تون�س و�ضنعمل على اإنقاذ تون�س من منظومة اخلراب 
التي جاءت بها الثورة الوهمية التي اأجنزت يف الغرف 
البالد  الإ���ض��ق��اط  االأجنبية  امل��خ��اب��رات  ل��دوائ��ر  املغلقة 

وحتويلها اىل دولة فا�ضلة«.
اإن حزبها يدخل اليوم مرحلة جديدة     مو�ضي قالت 
وهو موجود و�ضيكون فاعال على امليدان من بنزرت اىل 
الكربى يف  برنامج احلزب وخياراته  وقٌدمت  بنقردان 
على  واأك��ٌدت  القادمة  والت�ضريعية  البلدية  االنتخابات 
رف�س احل��زب للحكم املحلي ال��ذي ج��اءت به منظومة 

14 جانفي الأن هدفه احلقيقي هو تفكيك الدولة.

ال��ذي تخللته     واأك��ٌدت مو�ضي يف االجتماع احلما�ضي 
على  والربيع  حٌرة  حٌرة  “تون�س  مثل  ال�ضعارات  عديد 
ت��ق��ارب م��ع االأح���زاب ذات  اأي  اأن احل��زب يرف�س  برة” 
وراء  تون�س  ا�ضطفاف  يرف�س  كما  الدينية  املرجعية 
اأي حمور غربي وال �ضرقي ويوؤكد على ثوابت ال�ضيا�ضة 
اخلارجية لدولة اال�ضتقالل واأ�ضا�ضها احرام ال�ضرعية 
�ضيا�ضة  ورف�س  الوطنية  بال�ضيادة  والتم�ضك  الدولية 
االإم����الءات وامل���ح���اور.    كما �ضيطالب احل��زب بتنقيح 
مركزية  وتعزيز  ال�ضيا�ضي  النظام  ومراجعة  الد�ضتور 
ال�����ٌض��ل��ط��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وال��ت��دق��ي��ق امل����ايل يف االأح�����زاب 
واجلمعيات وجترمي التمويل االأجنبي وحظر االأحزاب 

ذات املرجعية الدينية.
   وق��ال��ت رئي�ضة احل���زب ال��د���ض��ت��وري احل���ر، ان تون�س 
اإعالمي  ت�ضريح  يف  واع��ت��ربت  خ��ط��رة.  اأزم���ة  تعي�س 

على هام�س اجتماع �ضعبي للحزب، ان اخلطورة بقطع 
ال��ن��ظ��ر ع��ن ال��و���ض��ع االج��ت��م��اع��ي واالق��ت�����ض��ادي فاإنها 
تعي�س اأزمة �ضيا�ضية ب�ضبب حتالفات �ضيقة مبنية على 

توافقات بني اأطراف بعينها.
   ودع��ت رئي�ضة احل��زب الد�ضتوري احل��ّر عبر مو�ضي 
اإىل غلق فرع االحتاد العاملي لعلماء امل�ضلمني النا�ضط 

بتون�س وتتبع عالقاته ومتويالته.
اأحزاب  ق��ادة  هم  الفرع  ه��ذا  يف  امل�ضوؤولون  اأن  وبّينت    
احلكم  يف  �ضخ�ضيات  وج��ود  موؤّكدة  احلكم  يف  م�ضاركة 
واأن احلزب  التنظيمات  بهذه  وا�ضحة جدا  لها عالقة 
ال�ضيا�ضية  االأط������راف  ع��الق��ة  يف  ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق  ي��ط��ال��ب 
وال�ضخ�ضيات  ب��ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات  احل���ك���م  يف  امل�����وج�����ودة 

االإرهابية.
  وط��ال��ب��ت م��و���ض��ي ب��اإح��ال��ة م��ل��ف ت�ضفر ال�����ض��ب��اب اإىل 

اللجنة  على  عر�ضه  عو�س  الق�ضاء  على  التوتر  ب��وؤر 
الربملانية التي مت تكليفها بذلك، م�ضددة على �ضرورة 
لل�ضهادات  وي�����ض��ت��م��ع  ب��امل��و���ض��وع  ال��ق�����ض��اء  ي��ت��ع��ه��د  اأن 
ويتفّح�س الوثائق على اعتبار اأن اللجنة بها اأ�ضماء من 
كتلة برملانية معينة، وُذكرت اأ�ضماوؤهم يف االأبحاث، وفق 

قولها
الق�ضاء  اأن  اإىل  املتحدثة  اأ���ض��ارت  اأخ���رى  جهة  م��ن     
حركة  قطر  مت��وي��ل  بق�ضية  التعّهد  رف�����س  التون�ضي 
احلر  ال��د���ض��ت��وري  للحزب  لي�س  اأن���ه  ب��دع��وى  النه�ضة 
�ضفة ل��رف��ع ال�����ّض��ك��اي��ة.   و����ض���ّددت ع��ب��ر م��و���ض��ي على 
�ضرورة حماية تون�س من التوافق املغ�ضو�س وامل�ضموم، 

ومن التدين ال�ضيا�ضي الذي نعي�ضه، ح�ضب تعبرها.

تركيب تواأم فيلم الرعب الربيق يف ديكور البيت االبي�س ممر يليق بافالم الرعب ديكور فجر خيال االمريكان

ديكور يختلف متاما عن ذاك الذي اقرحته مي�ضيل اأوباما

عبر مو�ضي رئي�ضة احلزب الد�ضتوري احلر

ال�ضيدة االوىل  مالك ام ملكة �ضريرة

يرى م�صتخدمو االإنرتنت اأن الديكور اأقرب 
اىل اأفالم الرعب منه اىل بهجة عيد امليالد

ديكور �شيدات ترامب يرتجم 
الفراغ الذي يتعّفن داخلنا

 دعوة لتجّنب �شناديق احللوى 
التي �شتحاول ميالنيا اهداءها

رئي�شة احلزب الد�شتوري احلّر تدعو اىل غلق فرع احتاد علماء امل�شلمني يف تون�س 
احلزب يطالب بالتحقيق يف عالقة اأطراف �صيا�صية موجودة يف احلكم بالتنظيمات وال�صخ�صيات االإرهابية
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ال�ضارة ؛ مبيدات فطريات ، مبيدات اأع�ضاب.
و�ضف العالمة : الكلمة   SABRIL  كتبت باحلروف الالتينية . 

االإ�ضراطات : 
فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�سمرب 2017 العدد 12190

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   272519     بتاريخ : 2017/5/2
بيانات االأولوية :    

باإ�ضم :  مركزاللولو )�س.ذ.م.م.(
وعنوانه :  �س.ب: 60188 ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 1 
الكيماويات امل�ضتخدمة يف ال�ضناعة والبحث العلمي والت�ضوير الفوتوغرايف ، وكذلك يف الزراعة والب�ضتنة 
النران  اإخماد  ؛ مركبات  اأ�ضمدة  ؛  ، بال�ضتيك غر معالج  ا�ضطناعي غر معالج  راتنج  ؛  الغابات  وزراع��ة 
الل�ضق  م��واد  ؛  دباغة  م��واد  ؛  الغذائية  امل��واد  م��واد كيميائية حلفظ  ؛  امل��ع��ادن  �ضقي وحل��ام  ؛ م�ضتح�ضرات 

امل�ضتخدمة يف ال�ضناعة.
" لولو" باحلروف  الالتينية وعلى ميينها كتبت كلمة  LuLu كتبت باحلروف  الكلمة   : العالمة  و�ضف 

العربية بطريقة مميزة.
االإ�ضراطات :   

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�سمرب 2017 العدد 12190

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   272523     بتاريخ : 2017/5/2
بيانات االأولوية :    

باإ�ضم :  مركزاللولو )�س.ذ.م.م.(
وعنوانه :  �س.ب: 60188 ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 2 
الدهانات والورني�س و ورني�س اللك ؛ مواد الوقاية من ال�ضداأ ومواد حفظ اخل�ضب من التلف ؛ مواد التلوين 
؛ مواد تثبيت االألوان ؛ راتنج طبيعي خام ؛ معادن يف �ضكل رقائق و م�ضحوق لال�ضتخدام يف الدهان  والتزيني 

والطباعة  والفن .
" لولو" باحلروف  الالتينية وعلى ميينها كتبت كلمة  LuLu كتبت باحلروف  الكلمة   : العالمة  و�ضف 

العربية بطريقة مميزة.
االإ�ضراطات :   

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�سمرب 2017 العدد 12190

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ 2017/3/22   املودعة حتت رقم  270178     
رقم وبلد االولوية   
   تاريخ اإيداع االأولوية  

 با�ضم مطعم النكهة الطيبة 
وعنوانه  وحدة رقم اآر 5 ، بلوك �ضي ، الطابق االأر�ضي ، مبنى 64 ، مدينة دبي الطبية ، دبي ، دولة االإمارات 

العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات املطاعم ، املقاهي ، الكافتريات ، املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة )الكانينات( ، التموين بالطعام وال�ضراب 
، الفنادق ، مطاعم اخلدمة الذاتية ، مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة . 

 الواقعة بالفئة : 43 
و�ضف العالمة    : العبارة DÖNER GUY  كتبت باحلروف الالتينية بحجم كبر وحتتها ر�ضم خلط 
وعلى  وبحجم �ضغر  الالتينية  باحلروف   let’s Döner guys عبارة  كتبت  االأ�ضفل  ويف  رفيع  اأفقي 
جهة اليمني ر�ضم على �ضكل احلرف "s"  ب�ضكل مائل على ر�ضم على هيئة �ضيخ �ضاورما وجميعها داخل ر�ضم 

 ل�ضكل هند�ضي م�ضتطيل ذو زوايا منحنية مع اإطار عري�س بطريقة مميزة. 
 اال�ض��راطات     :   

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.     

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�سمرب 2017 العدد 12190

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   273825     بتاريخ : 2017/5/24
بيانات االأولوية :    

باإ�ضم :  اأ�ضو�س بي ال �ضي
وعنوانه : جرير لندن هاو�س ، هامب�ضتيد  رود ، لندن ، ان دبليو 1 7 اف بي ، اململكة املتحدة

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 20 
االأثاث واملرايا و اإطارات ال�ضور؛ زخارف للكعك م�ضنوعة من البال�ضتيك؛ زخارف من البال�ضتيك للمواد 
لوحات  ؛  بال�ضتيكية  منحوتات  ؛  البال�ضتيك  من  للحفالت  حلي  ؛  بال�ضتيكية  جذعية  هياكل  الغذائية؛ 
اأو  اجلب�س  اأو  ال�ضمع  اأو  اخل�ضب  من  �ضغرة  متاثيل  ؛  بال�ضتيكية  م��واد  من  م�ضنوعة  زخرفية  معدنية 
البال�ضتيك ؛ و�ضائد ؛ و�ضائد للحيوانات االأليفة ؛ خمدات معطرة ؛ اإطارات �ضور منقو�ضة ؛ اإطارات �ضور 
جلدية؛ اإطارات لل�ضور الفوتوغرافية ؛ اإطارات �ضور؛ اإطارات للمرايا؛ مرايا مكياج للمحافظ؛ مرايا مكياج 
للمنزل؛ مرايا �ضخ�ضية مدجمة ؛ مرايا )اأث��اث( ؛ مرايا حائط؛ ق�ضبان تعليق املالب�س ؛ كالبات لتعليق 
اأغطية للمالب�س ؛ �ضالل ؛ �ضناديق لغايات التخزين )بال�ضتيك( ؛  املعاطف ؛ عالقات معاطف معطرة ؛ 
�ضناديق لغايات التخزين )خ�ضب( ؛ �ضناديق ؛ خمدات ؛  اأكيا�س النوم ؛  مفار�س للنوم ؛ اأجزاء ولوازم جلميع 

ال�ضلع املذكورة اآنفا ؛ لكن ال �ضيء من ال�ضلع املذكورة اآنفا تتعلق بركوب الدراجات.
و�ضف العالمة : الكلمة ASOS كتبت باحلروف الالتينية.

االإ�ضراطات : 
فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�سمرب 2017 العدد 12190

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   273826     بتاريخ : 2017/5/24
بيانات االأولوية :    

باإ�ضم :  اأ�ضو�س بي ال �ضي
وعنوانه : جرير لندن هاو�س ، هامب�ضتيد  رود ، لندن ، ان دبليو 1 7 اف بي ، اململكة املتحدة

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 21 
اأدوات واأواين واأوعية لال�ضتعمال املنزيل اأوللمطبخ ، اأم�ضاط واأ�ضفنج ، فرا�ضي )ما عدا فرا�ضي التلوين اأو 
الدهان( ؛ زجاج غر م�ضغول اأو زجاج �ضبه م�ضغول )عدا الزجاج امل�ضتعمل يف املباين( ، اأواين زجاجية واأواين 
اأدوات غر كهربائية  ؛  املكياج  اأدوات كهربائية الإزال��ة  ؛  اأجهزة تعطر اجلو  ؛  واأواين خزفية  خزف �ضيني 
الإزالة املاكياج ؛ اأدوات و�ضع م�ضتح�ضرات التجميل؛ اأعواد لو�ضع املكياج ؛ اأعمال فنية من الزجاج؛ اأجهزة 
غر كهربائية لل�ضقل بال�ضمع  ؛ �ضالل لال�ضتخدام املنزيل؛ اأ�ضفنج لالإ�ضتحمام؛ اأواين زجاجية للم�ضروبات 
؛ اأواين للم�ضروبات ؛ قطن ذر لفرك اجل�ضم ؛ اإ�ضفنج للج�ضم ؛ مالزم خللع االأحذية طويلة الرقبة ؛ مربدات 
قوارير زجاجية ؛ فتاحات قوارير زجاجية ؛ حامالت لباقات االأزه��ار ؛ زبديات ؛ �ضناديق لتوزيع املناديل 
الورقية ؛ �ضناديق ل�ضرف املناديل الورقية  ؛ �ضناديق م�ضنوعة من اخلزف ؛ �ضناديق م�ضنوعة من اخلزف 
ال�ضيني ؛ �ضناديق م�ضنوعة من االأواين اخلزفية ؛ �ضناديق م�ضنوعة من الزجاج ؛ �ضناديق م�ضنوعة من 
اخلزف ال�ضيني ؛ فرا�ضي ؛ فرا�ضي للنظافة ال�ضخ�ضية؛ دالء ) �ضطول ( ؛ مزهريات طويلة لو�ضع براعم 
حلقات  ؛   ) حامالت   ( ال�ضموع  لو�ضع  اأوعية  ؛  ال�ضموع  حامالت  ؛  �ضموع  طفايات  ؛  �ضمعدانات  ؛  االأزه���ار 
�ضموع ؛ حامالت �ضموع رفيعة و طويلة ؛ �ضمعدانات ؛ �ضناديق �ضكاكر؛ علب معدة  الأوعية حفظ وحمل 
اأدوات الزينة ؛ علب لالأم�ضاط ؛ علب الأدوات الزينة ؛  اأدوات التجميل ؛ علب معدة  الأوعية حفظ وحمل 
متاثيل �ضغرة من اخلزف ؛  حلي من اخلزف ؛ اأغطية علب مناديل من اخلزف ؛ دالء للم�ضروبات الغر 
من  اأواين  ؛  ال�ضيني  اخل��زف  من  حلي  ؛  كحولية  الغر  للم�ضروبات  رفيعة  نهايات  ذات  كوؤو�س  ؛  كحولية 
اأدوات  اأقم�ضة لغايات التنظيف ؛ �ضواين )  اأقم�ضة للتنظيف ؛ فرا�ضي للمالب�س ؛  اخلزف ال�ضيني ؛ قطع 
اأع��واد رفيعة و�ضغرة تو�ضع على الكوكتيل حتتوي  مائدة ( ؛ مفار�س مائدة ؛  كوؤو�س كوكتيل زجاجية ؛ 
على ثمار الفواكه ال�ضغرة ؛ خالطات الكوكتيل ؛ اأعواد للكوكتيل ؛ اأدوات حتريك الكوكتيل )خلط( ؛ علب 
لالأم�ضاط ؛  اأم�ضاط ؛  اأوعية )حاويات( للم�ضروبات ؛  اأوعية ) حاويات ( مل�ضتح�ضرات التجميل ؛ اأوعية ) 
حاويات ( لالأزهار ؛ اأوعية )حاويات( لالإ�ضتخدام املنزيل ؛  اأوعية )حاويات ( ملزيجات اوراق الورد املجففة 
؛  الفلني ؛ حقائب جتميل جمهزة   �ضدادات  ؛ فتاحات  الغر كحولية  للم�ضروبات  اأجهزة تربيد  ؛  املعطرة 
؛ مالعق  التجميل  مل�ضاحيق  ؛ مالعق  امل�ضغوطة  التجميل  مل�ضاحيق  ؛ علب  التجميل  مل�ضتح�ضرات  فرا�ضي 
جتميل لالإ�ضتخدام مع م�ضتح�ضرات اإزالة ال�ضعر ؛ اأواين مل�ضتح�ضرات التجميل ؛ اأدوات لو�ضع م�ضتح�ضرات 
التجميل ؛ فرا�ضي مل�ضتح�ضرات التجميل ؛ اأدوات توزيع كرات القطن ؛ اأوعية  لو�ضع كرات القطن ؛ بلور ) 
اأواين زجاجية ( ؛ حلي بلورية ؛ اأكواب ؛ اأجهزة اإزالة الروائح الكريهة لالإ�ضتخدام ال�ضخ�ضي ؛ اأوعية توزيع 
م�ضتح�ضرات التجميل ؛ اأوعية �ضرف مناديل الوجه ؛ قوارير �ضرب ؛ اأكواب �ضرب ؛  كوؤو�س �ضرب ؛ اأقداح 
�ضرب  ؛  اأواين �ضرب ؛ اأع��واد رفيعة جموفة  ل�ضرب امل�ضروبات ) ما�ضات �ضراب( ؛ اأواين خزفية ؛ اأم�ضاط 
اأ�ضنان كهربائية ؛ فرا�ضي �ضعر ت�ضخن كهربائيا ؛ قوارير ر�س فارغة ؛ �ضناديق مينا ؛  كهربائية ؛ فرا�ضي 
فرا�ضي  ؛  العيون  مكياج  لو�ضع  اأدوات  ؛  تق�ضر  اأخفاف  تق�ضر؛  لبادات  ؛  تق�ضر  قفازات  ؛  تق�ضر  فرا�ضي 
للحواجب ؛ قطع اأقم�ضة لتنظيف زجاج النظارات ؛ اأم�ضاط للرمو�س ؛ اإ�ضفنج تنظيف الوجه ؛ اإ�ضفنج للوجه 
البلور؛  متاثيل م�ضنوعة  ؛ متاثيل م�ضنوعة من  ال�ضيني  اخل��زف  ؛ متاثيل م�ضنوعة من  املكياج  لو�ضع 
؛  الفخار ؛ فرا�ضي للمبارد  ال�ضيني ؛ متاثيل م�ضنوعة من  امل�ضنوعة من اخلزف  التماثيل  ؛  من اخلزف 
حقائب  ؛  للنزهات  جمهزة  �ضالل  ؛  الب�ضرة  لكرميات  جمهزة  حامالت  ؛  ال�ضعر  ملثبتات  جمهزة  حامالت 
جمهزة الأدوات الزينة ؛ علب جتميل جمهزة ؛ قوارير ؛ اأواين للزهور ؛ اأوعية الزهور ؛ مزهريات للزهور 
؛ فوا�ضل رغوية الأ�ضابع القدم لالإ�ضتخدام  يف العناية باأظافر القدمني ؛ لبادات تق�ضر االأقدام ؛ فرا�ضي 
)اأوعية  كوؤو�س  ؛  زجاجية  اأوعية  ؛  زجاجية  حامالت  زجاجية؛  حاويات  ؛  زجاجية  زبديات  ؛  القدم  للبا�س 
�ضرب( ؛ كوؤو�س )اأوعية( ؛ اأواين زجاجية ؛ مو�ضعات للقفازات قفازات لال�ضتخدام املنزيل ؛ قفازات للغايات 
املنزلية ؛ قفازات لل�ضقل ؛ قفازات للب�ضتنة ؛ قفازات �ضقل ؛ فرا�ضي لل�ضعر ؛ قناين لو�ضع الوان ال�ضعر ؛ 
اأم�ضاط ال�ضعر؛ موزعات مثبت  ال�ضعر ؛ حامالت �ضابون اليدين ؛ اأوعية �ضخ �ضابون اليدين ؛  اأوعية عزل 
حراري للم�ضروبات ؛ اأوعية عزل حراري ؛ حامالت مل�ضتح�ضرات التجميل ؛ حاويات منزلية ؛ اواين منزلية 
اأطباق لو�ضع  اأدوات خد�س للحك ؛ جرار )اأوعية( ؛  ؛  اأع��واد البخور  اأوعية للبخور؛ حامالت  ؛ دالء ثلج؛ 
اإ�ضفنج للمكياج  اإزال��ة املكياج ؛  اأدوات  اأحزمة فناين املكياج ؛ فرا�ضي املكياج ؛  املجوهرات ؛ فرا�ضي لل�ضفاه ؛ 
؛ فرا�ضي للم�ضكارا ؛  ح�ضاالت نقود معدنية ؛ اإ�ضفنج اللوازم الطبية لالإ�ضتخدامات التجميلية ؛ اأكواب ؛ 
فرا�ضي لالأظافر ؛ اأدوات غر كهربائية الإزالة املكياج ؛ �ضناديق نقود  غر معدنية ؛ ح�ضاالت غر معدنية 
على �ضكل حيوانات ؛ قوارير للعطور ؛ بخاخات عطور ؛ اأدوات ر�س العطور؛ �ضناديق للنزهات ؛ ح�ضاالت على 
�ضكل حيوانات ؛ �ضناديق حبوب لال�ضتخدام ال�ضخ�ضي ؛ حامالت نباتات ؛ حاويات على �ضكل كرة ملواد ذات 
روائح طيبة ؛ خزف �ضيني ؛ اأواين من اخلزف ال�ضيني ؛ جرار ) اأوعية ( ملزيجات من اأوراق الورد املجففة 
املعطرة ؛ اأوعية ؛ علب م�ضاحيق م�ضغوطة ؛ قطن ذر م�ضاحيق التجميل ؛ �ضرباي روائح  )ر�ضا�س( ؛ اأدوات 
توزيع ال�ضامبو ؛ حامالت  ال�ضامبو؛ حامالت فرا�ضي احلالقة ؛ م�ضاند لفرا�ضي احلالقة ؛ فرا�ضي حالقة 
اآالت لتلميع االأحذية )غر الكهربائية( ؛ مو�ضعات  اأحذية ؛ ف��اردات للقم�ضان؛  اأطباق حالقة ؛ فرا�ضي  ؛ 
لالأحذية ؛ قوالب لالأحذية ؛ اأدوات توزيع جل االإ�ضتحمام بالد�س ؛ حامالت جل اال�ضتحمام بالد�س ؛ اإ�ضفنج 
جلي لفرك الب�ضرة ؛ اأدوات توزيع كرميات العناية بالب�ضرة ؛ فرا�ضي تنظيف الب�ضرة ؛ �ضناديق لل�ضابون ؛ 
اإ�ضفنج ؛ متاثيل من اخلزف ال�ضيني اأو اخلزف اأو االأواين اخلزفية اأو الزجاج ؛ متاثيل �ضغرة من اخلزف 
؛  للقفازات  ؛ مو�ضعات  واالأح��ذي��ة  للمالب�س  ؛ مو�ضعات  الزجاج  اأو  اخلزفية  االأواين  اأو  اخل��زف  اأو  ال�ضيني 
اأغطية لعلب املناديل ؛ حقائب للزينة ؛ حقائب ملواد الزينة ؛ فرا�ضي  اأ�ضنان؛ علب جتميل جمهزة ؛  بخاخات 
للعطور )فارغة( ؛ مزهريات ؛ اأكيا�س غ�ضيل جمهزة ؛  قوارير ماء ؛  قوارير ماء من االأملنيوم ؛ قوارير ماء 
بال�ضتيكية قابلة الإعادة اال�ضتخدام ؛ اأجهزة تربيد )تثليج( للم�ضروبات الغر كحولية ؛ دالء للم�ضروبات 
الغر كحولية ؛ اأجهزة تربيد للم�ضروبات الغر كحولية ؛ فتاحات للم�ضروبات الغر كحولية ؛ اأعمال فنية 
اأو الزجاج؛ مربى )م�ضتنبت( لالأحياء الربية ؛ مربى  اأو االواين اخلزفية  اأو اخلزف  من اخلزف ال�ضيني 
�ضالل  ؛  للب�ضتنة  قفازات  ؛  للزهور  اأوعية  ؛  املياه  ر���س  اأوعية  ؛  للح�ضرات  داخلي  مربى  ؛  للنباتات  داخلي 
اأباريق القهوة )غر  للنباتات ؛ �ضحون الأوعية الزهور ؛ �ضواين للبذور ؛ اأواين للخبز ؛ م�ضاند للكعك ؛ 
الكهربائية( ؛ زبديات للفواكه ؛ قوالب مكعبات الثلج ؛ جرار للمربى ؛ مبا�ضر للمطبخ ؛ قفازات للمطبخ ؛ 
فرا�ضي للمعجنات ؛ قطاعات للمعجنات ؛ اأ�ضطح و�ضع البيتزا ؛ �ضحون حتمي�س ؛ ا�ضطوانات فرد العجني 
؛ زبديات تقدمي ؛ مالقط )كما�ضات( ال�ضباغيتي ؛ مالعق تقليب كبرة ؛ م�ضاند لو�ضع املالعق ؛ اأباريق 
�ضاي ؛ منا�ضب ثالثية القوائم ؛ خفاقات ؛ اأجزاء ولوازم جلميع ال�ضلع املذكورة اآنفا ؛ لكن ال �ضيء من ال�ضلع 

املذكورة اآنفا تتعلق  بركوب الدراجات.
و�ضف العالمة : الكلمة ASOS كتبت باحلروف الالتينية.

االإ�ضراطات : 
فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو 

اإر�ضالة بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  دي�سمرب 2017 العدد 12190

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   273822     بتاريخ : 2017/5/24
بيانات االأولوية :    

باإ�ضم :  اأ�ضو�س بي ال �ضي
وعنوانه :  جرير لندن هاو�س ، هامب�ضتيد  رود ، لندن ، ان دبليو 1 7 اف بي ، اململكة املتحدة

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :  9 
االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�ضاحية واأجهزة واأدوات الت�ضوير الفوتوغرايف وال�ضينمائي واالأجهزة 
واالأدوات الب�ضرية واأجهزة واأدوات الوزن والقيا�س واالإ�ضارة واملراقبة )االإ�ضراف( واالإنقاذ والتعليم ؛ اأجهزة 
اأو  ت�ضجيل  اأجهزة  ؛  الكهربائية  الطاقة  يف  التحكم  اأو  اأوتنظيم  اأوتكثيف  حتويل  اأو  فتح  اأو  لو�ضل  واأدوات 
و  مدجمة  اأق��را���س  ؛  ت�ضجيل  اأق��را���س   ، مغناطي�ضية  بيانات  حامالت  ؛  ال�ضور  اأو  ال�ضوت  ن�ضخ  اأو  اإر���ض��ال 
اآليات لالأجهزة التي تعمل  اأقرا�س الفيديو الرقمية ) دي يف دي ( وو�ضائط الت�ضجيل الرقمية االأخرى ؛ 
 ( �ضاعات  ؛  حا�ضوب  برجميات  ؛  البيانات  ملعاجلة  حا�ضوبية  واأج��ه��زة  معدات   ، حا�ضبة  اآالت  ؛  النقد  بقطع 
املن�ضورات  ؛  االإلكرونية  املن�ضورات  ؛   ) الوقت  ت�ضجيل  اأجهزة   ( الوقت  �ضاعات  ؛   ) الوقت  ت�ضجيل  اأجهزة 
القابلة للتنزيل ؛ تطبيقات للهواتف الذكية واأجهزة احلا�ضوب اللوحية ؛ نظارات ذكية ؛ �ضماعات اأذن ذكية 
؛ �ضماعات اأذن ؛ �ضال�ضل للنظارات والنظارات ال�ضم�ضية ؛ نظارات �ضم�ضية يتم تعليقها فوق نظارات الروؤيا ؛ 
اإطارات للنظارات والنظارات ال�ضم�ضية ؛ اربطة للنظارات ال�ضم�ضية ؛ اأدوات قيا�س الوقت ، نظارات �ضم�ضية 
؛ نظارات �ضم�ضيه ؛ نظارات للروؤيا ؛ نظارات ؛ علب للنظارات ، �ضال�ضل واإطارات النظارات ؛ واقيات للعيون 
؛ عد�ضات ؛ خوذ واقية ؛ خوذ للتزلج ؛ خوذ للتزلج على اجلليد ؛ مالب�س �ضالمة للحماية �ضد احلوادث اأو 
االإ�ضابات ؛ ال�ضاعات التي تر�ضل البيانات اإىل الهواتف الذكية ؛ �ضاعات ذكية ؛ �ضاعات مع�ضم مع اأجهزة نظام 
حتديد املواقع العاملي ؛ �ضاعات حا�ضبة ؛  جموهرات ذكية ؛ برجميات حا�ضوب قابلة للتنزيل ؛ برجميات 
حا�ضوب جلمع وحترير وتنظيم وتعديل واإر�ضال وتخزين وم�ضاركة البيانات واملعلومات ؛ برجميات حا�ضوب 
للتمكني من حتميل اأو تنزيل اأو الو�ضول اأو ن�ضر اأو عر�س اأو و�ضع عالمات اأو تدوين اأو تدفق اأو ربط اأو 
؛  االت�ضاالت  �ضبكات احلا�ضوب و�ضبكات  اإلكرونية عرب  اأو معلومات  و�ضائط  اآخر توفر  ب�ضكل  اأو  م�ضاركة 
؛  املتعددة  الو�ضائط  والب�ضري وحمتوى  ال�ضمعي  املحتوى  برجميات حا�ضوب  ال�ضتن�ضاخ ومعاجلة وتدفق 
ال�ضوت  ت�ضغيل  و/اأو  بحث  اأو  و/  ولعر�س  والفيديو  ال�ضوت  اأجهزة  ت�ضغيل  يف  للتحكم  حا�ضوب  برجميات 
والفيديو والتلفاز واالأفالم وال�ضور الفوتوغرافية وال�ضور الرقمية االأخرى ، وحمتويات الو�ضائط املتعددة 
االأخ��رى ؛ برجميات ات�ضاالت ؛ برجميات تطبيقات ؛ تطبيقات برجميات ؛ برجميات حا�ضوب تفاعلية ؛ 
اأجهزة  اأجهزة واأدوات رقمية ؛   اأجهزة ملحقة  باحلا�ضوب ؛  اإلكرونية ؛  برجميات بريد واإر�ضال الر�ضائل 
الن�ضو�س  ملفات  واأ�ضتعرا�س   وت�ضغيل  ومعاجلة  واإ�ضتالم  واإر���ض��ال  وتنظيم  لت�ضجيل  رقمية  الكرونية 
والبيانات وال�ضور وامللفات ال�ضمعية والفيديوية ؛ برامج حا�ضوب للو�ضول اإىل  وت�ضفح وبحث قواعد بيانات 
اإلكرونية رقمية  اإلكرونية )قابلة للتنزيل( ؛ اأجهزة متحركة  على اخلط املبا�ضر واالإنرنت ؛ من�ضورات 
الإر�ضال وا�ضتالم املكاملات الهاتفية وخدمات الر�ضائل الق�ضرة وخدمات ر�ضائل الو�ضائط املتعددة والر�ضائل 
الفورية والفاك�ضات والربيد االإلكروين والبيانات الرقمية االأخرى ؛ اأجهزة اإلكرونية رقمية حتمل باليد 
الإر�ضال وا�ضتالم املكاملات الهاتفية وخدمات الر�ضائل الق�ضرة وخدمات ر�ضائل  الو�ضائط املتعددة والر�ضائل 
عن  لالإت�ضاالت  متحركة  اأجهزة  ؛  االأخ��رى  الرقمية  والبيانات  االإل��ك��روين  والربيد  والفاك�ضات  الفورية 
بعد ؛ من�ضورات الكرونية قابلة للتنزيل )قابلة للتنزيل( ؛ اأجهزة اإت�ضاالت ذات املجال القريب ؛ حافظات 
للهواتف النقالة ؛ حامالت للهواتف النقالة ؛ �ضماعات راأ�س؛ برجميات تطبيقات ؛ اقرا�س الفديو الرقمية 
؛  ك��ام��رات  ؛  ام بي 3(   (  3 ال�ضمعية  الطبقات  ؛ م�ضغالت   ) االأق��را���س املدجمة )�ضي دي  ؛   ) ) دي يف دي 
مغانط ؛ اأجهزة االأقمار ال�ضناعية ؛ اأجهزة تلفاز ؛ اأجهزة فيديو ؛ هواتف ؛ ع�ضي التقاط �ضور ال�ضيلفي ؛ 
�ضا�ضات مراقبة االأطفال ؛ اأجهزة اإنذار الإ�ضتخدامها لالطفال ؛ �ضا�ضات مراقبة فيديوية لالأطفال ؛ اأجهزة 
لوحية اإلكرونية ؛ �ضاعات ذكية ؛ ملفات و�ضائط متعددة قابلة للتنزيل ؛ ت�ضاميم اإلكرونية قابلة للتنزيل 
؛ �ضور فوتوغرافية قابلة للتنزيل ؛ ملفات رقمية قابلة للتنزيل ؛ برامج حا�ضوب قابلة للتنزيل ؛ ما�ضحات 
�ضوئية ثالثية االأبعاد ؛ نظارات ثالثية االأبعاد ؛ نظارات للروؤية  ثالثية االأبعاد ؛ كامرات ثالثية االأبعاد 
قابلة  رقمية  ؛ �ضور  للتنزيل  قابلة  ملفات �ضور  ؛  دي(  ايه  )�ضي  احلا�ضوب  ت�ضميم مب�ضاعدة  ؛ برجميات 
للتنزيل ؛ طابعات ؛ طابعات ذكية ؛ برامج الطابعات ؛ اأجهزة حتويل الطابعات ؛ اأجهزة م�ضاركة الطابعات ؛ 
حماور الطابعات ؛ جهاز الذكاء اال�ضطناعي ؛ برجميات تكيفية ؛ برجميات م�ضاعدة ؛ برجميات ح�ضية ؛ 
برجميات املعلوماتية احليوية ؛ برجميات تطبيقات تخ�س الذكاء اال�ضطناعي ؛ برجميات تطبيقات تخ�س 
التعرف على ال�ضور ؛ برجميات تطبيقات تخ�س التعرف على ال�ضوت ؛  برجميات تطبيقات جلمع وحتليل 
؛  اال�ضطناعي  الذكاء  تخ�س  تطبيقات  برجميات  ؛  االأف��راد  من  الراجعة  التغذية  وتوفر  تقارير  واإع��داد 
برجميات تطبيقات توفر تنبيهات اإخطار مل�ضتخدمي اأجهزة احلا�ضوب واأجهزة احلا�ضوب اللوحية والهواتف 
االإلكرونية  االأجهزة  يف  ال�ضتخدامها  حا�ضوب  برجميات  ؛  باالأزياء  متعلقة  تطبيقات  برجميات  ؛  النقالة 
برجميات  يف  والتحكم  اإدارة  يف  ال�ضتخدامها  حا�ضوب  برجميات  ؛  تي(  او  )اآي  االأ�ضياء  اإنرنت  با�ضتخدام 
حا�ضوب خدمات متاجر البيع بالتجزئة على اخلط املبا�ضر ، مبا يف ذلك قاعدة بيانات منتج قابلة للبحث و 
تفا�ضيل املنتج وخدمة الزبون الذاتية للدفع االإلكروين لل�ضلع عند اخلروج ومعاجلة املدفوعات ومعاجلة 
االأوامر االإلكرونية ؛ برجميات التعرف على ال�ضور؛ اأجزاء ولوازم جلميع ال�ضلع املذكورة اآنفا ؛ لكن ال �ضيء 

من ال�ضلع املذكورة اآنفا تتعلق  بركوب الدراجات.
و�ضف العالمة : الكلمة ASOS كتبت باحلروف الالتينية .

االإ�ضراطات : 
فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو 

اإر�ضالة بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�سمرب 2017 العدد 12190

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   273844      بتاريخ : 2017/5/24
بيانات االأولوية :    

باإ�ضم :  اأ�ضو�س بي ال �ضي
وعنوانه : جرير لندن هاو�س ، هامب�ضتيد  رود ، لندن ، ان دبليو 1 7 اف بي ، اململكة املتحدة

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 41 
واإدارة  تنظيم  ؛  التعليم(  و  )للربية  االأكادمييات  ؛  الثقافية  االأن�ضطة  ؛  الرفيه  ؛  التدريب  توفر  ؛  والتهذيب  التعليم 
احلفالت املو�ضيقية ؛ تنظيم احللقات الدرا�ضية واملوؤمترات ؛ تنظيم واإدارة ور�س العمل ) تدريب( ؛ تنظيم مناف�ضات عرو�س 
االزياء ؛ معلومات عن الربية والتعليم ؛ خدمات ا�ضت�ضارية تتعلق بن�ضر املجالت ؛ ن�ضر الدوريات ؛ اإدارة امل�ضابقات على 
االإنرنت ؛ الن�ضر املكتبي االإلكروين ؛ خدمات امل�ضيف ؛ معلومات عن الرفيه ؛ اإنتاج االأفالم ، بخالف اأفالم الدعاية 
واالإعالن ؛ تنظيم الفعاليات الرفيهية ؛ تنظيم الفعاليات الثقافية ؛ خدمات االألعاب التي يتم تقدميها على اخلط من 
�ضبكة حا�ضوب ؛ تعليمات فيما يتعلق باجلمال واالأزياء تت�ضمن توجيه واأفكار ون�ضائح وتب�ضر  متعلقة  بالنمط ) االإ�ضلوب 
واالأعمال  االأعمال  وري��ادة  الطعام  وتناول  املواعيد  وحتديد  والثقافة  والطهي  التجميل  وم�ضتح�ضرات  واجلمال  واالأزي��اء 
التجارية والتمويل واالأطعمة وامل�ضروبات والب�ضتنة واالإ�ضتجمام العام واجلمال وحت�ضني املنزل و االأواين املنزلية والفنادق 
والنزعات  وال�ضياحة  وال�ضفر  والت�ضوق  والعالقات  واملمتلكات  وال�ضيا�ضة  واالأدب  وال�ضينما  واالأف��الم  والثقافة  واملو�ضيقى 
والن�ضح  الريا�ضي  والتدريب  البدنية  واللياقة  والتمارين  والعافية  وال�ضحة  البدنية  اللياقة  وتدريبات  البدنية  واللياقة 
املتعلق بالتدريب وتعقب التدريب وت�ضجيل التدريب والتدريبات والتغذية والرفيه واالأخبار ومنط احلياة ؛ اإعداد التقارير 
االإخبارية ؛ النوادي الليلية ؛ ادارة املن�ضورات االإلكرونية على اخلط املبا�ضر ؛ تنظيم امل�ضابقات ؛ تنظيم عرو�س االأزياء 
؛ تنظيم احلفالت واملهرجانات واملنا�ضبات الرفيهية ؛ الت�ضوير الفوتوغرايف ؛ اإعداد التقارير الفوتوغرافية وال�ضحافة 
اإلكرونية على اخلط  اإنتاج الربامج االإذاعية والتلفزيونية ؛ توفر من�ضورات  الفوتوغرافية ؛ عر�س التمثيليات احلية؛ 
املبا�ضر ، غر قابلة للتنزيل ؛ توفر مرافق االإ�ضتجمام ؛ ن�ضر الكتب ؛ ن�ضر الكتب وال�ضحف االإلكرونية على اخلط املبا�ضر 
؛ خدمات الن�ضر املتعلقة باملجالت االإلكرونية ؛ متثيالت عرو�س �ضمعية / ب�ضرية ؛ اإنتاج العرو�س ال�ضمعية / الب�ضرية ؛ 
توفر و�ضائط  �ضمعية وب�ضرية عرب �ضبكات االت�ضاالت ؛ ن�ضر جمالت ال�ضبكة ؛ ن�ضر الكتب والن�ضو�س وال�ضحف واملجالت 
تخ�س  التي  االإلكرونية  املكتبة  خدمات  توفر  حتديدا   ، املبا�ضر  اخل��ط  على  املكتبة  خدمات  ؛  املطبوعات  من  وغرها 
ال�ضحف واملجالت وال�ضور الفوتوغرافية وال�ضور عرب �ضبكة حا�ضوب على اخلط املبا�ضر ؛ خدمات املكتبة املتعلقة بالبيانات 
؛  بالراديو  الرفيه  ؛  واالع��الن  الدعاية  ، بخالف ن�ضو�س  الن�ضو�س  ن�ضر  ؛  االإلكرونية  بالو�ضائل  وامل�ضرجعة  املخزنة 
ن�ضر وحترير واإنتاج الربامج ال�ضمعية – الب�ضرية ؛ خدمات الن�ضر للكتب واملجالت وال�ضحف؛ معلومات عن االإ�ضتجمام 
التلفزيوين  االإنتاج  التلفزيونية ؛ خدمات  ، خدمات الربجمة  التلفزيوين  االإنتاج  املعلومات االإخبارية ؛ خدمات  ؛ توفر 
وخدمات الربجمة التلفزيونية التي توفر عرب  التدفق عرب خدمات نوادي الرفيه على االإنرنت ؛ خدمات الدي�ضكو ؛ 
عر�س التمثيليات احلية ؛ خدمات الربية والتعليم  املتعلقة باالأزياء ؛ توفر التدريب يف جمال االأزياء ؛ التعليم والتدري�س  
والتدريب النموذجي ؛ وتوفر ا�ضتوديوهات عرو�س االأزياء ؛ خدمات االإنتاج والتوزيع يف جمال الت�ضجيالت ال�ضوتية و 
/ اأو الب�ضرية والرفيه ؛ خدمات ن�ضر املو�ضيقى ؛ خدمات �ضتديوهات الت�ضجيل ؛ اإدارة �ضوؤون الفنانني ؛ خدمات االألعاب 
اإنتاج وعر�س  ؛  ال�ضينمائية والفيديوهات  االأف��الم  ؛ عر�س  للتنزيل(  االإنرنت )غر قابلة  بوا�ضطة  املقدمة  االإلكرونية 
اأو  الال�ضلكية  �ضبكات االت�ضاالت  اأو  االإنرنت  اأو  �ضبكات احلا�ضوب  والفيديوية عن طريق  ال�ضوتية  والت�ضجيالت  االأف��الم 
اأجهزة املودم الرقمية اخلا�ضة بخطوط امل�ضركني والتي تعرف ب� )دي اأ�س اإل( اأو�ضبكات الكابل اأو التنزيل الرقمي اوالتدفق 
الرقمي اأو الفيديوهات ح�ضب الطلب اأو الفيديوهات القريبة ح�ضب الطلب اأوالتلفزيون اأو االأقمار ال�ضناعية اأو البودكا�ضت 
اأوالهاتف  الو�ضائط مع حمتويات فيديوية(  ) ملفات رقمية متعددة  الفودكا�ضت  اأو    ) الو�ضائط  ) ملفات رقمية متعددة 
اأوالهاتف النقال اأو ار�ضال البيانات االإلكرونية اأو الراديو ؛ حمتوى على اخلط املبا�ضر عرب �ضبكات حا�ضوب اأو االإنرنت اأو 
�ضبكات االت�ضاالت الال�ضلكية اأو  اأجهزة املودم الرقمية اخلا�ضة بخطوط امل�ضركني والتي تعرف ب� )دي اأ�س اإل( اأو�ضبكات 
الكيبل اأو التنزيل الرقمي اأوالتدفق الرقمي اأو الفيديوهات ح�ضب الطلب اأو الفيديوهات القريبة ح�ضب الطلب اأوالتلفزيون 
اأو االأقمار ال�ضناعية اأو البودكا�ضت ) ملفات رقمية متعددة الو�ضائط ( اأو  الفودكا�ضت ) ملفات رقمية متعددة الو�ضائط مع 
حمتويات فيديوية( اأوالهاتف اأوالهاتف النقال اأو ار�ضال البيانات االإلكرونية اأو الراديو ؛ اإنتاج البودكا�ضت ) ملفات رقمية 
متعددة الو�ضائط ( والفودكا�ضت ) ملفات رقمية متعددة الو�ضائط مع حمتويات فيديوية( ؛ التوزيع على اخلط املبا�ضر 
والت�ضليم ح�ضب الطلب لالأفالم والربامج التلفزيونية وحمتويات الفيديو االأخرى عرب �ضبكات احلا�ضوب العامة واخلا�ضة 
خدمات   اجلوائز؛  توزيع  مرا�ضم  ترتيب  ؛  الثقافية  واملنا�ضبات  واجلوائز  واملناف�ضات  امل�ضابقات  تنظيم  ؛  الرفيه  حجز  ؛ 

املعلومات وامل�ضورة  واالإ�ضت�ضارة املتعلقة مبا ذكر اآنفا ؛ لكن ال �ضيء من ال�ضلع املذكورة اآنفا تتعلق  بركوب الدراجات.
و�ضف العالمة : الكلمة ASOS كتبت باحلروف الالتينية.

االإ�ضراطات : 
فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة بالربيد 

امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  دي�سمرب 2017 العدد 12190

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   273824     بتاريخ : 2017/5/24
بيانات االأولوية :    

باإ�ضم :  اأ�ضو�س بي ال �ضي
وعنوانه : جرير لندن هاو�س ، هامب�ضتيد  رود ، لندن ، ان دبليو 1 7 اف بي ، اململكة املتحدة

�ضورة العالمة
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 18 

اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة ، وغر ال��واردة يف فئات اأخرى ؛ ال�ضناديق واحلقائب ال�ضفرية ؛ 
املظالت وال�ضما�ضي ؛ ع�ضي امل�ضي ؛ حقائب االمتعة وحقائب وحمافظ وحامالت اأخرى ؛ حقائب لالألب�ضة ؛ 
حقائب للمدار�س ؛ حقائب للمظالت ؛ حقائب م�ضنوعة  من تقليد اجللود ؛ حقائب م�ضنوعة  من اجللود 
املدبوغة ؛ حقائب ال�ضاطيء ؛ حقائب باحزمة تلب�س على الورك و حقائب تلب�س على الورك ؛ حقائب من 
قما�س الكنفا�س ؛ حقائب كتب ؛ حقاب ذات مما�ضك ) حمامل(  لالإ�ضتعماالت العامة او لل�ضفر ؛ حقائب 
برميلية ال�ضكل ؛ حقائب خفيفة ذات مما�ضك )حمامل( لو�ضع الغيارات ؛ حقائب يد ن�ضائية �ضغرة لل�ضهرة 
)كلت�ضات( ؛ حقائب مل�ضتح�ضرات التجميل ؛ حقائب من ن�ضيج �ضويف ؛ حقائب �ضفرية للم�ضتندات ؛ حقائب 
لالأمتعة ؛ حقائب ت�ضوق جلدية ؛ حقائب للمكياج ؛ حقائب �ضغرة لو�ضع املمتلكات ال�ضخ�ضة او امل�ضتخدمة 
لالقامة لليلة واحدة ؛ حقائب حالقة تباع فارغة ؛ حقائب كتف ؛ حقائب ذات حزام ) رباط ( طويل تلب�س 
حول اجل�ضم ؛ حقائب �ضغرة للرجال ؛ حقائب للبذالت ؛ حقائب �ضفرية ؛ حقائب ت�ضوق ن�ضيجية ؛ حقائب 
الأدوات الزينة ؛ احلقائب التي ت�ضتخدم حلمل االغرا�س ال�ضخ�ضية والكتب ؛ فرو مقلد ؛ حقائب �ضفرية 
للبطاقات  ؛ حمافظ  لل�ضهرات  ؛ حقائب  للمالب�س  ؛  حقائب   ) اأمتعة   ( �ضناديق  ؛  اجللود  م�ضنوعة من 
لل�ضهرة )  ن�ضائية �ضغرة  باالأحزمة ؛ حمافظ يد  ؛  حمافظ جيب ؛ حمافظ تعلق  للمفاتيح  ؛ حمافظ 
كلت�ضات( ؛ حمافظ  للنقود املعدنية ؛  حمافظ مل�ضتح�ضرات التجميل ؛ حمافظ لل�ضهرات ؛ حمافظ  تو�ضع 
على املع�ضم ؛ حقائب الطيار ال�ضندوقية ؛ حقائب ذات عجالت لتحريكها ؛ حقائب ظهر ؛ حقائب لالأعمال 
؛  �ضفر  حقائب  ؛  للمت�ضوقني   حقائب   ؛  لل�ضخ�س  ال�ضحية  االأدوات  حلمل  �ضغرة  حقائب  ؛  منظمات  ؛ 
اأمتعة ؛ حقائب جلدية حتمل باليد ؛ �ضناديق �ضفرية كبرة ؛ حقائب �ضغرة �ضفرية ؛ حقائب ملواد الزينة 
؛ حقائب ظهر للتخييم ؛ اأجربة �ضغرة تو�ضع على االأحزمة للنقود واالأ�ضياء الثمينة االأخرى تلب�س حول 
�ضغرة  حقائب  ؛  واالأوراق  للوثائق  م�ضطحة  جلدية  حمافظ  ؛  ر�ضمية  غر  حقائب  ؛  ال��ورك  اأو  اخل�ضر 
للوثائق واالأوراق ؛ �ضناديق لو�ضع االآالت املو�ضيقية ؛ حقائب حلمل الكتب ؛ حقائب ملواد التجميل ؛ حامالت  
للبذالت وللقم�ضان و للف�ضاتني ؛ حافظات لربطات العنق ؛ حافظات وحامالت لبطاقات االإئتمان ؛ حمافظ  
جيب ؛  حمافظ نقود ؛ حقائب ؛ حقائب يد جلدية ؛ جراب املوؤونة للجنود ؛ �ضناديق للقبعات ؛ حقائب 
يد ؛ حمافظ للمفاتيح ؛ خمرمات جلدية ؛ حقائب ت�ضوق ذات عجالت ؛ حقائب �ضفر ؛ �ضناديق مكياج ؛ 
حمافظ بطاقات ؛ مالب�س للحيوانات االأليفة ؛ األب�ضة للحيوانات ؛ اأحزمة ؛ اأطقم للحيوانات وياقات ومقود 
للحيوانات وكمامات الأفواه احليوانات ؛ اأ�ضياء م�ضنوعة من الفرو املقلد ؛ حتديدا ، حقائب ؛ اأجزاء ولوازم 

جلميع ال�ضلع املذكورة اآنفا ؛ لكن ال �ضيء من ال�ضلع املذكورة اآنفا تتعلق  بركوب الدراجات.
و�ضف العالمة : الكلمة ASOS كتبت باحلروف الالتينية.

االإ�ضراطات : 
اأو  التجارية يف وزارة االإقت�ضاد  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات  اإعرا�س علي ذلك  فعلي من لدية 

اإر�ضالة بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�سمرب 2017 العدد 12190

منوذج اإعالن الن�صر
 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   273200      بتاريخ : 2017/5/14
بيانات االأولوية :    

باإ�ضم :  مكايف ، ال ال �ضي
وعنوانه :  2821 مي�ضن كولج بوليفارد ، �ضانتا كالرا ، كاليفورنيا ، 95054 الواليات املتحدة االأمريكية  

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 37 
االت�ضاالت  �ضبكات  و  احلا�ضوب  اأنظمة  و  احلا�ضوب  اأجهزة  جم��االت  يف  اإ�ضالح  و  و�ضيانة  تركيب  خدمات 

االإلكرونية ؛ �ضيانة مكونات وبرجميات احلا�ضوب.
و�ضف العالمة : عبارة عن ر�ضم ل�ضكل هند�ضي ذو �ضتة اأ�ضالع مت�ضلة مع بع�ضها البع�س بطريقة مميزة .

االإ�ضراطات : 
فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�سمرب 2017 العدد 12190

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   273202      بتاريخ : 2017/5/14
بيانات االأولوية :    

باإ�ضم :  مكايف ، ال ال �ضي
وعنوانه :  2821 مي�ضن كولج بوليفارد ، �ضانتا كالرا ، كاليفورنيا ، 95054 الواليات املتحدة االأمريكية  

�صورة العالمة

 
وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 42 

للتنزيل يف  قابلة  اإ�ضتخدام موؤقت لربجميات غر  ؛ توفر  للتنزيل  قابلة  اأمنية غر  اإ�ضتخدام موؤقت لربجميات  توفر 
واإزالة  واإعاقة   اإ�ضتخدام موؤقت لربجميات غر قابلة للتنزيل لك�ضف  اأمن احلا�ضوب والبيانات وال�ضبكة ؛ توفر  جمال  
فرو�ضات احلا�ضوب والربامج ال�ضارة والتهديدات وت�ضفر وتوثيق البيانات و اإدارة وتر�ضيح االإت�ضاالت االإلكرونية و ك�ضف 
اأمن احلا�ضوب  االإ�ضت�ضارة والفح�س والبحث وامل�ضورة يف جمال  واإ�ضالح م�ضاكل برجميات ومكونات احلا�ضوب ؛ خدمات 
والبيانات وال�ضبكة ؛ ابحاث وتطوير وت�ضميم مكونات وبرجميات احلا�ضوب ؛ خدمات الدعم التقني لالآخرين يف جماالت 
اأمن احلا�ضوب والبيانات وال�ضبكة ؛ التحديث الذاتي لربجميات احلا�ضوب ؛ ت�ضويب اأخطاء مكونات وبرجميات احلا�ضوب 
؛ جتميع وتكدي�س وحتليل البيانات لغر�س توليد واإر�ضال تقارير حول وتقدير م�ضتوى االأمن لربجميات الطرف الثالث 
التي تكمن يف اأجهزة حا�ضوب االآخرين ؛ خدمات برجمة احلا�ضوب لالآخرين يف جماالت اأمن احلا�ضوب والبيانات وال�ضبكة ؛ 

خدمات التحاليل اجلنائية للحا�ضوب ؛ توفر معلومات يف جماالت اأمن احلا�ضوب والبيانات وال�ضبكة .
و�ضف العالمة : عبارة عن ر�ضم ل�ضكل هند�ضي ذو �ضتة اأ�ضالع مت�ضلة مع بع�ضها البع�س بطريقة مميزة .

االإ�ضراطات : 
اإر�ضالة بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد  اإعرا�س علي ذلك  فعلي من لدية 

امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�سمرب 2017 العدد 12190

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   273203      بتاريخ : 2017/5/14
بيانات االأولوية :    

باإ�ضم :  مكايف ، ال ال �ضي
وعنوانه :  2821 مي�ضن كولج بوليفارد ، �ضانتا كالرا ، كاليفورنيا ، 95054 الواليات املتحدة االأمريكية  

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 45 
التطفل و خدمات منع  ، خدمات ك�ضف  ، حتديدا  اأمنية  ؛ خدمات  اأمنية  لغايات  اأنظمة احلا�ضوب  مراقبة 
التطفل و خدمات تقييم جوانب ال�ضعف  و خدمات على �ضكل ك�ضف و اإزالة فرو�ضات  وتهديدات احلا�ضوب 

و�ضف العالمة : عبارة عن ر�ضم ل�ضكل هند�ضي ذو �ضتة اأ�ضالع مت�ضلة مع بع�ضها البع�س بطريقة مميزة .
االإ�ضراطات : 

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�سمرب 2017 العدد 12190
منوذج اإعالن الن�صر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   272793      بتاريخ : 2017/5/7

بيانات االأولوية :         
باإ�ضم :  اإنركنتيننتل توباكو كومبني – م م ح

وعنوانه  :  املنطقة احلرة ، عجمان ، دولة االإمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 34 
تبغ ؛ اأدوات املدخنني ؛ ثقاب ؛ �ضجائر ؛ �ضيجاريلو )�ضيجار رفيع( ؛ �ضيجار ؛ والعات للمدخنني ؛ �ضعوط ؛ 

غاليني التبغ ؛ اأكيا�س التبغ ؛ تبغ للم�ضغ ؛ ورق ال�ضجائر ؛ مر�ضحات ال�ضجائر .
و�ضف العالمة : الكلمة WIND كتبت باحلروف الالتينية.

االإ�ضراطات :   
فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   273572      بتاريخ : 2017/5/18
بيانات االأولوية :    

باإ�ضم :  زيدو�س ويلني�س ليميتد
وعنوانه :  زيدو�س تاور ، �ضاتياليت كرو�س   رود�س ، اأحمداآباد   015  380 ، كوجارات ، الهند

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 30 
مايونيز و�ضوكوالته قابلة للدهن وحبوب اإفطار وب�ضكويت وع�ضل نحل وهالم )جيلي( و�ضل�ضات فواكه.

 The Healthier كتبت باحلروف الالتينية وحتتها كتبت عبارة Nutralite و�ضف العالمة : الكلمة
�ضبه  اإطارات  عدة  من  تتاألف  خلفية  على  وجميعها  مموج  عري�س  �ضريط  على  اأ�ضغر  بحجم   Choice
واالأ�ضفر  واالأحمر  واالأبي�س  االأزرق  باالألوان  واالأ�ضفل وجميعها  االأعلى  اأ�ضلع مموجة من  ذات  م�ضتطيله 

والذهبي بطريقة مميزة 
االإ�ضراطات : 

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   273570      بتاريخ : 2017/5/18
بيانات االأولوية :    

باإ�ضم :  زيدو�س ويلني�س ليميتد
وعنوانه :  زيدو�س تاور ، �ضاتياليت كرو�س   رود�س ، اأحمداآباد   015  380 ، كوجارات ، الهند

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 30 
مايونيز و�ضوكوالته قابلة للدهن وحبوب اإفطار وب�ضكويت وع�ضل نحل وهالم )جيلي( و�ضل�ضات فواكه.

و�ضف العالمة : الكلمة Nutralite كتبت باحلروف الالتينية على خلفية ذات اإطار �ضبه م�ضتطيل ذو 
اأ�ضلع مموجة من االأعلى واالأ�ضفل وجميعها باالألوان االأزرق واالأبي�س واالأ�ضفر والذهبي بطريقة مميزة .

االإ�ضراطات : 
فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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عربي ودويل
حراك يف باري�س للق�شاء على العبودية احلديثة

•• باري�س-وكاالت:

منددة  ومظاهرات  حقوقية  فعاليات  ت�ضهد  الفرن�ضية  العا�ضمة  زال��ت  ما 
ليبيا،  يف  االأفارقة  املهاجرين  على  امل�ضلطة  والعبودية”  الرقيق  “بتجارة 
وذلك بعد اأن اأثارت ق�ضية “مزاد العبيد” فيها موجة ذعر واإدانة متوا�ضلة 
اأك����دت ف��ي��ه احلكومة  ع��ل��ى ال�ضعيد ال��ع��امل��ي. ي��اأت��ي ذل���ك يف ال��وق��ت ال���ذي 
الفرن�ضية، دعمها ت�ضكيل قوة ع�ضكرية اإفريقية ب�ضكل عاجل للم�ضاعدة يف 
حماربة جتار الب�ضر، على اأن ُت�ضاعد الدول االأوروبية تلك القوة من خالل 
تقدمي الدعم اللوجي�ضتي واال�ضتخباراتي لها ل�ضمان جناحها يف مهامها.

ويتظاهر ب�ضكل �ضبه يومي مئات الفرن�ضيني، اإ�ضافة ملُهاجرين اأفارقة، �ضّد 
ما اأ�ضموه العبودية احلديثة التي اأ�ضابتهم واملُجتمع الدويل بال�ضدمة، بعد 
تقارير اإعالمية تلفزيونية، ك�ضفت “مزادات العبيد” يف ليبيا، ووّثقت ما 

يح�ضل فيها من انتهاك حلقوق االإن�ضان. ويتجّمع املتظاهرون عادًة يف اأهم 
اأحياء باري�س الراقية اأين تقع ال�ضفارة الليبية ، لينطلقوا يف اجتاه قو�س 
الن�ضر و�ضوارع رئي�ضة اأخرى، ودون احل�ضول على الراخي�س الالزمة، ما 

جعل ال�ضرطة الفرن�ضية تعر�س على حتركاتهم، رغم تفهم املرُبرات. 
فيما  املُعتمدة،  احلقوقية  اجلمعيات  من  العديد  ن��داء  املتظاهرون  وُيلّبي 
“جتمع �ضد اال�ضتعباد ومع�ضكرات االعتقال يف  ال�ضرعة  تاأ�ض�س على وجه 
والذي بات يقود احلراك الفاعل على هذا ال�ضعيد. وُتعترب ليبيا  ليبيا”، 
اإىل  بالو�ضول  يطمحون  الذين  االأف��ارق��ة  للمهاجرين  الرئي�ضة  البوابة 
املُهاجرين من  اآالف  ع�ضرات  �ضنوياً  البحر، حيث يعرب  اأوروب��ا عن طريق 
ليبيا  اإىل  ال�ضحراء  وغامبيا،  ونيجريا  والنيجر  ومايل  وال�ضنغال  غينيا 
اأم��وال طائلة  اإيطاليا من خالل دفع  اإىل  املتو�ضط  البحر  اأم��ل عبور  على 

ل�ضبكات تهريب دولية ال ُتراعي اأدنى حاالت االأمان للُمهاجرين.

•• بروك�صل-اأ ف ب:

ميثل رئي�س اإقليم كاتالونيا املقال كارلي�س بوت�ضيمون واأربعة اأع�ضاء 
اآخرين �ضابقني يف �ضلطته التنفيذية �ضباح ام�س جمددا يف بروك�ضل 
امام الق�ضاء البلجيكي الذي ينظر يف مذكرات توقيف دولية بحقهم 
ت�ضرين  نهاية  املنطقة يف  ا�ضتقالل  اعالنهم  بعد  ا�ضبانيا  اأ�ضدرتها 

االأول اكتوبر املا�ضي.
وتتزامن اجلل�ضة مع مرحلة ق�ضائية اخرى منتظرة جدا يف ا�ضبانيا 
حيث يفر�س ان يعلن القا�ضي املكلف امللف ما اذا كان �ضيفرج او ال 
ب�ضروط عن ع�ضرة قادة ا�ضتقالليني اوقفوا الإبقائهم على اال�ضتفتاء 

الذي حظرته مدريد يف االول من ت�ضرين االول اكتوبر.
التا�ضعة  ال�ضاعة  م��ن  اع��ت��ب��ارا  بروك�ضل  يف  املغلقة  جل�ضة  و�ضتعقد 

)08،00 ت غ(. و�ضيمثل القادة الكاتالونيون اخلم�ضة امام قا�ضي 
يف  �ضيبت  ال��ذي  بروك�ضل  يف  بالهولندية  الناطقة  البداية  حمكمة 
م�ضرهم. وكان رئي�س كاتالونيا ال�ضابق جلاأ اىل بلجيكا مع اربعة 
من وزرائه بعد ان و�ضعت حكومة مدريد كاتالونيا حتت و�ضايتها 
28 ت�ضرين االأول  اع��الن اال�ضتقالل من جانب واح��د يف  اثر  على 
يف  اال�ضتقالليني  القياديني  من  غ��ره  مثل  وه��و   .2017 اكتوبر 
كاتالونيا الذين اعدوا حماولة االنف�ضال، متهم بالتمرد واالن�ضقاق 
واال���ض��ت��ي��الء ع��ل��ى ام����وال ع��ام��ة. وب��ع��د ف����راره و���ض��ع ب��اق��ي اع�ضاء 

احلكومة قيد التوقيف االحتياطي.
غر ان بوت�ضيمون مر�ضح لالنتخابات االقليمية يف كاتالونيا على 
راأ�س الئحة ويقول انه يف حال فاز فان ذلك يعني اعادته اىل من�ضبه 

ك “رئي�س �ضرعي” حلكومة كاتالونيا.

رئي�س كاتالونيا املقال ميثل امام الق�شاء البلجيكي 

•• الفجر - اريك لو بو�صيه – ترجمة خرية ال�صيباين
   اإذا فهمنا جيدا، يف اأملانيا، املفاو�صات بني احلزب 
الدميقراطي امل�صيحي - امل�صيحي البافاري واحلزب 
كبري  ائتالف  لت�صكيل  الدميقراطي  اال�صرتاكي 
جديد �صتبداأ جدّيا بعد عيد امليالد، ويبدو اأنها لن 

تنتهي قبل فرباير اأو حتى مار�س.

ق�ضية  ت��������دّل  اأخ�����������رى،  وم��������رة   
ال��غ��ل��ي��ف��و���ض��ات، ح��ي��ث ات��خ��ذ وزير 
ال������زراع������ة امل�������ض���ي���ح���ي ال���ب���اف���اري 
ق����رارا اح���ادي���ا ���ض��د وزي����ر البيئة 
اال�ضراكي الدميقراطي، على اأن 
احلوار انطلق ب�ضكل �ضيء للغاية.

االنتخابات  جرت  فقد  وللتذكر، 
انه  يعني  وه��ذا  �ضبتمرب،   24 يف 
اأ�ضهر  �ضيتم االنتظار حوايل �ضتة 
اأح����د ي�ضك  ب��ح��ك��وم��ة م��وؤق��ت��ة. ال 
عندما  ول��ك��ن  اأمل���ان���ي���ا،  ج���دّي���ة  يف 
نالحظ ت�ضارع العامل، فان البطء 
اجلرماين ميّثل م�ضكلة خطرة.

   ه���ذا االن��ت��ظ��ار، م��ا ك���ان ليكون 
ف�ضل  ُي����ظ����ه����ر  مل  ل�����و  م����زع����ج����ا 
للم�ضت�ضارة،  ال�����ض��اب��ق��ة  امل��ح��اول��ة 
الليرباليني  م��ع  حزبها  لتوحيد 
خطورة:  اأك�����رث  ع���ّل���ة  واخل�������ض���ر، 
ان��ح�����ض��ار ال�����ض��ي��ا���ض��ة االأمل���ان���ي���ة، اذ 
يخيم يف املانيا جو بارد، وخماوف 
امل�����ض��ت��ق��ب��ل، وت��وت��ر حمافظ،  م��ن 
فاالأحزاب  ال����ذات.  ع��ل��ى  وت��ق��وق��ع 
ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة ���ض��ب��ه م�����ض��ل��ول��ة، وال 
تقرح اإال ا�ضتمرار طريقة احلياة 
كما كانت من قبل، وال اأحد منها 
لتنزيل  حقيقية  ف��ك��رة  اأي  ميلك 
الهائلة  التحديات  اف��ق  يف  اأمل��ان��ي��ا 
للعامل،  ي��ن��ف��ت��ح  ال�������ذي  ل���ل���ق���رن 

واأوروبا.
   وتلخ�س متاما اآنا باال�ضيو، وزيرة 
 “ ال�ضابقة،  االإ�ضبانية  اخلارجية 
االأملانية عظمة  امل�ضكلة  لقد كانت 
ال�ضوؤال  وال��ي��وم  اأوروب���ا،  يف  قوتها 
يخ�ضى  فاجلميع  كلّيا”.  “ينقلب 
من املانيا غر قادرة على “تامني 
زع��ام��ت��ه��ا ك��م��ر���ض��د وم���داف���ع عن 

اوروبا يف عامل معومل«.
زعيم  ل��ي��ن��دن��ر،  وك��ري�����ض��ت��ي��ان     
احل���������زب ال�����دمي�����ق�����راط�����ي احل����ر 

�ضناعة املعلوماتية يف ال�ضبعينات، 
ول��ك��ن��ه��ا مت��ك��ن��ت م����ن دجم���ه���ا يف 
هذه  ع��زز  مم��ا  و�ضياراتها،  اآالت��ه��ا 
االخ���رة. وك��ان تكّيف ذك��ي جدا. 
ملهاجمة  “غافا”  تاأتي  اليوم،  اما 
عرب  اأوال  م���ب���ا����ض���رة،  امل��ي��ك��ان��ي��ك 
ثم عن  احل��رف��اء،  ومعرفة  توزيع 
الت�ضغيل.  ذات��ي��ة  ال�����ض��ي��ارة  ط��ري��ق 
االأملانية  ال�ضركات  �ضتتمكن  فهل 
ال��راب��ح��ة منذ  التكّيف  اإع���ادة  م��ن 

ثالثني عاما؟ اخلطر وجودي.

التع�صب القومي
   اإن اجلواب ال�ضحيح للتحديات 
مل يعد على نطاق بلد واحد، حتى 
لو كان بارعا وجدّيا جدا. واالأمن 
على  املطروح  ال�ضوؤال  واالقت�ضاد، 
اأملانيا، يتمثل يف انعطافها ل�ضالح 
وحدها  عظمى”،  ق��وة  اأوروب����ا   “
القادرة، اإذا توحدت، على مواجهة 
االم���رباط���وري���ت���ني. ف��ال�����ض��ي��ادة ال 
االحتاد  م�ضتوى  ع��ل��ى  اإال  ت��وج��د 
االأوروب��������ي، ك��م��ا ي��ق��ول ع��ل��ى حق 

اإميانويل ماكرون. 
  ل��ق��د ع���رف���ت اأمل���ان���ي���ا م���ن خالل 
البناء  م���ن  ت����رثي  ان  ف�����ض��ائ��ل��ه��ا 
ي��ع��د كافيا.  االأوروب������ي. وه���ذا مل 
اإن �ضمان م�ضتقبلها يتطلب منها 
التوقف عن دفن را�ضها يف الرمال، 
للبلدان  ت��ق��ول  ان  ع��ن  وال��ت��وق��ف 
ي�ضروا  اأن  يكفيهم  باأنه  االأخ��رى 
مثلها،  وي���ف���ع���ل���وا  خ���ط���اه���ا  ع���ل���ى 
امل�ضتوى  على  بالدفاع  تقبل  واأن 
االأوروبي عن النموذج االقت�ضادي 
تعار�ضه  ال�������ذي  واالج����ت����م����اع����ي 

االإمرباطوريات االأخرى. 
اال�������ض������راك������ي  احل�������������زب  ان    
على  انفتاحا  اأك��رث  الدميقراطي 
وهذا  ال��ف��رن�����ض��ي��ة،  االأط�����روح�����ات 
جّيد، ولكن يبقى ال بد من اإقناع 
اأك��رث ميال  ب��ات  راأي ع��ام لالأ�ضف 

اإىل التع�ضب القومي.

التج�ضيد  ه���و  )ال���ل���ي���ربال���ي���ني(، 
اأوقف  فقد  احل��ال��ة.  لهذه  املحزن 
اأجن���ي���ال مركل  امل���ح���ادث���ات م���ع 
يف  معتادة  غر  وانتهازية  بتعنت 
وقّدم دون خجل  “التوافق”،  بلد 
اأملانيا،  م�ضلحة  على  حزبه  نتائج 
وخ���ا����ض���ة، غ�����ّر م���وق���ف احل����زب 
ال��دمي��ق��راط��ي احل���ر م��ن اأوروب����ا، 
مناه�ضا  ي��ك��ن  مل  اإن  واظ����ه����ره 

الأوروبا فهو مردد جتاهها.
   يف ال�ضنوات االأخ��رة، ا�ضتفادت 
اأمل��ان��ي��ا م��ن االحت�����اد، ك��م��ا يت�ضح 

مبا�ضرا  م��ن��اف�����ض��ا  امل�����ض��ت��ورد  م���ن 
و�ضر�ضا. 

  اإن تق�ضيم العمل باالأم�س، الذي 
مي��ن��ح اأمل���ان���ي���ا ال���ي���د ال��ع��ل��ي��ا، تتم 
فال�ضني  بق�ضوة.  اليوم  مراجعته 
وحتى  املليارات،  مليارات  ت�ضتثمر 
اأملانيا الغنية ال ميكن ان جتاريها. 
اأ�ضيبت ال�ضناعات االأوروبية  لقد 
االأخ��رى، فماذا �ضيحدث للركيزة 

ال�ضناعية االأملانية؟
الفخ.  ان كاليفورنيا تغلق     وه��ا 
تطوير  م����ن  اأمل���ان���ي���ا  ت��ت��م��ك��ن  مل 

حدود النظرة االقت�صادية
املظلة  �ضحب  االم���ان. مت  اأوال،     
دونالد  ط����رف  م���ن  االأم���ري���ك���ي���ة 
ترامب، مما اأ�ضقط املانيا يف حالة 

من االرباك. 
وق����د ح����ان ال���وق���ت ل��ل��ت��خ��ل��ي عن 
جدا  املربحة  االقت�ضادية  املقاربة 
الدفاع  يف  ب��امل�����ض��ارك��ة  وال���ق���ب���ول 
االأوروب������������ي. امل���ط���ل���وب خ���ل���ق كل 
جيو�ضراتيجية،  روؤي������ة  ����ض���يء، 
وامل�ضالح،  ل����الأم����ن  وم���ف���اه���ي���م 
وج��ي�����س، ومت���وي���ل. وي���ج���ب على 

ال�ضخم،  ال��ت��ج��اري  فائ�ضها  م��ن 
اأزمة  اأم���ام  ال�ضمود  م��ن  ومتكنت 
اليورو ومطالب الدول الالتينية 
ل�ضرف النظر عن ال�ضرامة املالية 
اآل��ي��ات احت��ادي��ة كانت  اب��ت��ك��ار  اإىل 
نتيجتها دائما ان “يدفع االأملان”، 
انتهت،  ق���د  ال���ف���رة  ه����ذه  ول���ك���ن 
واجلميع ي�ضعر بذلك حد�ضا خارج 
البطالة  موجودة،  ال��رثوة  املانيا. 
قوي،  والنمو  درج��ات��ه��ا،  اأ�ضفل  يف 
فالنموذج  �ضيئا،  يبدو  الغد  ولكن 

ي�ضعف، واأ�ّس النجاح يت�ضّدع.

التهديد ال�صيني
فال�ضني  االزده�����������������ار.  ث��������م،     
احلليفني  ه���م���ا  وك���ال���ي���ف���ورن���ي���ا 
باعتبارها  اأع��داء.  اأ�ضبحا  اللذين 
كانت  لل�ضني،  الرئي�ضي  امل�����ض��در 
م�ضتفيد  اأك��رب  االملانية  ال�ضناعة 
لها  تبيع  ال�����ض��ني. فهي  م��ن من��ّو 
العربات،  م���ن  واالآالف  االآالت 
ول���ك���ن ال���ع�������ض���ر اجل����دي����د ال����ذي 
بلده  بنقل  بينغ  ج��ني  ���ض��ي  ب����داأه 
القيمة  ذات  التكنولوجيات  اإىل 
�ضيجعل  الراقي  واالإنتاج  امل�ضافة 

اأمل��ان��ي��ا اأن ت��خ��رج م��ن م��رح��ل��ة ما 
نف�ض�ها  تعط�����ي  واأن  احل��رب،  بعد 
دورا يف العال�م. ولكن هذا التحول 
اجل���رم���اين ل��ي�����س يف ع��ق��ول اأمل���ان 
امل��رت��اح��ني ج��دا بنزوعهم  ال��ي��وم، 
ويف  ذل��ك،  على  وع���الوة  ال�ضلمي. 
هذا املو�ضوع حتديدا، �ضيكون من 
ال��ت��ح��دث م��ع فرن�ضا،  ال�����ض��روري 
تعطي  اأن  ت��ع�����ض��ق  ال���ت���ي  ف��رن�����ض��ا 
عندما  كبي�������را  دورا  نف�ض�������ها 
ت��خ��اف اأمل��ان��ي��ا م��ن��ه، ف��ال��ب��ن��اء غر 

متماثل.

ال دور الملانيا خارج االحتاد االوروبي التحدي ال�ضيني يهدد املانيا

امام ت�شارع ن�شق الحداث العاملية 
ميثل البطء اجلرماين م�شكلة خطرية

النمو ال�شيني �شيجعل من م�شتورد 
الم�س مناف�شا مبا�شرا و�شر�شا لأملانيا 

�صحب املظلة االأمريكية من طرف دونالد 
ترامب اأ�صقط املانيا يف حالة من االرباك

 على اأملانيا اأن تخرج من مرحلة ما بعد 
احلرب واأن تعطي نف�صها دورا يف العامل

اجنيال مركل.. نتيجة املفاو�ضات يف مار�س

كري�ضتيان ليندنر.. غلب م�ضالح حزبه على م�ضلحة املانيا �ضحب املظلة االأمريكية اربك االملان

احلزب اال�ضراكي الدميقراطي.. بداية �ضيئة للمفاو�ضات

الرثوة موجودة والبطالة يف اأ�صفل درجاتها والنمو قوي لكن الغد يبدو �صيئا واأ�ّس النجاح يت�صّدع

ا�صتمرار قوتها رهني اأوروبا:

ت�شكيل احلكومة يتعرث: اأملانيا، جنم يتال�شى...!

حتليل اخباري

خماوف من املانيا 
غــري قـــادرة على 
زعامتها  تــامــني 
ومدافع  كمر�صد 
ـــــــا يف  عـــن اوروب
ـــعـــومل عـــــــامل م
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منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   272527     بتاريخ : 2017/5/2
بيانات االأولوية :    

باإ�ضم :  مركزاللولو )�س.ذ.م.م.(
وعنوانه :  �س.ب: 60188 ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 4 
زيوت و�ضحوم �ضناعية ؛ مزلقات ؛ مركبات امت�ضا�س ، وترطيب وتثبيت الغبار ؛  وقود )مبا يف ذلك وقود 

املحركات( ، مواد اإ�ضاءة ؛ �ضموع وفتائل لالإ�ضاءة .
" لولو" باحلروف  الالتينية وعلى ميينها كتبت كلمة  LuLu كتبت باحلروف  الكلمة   : العالمة  و�ضف 

العربية بطريقة مميزة.
االإ�ضراطات :   

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�صر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   272531     بتاريخ : 2017/5/2

بيانات االأولوية :    
باإ�ضم :  مركزاللولو )�س.ذ.م.م.(

وعنوانه :  �س.ب: 60188 ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 5 
م�ضتح�ضرات �ضيدالنية و طبية و بيطرية ، م�ضتح�ضرات �ضحية لغايات طبية ، اأغذية و مواد حمية معدة 
لال�ضتعمال الطبي اأوالبيطري  ، واأغذية للر�ضع واالأطفال ؛ مكمالت غذائية للب�ضر واحليوانات ؛ ل�ضقات 
ومواد �ضماد ؛ مواد ح�ضو االأ�ضنان ، و�ضمع طب االأ�ضنان ؛ مطهرات ، م�ضتح�ضرات الإبادة الهوام واحل�ضرات 

ال�ضارة ، مبيدات فطريات ومبيدات االأع�ضاب ال�ضارة .
" لولو" باحلروف  الالتينية وعلى ميينها كتبت كلمة  LuLu كتبت باحلروف  الكلمة   : العالمة  و�ضف 

العربية بطريقة مميزة.
االإ�ضراطات :   

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�سمرب 2017 العدد 12190
منوذج اإعالن الن�صر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   272537     بتاريخ : 2017/5/2

بيانات االأولوية :    
باإ�ضم :  مركزاللولو )�س.ذ.م.م.(

وعنوانه :  �س.ب: 60188 ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 6 
معادن غر نفي�ضة وكل خليط منها  ، معادن خام  ؛ مواد معدنية للبناء  واالن�ضاءات ؛ مباين متنقلة معدنية 
ح��اوي��ات معدنية   ؛  خ���ردوات معدنية �ضغرة  ؛  نفي�ضة  معادن غر  كهربائية من  واأ���ض��الك غر  كيبالت  ؛ 

للتخزين اأو النقل ؛ خزائن حفظ الوثائق واالأ�ضياء الثمينة .
" لولو" باحلروف  الالتينية وعلى ميينها كتبت كلمة  LuLu كتبت باحلروف  الكلمة   : العالمة  و�ضف 

العربية بطريقة مميزة.
االإ�ضراطات :   

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�سمرب 2017 العدد 12190
منوذج اإعالن الن�صر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   272542     بتاريخ : 2017/5/2

بيانات االأولوية :    
باإ�ضم :  مركزاللولو )�س.ذ.م.م.(

وعنوانه :  �س.ب: 60188 ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 7 
اآالت وعدد اآلية ، حمركات ومكائن )عدا ما كان منها للمركبات الربية( ؛ قارنات اآلية وعنا�ضر نقل احلركة 
)عدا ما كان منها للمركبات الربية( ؛  معدات زراعية عدا ما يدار باليد ؛ اأجهزة تفقي�س البي�س ؛ ماكينات 

بيع اآلية .
" لولو" باحلروف  الالتينية وعلى ميينها كتبت كلمة  LuLu كتبت باحلروف  الكلمة   : العالمة  و�ضف 

العربية بطريقة مميزة.
االإ�ضراطات :   

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   272619      بتاريخ : 2017/5/3
بيانات االأولوية :    

باإ�ضم :  مركزاللولو )�س.ذ.م.م.(
وعنوانه :  �س.ب: 60188 ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 13 
االأ�ضلحة النارية ؛ الذخرة والقذائف ؛ املتفجرات ؛ االألعاب النارية.

" لولو" باحلروف  الالتينية وعلى ميينها كتبت كلمة  LuLu كتبت باحلروف  الكلمة   : العالمة  و�ضف 
العربية بطريقة مميزة.

االإ�ضراطات :   
فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�سمرب 2017 العدد 12190
منوذج اإعالن الن�صر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   272620     بتاريخ : 2017/5/3

بيانات االأولوية :    
باإ�ضم :  مركزاللولو )�س.ذ.م.م.(

وعنوانه :  �س.ب: 60188 ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 14 
املعادن النفي�ضة وكل خليط منها ؛ املجوهرات واالأحجار الكرمية و�ضبه الكرمية ؛ اأدوات قيا�س الوقت واأدوات 

قيا�س الوقت الدقيقة .
" لولو" باحلروف  الالتينية وعلى ميينها كتبت كلمة  LuLu كتبت باحلروف  الكلمة   : العالمة  و�ضف 

العربية بطريقة مميزة.
االإ�ضراطات :   

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�سمرب 2017 العدد 12190
منوذج اإعالن الن�صر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   272621     بتاريخ : 2017/5/3

بيانات االأولوية :    
باإ�ضم :  مركزاللولو )�س.ذ.م.م.(

وعنوانه :  �س.ب: 60188 ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 15 
اآالت مو�ضيقية .

" لولو" باحلروف  الالتينية وعلى ميينها كتبت كلمة  LuLu كتبت باحلروف  الكلمة   : العالمة  و�ضف 
العربية بطريقة مميزة.

االإ�ضراطات :   
فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�سمرب 2017 العدد 12190

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   272544     بتاريخ : 2017/5/2
بيانات االأولوية :    

باإ�ضم :  مركزاللولو )�س.ذ.م.م.(
وعنوانه :  �س.ب: 60188 ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 8 
اأموا�س  ؛  بي�ضاء  اأ�ضلحة  ؛  واملالعق(  وال�ضكاكني  ال�ضوك   ( اأدوات قطع  ؛  باليد(  )ت��دار  يدوية  واأدوات  عدد 

حالقة .
" لولو" باحلروف  الالتينية وعلى ميينها كتبت كلمة  LuLu كتبت باحلروف  الكلمة   : العالمة  و�ضف 

العربية بطريقة مميزة.
االإ�ضراطات :   

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�سمرب 2017 العدد 12190
منوذج اإعالن الن�صر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   272547     بتاريخ : 2017/5/2

بيانات االأولوية :    
باإ�ضم :  مركزاللولو )�س.ذ.م.م.(

وعنوانه :  �س.ب: 60188 ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9 
االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�ضاحية واأجهزة واأدوات الت�ضوير الفوتوغرايف وال�ضينمائي واالأجهزة 
واالأدوات الب�ضرية واأجهزة واأدوات الوزن والقيا�س واالإ�ضارة واملراقبة )االإ�ضراف( واالإنقاذ والتعليم ؛ اأجهزة 
واأدوات لو�ضل اأو فتح اأو حتويل اأوتكثيف اأوتنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية ؛ اأجهزة ت�ضجيل اأو اإر�ضال 
اأقرا�س  و  مدجمة  اأقرا�س  ؛  ت�ضجيل  اأقرا�س   ، مغناطي�ضية  بيانات  حامالت  ؛  ال�ضور  اأو  ال�ضوت  ن�ضخ  اأو 
تعمل بقطع  التي  اآليات لالأجهزة  ؛  االأخ��رى  الرقمية  الت�ضجيل  وو�ضائط   ) ) دي يف دي  الرقمية  الفيديو 
النقد ؛ اآالت ت�ضجيل النقد ، اآالت حا�ضبة ، معدات واأجهزة حا�ضوبية ملعاجلة البيانات ؛ برجميات احلا�ضوب 

؛ اأجهزة اإخماد النران .
" لولو" باحلروف  الالتينية وعلى ميينها كتبت كلمة  LuLu كتبت باحلروف  الكلمة   : العالمة  و�ضف 

العربية بطريقة مميزة.
االإ�ضراطات :   

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�سمرب 2017 العدد 12190
منوذج اإعالن الن�صر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   272549     بتاريخ : 2017/5/2

بيانات االأولوية :    
باإ�ضم :  مركزاللولو )�س.ذ.م.م.(

وعنوانه :  �س.ب: 60188 ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 10 
االأجهزة واالأدوات امل�ضتعملة يف اجلراحة و الطب وطب االأ�ضنان والطب البيطري ، اأطراف وعيون واأ�ضنان 
اإ�ضطناعية ؛ اأدوات جتبر ؛ مواد خياطة اأو درز اجلروح ؛ اأدوات عالجية وم�ضاعدة معدة لذوي االإحتياجات 
اخلا�ضة ؛ اأجهزة تدليك ؛ اأجهزة و اأدوات ومواد  الإر�ضاع االأطفال؛ اأجهزة  واأدوات و مواد الن�ضاط اجلن�ضي 
" لولو" باحلروف  الالتينية وعلى ميينها كتبت كلمة  LuLu كتبت باحلروف  الكلمة   : العالمة  و�ضف 

العربية بطريقة مميزة.
االإ�ضراطات :   

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�سمرب 2017 العدد 12190
منوذج اإعالن الن�صر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   272550     بتاريخ : 2017/5/2

بيانات االأولوية :    
باإ�ضم :  مركزاللولو )�س.ذ.م.م.(

وعنوانه :  �س.ب: 60188 ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 11 
  اأجهزة لالإنارة والتدفئة ، وتوليد البخار والطهي والتربيد والتجفيف والتهوية وتوريد املياه ولالأغرا�س 

ال�ضحية .
" لولو" باحلروف  الالتينية وعلى ميينها كتبت كلمة  LuLu كتبت باحلروف  الكلمة   : العالمة  و�ضف 

العربية بطريقة مميزة.
االإ�ضراطات :   

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�سمرب 2017 العدد 12190

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   272622     بتاريخ : 2017/5/3
بيانات االأولوية :    

باإ�ضم :  مركزاللولو )�س.ذ.م.م.(
وعنوانه :  �س.ب: 60188 ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 17 
املواد ؛  املعالج والبدائل جلميع هذه  املعالج و �ضبه  املطاط والغاتابر�ضا وال�ضمغ واالأ�ضب�ضتو�س وامليكا غر 
اأنابيب  ؛  وعزل  وح�ضو  تغليف  مواد  ؛  الت�ضنيع  يف  لال�ضتعمال  بالبثق  مت�ضكلة  وراتنجات  بال�ضتيكية  مواد 

وقنوات  و خراطيم مرنة غر معدنية.
" لولو" باحلروف  الالتينية وعلى ميينها كتبت كلمة  LuLu كتبت باحلروف  الكلمة   : العالمة  و�ضف 

العربية بطريقة مميزة.
االإ�ضراطات :   

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�سمرب 2017 العدد 12190
منوذج اإعالن الن�صر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   272623     بتاريخ : 2017/5/3

بيانات االأولوية :    
باإ�ضم :  مركزاللولو )�س.ذ.م.م.(

وعنوانه :  �س.ب: 60188 ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 18 
�ضفرية  وحقائب  ؛ حقائب  املدبوغة  اأو  ؛ جلود احليوانات اخلام  املدبوغة  املدبوغة وتقليد اجللود  اجللود 
حمل ؛  املظالت وال�ضما�ضي ؛ ع�ضي امل�ضي ؛ ال�ضياط واأطقم احليوانات وال�ضروج  ؛ اأطواق و ر�ضن و مالب�س 

للحيوانات .
" لولو" باحلروف  الالتينية وعلى ميينها كتبت كلمة  LuLu كتبت باحلروف  الكلمة   : العالمة  و�ضف 

العربية بطريقة مميزة.
االإ�ضراطات :   

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�سمرب 2017 العدد 12190
منوذج اإعالن الن�صر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   272702      بتاريخ : 2017/5/4

بيانات االأولوية :    
باإ�ضم :  مركزاللولو )�س.ذ.م.م.(

وعنوانه :  �س.ب: 60188 ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 19 
مواد بناء )غر معدنية( ؛ اأنابيب قا�ضية غر معدنية للمباين ؛ اأ�ضفلت وزفت وقار ، مباين غر معدنية 

قابلة للنقل ؛ ن�ضب )جم�ضمات( غر معدنية .
" لولو" باحلروف  الالتينية وعلى ميينها كتبت كلمة  LuLu كتبت باحلروف  الكلمة   : العالمة  و�ضف 

العربية بطريقة مميزة.
االإ�ضراطات :   

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�سمرب 2017 العدد 12190
منوذج اإعالن الن�صر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   272703      بتاريخ : 2017/5/4

بيانات االأولوية :    
باإ�ضم :  مركزاللولو )�س.ذ.م.م.(

وعنوانه :  �س.ب: 60188 ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 22 
احلبال واخليوط ؛ ال�ضباك ؛ اخليام وامل�ضمع ؛ مظالت من ن�ضيج او من مواد تركيبية ؛ االأ�ضرعة ، اأكيا�س 
لنقل وتخزين املواد بكميات كبرة ؛ مواد تبطني وتعبئة وح�ضو ، عدا ما كان من الورق او الورق املقوى او 

املطاط اأو البال�ضتيك ؛ مواد ن�ضيج من االألياف اخلام وبدائل عنها .
" لولو" باحلروف  الالتينية وعلى ميينها كتبت كلمة  LuLu كتبت باحلروف  الكلمة   : العالمة  و�ضف 

العربية بطريقة مميزة.
االإ�ضراطات :   

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�سمرب 2017 العدد 12190

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   272706      بتاريخ : 2017/5/4
بيانات االأولوية :    

باإ�ضم :  مركزاللولو )�س.ذ.م.م.(
وعنوانه :  �س.ب: 60188 ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 23 
الغزل واخليوط امل�ضتخدمة يف الن�ضيج .

" لولو" باحلروف  الالتينية وعلى ميينها كتبت كلمة  LuLu كتبت باحلروف  الكلمة   : العالمة  و�ضف 
العربية بطريقة مميزة.

االإ�ضراطات :   
فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�سمرب 2017 العدد 12190
منوذج اإعالن الن�صر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   272707      بتاريخ : 2017/5/4

بيانات االأولوية :    
باإ�ضم :  مركزاللولو )�س.ذ.م.م.(

وعنوانه :  �س.ب: 60188 ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 24 
املن�ضوجات و بدائل املن�ضوجات ؛ بيا�ضات لالإ�ضتعمال املنزيل ؛ �ضتائر من الن�ضيج اأو البال�ضتيك .

" لولو" باحلروف  الالتينية وعلى ميينها كتبت كلمة  LuLu كتبت باحلروف  الكلمة   : العالمة  و�ضف 
العربية بطريقة مميزة.

االإ�ضراطات :   
فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�سمرب 2017 العدد 12190
منوذج اإعالن الن�صر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   272708      بتاريخ : 2017/5/4

بيانات االأولوية :    
باإ�ضم :  مركزاللولو )�س.ذ.م.م.(

وعنوانه :  �س.ب: 60188 ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 26 
املخرمات واملطرزات وال�ضرائط واجلدائل ؛ االأزرار واخلطافات )الكالبات( والعراوي ، الدبابي�س واالإبر ؛ 

الزهور ال�ضناعية  ؛ زينة لل�ضعر ؛ �ضعر م�ضتعار.
" لولو" باحلروف  الالتينية وعلى ميينها كتبت كلمة  LuLu كتبت باحلروف  الكلمة   : العالمة  و�ضف 

العربية بطريقة مميزة.
االإ�ضراطات :   

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�صر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   272709      بتاريخ : 2017/5/4

بيانات االأولوية :    
باإ�ضم :  مركزاللولو )�س.ذ.م.م.(

وعنوانه :  �س.ب: 60188 ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 27 
االأر�ضيات  لتغطية  اأخ��رى  وم��واد  االأر�ضيات  فر�س  وم�ضمع  احل�ضر  ومفار�س  واحل�ضر  والب�ضط  ال�ضجاد 

القائمة ؛ وما يعلق على اجلدران لتزيينها )من مواد غر ن�ضيجية( .
" لولو" باحلروف  الالتينية وعلى ميينها كتبت كلمة  LuLu كتبت باحلروف  الكلمة   : العالمة  و�ضف 

العربية بطريقة مميزة.
االإ�ضراطات :   

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   273573      بتاريخ : 2017/5/18
بيانات االأولوية :    

باإ�ضم :  زيدو�س ويلني�س ليميتد
وعنوانه :  زيدو�س تاور ، �ضاتياليت كرو�س   رود�س ، اأحمداآباد   015  380 ، كوجارات ، الهند

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 29 
�ضمن نباتي وزبدة و�ضمن للدهن وجبنة وجبنة قابلة للدهن وزبدة وهالم )جيلي( ومربيات.

 Mayonnaise كتبت باحلروف الالتينية وحتتها كتبت كلمة Nutralite و�ضف العالمة : الكلمة
اأ�ضلع  ذو  م�ضتطيل  �ضبه  اإط��ار  من  تتاألف  خلفية  على  وجميعها  مم��وج  عري�س  �ضريط  على  اأ�ضغر  بحجم 

مموجه من االأعلى واالأ�ضفل وجميعها باالألوان االأزرق واالأبي�س واالأ�ضفر والذهبي بطريقة مميزة.
االإ�ضراطات : 

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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عربي ودويل
وجود ت�شارك لتكنولوجيا ال�شواريخ البال�شتية بني اجلانبني .. خماوف جديدة من تعاون نووي بني اإيران وكوريا ال�شمالّية

•• وا�صنطن-وكاالت:

االأمريكية  تامي�س”  “وا�ضنطن  ل�ضحيفة  تقريراً  تايلور  غاي  ال�ضحايف  كتب 
تعاون بني  وج��ود  احتماالت  تظهر  التي  االأبحاث  فيه بني جمموعة من  ربط 

كوريا ال�ضمالية واإيران حول الربنامج ال�ضاروخي للبلدين.
وقال اإّن �ضل�ضلة من االجتماعات الرفيعة امل�ضتوى بني م�ضوؤولني من البلدين 
دفعت اإىل بروز خماوف يف دوائر االأمن القومي االأمريكي جتاه عمق التعاون 
وا�ضت�ضهد  املتحدة.  ال��والي��ات  ع��دّوي  بني  البال�ضتية  ال�ضواريخ  تكنولوجيا  يف 
واأعّدها  االأدن��ى  ال�ضرق  ل�ضيا�ضات  وا�ضنطن  ن�ضرها معهد  بدرا�ضة  بداية  تايلور 
الباحث جاي �ضالومون �ضاحب كتاب: “حروب اإيران: األعاب التج�ض�س، معارك 
ووجدت  االأو�ضط”.  ال�ضرق  ت�ضكيل  اأع��ادت  التي  ال�ضرية  والعرو�س  امل�ضارف، 
كوريا  يف  اإيرانيني  م�ضوؤولني  وج��ود  حلظت  االأمريكية  املخابرات  اأّن  الدرا�ضة 

طهران  تكون  اأن  احتمال  م��ن  رف��ع  م��ا  وه��ذا  املا�ضية.  ال�ضنة  خ��الل  ال�ضمالية 
وتعاظمت  بينهما.  الع�ضكرّية  التكنولوجيا  بع�س  يف  تت�ضاركان  يانغ  وبيونغ 
امل��خ��اوف م��ن ه��ذا ال��ت��ع��اون ي��وم ال��ث��الث��اء املا�ضي م��ع اإط���الق ك��وري��ا ال�ضمالّية 
�ضاروخاً بال�ضتّياً الأّول مرة منذ �ضهرين ون�ضف وقد حّلق ملدة 23 دقيقة قبل 
اأن ي�ضقط يف بحر اليابان. واأجرى م�ضوؤول كورّي �ضمايل واحد على االأقل زيارة 
الثانية يف  ال�ضخ�ضية  ا�ضتقبلت طهران كيم يونغ نام،  اإيران موؤخراً، حيث  اإىل 
النظام الكوري يف اأوائل اأغ�ضط�س املا�ضي. وكان ال�ضبب الر�ضمي لتلك الزيارة 
ح�ضور حفل تن�ضيب روحاين يف واليته الرئا�ضّية الثانية، لكّن طول مدة هذه 
الرئي�س  ب��اأّن  تايلور  ذّكر  املعهد.   وا�ضنطن كما قال  امل�ضوؤولني يف  اأقلق  الزيارة 
اجلديدة  االإيرانية  ا�ضراتيجيته  تقدمي  خالل  قال  ترامب  دونالد  االأمريكي 
يف 13 اأكتوبر املا�ضي اإّن “هنالك اأي�ضاً العديد من االأ�ضخا�س الذين يعتقدون 
اإىل وكاالتنا  تعليماتي  �ضاأقوم بتوجيه  ال�ضمالّية.  تتعامل مع كوريا  اإي��ران  باأّن 

اال�ضتخبارية للقيام بتحليل �ضامل وتقدمي تقارير عن نتائجها مبا يتجاوز ما 
�ضبق لها اأن قامت مبراجعته”. وي�ضيف تايلور اأّن معهد وا�ضنطن كاد ي�ضر اإىل 
اأّن الدولتني تتعاونان مبا�ضرة على تطوير االأ�ضلحة النووية. لكّن املعهد لفت 
النظر اإىل اأّن موقف وا�ضنطن الر�ضمي والوكالة الدولية للطاقة الذرية يبقى 
اأن ال دليل حا�ضماً حول هكذا تعاون. بالرغم مّما �ضبق، ي�ضرح تايلور اأّن املعهد 
اقرح وجود ت�ضارك لتكنولوجيا ال�ضواريخ البال�ضتية حيث هنالك �ضل�ضلة من 
ال�ضاروخي  املجال  يف  متخ�ض�ضني  اإيرانيني  تقنيني  مع  ال�ضّرّية  االت�ضاالت 
وقد �ضافر هوؤالء ال�ضنة املا�ضية اإىل  “جمموعة �ضهيد همت ال�ضناعية”.  من 
80 طّناً خم�ض�س  ال�ضمالية للم�ضاعدة يف تطوير حمّرك �ضاروخ بزنة  كوريا 
لل�ضواريخ البال�ضتية. ووجدت الدرا�ضة اأّن واحداً من اأبرز امل�ضوؤولني يف ال�ضركة، 
جواد مو�ضوي، ن�ّضق مع “كوميد” وهي خمت�ضر ا�ضم الهيئة الكورّية للتعدين 
الئحة  على  كوميد  ووا�ضنطن  املتحدة  االأمم  و�ضعت  وق��د  ال��ت��ج��ارة.  وتنمية 

وال�ضاروخية  النووية  امل�ضتلزمات  تاأمني  يف  اأ�ضا�ضياً  دوراً  لتاأديتها  العقوبات 
حكومي  م�ضتند  ك�ضف   ،2010 �ضنة  اأن��ه  اإىل  تايلور  ي�ضر  ال�ضمالية.  لكوريا 
اإيران  باأّن  االأمريكية يعتقدون  املخابرات  اأّن م�ضوؤويل  م�ضّرب عرب ويكيليك�س، 
ح�ضلت على 19 �ضاروخاً متطوراً من كوريا ال�ضمالية. حينها كتبت �ضحيفة 
نيويورك تامي�س اأّن املخابرات توقعت وجود “تعاون ع�ضكري ورمبا نووي بني 
توقيع  وبعد  �ضابقاً”.  معروفاً  ك��ان  مّم��ا  بكثر  اأعمق  واإي���ران،  ال�ضمالية  كوريا 
حتاول  قد  اإي��ران  اأّن  مراقبون  راأى   ،2015 �ضنة  طهران  مع  النووي  االتفاق 
ا�ضتكمال ن�ضاطاتها غر امل�ضروعة عرب م�ضدر ثالث، كما توقع مثاًل مدير �ضي 
اأننا نعمل كل ما  “علينا التاأكد من  اآنذاك جون برينان. وقال االأخر:  اأي اآي 
اأمكن لك�ضف اأّي �ضيء مرتبط بالن�ضاطات النووية ... ما اأقوله هو اأنه يجب اأن 
اأن��واع خمتلفة من  املحتملة للح�ضول على  امل�ضارات  نكون متفقني على جميع 

قدرات اأ�ضلحة الدمار ال�ضامل.

التي  االف���ع���ال  ان  ب���ي���ان  يف  وق�����ال 
املحكمة  ام���ام  ال��ي��وم  بها  اع��رف��ت 
مت���ث���ل خ����ط����اأ ف������ادح������ا، واأحت����م����ل 

امل�ضوؤولية الكاملة عن ت�ضرفاتي.
ال�ضابق  امل�����ض��ت�����ض��ار  اأخ���ف���ى  ف��ق��د    
ل��رام��ب حم��اول��ت��ه ال��ت��اأث��ر على 
ت�ضويت يف جمل�س االأم��ن الدويل 
االإ�ضرائيلي،  باال�ضتيطان  يتعلق 
ال�ضفر  م��ن  خ��ا���ض��ة، طلبه  ول��ك��ن 
الرو�ضي اأن تتفاعل مو�ضكو ب�ضبط 
النف�س مع العقوبات املفرو�ضة من 
القر�ضنة  �ضد  اأوب��ام��ا  اإدارة  قبل 
على  للتاأثر  الرو�ضية  املعلوماتية 
مناورات  ال��رئ��ا���ض��ي��ة.  االن��ت��خ��اب��ات 
متت يف اأواخر عام 2016 عندما 
فقط  منتخبا  رئي�ضا  ت��رام��ب  ك��ان 
الرئي�س  اأوب���ام���ا  ب����اراك  ي���زال  وال 

الفعلي.

ملاذا ي�صتد اخلناق 
على ترامب؟

   وهكذا، ياأخذ التحقيق منعطفا 
ه���ذه االعرافات،  م��ع  الأن���ه  ه��ام��ا 
للرئي�س  االأوىل  ال���دائ���رة  ت�ضبح 
�ضخ�س  اأول  “انه  امل��ع��ن��ي��ة.  ه���ي 
ادارة  يف  ج���دا  ه��ام��ا  من�ضبا  �ضغل 
يقول لالإك�ضرب�س  ترامب ُيّتهم”، 
املوؤرخ  �ضيلني،  كورنتني  الفرن�ضية 

واملتخ�ض�س يف الواليات املتحدة.
   و�ضبق ان �ضدرت موجة اأوىل من 
اأكتوبر ولكنها  االتهامات يف نهاية 
فريق  ع��ل��ى  االن،  ح��ت��ى  اق��ت�����ض��رت 
م��اي��ك��ل فلني  ك���ان  ت��رام��ب.  حملة 
املقربني جدا لرامب  واح��دا من 
خ���الل احل��م��ل��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة، التي 
داف�����ع خ��الل��ه��ا ع���ن ال���ت���ق���ارب مع 
بداية  يف  اأي�������ض���ا  ول���ك���ن  رو����ض���ي���ا، 
ُي��ذّك��ر ك��ورن��ت��ني �ضيلني.  ال��والي��ة، 
اقل  ا�ضتقال من من�ضبه بعد  وقد 
البيت  ت��ع��ي��ي��ن��ه يف  م���ن  ���ض��ه��ر  م���ن 
االبي�س حيث كان ي�ضغل اأحد اأكرث 
املنا�ضب نفوذا، م�ضت�ضارا للرئي�س 
وق�ضايا  دبلوما�ضية  ق�ضايا  ح��ول 

اأمنية.

�صهر ترامب يف امل�صيدة
   واالأ���ض��واأ من ذل��ك ح�ضب وثائق 
ت�ضّرف  فلني  مايكل  ان  االت��ه��ام، 
دائ����م����ا ب���ن���اء ع���ل���ى ت��ع��ل��ي��م��ات من 
فريق  يف  جدا”  ك��ب��ر  “م�ضوؤول 
االن��ت��ق��ال ال��رئ��ا���ض��ي. ووف��ق��ا لعدة 
يكون  قد  اأمريكية،  اإع��الم  و�ضائل 
الرئي�س  ���ض��ه��ر  ك��و���ض��رن،  ج���اري���د 

االأمريكي.
باالإعالن  نفهمه  اأن  يجب  »م��ا     
عن اأن فلني يتعاون مع النيابة من 
باأنه  فيه  يقر  اتفاق  توقيع  خ��الل 
يو�ضح  مذنب، اأن لديه ما يقول”، 

االأغلبية  اخل���ب���ر:  ال��ي��ه��ا  ي�����ض��ر 
ال���ك���ون���غ���ر����س.  يف  اجل����م����ه����وري����ة 
االعتقاد  ع��ن  ن��ت��وق��ف  اأن  “يجب 
يتجندون  �ضوف  اجلمهوريني  باأن 
ي�ضتهجنونه  ان��ه��م  ت���رام���ب،  ���ض��د 
ولي�س  ال�������ض���ك���ل  م�������ض���ت���وى  ع���ل���ى 
ومن  �ضيا�ضته،  ويوؤيدون  اجلوهر، 
االإقالة  اإج���راءات  اأن  املحتمل  غر 
ال��ن��ور م��ا دام���ت االأغلبية  ���ض��رى 

للجمهوريينا.«

اي دفاع لدونالد ترامب؟
  يف الوقت الراهن، تقلل احلكومة 
بالبيت  ال�ضابق  امل�ضت�ضار  دور  من 
البيت  وق�����ال حم���ام���ي  االأب���ي�������س. 
االب����ي���������س ت����ي ك������وب ال �����ض����يء يف 
ب��ال��ذن��ب وال يف الئحة  االع����راف 
اآخر  اي �ضخ�س  ي��ورط  االتهام ما 

غر مايكل فلني.
  م��ن جانبه، ق��ال دون��ال��د ترامب 
يفعل  مل  ال�����ض��اب��ق  م�����ض��ت�����ض��اره  ان 
�����ض����ي����ئ����ا غ�������ر م�������������ض������روع خ�����الل 
انت�ضار  ب���ني  االن��ت��ق��ال��ي��ة  ال���ف���رة 
البيت  اىل  وو�ضوله  اجلمهوريني 
االبي�س. وكتب ترامب يف تغريدة 
“لقد ا�ضطررت اإىل اقالة اجلرنال 
فلني الأنه كذب على نائب الرئي�س 
اآي. لقد اعرف بالكذب،  واإف بي 
اأثناء  ب��ه  ه���ذا حم���زن الأن م��ا ق���ام 
الفرة االنتقالية كان قانونيا، مل 

يكن هناك �ضيء ليخفيه«. 
  وبهذه الر�ضالة، يبدو اأن الرئي�س 
االأمريكي يعرف باأنه كان يعلم اأن 
القومي  لالأمن  ال�ضابق  م�ضت�ضاره 
التحقيقات  م��ك��ت��ب  ع���ل���ى  ك�����ذب 
الفدرايل. نقطة ح�ضا�ضة جدا الأنه 
عند رحيل مايكل فلني، ركز البيت 
االبي�س فقط على كون فلني كذب 
ع��ل��ى ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س م��اي��ك بن�س، 
مع  حم��ادث��ات��ه  طبيعة  بخ�ضو�س 

ال�ضفر الرو�ضي.
احلرب  خ��ي��ار  ا�ضتبعاد  ميكن  ال     
للبيت  م�ضتقبال. ميكن  القانونية 
االبي�س ان يخلق ف�ضيحة جديدة 
الف�ضيحة  ع���ن  ال��ن��ظ��ر  ل�����ض��رف 
احل��ال��ي��ة، وه��ك��ذا مي��ك��ن لرامب 
ال����ع����دل  وزي���������ر  م������ن  ي���ط���ل���ب  ان 
رود  وال��ن��ائ��ب  �ضي�ضيون�س  ج��ي��ف 
اخر  ع��ام  م��دع  تعيني  روزن�ضتاين 
الدميوقراطيني  ح��ول  للتحقيق 
كلينتون،  ه����ي����الري  وخ�����ض��و���ض��ا 

ي�ضيف كورنتني �ضيلني.
   واأخ���را، وه��ذا هو احل��ل االأكرث 
العدل  ل�������وزارة  مي��ك��ن  ان���ف���ج���ارا، 
بب�ضاطة اأن تاأمر باإغالق التحقيق 
جتاوز  اخل��ا���س  امل��دع��ي  اأن  بحجة 

اإطار مهمته، يخل�س املوؤرخ.
عن الإك�صرب�س الفرن�صية

املوؤرخ. اذن، لدى املدعي العام مولر 
مادة د�ضمة، وهو ال يخفي ذلك اذ 
ح���ذر م��ن ان ه���ذه االع���راف���ات ال 
العنا�ضر  م��ن  ج���زء  ���ض��وى  ت�ضكل 

التواطوؤ عمال غر قانوين، يجب 
اأن يثبت مولر اخليانة العظمى اأو 

املوؤامرة«.
اأم��ام العزل،  اأخ��رى     وثمة عقبة 

ويحاول  منهجي،  ب�ضكل  مي�ضي 
اأن  وي��ب��دو  اجلماعة”.  ي��رع��ب  ان 
هو  امل�����ض��ت��ه��دف  االأول  ال�����ض��خ�����س 
تتجه  العيون  كل  كو�ضرن.  جاريد 

ال��ت��ي ب���ات ي��ع��رف��ه��ا. ان��ه��ا طريقة 
الإب�����ق�����اء اأب�����ط�����ال ال��ق�����ض��ي��ة حتت 
يف  املتخ�ض�س  ويالحظ  ال�ضغط. 
الواليات املتحدة “ان املدعي العام 

واإذا ما اثبت املدعي العام التواطوؤ 
م���ع رو����ض���ي���ا، ه���ل مي��ك��ن ال���ب���دء يف 
يقول  ال���رئ���ي�������س؟  ع�����زل  اإج���������راء 
يعترب  “ال  ����ض���ي���ل���ني،  ك����ورن����ت����ني 

اليوم اإليه، كما يقول.
هل ميكن البدء يف اإجراءات العزل 
   ما هي املعلومات التي التزم فلني 
)58 عاما( بتقدميها للمحققني؟ 

قد يخلق البيت االبي�س ف�صيحة جديدة ل�صرف النظر عن الف�صيحة احلالية اأو اأن ياأمر باإغالق التحقيق

جاريد كو�ضنار.. النار تقرب من خمدعه

فلني يعرف بذنبه

حمامي البيت االبي�س..  فلني فقط على القائمة هل يوقف جيف �ضي�ضيون�س التحقيق؟

لدى املدعي العام مولر مادة د�ضمة

دونالد ترامب فلني مل يفعل �ضيئا غر م�ضروع

ل يعتر التواطوؤ عمال غري قانوين ويجب اأن يثبت 
مولر اخليانة العظمى اأو املوؤامرة لإقالة الرئي�س

كل العيون تتجه اليوم اىل �شهر الرئي�س جاريد 
كو�شرن الذي يبدو ال�شيد الثاين الثمني بعد فلني

•• الفجر - خرية ال�صيباين

    �صهدت الق�صية الرو�صية تطورا الفتا مع 
م�صت�صار  فلني،  مايكل  اىل  الق�صاء  توجيه 
دونالد  للرئي�س  ال�صابق  الــقــومــي  االمـــن 
مكتب  حمققي  على  الــكــذب  تهمة  تــرامــب، 

يف  بالذنب  ــراره  واق الفدرايل،  التحقيقات 
مع  التعاون  على  وموافقته  امل�صالة،  هــذه 
العام  فاإن حتقيق املدعي  العدالة. وبالتايل 
يف  رو�صيا  تدخل  حول  مولر  روبرت  اخلا�س 
اأ�صبح   ،2016 لعام  الرئا�صية  االنتخابات 
يهدد ب�صكل متزايد الرئي�س ال 45 للواليات 

املتحدة.
ما هو خطاأ فلني؟

   اعرتف مايكل فلني بانه مذنب امام قا�س 
بتقدميه  وخ�صو�صا  وا�صنطن،  يف  فــدرايل 
بيانات كاذبة للمحققني حول حمادثاته مع 

ال�صفري الرو�صي �صريغي كي�صلياك. 

التدخل الرو�صي يف االنتخابات االأمريكية:

 اأي خطر يهدد دونالد ترامب بعد اتهام فلني...؟
املدعي العام مي�صي ب�صكل منهجي ويحاول ان يرعب اجلماعة

ياأخذ التحقيق منعطفا هاما الأن الدائرة االأوىل للرئي�س ا�صبحت معنية

ال�شي�شان تناف�س الالعبني الكبار على دور يف �شوريا  •• عوا�صم-وكاالت:

اأفاد موقع �ضريا ديبلي اأن الالعبني الدوليني يعيدون متو�ضعهم ال�ضتغالل 
وقائع جديدة يف �ضوريا وتعزيز انخراطهم يف اعادة بناء هذا البلد. ومن بني 

الالعبني الدوليني، برزت جمهورية ال�ضي�ضان الرو�ضية، كمناف�س جديد. 
فبينما يبدو غريباً و�ضع كياٍن فيديرايل رو�ضي على قدم امل�ضاواة مع دول 

م�ضتقلة، فاإن االنخراط االأخر لل�ضلطات ال�ضي�ضانية، يبدو غر م�ضبوق. 
وقد تزايد دور ال�ضي�ضان وزعيمها رم�ضان قديروف يف �ضوريا، ب�ضكل الفت 
العام املا�ضي، اإذ اإن القوات امل�ضلحة ال�ضي�ضانية تلعب دوراً حا�ضماً يف مناطق 
خف�س الت�ضعيد. وفيما تزعم مو�ضكو اأنها اأقرت معظم هذا االنخراط، فاإن 

امل�ضلحة ال�ضي�ضانية يف �ضوريا تذهب اأبعد من الكالم الر�ضمي للكرملني. 
القوات  بني  حملية  معركة  جزئياً  �ضوريا  تعترب  ال�ضي�ضان،  اإىل  فبالن�ضبة 
احلكومية واملتمردين. واعادة الغزو الرو�ضي جلمهورية ال�ضي�ضان املتمردة 
اأط��ل��ق��ت مت���رداً ط��وي��اًل �ضد ال��ق��وات امل��دع��وم��ة م��ن رو�ضيا،   ،  2000 ع��ام 
عليها  كافاأه  )وه��ي خطوة  الرو�ضي  اإىل اجلانب  وال��د قديروف  ان�ضق  وقد 

اأر�ضلت  ال�ضمايل. وبنهاية يوليو  الر�ضنت بريف حم�س  قرب دم�ضق وقرب 
رو�ضيا اأربع كتائب على االأقل من ال�ضرطة الع�ضكرية ال�ضي�ضانية من �ضمال 
القوقاز اإىل �ضوريا، وفق ما كان وزير الدفاع الرو�ضي �ضرغي �ضويغو اأعلن 
اإعمار  اإع��ادة  ال�ضي�ضانية عن عزمها  ال�ضلطات  اأعلنت  يونيو. كذلك  عنه يف 

م�ضاجد دمرتها احلرب. 
وحتى االآن، مل تنزعج مو�ضكو من خطوات قديروف امل�ضتقلة ذاتياً، لكنها قد 
تر�ضي �ضابقة غر حمببة للكرملني يف مناطق اأخرى. ويتحرك قديروف 
منذ �ضنوات مبا يتجاوز �ضيطرة الكرملني عليه. وهو عار�س موؤخراً ب�ضكل 
علني املوقف الرو�ضي الر�ضمي بعدم التدخل يف ميامنار، ونظم احتجاجات 

يف غروزين ومو�ضكو.
وعلى اجلبهة الداخلية، فاإن رغبة قديروف املزدوجة يف املعار�ضة وقربه من 
اأالف العنا�ضر من قوات االأمن احل�ضنة التدريب، قد تت�ضبب قلق رو�ضيا. 
ومع ذلك، فاإنه طاملا بقيت م�ضلحة قديروف ورو�ضيا متقاطعة يف �ضوريا، 
اأن  امل��رج��ح  م��ن  واالقت�ضادي  وال�ضيا�ضي  الع�ضكري  ال�ضي�ضاين  ال���دور  ف��اإن 

ي�ضتمر يف التعمق.   

الكرملني بتوليته الرئا�ضة(. ومع امتالك القوات احلكومية اليد العليا يف 
ميدان  اإىل  املعركة  نقلوا  ال�ضي�ضانيني  االإ�ضالميني  املقاتلني  ف��اإن  الداخل، 
�ضوريا  اإىل   2014 ع��ام  االأق���ل  على  �ضي�ضاين  متمرد   600 و�ضافر  اآخ���ر. 
للم�ضاركة يف القتال هناك اإىل جانب مئات اآخرين ان�ضموا اإليهم من اأوروبا. 
وان�ضم الكثر منهم اإىل داع�س بينهم عمر ال�ضي�ضاين وزير احلرب يف هذا 
التنظيم.  ومع اأن قديروف اأعلن رغبته يف قتل هوؤالء ال�ضياطني يف �ضوريا 
منذ اأوائل اأكتوبر 2015، فاإن الرئي�س الرو�ضي فالدمير بوتني مل ي�ضمح 
له بن�ضر قوات يف �ضوريا حتى ال�ضتاء املا�ضي. ويف هذه االأثناء، زعم داع�س 
اأنه اأعدم العديد من اجلوا�ضي�س ال�ضي�ضانيني الذين كانوا يعملون مل�ضلحة 

قديروف. 
�ضوريا  يف  االأم���ر  اأول  انت�ضرت  ال�ضي�ضانية  االأم���ن  ق��وات  اإن  التقرير  وق��ال 
2016. وبنهاية ذلك ال�ضهر، متركز نحو  اأواخ��ر دي�ضمرب )كانون االأول( 

500 جندي �ضي�ضاين يف مدينة حلب، وعر�س االإعالم الرو�ضي �ضوراً لهم 
ي�ضرفون على اإجالء مقاتلي املعار�ضة ويوزعون امل�ضاعدات االإن�ضانية. ويف 
القوقاز  �ضمال  يف  الرو�ضية  اأنغو�ضيا  جمهورية  من  كتيبة  ان�ضمت  فرباير 

التي حتاذي ال�ضي�ضان، اإىل هذه القوات. 
وانت�ضرت على خطوط جبهات  تبديالت  الكتائب عدة  اأمت��ت هذه  وم��ذاك 
الكردية  ال��ق��وات  بني  التوتر  فتيل  لنزع  منبج  اإىل  بع�ضها  واأُر���ض��ل  اأخ���رى. 
املدعومة اأمريكياً والقوات املدعومة من تركيا، بينما اأ�ضرفت كتائب اأخرى 

على ان�ضحاب مقاتلي املعار�ضة من حي الوعر املحا�ضر يف حم�س. 
مايو،  يف  تزايد  واأع��داده��م  ال�ضي�ضانيني  املقاتلني  دور  اأن  التقرير  واأو���ض��ح 
بعدما تو�ضلت رو�ضيا وتركيا واإيران اإىل اتفاق خف�س الت�ضعيد يف �ضوريا. 
درعا  يف  ال�ضي�ضانية  الع�ضكرية  ال�ضرطة  من  عن�ضر   400 رو�ضيا  ون�ضرت 
اأقامت نقاط تفتي�س �ضي�ضانية يف الغوطة ال�ضرقية  بجنوب �ضوريا، والحقاً 
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منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   273022      بتاريخ : 2017/5/10
بيانات االأولوية :    

باإ�ضم :  مركزاللولو )�س.ذ.م.م.(
وعنوانه :  �س.ب: 60188 ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 28 
اللعب والدمى واأدوات اللعب ؛ اأجهزة األعاب الفيديو ؛ اأدوات الريا�ضة البدنية )اجلمباز( واالأدوات الريا�ضية 

؛ زخارف �ضجرة عيد امليالد.
" لولو" باحلروف  الالتينية وعلى ميينها كتبت كلمة  LuLu كتبت باحلروف  الكلمة   : العالمة  و�ضف 

العربية بطريقة مميزة.
االإ�ضراطات :   

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�صر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   273023      بتاريخ : 2017/5/10

بيانات االأولوية :    
باإ�ضم :  مركزاللولو )�س.ذ.م.م.(

وعنوانه :  �س.ب: 60188 ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 31 
املنتجات الزراعية و منتجات الربية املائية و منتجات الب�ضاتني والغابات اخلام والغر معاجلة ؛ الغالل 
والزهور  النباتات  ؛  الطازجة  االأع�ضاب   ، الطازجة  واخل�ضروات  الفواكه  ؛  معاجلة  والغر  اخل��ام  والبذور 
اخلا�ضة  وامل�ضروبات  الغذائية  امل��واد  ؛  احلية  احليوانات  ؛  للزراعة  وال��ب��ذور  وال�ضتول  الب�ضل  ؛  الطبيعية 

باحليوانات ؛ ال�ضعر املنبت .
" لولو" باحلروف  الالتينية وعلى ميينها كتبت كلمة  LuLu كتبت باحلروف  الكلمة   : العالمة  و�ضف 

العربية بطريقة مميزة.
االإ�ضراطات :   

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�صر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   273025      بتاريخ : 2017/5/10

بيانات االأولوية :    
باإ�ضم :  مركزاللولو )�س.ذ.م.م.(

وعنوانه :  �س.ب: 60188 ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 34 
التبغ ؛ اأدوات املدخنني ؛ الثقاب .

" لولو" باحلروف  الالتينية وعلى ميينها كتبت كلمة  LuLu كتبت باحلروف  الكلمة   : العالمة  و�ضف 
العربية بطريقة مميزة.

االإ�ضراطات :   
فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�صر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   273695      بتاريخ : 2017/5/22

بيانات االأولوية :    
باإ�ضم :  مركزاللولو )�س.ذ.م.م.(

وعنوانه :  �س.ب: 60188 ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 36 
التاأمني ؛ ال�ضوؤون التمويلية ؛ ال�ضوؤون املالية ؛ ال�ضوؤون العقارية.

" لولو" باحلروف  الالتينية وعلى ميينها كتبت كلمة  LuLu كتبت باحلروف  الكلمة   : العالمة  و�ضف 
العربية بطريقة مميزة.

االإ�ضراطات :   
فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   273701      بتاريخ : 2017/5/22
بيانات االأولوية :    

باإ�ضم :  مركزاللولو )�س.ذ.م.م.(
وعنوانه :  �س.ب: 60188 ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 41 
التعليم والتهذيب ؛ توفر التدريب ؛ الرفيه ؛ االأن�ضطة الريا�ضية والثقافية .

" لولو" باحلروف  الالتينية وعلى ميينها كتبت كلمة  LuLu كتبت باحلروف  الكلمة   : العالمة  و�ضف 
العربية بطريقة مميزة.

االإ�ضراطات :   
فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�سمرب 2017 العدد 12190
منوذج اإعالن الن�صر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   273703      بتاريخ : 2017/5/22

بيانات االأولوية :    
باإ�ضم :  مركزاللولو )�س.ذ.م.م.(

وعنوانه :  �س.ب: 60188 ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 42 
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�ضميم املتعلقة بها ؛ خدمات التحاليل واالأبحاث ال�ضناعية 

؛ خدمات ت�ضميم وتطوير عتاد وبرجميات احلا�ضوب.
" لولو" باحلروف  الالتينية وعلى ميينها كتبت كلمة  LuLu كتبت باحلروف  الكلمة   : العالمة  و�ضف 

العربية بطريقة مميزة.
االإ�ضراطات :   

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�سمرب 2017 العدد 12190
منوذج اإعالن الن�صر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   273704      بتاريخ : 2017/5/22

بيانات االأولوية :    
باإ�ضم :  مركزاللولو )�س.ذ.م.م.(

وعنوانه :  �س.ب: 60188 ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 44 
اخلدمات الطبية ؛ اخلدمات البيطرية ؛ خدمات العناية ال�ضحية واملحافظة على اجلمال للكائنات الب�ضرية 

اأو احليوانات ؛ خدمات الزراعة والب�ضتنة والغابات .
" لولو" باحلروف  الالتينية وعلى ميينها كتبت كلمة  LuLu كتبت باحلروف  الكلمة   : العالمة  و�ضف 

العربية بطريقة مميزة.
االإ�ضراطات :   

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�سمرب 2017 العدد 12190
منوذج اإعالن الن�صر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   273705      بتاريخ : 2017/5/22

بيانات االأولوية :    
باإ�ضم :  مركزاللولو )�س.ذ.م.م.(

وعنوانه :  �س.ب: 60188 ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 45 
خدمات قانونية ؛ خدمات اأمنية للحماية البدنية للممتلكات املادية واالأفراد؛ خدمات �ضخ�ضية واجتماعية 

يقدمها اآخرون تلبية حلاجات االأفراد.
" لولو" باحلروف  الالتينية وعلى ميينها كتبت كلمة  LuLu كتبت باحلروف  الكلمة   : العالمة  و�ضف 

العربية بطريقة مميزة.
االإ�ضراطات :   

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�سمرب 2017 العدد 12190

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   273697      بتاريخ : 2017/5/22
بيانات االأولوية :    

باإ�ضم :  مركزاللولو )�س.ذ.م.م.(
وعنوانه :  �س.ب: 60188 ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 37 
اإن�ضاء املباين ؛ االإ�ضالح ؛ وخدمات الركيب اأو التجميع .

" لولو" باحلروف  الالتينية وعلى ميينها كتبت كلمة  LuLu كتبت باحلروف  الكلمة   : العالمة  و�ضف 
العربية بطريقة مميزة.

االإ�ضراطات :   
فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�سمرب 2017 العدد 12190
منوذج اإعالن الن�صر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   273698      بتاريخ : 2017/5/22

بيانات االأولوية :    
باإ�ضم :  مركزاللولو )�س.ذ.م.م.(

وعنوانه :  �س.ب: 60188 ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 38 
االإت�ضاالت عن بعد .

" لولو" باحلروف  الالتينية وعلى ميينها كتبت كلمة  LuLu كتبت باحلروف  الكلمة   : العالمة  و�ضف 
العربية بطريقة مميزة.

االإ�ضراطات :   
فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�سمرب 2017 العدد 12190
منوذج اإعالن الن�صر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   273699      بتاريخ : 2017/5/22

بيانات االأولوية :    
باإ�ضم :  مركزاللولو )�س.ذ.م.م.(

وعنوانه :  �س.ب: 60188 ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 39 
النقل ؛ وتغليف وتخزين ال�ضلع ؛ تنظيم الرحالت وال�ضفر.

" لولو" باحلروف  الالتينية وعلى ميينها كتبت كلمة  LuLu كتبت باحلروف  الكلمة   : العالمة  و�ضف 
العربية بطريقة مميزة.

االإ�ضراطات :   
فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 

بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�سمرب 2017 العدد 12190
منوذج اإعالن الن�صر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   273700      بتاريخ : 2017/5/22

بيانات االأولوية :    
باإ�ضم :  مركزاللولو )�س.ذ.م.م.(

وعنوانه :  �س.ب: 60188 ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 40 
اإ�ضفاء ت�ضطيبات على املن�ضوجات ؛ تعديل املالب�س ؛ تف�ضيل املالب�س ؛ جعل االأقم�ضة مقاومة للتجعيد ؛ 
خياطة ح�ضب الطلب ؛ خياطة املالب�س ؛ خدمات ال�ضباغة ؛  التطريز ؛ طحن الدقيق ؛ تدخني االأطعمة 
؛ حفظ االأطعمة وامل�ضروبات ؛ تاأطر االأعمال الفنية ؛ جتميد االأطعمة ؛ ع�ضر الفواكه ؛ معاجلة الن�ضيج 

بالكي الدائم ؛ الطباعة الفوتوغرافية ؛ الطباعة ؛ معاجلة الزيت ؛ ذبح احليوانات ؛ �ضباغة الن�ضيج .
" لولو" باحلروف  الالتينية وعلى ميينها كتبت كلمة  LuLu كتبت باحلروف  الكلمة   : العالمة  و�ضف 

العربية بطريقة مميزة.
االإ�ضراطات :   

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�سمرب 2017 العدد 12190

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   272552      بتاريخ : 2017/5/2
بيانات االأولوية :    

باإ�ضم :  مركزاللولو)�س.ذ.م.م.(
وعنوانه :  �س.ب: 60188 ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 1 
الكيماويات امل�ضتخدمة يف ال�ضناعة والبحث العلمي والت�ضوير الفوتوغرايف ، وكذلك يف الزراعة والب�ضتنة 
النران  اإخماد  ؛ مركبات  اأ�ضمدة  ؛  ، بال�ضتيك غر معالج  ا�ضطناعي غر معالج  راتنج  ؛  الغابات  وزراع��ة 
الل�ضق  م��واد  ؛  دباغة  م��واد  ؛  الغذائية  امل��واد  م��واد كيميائية حلفظ  ؛  امل��ع��ادن  �ضقي وحل��ام  ؛ م�ضتح�ضرات 

امل�ضتخدمة يف ال�ضناعة.
و�ضف العالمة : احلرف L كتب باحلروف الالتينية بحجم كبر يتو�ضطه ر�ضم على �ضكل لوؤلوؤة  وخلفها  
وجميعها   L احل��رف  ف��وق  تنحنيان  متقاطعتني  ملوجتني  ر�ضم  م��ع  رفيعة  اأفقية  خطوط  �ضكل  على  ر�ضم 

باللونني االأبي�س واالأ�ضود بطريقة مميزة .
االإ�ضراطات :   

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�سمرب 2017 العدد 12190
منوذج اإعالن الن�صر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   272553      بتاريخ : 2017/5/2

بيانات االأولوية :    
باإ�ضم :  مركزاللولو)�س.ذ.م.م.(

وعنوانه :  �س.ب: 60188 ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 2 
الدهانات والورني�س و ورني�س اللك ؛ مواد الوقاية من ال�ضداأ ومواد حفظ اخل�ضب من التلف ؛ مواد التلوين 
؛ مواد تثبيت االألوان ؛ راتنج طبيعي خام ؛ معادن يف �ضكل رقائق و م�ضحوق لال�ضتخدام يف الدهان  والتزيني 

والطباعة  والفن .
و�ضف العالمة : احلرف L كتب باحلروف الالتينية بحجم كبر يتو�ضطه ر�ضم على �ضكل لوؤلوؤة  وخلفها  
وجميعها   L احل��رف  ف��وق  تنحنيان  متقاطعتني  ملوجتني  ر�ضم  م��ع  رفيعة  اأفقية  خطوط  �ضكل  على  ر�ضم 

باللونني االأبي�س واالأ�ضود بطريقة مميزة .
االإ�ضراطات :   

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�سمرب 2017 العدد 12190
منوذج اإعالن الن�صر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   272556      بتاريخ : 2017/5/2

بيانات االأولوية :    
باإ�ضم :  مركزاللولو)�س.ذ.م.م.(

وعنوانه :  �س.ب: 60188 ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 4 
زيوت و�ضحوم �ضناعية ؛ مزلقات ؛ مركبات امت�ضا�س ، وترطيب وتثبيت الغبار ؛  وقود )مبا يف ذلك وقود 

املحركات( ، مواد اإ�ضاءة ؛ �ضموع وفتائل لالإ�ضاءة .
و�ضف العالمة : احلرف L كتب باحلروف الالتينية بحجم كبر يتو�ضطه ر�ضم على �ضكل لوؤلوؤة  وخلفها  
وجميعها   L احل��رف  ف��وق  تنحنيان  متقاطعتني  ملوجتني  ر�ضم  م��ع  رفيعة  اأفقية  خطوط  �ضكل  على  ر�ضم 

باللونني االأبي�س واالأ�ضود بطريقة مميزة .
االإ�ضراطات :   

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�سمرب 2017 العدد 12190
منوذج اإعالن الن�صر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   272558      بتاريخ : 2017/5/2

بيانات االأولوية :    
باإ�ضم :  مركزاللولو)�س.ذ.م.م.(

وعنوانه :  �س.ب: 60188 ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 5 
م�ضتح�ضرات �ضيدالنية و طبية و بيطرية ، م�ضتح�ضرات �ضحية لغايات طبية ، اأغذية و مواد حمية معدة 
لال�ضتعمال الطبي اأوالبيطري  ، واأغذية للر�ضع واالأطفال ؛ مكمالت غذائية للب�ضر واحليوانات ؛ ل�ضقات 
ومواد �ضماد ؛ مواد ح�ضو االأ�ضنان ، و�ضمع طب االأ�ضنان ؛ مطهرات ، م�ضتح�ضرات الإبادة الهوام واحل�ضرات 

ال�ضارة ، مبيدات فطريات ومبيدات االأع�ضاب ال�ضارة .
و�ضف العالمة : احلرف L كتب باحلروف الالتينية بحجم كبر يتو�ضطه ر�ضم على �ضكل لوؤلوؤة  وخلفها  
وجميعها   L احل��رف  ف��وق  تنحنيان  متقاطعتني  ملوجتني  ر�ضم  م��ع  رفيعة  اأفقية  خطوط  �ضكل  على  ر�ضم 

باللونني االأبي�س واالأ�ضود بطريقة مميزة .
االإ�ضراطات :   

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�سمرب 2017 العدد 12190

منوذج اإعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   272559      بتاريخ : 2017/5/2
بيانات االأولوية :    

باإ�ضم :  مركزاللولو)�س.ذ.م.م.(
وعنوانه :  �س.ب: 60188 ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 6 
معادن غر نفي�ضة وكل خليط منها  ، معادن خام  ؛ مواد معدنية للبناء  واالن�ضاءات ؛ مباين متنقلة معدنية 
ح��اوي��ات معدنية   ؛  خ���ردوات معدنية �ضغرة  ؛  نفي�ضة  كهربائية من معادن غر  واأ���ض��الك غر  كيبالت  ؛ 

للتخزين اأو النقل ؛ خزائن حفظ الوثائق واالأ�ضياء الثمينة .
و�ضف العالمة : احلرف L كتب باحلروف الالتينية بحجم كبر يتو�ضطه ر�ضم على �ضكل لوؤلوؤة  وخلفها  
وجميعها   L احل��رف  ف��وق  تنحنيان  متقاطعتني  ملوجتني  ر�ضم  م��ع  رفيعة  اأفقية  خطوط  �ضكل  على  ر�ضم 

باللونني االأبي�س واالأ�ضود بطريقة مميزة .
االإ�ضراطات :   

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�سمرب 2017 العدد 12190
منوذج اإعالن الن�صر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   272560      بتاريخ : 2017/5/2

بيانات االأولوية :    
باإ�ضم :  مركزاللولو)�س.ذ.م.م.(

وعنوانه :  �س.ب: 60188 ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 7 
اآالت وعدد اآلية ، حمركات ومكائن )عدا ما كان منها للمركبات الربية( ؛ قارنات اآلية وعنا�ضر نقل احلركة 
)عدا ما كان منها للمركبات الربية( ؛  معدات زراعية عدا ما يدار باليد ؛ اأجهزة تفقي�س البي�س ؛ ماكينات 

بيع اآلية .
و�ضف العالمة : احلرف L كتب باحلروف الالتينية بحجم كبر يتو�ضطه ر�ضم على �ضكل لوؤلوؤة  وخلفها  
وجميعها   L احل��رف  ف��وق  تنحنيان  متقاطعتني  ملوجتني  ر�ضم  م��ع  رفيعة  اأفقية  خطوط  �ضكل  على  ر�ضم 

باللونني االأبي�س واالأ�ضود بطريقة مميزة .
االإ�ضراطات :   

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�سمرب 2017 العدد 12190
منوذج اإعالن الن�صر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   272561      بتاريخ : 2017/5/2

بيانات االأولوية :    
باإ�ضم :  مركزاللولو)�س.ذ.م.م.(

وعنوانه :  �س.ب: 60188 ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 8 
اأموا�س  ؛  بي�ضاء  اأ�ضلحة  ؛  واملالعق(  وال�ضكاكني  ال�ضوك   ( اأدوات قطع  ؛  باليد(  )ت��دار  يدوية  واأدوات  عدد 

حالقة .
و�ضف العالمة : احلرف L كتب باحلروف الالتينية بحجم كبر يتو�ضطه ر�ضم على �ضكل لوؤلوؤة  وخلفها  
وجميعها   L احل��رف  ف��وق  تنحنيان  متقاطعتني  ملوجتني  ر�ضم  م��ع  رفيعة  اأفقية  خطوط  �ضكل  على  ر�ضم 

باللونني االأبي�س واالأ�ضود بطريقة مميزة .
االإ�ضراطات :   

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�سمرب 2017 العدد 12190
منوذج اإعالن الن�صر

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :
اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخراع

طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم  :   272563      بتاريخ : 2017/5/2

بيانات االأولوية :    
باإ�ضم :  مركزاللولو)�س.ذ.م.م.(

وعنوانه :  �س.ب: 60188 ، دبي ، دولة االإمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9 
االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�ضاحية واأجهزة واأدوات الت�ضوير الفوتوغرايف وال�ضينمائي واالأجهزة 
واالأدوات الب�ضرية واأجهزة واأدوات الوزن والقيا�س واالإ�ضارة واملراقبة )االإ�ضراف( واالإنقاذ والتعليم ؛ اأجهزة 
اأو  ت�ضجيل  اأجهزة  ؛  الكهربائية  الطاقة  يف  التحكم  اأو  اأوتنظيم  اأوتكثيف  حتويل  اأو  فتح  اأو  لو�ضل  واأدوات 
اإر�ضال اأو ن�ضخ ال�ضوت اأو ال�ضور ؛ حامالت بيانات مغناطي�ضية ، اأقرا�س ت�ضجيل ؛ اأقرا�س مدجمة واأقرا�س 
تعمل بقطع  التي  اآليات لالأجهزة  ؛  االأخ��رى  الرقمية  الت�ضجيل  وو�ضائط   ) ) دي يف دي  الرقمية  الفيديو 
النقد ؛ اآالت ت�ضجيل النقد ، اآالت حا�ضبة ، معدات واأجهزة حا�ضوبية ملعاجلة البيانات ؛ برجميات احلا�ضوب 

؛ اأجهزة اإخماد النران . 
و�ضف العالمة : احلرف L كتب باحلروف الالتينية بحجم كبر يتو�ضطه ر�ضم على �ضكل لوؤلوؤة  وخلفها  
وجميعها   L احل��رف  ف��وق  تنحنيان  متقاطعتني  ملوجتني  ر�ضم  م��ع  رفيعة  اأفقية  خطوط  �ضكل  على  ر�ضم 

باللونني االأبي�س واالأ�ضود بطريقة مميزة .
االإ�ضراطات :   

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ضاد اأو اإر�ضالة 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا االإعالن

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  5  دي�سمرب 2017 العدد 12190
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الفجر الريا�ضي

دبي  “بطولة  ل�  املنظمة  اللجنة  اأعلنت 
الدولية للجمباز االإيقاعي” عن تنظيم 
ال��ن�����ض��خ��ة ال��ث��ان��ي��ة م���ن ال��ب��ط��ول��ة التي 
 ”2017 دوج��ي��م  “كاأ�س  ا���ض��م  حت��م��ل 
للجمباز  دوج����ي����م  ن�������ادي  وي���ن���ظ���م���ه���ا 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع جمل�س دبي  االإي��ق��اع��ي  
 9 اإىل   7 ال��ف��رة م��ن  الريا�ضي خ��الل 
بدبي  املنارة  قاعة  يف   2017 دي�ضمرب 
والتي تعد االأكرب من نوعها يف املنطقة.  
جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�ضحفي الذي 
عقد �ضباح اأم�س االثنني يف مقر جمل�س 
للت�ضميم  دب����ي  ب��ح��ي  ال��ري��ا���ض��ي  دب����ي 
وحتدث فيه كاًل من اأجنل اإجلاز مديرة 
نادي دوجيم وغازي املدين مدير ق�ضم 
ال�����ض��ي��اح��ة ال��ري��ا���ض��ي��ة مب��ج��ل�����س دبي 
الريا�ضي، والبطلة االأوملبية يف اجلمباز 
بح�ضور  ك��ان��اي��ف��ا،  اإيفغينيا  االإي��ق��اع��ي 
ال�ضحفية  املوؤ�ض�ضات  ممثلي  م��ن  ع��دد 
وموظفي  واالأق�����ض��ام  االإدارات  م���دراء  و 

املجل�س.
 450 االآن  ال��ب��ط��ول��ة ح��ت��ى  و���ض��ج��ل يف 
دولة   17 م��ن  ن���ادي   62 مثلن  الع��ب��ة 
، وقدمت  ال���ع���امل  اأن����ح����اء  ج��م��ي��ع  م���ن 
اإىل  ال��دع��وة  للبطولة  املنظمة  اللجنة 
كل العبات اجلمباز االإيقاعي لت�ضجيل 
املقرر  امل�������ض���ارك���ات، وم�����ن  م����ن  امل����زي����د 
امل�ضتويني  ع��ل��ى  امل�����ض��اب��ق��ات  ان���ط���الق 
�ضيكون  ح���ي���ث  واجل����م����اع����ي،  ال����ف����ردي 
عر�س  يف  متنوعة  خيارات  للم�ضاركات 
املهارات التي ت�ضمل اليد احلرة، والكرة، 
واحل��ب��ل، وال��ط��وق، وك��ذل��ك امل��زي��د من 

االأ�ضاليب التي تختارها الالعبات.
وقال غازي املدين مدير ق�ضم ال�ضياحة 

الريا�ضي:  دب���ي  مب��ج��ل�����س  ال��ري��ا���ض��ي��ة 
�ضعداء  الريا�ضي  دب��ي  جمل�س  يف  نحن 
بطولة  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  للن�ضخة  بدعمنا 
)كاأ�س  االإيقاعي  للجماز  الدولية  دب��ي 
تنظيم  اإىل  ونتطلع   ،)2017 دوج��ي��م 
ح���دث اآخ���ر ن��اج��ح ���ض��وًي��ا، ح��ي��ث نظمنا 
الن�ضخة االأوىل يف العام املا�ضي و�ضارك 
جمباز  الع���ب���ة   280 م���ن  اأك�����رث  ف��ي��ه��ا 
دول��ي��ة م��ن 21 دول��ة م��ن خمتلف دول 
العامل تناف�ضوا هنا يف دبي، وتقدمتهن 

جنمات اأوملبياد ريو دي جانرو 2016 
ريزاتدينوفا  اآن���ا  االأوك��ران��ي��ة  ال��الع��ب��ة 
ماريا  والبلغارية  فا�س،  دورا  واملجرية 
العام  ه��ذا  البطولة  و�ضتحظى  ماتيفا، 
النجمات  من  اإ�ضافية  نخبة  مب�ضاركة 
ال��ع��امل��ي��ات ل��ه��ذه ال��ري��ا���ض��ة. ويف اإط���ار 
اأجنل  تقدمت  البطولة،  على  تعليقها 
بال�ضكر  دوج���ي���م  ن����ادي  م���دي���رة  اإجل�����از 
لتقدميه  ال��ري��ا���ض��ي  دب���ي  جمل�س  اإىل 
“ميثل  وق����ال����ت:  ل���ل���ب���ط���ول���ة،  ال����دع����م 

جمالياً  م���زي���ج���اً  االإي���ق���اع���ي  اجل���م���ب���از 
وانطالقاً  والفن،  الريا�ضة  بني  يجمع 
جميع  يف  االأوليمبية  اللعبة  مكانة  من 
اأنه من  اأنحاء العامل، نعتقد يف دوجيم 
ال�ضروري اإطالق من�ضة لتكون جمااًل 
من  وامل�ضاركات  العباتنا  بني  للتناف�س 
اأج���ل تقدمي  اأن��ح��اء ال��ع��امل م��ن  جميع 
ع���رو����س وم���ه���ارات ت��ل��ي��ق مب��ك��ان��ة هذه 
ال��ري��ا���ض��ة امل���رم���وق���ة داخ�����ل االإم������ارات 
الدورة االأوىل  املتحدة. �ضهدت  العربية 

ال����رائ����دة جناحاً  ال��ب��ط��ول��ة  ت��ل��ك  م���ن 
كبراً، ومن اأجل احلفاظ على امل�ضتوى 
البطولة،  اإل��ي��ه  و���ض��ل��ت  ال����ذي  ال��ع��ايل 
����ض���وف ي���ت���م ت��ن��ظ��ي��م امل���ن���اف�������ض���ات هذا 
ع��امل��ي م�ضهور متميز  ف��ري��ق  م��ع  ال��ع��ام 
م��ن احل��ك��ام ال��دول��ي��ني، ب��االإ���ض��اف��ة اإىل 
زي����ادة ع���دد امل�����ض��ارك��ات ال��ع��امل��ي��ة«. ومن 
والعبة  االأوملبية  البطلة  عربت  جانبها 
اإيفغينيا  ال��ع��امل��ي��ة  االإي��ق��اع��ي  اجل��م��ب��از 
ك��ان��اي��ف��ا ع���ن ���ض��ع��ادت��ه��ا ب���ال���ت���واج���د يف 

املميز  احل��دث  ه��ذا  وم�ضاركتها يف  دب��ي 
جديد  ج��ي��ل  ل���روؤي���ة  “اأتطلع  وق���ال���ت: 
من االأبطال ي�ضعد من هذه البطولة، 
واأن������ا اأ����ض���ج���ع ع��ل��ى ت��ن��ظ��ي��م م��ث��ل هذه 
ب�ضكل  ت�ضاهم  التي  الدولية  البطوالت 
يف  املحرفات  من  جيل  اإن�ضاء  يف  كبر 
ري��ا���ض��ة اجل��م��ب��از االإي���ق���اع���ي«. ويهدف 
اإىل رفع  ال��ب��ارز  الريا�ضي  ه��ذا احل��دث 
معاير اجلمباز االإيقاعي على امل�ضتوى 
الدائم  احلر�س  من  انطالقاً  ال��دويل، 

اجلمباز  بلعبة  واالرت��ق��اء  التميز  على 
املمار�ضات،  اأف�ضل  وتطبيق  االإي��ق��اع��ي 
 2017 دوج��ي��م  ك��اأ���س  �ضي�ضهد  ح��ي��ث 
كانايفا العبة  اإيفغينيا  الالعبة  تواجد 
يف  الوحيدة  الفردي  االإيقاعي  اجلمباز 
ميداليتني  على  حت�ضل  ال��ت��ي  ال��ت��اري��خ 
مناف�ضات  يف  ذه��ب��ي��ت��ني  اأول��ي��م��ب��ي��ت��ني 
ال���ف���ردي ال���ع���ام، وذل�����ك خ����الل دورت����ي 
 ”2008 “بكني  االأوليمبية  االأل��ع��اب 
كانايفا  2012”، كما متتلك  و”لندن 

 13 وف����ازت  ل��ل��ع��امل  كبطلة  ل��ق��ب��اً   17
مرة بالبطولة االأوروبية، وهو ما جعل 
منها العبة جمباز اإيقاعي اأ�ضطورية ال 
مثيل لها يف العامل، لذلك تعد البطولة 
الدولية للجمباز االإيقاعي وجهة وخيار 
مثايل لكل العبة جمباز اإيقاعي خلو�س 
جتربة تناف�ضية رائدة وحتقيق التميز.  
الراغبات  اجل��م��ب��از  ل��الع��ب��ات  ومي��ك��ن 
على  احل�����ض��ول  بالبطولة  امل�����ض��ارك��ة  يف 
ميكن  والت�ضجيل،  امل�����ض��ارك��ة  تفا�ضيل 
الر�ضمي  االإل�����ك�����روين  امل���وق���ع  زي������ارة 
www.dugymcup. للبطولة 

كما اأعلنت اللجنة املنظمة عن   .com
تنظيم دورات تدريبية للم�ضاركات عقب 
�ضتحظى  ح��ي��ث  ال��ب��ط��ول��ة،  م��ن��اف�����ض��ات 
اأنحاء  جميع  م��ن  امل�ضاركات  الالعبات 
اإيلينا  يد  على  متميزة  ب���دورات  العامل 
ال�ضخ�ضية لالعبة  املدربة  كاربو�ضينكو 
“يانا كودريافت�ضيفا” احلائزة  الدولية 
فئة  يف  ال��ع��امل  لبطولة  األ��ق��اب   3 على 
القيا�ضي  الرقم  وحاملة  العام  الفردي 
العاملي خالل يومي 10-11 دي�ضمرب، 
باالإ�ضافة لذلك �ضوف يتم تنظيم دورات 
خا�ضة مع �ضالومي بازافا احلائزة على 
الفردي  مناف�ضات  يف  الف�ضية  امليدالية 
العامل  ك����اأ�����س  ب���ط���ول���ة  ���ض��م��ن  ال����ع����ام 

للجمباز عام 2016. 
واأحدث نادي دوجيم للجمباز االإيقاعي 
االأول من نوعه يف االإمارات نقلة نوعية 
يف حتويل ريا�ضة اجلمباز االإيقاعي من 
اآفاق  اإىل  الرفيهية  االأح��داث  م�ضتوى 
ال��ب��ط��والت ال��دول��ي��ة يف دول���ة االإم����ارات 

العربية املتحدة. 

جي  بور�ضه  كاأ�س  حتدي  �ضل�ضلة  حتتفل 
ب��ارزة يف  ال�ضرق االأو���ض��ط بلحظة   3 تي 
التي  اأوت���ودروم  دب��ي  تاريخها على حلبة 
ت��ت��زام��ن م��ع اح��ت��ف��االت ال��ع��ي��د الوطني 
لدولة االإمارات العربية املتحدة يف نهاية 
ال�ضباق  ت�ضت�ضيف  حيث  االأ���ض��ب��وع  ه��ذا 

رقم 100 يف تاريخ البطولة.
الدولية  ال�ضائقني  �ضبكة  و�ضتتناف�س 
ال�ضائقني  ن��خ��ب��ة  م���ن   18 ت�����ض��م  ال��ت��ي 
اأ�ضطورة  ذل����ك  يف  مب���ا  دول،   10 م���ن 
واملت�ضابق  ال�����ض��اب��ق  ال�ضيف  البي�ضبول 
املتحدة  الواليات  من  ويل�ضون  جيه  اإ���س 
رقم  ال�ضباق  دي�ضمرب يف   8 يوم اجلمعة 
99، يليها ال�ضباق التاريخي املئوي يوم 

ال�ضبت 9 دي�ضمرب.
ال�ضل�ضلة  ه��ذه  جن��اح  يف  الف�ضل  ويعزى 
االحرافية  ال�����ض��ي��ارات  �ضباق  دع��م  اإىل 
مدى  وعلى  االأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  يف 
هيمنت  اأن  منذ  متتالية  موا�ضم  ثمانية 
على م�ضهد ريا�ضة ال�ضيارات االإقليمية، 
وباإ�ضراف املوؤ�ض�س واملدير والر ليخرن، 
املواهب  و�ضعت معاير جديدة لتوجيه 

املحلية اإىل ال�ضاحة العاملية.
واأدى تاأثرها الكبر اإىل ت�ضريع ريا�ضة 
االإقليمي  ال�����ض��ع��ي��دي��ن  ع��ل��ى  ال�����ض��ي��ارات 
اإىل  الطريق  تعبيد  خ��الل  من  والعاملي 
الريا�ضة  ه����ذه  م���ن  االأع���ل���ى  امل�����ض��ت��وى 
العزيز  عبد  مثل  االإقليميني  لل�ضائقني 
)الكويت(  اأ����ض���ك���ن���اين  زي����د  ال��ف��ي�����ض��ل، 
االآن يف  )ع����م����ان(.  ال���زب���ر  وال��ف��ي�����ض��ل 
التا�ضع، ال تزال بطولة حتدي  مو�ضمها 
االأو�ضط  ال�ضرق   3 كا�س بور�ضه جي تي 
التي  الوحيدة  االإقليمية  البطولة  ه��ي 
ت��دع��م��ه��ا ال�����ض��رك��ة امل�����ض��ن��ع��ة، وي��ب��دو اأن 

وقت  اأي  م��ن  اإ���ض��راق��اً  اأك���رث  م�ضتقبلها 
م�ضى.

املنا�ضبة  ه��ذه  على  تعليقه  معر�س  ويف 
اخل��ا���ض��ة، ق���ال وال���ر ل��ي��خ��رن: “االأمر 
اأنه منذ عقد واحد  املثر لالإعجاب هو 
ك��ان��ت ب��ط��ول��ة حت���دي ك��ا���س ب��ور���ض��ه جي 
ت���ي 3 ال�������ض���رق االأو�����ض����ط جم����رد روؤي����ة 
وليخرن  بور�ضه  ب��ني  م�ضركة  طموحة 
العديد  نواجه  االأوىل  ولكونها  را�ضينغ. 
اأن احلفاظ على  واأعتقد  التحديات  من 

اأك���رث �ضعوبة، ولكن  اأم���ر  ال�����ض��دارة ه��و 
واحتادات  و�ضركائنا  بور�ضه  دعم  بف�ضل 
ري��ا���ض��ة ال�����ض��ي��ارات وح��ل��ب��ات ال�����ض��ب��اق يف 
االحتفال  و����ض���ك  ع��ل��ى  ن��ح��ن  امل��ن��ط��ق��ة، 
ال�ضرق  م��ن��ط��ق��ة   .100 رق���م  ب�����ض��ب��اق��ن��ا 
بطولة  اإىل  م��ا���ض��ة  ح��اج��ة  يف  االأو����ض���ط 
مبعناها االحرايف، واالأن متتلك واحدة 

ينبغي اأن نفخر بها”.
بتفاوؤل  للم�ضتقبل  “اأتطلع  واأ����ض���اف: 
التي  االنت�ضارات  اأن  اأعتقد  حيث  كبر 

عليها  ���ض��ت��ط��غ��ى  امل���ا����ض���ي  يف  ح��ق��ق��ن��اه��ا 
من  اأق��وى  ال�ضل�ضلة  امل�ضتقبل.  جناحات 
فمثاًل  منوها،  وتوا�ضل  م�ضى  وق��ت  اأي 
املت�ضابقني جنوماً  قائمة  اأرى يف  عندما 
اآل  البحرينيني عي�ضى  م�ضتقبليني مثل 
جنب  اإىل  جنباً  خليفة  اآل  وعلي  خليفة 
اأن  اأع���رف  الوهيبي،  خالد  العماين  م��ع 
اإنه  اأم��ان.  يف  ال�ضيارات  ريا�ضة  م�ضتقبل 
الأمر رائع اأن نكون جزءاً من تلك الق�ضة 
وهذا االإرث”. ومع تطور البطولة وزيادة 

�ضمعتها الدولية، اأ�ضبحت مبثابة منارة 
جلذب جنوم اأوروبا نحو منطقة ال�ضرق 
مناف�ضات  اإىل  ي�ضعون  ال��ذي��ن  االأو���ض��ط 
من الدرجة االأوىل خالل �ضهور ال�ضتاء. 
اأكرث  ب�ضبكة  املو�ضم  والنتيجة هي متتع 
املحرفني  م��ن  رائ���ع  وم��زي��ج  تناف�ضية 
التا�ضع  املو�ضم  وي��دل  واجل��دد،  القدامى 

على هذا التو�ضع الناجح.
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ب��اب��ك،  دي�����س  وق���ال 
ل�ضركة بور�ضه ال�ضرق االأو�ضط واأفريقيا: 

“ميثل تنبينا لهذه الروؤية ال�ضجاعة يف 
ريا�ضة ال�ضيارات يف ال�ضرق االأو�ضط على 
التي  ب��ور���ض��ه  روح  م��وا���ض��م،  ت�ضعة  م���دار 
ت�ضتند عليها عالمتنا التجارية. وحتقق 
ال�ضباق  اإىل  بالو�ضول  البارز  املعلم  هذا 
ال�ضاق،  ال��ع��م��ل  خ���الل  م���ن   100 رق���م 
وال�ضغف وااللتزام، كما يت�ضح من والر 
على  �ضخ�ضياً  اأ���ض��ك��ره  اأن  واأود  ليخرن. 
ال�ضائقني  جميع  واأهنئ  الهائلة  جهوده 
واملهند�ضني وال�ضركاء الذين جعلوا هذا 

االإجناز ممكناً”.
م����ن ج���ان���ب���ه ق������ال ال���ف���ي�������ض���ل ال����زب����ر، 
ال��ث��اين بعد اجلولة  امل��رك��ز  ال��ذي يحتل 
البطولة  ه��ذه  “اأعطتني  االف��ت��ت��اح��ي��ة: 
التي  اخل���ربة  ع��ل��ى  للح�ضول  ال��ف��ر���ض��ة 
ك��ن��ت اح��ت��اج��ه��ا ل��ل��ت��ط��ور ك�����ض��ائ��ق على 
من  لكثر  مدين  اأن��ا  ال���دويل.  امل�ضتوى 
وال������ر ليخرن،  م����ن  ال���ت���ف���اين  ����ض���ن���وات 
وب��ور���ض��ه وداع���م���ني ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة. اأنا 
اأ�ضتفيد مبا�ضرة من جهودهم واأنا فخور 

ال�ضاللة اجلديدة من  اأك��ون �ضمن  ب��اأن 
ظهروا  وال��ذي��ن  املنطقة  م��ن  ال�ضائقني 
م��ن خ��الل حت��دي ك��اأ���س بور�ضه ج��ي تي 
ال�ضباقني  اأنهيت  االأو���ض��ط.  ال�ضرق   3
ما  ولكن  الثالث  املركز  يف  االفتتاحيني 
�ضيجعلني اأكرث �ضعادة هو اعتالء املن�ضة 
ال��رغ��م من  امل��ئ��وي، على  ال�ضباق  خ��الل 
ال�ضائقني  م��ن  ال��ع��دي��د  اأن  اأع���رف  اأن��ن��ي 

االآخرين يفكرون يف االأمر نف�ضه”.
االأ�ضبوع  ه��ذا  ال�ضباق  جمهور  و�ضي�ضهد 
اأوت���ودروم، مناف�ضات حامية بني  يف دبي 
وهولندا  وبريطانيا  اأملانيا  من  �ضائقني 
باالإ�ضافة  املتحدة  وال��والي��ات  وال�ضويد 
ال�ضرق  منطقة  من  حمليني  جن��وم  اإىل 
وعمان  ال���ب���ح���ري���ن  مي���ث���ل���ون  االأو������ض�����ط 

واململكة العربية ال�ضعودية.
و�ضيكون لدى رواد ال�ضباق �ضبباً اإ�ضافياً 
لكاأ�س  االأول  ال��ظ��ه��ور  م���ع  ل��الح��ت��ف��ال 
3 اجل���دي���د يف  ت���ي  911 ج���ي  ب���ور����ض���ه 
العربية  االإم��ارات  تناف�ضي يف  �ضباق  اأول 
امل��ت��ح��دة. وك���ان ظ��ه��ور ال�����ض��ي��ارة يف اأول 
���ض��ب��اق ل��ه��ا يف ال�����ض��رق االأو�����ض����ط خالل 
اجلولة االفتتاحية يف البحرين، ك�ضباق 

دعم لبطولة العامل للتحمل.
ي��ت��ك��ون ���ض��ب��اق حت���دي ك��اأ���س ب��ور���ض��ه جي 
�ضت جوالت  االأو���ض��ط من  ال�ضرق   3 تي 
و12 �ضباق على مدى �ضتة اأ�ضهر. وعقب 
دبي  اإىل  البطولة  تعود  الثانية،  اجلولة 
للجولة الثالثة قبل اأن تنتقل اإىل حلبة 
مر�ضى يا�س يف اأبوظبي للجولة الرابعة. 
و���ض��ت��ق��ام اجل���ول���ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة ع��ل��ى حلبة 
داعم جلائزة  ك�ضباق  الدولية،  البحرين 
اخلليج  ل����ط����ران  ال����ك����ربى  ال���ب���ح���ري���ن 

.2018

بالتعاون مع جمل�س دبي الريا�صي 

بطولة دبي الدولية للجمباز الإيقاعي تنطلق اخلمي�س مب�شاركة 450 لعبة من 17 دولة 

�شرطة راأ�س اخليمة تختتم البطولة املجتمعية الأوىل 
اختتمت القيادة العامة ل�ضرطة راأ�س اخليمة اإدارة االإعالم 
والعالقات العامة ق�ضم االأن�ضطة الريا�ضية واالجتماعية 
املجتمعية  اخليمة  راأ����س  �ضرطة  ق��ي��ادة  بطولة  فعاليات 
ولغاية  نوفمرب   26 م��ن  ال��ف��رة  يف  اأقيمت  التي  االأوىل 
احتفاالت  مع  تزامًنا  ال�ضرطة  �ضباط  بنادي  دي�ضمرب   2
46 ل��دول��ة االإم�����ارات العربية  ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي  ال��ق��ي��ادة 
املتحدة برعاية �ضراميك راأ�س اخليمة وفندق بن ماجد.

�ضعيد  في�ضل  دكتور  العميد  �ضعادة  اخلتامي  اليوم  �ضهد 
امل�ضاندة مناف�ضة  امل��وارد واخلدمات  نائب مدير عام  امليل 
احلبل  و�ضد  الطائرة  وك��رة  القدم  ك��رة  م�ضابقة  يف  قوية 

املجتمع  وف��ئ��ات  االأمنية  ال��ق��ي��ادات  م��ن  العديد  مب�ضاركة 
امل�����دين ح��ي��ث ج��م��ع��ت امل����ب����اراة ال��ن��ه��ائ��ي��ة يف ك����رة القدم 
اخلا�ضة  امل��ه��ام  اإدارة  و  ال�ضارقة  ل�ضرطة  العامة  القيادة 
والندية  بالقوة  ات�ضمت  والتي  راأ�س اخليمة  ل�ضرطة  )ب( 
ا�ضتطاعت خاللها القيادة العامة ل�ضرطة ال�ضارقة بح�ضم 
اللقاء لتتوج باملركز االأول وتاأتي اإدارة املهام اخلا�ضة )ب( 
و�ضيفا باملركز الثاين فيما ح�ضل معهد تدريب ال�ضرطة 

على املركز الثالث.
اأما مناف�ضات كرة الطائرة فقد توج فريق جنوم الرم�س 
املدين  ال��دف��اع  اإدارة  فريق  على  تغلبه  بعد  االأول  باملركز 

اإدارة  فيما ح�ضلت   ، الثاين  باملركز  للبطل  و�ضيفا  ليتوج 
املهام اخلا�ضة على املركز الثالث ، ويف بطولة �ضد احلبل 
ح�ضلت القيادة العامة ل�ضرطة اأبوظبي على املركز االأول 

واللقب.
عن  امليل  في�ضل  دكتور  العميد  �ضعادة  اأع��رب  جانبه  من 
حر�س القيادة العامة ل�ضرطة راأ�س اخليمة على االحتفال 
الفعاليات  من  بالعديد  بالقيام  للدولة  الوطني  باليوم 
على  الغالية  املنا�ضبة  ه��ذه  يف  امل��دين  املجتمع  وم�ضاركة 
قلوب املواطنني واملقيمني على ار�س دولة االإمارات ووجه 

ال�ضكر للجنة املنظمة وكل من �ضاهم يف اجناح البطولة.

ال�صائقون الدوليون يحتفلون باملعلم البارز خالل اجلولة الثانية

دبي ت�شتعد لل�شباق التاريخي رقم 100 يف �شل�شلة حتدي كاأ�س بور�شه جي تي 3 ال�شرق الأو�شط

�ضمنار  خ��الل  االأن��دي��ة،  تراخي�س  جم��ال  يف  االإم��ارات��ي��ة  التجربة  املحرفني  دوري  جلنة  تعر�س 
كواالملبور  املاليزية  بالعا�ضمة  يعقد  ال��ذي  االأن��دي��ة،  لراخي�س  ال��ق��دم  لكرة  االآ���ض��ي��وي  االحت���اد 
االأندية  وتراخي�س  تطوير  اإدارة  مدير  اجلنيبي  حمد  مب�ضاركة  والثالثاء،  االثنني  يومي  خالل 
ال�ضمنار  وينطلق  باللجنة.  املايل لالأندية  التدقيق  دبابنة مدير  املحرفني، وجابر  دوري  بلجنة 
يف التا�ضعة من �ضباح اليوم االإثنني، بح�ضور داتو ويند�ضور االأمني العام لالحتاد االآ�ضيوي لكرة 
مدير  فا�ضودافان  مهاجان  ويفتتح  الوطنية،  االحت��ادات  تطوير  مدير  الرم��ان  و�ضتيوارت  القدم، 
االأندية  ال�ضوء على م�ضتجدات تراخي�س  بت�ضليط  ال�ضمنار  االآ�ضيوي  االأندية باالحتاد  تراخي�س 
الوطنية يف جمال  اأف�ضل االحت��ادات  العرو�س من  ال�ضمنار تقدمي بع�س  2017. وي�ضهد  للعام 
تراخي�س االأندية، حيث تقدم جلنة دوري املحرفني جتربة االإمارات يف هذا املجال، كما يتطرق 
ال�ضمنار اإىل عدد من املحاور اخلا�ضة بالراخي�س، من اأهمها اآخر م�ضتجدات تراخي�س االأندية 
يف االحتاد الدويل لكرة القدم، واالحتادات القارية املختلفة حول العامل، ودور جلان االن�ضباط يف 

جمال الراخي�س، اإ�ضافة اإىل معاير جودة الراخي�س يف االحتاد االآ�ضيوي

»املحرتفني« تعر�س جتربة الإمارات يف �شمنار 
الحتاد الآ�شيوي لرتاخي�س الأندية

فقدان �سهادات ا�سهم   ت
القدمي  ال�����ض��ي��د/ا���ض��م��ي  ف��ق��د 
القبي�ضي    �ضالح حممد هادي 
اماراتي اجلن�ضية وهي �ضادرة 
�ضهادة  ال����واح����ه  ���ض��رك��ه  م����ن  
من   )1125566( رق������م 
برقم  االت�����ض��ال  عليها  ي��ع��رث 
لتوا�ضل   0507767797
حممد  حم����ف����وظ  االخ   م����ع 

را�ضد �ضعيد القبي�ضي

فقدان جواز �سفرت
�ضهيل  قمر   / املدعو  فقد 
باك�ضتان   ، ع��ل��ي  ام���ن���ات 
�ضفره  ج���واز   - اجلن�ضية 
 )5191591( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ض���ال 

 056/9292370

فقدان جواز �سفرت
دومينغو   / امل���دع���و  ف��ق��د 
بالكوتان بوالندو ، الفلبني 
�ضفره  ج���واز   - اجلن�ضية 
 )0230365( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ض���ال 

050/4006969

فقدان جواز �سفرت
جى  كا�ضيانو   / املدعو  فقد 
تيك�ضون  ن���ا����س  مي���ب���ور  ار 
اجل���ن�������ض���ي���ة  ال�����ف�����ل�����ب�����ني   ،
رق������م  �������ض������ف������ره  ج�������������واز   -
يجده  من   )8120209(
عليه االت�ضال بتليفون رقم 

 050/4006969

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو /حممد �ضاكر 
ح�ضني عبداهلل،  بنغالدي�س 
اجلن�ضية - جواز �ضفره رقم 
)1971938( من يجده 
بتليفون  االت�������ض���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 056/7178608 

فقدان ت
االن   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
الفلبني   ، ج��وم��ز  الزارو 
�ضفره  ج���واز   - اجلن�ضية 
 )5898835( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ض���ال 

 050/4006969

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د امل������دع������و /ك�����اري�����ن 
ارمينيا   ، م���ك���رت�������ض���ي���ان 
�ضفره  ج���واز   - اجلن�ضية 
 )611095( رق����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ض���ال 

 050/7317874

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د امل������دع������و /روف�����ي�����ل 
����ض���ان���ت���ي���اغ���و وي������الان������وا،  
ال�����ف�����ل�����ب�����ني اجل����ن���������ض����ي����ة 
رق�����م  ������ض�����ف�����ره  ج������������واز   -
)8280227( من يجده 
بتليفون  االت�������ض���ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/4006969 

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / اكرامي فوزى 
م�ضر   ، ال��ق��ادر  عبد  �ضند 
�ضفره  ج���واز   - اجلن�ضية 
 )19559858p( رقم 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ض���ال 

 055/5322170
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دورة جمل�س دبي الريا�شي ملدربي اأكادمييات كرة القدم تنطلق اليوم
الدورة  ال��ث��الث��اء  ال��ي��وم  ع�ضر  م��ن  ال��راب��ع��ة  ال�ضاعة  يف  تنطلق 
الثانية مل��درب��ي اأك��ادمي��ي��ات ك��رة ال��ق��دم يف اأن��دي��ة و���ض��رك��ات كرة 
بالتعاون مع  الريا�ضي  التي ينظمها جمل�س دبي  القدم بدبي، 
 13 االأربعاء  يوم  حتى  وت�ضتمر  القدم  لكرة  الفرن�ضي  االحت��اد 
ن��ادي �ضباب االأهلي دبي يف  دي�ضمرب اجل��اري وذل��ك يف مالعب 
التي  ال���دورات  الرابعة يف اجمايل  ال��دورة  املمزر، وه��ي  منطقة 
دبي  يف  ال�ضنية  املراحل  ملدربي  الريا�ضي  دب��ي  جمل�س  ينظمها 
اال�ضباين  االحت���ادي���ن  م��ع  �ضابقتني  دورت����ني  تنظيم  مت  ح��ي��ث 
بالتعاون مع  الثانية  ال���دورة  وه���ذه  ال��ق��دم،  ل��ك��رة  وال��ربت��غ��ايل 

االحتاد الفرن�ضي.
ويحا�ضر يف الدورة املدربان الفرن�ضيان فيليب النو وفيليب دوما 
دبي  جمل�س  ميثل  فني  طاقم  يعاونهما  الفرن�ضي  االحت��اد  من 

الريا�ضي، حيث يقدمون املحا�ضرات و ور�س العمل و التدريبات 
التطبيقية العملية ملدربي اأندية و�ضركات كرة القدم.

القدم  ك��رة  اأن��دي��ة و�ضركات  43 م��درب��ا م��ن  ال���دورة  ي�ضارك يف 
اأن  بعد  ال��ت��دري��ب،  م��ن  ال��ث��اين  امل�ضتوى  رخ�ضة  على  للح�ضول 
ال��ت��ي مت  ال����دورة  امل�����ض��ت��وى االأول خ���الل  ح�ضلوا ع��ل��ى رخ�����ض��ة 
 8 مل��دة  وا�ضتمرت  املا�ضي  العام  من  دي�ضمرب  �ضهر  يف  تنظيمها 
اأيام وكانت خم�ض�ضة ملدربي فئة الرباعم من 7 اىل 12 �ضنة 
مبثابة  دورة  كل  تعد  حيث  بدبي،  القدم  ك��رة  و�ضركات  باأندية 
وور�س  واملحا�ضرات  التدريب  برامج  يف  ال�ضابقة  للدورة  تكملة 

العمل وكذلك يف م�ضتوى ال�ضهادة التي يبنالها امل�ضاركون.
الريا�ضي يف جمل�س دبي  التطوير  اإدارة  وقال علي عمر مدير 
“ يوا�ضل جمل�س دبي الريا�ضي تنظيم هذه الدورة  الريا�ضي 

املهمة التي حققت جناحا كبرا خالل ال�ضنوات املا�ضية، وذلك 
لتطوير املدربني العاملني يف جمال الرباعم والنا�ضئني ملا لهذا 
القطاع من اأهمية كبرة يف انتقاء وتطوير النا�ضئني املوهوبني 
لتزويد  نواة  ليكونوا  املوهوبني،  بالالعبني  اأنديتنا  فرق  ورفد 

املنتخبات الوطنية بالالعبني املوهوبني«.
اأه��م عنا�ضر جناح  الناجحة م��ن  االأك��ادمي��ي��ات  “ تعد  واأ���ض��اف 
اأي ناد اأو �ضركة كرة قدم، ولذلك فاإن ا�ضتمرار تطوير مدربي 
االأكادمييات ميثل دعما لنجاح العمل فيها، وم�ضدر قوة النتقاء 
اأكادميياتنا الر�ضمية، و مع متيز  املواهب الوطنية يف  وتطوير 
القدم  ك��رة  اأكادمييات  القدم يف جم��ال  لكرة  الفرن�ضي  االحت��اد 
ويف تطوير املواهب، فاإن موا�ضلة التعاون مع االحتاد الفرن�ضي 

لكرة القدم يعد خيارا ناجحا لنا يف جمل�س دبي الريا�ضي«.

ا�ضتقبل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود بن �ضقر 
راأ�س  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي 
اإدارة  ، جم��ل�����س  خ����زام  ق�����ض��ره يف  اخل��ي��م��ة يف 
 ، والتجديف  ال�ضعبية  للفنون  املطاف  جمعية 
ونوخذا ،واأع�ضاء فريق جلفار 7 الذين قدموا 
7 باملركز  التهاين ل�ضموه بفوز القارب جلفار 

االول يف �ضباق ابوظبي للريا�ضات البحرية.
ح�����ض��ر ال��ل��ق��اء ���ض��ع��ادة اح��م��د ب���ن ح���م���دان ال 
قائد  ع��ل��وان  ب��ن  ع��ل��ي  ال���ل���واء  مالك و�ضعادة 
�ضموه  اأث��ن��ى  وق��د   ، راأ����س اخليمة  �ضرطة  ع��ام 
ولفريق  ال�ضحي  اأح��م��د  نا�ضر  ب��در  للنوخذة 
واملناف�ضة  ي��ب��ذل��ون��ه��ا  ال��ت��ي  ب��اجل��ه��ود  ال���ق���ارب 
ال�ضريفة التي يتحلى بها هذا الفريق ، ثم قام 
حاكم  مع  التذكارية  ال�ضور  بالتقاط  اجلميع 

راأ�س اخليمة.

حقق بطل الكارتينج االإماراتي املوهوب ابن الت�ضعة اأعوام، را�ضد الظاهري 
فوزاً م�ضتحقاً يف �ضباق بطولة االإمارات  IAME X30 اجلولة الثالثة 
مع  متناف�ضاً  االإم���ارات،  لدولة  الوطني  العيد  اأ�ضبوع  نهاية  عطلة  خ��الل 
باليوم  الظاهري  ليحتفل  الكاديت.  فئة  ال�ضائقني يف  قوية من  جمموعة 
الوطني لدولة االإم��ارات العربية املتحدة من خالل رفع علم الدولة على 

من�ضة التتويج حا�ضداً املركز االأول.
منذ حلظة البداية، وحينما كان الظاهري يتاأهب لبداية ال�ضباق منطلقاً 
نخبًة من  االأول متحدياً  امل��رك��ز  ف���ارق �ضغر ع��ن  ال��ث��اين م��ع  امل��رك��ز  م��ن 
الفئة  يف  اأفريقيا  و�ضمال  االأو���ض��ط  ال�ضرق  منطقة  يف  ال�ضباب  ال�ضائقني 
العمرية من 8 اإىل 12 �ضنة. ويف فرة ال�ضباق االوىل، كان بطل الكارتينج 
اأخذ  ما  و�ضرعان  احللبة  على  االأ�ضرع  الظاهري  را�ضد  املوهوب  االإم��ارات��ي 

زمام املبادرة، ليو�ضع الفارق بينه وبني املركز الثاين.
اأما يف ال�ضباق ما قبل النهائي، و بعد البداية مبا�ضرة، عانى كارت را�ضد من 
عطل ميكانيكي جراء غمر الكربراير بالوقود، جعله غر قادر على اإنهاء 
ال�ضباق مما اأفقده مركزه االأول على احللبة وكان على را�ضد اأن يبداأ نهائي 

مهم جداً منطلقاً من املركز االأخر.
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ك��ل م��ا واج���ه ال��ب��ط��ل االإم���ارات���ي امل��وه��وب م��ن �ضعوبات 
م�ضتخدماً  ممكناً،  اأم���راً  امل�ضتحيل  م��ن  جعل  الظاهري  اأن  اال  وحت��دي��ات 

مهاراته وخرباته املكت�ضبة من كل ال�ضباقات التي خا�ضها يف اإيطاليا.
اأداء جرئ وملفت متكن البطل االإماراتي املوهوب من �ضق طريقه يف  ويف 
بداية  من  لفة  كل  مع  متقدمة  مراكز  وحتقيق  حا�ضمة  بطريقة  امل��ي��دان 
املناف�ضني  على  ال�ضغط  زي��ادة  وم��ع  �ضريعاً  الثاين  املركز  ليحقق  ال�ضباق 
اأن يعود اىل املركز االأول وفقط بعد لفتني  االأخرين متكن الظاهري من 

من ال�ضباق ليقود ال�ضباق النهائي عابراً خط النهاية يف املركز االأول. 
اأما بطل الكارتينج االإماراتي املوهوب را�ضد الظاهري فقد علق قائاًل: كان 
الفارق كبر ولكنني كنت اأعرف اأنني اأ�ضتطيع اأن اأعود لل�ضباق واأن اأحقق 
اأنا �ضعيد جداً وفخور بالفوز يف بلدي االأم وخا�ضة اليوم يف  املركز االأول، 

يوم العيد الوطني لدولة االإمارات العربية املتحدة .
ويف هذا االإطار �ضرح مدير الفريق فاو�ضتو اإيبوليت قائاًل: مل يكن �ضباقاً 
كانت هي  ال�ضباق  هذا  واجهته يف  التي  ال�ضعوبات  كل  لكن  لرا�ضد،  �ضهاًل 
الدافع الرئي�ضي الذي جعله م�ضراً على النجاح. وا�ضح جداً اأن را�ضد كان 
من اأكرث ال�ضائقني خربة على احللبة، لكنه عمل بجد وظل ياقظاً وا�ضتطاع 

وعن جدارة اأن يحرز ن�ضراً نفتخر به جميعاً.
اىل جانب خو�ضه بطولة االإمارات وبرنامج �ضباقاته املكثفة يف اإيطاليا مع 
ا  ال   ببطولتي  الظاهري  جنم  يلمع  حيث  ري�س” ال�ضهر،  “بيبي  فريق 

يف اإيطاليا. اي  اإ�ضي  اإيتاليانو  كامبيوناتو  و   WSK

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل فريق جلفار 7 جلمعية املطاف

البطل الإماراتي را�شد الظاهري يحتفل باليوم الوطني حمققًا 
انت�شارًا اآخر على اأر�س الوطن يف حتدي ال اك�س 30 •• العني - الفجر

اأختتمت م�ضاء اأم�س االأول بطولة اليوم الوطني ال� 46 ، 
والتي ا�ضت�ضافتها دار زايد للثقافة االإ�ضالمية وا�ضتمرت 
5 اأيام بالتعاون وال�ضراكة مع املعهد االإ�ضالمي بالعني ، 
وذلك بفوز فريق » اأكادميية الكرة للجميع« على فريق 

»موا�ضالت االإمارات« يف املباراة النهائية.
ح�����ض��ر ح��ف��ل اخل���ت���ام ع��ل��ي ال����ب����دواوي م�����ض��اع��د املدير 
االإ�ضالمي،  امل��ع��ه��د  م��ن  واملبتعثني  االإداري�����ة  ل��ل�����ض��وؤون 
وخ��ل��ي��ف��ة ال�����ض��اع��دي رئ��ي�����س ق�ضم ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة و 

االإعالم بدار زايد للثقافة االإ�ضالمية.

ن��ظ��م��ت ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة ب��ه��دف دع���م م�����ض��رة ال��ع��م��ل و 
الهوية  �ضقل  يخدم  مب��ا  ال��وط��ن  فعاليات  يف  امل�ضاركة 

الوطنية وتر�ضيخها.
للثقافة  زاي��د  دار  8 فرق من طلبة  البطولة  �ضارك يف 
االإ�ضالمي،  املعهد  من  املبتعثني  الطلبة  و  االإ�ضالمية 
وفريقا موا�ضالت االإمارات فرع العني واكادميية الكرة 
للجميع و تاأتي هذه البطولة تر�ضيخاً و تعزيزاً لقيمة 

الريا�ضة و اأهميتها يف اإحياء جمتمع �ضحي. 
�ضهد احل��ف��ل اخل��ت��ام��ي ت��ك��رمي ال��ف��ري��ق ال��ف��ائ��ز باملركز 
االأول و املركز الثاين، اإىل جانب تكرمي هّداف البطولة 

، و اأف�ضل العب و اأف�ضل حار�س.

•• العني - الفجر

�ضهد ال�ضيخ �ضامل حممد بن ركا�س العامري ع�ضو املجل�س 
ريا�ضي  م��اراث��ون  اأول  فعاليات  �ضابقاً،  االحت��ادي  الوطني 
لالأطفال مب�ضاركة 500 طفل،الذي اأقيم يف منطقة مبزرة 
اخل�ضراء يف العني، مب�ضاركة عدد من املدار�س احلكومية 
واخلا�ضة من ال�ضنة الثالثة وحتى ال�ضنة اخلام�ضة ع�ضرة، 
اأبوظبي  و�ضرطة  للتطوع  الوطني  الفريق  مع  بالتعاون 
اإىل   500 االأط���ف���ال م�ضافة  ق��ط��ع  ال��ع��ني، ح��ي��ث  وب��ل��دي��ة 

1000 مر ح�ضب الفئة العمرية، وتخلل االحتفال الذي 
اأمين  اأم  وم��در���ض��ة  النهيانية  م��در���ض��ة  تنظيمه  يف  ���ض��ارك 
ونادي ليدز كيدز الريا�ضي واملدار الدولية والعني جونر، 
فقرات تايكوندو وعرو�س اأزياء اأطفال واحتفاالت ترفيهية 

متنوعة من األعاب �ضحرية ورق�س تراثي وجمباز. 
ب��ت��ت��وي��ج الفائزين  ب��ن رك��ا���س  ال��ف��ع��ال��ي��ات ق���ام  ويف خ��ت��ام 
وت��ق��دمي اجل���وائ���ز وال������دروع ل��الأط��ف��ال، ث��م األ���ق���ى  كلمة 
باملنا�ضبة اأكد فيها على معاين العيد الوطني وتعزيز قيم 

الوالء واالنتماء لالأر�س والقيادة.

انطالق اأول ماراثون للمدار�س مب�شاركة 500 طفل مبنا�شبة العيد الوطني

العام الحتاد  اأك��د �ضعادة حممد بن ه��زام الظاهري االأم��ني 
لكاأ�س  املنظمة  املحلية  اللجنة  ع�ضو  القدم  لكرة  االإم���ارات 
العامل لالأندية، دعم وم�ضاندة احتاد الكرة لنادي اجلزيرة 
العامل  كاأ�س  املقبلة يف  العاملية  م�ضاركته  اأبوظبي« يف  »فخر 
لالأندية والتي ت�ضت�ضيفها الدولة وينظمها جمل�س اأبوظبي 
اأوكالند  مع  اجلزيرة  بلقاء  مناف�ضاتها  وتنطلق  الريا�ضي 
الدولة  مالعب  درة  على  املقبل  االأربعاء  النيوزلندي  �ضيتي 

�ضتاد هزاع بن زايد يف منطقة العني. 
اأن التن�ضيق ج���اٍر بني  ال��ك��رة،  ال��ع��ام الحت���اد  واأ���ض��ار االأم���ني 
االحتاد وجمل�س اأبوظبي الريا�ضي ونادي اجلزيرة، حل�ضد 
املباراة  اإىل  ال��دع��م وامل�����ض��ان��دة وت��اأم��ني ح�����ض��ور اجل��م��اه��ر 
الذي  العمل  فريق  اأن  موؤكدا  العاملية،  للبطولة  االإفتتاحية 
عقده  مت  تن�ضيقي  اجتماع  اأول  بعد  عمله  يتابع  ت�ضكيله  مت 
العالقات  مدير  ح�ضن  القادر  عبد  يتابع  حيث  اأبوظبي،  يف 
رواب���ط اجلماهر يف  م��ع  التن�ضيق  ال��ك��رة،  احت��اد  العامة يف 
اأندية الدولة وجماهر اجلاليات العربية ل�ضمان ح�ضىور 

مبارياته يف  اأوىل  اأبوظبي يف  لدعم فخر  ع��دد ممكن  اأك��رب 
كاأ�س العامل لالأندية. 

واأ�ضاد حممد بن هزام، بالدور احليوي والكبر الذي يقوم 
به معايل اللواء حممد خلفان الرميثي رئي�س اللجنة املحلية 
التن�ضيق  ب�ضرورة  امل�ضتمرة  وتوجيهاته  للبطولة،  املنظمة 
والعمل امل�ضرك بني اجلميع للظهور باأف�ضل تنظيم لهذه 
وقدرات  الإمكانيات  متميزة  �ضورة  وعك�س  العاملية  البطولة 
املنا�ضبات  ه��ذه  مثل  وتنظيم  ا�ضت�ضافة  يف  الغالية  دولتنا 

الريا�ضية العاملية. 
ك��م��ا اأث���ن���ى ع�����ض��و ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ب��ط��ول��ة ع��ل��ى جهود 
احتاد  رئي�س  بن غليطة  م��روان  املهند�س  �ضعادة  وتوجيهات 
الكرة، ب�ضرورة وقوف اجلميع مع نادي اجلزيرة ودعمه يف 
م�ضاركته بكاأ�س العامل لالأندية، م�ضراً اإىل متابعة واهتمام 
تواجد  ت�ضمن  ال��ت��ي  التفا�ضيل  مبختلف  االحت����اد  رئ��ي�����س 
واأ�ضاف  املهمة.   امل�ضاركة  لهذه  االإع���الم  ودع��م  اجلماهر، 
بن هزام، ندرك متاماً حجم واأهمية م�ضاركة فخر اأبوظبي 

الثالثة  للمرة  ال��دول��ة  ت�ضت�ضيفها  ال��ت��ي  البطولة  ه��ذه  يف 
املا�ضيتني  الن�ضختني  يف  حت��ق��ق  ال���ذي  امل��ب��ه��ر  ال��ن��ج��اح  ب��ع��د 
اأن ح�ضور  اإ�ضت�ضافتهما من قبل، ونعي كذلك  اللتني متت 
اجلماهر وامتالء املدرجات بهم اأمر مهم و�ضروري لنجاح 
كبر يف  دور  له من  ملا  اإ�ضافة  الن�ضخة،  تنظيم هذه  ومتيز 
�ضحذ ه��م��م ال��الع��ب��ني وحت��ف��ي��زه��م ع��ل��ى ت��ق��دمي اأف�����ض��ل ما 

لديهم والذهاب بعيداً يف املناف�ضة. 
اإىل  االإماراتية  الكرة  الكرة، جماهر  احتاد  عام  اأمني  ودعا 
اأوك���الن���د النيوزلندي  ن���ادي  ح�����ض��ور م��ب��اراة اجل��زي��رة م��ع 
الوطنية  املهمة  الوطن يف هذه  اأندية  والزحف خلف ممثل 
الكرة  ال��ع��امل��ي��ة،  البطولة  ه��ذه  يف  ميثل  اجل��زي��رة  اأن  حيث 
للح�ضور  م��دع��وة  جماهرنا  وك��ل  ع���ام،  ب�ضكل  االإم��ارات��ي��ة 
واملوؤازرة والت�ضجيع، خا�ضة واأن اإحتاد الكرة ونادي اجلزيرة 
اإىل  املجانية  ال��دخ��ول  ت��ذاك��ر  م��ن  امل��ئ��ات  بتوزيع  �ضيقومان 

املباراة للجماهر التي �ضتح�ضر للمباراة. 
العامل  ل���ك���اأ����س  امل��ن��ظ��م��ة  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  و�ضكر ع�ضو 

لالأندية، روابط امل�ضجعني يف الدولة على جتاوبهم ال�ضريع 
اإىل  اأن��دي��ت��ه��م  جماهر  ح�ضور  لتنظيم  االحت���اد  دع���وة  م��ع 
التي  العربية  �ضاكرا كذلك اجلاليات  اأبوظبي،  مباراة فخر 
والدعم  للح�ضور  املجتمعية  اأنديتها  خ��الل  م��ن  جت��اوب��ت 
الدولة،  اإم���ارات  خمتلف  يف  بفروعه  امل�ضري  النادي  ومنها 
وبقية اجلاليات  ال�����ض��وم��ايل  وال��ن��ادي  ال�����ض��وداين  وال��ن��ادي 
العربية.  واأو�ضح اأمني عام احتاد الكرة، اأن االحتاد �ضيتكفل 
اإم��ارات الدولة اإىل �ضتاد هزاع  بنقل اجلماهر من خمتلف 
بالتن�ضيق مع  ال��ت��ذاك��ر  و���ض��راء  ال��ع��ني،  زاي���د يف منطقة  ب��ن 
جمل�س اأبوظبي الريا�ضي ونادي اجلزيرة، اإ�ضافة اإىل توفر 

وجبات غذائية وكميات كافية من املياه. 
كافة  الوطنية  االإع���الم  وو�ضائل  اجلماهر  ه��زام،  بن  ودع��ا 
اإىل التفاعل مع احلملة االإعالمية التي تدعم فخر اأبوظبي 
مع  التفاعل  وخا�ضة  البطولة  ه��ذه  يف  الوطنية  مهمته  يف 
ال��ه��ا���ض��ت��اق »م���ع ال��ف��خ��ر الأج���ل ال��وط��ن« ف��ه��و مي��ث��ل بالفعل 

طبيعة م�ضاركة نادي اجلزيرة يف هذه البطولة. 

دعا اإىل دعم فخر اأبوظبي يف مهمته الوطنية اأمام اأوكالند النيوزلندي

بن هزام: احتاد الكرة ن�شق مع روابط اجلماهري واجلاليات لتاأمني ح�شورها ودعمها للجزيرة
حافالت وتذاكر جمانية وخدمات لوج�صتية مل�صجعي الفخر

اختتام بطولة اليوم الوطني  بدار 
زايد للثقافة الإ�شالمية 
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الفجر الريا�ضي
التي حتت�ضن  اأبوظبي  االإم��ارات وعا�ضمتها  دولة  اإىل  العامل لالأندية  كاأ�س  تعود 
اأبطال قارات العامل ال�ضت اإىل جانب نادي اجلزيرة االإماراتي بطل دوري اخلليج 
العربي ليتناف�ضوا على ح�ضد لقب الن�ضخة الرابعة ع�ضرة من البطولة التي تقام 

خالل الفرة من 6 اإىل 16 دي�ضمرب اجلاري يف مدينتي اأبوظبي والعني.
االأربعاء بني فريقي  للبطولة غدا  االفتتاحية  املباراة  انطالق  �ضاعات على  وقبل 
االإماراتية  اجلماهر  رفعت  النيوزيالندي  �ضيتي  واأوك��الن��د  االإم��ارات��ي  اجلزيرة 
�ضعار “مع الفخر الأجل الوطن” دعما لنادي اجلزيرة ممثل الدولة يف البطولة 
�ضاحب لقب “فخر اأبوظبي” حيث دعت اإىل اال�ضطفاف خلف اجلزيرة يف مهمته 

الوطنية التي ي�ضعى من خاللها اإىل حتقيق اإجناز جيد للريا�ضة االإماراتية.
وت�ضتعر�س وكالة اأنباء االإمارات “وام” من خالل هذا التقرير تاريخ كاأ�س العام 
لالأندية الذي يقام للمرة الثالثة يف دولة االإمارات ما يج�ضد ثقة املجتمع الريا�ضي 
الدويل يف الدولة وقدرتها على ا�ضت�ضافة اأبرز املناف�ضات الريا�ضية العاملية. اأقيمت 
كاأ�س العامل لالأندية للمرة االأوىل عام 2000 بالربازيل قبل اأن تتوقف ملدة اأربع 
�ضنوات لتعود جمددا وت�ضت�ضيفها اليابان ملدة اأربع �ضنوات متتالية خالل الفرة 
من 2005 وحتى 2008 لتنتقل البطولة بعدها اإىل دولة االإمارات وت�ضت�ضيف 

ن�ضختي عام 2009 و2010. وعادت اليابان ال�ضت�ضافة البطولة عامي 2011 
و2012 قبل اأن حتول وجهتها مرة اأخرى ولكن �ضوب قارة اأفريقيا وحتديدا يف 
املغرب التي ا�ضت�ضافت ن�ضختي عام 2013 و2014 لتعود اإىل وجهتها االأوىل يف 
اأن ت�ضت�ضيفها دولة االإم��ارات العام اجلاري  2015 و2016 قبل  اليابان عامي 
�ضاحب  االإ�ضباين  بر�ضلونة  ن��ادي  ويعد   .2018 ع��ام  القادمة  الن�ضخة  وكذلك 
 2009 اأعوام  3 بطوالت  الرقم القيا�ضي يف عدد مرات الفوز بالبطولة بر�ضيد 
البطولة عامي  اال�ضباين لقب  نادي ريال مدريد  بينما حقق  و2011 و2015 
خالل م�ضاركته يف  القيا�ضي  بر�ضلونة  رقم  معادلة  يف  وياأمل  و2016   2014
الن�ضخة احلالية من البطولة. كما حقق نادي كورينثيانز الربازيلي لقب البطولة 
اأعوام 2000 و2012 بينما حققت 6 اأندية لقب البطولة ملرة واحدة وهي نادي 
�ضاو باولو الربازيلي عام 2005 وانرنا�ضيونال الربازيلي عام 2006 وميالن 

2008 وانر ميالن  2007 ومان�ض�ضر يونايتد االإجنليزي عام  االإيطايل عام 
الرجاء  ن��ادي  ويعد   .2013 عام  االأمل��اين  وبايرن ميونيخ   2010 عام  االإيطايل 
و�ضيفا  حل  اأن  بعد  البطولة  يف  عربي  اجن��از  اف�ضل  �ضاحب  املغربي  البي�ضاوي 
ا�ضت�ضافتها  التي   2013 ع��ام  ن�ضخة  خ��الل  االأمل���اين  ميونيخ  ب��اي��رن  ن��ادي  خلف 
الربونزية عام  وامليدالية  الثالث  املركز  امل�ضري  االأهلي  النادي  املغرب فيما حقق 
2006 كثاين اأف�ضل اجناز عربي. وت�ضهد الن�ضخة اجلديدة يف اأبو ظبي م�ضاركة 
اأعلى رقم قيا�ضي لعدد مرات امل�ضاركة يف  اأوكالند �ضيتي للمرة التا�ضعة ك�ضاحب 
البطولة فيما ميثل العرب فريقا اجلزيرة االإماراتي والوداد املغربي. وت�ضم قائمة 
املدربني امل�ضاركني يف كاأ�س العامل لالأندية “االإمارات 2017” الهولندي هينك 
 2016 تني كات مدرب نادي اجلزيرة االإماراتي الذي ان�ضم اإىل الفريق مو�ضم 
ليقود “فخر اأبوظبي” اإىل لقب بطل دوري اخلليج العربي. وياأمل ح�ضني عموتة 

املغربية  لالأندية  اجناز جديد  اإىل حتقيق  املغربي  الريا�ضي  ال��وداد  فريق  مدرب 
امل�ضاركة يف البطولة على غرار نادي الرجاء املغربي الذي و�ضل للمباراة النهائية 
وحل و�ضيفا عام 2013 فيما ياأمل دييجو األون�ضو مدرب فريق بات�ضوكا املك�ضيكي 
العامل  كاأ�س  بطولة  يف  التناف�س  اإىل  الالتينية  اأمريكا  يف  املدربني  اأف�ضل  واأح��د 
لالأندية �ضعياً لكتابة ف�ضل جديد من املجد يف تاريخ هذا الفريق املك�ضيكي العريق. 
وي�ضعى الفرن�ضي زين الدين زيدان املدير الفني لنادي ريال مدريد اال�ضباين اإىل 
ح�ضد لقب البطولة العاملي للمرة الثالثة يف تاريخ الفريق ليعادل الرقم القيا�ضي 
امل�ضجل باأ�ضم نادي بر�ضلونة . وقاد الالعب ال�ضهر - احلائز على لقب كاأ�س العامل 
ال�ضوبر  وكاأ�س  اال�ضباين  ال��دوري  ببطولة  الفوز  اإىل  - فريقه  ب��الده  مع منتخب 
اال�ضباين ودوري اأبطال اأوروبا وكاأ�س ال�ضوبر االأوروبي باالإ�ضافة اإىل ح�ضد لقب 
الن�ضخة االأخرة من بطولة كاأ�س العامل لالأندية. ويقود تاكافومي هوري االإدارة 
الفنية لنادي اأوراوا ريد داميوندز الياباين بينما ي�ضعى رامون تريبولييتك�س املدير 
العامل  كاأ�س  للفريق يف  اإىل حتقيق م�ضاركة متميزة  �ضيتي  اأوكالند  لنادي  الفني 
لالأندية “االمارات 2017” تواكب احتفاظه بالرقم القيا�ضي العاملي من حيث 

عدد مرات امل�ضاركة يف البطولة منذ انطالقها.

•• اأبوظبي-الفجر:

بن  اأحمد  ال�ضيخ  �ضمو  رعاية   حتت 
رئي�س  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد 
اآل مكتوم  موؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد 
االأوملبية  اللجنة  رئ��ي�����س  للمعرفة 
ال��وط��ن��ي��ة، اأع���ل���ن احت�����اد االإم������ارات 
الن�ضخة  انطالق  عن  للجوجيت�ضو 
م��ن��اف�����ض��ات بطولة  م���ن  اخل��ام�����ض��ة 
اجلوجيت�ضو  ملحريف  الدولية  دب��ي 
ملو�ضم 2017-2018 يومي 8و9 
االأهلي  ال���ن���ادي  م��ق��ر  يف  دي�����ض��م��رب 

مبنطقة الق�ضي�س يف دبي.
للجوجيت�ضو  االإم��ارات  احتاد  واأ�ضار 
اإىل اأن باب الت�ضجيل للبطولة اأغلق 
يوم اأم�س االول 3 دي�ضمرب ، لالعبني 
العمر من  من  عاماً  ال�16  فوق  ما 
فئات النا�ضئني واملحرفني وجلميع 
تخ�ضي�س  و�ضيتم  االأح��زم��ة،  األ���وان 
ملناف�ضات  البطولة  من  االأول  اليوم 

ُخ�ض�س  بينما  ب��دل��ة«،  »ب����دون  ف��ئ��ة 
اليوم الثاين ملناف�ضات فئة البدلة.

ا�ضت�ضافة  اأهمية  اإىل  واأ�ضار االحتاد 

اإمارة دبي لهذه البطولة التي تعترب 
الريا�ضية،  دب���ي  اأج��ن��دة  م��ن  ج����زءاً 
ك����ذل����ك ه�����ي حم���ط���ة ث���اب���ت���ة على 

اأجندة احتاد االإم��ارات للجوجيت�ضو 
ال�������ض���ن���وي���ة، وت���ع���ت���رب ب���ط���ول���ة دبي 
اجلوجيت�ضو  مل����ح����ريف  ال����دول����ي����ة 

البطوالت  �ضل�ضة  يف  اأ�ضا�ضية  نقطة 
الدولية للمحرفني التي يخو�ضها 
الالعبني جلمع النقاط للدخول يف 
من  املعتمد  املحلي  الت�ضنيف  نظام 

قبل احتاد االإمارات للجوجيت�ضو.
من�ضور  ت�����وج�����ه  ج�����ان�����ب�����ه،  وم�������ن 
الظاهري ع�ضو جمل�س اإدارة احتاد 
االإمارات للجوجيت�ضو، مدير بطولة 
اجلوجيت�ضو،  ملحريف  الدولية  دبي 
ل�ضمو  واالم��ت��ن��ان  ال�ضكر  بخال�س 
را�ضد  ب��ن  حممد  ب��ن  اأح��م��د  ال�ضيخ 
اآل م��ك��ت��وم رئ��ي�����س م��وؤ���ض�����ض��ة حممد 
للمعرفة  م���ك���ت���وم  اآل  را�����ض����د  ب����ن 
الوطنية،  االأومل��ب��ي��ة  اللجنة  رئي�س 
البطولة  ل��ه��ذه  ال��ك��رمي��ة  ل��رع��اي��ت��ه 
اجلوجيت�ضو،  ل���ري���ا����ض���ة  ودع����م����ه 
اإم��ارة دبي لهذه  اأن ا�ضت�ضافة  واأك��د 
ريا�ضة  ح�ضور  م��ن  يعزز  البطولة 
اجلوجيت�ضو، حيث تعترب دبي قبلة 
للتميز،  ورم�����ز  ال��ري��ا���ض��ي��ني  ل��ك��ل 

واأ�ضاف: نحن على ثقة اأننا �ضن�ضهد 
وم�ضتويات  ح��م��ا���ض��ي��ة  م��ن��اف�����ض��ات 
احرافية متقدمة، يف ظل امل�ضاركة 
ال�ضجالت  ذوي  م�����ن  ال����وا�����ض����ع����ة 
امل�ضتوى  على  ب��االإجن��ازات  احلافلة 
الظاهري:  والدويل. وقال  الوطني 
ملحريف  ال��دول��ي��ة  دب���ي  ب��ط��ول��ة  اإن 
ال�ضنوي  احل��دث  ه��ي  اجلوجيت�ضو، 
االأه��������م ال�������ذي ي���ن���ت���ظ���ره امل����درب����ني 
الكت�ضاف  وامل���راق���ب���ني،  وال��الع��ب��ني 
ال������ق������درات اجل����دي����دة  و  امل������واه������ب 

والعامليني،  املحليني  اللعبة  الأبطال 
اإطار ا�ضراتيجية االحتاد  وذلك يف 
على  اللعبة  نطاق  لتو�ضيع  الهادفة 
م�ضتوى الدولة، ومتابعة تطوراتها، 

واكت�ضاف مواهب جديدة.
وُت���ن���ق���ل ف���ع���ال���ي���ات ال���ب���ط���ول���ة على 
ال���ه���واء م��ب��ا���ض��رة ع��ل��ى ���ض��ا���ض��ة قناة 
ال�ضريك  ال���ري���ا����ض���ي���ة،  اأب����وظ����ب����ي 
كما  للبطولة،  الر�ضمي  االإع��الم��ي 
حت��ظ��ى ال��ب��ط��ول��ة ب��رع��اي��ة ك���ل من 
واالحتاد  لال�ضتثمار،  مبادلة  �ضركة 

والطاير  الن����دروف����ر،  و  ل��ل��ط��ران، 
ال���داخ���ل���ي���ة،  ووزارة  ل���ل�������ض���ي���ارات، 
وم�������ض���رف اأب���وظ���ب���ي االإ����ض���الم���ي، 
الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ب���رول  و���ض��رك��ة 
و�ضركة  الريا�ضية،  وباملز  )اأدن��وك(، 
االإمارات العاملية لالأملنيوم، وجمل�س 
للتمويل،  واآفاق  الريا�ضي،  اأبوظبي 
ول������������وزان ل��������الأزي��������اء، وجم���م���وع���ة 
املا�ضي،  وال�ضيف  القاب�ضة،  اخلاجة 
وجم�����م�����وع�����ة ال���������ض����ق����ر امل����ت����ح����دة، 

باالإ�ضافة اإىل جريدة االحتاد.

»مونديال الأندية« يعود لالإمارات ..واجلماهري �شعارها »مع الفخر لأجل الوطن«

حتت رعاية اأحمد بن حممد بن را�صد اآل مكتوم

بطولة دبي الدولية ملحرتيف اجلوجيت�شو تنطلق اجلمعة
- الظاهري: البطولة فر�صة الكت�صاف املواهب و القدرات اجلديدة الأبطال اللعبة املحليني والعامليني

- جنوم ومواهب اللعبة يتاأهبون للم�صاركة يف الن�صخة اخلام�صة من البطولة
- اإغالق باب الت�صجيل للبطولة

-  البطولة حمطة ثابتة على اأجندة االحتاد ال�صنوية

موقعة للزعامة بني بايرن و�صان جرمان 

م�شري يوفنتو�س بني يديه مبواجهة اوملبياكو�س
يديه  البطل، بني  االإيطايل، و�ضيف  يوفنتو�س  �ضيكون م�ضر   
عندما ي�ضافر اىل برايو�س اليوم الثالثاء ملواجهة اوملبياكو�س 
باري�س  و�ضيفه  االأمل���اين  ميونيخ  ب��اي��رن  يلتقي  فيما  ال��ي��ون��اين، 
وذلك  بينهما،  الزعامة  لتحديد  ي��اأري��ة  م��ب��اراة  يف  جرمان  �ضان 
مل�ضابقة دوري  املجموعات  االأخ��رة من دور  ال�ضاد�ضة  يف اجلولة 

ابطال اوروبا يف كرة القدم.
يوفنتو�س  اأن  ه��و  ال�ضائد  االع��ت��ق��اد  ك��ان  ال��راب��ع��ة،  املجموعة  يف 
لكن  االأخ������رة،  اجل��ول��ة  اىل  ال��و���ض��ول  ق��ب��ل  ب��ط��اق��ت��ه  �ضيح�ضم 
ح�ضوله على نقطة واحدة من مواجهتيه مع بر�ضلونة االإ�ضباين 
بالتعادل خارج قواعده مع  واكتفاءه  ايابا(  ذهابا و0-0   3-0(
�ضبورتينغ ل�ضبونة الربتغايل 1-1، جعاله ينتظر حتى مباراته 

مع اوملبياكو�س.
ال�ضابقة  اجلولة  يف  وال�ضدارة  تاأهله  بر�ضلونة  �ضمن  اأن  وبعد 

بطل  �ضينال  تورينو،  يف  العجوز  ال�ضيدة  فريق  م��ع  بتعادله 
اوملبياكو�س  على  ف��وزه  ح��ال  يف  الثانية  البطاقة  ايطاليا 

اأي فر�ضة )نقطة واح���دة(، وذل��ك بغ�س  ال��ذي فقد 
النظر عن نتيجة �ضبورتينغ يف “كامب نو«.
ما�ضيميليانو  امل���درب  ف��ري��ق  �ضي�ضمن  كما 

اخل�ضارة،  ح��ال  يف  حتى  تاأهله  اليغري 
وذلك  �ضبورتينغ  ف��وز  ع��دم  ���ض��رط 

الربتغايل  ال��ف��ري��ق  ت��ع��ادل  الأن 
على  �ضيجعله  نو”  “كامب  يف 

مناف�ضه  من  ذاتها  امل�ضافة 
 8 االإيطايل ولكل منهما 
نقاط لكن االأخر يتمتع 
املواجهتني  ب��اأف�����ض��ل��ي��ة 

كونه  بينهما  املبا�ضرتني 
فاز ذهابا 1-2.

مباراة  اىل  اليغري  رج��ال  ويدخل 
الغايل  فوزهم  بعد  ممكنة  معنويات  باأف�ضل  برايو�س 

جدا اجلمعة يف ال��دوري املحلي على نابويل املت�ضدر يف عقر 
هيغواين  غ��ون��زال��و  لالأرجنتيني  ه��دف  بف�ضل  1-�ضفر  داره 
ال�ضابق بني جماهره. واأكد العب الو�ضط  اأ�ضقط فريقه  الذي 
الفرن�ضي بليز ماتويدي بعد الفوز على نابويل يف “�ضان باولو”، 

اأن فريقه ذاهب اىل اليونان من اأجل النقاط الثالث، م�ضيفا 
نفكر  اأال  “يجب  االإي��ط��ال��ي��ة  �ضبورت�س”  “�ضكاي  ل�ضبكة 

امللعب  اىل  ن��دخ��ل  اأن  ب��ل  للتعادل  اللعب  اي  باملخاطرة 
بذهنية الفوز كعادتنا«.

اأجل اللعب بطريقتنا  “�ضنذهب اىل هناك من  وتابع 
املعتادة �ضد خ�ضم �ضعب، لكننا منلك كل ما نحتاجه 

نقاط  ث��الث  على  واحل�����ض��ول  ج��ي��دة  نتيجة  لتحقيق 
حا�ضمة«.

�ضبورتينغ  من  اأف�ضل  و�ضع  يف  يوفنتو�س  اأن  املوؤكد  وم��ن 
ع��ل��ى ك��اف��ة االأ����ض���ع���دة، الأن ال���ن���ادي ال��ربت��غ��ايل ي��ح��ت��اج اىل 

الهزمية  الذي مل يذق طعم  الكاتالوين  العمالق  الفوز على 
ال�23 االأخ��رة، وحتديدا  يف امل�ضابقة على ملعبه يف مبارياته 
مل  ال��ربت��غ��ايل  الفريق  اأن  كما   ،2013 �ضبتمرب  اأي��ل��ول  منذ 
11 زيارة )8 هزائم  يحقق اأي فوز يف االأرا�ضي االإ�ضبانية يف 

و3 تعادالت(. ويف املجموعة الثانية، �ضيكون بايرن ميونيخ 
�ضان  ب��اري�����س  ي�ضت�ضيف  ع��ن��دم��ا  �ضعبة  مهمة  اأم����ام 

اأهداف  اربعة  بفارق  للفوز  جرمان الأنه بحاجة 
على رجال املدرب االإ�ضباين اوناي اميري من 

اأجل ازاحتهم عن ال�ضدارة، كونه خ�ضر ذهابا 
بثالثية نظيفة.

وك��ان��ت خ�����ض��ارة ال��ن��ادي ال��ب��اف��اري يف باري�س 

ان�ضيلوتي  ك��ارل��و  االإي��ط��ايل  امل���درب  اق��ال��ة  اىل  اأدت  اإذ  مف�ضلية 
واال�ضتعانة مبدربه القدمي يوب هاينكي�س للمرة الرابعة.

وح��ق��ق ب��اي��رن ب��داي��ة رائ��ع��ة م��ع امل���درب ال���ذي ق���اده اىل ثالثية 
 ،2013 اب��ط��ال اوروب���ا ع��ام  ال���دوري وال��ك��اأ���س املحليني ودوري 
لكن مهمة  االآن.  الع�ضر معه حتى  مبارياته  ت�ضع من  فاز يف  اإذ 
الثالثاء �ضتكون �ضعبة �ضد فريق فاز بجميع مبارياته اخلم�س 

بفارق  الفوز  اأن  االآن، كما  امل�ضابقة حتى  يف 
الباري�ضي  ال��ن��ادي  على  اأه���داف  اربعة 

“حلم غر  اإنه  لي�س امرا �ضهال بل 
اعترب  بح�ضب ما  للتحقيق”  قابل 
هوميل�س.  م��ات�����س  ب��اي��رن  م��داف��ع 

هاينكي�س  اأم�������ا 

الفوز  “نريد  م��وؤك��دا  بحتة”،  “نف�ضية  م��واج��ه��ة  ع��ن  فتحدث 
عليهم واأن نظهر ما نحن قادرون عليه. اأما كل �ضيء اآخر )الفوز 
بفارق 4 اهداف(، فبعيد عن الواقعية«. وا�ضتعد بايرن للمواجهة 
ب��اأف�����ض��ل ط��ري��ق��ة م��ن خ���الل ال��ف��وز ع��ل��ى ه��ان��وف��ر 3-1 بف�ضل 
والبولندي  كومان  كينغ�ضلي  والفرن�ضي  فيدال  ارتورو  الت�ضيلي 
اداء  قدم  ال��ذي  مولر  توما�س  وم�ضاهمة  ليفاندوف�ضكي  روب��رت 

الفتا يف اول مباراة له بعد عودة من ا�ضابة ابعدته 5 ا�ضابيع.
خليفة  على  املواجهة  اىل  فيدخل  ج��رم��ان،  ل�ضان  بالن�ضبة  ام��ا 
هزميته االأوىل هذا املو�ضم ال�ضبت يف الدوري املحلي اأمام م�ضيفه 

�ضرا�ضبورغ 2-1.
وك�ضف اميري “اأين ل�ضت قلقا” قبل املباراة �ضد بايرن، وقال 
ردا على �ضوؤال “كال، الفريق مل يفقد تفاوؤله. املهم يف االمر 
الثالثاء  مباراة  هدوئنا.  على  نحافظ  وان  بجد  نعمل  ان 
يريد  فريق  مواجهة  يف  اختبارا  ت�ضكل  النها  لنا  مهمة 

الذهاب بعيدا يف امل�ضابقة االوروبية«.
ويف املباراة االأخرى �ضمن هذه املجموعة، �ضيكون 
معجزة  �ضبه  حتقيق  البلجيكي  ان��درخل��ت  على 
املوؤهل  الثالث  امل��رك��ز  على  احل�ضول  اأج��ل  م��ن 
الفوز  كونه يحتاج اىل  ليغ”،  “يوروبا”  اىل 
�ضلتيك  م�ضيفه  على  اأه���داف  ثالثة  ب��ف��ارق 
اال���ض��ك��ت��ل��ن��دي ال����ذي مي��ل��ك 3 ن��ق��اط، فيما 

يدخل �ضيفه اىل املباراة دون اي نقطة.
الدور  ب��ط��اق��ة  ت��ب��دو  االأوىل،  امل��ج��م��وع��ة  ويف 
الثاين يف جيب مان�ض�ضر يونايتد االإنكليزي، 
املنت�ضي من فوزه الغايل ال�ضبت خارج قواعده 
3-1، وذلك عندما  ار�ضنال  املحلي  على غرميه 
و�ضي�ضمن  ال��رو���ض��ي.  مو�ضكو  �ض�ضكا  ي�ضت�ضيف 
تاأهله  مورينيو  جوزيه  الربتغايل  امل��درب  فريق 
التاأهل  وب���اإم���ك���ان���ه  ت��ع��ادل��ه  ح����ال  يف  وال�������ض���دارة 
اأه��داف يف ح��ال مل يفز  حتى لو خ�ضر بفارق �ضتة 
الربتغايل.  بنفيكا  م�ضيفه  على  ال�ضوي�ضري  ب��ازل 
ويت�ضدر فريق “ال�ضياطني احلمر” بفارق 3 نقاط 
الربتغال  بطل  يقبع  فيما  و�ض�ضكا،  بنفيكا  ك��ل  ع��ن 
ال�ضقوط  ح���ال  ويف  ن��ق��اط.  دون  امل��ج��م��وع��ة  ذي���ل  يف 
بنفيكا،  على  بازل  وفوز  ار�ضه  على  ليونايتد  امل�ضتبعد 
�ضتتعادل الفرق الثالثة ب�12 نقطة، و�ضيتاأهل يونايتد 
�ضيت�ضدر  كما  اأه��داف  �ضبعة  بفارق  اإال يف حال خ�ضارته 
اإال يف حال خ�ضارته بفارق خم�ضة اأهداف، ما يجعل تاأهله 
من  اف�ضل  و�ضع  يف  ب��ازل  ويبدو  كبر.  حد  اىل  حم�ضوما 
�ض�ضكا نتيجة املواجهتني املبا�ضرتني بينهما، وعليه اأن يحقق 
نتيجة اأف�ضل من الفريق الرو�ضي اأو مثلها تعادال اأو هزمية 

لي�ضمن بطاقته.
االإ�ضباين  م��دري��د  اتلتيكو  على  ذات���ه  االأم���ر  ين�ضحب  وال 
الفوز  عليه  الأن  امل�ضابقة  لتوديع  طريقه  يف  يبدو  ال��ذي 
اأوىل  �ضمن  ال���ذي  االإن��ك��ل��ي��زي  ت�ضل�ضي  م�ضيفه  ع��ل��ى 
االإيطايل  روما  يخ�ضر  واأن  الثالثة،  املجموعة  بطاقتي 
اأمام �ضيفه املتوا�ضع قره باخ االذربيجاين الذي تلقت 

�ضباكه 13 هدفا حتى االآن.
فوزه  ح��ال  يف  املجموعة  ���ض��دارة  ت�ضل�ضي  و�ضي�ضمن 
�ضيتاأهل  فيما  الهزمية،  اأو  بالتعادل  روم��ا  تعرث  اأو 

االأخر بفوزه اأو بتعادل اتلتيكو يف لندن.
املبا�ضرتني  املواجهتني  اأف�ضلية  اتلتيكو  وميلك 
اأمام روما، ما يعني اأن فوزه وتعادل االأخر مع 
قره باخ �ضيمنح و�ضيف بطل 1974 و2014 

و2016 بطاقة الدور الثاين.

ميامي  م�ضيفه  اللقب  حامل  ووري��رز  �ضتايت  غولدن  �ضحق 
املنطقة  123-95، وحلق هيو�ضنت روكت�س يف �ضدارة  هيت 
الغربية بفوزه على م�ضيفه لو�س اجنلي�س ليكرز 95-118 

االحد يف دوري كرة ال�ضلة االأمركي للمحرفني.
ت��وىل االإ���ض��راف على  امل��ت��األ��ق منذ ان  وح��ق��ق غ��ول��دن �ضتايت 
حيث  �ضنوات  ث��الث  قبل  ك��ر  �ضتيف  ال�ضابق  النجم  تدريبه 
توج عامي 2015 و2017 وحل و�ضيفا عام 2016، فوزه 
الثالث تواليا والثامن ع�ضر مقابل 6 هزائم، واحلق مبيامي 
اخل�ضارة الثانية ع�ضرة مقابل 11 فوزا. من جانبه، مل يجد 
هيو�ضنت �ضعوبة تذكر يف حتقيق الفوز ال�ضابع على التوايل 
فقط،  ه��زائ��م   4 مقابل  البطولة  ب��داي��ة  منذ  ع�ضر  والثامن 
خام�ضة  بخ�ضارة  ومني  لليكرز  التنازيل  اخلط  توا�ضل  فيما 
 8 مقابل  مقابل  البطولة  يف  ع�ضرة  وخام�ضة  ال��ت��وايل  على 
حتى  �ضتايت  غ��ول��دن  انتظر  االوىل،  امل��ب��اراة  يف  ان��ت�����ض��ارات. 
يف  تخلف  ان  بعد   17-37 النتيجة  ليح�ضم  الثالث  ال��رب��ع 
وا�ضتمر  االول 33-36، و�ضحح الو�ضع يف الثاين 24-29. 
تفوق البطل يف الربع االخر 24-18 ليو�ضع الفارق النهائي 
28 نقطة بف�ضل �ضتيفن كوري، اف�ضل العب يف املو�ضم  اىل 
املنتظم مرتني )30 نقطة منها 16 يف الربع االول( وكيفن 

دورانت 24 نقطة وكالي طوم�ضون 19 نقطة.
وع��ل��ى ال��ط��رف االخ����ر، ك���ان ال�����ض��ل��وف��ي��ن��ي غ����وران دراغيت�س 
االف�����ض��ل يف ���ض��ف��وف اخل��ا���ض��ر ال����ذي غاب 
 20 بت�ضجيله  وايت�ضايد،  ح�ضن  عنه 
 14( اولينيك  كيلي  تاله  نقطة، 
متابعات  و7  نقطة 
مت�����ري�����رات  و5 
ح�����ا������ض�����م�����ة(. 
وق�������������ال 
كر 

اىل ح�ضم  الفريق  يتجه  االخ���رة،  امل��ب��اري��ات  “يف  ال��ف��وز  بعد 
النتيجة يف الربع الثالث، وانا احب هذا االمر. نرفع م�ضتوى 
دفاعنا، ونح�ضد النقاط، وهذا اال�ضلوب يعطي ثماره«. وكانت 
النقطة ال�ضوداء ال�ضيئة الوحيدة يف اداء فريق كر هي طرد 
الالعب �ضون ليفينغ�ضتون يف الربع الثاين بعد نقا�س حاد مع 
احد حكام املباراة. والفوز هو الثالث لغولدن يف رحلته خارج 
ار�ضه حيث يتعني عليه خو�س ثالث مباريات اخرى �ضد نيو 
اورليانز بيليكنز وت�ضارلوت هورنت�س وديرويت بي�ضتونز قبل 
العودة اىل معقله يف اوكالند. ويف املباراة الثانية، تاألق ثالثي 
هيو�ضنت املوؤلف من جيم�س هاردن 36 نقطة واريك غوردون 
22 نقطة وكري�س بول يف اول عودة له اىل لو�س اجنلي�س منذ 
انتقاله من كليربز 21 نقطة، معززا بدفاع كلينت كابيال 8 
نقاط و13 متابعة. وبرز من اخلا�ضر ب�ضكل الفت كايل كوزما 
عن  اخل�ضارة  رد  ي�ضتطع  مل  لكنه  متابعة،  و12  نقطة   22
فريقه رغم موؤازرة اربعة اآخرين من زمالئه �ضجل كل منهم 
ما يزيد على 10 نقاط اف�ضلهم براندون اينغرام 18 نقطة 
و9 متابعات. ومل ي�ضتطع هيو�ضنت ح�ضم النتيجة اال يف الربع 
االخر 33-22، بعد ان كان االول متكافئا 27-27، وانهى 
-24 الثالث  يتخلف يف  ان  قبل   19-34 الثاين يف �ضاحله 
“هيو�ضنت هو بنظري  وقال مدرب ليكرز لوك والتون   .27
انه  املحرفني.  اف�ضل م�ضتوى يف دوري  ال��ذي يقدم  الفريق 
حقا فريق جيد«. وحقق هيو�ضنت الفوز ال�ضاد�س على التوايل 
خارج ار�ضه وبفارق يزيد يف حده االدنى على 15 نقطة، وهذا 
الثالث يف  العمالق  البطولة من قبل. و�ضقط  ت�ضهده  ما مل 
م�ضيفه  ار����س  على  �ضبرز  انتونيو  ���ض��ان  الغربية  املنطقة 
الثالثة  بخ�ضارته  ومني   ،90-87 ثاندر  �ضيتي  اوكالهوما 
10 مباريات، بعد ان ف�ضل مدربه غريغ بوبوفيت�س  اآخر  يف 
باركر  ط��وين  والفرن�ضي  ال��دري��دج  الماركو�س  جنومه  اراح��ة 
ك��اوه��ي ليرند  م��ان��و جينوبيلي، يف ح��ني غ��اب  واالرج��ن��ت��ي��ن��ي 
و���ض��ت��ربوك هذا  را���ض��ل  وا�ضتغل  اال���ض��اب��ة.  م��ن  تعافيه  ل��ع��دم 
يف�ضح  مل  وال��ذي  انتونيو  �ضان  �ضفوف  يف  اجلماعي  الغياب 
بوبوفيت�س عن ا�ضبابه، وا�ضاف اىل ر�ضيده “تريبل دابل” 
جديدة )10 على االأقل يف ثالث من الفئات االإح�ضائية 
الفردية اخلم�س: نقاط، متابعات، متريرات حا�ضمة، 
�ضرقة الكرة اأو �ضدها(، م�ضجال 22 نقطة مع 10 
متابعات و10 متريرات حا�ضمة. وراأى و�ضتربوك، 
ان   ،2017-2016 مو�ضم  يف  الع��ب  اف�ضل 

“اهم ما يف االمر هو هذا الفوز«.
الثامنة  اخل�������ض���ارة  ان��ت��ون��ي��و  ���ض��ان  وت��ل��ق��ى 
)مقابل 15 فوزا(، وبقي اوكالهوما تا�ضعا 
 10 يف ترتيب املنطقة الغربية بر�ضيد 
ام���ام كليربز  ان��ت�����ض��ارات و12 خ�����ض��ارة، 
الذي تلقى خ�ضارة ثالثة متتالية ورابعة 
ع�ضرة يف البطولة )مقابل 8 انت�ضارات( 
ب�ضقوطه على ار�س ميني�ضوتا متربوولفز 
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غولدن �شتايت ي�شحق ميامي وهيو�شنت يحلق غربا 



   

 
طفلة تاأكل ول ت�شبع.. هكذا مت اإنقاذها!

حالة الطفلة ال�ضعودية �ضافية التي "تاأكل وال ت�ضبع"، اأحد اأغرب 
احلاالت على االإطالق يف ال�ضعودية. فالطفلة البالغة من العمر 
5 �ضنوات فقط، والتي يبلغ وزنها 85 كلغ، تعاين من مر�س نادر، 

واأ�ضبحت حياتها يف خطر ب�ضبب ال�ضمنة واالأمرا�س املراكمة.
الودعاين  حامد  الدكتور  ق��ال  النادرة"،  احلالة  لتلك  وتو�ضيحاً 
�ضافية  اإن  االأح�����ض��اء  يف  وامل��ن��اظ��ر،  ال�ضمنة  ج��راح��ة  ا���ض��ت�����ض��اري 
كانت يف حالة ع�ضيبة مع �ضمنتها املفرطة، حتى اإن كي�س احللوى 
"برادر ويللي"،  وامل�ضروبات ال يفارقها، فهي تعاين من متالزمة 
الناجتة عن خلل جيني غر معروف، ي�ضبب �ضعورا مزمناً باجلوع، 
ما يدفعها اإىل االأكل املفرط ويوؤدي اإىل ال�ضمنة "القاتلة"، كما قد 

ينجم عنه �ضعوبات اإدراكية و�ضلوكية، وحركية.
اإىل ذلك، اأ�ضاف "الودعاين" بعد متابعة احلالة ملدة ثالثة اأ�ضهر، 
وف�ضل العالجات التحفظية، ومع ا�ضتمرار تزايد وزنها، ومعاناتها 
من اختناقات يف التنف�س، اأثناء النوم، قمنا باإجراء "جراحة تكميم 

للمعدة"، تكللت بالنجاح.
ق�ضم  ورئي�س  ا�ضت�ضاري  �ضليمان،  ه�ضام  الدكتور  ق��ال  جهته،  من 
حتدياً  ي�ضكلون  املتالزمة،  بهذه  امل�ضابني  االأطفال  اإن  التخدير، 
�ضعبة  حاالتهم  الأن  اجلراحي،  التدخل  قبل  التخدير،  يف  كبراً 

ومعقدة.
امل�ضت�ضفى،  من  اجلراحية  العملية  بعد  خرجت  �ضافية  اأن  يذكر 
لكنها و���ض��ع��ت حت��ت ن��ظ��ام غ��ذائ��ي وري��ا���ض��ي حم���دد. وق���د اأبدت 
املفرطة" للطعام.  "�ضهيتها  فقدان  مع  العام  ال�ضلوك  يف  حت�ضناً 
بالكر�ضي  اال�ضتعانة  دون  طبيعية  ب�ضورة  امل�ضي  ا�ضتطاعت  كما 

املتحرك، وخ�ضرت 20 كيلوغراما، من وزنها خالل �ضهر واحد.

ي�شرب 20 لرتًا من املاء ليبقى على قيد احلياة
يتعني على مهند�س اأملاين اأن ي�ضرب ما ال يقل عن 20 لراً من املاء 
اإ�ضابته بحالة مر�ضية  ب�ضبب  للحفاظ على حياته،  ب�ضكل يومي 

نادرة، تت�ضبب بجفاف ج�ضمه اإذا توقف عن �ضرب املاء.
و�ضّخ�س االأطباء، اإ�ضابة مارك وين�ضهورت مبر�س نادر يوؤثر على 
مبر�س  االأح��ي��ان  بع�س  يف  وي�ضمى  ج�ضمه،  يف  الغذائي  التمثيل 
ال�ضكر الكاذب، وي�ضبب ال�ضعور بالعط�س ال�ضديد، واالإفراز املتكرر 
يبداأ  امل���اء،  �ضرب  ع��ن  ال��ب��ول، ويف ح��ال توقف  م��ن  لكميات كبرة 
ج�ضمه باجلفاف، وميكن اأن يفارق احلياة يف غ�ضون �ضاعات قليلة، 

بح�ضب موقع اأوديتي �ضنرال.
ويعترب ال�ضعور بالعط�س اأمراً معتاداً بالن�ضبة ملارك، وهو يختلف 
عن �ضعور ال�ضخ�س العادي بالعط�س، حيث ي�ضعب التخل�س منه، 
حتى بعد �ضرب املاء. كما اأن ج�ضمه ال يحافظ على اأية كمية من 

املاء، حيث تقوم الكليتان بالتخل�س من ال�ضوائل ب�ضرعة كبرة.
�ضاعة،  من  الأك��رث  بالعط�س  ال�ضعور  يتجاهل  اأن  مل��ارك  ميكن  وال 
ت�ضقق  مثل  عليه،  بالظهور  اجل��ف��اف  اأع��را���س  ت��ب��داأ  م��ا  ف�ضرعان 
ال�ضفتني، وال�ضعور بالدوار واالرتباك، وهي االأعرا�س التي يعاين 
اأيام من احلرمان  اأو ثالثة  منها ال�ضخ�س الطبيعي، بعد يومني 

من ال�ضوائل.
ويف الوقت الذي ميكن اأن تتطور هذه احلالة يف اأي مرحلة عمرية، 
اأن م��ارك ولد وهو يعاين منها، ويف �ضن الطفولة، متكن من  اإال 
التعامل مع هذه احلالة، وعا�س حياة طبيعية قدر االإمكان. ولكن 

عند نقطة معينة، بداأ يعاين من االكتئاب ب�ضبب مر�ضه النادر.
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كيف مت اكت�شاف قاتلة الر�شع!
"القتل العمد" اإىل ربة عائلة فرن�ضية بعد 14 عاما من العثور على جثث 4 ر�ضع يف غابة يف �ضرق  وجهت تهمة 
فرن�ضا، وفقا ملا اأعلن املدعي العام دومينيك الزياري يف مولوز. وبف�ضل حتاليل احلم�س النووي، ي�ضتبه يف اأن املراأة 
اأي�ضا على جثة ر�ضيع خام�س  املحققون  اإذ عرث  اأقدمت على قتل خم�ضة من مواليدها اجلدد  53 عاما  البالغة 
يف منزلها، من دون معرفة زوجها. ويبدو اأن عمليات القتل ح�ضلت على "فرة زمنية كبرة بني 1993 و1995 
اكت�ضاف  عالقة منذ  الر�ضع  االأطفال  قتل  وبقيت ق�ضية  بر�س".  "فران�س  وكالة  ذكرت  و2003 و2005" ح�ضبما 

اجلثث �ضدفة يف اأكتوبر يف غالفينغ )�ضرق فرن�ضا( خمباأة يف اأكيا�س قمامة ومتحللة اإىل حد كبر.
واأقرت �ضيلفي اأ. "بكل وقائع القتل التي طالت املولودين اجلدد" ح�ضبما اأو�ضح املدعي العام.

وقد اأوقفت اخلمي�س بعد انق�ضاء 48 �ضاعة على و�ضعها يف احلب�س على ذمة التحقيق.
واأ�ضاف امل�ضدر نف�ضه اأن �ضريك حياتها واأوالدها الثالثة البالغة اأعمارهم 18 و27 و32 "لي�ضوا على علم مبا ح�ضل 
على ما يبدو". والوالد "م�ضدوم فعال" مبا ح�ضل. واأكدت املتهمة اأنها كانت يف كل مرة تنجب الطفل يف منزلها 

مبفردها من دون اأي �ضهود.
واأظهر الت�ضريح الذي اأجري عام 2003 اأن الر�ضع ولدوا وهم اأحياء. وقد مت خنق اثنان منهما على االأقل بحبال 
عرث عليها على رقبتهما. واأغلق التحقيق عام 2009 لغياب االأدلة اإال اأنه فتح جمددا عام 2013 بف�ضل تقدم العلم 

على �ضعيد احلم�س النووي.
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كعكة طولها 734 مرتًا 
�ضنع تالميذ من العا�ضمة االأملانية برلني كعكة تزن طنني ويبلغ طولها 
قيا�ضياً  رقماً  بذلك  االأمتار، حمققني  وثمانية من ع�ضرة من  734 مراً 

جديداً وقدموا عائد بيعها جلمعية لرعاية االأطفال املر�ضى.
اأحد  اإن  برلني  يف  هرتل،  روالن��د  التالميذ،  ه��وؤالء  مدر�ضة  مدير  وق��ال 
طول  من  بالتثبت  قاموا  االأملانية  القيا�ضات  هيئة  من  واأع�ضاء  املحامني 
جيني�س  موؤ�ض�ضة  اإىل  لرفعها  متهيداً  القيا�ضات  و�ضجلوا  ووزن��ه��ا  الكعكة 
لن�ضرها يف كتابه غيني�س لالأرقام القيا�ضية. ومت اإعداد الكعكة خالل اأربعة 

اأيام من االأ�ضبوع اجلاري.
مدر�ضتهم  اأعلنته  مل��ا  وفقا  التالميذ  اأع��ده��ا  التي  املكونات  قائمة  وبلغت 
من  ك��ي��ل��وغ��رام   600 لي�ضتنبرج(  ب��رل��ني  بحي  راي�����س   فيليب  )م��در���ض��ة 
من  كيلوغراماً  و650  الهند،  زيت جوز  من  كيلوغراماً  و650  الب�ضكويت 
م�ضحوق ال�ضكر، و160 كيلوجرام من م�ضحوق الكاكاو، و190 كيلوغراماً 
من احلليب، وخم�ضة كيلوغرامات من بن القهوة و2.5 كيلوغرام من نكهة 

�ضراب الروم. قدم متربعون هذه املكونات هدية للتالميذ.
وبعد قيا�س طول وحجم الكعكة بداأ تقطيعها وبيعها للراغبني. و�ضيقدم 
عائد الكعكة اإىل جمعية "اأحالم االأطفال" يف برلني، التي تهتم باالأطفال 

املر�ضى باأمرا�س تهدد حياتهم. 

ر الطالب للقاء الكائنات الف�شائية جامعة حت�شّ
يف الوقت الذي يعتقد الكثرون اأن الكائنات الف�ضائية جمرد خرافة، وال 
وجود ملثل هذه الكائنات اإال يف اأفالم اخليال العلمي وخميلة بع�س العلماء 
اأن تدرب طالبها، على كيفية لقاء زوار  والباحثني، قررت جامعة تركية، 
تعليمية  موؤ�ض�ضة  وه��ي  اأكدينيز،  جامعة  واأطلقت  امل�ضتقبل.  يف  الف�ضاء 
نوعه،  م��ن  ف��ري��داً  تعليمياً  منهاجاً  ال��رك��ي��ة،  اأنطاليا  مدينة  يف  ج��دي��دة 
والتي  الف�ضائية  بالكائنات  الرحيب  كيفية  الطالب،  تعليم  الهدف منه، 
يعتقد امل�ضرف اإرهان كولبا�ضي، اأنها و�ضلت بالفعل اإىل االأر�س عدة مرات، 
بح�ضب موقع اأوديتي �ضنرال. وت�ضتمل الدورة التعليمية، على ا�ضتعدادات 
تغطية احلكومات،  الطالب، عن مزاعم  �ضيتعلم  كما  ودبلوما�ضية،  عملية 
الذي  كولبا�ضي  ويعتقد  االأر����س.  على  الف�ضاء  خملوقات  ن�ضاطات  على 
ا�ضطنبول،  الف�ضاء �ضريو�س يف  اأبحاث  رئي�س مركز  نائب  ي�ضغل من�ضب 
الليلية،  الروؤية  واأجهزة  الدقيقة  والرقائق  الب�ضرية  االألياف  تقنيات  اأن 
مل تكن لتوجد لوال املعلومات التي مت جمعها من مواقع حتطم املركبات 
االأخ��رى خارج  اأن ممثلي احل�ضارات  "نعتقد  الف�ضائية. ويقول كولبا�ضي 
كوكب االأر�س، �ضيجرون ات�ضاالت ر�ضمية مع بع�ضهم البع�س عن قريب، 
هذا  اأن  كولبا�ضي  ويعتقد  الب�ضرية".  تاريخ  اأك��رب حدث يف  هذا  و�ضيكون 
االت�ضال ميكن اأن يحدث يف غ�ضون 10 اإىل 15 عاماً من االآن، لذلك بداأ 

بتدريب الطالب على اال�ضتعداد للقاء خملوقات الف�ضاء.

�شاطئ يظهر بعد 
12 عامًا من اختفائه
االأيام،  اأح��د  ت�ضتيقظ يف  اأن  تخيل 
ل��ت��ج��د ال�������ض���اط���ئ امل��ف�����ض��ل ال����ذي 
من  اختفى  قد  زياته  على  اعتدت 
 12 وبعد  عا�ضفة،  بفعل  ال��وج��ود 
اأخرى  م���رة  للظهور  ي��ع��ود  ع��ام��اً، 
بعد عا�ضفة اأخرى. هذا بال�ضبط 
م����ا ح�����دث ل�����ض��اط��ئ اأ����ض���ل���ي���م باي 

بجزيرة اأ�ضيل يف اأيرلندا.
اجل��زي��رة موؤخراً  ���ض��ك��ان  واح��ت��ف��ل 
ب�����ع�����ودة ����ض���اط���ئ���ه���م م�����ن ج���دي���د، 
وكانت   ،2005 منذ  االأوىل  للمرة 
ف��رح��ت��ه��م م�����ض��اع��ف��ة، ح��ي��ث عاد 
�ضاطئ اآخر ي�ضمى دوناغ يبعد عن 
كيلومر،   10 بنحو  ب���اي  اأ���ض��ل��ي��م 
للظهور مرة اأخرى اأطول مما كان 
جرفت  اأن  بعد  وذل��ك  ال�ضابق،  يف 
ال�ضاطئ  رم����ال  ك��ام��ل  ال��ع��وا���ض��ف 
بركاً  وراءه�����ا  خم��ل��ف��ة   ،1984 يف 
وبالعودة  املكان.  �ضخرية فقط يف 
واملفاجاأة  ب��اي،  اأ�ضليم  �ضاطئ  اإىل 
ال�����ض��ارة ل�����ض��ك��ان اجل���زي���رة، يقول 
ال�ضياحة  هيئة  م��ن  م���ويل  ���ض��ي��ان 
االأخرة،  العا�ضفة  اإن  املدينة،  يف 
قامت بتنظيف ال�ضاطئ من معظم 
عا�ضفة  تتكفل  اأن  قبل  ال�ضخور، 
ال�ضاطئ  ف���ر����س  ب����اإع����ادة  اأخ������رى، 
اأوديتي  م��وق��ع  بح�ضب  ب��ال��رم��ال، 
���ض��ن��رال. وت��ق��ول االأ����ض���ط���ورة، اإن 
ويعود  يختفي  ب��اي  اأ�ضليم  �ضاطئ 
ل��ل��ظ��ه��ور ك���ل ���ض��ب��ع ���ض��ن��وات، لكنه 
ا���ض��ت��غ��رق وق��ت��اً اأط����ول ه���ذه امل���رة. 
وعلى الرغم من اأن اأحداً ال يعرف، 
كم من الوقت �ضيبقى ال�ضاطئ، اإال 
باال�ضتفادة  يرغبون  ال�ضكان،  اأن 
اأق�ضى ما ميكن، قبل  من وج��وده 

اأن يختفي مرة اأخرى.

اأ�شواأ حديقة حيوان يف العامل
اإىل حديقة  ت��دف��ق��وا  ال���ذي���ن  ال�����ض��ي��اح  ���ض��ع��ر 
حيوان جديدة لروؤية طيور البطريق النادرة 
من القطب اجلنوبي بالغ�ضب، عندما اأدركوا 

اأن الطيور املعرو�ضة، دمًى قابلة للنفخ. 
للحيوان  "غي�ضان"  حديقة  اأع��ل��ن��ت  اأن  بعد 
يف م��دي��ن��ة ي��ول��ني ع��ن اح��ت��وائ��ه��ا ع��ل��ى طيور 
ب��ط��ري��ق ن������ادرة، ت��دف��ق��ت ح�����ض��ود ك��ب��رة من 

ال�ضكان املحليني وال�ضياح عليها. 
التذاكر  اأ�ضعار  احليوان  حديقة  ح��ددت  وقد 
2 دوالر  ي���ع���ادل  م���ا  اأي  ���ض��ي��ن��ي  ي����وان   15 ب���� 
اأمريكي، ما اجتذب املزيد من ال�ضياح والزوار 
الإلقاء  احلديقة  اإىل  بكرثة  ت��واف��دوا  ال��ذي��ن 

نظرة على طيور البطريق النادرة. 
فوجئوا  احلديقة  اإىل  ال���زوار  و���ض��ول  وعند 
ب�����اأن ط���ي���ور ال��ب��ط��ري��ق، ل��ي�����ض��ت ����ض���وى دمى 
االأمر  زاد  ومم���ا  ل��ل��ن��ف��خ.  ق��اب��ل��ة  بال�ضتيكية 
احلقيقية  والطيور  احليوانات  اأن  هو  �ضوءاً، 
يف احلديقة كانت تقت�ضر على الدجاج والبط 

وال�ضالحف.

و�شعا طفلهما الر�شيع يف املايكرويف  
 ، ميكاال  وزوجته  بوي�س-�ضيلزاك،  ديريك  من  كل  اأدي��ن 
بتهمة اإ�ضاءة معاملته، واإهماله، يوم الثالثاء املا�ضي، يف 
مي�ضوري بالواليات املتحدة االأمركية. واكت�ضف االأطباء 
جلدي  بطفح  م�ضاًبا  يكن  مل  الطفل  اأن  امل�ضت�ضفى  يف 
اأكدت  كما  الثانية،  الدرجة  بحروق من  بل  يف احلقيقة، 
واأ�ضرار  بك�ضر يف اجلمجمة  اإ�ضابته  الالحقة  الفحو�س 
اأن ذلك  االأب���وان  وب��رر  "مرور".  ملوقع  وفًقا  ال��دم��اغ  يف 
ناجت عن مواد التنظيف الكيميائية، اإال اأن التقارير ذكرت 
اأن ميكاال اعرفت الحًقا يف جل�ضة ا�ضتماع املحكمة، يوم 
االإثنني املا�ضي، اأن زوجها و�ضع الطفل يف املايكرويف، يف 
اإع��الن جت��اري على التلفاز، يف حني مل  حماولة لتقليد 
يعلق ديريك على االأمر بعد. وقال ممثل وزارة ال�ضوؤون 
االجتماعية يف مي�ضوري، اإن ميكاال ذكرت يف وقت �ضابق 
�ضرب  ال��ذي  زوج��ه��ا،  �ضد  ب�ضهادتها  االإدالء  تنوي  اأن��ه��ا 
طفله، حماواًل تقليد ما �ضاهده يف اإعالن اآخر على التلفاز، 
وت�ضبب له بعدة اإ�ضابات يف الراأ�س. ويحتجز االأب��وان يف 
اإال  �ضبيلهما  يخلى  ولن  فران�ضوا،  �ضانت  مقاطعة  �ضجن 
مقابل كفالة قدرها 500000 دوالر لكل منهما. وذكرت 
اأخرى،  اأن لدى ديريك وميكاال طفلة  املحكمة  �ضجالت 
تنازال عن حقهما يف ح�ضانتها، بعد والدتها مبدة ق�ضرة 

يف �ضهر يناير كانون الثاين من عام 2016.

ت�شطر لقتالع عينها بعد و�شمها
اإحدى  يف  اجلزئي  للعمى  كندية  اأزي��اء  عار�ضة  تعر�ضت 
لعملية  ي�ضطرها  ق��د  م��ا  و�ضمها،  حم��اول��ة  بعد  عينيها 
ا�ضتئ�ضال العني كليا. وقبل �ضهرين، قررت كات غالينجر 
)24 عاما( من اأوتاوا يف كندا، و�ضم بيا�س العني بنوع من 
ال�ضباغ. وبعد �ضاعات فقط من حقن احلرب االأرجواين يف 
عينها الي�ضرى، بداأت املادة بالت�ضرب اإىل اخلارج وتورمت 

عينها، ما ت�ضبب بفقدانها الروؤية جزئيا.
واالآن، ك�ضفت العار�ضة كات عرب موقع في�ضبوك عن اأملها 
العني.  مقلة  اإزال���ة  اإىل  حتتاج  قد  اإنها  وقالت  ال�ضديد، 
وق���ال���ت ك���ات م��و���ض��ح��ة: "ال اأ���ض��ت��ط��ي��ع ف��ت��ح ع��ي��ن��ي على 

االإطالق دون بذل جهد كبر، واأنا على و�ضك اإزالتها".
ك��م��ا حت��دث��ت ال�����ض��اب��ة ب�����ض��راح��ة ع���ن اآث�����ار ال��و���ض��م على 
�ضحتها النف�ضية، مو�ضحة اأنها تعر�ضت منذ ذلك احلني 

لالكتئاب ال�ضديد وفقدان الوزن.
ونتيجة لق�ضة غالينجر املاأ�ضاوية، تقدم اأطباء العيون يف 
املقاطعة من  اإىل حكومة  بالتما�س   ،)EPSO( اأونتاريو

اأجل جعل و�ضم العني اأمرا غر قانوين.

�شاعد جدته ففاز ب� 100 األف دولر
باأن  االأمريكية  مريالند  والي��ة  م��ن  اأمريكي  رج��ل  ق��ال 
م�ضاعدته جلدته يف بع�س الواجبات كان ال�ضبب يف فوزه 
ال��ي��ان�����ض��ي��ب.  توجه  ال�����دوالرات يف  ب��ع�����ض��رات االآالف م��ن 
�ضاب يبلغ من العمر 22 عاماً برفقة والده لزيارة جدته 
اإن جدته طلبت  وم�ضاعدتها يف بع�س املهام، وقال ال�ضاب 
منه  �ضراء بطاقتي يان�ضيب من متجر قريب، ولكنه قرر 
اأن ي�ضري بطاقًة لنف�ضه. وبعد عودته اإىل املنزل، اكت�ضف 
بعد  ك�ضف البطاقة فوزه مببلغ 100000 دوالر اأمريكي.  العار�صة كارولينا كوركوفا لدى و�صولها اإىل مقر تكرمي مركز كينيدي يف وا�صنطن.    )رويرتز(

دمية تعود اإىل �شاحبتها 
برحلة على الدرجة الأوىل

ا�ضكتلندية  ط���ران  �ضركة  ق��ام��ت 
بامل�ضاهمة يف جمع �ضمل طفلة مع 
�ضابق،  وق��ت  يف  فقدتها  دب  دم��ي��ة 
عرب اإر�ضال الدمية على منت رحلة 

من الدرجة االأوىل. 
طران  �ضركة  موظفي  اأح��د  ن�ضر 
ا�ضكتلندية �ضوراً لدمية دب ن�ضيته 
ط��ف��ل��ة يف ال��راب��ع��ة م��ن ع��م��ره��ا يف 
اإىل  ع��ودت��ه��ا  اأدن�����ربه قبيل  م��ط��ار 

ا�ضكتلندا برفقة عائلتها. 
واأظ����ه����رت ال�������ض���ور، ال��دم��ي��ة وقد 
الدرجة  مقاعد  اأح��د  على  و�ضعت 
كانت  ال���ت���ي  ال���ط���ائ���رة  يف  االأوىل 

متوجهة اإىل ا�ضكتلندا. 
نداء  "بعد  الطران  �ضركة  وقالت 
على  دون���ا  الطفلة  وال���دة  اأطلقته 
الفي�ضبوك، طلبت فيه ممن يعرث 
عنوان  اإىل  اإر���ض��ال��ه��ا  الدمية  على 
موظفي  اأح������د  ب������ادر  م���ن���زل���ه���م���ا، 
وقام  ال���ن���داء،  تلبية  اإىل  ال�����ض��رك��ة 
عنوان  اإىل  ال����دب  دم��ي��ة  ب���اإر����ض���ال 
الدرجة  اأح��د مقاعد  على  الطفلة 
اإىل  متوجهة  كانت  لرحلة  االأوىل 

ا�ضكتلندا".
وح��ظ��ي��ت ال��دم��ي��ة ب��اه��ت��م��ام طاقم 
الطيار  ال��ت��ق��ط  ح��ي��ث  ال���ط���ائ���رة، 
معها  �ضيلفي  ���ض��ور  وم�����ض��اع��دي��ه 
�ضاحبتها،  اإىل  ت�����ض��ل��ي��م��ه��ا  ق��ب��ل 
"يو بي اآي"  وفق ما ورد يف موقع 

االإلكروين. 

يعرث على عائلته بعد 61 عامًا 
ال��ع��ث��ور على  م���ن  ب��ري��ط��اين  �ضتيني  مت��ك��ن رج���ل 
اأن  امل��ت��وا���ض��ل، بعد  البحث  اأ���ض��رت��ه بعد ع��ق��ود م��ن 
 3 بعمر  وهو  ال�ضينما  مرحا�س  يف  والدته  تركته 

اأ�ضابيع فقط.
واأم�ضى روبرت وي�ضتون )61 عاماً( معظم حياته، 
حماواًل احل�ضول على اإجابة، ملعرفة ال�ضبب الذي 
اأخ���راً من  للتخلي عنه، لكنه متكن  وال��دت��ه  دف��ع 
ا�ضمه  واكت�ضف  ب��ل  االأ�ضلية،  عائلته  على  العثور 

احلقيقي، بح�ضب �ضحيفة مرور الربيطانية.
وحمل وي�ضتون ا�ضم روبرت ل�ضتة عقود، وهو اال�ضم 
الذي اأطلقه عليه ال�ضرطي الذي عرث التقطه من 
 24 ي��وم  برمنغهام،  مدينة  يف  ال�ضينما  مرحا�س 
مار�س 1956، يف حني اأنه ح�ضل على كنيته من 

والديه بالتبني جورج واإيرين وي�ضتون.
وعلى الرغم من اأن روبرت حظي بعائلته اخلا�ضة، 
اأبناء من زيجاته، لكنه  اأن تزوج واأجن��ب �ضتة  بعد 

مل يتوقف عن التفكر بال�ضبب الذي جعل والدته 
تتخلى عنه يف االأ�ضابيع االأوىل من عمره.

وجاء الفرج اأخراً، بعد اأن اأطلق روبرت حملة على 
على  بناء  ب��وك،  في�س  االجتماعي  التوا�ضل  موقع 
ومب�ضاعدة  ع��ام��اً(.   35( اإمي���ا  ابنته  م��ن  اق���راح 
عاملة اجلينات الوراثية جوليا بيل، التي ا�ضتخدمت 
النووي، متكن روبرت من  قاعدة بيانات احلم�س 
هذا  ولكن  تومي،  ال�ضقيق  غر  اأخيه  على  العثور 
االأخر الذي يعي�س يف ا�ضكوتلندا مل يكن الوحيد، 

حيث اكت�ضف روبرت 5 اإخوة اآخرين من اأبيه.
وعندما التقى روبرت باإخوته، اأخربوه اأن ال�ضكوك 
���ض��اورت��ه��م دائ���م���اً، ب���اأن وال��ده��م ال��راح��ل ت�ضاريل، 
وال���ذي ت��ويف ع��ن 74 ع��ام��اً يف 1997 ك��ان لديه 
عائلة اأخ��رى. وتبني اأن روبرت كان نتاجاً لعالقة 
والده  هجرها  اأن  بعد  وال��دت��ه،  عنه  وتخلت  ح��ب، 

ليعود اإىل اأ�ضرته.

ماجدة الرومي تغني يف ال�شعودية
اإقامة حفلني للفنانة ماجدة الرومي  اأعلنت هيئة الرفيه ال�ضعودية عن 

الأول مرة يف مدينتي جدة والريا�س يومي 28 و29 دي�ضمرب اجلاري. 
احلفلتني  �ضتقدم  اأنها  توير،  على  ح�ضابها  عرب  الرومي  ماجدة  واأعلنت 
برعاية الهيئة العامة للرفيه يف الريا�س وجدة يومي 28 و 29 دي�ضمرب، 

اإال اأنها عادت وحذفت تغريداتها.
يذكر اأن اململكة العربية ال�ضعودية �ضهدت يف الفرة االأخرة جمموعة من 
احلفالت واالن�ضطة الفنية، التي اأحياها جمموعة من الفنانني واملو�ضيقيني 
ومنهم املوؤلف املو�ضيقي مي�ضال فا�ضل والفنانة بلقي�س والفنان رابح �ضقر 
وعازف البيانو العاملي ياين، وذلك بدعم من الهيئة العامة للرفيه، كما 
اأُعلن عن حفل الفنانة هبة طوجي املرتقب يف ال�ضاد�س من ال�ضهر اجلاري 

واأي�ضاً حفل الفنانني ال�ضاب خالد ونيللي يف 14 من دي�ضمرب احلايل. 


