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حممد بن زايد : الإمارات ت�ؤكد 
دعمها الكامل وحدة مملكة اإ�سبانيا

•• اأبوظبي-وام:

 �أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
�لكامل  �لإم����ار�ت  دول��ة  دع��م  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب 
�مللتزم بالد�شتور  ��شبانيا وملوقف �حلكومة �لإ�شبانية  لوحدة مملكة 
هاتفي  �ت�شال  خ��ال  ذل��ك  �ململكة..جاء  يف  بها  �ملعمول  و�لقو�نني 

�جر�ه �شموه بامللك فيليب �ل�شاد�س ملك مملكة ��شبانيا �ل�شديقة.
�إن دولة �لم��ار�ت تتابع باهتمام بالغ �لتطور�ت �ملقلقة  وقال �شموه 
�شموه  �لأح��ادي �جلانب يف كتالونيا.. موؤكد�  �لإع��ان  �لناجمة عن 
�إ�شبانيا  �لد�شتوري �حلاكم يف  �لإط��ار  �حل��و�ر �شمن  تغليب  �شرورة 
ومب���ا ي��ح��ف��ظ وح����دة مم��ل��ك��ة �إ���ش��ب��ان��ي��ا و���ش��ام��ة �أر����ش��ي��ه��ا ويعالج 
على  يرتكز  �ل��ذي  �مل�شوؤول  �جل��دي  �حل��و�ر  عرب  �حلالية  �لتطور�ت 

�لأ�ش�س �لد�شتورية و�لقانونية.

امل�ارد الب�سرية : اله�ية وثيقة الزامية عند 
ت�سجيل املن�ساآت اعتبارا من ن�فمرب املقبل 

•• دبي-وام:

تبد�أ وز�رة �ملو�رد �لب�شرية و�لتوطني �عتبار� من مطلع �شهر نوفمرب 
و�ملندوب  �لعمل  ل�شاحب  �لأ���ش��ل��ي��ة  �ل��ه��وي��ة  بطاقة  �ع��ت��م��اد  �ملقبل 
�أو  �أ�شا�شي و�لز�مي عند ت�شجيل �ملن�شاأة  و�ملخول بالتوقيع كمتطلب 
جتديدها �شنويا. ودعت �لوز�رة �أ�شحاب �لعمل وم�شوؤويل �لعاقات 
�حلكومية �ملندوبني و�ملخولني بالتوقيع �إىل حتديث بياناتهم لدى 
�لتو��شل  بيانات  �لأ�شلية وتوفري  �لهوية  با�شتخد�م بطاقة  �ل��وز�رة 

�ل�شحيحة.  �لتفا�شيل )�س3(

حممد بن ز�يد خال ��شتقباله �ملدير �لعام للوكالة �لدولية للطاقة �لذرية بح�شور �أمل �لقبي�شي )و�م(

 ا�صتقبل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئي�س جمموعة ال�صداقة الربملانية الإماراتية الأوروبية 

حممد بن زايد: امل�ؤمتر ال�زاري الدويل للطاقة الن�وية يف المارات ياأتي يف اإطار تطلعاتنا مل�ستقبل الطاقة
•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ��شتقبل 
�آل ن��ه��ي��ان ويل  حم��م��د ب���ن ز�ي����د 
عهد �بوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
ق�شر  يف  �أم�����س  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 
�ل��ب��ح��ر ي��وك��ي��ا �م���ان���و م��دي��ر عام 
�لذرية  للطاقة  �لدولية  �لوكالة 
�مل�شاركني يف  �ل����وزر�ء  ووف���د� م��ن 
�مل��وؤمت��ر �ل���وز�ري �ل��دويل للطاقة 
�لذي  �ل�21  �ل��ق��رن  يف  �ل��ن��ووي��ة 
بح�شور  وذل��ك  �بوظبي  يف  يعقد 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  �ل�شيخ ح��م��د�ن  �شمو 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل �حل��اك��م يف منطقة 
�لظفرة و�شمو �ل�شيخ طحنون بن 
حممد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف 

منطقة �لعني .
�لوفد  ب���اأع�������ش���اء  ���ش��م��وه  ورح�����ب 
يف  و�لتوفيق  �لنجاح  لهم  متمنيا 
بالنتائج  و�خل����روج  �جتماعاتهم 
�شانها  م����ن  �ل���ت���ي  و�ل���ت���و����ش���ي���ات 
�لنووية  �ل��ط��اق��ة  ب��ر�م��ج  ت��ط��وي��ر 
�ل�شمو  �شاحب  �ل�شلمية.و�طلع 
�آل  ب�����ن ز�ي���������د  �ل�������ش���ي���خ حم����م����د 
�لرئي�شية  �مل���ح���اور  ع��ل��ى  ن��ه��ي��ان 
لاجتماعات �لتي تختتم �عمالها 
تقنيات  ح�����ول  �مل���ق���ب���ل  �لأرب�����ع�����اء 

و�إد�رة  �ملبتكرة  �ل��ن��ووي��ة  �ل��ط��اق��ة 
�لحتياجات  وتلبية  ��شتد�متها 

�لعاملية من �لطاقة.
وت����ب����ادل ����ش���م���وه �حل����دي����ث حول 
لتوفري  �لح����ت����ي����اج����ات  ت���ن���ام���ي 
�لطاقة خلدمة متطلبات �لتو�شع 
خمتلف  يف  �لتنموية  �مل�شاريع  يف 
�ل�شتفادة  و�أه���م���ي���ة  �ل����ب����ل����د�ن، 
�لنووية  �ل���ط���اق���ة  ت��ق��ن��ي��ات  م����ن 
عجلة  وحتفيز  دف��ع  يف  �ل�شلمية 
�لتنمية  لتحقيق  و�لتقدم  �لنمو 
�إقامة  �ن  �شموه  .و�ك��د  �مل�شتد�مة 
�ل��دويل للطاقة  �ل���وز�ري  �ملوؤمتر 
�لنووية يف دولة �لمار�ت �لعربية 
تطلعات  �ط����ار  ي���اأت���ي يف  �مل��ت��ح��دة 
�لطاقة  مل�شتقبل  وروؤيتها  �لدولة 
�لنووية باعتبارها �شريانا جديد� 
�ل�شتثمار�ت  �شبكة  �إىل  ي�����ش��اف 
�حليوية للطاقة �لنظيفة بالدولة 
م�شاريعنا  دمي���وم���ة  ي��ك��ف��ل  مب���ا 

�مل�شتقبلية.
كما ��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حم��م��د ب���ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
للقو�ت �مل�شلحة - يف ق�شر �لبحر 
�أن��ط��ون��ي��و لوبيز  ���ش��ع��ادة  �أم�����س - 
جمموعة  رئي�س  و�ي���ت  �إ���ش��ت��وري��ز 

�لإمار�تية  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �ل�����ش��د�ق��ة 
�لأوروب���ي���ة يف �ل��ربمل��ان �لأوروب����ي 
و�ل���وف���د �مل���ر�ف���ق ل���ه �ل����ذي يزور 
معايل  تر�فقهم  ح��ال��ي��ا..  �ل��ب��اد 
�لقبي�شي  عبد�هلل  �أم��ل  �لدكتورة 

�لعامل..  و���ش��ع��وب  دول  خم��ت��ل��ف 
معربا �شموه عن �أمله يف �أن تتعزز 
�ل�شر�كة بني دولة �لإمار�ت ودول 
خمتلف  يف  �لأوروب����������ي  �لحت�������اد 
جمموعة  وت�����ش��ه��م  �ل���ق���ط���اع���ات 

رئي�شة �ملجل�س �لوطني �لحتادي.
و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
ب���ن ز�ي�����د �آل ن��ه��ي��ان ���ش��ع��ي دول���ة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملتو��شل 
مع  عاقاتها  وتطوير  تعزيز  �إىل 

�ل�����������ش�����د�ق�����ة �ل����ربمل����ان����ي����ة 
�لأوروب�����ي�����ة �لإم����ار�ت����ي����ة يف 
�لتي  �لق�شايا  دعم  مو��شلة 

تهم �جلانبني. 
)�لتفا�شيل                  
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تطور خطري بق�صية التدخل الرو�صي يف النتخابات الأمريكية 

ت�جيه 12 تهمة مل�ساعد �سابق يف حملة ترامب  
•• وا�شنطن-وكاالت:

ق����ال �مل��ح��ق��ق �لحت������ادي �لأم����ريك����ي �خل���ا����س �أم�س 
12 تهمة  �إن هيئة حملفني �حتادية وجهت  �لثنني 
لبول مانافورت �ملدير �ل�شابق حلملة �لرئي�س دونالد 

تر�مب �لنتخابية و�ل�شريك �لتجاري. 
12 تهمة:  �لتهام  “تت�شمن �شحيفة  بيان  وقال يف 
�ل��ت��اآم��ر ���ش��د �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة و�ل��ت��اآم��ر ع��ل��ى غ�شل 
�أجنبي  ل�شخ�س  م�شجل  غري  كوكيل  و�لعمل  �أم��و�ل 
بقانون  يتعلق  فيما  وم�شللة  كاذبة  بيانات  وتقدمي 
ب��ي��ان��ات مزيفة  وت��ق��دمي  �لأج��ان��ب  �ل��وك��اء  ت�شجيل 
و�شبع �تهامات تتعلق بعدم تقدمي تقارير عن ح�شابات 

مالية وح�شابات ببنوك �أجنبية”. 
�لرئي�س  �ل�شابق حلملة  �مل��دي��ر  م��ان��اف��ورت  ب��ول  وك��ن 
�لأمريكي دونالد تر�مب �لنتخابية و�شل �ليوم �إىل 
مكتب �لتحقيقات �لفدر�يل )�ف بي �آي( بينما تفيد 

معلومات �أنه متهم يف �إطار �لتحقيقات �جلارية ب�شاأن 
�لتدخل �لرو�شي �ملحتمل يف �نتخابات �لعام �ملا�شي. 

و�لتقطت كامري�ت �لتلفزيون �شور� ملانافورت برفقة 
�ملكتب  �إىل  ي��دخ��ان  عنه  �لتعريف  يتم  مل  �شخ�س 
�أ�شارت  بعدما  و��شنطن  يف  �آي”  بي  “�ف  ل�  �مليد�ين 
�أن��ه تلقى طلبا هو و�أحد  �إىل  �أمريكية  �إع��ام  و�شائل 

�شركائه بت�شليم نف�شيهما �إىل �ل�شلطات. 
�شابق  ت��امي��ز«، يف وق��ت  »ن��ي��وي��ورك  وذك���رت �شحيفة 
�ل�����ش��اب��ق للحملة  �مل��دي��ر  ب���ول م��ان��اف��ورت  �أن  �ل���ي���وم، 
تلقى  تر�مب  دونالد  �لأمريكي  للرئي�س  �لنتخابية 
يف  �لتحقيق  �إط���ار  يف  للق�شاء  نف�شه  بت�شليم  طلباً 
�لرئا�شية  �لن��ت��خ��اب��ات  يف  �ل��رو���ش��ي  �ل��ت��دخ��ل  ق�شية 
�لأمريكية �لذي يقوده �ملدعي �خلا�س روبرت مولر. 
�لتدخل  �لتحقيق يف  �إط���ار  �لت��ه��ام��ات يف  �أول  وه��ذه 
�لرو�شي يف �لنتخابات �لرئا�شية �لتي جرت نوفمرب 
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��شتمر�ر ��شتهد�ف بلد�ت �لغوطة من قبل قو�ت �لنظام و�شقوط جرحى يف ق�شف مدينة عمورية)�.ف.ب(

م�شرية موؤيدة للربز�ين يف جامعة �شاح �لدين)�.ف.ب(
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لن نح�صر اأي قمة حت�صرها قطر

العاهل البحريني: قطر ل حترتم امل�اثيق واملعاهدات والروابط التي قام عليها جمل�س التعاون

انطالق اجلولة ال�صابعة من مفاو�صات اأ�صتانا 

قافلة م�ساعدات لـ40 األف مدين حما�سرين يف الغ�طة 
العبادي: الأزمة �صتتفاقم اإذا مل ن�صيطر على منافذ ت�صدير النفط

اإقليم كرد�ستان.. حرق مراكز ومقرات وحتذير لـ املخربني
•• عوا�شم-وكاالت:

بعد �جتماعات تقنية عقدت بني 
�أ�شتانا  ملحادثات  �ل�شامنة  �لدول 
و  رو���ش��ي��ا  �أي  �ل�شابعة،  بجولتها 
�أم�س  �ن��ط��ل��ق��ت  و�إي�������ر�ن،  ت��رك��ي��ا 
حتى  وت�شتمر  �ملحادثات  �لثنني 
ب���د�أ �حلديث  �ل��ث��اث��اء، يف وق���ت 
ي������دور ع����ن ت��ع��ي��ني و����ش���ي���ط بني 

�لنظام �ل�شوري و�ملعار�شة.
قافلة  �أم���������س  دخ���ل���ت  م���ي���د�ن���ي���ا 
م�شاعد�ت حمملة مبو�د غذ�ئية 
�ل�شرقية  �ل��غ��وط��ة  منطقة  �ىل 
�حلكومية  �لقو�ت  من  �ملحا�شرة 
قرب دم�شق يف خطوة تاأتي يف ظل 
ت��ده��ور �ل��و���ش��ع �لإن�����ش��اين جر�ء 
�لغذ�ئية و�لطبية ما  �مل��و�د  ندرة 
حاد  تغذية  �شوء  ب��ح��الت  ت�شبب 
�إدخال  ب��ني �لأط���ف���ال. وي��ت��ز�م��ن 
م���ع �نطاق  �مل�����ش��اع��د�ت  ق��اف��ل��ة 
م��ن حم��ادث��ات بني  �شابعة  جولة 
و�لف�شائل  �ل�����ش��وري��ة  �حل��ك��وم��ة 
يرتكز  حيث  ��شتانا،  يف  �ملعار�شة 
�لبحث ب�شكل رئي�شي على �لو�شع 
�ملحا�شرة  �مل��ن��اط��ق  يف  �لإن�����ش��اين 
�لغوطة  وخ�����ش��و���ش��اً  ���ش��وري��ا  يف 
با�شم  �ملتحدثة  وقالت  �ل�شرقية. 
�لن�شانية  �ل�شوؤون  تن�شيق  مكتب 
�شوريا  يف  �ملتحدة  ل��اأمم  �لتابع 
بر�س  فر�ن�س  لوكالة  ت��وم  ليند� 
�ل�شرقية”،  �ل���غ���وط���ة  “دخلنا 
حمملة  �ل��ق��اف��ل��ة  �أن  م��و���ش��ح��ة 

•• بغداد-وكاالت:

�ل���ود�ع���ي كرئي�س  ع��ق��ب خ��ط��اب��ه 
لإق���ل���ي���م ك���رد����ش���ت���ان، ح���ي���ث دعا 
ب��ارز�ين �إىل ح��و�ر جدي  م�شعود 
مع بغد�د، معترب�ً �أن �حلو�ر كان 
لاإقليم،  �لأول  �خليار  ي��ز�ل  ول 
�لإقليم،  يف  �لتطور�ت  وتاحقت 
�أق���دم م��و�ل��ون ل��ب��ارز�ين على  �إذ 
حرق مقري حركة �لتغيري وحزب 
يف  �لكرد�شتاين  �لوطني  �لحت��اد 
�نتقاماً  ده��وك،  مبحافظة  ز�خ��و 

ملا �عتربوه تعاوناً مع بغد�د.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال رئ��ي�����س �ل����وزر�ء 
�ل���ع���ر�ق���ي، ح���ي���در �ل���ع���ب���ادي، �إن 
�إذ�  �ل��ع��ر�ق  يف  �شتتفاقم  �لأزم����ة 
على  �لأمنية  �لقو�ت  ت�شيطر  مل 
منافذ ت�شدير �لنفط �إىل تركيا.

�ل��ع��ب��ادي خ��ال �ت�شال  و�أو���ش��ح 
ه���ات���ف���ي م����ع وزي�������ر �خل���ارج���ي���ة 

�شقبا وكفربطنا. وت�شم كفربطنا 
وف��ق م��ا ق��ال م��دي��ر �لعمليات يف 
لفر�ن�س  حم����رز  مت����ام  �مل��ن��ظ��م��ة 
ب��ر���س م��دن��اً وب���ل���د�ت ع���دة بينها 

حمورية وعني ترما وج�شرين.
�لغوطة  يف  ع����ائ����ات  وت���ع���ي�������س 
جر�ء  حقيقية  م��اأ���ش��اة  �ل�شرقية 
�لأ�شا�شية.  �لغذ�ئية  �مل��و�د  ن��درة 
�مل�شاعد�ت  ل���ق���و�ف���ل  مي��ك��ن  ول 
�ل�شرقية  �ل��غ��وط��ة  �ىل  �ل��دخ��ول 
�ل�شلطات  م��ع  �لتن�شيق  بعد  �إل 

�ل�شورية.

�جلانب  �أن  غ����ري  �حل������دودي������ة، 
ت��ن��ف��ي��ذ هذ�  ب���ط���يء يف  �ل����ك����ردي 
�لأم���ر.ون���ق���ل �ل��ب��ي��ان ع���ن وزير 
بوري�س  �ل��ربي��ط��اين،  �خل��ارج��ي��ة 
جون�شون، تثمينه حلكمة �لعبادي 

ورغبته يف فر�س �لد�شتور.

�ألف  لأرب��ع��ني  تكفي  مب�شاعد�ت 
�شخ�س وهي م�شرتكة مع �لهال 

�لأحمر �ل�شوري.
وتتاألف �لقافلة وفق ما �أو�شحت 
�ل�شوري  �لهال  با�شم  �ملتحدثة 
من  ب��ر���س،  لفر�ن�س  ك���ردي  منى 
49 �شاحنة حتمل “ثمانية �آلف 
من  مماثًا  وع���دد�ً  غذ�ئية  �شلة 
و�ملو�د  و�لأدوي��ة  �لطحني  �أكيا�س 

طبية ومو�د تغذية �أخرى”.
�لهال  وفق  خم�ش�شة  و�لقافلة 
ملنطقتي  �ملتحدة  و�لأمم  �لأحمر 

جون�شون،  ب��وري�����س  �ل��ربي��ط��اين، 
ترغب  ل  �لحت��ادي��ة  �ل�شلطة  �أن 
ب��اأن ت��رتك �لأم��ور مفتوحة، كما 
بل  �ل�شابقة  �ل�����ش��ن��و�ت  يف  ح�شل 
�شيطرتها  ت��ف��ر���س  �أن  ي��ن��ب��غ��ي 
ومنافذها  �ل���ب���اد  ع���م���وم  ع��ل��ى 

�لتي  �لأوىل  �لقافلة  ه��ذه  وت��ع��د 
�إىل  �أيلول/�شبتمرب  منذ  تدخل 
مناطق يف �لغوطة �ل�شرقية حيث 
�شخ�س،  �أل��ف   400 نحو  يعي�س 
قبل �أن يتدهور �لو�شع �لإن�شاين 
يف �لأ�شابيع �لأخ��رية ج��ر�ء ندرة 

�ملو�د �لغذ�ئية و�لطبية.
�ملتحدة  �لأمم  منظمة  و�أح�شت 
�لأ�شبوع  )ي��ون��ي�����ش��ف(  للطفولة 
 1100 �أكرث من  �ملا�شي معاناة 
ط��ف��ل يف �ل��غ��وط��ة �ل�����ش��رق��ي��ة من 

�شوء تغذية حاد.

 •• املنامة-وكاالت:
ق���ال �ل��ع��اه��ل �ل��ب��ح��ري��ن��ي �مل��ل��ك ح��م��د بن 
عي�شى �آل خليفة �إن قطر �أثبتت �أم�س �أنها 
ل حترتم �ملو�ثيق، و�ملعاهد�ت، و�لرو�بط 
�لتي قام عليها جمل�س �لتعاون، ومار�شت 
�لأع�شاء  �ل��دول  �أم��ن  ��شتهدفت  �شيا�شات 
قطر  ��شتمرت  وطاملا  �لتعاون،  جمل�س  يف 
مملكة  على  يتعذر  ف��اإن��ه  �لنهج  ه��ذ�  على 
�جتماع  �أو  ق��م��ة  �أي  ح�����ش��ور  �ل��ب��ح��ري��ن 
خليجي حت�شره قطر، ما مل ت�شحح من 
وت�شتجيب  ر���ش��ده��ا،  �إىل  وت��ع��ود  نهجها، 

ملطالب �لدول �لتي عانت منها �لكثري.
مبنا�شبة  �لبحريني  �ل��ع��اه��ل  ك��ام  وج���اء 
�إ����ش���ر�ف���ه ع��ل��ى �أع����م����ال جم��ل�����س �ل������وزر�ء 

ما  وف��ق  �مل��ن��ام��ة،  �لعا�شمة  يف  �لبحريني 
نقلت وكالة �لأنباء �لر�شمية.

�لبحريني:  �ل��وزر�ء  بيان جمل�س  و�أ�شاف 
�ل�شاأن  �إىل  �لعاهل  جالة  تطرق  بعدها 
�لإق��ل��ي��م��ي و�ل�������دويل و�ل���ت���ح���دي���ات �لتي 
و��شتقر�ر�ها  �مل��ن��ط��ق��ة  �أم�����ن  ت�����ش��ت��ه��دف 
فاأكد  �ل��د�خ��ل��ي��ة،  ���ش��ئ��ون��ه��ا  و�ل��ت��دخ��ل يف 
م�شرية  تبقى  �أن  على  �حل��ر���س  جالته 
و�أن  وم��ت��م��ا���ش��ك��ة،  ق��وي��ة  �ل��ت��ع��اون  جمل�س 
�ل��وق��ت ق��د ح���ان لت��خ��اذ �إج������ر�ء�ت �أكرث 
حزماً جتاه من ي�شتقوي باخلارج لتهديد 
�أم����ن �أ���ش��ق��ائ��ه، و���ش��ام��ت��ه��م، م����وؤك����د�ً �أن 
كن �أن تلتئم  �جتماعات وقمم �خلري ل ميمُ
بوجود من ل يريد �خلري لهذه �ملنظومة 
ويعرقل م�شريتها �ملباركة”. و�أو�شح ملك 

“�أن دحر �لإره��اب وهزميته  �أن  �لبحرين 
�أولوية، و�أن مملكة �لبحرين �شتظل و�حة 
�أمن و��شتقر�ر، و�شتت�شدى بكل حزم وقوة 
�إىل زعزعة �لأمن  لكل عمل جبان يهدف 
منوهاً مبا تتميز به مملكة  و�ل�شتقر�ر”، 
�ل�شياح  حركة  �أم��ام  �نفتاح  من  �لبحرين 
�ل�����ش��ي��اق وج���ه �لعاهل  و�ل�����زو�ر. ويف ه���ذ� 
�تخاذ  �إىل  �ملخت�شة  “�لأجهزة  �لبحريني 
��شتغال  دون  حت���ول  �ل��ت��ي  �لإج��������ر�ء�ت 
ه��ذ� �لن��ف��ت��اح ل��اإ���ش��ر�ر ب��اأم��ن �لبحرين 
�لدخول  �إج���ر�ء�ت  بت�شديد  و��شتقر�رها، 
و�لإقامة يف مملكة �لبحرين، مبا يتما�شى 
�ل��ر�ه��ن��ة، مب��ا يف  م��ع �ملقت�شيات �لأم��ن��ي��ة 
ذل��ك ف��ر���س ت��اأ���ش��ري�ت على �ل��دخ��ول مبا 

يحفظ �أمن �لباد، و�شامتها.
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تفجري  يف  ــى  ــرح وج �سهيد 
ــزة غ يف  ــًا  ــق ــف ن ـــال  ـــت الح

•• غزة-وكاالت:

��شيب  و  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي  �أ���ش��ت�����ش��ه��د 
�لث�����ن�����ني،  �أم�����������س  �خ������ري������ن،   9
به  ت�شبب  �ل���ذي  �لتفجري  ج���ر�ء 
�لحتال يف نفق للمقاومة على 
�حلدود �ل�شمالية �ل�شرقية ملدينة 

خانيون�س جنوب قطاع غزة.
وقال �أ�شرف �لقدرة �لناطق با�شم 
وز�رة �ل�شحة بغزة �أن �ل�شهيد هو 
ع��رم��ان��ة )25  �ب���و  �ح��م��د خليل 
9 بجروح  ����ش��ي��ب  ف��ي��م��ا  ع���ام���ا(، 
خم��ت��ل��ف��ة وه������م حت����ت �ل���رق���اب���ة 

�لطبية.
وكان �لحتال �أعلن عن تفجري 
نفق بعد �أن �كت�شفه على �حلدود 
�أخرى،  جهة  غ��زة.م��ن  قطاع  مع 
�لإ�شر�ئيلي  �جلي�س  قو�ت  ن�شرت 
�لقبة  �ل���د�خ���ل���ي���ة،  �جل��ب��ه��ة  م���ن 
�حلديدية يف عدة مناطق جماورة 

لقطاع غزة.



الثالثاء   31   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12161  
Tuesday  31   October   2017  -  Issue No   12161

02

اأخبـار الإمـارات

ا�صتقبل رئي�س جمموعة ال�صداقة الربملانية الإماراتية الأوروبية  
حممد بن زايد: ناأمل اأن تتعزز ال�سراكة بني دولة الإمارات ودول الحتاد الأوروبي يف خمتلف القطاعات 

•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ��شتقبل   
 - �أم�س  �لبحر  ق�شر  - يف  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�شعادة �أنطونيو لوبيز �إ�شتوريز و�يت رئي�س جمموعة �ل�شد�قة �لربملانية 
�لإمار�تية �لأوروبية يف �لربملان �لأوروب��ي و�لوفد �ملر�فق له �لذي يزور 
رئي�شة  �لقبي�شي  عبد�هلل  �أم��ل  �لدكتورة  معايل  تر�فقهم  حاليا..  �لباد 
بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  �ل�شتقبال..  ح�شر  �لحت��ادي.  �لوطني  �ملجل�س 
ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة و�شمو �ل�شيخ طحنون بن 

حممد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لعني.

�لتوفيق  له  �لإم��ار�ت ومتنى  �ملجموعة لدولة  بزيارة وفد  �شموه  ورح��ب 
�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  بني  و�لتعاون  �ل�شد�قة  ج�شور  مد  يف  و�لنجاح 
�ملتحدة و�لحتاد �لأوربي يف خمتلف �ملجالت �لتي تهم �جلانبني وحتقيق 

تطلعاتهما يف تنمية وتطوير �لعاقات �لثنائية.
�لإمار�ت  دول��ة  بني  �مل�شرتك  �لعمل  تعزيز  �شبل  بحث  �للقاء  خ��ال  ومت 
و�لجتماعية  و�ل�شيا�شية  �لقت�شادية  �مل��ج��الت  يف  �لأوروب����ي  و�ل��ربمل��ان 

و�لتجارية وغريها من �ملجالت .
�ل�شد�قة  ورو�ب��ط  �ملتبادلة  و�مل�شالح  �لتعاون  وقيم  وذل��ك وفق مبادئ   .

�لر��شخة بني �جلانبني.
و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان �شعي دولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة �ملتو��شل �إىل تعزيز وتطوير عاقاتها مع خمتلف دول 
دولة  بني  �ل�شر�كة  تتعزز  �أن  يف  �أمله  عن  �شموه  معربا  �لعامل..  و�شعوب 
�لإمار�ت ودول �لحتاد �لأوروبي يف خمتلف �لقطاعات وت�شهم جمموعة 
�لتي  �لق�شايا  �ل�شد�قة �لربملانية �لأوروبية �لإمار�تية يف مو��شلة دعم 

تهم �جلانبني.
�لإمار�تية  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �ل�����ش��د�ق��ة  جمموعة  رئي�س  �أع���رب   .. جانبه  م��ن 
�لأوروبية يف �لربملان �لأوروبي عن �شعاته بزيارة دولة �لإمار�ت �لعربية 
ودفع  �لتعاون  تعزيز  �أج��ل  من  �ل��دول��ة  يف  �ل�شركاء  مع  و�لعمل  �ملتحدة 
�إىل �لقيم �مل�شرتكة �لتي جتمع  �لعاقات �إىل مزيد من �لتطور.. لفتا 

�جلانبني يف �لت�شامح ودعم �ل�شام و�لتنمية يف �ملنطقة و�لعامل.

خا�شة  �لإن�شاين  �لريادي  �لإم���ار�ت  ل��دور  �لأوروب���ي  �لتقدير  �إىل  و�أ�شار 
مبجال �مل�شاعد�ت �لإغاثية على �مل�شتويني �لإقليمي و�لعاملي.

وتبادل  �ملنطقة  يف  و�مل�شتجد�ت  �لق�شايا  من  عدد�  �جلانبان  و��شتعر�س 
وجهات �لنظر حولها.

�آل نهيان و�شمو �ل�شيخ  ح�شر �ل�شتقبال.. �شمو �ل�شيخ �شيف بن حممد 
نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل 
نهيان لاأعمال �خلريية و�لإن�شانية و�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد 
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية و�شمو �ل�شيخ من�شور 
بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة وعدد 

من �لوزر�ء و�مل�شوؤولني و�ملو�طنني.

ا�صتقبل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

حممد بن زايد:اإقامة امل�ؤمتر ال�زاري الدويل للطاقة الن�وية يف المارات ياأتي يف اإطار تطلعات الدولة وروؤيتها مل�ستقبل الطاقة
•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
�أم�س يف  �مل�شلحة  �لأعلى للقو�ت  �لقائد  نائب  �بوظبي  عهد 
ق�شر �لبحر يوكيا �مانو مدير عام �لوكالة �لدولية للطاقة 
�ل��ذري��ة ووف���د� م��ن �ل����وزر�ء �مل�شاركني يف �مل��وؤمت��ر �ل���وز�ري 
يف  يعقد  �ل���ذي  �ل�21  �ل��ق��رن  يف  �ل��ن��ووي��ة  للطاقة  �ل���دويل 
�بوظبي وذلك بح�شور �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان 
ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة و�شمو �ل�شيخ طحنون بن 

حممد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لعني .
ورحب �شموه باأع�شاء �لوفد متمنيا لهم �لنجاح و�لتوفيق يف 
�جتماعاتهم و�خلروج بالنتائج و�لتو�شيات �لتي من �شانها 

تطوير بر�مج �لطاقة �لنووية �ل�شلمية.
و�طلع �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان على 
�ملحاور �لرئي�شية لاجتماعات �لتي تختتم �عمالها �لأربعاء 
�ملقبل حول تقنيات �لطاقة �لنووية �ملبتكرة و�إد�رة ��شتد�متها 

وتلبية �لحتياجات �لعاملية من �لطاقة.
لتوفري  �لح��ت��ي��اج��ات  تنامي  ح��ول  �حل��دي��ث  �شموه  وت��ب��ادل 
يف  �لتنموية  �مل�شاريع  يف  �لتو�شع  متطلبات  خلدمة  �لطاقة 
�لطاقة  تقنيات  م��ن  �ل���ش��ت��ف��ادة  و�أه��م��ي��ة  �ل��ب��ل��د�ن،  خمتلف 
و�لتقدم  �ل��ن��م��و  عجلة  وحت��ف��ي��ز  دف���ع  يف  �ل�شلمية  �ل��ن��ووي��ة 
�ملعايري  بتطبيق  و�لل���ت���ز�م  �مل�����ش��ت��د�م��ة  �لتنمية  لتحقيق 

�لدولية لل�شامة وحظر �لنت�شار.
و�كد �شموه �ن �إقامة �ملوؤمتر �لوز�ري �لدويل للطاقة �لنووية 
تطلعات  �ط���ار  ي��اأت��ي يف  �ملتحدة  �لعربية  �لم����ار�ت  دول���ة  يف 
�شريانا  باعتبارها  �لنووية  �لطاقة  مل�شتقبل  وروؤيتها  �لدولة 
للطاقة  �حل��ي��وي��ة  �ل���ش��ت��ث��م��ار�ت  �شبكة  �إىل  ي�شاف  ج��دي��د� 
�مل�شتقبلية،  م�شاريعنا  دميومة  يكفل  مبا  بالدولة  �لنظيفة 
مامح  تر�شد  حمفزة  خطوة  باعتباره  �ملوؤمتر  �ىل  م�شري� 
�لنووية  �لطاقة  يف  �ل�شتثمار  جلعل  �مل�شتقبل  وحم���دد�ت 

خيار� مهما لتوليد �لطاقة ب�شفته مورد� �آمنا و�شلميا.
ويناق�س �ملوؤمتر �لذي ت�شارك فيه 68 دولة و700 م�شارك 

ويعقد كل �أربعة �أعو�م، �لتحديات و�لفر�س �ملتاحة لتطوير 
يف  �لنووية  �لطاقة  ودور  �ل�شلمية  �لنووية  �لطاقة  بر�مج 
و�لإ�شهام يف حتقيق  �لطاقة  �لعاملية من  �لحتياجات  تلبية 
�لتغري  �آث����ار  م��ن  و�ل��ت��خ��ف��ي��ف  �مل�����ش��ت��د�م��ة  �لتنمية  �أه�����د�ف 

�ملناخي.
و ح�شر �للقاء �شمو �ل�شيخ �شيف بن حممد �آل نهيان و�شمو 
�ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة 
و�لإن�شانية  �خل��ريي��ة  لاأعمال  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د 
رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  و�لفريق 
جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية و�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد 
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة 

وعدد من �لوزر�ء و�مل�شوؤولني و�ملو�طنني .
ر�ف���ق �ل��وف��د �ل��ز�ئ��ر م��ع��ايل �شهيل ب��ن حم��م��د ف���رج فار�س 
�لكعبي  حمد  و���ش��ع��ادة  و�ل�شناعة  �ل��ط��اق��ة  وزي���ر  �مل��زروع��ي 
�ملمثل �لد�ئم لدولة �لمار�ت لدى �لوكالة �لدولية للطاقة 

�لذرية.
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اأخبـار الإمـارات

دعت اإىل التخل�س من امل�صوهات حفاظًا على �صالمة و�صحة اجلميع

بلدية مدينة اأب�ظبي تنفذ حملة ت�ع�ية وتفتي�سية على الأبنية ال�سكنية يف ال�سهامة
•• اأبوظبي – الفجر: 

�أبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ن��ظ��م��ت 
ملو�جهة  وتفتي�شية  توعوية  حملة 
�ل�شلبية  �ل��ظ��و�ه��ر  م���ن  �ل��ع��دي��د 
للمدينة  �ل��ع��ام  للمظهر  �مل�شوهة 
�لإطار  ه��ذ�  ويف  �لبيئة،  وحلماية 
�لبلدية على �لعديد  جال مفت�شو 
منطقة  يف  �ل�شكنية  �لأب��ن��ي��ة  م��ن 
وجود  ع��دم  م��ن  للتاأكد  �ل�شهامة 
ت��ك��د���س ���ش��ك��اين ع�����ش��و�ئ��ي، ومن 
����ش���ي���ان���ة ط���ف���اي���ة �حل����ري����ق عند 
�ملد�خل، و�إجر�ء �ل�شيانة �لدورية 
�ل����ازم����ة ل��ل��م��ب��ن��ى، �إ����ش���اف���ة �إىل 
�لتاأكد من �شيانة �لإنارة، ونظافة 
�إذ يجب وجود  �ملمر�ت و�ل�شامل، 
�أعمال  ي��ت��وىل  ب��ن��اء  ل��ك��ل  ح���ار����س 

�لنظافة.

و�ل�شامة،  �لأم���ن  معايري  �أع��ل��ى 
وت���وف���ري ���ش��ب��ل �ل���ر�ح���ة و�لأم�����ان 
�لبيئة  �شمان  وبالتايل  للجميع، 
�مل�شتد�مة ل�شكان مدينة �أبوظبي، 
بالتعاون  �أنها  �لبلدية  و�أو�شحت 
�ل�شرت�تيجيني  ���ش��رك��ائ��ه��ا  م���ع 
�شبيل  يف  ك���ب���رية  ب��ج��ه��ود  ت��ع��م��ل 
ح�شاري  م��ظ��ه��ر  �إىل  �ل���و����ش���ول 
مبا  �ل��ن��و�ح��ي  جميع  م��ن  ع�شري 
�لتي  �ملتكاملة  �لعي�س  بيئة  يعزز 
ت�شعى �لبلدية لتوفريها لل�شكان، 
ومبا يتو�فق وين�شجم مع �لتطور 
ت�����ش��ه��ده مدينة  �ل����ذي  �ل��ع��م��ر�ين 
�أبوظبي وت�شدرها �ملر�تب �لأوىل 

عاملياً يف �لعديد من �ملجالت.
�ل�شلبية بينت  ويف �شياق �لظو�هر 
�أنه مايز�ل  �أبوظبي  بلدية مدينة 
و��شح  ع�����ش��و�ئ��ي  �ن��ت�����ش��ار  ه���ن���اك 

�أ�شطح  ع��ل��ى  �ل��اق��ط��ة  ل��اأط��ب��اق 
ي�شوه  ب�����ش��ك��ل  �ل�����ش��ك��ن��ي��ة  �لأب���ن���ي���ة 
�ملظهر �حل�شاري للمدينة، وي�شهم 
دعت  وهنا  �لب�شري،  �لت�شويه  يف 
�لبلدية ماك �لأبنية �إىل �شرورة 
�لأطباق �لاقطة من  �إز�ل��ة كافة 
و�ل�شرفات،  �مل��ب��اين  �أ���ش��ط��ح  ع��ل��ى 

و�لكايف  �مل��ح��دد  بالعدد  و�لل��ت��ز�م 
�ملبنى،  �شكان  متطلبات  ل�شتيفاء 
4 م��ن �ل�شحون  �إىل   1 وه��و م��ن 
�لاقطة بالنظام �ملركزي، و�أهابت 
�لتكاتف و�لتعاون �ملثمر  باجلميع 
و�ملتو��شلة  �مل�شتمرة  جهودها  مع 
ل��غ��ر���س �ل��ق��ي��م �لإي���ج���اب���ي���ة جتاه 

�لبيئة وتعزيز �مل�شوؤولية �ملجتمعية 
حول �حلفاظ على مظهر مدينة 
�أب��وظ��ب��ي �حل�������ش���اري، وم���ن �أجل 
ذل���ك لب���د م���ن �ل��ت��خ��ل�����س ب�شكل 
�مل�����ش��وه��ات كافة  �أن����و�ع  م��ن  نهائي 
�ل��ع��ام، وه��و ما  �ملظهر  �لتي مت�س 

يتطلب ت�شافر �جلهود كافة. 
وت����اأت����ي ه����ذه �حل��م��ل��ة ك��م��ا بينت 
للحد  �أب���وظ���ب���ي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة 

�ل�شلبية  �ل����ظ����و�ه����ر  ه������ذه  م�����ن 
م��ن خ��ط��ر كبري  ت�شكله  مل��ا  ن��ظ��ر�ً 

�لأفر�د  كافة  على  حقيقي  وع��بء 
باملجتمع، ويف �إطار روؤيتها لتوفري 

حتت �صعار »تطوير اآليات التقييم يف الرتبية من خالل التطبيقات والبحوث«

كلية الإمارات للتط�ير الرتب�ي تنظم »امل�ؤمتر الدويل الأول ح�ل القيا�س والتق�مي الرتب�ي يف اأب�ظبي
•• اأبوظبي : رم�شان عطا

ع�شو  �ملهريي  م�شبح  �شامل  بنت  جميلة  معايل  من  كرمية  رعاية  حتت 
�لأحد  ي��وم  تنطلق  �لعام  �لتعليم  ل�شوؤون  �لدولة  وزي��رة  �ل���وزر�ء  جمل�س 
و�لتقومي  و�لتقييم  �لقيا�س  حول  �لأول  �ل��دويل  »�ملوؤمتر  �أعمال  �لقادم 
بال�شر�كة  �لرتبوي  للتطوير  �لإم���ار�ت  كلية  تنظمه  و�ل��ذي  �لرتبية«  يف 
�آليات  �شعار »تطوير  مع وز�رة �لرتبية و�لتعليم على مد�ر يومني حتت 
�لتقييم و�لتقومي يف �لرتبية من خال �لتطبيقات و�لبحوث«.  وي�شارك 
يف �ملوؤمتر �لذي ت�شتمر فعالياته من 5 �إىل 6 نوفمرب 2017 يف فندق 
باب �لق�شر باأبوظبي، عدد من �خلرب�ء و�ملتحدثني �لرئي�شيني من دولة 
�لإمار�ت و خمتلف دول �لعامل وما يزيد عن 350 م�شارك من 37 دولة 
ميثلون جامعات وموؤ�ش�شات تعليمية وتربوية خمتلفة من د�خل �لدولة 
وخارجها، وتتوزع �أعماله على جل�شات تقدمي �لأور�ق �لبحثية و�لدر��شات 
�لتقدميية  و�لعرو�س  �لنقا�شية  �أوىل، وعلى �جلل�شات  �لعلمية من جهة 

من جهة �أخرى. 
د�خل  و�لتدريب  �لتعليم  قطاعي  يف  �لعاملني  جميع  �ملوؤمتر  وي�شتهدف 
�لدولة وخارجها ممن لديهم �هتماماً يف تطوير معارفهم ومهار�تهم يف 

�إيجابي وفّعال تطوير  �أنه يدعم ب�شكل  �لقيا�س و�لتقييم و�لتقومي، كما 
جمالت �لبحوث �لرتبوية يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

فر�شة  �لرتبية  جمال  يف  و�لباحثني  و�لقادة  للرتبويني  �ملوؤمتر  ويقدم 
�لتو��شل و�ل���ش��ت��ف��ادة م��ن خ���رب�ت خ���رب�ء دول��ي��ني وحمليني يف  جمال 
�لقيا�س و�لتقييم و�لتقومي �لرتبوي، حيث �أنه ي�شلط �ل�شوء على �أحدث 
موؤ�ش�شات  �أد�ء  تقييم  �أج��ل  م��ن  ور�شدها  �لتعليم  ج��ودة  مر�قبة  �آل��ي��ات 
وفقاً  وقيا�شها  �لتعليمية  و�لنو�جت  �لطلبة   �أد�ء  وتقييم  بكفاءة،  �لتعليم 
ملعايري �لتقومي �لعاملية بهدف حت�شني �ملنظومة �لتعليمية ب�شكل عام مبا 
�لقرن  متطلبات  لتلبية  مائم  نحو  على  �لقادم  �جليل  �إع��د�د  يف  ي�شهم 
�حلادي و�لع�شرين. كما يقدم �ملوؤمتر فر�شة للرتبويني لا�شتفادة من 
�لعرو�س �لتقدميية و�لنقا�شية �لتي يقدمها خرب�ء يف تطوير �ملنظومة 

�لتعليمية من خمتلف دول �لعامل.
ويت�شمن برنامج �ملوؤمتر ��شتعر��س ل�  15ورقة بحثية، من �شمنها ع�شر 
�ليوم  وي�شمل  تعر�س خال جل�شات حو�رية متخ�ش�شة.  بحثية  ورق��ات 
�شمنها  من  بحثية  �أور�ق  خلم�شة  ��شتعر��س  يليه  �لفتتاح  حفل  �لأول 
ورقة بحثية عن �لتوجهات �لعاملية يف �لتقييمات �لو��شعة �لنطاق يقدمها 
�ملتحدث �لرئي�شي �لأول �لدكتور �شكوت باري�س، �أ�شتاذ وباحث يف �لرتبية 

�ليوم  فعاليات  �شتختتم  فيما  �لرتبية.  لأبحاث  �لأ���ش��رت�يل  �ملجل�س  من 
�لأول بعدد من �حللقات �لنقا�شية و�لعرو�س �لتقدميية.

ومن جهته، �أكد �لدكتور عارف �شلطان �حلمادي رئي�س جمل�س �أمناء كلية 
�لإمار�ت للتطوير �لرتبوي على حر�س �لكلية على تنظيم �أهم �ملوؤمتر�ت 
�أف�شل  ومناق�شة  �لأف��ك��ار  ت��ب��ادل  على  ت�شجع  ب��دوره��ا  و�ل��ت��ي  �ل��رتب��وي��ة، 
منظومة  لإن�شاء  وتطويرها  تطبيقها  ميكن  �لتي  �جل��دي��دة  �ملمار�شات 

تعليمية م�شتد�مة وعالية �جلودة.
و�أ�شاف �حلمادي باأن تنظيم هذ� �ملوؤمتر يدخل �شمن ��شرت�تيجية �لكلية 
�لرتبوي  و�لتقومي  و�لتقييم  �لقيا�س  جم��ال  يف  �لعلمي  �لبحث  لدعم 
ولتوفري �لفر�س �لتدريبية للرتبويني وتطوير مهار�تهم يف هذ� �ملجال، 
حيث يعد �ملوؤمتر من�شة هامة ل�شتعر��س �أحدث �لأبحاث و�ل�شتفادة من 
نتائجها لتطوير �لنظام �لتعليمي مبا يتو�فق مع روؤية �لقيادة �لر�شيدة 
مب�شتوى  لارتقاء  ت�شعى  �شاملة  ��شرت�تيجية  خطط  من  و�شعته  وم��ا 
خمرجات �لتعليم مبا يو�كب �لتطور �لنوعي و�ل�شامل يف �لدولة، م�شيد�ً 
بالتعاون بني وز�رة �لرتبية و�لتعليم و�لكلية يف تنظيم هذ� �ملوؤمتر و�لذي 
�لتي  �ل��دول  طليعة  يف  �لإم���ار�ت  دول��ة  لتكون  �مل�شرتكة  �أهد�فهم  يخدم 

حتت�شن �لنقا�شات �لعاملية و�لتي تهدف �إىل �شياغة م�شتقبل �لتعليم.

�للجنة  رئي�س  ك��ني،  �لربوفي�شور مينت  �أف��اد  �مل��وؤمت��ر،  برنامج  �إط��ار  ويف 
متحدثني   10 مب�شاركة  يومني  م��د�ر  على  ي�شتمر  �مل��وؤمت��ر  �أن  �ملنظمة 
رئ��ي�����ش��ي��ني و���ش��ي��وف مي��ث��ل��ون ج��ام��ع��ات م��رم��وق��ة م���ن خم��ت��ل��ف �ل����دول، 
بالإ�شافة �إىل ذلك يت�شمن �ملوؤمتر م�شاركة 15 ورقة بحثية من بينها 5 
�أور�ق بحثية من د�خل �لدولة. و�شيتم ��شتعر��س نتائج �لأور�ق �لبحثية 

من خال �ملحا�شر�ت وحلقات �لنقا�س وور�س �لعمل.
وتعد كلية �لإمار�ت للتطوير �لرتبوي كلية حكومية متخ�ش�شة ت�شاهم 
موؤهل  مهني  بكادر  �لرتبوي  �مليد�ن  لرفد  وت�شعى  �لأكادميي  �لتميز  يف 
�لإمار�ت،  ودول��ة  �أبوظبي  �إم��ارة  �لتعليم يف  �لرتقاء مب�شتوى  ي�شاهم يف 
من خال �إعد�د وتطوير �لعاملني يف �مليد�ن �لرتبوي وفق �أف�شل �ملعايري 
يف  ي�شاهم  متعلم  و�ع��د  جيل  لتخريج  و�لرتبوية  �لتعليمية  و�ملمار�شات 
خدمة �لوطن و�ملجتمع. تاأ�ش�شت �لكلية عام 2007، وتوفر  تخ�ش�شات 
�ملتخ�ش�س  �لدعم  وتقدم  �لعليا،  �لدر��شات  بر�مج  يف  عديدة  وم�شار�ت 
بالإ�شافة  و�ملتخ�ش�شة  �لأكادميية  �لبحوث  مر�كز  عرب  �ملهني  للتطوير 
يف  �لرتبوية  �مل�شتجد�ت  عك�س  �إىل  يهدف  �ل��ذي  �مل�شتمر  �لتعليم  مركز 
بر�مج تدريبية حتقق �لتنمية �ملهنية �مل�شتد�مة للرتبويني على �ختاف 

�أعمالهم.

عيادة جتميل الأ�سنان يف مركز  الفاح ال�سحي يعيد الثقة والبت�سامة اإىل �ساب اإماراتي

امل�ارد الب�سرية : اله�ية وثيقة الزامية عند ت�سجيل املن�ساآت اعتبارا من ن�فمرب املقبل 
•• دبي-وام:

تبد�أ وز�رة �ملو�رد �لب�شرية و�لتوطني �عتبار� من مطلع �شهر نوفمرب 
و�ملندوب  �لعمل  ل�شاحب  �لأ�شلية  �لهوية  بطاقة  �عتماد  �ملقبل 
و�ملخول بالتوقيع كمتطلب �أ�شا�شي و�لز�مي عند ت�شجيل �ملن�شاأة �أو 
جتديدها �شنويا. ودعت �لوز�رة �أ�شحاب �لعمل وم�شوؤويل �لعاقات 
�حلكومية �ملندوبني و�ملخولني بالتوقيع �إىل حتديث بياناتهم لدى 
�لوز�رة با�شتخد�م بطاقة �لهوية �لأ�شلية وتوفري بيانات �لتو��شل 
�ملعنيني  مع  �لتو��شل  عقبات  تذليل  على  منها  حر�شا  �ل�شحيحة 
وب�شكل ��شتباقي وفعال. وقال �أحمد �آل نا�شر مدير �إد�رة عاقات 
�ملتعاملني يف وز�رة �ملو�رد �لب�شرية و�لتوطني �أن هذه �خلطوة تاأتي 

�لر�مية �ىل تقدمي خدمات  �ل��وز�رة �ل�شرت�تيجية  �إط��ار خطة  يف 
من  ��شتفادتهم  و�شمان  للمتعاملني  �ل�شعادة  يحقق  مبا  متميزة 
�خلدمات �لتي تقدمها �لوز�رة عرب خمتلف قنو�ت �لتو��شل بطرق 
�لعمل  بيئة متكاملة لأ�شحاب  �شعيا منها لتوفري  مميزة ومبتكرة 
ملمار�شة ن�شاطاتهم بال�شكل �ملطلوب و�ملريح دون مو�جهة �أية عو�ئق 

قد تعرت�شهم �أثناء تقدمي �ملعامات �خلا�شة بهم .
�لبيانات تتم من خال مر�كز �خلدمة  �أن عملية حتديث  و�أو�شح 
�لنظام  ه��ذ�  يف  �مل�شرتكة  للمن�شاآت  ت�شهيل  نظام  ع��رب  �أو  ت�شهيل  
للوز�رة  �ل��ذك��ي  �لتطبيق  على  ت��وف��ريه��ا  ح��ني  �إىل  �أوىل  كمرحلة 

وقنو�ت تقدمي �خلدمة �لأخرى خال �لفرتة �لقريبة �لقادمة. 
�لوثائق  �إح�شار  �ملن�شاأة  م��ن��دوب  باإمكان  �أن  �إىل  نا�شر  �آل  و�أ���ش��ار 

�ملطلوبة للمعنيني �ملر�د حتديث بياناتهم و�شيقوم �ملوظف �ملخت�س 
�لبيانات  نقل  ب��ذل��ك  لتتم  خ��ا���س  ق���ارئ  ج��ه��از  يف  �لبطاقة  مب�شح 
�ملحدثة �إىل نظام وز�رة �ملو�رد �لب�شرية و�لتوطني ل�شمان م�شدرها 
وت�شريع عملية �لتحديث. ولفت �إىل �أنه �شيتم طلب جمموعة �أخرى 
و�أ�شاليب  �إ�شافية  تو��شل  كبيانات  �لفوري  للتحديث  �لبيانات  من 
�لتو��شل �ملختلفة و�ملف�شلة لدى �ملتعامل و�ملوقع �جلغر�يف للمن�شاأة 
ورقم �لربيد وغريها من �لبيانات . ونوه �آل نا�شر �إىل �أن �شاحية 
�لبيانات �شتكون ملدة �شنة من �آخر حتديث لها وبالتايل فاإن كانت 
ل�شاحب �لعمل �أكرث من من�شاأة فاإنه يتطلب منه �إبر�ز �لبطاقة ملرة 
و�حدة فقط يف كل عام مع �مكانية حتديث �لبيانات يف �أي وقت �آخر 

تتغري فيه بيانات �لتو��شل �خلا�شة باملن�شاأة �أو �شاحب �لعمل. 

•• اأبوظبي - الفجر

�خلارجية  �لعاجية  �خل��دم��ات  م��ر�ك��ز  �ح��دى  �ل�شحي  �ل��ف��اح  مركز  متكن   
�لتابعة ل�شركة �بوظبي للخدمات �ل�شحية »�شحة« من �إعادة �لثقة و�لبت�شامة 
�إىل �شاب �إمار�تي يبلغ من �لعمر 19 عاماً كان يعاين من م�شاكل يف �لأ�شنان 
منذ �شغره ورهبة �شديدة من زيارة طبيب �لأ�شنان، وكان ذلك �شبباً يف تدهور 

�شحة �لفم و�لأ�شنان لديه ب�شكل كبري .
وعن جتربته يقول �ل�شاب »كنت �أعاين من �لت�شو�س وكانت لدي جتربة قا�شية 
جد�ً يف طفولتي بعد مر�جعتي �أحد �أطباء �لأ�شنان، ومل �أ�شتطع �أن �ن�شى �لأمل 
�ملزمن �لذي لزمني طو�ل تلك �لفرتة و�أ�شبح من �ل�شعب �أن �أثق باأي طبيب 
�أ�شنان بعد ذلك، لذ� قررت �أن ل �أقرب طبيب �أ�شنان �أو �أي مركز �أ�شنان و جتنبت 
تفري�س �أ�شناين لأنها تظهر �لت�شو�شات ب�شكل �أكرث و�شوحاً، وحتديد�ً يف �لأ�شنان 
ب�شكل  �لأمامية  تاآكلت  حتى  �أ�شناين  تدهور  وت�شارع  �ل�شنو�ت  مرت  �لأمامية. 
ي�شعب جتاهله، فانطويت على ذ�تي وتقوقعت يف غرفتي �لتي �أ�شبحت ماذي، 
�لأ�شدقاء  ودع���وة  �لعائلية  �لتجمعات  وجتنبت  و�أ���ش��دق��ائ��ي،  �أه��ل��ي  متحا�شياً 
��شتكمال در��شتي �جلامعية  �أفكر يف  �إخوتي و مل  للخروج  وحتى �حلديث مع 

بب�شاطة لأنني  ل �أملك �لثقة �لكافية للحديث �أو �لبت�شام.«
بالذهاب �ىل دكتورة  �أختي  �لأي��ام ن�شحتني  قائًا : يف يوم من  �ل�شاب  ويكمل 

بعاجها  ت�شيد  كانت  ما  ود�ئ��م��اً  لديها  �أ�شنانها  ع��اج  تتلقى  كانت  فقد  �أم��ل، 
و�شعورها بالر�حة و�أنها جتربة عاجية تخلو من �لأمل، فقامت بحجز موعد 
�لر�بع  �أي موعد، ويف موعدي  �إىل  �أذهب  يل، ولكنني جتاهلت مو�عيدي، ومل 
�لذي �شادف يوم ميادي �ل 19، كنت جال�شاً يف قاعة �لنتظار  بقلق حماوًل 
�إيجاد عذر مقنع لألوذ بالفر�ر، وعندما حان دوري، دخلت عيادة �لدكتورة �أمل 
رعٌب  �جتاحني  �ل�شنو�ت  تلك  بعد  �لأ�شنان  كر�شي  على  عيناي  وقعت  �أن  وم��ا 
�شديد، وكدت �أن �أهرب كطفل �شغري. ولكنني متالكت نف�شي بعد ت�شجيع من 
�لدكتورة وجل�شت على �لكر�شي وقالت يل باأنها �شتعطيني �إبرة �لتخدير ولأنني 
كنت منطوياً لذ� مل �أحتدث معها كثري�ً، وفوجئت بعد دقائق باأنها قد �أعطتني 

�لإبرة ولده�شتي مل �أ�شعر باأي �أمل!.
وي�شيف �ل�شاب �أعجبني تعاملها �لر�قي ومل تكن تلك بالطبع زيارتي �لأخرية، 
فقد تو�لت زيار�تي ل�شتكمال عاج �أ�شناين، فما ر�أيته من تغري يف �أ�شناين كان 
مبثابة �ل�شحر، كنت قد فقدت �أدنى �أمل يف عاج �أ�شناين وتوقعت �أن �أفقدها. 
غريت هذه �لتجربة حياتي بالكامل فتحولت �إىل �شخ�س كثري �لبت�شام، طليق 
�أطر�ف  فيه  نتجاذب  �لوقت  من  �لكثري  عائلتي  مع  �أم�شي  و�أ�شبحت  �لل�شان 
و  �شخ�شي  �لكبري يف  �لتغري  �ل��ذي��ن لح��ظ��و�  �أ�شدقائي  م��ع  و�أخ���رج  �حل��دي��ث 
در��شتي  ��شتكمال  ق��ررت  ق��د  باأنني  لأخ��ربك��م  بفخر  �ل��ي��وم  و�أق���ف  �بت�شامتي، 
�جلامعية يف تخ�ش�س خمترب�ت طبية. �أ�شعر �ليوم باأنني �شخ�س جديد و�ثق 

ومعتز بنف�شه. زيارتي �لأوىل للدكتورة  �أمل منحتني �لأمل بحق و كانت �أجمل 
هدية مياد �أتلقاها حتى �ليوم. وتعليقاً على حالة �ل�شاب قالت �لدكتورة �أمل 
�لفاح  مركز  يف  �لق�شم  وم�شوؤول  �لأ�شنان  جتميل  �أخ�شائية  �لعفيفي،  جمال 
�ل��ف��م و�لأ���ش��ن��ان على  ت��اأث��ري �شحة  �ل�����ش��اب م��دى  �ل�شحي: تظهر ح��ال��ة ه��ذ� 
�ل�شعيد �لنف�شي و�لجتماعي و�لأكادميي على �لفرد وحميطه  وبالتايل على 
ما  فغالباً  �شمولية،  �لطبيب  نظرة  تكون  �أن  ينبغي  هنا  ومن  �ليومية.  حياته 
�لفرد دور�ً هاماً يف و�شع �خلطة �لعاجية  �لدقيقة يف حياة  �لتفا�شيل  تلعب 
وجناحها .ويرتكز  ما �شبق �آنفاً على �ملتابعة �مل�شتمرة للطبيب ودوره يف حتفيز 
�أم�ل  �لدكتورة  وت�شيف  �ملو�شوعة.  ت�شجيعهم لتباع �خلطة  و  وذوي��ه  �ملري�س 
عاملية   وف��ق معايري  �لأ���ش��ن��ان  ط��ب  ك��ل جديد يف  منا يف مو�كبة  رغ��ب��ًة  قائلًة: 
عيادة  بافتتاح  قمنا  فقد  �لتجميلية  بالعاجات  �لرتقاء   باأهمية  منا  و�إمياناً 
�آن  ب��ت��ق��دمي خ��دم��ات ع��اج��ي��ة- جتميلية يف  �لأ���ش��ن��ان و�ل��ت��ي مت��ي��زت  جتميل 
�لأ�شنان  وتبيي�س  �ملنزيل،  و�لتبيي�س  �لو�حدة،  �جلل�شة  تبيي�س  ت�شمل  و�حد، 
�مل�شحوبة �لع�شب، وعد�شات �لأ�شنان �لتجميلية �ملتعارف عليها با�شم )�لفنيري 
�أو �بت�شامة هوليوود(، و�إغاق وترميم �لفر�غات �ل�شنية تبعاً للحالة وعاجات 
�لعامة  �لأ�شنان  �إىل خدمات  بالإ�شافة  هذ�  و�جل�شور،  �لتيجان  وتركيب  �للثة 
�أجود  توفري  نحو  توجهها  مع  ومتا�شياً  �ل�شحي.  �لفاح  مركز  يوفرها  �لتي 
�خلدمات ب�شهولة وي�شر، خ�ش�شت �شركة �أبوظبي للخدمات �ل�شحية »�شحة« 

لكافة من�شاآتها من  �ل�شتف�شار�ت  وللرد على  �ملو�عيد  80050 حلجز  �لرقم 
�مل�شت�شفيات و�ملر�كز �شحية و�لعياد�ت �لتابعة لها.

تنمية املجتمع تطلق تطبيقا ذكيا تزامنا مع الي�م العاملي لادخار
•• دبي-وام:

�إطاق  ع��ن  �ملجتمع  تنمية  وزي���رة  حميد  ب��و  عي�شى  بنت  ح�شة  معايل  �أعلنت 
�لوز�رة تطبيق �إدخار �لذكي �لذي ميكن �لأ�شر من �إد�رة ميز�نيتها و�حتياجاتها 
�لأ�شا�شية و�لكمالية. وي�شهم هذ� �لتطبيق - �لذي ياأتي تز�منا مع �ليوم �لعاملي 
لادخار �لذي ي�شادف 31 �أكتوبر من كل عام - يف رفع درجة وعي �أفر�د �لأ�شرة 
و�ملجتمع حول �لتخطيط �ملايل �ل�شليم و�لتقليل من �لنزعة �ل�شتهاكية غري 
�دخار  تطبيق  �أن  حميد  بو  عي�شى  بنت  ح�شة  معايل  و�أو�شحت  لها.  �ملخطط 
يهدف �إىل ن�شر ثقافة �لدخار بني �أفر�د �لأ�شرة و�أفر�د �ملجتمع وتعزيز �لوعي 
�لنتقال  �أهمية  منطلق  من  وذلك  �ملالية  و�لثقافة  �ملايل  بالتخطيط  �لأ�شري 
�ملايل  �لأم��ان  �ل��ذي يحقق  �لإ�شتثمار  ثم  �لدخ��ار  �إىل  �ل�شتهاك  من مفهوم 

و�ل�شتقر�ر �لأ�شري .

هزاع بن زايد يطلع على ا�سرتاتيجيات »اأمانة تنفيذي اأب�ظبي« لتط�ير منظ�مة العمل احلك�مي
•• اأبوظبي-وام:

ز�يد  ب��ن  ه���ز�ع  �ل�شيخ  �شمو  ز�ر   
�ملجل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�������ارة �أب���وظ���ب���ي .. 
للمجل�س  �ل��ع��ام��ة  �لأم���ان���ة  م��ق��ر 
�لتنفيذي و�طلع على �شري �لعمل 
�لتابعة  و�مل��ك��ات��ب  �ل��ق��ط��اع��ات  يف 
ون���اق�������س م����ع ف�����رق �ل���ع���م���ل �شبل 
تبعا  �حل��ك��وم��ي  بالعمل  �لرت��ق��اء 

لأف�شل �ملمار�شات �لعاملية.
و��شتقبل �شموه .. معايل �لدكتور 
�مل���زروع���ي �لأمني  �أح��م��د م��ب��ارك 
�لدكتور  و�شعادة  للمجل�س  �ل��ع��ام 
ف��ه��د م��ط��ر �ل���ن���ي���ادي م���دي���ر عام 
وعدد�  للمجل�س  �لعامة  �لأم��ان��ة 

�لعامل  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى  و�ل���ع���م���ل 
تقدم  م��ن  حققته  مل��ا  وي�شتجيب 
و�لتعليم  �لأع���م���ال  ق��ط��اع��ات  يف 

و�ل�شحة و�لبنية �لتحتية.
م�شتجد�ت  ع��ل��ى  ���ش��م��وه  و�ط���ل���ع 
�أبوظبي  تخيل   « م�شروع  م��ب��ادرة 
�لعامة  �لأم��ان��ة  �أطلقتها  �ل��ت��ي   «
ل��ت�����ش��ج��ي��ع �أف������ر�د جم��ت��م��ع �إم����ارة 
تقدمي  يف  �مل�شاهمة  على  �أبوظبي 
تطوير  يف  ت�شاهم  مبتكرة  �أف��ك��ار 
بكافة  �حلكومي  �لعمل  منظومة 
ز�ر  كما  وتخ�ش�شاته..  قطاعاته 
�لأمانة  مببنى  �حل�شانة  �شموه 

�لعامة.
ز�يد  ب��ن  ه��ز�ع  �ل�شيخ  �شمو  و�أك���د 
�ملجل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل 

وت����اب����ع ����ش���م���وه خ������ال �ل����زي����ارة 
�خل���������ط���������و�ت �ل������ت������ي ت���ت���خ���ذه���ا 
ب��ه��دف تطوير  �ل��ع��ام��ة  �لأم����ان����ة 
يو�كب  مبا  �لت�شريعية  �ملنظومة 
�ح���ت���ي���اج���ات ق���ط���اع���ات �لأع����م����ال 
�لقت�شادية  �ل��ت��ط��ور�ت  ويحاكي 
و�لجتماعية و�خلدمية ومنظومة 
ف�شا  �للجان  عمل  �أد�ء  متابعة 
�لكفيلة  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ات  ع����ن 
ب��ت��ع��زي��ز �لت�������ش���ال �ل���ف���ع���ال بني 
�جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة مب��ا ي�شمن 
ت��ك��ام��ل ج��ه��وده��ا و�مل�����ش��ي قدما 
نحو تر�شيخ ثقافة �لتميز بالعمل 
وممار�شات  وع����ي  يف  �حل���ك���وم���ي 
جميع موظفي �جلهات �حلكومية 

بالإمارة.

و�ملكاتب  �ل��ق��ط��اع��ات  م����در�ء  م��ن 
وفرق �لعمل بالأمانة �لعامة.

�لزيارة -  و��شتمع �شموه - خال 
�مل�شاريع  من  عدد  حول  �شرح  �إىل 
�لأمانة  تنفذها  �لتي  �لتطويرية 
ت��ع��زي��ز منظومة  ب��ه��دف  �ل��ع��ام��ة 
�����ش����و�ء على  �ل���ع���م���ل �حل���ك���وم���ي 
م�شتوى  على  �أو  �لأمانة  م�شتوى 
�إم�������ارة  �جل����ه����ات �حل���ك���وم���ي���ة يف 
�أبوظبي .. وذلك لت�شهيل وحت�شني 
�ملقدمة  �حل���ك���وم���ي���ة  �خل����دم����ات 
مع  يتما�شى  مب��ا  �لإم���ارة  ملجتمع 
م�����ش��رية �ل��ت��ن��م��ي��ة �ل�����ش��ام��ل��ة �لتي 
�لذي  �لأم����ر  �لإم������ارة..  ت�شهدها 
�ل������ري������ادي على  ي����ع����زز م���وق���ع���ه���ا 

�ل�شاحتني �لإقليمية و�لدولية.

و�ط����ل����ع ����ش���م���وه ع���ل���ى ع������دد من 
تنفذها  �لتي  و�مل�شاريع  �مل��ب��ادر�ت 
���ش��م��ن خطتها  �ل��ع��ام��ة  �لأم����ان����ة 
م�شروع  وم��ن��ه��ا  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
ياأتي  �ل����ذي   « �ل��ف��ر���ش��ان  ���ش��ب��اق   «
تطبيق  ع��ل��ى  �مل��وظ��ف��ني  لتحفيز 
�أف�شل �لأنظمة و�ملمار�شات �ملهنية 

عرب �أجو�ء تناف�شية �إيجابية.
ه��ز�ع بن  �ل�شيخ  �شمو  ��شتمع  كما 
حول  ���ش��رح  �إىل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 
تطلقها  �لتي  �لتفاعلية  �مل��ب��ادر�ت 
لتعزيز  �لعامة  �لأم��ان��ة  وتنفذها 
و�حلفاظ  �أبوظبي  هوية  ح�شور 
على �شمعتها �لإعامية �ملرموقة 
و�ل����رتوي����ج ل��ه��ا مب���ا ي���ت���اءم مع 
للعي�س  مف�شلة  كجهة  مكانتها 

�لتي حتققت حتى �لآن يف م�شرية 
�لتطوير و�لتي تعترب �أ�شا�شا مهما 
وجهة  بو�شفها  �أبوظبي  لرت�شيخ 

�أهمية  �أبوظبي  لإم��ارة  �لتنفيذي 
م��و����ش��ل��ة �جل���ه���ود �مل���ب���ذول���ة من 
�ملكت�شبات  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ  �أج�����ل 

د�ئمة  خ���اق���ة  وب���ي���ئ���ة  م��ف�����ش��ل��ة 
م�شتلزمات  جميع  توفر  �لتطور 

�لإبد�ع و�لبتكار و�لريادة.
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اأخبـار الإمـارات

حميد النعيمي ي�سهد حفل تخريج الف�ج الثاين من الدفعة 26 بجامعة عجمان  

�ملكانة �ملرموقة.
و�أ�شاد �شموه مبا حققته دول��ة �لم��ار�ت من �لرقي و�لتقدم و�لزده��ار يف 
�لنه�شة  م�شرية  بف�شل  منها  �لتعليمية  خا�شة  و�مليادين  �مل��ج��الت  �شتى 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  يقودها  �لتي  �حل�شارية 
�آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل«  حفظه   « �لدولة  رئي�س 
�هلل«  »رع��اه  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
�أبوظبي نائب  �آل نهيان ويل عهد  �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد  و�شاحب 
�أع�شاء  �ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخو�نهم  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 
�لمار�ت  �لتعليم يف  �ن  .. موؤكد�  �لم��ار�ت  �لأعلى لاحتاد حكام  �ملجل�س 
و�ن جامعة  و�لعامل  �ملنطقة  م�شتوى  على  ومتقدما  ر�ئ��د�  يعترب منوذجا 
عجمان �شتظل مركز ��شعاع �أكادميي وفكري مبا تقوم به من دور ر�ئد يف 

وتاأهيلهم للم�شاركة مب�شرية �لبناء و�لرقي يف دولة �لمار�ت حيث قطعت 
�شوطا متقدما يف تقدمي كل ما هو مفيد من خال مناهج وبر�مج متطورة 

وعالية �مل�شتوى.
�أن  على  �شاطعا  وبرهانا  حقيقيا  تاأكيد�  ميثل  �ليوم  ه��ذ�  �إن  �شموه  وق��ال 
و�لفكرية  �لأك��ادمي��ي��ة  �ملوؤ�ش�شات  �أه��م  م��ن  و�ح���دة  ت�شكل  عجمان  جامعة 

و�ملعرفية و�لإبد�عية.
ولها  وج��ادة  متميز  علمية  منارة  �أ�شبحت  �جلامعة  �أن  �إىل  �شموه  م�شري� 
ح�شور فعال يف كافة �ملنا�شبات �لد�خلية و�خلارجية ولها عاقات متميزة 
عرب  �ملناهج  �شعيد  على  ���ش��و�ء  د�ئ��م��ا  متجددة  وه��ي  �لأ���ش��ع��دة  كافة  على 
�لتحديث  خ��ال  من  �أو  تخ�ش�شاتها  على  تدخلها  ظلت  �لتي  �لإ���ش��اف��ات 
�مل�شتمر لبيئة �جلامعة �لتعليمية �لتي و�شعتها يف م�شاف �جلامعات ذ�ت 

•• عجمان-وام :

�شهد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
�أمناء جامعة عجمان و�شمو �ل�شيخ عمار بن  حاكم عجمان رئي�س جمل�س 
�لدفعة  �لثاين من  �لفوج  تخريج  �لنعيمي ويل عهد عجمان حفل  حميد 
خريجي جامعة عجمان حتت �شعار »عام �خلري« وذلك يف مركز  من   26

�ل�شيخ ز�يد للموؤمتر�ت و�ملعار�س مبنطقة �جلرف.
�لكليات  خم��ت��ل��ف  م���ن  وط���ال���ب���ة  ط��ال��ب��ا   1073 �ل���دف���ع���ة  ه����ذه  وت�����ش��م 
37 جن�شية منهم  و�لتخ�ش�شات يف درجتي �لبكالوريو�س و�ملاج�شتري من 

�ليوم. تخريجهم  مت  طالبا   489
�ل�شمو  باإعان �شاحب  تيمنا  �خل��ري«  »ع��ام  �شعار  �لعام  ه��ذ�  دفعة  وحتمل 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« باأن يكون عام 

�لإمار�ت. دولة  يف  للخري  عاما   2017
�لتي  و�لعطاء  �خل��ري  لثقافة  فعلية  ترجمة  �ل�شعار  ه��ذ�  �ختيار  مت  وق��د 
قامت عليها دولة �لإمار�ت حيث ت�شتند هذه �ملبادرة على حماور �مل�شوؤولية 
�شاحب  توجيه  من  �نطاقا  وذلك  �لوطن  وخدمة  و�لتطوع  �لجتماعية 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  �ل�شيخ حم��م��د  �ل�شمو 
جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي »رع��اه �هلل« ب�شرورة و�شع �إط��ار �شامل لتفعيل 
�إط��اق هذ� �ل�شعار على هذه �لدفعة من  »ع��ام �خل��ري« �ذ �رت��اأت �جلامعة 
�خلريجني �إميانا منها باأنها موؤ�ش�شة وطنية مناطة مب�شوؤوليات جمتمعية 
ويقع على عاتقها تخريج �أجيال على قدر عال من �مل�شوؤولية �لجتماعية 

حمبة للتطوع ومتفانية يف خدمة �لوطن.
و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم عجمان بهذه �ملنا�شبة �أن �لتعليم �لعايل �أ�شبح من �شروريات �حلياة 
جامعة  و�ن  �لقطاعات  كافة  يف  و�لتطوير  بالتنمية  للنهو�س  �لع�شرية 
عجمان ت�شعى جاهدة للقيام بدورها يف �شبيل �لو�شول لكل مو�طن ومقيم 

خمتلف �أن�شطة وموؤ�ش�شات �ملجتمع.
للجامعة  �لتدري�شية  و�لهيئة  و�لإد�رة  �لأمناء  �شموه جهود جمل�س  وثمن 
�لذين عملو� باإخا�س وتفان للو�شول بامل�شاريع �لتعليمية و�لإن�شائية �إىل 
م�شتوى يليق باجلامعة وما حققته من �إجناز�ت ومكانة علمية و�أكادميية 

مرموقة.
و�مل�شتقبل  و�ل�شد�د  �لتوفيق  لهم  متمنيا  �خلريجني  �أب��ن��اءه  �شموه  وهناأ 
�لز�خر بالنجاح د�عيا �أبناءه �خلريجني �لذين �شيدخلون �شوق �لعمل من 
�لآن وقد ت�شلحو� بالعلم �أن ي�شعو� هذ� �لوطن ن�شب �أعينهم ويتفانو� يف 
�شبيله و�أن يعملو� من �أجله بجد و�جتهاد حتى يظل �شاخما بني �لأمم قويا 
ب�شو�عدهم �لفتية وعقولهم �مل�شتنرية .. وتوجه �شموه باأطيب �لتهاين �إىل 
و�لذين  �لكبري  وعطائهم  �جلميل  �شربهم  على  �خلريجني  و�أمهات  �آب��اء 
كانو� لأبنائهم �لعني �ل�شاهرة و�ليد �حلانية حتى حققو� هذ� �لإجناز �لذي 

�شيكون م�شدر فخر لهم يف حياتهم.
ح�شر مر��شم حفل �لتخريج �ل�شيخ ر��شد بن حميد �لنعيمي رئي�س د�ئرة 
�لبلدية و�لتخطيط ومعايل رمي بنت �إبر�هيم �لها�شمي وزيرة دولة ل�شوؤون 
�لتعاون �لدويل ومعايل �لدكتور �أحمد بن عبد �هلل حميد بالهول �لفا�شي 
وزير دولة ل�شوؤون �لتعليم �لعايل و�ملهار�ت �ملتقدمة ومعايل �ل�شيخ �لدكتور 
ماجد بن �شعيد �لنعيمي رئي�س ديو�ن �حلاكم و�شعادة �للو�ء عبد�هلل خليفة 
بن عبد�هلل  �شلطان  �ل�شيخ  �للو�ء  و�شعادة  دبي  ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �ملري 
�لأمريي  �أمني ح�شني  �لدكتور  �لنعيمي قائد عام �شرطة عجمان و�شعادة 
�لعامة  �ل�شحة  ل�شيا�شة  �مل�شاعد  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  وك��ي��ل 
وروؤ�شاء  �جلامعة  �أمناء  جمل�س  و�أع�شاء  �ل�شيوخ  من  وع��دد  و�لرت�خي�س 
�ل�شلك  و�أع�شاء  بالدولة  �جلامعات  وم���در�ء  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر  وم���در�ء 
و�أولياء  �لباد  ووجهاء  و�عيان  و�لأ�شاتذة  �لكليات  وعمد�ء  �لدبلوما�شي 
وكبار  �ل�شخ�شيات  كبار  من  �جلامعة  و�شيوف  �خلريجني  �لطلبة  �أم��ور 

�مل�شوؤولني.

عمارالنعيمي: متكني ال�سباب ه� دعم مل�سرية التنمية يف الدولة 
•• عجمان-وام:

�لنعيمي ويل عهد عجمان رئي�س �ملجل�س  �ل�شيخ عمار بن حميد  قال �شمو 
�لتنفيذي تعلمنا من �لآباء �ملوؤ�ش�شني يف دولة �لإمار�ت �أن متكني �ل�شباب هو 
دعم مل�شرية �لتنمية يف �لدولة و�أن �ملحافظة على مكت�شباتنا �لوطنية حتتاج 

�إىل �شباب موؤهلني قادرين على مو�جهة �لتحديات.
و�أكد �شموه - مبنا�شبة �لإع��ان عن ت�شكيل �ل��دورة �لثانية ملجل�س عجمان 
خلدمة  د�ئما  م�شتعدة  عجمان  �إم���ارة  يف  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر  �أن   - لل�شباب 
�ل�شباب من خال �لتعاون معهم وتوفري �أف�شل �خلدمات و�مل�شاريع �ل�شبابية 
و�مل�شاريع  �ملبادر�ت  �أف�شل  و�شع  لل�شباب على  و�شنعمل مع جمل�س عجمان 

�لتي تخدم �ل�شباب وتوؤهلهم ليكونو� �لنموذج �لعاملي لل�شباب �ملتميز.
وكان جمل�س �لإمار�ت لل�شباب و�ملجل�س �لتنفيذي لإمارة عجمان �أعلنا عن 
ت�شكيل جمل�س عجمان لل�شباب و�لذي يتكون من �شبعة �أع�شاء مت �ختيارهم 
�ل�شباب  �أف�شل  �ختيار  ل�شمان  و�لخ��ت��ب��ار�ت  �ملقابات  من  جمموعة  بعد 
لقيادة �لقطاع �ل�شبابي يف �إمارة عجمان. وقالت معايل �شما بنت �شهيل بن 
فار�س �ملزروعي وزيرة دولة ل�شوؤون �ل�شباب رئي�س جمل�س �لإمار�ت لل�شباب 
�ملجال�س  يف  ي�شاركون  �ل��ذي��ن  �ل�شباب  مب�شتوى  نفخر   - �ملنا�شبة  بهذه   -
�إىل  لي�شل  �ل�شبابي  �لعمل  تطوير  ق�شرية  مدة  خال  و��شتطاعو�  �ملحلية 
�إمارة  �شباب  �أن  �مل��زروع��ي  و�أك���دت  باملزيد.  د�ئ��م��ا  ونطمح  عاملية  م�شتويات 
�لتي ت�شتحق �لدعم و�ملتابعة و��شتطعنا  عجمان لديهم �لكثري من �لأفكار 

من خال مبادرة حلقات �شبابية �خلروج بعدد من �ملخرجات منها �شندوق 
دعم �مل�شاريع �لذي تبنته غرفة جتارة و�شناعة عجمان ومن خال برنامج 
100 موجه ��شت�شافة �ل�شيخ ر��شد بن حميد �لنعيمي رئي�س د�ئرة �لبلدية 
و�لتخطيط يف عجمان �لذي �ألهم �شباب �لإمار�ت مبجموعة من �ملعارف يف 
جمال �لإد�رة. من جانبه قال �شعادة �لدكتور �شعيد �شيف �ملطرو�شي �لأمني 
�لعام للمجل�س �لتنفيذي يف عجمان �إن �ملجل�س �لتنفيذي يف �لإمارة عجمان 
ودعمهم  لل�شباب  عجمان  جمل�س  م��ع  �ملثمر  �لتعاون  تعزيز  على  حري�س 

�لد�ئم يف مبادر�تهم �لنوعية �لتي من �شاأنها خدمة �ل�شباب.
و�أكد �شعادته �أن �لأمانة �لعامة للمجل�س �لتنفيذي لإمارة عجمان تعمل على 
وم�شاندة  دعم  يف  �جلهود  كل  توفري  يف  �لر�شيدة  �لقيادة  توجيهات  حتقيق 

�ل�شباب لدورهم �لفاعل يف قيادة عجلة �لتطور يف �لإمارة.
وتهدف �ملجال�س �ملحلية لل�شباب �إىل تعزيز �لعمل �ل�شبابي يف كل �إمارة من 
�لو�قع  �أر���س  على  م��ب��ادر�ت  �إىل  لل�شباب  �لوطنية  �لأج��ن��دة  ترجمة  خ��ال 
بالتعاون مع �ملجال�س �لتنفيذية يف كل �إمارة حيث �شيعمل �أع�شاء �ملجال�س 
لتمكني  �لعاملية  �لدر��شات  �أف�شل  على  �ملبنية  �ل�شيا�شات  و�شع  على  �ملحلية 

�ل�شباب فيما �شيتم �إ�شر�ك �ل�شباب يف تنفيذ تلك �ملبادر�ت.
�أعلن عنه - من عبد�لعزيز قي�س  �لذي  ويتكون جمل�س عجمان لل�شباب - 
�شلطان  و�شما  �ل�����ش��وي��دي  مطر  ون���ورة  �لبلو�شي  �شالح  وم��ي��ث��اء  �لبلو�شي 
�ملطرو�شي و�أحمد �شيف �ملهريي و�أحمد حممد �ل�شويدي وها�شم حيي حمد 

�لكعبي.

�صمن �صل�صلة الندوات القانونية

غرفة عجمان تنظم ندوة تخ�س�سية ح�ل �سريبة القيمة امل�سافة
•• عجمان ـ الفجر 

و�شناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  ن��ظ��م��ت 
�بو  »ط��ال  م��ع  بالتعاون  عجمان 
غ���ز�ل���ة و���ش��رك��اه �ل���دول���ي���ة« ندوة 
�لقيمة  �شريبة  ح��ول  تخ�ش�شية 
�لندو�ت  �شل�شلة  �شمن  �مل�����ش��اف��ة 
�ل���ت���ي حت���ر����س غرفة  �ل��ق��ان��ون��ي��ة 
ب�شكل  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  ع���ل���ى  ع���ج���م���ان 
خالها  م��ن  لت�شتهدف  م�شتمر 
�شر�ئح  وخمتلف  �لعمال  جمتمع 
�لوعي  وزي������ادة  ل��ت��ع��زي��ز  �مل��ج��ت��م��ع 

�لقانوين.
�شهد �لندوة �لتي �قيمت يف فندق 
ف��ريم��ون��ت ع��ج��م��ان ع��ب��د�هلل عمر 
�لتنفيذي  �مل����دي����ر   – �مل�����رزوق�����ي 
�لع�شوية  ت�شجيل  خدمات  لقطاع 
و�مل���ع���ام���ات و �أح���م���د �مل��وي��ج��ع��ي � 
�لقانونية  �خل��دم��ات  �إد�رة  م��دي��ر 
�لندوة  وح�����ش��ر  ع��ج��م��ان،  ب��غ��رف��ة 
من  م���������ش����ارك   100 م�����ن  �ك������رث 
و�ملحا�شبني  �ل�����ش��رك��ات  ����ش��ح��اب 
مبو�شوع  و�مل��ه��ت��م��ني  و�مل��ح��ام��ي��ني 
�لدكتور  �ل���ن���دوة  وق����دم  �ل����ن����دوة، 

�شادي علي خليل.
و�ك���د ع��ب��د�هلل �مل��رزوق��ي �ن غرفة 

ع��ج��م��ان ت�����ش��ع��ى ل��ت��ن��ظ��ي��م ن����دو�ت 
م�شالح  ��شتد�مة  بهدف  قانونية 
مبختلف  و�ل���ت���ع���ري���ف  �أع�����ش��ائ��ه��ا 
�ل��ق��ان��ون��ي��ة مب���ا يدعم  �جل���و�ن���ب 
ت���ط���ور جم��ت��م��ع �لع����م����ال ومن���وه 
ندو�تها  خ��ال  من  ت�شتهدف  كما 
�لوعي  زي��ادة  عام  ب�شكل  �لقانونية 
�شر�ئح  لكافة  �لقانوين  و�لتثقيف 
غرفة  تعزيز  �إىل  م�شري�  �ملجتمع، 
عجمان بتفعيل �شر�كتها مع كافة 
�جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة و�خل��ا���ش��ة يف 

تنظيم تلك �لندو�ت.
�لتخ�ش�شية  �ل���ن���دوة  �ن  و�و����ش���ح 
ل�����ش��ري��ب��ة �ل��ق��ي��م��ة �مل�����ش��اف��ة من 
ب��ك��اف��ة جو�نب  �ل��ت��ع��ري��ف  ���ش��اأن��ه��ا 

و�آليات  �مل�����ش��اف��ة  �لقيمة  �شريبة 
�لتعامل من خال �ل�شريبة.

�ملويجعي،  �أح��م��د  �ك��د  جانبه  م��ن 
ع��ل��ى �ه��م��ي��ة �ل����ن����دوة ودوره�������ا يف 
تعريف �ل�شركات بالتعامل �لمثل 
�مل�شافة،  �ل�����ش��ري��ب��ة  ق���ان���ون  م���ع 
�شل�شلة  �ه��م��ي��ة  �أن  �إىل  م�����ش��ري� 
�ل����ن����دو�ت �ل��ق��ان��ون��ي��ة ب�����ش��ك��ل عام 
و�لتي يقدمها نخبة من �ملخت�شني 
�ل��ق��ان��ون��ي��ني وذوي  و�مل�����ش��ت�����ش��اري��ن 

من  ع���دد  بطرحهم  �لخ��ت�����ش��ا���س 
كبرية  ق��اع��دة  تهم  �لتي  �ملو��شيع 
عجمان  غ����رف����ة  م���ت���ع���ام���ل���ي  م�����ن 
حقوقهم  م��ع��رف��ة  م��ن  ومتكينهم 
�لندو�ت  تلك  و�عتبار  وو�جباتهم، 
�لغرفة  ن��وع��ي��ة خل��دم��ات  ����ش��اف��ة 
�لدكتور  وت����ن����اول  �ل���ق���ان���ون���ي���ة.  
�شريبة  مفهوم  خليل  علي  �شادي 
�لنظري،  بال�شرح  �مل�شافة  �لقيمة 
و�ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي ت��و�ج��ه عمليات 

�ملوؤ�ش�شات  م�شتوى  على  �لتطبيق 
�ل�شريبة  وت���اأث���ري  و�مل�����ش��ت��ه��ل��ك��ني، 
�لقطاعات،  خمتلف  على  �مل�شافة 
�لقيمة  ���ش��ري��ب��ة  ت��ط��ب��ي��ق  و�آل���ي���ات 
�لعملية  �ل���ن���و�ح���ي  م���ن  �مل�����ش��اف��ة 
وح�شابات  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل  وخ����ط����و�ت 
تطبيق  وجم������������الت  �ل������ر�������ش������وم 
�ل�شوؤون  م��ن  وغ��ريه��ا  �ل�����ش��ري��ب��ة 
لتطبيق  و�ل���ف���ن���ي���ة  �ل���ق���ان���ون���ي���ة 

�ل�شركات للقانون.

�سرطة عجمان ت�ستعر�س اأحدث م�ساريعها  
•• عجمان-وام:

�ل�شيخ  �ل����ل����و�ء  ����ش���ع���ادة  ����ش��ت��ق��ب��ل 
�لنعيمي  ع����ب����د�هلل  ب����ن  ���ش��ل��ط��ان 
ق��ائ��د ع���ام ���ش��رط��ة ع��ج��م��ان وفد� 
للم�شاريع  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  م���ن 
�لد�خلية  ب���������وز�رة  �ل��ه��ن��د���ش��ي��ة 
عجمان  �شرطة  م�شاريع  ملناق�شة 
و�ملر�حل �لتي و�شلت لها وذلك يف 
�طار �ل�شعي لتحقيق ��شرت�تيجية 
وز�رة �لد�خلية �لهادفة �إىل تقدمي 
�خل��دم��ات �لإد�ري�����ة وف��ق معايري 

�جلودة و�لكفاءة و�ل�شفافية.
�لعميد عمر حممد  �للقاء  ح�شر 
�لعامة  �لإد�رة  م��دي��ر  �ل�شام�شي 
للمو�رد و�خلدمات �مل�شاندة وعدد 
ب�����ش��رط��ة عجمان  �ل�����ش��ب��اط  م���ن 
عبد  �لعميد  �ل��وف��د  ت��ر�أ���س  فيما 
�هلل خمي�س �لظاهري نائب مدير 
ير�فقه  �لهند�شية،  �مل�شاريع  ع��ام 
�لزعابي  ر����ش��د  �هلل  عبد  �لعقيد 
و�لعقيد  �ل�����ش��ي��ان��ة  �إد�رة  م��دي��ر 
�إد�رة  م���ن  �ل��ن��ق��ب��ي  ���ش��ع��ي��د  ع����ادل 

�مل�شاريع.
و�أ����ش���اد ���ش��ع��ادة ق��ائ��د ع���ام �شرطة 
باجلهود  �ل��ل��ق��اء  خ���ال  ع��ج��م��ان 

ل��دع��م وت��ط��وي��ر �لقيادة  �مل��ب��ذول��ة 
�لعامة ل�شرطة عجمان .. موؤكد� 
على دور �لقيادة �لر�شيدة يف دعم 
جودة  لتعزيز  �ل�شرطية  �لقياد�ت 

�لعمل �ل�شرطي.
و�أكد �شعادة �للو�ء �ل�شيخ �شلطان 
�ل��ن��ع��ي��م��ي حر�س  ع����ب����د�هلل  ب����ن 
عجمان  ل�شرطة  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة 
ع��ل��ى ت���وف���ري ك���اف���ة �ل�����ش��ب��ل �لتي 
�مل�شاريع  ت��ن��ف��ي��ذ  وت�����ش��ه��ل  ت��دع��م 
و�ملتو��شلة  �حل��ث��ي��ث��ة  و�مل��ت��اب��ع��ة 

لكافة �مل�شاريع قيد �لإن�شاء.
م��ع��رب��ا ع���ن ���ش��ك��ره ل��ق��ي��ادة وز�رة 
�ل�شخي  �ل���دع���م  ع��ل��ى  �ل��د�خ��ل��ي��ة 

�لذي تقدمه ل�شرطة عجمان.
ر��شد  �مل��ه��ن��د���س  �لنقيب  وع��ر���س 
عبيد �ملطرو�شي من �إد�رة �مل�شاريع 
�خلا�شة  �مل�������ش���اري���ع  �ل��ه��ن��د���ش��ي��ة 
عجمان  ل�شرطة  �لعامة  بالقيادة 
بها  مير  �لتي  و�ملر�حل  و�خلطط 
كل م�شروع بالإ�شافة �إىل م�شاريع 
وحتديد  �لقيادة  ملر�فق  �ل�شيانة 

�لأولويات منها .
�لتي  �ل��ت��ح��دي��ات  �إىل  ت��ط��رق  ك��م��ا 
و�ملقاولني  �مل�شاريع  �إد�رة  ت��و�ج��ه 
�أثناء تنفيذ �مل�شروع ..موؤكد� على 

و�لدو�ئر  �جلهات  تعاون  �شرورة 
عجمان  �إم���������ارة  يف  �حل���ك���وم���ي���ة 
لت�شهيل �إجناز �مل�شاريع يف �لوقت 

�ملحدد.
�ل���ع���ق���ي���د علي  �ل����ل����ق����اء  وح�������ش���ر 
�إد�رة  م���دي���ر  �ل�����ش��ام�����ش��ي  ع��ب��ي��د 
�لأد�ء  وت��ط��وي��ر  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
و�لعقيد علي حميد �مل�شيبي نائب 
�مل�شاندة  �خل���دم���ات  �إد�رة  م��دي��ر 
ب�شرطة عجمان و�لر�ئد �ملهند�س 
ق�شم  رئي�س  �ل�شحي  علي  �شعيد 
جابر  �ملهند�س  و�ل��ر�ئ��د  �ل�شيانة 
�إد�رة  مدير  نائب  �جل�شمي  �أحمد 
�لتقييم و�لت�شغيل باإد�رة �مل�شاريع 

�لهند�شة يف وز�رة �لد�خلية.

اأدوية   �سيارات   10 بـ  اليمن  يف  ال�سحة  قطاع  الأحمر” يدعم  “الهال 
•• عدن-وام:

�أدوي��ة - عرب منظمة �ل�شحة  10 �شيار�ت  قدمت دول��ة �لإم���ار�ت �م�س 
�لعاملية - �ىل �لقطاع �ل�شحي يف حمافظة عدن وذلك ��شتجابة ملنا�شدة 
�لإخ��وة يف وز�رة �ل�شحة �ليمنية ومنظمة �ل�شحة �لعاملية وحر�شا من 
ملو�جهة  �ليمني  لل�شعب  و�ل��ع��ون  �مل�شاعدة  تقدمي  على  �لإم����ار�ت  دول��ة 

�ل�شرر و�ل�شعوبات.
�ل�شيار�ت  بت�شليم  ع��دن  �لم��ار�ت��ي يف  �لحمر  �لهال  فريق هيئة  وق��ام 
�ىل منظمة �ل�شحة �لعاملية بح�شور �لدكتور نا�شر باعوم وزير �ل�شحة 
�ل�شحة  منظمة  مكتب  م��دي��ر  ح�شن  يون�س  ح�شني  و�ل��دك��ت��ور  �ليمني 
�مل��رك��ز �لقليمي  ���ش��ع��اد مي�شري م��دي��ر ع���ام  ب��ع��دن و�ل��دك��ت��ورة  �ل��ع��امل��ي��ة 

لاإمد�د �لدو�ئي وعدد من �لعاملني يف قطاع �ل�شحة يف عدن و�أبني.
وقال �ملهند�س جمعة �ملزروعي م�شوؤول �لهال �لأحمر �لإمار�تي يف عدن 

�ن هذ� �لدعم هو و�جب �إن�شاين.
وز�رة  مع  بالتن�شيق  عمل  وخطة  برنامج  وف��ق  ي�شري  فريقه  �ن  م��وؤك��د� 

�ل�شحة �ليمنية ومكاتب �ل�شحة يف خمتلف �ملحافظات �ليمنية.
�ليمني �ن دول��ة �لإم���ار�ت وهيئة �لهال  ق��ال وزي��ر �ل�شحة  من جانبه 
�لأحمر �لإمار�تي د�ئما تقف �إىل جانبنا ومن �لد�عمني �لو�ئ��ل لنا يف 
خمتلف �لظروف.. م�شري� �ىل �ن �شيار�ت �لأدوية �لتي ت�شلمتها منظمة 

�ل�شحة �لعاملية �ليوم �شيتم توزيعها على عدد من �ملحافظات �ملحررة.
و�أعرب �لوزير �ليمني عن �شكره لدولة �لإمار�ت قيادة وحكومة و�شعبا 
لقطاع  و�مل�شتمر  �لد�ئم  دعمهم  على  �لإمار�تي  �لأحمر  �لهال  ولهيئة 

�ل�شحة �ليمني.. موؤكد� �ن �لدعم �شي�شل �ىل �ملحافظات �ملحررة و�أي�شا 
�لتي ماز�لت حتت �شيطرة �لنقابيني.

و�أ�شار �لوزير �ليمني �ىل �ن وز�رة �ل�شحة �ليمنية ت�شلمت قبل ذلك 10 
مايني دولر من دولة �لإمار�ت عرب منظمة �ل�شحة �لعاملية مت �نفاقها 

على توفري م�شتلزمات ومعد�ت ملختلف �ملحافظات.
�ل�شحة  م��دي��ر مكتب  ي��ون�����س  �ل��دك��ت��ور ح�شني ح�شن  ث��م��ن  ج��ان��ب��ه  م��ن 
�لكبري يف  �لمار�تي  �لأحمر  و�لهال  �لم��ار�ت  دولة  دور  بعدن  �لعاملية 

دعم �لقطاع �ل�شحي يف عدن و�ملناطق �ملحررة ويف كافة �ملحافظات.
وقال �ن منظمة �ل�شحة �لعاملية �شبق �أن ��شتقبلت �أطنانا من �لدوية من 
�أولويات �لإم��ار�ت ومل  دول��ة �لم��ار�ت ملو�جهة �لكولري� �لتي كانت من 
هيئة  �أخ��رى من  �شيار�ت   10 ن�شتلم  “نحن  و�أ�شاف  ذل��ك.  يتاأخرو� يف 

حت�شني  يف  كبري  ب�شكل  ت�شهم  �ن  �شاأنها  من  �لم��ار�ت��ي  �لحمر  �لهال 
�ل�شحة  منظمة  بني  �لتن�شيق  �ن  م��وؤك��د�  �ليمن”.  يف  �ل�شحي  �لو�شع 
�لعاملية و�لهال �لحمر �لمار�تي ووز�رة �ل�شحة �ليمنية ي�شري بخطى 

ثابتة وتفاهم كبري بهدف خدمة �لن�شان وتقدمي �لعون و�مل�شاعدة له .
لاإمد�د  �لإقليمي  مركز  ع��ام  مدير  مي�شري  �شعاد  �ل��دك��ت��ورة  وق��دم��ت 
ودعمه  وج��ه��وده  �لإم���ار�ت���ي  �لأح��م��ر  �ل��ه��ال  لهيئة  �شكرها  �ل���دو�ئ���ي 
�ملتو��شل لقطاع �ل�شحة يف عدن منذ �لوهلة �لوىل و�لذي كان له �ل�شبق 
و�لدور �جلبار يف �إعادة �لرعاية �ل�شحية �إىل حال �أف�شل مما كانت عليه 
�أعمالها  تنفيذ  �لإمار�تي  �لأحمر  �لهال  هيئة  وتو��شل  �حل��رب.  �ثناء 
وم�شاريعها �لتنموية و�حليوية يف عدن وخمتلف �ملحافظات �ليمنية يف 

جمالت �لتعليم و�ل�شحة و�لكهرباء و�ملياه و�لغاثة و�لنقل..وغريها.

فقد�ن  �سهادة   �أ�سهم   ت
علي  حم�شن  ج��م��ال  �ل�شيد/  فقد 
م����دي ���ش��ه��ادة �أ���ش��ه��م ����ش���ادرة عن 
�شركة دبي لا�شتثمار )���س. م. ع( 
وحتمل   )28992( رقم  لل�شهادة 
يرجى   ، ���ش��ه��م��ا   )3472( ع����دد 
على  �لت�����ش��ال  عليها  ي��ع��رث  مم��ن 
 )050-4191459( �ل��ه��ات��ف 
�لرقم  على  بال�شركة  �لإت�����ش��ال  �أو 

�ملبا�شر )04-8122305(  
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اأخبـار الإمـارات
حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل رئي�س جمه�رية تتار�ستان 

•• راأ�س اخليمة -وام:

�إ�شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة يف 
ق�شر �شموه يف مدينة �شقر بن حممد �م�س فخامة ر�شتم نور علي ميننيخانوف رئي�س جمهورية 
تتار�شتان �لذي يزور �لباد حاليا و�لوفد �ملر�فق له. ورحب �شاحب �ل�شمو حاكم ر�أ�س �خليمة ب�شيف 
�لباد و�لوفد �ملر�فق موؤكد�ً �شموه �أهمية �لعاقات �لقائمة بني دولة �لإمار�ت جمهورية تتار�شتان و 

�حلر�س �مل�شرتك على تطويرها مبا ي�شاهم يف تعزيز �أ�ش�س �لتعاون يف عدد من �ملجالت.
يخدم  مبا  وتعزيزها  توطيدها  و�شبل  �لبلدين  بني  �لقائمة  �لعاقات  �إ�شتعر��س  �للقاء  خ��ال  مت 
�لباد. ح�شر  ر�أ���س �خليمة ماأدبة غد�ء ل�شيف  �ل�شمو حاكم  و�أق��ام �شاحب  �مل�شرتكة.  م�شاحلهما 
�شقر  ب��ن  حممد  ب��ن  �شقر  و�ل�شيخ  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  ب��ن  خالد  �ل�شيخ   .. و�مل��اأدب��ة  �ملقابلة 
�لكيت  �أحمد  وحممد  �خليمة  ر�أ���س  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  م�شت�شار  �ل�شال  �حمد  و�شالح  �لقا�شمي 

�مل�شت�شار يف �لديو�ن �لأمريي.

حاكم راأ�س اخليمة يقدم واجب العزاء يف ال�سهيد �سعيد الكعبي 
•• الفجرية -وام:

 قدم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو 
�ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة و�جب �لعز�ء �إىل �أ�شرة 
�شهيد �لوطن �شعيد مطر �لكعبي �لذي �نتقل �إىل جو�ر 
�أد�ئ��ه و�جبه �لوطني يف عملية »�إع��ادة �لأمل«  ربه خال 
�لعربية  �ململكة  ت��ق��وده  �ل���ذي  �ل��ع��رب��ي  �لتحالف  �شمن 
�ل�����ش��ع��ودي��ة ل��ل��وق��وف م��ع �ل�����ش��رع��ي��ة يف �ل��ي��م��ن. و�أع����رب 
�شموه - خال زيارته جمل�س �لعز�ء يف منطقة »�لقرية« 
باإمارة �لفجرية ير�فقه �ل�شيخ �شقر بن حممد بن �شقر 
لأ�شرة  مو��شاته  و�شادق  تعازيه  خال�س  عن   - �لقا�شمي 
بو��شع  يتغمده  �أن  �لقدير  �لعلي  �هلل  د�ع��ي��ا   .. �ل�شهيد 
و�لأبر�ر  و�ل�شهد�ء  �ل�شديقني  منازل  ينزله  و�أن  رحمته 

و�أن ي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم ذويه �ل�شرب و�ل�شلو�ن.

�سيف بن زايد يقدم واجب العزاء يف ال�سهيد �سعيد الكعبي
•• الفجرية-وام:

�شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  ق��دم   
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ب��ن ز�ي���د 
�لد�خلية  وزي���ر  �ل����وزر�ء  جمل�س 
�شهيد  �أ����ش���رة  �إىل  �ل���ع���ز�ء  و�ج����ب 
�لوطن �شعيد مطر �لكعبي �لذي 
�أد�ئه  ربه خال  ج��و�ر  �إىل  �نتقل 
»�إعادة  عملية  يف  �لوطني  و�جبه 
�لعربي  �لتحالف  �شمن  �لأم���ل« 
�لعربية  �مل��م��ل��ك��ة  ت���ق���وده  �ل�����ذي 
�ل�شرعية  مع  للوقوف  �ل�شعودية 

يف �ليمن.
زيارته  خ���ال   - ���ش��م��وه  و�أع������رب 
 « منطقة  يف  �لعز�ء  ملجل�س  �م�س 
�إم��ارة �لفجرية - عن  �لقرية« يف 
مو��شاته  و�شادق  تعازيه  خال�س 

�ل�شديقني  م���ن���ازل  ي��ن��زل��ه  و�أن 
ي�شكنه  و�أن  و�لأب�����ر�ر  و�ل�����ش��ه��د�ء 

لأ�شرة �ل�شهيد .. د�عيا �هلل �لعلي 
�لقدير �أن يتغمده بو��شع رحمته 

�ل�شرب  ذويه  ويلهم  ف�شيح جناته 
و�ل�شلو�ن .

الك�يت ت�سيد مب�سروع »براكة« للطاقة الن�وية ال�سلمية 
•• اأبوظبي-وام:

�أ�شاد �ملهند�س حممد بو�شهري وكيل وز�رة �لكهرباء و�ملاء يف دولة �لكويت 
�أبوظبي وما  �إم��ارة  �ل�شلمية يف  �لنووية  للطاقة  »بر�كة«  مب�شروع حمطات 

ي�شمله من من�شاآت ومر�فق ذ�ت جودة عالية.
عقب   �� له  ت�شريح  يف  بو�شهري  عن  »كونا«  �لكويتية  �لأن��ب��اء  وكالة  ونقلت 
زيارته �لليلة �ملا�شية موقع »بر�كة » �شمن وفد خرب�ء من �لوكالة �لدولية 
للطاقة �لذرية �� �إن »بر�كة » يعد من �مل�شاريع �ملهمة يف جمال �لطاقة �لنووية 
لت�شغيل  وو�ف��رة  للبيئة  �آمنة �شديقة  كهربائية  يوفر طاقة  كونه  �ل�شلمية 
�إ�شافة �ىل دعمه ��شرت�تيجية تنويع م�شادر �لطاقة.  �ل�شناعات �جلديدة 
و�أ�شار �إىل �طاع �لوفد على �لأعمال �لإن�شائية يف �ملحطات �لأربع �لتابعة 
للم�شروع و�لذي و�شلت ن�شبة �جناز �لكلية حو�يل 84 يف �ملائة ..م�شيفا �أن 
تلك �ملحطات من �شاأنها �أن حتد عند ت�شغيلها من �نبعاث ما ي�شل �ىل 21 

مليون طن من �لغاز�ت �لكربونية �ل�شارة للبيئة �شنويا.
ونوه باأن �لزيارة تاأتي على هام�س فعاليات �ملوؤمتر �لوز�ري �لدويل للطاقة 
من  نخبة  مب�شاركة  �ليوم  فعالياته  �نطلقت  �ل��ذي   21 �ل���  للقرن  �لنووية 

�لوزر�ء وكبار �مل�شوؤولني �لعامليني يف �لطاقة �لذرية وي�شتمر ثاثة �أيام.

�لنووية  للطاقة  ب��ر�ك��ة  حمطات  م�شروع  يف  �لإن�شائية  �لأع��م��ال  �أن  يذكر 
و�أم��ان حيث و�شلت ن�شبة �لإجن��از يف �ملحطة �لأوىل  �ل�شلمية ت�شري بثبات 
�أكرث من 96 يف �ملائة و�لثانية جتاوزت 87 يف �ملائة فيما بلغت ن�شبة �جناز 
�ملائة بينما و�شلت  58 يف  �ملائة و�لر�بعة ح��و�يل  78 يف  �أك��رث من  �لثالثة 

ن�شبة �لإجناز �لكلية يف �ملحطات �لأربع �إىل �أكرث من 84 يف �ملائة.
�آم��ن��ة وموثوقة  �كتمالها - ط��اق��ة  ب��ر�ك��ة - عند  م�����ش��روع  وت��وف��ر حم��ط��ات 
طبقا  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  ك��ه��رب��اء  ل�شبكة  للبيئة  و�شديقة 
�لأرب��ع �شتحد عند  �أن �ملحطات  �إىل  �إ�شافة  �لرقابية و�لتنظيمية  �ملو�فقات 
ت�شغيلها من �نبعاث حو�يل 21 مليون طن من �لغاز�ت �لكربونية �ل�شارة 
�لنووية يف �لقرن  �ل��دويل للطاقة  �ل���وز�ري  »�مل��وؤمت��ر  �أم��ا  بالبيئة كل ع��ام. 
�حلادي و�لع�شرين« فتنظمه �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية بالتعاون مع 
وكالة �لطاقة �لنووية �لتابعة ملنظمة �لتعاون �لقت�شادي و�لتنمية وحتت 
�لذي   - �ل��دويل  �ملوؤمتر  ي�شارك يف  .. فيما  و�ل�شناعة  �لطاقة  وز�رة  رعاية 
يعقد كل �أربعة �أعو�م - خرب�ء ورو�د قطاع �لطاقة �لنووية �ل�شلمية �لعاملي.

ويناق�س �ملوؤمتر �لتحديات و�لفر�س �ملتاحة لتطوير بر�مج �لطاقة �لنووية 
�ل�شلمية ودور �لقطاع يف تلبية �لحتياجات �لعاملية من �لطاقة و�لإ�شهام يف 

حتقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة و�لتخفيف من �آثار �لتغري �ملناخي.

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل مدير عام 
ال�كالة الدولية للطاقة الذرية

»�سحة دبي« تناق�س اأ�سباب وطرق 
ال�قاية من �سرطان الرئة 

•• اأبوظبي- وام:

وزير  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  ��شتقبل 
�أمانو  يوكيا  �شعادة  �أم�س  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية 

�ملدير �لعام للوكالة �لدولية للطاقة �لذرية.
وبحث �جلانبان - خال �للقاء �لذي عقد على هام�س 
�لقرن  �ل��ن��ووي��ة يف  �ل���دويل للطاقة  �ل����وز�ري  »�مل��وؤمت��ر 
يف  �ل��ي��وم  �أع��م��ال��ه  �نطلقت  �ل���ذي  و�لع�شرين«  �حل���ادي 
�أب��وظ��ب��ي - �شبل ت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون ب��ني دول���ة �لإم�����ار�ت 
�ل�شيخ  �شمو  ورحب  �لذرية.  للطاقة  �لدولية  و�لوكالة 
عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان بزيارة �شعادة يوكيا �أمانو �إىل 
�ل�شر�كة بني  �أهمية  �شموه على  و�أك��د  �لإم���ار�ت.  دول��ة 

دولة �لإمار�ت و�لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية ودورها 
يف تبادل �ملعرفة و�خلرب�ت بني �جلانبني.

..�شعادة  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  و�أبلغ 
يوكيا �أمانو �ملدير �لعام للوكالة �لدولية للطاقة �لذرية 
دعم دول��ة �لإم��ار�ت ل��اإج��ر�ء�ت �لتي �تخذها �لرئي�س 

�لأمريكي فيما يخ�س �لربنامج �لنووي �لإير�ين.
للطاقة  �لدولية  للوكالة  �لعام  �ملدير  �أك��د  جانبه  من 
�ل���ذري���ة ع��ل��ى ع���اق���ات �ل���ت���ع���اون �مل�����ش��رتك ب���ني دول���ة 
م�شيد�ً   .. �لذرية  للطاقة  �لدولية  و�لوكالة  �لإم���ار�ت 
ب�شيا�شة وجهود دولة �لإمار�ت يف جمال �لطاقة �لنووية 
مندوب  �لكعبي  حمد  ���ش��ع��ادة  �ل��ل��ق��اء  ح�شر  �ل�شلمية. 

�لدولة �لد�ئم لدى �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية.

•• دبي- وام:

وطرق  و�أع��ر����س  �أ�شباب  دب��ي  يف  �ل�شحة  هيئة  ناق�شت 
�لوقاية من �شرطان �لرئة �لذي يت�شبب بوفاة �أكرث من 

�لعامل. م�شتوى  على  حالة  �ألف   170
و�أك����د �ل��دك��ت��ور ي��و���ش��ف �ل��دي��ري ����ش��ت�����ش��اري �لأمر��س 
دي��ن��ا حمزه  و�ل��دك��ت��ورة  ر����ش��د  �ل�����ش��دري��ة يف م�شت�شفى 
�أخ�شائي �أول عاج �لأور�م يف م�شت�شفى دبي �مل�شاركون 
يف �لعيادة �لذكية - �لتي نظمتها �لهيئة �م�س مبنا�شبة 
�أن �لتبغ يت�شبب بن�شبة  �ليوم �لعاملي ل�شرطان �لرئة - 
80 �إىل 90 يف �ملائة من �شرطان �لرئة .. بينما تعترب 
�لور�ثة و�لتلوث �لبيئي من عو�مل �لتي تزيد خطورة 

�لإ�شابة باملر�س.
وحذر� من �لتدخني �ل�شلبي �لذي ي�شكل عامل خطورة 
�مل��ر���س ي�شيب  �أن  �إىل  ..م��ن��وه��ني  ب��امل��ر���س  ل��اإ���ش��اب��ة 
�لعامل..  �لن�شاء على م�شتوى  �أكرب من  بن�شبة  �لرجال 

م�شريين �إىل �أعر��س �شرطان �لرئة.
ون�����ش��ح �لأط���ب���اء �مل��دخ��ن��ني ب�����ش��رورة �إج�����ر�ء �لفح�س 
�لدوري كل �شنتني بعد عمر �لأربعني من خال �لأ�شعة 
�لرئة  ب�شرطان  �لإ���ش��اب��ة  م��دى  ع��ن  للك�شف  �ملقطعية 
‘ل يف مر�حل متاأخرة ..  �أعر��شه ل تظهر  خا�شة و�أن 
لفتني �إىل �أن �لإ�شابة باملر�س قد حتدث يف �أي مرحلة 
�إىل   50 �لإ�شابة بني عمر  �لغالب تكون  عمرية ولكن 

�شنة.  60
وذك��رو� �أن �لتطور �ملذهل �لذي حدث يف �لعامل خال 
�ل�شنو�ت �لقليلة �ملا�شية يف جمال عاج �شرطان �لرئة 
عملية  حت�شني  يف  فاعل  ب�شكل  �شاهم  �ملناعي  بالعاج 

�لعاج بن�شبة 50 يف �ملائة.
�لتي  �مل��ت��ع��ددة  �خل��دم��ات  �لذكية  �ل��ع��ي��ادة  و��شتعر�شت 
مبختلف  �لأور�م  ملر�شى  دبي  يف  �ل�شحة  هيئة  تقدمها 
�أنو�عها وفقا لأحدث �ملمار�شات و�لربوتوكولت �لعاملية 

�ملطبقة يف هذ� �ملجال.

•• اأبوظبي-وام:

�ملميزة  �لتجربة  على  �لأملانية  �شاك�شونيا  �شرطة  من  وف��د  �طلع 
ملديرية �لتحريات و�لتحقيقات �جلنائية يف �شرطة �أبوظبي.

و�لتقى �لعميد �لدكتور ر��شد حممد بور�شيد مدير �ملديرية �لوفد 
�ملكتب  يف  �لرت��ب��اط  �شابط  هاو�شبريغر  توما�س  برئا�شة  �ل��ز�ئ��ر 
�لحتادي لل�شرطة �جلنائية �لأملانية بح�شور �لعميد طارق خلفان 

�لغول نائب مدير �ملديرية.
لتطوير  �مل�شرتك  و�لتعاون  �لثنائية  �لعاقات  �جلانبان  وبحث 
�أ���ش��ال��ي��ب �ل��ع��م��ل �ل�����ش��رط��ي و�لأم���ن���ي و�ل���ش��ت��ف��ادة م���ن �لرب�مج 
�لتدريبية �ملوؤ�ش�شية يف مكافحة �جلرمية و�لوقاية من م�شبباتها.

بها  �ملعمول  �حلديثة  و�لفنية  �لتقنية  �لتجهيز�ت  �لوفد  و�شاهد 

يف مركز �لإم��ار�ت لاأدلة �لإلكرتونية كما تعرف على ممار�شات 
و�إج��ر�ء�ت �لعمل يف مكتب �لتن�شيق �لدويل �لتي تو�كب خدماته 
�أف�����ش��ل �مل��ع��اي��ري �ل��دول��ي��ة و�ط��ل��ع على ب��ر�م��ج �مل��ح��اك��اة يف ميد�ن 
�لرماية �لإلكرتوين وما يت�شمن من �شيناريوهات تدريبية �أمنية 

عالية �مل�شتوى ت�شهم يف تعزيز �لأمن و�ل�شتقر�ر.
ويف ختام �للقاء - �لذي ح�شره عدد من �شباط مديرية �لتحريات 
و�لتحقيقات �جلنائية يف �شرطة �أبوظبي - مت تقدمي درع تذكارية 
�لتي  �لزيار�ت  خطط  �شمن  �للقاء�ت  هذه  وتاأتي  �لوفد.  لرئي�س 
تبادل  �إىل  و�ل��ر�م��ي��ة  �أب��وظ��ب��ي  �شرطة  يف  �ل��ت��دري��ب  �إد�رة  ت��ع��ّده��ا 
�ل�شرطة  منت�شبي  وم��ه��ار�ت  معارف  وتطوير  �مل�شرتكة  �خل��رب�ت 
وفق  �ل�شرطي  �لعمل  ب��اأد�ء  و�لإرت��ق��اء  �لعملية  �مل�شتجد�ت  ملو�كبة 

�أف�شل �ملمار�شات �لعاملية.

وفد �سرطة �ساك�س�نيا الأملانية يطلع على جتربة »حتريات« �سرطة اأب�ظبي 

 

امل�صت�صفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى �ملفرق                     5823100
 م�شت�شفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى تو�م                         7677444
م�شت�شفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى ر��شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى �لرب�حة                   2710000
م�شت�شفى �ملكتوم                     2221211         
م�شت�شفى �لمل                      3444010
م�شت�شفى �لو�شل                    2193000

ال�صارقة 
م�شت�شفى �لقا�شمى                 5386444
م�شت�شفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�شت�شفى �م �لقيوين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرية                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�شت�شفى �لأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى �لنور                       6139111
�مل�شت�شفى �لمار�تى �لفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
�مل�شت�شفى �لأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�شت�شفى �لدولية  �خلا�شة 2212484

ال�صارقة 
م�شت�شفى �لزهر�ء �خلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
�مل�شت�شفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�شت�شفى �مللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى �لو�حة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�شيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�شيدلية �لأهلية �ملركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية د�ر �ل�شفاء                 6411299
�شيدلية �بن �شينا -  �لد�نا باز�  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية �ملدينة                       7468424
�شيدلية �لمار�ت                    7474900
�شيدلية �لأم                           7429006

دبى 
�شيدلية �ملدينة                       2240566 
�شيدلية �جلامعة                    3967335 
�شيدلية �لأحتاد                      3935619

�شيدلية �بن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جر�ند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية �لعني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية �ل�شام �جلديدة       7543887

ال�صارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية �لر�زى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية �بن  �شينا �لكورني�س  5726885 
�شيدلية �ل�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية �حلرم                       7660292

ال�صرطة / املطافى           
�لمار�ت                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
�لطو�رئ على
 مد�ر24 �ساعة
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�لعدد 12161 بتاريخ 2017/10/31

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�خليالية للخياطة �لن�شائية ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1077496 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/هدى �حمد زين �شيخ بلفقيه من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ هدى �حمد زين �شيخ بلفقيه من 51% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شالح علي حممد �جلياين

تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة 3.90*8 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ��شم جتاري من/ �خليالية للخياطة �لن�شائية ذ.م.م
AL KHAILIA LADIES TAILORING LLC

�ىل/�خليالية للخياطة �لن�شائية 
AL KHAILIA LADIES TAILORING

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

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12161 بتاريخ 2017/10/31

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جرين تاغ للمقاولت �لعامة

رخ�شة رقم:CN 2236414 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عمر �بو بكر حممد �جلعيدي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ عمر �بو بكر حممد �جلعيدي من 100% �ىل %50
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �بوبكر حممد حمد علي �جلعيدي %50

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

تعديل ��شم جتاري من/ جرين تاغ للمقاولت �لعامة
GREEN TAG GENERAL CONTRACTING

�ىل/جرين تاغ للمقاولت �لعامة ذ.م.م 
GREEN TAG GENERAL CONTRACTING LLC

تعديل ن�شاط/��شافة �شيانة �ملباين )4329901(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12161 بتاريخ 2017/10/31

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم برجر هاو�س

رخ�شة رقم:CN 1423723 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ مطعم برجر هاو�س
BURGER HOUSE RESTAURANT

�ىل/مطعم �شناج 
RESTURANT SNATCH

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12161 بتاريخ 2017/10/31

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بينيلوب لتجارة �ملعد�ت 

�لبحرية ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 2297894 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ ��شافة موز�ييك لد�رة �ل�شركات ملالكها رمي 
 MOSAIC COMPANIES حممد هابي - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
 MANAGEMENT OWNED REEM MOHAMED HALABI - SOLE

PROPRIETORSHIP LLC

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
gulfex companies Management حذف جلفك�س لد�رة �ل�شركات

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12161 بتاريخ 2017/10/31

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�وخو بوتيك للخياطة 

و�لزياء  رخ�شة رقم:CN 1010783 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة علياء جمعه حممد جمهور �لقبي�شي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف فاطمة �شامون �رملة جمعه حممد جمهور �لقبي�شي
د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12161 بتاريخ 2017/10/31

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�يليت �جرو ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 1183441 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة جمموعة �لمار�ت �ملتقدمة لا�شتثمار�ت ذ.م.م
EMIRATES ADVANCED INVESTEMENTS GROUP LLC

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
yas holding L.L.C شافة يا�س �لقاب�شة ذ.م.م�� 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
yas holding L.L.C حذف يا�س �لقاب�شة ذ.م.م

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شلطان ر��شد علي �ل�شام�شي
د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12161 بتاريخ 2017/10/31

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ل�شاهني لا�شتثمار�ت 
�لتجارية ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1005822 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
yas holding L.L.C شافة يا�س �لقاب�شة ذ.م.م�� 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة جمموعة �لمار�ت �ملتقدمة لا�شتثمار�ت ذ.م.م

EMIRATES ADVANCED INVESTEMENTS GROUP LLC

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شلطان ر��شد علي �ل�شام�شي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

yas holding L.L.C حذف يا�س �لقاب�شة ذ.م.م
د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12161 بتاريخ 2017/10/31

اإعــــــــــالن
�ملتقدمة  �لمار�ت  �ل�ش�����ادة/جمموعة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لا�شتثمار�ت ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1002983 قد تقدمو� �لينا بطلب
yas holding LLC تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة يا�س �لقاب�شة

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �ل�شاهني لا�شتثمار�ت �لتجارية ذ.م.م
AL SHAHEEN INVESTMENTS TRADING LLC

yas holding LLC تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف يا�س �لقاب�شة
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شلطان ر��شد علي �ل�شام�شي
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12161 بتاريخ 2017/10/31

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم بيت �لقهوه �لهندي ذ.م.م 

رخ�شة رقم:CN 1030088 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة 13*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ مطعم بيت �لقهوه �لهندي ذ.م.م

INDIAN COFFE HOUSE RESTAURANT LLC

�ىل/مطعم تاج قهوة �لهند ذ.م.م 

TAJ INDIAN COFFE RESTAURANT LLC

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12161 بتاريخ 2017/10/31

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لمار�ت �ملتقدمة لا�شتثمار�ت 

�لقاب�شة ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1726671 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ح�شني �بر�هيم حممد �بر�هيم �حلمادي %99
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شلطان ر��شد علي �ل�شام�شي %1
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ح�شني �بر�هيم حممد �حلمادي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف جمال �حمد حميد حممد �شنان �ملهريي

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12161 بتاريخ 2017/10/31

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

�نرتنا�شيونال �س.ذ.م.م - فرع �أبوظبي 2
رخ�شة رقم:CN 1927256 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12161 بتاريخ 2017/10/31

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

�نرتنا�شيونال �س.ذ.م.م - فرع �أبوظبي 1
رخ�شة رقم:CN 1927245 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12161 بتاريخ 2017/10/31

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/غامن �لزرعوين للمقاولت �لعامة

رخ�شة رقم:CN 1072640 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�لنور حممد �لزرعوين %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف غامن عبد�لنور حممد طاهر �لزرعوين
تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
تعديل ��شم جتاري من/ غامن �لزرعوين للمقاولت �لعامة

GHANIM AL ZAROONI GENERAL CONTRACTING

�ىل/�لقطان للمقاولت �لعامة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م 
ALQATAN GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12161 بتاريخ 2017/10/31

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/م�شاوي �شماق ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1774864 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة 4.50*0.60 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ م�شاوي �شماق ذ.م.م
SUMAQ GRILL LLC

�ىل/مطعم كريف ذ.م.م 
CRAVE RESTAURANT LLC

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12161 بتاريخ 2017/10/31
بوحدة  �بوظبي  �لق�شاء  بد�ئرة  �لعدل  �لكاتب  يعلن  بهذ� 
مبنى غرفة جتارة �بوظبي باأن �ل�شادة )�شركة مريخ لتطوير 
�لنفط ذ م م( وعنو�نها: �مل�شفح-م 15 ق 31  وخدمات حقول 
غيث  �ل  غيث  خادم  هامل  علي  �ملالك  وحدة   7 رقم  مكتب 
�إلينا بطلب ت�شديق عقد رهن جتاري   �لقبي�شي. قد تقدمو� 
لاآلت و�ملعد�ت �ل�شناعية و�لر�فعات لل�شركة �ملذكورة �عاه 

ل�شالح بنك �م �لقيوين �لوطني-فرع �بوظبي.  
و�عمال للفقرة 5 من �ملادة رقم 14 من �لقانون رقم 4 ل�شنة 
2013 ب�شاأن تنظيم مهنة �لكاتب �لعدل، فاإنه مبرور �أربعة ع�شر 
يوما على �لأقل من تاريخ ن�شر هذ� �لعان فاإن �لكاتب �لعدل 

�شيقوم بتوثيق هذ� �لعقد بناء على طلب �أ�شحاب �ل�شاأن.
الكاتب العدل

اإعان رهن جتاري
�لعدد 12161 بتاريخ 2017/10/31

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/قمر �لقوع لتجارة �ملاب�س 

�جلاهزة رخ�شة رقم:CN 1133500 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة نور �لب�شار �ر�شاد �هلل %100
تعديل وكيل خدمات

��شافة �شعيد نا�شر �شبيع �لدرعي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حمد م�شلم �شعيد حميد �لدرعي
د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

منوذج اعالن الن�صر
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:�شيكويا �نف�شتمنت�س �نرتنا�شونال ليمتد

deepblue: طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية
�ملودعة بالرقم :269329     بتاريخ : 2017/3/7

با�ش������م :�شيكويا �نف�شتمنت�س �نرتنا�شونال ليمتد
وعنو�نه:دبي �لمار�ت �لعربية �ملتحدة - دبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد - برج �ل�شام - مكتب رقم:1704

  pierre@kanlaw.ae :هاتف:3599940 - فاك�س:3599941 - �شندوق �لربيد:29073  - �مييل 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:41 تنظيم �ملعار�س و�حلفات و�ملهرجانات و�لعرو�س �حلية 
وخدمات �حلفات وخدمات �لنو�دي �لليلية.

و�شف �لعامة:�لعامة عبارة عن كلمة deepblue مكتوبة بخط ��شود و�زرق �للون ويوجد حتتها خط 
رفيع باللون �ل�شود .

�ل�شرت�طات:.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعان .
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  31  �أكتوبر 2017 �لعدد 12161

منوذج اعالن الن�صر
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:�شيكويا �نف�شتمنت�س �نرتنا�شونال ليمتد

deepblue: طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية
�ملودعة بالرقم :269330     بتاريخ : 2017/3/7

با�ش������م :�شيكويا �نف�شتمنت�س �نرتنا�شونال ليمتد
وعنو�نه:دبي �لمار�ت �لعربية �ملتحدة - دبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد - برج �ل�شام - مكتب رقم:1704

  pierre@kanlaw.ae :هاتف:3599940 - فاك�س:3599941 - �شندوق �لربيد:29073  - �مييل 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43 مطاعم ومقاهي.
و�شف �لعامة:�لعامة عبارة عن كلمة deepblue مكتوبة بخط ��شود و�زرق �للون ويوجد حتتها خط 

رفيع باللون �ل�شود .
�ل�شرت�طات:.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  31  �أكتوبر 2017 �لعدد 12161

منوذج اعالن الن�صر
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:�شيكويا �نف�شتمنت�س �نرتنا�شونال ليمتد

viper room club: طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية
�ملودعة بالرقم :266012     بتاريخ : 2017/1/5

با�ش������م :�شيكويا �نف�شتمنت�س �نرتنا�شونال ليمتد
وعنو�نه:دبي �لمار�ت �لعربية �ملتحدة - دبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد - برج �ل�شام - مكتب رقم:1704

  pierre@kanlaw.ae :هاتف:3599940 - فاك�س:3599941 - �شندوق �لربيد:29073  - �مييل 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:41 خدمات �لنو�دي �لليلية.
و�شف �لعامة:عبارة عن كلمة  viper وتعني �أفعى �شامة وكلمة room وتعني غرفة ويف�شل بينهما 
حريف r ، v د�خل ر�شم �فعى مر�شوم ب�شكل فني باللون �ل�شود ويوجد با�شفل �لعبارتني كلمة club وتعني 

ناد.
�ل�شرت�طات:.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  31  �أكتوبر 2017 �لعدد 12161

منوذج اعالن الن�صر
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:فاطمة �شامون بري�س

طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : �شكل
�ملودعة بالرقم :266989     بتاريخ : 2017/1/23

با�ش������م :فاطمة �شامون بري�س
وعنو�نه:�بوظبي - مدينة خليفة - د�ئرة �ل�شوؤون �لبلدية - بلدية مدينة �أبوظبي - �ملبنى رقم �شي فور - 

�ملحل رقم �ثنني - هاتف:025840881 - فاك�س:025840881 - �شندوق �لربيد:6486
 �مييل: yaqoob3312@gmail.com  �أبوظبي

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:25 �ملاب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س.
و�شف �لعامة:عبارة عن كلمة �وخو ومن ثم ر�شمة للعني وبعدها كتبت كلمة OJO �لكتابة بال�شود على 

خلفية بي�شاء.

�ل�شرت�طات:.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعان .
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  31  �أكتوبر 2017 �لعدد 12161
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اأخبـار الإمـارات

حمدان بن را�سد يد�سن قاعة امل�ؤمترات يف منظمة “الي�ن�سك�” يف باري�س 

ي�صطادون الأ�صماك ال�صغرية 

بيئة راأ�س اخليمة ت�سبط جمم�عة من ال�سيادين 

جمل�س تن�سيق العمل اخلريي يف عجمان يطلع 
على اأف�سل املمار�سات بامل�ؤ�س�سات اخلريية 

البلدية و�سرطة راأ�س اخليمة تتعاونان يف جه�دهما 

ور�سة اإ�سعافات اأولية يف م��سم » كلنا جند خلري ال�طن «

وفد من �س�ؤون القراآن والدرا�سات الإ�سامية بالك�يت يطلع على جتربة جائرة دبي للقراآن

•• راأ�س اخليمة – الفجر

وْقّعت �لقيادة �لعامة ل�شرطة ر�أ�س �خليمة، مذكرة تفاهم مع 
د�ئرة �لبلدية بر�أ�س �خليمة، تعزيز�ً لتوطيد عاقات �لتعاون 
نحو تكامل �جلهود  �شعياً  و�ل�شر�كة و�لتن�شيق بني �لطرفني، 
وتبادل �خلرب�ت وحتقيق �ف�شل موؤ�شر�ت �لد�ء �لإ�شرت�تيجية 
تفعيل  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �لحت��ادي��ة  �حلكومة  لتوجيهات  تنفيذ�ً 

عاقات �ل�شر�كة بني موؤ�ش�شات �لدولة �ملختلفة.
�شعادة  �خليمة  ر�أ����س  �شرطة  جانب  م��ن  �لتفاقية  وّق��ع  حيث 
�للو�ء علي عبد �هلل بن علو�ن �لنعيمي قائد عام �شرطة ر�أ�س 

بن  حممد  منذر  �شعادة  �لبلدية،  د�ئ��رة  جانب  وم��ن  �خليمة، 
�شكر �لزعابي مدير عام د�ئرة �لبلدية بر�أ�س �خليمة، بح�شور 
�لقانونية  �ل�����ش��ئ��ون  رئ��ي�����س ق�شم  ع��ل��ي �حل��ر���س  ذي���اب  �ل��ر�ئ��د 

ب�شرطة ر�أ�س �خليمة.
وت��اأت��ي ه��ذه �لت��ف��اق��ي��ة �ن��ط��اق��اً م��ن ح��ر���س �ل��ق��ي��ادة �لعامة 
جلميع  �لعامة  �مل�شلحة  حتقيق  على  �خليمة،  ر�أ����س  ل�شرطة 
�لإلكرتوين  �لربط  �لإم���ارة، من خ��ال تفعيل  �أف��ر�د جمتمع 
بني �ل�شرطة ود�ئرة �لبلدية، لإتاحة كافة �لأنظمة و�لرب�مج 
�لتفتي�شية،  �ل�شبط و�حلمات  تعزز جمالت  �لتي  �مل�شرتكة، 
وفقاً  �ملخالفة  �ملركبات  حجز  جم��الت  يف  و�لتن�شيق  و�لتعاون 

للت�شريعات �لنافذة يف �لإم��ارة، ووفق �لروؤية و�لأه��د�ف �ملر�د 
حت��ق��ي��ق��ه��ا، مب���ا ي�����ش��م��ن �ل��ت��ق��دم و�لرت����ق����اء ب��خ��دم��ات �لعمل 
�ل�شرطي وتطويره، بت�شافر �جلهود يف �شبيل تقدمي خدمات 

جمتمعية متميزة حتقق طموحات �لوز�رة وتطلعاتها.
�لتفاقية  توقيع  عقب  �خليمة،  ر�أ���س  �شرطة  ع��ام  قائد  و�أك��د 
�أهمية هذ� �لتعاون بني �جلهاز �ل�شرطي ود�ئرة �لبلدية  على 
بر�أ�س �خليمة، م�شري�ً �إىل مدى حر�س �لقيادة �لعامة ل�شرطة 
�ملثمر مع خمتلف  �لتعاون  �أو��شر  ر�أ���س �خليمة، على توطيد 
مهام  وت�شهيل  �لتنمية  دعم  يف  ي�شهم  مبا  بالدولة،  �ملوؤ�ش�شات 

�لعمل �لأمني وتطويره.

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

�شعار  حتت  �لأول  �لجتماعي  �لثقايف  �ملو�شم  فعاليات  �شمن 
“كلنا جنٌد خلري �لوطن” نظمت �للجنة �لثقافية �لجتماعية 
يف ن���ادي ر�أ�����س �خل��ي��م��ة �ل��ري��ا���ش��ي �ل��ث��ق��ايف، �أول ور���ش��ة عمل 
هيئة  مع  بالتعاون  يومني  مل��دة  �ل�شاملة  �لأول��ي��ة  لاإ�شعافات 
�لهال �لأحمر فرع ر�أ�س �خليمة، ح�شرها �أكرث 60 م�شارك 

وم�شاركة. 
�خليمة  ر�أ����س  ن���ادي  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  �شيف  ح�شة  وق��ال��ت 

�ملو�شم  فعاليات  �شمن  ك��ان��ت  �ل����دورة  �أن  �ل��ث��ق��ايف،  �ل��ري��ا���ش��ي 
�لوعي  رفع  فيها  هدفنا  كان  و�لتي  �لأول  �لإجتماعي  �لثقايف 
�لأفر�د،  ل�شامة  �ل�شرورية  �لأول��ي��ة  بالإ�شعافات  �ملجتمعي 
�أغلب  �أن  �إىل  م�شرية  بالنادي،  �ملحيط  �ملحلي  �ملجتمع  و�إف��ادة 
�إتاحة  �ل��ن��ادي  فقرر  �مل��دي��ن��ة،  تنظم  يف مركز  كانت  �ل����دور�ت 
يف  �لقريبني من مقره   ول��اأه��ايل  �ل��ن��ادي  �لفر�شة جلمهور 
�لتي  �لتثقيفية  �ل��ت��وع��وي��ة  �ل��ور���س  حل�شور  �ل��ربي��ر�ت  �شيح 

ي�شملها �ملو�شم �لثقايف �لجتماعي �لأول. 
�إط��اق �ملو�شم �لثقايف �لجتماعي �لأول  �أن    و�أو�شحت �شيف 

جاء تنفيًذ� لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي، 
رعاه �هلل، با�شتغال �آخر �أ�شهر عام �خلري و��شتمر�ر �لفعاليات 
�جلهات  معنا  وت��ع��اون��ت  �ملو�شم  �أطلقنا  ل��ذ�  للخري،  �ل��د�ع��م��ة 
�حلكومية و�خلا�شة يف  دعم �لفعاليات  و كان دعمها  ملفتاً، 
�إذ جتاوب �لكثري من �جلهات �حلكومية لدعم �أن�شطة �لنادي 
�لثقافية و�لإجتماعية وخا�شة د�ئرة �خلدمات �لعامة، ود�ئرة 
هيئة  و  �ملحاكم،  ود�ئ��رة  �ملالية  ود�ئ��رة  �لقت�شادية،   �لتنمية 

�حلكومة �لإلكرتونية يف ر�أ�س �خليمة. 

•• دبي-الفجر:

قام وفد من �د�رة �شوؤون �لقر�آن �لكرمي و�لدر��شات �لإ�شامية بوز�رة 
وليد  �لدكتور  ي�شم  �لكويت  بدولة  �لإ�شامية  و�ل�شوؤون  �لأوق��اف 
عي�شى �ل�شعيب �لوكيل �مل�شاعد ل�شوؤون �لقر�آن �لكرمي و�لدر��شات 
�ل�شامية ونا�شر �لكندري مر�قب حلقات حتفيظ �لقر�آن بالوز�رة 
بزيارة ملقر جائزة دبي �لدولية للقر�آن �لكرمي لاطاع على جتربة 
�لعام  ط���و�ل  �جل��ائ��زة  تنظمها  �ل��ت��ى  و�ملحلية  �ل��دول��ي��ة  �مل�شابقات 
و��شتقبل �شعادة �مل�شت�شار �إبر�هيم حممد بوملحه م�شت�شار �شاحب 
�ل�شمو حاكم دبي لل�شوؤون �لثقافية و�لإن�شانية رئي�س �للجنة �ملنظمة 
للجائزة �لوفد �لز�ئر حيث �شرح لهم ن�شاأة هذه �جلائزة بتوجيهات 
ودعم ورعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل وتطورها 
و��شتحد�ث فروع و�أن�شطة جديدة �ليها بعد �ن كانت ت�شم �مل�شابقة 
�أ�شبحت  �ل�شامية  �ل�شخ�شية  وجائزة  �لكرمي  للقر�آن  �لدولية 
ت�شم 14 ف��رع��ا ون�����ش��اط��ا م��ت��ن��وع��ا ع��ل��ى م���د�ر �ل��ع��ام وه���ي بجانب 
�مل�شابقة �لدولية �لتى تقام خال �شهر رم�شان وجائزة �ل�شخ�شية 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  م�شحف  �أي�شا  ت�شم  �لإ�شامية 

�لقر�نية  للمخطوطات  مكتوم  �ل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  ومركز 
�لكرمي  ل��ل��ق��ر�آن  �ل��دول��ي��ة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  وم�شابقة 
وم�شابقة �ل�شيخة هند بنت مكتوم للقر�آن �لكرمي وم�شابقة �ل�شيخ 
ر��شد بن حممد �ل مكتوم لأجمل ترتيل وم�شابقة �حلافظ �ملو�طن 
وبرنامج  و�لإ�شاحية  �لعقابية  �ملوؤ�ش�شات  يف  �لتحفيظ  وبرنامج 
�مل��ح��ا���ش��ر�ت و�ل���ن���دو�ت وب��رن��ام��ج �ل��در����ش��ات �ل��ق��ر�آن��ي��ة  وبرنامج 
، وق���دم بوملحه  �ل��ق��ر�آن��ي��ة  �ل��ق��ر�ء�ت وب��رن��ام��ج ت�شجيل �خل��ت��م��ات 
�لفروع  ن�شاط وفرع من هذه  �لز�ئرعن كل  للوفد  �شرحا مف�شا 
�لذي  �ملبنى  هذ�  �ن  بوملحه  وذك��ر   ، �لعام  �أقامتها خال  وتوقيت 
يعد �شرحا معماريا مباركا  �أهد�ه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ر��شد �ل مكتوم رعاه �هلل حلفظة كتاب �هلل يف �لدولة بل يف �لعامل 
�جمع �أعطى للجنة �ملنظمة د�فعا �كرب لزيادة �لأن�شطة و�لفعاليات 
بع�س  لإقامة  م�شرحا  وي�شم  �ل�شابق  من  �أف�شل  ب�شكل  وتنظيمها 
�شاهد �جلميع  ثم   ، �ملختلفة  �لقر�آنية  و�لرب�مج  �ملحلية  �مل�شابقات 
�عدته  �لكرمي  للقر�آن  �لدولية  دب��ي  جائرة  عن  تلفزيونيا  عر�شا 
�أيها  »�ل�شام عليك  �لوفد متحف  وز�ر   ، باجلائزة  �لإع��ام  وح��دة 
�لكرمي  للقر�آن  �لدولية  دبي  مبنى جائزة  يتخذ من  �لذي  �لنبي« 
مقر� لفرعه يف دولة �لمار�ت بينما يقع �ملقر �لرئي�شي له يف مكة 

�ملكرمة ثم جتول �لوفد �لز�ئر يف �أق�شام �ملبنى وتوقف يف مقر كتابة 
ومر�جعة م�شحف �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �ل نهيان �لذي و�شل �ىل 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �ل  �لنهائية قبل �لطباعة ومركز  مر�حله 
مكتوم للمخطوطات �لقر�آنية ، ويف ختام �للقاء تبادل �لدكتور وليد 
مبنا�شبة  �لتذكارية  و�لهد�يا  �ل��دروع  بوملحه  و�مل�شت�شار  �ل�شعيب 
�شاهده من عمل كبري  �عجابه مبا  �ل�شعيب  �أب��دى  وق��د   ، �ل��زي��ارة 
ط���و�ل �ل��ع��ام يف ه��ذ� �ل�شرح �مل��ب��ارك ج��ائ��زة دب��ي �ل��دول��ي��ة للقر�آن 
�لكرمي و�مل�شابقات �ملتعددة و�ملتنوعة �لتى تنظمها �للجنة �ملنظمة 
للجائزة ح�شر �للقاء �أ.د حممد عبد�لرحيم �شلطان �لعلماء ع�شو 
�للجنة �ملنظمة رئي�س وحدة �مل�شابقات ووحدة �لبحوث و�لدر��شات 
�ملنظمة رئي�س وحدة �لعام وخالد  �للجنة  �لز�هد ع�شو  و�حمد 
�حلمادي  وحممد  �لعامة  �لعاقات  وح��دة  رئي�س  نائب  �مل��رزوق��ي 

مدير تقنية �ملعلومات و�ملو�رد �لب�شرية.
�لز�ئر  �لوفد  �شرف  على  ع�شاء  حفل  �ملنظمة  �للجنة  �أقامت  وق��د 
�ملنظمة  �للجنة  نائب رئي�س  �شعيد عبد�هلل حارب  �لدكتور  ح�شره 
للجائزة و�حمد �لز�هد وعبد�لرحيم ح�شني ع�شو �للجنة �ملنظمة 
رئي�س وح��دة �لإد�ري����ة و�ملالية وخ��ال��د �مل��رزوق��ي وزي���اد �ل��زي��ن من 

وحدة �لعاقات �لعامة.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

 �أعلنت هيئة حماية �لبيئة و�لتنمية 
12 �شياد�  يف ر�أ���س �خليمة، �شبط 
خمالفا لبنود ولو�ئح قانون حماية 
ل�شنة   23 رق����م  �مل���ائ���ي���ة  �ل�������رثو�ت 
�لتنظيمية  و�ل���ق���ر�ر�ت  1999م، 
�ل�شيد  ب��ق��ط��اع  �ملتعلقة  و�ل��ب��ي��ئ��ي��ة 
�لرثو�ت  حلماية  �لهادفة  �لبحري، 
على  و�حل��ف��اظ  و�مل��ائ��ي��ة،  �ل�شمكية 
�ل��ب��ي��ئ��ة �ل��ب��ح��ري��ة و�حل��ي��ل��ول��ة دون 

��شتنز�فها.
�ملدير  �ل���غ���ي�������س،  ���ش��ي��ف  د.  وق������ال 
�لتنفيذي للهيئة، �أن �ملخالفات، �لتي 
�مللتزمني  غري  �ل�شيادون،  �رتكبها 

يف  و�ملعتمدة  �ملطبقة  �ل�شيد  بنظم 
�إجمال، هي �شيد  و�لدولة  �لإم��ارة 
�لأ�شماك �ل�شغرية، �ملحظور �شيدها 
لها  �لفر�شة  لإت��اح��ة  ب��ه��ا،  �مل�����س  �أو 
ل�شتكمال دورة حياتها، و�شول �إىل 

�شو�حل  يف  �ل�شمكي  �ملخزون  تعزيز 
�ملناطق  يف  و�ل�������ش���ي���د  �لإم�����������ار�ت، 
�ل�شاحلية �ملحمية مبوجب �لقانون، 
�ملحظور ممار�شة �ل�شيد يف نطاقها، 
ب���ج���ان���ب خم���ال���ف���ة ����ش���ي���اد و�ح�����د 
“مو�شم  خ���ال  �ل�����ش��ي��د  مل��م��ار���ش��ت��ه 
�لأ�شماك،  �أ�شناف  �حلظر” لبع�س 

حماية لها من �ل�شتنز�ف.
�لإج�����ر�ء�ت  �ل��غ��ي�����س تطبيق  و�أك����د 
ب��ح��زم جت���اه خمالفات  �ل��ق��ان��ون��ي��ة 
�شبطتها  �ل��ت��ي  �ل��ب��ح��ري،  �ل�����ش��ي��د 
وحررتها �لهيئة و�جلهات �ملخت�شة 
يف �لإمارة، وعدم �لت�شاهل يف فر�س 
�ملن�شو�س  �ل��ق��ان��ون��ي��ة  �ل��ع��ق��وب��ات 

عليها بحق �ل�شيادين �ملخالفني.

••عجمان-وام:

�أف�شل  على  بعجمان  �خل���ريي  �لعمل  تن�شيق  جمل�س  �ط��ل��ع 
�آليات  وبحث  �خلريي  �لعمل  موؤ�ش�شات  يف  �ملطبقة  �ملمار�شات 
�ل��ت��ع��اون و�ل�����ش��ر�ك��ة م��ع د�ئ���رة �ل�����ش��وؤون �لإ���ش��ام��ي��ة و�لعمل 
�خل��ريي يف دب��ي. جاء ذلك خال �لجتماع �ل��ذي عقد �أم�س 
و�ل��ع��م��ل �خلريي  �لإ���ش��ام��ي��ة  �ل�����ش��وؤون  د�ئ���رة  �لأول يف مقر 
بدبي برئا�شة �ل�شيخة عزة بنت عبد�هلل �لنعيمي نائب رئي�س 
�شعادة  بح�شور  عجمان  يف  �خل���ريي  �لعمل  تن�شيق  جمل�س 
�لزعابي  �لعام للمجل�س و�شعادة عبيد  �ملعمري �لأمني  مرمي 

و�لدكتور عبد�هلل �لأن�شاري �أع�شاء �ملجل�س. 
و�أ�شاد �لدكتور حمد �ل�شيباين مدير د�ئرة �ل�شوؤون �لإ�شامية 
و�لعمل �خلريي بدور دولة �لإمار�ت يف جمال �لعمل �خلريي 

�لإن�شانية  �مل�شاعد�ت  تقدمي  يف  متقدمة  نتائج  �أح��رزت  حيث 
وفقا للموؤ�شر�ت �لعاملية. 

�ىل  �خل��ريي يف عجمان  �لعمل  تن�شيق  وف��د جمل�س  و��شتمع 
�ل�شوؤون  د�ئ��رة  لخت�شا�شات  �لأ�شا�شي  �لنظام  عن  و�يف  �شرح 

�لإ�شامية و�لعمل �خلريي بدبي.
لإجر�ء�ت  �ل�شابطة  و�لت�شريعات  �لقو�نني  �لجتماع  وتناول 
�جلمعيات و�ملوؤ�ش�شات �خلا�شة �خلريية كما ��شتعر�شت د�ئرة 
�مل�شاعد�ت  توثيق  �آلية  �خل��ريي  و�لعمل  �لإ�شامية  �ل�شوؤون 
�لإن�����ش��ان��ي��ة �ل��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا �جل��م��ع��ي��ات و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �خلا�شة 
�مل�����ش��اع��د�ت �خل��ارج��ي��ة. و�نتهى  �خل��ريي��ة م��ن خ���ال مكتب 
من  �ل��ت��ي  و�مل��ق��رتح��ات  �لتو�شيات  م��ن  مبجموعة  �لج��ت��م��اع 
�شاأنها �أن تعمل على حت�شني وتطوير �آليات �لعمل يف جمل�س 

تن�شيق �لعمل �خلريي بعجمان.

•• باري�س-وام:

مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  د���ش��ن 
�مل��وؤمت��ر�ت يف  �ملالية قاعة  نائب حاكم دبي وزي��ر 
منظمة �لأمم �ملتحدة للرتبية و�لعلوم و�لثقافة 

. �م�س  باري�س  يف  “ مبقرها  “ �ليون�شكو 
و�لقى �شموه كلمة يف �فتتاح �ملوؤمتر �لعام �ل�39 
�رينا  �ليون�شكو  ع��ام  مدير  بح�شور   - للمنظمة 
 - �ملنظمة  �لأع�����ش��اء يف  �ل���دول  ب��وك��وف��ا وممثلي 
قال فيها “ �ننا يف دولة �لمار�ت بقيادة �شاحب 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل”  “حفظه  �ل��دول��ة 

�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
�هلل”  “رعاه  دب��ي  حاكم  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
ن�شجع وندعم جميع مبادر�ت �ليون�شكو �خلا�شة 
ب��ال��ت��ع��ل��ي��م و�ل���ث���ق���اف���ة و�حل����ف����اظ ع��ل��ى �ل����رت�ث 
�لإن�شاين �لعاملي.. وندعو جميع �لدول �ىل دعم 
�ملنظمة لد�ء دوره��ا ور�شالتها بكل كفاءة..  هذه 
وجندد �لتز�منا يف دولة �لمار�ت بتقدمي كل ما 
�ملنظمة وحتقيق غاياتها  �شاأنه تعزيز جهود  من 

�ملثلى.
و�عرب �شموه عن �شعادته بتجديد وترميم قاعة 
مايني   6 ن��ح��و  كلفتها  بلغت  �ل��ت��ي  �مل���وؤمت���ر�ت 

دولر مبكرمة من �شموه.

وجدد �شموه �لتز�م �لدولة مبوؤ�ش�شاتها �لإن�شانية 
و�خل���ريي���ة ب��ت��اأم��ني ك��اف��ة �أ���ش��ك��ال �ل��دع��م �ملادي 
و�ملعنوي لليون�شكو مل�شاعدتها على ىن�شر ثقافة 
�لتعليم و�لت�شامح و�ل�شام بني �لأمم من خال 
مناطق  م��ن  �ل��ع��دي��د  يف  وم��ب��ادر�ت��ه��ا  م�شاريعها 

�لعامل خا�شة يف دول �لعامل �لثالث.
�فتتحت  ق��د  لليون�شكو  �ل��ع��ام��ة  �مل��دي��رة  وك��ان��ت 
فيها  �أ����ش���ادت  بكلمة  للمنظمة   39 �ل����  �مل���وؤمت���ر 
ب��دع��م دول���ة �لم�����ار�ت وم�����ش��ان��دت��ه��ا ل��ك��ل بر�مج 
و�لثقافة  �لتعليم  ق��ط��اع  يف  �ملنظمة  وم���ب���ادر�ت 
�لعديد  �لإن�شاين يف  �ل��رت�ث  و�لأب��ح��اث وحماية 

من �ملناطق. 

كما �أ�شادت بجهود �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد 
�آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير �ملالية ومبادر�ته 
ر�شالتها يف  �أد�ء  �شاعدها على  �ملنظمة مما  جتاه 
�ملهام �لتي تتولها جلهة �شوؤون �لرتبية و�لتعليم 
و�لرت�ث. وكان �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل 
مكتوم و�لدكتورة �يرينا بوكوفا قد �ز�حا �ل�شتار 
ع��ن �ل��ل��وح��ة �ل��ت��ذك��اري��ة ل��ق��اع��ة �مل���وؤمت���ر�ت بعد 

حتديثها.
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  و�شهد 
�شندوق  بني  و�ل�شر�كة  �لتعاون  �تفاقية  توقيع 
معايل  وقعها  و�ملنظمة  �ليون�شكو  لدعم  حمد�ن 
�إب���ر�ه���ي���م �حل���م���ادي وزي����ر �لرتبية  ح�����ش��ني ب���ن 

و�لتعليم و�ملديرة �لعامة لليون�شكو.
وفد  �ملالية  وزي��ر  دب��ي  حاكم  نائب  �شمو  وير�فق 
�آل  ب��ن ح��م��د�ن ر����ش��د  �ل�شيخ ر����ش��د  رف��ي��ع ي�شم 
�آل مكتوم لاأعمال �خلريية  مكتوم رئي�س هيئة 
و�لإن�����ش��ان��ي��ة وم��ع��ايل ع��ب��د�ل��رح��م��ن ب��ن حممد 
وزير  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وزي���ر  �ل��ع��وي�����س 
ح�شني  ومعايل  �لوطني  �ملجل�س  ل�شوؤون  �لدولة 
ب��ن �إب��ر�ه��ي��م �حل��م��ادي وزي���ر �ل��رتب��ي��ة و�لتعليم 
وم��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ع��ل��ي ر����ش��د �ل��ن��ع��ي��م��ي رئي�س 
�لعلى جلامعة  �لرئي�س  و�ملعرفة  �لتعليم  د�ئ��رة 
فهد  بن  �أحمد  ر��شد  �لدكتور  ومعايل  �لم���ار�ت 
ومعايل حميد بن عبيد �لقطامي رئي�س جمل�س 

ومعايل  دبي  يف  �ل�شحة  هيئة  عام  مدير  �لد�رة 
�أح���م���د ح��م��ي��د �ل��ط��اي��ر و����ش���ع���ادة ���ش��ع��ي��د حممد 
�خلييلي  مغيري  ح��ارب  مع�شد  و�شعادة  �لكندي 
�ىل  �لفرن�شية  �جلمهورية  ل��دى  �ل��دول��ة  �شفري 
�ملوؤ�ش�شات �حلكومية  روؤ�شاء ومديري  جانب من 

ذ�ت �لعاقة و�لقياد�ت �لتعليمية يف �لدولة.
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  و�فتتح 
معر�س جائزة حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم لاأد�ء 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي �مل��ت��م��ي��ز �مل���ق���ام ع��ل��ى ه��ام�����س موؤمتر 
و�ل�شور  �مل���و�د  �شموه  وتفقد  �ل��ع��ام..  �ليون�شكو 
و�لأب��ح��اث و�مل��ب��ادر�ت �لتي تقوم بها �جل��ائ��زة يف 

خمتلف �ملناطق ودولة �لمار�ت.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

م�شاريع  لتنمية  �شقر  ب��ن  ���ش��ع��ود  م��وؤ���ش�����ش��ة  ح�����ش��دت 
توزيع جو�ئز  �لربونزية خال حفل  �جلائزة  �ل�شباب 
�شتيڤز جل��ائ��زة �لع��م��ال �ل��دول��ي��ة. وذل���ك م��ن خال 
و�حلكومية  ربحية  �ل��غ��ري  �ملوؤ�ش�شات  فئة  ع��ن  ف��وزه��ا 

�ل�شغرية و�ملتو�شطة لعام 2017. 
و��شتلم �جلائزة �شعادة يو�شف �إ�شماعيل، رئي�س �للجنة 
�لعليا ملوؤ�ش�شة �شعود بن �شقر لتنمية م�شاريع �ل�شباب، 
م��وؤخ��ر�ً يف مدينة  �أقيم  �ل��ذي  يف حفل توزيع �جلو�ئز 
قال  �ل��ف��وز،  ه��ذ�  على  وتعليقاً  �لإ���ش��ب��ان��ي��ة.  بر�شلونة 
بالن�شبة لنا  �إ�شماعيل: يعترب فوزنا هذ� حتدياً كبري�ً 

يف �ملوؤ�ش�شة، حيث نهدف د�ئماً للفوز و�لتمييز. 
كما ز�ر �إ�شماعيل يف وقت لحق �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�شعود بن �شقر �لقا�شمي، ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم 

�إمارة ر�أ�س �خليمة، لإهد�ئه �لفوز. 
�لأفر�د  �لدولية فر�شة جلميع  �لأعمال  تعترب جو�ئز 
و�ملنظمات و�ملوؤ�ش�شات �لعامة و�خلا�شة يف جميع �أنحاء 
�ل���ع���امل، و�ل��رب��ح��ي��ة و�ل��غ��ري رب��ح��ي��ة، ل��ت��ق��دمي طلبات 
كما  �أج��ل �حل�شول على هذه �جلائزة.  �لرت�شيح  من 
يجدر �لإ�شارة �ىل �أن �للجنة �ملنظمة تلقت طلبات من 

�شركات من �أكرث من 60 دولة هذ� �لعام. 
وو�شفت جلنة �لتحكيم موؤ�ش�شة �شعود بن �شقر لتنمية 
باأنها: موؤ�ش�شة ر�ئ��دة... حيث تعطي  م�شاريع �ل�شباب 

�لفر�شة لل�شباب من �أجل تنمية قدر�تهم وت�شاعدهم 
حت�شني  كما  ومتو�شطة   �شغرية   موؤ�ش�شات  �إن�شاء  يف 

مهار�ت �ل�شباب يف جمال �لأعمال �لتجارية. 
�إ�شتقبلت جلنة جو�ئز �لأعمال �لدولية هذ� �لعام �أكرث 
جميع  م��ن  موؤ�ش�شات  م��ن  تر�شيح  طلب    3900 م��ن 
�إعجابهم  عن  �لتحكيم  جلنة  �أع�شاء  و�أع��رب  �لفئات. 
�لعام.  ه��ذ�  ��شتعر�شوها  �لتي  بالرت�شيحات  �ل�شديد 
�شتيڤز:  جو�ئز  وموؤ�ش�س  رئي�س  غالغر،  مايكل  وقال 
 60 م��ن  �لرت�شيحات  �مل��وث��ق يف  �لإجن���از  م��ع م�شتوى 
دولة، فاإن جو�ئز �شتيڤز تفخر بتكرمي �ملوؤ�ش�شات �لتي 
من  متنوعة  جم��م��وع��ة  يف  �إجن��از�ت��ه��ا  م�شتوى  ثبتت 

�ل�شناعات.

�سع�د لتنمية م�ساريع ال�سباب حت�سد جائزة الأعمال الدولية 2017



الثالثاء   31   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12161  
Tuesday  31   October   2017  -  Issue No   1216108

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/05/30م   �ملودعة حتت رقم:  274195 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:   

با�ش��م:  مري�ل لإد�رة �لأ�شول ذ.م.م
وعنو�نه: مبنى/�شركة �لد�ر �لعقارية �س م ع )HQ(، �شاطئ �لر�حة، �أبوظبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
و�ملنتجعات  و�ل�شبا  و�ملكاتب  و�لفلل  بال�شقق  يتعلق  فيما  و�إجر�ئها  تقدميها  يتم  �لتي  �لعقار�ت  و��شتئجار  تاأجري  خدمات 
وماعب �جلولف و�ملارينا و�لفنادق و�لعقار�ت �ل�شناعية وحد�ئق �ملاهي و�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س وم�شامري �شباقات 
�لبطاقات  خدمات  �ملتعاملني؛  ل��ولء  كمكافاأة  �لقيمة  ذ�ت  �لبطاقات  �إ���ش��د�ر  �لت�شوق؛  وق��رى  �لت�شوق  ومر�كز  �ل�شيار�ت 
�ملالية  �لكفالت  �ملخزنة؛  �لقيمة  ذ�ت  و�لأجهزة  �لبطاقات  خال  من  �ملقدمة  �لدفع  م�شبقة  �لبطاقات  خدمات  �لنقدية؛ 
و�ل�شكنية  �لتجارية  �لعقار�ت  خدمات  �لعقار�ت؛  �إد�رة  �لعقارية؛  �خلدمات  و�لثقافية؛  و�لريا�شية  �لرتفيهية  لاأن�شطة 
�إد�رة  خدمات  و�ل�شناعية؛  و�لتجزئة  و�ل�شكنية  �لتجارية  �لعقار�ت  وتاأجري  �شوؤون  وت�شيري  �إد�رة  و�ل�شناعية؛  و�لتجزئة 
�لعقار�ت؛  تقييم  خدمات  �لإيجار؛  حت�شيل  خدمات  �لعقارية؛  �لو�شاطة  خدمات  �لإيجار؛  وفلل  �شقق  �إد�رة  �مل�شتاأجرين؛ 
�ل�شناديق؛ خدمات  �إد�رة  �ل�شتثمار؛ خدمات  �لأ�شول؛ خدمات  �إد�رة  �ملالية؛ خدمات  �لر�أ�شمالية؛ �خلدمات  �ل�شتثمار�ت 
خدمات  �لعقاري؛  �لتقييم  خدمات  �لعقاري؛  �لتمويل  خدمات  �لبنكية؛  �خلدمات  �لتاأمني؛  خدمات  �لعقارية؛  �ل�شناديق 
�إد�رة �لعقار�ت وخدمات �إد�رة �ل�شناديق �لعقارية؛ خدمات �ل�شتثمار �لعقاري؛ خدمات و�شاطة �لعقار�ت؛ خدمات �لتاأمني 
�لعقاري؛ خدمات تطوير �لأر��شي؛ خدمات �شر�ء �لأر��شي؛ تقييم و�ختيار و�شر�ء �لعقار�ت لأغر��س �لتطوير و�ل�شتثمار؛ 
�شر�ء �لأر��شي لتاأجريها؛ توفري �ملعلومات و�ل�شت�شار�ت و�لن�شائح فيما يتعلق باخلدمات �ملذكورة �أعاه مبا يف ذلك توفري 

�ملعلومات عن هذه �خلدمات عرب �شبكة حا�شوب عاملية.
 36  �لو�ق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة " MIRAL " باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج �لطلب. و�شف �لعامة:  
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل

 

للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  31  �أكتوبر 2017 �لعدد 12161

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/05/30م   �ملودعة حتت رقم:  274196 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:   

با�ش��م:  مري�ل لإد�رة �لأ�شول ذ.م.م
وعنو�نه: مبنى/�شركة �لد�ر �لعقارية �س م ع )HQ(، �شاطئ �لر�حة، �أبوظبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لتدريب  ت�شغيل مر�فق  �لتدريب؛  �لتعليم و�لتهذيب؛ خدمات  �لريا�شية و�لثقافية؛ خدمات  �لأن�شطة  خدمات �لرتفيه؛ 
ماعب  ت�شغيل  �ل�شحية؛  و�لنو�دي  �للياقة  جيم  مر�فق  توفري  �حل�شانة؛  مد�ر�س  ت�شغيل  و�ل�شيافة؛  �لفنادق  ل�شناعة 
�ل�شباحة؛  ب��رك  م��ر�ف��ق  توفري  و�ل�شيافة؛  �لفنادق  ل�شناعة  �لتدريب  م��ر�ف��ق  ت�شغيل  �لتن�س؛  م��ر�ف��ق  توفري  �جل��ول��ف؛ 
�ل�شباقات �لربية و�لبحرية و�جلوية؛ تنظيم و�إجر�ء  و�إج��ر�ء فعاليات  �ل�شيار�ت؛ تنظيم  و�إج��ر�ء فعاليات �شباقات  تنظيم 
ت�شغيل  و�ملحا�شر�ت؛  و�للقاء�ت  �لتجارية  و�ملعار�س  �لعمل  وور�س  �لتدريبية  و�ل��دور�ت  و�ملعار�س  و�لجتماعات  �ملوؤمتر�ت 
حد�ئق �ملاهي و�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س؛ ن�شر �لكتب؛ توفري مر�فق �ل�شينما؛ توفري �ملر�فق �لريا�شية؛ توفري مر�فق 
�لبولينج؛ توفري مر�فق �ل�شتجمام؛ توفري مر�فق �للعب لاأطفال؛ توفري مر�فق ركوب �خليل و�شباقات �خليل؛ تدريب 
�شتوديوهات  �ل�شوتي؛ خدمات  �لت�شجيل  �شتوديوهات  �لفرو�شية؛ خدمات  ومناف�شات  �لريا�شية  �مل�شابقات  تنظيم  �خليل؛ 
�لأفام؛ توفري مر�فق �شتوديوهات �لت�شجيل؛ خدمات �شتوديوهات ت�شجيل �لأفام و�لتلفزيون و�لفيديو و�لإذ�عة؛ تاأجري 
�شتوديوهات �لت�شجيل؛ توفري �ملعلومات و�ل�شت�شار�ت و�لن�شائح فيما يتعلق باخلدمات �ملذكورة �أعاه مبا يف ذلك توفري 

�ملعلومات عن هذه �خلدمات عرب �شبكة حا�شوب عاملية.
 41  �لو�ق�عة بالفئة:  

و�شف �لعامة:  كتبت كلمة " MIRAL " باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج �لطلب.
�ل�ش��رت�طات:   

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل

 

للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  31  �أكتوبر 2017 �لعدد 12161

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/05/30م   �ملودعة حتت رقم:  274201 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:   

با�ش��م:  مري�ل لإد�رة �لأ�شول ذ.م.م
وعنو�نه: مبنى/�شركة �لد�ر �لعقارية �س م ع )HQ(، �شاطئ �لر�حة، �أبوظبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
ت�شميم  �ل�شناعية؛  و�لأب��ح��اث  �لتحاليل  خدمات  بها؛  �ملتعلقة  و�لت�شميم  �لبحث  وخدمات  و�لتقنية  �لعلمية  �خلدمات 
وتطوير �لعتاد �حلا�شوبي و�لربجميات �حلا�شوبية؛ �خلدمات �لتكنولوجية؛ �إن�شاء و�شيانة وتفعيل موقع �شبكي؛ برجمة 
�لربجميات؛ ت�شميم �ملو�قع �ل�شبكية؛ خدمات تفعيل �ملو�قع �ل�شبكية؛ تفعيل �ملو�قع �ل�شبكية على �لإنرتنت؛ �إن�شاء من�شة 
�إنرتنت ل�شتخد�م �لآخرين؛ تفعيل من�شات �لإنرتنت؛ خدمات �شبكات �حلا�شوب؛ برجميات حا�شوب غري قابلة للتنزيل؛ 
توفري �ل�شتخد�م �ملوؤقت للربجميات �ملبا�شرة غري �لقابلة للتنزيل من قبل �لغري؛ خدمات �لتفعيل �لتفاعلي �لتي ت�شمح 
�خلدمات  �ل�شحابية؛  �حلو�شبة  خدمات  �ل�شحابية؛  �حلو�شبة  مبا�شرة؛  و�ل�شورة  �ملحتوى  وم�شاركة  بن�شر  للم�شتخدمني 
�ملتعلقة ب�شبكات وتطبيقات �حلو�شبة �ل�شحابية؛ تطوير �لتكنولوجيا؛ تاأجري برجميات �حلا�شوب؛ �لتخزين �لإلكرتوين 
للبيانات؛ تثبيت برجميات �حلا�شوب؛ توفري حمركات �لبحث لاإنرتنت؛ تخزين ن�شخ �حتياطية من �لبيانات خارج �ملوقع؛ 
تفعيل �أجهزة �خلادم؛ تاأجري �أجهزة �خلادم �ل�شبكي؛ توفري خدمات �لدعم �ملبا�شر؛ خدمات دعم تكنولوجيا �ملعلومات؛ دعم 
و�شيانة برجميات �حلا�شوب؛ خدمات �لدعم �لفني؛ �خلدمات �ملعمارية؛ خدمات �لتخطيط �ملعماري و�لعمر�ين؛ �ل�شت�شار�ت 
�ملعمارية؛ �لت�شميم �لعمر�ين؛ �لتخطيط �لعمر�ين؛ ت�شميم هياكل �لبناء لت�شكيل جزر؛ خدمات ت�شميم �ملباين؛ خدمات 
�ملتعلقة  و�لن�شائح  �ملعلومات و�ل�شت�شار�ت  للمباين؛  �لد�خلي  �لت�شميم  �ملباين وجممعات �جلزر؛  �ملباين؛ ت�شميم  �أبحاث 
باخلدمات �ملذكورة �أعاه؛ مر�قبة �جلودة للمباين و�ملناطق �لعمر�نية وجممعات �جلزر؛ تخطيط بناء �لعقار�ت؛ تخطيط 
بناء جممعات �جلزر؛ �لأبحاث �لبيولوجية؛ �لأبحاث يف جمال حماية �لبيئة؛ �لأبحاث �جليولوجية؛ �لأبحاث �ملتعلقة بالعلوم؛ 
خدمات �لعلوم �لطبيعية؛ توفري معلومات تكنولوجيا �لعلوم؛ �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري 

 42  �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عرب �شبكة حا�شوب عاملية.    �لو�ق�عة بالفئة:  
كتبت كلمة " مري�ل " بالحرف �لعربية كما هو مبني يف منوذج �لطلب. و�شف �لعامة:  

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

 

للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  31  �أكتوبر 2017 �لعدد 12161

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/05/30م   �ملودعة حتت رقم:  274202 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:   

با�ش��م:  مري�ل لإد�رة �لأ�شول ذ.م.م
وعنو�نه: مبنى/�شركة �لد�ر �لعقارية �س م ع )HQ(، �شاطئ �لر�حة، �أبوظبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خدمات  �ملوؤقتة؛  �لإقامة  وتوفري  �لنزل  وخدمات  �لفنادق  خدمات  �ملوؤقتة؛  �لإقامة  و�مل�شروبات؛  �لطعام  توفري  خدمات 
�إقامة �لعطات؛ خدمات �ل�شيافة؛ خدمات مطاعم  �أنو�ع �لإقامة �لأخ��رى؛ تنظيم  حجز �لإقامة �لفندقية وغريها من 
�لكافيهات  وخدمات  �ل��ب��ار�ت  خدمات  �لقهوة؛  حم��ات  خارجا؛  لتناوله  �لطعام  طلب  مطاعم  خدمات  �لذ�تية؛  �خلدمة 
لتوفري  �لتموين  خدمات  و�مل�شروبات؛  �لطعام  لتوفري  �ل�شالت  خدمات  �خلفيفة؛  �لوجبات  ومطاعم  �ملطاعم  وخدمات 
�لطعام و�مل�شروبات؛ تنظيم �ملاآدب؛ خدمات �حلانات �ل�شغرية؛ خدمات �لكافيهات؛ خدمات �لتموين )بالطعام و�ل�شر�ب(؛ 
لتناوله خارجا؛  �لطعام  و�ل�شر�ب؛ خدمات مطاعم طلب  �لطعام  تقدمي  و�ل�شر�ب(؛  )�لطعام  �ل�شيافة  �ملطاعم؛ خدمات 
لعقد  �لت�شهيات  توفري  و�للقاء�ت؛  و�لندو�ت  و�ملعار�س  �ملوؤمتر�ت  و�لجتماعات؛  و�ملعار�س  �ملوؤمتر�ت  ت�شهيات  توفري 
�ملوؤمتر�ت و�ملعار�س و�لجتماعات؛ توفري �لقاعات �لفندقية للمعار�س �لتجارية ومعار�س �لأعمال و�ملوؤمتر�ت و�للقاء�ت 
و�ملحا�شر�ت و�لجتماعات؛ توفري ت�شهيات )�لإقامة( لعقد �ملوؤمتر�ت و�للقاء�ت و�ملعار�س و�لأ�شو�ق و�لعطات؛ خدمات 
�ل�شيافة )�لإقامة(؛ �أجنحة �ل�شيافة؛ توفري �لإقامة وخدمات ت�شجيل �لدخول و�خلروج من �لفنادق؛ خدمات �ملعلومات 
�لإلكرتونية �ملتعلقة بالفنادق؛ توفري خدمات �ملعلومات و�ل�شت�شار�ت �ملتعلقة باخلدمات �ملذكورة �أعاه؛ خدمات تخطيط 
�لفعاليات؛ توفري خدمات �حل�شانة لاأطفال؛ توفري منافذ بيع �لأطعمة و�مل�شروبات �ملتنقلة؛ خدمات �ملطاعم �ملتنقلة؛ 
تقدم؛ جميع  ما  بكافة  �ملتعلقة  و�ل�شت�شار�ت  و�ملعلومات  �مل�شورة  دور �حل�شانة خدمات  �ملتنقل؛ خدمات  �لتموين  خدمات 

�خلدمات �ملذكورة �أعاه يتم تقدميها مبا�شرة من قاعدة بيانات حا�شوبية �أو عرب �شبكة �ت�شالت عاملية. 
 43  �لو�ق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة " مري�ل " بالحرف �لعربية كما هو مبني يف منوذج �لطلب. و�شف �لعامة:  
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل

 

للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  31  �أكتوبر 2017 �لعدد 12161

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/05/30م   �ملودعة حتت رقم:  274199 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:   

با�ش��م:   مري�ل لإد�رة �لأ�شول ذ.م.م
وعنو�نه: مبنى/�شركة �لد�ر �لعقارية �س م ع )HQ(، �شاطئ �لر�حة، �أبوظبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
و�ملنتجعات  و�ل�شبا  و�ملكاتب  و�لفلل  بال�شقق  يتعلق  فيما  و�إجر�ئها  تقدميها  يتم  �لتي  �لعقار�ت  و��شتئجار  تاأجري  خدمات 
وماعب �جلولف و�ملارينا و�لفنادق و�لعقار�ت �ل�شناعية وحد�ئق �ملاهي و�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س وم�شامري �شباقات 
�لبطاقات  خدمات  �ملتعاملني؛  ل��ولء  كمكافاأة  �لقيمة  ذ�ت  �لبطاقات  �إ���ش��د�ر  �لت�شوق؛  وق��رى  �لت�شوق  ومر�كز  �ل�شيار�ت 
�ملالية  �لكفالت  �ملخزنة؛  �لقيمة  ذ�ت  و�لأجهزة  �لبطاقات  خال  من  �ملقدمة  �لدفع  م�شبقة  �لبطاقات  خدمات  �لنقدية؛ 
و�ل�شكنية  �لتجارية  �لعقار�ت  خدمات  �لعقار�ت؛  �إد�رة  �لعقارية؛  �خلدمات  و�لثقافية؛  و�لريا�شية  �لرتفيهية  لاأن�شطة 
�إد�رة  خدمات  و�ل�شناعية؛  و�لتجزئة  و�ل�شكنية  �لتجارية  �لعقار�ت  وتاأجري  �شوؤون  وت�شيري  �إد�رة  و�ل�شناعية؛  و�لتجزئة 
�لعقار�ت؛  تقييم  خدمات  �لإيجار؛  حت�شيل  خدمات  �لعقارية؛  �لو�شاطة  خدمات  �لإيجار؛  وفلل  �شقق  �إد�رة  �مل�شتاأجرين؛ 
�ل�شناديق؛ خدمات  �إد�رة  �ل�شتثمار؛ خدمات  �لأ�شول؛ خدمات  �إد�رة  �ملالية؛ خدمات  �لر�أ�شمالية؛ �خلدمات  �ل�شتثمار�ت 
خدمات  �لعقاري؛  �لتقييم  خدمات  �لعقاري؛  �لتمويل  خدمات  �لبنكية؛  �خلدمات  �لتاأمني؛  خدمات  �لعقارية؛  �ل�شناديق 
�إد�رة �لعقار�ت وخدمات �إد�رة �ل�شناديق �لعقارية؛ خدمات �ل�شتثمار �لعقاري؛ خدمات و�شاطة �لعقار�ت؛ خدمات �لتاأمني 
�لعقاري؛ خدمات تطوير �لأر��شي؛ خدمات �شر�ء �لأر��شي؛ تقييم و�ختيار و�شر�ء �لعقار�ت لأغر��س �لتطوير و�ل�شتثمار؛ 
�شر�ء �لأر��شي لتاأجريها؛ توفري �ملعلومات و�ل�شت�شار�ت و�لن�شائح فيما يتعلق باخلدمات �ملذكورة �أعاه مبا يف ذلك توفري 

�ملعلومات عن هذه �خلدمات عرب �شبكة حا�شوب عاملية.
 36  �لو�ق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة " مري�ل " بالحرف �لعربية كما هو مبني يف منوذج �لطلب. و�شف �لعامة:  
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل

 

للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  31  �أكتوبر 2017 �لعدد 12161

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/05/30م   �ملودعة حتت رقم:  274200 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:    

با�ش��م:  مري�ل لإد�رة �لأ�شول ذ.م.م
وعنو�نه: مبنى/�شركة �لد�ر �لعقارية �س م ع )HQ(، �شاطئ �لر�حة، �أبوظبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لتدريب  ت�شغيل مر�فق  �لتدريب؛  �لتعليم و�لتهذيب؛ خدمات  �لريا�شية و�لثقافية؛ خدمات  �لأن�شطة  خدمات �لرتفيه؛ 
ماعب  ت�شغيل  �ل�شحية؛  و�لنو�دي  �للياقة  جيم  مر�فق  توفري  �حل�شانة؛  مد�ر�س  ت�شغيل  و�ل�شيافة؛  �لفنادق  ل�شناعة 
�ل�شباحة؛  ب��رك  م��ر�ف��ق  توفري  و�ل�شيافة؛  �لفنادق  ل�شناعة  �لتدريب  م��ر�ف��ق  ت�شغيل  �لتن�س؛  م��ر�ف��ق  توفري  �جل��ول��ف؛ 
�ل�شباقات �لربية و�لبحرية و�جلوية؛ تنظيم و�إجر�ء  و�إج��ر�ء فعاليات  �ل�شيار�ت؛ تنظيم  و�إج��ر�ء فعاليات �شباقات  تنظيم 
ت�شغيل  و�ملحا�شر�ت؛  و�للقاء�ت  �لتجارية  و�ملعار�س  �لعمل  وور�س  �لتدريبية  و�ل��دور�ت  و�ملعار�س  و�لجتماعات  �ملوؤمتر�ت 
حد�ئق �ملاهي و�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س؛ ن�شر �لكتب؛ توفري مر�فق �ل�شينما؛ توفري �ملر�فق �لريا�شية؛ توفري مر�فق 
�لبولينج؛ توفري مر�فق �ل�شتجمام؛ توفري مر�فق �للعب لاأطفال؛ توفري مر�فق ركوب �خليل و�شباقات �خليل؛ تدريب 
�شتوديوهات  �ل�شوتي؛ خدمات  �لت�شجيل  �شتوديوهات  �لفرو�شية؛ خدمات  ومناف�شات  �لريا�شية  �مل�شابقات  تنظيم  �خليل؛ 
�لأفام؛ توفري مر�فق �شتوديوهات �لت�شجيل؛ خدمات �شتوديوهات ت�شجيل �لأفام و�لتلفزيون و�لفيديو و�لإذ�عة؛ تاأجري 
�شتوديوهات �لت�شجيل؛ توفري �ملعلومات و�ل�شت�شار�ت و�لن�شائح فيما يتعلق باخلدمات �ملذكورة �أعاه مبا يف ذلك توفري 

�ملعلومات عن هذه �خلدمات عرب �شبكة حا�شوب عاملية.
 41  �لو�ق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة " مري�ل " بالحرف �لعربية كما هو مبني يف منوذج �لطلب.  و�شف �لعامة:  
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل

 

للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
 �لثالثاء  31  �أكتوبر 2017 �لعدد 12161

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/05/15م   �ملودعة حتت رقم:  273293 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:   

با�ش��م:  دبي �لقاب�شة )�شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة( 
وعنو�نه: مكتب ملك �أبر�ج �لإمار�ت، �شارع �ل�شيخ ز�يد،  �س ب 73311، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لنقل؛ تغليف وتخزين �ل�شلع؛ تنظيم �لرحات و�ل�شفر؛ توزيع �لكهرباء؛ �خلدمات �ل�شياحية؛ معلومات 
�خلدمات  �ل�شياحية؛  �لأم��اك��ن  �رت��ي��اد  خ��دم��ات  �ل�����ش��ي��ار�ت؛  م��و�ق��ف  ت�شهيات  توفري  و�ل�شفر؛  �ل��رح��ات 
�ل�شياحية؛ خدمات وكالت �ل�شفر؛ خدمات تنظيم �لرحات و�ل�شفر؛ خدمات وكالت �حلجز؛ حجز �لتذ�كر 
�مل�شافرين؛  نقل  �ل�شيار�ت؛  تاأجري  خدمات  �لق�شرية؛  و�لرحات  �جل��ولت  تنظيم  �ل�شياحية؛  للمقا�شد 
توفري  �ل�شياحية؛  �لرحات  حجز  خدمات  �ل�شياحيني؛  �ملر�شدين  خدمات  �ل�شياحية؛  �لبا�شات  خدمات 
�لأج����رة؛ خ��دم��ات قيادة  ���ش��ي��ار�ت  �ل��ط��رود؛ خ��دم��ات  �ل�شياحية؛ خ��دم��ات تو�شيل  �ل��رح��ات  ع��ن  معلومات 
بالقو�رب  �لبحرية  �ل��رح��ات  و�ل��ق��و�رب؛  باملعديات  �لنقل  خدمات  بالبا�شات؛  �لنقل  خدمات  �ل�شيار�ت؛ 
و�ليخوت؛ خدمات �ملر��شي؛ خدمات �لإر�شاء؛ خدمات �لر�شو ومر��شي �لربط و�لتخزين )خدمات �ملر��شي(؛ 

توفري �ملعلومات �ملتعلقة باملر��شي.
 �لو�ق�عة بالفئة:  39 

و�شف �لعامة:  كتبت عبارة " مدينة �لعرب" بالحرف �لعربية كما هو مبني يف منوذج �لطلب.
�ل�ش��رت�طات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  31  �أكتوبر 2017 �لعدد 12161

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/05/15م   �ملودعة حتت رقم:  273283 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:   

با�ش��م:  دبي �لقاب�شة )�شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة(
وعنو�نه: مكتب ملك �أبر�ج �لإمار�ت، �شارع �ل�شيخ ز�يد،  �س ب 73311، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لنقل؛ تغليف وتخزين �ل�شلع؛ تنظيم �لرحات و�ل�شفر؛ توزيع �لكهرباء؛ �خلدمات �ل�شياحية؛ معلومات 
�خلدمات  �ل�شياحية؛  �لأم��اك��ن  �رت��ي��اد  خ��دم��ات  �ل�����ش��ي��ار�ت؛  م��و�ق��ف  ت�شهيات  توفري  و�ل�شفر؛  �ل��رح��ات 
�ل�شياحية؛ خدمات وكالت �ل�شفر؛ خدمات تنظيم �لرحات و�ل�شفر؛ خدمات وكالت �حلجز؛ حجز �لتذ�كر 
�مل�شافرين؛  نقل  �ل�شيار�ت؛  تاأجري  خدمات  �لق�شرية؛  و�لرحات  �جل��ولت  تنظيم  �ل�شياحية؛  للمقا�شد 
توفري  �ل�شياحية؛  �لرحات  حجز  خدمات  �ل�شياحيني؛  �ملر�شدين  خدمات  �ل�شياحية؛  �لبا�شات  خدمات 
�لأج����رة؛ خ��دم��ات قيادة  ���ش��ي��ار�ت  �ل��ط��رود؛ خ��دم��ات  �ل�شياحية؛ خ��دم��ات تو�شيل  �ل��رح��ات  ع��ن  معلومات 
بالقو�رب  �لبحرية  �ل��رح��ات  و�ل��ق��و�رب؛  باملعديات  �لنقل  خدمات  بالبا�شات؛  �لنقل  خدمات  �ل�شيار�ت؛ 
و�ليخوت؛ خدمات �ملر��شي؛ خدمات �لإر�شاء؛ خدمات �لر�شو ومر��شي �لربط و�لتخزين )خدمات �ملر��شي(؛ 

توفري �ملعلومات �ملتعلقة باملر��شي.
 �لو�ق�عة بالفئة:  39 

و�شف �لعامة:  كتبت عبارة " MADINAT AL ARAB " باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج 
�لطلب.

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

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

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  31  �أكتوبر 2017 �لعدد 12161

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/05/30م   �ملودعة حتت رقم:  274197 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:   

با�ش��م:  مري�ل لإد�رة �لأ�شول ذ.م.م
وعنو�نه: مبنى/�شركة �لد�ر �لعقارية �س م ع )HQ(، �شاطئ �لر�حة، �أبوظبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
ت�شميم  �ل�شناعية؛  و�لأب��ح��اث  �لتحاليل  خدمات  بها؛  �ملتعلقة  و�لت�شميم  �لبحث  وخدمات  و�لتقنية  �لعلمية  �خلدمات 
وتطوير �لعتاد �حلا�شوبي و�لربجميات �حلا�شوبية؛ �خلدمات �لتكنولوجية؛ �إن�شاء و�شيانة وتفعيل موقع �شبكي؛ برجمة 
�لربجميات؛ ت�شميم �ملو�قع �ل�شبكية؛ خدمات تفعيل �ملو�قع �ل�شبكية؛ تفعيل �ملو�قع �ل�شبكية على �لإنرتنت؛ �إن�شاء من�شة 
�إنرتنت ل�شتخد�م �لآخرين؛ تفعيل من�شات �لإنرتنت؛ خدمات �شبكات �حلا�شوب؛ برجميات حا�شوب غري قابلة للتنزيل؛ 
توفري �ل�شتخد�م �ملوؤقت للربجميات �ملبا�شرة غري �لقابلة للتنزيل من قبل �لغري؛ خدمات �لتفعيل �لتفاعلي �لتي ت�شمح 
�خلدمات  �ل�شحابية؛  �حلو�شبة  خدمات  �ل�شحابية؛  �حلو�شبة  مبا�شرة؛  و�ل�شورة  �ملحتوى  وم�شاركة  بن�شر  للم�شتخدمني 
�ملتعلقة ب�شبكات وتطبيقات �حلو�شبة �ل�شحابية؛ تطوير �لتكنولوجيا؛ تاأجري برجميات �حلا�شوب؛ �لتخزين �لإلكرتوين 
للبيانات؛ تثبيت برجميات �حلا�شوب؛ توفري حمركات �لبحث لاإنرتنت؛ تخزين ن�شخ �حتياطية من �لبيانات خارج �ملوقع؛ 
تفعيل �أجهزة �خلادم؛ تاأجري �أجهزة �خلادم �ل�شبكي؛ توفري خدمات �لدعم �ملبا�شر؛ خدمات دعم تكنولوجيا �ملعلومات؛ دعم 
و�شيانة برجميات �حلا�شوب؛ خدمات �لدعم �لفني؛ �خلدمات �ملعمارية؛ خدمات �لتخطيط �ملعماري و�لعمر�ين؛ �ل�شت�شار�ت 
�ملعمارية؛ �لت�شميم �لعمر�ين؛ �لتخطيط �لعمر�ين؛ ت�شميم هياكل �لبناء لت�شكيل جزر؛ خدمات ت�شميم �ملباين؛ خدمات 
�ملتعلقة  و�لن�شائح  �ملعلومات و�ل�شت�شار�ت  للمباين؛  �لد�خلي  �لت�شميم  �ملباين وجممعات �جلزر؛  �ملباين؛ ت�شميم  �أبحاث 
باخلدمات �ملذكورة �أعاه؛ مر�قبة �جلودة للمباين و�ملناطق �لعمر�نية وجممعات �جلزر؛ تخطيط بناء �لعقار�ت؛ تخطيط 
بناء جممعات �جلزر؛ �لأبحاث �لبيولوجية؛ �لأبحاث يف جمال حماية �لبيئة؛ �لأبحاث �جليولوجية؛ �لأبحاث �ملتعلقة بالعلوم؛ 
خدمات �لعلوم �لطبيعية؛ توفري معلومات تكنولوجيا �لعلوم؛ �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري 

 �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عرب �شبكة حا�شوب عاملية.   �لو�ق�عة بالفئة:  42 
كتبت كلمة " MIRAL " باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج �لطلب. و�شف �لعامة:  

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

 

للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  31  �أكتوبر 2017 �لعدد 12161

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/05/30م   �ملودعة حتت رقم:  274198 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:   

با�ش��م:  مري�ل لإد�رة �لأ�شول ذ.م.م
وعنو�نه: مبنى/�شركة �لد�ر �لعقارية �س م ع )HQ(، �شاطئ �لر�حة، �أبوظبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خدمات  �ملوؤقتة؛  �لإقامة  وتوفري  �لنزل  وخدمات  �لفنادق  خدمات  �ملوؤقتة؛  �لإقامة  و�مل�شروبات؛  �لطعام  توفري  خدمات 
�إقامة �لعطات؛ خدمات �ل�شيافة؛ خدمات مطاعم  �أنو�ع �لإقامة �لأخ��رى؛ تنظيم  حجز �لإقامة �لفندقية وغريها من 
�لكافيهات  وخدمات  �ل��ب��ار�ت  خدمات  �لقهوة؛  حم��ات  خارجا؛  لتناوله  �لطعام  طلب  مطاعم  خدمات  �لذ�تية؛  �خلدمة 
لتوفري  �لتموين  خدمات  و�مل�شروبات؛  �لطعام  لتوفري  �ل�شالت  خدمات  �خلفيفة؛  �لوجبات  ومطاعم  �ملطاعم  وخدمات 
�لطعام و�مل�شروبات؛ تنظيم �ملاآدب؛ خدمات �حلانات �ل�شغرية؛ خدمات �لكافيهات؛ خدمات �لتموين )بالطعام و�ل�شر�ب(؛ 
لتناوله خارجا؛  �لطعام  و�ل�شر�ب؛ خدمات مطاعم طلب  �لطعام  تقدمي  و�ل�شر�ب(؛  )�لطعام  �ل�شيافة  �ملطاعم؛ خدمات 
لعقد  �لت�شهيات  توفري  و�للقاء�ت؛  و�لندو�ت  و�ملعار�س  �ملوؤمتر�ت  و�لجتماعات؛  و�ملعار�س  �ملوؤمتر�ت  ت�شهيات  توفري 
�ملوؤمتر�ت و�ملعار�س و�لجتماعات؛ توفري �لقاعات �لفندقية للمعار�س �لتجارية ومعار�س �لأعمال و�ملوؤمتر�ت و�للقاء�ت 
و�ملحا�شر�ت و�لجتماعات؛ توفري ت�شهيات )�لإقامة( لعقد �ملوؤمتر�ت و�للقاء�ت و�ملعار�س و�لأ�شو�ق و�لعطات؛ خدمات 
�ل�شيافة )�لإقامة(؛ �أجنحة �ل�شيافة؛ توفري �لإقامة وخدمات ت�شجيل �لدخول و�خلروج من �لفنادق؛ خدمات �ملعلومات 
�لإلكرتونية �ملتعلقة بالفنادق؛ توفري خدمات �ملعلومات و�ل�شت�شار�ت �ملتعلقة باخلدمات �ملذكورة �أعاه؛ خدمات تخطيط 
�لفعاليات؛ توفري خدمات �حل�شانة لاأطفال؛ توفري منافذ بيع �لأطعمة و�مل�شروبات �ملتنقلة؛ خدمات �ملطاعم �ملتنقلة؛ 
تقدم؛ جميع  ما  بكافة  �ملتعلقة  و�ل�شت�شار�ت  و�ملعلومات  �مل�شورة  دور �حل�شانة خدمات  �ملتنقل؛ خدمات  �لتموين  خدمات 

�خلدمات �ملذكورة �أعاه يتم تقدميها مبا�شرة من قاعدة بيانات حا�شوبية �أو عرب �شبكة �ت�شالت عاملية. 
 43  �لو�ق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة " MIRAL " باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج �لطلب. و�شف �لعامة:  
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل

 

للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خال 30 يوماً من هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  31  �أكتوبر 2017 �لعدد 12161

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/05/22م   �ملودعة حتت رقم:  273720 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:   

با�ش��م:  دبي لند ريزيدن�شز )�س.ذ.م.م(
�لعربية  �لم���ار�ت  دب��ي،  ز�ي��د، �س ب 73311،  �ل�شيخ  �شارع  دب��ي،  بر  �لم���ار�ت،  �أب���ر�ج  وعنو�نه: مكتب ملك 

�ملتحدة.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

خدمات دعاية و�إعان؛ خدمات وكالت �لدعاية و�لإعان؛ خدمات �إد�رة �لأعمال؛ �مل�شاعدة يف �إد�رة �لأعمال؛ 
م�شاريع  �إد�رة  و�ملكاتب؛  �لفنادق  �أع��م��ال  �إد�رة  �لتنظيمية؛  و�ل�شت�شار�ت  �لأع��م��ال  �إد�رة  �لأع��م��ال؛  تقييم 
�لت�شويق؛  خدمات  �ل�شناعية؛  �أو  �لتجارية  �لأع��م��ال  �إد�رة  يف  �مل�شاعدة  )للغري(؛  �لأع��م��ال  �إد�رة  �لأع��م��ال؛ 
�ل�شلع ل�شالح �لغري وذلك لتمكني عامة  �لعامة؛ خدمات جتميع ت�شكيلة من  �لدعاية و�لعاقات  خدمات 
�لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند �حلاجة؛ خدمات توفري �أو تاأمني لاآخرين؛ خدمات �لتجزئة؛ خدمات 
�لإعانية؛  �أو  �لتجارية  للغايات  �لتجارية  و�ملعار�س  �ملعار�س  �ل�شناعية؛ تنظيم  �لإد�رة  �ملبا�شرة؛  �لتجزئة 
تاأجري �مل�شاحات �لإعانية؛ توفري �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات عن هذه 

�خلدمات من خال �شبكة حا�شوب عاملية.
 �لو�ق�عة بالفئة:  35 

و�شف �لعامة:  كتبت كلمة " م����دن " بالحرف �لعربية كما هو مبني يف منوذج �لطلب.
�ل�ش��رت�طات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  31  �أكتوبر 2017 �لعدد 12161

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كايد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/05/22م   �ملودعة حتت رقم:  273717 
 تاريخ �إيد�ع �لأولوية:   

با�ش��م:  دبي لند ريزيدن�شز )�س.ذ.م.م( 
�لعربية  �لم���ار�ت  دب��ي،  ز�ي��د، �س ب 73311،  �ل�شيخ  �شارع  دب��ي،  بر  �لم���ار�ت،  �أب���ر�ج  وعنو�نه: مكتب ملك 

�ملتحدة.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

خدمات دعاية و�إعان؛ خدمات وكالت �لدعاية و�لإعان؛ خدمات �إد�رة �لأعمال؛ �مل�شاعدة يف �إد�رة �لأعمال؛ 
م�شاريع  �إد�رة  و�ملكاتب؛  �لفنادق  �أع��م��ال  �إد�رة  �لتنظيمية؛  و�ل�شت�شار�ت  �لأع��م��ال  �إد�رة  �لأع��م��ال؛  تقييم 
�لت�شويق؛  خدمات  �ل�شناعية؛  �أو  �لتجارية  �لأع��م��ال  �إد�رة  يف  �مل�شاعدة  )للغري(؛  �لأع��م��ال  �إد�رة  �لأع��م��ال؛ 
�ل�شلع ل�شالح �لغري وذلك لتمكني عامة  �لعامة؛ خدمات جتميع ت�شكيلة من  �لدعاية و�لعاقات  خدمات 
�لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند �حلاجة؛ خدمات توفري �أو تاأمني لاآخرين؛ خدمات �لتجزئة؛ خدمات 
�لإعانية؛  �أو  �لتجارية  للغايات  �لتجارية  و�ملعار�س  �ملعار�س  �ل�شناعية؛ تنظيم  �لإد�رة  �ملبا�شرة؛  �لتجزئة 
تاأجري �مل�شاحات �لإعانية؛ توفري �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات عن هذه 

�خلدمات من خال �شبكة حا�شوب عاملية.
 �لو�ق�عة بالفئة:  35 

و�شف �لعامة:  كتبت كلمة " MUDON" باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج �لطلب.
�ل�ش��رت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  31  �أكتوبر 2017 �لعدد 12161

منوذج اعالن الن�صر
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:�شيكويا �نف�شتمنت�س �نرتنا�شونال ليمتد

Desert Inferno events: طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية
�ملودعة بالرقم :266008     بتاريخ : 2017/1/5

با�ش������م :�شيكويا �نف�شتمنت�س �نرتنا�شونال ليمتد
وعنو�نه:دبي �لمار�ت �لعربية �ملتحدة - دبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد - برج �ل�شام - مكتب رقم:1704

  pierre@kanlaw.ae :هاتف:3599940 - فاك�س:3599941 - �شندوق �لربيد:29073  - �مييل 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:41 خدمات تنظيم �حلفات و�لفعاليات.
و�شف �لعامة:�لعامة هي عبارة عن كلمة desert inferno events مكتوبة بطريقة فنية باللون 
باللون  �لنار  لهب  �شكل  ي�شبه  خمطوط   inferno كلمة  وب��ني   desert كلمة  بني  ويوجد  �لربتقايل 

�لربتقايل.
�ل�شرت�طات:.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  31  �أكتوبر 2017 �لعدد 12161

منوذج اعالن الن�صر
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:ليف كونكت ليمتد

lifeconnect: طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية
�ملودعة بالرقم :266029     بتاريخ : 2017/1/5

با�ش������م :ليف كونكت ليمتد
وعنو�نه:دبي �لمار�ت �لعربية �ملتحدة - دبي - �شارع �ل�شيخ ز�يد - برج �ل�شام - مكتب رقم:1704

  pierre@kanlaw.ae :هاتف:3599940 - فاك�س:3599941 - �شندوق �لربيد:29073  - �مييل 
�صورة العالمة

�لنرتنت وغرف  بو��شطة  و�لبث  �لت�شالت  بالفئة:38 خدمات  �لو�قعة  �أو �خلدمات  �ل�شلع  لتمييز  وذلك 
�لتحادث �للكرتوين وحتميل �مللفات �للكرتونية.

و�شف �لعامة:عبارة عن كلمة lifeconnect مكتوبة بطريقة فنية باللون �ل�شود ويوجد فوقها ر�شم 
بت�شميم معني.
�ل�شرت�طات:.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  31  �أكتوبر 2017 �لعدد 12161 �لعدد 12161 بتاريخ 2017/10/31

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

�لكحيلة للو�شاطة �لتجارية
رخ�شة رقم:CN 1323909 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية م غ 

منوذج اعالن الن�صر
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:مطعم 2080

طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية :20%80
�ملودعة بالرقم :275760     بتاريخ : 2017/7/2

با�ش������م :مطعم 2080
وعنو�نه:�لعني منطقة �ملويجعي - �س.ب:1499 - هاتف:0501116667 

�لعني    aldhaheri1116@gmail.com:لربيد �للكرتوين� 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:43 خدمات توفري �لطعام و�ل�شر�ب عد �لكحويل.
% وجميع �لعامه باللون  20 ف�شا بعامة  80 و  �رق��ام �جنليزية  و�شف �لعامة:�لعامه عباره عن 

�لبي�س و�ل�شود.
�ل�شرت�طات:.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  31  �أكتوبر 2017 �لعدد 12161

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �إ�شناد للملكية �لفكرية 
Bleu blanc Fleur :بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم :273674          بتاريخ :21  / 2017/05
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  20م

باإ�ش��م:   تامور� بريفيومز �أند كوزمتك�س م م ح.
وعنو�نه: ر�أ�س �خليمة   -  �لأم�ار�ت �لعربي�ة �ملتح�دة

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
 �مل�شتح�شر�ت �خلا�شة بتبيي�س �لأقم�شة، وغريهان من �ملو�د �لتي ت�شتخدم يف غ�شيل �ملاب�س، وم�شتح�شر�ت 
�لتزيني  وم��و�د  �لطيارة  و�ل��زي��وت  �لعطرية  �مل��و�د  �ل�شابون  و�لك�شط،  �لأو���ش��اخ  و�إز�ل���ة  و�ل�شقل  �لتنظيف 

)�لكوزمتيك( وحماليل �ل�شعر، ومعاجني �لأ�شنان، وم�شتح�شر�ت �لتجميل، و�لعطور و�لبخور.    
�لو�ق�عة بالفئة :   )03(

و�شف �لعامة : �لعامة عبارة عن �شكل و كلماتBleu blanc Fleur( ( مكتوبة بحروف لتينية على 
خلفية بي�شاء �للون ، وباخلط �لأ�شود �لد�كن ،  حيث يتميز �إ�شم �لعامة بكتابة �حلرف �لأول من كل كلمة  
)B&B(بطريقة زخرفية مميزة �أما �ل�شكل فهو عبارة عن  �شاق زهرة )وردة( مر�شوم بخط �أفقي  باللون 
�لأ�شود و�لأبي�س ويتقاطع مع �حلرف �لأول لكلمة )Blanc(  ومكتوب كلمة )Fleur( بجانب �لوردة �ىل 

�لأ�شفل من �لطرف �لأمين ، ، كما هو مو�شح بال�شكل �لعام للعامة.
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  31  �أكتوبر 2017 �لعدد 12161

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �إ�شناد للملكية �لفكرية 
Pierre Lautier  PL :بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم :273675          بتاريخ :21  / 2017/05
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  20م

باإ�ش��م:   تامور� بريفيومز �أند كوزمتك�س م م ح.
وعنو�نه: ر�أ�س �خليمة   -  �لأم�ار�ت �لعربي�ة �ملتح�دة

 وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات 
 �مل�شتح�شر�ت �خلا�شة بتبيي�س �لأقم�شة، وغريهان من �ملو�د �لتي ت�شتخدم يف غ�شيل �ملاب�س، وم�شتح�شر�ت 
�لتزيني  وم��و�د  �لطيارة  و�ل��زي��وت  �لعطرية  �مل��و�د  �ل�شابون  و�لك�شط،  �لأو���ش��اخ  و�إز�ل���ة  و�ل�شقل  �لتنظيف 

)�لكوزمتيك( وحماليل �ل�شعر، ومعاجني �لأ�شنان، وم�شتح�شر�ت �لتجميل، و�لعطور و�لبخور.    
�لو�ق�عة بالفئة :   )03(

و�شف �لعامة : �لعامة عبارة عن �شكل و كلماتPierre Lautier(  PL( مكتوبة بحروف لتينية 
على خلفية بي�شاء �للون ، وباخلط �لأ�شود �لد�كن ، �أما �ل�شكل فهو عبارة عن  �حلرف �لأول من كل  كلمة  
) P&l( مر�شوم بطريقة مميزة على �أعلى �إ�شم �لعامة ب�شكل عمودي ومت�شان ببع�شهما �لبع�س ب�شكل 

مميز ، كما هو مو�شح بال�شكل �لعام للعامة.
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  31  �أكتوبر 2017 �لعدد 12161

منوذج اعالن الن�صر
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:كاريك�س هولدينجز ��س دي. �ن بي �ت�س دي 

ONE MOVE: طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية
�ملودعة بالرقم :270563     بتاريخ : 2017/03/29

با�ش������م :كاريك�س هولدينجز ��س دي. �ن بي �ت�س دي
وعنو�نه:بي تي ري 7906 و 7907 متا بونتيان جياي بي تي 34 جالن جوهر 82000 بونتيان جوهر ماليزيا  

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:5 م�شتح�شر�ت �شيدلنية وبيطرية م�شتح�شر�ت �شحية 
لغايات طبية مو�د و�غذية حمية معدة لا�شتعمال �لطبي �و �لبيطري و�غذية للر�شع و�لطفال مكمات 
للحمية �لغذ�ئية لان�شان و�حليو�ن ل�شقات ومو�د �شماد مو�د ح�شو �ل�شنان و�شمع طب �ل�شنان مطهر�ت 
جن�شية  مزلقات  �ع�شاب  ومبيد�ت  فطريات  مبيد�ت  �ل�شارة  و�حل��ي��و�ن��ات  �حل�شر�ت  لب��ادة  م�شتح�شر�ت 
�حلمل  لت�شخي�س  كيميائية  م�شتح�شر�ت  طبية  لغايات  عطريه  مر�هم  طبية  لغايات  فازلني  �شخ�شية 
مر�هم  �شيدلنية  لغايات  �مللي�شا  ماء  �لب�شرية  لاغر��س  �دوي��ة  �شيدلنية  لغايات  ملكي  هام  م�شهات 
م�شتح�شر�ت  طبية  لغايات  �ل�شبث  زيت  �شحية  لغر��س  مطهر�ت  �ل�شابون  مرهم  دو�ئية  زي��وت  زئبقية 
�لكافور لغايات  كيميائية لغايات �شيدلنية م�شتح�شر�ت كيميائية لغايات طبية كافور لغايات طبية زيت 

طبية بل�شم لغايات طبية.
و�شف �لعامة:�لعامة عبارة عن كلمة و�ن موف ONE MOVE مكتوبة بالحرف �لاتينية.

�ل�شرت�طات:.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعان .
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  31  �أكتوبر 2017 �لعدد 12161

منوذج اعالن الن�صر
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك:كاريك�س هولدينجز ��س دي. �ن بي �ت�س دي 

ONE: طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية
�ملودعة بالرقم :270565     بتاريخ : 2017/03/29

با�ش������م :كاريك�س هولدينجز ��س دي. �ن بي �ت�س دي
وعنو�نه:بي تي ري 7906 و 7907 متا بونتيان جياي بي تي 34 جالن جوهر 82000 بونتيان جوهر ماليزيا  

�صورة العالمة

�أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:10 �جهزة و�دو�ت جر�حية وطبية وطب ��شنان وبيطرية  وذلك لتمييز �ل�شلع 
كيميائية  �جل��روح مو�نع حمل غري  درز  �و  م��و�د خياطة  �دو�ت جتبري  ��شطناعية  و��شنان  وعيون  �ط��ر�ف 

رفالت )كبود( حماقن للرحم حماقن مهبلية �جهزة و�دو�ت بولية قفاز�ت لغايات طبية.
و�شف �لعامة:�لعامة عبارة عن م�شتطيل مدور �لطر�ف ويف د�خلة مكتوب �لحرف �لاتينية �لتالية 

�إب�شيلون. و�لرمز   N و   O
�ل�شرت�طات:.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لثالثاء  31  �أكتوبر 2017 �لعدد 12161
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•• اأبوظبي-وام :

مبادرة  �أب���وظ���ب���ي  ���ش��رط��ة  ن���ف���ذت 
�لعاملني  لتدريب  يعم”  “�خلري 
يف �ملوؤ�ش�شات بالإمارة على �لرعاية 
و�لإ�شعافات  �ل��ط��ارئ��ة  �ل�����ش��ح��ي��ة 
�لأولية و�إك�شابهم مهار�ت �لتعامل 
وتقدمي  �ل���ط���ارئ���ة  �حل�������الت  م����ع 
و�لتعاون  ل��ل��م�����ش��اب��ني  �ل���رع���اي���ة 
�شمن  �لإ������ش�����ع�����اف  ط�����و�ق�����م  م�����ع 
��شرت�تيجية “عام �خلري “ لتعزيز 
قيم �لإيجابية و�ل�شعادة يف �ملجتمع 
وق������ال �ل��ع��ق��ي��د حم���م���د �إب���ر�ه���ي���م 
�لطو�رئ  مديرية  مدير  �لعامري 
�مل����ب����ادرة  �إن  �ل���ع���ام���ة  و�ل�������ش���ام���ة 
�إثنني  موظفني  تاأهيل  �إىل  تهدف 
�لإ�شعافات  جم��ال  يف  مبنى  ك��ل  يف 
تعزيز�  �لعامة  و�ل�شامة  �لأول��ي��ة 
ثقافة  ون�شر  �لوقائية  لاإجر�ء�ت 
�لإ�شعافات بني �لعاملني ومتكينهم 
�لطارئة  �لتعامل مع �حل��الت  من 
ق���ب���ل و�����ش����ول ط����و�ق����م �لإ����ش���ع���اف 
بتقدمي  �لإخ�������اء  يف  و�مل�������ش���ارك���ة 
لاآخرين  و�لإر�����ش����اد�ت  �لن�شائح 

عند وقوع �أية حادث .
تكامل  جت�شد  �مل��ب��ادرة  �أن  و�أ���ش��اف 
�ل����ع����م����ل ب������ني خم���ت���ل���ف �جل����ه����ات 

و�إك�شابهم  �ل���ع���ام���ل���ني  ب���ت���وع���ي���ة 
�ملهار�ت �لازمة يف تقدمي �لرعاية 
لاأ�شخا�س  �ل���ط���ارئ���ة  �ل�����ش��ح��ي��ة 
لديهم  �جل��اه��زي��ة  م�شتوى  ورف���ع 
وكيفية  ل���ل���ح���و�دث  �ل��ت�����ش��دي  يف 
�لت�شرف بطريقة �شليمة و�لتعامل 
م����ع �حل��������الت �ل����ت����ي حت����ت����اج �إىل 

�لإ�شعافات.
�لعمل على تطوير وحتديث  و�أك��د 
�مل�شتفيدين  ع��دد  وزي���ادة  �لتدريب 
و�ملجتمع  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  يف 
ح�����ش��ب روؤي�����ة ���ش��رط��ة �أب��وظ��ب��ي يف 
م�شتوى  ورف��ع  �ملجتمعية  �ل�شر�كة 
ل��دى �لأف����ر�د يف �ل�شامة  �ل��وع��ي 

�لعامة .
من جهته قال �لر�ئد �شيف جمعة 

�ملهام �خلا�شة  ق�شم  رئي�س  �لكعبي 
�إن  �لإ���ش��ع��اف  �إد�رة  يف  و�لفعاليات 
�ملبادرة تت�شمن �لتدريب و�لتوعية 
وحالت  �لإ�شابات  مع  �لتعامل  يف 
�لقلبية  و�ل�����ن�����وب�����ات  �لخ����ت����ن����اق 
و�ل�������ش���ك���ت���ات �ل����دم����اغ����ي����ة وط�����رق 
�ل���ط���ارئ���ة  �ل���ت���دخ���ل يف �حل��������الت 
وتطبيق �إجر�ء�ت �ل�شامة �لعامة 

عند وقوع �حلو�دث.
�إج��ر�ء تطبيقات عملية  �إىل  و�أ�شار 
مهار�ت  ل��ق��ي��ا���س  �ل��ت��دري��ب  �أث���ن���اء 
�ملتدربني وتعزيز قدر�تهم ليكونو� 
بالإ�شعافات  �ل��ق��ي��ام  ع��ل��ى  ق��ادري��ن 
�لأول��ي��ة و�خل��ط��و�ت �ل�شحيحة يف 
مكان وقوع �حلادث مبا يعزز جهود 
طو�قم �لإ�شعاف و�لتدخل �ل�شريع 
يف تقدمي مهامها �لإن�شانية حفاظا 

على �شامة �جلميع.
�لعاملني  ت��دري��ب  �أن���ه مت  و�أ���ش��اف 
�لكهربائي  �ل�����ش��ع��ق  ج���ه���از  ع��ل��ى 
للتعامل مع حالت �لتوقف �لقلبي 
ب��ات��ب��اع �خلطو�ت  وذل����ك  �ل���رئ���وي 
�ل�شحيحة وفق �ملعايري �لطبية يف 
تزيد  �لتي  �لإنعا�س  عملية  �إج��ر�ء 
قيد  على  �مل�شاب  بقاء  فر�س  م��ن 
�ل�شحية  �لرعاية  وت��وف��ري  �حل��ي��اة 

�لازمة.

•• مقدي�شو-وام:

دفعة  �ل�شومالية  �ل�شحة  وز�رة  �لإم��ار�ت��ي  �لأحمر  �لهال  هيئة  �شلمت 
جديدة من �مل�شاعد�ت �لطبية لعاج م�شابي تفجري مقدي�شو �لإرهابي 
ت�شمنت كميات كبرية من �لأدوي��ة و �ملو�د و�مل�شتلزمات �لطبية �خلا�شة 

بعاج �لك�شور و�جلروح و�حلروق .
�ل�شحة  وز�رة  وك��ي��ل  ن��ائ��ب  �ح��م��د  يو�شف  �ل����رز�ق  عبد  �ل��دك��ت��ور  وت�شلم 
�ل�شومالية ومدير �خلدمات �لطبية مبقر �شفارة �لدولة يف مقدي�شو من 
�لطبية  و�مل��و�د  �لأدوي��ة  باأ�شناف  �ملوجود هناك حاليا قائمة  �لهيئة  وفد 

وكمياتها بح�شور �مل�شوؤولني يف �ل�شفارة .
و�أ�شاد نائب وزير �ل�شحة �ل�شومايل مببادر�ت �لإمار�ت �ملوجهة لل�شعب 
�ل�شومايل يف جميع �لأحو�ل و �لظروف موؤكد� �أن تدخل �لإمار�ت �ل�شريع 
و حتركها �لإن�شاين خفف من تد�عيات �حلادث على �ملتاأثرين و�شاهم يف 
�ل�شنو�ت  �ل�شومال خال  �لأ�شو�أ يف  �لتي تعترب  �لكارثة  �حلد من وطاأة 
�ملا�شية .. م�شري� يف هذ� �ل�شدد �إىل �لعديد من �ملو�قف �لإمار�تية �مل�شرفة 

و �لأ�شيلة جتاه ق�شايا �ل�شعب �ل�شومايل �لإن�شانية و �لتنموية .
وق���ال �إن وز�رت�����ه و���ش��ع��ت خ��ط��ة ل��ت��وزي��ع �لأدوي�����ة و �مل����و�د �ل��ط��ب��ي��ة على 
�أن  �إىل  ..لف��ت��ا  �حل��ي��وي  �جل��ان��ب  ه��ذ�  نق�شا يف  تعاين  �لتي  �مل�شت�شفيات 
�لكبرية  �لأع��د�د  ��شتقبال  يف  كبري�  حتديا  و�جهت  مقدي�شو  م�شت�شفيات 
�ملئات  �أودى بحياة  �لذي  �مل�شابني ب�شبب حجم �لنفجار  من �جلرحى و 
�شاأن  �إن من  ..م��وؤك��د�  و �حلرجة  �ملتو�شطة  �لإ�شابات  ك��رثة  �أ�شفر عن  و 
هذه �مل�شاعد�ت �أن تعزز قدرة تلك �مل�شت�شفيات يف توفري �لرعاية �لازمة 

للجرحى و �مل�شابني.
�ملتو�شطة  �لإ�شابات  عاج  مقدي�شو  يف  ز�ي��د  �ل�شيخ  م�شت�شفى  يو��شل  و 
�لتي �أدخلت �إليه بعد �لتفجري مبا�شرة حيث يجد �مل�شابون رعاية �شحية 

خا�شة من كادر �مل�شت�شفى �لطبي و�لإد�ري.
�ل��ه��ال �لأح��م��ر �لإم���ار�ت���ي �جل��ان��ب �لإغ��اث��ي لأ�شر  كما مل تغفل هيئة 
�لإن�شانية  �مل�����ش��اع��د�ت  م��ن  �حتياجاتهم  بتوفري  ق��ام��ت  حيث  �ل�شحايا 
يف  ذويهم  فقدو�  �لذين  لاأيتام  خا�شة  م�شاعد�ت  �أف���ردت  و  �لغذ�ئية  و 
�لتفجري �لإرهابي �لذي يعد �لأ�شو�أ يف �ل�شومال خال �ل�شنو�ت �ملا�شية 

ن�شبة ملا خلفه من �أعد�د كبرية من �لقتلى و�مل�شابني.
و�أكدت هيئة �لهال �لأحمر �لإمار�تي �أنها تبذل ق�شارى جهدها مبتابعة 
منطقة  يف  �حل��اك��م  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  م��ن 
�لظفرة رئي�س �لهيئة لتحقيق توجيهات قيادة �لدولة �لر�شيدة يف تخفيف 

�لأ�شر�ر �ل�شحية و �لإن�شانية �لناجمة عن �حلادث �لإرهابي و �لوقوف 
بجانب �لأ�شقاء يف حمنتهم �لر�هنة .

بالتعاون  �مل��ح��اور  م��ن  ع��دد  تتحرك يف  �إن��ه��ا  لها  ب��ي��ان  �لهيئة يف  وق��ال��ت 
�ل�شحية  �ملوؤ�ش�شات  و  مقدي�شو  يف  �لدولة  و�شفارة  مكتبها  مع  و�لتن�شيق 
�ملعنية يف �ل�شومال وكينيا للحد من تد�عيات �حلادث و تخفيف معاناة 
�لإغاثية  و  �لطبية  فرقها  �أن  �إىل  �لإن�شانية م�شرية  و  �ل�شحية  �ملدنيني 
توفر  و  �حتياجاتهم  تتلم�س  �ل�شحايا  وو�شط  �حل��دث  قلب  يف  تتو�جد 

متطلباتهم �لأ�شا�شية وم�شاعدتهم على جتاوز ظروفهم �لر�هنة.
من  ق��ادم��ة  ن��ريوب��ي  �لكينية  �لعا�شمة  �ىل  �ي��ام  قبل  و�شلت  ق��د  كانت  و 
مقدي�شو �أوىل طائر�ت �جل�شر �جلوي �لذي ت�شريه هيئة �لهال �لأحمر 
�لأخري  �ل�شومال  تفجري  م�شابي  من  �لأوىل  �لدفعة  حتمل  �لإم��ار�ت��ي 
مع مر�فقيهم للعاج يف كينيا بناء على توجيهات قيادة �لدولة �لر�شيدة 
�لطو�رئ  ح���الت  يف  متخ�ش�س  �إم��ار�ت��ي  طبي  ف��ري��ق  �مل�شابني  وي��ر�ف��ق 
�مل�شابني  نقل  على  �لإم��ار�ت��ي  �لأحمر  �لهال  هيئة  وت�شرف  �لإ�شعاف  و 

�لذين يقدر عددهم مبائة من �حلالت �حلرجة و �خلطرية.
وكانت �لهيئة قد �شرعت يف تنفيذ توجيهات قيادة �لدولة �لر�شيدة مبتابعة 
من �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة 
رئي�س �لهيئة �لذي �أمر بت�شريع نقل �مل�شابني و توفري �لرعاية �ل�شحية 

�لازمة لهم ومتابعة �أو�شاعهم حتى يتماثلو� لل�شفاء.
كما و��شلت �لهيئة تقدمي �مل�شاعد�ت �ل�شحية و�لأجهزة و �ملعد�ت �لطبية 
�أعد�د� كبرية  ��شتقبلت  �لتي  �لأخرى  �ل�شومالية  و�لأدوية للم�شت�شفيات 
من �جلرحى و�مل�شابني و�شاهمت �لهيئة يف تعزيز قدر�ت تلك �مل�شت�شفيات 

على �أد�ء دورها �ل�شحي جتاه �ل�شحايا من �ملدنيني �لأبرياء.
و�أكدت �لهيئة �أنها تويل �لأو�شاع �لإن�شانية يف �ل�شومال عموما �هتماما 
كبري� منذ مطلع ت�شعينيات �لقرن �ملا�شي وتعمل بكل قوة وعزم لتقدمي 
�لأ�شقاء  تطلعات  يحقق  و  �ل�شومال  دوره��ا يف  يعزز  �أن  �شاأنه  ما من  كل 
هناك من خال �مل�شاهمة يف توفري �شبل �ل�شتقر�ر لهم و �لعي�س �لكرمي 
، م�شرية �إىل �أنها ت�شعى عرب �أن�شطتها �ملتنوعة يف �ل�شومال لتح�شني حياة 
�أ�شد �لفئات �شعفا ودرء �ملخاطر �ملحدقة بالأ�شقاء �ل�شوماليني يف جميع 

مدنهم و �أقاليمهم .
�لكثري من  تو�جه  ت��ز�ل  ل  �ل�شومالية  �ل�شاحة  �أن  على  �لهيئة  �شددت  و 
�لتحديات �لإن�شانية �لتي تتطلب مو�جهتها �ملزيد من عمليات �لتن�شيق و 
�لتعاون �ملثمر و �لبناء بني منظمات �ملجتمع �لدويل و �لوكالت �لإن�شانية 

�ملتخ�ش�شة.

•• دبي-الفجر: 

ر�����ش���د  ب����ن  حم���م���د  “مركز  �أع����ل����ن 
“منتدى  �إ�شت�شافة  ع��ن  للف�شاء” 
�لعربية  �مل���ت���ح���دة/�لإم���ار�ت  �لأمم 
لعام  �مل�شتوى”  �ل���رف���ي���ع  �مل���ت���ح���دة 
كمحرك  “�لف�شاء  بعنو�ن   2017
و�لإقت�شادية  �لإجتماعية  للتنمية 
�مل�شتد�مة” �لذي ينظمه مكتب �لأمم 
�ل��ف�����ش��اء �خلارجي  ل�����ش��وؤون  �مل��ت��ح��دة 
مع  ب���ال���ت���ع���اون   )UNOOSA(
وكالة �لإمار�ت للف�شاء. وي�شت�شيف 
�ملركز هذ� �ملنتدى للمرة �لثانية بني 
6 و9 نوفمري يف فندق غر�ند حياة، 
ث��اث منتديات  �شل�شلة من  �إط��ار  يف 
�لذي   +50 ل�يوني�شبي�س  مم��ه��دة 
�شينعقد يف يونيو 2018، بالتز�من 
م����ع �لإح����ت����ف����ال ب���ال���ذك���رى �ل������ 50 
لاإنعقاد �لأول ملوؤمتر �لأم�م �ملتحدة 
�ملع�ني با�شتك�ش�اف �لف�ش�اء �خلارجي 

و��شتخد�مه يف �لأغر��س �ل�شلمية.
�ملتحدة  �لأمم  م��ك��ت��ب  ق��ي��ادة  وحت���ت 
ل�����ش��وؤون �ل��ف�����ش��اء �خل���ارج���ي، �شدر 
دبي”،  “�إعان  �لأول  �مل��ن��ت��دى  ع��ن 

�ل���������ذي خ�������رج ب���ت���و����ش���ي���ات مل����وؤمت����ر 
على  ح��ث��ت  �ل��ت��ي   ،+50 يوني�شبي�س 
لأغر��س  �لف�شاء  ��شتخد�م  متابعة 
و�لإجتماعية،  �لإقت�شادية  �لتنمية 
متكامل  نهج  ت��و�ف��ر  على  و�لت�شديد 
و�لقطاعات  �ل���ف�������ش���اء  ق���ط���اع  ب����ني 
�إحتياجات  وت��ل��ب��ي��ة  ل��ف��ه��م  �لخ�����رى 
عموماً.  و�مل���ج���ت���م���ع  �مل�����ش��ت��خ��دم��ني 
ك��م��ا �أك����دت �ل��ت��و���ش��ي��ات �حل��اج��ة �إىل 
�لدويل  و�ل��ت��ع��اون  �ل�����ش��ر�ك��ات  تقوية 
للف�شاء  �ل�شلمية  �ل�شتخد�مات  يف 
وت���ن���وي���ع �شبل  وت���ع���زي���ز  �خل����ارج����ي، 
�ل��و���ش��ول �ىل �ل��ف�����ش��اء. وم��ن جانب 
�آخر، �شدد �لإعان على �ن �إ�شتك�شاف 

�لف�شاء هو حمرك لاإبتكار وتعزيز 
�شامل  ��شا�س  على  �ل���دويل،  �لتعاون 
بني �لدول على �ملدى �لطويل وخلق 
�لتحديات  مل��و�ج��ه��ة  ج��دي��دة  ف��ر���س 
تعزيز  ����ش���رورة  �ىل  �ل��ع��امل��ي��ة، لف��ت��اً 
جمال  يف  و�لن�شاء  �ل�شباب  م�شاركة 
�أعلن  �لف�شائية. �ىل ذلك،  �لأن�شطة 
�لركائز  �لأول   �ملنتدى  �مل�شاركون يف 
 2030 ل�ف�شاء  �لأ�شا�شية  �لأرب��ع��ة 
�شتنبثق  �لتي  �لعاملية  �لف�شاء  �أجندة 
يف  �ملتمثلة   »+50 »يوني�شبي�س  ع��ن 
�لف�شاء،  وجمتمع  �لف�شاء،  �قت�شاد 
�لف�شاء،  �إىل  �ل���و����ش���ول  وت��ي�����ش��ري 

وديبلوما�شية �لف�شاء.
�لدكتور  ����ش���ع���ادة  ق����ال  ج���ان���ب���ه،  م���ن 
�لأحبابي  ن��ا���ش��ر  حم��م��د  �مل��ه��ن��د���س 
للف�شاء:  �لإم���ار�ت  وكالة  عام  مدير 
�لرفيعة  �مل��ن��ت��دي��ات  ����ش��ت�����ش��اف��ة  �إن 
�لأم�م  مل��وؤمت��ر  �لتمهيدية  �مل�����ش��ت��وى 
�لف�ش�اء  با�شتك�ش�اف  �ملع�ني  �ملتحدة 
�لأغر��س  يف  و��شتخد�مه  �خلارجي 
يعترب   ،»+50 »يوني�شبي�س  �ل�شلمية 
�لربنامج  ب��اأه��م��ي��ة  ع��امل��ي��اً  �ع���رت�ف���اً 
وخططها  ل�����ل�����دول�����ة،  �ل���ف�������ش���ائ���ي 

�ملتميزة،  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  وم�����ش��اري��ع��ه��ا 
�لقطاع  �إىل جن��اح ج��ه��ود  ب��الإ���ش��اف��ة 
�ل���وط���ن���ي يف ت���وط���ي���د ع���اق���ات���ه مع 
�ل�شلة،  ذ�ت  �لعاملية  �ملنظمات  �أه���م 
�ملتحدة  �لأمم  م���ك���ت���ب  وب���خ���ا����ش���ة 
و�أ�شار  �خل���ارج���ي.  �ل��ف�����ش��اء  ل�����ش��وؤون 

�ملنتدى  �أن خم��رج��ات  �إىل  �لأح��ب��اب��ي 
ت�شكيل  يف  �أ���ش��ا���ش��ي��اً  ع��ام��ًا  ���ش��ت��ك��ون 
�لعاملي  �ل���ف�������ش���اء  ق���ط���اع  ت���وج���ه���ات 
�أن  وم��وؤك��د�ً  �ملقبلة،  �ل�شنو�ت  خ��ال 
��شت�شافة دبي لهذه �ملنتديات �شتتيح 
يف  ف��اع��ًا  عن�شر�ً  تكون  ب��اأن  للدولة 

هذه �ملنظومة �لعاملية �لتي ت�شعى �إىل 
�لتاأكيد على �أهمية �لقطاع �لف�شائي 
�لقت�شادية  للتنمية  بو�شفه حمركاً 

و�لجتماعية �مل�شتد�مة.  
و�إعترب �شعادة يو�شف حمد �ل�شيباين، 
م��دي��ر ع���ام م��رك��ز حم��م��د ب��ن ر��شد 

لهذ�  دب����ي  ����ش��ت�����ش��اف��ة  �ن  ل��ل��ف�����ش��اء 
يعزز  �لثانية،  للمرة  �لدويل  �لتجمع 
جمال  يف  �لطليعية  �ل���دول���ة  م��ك��ان��ة 
منتدى  �ن  خ�شو�شاً  عاملياً،  �لف�شاء 
�لعربية  �مل���ت���ح���دة/�لإم���ار�ت  �لأمم 
�شيخرج  �مل�����ش��ت��وى  �ل��رف��ي��ع  �مل��ت��ح��دة 

م�شتد�م  تطوير  يف  ت�شب  بتو�شيات 
بالتنمية  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �جل���و�ن���ب  ل��ك��اف��ة 
جمتمع  �ن  �ىل  م�����ش��ري�ً  �لف�شائية، 
�ل���ف�������ش���اء �ل��������دويل ي���ت�������ش���اط���ر ه���ذ� 
�لحتياجات  �ىل  لاإ�شتجابة  �لتوجه 

�مل�شتقبلية �لأ�شا�شية للقطاع.
عجلة  دف��ع  �ن  �ىل  �ل�شيباين  ول��ف��ت 
�خلارجي  �لف�ش�اء  ��شتك�ش�اف  تنمية 
�ل�شلمية  �لأغ��ر����س  يف  و��شتخد�مه 
�لب�شرية،  ع��ل��ى  ك���ب���رية  ع���و�ئ���د  ل���ه 
�قت�شادياً و�جتماعياً، م�شدد�ً على �ن 
متنوعة  �آفاقاً  دبي” يحمل  “�إعان 
ويخلق فر�شاً جديدة لتبني �إجتاهات 
دعم  �شاأنها  من  متكاملة  وممار�شات 
�لف�شاء.  ق��ط��اع  ����ش��ت��د�م��ة  ت��وج��ه��ات 
وخ��ت��م �ل�����ش��ي��ب��اين: خ��ط��ت �لإم�����ار�ت 
�مل��ت��ح��دة خ���ط���و�ت مطردة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�شناعة  وت��ع��زي��ز  وتنظيم  تطوير  يف 
وفق  �لف�شاء،  وتكنولوجيا  و�أب��ح��اث 
على  تعتمد  طموحة  �إ�شرت�تيجيية 
ب��ن��اء �ل����ق����در�ت، �إن�����ش��اء ب��ن��ي��ة حتتية 
عالية �مل�شتوى، بالإ�شافة �ىل �إطاق 
بر�مج ف�شائية تّفعل �لتعاون �لدويل 

وتخدم �لب�شرية جمعاء.

•• اأبوظبي –الفجر:

�أعلن جهاز �أبوظبي للرقابة �لغذ�ئية 
عن �إجنازه �ملرحلة �لأوىل من حملة 
�لتح�شني �لتا�شعة 2017/2018 
و�لتي كان قد �أطلقها بد�ية �شبتمرب 
�لتي  �لوقائية  جهوده  �شمن  �ملا�شي 
�حليو�نية  �ل������رثوة  مل���رب���ى  ي��ق��دم��ه��ا 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �إم�������ارة �أب���وظ���ب���ي، يف 
من  �حليو�نية  �ل���رثوة  وق��اي��ة  �شبيل 
�لتقليل  ع��رب  ب���الأم���ر�����س  �لإ���ش��اب��ة 
م�����ن �ل������ش�����اب�����ات �ل����وب����ائ����ي����ة ورف�����ع 
وت��ق��ل��ي��ل �حلاجة  م��ن��اع��ة �حل����ي����و�ن، 
����ش��ت��خ��د�م �ل��ع��اج��ات و�لدوي����ة  �إىل 
�لبيطرية، و��شتئ�شال �لمر��س على 

�ملدى �لبعيد، و�ملحافظة على �لرثوة 
�لتنمية  لتحقيق  و���ش��وًل  �حليو�نية 
�مل�شتد�مة يف قطاع �لرثوة �حليو�نية 
وزيادة �لعائد �لقت�شادي على مربي 

�لرثوة �حليو�نية.
و�أكد ثامر �لقا�شمي �ملتحدث �لر�شمي 
با�شم �جلهاز باأن �ملرحلة �لأوىل من 
�حل��م��ل��ة ���ش��ه��دت حت�����ش��ني م���ا يزيد 
مر�س  ر�أ�س �شد  �آلف  عن 310 
طاعون �ملجرت�ت �ل�شغرية، لفتاً �إىل 
�أن �حلملة ��شتهد�ف �حليو�نات �لتي 
مل حت�شن خال �حلمات �ل�شابقة، 
طاعون  مر�س  حت�شني  �أن  مو�شحاً 
ي��ع��ط��ي مناعة  �ل�����ش��غ��رية  �مل���ج���رت�ت 

للحيو�ن مدى �حلياة.

�ملرحلة  �إىل �نطاق  �لقا�شمي  و�أ�شار 
�ل��ث��ان��ي��ة م���ن �حل��م��ل��ة و�ل���ت���ي تهدف 
ر�أ�س  مليون   1.86 نحو  لتح�شني 
�حليو�نية  �ل��������رثوة  �إج�����م�����ايل  م����ن 
�ك��رث م��ن ثاثة  �أع��م��اره��ا  �لتي تبلغ 
�لقاعية  �حلمى  مر�س  �شد  ��شهر 
�مل���م���ت���دة من  �ل���ف���رتة  ، يف  و�ل���ك���ف���ت 
�إىل مطلع يناير من  �أكتوبر �جلاري 
�أن حمات  �إىل  �مل��ق��ب��ل، لف��ت��اً  �ل��ع��ام 
�شاهمت  ب��د�ي��ت��ه��ا  وم��ن��ذ  �ل��ت��ح�����ش��ني 
مر�س  على  �لق�شاء  يف  كبري  ب�شكل 
�جلدري بن�شبة %100، و�لتخفيف 
م���ن �لأم����ر������س �مل��و���ش��م��ي��ة �ل��ت��ي قد 
ت�شيب �لرثوة �حليو�نية و�حلد من 
 50 �أك��رث م��ن  �نت�شارها، م��ن خ��ال 

ت��ق��دمي��ه��ا للرثوة  م��ل��ي��ون ج��رع��ة مت 
�حليو�نية يف خمتلف �لأمر��س منذ 

بد�ية �حلمات عام 2009. 
�لتز�م  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  �لقا�شمي  و�أك����د 
�ل���رثوة �حل��ي��و�ن��ي��ة بتح�شني  م��رب��ي 
�لتح�شني،  ب��رن��ام��ج  ح�����ش��ب  �مل��ا���ش��ي��ة 
م�����ن قبل  �مل����ع����ت����م����دة  ب����ال����ل����ق����اح����ات 
�لغذ�ئية،  ل��ل��رق��اب��ة  �أب��وظ��ب��ي  ج��ه��از 
حيث ي�شهم ذلك يف وقايتها و�لتقليل 
�لوبائية،  ب��الأم��ر����س  �إ�شابتها  م��ن 
�لرثوة  مربي  تقيد  �أهمية  مو�شحاً 
�حل���ي���و�ن���ي���ة ب��ال��ن�����ش��ائ��ح و�ل����رب�م����ج 
�جلهاز  ي��ط��ل��ق��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل���ت���وع���وي���ة 
وع���دم �إدخ����ال ح��ي��و�ن��ات ج��دي��دة �إىل 
و�لتاأكد  ح��ج��ره��ا  ب��ع��د  �إل  �ل��ق��ط��ي��ع 

لتجنب  �لأمر��س  من  �شامتها  من 
تف�شي �لأمر��س يف �لقطيع.

وجدد �لقا�شمي دعوته مربي �لرثوة 
�لكادر  م��ع  �ل��ت��ع��اون  �إىل  �حل��ي��و�ن��ي��ة 
طريق  عن  للجهاز  �لتابع  �لبيطري 
حت�شري  و  �ل��ازم��ة  �لعمالة  ت��وف��ري 
�لتح�شني  ل��ع��م��ل��ي��ات  �حل����ي����و�ن����ات 
�لطبيب  زي���������ارة  ق���ب���ل  و�ل����رتق����ي����م 
يقلل  �ل��ذي  �لأم���ر  للعزبة  �لبيطري 
�إجناز  �إجهاد �حليو�ن وي�شهم يف  من 
على  �خلدمات  �أف�شل  وتقدمي  �ملهام 
�أن هذه  م��و���ش��ح��اً  �لأك����م����ل،  �ل���وج���ه 
نهاية  ح��ت��ى  ت�شتمر  و�ل��ت��ي  �حل��م��ل��ة 
�أكرث  �شتغطي  2018م  م��اي��و  �شهر 
من 3 مايني ر�أ�س من �ملا�شية �شد 

�ل��ق��اع��ي��ة و�لكفت  �أم���ر�����س �حل��م��ى 
و�أمر��س طاعون �ملجرت�ت �ل�شغرية، 

�لوطنية  �خل��ط��ة  م��ع  متا�شيا  وذل���ك 
لل�شحة �حليو�نية 2015 2025- 

�ل�شرت�تيجية  �جل�����ه�����از  وخ����ط����ة 
 .2020-2016

املتحدة-الإمارات  الأمم  ملنتدى  الثاين  الإجتماع  “مركز حممد بن را�سد للف�ساء” ي�ست�سيف 

املجرتات ال�صغرية طاعون  �صد  حت�صينها  مت  راأ�س  اآلف   310

جهاز اأب�ظبي للرقابة الغذائية ينجز املرحلة الأوىل من حملة التح�سني التا�سعة

»الهال« ي�سلم وزارة ال�سحة ال�س�مالية 
دفعة جديدة من امل�ساعدات الطبية

�سرطة اأب�ظبي تدرب العاملني مب�ؤ�س�سات 
الإمارة على الرعاية ال�سحية الطارئة 

•• الفجريه -وام:

�أ�شدر �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرية �لقر�ر رقم  13 ل�شنة 2017 ب�شاأن 
�إن�شاء مركز �لفجرية للمغامر�ت. ون�س �لقر�ر يف مادته �لأوىل على �أن يتمتع �ملركز بال�شخ�شية �لعتبارية 
�أن يكون  �لقر�ر على  �لثانية من  �ملادة  �لعهد. ون�شت  �ملايل و�لإد�ري ويتبع مكتب ويل  �مل�شتقلة و�ل�شتقال 
�إم��ارة �لفجرية.  �إن�شاء فروعا له د�خل  �لرئي�شي يف مدينة �لفجرية ويجوز  مقر مركز �لفجرية للمغامر�ت 
ويهدف �ملركز كما ن�س يف مادته �لثالثة على ن�شر وت�شجيع ريا�شة �ملغامر�ت �جلبلية و�لبحرية وكافة �أنو�ع 
�ملغامر�ت �لأخرى بني �ملو�طنني و�ملقيمني وزو�ر �إمارة �لفجرية .. �إ�شافة �إىل �إحياء �مل�شار�ت �جلبلية �لقدمية 
يف �إمارة �لفجرية وتوثيقها و�إن�شاء م�شار�ت جبلية جديدة عاوة على �إحياء عيون وبرك �ملاء �لقدمية و�إقامة 
�ملخيمات �جلبلية قربها. كما يهدف �ملركز �إىل خلق جيل و�عي يتمتع بقدر�ت ريا�شية عالية يف جمال �ملغامر�ت 

و�كت�شاف �ملو�هب �جلديدة تكون قادرة على �ملناف�شة يف �لبطولت �ملحلية و�لعاملية.

حاكم الفجرية ي�ستقبل ال�سيدلنية امل�سماري احلا�سلة حممد ال�سرقي ي�سدر قرارا باإن�ساء مركز الفجرية للمغامرات 
على الب�رد الأمريكي للج�دة الطبية

•• الفجرية-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد �ل�شرقي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �لفجرية يف ق�شر �شموه 
يف �لرميلة، �شباح �م�س �ل�شيدلنية فاطمة ر��شد �مل�شماري، مبنا�شبة ح�شولها على �شهادة �لبورد �لأمريكي 
للجودة �لطبية، لت�شبح بذلك �أول �شيدلنية حت�شل على هذه �ل�شهادة. وهناأ �شاحب �ل�شمو حاكم �لفجرية 
�ل�شيدلنية �مل�شماري على هذ� �لإجناز �لطبي، معرباً عن �شعادته بامل�شتوى �لعلمي �لرفيع �لذي بلغه �أبناء 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، و�لذي يج�شد جناج �ل�شيا�شة �لإمار�تية يف �ل�شتثمار يف �لإن�شان بو�شفه �أحد �أعمدة 
�لعلمي مبا  �لعمل و�لرتقاء مب�شتو�هم  �ملزيد من  �إىل  �ملو�طنني  �لدولة. ودعا �شموه  �لتطور �حل�شاري يف 

يخدم وطنهم �لإمار�ت. ح�شر �للقاء �شعادة حممد �شعيد �ل�شنحاين مدير �لديو�ن �لأمريي بالفجرية.

يف  مر�سح   502
اختبارات دورة 

املحامني املتدربني
 

•• اأبوظبي-وام:

�لق�شائي  �لتدريب  مبعهد  ب��د�أت 
�م�س  �ل����ع����دل  ل����������وز�رة  �ل����ت����اب����ع 
لدورة  باملعهد  �لقبول  �ختبار�ت 
�مل��ح��ام��ني �مل��ت��درب��ني �ل��ت��ي تعقد 
ع���ل���ى م������د�ر ي���وم���ني يف ك����ل من 
مب�شاركة  و�ل�������ش���ارق���ة  �أب���وظ���ب���ي 
و�شع  يف  و���ش��ارك  مر�شحا   502
وز�رة  �لختبار جلنة م�شكلة من 
��شتناد�  �أبوظبي  وجامعة  �لعدل 
مل����ذك����رة �ل���ت���ف���اه���م �مل���وق���ع���ة بني 

�جلهتني.
وت�شمن �لختبار يف يومه �لأول 
�مل��ع��ام��ات �مل��دن��ي��ة- �لإج�����ر�ء�ت 
�ل�شخ�شية  -�لأح��������و�ل  �مل��دن��ي��ة 
�لثاين  �ل����ي����وم  ي��ت�����ش��م��ن  ب��ي��ن��م��ا 

�لعقوبات- �لإجر�ء�ت �جلز�ئية.
و بلغ عدد �ملتقدمني لاختبار�ت 
م��ر���ش��ح��ا ويف   232 �أب��وط��ب��ي  يف 
وتقام  م��ر���ش��ح��ا   270 �ل�����ش��ارق��ة 
م���ن جامعة  ك���ل  �لخ���ت���ب���ار�ت يف 
�جلامعية  �مل��دي��ن��ة  ويف  �أب��وظ��ب��ي 

بال�شارقة.
�ملحامون  يلتحق  �أن  �ملقرر  وم��ن 
�مل�����ر������ش�����ح�����ون مم�������ن �ج�������ت�������ازو� 
�لخ��ت��ب��ار�ت ب��ال��ت��دري��ب مل���دة عام 
�شتة  �ملتدرب  ق�شاء  ي�شمل  و�ح��د 
�أ�شهر يف معهد �لتدريب �لق�شائي 
و�شتة �أ�شهر �خرى يف �حد مكاتب 
�ملحامي  بعدها  لي�شبح  �ملحاماة 
�ملتدرب موؤها ملمار�شة �ملحاماة.
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•• دبي- وام :

�ملطيوعي  م����ب����ارك  حم���م���د  �أك������د 
لقطاع  �ل����ع����ام  �مل����دي����ر  م�������ش���اع���د 
دبي  بلدية  يف  و�ملجتمع  �لت�شال 
�لدولية  دب����ي   “ ج���ائ���زة  �أه���م���ي���ة 
دورتها  “ يف  �مل��م��ار���ش��ات  لأف�����ش��ل 
�ل���� 11 ع��امل��ي��ا ل���دوره���ا �ل���ب���ارز يف 
حت�شني ظروف �ملعي�شة لاإن�شانية 

على م�شتوى �لعامل .
باأع�شاء  ل��ق��ائ��ه  خ����ال   - و�أ�����ش����ار 
�للجنة �لفنية �ل�شت�شارية للجائزة 
- �إىل دعم بلدية دبي وتعاونها مع 
مركز �لأمم �ملتحدة للم�شتوطنات 
�لب�شرية “�ملوئل” لتحقيق �أهد�ف 
وحتديثها  وت��ط��وي��ره��ا  �جل���ائ���زة 

ب�شكل دوري.
��شتعد�د�ت  �إط������ار  يف  ذل����ك  ج����اء 
ب��ل��دي��ة دب���ي ل���ش��ت��ك��م��ال �إج�����ر�ء�ت 
�خ��ت��ي��ار �مل��ر���ش��ح��ني �ل��ن��ه��ائ��ي��ني يف 
�لتي  �ل��دورة �حلالية من �جلائزة 
�شبق و�أن �أطلقت فعالياتها يف وقت 
عملية  يف  �ل��ب��دء  �ل��ي��وم  ومت  �شابق 
�مل�شتوفية  �لطلبات  �لفرز لختيار 
بو��شطة  و�مل����ع����اي����ري  ل���ل�������ش���روط 
�أع�شاء �للجنة �لفنية �ل�شت�شارية 
�جتماعاتها  ب��د�أت  و�لتي  للجائزة 
�ليوم وت�شتمر �أربعة �أيام وبح�شور 
�أنحاء  خم��ت��ل��ف  م���ن  خ����رب�ء   10
مركز  ممثلي  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل��ع��امل 
للم�شتوطنات  �مل���ت���ح���دة  �لأمم 

�لب�شرية “�ملوئل«.
���ش��ك��ره لأع�شاء  �مل��ط��ي��وع��ي  ووج���ه 
و�هتمامهم  ل��دع��م��ه��م  �ل��ل��ج��ن��ة 
بجعل �جلائزة �أهم و�أكرب �جلو�ئز 
�لعاملية يف جمال حت�شني م�شتوى 

�ملعي�شة .
و�أ�شار �إىل �أن عدد� كبري� من �شكان 
قاعدة  م���ن  ي�����ش��ت��ف��ي��دون  �ل���ع���امل 
على  حتتوي  �لتي  �جلائزة  بيانات 
�أكرث من �أربعة �آلف و500 �أف�شل 
�حلكومات  نفذتها  �لتي  ممار�شة 
غري  و�لهيئات  و�مل��رك��زي��ة  �ملحلية 
�حلكومية و�لقطاع �خلا�س و�لتي 
�ملتعلقة  �لق�شايا  خمتلف  تتناول 
�لفقر  �لآم������ن وحم����و  ب���الإ����ش���ك���ان 
و�لتنمية �لقت�شادية و�إد�رة �لبيئة 
�لأر��شي وق�شايا  ��شتخد�م  و�إد�رة 

�لأط�����ف�����ال و�ل�������ش���ب���اب و�ل���ع���م���ارة 
بالإ�شافة  �حل�شري  و�لتخطيط 

�إىل عدة ق�شايا �أخرى.
�مل�شاريع  ع��دد  �إن  �ملطيوعي  وق��ال 
تقييمها  �شيتم  �ل��ت��ي  �لطلبات  �أو 
يف ه���ذه �ل�����دورة ي��زي��د ع��ن 523 
م�شروعا وممار�شة تلقتها �جلائزة 
 100 و����ش���ي���ت���م �خ���ت���ي���ار ح�������و�يل 
هيئة  �إىل  ل��ت��ق��دمي��ه��ا  مم���ار����ش���ة 
�شتجتمع  �لتي  �لدولية  �لتحكيم 
قريبا لختيار �أف�شل 12 ممار�شة 
ل��ل��ف��وز ب���اجل���ائ���زة و���ش��ي��ت��م تكرمي 

�لفائزين خال حفل دويل.
�مل�شاركات من  ع��دد  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
م�شاركة   79 بلغت  �أفريقيا  ق��ارة 
ومن   67 �ل��ع��رب��ي��ة  �ل�����دول  وم���ن 
عدد  بلغ  بينما   ..119 �آ�شيا  ق��ارة 

�مل�����ش��ارك��ات م��ن ق����ارة �أوروب������ا 73 
�أم��ري��ك��ا �جلنوبية  وم���ن  م�����ش��ارك��ة 
 25 �ل�����ش��م��ال��ي��ة  و�أم���ري���ك���ا   139

م�شاركة.
وحث �ملطيوعي �جلميع للم�شاركة 
يف �جلائزة لتكلل �أهد�فها بالنجاح 
 .. �جلميع  على  ثمارها  وتنعك�س 
د�عيا �ملهتمني بالبحث عن �أف�شل 
بالدخول  �ل���ع���امل  يف  �مل���م���ار����ش���ات 
على  لاطاع  �جلائزة  موقع  �إىل 
ق���اع���دة �ل��ب��ي��ان��ات و�ل��ت��ع��رف على 
و�إمكانيات  �لأخ��رى  �لدول  جتارب 
�ل���ت���ط���وي���ر و�ل���ت���غ���ي���ري �ل����ت����ي مت 
من  خمتلفة  �أم��ك��ان  يف  تطبيقها 
وبحث  منها  �لتعلم  بهدف  �لعامل 
�أو  دول���ه���م  يف  تطبيقها  �إم��ك��ان��ي��ة 

مدنهم �أو جمتمعاتهم �ملحلية.

•• دبي-وام:

�مل��ق��ب��ل رئي�س  ���ش��ه��د م���ع���ايل ع���ب���د�هلل 
للطرق  �ل���دويل  �لحت���اد  �إد�رة  جمل�س 
�مل���دي���ر �لعام  و����ش���ع���ادة م��ط��ر �ل��ط��اي��ر 
�لطرق  لهيئة  �ملديرين  جمل�س  رئي�س 
و�ملو��شات يف دبي حفل توقيع مذكرة 
و�ملو��شات  �ل��ط��رق  هيئة  ب��ني  تفاهم 
ل��ل��ط��رق يف  �ل����دويل  ومنظمة �لحت����اد 
�ملركز �لتجاري �لعاملي بدبي تهدف �ىل 
�طاق مركز متيز للطاقة و�ل�شتد�مة 
وحتالف  �ل��ط��رق  ت�شميم  يف  �لبيئية 

عاملي للطرق �ملت�شلة.
وق���ع م��ذك��رة �ل��ت��ف��اه��م - ع��ل��ى هام�س 
�ف���ت���ت���اح �مل����وؤمت����ر �ل������دويل ل��ل��ط��رق يف 
منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا 
�لطرق  لن�شيابية  “حلول  �شعار  حتت 
للقرن �حلادي و�لع�شرين” - �ملهند�شة 
ميثاء بن عدي �ملدير �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة 
�ملرور و�لطرق و�ل�شيد باتريك �شانكي 
لاحتاد  �لتنفيذي  و�مل��دي��ر  �ل��رئ��ي�����س 
�ل�������دويل �ل����ط����رق ب��ح�����ش��ور ع�����دد من 
�لهيئة  يف  و�ملوظفني  �لإد�ر�ت  مديري 

و�ملنظمة .
وقالت بن عدي �ن �طاق مركز متيز 
ياأتي  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة  ل��ل��ط��اق��ة و�ل����ش���ت���د�م���ة 
مت��ا���ش��ي��ا م��ع روؤي����ة �لإم������ار�ت 2021 
نحو �لقت�شاد �لأخ�شر لا�شتفادة من 
�ل��ت��ج��ارب �حل��دي��ث��ة وب��ي��ان��ات �لبحوث 
�لعاقة  ذ�ت  �ملتخ�ش�شة  و�ل��در����ش��ات 
�ل���ط���رق و�إم���ك���ان���ي���ة توفري  ب��ت�����ش��م��ي��م 
ل��ل��ب��اح��ث��ني يف جمال  ع��م��ل��ي  ت����دري����ب 
�لطرق وتطبيق �لتكنولوجيا �حلديثة 
للطرق �مل�شتد�مة بالإ�شافة �إىل تعزيز 

�حلكومية  �جل���ه���ات  ب���ني  �ل�������ش���ر�ك���ات 
و�ملر�كز �لأكادميية و�ل�شركات �خلا�شة 
من خال بر�مج حمددة ومتخ�ش�شة 

يف هذ� �ملجال. 
مذكرة  مب��وج��ب  �شيتم  �أن���ه  و�أ���ش��اف��ت 
�ل��ت��ف��اه��م �أي�����ش��ا �إط����اق حت��ال��ف عاملي 
�ل�شتفادة  ب���ه���دف  �مل��ت�����ش��ل��ة  ل��ل��ط��رق 
م��ن �خل����رب�ت �مل��ت��وف��رة ل���دى منظمة 
�لتي ت�شرتك  �ل��دويل للطرق  �لحت��اد 
400 ���ش��ري��ك يف �أكرث  م��ع م��ا ي��ق��ارب 
�لعديد  ع��ل��ى  ت�����ش��ت��م��ل  دول����ة   70 م���ن 
بالدر��شات  و�مل��ه��ت��م��ني  �ل��ب��اح��ث��ني  م��ن 
�خلا�شة بالبنية �لتحتية �لذكية حيث 
�ملركبات  ن�شبة  ت�شل  �أن  �مل��ت��وق��ع  م��ن 
�لذكية يف �إمارة دبي �إىل 25 باملائة من 
 2030 ع��ام  بحلول  �ل��رح��ات  جميع 
متخ�ش�شة  در����ش��ات  عمل  يتطلب  م��ا 

ومتعلقة  خ���ا����ش���ة  ع��ل��م��ي��ة  وب����ح����وث 
و�شائل  وباخل�شو�س  �لتحتية  بالبنية 
�لتحكم �ملرورية �لذكية و�إد�رة �ملد�خل 
و�ملخارج و�إجر�ء�ت �إد�رة �ل�شرعة مبا ل 
يف  لت�شاهم  �مل�شاة  معابر  مع  يتعار�س 
تطوير �لبنية �لتحتية مبا يتما�شى مع 

�خلطط �مل�شتقبلية.
م���ن ج��ه��ت��ه �أك�����د ب���ات���ري���ك ���ش��ان��ك��ي �ن 
مذكرة �لتفاهم توؤكد حر�س �جلانبني 
�لتو��شل  لتعزيز  �جلهود  توحيد  على 
و�ل�����ت�����ع�����اون م�����ن خ������ال �ل�������ش���ر�ك���ات 
�حل���ك���وم���ي���ة ل����دع����م ك����اف����ة �مل�����ب�����ادر�ت 
�إىل  �لر�مية  �ل�شرت�تيجية  و�مل�شاريع 
ب��ن��ي��ة حت��ت��ي��ة لقطاعي  �أف�����ش��ل  ت��وف��ري 
�أعلى معايري  �لطرق و�ملو��شات وفق 
�ل�����ش��ام��ة �مل����روري����ة و�حل����ف����اظ على 

�ملن�شاآت �خلا�شة بها. 

�أن��ه �شيتم م��ن خ��ال منظمة  و�أو���ش��ح 
م�شاركة  ل���ل���ط���رق  �ل�������دويل  �لحت�������اد 
باخلرب�ء  �خل��ا���ش��ة  و�لآر�ء  �ل��ب��ح��وث 
و�لذين  �ل��ط��رق  �ل��ر�ئ��دي��ن يف جم���ال 
ب���خ���ربة ط���وي���ل���ة يف جمال  ي��ت��م��ت��ع��ون 
�ملتعلقة  و�لأم�������ور  �ل���ط���رق  ت�����ش��ام��ي��م 
و�أكد  �لبيئية.  و�ل���ش��ت��د�م��ة  بالطاقة 
�ن م���ذك���رة �ل��ت��ف��اه��م ���ش��وف ت�����ش��ه��م يف 
رفع م�شتوى كفاءة �لطرق و�خلدمات 
�مل���روري���ة �حل��دي��ث��ة يف �إم�����ارة دب���ي من 
�ملتعلقة  �لتحديات  على  �لتغلب  خال 
�حللول  �أف�������ش���ل  و�إي�����ج�����اد  ب��ال��ت��ن��ق��ل 
يحقق  ب�����ش��ك��ل  �ل����ط����رق  لن�������ش���ي���اب���ي���ة 
�ل�شكان  تطلعات  ويلبي  �لهيئة  روؤي���ة 
�شو�ء  ح��د  على  و�ل����زو�ر  و�مل�شتثمرين 
�آف���اق  ب��ه��دف �لن��ت��ق��ال ب����الإم����ارة �إىل 

جديدة من �لنمو و�لتطور. 

•• اأبوظبي- وام:

حتت رعاية �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت 
مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام 
�لتنمية  مل��وؤ���ش�����ش��ة  �لأع���ل���ى  �ل��رئ��ي�����ش��ة 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  �لأ����ش���ري���ة 
لاأمومة و�لطفولة.. �فتتحت معايل 
�لدكتورة ميثاء بنت �شامل �ل�شام�شي 
�لرئي�شة  م�����ش��ت�����ش��ارة  دول�����ة  وزي������رة 
�ل�شرية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  مل��وؤ���ش�����ش��ة  �لع���ل���ى 
من  �ل�شاد�شة  �ل���دورة  فعاليات  �م�س 
�ملجتمعية  للتوعية  �لوطني  �ملعر�س 
“توعية  �لإن�������ش���ان���ي���ة  و�خل�����دم�����ات 
“ يف مركز �أبوظبي �لوطني   2017
�شركة  ت��ن��ظ��م��ه  و�ل������ذي  ل��ل��م��ع��ار���س 
�حلا�شر لتنظيم �ملعار�س و�ملوؤمتر�ت 
�ملقبل  ن��وف��م��رب   1 ح��ت��ى  وي�����ش��ت��م��ر 
حكومية  م��وؤ���ش�����ش��ة   25 مب�����ش��ارك��ة 

و�شبه حكومية وخا�شة.
 ”2017 “توعية  معر�س  وي��ه��دف 
�لتوعية  م����ف����ه����وم  ت���ك���ري�������س  �إىل 
من  �ملجتمع  �أف����ر�د  ل��دى  �ملجتمعية 
خ�����ال م�������ش���ارك���ات وم�����ب�����ادر�ت 25 

و���ش��ب��ه حكومية  ح��ك��وم��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة 
بر�مج  م����ن  ت���ق���دم���ه  وم�����ا  وخ���ا����ش���ة 
وف��ع��ال��ي��ات و�أن�����ش��ط��ة ت��وع��وي��ة تعك�س 
ب�شكل  بتوجيهها  وت��ق��وم  �أن�����ش��ط��ت��ه��ا 
مبا�شر لزو�ر �ملعر�س بطريقة �شل�شة 

وفعالة.
�ل�شام�شي  م��ي��ث��اء  م��ع��ايل  وجت���ول���ت 
�ملعر�س  �أق�����ش��ام  على  �لف��ت��ت��اح  عقب 
�ملختلفة و�أثنت على حر�س �ملوؤ�ش�شات 
�مل�������ش���ارك���ة يف هذه  ع���ل���ى  �ل���وط���ن���ي���ة 
�لتظاهرة �لتوعوية �لتي تقام للمرة 

�ل�شاد�شة يف �أبوظبي.
“توعية  معر�س  �أن  معاليها  وقالت 
توعوية  م��ن�����ش��ة  مي��ث��ل   ”2017
�أف�شل  ي��ع��ر���س م���ن خ��ال��ه��ا  ه��ام��ة 
�لتوعوية  و�خل����دم����ات  �مل���م���ار����ش���ات 
�ملقدمة من قبل �جلهات �مل�شاركة �إىل 
�مل�����ش��ت��ه��دف ع��ل��ى �ختاف  �جل��م��ه��ور 
تكري�س  يف  ت�����ش��ه��م  و�ل����ت����ي  ف���ئ���ات���ه 
�لن�شانية  �لعطاء و�خلدمات  مفهوم 
وتعزيز �لنتماء �لوطني ون�شر ثقافة 
توؤكد  م��ا  وه��و  �مل��ب��ادرة  وروح  �لتطوع 
عليه دوماً قيادتنا �لر�شيدة باعتباره 

�أحد �ولوياتها.
ولفتت معاليها �إىل �أن �بتكار �جلهات 
�أ�شاليب �إبد�عية يف �لتوعية  �مل�شاركة 
�ملجتمعية وتطوير ر�شالتها �لتوعوية 
مبا ينا�شب �ل�شريحة �مل�شتهدفة لكل 
وفعال  مبا�شر  ب�شكل  وي�شاهم  ر�شالة 
يف �إي�����ش��ال �ل��ر���ش��ال��ة �ل��ت��وع��وي��ة مما 

يعزز تفعيل دور �لفرد يف �ملجتمع.
�لتوعية  �������ش������رورة  �إىل  م���������ش����رية 
�لتي  و�مل��ب��ت��ك��رة  �لف�شلى  بالطريقة 
تو�كب �لتطور �لتكنولوجي للو�شول 
د�عية  منها..  �مل��رج��وة  �لأه���د�ف  �إىل 
زي�����ارة  �إىل  و�مل���ق���ي���م���ني  �مل����و�ط����ن����ني 
�مل��ع��ر���س و�ل���ش��ت��ف��ادة م��ن �خلدمات 

�ملقدمة.
يف  �مل�شاركة  �جلهات  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت 
�لوعي  تعزز   2017 توعية  معر�س 
�لتوعية  ب����رب�م����ج  �جل���م���ه���ور  ل�����دى 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة ون�������ش���ر ث���ق���اف���ة �مل����ب����ادرة 
و�لتطوع و�لتو��شل مع زو�ر �ملعر�س 
مبا ي�شهم يف تكري�س مفهوم �لعطاء 
و�خل���دم���ات �لإن�����ش��ان��ي��ة ل���دى �أف����ر�د 

�ملجتمع.

خدماتها  �مل�شاركة  �جلهات  وتعر�س 
وحملتها �لتوعوية وفقا لطبيعة عمل 
كل جهة يف �ملعر�س �لذي ت�شارك فيه 
جهات خمت�شة يف �لعمل �لجتماعي 
و�ل�شرطي  و�ل�����رتب�����وي  و�ل�������ش���ح���ي 
وغ��ريه��ا م��ن �مل��ج��الت و�ل��ع��دي��د من 

�ملوؤ�ش�شات على م�شتوى �لدولة.
�فتتاح  هام�س  على  معاليها  وكرمت 
ب��ج��ائ��زة توعية  �ل��ف��ائ��زي��ن  �مل��ع��ر���س 
تنظمها  �لتي  �ملجتمعية  للم�شوؤولية 
مبادرة �شفر�ء �ليجابية بالتعاون مع 
معر�س توعية وهي جائزة لأ�شحاب 
ق�ش�س �لنجاح و�لتحدي يف �ملجتمع 
جناحهم  ق�ش�س  ��شتثمرو�  �لذين  و 
�مل�شوؤولية  جم����ال  يف  وحت���دي���ات���ه���م 

�ملجتمعية.
بجناح  ع��ج��م��ان  ج��ام��ع��ة  وت�������ش���ارك 
وطنية  �أك��ادمي��ي��ة  كموؤ�ش�شة  متميز 
تعنى بامل�شاركة و�لتو�جد يف �ملحافل 
يف  تعقد  �لتي  �ملجتمعية  و�لفعاليات 
خمتلف �لمار�ت مبا يخدم �أهد�فها 
وي��ح��ق��ق روؤي���ت���ه���ا ودوره������ا �ل���ه���ام يف 

خدمة �ملجتمع.

ومي��ث��ل �جل��ام��ع��ة يف �جل��ن��اح طاب 
�لأ�شنان  ط��ب  كليتي  م��ن  وط��ال��ب��ات 
و�ل�شيدلة و�لعلوم �ل�شحية لتج�شد 
مدى �هتمام �جلامعة بامل�شاركة ورفع 
و�لغذ�ئية  �ل�شحية  �لتوعية  درج��ة 
من  للجمهور  م�شتوياتها  مبختلف 
�مل��د�ر���س و�جل��ام��ع��ات.. ويقدم  طلبة 
جناح �جلامعة خدمات طبية متنوعة 
�لدم  �شغط  فح�س  منها  للجمهور 
خدمة  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل��دم  يف  و�ل�شكر 
ف��ح�����س ���ش��ح��ة �ل��ف��م و�لأ����ش���ن���ان مع 

تقدمي �لن�شائح و�لإر�شاد�ت.
نا�شر  �مل���ه���ن���د����س  ق�����ال  م����ن ج���ان���ب���ه 
�حلا�شر  �شركة  ع��ام  مدير  �لبحري 
�ملنظمة للمعر�س �أن �لدورة �ل�شاد�شة 
ت�شهد   “  2017 “توعية  مل��ع��ر���س 
�ل�شوء  �خل���ريي���ة  �جل���ه���ات  ت�شليط 
�خلريي  �لعمل  يف  ��شهاماتها  على 
�إ����ش���اف���ة �إىل دوره�����ا يف  و�مل��ج��ت��م��ع��ي 
زي����ادة ن�����ش��ر ث��ق��اف��ة �ل��ع��م��ل �خلريي 
بني �أفر�د �ملجتمع ف�شا عن تو�جد 
م��وؤ���ش�����ش��ات �ل��ع��م��ل �ل��ت��ط��وع��ي �لتي 
ت�شعي �إىل حتفيز �أفر�د �ملجتمع على 

�ل��ت��ط��وع مبختلف  ت��ق��دمي خ���دم���ات 
�لقطاعات.

�لعام  هذ�  دورة  �أن  �لبحري  و�أ�شاف 
حافلة  وم��ب��ادر�ت  مب�شاركات  تتميز 
ومتنوعة من ندو�ت وبر�مج توعوية 
�مل�شاركني  م��ن  �ل��ع��دي��د  م��ن  مقدمة 
ب��الإ���ش��اف��ة �إىل ت��وزي��ع �ل��ع��دي��د من 

�جلو�ئز على �لزو�ر.
��شتطاع  �مل���ع���ر����س  �إن  �إىل  م�����ش��ري� 
من  ت���وع���وي���ة  ت���ظ���اه���رة  ي��خ��ل��ق  �أن 

و�ملوؤ�ش�شات  �ل��ه��ي��ئ��ات  ج��م��ي��ع  خ���ال 
و�لإد�ر�ت �ملعنية بالتوعية �ملجتمعية 
و�لتطوع و�خلدمات �لإن�شانية لتقوم 
مبا�شر  ب�شكل  بخدماتها  بالتعريف 
�ملد�ر�س  �مل��ع��ر���س م��ن ط��ل��ب��ة  ل����زو�ر 
و�جل����ام����ع����ات و�لأ������ش�����ر �لإم����ار�ت����ي����ة 
و�ملقيمة لتحقيق �أعلى درجات �لوعي 
خمتلف  يف  �مل��ج��ت��م��ع  ����ش���ر�ئ���ح  ب����ني 
�شو�ء  �لإن�شان  تخ�س  �لتي  �ملجالت 
يف حياته �ليومية �أو مل�شتقبل �لأجيال 

�لقادمة.
توعية  م��ع��ر���س  �أن  �ل��ب��ح��ري  وق����ال 
كافة  ت���ع���زي���ز  ي�����ش��ت��ه��دف   2017
�ملبادر�ت �لر�مية لدعم “عام �خلري” 
قيم  و  �ملجتمعي  �ل��وع��ي  تعزيز  ع��رب 
�لأ�شري  و�لتما�شك  و�لنتماء  �لولء 
و�لتكافل �لجتماعي بني كافة فئات 
�أو �ملوؤ�ش�شات  �ملجتمع �شو�ء �ل�شركات 
�أو �لأ����ش���ر و�لأف������ر�د مم��ا ي�����ش��اه��م يف 

حتقيق �لتكامل �ملجتمعي.

•• ال�شارقة-الفجر:

حلماية  �ل�������ش���ارق���ة  ���ش��ب��ك��ة  �أو�����ش����ت 
�لطفولة  بعمل مو��شفات ومقايي�س 
ع��ام��ة ل��ق��ي��ا���س ج����ودة �مل��وؤ���ش�����ش��ات يف 
و��شتخد�م  �ل��ط��ف��ل،  ح��م��اي��ة  جم���ال 
�ل���و����ش���ائ���ل �حل���دي���ث���ة و�ل����ذك����ي����ة يف 
�إ�شافة  ل��اأط��ف��ال،  �ل��ع��ام��ة  �لتوعية 
��شتحد�ث قناة جديدة متخ�ش�شة يف 
بر�جمها بتوعية �لأطفال وحمايتهم 
من �لظو�هر �ل�شلبية وما يتعر�شون 
له من خماطر يومية باأ�شلوب مبتكر 

وفعال.
جاء ذلك يف ختام ور�شة �لعمل �لتي 
�لول  �أم�������س  ي���وم  �ل�����ش��ب��ك��ة  نظمتها 
�لأحد ، يف فندق �شري�تون �ل�شارقة، 
�لأفكار”،  “ملتقى  ع���ن���و�ن  حت���ت 
و�لتن�شيق  �ل���ت���ع���اون  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف 
�لعاملة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ب��ني  و�ل��ت��ف��اع��ل 
بالإمارة،  �ل��ط��ف��ل  ح��م��اي��ة  جم���ال  يف 
و�ل�شرت�تيجيات  �خل��ط��ط  وو���ش��ع 
من  بال�شبكة  �خل��ا���ش��ة  �مل�شتقبلية 
و�أفكار  �خل����روج مب��ق��رتح��ات  خ���ال 

من �شاأنها �لرتقاء مبنظومة �لطفل 
�لور�شة  فعاليات  وح�شر  ب��الإم��ارة. 
�أع�شاء جمل�س �أمناء �ل�شبكة، �إ�شافة 
 20 مي����ث����ل   خم���ت�������س    40 �إىل 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات و�جلهات  م���ن  م��وؤ���ش�����ش��ة 
�خت�شا�شات   8 من  بالطفل  �ملعنية 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف 
�ل�شحية  �جلهات  كانت،  و�ل�شارقة، 
و�لريا�شية  و�ملجتمعية  و�لتعليمية 
�ل���ب���دن���ي���ة و�لإع����ام����ي����ة و�لأم���ن���ي���ة 
مدربيني  �إىل  �إ���ش��اف��ة  و�ل���رتب���وي���ة، 

��شرت�تيجيني و�بتكار.
نخبة  جمعت  �لتي  �لور�شة  وتناولت 
جمال  يف  و�خل����رب�ء  �ملخت�شني  م��ن 
رئي�شية،  حم����اور  �أرب���ع���ة  �ل��ط��ف��ول��ة 
و��شرت�تيجيات  تعزيز خطط  بهدف 
�لطفولة،  حل��م��اي��ة  �ل�����ش��ارق��ة  �شبكة 
روؤية  م��ع  متا�شياً  �إطاقها  مت  �لتي 
دول����ة �لإم������ار�ت مب��ا ي��خ�����س حماية 
لتوجيهات  و����ش��ت��ج��اب��ة  �ل��ط��ف��ول��ة، 
�لدكتور  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
ع�شو  �لقا�شمي،  حممد  بن  �شلطان 
�ل�شارقة،  ح���اك���م  �لأع����ل����ى  �مل��ج��ل�����س 

ل��ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة �ل��ط��ف��ل ع��ل��ى ر�أ�����س 
جتاه  �ل�شارقة  و�هتمامات  �أول��وي��ات 

�ملجتمع.
و��شتملت �ملحاور �لأربعة على تطوير 
رعاية  جم��ال  يف  �لعاملني  وت��دري��ب 
وحماية �لطفل لتمكينهم وتاأهيلهم، 
وو����ش���ع �ل���ت���د�ب���ري �ل���ازم���ة حلفظ 
و�لأ�شاليب  �لإج����������ر�ء�ت  وت���وح���ي���د 
�لطفل،  ب��ح��م��اي��ة ورع���اي���ة  �خل��ا���ش��ة 
و�لتدريب  �لتن�شيق  على  و�ل��رتك��ي��ز 
�ملحلية  �مل���وؤ����ش�������ش���ات  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
�خلا�شة  �لعاملية  �لعاملية  و�ملنظمات 
و�إب���ر�ز دور  يف جم��ال رعاية �لطفل، 
وتربوياً  �إعامياً  و�أهميتها  �ل�شبكة 

وجمتمعياً.
�ل����ه����ول، رئي�س  ب���و  ���ش��ي��خ��ة  وق���ال���ت 
جمل�س �أمناء �شبكة �ل�شارقة حلماية 
حت�شر  موؤ�شر�ت  من  �إن  �لطفولة: 
�ملجتمعات ورقيها، �هتمامها بحماية 
�لفئات  ل�شيما  كافة،  �ملجتمع  فئات 
م�شاعفة،  رع��اي��ة  �إىل  حت��ت��اج  �ل��ت��ي 
�لهمم،  و�أ���ش��ح��اب  �لأط���ف���ال،  م��ث��ل: 
وك���ب���ار �ل�����ش��ن وغ����ريه����م، وم����ن هنا 

حلماية  �ل�شارقة  �شبكة  �إن�����ش��اء  ج��اء 
�لرتكيز  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي  �لطفولة 
على فئة مهمة وهي فئة �لأطفال يف 
�ل�شبكة  ت�شعى  حيث  �ل�شارقة،  �إم��ارة 
�حلماية  توفر  �آمنة  بيئة  �إيجاد  �إىل 
لاأطفال، وتعزز  قدر�ت �لعاملني يف 
جمال �لطفولة، وبالأخ�س �لعاملني 
م���ع �لأط����ف����ال �مل��ع��ر���ش��ني ل���اإي���ذ�ء 

و�لعنف.
»ملتقى  ور���ش��ة  �أن  �ل��ه��ول  ب��و  وبينت 
�لأفكار« هدفت �إىل تعزيز �ل�شر�كات 
�لعامة  �مل���ج���ت���م���ع  م���وؤ����ش�������ش���ات  ب����ني 
و�لأه��ل��ي��ة و�خل��ا���ش��ة، و�ل��ت��ي تنعك�س 
من  �لأطفال  مع  �لعاملني  �أد�ء  على 
�ملثايل  �لتعامل  من  متكينهم  خال 
مع �لأطفال �شحايا �لعنف و�لإ�شاءة، 
�لأطفال  توعية  �آل��ي��ات  فهم  وكذلك 
ب����ط����رق رف���������س �ل���ع���ن���ف و�لإ������ش�����اءة 

وحماية �أنف�شهم. 
من ناحيته، قال �إبر�هيم �حلو�شني، 
�أم���ن���اء �شبكة  ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س 
�ل�شارقة حلماية �لطفولة، يف �لكلمة 
�لأفكار«،  »ملتقى  �ألقاها خال  �لتي 

ن���ح���ر����س م����ن خ�����ال �ل�����ش��ب��ك��ة �إىل 
حتقيق روؤي��ة �لإم���ارة ب��اأن تكون من 
�أهم �ملدن �لعاملية �لتي تهتم ب�شامة 
وتاأهيل  تدريب  �إىل  �إ�شافة  �لطفل، 
وقطاعات  جم������الت  يف  �ل���ع���ام���ل���ني 
ل���ارت���ق���اء  �ل���ط���ف���ول���ة يف �لإم�����������ارة 
مبنظومة �لعمل، عرب �لتعاون �لبناء 
يف  و�ملحلية  �ل��دول��ي��ة  �ملوؤ�ش�شات  م��ع 
�لرب�مج  لإع������د�د  �ل���ت���دري���ب  جم����ال 

�ل�شاملة يف هذ� �ل�شاأن.
و�أ�����ش����اف �حل��و���ش��ن��ي: و���ش��ع��ن��ا على 
�ل�����ش��ب��ك��ة تنظيم  �أول��وي��ات��ن��ا يف  ���ش��ل��م 
يف  ت�شهم  �لتي  و�لأن�شطة  �لفعاليات 
�مل�شتقبلية،  �لإم���ارة  �أه���د�ف  حتقيق 
حيث قمنا بو�شع خطة تكون مبثابة 
لارتقاء  لل�شبكة  ط��ري��ق  خ��ري��ط��ة 
�ل���ط���ف���ل، وج������اءت فكرة  مب��ن��ظ��وم��ة 
هذه �لور�شة ملناق�شة و�قع �لطفل يف 
�لتحديات  �أهم  و��شتعر��س  �لإم��ارة، 
�لعاملني يف  ت��و�ج��ه��ه وت��و�ج��ه  �ل��ت��ي 
بتو�شيات  للخروج  �لطفولة،  قطاع 
من �شاأنها حت�شني �خلدمات �ملقدمة، 
بامل�شاهمة  �ل�شبكة  لأه���د�ف  وتكملة 

�ملجتمع  ف��ئ��ات  ب���ني  �ل���وع���ي  رف���ع  يف 
باأهمية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  يف  و�ل��ع��ام��ل��ني 
حياته،  ع���ل���ى  و�حل�����ف�����اظ  �ل���ط���ف���ل 
حلمايته  عليها  �ملرتتبة  و�لو�جبات 
وتاأمني م�شتقبله، وتن�شاأته على حب 

�خلري و�لرحمة و�ملودة و�ل�شام.
وع��م��ل �مل�����ش��ارك��ني يف �ل���ور����ش���ة عرب 
تق�شيمهم �إىل جمموعات على و�شع 
باأهمية  �ل���وع���ي  ل��ن�����ش��ر  ع��ام��ة  �أط����ر 
�ل�شبكة حملياً، و�إبر�ز دورها �ملحوري 
�حتياجات  ل�����ش��د  ب���ه،  ���ش��ت��ق��وم  �ل����ذي 
�ملوؤ�ش�شات و�لدو�ئر �لعاملة يف جمال 
�ل��ط��ف��ول��ة م��ن خ���ال ت��ق��دمي جملة 

من �لتدريبات و�لأبحاث �لتوجيهية، 
نقطة  �ل������ور�������ش������ة  ����ش���ك���ل���ت  ح����ي����ث 
ب��ع��دد م���ن �لنقاط  ل��ل��خ��روج  ب���د�ي���ة 
تعميمها  �شيتم  و�ل��ت��ي  و�لتو�شيات، 
بالطفولة  و�ملهتمني  �لعاملني  على 
يتو�فق  مبا  ودولياً،  و�إقليمياً  حملياً 
م���ع ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة دول����ة �لإم������ار�ت، 
�ملعنية  �ملوؤ�ش�شات  بني  �ملعرفة  لنقل 

بالطفل.
و�جلدير بالذكر �أن �ملجل�س �لتنفيذي 
لإمارة �ل�شارقة قد �أ�شدر يف نوفمرب 
�ل�شارقة  �شبكة  باإن�شاء  ق��ر�ر�ً  �ملا�شي 
ما  مو��شلة  بهدف  �لطفل،  حلماية 

بد�أت فيه �لإمارة يف تعزيز �هتمامها 
ب��رع��اي��ة ومت��ك��ني �لأط���ف���ال وتوفري 
ح��ق��وق��ه��م ويرتقي  ي��ح��ف��ظ  م���ا  ك���ل 
توجيهات  ين�شجم مع  بحياتهم، مبا 
�لدكتور  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
ع�شو  �لقا�شمي،  حممد  بن  �شلطان 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة، حيث 
�خلطط  و�شع  على  �ل�شبكة  حتر�س 
ت�شمن  �ل���ت���ي  �ل�����ش��ام��ل��ة  �ل��ت��ن��م��وي��ة 
تطوير  ط��ري��ق  ع��ن  ح��ق��وق��ه  للطفل 
�آليات حماية �لطفل، ور�شد �لظو�هر 
�ل�شلبية لاأطفال ومناق�شتها وو�شع 

�حللول �ملنا�شبة لها.

ميثاء ال�سام�سي تفتتح الدورة ال�ساد�سة ملعر�س »ت�عية 2017« 

يف ختام فعاليات “ملتقى الأفكار”

�سبكة ال�سارقة حلماية الطف�لة ت��سي با�ستخدام ال��سائل الذكية حلماية الطفل

»طرق دبي« و»الحتاد الدويل« يطلقان حتالفا عامليا للطرق املت�سلة بلدية دبي تلتقي اأع�ساء »ا�ست�سارية جائزة دبي لأف�سل املمار�سات«

•• اأبوظبي-وام:

�لتي  �لفردية و�جلماعية  �مل��ب��ادر�ت  بالعديد من  �لإم���ار�ت  ذ�ك��رة  حتفل 
�شطرت �أ�شمى معاين �لوفاء و�لولء للوطن، وجنح �لعديد من �ملغامرين 
�لإم��ار�ت��ي��ني يف �ل��و���ش��ول �إىل �أك���رث مناطق �ل��ع��امل �رت��ف��اع��اً ل��رف��ع علم 
�إىل  �لو�شول  يف  و�جلماعية  �ل�شخ�شية  �ملبادر�ت  تلك  وجنحت  �لدولة. 
�أعلى قمة جبلية يف �لعامل »�إيفري�شت« .. و�أعلى يف قارة �لقطب �جلنوبي 
.. و�أعلى قمة يف جبال �ملغرب �لعربي �إ�شافة �إىل �أعلى قمة كثيب رملي 

يف �لعامل.
ب��ن حممد بن  ب��رج خليفة يف دب��ي رف��ع �شمو �ل�شيخ ح��م��د�ن  فمن ف��وق 
ر��شد �آل مكتوم ويل علم �لدولة �حتفال بفوز �لإمار�ت يف تنظيم معر�س 
على  ح�شابه  عرب  يومها  �شموه  2013،وعلق  �لعام  2020 يف  �ك�شبو 
�لقمة..  يف  يكون  �أن  على  �ع��ت��اد  �لعلم  »ه��ذ�  ق��ائ��ًا:  »�إن�شتغر�م«  موقع 

�إيفريي�شت -  و�شوف تبقى �لقمم له.. �ألف مربوك«. و�شكلت قمة جبل 
�لأعلى بالعامل بارتفاع يقدر ب� 8848 مرت� عن �شطح �لبحر- �لوجهة 
�لأوىل و�لأبرز لأبناء دولة �لإم��ار�ت .. وجنح �لفريق �لع�شكري للقو�ت 
�مل�شلحة �لإمار�تية يف عام 2016 بت�شلق هذ� �ملرتفع �لطبيعي �ل�شاهق 
ورفع علم �لدولة .. ومتكن رئي�س �حتاد �لريا�شات �جلوية يف �لإمار�ت 
وحمرتف ريا�شة �لقفز �حلر و�لت�شوير يف �لهو�ء ن�شر حمودة �لنيادي 
من رفع علم وطنه وذلك خال قفزه من �أعلى قمة على وجه �لأر�س يف 
و�إىل جانب قمة  �أو�شطيا.  �لثاين عامليا و�لأول عربيا و�شرق  �إجناز يعد 
�إيفريي�شت وعلى نف�س �شل�شلة جبال هيماليا �لثلجية ما بني �ل�شني و 

نيبال جنح �أي�شا �ملقدم �شاح �حلب�شي يف �عتاء قمتي جبل »ت�شويو«، 
�إىل  �ملمتدة على عتو ي�شل  8000 مرت، و«م��ريه«  �رتفاع  �لو�قعة على 
ذلك  وك��ان  م��رة  لأول  عاليا  �لإم���ار�ت  علم  ورف��ع  مرت  ح��دود 6700 
�ل��دول��ة يف قمم جبال  علم  رف��ع  يكن حت��دي  2010. ومل  �شنة  خ��ال 
�لهماليا حكر� على �لرجال فقط بعد �أن رفعت �ل�شابة �لإمار�تية مرمي 
�حلمادي يف �شهر �أكتوبر من عام 2014 من رفع علم بادها من تلك 
�لقمة. ومن �أعلى قمة يف قارة �لقطب �جلنوبي متكن �ملغامر �لإمار�تي 
�إمتام  �لإم��ار�ت من  �مل�شلحة يف دول��ة  �لقو�ت  �ملعمري وبدعم من  �شعيد 
رحلة �لت�شلق ورفع علم �لإمار�ت فوق قمة »فين�شون« و�لتي تعد �شاد�س 

�أعلى قمة يف �لعامل. وغر�س �ملعمري �أي�شا علم �لإمار�ت يف مركز �لكرة 
�لأر�شية �جلنوبي يف �لقطب �جلنوبي .

�لتي  �ملحطات  تلك  من  �أخ��رى  حمطة  كانت  رو�شيا  يف  �لقفقا�س  جبال 
رفرف فوقها علم �لإمار�ت يف يوليو من �لعام 2016 ، بعد �أن جنح �أحد 
�لإمار�ت  علم  ورف��ع  لها  �لو�شول  يف  �لبهز�د  يا�شر  »دو«  �شركة  موظفي 

من هناك.
ت�شلق  �إمار�تيات يف  غرباً.. جنح فريق مغامر�ت مكون من ع�شر فتيات 
فوق  م��رت�   4167 ترتفع  �ل��ت��ي  �ملغربية  �ململكة  يف  توبقال  جبل  قمة 
�لإمار�ت  علم  �لفريق  وغر�س  �ملا�شي  مايو  �لبحرخال  �شطح  م�شتوى 
ف���وق �أع��ل��ى ق��م��ة م��ن ق��م��م �شل�شلة ج��ب��ال �أط��ل�����س �ل�����ش��ه��رية. ورف���ع علم 
�لعامل بعد جن��اح فريق »نادي  �أعلى قمة كثيب رملي يف  ف��وق  �لإم���ار�ت 
�لإمار�ت للمغامر�ت » خال �لعام �جلاري من �ل�شعود للقمة �لو�قعة يف 

�شلطنة عمان ورفع علم �لإمار�ت فوق �أعلى نقطة فيها.

»علم الإمارات« .. �سم�خ وطن واعتزاز �سعب
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عربي ودويل

مل��او �ىل تعيني  ك��ان خم�ش�شا  �ل��ذي  “�لزعيم”  لقبه �جل��دي��د  م��ن 
ل  “موؤ�مرة”،  و�ح���ب���اط  �شنغهاي  ر�أ�����س  ع��ل��ى  م��ن��ه  �مل��ق��رب��ني  �ح���د 
ي�شيع �شي جينبينغ �لوقت لتعزيز �شلطته يف قمة هرم �ل�شلطة يف 
“فكره”  �ل�شني يف بد�ية وليته �لثانية. و�شي جينبينغ �لذي �درج 
�ل�شيني، ميكنه  �ل�شيوعي  �ملا�شي يف ميثاق �حلزب  �ل�شبوع  ر�شميا 
�لت�شبه بنقطة �خرى مبوؤ�ش�س �جلمهورية �ل�شعبية ماو ت�شي تونغ 

.)1976-1949(
فقد منحه �ملكتب �ل�شيا�شي للحزب �ل�شيوعي �ل�شيني لقب “�لقائد” 
)لينغت�شيو بال�شينية( �لذي ��شتخدم بكرثة يف �ملا�شي لتمجيد ماو. 
�جلمعة  للحزب  �ل�شيا�شي  �ملكتب  ع��ن  �حلكومي  �لتلفزيون  ونقل 
�حلزب  كل  من  �ملدعوم  �لقائد  هو  جينبينغ  �شي  �لعام  “�لمني  �ن 

وحمبوب من �ل�شعب”.
و�شي جينبينغ )64 عاما( عزز �شاحياته �ل�شبوع �ملا�شي م�شتفيد� 
�لذي ينظم كل  �ل�شيني  �ل�شيوعي  �لعام للحزب  �ملوؤمتر  �نعقاد  من 
�شنو�ت  خم�س  مدتها  ج��دي��دة  ولي��ة  على  بح�شوله  �ع���و�م،  خم�شة 
على ر�أ�س �حلزب -- بالتايل للباد --، وجتنب �لدخول يف م�شاألة 
خافته. فادر�ج ��شمه يف ميثاق �حلزب يفرت�س �ن ي�شمح له بتجاوز 
كل �لقيود �ملرتبطة بال�شن و�لبقاء �طول فرتة ممكنة رئي�شا للحزب 

�ل�شيوعي �ل�شيني، كما يقول خرب�ء.

رحبت �لوليات �ملتحدة �م�س بقر�ر رئي�س كرد�شتان �لعر�ق م�شعود 
بارز�ين �لتنحي عن من�شبه بعد رهانه �لفا�شل على �ل�شتقال.

وقالت وز�رة �خلارجية �لمريكية يف بيان “ندعو �حلكومة �لعر�قية 
عاجل  ب�شكل  �لعمل  �ىل  �جلديدة  باد�رته  كرد�شتان  �قليم  وحكومة 

على ت�شوية �لق�شايا �لعالقة يف �طار �لد�شتور �لعر�قي”.
�شخ�شية  ب����ارز�ين  “�لرئي�س  �ن  �لم��ريك��ي��ة  �خل��ارج��ي��ة  و����ش��اف��ت 
�مل�شرتكة”  معركتنا  يف  موؤخر�  حتى  ل�شعب  �شجاع  وقائد  تاريخية 
�شد تنظيم �لدولة �ل�شامية، معتربة �ن قر�ره “هو ت�شرف رجل 
دولة يف فرتة �شعبة”. وكان بارز�ين �علن �لأحد تنحيه من من�شبه، 
�ىل خ�شارته  �دى  ما  �ل�شتقال  على  رهانه يف �حل�شول  ف�شل  بعد 
�ملركزية.  بغد�د  �لأك��ر�د حكومة  بها  �لتي يطالب  �لأر����ش��ي  غالبية 
ويف �أجو�ء توتر �شديد، �جتمع نو�ب برملان كرد�شتان يف جل�شة مغلقة 
�لأحد تليت خالها ر�شالة من بارز�ين �علن فيها �أنه “لن ي�شتمر” 
على  وذل��ك  �لثاين/نوفمرب”،  ت�شرين  من  “�لأول  بعد  من�شبه  يف 
خلفية �أزمة غري م�شبوقة بني �أربيل وبغد�د. وخ�شر �لإقليم غالبية 
�لعام  منذ  �لكردية  �لب�شمركة  ق��و�ت  عليها  �شيطرت  �لتي  �لأر��شي 
�أيام  خ��ال  بالنفط،  �لغنية  كركوك  حمافظة  وخ�شو�شا   ،2003

فقط ومن دون مو�جهات ع�شكرية تذكر مع �لقو�ت �لحتادية.

 طلب �ملدعي �لعام �ل�شباين �أم�س بدء ماحقات بتهمة “�لع�شيان” 
بازمة  بالت�شبب  �ملتهمني  �ملقالة  �لكاتالونية  �حلكومة  �ع�شاء  �شد 

موؤ�ش�شات �دت �ىل �عان ��شتقال كاتالونيا �جلمعة.
�شد  “�ل�شكوى  تقدمي  م��از�  مانويل  خو�شيه  �ل��ع��ام  �مل��دع��ي  و�ع��ل��ن 
�ملحكمة  �ىل  �لكاتالونية(”  �لتنفيذية  )�ل�شلطة  �حلكومة  �ع�شاء 
�حل�شا�شة،  �مللفات  يف  �ملخت�شة  �ملحكمة  وه��ي  م��دري��د  يف  �لوطنية 
معترب� �ن “�مل�شوؤولني �لرئي�شيني يف هيئة �حلكم )جينري�ليتات( يف 
كاتالونيا دفعو� بقر�ر�تهم وحتركاتهم �ىل �زمة موؤ�ش�شاتية �ف�شت 
�ىل �عان ��شتقال �حادي �جلانب” يف 27 ت�شرين �لول/�كتوبر 
2017. ومنذ �جلمعة وبعد �شاعات من �عان ��شتقال “جمهورية 
حتت  �لقليم  �ل�شبانية  �حلكومة  و�شعت  برملانها،  من  كاتالونيا” 
و�شايتها تطبيقا للف�شل 155 من د�شتور مملكة ��شبانيا �لذي مل 
ي�شبق �ن ��شتخدم. ودعا رئي�س �حلكومة �ل�شبانية ماريانو ر�خوي 
�كد حزب  �لول/دي�شمرب  كانون   21 كاتالونيا يف  �نتخابات يف  �ىل 
�ملتحدثة  ع��رب  �لث��ن��ني  بوت�شيمون  كارلي�س  �مل��ق��ال  �لقليم  رئي�س 
بان  “لننا متم�شكون جد�  فيها  �شي�شارك  �نه  با�شكال  مارتا  با�شمه 

يتمكن جمتمع كاتالونيا من �لتعبري عن نف�شه”.

عوا�شم

بكني

مدريد

وا�شنطن

مقتل �سرطي يف اأعمال عنف بالك�جن� 
 •• كين�شا�شا-رويرتز:

�شرق  �م�����س يف  ��ت��ل  قمُ �لأق���ل  و�ح���د� على  �إن �شرطيا  م�����ش��ادر حملية  ق��ال��ت 
�لكوجنو �لدميقر�طية يف ��شتباكات بني قو�ت �لأمن وحمتجني يطالبون 

برحيل �لرئي�س جوزيف كابيا �لعام �حلايل.
�إجر�ء  �إمكانية  عدم  �جل��اري  �ل�شهر  لانتخابات  �لوطنية  �للجنة  و�أعلنت 
�لأول  كانون  دي�شمرب  يف  تفوي�شه  �نتهى  �ل��ذي  كابيا،  لتغيري  �نتخابات 

�ملا�شي، حتى �أبريل ني�شان عام 2019. 
و�أثار هذ� �لتاأجيل خماوف من ت�شاعد جديد للعنف يف �لباد.

ودعت جماعات للن�شطاء يف مدينة جوما ب�شرق �لكوجنو �إىل �إ�شر�ب عام 
�ليوم �لثنني لاحتجاج على تاأخري �لنتخابات.

�إن  �ل�شمايل  كيفو  �إقليم  يف  للن�شطاء  جماعة  رئي�س  د�ك��ني  توما�س  وق��ال 
 0700( �ملحلي  بالتوقيت  �شباحا  �خلام�شة  �ل�شاعة  �ندلعت  �ل�شتباكات 
بتوقيت جرينت�س( بني �ل�شرطة و�ملحتجني �لذين �أغلقو� �لطرق و�أ�شعلو� 

�لإطار�ت.
�إنه ر�أى حمتجني ي�شربون �شرطيا  وقال �ل�شحفي �ملحلي باتريك ماكي 

حتى �ملوت.
�شرطي.  �إىل  �إ�شافة  قتل  �لأق���ل  على  و�ح���د�  مدنيا  �أن  ل��روي��رتز  و�أ���ش��اف 

و��شتمر �شماع دوي �أعرية نارية ل�شاعات.
و�شرح رئي�س �ل�شرطة �لإقليمية با�شيدي نيمبو باأن لي�س لديه معلومات 
حتت  �أ�شبح  و�ل��و���ش��ع  �ملتاري�س  تزيل  �ل�شرطة  ولكن  �ل�شحايا  ع��دد  ع��ن 

�ل�شيطرة.
�أ�شمائهم  ذكر  دون  يعملون  �لذين  �ل�شيا�شيون  ذلك:  ور�ء  نعلم من  وتابع 

وين�شرون دعاية ور�شائل على �لنرتنت.

راآى اأن ت�صوية كهذه يجب اأن ت�صمل ترتيبات ت�صمن اأمن اإ�صرائيل 

ج�ن�س�ن من غرفة بلف�ر.. لإقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة

بعد فر�س اإ�صبانيا احلكم املبا�صر 

ا�ستئناف العمل ب�سكل طبيعي يف قطال�نيا 

الحتال يفجر نفقا ممتدا من قطاع غزة  

باك�ستان تعلن مقتل مقتل 10 يف هج�م على قرية بالكامريون 
�سينيني اختطفهما داع�س

•• ا�شالم اباد-اأ ف ب:

�أكدت باك�شتان �أم�س مقتل �شينيني كانا خمتطفني يف كويتا 
�خلارجية  وز�رة  ذك���رت  م��ا  �ل��ب��اد، ح�شب  غ���رب  ج��ن��وب  يف 

�لباك�شتانية، بعد �أ�شهر من �إعان تنظيم د�ع�س قتلهما.
و�ختطف �ل�شينيان، وهم رجل و�مر�أة، يف �يار/مايو �لفائت 
�مل�����ش��ط��رب حيث  بلو�ش�شتان  �ق��ل��ي��م  م��ن  ك���ربى  ك��وي��ت��ا  م��ن 
رغ���م مت���رد جماعات  �ل�����دولر�ت  م��اي��ني  �ل�����ش��ني  ت�شتثمر 
يف  �ل�شينيني  جمهولني  رج��ال  ثاثة  و�ختطف  متطرفة. 
�شيارة، فيما متكنت �مر�أة �شينية �أخرى من تفادي �خلطف، 

ح�شبما �أفاد �شهود عيان.

يف منطقة حو�س بحرية ت�شاد. وحتاول قو�ت �لكامريون 
دحر �ملت�شددين لكنها تو�جه �شعوبة يف وقف �لهجمات 
�ملباغتة �لتي تعد �ل�شمة �ملميزة جلماعة بوكو حر�م يف 
�ملت�شدد  لتف�شريها  وفقا  �إ�شامية  دولة  لإقامة  �شعيها 
�ملهاجمني  �إن  �جلي�س  رفيع يف  وقال م�شدر  لل�شريعة. 
و�شلو� قرية جوديري �ل�شاعة 11 وقتلو� 11 �شخ�شا. 
حو�يل  �إن  بالهاتف  لرويرتز  حمليان  م�شوؤولن  وق��ال 

تلو�. ع�شرة قمُ
و�أ�شاف �مل�شدر باجلي�س يبدو �نتقاما لأن �جلي�س قتل 
�آخرين  و�أج��رب  �لقرية  بوكو ح��ر�م يف هذه  �أع�شاء من 

على �لتقهقر �إىل نيجرييا.

•• ياوندي-رويرتز:

بوكو حر�م  �نتمائهم جلماعة  ي�شتبه يف  قتل م�شلحون 
�ملت�شددة ع�شرة قرويني على �لأقل يف �شمال �لكامريون 
�لليلة �ملا�شية يف هجوم قال �جلي�س وم�شوؤولن حمليان 

�إنه �نتقام من هجمات �جلي�س �لكامريوين.
وت�شن جماعة بوكو حر�م تفجري�ت �نتحارية وهجمات 
على منطقة �أق�شى �شمال �لكامريون �شبه �لقاحلة منذ 
�ملت�شددة  �ت�شاع نطاق مترد �جلماعة  �أع��و�م مع  ثمانية 
و�متد�ده عرب �حلدود �إىل خارج نيجرييا، مما �أ�شفرل 
عن مقتل 20 �ألف �شخ�س ونزوح قر�بة ثاثة مايني 

•• لندن-وكاالت:

�لربيطاين  �خل��ارج��ي��ة  وزي��ر  ر�أى 
“�حلل  �أن  ج���ون�������ش���ون،  ب���وري�������س 
�لوحيد �لقابل للتطبيق” يف �لنز�ع 
هو  و�لفل�شطينيني،  �إ�شر�ئيل  بني 
يت�شمن  �ل���ذي  �لدولتني”  “حل 

�إقامة دولة فل�شطينية م�شتقلة.
تلغر�ف”  “ديلي  �نفردت �شحيفة 
بن�شر مقال كتبه جون�شون، ويدعو 
 100 م��رور  ذك��رى  فيه مبنا�شبة 
ع���ام ع��ل��ى وع���د ب��ل��ف��ور �إىل تقدمي 
�مل�شاعدة لبناء دولة جديدة �أخرى 

�إىل جانب �إ�شر�ئيل هي فل�شطني.
وي�شتهل �لوزير �لربيطاين مقاله 
يف  �لآن  يجل�س  �أن���ه  �إىل  ب��الإ���ش��ارة 

ل��ا���ش��ت��ي��ط��ان، دع������و� م���ن���ذ تويل 
دون���ال�������������������د ت����ر�م����ب �ل���رئ���ا����ش���ة يف 
فكرة  �إلغاء  �إىل  �ملتحدة،  �لوليات 
�ل�شفة  و�����ش����م  �ل����دول����ت����ني  ح�����ل 
�ل���غ���رب���ي���ة. وج����ه����ود �ل�������ش���ام بني 
و�لإ�شر�ئيليني  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 
متوقفة بالكامل منذ ف�شل �ملبادرة 
�مل��و���ش��وع يف  �لأمريكية ح��ول ه��ذ� 

�أبريل  

تتمتع بها �لطو�ئف غري �ليهودية 
�ملوجودة” فيها.

دولتان ل�صعبني
وك��ت��ب ج��ون�����ش��ون يف �مل��ق��ال: لي�س 
�أن �حل��ل �لوحيد  �أي �شك يف  ل��دي 
ي�شبه  �ل��ن��ز�ع،  يف  للتطبيق  �لقابل 
�حل�����ل �ل������ذي و����ش���ع���ه يف �لأ����ش���ل 
بيل،  �ل�����ل�����ورد  �آخ���������ر،  ب����ري����ط����اين 
�مل��ل��ك��ي��ة حول  �ل��ل��ج��ن��ة  ت��ق��ري��ر  يف 
ما  وه�����و   ،1937 يف  ف��ل�����ش��ط��ني 
ل�شعبني،  �ل��دول��ت��ني  روؤي�����ة  ي��ع��ن��ي 
بريطانيا  م��وق��ف  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً 
يتمثل يف �إقامة دولتني م�شتقلتني 
عا�شمة  �لقد�س  م��ع  �شيادة  وذ�ت 

م�شرتكة لهما.

�لغرفة ذ�تها �لتي كتب فيها �شلفه 
�ل�شهرية  ر���ش��ال��ت��ه  ب��ل��ف��ور  �ل���ل���ورد 
يف  روت�شيلد  �ل��ل��ورد  �إىل   2017
�لثاين من نوفمرب، و�لتي تلخ�س 
بجملة  تعبريه،  ح�شب  ج��وه��ره��ا، 
كلمة   67 م����ن  ت���األ���ف���ت  و�ح��������دة 
�إىل  وق��ادت  �شديدة  بعناية  �شيغت 

تاأ�شي�س دولة �إ�شر�ئيل لحقاً.
بلفور  �أن  �إىل  ج��ون�����ش��ون  وي�����ش��ري 
�أعلن �أن “حكومة �شاحبة �جلالة 
تاأ�شي�س  �إىل  �لعطف  بعني  تنظر 
�ليهودي  ل��ل�����ش��ع��ب  ق���وم���ي  وط����ن 
حتفظ  م���ع  ول��ك��ن  فل�شطني”  يف 
جوهري �شهري على �أنه “لن يوؤتى 
من  ينتق�س  �أن  ���ش��اأن��ه  م��ن  بعمل 
�حل���ق���وق �مل��دن��ي��ة و�ل��دي��ن��ي��ة �لتي 

باملوقف  �ل���ت���ذك���ري  ه�����ذ�  وي�����اأت�����ي 
�ل��ربي��ط��اين، ق��ب��ل و���ش��ول رئي�س 
بنيامني  �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي  �ل���������وزر�ء 
لاحتفال  ل���ن���دن  �إىل  ن��ت��ان��ي��اه��و 
بذكرى �لثاين من نوفمرب �شدور 

وعد بلفور.

اأمن اإ�صرائيل
ت�شوية كهذه  �أن  و�أو�شح جون�شون 
ت�شمن  ترتيبات  ت�شمل  �أن  يجب 
�أم����ن �إ���ش��ر�ئ��ي��ل، �أم����ا ف��ي��م��ا يتعلق 
مبوجب  فيتعني  بالفل�شطينيني، 
�شيادتهم  �أن حترتم  �لت�شوية  هذه 
وت�شمن حرية حتركهم و�أن تظهر 

�أن �لحتال �نتهى.
ي��ذك��ر �أن���ه يف �ل��ث��اين م��ن نوفمرب  

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

ميتد  نفقا  فجر  �ن��ه  �أم�����س  �لإ�شر�ئيلي  �جلي�س  �ع��ل��ن 
م��ن ق��ط��اع غ���زة �ىل د�خ����ل �إ���ش��ر�ئ��ي��ل، حم��م��ا حركة 
حما�س �لتي ت�شيطر على �لقطاع م�شوؤولية ذلك. وقال 
�ملتحدث با�شم �جلي�س جونثان كونريكو�س ل�شحافيني 
�نه مت تفجري نفق �رهابي يوؤدي �ىل جنوب ��شر�ئيل من 

حميط خانيون�س جنوب �لقطاع.
و��شاف كونريكو�س مت تفجري �لنفق من د�خل ��شر�ئيل 
ب��ال��ق��رب م��ن �ل�����ش��ي��اج �لأم���ن���ي. ه���ذه �لإج������ر�ء�ت �لتي 
�تخذها �جلي�س �لإ�شر�ئيلي تاأتي يف �شوء هذ� �لنتهاك 

�خلطري وغري �ملقبول لل�شيادة �لإ�شر�ئيلية.
و�أكد �ملتحدث �ن �جلي�س �ل�شر�ئيلي ل يرغب بت�شعيد 
قر�بة  يبعد  �لنفق  ف��اأن  كونريكو�س  وبح�شب  �لو�شع. 

كيلومرتين عن بلدة كي�شوفيم.
�ذ� كان �لنفق تابعا حلركة  تاأكيد ما  باإمكانه  ومل يكن 
حما�س، لكنه قال �ن ��شر�ئيل حتمل حما�س �مل�شوؤولية 
عن كل هذه �لأن�شطة يف قطاع غزة. ويف �بريل 2016، 
�علنت ��شر�ئيل عن �كت�شاف نفق ممتد من قطاع غزة 

بعد حرب  �لأوىل  �مل��رة  �لإ�شر�ئيلية منذ  �لأر����ش��ي  �ىل 
وتعرب �لن��ف��اق حت��ت �جل���د�ر �لذي  غ��زة ع��ام 2014. 
يغلق باإحكام �حلدود �ل�شر�ئيلية مع قطاع غزة وكانت 

�إحدى �لأ�شلحة �لأكرث فاعلية للف�شائل �لفل�شطينية.
كانا   2014 ع��ام  �لإ�شر�ئيلية  للعملية  هدفني  و�ب��رز 
وقف �طاق �ل�شو�ريخ وتدمري �لنفاق. وكانت �لعملية 

�لثالثة من نوعها يف قطاع غزة خال �شت �شنو�ت.
و�علن �جلي�س �نه دمر �كرث من 30 نفقا عام 2014. 

وتوؤكد حما�س �نها تو��شل حفر �لنفاق.
وكانت  يوما  خم�شني   2014 �شيف  ح��رب  و��شتمرت 
�لأطول و�لأكرث دموية ودمار� بني �حلروب �لثاث على 

�لقطاع منذ �شيطرة حركة حما�س عليه عام 2007.
ق��ت��ي��ا من   2251 ���ش��ق��وط  و�أ����ش���ف���رت �حل�����رب ع���ن 
�لفل�شطينيني بينهم 551 طفا بح�شب �لأمم �ملتحدة. 
 68 بينهم  �شخ�شا   74 قتل  �لإ�شر�ئيلي  �جلانب  ويف 
تقوم  �ن  �ملقرر  من  بينما  �لإع���ان  ه��ذ�  وياتي  جنديا. 
�ل�شيطرة  �لفل�شطينية  �ل�شلطة  بت�شليم  حما�س  حركة 
بعد  �ملقبل،  دي�شمرب  �لأول من  على قطاع غزة بحلول 

توقيع �تفاق م�شاحلة يف �لقاهرة.

�خلارجية  وزي�����ر  �أط���ل���ق   1917
�آن����ذ�ك �أرث����ر جيم�س  �ل��ربي��ط��اين 
ب��ل��ف��ور وع���ده �ل���ذي �أي����دت خاله 
�إقامة وطن  �حلكومة �لربيطانية 
قومي لليهود يف فل�شطني، موؤكدة 
لت�شهيل  ج��ه��ده��ا  ���ش��ت��ب��ذل  �أن���ه���ا 

حتقيق هذه �لغاية.
�أي وجود  �ل��دول��ت��ني،  وي��ب��ق��ى ح��ل 
فل�شطينية  ودولة  �إ�شر�ئيلية  دولة 
ب�شام،  جنب  �إىل  جنباً  تتعاي�شان 
�لدولية  لاأ�شرة  �لأ�شا�س  �ملرجع 
ر�أي  ب���ح�������ش���ب  �ل�����������ش�����ر�ع،  حل�����ل 

�لكثريين.
يتزعمها  �ل���ت���ي  �حل���ك���وم���ة  وت���ع���د 
ن���ت���ان���ي���اه���و �لأك����������رث مي���ي���ن���ي���ة يف 
موؤيدين  وت�شم  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل،  ت��اري��خ 

�ملبنى مما ي�شري �إىل �أن �ل�شورة قد يكون �شخ�س �آخر 
رول  ج��وزي��ب  �لإقليمي  �لنقل  وزي���ر  ون�شر  �لتقطها. 
�شورة له على تويرت وهو يعمل يف مكتبه ولكن �شوهد 

•• بر�شلونة-مدريد-رويرتز:

��شتوؤنف �لعمل ب�شكل طبيعي يف قطالونيا وعاد �لهدوء 
�مل��دين من  دع���و�ت للع�شيان  �م�س رغ��م  �ل�����ش��و�رع  �إىل 
�حلكم  �أن  �إىل  مبكرة  �إ���ش��ارة  يف  �نف�شاليني  �شيا�شيني 
�إ���ش��ب��ان��ي��ا ع��ل��ى �لإق��ل��ي��م لوقف  �ل���ذي فر�شته  �مل��ب��ا���ش��ر 

م�شعاه من �أجل �ل�شتقال بد�أ ي�شري.
ورغم �أن بع�س �ملوظفني يف �لقطاع �لعام مل يو�شحو� 
بعد لروؤ�شائهم �جلدد يف �لعمل ما �إذ� كانو� �شيطيعون 
�لأو�م��ر ف��اإن عدم وق��وع ��شطر�بات يعد مبعث �رتياح 

لأ�شو�ق �ملال �لتي �شهدت حت�شنا.
يوم  ر�خ��وي  ماريانو  �لإ�شباين  �ل���وزر�ء  رئي�س  و�أع��ل��ن 
�جل��م��ع��ة ف��ر���س �حل��ك��م �مل��ب��ا���ش��ر ع��ل��ى �لق��ل��ي��م. و�أق���ال 
�نتخابات  �إىل  ودع���ا  لاإقليم  �لنف�شالية  �حل��ك��وم��ة 

مبكرة يف 21 دي�شمرب كانون �لأول.
قطالونيا  يف  �لإد�رة  �أع�����ش��اء  �أب����رز  م��ن  بع�شا  �أن  �إل 
�لرئي�س  ون��ائ��ب  ب��ودج��م��ون  ك��ارل�����س  �لرئي�س  وبينهم 

�أوريول جونكري��س قالو� �إنهم ل يقبلون هذه �خلطوة 
و�إن �شعب قطالونيا فقط هو من يحق له �إقالتهم.

�ملطالبة  للحملة  �لد�عمة  �لرئي�شية  �جلماعة  ودع��ت 
�إن �لعاملني يف  بال�شتقال �إىل ع�شيان مدين وقالت 
و�ل�شرطة  �لإطفاء  ورجال  �ملعلمني  مثل  �لعام  �لقطاع 

عليهم رف�س �إطاعة �لأو�مر من �ل�شلطات �ملركزية.
�لتا�شعة  �ل�شاعة  �لعمل  ب���د�أو�  �لعاملني  معظم  لكن 
�شباحا بالتوقيت �ملحلي )0800 بتوقيت جرينت�س( 
كاملعتاد ومل تظهر �أي موؤ�شر�ت على �لتغيب عن �لعمل. 
�ليوم ومل  �ملقالني  ومل يظهر معظم زعماء قطالونيا 
يتحدو� مبا�شرة �شلطة �إ�شبانيا. ومل تظهر �أي �إ�شار�ت 

�إىل وقوع مظاهر�ت.
ومن �ملتوقع �أن يتقدم �ملدعي �لعام يف �إ�شبانيا بدعوى 
بودجمون  فيها  يتهم  �لإ�شبانية  �لعليا  �ملحكمة  �أم���ام 

وزعماء �آخرين كبار يف قطالونيا بالع�شيان.
ون�شر بودجمون �شورة له د�خل مقر حكومته �لإقليمية 
ع��ل��ى �إن�����ش��ت��ج��ر�م ول��ك��ن مل ي�����ش��اه��ده �أح���د وه���و يدخل 

يف وق���ت لح���ق وه���و ي��غ��ادر �مل��ب��ن��ى. وق���ال وزي���ر �لنقل 
له بجمع  �شي�شمح  رول  �إن  �إذ�عية  �لإ�شباين يف مقابلة 

متعلقاته �ل�شخ�شية ولكن لن يعمل هناك.

اأخبار ال�ساعة : م�قف ثابت من م�اجهة الإرهاب بكل اأ�سكاله 
•• اأبوظبي-وام:

 �أك�����دت ن�����ش��رة “ �أخ���ب���ار �ل�����ش��اع��ة “ 
�ل�شارم  �لم������ار�ت  دول����ة  رف�����س  �ن 
لاإرهاب بكل �أ�شكاله وكل من ميوله 
�أو يدعمه �أو يت�شرت عليه ينطلق من 
موقف مبدئي ثابت ل يقبل �مل�شاومة 
�لأب���ري���اء وي�شتهدف  ي���روع  م��ع م��ن 
ح���ي���اة �ل��ن��ا���س م���ن دون مت��ي��ي��ز بني 
�أو م�شامل،  �أو كبري، وحمارب  �شغري 

ومدين �أو ع�شكري. 
وقالت �لن�شرة - �ل�شادرة عن مركز 
و�لبحوث  ل���ل���در�����ش���ات  �لم����������ار�ت 
�ليوم  �فتتاحيتها  يف  �ل�شرت�تيجية 
حت����ت ع����ن����و�ن “ م���وق���ف ث���اب���ت من 
 - “ �أ�شكاله  بكل  �لإره����اب  م��و�ج��ه��ة 
�أد�نت دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
ب�شدة �لهجوم �لإرهابي �جلبان �لذي 
تعر�شت له حافلة لل�شرطة يف مملكة 
موقفها  و�أك��دت  �ل�شقيقة،  �لبحرين 
�ل��ث��اب��ت و�ل���ر�ف�������س ل����اإره����اب بكل 
�أكدت  كان مرتكبه؛ كما  و�أياً  �أ�شكاله 
ووقوفها  للبحرين،  �ل��ث��اب��ت  دعمها 

ل��ل��ح��ي��اة �ل��ب�����ش��ري��ة �ل��ت��ي �أم���رن���ا �هلل 
�شبحانه وتعاىل بحفظها، بل �إن �أول 
�حلنيف  �لإ���ش��ام��ي  �ل��دي��ن  مقا�شد 
�لكرمي حممد،  �لنبي  به  �ل��ذي جاء 
���ش��ل��ى �هلل ع��ل��ي��ه و���ش��ل��م، ه���و حفظ 
مّمن  �لتكرمي  قمة  وميثل  �لنف�س؛ 
خلق هذه �لأنف�س وكرمها وجعلها يف 
�أح�شن تقومي؛ فكيف ي�شمح �شخ�س 
�ملق�شد  ه����ذ�  ي��ن��ت��ه��ك  ب�����اأن  ل��ن��ف�����ش��ه 
وي��خ��ال��ف �أم�����ر�ً ع��ظ��ي��م��اً م���ن �أو�م����ر 
�هلل عز وجل، بينما جنده هو �أو من 
�إليهم من جماعات متطرفة  ينتمي 
و�إرهابية يت�شدقون ليل نهار بال�شري 
�ملختار ومنهاجه؟  �لنبي  على خطى 
�أحد  على  تخفى  ل  �لتي  و�حلقيقة 
ه��ي �أن��ه��م �أب��ع��د م��ا يكونون ع��ن هذ� 
ب��ر�ء، و�شيكون  �إنه منهم  بل  �ملنهاج؛ 
�لقيامة  ي����وم  ي��ق��ا���ش��ي��ه��م  م���ن  �أول 
ويطالب بحقه وحقوق �لنا�س �لذين 
�أرو�حهم  و�أزه��ق��ت  حياتهم  �نتهكت 
قيم  �أو  و�زع  لأي  م��ر�ع��اة  دون  م��ن 
�أو �أخ��اق، وك��اأن ه��وؤلء �ملعتدين قد 
بالفعل  �إنهم  و�حلقيقة  بل  جت��ردو�، 

ختام  يف  �ل�شاعة”  “�أخبار  وق��ال��ت 
�ل���ه���دف هو  �أن  “ مب���ا  �ف��ت��ت��اح��ي��ت��ه��ا 
�أينما  �ل��ظ��اه��رة  ه���ذه  م��ن  �لتخل�س 
�شيا�شة  نتبنى  �أن  ف��اإن علينا  وج��دت، 
وتدرك   .. فيها  م��ه��ادن��ة  ل  ���ش��ارم��ة 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم���������ار�ت  دول�����ة 
�لتحديات  �أخ��ط��ر  م��ن  �لإره�����اب  �أن 
لكل  عابر  فهو  �ل��ع��امل،  ت��و�ج��ه  �لتي 
�حلدود، وميثل �ت�شاع د�ئرته تهديد�ً 
قوياً لي�س لدولة بعينها فقط، و�إمنا 
للمجتمع �لدويل باأ�شره، ولهذ� فاإنه 
ل ميكن لأي دولة مبفردها مو�جهة 
ه����ذ� �ل��ت��ه��دي��د م��ه��م��ا �م��ت��ل��ك��ت من 
قدر�ت .. ومن هنا تطالب �لإمار�ت 
وتعزيز  تفعيل  ب�����ش��رورة  با�شتمر�ر 
�ل�����دويل يف م��ك��اف��ح��ة هذ�  �ل���ت���ع���اون 
م�شهودة  بجهود  تقوم  وهي  �خلطر، 
�نخرطت  ف���ق���د  �لإط�����������ار،  ه������ذ�  يف 
�جلماعات  حم��ارب��ة  يف  ف��اع��ل  ب�شكل 
�ملتطرفة، وهي ل ترتدد يف �مل�شاركة 
يف �أي جهود ت�شتهدف �لت�شدي لهذ� 
�لإقليمي  �ل�شعيدين  على  �خل��ط��ر 

و�لدويل«.

مقدي�س� حتظر ال�ساحنات 
وال�سهاريج بعد هجمات 

•• مقدي�شو-رويرتز:

�ل�شومالية  �ل�����ش��ل��ط��ات  ف��ر���ش��ت 
�ل�شاحنات  �شري  على  �م�س  حظر� 
�لكبرية وناقات �لوقود يف �شو�رع 
حماولة  يف  م��ق��دي�����ش��و  �ل��ع��ا���ش��م��ة 
هجمات  ب���ع���د  �لأم�������ن  ل��ت��ح�����ش��ني 

مدمرة �شنها مت�شددون.
ي���اأت���ي ه���ذ� �لإج������ر�ء ب��ع��د تفجري 
م�����زدوج وق���ع يف �مل��دي��ن��ة ي���وم 14 
ب�شاحنة  �لأول  ت�����ش��ري��ن  �أك��ت��وب��ر 
من  �أك�����رث  مل��ق��ت��ل  و�أدى  م��ل��غ��وم��ة 
350 �شخ�شا يف هجوم هو �لأ�شد 
�لو�قعة  �ل��دول��ة  ت��اري��خ  دم��وي��ة يف 

مبنطقة �لقرن �لأفريقي.
ورغم �أن حركة �ل�شباب �ملت�شددة مل 
تعلن م�شوؤوليتها عن ذلك �لهجوم 
�إل �أن �أ�شلوبه من �شمن �لأ�شاليب 

�لتي ت�شتخدمها �حلركة.
وق����ال ث��اب��ت ع��ب��دي رئ��ي�����س بلدية 
�إن�����ه ل ميكن  ب���ي���ان  م��ق��دي�����ش��و يف 
لل�شاحنات وناقات �لوقود �ل�شري 

�لبحريني  �ل�شعب  جانب  �إىل  �ل��ت��ام 
له  يتعر�س  م��ا  مو�جهة  يف  �ل�شقيق 
��شتقر�ره.  ل��زع��زع��ة  حم����اولت  م��ن 
�حل��������ادث  ه��������ذ�  �ن  �ىل  م���������ش����رية 
�إد�ن���ات عربية  �أي�شاً  �لإج��ر�م��ي لقي 
و����ش��ع��ة، ح��ي��ث �أد�ن�����ه ب�����ش��دة جمل�س 
�لعربية  �خل���ل���ي���ج  ل������دول  �ل���ت���ع���اون 
عن  �أعربا  حيث  �لعربية،  و�جلامعة 
�لبحرين،  �ل�شقيقة  جلهود  دعمهما 
�تخذتها  �ل���ت���ي  �لإج����������ر�ء�ت  ول���ك���ل 
وت��ت��خ��ذه��ا م���ن �أج����ل �حل���ف���اظ على 
�أمنها و��شتقر�رها ومكافحة �لإرهاب 
�لذي تتعر�س له بدعم من قبل دول 
مارقة وجماعات وميلي�شيات خارجة 
ع��ن �ل��ق��ان��ون وم��ن��ت��ه��ك��ة ل��ك��ل �لقيم 
�لأخاقية. و�شددت على �ن مثل هذ� 
�ل�شلوك �مل�شني يتطلب موقفاً حازماً 
من كل �ملجتمع �لدويل، وكل �لدول 
�ملحبة لل�شام؛ فلم يعد �حلياد �أمر�ً 
�شيئاً  �ل�����ش��ك��وت  ي��ع��د  ومل  م��ق��ب��وًل؛ 
�ل��ر�أ���س يف  و�شع  يعد  م�شروعاً؛ ومل 
فالإرهاب  منجياً؛  منهجاً  �ل��رم��ال 
�أي قيمة  �لكل، ول ير�عي  ي�شتهدف 

جتردو� من كل معاين �لإن�شانية.
�لإره��اب��ي��ني على  ت�شميم  �إن  وق��ال��ت 
من  �ل�شعوب  �شد  حربهم  مو��شلة 
دون �أي و�زع ديني �أو �أخاقي، يوؤكد 
ب�شكل قاطع �أن �خليار �لذي تنتهجه 
�ملتحدة،  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�������ار�ت  دول����ة 
جذور  ��شتئ�شال  مبد�أ  على  و�لقائم 
�لإره������اب وع����دم �لك��ت��ف��اء مبعاجلة 
�خليار  ه���و  ظ����و�ه����ره،  �أو  م��ظ��اه��ره 
�ملعطيات  �ن  و�أو����ش���ح���ت  �ل�����ش��ل��ي��م. 
تعاظم  منذ  �ملت�شارعة،  و�ل��ت��ط��ور�ت 
�شاأن هذه �لظاهرة �خلطرية، �أظهرت 
�أن �لق�شاء على �لإره��اب ب�شكل كلي 
ت�شارك  �شاملة  ��شرت�تيجية  يتطلب 
فيها كل �لدول ول تقت�شر على �لبعد 
بل  �أهميته،  على  و�لع�شكري  �لأمني 
كل  على  مكثف،  ب�شكل  �أي�����ش��اً،  تركز 
�أو  �إىل �لتطرف و�لإره���اب  ي��وؤدي  ما 
يغذيهما، �شو�ء كانت �أ�شبابا فكرية �أو 
�شيا�شية؛  �أو  �قت�شادية  �أو  �جتماعية 
�لنتائج من دون  وذل��ك لأن معاجلة 
�مل�شببات قد يحد من �مل�شكلة، ولكنه 

ل ينهيها.
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عربي ودويل
قائد ال�سرطة الفلبينية يعتزم الرت�سح للرئا�سة 

••مانيال -رويرتز:

�لفلبينية  �ل�شرطة  قائد  رو���ش��ا  دي��ا  رون��ال��د  �جل���ر�ل  �أمل��ح 
�لآلف  ملقتل  �أدت  �ملخدر�ت  ملكافحة  دموية  �أد�ر حربا  �لذي 

�إىل �حتمال تر�شحه للرئا�شة.
�أي  باتو  �لبنية ويطلق عليه  بقوة  �لذي ميتاز  رو�شا،  وديا 
�ل�شخرة �أو ذ� روك على غر�ر ممثل �أمريكي �شهري، �شيتقاعد 
�إنه  قائا  قبل  م��ن  �ل�شيا�شي  لطموحه  و�أ���ش��ار   2018 يف 

منفتح ب�شاأن �لرت�شح لع�شوية جمل�س �ل�شيوخ.
ولكنه بعد ذلك ولأول مرة �أ�شار �إىل �أنه قد ينظر �إىل �أهد�ف 
�أكرب وذلك يف خطاب مبر��شم لرفع �لعلم يف مقر  �شيا�شية 

لكن  �خل���ارج  و�أث����ارت �حلملة غ�شبا يف  ���ش��ه��ر�.   16 خ��ال 
�لفلبينيني  من  كبري�  تاأييد�  �أظهرت  حملية  ��شتطاعات 

�لذين �أرهقهم �نت�شار �جلرمية للحملة.
يف  �أن�شطتها  ب��وق��ف  �ل�شهر  ه���ذ�  �ل�����ش��رط��ة  دوت��ريت��ي  و�أم����ر 
لوكالة  �لعمليات  جمي���ع  وت���رك  �مل���خ���در�ت  ع��ل��ى  �حل�����رب 
لأد�ء  م�����ش��ب��وق  غ��ري  ت��دق��ي��ق  و�ش��������ط  �مل���خ���در�ت  م��ك��اف��ح��ة 

�ل�شرطة.
يف  �مل�شتبه  تعدم  باأنها  نا�شطني  �تهامات  �ل�شرطة  ورف�شت 
يف  قتلو�  من  �إن  قائلة  فيها  و�ملتاجرين  خم��در�ت  تعاطيهم 
�عتقالهم  وقاومو�  م�شلحني  كانو�  لأنهم  �شقطو�  عملياتها 

ب�شدة.

وا�سنطن تتعهد بـ60 ملي�ن 
دولر لق�ة ال�ساحل الفريقية 

 •• وا�شنطن-اأ ف ب:

بيان  يف  تيلر�شون  ريك�س  �لم��ريك��ي  �خل��ارج��ي��ة  وزي��ر  �علن 
�مل�شاهمة مببلغ ميكن �ن ي�شل  �ملتحدة تعهدت  �ن �لوليات 
�ىل �شتني مليون دولر �ىل قوة منطقة �ل�شاحل �لفريقية 

ملكافحة �جلهاديني.
وقال تيلر�شون “�نها معركة يجب �ن نك�شبها وهذه �لمو�ل 
دول  وو���ش��ف  �ملهمة”.  ه��ذه  �جن��از  يف  ��شا�شيا  دور�  �شتلعب 
وموريتانيا  وم��ايل  وت�شاد  فا�شو  )بوركينا  �خلم�س  �ل�شاحل 

و�لنيجر( ب”�ل�شركاء �لقليميني”.

�ل�شرطة  رجال  رو�شا خماطبا  ديا  وقال  لل�شرطة.  رئي�شي 
رو�تبكم  حينها  و�شاأزيد  رئي�شا  باتو  ي�شبح  حتى  “�نتظرو� 
�شي�شتبعد  �أن���ه  ع��ن  ���ش��ائ��ع��ات  �شحة  ن��اف��ي��ا  �أمثال”  لأرب��ع��ة 

�ملتقاعدين من زياد�ت مقررة للرو�تب.
وديا رو�شا ممن ت�شفهم و�شائل �إعام باأنه خليفة حمتمل 
�إىل   2022 �ن��ت��خ��اب��ات  دوت���ريت���ي يف  رودري���ج���و  ل��ل��رئ��ي�����س 
جانب بطل �لعامل يف �ملاكمة و�ل�شناتور ماين باكياو و�بن 
ماركو�س  فرديناند  �لفلبني  حكم  �ل��ذي  �لر�حل  �لدكتاتور 

و�لذي يحمل ��شم و�لده.
ي�شنها دوتريتي على  �لتي  للحرب  رو�شا منفذ�  وعمل ديا 
3900 �شخ�س  م��ن  �أك��رث  �إىل مقتل  �أدت  و�ل��ت��ي  �مل��خ��در�ت 

يف �حلقيقة،�نه  بينما كان �شيوّقع 
�لهدنة و�إنقاذ ما ميكن �نقاذه، قر�أ 
�شتائم  �خلائن على تويرت، و�شمع 
�شانت  ���ش��اح��ة  يف  �لن��ف�����ش��ال��ي��ني 
جاومي، و��شتمع �إىل بع�س حلفائه 
لرتكه  ��شتعد�د  على  كانو�  �لذين 
وعو�س  �خل��وف،  �شكنه   ... وحيد� 
�لو�شاية على منطقته، ركب  منع 
خطر ت�شليم منطقته �إىل �خل�شم.     
كو�حد  ب��وي��غ��دمي��ون  ت��ذّك��ر  �شيتم 
�لذي  “�جلينري�ليتا”  ق���ادة  م��ن 
�أعلن ��شتقال كاتالونيا.. و�أي�شا، 
�ل�شجاعة  �إىل  �ف��ت��ق��ر  ك�����ش��خ�����س 

�ل�شيا�شية.
عن ليبريا�صيون

�نتخابات  �ج�������ر�ء  �ىل  �ل�����دع�����وة 
ت�شريعية مبكرة، وبالتايل جتميد 
يف  و�ل��ب��ق��اء   ،155 �مل����ادة  تطبيق 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى موقعه  �ل�����ش��ل��ط��ة، 
ك���رئ���ي�������س ل���ل���ح���ك���وم���ة.    ول���ك���ن، 
ر�أي�������ه.  ب����وي����غ����دمي����ون  غ������رّي  ل.. 
�إ�شبانيا  ك��ان��ت  �ل���ذي  �ل��وق��ت  ففي 
ب��ا���ش��ره��ا، وب��الأغ��ل��ب��ي��ة، ت��رغ��ب يف 
ب�شمت  وتتو�شله  �شيا�شية،  هدنة 
�لنتخابي، رمى  للخيار  ينحاز  �ن 
�أعلن  �ل���ذي  �ل��ربمل��ان،  �إىل  ب��ال��ك��رة 
عن جمهورية �فرت��شية.     ماذ� 
خطوته  بويغدميون  عّلل  ح��دث؟ 
ب�������ان���ع���د�م ���ش��م��ان��ات م��ق��دم��ة من 
ي�شدقه.  تقريبا  �أح��د  ل  م��دري��د. 

ع��ب��اءة ب��ن��ي��ة �ل��ل��ون وي��ل��ف رقبته 
بو�شاح رمادي، لفر�ن�س بر�س كيف 
دخول  بعد  بيوتهم  �ل�شكان  لزم 
عنا�شر �لتنظيم �ىل �ملدينة خوفاً 

من بط�شهم.
ويقول بعد تنهد “دخلت جمموعة 
�مل��ل��ج��اأ حيث كنت  م��ن د�ع�����س �ىل 
�حلي  �أبناء  من  عدد  مع  موجود�ً 
�أ�شخا�س  وث��اث��ة  �أخ���ي  و�ق���ت���ادو� 
قبل  �خلمي�س”  ���ش��ب��اح  �آخ���ري���ن 
على  �جلي�س  �شيطرة  من  يومني 

�ملدينة.
وي�شرح كيف بقي ينتظر ل�شاعات 
�لياأ�س  عن  �شقيقه متحدثاً  روؤي��ة 
ك��ان من  �إذ  ب��ه حينها  �شعر  �ل��ذي 
ياأخذوه  م��ن  ي��ع��ود  �أن  �مل�شتحيل 

حياً.
���ش��اه��د ع��رب �لنافذة  �أن���ه  وي����روي 
 11 عنا�شر من �لتنظيم يقتلون 
�شخ�شاً باإطاق �لر�شا�س، بينهم 
�أحد جري�نه، رجل م�شن يبلغ 80 
عاماً وطفل يف �حلادية ع�شرة من 

عمره.
وي�شيف كانو� يطلقون �لنار على 

كل من مير يف �ل�شاحة.
ب��ان�����ش��ح��اب مقاتلي  ���ش��م��اع��ه  ب��ع��د 
�ملدينة، هرع حممد  �لتنظيم من 

�ىل مكان جعله �لتنظيم �شجناً.
�أخ��ي م�شجى على  ويقول وج��دت 
و�لدم  ر�أ�شه  �لأر���س مع طلقة يف 

ي�شيل منه قرب باب �ل�شجن.
ح��دي��ث��ه بحرقة  وي��خ��ت��م حم��م��د 
�أثاأر  كي  �أت�شلح  �أن  �أمتنى  ق��ائ��ًا: 

لأخي �لذي قتل ظلماً.

 ويف كل هذه �لأمكنة، كان كارلي�س 
م�شرتخيا،  مبت�شما،  بويغدميون 
�لعام  يعي�س  بانه  �لنطباع  يعطي 
ج���دي���دة،  دول������ة  ق���ي���ام  م����ن  �لول 

�شيكون �أول رئي�س لها.
عندما  حتى  منا�شبات،  ع��دة  يف     
عمليا  ت��اأخ��ذ  ر�خ����وي  �إد�رة  ك��ان��ت 
�ل�شيا�شية  �ل�������ش���ل���ط���ة  م���ق���ال���ي���د 
ك�شرت  �ل����ت����ي  �مل���ن���ط���ق���ة  ه�����ذه  يف 

�لزعيم  دعا  �لد�شتورية،  �ل�شرعية 
�ملدنية،  �مل��ق��اوم��ة  �إىل  �لنف�شايل 
بحر�شه  حماطا  �شلميا،  وبالتاأكيد 
�ل��ربي��ت��وري. وك��م��ا ل��و ك��ان يحمي 
�حلتمية  و�خل�����������ش�����ارة  م�������ش���ريه 
�ملا�شي  �لعام  منذ  للذي  لل�شلطة 
�ملتغطر�س  بتحديه  �لزمنة  يطبع 
على  وجت��ر�أ  �ل�شبانية،  لل�شلطات 
للت�شويت  ب��ر���ش��ل��ون��ة  ب��رمل��ان  دف���ع 

�متثاله  ل���ع���دم  ����ش���اخ���ن:  ���ش��ف��ي��ح 
للمحكمة �لد�شتورية، وهو عر�شة 
تهمة  �خليانة،  بتهمة  للمحاكمة 
ت�شل  �أن  مي���ك���ن  ج������د�  خ����ط����رية 
عاما.   15 ب��ال�����ش��ج��ن  ع��ق��وب��ت��ه��ا 
�لبلجيكية  �ل�������ش���ل���ط���ات  وق����ال����ت 
كاجئ  ل�شتقباله  م�شتعدة  �نها 

�شيا�شي وعدم ت�شليمه لحقا.
   يف �ل���وق���ت �ل����ر�ه����ن، ح���و�ري���وه 

ع��ل��ى �ل���ق���و�ن���ني �ل�����ش��ه��رية 6 و7 
�ل�شتفتاء  جت��ي��ز  �ل��ت��ي  ���ش��ب��ت��م��رب 
و�لنتقال  �أك��ت��وب��ر   1 يف  �مل��ح��ظ��ور 
�إىل �جلمهورية �لكاتالنية باأغلبية 
ب��رمل��ان��ي��ة حم�����دودة، وع��ل��ى �لرغم 
�ن  يف  �ملتمّثل  �مل��ف��ارق  �ملعطى  م��ن 
لا�شتقال  �ملعار�شة  �لت�شكيات 
�لأ�شو�ت،  م��ن  �ع��ل��ى  ن�شبة  متثل 
ك���ان ب��وي��غ��دمي��ون ي���درك �ن���ه على 

�لذي �أعلن يف منا�شبتني ��شتقال 
ك��ات��ال��ون��ي��ا، ل��ب�����ش��ع دق���ائ���ق - بعد 
من  �لأول  يف  �ملحظور  �ل�شتفتاء 
�أكتوبر، ثم يف 27 �أكتوبر؟ �أو، على 
�ل��ع��ك�����س، �ن���ه �ل��زع��ي��م �ل���ذي خاف 
وف�شل يف حماية �جلينري�ليتا �لتي 

كان رمزها �لرئي�شي.
�ل����ور�ء، وحتديد�      ب��ال��ع��ودة �ىل 
ي�����وم �جل���م���ع���ة: ك�����ان ع���ل���ى و�شك 

يف ح��ال��ة ت��رّق��ب. م��ا ه��ي تعليمات 
بويغدميون؟ �ملقاومة؟ �أم �لنحناء 
بانت�شاب  ت������ردد  دون  و�ل���ق���ب���ول 
ح��ك��وم��ة ف��ر�ن��ك��ي��ة ه���ذ� و�شفها يف 
�شت�شبح  كانت  �لتي  �ملنطقة  ه��ذه 
بقيادته؟  ج�����دي�����دة  ج���م���ه���وري���ة 
يت�شاءل  ق���د  ذل�����ك،  م���ن  و�لب���ع���د 
مل��دي��ن��ة جريونا  �ل�����ش��اب��ق  �ل��ع��م��دة 
ذ�ك  �ل��ت��اري��خ:  �شيرتك يف  �أث��ر  �أي 

ك��ت��ف ول��دي��ه ب��ق��وة م�����ردد�ً بفخر 
“�أنتم �أبطال«.

قد  “كنت  بر�س  لفر�ن�س  وي��ق��ول 
وتوقعت  بلقائهما  �لأم���ل  ف��ق��دت 
يعرفون  ل  لأن��ه��م  يقتلوهما،  �أن 

�لإن�شانية«.
�ق���ت���اد ت��ن��ظ��ي��م د�ع�������س ب��ع��د �أكرث 
م���ن �أ����ش���ب���وع م���ن ���ش��ي��ط��رت��ه على 
�ل�شبان  م���ن  جم��م��وع��ة  �مل���دي���ن���ة، 

�ل�شاح على �لعمل لديهم يف نقل 
يكون م�شرينا  �أن  �ل�شلع وخ�شينا 
�لنا�س  يقتلون  كانو�  لأنهم  �مل��وت 

دون �أي ذنب«.
جمموعة  �لتنظيم  نقل  وب��ع��دم��ا 
�آخر،  �مل��خ��ط��وف��ني �ىل م��ك��ان  م��ن 
مت���ك���ن م���ن���اف و���ش��ق��ي��ق��ه و�أك�����رث 
�آخرين  خم��ط��وف��اً  ع�����ش��ري��ن  م���ن 
و�لو�شول  �لث���ن���ني  �ل���ف���ر�ر  م���ن 

و�لرجال �إىل مكان جمهول خارج 
�لقريتني.

ويروي مناف كيف �أعلن �لتنظيم 
منع  �مل��دي��ن��ة  ع��ل��ى  �شيطرته  ب��ع��د 
�خلروج من �ملنازل عرب �ملاآذن قبل 
�أن يبد�أ عمليات مد�همة ويعتقل 

38 �شخ�شاً على �لأقل.
وي�����ش��ي��ف �ل�������ش���اب �ل������ذي �أرخ�����ى 
تهديد  حت���ت  “�أجربونا  حل��ي��ت��ه 

�أكرث من 116 مدنياً من �شكانها 
بد�فع �لنتقام.

ون��ق��ل �جل��ي�����س �لأح����د ع��ل��ى منت 
ح��اف��ل��ة م���ن���اف و���ش��ق��ي��ق��ه حممد 
بالتز�من  �مل��دي��ن��ة  �إىل  ورفاقهما 
لاإعاميني  ج��ول��ة  تنظيمه  م��ع 
بر�س.  فر�ن�س  فريق  فيها  �شارك 
ينتظرون  �لأه������ايل  م��ئ��ات  وك����ان 
حيث  �لقريتني  �شاحة  يف  لقائهم 
ت���د�ف���ع���ت ب��ع�����س �لأم����ه����ات وه���ّن 
ي��ح��اول��ّن جت���اوز �حل�����ش��د للبحث 

بلهفة عن �أولدهن.
وب��ع��د ل��ق��ائ��ه �أف�����ر�د �أ����ش���رت���ه، ردد 
مناف “فرحتي ل تو�شف ل �أريد 
�أهلي  �ىل  �حلياة. عدت  من  �شيئاً 
لي�س لدي ما �أقوله، هذه �لفرحة 

هي كل �لكام«.
ع����ام����اً(،   50( م���ن���اف  �أم  ت��ق��ب��ل 
ترتدي معطفاً ��شود �للون وت�شع 
و�شاحاً مرقطاً على ر�أ�شها، �إبنيها 
“�لثنان  وت��ق��ول  ���ش��دي��د.  ب��ت��اأث��ر 
عاد�، �حلمدهلل رب �لعاملني” قبل 
�ىل �شدرها  بقوة  مناف  ت�شم  �أن 
مرددة باللهجة �ملحكية “يا عمري 
تقبيله  وت��ع��اود  قلبي”  ي��ا  �إن����ت.. 

وهي حت�شن وجهه بكفيها.
�لو�لد  عينا  تغرورق  جانبها،  �ىل 
على  يربت  وهو  هيثم  �خلم�شيني 

بو�جهات معدنية رمادية.
�لدمار  ي��دل  �ملدينة،  مدخل  عند 
�ل��ك��ب��ري ع��ل��ى ع��ن��ف �مل���ع���ارك �لتي 
�أو  �أ�شقف وج��در�ن منهارة  جرت: 
مت�شدعة، حاوية قمامة حمرتقة 
�مل��ن��ع��ط��ف��ات وهيكل  �إح�����دى  ع��ن��د 

�شيارة �شدئ يف �أحد �لأزقة.
وع����ل����ى ب���ع���د �أم�����ت�����ار م����ن خمفر 
�آثار  مدخله  على  ب��دت  لل�شرطة، 
حريق، كتبت على �إحدى �جلدر�ن 
عبارة “�لأ�شد �أو ل �أحد” فيما ل 
تز�ل عبارة �لدولة باقية موجودة 

على و�جهة حمل جماور.
خياطة  حم�����ل  و�ج�����ه�����ة  وع�����ل�����ى 
�أبو  “�خلليفة  ����ش��م  كتب  ق��ري��ب، 
�لتنظيم  زعيم  �لبغد�دي”،  بكر 

�ملتطرف.
وف��ي��م��ا ك��ان��ت ع���ائ���ات ت��ب��ك��ي من 
�����ش����دة ف���رح���ه���ا وحت���ت���ف���ل ب���ع���ودة 
�أخرى  ع��ائ��ات  حت�شرت  �أبنائها، 

على مقتل �أفر�د منها.
�شيطرته  خ��ال  �لتنظيم  و�أع���دم 
ع���ل���ى �مل���دي���ن���ة �أك������رث م����ن 116 
وفق  �لنتقام”،  “بد�فع  م��دن��ي��اً 
ح�������ش���ي���ل���ة ل���ل���م���ر����ش���د �ل�������ش���وري 
�تهمهم  بعدما  �لن�����ش��ان،  حلقوق 

“بالعمالة” للقو�ت �ل�شورية.
ويروي حممد خري �لذي يرتدي 

منطقة  يف  ل��ل��ج��ي�����س  ح��اج��ز  �إىل 
�مل��غ��ر �ل��و�ق��ع��ة ع��ل��ى ب��ع��د ثاثني 

كيلومرت�ً جنوب �شرق �لقريتني.
“�حلمدهلل  متعب  ب�شوت  ويقول 
و�شلنا بخري، مل نتوقع �أن نتمكن 
من �لفر�ر وروؤية �أهلنا” جمدد�ً.

ورغم �نت�شار �جلي�س يف �لقريتني، 
�ملتاجر  م��ع��ظ��م  �أب�������و�ب  ت�����ز�ل  ل 
مقفلة  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  �ل�����ش��اح��ة  يف 

�ن�شار وحدة ��شبانيا يف بر�شلونة �جلمهورية �لفرت��شية و�لختبار �ل�شعب

كارلي�س بويغدميون  على �شفيح �شاخن

هل �حرتقت ورقة بويغدميون يف كاتالونيا بالذ�ت؟

اأدرك انه بات على �صفيح �صاخن:

كارلي�س ب�يغدمي�ن: ال�ستدارة والهروب اإىل الأمام...! 
•• الفجر – خرية ال�شيباين

الزعيم  بويغدميون،  كارلي�س  يعي�س  واقــع  اي  يف      
ال�صبت  2016؟  عــام  منذ  لكاتالونيا،  النف�صايل 
املا�صي، عقب يوم �صاخر، حيث تزامن تقريبا اإعالنه 
ال�صتقالل يف برملان بر�صلونة املتمتع باحلكم الذاتي، 
على  الو�صاية   - مدريد  يف   - راخوي  ماريانو  باإعالن 
هذه املنطقة املتمردة، اعتقد الزعيم الوطني لوهلة 
انه يف اإلدورادو الذي وعد به: اأي الدورادو جمهورية 
كاتالونيا.     راأينا يف البداية ذاك ال�صحفي ال�صابق 
وهو يلقي خطابا يف ليلة كبرية على التلفزيون املحلي 
تي يف 3 املوايل له ، ثم يلتحق باحلكومة الكاتالونية 
 2011 بني  عمدتها  كــان  التي  املدينة  جــريونــا،  يف 
و2016؛ قبل ان يتف�ّصح، يف الخري وب�صكل حميمي، 

�صحبة زوجته الرومانية وبع�س الأ�صدقاء.

�صهود عيان: التنظيم كان يقتل  النا�س دون اأي ذنب«

عائات حتتفل بتحرير اأبنائها من داع�س يف القريتني ال�س�رية 
•• القريتني-اأ ف ب:

ي��ل��ّوح م��ن��اف بيديه وه��و حممول 
�مل��ئ��ات من  �لأك��ت��اف، حميياً  على 
�ل�شورية  �لقريتني  مدينة  �أه��ايل 
�ل���ذي���ن جت��م��ع��و� ل���ش��ت��ق��ب��ال��ه مع 
�لأرز،  ون����رث  ب��ال��زغ��اري��د  رف���اق���ه 
بعدما  �شاملني  بعودتهم  �ب��ت��ه��اج��اً 
�لإرهابي  د�ع�س  تنظيم  خطفهم 
�لأ�شبوع  �مل��دي��ن��ة  م��ن  ط���رده  قبل 

�ملا�شي.
�لهزيل  �جل�شد  ذو  مناف  وي��ق��ول 
لوكالة فر�ن�س بر�س بعد معانقته 
�لتي  �ل�شغرى  و�شقيقته  و�ل��دي��ه 
زهري،  ب�شريط  �شفريتها  زينت 
�حلياة،  �ىل  وع�����دت  م��ي��ت��اً  ك��ن��ت 

�لفرحة ل تو�شف.
�شاباً   38 م����ن  و�ح�������د  وم����ن����اف 
ت���ن���ظ���ي���م د�ع�����������س بعد  خ���ط���ف���ه���م 
�لقريتني  مدينة  على  �شيطرته 
يف ري���ف ح��م�����س �ل�����ش��رق��ي مطلع 
يقتادهم  �أن  قبل  �حل���ايل  �ل�شهر 
متكن  وفيما  جمهولة.  جهة  �إىل 
25 �شاباً منهم من �لفر�ر مطلع 
�لأ���ش��ب��وع �مل��ا���ش��ي ل ي���ز�ل م�شري 

�لآخرين جمهوًل.
�لقريتني  على  �لتنظيم  و�شيطر 
�إث������ر ه���ج���وم م���ب���اغ���ت ب���ع���د �أك����رث 
منها.  ط���������رده  ع����ل����ى  ع�������ام  م������ن 
ومت���ك���ن �جل���ي�������س �ل�������ش���وري بعد 
من  رو�شي  وبدعم  يوماً،  ع�شرين 

��شتعادتها.
و�أع���������دم �ل��ت��ن��ظ��ي��م خ�����ال فرتة 
�ملدينة  على  �لق�شرية  �شيطرته 



الثالثاء   31   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12161  
Tuesday  31   October   2017  -  Issue No   1216114



الثالثاء   31   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12161  
Tuesday  31   October   2017  -  Issue No   12161

15

عربي ودويل
حمد الكعبي : جه�د الإمارات لإنتاج الطاقة الن�وية ال�سلمية حمل تقدير دويل

••  اأبوظبي-وام:

�لوكالة  لدى  للدولة  �لد�ئم  �ملندوب  �لكعبي  علي  �شعادة حمد  �أكد 
�ملوؤمتر  ل�”  �لإم���ار�ت  دول��ة  ��شت�شافة  �أن  �ل��ذري��ة  للطاقة  �لدولية 
 “ و�لع�شرين  �حل��ادي  �لقرن  �لنووية يف  للطاقة  �ل��دويل  �ل���وز�ري 
يج�شد ثقة وتقدير �لعامل جلهود �لدولة يف �شعيها لإنتاج �لطاقة 

�لنووية �ل�شلمية.
“ على  “ و�م  �لإم����ار�ت  �أن��ب��اء  �شعادته خ��ال حديثه لوكالة  وق��ال 
هام�س �نطاق �أعمال �ملوؤمتر �م�س “ �إن �نعقاد هذ� �حلدث �لعاملي 
يف �أبوظبي يعد من �خلطو�ت �لهامة لدولة �لإمار�ت .. م�شري� �إىل 
وللمرة  �شنو�ت  �أربعة  كل  م��رة  يعقد  �لهام  �ل��دويل  �ملوؤمتر  ه��ذ�  �أن 

�لأوىل ت�شت�شيفه دولة من منطقة �ل�شرق �لأو�شط.

�شعادة حمد علي  �أ�شار   .. �لعاملي  �حل��دث  �نعقاد هذ�  �أهمية  وح��ول 
�لكعبي �إىل �أن �أهمية هذ� �ملوؤمتر تنطلق من كونه يناق�س �لطاقة 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  �أه���د�ف  بتحقيق  �مل�شاهمة  يف  ودوره���ا  �لنووية 
ودعمها جلهود �لتقليل من �أثار تغري �ملناخ مو�شحا �أن هذ� �حلدث 
�أحدث  ويناق�س  دول��ة   60 من  م�شارك   600 من  �أك��رث  ��شتقطب 
�حتياجات  مع  للتكيف  �ل�شرورية  �ملبتكرة  �لنووية  �لطاقة  تقنيات 
�لطاقة �ملتنوعة وكذلك �لتعاون �لدويل �لازم لتطوير �لقدرة على 

�لإد�رة �مل�شتد�مة للطاقة �لنووية يف �لبلد�ن.
وعن �ل�شر�كة بني دولة �لإمار�ت و�لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية 
�إن دولة �لإم��ار�ت منذ  .. قال �ملندوب �لد�ئم للدولة لدى �لوكالة 
بد�ية تنفيذ م�شروعها للطاقة �لنووية �ل�شلمية �شعت للعمل ب�شكل 
وثيق مع �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية عن طريق �عتماد مبادئ 

ومعايري �لوكالة يف تطبيق �لربنامج �لنووي �ل�شلمي �لإمار�تي.
تطوير  يف جم��ال  �لتقني  �لوكالة  دع��م  م��ن  ��شتفدنا  �إن��ن��ا  و�أ���ش��اف 
تقييم  �لوكالة على  �شاعدتنا  �لب�شرية كما  و�مل��و�رد  �لتحتية  �لبنية 
�لتقدم يف �لربنامج �لنووي �ل�شلمي بدولة �لإمار�ت .. م�شري� �إىل 
�لعديد  �لوكالة غطت  �شاملة من  تقييم  بعثات   9 ��شتقبال  �أن��ه مت 

من �ملجالت.
و�أع��رب �لكعبي عن فخره با�شت�شافة دولة �لإم��ار�ت لقادة وخرب�ء 
�لوز�ري  �ملوؤمتر  هذ�  �ل�شلمية يف  �لنووية  �لطاقة  �لعامل يف جمال 
�لعاملي  �مل�شتوى  على  للقطاع  متميزة  فر�شة  ي�شكل  �ل���ذي  �ل��ع��ام 

لتحليل �لتطور�ت و�لتغري�ت �جلديدة �ملتعلقة بالطاقة �لنووية.
وت�شكلت �لبعثة �لد�ئمة لدولة �لإمار�ت لدى �لوكالة �لدولية للطاقة 
�لذرية يف يوليو عام 2008 لت�شبح �جلهة �لر�شمية �مل�شوؤولة عن 

ملنظمة  �لتح�شريية  و�للجنة  و�لوكالة  �لدولة  �لتعاون بني  تن�شيق 
وذلك  بالنم�شا  فيينا  �لنووية يف  للتجارب  �ل�شامل  معاهدة �حلظر 
يف �إطار �لتز�م دولة �لإمار�ت بتطبيق �أعلى �ملعايري �لدولية خال 
�ل�شلمية.  �لنووية  للطاقة  بر�جمها  �أوىل  تطوير  م��ر�ح��ل  جميع 
وتعمل دولة �لإمار�ت عن كثب مع �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية 
�لدولة يف بناء  �لبعثة بهدف دعم وتعزيز روؤي��ة حكومة  من خال 
قطاع ر�ئد يف جمال �ل�شتخد�مات �ل�شلمية للطاقة �لنووية وذلك 
مع  �ليومي  و�لتو��شل  �لفعالة  �لدبلوما�شية  �ل�شر�كة  خ��ال  من 
ملنظمة  �لتح�شريية  و�للجنة  �ل��ذري��ة  للطاقة  �ل��دول��ي��ة  �ل��وك��ال��ة 
�أو��شر  جميع  وتعزيز  �لنووية  للتجارب  �ل�شامل  �حلظر  معاهدة 
�لتعاون فيما يخ�س �لأمن و�لأمان وعدم �لنت�شار �لنووي و�لتعاون 

�لتقني وتاأكيد �للتز�م بتطبيق �ملعايري �لدولية ذ�ت �ل�شلة.

•• اأثينا-وام:

�أك�����د م���ع���ايل �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
�لت�شامح  وزي��ر  نهيان  �آل  مبارك 
�لإم���ار�ت و�نطاقا  حر�س دول��ة 
جمال  يف  �لناجحة  جتربتها  من 
�ل�شلمي  و�ل��ت��ع��اي�����س  �ل��ت�����ش��ام��ح 
ع��ل��ى �ل���ت���ع���اون �ل���ت���ام م���ع �ل����دول 
و�مل��ن��ظ��م��ات ك��اف��ة م��ن �أج����ل ن�شر 
و�لتفاوؤل  �لأم���ل  وبعث  �لت�شامح 
�لأ�شخا�س  ب����ني  �ل���ع���اق���ات  يف 
�شو�ء  و�جل���م���اع���ات  و�ل���ط���و�ئ���ف 

د�خل �ملجتمع �أو خارجه.
وق����ال م��ع��ال��ي��ه - يف ك��ل��م��ت��ه �أم���ام 
�مل����وؤمت����ر �ل�������دويل �ل����ث����اين حول 
و�لثقافية  �ل��دي��ن��ي��ة  �ل��ت��ع��ددي��ة 
�ل�شرق  يف  �ل�����ش��ل��م��ي  و�ل��ت��ع��اي�����س 
�لأو��������ش�������ط �مل���ن���ع���ق���د ح����ال����ي����ا يف 
�ل��ع��ا���ش��م��ة �ل��ي��ون��ان��ي��ة “ �أث��ي��ن��ا “ 
بروكوبي�س  فخامة  رع��اي��ة  حت��ت 
�جلمهورية  رئي�س  بافلوبولو�س 
43 دولة  �ل��ي��ون��ان��ي��ة ومب�����ش��ارك��ة 
�ملنظمات  م���ن  ع����دد  ج���ان���ب  �إىل 
�ل��دول��ي��ة و�مل��ج��ت��م��ع �مل����دين - �إن 
دول��ة �لإم���ار�ت �أدرك��ت �أن حتقيق 
�ل�شلمي  و�ل��ت��ع��اي�����س  �ل��ت�����ش��ام��ح 
د�ئمني  وت��اأك��ي��د  دع��م  �إىل  يحتاج 
�لقيم و�مل��ب��ادئ جزء�  لتكون ه��ذه 

طبيعيا يف حياة �لفرد و�ملجتمع.
�ل��ع��م��ل �جلاد  �إىل  م��ع��ال��ي��ه  ودع����ا 
مكافحة  �أج�����ل  م���ن  و�مل���ت���و�����ش���ل 
�جل��ه��ل ب���الآخ���ر و�ل��ت��خ��ل�����س من 
�نتهاج  مع  عنه  �لنمطية  �ل�شور 
ونزيه  و�����ش����ادق  �إي���ج���اب���ي  ح�����و�ر 
و�لثقافات  �ل��دي��ان��ات  �أت���ب���اع  ب��ني 
�جلميع  يعتاد  بحيث  و�ملعتقد�ت 
و�ملعلومات  �لأف���ك���ار  ت��ب��ادل  ع��ل��ى 
�لآخر  �إىل  و�ل�شتماع  �ل�شحيحة 

و�لتعاي�س معه يف �شام ووئام.
�ل�����ش��ي��خ نهيان  ك��م��ا دع����ا م���ع���ايل 
�إىل  �ملوؤمتر  نهيان  �آل  مبارك  بن 
�لقيم  �إىل  �ه��ت��م��ام  ب��ك��ل  �ل��ن��ظ��ر 
له  �ملغفور  �أر�شاها  �لتي  و�مل��ب��ادئ 
�شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ  �ل��و�ل��د 
 “ ث�����ر�ه  �هلل  “ ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  �آل 
�أ�شا�شا  يف دول���ة �لإم����ار�ت وك��ان��ت 
م��ت��ي��ن��ا جل��ع��ل��ه��ا من���وذج���ا وق����دوة 
و�لتعددية  �ل�شلمي  �لتعاي�س  يف 

�ل����ب����اد، مم���ه���د� �ل���ط���ري���ق ل����ربوز 
من  �أن������ه  �مل���ال���ك���ي  ور�أى  د�ع�����������س. 
�إير�ن،  �إر�شاء �شام مع  له  �لأف�شل 
ب��ع��دم��ا ق����رر �أوب����ام����ا �ل��رح��ي��ل عن 

�لعر�ق.

حلفاء فاأعداء
ولحقاً، قرر �أوباما �لتدخل جمدد�ً 
ب��ع��د �ك��ت�����ش��اح د�ع�����س ���ش��م��ال وغرب 
�لعر�ق، وحل �لعبادي مكان �ملالكي. 
ول��ك��ن �ل���ع���ب���ادي، ي��ق��ف �ل���ي���وم عند 
م��ف��رتق ط���رق. ف��ق��د زح��ف��ت قو�ته 
نحو مناطق كردية، وباتت، هي �لتي 
كانت قبل �شهر تلقى دعماً �أمريكياً، 
ك��ردي��ة مدعومة  ق��و�ت  يف مو�جهة 
�أي�شاً من �لوليات �ملتحدة، وحاربتا 
�أنه  �ملر��شل  معاً �شد د�ع�س. ويرى 
بعدما ز�ل د�ع�س، عدوهم �مل�شرتك، 
عاد حلفاء �أمريكا يف �ل�شرق �لأو�شط 

ملحاربة بع�شهم �لآخر.

�خلاقة.
وف��ي��م��ا ي��ل��ي ن�����س ك��ل��م��ة معايل 
�ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان 
�أمام �ملوؤمتر �لدويل �لثاين حول 
و�لثقافية  �ل��دي��ن��ي��ة  �ل��ت��ع��ددي��ة 
�ل�شرق  يف  �ل�����ش��ل��م��ي  و�ل��ت��ع��اي�����س 
�لفخامة  ����ش���اح���ب   : �لأو������ش�����ط 

رئي�س �جلمهورية �ليونانية ..
�أ�شاقفة  كبري  �ل��ق��د����ش��ة  �شاحب 
�أثينا .. �أ�شحاب �ملعايل و�ل�شعادة 
�ل�شام   .. و�ل�����ش��ادة  �ل�����ش��ي��د�ت   :

عليكم ورحمة �هلل وبركاته ..
�أنقل  �أن   ، �ل��ب��د�ي��ة  يف  ي�����ش��رف��ن��ي 
و�لتمنيات  �ل���ت���ح���ي���ات  �إل����ي����ك����م 
�لطيبة ، من �شعب وحكومة دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة – با�شم 
�لإمار�ت ، �أعرب عن عظيم �ل�شكر 
، حلكومة و�شعب دولة  و�لتقدير 
ل�شت�شافتها   ، �ل�شديقة  �ليونان 
هذ� �ملوؤمتر �لعاملي �لثاين ، حول 
و�لثقافية  �ل��دي��ن��ي��ة  “�لتعددية 
�ل�شرق  يف  �ل�شلمي  و�ل��ت��ع��اي�����س   ،
 ، �لإم�����ار�ت  ب��ا���ش��م   – �لأو�شط” 
ب�����اإذن �هلل ، كل  ل��ل��م��وؤمت��ر  �أرج�����و 
جناح وتوفيق ، يف تبادل �خلرب�ت 
�مل�شرتكة  �لهتمامات  ، ومناق�شة 
بيننا  �ل��ت��ع��اون  �أو����ش��ر  وتعميق   ،
�ملوؤمتر  ه��ذ�  و�أن  خا�شة   ، جميعا 
، ي��ج�����ش��د مت���ام���ا ، ح���ر����س دول���ة 
�لإم��������ار�ت، ع��ل��ى ن�����ش��ر وت���اأك���ي���د ، 
و�لتعاي�س   ، �ل��ت�����ش��ام��ح  م���ب���ادئ 
 ، �مل��ت��ب��ادل  و�لح�����رت�م   ، �ل�شلمي 
ف��ي��ه م�شلحة  مل���ا   ، ب���ني �جل��م��ي��ع 

�جلميع .
�ل�شيد�ت  �أي���ه���ا  �مل���وؤمت���ر  ه���ذ�  �إن 
و�ل�شادة هو جمال خ�شب لتنمية 
�لتعامل  ع��ل��ى  ج��م��ي��ع��ا  ق���در�ت���ن���ا 
�لفعال مع كافة مظاهر �لتفرقة 
هذ�   – جمتمعاتنا  يف  و�لتمييز 
ب��اإذن �هلل ،  �ملوؤمتر ، �شوف ي��وؤدي 
�إىل �أفكار و�قرت�حات مهمة ، لبناء 
�لعاقات �لإيجابية و�لطيبة بني 
�لأ�شخا�س و�لطو�ئف و�جلماعات 
�لتي متثل : معتقد�ت ، وثقافات 
�أن  باعتبار   ، متباينة  وخلفيات   ،
ك��ل ذل��ك ، ه��و �ل��ط��ري��ق �لأك��ي��د ، 
ملجتمعات �أكرث �شاما ، وتقدما ، 
و��شتقر�ر� ، وهو �ملنهج �ل�شروري 

�أيها �لأ�شدقاء ، �لإخوة و�لأخو�ت 
�ملوؤمتر  ه���ذ�  �أدع���وك���م يف  �إن��ن��ي   :
�إىل   ، �ه��ت��م��ام  ب��ك��ل  �ل��ن��ظ��ر  �إىل   ،
هذه �لقيم و�ملبادئ ، �لتي �أر�شاها 
 ، ز�يد  �ل�شيخ  �لو�لد   : له  �ملغفور 
يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
جلعلها   ، متينا  �أ���ش��ا���ش��ا  وك��ان��ت   ،
�لتعاي�س  يف   ، وق������دوة  من���وذج���ا 
�خلاقة  و�ل��ت��ع��ددي��ة   ، �ل�����ش��ل��م��ي 
– �إن��ن��ي �أدع��وك��م يف ه��ذ� �ملوؤمتر 
�لإم����ار�ت  يف  جتربتنا  ���ش��وء  يف   ،
نعمل  �أن  �إىل   ، �مل��ت��ح��دة  �لعربية 
لتحقيق   ، ق��در�ت��ن��ا  تنمية  على   ،
�لت�شامح و�ل�شام : �أدعوكم : �إىل 
�شبيل ت�شحيح  ، يف  �أن نعمل معا 
�مل��ف��اه��ي��م �خل���ط���اأ ، ع���ن �لأدي�����ان 
�أن  �إىل   : �أدع���وك���م   ، و�مل��ع��ت��ق��د�ت 
ن��ع��م��ل ���ش��وي��ا ، م���ن �أج����ل حتقيق 
�لإ�����ش����ه����ام �ل���ف���اع���ل و�لإي���ج���اب���ي 
 .. �لب�شرية  م�شرية  يف   ، ملنطقتنا 
غاية   ، د�ئ��م��ا  نعتز  �أن  يجب  �إن��ن��ا 
�لع�����ت�����ز�ز ، ب������اأن �مل��ج��ت��م��ع��ات يف 
كانت   ، �لأو���ش��ط  �ل�شرق  منطقة 
د�ئ��م��ا ، جم��ت��م��ع��ات م��ت��ن��وع��ة ، يف 
و�لثقافات   ، و�لأع����ر�ق   ، �لأدي����ان 
 ، �ل��ت��اري��خ��ي  �ل��ت��ن��وع  ه����ذ�  و�أن   ،
�إيجابية  ق��وة  م�شدر   ، د�ئما  ك��ان 
ومنبع  ب��ل   ، �ملجتمع  تنمية  يف   ،
على   ، وخ��ال��دة  عظيمة  ح�شار�ت 

مر �لع�شور.
يف ختام كلمتي ، �أكرر مرة �أخرى 
، يج�شد رغبتنا  �ملوؤمتر  �أن هذ�   ،
�لتعددية  حتقيق  يف   ، �جلماعية 
�ل�شلمي  و�ل��ت��ع��اي�����س   ، �ل��ن��اج��ح��ة 
، م��ن خ���ال �ل��ت��و����ش��ل و�حل����و�ر 
�أن  يف   ، تامة  ثقة  لعلى  و�إن��ن��ي   ..
ه���ذ� �مل��وؤمت��ر ، ���ش��وف ي��ك��ون على 
ق���در م���ا ي��ت��وق��ع��ه �جل��م��ي��ع م��ن��ه ، 
خ��دم��ة لأوط���ان���ن���ا ، و�إ���ش��ه��ام��ا يف 
بناء م�شتقبل هذه �ملنطقة ، على 
 . ب����اإذن �هلل  ق��وي��ة ومتينة  �أ���ش�����س 
�أكرر من جديد ، �شعادتي �لبالغة 
، و�شكري  �مل��وؤمت��ر  ، بح�شور ه��ذ� 
�جلزيل ، حلكومة و�شعب �ليونان 
 ، جميعا  لكم  و�شكري   ، �ل�شديق 
لإ�شهاماتكم يف هذ� �ملوؤمتر �لهام 
عليكم  و�ل�����ش��ام   ، �هلل  وفقكم   ..

ورحمة �هلل وبركاته.

اأمري الك�يت يقبل 
ا�ستقالة احلك�مة 

•• الكويت-رويرتز:

ق�������ال ت����ل����ف����زي����ون �ل����ك����وي����ت �أم���������س 
�ل�شيخ  �ل����ب����اد  �أم������ري  �إن  �لث����ن����ني 
قبل  �ل�شباح  �جلابر  �لأح��م��د  �شباح 
رئي�س  وك���ل���ف  �حل���ك���وم���ة  ����ش��ت��ق��ال��ة 
�لعاجل  بت�شريف  و�ل���وزر�ء  �ل���وزر�ء 
تاأتي هذه �خلطوة بعد  من �لأم��ور. 
�ل��ربمل��ان يوم  ن���و�ب يف  ����ش��ت��ج��وب  �أن 
�لثاثاء �ملا�شي وزير �لدولة ل�شوؤون 
جم��ل�����س �ل���������وزر�ء ووزي�������ر �لإع������ام 
�لعبد�هلل  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د  ب��ال��وك��ال��ة 
للت�شويت  ط��ل��ب��ا  وق���دم���و�  �ل�����ش��ب��اح 
على طرح �لثقة به يف جل�شة �لثاثاء 
�ملقبل. كما هدد نو�ب �آخرون بتقدمي 

��شتجو�بات لوزر�ء �آخرين.

»التعاون الإ�سامي« و»الأونروا« 
تبحثان اأو�ساع الاجئني الفل�سطينيني 

•• جدة -وام :

�لتعاون  ملنظمة  �ل��ع��ام  �لأم���ني  بحث 
�أحمد  بن  يو�شف  �لدكتور  �لإ�شامي 
لوكالة  �ل��ع��ام  �ملفو�س  م��ع  �لعثيمني 
وت�شغيل  لإغ�����اث�����ة  �مل���ت���ح���دة  �لأمم 
�ل�شرق  يف  �لفل�شطينيني  �ل��اج��ئ��ني 
كرينبول  ب��ي��ري  “�لأونرو�”  �لأدن����ى 
�لدعم  ح�شد  �أج��ل  م��ن  �لتعاون  �آل��ي��ة 
مل����و�زن����ة �ل���وك���ال���ة مب����ا مي��ّك��ن��ه��ا من 
يف  و�ل�شتمر�ر  مب�شوؤولياتها  �لقيام 
تقدمي �خلدمات �لإن�شانية لاجئني 
منظمة  وق����ال����ت  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني. 
�إن  �ليوم  بيان  يف  �لإ�شامي  �لتعاون 
�لعثيمني �أكد خال لقائه مبكتبه يف 
جدة �أم�س �ملفو�س �لعام لوكالة �لأمم 
�لاجئني  وت�شغيل  لإغ��اث��ة  �مل��ت��ح��دة 
�لفل�شطينيني يف �ل�شرق �لأدنى �لتز�م 
ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى دع����م وكالة  �مل��ن��ظ��م��ة 
�لأون������رو�، وت��ع��زي��ز ����ش��ت��ج��اب��ة �لدول 
مو�زنتها  دع��م  يف  لاإ�شهام  �لأع�شاء 

خلدمة �لاجئني �لفل�شطينيني.

وتقدير  فهم  ، من  �لدولة  �شباب 
و�آث��������اره   ، �ل���ت�������ش���ام���ح  �أه���م���ي���ة   ،
�لإيجابية ، يف م�شرية �ملجتمع .. 
�إننا كذلك ، نركز جيد� وبو�شوح 
من   ، بالت�شامح  �لتعريف  على   ،
و�لإعام  �لت�شال  و�شائل  خال 
، كما �أننا يف �لوقت نف�شه ، ن�شعى 
من خال �لعمل �جلاد ، �إىل بناء 
و�لعاملية  �مل��ح��ل��ي��ة   : �ل�����ش��ر�ك��ات 
بالإ�شافة   ، ه��ذ�   .. �ل�����ش��و�ء  على 
�ملجتمعية  ب��امل��ب��ادر�ت  �لأخ���ذ  �إىل 
و�ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة �ل��ه��ادف��ة ، وذل���ك ، 
ر�شيدة  جمتمعية  روؤي���ة  �إط���ار  يف 
�لتطرف  م��ك��اف��ح��ة  ع��ل��ى  ت��رك��ز   ،
، وحت����ث ع��ل��ى �ح������رت�م �لآخ������ر ، 
�لتي   ، و�مل��ب��ادئ  بالقيم  وحتتفي 
ي�شرتك فيها بنو �لإن�شان ، يف كل 

مكان .
�أع���ل���ن  �أن   ، �لآن  ي��ه��م��ن��ي  �إن�������ه 
�لإمار�ت،  دول��ة  يف  �أننا   ، �أمامكم 
�لناجحة  جتربتنا  من  و�نطاقا 
و�لتعاي�س   ، �لت�شامح  جم��ال  يف   ،
، حري�شون كل �حلر�س  �ل�شلمي 
، ع��ل��ى �ل��ت��ع��اون �ل��ت��ام ، م��ع كافة 
�لدول و�ملنظمات ، من �أجل ن�شر 
و�لتفاوؤل  �لأمل  ، وبعث  �لت�شامح 
�لأ�شخا�س  ب���ني  �ل��ع��اق��ات  يف   ،
�شو�ء   ، و�جل��م��اع��ات  و�ل��ط��و�ئ��ف 
د�خل �ملجتمع �أو خارجه – نحن 
لعر�س   ، ك���ام���ل  ����ش��ت��ع��د�د  ع��ل��ى 
�أننا  ، كما  �لآخرين  �أم��ام  جتاربنا 
، حري�شون يف �لوقت نف�شه ، على 
�لتعرف ، على �لتجارب �لناجحة 
، يف ك��اف��ة ب��ق��اع �ل��ع��امل ، وه���و ما 
، متحققا يف هذ�  �هلل  �أر�ه بحمد 

�ملوؤمتر ، وعلى �أر�س �لو�قع .
�ل�شيد�ت  �أي��ه��ا   ، �مل��وؤمت��ر  ه��ذ�  �إن 
�أدركناه  ، مب��ا  ي��ذك��رن��ا   ، و�ل�����ش��ادة 
د�ئما ، يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية 
�ملتحدة ، من �أن حتقيق �لت�شامح 
�إىل  يحتاج   ، �ل�شلمي  و�لتعاي�س   ،
دعم وتاأكيد د�ئمني ، لتكون هذه 
 ، : ج��زء� طبيعيا  و�مل��ب��ادئ  �لقيم 
– لبد  و�ملجتمع  �ل��ف��رد  يف حياة 
و�ملتو��شل  �جل������اد  �ل���ع���م���ل  م����ن 
�جلهل  م���ك���اف���ح���ة  �أج��������ل  م�����ن   ،
�ل�شور  م��ن  و�لتخل�س   ، ب��الآخ��ر 
، لبد  – �لت�شامح  عنه  �لنمطية 

، لن�شر �خلري ، و�لرخاء ، و�ل�شام 
، و�لنماء ، يف ربوع �لعامل كله .

�إننا يف دولة �لإم��ار�ت ، �إمنا نعتز 
�لإ�شامي  �لعربي  برت�ثنا  كثري� 
وه�����و �ل������ذي وف�����ر ل���ن���ا ع���ل���ى مر 
متكاملة  م��ن��ظ��وم��ة   ، �ل���ت���اري���خ 
و�لقيم  �ل��ع��ري��ق��ة  �ل��ت��ق��ال��ي��د  م���ن 
�لأ�شيلة �لتي �أعانتنا على حتقيق 
جميع  بني   ، و�لتفاعل  �لتو��شل 
�شكان �لدولة ، وبيننا وبني جميع 
�ل���ع���امل ، وه���و م���ا جعلنا  ���ش��ع��وب 
– ن��ح��ن �أب���ن���اء وب��ن��ات �لإم�����ار�ت 
بكل   ، ع����امل����ي����ني  م����و�ط����ن����ني   –
– �إن تر�ثنا وح�شارتنا  �ملقايي�س 
يف �لإم���������ار�ت ، ت��دف��ع��ن��ا د�ئ���م���ا ، 
، من  ب��ال��ز�ئ��ري��ن  �ل��رتح��ي��ب  �إىل 
�لتفاعل  و�إىل   ، �لعامل  بقاع  كافة 
معنا  يعي�شون   : معهم  �لإيجابي 
�أ�شيلة  �شيافة عربية  رح��اب  ، يف 
ن��ت��ع��رف على   ، ن��ت��ح��اور م��ع��ه��م   :
كل  فهم  �إىل  ون�شعى   ، ثقافاتهم 
ما يجمعنا بهم من قيم ومبادئ 
�إن�����ش��ان��ي��ة م�����ش��رتك��ة – ن��ح��ن يف 
�لإم��ار�ت وهلل �حلمد ، ننظر �إىل 
يف   ، �أع�شاء  باعتبارهم   ، �جلميع 
ون�شعى   ، و�ح���د  �إن�����ش��اين  جمتمع 
�أن يكون جميع �شكان  د�ئما ، �إىل 

�لدولة : 
منوذجا ر�ئد� يف �لت�شامح ، ونبذ 
�لتطرف وبعث �لأمل يف �مل�شتقبل 
�ل�شام  ي�����ش��ه��م يف حت��ق��ي��ق  ، مب���ا 
و�ل��رخ��اء ، و�حل��ي��اة �لكرمية ، يف 

�ملجتمع كله .
�إن��ن��ي �أق����ف �أم��ام��ك��م �ل���ي���وم، �أيها 
، ب�شفتي وزير  �ل�شيد�ت و�ل�شادة 
�ل��ت�����ش��ام��ح ، يف دول����ة �لإم������ار�ت : 
�أق���ف �أم��ام��ك��م : جت�����ش��ي��د� ق��وي��ا ، 
لروؤية دولتنا ، يف �أهمية �أن يكون 
�ل��ت�����ش��ام��ح ، ج�����زء� �أ���ش��ا���ش��ي��ا ، يف 
م�شرية �ملجتمع – �أقف �أمامكم : 
�لقوي  �لتز�منا  ، على  دليا حيا 
و�مل�شتمر ، يف �لإمار�ت ، بالت�شامح 
، وباأن ذلك يتطلب من �جلميع : 
�ل��ع��م��ل �جل�����اد ، وب�����ذل �جل���ه���د ، 
�لإمار�ت  يف  – نحن  د�ئ��م  ب�شكل 
: على  نوؤكد   ، �ملثال  �شبيل  ، على 
 ، �لتعليم  بر�مج  تكون  �أن  �أهمية 
لتمكني   ، وف��اع��ل��ة  مهمة  و�شيلة 

دول���ت���ن���ا، �مل���غ���ف���ور ل���ه : �ل����و�ل����د ، 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان ، 
�لذي نحتفل يف �لعام �لقادم باإذن 
 – مل��ول��ده  �ملئوية  بالذكرى   ، �هلل 
�لإن�شاين  �لقائد  ه��ذ�  �أدرك  لقد 
�أهمية   : �لبد�ية  ومنذ  �لعظيم، 
م�شتقبل  ت�����ش��ك��ي��ل  يف   ، �ل��ت��ع��ل��ي��م 

�لدولة ..
 ك���م���ا رك������ز مب�������ش���اع���دة زوج���ت���ه 
�شمو   ، �لإم�������ار�ت  �أم   ، �ل��ف��ا���ش��ل��ة 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  �ل�����ش��ي��خ��ة 
�ل��ن�����ش��ائ��ي �لعام  رئ��ي�����ش��ة �لحت����اد 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة 
�لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �لأ���ش��ري��ة 
على  رك��ز   ، و�لطفولة  ل��اأم��وم��ة 
�إ�شهاماتها  وتاأكيد   ، �مل��ر�أة  متكني 

، يف كافة مناحي �حلياة .
�لو�لد  ل��ه  �مل��غ��ف��ور  ��شتطاع  لقد   
�لإمار�ت  �أن يجعل   ، ز�ي��د  �ل�شيخ 
: جمال ناجحا للعلوم و�لتقنيات 
�لإفادة  ، على  �لعمل  �إىل جانب   ،
م���ن �أح�����دث م���ا يف �ل���ع���امل ، من 
هذ�  �أر�د   ، وت���ط���ور�ت  �ب���ت���ك���ار�ت 
�لرحمة  عليه   – �لكبري  �لعاهل 
من  ي��ج��ع��ل  �أن   – و�ل����ر�����ش����و�ن 
�قت�شادية مهمة  قوة   : �لإم���ار�ت 
، وك��ان يف  �ل��ع��امل  ، على م�شتوى 
 ، �ل��ع��امل  ك��ل ذل��ك ، منفتحا على 
ك��ل من  م��ع   ، ب��اإي��ج��اب��ي��ة  يتفاعل 
�أو  ل���اإق���ام���ة   ، ب���ادن���ا  �إىل  ج����اء 
�لزيارة �أو �لعمل ، بعد �أن �أ�شبحت 
بادنا ، جاذبة للقدر�ت و�ملهار�ت 
، م���ن خم��ت��ل��ف �أن����ح����اء �ل���ع���امل ، 
وجن�شيات  بثقافات   ، �إلينا  ج��اءو� 
، و�أدي������ان وم��ع��ت��ق��د�ت م��ت��ن��وع��ة ، 
جد�  حري�شا   ، �هلل  رح��م��ه  وك���ان 
ود�ئما ، على تنمية قيم �لت�شامح 
و�لتعاي�س و�ل�شام ، بني �جلميع 
– كان �ل�شيخ ز�يد فوق ذلك كله 
: مثال يف �لعدل ، و�حرت�م حقوق 
ومعاملة   ، �لدولة  يف  �شخ�س  كل 
ثقافة  – �إن  ب��امل�����ش��او�ة  �جل��م��ي��ع 
يف  �ل�شلمي  و�لتعاي�س  �لت�شامح 
ح��ق��ق��ت جلميع  ق���د   ، �لإم���������ار�ت 
���ش��ك��ان��ه��ا ، ح���ي���اة ح����رة ك���رمي���ة ، 
�أ�شبحت معها �لإمار�ت ، منوذجا 
للح�شارة �لعاملية ، �لناجحة بكل 

�ملقايي�س .

 ، �إي��ج��اب��ي  ح���و�ر   : ي�شاحبه  و�أن 
�شادق ونزيه ، بني �أتباع �لديانات 
، بحيث  و�مل��ع��ت��ق��د�ت  و�ل��ث��ق��اف��ات 
ي���ع���ت���اد �جل���م���ي���ع ، ع���ل���ى ت���ب���ادل 
 ، �ل�شحيحة  و�ملعلومات  �لأف��ك��ار 
و�ل�شتماع �إىل �لآخر ، و�لتعاي�س 

معه يف �شام ووئام .
�لت�شامح، باخت�شار �شديد ، يجب 
ذ�ت��ه : نركز على  �أن يبد�أ بالفرد 
�ملعلومات  ت��وف��ري  وع��ل��ى  تعليمه، 
�ل�������ش���ح���ي���ح���ة ل�����ه ، وب���خ���ا����ش���ة ، 
ع����ن �ل����ع����اق����ات ب����ني �لأدي����������ان ، 
�حلياة  و�أمن������اط   ، و�حل�������ش���ار�ت 
بالإ�شافة  �إن�����ه   .. �ل�شعوب  ل��دى 
نركز جهودنا  �أن  ، لبد  ذلك  �إىل 
�أي�شا ، يف �ملجتمعات �ملحلية ، ثم 
ن�شر  �إىل  و����ش���ول   ، دول����ة  ك���ل  يف 
�لعامل  م�شتوى  على   ، �لت�شامح 
�لت�شامح  �أن   : �أرى  �إن��ن��ي   – كله 
و�أن ي�شاحبه  ، لب��د  ذل��ك  ك��ل  يف 
�ن���ف���ت���اح ث���ق���ايف وح�������ش���اري ، بني 
، يحول  �مل��ج��ت��م��ع  ���ش��ك��ان  ج��م��ي��ع 
 ، ف���نت  �أو  ق���اق���ل  �إح�������د�ث  دون 
ح��ول �لخ��ت��اف��ات يف �ل��دي��ن ، �أو 
�أو �لو�شع �لقت�شادي   ، �جلن�شية 
ما  �أو   ، �ل�شيا�شية  �ملذهبيات  �أو   ،
– هذ�  ذل��ك  ك��ل  م��ن  �شيئا  �شابه 
�لن��ف��ت��اح �ل��ث��ق��ايف و�حل�������ش���اري ، 
�ملعارف  يف   ، �ل��ت��ط��ور  �إىل  ي����وؤدي 
ل����دى �جل��م��ي��ع ، ع���ن �جل��م��ي��ع ، 
 ، من�شود  تعبري   ، �أي�����ش��ا  �أن���ه  كما 
عن �شجاعة �ل��ر�أي و�ل�شلوك ، يف 
مو�جهة ما جنهله ، مبا يوؤدي – 
وب�شكل كبري – �إىل �نت�شار ثقافة 
من   ، عنها  ين�شاأ  وم��ا   ، �لت�شامح 

�شام ، و��شتقر�ر ، ورخاء.
�أيها �لأ�شدقاء ، �لإخوة و�لأخو�ت 
ي�شعدها   ، �لإم������ار�ت  دول����ة  �إن   :
ه����ذ�  يف  ت���������ش����ارك  �أن   ، ك����ث����ري� 
 : كله  للعامل  تقدم  و�أن   ، �ملوؤمتر 
منوذجا فريد� وناجحا ، للتعارف 
�شكان  ب��ني   ، �ل�شلمي  و�لتعاي�س 
�لأر�س  �أقطار  كافة  �إىل  ينتمون 
– قد يهمكم �أن تعلمو� : �أن هذ� 
�ل��ن��م��وذج �ل��ن��اج��ح و�ل��ف��ري��د ، قد 
�لغالية  �إم��ار�ت��ن��ا  ب��د�ي��ة  م��ع  ن�شاأ 
قائد  بف�شل   ، 1971م  ع��ام  ، يف 
موؤ�ش�س  ه����و   ، و����ش���ج���اع  ح��ك��ي��م 

هجمات �سد مقرات
 حزبني معار�سني لربزاين

•• بغداد-رويرتز:

�ل�شيا�شية  �لأح�����ز�ب  م��ن  �ث��ن��ان  ق���ال 
�ل��ك��ردي��ة �مل��ع��ار���ش��ة مل�����ش��ع��ود ب���رز�ين 
رئ��ي�����س �إق��ل��ي��م ك��رد���ش��ت��ان �ل���ع���ر�ق �إن 
مقر�ت لهما يف عدد من �ملدن تعر�شت 
لهجمات خال �لليل بعد �شاعات من 

�إعان برز�ين ��شتقالته.
وقالت حركة �لتغيري �لكردية كور�ن 

�ملقر�ت  من  ع��دد�  �إن  منف�شلني  بيانني  يف  �لكرد�شتاين  �لوطني  و�لحت��اد 
كرد�شتان  عا�شمة  �أرب��ي��ل  �شمايل  �لو�قعة  ده��وك  منطقة  يف  لهما  �لتابعة 
�إىل  �لأن��ب��اء  ت�شر  �لليل. ومل  وح��رق خ��ال  نهب  لعمليات  تعر�س  �ل��ع��ر�ق 
�شمال  يف  �مل�شتقلة  �شبه  �ل��ع��ر�ق  كرد�شتان  حكومة  وق��ال��ت  �شحايا.  وق��وع 
بوقف  �لأ�شاي�س  با�شم  �ملعروفة  �ملحلية  �ل�شرطة  ق��و�ت  �أم��رت  �إنها  �لباد 
�إن��ه �شيتنحى عن من�شبه  �أم�س �لأول �لأح��د  ب��رز�ن  هذه �لهجمات. وق��ال 
كرئي�س لكرد�شتان �لعر�ق يف �لأول من نوفمرب ت�شرين �لثاين بعدما دفع 
�لرد  �إىل  �لعر�قية  �حلكومة  �لعر�ق  �شمال  يف  �ل�شتقال  على  �ل�شتفتاء 

ع�شكريا و�قت�شاديا.
ويدير �لقائد �ملخ�شرم �إقليم كرد�شتان �لعر�ق منذ 2005 ويحكم قب�شته 
�أهلية.  �أرج��اء �لعر�ق تعاين حربا  عليه. و�زده��ر �لإقليم بينما كانت بقية 
لكن �شعبية برز�ين ت�شررت يف �لأ�شابيع �لقليلة �ملا�شية ب�شبب قر�ره �إجر�ء 

��شتفتاء على �ل�شتقال مما �أ�شاب �لأكر�د باإحباط �شديد.
و�قتحم حمتجون م�شلحون يوؤيدون برز�ين �لربملان �أثناء �جتماعه �أم�س 
�أع�شاءها  �إن  بالربملان  �ملعار�شة  �أح��ز�ب  وقالت  ��شتقالته.  على  للمو�فقة 
�لذين حت�شنو� بالد�خل متكنو� من �ملغادرة يف وقت لحق. وي�شاند كور�ن 
�أن كور�ن  �إل  و�لحت��اد �لوطني �لكرد�شتاين حق �لأك��ر�د يف تقرير �مل�شري 
�لوطني  �لحت���اد  و�أي���د  خاطئا.  ك��ان  توقيته  �إن  ق��ائ��ا  �ل�شتفتاء  ع��ار���س 

�لكرد�شتاين �ل�شتفتاء على م�ش�س.
�أتباع جال  �إن  �لتنحي وقال  �أعلن برز�ين نيته  �لتلفزيون  ويف كلمة بثها 
�أو�ئل  يف  ت��ويف  و�ل���ذي  �لكرد�شتاين  �لوطني  �لحت���اد  موؤ�ش�س  �لطالباين 
�أكتوبر ت�شرين �لأول مد�نون باخليانة �لعظمى لت�شليمهم مدينة كركوك 

�لنفطية للقو�ت �لعر�قية دون قتال قبل �أ�شبوعني.

�حل��ا���ش��ل��ة يف ك��رد���ش��ت��ان �ل���ع���ر�ق. 
وي��دل ذل��ك �مل��ث��ال، بحد ذ�ت���ه، على 
ت�شلل  ع��ن  وتغا�شينا  جتاهلنا  �أن��ن��ا 
�إير�ن �إىل �جلي�س �لعر�قي ووز�رتي 

�لد�خلية و�لدفاع.

حكاية قدمية
ويقول ليك �إن تلك حكاية قدمية. 
تلك  �إىل  �إي��ر�ن  ت�شلل  �أٌغ�شب  فقد 
�ملوؤ�ش�شات �لرئي�س جورج بو�س قبل 
�لعر�ق،  �لقو�ت يف  �أن يقرر تطهري 
حماربة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  وت��ط��ب��ي��ق 
�مل��ت��م��ردي��ن، حت���ت ق���ي���ادة �جل���ر�ل 
بريت  وك�������ان  ب������رت�و�������س.  دي���ف���ي���د 
�أمريكي  دي��ب��ل��وم��ا���ش��ي  م���اك���غ���ورك، 
���ش��ك��ل �ل��ت��ح��ال��ف ���ش��د د�ع�������س، من 
بني م�شوؤويل �لبيت �لأبي�س �لذين 

�حتجو� على تلك �ل�شيا�شة.

ا�صرتاتيجية بو�س
ويلفت �ملر��شل ل�شتهد�ف �لوليات 
�لوقت، لإرهابيني  �ملتحدة، يف ذلك 
من �ل�شنة و�ل�شيعة هددو� �حلكومة 
�لعر�قية �ملنتخبة. وقد ��شتند جزء 
�إىل  ب��و���س  ��شرت�تيجية  م��ن  ك��ب��ري 
���ش��ر�ك��ة وث��ي��ق��ة ب��ني ب��و���س ورئي�س 
نوري  �ل��ع��ر�ق��ي، يف حينه،  �ل����وزر�ء 
�لأم�����ر، خ�شع  ن��ه��اي��ة  �مل��ال��ك��ي. ويف 
ل�شيا�شات  ع��ر�ق��ي،  �شيعي  �مل��ال��ك��ي، 
بار�ك  �لرئي�س  عهد  ويف  طائفية. 
وح�شية  حملة  �ملالكي  �شن  �أوب��ام��ا، 
���ش��ن��ي��ة يف غرب  ����ش���د جم���م���وع���ات 

قادتها تلك �مليل�شيات �شد د�ع�س.

ا�صرتاتيجية ع�صكرية
ول���ف���ت���ت ك���اف���اري���ا ل���ك���ون �إح�����دى 
بال�شرت�تيجية  �ملتعلقة  �مل�����ش��اك��ل 
د�ع�س، يف معظمها  �لأمريكية �شد 
ع�شكرية فقط، وتخلو من مكونات 
حتقيق  �أجل  من  �شرورية  �شيا�شية 
م�شيفة:  �ل������ع������ر�ق،  يف  �ل���������ش����ام 
�أكرب  �أخفقنا يف �لت�شدي لتحديات 
م��وؤ���ش�����ش��ات��ي��ة و�ج��ت��م��اع��ي��ة، م���ا هياأ 
بد�ية  يف  د�ع�����س،  لظهور  �لفر�شة 
�لأمر، وهي �لتي تغذي �ليوم �لأزمة 

•• عوا�شم-وكاالت:

�أمريكي  �شحفي  ليك،  �إيلي  لحظ 
�لأم�������ن  �������ش������وؤون  م���ت���خ�������ش�������س يف 
�شحيفة  وم����ر������ش����ل  �لأم����ري����ك����ي، 
�لن���ت�������ش���ار  �أن  “نيوبو�شت”، 
�جل���ي���و����ش���ي���ا����ش���ي �ل�������ذي حت���ق���ق يف 
قوبل  د�ع�����س،  �شد  و�شوريا  �ل��ع��ر�ق 
فقر�ت  خم�س  م��ن  مقت�شب  ببيان 
دونالد  �ل��رئ��ي�����س  �إد�رة  م��ن  ف��ق��ط، 
تر�مب، معترب�ً �أن �شبب ذلك يعود 
دوماً  معه  يجلب  �لنجاح  ك��ون  �إىل 

حتديات جديدة. 
د�ع�س  �نهيار  قاد  �حلالة،  هذه  ويف 
�ل�شرق  ل��ع��ودة خ��اف��ات ق��دمي��ة يف 
�أجل  �لأو�شط كانت قد توقفت من 
باأ�شره.  �لعامل  يهدد  عدو  تقوي�س 
وقد و�شل �لأمر لدرجة �أن �لوليات 
�ملتحدة تعاونت �شمنياً مع �إير�ن يف 
�شبيل �لق�شاء على عدو فتح �أ�شو�قاً 
لبيع �لرق، و�رتكب جمازر، وحاول 
بع�س  ب��ح��ق  جماعية  �إب����ادة  تنفيذ 

�لأقليات.

مثال وا�صح
وم����ن �أو����ش���ح �لأم���ث���ل���ة ع��ل��ى جتدد 
خافات قدمية، ما يجري حالياً يف 
قو�ت  تقدمت  �ل��ع��ر�ق، حيث  �شمال 
�أمنية عر�قية نحو مو�قع �شيطرت 
�لكردية،  �لب�شمركة  ق���و�ت  عليها 
��شتعادة  ع��ق��ب  م��ن��ه��ا،  وط���ردت���ه���م 
كركوك،  م��دي��ن��ة  ع��ل��ى  ���ش��ي��ط��رت��ه��ا 

قو�ت  قامت  و�لتي  بالنفط،  �لغنية 
د�ع�����س، منذ  م��ن  ك��ردي��ة بحمايتها 

.2014
وي�شري ليك �أي�شاً �إىل �أمثلة �أخرى 
�شغرية. وبح�شب جنيفر كافاريا، 
حم���ل���ل���ة ب��������ارزة يف م���ع���ه���د در������ش����ة 

�حلروب:
 يف �ل��رق��ة �مل���ح���ررة ح��دي��ث��اً، قامت 
�لكردية  ج���ي  ب���ي  و�ي  م��ي��ل�����ش��ي��ات 
�ل�شورية،  �ل���ث���ورة  �أع�����ام  ب����اإن����ز�ل 
�أع�����ش��اء عرب  رف��ع��ه��ا  يف�شل  �ل��ت��ي 
يف �مل��ع��ار���ش��ة �ل�����ش��وري��ة ���ش��اه��م��و� يف 

حترير �ملدينة.

توترات جديدة
يقارن  ل  ذل�����ك  �إن  ل���ي���ك  وي����ق����ول 
ب���ت���وت���ر�ت ج���دي���دة ب���ني �ل���ولي���ات 
�ملتحدة و�إي���ر�ن يف �ل��ع��ر�ق. وخال 
�لأ�شبوع �ملا�شي، وجه مكتب رئي�س 
�لعبادي،  �ل��ع��ر�ق��ي، ح��ي��در  �ل����وزر�ء 
�نتقاد�ً علنياً نادر�ً لوزير �خلارجية 
ب�شبب  تيلر�شون،  ريك�س  �لأمريكي، 
�إير�نياً،  �ملدعومة  �مللي�شيات  دعوته 
و�ل��ت��ي ق��ات��ل��ت د�ع�������س، ل��ل��ع��ودة �إىل 
�إي�����ر�ن ب��ع��د �ن��ت��ه��اء �ل��ق��ت��ال. وقبل 
عامني فقط، كانت �لوليات �ملتحدة 
تقدم دعماً جوياً ل�شن هجمات برية 

انطلق يف اأثينا مب�صاركة 43 دولة

الإمارات ت�سارك يف م�ؤمتر »التعددية والتعاي�س« يف ال�سرق الأو�سط 

العبادي يقف عند مفرتق طرق

بعد النت�سار على داع�س... حلفاء املعركة يتحارب�ن
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اكتمال التح�سريات لطاق بط�لة الرماية لكبار ال�سن  ف�ق 50 �سنه 
ب�سالة رماية نادي الذيد  م�ساء  الأربعاء 

�أك���د ن���ادي �ل��ذي��د ع��ل��ى �ك��ت��م��ال ك��اف��ة �ل��ت��ح�����ش��ري�ت لطاق 
�لعمرية فوق  للفئة  �ل�شن و�ملخ�ش�شة  �لرماية لكبار  بطولة 
بنادي  �ل��رم��اي��ة  �شالة  �شت�شت�شيفها  و�ل���ذي  ع��ام��ا  خم�شني 
�لذيد، باأن هذه �لفعالية  تاأتي �شمن حملة فعاليات مبادرة 
�ل�شارقة مدينة مر�عية لل�شن و�لتي �أطلقها جمل�س �ل�شارقة 

�لريا�شي �شمن حملة مدينة �ل�شارقة �شديقه لكبار �ل�شن.
�لأول  �لأرب��ع��اء  غد  ي��وم  م�شاء  �لبطولة  تقام  �ن  �ملقرر  وم��ن 
�ملنا�شبة  وبهذه  �ل�شاد�شة  �ل�شاعة  مت��ام  يف  نوفمرب  �شهر  من 
دعا �شامل حممد بن هويدن رئي�س جمل�س �إد�رة بنادي �لذيد 

للم�شاركة  و�ملقيمني  �ملو�طنني  �أب��اء  من  �ملجتمع  �أبناء  جميع 
بالبطولة.  و�أو���ش��ح �ب��ن ه��وي��دن  �ن ن��ادي �لذيد رف��ع �شعار 
�ملجتمعي  �للقاء  توفري  �شيتم  للم�شاركني حيث  د�رك��م  �ل��د�ر 
للجميع  مفتوحة  �ل��ن��ادي  �أب���و�ب  و�شيكون  �لريا�شي  �لثقايف 
�لأ�شبوع  �أي��ام  خال  �لتدريب  �إمكانية  عن  ف�شا  للم�شاركة 

قبل �لبطولة من بعد �شاة �لع�شر ل�شاة �لع�شاء. 
�ملجتمعية  �ل��ري��ا���ش��ة  �إد�رة   م��دي��ر  بالعاجل  �شعيد  و�أو���ش��ح 
�شمن  تاتي  �لفعالية   ه��ذه  ب��ان  �لريا�شي  �ل�شارقة  مبجل�س 
و�لتي  لل�شن  مر�عية  مدينة  �ل�شارقة  مبادرة  فعاليات  حملة 

�أط��ل��ق��ه��ا جم��ل�����س �ل�����ش��ارق��ة �ل��ري��ا���ش��ي ���ش��م��ن ح��م��ل��ة مدينة 
�أهد�ف �لفعالية بتوفري  �ل�شارقة �شديقه لكبار �ل�شن وتاتي 
و�ل�شرور  بالفرح  �ل�شن  كبار  بلقاء  و�ل���روح  �ملناف�شة  �أج���و�ء 
�لن�شاط و�لفرح وق�شاء  و�ل�شعادة بلقائهم و�لعمل على ن�شر 
�ل��ذي��د هذه  ن���ادي  ��شت�شافة  وق���ت مم��ت��ع  معهم م��ن خ���ال 
�أكرب  مل�شاركة  �ملجال  وفتح  �لرماية  �شاله  بتوفري  �لفعالية 
�أب��ن��اء �ملجتمع ويف ه��ذ� �لط���ار ويف خ��ت��ام �لبطولة  ع��دد م��ن 
هد�يا جلميع  و�شتقدم  �لفائزين  على  �جلو�ئز  توزيع   �شيتم 

�مل�شاركني و�حلا�شرين لهذه �لفعالية. 

حتت رعاية �شمو �ل�شيخ فاح بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
نادي غنتوت ل�شباق �خليل و�لبولو ينظم نادي غنتوت 
مباعبه �لرئي�شية بعد ظهر يوم �جلمعة  �لثالث من 
تتجدد  �لتي  �ل�شنوية  �خلريية  �ملبار�ة  �ملقبل  نوفمرب 
�إقامتها بدعم من جمل�س �أبو ظبي �لريا�شي ��شتثمار� 
�لتي حتر�س على  �لعديد من �جلهات  ودع��م  لرعاية 
��شتمر�رها لعامها �لثامن علي �لتو�يل مع توفري كافة 
م�شتوى  �رت��ف��اع  يف  �أ�شهم  مم��ا  لها،  �لنجاح  متطلبات 
�أنيق  ث��وب  يف  و�إخر�جها  �لدولة  م�شتوى  على  �للعبة 
وب�شكل يتنا�شب و�أهمية �ملنا�شبة �لحتفالية �لتوعوية 
�لتي �عد لها �لنادي �لعديد من �لفقر�ت �لتي تخلد 

تلك �ملنا�شبة �لإن�شانية �ملجتمعية.
�فتتاح  يف  �خل��ريي  �ملهرجان  �إقامة  على  �لتاأكيد  ج��اء 
�ملوؤمتر  خ��ال   2018-2017 غنتوت  ن��ادي  مو�شم 
�ل�شحفي �لذي عقده �لنادي ظهر �أم�س �لأول بفندق 
بح�شور  ظبي  �أب��و  يف  �مليناء  ب�شارع  �ل�شر�ب  ب��رج  جنة 
�شعادة �شعيد بن حوفان �ملن�شوري نائب رئي�س جمل�س 
�لرئي�س   ، دروي�س  عماد  نعمة  �ل�شيد/  و  �لنادي  �إد�رة 
�ل�شيد  و�ل�شيد  ج��ن��ة،  ومنتجعات  ل��ف��ن��ادق  �لتنفيذي 
�أباريل  نري�ج تك�شاند�ين، �ملدير �ملايل ملجموعة كلوب 
�شركة  ع��ام  م��دي��ر  م�شاعد   ، �ل�شبع  م���رو�ن  �ل�شيد  و 
�شيار�ت مازير�تي ، برميري موتورز و�ل�شيد د. فارون 
ميديور  م�شت�شفيات  جمموعة  -مدير �إقليمي  كاتيال 
�أ�س  دي  �إي  �ملبيعات   مدير  هوغ�س  جا�شون  �ل�شيد  و 
�شيكيوريتيز ،و�لكابنت نا�شر �ل�شام�شي لعب منتخب 
�لوردي..  نادي غنتوت  وقائد فريق  �لإمار�تي  �لبولو 
�مل�شاركة  و�ل��ف��رق  ب��ال��ن��ادي  �لبولو  لعبي  م��ن  ونخبة 
وعدد من ممثلي �ل�شركات و�جلهات �لرعاية �مل�شاهمة 
�ملختلفة  �لإع���ام  و�شائل  وممثلي  �لبطولة  �إجن��اح  يف 

�ملحلية و�لأجنبية.
�ملوؤمتر �شعادة �شعيد بن حوفان  وقد حتدث يف بد�ية 
فاح  �ل�شيخ  �شمو  وترحيب  حتيات  ناقا  �ملن�شوري 
ل�شباق �خليل  ن��ادي غنتوت  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
و�لبولو، متمنيا �أن يحقق �ليوم )�لوردي( �لحتفايل 
�لنجاح  �شنويا  تنظيمه  ع��ل��ى  �ل��ن��ادي  ي��ح��ر���س  �ل���ذي 
�لنادي  �لتي يحر�س  �ملن�شود دعما لاأعمال �خلريية 
خال  حتققت  �ل��ت��ي  ل��ل��ن��ج��اح��ات  م��و����ش��ل��ة  تنظيمها 
�لبطولت �ملا�شية،و�لذي ياأتي �شمن �حتفالية �لباد 
بعام �خلري 2017(ترجمة لتوجيهات �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة )حفظ 
�هلل( ، باأن يكون عام 2017 يف دولة �لإم��ار�ت �شعاره 
رئي�شية ونحن يف  3 حماور  “عام �خلري” من خال 
مما  �ملجتمع  ه��ذ�  من  ج��زء  و�لريا�شة  �ل�شباب  قطاع 

يتطلب �مل�شاهمة و�لعمل على �إجناحه.
�ل��ع��دي��د من  �ل����وردي �شيت�شمن  �ل��ي��وم  ب���اأن  و�أ����ش���اف 
مع  بالتعاون  �لنادي  �أعدها  �لتي  �لرتفيهية  �لفقر�ت 
ي�شتمل  حيث   ، �مل�شاهمة   و�جل��ه��ات  �لر�عية  �جل��ه��ات 
وكافة  تتنا�شب  �لتي  �لفقر�ت  من  �لعديد  علي  �ليوم 
�أفر�د �لعائلة ،وقد حر�س �لنادي علي فتح �أبو�به �أمام 
�جلماهري باملجان وذلك عقب �شاة �جلمعة مبا�شرة 
�لفح�س  �ملفتوح من خال  �ليوم  بفقر�ت  لا�شتمتاع 
�أبو�بها  تفتح  و�لتي  �لوردية  بالعيادة  �ملجاين  �لطبي 
للجمهور من �ل�شاعة �لثانية ظهر�ً برعاية جمموعة 
،كما  �ل��وردي��ة  �حلديقة  وب���از�ر   ، ميديور  م�شت�شفيات 
،و�أزي����اء وهد�يا  ،وحم��ط��ات جتميل  ور���س عمل  تنظم 
�لوردية  �حلديقة  فعاليات  �فتتاح  ،بجانب  ت��ذك��اري��ة 
ب��ه��ا فعاليات  ي��ت��و�ج��د  ل��اأط��ف��ال ح��ي��ث  �ل��رتف��ي��ه��ي��ة 
لاأطفال وم�شرح للطفل و�ل�شتمتاع بعرو�س �شرطة 
دبي �لتي ت�شهم د�ئما يف �إجناح مهرجانات نادي غنتوت 
 ،))Ayaso  وهناك عر�س لاأزياء مقدم من �شركة،
ثم عرو�س �شكاي د�يف �جلوية �لتي حتب�س �لأنفا�س، 
�لبالونات  ��شتعر��شات  بع�س  �لربنامج  يت�شمن  كما 
�لز�هية  بالألو�ن  �شماء غنتوت  �شتغطى  �لتي  �لوردية 
)�إ�شر�قات  وم��ع��ر���س  و�ل��ك��ب��ار  �ل�����ش��غ��ار  ت��ف��رح  �ل��ت��ي 

���ش��ع��ودي��ة وكثري  300 ر���ش��ام��ة  ���ش��ع��ودي��ة( مب�����ش��ارك��ة 
بها  ي�شتمع  �أن  �ل��ت��ي ميكن  و�مل��ف��اج��اآت  �ل��ع��رو���س  م��ن 

�جلمهور.
و�ختتم – ل �شك �إن حفل بطولة بينك بولو �شيكون 
 ، �ملحببة  �ملجتمعية  �لريا�شية  �أيام غنتوت  و�حد� من 
حيث تتجه �لأنظار م�شاء �ليوم مللعب �لنادي �لرئي�شي 
�لذي ي�شهد مبار�ة �لتحدي �ل�شتعر��شية �لتي جتمع 
بني فريقي بيفريل هيلز بولو كلوب وغنتوت �لوردي ، 
وت�شهد �ملبار�ة م�شاركة �لعديد �لوجوه �جلديدة �لتي 
�نخرطت يف �شفوف �لفرق �مل�شاركة لهذ� �ملو�شم و�لتي 
ت�شم كوكبة من جنوم �للعبة من �ملو�طنني و�ملحرتفني 
�لأجانب �ملقيمني .. و�شيتم يف ختام �ملهرجان �ل�شحب 
للجمهور  �لنادي  ر�شدها  �لتي  �لقيمة  �جلو�ئز  على 

�ل�شريك �ل�شرت�تيجي �لد�ئم لنجاحات �لنادي.
وقد ثمن �ل�شيد �أحمد �لنعيمي دعم جمل�س �أبو ظبي 
بالإ�شافة  �ل��ن��ادي،  مل�شرية  دع��م��ا  �مل�شتمر  �ل��ري��ا���ش��ي 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات و�جل���ه���ات �لأهلية  �ل��ع��دي��د م���ن  جل��ه��ود 
�ل�شر�ب  ب���رج  ج��ن��ة  ف��ن��دق  �إد�رة  و���ش��ك��ر   ، و�ل��ت��ط��وع��ي��ة 
�لبطولة  ملوؤمتر  لرعايتها  ظبي  �أب��و  يف  �مليناء  ب�شارع 
وم�شاهمتها �مل�شتمرة يف �إجناح م�شرية �لنادي .. وجدد 
�لإ�شادة باجلهود �لإعامية �ملتو��شلة �لتي �أ�شهمت يف 
دعم م�شرية �لنادي، �أما من و�شائل �لإعام �ملختلفة 
تو��شل �مل�شاهمة يف �إجناح ن�شاط �لنادي و�إىل �شرورة 
و�لتعاون  �ملجتمعي  �ل�شنوي  �لنادي  بن�شاط  �لهتمام 
�إجن��اح بطولت ون�شاط  �أ�شهم وي�شهم يف  �مل�شتمر مما 
�ل���ذي مت��ت برجمته متز�منا م��ع ع��ام �خلري  �ل��ن��ادي 
و�لذي يتو��شل مع مو�شم )2018 عام ز�يد �خلري( 
.. و�شكر با�شم جمل�س �إد�رة �لنادي �ل�شركات و�جلهات 
�لر�عية ويف مقدمتها جمل�س �بوظبي �لريا�شي و هيئة 
�ل�شحة �بوظبي ، �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي ، �لقافلة 
�لوردية ، بيفريل هيلز بولو كلوب ، �ل�شيارة �لر�شمية 
، فندق  م���وت���ورز  ب��رمي��ري  م���ازي���ر�ت���ي من   ل��ل��م��و���ش��م 
تلفزيون   ، جنة  ومنتجعات  ف��ن��ادق  جمموعة  �ملو�شم 
يا�س و جريدة �لحتاد �لر�عي �لإعامي ، �إي دي �إ�س 
�شيكيوريتيز ، �لغالرييا مول على جزيرة �ملارية يف �أبو 
ظبي ، جمموعة م�شت�شفيات ميديور �لر�عي �لطبي ، 
، بر�شتيج غورمية للتموين ،  �للم�شة �لأنيقة  �شالون 
GH )GUNAY HAFIZ( ، �يا�شو بوتيك ، 

 Newby Teas  ، و�مل��ن��ا���ش��ب��ات  ل��ل��خ��ي��م  ب��رمي��ري 
– �نفا�شك  �شركة حممد هال   ،  Of London
��شر�قات �شعودية ،عيادة  ، معر�س   i LUX  ، دخون 

�لر�عية. �جلهات  من  515وغريهم 
ربيع  بن  عبد�لعزيز  حممد  �ل�شيد  عن  نيابة  و�شرح 
�مل��ه��ريي وجم��م��وع��ه ب��ن رب��ي��ع �مل��ه��ريي  رحب  �ل�شيد 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي لفنادق  �ل��رئ��ي�����س   ، ن��ع��م��ة ع��م��اد دروي�������س 
�ملعا  ر����ش��د  بنت  عائ�شه  بال�شيخه  جنة  ومنتجعات 
حل�شورها �ملوؤمتر بجانب �لرعاة �لر�شميني- �حل�شور 
�لكرمي –”يكمن �شر �لنجاح يف �إقامة عاقات مهنية 
متينة ، ونحن فخورون جد� باأن نكون جزء� من �ملو�شم 
و�لبولو..  �خل��ي��ل  ل�شباقات  غنتوت  ن���ادي  م��ع  �ملقبل 
�أن�شطة  ن�شاند  �أن  �شرورنا  دو�ع���ي  مل��ن  �إن��ه   - و�أ���ش��اف 
�لنادي �لذي يعترب من �أجنح �ملوؤ�ش�شات �لريا�شية يف 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف هذ� �ملجال.
و�ختتم �إن روؤية نادي غنتوت ل�شباق �خليل و�لبولو هي 
روؤية قوية وملهمة، وناأمل �أن ن�شاهم يف تقدم وتطوير 
هذ� �لنادي �لعريق يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
ودول جمل�س �لتعاون �خلليجي. وناأمل �أن تفتح هذه 
�ل�شر�كة �أبو�ب �ملزيد من �لفر�س لكا �لطرفني، كما 
�ل�شنو�ت  يف  �مل�شرتكة  �مل�شاريع  من  �ملزيد  �إىل  نتطلع 
ونادي  جنة  ومنتجعات  فنادق  جمموعة  بني  �لقادمة 

غنتوت.
�ل�شيد هال هانئ عمر، نائب �لرئي�س ل�شركة  و�أ�شاد 
برميري موتورز بافتتاح �ملو�شم وبطولة �ليوم �لوردي 
قائًا: ي�شعدنا �أن نو��شل دعمنا لنادي غنتوت لل�شنة 
�لثانية على �لتو�يل ب�شفتنا ر�عي �ل�شيار�ت �حل�شري 
ف��ق��ط كوننا  دورن����ا  �مل��و���ش��م. ل يقت�شر  ه���ذ�  لأج��ن��دة 
وكيل ل�شيار�ت مازير�تي يف �إمارة �أبوظبي، ولكن يقع 
فيها  تتجلى  �لتي  �ل�شامية  �ملبادر�ت  دعم  عاتقنا  على 
و�لبت�شامة  �لأم��ل  وتر�شم  و�خل��ري  �لإن�شانية  معاين 
على �ملمُحيا.. موؤكد� باأن تلك �ملبادر�ت لي�شت بالغريبة 
ولي�شت  لها  نهجاً  و�لعطاء  �رت�شمت �خلري  دولة  على 
باجلديدة على �إد�رة نادي غنتوت بف�شل دعم ورعاية 
وتعد  ن��ه��ي��ان،  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ف��اح  �ل�شيخ  �شمو  �شيدي 
من  ط��وي��ل��ة  ل�شل�شلة  ت��ت��وي��ج  �ل����وردي  �ل��ب��ول��و  فاعلية 
حمات �لتوعية �لتي �أطلقها نادي غنتوت يف خمتلف 
�ملوؤ�ش�شات �لتعليمية و�لتي �شوف ت�شاعد بالتاأكيد للفت 

�لنتباه �إىل ذلك �ملر�س و�شبل �لوقاية منه.

ممثل م�صت�صفي ميديور 24×7 الدكتور . فارون 
كاتيال – املدير الإقليمي

يف  �أب��وظ��ب��ي  ميديور24×7   م�شت�شفى  ���ش��ت�����ش��اه��م 
�شرطان  بفح�س   Pink Polo 2017 ف��ع��ال��ي��ة 
�لثدي و�لتوعية به، و�شيح�شل �ل�شيوف على فر�شة 
�لتحدث مع �خلرب�ء �لطبيني، و�لتعرف على �لفح�س 
�خل�شوع  وكذلك  �ملاموجر�م،  و�أهمية  للثدي  �لذ�تي 
�لثدي يف عيادة  �شرطان  للك�شف عن  لفح�س جماين 
�لأ�شرة  م�شت�شفى  ق��دم��ت  وق��د  �ملتنقلة.  �مل��ام��وج��ر�م 
متعددة �لتخ�ش�شات حملة للك�شف عن �شرطان �لثدي 
��شرت�تيجية  م��ع  متا�شيا  �أك��ت��وب��ر  �شهر  ط��و�ل  جمانا 
وز�رة �ل�شحة. وقد ��شتفاد من �حلملة �أكرث من 600 
�مر�أة من خال جهود �لك�شف �ملبكر و�لوقاية، وناأمل 

يف �لتاأثري �أكرث من ذلك بكثري.
ملجموعة  �مل��ايل  �ملدير  تك�شاند�ين،  ن��ري�ج  �ل�شيد  ق��ال 
ك��ل��وب �أب���اري���ل: ن��ح��ن ف���خ���ورون ب��ارت��ب��اط��ن��ا باحلدث 

�ل�شنوي �لثامن ل�شباق �لبولو �لوردي.
قبل  من  �لكبري  و�لتفاعل  �ل�شتجابة  �أي�شاً  وي�شرنا 
بانخر�طنا  ج���د�ً  �شعيدون  ون��ح��ن  �مل��ح��ي��ط،   �ملجتمع 

�مل�شتمر بهذ� �مل�شروع �لفريد. 
بالعامة  فطري  ب�شكل  ترتبط  �لبولو  ريا�شة  ولأن 
�لتجارية بيفريل هيلز بولو كلوب، يعترب هذ� �حلدث 
�مل�شاهمني  �شركائنا  ملنح  ك��ب��رية  وفر�شة  ب���ارز�ً  �شبباً 

و�ل�شيوف فر�شة جتربة ح�شرية لريا�شة �لبولو.
– �ملدير  �ملنتدب  �لع�شو  �ل�شيد ماتيو غامن  وحت��دث 
�أ�س �شيكيوريتيز م�شري� باأن  �لدويل للمبيعات �إي دي 
�لبولو لعبة �حرت�فية فيها �لكثري من �ملهارة و�لإتقان، 
�حلقيقية  و�خل���ربة  �ملمار�شة  م��ن  �شاعات  يتطلب  م��ا 
يف  ر�ئ���دة  �شركة  وباعتبارنا  �ل��ف��وز..  على  و�لت�شميم 
جم���ال �خل��دم��ات �مل��ال��ي��ة يف دول���ة �لإم�����ار�ت �لعربية 
�ملتحدة، فاإننا ندرك �أهمية هذه �لعنا�شر كافًة، و�لتي 
�أرق��ى معايري  �أ�شلوبنا يف تقدمي  �أ�شًا ج��زء�ً من  هي 
�خلدمة و�لإجن��از جلميع عمائنا.. ونحن يف �إي دي 
�حلدث  ه��ذ�  لرعاية  للغاية  �شعد�ء  �شيكيوريتيز  �إ���س 
بل و�مل�شاهمة يف حملة �أكتوبر �لوردي يف دعم �جلهود 

�حلثيثة لن�شر �لوعي حول مر�س �شرطان �لثدي.

هدايا للجمهور
�مل��ن�����ش��وري ن��ائ��ب رئي�س  �أع��ل��ن �شعيد ب��ن ح��وف��ان 
جمل�س �إد�رة �لنادي بان �لنادي ر�شد بالتعاون مع 
�شركاء �لنجاح هد�يا وجو�ئز قيمة �شيتم �ل�شحب 
عليها عقب مبار�ة �ملهرجان مبا�شرة و�ملقدمة من 
قبعة  و�أجمل  وردي   زي  لأجمل  �لر�عية  �جلهات 
باللون �لوردي و �أجمل زى ثنائي باللون �لوردي 

دعماً مل�شرية �لقافلة �لوردية. 
من جانبها رحبت �ل�شيخة عائ�شة بن ر��شد �ملعا 
و  �حلكومية  �جلهات  من  �لبطولة  رع��اة  بال�شادة 
و�شائل  �لخ���وة يف  و  �ل��ك��رمي  �خلا�شة و�حل�����ش��ور 

�لعام �ملختلفة.
ت�شخي�س  �أ�شكال  �أكرث  �لثدي من  �شرطان  يعترب 
�لاتي  �لن�شاء  بني  �نت�شار�ً  بال�شرطان  �لإ�شابة 
�إنها  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة  يف  يع�شن 
حقيقة موؤ�شفة. وتنت�شر �لإ�شابة عادًة بني �لن�شاء 
عاماً،   45-40 �أعمارهن ما بني  �لاتي ترت�وح 
من نظر�ئهن يف  تقريباً  �شنو�ت   10 ب�  �أ�شغر  �أي 
�أوروبا و�أمريكا. �أما �خلرب �ل�شار فيتمثل بالقدرة 
وعاجه  �ل��ث��دي  �شرطان  على  لل�شيطرة  �ملتاحة 
لذ�  ب�شكل مبكر�  �لك�شف عنه  �إذ� مت  نهائي  ب�شكل 
فاإن كل �شيء يبد�أ بالوعي حول �أهمية هذ� �لأمر، 

وهو ما تهدف �إليه مبادرة بينك بولو.
لتوعية  هامة  ور�شالة  دور  كونها  م��ن  و�ن��ط��اق��اً 
�لبولو  مبادرة  لدعم  �مل�شاركة   ي�شعدين  �ملجتمع 
�لعام  يف  ن�شاأتها  وم��ن��ذ  �ل��ث��ان��ي��ة.  ل��ل��م��رة  �ل����وردي 
�شعت مبادرة بينك بولو �إىل ن�شر �لوعي   ،2010
�لن�شخ  �لثدي، وقد ح�شدت  حول مر�س �شرطان 
�ل�����ش��اب��ع��ة �لأخ�����رية م��ن ه���ذ� �حل���دث �ل��ك��ث��ري من 
جاءت  �لتي  �لإيجابية،  و�مل�شاركات  �لأفعال  ردود 
�ملرحة  �لأن�شطة  من  ملجموعة  تنظيم  طريق  عن 
و�مل�شابقات من �أجل ترفيه �جلميع، �ل�شغار و�لكبار 
على حد �شو�ء.  متمنه �أن يحقق �ليوم )�لوردي( 
تنظيمه  على  �ل��ن��ادي  يحر�س  �ل���ذي  �لح��ت��ف��ايل 
�خلريية  ل��اأع��م��ال  دع��م��ا  �ملن�شود  �لنجاح  �شنويا 
�لتي يحر�س �لنادي تنظيمها مو��شلة للنجاحات 
�لتي حتققت خال �لبطولت �ملا�شية،و�لذي ياأتي 
 . �شمن �حتفالية �لباد ب) عام �خلري 2017( 

�ل�شباب  ق��ط��اع  و  رئي�شية  حم���اور   3 خ���ال  م��ن 
و�ل��ري��ا���ش��ة ج���زء م��ن ه���ذ� �مل��ج��ت��م��ع مم��ا يتطلب 

�مل�شاهمة و�لعمل على �إجناحها.
ويف �خلتام ��شكر �جلميع علي �مل�شاهمة يف �جناح 

هذ� �حلدث 
ن��ائ��ب رئي�س  �مل��ن�����ش��وري  ب��ن ح��وف��ان  �أ���ش��اد �شعيد 
جمل�س نادي غنتوت ل�شباق �خليل و�لبولو بالدعم 
بن  فاح  �ل�شيخ  �شمو  يوليها  ظل  �لتي  و�لرعاية 
ن��ادي غنتوت ل�شباق �خليل  �آل نهيان رئي�س  ز�ي��د 
و�لبولو للنادي وكافة �أن�شطته، ما �أ�شهم يف حتقيق 
�لعديد من �لنجاحات �لريا�شية و�ملجتمعية �لتي 
�لكثري  �أف��رز  �ل��ذي  �ملا�شي  �ملو�شم  حتققت خ��ال 
من �لإيجابيات على كافة �مل�شتويات، و�لتي وجدت 
جت���اوب �ل��ع��دي��د م��ن ���ش��ر�ئ��ح �ملجتمع م��ن خال 
تام  بنجاح  تنفيذها  �لتي مت  �لريا�شية  �لفعاليات 
بالتعاون مع كافة �جلهات �لتي ظلت تقوم بدورها 

على �أكمل وجه.
و�أ�شاف  ياأتي �ملو�شم �لريا�شي �جلديد من خال 
طموحات  و�شط  ب��ول��و(  )بينك  بطولة  �نطاقة 
�إد�رة �لنادي بتوجيهات  كبرية خطط لها جمل�س 
من �شمو رئي�س �لنادي مبا ي�شهم يف دفع م�شرية 
�لريا�شة �لإمار�تية ب�شكل عام و�لبولو على وجه 
�ملو��شم  يف  هائلة  ط��ف��رة  �شهد  �ل���ذي  �خل�شو�س 

�لأخرية ��شتثمار�ً لدعم �لقيادة �لر�شيدة.
 وت���اأت���ي �ن��ط��اق��ة م��و���ش��م �ل���ن���ادي �ل��ري��ا���ش��ي يف 
خ���ت���ام �ح���ت���ف���الت �ل���ب���اد ب���ع���ام �خل����ري 2017 
فيما ي��ت��و����ش��ل �ل��ن�����ش��اط م��ع �إط��ال��ه ع���ام )ز�يد 
�شاحب  بتوجيهات  ي��ق��ام  �ل���ذي   )2018 �خل��ري 
و�لعديد من    - �هلل  �لدولة حفظه  رئي�س  �ل�شمو 
�لفعاليات و�ملنا�شبات �لتي توؤكد  �أهمية �لريا�شة 
هو  �ملعافى  �ل�شليم  �جل�شم  و�أن  �لإن�شان  حياة  يف 
يكون  �أن  ميكن  ل  حيث  �لإن�����ش��ان،  �شعادة  م�شدر 
وثمن  �شحته  يف  عليًا  ك��ان  �إذ�  �شعيد�ً  �ل�شخ�س 
�أطلقها  (�لتي   30 ×30( �لتحدي  مبادرة  على 
�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
ويل عهد دبي بهدف جعل �لريا�شة منط حياة من 

خال �للياقة �لبدنية. 
�أكد �ل�شيد �أحمد �لنعيمي مدير عام نادي غنتوت 
�كتملت  �ل�شتعد�د�ت  ب��اأن  و�لبولو  �خليل  ل�شباق 
�لريا�شي  �مل��و���ش��م  م��ب��ك��ر لن��ط��اق��ة  وق����ت  م��ن��ذ 
�جلديد وذلك بناء على توجيهات من �شمو �ل�شيخ 
فاح بن ز�يد �آل نهيان رئي�س نادي غنتوت ل�شباق 
�ملبكرة  �ل�شتعد�د�ت  كانت  حيث  و�لبولو،  �خليل 
�لذي  �ملميز  �ملن�شرم  �ملو�شم  فعاليات  �نتهاء  ف��ور 
�لناجحة  �لريا�شية  �لفعاليات  من  �لعديد  �شهد 
بدعم من جمل�س �أبوظبي �لريا�شي و�لتن�شيق مع 
كافة �جلهات ذ�ت �لعاقة ما �أ�شهم �إجناح �ملو�شم 
�مل��ن�����ش��رم و�ل����ذي ج���اء م��و�ك��ب��ا ل��ط��م��وح��ات �أ�شرة 

�لبولو على م�شتوى �لدولة و�ملنطقة.
 2018  -  2017 �جلديد  مو�شمنا  �إن   و�أ�شاف 
�لنادي  رئي�س  �شمو  �عتماده موؤخر� من  �لذي مت 
ت�شتمر حتى  و�لتي  9 فعاليات خمتلفة،  يت�شمن 
�لريا�شية  �لفعاليات  مع  بالتن�شيق  �لقادم  مار�س 
يت�شمن  و�ل��ذي  �لدولة  و�ملجتمعية على م�شتوى 
�لإن�شانية  و�خلريية  �لتناف�شية  �ملحلية  �لأن�شطة 
ي��ت��ج��دد مو��شلة  و�ل�����ذي  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  و�ل���دول���ي���ة 
ل��ن��ج��اح��ات �ل��ن��ادي خ���ال �مل��و����ش��م �مل��ا���ش��ي��ة �لتي 
بف�شل  �ل��وط��ن  ر�ئ��ع��ا جت��اوز ح��دود  تاألقا  �شهدت 
جهود جمل�س �إد�رة �لنادي وكادره �لإد�ري و�لفني 
و�جلهات �مل�شاهمة يف تلك �لنجاحات ويف مقدمتها 
�أب��و ظبي  �لنادي من جمل�س  �ل��ذي يجده  �لدعم 
ز�يد  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ  �شمو  برئا�شة  �ل��ري��ا���ش��ي 
�ل�شركات  خمتلف  م��ن  �لرعاة   بجانب  نهيان  �آل 

و�لهيئات و�ملوؤ�ش�شات وو�شائل �لإعام �ملختلف.

بطولة )بينك( بولو2017

ج�لـة جمتمعيـة للت�عيـة ب�سرطـان الثـدي ت�سمـل 11 جهــة

علي  ���ش��امل  �لثنائي  ب��ق��ي��ادة   3 فيكتوري  زورق  �ن��ه��ي   
�لعديدي وعي�شى �آل علي �جلولت �ل�شينية �لثاث يف 
بطولة �لعامل للزو�رق �ل�شريعة –�ك�س كات- 2017 
و�لتي �أ�شدل �ل�شتار على �أحد�ثها يوم �أم�س �لأول مع 
ختام مناف�شات جائزة �شيامني �لكربى منفرد� باملركز 
�لثاين للرتتيب �لعام بر�شيد 137 نقطة بفارق 11 
نقطة عن زورق بلو ر�و 8 �ل�شرت�يل مت�شدر �لرتتيب 

�لعام.
�لفوز  يف  كاملة  حظوظه  على  �لأزرق  �ل���زورق  و�ب��ق��ي 
باللقب �لعاملي للمرة �ل�شاد�شة على �لتو�يل يف �نتظار 
 2017 �لعامل  �لر�بعة من بطولة  مناف�شات �جلولة 
و�لتي �شوف يح�شم فيها �أمر �ل�شد�رة وم�شري �للقب 

يف عام 2017.
وجنح زورق فيكتوري 3 يف �لفوز مرتني باملركز �لأول 
مدينة  يف  �لأوىل  �جلولة  خ��ال  �لرئي�شي  �ل�شباق  يف 
ت�شينغت�شو بينما حل ثانيا يف �ل�شباق �لرئي�شي �لثاين 
يف �جلولة �لثانية يف ويهاي و�شاد�شا يف �ل�شباق �لأول 
�إلغاء  قبل  �شيامني  يف  �لأول  �ل�شباق  يف  ر�بعا  جاء  ثم 
�شباق �جلولة �لثالثة �لثاين يوم �أول من �أم�س ب�شبب 

�شرعات �لرياح.
�ل��زورق �لأزرق ظروف خمتلفة و�شعبة يف  وقد و�جه 
�ملر�حل �حلا�شمة يف �شباق  �إلغاء  �لثالثة منها  �جلولة 
�لفريق لفة  �لرياح وحينها �جري  ب�شبب  �أف�شل زمن 
ثالث  ليكون  �ل��ث��ال��ث  �مل��رك��ز  يف  و�شعته  فقط  و�ح���دة 
�مل��ن��ط��ل��ق��ني ل��ك��ن وب�����ش��ب��ب ق����ر�ر م��ن �ل��ل��ج��ن��ة �ملنظمة 
�ل�شباق  يف  �لفيكتوري  لفريق  ��شافية  لفة  ��شيفت 
�لر�بع  �إىل  يرت�جع  مركزه  جعله  مما  �لأول  �لرئي�س 
�لثاين  �ل�شباق  ويف  لل�شد�رة  مر�شحا  ك��ان  �ن��ه  رغما 

جري قر�ر �إلغاء �ل�شباق ب�شبب حالة �لبحر.
وقرر وفد فيكتوري تيم يف �شيامني �للتجاء �إىل جلان 

�أم- بعدما  �أي  –يو  �ل�شريعة  �لحتاد �لدويل للزو�رق 
�ملكلفة من قبل �لحتاد  و�لفنية  �ملنظمة  �للجنة  ردت 
�لفريق  قبل  من  �لعرت��س  رف�شها  و�أعلنت  �ل��دويل 
�إ�شافية للفريق خلطاأ  على فر�س عقوبة لفة طويلة 
�ل�شباق  ب��د�ي��ة  يف  �ل���زورق  يرتكبه  �للجنة ومل  �أق��رت��ه 

�لأول.
وت�شمح لو�ئح �لبطولة با�شتيفاء كافة �أنو�ع �لتقا�شي 
قر�ر  ��شتئناف  خ��ال  م��ن  �مل��و���ش��وع  يف  ق��دم��ا  بامل�شي 
�للجنة  و�ملتمثلة يف  �لعلي  �إىل �جلهة  �لفنية  �للجنة 
�أيام   4 �أروق��ة �لحتاد �لدويل يف غ�شون  �لقانونية يف 

من �شدور �لقر�ر �خلا�س بها.
وك��ان وف��د �لفيكتوري تيم و�ل��ذي �شم غ��امن خمي�س 
�ملري ع�شو جمل�س �لإد�رة وحممد �شيف �ملري �ملدير 
�لفني و�ملت�شابقني قد �لتقي �للجنة –�لأحد- من �جل 
منطقيا  يعترب  و�ل���ذي  �لع��رت����س  مو�شوع  يف  �ل��ب��ت 
�ل�شباق  نتيجة  على  �ثر  ما  �رتكاب خطب  لعدم  نظر� 
بلقب  و�لتتويج  �لفوز  فر�شة  بالتايل  �لفريق  و�فقد 

�ل�شباق �أو �حل�شول على مركز متقدم.
وقال حممد �شيف �ملري �ملدير �لفني لفريق فيكتوري 
�أن �لوفد وبعد مر�جعة �لفيديو �خلا�س  –�ك�س كات 
�رتكاب  عدم  وجد  خا�شة  كامري�ت  ومن  بالنطاقة 
�أي �أخطاء يف �لنطاقة كما �دعت �للجنة �ملنظمة يف 
دفوعاتها وبالتايل عدم وجود خمالفة تذكر على زورق 

ي�شتحق  ل  عقوبة  عليه  �أوق��ع��ت  و�ل���ذي   3 فيكتوري 
وحرم بالتايل من �أد�ء �ل�شباق بال�شورة �ل�شحيحة بعد 
�أد�ئه لدورة طويلة كاملة على كور�س �ل�شباق يف �لوقت 

�لذي مت�شك فيه ب�شد�رة �لرتتيب �لعام وقتها.
و�أ�شار ت�شلمنا ما يفيد برف�س �لعرت��س لن �ملو�شوع 
لن يقف عند هذ� �حلد و�أمامنا 4 �أيام لكتابة و�شياغة 
�ل�شتئناف ورفعه بعد ذلك �إىل جلان �لحتاد �لدويل 
ق���ر�ره  �ن��ت��ظ��ار  يف  �أم-  �أي  –يو  �ل�����ش��ري��ع��ة  ل���ل���زو�رق 

قبل  وقتا  �لأم��ر  �شياأخذ  �ل�شاأن حيث  ه��ذ�  �لنهائي يف 
موعد �جلولة �لر�بعة و�خلتامية يف �ملو�شم �لريا�شي 
هذ�  يف  ما�شي  تيم  �لفيكتوري  �أن  م��وؤك��د�   2017
�أي�شا من  �ملت�شابقني ونحن  �ملو�شوع نظر� ملا �شعر به 
لن  �إ�شافية  طويلة  لفة  منحنا  ق��ر�ر  �ت��خ��اذ  يف  ظلم 
ز�وي���ة �شحيحة ومل  م��ن  ج��اءت  �لتلفزيونية  �لإع���ادة 

تظهر �أي �أخطاء للفريق.
  �لعديدي: �لأمل قائم يف �جلولة �لر�بعة

�لعديدي قائد زورق فيكتوري  �شامل علي   قال بطلنا 
�جلولة  مناف�شات  فعل يف  �هلل  ���ش��اء  وم��ا  �هلل  ق��در   3
–�ك�س  �ل�شريعة  ل��ل��زو�رق  �لعامل  بطولة  من  �لثالثة 
كات- و�لتي �أ�شدل �ل�شتار على �أحد�ثها يوم �أم�س �لول 

�ل�شينية. �شيامني  مدينة  يف  –�لأحد- 
�لكثري  و�ج��ه   3 �لفيكتوري  فريق  �أن  �لعديدي   وقال 
بحر  وع��ان��د  �جل��ول��ة  ه��ذه  يف  و�لتقلبات  �مل�شاكل  م��ن 
�مل�شاركة  �إنهاء  يف  �لفريق  طموحات  �جلنوبي  �ل�شني 
عندما  زم��ن  �أف�شل  �شباق  يف  ك��ان  مثلما  جيد  ب�شكل 
�لأول  �ملركز  على  للمناف�شة  �حلا�شمة  �ملر�حل  �ألغيت 
ف�شا  �لأول  �أم�س  يوم  �لثاين  �ل�شباق  �لغي  ثم  ومن 
عن �لظلم �لذي طال �لفريق يف �حت�شاب لفة طويلة 
�ل�شباق  و�ل��ت��ت��وي��ج يف  �ل��ف��وز  علينا  �أ���ش��اع��ت  �إ���ش��اف��ي��ة 

�لأول.
للم�شي  كبرية  فر�شة  �أمامنا  ح��ال  كل  على   و�أ�شاف 
�لعامل  بطولة  بلقب  �لتتويج  حلم  حتقيق  نحو  قدما 
�لبطولة  يف  و�لثاين  �لأول  �ل�شباقني  نخو�س  عندما 
�لعاملية يف �جلولة �لر�بعة و�ملرتقبة خا�شة و�ن �لفريق 
قريب جد� ملت�شدر �لرتتيب �لعام زورق ��شرت�ليا بلو 
137 نقطة  8 و�ل��ذي ميلك 148 نقطة مقابل  ر�و 

لفريقنا حيث ي�شل �لفارق �إىل 11 نقطة
 �آل علي : ح�شاد و�فر مرتقب

�أن   3 �آل علي قائد زورق فيكتوري   قال بطلنا عي�شى 

و�فر ومرتقب  �شيكون على موعد مع ح�شاد  �لفريق 
مع �إ�شد�ل �ل�شتار على مناف�شات �لبطولة �لعاملية �شهر 
دي�شمرب �ملقبل و�إقامة �جلولة �لر�بعة موؤكد� �أن فارق 
ر�و  بلو  وزورق   3 فيكتوري  زورق  ب��ني  نقطة   11
�لحتمالت  ي�شكل عقبة كبرية وكل  �ل�شرت�يل ل   8

مفتوحة.
�ل��ع��دي��دي كان  ���ش��امل علي  �ن��ه وزم��ي��ل��ه  �آل علي  و�أك���د 
يوؤمل يف ح�شور قوي و��شتثنائي يف �ل�شباق �لثاين لكن 
�لظروف �جلوية �شاءت كثري� مع موعد �ل�شباق وبات 
�أور�ق  و�إحالة  برمته  �ل�شباق  �إلغاء  ليتم  �شعبا  �لأم��ر 
�لبطولة و�حل�شم فيها �إىل �جلولة �لر�بعة و�خلتامية 

�شهر دي�شمرب �ملقبل
نحو  �ل��ف��ري��ق  ق��رب��ت  �شياميان  ن��ق��اط   : �مل���ري   غامن 

�للقب
 �أ�شاد غامن خمي�س �ملري ع�شو جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة 
رحلة  يف  �ملوؤ�ش�شة  وف��د  ر�ف��ق  و�ل���ذي  تيم  �لفيكتوري 
�لو�حد  و�ل��ف��ري��ق  �ل��ع��ط��اء  ب���روح  �ل�شينية  ���ش��ي��ام��ني 

�ل�شائدة يف �أروقة �لفريق �لأزرق يف �لبطولة �لعاملية.
 و�أ�شار �إىل �أن �لثنائي �شامل علي �لعديدي وعي�شى �آل 
علي قدما �د�ئا جيد� مكنهما  من �حل�شول على نقاط 
جديدة ت�شاعدهم يف م�شو�ر �لبطولة �لعاملية رغم ما 
وج���ده �ل��ف��ري��ق م��ن ظ��ل��م وق���ع يف ع���دد م��ن �لقر�ر�ت 
طويلة  لفة  �إ�شافة  ومنها  �ملنظمة  باللجنة  �خلا�شة 

على �لفريق يف �ل�شباق �لأول.
 وقال �أنهت �جلولة وجنح �لزورق �لأزرق يف �ملحافظة 
على �ملركز �لثاين يف �لرتتيب �لعام للبطولة �لعاملية 
�لزورق  عن  نقطة   11 وب��ف��ارق  نقطة   137 بر�شيد 
�لذي يجعله مر�شحا فوق  �ملت�شدر  �لأمر  �ل�شرت�يل 
�ل�شاد�شة  للمرة  �لكبري  �لعاملي  باللقب  للفوز  �ل��ع��ادة 

على �لتو�يل يف تاريخ �حلدث.

ا�صتئناف لالحتاد الدويل اعرتا�صا على احت�صاب لفة اإ�صافية

فيكتـــ�ري 3 ينهــــي رحلــــة ال�ســــني )ثانيــــًا( يف اكــــ�س كــــات
املت�صدر واحل�صم يف )الرابعة( عن  البحار  اأمراء  تف�صل  نقطة   11
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الفجر الريا�ضي

بن غليطة يراأ�س بعثة اأبي�س ال�صباب

درول�فيت�س: اأعيننا على �سدارة املجم�عة ولعب�نا يف قمة اجلاهزية
رئي�س  غليطة  ب��ن  م���رو�ن  �ملهند�س  ���ش��ع��ادة  و���ش��ل 
ير�فقه  �لقدم  لكرة  �لإم���ار�ت  �حت��اد  �إد�رة  جمل�س 
�لحتاد  �إد�رة  جمل�س  ع�شو  �ل��وه��اب  ع��ب��د  ح�شن 
�إىل  للتو�جد  بي�شكيك  �لقرغيزية  �لعا�شمة  �إىل 
�شنة،   19 حت��ت  لل�شباب  �لوطني  منتخبنا  جانب 
�لذي يمُد�شن �ليوم �لثاثاء م�شاركته يف �لت�شفيات 
يف  ماين  �لعمُ �ملنتخب  نظريه  مبو�جهة  �لآ���ش��ي��وي��ة، 
ظهر�ً  �لثالثة  �ل�شاعة  مت��ام  يف  ت��ق��ام  �ل��ت��ي  �مل��ب��ار�ة 
منتخبي  م��ب��ار�ة  وت�شبقها  �لإم������ار�ت)،  )بتوقيت 
مناف�شات  بها  تفتح  �ل��ت��ي  نيبال  م��ع  قرغيز�شتان 
�ملنتخب  ك��ذل��ك  ت�����ش��م  و�ل��ت��ي  �لأوىل،  �مل��ج��م��وع��ة 
�لبحريني �لذي �شيخ�شع للر�حة يف �جلولة �لأوىل 

ح�شب جدول �ملجموعة.
وق���د ع��ق��د �لحت�����اد �لآ����ش���ي���وي ���ش��ب��اح �م�����س مبقر 
�لفني  �لجتماع  �ل��ق��دم،  لكرة  �لقرغيزي  �لحت���اد 
�آلية  �ملنتخبات، حيث مت من خاله �شرح  مل�شوؤويل 

�لت�شفيات و��شتعر��س �للو�ئح �ملنظمة للمباريات، 
�ملنتخبات، حيث  �أط��ق��م  �أل����و�ن  ج��ان��ب حت��دي��د  �إىل 
ذو  �لأ���ش��ا���ش��ي  طقمه  �ل��وط��ن��ي  منتخبنا  ���ش��ريت��دي 
�لأربعة،  �لكامل يف جميع مبارياته  �لأبي�س  �للون 
ماين �لطقم �لأحمر  يف حني �شريتدي �ملنتخب �لعمُ

�لكامل يف مو�جهته �أمام “�لأبي�س �ل�شاب”.
م����وؤمت����ر�ً �شحفياً  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  ع���ق���دت  ك��م��ا 
ليوبينكو  �ل�شربي  خاله  م��ن  حت��دث  للمدربني، 
درولوفيت�س مدرب منتخبنا �لوطني لل�شباب حول 
�ملناف�شات،  خل��و���س  �ل�شاب”  “�لأبي�س  ج��اه��زي��ة 
�أن قوة �ملجموعة �لتي حتظى فيها  �أكد على  حيث 
جميع �ملنتخبات �خلم�شة بفر�س مت�شاوية لتقدمي 
هو  �ل��ذي  �لتاأهل،  بطاقة  وح�شد  كبرية  مباريات 
�لقرغيزي  �ملنتخب  فيه  مبا  للجميع  م�شروع  حق 
�مل�����ش��ت�����ش��ي��ف �ل������ذي ���ش��ي��ح��ظ��ى ب��ع��ام��ل��ي �لأر�������س 
و�جلمهور. و�أ�شار �إىل �أن �ملنتخب �لإمار�تي يدخل 

عينيه  ن�شب  �ملجموعة  �شد�رة  وي�شع  �لت�شفيات 
�أخرى،  ح�شابات  يف  �ل��دخ��ول  دون  �ملبا�شر  للتاأهل 
وذلك يتطلب �لكثري تركيز عايل وجهد م�شاعف 
ت�شمن  �إيجابية  نتائج  لتحقيق  �ملباريات  جميع  يف 
�لكبرية  ثقته  �ملن�شود، مبدياً  �لهدف  �إىل  �لو�شول 
بقدرة عنا�شر �لأبي�س �ل�شاب �لذي و�شل �إىل �أعلى 
و�لبدنية على تقدمي ما  �لفنية  درج��ات �جلاهزية 
ه��و م��ط��ل��وب م��ن��ه و�ل���ع���ودة �إىل �لإم�����ار�ت ببطاقة 

�لتاأهل للنهائيات �لآ�شيوية.
وك�����ش��ف درول��وف��ي��ت�����س �إن����ه ه���ذه �ل��ت�����ش��ف��ي��ات متثل 
�لقارة  �شعيد  ع��ل��ى  ل��ه  بالن�شبة  �لأول  �ل��ت��ح��دي 
جمهورية  �إىل  �لأوىل  زي��ارت��ه  �إن��ه��ا  كما  �ل�شفر�ء، 
 “ ب�شحبة  فيها  يرتك  �أن  تاأمل  �لتي  قرغيز�شتان 
حمطة  وتكون  جميلة  ذك��ري��ات   “ �ل�شاب  �لأبي�س 
�ل��ع��امل لل�شباب  ك��اأ���س  �ل��ت��و�ج��د يف  �ن��ط��اق��ة نحو 
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��شتقبل �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�شرقي 
�لأمريي،  بالديو�ن  �م�س يف مكتبه  �لفجرية  ويل عهد 
�ل��وط��ن��ي لريا�شة  و�مل��ن��ت��خ��ب  �ل��ف��ج��رية  ف���ري���ق  ق���ائ���د 
رئي�س  ب��ح�����ش��ور  ع��ل��ي،  �آل  ح�شن  حم�شن  �ل��رت�ي��ث��ل��ون 
جمل�س �إد�رة �حتاد �لإمار�ت للتايكو�ندو �أحمد حمد�ن 

�لزيودي.
وكان حم�شن ح�شن قد حقق �ل�شهر �جلاري، �ملركز �لأول 

بفئته �لعمرية و�خلام�س باملجموع �لعام، و�لثالث على 
�ملت�شابقني �خلليجيني يف �شباق �لكويت للرت�يثلون، كما 
حقق نتائج مميزة يف بطولة �لرجل �حلديدي �لعاملية 
�لتي ��شت�شافتها �لوليات �ملتحدة خال �شهر �شبتمرب 
�لفائت. وهناأ �شموه �آل علي على �إجنازه يف �لبطولتني 
�ملناف�شات  طبيعة  عن  موجز  �شرح  �إىل  �شموه  و��شتمع 
�لتي خا�شها �آل علي وطبيعة �لتح�شري�ت لها ، م�شيد� 

بامل�شتوى �ملتميز �لذي ظهر به يف �لبطولة.
بدوره �شكر �لاعب حم�شن ح�شن �آل علي �شمو �ل�شيخ 
��شتقباله،  على  �ل�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد 
�شموه  قبل  م��ن  �ل�شامية  و�ل��ت��وج��ي��ه��ات  �ل��دع��م  مثمنا 

ودعمه �مل�شتمر للريا�شة و�لريا�شيني.
�شمو  مكتب  مدير  �لزحمي  �شامل  �شعادة  �للقاء  ح�شر 

ويل �لعهد.

حممـــد ال�ســرقــــي ي�ستقبــــل الفــــائز يف 
�سبــــاق »الرتايثلــــ�ن« 

•• اأبوظبي-الفجر:

��شتكماله  للجوجيت�شو  �لإم���ار�ت  �حت��اد  �أعلن   
مناف�شات  لن��ط��اق  �ل���ازم���ة  ل��ا���ش��ت��ع��د�د�ت 
�جلولة �لثانية من بطولة »كاأ�س �شاحب �ل�شمو 
رئي�س �لدولة للجوجيت�شو« �ملخ�ش�شة لاأندية 
 4 ي��وم  �شتقام  و�ل��ت��ي   ،2018-2017 ملو�شم 

نوفمرب �ملقبل يف نادي �جلزيرة يف �أبوظبي.
�نتهاء  �إىل  للجوجيت�شو  �لإم��ار�ت  �حت��اد  و�أ�شار 
من  �لثانية  للجولة  �مل�شاركة  طلبات  ��شتقبال 
�لبطولة، و�لذي ��شتمر منذ �شهر يوليو �ملا�شي 

�أكتوبر  م����ن   28 وح����ت����ى 
�جل�����اري، ل��ف��ئ��ات ف���وق 21 
����ش���ن���ة ل���ك���ل م�����ن �ل����رج����ال 
�إىل  بالإ�شافة  و�ل�����ش��ي��د�ت، 
�ل�شباب و�لفتيات حتت 20 
نادي  و�شي�شت�شيف  ���ش��ن��ة. 
�جلولة  مناف�شات  �جلزيرة 
�ل��ث��ان��ي��ة مب�����ش��ارك��ة لعبني 
من �أهم �أندية �جلوجيت�شو 
�أن  �ل��دول��ة، على  �ملحلية يف 
بنادي  �لثالثة  �جلولة  تقام 
مبجمع  و�لر�بعة  �ل�شارقة، 
بالظفرة،  �لتعليمي  بينونة 
�أيبك  ب�����ش��ال��ة  و�خل��ام�����ش��ة 
و�لتي  �أب���وظ���ب���ي  يف  �أري����ن����ا 

�شت�شهد تتويج بطل هذ� �ملو�شم.
وت�شهد �لبطولة يف جولتها �لثانية هذ� �ملو�شم 
�رتفاع يف ن�شب �لت�شجيل و�مل�شاركة، �لأمر �لذي 

على  �لتحدي  و�حتد�م  �لكبري  �لتناف�س  يعك�س 
�مل�شاركة، وخا�شة  �لأندية  �لبطولة بني  ب�شاط 
�لأوىل يف �جلولة  �مل��ر�ك��ز  �ل��ت��ي ح�����ش��دت  ت��ل��ك 
�لأوىل �لتي �أقيمت يف ��شتاد خليفة بن ز�يد يف 
�خلام�س  يف  �ل��ع��ني  م��دي��ن��ة 
من �أغ�شط�س �ملا�شي، حيث 
نادي  �ل�شد�رة  يحتل حالياً 
�لعني ، بينما يحل يف �ملركز 
�ل��ث��اين ن����ادي �جل���زي���رة، �أم 
فت�شغله  �لثالث  �مل��رك��ز  ع��ن 
وتاأتي  �ل���وح���دة،  �أك��ادمي��ي��ة 
�ملركز  �أج��ي��ال يف  �أك��ادمي��ي��ة 

�لر�بع.
�لبطولة  ه���ذه  �����س  ��َخ�����شَ وتمُ
ل�����اع�����ب�����ني و�ل������اع������ب������ات 
�لإم��ار�ت��ي��ات، بهدف حتفيز 
�مل���ن���اف�������ش���ة ب�����ني �لأن�����دي�����ة، 
�لبطولة  ه���ذه  ح��ي��ث مت��ن��ح 
�جلوجيت�شو  لعبي  جلميع 
فر�شة  �مل���ح���ل���ي���ة  �لأن�����دي�����ة  ل�����دى  �مل�����ش��ج��ل��ني 
�ملزيد  ��شتك�شاف  ت�شتهدف  ح��ني  يف  �مل�����ش��ارك��ة، 
م��ن �مل���ه���ار�ت �مل��ت��م��ي��زة ل���دى م��و�ط��ن��ي �لدولة 

ت�شليط  بهدف  �لوطنية،  للمنتخبات  �ملوؤهلني 
ل��ه��م، ومن  �ل��رع��اي��ة  وت��ق��دمي  �ل�����ش��وء عليهم، 
وتقام  �لعاملية.  �ملن�شات  �إىل  بهم  �لرت��ق��اء  ث��م 
مناف�شات �لبطولة على �أ�شا�س مباريات فردية، 

و�أوز�ن  عمرية  فئات  ووف��ق 
�لنظر  ب���غ�������س  حم�����������ددة، 
�ل����ذي يحمله  ع���ن �حل�����ز�م 
وتنق�شم  �مل�����ش��ارك،  �ل��اع��ب 
ثاث  �إىل  �لعمرية  �لفئات 
فوق  فئة  وه��ي،  جمموعات 
من  ل���ك���ل  ����ش���ن���ة   21 ����ش���ن 
�ل���رج���ال و�ل�����ش��ي��د�ت، وفئة 
�ل�������ش���ب���اب و�ل���ف���ت���ي���ات حتت 
و�لنا�شئني  ���ش��ن��ة،   20 ���ش��ن 
و�ل��ن��ا���ش��ئ��ات حت��ت ���ش��ن 17 
���ش��ن��ة. وق���ال ���ش��ع��ادة حممد 
نائب  �ل�����ظ�����اه�����ري،  �����ش����امل 
رئ���ي�������س �حت�������اد �لإم����������ار�ت 
نفخر  “�إننا  للجوجيت�شو، 

بتنظيمنا  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و  �لإم�������ار�ت  �حت����اد  يف 
�لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  »ك��اأ���س  لبطولة 
ت�شهم  �أن  ون��اأم��ل  �ل��ث��اين،  للمو�شم  ل��اأن��دي��ة«، 

�لريا�شية  �لأن���دي���ة  حتفيز  يف  �ل��ب��ط��ول��ة  ه���ذه 
على م�شتوى �لدولة، لكت�شاف مو�هب �شاعدة 
ب�����اأد�ء �لاعبني  وو�ع�����دة ج���دي���دة، و�لرت����ق����اء 
�لريا�شي، لنيل �شرف متثيل �لدولة يف �ملحافل 
نتطلع  ون���ح���ن  �ل����دول����ي����ة، 
تلك  مناف�شات  متابعة  �إىل 
�ل���ب���ط���ول���ة، �ل����ت����ي ن���ث���ق يف 
كنوز�ً  لنا  �شت�شتخرج  �أن��ه��ا 
�لرعاية  ت�شتحق  ريا�شية 

و�لتنمية و�لتكرمي”.
و�أكد يو�شف �لبلو�شي مدير 
�حت���اد  يف  �ل��ف��ن��ي��ة  �لإد�رة 
“�إن  �لإم��ار�ت للجوجيت�شو 
لاأندية دور مهم يف توفري 
�ل��ب��ي��ئ��ة �مل���ائ���م���ة لإع������د�د 
للمنتخبات  �ل����اع����ب����ني 
�ل���رب�م���ج  و�أن  �ل���وط���ن���ي���ة، 
�مل��ت��ب��ع��ة م��ن �مل���درب���ني فيها 
ومعتمدة  م��وح��دة  ج��م��ي��ع��اً 

من قبل �جلهاز �لفني للمنتخب”.
ت�شهد هذه  �أن  يتوقع  �أنه  �إىل  �لبلو�شي:  و�أ�شار 
�جلولة مناف�شة قوية بني خمتلف �أندية �لدولة، 

�لفئات  ك��ل  يف  لع��ب��ني  متلك  �ل��ت��ي  وخ�شو�شاً 
�لأوىل خال �جلولة  �ملر�كز  و�لتي حازت على 
�لأوىل من �لبطولة كالعني و�جلزيرة و�لوحدة 
و�أك���ادمي���ي���ة �أج����ي����ال. و�أ�����ش����اد �حت����اد �لإم������ار�ت 

ل���ل���ج���وج���ي���ت�������ش���و ب���ال���دع���م 
�ل���������ذي ق����دم����ت����ه �جل����ه����ات 
ل��ل��ب��ط��ول��ة ممثلة  �ل��ر�ع��ي��ة 
لا�شتثمار،  مبادلة  ب�شركة 
و�أب�������وظ�������ب�������ي ل�������اإع�������ام، 
ووز�رة  للطري�ن،  و�لحت��اد 
�أبوظبي  وب��ن��ك  �ل��د�خ��ل��ي��ة، 
�لإ���������ش��������ام��������ي، و�����ش����رك����ة 
�لوطنية  �أب��وظ��ب��ي  ب����رتول 
)�أدن��وك(، وباملز �لريا�شية، 
�لعاملية  �لإم�����ار�ت  و���ش��رك��ة 
لاأملنيوم، وجمل�س �أبوظبي 
للتمويل،  و�آف��اق  �لريا�شي، 
ولوز�ن لاأزياء، وجمموعة 
و�ل�شيف  �لقاب�شة،  �خلاجة 

بالإ�شافة  �ملتحدة،  �ل�شقر  وجمموعة  �ملا�شي، 
�إطاق  �أن  بالذكر  و�جل��دي��ر  �لحت���اد.  جلريدة 
»كاأ�س  لبطولة  �جلوجيت�شو  �لإم�����ار�ت  �حت���اد 

للجوجيت�شو«  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب 
م��ن خم�س  ت��ت��األ��ف  و�ل��ت��ي  ل��اأن��دي��ة  �ملخ�ش�شة 
�إطار  2018-، ياأتي يف   2017 جولت ملو�شم 
مهمته �لأ�شا�شية �لتي حتظى بدعم وتوجيهات 
�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  من 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي،  نهيان، ويل عهد 
يف  �مل�شاهمة  �إىل  و�ل��ر�م��ي��ة  �مل�شلحة،  ل��ل��ق��و�ت 
ب��ن��اء جم��ت��م��ع �جل��وج��ي��ت�����ش��و �لإم����ار�ت����ي، �لذي 
�لو�شول  وق��درة على  عالية،  باحرت�فية  يتمتع 

بالإمار�ت �إىل من�شات �لتتويج �إقليمياً وعاملياً.
املناف�صات املحلية املقبلة

وي�����ش��ت��ع��د �حت�����اد �لإم������ار�ت 
�شهر  يف  ل���ل���ج���وج���ي���ت�������ش���و 
بطولت،  ل��ث��اث  ن��وف��م��رب 
وه���ي �جل���ول���ة �ل��ث��ان��ي��ة من 
و�لتي  �لإم�����ار�ت  �أم  بطولة 
من  �ل����ث����ال����ث  يف  ����ش���ت���ق���ام 
�لثانية  و�جل��ول��ة  ن��وف��م��رب، 
م��ن ج����ولت ك��اأ���س �شاحب 
�ل�������ش���م���و رئ����ي���������س �ل����دول����ة 
من  �لر�بع  يف  للجوجيت�شو 
بطولة  وت��ل��ي��ه��ا   ، ن��وف��م��رب 
�ل�شهيد للجوجيت�شو يومي 

نوفمرب. و25   24
ويف �شهر دي�شمرب من �ملقرر 
�لدولية  دبي  بطولة  �نعقاد 
و�لتا�شع،  �لثامن  يومي  �جلوجيت�شو  ملحرتيف 
و�جل���ول���ة �ل��ث��ال��ث��ة م���ن ب��ط��ول��ة ك���اأ����س �شاحب 

�ل�شمو رئي�س �لدولة للجوجيت�شو يوم 23.

نادي اجلزيرة يحت�صن احلدث

ثانية ج�لت كاأ�س رئي�س الدولة للج�جيت�س� تنطلق ال�سبت

ن�صعى  •الظاهري: 
لكت�صاف مواهب 
واعدة جديدة 

لنيل �صرف 
متثيل الدولة يف 
املناف�صات العاملية

• البلو�صي: 
دور الأندية 
حموري يف 

اإعداد الالعبني 
للمنتخبات 

الوطنية

• الحتاد يتوقع 
م�صتوى عايل 
من التحدي 
واملناف�صات 

بني الأندية 
امل�صاركة 



    

 
ثاثة اأ�س�د تنقذ فتاة من خاطفيها

ق��ام��ت ث��اث��ة �أ���ش��ود ب��اإن��ق��اذ ف��ت��اة تبلغ م��ن �ل��ع��م��ر 12 ع��ام��اً من 
�إذ قامت  جمموعة من �لرجال خطفوها ليجربوها على �ل��زو�ج، 
�لأ�شود مبطاردة �خلاطفني وحماية �لفتاة �إىل �أن و�شلت �ل�شرطة 

�لإثيوبية، بح�شب �شحيفة ذ� غارديان .
نائية،  �أ���ش��ب��وع يف منطقة  مل��دة  �ل��ف��ت��اة  باحتجاز  �خل��اط��ف��ون  وق���ام 

و�شربوها مر�ر�ً، قبل �أن تبد�أ �لأ�شود مبطاردتهم.
تقف  كانت  �إنكيفا:  ويند�جو يف مقاطعة  ووندميو  �لرقيب  وق��ال 
وعائلتها،  �ل�شرطة  عليها  ع��رثت  حتى  ي���وم،  لن�شف  وحتر�شها 

عندها �أفلتتها )�لأ�شود( .
و�أ�شاف �أنه لو مل تاأت �لأ�شود لكان �لو�شع �أ�شو�أ بكثري، فغالباً ما 
ب�شكل  و�شربهن  و�غت�شابهن  �ل�شغري�ت  �لفتيات  �ختطاف  يتم 

مربح لإجبارهن على �لقبول بالزو�ج.
وق���ال ���ش��ت��ي��و�رت وي��ل��ي��ام��ز، خبري �حل��ي��اة �ل��ربي��ة ب����وز�رة �لتنمية 
كانت  لأن��ه��ا  جن��ت  ق��د  �لفتاة  تكون  �أن  �ملحتمل  م��ن  �إن��ه  �لريفية، 

تبكي.
و�أو�شح �أن �لأ�شود رمبا فهمت �أنني �لفتاة ب�شكل خاطئ، و�عتقدت 
�أن����ه ���ش��وت ���ش��ب��ل، وه����ذ� ق���د ي��ف�����ّش��ر �أن���ه���ا مل ت��ق��دم ع��ل��ى �لتهام 

�ل�شغرية.
�أن  وكان عليها  كانت مرعوبة وخائفة،  �لفتاة  �إن  �ل�شرطة  وقالت 

تتلقى �لعاج ب�شبب �جلروح �لتي نتجت عن �ل�شرب.
ت���ز�ل �ل�شرطة  �أرب��ع��ة م��ن �خل��اط��ف��ني، وم��ا  وج���رى �لقب�س على 

تتعقب ثاثة من �خلاطفني.

تنج�ان من امل�ت بعدما تاهتا 5 اأ�سهر يف املحيط 
يف  �أ�شهر  خم�شة  م��دة  تاهتا  بعدما  �أمريكيتان  �م��ر�أت��ان  �أن��ق��ذت   

�ملحيط �لهادئ مع كلبيهما، على ما �أعلنت �لبحرية �لأمريكية. 
وقد �أبحرت جنيفري �بيل وتا�شا فويابا مع كلبيهما من هاو�ي يف 

�لربيع يف رحلة �إىل تاهيتي مبركبهما �ل�شر�عي. 
وتعطل حمرك �ملركب يف 30 مايو �إل �أنهما و��شلتا رحلتهما ظناً 

منهما �أنهما �شتتمكنان من ذلك بال�شر�ع فقط. 
»بعد  بيان  يف  �لأم��ريك��ي��ة  �لبحرية  يف  �خلام�س  �لأ���ش��ط��ول  وق��ال 
�شهرين ومع مرور وقت طويل على موعد و�شولهما �إىل تاهيتي، 
كانتا  �أنهما  �إل  بذلك.  و��شتمرتا  ��شتغاثة.  ن��د�ء�ت  �إر�شال  با�شرتا 
�أو �أي حمطات �أر�شية لتلقي  بعيدتني كثري�ً عن �ل�شفن �لأخرى 

ند�ء�تهما«.
�ملركب  ت��اي��و�ن��ي��ة  �شيد  �شفينة  ر���ش��دت  �جل����اري،  �أك��ت��وب��ر   24 يف 
�ليابان. و�ت�شل  1500 كيلومرت جنوب �شرق  �ل�شر�عي على بعد 
و�شلت  وق��د  »غ���و�م«  جزيرة  يف  �لأمريكية  بال�شلطات  �ل�شيادون 
تقوم  كانت  �أمريكية  برمائية  �شفينة  �لتايل  �ليوم  يف  �ملكان  �إىل 

مبناور�ت يف �ملنطقة.
�ملر�أتني  �إح��دى  �لأمريكية  �لبحرية  بثته  فيديو  �شريط  و�أظ��ه��ر 
حت�شن �ملنقذين عند �قرت�بهم من �ملركب �ل�شغري فيما يهرول 

كلبان جمهز�ن ب�شرتة جناة على �شطح �ملركب وهما يعويان.
�متنانها  عن  معربة  حياتنا«،  �أن��ق��ذو�  »لقد  �بيل  جينفري  وقالت 

لهم.
�أن �ملر�أتني و�لكلبني يف حالة �شحية جيدة ومل ينق�شهما  ويبدو 
�لأكل. وقالت جنيفر �بيل �إنهما متكنتا من �ل�شمود بف�شل جهاز 

لتنقية �ملياه وخمزون من �لأغذية يكفي ل�شنة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

العلماء يحددون اجلني امل�سبب لاكتئاب
�كت�شف �لعلماء جينا لدى �لأمريكيني �لأفارقة يزيد من خطر �لكتئاب لديهم ومن �إدمانهم على �لكحول.

وقد ربطت �لأدلة �ل�شابقة �لكتئاب و�إدمان �لكحول جلينات مماثلة وعو�مل خطر يف �لدماغ، ولكن �لباحثني �أخذو� 
�أفريقي و�لأمريكيني من  �أ�شل  هذه �لأدلة �إىل مر�حل متقدمة وذلك بتحليل �لرموز �جلينية لاأمريكيني من 

�أ�شل �أوروبي ملعرفة ما �إذ� كان باإمكانهم معرفة �جلني �ملحدد �لذي يوؤدي �إىل هذه �ل�شطر�بات.
ووجد �لباحثون �أن �جلني �لذي يطلق عليه ��شم SEMA3A وهو جني ع�شبي مرتبط وفق �لدر��شات �ل�شابقة 
باأمر��س مثل �لزهامير، قد تلف لدى �لأمريكيني من �أ�شل �إفريقي مما �أدى �إىل وجود بع�س �مل�شاكل لديهم من 

قبيل �لكتئاب و�إدمان �لكحول، وهذه �لنتائج ميكن �أن متهد �لطريق نحو �إيجاد �لعاج لهذه �مل�شاكل.
فقد قام �لباحثون من جامعة ييل يف نيو هافن بكونيتيكت، وجامعة بن�شلفانيا يف فيادلفيا، بدر��شة 7822 فرد� 

من �لأمريكيني من �أ�شل �أوروبي و�آخرين من �أ�شل �إفريقي.
�إذ� كان هناك عاقة بني �ل�شيفرة �لور�ثية وهذه �ل�شطر�بات، ويقول  وتهدف هذه �لدر��شة �إىل �لعثور على ما 
ب�شبب عو�مل �خلطر  �لكتئاب(، يحدثان غالبا  �أدوي��ة  و�لأدوي��ة )مثل  �لكحول  �لإدم��ان على  �إن  �لدر��شة  موؤلفو 

�جلينية �مل�شرتكة .
ودر�س �لباحثون �لرموز �لور�ثية ل� 4653 من �لأمريكيني �لأفارقة و3169 من �لأمريكيني �لأوروبيني، ملعرفة ما 

�إذ� كانو� يختلفون من حيث �إدمان �لكحول و�لإ�شابة بالكتئاب.

الثالثاء   31   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12161  
Tuesday  31   October   2017  -  Issue No   12161

تربئة �ساب كاد يذبح زميلته الكندية 
�نتهت ق�شية �ل�شاب �ل�شعودي �ملبتعث �إىل كند� و�لذي كان على و�شك قتل 
ونيله  عنه  بالإفر�ج  كندية  �شيطان، وق�شت حمكمة  �أنها  بعدما ظن  فتاة 
يعاين  ك��ان  موكله  �إن  �مل�شتادي،  ثامر  �ل�شاب  حمامي  ق��ال  فيما  �ل���رب�ءة، 
��شطر�بات نف�شية، و�إنه كان يذهب للم�شفى قبل حماولته قتل �لفتاة بحثاً 
عن طبيب يعاجله من �ل�شطر�ب، بح�شب ما ذكره موقع �لعربية ، �جلمعة 
27 �أكتوبر/ت�شرين �لأول 2017. وكان �مل�شتادي ) 18 عاماً(، قد �عرتف 
�لفتاة  غرفة  �قتحامه  م��ن  ع��ام  وبعد  حماكمته،  م��ن  �لثانية  �جلل�شة  يف 
غرفتها  من  �شحبها  باأنه  �ل�شبابي،  �ل�شكن  يف  عاماً(   20( م��اري  �لكندية 
وو�شع �ل�شكني حول عنقها حماوًل ذبحها، بح�شب cbc �لكندية. وعندما 
َ هاجم �لطالبة �لكندية ماري هري ب�شكني، �أجاب حميد  �شئل يف �ملحكمة ملمِ
قائًا: بد�أتمُ �أ�شتمع للقر�آن و�أفهم معانيٍه بطريقة خمتلفة. �إذ� قر�أَت �شيئاً 
ما بينما يمُفكر عقلك بطريقٍة �أخرى، ف�شت�شل بالنهاية �إىل فهٍم خمتلف . 

و�أ�شاف: يف ذلك �لوقت، كنتمُ �أظن �أَنّ ماري هي �ل�شيطان .
و�أخرب �ل�شابط �أَنّه �أ�شَرّ �إىل و�لدته بالأفكار �لتي ر�ودته يف �لأ�شابيع �لتي 

�شبقت �حلادث، و�أَنّه ذهب لأحد �مل�شت�شفيات لروؤية طبيب.
وحكت ماري، يف �شهادتها �أمام �ملحكمة �لعليا بربيت�س كولومبيا، تفا�شيل 
ما ح�شل، قائلًة �إنها ��شتيقظت يوم �حلادث 4 �أكتوبر/ت�شرين �لأول 2016 
على �شوت َطرق على باب غرفتها بال�شكن �جلامعي، وعندما فتحت �لباب 
فاجاأها �شاب مي�شك يف يده �شكيناً. و�إن ما فاجاأها �أكرث �أن هذ� �ل�شاب مل 
تقابله غري مرة و�حدة قبل �أ�شبوعني من �حلادثة، جمعهما حديث �شريع. 
حينها، قام حميد بجذبها وو�شع �شكيناً على حلقها، حماوًل ذبحها، وبد�أ 
بخنقها وو�شع يده على فمها بينما كانت ت�شرخ طالبًة �لنجدة، وجاء على 

�شوت �شر�خها طالبتان قامتا باإنقاذها.

الرق�س مع امل�تى 
و�إخر�ج  �أحبائهم  قبور  نب�س  م��ن  �ل�شكان  مدغ�شقر  يف  �ل�شلطات  ح���ّذرت 
تف�شي  ي�شبب  �أن  ميكن  �لغريب  �لطق�س  ه��ذ�  لأن  معها،  للرق�س  �جلثث 
وباء. �لتقليد �لذي ي�شمى فامادهانا ميار�شه �ل�شعب �مللغا�شي، ويقوم على 
حفر قبور �لأقارب ولّف �جلثامني بقما�س جديد و�لرق�س معها قبل دفنها 
�ل�شحة، يف  �مل�شوؤولني يف جم��ال  �أث���ارت قلق  �لطقو�س  ه��ذه  جم���دد�ً. لكن 
�لأك��رث فتكاً  �لطاعون  وب��اء  تمُعاين فيه مدغ�شقر من تف�شي  �ل��ذي  �لوقت 

منذ �شنو�ت.
�ملا�شي،  �آب  �أغ�شط�س/  منذ  �شخ�س   1100 م��ن  �أك��رث  �لطاعون  و�أ���ش��اب 
وت�شبب بوفاة 124 منهم. وقد لحظ �خلرب�ء منذ فرتة طويلة �أن مو�شم 
�لطاعون يتز�من مع �لفرتة �لتي تقام فيها مر��شم فاماديانا من يوليو/ 

متوز �إىل �أكتوبر/ ت�شرين �لأول.

نان�سي عجرم 
..الأم احلن�نة 

�للبنانية  �لفنانة  حت��اول  ما  د�ئما 
جمهورها  م�شاركة  عجرم  نان�شي 
حياتها  ت��ف��ا���ش��ي��ل  وم���ت���اب���ع���وه���ا 
�لعائلية  �ليومية، وخا�شة حياتها 
�لعلن  �إىل  ظ���ه���وره���ا  �مل�������ش���م���وح 
ول�شيما �أوقاتها �لتي تق�شيها مع 

�إبنتيها ميا و�إيا.
وتعد نان�شي من �لفنانات �للو�تي 
ب���ني عملهم  �ل��ت��وف��ي��ق  ����ش��ت��ط��ع��ن 
�لفني وحياتهم �لعائلية فهو يبدو 
�لكايف  �لوقت  تعطي  �أنها  و��شحا 
لإبنتيها وتاأكد ذلك من خال ما 
فيديوين عرب  من  موؤخر�ً  ن�شرته 
�شفحتها �خلا�شة على �أحد مو�قع 
يف  فظهرت  �لإجتماعي.  �لتو��شل 
بناتها  م��ن  م��ع و�ح���دة  ك��ل فيديو 
�لقبل  ويتبادلون  حتت�شنهم  وهي 
يف ج���و م���ن �حل����ب و�ل���ت���ع���ّل���ق بني 
�لفيديوين  وح�شد  وول��ده��ا.  �لأم 
ع����دد�ً ك��ب��ري�ً م��ن �لإع��ج��اب��ات من 
قبل جمهور نان�شي، وذلك يف فرتة 
عدد  جت���اوز  حيث  ق�شرية  زمنية 
يف  700�ألف  م��ن  �أك����رث  �مل��ع��ج��ب��ني 

�أقل من 24 �شاعة.

�سبط طن من الك�كايني لـ 
ع�سابة اجل�لف� 

من  كغم   921.8 �لكولومبية  �لبحرية  �شبطت 
�لكوكايني تابعة لع�شابة �جلولفو �لتي تعد �أكرب 
ع�شابة �إجر�مية يف �لباد، يف منطقة كارتاخينا 

�لكاريبية قبل �إر�شالها �إىل هولند�. 
بالتعاون مع �جلهاز  �ل�شحنة  �لبحرية  ووجدت 
�لتقني للتحقيقات يف �لنيابة �لكولومبية خمباأة 
بح�شب  �ل�شناعي،  مامونال  قطاع  يف  حاوية  يف 
بيان ر�شمي.  وتعترب �ل�شلطات �لع�شابة �إحدى 
�ل��ب��اد وكذلك  �لإج��ر�م��ي��ة يف  �ملنظمات  �أخ��ط��ر 
�أك����رب ت��ه��دي��د ع��ل��ى �ل�����ش��ام ب��ع��د ت��وق��ي��ع �تفاق 
�مل�شلحة  �لقو�ت  وجماعة  �حلكومة  بني  �ل�شام 
نوفمرب  يف  )ف�������ارك(  ك��ول��وم��ب��ي��ا  يف  �ل���ث���وري���ة 

)ت�شرين �لثاين( من �لعام �ملا�شي. 
وقتل �لرجل �لثاين يف ع�شابة �جلولفو روبرتو 
بارجا�س جوتريي�س �ل�شهري ب� جابيان يف �أو�خر 
مبنطقة  ريفية  ببلدة  عملية  يف  �ملا�شي  �ل�شهر 

�لتوربو يف �قليم �نتوكيا ب�شمال غرب �لباد.

فقمة ت�سّل حركة الطريان   
ت�شّببت فقمة �شخمة جال�شة على مدرج مطار �أل�شكا يف 
تعطيل حركة �لطري�ن، مما دفع �إد�رة �ملطار �إىل �لت�شال 
بو��شطة  حلملها  �حليو�نات  ب�شوؤون  �ملخت�شة  باجلهات 
زلجة كبرية، وهي �حلادثة �لأوىل �لتي ي�شهدها �ملطار 

وفقاً للم�شوؤولني.
وبح�شب �شحيفة ديلي ميل �لربيطانية، وقعت �حلادثة 
ب��امل��ط��ار بروؤية  �لعاملون  ف��وج��ئ  �مل��ا���ش��ي ح��ني  �لأ���ش��ب��وع 
فقمة وزنها نحو 200 كيلوغر�م ممددة على �ملدرج حيث 
من  ملنعهم  �لطيارين  بتحذير  ف�شارعو�  �لطائر�ت  تقلع 

�ملرور بجانب �لفقمة و�لت�شّبب مبقتلها.
وعن �شبب و�شول هذه �لفقمة �إىل �مل��دّرج ، �أرجع مدير 
�إىل عا�شفة  �ل�شبب  بيلى  �ملقاطعة ميدو  �لت�شالت فى 
�ملتجمد  للمحيط  �ل�شاحلية  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  وق��ع��ت  ق��وي��ة 
�أثناء  �إذ وجد �ملوظفون �لفقمة  �أل�شكا،  �ل�شمايل ملنحدر 

�إز�لة �لثلوج بعد هذه �لعا�شفة من مدّرج �ملطار.
�لثدييات  م���ع  ب��ال��ت��ع��ام��ل  �ل��ق�����ش��م  مل��وظ��ف��ي  ي�����ش��م��ح  ول 
�ل��ب��ح��ري��ة، ل��ذل��ك مت��ت �إز�ل�����ة �ل��ف��ق��م��ة ب��و����ش��ط��ة �جلهة 
�مل�شوؤولة عن ذلك. وقال بيلى �إن �لعمال �شاهدو� �لطيور 
و�لدببة �لقطبية على �ملدرج، بيد �أن روؤية �لفقمة كانت 
�ملرة �لأوىل.  وقال بيلي �إن هذه �لطيور و�لثدييات ت�شكل 
مبئات  خ�شائر  وتكبد  �لركاب  �شامة  على  كبري�ً  خطر�ً 
�إىل �أن �لطيور  �مل��اي��ني م��ن �ل����دولر�ت ك��ل ع���ام، لف��ت��اً 
تتعر�س  �ل��ت��ي  �ل�����ش��رب��ات  م��ن   %  90 م��ن  �أك���رث  ت�شكل 
لها �ل��ط��ائ��ر�ت يف �جل��و ب��ال��ولي��ات �مل��ت��ح��دة، يف ح��ني �أن 

�ل�شربات من قبل �لثدييات نادرة جد�ً . 

ميت يع�د للحياة قبل ث�ان من دفنه
عاماً،   24 �لعمر  م��ن  يبلغ  متوفى  �شاب  عائلة  فوجئت 
�إ�شجاء  م��ن  ق��ب��ل وق���ت ق�شري  �إىل �حل��ي��اة  �ب��ن��ه��ا  ب��ع��ودة 
ج�شده د�خل �لنع�س لتتحول �جلنازة �إىل منا�شبة �شعيدة 

للم�شيعني. 
�أعلنو�  �لبريو  يف  ماريا  تينغو  م�شت�شفى  يف  �لأطباء  كان 
�ل�شاب و�ت�شون فر�نكلني ماندوجانو دوروتيو،  عن وفاة 
عيادة  يف  ل��ه  �أج��ري��ت  ج��ر�ح��ة  �إث���ر  باحلمى  �إ�شابته  بعد 

طبيب لاأ�شنان.
�أنفا�س  ب���اأن  �مل�شيعون  لح��ظ  �جل��ن��ازة  مر��شيم  و�أث��ن��اء 
�لطبيب  ��شتدعاء  �إىل  دفعهم  ما  بعد  تنقطع  مل  �ل�شاب 
�لذي �أكد باأنه ل يز�ل حياً. �إل �أن فرحة عائلة و�أ�شدقاء 
ب�شكل  �ل�شاب  وف��اة  �لإع��ان عن  �إذ مت  تكتمل  �ل�شاب مل 

نهائي بعد نقله �إىل �مل�شت�شفى بوقت ق�شري. 
وت�شعى �أ�شرة �ل�شاب ملقا�شاة �مل�شوؤولني عن �خلطاأ �لطبي 
�لذي �أودى بحياة �ل�شاب، بينما بد�أت �ل�شرطة �لتحقيق 

يف ماب�شات �لق�شية بهدف حما�شبة �ملهملني. 
يذكر باأن �ل�شاب كان قد �أ�شيب باحلمى و�لق�شعريرة بعد 
جر�حة �أجريت له يف عيادة طبيب لاأ�شنان، ما ��شتدعى 
مهدئة  حقنة  �لأط��ب��اء  �أعطاه  حيث  �مل�شت�شفى  �إىل  نقله 
باأنها ت�شببت بتدهور حالته �ل�شحية، بح�شب ما  يعتقد 

ورد يف موقع ميرتو �لإلكرتوين. 
 ")Aqerat )We the Dead املخرج املاليزي اإدموند يو واملمثلة دافني لو خالل ح�صورهما جل�صة فنية بعد عر�س فيلمهما

�صمن مهرجان طوكيو ال�صينمائي الدويل . )رويرتز(

خطاأ يح�ل هذه 
املراأة اإىل ملي�نرية 
لتجد  �أ�شرت�لية  �شيدة  ��شتيقظت 
و�شحاها،  ع�شية  بني  ثرية  نف�شها 
 24.5 م��ب��ل��غ  �إي��������د�ع  مت  �أن  ب���ع���د 
مليون دولر عن طريق �خلطاأ يف 

ح�شابها.
وير�يت  كلري  �ملحامية  و�كت�شفت 
�إىل  حت���وي���ل���ه  مت  ك����ب����ري�ً  م���ب���ل���غ���اً 
)ت�شرين  �أكتوبر   25 يف  ح�شابها، 
رهنها  �أن  ك��م��ا  �جل������اري،  �لأول( 
�لعقاري مت دفعه بالكامل، بح�شب 

موقع ذ� وي�شت �لأ�شرت�يل.
�أر�شل  ق��د  ب���ي،  �إن  �أي  ب��ن��ك  وك����ان 
)�أي����ل����ول(  ���ش��ب��ت��م��رب  يف  ك��ل��ري  �إىل 
�أن  ف��ي��ه��ا  يعلمها  ر���ش��ال��ة  �مل��ا���ش��ي، 
هناك خ�شماً مبا�شر�ً على ت�شديد 
�ل���ق���رو����س، وق���ال���ت �ل��ر���ش��ال��ة، �إن 
كلري،  لل�شيدة  �ل�شهرية  �لأق�شاط 
دولر،   25.102.107 ���ش��ت��ك��ون 
بدًل من 2500 دولر، و�أن �لدفعة 
�أكتوبر   25 يف  ���ش��ت��ك��ون  �ل��ق��ادم��ة 

)ت�شرين �لأول(.
�لبد�ية،  يف  بي  �إن  �أي  بنك  وطلب 
من  دولر،  م��ل��ي��ون   25.1 م��ب��ل��غ 
�لبنك �لذي تتعامل معه كلري وهو 
بنك �شانت جورج، و�لذي قام بعد 
�إىل  �ل�شخم  �ملبلغ  بتحويل  ذل��ك 
�أن كا  �لرغم من  ح�شابها. وعلى 
�مل�شرفني يتو��شان حول �خلطاأ 
�لذي وقع، �إل �أن �ملبلغ ل يز�ل يف 

ح�شاب �ل�شيدة كلري.
وكتبت كلري على ح�شابها يف في�س 
�لبنك  ي��ق��وم  عندما  م��ازح��ة  ب��وك 
�إىل  دولر  مليون   24.5 بتحويل 
ب���دف���ع رهنك  وي����ق����وم  ح�������ش���اب���ك، 
�لعقاري بالكامل.. ميكن �أن تهرب 

خارج �لباد .

�سعر جن�ين لأغلى �ساعة يف تاريخ املزادات
بيعت �شاعة رولك�س كانت ملكا للممثل �لأمريكي 
نيويورك،  يف  دولر  مليون  ب�17.8  نيومان  ب��ول 
وهو �شعر قيا�شي ل�شاعة يد تباع يف مز�د على ما 

ذكرت د�ر فيليبي�س منظمة عملية �لبيع.
لريا�شة  ه���ذه  د�ي��ت��ون��ا  رول��ك�����س  ���ش��اع��ة  و�شممت 
�ل�شيار�ت، وقد قدمتها �إىل �ملمثل يف �لعام 1969 
فيلم  ي�شور  ك��ان  عندما  وودورد،  ج���و�ن  زوج��ت��ه 
وينينغ من �إخر�ج جيم�س غولد�شتون، �لذي �أدى 

فيه دور �شائق �شيار�ت �شباق.
تاريخ  �ل��زرق��اوي��ن  �لعينني  �شاحب  �ملمثل  ودخ��ل 
كا�شيدي  بوت�س  فيلم  �ل�شنة مع  تلك  �ل�شينما يف 

�ند ذي �شاند�ن�س كيد �لناجح.
عن  يك�شف  مل  �شخ�شا،  �أن  بر�س  فر�ن�س  ونقلت 
��شتمرت  م��ز�ي��د�ت  بعد  �ل�شاعة  ��شرتى  هويته، 
12 دقيقة عرب �لهاتف، على ما قالت د�ر فيليب�س 

�ملتخ�ش�شة مبز�د�ت �ل�شاعات.
�شجل  ي��د  ل�شاعة  �ل�شابق  �لقيا�شي  �ل�شعر  وك��ان 

2016 عندما بيعت �شاعة من ماركة  يف نوفمرب 
يف  دولر  م��ل��ي��ون   11.1 ب�����ش��ع��ر  ف��ي��ل��ي��ب  ب��ات��ي��ك 

جنيف.
وق���د ح��ف��ر ع��ل��ى ظ��ه��ر ���ش��اع��ة ن��ي��وم��ان ع��ب��ارة قد 
وهو  ن��ي��وم��ان،  �أن  �إذ  �لإجن��ل��ي��زي��ة،  باللغة  ب��ح��ذر 
�شائق �شيار�ت �شباق، تعر�س حلادث در�جة نارية 

�لعام 1965.
عن  �أو���ش��ك��ار  ح��از  �ل���ذي  �ل�شهري  �ملمثل  و��شتمر 
دوره يف ذي كولور �وف موين ، وتويف عام 2008 
م��ن ���ش��رط��ان �ل��رئ��ة ع��ن 83 ع��ام��ا، ب��و���ش��ع هذه 
بانتظام  1984 متحدثا  �ل�شاعة يوميا حتى عام 
عن دقتها، ومر�هنا على ذلك مع �أ�شدقاء له من 
ما  على  �ل��وق��ت،  معرفة  بخدمة  �لت�شال  خ��ال 

�أو�شحت د�ر فيليب�س .
�شور  م��ن  �لكثري  يف  �ل��ظ��اه��رة  �ل�شاعة  و�خ��ت��ف��ت 
نيومان يف تلك �لفرتة، بعدما ح�شل نيومان على 

�شاعة رولك�س د�يتونا �أخرى من زوجته.

اأديل حتتفل بالـ »هال�ين« بل�ك غريب
�حتفلت �ملغنية �لعاملية �أديل باكر�ً بيوم �لهالوين �لذي ي�شادف يف 31ت�شرين 
�أجو�ء  م��ن  لها  ���ش��ور  ���ش��ارك��ت جمهورها  ع���ام، حيث  ك��ل  م��ن  �أك��ت��وب��ر  �لأول 

�حتفالها.
وظهرت �أديل يف �ل�شور �لتي ن�شرتها عرب �شفحتها �خلا�شة على �أحد مو�قع 
لوك  حيث  من  �أو  �للبا�س  حيث  من  �إن  غريب  بلوك  �لإجتماعي  �لتو��شل 
بالقول: عيد هالوين �شعيد يف  �ل�شور  �إحدى  �ل�شعر و�ملاكياج، وعّلقت على 

وقت مبكر، وعيد مياد �شعيد جورج .
�لذي  �لوثائقي  �لفيلم  يف  م�شاركتها  عن  موؤخر�  �أعلنت  �أدي��ل  �أن  �إىل  ي�شار 
�أ�شهر على   10 يتناول حياة �لفنان �لعاملي �لر�حل جورج مايكل، بعد مرور 
وفاته، �ىل جانب عدد كبري من �ملمثلني، و�شتلعب �أديل يف �لفيلم �شخ�شية 
مايكل وتوؤدي �إحدى �غنياته، �لتي غناها يف �آخر لقاء تلفزيوين �أجر�ه على 

�لقناة �لر�بعة �لأمريكية.


