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تنفيذا لتوجيهات خليفة واأوامر حممد بن زايد 
جلنة مبادرات رئي�س الدولة تعتمد عددا من امل�شروعات 

التنموية يف الدولة بقيمة اإجمالية 213 مليون درهم
•• اأبوظبي-وام:

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ� 
�ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  و�أو�م��ر �شاحب   ، �لدولة حفظه �هلل  رئي�س 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، 
ومبتابعة �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
مبادر�ت  تنفيذ  متابعة  جلنة  �عتمدت  �لرئا�شة،  �شوؤون  وزير  �ل��وزر�ء 
�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة عدد� من �مل�شروعات �لتنموية �لتي تدعم 
�إجمالية  بقيمة  �لدولة  مناطق  خمتلف  يف  �ل�شاملة  �لنه�شة  م�شرية 

درهم. مليون   213
فقد �عتمدت �للجنة برئا�شة معايل �أحمد جمعه �لزعابي نائب وزير 
�شوؤون �لرئا�شة، �أ�شماء 163 مو�طنا من �مل�شتفيدين �شمن م�شاريع 
ز�يد  �ل�شيخ  برنامج  مع  بالتعاون  و�شيانتها،  وبنائها  �مل�شاكن  �إح��ال 
حتقيقا  وذل��ك  دره���م؛  مليون   153 تبلغ  �إجمالية  بقيمة  لاإ�شكان 
لروؤية �لقيادة �لر�شيدة من خال حتقيق �لدعم �ل�شكني للمو�طنني 

وتوفري �ل�شتقر�ر �ملعي�شي لهم.
�شي  كما �عتمدت �للجنة �شر�ء معد�ت طبية مل�شت�شفى خليفة �لتخ�شّ
يف ر�أ�س �خليمة بقيمة �إجمالية بلغت 46.8 مليون درهم، للم�شاهمة 
يف رفع م�شتوى �خلدمات �ملقّدمة للمر�شى، ولتلبية �حتياجات �لقطاع 

�ل�شحي.
وو�فقت �للجنة على تر�شية م�شروع جمل�س �أهايل �جلزيرة �حلمر�ء 
وياأتي  دره��م،  6 مايني  بلغت  �إجمالية  بتكلفة  ر�أ���س �خليمة  ب��اإم��ارة 
�أو�����ش���ر �لرت�بط  �ل��ر���ش��ي��دة لتعزيز  �ل��ق��ي��ادة  �إط����ار روؤي����ة  �مل�����ش��روع يف 
و�لتاحم �ملجتمعي بني �لأهايل يف خمتلف �ملناطق مبا يعود بالنفع 

و�لفائدة على �ملجتمع.
)�لتفا�شيل �س3(

حممد بن ر��شد يطلع على �حدث ما و�شلت �ليه �لتكنولوجيا �لذكية خال زيارته معر�س جيتك�س 2017   )و�م(

زار معر�س جيتك�س 2017 وتفقد الأجنحة امل�شاركة

حممد بن را�شد: هدفنا ا�شعاد النا�س والريادة يف الإبداع والت�شامح والتطور

•• عوا�صم-وكاالت:

ع�شكرية  وم��و�ق��ع  ق��رى  �ليمنية  �ل�شرعية  ق���و�ت  ����ش��ت��ع��ادت 
�إث���ر معارك  م��ن قب�شة �لن��ق��اب��ي��ني و���ش��ط حم��اف��ظ��ة ت��ع��ز، 
عنيفة بني �لطرفني. وقال بيان لقيادة حمور تعز �لع�شكري 
و�ل����ر�زي  �ل��ع��ري�����س  ق���رى  ع��ل��ى  �شيطرت  �ل�شرعية  ق���و�ت  �إن 
و�ملديهني ومد�خل قرية خربان �شرق جبل �شرب، كما �أحكمت 
عبد�ن  منطقتي  بني  ع�شكرية  مو�قع  على  قب�شتها  �ل��ق��و�ت 
و�ل�شرمني، ما مكنها من قطع طريق �إمد�د ميلي�شيا �حلوثي 

�لر�بط بني مديريتي �شرب وخدير و�شط تعز.
8 من �لنقابيني على �لأقل يف  ويف حمافظة �جلوف، قتل 
غار�ت لتحالف دعم �ل�شرعية، ��شتهدفت دوريات ع�شكرية يف 

مو�قع  �لغار�ت  طالت  كما  �ملتون،  مبديرية  �لفي�س  منطقة 
غرب  �ملطمة  مب��دي��ري��ة  جملي  ب��رك��ة  منطقة  يف  �مليلي�شيات 

�ملحافظة.
�ملرجعيات  و�أح���د  �حل��وث��ي  ميلي�شيات  يف  �لقيادي  وقتل  ه��ذ� 
�ل��دي��ن��ي��ة ل��ل��ح��رك��ة ط��ه ���ش��ال��ح م��ق��ب��ل �لأه��ن��وم��ي م��ع 4 من 
مدينة  جنوب  منطقة  يف  �لتحالف  لطائر�ت  بغارة  مر�فقيه 

ميدي �شمال غربي حمافظة حجة �حلدودية.
وذكرت و�شائل �إعام �مليلي�شيات �أن �لأهنومي ومر�فقيه قتلو� 
على  حما�شر�ت  لإل��ق��اء  ميدي  جبهة  �إىل  طريقهم  يف  وه��م 

عنا�شر �مليلي�شيات.
و����ش��ت��ع��اد �جل��ي�����س �ل��وط��ن��ي �ل��ي��م��ن��ي �ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى عدد 
�مليلي�شيات  فيها  تتمركز  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �جل��دي��دة  �مل��و�ق��ع  م��ن 

�لنقابية يف مديرية �مل�شلوب غرب حمافظة �جلوف، وذلك 
بعد مو�جهات مبختلف �لأ�شلحة مع �مليلي�شيات.

وذكرت وكالة �لأنباء �ليمنية “�شباأ” �أن من بني �ملو�قع �لتي 
مت ��شتعادة �ل�شيطرة عليها منطقة حزمة �حللو، كما �أ�شفرت 

�ملو�جهات عن خ�شائر ب�شرية ومادية يف �شفوف �مليلي�شيات.
عن  ع�شكرية  م�شادر  �أف���ادت  �مل��ج��اورة،  �شعدة  حمافظة  ويف 
ق�شف  نتيجة  �مليلي�شيات  �شفوف  يف  وجرحى  قتلى  �شقوط 
جوي مكثف من طائر�ت �لتحالف ��شتهدف مو�قع وجتمعات 
للميلي�شيات يف مناطق متفرقة من مديرية منبه، ومنطقة 
بركان يف مديرية ر�زح، و�آل مقنع يف مديرية باقم، وتعر�شت 
منطقة �لغور يف مديرية غمر لق�شف باملدفعية و�ل�شو�ريخ 

من �لقو�ت �مل�شرتكة �ل�شعودية.

رئي�س الدولة ي�شدر قانونا احتاديا 
يف �شاأن مزاولة مهنة الطب البيطري

•• ابوظبي-وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل �لقانون �لحتادي رقم 8 ل�شنة 2017 بتعديل بع�س �أحكام �لقانون 
�لحتادي رقم 10 ل�شنة 2002 يف �شاأن مز�ولة مهنة �لطب �لبيطري 
�لبيطري،  �ل�شحية ملهنة �لطب  �ملمار�شات  �إىل تنظيم  �لقانون  . يهدف 
وفقا  �ملهنة  بهذه  �لعمل  كفاءة  ورفع  �مل�شاعدة  �لبيطرية  �لطبية  و�ملهن 
لأف�شل �ملمار�شات و�ملعايري �لعلمية و�لدولية يف �شوء �لت�شريعات �ملعمول 
بها للعمل على تعزيز �شحة وتنمية �لرثوة �حليو�نية يف �لدولة طبقاً 
�لنظام  مع  يتو�فق  ومبا  و�لدولية  �لعلمية  و�ملعايري  �ملمار�شات  لأف�شل 

�خلليجي ملز�ولة مهنة �لطب �لبيطري.                )�لتفا�شيل �س2(

•• دبي-وام: 

ز�ر �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 معر�س جيتك�س �لعاملي لتقنية 
�ملعلومات �لذي �نطلق �م�س يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي. وقد جال �شموه 
�ملعلوماتية  �ملتخ�ش�شة يف قطاع  �لعاملية  �ل�شركات  على من�شات كربيات 

وتقنياتها و�طلع �شموه من �لقائمني على �أجنحة هذه �ل�شركات - �لتي 
ت�شجل ح�شور� �شنويا لفتا يف �ملعر�س وعلى مدى 37 عاما - على �آخر 
�لذكية �شوفت وير وه��ارد وير.  �لأجهزة  مبتكر�تها وجديدها يف جمال 
و�أثناء جولة �شموه توقف �شموه عند جناح �شركة مايكرو�شوفت �لعاملية 
و��شتمع من م�شوؤوليها �إىل �شرح حول �آخر ما تو�شلت �إليه �ل�شركة من 

�إبد�ع يف قطاع �لتكنولوجيا �لذكية.                  )�لتفا�شيل �س2(
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ترامب: الدبلوما�شية ف�شلت مع كوريا ال�شمالية
•• وا�صنطن-وكاالت:

دونالد  �لأم��ري��ك��ي  �لرئي�س  ح��ذر 
و�ح������د�  ���ش��ي��ئ��ا  �أن  م����ن  ت����ر�م����ب 
ف��ق��ط ���ش��ي�����ش��ل��ح يف �ل��ت��ع��ام��ل مع 
�أن  �إىل  م�شري�  �ل�شمالية،  ك��وري��ا 
�ملحادثات مع بيونغيانع مل حتقق 

�أي نتائج. 
ت���ر�م���ب م��اه��ي��ة هذ�  ي��ح��دد  ومل 
�ملا�شي  �ل�شهر  هدد  لكنه  �ل�شيء، 
ب����اأن و����ش��ن��ط��ن ق���د ت��دم��ر كوريا 
�ل�شمالية �إذ� ��شطرت لفعل ذلك 
من �أجل حماية نف�شها وحلفائها. 
وق����ال �ل��رئ��ي�����س �لأم���ري���ك���ي عرب 
روؤ�شاء  �إن  ت��وي��رت  ع��ل��ى  ح�����ش��اب��ه 
كوريا  �إىل  حت���دث���و�  و�إد�ر�ت�����ه�����م 
عاما،   25 م��دى  على  �ل�شمالية 

وجرى �لتو�شل �إىل �تفاقات.
وت�����ب�����ادل�����ت �ل�������ولي�������ات �مل���ت���ح���دة 

�لتهديد�ت  �ل�����ش��م��ال��ي��ة  وك���وري���ا 
�ل���ن���اري���ة خال  و�ل��ت�����ش��ري��ح��ات 

�لأ�شابيع �لأخرية. 
�لأمريكي  �خلارجية  وزير  و�أ�شار 
�ملا�شي  �لأ�شبوع  تيلر�شون  ريك�س 

خط  ل���دي���ه���ا  و�����ش���ن���ط���ن  �أن  �إىل 
�ت�شالت مفتوح مع بيونغيانغ. 

لكن تر�مب قال عرب ح�شابه على 
تويرت وفر جهدك ريك�س، �شنفعل 

ما يجب �لقيام به.

•• مدرديد-وكاالت:

�إعان  �إن  �ل��وزر�ء �لإ�شباين ماريانو ر�خوي  قال رئي�س 
ل  �أن��ه  م�شيفا  تاأثري،  �أي  يكون  لن  كاتالونيا  ��شتقال 
ر�خوي  ورف�س  لاإقليم.  �لذ�تي  �حلكم  تعليق  ي�شتبعد 

�أي و�شاطة ملعاجلة �لأزمة.
وكان �لآلف قد نظمو� م�شري�ت تطالب بوحدة �إ�شبانيا، 
�لأحد  ج��رى  �ل���ذي  للجدل  �مل��ث��ري  �ل�شتفتاء  على  رد� 
يف  �ل�شلطات  وت��ق��ول  كتالونيا.  ��شتقال  على  �مل��ا���ش��ي 
�ل�شتفتاء  يف  ���ش��ارك��و�  مم��ن  �مل��ئ��ة  يف   90 �إن  ك��ت��ال��ون��ي��ا 

وعددهم 2.3 مليون �شخ�س يوؤيدون ��شتقال �لإقليم. 
�لإ�شبانية  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  م���ع  م��ق��اب��ل��ت��ه  يف  ر�خ�����وي  وق����ال 
�إعان لا�شتقال  �أن �ي  �شت�شمن �حلكومة �لإ�شبانية 

لن يوؤدي �إىل �شيء.
ويف رده على �شوؤ�ل لل�شحيفة حول �إمكانية تفعيل �ملادة 
بال�شماح  تق�شي  �ل��ت��ي  �لإ���ش��ب��اين  �ل��د���ش��ت��ور  م��ن   155
�لذ�تي  باحلكم  يتمتع  �إقليم  �إد�رة  يف  بالتدخل  للربملان 
�أي�شا  �إج���ر�ء. وق��ال ر�خ���وي  �أي  �أ�شتبعد  ق��ال رخ��وي ل 
�إنه يخطط لإبقاء عدد كبري من �ل�شرطة �لإ�شبانية يف 

�لإقليم م�شتبعد� �نتخابات مبكرة ب�شبب �لأزمة.

�ملعارك خلفت دمار� هائا يف �لرقة  )رويرتز(

م�شرية خطاب.. �لفر حظا بنيل �ملن�شب 

�لعدو�ن �للدود�ن.. تهديد �أمريكي وحتد كوري �شمايل  

مظاهرة حا�شدة يف بر�شلونة تاأييد� لوحدة �أ�شبانيا  )رويرتز(

مواقــيت ال�صالة

مقتل قيادي حوثي و4 من مرافقيه بغارة للتحالف

ال�شرعية ت�شتعيد قرى ومواقع من النقالبيني و�شط تعز

ا�شتباكات بني قوات تركية وهيئة حترير ال�شام يف اإدلب

�شوريا الدميقراطية: اإعالن حترير الرقة خالل اأيام

امراأة عربية تخو�س �شباق تويل قيادتها:

م�شرية خطاب: اليون�شكو تدفع ثمنا باهظا لت�شيي�شها

•• عوا�صم-وكاالت:

قالت جيهان �شيخ �أحمد، �ملتحدثة 
با�شم �حلملة �ملدعومة من �أمريكا 
�شد تنظيم د�ع�س، �إن قو�ت �شوريا 
�لدميقر�طية �شتعلن حترير �لرقة 

خال �لأيام �لقليلة �لقادمة.
ميد�ين  ق���ائ���د  �أع���ل���ن  ذل�����ك،  �إىل 
ب���ق���و�ت ���ش��وري��ا �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة يف 
�شتبد�أ  �ل���ق���و�ت  �أن  �ل���رق���ة  غ����رب 
�ملرحلة �لأخرية من عمليتها �شد 

د�ع�س يف �لرقة خال �شاعات.
على  �شريكز  �لهجوم  �أن  و�أ���ش��اف، 
و�شيحاول  �ل���ش��ت��اد  ح��ول  �ملنطقة 
م��ن�����ش��ق �لأمم  ت��ط��وي��ق��ه��ا. وك�����ان 
�مل����ت����ح����دة �لإق����ل����ي����م����ي ل���ل�������ش���وؤون 
مقابلة  يف  و����ش���ف   ، �لإن�������ش���ان���ي���ة، 
�جل����م����ع����ة م������ع �ل����ع����رب����ي����ة و����ش���ع 

�ملحا�شرين يف �لرقة بالب�شع.
�حل����رب  �أن  ح���دي���ث���ه  يف  و�ع����ت����رب 
يف  �ملدنيني  و�شعت  �لإره����اب  على 

ميييئيييات امليي�ييشييتييوطيينييني 
يقتحمون امل�شجد الأق�شى

•• القد�س املحتلة-وام:

�قتحم �أكرث من 300 م�شتوطن 
�لأق�شى  �مل�شجد  �م�س  �إ�شر�ئيلي 
�ملغاربة  ب����اب  ج��ه��ة  م���ن  �مل���ب���ارك 
و�شط حر��شات م�شددة من قو�ت 

�لحتال �لإ�شر�ئيلي �خلا�شة.
�إن  فل�شطينية  م�����ش��ادر  وق���ال���ت 
�مل�شجد  �ق��ت��ح��م��و�  �مل�����ش��ت��وط��ن��ني 
�لتقليدي  �ل��ت��ل��م��ودي  ب��ل��ب��ا���ش��ه��م 
و�أدى عدد منهم طقو�شا وحركات 
تلمودية يف �لوقت �لذي �شددت فيه 
ق���و�ت �لح��ت��ال �ج��ر�ء�ت��ه��ا على 
�ملبارك  للم�شجد  �مل�شلني  دخ��ول 
�ل�شخ�شية  بطاقاتهم  و�حتجزت 

على بو�باته �لرئي�شية.
و�أدى يهود� غليك ع�شو �لكني�شت 
�لليكود  ح������زب  م�����ن  �مل����ت����ط����رف 
بلبا�س  تلمودية  �شلو�ت  �ليميني 
�مل�شجد  �أم����ام  �ل��ي��ه��ود  �مل��ت��زم��ت��ني 
�لقطانني  باب  �لأق�شى من جهة 
غاة  م���ن  جم��م��وع��ات  �أدت  ك��م��ا 
�لتلمودية  �ل�شعائر  �مل�شتوطنني 

�أمام �مل�شجد �لأق�شى.

•• الفجر - خرية ال�صيباين

على  �لت�شويت  �شيتم  �لث��ن��ني،  �ل��ي��وم  م��ن  �ع��ت��ب��ار� 
للرتبية  �ملتحدة  �لأمم  ملنظمة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  تعيني 
و�لعلوم و�لثقافة. �مل�شرية م�شرية خطاب و�حدة من 
�ملن�شب. جملة لوبو�ن  بني �لوفر حظا للفوز بهذ� 
�لفرن�شية، �جرت معها حو�ر� ��شتعر�شت فيه روؤيتها 
ومقاربتها لإ�شاح هذ� �لهيكل �لممي �لذي يعاين 
م��ن �ف��ة �ل��ب��ريوق��ر�ط��ي��ة، و�أزم���ة ثقة ب��ني مكوناته، 
�ىل جانب �زمة مالية باتت تعيق �د�ءه��ا، بل وتهدد 

��شتمر�رها.
�ملتحدة  �لأمم  جلنة  ورئي�شة  لاأ�شرة،  وزي��رة  *كنت 
1999 حملة يف م�شر  �أطلقت عام  حلقوق �لطفل، 
�شد خ��ت��ان �لإن����اث. وم��ع ذل���ك، ف���اإن �إز�ل����ة وتطهري 
�ليون�شكو من �لبريوقر�طية تبدو حتديا �آخر.. كيف 
تنوين �لقيام ب����ذل����ك؟                            )�لتفا�شيل 

اإحالة اأوراق 13 اإرهابيًا للمفتي مب�شر 
•• القاهرة-رويرتز:

 13 �أور�ق  �أم�����س  �أح��ال��ت  م�شرية  حمكمة  �إن  ق�شائية  م�����ش��ادر  ق��ال��ت 
للحكم  متهيد�ً  �ملفتي  �إىل  م�شر(  )�أج��ن��اد  تنظيم  �أع�شاء  من  مت�شدد�ً 
باإعد�مهم لإد�نتهم ب�شن هجمات قتل و�أ�شيب فيها ع�شر�ت من رجال 

�ل�شرطة.
ثم   2014 يناير  يف  هجماته  �أوىل  م�شر(  )�أج��ن��اد  تنظيم  �شن  وق��د 
توقفت عملياته بعد قليل من مقتل قائد �لتنظيم وموؤ�ش�شه همام عطية 
�إن  �ل�شرطة  وتقول   .2015 �إب��ري��ل  يف  �ل�شرطة  ق��و�ت  مع  ��شتباك  يف 
عطية كان قيادياً بارز�ً يف تنظيم �أن�شار بيت �ملقد�س يف حمافظة �شمال 
�شيناء قبل �أن يوؤ�ش�س ويتزعم تنظيم �أجناد م�شر. ويف نوفمرب 2014 
مبايعة  و�أعلن  �شيناء  ولي��ة  �إىل  ��شمه  �ملقد�س  بيت  �أن�شار  تنظيم  غرّي 

تنظيم د�ع�س.

الييقيياعييدة  مييين   5 مييقييتييل 
مييياأرب يف  جييوييية  بيي�ييشييربيية 

•• �صنعاء-وكاالت:

�أ�شخا�س  خم�شة  �إن  �شكان  ق��ال 
لتنظيم  �ن��ت��م��ائ��ه��م  يف  ي�����ش��ت��ب��ه 
نفذتها  �شربة  يف  قتلو�  �لقاعدة 
ط��ائ��رة ب���دون ط��ي��ار يف حمافظة 
�م�س  ����ش���ب���اح  �ل��ي��م��ن��ي��ة  م��������اأرب 

�لأحد.
وقعت  �ل�شربة  �أن  �ل�شكان  وذك��ر 
ي�شتقلون  �ل����رج����ال  ك����ان  ب��ي��ن��م��ا 
�شيارة يف منطقة رغو�ن، و�أ�شافو� 
تعذر  بحيث  تفحمت  جثثهم  �أن 

�لتعرف عليهم.

و�إن بقو� فمهددون �أي�شا.
وتابع قائًا: �أ�شبح و�شع �ملدنيني 
يف �لو�شط ل يحتمل، فهم يتخذون 

كدروع ب�شرية.
تركية،  ق����و�ت  ت��ب��ادل��ت  ذل����ك،  �ىل 
�م�������س �لأح�������د، �إط������اق �ل���ن���ار مع 
حت����ال����ف ه���ي���ئ���ة حت����ري����ر �ل�������ش���ام 

�ل��و���ش��ط ك�����دروع ب�����ش��ري��ة. وق����ال: 
�للحظة  ه��ذه  يف  �ل��رق��ة  يف  �لنا�س 
�آلف  ثمانية  ج���د�ً،  ب�شع  و�شع  يف 
كهرباء  ب��ا  حم��ا���ش��رون  �شخ�س 
ول  ���ش��ح��ي��ة  رع����اي����ة  �أو  م�����اء  ول 
حاولو�  �إن  �ل���ف���ر�ر،  ي�شتطيعون 
للخطر  معر�شة  فحياتهم  �لفر�ر 

لو�شني  كفر  قرية  ق��رب  �ل�شورية 
وتركيا،  �شوريا  ب��ني  �حل���دود  على 
�ل�شوري  �مل��ر���ش��د  نقله  م��ا  ح�شب 

حلقوق �لإن�شان.
وكان �لرئي�س �لرتكي رجب طيب 
�أردوغ��ان قال �إن مقاتلني �شوريني 
�لرتكية  �ل���ق���و�ت  م��ن  م��دع��وم��ني 
�ملنطقة  ه��ذه  يف  عملية  �شي�شنون 
�شيطرة  حت��ت  معظمها  يقع  �لتي 

هيئة حترير �ل�شام.
وذك����ر ���ش��اه��د ع��ي��ان م���وج���ود على 
�أن  ب��ر���س  فر�ن�س  لوكالة  �حل���دود 
ل��ه��ي��ئ��ة حترير  ت��اب��ع��ة  جم��م��وع��ة 
�ل�����ش��ام �أط��ل��ق��ت �ل��ن��ار ع��ل��ى مركبة 
كانت تقوم باإز�لة جزء من �جلد�ر، 
باملثل  �ل���رتك���ي���ة  �ل����ق����و�ت  وردت 

وقامت بق�شف �ملنطقة �أي�شا.
و�أفاد �ملر�شد �أن �ل�شتباك م�شتمر، 
�أن���ه  �إىل  ي�����ش��ري  �حل������ادث ل  ل��ك��ن 
�لتي  �لع�شكرية  للعملية  �نطاق 

�أعلن عنها �أردوغان، �ل�شبت.
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اأخبـار الإمـارات
موؤمتر طبي يف اأبوظبي يناق�س تطوير تقنيات طب الإخ�شاب با�شتخدام علم اخلاليا اجلذعية

•• اأبوظبي-وام:

برعاية �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �لد�خلية ينطلق �ليوم يف �لعا�شمة �أبوظبي �ملوؤمتر �لعاملي 
�لأول حول ��شتخد�م �خلايا �جلذعية يف تقنيات �لخ�شاب بتنظيم من 
مركز �لعني لاإخ�شاب بال�شر�كة مع جامعة خليفة وي�شتمر على مد�ر 

يومي 9 و10 �أكتوبر �حلايل.
 ويناق�س �ملوؤمتر �لذي يعقد جل�شاته يف فندق �لروز وود يف �أبوظبي عدد� 
و�لتي  �حلديثة  و�لتقنيات  �لخ�شاب  يف  �ملتعلقة  �لطبية  �لق�شايا  من 
من �ملمكن ��شتخد�مها، كما �شيناق�س �ملجتمعون من حول �لعامل ب�شكل 

خا�س م�شروع تقنية �لإخ�شاب با�شتخد�م علم �خلايا �جلذعية.

 ومن �شاأن هذ� �مل�شروع حل م�شاكل �لعقم و�خل�شوبة لدى �لكثري من 
�لعلم يف جمال  �إليه  تو�شل  ما  �آخ��ر  با�شتخد�م  وذل��ك  و�ل��رج��ال  �لن�شاء 
�خلايا �جلذعية وذلك عرب خايا توؤخذ من نف�س �ملري�س �أو �ملري�شة.
و�شيبحث �ملوؤمتر يف جل�شاته على مد�ر يومني عدد� من �لأور�ق �لعلمية 
و�أمر��س  و�لعقم  �لخ�����ش��اب  جم��الت  يف  �ملخت�شني  م��ن  جمموعة  م��ن 
�لن�شائية و�لتوليد من عدد من �أكرب و�أ�شهر �ملعاهد و�جلامعات �ملحاية 

و�لعاملية.
�لطبي  �ملدير  مويا  بري�مو  بر�وليو  �لدكتور  ي�شارك  �لول  �ليوم  ويف   
�أبحاث  مركز  مدير  �ل�شفار  حبيبة  و�لدكتورة  لاأخ�شاب  �لعني  ملركز 
�لتكنولوجيا �حليوية يف جامعة خليفة للعلوم و�لتكنولوجيا، ويتحدث 
للدر��شات  ���ش��ول��ك  معهد  م��ن  بيلمونتي  ك��ارل��و���س  خ���و�ن  �ل��ربوف�����ش��ور 

�لأم�شاج  تكوين  �لمريكية عن  �ملتحدة  �لوليات  �لبيولوجية يف لهويا 
�شايوتو  ميتينوري  �لربوفي�شور  يقدم  فيما  �لن�شان،  يف  �ل�شطناعية 
�خلايا  برجمة  �إع���ادة  بعنو�ن  بحثية  ورق��ة  �ليابان  كيوتو  جامعة  من 
�ملختربية، وتتحدث �لربوفي�شورة جي وه من جامعة �شنغهاي يف �ل�شني 
عن �نتاج ذرية من خط �خلايا �جلذعية �جلن�شية �مل�شتمدة من �ملباي�س 

قبل �لبلوغ.
وتتناول �لربوفي�شورة �يفلني تيلفري من جامعة �أدنربة باململكة �ملتحدة 
�ما  �لبالغة،  �لثدييات  مباي�س  من  �جلن�شية  �جلذعية  �خلايا  تنقية 
فتتناول  �ملتحدة  باململكة  ليدز  جامعة  من  بكتون  هيلن  �لربوفي�شورة 
�لتقدم يف منو �خلايا �ملختربية ون�شج �لبوي�شات، ويقدم �لدكتور �آرون 
ج.ه�شويه من جامعة �شتانفورد يف �ململكة �ملتحدة عن تفعيل �لب�شيات 

�لنائمة لتوليد بوي�شات نا�شجة.
 ويف �جلل�شة �لثانية من �ليوم �لول ي�شارك �لدكتور غو�ي تاي، وتتناول 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  مي�شغان  جامعة  م��ن  تومو�شو�شكي  كلري  �ل��دك��ت��ورة 
ماري  �لدكتورة  تتحدث  فيما  �ل�شطناعي،  �ملبي�س  هند�شة  �لمريكية 
�لثقافية  �لو�شائل  عن  �ملتحدة  باململكة  �دن��ربة  جامعة  من  ماكافلني 
�لإعامية لتمييز �خلايا �جلذعية، ثم يتحدث �لربوفي�شور �شجوريد 
�أم�����ش��رتد�م ع��ن �لغ���رت�����س �ل��ذ�ت��ي للخلية �ملنوية  ري��ب��ن��غ م��ن ج��ام��ع��ة 
�ملنوية،  �حليو�نات  لف�شل  �جلينومي  �جلن�شي  �خلط  و�إ�شد�ر  �جلذعية 
ز�يد  جامعة  م��ن  �وين  �شريبورنا  �ل��دك��ت��ورة  م��ع  �لول  �ل��ي��وم  ويختتم 
و�شبهها مع  �ل�شغرية ج��د�ً  تتناول �خلايا �جلنينية  �لإم���ار�ت حني  يف 

�خلايا �جلذعية لتكوين �لأم�شاج �ل�شطناعية.

رئي�س الدولة ي�شدر قانونا احتاديا يف �شاأن مزاولة مهنة الطب البيطري
•• ابوظبي-وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه 
�لقانون  �أحكام  2017 بتعديل بع�س  8 ل�شنة  �لقانون �لحت��ادي رقم  �هلل« 

�لحتادي رقم 10 ل�شنة 2002 يف �شاأن مز�ولة مهنة �لطب �لبيطري .
يهدف �لقانون �إىل تنظيم �ملمار�شات �ل�شحية ملهنة �لطب �لبيطري، و�ملهن 
لأف�شل  وفقا  �ملهنة  بهذه  �لعمل  ك��ف��اءة  ورف��ع  �مل�شاعدة  �لبيطرية  �لطبية 
�ملمار�شات و�ملعايري �لعلمية و�لدولية يف �شوء �لت�شريعات �ملعمول بها للعمل 
على تعزيز �شحة وتنمية �لرثوة �حليو�نية يف �لدولة طبقاً لأف�شل �ملمار�شات 
ملز�ولة مهنة  �لنظام �خلليجي  يتو�فق مع  و�لدولية ومبا  �لعلمية  و�ملعايري 

�لطب �لبيطري.
تن�س �ملادة �لأوىل من �لقانون على ��شتبد�ل كلمة »�ملهنة« بعبارة »مهنة �لطب 
�مل�شار   2002 ل�شنة   10 رقم  �لحت��ادي  �لقانون  وردت يف  �أينما  �لبيطري« 
�لقانون  من  م��و�د   9 ن�شو�س  ��شتبد�ل  على  �لثانية  �مل��ادة  تن�س  �إليه.بينما 
�إذ  2002 يف �شاأن مز�ولة مهنة �لطب �لبيطري  10 ل�شنة  �لحت��ادي رقم 
�لتغري  »وز�رة  كا�شتخد�م  و�لعبار�ت  �لكلمات  تعديل  �لأوىل على  �ملادة  تن�س 
�ملناخي و�لبيئة« بدل من �مل�شمى �ل�شابق، �أما �ملادة �لثانية من �لقانون فتن�س 
على �أنه ل يجوز لأي �شخ�س �أن يز�ول مهنة �لطب �لبيطري �أو �ملهن �لطبية 
�إذ� كان مرخ�شا له مبز�ولتها  �إل  �أية من�شاأة بيطرية  �مل�شاعدة يف  �لبيطرية 
من وز�رة �لتغري �ملناخي و�لبيئة وم�شجا لديها وفقا لأحكام هذ� �لقانون 
كما يجوز منح ترخي�س موؤقت ملز�ولة مهنة �لطب �لبيطري �أو �ملهن �لطبية 
�لبيطرية �مل�شاعدة، وفق �شروط و�شو�بط حتددها �لائحة �لتنفيذية لهذ� 

�لقانون.
و�لبيئة  �ملناخي  �لتغري  وز�رة  ب��اأن  �ملعدل  �لقانون  يف  �خلام�شة  �مل��ادة  وبينت 
و�ملهن  �لبيطري  �لطب  مهنة  م��ز�ول��ة  تر�خي�س  طلبات  يف  بالبت  تخت�س 
�لرتخي�س  طلب  يف  تف�شل  �أن  �ل���وز�رة  وعلى  �مل�شاعدة،  �لبيطرية  �لطبية 
خال ثاثني يوما من تاريخ تقدمي �لطلب ويجب �أن يكون �لقر�ر �ل�شادر 

برف�س �لرتخي�س �أو رف�س جتديده م�شببا.
وذكرت �ملادة �ل�شابعة باأن ين�شاأ يف �لوز�رة �شجل عام لقيد �لأطباء �لبيطريني 
لهم  �لرتخي�س  �ل����وز�رة  ق��ررت  �ل��ذي��ن  �مل�شاعدة  �لبيطرية  �لطبية  و�مل��ه��ن 
�شجل  وه��م  فرعية  �شجات  �شبعة  �إىل  �ل�شجل  ه��ذ�  ويق�شم  �ملهنة،  مبز�ولة 
�لأطباء �لعاملني بالعياد�ت �لبيطرية، و�شجل �لأطباء �لعاملني باملخترب�ت 
�ل�شت�شارية  باملكاتب  �لعاملني  �لأط��ب��اء  و�شجل  �لبيطرية،  �لت�شخي�شية 
�لعلمية، و�شجل �لأطباء �لعاملني مبز�رع �لنتاج �حليو�ين، و�شجل �لأطباء 

و�شجل  �لبيطرية،  �لدو�ئية  و�مل�شتودعات  �لبيطرية  بال�شيدليات  �لعاملني 
و�أخ��ري� �شجل  �ملحلية  �لدو�ئر  �لعامة يف  �ل�شحة  باأق�شام  �لبيطرية  �لأطباء 
�لر�شوم  �أد�ء  بعد  �ل�شجل  يف  �لقيد  ويتم  �لبيطريني.  و�مل�شاعدين  للفنيني 
�ملقررة لذلك، وي�شدر بتنظيم �ل�شجل وحتديد �لبيانات �لتي ي�شتمل عليها 

قر�ر من �لوزير.
من  بقر�ر  �ملن�شاأة  برتخي�س  �ملبدئية  �ملو�فقة  ت�شدر  �لعا�شرة  للمادة  ووفقا 
وفقا  �ملعنية  �جل��ه��ة  م��ن  �لنهائي  �لرتخي�س  على  �حل�شول  وي��ت��م  �ل��وزي��ر، 
لنظمها ولو�ئحها، وحتدد �لائحة �لتنفيذية لهذ� �لقانون �شروط و�شو�بط 

منح تر�خي�س �ملن�شاآت �لبيطرية.
ون�شت �ملادة 19 من �لقانون مع عدم �لإخال باأية عقوبة �أ�شد ين�س عليها 
عن  تقل  ل  وبغر�مة  �شنة  عن  تقل  ل  م��دة  باحلب�س  يعاقب  �آخ��ر  قانون  �أي 
10000 درهم ول تزيد على 200000 درهم �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني 
كل من ز�ول مهنة �لطب �لبيطري �أو �ملهن �لطبية �لبيطرية �مل�شاعدة دون 
�إىل طرق غري  �أو جلاأ  بيانات غري �شحيحة  �أو  �أو من قدم وثائق  ترخي�س، 
�ملهن  �أو  �لبيطري  �لطب  مهنة  مبز�ولة  ترخي�س  على  للح�شول  م�شروعة 
�أو  �أو لفتات  لوحات  �أو  ن�شر�ت  ��شتعمل  �أو من  �مل�شاعدة،  �لبيطرية  �لطبية 
�أية و�شيلة �أخرى من و�شائل �لن�شر حتمل �لغري على �لعتقاد باأن له �حلق 
يف ممار�شة مهنة �لطب �لبيطري �أو �ملهن �لطبية �لبيطرية �مل�شاعدة خافا 
للحقيقة. و�أ�شافت �ملادة �أنه يجوز للمحكمة �أن حتكم بغلق �ملن�شاأة �لبيطرية 
وم�شادرة ما بها من �أدو�ت و�آلت ومو�د تتعلق ملز�ولة مهنة �لطب �لبيطري، 
�ملهن  باأعمال  يقوم  م��ن  �أو  �لبيطري  للطبيب  �ل�شادر  �لرتخي�س  ويعترب 
�لطبية �لبيطرية �مل�شاعدة منتهيا كما ي�شطب ��شمه من �ل�شجل �لعام لقيد 
�لأطباء �لبيطريني و�ملهن �لطبية �لبيطرية �مل�شاعدة وذلك كله �عتبار� من 

طبيعة �حلكم نهائيا.
وين�س �لقانون �لحتادي رقم 8 ل�شنة 2017 بتعديل بع�س �أحكام �لقانون 
�لبيطري  �لطب  م��ز�ول��ة مهنة  ���ش��اأن  يف   2002 ل�شنة   10 رق��م  �لحت���ادي 
�ملن�شو�س  �لدعوى �جلز�ئية عن �جلر�ئم  ب��اأن ل حترك   21 �مل��ادة  بتعديل 
عليها يف هذ� �لقانون، و�ملعاقب عليها فقط بعقوبة �لغر�مة �إل بطلب كتابي 
�لت�شالح عن  كما يجوز  �ملعنية،  �أو �جلهة  و�لبيئة  �ملناخي  �لتغري  وز�رة  من 
�جلر�ئم �مل�شار �إليها يف �لبند �ل�شابق من هذه �ملادة قبل �إحالة �لدعوى �إىل 
�ملقرر  �لأق�شى  �حل��د  ن�شف  يتجاوز  ل  مبلغ  �أد�ء  مقابل  �ملخت�شة  �ملحكمة 
�ل��وزر�ء قر�ر� يحدد فيه �شو�بط �لت�شالح  عن كل جرمية، وي�شدر جمل�س 
و�ملقابل �ملايل للت�شالح عن كل جرمية من �جلر�ئم �مل�شار �إليها يف �لبند 1 

من هذه �ملادة.

من  �أي  توقيع  يفو�شانه  من  �أو  �ملعنية  �جلهة  رئي�س  �أو  للوزير  يجوز  كما 
�جلز�ء�ت �لتاأديبية �لتالية على �لطبيب �لبيطري �أو من يقوم باأعمال �ملهن 
�لطبية �لبيطرية �مل�شاعدة يف حال خمالفة �أي حكم من �أحكام هذ� �لقانون �أو 
لئحته �لتنفيذية بلفت �لنظر �أو �لإنذ�ر �أو �لوقف عن ممار�شة مهنة �لطب 
�أو  �أو �ملهن �لطبية �لبيطرية �مل�شاعدة مدة ل جتاوز �شنة و�حدة،  �لبيطري 
�شحب �لرتخي�س و�شطب �ل�شم من �شجل �لأطباء �لبيطرين �أو �شجل �ملهن 

�لطبية �لبيطرية �مل�شاعدة.
من  �أي  توقيع  يفو�شانه  م��ن  �أو  �ملعنية  �جلهة  رئي�س  �أو  للوزير  يحق  كما 
�جلز�ء�ت �لإد�رية �لتالية على �ملن�شاأة يف حال خمالفة �أي حكم من �أحكام هذ� 
�أو �إغاق �ملن�شاأة ملدة ل تزيد على �شتة  �لقانون �أو لئحته �لتنفيذية باإنذ�ر 

�أ�شهر �أو �إغاق �ملن�شاأة نهائيا �أو �إلغاء �لرتخي�س.
وتن�س �ملادة 22 على �أن يكون للموظفني �لذين ي�شدر بتحديدهم قر�ر من 
وزير �لعدل بالتفاق مع وزير �لتغري �ملناخي و�لبيئة �أو رئي�س �جلهة �ملعنية 
�شفة ماأموري �ل�شبط �لق�شائي يف �إثبات ما يقع من خمالفات لأحكام هذ� 

�لقانون �أو �لقر�ر�ت �ل�شادرة تنفيذ� له.
طبقا  �مل�شتحقة  بالر�شوم  ق���ر�ر�  �ل���وزر�ء  جمل�س  ي�شدر   23 �مل���ادة  وح�شب 

لأحكام هذ� �لقانون ولئحته �لتنفيذية.
�أن  2017 على  �مل��ادة �لثالثة يف �لقانون �لحت��ادي رقم /8/ ل�شنة  ورك��زت 
ت�شاف �إىل �لقانون �لحتادي رقم 10 ل�شنة 2002 �مل�شار �إليه مو�د جديدة 
�إذ تن�س �ملادة 13 مكرر على حتديد �لائحة �لتنفيذية لهذ� �لقانون تن�شيف 
و�شروط ممار�شة �ملهن �لطبية �لبيطرية �مل�شاعدة، وتن�س �ملادة 14 مكرر 1 
باأنه ل يجوز �إيو�ء �حليو�نات �ملري�شة يف �مل�شت�شفى �أو �لعيادة �لبيطرية �إل 
�إذ� كانت جمهزة ومرخ�شا لها بذلك طبقا لل�شروط و�ل�شو�بط �لتي حتددها 
يجوز  ل  باأنه  �لائحة �لتنفيذية لهذ� �لقانون، كما تن�س �ملادة 14 مكرر 2 
للطبيب �لبيطري �إجر�ء جتارب �أو بحوث على �حليو�نات �إل بعد �حل�شول 

على مو�فقة وز�رة �لتغري �ملناخي و�لبيئة.
ل�شاحب  يو�شح  �أن  �لبيطري  �لطبيب  على  �أن���ه  م��ك��رر   15 �مل���ادة  و�أ���ش��ارت 
�لتي  �لبيطرية  �لطبية  �ملمار�شات  م��ن  �ملتوقعة  �لطبية  �لنتائج  �حل��ي��و�ن 
م��ا مل  �أو رف�شه،  ذل��ك  ق��ب��ول  �حل��ي��و�ن �حل��ق يف  يتخذها، ول�شاحب  ���ش��وف 
�جلر�حية  �لعمليات  حالة  ويف  وبائي،  �أو  معد  مبر�س  م�شابا  �حليو�ن  يكن 
يجب على �لطبيب �ملعالج �حل�شول على �إقر�ر كتابي يفيد مو�فقة �شاحب 

�حليو�ن على �إجر�ء �لعملية.
�لتي يعالج فيها  �ملن�شاأة �لبيطرية  �أنه على   1 17 مكرر  �ملادة  �أو�شحت  كما 
�حليو�ن �لحتفاظ ب�شجل تقيد فيه �لبيانات �خلا�شة با�شم �شاحب �حليو�ن 

وحالته  وج���د-  –�إن  للحيو�ن  �لتعريفي  و�ل��رق��م  �حل��ي��و�ن  ون���وع  وع��ن��و�ن��ه 
�لنهائية  و�لنتيجة  وتاريخها  �لبيطرية  �لطبية  �ملمار�شات  وكافة  �ملر�شية، 
لكل حالة. كما تن�س �ملادة 17 مكرر 2 �أنه ل يجوز �إر�شال عينات حيو�نية 
�ملناخي  �لتغري  وز�رة  من  م�شبق  �إذن  على  �حل�شول  دون  �ل��دول��ة  خ��ارج  �إىل 

و�لبيئة.
ولفتت �ملادة 19 مكرر 1 �ىل �أنه يعاقب باحلب�س و�لغر�مة �لتي ل تقل عن 
200000 درهم كل طبيب بيطري يخالف  تزيد عن  10000 درهم ول 
بالغر�مة  1 يعاقب  19 مكرر  �مل��ادة  �لقانون. ويف  16 من هذ�  �مل��ادة  �أحكام 
100000 درهم كل طبيب  �لتي ل تقل عن 10000 درهم ول تزيد على 
�لأمر��س  ملر�س من  �أع��ر����س  وج��ود  له  وتبني  بفح�س حيو�ن  ق��ام  بيطري 
�لو�جب �لإباغ عنها ومل يقم باإباغ �أي من وز�رة �لتغري �ملناخي و�لبيئة �أو 
�جلهة �ملعنية. ويف �ملادة 19 مكرر 3 يعاقب باحلب�س و�لغر�مة �لتي ل تقل 
عن 50000 درهم ول تزيد على 500000 درهم �أو باإحدى �لعقوبتني كل 
طبيب بيطري يقوم باإجر�ء جتارب �أو بحوث على �حليو�نات دون �حل�شول 

على مو�فقة وز�رة �لتغري �ملناخي و�لبيئة.
ويف �ملادة 19 مكرر 4 يعاقب باحلب�س و�لغر�مة �لتي ل تقل عن 50000 
درهم ول تزيد على مليون درهم �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني كل من ير�شل 
وز�رة  من  م�شبق  �إذن  على  �حل�شول  دون  �لدولة  خ��ارج  �إىل  حيو�نية  عينات 
عن  تقل  ل  �لتي  و�لغر�مة  باحلب�س  يعاقب  بينما  و�لبيئة،  �ملناخي  �لتغري 
20000 درهم ول تزيد على 200000 درهم �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني 

كل من �أقام من�شاأة بيطرية دون ترخي�س وذلك بح�شب �ملادة 19 مكرر 5.
ويذكر يف �ملادة 19 مكرر 6 مع عدم �لإخال باأية عقوبة �أ�شد ين�س عليها �أي 
قانون �آخر يعاقب �شاحب �ملن�شاأة بالغر�مة �لتي ل تقل عن 10000 درهم 
�أي  �أو  بت�شغيل طبيب بيطري  200000 دره��م يف حال قام  ول تزيد على 
من مز�ويل �ملهن �لطبية �لبيطرية �مل�شاعدة غري مرخ�س من �لوز�رة، كما 
يعاقب �شاحب �ملن�شاأة يف حال علم باأن �لرتخي�س �ملمنوح للطبيب �لبيطري 
من  تدلي�س  �أو  غ�س  على  بناء  مت  ق��د  �مل�شاعدة  �لطبية  �ملهن  يف  �لعامل  �أو 
�ملرخ�س له. و�أخ��ري�، يعاقب بالغر�مة �لتي ل تقل عن 10000 درهم ول 
يف  �ملري�شة  �حليو�نات  باإيو�ء  يقوم  من  كل  دره��م   150000 على  تزيد 
�مل�شت�شفى �أو �لعيادة �لبيطرية �إذ� مل تكن جمهزة ومرخ�شا لها بذلك، وذلك 
�لقانون �لحتادي  �لر�بعة من  �مل��ادة  ذك��رت  7. كما  19 مكرر  �مل��ادة  بح�شب 
رقم 8 ل�شنة 2017 باأنه يلغى كل حكم يخالف �أو يتعار�س مع �أحكام هذ� 
�ليوم  من  به  ويعمل  �لر�شمية،  �جلريدة  يف  �لقانون  ه��ذ�  ين�شر  و  �لقانون. 

�لتايل لتاريخ ن�شره.

زار معر�س جيتك�س 2017 وتفقد الأجنحة امل�شاركة

حممد بن را�شد: هدفنا اإ�شعاد النا�س والريادة يف الإبداع والت�شامح والتطور
••  دبي-وام: 

�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ز�ر 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل معر�س جيتك�س �لعاملي لتقنية  رئي�س جمل�س 

�ملعلومات �لذي �نطلق �م�س يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي.
وقد جال �شموه على من�شات كربيات �ل�شركات �لعاملية �ملتخ�ش�شة يف قطاع 
�ملعلوماتية وتقنياتها و�طلع �شموه من �لقائمني على �أجنحة هذه �ل�شركات 
- �لتي ت�شجل ح�شور� �شنويا لفتا يف �ملعر�س وعلى مدى 37 عاما - على 
�آخر مبتكر�تها وجديدها يف جمال �لأجهزة �لذكية �شوفت وير وهارد وير .

مدير  �شليمان  �شعيد  خليفة  �شعادة  فيها  ر�فقه  �لتي   - �شموه  جولة  و�أثناء 
عام د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة يف دبي و�شعادة �للو�ء طال حميد بالهول 

دبي  ل�شلطة مركز  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ملري  �شعيد  و�شعادة هال  �لفا�شي 
�لعاملية  مايكرو�شوفت  �شركة  جناح  عند  �شموه  توقف   - �لعاملي  �لتجاري 
و��شتمع من م�شوؤوليها �إىل �شرح حول �آخر ما تو�شلت �إليه �ل�شركة من �إبد�ع 

يف قطاع �لتكنولوجيا �لذكية.
وتوقف �شموه كذلك عند جناح �شركة ديل �لكرتونيك �لعاملية و�طلع على ما 
تعر�شه للجمهور من تقنيات حديثة ثم عرج �شموه على جناح �شركة �أوركل 
�أهم مبتكر�تها  �إىل  �ل�شركة وم�شوؤوليها  �لقائمني على  �لعاملية وتعرف من 

خا�شة يف �لأجهزة �لذكية.
�لت�شالت  وج��ن��اح  �ل�شيلكون  و�ح��ة  وج��ن��اح  �ت�شالت  جناح  �شموه  ز�ر  كما 
و��شتخد�ماتها  �لذكية  �لتقنيات  جمال  يف  جديدها  �إىل  وتعرف  �ل�شعودية 
و�ل�شياحية  و�لتجارية  �ل�شناعية  �لقطاعات  جلميع  بالن�شبة  وف��و�ئ��ده��ا 

و�لتعليمية و�ل�شحية وغريها.
وتوقف �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم عند �ملركز �لذكي 
�للو�ء خليفة  �لعام  �لعامة ل�شرطة دبي و��شتمع من قائدها  �لتابع للقيادة 
عبد�هلل �ملري �إىل �شرح بني فيه كيفية ��شتخد�م �جلمهور لاأجهزة �لذكية 

يف �ملركز �لذي �شيعمم على جميع مناطق �إمارة دبي يف �مل�شتقبل �لقريب.
كما توقف �شموه عند ور�شة عمل �ملبدعني �ل�شباب �لتي ينظمها مركز دبي 
�لتجارى �لعاملي لل�شباب �ملبتكرين يف قطاع �ملعلوماتية حيث تتاح لهم فر�شة 
عر�س مبتكر�تهم و�للتقاء مبمثلي �ل�شركات �لعاملية ذ�ت �لخت�شا�س �لتي 
ميكن لها �أن ت�شتفيد من �أفكار و�إبد�عات هوؤلء �ل�شباب من دولة �لإمار�ت 

ومن خمتلف �لعامل .
و�أعرب �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم - خال جولته يف 

�ملعر�س - عن �شعادته باحل�شور و�مل�شاركة �ملحلية و�لعاملية يف هذ� �حلدث 
غالبية  يجمع  �لذي  �لإبد�عي  بامللتقى  �شموه  و�شفه  �لذي  �لعاملي  �ل�شنوي 
�ل�شركات �لعاملية مع �ل�شركات و�جلهات و�لأفر�د د�خل دولة �لإمار�ت ومن 

دول �ملنطقة .
و�أكد �شموه �أن دولة �لإمار�ت �شتحافظ على مكانتها فى ريادة �ملال و�لأعمال 
و�مل�شاريع  �لأعمال  يف  ريادتها  �إىل  �إ�شافة  و�لتكنولوجيا  و�لثقافة  و�لتعليم 
�لإن�شانية و�لتي ت�شب جميعها يف هدف و�حد هو �إ�شعاد �لنا�س وتوفري �أ�شهل 
قيادة  حتر�س  �شام  هدف  وهو  �لرغيدة  �لع�شرية  �حلياة  مقومات  و�أطيب 
دولة �لإمار�ت على �لو�شول �إليه �شمن ��شرت�تيجيتها وروؤيتها ل�شت�شر�ف 
�أ�شكاله  �إىل �لعاملية يف �لإب��د�ع و�لت�شامح و�لتطور بجميع  �مل�شتقبل و�شول 

وجمالته.
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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�شت�شفيات اخلا�شة
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�شارقة 
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

�شيدليات 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�شارقة
�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�شرطة / املطافى           
�لمار�ت                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

تنفيذا لتوجيهات خليفة واأوامر حممد بن زايد 

جلنة مبادرات رئي�س الدولة تعتمد عددا من امل�شروعات التنموية يف الدولة بقيمة اإجمالية 213 مليون درهم

 59 مليون درهم منح �شندوق حممد بن زايد للمحافظة على الكائنات احلية

حررت 60 خمالفة ودعت الفراد اإىل احلفاظ على املظهر العام للمدينة

 بلدية مدينة اأبوظبي و تدوير ينفذان حملة ملواجهة ال�شيارات املهملة 

 46.8 ب��ل��غ��ت  �إج��م��ال��ي��ة  ب��ق��ي��م��ة 
م���ل���ي���ون دره�������م، ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف 
�ملقّدمة  �خل��دم��ات  م�شتوى  رف��ع 
�حتياجات  ول��ت��ل��ب��ي��ة  ل��ل��م��ر���ش��ى، 

�لقطاع �ل�شحي.
تر�شية  ع��ل��ى  �ل��ل��ج��ن��ة  وو�ف����ق����ت 
�جلزيرة  �أه���ايل  جمل�س  م�شروع 
ر�أ������س �خليمة  ب���اإم���ارة  �حل���م���ر�ء 
بتكلفة �إجمالية بلغت 6 مايني 
�إطار  �مل�����ش��روع يف  دره����م، وي���اأت���ي 
�ل��ر���ش��ي��دة لتعزيز  �ل��ق��ي��ادة  روؤي����ة 
�أو�������ش�����ر �ل�����رت�ب�����ط و�ل���ت���اح���م 
�ملجتمعي بني �لأهايل يف خمتلف 
�ملناطق مبا يعود بالنفع و�لفائدة 

على �ملجتمع.
�خلدمات  تر�شية  �للجنة  و�أق��ّرت 
تطوير  مل�������ش���روع  �ل����ش���ت�������ش���اري���ة 

ب���ني مدينة  �ل���و�����ش���ل  �ل���ط���ري���ق 
حم��م��د ب��ن ز�ي����د و����ش���ارع خليفة 
ب�����ن ز�ي���������د ب�������اإم�������ارة �ل���ف���ج���رية 
و�لطرق �ملحيطة باملدينة بتكلفة 
�إجمالية بلغت 2،7 مليون درهم، 
رف����ع كفاءة  �مل�������ش���روع  وي��ت�����ش��م��ن 
�شبكة �لطرق مبا يلّبي �حتياجات 
ومتطلباتهم  �لطرق  م�شتخدمي 
م����ن ح���ي���ث �ل�������ش���ام���ة �مل����روري����ة 
�لذي  �مل�شتمر  للتطّور  ومو�كبًة 
ت�����ش��ه��ده م��دي��ن��ة �ل��ف��ج��رية. كما 
�عتمدت �للجنة تر�شية �خلدمات 
مبنى  �إن�شاء  مل�شروع  �ل�شت�شارية 
�لفجرية  ب���اإم���ارة  �شكني  جت���اري 
بقيمة  ز�ي��د  �ل�شيخ  م�شجد  وقف 
مليون   4.3 ب��ل��غ��ت  �إج���م���ال���ي���ة 

درهم.

•• اأبوظبي-وام:

تنفيذ� لتوجيهات �شاحب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة 
 ، �ل�����دول�����ة ح���ف���ظ���ه �هلل  رئ���ي�������س 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  و�أو�م�����ر 
حم��م��د ب��ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
�شمو  ومبتابعة  �مل�شلحة،  للقو�ت 
�ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 
�عتمدت جلنة  �ل��رئ��ا���ش��ة،  ���ش��وؤون 
�شاحب  م��ب��ادر�ت  تنفيذ  متابعة 
من  ع���دد�  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو 
تدعم  �لتي  �لتنموية  �مل�شروعات 
م�����ش��رية �ل��ن��ه�����ش��ة �ل�����ش��ام��ل��ة يف 
بقيمة  �ل���دول���ة  م��ن��اط��ق  خمتلف 

�إجمالية 213 مليون درهم.
برئا�شة  �ل��ل��ج��ن��ة  �ع��ت��م��دت  ف��ق��د 
�لزعابي  ج��م��ع��ه  �أح���م���د  م���ع���ايل 
نائب وزير �شوؤون �لرئا�شة، �أ�شماء 
�مل�شتفيدين  من  مو�طنا   163
�مل�شاكن  �إح���ال  م�شاريع  �شمن 
مع  بالتعاون  و�شيانتها،  وبنائها 
لاإ�شكان  ز�ي����د  �ل�����ش��ي��خ  ب��رن��ام��ج 
 153 �إج���م���ال���ي���ة ت��ب��ل��غ  ب��ق��ي��م��ة 
حتقيقا  وذل�����ك  دره������م؛  م��ل��ي��ون 
ل����روؤي����ة �ل���ق���ي���ادة �ل���ر����ش���ي���دة من 
�ل�شكني  �ل���دع���م  حت��ق��ي��ق  خ����ال 
�ل�شتقر�ر  وت��وف��ري  للمو�طنني 

�ملعي�شي لهم.
ك���م���ا �ع����ت����م����دت �ل���ل���ج���ن���ة ����ش���ر�ء 
خليفة  مل�شت�شفى  طبية  م��ع��د�ت 
�خليمة  ر�أ�������س  يف  �����ش��ي  �ل��ت��خ�����شّ

و����ش��ت��ع��ر���ش��ت �ل��ل��ج��ن��ة ع����دد� من 
�مل�������ش���روع���ات �خل���دم���ي���ة �جل����اري 

�إىل  �إ������ش�����اف�����ة  ف����ي����ه����ا،  �ل����ع����م����ل 
جدول  على  �ملدرجة  �ملو�شوعات 

ب�شاأنها  و�ّت��خ��ذت  �للجنة  �أع��م��ال 
�لقر�ر�ت �ملنا�شبة.

•• اأبوظبي-وام:

�لتي  �ملنح  �إجمايل  قيمة  �رتفعت 
ز�يد  بن  حممد  �شندوق  قدمها 
�حلية  �لكائنات  على  للمحافظة 
�إىل  �ل��ي��وم  وح��ت��ى  تاأ�شي�شه  م��ن��ذ 
درهم  �أل��ف  و852  مليونا   58
 1677 منها  ��شتفاد   .. �إمار�تي 
ن�شرها  �إح�شائية  وف��ق  م�شروعا 

�ل�شندوق.
��شتفادة  �لإح�شائية عن  وك�شفت 
�أكرث من 150 دولة حول �لعامل 
من منح �ل�شندوق �لتي �شاهمت 
من  ن���وع���ا   1133 ح���م���اي���ة  يف 

�لكائنات �حلية.
يقدمها  �ل���ت���ي   - �مل���ن���ح  وجت�����ش��د 
�ل�شندوق �لذي تاأ�ش�س يف �أكتوبر 
�لذي  �ل���دور  �أه��م��ي��ة   -  2008

من  �لأك����رب  �لقيمة  ب��ال��ث��دي��ي��ات، 
6 م��اي��ني و337  ب��ن��ح��و  �مل��ن��ح 

�ألفا و 643 دولر� �أمريكيا.
وي����رك����ز �ل�������ش���ن���دوق ع���ل���ى دع���م 
ك��ائ��ن��ات مهددة  م�����ش��اري��ع ح��ف��ظ 
�شهرة  �أق����ل  ل��ك��ن��ه��ا  ب��الن��ق��ر����س 
تلك  خا�شة  وب�شورة  غريها  من 
�حلمر�ء  �ل��ق��ائ��م��ة  يف  �مل����درج����ة 
بالنقر��س  �مل����ه����ددة  ل�����اأن�����و�ع 
لاحتاد �لدويل ل�شون �لطبيعة 
�لقوي  �مل��ايل  دعمه  يو��شل  فيما 
لاأنو�ع �لتي عانت �لإهمال، ومل 
يتم تقييمها ملعرفة مكانها يف �أي 

من �للو�ئح �ملعتمدة.
�ل�شندوق �لذي �شتبقى  ومي�شي 
�شبيل  يف  قدما   .. عاملية  ج��ه��وده 
�لتكيف مع �لتحديات �لتي تو�جه 
�لكائنات  ع��ل��ى  �حل��ف��اظ  ق�����ش��اي��ا 

ب�شكل  ونقلها  فيه  تعي�س  �ل���ذي 
�شريع �إىل موئل �آمن.

 92 يقارب  ما  �ل�شندوق  ويقدم 
�ألف درهم كمنح �شغرية مل�شاريع 
�أو  حفظ �لأن���و�ع، �شو�ء ل��اأف��ر�د 
�ملجتمعات  �أو موؤ�ش�شات  �ملنظمات 
�مل�شتوى  على  تتم  و�لتي  �ملحلية، 
�مل��ي��د�ين وه��ي �مل��ن��ح �ل��ت��ي حتدث 
�لو�قع  �أر���س  على  حقيقيا  فرقا 
�لأنو�ع،  على  �ملحافظة  جمال  يف 
�لكبري  �ه��ت��م��ام��ه  �إىل  �إ����ش���اف���ة 
ملنا�شري  �مل���ايل  �ل��دع��م  ب��ت��ق��دمي 

ودعاة �حلفاظ على �لأنو�ع.
�حلماية  �ل�شندوق  منح  ووف��رت 
للعديد من �لكائنات.. ومن خال 
�ل�شندوق  قدمها  �شغرية  منحة 
دعم  2014، مت  ع���ام  �أو�خ����ر  يف 
متنزه  �إىل  رحلة ميد�نية طارئة 

�لعربية  �لإم�������ار�ت  دول����ة  ت��ل��ع��ب��ه 
�ل��دويل يف  �مل�شتوى  �ملتحدة على 
�ل��ب��ي��ئ��ة و �حلياة  جم���ال ح��م��اي��ة 
على  و�مل����ح����اف����ظ����ة  �ل����ف����ط����ري����ة 
و�ملهددة  �ل��ن��ادرة  �حلية  �لكائنات 

بالنقر��س.
�لأبحاث  �ل�شندوق  منح  ودعمت 
و�مل���������ش����اري����ع �خل����ا�����ش����ة ب���اإن���ق���اذ 
�ملهددة  �ل��ك��ائ��ن��ات  م���ن  �ل���ع���دي���د 
�آ�شيا  قار�ت  �لنقر��س يف  بخطر 

و�أفريقيا و�أوروبا و�لأمريكتني .
غطاها  �ل���ت���ي   - �مل���ن���ح  و���ش��م��ل��ت 
خا�شة  م�����ش��اري��ع   - �ل�������ش���ن���دوق 
ب�����ال�����ربم�����ائ�����ي�����ات و�ل��������زو�ح��������ف 
و�لفطريات  و�لطيور  و�لثدييات 
و�ل��ن��ب��ات��ات، وغريها  و�لأ���ش��م��اك 

من �لكائنات �حلية .
�خلا�شة  �مل�������ش���اري���ع  وت�������ش���درت 

خا�شة  �جلميع  ومبتناول  �شهلة 
�ل�شغرية  للم�شروعات  بالن�شبة 
�لطلبات  جميع  تخ�شع  �أن  على 
جمل�س  ق���ب���ل  م����ن  ل���ل���م���ر�ج���ع���ة 
ثاث  ينعقد  م�شتقل،  ��شت�شاري 

مر�ت يف �ل�شنة على �لأقل.
ميولها  �لتي  �مل�شروعات  وتتنوع 
�ل�������ش���ن���دوق ب�������ش���ورة ك���ب���رية .. 
�ليع�شوب  ع���ن  �ل��ب��ح��ث  ب���ني  م���ا 
�ل���ع���م���اين �ل����ن����ادر ع���ل���ى �م���ت���د�د 
�ل�شاحل �ل�شرقي لدولة �لإمار�ت 
ت��ع��ق��ب قط  و���ش��ل��ط��ن��ة ع���م���ان و 
�ل��ه��ي��م��الي��ا ملعرفة  ن���ادر يف  ب���ري 
�إىل  حمايته  بغية  وج��وده  �أماكن 
�لع�شر�ت  لإن��ق��اذ  �إغاثية  م��ن��اورة 
خطر  من  �لربية  �لتما�شيح  من 
بناء  م�����ش��روع  ب�شبب  �لن��ق��ر����س 
�لنهر  على  �لكهرباء  لتوليد  �شد 

�حل��ي��ة وي�����ش��ع��ى �إىل زي����ادة ر�أ����س 
�ملال، وحتقيق �لقدر �لأق�شى من 
�شقل  على  و�لعمل  ��شتثمار�ته، 
معايري �لتاأهيل �خلا�شة بطلبات 

�لتقدم للمنح.
ل�شالح  �لهبات  �ل�شندوق  ومينح 
�لنباتية  �لأن�������و�ع  ح��ف��ظ  ج��ه��ود 
حتيز  �أو  متييز  دون  و�حليو�نية 
�لأنو�ع..  �أو  �جلغر�فية  للمو�قع 
ويعمل على تقدمي �لهبات و�ملنح 
�ل�شغرية �لتي تركز على �مل�شاريع 
�أو�����ش����ع نطاق  ل��ت��غ��ط��ي��ة  �مل��ح��ل��ي��ة 
ممكن م��ن ج��ه��ود حفظ �لأن���و�ع 
ت�شل  منح  �إىل  تق�شيمها  وميكن 
ترت�وح  ومنح  دولر  �آلف   5 �إىل 

ما بني 5 �آلف و25 �ألف دولر.
�ل�������ش���ن���دوق ع���ل���ى جعل  وع����م����ل 
�ملنح  ل��ط��ل��ب  �ل���ت���ق���دمي  ع��م��ل��ي��ة 

جمهورية  يف  �ل��وط��ن��ي  غ��ار�م��ب��ا 
�أجل  من  �لدميقر�طية  �لكونغو 
�أع��د�د زر�فة  تقييم حالة وح�شر 
�لوطنية  �حل��دي��ق��ة  يف  ك���ردف���ان 
و�ل���ت���ي ت��ع��ت��رب م��ن��ق��ر���ش��ة حمليا 
.. وم��ن خ��ال ه��ذه �ل��در����ش��ة مت 
بثمن من  بيانات ل تقدر  توفري 
�ملتعلقة  �ل����ق����ر�ر�ت  �ت���خ���اذ  �أج����ل 

باملحافظة على هذ� �لنوع.
قدمها  �ل���ت���ي  ل��ل��ج��ه��ود  ون����ظ����ر� 
�أ�شبح  تاأ�شي�شه  منذ  �ل�����ش��ن��دوق 
�ل������ر�ئ������دة على  �أح��������د �جل�����ه�����ات 
مثل  ت��ق��دمي  يف  �ل��ع��امل  م�شتوى 
هذ� �لنوع من �ملنح �ملالية، ودعم 
مبا�شر  ب�شكل  �ملهتمة  �مل�����ش��اري��ع 
�أن����و�ع  �أي م���ن  ب��امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى 
�لنباتات و�حليو�نات و�لفطريات 

�ملهددة بالنقر��س.

•• اأبوظبي -الفجر:

�أبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ن��ظ��م��ت 
�أبوظبي  م���رك���ز  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
لإد�رة �لنفايات – )تدوير( حملة 
ملو�جهة ظاهرة �ل�شيار�ت �ملهملة 
�ل�شكنية  �لأح����ي����اء  يف  �مل���رتوك���ة 
و�لأماكن �لعامة، �إذ حرر مفت�شو 
بحق  خم���ال���ف���ة   60 �ل���ب���ل���دي���ة 
�ملهملة، وذلك  �ل�شيار�ت  �أ�شحاب 
2 لعام  �لقانون رقم  �إىل  ��شتناد�ً 
على  �حل���ف���اظ  ب�������ش���اأن   2012
و�ل�شكينة  و�ل�شحة  �لعام  �ملظهر 
�لعامة يف �مارة �أبوظبي و�لائحة 
�لتنفيذية قد مت تعديل �لقانون 

و�لإجر�ء �ملتبع فيه.
�شملت  �لتي  �حلملة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
و�لباهية  �ل�������ش���م���ح���ة  م���ن���اط���ق 
و�ل�شهامة،  و�ل�شليلة  و�ل��رح��ب��ة 
�ملنتظمة  �جل���ه���ود  ع��ل��ى  ت���اأك���ي���د�ً 
ت��ب��ذل��ه��ا بلدية  �ل��ت��ي  و�مل�����ش��ت��م��رة 
م��دي��ن��ة �أب��وظ��ب��ي ل��ل��ح��ف��اظ على 
بها  تتمتع  �لتي  �ملثالية  �ل�شورة 

�لأف�������ر�د مم���ن ي��ق�����ش��ون ف���رت�ت 
تغطية  �إىل  �لدولة  خ��ارج  طويلة 
بها،  �خلا�س  بالغطاء  �شيار�تهم 
وذلك جتنباً لتحرير �أي �إنذ�ر �أو 
خمالفة، ومبا ي�شهم يف �ملح�شلة 
�ملظهر �حل�شاري  على  باحلفاظ 
�أب��وظ��ب��ي، وهو  ملدينة  و�جل��م��ايل 

�ل�شيار�ت  ظ����اه����رة  م����ن  ل��ل��ح��د 
�جلمهور  ول���ت���ع���ري���ف  �مل���ه���م���ل���ة، 
�ل��ظ��اه��رة، وتوعيتهم  ب��اآث��ار ه��ذه 
باأهمية  وم�����ش��ت��م��ر  د�ئ�����م  ب�����ش��ك��ل 
وعدم  �شيار�تهم،  على  �ملحافظة 
لفرت�ت  ب��الأت��رب��ة  مغطاة  تركها 
كافة  �لبلدية  دعت  وهنا  طويلة، 

�لإم��ارة، ومبا ي�شهم يف �لتخل�س 
�مل�شوهات،  �أ����ش���ك���ال  ك���اف���ة  م����ن 
نظيفة  ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ري  وب���ال���ت���ايل 
ب�شرية،  ملوثات  �أي  م��ن  خالية 
و�أكدت �لبلدية حر�شها و�شركائها 
�ل�شتمر�ر  على  �ل�شرت�تيجيني 
�حلمات  ه�����ذه  م���ث���ل  ب��ت��ن��ظ��ي��م 

ما يتطلب ت�شافر �جلهود كافة. 
ُيذكر، �أنه بح�شب �لقانون رقم 2 
لعام 2012 ب�شاأن �حلفاظ على 
و�ل�شكينة  و�ل�شحة  �لعام  �ملظهر 
�لعامة يف �مارة �أبوظبي و�لائحة 
�لتنفيذية قد مت تعديل �لقانون 
و�لإجر�ء �ملتبع فيه، تتم خمالفة 
�ملركبة �ملهملة مببلغ ثاثة �آلف 
درهم، وعند ح�شور �ملخالف �إىل 
�لت�شالح  عليه  يعر�س  �لبلدية 
%50 من  �ل��ب��ل��دي��ة ودف����ع  م���ع 
تكر�ر  عند  ولكن  �لغر�مة،  قيمة 
�لغر�مة،  م�شاعفة  يتم  �ملخالفة 
�حلجز  ت���ك���ال���ي���ف  �إىل  �إ�����ش����اف����ة 
ح�شابها  ي��ت��م  و�ل���ت���ي  �ل��ي��وم��ي��ة، 
على ح�شب نوع �ملركبة �مل�شحوبة 
منها،  �شحبها  مت  �لتي  و�ملنطقة 
و�لقانون يف تعريفه ي�شمل جميع 
و�لقو�رب  و�مل��ق��ط��ور�ت  �مل��رك��ب��ات 
ميكن  وجميعها  حكمها،  يف  وم��ا 
���ش��اح��ة �حل���ج���ز يف  �إىل  ���ش��ح��ب��ه��ا 
�ملفرق  و���ش��اح��ة  �ل��وث��ب��ة  منطقة 

�ل�شناعية.

عبداهلل بن زايد ي�شتقبل وزير القت�شاد والتجارة وال�شناعة الياباين
•• اأبوظبي - وام:

��شتقبل �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل �م�س معايل هريو�شيغي �شيكو وزير 
باأبوظبي - بحث  �ل��وز�رة  دي��و�ن عام  �ل��ذي عقد يف  �للقاء -  �لياباين. وج��رى خال  �لقت�شاد و�لتجارة و�ل�شناعة 
�ل�شيا�شية  منها  عدة  جم��الت  يف  وتطويرها  تعزيزها  و�شبل  و�ليابان  �لإم���ار�ت  دول��ة  بني  �ل�شرت�تيجية  �لعاقات 
و�ل�شتثمارية و�لقت�شادية و�لتجارية �إ�شافة �إىل تبادل وجهات �لنظر حول �آخر �مل�شتجد�ت و�لتطور�ت �لر�هنة يف 
�ملنطقة. ورحب �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان بزيارة وزير �لقت�شاد و�لتجارة و�ل�شناعة �لياباين للدولة. 
�لبلدين على تعزيزها  و�ليابان وحر�س قيادتي  �لإم��ار�ت  �لر��شخة بني دولة  �لعاقات �ل�شرت�تيجية  �شموه  و�أكد 
وتطويرها يف �شتى �ملجالت.. م�شيد� �شموه مب�شتوى �لعاقات �لثنائية �لتي تربط بني �لبلدين و�ل�شعبني �ل�شديقني. 
من جانبه �أكد معايل هريو�شيغي �شيكو عمق �لعاقات �لثنائية بني دولة �لإمار�ت و�ليابان.. م�شيد� باملكانة �لر�ئدة 
�لتي حتظى بها �لإمار�ت على �ل�شعيدين �لإقليمي و�لعاملي. ح�شر �للقاء .. معايل �لدكتور �شلطان بن �أحمد �جلابر 
وزير دولة و�شعادة حممد �شرف �لها�شمي م�شاعد وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل لل�شوؤون �لقت�شادية و�لتجارية.

موا�شالت عجمان تكرم املوظف 
املثايل يف اأ�شعاد املتعاملني 

•• عجمان : الفجر

كرم �شعادة �ملهند�س عمر �أحمد بن عمري مدير عام موؤ�ش�شة �ملو��شات 
�لعامة �ملوظف �أحمد على عبد �هلل، وذلك لتميزه وتفانيه يف جمال عمله 
بق�شم �أ�شعاد �ملتعاملني، ويهدف هذ� �لتكرمي �إىل حتفيز �ملوظفني لبذل 
جانب  �إىل  �لوظيفي،  و�لإب���د�ع  �لتميز  ثقافة  ون�شر  �جلهود  من  �ملزيد 
دفعهم نحو تقدمي �أف�شل ما لديهم يف �أعمالهم �ليومية، مبا ي�شاهم يف 

�لرتقاء مب�شتوى �لأد�ء وت�شيري �لعمل على �أكمل وجه.
و�أكد �شعادة �ملهند�س عمر �أحمد بن عمري �أن تكرمي �ملوظفني �ملتميزين 
�ملثمرة،  �لإجن���از�ت  بتقدير  �خلا�شة  �ملوؤ�ش�شة  ��شرت�تيجية  �شمن  ياأتي 
و�لأد�ء �ملتميز باعتبار �لكو�در �لب�شرية هي �ل�شتثمار �حلقيقي، م�شري� 
و�لبتكار،  �لإب���د�ع  روح  وتعزيز  ت�شجيع  يف  ي�شهم  �لتكرمي  ه��ذ�  �أن  �أىل 
�لعمل،  تطوير  يف  ت�شب  �لتي  �لبناءة  �لأفكار  لتبني  �ملوظفني  وحتفيز 
حيث �أن �أ�شعاد �ملتعاملني يقوم بدور مميز ملا يقدمه من تلبية �حتياجات 
�ملر�جعني،  ��شتقبال  يف  �ملتمثلة  �ملوؤ�ش�شة  بخدمات  و�لرتقاء  �ملتعاملني 
و�إر�شادهم  �ملطلوبة  باملعلومات  وتزويدهم  طلباتهم،  وت�شجيل  و��شتام 

�إىل �جلهات �ملعنية باملوؤ�ش�شة.
لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  ل��وت��اه  حم��م��د  ع��م��ر  بح�شور  �ل��ت��ك��رمي  وج���اء 
�لعمليات و�شارة �حلو�شني مدير �إد�رة �لمتياز و�شارة عمر رئي�س مركز 

�أ�شعاد �ملتعاملني وجميع �ملوظفني وذلك باملقر �لرئي�شي باجلرف
و�أعرب موظفي ق�شم ��شعاد �ملتعاملني عن �متنانهم بهذ� �لتكرمي ودور 
�ملوؤ�ش�شة يف تر�شيخ مفهوم �لنتماء و�لولء عند منت�شبيها وحثهم على 

بذل مزيد من �لعمل و�لجتهاد للرقي بالأد�ء �ملتميز
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اأخبـار الإمـارات
100  % ن�شبة التحول الذكي يف خدمات غرفة دبي

•• دبي-وام:

خدماتها  يف  �لذكي  �لتحول  يف  �ملائة  100يف  ن�شبة  حققت  �نها  دب��ي  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  �أعلنت 
فعاليات  يف  م�شاركتها  هام�س  على  وذل��ك  خدماتها  م��ر�ك��ز  زو�ر  م��ن  للعماء  �ملقدمة  �لأ�شا�شية 
��شبوع جيتك�س للتقنية 2017? . و�أكد �شعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة جتارة و�شناعة دبي 
للقطاع  و��شحة  ر�شالة  �ملتعاملني هو  %100 يف خدمات مر�كز خدمة  بن�شبة  �لذكي  �لتحول  �إن 
�خلا�س باأننا على �لدو�م بجانبهم لدعمهم وت�شهيل ممار�شاتهم لاأعمال..و�ننا نعمل حالياً لإطاق 
مبادرة مبتكرة ت�شاعد عماءنا على ��شتام م�شتند�تهم ومتطلباتهم دون �حلاجة �إىل زيارة مر�كز 
�خلدمة يف غرفة دبي و�شنكون �أكرث قدرة ومرونة على تلبية متطلبات عمائنا على مد�ر 24 �شاعة 
وتعديل  وجتديد  و�إ�شد�ر  �لع�شوية  خدمة  �لغرفة..  توفرها  �لتي  �لذكية  �خلدمات  �شمن  ومن   .
وبديل  فاقد  بدل  و�إ�شد�ر  وتعديل  �إ�شد�ر  ت�شمل  �لتي  للب�شائع  �ملوؤقت  �لإدخ��ال  �لع�شوية وخدمة 
لدفرت �لإدخال �ملوؤقت وت�شمل خدمات �شهادة �ملن�شاأ �إ�شد�ر وتعديل و�إ�شد�ر ن�شخة �إ�شافية ل�شهادة 

�ملن�شاأ يف حني ت�شمل �خلدمات �لقانونية �لو�شاطة و�ملعلومات �لقانونية.

مذكرة تفاهم بني �شحة 
و طرق دبي 

•• دبي -وام: 

�أبرمت هيئة �ل�شحة بدبي �م�س مذكرة تفاهم مع هيئة طرق ومو��شات 
�ل�شوؤون  بينهما يف جمال  �ل�شرت�تيجية  �لعاقات  تعزيز  �إىل  تهدف  دبي 
�لقانونية وتطوير �لعمل مبا ي�شهم يف حتقيق روؤية حكومة دبي يف �لإبد�ع 
�لعو�شي  �ل�شحة بدبي جا�شم حممد  �ملذكرة مبقر هيئة  . وقع  و�لبتكار 
ونا�شر  دب��ي  �شحة  عن  �ملوؤ�ش�شي  �لدعم  خدمات  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير 
عن  �ملوؤ�ش�شية  و�حلوكمة  �ل�شرت�تيجية  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  بو�شهاب 

طرق دبي بح�شور عدد من �مل�شوؤولني من �جلانبني.

بح�شور حمدان بن حممد اآل مكتوم

افتتاح جناح حكومة اأبوظبي الرقمية يف اأ�شبوع جيتك�س للتقنية 2017 مب�شاركة 25 جهة حكومية
عر�س اأكرث من 107 اأنظمة ومواقع وتطبيقات ومبادرة رقمية واإلكرتونية رائدة

خالل ور�شة تفاعلية ا�شت�شافها مركز الطفل باحلرية 

نواب �شورى اأطفال ال�شارقة يتعرفون على مهارات الأمن الإلكرتوين 

•• دبي-الفجر: 

�فتتحت حكومة �أبوظبي �لرقمية 
مب�شاركة 25 جهة حكومية �م�س 
جناحها يف »�أ�شبوع جيتك�س للتقنية 
2017« و�لذي يقام يف مركز دبي 
 12 �ىل   8 ب��ني  �لعاملي  �ل��ت��ج��اري 
حكومة  ج��ن��اح  ز�ر  وق���د  �ك��ت��وب��ر. 
�لول  يومه  يف  �لرقمية  �أبوظبي 
�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد �آل 
مكتوم، ويل عهد �إمارة دبي. وتاأتي 
للعام  �أب���وظ���ب���ي  �إم������ارة  م�����ش��ارك��ة 
معر�س  يف  �لتو�يل  على  �ل�شاد�س 
�شعار  حت����ت   2017 ج��اي��ت��ك�����س 
»من���د �جل�����ش��ور ن��ح��و ع���امل رقمي 
مركز  و�إ�شر�ف  بتنظيم  متكامل«، 
�لإلكرتونية  ل��اأن��ظ��م��ة  �أب��وظ��ب��ي 
�لإطاق  مع  وتز�مناً  و�ملعلومات 
�أبوظبي  ح��ك��وم��ة  ل��ه��وي��ة  �مل���وؤخ���ر 
و�ملتمثلة  �جل�����دي�����دة  �ل���رق���م���ي���ة 
ب���:«ج�����ش��ر�ً رم���زي���اً« ل��ل��و���ش��ول �إىل 
عامل متكامل و�شامل من �حللول 
�شاأنها  من  �لتي  �ملبتكرة  �لرقمية 
�لأفر�د  حياة  ت�شهيل  يف  �مل�شاهمة 

باملحاكم  �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة  ب��الأن��ظ��م��ة 
�ملدنية و�جلز�ئية و�لنيابة �لعامة 
نظام  وتطبيق  �مل��ح��اك��م  وخ��دم��ات 
�ل��ذي ��شبح تطبيق  �ل��زو�ج  عقود 
رقمي  %100 دون �حلاجة �إىل 
�أي من �لإثباتات �لورقية كما كان 
م�شاركة  و�شت�شهد  هذ�   . بال�شابق 
حكومة �أبوظبي �لرقمية هذ� �لعام 
�لطاب  من  لعدد�ً  لفتاً  ح�شور�ً 
�ل�����ش��ب��اب م���ن ج��ام��ع��ة �لإم�������ار�ت 
خليفة  وجامعة  �أبوظبي  وجامعة 
وجامعة ز�يد، حيث �شتمثل جناح 
من�شة  �لرقمية  �أبوظبي  حكومة 
حيوية لل�شباب لعر�س �إجناز�تهم 
�ملتنوعة  و�إب��ت��ك��ار�ت��ه��م  و�أف��ك��اره��م 
�ملعلومات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ق��ط��اع  يف 

و�لت�شال �أمام �لزو�ر �لدوليني.
ك��م��ا ت�����ش��ه��د �مل�����ش��ارك��ة ه����ذ� �لعام 
و�لتي  �لب���ت���ك���ار«  »و�ح�����ة  م��ن�����ش��ة 
�شركاء  لأب����رز  ح�����ش��ور�ً  �شت�شمل 
�لدولية  �ل�������ش���رك���ات  م���ن  �مل���رك���ز 
�ملخت�شة  �خل�����ا������س  و�ل�����ق�����ط�����اع 
بالتكنولوجيا وهم: مايكرو�شوفت 
و�شي�شكو، ود�رك ماتر و�إزري، حيث 

�أ�شكالها �لتخطيطية و�لتطويرية 
و�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة مت��ا���ش��ي��اً م���ع روؤي����ة 
�ل����ق����ي����ادة �ل���ر����ش���ي���دة و�لأه��������د�ف 
�أبوظبي  ل���روؤي���ة  �لإ���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�خلدمات  باأد�ء  لاإرتقاء   2030
�لتكامل  وت����ع����زي����ز  �حل���ك���وم���ي���ة 
�ملتعاملني  لإ�����ش����ع����اد  �حل���ك���وم���ي 
وتوفري رفاهية �لعي�س للمو�طنني 
و�ملقيمني، ودعم �لركائز �لتنموية 
�لقت�شادية  �مل��ق��وم��ات  ل��ت��ط��وي��ر 
�ملعلومات  تكنولوجيا  قطاع  ع��رب 
و�لت�������ش���ال م��ت��ني ون��ا���ش��ج وذ�ت 
م���ام���ح م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة م���ت���ط���ورة. » 
وت��اب��ع��ت، »ت��دف��ع��ن��ا م�����ش��ارك��ت��ن��ا يف 
�ملزيد  �ىل  د�ئماً  جيتك�س  معر�س 
يف  و�لتميز  و�لإب��ت��ك��ار  �لعمل  م��ن 
�ملعر�س  مل��ا لهذ�  �ل��رق��م��ي،  �مل��ج��ال 
�ملعرفة  نقل  حيث  من  �أهمية  من 
وت���ب���ادل �خل�����رب�ت م���ع �أب�����رز رو�د 
و�أود  �لعاملي  �لتنكولوجي  �لقطاع 
لنعرب  �ل��ف��ر���ش��ة  ه����ذه  �أن��ت��ه��ز  �أن 
ل�شركائنا  وت��ق��دي��رن��ا  �شكرنا  ع��ن 
حكومة  م����ن  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ني 
من  �مل�شاركني  و�ل�شركاء  �أبوظبي 

على  �لعتماد  �ليومية من خال 
ومتطورة  جديدة  رقمية  من�شات 
وتلبية  �مل�شتقبل  مل��و�ك��ب��ة  ت�شعى 
�ملتعاملني على خمتلف  طموحات 

�لأ�شعدة.
جناح  �ف���ت���ت���اح  ع���ل���ى  ت��ع��ل��ي��ق��ه��ا  يف 
قالت  �لرقمية،  �أب��وظ��ب��ي  حكومة 
�شعيد  �ل���دك���ت���ورة رو����ش���ة  ���ش��ع��ادة 
�ل�شعدي، مدير عام مركز �أبوظبي 
و�ملعلومات  �لإلكرتونية  لاأنظمة 
بالإنابة: »م�شاركة حكومة �أبوظبي 
�لرقمية يف معر�س جيتك�س للعام 
�إنعكا�شاً  �ل���ت���و�يل  ع��ل��ى  �ل�����ش��اد���س 
حققتها  �لتي  �ملتتالية  للنجاحات 
�جلهات �حلكومية يف �لإمارة على 
م����د�ر �أك����رث م���ن ع��ق��د م���ن خال 
�لتكنولوجي  �لإب��ت��ك��ار  عجلة  دف��ع 
ت�شعى  ب��روؤي��ة م�شرتكة  و�لإل��ت��ز�م 
ر�ئدة  رقمية  حكومة  تاأ�شي�س  �إىل 
و�لإب���د�ع من  �لبتكار  على  قائمة 
�أجل خدمة كافة �أطياف �ملجتمع.« 
و�أ�شافت �شعادة �لدكتورة �ل�شعدي، 
»�أدت �جلهود �مل�شرتكة �إىل تكري�س 
م��ف��ه��وم �حل��ك��وم��ة �ل��رق��م��ي��ة بكل 

�لقطاع �لأكادميي و�خلا�س.«
ك����م����ا  ق����ام����ت ح���ك���وم���ة �أب���وظ���ب���ي 
�لرقمية بعر�س “مبادرة �حلكومة 
باإن�شاء  تتمثل  �ل��ت��ي   ،« �ملتكاملة 
لتمكني  ���ش��ام��ل��ة  ع��م��ل  م��ن��ظ��وم��ة 
�إم�������ارة  �جل����ه����ات �حل���ك���وم���ي���ة يف 
�أبوظبي من تبادل بيانات �لوثائق 
�حل��ك��وم��ي��ة �خل��ا���ش��ة ب����الأف����ر�د و 
�ل�شركات رقمياً وعرب قنو�ت �آمنة، 
م��ن خ���ال حت��وي��ل ه���ذه �لوثائق 

من ورقية �إىل بيانات رقمية.
�لقبي�شي  خ��ول��ة  �ل�����ش��ي��دة  وق��ام��ت 
�ملعلومات  ت��ق��ن��ي��ة  �إد�رة  م���دي���ر 
ب�شرح  �أبوظبي  يف  �لق�شاء  بد�ئرة 
�ملتكاملة  �حل���ك���وم���ة  م���ن���ظ���وم���ة 
وتكاملها مع �أنظمة د�ئرة �لق�شاء 
د�خلية  حيث مت تطوير منظومة 
�ملتكاملة  �ملنظومة  م��ع  متكاملة 
لأع�شاء  لأت���اح���ت���ه���ا  �حل��ك��وم��ي��ة 
لت�شهيل  �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة  �ل�����ش��ل��ط��ة 
وت�شريعها  �لق�شائية   �لإج���ر�ء�ت 
حت��ق��ي��ق��ا ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة د�ئ�����رة 
�ل�شهولة �لو�شول �ىل  �لق�شاء يف 
�ملنظومة  رب���ط  ك��م��ا مت  �ل��ع��د�ل��ة  

•• ال�صارقة-الفجر:

لنعقاد  �����ش���ت���ع���د�د�ت���ه  �إط�������ار  يف 
�جل��ل�����ش��ة �ل��ث��ان��ي��ة م���ن دورت�����ه �ل� 
نبني  معاً  �شعار  حتمل  �لتي   ،15
وطن �خلري ، نظم جمل�س �شورى 
مبادر�ت  �إح��دى  �ل�شارقة،  �أطفال 
�ل�����ش��ارق��ة، �لتابعة  �أط��ف��ال  م��ر�ك��ز 
�لقادة  ل�شناعة  قرن  ربع  ملوؤ�ش�شة 
�لطفل  م���رك���ز  يف  و�مل���ب���ت���ك���ري���ن، 
ب���احل���رية ور����ش���ة ت��ف��اع��ل��ي��ة حول 
�لأم���ن �لإل���ك���رتوين ، ه��دف��ت �إىل 
باأهمية  �ملجل�س  نو�ب  تعزيز وعي 
�لآمن  �ل�شتخد�م  �أ�شاليب  �تباع 
�لتو��شل  وم���و�ق���ع  ل���اإن���رتن���ت، 

�لجتماعي. 

�ل���ور����س و�شيلة  م���ن  �ل���ن���وع  ه����ذ� 
مهمة لتعريف �لأطفال باملخاطر 
��شتخد�مهم  تو�جههم لدى  �لتي 

لاإنرتنت .
جمل�س  �أن  �إىل  �لكعبي  و�أ����ش���ارت 
���ش��ورى �أط��ف��ال �ل�����ش��ارق��ة ينطلق 
و����ش��ح��ة ت�شع معارف  روؤي���ة  م��ن 
�لأطفال على ر�أ�س �أولوياتها، فا 
ميكن �حل��دي��ث ع��ن ور���ش��ة �لأمن 
�حلديث  دون  م���ن  �لإل����ك����رتوين 
عن خمتلف �جلهود �لتي يقودها 
بناء قدر�ت  �ملجل�س على م�شتوى 
مد�ركهم،  وت��و���ش��ي��ع  �لأط����ف����ال، 
خمتلف  يف  �ن��دم��اج��ه��م  وت���اأك���ي���د 
�شو�ء  �ل��ر�ه��ن،  �لع�شر  متغري�ت 
ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي، �أو 

�شخ�شية  ف��ي��ه  ل��اأط��ف��ال ظ��ه��رت 
�إنقاذ  ي��ح��اول  ���ش��امل، وه��و  �لطفل 
ك��وك��ب �لأر�����س م��ن ه��ج��وم �شكان 
حاولو�  �ل��ذي��ن   ، فريو�شيا  كوكب 
���ش��رق��ة �مل��ع��ل��وم��ات م���ن �لأر�������س، 

و�خرت�ق �لأجهزة �لإلكرتونية.
�لور�شة  خال  �مل�شاركون  وتعرف 
على �أهمية و�شع كلمة مرور قوية 
حلماية �أجهزتهم من �لفريو�شات 
وعمليات �لخرت�ق، و�لتي ينبغي 
رم��وز كحد  تتكون من ثمانية  �أن 
�أح���رف  ع��ل��ى  ت�شتمل  و�أن  �أدن�����ى، 
���ش��غ��رية و�أخ�����رى ك��ب��رية، ورم���وز 
خ��ا���ش��ة و�أرق�������ام، ك��م��ا ي��ج��ب عدم 
مطلقاً،  �لآخ��ري��ن  م��ع  م�شاركتها 
�أهمية  ع���ل���ى  �ل���ور����ش���ة  و�����ش����ددت 

قدمها  �لتي  �لور�شة  و��شتعر�شت 
مهند�س  �ل��زرع��وين،  �لعزيز  عبد 
�لعامة  �لهيئة  يف  �ملعلومات  �أم��ن 
ل���ت���ن���ظ���ي���م ق����ط����اع �لت�����������ش�����الت، 
�لأطفال  ت��و�ج��ه  �لتي  �لتحديات 
لاإنرتنت،  ����ش��ت��خ��د�م��ه��م  ل����دى 
بحمايتهم  �ل��ك��ف��ي��ل��ة  و�ل�����ط�����رق 
م��ن خم��اط��ر �ل��ف��ريو���ش��ات، حيث 
تفاعلياً،  �أ�شلوباً  �لور�شة  �عتمدت 
�إىل  �ل��و���ش��ول  �ل��ن��و�ب على  �شجع 
للحفاظ  �ل��ازم��ة  �لو�شائل  �أه���م 

على �شامتهم �لإلكرتونية.
وك�����ش��ف��ت �ل��ور���ش��ة �لآل���ي���ات �لتي 
�أجهزة  �ل��ف��ريو���ش��ات  فيها  تهاجم 
�حل����ا�����ش����ب �لآل������ي������ة و�لأج������ه������زة 
تعليمي  ف��ي��ل��م  ع����رب  �ل���ل���وح���ي���ة، 

من  �لإلكرتونية  �لألعاب  حتميل 
حتديث  بجانب  موثوقة،  م��و�ق��ع 
�لت�شغيل  ون��ظ��ام  �ل��رب�م��ج  جميع 

ل�شيما �لرب�مج �لأمنية.
عائ�شة  ق���ال���ت  �ل�������ش���دد  ه����ذ�  ويف 
علي �لكعبي، مدير مر�كز �أطفال 
�لتطور  ب���ال���وك���ال���ة:  �ل�������ش���ارق���ة 
�ملتنامي �لذي ي�شهده �لعامل على 
و�لتقني  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي  �ل�شعيد 
�أوجد �لعديد من �لتحديات، �لتي 
للتعامل  ج��دي��دة  �آل���ي���ات  ت��ف��ر���س 
و�لبحث  ���ش��ح��ي��ح،  ب�����ش��ك��ل  م��ع��ه��ا 
عنها  ينجم  ملا  منا�شبة  عن حلول 
خ�شو�شية  ت���ط���ال  �أ�����ش����ر�ر  م���ن 
�أمنهم  وت����ه����دد  �مل�������ش���ت���خ���دم���ني، 
�لإل��ك��رتوين، �لأم���ر �ل��ذي يجعل 

�أبوظبي لاإعام، و د�ئرة �لتعلي��م 
�أبوظبي  وجم��ل�����س  و�مل��ع��رف��������������������ة،، 
ل���ل���ج���ودة و�مل����ط����اب����ق����ة، و د�ئ���������رة 
و�لبلديات  �ل��ع��م��ر�ين  �لتخطيط 
، وم��رك��ز �لإح�����ش��اء، وم��رك��ز �إد�رة 
�لتنمية  وم��وؤ���ش�����ش��ة  �ل���ن���ف���اي���ات، 
�لأ�شرية ،وهيئة �أبوظبي لاإ�شكان 
،وهيئة  �لثقافة و�ل�شياحة   ،د�ئرة 
�أب��وظ��ب��ي، ومركز  م��ي��اه وك��ه��رب��اء 
و�ل�شحة  ل��ل�����ش��ام��ة  �أب����وظ����ب����ي 
لاأنظمة  �أبوظبي  �ملهنية، ومركز 

�لإلكرتونية و�ملعلومات.
على  �مل�����ش��ارك��ة  �جل��ه��ات  و�شتعمل 
����ش��ت��ع��ر����س �أح������دث �لب���ت���ك���ار�ت 
�لذكية  و�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات  و�ل���ن���ظ���م 
�ملن�شات  م��ن  و�لأج���ه���زة وغ��ريه��ا 

ت��ق��وم �ل�����ش��رك��ات �مل�����ش��ارك��ة بعر�س 
�لبتكار�ت  م���ن  ل���ع���دد�ً  ح�����ش��ري 
�لتقنية �جلديدة يف �شوق �أبوظبي 

ودولة �لإمار�ت ب�شكل عام.
وت�شتمل قائمة �جلهات �حلكومية 
جيتك�س  م��ع��ر���س  يف   �مل�������ش���ارك���ة 
�لقيادة  على:  �لعام   ه��ذ�   2017
وجهاز  �أب��وظ��ب��ي،  ل�شرطة  �لعامة 
�أبوظبي للرقابة �لغذ�ئية، ود�ئرة 
د�ئ�����رة  �لق��ت�����ش��ادي��ة،  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
د�ئرة  و  �لنق�ل،  د�ئ���رة   ، �ل�شح�ة 
�مل��ال��ي��ة، و�شوق  �ل��ق�����ش��اء، ود�ئ�����رة 
�أب��وظ��ب��ي ل����اأور�ق �مل��ال��ي��ة، �شركة 
و�شندوق  ل���ل���م���و�ن���ئ،  �أب����وظ����ب����ي 
معا�شات ومكافئات �لتقاعد لإمارة 
�أبوظبي، ود�ئرة �ل�شحة، و �شركة 

تكامل  على  تعمل  �ل��ت��ي  �لرقمية 
وتعزيز جودة �خلدمات �حلكومية 
وت�شهيل و�شول �مل�شتخدمني �إليها 
�ملتعاملني  و�شعادة  ر�شى  لتحقيق 
وت��ع��زي��ز خم��ت��ل��ف ج��و�ن��ب �حلياة 

�لرقمية يف �لعا�شمة �لإمار�تية.
وب����ف���������ش����ل جت�����ه�����ي�����زه ب������اأح������دث 
�لتفاعلية  و�مل�شاحات  �لربجميات 
وغريها من �ملز�يا �ملتطورة �شمن 
1620 مرت�ً مربعاً، من  م�شاحة 
�ملتوقع �أن ي�شتقطب جناح حكومة 
�أبوظبي لفيفاً من �لوفود و�لزو�ر 
و�لدوليني  و�لإقليميني  �ملحليني 
�لبتكار�ت  جمموعة  ل�شتك�شاف 
و�خلدمات �لرقمية �ملتنوعة �لتي 

تقدمها �إمارة �أبوظبي.

�مل�شاركني  �لأط���ف���ال  ت��وع��ي��ة  �إىل 
ب��احل��ي��اة �ل��ربمل��ان��ي��ة يف �ل���دول���ة، 
�شنع  يف  �لإم����ارة  ل��روؤي��ة  حتقيقاً 
قادة �مل�شتقبل من خال تثقيفهم 
و�إ�شر�كهم يف �لعملية �لت�شريعية، 

�أو  �لج��ت��م��اع��ي،  �أو  �لق��ت�����ش��ادي، 
غريه .

�أطفال  ���ش��ورى  جمل�س  �أن  ي��ذك��ر 
�ل�������ش���ارق���ة ه���و �إح������دى م���ب���ادر�ت 
ويهدف  �ل�شارقة،  �أط��ف��ال  م��ر�ك��ز 

�لقائم  �ل�شلوك  م��ب��ادئ  وتر�شيخ 
وح����ري����ات  �آر�ء  �ح����������رت�م  ع����ل����ى 
�لإ�شامية  و�مل���ب���ادئ  �لآخ����ري����ن، 
�لإيثار  ك��م��ب��د�أ  �ل��رف��ي��ع��ة  و�ل��ق��ي��م 

وتقدمي �مل�شلحة �لعامة.

جلنة التقنية يف الوطني الحتادي تناق�س �شيا�شة الحتادية للكهرباء واملاء

 اجتماعية ال�شارقة تعتزم اإطالق مبادرة مباين �شديقة لكبار ال�شن 

•• دبي -وام:

�لتقنية  �����ش����وؤون  جل��ن��ة  ن��اق�����ش��ت 
�ملعدنية  و�ل�����������رثوة  و�ل����ط����اق����ة 
ل��ل��م��ج��ل�����س �ل���وط���ن���ي �لحت������ادي 
خ���ال �ج��ت��م��اع��ه��ا �م�����س يف مقر 
برئا�شة  ب��دب��ي  �ل��ع��ام��ة  �لأم����ان����ة 
�شعادة حممد علي �لكمايل رئي�س 
�لهيئة  �شيا�شة  م��و���ش��وع  �للجنة 

�لحتادية للكهرباء و�ملاء.
�للجنة  �أع�����ش��اء  �لج��ت��م��اع  ح�شر 
����ش���ع���ادة ك����ل م����ن ف��ي�����ش��ل ح����ارب 
وعفر�ء  �للجنة  م��ق��رر  �ل��ذب��اح��ي 
ر�����ش���د �ل��ب�����ش��ط��ي وج���م���ال حممد 

�حلاي ومطر �شهيل �لظاهري.
�لكمايل  �شعادة حممد علي  وقال 

و�ملاء  للكهرباء  �لحتادية  �لهيئة 
و�لهيئات �ملماثلة �ملحلية حيث مت 
ح�شر �لفروقات ونوعية �خلدمات 
�أع�شاء  �أن  �إىل  لف��ت��ا  �مل��ق��دم��ة.. 
�للجنة و�شعو� ماحظات عديدة 
�لدر��شات  ت��ل��ك  ����ش��ت��ع��ر����س  ب��ع��د 
مفتوح  ح��و�ر  يف  مناق�شتها  �شيتم 
و�ملاء  �لكهرباء  هيئات  ممثلي  مع 
�للجنة  �ج��ت��م��اع  خ����ال  �مل��ح��ل��ي��ة 

�لقادم.
�رت���اأت  �للجنة  �أن  ���ش��ع��ادت��ه  و�أك����د 
لأهميته  �مل����و�����ش����وع  م���ن���اق�������ش���ة 
�ملجتمع  م���ن  و�����ش���ع���ة  ل�����ش��ري��ح��ة 
تقدمها  �لتي  �خلدمات  ولأهمية 
�لهيئة  �أن�������ش���ئ���ت  ح���ي���ث  �ل���ه���ي���ئ���ة 
لتحقيق عدة �أهد�ف �أهمها تلبية 

�إن �للجنة تناق�س مو�شوع �شيا�شة 
و�ملاء  للكهرباء  �لحتادية  �لهيئة 
����ش���م���ن ث����اث����ة حم�������اور وه������ي.. 
للهيئة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �خل��ط��ة 
وت����ط����وي����ر �خل������دم������ات �مل���ق���دم���ة 
�خلدمات  ور�����ش����وم  ل��ل��م��و�ط��ن��ني 
م�شري�  ل��ل��م��و�ط��ن��ني..  �مل���ق���دم���ة 
خال  �ط��ل��ع��ت  �ل��ل��ج��ن��ة  �أن  �إىل 
�جتماعها �ليوم على ��شرت�تيجية 
فنية  در��������ش������ات  وع�������دة  �ل���ه���ي���ئ���ة 
وحتليلية للخدمات �لتي تقدمها 
وم��ق��ارن��ت��ه��ا م���ع �خل���دم���ات �لتي 

تقدمها �لهيئات �ملحلية �ملماثلة.
على  �طلعت  �للجنة  �أن  و�أ���ش��اف 
�لفروقات  ح��ول  حتليلية  در����ش��ة 
تقدمها  �لتي  للخدمات  �ل�شعرية 

�لكهربائية  �ل��ط��اق��ة  �ح��ت��ي��اج��ات 
و�مل�����ي�����اه ع�����رب حت���ق���ي���ق �ل�����ت�����و�زن 
�مل����ط����ل����وب ب�����ني ت���ك���ل���ف���ة �لإن�����ت�����اج 
�ل��ب��ي��ع وت��ق��دمي خدمات  و�أ���ش��ع��ار 
�لكهرباء و�ملاء مب�شتويات متميزة 
ملر�فق  �لتحتية  �لبنية  وت��ط��وي��ر 
�لكهرباء و�ملاء لتلبية �لحتياجات 
�ملتنامية يف �لإمار�ت �لتي ت�شرف 
تر�شيد  �إىل  �إ�شافة  �لهيئة  عليها 
��شتخد�م �لكهرباء و�ملاء مبا يعزز 
حتقيقا  وذلك  �مل�شتد�مة  �لتنمية 
لأه������د�ف �لأج����ن����دة �ل��وط��ن��ي��ة يف 
�لكهرباء  ت���وف���ري  ج�����ودة  ت��ع��زي��ز 
لت�شبح دولة �لإم��ار�ت يف مقدمة 
�ل��������دول �ل����ت����ي ت����ق����دم �خل����دم����ات 

�لذكية.

•• ال�صارقة-الفجر:

ك���������ش����ف����ت د�ئ���������������رة �خل�������دم�������ات 
�أنها  �ل�شارقة عن  �لجتماعية يف 
�إط������اق م����ب����ادرة مباين  ب�����ش��دد 
بالتعاون  �ل�شن     لكبار  �شديقة 
و�ملعنية  �مل��ح��ل��ي��ة  �جل����ه����ات  م����ع 
وبدعم   ، ب������الإم������ارة  �مل��خ��ت�����ش��ة 
�لعليا  �للجنة  قبل  من  ومتابعة 
كمدينة  �ل�����ش��ارق��ة  �إم����ارة  لتهيئة 

مر�عية لل�شن .
�لد�ئرة  جهود  �إط��ار  �شمن  ففي 
�خلطة  دع������م  ع���ل���ى  وح���ر����ش���ه���ا 
�ل�شارقة  لإم���ارة  �ل�شرت�تيجية 
تلبي  م��ت��ج��ان�����ش��ة  ب���ي���ئ���ة  وخ����ل����ق 
وتنفيذ�ً   ، �ل�شن  كبار  �حتياجات 
ل���ل���ق���ر�ر �ل�����ش��ام��ي �ل�������ش���ادر عن 
�لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�لقا�شمي،  حم��م��د  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان 
�لأع����ل����ى حاكم  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و 
– ح��ف��ظ��ه �هلل ورع���اه  �ل�����ش��ارق��ة 
�ل�شارقة  �إم�����ارة  تهيئة  ب�����ش��اأن   -
�لعاملية  ل��ل�����ش��ب��ك��ة  ل���ان�������ش���م���ام 
ل��ل�����ش��ن، عليه  �مل���ر�ع���ي���ة  ل��ل��م��دن 
م�شتوى  بتقييم  �ل��د�ئ��رة  �رت����اأت 
�خل���دم���ات �مل��ق��دم��ة ل��ل��م�����ش��ن��ني ، 
�إليها  �لو�شول  �شهولة  حيث  من 
و �شرعة �حل�شول عليها ، ومدى 
كافة  �����ش���ت���خ���د�م  م����ن  مت��ك��ن��ه��م 
 ، م�شتقل  ب�شكل  و�مل��ر�ف��ق  �ملباين 
ل�شيما و�أن �لبع�س منهم يحتاج 

و�لقت�شادية لهم. 
و�أفادت خلود �لنعيمي مدير �إد�رة 
بالد�ئرة؛  �لجتماعية  �لرخ�س 
باأن مبادرة مباين �شديقة لكبار 
�����ش���ت���ك���م���اًل حلزمة  ه����ي  �ل�������ش���ن 
�ملبادر�ت �لتي �أطلقتها �لد�ئرة يف 
�ملجتمعية  �ل�شر�كة  تفعيل  �شبيل 
وفعالة  م�شوؤولة  مبادر�ت  لتبني 
من  و�لتخفيف  �مل�شنني  لرعاية 
معاناتهم وللم�شاهمة يف �لتنمية 

�ملجتمعية �مل�شتد�مة يف �لإمارة. 
و���ش��رح��ت خ��ل��ود �ل��ن��ع��ي��م��ي ؛ �أن 
�مل��ب��اين و  ك��اف��ة  �شت�شمل  �مل��ب��ادرة 
�لحتادية  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات 
على  �خل��ا���س  و�ل��ق��ط��اع  و�ملحلية 
وذلك   ، �ل�شارقة  �إم���ارة  م�شتوى 
ثقافة  وج���ود  تر�شيخ  �ش��بيل  يف 
�مل�شن  �ح������رت�م  ت�����ش��م��ن  م��دي��ن��ة 

و�ندماجه .
�ملباين  تقييم  باأن نظام  و�أ�شافت 
للت�شهيات  ب��ي��ان  على  �شيعتمد 
من  �ملقدمة  �ملتميزة  و�خل��دم��ات 
�لفئة  ل��ه��ذه  �ملعنية  �جل��ه��ة  ق��ب��ل 
�مل�شاركة  ف��ر���ش��ة  ���ش��ي��ت��ي��ح  مم���ا   ،
�حلكومية  �جل�����ه�����ات  جل���م���ي���ع 
و�لحتادية و�ملوؤ�ش�شات يف �لقطاع 
م�شتوى  ع��ل��ى  و�خل����ا�����س  �ل���ع���ام 
بامتياز�تها  ل��ل��ت��ع��ري��ف  �لإم������ارة 
 ، للم�شنني  �مل��ق��دم��ة  وخ��دم��ات��ه��ا 
�إيجابي  ب�شكل  �شي�شاهم  و�ل���ذي 
�إب�����ر�ز ج��ه��ود �جل��ه��ات ومدى  يف 

كالكر�شي  �أج��ه��زة  ��شتعمال  �إىل 
�ملتحرك، �أو �لعكاز�ت، �أو �لأجهزة 
يز�ول  و�لتي جتعله  �لتعوي�شية، 
جميع �أن�شطته �ليومية مبختلف 

�أنو�عها ب�شعوبة.
وت��ت��م��ح��ور ف��ك��رة م���ب���ادرة مباين 
تقييم  على  �ل�شن  لكبار  �شديقة 
م�شتوى �خلدمات �ملتميزة �ملقدمة 
ل��ك��ب��ار �ل�����ش��ن م���ن ق��ب��ل �جلهات 
تقييم  �إىل  �إ���ش��اف��ة   ، و�ملوؤ�ش�شات 
ومدى  �ملر�فق  و  �ملباين  م�شتوى 
�شيما  ، ل  �ل��ع��و�ئ��ق  م���ن  خ��ل��وه��ا 
ع��ل��ى جمموعة  ���ش��رتت��ك��ز  و�أن���ه���ا 
م���ن �مل��ع��اي��ري و�ل����ش���رت�ط���ات يف 
تطبيقه  �مل���ق���رر  �ل��ت��ق��ي��ي��م  ن���ظ���ام 
�ل�شن  لكبار  �ل�شديقة  للمباين 
�خلا�شة  �لت�شميمية  كاملعايري   ،
و�لإن�شائية  �ملعمارية  بالعنا�شر 
، وعلى مدى حيويته يف  للمبنى 
�ل�شتخد�م ، وذلك بهدف �شمان 
ت�شمن  م���وؤه���ل���ة  م���ب���اين  وج������ود 
مع  وتتكيف  �ملجتمعي  �لن��دم��اج 
�لتي  و�ل�����ق�����در�ت  �لح���ت���ي���اج���ات 

تتغري مع �لتقدم يف �ل�شن، 
���ش��ه��ول��ة و�شول  وك��ذل��ك ���ش��م��ان 
و����ش��ت��خ��د�م ك��ب��ار �ل�����ش��ن �إىل كل 
�مل�����ب�����اين و�مل������ر�ف������ق و�حل�������ش���ول 
منها  و�ل�شتفادة  خدماتها  على 
على  وب��الع��ت��م��اد  م�شتقل  ب�شكل 
�لتغري�ت  م���ر�ع���ي���ة  �أن���ف�������ش���ه���م، 
�جل�شمية و�لنف�شية و�لجتماعية 

�لفئة  ب��ه��ذه  �ل��ع��ن��اي��ة  يف  �شعيها 
وخدماتها  هياكلها  ُتكيف  و�لتي 
لتقدمي خدمات متميزة ومي�شرة 
�إ����ش���ع���اده���م ع��ل��ى نحو  ُت�����ش��ه��م يف 

يتو�فق مع روؤية �حلكومة.
جلنة  هناك  �شتكون  باأنه  موؤكدًة 
تقييم  تتوىل  متخ�ش�شة  تقييم 
ل�شمان  وذلك  �مل�شاركة،  �جلهات 
�لتعامل  يف  و�ل���ع���د�ل���ة  �ل��ن��ز�ه��ة 
مع  �مل�شاركة،  �جلهات  جميع  مع 
موؤثر�ت  �أي���ة  وج���ود  ع��دم  �شمان 
تغيري  �إىل  ت����وؤدي  ���ش��غ��وط��ات  �أو 
�لنتائج، وبناًء على تقييم �للجنة، 
�مل�شارك  �مل��ب��ن��ى  ح�����ش��ول  ���ش��ي��ت��م 
�شفة ) مبنى �شديق لكبار �ل�شن 

( من عدمه .
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اأخبـار الإمـارات
لطيفة بنت حممد : الأطفال هم ح�شاد امل�شتقبل وثروة الغد 

•• دبي- وام:

عهد  ويل  �ل�شرقي  حممد  بن  حمد  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  ح��رم  هناأت 
ر�عية  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بنت  لطيفة  �ل�شيخة  �شمو  �لفجرية 
كل  و�ل�شباب  �لطفولة  لإب��د�ع��ات  حممد  بنت  لطيفة  �ل�شيخة  ج��ائ��زة 
ب�  �لأطفال و�لأمهات و�لآب��اء و�لأ�شر يف دولة �لإم��ار�ت و�لوطن �لعربي 

يوم �لطفل �لعربي �لذي ي�شادف �ل�شابع من �شهر �أكتوبر من كل عام .
�أهنئ كل �لطفولة يف دولة �لإمار�ت  �أن  وقالت �شموها ي�شعدين حقيقة 
�لعربية �ملتحدة و�لوطن �لعربي بيوم �لطفل �لعربي كما �أهنئ �لأمهات 
�أكبادنا طفولتنا  فلذ�ت  بيوم  يحتفلون  �لذين  و�جلميع  و�لأ�شر  و�لب��اء 
�لو�عدة ح�شاد �مل�شتقبل وثروة �لغد . وثمنت �جلهود �ملخل�شة لإمار�تنا 

رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بقيادة  �حلبيبة 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل  حفظه  �لدولة 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�شاحب 
�أبوظبي نائب �لقائد  �آل نهيان ويل عهد  �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�إخو�نهم �أ�شحاب �ل�شمو �أع�شاء �ملجل�س �لأعلى 
�أف�شل  لتقدمي  ح��دود  با  وم�شاندة  دع��م  من  �لإم���ار�ت  حكام  لاحتاد 
�خلدمات �لتعليمية و�لثقافية و�ل�شحية و�لبيئية و�لرتويحية للطفولة 
ح��ت��ى �أ���ش��ح��ت جت��رب��ة �لإم�����ار�ت يف جم���ال خ��دم��ات �ل��ط��ف��ول��ة مرجعية 
وجتربة يحتذى بها. و�أ�شارت �شموها �إىل �أن تطويق كل هذه �خلدمات 
و�لإجناز�ت ب�شياج قانوين قانون حماية �لطفولة يف �لإمار�ت هو تاأكيد 
�لإمار�تية  للطفولة  �أ�شبحت  حيث  بذلك  �لدولة  �هتمام  على  �شريح 

مدن وم�شت�شفيات ومر�كز تعليمية وموؤ�ش�شات �إبد�عية وفكرية وثقافية 
�أن  م�شيفة  �لعاملية..  �مل�شتويات  و�أرق���ى  �أعلى  على  وتربوية  وعاجية 
�لأذهان  ببعيد عن  لي�س  �شعب  �أ�شعد  �لإم��ار�ت على لقب  �شعب  ح�شول 
بوركت خطو�ت �لقيادة �لر�شيدة دعما وتعزيز� لر�شالة طفولتنا �لغالية 
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �ل��و�ل��دة  �لغاليات  �لأم��ه��ات  جهود  وثمنت   .
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة  �لعام  �لن�شائي  �لحت��اد  رئي�شة  مبارك 
�لأ�شرية رئي�شة �ملجل�س �لأعلى لاأمومة و�لطفولة �أم �لإمار�ت جلهودها 
�شاحب  حرم  و�ل��و�ل��دة  �لإمار�تية  �لطفولة  وم�شاندة  دعم  يف  �ملخل�شة 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم �شمو �ل�شيخة هند بنت مكتوم 
بن جمعة �آل مكتوم �أم �جلود لدعمها �لكبري لاأطفال و�لأيتام يف ربوع 
�آل  ر��شد  بن  حممد  بنت  لطيفة  �ل�شيخة  �شمو  و�أك��دت  �لغايل.  �لوطن 

�أن �لحتفال ب� يوم �لطفل �لعربي منا�شبة هامة ملر�جعة خطط  مكتوم 
من  للمزيد  �جلهود  وم�شاعفة  لاأطفال  �ملقدمة  �ل�شتد�مة  وب��ر�م��ج 
�لأطفال  بقطاعات  �خلا�شة  �خلدمات  بهذه  و�لرت��ق��اء  لل�شمو  �ملكا�شب 
لتجديد  �ملنا�شبة هو تاقي ح�شاري  بهذه  �لحتفال  �أن  �إىل  .. م�شرية 
�لولء و�لنتماء و�لوفاء من �أجل تقدمي �ملزيد من �جلهود لأن �لطفولة 
�لتطور  م�شرية  تنري  �لتي  �مل�شتقبل  �شموع  وه��ي  �ل�شتد�مة  قلب  ه��ي 

و�لتنمية �حل�شارية .
و�لنهو�س  �آمنة  طفولة  �أج��ل  من  �ملخل�شة  �جلهود  كل  �شموها  وثمنت   
باخلدمات �لأ�شرية و�لتعليمية و�لدينية و�لرتبوية و�ل�شحية و�لنف�شية 
�شركاء يف خدمة  و�لر�شالة و�ح��دة وكلنا  �مل�شوؤولية و�ح��دة  وغريها لأن 

�لطفولة باعتبارهم ر�شيد �مل�شتقبل �مل�شرق لإمار�ت �خلري و�لعطاء.

موؤكدة ب�شرورة الذبح يف امل�شالخ

بلدية مدينة العني تطلق حملة توعوية حول مر�س حمى القرم النزفية

بدء ت�شجيل املراجعني لربنامج تخفي�س النقاط املرورية ب�شرطة اأبوظبي

�للون  ف��احت��ة  و  طويلة  و���ش��ر�وي��ل 
عليها  �ل��ق��ر�د  �ك��ت�����ش��اف  ل�شهولة  
و  �لقفاز  بارتد�ء  �للتز�م  وكذلك 
و  �ل��ر����س  غطاء  و  �لوجهة  �لكمام 
�لحذية �لطويلة عند �لتعامل مع 

ينقل  �ل������ذي  �ل����ق����ر�د  لك���ت�������ش���اف 
�ل��ع��دوى ب��ني �حل��ي��و�ن و �لن�شان 
من  ب��ع��دد  �لإد�رة  ق��ام��ت  ح��ي��ث   ،
�رتد�ء  مثل  �لوقائية  �لإج����ر�ء�ت 
�مل��اب�����س �ل��و�ق��ي��ة  ، �أك��م��ام طويلة 

�حليو�نات و �ن�شجتها. 
و �أو���ش��ح��ت �ل��دك��ت��ورة ���ش��وؤدد علي 
ح�������ش���ني رئ���ي�������س جل���ن���ة �لإع�������ام 
�لعامة  �مل�شالخ  ق�شم  يف  و�لإر���ش��اد 
�أن �لعديد من �حليو�نات ل  تظهر 

�ل��ق��ي��ادة وحت�شني  ���ش��ح��ب رخ�����ش��ة 
تاأهيلهم  و�إع�������ادة  ؛  ���ش��ل��وك��ي��ات��ه��م 
م��ن خ���ال �مل��ح��ا���ش��ر�ت �ل��ت��ي يتم 
�لربنامج  يف  للملتحقني  تقدميها 
وت����ذك����ريه����م مب���خ���اط���ر �رت����ك����اب 
�شحب  �إىل  ت���وؤدي  �ل��ت��ي  �ملخالفات 
�ملقدم  وق������ال   �ل���ق���ي���ادة.  رخ�����ش��ة 
رئي�س  �خل��ي��ي��ل��ي،  ج��م��ع��ه  �أح���م���د 
�إن   �ملرورية،  �لنقاط  برنامج  ق�شم 
و�لرعاية  �ل�شرطية  �ملتابعة  �إد�رة 

•• العني - الفجر  

�أطلقت بلدية مدينة �لعني حملتها 
�لتوعوية حول مر�س حمى �لقرم 
�ل�شحة  �إد�رة  خ��ال  م��ن  �لنزفية 
�ل��ع��ام��ة ، ب��ع��دد م��ن �مل��ح��ا���ش��ر�ت و 
�لبلدية  ملوظفي  �لتعريفية  �مل��و�د 
و طلبة  �حل��ك��وم��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  و 
�ل���ع���زب �إىل  �أ����ش���ح���اب  �مل����د�ر�����س و 
ج���ان���ب �ل��ت��ع��ري��ف ع���ن �مل���ر����س يف 
م��ر�ك��ز خدمة  و  �لتجارية  �مل��ر�ك��ز 
�ملتعاملني يف �لبلدية و �جلمعيات 
�ملحا�شر�ت  ت�شمل  و   ، �لتعاونية 
معلومات عامة عن �ملر�س و طرق 
�ل��وق��اي��ة م��ن ك��ون��ه م��ن �لأمر��س 
�مل�شرتكة بني �حليو�ن و �لن�شان .

و �شددت �إد�رة �ل�شحة �لعامة على 
للتاأكد  �مل�شالخ  يف  �ل��ذب��ح  ���ش��رورة 
�إ�شابة  �أي  م��ن  �مل��و����ش��ي  خ��ل��و  م��ن 
�لنزفية  �ل���ق���رم  ح��م��ى  ب��ف��اي��رو���س 
�لإج�����ر�ء�ت  تتبع  ك��ون��ه��ا  ذل���ك  و   ،
�مل�شالخ  يف  �ل����ازم����ة  �ل�����ش��ح��ي��ة 

عليها �أعر��س �ملر�س ، حيث تعترب 
�مل��ا���ش��ي��ة م��ث��ل �لأغ���ن���ام و �مل���اع���ز و  
للمر�س  �لرئي�شي  �لناقل  �لأبقار  
طريق  عن  بالعدوى  ��شابته  عند 
يف  �لفريو�س  ويظل  �ل��ق��ر�د  لدغة 
�أ�شبوع  مل��دة  �حليو�نات  دم  جم��رى 
مما  بعدو�ه،  �إ�شابتها  بعد  تقريباً 
�نتقال  دورة  ب��ا���ش��ت��م��ر�ر  ي�����ش��م��ح 
�لعدوى من �لقر�د �إىل �حليو�نات 
عندما  ثانيًة  �ل��ق��ر�د  �إىل  منها  ثم 
يلدغها قر�د �آخر ، و يعترب �لناقل 
�ل��رئ��ي�����ش��ي ل��ل��ع��دوى ه��و ق���ر�د من 

جن�س  �لقر�د �لزجاجي �لعني.
�ل�����ع�����دوى  ت���ن���ت���ق���ل  �أن  مي����ك����ن  و 
ب��امل��ر���س م��ن خ��ال ل��دغ��ة �لقر�د 
�أو �ن�شجة  �ملبا�شر بدم  �أو �لت�شال 
�أو  �لذبح  �أثناء  �مل�شابة  �حليو�نات 
ب��ع��ده م��ب��ا���ش��رة ع��ن��د �ل��ذب��ح خارج 
�أي�شاَ  �مل��ر���س  ينتقل  و   ، �مل�����ش��ال��خ 
بدم  �ملبا�شر  �لت�����ش��ال  ع��ن ط��ري��ق 
�أو  �أع�����ش��ائ��ه  �أو  م�����ش��اب  ���ش��خ�����س 
�فر�ز�ته �أو �شو�ئل ج�شمه �لأخرى 

�لقرم  ح��م��ى  م��ر���س  ينتقل  ك��م��ا   ،
�ل��ن��زف��ي��ة ع��ن ط��ري��ق ���ش��وء تعقيم 
��شتخد�م  �إع��ادة  �أو  �ملعد�ت �لطبية 
�لأب���ر و�ل��ت��ي ق��د تعمل على تلوث 

�للو�زم �لطبية .
�لعني  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  ت���ه���دف  و 
حول  �لتوعوية  �حلملة  ور�ء  م��ن 
�لنزفية  �ل�����ق�����رم  ح���م���ى  م����ر�����س 
كيفية  يف  �جل��م��ه��ور  ت��ع��ري��ف  �إىل 
�لتعامل مع �ملر�س و �حلر�س على 
�شر�ء �ملو��شي من �لأ�شو�ق �لبلدية 
�لفح�س  و�لتي تخ�شع لإج��ر�ء�ت 
من  ل��ت��اأك��د  للحيو�نات  �لبيطري 
�أنوع  جميع  و  �ل��ق��ر�د  م��ن  خلوها 
جانب  �إىل   ، �لأخ���رى  �لطفيليات 
�لذبح يف �مل�شالخ مما له دور كبري 
و  �لم��ر����س  م��ن نقل  يف �حلماية 
كذلك  و   ، �خل��ط��رية  �لفايرو�شات 
�حل���ر����س ع��ل��ى ع���دم م��ام�����ش��ة �أو 
نزعه  �أو   ، ب��ال��ي��د   �ل���ق���ر�د  ���ش��ح��ق 
و�ل��ت��ل��وث ب��دم��ائ��ه �أن وج���دت على 

�ج�شاد �حليو�نات . 

•• اأبوظبي-الفجر:

�ل�شرطية  �مل��ت��اب��ع��ة  �إد�رة  ب������د�أت 
ب�شرطة   �ل���اح���ق���ة   و�ل����رع����اي����ة  
�أبوظبي  �عتبار�ً من مطلع  �أكتوبر  
�ملر�جعني  ب��ا���ش��ت��ق��ب��ال  �حل�������ايل  
تخفي�س  ب����ر�م����ج  يف  ل��ل��ت�����ش��ج��ي��ل 
�لنقاط �ملرورية يف مديرية �ملرور 
و�ملعهد  �أب��وظ��ب��ي،  يف  و�ل���دوري���ات 

�ملروري يف �لعني.
م�شعود  �أح����م����د  �ل���ع���م���ي���د  و�أك��������د 
�ملتابعة  �إد�رة  م���دي���ر  �مل����زروع����ي، 
�لاحقة  و�ل���رع���اي���ة  �ل�����ش��رط��ي��ة 
�مل�شتمر  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��رط��ة  ح��ر���س 
ع���ل���ى ت���ع���زي���ز �لإي���ج���اب���ي���ة، د�ع���ي���اً 
بقو�نني  �لل���ت���ز�م  �إىل  �ل�شائقني 
و�أن���ظ���م���ة �ل�������ش���ري و�مل��������رور وع����دم 
�رت���ك���اب �مل��خ��ال��ف��ات �ل��ت��ي يرتتب 
�شجلهم  يف  ن��ق��اط  ت�شجيل  عليها 

�ملروري. 
�أن �لربنامج  يهدف �إىل  و�أو���ش��ح  
لتفادي  لل�شائقني  فر�شة  �إع��ط��اء 

ع��ل��ى تثقيف  ع��م��ل��ت  �ل���اح���ق���ة،  
بربنامج   وتعريفهم   �ل�شائقني؛ 
ت���خ���ف���ي�������س �ل�����ن�����ق�����اط �مل������روري������ة 
�لتي  و�ل����ت����ج����اوز�ت  و�مل���خ���ال���ف���ات 

تعر�س �ل�شائق ل�شحب �لرخ�شة.
�لنقاط  تخفي�س  ن��ظ��ام  �أن  ي��ذك��ر 
�ملرورية ي�شتمل على ثاثة بر�مج، 
�لأول  �ل���ربن���ام���ج  م���ن  وي�����ش��ت��ف��ي��د 

���ش��ائ��ق ي��ح��م��ل رخ�����ش��ة قيادة  ك���ل 
�ملرورية  �لنقاط  بحقه  وم�شجلة 
وي�شمح  ن��ق��ط��ة،  )8�إىل23(  م��ن 
ب���دخ���ول �ل���ربن���ام���ج م����رة و�ح����دة 
فقط يف �لعام لكل �شابقة مرورية، 
ويتم تخفي�س )8( نقاط مرورية 

يف حال �جتاز �لدورة.
�أما �لربنامج �لثاين في�شتفيد منه  

�لأ�شخا�س �لذين مت �شحب  رخ�س 
للحد   �ملتجاوزين   ، منهم  �لقيادة 
 24  ( �ملرورية  للنقاط  �لرت�كمي 
�ل�شو�بق  �أ����ش���ح���اب  م���ن  ن��ق��ط��ة   )
و�لثالثة  و�لثانية  �لأوىل  �ملرورية 
وت�شمل �لرخ�س �ملوؤقتة و�لد�ئمة، 
�أن تكون  �ل��ربن��ام��ج  ���ش��روط  وم��ن 
و��شتوفت   فعلياً،  �شحبت  �لرخ�شة 

�ملدة �لقانونية )لل�شحب(.
�لثالث  �ل����ربن����ام����ج  وي�������ش���ت���ه���دف 
خمالفة  عليها  مركبة  �شائق  ك��ل 
تت�شمن حجز �ملركبة ومن �شروط 
مر�جعة  �ل��������دورة  يف  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل 
لتحويله  للمرور  �ملخالف  �ل�شائق 
تكون  ل  �أن  ع��ل��ى  �ل��ربن��ام��ج،  �إىل 
فعلياً،  ح��ج��زه��ا  مت  ق���د  �مل���رك���ب���ة 
ودف���ع �مل��خ��ال��ف��ة ب��ع��د �لن��ت��ه��اء من 

�لربنامج �لتدريبي.
�ل�شرطية  �ملتابعة  �إد�رة  وحر�شت 
و�ل���رع���اي���ة �ل��اح��ق��ة ع��ل��ى توفري 
��شتف�شار�ت  على  للرد  خدماتها  
�لر�غبني  وت�����ش��ج��ي��ل  �مل���ر�ج���ع���ني؛ 
�لتدريبية،  بالرب�مج  �للتحاق  يف 
مب���ا ي��ع��زز م���ن �لرت���ق���اء مبفهوم 
�لتو��شل مع �جلمهور و�خلدمات 
�مل��ق��دم��ة ل��ل��م��ر�ج��ع��ني م���ن خال  
�لرقم  ع���ل���ى  ه���ات���ف���ي���اً  �لت���������ش����ال 
 ،)  600566006 �مل���ب���ا����ش���ر) 
�إنعقاد  ملقر  �شخ�شياً  �حل�شور  �أو 

�لدور�ت. 

 

�إن جتربة �لإمار�ت يف �لتنمية و�لتطوير يف كافة �ملجالت �أ�شبحت 
منوذجاً يحتذى به ، ت�شتلهم منها �ل�شعوب و�شائل �لنجاح، وتنظر 
�إليها �لدول �ملتقدمة يف �لعامل كله نظرة �إعجاب وتقدير من حيث 
�لآخر  و�لت�شامح وقبول  �لنفتاح  ن�شر ثقافة  بالعمل على  قيامها 

ومتكني �ل�شباب و�ملر�أة.
ومما ل �شك فيه �أن من عاي�س �لبد�يات �لتي �نطلقت منذ ن�شف 
�ل�شامخ، ي�شتح�شر  �شري �لآباء  قرن على عمر �حتادنا �لإمار�تي 
�ملوؤ�ش�شني رحمهم �هلل، ومعهم جيل كامل من �أبناء �لإمار�ت �لذين 
قدمو� درو�شاً يف �كت�شاب �ملهار�ت، و�تقان �لعمل، و�لتفاين يف �شنع 

�مل�شتقبل �لرغيد لأبنائهم و�أحفادهم.
�أو  �مل��ال  وليدة  هي  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لنجاح  ق�شة  �أن  يظن  من  يخطئ 
يف  ونفط.  م��ال  �شاحب  كل  متناول  يف  �لنجاح  لكان  و�إل  �لنفط، 
�لنفط؛  و�أه��م من  �مل��ال  �أثمن من  �لإمار�تية ثمة ما هو  �حلكاية 
�إنه �لتفاين و�لإتقان يف �لعمل، �شو�ء كان �إد�رياً �أو يدوياً، عملياً �أو 
خّل�س  �لعبارة  بهذه  �مل�شانع«،  ي�شنعون  من  هم  »�لرجال  نظرياً. 
باين نه�شتنا وموؤ�ش�س �حتادنا �ملغفور له باإذن �هلل �ل�شيخ ز�يد بن 
�كت�شاب  يقال عن  �أن  ث��ر�ه، ما ميكن  �هلل  نهيان طيب  �آل  �شلطان 
�ملهار�ت، و�إتقان �لعمل، و�جلودة و�ل�شتد�مة. �إذ ما قيمة �مل�شانع 
من دون �شو�عد تعمل، وعقول تفكر وتطور، وما قيمة �أي نه�شة 

من دون �أبنائها �لذين ي�شمنون دميومتها و�رتقاءها.
وقد جاء يف �حلديث �ل�شريف �أن ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم 
�لعمل فقال عليه  �آث��ار  �لرجل خ�شنة من  �شافح رج��ًا فوجد يد 

�ل�شاة و�ل�شام: » هذه يد يحبها �هلل ور�شوله.«
ترت�ءى يف خاطري هذه �ل�شور و�أنا �أ�شارك زمائي يف �ل�شتعد�د 
ل�شت�شافة حدث �شخم يتمثل يف م�شابقة �ملهار�ت �لعاملية �أبوظبي 
�جلاري،  �أكتوبر  �شهر  يف  �أبوظبي  �حلبيبة  عا�شمتنا  يف   2017
�آلف من �ل�شباب و�لفتيات من �أ�شحاب �لأيادي �ملاهرة يتو�فدون 
�مل��ه��ار�ت، على م��ر�أى من  ق��ار�ت �لعامل ليتناف�شو� يف ع�شر�ت  من 
ع�شر�ت �لآلف من �لزو�ر ومئات �ملتطوعني �لإمار�تيني، لي�شكلو� 
معاً �شيمفونية ر�ئعة قو�مها �لتفاعل �لإن�شاين �لبناء، يف جت�شيد 
ظل  يف  �لإم���ار�ت  دول��ة  تنتهجها  �لتي  و�لتو��شل  �لنفتاح  لثقافة 
�لتي ت�شتوعب  �لف�شيحة  �ملن�شة  �لر�شيدة. على مثل هذه  قيادتها 
و�شيتجدد  �ل��ي��دوي��ة،  للمهار�ت  �لعتبار  �شيعاد  �ملتناف�شني  مئات 
�لنتائج  معاينة  ل��ل��زو�ر  ي��ت��اح  و���ش��وف  �لعمل،  قيمة  على  �لتاأكيد 
بيئة  يف  �ملفكرة  �لعقول  مع  �مل��اه��رة  �ل�شو�عد  تناغم  عن  �ملرتتبة 

حتفز على �لإبد�ع وتعزز روح �لتناف�س نحو �لأف�شل.
عاملياً،  و�إن كانت حدثاً   ،2017 �أبوظبي  �لعاملية  �ملهار�ت  م�شابقة 
تر�ثنا  يف  �لعمل  �ح���رت�م  لثقافة  �ل�����ش��ارب��ة  �جل���ذور  تعك�س  فهي 
�لتاريخية  �حلقب  على  يطلع  وم��ن  �لعاملي  و�لإ���ش��ام��ي  �لعربي 
�أنها كانت مر�حل �متزج فيها �لعمل  �مل�شرقة لهذه �لأم��ة، �شيجد 
تعمل،  �لتي  لليد  �ملكت�شبة..فطوبى  و�ملهارة  �لنافع  و�لعلم  �جل��اد 
و�ل��ع��ق��ل �ل���ذي ي��ف��ك��ر، و�ل���وج���د�ن �ل���ذي ين�شغل ب��ع��م��ارة �لأر����س 

وم�شتقبل �لإن�شان. 
بقلم/مبارك �شعيد ال�شام�شي
مدير عام مركز اأبوظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني

الرجال هم من 
ي�شنعون امل�شانع 

اأبوظبي ت�شت�شيف معر�س العد التنازيل حتى ال�شفر: الق�شاء على الأمرا�س التي تهدد الب�شرية
•• اأبوظبي-وام:

�أكتوبر  خ��ال  �بوظبي  ت�شت�شيف 
�لتفاعلي  �لعاملي  �ملعر�س  �حل��ايل 
�ل�شفر:  ح���ت���ى  �ل����ت����ن����ازيل  �ل���ع���د 
�لق�شاء على �لأمر��س �لتي تهدد 
�لب�شرية �لذي ي�شّلط �ل�شوء على 
�جلهود �لعاملية يف جمال مكافحة 
�لوبائية  �لأم���ر�����س  و����ش��ت��ئ�����ش��ال 
�لفتاكة وذلك على هام�س منتدى 
�ل�����ش��ح��ة �ل��ع��امل��ي ب��ل��وغ �آخ����ر ميل 
�لق�شاء  �أج����ل  م��ن  م��ع��ا  �ل��ع��م��ل   ..
ع���ل���ى �لأم�����ر�������س �مل���ع���دي���ة �ل����ذي 
�ل�شمو  رع��اي��ة �شاحب  ي��ق��ام حت��ت 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
�مل�����ش��ل��ح��ة. ويقام  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى 
�ملتحف  ي��ق��دم��ه  �ل�����ذي  �مل���ع���ر����س، 
�لطبيعي،  ل���ل���ت���اري���خ  �لأم����ري����ك����ي 
بالتعاون مع مركز كارتر ، �ملنظمة 
غري �لربحية �لر�ئدة عاملياً، حيث 
�أم��ام �جلمهور  �أبو�به جماناً  يفتح 
�أكتوبر   16 م���ن  �ل���ف���رتة  خ����ال 
�جلاري ولغاية 14 نوفمرب �ملقبل 
يف مم�����ش��ى �ل��و�ج��ه��ة �ل��ب��ح��ري��ة يف 
جزيرة �ملاريه باأبوظبي. وي�شتهدف 
خ��ال جمموعة من  م��ن  �ملعر�س 
�ل�شور و�ملحتوى �ل�شوتي و�ملرئي 
و�لعرو�س  �ل��ع��ل��م��ي��ة  و�مل��ع��ل��وم��ات 
تعريف  و�ل��ت��ف��اع��ل��ي��ة،  �لتجريبية 
ب���ال���دور  و�����ش����غ����ار�ً  ك����ب����ار�ً  زّو�ره 
�لريادي �لذي تلعبه دولة �لإمار�ت 
�لأمر��س  على  �لق�شاء  جم��ال  يف 
و�لتز�مها  �ل��ب�����ش��ري��ة  ت��ه��دد  �ل��ت��ي 

على �لأمر��س �لتي تهدد �لب�شرية 
باأهمية  �ل���وع���ي  رف���ع  �إىل  ي��ه��دف 
معاجلة �لق�شايا �ل�شحية �لعاملية 
وبذل �ملزيد من �جلهود �لإقليمية 
�لق�شاء على  �ج��ل  م��ن  و�ل��دول��ي��ة 
لعمليات  �ملعيقة  �لم���ر�����س  ه���ذه 

�لتنمية و�لتطور و�لزدهار.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال �ل��دك��ت��ور دونالد 
وم�شت�شار  م�شاعد  من�شق  هوبكنز، 
دودة  ��شتئ�شال  ل��ربن��ام��ج  خ��ا���س 
غ���ي���ن���ي���ا ل������دى م����رك����ز ك�����ارت�����ر �إن 
�لفّتاكة  �لأم���ر�����س  على  �لق�شاء 
�لتنمية  ع��ج��ل��ة  دف�����ع  يف  ي�����ش��ه��م 
�لج���ت���م���اع���ي���ة و�لق���ت�������ش���ادي���ة يف 
�ل��ع��دي��د م��ن �مل��ن��اط��ق �ل��ف��ق��رية يف 
تعزيز  م��ن  وبالتايل لب��د  �ل��ع��امل، 
�جلهود �لعاملية لتخلي�س �لب�شرية 
م���ن ه����ذه �لأم����ر������س �ل��ت��ي تعيق 
�شاحب  �أن  �ىل  م�����ش��ري�ً  ت��ق��دم��ه��ا، 
�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�لعمل  ر�ئ��د�ً يف ميد�ن  نهيان يعد 
�مل�شتوى  على  و�لإن�شاين  �خل��ريي 
�لعاملي، وقد كان مل�شاهماته �جلليلة 
ودع��م��ه �مل��ت��و����ش��ل مل���ب���ادر�ت مركز 
ك��ارت��ر ف�����ش��ٌل ك��ب��ري يف �لإجن����از�ت 
�ملهمة و�لتقدم �لذي �أحرزناه حتى 
�أن م��ع��ر���س �لعد  �ل��ي��وم. و����ش��اف 
ثمرًة  ياأتي  �ل�شفر  حتى  �لتنازيل 
�ل�شركاء  ب���ني  �مل�����ش��ت��م��ر  ل��ل��ت��ع��اون 
هذ�  تنظيم  وي�شعدنا  �ل��دول��ي��ني، 

�حلدث لأول مرة يف �ملنطقة.
وعقب �لنجاح �لكبري �لذي حققه 
يف ن���ي���وي���ورك ول���ن���دن و�أت���ان���ت���ا، 
�ملعر�س  ه��ذ�  �أب��وظ��ب��ي  ت�شت�شيف 

�ل��ك��ب��ري ع��ل��ى ه����ذ� �ل�����ش��ع��ي��د، كما 
نحو  �مل�شتمر  �ل��ت��ق��دم  ي�شتعر�س 
��شتئ�شال مر�س دودة غينيا و�شلل 
�لأط���ف���ال، و�ل��ق�����ش��اء ع��ل��ى �لعمى 
�للمفي  �لفياريات  ود�ء  �لنهري 
�ملحلية  �مل��ج��ت��م��ع��ات  يف  و�مل����اري����ا 
�إىل  بالإ�شافة  فيها،  يتو�جد  �لتي 
�لت�شدي لاأمر��س �لتي ل ميكن 
ذلك  يف  مبا  حالّياً،  عليها  �لق�شاء 
�ملبارك،  ن�شار  وق��ال  �ل��رت�خ��وم��ا. 
�أبوظبي  ع���ه���د  ويل  دي�������و�ن  م����ن 
وباء  ي�����ش��ب��ح  �أن  �مل����وؤّم����ل  م���ن  �ن����ه 
ب�شري  م��ر���س  ث���اين  غ��ي��ن��ي��ا  دودة 
على  م��ن  ن��ه��ائ��ي��اً  ��شتئ�شاله  ي��ت��م 
�مل�شاهمات  بف�شل  �لأر������س  وج���ه 
�ملتو��شلة من جانب دولة �لمار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة و�ل���دع���م �لذي 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ي��ق��دم��ه 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
ل���ل���ق���و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة ب���ال���ت���ع���اون مع 
للجهود  �ل�شرت�تيجيني  �ل�شركاء 
�حلثيثة �لر�مية �ىل �لق�شاء على 
هذ� �ملر�س ب�شكل تام. و�أ�شاف �نه 
�ملتو��شلة  �لعاملية  �جلهود  بف�شل 
و�ملُ��ن�����ش��ق��ة، ب��ق��ي��ادة م��رك��ز ك��ارت��ر ، 
�نخف�س عدد �مل�شابني باملر�س من 
3.5 مليون م�شاب تقريباً يف �لعام 
�أقل من �ثنتي ع�شرة  �إىل   1986
حالة فقط مت ت�شجيلها حتى �لآن 
يف �ل��ع��ام �جل����اري، م��ا ُي��ع��د �إجن���از�ً 
�ملر�س.  مكافحة  ت��اري��خ  يف  ك��ب��ري�ً 
�لعد  معر�س  �ن  �مل��ب��ارك  و�أو���ش��ح 
�لق�شاء  �ل�����ش��ف��ر:  �ل��ت��ن��ازيل ح��ت��ى 

، وهي  ك��ارت��ر  م��رك��ز  م��ع  بالتعاون 
موؤ�ش�شة غري ربحية ر�ئدة تاأ�ش�شت 
على يد �لرئي�س �لأمريكي �ل�شابق 
�شيدة  وزوج�����ت�����ه  ك����ارت����ر  ج���ي���م���ي 
روز�ل����ني  �آن������ذ�ك،  �لأوىل  �أم��ري��ك��ا 
يف  بامل�شاهمة  ُتعنى  حيث  ك��ارت��ر، 
و��شتئ�شال  �لعامة  �ل�شّحة  تعزيز 
�لأم��ر����س �ل��وب��ائ��ي��ة. ب����دوره، قال 
����ش���ي���د�ل، مدير  �ل���دك���ت���ور م�����ارك 
م�������ش���ارك يف �مل���ت���ح���ف �لأم���ري���ك���ي 
للتاريخ �لطبيعي �إن معر�س �لعد 
�ل�����ش��ف��ر يحظى  �ل���ت���ن���ازيل ح��ت��ى 
ب��اأه��م��ي��ة خ��ا���ش��ة ل���دى �ل��ك��ث��ري من 
ُي��ل��خ�����س يف جوهره  لأن����ه  �ل��ن��ا���س 
�ن��ت�����ش��ار ج���ه���ودن���ا �جل��م��اع��ي��ة يف 
�لإن�����ش��ان��ي��ة، م�شري�  دع����م  ���ش��ب��ي��ل 
على  �ل��ق�����ش��اء  ����ش���و�ًء مت  �أن����ه  �إىل 
�للقاحات  ب��ا���ش��ت��خ��د�م  �لأم���ر�����س 
�لطبّية  و�ل���ع���ق���اق���ري  و�لأدوي�����������ة 
�شبيل  ع��ل��ى  �مل���ي���اه  ت��ن��ق��ي��ة  ع���رب  �أو 
�لأ�شياء  م��ن  �ل��ك��ث��ري  ف����اإن  �مل���ث���ال، 
�لتعاون  بف�شل  �شتتحقق  �ملذهلة 
و�ملجتمعات  �ل��ن��ا���س  ب��ني  �ل��وث��ي��ق 
م��ن �أج����ل �ل�����ش��ال��ح �ل���ع���ام. وتعود 
بد�ية �ل�شر�كة بني دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة و مركز كارتر �إىل 
موؤ�ش�س  ق��دم  عندما   1990 ع��ام 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان  �ملغفور له 
منحة  ث���ر�ه،  �هلل  طيب  نهيان،  �آل 
دودة  وب���اء  مكافحة  ج��ه��ود  ل��دع��م 
غ��ي��ن��ي��ا، و����ش��ت��م��ر �لأم����ر ب��ع��د ذلك 
عرب �شل�شلة من �مل�شاهمات �جلليلة 
�لتي قدمها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�لدولة حفظه �هلل و�شاحب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
لتعزيز  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى 
�جلهود �لعاملية �لتي يبذلها مركز 
ك���ارت���ر ل���ش��ت��ئ�����ش��ال م���ر����س دودة 
�لإم���ار�ت  مكانة  ر���ّش��خ  مب��ا  غينيا، 
�ملانحني  �أب�������رز  م����ن  ب���اع���ت���ب���اره���ا 
لهذه �حلملة.  �لد�عمني  �لعامليني 
�شاحب  ق���دم   2011 ع���ام  وم��ن��ذ 
�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
لدعم  دولر  مليون   235 نهيان 
للق�شاء  �لر�مية  �لعاملية  �جلهود 
و�لقاتلة  �ملُ��ق��ِع��دة  �لأم���ر�����س  على 
205 مايني دولر  ذل��ك  مب��ا يف 
����ش��ت��ئ�����ش��ال مر�س  ل���دع���م ح��م��ل��ة 
ل�شالح  وم�شاهمات  �لأطفال  �شلل 
حت��ال��ف �ل��ل��ق��اح ج��ايف وه��و �شر�كة 
و�خلا�س  �ل���ع���ام  �ل��ق��ط��اع��ني  ب���ني 
�لأطفال  ح��ي��اة  �إن���ق���اذ  �إىل  ت��ه��دف 
وح���م���اي���ة �ل�������ش���ح���ة �ل���ع���ام���ة من 
خال زي��ادة فر�س �حل�شول على 
�للقاحات و30 مليون دولر لدعم 
جهود �لق�شاء على مر�س �ملاريا. 
وجتدر �لإ�شارة �إىل �أن معر�س �لعد 
�لق�شاء  �ل�����ش��ف��ر:  �ل��ت��ن��ازيل ح��ت��ى 
على �لأمر��س �لتي تهدد �لب�شرية 
�أقيم يف كل من مكتبة جيمي كارتر 
مبدينة  �لرئا�شي  ك��ارت��ر  ومتحف 
�أتانتا و�ملتحف �لأمريكي للتاريخ 
لندن  وكلية  بنيويورك  �لطبيعي 
لل�شحة �لعامة و�لطب �ملد�ري يف 

�إجنلرت�.

املخترب املرجعي الوطني اأول خمترب اآيل متكامل يف الدولة
•• اأبوظبي-وام: 

�لوطني-  �ملرجعي  �ملخترب  �أع��ل��ن 
�أحد مر�فق �شبكة »مبادلة للرعاية 
�لتابعة  �مل�شتوى  عاملية  �ل�شحية« 
ل�شركة مبادلة لا�شتثمار- تركيب 
دولة  يف  متكامل  �آيل  خمترب  �أول 
�لإم�������ار�ت م���ا مي��ك��ن��ه م���ن تقدمي 
يف  للمر�شى  �جل���ودة  عالية  نتائج 

�أق�شر وقت ممكن.
�ملرجعي  �مل��خ��ت��رب  ت��اأ���ش��ي�����س  ومت 
موؤ�ش�شة  م��ع  ب��ال�����ش��ر�ك��ة  �ل��وط��ن��ي 
ك����ورب  لب  �أم����ري����ك����ا  خم����ت����رب�ت 
�ل��ت��ي ت��ت��وىل �إد�رت������ه وه���ي �شركة 
عاملية يف جم��ال ع��ل��وم �لإن�����ش��ان - 
ت��ق��دمي �خل��دم��ات �ملعملية  ب��ه��دف 

�ل�شريرية �ل�شاملة.
�ملتكامل  �لآيل  �مل��خ��ت��رب  ي���ع���زز  و 
�جل���دي���د - �ل�����ذي مت ت��رك��ي��ب��ه يف 
�ملخترب �لرئي�شي للمخترب �ملرجعي 
�لوطني �لو�قع يف مدينة �أبوظبي 
- من  �أبوظبي  �آيكاد يف  �ل�شناعية 
�لوطني  �ملرجعي  �ملخترب  ق���در�ت 
حيث يجري حاليا �أكرث من 500 
�ألف فح�س و�ختبار �شهريا لأكرث 
من 200 عميل يف �أرجاء منطقة 
�إفريقيا  و�شمال  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 
وذلك من خال �شبكته �لتي ت�شم 

�مل�شتوى. عاملية  خترب�ت   10
�ملتكامل  �لآيل  �مل��خ��ت��رب  وي��ع��ت��رب 
�بتكار�ت  �أح������دث  �أح�����د  �جل���دي���د 
لل�شركة  �ل�����ر�ئ�����دة  �ل��ت�����ش��خ��ي�����س 
دياغنو�شتيك�س  رو����ش���ي  �ل��ع��امل��ي��ة 
حيث يغطي جميع مر�حل عملية 

�لتحليل  قبل  ما  مرحلة  �لفح�س 
ومرحلة �لتحليل ومرحلة ما بعد 
�لتحليل. وتتمثل �ملز�يا �لرئي�شية 
بالنخفا�س  �جل���دي���د  ل��ل��م��خ��ت��رب 
�لب�شري  �خل��ط��اأ  ن�شبة  يف  �لكبري 
و�لتي حتدث عادة بحو�يل 60 – 
70 يف �ملئة عند جتهيز �لعينات يف 

مرحلة ما بعد �لتحليل.
عبي�شي  �حل����م����ي����د  ع����ب����د  وق���������ال 
للمخترب  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����ش��ي 
�عتماد  �إن  �ل���وط���ن���ي  �مل���رج���ع���ي 
�ملخترب �لآيل �ملتكامل �شي�شاهم يف 
�أف�شل مما يعزز من  توفري نتائج 
م�شتوى خدمات �ملخترب للمر�شى 
�لطبية  �مل��ن�����ش��اآت  م���ن  و�ل���ع���م���اء 
�إ�شافة �إىل حت�شن جودة �لعمليات 
ل��دي��ه وب��ذل��ك ب��ت��ق��دم خ��ط��وة �إىل 
مر�شاه  خلدمة  جهوده  يف  �لأم��ام 
وع���م���ائ���ه. و�أ�����ش����اف �أن�����ه مب���ا �أن 
�ل�����ق�����ر�ر�ت  م����ن   70% ح�������و�يل 
�ملختربية  بالنتائج  تتاأثر  �لطبية 
فا�شتثمار �ملخترب �لوطني برتكيب 

من  �شيقلل  متكامل  �آيل  خم��ت��رب 
ويوؤكد  �لب�شرية  �لأخطاء  خماطر 
ذ�ت  رع��اي��ة  بتقدمي  �ل��ت��ز�م��ه  على 

جودة عالية ونتائج �شريعة.
من جانبه قال هار�لد وولف �ملدير 
�لعام ل�شركة »رو�شي دياغنو�شتيك�س 
ميدل �إي�شت« �إن �لبتكار هو جوهر 
.. معربا عن  �شركته  ب��ه  ت��ق��وم  م��ا 
�لتقنيات  �أح����دث  ب��ت��ق��دمي  ف��خ��ره 
�ملرجعي  �ملخترب  مثل  للمخترب�ت 
�لوطني �لذي �لتزم برفع م�شتوى 
رع��اي��ة �مل��ر���ش��ى يف دول���ة �لإم����ار�ت 
ور�شخ �أعلى معايري �جلودة يف كل 

و�شيلة ممكنة.
�ملرجعي  �مل���خ���ت���رب  �إن���������ش����اء  ومت 
�لوطني بهدف زيادة نطاق خدمات 
وتغطيتها  �مل��خ��ربي��ة  �لفحو�شات 
�ملنطقة  يف  �ل�����ش��ام��ل��ة  وك��ف��اءت��ه��ا 
وتطبيق �أف�شل �ملمار�شات �لدولية 
يف عمليات �ملخترب �ملرجعي و�إر�شاء 
مقيا�س جديد ملعايري �جلودة على 

م�شتوى �ملنطقة.
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•• اأبوظبي-وام: 

�أكد فيكتور �أو�شن مر�شح جائزة نوبل لل�شام عام 2015 وموؤ�ش�س �شبكة 
مبادرة �شباب �أفريقيا يف �أوغند� �أن تنظيم دولة �لإم��ار�ت ملنتدى �ملعلمني 
�لدويل قدوة حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
ر�شالة  �مل�شلحة هو مبثابة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  ويل عهد 
للتعليم يف  روؤي��ة عاملية لنموذج نوعي  �لإم��ار�ت بطرح  �لتز�م دول��ة  تعك�س 
�مل�شتقبل يعزز �لتنمية �ل�شاملة و�مل�شتد�مة للدول ويحقق �خلري و�ل�شام 

للب�شرية جمعاء.
�أن��ب��اء �لإم�����ار�ت “و�م” ع��ل��ى ه��ام�����س فعاليات  وق���ال يف ح���و�ر م��ع وك��ال��ة 
�مل��ن��ت��دى �إن ه��ذ� �حل���دث �ل��ع��امل��ي �كت�شب �أه��م��ي��ة ك��ب��رية م��ع ت��رك��ي��زه على 
�ملعلمني و�لأدو�ت �لذي يجب �أن ميتلكوها يف �مل�شتقبل و�شرورة مو�كبتهم 
على  وم�شاعدتها  �لنا�شئة  �لأجيال  تاأهيل  �أجل  من  �ملتقدمة  للتكنولوجيا 

مو�كبة حتديات �لع�شر.

فاإننا  “قدوة”  �ملعلمني يف منتدى  �ليوم عن  نتحدث  �أن��ه عندما  و�أو���ش��ح 
نتحدث عن �مل�شتقبل وعن دورهم يف تاأهيل �ل�شباب و�لطلبة وم�شاعدتهم 
�أن هذ�  �إىل  .. م�شري�  �ل�شاملة و�مل�شتد�مة  �لتنمية  على مو�كبة متطلبات 
�لقيم  زرع  يف  �ملعلمني  دور  منها  ه��ام��ة  ج��و�ن��ب  على  رك��ز  �لعاملي  �حل���دث 
و�خل�شال �لنبيلة يف نفو�س �لطلبة ونبذ �لعنف و�لتطرف وتر�شيخ معايري 

�حرت�م وتقبل �لخر.
�أجل  م��ن  �حلديثة  بالتكنولوجيا  �ل��ت��زود  عليهم  �ل��ي��وم  �ملعلمني  �أن  و�أك���د 
�لع�شر  لتحديات  �لأم��ث��ل  بال�شكل  �أبنائنا  وتاأهيل  للم�شتقبل  �ل�شتعد�د 
�حلديث م�شري� �إىل �أن “قدوة: �حتفى بدور �ملعلم و�أكد كذلك على �أهمية 
دوره يف تلبية متطلبات �لتنمية �ل�شاملة للدول فاملعلم هو �شانع �ملخرجات 
�لوطنية �لتي تعتمد عليها �لدول من �أجل مو��شلة م�شرية منوها وتطورها 

على خمتلف �لأ�شعدة.
و��شاد مبخرجات منتدى �لتعليم �لدويل “قدوة” وما ت�شمنه من جل�شات 
عمل وحلقات نقا�شية طرحت روؤية و��شحة لتوفري روؤية متكاملة لتطوير 

�أ�شحت  �لإم��ار�ت  �أن دولة  �إىل  .. م�شري�  �لعامل  �أنحاء  �لتعليم يف خمتلف 
متكافئة  تعليمية  ف��ر���س  وت��وف��ري  �لتعليم  دع���م  يف  ب��ه  ي��ح��ت��ذى  من��وذج��ا 
 2015 ع��ام  لل�شام  نوبل  جائزة  مر�شح  �أو�شن  فيكتور  و�أع��رب  للجميع. 
بالتو�جد يف  �شعادته  �أوغند� عن  �أفريقيا يف  �شباب  �شبكة مبادرة  وموؤ�ش�س 
متطورة  تعليمية  روؤي  تبني  �أن  يوؤكد  �ل��ذي  �لبارز  �لتعليمي  �حل��دث  هذ� 
�لعامل مل يعد مرتبطا بدول بعينها و�إمن��ا يرتبط بكل من  على م�شتوى 
ميلك �لروؤية �لازمة و�مل��و�رد �لتي تقود �إىل تر�شيخ منوذج تعليمي ر�ئد 

على م�شتوى �لعامل.
و�أ�شهم منتدى “قدوة” يف متكني �ملعلمني ودعم م�شريتهم �ملهنية وتقدير 
ر�شالتهم �لنبيلة حيث جمعت فعالياته �أكرث من 900 م�شارك من معلمني 
وخرب�ء ورو�د يف قطاع �لتعليم من �لإم��ار�ت وجميع �أنحاء �لعامل لتبادل 

�لتجارب و�لروؤى �لتي تلهم معلمي �مل�شتقبل وترتقي مب�شرية �لتعليم.
وناق�س “قدوة” ق�شية �لتعليم من �أجل �مل�شتقبل وذلك من خال جل�شات 
تفاعلية ونقا�شات وور�س عمل مع خرب�ء وموؤثرين ورو�د يف قطاع �لتعليم 

من كل �أنحاء �لعامل. و�أقيم “قدوة” بال�شر�كة مع موؤ�ش�شات حملية مثل 
وز�رة �لرتبية و�لتعليم ود�ئرة �لتعليم و�ملعرفة يف �أبوظبي وهيئة �ملعرفة 
للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  وم��رك��ز  للتعليم  �ل�شارقة  وجمل�س  �لب�شرية  و�لتنمية 
منظمة  مثل  عاملية  موؤ�ش�شات  �إىل  بالإ�شافة  و�ملهني  �لتقني  و�ل��ت��دري��ب 

�لتعاون و�لتنمية �لقت�شادية وموؤ�ش�شة فاركي.

•• اأبوظبي-الفجر: 

منتدى  من  �لأول  �ليوم  فعاليات  �شمن  ق��دوة  مع  لقاء  جل�شات  �شهدت 
قادة  م��ن  نخبة  م��ع  متنوعة  نقا�شات   ،  2017 ق��دوة  �ل���دويل  �ملعلمني 
�لر�أي و�خلرب�ء �لعامليني �لذين �شاركو� جتاربهم و�أفكارهم حول تطوير 

�لتعليم و�بتكار حلول لتمكني �ملعلمني. 
ويقام منتدى �ملعلمني �لدويل قدوة 2017 بدورته �لثانية على مدى 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رعاية  حتت  باأبوظبي  �لإم���ار�ت  ق�شر  يف  يومني 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�شلحة بدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة 
�أبوظبي، ويجمع �أكرث من 900 معلم ور�ئد �أعمال وخبري من 80 بلد�ً 
ملناق�شة �أبرز �لتوجهات �ملعا�شرة لتمكني �ملعلمني و�لرتقاء بالتعليم من 

�أجل �مل�شتقبل. 
�ل�شوؤون  مكتب  يف  �أول  م�شارك  مدير  ما�شي،  �لعنود  �أد�رت���ه  لقاء  ويف 

�ل�شرت�تيجية، ديو�ن ويل عهد �أبوظبي 
�لنف�س  علم  يف  و�ملتخ�ش�شة  �ملوؤلفة  ب��ورب��ا،  مي�شيل  �ل��دك��ت��ورة  حتدثت 
�لرتبوي يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية عن ميزة �لتعاطف كو�حدة من 
�خل�شال �لأخاقية �لتاأ�شي�شية، موؤكدة �لدور �ملحوري للمعلم �لقدوة يف 
غر�س هذه �ل�شمة �لأخاقية �لبّناءة لدى طابه ليكونو� قادة �أخاقيني 

للم�شتقبل، وي�شهمو� يف خدمة جمتمعاتهم، ويتقبلو� �لآخر �ملختلف. 
يجعل  �ل��ذي  �لتعاطف  مفهوم  بتعريف  �جلل�شة  بوربا  �لدكتورة  وب��د�أت 
وجمتمعه  حميطه  مع  و�لتعامل  �خلدمة  جم��ال  يف  ق��ائ��د�ً  �لطفل  من 
من منظور �أخاقي ر�ق، موؤكدة دور �لتعاطف يف تعزيز �ل�شحة �لذهنية 
و�لقدرة  و�ملرونة  �لأخاقية  بال�شجاعة  يتمتعو�  لأن  وتاأهيلهم  للطلبة 

على تفّهم �لثقافات و�لآر�ء �ملختلفة. 
ت�شّنف  �لعاملية  �لقت�شادية  �مل��وؤمت��ر�ت  �أن  �إىل  ب��ورب��ا  �ل��دك��ت��ورة  ولفتت 
�ملطلوبة  �لرئي�شية  �ل�شخ�شية  �ملهار�ت  �ليوم يف مقدمة  �لتعاطف  ميزة 
�لتعامل  على  �لقدرة  �شاحبها  متنح  حيث  ناجح؛  مهني  م�شار  لتحقيق 
من خمتلف �لكفاء�ت و�لقدر�ت و�لطاقات �إىل جانب تفّهم �لختافات 

يف بيئة �لعمل. 
�لتعاطف  �شمة  لبناء  م��ع��اً  تت�شافر  ع���اد�ت   9 ب��ورب��ا  �ل��دك��ت��ورة  وح���ددت 
�أوًل �لقدرة على �لتعبري عن �لعو�طف، حيث ي�شاعد  لدى �لفرد؛ وهي 
عو�طف  وق���ر�ءة  عو�طفهم  ع��ن  �لتعبري  تعّلم  على  �لأط��ف��ال  �ملعلمون 
على  �لعمل  يتم  بحيث  �لأخاقية،  و�ل�شخ�شية  �لهوية  ثانياً  �لآخرين، 
و�لطالب،  �لطفل  ل��دى  ب��الآخ��ري��ن  و�له��ت��م��ام  �أخاقية  معايري  تنمية 
وثالثاً تفّهم وجهة نظر �لآخر، بحيث يتعلم �لأطفال و�شع �أنف�شهم مكان 
�لآخر لتفّهم م�شاعره و�إدر�ك �لأ�شباب �لكامنة ور�ء ت�شرفاته، لي�شبحو� 

قادرين بالتايل على تفهم �لختافات مع �لآخرين.
�لأطفال  ل��دى  �لتعاطف  �شمة  ب��ن��اء  ت�شهم يف  �ل��ت��ي  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل��ع��ادة  �أم���ا 
ملهمة  �أمثلة  �ملعلم  ي�شتخدم  بحيث  �لأخاقية،  �ملخيلة  فهي  و�لطلبة 
�أخاقياً من �أعمال �لأدب �أو �لتاريخ �أو �لفن �أو �حلياة �لعامة. �أما �لعادة 
مبتكرة  ط��رق��اً  �لطلبة  يتعلم  بحيث  �ل��ذ�ت��ي،  �لتنظيم  فهي  �خلام�شة 
للتعامل مع �لتوتر و�لقلق و�مل�شاعر �ملكثفة، ما ي�شاعدهم باملح�شلة على 
تعّلم مد يد �مل�شاعدة لاآخرين. و�لعادة �ل�شاد�شة، هي �لتدّرب على فعل 
�جتماعياً  �لطفل  ويجعل  �لآخرين  م�شاعدة  ينّمي حب  ما  وهو  �خل��ري، 
و�إيجابياً مع حميطه. فيما تتمثل �لعادة �ل�شابعة يف �لتعاون بكل معانيه، 
بحيث تتطّور لدى �لطفل �لقدرة على �لعمل �جلماعي وحتقيق �لأهد�ف 
�مل�شرتكة مع �لآخرين، و�لنتماء للمجموعة و�مل�شاهمة �إيجاباً فيها، بدل 

تعريف نف�شه كفرد و�حد منعزل عن حميطه.
وتتلخ�س �لعادة �لثامنة يف تكري�س �ل�شجاعة �لأخاقية، �لتي تعزز ثقة 

�ملبادرة  ر�أي��ه و�أخ��ذ زم��ام  �لطفل بنف�شه وجتعله ق��ادر�ً على �لتعبري عن 
للم�شاهمة يف جمتمعه وم�شاعدة �لآخرين. �أما �لعادة �لتا�شعة و�لأخرية 
�ملطلوبة لتكوين �شمة �لتعاطف لدى �لأطفال فهي بناء �ملهار�ت �لقيادية 
�لقائمة على �لتعاطف، من �أجل �إعد�د قادة قادرين م�شتقبًا على �إحد�ث 

�لتغيري �لإيجابي �لذي ي�شنع �لفارق يف جمتمعاتهم. 
ويف �إجابتها عن �شوؤ�ل حول تعريف �ملعلم -�لقدوة �لقادر على غر�س �شمة 
�شمة  ميتلك  �ل��ذي  �ملعّلم  �إن  بوربا  �لدكتورة  قالت  طلبته،  يف  �لتعاطف 
غر�شها  على  �لقادر  هو  وجمتمعه  طلبته  مع  يطبقها  و�ل��ذي  �لتعاطف 

لديهم ومتكينهم من خلق عاقة �إيجابية مع حميطهم و�أقر�نهم.
�أن  بوربا  �أك��دت  �لتعاطف،  لغر�س  و�ملعلمني  �لأه��ل  بني  �لتعاون  وح��ول 
�لنظام  تعليم  على  فقط  ي��رك��زون  �ل��ي��وم  و�لأم���ه���ات  �لآب����اء  م��ن  �لكثري 
لأبنائهم دون �لهتمام كثري�ً بتدريبهم على �لتعاطف بعاد�ته �ملختلفة، 
موؤكدة �أن �إيجابية �لأهل يف تربية �أولدهم على هذه �خل�شال تتكامل مع 

جهود �ملدر�شة و�ملعلم لتحقق �أف�شل �لنتائج. 
وحول �شوؤ�ل عن مدى قدرة �لتعاطف على مو�جهة �لتحديات و�ل�شعوبات، 
قالت بوربا �إن �جلمع بني �لعنا�شر �لت�شعة �شي�شاعد على غر�س �لتعاطف 
لدى �لطلبة بالتز�من مع متكينهم بالقدر�ت �لتي جتعلهم ي�شتطيعون 
�أخاقيني  ق��ادة  ي�شبحون  وق��د  م�شتقبًا،  �لتحديات  خمتلف  مو�جهة 
حا�شلني على جائزة نوبل لل�شام من خال غر�س �شعار �أخاقي ملهم 

فيهم منذ �ل�شغر، لتطوير مبد�أ �ل�شجاعة �لأخاقية لديهم.
�لرتقاء  م�شلحة  يف  ي�شب  �لثقافات  متعدد  �لتعليم  �إن  ب��ورب��ا  وق��ال��ت 
بالتعاطف من مرحلة �لتعاطف مع من ي�شبهوننا �إىل مرحلة �لتعاطف 
يكون  بحيث  و�ل��ع��رق��ي��ة،  �لثقافية  �خللفيات  خمتلف  م��ن  �جلميع  م��ع 
ل  �ختاف �جلن�شني  �أن  بّينت  كما  ميزة ل عقبة.  �ل��ر�أي  �لختاف يف 
يعني بال�شرورة عدم �لتحدث لهما بنف�س �ل�شوية عن �لتعاطف، د�عية 

�إىل معاملة �لأطفال من �جلن�شني على قدم �مل�شاو�ة يف هذ� �ل�شاأن.
�ليوم  و�ل�شا�شات  �لإلكرتونية  بالأجهزة  �لطاب  تعلق  ��شتغال  وع��ن 
�لتو��شل  تطبيقات  ����ش��ت��خ��د�م  �أن  ب��ورب��ا  �ع��ت��ربت  �ل��ت��ع��اط��ف،  لتعليم 
�لإلكرتوين قد ي�شاعد على �لت�شدي ملخاطر �نعز�ل �لطلبة عرب تعليمهم 
�لحتاد ملو�جهة م�شاعر �لكر�هية و�لتنّمر، �شاردًة �إحدى ق�ش�س �لنجاح 
�أحد طلبة �ملد�ر�س يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية و�شيلة  ��شتخد�م  عن 
�أن�شطة  على  للثناء  �لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  �لإيجابي عرب  �لتعليق 
�لإيجابية  �لتعليقات  جعل  يف  لح��ق��اً  ت�شبب  م��ا  مدر�شته،  ط��اب  و�أد�ء 
و�أنحاء  �لباد  �إىل مد�ر�س  هائلة من مدر�شته  ب�شرعة  �نت�شرت  ظاهرة 

عدة حول �لعامل.
وختمت بوربا بالقول �إن �ل�شلوك قابل للتغيري، د�عية �ملعلمني ملو��شلة 
�مل��ح��اول��ة م����ر�ر�ً وت���ك���ر�ر�ً، لأن غ��ر���س �ل��ع��ادة �لإي��ج��اب��ي��ة ق��د يحتاج �إىل 
تكر�رها 21 مرة على �لأقل كي ت�شبح عادة، موؤكدة على �أهمية �لتو��شل 
�لب�شري مع �لأطفال، و�إظهار �لهتمام بهم، و�لتعاطف معهم، جلعلهم 

قادة �أخاقيني ناجحني للم�شتقبل.
 

تبني الق�شايا الإن�شانية م�شدر لل�شعادة
ويف لقاء �أد�رته بيكي �أندر�شون، مدير حترير »�شي �إن �إن �أبوظبي، حول 
كيفية غر�س �ل�شغف بالتعليم لدى �ملعلمني، حتدث د�نيال لرينر، �ملوؤلف 
للبحوث  �ملعلمني  تطبيق  �أهمية  عن  نيويورك،  جامعة  يف  و�لربوف�شور 
�لقوة  مكامن  و��شتك�شاف  جناحهم  مقومات  تعزيز  �أج��ل  من  �ملتطورة 

لديهم. 
و�أ�شار لرينر �إىل �أهمية وجود عن�شر �ل�شغف بالن�شبة للمعلم و�لطالب 
على حد �شو�ء، معترب�ً �أن �لفرق بني �لنجاح و�لف�شل يف حتقيق �لأهد�ف 
مبا  و�إمي��ان��ه  �شغفه  م��دى  على  يعتمد  �شخ�س  لأي  �حلياة  يف  و�لطموح 

�ملتحدة  �ل��ولي��ات  �أجريت يف  �لتي  �لبحوث  �إىل  و�أ���ش��ار لرينز  ب��ه.   يقوم 
�ملهن �لأعلى دخًا مثل �ملحامني  �أ�شحاب  �لأمريكية حول مدى �شعور 
توفر  من  �لرغم  على  �أن��ه  ك�شفت  و�لتي  عملهم،  عن  و�ل�شعادة  بالر�شا 
حمامني  هناك  ف��اإن  لهوؤلء،  و�ملعي�شية  �ملادية  و�حلو�فز  �لأ�شباب  كافة 
�أقل دخًا بكثري ممن ي�شعرون ب�شعادة �أكرب يف عملهم لعدة �أ�شباب تتعلق 
بتبنيهم للق�شايا �لإن�شانية و�لبيئية وغريها من �لق�شايا �لتي يوؤمنون 
بها. و��شتخدم لرينر هذه �ملقاربة لي�شري �إىل �أن �لأمر نف�شه ينطبق على 
�ملعلم، فاإذ� كان يوؤمن بالر�شالة �لتي يحملها و�إذ� كان لديه �شغف بالعمل 
�ملدر�شة  يف  �لطلبة  على  �شعادته  تنعك�س  ف�شوف  �لهامة،  �ملهنة  ه��ذه  يف 

ويكون �أكرث تاأثري�ً فيهم . 
�أو�شح لرينر  للطلبة،  بالن�شبة  بالتعليم  �ل�شغف  بغر�س  يتعلق  فيما  �أما 
ما  �إذ�  �ليوم  �لطلبة طو�ل  و�شعادة  تركيز  زي��ادة  توؤكد  �لدر��شات  �أن  �إىل 
على  �ل�شلة  ك��رة  كلعب  يحبونها  �لتي  �لريا�شة  مبمار�شة  يومهم  ب��د�أو� 
�شبيل �ملثال. و�إىل جانب ذلك، باإمكان �ملعلم �أن يبد�أ يومه باإتاحة �ملجال 
للطلبة للحديث ب�شكل خمت�شر عن �شغفهم �أو بال�شوؤ�ل عما �إذ� ما كانو� 

قد قامو� موؤخر�ً بعمل �شيء يحبونه.

تعليم طرح الأ�شئلة بدل تلقني الأجوبة 
وب�شفته خبري�ً يف تكنولوجيا �لتعليم، طرح �شوغاتا ميرت� �لربوف�شور يف 
جامعة نيوكا�شل، �ململكة �ملتحدة �أهمية �لتعليم �لذ�تي يف توفري �لتعليم 
�أندر�شون، مدير حترير  بيكي  �أد�رت���ه  ق��دوة  لقاء مع  ورك��ز يف  للجميع. 
للحد من  �لتكنولوجيا  �ل�شتفادة من  �أهمية  على  �أبوظبي،  �إن  �إن  »�شي 
�لتفاوت يف �لتعليم قائًا: ميكن لاأطفال م�شتقبًا �أن يعلمو� �أنف�شهم 
باأنف�شهم من خال �ل�شتفادة من �لدور �ملتنامي للتكنولوجيا و�لت�شال 

بالإنرتنت و��شتغال قدر�تهم على �لتعلم �لذ�تي.
وذكر ميرت� جتربة علمية �أجر�ها عام 1999 عرب تثبيت جهاز كمبيوتر 
يف جد�ر يف �أحد �شو�رع �ملدينة وو�شله بالإنرتنت، فبد�أ �لأطفال �ملاّرون 
باكت�شاف �جلهاز وتعّلم ��شتخد�مه. وبّينت نتائج �لتجربة �أن و�شع �أجهزة 
كمبيوتر يف بيئة مفتوحة �آمنة مت�شلة بالإنرتنت ملجموعة من �لأطفال 
قدرة  م��وؤك��د�ً  فائقة.  وب�شرعة  ذ�ت��ي  ب�شكل  ��شتخد�مه  يتعلمون  جعلهم 
�لطاب يف �ملد�ر�س على �لتعاون و�ل�شتفادة من تطبيقات �لتكنولوجيا 
لأ�شئلة  �إجابات  عن  ويبحثو�  ليناق�شو�  جمموعات،  يف  �أنف�شهم  وتنظيم 
�إىل  وي��ن��ت��ق��ل��و� م��ن م��و���ش��وع لآخ���ر وم���ن تخ�ش�س  ع��ل��ى �حل���ل،  ع�شية 

تخ�ش�س، ويعّلمو� �أنف�شهم باأنف�شهم.
و�شّمى �لدكتور ميرت� هذه �لعملية بالتنظيم �لتلقائي �لذ�تي حيث ينّظم 
�إىل  �ملتعّلمون �أنف�شهم باأنف�شهم كالعديد من �لأمثلة يف �لطبيعة، لفتاً 
�أن هذ� ما يح�شل يف �ل�شفوف �لدر��شية عندما يتم ترك �حلرية للطلبة 
للبحث عن �لإجابات، وما على �ملعلم �شوى طرح �لأ�شئلة �لعميقة، كقطرة 

مياه تخلق ع�شر�ت �حللقات �ملتو�ّشعة على �شطح �ملياه �لر�كدة.
با�شتخد�م  �ل�شحابي  و�لتقدير  �لتوجيه  فكرة  ميرت�  �لربوف�شور  وطرح 
كافة  يف  �لأطفال  �إىل  للو�شول  و�لإنرتنت  �ملتحركة  �لأجهزة  تطبيقات 
�إيجاد  على  وت�شجيعهم  عليهم،  �لعميقة  �لأ�شئلة  وط��رح  �لعامل،  �أنحاء 

�حللول �ملبتكرة لها، ومر�قبة تقدمهم �لذ�تي.
بالختبار�ت  �له���ت���م���ام  ح�����ش��ر  ع����دم  �إىل  م���ي���رت�  �ل���ربوف�������ش���ور  ودع�����ا 
�لقدر�ت  خمتلف  تنمية  �أي�����ش��اً  �لرتكيز  ب��ل  و�لفحو�س،  و�لم��ت��ح��ان��ات 
با�شتخد�م �لإنرتنت �لتي �قتحمت كل �ملجالت حتى غرف �لمتحانات 
�لإنرتنت  منع  بدل  �لختبار  طريقة  تغيري  يجب  ولذلك  و�لختبار�ت، 
وتطبيقات �لتكنولوجيا، معترب�ً �أن كل و�شائل �لتعلم �شحيحة، حتى لو 

كانت �لإنرتنت هي من تعّلمنا �ليوم.
�لربوف�شور  ق��ال  �لك�شل،  تعّلم  �لتكنولوجيا  كانت  �إذ�  عما  �شوؤ�ل  وح��ول 

ميرت� : كمن يقول �إن �خرت�ع �حلذ�ء حّد من قدرة �لقدمني على �مل�شي 
، موؤكد�ً �أن �لتكنولوجيا �ليوم متكننا من �إي�شال �أ�شو�تنا �إىل �ملايني يف 
ثو�ن، وهي عملية قد تبدو ع�شو�ئية يف �لبد�ية، لكنها تتبع ن�شقاً منظماً 

ب�شكل تلقائي، كما هي قو�نني �لطبيعة. وهو ما �شماه �لنظام �لتلقائي.
و�لأماكن  �ملد�ر�س  يف  �لإنرتنت  ��شتخد�م  �إىل  ميرت�  �لربوفي�شور  ودعا 
�لغرف  يف  �لإن��رتن��ت  خم��اط��ر  ع��ن  و�لطلبة  �لأط��ف��ال  لإب��ع��اد  �ملفتوحة 

�ملغلقة. 
�أن  يجب  �ملعلمني  ت��دري��ب  �إن  ق��ائ��ًا  جل�شته  ميرت�  �لربوفي�شور  وختم 
طرح  كيفية  و�لطلبة  �لأط��ف��ال  تعليم  على  ف�شاعد�ً  �لآن  م��ن  ي�شتمل 
�لأ�شئلة �لكربى �لتي ل توجد لها �إجابات مثبتة حتى �لآن، د�عياً �إىل �أن 
تبد�أ �ملناهج �لتعليمية بطرح �لأ�شئلة �لتي ل نعرف �إجاباتها بدل تلقني 
حفظهم  مدى  يف  و�ختبارهم  �إجاباتها  نعرف  �لتي  �ملو�شوعات  طابنا 

لها.

الآلة لن تكون قدوة الب�شر 
�أما مايكل هورن، �ل�شريك �ملوؤ�ش�س ملعهد كايتون كري�شتن�شن لابتكار، 
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية، فتحدث عن كيفية حتفيز �ملعلم – �لقدوة 

على �إحد�ث تغيري يف �لتعليم.
 ففي جل�شة �أخرية من لقاء مع قدوة و�لتي �أد�رها ناثان مارتن، �لرئي�س 
�لتنفيذي �ملوؤقت، ماترفوند، �ململكة �ملتحدة تطرق هورن �إىل �لإمكانيات 
من  ح��اول��ت  وق���ال:  �لطلبة،  على  يركز  تعليمي  نظام  ل�شياغة  �ملتاحة 
�لأف�شل،  نحو  �لتعليم  نظام  �أغ��ري  �أن  �لعملية  وحياتي  موؤلفاتي  خال 
و�عتقدت �أن �لتكنولوجيا و�لتعلي�������م عرب �لإنرتنت ق�����ادر على حتقي����ق 

هذه �لغاية.
�كت�شفت  �ملو�شوع،  هذ�  لكتابي حول  ن�شري  �شنو�ت من  ع�شر  بعد  لكن   
�ملحرز  للتقدم  �لتقييم  عملية  مر�عاة  فاتني  ولكن  خمطئاً،  كنت  �أنني 
نتيجة ل�شيا�شات �لتعليم، وركزت على �لتقييم �لإلكرتوين للطلبة �لذي 
ثبت يل �أنه ل يرتقي �إىل م�شتوى �لتقييم �ل�شفهي خا�شًة عند �حلديث 

عن �لق�شايا �ل�شخ�شية للطلبة ومو�هبهم وميولهم �لعلمية . 
و�أ�شاف هورن: علينا �أن نعرف م�شبقاً نتائج �أي نظام تعليمي جديد، و�أل 
منار�س �لبتكار يف هذ� �ل�شياق لأجل �لبتكار فقط . وتابع هورن: ل �أثق 
�لتعليم حمدودة  �ملعلمني، فقدرتها على  �شتحل حمل  �لتكنولوجيا  باأن 
مهما بلغ حجم تعقيدها �لتقني، و�أعتقد �ن وظيفة �لتكنولوجيا م�شاعدة 
�ملعلم وتوفري �أدو�ت جديدة يتمكن من خالها تطوير �أ�شلوبه �خلا�س يف 
�لتدري�س، �إىل جانب وظيفتها �لأ�شا�شية وهي تعزيز �حلاجة للمعلمني 

وتو�شيع جمال تخ�ش�شاتهم، فالآلة لن تكون قدوة للب�شر . 
�لتكنلوجيا  ����ش��ت��خ��د�م  م��ن  �ملعلمني  متكني  ���ش��رورة  على  ه���ورن  و���ش��دد 
و�لذين  �جليدين  �ملعلمني  فبع�س  متو��شلة،  تدريب  دور�ت  خال  من 
ميلكون خرب�ت ومعارف علمية كبرية، على حد تعبريه، مل يتمكنو� من 
�لتعامل مع �لتقنيات �حلديثة لإي�شال هذه �ملعارف لطلبتهم، و�أ�شار �إىل 
�أن �ملعلم يحتاج �إىل دعم جدي من قبل �جلهات �ملخت�شة و�شناع �لقر�ر، 
فان�شغاله يف عمله �ليومي ومر�جعة �لدرو�س و�ختبار�ت �لطلبة جتعله 

من�شغًا طو�ل �لوقت. 
و�أ�شار هورن �إىل �أن وظيفة �لتعليم �ليوم يجب �أن ت�شمل من نعرف �إىل 
جانب ما نعرف، وربط بني تو�شيع �شبكة �لعاقات �لجتماعية �ل�شرورية 
�لتي  �لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  وبني  للطالب  �شليمة  �شخ�شية  لبناء 
�إن �لو�شول �إىل م�شتقبل  �أن ت�شاعد يف هذه �ملهمة. وختم قائًا:  ميكن 
ومر�جعة  �أوًل،  �ملعلمني  تدريب  منا  يتطلب  �لتعليم،  قطاع  يف  �أف�شل 
مفهومنا عن جمتمع �لدر��شة وحتويلة من نطاق �أكادميي �شغري ومغلق 

�إىل جمتمع �أكرث تفاعًا مع ما يجري خارجه. 

�شمن فعاليات اليوم الأول ملنتدى املعلمني الدويل يف اأبوظبي

خرباء عامليون يطرحون اأفكارًا مبتكرة لالرتقاء بالتعليم: تدريب املعلمني اأوًل والآلة لن تكون قدوة 

 مر�شد الإمارات يختتم  فعاليات الأ�شبوع العاملي للف�شاء
•• اأبوظبي-وام:

�ختتم فريق مر�شد �لإم��ار�ت �لفلكي �ملتحرك �حتفاله بالأ�شبوع �لعاملي للف�شاء و�لفلك و�شط �قبال جماهريي كبري 
�لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل  �أبوظبي  نادي  �أم��ام  �ملارينا مول  �شاحة  �لف�شاء يف  ��شتك�شاف عو�مل جديدة يف  �شعار  حتت 

مب�شاركة 94 دولة .
وقال �لفلكي نز�ر �شام حز�م رئي�س �لفريق �إن م�شاركة �لفريق يف تثقيف �جلمهور ب�شاأن �لن�شطة �لف�شائية و�لفلكية 
�أفر�د  كافة  بني  �لفلكية  �لثقافة  ون�شر  �لطاب  و�إلهام  �لف�شاء  ��شتك�شاف  بر�مج  لتعزيز  ياأتي  �ملجتمعي  �لدعم  و�ب��ر�ز 

�ملجتمع .
من جانبه �أو�شح عبد�لرحمن نقي �ملدير �لإعامي لفريق مر�شد �لإمار�ت �ملتحرك �أن �لفريق يعد برنامج �لعرو�س 
�لفلكية �لحتفالية للهيئات و�ملوؤ�ش�شات و�جلامعات و�ملد�ر�س ملختلف �لأيام وي�شتعد لتطوير �إمكاناته و�دخال قبة جديدة 

للعرو�س �جلماهريية .

ح�شني احلمادي : منتدى )قدوة( ي�شتقطب نخبة من معلمي العامل 
•• اأبوظبي-وام:

�أكد معايل ح�شني بن �إبر�هيم �حلمادي وزير �لرتبية 
و�لتعليم �أهمية منتدى �ملعلمني �لدويل قدوة 2017 
م��ع��ل��م وخ���ب���ري ورو�د   900 م���ن  �أك�����رث  �ل�����ذي ج��م��ع 
�مل�شتوى  على  �لناجحة  �لتعليمية  جتاربهم  يعر�شون 
بتطوير  �لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  �هتمام  م��وؤك��د�   .. �لعاملي 

مهار�ت �ملعلمني ونقل �لتجارب �لناجحة .
و�أو����ش���ح - يف ت�شريح ل��ه ع��ل��ى ه��ام�����س م�����ش��ارك��ت��ه يف 
�أف�شل  ليجتمع  طيبة  منا�شبة  �ملنتدى  �أن   - �ملنتدى 
�لإم����ار�ت  �ملعلمني يف  �أف�����ش��ل  م��ع  �ل��ع��امل  �ملعلمني يف 

�لتجارب  ون��ق��ل  و�لآر�ء  و�لأف���ك���ار  �خل����رب�ت  ل��ت��ب��ادل 
�ملتميزة من دول �لعامل �إىل �ملدر�شة �لإمار�تية .

من  و��شعا  ح�شور�  �شهد  �ملنتدى  �أن  معاليه  و�أ���ش��اف 
�ملعلمني �ملتميزين من دول �لعامل و�أعطو� جتاربهم يف 
تطبيق طرق خمتلفة من �لتدري�س و�لطرق �لرتبوية 
وتعزيز  �ل���ط���اب  حت��ف��ي��ز  وك��ي��ف��ي��ة  �مل����د�ر�����س  و�إد�رة 

�إ�شهامهم يف تطوير �لعملية �لرتبوية .
ووجه معاليه �ل�شكر �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة على رعاية �ملنتدى و�لتنظيم 
دي��و�ن ويل عهد  �لتعليم يف  �شوؤون  �ملتميز من مكتب 

�أبوظبي .. م�شيد� بفريق عمل �ملنتدى.
يف  �ل��ذه��ب��ي  �لع�شر  تعي�س  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �إن  وق���ال 
�لرتبوية  �لعملية  وتطوير  ودعمه  بالتعليم  �لهتمام 
ل��ل��ري��ادة يف �لثورة  ل��ل��و���ش��ول  ����ش��ت��ع��د�د  و�أن���ه���ا ع��ل��ى 
قيادتها  ت��ط��ل��ع  �إىل  م�����ش��ري�   .. �ل��ر�ب��ع��ة  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة 
�لأجيال  ت�شليح  على  وحر�شها  للم�شتقبل  �لر�شيدة 

�لقادمة بالتعليم.
باأن ي�شتفيد جميع  �أمله  و�أع��رب معايل �حلمادي عن 
�مل�شاركني يف �ملنتدى منه و�أن ي�شهم يف حتقيق �لتنمية 
يخرج طلبة  للتعليم  مل�شتقبل جيد  و�شول  �مل�شتد�مة 

قادرين على مو�جهة �شوق �لعمل وحتدي �مل�شتقبل .

مر�شح نوبل لل�شالم لي»وام«: الإمارات طرحت روؤية عاملية للتعليم يف امل�شتقبل
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

��شت�شاف منتدى �ملعلمني �لدويل قدوة 2017 
خال فعاليات �ليوم �لأول نخبة من �ل�شخ�شيات 
�ل��ع��امل��ي��ة �ل��ت��ي �أح����دث ف��رق��اً ج��وه��ري��اً يف م�شرية 
ق�ش�س  ب��ع��ن��و�ن  ج��ل�����ش��ات  �شمن  وذل���ك  �لتعليم 

ملهمة . 
�أو�شن �ملوؤ�ش�س و�ملدير �لتنفيذي  وحتدث فيكتور 
عن  �أوغ��ن��د�  �لأف��ري��ق��ي��ة  �ل�شباب  م��ب��ادرة  ل�شبكة 
كيفية زرع ح�س �مل�شوؤولية لدى �لأطفال لي�شبحو� 
ودور  �مل�شتقبل،  حت��دي��ات  مو�جهة  على  ق��ادري��ن 
�مل��ع��ل��م��ني يف حت��ف��ي��ز �جل��ي��ل �جل���دي���د ع��ل��ى ن�شر 
جتربته  �إىل  م�شتند�ً  و�ل�����ش��ام��ة،  �ل��ع��د�ل��ة  قيم 

�ل�شخ�شية يف تخطي �لأزمات.
�أو�شن، موؤ�ش�س �شبكة مبادرة �شباب  وقال فيكتور 
�أن���ا �شعيد ب��وج��ودي مع  �أوغ���ن���د�:  �لأف��ري��ق��ي��ة يف 
لكم  �أروي  و�أن  �ملعلمني  م��ن  �ملتميز  �ل��ع��دد  ه��ذ� 
�شنو�ت عدة من  عا�شت  �لتي  �أوغند�  بلدي  ق�شة 
�حلروب و�لنز�عات، حيث ن�شاأنا يف جمتمع مزقته 
�ل���ق���درة على  �مل��ت��ت��ال��ي��ة، مم��ا منحنا  �ل�����ش��ر�ع��ات 
مو�جهة جميع �لتحديات يف �شبيل ن�شالنا للبقاء 
�أعو�م  خم�شة  ع�شت  �أن  وب��ع��د  �حل��ي��اة.  قيد  على 
�أن  ��شتطاعت و�لدتي  �لتعليم،  من �حلرمان من 
وقام  �مل��د�ر���س  �إح���دى  بت�شجيلي يف  و�ل���دي  تقنع 
و�لدي باقرت��س مبلغ من �ملال من �شخ�س ثري 
ل�شر�ء �مل�شتلزمات �لدر��شية. ورغم كل �ل�شعوبات 
�لفرتة،  ت��ل��ك  يف  و�ج��ه��ت��ه��ا  �ل���ت���ي  و�ل���ت���ح���دي���ات 
��شتطعت حتقيق �لعديد من �لإجناز�ت كان �أهمها 
ح�شويل على �ملركز �لأول يف �ملدر�شة مما جعلني 

�أ�شعر بالثقة يف �لنف�س و�أن �أنطلق يف رحلة طويلة 
من �أجل �إحد�ث حتول كبري يف جمتمعي. عملت 
من  طويلة  �شاعات  �أق�شي  وكنت  وم��ث��اب��رة  بجد 
تغطية  �أج��ل  من  �لفحم  حقول  يف  �ل�شاق  �لعمل 
حمفوفاً  ه��ذ�  عملي  وك���ان  �ل��در����ش��ي��ة  �لتكاليف 
�لد�ئرة  �ل�شر�عات  ب�شبب  �ملخاطر  من  بالعديد 
يف �ملنطقة و�ملعار�شة �ل�شديدة �لتي و�جهتها من 
�لتعليم.  على  للح�شول  قر�ري  ب�شبب  �ملتمردين 
�شوره  �أف�شل  يف  ياأتي  �لإب��د�ع  �أن  �أو�شن  و�أ�شاف 
من �لظروف �ملحلية �ملحيطة و�حلاجة �إىل �إيجاد 
�لتي  �ل�شعب  �لو�قع  من  للخروج  حملية  حلول 
م�شري�ً  �ل�����ش��ر�ع،  مناطق  يف  �ملجتمعات  تعي�شها 
متجيد  ثقافة  �أطفالنا  جننب  �أن  علينا  �أن��ه  �إىل 

�حلروب و�أن نزرع يف قلوبهم حب �ل�شام.
كما لفت فيكتور �أو�شن �إىل �أن �لتعليم يلعب دور�ً 
�مل�شتقبلية  �لطلبة  �شخ�شية  �شياغة  يف  حموريا 
�لتي  �ملثالية  �لأد�ة  هي  �لأخاقية  �لرتبية  و�أن 
مت��ن��ح �ل��ط��ل��ب��ة �ل���ق���درة ع��ل��ى �ل��ت��ف��ك��ري و�لإب�����د�ع، 
�لعن�شر  يكونو�  �أن  ميكن  �مل��در���ش��ني  �أن  م�شيفاً 
�لأ���ش��ا���ش��ي يف ���ش��ن��اع��ة �ل��ت��غ��ي��ري و���ش��ي��اغ��ة �شكل 
�ملجتمع م�شتقبًا، لذ� علينا �أن نوفر لهم �لقدرة 
�لعاطفية لتحقيق ر�شالتهم يف �ملجتمع خ�شو�شا 

�أولئك �لذين يعملون يف مناطق �ل�شر�عات. 

كما �أبرز �أو�شن �أهمية غر�س �لثقافة �ل�شليمة يف 
�لثقافة  ناقلي  باعتبارهم  �ملعلمني  عرب  �ملجتمع 
ل��ت��ح��ل ث��ق��اف��ة �ل��ت�����ش��ام��ح و�ل��ع��د�ل��ة حم��ل ثقافة 
�إع����ادة بناء  �حل���روب و�ل��ك��ر�ه��ي��ة، مم��ا ي�شاهم يف 
و�لنز�عات  �حل��روب  بها  تع�شف  �لتي  �ملجتمعات 

حتى يحظى �أولدنا مب�شتقبل �أف�شل.    
موؤ�ش�س  �ملطوع  نايف  �لدكتور  حت��دث  جهته  من 
مركز �ل�شور للعاج �لنف�شي و�ل�شلوكي و�لإدر�كي 
، �لكويت عن كيفية �إعد�د حمتوى ثقايف يحاكي 
ج��ي��ل �ل��ط��ل��ب��ة يف ظ��ل و���ش��ائ��ل و�أ���ش��ك��ال �لرتفيه 
�ملتنوعة. و�عترب �أن �أف�شل و�شيلة لإي�شال �لفكرة 
لأي طرف هي با�شتخد�م �أ�شاليب ب�شيطة وممتعة 
ي�شتوعبها �جلميع باختاف �أعمارهم �أو ثقافاتهم 
�أو مذ�هبهم، وحتدث عن جتربته يف كتابة ق�ش�س 
�لأطفال �مل�شورة �لتي تدور �أحد�ثها حول �أبطال 
�أن  �أدرك من خال هذه �لتجربة  خارقني، حيث 
�شهل  لأ�شلوب  حتتاج  و�لعظيمة  �لكبرية  �لأفكار 

وب�شيط حتى يتمكن �لنا�س من فهمها وتقبلها. 
�لق�ش�شية  جتربته  ط��رح  �أث��ن��اء  �مل��ط��وع  وت��ن��اول 
م�������ش���األ���ة �لخ����ت����اف ب����ني �ل���ث���ق���اف���ات و�لأدي��������ان 
�لعاد�ت  من  وج��زء�ً  موروثة  م�شلمات  و�عتربها 
�ل�شعوب  ك��اف��ة  و�أن  �ل��ن��ا���س،  عليها  ت��رب��ى  �ل��ت��ي 
تت�شابه فيما بينها ولو بدرجات خمتلفة يف رف�س 

�لآخر �ملختلف يف ثقافته. 
�ل���ف���ن و�لأدب  ب�������ش���رورة م��ن��ح  �مل���ط���وع   وط���ال���ب 
�ملنظومة  يف  ع��ل��ي��ه��ا  ه���ي  مم���ا  �أك�����رب  م�����ش��اح��ات 
يف  �ل��ف��ن��ون  تعليم  �أن  و�أك���د  �ل��ع��رب��ي��ة،  �لتعليمية 
�لكر�هية و�لتع�شب،  �ملد�ر�س، �شيقل�س م�شاحات 
�لدين  يف  ي��وم��اً  تكن  مل  �مل�شكلة  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً 
تف�شريه  �شلطة  يتنازعون  فيمن  ب��ل  �لإ���ش��ام��ي 
يف  جتربته  م��ن  ج��زء  م��ط��وع  و��شتعر�س  بينهم. 
�لكتابة حيث مل تكن �أفكاره مقبولة يف �لبد�يات 
ولكنه، وعلى حد تعبريه، علم نف�شه كيف ينقلها 

للنا�س كم�شروع تفكري ولي�س كحقائق مطلقة. 
وقال �ملطوع �لذي �بتكر جيًا جديد�ً من �أبطال 
مكافحة  مهمتها  تتجاوز  �لتي  �ملتحركة  �لر�شم 
�جل���رمي���ة ل��ت�����ش��ل �إىل �ل��ق�����ش��اء ع��ل��ى �لأمن�����اط 
�ل�����ش��ائ��دة وحم��ارب��ة �ل��ت��ط��رف �إن���ه �خ��ت��ار �أبطال 
وحر�س  و�ليتامى  �لب�شطاء  �لنا�س  من  ق�ش�شه 
على �أن يكونو� من �شعوب وثقافات خمتلفة ليعزز 
و�أنها  ممكنة  �لبطولة  �أن  ف��ك��رة  �لأط��ف��ال  ل��دى 
�أثر كبري على  لها  لكنها  ب�شيطة  باأفعال  تتج�شد 
�إىل جانب تنمية روح قبول �لآخر  �لبعيد،  �ملدى 

�ملختلف يف ثقافته ون�شاأته. 
�لقا�شمي  لبنى  م��ع��ايل  م��ن  ���ش��وؤ�ل  على  رده  ويف 
�لر�شالة  ماهية  ح��ول  للت�شامح،  �ل��دول��ة  وزي���رة 

�لتي يريد �أن ينقلها �ليوم للمعلمني، قال �ملطوع 
�إنه يتمنى �أن ت�شبح �لعاقة بني �ملعلم و�لطالب 
�لعمر  ب��ف��ارق  تتاأثر  ول  وتفاعل  تو��شل  عاقة 
�أن  يجب  لاأطفال  �ملعلومة  تو�شيل  و�أن  بينهما، 
�شغفهم  حتفيز  على  وم�شجعاً  لهم  ممتعاً  يكون 

بالعلم وبالعملية �لتعليمية ب�شكل عام . 
ويف ج��ل�����ش��ة ث��ال��ث��ة م���ن ق�����ش�����س م��ل��ه��م��ة حتدث 
جنوب   ،Treeshake موؤ�ش�س  دو�رت����ي  دي��ف 
�أفريقيا، عن كيفية م�شاعدة �لطلبة على تطوير 
مهار�تهم �لرقمية ب�شكل �شليم ��شتعد�د�ً لوظائف 
�لذي  �لتغيري  �إىل  دو�رت����ي  وت��ط��رق  �مل�شتقبل.  
حتدثه �لتكنولوجيا يف �لعامل وكيفية ��شتخد�مها 
�أجيال  و�إع���د�د  �لتعليم  تطوير  �أج��ل  من  بحكمة 

�مل�شتقبل ب�شكل �شليم.
�لتنفيذي  و�لرئي�س  �ملوؤ�ش�س  دو�رت��ي،  ديف  وق��ال 
متحدثاً  �أف��ري��ق��ي��ا  ج��ن��وب   ، ت��ري�����ش��ي��ك  ل�����ش��رك��ة 
�شيقة  �لتعليم  جم��ال  يف  ق�شتي  �إجن���از�ت���ه:  ع��ن 
�لدر��شي  م�شو�ري  بد�ية  يف  كثري�ً  عانيت  حيث 
ك���وين ك��ن��ت م��غ��رم��اً ب��امل��و���ش��ي��ق��ى، ث��م �أت��ي��ح��ت يل 
ف��ر���ش��ة �لل��ت��ح��اق مب��در���ش��ة خ��ا���ش��ة �ل��ت��ي غريت 
�لعديد  ع��ل��ى حتقيق  و���ش��اع��دت��ن��ي  ح��ي��ات��ي  م�����ش��ار 
م��ن �لإجن�����از�ت، و�أن��ف��ق و�ل���دي �أم����و�ًل طائلة يف 
و�أعترب  �ملدر�شة.  هذه  يف  تعليمي  مو��شلة  �شبيل 

فيها حيث  در�شت  �أين  ك��ان من ح�شن حظي  �أن��ه 
�أتعلم ب�شورة  �أن  �أت�شاءل دوماً كيف ميكنني  كنت 
�لدر��شي  �ملنهاج  يف  �لفجو�ت  بع�س  لأم��اأ  ذ�تية 
�إيجاد  �إىل  دفعني  م��ا  ه��ذ�  �خل��ا���ش��ة.  بطريقتي 
�أم���ور ع��دة يف  حلول �شريعة ذ�ت��ي��ة، و�أف��ادت��ن��ي يف 
�مل�شتقبل، �أهمها �لتعامل مع �لتطور�ت �ملتاحقة 
يف عامل �لتقنية.  و�عترب دو�رتي �أن �لتكنولوجيا 
تعني �لإبد�ع بكل ما حتمل هذه �لكلمة من معنى 
حيث نتعامل �ليوم مع ثورة تقنية �ملعلومات �لتي 
تو��شلنا مع  ه��ائ��ا يف ط��ري��ق��ة  ت��غ��ي��ري�ً  �أح��دث��ت 
�لآخرين، ولكننا نرى �ليوم �لعديد من �ل�شركات 
تتكبد خ�شائر كبرية ب�شبب �لأمتتة، ما يعني �أنه 
�شريعة  بخطو�ت  نتحرك  �أن  علينا  لز�ماً  �أ�شبح 
ت�شبق �شرعة �لتغيري �لذي يحدث يف عاملنا �ليوم. 
�لقدرة  نكت�شب  �أن  علينا  ي��ج��ب  �أن���ه  يعني  ه���ذ� 
تقنيات  �مل�شتقبل من  �شيظهر يف  �لتنبوؤ مبا  على 
و�جتاهات جديدة لنحافظ على مكانتنا �لريادية 
ب�شورة  �لرقمنة  ب��اجت��اه��ات  �ل��ع��امل  ي�شري  حيث 

غري م�شبوقة. 
 2017 ق���دوة  �ل����دويل  �ملعلمني  م��ن��ت��دى  وي��ق��ام 
ب����دورت����ه �ل��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى م����دى ي���وم���ني يف ق�شر 
�ل�شمو  �شاحب  رع��اي��ة  حت��ت  باأبوظبي  �لإم����ار�ت 
ن��ه��ي��ان ويل عهد  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
�أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �لأع��ل��ى ل��ل��ق��و�ت �مل�شلحة 
�ملجل�س  رئي�س  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  بدولة 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�����ارة �أب��وظ��ب��ي، وي��ج��م��ع �أك����رث من 
بلد�ً   80 م��ن  �أع��م��ال وخبري  ور�ئ���د  900 معلم 
ملناق�شة �أبرز �لتوجهات �ملعا�شرة لتمكني �ملعلمني 

و�لرتقاء بالتعليم من �أجل �مل�شتقبل. 

•• اأبوظبي -وام:

وزيرة  �مل��ه��ريي  ���ش��امل م�شبح  بنت  م��ع��ايل جميلة  �أك���دت 
�مل�شتقبل  �ملعلم هو مفتاح  �أن  �لعام  �لتعليم  ل�شوؤون  دولة 
�شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  ب��اإجن��از�ت  م�شيدة   ..
�أهم  �لتعليم من  و�شع  - يف  ث��ر�ه  �هلل  - طيب  نهيان  �آل 
و�مل���ر�أة يف  �لرجل  �مل�شاو�ة بني  �لدولة وحتقيق  �أول��وي��ات 
حق �حل�شول على �لتعليم وت�شجيع �ملر�أة على �حل�شول 

عليه باعتباره �أ�شا�س تقدم �لدول.
قدوة  م��ع  لقاء  يف  م�شاركتها  خ��ال   - معاليها  و�أ���ش��ارت 
“قدوة” �لذي  �ل��دويل  �ملعلمني  منتدى  جل�شات  �إح��دى 
�إىل  باأبوظبي -  �ختتم فعالياته �م�س يف ق�شر �لإم��ار�ت 

نهج  ت�شتكمل  �لإم�����ار�ت  دول���ة  يف  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة  �أن 
�أعينها �لتعليم  ز�يد وتتطلع �إىل �مل�شتقبل و��شعة ن�شب 

كركيزة �أ�شا�شية لتحقيق �مل�شتقبل �لذي تطمح �إليه.
تتطلب  �لتي   2071 �لإم���ار�ت  مئوية  ب��اأه��د�ف  ونوهت 
فما  �ل��زم��ن  ت�شابق  �أن  �ل��دول��ة  يف  �لقطاعات  جميع  م��ن 
�لتعليم هو حتقيق  �لإم���ار�ت يف جمال  �إليه دول��ة  ت�شعى 

�لريادة.
و�أ�شافت �ملهريي �أن لكل �شخ�س جتربة خا�شة مع �لتعليم 
�شو�ء كانت �إيجابية �أو �شلبية وتنعك�س هذه �لتجربة على 
�أي  �لتطوير يف  يقود عملية  �لذي  فاملعلم هو  �شخ�شيته 
جمتمع وهو حجر �لز�وية يف تهيئة �جليل �لقادم حلمل 

ر�ية �لتغيري يف �مل�شتقبل.

�أن  يجب  �لتعليمي  �لنظام  يف  �لتغيري  �أن  على  و���ش��ددت 
يبد�أ من �ل�شف �لدر��شي ول ميكن �إحد�ث �لتغيري �لذي 

ن�شبو �إليه �إل من خال �ملعلم.
�ملدر�شة  مديرة  عن  ذكريات  للحا�شرين  معاليها  وروت 
يف  ك��ب��ري�  دور�  لعبت  و�ل��ت��ي  تعليمها  فيها  تلقت  �ل��ت��ي 
حياتها وك��ان��ت لها ق��دوة يف �ح���رت�م �ل��وق��ت و�مل��ث��اب��رة يف 

�لعمل ورمز� يف �لأدب و�لأخاق.
�هتمام  ك��ل  ت���ويل  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  �أن  و�أك�����دت 
�لدر��شية  �خلطط  �أف�شل  وتوفري  �ملعلمني  دور  لت�شهيل 
 “ حتقيق  يف  �حليوي  بدورهم  �إميانا  �ملدر�شية  و�ملناهج 
روؤية �لإمار�ت 2021 “ من خال بناء �ملهار�ت و�ملعارف 

لدى جيل �مل�شتقبل.

جميلة املهريي يف منتدى )قدوة(: املعلم هو مفتاح امل�شتقبل

�شمن فعاليات اليوم الأول ملنتدى املعلمني الدويل يف اأبوظبي

 قدوة 2017 ي�شتعر�س ق�ش�شًا ملهمة من حول العامل 

•• راأ�س اخليمة -وام:

ن��ظ��م��ت د�ئ����رة ج��م��ارك ر�أ�����س �خل��ي��م��ة دورة ت��دري��ب��ي��ة حول 
مهارة �لتعامل مع �لدبلوما�شيني مب�شاركة 10 من �شباط 
�لتفتي�س �جلمركي من �لد�ئرة يف قاعة �لتدريب و��شتمرت 

على مدى 3 �أيام.
�بو  يو�شف  �مل���درب  قدمها  �لتي   ��� �ل���دورة  حم��اور  وت�شمنت 
�لدبلوما�شية  مفهوم   ���� ب��ال��د�ئ��رة  �لتدريب  �أخ�شائي  روم��ي 

�لدبلوما�شية  ل��ل��ع��اق��ات  ف��ي��ن��ا  و�ت��ف��اق��ي��ة  وح��دي��ث��ا  ق��دمي��ا 
�لتي  بالفئات  تعريفهم  �إىل  بالإ�شافة  �لقن�شلية  و�لعاقات 
تتمتع باحل�شانة �لدبلوما�شية وما هي �لإجر�ء�ت �جلمركية 

لتفتي�س �لدبلوما�شيني وحقائبهم.
وياأتي تنظيم �لدورة �شعيا من �لد�ئرة �إىل تطوير مو�ردها 
من  ما  وك��ل  �جلمركي  بالعمل  �ملتعلقة  �لب�شرية  وقدر�تها 
ملو�كبة  و�شقلها  �ملوظفني  ق���در�ت  ب��ن��اء  يف  ي�شهم  �أن  �شاأنه 

�مل�شتجد�ت بخ�شو�س ذلك.

جمارك راأ�س اخليمة تنظم دورة مهارة 
التعامل مع الدبلوما�شيني

•• اأبوظبي-وام:

�ليمن  يف  �لإم��ار�ت��ي  �لأحمر  �لهال  هيئة  جهود  ترجمت 
يف  �ل��دول��ة  م�شاركة  ث��و�ب��ت  �مل��ا���ش��ي  �شبتمرب  �شهر  خ��ال 
�أكدت  و�ل��ت��ي  �ليمن  يف  �ل�شرعية  لدعم  �لعربي  �لتحالف 
على �أولوية �مل�شاهمة يف �إعادة بناء م�شتقبل �ل�شعب �ليمني 
�حلوثيون  خلفه  �ل���ذي  �خل���ر�ب  م��ن  وتخلي�شه  �ل�شقيق 
و�أتباع �ملخلوع �شالح وهو ما عك�شته �مل�شاريع �لتي ت�شدت 
وكل  �لتحتية  و�لبنى  و�ل�شحة  �لتعليم  �شملت  و�لتي  لها 
�ل�شقيق.  �ليمن  ل�شعب  �أف�شل  حياة  ت��اأم��ني  �شاأنه  م��ن  م��ا 
�لدر��شي من  �لعام  �نطاق  �لهيئة على مو�كبة  وحر�شت 
�لدر��شية  �مل�شتلزمات  وت��ق��دمي  م��د�ر���س   6 �فتتاح  خ��ال 
جهودها  و��شلت  كما  �مل��ح��ررة،  �ملناطق  جميع  يف  للطلبة 
�لعديد من  ونفذت  �ملناطق  �لإغاثي يف جميع  بربناجمها 

�مل�شاريع على �شعيد �لبنى �لتحتية و�ل�شحة.
�لأمني  نائب  �شلطان  ب��ن  عبد�لرحمن  فهد  �شعادة  و�أك���د 
�لعام لقطاع �مل�شاعد�ت �لدولية بالهال �لأحمر �أنه تنفيذ�ً 
ممثل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  لتوجيهات 
�لأحمر  �ل��ه��ال  هيئة  رئي�س  �لظفرة  منطقة  يف  �حل��اك��م 
�إعمار و�شيانة عدد  �إعادة  �لإمار�تي نفذت �لهيئة م�شاريع 
جميع  يف  و�ل�شحية  و�لتنموية  �لتعليمية  �مل�����ش��اري��ع  م��ن 
�ملحافظات �ملحرر ..�إ�شافة لعدد من �مل�شاريع �لجتماعية 
و�لقت�شادية و�لتجارية �لتي تعود بالنفع �ملادي على �أ�شر 

�ل�شهد�ء وذوي �لحتياجات �خلا�شة.
�ملد�ر�س  ت��اأه��ي��ل  و�إع������ادة  ���ش��ي��ان��ة  م�����ش��روع  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
وجمعيات ذوي �لحتياجات �خلا�شة �لذي مت تنفيذه على 
و�شيانة  وتاأهيل  بناء  �إع��ادة  على  ��شتملت  حيث  مرحلتني 
�ملد�ر�س وجتهيزها بكافة �ملعد�ت �لتعليمية و�لأثاث ..كما 
�لحتياجات  ذوي  جمعيات  ت��اأه��ي��ل  ب��اإع��ادة  �لهيئة  ق��ام��ت 
�خلا�شة  �لتعليمية  و�ملعد�ت  بالأثاث  وجتهيزها  �خلا�شة 
معهد  تاأهيل  لإع��ادة  �إ�شافة  �خلا�شة،  �لحتياجات  ب��ذوي 

�لنور للمكفوفني وجتهيزه.
تز�منا  �ليمن  �لإمار�تي يف  �لأحمر  �لهال  هيئة  و�أطلقت 
م��ع ب��دء �ل��ع��ام �ل��در����ش��ي �جل��دي��د م�شروع ت��وزي��ع �حلقيبة 
عدد�  ز�رت  حيث  ح�شرموت  �شاحل  مبديريات  �ملدر�شية 
�ل��ري��ف��ي��ة �شرق  �مل���د�ر����س �حل��ك��وم��ي��ة مبنطقة زغ��ف��ة  م��ن 
مدينة �ملكا و مديرية عتق ووزعت على �لطاب �حلقائب 
لعام  تكفي  رئي�شية  م�شتلزمات  ت�شمنت  �ل��ت��ي  �مل��در���ش��ي��ة 
�لأ���ش��ر يف  �ملدر�شية على  �ملاب�س  وزع��ت  در����ش��ي كامل كما 

حمافظتي �شبوة وح�شرموت.
و�فتتحت �لهيئة �أربع مد�ر�س مبديرية ميفعة يف حمافظة 
���ش��ب��وة �ل��ي��م��ن��ي��ة ب��ع��د ���ش��ي��ان��ت��ه��ا وجت��ه��ي��زه��ا ح��ي��ث �شملت 
ومدر�شتي  للبنني  ع��ز�ن  ثانوية  و�ل�شيانة  �لتاأهيل  �ع��ادة 

للتعليم  حف�شة  ومدر�شة  و�لبنات  للبنني  �لأ�شا�شية  ع��ز�ن 
حني�شان  ثانوية  عتق  مديرية  يف  �فتتحت  ..كما  �لأ�شا�شي 
للبنني ومدر�شة �أروى للبنات بعد ��شتكمال �أعمال �ل�شيانة 
بالأثاث  �ملدر�شتني  وتزويد  �لتاأهيل  و�إع���ادة  و�لرتميمات 
�ملكتبي. وت�شري خطة دعم �لإمار�ت لليمن �ل�شقيق و�شعبه 
وف���ق خ��ط��ني م��ت��و�زي��ني ل ي��ن��ف�����ش��ان، ف��ف��ي �ل��وق��ت �لتي 
ت�شرب قو�تها �مل�شلحة من خال �لتحالف �لعربي بيد من 
حديد يف �مليد�ن دفاعا عن �ل�شرعية ووحدة �لباد، ت�شتمر 
�ملناطق  �لإعمارية يف جميع  �لإغاثية وم�شاريعها  جهودها 
�ملحررة بهدف �إعادة دورة �حلياة �لطبيعية فيها وذلك عرب 

هيئة �لهال �لحمر �لإمار�تي.
وفق  و�شعبه  �ل�شقيق  لليمن  �لإم����ارت  دع��م  خطة  وت�شري 
�ل��ذي ت�شرب  �لوقت  ينف�شان، ففي  خطني متو�زيني ل 
قو�تها �مل�شلحة من خال �لتحالف �لعربي بيد من حديد 
يف �مل���ي���د�ن دف��اع��ا ع��ن �ل�����ش��رع��ي��ة ووح����دة �ل���ب���اد، ت�شتمر 
�ملناطق  �لإعمارية يف جميع  �لإغاثية وم�شاريعها  جهودها 
�ملحررة بهدف �إعادة دورة �حلياة �لطبيعية فيها وذلك عرب 

هيئة �لهال �لحمر �لإمار�تي.
جديد�  منوذجا  �لعمل  يف  �ملتو�زية  �لثنائية  ه��ذه  وت�شكل 
وفريد� على م�شتوى �لعامل، فالتاريخ يقول �ن جهود �إعادة 
�لإعمار يف �ي بلد تعر�س لويات �حلرب و�لدمار ل تنطلق 
�إل بعد �نتهاء �لأعمال �لقتالية و��شتباب �لأمن فيه، لكن 
دولة �لإمار�ت ك�شرت هذه �لقاعدة وحتملت جميع �ملخاطر 
�ليمني و�لتخفيف من  �ل�شعب  حر�شا منها على م�شتقبل 
�حلوثي  مليلي�شيات  �ل��ت��دم��ريي��ة  �ل�شيا�شة  ج���ر�ء  معاناته 

و�ملخلوع �شالح.
ويف �شياق مت�شل �أكد نائب �لأمني �لعام لقطاع �مل�شاعد�ت 
�لدولية بالهال �لأحمر �لعمل على �إعادة تاأهيل كورني�س 
كود �لنمر بعدن و�إعادة �شيانة �لر�شيف وت�شجري �لكورني�س 
�إعادة  على  �لأحمر  �لهال  تعمل  ..كما  باملظات  وجتهزه 
تاأهيل �حلد�ئق �لعامة يف �ملحافظات �ملحررة و�إعادة تاأهيل 
وتركيب  وت�شجريها  باحلد�ئق  �مل��م��ر�ت  و�شيانة  �مل�شروع 
�ألعاب �لأطفال باحلد�ئق �لتي متت �شيانتها ..كما عملت 
�لهيئة على �إعادة تاأهيل �شبكة �ل�شرف �ل�شحي ومت تنفيذ 
�ل�شرف  م�شخات  توريد  ..�لأوىل  مرحلتني  على  �مل�شروع 
�ل�شحي و�للوحات �لكهربائية للم�شخات و�ملرحلة �لثانية 
�لكهرباء  م�شاريع  ل�شيانة  ب��الإ���ش��اف��ة  �مل�شخات  تركيب 
�ل���ط���رق و���ش��ي��ان��ة م��ب��اين �جل���ام���ع���ات و�ملعاهد  و���ش��ب��ك��ات 
و�ملكتبات �لعامة و�شكن �لطاب، وبناء م�شاكن جديدة يف 
لل�شيادين  وم��و�ن��ئ  بحرية  وح��و�ج��ز  و�ملخا  تعز  حمافظة 
وب��ن��اء م��دن ج��دي��دة وم��ن��ازل، وم��د�ر���س، وم��ر�ك��ز �شحية، 

وم�شاجد يف جزيرة �شقطرة.
ووقعت �لهيئة مبدينة �ملكا عا�شمة حمافظة ح�شرموت 

و�ملر�فق  �لجتماعات  �شالة  تاأهيل  و�إع��ادة  �شيانة  �تفاقية 
�ل�شحية بثانوية ترمي ..�إىل جانب تزويد �ملد�ر�س �لأكرث 
�حتياجا لاأثاث �ملدر�شي من مد�ر�س �ملرحلتني �لأ�شا�شية 
ب�1000  و�ل��ث��ان��وي��ة مب��دي��ري��ة عتق و�مل��دي��ري��ات �لأخ����رى 

كر�شي مزدوج وفق خطة �لحتياج.
�لإم��ار�ت��ي م��ن جهودها يف  �لأح��م��ر  �ل��ه��ال  وكثفت هيئة 
�إي�شال وتوزيع �ملو�د �لإغاثية و�لغذ�ئية �إىل كافة �ملحافظات 
�ليمنية �ملحررة حيث و�شلت �إىل ميناء �ملكا �شفينة �شحن 
�إمار�تية حمملة ب� 30 �ألف �شلة غذ�ئية وماب�س مدر�شية، 
�لإغاثية  �لغذ�ئية  �مل�شاعد�ت  كما وزعت دفعة جديدة من 
على �لأ�شر �ملعوزة وذ�ت �لدخل �ملحدود من �أهايل مناطق 
علي  بئر   - - جلعة  �ل��ق��م��ري   - �جل��وي��ري   - بامعبد  ع��ني 

�لتابعة �إد�ريا ملديرية ر�شوم جنوب حمافظة �شبوة.
�ملكونات  متنوعة  غذ�ئية  �شلة  �آلف  �أربعة  �لهيئة  وقدمت 
مبديرية  �ملحدود  �لدخل  وذوي  و�ملحتاجة  �ملعوزة  لاأ�شر 
جرد�ن �إحدى �ملديريات �ل�شرقية يف حمافظة �شبوة �ليمنية 
و�ل�شخ�شيات  �ل�شلطات  �أطلقتها  �لتي  للند�ء�ت  ��شتجابة 
لإغاثة  �ل�شريع  �لإن�شاين  للتدخل  باملديرية  �لجتماعية 
�لأه������ايل و�ل��ت��خ��ف��ي��ف م���ن م��ع��ان��ات��ه��م م���ن ن��ق�����س ح����اد يف 

�إحتياجاتهم �ليومية �ل�شا�شية وجندة �لأ�شر �لفقرية.
وقدمت �لهيئة مو�د �إغاثية وغذ�ئية ل�شكان جزيرة ميون 
�ملعوزة  �لأ���ش��ر  من  �شبوة  مبحافظة  ده��ر  مديرية  و�أه���ايل 
و�مل��ح��ت��اج��ة م��ن ذوي �ل��دخ��ل �مل��ح��دود �ل��ذي��ن �أع��رب��و� عن 
�شكرهم وتقديرهم للهيئة على ما قدمته ولز�لت تقدمه 

من م�شاعد�ت �إغاثية لتخفيف معاناتهم.
على  �إم��ار�ت��ي��ة  م�����ش��اع��د�ت  �شفينة  �مل��ك��ا  ميناء  و��شتقبل 
على  لتوزيعها  �لغذ�ئية  �مل���و�د  م��ن  �لأط��ن��ان  م��ئ��ات  متنها 
�ل�شر�ئح �ل�شعيفة ويف مقدمتها ذوي �لحتياجات �خلا�شة 
�ل��ه��ال �لأحمر  ك��م��ا وزع ف��ري��ق  مب��ح��اف��ظ��ة ح�����ش��رم��وت، 
�لإم���ار�ت���ي جم��م��وع��ة م��ن �ل�����ش��ال �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة ع��ل��ى �أهايل 
�لتي  �لرئي�شية،  �لغذ�ئية  �لأ�شناف  �شملت  دوعن  مديرية 

حتتاجها كل �أ�شرة.
�لإم��ار�ت��ي يف حمافظة  �لأح��م��ر  �لهال  هيئة  فريق  ووزع 
مديرية  مناطق  �أه���ايل  على  غذ�ئية  �شلة   3000 �شبوة 
�إن�شانية �شعبة ويعي�س �شكانها  �أو�شاعا  �لتي تعاين  ر�شوم 
ظ���روف���ا ع�شيبة ع��ل��ى �ل���رغ���م م���ن ك��ون��ه��ا ت��ت��م��ت��ع مب���و�رد 
�لتحتية  �لبنية  خ��دم��ات  �أن  �إل  و�شمكية  زر�ع��ي��ة  طبيعية 
من م�شت�شفيات ومد�ر�س وم�شاريع مياه وكهرباء و�شرف 
�شحي وط���رق و�ت�����ش��الت وغ��ريه��ا م��ن �خل��دم��ات تعاين 
تدهور� كبري� ب�شبب �حلرب �لتي �شببها �لنقابيون و�أدت 

�إىل تدهور �حلالة �لجتماعية و�ملادية ملعظم �ل�شكان.
�ليمن  يف  �ل�شحي  للقطاع  �لدعم  تقدمي  �لهيئة  وو��شلت 
�شبوة م�شت�شفى  �فتتحت مبديرية عتق يف حمافظة  حيث 

�ملكا مركز بربوة خلف  �ملركزي، كما د�شنت مبدينة  عتق 
�لهيئة،  م��ن  بتمويل  وجتهيزه  �إن�����ش��اوؤه  مت  �ل��ذي  �ل�شحي 
و�ل�شكان  �ل��ع��ام��ة  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة  م��ك��ت��ب  م���ن  وب���اإ����ش���ر�ف 
�شكان  و��شعة من  �شريحة  �ملركز  و�شيخدم  �ملكا  مبديرية 
�لازمة،  �ل�شحية  و�لعناية  �لرعاية  لهم  ويقدم  �ملنطقة، 

بعد �أن حرمت �ملنطقة من من�شاأة مثيلة ل�شنو�ت عدة.
كما �فتتح �لهال �لأحمر �لإمار�تي مبنى �لوحدة �ل�شحية 
مبنطقة �لغيظة �شرق مديرية �لدي�س �ل�شرقية مبحافظة 
�ملبنى ومده بالأجهزة  تاأثيث  �ليمنية حيث مت  ح�شرموت 
و�ملعد�ت �لطبية �لازمة لتقدمي �خلدمات ملئات من �أهايل 
�أولية وتثقيف  �إ�شعافات  �ملنطقة و�ملناطق �ملجاورة لها من 

ورعاية ودعم �شحي.
ح�شرموت  يف  �لإم����ار�ت����ي  �لأح���م���ر  �ل���ه���ال  ف��ري��ق  وز�ر 
م�شت�شفى �ملكا لاأمومة و�لطفولة لتفقد �أحو�ل �ملر�شى 
به وتقدمي �لهد�يا �لعينية لهم �نطاقا من حر�شه على 
�أوجاعهم ومعاناتهم  قلوبهم وتخفيف  �إىل  �ل�شرور  �إدخال 

�لإن�شانية وبث �لتفاوؤل و�لأمل يف نفو�شهم.
م�شاعد�ت  �شفينة  و���ش��ول  �مل��ا���ش��ي  �شبتمرب  �شهر  و���ش��ه��د 
10 ح��اوي��ات من  ع��ل��ى متنها  ع���دن حت��م��ل  �إىل  �إم��ار�ت��ي��ة 
�لأدوي�����ة �خل��ا���ش��ة مبكافحة وب���اء �ل��ك��ول��ري� يف �ل��ي��م��ن مت 
�ل�شحنة  ه��ذه  وتعترب  �لعاملية  �ل�شحة  ملنظمة  ت�شليمها 
كل  على  توزيعها  يتم  �ل��ت��ي  �لثالثة  �ل��دف��ع��ة  �لأدوي����ة  م��ن 
�ملحافظات �ليمنية ح�شب �حلاجة وخا�شة �ملحافظات �لتي 

ينت�شر فيها وباء �لكولري�.
�إعادة  م�شاريع  دع��م  يف  �حلثيثة  جهودها  �لهيئة  وتابعت 
�لإع���م���ار وت��ط��وي��ر و����ش��ت��ح��د�ث م�����ش��اري��ع �ل��ب��ن��ى �لتحتية 
�ل���ش��ا���ش��ي��ة يف �ل��ي��م��ن �ل��ت��ي ت���دم���رت ب��ف��ع��ل �حل����رب �لتي 
تاأهيل  لإع���ادة  �تفاقية  وق��ع��ت  حيث  �لن��ق��اب��ي��ون،  ي�شنها 
بقيمة  �ليمنية  ع��دن  حمافظة  يف  �ل�شحي  �ل�شرف  �شبكة 
�لت�شغيلية  و�لكفاءة  �ل��ق��درة  رف��ع  بهدف  دره��م  مايني   3
ل��ل�����ش��ب��ك��ة ح��ي��ث ���ش��ي��ت��م �����ش���ت���ب���د�ل �مل�����ش��خ��ات و�لأن���اب���ي���ب 
يف  �مل��ج��اري  �شبكة  طفح  من  للحد  �لقدمية  و�لتو�شيات 
�إطار مكافحة وباء �لكولري� ..�إ�شافة �إىل متويل عدد من 
�ملن�شورة  مبديريات  �ل�شحي  �ل�شرف  جم��ال  يف  �مل�شاريع 

و�ل�شيخ عثمان ود�ر �شعد.
و�أنابيب  م�شخات  توريد  م�شروع  �تفاقية  �لهيئة  و�أبرمت 
�لع�شيبة مبديرية  �إرت��و�زي��ني يف حقل مياه  بئرين  لربط 
�ملياه  ب��خ��ط جتميع  ب���اوزي���ر مب��ح��اف��ظ��ة ح�����ش��رم��وت  غ��ي��ل 
على  �لتفاقية  ..ون�شت  و�لإنتاجية  �خلدمة  يف  و�إدخالها 
تنفيذ مت��دي��د�ت وح��ف��ري��ات ورب��ط �لآب���ار ب��خ��ز�ن �مل��ي��اه يف 
�ملنطقة وتاأهيل �ل�شبكات �لد�خلية وتركيب حمطات �ل�شخ 
�إع��د�د �ملو�قع من حمطات  و�إن�شاء �شبكات مياه �إىل جانب 

�شخ وخز�نات.

منت�شبو برنامج عجمان لإعداد التعليم يت�شدر م�شاعدات الإمارات لليمن يف �شبتمرب املا�شي
القادة يطلعون على جتربة 

املنطقة احلرة يف البتكار
•• عجمان- وام:

�لو�عدة  �لقياد�ت  فئة  من  �ل��ق��ادة  لإع���د�د  عجمان  برنامج  منت�شبو  �طلع 
�ملنطقة يف  و�ملبدعة خال زيارتهم منطقة عجمان �حلرة على ممار�شات 
جمال �لبتكار و�لذي مكنها من �لفوز ب� جائزة �ملن�شاأة �حلكومية �ملتميزة 
�لتي   - �لزيارة  وت�شمنت  فيها.  �لبتكار  مركز  عمل  على  �لتعرف  بجانب 
نظمتها �لإد�رة �ملركزية لتنمية �ملو�رد �لب�شرية يف عجمان - جولة لإحدى 

�ل�شركات �لتي متار�س حلول �بتكارية لدعم مز�ولة �لأعمال.
�لزيارة  �أن  �لقادة  لإع��د�د  برنامج عجمان  �ل�شام�شي مديرة  م��وزة  و�أك��دت 
�لفئة  �أه��د�ف �لربنامج وهي تطوير �ملعرفة و�ملهار�ت لدى  �إط��ار  تاأتي يف 
�ملجالت  خمتلف  يف  عجمان  بحكومة  و�لتنفيذية  و�لإ�شر�فية  �لقيادية 
�ملدى وذلك  ب�شكل بعيد  �مل�شتد�مة لاإمارة  �لتناف�شية  �إىل تطوير  �إ�شافة 
عجمان  روؤي��ة  حتقيق  بجانب  عجمان  حلكومة  م�شتقبليني  ق��ادة  بتاأهيل 
�لب�شرية  �مل���و�رد  وتطوير  �مل��و�ط��ن��ة  �ل��ق��ي��اد�ت  تاأهيل  ط��ري��ق  ع��ن   2021
�ملو�طنة لارتقاء بقدر�تهم ومهار�تهم �لقيادية وفقا لأف�شل �ملمار�شات يف 
خمتلف �ملجالت. و�أ�شارت �إىل �أن �لربنامج يعمل على زيادة فر�س �مل�شاركة 
�لوظائف  لتويل  �ملر�شحة  �لب�شرية  �مل���و�رد  ومتكني  و�لتاأهيل  و�لتدريب 
�أف�شل  على  �ملو�طنة  �لكو�در  �إط��اع  بجانب  �لقيادة  مهار�ت  من  �لقيادية 

�ملمار�شات �لعاملية ب�شكل عام و�ملمار�شات يف دولة �لإمار�ت ب�شكل خا�س.
من جهته ثمن �شعادة حممود خليل �لها�شمي مدير عام منطقة عجمان 
�حلرة جهود �لقائمني على برنامج عجمان لإعد�د �لقادة يف �مل�شي قدما 

نحو �لبتكار وتنظيم بر�مج �لتعلم لقياد�ت �مل�شتقبل.
�ل��ذ�ت و�ملهار�ت ومو�جهة  �ملنت�شبني على �شرورة �لط��اع وتطوير  وحث 
للطموح  للو�شول  �لقيادية  �ل�شخ�شية  تكوين  على  و�لعمل  �لتحديات 
بجانب �شرورة �لرتكيز على �لأعمال �لرئي�شية يف �ملوؤ�ش�شة لابتكار �لتي 
مبتكرة  وجعلها  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  يف  �لأد�ء  م�شتوى  رف��ع  �شاأنها  م��ن 

ومطورة بجانب �لطاع على �ملمار�شات �لعاملية يف جمال �لبتكار .
من ناحيته قدم في�شل �لنعيمي نائب �ملدير �لعام رئي�س جلنة �لبتكار يف 
�ملنطقة �حلرة عر�شا تقدمييا عن مفاهيم �إد�رة �لبتكار و�أهم �لنقاط �لتي 

تدعم �لبتكار.
وقد قام �لوفد بجولة د�خل �أحد م�شانع وم�شتودعات �ملنطقة �حلرة حيث 
يطور �مل�شنع �لأعمال �لرئي�شية لإنتاج �ملن�شوجات بطريقة مبتكرة يدخل 

فيها جانبي �حلفاظ على �لبيئة وتر�شيد ��شتهاك �لطاقة.
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العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9

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

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1023276 
تعديل لوحة �لإعان/�جمايل من م�شاحة 3.30*1 �ىل 1*1

 تعديل ��شم جتاري من/هوبي لوبي
HOBBY LOBBY

�ىل/باك تايغر �وتو �شريفي�س 
BLACK TIGER AUTO SERVICES

تعديل عنو�ن/Building Owner Name من �ملالك/ �شهيل خادم حارب �لقطري 
�خلييلي �ىل مبارك �شعيد حممد و�خرون

Shop من - �ىل UNIT TYPE تعديل عنو�ن/من
تعديل ن�شاط/��شافة ��شاح كهرباء �ل�شيار�ت )4520005(

تعديل ن�شاط/��شافة ��شاح ميكانيكي للمركبات )4520003(
تعديل ن�شاط/حذف بيع لعب �لطفال ذ�ت �لتحكم عن بعد - بالتجزئة )4764003(

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 ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/رينبو �شيتي لل�شيانة �لعامة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2027796 
تعديل لوحة �لإعان/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 7*1

تعديل نوع �لرخ�شة/من جتارية �ىل حرفية
 تعديل ��شم جتاري من/رينبو �شيتي لل�شيانة �لعامة

RAINBOW CITY GENERAL MAINTENANCE
�ىل/رينبو �شيتي للنجارة 

RAINBOW CITY CARPENTRY
عابد  حممد  �ملالك/ر��شد   15 مكتب   22 ق   39 م  خارج  �بوظبي  عنو�ن/من  تعديل 
�ملن�شوري/و�خرون �ىل �بوظبي م�شفح �ل�شناعية م 9 ق 15 حمل رقم 3+4 �حمد غامن 

علي هميله و�خرين
تعديل ن�شاط/��شافة منجرة )ور�س �لنجارة( )1622007(

تعديل ن�شاط/حذف �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 ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�يك�شيلينت للخدمات �لد�رية �ل�شركات

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2364375 
تعديل مدير/��شافة �شر مني �شاكر �شيج

تعديل لوحة �لإعان/�جمايل من م�شاحة null*null �ىل 7.4*1
تعديل نوع �لرخ�شة/من جتارية �ىل �شياحية

 تعديل ��شم جتاري من/�يك�شيلينت للخدمات �لد�رية �ل�شركات
EXCELLENT MANAGEMENT SERVICES OF COMPANIES

�ىل/ترو يل هب لل�شفر ول�شياحة 
TRAVELHUB TOURS AND TOURISM

تعديل عنو�ن/من �بوظبي �مل�شفح م 10 ق 82 ط 1 مبنى 1 مكتب 19 50375 حمد �شاري �حمد عي�شى 
و�خرين �ىل �بوظبي جزيرة �بوظبي �شرق 8 82582 82582 حممد �حمد خليفة �ليو�شف و�خرين

تعديل ن�شاط/��شافة بيع تذ�كر �ل�شفر )7911007(
تعديل ن�شاط/��شافة تنظيم �لرحات �ل�شياحية )7912001(

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات حقول ومن�شاأت �لنفط و�لغاز �لربية و�لبحرية )0910018(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات �د�رة �ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات �خلا�شة )7010009(

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 ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ليغا�شي للخ�شرو�ت و�لفو�كه

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1020631 
تعديل لوحة �لإعان/�جمايل من م�شاحة 5.50*9 �ىل 1*1

 تعديل ��شم جتاري من/ليغا�شي للخ�شرو�ت و�لفو�كه
LEGACY VEGETABLES AND FRUITS

�ىل/جاردن ت�شوي�س لتجارة �ملاب�س و�لحذية 
GARDEN CHOICE GARMENTS AND SHOES TRADING

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �ملاب�س �لرجالية �جلاهزة - بالتجزئة )4771101(
تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لحذية �لرجالية - بالتجزئة )4771901(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �لفو�كه و�خل�شرو�ت �لطازجة - بالتجزئة )4721001(
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 ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9

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

  CN 1844012:لبيع �لقم�شة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
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 ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/رويال باز� للهد�يا

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2154014 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �وي�س �بو جنمي %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ح�شن �بر�هيم عبد�هلل رحمه �حلمادي %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف خالد عبد�هلل عبد�لرحمن �حمد �ملرزوقي

تعديل لوحة �لإعان/�جمايل من م�شاحة 20.23*1 �ىل 20.23*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

 تعديل ��شم جتاري من/رويال باز� للهد�يا
ROYAL PLAZA GIFTS

�ىل/ رويال باز� للهد�يا ذ.م.م 
ROYAL PLAZA GIFTS LLC

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

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

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9

اإعــــــــــالن
للمقاولت  عبد�هلل  معتوق  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م  رخ�شة رقم:1086306 
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �حمد خلفان جمعه جرب �ل�شويدي من 33.4% �ىل %33

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حارب �شامل خليفة �ملهريي من 33.3% �ىل %33
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة نا�شر علي �شعيد حممد �مل�شيط �ملري %34

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف معتوق عبد�هلل ��شماعيل �حلو�شني
تعديل لوحة �لإعان/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

 تعديل ��شم جتاري من/�شركة معتوق عبد�هلل للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م
MAATOOQ ABDULLA CONTRACTING MAINTENANCE LLC

�ىل/ �ل�شقور �لثاثة للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م 
AL SQOR AL THALATH GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE LLC

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

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

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9

اإعــــــــــالن
�لدو�ت  لتجارة  �ل�شويدي  �ل�ش�����ادة/�شادق  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN �لكهربائية )�ل�شويدي للتجارة( ذ.م.م  رخ�شة رقم:1160309 

قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لإعان/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

)�ل�شويدي  �لكهربائية  �لدو�ت  لتجارة  �ل�شويدي  من/�شادق  جتاري  ��شم  تعديل   

للتجارة( ذ.م.م

SADEK EL SWEDY ELECTRICAL EQUIPMENT TRADING )EL SEWEDY TRADING ( LLC

�ىل/�شادق �ل�شويدي لادو�ت �لكهربائية )�ل�شويدي لل�شناعات( ذ.م.م

SADEK ELSWEDY ELECTRICAL EQUIPMENT )ELSEWEDY INDUSTRIES ( 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 ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9

اإعــــــــــالن
لين  �ل�ش�����ادة/فور  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
للقرطا�شية رخ�شة رقم:CN 1066786 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة طارق علي ح�شني �شعيد �ل�شعدي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبيد �شلطان يو�شف بن ن�شر �لزعابي

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 ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9

اإعــــــــــالن
كري  �ل�ش�����ادة/ما�شرت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN 1189766:لل�شيانة �لعامة رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شعيد �شهيل عبد�هلل �شريع �ملزروعي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف خمي�س حممد ثامر حممد �ملن�شوري

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 ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9

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

 CN 1912413:بوك�س للرجال رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حمد جا�شم حممود �حمد �حلو�شني %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف مدين حممد �شريف �شيخ عبد�لرحمن �لكاف

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 ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 
�شريف(  )�ويل  �لنفط  خلدمات  �بر�هيم  عبد�هلل 

رخ�شة رقم:CN 1017651  قد تقدمو� �لينا بطلب
�لغاء رخ�شة

�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
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 ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9

اإعــــــــــالن
�لعامة  لتجارة  و�يد  �ل�ش�����ادة/دو  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 2191184  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�شب �ل�شركاء

حممد �شياز حممد كوتي بوثيا بور�يل من 33% �ىل %49
تعديل ن�شب �ل�شركاء

�نور حممود غالب حممد �شميع �ملطوع من 34% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حمد عبد�هلل حممد �لتكاوي �حلرمي
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 ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9

اإعـــالن
يعلن مكتب تنمية �ل�شناعة باأن: �ل�شادة/�شركة عرب �لقار�ت �ل�شناعية ذ.م.م 

IN 1001093:رقم �لرخ�شة �ل�شناعية
قد �أبدو� رغبتهم يف �تخاذ �لتعديل �لآتي:

تعديل �ل�شكل �لقانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة 
�ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

وتعديل �ل�شم �لتجاري من/�شركة عرب �لقار�ت �ل�شناعية ذ.م.م
�ىل/�شركة عرب �لقار�ت �ل�شناعية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

خروج �ل�شركاء:�شينرتيون لا�شتثمار�ت �نفنت لا�شتثمار ذ.م.م
لت�شبح �لرخ�شة �ل�شناعية با�شم:

- حممد �شعيد �شيف جرب �ل�شويدي
وعلى كل من لديه �عرت��س على �لجر�ء �ملذكور �عاه مر�جعة مكتب تنمية 
�ل�شناعه - �إد�رة خدمة �مل�شتثمرين - خال �أ�شبوع من تاريخ ن�شر �لإعان ، 

و�إل فلن يقبل �ملكتب �أية �عرت��س بعد �نق�شاء مدة �لإعان .
مكتب تنمية ال�شناعة

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9

اإعـــالن
يعلن مكتب تنمية �ل�شناعة باأن: �ل�شادة/�حللول �ليطالية لاألب�شة ذ.م.م 

IN 1000841:رقم �لرخ�شة �ل�شناعية
قد �أبدو� رغبتهم يف �تخاذ �لتعديل �لآتي:

تعديل �ل�شكل �لقانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة 
�ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

وتعديل �ل�شم �لتجاري من/�حللول �ليطالية لاألب�شة ذ.م.م
لي�شبح/�حللول �ليطالية لاألب�شة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

خروج �ل�شركاء:�نفنت لا�شتثمار ذ.م.م �شينرتيون لا�شتثمار�ت
لت�شبح �لرخ�شة �ل�شناعية با�شم:

- حممد �شعيد �شيف جرب �ل�شويدي
وعلى كل من لديه �عرت��س على �لجر�ء �ملذكور �عاه مر�جعة مكتب تنمية 
�ل�شناعه - �إد�رة خدمة �مل�شتثمرين - خال �أ�شبوع من تاريخ ن�شر �لإعان ، 

و�إل فلن يقبل �ملكتب �أية �عرت��س بعد �نق�شاء مدة �لإعان .
مكتب تنمية ال�شناعة

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9

اإعـــالن
يعلن مكتب تنمية �ل�شناعة باأن: �ل�شادة/جوجل جا�س 

IN 1001603:رقم �لرخ�شة �ل�شناعية
قد �أبدو� رغبتهم يف �تخاذ �لتعديل �لآتي:

خروج �ملالك:
�شادق م�شاعد عو�س ع�س �حلارثي

لت�شبح �لرخ�شة �ل�شناعية با�شم �ملالك:
عبد�هلل م�شاعد عو�س عائ�س �شماخ �حلارثي

لت�شبح �لرخ�شة �ل�شناعية با�شم:
عبد�هلل م�شاعد عو�س عائ�س �شماخ �حلارثي

وعلى كل من لديه �عرت��س على �لجر�ء �ملذكور �عاه مر�جعة مكتب تنمية 
�ل�شناعه - �إد�رة خدمة �مل�شتثمرين - خال �أ�شبوع من تاريخ ن�شر �لإعان ، 

و�إل فلن يقبل �ملكتب �أية �عرت��س بعد �نق�شاء مدة �لإعان .
مكتب تنمية ال�شناعة

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9

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

حامت حممود لعمال �لبا�شرت
رخ�شة رقم:CN 1138013  قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
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 ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ليزر �لهيلي للهو�تف �ملتحركة ذ.م.م 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1550570 
تعديل لوحة �لإعان/�جمايل من م�شاحة 1*3 �ىل 1*1

 تعديل ��شم جتاري من/ليزر �لهيلي للهو�تف �ملتحركة ذ.م.م 
LAZER AL HILI MOBILE PHONES LLC

�ىل/ ليزر باك لزينة �ل�شيار�ت ذ.م.م
LAZER BLACK CAR ACCESSORIES LLC

تعديل ن�شاط/ ��شافة جتارة زينة و�ك�ش�شو�ر�ت �ل�شيار�ت )4530010(
تعديل ن�شاط/ حذف بيع �لهو�تف �ملتحركة ولو�زمها - بالتجزئة )4741011(

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

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

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9

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

CN 2317188:قريتا لتجارة �لعطور رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
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 ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12142 بتاريخ 2017/10/9

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

�لغذ�ئية رخ�شة رقم:CN 1043018 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

تعديل وكيل خدمات
حذف �شعيد �شلطان حممد ر��شد �لقبي�شي

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 ال�سوؤون التجارية م غ 
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•• ال�صارقة-وام:

تفقد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان 
�ل�شارقة  ح���اك���م  �لأع����ل����ى  �مل��ج��ل�����س 
�م�����س ع���دد� م��ن �مل�����ش��اري��ع �حليوية 
و�خل����دم����ي����ة و����ش���ب���ك���ات �ل����ط����رق يف 

مدينة خورفكان.
�إط��ار حر�شه  وتاأتي زي��ارة �شموه يف 
على متابعة �شري �مل�شاريع �خلدمية 
و�ل���وق���وف ع��ل��ى �ح��ت��ي��اج��ات �أه���ايل 
�أر�شها  ع��ل��ى  و�ل��ق��اط��ن��ني  �مل���دي���ن���ة 
وت������وف������ري ك������ل م����ق����وم����ات �حل����ي����اة 
�شبكات  �إن�����ش��اء  خ��ال  م��ن  �ل�شعيدة 
حديثة  حتتية  وبنى  متطورة  ط��رق 
�لعمر�نية  �ل��ن��ه�����ش��ة  م���ع  ت��ت��و�ك��ب 
�إمارة  يف  �ل�شاملة  �لتنمية  وخطط 

�ل�شارقة.
�ل�����ش��م��و حاكم  ����ش���اح���ب  و�����ش���ت���ه���ل 
�ل�����ش��ارق��ة زي��ارت��ه بتفقد م�����ش��روع “ 
“ و�طلع  خ��ورف��ك��ان  م��دخ��ل مدينة 
�لعمل  ����ش���ري  ع���ل���ى  �ل���ق���ائ���م���ني  م����ن 
ومر�حل تنفيذ �مل�شروع �لذي ي�شمل 
تقاطعات  على  بحري�ت  �أرب��ع  �إن�شاء 
م��ي��د�ن �مل��دي��ن��ة مب�����ش��اح��ة / 36 / 
�أل��ف مرت ورف��د كل بحرية مبم�شى 
يعزز  خ�������ش���ر�ء مب����ا  وم�������ش���ط���ح���ات 
�جل��و�ن��ب �جل��م��ال��ي��ة وي��ع��ط��ي رونق 

جمايل يخدم �ملدينة.
ووجه �شموه �لقائمني على �مل�شروع 
�لنتهاء  و�مل��ت��وق��ع  �لإجن����از  ب�شرعة 

منه خال مايو 2018.
على  �لقائمني  م��ن  �شموه  و��شتمع 
ومنتزه  �لطفل  حديقة   “ م�����ش��روع 
�ل��و�ق��ع بالقرب من   - “ خ��ورف��ك��ان 

قدم  م��ل��ي��ون  مب�����ش��اح��ة  ���ش��ي  و�دي 
مربع - على �شري �لعمل. وز�ر �شموه 
منطقة و�دي �شي �لو�قعة بني جبال 
�آل���ي���ة �لعمل  �مل��ن��ط��ق��ة و�ط���ل���ع ع��ل��ى 
ومر�حل تنفيذ م�شروع “ منتزه �شي 
“ �لذي وجه به �شموه يف وقت �شابق 
ومن �مل�شاريع �لتي �شتخدم �ملنطقة 

�لرفي�شة  �شد   “ ��شرت�حة  م�شروع 
ومم�شى  م�شجد�  تت�شمن  “ و�لتي 
م��زودة مبظات وخدمات  وجل�شات 

للزو�ر و�ل�شياح .
و�أم��ر �شموه برتميم “ قلعة ح�شن 
“ ك��ون��ه��ا من  �ل��رت�ث��ي��ة  ���ش��ي  و�دي 
للمنطقة  �ملهمة  �لتاريخية  �مل��ع��امل 

ب�شد  يربطها  مم�شى  �إن�شاء  بجانب 
�لرفي�شة.

“ ح�شانة  زي���ارة  �إىل  �شموه  وع���رج 
كان  “ يف خورفكان حيث  �لقاد�شية 
يف ��شتقباله لدى و�شوله �مل�شوؤولني 
و�ل��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى �حل�����ش��ان��ة و�طلع 
�شموه على ما توفره �حل�شانة من 

متكاملة  وترفيهية  تعليمية  بيئة 
�لأطفال  و����ش��ت��ق��ر�ر  ر�ح���ة  ل�شمان 
و�ملر�فق  �خل��دم��ات  �أف�شل  وتقدمي 
جمل�س  رئي�س  �شموه  ووج��ه   .. لهم 
ب�����زي�����ادة عدد  �ل�������ش���ارق���ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
�حل�����ش��ان��ات خل��دم��ة �أك���رب ع��دد من 

�لأطفال.

�لعمل  �شري  على  �شموه  �ط��ل��ع  كما 
يف ع���دد م���ن ���ش��ب��ك��ات �ل���ط���رق �لتي 
ت��رب��ط ب��ني م���دن وم��ن��اط��ق �لإم����ارة 
وت��خ��دم �لأه�����ايل و�ل��ق��اط��ن��ني ومن 
�مل�����ش��اري��ع �جل���اري �لعمل على  ه��ذه 
تنفيذها “ طريق خورفكان �جلديد 
�لأول  �ل��ب��دء يف �جل���زء  مت  حيث   “

م��ن��ه و�مل��م��ت��د م��ن ط��ري��ق �لإم�����ار�ت 
�لعابر مرور� بطريق حمافز وطوي 
و�شاح  م��ي��د�ن  �إىل  و���ش��ول  �ل�شامان 
ح��ت��ى ت��ق��اط��ع دف��ت��ا �حل��ل��ق��ي ويبلغ 
كيلومرت�   64 �لإج���م���ايل  �ل���ط���ول 
مرحلته  من  �لنتهاء  �ملتوقع  وم��ن 

�لأوىل يف �شهر مايو 2018 .
ب��ا���ش��ت��ح��د�ث مر�فق  ���ش��م��وه  ووج����ه 
خ��دم��ي��ة ع��ل��ى ج��ان��ب��ي �ل��ط��ري��ق مع 
�إ�شافة  و�ل��ط��و�رئ  لل�شياح  م��و�ق��ف 
�إىل توفري مد�خل للمناطق �ملجاورة 

�لو�قعة على �متد�د �لطريق.
ر�فق �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة 
بطي  ب��ن  �شاح  �ملهند�س  �شعادة   ..
�ملهريي �مل�شت�شار يف د�ئرة �لتخطيط 
و�مل�����ش��اح��ة و����ش���ع���ادة �مل��ه��ن��د���س علي 
رئي�س  �ل�شويدي  �شاهني  بن  �شعيد 
د�ئرة �لأ�شغال و�شعادة �شعيد م�شبح 
�ل�شارقة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  �ل��ك��ع��ب�����ي 
يو�شف  �مل��ه��ن��د���س  و���ش��ع��ادة  للتعليم 
هيئة  رئ��ي�����س  �ل�شويجي  ���ش��ال��ح  ب��ن 
�لطرق و�ملو��شات و�شعادة عبد �هلل 
�ل�شم �لنقبي رئي�س �ملجل�س �لبلدي 
يعقوب  و�شلطان  خ��ورف��ك��ان  ملدينة 
�لأمريي  �ل��دي��و�ن  مدير  �ملن�شوري 
يف خورفكان و�ملهند�شة فوزية ر��شد 
خورفكان  ب��ل��دي��ة  م���دي���ر  �ل��ق��ا���ش��ي 

وعدد من �مل�شوؤولني يف �ملدينة.

حاكم ال�شارقة يتفقد عددا من امل�شاريع احليوية يف خورفكان

•• دبي -وام:

�لأ�شنان  17 مقعد� طبيا لعاج  �ملدينة عن تقدمي  �أعلنت �شركة �شيدلية 
تقل  ل  تقديرية  بقيمة  �ل�شحية  و�لعلوم  للطب  ر��شد  بن  حممد  جلامعة 
عن �ملليون درهم يف �طار م�شاركتها يف �لروؤية �لعاملية للوقف �لتي �أطلقها 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
“رعاه �هلل” لإع��ادة �إحياء �لوقف ك��اأد�ة تنموية  جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي 
للمجتمعات . وتبعا لذلك ح�شلت �شركة �شيدلية �ملدينة على عامة دبي 
�أحد  و�لهبة  �لوقف  �لعاملي ل�شت�شار�ت  ر��شد  بن  للوقف من مركز حممد 
تتيح  �ملجتمعية و�لتي  مل�شاهمتها  �لعاملية تقدير�  ر��شد  مبادر�ت حممد بن 

لها �أف�شلية يف �مل�شرتيات و�لعقود يف حكومة دبي.

وقامت جامعة حممد بن ر��شد للطب و�لعلوم �ل�شحية بو�شع هذه �ملقاعد 
�لطبية �لوقفية يف عيادة دبي لاأ�شنان لتطوير �خلدمات �ملقدمة يف �لعيادة 
وت�شهيل �حلالت لأطباء �لأ�شنان �مللتحقني برب�مج �لدر��شات �لعليا يف كلية 

حمد�ن بن حممد لطب �لأ�شنان باجلامعة.
�شيدلية  �شركة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ملحمي�د  عبد�لرحمن  �لدكتور  وق��ال 
�ملدينة �إن هذه �خلدمة �ملجتمعية �مل�شتد�مة تاأتي تبعا ملفهوم �لوقف �ملبتكر 
و�لهبة  �ل��وق��ف  ل�شت�شار�ت  �لعاملي  ر����ش��د  ب��ن  حممد  مركز  م��ع  بالتن�شيق 
�جلامعة..  مع  بالتعاون  �ملركز  �أطلقه  �ل��ذي  �لطبي  �لتعليم  وق��ف  و�شمن 
و�أكدت �لدكتورة خولة بالهول مديرعيادة دبي لاأ�شنان على �أهمية �لتعاون 
دولة  د�خ���ل  �ملجتمعية  �مل���ب���ادر�ت  دع��م  يف  �خل��ا���س  �ل��ق��ط��اع  موؤ�ش�شات  ب��ني 
�لإمار�ت .. م�شرية �إىل �ن دعم �ل�شيدلة �شي�شخر ل�شالح تطوير �خلدمات 

�ملقدمة للمر�شى يف عيادة دبي لاأ�شنان و�أطباء �لأ�شنان �مللتحقني برب�مج 
�لدر��شات �لعليا يف كلية حمد�ن بن حممد لطب �لأ�شنان باجلامعة .

�ل��ع��ام ملركز حممد بن  �لأم���ني  �لدكتور حمد �حل��م��ادي  �أو���ش��ح  م��ن جانبه 
www./ �للكرتوين  �ملوقع  �أن  و�لهبة  �لوقف  ل�شت�شار�ت  �لعاملي  ر��شد 
�ملهتمني  �لأف���ر�د  ��شتف�شار�ت  كافة  لتلقى  جاهز   /MBRgcec.ae
�أن  �إىل  منوها  للوقف..  دبي  عامة  على  �حل�شول  يف  �لر�غبة  و�ملوؤ�ش�شات 
مركز حممد بن ر��شد �لعاملي ل�شت�شار�ت �لوقف و�لهبة يعمل على توفري 
م�شاهمتها  تعزيز  يف  و�خلا�شة  �حلكومية  للموؤ�ش�شات  �لازمة  �ل�شت�شارة 
�ملجتمعية وتفعيلها من خال عامة دبي للوقف مما ي�شاعد على بناء طيف 
�ملجتمعية  �مل�شاركة  يف  �لو�شائل  �أه��م  تتناول  �لتي  �ملجتمعية  �خلدمات  من 

�لفاعلة للموؤ�ش�شات.

�شيدلية املدينة تقدم 17 مقعدا وقفيا لعالج الأ�شنان جلامعة حممد بن را�شد للطب والعلوم ال�شحية  ندوة الثقافة والعلوم حتيي 
ذكرى ال�شاعر ال�شياب

•• دبي – د.حممود علياء:

تنظم ندوة �لثقافة و�لعلوم بدبي م�شاء يوم �لربعاء �ملقبل 
ت�شعني  بعنو�ن غريب على �خلليج يف ذكرى مرور  �م�شية 
�لعر�قي  �ل�شاعر  �ل�شعرية  �حلد�ثة  ر�ئد  على مياد  عاما 
�لكبري بدر �شاكر �ل�شياب. حيث تقر�أ �شعره بروين حبيب 
ندوة  م��ق��ر  وذل���ك يف  ن��ح��ا���س،  وم��ك��اري  در�غ  �ن���ور  ويغنيه 

�لثقافة و�لعلوم.

•• اأبوظبي-وام: 

�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أن  �ل�شاعة  �أخبار  ن�شرة  �أك��دت 
�لروهينجا  لإغاثة  �حلثيثة  جهودها  تو��شل  �ملتحدة 
�لتي �عتربتها �لأمم �ملتحدة �لأقلية �لأكرث ��شطهاد�ً 
�لعامل؛ و�شط جتاهل و�إهمال يثري �ل�شتغر�ب من  يف 
�ملجتمع �لدويل وموؤ�ش�شاته �ملختلفة، �لتي ُيفرت�س �أنها 
و�ل�شلم  �لأم��ن  وحفظ  �لإن�شان  حقوق  حلماية  قامت 
ن�شرة  �ل�شخاء  عنو�ن  حتت  �لن�شرة  وقالت  �لدوليني. 
يقف  وبينما  �إن��ه  �لإثنية  �أو  للعرقية  ل   .. لاإن�شانية 
�لعامل عاجز�ً - بق�شد �أو من غري ق�شد - �أمام همجية 
�ملتطرفة  �ل��ب��وذي��ة  و�مليلي�شيات  �ل��ب��ورم��ي��ة  �ل�شلطات 
ك��ل �جلهود  ت��ب��ذل  دوًل  ه��ن��اك  �أن  و�لإره���اب���ي���ة؛ جن��د 
�ملمكنة للتخفيف من هذه �ملاأ�شاة وحماية هذه �لأقلية 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  ت��ربز  �أمكن، وهنا  مبا 
كبرية  بجهود  ت��ق��وم  �ل��ت��ي  �ل���دول  مقدمة  يف  كعادتها 
و�لتخفيف  �ملحتاجني  م�شاعدة  �أج��ل  م��ن  كلل،  ودون 
عنهم، وتعمل على تعبئة كل �لإمكانات �لر�شمية وغري 
�مل�شهود  �لإن�شاين  دوره��ا  مو��شلة  �أج��ل  من  �لر�شمية 
�شروط.  �أو  قيود  �أو  ح��دود  ب��ا  و�لإغ��اث��ة  �مل�شاعدة  يف 
و�أ�شافت �ل�شادرة �ليوم عن مركز �لإمار�ت للدر��شات 
و�لبحوث �ل�شرت�تيجية �أن دور دولة �لإمار�ت يحظى 
ب��ا���ش��ت��م��ر�ر ب��ت��ق��دي��ر �مل��ج��ت��م��ع �ل�����دويل، �ل����ذي تر�هن 
موؤ�ش�شاته �ملخت�شة على دول حمددة من �أجل مو��شلة 
�أو  �ملنكوبني  �لنا�س  ع��ن  للتخفيف  �لر�مية  م�شاعيها 
�لتي  �ل��روه��ي��ن��ج��ا  ك��اأق��ل��ي��ة  �مل�شطهدين  �أو  �ملهم�شني 

تتعر�س لعملية �إبادة وتهجري منظمة.
�لاجئني  ل�شوؤون  �ل�شامية  �ملفو�شية  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت 
�أث��ن��ت ع��ل��ى ���ش��خ��اء دول����ة �لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة، 
دولة  �إن  ماهي�شيت�س:  �أن��دري��ه  با�شمها  �ملتحدث  وق��ال 
�لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ت��ع��ت��رب م��ن �أك����رث �ل���دول 
�أقلية  من  �لفارين  مل�شاعدة  للتمويل  وتقدمياً  �شخاًء 
من  �لعنف  ب�شبب  ه��رب��و�  �ل��ذي��ن  �مل�شلمة  �لروهينجا 
ميامنار �إىل بنجادي�س، ما مكَّن �ملنظمة �لدولية من 
�مل�شارعة بتقدمي ��شتجابتها حلالت �لطو�رئ، و�لعمل 
على تلبية �لحتياجات �ل�شرورية لاجئي �لروهينجا 

�لو�فدين �إىل بنجادي�س .
و�أو�شحت �أن �لتز�م دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة بدعم 
�ل�شعوب �ملحتاجة و�لأقليات �مل�شطهدة �لتز�م ثابت ل 
يتزحزح، وهو ينطلق يف �حلقيقة من مبادئ ر��شخة ل 
تتغري منذ ن�شاأة �لحتاد على يد �لو�لد �ملوؤ�ش�س �ملغفور 
ثر�ه،  �هلل  نهيان، طيب  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له 
�لذي ي�شهد له �لقا�شي و�لد�ين �أنه كان ن�شري �ملظلوم، 

بل  �لعامل؛  م�شتوى  على  �لإن�شاين  �لعمل  رم��وز  وم��ن 
ويرتبط ��شمه عن جد�رة و��شتحقاق باخلري �لذي بث 
�لعامل، منطلقاً يف ذلك  �لعديد من مناطق  ب��ذوره يف 
م�شاعدة  تعترب  �لتي  و�لإ�شامية  �لعربية  �لقيم  من 
وو�جباً  كرماً،  تكون  �أن  قبل  �شهامة ورجولة  �لآخرين 
���ش��ارت على  وق��د  دينياً،  و�ج��ب��اً  �أن تكون  قبل  �أخ��اق��ي��اً 
�ل��ن��ه��ج نف�شه م��ن ب��ع��ده �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة مم��ث��ل��ة يف 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان، رئي�س 
�أ���ش��ب��ح��ت دول���ة �لإم����ار�ت  �ل���دول���ة، حفظه �هلل، ح��ي��ث 
على  �لإن�شاين  �لعمل  ر�ئ��دة  عهده  يف  �ملتحدة  �لعربية 

م�شتوى �ملنطقة و�لعامل.
خا�س  ب�شكل  ت��ربز  �لإن�شاين  �لعمل  �أهمية  �أن  وذك��رت 
�شعوب  م��ن  �لعديد  م��اأ���ش��اة  تتفاقم  حيث  �لأي����ام،  ه��ذه 
يف  �ل��دول��ي��ة  �ملنظومة  ف�شلت  بينما  و�ل��ع��امل،  �ملنطقة 
و�شع حد لها �أو وقف تد�عياتها �لتي طالت يف كثري من 
ولفتت  ��شتثناء.  دون  �لعامل  مناطق  خمتلف  �لأحيان 
�لتي  ع��ق��ود  منذ  �مل�شتمرة  �لروهينجا  م��اأ���ش��اة  �أن  �إىل 
تفاقمت ب�شكل در�مي منذ عام 2012 تاأتي لتوؤكد �أن 
�إليه  �ل��ذي و�شل  �مل��دين  �لتقدم  برغم م�شتوى  �لعامل 
�لعديد من �شعوب  فاإنه ل يز�ل غري مكرتث مب�شري 
وقتل  �إب����ادة  لعمليات  تتعر�س  �ل��ت��ي  �ملهم�شة،  �ل��ع��امل 
وتهجري وباأ�شاليب ب�شعة وبربرية؛ ول يبدو �أنه �تعظ 
مما �شبق وح�شل ل�شعوب �أخرى من جمازر يندى لها 
�جلبني كالإبادة �جلماعية يف رو�ند� وجمازر �لبو�شنة 
و�لهر�شك �لتي �قرتفتها �لقو�ت و�مليلي�شيات �ل�شربية 
�ملا�شي؛  �ل��ق��رن  ت�شعينيات  يف  ل  �ل��ع��زَّ �مل�شلمني  ب��ح��ق 
وغريها  و�ل�شي�شان  كو�شوفو  يف  ح��دث  �لأم���ر  وك��ذل��ك 
من �ملناطق و�لأقاليم �لتي تعر�شت ملجازر، ورمبا كان 
�لافت للنظر و�مل�شتغرب يف �آن، �أن �لر�بط �لأبرز بينها 

هو �أنها مناطق يقطنها م�شلمون.
م��ا ميكن  �أق���ل  ع��امل  �إن��ن��ا نعي�س يف  ب��ال��ق��ول  و�ختتمت 
�ل�شعفاء  فيه  يجد  ظ���امل، ل  ع��امل  �إن���ه  عنه  ي��ق��ال  �أن 
�ملهم�شون  ول  ي���وؤوي���ه���م،  م���ن  �مل�����وت  م���ن  �ل���ه���ارب���ون 
�مل�شطهدون من ين�شرهم، ومن هنا يحتم علينا �لو�زع 
�أن  �لإن�شاين  و�ل�شمري  �لأخ��اق��ي،  و�لو�جب  �لديني، 
�أجل م�شاعدة  نتحرك، و�أن نبذل كل ما يف و�شعنا من 
مثل هذه �ل�شعوب و�ملجتمعات؛ وذلك عرب دعم جهود 
نهار من  ليل  �لتي تعمل  �ملختلفة  �لدولة وموؤ�ش�شاتها 
�مللهوفني  و�إغاثة  �لريادة يف فعل �خلري  �أجل مو��شلة 
�أينما وجدو� و�أياً كانت ديانتهم �أو عرقهم �أو لونهم �أو 
جن�شيتهم؛ على عك�س ما تقوم به �أمم ودول �أخرى ل 
يتحرك �شمريها �إل �إذ� كان �ل�شحايا من �أبناء عرقهم 

�أو ديانتهم.

اأخبار ال�شاعة:

ال�شخاء ن�شرة لالإن�شانية .. ل للعرقية اأو الإثنية •• العني-وام:

ح�����ش��ر م���ع���ايل �ل�����ش��ي��خ ���ش��ع��ي��د بن 
�ل�شتقبال  حفل  نهيان  �آل  طحنون 
�شعيد  �مل��رح��وم  �أق��ام��ت��ه عائلة  �ل���ذي 
مبنا�شبة  �لظاهري  خالد  ب��ن  �شيف 
زفاف جنلها �شعود �إىل كرمية �أبوبكر 

علي عبد�هلل �لعامري.
ك��م��ا ح�����ش��ر �حل���ف���ل �ل�����ذي �أق���ي���م يف 
�لعني  ���ش��ال��ة �خل��ب��ي�����ش��ي مب��دي��ن��ة 
�ل�شخ�شيات  وكبار  �ل�شيوخ  من  عدد 
و�مل�شوؤولني و�شباط �لقو�ت �مل�شلحة 
و�ل�شرطة و�شيوف من دول جمل�س 
�ل����ت����ع����اون �خل���ل���ي���ج���ي وج����م����ع من 
�ملدعوين و�ملهنئني وزماء �لعري�س. 
وت�شمن �حلفل عرو�شاً فنية �شعبية 

من وحي �لرت�ث �لإمار�تي.

�شعيد بن طحنون يح�شر اأفراح الظاهري والعامري

•• دبي - وام:

�أول خدمة من نوعها يف �ملنطقة  �أبوظبي  �أطلقت د�ئرة �لنقل يف 
ت�شتخدم طائرة دون طيار لتوفر �أ�شلوبا جديد� من �إد�رة ومر�قبة 
�أ�شبوع جيتك�س  �ملرورية وذلك على هام�س م�شاركتها يف  �حلركة 

للتقنية 2017 �لذي بد�أ �م�س يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي .
ومتكن هذه �خلدمة من ��شتخد�م �لتكنولوجيا �حلديثة يف خدمة 
�إج���ر�ء�ت  لتطوير  متكاملة  حلول  وت��وف��ري  �ملحلية  �لنقل  �شبكة 
وذلك  �ملجتمع  خدمة  يف  ت�شب  �لتي  و�لبيانات  �ملعلومات  ور�شد 
باأ�شاليب �بتكارية ترتقي بجودة �خلدمات �ملتوفرة يف جمال �لنقل 
تقدمي  يف  و�لإب����د�ع  �لبتكار  خ��ارط��ة  على  �أبوظبي  مكانة  وت��ع��زز 

�خلدمات �لذكية.
و�أطلقت د�ئرة �لنقل ��شم �جلرنا�س على �لطائرة �شغرية �حلجم 
�ل�شرعة  حيث  من  �ل�شاهني  جرنا�س  وب��ني  بينها  للت�شابه  نظر� 
و�لدقة يف حتديد �لهدف و�لو�شول �إليه و�حل�شول على �لبيانات 
وقوع  حالة  يف  �تباعها  يجب  �لتي  �لإج����ر�ء�ت  ح��ول  و�ملعلومات 

حادث طريق.
 Inspire 2و Matrice 600 وهناك منوذجان من �لطائرة
�ل�شت�شعار  و�أج��ه��زة  �ل��ذك��ي��ة  �لتقنيات  ب��اأح��دث  م���زود  وك��اه��م��ا 
�لب�شرية �لتي متكن من حتديد �لأهد�ف وجمع �ملعلومات وتوفري 
�حللول �لازمة للتعامل مع �حلو�دث و�حلالت �لطارئة. وباإمكان 
بالهدف  يحيط  تغطية  بنظام  تتمتع  �لتي   - �جل��دي��دة  �لطائرة 
كيلومرت�ت  �شبعة  مل�شافة  �لتحليق   - درج��ة   60 ب�  �مل��ر�د معاينته 
من مركز �لتحكم �ملتنقل �أو �لثابت وطيلة 40 قيقة قبل �أن يتم 
ذلك.  �لأم��ر  �قت�شى  �إن  �ملهمة  لإكمال  �أخ��رى  بطائرة  ��شتبد�لها 

ه��ذه �خل��دم��ة �جل��دي��دة بعد ح�شولها على  �لنقل  د�ئ���رة  وت��وف��ر 
ترخي�س من هيئة �لطري�ن �ملدين لت�شغيل �أنظمة �لطائر�ت دون 

طيار وعلى ت�شريح ملز�ولة �لن�شاط يف هذ� �ملجال.
وذك��رت �ل��د�ئ��رة - يف بيان لها - �أن ه��ذه �مل��ب��ادرة �لذكية تاأتي يف 
�إطار توجيهات �لقيادة �حلكيمة لتطوير �ملبادر�ت �لرقمية وتعزيز 
مكانة  وتر�شخ  �مل�شتقبل  متطلبات  تلبي  �لتي  �لذكية  �ملمار�شات 
�ملتطورة مبا ي�شمن �شامة �جلميع  �ملدن  �أبوظبي �شمن قائمة 
يف  للمجتمع  �ملقدمة  �لذكية  �خل��دم��ات  وج���ودة  بكفاءة  ويرتقي 

خمتلف مناحي �حلياة �ليومية.
�لتكنولوجيا �حلديثة من  �أن �جلرنا�س �شهم يف متكني  و�أ�شافت 
خدمة �شبكة �لنقل �ملحلية باأ�شاليب �بتكارية وتقنية ذكية تو�كب 
�لتكنولوجيا  مبجال  تقدما  �ل��دول  �أك��رث  يف  �حلا�شلة  �لتطور�ت 
�لقر�ر  �تخاذ  من  �لتحكم  مر�كز  متكن  �إذ  �ملختلفة  وتطبيقاتها 
�إمكانية  ع��دم  ح��ال  و�حل���و�دث يف  �لأح���د�ث  فيما يخ�س  �ملنا�شب 
�لروؤية �ملبا�شرة خا�شة يف �أوقات �حلو�دث على �لطرقات و�لزدحام 

�ملروري �لذي قد ينجم عن ذلك.
�لطائرة  �إر���ش��ال  �ملتحرك  �لتنقل  مركز  باإمكان  �أن��ه  �إىل  و�أ���ش��ارت 
لت�شوير �حلادث وجمع �ملعلومات �لازمة للتعامل معه بال�شرعة 
�لتي  �مل��زودة  �حلر�رية  �لكامري�ت  خال  من  �ملطلوبتني  و�لدقة 
تعمل بفاعلية كبرية يف �أثناء تدين �لروؤية وخال �لأحو�ل �جلوية 
�ل�شيئة و�لقادرة على بث �حلو�دث ب�شكل مبا�شر �إىل مركز �لتحكم 
�لطائرة  �لازمة ومبقدور هذه  �لج���ر�ء�ت  �تخاذ  ليتم  �مل��روري 

�لعودة تلقائيا �إىل مركز �لتحكم �أو موقع �إطاقها.
و�أو�شحت �أن �لطائرة متكن من زيادة �لإنتاجية وتقليل �لتكاليف 
�لأف�شل  �ل�شتخد�م  وحتقيق  �لنقل  منظومة  �شمن  �لت�شغيلية 

للمو�رد �ملالية و�لب�شرية.. لفتة �إىل �أن �إدخال �لتقنيات �حلديثة 
لتحقيق  �لإم���ارة  جهود  يدعم  �لبتكار  على  �لقائمة  و�خل��دم��ات 

�لتنمية �مل�شتد�مة.
�إط��ار جهود د�ئ��رة �لنقل لتفعيل  “ يف  “ �جلرنا�س  وتاأتي مبادرة 
دور �لتقنية �لذكية يف دعم وتطوير منظومة �لنقل و�لتحول نحو 

�لبتكار وزيادة عدد �خلدمات �لذكية يف قطاع �لنقل.
ومتكن طائرة �جلرنا�س من تعزيز �لأمن و�ل�شامة يف نظام �لنقل 
�ملحلي عن طريق �شرعة �ل�شتجابة للحو�دث و�حلالت �لطارئة 

و�لعمل مع �ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني مثل �شرطة �أبوظبي.
�إح�شاء  بها  �لقيام  للجرنا�س  ميكن  �لتي  �لأخ��رى  �ملهام  وت�شمل 
حركة  وتخطيط  لتحليل  �مل����رور  ت��ق��اط��ع��ات  ع��ل��ى  �مل��رك��ب��ات  ع���دد 
�ل�شري ومر�قبة تطبيق قو�نني مو�قف �ل�شيار�ت مبا فيها قر�ءة 
�إلكرتونية للوحات �ملركبات �ملخالفة عند �لوقوف غري قانوين �أو 
�أثناء جتاوز مدة �لوقوف و�إ�شد�ر �ملخالفة �آليا بالربط مع نظام 
�مل�شار�ت  على  ت�شري  �لتي  �ملركبات  ر�شد  بجانب  �ملركزي  مو�قف 
و�حلافات  �لعام  �لنقل  حافات  ومتابعة  للحافات  �ملخ�ش�شة 

�ملدر�شية.
ومن مز�يا “�جلرنا�س” �لقدرة على بث بيانات عن كثافة حركة 
�ملر�قبة  �ملركبات على �لطريق ف�شا عن  و�مل��رور وتعطل  �ل�شري 
�لآنية حلركة �ل�شري و�ملرور على �شبكة �لطرق وربطها مع �لأنظمة 
�لأخرى لأنها مزودة ب�شا�شات عر�س �لكامري�ت �حلر�رية وبجهاز 
ل�شلكي للتو��شل مع غرفة �لعمليات يف مركز �إد�رة �أنظمة �لنقل 
�لذكية وبلوحات �شوئية للتعامل مع �لأولويات يف حالة �حلو�دث 
�لأخرى  للجهات  خدمتها  تقدمي  �إمكانية  �ىل  �إ���ش��اف��ة  �لبليغة 

كالتو�جد �لبلدي وغريها من �جلهات.
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•• العني-وام: 

�ملعرفة حفل �ل�شتقبال  �لثقافة وتنمية  �آل نهيان وزير  �ل�شيخ نهيان بن مبارك  ح�شر معايل 
نبيل �شالح  ك��رمي��ة  �إىل  �ح��م��د  زف���اف جنله  �ل�����ش��ن��دودي مبنا�شبة  م��ب��ارك  �شعيد  �أق��ام��ه  �ل���ذي 
�حلمريي. كما ح�شر �حلفل �لذي �أقيم م�شاء �أم�س �لول بقاعة �لظاهر لاحتفالت يف منطقة 
�آل نهيان و�ل�شيخ �شخبوط بن نهيان بن مبارك �آل  �لعني، �ل�شيخ حممد بن نهيان بن مبارك 

نهيان وعدد من �مل�شوؤولني وكبار �ل�شخ�شيات وح�شد كبري من �ملدعوين و�لأهل و�لأ�شدقاء.
وتخلل �حلفل عرو�س من �لرت�ث �ل�شعبي.

نهيان بن مبارك يح�شر اأفراح 
ال�شندودي واحلمريي

ماجد النعيمي ونورة الكعبي يفتتحان الدورة اخلام�شة من برنامج ال�شيخ عبدالعزيز بن حميد لإعداد القادة
•• عجمان-وام:

ح�����ش��ر م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ �ل��دك��ت��ور م��اج��د ب���ن �شعيد 
�لنعيمي رئي�س ديو�ن �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان 
ومعايل نورة بنت حممد �لكعبي وزيرة دولة ل�شوؤون 
�مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �لحت������ادي و���ش��ع��ادة م�����رو�ن بن 
رئي�س موؤ�ش�شة عبد�لعزيز بن حميد  نائب  غليطة 
�إطاق �لن�شخة �خلام�شة من �لربنامج �لذي يقام 
�لنعيمي  حميد  بن  عبد�لعزيز  �ل�شيخ  رعاية  حتت 
رئي�س موؤ�ش�شة عبد�لعزيز بن حميد �لنعيمي وذلك 
و�شابة  �شاباً   20 �شر�يا عجمان مب�شاركة  فندق  يف 

من �لدولة ودول جمل�س �لتعاون �خلليجي.
رئي�س  �لنعيمي  حميد  بن  عبد�لعزيز  �ل�شيخ  وقال 
بهذه  �لقادة  لإع��د�د  حميد  بن  عبد�لعزيز  برنامج 
�لأربع  �مل��ر�ح��ل  خ��ال  عمل  �ل��ربن��ام��ج  �ن  �ملنا�شبة 
�ل�شابقة على �حت�شان نخبة من �ل�شباب و�ل�شابات 
�ملبدعني و�لقياديني �لذين تلقو� �لدور�ت على يد 
�أف�شل �ملتخ�ش�شني يف �شتى �ملجالت و�أ�شهم ب�شكل 
�لوظيفية  ومهار�تهم  �شخ�شياتهم  �شقل  يف  كبري 
ق��ي��ادي��ة مهمة يف خمتلف  م��ن��ا���ش��ب  و�أ���ش��ب��ح��و� يف 
مبادر�ت  طرحو�  منهم   80% و�أن  �لعمل  مو�قع 
�أن بع�شا  ون�����ش��ع��د  ع��م��ل��ه��م  ت��خ��دم ج��ه��ات  ج���دي���دة 
منهم ي�شاركنا �ليوم �إطاق �لن�شخة �خلام�شة من 

�لربنامج.
و�شل  �ع��ت��ز�زه مب��ا  ع��ن  �ل�شيخ عبد�لعزيز  و�أع���رب 
كبرية  �شمعة  م��ن  ب��ه  يتمتع  وم���ا  �ل��ربن��ام��ج  �إل��ي��ه 

ب�شبب ما حققه من جناحات متتالية بف�شل �لدعم 
�ل���احم���دود ل�����ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��ي��د بن 
ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان 
حميد  ب��ن  ع��م��ار  �ل�شيخ  ل�شمو  �ل��د�ئ��م��ة  و�مل��ت��اب��ع��ة 
�لنعيمي ويل عهد عجمان رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي 
لتحقيق  وقوية  ثابتة  بخطى  �شنم�شي  �ننا  موؤكد� 
ما ن�شبو �إليه م�شتقبا وجعل برنامج عبد �لعزيز 
�شاب  �نطاقة كل  �ل��ق��ادة نقطة  لإع���د�د  بن حميد 

خليجي طموح.
�إىل  و�لم��ت��ن��ان  و�لتقدير  �ل�شكر  بخال�س  وت��وج��ه 
عجمان  �شركة  خا�شة  �ل�شرت�تيجيني  �ل�����ش��رك��اء 
�ل��ق��اب�����ش��ة و�ل�������ش���رك���اء �ل���د�ع���م���ني ���ش��رك��ة �خلليج 
�ل�شركاء  و�أي�شا  �لعقارية  د�م��اك  و�شركة  للقو�رب 
�مل��ت��خ�����ش�����ش��ني جم��م��وع��ة ث��وم��ب��اي وغ���رف���ة جتارة 
و�ل�شركاء  �لقاب�شة  �أر  و���ش��رك��ة  عجمان  و�شناعة 
�ملتعاونني وجامعة خليفة وموؤ�ش�شة �لإمار�ت وفندق 

عجمان �شر�ي على ثقتهم ودعمهم �مل�شتمر.
�لكعبي  حممد  بنت  ن��ورة  معايل  قالت  جانبها  من 
وب��ك��ل م���ا حتمله  �ل��ربن��ام��ج  �مل�����ش��ارك��ة يف ه���ذ�  �إن 
�لكلمة من معنى هي م�شدر �إلهام لنا جميعا و�إنه 
ذلك  لديكم  نلم�س  �أن  و�لفخر  �ل�شعادة  دو�ع��ي  ملن 
�حلافز للتطور و�لتنمية �ملهنية ..م�شرية �ىل �نه ما 
من �شيء �أكرث متعًة من �لإح�شا�س �ليومي بالر�شا 
ي���زرع يف د�خ��ل��ن��ا ح�شا عميقا  ..ف��ال��ع��م��ل  �ل��ع��م��ل  يف 
تلتقي  �أنها  ..مو�شحة  و�لفر�س  و�ل�شغف  بالهدف 
بالرغم  خمتلفة  روؤى  يطرحون  باأ�شخا�س  يوميا 

م��ن ت�شابه �لأه����د�ف وه���ذ� ه��و ب��ال��ذ�ت م��ا يجعلنا 
نتطور كب�شر.

بالر�شا يف  �ل��ذ�ت��ي  �ل�شعور  ه��ذ�  �إي��ج��اد  �أن  و�أك���دت 
جتاهه  �شغف  لديكم  ولي�س  ب��ه  ت�شتمعون  ل  عمل 
لي�س بالأمر �ل�شهل ولكننا كاأ�شخا�س منتلك د�ئما 
�حلافز لفعل �ملزيد و�أن هذ� هو �ل�شبب يف تو�جدكم 
هنا �ليوم و�أن برنامج عبد�لعزيز بن حميد لإعد�د 
�لقادة هو فر�شة ممتازة للتنمية �ملهنية وهذ� �أمر 

تعرفونه جميعا.
�لكعبي يف كلمتها و�ح��د� من  وتناولت معايل نورة 
�لربنامج وهي  تعلمتها يف هذ�  �لتي  �لعنا�شر  �أهم 
و�لتوجيه  �لإر���ش��اد  �إن  ..وق��ال��ت  و�لتوجيه  �لإر���ش��اد 
عامل جوهري يف �أي برنامج تدريبي لإعد�د �لقادة 
�ل�شروري لأي �شخ�س يتحمل م�شوؤولية  و�إنه من 
�ل���ق���ي���ادة �ل��ع��م��ل م���ع ق�����ادة مت��ك��ن��و� م���ن مو�جهة 
�لتحديات وحتقيق �لإجن��از�ت و�لنجاح يف مهامهم 
كانت  �أن��ه��ا عندما  �إىل  ..لف��ت��ة  بها  ي��ق��وم��ون  �ل��ت��ي 
لت��ز�ل طالبة يف جامعة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
تعلمت ب�شرعة �أن �لدرو�س �لأهم هي �لتي تاأتي من 
�ألتقي  باأن  و�أ�شاتذتي وقد كنت حمظوظة  زمائي 
مبزيد من �ملوجهني بع�شهم يف �ملوؤ�ش�شات �ملختلفة 
�لتي عملت لديها وبع�شهم �لآخر يف حياتي عموما 
باإيجاد  لهما  عاقة  ل  و�خللفية  �ل�شن  �أن  و�أعتقد 

�ملوجه و�إمنا هي �لتجربة و�ملعرفة يف �ملقام �لأول.
عليه من  �شتح�شلون  �لذي  �لتدريب  �ن  و�أو�شحت 
�ل��ع��م��ل و�لقيادة  �مل��ت��م��ر���ش��ني يف جم���الت  �خل����رب�ء 

�شيقودكم  �لذي  �حلقيقي  �ملوّجه  هو  �شيكون  �ليوم 
�إىل �لعتز�ز باأنف�شكم لفرتة طويلة بعد �نتهاء هذ� 
�لربنامج ..موؤكدة �أن هناك د�ئما �شيئا نتعلمه من 

كل �شخ�س نقابله.
�شتطورون  �لتدريبي  �لربنامج  هذ�  بان يف  ونوهت 
و�إد�رة  �لإد�رة �ل�شرت�تيجية  مهار�تكم على �شعيد 
و�لذكاء  �لتغيري  و�إد�رة  �مل��ايل  و�لتخطيط  �لأد�ء 
�ملجالت  هذه  وجميع  و�لإب��د�ع  و�لبتكار  �لعاطفي 
و�لتجارب  �لدرو�س  من  غنيا  ر�شيد�  �أمامكم  تتيح 

�ملفيدة.
�لربنامج  يف  �جل��دد  �مل�شاركني  معاليها  ووجهت 
ق��ائ��ل��ة �إن �ل���ذك���اء �ل��ع��اط��ف��ي ه��و و�ح����د م��ن �أهم 
تفهمو�  �أن  وعليكم  �لقائد  �شخ�شية  يف  �جلو�نب 
نقاط  ..ما هي  تعملون معهم  �لذين  �لأ�شخا�س 
قوتهم و�شعفهم وما هي �ملجالت �لتي يحتاجون 
فيها �إىل �لدعم وعليكم �أي�شا �أن تفهمو� �أنف�شكم 
تو�جهكم  �ل��ت��ي  �لأو���ش��اع  �إز�ء  تت�شرفون  وك��ي��ف 
�لآخرون  ينظر  ومل��اذ� وكيف  �ل��ذي يحبطكم  وما 
�إىل �أفعالكم ..م�شرية �ىل �ن زماءكم �شيلجاأون 
�إل��ي��ك��م ل��ط��ل��ب �مل�����ش��ورة و�أح��ي��ان��ا ���ش��ي��ك��ون لديكم 
�أم��ر طبيعي  �لإج��اب��ات �لو�فية و�أح��ي��ان��ا ل وه��ذ� 
�جلادة  و�لإر�دة  �ل��ق��ي��ادة  م��ه��ار�ت  متتلكون  طاملا 
متميزين  ق���ادة  و���ش��ت��ك��ون��ون  و�ل��ت��ع��ل��م  لا�شتماع 

ب�شرف �لنظر عن �ملو�شوع �أو �ملجال �أو �لقطاع .
جيد�  ينتبهو�  ب��ان  �مل�شاركني  معاليها  ون�شحت 
ويكونو�  يخو�شونها  �ل��ت��ي  �ل��ت��دري��ب  جل�شات  يف 

ف�شوليني ول يخ�شون طرح �لأ�شئلة لأنهم جاوؤو� 
ين�شدون  �إىل هنا لتحقيق هدف �شخ�شي  جميعا 

حتقيقه.
ومت خال �حلفل عر�س �أحد�ث �لدور�ت �ل�شابقة 
نقا�شية  جل�شة  تنظيم  �إىل  �إ�شافة  �لربنامج  من 
�شارك فيها حميد �لعجماين ع�شو جمل�س �إد�رة 
باري  و�ل��دك��ت��ور  حميد  ب��ن  عبد�لعزيز  موؤ�ش�شة 
�لربنامج  �لأ���ش��ا���ش��ني يف  �مل��درب��ني  �أح���د  كوميينغ 
لت�شليط  وذل��ك  �شابقة  خريجة  �لزعابي  وم��رمي 
تطوير  يف  و�أهميته  �لربنامج  رحلة  على  �ل�شوء 

مهار�ت وقدر�ت �ل�شباب.
�أن مر�حل  بن غليطة  م��رو�ن  �أو���ش��ح  من جانبه 
م�شو�ر �لربنامج تبد�أ يف �أكتوبر �ملقبل وتتو��شل 
�أ�شا�شية  عناوين  وتتناول   2018 فرب�ير  حتى 

هي �لإبد�ع و�لتمكني و�ل�شتد�مة و�لعطاء.
ولفت �إىل �أن �لربنامج يت�شمن مو�د رئي�شية مثل 
�لعاملية  و�لتنبوؤ�ت  و�لجتاهات  و�لإب��د�ع  �لبتكار 
�ل�شرت�تيجية  و�لإد�رة  �ل����ذ�ت  ت��ط��وي��ر  وخ��ط��ة 
من  وغ��ريه��ا  �لعاطفي  و�ل��ذك��اء  �لتغيري  وق��ي��ادة 
�لربنامج  �أه����د�ف  حتقيق  يف  ت�شهم  �ل��ت��ي  �مل����و�د 
�لإتيكيت  تت�شمن  فرعية  ب��ر�م��ج  �أي�شا  وه��ن��اك 
مع  و�لتفاعل  و�لتغذية  و�ل�شحة  و�ل��ربوت��وك��ول 

�لإعام وو�شائل �لإعام �لجتماعية وغريها.
لإعد�د  حميد  ب��ن  �لعزيز  عبد  برنامج  �ن  يذكر 
�إىل  وي�شعى   2013 عام  يونيو  يف  �نطلق  �لقادة 
�لقادم ورفد  �لقياد�ت �خلليجية من �جليل  دعم 

و�ملهار�ت  و�مل��ع��ل��وم��ات  �مل��ع��ارف  بكافة  �ملر�شحني 
�لازمة لتحمل �مل�شوؤولية وقيادة فرق �لعمل يف 

�لقطاعات �حلكومية و�خلا�شة يف �ملنطقة.
وي�شرف على �لربنامج يف دورته �خلام�شة موؤ�ش�شة 
وهي  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  حميد  ب��ن  �لعزيز  عبد 
مبادرة �شخ�شية من �ل�شيخ عبد �لعزيز بن حميد 
�لنعيمي �لذي يطمح �إىل حتفيز �لنمو �لإيجابي 
�مل�شتد�م يف �إمارة عجمان، ودولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة ودول جمل�س �لتعاون �خلليجي.
وتاأ�ش�شت موؤ�ش�شة عبد �لعزيز بن حميد بن ر��شد 
يف  ناجحني  ق���ادة  لإع����د�د   2015 ع��ام  �لنعيمي 
و�ل�شجاعة  و�لل��ت��ز�م  �لرغبة  تتملكهم  �مل�شتقبل 
�إيجابية  �إ����ش���اف���ة  لإح�������د�ث  �ل������ازم  و�ل���رتك���ي���ز 
..وتتمتع  �ل��ي��وم  نعرفه  �ل���ذي  لعاملنا  وم��ت��و�زن��ة 
يقوده  ع���امل  ن��ح��و  م�شتقبلية  ب���روؤي���ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 
متطلبات  مع  تتناغم  �أعمال  وموؤ�ش�شات  �لإب���د�ع 
�حل��ي��اة �لج��ت��م��اع��ي��ة و�ل��ب��ي��ئ��ة �مل�����ش��ت��د�م��ة وعامل 
�ل����روح �لفردية  ت��ت��ف��وق ف��ي��ه روح �جل��م��اع��ة ع��ل��ى 
ويجد فيه قادة �ليوم و�لقادة �لنا�شئون �لفر�شة 
يف مكان �لعمل لتطبيق �ملبادئ �لعلمية يف �حلياة 

�ملهنية ويف �ملجتمع كذلك.
وتهدف �ملبادرة �إىل تنمية وبناء �لقدر�ت برعاية 
�لنعيمي  ر��شد  بن  حميد  بن  �لعزيز  عبد  �ل�شيخ 
عن  �لرعاية  وتقدمي  �لدخل  تعزيز  �إىل  �إ�شافة 
طريق �خلدمات و�ملنتجات �لتي تقدمها �ملوؤ�ش�شة 

للقطاعني �لعام و�خلا�س.

•• اأ�صتانا-وام:

�أحمد بن �شلطان �جلابر  �لتقى �شعادة �لدكتور حممد 
�شفري �لدولة لدى جمهورية كاز�خ�شتان معايل مار�ت 

بيكيتايف وزير �لعدل يف جمهورية كاز�خ�شتان.
وبحث �لطرفان خال �للقاء �شبل دعم وتعزيز �لتعاون 
يف  كاز�خ�شتان  وجمهورية  �لإم���ار�ت  دول��ة  بني  �لثنائي 
م�شريين  �ل��ع��دل،  جم��ال  يف  ل�شيما  �مل��ج��الت  خمتلف 
�لبلدين.  ب���ني  ت��رب��ط  �ل��ت��ي  �مل��ت��م��ي��زة  �ل���ع���اق���ات  �إىل 

وكاز�خ�شتان  �لإم���ار�ت  قيادتي  حر�س  �جلانبان  و�أك��د 
�لبلدين  م�شلحة  فيه  مل��ا  �ل��ع��اق��ات  ه��ذه  تطوير  على 

و�ل�شعبني �ل�شديقني.
�إىل  �لأخ���رية  زي��ارت��ه  نتائج  �إىل  �ل��وزي��ر  وتطرق معايل 
�لدولة ..منوها باأهمية ��شتمر�ر هذه �للقاء�ت للتو�شل 
�إىل ما من �شاأنه حتقيق تعاون مثمر بني �جلهات �ملعنية 
�ل�شفري  �شعادة  عرب  �للقاء  نهاية  ويف  �لبلدين.  كا  يف 
�جلانبان  وت��ب��ادل  �للقاء  على  �ل��وزي��ر  ملعايل  �شكره  عن 

�لهد�يا �لتذكارية.

•• دبي-وام: 

ملجل�س  �لعامة  �لأم��ان��ة  يف  �حلكومي  �لت�شال  مكتب  �أطلق 
�ل�����وزر�ء ب����وز�رة ���ش��وؤون جمل�س �ل�����وزر�ء و�مل�����ش��ت��ق��ب��ل، دليل 
�لجتماعي،  �ل��ت��و����ش��ل  و���ش��ائ��ل  ع��ل��ى  �حل��ك��وم��ي  �ل��ت��و�ج��د 
50 م�شوؤول وممثا من �جلهات  �أك��رث من  وذل��ك بح�شور 
�لحتادية وذلك خال �جتماع ل�شبكة �لت�شال �حلكومي يف 

�أبوظبي.
وي���اأت���ي �لإ�����ش����د�ر �جل���دي���د م���ن �ل��دل��ي��ل يف �إط�����ار تطوير 
مم���ار����ش���ات �لت�������ش���ال �حل���ك���وم���ي يف �جل����ه����ات �لحت����ادي����ة 
وتوحيدها وفق �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية، حيث يقدم �لدليل 
�حلكومية  �جلهات  لتو�جد  �لأ�شا�شية  و�لعتبار�ت  �ملعايري 
�لجتماعي،  �لتو��شل  و�شائل  على  �لر�شميني  و�ملتحدثني 
و�لآل���ي���ات �ل��ت��ي ت��رف��ع م��ن ج��اه��زي��ت��ه��م للتفاعل ع��ل��ى هذه 

�لو�شائل ب�شورة �أمثل.
و�أكدت نوف تهلك �ملدير �لتنفيذي ملكتب �لت�شال �حلكومي 
يف �لأمانة �لعامة ملجل�س �لوزر�ء �أن حكومة �لإمار�ت تعترب 
لتطوير  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ش��ل  و���ش��ائ��ل  ت�شخري  ر�ئ����دة يف 
�خل���دم���ات �حل��ك��وم��ي��ة وج��م��ع �لأف���ك���ار و�مل���ق���رتح���ات، حيث 
180 قناة  �أك��رث من  ين�شوي حتت حكومة �لإم��ار�ت �ليوم 
وح�شابا لعدد 58 م�شوؤول وجهة �حتادية، ويتابعها �أكرث من 

31 مليونا على خمتلف �ملن�شات و�ل�شفحات �لر�شمية.
�ل�شيا�شات  تعزز من فر�س جناح  �لقنو�ت  �أن هذه  و�أ�شافت 
�لرب�مج  دعم  على  �جلمهور  وت�شجع  �حلكومية،  و�مل��ب��ادر�ت 
�لوقت  نف�س  ويف  ل��دي��ه��م،  �ل��ر���ش��ا  ن�شبة  وت��رف��ع  �حلكومية 
�آليات  وت��ط��وي��ر  �أك���رب  ب�شكل  �لتفاعل  �جل��ه��ات  م��ن  تتطلب 
مبتكرة ومتنوعة للتو�جد �لفعال، ما ي�شهم يف دعم �شانعي 
�ل�شيا�شات ومتخذي �لقر�ر�ت يف حتديد �لأولويات لتطوير 

�ل�شيا�شات و�خلدمات �حلكومية.
من جانب �آخر ��شتعر�شت نوف تهلك تقرير تو�جد حكومة 
�لإمار�ت على و�شائل �لتو��شل �لجتماعي، و�لذي قدم نظرة 
تو�جدها على  وتقييم  �لحتادية  تفاعل �جلهات  عامة على 
�لتو��شل  وو���ش��ائ��ل  من�شات  �أن  �أك���دت  حيث  �لو�شائل،  ه��ذه 
�شمات عمل �جلهات  �أ�شا�شية من  �شمة  �أ�شبحت  �لجتماعي 
�حلكومية ومهامها �ليومية، و�أحد �أهم ممكناتها للتو��شل 
وتقدمي �خلدمات للجمهور من خمتلف �أطياف �ملجتمع، ملا 

متتلكه من تاأثري �نت�شار و��شع وتاأثري �أ�شرع .
و�أ�شافت �أن تاأثري و�شائل �لتو��شل �لجتماعي كبري وينمو 
ب�شكل م�شتمر، ما يتطلب وجود خطط ��شرت�تيجية للتعامل 
�إيجابي  ب�شكل  و����ش��ت��خ��د�م��ه��ا  �ل��و���ش��ائ��ل  ه���ذه  م��ع  �ل��ف��ع��ال 
وم�شوؤول، ولعك�س �جلهود �لتي تبذل يف �جلهات ومبا يدعم 

توجهات قيادتنا �لر�شيدة وروؤية �لإمار�ت.
�ل��ت��و�ج��د �حل��ك��وم��ي ع��ل��ى م���و�ق���ع �لتو��شل  وي�����ش��م دل��ي��ل 
�لجتماعي ، و�لذي مت تطويره و�إخر�جه ب�شكل مبتكر على 
�لتو��شل  و�شائل  مع  للتعامل  و��شرت�تيجية  حديثة  �أدو�ت 
تفعيل  جانب  �إىل  وت��اأث��ري�،  فعالية  �أك��رث  ب�شكل  �لجتماعي 
�لر�شميني على هذه  تو�جد �جلهات �لحتادية ومتحدثيها 
توجهات  يخدم  ومبا  وم�شتد�م،  ��شرت�تيجي  ب�شكل  �ملن�شات 

�لدولة وروؤيتها.
ومي��ث��ل �ل��دل��ي��ل ن��ت��اج �أه���م �مل��م��ار���ش��ات �ل��ن��اج��ح��ة للحكومة 
�لحتادية على هذه �ملن�شات، حيث ي�شم �أمثلة و�أدو�ت عملية 
مبتكر  ب�شكل  �إد�رت��ه��ا  وكيفية  �لو�شائل،  ه��ذه  م��ع  للتعامل 
وفعال، �إىل جانب �لتخطيط �ل�شرت�تيجي للتو�جد عليها، 
�ملو��شفات  ي�شم  كما  فيها،  قد حتدث  �لتي  �لأزم��ات  و�إد�رة 
�لفنية للهوية �ملرئية للح�شابات �لر�شمية، و�آليات �لرتويج 

للحمات �لت�شالية وتقدمي �خلدمات.

اإطالق دليل التواجد احلكومي على �شفري الدولة يلتقي وزير العدل يف جمهورية كازاخ�شتان
و�شائل التوا�شل الجتماعي

جلنة معاجلة ديون مواطني ال�شارقة تعتمد حوايل 
71 مليون درهم ل�شداد مديونية 95 حالة

•• ال�صارقة -وام:

 235 و  مليونا   71 مبلغ  �ل�شارقة  �إم���ارة  مو�طني  دي��ون  معاجلة  جلنة  �عتمدت 
�ألف درهم ل�شد�د مديونية 95 حالة من فئات �ملطلوبني قانونيا و�ملحكوم عليهم 
بق�شايا مالية و�ملتوفني. ياأتي ذلك تنفيذ� لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة �لر�مية �إىل توفري 

�حلياة �مل�شتقرة و�لعي�س �لكرمي لأبنائه �ملو�طنني.
�أحمد بن �ل�شيخ رئي�س �لديو�ن �لأم��ريي رئي�س جلنة معاجلة  و�أك��د �شعادة ر��شد 
ديون مو�طني �إمارة �ل�شارقة �أن �للجنة �عتمدت �شد�د مديونية هذه �حلالت �شمن 
و�أو�شح �أن �إجمايل �ملبالغ �لتي متت معاجلتها منذ �لدفعة �لأوىل  �لدفعة �ل� 15. 
حتى �لدفعة �ل� 15 هي 487 مليونا و 882 �ألف درهم وبلغ جمموع �مل�شتفيدين 

�ألفا و 11 حالة.

•• عجمان-وام: 

تكفلت هيئة �لأعمال �خلريية ببناء م�شجد خارج �لدولة ك�شدقة جارية عن معلمي 
دولة �لإم��ار�ت وفاء لهم ولعطائهم فى �إطار م�شاركة �لهيئة �لإحتفال بيوم �ملعلم 
. و�كد �شعادة خالد عبد �لوهاب �خلاجة �ملدير �لتنفيذي لهيئة �لأعمال �خلريية 
و�أو�شح  �لإب���د�ع.  على  و�لتحفيز  �لقيم  لغر�س  لاأجيال  كقدوة  �ملعلم  �أهمية  على 
�خلاجة �أن �لدولة �أولت ُجل �إهتمامها لرفع �شاأن �ملعلم من خال حت�شني و�شعه 

�ملادي ورفع كفاءته �ملهنية .

•• اأبوظبي-وام:

�لتجارية  �مل��ر�ك��ز  يف  توعية  من�شات  �أبوظبي،  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  وف��رت 
ت�شت�شيفها  �لتي   2017 �لعاملية  �ملهار�ت  م�شابقة  باأهمية  �جلمهور  لتعريف 
�أبوظبي، ولأول مرة يف �ل�شرق �لو�شط، خال �لفرتة من 14-19 من �ل�شهر 

�جلاري.
وتتوزع من�شات �لتوعية يف مر�كز يا�س مول �أبوظبي، و�شيتي مول يف �لظفرة، 
وبو�دي مول يف �لعني، من �ل�شاعة �لر�بعة ع�شر�ً وحتى �لتا�شعة م�شاء، طو�ل 

�أيام �ل�شبوع، عد� �أيام �لجاز�ت من 10 �شباحاً ولغاية 10 م�شاء.
�ل�شرت�تيجية  مركز  مدير  �لهنائي،  �إبر�هيم  مهند�س  �لدكتور  �لعميد  و�أك��د 
�شرطة  يف  �لعاملية  �ملهار�ت  م�شابقة  تنظيم  فريق  رئي�س  �ملوؤ�ش�شي،  و�لتطوير 
�أبوظبي، �أنه مت تبني مبادرة توفري �ملن�شات وفق خطة �لفريق، لت�شليط �ل�شوء 
على هذ� �حلدث �ملهم وجذب �ملتطوعني من مبادرة كلنا �شرطة لا�شرت�ك يف 

تنظيم فعاليات �مل�شابقة �لعاملية.
�أبوظبي  م��رك��ز  ينظمها  �ل��ت��ي   2017 �لعاملية  �مل��ه��ار�ت  م�شابقة  �أن  و�أ���ش��اف 
�لإمار�تي  �ل�شباب  ت�شجيع  على  ت��رك��ز  و�مل��ه��ن��ي،  �لتقني  و�ل��ت��دري��ب  للتعليم 

لكت�شاب مهار�ت وطرق جديدة يف �ملجالت �لتقنية و�ملهنية.

من�شات توعية باملراكز التجارية لتعريف اجلمهور مب�شابقة املهارات العاملية 2017

الأعمال اخلريية تتكفل ببناء م�شجد عن جميع معلمي الدولة وفاء لهم 
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�أع��رب��ت �لأم��ان��ة �ل��ع��ام��ة ملنظمة �ل��ت��ع��اون �لإ���ش��ام��ي ع��ن حتفظها 
�ملعلومات  �ليمن لعدم دقة  �لأطفال يف  ب�شاأن  �لأمم��ي  �لتقرير  على 
�لأمني  و�أو���ش��ح  م�شللة.  م�شادر  على  ��شتندت  �ل��ت��ي  فيه  �ل����و�ردة 
تاأمل يف  �أن �ملنظمة كانت  �لعثيمني  �لعام للمنظمة �لدكتور يو�شف 
�أدت لتدخل قو�ت  �لتي  �لرئي�شية  �لأ�شباب  باأمانة  �لتقرير  �أن ينقل 
و�حلوثي  �شالح  ملي�شيات  �نقاب  بعد  �ليمن  يف  �لعربي  �لتحالف 
�ل�شلطة �ل�شرعية يف �ليمن وتهديد �ل�شلم و�لأمن يف �ملنطقة  على 
و�رتكابها جر�ئم ب�شعة �شد �ملدنيني و�لأطفال و��شتخد�مهم كدروع 
مبا  و�أ���ش��اد  و�لإن�شانية.  �لدولية  للقو�نني  و��شح  خ��رق  يف  ب�شرية، 
من  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  بقيادة  �لعربي  �لتحالف  دول  تبديه 
حر�س كبري على �شامة �ملدنيني �ليمنيني مبن فيهم �لأطفال وهي 
من  وتعد  �ليمن  يف  �لإره���اب  ومكافحة  �ل�شرعية  �إع���ادة  على  تعمل 
�أكرث �لدول تقدميا للم�شاعد�ت �لإن�شانية �إىل �ل�شعب �ليمني �لأمر 
�لذي مت عك�شه خال �لجتماع �لأخري �لرفيع �مل�شتوى حول تقدمي 
�لدورة  �أعمال  هام�س  على  عقد  �ل��ذي  لليمن  �لإن�شانية  �مل�شاعد�ت 
�حلالية للجمعية �لعامة لاأمم �ملتحدة. وقال �إن دول �لتحالف تبذل 
جهد� مقدر� لدعم عملية �ل�شام �لتي يقودها مبعوث �لأمم �ملتحدة 
بهدف �لو�شول لت�شوية �شيا�شية وفق �ملبادرة �خلليجية وخمرجات 
�حلو�ر �لوطني وقر�ر جمل�س �لأمن رقم 2216 ..موؤكد� �شرورة 
�للتز�م باملنهجية �ملو�شوعية يف �إعد�د مثل هذه �لتقارير للحفاظ 

على م�شد�قية �لأمم �ملتحدة.

�مل��دم��رة يف  و�مل��ب��اين  �ملحطمة  �ل�شيار�ت  م��ن  ع��دد� كبري�  لقطات  �أظ��ه��رت 
مدينة �شرب�تة �لليبية، مركز تهريب �ملهاجرين غري �ل�شرعيني، بعد ثاثة 
�لقتلى  ع�شر�ت  �لقتال  و�أوق��ع  متناف�شة.  ف�شائل  بني  �لقتال  من  �أ�شابيع 
مبنطقة  �أ���ش��ر�ر  حلقت  كما  �ل�شكنية.  �ملناطق  يف  �ل��دم��ار  وع��م  و�مل�شابني 
�أثرية رومانية يف �ملدينة مدرجة على لئحة يون�شكو ملو�قع �لرت�ث �لعاملي. 
وحلفاوؤها  �لعمليات(  )غرفة  ��شم  نف�شها  على  تطلق  جمموعة  وحت��ارب 
كتيبة �أن�س �لدبا�شي �لتي ت�شهل عمليات تهريب �ملهاجرين و�لتي قالت يف 
�لآونة �لأخرية �إنها غريت نهجها و�أبرمت �تفاقا مع �حلكومة �ملدعومة من 
�لأمم �ملتحدة يف طر�بل�س ملنع �لقو�رب من �لنطاق �شوب �إيطاليا. وقال 
�لو�قعة  �شرب�تة  يف  لل�شحفيني  �لعمليات  غرفة  قائد  �جلليل  عبد  عمر 
قتيا   17 �شقوط  �أ�شفر عن  �لقتال  �إن  �لليبية طر�بل�س  �لعا�شمة  غربي 
يتقبلهم  �أن  �هلل  م��ن  ونتمنى  �ل�شهد�ء،  “ح�شيلة  وق��ال  جريحا.  و164 
من  نتمنى  و�جل��رح��ى،  �شهيد�.   17 �لإج��م��ايل  يف  عددهم  رحمته،  بو��شع 
�هلل �أن يعجل يف �شفائهم، هو... 164 جريحا. هذه هي �حل�شيلة �لنهائية 
خل�شائر منت�شبي غرفة �لعمليات”. وقال با�شم ب�شري مدير فرع مكافحة 
مبد�همة  مبا�شرة  �لعمل  يف  “بد�أنا  �شرب�تة  يف  �ل�شرعية  غ��ري  �لهجرة 
�لأوكار �لتابعة لهذه �لعنا�شر �لإجر�مية و�لتي كانت �أحد �أ�شباب متويلها.. 
يف �حلرب على �جلي�س و�لقو�ت �مل�شاندة لهذ� �جلي�س. فاحلمد هلل �لآن مت 

�لقب�س على عدد 3150 مهاجر� غري �شرعيا”.

�شجلت �مر�أة من �ل�شكان �لأ�شليني يف �ملك�شيك حتظى بدعم حركة 
�لرئا�شة  �نتخابات  يف  م�شتقلة  كمر�شحة  ��شمها  �ملتمردة  ز�باتي�شتا 

�ملقررة �لعام �ملقبل.
�ملوؤمتر  با�شم  �ملتحدثة  باتري�شيو مارتينز هي  وماريا دي خو�شو�س 
ز�باتي�شتا  جلي�س  �ل�شيا�شية  �ل����ذر�ع  �لأ���ش��ل��ي��ني  لل�شكان  �ل��وط��ن��ي 
للتحرير �لوطني ومت �ختيارها يف مايو �أيار لتكون مر�شحة �ملوؤمتر 

يف �نتخابات 2018.
�أن �شجلت باتري�شيو مارتينز  �أنه بعد  �إع��ام حملية  وذك��رت و�شائل 
��شمها لدى �ملعهد �لوطني لانتخابات تعهدت بعدم قبول �أي متويل 

من �حلكومة حلملتها �لنتخابية.
ويف �ل�شنو�ت �لأخرية و�جهت �لأحز�ب �لرئي�شية �شعوبات كبرية يف 
��شتمالة �لناخبني وت�شري ��شتطاعات �لر�أي �إىل �أن كل �ملر�شحني يف 

�لنتخابات �لرئا�شية يكافحون لك�شب تاأييد نحو ثلث �لناخبني.
ويت�شدر معظم �ل�شتطاعات رئي�س بلدية مك�شيكو �شيتي �ل�شابق 
�أندري�س مانويل لوبيز �أوبر�دور وهو ي�شاري ذو ميول قومية و�شبق 

�أن ر�شح نف�شه مرتني يف �نتخابات �لرئا�شة.

عوا�صم

الريا�ض

مك�سيكو �سيتي

طرابل�ض

حماكمات جماعية لعنا�شر بوكو حرام يف نيجرييا 
•• كانو-اأ ف ب:

ميثل �كرث من 2300 �شخ�س يعتقد �نهم ينتمون �ىل جماعة بوكو حر�م 
�بتد�ء  بلدهم  �لق�شاء يف  �مام  بنيجرييا،  ومعتقلني يف خميمات ع�شكرية 

من �لثنني، يف حماكمات غري م�شبوقة �شتجرى ب�شرية تامة.
و�علنت وز�رة �لعدل �و�خر �يلول �شبتمرب بات كل �شيء جاهز� لتاوة لو�ئح 

�لتهام مل�شبوهي بوكو حر�م يف خمتلف مر�كز �لعتقال .
مركز  يف  معتقا  �شخ�شا   1670 ح��و�ىل  حماكمة  �شتجرى  �لبد�ية،  ويف 
ع�شكري يف كاينجي بولية �لنيجر. �ما ملفات 651 معتقا يف خميم غيو� 

مبايدوغوري كربى مدن بورنو ومركز �لنز�ع، ف�شتليها مبا�شرة .
�فريقيا  غ��رب  يف  �لكبري  �لبلد  ه��ذ�  �شوؤون  يف  �ل�شابق  �لخت�شا�شي  وق��ال 
بوز�رة �خلارجية �لمريكية ماتيو بايج هذه �ول حماكمة مهمة مل�شبوهي 
بوكو حر�م  يف نيجرييا، م�شري� �ىل �ن معظمهم معتقل منذ �شنو�ت ب�شورة 

�شرية، ومن دون �ن يلتقو� مبحام �و قا�س.
�وقفو�  ح���ر�م  ب��وك��و  جماعة  يف  �ملفرت�شني  �لعنا�شر  م��ن  �لف  ك��ان  و�ذ� 
�شرق نيجرييا  �شمال  �جتاح  �لذي  �لنز�ع  بد�ية  �لعتقال منذ  وو�شعو� يف 
�ليوم  ن���ادرة. ومت��ت حتى  �لقانونية  �مل��اح��ق��ات  ف��ان  ���ش��ن��و�ت،  ثماين  قبل 
حماكمة 13 �شخ�شا فقط و�أدين ت�شعة ل�شاتهم بالتمرد، كما يتبني من 

�لرقام �لر�شمية.
�شكوكا  �ملنتظرة،  �ملحاكمات  ه��ذه  خالها  �شتجرى  �لتي  �ل��ظ��روف  وتثري 

كبرية حول �شفافية �لنظام �لق�شائي �لنيجريي.
قال  كما  �لع�شكرية،  �لعتقال  مر�كز  يف  حتى  مغلقة،  �شتكون  فاجلل�شات 
لوكالة فر�ن�س بر�س م�شدر ق�شائي قريب من �مللف يف �بوجا، طالبا �لتكتم 

على هويته.
و��شاف هذ� �مل�شدر �ن �ل�شحافة لن تتمكن من ح�شور �جلل�شات . وقال �ن 

معلومات ميكن �ن تبدو مهمة لأمن هذ� �لبلد قد تطرح فيها .

بند طارىء لي »الوطني الحتادي« خالل اجتماعات الحتاد الربملاين
الدويل يف رو�شيييا حول دور الربملانيني يف وقيف ا�شطهيياد الروهينجا 

اأردوغان مل يوافق على ت�شليم بوتني زمام املبادرة 

خماطر كبرية تهدد ال�شفقة الرتكية-الرو�شية يف اإدلب

كوبا تكرم غيفارا بعد ن�شف قرن على وفاته 

مريكل تبداأ م�شاورات �شعبة لت�شكيل حكومة 

•• �صانتا كالرا-اأ ف ب:

ت��ك��رم ك��وب��ا يف م��دي��ن��ة ���ش��ان��ت��ا كار� 
ب����و�����ش����ط �ل�����ب�����اد ذك��������رى �ل���زع���ي���م 
“ت�شي”  �رن�شتو  �لثائر  �لرجنتيني 
غيفار� �لذي قتل قبل خم�شني عاما 

يف �دغال بوليفيا.
مر��شم  ك��ا���ش��رتو  ر�وول  و���ش��ي��رت�أ���س 
�لوىل  للمرة  ينظم  �ل��ذي  �لحتفال 
يف غياب �شقيقه فيدل كا�شرتو �لذي 
�ملدينة  يف   ،2016 ن��ه��اي��ة  يف  ت���ويف 
�ل��و�ق��ع��ة ع��ل��ى ب��ع��د ن��ح��و 300 كلم 
فيها  ودف��ن  �لكوبية  �لعا�شمة  �شرق 
رفات قائد �لثورة و�ثنني من رفاقه.

�ن  ه��و  �ل�شنة  ه��ذه  �لآخ���ر  و�لتغيري 
�آخ�����ر ح��رك��ت��ي مت����رد ي�����ش��اري��ت��ني يف 

ت���ق���وم���ان �م����ا ب��ت�����ش��ل��ي��م �ل�������ش���اح �و 
�لتفاو�س حول �ل�شام يف كولومبيا.

�رن�شتو  �ع���دم  بوليفي  ج��ن��دي  وك���ان 
يف  ك������ان  �ل�������ذي  غ����ي����ف����ار�  “ت�شي” 
�ل��ع��م��ر، يف  م��ن  و�ل��ث��اث��ني  �لتا�شعة 
�لول/�كتوبر  ت�شرين  م��ن  �لتا�شع 
�حياء  ي��ت��م  ك��وب��ا  يف  ل��ك��ن   .1967
�لثامن من  �شنويا يف  �ل��ذك��رى  ه��ذه 
��شره يف  ي��وم  ت�شرين �لول/�ك��ت��وب��ر 

قرية يف �لندي�س.
و���ش��ت��ن��ظ��م �لح���ت���ف���الت �لث���ن���ني يف 
“ت�شي”  �ب���ن���اء  ب��ح�����ش��ور  ب��ول��ي��ف��ي��ا 
مور�لي�س  �يفو  �لبوليفي  و�لرئي�س 
�ل�شتخبار�ت  وك���ال���ة  �ت���ه���م  �ل�����ذي 
�ل�شبوع  �يه( هذ�  �آي  )�شي  �ملركزية 
و�غتيال”  وت���ع���ذي���ب  “با�شطهاد 

�ل���ش��ه��ر �ل11 من  غ��ي��ف��ار� خ���ال 
حركة �لتمرد �لتي قادها يف بوليفيا.

�لرجنتيني  �مل���ت���م���رد  ج��ث��ة  وك���ان���ت 
�ل��ق��ي��ت يف ح��ف��رة يف ب��ول��ي��ف��ي��ا وعرث 
عليها قبل ع�شرين عاما قبل �عادتها 
و�شط مر��شم تكرمي �ىل كوبا حيث 

نظمت جنازة وطنية له.
 4،7 م��ن  �ك���رث  ز�ر   ،1997 وم��ن��ذ 
“ت�شي”  ���ش��ري��ح  ���ش��خ�����س  م���اي���ني 
�ل���������ذي ي����ع����ل����وه مت�����ث�����ال ك����ب����ري من 
�لتي  �ملدينة  �شانتا كار�  �لربونز يف 
�لنت�شار  منذ  بالتبني  �بنها  تعتربه 
كانون  فيها يف  �ل��ذي حققه  �حلا�شم 
قو�ت  على   1958 �لول/دي�����ش��م��رب 
فولغن�شيو  �ل���ك���وب���ي  �ل���دي���ك���ت���ات���ور 

باتي�شتا.

�مل�شلحة  �ل��ث��وري��ة  “�لقو�ت  �ل���ق���ارة، 
و”جي�س  )ف������ارك(  �لكولومبية” 
ت�شتوحي  �لتي  �لوطني”  �لتحرير 
حت���دي���د�،  “ت�شي”  م����ن  م���ب���ادئ���ه���ا 

اإ�شرائيليات وفل�شطينيات ينظمن م�شرية لل�شالم 
 •• نهر االأردن-رويرتز:

�لغربية  �ل�شفة  و�لفل�شطينيات عرب �شحر�ء  �لإ�شر�ئيليات  �آلف  �شارت 
�م�س �لأحد وجتمعن على �شفة نهر �لأردن يف م�شرية من �أجل �ل�شام. 
وكان كثري من �لن�شاء يت�شحن مباب�س بي�شاء عندما هبطن من �لتال 
حتمل  �ل�شام  �أج��ل  م��ن  خيمة  �أق��م��ن  حيث  �لنهر  �إىل  �مل��وؤدي��ة  �لقاحلة 
��شم �ل�شيدتني هاجر و�شارة و�لدتي �لنبيني �إ�شماعيل و��شحق �بني �أبو 

�لأنبياء �إبر�هيم. 
�ل�شام(  �أ�ش�شن حركة )ن�شاء ي�شنعن  وقالت مارلني وهي و�حدة ممن 
�أن نوقف  وق��ررن��ا  �مل���دن وحميطها  م��ن  ي��ه��ودي��ات وع���رب..  ن�شاء   نحن 
�حلرب �لقادمة”. وتاأ�ش�شت �حلركة بعد حرب غزة �لتي د�مت 50 يوما 
عام 2014 و�شقط فيها �أكرث من 2100 فل�شطيني قتلى معظمهم من 

�ملدنيني وقالت �إ�شر�ئيل �إن عدد قتاها 67 جنديا و�شتة مدنيني.
وقالت �ملنظمات �إن نحو خم�شة �آلف �مر�أة �شاركن يف م�شرية �ليوم �لأحد. 
وبد�أت �مل�شرية �ل�شهر �ملا�شي يف عدة مو�قع يف �أنحاء �إ�شر�ئيل و�شتختتم 
بتجمع حا�شد يف وقت لحق خارج مقر رئي�س �لوزر�ء �لإ�شر�ئيلي بنيامني 

نتنياهو.

تتبعها  �لتي  �ل�شخية  �ل�شيا�شة  ب�شاأن  وخ�شو�شا  �ملتحالفتني 
برنامج  �ىل  و�لتو�شل  �لهجرة،  جم��ال  يف  �لملانية  �مل�شت�شارة 

م�شرتك لل�شنو�ت �لربع �ملقبلة.
لكن �ملهمة تبدو معقدة و�حتمال �لتو�شل �ىل �تفاق �شئيل.

�لذي  �مل�شيحي  �لجتماعي  �لحت��اد  �لبافاري  �حل��زب  ويحمل 
ميثل �ملع�شكر �لكرث ت�شدد� يف �ليمني، ومعه �جلناح �ليميني 
و�شيا�شتها  �مل�شت�شارة  �مل�شيحي،  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي  �لحت���اد  يف 
�شجلت يف  �لتي  لاآمال  �ملخيبة  �لنتيجة  م�شوؤولية  �لو�شطية 
�لنتخابات �لت�شريعية �لخرية. فقد حققت فوز� ولكن با�شو�أ 

معدل )32،9 باملئة( منذ 1949.
وب��ات��ت م��ريك��ل �ل��ت��ي ����ش��ع��ف��ت م��ن ب��د�ي��ة ولي��ت��ه��ا �لر�بعة، 

•• برلني-اأ ف ب:

�مل�شت�شارة  ب���د�أت  �لن��ت��خ��اب��ات،  يف  ف��وزه��ا  على  ��شبوعني  بعد 
حكومة  لت�شكيل  �شعبة  م�����ش��اور�ت  م��ريك��ل  �ن��غ��ي��ا  �لمل��ان��ي��ة 
تهدف �ول �ىل و�شع حد لانتقاد�ت �لتي تو�جهها من �جلناح 

�ليميني ملع�شكرها �ل�شيا�شي.
�لدميوقر�طي  �لحت��اد  حزبها  قياديي  وكبار  مريكل  وعقدت 
�جتماعا  �شويبله  فولفغانغ  �ملالية  وزي��ر  فيهم  مبن  �مل�شيحي 
�لحتاد  �ل��ب��اف��اري��ني يف  م��ع حلفائهم  ب��رل��ني  يف  �لح���د  ظهر 

�لجتماعي �مل�شيحي بقيادة هور�شت �شيهوفر.
ب���ني �حلركتني  �ن���ه���اء �لن�����ش��ق��اق��ات  وي���ه���دف �لج��ت��م��اع �ىل 

مع  �ل���ورق  على  للطبيعة  خمالفا  حتالف  لت�شكيل  م�شطرة 
�لليرب�ليني ودعاة حماية �لبيئة، ل�شمان �غلبية يف �لربملان.

�ىل  م��ذه��ا  دخ���ول  �مل��ت��ط��رف  �ليمني  نف�شه حقق  �ل��وق��ت  يف 
جمل�س �لنو�ب.

و�فادت و�شائل �لعام �لملانية �ن �لحتاد �لجتماعي �مل�شيحي 
يغلب عليها  نقاط  �لح��د خطة من ع�شر  ق��دم يف مفاو�شات 

�لت�شكيك يف مريكل �شخ�شيا.
وقد فاجاأت �مل�شت�شارة �لتي حتكم �ملانيا منذ 2005 نا�شطي 
حزبها م�شاء �لنتخابات بقولها �نها ل ترى �شيئا يجب تغيريه 

يف �شيا�شتها .
�لت�شريح  �مل�شيحي على هذ�  �لجتماعي  وت��رد خطة �لحت��اد 

بالقول �ن �لذين يقولون �لآن +�م�شو� يف طريقكم، �شن�شتمر 
على  �حل���زب  ق���درة  للخطر  ويعر�شون  يفهمو�  مل  ك��ن��ا+  كما 

قيادة �لباد .
حتتل  ب���ان  �ل��ب��اف��اري��ون  �مل�شيحيون  �لج��ت��م��اع��ي��ون  وي��ط��ال��ب 
حتديد  يقرتحون  وه��م   . �لو�شط  ميني  على  مكانها  �حلركة 
�شقف �شنوي لعدد �ملهاجرين و ثقافة مرجعية  �ملانية يفرت�س 

بالقادمني �جلدد تبنيها.
�ملقررة  �ل��اح��ق��ة  �مل�����ش��اور�ت  �ل��ل��ق��اء، �شتكون  �خ��ف��ق  ويف ح��ال 
ت�شكيل  ملحاولة  �كتوبر  �لول  ت�شرين  منت�شف  م��ن  �عتبار� 
حتالف �غلبي يف �لربملان مع �لليرب�ليني ودعاة حماية �لبيئة 

حمكومة بالف�شل.

�لتطور، �تفق �لأتر�ك مع حلفاء �لأ�شد، مو�شكو وطهر�ن.
وك���م���ا ي�����رى ك������وك، ���ش��ي��ك��ون ع���ج���ز ت���رك���ي���ا ع����ن “خف�س 
وديبلوما�شية  ع�شكرية  �إدلب مبثابة �شربة  يف  �لت�شعيد” 
�أجر�ها  كبرية، وخا�شة بعد عملية �لتطهري �لكبرية �لتي 
�أردوغ���ان، ما جعل من ثاين  �لرئي�س �لرتكي رج��ب طيب 
�أكرب جي�س يف حلف �لناتو مبثابة ظل لنف�شه، وقد يقو�س 
– تركية جانبية  ب��وج��ود �شفقة رو���ش��ي��ة  ب��ات و����ش��ح��اً  م��ا 

عنو�نها “من �إدلب �إىل عفرين”.
�أن  يف  �لرتكي  لل�شاأن  مر�قبون  وي�شتبه  عفرين..   اإىل   

�لازمة لدول جو�ر ميامنار مل�شاعدتها يف توفري �ملاذ 
�لآمن للفارين من �لتطهري �لعرقي وتخفيف معاناتهم 
ب�شاأن حمايتهم و�لعمل على  �لدولية  �ملو�ثيق  وتطبيق 

عودتهم لبادهم.
و�ملنظمات  �ل��ع��امل  دول  ك��اف��ة  �ل��ق��ر�ر  م�شروع  دع��ا  كما 
�مل�شاعد�ت  توفري  �إىل  و�لن�شانية  و�لإقليمية  �لدولية 
حكومة  وح��ث  �لروهينجا،  لأقلية  �لعاجلة  �لإن�شانية 

ميامنار على ت�شهيل و�شول هذه �مل�شاعد�ت �لعاجلة.
�شعادة  ي�شم يف ع�شويته  �لذي  �لوفد  �أع�شاء  وي�شارك 
�هلل  عبد  حممد  و�لدكتور  �أحمد  جا�شم  :على  من  كل 
�ملحرزي وحمد عبد �هلل �لغفلي وعفر�ء ر��شد �لب�شطي 

•• وا�صنطن-وكاالت:

�أ�شبح �ل�شر�ع يف �شوريا �أ�شد تعقيد�ً، لكن وفق �شتيفن كوك، 
زميل بارز لدى جمل�س �لعاقات �خلارجية متخ�ش�س يف 
�شوؤون �ل�شرق �لأو�شط و�أفريقيا، يلوح يف �لأفق �أمل ب�شاأن 

�ل�شفقة �لتي بد�أ تنفيذها بني رو�شيا وتركيا و�إير�ن. 
�أن���ه لي�س  �لإخ���ب���اري،  “�شالون”   وك��ت��ب ك���وك، يف م��وق��ع 
�شنو�ت  �شت  فبعد  �شوريا.  يف  يجري  م��ا  تتبع  �ل�شهل  م��ن 
�ألف  �إىل400   300 بني  ما  ومقتل  �لأهلية،  �حل��رب  من 
�شوريا  د�خ��ل   ( �ل�شكان  ن�شف  ق��ر�ب��ة  ن��زوح  وم��ع  �شخ�س، 
ومعارك  �مل�شلحة،  �لف�شائل  م��ن  ع��دد  وب���روز  وخ��ارج��ه��ا(، 
من  ب��ات  متطرفة،  وجماعات  �أجنبية  جيو�س  ب��ني  جت��ري 
�ل�شعب معرفة من له م�شلحة مع من، �أو كيف ميكن وقف 

عمليات �لقتل.
 ت�شاعد وهدوء.. وي�شري �لكاتب لت�شاعد حدة �لقتال، 
د�ع�س، وحول  �لرقة، عا�شمة  �لأخ��رية يف  �لأ�شابيع  خال 
مدينة دير �لزور، بو�بة �شوريا نحو �لعر�ق وموقع حلقول 
�أخ��رى. ويرجع  نفط، ولكن �لقتال هد�أ يف مناطق �شورية 
 – �شبب ذلك لتمكن �لقو�ت �ل�شورية �لنظامية وحلفائها 
�شيعية عر�قية، وقو�ت من �حلر�س  حزب �هلل وميلي�شيات 
�ل�شيطرة  ��شتعادة  رو�شية، من  �لإي��ر�ين، وقاذفات  �لثوري 
لإقامة  �ملبادرة  زمام  �لرو�س  �أخذ  كما  �ملناطق.  بع�س  على 
“مناطق وقف ت�شعيد” يف مناطق تابعة خلم�س حمافظات، 

ويف �شرق �لغوطة بالقرب من دم�شق.

�لعامل،  �ن�شغال  تركيا  كوك ل�شتغال  ويلفت   .. حت�شري 
يف  و�ل�شتفتاء  �ل�شمالية  بكوريا  �ملا�شي،  �لأ���ش��ب��وع  خ��ال 
�لعازلة  �ملنطقة  �إىل  جي�شها  فاأر�شلت  �ل��ع��ر�ق،  كرد�شتان 
ثقيلة  و�أنزلت معد�ت  �شوريا،  �لرتكية مع  �حل��دود  جنوب 

هناك. وياأتي هذ� يف �إطار �لتح�شري ملنطقة خف�س ت�شعيد 
3600 كيلو  – منطقة تبلغ م�شاحتها  �إدلب  يف حمافظة 
�نطاكيا  وحمافظة  �شرقاً  حلب  بني  ما  وتقع  مربع،  مرت 

�لرتكية جنوباً.
و�شعته  و�ل��ذي  �لت�شعيد”،  “خف�س  على  لاتفاق  ووفقاً 
�أيار(  مايو)  �أ�شتانة، يف  وتركيا يف  و�إي��ر�ن  رو�شيا  حكومات 
ل��ل��ق��ت��ال، و�إي�������ش���ال م�شاعد�ت  �مل��ا���ش��ي، ي��ج��ب و���ش��ع ح���د 
�لأط���ر�ف  �ت��ف��ق  كما  �لتحتية.  �لبنية  و�إ���ش��اح  �إن�شانية، 
د�ع�س  ���ش��د  �ل��ق��ت��ال  م��و����ش��ل��ة  ع��ل��ى  �لتفاق”  “�شامنو 
و”جبهة �لن�شرة وجميع �لتنظيمات �ملرتبطة بالقاعدة �أو 
بد�ع�س”. وتتجدد �لتفاقية كل �شتة �أ�شهر ب�شرط مو�فقة 

�لدول �لر�عية لها. 
�إنه مع ��شتعادة �حلكومة   جيب متمرد.. ويقول �لكاتب 
�ل�����ش��وري��ة م���زي���د�ً م��ن �مل��ن��اط��ق ب��ع��د �ل��ت��دخ��ل �ل��رو���ش��ي يف 
�شبتمرب ) �أيلول( 2015 ، بقيت �إدلب خارجة عن �شيطرة 
�حلكومة، بل خا�شعة لتنظيم هيئة حترير �ل�شام) �لن�شرة 
ت�شدد�ً.  �أق��ل  و�أخ���رى  ل��ه،  تابعة  �أخ��رى  وتنظيمات  �شابقاً( 
وطو�ل �حلرب �ل�شورية، حاولت تركيا دعم تلك �لتنظيمات 
�أولويات  ولكن  �لأ�شد،  ب�شار  �شلطة  على  �لق�شاء  �أج��ل  من 
وحد�ت  ب��روز  مع  �شوريا، وخ�شو�شاً  �لآن يف  تبدلت  �أنقرة 
وه���ي مرتبطة  ج���ي(،  ب��ي  و�ي   ( �ل��ك��ردي  �ل�شعب  ح��م��اي��ة 
بحزب �لعمال �لكرد�شتاين) بي كي كي( �ملحظور يف تركيا، 
��شتقال  �أج��ل  و�ل��ذي ي�شن حملة دموية، منذ عقود، من 
�ملنطقة �لكردية �أو نيلها حكماً ذ�تياً. ولذ� مل تعد �حلكومة 
�لرتكية حري�شة على دعم قو�ت �شورية معار�شة، بل باتت 

تركز على قمع �لقوميني �لأكر�د.
ب��ي جي  ل��ق��و�ت و�ي  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  ولكن دع��م  قلق .. 
رفع وترية �لقلق لدى تركيا، حيال متزق �شوريا وبروز ما 
ي�شميه �لأكر�د روغوفا )غرب كرد�شتان(. ولأجل منع ذلك 

•• اأبوظبي-وام: 

ي�شارك �ملجل�س �لوطني �لحتادي بوفد برئا�شة معايل 
يف  �ملجل�س  رئي�شة  �لقبي�شي  �هلل  عبد  �أم���ل  �ل��دك��ت��ورة 
�لدويل  �لربملاين  لاحتاد   137 �جلمعية  �جتماعات 
بطر�شربغ-رو�شيا  ���ش��ان��ت  م��دي��ن��ة  يف  ���ش��ت��ع��ق��د  �ل���ت���ي 

�لحتادية خال �لفرتة من 14-18 �أكتوبر �جلاري.
مو�كبة  على  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س  م��ن  وحر�شا 
عن  و�ل���دف���اع  �خل��ارج��ي��ة  و�شيا�شتها  �ل��دول��ة  ت��وج��ه��ات 
�لق�شايا �لتي تتبناها ل �شيما �لتي لها عاقة بتعزيز 
�لأم����ن و�ل�����ش��ل��م �ل��دول��ي��ني، ت��ق��دم مب�����ش��روع ق���ر�ر بند 
�أقلية  ��شطهاد  وقف  يف  �لربملانيني  “دور  ب�شاأن  ط��ارئ 
عاجل  دويل  لتحرك  �ل��دع��وة  ميامنار:  يف  �لروهينجا 

حلماية حلقوق �لن�شان”.
بدعوة  �لطارئ  �لبند  ق��ر�ر  م�شروع  �ملجل�س يف  وطالب 
���ش��ل��ط��ات م��ي��امن��ار �إىل �ل�����ش��م��اح ب��دخ��ول جل��ن��ة تق�شي 
�لإن�شانية  و�ملنظمات  �ملتحدة  �لأمم  �حلقائق وموظفي 
�إقليم  �إىل  عر�قيل  دون  من  �لإع��ام  و�شائل  ومندوبي 
ر�خني، وبدعوة �لربملان يف ميامنار لإجر�ء تعديل على 
قانون �ملو�طنة لعام 1982 ومنح �أقلية �لروهينجا حق 
�ملو�طنة �لكاملة وفق مبادئ �لقانون �لدويل ومر�جعة 
�لتد�بري  ج��م��ي��ع  �ت��خ��اذ  و����ش���رورة  �لتجني�س  ق��و�ن��ني 
يف  �لتحتية  و�لبنية  �ل��ع��ب��ادة  دور  تدمري  ملنع  �ل��ازم��ة 
ولية ر�خني. كما طالب بدعوة جمل�س �لأمن �لدويل 
�لإن�شانية  ���ش��د  ت���ورط يف ج��ر�ئ��م  م��ن  ك��ل  �إح��ال��ة  �إىل 
�لروهينجا  �أقلية  �شد  وت�شريد  وذب��ح  وقتل  �إب���ادة  م��ن 
دولياً  ماحقاتهم  �أو  �ل��دول��ي��ة  �جلنائية  �ملحكمة  �إىل 
و�لتفاقيات  للمو�ثيق  �نتهاكاتهم  ع��ل��ى  ملحا�شبتهم 
ميامنار  حكومة  ت��ق��دمي  و���ش��رورة  �مل�شتقرة،  �ل��دول��ي��ة 
�ل�شخا�س  ه���وؤلء  بت�شليم  �ل��ازم��ة  �لت�شهيات  كافة 
�لأمم  دعوة  �لدولية،  �لقو�عد  وفق  �لدولية  للمحكمة 

�مل��ت��ح��دة وك��اف��ة �ل��ه��ي��ئ��ات �ل��دول��ي��ة �مل��ع��ن��ي��ة �إىل فر�س 
ميثاق  لنتهاك  ميامنار  �شلطات  �شد  دول��ي��ة  عقوبات 

�لأمم �ملتحدة و�لقانون �لدويل �لإن�شاين.
وطلب �ملجل�س من �أمني عام �لحتاد �لربملاين �لدويل 
�تخاذ �لجر�ء�ت �لازمة وفق ما ورد بالقر�ر لتنفيذه.
�لحتادي  �لوطني  �ملجل�س  �أن  �لقر�ر  م�شروع  يف  وج��اء 
و�لتطهري  و�ل���ش��ط��ه��اد  �لعنف  �أع��م��ال  ب��اإد�ن��ة  يطالب 
�أقلية  بحق  مي��ار���س  �ل���ذي  و�لقتل  و�لت�شريد  �لعرقي 
جانب  م��ن  �لأزم���ة  ه��ذه  ��شتغال  و�إد�ن����ة  �لروهينجا، 
ب��ع�����س �جل��م��اع��ات ك��م��ربر ل�����ش��ن ه��ج��م��ات ���ش��د مر�كز 
�ل��ت��ز�م حكومة  وب�����ش��رورة  ر�خ���ني،  �إق��ل��ي��م  �ل�شرطة يف 
توفري  يف  �لدولية  و�لتز�ماتها  مب�شوؤولياتها  ميامنار 
�حل��م��اي��ة �ل��ازم��ة لأق��ل��ي��ة �ل��روه��ي��ن��ج��ا و�ت��خ��اذ جميع 
�جلنائية  �مل�شاءلة  لكفالة  و�لفورية  �لازمة  �لتد�بري 
و�لق�شائية لكل من يثبت �نتهاكه ملبادئ وقو�نني حقوق 

�لن�شان، و�لقانون �لن�شاين �لدويل.
�أج�����ل تنفيذ  �ل�����ش��ع��ي م���ن  �إىل  ب���رمل���ان م��ي��امن��ار  ودع�����ا 
�لتو�شيات �لو�ردة يف تقارير �لأمم �ملتحدة، و�ملنظمات 
�أكدت  �ل��ت��ي  �لإن�����ش��ان  ح��ق��وق  �ملعنية مبر�قبة  �ل��دول��ي��ة 
على �أن �أقلية �لروهنيجا يف ميامنار هم �أكرث �لأقليات 
ميامنار  �شلطات  ق��ي��ام  و���ش��رورة  �ل��ع��امل،  يف  ��شطهاد� 
�أعمال  جميع  لإن��ه��اء  وعاجلة  فورية  �ج���ر�ء�ت  باتخاذ 
مو�ثيق  تنتهك  �لتي  �ملمار�شات  لكل  و�لت�شدي  �لعنف 
ح��ق��وق �لن�����ش��ان و�ل��ق��ان��ون �ل���دويل و�ل��ق��ان��ون �لدويل 

�لإن�شاين.
كما دعا �لأمم �ملتحدة وجمل�س �لأمن وجمل�س حقوق 
�ملعنية  و�حلكومية  �لقليمية  �لهيئات  وكافة  �لن�شان 
�لن�شانية  �ملاأ�شاة  لوقف  �لعاجل  �ل��ف��وري  �لتدخل  �إىل 
على  �لأزم��ة  ه��ذه  مع  و�لتعامل  �لروهينجا  �أقلية  �شد 
ودعوة  �ل��دول��ي��ني،  و�ل�شلم  ل��اأم��ن  تهديد�  متثل  �أن��ه��ا 
�لن�شانية  و�مل�شاعد�ت  �لدعم  لتقدمي  �ل��دويل  �ملجتمع 

�أردوغان مل يو�فق على ت�شليم بوتني زمام �ملبادرة يف �إدلب 
�إل يف مقابل �شماح �لرو�س له بالتقدم نحو منطقة قريبة 
جي،  ب��ي  و�ي  وح����د�ت  عليها  ت�شيطر  ب��ل��دة  ع��ف��ري��ن،  م��ن 

وحماذية للحدود �لرتكية.
�أن مينح م�شوؤولون رو�س  �لكاتب، ل يرجح   ولكن بح�شب 
لاأتر�ك ما يريدونه ما مل حت�شل مو�شكو على ما تريده 

يف �إدلب. 
ويف نهاية �لأمر، هوؤلء لي�شو� م�شوؤولني �أمريكيني يعولون 

دوماً على �شمانات تركية.  

وعلياء  �لرميثي  �شالح  و�شعيد  �حل��اي  حممد  وجمال 
�لحتادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س  �أع�����ش��اء  �جل��ا���ش��م  �شليمان 
..يف �لعديد من �لجتماعات �ملقرر �أن يعقدها �لحتاد 
 201 �ل��دورة  �جتماعات  و�ملت�شمنة  �ل��دويل  �لربملاين 
�لد�ئمة  �لنوعية  �للجان  و�جتماعات  للمجل�س �حلاكم 
و�لتي �شيكون لأع�شاء �لوفد م�شاركة فاعلة فيها، وهي 
كل من �للجنة �ملعنية بال�شام و�لأمن �لدويل، و�للجنة 
�ملعنية بالتنمية �مل�شتد�مة و�لتمويل و�لتجارة، و�للجنة 
�ملعنية بالدميقر�طية وحقوق �لإن�شان، و�لتي �شت�شلط 
�ل�شوء بدورها على عدد من �ملو�شوعات �لتي �شيتخذ 

�لقر�ر ب�شاأنها خال �جلل�شة �خلتامية لاجتماع.
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منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 206237     بتاريخ :2014/02/16
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم : نيبون يو�شني كابو�شيكي كاي�شا
وعنو�نة : 2-3 ، مارونو�شي 2 ت�شومي ، �شيود� – كو ،  طوكيو 0005-100، �ليابان.

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 38
�إت�شالت �لهو�تف �لنقالة ؛ خدمات �لتلك�س ؛ خدمات �لإت�شالت عرب طرفيات �أجهزة �حلا�شوب ؛ �لإت�شالت 
عرب �لتلغر�ف ) �لربقيات ( ؛ �لإت�شالت عرب �لهو�تف ؛ �إر�شال �لفاك�شات ؛ خدمات �لند�ء �لآيل ؛ توفري 

تو�شيات �لإت�شالت عن بعد ب�شبكة حا�شوب عاملية ؛ وكالت �لأنباء.
و�شف �لعامة : �لعبارة  NYK GROUP كتبت باحلروف �لاتينية باللون �لأزرق يعلوها ر�شم على 

�شكل جناح طائر باللون �لأزرق بطريقة مميزة .
�ل�شرت�طات : 

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 206238     بتاريخ :2014/02/16
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم : نيبون يو�شني كابو�شيكي كاي�شا
وعنو�نة : 2-3 ، مارونو�شي 2 ت�شومي ، �شيود� – كو ،  طوكيو 0005-100، �ليابان.

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 39
تفريغ حمولة  ؛  �ل�شلع  تغليف  ؛  �جل��وي  �لنقل  ؛  �لقو�رب  بو��شطة  �لنقل  ؛  بال�شيار�ت  �لنقل  ؛  �حلديدية  بال�شكك  �لنقل 
�إ�شتئجار �ل�شفن �لبحرية ؛ تنظيم �لرحات  �أو  �أو �شر�ء  �أو بيع  �ل�شحن ؛ خدمات �ل�شم�شرة يف �ل�شحن ؛ �شم�شرة  تاأجري 
�ل�شياحية ، تنظيم �لرحات ؛ حر��شة �مل�شافرين ؛ حجز مقاعد �ل�شفر ؛ �حلجز لل�شفر ؛ خدمات �لتخزين يف �مل�شتودعات ؛ 
تخزين �لب�شائع ؛ خدمات �حلفظ �ملوؤقت للممتلكات �ل�شخ�شية ؛ تاأجري و�إ�شتئجار �مل�شتودعات ؛ خدمات مو�قف �ل�شيار�ت 
؛ تاأجري و�إ�شتئجار �لطائر�ت ؛ تاأجري و�أ�شتئجار �حلاويات ؛  تاأجري و�إ�شتئجار �ملن�شات ؛ تاأجري و�إ�شتئجار �ل�شيار�ت ؛ تاأجري 
و�إ�شتئجار �ل�شفن �لبحرية ؛ معلومات عن �لنقل ؛ توفري معلومات متابعة حمولت �ل�شحن عن طريق �إت�شالت طرفيات 

�حلا�شوب ؛ معلومات �لتخزين .
و�شف �لعامة : �لعبارة  NYK GROUP كتبت باحلروف �لاتينية باللون �لأزرق يعلوها ر�شم على �شكل جناح طائر 

باللون �لأزرق بطريقة مميزة .
�ل�شرت�طات : 

�إر�شالة بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد  �إعرت��س علي ذلك  فعلي من لدية 
�مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم :  206239   بتاريخ :2014/02/16
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم : نيبون يو�شني كابو�شيكي كاي�شا
وعنو�نة : 2-3 ، مارونو�شي 2 ت�شومي ، �شيود� – كو ،  طوكيو 0005-100، �ليابان.

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 42
توفري معلومات �لأر�شاد �جلوية ؛ �لت�شاميم �ملعمارية ؛ خدمات �مل�شح ؛ خدمات �لت�شميم ؛ �لن�شح �لتقني 
�لتي تتطلب م�شتويات عالية  ، �لخ. لأجهزة �حلا�شوب و�ل�شيار�ت و�آلت �لأخ��رى  ب��الأد�ء و�لت�شغيل  �ملتعلق 
من �ملعرفة �ل�شخ�شية �أو �ملهارة �أو �خلربة للم�شغلني ملو�كبة �لدقة �ملطلوبة لت�شغيلها ؛ ت�شميم برجميات 
�حلا�شوب �أو  برجمة �أجهزة �حلا�شوب �أو�شيانة برجميات �حلا�شوب ؛ تاأجري و�إ�شتئجار زمن �لو�شول لقاعدة 
بيانات �حلا�شوب ؛ خدمات �لفح�س �أو �لأبحاث �ملتعلقة بالآلت و�لأجهزة و�لأدو�ت ؛ تاأجري و�إ�شتئجار �أجهزة 

�حلا�شوب ؛ تاأجري و�إ�شتئجار برجميات �حلا�شوب ؛ تاأجري و�إ�شتئجار خو�دم �لإنرتنت.
و�شف �لعامة : �لعبارة  NYK GROUP كتبت باحلروف �لاتينية باللون �لأزرق يعلوها ر�شم على 

�شكل جناح طائر باللون �لأزرق بطريقة مميزة .
�ل�شرت�طات : 

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 252673     بتاريخ :2016/04/26
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم:   بريدجي�شتون لي�شين�شينج �شريفي�شيز ، �إنك.
وعنو�نة : 535  ماريوت در�يف ، نا�شفيل ، تيني�شي 37214، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية .

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 19
�لت�شقيف بالبا�شتيك �حلر�ري ؛ مو�د رغوية �شلبة ل�شتخد�مها يف جتاويف جدر�ن و�أ�شطح �لبنايات ؛ مو�د 
رغوية �شلبة ل�شتخد�مها يف �لإن�شاء ، حتديد�ً ، لا�شتخد�م يف جتاويف �جلدر�ن و�لت�شقيف ؛ نظام غ�شاء 
�لت�شقيف يتاألف من غ�شاء مطاطي و�شد�دة ول�شق يباع كوحده ؛ وغ�شاء ت�شقيف مطاطي يباع ب�شكل مفرد 
يف �لفئة 19، مو�د بناء )غري معدنية( ؛ �أنابيب �شلبة غري معدنية للمباين ؛ �أ�شفلت وزفت وقار ، مباين غري 

معدنية قابلة للنقل ؛ ن�شب )جم�شمات( غري معدنية .
و�شف �لعامة : �لعبارة ALWAYS DEPENDABLE كتبت باحلروف �لاتينية.

�ل�شرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 271076     بتاريخ :2017/04/06
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم : م�شلم برو ليميتد  
وعنو�نة : �شندوق بريد 957 ، �أوف�شور �نكوربوري�شنز �شنرت ، رود تاون ، تورتول ، يف جي 1110 ، �جلزر �لعذر�ء �لربيطانية.

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 9
و�لأجهزة  و�ل�شينمائي  �لفوتوغر�يف  �لت�شوير  و�أدو�ت  و�أج��ه��زة  و�مل�شاحية  و�ملاحية  �لعلمية  و�لأدو�ت  �لأج��ه��زة 
و�لأدو�ت �لب�شرية و�أجهزة و�أدو�ت �لوزن و�لقيا�س و�لإ�شارة و�ملر�قبة )�لإ�شر�ف( و�لإنقاذ و�لتعليم ؛ �أجهزة و�أدو�ت 
ن�شخ  �أو  �إر�شال  �أو  ت�شجيل  �أجهزة  ؛  �لكهربائية  �لطاقة  يف  �لتحكم  �أو  �أوتنظيم  �أوتكثيف  حتويل  �أو  فتح  �أو  لو�شل 
�ل�شوت �أو �ل�شور ؛ حامات بيانات مغناطي�شية ، �أقر��س ت�شجيل ؛ �أقر��س مدجمة و �أقر��س �لفيديو �لرقمية ) 
دي يف دي ( وو�شائط �لت�شجيل �لرقمية �لأخرى ؛ �آليات لاأجهزة �لتي تعمل بقطع �لنقد ؛ �آلت ت�شجيل �لنقد ، 
�آلت حا�شبة ، معد�ت و�أجهزة حا�شوبية ملعاجلة �لبيانات ؛ برجميات �حلا�شوب ؛ �أجهزة �إخماد �لنري�ن ؛ برجميات 
وتطبيقات لإ�شتخد�مها على �لهو�تف �ملتحركة و�لهو�تف �خللوية ؛ برجميات وتطبيقات قابلة للتنزيل من �شبكة 

حا�شوب عاملية . 
 و�شف �لعامة : �لعبارة MUSLIM PRO كتبت باحلروف �لاتينية .

�ل�شرت�طات : 
�إر�شالة  �أو  �لإقت�شاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعامات  لإد�رة  مكتوبا  به  يتقدم  �أن  ذلك  علي  �إعرت��س  لدية  من  فعلي 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 271077     بتاريخ :2017/04/06
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم : م�شلم برو ليميتد  
، �جلزر  ، يف جي 1110  تورتول   ، ت��اون  رود   ، �شنرت  �نكوربوري�شنز  �أوف�شور   ،  957 بريد  : �شندوق  وعنو�نة 

�لعذر�ء �لربيطانية.
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 41
�لتعليم و�لتهذيب ؛ توفري �لتدريب ؛ �لرتفيه ؛ �لأن�شطة �لريا�شية و�لثقافية ؛ �لتعليم �لديني ، �خلدمات 

�لتعليمية �لدينية ؛ �لتدري�س �لديني ؛ �لتدريب �لديني . 
 و�شف �لعامة : �لعبارة MUSLIM PRO كتبت باحلروف �لاتينية .

�ل�شرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 271078     بتاريخ :2017/04/06
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم : م�شلم برو ليميتد  
، �جلزر  ، يف جي 1110  تورتول   ، ت��اون  رود   ، �شنرت  �نكوربوري�شنز  �أوف�شور   ،  957 بريد  : �شندوق  وعنو�نة 

�لعذر�ء �لربيطانية.
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 42
�خلدمات �لعلمية و�لتقنية وخدمات �لبحث و�لت�شميم �ملتعلقة بها ؛ خدمات �لتحاليل و�لأبحاث �ل�شناعية 

؛ خدمات ت�شميم وتطوير عتاد وبرجميات �حلا�شوب ؛ �إعد�د )�إن�شاء( �لربجميات ؛ حتديث �لربجميات . 
 و�شف �لعامة : �لعبارة MUSLIM PRO كتبت باحلروف �لاتينية .

�ل�شرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 270873    بتاريخ : 2017/4/4
بيانات �لأولوية : 

باإ�شم : �ك�شياونا رين
وعنو�نة : رقم 43 ، و�جن جروب ، زهاجن�شوجن فيليج  ، لوزهو�جن  تاون ، دينجزهو  �شيتي ، هينان بروفين�س 

، �ل�شني
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :14 
؛  �لكبرية و�ل�شاعات  لل�شاعات  �آلت  ؛  �شبائك من معادن نفي�شة ؛ �شناديق من معادن نفي�شة ؛ جموهر�ت 
�أحزمة ل�شاعات �ليد ؛ �شاعات كبرية و�شاعات كهربائية ؛ �شاعات منبهة ؛ �شاعات كبرية ؛ �شاعات يد ؛ علب 

�شاعات �جليب و�ليد )لاإهد�ء( .
و�شف �لعامة : �لكلمة BALMER كتبت بحروف لتينية كبرية .

�ل�شرت�طات :
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 252692     بتاريخ :2016/04/26
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم:   بريدجي�شتون لي�شين�شينج �شريفي�شيز ، �إنك.
وعنو�نة : 535  ماريوت در�يف ، نا�شفيل ، تيني�شي 37214، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية .

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 19
�لت�شقيف بالبا�شتيك �حلر�ري ؛ مو�د رغوية �شلبة ل�شتخد�مها يف جتاويف جدر�ن و�أ�شطح �لبنايات ؛ مو�د 
رغوية �شلبة ل�شتخد�مها يف �لإن�شاء ، حتديد�ً ، لا�شتخد�م يف جتاويف �جلدر�ن و�لت�شقيف ؛ نظام غ�شاء 
�لت�شقيف يتاألف من غ�شاء مطاطي و�شد�دة ول�شق يباع كوحده ؛ وغ�شاء ت�شقيف مطاطي يباع ب�شكل مفرد 
يف �لفئة 19، مو�د بناء )غري معدنية( ؛ �أنابيب �شلبة غري معدنية للمباين ؛ �أ�شفلت وزفت وقار ، مباين غري 

معدنية قابلة للنقل ؛ ن�شب )جم�شمات( غري معدنية .
 و�شف �لعامة : �لعبارة " تعتمد عليها " كتبت باحلروف �لعربية .

�ل�شرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 255103     بتاريخ :2016/06/13
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم : ريبونز بي تي ئي . ليميتد
وعنو�نة : 21 تاي �شينج �شرتيت ، رقم 00- 04 ت�شارلز �آند كيث بلدينج ، �شنغافورة 534166.

 �شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 42
خدمات �لإعتماد �ملتعلقة بتطبيق معايري �جلودة ؛ خدمات �لتوثيق  ؛ خدمات �لت�شديق  ؛ خدمات ترخي�س 
)تفوي�س( �خل��رب�ء ؛ خدمات  �ملعلومات �ملتعلقة  مبعايري �جل��ودة ؛ خدمات تقييم وفح�س جودة �مل��و�د ؛ 

خدمات تقييم جودة �ملنتج ؛ خدمات �ملعلومات �ملتعلقة بها ؛ جميعها تقع يف �لفئة 42 . 
و�شف �لعامة : ر�شم على �شكل  حريف  R  متا�شقني ببع�شهما �لبع�س ب�شكل متعاك�س بطريقة  مميزة .

�ل�شرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 255107     بتاريخ :13 /2016/06
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم : ريبونز بي تي ئي . ليميتد
وعنو�نة : 21 تاي �شينج �شرتيت ، رقم 00- 04 ت�شارلز �آند كيث بلدينج ، �شنغافورة 534166

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 42
خدمات �لإعتماد �ملتعلقة بتطبيق معايري �جلودة ؛ خدمات �لتوثيق  ؛ خدمات �لت�شديق  ؛ خدمات ترخي�س 
)تفوي�س( �خل��رب�ء ؛ خدمات  �ملعلومات �ملتعلقة  مبعايري �جل��ودة ؛ خدمات تقييم وفح�س جودة �مل��و�د ؛ 
�ملتعلقة  �ملعلومات  خ��دم��ات  ؛  �لتوثيق  بخدمات  �ملتعلقة  �ملعلومات  خ��دم��ات  ؛  �ملنتج  ج��ودة  تقييم  خ��دم��ات 

بخدمات �لت�شديق  ؛ جميعها تقع يف �لفئة 42 . 
و�شف �لعامة : �لكلمة REEBONZ  كتبت باحلروف �لاتينية .

�ل�شرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 255955     بتاريخ :2016/06/28
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم : يورو توباكو لل�شرق �لو�شط م م ح
وعنو�نة: �س . ب 52058 �ل�شارقة ، دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 34
�شجائر ؛ �شيجار ؛ �شيجاريللو ) �شيجار رفيع ( ؛ تبغ . 

�شكل  على  ر�شم  يعلوها  كبري  بحجم  �لاتينية  باحلروف  كتبت   MONZA �لكلمة    : �لعامة  و�شف   
كاأ�س �شباق وقد كتب يف و�شطه �حلرف M بالاتينية ويف �أعاه ر�شم على �شكل علمني من �أعام �ل�شباق 

بطريقة مميزة.
�ل�شرت�طات : 

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 270883    بتاريخ : 2017/4/4
بيانات �لأولوية : 

باإ�شم : مركز �للولو ) �س . ذ . م . م . (
وعنو�نة : �س . ب : 60188 دبي ، دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :35 
�إد�رة بر�مج �لولء للعماء ؛ �ملعلومات و�لأخبار عن �لأعمال؛ �إ�شتف�شار�ت عن �لأعمال ؛ معلومات جتارية ون�شائح 
للم�شتهلكني ) متجر ن�شح �مل�شتهلك ( ؛ عر�س �ل�شلع ؛ توزيع �لعينات ؛ �لت�شويق ؛ �لدعاية و�لإعان �خلارجي ؛ 
عر�س �ل�شلع على و�شائل �إت�شالت لغايات �لبيع بالتجزئة ؛ توفري �ملعلومات و�لأخبار عن �لأعمال عرب موقع �شبكي 
؛ توفري �أ�شو�ق على �خلط �ملبا�شر مل�شرتي وباعة �ل�شلع و�خلدمات ؛ خدمات �لت�شويق عن بعد ؛ خدمات جتميع 
ت�شكيلة من �ل�شلع ل�شالح �لغري ) ما عد� نقلها ( ، لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ءها عند �حلاجة مبا 

فيها �لنظار�ت و�لنظار�ت �ل�شم�شية  و �لنظار�ت �لطبية  و نظار�ت لاإرتد�ء.
�لعامة  يظهر  �لعلوي  �جل��زء  و  مكررة   "EYEXPRESS" �لكلمة   من  �لعامة   تتاألف   : �لعامة  و�شف 
�لكلمة  يتاألف من  �ل�شفلي   بينما  �جلزء  �أ�شطر   �لأ�شود مق�شمة على ثاثة  باللون  �لأبي�س على خلفية   باللون 

مبني. هو  كما   ، �ليمني   �إىل  �لي�شار  من  �لو�شوح   درجة  تقليل   "EYEXPRESS" مع 
�ل�شرت�طات :

�إر�شالة  �أو  �لإقت�شاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعامات  لإد�رة  مكتوبا  به  يتقدم  �أن  ذلك  علي  �إعرت��س  لدية  من  فعلي 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 270886    بتاريخ : 2017/4/4
بيانات �لأولوية : 

باإ�شم : مركز �للولو ) �س . ذ . م . م . (
وعنو�نة : �س . ب : 60188 دبي ، دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :44 
جتهيز  �لنظار�ت ؛ خدمات فنيي �لب�شريات ؛ خدمات فح�س �لنظر ) فنيي �لب�شريات( .

و�شف �لعامة : تتاألف �لعامة  من �لكلمة  "EYEXPRESS" مكررة و �جلزء �لعلوي يظهر �لعامة 
باللون �لأبي�س على خلفية  باللون �لأ�شود مق�شمة على ثاثة �أ�شطر  بينما  �جلزء �ل�شفلي  يتاألف من �لكلمة 

مبني. هو  كما   ، �ليمني   �إىل  �لي�شار  من  �لو�شوح   درجة  تقليل   "EYEXPRESS" مع 
�ل�شرت�طات :

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم: 270684    بتاريخ :2017/04/01
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم : �شام�شوجن �لكرتونيك�س كو. ، ليميتد
وعنو�نه: 129، �شام�شوجن – رو  ، يونغتونغ – جيو ، �شيوون – �شي ،  جييونغي – دو ،  جمهورية كوريا .

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 9
؛  رقمية  ؛ لفتات  �لتجارية  للغايات  �شا�شات  ؛  �إلكرتونية  لوحات عر�س  ؛  تلفاز  ؛ م�شتقبات  تلفاز  �أطقم 

لوحات عر�س �لافتات �لرقمية ؛ �شا�شات �لافتات �لرقمية ؛ �شا�شات عر�س �لكرتونية.
و�شف �لعامة : �لعبارة  SCREEN EVERYWHERE كتبت باحلروف �لاتينية .

�ل�شرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم: 270686    بتاريخ :2017/04/01
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم : �شام�شوجن �لكرتونيك�س كو. ، ليميتد
وعنو�نه: 129، �شام�شوجن – رو  ، يونغتونغ – جيو ، �شيوون – �شي ،  جييونغي – دو ،  جمهورية كوريا .

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 9
م�شتقبات تلفاز ؛ �أطقم تلفاز ؛ �شا�شات عر�س ذ�ت �شمامات ثنائية �لقطبية لإر�شال �ل�شوء ؛ �شا�شات تلفاز 
لإر�شال وعر�س حمتويات  ؛ برجميات حا�شوب  لوحية  �أجهزة حا�شوب  ؛  ذكية  ؛ هو�تف  �شا�شات حا�شوب  ؛ 
رقمية ، ب�شكل خا�س �مللفات �لرقمية لاأعمال �لفنية و�ل�شور �لرقمية �ل�شاكنة و�لفيديوهات ؛ برجميات 
حا�شوب لت�شفح و�لو�شول �ىل و�شر�ء حمتويات رقمية ، ب�شكل خا�س ملفات رقمية لاأعمال �لفنية و�ل�شور 

�لرقمية �ل�شاكنة و�لفيديوهات .
و�شف �لعامة : �لعبارة  ART STORE كتبت باحلروف �لاتينية .

�ل�شرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 270676    بتاريخ : 2017/4/1
بيانات �لأولوية : 

باإ�شم : دولر رنت �يه كار ، �نك
وعنو�نة : 8501  ويليامز رود ، �ي�شتريو ، فلوريد� 33928 ، �لوليات �ملتحدة �لمريكية . 

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :39 
خدمات تاأجري و�إ�شتئجار �ملركبات ، يف �لفئة 39.

و�شف �لعامة : �لكلمة dollar كتبت باحلروف �لاتينية وباللون �لأحمر مع نقطة باللون �لأحمر يف 
نهاية �لكلمة بطريقة مميزة .

�ل�شرت�طات :
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 271075     بتاريخ :06 /2017/04
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم : بي �شي دي للتجارة )�س.ذ.م.م(
وعنو�نة :�س.ب 237943 دبي ، دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 11
�ل�شوء )�إل ئي دي( ؛  �ل�شحن ذ�ت �شمامات ثنائية �لقطبية لإر�شال  �إ�شاءة للطو�رئ قابلة لإع��ادة  �أجهزة 
م�شابيح �أمامية قابلة لإعادة �ل�شحن ذ�ت �شمامات ثنائية �لقطبية لإر�شال �ل�شوء )�إل ئي دي( ؛ فو�ني�س 
قابلة لإعادة �ل�شحن ذ�ت �شمامات ثنائية �لقطبية لإر�شال �ل�شوء )�إل ئي دي( ؛ ب�شيات م�شابيح قابلة 
لإعادة �ل�شحن ذ�ت �شمامات ثنائية �لقطبية لإر�شال �ل�شوء )�إل ئي دي( ؛ م�شاعل قابلة لإعادة �ل�شحن ذ�ت 
�شمامات ثنائية �لقطبية لإر�شال �ل�شوء )�إل ئي دي( ؛ م�شاعل معدنية قابلة لإعادة �ل�شحن ذ�ت �شمامات 
ثنائية �لقطبية لإر�شال �ل�شوء )�إل ئي دي( ؛ �أجهزة لاإنارة و�لتدفئة ، وتوليد �لبخار و�لطهي و�لتربيد 

و�لتجفيف و�لتهوية وتوريد �ملياه ولاأغر��س �ل�شحية .
م�شتطيلة  خلفية  على  �لأبي�س  باللون  �لاتينية  باحلروف  كتبت   SANEX �لكلمة   : �لعامة  و�شف 

�ل�شكل باللون �لأحمر بطريقة مميزة.
�ل�شرت�طات : 

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 271079     بتاريخ :2017/4/6
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم: �ل�شيد / نوفال كيز هاكينام �شاليل
وعنو�نه: �س.ب : 1215 عجمان ، دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 41
�لتعليم و�لتهذيب ؛ توفري �لتدريب ؛ �لرتفيه ؛ �لأن�شطة �لريا�شية و�لثقافية .

ر�شم  �لأ�شود وفوقها  باللون  �لاتينية  باحلروف  كتبت   Woodlem Park �لعبارة   : �لعامة  و�شف 
�شمعتني �شغريتني  �شكل  على  ر�شم  بد�خلها  �لبع�س  بع�شها  مع  مت�شلة  م�شتعلة  �شمعات  �شكل ثاث  على 

م�شتعلتني وجميعها بالألو�ن �لأ�شود و�لأخ�شر و�لأزرق و�لربتقايل و�لأبي�س بطريقة مميزة.
�ل�شرت�طات : 

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 272387    بتاريخ :2017/4/30
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم : �نرتنا�شيونال ليف �يفينت�س ��شو�شيي�شن ، �إنك.
وعنو�نة : 330 �إن. و�با�س �فينيو ، �شويت 2000 ، �شيكاغو ، �آي �ل 60611 ، �لوليات �ملتحدة �لمريكية

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 35
خدمات  ؛  تنظيمية  و�إ�شت�شار�ت  �أع��م��ال  �إد�رة  ؛  �لأع��م��ال  �إد�رة  يف  �مل�شاعدة  ؛  �لدعاية   / �لإع���ان  خ��دم��ات 
؛  �مل�شتقلة  �أعمال مقدمي �خلدمات  �إد�رة  �لأد�ء ؛ خدمات  �أعمال فناين  �إد�رة  ؛  �لأعمال  �خل��رب�ء يف كفاية 
وكالت �ملعلومات �لتجارية ؛ �لإد�رة �لتجارية لرتخي�س �شلع وخدمات �لغري ؛ خدمات �لو�شاطة �لتجارية 
؛ �لدعاية و�لإعان على �خلط �ملبا�شر على �شبكات حا�شوب ؛ خدمات �لت�شويق ؛ �لتفاو�س و�إبر�م �ملعامات 
�لتجارية  �لعرو�س  ؛ تنظيم  �لإعانية  �أو  �لتجارية  للغايات  �ملعار�س  ؛ تنظيم  �لثالثة  �لتجارية لاأطر�ف 
للغايات �لتجارية �أو �لإعانية ؛ خدمات �لتعهيد )�مل�شاعدة يف �لأعمال( ؛ �لعاقات �لعامة ؛ ترويج �ملبيعات 

لاآخرين.
و�شف �لعامة : �لرتكيب �حلريف ILEA كتب باحلروف �لاتينية .

�ل�شرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142
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عربي ودويل
زعيم كوريا ال�شمالية ي�شيد بربنامج بالده النووي 

•• �صيول-اأ ف ب:

�شقيقته  كيم جونغ-�أون برتقية  �ل�شمالية  كوريا  زعيم  قام 
�إىل من�شب رفيع يف �حلزب �حلاكم، بح�شب ما �أعلنت و�شائل 
لاأ�شلحة  ب��اده  �أ�شاد بربنامج  فيما  �لأح��د،  ر�شمية  �إع��ام 

�لنووية �لذي يثري قلقا دوليا.
كيم  �أن  �لر�شمية  �ل�شمالية  �لكورية  �لنباء  وكالة  و�أف���ادت 
�لنافذ  �ل�شيا�شي  �ملكتب  �أ�شبحت ع�شو� بديا يف  يو-جونغ 

للحزب، وهي هيئة �شنع �لقر�ر �لتي يرت�أ�شها �شقيقها.
ومت �لإعان عن ترقيتها �إىل جانب عدد �آخر من �لرتقيات 
لع�شر�ت كبار �مل�شوؤولني خال �جتماع للحزب تر�أ�شه �لزعيم 

�لكوري �ل�شمايل يوم �ل�شبت.  وياأتي �لجتماع يف وقت يو�جه 
�أ�شلحته  لتطوير  �شعيه  من  للحد  متز�يد�  �شغطا  �لنظام 

عقب �ختبار�ت نووية و�شاروخية �أجر�ها موؤخر�.
وت�شاعدت حدة �لتوتر حيث دخل كيم ب�شجال مع �لرئي�س 
�لأمريكي دونالد تر�مب �لذي كتب عرب تويرت  �ل�شبت �أن 
�شيئا و�حد� فقط �شيكون له مفعول  لرتوي�س �لدولة �لتي 

متلك �شاحا نوويا، دون �أن يذكر تو�شيحات.
�لإر�شاد  رح��ات  يف  برفقته  كيم  �شقيقة  تظهر  م��ا  وك��ث��ري� 
�ملنا�شبات ويعرف عنها  �لتي يجريها وغريها من  �مليد�ين  

�رتباطها بحمات �حلزب �لدعائية.
وهما ولد� �لزعيم �ل�شابق كيم جونغ-�يل و�شريكته �لثالثة، 

كوريا  �لعائلة  وحكمت  ي��ون��غ-ه��وي.  كو  �ل�شابقة  �لر�ق�شة 
�لزعيم  خلف  فيما   1948 ع��ام  تاأ�شي�شها  منذ  �ل�شمالية 
�حلايل و�لده بعد وفاة �لأخري يف كانون �لثاين دي�شمرب عام 

.2011
ومنذ ذلك �حلني، �أ�شرف على �أربعة �ختبار�ت نووية �أجرتها 
�أح��ك��م قب�شته  �ي��ل��ول �شبتمرب، فيما  �آخ��ره��ا يف  ك��ان  ب���اده، 
�لتي  تلك  بينها  �شل�شلة عمليات تطهري،  �ل�شلطة عرب  على 

��شتهدفت زوج عمته و�أخيه غري �ل�شقيق.
ففي �لعام 2013، قام باعد�م زوج عمته جانغ �شونغ-ثايك 
�خيه غري  قتل  دبر عملية  بانه  ي�شتبه  كما  �خليانة،  بتهمة 

�ل�شقيق كيم جونغ-نام يف ماليزيا يف �شباط فرب�ير.

�ل�شمالية  لكوريا  و�لنووية  �ل�شاروخية  �ل��ق��در�ت  وحققت 
تقدما كبري� يف عهد �لزعيم �حلايل، رغم ت�شديد �لعقوبات 

�ملفرو�شة من �لأمم �ملتحدة عليها.
وخال �جتماع يوم �ل�شبت، �أقر كيم باأن باده تو�جه حمنا  

�إل �أنه �أكد �أن �قت�شادها منا هذ� �لعام رغم �لعقوبات.
وو�شف �أ�شلحة باده �لنووية باأنها �شيف ثمني  يحمي كوريا 

�ل�شمالية من �لعدو�ن.
ونقلت �لوكالة عن كيم قوله �إن �لأ�شلحة �لنووية يف كوريا 
�مل�شرج  كفاحهم  يف  �بناوؤها  يحملها  قيمة  ثمرة  �ل�شمالية 
�لتهديد�ت  من  �لباد  و�شيادة  م�شري  عن  للدفاع  بالدماء 

�لنووية �ل�شادرة عن �لمربياليني يف �لوليات �ملتحدة .

اليوم  ــن  م ــارا  ــب اعــت
ـــــني، �ــشــيــتــم  ـــــن الث
الت�شويت على تعيني 
ملنظمة  العام  املدير 
ـــحـــدة  ـــت امل الأمم 
ــوم  ــل ــع لــلــرتبــيــة وال
امل�شرية  والثقافة. 
ــــرية خـــطـــاب  مــــ�ــــش
واحـــــــــدة مـــــن بــني 
للفوز  حظا  الوفـــر 

بهذا املن�شب.
�جرت  �لفرن�شية،  ل��وب��و�ن  جملة 
م��ع��ه��ا ح�������و�ر� ����ش��ت��ع��ر���ش��ت فيه 
هذ�  لإ���ش��اح  ومقاربتها  روؤي��ت��ه��ا 
�ل��ذي يعاين من  �لهيكل �لمم��ي 
�ف��ة �ل��ب��ريوق��ر�ط��ي��ة، و�أزم����ة ثقة 
�زمة  م��ك��ون��ات��ه، �ىل ج��ان��ب  ب���ني 
م��ال��ي��ة ب���ات���ت ت��ع��ي��ق �د�ءه��������ا، بل 

وتهدد ��شتمر�رها.
ورئي�شة  ل��اأ���ش��رة،  وزي����رة  *ك��ن��ت 
حلقوق  �مل���ت���ح���دة  �لأمم  جل���ن���ة 
 1999 ع�����ام  �أط���ل���ق���ت  �ل���ط���ف���ل، 
حملة يف م�شر �شد ختان �لإناث. 
وم���ع ذل����ك، ف����اإن �إز�ل�����ة وتطهري 
�لبريوقر�طية  م���ن  �ل��ي��ون�����ش��ك��و 
�آخ����ر.. كيف تنوين  ت��ب��دو حت��دي��ا 

�لقيام بذلك؟
�ليون�شكو  م��ن  �أج��ع��ل  �أن  �أري���د   -
م����ن����ظ����م����ة ت����ت���������ش����م ب����ال����ك����ف����اءة 
و�ل�شفافية. وعندما يكون �لو�شع 
�لعمل  ف��ان  �ل��ي��وم،  عليه  ه��و  كما 
�شيء  �أول  ك���امل���ع���ت���اد.  ي���ك���ون  ل���ن 
علينا �لقيام به هو ��شتعادة �لثقة 
و�ملنظمة  �لأع�����ش��اء  �ل����دول  ب��ني 
�ق�شام  خمتلف  وب��ني  ناحية،  من 
وجمالت �ملنظمة �لأممية نف�شها 
�أبد�أ  �أن  و�أعتزم  �خ��رى.  من جهة 
بالإد�رة �لعامة ونو�ب �ملدير �لعام 

ووحدها منظمة �ليون�شكو ميكنها 
حماربته، لأننا لن نهزم �لإرهاب 

بالأ�شلحة، ولكن بالتعليم.
*م���ا ه��و ���ش��ع��ورك ح��ي��ال تر�شيح 

فرن�شا ل�شخ�س �أودري �أزولي؟
فرن�شا  �ن  �شيئة.  م��ب��ادرة  �ن��ه��ا   -
هي �لبلد �مل�شيف لليون�شكو منذ 
هناك  وك���ان  ع��ام��ا،  ع�شر  خم�شة 
�تفاق �شمني مينعها من �أن تقدم 
�لعام.  �مل���دي���ر  مل��ن�����ش��ب  م��ر���ش��ح��ا 
وبالإ�شافة �إىل ذلك، يفرت�س �أن 
�أن  ينبغي  �جلديدة  �لولية  ه��ذه 
تعود �إىل �لعامل �لعربي، �لذي مل 

ي�شغل هذ� �ملن�شب. 
�ن فرن�شا �شديقة للدول �لعربية 
م�شر.  مع  ممتازة  عاقات  ولها 
موقفها،  ن��ف��ه��م  ل  ن��ح��ن  ل��ذل��ك 
�أف�شل  م���ن  �ل����ي����وم،  �ن����ه  خ��ا���ش��ة 
�م��ر�أة عربية وم�شلمة متلك  من 
�ملوؤهات �لازمة ميكن �أن تتحدث 
�لتطرف؟  �����ش���ك���ال  ج��م��ي��ع  ���ش��د 
بلدي،  م�شر،  �ن  نن�شى،  �ن  دون 
�لأو�شط  �ل�شرق  يف  �شام  يف  ه��ي 
م��ن��ذ �أرب���ع���ني ع��ام��ا، ومي��ك��ن��ه��ا �أن 
ومع  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ني  م��ع  تتحدث 

�لفل�شطينيني.
عن لوبوان الفرن�شية

�لفقري  �لعمود  ي�شكلون  �ل��ذي��ن 
من  فاحلد  �لمم���ي.  �لبيت  لهذ� 
تريده  م���ا  ه���و  �ل���ب���ريوق���ر�ط���ي���ة 
و�شيتم  �لأع�����ش��اء،  �ل���دول  جميع 
ذل����ك م���ن خ����ال �ل���ق���ي���ام بجرد 
�ملنظمة، ما يعمل، وما  لنجاحات 
�أثبت  �أن  �أع���ت���زم  ك��م��ا  ي��ع��م��ل؟  ل 
م�شلحة  ل��ه��ا  �أن  �ل����دول  ملختلف 
جانبا  ت��رتك  و�أن  معا،  �لعمل  يف 

�أننا  �ل���و�����ش���ح  ذل�����ك، م���ن   وم����ع 
�ل�شيا�شية  �ل���ع���ب���اءة  ن��خ��ل��ع  ل����ن 
ع����ن �مل���ن���ظ���م���ة يف غ�������ش���ون �أي�����ام 
ن�شاعد  �أن  ميكننا  ول��ك��ن  قليلة. 
يف  تدريجيا  �لثقة  ��شتعادة  على 
�ليون�شكو. يجب �أن نكون قريبني 
�إطار  يف  ن��ب��ق��ى  و�أن  �ل��ن��ا���س،  م��ن 
�إن �لعامل  �ملهام �ملنوطة بعهدتنا. 
ي��ع��اين م��ن �ل��ت��ط��رف و�لإره�����اب، 

فل�شطني  وق���ب���ول   ،2012 ع���ام 
كما  �أع�شائها.  �أغلبية  مبو�فقة 
�ليابان �لإم��د�د�ت عندما  قطعت 
مت ت�����ش��ج��ي��ل ح��ق��ي��ب��ة ن���اجن���ني يف 
كيف  �لعاملية”..  “�لذ�كرة  �شجل 

ننزع �لغام هذه �حلالت؟
�ملتحدة  �لأمم  منظمة  ت��دف��ع   -
ثمنا  و�لثقافة  و�ل��ع��ل��وم  للرتبية 
باهظا جد� لت�شيي�شها. �نها وكالة 

�إث��ارة لانق�شام  �لأك��رث  �جلو�نب 
�لثقة  ت��ل��ك  �����ش���ت���ع���ادة  �ج����ل  م���ن 
ب��ني �ل���دول و�مل��دي��ر �ل��ع��ام. فعلت 
وزيرة  كنت  قبل عندما  ذلك من 

و�شفرية.
�نعد�م  �أن  �ل����دول  ب��ع�����س  *ت����رى 
ي���ن���ب���ع من  �مل���ن���ظ���م���ة  �ل���ث���ق���ة يف 
ت�����ش��ي��ي�����ش��ه��ا. مل ت���ع���د �ل����ولي����ات 
�مل��ت��ح��دة مت����ول �ل��ي��ون�����ش��ك��و منذ 

�لآر�ء  يف  ت��و�ف��ق  �إىل  �أت��و���ش��ل  �أن 
�أجل �لتقدم  فيما بني �لدول من 
تعمل  �أن  �أري�����د  وب���ال���ت���ايل،  م��ع��ا. 
�ليون�شكو يف فل�شطني يف جمايل 
�حلال  هو  كما  و�لتعليم،  �ل�شحة 
�آخ��ر. علما �ن هناك  يف كل مكان 
�لفل�شطينيني  ب��ني  ج��ي��د  ت��ع��اون 
و�لإ�شر�ئيليني حتت قيادة بر�مج 

�ليون�شكو.

�ملتحدة  لاأمم  تابعة  متخ�ش�شة 
�لتعليم  م��ع��اجل��ة  �ل��ي��ه��ا  م��وك��ول 
و�ل������رت�ث و�ل���ع���ل���وم، وع��ل��ي��ه��ا �أن 
ترتك �ل�شيا�شة يف �لأمم �ملتحدة.

�ل��ور�ء، و�ىل  �إىل  �ليوم، لن نعود 
م��ا ���ش��ب��ق �ن �ت��خ��ذ م��ن ق����ر�ر�ت، 
فامل�شكلة مل تعد م�شكلة فل�شطني، 
زمن  منذ  ع�شويتها  قبلت  وق��د 
طويل. وبالن�شبة للم�شتقبل، �أريد 

•• وا�صنطن-وكاالت:

ذ� هيل   ���ش��ح��ي��ف��ة  ���ش��م��ن  م��ق��ال��ه  يف 
�لأم����ري����ك����ّي����ة، ح������ّذر �ل���ب���اح���ث بيرت 
ه��َو���ّش��ي م��ن حم��اول��ة �إي����ر�ن تطويق 
�لأو�شط  و�ل�����ش��رق  �خل��ل��ي��ج  منطقة 
من �أجل �أن ت�شيطر على مو�رد �لغاز 
�لعربية.  �جل��زي��رة  �شبه  يف  و�لنفط 
�بتز�ز  م��اّدة  يعطيها  �أن  وه��ذ� ميكن 
وت��ه��دي��د ل��اق��ت�����ش��اد�ت �مل��ت��ط��ورة يف 
�عتمدت  ول���ذل���ك،  �ل��غ��رب��ي،  �ل��ع��امل 
لتحقيق  ��شرت�تيجيات  ثاث  �إي��ر�ن 

�أهد�فها.
 عملت طهر�ن �أّوًل على حماية نظام 
�لأ�شد و�إقامة ممّر بّري و�شوًل حتى 
نظاماً  �أق��ام��ت  ث��ّم  �ملتو�ّشط.  �لبحر 
�حلدود  على  �ل��ي��م��ن،  يف  لها  عميًا 
�جلنوبية للمملكة �لعربة �ل�شعودية. 
�لو�شول  ت��اأم��ني  ه��ن��اك، ميكنها  م��ن 
�ل�شوي�س،  وقناة  �لأحمر  �لبحر  �إىل 
مب���ا ف��ي��ه��ا 5 م��اي��ني ب��رم��ي��ل نفط 

يومّياً يعرب هذه �مل�شائق.

خطورة احللف 
القطري الإيراين

رئي�س  وه�������و  �ل�����ب�����اح�����ث،  �����ع  وت�����و������شّ
�جليو��شرت�تيجي   �لتحليل  م��رك��ز 
تف�شري  يف  �ل��دف��اع��ّي��ة،  لا�شت�شار�ت 
لطهر�ن  �ل��ث��ال��ث��ة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
وه���ي ت��ت��ل��ّخ�����س يف ح��ف��اظ �لأخ����رية 
فانطاقاً  قطر:  مع  عاقاتها  على 
تتلّقى حما�س متويلها  �لدوحة،  من 
 2012 �شنة  دولر  مليون   400(
ت���ب���ّث قناة  وح����ده����ا( وم��ن��ه��ا �أي�������ش���اً 
لاإرهاب.  �لد�عمة  �جلزيرة مو�دها 
تتمّتع  �ل��ق��ط��ري��ة  �لأر������ش����ي  وع��ل��ى 
ج��م��اع��ة �لإخ�����و�ن �لإره��اب��ي��ة باملاذ 
�لإرهابيني يف  دعم  يتّم  �أي�شاً  ومنها 
و�شّدد  �لأفريقي.  و�لقرن  �ل�شومال 

على �أهمية ردع �لتو�شع �لإي��ر�ين يف 
�ملايل  نظام  �أف��ك��ار  و���ش��رب  �ملنطقة 

فيها.

احلوثيون يخدمون اأ�شيادهم
ل��ذل��ك، �أّك���د �أه��م��ي��ة دح��ر �حلوثيني 
و�حلفاظ  ط���ه���ر�ن  م���ن  �مل��دع��وم��ني 
لإنهاء  �خل��ل��ي��ج  دول  حت���ال���ف  ع��ل��ى 
�إي���ر�ن. وح���ّذر من  حتالف قطر م��ع 
تعّقد  �ل���ت���ي  �ل��ك��ون��غ��ر���س  ���ش��ي��ا���ش��ات 
ه����ذ� �ل��ت��وج��ه ب��ح��ي��ث ي��ذه��ب بع�س 
�إىل منع ت�شدير  ونو�به  �شيناتور�ته 
و��شنطن  حللفاء  �لأمريكي  �ل�شاح 
�ل�شعودية  دع���م  م���ن  �لإد�رة  وم��ن��ع 
�شتار  يف م��و�ج��ه��ة �حل��وث��ّي��ني حت��ت 
�ليمن.  يف  �لإن�شان  حقوق  �نتهاكات 
�أّن هذ� �لتوجه  وهنا يو�شح �لباحث 
�خلطاأ،  �مل��ك��ان  �إىل  وم���وّج���ه  خ��اط��ئ 
وف��ي��م��ا ل��و جن���ح، ���ش��ي��ع��ّزز ق���وة �إي���ر�ن 
�أهد�فها  ور�ء  ل��ل�����ش��ع��ي  �خل��ل��ي��ج  يف 
�حلوثيني  �أّن  وي�شيف  �لتو�شعية. 
�لإن�شانية  ب���الأزم���ة  �ملت�شببون  ه��م 
بعدما �شّنو� �حلرب خلدمة �أ�شيادهم 

�لإير�نيني.
التحالف مع اإيران

 �إّن دعم قطر لاإخو�ن وحما�س وبث 
م��ن��ح��ازة لاإرهاب  �أخ���ب���ار�ً  �جل��زي��رة 
يوؤدي �إىل زيادة �لهجمات يف �ملنطقة 
و��شرتت  وح��ل��ف��ائ��ه��ا.  �أم��ري��ك��ا  ع��ل��ى 
باملليار�ت  ع�شكرية  جتهيز�ت  قطر 
و�ل�����ت�����ي ت����ق����ول ح����ك����وم����ة �ل����دوح����ة 
�إّن����ه����ا م���ن �أج�����ل م��ك��اف��ح��ة �لإره������اب 
�لأمر  حقيقة  لكّن  �أف�شل.  بطريقة 
�أمريكا  حت��ارب��ه  �ل���ذي  �لإره�����اب  �أّن 
�ملجموعات  ع�����ش��ر�ت  ه��و  وحليفاتها 
�لإره��اب��ي��ة �ل��ت��ي مت��ول��ه��ا ق��ط��ر مبن 
فيها ممّول تنظيم �لقاعدة �بر�هيم 
�ل��ب��ك��ر. ون��ّب��ه �ل��ب��اح��ث قطر م��ن �أّنه 
�أن يتحالف مع  ل ميكن لأي ط��رف 

�إير�ن، �لر�عية �لأبرز لاإرهاب حول 
�لعامل، ثّم �لّدعاء باأنه يقف يف �شّف 

حماربي �لإرهاب.

اإيران تخاف من عودة احلديدة 
لل�شرعية

يف �ليمن، زرعت �مليلي�شيات �ملدعومة 
�ملندب  باب  يف م�شيق  �ألغاماً  �إير�نياً 
وناقات  �ل��ع��امل��ي  �ل�����ش��ح��ن  وه�����ددت 
�لعاملي كما هددت  �لنفط  ثلث كمية 
 2015 ويف  �ل�شوي�س.  قناة  منطقة 
�لأمريكية  �لبحرية  �أ�شارت  وحدها، 
مع  �ح����ت����ك����اك   300 ح�������دوث  �إىل 
�لزو�رق �لإير�نية وهو �شلوك خبيث 
�لوجود  ل��دح��ر  �لإي��ر�ن��ّي��ون  �عتمده 
�إير�ن  وت�شتغل  �لأمريكي.  �لبحري 
�حلوثيني  ل���دع���م  �خل��ل��ي��ج  م��ن��ط��ق��ة 
���ش��ف��ن��اً �شغرية  وت�����ش��ت��خ��دم  ب��ال��ع��ت��اد 
لتفادي  بالكويت  �ملحيطة  �مل��ي��اه  يف 

�آلف �ملر�ت.
�أّمنت �ل�شعودية  و�شرح �لباحث كيف 
م�����ش��اع��د�ت �إن�����ش��ان��ّي��ة ب��ق��ي��م��ة 274 
�لأمم  عرب  �ليمن  �إىل  دولر  مليون 
م�شاعد�ت  ق����ّدم����ت  ك���م���ا  �مل���ت���ح���دة. 
مليون   267 ب  �أخ������رى  م��ب��ا���ش��رة 
�ل�شليب �لأحمر  بالتعاون مع  دولر 
و�أطباء با حدود. وفعلت كّل ذلك يف 
�مليلي�شيات  ت�شتويل  �أّل  حاولت  وقت 
�حل����وث����ّي����ة وح����ل����ف����اوؤه����ا ع���ل���ى ه���ذه 

�مل�شاعد�ت.
ل��ق��د م���ّول �ل��ن��ظ��ام �ل��دي��ك��ت��ات��وري يف 
�مل�شلحة  �ل��ن��ز�ع��ات  ع�����ش��ر�ت  �إي�����ر�ن 
�أ�شبح  فيما  عقود  ثاثة  م��دى  على 
�شغله �ل�شاغل خلق �ملتاعب �لعنيفة. 
وزير  ح��ق  ع��ن  ق��ال��ه  مب��ا  وي�شت�شهد 
ماتي�س  جامي�س  �لأم��ري��ك��ي  �ل��دف��اع 
ع���ن �إي�������ر�ن: ل��ي�����ش��ت دول����ة-�أم����ة بل 

ق�شية ثورية مكّر�شة للخر�ب .

�حلظر �ل��دويل. وتريد �إي��ر�ن تايف 
�إىل �حلكومة  �حل��دي��دة  ع��ودة ميناء 
من  تخاف  لأن��ه��ا  �ل�شرعية  �ليمنية 

ح�شار فّعال مينع تهريب �أ�شلحتها.

ال�شعودّية والإغاثات الإن�شانية
�حلوثيني  �أّن  �إىل  ه��و���ش��ي  ي�����ش��ري 
�لقاعدة  ف��ي��ه��م  مب����ن  وح���ل���ف���اءه���م 
يجّندون بالإكر�ه �ملئات من �لأطفال، 
كما و�شعو� مر�كز قيادتهم �لع�شكرية 
بني �ملدنيني وزرعو� �ملناطق �ل�شكنية 
�لكثيفة بالألغام كما ح�شل �شابقاً يف 
�حلوثيني  �أّن  كما  و�ل�شلفادور.  كوبا 
وحلفاءهم يق�شفون ع�شو�ئياً مناطق 
مثل تعز �لأم��ر �ل��ذي د�ن��ه �ل�شليب 
�مل�شوؤولون  وح��اول  �لأحمر عن حّق. 
وقف �إطاق �لنار لإي�شال �مل�شاعد�ت 
لكّن  �مل��ن��ك��وب��ة،  للمناطق  �لإن�����ش��ان��ّي��ة 
�لتفاقات  ه���ذه  خ���رق���و�  �حل��وث��ي��ني 

�شباق �ليون�شكو ينطلق �ليوم م�شرية خطاب �لفر حظا بنيل �ملن�شب

امراأة عربية تخو�س �شباق تويل قيادتها:

م�شرية خطاب: اليون�شكو تدفع ثمنا باهظا لت�شيي�شها
الولية اجلديدة من ن�شيب العرب والرت�شح الفرن�شي غري مفهوم لن نهزم الإرهاب بالأ�شلحة... ولكن بالتعليم

•• الفجر - خرية ال�صيباين

العامل يعاين من التطرف والإرهاب ووحدها اليون�شكو قادرة على حماربته
من اأف�شل من امراأة عربية وم�شلمة متلك املوؤهالت املطلوبة ميكن اأن تتحدث �شد التطرف

قطر ت�شاعف اخلطر الإيراين

ال�شعودية اأغاثت اليمن بي 274 مليون دولر واحلوثيون دمروه

•• مبريا-اأ ف ب:

�لرمال يف  �ملتناثرة على بحر من  يف جمموعة من �خليم 
�ملاليون  �لاجئون  يريد  ل  �ملوريتانية،  �ل�شحر�ء  و�شط 
�لذين ما ز�ل عددهم كبري�، �ل�شماع باي حديث عن �لعودة 
بعدما خاب �ملهم من �لخفاق �لذي و�جهه �لذين حاولو� 
�لذي  �خلليفة  �أغ  عثمان  وحممد  باملغامرة.  بهذه  �لقيام 
مبري�،  خميم  �ىل   2012 يف  �لكثريين  غ��ر�ر  على  و�شل 
على بعد حو�ىل 50 كلم من �حلدود، عندما �شقط �شمال 

مايل يف �يدي �ملجموعات �ملت�شددة و�حد منهم.
وبعد �شتة ��شهر على توقيع �تفاق �شام يف حزير�ن يونيو 
يهيمن  �ل��ذي  �ل�شابق  و�لتمرد  م��ايل  حكومة  بني   2015
عليه �لطو�رق، عاد مع عائلته �ىل منطقة متبكتو )�شمال 
غرب(. وقال هذ� �لر�عي �خلم�شيني �لذي ينتمي �ىل قبيلة 
يرتدي عمامة  و�ل��ذي  �ل��ط��و�رق  وه��ي من  تاغامارت  كيل 
مغادرة  على  ��شطررنا  منذ  باهتا،  �أخ�شر  وجلبابا  �شود�ء 
بادنا، نر�قب �لو�شع من بعيد. قيل لنا �ن توقيع �ل�شام 

قد ح�شل على �رفع �مل�شتويات .
وقريبتها  �لرب��ع��ة  و�ب��ن��اوؤه  زوجته  به  حتيط  كانت  وبينما 
و�بناوؤها �لثاثة، ��شاف �ن �حلو�دث قد بد�أت يف �ل�شبوع 

�لذي �أعقب عودتنا .
و�ك����د حم��م��د ع��ث��م��ان �غ �خل��ل��ي��ف��ة مل ت��ك��ن ت��ت��و�ف��ر لدينا 
�ل��و���ش��ائ��ل ل��ل��ع��ودة �ىل م��وري��ت��ان��ي��ا، ويف ك��ل م���رة ك��ن��ا ناأمل 
، م�شري� �ىل �لهجمات  ي��ر�م  يف �ن جت��رى �لم��ور على ما 

يف  وقال  و�لنهب.  �ل�شلب  و�عمال  �لع�شكرية  �لقو�فل  على 
�لنيجر بني غوند�م  نهر  فيه قرب  نعي�س  كنا  �ل��ذي  �ملكان 
ومتبكتو، يتعر�س �جلي�س با�شتمر�ر لطاق �شو�ريخ، ويف 
. وبات من  �غلب �لحيان يت�شرر بدو رحل مع ما�شيتهم 

�ل�شعوبة مبكان �حتمال �لو�شع.
�عتدت  قد  كنت  باأحد.  نثق  �ن  �مكاننا  يعد يف  و��شاف مل 
�ل��ذي عاد  �ملخيم   و�ل�شعور بحرية �حلياة يف  �لهدوء  على 
�آي�شيتو  زوجته  وتوؤكد  �غ�شط�س.  �آب  منذ  عائلته  مع  �ليه 
و�لت حممد عثمان �لتي ترتدي جلبابا �زرق مزينا بالزهور 

�ن �شروط �لعودة، �ي �ل�شام �حلقيقي، مل تتاأمن بعد .
�ملخيم  يف  بقو�  �لذين  �لنا�س  �ن  نقول  ما  غالبا  و��شافت 
كانو� على حق . وقالت بالتاأكيد، نحلم بالعودة �ىل منزلنا، 

لكني خ�شت هذه �لتجربة من قبل .
مت طرد �لق�شم �لكرب من �ملجموعات �جلهادية من �شمال 
مايل، نتيجة تدخل ع�شكري دويل بد�أ يف 2013 مببادرة 
فرن�شا، وهو ل يز�ل م�شتمر� يف �لوقت �لر�هن، لكن مناطق 

بكاملها ل تخ�شع ل�شيطرة �لقو�ت �ملالية و�لأجنبية.
�لفا منهم  195 �لف مايل منازلهم، و55  وغ��ادر حو�ىل 
م��ه��ج��رون يف د�خ���ل �ل��ب��اد، وجل���اأ ح���و�ىل 140 �ل��ف��ا �ىل 
تقول  كما  �مل��ج��اورة،  و�لنيجر  وموريتانيا  فا�شو  بوركينا 
حاليا  �شخ�س  �ل���ف   51 م��ن  �ك���رث  وم���ع  �مل��ت��ح��دة.  �لمم 
و�لعرب  �لطو�رق  �قليتي  �ىل  ثلثيهم  من  �كرث  ينتمي   --
-- ي�شم خميم مبري� �لذي حددت �حياوؤه بالخ�شاب، �كرب 

عدد من لجئي مايل.

حلم الالجئني املاليني يف موريتانيا بالعودة بعيد املنال  
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منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 270677     بتاريخ :01 /2017/04
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم : ديكري �ل �ل �شي
وعنو�نة : 6538 كولينز �فينيو رقم 286 ، ميامي بيت�س ، �ف �ل. يو ��س 33141 ، �لوليات �ملتحدة �لمريكية  

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 42
�خلدمات �لعلمية و�لتقنية وخدمات �لبحث و�لت�شميم �ملتعلقة بها ؛ خدمات �لتحاليل و�لأبحاث �ل�شناعية 

؛ خدمات ت�شميم وتطوير عتاد وبرجميات �حلا�شوب.
و�شف �لعامة : �لكلمة " melt " كتبت باحلروف �لاتينية يف �لأعلى مع كتابة �حلرف " e " د�خل ر�شم 

على �شكل قطرة وحتتها كتبت كلمة "care " بطريقة مميزة .
�ل�شرت�طات : 

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 270678     بتاريخ :01 /2017/04
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم : ديكري �ل �ل �شي
وعنو�نة : 6538 كولينز �فينيو رقم 286 ، ميامي بيت�س ، �ف �ل. يو ��س 33141 ، �لوليات �ملتحدة �لمريكية  

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 44
�خلدمات �لطبية ؛ �خلدمات �لبيطرية ؛ خدمات �لعناية �ل�شحية و�ملحافظة على �جلمال للكائنات �لب�شرية 

�أو �حليو�نات ؛ خدمات �لزر�عة و�لب�شتنة و�لغابات .
و�شف �لعامة : �لكلمة " melt " كتبت باحلروف �لاتينية يف �لأعلى مع كتابة �حلرف " e " د�خل ر�شم 

على �شكل قطرة وحتتها كتبت كلمة "care " بطريقة مميزة .
�ل�شرت�طات : 

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 270878    بتاريخ :2017/4/4
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم : ما�شرتبيكر  للت�شويق  �س م ح
وعنو�نة : �ر�س رقم. �م �و 0551 ، �س . ب : 17005 ، جبل علي ، دبي ، دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 30
�لنب و�ل�شاي و�لكاكاو و�لنب �لإ�شطناعي ؛ �لأرز؛ �لتابيوكا و�ل�شاغو ؛ �لدقيق و�مل�شتح�شر�ت �مل�شنوعة من 
�حلبوب ؛ �خلبز و�لفطائر و�حللويات ؛ مثلجات لاأكل ؛ �ل�شكر وع�شل �لنحل و�لع�شل �لأ�شود ؛ �خلمرية 

وم�شحوق �خلبيز ؛ �مللح ؛ �خلردل ؛ �خلل ، �ل�شل�شة )�لتو�بل( ؛  �لبهار�ت ؛ �لثلج .  
باحلروف   BAKER كلمة  كتبت  وحتتها  �لأع��ل��ى  يف  كتبت   MASTER �لكلمة   : �لعامة  و���ش��ف   
 "B" و "M" لاتينية وعلى ي�شارها ر�شم ل�شكل د�ئري وبد�خله �أربعة ر�شوم زخرفية على �شكل �لأحرف�

بطريقة مميزة .
�ل�شرت�طات : 

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 270881    بتاريخ :2017/4/4
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم : ما�شرتبيكر  للت�شويق  �س م ح
وعنو�نة : �ر�س رقم. �م �و 0551 ، �س . ب : 17005 ، جبل علي ، دبي ، دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 30
�لنب و�ل�شاي و�لكاكاو و�لنب �لإ�شطناعي ؛ �لأرز؛ �لتابيوكا و�ل�شاغو ؛ �لدقيق و�مل�شتح�شر�ت �مل�شنوعة من 
�حلبوب ؛ �خلبز و�لفطائر و�حللويات ؛ مثلجات لاأكل ؛ �ل�شكر وع�شل �لنحل و�لع�شل �لأ�شود ؛ �خلمرية 

وم�شحوق �خلبيز ؛ �مللح ؛ �خلردل ؛ �خلل ، �ل�شل�شة )�لتو�بل( ؛  �لبهار�ت ؛ �لثلج .   
و�شف �لعامة : �لعبارة " ما�شرت بيكر للت�شويق �س.م.ح. " كتبت باحلروف �لعربية يف �لأعلى وحتتها كتبت 
ميينها  وعلى  �لاتينية  باحلروف   MASTERBAKER MARKETING FZCO عبارة 
ر�شم ل�شكل بي�شوي تتخلله عدة خطوط �أفقية ويتو�شطه ر�شم مكرر مرتني على �شكل �حلرف "M" كتب 

باحلروف �لاتينية وجميعها على خلفية ل�شكل م�شتطيل ذو عدة خطوط �أفقية بطريقة مميزة.
�ل�شرت�طات : 

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 270779    بتاريخ : 2017/4/3
بيانات �لأولوية : 

باإ�شم : �شام�شوجن �لكرتونيك�س كو. ، ليميتد
وعنو�نة : 129، �شام�شوجن – رو  ، يونغتونغ – جيو ، 

�شيوون – �شي ،  جييونغي – دو ،  جمهورية كوريا .
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :9 
�أجهزة تلفاز ؛ هو�تف ذكية ؛ �شور وملفات ذ�ت و�شائط متعددة قابلة للتنزيل ؛ برجميات تطبيقات لأجهزة 

�لتلفاز ؛ برجميات تطبيقات للهو�تف �لذكية.
و�شف �لعامة : �لعبارة  SAMSUNG COLLECTION  كتبت باحلروف �لاتينية .

�ل�شرت�طات :
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 270953      بتاريخ :2017/4/5
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم:ق�شر �جلمال للتجارة �س.ذ.م.م
وعنو�نه: �س . ب : 171692 دبي ، دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 9
و�ملاحية  �لعلمية  و�لأدو�ت  �لأج��ه��زة  ؛  �لا�شقة  للعد�شات  حاويات  ؛  ب�شرية  عد�شات  ؛  ل�شقة  عد�شات 
و�مل�شاحية و�أجهزة و�أدو�ت �لت�شوير �لفوتوغر�يف و�ل�شينمائي و�لأجهزة و�لأدو�ت �لب�شرية و�أجهزة و�أدو�ت 
�أو حتويل  �أو فتح  �أجهزة و�أدو�ت لو�شل  ؛  �لوزن و�لقيا�س و�لإ�شارة و�ملر�قبة )�لإ�شر�ف( و�لإنقاذ و�لتعليم 
�أو �ل�شور ؛  �أو ن�شخ �ل�شوت  �إر�شال  �أو  �أو �لتحكم يف �لطاقة �لكهربائية ؛ �أجهزة ت�شجيل  �أوتنظيم  �أوتكثيف 
حامات بيانات مغناطي�شية ، �أقر��س ت�شجيل ؛ �أقر��س مدجمة و �أقر��س �لفيديو �لرقمية ) دي يف دي ( 
وو�شائط �لت�شجيل �لرقمية �لأخرى ؛ �آليات لاأجهزة �لتي تعمل بقطع �لنقد ؛ �آلت ت�شجيل �لنقد ، �آلت 

حا�شبة ، معد�ت و�أجهزة حا�شوبية ملعاجلة �لبيانات ؛ برجميات �حلا�شوب ؛ �أجهزة �إخماد �لنري�ن .
و�شف �لعامة : �لعبارة LIZa 52   كتبت باحلروف �لاتينية �لكبرية باللون �لأبي�س مع جنوم تتخلل 
حروف �لكلمة وميتد �ل�شلع �ل�شفلي حلرف  Lعلى �إمتد�د �لكلمة بالكامل ويف �لأ�شفل �لرقم 52 وجميعها 

�ل�شرت�طات :  على خلفية م�شتطيلة ذ�ت �إطار عري�س بطريقة مميزة. 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 271027    بتاريخ :2017/4/6
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم : فلتاري جولد كابيتال ليميتد
وعنو�نة : 1 كاكي بوكيت رود 1 ، رقم 02 – 04 �نرتبر�يز و�ن ، �شينغافورة 415934

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 7
مر�شحات هو�ء للمحركات ؛ مر�شحات هو�ء ملكائن �ل�شيار�ت ؛ مر�شحات هو�ء للمكائن ؛ مر�شحات وقود ؛ 
مر�شحات زيوت للمكائن ؛ م�شخات وقود للمركبات ذ�ت �ملحركات ؛ م�شخات وقود للمكائن ؛ م�شخات ماء 
للمركبات ؛ مر�شحات هو�ء ملكائن �لدر�جات �لنارية ؛ مر�شحات هو�ء كونها �أجز�ء من حمركات ؛ مر�شحات 

زيت لأنظمة ت�شحيم �ملكائن .
و�شف �لعامة : �لرتكيب �حلريف JS كتب باحلروف �لاتينية بحجم كبري يف �لأعلى وحتته كتبت كلمة 

. مميزة  بطريقة  �أ�شغر  بحجم  �لاتينية  باحلروف   ASAKASHI
�ل�شرت�طات : 

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 271143    بتاريخ :2017/4/9
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم : بوليكوم ، �نك  .
وعنو�نة : 6001 �أمرييكا �شينرت در�يف ، �شان جو�شي ، كاليفورنيا ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية .

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 9
�أنظمة �أجز�ء )عتاد( وبرجميات �حلا�شوب لأجل عقد �ملوؤمتر�ت و�لإت�شال �مل�شرتك ؛ �أجز�ء )عتاد( �حلا�شوب 

لاإت�شالت عن بعد ؛ �أجهزة هاتف مع مكرب�ت �شوت . 
و�شف �لعامة :   �لعبارة  REALPRESENCE TRIO كتبت باحلروف �لاتينية .

�ل�شرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 270775    بتاريخ : 2017/4/3
بيانات �لأولوية : 

باإ�شم : �شام�شوجن �لكرتونيك�س كو. ، ليميتد
وعنو�نة : 129، �شام�شوجن – رو  ، يونغتونغ – جيو ، 

�شيوون – �شي ،  جييونغي – دو ،  جمهورية كوريا .
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :9 
�أجهزة تلفاز ؛ �أطر للتلفاز

و�شف �لعامة : �لعبارة  CUSTOMIZABLE FRAME  كتبت باحلروف �لاتينية .
�ل�شرت�طات :

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 270784      بتاريخ :2017/04/03
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم: مطعم �لكر�م
وعنو�نه: �ل�شارقة – دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ) �س . ب 89070 دبي (

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 43
خدمات �ملطاعم

و�شف �لعامة : �لكلمة Thakkaaram كتبت باحلروف �لاتينية وب�شكل مميز يف �لأعلى وحتتها كتبت 
عبارة Stories of good taste ، Retold باحلروف �لاتينية وبحجم �أ�شغر مع ر�شم زخريف على 

ميني وي�شار �لعبارة بطريقة مميزة .
�ل�شرت�طات : 

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 270980     بتاريخ :05 /2017/04
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم : �ل�شاعي لتجارة �لبهار�ت  ذ . م . م .  
وعنو�نة : �س . ب . 34082 ، �ل�شارقة ، دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 30
�لأرز ، �لأرز �لأبي�س ، �لأرز �لبني ، م�شحوق �لأرز ، �لطحني ، �لنب و�ل�شاي و�لكاكاو و�لنب �لإ�شطناعي ؛ 
�لتابيوكا و�ل�شاغو ؛ �لدقيق و�مل�شتح�شر�ت �مل�شنوعة من �حلبوب ؛ �خلبز و�لفطائر و�حللويات ؛ مثلجات 
لاأكل ؛ �ل�شكر وع�شل �لنحل و�لع�شل �لأ�شود ؛ �خلمرية وم�شحوق �خلبيز ؛ �مللح ؛ �خلردل ؛ �خلل ، �ل�شل�شة 

)�لتو�بل( ؛  �لبهار�ت ؛ �لثلج .
و�شف �لعامة : �لكلمة Ajmi كتبت باحلروف �لاتينية ب�شكل مائل مع نهاية �حلرف "i" من �لكلمة 
�لكلمة  "m" م��ن  �حل��رف  �أ�شفل  عري�س  قو�س  �شكل  على  ور���ش��م  �لأع��ل��ى  م��ن  �لكلمة  كامل  ليغطي  ميتد 

وجميعها د�خل ر�شم ل�شكل �شبه م�شتطيل وجميعها بالألو�ن �لأبي�س و�لأحمر بطريقة مميزة .
�ل�شرت�طات : 

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 271142    بتاريخ : 2017/4/9
بيانات �لأولوية : 015937584    2016/10/18    �ملجموعة �لأوروبية

باإ�شم : �شام�شوجن �لكرتونيك�س كو. ، ليميتد
وعنو�نة : 129، �شام�شوجن – رو  ، يونغتونغ – جيو ، 

�شيوون – �شي ،  جييونغي – دو ،  جمهورية كوريا .
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :9 
، لت�شليط �شا�شة �جلهاز �ملتحرك على �شا�شات �لعر�س عرب �لأجهزة �مللحقة  برجميات تطبيقات ، حتديد�ً 
�ل�شبكة  لإت�����ش��الت  حا�شوب  برجميات  ؛   باحلا�شوب  ملحقة  �أج��ه��زة  ؛   �لا�شلكية  و�ل�شبكات  باحلا�شوب 
؛  برجميات  �مل�شتخدم  بتهيئة )تعديل( و�شع و�جهة  للتحكم   ، ، حتديد�ً  ؛  برجميات حا�شوب  �لا�شلكية 

حا�شوب لاإ�شتخد�م يف �لتحكم يف �لو�شول للحا�شوب
و�شف �لعامة : �لعبارة  SAMSUNG DEX  كتبت باحلروف �لاتينية .

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 271151    بتاريخ :2017/4/9
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم : مطعم ما�شو �س.�س.و
وعنو�نة : �شندوق بريد : 10289 ، �ملنامة ، مملكة �لبحرين

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 43
خدمات �ملطاعم ؛ خدمات �لفنادق ؛ خدمات توفري �لأطعمة و�مل�شروبات ؛ خدمات �لإيو�ء �ملوؤقت .

 و�شف �لعامة :   �لكلمة   MASSO كتبت باحلروف �لاتينية .
�ل�شرت�طات : 

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 271152    بتاريخ :2017/4/9
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم : فندق ذي بال�س بحرين �س.�س.و
وعنو�نة : �شندوق بريد : 10289 ، �ملنامة ، مملكة �لبحرين

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 43
خدمات �ملطاعم ؛ خدمات �لفنادق ؛ خدمات توفري �لأطعمة و�مل�شروبات ؛ خدمات �لإيو�ء �ملوؤقت .

و�شف �لعامة :   �لكلمة   The كتبت يف �لأعلى ويف �لو�شط كتبت كلمة ORANGERY وحتتها كتبت 
عبارة tearoom & pâtisserie جميعها باحلروف �لاتينية بطريقة مميزة.

�ل�شرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم: 271320    بتاريخ :2017/04/11
بيانات �لأولوية: 87323500  2017/2/3 �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 

 باإ�شم : مريك �شارب �آند دوم كورب .
وعنو�نه: و�ن مريك در�يف ، و�يتهاو�س �شتي�شن ، نيوجري�شي 08889 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 16
، �إعانات ون�شر�ت �إخبارية دورية وكتيبات و�إعانات كبرية وقرطا�شية ور�يات يف  مو�د مطبوعة ، حتديد�ً 

جمال �ل�شحة و�لدو�ء و�مل�شتح�شر�ت �ل�شيدلنية و�ل�شناعات �ل�شيدلنية.
و�شف �لعامة : �لعبارة INVENTING FOR LIFE  كتبت باحلروف �لاتينية .

�ل�شرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم: 271322    بتاريخ :2017/04/11
بيانات �لأولوية: 87323500  2017/2/3 �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 

 باإ�شم : مريك �شارب �آند دوم كورب .
وعنو�نه: و�ن مريك در�يف ، و�يتهاو�س �شتي�شن ، نيوجري�شي 08889 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 44
توفري معلومات يف جمالت �ل�شحة و�لدو�ء و�مل�شتح�شر�ت �ل�شيدلنية و�ل�شناعات �ل�شيدلنية.

و�شف �لعامة : �لعبارة INVENTING FOR LIFE  كتبت باحلروف �لاتينية .
�ل�شرت�طات : 

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 271398      بتاريخ :2017/04/12
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم : ميي �يرث ، �إنك.
وعنو�نة : 9 وي�شت برود �شرتيت ، �شويت 440 ، �شتامفورد ، كونيكتيكوت ، �لوليات �ملتحدة �لمريكية

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 5
م�شتح�شر�ت فيتامينية ؛ مكمات غذ�ئية ومكمات حمية

و�شف �لعامة : �لكلمة YUMEARTH كتبت باحلروف �لاتينية .
�ل�شرت�طات : 

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
Yummy  Gummy : طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية

�ملودعة بالرقم : 252511     بتاريخ : 2016/4/24
بيانات �لأولوية :  

باإ�شم :  �آل مري �لتجارية ذ.م.م
وعنو�نة :  �لمار�ت/دبي/ديرة/�لر�أ�س/بناية عبد �حل�شني �لن�شاري ، هاتف : 042262399 

�شندوق �لربيد : 7851 ، �مييل aalmirco@emirates.net.ae  دبي
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :  30 
�حللويات ، �لب�شكويت ، �لكعك .  

باللون   Yummy وكلمة  مميز  بخط  �لإجنليزية  باللغة    Yummy Gummy   : �لعامة  و�شف 
باللون  �لربتقايل حم��دد  باللون   G �حل��رف  ف��ان    Gummy وكلمة   �لأزرق  باللون  �لأبي�س وحم��ددة 
�لأزرق و�حلرف U  �لأزرق �لفاحت حمدد باللون �لأزرق و�حلرف M باللون �لوردي �لفاحت حمدد باللون 
�لأزرق و�حلرف M باللون �لأ�شفر حمدد باللون �لأزرق و�حلرف Y  باللون �لأخ�شر �لفاحت حمدد باللون 

�لأزرق .
�ل�شرت�طات : 

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 
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منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 151146     بتاريخ : 2010/12/28
 بيانات �لأولوية : 

باإ�شم     :   تايلور �أوف لندن ليميتد  
وعنو�نة :  44-42  نوروود هاي �شرتيت ، لندن ��س ئي 27  9 �ن �آر ، �ململكة �ملتحدة .    
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وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :  3
�لعطور ، �لعطور�ت ، �لرو�ئح �لطيبة ، �لزيوت �لعطرية ؛ م�شتح�شر�ت �لزينة �لغري طبية ، م�شتح�شر�ت 
م�شتح�شر�ت  ؛  �ل�شخ�شي  لا�شتعمال  �ل��رو�ئ��ح  مزيات  ؛  �ل�شامبو   ، �ل�شابون  ؛  �لزينة  م��و�د  ؛  �لتجميل 

�ل�شعر 
و�لكلمة  �لاتينية  ب��الح��روف    LACE by Taylor of London �ل��ع��ب��ارة    : �لعامة  و���ش��ف 

)LACE( كتبت ب�شكل مميز د�خل �شكل بي�شاوي و�حلرف )L( على �شكل �شريط .
�ل�شرت�طات : عدم �ملطالبة بحق ح�شري عند ��شتخد�م كلمة )London( مبعزل عن �لعامة وبالو�شاع 

�لخرى لعتبارها ��شم منطقة جغر�فية
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منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 156883    بتاريخ :2011/05/05
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم : �نفورماتيكا كوربوري�شن
وعنو�نة: 100 كاردينال و�ي ، ريدوود �شيتي ، كاليفورنيا 94061 ، �لوليات �ملتحدة �لمريكية.

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 9
قاعدة  و�إد�رة   ، �لتطبيق  وتطوير   ، �لبيانات  ، وجود  �لبيانات  و�إد�رة   ، �لبيانات  لدمج  �حلا�شوب  بر�جميات 
�لبيانات ، و�لو�شول ل�شبكة معلومات �حلا�شوب �لعاملية ؛ بر�جميات �حلا�شوب لت�شميم دعم �لقر�ر �لذ�تي 

�ملبني على �ل�شبكة ، يف �لفئة 9 .
و�شف �لعامة : �لكلمة INFORMATICA  باحلروف �لاتينية.
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عربي ودويل
ا�شتباك بني القوات الرتكية ومت�شددين على احلدود ال�شورية 

•• بريوت-اأ ف ب:

لتنظيم  تابعني  جهاديني  مع  �لنار  �ط��اق  �أم�س  �لرتكية  �لقو�ت  تبادلت 
�عان  غ��د�ة  وذل��ك  �دل��ب  حمافظة  ح��دود  على  �ل�شابق  �ل�شوري  �لقاعدة 
�ل�����ش��وري حلقوق  �مل��ر���ش��د  �ف���اد  ه��ن��اك، ح�شبما  و�شيكة  عملية  ع��ن  �ن��ق��رة 

�لن�شان و�شهود عيان.
وكان �لرئي�س �لرتكي رجب طيب �ردوغان �علن �ل�شبت �ن ف�شائل �ملعار�شة 
�ل�شورية �ملدعومة من تركيا ت�شن عملية ع�شكرية جديدة يف حمافظة �دلب 

يف �شمال غرب �شوريا بهدف طرد �جلهاديني منها.
و�طلق جهاديو هيئة حترير �ل�شام  �شباح �لحد �لنار على �لقو�ت �لرتكية 
�لتي كانت تقوم باز�لة جزء من �جلد�ر �ملمتد على طول �حلدود بني تركيا 

�شاهد عيان موجود على  وذك��ر  و�شهود.  �ملر�شد  �دل��ب، بح�شب  وحمافظة 
�حلدود لوكالة فر�ن�س بر�س �ن جمموعة تابعة لهيئة حترير �ل�شام �طلقت 
�لنار على مركبة كانت تقوم باز�لة جزء من �جلد�ر وردت �لقو�ت �لرتكية 

باملثل وقامت بق�شف �ملنطقة �ي�شا .
و�فاد �ملر�شد من جهته عن تبادل �إطاق نار مكثف بني �لطرفني  م�شري� 
�ىل �ن �ل�شتباك م�شتمر، لكن �حل��ادث ل ي�شري �ىل �نه �نطاق للعملية 

�لع�شكرية �لتي �علن عنها �ردوغان .
و��شاف �ن �لق�شف �لرتكي وقع بالقرب من مع�شكر للمدنيني �لنازحني 
كما ق�شف  �ملنطقة،  م��ن  �ل��ف��ر�ر  �ىل  �لبع�س  دف��ع  �حل���دود مم��ا  يقع على 
�لهوى  ب��اب  معرب  م��ن  بالقرب  تركيا  موقعا  �ل�شام  حترير  هيئة  مقاتلو 

�حلدودي.

ون��ق��ل��ت حم��ط��ة �ن ت���ي يف �ل��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة �ل��رتك��ي��ة �خل��ا���ش��ة ع���ن م�شادر 
ع�شكرية  ح��دوث تبادل لط��اق �لنار يف �ملنطقة �حلدودية. وذك��رت على 
موقعها �للكرتوين �ن �جلي�س �لرتكي ق�شف باملدفعية دعما حللفائه من 

�لف�شائل �ملقاتلة �ل�شورية.
��شابيع ومرتبطة بخطط  �لهيئة مو�شوع بحث لعدة  وكانت �حلملة �شد 
و�ملناطق  �إدل���ب  حمافظة  يف  �ل��ت��وت��ر   خف�س  مناطق  ي�شمى   م��ا  لتنفيذ 

�ملحيطة بها.
للمعار�شة  �لد�عمة  وتركيا  �ل�شوري  �لنظام  حليفتا  و�ي��ر�ن  رو�شيا  وكانت 
�تفقت يف �يار مايو يف �طار حمادثات ��شتانا على �إقامة �ربع مناطق خف�س 
توتر من بينها حمافظة �دلب و�لغوطة �ل�شرقية بهدف �ف�شاح �ملجال �مام 

وقف د�ئم لطاق �لنار يف �لباد �لتي ت�شهد نز�عا منذ �شت �شنو�ت.

•• الفجر - خرية ال�صيباين
�لكاتالونية  �حل���ك���وم���ة  �ع��ل��ن��ت 
�جلمعة �لنتائج �لنهائية ل�شتفتاء 
 18 فا�شل   90 �مل��ا���ش��ي:  �لح���د 
باملائة “نعم” لا�شتقال. ولكن 
�لنف�شاليون  ه������وؤلء  ه���م  م���ن 
�ل��ذي��ن ي��ع��م��ل��ون م��ن �ج���ل قيادة 
كاتالونيا على طريق �ل�شتقال؟ 
�لإقليمية،  �حل���ك���وم���ة  رئ���ي�������س 
�خلط  يف  ب��وي��غ��دمي��ون،  كارلي�س 
�نف�شايل  �ملعركة.  لهذه  �لمامي 
منذ �لأبد، هذ� �ل�شحفي �ل�شابق، 
من  عاما،   54 �لعمر  من  �لبالغ 
بيع  يف  تخت�س  متو��شعة  عائلة 
�ل���ي���وم يف وجه  �مل��ع��ج��ن��ات، ي��ق��ف 
�ل�شابق  جريونا  وعمدة  م��دري��د. 
�لدميقر�طي  �حل����زب  يف  ع�����ش��و 
وه��و حزب  �لكاتالوين،  �لوروب���ي 
����ش���ي���ا����ش���ي م�����ن مي�����ني �ل���و����ش���ط. 
يف �حل���ك���وم���ة، ي�����ش��رتك �حل���زب 
�ل���دمي���ق���ر�ط���ي �ل���ك���ات���ال���وين مع 
�لي�شار �جلمهوري،  ثانية:  ركيزة 
�لذي ير�أ�شه �أوريول جونكوير��س، 
نائب  م��ن�����ش��ب  �أي�������ش���ا  وي�������ش���غ���ل 
يقدم  وهو  بويغدميون.  �لرئي�س 
ن��ف�����ش��ه ب��اع��ت��ب��اره �ن��ف�����ش��ال��ي��ا من 
يناير  م���ن���ذ  �لوىل.  �ل�������ش���اع���ات 
�حل���ك���وم���ة  ودخ������ول������ه   2016
على  باعتز�ز  يعر�س  �لئتافية، 
وح����زم  ت���و�����ش���ع  “بكل  ت����وي����رت: 
و�شجاعة، نبد�أ طريقا تاريخية.. 

نحن نك�شب �حلرية! “.

برملان له ثقل
من  “معا  حت����ال����ف  ي��ج��م��ع��ه��م��ا 

�أكرث  م��ن  �ملنظمة  ه���ذه  وت��ت��األ��ف 
ولها  حملية،  جمعية   520 م��ن 
�شلطة وقدرة كبرية على �لتعبئة، 
على  �ل�شغط  يف  �لنجاح  حد  �إىل 
�لكاتالونية.  �ل�شيا�شية  �ل�شلطات 
�أوم��ن��ي��وم �ل��ث��ق��اف��ي��ة، ه��ي جمعية 
وقوية،  �لنت�شار،  و��شعة  �أخ���رى 
�ل�����ت�����ظ�����اه�����ر�ت  يف  وح������ا�������ش������رة 

�لنف�شالية �لكربى.

اختالف على الطريقة
 ول��ئ��ن ك���ان �جل��م��ي��ع ي�����ش��ع��ى �إىل 
حتقيق نف�س �لهدف، فاإن �ملوقف 
و�لطريقة �لتي يجب �عتمادها يف 
�أوقات �لأزمات تختلف من طرف 
ر�ديكالية،  ف���الأك���رث  �خ�����ر.  �ىل 
�ل�شعبية،  �ل����وح����دة  ح����زب  م��ث��ل 
�عان  على  بويغدميون  يحثون 
�ل����ش���ت���ق���ال م���ن ج���ان���ب و�ح����د، 
�لنف�شاليني  ب���ني  ح��ت��ى  ول���ك���ن 
وم�������ن د�خ���������ل ح�������زب ك���ارل���ي�������س 
�ن  يريد  من  هناك  بويغدميون، 
�أك��رث ح��ذر� وي��دف��ع باجتاه  يكون 
�لنف�شال �لتدريجي و�لتفاو�شي 

عن �إ�شبانيا.
وه����ذ� م���ا ي��ف�����ش��ر، �ن����ه م��ن��ذ عدة 
�ل�شادرة  �ل��ن��د�ء�ت  ت��ك��ررت  �أي����ام، 
للعثور  �لد�عية  بويغدميون  عن 
ي�شمح  �أن  �شاأنه  م��ن  و�شيط  على 
مدريد  بني  مبا�شر  ح��و�ر  باإقامة 
هذ�  ينجح  مل  و�إذ�  وب��ر���ش��ل��ون��ة. 
تعلن  �أن  �مل���ن���ت���ظ���ر  م����ن  �حل�������ل، 
�لغد  م����ن  �ع���ت���ب���ار�  ك���ات���ال���ون���ي���ا، 
جانب  م��ن  ��شتقالها  �ل��ث��اث��اء، 

و�حد.
عن لوباريزين

ي�شكل  لا�شتقال”،  نعم،  �أج��ل 
�لكاتالوين،  �لربملان  يف  �حلزبان 
�لوحدة  �ئتافا مع مر�شح  �أي�شا 

بيليون،  ديدييه  يقول  وقوية”، 
معهد  يف  �إ�شبانيا  يف  �ملتخ�ش�س 

�لعاقات �لدولية.

ونائب  م������وؤرخ  ب����وت����ر�ن،  �أل������ربت 
كاتالوين.

ولكن �لقوى �لنف�شالية حا�شرة 

�لي�شار  م��ن  ح��زب  وه��و  �ل�شعبية، 
�مل��ت��ط��رف حت��ول ب���دوره كليا �ىل 
وزعيمهم:  �ل����ش���ت���ق���ال،  ت���ي���ار 

�لوطنية  �جل���م���ع���ي���ة  وت����ع����ت����رب 
�شان�شيز،  جل����وردي  �ل��ك��ات��ال��ون��ي��ة 
�شخمة  ج��م��اه��ريي��ة  “منظمة 

�ملجتمع  د�خ���ل  ومنظمة  بكثافة 
�ل��ك��ات��ال��وين، ولع����ب رئ��ي�����ش��ي يف 
�ملنطقة،  يف  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �حل���ي���اة 

�لدخول يف �ي ح��و�ر ما مل يرت�جع 
�لقادة �لنف�شاليون يف هذه �ملنطقة 
�لتي تتمتع بحكم ذ�تي، عن نيتهم يف 

�عان �ل�شتقال.
�ملحافظ  �حل���ك���وم���ة  رئ��ي�����س  وق�����ال 
ل�شحيفة �ل باي�س  �ليومية ما �ريده 
يف  بال�شتقال  �لتهديد  �شحب  ه��و 
����ش��رع وق���ت مم��ك��ن  لن���ه ل ميكننا 
�لتهديد  ي��خ��ت��ف  مل  �ذ�  ���ش��يء  ب��ن��اء 

�ل�شول،  ح�شب  ��شتفتاء  ي��ري��دون 
بقليل  ن�����ش��ف��ه��م  م�����ن  �ك������رث  ل���ك���ن 
يعار�شون �ل�شتقال. وتبدو �لزمة 
و�ل�شلطات  ر�خ������وي  ح��ك��وم��ة  ب���ني 
م�شدود  ط���ري���ق  يف  �لن���ف�������ش���ال���ي���ة 

حاليا.
�لرئي�س �لنف�شايل كارلي�س  ويريد 
ب��وت�����ش��ي��م��ون و���ش��اط��ة دول���ي���ة . لكن 
ر�خ��������وي ي���ع���ت���رب م����ن غ����ري �ل�������و�رد 

تتمتع  �ل��ت��ي  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �مل��م��ل��ك��ة  يف 
بنظام حكم ل مركزي. وميكن لقر�ر 
من هذ� �لنوع �ن ي�شبب ��شطر�بات 

يف كاتالونيا.
�ملادة  تطبيق  ح��ول  ���ش��وؤ�ل  على  ورد� 
155 من �لد�شتور �لتي تتيح تعليق 
كاتالونيا،  يف  �لذ�تي  باحلكم  �لعمل 
لكن  �شيئا،  ��شتبعد  ل  ر�خ���وي  ق��ال 

يجب �ن �فعل �ل�شياء يف وقتها .
�ل����ق����وم����ي����ني  �ىل  ن������������د�ء  ووج������������ه 
�ل���ك���ات���ال���ون���ي���ني �لك��������رث �ع����ت����د�ل 
حركة  يف  �ملتطرفني   ع��ن  ليبتعدو� 
�لي�شارية  �ل�شعبية   �لوحدة  تر�شيح 
معها  حت����ال����ف����و�  �ل����ت����ي  �مل���ت���ط���رف���ة 

لي�شكلو� �غلبية يف برملان �ملنطقة.
وت��ز�م��ن �ل��ن��د�ء م��ع رحيل ع��دد من 
مما  �لكبرية  �لكاتالونية  �ل�شركات 
ميكن �ن يزعزع ثقة بع�س �لقوميني 

�ملحافظني �لقريبني منها.
بينها  ���ش��رك��ة   15 ح����و�ىل  وق�����ررت 
و  كايجابنك   �ل��ع��ري��ق��ان  �مل�����ش��رف��ان 
مقريهما  نقل  ���ش��اب��ادي��ل   دي  بانكو 
خارج كاتالونيا �لتي متثل 19 باملئة 

من �جمايل �لناجت �لد�خلي.
وق������ال خ������و�ن روزي�������ل رئ���ي�������س �كرب 
��شبانيا  يف  �ل��ع��م��ل  لرب����اب  منظمة 
�ن  �مل��ح��اف��ظ��ة،  ث���ي   ب��ي  �آ  ل�شحيفة 
كاتالونيا  يف  �مل��ت��م��رك��زة  �ل�����ش��رك��ات 
ق��ل��ق��ة ج����د�. مل ن��ت�����ش��ور ي��وم��ا �ننا 

�شن�شل �ىل هذه �لنقطة .
وظ���ه���رت ب�����و�در ت��ه��دئ��ة ط��ف��ي��ف��ة يف 
�أو�خر �لأ�شبوع ل يعرف ما �إذ� كانت 
�أزمة  ����ش��و�أ  فتيل  ن���زع  �إىل  ���ش��ت��وؤدي 

تع�شف بالباد منذ جيل.

�لناخبني  من  باملئة   90،18 تاأييد 
�لذين �شاركو� يف �ل�شتفتاء، باعان 

��شتقال �ملنطقة يف �ليام �ملقبلة.
�لدهان  ماركو�س  �ليخاندرو  وق��ال 
�ل��ب��ال��غ م��ن �ل��ع��م��ر 44 ع��ام��ا وجاء 
م��ن ب��اد�ل��ون��ا ���ش��اح��ي��ة ب��ر���ش��ل��ون��ة ل 
منذ  �شامتون  �إننا  ��شتقال،  نريد 
��شتطاعات  وت�شري   . طويلة  ف��رتة 
�لكاتالونيني  �غلبية  �ن  �ىل  �ل���ر�أي 

للوحدة �لوطنية .
وك���ان���ت �ل���ع���دي���دون ي��ت��دف��ق��ون �إىل 
�ملناطق  م���ن  ق���ادم���ني  ب��ر���ش��ل��ون��ة  يف 
�ل�شبانية �لخ��رى مبا يف ذل��ك من 
�آلف  ���ش��ارك ع�����ش��ر�ت  م��دري��د حيث 
دعت  تظاهرتني  يف  �ل�شبت  �ل�شبان 
و�لثانية  ��شبانيا   وح��دة  �ىل  �لوىل 
�ىل �حلو�ر  بني �لكاتالونيني وبقية 

�لباد.
�ملحافظ  �حل��زب  �لتظاهرة  وي��دع��م 
�ل��������ذي ي�����ق�����وده ر�خ���������وي و�حل������زب 
�ل�����ش����رت�ك����ي �ل���ك���ات���ال���وين وح����زب 
معار�شة  ق�����وة  �ك�����رب  �مل����و�ط����ن����ني، 

لا�شتقاليني يف كاتالونيا.
وبني �ل�شخ�شيات �لتي تدعم جتمع 
�لحد تلكاتب ماريو فارغا�س ليو�شا 
�حل��ائ��ز ن��وب��ل ل����ادب �ل����ذي يحمل 
و�لبريوفية،  �ل��ك��وب��ي��ة  �جلن�شيتني 
بانها  �ل�شتقالية  �لنزعة  وو���ش��ف 
و���ش��ي��ل��ق��ي خ��ط��اب��ا خال   . م���ر����س 

�لتجمع.
�ملدنية  �جل���م���ع���ي���ة  رئ���ي�������س  وق�������ال 
لا�شتقال  �مل��ع��ار���ش��ة  �لكاتالونية 
ماريانو غوما ل�شحيفة �آ بي ثي  �ن 
�عانا �حادي �جلانب )لا�شتقال( 

�شيوؤدي �ىل تفكك �لباد .
�لذ�تي  �حل��ك��م  بتعليق  ر�خ����ي  ل���وح 
للمنطقة وهو �جر�ء مل يطبق يوما 

�لطريق  ت��ف��ت��ح  �ن  مي��ك��ن  �ل��ن��ت��ي��ج��ة 
لع���������ان ������ش����ت����ق����ال ت�����ع�����رتف به 
بالحتاد  ب���دء�  �ل��دول��ي��ة،  �ملجموعة 
�لوروبي. لكن هذ� �ل�شيناريو يبدو 
يف ه���ذه �مل��رح��ل��ة غ���ري حم��ت��م��ل �ىل 
�ملعاهد�ت  ت��ت�����ش��م��ن  ل  ك���ب���ري.  ح���د 
�مل�شار  �لتاأ�شي�شية لاحتاد �لوروبي 
ح�شل  م��ا  �ذ�  ���ش��ل��وك��ه  يتعني  �ل���ذي 
�ن�����ش��ق��اق جل����زء م���ن �ر������ش����ي دول���ة 
ع�����ش��و، ل��ك��ن �مل��ف��و���ش��ي��ة �لوروب���ي���ة 
عقيدة  على  ع��ام��ا   13 منذ  تعتمد 
برودي  روم��ان��و  با�شم  تيمنا  ب���رودي 
�لتنفيذية  للهيئة  �ل�شابق  �لرئي�س 

لاحتاد �لوروبي.
�لقانوين  �مل���وق���ف  ه���ذ�  �ر����ش���ى  وق���د 
�ملبد�أ �لذي يفيد باأن دولة ن�شاأت من 
�ن�شقاق يف �طار �لحتاد �لوروبي، لن 
تعترب تلقائيا �نها جزء من �لحتاد. 
�ن   2004 يف  �ك����د  ب������رودي  وك�����ان 
من  ت�شبح  حديثا،  م�شتقلة  منطقة 
بالن�شبة  �آخر  بلد�  ��شتقالها  جر�ء 
�ىل �لحتاد ولن تطبق على �ر��شيها 
�لول  �ل��ي��وم  منذ  �مل��ع��اه��د�ت  جميع 

ل�شتقالها.
تقدم  �ن  ع���ل���ي���ه���ا  ي���ت���ع���ني  ل����ذل����ك 
تر�شيحها لت�شبح ع�شو� يف �لحتاد، 
ث���م ت���ب���د�أ م��ف��او���ش��ات ل�����ش��م��ه��ا �ىل 
�لحتاد �لوروبي بعد مو�فقة �لدول 

•• مدريد-اأ ف ب:

من  ت��ل��ق��ائ��ي��ا  ك��ات��ال��ون��ي��ا  �شت�شتبعد 
��شتقلت،  م��ا  �ذ�  �لأوروب�����ي  �لحت����اد 
ولن ت�شتطيع دخوله �إل بعد عملية 
�ي�شا  يتعني  لكن  ج��دي��دة.  �ن�شمام 
�مل�����ش��ار �ن ي��ح��رتم بع�س  ع��ل��ى ه���ذ� 
�ل�شروط �لتي تتيح للبلد�ن �ل 28 

�ملو�فقة عليه.
�ملحامي  بريي�س،  ج��ان-ك��ل��ود  ���ش��ارع 
�مل��ت��خ�����ش�����س ب���ال���ق���ان���ون �لوروب�������ي 
�لأع�شاء  �ل���ب���ل���د�ن  �ن  �ل���ق���ول  �ىل 
ل���ن تعرتف  �لوروب�������ي  يف �لحت������اد 
ن�شاأت  �ن��ه��ا  ط��امل��ا  دول����ة،  بكاتالونيا 
د�شتور  وخ�شو�شا  �لقانون  منتهكة 

��شبانيا.
��شتقال  �����ش���ت���ف���ت���اء  �ج������ري  وق�����د 
ك��ات��ال��ون��ي��ا ع��ل��ى رغ���م ق���ر�ر �ملحكمة 
�لد�شتورية �ل�شبانية �إبطاله، و�لتي 
�ل�شبانية  �حل���ك���وم���ة  ����ش��ت��خ��دم��ت 
مل����ح����اول����ة منع  ق����اع����دة  ق����ر�ر�ت����ه����ا 
�لت�شويت، وعمدت �حيانا �ىل �لقوة 

�حلا�شمة.
م���ن جهة  �ل��ت�����ش��وي��ت  ي�����ش��ت��ف��د  ومل 
�خ����رى م���ن �ل�����ش��م��ان��ات �ل��ت��ي عادة 
�نتخابية  )جلنة  مطلوبة  تكون  م��ا 
�نتخابية عامة  وم�شت�شارون ولو�ئح 
�شري...(، وهذ� ما يجعل  وت�شويت 
من غري �ملحتمل �ن تعرتف �لبلد�ن 
�ملعلن  كاتالونيا  با�شتقال   28 �ل 

على هذ� �ل�شا�س.
و�إذ� م��ا و�ف��ق��ت م��دري��د على تنظيم 
����ش��ت��ف��ت��اء ج��دي��د ���ش��رع��ي ي��ح��رتم يف 
ن��ظ��ره��ا �ل��د���ش��ت��ور �لأ����ش���ب���اين، فان 

�لع�شاء �ل� 28 بالجماع.
لكن هذه �ملفاو�شات �شتكون خمتلفة 
�مل��ف��او���ش��ات �جل��اري��ة حاليا مع  ع��ن 
يطلب  �لتي  تركيا،  �و  �لبلقان  دول 
�لبد�ية  يف  �لوروب����ي  �لحت���اد  منها 
ت�شريعاته،  مع  ت�شريعاتها  م��و�ءم��ة 
�شيا�شته  م����ع  �ي�������ش���ا  و�لن�������ش���ج���ام 
�خل��ارج��ي��ة و�ح����رت�م م��ع��اي��ريه على 
���ش��ع��ي��د ح����ق����وق �لن���������ش����ان ودول������ة 

�لقانون.
�لذي  �ل�شتفتاء  على  ����ش��ب��وع  وب��ع��د 
���ش��ه��د �ع��م��ال ع��ن��ف م��ن ق��ب��ل رجال 
�ل�����ش��رط��ة يف ك��ات��ال��ون��ي��ا، ن���زل �آلف 
�ل���ش��ب��ان م��ن ���ش��ك��ان ك��ات��ال��ون��ي��ا �ىل 
معار�شتهم  ع��ن  للتعبري  �ل�����ش��و�رع 
�ل�شبانية  �ملنطقة  ه��ذه  ل�شتقال 
ب���ي���ن���م���ا ي�������ش���ر رئ����ي���������س �حل���ك���وم���ة 
ماريانو ر�خوي على �شحب �لتهديد  

بالنف�شال.
�ل�شخ�شيات  من  كبري  ع��دد  ويدعم 
�ملعار�شة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  و�لح���������ز�ب 
ل��ا���ش��ت��ق��ال ه����ذ� �ل��ت��ج��م��ع �ل���ذي 
 . لنتعقل  ك��ف��ى!  �شعار  ي��ج��ري حت��ت 
�غلبية  �نف�شهم  �ملتظاهرون  ويعترب 
منذ  بر�أيها  �لأخ��ذ  يتم  مل  �شامتة  
�لنف�شالية  �ل�����ش��ل��ط��ات  ن��ظ��م��ت  �ن 
�لنف�شاليون  وي���ه���دد  �لق��������رت�ع. 
�ل���ذي ي���وؤك���دون �ن��ه��م ح�����ش��ل��و� على 

ميثلون اأحزابا وجمعيات:

ا�شتقالل كاتالونيا: من هم القادة الرئي�شيون...؟
القوى النف�شالية حا�شرة بكثافة ومنظمة داخل املجتمع الكاتالوين يف جمعيات

تظاهرة �شد النف�شال يف بر�شلونة ومدريد تتم�شك بالوحدة 

كاتالونيا �شت�شتبعد من الحتاد الأوروبي اإذا ما ا�شتقلت

حتالف ثاثي يقود �ملعركة يف �لربملان �لكاتالوينجمعيات قادرة على �لتعبئة �جلماهريية

كارلي�س بويغدميون ونائبه اأوريول جونكويرا�س 
واألبييييرت بوتيييران يف اخليط المامييي للجبهيية 

 املوقف والطريقة التي يجب اعتمادها يف 
اأوقات الأزمات تختلف بني الأطراف النف�شالية

�لرئي�س ونائبه يقود�ن م�شرية �لنف�شال

بوتر�ن..  �عان �ل�شتقال من جانب و�حد
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منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 271404      بتاريخ :2017/04/12
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم : ميي �يرث ، �إنك.
وعنو�نة : 9 وي�شت برود �شرتيت ، �شويت 440 ، �شتامفورد ، كونيكتيكوت ، �لوليات �ملتحدة �لمريكية

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 29
�شل�شة تفاح ؛ رقائق فو�كه ؛ مو�د حفظ �لفو�كه ؛ هري�س فو�كه ؛ مربيات ؛ فو�كه جمففة ؛  خليط فو�كه 
�ملجففة  �لفو�كه  من  خفيفة  وجبات  ؛  �لفو�كه  �أ�شا�شها  ع�شوية  خفيفة  �أطعمة  ؛  فو�كه  ق�شور  ؛  جمففة 
�لفو�كه  �أ�شا�شها  ع�شوية  خفيفة  �أطعمة  وجبات  بال�شكر؛  �ملغطاة  �لفو�كه  من  خفيفة  وجبات  ؛  �لع�شوية 

حتتوي �أي�شا على �حلبوب و�خل�شرو�ت و�ملك�شر�ت و�لبذور و�ل�شوكولتة .
و�شف �لعامة : �لكلمة YUMEARTH كتبت باحلروف �لاتينية .

�ل�شرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 271405      بتاريخ :2017/04/12
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم : ميي �يرث ، �إنك.
وعنو�نة : 9 وي�شت برود �شرتيت ، �شويت 440 ، �شتامفورد ، كونيكتيكوت ، �لوليات �ملتحدة �لمريكية

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 30
فو�رة  م�شروبات   ، حتديد�  جممدة،  حلويات  ؛  �ل�شوكولتة  �شكاكر  ؛  بالفيتامني  مدعمة  �شكاكر  ؛  �شكاكر 
و�لفو�كه  �لع�شل  �أو  �لبني  و�ل�شكر  �ل�شوفان  لفائف  من  مكونة  خفيفة  )وجبة  جر�نول  ؛  جممدة  حماة 
�ملجففة و�ملك�شر�ت ( ؛ وجبات خفيفة من �جلر�نول )وجبة خفيفة مكونة من لفائف �ل�شوفان و�ل�شكر �لبني 
�أو �لع�شل و�لفو�كه �ملجففة و�ملك�شر�ت (؛  �ألو�ح خفيفة �أ�شا�شها �جلر�نول)وجبة خفيفة مكونة من لفائف 

�ل�شوفان و�ل�شكر �لبني �أو �لع�شل و�لفو�كه �ملجففة و�ملك�شر�ت (  .
و�شف �لعامة : �لكلمة YUMEARTH كتبت باحلروف �لاتينية .

�ل�شرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 271717    بتاريخ :2017/4/18
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم : وورث بيوتي �ل �ل �شي
وعنو�نة : 3101 ريت�شموند �فينيو ، �شويت 200 ، هيو�شنت تك�شا�س 77098 ، �لوليات �ملتحدة �لمريكية

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 21
فر��شي ) عد� فر��شي �لتلوين �أو �لدهان ( ؛ فر��شي مكياج

و�شف �لعامة : �لكلمة BLENDSMART كتبت باحلروف �لاتينية .
�ل�شرت�طات : 

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 271933     بتاريخ :2017/04/20
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم :فاكتورمييد فينت�شرز ، �ل �ل �شي.
وعنو�نة : 1657 �ل�شارع �لثاين ع�شر ، �شانتا مونيكا ، كاليفورنيا 90404 ، �لوليات �ملتحدة �لمريكية.

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 18
حقائب حمل �لكتب و �لغر��س �ل�شخ�شية وحقائب حمل �لغر��س �ل�شخ�شية للنزهات .

 و�شف �لعامة : �لكلمة ENROOT كتبت باحلروف �لاتينية.
�ل�شرت�طات : 

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 271947      بتاريخ :2017/04/20
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم :فاكتورمييد فينت�شرز ، �ل �ل �شي.
وعنو�نة : 1657 �ل�شارع �لثاين ع�شر ، �شانتا مونيكا ، كاليفورنيا 90404 ، �لوليات �ملتحدة �لمريكية.

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 36
و�خل��ريي��ة لاأطر�ف  �لتعليمية  �مل��وؤي��دة  و�جل��ه��ات  �ملنظمات  لدعم  توفري منح   ، خ��ريي��ة،  حتديد�  خدمات 

�لثالثة.
و�شف �لعامة : �لكلمة ENROOT كتبت باحلروف �لاتينية.

�ل�شرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 272346      بتاريخ :2017/04/29
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم :�شوزيت هولدينجز كو. ليميتد
وعنو�نة : 16- 5 ، كوبو - ت�شو ، ني�شينوميا - �شي هيوجو 0927- 662 ، �ليابان

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 30
حلويات ، كعك ، بتي فور ) كعك( ، فطائر ، تورتات ) كيك بالفو�كه( ، كعك حُملى ، معجنات ، ب�شكويت ، 

ب�شكويت رقيق ه�س ، كعك �لوفل ، فطائر حُماة ) بانكيك ( ، �شوكولته ، هاميات
 ) جلي ( فو�كه ) حلويات( ، مهلبية ، لنب جممد ، �شربات ، بوظة ) �آي�س كرمي( ، خبز و كعك حُملى ، كرمية 

) ق�شدة ( خمفوقة حللوى ختام �لطعام ) حلويات( ، �أقر��س �شكرية ) حلويات( ، معكرون
) معجنات( .

بطريقة  �لاتينية  باحلروف  كتبت   HENRI CHARPENTIER �لعبارة      : �لعامة  و�شف 
مميزة .

�ل�شرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 272347      بتاريخ :2017/04/29
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم :�شوزيت هولدينجز كو. ليميتد
وعنو�نة : 16- 5 ، كوبو - ت�شو ، ني�شينوميا - �شي هيوجو 0927- 662 ، �ليابان

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 43
خدمات متاجر �حللويات ؛ خدمات توفري �لأطعمة و�مل�شروبات يف بيوت �ل�شاي ؛ خدمات توفري �لأطعمة 
�لأطعمة  توفري  خدمات  ؛  �لكافترييات  يف  و�مل�شروبات  �لأطعمة  توفري  خدمات  ؛  �ملقاهي  يف  و�مل�شروبات 
و�مل�شروبات يف �ملطاعم ؛ خدمات توفري �لأطعمة و�مل�شروبات يف �لفنادق ، خدمات �ملقاهي ، �لتموين بالطعام 

و�ل�شر�ب ، �لنحت على �لطعام ، خدمات مطاعم تقدمي �لوجبات �خلفيفة .
بطريقة  �لاتينية  ب��احل��روف  كتبت   HENRI CHARPENTIER �ل��ع��ب��ارة   : �لعامة  و�شف 

مميزة 
�ل�شرت�طات : 

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 272348      بتاريخ :2017/04/29
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم :�شوزيت هولدينجز كو. ليميتد
وعنو�نة : 16- 5 ، كوبو - ت�شو ، ني�شينوميا - �شي هيوجو 0927- 662 ، �ليابان

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 30
، ب�شكويت  ، تورتات ) كيك بالفو�كه( ، كعك حُملى ، معجنات  ، بتي فور ) كعك( ، فطائر  حلويات ، كعك 
، ب�شكويت رقيق ه�س ، كعك �لوفل ، فطائر حُماة ) بانكيك ( ، �شوكولته ، هاميات  ) جلي ( فو�كه ) 
حلويات( ، مهلبية ، لنب جممد ، �شربات ، بوظة ) �آي�س كرمي( ، خبز و كعك حُملى ، كرمية ) ق�شدة ( خمفوقة 

حللوى ختام �لطعام ) حلويات( ، �أقر��س �شكرية ) حلويات( ، معكرون  ) معجنات( .
و�شف �لعامة : عبارة عن ر�شم على �شكل �شمعد�ن يتو�شطه ر�شم لثاث �شموع بطريقة مميزة.

�ل�شرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 271934     بتاريخ :2017/04/20
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم :فاكتورمييد فينت�شرز ، �ل �ل �شي.
وعنو�نة : 1657 �ل�شارع �لثاين ع�شر ، �شانتا مونيكا ، كاليفورنيا 90404 ، �لوليات �ملتحدة �لمريكية.

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 29
زيتون حمفوظ و زيتون قابل للدهن و فو�كه حمفوظة و ك�شتنة حمفوظة و طماطم حمفوظة و مك�شر�ت قابلة للدهن 
و زيوت مك�شر�ت و خيار خملل و كماأة حمفوظة و فطر معلب و مربى �لفو�كه و حلم مفروم و خ�شرو�ت قابلة للدهن 
و معجون طماطم و طماطم جمففة بال�شم�س و طماطم معلبة و فو�كه وخ�شرو�ت خمللة ؛ مربيات و هام ) جلي ( ؛ 
مك�شر�ت حمم�شة و متبلة و حماة ؛ مك�شر�ت مق�شرة  ؛ مقبات جممدة تتاألف ب�شكل �أ�شا�شي من �للحوم �أو�لأ�شماك �أو 
�لدو�جن �أو �خل�شرو�ت ؛ �أطعمة خفيفة معدة من مكونات ع�شوية  ب�شكل �أ�شا�شي ، حتديد� ، فو�كه جمففة ع�شوية و رقائق 
�شويا مقرم�شة ع�شوية ؛ كافيار و �شمك مدخن و �أجبان و فو�كه جمففة و مك�شر�ت جمففة و فو�كه جمففة وحمفوظة 
؛ رقائق بطاطا و رقائق �شويا و رقائق خ�شرو�ت  و �أطعمة خفيفة �أ�شا�شها �ل�شويا و  �أطعمة خفيفة �أ�شا�شها �لتوفو ) فول 
�شويا خممر( و �أطعمة خفيفة �أ�شا�شها �خل�شرو�ت ؛ �شوربات و زيوت ، حتديد� ، زيوت خملوطة و منقوعة للطهي ؛ تو�بل ، 
حتديد� ، زيت جوز �لهند و زيت �لفلفل و زيت للطهي و زيوت معدة لاأكل و زيت زيتون و زيت لل�شلطة و زيت فول �ل�شويا 

للطبخ و زيوت خ�شرو�ت
 و�شف �لعامة : �لكلمة ENROOT كتبت باحلروف �لاتينية.

�ل�شرت�طات : 
بالربيد  �إر�شالة  �أو  �لإقت�شاد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعامات  لإد�رة  به مكتوبا  يتقدم  �أن  ذلك  �إعرت��س علي  لدية  فعلي من 

�مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 271942      بتاريخ :2017/04/20
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم :فاكتورمييد فينت�شرز ، �ل �ل �شي.
وعنو�نة : 1657 �ل�شارع �لثاين ع�شر ، �شانتا مونيكا ، كاليفورنيا 90404 ، �لوليات �ملتحدة �لمريكية.

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 32
م�شروبات غازية مكربنة ؛ مياه �شرب معباأة يف قناين ؛ مياه �شرب منكهة ؛ ماء �ل�شود� ؛ �لليمونا�شة ؛ مزيج 

مياه فو�رة و كوكتيل غري كحويل ؛ ع�شائر فو�كه ؛ م�شروبات فو�كه.
و�شف �لعامة : �لكلمة ENROOT كتبت باحلروف �لاتينية.

�ل�شرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 271946      بتاريخ :2017/04/20
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم :فاكتورمييد فينت�شرز ، �ل �ل �شي.
وعنو�نة : 1657 �ل�شارع �لثاين ع�شر ، �شانتا مونيكا ، كاليفورنيا 90404 ، �لوليات �ملتحدة �لمريكية.

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 35
�لدعاية و�لإعان ؛ �إد�رة �لأعمال ؛  توجيه �لأعمال ؛ تفعيل �لن�شاط �ملكتبي ؛ �إد�رة بر�مج �لولء للعماء 
توفري  ؛  �لأعمال  و�لأخ��ب��ار عن  �ملعلومات  ؛  �لأعمال  �إ�شتف�شار�ت عن  ؛  �ل�شر�ء  لأو�م��ر  �لإد�ري���ة  �ملعاجلة  ؛ 
�ملعلومات و�لأخبار عن �لأعمال عرب موقع �شبكي ؛ معلومات جتارية ون�شائح للم�شتهلكني ) متجر ن�شح 
�ل�شلع ؛ خدمات وكالت �لإ�شتري�د  �لإد�رة �لتجارية لرتخي�س �شلع وخدمات �لغري ؛ عر�س  ؛   ) �مل�شتهلك 
؛  �لثالثة  لاأطر�ف  �لإقت�شادية   �ملعامات  و�إب���ر�م   �لتفاو�س  ؛  �لت�شويق  ؛  �لفوترة  خدمات  ؛  و�لت�شدير 
�لدعاية و�لإعان على �خلط �ملبا�شر  على �شبكة حا�شوب ؛ توفري �أ�شو�ق جتارية على �خلط �ملبا�شر مل�شرتي 

وباعة  �ل�شلع و�خلدمات ؛ عر�س  �ل�شلع على و�شائل �إت�شالت لغايات �لبيع بالتجزئة .
و�شف �لعامة : �لكلمة ENROOT كتبت باحلروف �لاتينية.

�ل�شرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 272380     بتاريخ : 2017/4/30
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم: �نرتنا�شيونال ليف �يفينت�س ��شو�شيي�شن ، �إنك.
وعنو�نه: 330 �إن. و�با�س �فينيو ، �شويت 2000 ، �شيكاغو ، �آي �ل 60611 ، �لوليات �ملتحدة �لمريكية

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 35
؛ خدمات �خل��رب�ء يف كفاية  و�إ�شت�شار�ت تنظيمية  �أعمال  �إد�رة  ؛  �لأعمال  �إد�رة  �مل�شاعدة يف  ؛  �لدعاية   / �لإع��ان  خدمات 
�لأعمال ؛ �إد�رة �أعمال فناين �لأد�ء ؛ خدمات �إد�رة �أعمال مقدمي �خلدمات �مل�شتقلة ؛ وكالت �ملعلومات �لتجارية ؛ �لإد�رة 
�لتجارية لرتخي�س �شلع وخدمات �لغري ؛ خدمات �لو�شاطة �لتجارية ؛ �لدعاية و�لإعان على �خلط �ملبا�شر على �شبكات 
حا�شوب ؛ خدمات �لت�شويق ؛ �لتفاو�س و�إبر�م �ملعامات �لتجارية لاأطر�ف �لثالثة ؛ تنظيم �ملعار�س للغايات �لتجارية �أو 
�لإعانية ؛ تنظيم �لعرو�س �لتجارية للغايات �لتجارية �أو �لإعانية ؛ خدمات �لتعهيد )�مل�شاعدة يف �لأعمال( ؛ �لعاقات 

�لعامة ؛ ترويج �ملبيعات لاآخرين.
كتبت  وحتتها  منف�شلة  مربعات  �أربعة  د�خ��ل  عري�س  بخط  �لاتينية  باحلروف  كتبت   ILEA �لكلمة   : �لعامة  و�شف 
 LIVE EVENTS عبارة  كتبت  وحتتها  كبري  بحجم  �لاتينية  باحلروف     INTERNATIONAL كلمة 
ASSOCIATION باحلروف �لاتينية وعبارة MIDDLE EAST كتبت حتتها باحلروف �لاتينية تتو�شط 
  A Chapter of the International Special Events Society عبارة  �أفقيني مع  رفيعني  خطني 

كتبت باحلروف �لاتينية يف �لأ�شفل على �شطرين بطريقة مميزة
�ل�شرت�طات : 

�إر�شالة بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد  �إعرت��س علي ذلك  فعلي من لدية 
�مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 272381        بتاريخ :2017/4/30
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم:�نرتنا�شيونال ليف �يفينت�س ��شو�شيي�شن ، �إنك.
وعنو�نه: 330 �إن. و�با�س �فينيو ، �شويت 2000 ، �شيكاغو ، �آي �ل 60611 ، �لوليات �ملتحدة �لمريكية

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 41
تنظيم و�إد�رة �ملوؤمتر�ت ؛ تنظيم و�إد�رة �لإجتماعات ؛ تنظيم و�إد�رة �حللقات �لدر��شية ؛ تنظيم �حلفات 

)ترفيه(.
�أربعة مربعات منف�شلة  د�خل  �لاتينية بخط عري�س  باحلروف  كتبت   ILEA �لكلمة   : �لعامة  و�شف 
كتبت  وحتتها  كبري  بحجم  �لاتينية  ب��احل��روف     INTERNATIONAL كلمة  كتبت  وحتتها 
 MIDDLE وع��ب��ارة  �لاتينية  ب��احل��روف   LIVE EVENTS ASSOCIATION ع��ب��ارة 
 A Chapter of كتبت حتتها باحلروف �لاتينية تتو�شط خطني رفيعني �أفقيني مع عبارة EAST
the International Special Events Society  كتبت باحلروف �لاتينية يف �لأ�شفل على 

�شطرين بطريقة مميزة.
�ل�شرت�طات : 

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم  : 272383        بتاريخ :2017/04/30
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم:�نرتنا�شيونال ليف �يفينت�س ��شو�شيي�شن ، �إنك.
وعنو�نه: 330 �إن. و�با�س �فينيو ، �شويت 2000 ، �شيكاغو ، �آي �ل 60611 ، �لوليات �ملتحدة �لمريكية

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 35
خدمات  ؛  تنظيمية  و�إ�شت�شار�ت  �أع��م��ال  �إد�رة  ؛  �لأع��م��ال  �إد�رة  يف  �مل�شاعدة  ؛  �لدعاية   / �لإع���ان  خ��دم��ات 
؛  �مل�شتقلة  �أعمال مقدمي �خلدمات  �إد�رة  �لأد�ء ؛ خدمات  �أعمال فناين  �إد�رة  ؛  �لأعمال  �خل��رب�ء يف كفاية 
وكالت �ملعلومات �لتجارية ؛ �لإد�رة �لتجارية لرتخي�س �شلع وخدمات �لغري ؛ خدمات �لو�شاطة �لتجارية 
؛ �لدعاية و�لإعان على �خلط �ملبا�شر على �شبكات حا�شوب ؛ خدمات �لت�شويق ؛ �لتفاو�س و�إبر�م �ملعامات 
�لتجارية  �لعرو�س  ؛ تنظيم  �لإعانية  �أو  �لتجارية  للغايات  �ملعار�س  ؛ تنظيم  �لثالثة  �لتجارية لاأطر�ف 
للغايات �لتجارية �أو �لإعانية ؛ خدمات �لتعهيد )�مل�شاعدة يف �لأعمال( ؛ �لعاقات �لعامة ؛ ترويج �ملبيعات 

لاآخرين.
و�شف �لعامة : �لعبارة International Live Events Association   كتبت باحلروف �لاتينية .

�ل�شرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 272388    بتاريخ :2017/4/30
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم : �نرتنا�شيونال ليف �يفينت�س ��شو�شيي�شن ، �إنك.
وعنو�نة : 330 �إن. و�با�س �فينيو ، �شويت 2000 ، �شيكاغو ، �آي �ل 60611 ، �لوليات �ملتحدة �لمريكية

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 41
تنظيم و�إد�رة �ملوؤمتر�ت ؛ تنظيم و�إد�رة �لإجتماعات ؛ تنظيم و�إد�رة �حللقات �لدر��شية ؛ تنظيم �حلفات 

)ترفيه(.
و�شف �لعامة : �لرتكيب �حلريف ILEA كتب باحلروف �لاتينية .

�ل�شرت�طات : 
فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 277550    بتاريخ : 2017/8/2
بيانات �لأولوية : 

باإ�شم : �شاي بني كافيه
وعنو�نة : �س.ب 525002 – �ل�شارقة – دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة . 

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :43 
؛  )�لكانتينات(  �ملتنقلة  �أو  �ملوؤقتة  �ملطاعم  ؛  �لكافيرتيات  ؛  �ملقاهي  ؛  و�مل�شروبات  �لأطعمة  توفري  خدمات 

�ملطاعم ؛ مطاعم �خلدمة �لذ�تية ؛ مطاعم تقدمي �لوجبات �خلفيفة.
CHAI كتبت باحلروف �لاتينية بخط عري�س  و�شف �لعامة : �شعار على �شكل م�شتطيل مع �لكلمة 
هند�شي  و�شكل  �شود�ء  خلفية  مع  �لأبي�س  باللون  كاهما   ، �لاتينية  باحلروف  كتبت   PANI و�لكلمة 

بالألو�ن �لأخ�شر �لفاحت و�لأخ�شر �لأغمق على �جلانب �لأي�شر بطريقة مميزة.
�ل�شرت�طات :

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 272349      بتاريخ :2017/04/29
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم :�شوزيت هولدينجز كو. ليميتد
وعنو�نة : 16- 5 ، كوبو - ت�شو ، ني�شينوميا - �شي هيوجو 0927- 662 ، �ليابان

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 43
خدمات متاجر �حللويات ؛ خدمات توفري �لأطعمة و�مل�شروبات يف بيوت �ل�شاي ؛ خدمات توفري �لأطعمة 
�لأطعمة  توفري  خدمات  ؛  �لكافترييات  يف  و�مل�شروبات  �لأطعمة  توفري  خدمات  ؛  �ملقاهي  يف  و�مل�شروبات 
و�مل�شروبات يف �ملطاعم ؛ خدمات توفري �لأطعمة و�مل�شروبات يف �لفنادق ، خدمات �ملقاهي ، �لتموين بالطعام 
و�ل�شر�ب ، �لنحت على �لطعام ، خدمات مطاعم تقدمي �لوجبات �خلفيفة. .و�شف �لعامة : عبارة عن ر�شم 

على �شكل �شمعد�ن يتو�شطه ر�شم لثاث �شموع بطريقة مميزة.
�ل�شرت�طات : 

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 272384    بتاريخ :2017/4/30
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم : �نرتنا�شيونال ليف �يفينت�س ��شو�شيي�شن ، �إنك.
وعنو�نة : 330 �إن. و�با�س �فينيو ، �شويت 2000 ، �شيكاغو ، �آي �ل 60611 ، �لوليات �ملتحدة �لمريكية

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 41
تنظيم و�إد�رة �ملوؤمتر�ت ؛ تنظيم و�إد�رة �لإجتماعات ؛ تنظيم و�إد�رة �حللقات �لدر��شية ؛ تنظيم �حلفات 

)ترفيه(.
باحلروف  كتبت     International Live Events Association �لعبارة   : �لعامة  و�شف 

�لاتينية .
�ل�شرت�طات : 

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شالة 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم: 270728    بتاريخ :2017/04/02
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم : بانا�شونيك كوربوري�شن 
وعنو�نه: 1006، �و�ز� كادوما ، كادوما � �شي ، �و�شاكا 8501 � 571 ، �ليابان

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 9
و�لإ�شارة  و�لقيا�س  �لوزن  و�أدو�ت  و�أجهزة  و�مل�شاحية  و�ملاحية  �لعلمية  و�لأدو�ت  �لأجهزة   ) �لعامة  )�لفئة 
و�ملر�قبة )�لإ�شر�ف( و�لإنقاذ و�لتعليم ؛  �أجهزة و�أدو�ت لو�شل �أو فتح �أو حتويل �أوتكثيف �أوتنظيم �أو �لتحكم 
يف �لطاقة �لكهربائية ؛  �أجهزة ت�شجيل �أو �إر�شال �أو ن�شخ �ل�شوت �أو �ل�شور ؛  حامات بيانات مغناطي�شية 
، �أقر��س ت�شجيل ؛  �أقر��س مدجمة و �أقر��س �لفيديو �لرقمية ) دي يف دي ( وو�شائط �لت�شجيل �لرقمية 
، معد�ت و�أجهزة  �آلت حا�شبة   ، �لنقد  �آلت ت�شجيل  ؛   �لنقد  �آليات لاأجهزة �لتي تعمل بقطع  ؛   �لأخ��رى 
نظار�ت  �لأبجدية(  )�لقائمة  �لنري�ن  �إخماد  �أجهزة  ؛   �حلا�شوب  برجميات  ؛   �لبيانات  ملعاجلة  حا�شوبية 
ثاثية �لأبعاد هو�ئيات �أجهزة �إنذ�ر �أجهزة قيا�س �شدة �لتيار �لكهربائي عد�شات م�شخمة �أنابيب ت�شخيم 
�شو�حن  كهربائية   بطاريات  وب�شرية  �شمعية  تعليم  �أجهزة  وب�شرية  �شمعية  م�شتقبات  )هو�ئيات(  �أنتينا 
للت�شوير   ( ك��ام��ري�ت  فيديو؛  ك��ام��ري�ت  كهربائية؛  كبات  ؛  �ل�شوت  ملكرب�ت  كبائن  طنانات  للبطاريات  
معاوقة   ( ملفات خانقة  ؛   ) متكاملة  د�ر�ت   ( رقائق  هو�تف خلوية؛  �لكا�شيت؛  ؛ م�شجات  �لفوتوغر�يف( 
( ؛ مفاتيح قطع �لد�ر�ت �لكهربائية؛ ملفات كهربائية �أجهزة ت�شغيل �لأقر��س �ملدجمة ؛ برجميات �ألعاب 
ملحقة  �أجهزة  �حلا�شوب  ذ�ك��رة  �أجهزة  ؛  �حلا�شوب  لأجهزة  مفاتيح  لوحة  �حلا�شوب   �أج��ز�ء  ؛    �حلا�شوب 
كهربائية   تو�شيل  �أجهزة  كهربائية   مو�شات  مكثفات  حا�شوب  �أجهزة  م�شجلة  حا�شوب  بر�مج  باحلا�شوب 
�إ�شار�ت  �أط��ار�ت �شور رقمية   �لبيانات كو��شف  �أجهزة معاجلة  حمولت كهربائية هو�تف ل�شلكية ع��د�د�ت 
رقمية م�شغات �لأقر��س لأجهزة �حلا�شوب لوحات توزيع ) كهربائية ( ملفات �شور قابلة للتنزيل ملفات 
مو�شيقى قابلة للتنزيل م�شغات �أقر��س �لفيديو �لرقمية ) دي يف دي ( من�شاآت كهربائية للتحكم عن بعد 
بالعمليات �ل�شناعية مهايئات كهربائية  من�شور�ت �إلكرتونية قابلة للتنزيل �آلت فاك�س كبات �ألياف ب�شرية    
�أجهزة نظام حتديد �ملو�قع �لعاملي ) جي بي ��س ( �شماعات �لر�أ�س �أجهزة تنظيم �حلر�رة  �أجهزة هليوغر�فية 
�أجهزة قيا�س رطوبة �جلو حا�شنات لإ�شتنبات �لبكترييا ملفات حث ) كهربائية ( د�ر�ت متكاملة مقومات 
عك�شية ) كهربائية ( �أجهزة تاأين ، لي�شت ملعاجلة �لهو�ء �أو �ملاء �شمامات ثنائية �لقطبية لإر�شال �ل�شوء ) �ل 
ئي دي ( مكرب�ت �شوت �أجهزة قيا�س ميغافونات ) م�شخمات �شوتية ( ميكروفونات �أجهزة مر�قبة كهربائية 
) حا�شوب  للمركبات  �أجهزة ماحة   ) بر�مج حا�شوب   ( مر�قبة  بر�مج   ) �أج��ز�ء حا�شوب   ( �شا�شات عر�س 

طبلوين ( �أدو�ت ماحية �أجهزة حا�شوب مفكرة  �أجهزة و�أدو�ت ب�شرية مولد�ت �لأوزون عد�د�ت �خلطى
و�شات   ( �أخ��رى  تو�شيل  و�أدو�ت  وماآخذ  قو�ب�س   ) وحر�رية  و�لكرتو�شتاتية  فوتوغر�فية   ( ت�شوير  �آلت 
كهربائية ( م�شغات و�شائط حممولة  لوحات د�ر�ت مطبوعة طابعات ت�شتخدم مع �أجهزة �حلا�شوب �أجهزة 
�أ�شباه   ) ، كهربائية مقاومات كهربائية ما�شحات ) معد�ت معاجلة بيانات  عر�س �شا�شات عر�س مرحات 
�ملو�شات بطاقات ذكية ) بطاقات �لد�ر�ت �ملتكاملة ( هو�تف ذكية بطاريات �شم�شية �ألو�ح �شم�شية  لإنتاج  
�لكهرباء �أجهزة ت�شجيل �ل�شوت  �أجهزة ن�شخ �ل�شوت موؤ�شر�ت �ل�شرعة لوحات مفاتيح كهربائية  �شناديق 
مفاتيح ) كهربائية ( مفاتيح كهربائية   �أجهزة حا�شوب لوحية �أجهزة تلفاز موؤ�شر�ت درجة �حلر�رة حمولت 

) كهربائية ( تر�نز�شتور�ت ) �إلكرتونية ( م�شجات فيديو فولتمرت�ت ) �أجهزة قيا�س �لفلطية ( . 
�أرق��ام ت�شكل  "0" من  و�شف �لعامة : عبارة عن ر�شم مميزة مل�شباح مائل من جهة �ليمني ي�شكل �لرقم 
تعترب  و�لعامة  مميزة  بطريقة  �لفاحت  �لأزرق  �ىل  �ملتدرج  �لغامق  �لأزرق  بالألو�ن  "100" و�لكل  �لرقم 

عامة م�شهورة مملوكة لطالبة �لت�شجيل .
�ل�شرت�طات : 

فعلي من لدية �إعرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو 
�إر�شالة بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142
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تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/
 �لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 96519         بتاريخ: 24 / 06 / 2007م       
با�ش��م: �ل�شيد / حممد زكي جاويد.

وعنو�نه: �س.ب 91408 دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
بيان �ملنتجات: �ملاب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س.

�لو�قعة بالفئة : 25
و�مل�شجلة حتت رقم : ) 91408 (  بتاريخ :  16 / 09 / 2008

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلماية يف :  24 / 06 /  2017           وحتى تاريخ :  24 / 06 / 2027  

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية 
بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعامة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة حتت رقم : 219625            بتاريخ: 15 / 10 / 2014
�مل�شجلة حتت رقم :                      بتاريخ:  15 / 01 / 2015   

با�ش��م: لكيي بريون هري�س بهارو�ين.
وعنو�نه: دبي،�لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملعادن �لنفي�شة وكل خليط منها و�ملنتجات �مل�شنوعة من معادن نفي�شة �أو مطلية بها، )عد� �لقطع و �ل�شوك 
و�ل�شاعات  �لوقت  بقيا�س  �خلا�شة  �لعدد  من  وغريها  �ل�شاعات  �لكرمية،  و�لأحجار  �ملجوهر�ت  و�ملاعق(، 

وقطع غيارها .
�لو�ق�عة بالفئة : 14

* �لتعديات على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: 
تن���ازل رقم : 2017-1-208972 

��شم مالك �لعامة: لكيي بريون هري�س بهارو�ين.
��شم �ملتنازل له : �شيف كومار بالري�م �شاندناين.

مه�نته: �لتجارة.
جن�شيته: �لهند.

عنو�نه وحمل �إقامته: دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
تاري�خ �نت�قال �مللكية: 26 / 09 / 2017  

  تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل:     
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ �لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية 
بن�شر �لتعديات �ملو�شحة �أدناه على طلب ت�شجيل  �لعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم :  105411                    بتاريخ :  16/  01 /  2008
با�ش��م: �س. يوين فوجن يو بيرب �م �ف جي. كو، ليمتد.

وعنو�نه: رقم 14، جيو تاجن روود، جيو تاجن فيليج، تا �شو ه�شياجن، كاو ه�شيوجن كونرتي، تايون، جمهورية �ل�شني.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لورق، ورق �لكربون، �لورق �ملقوى، مو�د �لورق �ملقوى، ورق �لن�شخ )�لقرطا�شية(، ن�شخ �ل�شور، �لنماذج �ملطبوعة، �لورق 
�مل�شمع، ورق للت �لت�شجيا، ورق �لتغليف، �لورق �لف�شي، ورق �لر�شم �ل�شت�شفايف، ورق �لكتابة، �ملل�شقات )�لقرطا�شية(، 
�ملل�شقات �لعانية، مناديل م�شنوعة من �لورق، �لورق �ل�شحي، لبا�س �لطاولت �مل�شنوع من �لورق، بيا�شات �لطاولت 
�مل�شنوعة من �لورق، مناديل �لطاولت �مل�شنوعة من �لورق، �ملناديل �لورقية، مناديل �لزينة، �ملنا�شف �مل�شنوعة من �لورق، 
�مل�شنوعة من  �لفو�كه  �ملطاط، حقائب  م�شاحات  �لطو�بع،  �حل��رب، حرب  �لهندي،  �حل��رب  �لر�شا�س،  �ق��ام  �حل��رب،  �ق��ام 
�لورق، �شناديق م�شنوعة من �لورق �ملقوى �أو �لورق، كرتون م�شنوع من �لورق �ملقوى �أو من �لورق، حقائب م�شنوعة من 
�لورق، كرتون ورق �لتغليف لتغليف �ل�شو�ئل،دفاتر �ملاحظات،دفاتر �ليوميات، �لظروف،مناذج �لر�شائل، بطاقات �لتعريف، 
بطاقات �لتهنئة، �ألبومات �ل�شور، �ملجات، لباد�ت �لربط، دفاتر �لر�شم، �ل�شور، �ل�شور �ل�شوئية، حافظات �مللفات، حافظات 
�لطو�بع،  لباد�ت  �لكتب،  �أجهزة جتليد  �ملكاتب،  دبا�شات  �لبيانات،  �لا�شق، بطاقات  �لورق  �لا�شقة،  �لأ�شرطة  �مل�شتند�ت، 
ثاقبات �ملكاتب، �أجهزة �لرتقيم، طو�بع �لتو�ريخ، �لت تظليل �أقام �لر�شا�س، �للو�ح �ل�شود�ء، م�شابك �لورق، �لدبابي�س 

)قرطا�شية(، �لطو�بع �ملطاطية، �لقرطا�شية، �ملو�د �ملطبوعة.
�لو�ق�عة بالفئة   :  16 

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية: )    ( – )     /      /    م (
�لتعديات على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: 

تعديل على �إ�شم �ل�شركة  من:
�س. يوين فوجن يو بيرب �م �ف جي. كو، ليمتد.

�ىل: و�ي �ف و�ي �نك.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم  269482              بتاريخ : 09 / 03 / 2017
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:     /       /   200م

با�ش��م: : هايرب فون ) �س.ذ.م.م (.  
وعنو�نه: �س.ب 57856، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
خدمات توفري �لأطعمة و�مل�شروبات و�لإقامة �ملوؤقتة.

�لو�ق�عة بالفئة: 43
باللون  كتبت  حيث   )  tea time  ( �لاتينية  باللغة  وكلمات  �شكل  عن  عبارة  �لعامة  �لعامة:  و�شف 
�لأحمر و خط مميز ويوجد و�شط �لكلمات �شكل عبارة عن ) فنجان �شاي ( باللون �لبني �لغامق وياأتي فوق 

�لفنجان ر�شمة ورقتني �شاي باللون �لأخ�شر، و �لكل ب�شكل مميز كما هو مو�شح بال�شكل �ملرفق.
�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 الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �لرو�د �لدولية للملكية �لفكرية 
بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعامة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة حتت رقم : 219626            بتاريخ: 15 / 10 / 2014
�مل�شجلة حتت رقم :                      بتاريخ:  15 / 01 / 2015                 

با�ش��م: لكيي بريون هري�س بهارو�ين.
وعنو�نه: دبي،�لمار�ت �لعربية �ملتحدة.

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : 
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملعادن �لنفي�شة وكل خليط منها و�ملنتجات �مل�شنوعة من معادن نفي�شة �أو مطلية بها، )عد� �لقطع و �ل�شوك 
و�ل�شاعات  �لوقت  بقيا�س  �خلا�شة  �لعدد  من  وغريها  �ل�شاعات  �لكرمية،  و�لأحجار  �ملجوهر�ت  و�ملاعق(، 

وقطع غيارها .
�لو�ق�عة بالفئة : 14

* �لتعديات على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: 
تن���ازل رقم : 2017-1-208972 

��شم مالك �لعامة: لكيي بريون هري�س بهارو�ين.
��شم �ملتنازل له : �شيف كومار بالري�م �شاندناين.

مه�نته: �لتجارة.
جن�شيته: �لهند.

عنو�نه وحمل �إقامته: دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
تاري�خ �نت�قال �مللكية: 26 / 09 / 2017  

  تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل:     
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 271936      بتاريخ :2017/04/20
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم :فاكتورمييد فينت�شرز ، �ل �ل �شي.
وعنو�نة : 1657 �ل�شارع �لثاين ع�شر ، �شانتا مونيكا ، كاليفورنيا 90404 ، �لوليات �ملتحدة �لمريكية.

�شورة �لعامة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 30
�أطعمة  ؛  �حلبوب  �أ�شا�شها  م�شروبات  ؛  �لقهوة  من  م�شنوعة  م�شروبات  ؛  �ل�شاي  من  م�شنوعة  م�شروبات 
 ، تو�بل  ؛  �لكت�شاب  على  �أ�شا�شي  ب�شكل  حتتوي  �أطعمة  تو�بل  ؛  كت�شاب  ؛  باجلنب  �ملنكهة  �ل��ذرة  من  خفيفة 
حتديد�، �شل�شات �أ�شا�شها �ملاجنو  ، �شل�شات �أ�شا�شها �لأ�شماك ، �شل�شات �أ�شا�شها �ل�شويا ، و تو�بل لاأطعمة  
�ملائدة ؛ رقائق  �ل�شتيك ؛ ملح  �لباربكيو ؛ �شل�شات طهي ؛ �شل�شات �شو�ء ؛ �شل�شة  و�مل�شروبات ؛ �شل�شة 
�لذرة ، رقائق �أ�شا�شها �لدقيق ، رقائق  �أ�شا�شها �حلبوب ؛ �شل�شات ، �شل�شات تنقيع ، بهار�ت ، تو�بل �شلطة ، 
�شل�شة مرق �للحم ، خل ؛ خل بل�شمي ؛�شوكولتة ، بن ، كعك حملى ، تو�بل ، �شل�شات طهي ، ملح ، ع�شل ، 
�شل�شات �ملعكرونة ، كاكاو ، �شكاكر �ل�شوكولتة ؛ �شل�شة �لطماطم �حلارة ) �شال�شا ( ؛ ف�شار ) حب �لذرة( 
؛  مزيج �طعمة خفيفة تتاألف �أ�شا�شا  من ب�شكويت رقيق ه�س و/�أو ب�شكويت مملح و/ �أو ف�شار ) حب ذرة( 
منتفخ ؛ معكرونة ، �أرز ، �شل�شة بي�شتو )  �شل�شة تقدم مع �ملعكرونة ( ؛ �شل�شات ، �شل�شات تنقيع ، تو�بل 
�شلطة ، كت�شاب �لذو�قني ، و مايونيز ؛ �شل�شة �شباغيتي  ) معكرونة رفيعة ( ؛ كعك حملى ؛ كعك د�ئري 
�أطعمة   ، ب�شكوتي(   ( �ملك�شر�ت   على  يحتوي  �ل�شكل  م�شتطيل  ب�شكويت �شغري   ، )م��ك��رون(   �شغري حملى 
خفيفة م�شنوعة  من مكونات ع�شوية ب�شكل �أ�شا�شي ، حتديد� ، ب�شكويت مملح ع�شوي و �شوكولتة ع�شوية 
�أكيا�س �شاي  و كعك حملى ع�شوي وف�شار ) حب ذرة ( غري منتفخ ع�شوي ؛ بن منتج بطريقة ع�شوية و 
�أ�شا�شي ؛ �شل�شة �لباربكيو ، ب�شكويت مملح ، ب�شكويت مملح مغطى  م�شنوعة  من مكونات ع�شوية ب�شكل 
�شر�ب   ، �لنوغة مع مك�شر�ت  ، حلوى  بال�شوكولتة  ، مك�شر�ت مغطاة  ب�شكويت مملح منكه   ، بال�شوكولتة 
�لقيقب ، �شر�ب قيقب منقع  ، �شر�ب قيقب منكه ،  خليط فطائر حماة ) بانكيك( ، خليط كعكة م�شطحة 
مدورة ، خليط كعك حملى ، خليط كعك �ل�شوكول ) �لرب�وين( ، خليط �لكعك ، �شكاكر ، نبات �لكرب ، �أرز 
خام ، معكرونة خام ، �أع�شاب طهي جمففة ، بهار�ت ، حبوب بن حمم�شة ، بن مطحون ، �شاي ، ع�شل ، �شر�ب 
فو�كه ي�شتخدم كطبقات عليا تو�شع على �حللويات و/ �أو كمنكهات لاأطعمة ، �لغريبة ، فطائر ، كعك حملى 
، �شل�شة �ل�شوكولتة ؛ خليط �خلبز و معجنات �ملخابز ؛ ب�شكويت مملح مغطى باللنب ، مك�شر�ت و فو�كه ؛  
�ألو�ح خفيفة �أ�شا�شها �جلر�نول)وجبة خفيفة مكونة من لفائف �ل�شوفان و�ل�شكر �لبني �أو �لع�شل و�لفو�كه 
�ملجففة و�ملك�شر�ت (  ؛ �شوكولتة ، �شكاكر ؛ �شل�شة �لفلفل ؛ تو�بل طعام تتاألف ب�شكل �أ�شا�شي من �لكات�شاب 
؛ �شل�شات ؛ �شل�شات تنقيع ؛ بهار�ت ؛ تو�بل �شلطة ؛ �شل�شة مرق �للحم ؛ خردل ؛ كات�شاب ؛ �شر�ب �لقيقب  

و�أ�شربة  لإ�شافة نكهة لاأطعمة و�مل�شروبات .
 و�شف �لعامة : �لكلمة ENROOT كتبت باحلروف �لاتينية.

�ل�شرت�طات : 
�أو  �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد  �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات  �إعرت��س علي ذلك  فعلي من لدية 

�إر�شالة بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم : 270727    بتاريخ :2017/04/02
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم : بانا�شونيك كوربوري�شن 
وعنو�نه: 1006، �و�ز� كادوما ، كادوما � �شي ، �و�شاكا 8501 � 571 ، �ليابان

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 7
 )�لفئة �لعامة ( �آلت وعدد �آلت حمركات ومكائن )عد� ما كان منها للمركبات �لربية( قارنات �آلية وعنا�شر 
نقل �حلركة )عد� ما كان منها للمركبات �لربية( معد�ت زر�عية )عد� ما يد�ر باليد( �أجهزة تفقي�س �لبي�س 
ماكينات بيع �آلية  )�لقائمة �لأبجدية ( طابعات ثاثية �لأبعاد مولد�ت �لتيار �ملرتدد �آلت كهروميكانيكية 
لتح�شري �مل�شروبات خاطات كهربائية لغايات منزلية �آلت نفخ 6( فرجونات تد�ر كهربائيا ) �أجز�ء �آلت (  
7( �آلت طرد مركزي 8( �شاغطات ) �آلت (  9( �شاغطات للثاجات      10( من�شاآت تكثيف     11( جمار�س 
كهربائية لإ�شتخد�مات �ملطبخ      12( �آلت قطع     13( �آلت غ�شل �شحون     14( �أجهزة �شحق    15( مفاتيح 
كهربائية لاأبو�ب    16( �أوعية ��شطو�نية ) �أجز�ء �آلت (     17( �أجهزة قطع بالقو�س �لكهربائي    18( م�شاعد    
19( مر�وح للمحركات و�ملكائن     20( معاجلات �أغذية ) كهربائية (      21( ع�شار�ت فو�كه كهربائية للغايات 
�ملنزلية    22( �آلت �لتخل�س من �لف�شات ) �لنفايات(    23( مولد�ت �لكهرباء    24( عدد حتمل باليد 

بخاف �لتي تد�ر يدويا    25( �آلت �ملطبخ �لكهربائية     26( �آلت و�أجهزة تنظيف كهربائية
   27( �آلت و�أجهزة �شقل ) كهربائية (    28( مطاحن للغايات �ملنزلية بخاف �لتي تد�ر     باليد    29( �آلت 

خلط    30( �آلت تعبئة     31( �آلت دهان    32( �جهزة تلقيم �لورق ) طباعة (     33( م�شخات ) �آلت(
34( م�شعات ) تربيد ( للمحركات و�ملكائن     35( �إن�شان �آيل ) �آلت(     36( مكان�س كهربائية    37( ماكينات 

بيع �آلية     38( �أجهزة غ�شيل     39( ماكينات غ�شيل ) لغ�شل �ملاب�س(   
�أرق��ام ت�شكل  "0" من  �لرقم  �ليمني ي�شكل  �لعامة : عبارة عن ر�شم مميزة مل�شباح مائل من جهة  و�شف 
�لرقم "100" و�لكل بالألو�ن �لأزرق �لغامق �ملتدرج �ىل �لأزرق �لفاحت بطريقة مميزة و�لعامة تعترب عامة 

م�شهورة مملوكة لطالبة �لت�شجيل .
�ل�شرت�طات : 

�أو  �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد  �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات  �إعرت��س علي ذلك  فعلي من لدية 
�إر�شالة بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم: 270729    بتاريخ :2017/04/02
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم : بانا�شونيك كوربوري�شن 
وعنو�نه: 1006، �و�ز� كادوما ، كادوما � �شي ، �و�شاكا 8501 � 571 ، �ليابان

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 11
 )�لفئة �لعامة ( 1( �أجهزة لاإنارة و�لتدفئة ، وتوليد �لبخار و�لطهي و�لتربيد و�لتجفيف و�لتهوية وتوريد 
�إز�لة  �أجهزة  �لهو�ء  تربيد  �أجهزة  �لهو�ء  تكييف  �أجهزة  �لأبجدية(  )�لقائمة   . �ل�شحية  ولاأغر��س  �ملياه 
للحمام  قو�شية معد�ت  �لهو�ء م�شابيح  تنقية  وماكينات  �أجهزة  �لكريهة من �جلو جمففات هو�ء  �لرو�ئح 
من�شاآت للحمام �أحو��س �إ�شتحمام ) بانيو ( مر�جل ) بخاف �أجز�ء �لآلت (  �آلت �شنع �خلبز �أ�شو�ء �ل�شقف 
ماكنات كهربائية ل�شنع �لقهوة �أوعية طهي �أجهزة ومعد�ت طهي �أجهزة ومن�شاآت جتفيف مر�وح كهربائية 
لاإ�شتخد�م �ل�شخ�شي م�شابيح كهربائية �أغطية �شفط للمطابخ  مكاوي بخارية لاأقم�شة مر�وح ) لتكييف 
�لهو�ء (  �أجهزة �إ�شاءة وم�شية كهربائية دفايات للقدمني ) كهربائية �أو غري   كهربائية ( جممد�ت جمففات 
�شعر م�شخات حر�رة كبائن مدفاأة  للعر�س �شخانات للحمامات �أجهزة ت�شخني مر�جل ت�شخني  �ألو�ح ت�شخني 
م�شابيح ب�شيات م�شابيح كهربائية �أجهزة �إ�شاءة  ذ�ت �شمامات ثنائية �لقطبية لإر�شال �ل�شوء)�ل ئي دي 
�أوعية طهي متعددة  كبائن تربيد للعر�س  �أفر�ن ميكروويف ) �أجهزة طهي (  ( �أجهزة ومن�شاآت لاإ�شاءة 
ثاجات حمم�شات م�شابيح �ل�شامة �أجهزة ومن�شاآت �شحية حجري�ت )مق�شور�ت( حلمام �لد�س حمامات 
�لد�س مغا�شل �أجهزة بخار للوجه ) حمام �ل�شاونا ( من�شاآت توليد �لبخار معقمات مو�قد ) �أجهزة ت�شخني ( 
م�شابيح لل�شو�رع حمم�شات خبز �حو��س تو�ليت مقاعد تو�ليت مر�حي�س ) دور�ت مياه ( م�شاعل متوهجة 

وم�شاعل كهربائية  �أغطية تهوية مغا�شل لليدين ) �أجز�ء من �أدو�ت �شحية (  �شخانات ماء ) �أجهزة ( .
�أرق��ام ت�شكل  "0" من  و�شف �لعامة : عبارة عن ر�شم مميزة مل�شباح مائل من جهة �ليمني ي�شكل �لرقم 
تعترب  و�لعامة  مميزة  بطريقة  �لفاحت  �لأزرق  �ىل  �ملتدرج  �لغامق  �لأزرق  بالألو�ن  "100" و�لكل  �لرقم 

عامة م�شهورة مملوكة لطالبة �لت�شجيل .
�ل�شرت�طات : 

�أو  �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد  �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات  �إعرت��س علي ذلك  فعلي من لدية 
�إر�شالة بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�خلدمات �ملتحدة للعامات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقم: 270685    بتاريخ :2017/04/01
بيانات �لأولوية :

 باإ�شم : �شام�شوجن �لكرتونيك�س كو. ، ليميتد
وعنو�نه: 129، �شام�شوجن – رو  ، يونغتونغ – جيو ، �شيوون – �شي ،  جييونغي – دو ،  جمهورية كوريا .

�شورة �لعامة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة : 9
م�شتقبات تلفاز ؛ �أطقم تلفاز ؛ �شا�شات عر�س ذ�ت �شمامات ثنائية �لقطبية لإر�شال �ل�شوء ؛ �شا�شات تلفاز 
؛ �شا�شات حا�شوب ؛ هو�تف ذكية ؛ �أجهزة حا�شوب لوحية ؛ برجميات  للهو�تف �لذكية  و�أجهزة �حلا�شوب 
�للوحية ، حتديد� ، برجميات و�جهة �مل�شتخدم �لر�شومية ،  برجميات للو�شول �ىل وت�شفح  وبحث قاعدة 
بيانات على �خلط �ملبا�شر ملحتويات �شمعية  وفيديوية و ذ�ت و�شائط متعددة  و�لعاب ،  برجميات للتحكم 
يف ت�شغيل �أجهزة �لتلفاز ولوحات �لعر�س ، برجميات لإر�شال  و��شتام وت�شغيل ومعاجلة �مللفات �ل�شمعية 
و�ملحتويات ذ�ت �لو�شائط �ملتعددة  بني �أجهزة �لتلفاز و �لأجهزة �ملتحركة ، حتديد� ، �لهو�تف �لذكية  و�أجهزة 
�حلا�شوب �للوحية ، برجميات للتحكم عن بعد  باأجهزة �لتلفاز  و�لتي ت�شمح  بت�شفح �لإنرتنت �أثناء ت�شغيل 
�لتلفاز  ، برجميات للو�شول �ىل و ت�شفح وبحث  قاعدة بيانات على �خلط �ملبا�شر لل�شور �لرقمية و تنزيل  
قاعدة  بحث  و  وت�شفح  �ىل  للو�شول  برجميات   ، �لعر�س   ولوحات  �لتلفاز   �جهزة  على  �لرقمية   �ل�شور 
بيانات على �خلط �ملبا�شر للفيدوهات و تنزيل �لفيدوهات  على �أجهزة �لتلفاز ولوحات �لعر�س ، و برجميات 
ت�شمح للم�شتخدم من روؤية و عر�س �مللفات �لرقمية �لقابلة للتنزيل لاأعمال �لفنية  على �أجهزة �لتلفاز 
ولوحات �لعر�س ؛ برجميات لأجهزة �لتلفاز ، حتديد� ، برجميات و�جهة �مل�شتخدم �لر�شومية  و برجميات 
للو�شول �ىل وت�شفح  وبحث قاعدة بيانات على �خلط �ملبا�شر ملحتويات �شمعية  وفيديوية و ذ�ت و�شائط 
و بحث  ت�شفح  و  �ىل   للو�شول  ، برجميات  �لتلفاز  �أجهزة  ت�شغيل  للتحكم يف  ، برجميات  و�لعاب  متعددة  
، برجميات  ت�شمح للم�شتخدم  �ملبا�شر  لل�شور �لرقمية وتنزيل �ل�شور �لرقمية  قاعدة بيانات على �خلط 
من روؤية و عر�س �مللفات �لرقمية �لقابلة للتنزيل لاأعمال �لفنية  ، برجميات ملعاجلة و تنظيم  وعر�س 
�ل�شور �لرقمية �ل�شاكنة  ، برجميات ملعاجلة و تنظيم  وعر�س �لفيديوهات ، برجميات ت�شتخدم يف مر�قبة 
وتعقب ن�شاط �حلركة و�إ�شغال �لغرف  و �شبط  �شا�شة عر�س تلفزيونية ، وبرجميات ت�شتخدم ملر�قبة �أو�شاع 

�إ�شاءة �لغرف  
�مل�شتخدم  و�جهة  برجميات   ، حتديد�   ، �لعر�س  ل�شا�شات  برجميات  ؛  تلفزيونية  عر�س  �شا�شات  و�شبط 
�لر�شومية و برجميات للو�شول �ىل وت�شفح وبحث وتنزيل قاعدة بيانات على �خلط �ملبا�شر لل�شور �لرقمية 
، برجميات ت�شمح للم�شتخدم  من روؤية  وعر�س �مللفات �لرقمية �لقابلة للتنزيل لاأعمال �لفنية ، برجميات 
ملعاجلة و تنظيم  وعر�س �ل�شور �لرقمية �ل�شاكنة و�لفيديوهات ، برجميات ت�شتخدم ملر�قبة  وتعقب ن�شاط 
ت�شتخدم  وبرجميات   ، �لإيقاف   �و  للت�شغيل  �لعر�س  �شا�شة  �شكون  و�شع  وحتويل  �لغرف  و�إ�شغال  �حلركة 

ملر�قبة �أو�شاع �إ�شاءة �لغرف  و �شبط  �شور �شا�شة �لعر�س.
و�شف �لعامة : �لعبارة  ART MODE كتبت باحلروف �لاتينية .

�ل�شرت�طات : 
�أو  �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد  �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات  �إعرت��س علي ذلك  فعلي من لدية 

�إر�شالة بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  9  اأكتوبر 2017 العدد 12142

يعلن ق�شم �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  ماير – روميان �ند بارتنريز 
HYA- HIGH YIELD ADVISORS  :بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية

�ملودعة حتت رقم :  271085   بتاريخ :  06 /  04 /  2017
با�ش��م:   يور باي�س للو�شاطة �لعقارية

وعنو�نه: دبي – �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ل�شوؤون �لعقارية، و �إد�رة �لعمار�ت، و تاأجري �ل�شقق، و تثمني �لعقار�ت، وحت�شيل �لأجار�ت، و �إد�رة �لعقار�ت، 
و وكالت �لعقار�ت، و تاأجري �لعقار�ت ، وتثمني �لعقار�ت، و�شم�شرة �لعقار�ت، وتاأجري �ملكاتب )�لعقار�ت(، و 

تاأجري �ل�شقق، �ملت�شمنة يف �لفئة رقم 36.
�لو�ق�عة بالفئة: 36 

بالأحرف  مكتوبة   "HIGH YIELD ADVISORS " �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ع��ام��ة:  و���ش��ف 
"E" يف  ح��رف  من  �لعلوي  و�جل��زء  �لأ���ش��ود  باللون  مكتوبة  وه��ي  �لبع�س  بع�شها  ف��وق  �لكبرية  �لاتينية 
�أ�شود �للون  " مكتوب باللون �لأورق. ويوجد على ي�شار �لعامة �لتجارية خط �شغري   YIELD " كلمة 
عامودي يف�شل بينها وبني �شعار �ل�شركة " HYA" و �لذي هو عبارة عن �لأحرف �لأوىل للعامة �لتجارية 
لل�شركة مكتوبة باللون �لأزرق با�شتثناء �جلزء �لأي�شر من حرف "H" مكتوب باللون �لأ�شود ويوجد بجانبه 
ثاث خطوط �شود�ء متفاوته �لطول متو�زية معه. ويوجد حتت �لعامة �لتجارية و�شعار �ل�شركة كلمة " 
HIGH YIELD REAL ESTATE INVESTMENTS " مكتوبة بالأحرف �لاتينية 

�لكبرية باللون �لأ�شود.
�ل�ش��رت�طات:  ل يوجد

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 الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد
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  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/05203/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/05101/2017  �سكني- ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �شده : برونتو ميدل �ي�شت لد�رة �ملن�شات و�ملر�فق - �س ذ م م 
جمهول حمل �لقامة   

حيث تقدم طالب �لتنفيذ : فيجاى غوبال جيتو�نى   
�ل�شادر ل�شاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاه و�لقا�شي بالتي:

1- وما ي�شتجد حتى �لخاء �لفعلي ، 
2- �لز�م �ملدعي عليه باخاء �ملاأجور وت�شليمه خاليا من �ل�شو�غل وباح�شار بر�ءة ذمة 

من �لكهرباء و�ملياه 
3- �لز�مها ب�شد�د مبلغ وقدره 688325 �لقيمة �ليجارية للفرتة من تاريخ 2017/3/8 

ولغاية 2017/6/7 
4- مع �شد�د مبلغ 5000 درهم قيمة �ملخالفات على �لعني �ملاأجوره ،  

5 - �لز�م �ملدعي عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى. 
لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خال خم�شة ع�شر يوم من تاريخ �لن�شر 
ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خال �ملهلة �ملبينة �شوف يتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية 

�ملنا�شب لتنفيذه
)ماحظة / �شيتم �إغاق ملف �لتنفيذ تلقائيا حال عدم ت�شليم �فادة �لإعان بالن�شر 

خال ع�شرة �يام من تاريخ ��شتامه وفقا للقر�ر رقم 21 ل�شنة 2017( 
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/07923/2017 / جتاري 

�ىل �ملدعى عليه : �شركة ��شبي�شل �شكيل لاأعمال �لفنية 
مبا �أن �ملدعي : �شركة هر�شاد �لتجارية - ذ م م   

قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/07923/2017/جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
مطالبة مالية- �لز�م �ملدعي عليها مبا ي�شتجد من بدل �يجار حتى تاريخ �لخاء �لفعلي 

�خاء عقار - �ن �ملدعي عليه ميتنع عن �شد�د �لجرة للماأجور للفرتة من 2017/3/30 وحتى 2017/9/10 
فرت�شد بذمته مبلغ 17500 درهم وميتنع عن �شد�ده رغم �خطاره بال�شد�د �و �لخاء يف 2017/6/21 

وحتى   2017/3/30 م��ن  للفرتة  �ي��ج��اري��ة  كقيمة  مبلغ  عليه  �مل��دع��ي  ب��ذم��ة  تر�شد  �ن��ه   - مالية  مطالبة 
2017/9/10 ورغم �خطاره يف 2017/6/21 ميتنع عن �ل�شد�د 

مطالبة مالية - �ن �ملدعي عليه حرر له �شيك مببلغ )115000( كقيمة �يجارية وتبني عدم وجود ر�شيد 
له وميتنع عن �شد�د مقابلة 

مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ 14000 درهم 20% ح�شب �لعقد قيمة �شر�ئب موؤ�ش�شة دبي 
�لعقارية )حكومة دبي( 

�رت��د عدد )3(  �شيك مبلغ )1000( وقد  �رت��د�د كل  �لن�س على غر�مة  �لعقد ت�شمن  �ن   - مطالبة مالية 
�شيك دون �شرف. 

�لز�م بت�شليم م�شتند�ت - �ن �مل�شتاجر هو �مللزم بقيمة ��شتهاك �لكهرباء و�ملياه ولبد من تطهري �ملاأجور من 
تلك �لإلتز�مات ليمكن �عادة �لإنتفاع به

 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 
�ل�شاعة  �ملو�فق 2017/10/11   �لربعاء   يوم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �عانكم  �لق�شائية  �للجنة  وق��ررت 
2.30م �مام �للجنة �لق�شائية )�للجنة �ل�شاد�شة( بالد�ئرة �لإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س �ملنازعات 
�أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثاثة �يام من تاريخ �لن�شر . فاأنت مكلف  �لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد 

باحل�شور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت
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دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم بالن�سر 
يف الدعوى  رقم 02/06330/2017 �سكني ايجارات   

�إىل �ملحكوم عليه / مهرد�د خد� باندى - جمهول �لقامة  
نعلمكم بان �للجنة �لق�شائية �لإبتد�ئية باملركز حكمت بجل�شتها 2017/9/17 يف �لدعوى 

�ملذكورة �عاه  ل�شالح / فادي�شاف ليف �شوجوف 
1- بالز�مكم باخاء �لعني �ملوؤجرة وت�شليمها للمدعي خالية من �شو�غلها 

2- بالز�مكم ب�شد�د مبلغ وقدره )162.500( مائة و�ثنان و�شتون �لفا وخم�شمائة درهم 
للفرتة من 2015/11/20 وحتى تاريخ 2017/7/19 ، بال�شافة �ىل ما ي�شتجد من �يجار 

حتى تاريخ �لخاء �لتام 
3- بالز�مكم بت�شليم �ملدعى بر�ءة ذمة من هيئة �لكهرباء و�ملياه للفو�تري �مل�شتحقة على 

�ملاأجور حتى تاريخ �لخاء �لفعلي ، و�لزمتكم بامل�شروفات 
 وملا كان هذ� �حلكم قد �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �ل مكتوم حاكم 
دبي وتلي علنا مبثابة �حل�شوري ، فهو قابل لاإ�شتئناف خال 15 يوما �عتبار� من تاريخ 

ن�شر هذ� �لإعان و�إل �شار نهائيا قابا للتنفيذ .
وحيث �ن �لقانون قد �لزم باعان �حلكم �لغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من �لطعن لذلك 

نعلنكم باحلكم متهيد� لي�شبح نهائي حالة عدم �لطعن عليه يف �ملو�عيد �لقانونية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

فقدان جواز �سفر
فقد �ملدعو/ �شوريندر� تاماجن ، نيبال �جلن�شية 
يرجى   -  )07918522( رق���م  ���ش��ف��ره  ج���و�ز 
ممن يعرث عليه ت�شليمه بال�شفارة �لنيبالية �و 

�قرب مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د �مل��������دع��������و/ م�����اي�����دى 
�لفلبني   ، ري��ب��ي�����س  ب���ي���ارل 
رقم  �شفره  ج���و�ز  �جلن�شية 
يرجى   -  )2018656(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
بال�شفارة �لفلبينية �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د �مل���دع���و/ �ك����رب جان 
باك�شتان    ، م��رج��ان  غ���ازي 
�جلن�شية جو�ز �شفره رقم 
يرجى   -  )8793812(
ت�شليمه  عليه  يعرث  مم��ن 
�لباك�شتانية  ب��ال�����ش��ف��ارة 
�شرطة  م���رك���ز  �ق������رب  �و 

بالمار�ت.

فقدان جواز �سفرت
مرجان  و�ىل  �مل��دع��و/  فقد 
باك�شتان    ، حم���م���د  و�ىل 
رقم  �شفره  ج���و�ز  �جلن�شية 
)985362( - يرجى ممن 
يعرث عليه ت�شليمه بال�شفارة 
مركز  �قرب  �و  �لباك�شتانية 

�شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفرت
باكريي�شامى   / �ملدعو  فقد 
ن��������ري�����������������ش��������ن��������ام��������وره��������ى 
�لهند    ، ن���ري�������ش���ن���ام���وره���ي 
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
يجده  من   )1855628(
عليه �لت�شال بتليفون رقم 

 050/4419695

فقدان جواز �سفرت
ر�ف   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
�لهند   ، ر�ت�����ن�����ام  ر�ت�����ن�����ام 
�شفره  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )6229190( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������ش���ال 

 050/449695

فقدان جواز �سفرت
/فيلموروجان  �ملدعو  فقد 

ناتار�جان ناتار�جان ، �لهند 

�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 

)2719261( من يجده 

عليه �لت�شال بتليفون رقم 

 050/4419695

لإعالناتكم يف 

يرجى الت�شال على
هاتف:024488300 - فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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وزارة القت�ساد
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�عتمد �شمو �ل�شيخ فاح بن ز�يد �آل نهيان، رئي�س 
ن����ادي غ��ن��ت��وت ل�����ش��ب��اق �خل��ي��ل و�ل���ب���ول���و، برنامج 
 2017 ملو�شم  و�خل��ريي  �لريا�شي  �لنادي  ن�شاط 
�لفعاليات  من  �لعديد  يت�شمن  و�ل��ذي   2018  -
و�لدولية  �لإن�شانية  و�خلريية  �لتناف�شية  �ملحلية 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة م��و����ش��ل��ة ل��ن��ج��اح��ات �ل����ن����ادي خال 
جتاوز  ر�ئ��ع��ا  ت��األ��ق��ا  �شهدت  �ل��ت��ي  �ملا�شية  �مل��و����ش��م 
�لنادي  �إد�رة  جمل�س  جهود  بف�شل  �لوطن  ح��دود 
وك��ادره �لإد�ري و�لفني و�جلهات �مل�شاهمة يف تلك 
�لنجاحات ويف مقدمتها �لدعم �لذي يجده �لنادي 
من جمل�س �أبو ظبي �لريا�شي برئا�شة �شمو �ل�شيخ 
من  �لعديد  وم�شاهمة   ، نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  نهيان 
م�شرية  تفعيل  يف  �لوطنية  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات 
�لنادي �لعريق من خال متابعة �للجنة �لتنفيذية 
�ملن�شوري  ح��وف��ان  ب��ن  �شعيد  �شعادة  ير�أ�شها  �لتي 
مدير  �لنعيمي  �حمد  و�ل�شيد  �لنادي  رئي�س  نائب 

عام �لنادي مقرر �للجنة.
برناجمه �جلديد من  نادي غنتوت عن  و�شيك�شف 
خال موؤمتره �ل�شحفي �لذي يعقده يوم �لثنني 
�حلايل يف فندق جنة برج �ل�شر�ب ب�شارع   10/30
�أبو ظبي ،و�شتكون �نطاقة مو�شم نادي  �مليناء يف 
 Pink( ب��ول��و ب��ط��ول��ة بينك  غ��ن��ت��وت م��ن خ���ال 
يف   11/3 �جلمعة  يوم  ظهر  تقام  �لتي   )polo
�حتفالية كبرية و�لتي متثل باكورة ن�شاط �لنادي 
يف م��و���ش��م��ه �جل���دي���د �حل���اف���ل �ل�����ذي ي��ت�����ش��م��ن 9 
فعاليات و�لتي ت�شتمر حتى مار�س �لقادم بالتن�شيق 
و�ملجتمعية على م�شتوى  �لريا�شية  �لفعاليات  مع 

�لدولة.
ويت�شمن برنامج �لنادي �ل�شنوي �إقامة بطولة كاأ�س 
�ليوم �لوطني )46 (�ل�شنوية �لتي يحر�س �لنادي 
�لوطنية  �ملنا�شبة  بتلك  �ب��ت��ه��اج��اً  تنظيمها،  على 
خا�شا،  برناجما  �لنادي  لها  �أُع��د  �لتي  �لحتفالية 
بناًء على توجيهات �شمو رئي�س �لنادي، ومب�شاركة 
و�لتي  �لبولو،  ريا�شة  ع�شاق  و�ملقيمني  �ملو�طنني 
لدعم  ��شتثمار�ً  ع�شر  �لثامن  مو�شمها  يف  تتجدد 
-24 يوم  �عتبار� من  �لريا�شي  �أب��و ظبي  جمل�س 

11 �ملقبل ، و�لتي ي�شبقها �ملوؤمتر �ل�شحفي �ملقرر 
ز�يد  باإ�شتاد  �لرئي�شي  �لنادي  مبقر   11-22 يوم 

للبولو يف غنتوت للك�شف عن فقر�ت �لحتفال .
�ملهرجان  �لقادم  8 دي�شمرب  �لنادي يوم  كما ينظم 

�جل��م��اه��ريي �ل�����ش��ن��وي �خل����ريي ع��ل��ى ك��اأ���س هيئة 
�ل��ه��ال �لأح��م��ر �لإم����ار�ت����ي، و�ل��ت��ي مت��ث��ل �إحدى 
�جلديد  �لريا�شي  للمو�شم  �لتح�شريية  �ملباريات 
ويقام  �لنبيلة  �لإن�شانية  �أهد�فها  بجانب  للبولو 
�لقادم  دي�شمرب  من  �خلام�س  يف  �ملهرجان  موؤمتر 
بطولة  م��وؤمت��ر  ويتز�من  غنتوت  يف  �ل��ن��ادي  مبقر 
�ل��ه��ال �لأح��م��ر م��ع �لإع����ان ع��ن �إق��ام��ة بطولة 
ع�شرة  �لثامنة  للبولو  �ل�شنوية  �ملفتوحة  �لإم��ار�ت 
و�لتي يتميز بها �لنادي و�لتي يحر�س على تنظيمها 
و�لتي ر�شد لها �جلو�ئز �لنقدية و�لعينية �لقيمة 
و�شط رعاية مميزة  وم�شاركة كبرية من �لاعبني 
�ملو�طنني و�مل�شنفني �لبارزين على م�شتوى �لدولة 
وخارجها و�لتي تقام خال �لفرتة من 10 وحتى 

�لقادم. دي�شمرب   22
وتتجدد �لإثارة يف �لن�شخة �ل�18 من بطولة كاأ�س 
تقام  و�لتي   ،  2018 ملو�شم  للبولو  �لدولة  رئي�س 
، يف   2018 19 يناير  �إىل   5 �ل��ف��رتة م��ن  خ��ال 
�حتفالية كبرية و�لتي يحمل لقبها فريق �لإمار�ت 
ر��شد  بن  حممد  بنت  ميثاء  �ل�شيخة  �شمو  بقيادة 
�ل��ذي جنح يف حتقيق �لفوز على فريق  �آل مكتوم  
ديزرت بامل فيما �أحرز �ملركز �لثالث فريق غنتوت 
�أبوظبي ر�بعا ..  يا�س �شاحب �لأر���س وجاء فريق 
ويعترب ف��ري��ق دي���زرت ب��امل �لإم���ار�ت���ي م��ن �لفرق 

�لتي تركت ب�شمه يف �ملو��شم �لأخرية و�لتي �شهدت 
بعدما  و�ل�شعودية  �لإمار�ت  م�شاركة 10 فرق من 
وهو  كاب«  هاند  مت ترفيع �لبطولة مل�شتوى »18 
مما  �مل��ا���ش��ي��ة  �ل��ب��ط��ولت  جميع  يف  يتحقق  مل  م��ا 
وكان  و�لتحدي  �لإث���ارة  م�شتوى  �رت��ف��اع  يف  �شاهم 
فريق ديزرت بامل قد فاز بلقب ن�شخة عام 2015  
ونال فريق بن دري لقب ن�شخة عام 2016، فيما 
و�شط   2017 ن�شخة  بلقب  �لإم����ار�ت  ف��ري��ق  ت��وج 
ح�شور كبري من ع�شاق وحمبي لعبة �مللوك �لذين 

تابعو� مهرجان ختام �لن�شخة �ل�17 �ملا�شية.
باإقامة  للبولو  غ��ن��ت��وت  ن���ادي  ب��رن��ام��ج  وي��ت��و����ش��ل 
�لتا�شع من فرب�ير  مهرجان يوم �لأم��ل للبولو يف 
2018 ، و�لذي يقام بتوجيهات مبا�شرة من �شمو 
�ل�شيخ فاح بن ز�يد �آل نهيان، رئي�س �لنادي �شمن 
�أعلنها �شاحب  �لتي   )  2018 ز�ي��د  م��ب��ادرة )ع��ام 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
تقام  وطنية  منا�شبة  ليكون  �هلل(،  �لدولة)حفظه 
ز�يد  �ل�شيخ  له  �ملغفور  �ملوؤ�ش�س  بالقائد  لاحتفاء 
مبنا�شبة  ث��ر�ه-  �هلل  -طيَّب  نهيان  �آل  �شلطان  بن 
�شنة على مياده، وذل��ك لإبر�ز  ذك��رى م��رور مئة 
�لإم����ار�ت،  تاأ�شي�س وب��ن��اء دول���ة  ل��ه يف  �مل��غ��ف��ور  دور 
ب��ج��ان��ب �إجن���از�ت���ه �ملحلية و�ل��ع��امل��ي��ة،  وي��ع��ود ريع 
�مل���ه���رج���ان �خل����ريي ل��دع��م م��رك��ز �ل��ع��ني لرعاية 

�لك�شف  و�شيتم  �خلا�شة  �لحتياجات  ذوي  وتاأهيل 
 2018 عنه يف موؤمتر يعقد �ل�شاد�س من فرب�ير 
�ل��رئ��ي�����ش��ي يف غنتوت  ب��امل��ل��ع��ب  �مل����وؤمت����ر�ت  ب��ق��اع��ة 
يف  و�لبولو  �خليل  ل�شباق  غنتوت  ن��ادي  ..وي�شارك 
�حتفالت �لباد باليوم �لريا�شي �لوطني �ملقرر يف 
16 فرب�ير 2018 حتت مظلة جمل�س �أبو ظبي 
�شيتحدد  �ل��ذي  �ملجل�س  لربنامج  وفقا  �لريا�شي 

زمان ومكان �لحتفال .
�ل��ث��اين م��ن م��ار���س وبرعاية  �ل��ن��ادي يف  كما ينظم 
�آل نهيان  ز�ي���د  ب��ن  ف��اح  �ل�شيخ  ك��رمي��ة م��ن �شمو 
و�لذي  �مل�شتقبل  م��رك��ز  م��ه��رج��ان  �ل��ن��ادي  رئ��ي�����س 
�لتربعات  م���ن ح��م��ل��ة  �خل�����ريي  ري���ع���ه  ي��خ�����ش�����س 
بالدولة وتعقد  �لتوحد  و�مل�شاهمات لدعم مر�شى 
فرب�ير   27 ي����وم  ل��ل��م��ه��رج��ان  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة 
موؤمترها ل�شرح برنامج ذلك �ملهرجان .. و�شيكون 
��شت�شافة  م��ار���س   24 يف  �ل���ن���ادي  ب��رن��ام��ج  خ��ت��ام 
  2017- ل��ع��ام  �ل��ربي��ط��اين  �لبولو  ي��وم  مهرجان 
��شت�شافته  ع��ل��ى  �ل����ن����ادي  درج  �ل�����ذي   2018
�أكرث  �لنادي �شمن  بتوجيهات ورعاية �شمو رئي�س 
�ملهرجان،  ه���ذ�  ت��ن��ظ��م  �ل���ع���امل  يف  دول  ع�����ش��ر  م���ن 
ومتثل دول��ة �لإم���ار�ت و�ح��دة من �ملحطات �ملهمة 
�لحتفايل  �جلماهريي  �ملهرجان  ت�شت�شيف  �لتي 

مبنطقة �ل�شرق �لأو�شط.

ممثاًل الإمارات يف �شباق لومان بفرن�شا

  البطل الإماراتي املوهوب را�شد الظاهري  الأ�شغر �شنًا على الإطالق يف اأ�شعب حتد 
ي�شتعد �لبطل �لإمار�تي �ملوهوب  ر��شد �لظاهري، لأ�شعب �ختبار له حتى �لآن، حيث  
يتوجه �إىل حلبة لومان �لفرن�شية يف نهاية هذ� �لأ�شبوع  للم�شاركة  يف نهائي بطولة 
IAME 2017 �لدولية. و �جلدير ذكره �أن �لظاهري هو بطل �لن�شخة �لإمار�تية 
من هذه �لبطولة عن فئة �مليني �إك�س 30 و�لتي �أحرزها يف وقت �شابق من هذ� �لعام. 
ومع ذلك، �شيتناف�س ر��شد �لظاهري �لأ�شغر عمر�ً يف فئة �مليني مع بع�س من �أمهر 
�أوروب��ا يف فئته �لعمرية ممثُا دول��ة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة يف هذ�  �ل�شائقني يف 
�ل�شباق. �شتجري  �ل�شباقات �لتاأهيلية �لدولية يومي �جلمعة و�ل�شبت يليها �ل�شباق 
�ل�شباق  �أكتوبر. حيث �شيتناف�س يف هذ�   15 �لأح��د  �لنهائي و�لنهائيات يوم  ما قبل 

�أكرث من 50 بلد�ً ي�شاركون يف جميع �لفئات. من  �شائقاً   460

نهائي هذه  قائًا:  ل��ور�ن��دي  �شاندرو  ري�س  بيبي  فريق  �لإط��ار علق مدير  ه��ذ�  ويف 
�لبطولة �لدولية يف نهاية هذ� �لأ�شبوع �شوف تكون تناف�شية للغاية، فقد �أظهر ر��شد 
ن�شجاً ومهارًة لمثيل لهما على �لرغم من �أنه �لأ�شغر �شناً على �حللبة �إل �أن هذ� 
�ل�شباق �شي�شيف �لكثري على خربة �لبطل �لإمار�تي يف �ل�شباقات حيث �شيكون و�حد�ً 
�أنحاء  �ل�شائقني من جميع  �أف�شل  بع�س من  �لآن مع  �لإختبار�ت حتى  �أ�شعب  من 

�أوروبا و�لعامل �أتو� للم�شاركة يف �ل�شباق �لنهائي من هذه �لبطولة .
هذ� ويعترب مو�شم �لبطل �لإمار�تي �ملوهوب  ر��شد �لظاهري مو�شماً مثري�ً ومميز�ً 
حتى �لآن حيث �شارك مع فريق ببريي�س يف �إيطاليا حا�شد�ً جناحات عديدة يف عدة 

بطولت مثل بطولة )دبليو �إ�س ك(، وبطولة كامبيوناتو �إيتاليانو.

فالح بن زايد يعتمد برنامج نادي غنتوت للبولو ملو�شم 2018-2017

دبي كارتدروم تطلق كاأ�س دبي بامبينو

�شتيمب�شون الرائع يهيمن على اأحداث اجلولة الأوىل
•• دبي - الفجر: 

 7( �ل�شبت  ي��وم  �شباح  ك��ارت��دروم  دب��ي  حلبة  �شهدت 
�شل�شلة  بامبينو،  دب��ي  ك��اأ���س  فعالية  �إط���اق  �أك��ت��وب��ر( 
من  لاأطفال  �مل�شممة  �جلديدة  �لكارتينغ  �شباقات 
�لفئة �لعمرية بني 5 و8 �شنو�ت، و�لتي تاألق بجولتها 
ر�ئع خال  �أد�ء  �شتيمب�شون بعد  �ل�شاب ز�كري  �لأوىل 

من �لأخطاء. 
بفر�شة  �ل�شائقون  يحظى  �جل��دي��دة،  �ل�شل�شلة  ويف 
�ختيار �ل�شكل �خلارجي للمركبة، �إل �أن عليهم جميعا 
و�إط����ار�ت  �إم1(  �إي  �إم  �إي���ه  )�آي  حم��رك��ات  ����ش��ت��خ��د�م 
)كوميت كيه1دي-�إم( ل�شمان ت�شاوي �ملناف�شة. وبعد 
�ملحركات،  جميع  تبادل  مت  �أول��ني،  باختبارين  �لقيام 
جميع  بعدها  ليتم  �أخريني،  باختبارين  �لقيام  تبعه 

�لنقاط من �لختبار�ت �لأربع وحتديد �لفائز. 

تعقدها  ج���ولت  �شت  �أ���ش��ل  م��ن  �لأوىل  �جل��ول��ة  ويف 
�ل�شل�شلة، متكن �شتيمب�شون من تاأكيد مهارته و�أو�شح 
تاألق  �لبطولة، حيث  �لأب��رز يف  �ل�شائق  باأنه  للجميع 
بالفوز يف �جلولت بالختبار�ت �لأربع �لتي ت�شمنتها 
�جلولة  �لأوىل. ومتكن �أي�شا من حتقيق �أ�شرع زمن 
وكان  دقيقة،   1:16.686 يف  قطعها  �أن  بعد  للفة، 
عامر  مناف�شيه،  �أق��رب  عن  ثانية   5.064 بعد  على 

�لغفريي. 
ت�شدر  �لأوىل،  �جل���ول���ة  ن��ت��ائ��ج  ع���ن  �لإع�����ان  وب��ع��د 
 200 بر�شيد  لل�شائقني  �لعام  �لرتتيب  �شتيمب�شون 
نقطة، تبعه �لغفريي يف �ملركز �لثاين بر�شيد 170 
نقطة، و�إيدي مطر�ن يف �ملركز �لثالث بر�شيد 164 

نقطة. 
 2017 تقام �جلولة �لثانية يوم �ل�شبت 11 نوفمرب 

على �أر�س دبي كارتدروم

�ل�شيخ حمد�ن بن  �لفجر: و��شلت قو�رب �شمو  دبي- 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س 
�لبحرية  �ل�شباقات  يف  �لافت  تاألقها  �لريا�شي  دب��ي 
2017-2018 و�لذي  يف �ملو�شم �لريا�شي �لبحري 

ينظمه نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية.
حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  ملالكه   96 �ل�شقي  �ل��ق��ارب  وت��وج 
دب��ي رئي�س  �آل مكتوم ويل عهد  ر����ش��د  ب��ن  ب��ن حممد 
بطي  خلف  �لنوخذة  وبقيادة  �لريا�شي  دب��ي  جمل�س 
م�شبح �لغ�شي�س بطا ل�شباق دبي للقو�رب �ل�شر�عية 
من  و�خلتامية  �لثالثة  -�جل��ول��ة  ق��دم��ا   43 �ملحلية 
بطولة دبي- و�لذي جرت �أحد�ثه ع�شر �أول من �أم�س 
م�شاركة  �ل�شباق  و�شهد  دب���ي.  ���ش��و�ط��ئ  يف  -�ل�����ش��ب��ت- 
كبرية وقيا�شية بو�شول عدد �ملحامل �إىل 111 قاربا 
نخلة  قبالة  �ل��ع��رب��ي  �خلليج  م��ي��اه  عمق  يف  ��شطفت 
�أم���ام �ملعلم  �إىل خ��ط �لنهاية   ب��الجت��اه  )ج��ب��ل ع��ل��ي( 
�لعرب( مرور�  ب��رج  )فندق  دب��ي  �لكبري يف  �حل�شاري 
بنخلة حمري� ومعلمها �ملميز فنقد )�تانت�س( مل�شافة 

تزيد عن 13 ميا بحريا.
وت��ع��ام��ل��ت �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة يف ن�����ادي دب����ي �ل����دويل 
للريا�شات �لبحرية مع ظروف �ل�شباق وحالة �لبحر 
يائم  و�ل��ذي  �ملنا�شب  �مل�شار  �ختيار  يف  وت��رو  بحكمة 
�لقو�رب  وطبيعة  )�ل�شايبة(  و�جت��اه  �ل��ري��اح  �شرعات 
�مل�شاركة و�أخطرت �ملت�شابقني قبيل �لنطاقة مبكان 
بع�س  متاأخر�  �ل�شباق  و�نطلق  �جلديد.  �لنهاية  خط 
�لنطاقة  مكان  و�ختيار  �مل�شار  تعديل  ب�شبب  �ل�شئ 
�لإ�شارة  و�أوق����دت  �لأخ�����ش��ر  �لعلم  رف��ع  �جل��دي��د حيث 
�لدخانية من قبل م�شرف عام �ل�شباق لتبحر �لقو�رب 

ب�شرعات متفاوتة باجتاه خط �لنهاية �أمام برج �لعرب 
كل قارب يف �جتاه م�شتفيد� من مكانه يف �لنطاقة 
وخرب�ت �لنوخذة و�لطاقم وتعامله مع توفر �شرعات 
ع��دد كبري من  و�شول  كثري� يف  �شاعدت  �لتي  �ل��ري��اح 
�ملحامل باأمان �إىل خط �لنهاية وجنح �لقارب �ل�شقي 
�مل�شار �ل�شحيح  �تخاذ  يف  خلف  �لنوخذة  بخربة   96
و�لو�شول �إىل خط �لنهاية دون �حلاجة �إىل ��شتخد�م 
م��ه��ار�ت �ل���)خ��اي��ور( و�جت���ه بثبات ب��� )�ل��ي��و���س( حتى 
�لو�شف  �ل��ق��ارب  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  تبعه يف  �لنهاية  خ��ط 
حمد�ن بن حممد بن ر��شد  �ل�شيخ  �شمو  ملالكه   127
�آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي 
وهو  �لغ�شي�س  م�شبح  حمد  حممد  �لنوخذة  وبقيادة 
 96 )�ب���ن ع��م( �ل��ن��وخ��ذة خلف ق��ائ��د �ل��ق��ارب �ل�شقي 
�ملناف�شة  طابع  �ل��ت��ق��ارب  وك��ان  �لأول.  �مل��رك��ز  �شاحب 
 127 و�ل��و���ش��ف  )�لأول(   96 �ل�شقي  �ل��ق��ارب��ني  ب��ني 
 96 )�لثاين( طو�ل �ملر�حل �حلا�شمة ليدخل �ل�شقي 
ثانيا يف حني   127 �لو�شف  ياأتي  ثم  باللقب  متوجا 
ذهب �ملركز �لثالث يف �ل�شباق �إىل طاقم �لقارب ود�ح�س 
�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد  ملالكه   153
�آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي 

وبقيادة �لنوخذة عمر عبد �هلل حممد �ملرزوقي.
وت����و�ىل ب��ع��د ذل���ك و���ش��ول ���ش��ي��ن��ار �ل���ق���و�رب جم�شد� 
ملحمة عودة �لأج��د�د و�لآب��اء و�شفنهم وقو�ربهم من 
رحات �لغو�س �إىل �شو�حل �إمار�ت �لدولة حيث �حتل 
�لقارب عاتي 35 ملالكه �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد 
�آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي  بن ر��شد 
�مل��خ�����ش��رم عبيد �شعيد  �ل��ن��وخ��ذة  �ل��ري��ا���ش��ي وب��ق��ي��ادة 

�لطاير �ملركز �لر�بع بينما �حتل �لقارب �لطف 133 
وبقيادة  �لرميثي  ر����ش��د  حممد  ر����ش��د  حممد  ملالكه 

�لنوخذة خليفة عابد ثاين �ملري �ملركز �خلام�س.
ويف باقي �ملر�كز جاء �لقارب طوفان 21 ملالكه حمد�ن 
�شعيد جابر وبقيادة �لنوخذة �حمد �إ�شماعيل �ملرزوقي 
ملالكه   170 زل���ز�ل  �ل��ق��ارب  ون���ال  �ل�شاد�س  �مل��رك��ز  يف 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو 
وبقيادة  �لريا�شي  دب��ي  جمل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل 
�مل���رزوق���ي �ملركز  �ل��ن��وخ��ذة م�����رو�ن ع��ب��د �هلل حم��م��د 
ملالكه طار�س عتيق   56 �لقارب رجام  �ل�شابع وح�شل 
�لثامن  �ملركز  �حمد  �لنوخذة  �بنه  وبقيادة  �لقبي�شي 
عتيق  ملالكه طار�س   221 ور�شان  �لقارب  تا�شعا  وحل 
�لقبي�شي وبقيادة �بنه �لنوخذة علي فيما حل �لقارب 
ر��شد  بن  م�شبح  �لفريق  معايل  ملالكه   73 مق�ش�س 
�لرميثي  ر��شد  �لنوخذة خالد حممد  وبقيادة  �لفتان 

يف �ملركز �لعا�شر.
جنوم  تتويج 5 

وعقب نهاية �ل�شباق ويف من�شة �لأبطال يف مقر نادي 
دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية يف �مليناء �ل�شياحي قام 
علي نا�شر باحلبالة نائب رئي�س جمل�س �إد�رة �لنادي 
�لإد�رة  جمل�س  ع�شو  ح��ارب  �هلل  عبد  حممد  ير�فقه 
رئي�س  �لنقبي  �هلل  عبد  علي  و�ملقدم  �لتنفيذي  �ملدير 
فلكناز  وم��ه��رة  دب��ي  �شرطة  يف  �لبحري  �لإن��ق��اذ  ق�شم 
�أمني عام �حتاد �لإم��ار�ت للريا�شات �لبحرية وهزمي 
حممد �لقمزي م�شرف عام �ل�شباقات يف �لنادي بتتويج 
�لقو�رب  �ل�شباق  يف  �لأوىل  �خلم�شة  �مل��ر�ك��ز  �أ�شحاب 
�ل�شقي 96 )�لأول( و�لو�شف 127 )�لثاين( ود�ح�س 

 133 و�لطف  )�لر�بع(   35 وعاتي  )�لثالث(   153
و�لبحارة  �لنو�خذة  و�شعادة  فرحة  و�شط  )�خلام�س( 

�مل�شاركني.
الغ�شي�س يهدي الفوز ملالك القارب ال�شقي 96

�لقارب  ن��وخ��ذة  �لغ�شي�س  م�شبح  ب��ط��ي  خ��ل��ف  �ه���دي 
�لثالثة  �جل��ول��ة  ���ش��ب��اق  ب��ن��ام��و���س  �ل��ف��وز   96 �ل�شقي 
و�خلتامية من بطولة دبي للقو�رب �ل�شر�عية �ملحلية 
بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  �لقارب  مالك  �إىل  قدما   43
حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س 

دبي �لريا�شي.
وقال �أن قو�رب �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي �لريا�شي 
�مل�شاركة يف �شباقات 43 قدما �ثبت مقدرتها ومتيزها 
�جلولة  يف  �لأوىل  �مل��ر�ك��ز  على  �ل�شيطرة  خ��ال  م��ن 
�إمكانيات  على  ي��دل  مم��ا  �ملا�شية  و�جل��ول��ة  �خلتامية 

�لقو�رب و�لطقم �ملتميزة .
بالأمر  �ل�شباق مل يكن  و�لتتويج يف  �لفوز  �أن  و�أو�شح 
�ل�����ش��ه��ل خ��ا���ش��ة يف ظ���ل �ل��ت��غ��ي��ري�ت �ل��ت��ي ط�����ر�أت يف 
�للحظات �لأخرية و�شيناريو تغيري �مل�شار �لأمر �لذي 
����ش��ط��ره��م �إىل ب���ذل �مل��زي��د م��ن �جل��ه��ود خ��ا���ش��ة و�ن 
�ل�شباق متيز بال�شرعة و�حتاج للقوة وعزمية �لرجال 
و�حلمد هلل ووفقنا يف ق��و�رب �شمو ويل عهد دبي �إىل 

�لو�شول باأمان ويف �ملر�كز �لأوىل.
 باحلبالة : م�شاركة كبرية و�شباق متميز

�إد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب  باحلبالة  نا�شر  علي  �أ�شاد 
ن����ادي دب���ي �ل�����دويل ل��ل��ري��ا���ش��ات �ل��ب��ح��ري��ة مب�شتوي 
و�خلتامية  �لثالثة  �جلولة  �شباق  يف  �لكبري  �مل�شاركة 

عدد  و�شل  و�ل��ذي   2018-2017 دب��ي  بطولة  من 
�ملحامل فيه �إىل 111 قاربا لياأتي �ل�شباق متميز� يف 

�لناحتني �لفنية و�لتنظيمية.
بالتعاون  �ل��ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  و�ث��ن��ي 
نو�خذة  من  و�ملت�شابقني  �ملنظمة  �للجنة  بني  �لكبري 
وبحارة يف �إجناح �ل�شباق رغم �لتغري�ت �لتي طر�أت يف 
خط �شري �ل�شباق وتعديل م�شار �ل�شباق ب�شبب ظروف 

وحالة �لبحر.
و�لافت  �ملتو��شل  �لدعم  حديثه  يف  باحلبالة  وثمن 
م��ن �ل���دو�ئ���ر �حل��ك��وم��ي��ة و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل��وط��ن��ي��ة �لتي 
�لقيادة  بينها  �إجن��اح �حل��دث وتنظيمه ومن  ت�شهم يف 
�حليوية  �ملن�شات  حماية  وجهاز  دب��ي   ل�شرطة  �لعامة 
و�ل�����ش��و�ح��ل )ق��ي��ادة �ل�����ش��رب �ل���ر�ب���ع( وم��وؤ���ش�����ش��ة دبي 
�ل�شباق  نقلت  و�لتي  �لريا�شية(  دب��ي  )قناة  لاإعام 
�ملدين  للدفاع  �لعامة  و�لإد�رة  مبا�شرة  �ل��ه��و�ء  على 
نخيل  وجمموعة  �ملاحية  دبي  مدينة  و�شلطة  بدبي 
�ل��ب��ح��ري��ة وم��وؤ���ش�����ش��ة �أب��وظ��ب��ي ل���اإع���ام )ق��ن��اة ياأ�س 

�لريا�شية(
 القمزي : تظاهرة ناجحة وم�شك ختام

�ل��ق��م��زي م�����ش��رف ع���ام �ل�شباقات  ق���ال ه���زمي حم��م��د 
�لبحرية  للريا�شات  �ل���دويل  دب��ي  ن���ادي  يف  �لبحرية 
دبي  بطولة  من  و�خلتامية  �لثالثة  �جلولة  �شباق  �أن 
للقو�رب �ل�شر�عية �ملحلية 43 قدما مثل م�شك ختام 
مناف�شات هذه �لفئة وجاء �شباقا متميز� �شهد تناف�س 
قوي بني �لقو�رب وكبار �لنو�خذة. و�أو�شح �أن ظروف 
�إىل  �ملنظمة  �للجنة  ��شطرت  �لبحر  وح��ال��ة  �ل�شباق 
�إجر�ء �لتعديات يف �للحظات �لأخرية و�إباغ جميع 

�مل��ت�����ش��اب��ق��ني حل��ظ��ة �ل���ش��ط��ف��اف ع��ن��د ع���و�م���ات خط 
�لبد�ية حيث �نطلق �ل�شباق بعد ذلك و�أبحرت �لقو�رب 
باأمان نحو خط �لنهاية. و�أ�شار �إىل �أن روزنامة �لنادي 
و�لأحد�ث  �لفعاليات  من  بالكثري  �ملو�شم  ه��ذ�  مليئة 
�أكتوبر  �شهر  �شي�شهد  �إذ  �ملختلفة  �لبحرية  �لريا�شية 
�جلولة  وهو  �ملقبل  يوم �جلمعة  �لأول  �شباقني  �إقامة 
�لثانية من بطولة دبي لقو�رب �لتجديف �ملحلية 30 
قدما ثم فاحتة جولت بطولة دبي للقو�رب �ل�شر�عية 

�ملحلية 22 قدما نهاية �ل�شهر.
 النتائج:

م�شبح  ب���ط���ي  خ���ل���ف  �ل���ن���وخ���ذة   96 �ل�����ش��ق��ي   1-
�لغ�شي�س

م�شبح  حمد  حممد  �ل��ن��وخ��ذة   127 �ل��و���ش��ف   2-
�لغ�شي�س

حممد  �هلل  عبد  عمر  �لنوخذة   153 ود�ح�����س   3-
�ملرزوقي

عاتي 35 �لنوخذة عبيد �شعيد �لطاير  4-
خليفة عابد ثاين �ملري �لنوخذة   133 �لطف   5-

�حمد  �إ���ش��م��اع��ي��ل  �ح��م��د  �ل��ن��وخ��ذة   21 ط��وف��ان   6-
�ملرزوقي

حممد  �هلل  عبد  م��رو�ن  �لنوخذة   170 زل��ز�ل   7-
�ملرزوقي

�لقبي�شي عتيق  �حمد طار�س  �لنوخذة   56 رجام   8-
عتيق  ط����ار�����س  ع���ل���ي  �ل���ن���وخ���ذة   221 ور�����ش����ان   9-

�لقبي�شي
ر��شد  حم��م��د  خ��ال��د  �ل��ن��وخ��ذة   73 مق�ش�س   10-
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قوارب حمدان بن حممد توا�شل التاألق

ال�شقي 96 بطل اجلولة اخلتامية لل�شراعية 43 قدما
الثالث املركز  يحتل  الو�شف 127 و�شيفا وداح�س 157 
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي - الفجر: 

�أعلن �حتاد �لإم��ار�ت للجوجيت�شو عن ��شتكماله 
لا�شتعد�د�ت �لازمة لنطاق مناف�شات بطولة 
18، يومي  – حتت  �لدولية للجوجيت�شو  �لعني 
�أك��ت��وب��ر �جل����اري يف ج��ام��ع��ة �لإم����ار�ت  13و14 
من  ولع��ب��ات  لعبني  ومب�شاركة  �لعني،  مبدينة 
كافة �جلن�شيات، ليتناف�شو� �شمن خمتلف �لفئات 

حتت عمر �ل�18.
�لعني  بطولة  �لول من  �ليوم  تخ�شي�س  و�شيتم 
�ليوم  تخ�شي�س  �شيتم  بينما  �لفتيات،  ملناف�شات 
�لثاين ملناف�شات �لفتيان.  وتندرج “بطولة �لعني 
�لدولية حتت 18” و�لتي تقام على مدى يومي 
�ملو�شم  �أج��ن��دة  �شمن  �ملقبلني،  و�ل�شبت  �جلمعة 
 2017 �لإم��ار�ت للجوجيت�شو  �لريا�شي لحتاد 
�لعاملي، �لذي ي�شعى جاهد�ً  2018 وت�شنيفه   -
لرت�شيخ هذه �لريا�شة �ملتميزة لدى جميع فئات 
�ملجتمع، يف ظ��ل رع��اي��ة ودع��م كبري م��ن �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان، ويل عهد 
�مل�شلحة،  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أب��وظ��ب��ي 
�لإمار�ت  �حتاد  و�أ�شار  منت�شبيها.  وكل  للريا�شة 
للم�شاركة  �لت�شجيل  ب��اب  فتح  �إىل  للجوجيت�شو 
يف �لبطولة منذ �شهر يونيو �ملا�شي وحتى 7 من 
�أكتوبر �جلاري، لاعبني ما حتت �لثمانية ع�شر 

عاماً من �لعمر .
م�شاركة وا�شعة

وحققت �لبطولة �لتي �شتقام خال عطلة نهاية 
�لأ�شبوع �ملقبلة، �رتفاعاً ملمو�شاً يف ن�شب �مل�شاركة 
�لريا�شية،  �لأن��دي��ة  من  �لعديد  ��شتقطابها  �إث��ر 
ونادي  �لعني،  ون��ادي  �جل��زي��رة،  ن��ادي  بينها،  من 
�لوحدة، ون��ادي عجمان، ون��ادي �لإم���ار�ت.  ومن 
ب��ني �ل��اع��ب��ني �مل�����ش��ارك��ني يف �ل��ب��ط��ول��ة �لاعب 
و�لاعب  �لف�شلي  و�لاعب عمر  �لكعبي  خليفة 
حامد �لهنائي و�لاعب خالد �ل�شحي وغريهم، 

كما �شت�شهد �لبطولة م�شاركة قوية من �لفتيات، 
�ملطرو�شي،  ب�شاير  �لاعبة  من  كل  تن�شم  حيث 

�لها�شمي  رمي  و�ل��اع��ب��ة 
�ل�شام�شي  م��وزة  و�لاعبة 
و�ل���������اع���������ب���������ة ب����ل����ق����ي���������س 
�شما  و�لاعبة  عبد�لكرمي 
�ل���ك���ل���ب���اين، وغ����ريه����م من 
�لإم�����ار�ت  منتخب  �أب���ط���ال 

للجوجيت�شو.
ت�شهد  �أن  �مل���ت���وق���ع  وم�����ن 
قوية  مناف�شات  �ل��ب��ط��ول��ة 
�مل�شاركني،  �ل��اع��ب��ني  ب��ني 

نظر�ً مل�شاركة عدد من �أبطال �جلوجيت�شو �لذين 
خ��ا���ش��و� جت���ارب مناف�شة لع��ب��ني ولع���ب���ات من 

�لدولية  �لبطولت  خال  �لعامل  �أنحاء  خمتلف 
تعزيز  م��ن  �شيمكنهم  مم��ا  �ملو�شم،  ه��ذ�  �ل�شابقة 
خرب�تهم  وتطبيق  �أد�ئ���ه���م 
�لتي �كت�شبوها يف مثل تلك 
�ملحافل �لريا�شية �لدولية.

اكت�شاف   : ال�شام�شي 
�شن  يف  املــواهــب  و�شقل 

مبكرة
�لعني”  “بطولة  وت����اأت����ي 
لتوؤكد �لتز�م دولة �لإمار�ت 
ب����ت����ن����ظ����ي����م و������ش����ت���������ش����اف����ة 
�لعاملية  �ل��ب��ط��ولت  �أف�����ش��ل 
مدى  ولتثبت  �جلوجيت�شو،  بريا�شة  �ملتخ�ش�شة 
تاأ�شل هذه �لريا�شة يف �لدولة باعتبارها عا�شمة 

�إمارة  مكانة  على  �ل�شوء  ولت�شلط  للجوجيت�شو. 
�أعلى  ووف��ق  �لريا�شة  لهذه  و�ع��د  كمركٍز  �لعني 

�مل�����ش��ت��وي��ات �ل��ع��امل��ي��ة، عرب 
����ش��ت�����ش��اف��ت��ه��ا ل��ل��ع��دي��د من 
�ل����ري����ا�����ش����ي����ني �لأط������ف������ال 
و�لنا�شئني  و�لأ�������ش������ب������ال 
بقدر  ي���ت���م���ت���ع���ون  �ل�����ذي�����ن 
ع���اٍل م��ن �مل��ه��ارة يف ريا�شة 

�جلوجيت�شو. 
فهد  �أك���د  �ل�شياق  ه��ذ�  ويف 
ع�شو  �ل�������ش���ام�������ش���ي  ع����ل����ي 
و�مل���دي���ر  �لإد�رة  جم��ل�����س 

و�أمني  للجوجيت�شو  �لإم���ار�ت  لحت��اد  �لتنفيذي 
عام �لحتاد �لآ�شيوي: “�إن بطولة �لعني �لدولية 

�أجندة  ���ش��ي��اق  يف  ت��اأت��ي   ،18 حت��ت  للجوجيت�شو 
عديدة،  ب��ط��ولت  يت�شمن  �ل��ذي  �حل��ايل  �ملو�شم 
لكت�شاف  جميعها  ت�����ش��ع��ى 
مبكرة  ����ش���ن  يف  �مل�����و�ه�����ب 
و����ش���ق���ل���ه���ا ع�����رب �ل����رب�م����ج 
�ل���ت���دري���ب���ي���ة و�ل����ب����ط����ولت 
�ملتعددة، كما تدعم توجهات 
�إىل توفري  �لر�مية  �لحتاد 
ب��ي��ئ��ة ت��ن��اف�����ش��ي��ة ن�����ش��ع��ى من 
�لتميز  حتقيق  �إىل  خالها 
�مل�شتويني  ع��ل��ى  �ل��ري��ا���ش��ي 

�ملحلي و�لعاملي”.
ن�شهد  �لآخ���ر،  تلو  “عاماً  �ل�شام�شي:  و�أ���ش��اف 
�أع��د�د� �لاعبني و�ملهتمني مبتابعة  �رتفاعاً يف 

و�أتقدم  ف��ي��ه��ا،  و�مل�����ش��ارك��ة  ل��ع��ب��ة �جل��وج��ي��ت�����ش��و 
بال�شكر للمنظمني يف جامعة �لإمار�ت �لعربية 
من  �مل��ق��دم  و�ل��دع��م  �لت�شهيات  على  �مل��ت��ح��دة 
طرفهم، وي�شعدنا �أن ن�شتمر على هذ� �لنهج يف 
ن�شر ريا�شة �جلوجيت�شو وجعلها ثقافة �شائدة 

يف �ملجتمع �لإمار�تي”.
�شركاء ا�شرتاتيجيون

للجوجيت�شو  �ل��دول��ي��ة  �ل��ع��ني  بطولة  وحت��ظ��ى 
لا�شتثمار،  مبادلة  �شركة  من  بدعم   2017
وقنو�ت �أبوظبي �لريا�شية، و�لحتاد للطري�ن، 
�لإ�شامي،  �أب��وظ��ب��ي  وب��ن��ك  �ل��د�خ��ل��ي��ة،  ووز�رة 
�شبورت�س،  وب���امل���ز  �ل��وط��ن��ي��ة،  �أدن������وك  و���ش��رك��ة 
وجمل�س  لاألومنيوم،  �لعاملية  �لإم��ار�ت  �شركة 
�لإ�شامي،  للتمويل  و�آف��اق  �لريا�شي،  �أبوظبي 
ولوز�ن لاأزياء، و�آل خاجة �لقاب�شة، ودياموند 
و�لتي  �مل��ت��ح��دة،  �ل�شقر  وجم��م��وع��ة  ����ش���ووردز، 
و�لهتمام  �ل��وع��ي  زي����ادة  �إىل  جميعها  ت��ه��دف 
�مل��ح��ل��ي و�ل��ع��امل��ي ب��ه��ذه �ل��ري��ا���ش��ة، مب��ا ي�شمن 
�إط��������اع �جل���م���اه���ري ع���ل���ى ك����اف����ة �ل���ت���ط���ور�ت 

و�مل�شتجد�ت و�لنتائج. 
املناف�شات املحلية املقبلة

لبطولة  للجوجيت�شو  �لإم��ار�ت  �حت��اد  وي�شتعد 
من  و21   20 يف  للمحرتفني  �لدولية  �لعني 
�أجندة  �شهر نوفمرب تت�شمن  ذ�ت��ه. ويف  �ل�شهر 
�لفعاليات 4 بطولت حيث تقام �جلولة �لثانية 
من بطولة �أم �لإم��ار�ت يف �لثالث من نوفمرب، 
ويف �ل��ي��وم �ل��ت��ايل �مل��و�ف��ق �ل��ر�ب��ع م��ن نوفمرب 
�لثانية م��ن ج���ولت كاأ�س  ت��ق��ام �جل��ول��ة  ���ش��وف 
و�شوف  �لدولة لاأندية،  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب 
تقام بطولة �ل�شهيد يومي 24 و25. ويف �شهر 
دي�شمرب �شوف تقام بطولة دبي �لدولية ملحرتيف 
و�جلولة  و�لتا�شع،  �لثامن  يومي  �جلوجيت�شو 
�ل�شمو رئي�س  كاأ�س �شاحب  �لثالثة من بطولة 

�لدولة يوم 23.

اإ�شادة بجهود �شلطان بن زايد الداعمة للفرو�شية

ختام مميز ل�شباق غابة الأرز باإفران املغربية وتتويج الفائزين 
�شنان املهريي : ال�شباق ثمرة تعاون بني قرية بوذيب ومعر�س الفر�س 

اإغالق باب الت�شجيل للبطولة 

بطولة العني الدولية للجوجيت�شو حتت 18 تنطلق اجلمعة املقبلة

�ل�����دورة �لثانية  �ل�����ش��ت��ارة ع��ل��ى ف��ع��ال��ي��ات  ����ش��دل��ت 
بالأطل�س  و�لتحمل  للقدرة  �لرز  غابة  �شباق  من 
�ملغربي  �إف���ر�ن  باإقليم  مكيلد  �شيدي  يف  �ملتو�شط 
للجديدة  �لفر�س  معر�س  جمعية  نظمته  و�ل���ذي 
حتت  ل��ل��ق��درة  �لعاملية  ب��وذي��ب  ق��ري��ة  م��ع  بالتعاون 
�ململكة  ملك  �ل�شاد�س  حممد  �مللك  جالة  رعاية 

�ملغربية و��شتمر يومني .
مع  �لرز  �شجرة  فيها  تعانقت  �حتفالية  وو���ش��ط 
�خل��ي��ل ل��ت��اأك��ي��د �ل��ع��اق��ة �ل���وط���ي���دة  ب���ني �لبيئة 
و�خاق �لفر�شان ، حيث جرى �ل�شباق وفق قو�نني 
بروتوكول بوذيب لركوب �لقدرة  �لذي يهدف �ىل 

�لعودة بهذه �لريا�شة �ل�شيلة �ىل جذورها .
رئي�س  �لري�شي  نا�شر  �أح��م��د  �ل��ل��و�ء  �شعادة  وثمن 
جمل�س �إد�رة �حتاد �لإمار�ت للفرو�شية جهود �شمو 
�شاحب  ممثل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ 
�لمار�ت  ت��ر�ث  ن��ادي  رئي�س  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو 
�لد�عمة لل�شباق ، وقال �ن هذه �لحتفالية �لكبرية 
توؤكد عمق روؤية �شموه وحر�شه على ��شتمر�ر مثل 
هذه �ل�شباقات و�لعودة بها �إىل جذورها  .وقال يف 
رئي�شي  د�ع��م  �شموه  �ن  �ملغربية  للتلفزة  ت�شريح 
�ن  و��شاف   ، �لم���ار�ت  بدولة  �لفرو�شية  لريا�شة  
�لرعاية �مللكية �ملغربية ل�شباق �لرز يعرب عن مدى 
�ل�شيلة  �لريا�شة  بهذه  �مل��غ��رب  و�هتمام  �هميته 
ومن �شاأنه تعزيز ريا�شة �لفرو�شية.و��شاد �لري�شي 
بامل�شار�ت �ملتميزة لل�شباق وقال �نها مثالية ور�ئعة 
مل��ث��ل ه���ذ� �ل��ن��وع م��ن �ل�����ش��ب��اق��ات ، ك��م��ا �ن م�شاركة 
ع��دد كبري م��ن ف��ر���ش��ان �مل��غ��رب فخر و�ع��ت��ز�ز كما 
�لرتباط  ع��ن  ك��م��ا حت���دث   . دع��م��ه��م  ي�شعدنا  �أن���ه 
�ىل  م�شري�  و�لفرو�شية   �لرز  �شجرة  بني  �لوثيق 
�لبعد �لبيئي . من جانبه قال �شعادة �شنان �ملهريي 
�ملدير �لتنفيذي لاأن�شطة و�لفعاليات بنادي تر�ث 
�لإمار�ت يف ت�شريح للتلفزة �ملغربية �إن �شباق غابة 
بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  من  بتوجيهات  جاء  �لرز 
ز�يد �آل نهيان ممثل �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة 

كثمرة  �شباق  وي��اأت��ي  �لإم����ار�ت  ت���ر�ث  ن���ادي  رئي�س 
و�لتحمل  للقدرة  �لعاملية  بوذيب  قرية  بني  تعاون 
�ل�شباق  �ن  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة.وق��ال  �جل��دي��دة  وم��ع��ر���س 
جرى وفق بروتوكول بوذيب �لذي يهدف للحفاظ 
على �شحة و�شامة �خليل كاأولوية رئي�شية �إ�شافة 

�إىل قو�نني �لحتاد �لدويل للفرو�شية.
يف  �لبطولة  تنظيم  مكان  �ختيار  جاء  �أن��ه  و�أ�شاف 
غابات �لأرز �ملتو�شطية بعناية وذلك ملا حتمله من 
وقو�نني  �آليات  مع  تتما�شى  وم�شار�ت  خ�شو�شية 
�إىل  �لقدرة  �شباقات  ع��ودة  �إىل  تهدف  �لتي  بوذيب 
وبث  و�لفار�س  �خليل  وحماية  و��شالتها  جذورها 

روح �لتحدي مع توخي �ل�شامة .
بريا�شة  �ملغرب  �هتمام  على  �ملهريي  �شنان  و�ثنى 
�لفرو�شية وقال �ن مثل هذ� �ل�شباق يعرب عن عمق 
�لعاقات �ملميزة �لتي تربط دولة �لإمار�ت و�ململكة 
جمال  يعترب  و�ل���ذي  �مل��ج��الت  جميع  يف  �ملغربية 
�ل��ري��ا���ش��ة �أح���د ت��ل��ك �مل��ج��الت �مل��ه��م��ة. م��ن جانبه 
قال �لدكتور حممد م�شموم ع�شو �للجنة �ملنظمة 

لل�شباق �إن �قامة �شباق ‘�لأرز ي�شكل فر�شة لتثمني 
�لرت�ث �لطبيعي �ملتفرد للمغرب وله رمزية خا�شة 
حيث �لعاقة بني �شجرة �لأرز و�خليول من حيث 
جهود  مثمنا  �لبيئة.  وحماية  و�ل���ش��ال��ة  �لعر�قة 
�آل نهيان حفظه �هلل  �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد  �شمو 
زر�عة  �إىل  م�شري�  و�لطبيعة  باخليل  ب��اله��ت��م��ام 
�شموه ل�شجرة �أرز �لعام �ملا�شي يف منطقة �ل�شباق .

 تتويج الفائزين 
نا�شر  �أح��م��د  �ل��ل��و�ء  �شعادة  ت��وج  �ل�شباق  ختام  ويف 
�لإم������ار�ت  �إحت�����اد  �إد�رة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  �ل��ري�����ش��ي 
�لتنفيذي  �ملدير  �ملهريي  �شنان  و�شعادة  للفرو�شية 
ل��اأن�����ش��ط��ة و�ل��ف��ع��ال��ي��ات ب���ن���ادي ت����ر�ث �لإم������ار�ت 
ب��ح�����ش��ور �ل�����ش��ي��د حم��م��د زه���ري ك��ات��ب ع���ام عمالة 
�ق��ل��ي��م �ف����ر�ن و�ل��دك��ت��ور �حل��ب��ي��ب م����رز�ق مندوب 
معر�س �لفر�س وكاتب عام �جلامعة �مللكية �ملغربية 
�لدولة  ك��ات��ب  �وح��ل��ي  حمو  و�ل��دك��ت��ور  للفرو�شية 
بوز�رة  و�ل��غ��اب��ات  و�مل��ي��اه  �لقروية  بالتنمية  �ملكلف 
و�لفاحة.�لفائزين يف جميع مر�حل �ل�شباق �لذي 

�شمل لأول مرة يف �ملغرب مناف�شة دولية من �شنف 
�إط����ار ق��و�ن��ني �لحت���اد  CEI* يف  جن��م��ة و�ح����دة 
وم�شافتها  ب��وذي��ب  وب��روت��ك��ول  للفرو�شية  �ل���دويل 
حملية  �شباقات  ثاثة  �إىل  �إ�شافة  كيلومرت�   80

تاأهيلية وت�شجيعية للفر�شان.
وكانت �لنتئج كالتايل : 

يف �شباق ركوب �لقدرة مل�شافة 80 كلم وفق قو�نني 
برتوكول بوذيب لركوب �لقدرة و�لتحمل فقد ظفر 
باملركز �لول �لفار�س حمادي ��شماعيل على �شهوة 
�جلو�د �أر�بييفي، وحل ثانيا �لفار�س بوحوت َحميد 
على �شهوة �جلو�د تي�شري، وثالثا �لفار�س بن �شعيد 

علي على �شهوة �جلو�د روز دي فون.
�ما يف �شباق �لركوب مل�شافة 80 كلم  وفق قو�نني 
باملركز �لول  �ل��دويل للفرو�شية فقد حل  �لحت��اد 
�لفار�س بوحوت َحميد على �شهوة �جلو�د تي�شري، 
فيما حل ثانيا �لفار�س بن �شعيد علي على �شهوة 
، وح��ل ثالثا �لفار�س حمادي  �جل��و�د روز دي ف��ون 

��شماعيل على �شهوة �جلو�د �أر�بييفي     .
جاءت  فقد  كلم   40 مل�شافة  �ل��رك��وب  �شباق  يف  �م��ا 
ثانيا   وح��ل  ي�شرى  حلر�س  �لفار�شة  �لول  باملركز 
�أي��ور يو�شف فيما ح�شل  مُمجد بدر على  �لفار�س 

�ملركز �لثالث .
ويف �شباق ركوب �لقدرة مل�شافة 60 كلم  فقد فازت 
كان  فيما   ، �لول  باملركز  ر�شيد  ب��وك��ري  �لفار�شة 
�ملركز �لثاين من ن�شيب �لفار�س �أوباي�شو �إ�شماعيل 

، وحل ثالثا  �ل�شمحي نورة.
كما �شباق تعريفي لبناء �لقبائل مل�شافة 20 كلم .

�شلطان بن  �ل�شيخ  �شمو  �لفائزون بدعم  ��شاد  وقد 
خا�س،  ب�شكل  �لفرو�شية  لريا�شة  نهيان  �آل  ز�ي��د 
و�ل������رت�ث ب�����ش��ك��ل ع����ام، ووج���ه���و� �ل�����ش��ك��ر للجهات 
�لأرز  غ��اب��ة  ���ش��ب��اق  تنظيم  يف  جل��ه��وده��م  �مل��ن��ظ��م��ة 
�لتي  بوذيب،  لقو�نني  وتطبيقهم  للقدرة،  �ل��دويل 
من  وت��زي��د  �خل��ي��ل  رك���وب  ريا�شة  م�شتقبل  تر�شم 

فر�س �لفر�شان يف �لتحدي �لنظيف .

•• ال�صارقة- الفجر:

�لأول  �أم�����س  م�شاء  �لريا�شي  �لثقايف  �حلمرية  ن��ادي  نظم 
�حتفالية ريا�شية مبقره لاحتفال بفريق �أ�شبال كرة �لقدم 

ل�13 �شنة .
�حلمرية  ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ل�شام�شي  جمعة  وق��ام 
�لثقايف �لريا�شي و�ع�شاء جمل�س �لد�رة يف نادي �حلمرية 
وذلك  �شنة   13 ��شبال  فريق  بتكرمي   �لريا�شي   �لثقايف 

لفوزهم يف جائزة �للعب �لنظيف للمو�شم 2016 - 2017 
وج����رى خ���ال �حل��ف��ل  ت��وزي��ع �مل��ي��د�ل��ي��ات ع��ل��ى �لاعبني 

و�جلهاز �لد�ري و�لفني على �إجنازهم .
13 �شنة و�عترب  و�أ�شاد جمعه �ل�شام�شي باأد�ء فريق ��شبال 
�أن حتقيق جائزة �للعب �لنظيف ميثل غاية حتر�س عليها 
�إد�رة �لنادي يف ظل مو��شلة �شيا�شات نادي �حلمرية يف �إبر�ز 
�للعب  �أهمية  وتر�شيخ  �لإمار�تية  للريا�شة  �مل�شرق  �لوجه 
�ملر�حل  �ختاف  �ل�شغار على  �لاعبني  نفو�س  �لنظيف يف 

�ل�شنية �ملختلفة .
�حلمرية   بنادي  �لقدم  لكرة  �لأ�شبال  لعبي  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�شدرت  �لتي  و�ملخالفات  �لبطاقات  يف  ع��دد  �أق��ل  ه��م  ك��ان��و� 
بحقهم يف �ملباريات مما �أهلهم للفوز بهذه �جلائزة �لغالية .

�عتز�زهم  ع��ن  �حل��م��ري��ة  ن���ادي  و�أ����ش���رة  �ل�شام�شي  و�أع����رب 
مب��خ��ت��ل��ف �ل��اع��ب��ني وب��ن��ت��ائ��ج �ل���ف���رق ل���ش��ي��م��ا م���ا يحققه 
يف  جنوما  ليكونو�  يوؤهلهم  �أد�ء  من  �لقدم  كرة  يف  �لأ�شبال 

�مل�شتقبل �لقريب .

 تّوج فريق قطاع �ملهام �خلا�شة ب�شرطة �أبوظبي باملركز �لأول 
�أقيمت بكلية  �ألعاب �لقوى، و�لتي  يف �ملجموع �لعام لبطولة 
خلفان  حممد  �ل��ل��و�ء  معايل  برعاية  �أب��وظ��ب��ي،  يف  �ل�شرطة 
بطولت  �شمن  �أب��وظ��ب��ي،  ل�شرطة  �ل��ع��ام  �ل��ق��ائ��د  �لرميثي، 
�لريا�شي  للمو�شم  �لريا�شية  لاألعاب  �ل��ع��ام«  »�لقائد  درع 
�جلنائي«  �لأمن  »قطاع  فريق  وحقق   ،2018 –  2017
�لب�شرية«  على  �مل��و�رد  �لثاين، و ح�شل فريق »قطاع  �ملركز 
�لقطاعات  خمتلف  بني  قوية   مناف�شة  بعد  �لثالث،   �ملركز 

�ل�شرطية.
قطاع  مدير  نائب  �ل�شام�شي،  بطي  خليفة  �لعميد  و�أو���ش��ح 
بالقيادة  �لريا�شية  �لعليا  �للجنة  رئي�س  و�خلدمات،  �ملالية 
�لريا�شة  تعترب  �لقوى  �ألعاب  �أن  �أبوظبي،  ل�شرطة  �لعامة 
ومن  �لبدنية  �للياقة  م�شتوى  رف��ع  م��ن  تعزز  �لتي  �لأوىل 
�لريا�شات �ملحببة ملنت�شبي �ل�شرطة، م�شري�ً �إىل �نها �شهدت 

م�شاركة و��شعة من خمتلف �لقطاعات �ل�شرطية.
و�أ�شار �إىل  �أن �لبطولة �لتي نظمها  مركز �لرتبية  �لريا�شية 
�ل�شرطية  ، ��شتملت  على 10 بطولت، وهي :  �شباق �لعدو 
5000 مرت  1500، و  100، و200، و400، و800، و 
 x100( عدو، و رمي �لرمح، و�لوثب �لطويل، و �شباق �لتتابع
 ،)100،200،300،400( �ملتنوع  �لتتابع  و�شباق   ،  )4
ونظم �لبطولة مركز �لرتبية �لريا�شية �ل�شرطية، بالتعاون 

مع �للجنة �لعليا �لريا�شية يف �شرطة �أبوظبي.
ح�شر تتويج �لفرق �لفائزة ،�لعقيد �لدكتور، جا�شم �لعنتلي، 
م�����ش��اع��د �مل��دي��ر �ل��ع��ام ل�����ش��وؤون �ل��ط��ل��ب��ة و�ل��ت��دري��ب يف كلية 
�ل�����ش��رط��ة،  و�ل��ع��ق��ي��د حم��م��د �مل��ه��ريي م��دي��ر م��رك��ز �لرتبية 
�لريا�شية �ل�شرطية ب�شرطة �أبوظبي، و�لعقيد  حممد حبو�س 
مدير �إد�رة �لأنظمة �لأمنية، و�ملقدم عبد�هلل �حلميدي مدير 

مركز �لتدريب �لريا�شي  يف كلية �ل�شرطة.

بفوزها  كبرية  مفاجاأة  غار�شيا  ك��ارول��ني  �لفرن�شية  حققت 
يف نهائي دورة بكني �ل�شينية لكرة �مل�شرب، على �لرومانية 

�لأول يف  �مل��رك��ز  �لث��ن��ني  ���ش��ت��ت��ب��و�أ  �ل��ت��ي  ه��ال��ي��ب  �شيمونا 
ت�شنيف �لاعبات �ملحرتفات.

 ،)3-7( و6-7   4-6 بنتيجة  غ��ار���ش��ي��ا  وت��ف��وق��ت 
لتحقق �لاعبة �لبالغة 23 عاما لقبها �لثاين بعد 
دورة ووهان �ل�شينية �لتي �أحرزتها �ل�شبت �ملا�شي، 
وتتمكن للمرة �لأوىل يف م�شريتها من دخول نادي 
�لاعبات �لع�شر �لأوليات، بح�شب �لت�شنيف �لذي 

تقدما  غار�شيا  �لثنني. وحققت  �شي�شدر 
لفتا يف �لأ�شهر �ملا�شية. ومع 

ل�����ق�����ب�����ه�����ا 
�خلام�س 

يف 
م�شريتها 

�لح����رت�ف����ي����ة، 
����ش���ت���ح���ت���ل �لث����ن����ني 
�مل����رك����ز �ل���ت���ا����ش���ع يف 
�لاعبات  ت�����ش��ن��ي��ف 

باأنها  علما  �ملحرتفات، 

نهائي  رب��ع  بلوغها  قبل  و�لع�شرين  �لتا�شع  �مل��رك��ز  يف  كانت 
�لأربع  �ل��ب��ط��ولت  ث��اين  �لفرن�شية،  غ��ارو���س  رولن  بطولة 

�لكربى، يف �أيار/مايو وحزير�ن/يونيو �ملا�شيني.
�لو�شف  ه��و  ه��ذ�  ي�شدق،  “ل  غار�شيا  وق��ال��ت 
كان  كيف  جنونيني.  �أ�شبوعني  ع�شت  �لأدق! 
�ل�شني،  �ىل  و���ش��ويل  ل��دى  �أف��ك��ر  �ن  ميكنني 
حققت  ب��اأن��ه��ا  علما  لقبني”،  ���ش��اأح��رز  �أن��ن��ي 
و�أ�شافت  ه��ال��ي��ب.  على  �لأول  ف��وزه��ا  �لأح���د 
كبرية.  ب�شرعة  مر�  ر�ئعني  �أ�شبوعني  “ع�شت 
لدي �شعور باأنني بد�أت هاتني �لدورتني �أم�س �أو 
من يومني فقط”، م�شرية �ىل �نها “لعبت 
كل يوم، وبعد كل مبار�ة كان علي �ن 
جمدد�”.  و�أ�شتعد  ح�شل  ما  �أن�شى 
وت��اب��ع��ت “حتى ه���ذ� �ل�����ش��ب��اح، مل 

�أ�شدق �نني �شاأخو�س �لنهائي”.
ويف ظل �لأمطار �لتي هطلت على 
يف  ثقب  ك��اد  �ل�شينية،  �لعا�شمة 
���ش��ق��ف �مل��ل��ع��ب ي����وؤدي �ىل �إرج����اء 
متكنو�  �ملنظمني  �ن  �ل  �مل���ب���ار�ة. 
ت�شرب  ووق��ف  �إ�شاحه  من  �شريعا 

�ملياه، و�أقيمت �ملبار�ة يف موعدها.

اأكد على موا�شلة �شيا�شات نادي احلمرية يف اإبراز الوجه امل�شرق للريا�شة

جمعه ال�شام�شي يكرم فريق ال�شبال لكرة القدم 13 �شنة بنادي احلمرية لفوزهم بجائزة اللعب النظيف 

فهد ال�شام�شي: 
البطولة ت�شعى 
لكت�شاف و�شقل 

املواهب يف �شن مبكرة

جامعة الإمارات 
ت�شتكمل ال�شتعدادات 

الالزمة ل�شت�شافة 
البطولة

تتويج )املهام اخلا�شة( يف �شرطة اأبوظبي ببطولة درع القائد العام لألعاب القوى

غار�شيا تفاجىء هاليب يف نهائي بكني  



    

 
يف�شح خيانة عرو�شه يف حفل زفافهما

على  فيلم  لت�شغيل  زف��اف��ه  حلفل  �لنتظار  �شنغافوري  رج��ل  ق��رر 
�شا�شة كبرية يظهر خيانة عرو�شه  مع رجل �آخر قبل �أن يقول لها 

�ذهبي للجحيم ويغادر �حلفل.
و�أ�شيب �ل�شيوف بالده�شة و�ل�شدمة عندما �شاهدو� �لعرو�س يف 
�إىل د�خ��ل �لفندق وتقوم بحركات  �آخ��ر  �لفيلم وهي تر�فق رج��ًا 

و�شفتها و�شائل �لإعام باأنها حميمة.
وكان �لعري�س �لذي مل يك�شف عن ��شمه كلف �مر�أة تعمل بوكالة 
رجل  م��ع  تخونه  باأنها  ل�شكه  خطيبته  مبر�قبة  خا�شة  حت��ري��ات 

�آخر.
وقالت �ملكلفة بالتحري زهو 42 عاماً �إنها �شلمت �لفيلم للعري�س 
�أ�شيبت  باأنها  م�شيفة  �لزفاف،  حفل  باإلغاء  �شيقوم  باأنه  متوقعة 

ب�شدمة عندما قام بت�شغيل �لفيلم خال �حلفل �أمام �ل�شيوف.
و�أ�شافت �أنها �أم�شت حو�يل 6 �أ�شابيع يف مر�قبة �لعرو�س قبل �أن 
فقط  عرو�شه  ملر�قبة  دو�فعه  فهمت  و�أنها  للعري�س  �لفيلم  ت�شلم 

بعد �أن دعاها للحفل و�شاهدت �لفيلم.

ماتت من التعب
�كت�شف مفت�شو �ل�شغل يف �ليابان �أن وفاة �شحفية تبلغ من �لعمر 
�لعمل  �شببها  ك���ان  �ل��وط��ن��ي��ة  �لإذ�ع�����ة  هيئة  وت��ع��م��ل يف  ع��ام��ا   31
�لإ�شايف. وقالت �شحيفة �لغارديان �لربيطانية �إن مفت�شي �لعمل 
�أجرو� حتقيقات يف وفاة �ل�شحفية ميو� �شادو، �لتي كانت تعمل يف 
طوكيو، فوجدو� �أنها ��شتغلت 159 �شاعة من �لعمل �لإ�شايف ومل 

ت�شتفد �إل من يومني من �لر�حة خال �شهر بكامله.
وتوفيت ميو� �شادو �شهر يوليو من عام 2013 بعد �إ�شابتها بنوبة 
قلبية. وقال مكتب معايري �لعمل يف طوكيو �إن كارو�شي )�لإجهاد 

يف �لعمل( كان ور�ء وفاة �ل�شحفية.
�لوفيات  عن  �لتعوي�س  طلبات  من  قيا�شيا  ع��دد�  �ليابان  وت�شهد 
باللغة  ك��ارو���ش��ي  ب��ا���ش��م  ي��ع��رف  م��ا  �أو  �ل��ع��م��ل،  �لإج���ه���اد يف  ب�شبب 

�ليابانية.
وز�رة  لكن  �لعمل،  �شاعات  على  قانونيا  ح��د�  �ل��ي��اب��ان  تطبق  ول 
ب�شبب  �لوفاة  هو  �لأول   ، كارو�شي  من  نوعني  بوجود  تقر  �لعمل 
�لنتحار  هو  و�لثاين  �لعمل،  يف  بالتعب  �ملرتبطة  �لقلب  �أمر��س 

ب�شبب �شغوط عقلية لها عاقة بالعمل.

اأزواج يتناف�شون يف بطولة حلمل زوجاتهم باأمريكا 
حلمل  �ل�شمالية  �أمريكا  بطولة  يف  �لأزو�ج  من  �لع�شر�ت  �شارك 

�لزوجات يف ولية مني �لأمريكية �أم�س.
وجتاوز�  �لعقبات  وخا�شو�  ظهورهم  فوق  زوجاتهم  رجال  وحمل 
بينما وقف متفرجون ي�شجعونهم ويحثونهم على  حفرة موحلة 

�ملناف�شة يف �لبطولة �لتي تقام منذ 18 عاما.
وفاز �لزوجان جيك وكري�شنت بارين من ولية فرجينيا بالبطولة 

بعدما قطعا م�شافة �مل�شابقة يف 58 ثانية تقريبا.
ووفق قو�عد �مل�شابقة ت�شلم �لثنان 12 �شندوقا من �جلعة و�شيكا 
كري�شنت  �ل��زوج��ة  وزن  �أم��ث��ال  خم�شة  وه���ي  دولر�   630 بقيمة 
مبقيا�س �لرطل. كما فاز �لزوجان برحلة �إىل فنلند� للم�شاركة يف 

بطولة حمل �لزوجات �لدولية.
وقال �لزوج �إنه فاز مع زوجته �لعام �ملا�شي باملركز �لثاين يف بطولة 
�أمريكا �ل�شمالية حلمل �لزوجات. وقال ح�شنا. فزنا باملركز �لثاين 

�لعام �ملا�شي و�أردنا �أن نفوز بالأول هذ� �لعام .
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كيف تقلع عن التدخني يف �شاعة واحدة؟
�أظهرت در��شات طبية حديثة �أن �لعاج ب� �لتنومي �ملغناطي�شي ، ميكن �أن يكون �أف�شل و�شيلة لاإقاع عن �لتدخني 

لاأبد.
وقالت �شحيفة ديلي �شتار �لربيطانية، �إن �خل�شوع للتنومي �ملغناطي�شي على يد حمرتف يوؤدي �إىل �لتخل�س من 

�لتدخني يف 60 دقيقة فقط.
�إن مدمن �لتدخني لن ي�شعر بوجود  ونقلت �ل�شحيفة عن معاجلة �مل�شاهري �لربيطانية، �شوز�ن هيبورن، قولها 
تغيري �أثناء جل�شة �لعاج، و�أنه يف حالة تنومي مغناطي�شي ، مبينة �أنه ومع �نتهاء �جلل�شة لن ي�شعر باأي تغري و��شح 

ولكنه لن ي�شعر باحلاجة للتدخني كال�شابق .
و�أو�شحت هيبورن، �لتي عملت مع م�شاهري مثل �أديل وليلي �ألني، من عيادتها �لو�قعة يف منطقة هاريل �شرتيت 
يف  �لرغبة  مقاومة  من  �شيتمكن  ولكنه  �ل�شجائر  يف  يفكر  عندما  بال�شمئز�ز  ي�شعر  لن  �ملدخن  �أن  لندن،  و�شط 

�لتدخني بكل �شهولة .
وت�شتخدم هيبورن �لعاج بالتنومي �ملغناطي�شي ملجموعة من �حلالت �ملر�شية كالرهاب �أو فقد�ن �لوزن �إىل تقدير 

�لذ�ت، يف جل�شات تبد�أ �أ�شعارها من 350 جنيها �إ�شرتلينيا.
ويوجد يف �ململكة �ملتحدة وحدها حو�يل 10 مايني مدخن، ولكن حو�يل ثلثيهم يريدون �لتخلي عن هذه �لعادة 

غري �ل�شحية.
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عمر خريت و�شريين يبهران احل�شور يف مهرجان بالبحر امليت 
�أمتع �ملو�شيقار �مل�شري �ل�شهري عمر خريت و�ملطربة �مل�شرية �شريين عبد 
�لوهاب �جلمهور �لأردين باملو�شيقى و�لغناء يف مطلع هذ� �لأ�شبوع يف �إطار 
مهرجان ليايل �لبحر �مليت. وتنظم هذ� �ملهرجان �ل�شنوي �شركة 16 مايو 
�ملو�شيقى وحمبيها  �أ�شاطري  �إىل جمع  �لثالث وتهدف  �إيفنت�س يف مو�شمه 
�لإ�شي  هو  �إن��ه  �ملو�شيقى  �أهمية  �حلفل  منظمة  زري��ق��ات  هنا  وقالت  معا. 
�لوحيد �إيل بيجمعنا كلنا من كل �جلن�شيات، من كل �لباد، بتجمعنا بوقت 
بنبعد فيها عن كل  بن�شتمتع فيها، بوقت  �شاعتني،  �أو  �شاعة  معني، نحكي 
بن�شتمتع  �مليت  �لبحر  على  بنيجي  �ملدينة،  �شجة  كل  عن  �ل��ع��امل،  �شجة 

بوقت بنحكي فيه حما�س وفيه ر�حة .
وت�شمر �حلا�شرون مكانهم وهم ي�شاهدون باإعجاب �شديد �ملو�شيقار عمر 

خريت وهو يقود �لأورك�شرت�.
وقال بع�س منهم �إن �لأم�شية كانت ت�شلية ر�ئعة بعيد� عن �ل�شر�عات �لتي 
و�ح��دة من �حل�شور  زينة حمارنة وهي  وقالت  �لعربي.  �لعامل  حتدث يف 
�إ�شي وب�س ركزو على حبهم  �إنه بهدول �ل�شاعتني �لنا�س ن�شيو كل  �لفكرة 
عم  �إيل  �لأ�شياء  كل  كتري حلو خا�شة مع  �إ�شي عن جد  فكان  للمو�شيقى، 
ت�شري حو�لينا. كلنا �جتمعنا مع بع�س ب�شام و��شتمتعنا باأحلى �ملو�شيقى 
من عمر خريت . و�أبدى �آخرون �شعادتهم لقيام �ملغنية �مل�شرية �شريين عبد 
�لوهاب بالغناء لأول مرة يف �لأردن. وقالت �آية ريحان هذ� �إجناز عظيم �أنا 
بح�شه، لأنه فنانة عاملية زي �شريين تيجي على عمان �أو على �لأردن. هذ� 

�إ�شي بيجنن. فاإن �شاء �هلل يا رب هاي تكون هي فاحتة فنانني تانيني .

مركبة ف�شائية حتّلق فوق فوهة بركان
بالكائنات  �ملهتمني  م��ن  �لجتماعي  �لتو��شل  م��و�ق��ع  م�شتخدمو  ت���د�ول 
يعتقد  ما  فيه  فيديو غريب، يظهر  و�لظو�هر �خلارقة مقطع  �لف�شائية 
�أنه ج�شم ف�شائي طائر، يحّلق بالقرب من فوهة بركان يف �لوليات �ملتحدة 

�لأمريكية.
ن�شره  ومت  �مل��ا���ش��ي،  )ح���زي���ر�ن(  يونيو   9 ي��وم  �لتقط  �ل���ذي  �لفيديو  ويف 
موؤخر�ً على يوتيوب، يظهر ج�شم لمع يتحرك ب�شرعة كبرية يف �لز�وية 
�لي�شرى �لعليا، فوق منطقة بركان يلو �شتون، بح�شب �شحيفة �إك�شربي�س 
نقطة  �لوطنية  �شتون  يلو  حديقة  منطقة  �عتربت  ولطاملا  �لربيطانية. 
من  �لبع�س  يدعي  حيث  �لف�شائية،  �لكائنات  ع��ن  �لبحث  ل��ه��و�ة  �شاخنة 
�نت�شر   ،2016 ع��ام  �أو�خ���ر  ففي  �ملنطقة.  بع�شها يف  لآخ��ر، م�شاهدة  وق��ت 
يحّلق  وه��و  �ل���درون،  طائرة  ي�شبه  طائر  ج�شم  فيه  يظهر  فيديو،  مقطع 
فوق �لربكان. وقال �ملدون �ل�شهري حول �لكائنات �لف�شائية �شكوت و�رينغ: 
�أن��ه لي�س جمرد منطاد ه��و�ء �شاخن،  تقدم حركة هذ� �جل�شم دليًا على 
�لتي ن�شهدها يف هذه  �لغريبة  �لطائرة  ويف حال كنت على علم بالأج�شام 

�ملنطقة كل يوم، فرمبا يطي�س عقلك .

ملاذا ترتدي ميالنيا 
ترامب نظارة �شم�شية ليال

�أث�������ارت م��ي��ان��ي��ا ت����ر�م����ب، زوج���ة 
�لرئي�س �لأمريكي جدل بارتد�ئها 
ليا  عودتها  �أثناء  �شم�شية  نظارة 

�إىل �لبيت �لأبي�س برفقة زوجها.
 mercurynews م��وق��ع  ع��ر���س 
موقع  رو�د  ت�����ش��اوؤلت  �لأم��ري��ك��ي 
حول  تويرت  �لق�شرية  �لتغريد�ت 
تر�مب  ميانيا  ظهرو  ور�ء  �ل�شر 
بالنظارة �ل�شم�شية يومي �لثائاء 
�مل��ا���ش��ي��ني ع��ل��ى �لرغم  و�لأرب���ع���اء 
ذلك  قبل  �ل�شم�س  غ���روب  �أن  م��ن 

ب�شاعات.
و�أ�شارت �إحدى �مل�شتخدمات �إىل �أن 
هذه لي�شت �ملرة �لأوىل �لتي ترتدي 
فيها ميانيا نظارة �ل�شم�س ليا، 
�ل���وق���ت مل تخف  ن��ف�����س  ل��ك��ن��ه��ا يف 

�ندها�شها من هذ� �لت�شرف.
طرح  �أخ����رى  م�شتخدمة  و�أر�دت 
حيث  ���ش��اخ��ر،  ب�شكل  �مل�����ش��األ��ة  تلك 
دّونت �قتبا�شاأ من ن�س �أغنية نظارة 
 Sunglasses �أو  ل���ي���ًا  ���ش��م�����س 
يف  �أن���ت���ج���ت  و�ل����ت����ي   at Night
ب�شوت  �ملا�شي  �ل��ق��رن  ثمانينيات 

�ملغني �لكندي كور�ي هارت.
كانت  �إذ�  ع��م��ا  �آخ������رون  وت�������ش���اءل 
يف  مر�شية  ح��ال��ة  ت��ع��اين  ميانيا 
تلك  �رت��د�ء  على  �أجربتها  عينيها 
فا�س  �أ����ش���و�ء  �أن  �أو  �ل���ن���ظ���ار�ت، 

�لكامري�ت تزعج عينيها.
وذهب �آخرون �إىل ما هو �أبعد من 
ذلك يف تف�شري�تهم، حيث قالو� �إن 
كي  خ�شي�شا  ذل��ك  فعلت  ميانيا 
تخفي تعابري وجهها على �لعبار�ت 
�مل�شينة �لتي قد يتلفظ بها زوجها 

يف مثل هذه �ملنا�شبات.

ل تنخدعي يف م�شتح�شرات 
التجميل الطبيعية

ذكرت جملة ت�شت �أن م�شتح�شر�ت 
ُعر�شة  �أك��رث  �لطبيعية  �لتجميل 
و�لبكترييا،  �ل��ف��ط��ري��ات  ل��ت��ك��اث��ر 
للمو�د  �ف��ت��ق��اره��ا  ب�����ش��ب��ب  وذل�����ك 
�ملجلة  و�أ������ش�����اف�����ت  �حل�����اف�����ظ�����ة.  
�ل�شلع  �ختبار  هيئة  ع��ن  �ل�����ش��ادرة 
�لفطريات  ت��ك��اث��ر  �أن  �لأمل���ان���ي���ة 
و�لبكترييا يف عبو�ت م�شتح�شر�ت 
خطر  ي��رف��ع  �لطبيعية  �لتجميل 
بالب�شرة  و�ل�شو�ئب  �لبثور  ظهور 

وتعر�شها لالتهابات.
ينبغي  �خل����ط����ر،  ه�����ذ�  ول��ت��ج��ن��ب 
تنظيف �لأ�شابع جيد�ً قبل و�شعها 

يف �لعبوة. 
وب�����ش��ك��ل ع����ام، ت��ع��د �لأن��اب��ي��ب �أقل 
مقارنة  �خل���ط���ر  ل���ه���ذ�  ُع���ر����ش���ة 

باأ�شكال �لعبو�ت �لأخرى. 

تفقد ب�شرها ب�شبب   
الهاتف الذكي

فقدت فتاة �شينية �لب�شر يف �إحدى عينيها، وكادت ت�شاب 
بالعمى كلياً، ب�شبب �للعب �ملتو��شل على �لهاتف �لذكي 

دون �نقطاع.
على  تلعب  ظّلت  ع��اًم��ا،   21 �لعمر  م��ن  �لبالغة  و�ل��ف��ت��اة 
�لهاتف �لذكي طو�ل �ليوم دون توقف، وفقدت يف نهاية 
بح�شول  حالتها  ت�شخي�س  مت  ح��ي��ث  ب�����ش��ره��ا،  �مل��ط��اف 

�ن�شد�د يف �ل�شريان �ل�شبكي يف عينها �ليمنى.
ووفًقا لل�شحيفة �ل�شينية، فاإن هذه �لفتاة كانت مهددة 
بفقد�ن �لب�شر بالكامل لو مل ي�شارع �لأطباء �إىل ف�شل 

�شبكية �لعني �لي�شرى عن �ليمنى �لتي �أ�شيبت بالعمى.
جد�ً  متحّم�شة  �إنها  لل�شحيفة،  �ل�شينية  �لفتاة  وقالت 
ملمار�شة �لألعاب �لإلكرتونية ، لذلك كانت تلعب لعبتها 
�مل��ف�����ش��ل��ة ب��ا���ش��ت��م��ر�ر ب��ع��د �ل��ع��م��ل وخ����ال ع��ط��ل��ة نهاية 

�لأ�شبوع.
و�أ�شافت �لفتاة: خال �أيام �لعطل عندما ل يكون لدي 
و�أ�شارع  �شباحاً،  �ل�شاد�شة  يف  �أ�شتيقظ  ما  ع��ادة  وظيفة، 
بعد تناول وجبة �لإفطار �إىل �للعب على �لهاتف �لذكي 
حتى �ل�شاعة 16:00، ثم �أتناول �لغد�ء، و�أعود للعب حتى 
01:00 ليًا، ويف بع�س �لأحيان ياأخذين �للعب لدرجة 

ن�شيان �أنه عليَّ �أن �آكل .
�لفتاة  عالج  �ل��ذي  �لطبيب  عن  ا  �أي�شً �ل�شحيفة  ونقلت 
ي�شيب  مر�س  ه��و  �ل�شبكي  �ل�شريان  �ن�����ش��د�د  �إن  ق��ول��ه، 

�أ�شا�شاً كبار �ل�شن، ونادر�ً ما ي�شيب �أعني �ل�شباب.
نتج  �ل�شينية،  �لفتاة  ه��ذه  �أن عمى  �إىل  �لطبيب  و�أ���ش��ار   
-على �لأرجح- عن �لإجهاد �ل�شديد للعني نتيجة �للعب 
�نقطاع يف  و�لتحديق دون  �لذكي  �لهاتف  �ملتو��شل على 

�شا�شته �ل�شغرية ل�شاعات و�شاعات.

لعبة اأطفال عمرها 5 اآلف عام
عرث فريق من علماء �لآثار يف تركيا على �ألعاب �أطفال، 
بولية  م��ق��ربة  يف  �ل��ربون��زي،  �لع�شر  �إىل  عمرها  ي��ع��ود 

�شانلي �أورفا جنوب �شرقي �لباد.
مبدينة  �شنة،  �آلف   5 عمرها  يبلغ  �لتي  �مل��ق��ربة،  وتقع 
كان  مو�شى  �لنبي  �إن  يقال  �لتي  �لتاريخية  �شوغماتار 

يعي�س فيها قبل خروج �ليهود من م�شر.
�لتنقيب يف موقع  ف��ري��ق  رئ��ي�����س  �أول������ود�غ،  وق���ال ج���ال 
�شوغماتار: لقد فتحنا 45 مقربة وعرثنا يف �إحد�ها على 
لعبة �أطفال على �شكل عربة ح�شان، وعلى لعبة خ�شخ�شة 

على �شكل طري .
�لطني  م��ن  م�شنوعتان  �للعبتني  �أن  �خل���رب�ء  و�أو���ش��ح 

وتعود�ن �إىل طفل �أحد �لنباء �ملحليني.
يظهر  �أن��ه  يف  تكمن  �لكت�شاف  �أهمية  �أن  �أول����ود�غ  و�أك���د 
�لأط��ف��ال يف  وف��ك��رة �جل��م��ال ومفهوم لعب  �لفن  طبيعة 

تلك �لفرتة.
�لذي  �ل��ولي��ة،  متحف  يف  �شتعر�س  �للقية  �أن  و�أ���ش��اف 

يعترب �لأكرب من نوعه يف تركيا. عار�شة تقدم زيا من ت�شميم كورو دك خالل عر�س اأزياء اأفريقيا يف اأبيدجان. )ا ف ب(

يذبحون ح�شانًا 
متهيدًا لبيعه

�ألقت �لأجهزة �لأمنية يف �لكويت 
على  �ل���ق���ب�������س  �جل���م���ع���ة  ي������وم   ،
�آ�شيويني يف منطقة  ثاثة عمال 
قيامهم  ب��ع��د  �جل��ه��ر�ء  �شناعية 
حظرية  د�خ�������ل  ح�������ش���ان  ب����ذب����ح 

متهيد�ً لبيعه.
�حل�شان  ذب��ح  ح��ادث��ة  توثيق  ومت 
مب��ق��ط��ع ف��ي��دي��و مت ت���د�ول���ه عرب 
مو�قع �لتو��شل �لجتماعي، حيث 
�إىل جانب  �لعمال  ظهر عدد من 
يقومون  وه��م  �مل��ذب��وح،  �حل�شان 
�أكيا�س.  يف  وو����ش���ع���ه  ب��ت��ق��ط��ي��ع��ه 
�إعام حملية، عن  ونقلت و�شائل 
مدير عام بلدية �لكويت �ملهند�س 
هي  �لبلدية  �أن  �ملنفوخي،  �أحمد 
من قامت بت�شوير �ملقطع خال 
�شبط �لعمالة ، م�شيفاً �أن �للحم 
ه����و حل����م ح�������ش���ان ول���ي�������س حلم 
�لعمال لرجال  ، حيث قال  كاب 
ظ��ه��رو� يف موقع  �ل��ذي��ن  �لبلدية 
�أن  �آخ���ر  فيديو  مقطع  يف  �ل��ذب��ح 
�ل��ل��ح��م ه��و حل��م ك���اب. و�أ�شاف 
�أنه مت حترير حم�شر  �ملنفوخي، 
ب���ال���و�ق���ع���ة و�ت����خ����اذ �لإج��������ر�ء�ت 
باإبعاد �لعمال �لذين مت �شبطهم، 
و�إح����ال����ة ���ش��اح��ب �حل���ظ���رية �إىل 
ب��ت��ه��م��ة م���ز�ول���ة ن�شاط  �مل��ح��ك��م��ة 
من دون ترخي�س ومز�ولة عملية 
�أنه  م�شري�ً   ، �مل�شلخ  خ��ارج  �ل��ذب��ح 
ذبح  ب�شاأن منع  ل يوجد ت�شنيف 

�حل�شان .

ما �شر �شباب بوتني بعمر الي 65؟
�لرو�شي  �لرئي�س  م��ي��اد  عيد  �مل��ا���ش��ي  �ل�شبت  ���ش��ادف 
�شر  ع��ن  �لكثريون  ويت�شاءل   ،65 �ل���  بوتني  ف��ادمي��ري 
لياقته �لبدنية �لتي تو�زي لياقة �أج�شام مدربي �للياقة 

�لبدنية، برغم �ن�شغالته �ل�شيا�شية و�أ�شفاره �لد�ئمة. 
�أن متو�شط  �لدر��شات �حلديثة  توؤكد  �لذي  �لوقت  ويف 
فادميري  �أن  �إل  عاماً،   67 يبلغ  �لرو�س  �لرجال  عمر 
من  يظهر  �لتي  ب�شوره  �ل��در����ش��ات  ه��ذه  دح�س  بوتني 
من  �ق��رت�ب��ه  رغ��م  و�لن�شاط  باحليوية  ممتلئاً  خالها 

هذ� �ملعدل.
فهذ� �لرئي�س �لرو�شي �لذي �ختارته �شحيفة لوموند 
�لفرن�شية �شخ�شية 2016، مل ي�شرفه من�شبه كرئي�س 
باده  �أم��ام  �لريا�شية  مهار�ته  ��شتعر��س  عن  للباد، 
و�لعامل �أجمع، فتارًة جتده يرتدي حز�مه �لأ�شود خال 
ي�شق  �أخ���رى  وت���ارًة   ، �جل���ودو  لعبة  مب�شابقة  م�شاركته 
�ملياه بكتفيه �أثناء ممار�شة �ل�شباحة، �أو ي�شرب بيد من 
حديد مببار�ة للهو�ة يف هوكي �جلليد يف �شاحة لاألعاب 
�لأوملبية. وت�شكل �شخ�شية بوتني مو�شوعاً د�شماً لي�س 

للر�أي �لعام وو�شائل �لإعام �لعاملية، فح�شب بل خلرب�ء 
له  ن�شر �شور  �أي�شاً، حيث يحر�س على  �لنف�س  حتليل 
��شتعر��س  �لريا�شة مو��شًا م�شل�شل  خال ممار�شته 
رئي�شاً  بو�شفه  لي�س  �شورته  و�إظهار  �جل�شدية  قدر�ته 
لو�حدة من �أقوى دول �لعامل فح�شب، بل ك�شخ�س قوي 

مفتول �لع�شات �أي�شاً.
�ل�����ش��ح��ف��ي يف جم��ل��ة نيوزويك  �ل��ك��ات��ب  �أم�����ش��ى  وق���د 
�لأم��ري��ك��ي��ة ب��ن ج���ود� ن��ح��و 3 ���ش��ن��و�ت يف در�����ش���ة حياة 
كتابه  ن�شر  بهدف  بوتني  فادميري  �لرو�شي  �لرئي�س 
�لإم���رب�ط���وري���ة �ل��ه�����ش��ة: ك��ي��ف وق��ع��ت رو���ش��ي��ا يف حب 

فادميري بوتني وخرجت منه .
كولج  جلامعة  در����ش��ة  على  دل��ي��ل  خ��ري  ب��وت��ني  وي�شكل 
منت�شف  يف  �ل��رج��ال  �أن  �إىل  ت�شري  �لربيطانية  ل��ن��دن 
�لعمر �لذين ميار�شون �لريا�شة و�لن�شاطات �جل�شدية 
بانتظام غالباً ما يحافظون على ن�شاطهم �جل�شدي مع 
تقدمهم يف �ل�شن. وهذه �لدر��شة هي و�حدة من مئات 

�لدر��شات �لتي تربط بني �لريا�شة وطول �لعمر.

ال�شرطة ت�شتعني باأغنية لتايلور 
�شويفت للحد من ال�شرعة 

نت�شرت عرب مو�قع �لتو��شل �لإجتماعي، �شورة من �شو�رعاأمريكا، عبارة عن 
 Look What يافطة مكتوب عليها جزء من �أغنية �لنجمة تايلور �شويفت
 Old taylor can‘t ، و�خ��ت��ارو� مقطعا منها هو   You Made Me Do
come to the phone.. she dead ، ولكن حذفو� كلمة Dead وو�شعو� 
مكانها Driving، وذلك حر�شاً على �شامة من يقود �ل�شيار�ت من �شرطة 
مرور �أمريكا. وكانت تايلور �شويفت قد ت�شدرت قائمة �لأكرث �إ�شتماعا باملرتبة 
 Look �جلديدة  باأغنيتها  كله،  �لعامل  مو�قعالإنرتنتحول  �حد  على  �لأوىل 
What You Made Me، وذلك لليوم �لثامن على �لتو�يل، متفوقة بذلك 
Despacito، و�لتي جاءت  علىلوي�س فون�شيود�دي يانكيباأغنيتهم �ل�شهرية 

فى �ملركز �لثاين بعد �شويفت.


