
ا�شتقبل رئي�س وزراء الدمنارك وقائد العمليات اخلا�شة امل�شرتكة لدول التحالف العربي وخليفة حفرت
حممد بن زايد يبحث مع الرئي�س ال�صومايل جماالت 

التعاون ويطلع على جهود حكومته يف مكافحة االإرهاب 

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 36 صفحة- الثمن درهمان

   

تعزيزات للتحالف حت�شريًا ال�شتعادة احلديدة
معارك يف �صبوة وم�صرع قيادي حوثي بتعز

•• عدن-وكاالت:

�إىل  ولوجي�ستية  ع�سكرية  بتعزيز�ت  �لعربي  �لتحالف  ق��و�ت  دفعت 
ميناء  ��ستعادة  معركة  لبدء  متهيد�  لليمن،  �لغربي  �ل�ساحل  جبهة 

�حلديدة من خالل دعم �لقو�ت �مل�ساركة يف عملية �لرمح �لذهبي.
و�أكد متحدث ع�سكري ميني و�سول �لتعزيز�ت من دول حتالف دعم 
�أنها  �أك��د  �لتي  �لذهبي،  �لرمح  عملية  يف  �مل�ساركة  للقو�ت  �ل�سرعية 

�ستكون خاطفة و�سبيهة بعملية حترير عدن.
وت�سكل ��ستعادة حمافظة وميناء �حلديدة من �النقالبيني �ملرحلة 
�لثانية من عملية )�لرمح �لذهبي( �لتي كانت قد بد�أت يف �ل�ساحل 
�لغربي ملحافظة تعز ومت على �إثرها ��ستعادة �ل�سيطرة على �ملناطق 

�ملحيطة مب�سيق باب �ملندب وميناء ومدينة �ملخاء.
ح��وث��ي يف معارك  ق��ي��ادي  م�����س��ادر ع�سكرية مقتل  �أك���دت  ذل���ك،  �ىل 
جنوب  كيلومرت�   275( تعز  مبحافظة  �لوطني  �جلي�ش  ق��و�ت  مع 

�سنعاء(.
ونقلت وكالة �الأنباء �الأملانية عن م�سادر ع�سكرية مو�لية للحكومة 
�إىل جانب  �ملوؤيد قتل  �إن �لقيادي �حلوثي عبد �هلل  �ل�سرعية قولها 
بني  �ندلعت  عنيفة  معارك  يف  �حلوثي  م�سلحي  من  �آخ��ري��ن  ت�سعة 
�لطرفني قرب مدينة �ملخا يف �إثر هجوم �سنه �حلوثيون على مو�قع 

�جلي�ش و�ملقاومة. 
�سنت  �لعربي  �لتحالف  �أن مقاتالت  �مل�سادر  ذكرت  ذلك،  يف غ�سون 
�سل�سلة غار�ت جوية على مو�قع متفرقة للحوثيني يف �ملخا، موؤكدة 

�سقوط خ�سائر مادية وب�سرية يف �سفوفهم. 
وكانت قو�ت �جلي�ش �لوطني قد �أعلنت خالل �لفرتة �ملا�سية حترير 
�إ�سرت�تيجية يف �ملدينة �لتي حتمل �ال�سم  ميناء �ملخا وعدة مناطق 

ذ�ته، يف حني ال تز�ل �ملعارك م�ستمرة ال�ستكمال �ل�سيطرة عليها. 
من ناحية �أخرى، جتددت �سباح �م�ش �الثنني �ملعارك بني �ملقاومة 

�ل�سعبية مبحافظة �سبوة وملي�سيا �حلوثي وقو�ت �سالح.
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�شهد توقيع الوزراء على ميثاق االأجندة الوطنية وا�شتعر�س اأعمال الفرق التنفيذية
حممد بن را�صد ي�صتقبل ع�صوة 

املكتب ال�صيا�صي للحزب ال�صيوعي ال�صيني

تيلر�شون ينتقد ف�شل رو�شيا مبنع هجوم خان �شيخون

لندن ال ت�صتبعد �صربة اأمريكية جديدة يف �صوريا

•• دبي -وام: 

�آل  ر����س��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ��ستقبل 
مكتوم نائب رئي�ش �لدولة رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء حاكم 
دبي رعاه �هلل قبل ظهر �م�ش معايل �سون ت�سون الن 
�ل�سيني  �ل�سيوعي  للحزب  �ل�سيا�سي  �ملكتب  ع�سوة 
�ملركزية  للجنة  �مل��ت��ح��دة  �جلبهة  عمل  د�ئ���رة  رئي�سة 

للحزب �ل�سيوعي �ل�سيني. 

من جهة �خرى �أكد �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 
جمل�ش  رئي�ش  �ل��دول��ة  رئي�ش  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����س��د 
ف��ع��ال��ي��ة وجن���اح  �أن  رع�����اه �هلل،  دب����ي  �ل��������وزر�ء ح���اك���م 
و�ل��ق��درة على حتقيق  ب���االإجن���از�ت  يقا�ش  �حل��ك��وم��ات 
ذل��ك، خالل ح�سور  �لوقت �ملحدد. جاء  �الأه��د�ف يف 
�سموه �م�ش يف متحف �الحتاد بدبي فعالية نظمتها 
 36 �ل����  �لتنفيذية  �ل��ف��رق  ع��م��ل  لتطوير  �حل��ك��وم��ة 
و�لتي وجه بت�سكيلها يف �أكتوبر 2016.  )�لتفا�سيل 

•• عوا�صم-وكاالت:

مل ي�ستبعد وزير �خلارجية �لربيطاين بوري�ش جون�سون 
�سربة �أمريكية جديدة ت�ستهدف قو�عد ع�سكرية للنظام 
ب�سار  نظام  دع��م  عن  بالتوقف  رو�سيا  وطالب  �ل�سوري، 

�الأ�سد.
فقد قال جون�سون يف ت�سريحات ن�سرتها �أم�ش �سحيفة 
ذي �سن �لربيطانية �إن �لق�سف �ل�ساروخي �لذي نفذته 
بو�رج �أمريكية فجر �جلمعة �ملا�سي �نطالقا من �سرقي 
�لبحر �ملتو�سط على مطار �ل�سعري�ت �لع�سكري يف ريف 
حم�ش �ل�سرقي رد� على �لهجوم �لكيميائي على مدينة 
خان �سيخون بريف �إدلب �جلنوبي؛ ميكن �أن يتكرر مرة 

�أخرى.
�لتي  نوعها،  من  �الأوىل  �الأمريكية  �ل�سربة  �أن  و�أ�ساف 
بعد مقتل  ت��رم��ب  دون��ال��د  �الأم��ريك��ي  �لرئي�ش  بها  �أم���ر 
�سيخون،  ب��خ��ان  �لكيميائي  �ل��ه��ج��وم  يف  م��ئ��ات  و�إ���س��اب��ة 
�إنه لي�ش  �إ�سارة و��سحة من و��سنطن للغرب، وقال  تعد 
هناك �أدنى �سك يف �أن �الإجر�ء�ت �لتي �تخذتها �لواليات 
�مل��ت��ح��دة ���س��وف ت��غ��ري �ل��و���س��ع ب�����س��وري��ا ج���ذري���ا. وكانت 

�الأمريكي  �لق�سف  �أي��دت  بريطانيا من بني دول غربية 
ب�سو�ريخ توماهوك.

�ىل ذلك، �نتقد وزير �خلارجية �الأمريكي ريك�ش تيلر�سون 
ف�سل رو�سيا يف منع �لهجوم �لكيميائي على خان �سيخون 
يلتقي  لن  تيلر�سون  �أن  �لكرملني  �أعلن  بينما  �ل�سورية، 

�لرئي�ش فالدميري بوتني خالل زيارته ملو�سكو.
وقال تيلر�سون يف ت�سريحات له على قناة )�سي بي �أ�ش( 
�الأمريكية �إن “رو�سيا و�فقت على �سمان تدمري تر�سانة 
�إىل  ذلك  ف�سلها يف  و�أدى  �ل�سورية،  �لكيميائية  �الأ�سلحة 

وقوع �لهجوم على خان �سيخون«.
ُخ��دع��ت من  �أو  رو���س��ي��ا متو�طئة  ك��ان��ت  ���س��و�ء  �أن���ه  ور�أى 
بالتز�ماتها  �لوفاء  يف  ف�سلت  قد  فاإنها  �ل�سوري،  �لنظام 
�إز�ء �ملجتمع �لدويل، الأنها و�فقت على �أن تكون �ل�سامن 
لتدمري تر�سانة �سوريا �لكيميائية، �إال �أن ف�سلها يف ذلك 

�أدى �إىل قتل مزيد من �الأطفال و�الأبرياء.
من جهة �أخ��رى، قال �ملتحدث با�سم �لكرملني دميرتي 
�الأمريكي ريك�ش تيلر�سون  �إن وزير �خلارجية  بي�سكوف 
لن يلتقي �لرئي�ش �لرو�سي فالدميري بوتني عندما يزور 

مو�سكو خالل هذ� �الأ�سبوع.

حممد بن ر��سد خالل ��ستقباله معايل �سون ت�سون الن ع�سوة �ملكتب �ل�سيا�سي للحزب �ل�سيوعي �ل�سيني )و�م(

•• اأبوظبي-وام:

�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ��ستقبل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت 
�مل�سلحة �م�ش يف ق�سر �لبحر فخامة �لرئي�ش حممد 
عبد�هلل حممد فرماجو رئي�ش جمهورية �ل�سومال 

�لفيدر�لية �لذي يزور �لبالد حاليا.
�ل�سيخ  �ل�سمو  ���س��اح��ب  ��ستقبل  �خ���رى  ج��ه��ة  م��ن 

نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 
�لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�سلحة �م�ش يف ق�سر �لبحر 
مملكة  وزر�ء  رئي�ش  ر��سم�سون  لوكا  الر���ش  معايل 

�لدمنارك �ل�سديقة �لذي يزور �لبالد حاليا.
�مللكي  �ل�سمو  �ساحب  �م�ش  يف  �سموه  ��ستقبل  كما 
�لركن فهد بن تركي بن عبد�لعزيز  �للو�ء  �الأمري 
�لتحالف  ل��دول  �مل�سرتكة  �خلا�سة  �لعمليات  قائد 
)�لتفا�سيل  �الأم�������ل.  �إع�������ادة  ع��م��ل��ي��ة  يف  �ل���ع���رب���ي 

حممد بن ز�يد خالل ��ستقباله �لرئي�ش �ل�سومايل   )و�م(

م�سلح يحاول عبور �لطريق بينما ت�ستمر �ال�ستباكات يف خميم عني �حللوة
من �القدر على نزع �ال�سلحة �لكورية �ل�سمالية؟
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ت�شييع �شحايا تفجريي الكني�شتني

اجلي�س امل�صري يعزز االأمن واحلكومة توافق على حالة الطواريء

ع�صرات ال�صحايا بتفجري
 قرب وزارة الدفاع ال�صومالية

•• مقدي�صو-وكاالت:

ق�ُتل �أكرث من ع�سرة �أ�سخا�ش و�أ�سيب عدد �آخر معظمهم مدنيون، �إ�سافة 
�إىل �أفر�د من �جلي�ش �ل�سومايل، بانفجار �سيارة ملغ�مة قرب وز�رة �لدفاع 

�ل�سومالية جنوبي �لعا�سمة مقدي�سو.
وقال م�سدر �أمني �سومايل �إن �نتحاريا كان متنكر� بالزي �لع�سكري فجر 

نف�سه عند مدخل قاعدة تدريب ع�سكري يف حي ودجر غربي �لعا�سمة.
وذك����ر ���س��ه��ود ع��ي��ان �أن �ل��ت��ف��ج��ري ����س��ت��ه��دف جم��م��وع��ة م��ن ق����ادة �جلي�ش 
�ل�سومايل ��ستلمو� مهامهم يف حفل ر�سمي مبقر �لقيادة يف وز�رة �لدفاع 
�ل�سومالية، غري �أن �أيا منهم مل ي�سب يف �لهجوم بح�سب ما �أكدت م�سادر 
حكومية. وتبنت حركة �ل�سباب �ملتطرفة �لهجوم، وقالت �إن �مل�ستهدف كان 

قائد �جلي�ش �ل�سومايل �جلديد.
يف  نا�سفة  عبوة  تفجري  �إث��ر  �أي�سا  �م�ش  �سومايل  حكومي  موظف  وُق��ت��ل 

�سيارته �لتي كان ي�ستقلها يف حي حمرويني و�سط مقدي�سو.
وقال رئي�ش �حلي �أحمد عثمان �إن �لتفجري نتج عن عبوة نا�سفة مت �إل�ساقها 
�أن  �إىل  و�أ�سار  �لقادر عثمان،  �لعايل عبد  �لتعليم  �مل�سوؤول يف وز�رة  ب�سيارة 
�مل�سوؤول تعر�ش الإ�سابة خطرية جر�ء �لتفجري  وتويف متاأثر� بجروحه قبل 

و�سوله �إىل �مل�ست�سفى.
�ل�سباب  حركة  نفذته  بتفجري  �الأق��ل  على  �سخ�سا   15 ُقتل  �الول  و�أم�ش 
ب�سيارة ملغومة خارج قاعدة ع�سكرية يف مقدي�سو، ويف وقت الحق تبادلت 
�لقاعدة  يف  �الأق���ل  على  دقيقة   15 مل��دة  �سديقة  ن��ري�ن��ا  �حل��ك��وم��ة  ق���و�ت 

�لع�سكرية.
�إن قو�ت �الأمن  وقال عبد �لقادر ح�سني �ل�سابط بال�سرطة �م�ش �الثنني 
�لوطنية كانت تنفذ عملية حول �لقاعدة �لع�سكرية وتبادلت �لنار بطريق 

رغم انزعاجها من ا�شتفزازات زعيمها:

لهذا لن تتخلى ال�صني عن كوريا ال�صمالية..!

جتدد اال�صتباكات يف عني احللوة بلبنان وارتفاع عدد القتلى
•• بريوت-وكاالت:

جت���ددت �ال���س��ت��ب��اك��ات يف خم��ي��م ع��ني �حل��ل��وة ل��الج��ئ��ني �لفل�سطينيني 
بجنوب لبنان بني �لقوة �الأمنية �مل�سرتكة وم�سلحني من جمموعة بالل 
بدر لليوم �لر�بع على �لتو�يل لريتفع عدد �لقتلى �إىل ثمانية �أ�سخا�ش 

وجرح نحو �أربعني �آخرين.
وقال قائد �الأمن �لوطني �لفل�سطيني يف لبنان �للو�ء �سبحي �أبو عرب 
�أج��ز�ء و��سعة من �سارع �لطريي  �أحكمت �سيطرتها على  �إن حركة فتح 

حيث تتح�سن جمموعة بالل بدر.
�أن عدد  ونقلت وكالة �ل�سحافة �لفرن�سية عن م�سادر طبية وميد�نية 
�لقتلى بلغ ثمانية، بينهم خم�سة مدنيني، و�أن �ال�ستباكات جتددت �سباح 
�م�ش �الثنني. ويف وقت �سابق، قال م�سوؤول يف حركة فتح �إن ع�سو� من 

�حلركة قتل يف ��ستباكات مبخيم عني �حللوة �أم�ش �الول .

طابا  معرب  تغلق  اإ�صرائيل 
باأ�صكول قذيفة  و���ص��ق��وط 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�الإ�سر�ئيلية  �ل�����س��ل��ط��ات  �أغ��ل��ق��ت 
م���ع���رب ط���اب���ا م����ع م�������س���ر، و�أم������رت 
جميع �ل�ُسياح �الإ�سر�ئيليني يف �سبه 
���س��ي��ن��اء مب��غ��ادرت��ه��ا ب�سكل  ج���زي���رة 
�الإنذ�ر  بينما دوت �سفار�ت  فوري، 
�سقوط  ب��ع��د  �أ���س��ك��ول  مب�ستوطنة 
قذيفة �أطلقت من �سيناء. و�نطلقت 
�أ�سكول  �الإن��ذ�ر يف جممع  �سفار�ت 
�ال�ستيطاين على �حلدود مع غزة، 

بعد �سقوط �لقذيفة.

•• الفجر – خرية ال�صيباين 

كوريا  �ل�سني م�سكلة  »�إذ� مل حتّل 
حذر  �ل�سمالية، ف�سنتوىل �ملهمة”، 
�أجاب  دونالد تر�مب. “ال نخاف”، 
�ل��زع��ي��م �ل���ك���وري �ل�����س��م��ايل، كيم 
جونغ �أون، مطلقا �الأربعاء �ساروخا 
�جتماع  �أول  قبل  جديد�  بالي�ستيا 
�الأمريكي  �ل��رئ��ي�����ش  ب���ني  ح��ا���س��م 
بينغ.  جني  �سني  �ل�سيني  ونظريه 
�ساكن  يعتقد  �سلفه،  خطى  وع��ل��ى 
بكني  �أّن  �حل���ايل،  �الأب��ي�����ش  �لبيت 
�ل��ت�����س��دي لرب�مج  م��ف��ت��اح  مت��ل��ك 
�لتطوير �لع�سكري للنظام �لكوري 

�ل�سمايل.
ول��ئ��ن ك��ان��ت زي����ارة ���س��ى ج��ني بينغ 
فان  �ل�سني،  على  لل�سغط  فر�سة 

�مل���ت���ح���دة ه����ي �ل���وح���ي���دة �ل����ق����ادرة 
�ل��ن��ووي لكوريا  �ل�����س��الح  ن��زع  على 

�ل�سمالية.     )�لتفا�سيل �ش11(

لي�ستجيب  �سئيلة  تر�مب  حظوظ 
�إىل  �لكرة  معيدة  �إليه.  �ل�سينيون 
�أّن �لواليات  و��سنطن، تعترب بكني 

•• القاهرة-وكاالت:

�سحايا  ت�����س��ي��ي��ع  م�������س���ر  ب��������د�أت 
مبحافظتي  �لكني�ستني  تفجريي 
�لذين  و�الإ����س���ك���ن���دري���ة  �ل��غ��رب��ي��ة 
قتيال،   45 �إىل  ع���دده���م  �رت���ف���ع 
على  �ل����وزر�ء  و�ف��ق جمل�ش  بينما 
فر�ش حالة �لطو�رئ �لتي �أعلنها 
�ل�سي�سي ملدة  �لفتاح  �لرئي�ش عبد 

ثالثة �أ�سهر �عتبار� من �م�ش.
�ساحتي  �إىل  �جل��ث��ام��ني  ن��ق��ل  ومت 
مر��سم  ال���س��ت��ك��م��ال  �ل��ك��ن��ي�����س��ت��ني 
�ل�����ي�����وم، وت����ق����رر دفن  �ل��ت�����س��ي��ي��ع 
�ل�سحايا يف مقربة �أعدت خ�سي�سا 
د�خ������ل ك��ن��ي�����س��ة م�����ار ج���رج�������ش يف 
�سقطو�  �ل��ذي��ن  لل�سحايا  طنطا 
��ستهدف  �ل���ذي  �ل��ت��ف��ج��ري  خ���الل 

هذه �لكني�سة.
�لكاتدر�ئية  كني�سة  �سحايا  �أم���ا 
فتقرر  �الإ�سكندرية،  يف  �ملرق�سية 
�لذي  مينا(  )م���ار  دي��ر  يف  دفنهم 
ُدفن فيه �سحايا كني�سة �لقدي�سني 
�لتي �سهدت تفجري� مماثال نهاية 
�لرئي�ش  حكم  �إب���ان   ،2010 ع��ام 

�ملخلوع ح�سني مبارك.

وت�سبب �النفجار �الأول �لذي وقع 
د�خل كني�سة مار جرج�ش يف مقتل 
ث���الث���ني ���س��خ�����س��ا و�إ����س���اب���ة �أك���رث 
ب�ساعتني  ذل��ك  وبعد  �سبعني،  من 
�أم��ام كني�سة  �لثاين  وقع �النفجار 
�الإ�سكندرية وت�سبب يف مقتل 16 

بجروحه،  م��ت��اأث��ر�  �سخ�ش  وف����اة 
�سخ�سا   125 �إ�سابة  �إىل  �إ�سافة 

يف �لتفجريين.
وب��ع��د �ل��ت��ف��ج��ريي��ن، دف���ع �جلي�ش 
خمتلف  يف  ب����ق����و�ت����ه  �مل���������س����ري 
�لدفاع  وز�رة  وب��ث��ت  �مل��ح��اف��ظ��ات، 

�أن  قبل  �آخ��ري��ن،  و�إ���س��اب��ة  �سخ�سا 
�سبعة  مقتل  �أمنية  م�سادر  تعلن 
�ل�����س��رط��ة يف تفجري  �أف�������ر�د  م���ن 

�الإ�سكندرية.
وقال بيان لوز�رة �ل�سحة �مل�سرية 
�إن عدد �لقتلى �رتفع �إىل 45 بعد 

�لقو�ت  النت�سار  م�سور�  �سريطا 
من  �ل��ه��دف  �أن  م��وؤك��دة  �مل�سلحة، 
يف  �ل�سرطة  ج��ه��از  م�ساعدة  ذل��ك 
تاأمني �ملن�ساآت و�الأهد�ف �حليوية 

يف �لبالد.
�لوزر�ء  �الأث��ن��اء و�ف��ق جمل�ش  ويف 
�مل�سري على فر�ش حالة �لطو�رئ 
ملدة ثالثة �أ�سهر �عتبار� من �م�ش 
�الثنني، بعد �أن �أعلن ذلك �لرئي�ش 
عبد �لفتاح �ل�سي�سي خالل تروؤ�سه 
�لوطني  �ل��دف��اع  ملجل�ش  �جتماعا 
�لنو�ب  �لذي ي�سم رئي�ش جمل�ش 
�لدفاع  ووزي�����ر  �ل������وزر�ء  ورئ��ي�����ش 
ووزي����ر �خل��ارج��ي��ة ورئ��ي�����ش �أرك���ان 

�لقو�ت �مل�سلحة وقادة �أفرعها.
�مل�سري  �لرئي�ش  تلقى  ذل��ك  �ىل 
عبد �لفتاح �ل�سي�سى �ت�ساال هاتفيا 
�ل�سريفني  �حل���رم���ني  خ����ادم  م���ن 
�لعزيز  ع���ب���د  ب����ن  ���س��ل��م��ان  �مل���ل���ك 
�لعربية  �ململكة  ع��اه��ل  ���س��ع��ود  �آل 
�ل�سعودية عرب خالله عن خال�ش 
للرئي�ش  مو��ساته  و�سادق  تعازيه 
�سحايا  يف  �مل�������س���ري  ول��ل�����س��ع��ب 
يف  وقعت  �لتي  �الإرهابية  �الأعمال 

مدينتي طنطا و�ال�سكندرية.

�مل�سريون ي�سيعون �سحايا �لهجوم �الرهابي على كني�سة �لكاتدر�ئية �ملرق�سية يف �الإ�سكندرية  )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�صد ي�صتقبل ع�صوة املكتب ال�صيا�صي للحزب ال�صيوعي ال�صيني
••دبي-وام:

نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ��ستقبل 
رئي�ش �لدولة رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل قبل ظهر 
�م�ش يف ق�سر �سموه يف زعبيل - بح�سور �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم ويل عهد دبي - معايل �سون ت�سون الن 
د�ئرة  رئي�سة  �ل�سيني  �ل�سيوعي  للحزب  �ل�سيا�سي  �ملكتب  ع�سوة 
�ل�سيني  �ل�سيوعي  للحزب  �ملركزية  للجنة  �ملتحدة  �جلبهة  عمل 
�ل�سيد يل تي  �إىل �سموه حتيات رئي�ش جمل�ش �لدولة  �لتي نقلت 
بامل�سوؤولة  �سموه  �ل�سعبية. وقد رحب  �ل�سني  ت�سانع يف جمهورية 
زيارتها  تتمخ�ش  باأن  ثقته  عن  ..معربا  �ملر�فق  و�لوفد  �ل�سينية 

�ل�سد�قة  ع��الق��ات  على  تنعك�ش  �إيجابية  نتائج  ع��ن  �ل��دول��ة  �إىل 
و�لتعاون �لقائمة بني �لبلدين و�ل�سعبني �ل�سديقني. و�أعرب �سموه 
- خالل جتاذبه �أطر�ف �حلديث و�ل�سيدة الن - عن �رتياحه لعمق 
�لعالقات �لتاريخية �لتي تربط دولة �الإمار�ت وجمهورية �ل�سني 
�لتبادل  م�ستوى  �إىل  �ل�سياق  هذ�  يف  ..م�سري�  �ل�سديقة  �ل�سعبية 
�لتجاري و�ل�سياحي و�لثقايف �جليد �إال �أنه يحتاج �إىل تطوير مبا 
يحقق م�سالح �لطرفني �مل�سرتكة. من جهتها عربت ع�سوة �ملكتب 
�لتي  للدعوة  تقديرها  عن  �ل�سيني  �ل�سيوعي  للحزب  �ل�سيا�سي 
�لتي  �لعالقات  مب�ستوى  ..م�سيدة  �الإم���ار�ت  دول��ة  لزيارة  تلقتها 
�أكرث من  �مل�ستويات وعلى  �لبلدين و�ل�سعبني على خمتلف  جتمع 
�سعيد. و�أبدت �إعجابها بامل�سهد �حل�ساري يف دولة �الإمار�ت �لذي 

يعك�ش �هتمام وحر�ش قيادتها �لر�سيدة على حتقيق �أعلى م�ستويات 
�لتقدم و�لرفاه �ملعي�سي ل�سعبها و�سوال للتنمية �مل�ستد�مة �ملن�سودة. 
ح�سر �للقاء �سمو �ل�سيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم رئي�ش هيئة دبي 
للطري�ن �لرئي�ش �الأعلى ملجموعة طري�ن �الإمار�ت و�سمو �ل�سيخ 
من�سور بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم ومعايل حممد بن عبد�هلل 
عبيد  ومعايل  و�مل�ستقبل  �ل���وزر�ء  جمل�ش  �سوؤون  وزي��ر  �لقرقاوي 
بن حميد �لطاير وزير �لدولة لل�سوؤون �ملالية رئي�ش بعثة �ل�سرف 
ديو�ن  مدير  �ل�سيباين  �إبر�هيم  حممد  ومعايل  لل�سيفة  �ملر�فقة 
مدير  �سليمان  �سعيد  خليفة  و���س��ع��ادة  دب��ي  حاكم  �ل�سمو  �ساحب 
�سفري  و�سعادة ين جيان  دبي  و�ل�سيافة يف  �لت�سريفات  د�ئ��رة  عام 

جمهورية �ل�سني �ل�سعبية لدى �لدولة. 

ا�شتقبل قائد العمليات اخلا�شة امل�شرتكة لدول التحالف العربي

حممد بن زايد يطلع من فهد بن تركي على تطورات االأو�صاع امليدانية لعملية اإعادة االأمل
•• اأبوظبي -وام:

��ستقبل �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�سلحة يف ق�سر �ل�ساطئ �م�ش �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري 
�مل�سرتكة  �خلا�سة  �لعمليات  قائد  عبد�لعزيز  بن  تركي  بن  فهد  �لركن  �للو�ء 
�لعربية  �ململكة  ت��ق��وده  �ل���ذي  �الأم���ل  �إع����ادة  عملية  يف  �ل��ع��رب��ي  �لتحالف  ل���دول 
�ل�سعودية يف �ليمن. و�طلع �سموه من �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري �للو�ء �لركن 
فهد بن تركي بن عبد�لعزيز على تطور�ت �الأو�ساع �مليد�نية لعملية �إعادة �الأمل، 
و�سري �لعمليات �جلارية وما يحرزه �جلي�ش �لوطني �ليمني و�ملقاومة �ل�سعبية 
�مليل�سيات  من  �ليمن  يف  �ل�سرعية  ال�ستعادة  تقدم  من  �لتحالف  ق��و�ت  مب�ساندة 
�النقالبية وم�ساعدة �ل�سعب �ليمني يف حتقيق عودة �ال�ستقر�ر و�الأمان لوطنهم، 
تاأمني  �إىل  �إ�سافة  �ليمن  �ل�ساملة يف  �لتنمية  �لوطنية خلدمة  �ملوؤ�س�سات  ودعم 

�حلاجات �الإن�سانية لل�سعب �ليمني يف كافة �ملناطق �ليمنية.
وتبادل �سموه وقائد �لعمليات �خلا�سة �مل�سرتكة لدول �لتحالف �لعربي �الأحاديث 
حول عدد من �لق�سايا ذ�ت �الهتمام �مل�سرتك. ح�سر �للقاء �سعادة حممد مبارك 
�ملزروعي وكيل ديو�ن ويل عهد �أبوظبي و�لفريق �لركن مهند�ش عي�سى �سيف بن 
عبالن �ملزروعي نائب رئي�ش �أركان �لقو�ت �مل�سلحة و�للو�ء �لركن �سالح حممد 

�سالح بن جمرن �لعامري قائد �لقو�ت �لربية.

النيابة العامة يف اأبوظبي تلزم 6 مدانني بق�صايا مرورية بينهم خليجي بتاأدية اخلدمة املجتمعية
•• اأبوظبي-وام:

 5 ب��اإل��ز�م  �أبوظبي  يف  �ملجتمعية  �خلدمة  لتد�بري  �لعامة  �لنيابة  �أم��رت 
�خلدمة  بتاأدية  خمتلفة  مرورية  ق�سايا  يف  مد�نني  وخليجي  مو�طنني 
و�حد  و�سهر  �الأوىل  �لق�سية  يف  للمحكوم  �أ�سهر  ثالثة  مل��دة  �ملجتمعية 
لكل من �ملحكومني يف �لق�سايا �الآخرى وذلك الد�نة ثالثة منهم بتهمة 
تفحي�ش �لويالت، مع �إعتبار قيام �أحدهم بالتفحي�ش بالقرب من ملعب 
�لقيادة  بتهم  �الآخ��ري��ن  �لثالثة  و�د�ن���ة  للعقوبة،  م�سدد  كعامل  �أط��ف��ال 

بتهور و�لت�سابق.
و�أو�سحت �لنيابة �لعامة يف �أبوظبي �أن حمكمة بني يا�ش �جلز�ئية كانت 
قد �أد�نت �ملتهمني يف ق�سايا مرورية منف�سلة، و�أ�سدرت بحقهم �أحكاما 
باأد�ء تد�بري �خلدمة �ملجتمعية، وبناء عليه �أمرت �لنيابة �لعامة باإلز�م 
�أ�سهر، و�إلز�م ثالثة  �ملتهم �الأول بتاأدية خدمة تعبئة �لوقود ملدة ثالثة 

من �ملتهمني باأد�ء خدمة تنظيف �مل�ساجد و�سيانتها.
بينما �أمرت باإلز�م متهم و�حد بتنظيم وتنظيف �ملكتبات �لعامة، و�ملتهم 
�الأخ���ري بتنظيف �مل��ي��ادي��ن و�ل�����س��و�رع �ل��ع��ام��ة، وذل��ك مل��دة �سهر لكل من 

�ملتهمني يف �لق�سايا �خلم�ش �الأخرية.

بها  يكلف  �ل��ت��ي  �الأع���م���ال  �أن  �أب��وظ��ب��ي  يف  �ل����عامة  �ل������نيابة  و�أك�����������������دت 
حتظى  وهي  �لعام،  �لنفع  �إىل  تهدف  �ملجتمعية  �لتد�بري  يف  �ملحكومون 
�لقيمة  ملا تعود به من نفع على �ملجتمع، وال تقلل من  بتقدير �جلميع 
�ملجتمعية ملن يقومون بها بعك�ش �لت�سرفات غري �مل�سوؤولة �لتي �أدين بها 

�ملتهمني .
�مل��د�ن تخ�سع لعدة معايري  بها  يلزم  �لتي  �أن نوع �خلدمة  �إىل  .م�سرية 
للمحكوم  و�مل��ه��ن��ي  �لتعليمي  و�مل�����س��ت��وى  بها  �أدي���ن  �ل��ت��ي  �لتهمة  �أه��م��ه��ا 
دو�فعهم  وتهذيب  �سلوكهم  وت��ق��ومي  �مل��د�ن��ني  �ح��ت��و�ء  �إىل  ت��ه��دف  وه��ي 
مل�سلحتهم  مر�عاة  �ل�سجون  عن  بعيد�ً  و�لفكرية  �لنف�سية  وتوجهاتهم 

و�سمعتهم وم�ستقبلهم �ل�سخ�سي و�ملهني.
يذكر �أن �لنيابة �لعامة تتلقى تقارير دورية من �جلهات �لتي يتم تنفيذ 
ومدى  و�سلوكهم  عليهم  �ملحكوم  �أد�ء  ح��ول  فيها  �ملجتمعية  �ل��ت��د�ب��ري 

�ن�سباطهم و�لتز�مهم باأد�ء �خلدمة �ملجتمعية �مللزمني بها.
�خلدمة  بتنفيذ  �ملحكومني  �ل��ت��ز�م  ع��دم  �لتقارير  ه��ذه  �أوردت  ح��ال  ويف 
وفق �ملعايري �ملو�سوعة من �لتز�م �سلوكي و�ن�سباط عملي، تقوم �لنيابة 
بتقدمي طلب �إىل �ملحكمة با�ستبد�ل �لتد�بري �ملجتمعية بعقوبة �حلب�ش 

ملدة مماثلة ملدة �خلدمة �ملجتمعية، �أو �إكمال ما تبقى منها.
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�الأدو�ت و�للو�زم �ملكتبية )عد� �الأثاث(؛ �أقالم �حلرب؛ �أقالم �لر�سا�ش؛ �أقالم �للباد؛ �أقالم �لر�سا�ش �الآلية؛ �أقالم �حلرب 

�جلاف؛ �مل�ساطر؛ �ملماحي؛ ثقاالت �لورق.
 16  �لو�ق�عة بالفئة:  

بخط  �الجنليزية  باللغة  مكتوبة   "DUBAI MEDIA CITY" ع��ب��ارة  م��ن  �لعالمة  تتكون  و�سف �لعالمة:  
عري�ش و �أمامها ن�سف د�ئرة حتتوي على د�ئرة �أ�سغر.

�ال�س��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل 

للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  11  اإبريل 2017 العدد 11992

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   �ملودعة حتت رقم:  260904 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  

با�س��م:  تيكوم لال�ستثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �الأول، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لعقار�ت  وتاأجري  �سوؤون  وت�سيري  �إد�رة  خدمات  و�ل�سكنية؛  �لتجارية  �لعقار�ت  خدمات  �لعقار�ت؛  �إد�رة  �لعقار�ت؛  خدمات 
و�ل�سقق  لل�سقق  بالن�سبة  و�إد�رت��ه��ا  تقدميها  يتم  �لتي  �لعقار�ت  و��ستئجار  تاأجري  خدمات  �ل�سكنية؛  و�لعقار�ت  �لتجارية 
�لفندقية و�لفيالت و�ملكاتب ومنتجعات �ملياه �ملعدنية و�ملنتجعات ومالعب �جلولف و�ملارينا و�لفنادق و�ملمتلكات �ل�سناعية 
خدمات  �الإيجار؛  وفيالت  و�سقق  �لفندقية  �ل�سقق  �إد�رة  للم�ستاأجرين؛  �الإد�رة  خدمات  �لت�سوق؛  وقرى  �لت�سوق  ومر�كز 
�ملالية؛  �الأم��و�ل؛ �خلدمات  روؤو���ش  ��ستثمار�ت  �لعقار�ت؛  �الإيجار�ت؛ خدمات تثمني  �لعقارية؛ خدمات حت�سيل  �لو�ساطة 
�ال�ستثمار يف  �ل�سناديق؛ خدمات  �إد�رة  �ال�ستثمار �جلماعي؛ خدمات  �ال�ستثمار؛ خدمات  �الأ�سول؛ خدمات  �إد�رة  خدمات 
�لتقييم  خدمات  �لعقاري؛  �لتمويل  خدمات  �لبنكية؛  �خلدمات  �لتاأمني؛  خدمات  �لعقارية؛  �ل�سناديق  خدمات  �الأ�سهم؛ 
�لعقاري؛ خدمات �إد�رة �لعقار�ت وخدمات �إد�رة �ملحافظ �لعقارية؛ خدمات �ال�ستثمار �لعقاري؛ خدمات �لو�ساطة �لعقارية؛ 
و��ستمالك  و�ختيار  تقييم  �الأر����س��ي؛  ��ستمالك  خدمات  وحتديد�  �الأر����س��ي  تطوير  خدمات  �لعقاري؛  �لتاأمني  خدمات 
�لعقار�ت الأغر��ش �لتطوير و�ال�ستثمار؛ �سر�ء �الأر��سي لتاأجريها؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف 

ذلك توفري �ملعلومات عن هذه �خلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.
 36  �لو�ق�عة بالفئة:  

بخط  �الجنليزية  باللغة  مكتوبة   "DUBAI MEDIA CITY" ع��ب��ارة  م��ن  �لعالمة  تتكون  و�سف �لعالمة:  
عري�ش و �أمامها ن�سف د�ئرة حتتوي على د�ئرة �أ�سغر.

�ال�س��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل 

للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  11  اإبريل 2017 العدد 11992

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   �ملودعة حتت رقم:  260905 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�س��م:  تيكوم لال�ستثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �الأول، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�ل�سمعية  �لو�سائط  عرب  �ملعلومات  تقدمي  و�لال�سلكية؛  �ل�سلكية  �الت�ساالت  خدمات  �الت�ساالت؛  خدمات 
مبا  �لبث  خدمات  �الإنرتنت؛  مد�خل  خدمات  �الإنرتنت؛  خدمات  م��زودي  خدمات  �لرقمية؛  �أو  و�لب�سرية 
و�ل�سبكات  �لب�سرية  و�الألياف  �لف�سائية  و�ملحطات  و�لر�ديو  و�لكيبل  �لتلفزيون  �سبكات  �لبث عرب  يف ذلك 
حا�سوب  �سبكة  �إىل  للم�ستخدمني  �لنفاذ  توفري  و�لال�سلكية؛  �ل�سلكية  �الت�ساالت  معد�ت  تاأجري  �لرقمية؛ 
عامة؛ نقل �الأ�سو�ت و�ل�سور؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات 

�ملتعلقة بهذه �خلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.
 �لو�ق�عة بالفئة:  38 

و�سف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من عبارة "DUBAI MEDIA CITY" مكتوبة باللغة �الجنليزية 
بخط عري�ش و �أمامها ن�سف د�ئرة حتتوي على د�ئرة �أ�سغر.

�ال�س��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  11  اإبريل 2017 العدد 11992

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   �ملودعة حتت رقم:  260906 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�س��م:  تيكوم لال�ستثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م
 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �الأول، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خدمات �لتعليم و�لتهذيب؛ خدمات �لتدريب؛ توفري مر�فق �لتدريب للفنادق و�سناعة �ل�سيافة؛ توفري خدمات مد�ر�ش 
توفري  �ل�سحية؛  و�لنو�دي  �للياقة  توفري مر�فق جمنازيوم  و�لثقافية؛  �لريا�سية  �الأن�سطة  �لرتفيه؛  �حل�سانة؛ خدمات 
مر�فق مالعب �جلولف؛ توفري مر�فق �لتن�ش؛ توفري مر�فق برك �ل�سباحة؛ تنظيم و�إجر�ء �ملوؤمتر�ت و�للقاء�ت و�ملعار�ش 
و�لدور�ت �لتدريبية وور�ش �لعمل و�الجتماعات و�ملحا�سر�ت؛ توفري حد�ئق �ملالهي و�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�ش؛ ن�سر 
�لكتب؛ توفري مر�فق �ل�سينما؛ توفري �ملر�فق �لريا�سية؛ توفري مر�فق �أزقة �لبولينج؛ توفري مر�فق �ال�ستجمام؛ خدمات 
�لت�سجيل؛ خدمات  �أ�ستوديوهات  مر�فق  توفري  �ملتحركة؛  �الأفالم  �أ�ستوديوهات  �ل�سوتي؛ خدمات  �لت�سجيل  �أ�ستوديوهات 
�أ�ستوديوهات �لت�سجيل لالأفالم و�لتلفزيون و�لفيديو و�لر�ديو؛ تاأجري �أ�ستوديوهات �لت�سجيل؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق 

بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات عن هذه �خلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة
 41  �لو�ق�عة بالفئة:  

بخط  �الجنليزية  باللغة  مكتوبة   "DUBAI MEDIA CITY" ع��ب��ارة  م��ن  �لعالمة  تتكون  و�سف �لعالمة:  
عري�ش و �أمامها ن�سف د�ئرة حتتوي على د�ئرة �أ�سغر.

�ال�س��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل 

للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  11  اإبريل 2017 العدد 11992

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   �ملودعة حتت رقم:  260891 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�س��م:  تيكوم لال�ستثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �الأول، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لبطاقات؛  �لتقاومي؛  �لكر��سات؛  �الإعالنية؛  �لن�سر�ت  �لكتيبات؛  �لكرتون؛  ومنتجات  �لكرتون  �لورقية؛  و�ملنتجات  �لورق 
قطع  دفاتر  �لدفاتر؛  دوري���ة؛  �إخبارية  ن�سر�ت  �لر�سائل؛  �لل�ساقات؛  �ل��دع��و�ت؛  �لتهنئة؛  بطاقات  �ملل�سقات؛  �لنماذج؛ 
�لر�سائل؛  �أرفف  �ليوميات؛  �لفوتوغر�فية؛ �الألبومات؛ دفاتر  �ل�سور  �لقرطا�سية؛ ورق ن�ساف؛ دفاتر �ملذكر�ت و�ملو�عيد؛ 
�مللفات؛ �مللفات �ملفهر�سة؛ �لبطاقات �لربيدية؛ �الإعالنات �لكبرية؛ �لتذ�كر؛ دفاتر قطع للكتابة؛ ورق �لكتابة؛ �ملطبوعات؛ 
�ل�سحف؛ �لدوريات؛ �لكتب؛ مو�د جتليد �لكتب؛ �ملن�سور�ت �ملطبوعة؛ �ل�سحف �ليومية؛ �لن�سر�ت؛ �ملجالت؛ �لكتالوجات؛ 
�الأدو�ت و�للو�زم �ملكتبية )عد� �الأثاث(؛ �أقالم �حلرب؛ �أقالم �لر�سا�ش؛ �أقالم �للباد؛ �أقالم �لر�سا�ش �الآلية؛ �أقالم �حلرب 

�جلاف؛ �مل�ساطر؛ �ملماحي؛ ثقاالت �لورق.
 16  �لو�ق�عة بالفئة:  

مت�سلة  �سغرية  دو�ئ���ر  �أرب��ع��ة  �أم��ام��ه��م  للتعهيد"  دب��ي  "مدينة  �لعربية  �لكلمات  م��ن  �لعالمة  تتكون  و�سف �لعالمة:  
بخطوط.

�ال�س��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل 

للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  11  اإبريل 2017 العدد 11992

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   �ملودعة حتت رقم:  260894 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�س��م:  تيكوم لال�ستثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م
 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �الأول، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خدمات �لتجميع )�مل�ساعدة يف �الأعمال(؛ وخدمات �لدعاية و�العالن؛ وخدمات وكاالت �لدعاية و�الإعالن؛ وخدمات �إد�رة 
�الأعمال �لتجارية؛ وخدمات �مل�ساعدة يف �إد�رة �الأعمال �لتجارية؛ وتقييم �الأعمال؛ و�إد�رة �الأعمال �لتجارية و�ال�ست�سار�ت 
�إد�رة  يف  و�مل�ساعدة  )لالآخرين(؛  �الأعمال  و�إد�رة  �مل�ساريع؛  �أعمال  و�إد�رة  للفنادق؛  �لتجارية  �الأعمال  و�إد�رة  �لتنظيمية؛ 
�الأعمال �لتجارية �أو �ل�سناعية؛ وخدمات �لت�سويق؛ وخدمات �لدعاية و�الإعالن و�لعالقات �لعامة؛ وت�سغيل �أ�سو�ق �لبيع 
�لتجارية  للغايات  �لتجارية  �ملعار�ش  �ل�سناعية؛ وتنظيم  �الأعمال  و�إد�رة  تاأمني لالآخرين؛  �أو  بالتجزئة؛ وخدمات توفري 
�الأعمال(؛  )�مل�ساعدة يف  �لتجميع  للدعاية و�الع��الن؛ وخدمات  وتاأجري وقت  �الإعالنية؛  �مل�ساحات  وتاأجري  �الإعالنية؛  �أو 
وبيع �لعقار�ت باملز�د �لعلني؛ وتوفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات �ملتعلقة بهذه 

�خلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.
 35  �لو�ق�عة بالفئة:  

مت�سلة  �سغرية  دو�ئ���ر  �أرب��ع��ة  �أم��ام��ه��م  للتعهيد"  دب��ي  "مدينة  �لعربية  �لكلمات  م��ن  �لعالمة  تتكون  و�سف �لعالمة:  
بخطوط.

�ال�س��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل 

للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  11  اإبريل 2017 العدد 11992

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   �ملودعة حتت رقم:  260898 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�س��م:  تيكوم لال�ستثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �الأول، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لتجارية  �لعقار�ت  وتاأجري  �إد�رة  و�ل�سكنية؛  �لتجارية  �لعقار�ت  خدمات  �لعقارية؛  �ملمتلكات  �إد�رة  �لعقارية؛  �خلدمات 
و�لفيالت  �لفندقية  و�ل�سقق  لل�سقق  بالن�سبة  و�إد�رتها  تقدميها  يتم  �لتي  �لعقار�ت  و��ستئجار  تاأجري  خدمات  و�ل�سكنية؛ 
�لت�سوق  ومر�كز  �ل�سناعية  و�ملمتلكات  و�لفنادق  و�ملارينا  �جلولف  ومالعب  و�ملنتجعات  �ملعدنية  �ملياه  ومنتجعات  و�ملكاتب 
�لو�ساطة  خدمات  �الإيجار؛  وفيالت  و�سقق  �لفندقية  �ل�سقق  �إد�رة  للم�ستاأجرين؛  �ملالية  �الإد�رة  خدمات  �لت�سوق؛  وق��رى 
للعقار�ت؛ خدمات حت�سيل �الإيجار�ت؛ خدمات تثمني �لعقار�ت؛ ��ستثمار روؤو�ش �الأمو�ل؛ �خلدمات �ملالية؛ خدمات �إد�رة 
�الأ�سول؛ خدمات �ال�ستثمار؛ خدمات �ال�ستثمار �جلماعي؛ خدمات �إد�رة �ل�سناديق؛ خدمات ��ستثمار �الأمو�ل يف �الأ�سهم؛ 
�لعقار�ت؛  تقييم  �لعقاري؛ خدمات  �لتمويل  �مل�سرفية؛ خدمات  �لتاأمني؛ �خلدمات  �لعقارية؛ خدمات  �ل�سناديق  خدمات 
خدمات �إد�رة �لعقار�ت وخدمات �إد�رة �ملحافظ �لعقارية؛ خدمات �ال�ستثمار �لعقاري؛ خدمات �لو�ساطة �لعقارية؛ خدمات 
�لعقار�ت الأغر��ش  �الأر��سي وتثمني و�ختيار ومتلك  �الأر��سي وحتديد� خدمات متلك  �لعقاري؛ خدمات تطوير  �لتاأمني 
�لتطوير و�ال�ستثمار؛ متلك �الأر��سي بغر�ش تاأجريها؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري 

�ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.
 36  �لو�ق�عة بالفئة:  

مت�سلة  �سغرية  دو�ئ���ر  �أرب��ع��ة  �أم��ام��ه��م  للتعهيد"  دب��ي  "مدينة  �لعربية  �لكلمات  م��ن  �لعالمة  تتكون  و�سف �لعالمة:  
بخطوط.

�ال�س��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل 

للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  11  اإبريل 2017 العدد 11992

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   �ملودعة حتت رقم:  260884 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�س��م:  تيكوم لال�ستثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م
 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �الأول، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لبطاقات؛  �لتقاومي؛  �لكر��سات؛  �الإعالنية؛  �لن�سر�ت  �لكتيبات؛  �لكرتون؛  ومنتجات  �لكرتون  �لورقية؛  و�ملنتجات  �لورق 
قطع  دفاتر  �لدفاتر؛  دوري���ة؛  �إخبارية  ن�سر�ت  �لر�سائل؛  �لل�ساقات؛  �ل��دع��و�ت؛  �لتهنئة؛  بطاقات  �ملل�سقات؛  �لنماذج؛ 
�لر�سائل؛  �أرفف  �ليوميات؛  �لفوتوغر�فية؛ �الألبومات؛ دفاتر  �ل�سور  �لقرطا�سية؛ ورق ن�ساف؛ دفاتر �ملذكر�ت و�ملو�عيد؛ 
�مللفات؛ �مللفات �ملفهر�سة؛ �لبطاقات �لربيدية؛ �الإعالنات �لكبرية؛ �لتذ�كر؛ دفاتر قطع للكتابة؛ ورق �لكتابة؛ �ملطبوعات؛ 
�ل�سحف؛ �لدوريات؛ �لكتب؛ مو�د جتليد �لكتب؛ �ملن�سور�ت �ملطبوعة؛ �ل�سحف �ليومية؛ �لن�سر�ت؛ �ملجالت؛ �لكتالوجات؛ 
�الأدو�ت و�للو�زم �ملكتبية )عد� �الأثاث(؛ �أقالم �حلرب؛ �أقالم �لر�سا�ش؛ �أقالم �للباد؛ �أقالم �لر�سا�ش �الآلية؛ �أقالم �حلرب 

�جلاف؛ �مل�ساطر؛ �ملماحي؛ ثقاالت �لورق.
 16  �لو�ق�عة بالفئة:  

�أمامهم   "DUBAI OUTSOURCE CITY" �الإجنليزية  �لكلمات  من  �لعالمة  تتكون  و�سف �لعالمة:  
�أربعة دو�ئر �سغرية مت�سلة بخطوط.

�ال�س��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل 

للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  11  اإبريل 2017 العدد 11992

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م    �ملودعة حتت رقم:  260886 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�س��م:  تيكوم لال�ستثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �الأول، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خدمات �لتجميع )�مل�ساعدة يف �الأعمال(؛ وخدمات �لدعاية و�العالن؛ وخدمات وكاالت �لدعاية و�الإعالن؛ وخدمات �إد�رة 
�الأعمال �لتجارية؛ وخدمات �مل�ساعدة يف �إد�رة �الأعمال �لتجارية؛ وتقييم �الأعمال؛ و�إد�رة �الأعمال �لتجارية و�ال�ست�سار�ت 
�إد�رة  يف  و�مل�ساعدة  )لالآخرين(؛  �الأعمال  و�إد�رة  �مل�ساريع؛  �أعمال  و�إد�رة  للفنادق؛  �لتجارية  �الأعمال  و�إد�رة  �لتنظيمية؛ 
�الأعمال �لتجارية �أو �ل�سناعية؛ وخدمات �لت�سويق؛ وخدمات �لدعاية و�الإعالن و�لعالقات �لعامة؛ وت�سغيل �أ�سو�ق �لبيع 
�لتجارية  للغايات  �لتجارية  �ملعار�ش  �ل�سناعية؛ وتنظيم  �الأعمال  و�إد�رة  تاأمني لالآخرين؛  �أو  بالتجزئة؛ وخدمات توفري 
�الأعمال(؛  )�مل�ساعدة يف  �لتجميع  للدعاية و�الع��الن؛ وخدمات  وتاأجري وقت  �الإعالنية؛  �مل�ساحات  وتاأجري  �الإعالنية؛  �أو 
وبيع �لعقار�ت باملز�د �لعلني؛ وتوفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات �ملتعلقة بهذه 

�خلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.
 35  �لو�ق�عة بالفئة:  

�أمامهم   "DUBAI OUTSOURCE CITY" �الإجنليزية  �لكلمات  من  �لعالمة  تتكون  و�سف �لعالمة:  
�أربعة دو�ئر �سغرية مت�سلة بخطوط.

�ال�س��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل 

للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  11  اإبريل 2017 العدد 11992

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   �ملودعة حتت رقم:  260887 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  

با�س��م:  تيكوم لال�ستثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م
 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �الأول، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لعقار�ت  وتاأجري  �سوؤون  وت�سيري  �إد�رة  خدمات  و�ل�سكنية؛  �لتجارية  �لعقار�ت  خدمات  �لعقار�ت؛  �إد�رة  �لعقار�ت؛  خدمات 
و�ل�سقق  لل�سقق  بالن�سبة  و�إد�رت��ه��ا  تقدميها  يتم  �لتي  �لعقار�ت  و��ستئجار  تاأجري  خدمات  �ل�سكنية؛  و�لعقار�ت  �لتجارية 
�لفندقية و�لفيالت و�ملكاتب ومنتجعات �ملياه �ملعدنية و�ملنتجعات ومالعب �جلولف و�ملارينا و�لفنادق و�ملمتلكات �ل�سناعية 
خدمات  �الإيجار؛  وفيالت  و�سقق  �لفندقية  �ل�سقق  �إد�رة  للم�ستاأجرين؛  �الإد�رة  خدمات  �لت�سوق؛  وقرى  �لت�سوق  ومر�كز 
�ملالية؛  �الأم��و�ل؛ �خلدمات  روؤو���ش  ��ستثمار�ت  �لعقار�ت؛  �الإيجار�ت؛ خدمات تثمني  �لعقارية؛ خدمات حت�سيل  �لو�ساطة 
�ال�ستثمار يف  �ل�سناديق؛ خدمات  �إد�رة  �ال�ستثمار �جلماعي؛ خدمات  �ال�ستثمار؛ خدمات  �الأ�سول؛ خدمات  �إد�رة  خدمات 
�لتقييم  خدمات  �لعقاري؛  �لتمويل  خدمات  �لبنكية؛  �خلدمات  �لتاأمني؛  خدمات  �لعقارية؛  �ل�سناديق  خدمات  �الأ�سهم؛ 
�لعقاري؛ خدمات �إد�رة �لعقار�ت وخدمات �إد�رة �ملحافظ �لعقارية؛ خدمات �ال�ستثمار �لعقاري؛ خدمات �لو�ساطة �لعقارية؛ 
و��ستمالك  و�ختيار  تقييم  �الأر����س��ي؛  ��ستمالك  خدمات  وحتديد�  �الأر����س��ي  تطوير  خدمات  �لعقاري؛  �لتاأمني  خدمات 
�لعقار�ت الأغر��ش �لتطوير و�ال�ستثمار؛ �سر�ء �الأر��سي لتاأجريها؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف 

ذلك توفري �ملعلومات عن هذه �خلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.
 36  �لو�ق�عة بالفئة:  

�أمامهم   "DUBAI OUTSOURCE CITY" �الإجنليزية  �لكلمات  من  �لعالمة  تتكون  و�سف �لعالمة:  
�أربعة دو�ئر �سغرية مت�سلة بخطوط.

�ال�س��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل 

للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  11  اإبريل 2017 العدد 11992
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اأخبـار الإمـارات

�شهد توقيع الوزراء على ميثاق االأجندة الوطنية وا�شتعر�س اأعمال الفرق التنفيذية

حممد بن را�صد: االإمارات بقيادة خليفة جنحت يف تقدمي منوذج متميز للعمل احلكومي
•• دبي -وام: 

حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أك��د 
رئي�ش  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر����س��د  ب��ن 
�ل����دول����ة رئ���ي�������ش جم��ل�����ش �ل�������وزر�ء 
فعالية  �أن   ، �هلل  رع����اه  دب���ي  ح��اك��م 
وجناح �حلكومات يقا�ش باالإجناز�ت 
�الأه����د�ف يف  و�ل��ق��درة على حتقيق 
�الإمار�ت  دول��ة  و�أن  �مل��ح��دد،  �ل��وق��ت 
بقيادة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����ش �لدولة  �ل  ز�ي���د  ب��ن 
تقدمي  يف  جن���ح���ت   ، �هلل  ح���ف���ظ���ه 
�حلكومي  ل��ل��ع��م��ل  م��ت��م��ي��ز  من�����وذج 
بالتز�ماتها  �ل���وف���اء  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��د 
فر�ش  �إىل  �ل���ت���ح���دي���ات  وحت����وي����ل 
روؤيتنا  لتحقيق  و�سواًل  و�إجن���از�ت، 
�أف�سل دول  ب��اأن نكون من  �لوطنية 
2021 يف ذكرى مرور  �لعامل عام 

دولتنا. قيام  على  عاماً   50
ج���اء ذل���ك، خ���الل ح�����س��ور �ساحب 
�آل  ر����س��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو 
م��ك��ت��وم، �م�����ش يف م��ت��ح��ف �الحت����اد 
�حلكومة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ف��ع��ال��ي��ة  ب���دب���ي 
�لتنفيذية  �ل���ف���رق  ع��م��ل  ل��ت��ط��وي��ر 
يف  بت�سكيلها  وج���ه  و�ل���ت���ي   36 �ل���� 
باإ�سر�ف  ل��ت��ع��م��ل   2016 �أك��ت��وب��ر 
لتحقيق  �ملبا�سرة،  ومتابعته  �سموه 
يف  �ل��وط��ن��ي��ة  �الأج���ن���دة  م�ستهدفات 
�ل�سنو�ت  خالل  وطنياً  موؤ�سر�ً   52
�الإجن����از�ت  وق��ي��ا���ش  �ملقبلة،  �الأرب����ع 
�ل�سحة،  ه��ي  �أول��وي��ات،  �ست  �سمن 
و�لبيئة  و�الق���ت�������س���اد،  و�ل��ت��ع��ل��ي��م، 
و�لبنية �لتحتية، و�ملجتمع، و�الأمن 
حتقيق  �إىل  و�����س����واًل   ، و�ل���ق�������س���اء 
هذه  �سعيد  ع��ل��ى   100% ن�سبة 

�ملوؤ�سر�ت.
ك��م��ا ���س��ه��د ���س��اح��ب �ل�����س��م��و نائب 
جمل�ش  رئ���ي�������ش  �ل�����دول�����ة  رئ���ي�������ش 
�ل����وزر�ء ح��اك��م دب��ي توقيع �ل���وزر�ء 
�لوطنية،  �الأج����ن����دة  م��ي��ث��اق  ع��ل��ى 
ب��ب��ذل �جلهود  �ل��ت��ز�م��ا  �ل���ذي ميثل 
و�لعمل على متابعة نتائج �ملوؤ�سر�ت 
�ل����وط����ن����ي����ة ح����ت����ى حت���ق���ي���ق روؤي�������ة 
�أن  و�أك��د �سموه،   .2021 �الإم���ار�ت 
�ل��وزر�ء على ميثاق �الأجندة  توقيع 
وتعهد�ً  �ل���ت���ز�م���ا  مي��ث��ل  �ل��وط��ن��ي��ة 
بوترية  و�لعمل  �جلهود  مب�ساعفة 
و�ملتغري�ت  �لتحديات  تو�كب  �أ�سرع 
�الإج������ر�ء�ت ل�سمان  ك��اف��ة  و�ت���خ���اذ 
 ،2021 �الإم�������ار�ت  روؤي�����ة  حت��ق��ي��ق 
منوهاً �سموه باأنه �سيو��سل متابعة 
�الأد�ء  ون��ت��ائ��ج  �ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ت���ط���ور�ت 
ح��ت��ى حت��ق��ي��ق �مل�����س��ت��ه��دف��ات. وقال 
�سموه : حني وجهنا بت�سكيل �لفرق 
من  �لوطنية  ل��الأج��ن��دة  �لتنفيذية 
�أكدنا  �حلكومية،  �جل��ه��ات  خمتلف 
على �سرورة تركيز �جلهود وتكثيفها 
وح�سد �لطاقات للو�سول �إىل ن�سبة 
�الأجندة  م�ستهدفات  من   100%
�لوطنية بحلول عام 2021، �ليوم 
نلتقي بعد �ستة �سهور للوقوف على 

تقدم �سري �لعمل وتطوره .
�ليوم  ����س��ت��ع��ر���س��ن��ا  ���س��م��وه:  وت���اب���ع 
على  و�طلعنا  �لفرق،  عمل  ح�سيلة 
�ل��ت��ي �سممتها  �خل��ط��ط و�مل�����س��اري��ع 
مل���و�ج���ه���ة �ل���ت���ح���دي���ات ع���ل���ى �مل����دى 
جهود  ل���ب���ذل  ن��ح��ت��اج   .. �ل��ق�����س��ري 
مع  يتالءم  �أك��رب  وتركيز  م�ساعفة 
 .. �ملقبلة  �لفرتة  خالل  �مل�ستجد�ت 
�سوى   2021 عن  يف�سلنا  يعد  مل 

�أربع �سنو�ت .
نحو  �جل��ول��ة  خ��الل  �سموه  و�لتقى 
500 من �أع�ساء �لفرق �لتنفيذية 
36، و�سهد عرو�ساً قدمها عدد  �ل� 
�ملوؤ�سر�ت  ن��ت��ائ��ج  ح���ول  �ل��ف��رق  م��ن 
و�لتحديات  بها  �مل��ن��وط��ة  �لوطنية 
و�مل�������ب�������ادر�ت و�ل�����رب�م�����ج �ل���ه���ادف���ة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق م�����س��ت��ه��دف��ات �الأج����ن����دة 
�ل���وط���ن���ي���ة، ك���م���ا مت �الإع��������الن عن 
�أ�سا�سي  ب�سكل  موجهة  مبادرة   96
�لوطنية  �الج��ن��دة  �أه���د�ف  لتحقيق 
وت��رك��ز ع��ل��ى �ل��ت��ك��ام��ل ب��ني �جلهات 

�الحتادية و�ملحلية.
ود�سن �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
موجه  �أد�ة  م��ك��ت��وم،  �آل  ر�����س���د  ب���ن 
وهو  �الإل��ك��رتوين  �حلكومي  �الأد�ء 
تطويره  مت  م��ت��ك��ام��ل  ت��ق��ن��ي  ن��ظ��ام 
وجهود  وم������ب������ادر�ت  م���ه���ام  ل���دع���م 
�ل����ف����رق �ل���ت���ن���ف���ي���ذي���ة، م����ن خ���الل 
ببع�سها  �ل��وط��ن��ي��ة  �مل��وؤ���س��ر�ت  رب���ط 
�إلكرتونية  ���س��ب��ك��ة  ���س��م��ن  �ل��ب��ع�����ش 
�حلكومية  �جل��ه��ات  ق���در�ت  تر�سد 

�حلو�سني  �سامل  قدم  حيث  �لذكية، 
�الت�ساالت  قطاع  تنظيم  هيئة  من 
���س��رح��ا ع��ن ه���ذه �ل��ب��و�ب��ة بح�سور 
���س��ع��ادة حمد �مل��ن�����س��وري م��دي��ر عام 
و�جهة  �لبو�بة  هذه  ومتّثل  �لهيئة، 
�حل�����س��ور �الإل����ك����رتوين ل���الإم���ار�ت 
�إىل  وت��ه��دف  �الإن��رتن��ت،  �سبكة  على 
تعزيز �أ�سلوب �حلياة �لذكي و�إ�سعاد 
مبد�أ  حتقيق  خ��الل  من  �ملتعاملني 
 Whole of �ل�ساملة  �حلكومة 
و�لنافذة   ،  Government
One- �مل�������وح�������دة  �حل����ك����وم����ي����ة 

Stop-Shop ، و�إتاحة �لبيانات 
�حلكومية وغري �حلكومية �ملفتوحة 
�مل�ساركة  تعزيز  يف  منها  لال�ستفادة 
وت�سجيع  و�الب����ت����ك����ار  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
ري���ادة �الأع��م��ال وم�����س��اع��دة �الأف���ر�د 

و�مل�ستثمرين على �تخاذ �لقر�ر�ت.
وت���ت���ك���ون �ل���ب���و�ب���ة �ل��ر���س��م��ي��ة من 
ب��و�ب��ة �خلدمات  ب��و�ب��ات ه��ي :  �ست 
م��ن�����س��ة موحدة  و�مل��ع��ل��وم��ات وه���ي 
و������س�����ام�����ل�����ة ل�����ك�����اف�����ة �مل����ع����ل����وم����ات 
من  للجمهور  �ملوجهة  و�خل��دم��ات 
�مل�ساركة  ب��و�ب��ة  و  و�أع���م���ال،  �أف�����ر�د 
قنو�ت  كافة  وتعر�ش  �الإلكرتونية 
�لتو��سل بني �حلكومة و�ملتعاملني، 
و بو�بة �لبيانات �ملفتوحة ، و بو�بة 
 UAE الإمار�ت للتنمية �مل�ستد�مة�
على  نوعها  من  �الأوىل    SDGs
م�ستوى �ملنطقة، �لتي تعك�ش جهود 
�أه������د�ف �الأمم  �ل���دول���ة يف حت��ق��ي��ق 
�مل��ت��ح��دة �الإمن���ائ���ي���ة، وب���و�ب���ة تعنى 
وكافة  �لعمال  فئة  ع��ن  مبعلومات 
�ل��ت��غ��ري �ملناخي  ب��و�ب��ة  ���س��وؤون��ه��م، و 
�ل��ت��ي تعك�ش  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة  و�مل��م��ار���س��ات 
م�����س��اع��ي �ل����دول����ة ل��ل��ح��ف��اظ على 
�ن�سجاماً  و�مل��ن��اخ  �لطبيعية  �لبيئة 

مع �لتوجهات �لعاملية.
ملوؤ�سر�ت  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��ف��ري��ق  �أم����ا 
فقد  و�الأ���س��ري  �ملجتمعي  �لتالحم 
�أط��ل��ق ع����دد� م��ن �مل���ب���ادر�ت يف هذ� 
�ملد�ر�ش  مبادرة  �أهمها  من  �ل�سياق 
تعزيز  �إىل  تهدف  و�لتي  �ملجتمعية 
م��ف��ه��وم �مل����د�ر�����ش �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة من 
خالل �ال�ستفادة من �لبنية �لتحتية 
�ل�ساعات  ب��ع��د  ل��ل��م��د�ر���ش  �ل��ق��ائ��م��ة 
�ملجتمعات  خل����دم����ة  �ل����در������س����ي����ة 
�مل���ح���ي���ط���ة ب���ه���ا وت���ن���ف���ي���ذ �ل���رب�م���ج 
تعزز من  �لتي  �ليومية  و�لفعاليات 
�الأ�سري و�ملجتمعي �سمن  �لتالحم 
�الأجندة �لوطنية وخلق بيئة حمفزة 
ذويهم يف  الإ�سر�ك  �ملد�ر�ش  لطالب 

�أن�سطتهم �ملدر�سية و�لرتفيهية.
ملوؤ�سر  �لتنفيذي  �ل��ف��ري��ق  وع��ر���ش 
�ل��وط��ن��ي��ة خ���ارط���ة طريق  �ل��ه��وي��ة 
من  ع����دد�ً  ت�سمنت  �ل��ت��ي  للموؤ�سر 
�حل���م���الت و�مل��ل��ت��ق��ي��ات و�مل����ب����ادر�ت 
وتعزيز  �ل���ه���وي���ة  ل��ن�����س��ر  �ل��ن��وع��ي��ة 
مفاهيم �النتماء �لوطني ومنظومة 
�ل���ق���ي���م، ون�������س���ر �ل����وع����ي ب���ال���رت�ث 
ومفاهيم  �ل���وط���ن���ي���ة  و�ل������رم������وز 
وحو�ر  و�لت�سامح  �لثقايف  �لتناغم 
�ملبادر�ت  ه��ذه  و�سملت  �حل�����س��ار�ت 
و�إ�سد�ر  �إم��ار�ت��ي��ة  بحثية  در����س��ات 
�الإمار�تية  �ملو�سوعة  �لرت�ثي  �ملكنز 
�لوطني  �سلوكنا  وج��ائ��زة  �لرت�ثية 
�لف�سحى  �لعربية  لغتنا  وم��ب��ادرة 

وبرنامج �إعالمنا هويتنا .
�ل�سيخ حممد  �ل�سمو  وكرم �ساحب 
بن ر��سد �آل مكتوم، عدد�ً من �لفئات 
�إ�سهامات  ق��دم��ت  �ل��ت��ي  �ملجتمعية 
م�ستهدفات  حت���ق���ي���ق  يف  ب����������ارزة 
�الأج���ن���دة �ل��وط��ن��ي��ة، م���وؤك���د�ً �سموه 
�أ�سحاب �الإجن��از�ت ممن  �أن تكرمي 

�ملعنيني، من حيث مدى  و�ل�سركاء 
توفر �ل�سيا�سات و�لبيانات �لد�عمة 
وم�ستوى  �ل��وط��ن��ي��ة  ل���ل���م���وؤ����س���ر�ت 
و�ملنظمات  �ل���ف���رق  ب���ني  �ل��ت��و����س��ل 
در��سات  ت���ر�ب���ط  وم�����دى  �ل���دول���ي���ة 
�ملوؤ�سر�ت،  ب��ه��ذه  �مل��رت��ب��ط��ة  �ل�����ر�أي 
لتحديد  ط���ري���ق  خ����ارط����ة  ل���و����س���ع 
�الأولويات ولت�سريع توفري �لبيانات 
�مل��وؤ���س��ر�ت و�سمان  ل��ه��ذه  �مل��ط��ل��وب��ة 
�ملنظمات  ق���ب���ل  م�����ن  �ع����ت����م����اده����ا 
جودة  رف��ع  يف  ي�ساهم  مبا  �لدولية، 
ع��م��ل��ي��ات ت��ق��ي��ي��م ت���رت���ي���ب �ل���دول���ة 

�إقليمياً وعاملياً.
ر�ف����ق ���س��م��وه ك��ل م��ن ���س��م��و �ل�سيخ 
ح���م���د�ن ب���ن حم��م��د ب���ن ر�����س���د �آل 
مكتوم ويل عهد دبي، و�سمو �ل�سيخ 
ن��ه��ي��ان نائب  �آل  ب��ن ز�ي����د  م��ن�����س��ور 
�ل��وزر�ء وزي��ر �سوؤون  رئي�ش جمل�ش 
بن  من�سور  �ل�سيخ  و�سمو  �لرئا�سة، 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم، ومعايل 
حم��م��د ع���ب���د�هلل �ل���ق���رق���اوي وزي���ر 
و�مل�ستقبل،  �ل����ور�ء  جمل�ش  ���س��وؤون 
و�سعادة خليفة �سعيد �سليمان مدير 
و�ل�سيافة  �لت�سريفات  د�ئ���رة  ع��ام 
بدبي. و�سهد �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم، �لعرو�ش 
�لتنفيذية  �ل���ف���رق  ق��دم��ت��ه��ا  �ل���ت���ي 
وتناولت نتائج عملها خالل �لفرتة 
�ملا�سية، �لتي جاءت �سمن م�سارين، 
�الأول عر�ش و�إطالق جمموعة من 
�ملبادر�ت يف عدد من �ملجاالت، �سملت 
�لدولة،  تناف�سية  لتعزيز  م��ب��ادر�ت 
لدى  �ل�سمنة  ملكافحة  عمل  و�أط���ر 
�الأطفال و�أمر��ش �لقلب و�ل�سر�يني 
و�ل�سرطان، وربط نتائج �الختبار�ت 
�لدولية و�لوطنية بالرقابة وتقييم 
�ملد�ر�ش، ومبادر�ت يف جمال �لطاقة 
و�ملياه و�لنفايات، وبو�بة �مل�ساعد�ت 
�الإمنائية، و�لبو�بة �لر�سمية لدولة 
�الإم��ار�ت، ومبادر�ت لتعزيز �لهوية 
�لوطنية و�لتالحم �الأ�سري وغريها 
��ستعر��ش  �لثاين فركز على  �أما   ..
 2017 ومبادر�ت  �لطريق  خارطة 
م�ستهدفات  لتحقيق   2021  –

�الأجندة �لوطنية.
ملوؤ�سر�ت  �لتنفيذي  �لفريق  و�أع��ل��ن 
و�لوطنية  �ل���دول���ي���ة  �الخ���ت���ب���ار�ت 
م���ب���ادر�ت عر�ستها   3 �إط����الق  ع��ن 
م�سبح  ���س��امل  ب��ن��ت  جميلة  م��ع��ايل 
�ملهريي وزيرة دولة ل�سوؤون �لتعليم 
�الأهد�ف  �الأوىل هي مبادرة   ، �لعام 
�مل���در����س���ي���ة، وت���ع���ن���ي ه�����ذه �مل����ب����ادرة 
بتطوير موؤ�سر�ت على كافة �ملد�ر�ش 
�لدولة  يف  و�خل���ا����س���ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
�الأجندة  م�����س��ت��ه��دف��ات  ع���ن  ت��ن��ب��ث��ق 
�ل���وط���ن���ي���ة مل����وؤ�����س����ر�ت �الخ���ت���ب���ار�ت 
�ل��دول��ي��ة و�ل��وط��ن��ي��ة، ب��ه��دف خلق 
وبيئة  �مل�سرتكة  �مل�����س��وؤول��ي��ة  ثقافة 
حت����ف����ز �مل�������د�ر��������ش ع����ل����ى �الإب����������د�ع 

و�البتكار.
تكرمي  يف  �لثانية  �مل��ب��ادرة  ومتثلت 
�الختبار�ت  يف  �مل��ت��م��ي��زة  �مل����د�ر�����ش 
�لدولية بهدف خلق ثقافة �لتناف�ش 
م�ستهدفات  حت���ق���ي���ق  ����س���ب���ي���ل  يف 
�ملجتمع  وتعريف  �لوطنية  �الأجندة 
�أد�ًء  �مل��د�ر���ش  �أف�سل  على  �ملدر�سي 

وتبادل �ملمار�سات �لناجحة.
مبادرة  فكانت  �لثالثة  �مل��ب��ادرة  �أم��ا 
بالرقابة  �لدولية  �الختبار�ت  ربط 
�مل���د�ر����ش �حلكومية  ك��اف��ة  وت��ق��ي��ي��م 
و�خل��ا���س��ة يف �ل��دول��ة وت��ه��دف �إىل 
و�لتقييم  �ل���رق���اب���ة  ع��م��ل��ي��ات  رب����ط 
بتحقيق �الأهد�ف �ملدر�سية �خلا�سة 

باالأجندة �لوطنية.

م�سروع  مثل  �لكربون  �أك�سيد  ثاين 
�لتقاط  وم��ن�����س��اأة  �الأزرق  �ل��ك��رب��ون 
�لكهرباء  ���س��وق  وم���ب���ادرة  �ل��ك��رب��ون 
ومبادر�ت �لطاقة �ل�سم�سية �ملوزعة 
وم�����س��اري��ع �ل��ط��اق��ة �مل���ت���ج���ددة ذ�ت 
�ل�سعات �لعالية و�لربنامج �لوطني 
الإد�رة �لطلب على �لطاقة وبرنامج 
�ال�ستخد�م �ل�سلمي للطاقة �لنووية 
�ل��ك��ه��رب��اء، وق���دم �لعر�ش  �إن��ت��اج  يف 
معايل �سهيل بن حممد فرج فار�ش 

�ملزروعي وزير �لطاقة.
�لفريق  ع���ر����ش  ذ�ت�����ه،  �ل�����س��ي��اق  يف 
خارطة  �مل��ي��اه  مل��وؤ���س��ر�ت  �لتنفيذي 
ط��ري��ق م��وؤ���س��ر�ت �مل��ي��اه �مل��ك��ون��ة من 
�الإد�رة  ل�سمان  حيوية  مبادر�ت   9
�لدولة  يف  �ملائية  للمو�رد  �ملتكاملة 
�ملياه  على  �لطلب  �إد�رة  ي�سمل  مبا 
�ملياه  �����س���ت���ه���الك  يف  و�ل���رت����س���ي���د 
ل��ل��دول��ة وبرنامج  �مل��ائ��ي��ة  و�مل���و�زن���ة 
�ال�ستمطار وبرنامج م�سدر لتطوير 
تقنيات حتلية مياه �لبحر با�ستخد�م 
�ملخزون  وم�سروع  �ملتجددة  �لطاقة 
�ال�سرت�تيجي للمياه و��سرت�تيجية 
�الأمن �ملائي 2036، وقدم �لعر�ش 
معايل �سهيل بن حممد فرج فار�ش 

�ملزروعي وزير �لطاقة.
ملوؤ�سر�ت  �لتنفيذي  �لفريق  وعر�ش 
معايل  ب��ح�����س��ور  �ل��ن��ف��اي��ات،  �إد�رة 
�ل��دك��ت��ور ث��اين ب��ن �أح��م��د �لزيودي 
وزي�����ر �ل��ت��غ��ري �مل���ن���اخ���ي و�ل��ب��ي��ئ��ة ، 
�لنفايات  الإد�رة  �ل��ط��ري��ق  خ��ارط��ة 
م�ساريع  ت�سمنت  و�لتي  �ل��دول��ة  يف 
وطنية وحزمة من �ملبادر�ت �ملبتكرة 
�ملجتمع  �أف����ر�د  و�إ����س���ر�ك  لت�سجيع 
�لتقليل  يف  للم�ساهمة  وموؤ�س�ساته 
م��ن �ل��ن��ف��اي��ات م��ن �أه��م��ه��ا: �ملن�سة 
وهي  �لنفايات  لتبادل  �الإلكرتونية 
وت�سغيل  الإن�������س���اء  وط��ن��ي��ة  م���ب���ادرة 
�جلهة  بني  يربط  �إلكرتوين  موقع 
�ملنتجة للنفايات مع �جلهة �الأخرى 
هذه  م��ن  ت�ستفيد  �أن  مي��ك��ن  �ل��ت��ي 
ل�سناعات  �أول���ي���ة  ك��م��و�د  �ل��ن��ف��اي��ات 
يتاح جلميع  بحيث  �أخ��رى،  جديدة 
منه  �ال���س��ت��ف��ادة  �ل��ن��ف��اي��ات  منتجي 
�سو�ًء كانو�: �أفر�د، من�ساآت جتارية، 
حكومية،  هيئات  �سناعية،  من�ساآت 
موؤ�س�سات تعليمية، وغريها. وكذلك 
م��ب��ادرة �أج��ي��ال��ن��ا و�ل��ت��ي ت��ه��دف �إىل 
تفعيل دور كافة �ملد�ر�ش �حلكومية 
�ملحافظة  يف  �ل��دول��ة  يف  و�خل��ا���س��ة 
على �لبيئة وتقليل �لب�سمة �لبيئية 
وت�سجيع  �مل����در�����س����ي  �مل���ج���ت���م���ع  يف 

ممار�سات �ال�ستد�مة �ملبتكرة.
ملوؤ�سر  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��ف��ري��ق  و�أط���ل���ق 
�ل�سركات  م��ب��ادرة  �ل��ع��امل��ي  �الب��ت��ك��ار 
 ، �لن�ساأة  حديثة  �ملبتكرة  �ل�سناعية 
�ل�سركات  تقوم على دعم هذه  �لتي 

ملوؤ�سر�ت  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��ف��ري��ق  �أم����ا   
فاأعلن  �لعايل  �لتعليم  من  �لتخرج 
عر�سها  م����ب����ادر�ت   3 �إط�����الق  ع���ن 
�هلل  عبد  بن  �أحمد  �لدكتور  معايل 
دولة  وزير  �لفال�سي  بالهول  حميد 
ل�سوؤون �لتعليم �لعايل وهي تطوير 
حتديات  مل���ع���رف���ة  وط���ن���ي���ة  در������س����ة 
�لتحاق �لطالب �ملو�طنني بالتعليم 
�جل���ام���ع���ي و�ل�����در�������س�����ات �ل���ع���ل���ي���ا ، 
�لقطاع  م����ع  �ل�������س���ر�ك���ة  وم�����ب�����ادرة 
�لتعليم  ب��ر�م��ج  لت�سجيع  �خل��ا���ش 
�إطالق  ومبادرة  للمو�طنني  �لعايل 
ل��ل��ت��ع��ري��ف برب�مج  م��ن�����س��ة وط��ن��ي��ة 
يف  ومتطلباتها  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل���در�����س���ات 
و�خلا�سة  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل���ام���ع���ات 
�لعاملية  و�جل�����ام�����ع�����ات  ب����ال����دول����ة 
�لدر��سات  مل��ن��ح  �مل��ق��دم��ة  و�جل���ه���ات 
�لعليا وت�سجيع �ملو�طنني لاللتحاق 

بها.
ملوؤ�سر�ت  �لتنفيذي  �ل��ف��ري��ق  وق���دم 
و�ل�سر�يني  �لقلب  �أم��ر����ش  وف��ي��ات 
و�ل�سرطان، خارطة طريق مكافحة 
�ل�����س��رط��ان و�ل��ت��ي تتكون  �أم���ر�����ش 
وطنية  وم����ب����ادر�ت  ب���ر�م���ج   9 م���ن 
دولة  جمتمع  لوقاية  تهدف  نوعية 
�ل�سرطان  �أم���ر�����ش  م��ن  �الم������ار�ت 
وزيادة فر�ش �ل�سفاء، وتعزيز جودة 
�ل�سرطان  �أم���ر�����ش  م�سابي  ح��ي��اة 
لهم،  �ملقدمة  �لعالجية  و�خلدمات 
�إىل حزمة مبادر�ت ل�سمان  �إ�سافة 
يف  �مل�ستمر  و�ل��ت��ط��وي��ر  �ال���س��ت��د�م��ة 
ت�سمل  �ل�سرطان  مكافحة  �أ�ساليب 
وطنية  ف���ح�������ش  ب�����ر�م�����ج  �إط���������الق 
�ملبكر  ل��ل��ك�����س��ف  م��ب��ت��ك��رة  وخ���دم���ات 
�إلكرتوين  ��ستدعاء  نظام  وتطوير 
معتمدة  مر�كز  وتطوير  للجمهور، 
�ل�سرطان  ع�����ن  �مل���ب���ك���ر  ل��ل��ك�����س��ف 
�ل���ور�ث���ي و�ل��ف��ئ��ات �الأك����رث عر�سة 
وتاأ�سي�ش مر�كز متخ�س�سة لتقدمي 
و�لعالجية  �لت�سخي�سية  �خلدمات 
يف م�ست�سفيات �لدولة و�إعد�د �سجل 
وط��ن��ي الأم���ر�����ش �ل�����س��رط��ان وقدم 
يو�سف  �ل���دك���ت���ور  ���س��ع��ادة  �ل��ع��ر���ش 
�ل�سحة  وز�رة  وك���ي���ل  �ل�������س���رك���ال 
�مل�����س��اع��د لقطاع  �مل��ج��ت��م��ع  ووق���اي���ة 
عبد  م��ع��ايل  بح�سور  �مل�ست�سفيات، 
�ل���رح���م���ن حم��م��د �ل��ع��وي�����ش وزي���ر 

�ل�سحة ووقاية �ملجتمع.
طريق  خ��ارط��ة  �لفريق  عر�ش  كما 
�أمر��ش �لقلب و�ل�سر�يني  مكافحة 
نوعية  م���ب���ادر�ت   8 تت�سمن  �ل��ت��ي 
�أمر��ش  تهدف لوقاية �ملجتمع من 
خدمات  وتعزيز  و�ل�سر�يني  �لقلب 
الأمر��ش  �مل��ب��ك��ر  و�ل��ك�����س��ف  �ل��ع��الج 
�ل��ق��ل��ب و�ل�������س���ر�ي���ني، �إ����س���اف���ة �إىل 
حزمة من �ملبادر�ت لتطوير �لبنية 
�ملتخ�س�سة  و�خل���دم���ات  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 

من  ت�سويقها  ح��ت��ى  �إن�����س��ائ��ه��ا  م��ن��ذ 
�ساأنها  من  �لتي  �لت�سريعات  خ��الل 
موؤ�سر  يف  �ل���دول���ة  �أد�ء  حت�����س��ن  �أن 
�سعادة  وق������دم  �ل���ع���امل���ي،  �الب���ت���ك���ار 
�ل�سام�سي  �ل��ف��ن  ���س��ل��ط��ان  ع��ب��د�هلل 
�ل�سناعة  ل��ق��ط��اع  �مل�����س��اع��د  �ل��وك��ي��ل 
�ملبادرة  عن  �سرحاً  �القت�ساد  بوز�رة 
متويل  دع�������م  �إىل  ت����ه����دف  �ل����ت����ي 
و�ملتو�سطة  �ل�����س��غ��رية  �ل�����س��رك��ات 
�ل�سناعية  �ل�������س���رك���ات  و�إع�����ط�����اء 
�ملبتكرة �أف�سلية يف م�ساريع �لقطاع 
�لعام لت�سريع عملية �مللكية �لفكرية 

ور�أ�ش �ملال �ال�ستثماري.
ملوؤ�سر  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل���ف���ري���ق  وق�����دم 
خارطة  �الأع���م���ال  مم��ار���س��ة  �سهولة 
ممار�سة  ���س��ه��ول��ة  م���وؤ����س���ر  ط���ري���ق 
مبادر�ت  ت��ت�����س��م��ن  �ل��ت��ي  �الأع���م���ال 
رئي�سية �ست�ساهم يف �أن تكون �لدولة 
�سهولة  م���وؤ����س���ر  يف  ع���امل���ي���اً  �الأوىل 
عدد�  ت�سمنت  �الأع���م���ال،  مم��ار���س��ة 
من �ملبادر�ت منها مبادرة �لنامو�ش 
لتقليل وقت �حل�سول على �لكهرباء، 
وم���ب���ادرة �ل�����س��ن��ي��ار ل��ت��ط��وي��ر نظام 
�ملنازعات  وت�سوية  �الأر�����س���ي  �إد�رة 
حلماية  م�سنود  وم��ب��ادرة  �لعقارية، 
�ملالية،  �الأ�����س����و�ق  يف  �مل�����س��ت��ث��م��ري��ن 
�لعاملي  �لتناف�سية  ملتقى  و�إط���الق 
كمن�سة لعر�ش �إجن��از�ت �لدولة يف 
جمال تعزيز بيئة �الأعمال ومبادرة 
�ل�����س��ي��اح��ة �حل��ك��وم��ي��ة م���ن خالل 
يف  �حلكومية  لل�سياحة  ���س��وق  خلق 
بر�مج  تنظيم  خ���الل  م��ن  �ل���دول���ة 
�لدولية  �لوفود  و��ست�سافة  ت�سويق 
�لر�سمية �لر�غبة على �الطالع على 
جتربة �لدولة يف خمتلف �ملجاالت.

�لفريق  �أط���ل���ق  ذ�ت������ه،  �ل�����س��ي��اق  يف 
�مل�ساعد�ت  ن�سبة  ملوؤ�سر  �لتنفيذي 
�لقومي  �ل����دخ����ل  م����ن  �الإمن����ائ����ي����ة 
�مل�ساعد�ت  بو�بة  مبادرة  �الإج��م��ايل 
�إلكرتونية  ب��و�ب��ة  وه��ي  �الإمن��ائ��ي��ة: 
�ملتعلقة  �مل��ع��ل��وم��ات  و�إد�رة  لتوثيق 
�خلارجية  �الإمن��ائ��ي��ة  ب��امل�����س��اع��د�ت 
�الإمار�تية ت�سم �أكرث من 40 جهة 
مانحة �إمار�تية، ومتكن هذه �لبو�بة 
�حلقل  �ل��ع��ام��ل��ني يف  �الإم���ار�ت���ي���ني 
��ستخد�م  من  و�الإن�����س��اين  �لتنموي 
مو�قع  لتحديد  �لتطبيقات  �أح��دث 
و�إحد�ثياتها  �الإمن��ائ��ي��ة  �مل�����س��اري��ع 
ونطاقها و�أهد�فها و�جلهات �ملنفذة 
وفرت�ت  �ملف�سلة  �مل�����س��اري��ع  وق��ي��م��ة 
�القت�سادية  و�الآث����������ار  ت��ن��ف��ي��ذه��ا 

و�الجتماعية و�ل�سيا�سية.
ومت �إطالق �لبو�بة �لر�سمية لدولة 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لبو�بات 
�أ�سرف  �حلكومية �مل�ساندة لها �لتي 
�لتنفيذي  �ل��ف��ري��ق  �إجن���ازه���ا  ع��ل��ى 
مل���وؤ����س���ر �خل�����دم�����ات �الإل���ك���رتون���ي���ة 

�لعاملة  �لب�سرية  �ل��ك��و�در  وتطوير 
يف جمال �أمر��ش �لقلب و�ل�سر�يني 
ت�سمل �إطالق برنامج خرب�ء �لقلب 
�ملبكر  ل��ل��ك�����س��ف  وط���ن���ي  وب���رن���ام���ج 
لعو�مل �الختطار و�لفح�ش �لدوري 
الأمر��ش �لقلب و�ل�سر�يني مبعايري 
موحدة يف �لدولة، وتطوير تطبيق 
ل��ع��و�م��ل �الخ���ت���ط���ار، وتوفري  ذك���ي 
�لتجارية  ل���ل���م���ح���الت  �حل�����و�ف�����ز 
�ل�سحي  �ل���غ���ذ�ء  ل��ط��رح  و�مل��ط��اع��م 

باأ�سعار منا�سبة.
ملوؤ�سر�ت  �لتنفيذي  �لفريق  و�أطلق 
مبادرة  �ل�����س��ح��ي��ة  �حل���ي���اة  �أمن�����اط 
�ل�سمنة  مل��ك��اف��ح��ة  �ل��وط��ن��ي  �الإط�����ار 
�سعادة  و�����س����رح  �الأط������ف������ال،  ل������دى 
�لرحمن  ع���ب���د  ح�����س��ني  �ل����دك����ت����ور 
�لرند وكيل �ل��وز�رة �مل�ساعد لقطاع 
بوز�رة  �ل�سحية  و�ل��ع��ي��اد�ت  �مل��ر�ك��ز 
بح�سور  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�سحة 
معايل عبد�لرحمن حممد �لعوي�ش 
وزير �ل�سحة ووقاية �ملجتمع، هذه 
�لهادفة  �ل��ر�ئ��دة  �لوطنية  �مل��ب��ادرة 
�إىل تعزيز �لنظام �لغذ�ئي �ل�سحي 
و�لرعاية  �لبدين،  �لن�ساط  وتعزيز 
ق���ب���ل و�أث������ن������اء �حل�����م�����ل، و�ل���ن���ظ���ام 
�ل����غ����ذ�ئ����ي و�ل���ن�������س���اط �ل����ب����دين يف 
�الأطفال  و�سحة  �لطفولة  مرحلة 

يف �سن �لدر��سة و�إد�رة �لوزن.
�ساحي  �ل����ف����ري����ق  م����ع����ايل  وق��������دم 
رئي�ش  ن����ائ����ب  مت���ي���م  ب�����ن  خ���ل���ف���ان 
�ل�����س��رط��ة و�الأم����ن يف دب���ي، خارطة 
�لتي  �الأم�������ن  مل����وؤ�����س����ر�ت  �ل���ط���ري���ق 
ملوؤ�سر�ت  �لتنفيذي  �لفريق  �أع��ده��ا 
مبتكرة  م��ب��ادر�ت  وتت�سمن  �الأم��ن، 
�أفر�د  �سعور  لتعزيز  نوعية  وبر�مج 
�ملجتمع باالأمن، و�سمان �جلاهزية 
حل���االت �ل���ط���و�رئ، و�حل��ف��اظ على 
�أدن�������ى م����ع����دالت �جل����رمي����ة، ورف����ع 
وتعزيز  �ل���ط���رق  ���س��الم��ة  م�����س��ت��وى 
�جلنائية  لالأنظمة  �لتحتية  �لبنية 
لالإح�ساء  �لتحتية  �لبنية  وتطوير 
للتعامل  موحدة  ومنظومة  �الأمني 
منظومة  وت���ط���وي���ر  �جل����ر�ئ����م  م���ع 
ل��ل��ح��د م���ن �ل�����س��ائ��ع��ات �ل��ت��ي توؤثر 
ع��ل��ى �الأم�����ن �ل���ع���ام و�إع�������ادة توزيع 
م�ستوى  على  �ل�سريع  �لتدخل  قوة 
منظومة  وتطوير  �ل��دول��ة  �إم����ار�ت 
�الإج���ر�ء�ت  وتوحيد  �حل��دث  موقع 
�لعمليات و�ل��دوري��ات يف  بني غ��رف 

�لدولة.
ملوؤ�سر�ت  �لتنفيذي  �لفريق  وعر�ش 
موؤ�سر�ت  ط��ري��ق  خ��ارط��ة  �ل��ط��اق��ة 
�ل����ط����اق����ة �ل����ت����ي ت���ت���ك���ون م�����ن 10 
�لطلب  الإد�رة  ح��ي��وي��ة  م����ب����ادر�ت 
على  �العتماد  وزي���ادة  �لطاقة  على 
�لتنمية  وتطبيق  �لنظيفة  �لطاقة 
�نبعاثات  معدل  وخف�ش  �خل�سر�ء 

�ملجتمع  يف  فاعلني  كاأفر�د  �ساهمو� 
�الأجندة  م�ستهدفات  �إجن���از  ب��دع��م 
�متنان  ر����س���ال���ة  ي�����س��ك��ل  �ل��وط��ن��ي��ة 
وتقدير ملا ميثلونه من قيم �ملو�طنة 

�الإيجابية .
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة �لتي  �ل���ف���ئ���ات  وج������اءت 
�لتايل:  �لنحو  على  �سموه  كرمها 
�ل���ب���ط���ل �خل�������ارق ل��ل�����س��ك��ري: وهم 
�ل��ذي��ن ق��دم��و� م�ساهمات  �الأط��ف��ال 
ف���ع���ال���ة يف ن�������س���ر �ل���ت���وع���ي���ة د�خ����ل 
�ل�سكري  �مل���د�ر����ش مب��ر���ش  وخ����ارج 
وخطورته وطرق �لوقاية منه ودور 
�لك�سف �ملبكر يف معاجلته و�لعاد�ت 
�ل�سحية و�لريا�سة و�لغذ�ء �ملنا�سب 
ومردوده على �ل�سحة �لعامة، وهم 
�ملر،  ومايد  ح�سني،  ر��سد  م��ن:  كل 

ود�نة �جل�سمي، وعلياء �أحمد.
 .. �ملثايل لل�سكري  �ملري�ش  ويف فئة 
كرم �سموه ن�ساء عبد�لعزيز، ومتثل 
ه����ذه �ل��ف��ئ��ة �مل���ري�������ش �ل�����ذي حقق 
م�ستويات  �سبط  يف  �الأك��رب  �لتقدم 
�ل��دم خ��الل ف��رتة زمنية  �ل�سكر يف 
باأعر��ش  �إمل���ام���اً  و�الأك�����رث  ق�����س��رية 
�لتز�ماً  و�الأك����رث  �ل�����س��ك��ري  ه��ب��وط 
�حلياة  و�أمن���اط  �ملنتظمة  باملتابعة 

�ل�سحية.
كما كرم �سموه كال من كلثم خمي�ش 
حم��م��د، وي��و���س��ف ج��م��ع��ة ع��ب��ي��د �آل 
�ل�سام�سي،  حم��م��د  و���س��ام�����ش  ع��ل��ي، 
�أحمد  �هلل  وع��ب��د  �لنقبي،  وعائ�سة 
حم���م���د �مل������دح������اين، وه������م �أف��������ر�د 
يف  بفعالية  �ساهمو�  �لذين  �ملجتمع 
�ملجتمعي،  �ل��ت��الح��م  مفاهيم  ن�سر 
�أمهات و�آب��اء لهم  �لفئة �لتي ت�سمل 
مبادر�ت  �سمن  وط��ن��ي��ة  م�����س��ارك��ات 
ت���و�����س���ل �الأج�����ي�����ال وب����رك����ة �ل�����د�ر 
جمتمعية  حم����ا�����س����ر�ت  وت����ق����دمي 
تعزز دور �ملر�أة يف �ملجتمع، و�لعاد�ت 
و�ل����ت����ق����ال����ي����د، وح�������ق �جل���������ار وب����ر 
وغريها  �لتطوع،  وفو�ئد  �لو�لدين 
تعزيز  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  �مل���ب���ادر�ت  م��ن 
�لهوية �لوطنية ومفاهيم �لتالحم 

و�لت�سامح �ملجتمعي.
كما كرم �سموه عدد�ً من �ملخرتعني 
�الإمار�تيني، هم كل من �أحمد علي 
طاولة  خم�����رتع  ����س���ه���د�د  ع����ب����د�هلل 
وعامر  �لذكية،  �لتفتي�ش �جلمركي 
�أول  رب��ي��ع �جل��اب��ري خم��رتع  �سعيد 
وفاح�ش  ق������ارئ  �إم������ار�ت������ي  ج���ه���از 
�لر�سمية،  و�ل���وث���ائ���ق  ل���ل���ج���و�ز�ت 
�ل���ط���ي���اري خمرتعة  ع���ل���ي  ووف�������اء 
�ملجال  يف  �لور�ثية  �لب�سمة  مركب 

�جلنائي.
�ملدر�سة  ك���ذل���ك،  �ل��ت��ك��رمي  و���س��م��ل 
يف  �الأول  �مل����رك����ز  ع���ل���ى  �حل���ا����س���ل���ة 
�أجمل  �إم��ارة  �أق��ل ..  برنامج نفايات 
يف  ملمو�سة  �إجن����از�ت  حققت  �ل��ت��ي 
�لورقية  �ل��ن��ف��اي��ات  ت��ق��ل��ي��ل  ب���ر�م���ج 
مدر�سية  م�������س���اب���ق���ات  و�إط�����������الق 
�ملمار�سات  على  �ل��ط��الب  لت�سجيع 
ح�سلت  و�ل���ذي  �لناجحة،  �لبيئية 
�حللقة  �الأ����س���اي���ل  م���در����س���ة  ع��ل��ي��ه 
للتعليم  �لز�يدية  مدر�سة   ، �لثانية 
�حِلويتيني  وم���در����س���ة  �ل����ث����ان����وي، 

�مل�سرتكة بنات.
�ل�سمو  ���س��اح��ب  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ 
جمل�ش  رئي�ش  �لدولة  رئي�ش  نائب 
�أكتوبر  �ل��وزر�ء حاكم دب��ي، وجه يف 
�لتنفيذية  �لفرق  بت�سكيل  �ملا�سي، 
 500 �ل���وط���ن���ي���ة م����ن  ل����الأج����ن����دة 
�جلهات  خمتلف  مي��ث��ل��ون  م�����س��وؤول 
للعمل  و�مل�����س��ت��وي��ات،  و�ل��ق��ط��اع��ات 
وطنيا  م���وؤ����س���ر�   52 حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى 
�لريادة  يف  �لدولة  �إجن��از�ت  لقيا�ش 
و���س��ع��ادة ورف��اه��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع �سمن 
�ل�سحة،  ه��ي:  وطنية  �أول��وي��ات   6
و�لبيئة  و�الق���ت�������س���اد،  و�ل��ت��ع��ل��ي��م، 
و�لبنية �لتحتية، و�ملجتمع، و�الأمن 

و�لق�ساء.
يف  �لتنفيذية  �ل��ف��رق  مهام  وتتمثل 
و�سع خطط عمل متكاملة تت�سمن 
ومتو�سطة  �الأث���ر  �سريعة  م��ب��ادر�ت 
�مل���دى، و�ق���رت�ح ف��رق عمل  وبعيدة 
�ملهام  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  م�����س��رتك��ة  ف���رع���ي���ة 
تنفيذ  و�الإ����س���ر�ف على  و�مل���ب���ادر�ت، 
�خلطط باال�ستعانة باأدو�ت مبتكرة، 
�جلهات  خم��ت��ل��ف  م���ع  و�ل��ت��ن�����س��ي��ق 
�لعالقة  ذ�ت  و�ل��دول��ي��ة  �حلكومية 
ل�سمان تنفيذها، ومتابعة تطور�ت 
�لتنفيذ ونتائج �الأد�ء، ورفع تقارير 

دورية بخ�سو�سها.
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اأخبـار الإمـارات

فقدان جواز �صفرتحريق يندلع يف �صقة ببناية �صكنية براأ�س اخليمة 
ن������و�ف   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
�سوريا    ، دي�����ب  ج���رج�������ش 
�سفره  ج���و�ز   - �جلن�سية 
 )6299358( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������س���ال 

 050/7838617

فقدان جواز �صفرت
يا�سمني   / �مل���دع���و  ف��ق��د 
�رو�ين ، �ملانيا  �جلن�سية 
رق����م  �����س����ف����ره  ج���������و�ز   -
 )8 c k m 7 7 g r (
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
رقم  بتليفون  �الت�����س��ال 

 050/4461218

فقدان جواز �صفرت
فقد �ملدعو / مر�م ربحي 
حممود حممود �لباي�ش ، 
جو�ز   - �جلن�سية  �الردن 
�سفره رقم )290185( 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������س���ال 

 050/7717414

فقدان جواز �صفرت
/�سوفيا  �مل�����دع�����و  ف���ق���د 
�جلن�سية  �ملانيا    ، �رو�ين 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج�����������و�ز   -
 )0 z 5 3 c 4 k m f (
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������س���ال 

 050/4461218

حممد بن زايد ي�صتقبل خليفة حفرت ويدعو اىل توحيد كلمة 
•• اأبوظبي-وام:

��ستقبل �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�سلحة �م�ش يف ق�سر �لبحر 
�مل�سري �أركان حرب خليفة �بو �لقا�سم حفرت �لقائد �لعام للقو�ت 
بالقائد  �سموه  �لبالد حاليا. ورح��ب  ي��زور  �ل��ذي  �لليبية  �مل�سلحة 
�لعام للقو�ت �مل�سلحة �لليبية وبحث معه تعزيز �لعالقات �الأخوية 
بني �لبلدين و�سبل تطويرها وتنميتها.  كما مت ��ستعر��ش جماالت 
�لتعاون �لثنائي وجممل �لق�سايا �الإقليمية و�لدولية و�لتطور�ت 
�لر�هنة يف �ملنطقة، خا�سة فيما يتعلق باجلهود و�لتن�سيق �مل�سرتك 
بني �لبلدين يف حماربة �لتطرف و�لعنف و�لتنظيمات �الإرهابية 

و�جلهود �ملبذولة يف �إر�ساء دعائم �الأمن و�ال�ستقر�ر يف �ملنطقة.

و�أعرب �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان عن تقديره 
�لليبي و�مل�سري خليفة حفرت  �لوطني  �لذي يلعبه �جلي�ش  للدور 
يف حماربة �الإرهاب وتنظيماته �لتي �سعت �ىل ��ستغالل �لظروف 

�ل�سيا�سية لالنت�سار يف ليبيا.
�أ�سا�سي يف تقلي�ش  و��ساف �سموه �ن هذه �جلهود �ساهمت ب�سكل 
حل  �ىل  للو�سول  �ملطلوبة  �ل�سيا�سية  �لبيئة  وخلق  �خلطر  ه��ذ� 

ي�سمل كافة �لليبني يف ظل دولة موحدة.
ليبيا  و��ستقر�ر  �الم��ار�ت بدعم  دول��ة  �لتز�م  �ن  �سموه �ىل  و��سار 
ينطلق من �نتمائها �لعربي و�الإ�سالمي و�إدر�كها �ن ��ستقر�ر دول 

�ملنطقة مرت�بط ومت�سل.
و��ساف �سموه �ن �الأمن و�ال�ستقر�ر حجر �الأ�سا�ش �لذي ال ميكن 
�سنبذل كل �جلهد نحو توحيد كلمة  و�إننا  دون��ه،  �لبناء و�لتطور 

�لليبني، ودعم جهودهم يف مكافحة �لتطّرف و�الرهاب �الآفة �لتي 
�لليبني  كلمة  توحيد  �ىل  �سموه  ..د�ع��ي��ا  باأ�سرها  �ملنطقة  تو�جه 
�للقاء  ح�سر  �لدقيقة.  �ملرحلة  ه��ذه  يف  ليبيا  م�سلحة  وتغليب 
�لوطني  �ملجل�ش  رئي�سة  �لقبي�سي  عبد�هلل  �أم��ل  �لدكتورة  معايل 
�الحت�����ادي و���س��م��و �ل�����س��ي��خ ط��ح��ن��ون ب��ن حم��م��د �آل ن��ه��ي��ان ممثل 
�حلاكم يف منطقة �لعني و�سمو �ل�سيخ �سيف بن حممد �آل نهيان 
نهيان بن  �ل�سيخ  نهيان و�سمو  �آل  �سرور بن حممد  �ل�سيخ  و�سمو 
�آل  �سلطان  ز�ي��د بن  �أمناء موؤ�س�سة  �آل نهيان رئي�ش جمل�ش  ز�ي��د 
نهيان لالأعمال �خلريية و�الإن�سانية و�سمو �ل�سيخ حامد بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�ش ديو�ن ويل عهد �أبوظبي و�سمو �ل�سيخ حممد بن 
خليفة �آل نهيان ع�سو �ملجل�ش �لتنفيذي وعدد من �ل�سيوخ وكبار 

�مل�سوؤولني.

حممد بن زايد يبحث مع الرئي�س ال�صومايل جماالت التعاون ويطلع على جهود حكومته يف مكافحة االإرهاب 

حممد بن زايد يبحث مع رئي�س وزراء الدمنارك عالقات التعاون واآخر امل�صتجدات االإقليمية والدولية 

ا�شتقبل روؤ�شاء بعثات الدولة يف اخلارج

حممد بن زايد: االإمارات حري�صة على مد ج�صور التوا�صل والتعاون مع جميع �صعوب ودول العامل

•• اأبوظبي-وام:

�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  ����س��ت��ق��ب��ل 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د 
�الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�م�������ش يف ق�سر  �مل�����س��ل��ح��ة  ل��ل��ق��و�ت 
�ل��ب��ح��ر ف��خ��ام��ة �ل��رئ��ي�����ش حممد 
رئي�ش  ف��رم��اج��و  ع���ب���د�هلل حم��م��د 
�لفيدر�لية  �ل�����س��وم��ال  ج��م��ه��وري��ة 

�لذي يزور �لبالد حاليا.
�ل�سومايل  بالرئي�ش  �سموه  ورحب 
و�ل����وف����د �مل����ر�ف����ق ل���ه وب���ح���ث معه 
�لبلدين  ب��ني  �الأخ���وي���ة  �ل��ع��الق��ات 
و�سبل تعزيزها وتنميتها مبا يخدم 

�مل�سالح �مل�سرتكة لكال �لبلدين.
��ستعر��ش  �ل����ل����ق����اء  خ������الل  ومت 
جم�������االت �ل����ت����ع����اون �ل����ق����ائ����م بني 
مبا  �مل��ج��االت  خمتلف  يف  �لبلدين 
�لتنموية  �مل�����س��اري��ع  م��ن  ع��دد  فيها 
�لتي تنفذها دولة �الإمار�ت �لعربية 
�ل�سومايل  �ل�سعب  ل�سالح  �ملتحدة 
�ملوؤ�س�سات  وب��ن��اء  �الإع���م���ار  الإع�����ادة 

•• اأبوظبي-وام:

�ل�سيخ  �ل�سمو  ���س��اح��ب  ��ستقبل 
حم��م��د ب���ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان ويل 
�لقائد  ن����ائ����ب  �أب����وظ����ب����ي  ع���ه���د 
يف  �م�ش  �مل�سلحة  للقو�ت  �الأعلى 
لوكا  الر����ش  م��ع��ايل  �لبحر  ق�سر 
مملكة  وزر�ء  رئ��ي�����ش  ر����س��م�����س��ون 
يزور  �ل��ذي  �ل�سديقة  �ل��دمن��ارك 

�لبالد حاليا.
ورحب �سموه مبعايل الر�ش لوكا 

•• اأبوظبي-وام:

�أكد �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
بقيادة  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  �أن  �مل�سلحة  للقو�ت  �الأعلى  �لقائد 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ش �لدولة )حفظه �هلل( 
�سعوب ودول  �لبناء مع جميع  و�لتعاون  �لتو��سل  حري�سة على مد ج�سور 
م�سالح  يخدم  مبا  �ل��دول  خمتلف  مع  �ملتميزة  عالقاتها  و��ستثمار  �لعامل 

�لوطن و�ملو�طنني.
يف  للدولة  �لتمثيلية  �لبعثات  وروؤ�ساء  �سفر�ء  ��ستقباله  خالل  �سموه  وقال 
�خلارج �م�ش يف ق�سر �لبحر ير�فقهم معايل �لدكتور �أنور بن حممد قرقا�ش 
وزير �لدولة لل�سوؤون �خلارجية ومعايل �لدكتور �سلطان بن �أحمد �سلطان 
�جلابر وزير دولة �ن هذ� �لتعاون قائم على �الأهد�ف و�ملبادئ �ل�سامية �لتي 
�آل نهيان  �أر�سى دعائمها �لقائد �ملوؤ�س�ش �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان 
طيب �هلل ثر�ه، و�لتي تقوم على �لت�سامح و�لتعاي�ش �الإن�ساين ودعم �ل�سالم 

و�الأمن و�ال�ستقر�ر على �مل�ستويني �الإقليمي و�لعاملي.
و�أثنى �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان خالل لقائه �سفر�ء 
�مللتقي �حلادي  �مل�ساركني يف  �خل��ارج  للدولة يف  �لتمثيلية  �لبعثات  وروؤ�ساء 

و�ل�سالم  �ملحبة  قيم  ن�سر  على  عزميتها  ت�سعف  ولن  و�ل�سديقة  �ل�سقيقة 
�جلماعات  مو�جهة  يف  و�ملنيع  �الأول  �ل�سد  حائط  متثل  �لتي  و�لت�سامح 

�الإرهابية و�ملتطرفة.
و�أع�ساء  �ل�سفر�ء  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ووج��ه 
ملو�طني  و�لت�سهيالت  �خلدمات  جميع  تقدمي  �إىل  �لدبلوما�سية  �لبعثات 
�لدولة يف �خلارج ومتابعة �سوؤونهم و�ل�سهر على ر�حتهم وتقدمي كل �أوجه 
�لرعاية لهم م�سري�ً �سموه �إىل �أن قيادة دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة ت�سع 
مقدمة  يف  خارجها  �أو  �لدولة  د�خ��ل  يف  �سو�ء  ورفاهيتهم  �ملو�طنني  �سعادة 

�أولوياتها وعلى قمة �هتماماتها.
�أن دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة جنحت عرب نهجها �حلكيم  و�أكد �سموه 
مع  ومتو�زنة  قوية  عالقات  �سبكة  بناء  يف  �ملتو�زنة  �خلارجية  و�سيا�ساتها 
و�مل�سالح  �ملتبادل  �الح��رت�م  �أ�سا�سها  �لرئي�سية  وق��و�ه  �لعامل  دول  خمتلف 
�مل�سرتكة ودعم قيم �لتنمية و�ل�سالم و�ال�ستقر�ر يف �ملنطقة و�لعامل �الأمر 
كافة  �لعامل  و�سعوب  دول  ل��دى  كبريين  وتقدير�ً  �ح��رت�م��اً  �أك�سبها  �ل��ذي 
وعزز مكانتها على �ل�سعيدين �الإقليمي و�لعاملي م�سري�ً �سموه �إىل �أن من 
و�جبنا جميعاً �أن نحافظ على هذ� �الإرث �لطيب و�أن ن�سعى �إىل تعزيز هذه 
�ل�سورة �الإيجابية لدولتنا وجمتمعنا عرب مد ج�سور �ملحبة وتعزيز �لتعاون 

ع�سر ل�سفر�ء وروؤ�ساء �لبعثات �لتمثيلية للدولة يف �خلارج ..على �لدور �ملهم 
و�حليوي �لذي يقوم به �سفر�ء �لدولة وممثلوها يف �خلارج يف خدمة م�سالح 
�لتي  �ل��دول  ورعاية م�سالح مو�طنيها يف  �ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة 
�لدبلوما�سية  �لبعثات  و�أع�ساء  �ل�سفر�ء  �سموه  د�عياً  فيها  �لدولة  ميثلون 
�الإمار�تية �إىل م�ساعفة �جلهد و�لعمل على تعزيز �ل�سورة �الإيجابية �لتي 
ر�سالتها  ون�سر  �لعامل  دول  �ملتحدة بني  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  بها  تتمتع 
و�لتعاي�ش  �لت�سامح  على  حت�ش  �لتي  �لنبيلة  �حل�سارية  وقيمها  �ل�سامية 

كاأ�سا�ش لتحقيق �ال�ستقر�ر و�لتنمية �لتي تن�سدها �سعوب �لعامل �ملختلفة.
وترحم �سموه على �سهد�ء �الإن�سانية �لذين ��ست�سهدو� يف �أفغان�ستان م�سيد� 
�سموه بالدور �لبطويل �لذي قام به �ل�سهيد جمعة حممد عبد�هلل �لكعبي 
جمموعة  برفقة  ��ست�سهد  �ل��ذي  �أفغان�ستان  جمهورية  لدى  �لدولة  �سفري 
من خرية �أبناء �لوطن �أثناء قيامهم باأد�ء و�جبهم �الإن�ساين يف خدمة �أبناء 
و�لعطاء  و�لت�سامح  �خلري  قيم  عملية  ب�سورة  جم�سدين  �الأفغاين  �ل�سعب 
�لتي �أ�سبحت �سمة مميزة لل�سعب �الإمار�تي يف �أعماله وعالقاته باالأخرين 
�لوجه  تك�سف  �لتي  �جلبانة  �الإرهابية  �الأعمال  هذه  مثل  �أن  �سموه  موؤكد�ً 
دولة  تثني  لن  ل�سعوبهم  يريدون �خلري  �لذين ال  بها  للقائمني  �لظالمي 
�ل�سعوب  جت��اه  �الإن�����س��اين  بو�جبها  �لقيام  ع��ن  �ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت 

م�سوؤولية �جلميع وخا�سة ممثلي  �لعامل وهذه  دول  �مل�سرتك مع خمتلف 
�لوجه  نقل  يف  م�ساعفة  �مل�سوؤولية  عليهم  تقع  �ل��ذي��ن  �خل���ارج  يف  �ل��دول��ة 
�خلري  وقيم  و�لتنموية  �الإن�سانية  ور�سالتها  �الإم����ار�ت  ل��دول��ة  �حل�ساري 

و�لعطاء ل�سعبها .
�الإمار�ت  دول��ة  �إن  نهيان:  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو  وق��ال �ساحب 
�ل�سيا�سية  وتوجهاتها  �لر�ئدة  �لتنموية  �سيا�ساتها  بف�سل  �ملتحدة  �لعربية 
�حلكيمة لها ح�سورها �ملوؤثر �إقليمياً وعاملياً ودورها �ملهم و�لبّناء يف �لق�سايا 
�الإقليمية و�لدولية وهذ� يفر�ش م�سوؤوليات كربى على �سفر�ئها وممثليها 
يف �خلارج و�إنني على ثقة باأنهم قادرون على �لوفاء بالتز�ماتها و�أن يكونو� 

خري �سفر�ء لوطنهم و�لعامل �لعربي كله على �ل�ساحة �لعاملية.
ح�سر �للقاء معايل �لدكتورة �أمل عبد�هلل �لقبي�سي رئي�سة �ملجل�ش �لوطني 
يف  �حل��اك��م  ممثل  نهيان  �آل  حممد  ب��ن  طحنون  �ل�سيخ  و�سمو  �الحت����ادي 
�أمناء  رئي�ش جمل�ش  نهيان  �آل  ز�يد  بن  نهيان  �ل�سيخ  و�سمو  �لعني  منطقة 
و�سمو  و�الإن�سانية  �خلريية  لالأعمال  نهيان  �آل  �سلطان  بن  ز�ي��د  موؤ�س�سة 
�ل�سيخ حامد بن ز�يد �آل نهيان رئي�ش ديو�ن ويل عهد �أبوظبي و�سمو �ل�سيخ 
حممد بن خليفة �آل نهيان ع�سو �ملجل�ش �لتنفيذي وعدد من �ل�سيوخ وكبار 

�مل�سوؤولني.

�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ����س���اح���ب  ح���دي���ث 
حممد بن ز�يد �ل نهيان �الإيجابي 

و�لودي جتاه �ل�سومال و�سعبه.
�ل�سمو  ����س���اح���ب  �ك�����د  ج��ه��ت��ه  م����ن 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�سيخ 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  �أن دول��ة 
�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ����س���اح���ب  ب���ق���ي���ادة 
رئي�ش  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�لدولة حفظه �هلل �ست�ستمر يف دعم 
وم�ساعدته  �ل�سومال  يف  �الأ���س��ق��اء 
لدعم  �لوطنية  موؤ�س�ساته  بناء  يف 
�الأمن و�ال�ستقر�ر و�لتنمية متمنيا 
����س���م���وه ل��ل�����س��ع��ب �ل�������س���وم���ايل كل 
طموحاته  يحقق  و�ن  وتقدم  خري 
و�لتكاتف  ب���ال���ت���ع���اون  وت��ط��ل��ع��ات��ه 

وتغليب �مل�سلحة �لوطنية.
و�أ�سار �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
�لتز�م  �ن  �ىل  ن��ه��ي��ان  �ل  ز�ي���د  ب��ن 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الم������ار�ت  دول����ة 
�ل�سعب  �ل��ت��اري��خ��ي��ة م��ع  ب��ال��ع��الق��ة 
دول����ة  و�ن  م�����س��ت��م��ر  �ل�������س���وم���ايل 
���س��ت��ق��ف د�ع���م���ة جلهود  �الم�������ار�ت 

موؤ�س�سة  �أم���ن���اء  جم��ل�����ش  رئ��ي�����ش 
نهيان  �آل  ����س���ل���ط���ان  ب�����ن  ز�ي�������د 
و�الإن�سانية  �خل��ريي��ة  ل��الأع��م��ال 
�آل  ز�ي��د  بن  حامد  �ل�سيخ  و�سمو 
دي�����و�ن ويل عهد  رئ��ي�����ش  ن��ه��ي��ان 
�أبوظبي و�سمو �ل�سيخ حممد بن 
�ملجل�ش  ع�سو  نهيان  �آل  خليفة 
�لتنفيذي وعدد من �ل�سيوخ وكبار 
�مل�سوؤولني و�سعادة فاطمة خمي�ش 
�مل���زروع���ي �سفرية  ���س��امل خ��ل��ف��ان 

�لدولة لدى مملكة �لدمنارك.

لالمن  �ل�ساعية  فرماجو  �لرئي�ش 
و�ستكون  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  و�ال����س���ت���ق���ر�ر 

�سند� لهذه �جلهود .
كما مت خالل �للقاء تناول عدد من 
�لر�هنة  و�مل�����س��ت��ج��د�ت  �ل��ت��ط��ور�ت 
و�لدويل  �الإقليمي  �مل�ستويني  على 
�الهتمام  ذ�ت  �لق�سايا  �ىل  �إ�سافة 

�مل�سرتك.
�أنور  �لدكتور  معايل  �للقاء  ح�سر 

ب��ن حم��م��د ق��رق��ا���ش وزي���ر �لدولة 
لل�سوؤون �خلارجية ومعايل علي بن 
حّماد �ل�سام�سي نائب �الأمني �لعام 
�لوطني  ل��الأم��ن  �الأع��ل��ى  للمجل�ش 
�ملزروعي  م��ب��ارك  و���س��ع��ادة حم��م��د 

وكيل ديو�ن ويل عهد �بوظبي.
�ل�سومايل  �جل���ان���ب  م���ن  ح�����س��ر 
معايل يو�سف غر�د وزير �خلارجية 
نور وزير  ومعايل عبد�لقادر معلم 

����س���وؤون �ل��رئ��ا���س��ة وم���ع���ايل ح�سني 
�لقومي  م�ست�سار�المن  علي  �سيخ 
وع���دد م��ن �مل�����س��وؤول��ني..ك��م��ا ح�سر 
عثمان  �أحمد  حممد  �سعادة  �للقاء 
�حل�����م�����ادي ����س���ف���ري �ل�����دول�����ة ل���دى 
عبد�لقادر  ����س���ع���ادة  و  �ل�������س���وم���ال 
�حل����امت����ي �سفري  ���س��ي��خ��ي حم���م���د 
�لفيدر�لية  �ل�����س��وم��ال  ج��م��ه��وري��ة 

لدى �لدولة.

وتقدمي  �ل���وط���ن���ي���ة  �ل�����س��وم��ال��ي��ة 
�مل�ساعد�ت �الجتماعية و�خلريية.

و�ط������ل������ع �����س����م����وه م������ن �ل���رئ���ي�������ش 
ع��ل��ى ج��ه��ود �حلكومة  �ل�����س��وم��ايل 
�الإره����اب  مكافحة  يف  �ل�سومالية 
وجمموعاته  تنظيماته  وحم��ارب��ة 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �المن  �الإره���اب���ي���ة 

و�ال������س�����ت�����ق�����ر�ر ع����ل����ى �الأر��������س������ي 
�ل�سومالية.

وع����رب �ل��رئ��ي�����ش �ل�������س���وم���ايل عن 
للدعم  �لعميق  �ل�سوماليني  �سكر 
�مل�������س���ت���م���ر �ل��������ذي ت����ق����دم����ه دول�����ة 
�ساهم م�ساهمة يف  �ل��ذي  �الم���ار�ت 
�ىل  و��سار  �ل�سومال  ��ستقر�ر  دعم 

�ن موقف دولة �الم��ار�ت �الإيجابي 
ي��ح��ف��ظ��ه �ل�����س��ع��ب �ل�������س���وم���ايل يف 

ذ�كرته ويثمنه ويقدره.
و�أع����رب ع��ن ت��ق��دي��ره ل��ق��ي��ادة دولة 
�الم����������ار�ت وم�����ا ت���ب���دي���ه م����ن دعم 
حتى  �ل�سومايل  لل�سعب  متو��سل 
غاليا  وث��م��ن  �ل���ظ���روف  �ح��ل��ك  يف 

ر��سم�سون و�لوفد �ملر�فق متمنيا 
�ل��زي��ارة يف  ه��ذه  ت�سهم  �أن  �سموه 
تعزيز عالقات �ل�سد�قة و�لتعاون 
�لعربية  �الإم�����������ار�ت  دول������ة  ب����ني 

�ملتحدة ومملكة �لدمنارك.
�لكفيلة  �ل�سبل  �جلانبان  وبحث 
ب��دع��م �أوج����ه �ل��ت��ع��اون ب��ني دولة 
�الإم����������ار�ت ومم���ل���ك���ة �ل����دمن����ارك 
�مل�سرتكة  �مل�����س��ال��ح  ي���خ���دم  مب���ا 
�ل�سديقني  و�ل�سعبني  للبلدين 
تعزيز  على  �لعمل  �أهمية  و�أك���د� 

�لتو��سل و�ال�ستفادة من �لفر�ش 
ت�ساهم يف  �أن  ���س��اأن��ه��ا  م��ن  و�ل��ت��ي 
�ملجاالت  خمتلف  وتطوير  تنمية 
لتقوية  �أو������س�����ع  �آف�����اق�����ا  وت���ف���ت���ح 
�ل�سر�كات �القت�سادية و�لتجارية 
�لعلم  وتبادل �خل��رب�ت يف جمال 

و�ملعرفة.
�لنظر  وج���ه���ات  ت���ب���ادل  مت  ك��م��ا 
حول �آخر �مل�ستجد�ت و�لتطور�ت 
�لر�هنة على �مل�ستويني �الإقليمي 
�إىل بحث عدد  �إ���س��اف��ة  و�ل����دويل 

�اله���ت���م���ام  ذ�ت  �ل���ق�������س���اي���ا  م����ن 
�مل�سرتك.

�لدكتورة  م��ع��ايل  �ل��ل��ق��اء  ح�����س��ر 
رئي�سة  �ل��ق��ب��ي�����س��ي  ع���ب���د�هلل  �أم����ل 
�ملجل�ش �لوطني �الحتادي و�سمو 
�ل�����س��ي��خ ط��ح��ن��ون ب���ن حم��م��د �آل 
منطقة  يف  �حل��اك��م  ممثل  نهيان 
�ل��ع��ني و���س��م��و �ل�����س��ي��خ ���س��ي��ف بن 
�ل�سيخ  و���س��م��و  ن��ه��ي��ان  �آل  حم��م��د 
�سرور بن حممد �آل نهيان و�سمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  نهيان  �ل�سيخ 

•• راأ�س اخليمة - الفجر

�سكنية  بناية  �لثاين يف  بالطابق  و�قعة  �سقة  �أم�ش حريق حمدود يف  �ندلع 
مكونة من 10 طو�بق ما حد� برجال �لدفاع �ملدين يف ر�أ�ش �خليمة �خالئها 

من �سكانها دون ت�سجيل ��سابات .
ر�أ�ش  يف  �مل��دين  �لدفاع  �إد�رة  مدير  �لزعابي  �هلل  عبد  حممد  �لعميد  وق��ال 
�خليمة �لذي �أ�سرف على �لتعامل مع �حلادث ميد�نيا �أن بالغا ورد لغرفة 
�أم�ش عن ن�سوب حريق يف �سقة بالطابق �لثامن يف �حدى  �لعمليات �سباح 

�أنه مت حتريك فرقتي �إطفاء للمكان  �لبنايات قبالة �لر�ك مول . و�أ�ساف 
و�سيارة �سنوكر و�سيار�ت �ال�سعاف �لوطني ومت �قتحام �ل�سقة عن طريق خلع 
�ل�سنوكر وتبني خلوها من  با�ستخد�م  �لنو�فذ  �لرئي�سي وعن طريق  بابها 
�ساكنيها يف �لوقت �لذي �سبقه �خالءها من �سكانها حفاظا على �سالمتهم . 
و�أو�سح �أنه تبني عند �قتحام �ل�سقة �أن �حلريق بد�أ من �ملطبخ دون حتديد 
�الأ�سباب و�متد لباقي مر�فق �ل�سقة و�أتى عليها بالكامل فتم �خماده باملياه 
و��ستكمال  ��سباب �حلريق  لتحديد  لل�سرطة  وت�سليمه  ��سابات  وقوع  ودون 

�الجر�ء�ت �لقانونية �ملتبعة .
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اأخبـار الإمـارات
غرفة دبي تدعو ال�صباب املواطن لالن�صمام لكادرها الوظيفي

•• دبي -وام:

�إىل كادرها  �إىل �الن�سمام  �ملو�طنني  دعت غرفة جتارة و�سناعة دبي 
�لوظيفي ولعب دور فعال يف خدمة جمتمع �الأعمال باالإمارة وذلك 
خالل م�ساركة �لغرفة يف معر�ش �الإمار�ت للوظائف 2017 �ملقام يف 

مركز دبي �لتجاري �لعاملي.
و�سهد جناح غرفة دبي �مل�سارك يف �ملعر�ش �إقباال من �ل�سباب �ملو�طن 
حيث ��ستعر�ش موظفو �لغرفة �ل�سو�غر �ملتاحة يف �الإد�ر�ت خمتلفة 
�لتي  �ملز�يا  �لباحثني عن فر�ش عمل على  زو�ر �جلناح من  و�أطلعو� 

يتيحها �لعمل يف �لغرفة .
و�أعلنت غرفة دبي خالل م�ساركتها يف �ملعر�ش عن وجود �سو�غر متاحة 

للمو�طنني يف عدة �إد�ر�ت من بينها �إد�رة �الأبحاث ودر��سة ومر�جعة 
�إىل  باالإ�سافة  �ل��دويل  للتحكيم  دبي  ومركز  �القت�سادية  �لت�سريعات 
حيث  �لدولية  و�لعالقات  �ملوؤ�س�سية  �الجتماعية  �مل�سوؤولية  جم��ايل 
�أن �لعمل يف �لغرفة يتيح مز�يا عديدة للمو�طنني لتطور م�سريتهم 

�ملهنية وتزودهم باخلرب�ت �لالزمة للنجاح و�البتكار.
لقطاع  �أول  تنفيذي  رئي�ش  ن��ائ��ب  �ل��زع��اب��ي  ع����لي  عي������سى  وق������ال 
�لتوطني  تلتزم برب�مج  دبي  �ن غرفة  دبي  �ملوؤ�س�سي يف غرفة  �لدعم 
�ملو�طنة  �لب�سرية  �مل���و�رد  وحتفيز  ومتكني  وت��دري��ب  �ال�سرت�تيجية 
وتاأهيل �لكو�در �لوطنية �لتي ت�ساهم يف م�سرية منو �لغرفة وبالتايل 

�مل�ساهمة يف خدمة جمتمع �الأعمال وتطويره يف دبي.
حتت  حتققت  �لتي  �لوطنية  �ملكت�سبات  على  �حلفاظ  �إىل  باالإ�سافة   

�لقيادة �لر�سيدة حلكومتنا.
و�أ�ساف �إن �أولوية �لغرفة هي توظيف �لكفاء�ت �لوطنية �لتي متكن 
�لغرفة من حتقيق روؤيتها لتكون �أف�سل غرفة جتارة يف �لعامل م�سري� 
نهاية  �ملائة مع  55 يف  �إىل  �لغرفة و�سلت  �لتوطني يف  ن�سبة  �أن  �إىل 
�لعام 2016 موؤكد� �أن �لغرفة تهدف �إىل رفع هذه �لن�سبة �إىل 60 

يف �ملائة مع نهاية �لعام �جلاري.
ولفت �لزعابي �إىل �ن �لعمل يف �لغرفة يوفر جتربة ثرية للمو�طنني 
الأنه يتيح لهم �لعمل �سمن منظومة متعددة �جلن�سيات تعك�ش �لتنوع 
�ل��ذي يتميز به جمتمع �الأع��م��ال يف دب��ي و�ل��ذي متثله �لغرفة حيث 
ولذلك  جن�سية   200 من  �أك��رث  ي�سم  �أعمال  جمتمع  �لغرفة  تخدم 
يف  ت�ساهم  �أن  �ساأنها  م��ن  �لغرفة  يف  �لعمل  م��ن  �ملكت�سبة  ف��اخل��رب�ت 

تطوير �ملوظف و�سقل مهار�ته وحت�سني قدر�ته �ملهنية.
ومت��ت��ل��ك غ��رف��ة دب���ي ب��رن��اجم��ا خ��ا���س��ا ب��ت��دري��ب وت��اأه��ي��ل وتوظيف 
�خلريجني �الإمار�تيني �جلدد يف �الإد�ر�ت �ملختلفة يف غرفة دبي يطلق 
عليه ��سم فر�سة و�لذي مينح �خلريجني �جلدد فر�سة حقيقية على 
ي�ستطيعون  �لتي  �ملجاالت  �ملهني يف  لتكوين م�ستقلبهم  �لو�قع  �أر�ش 

فيها خدمة �لوطن و�ملو�طن.
�سنو�ت  �أربعة  قب�����ل  �إط������القه  م�������نذ  ف�������ر�سة  ب������رنامج  �إىل  و�ن�����سم 
�إد�ر�ت متنوعة يف �لغرفة  42 خريجا خ�سعو� للتدريب و�لتعيني يف 
توظيف  بن�سبة  �أي  د�ئ��م��ة  وظ��ائ��ف  يف  منهم   25 تثبيت  مت  ح��ني  يف 
لالن�سمام  �خلريجني  من  �ملزيد  �أم��ام  مفتوح  و�ل��ب��اب   60% بلغت 

للربنامج.

هزاع بن زايد يطلق برنامج تنمية املواهب ..ويوؤكد للفن دور جوهري يف االرتقاء بالنا�صئة و�صقل �صخ�صياتهم

�ملو�هب، حيث �سيقومون بعد ذلك 
�ملو�هب  ع��ل��ى  و�ل��ت��ع��رف  ب��ال��ب��ح��ث 
و�ملوؤ�س�سات  �مل����د�ر�����ش  يف  �ل�����س��اب��ة 
�لتعليمية، ليتم تر�سيحها لربنامج 
قاعدة  ���س��م��ن  و�إدر�ج����ه����ا  تعليمي 
بيانات �ساملة. وتعليقاً على �طالق 
�ل����ربن����ام����ج، ق�����ال ����س���ع���ادة حممد 
�إد�رة  خليفة �ملبارك رئي�ش جمل�ش 
و�لثقافة:  لل�سياحة  �أبوظبي  هيئة 
ياأتي �إطالق برنامج تنمية �ملو�هب 
�إىل  �ل���ر�م���ي���ة  �إط�������ار ج���ه���ودن���ا  يف 
�ل�سابة،  و�مل��ه��ار�ت  �ملو�هب  تطوير 
�الرتقاء  وبهدف  معها،  و�لتفاعل 
�ل���ف���ن���ي و�ل����ث����ق����ايف على  ب��امل�����س��ه��د 
و�أ�ساف:   . �أبوظبي  �إم��ارة  م�ستوى 
ي����ن����درج ه�����ذ� �ل���ربن���ام���ج يف �إط�����ار 

و�ل����ك����ل����ي����ات �ل���ف���ن���ي���ة ف�������س���اًل عن 
من  �لوطنية  �لتعليمية  �ملوؤ�س�سات 

خالل جمل�ش �أبوظبي للتعليم .
و���س��ت��ق��وم جل��ن��ة م��ت��خ�����س�����س��ة من 
�ملو�هب  ب��ي��ان��ات  ب��در����س��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة 
عملية  من  �أولية  كمرحلة  �ل�سابة 
بت�سكيل  ���س��ت��ق��وم  ث����م  �الخ����ت����ي����ار، 
لتقييم  م��ت��خ�����س�����س��ة  ف��ن��ي��ة  جل��ن��ة 
و�خ����ت����ي����ار ج���م���ي���ع �مل���ر����س���ح���ني يف 
و�لفنون  �لب�سرية  �لفنون  جمايل 
�لطالب  و���س��ي��ل��ت��ح��ق   .. �الأد�ئ����ي����ة 
�سامل،  تدريبي  بربنامج  �ملتاأهلون 
�أ�سا�سية  تدريبية  ف�سواًل  يت�سمن 
.. كما  �ل���دول���ة وخ���ارج���ه���ا  د�خ�����ل 
�أكملو�  �لذين  �لطالب  منح  �سيتم 
بنجاح  �الأول��ي��ة  �لتدريبية  �ملرحلة 

ويرتجم  �ال�سرت�تيجية،  خططنا 
�أبوظبي  �إم��ارة  �أن ت�سبح  روؤيتنا يف 
�ملنطقة،  يف  مزدهر�ً  ثقافياً  مركز�ً 
وه��و م��ا ميكن حتقيقه م��ن خالل 
�ملتو�جدة  �ل�سابة  �مل��و�ه��ب  تطوير 
ع��ل��ى �أر�����ش �ل���دول���ة، و�ل��ت��ي ميثل 
ت��ف��خ��ر هيئة  م�������س���وؤول���ي���ة  دع���م���ه���ا 
�أبوظبي لل�سياحة و�لثقافة بتبنيها 
كما  ت���ط���وي���ره���ا،  يف  و�مل�������س���اه���م���ة 
�لربنامج  ه���ذ�  خ���الل  م��ن  ن�سعى 
�أ�سحاب  من  �لنا�سئة  �كت�ساف  �إىل 
تقدمي  ع��رب  �ل��و�ع��دة،  �الإمكانيات 
تدريبية  وب����ر�م����ج  حت��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ة 
وثقافية من �ساأنها �إبر�ز مهار�تهم 
ومو�هبهم، وهو ما ميكن حتقيقه 
من خالل �لتعاون مع �أهم �ملعاهد 

•• اأبوظبي -وام: 

�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  مب��ت��اب��ع��ة 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د 
�الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
للقو�ت �مل�سلحة ..�أطلق �سمو �ل�سيخ 
هز�ع بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ش 
�أبوظبي  الإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�ش 
لل�سياحة  �أب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  م���ب���ادرة 
�ملو�هب  تنمية  ب��رن��ام��ج  و�ل��ث��ق��اف��ة 
�أبوظبي  جم��ل�����ش  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
للتعليم، و�لتي تهدف �إىل �كت�ساف 
مهار�تهم  و�سقل  �لنا�سئة  مو�هب 
و�إ���س��ر�ك��ه��م يف  وت��ط��وي��ره��ا  �لفنية 
�أبوظبي،  للعا�سمة  �لفني  �مل�سهد 
عدد  ��ستقطاب  خ���الل  م��ن  وذل���ك 
�مل���ت���م���ي���زي���ن على  �ل���ف���ن���ان���ني  م����ن 

�لنطاق �لعاملي.
وقال �سموه �إن �إطالق هذه �ملبادرة 
ي��ن�����س��ج��م م���ع ج���ه���ود �أب���وظ���ب���ي يف 
�ملو�رد  ويرثي  �ملوهوبني،  �كت�ساف 
وي��ط��ل��ق �ل���ط���اق���ات �ل����ق����ادرة على 
�مل�ساهمة يف �الإنتاج �لثقايف و�لفني، 
ليطورو�  �لفر�سة  �لنا�سئة  ومينح 
مهار�تهم، وهذ� كله �سيكون له �أثره 
�حل�ساري  �ل��وج��ه  على  �الإي��ج��اب��ي 

الأبوظبي ودولة �الإمار�ت .
لقائه  خ����الل   - ���س��م��وه  و�أ�����س����اف 
لل�سياحة  �أبوظبي  هيئة  من  وف��د� 

و�ل����ث����ق����اف����ة وجم����ل���������ش �أب����وظ����ب����ي 
دور�ً  ي��ل��ع��ب  �ل���ف���ن  �إن   - ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
بالنا�سئة  �الرت����ق����اء  يف  ج���وه���ري���اً 
يجعلهم  مبا  �سخ�سياتهم،  و�سقل 
يف  فعالية  �أك��رث  ب�سورة  ي�ساهمون 
�لتي  �ملتكاملة  �لتنموية  �لعملية 
ت�����س��ه��ده��ا دول����ة �الإم�������ار�ت، وجعل 
�الهتمام بالفنون جزء�ً �أ�سياًل من 
�أكرث  �سيعزز  �لتعليمية،  �لعملية 
فاأكرث من فر�ش �لطلبة و�لنا�سئة، 
وي�سهم يف حتقيق �الأهد�ف �ملرجوة 
مكوناً  ب��و���س��ف��ه  للتعليم  للثقافة 
�لطلبة  بناء  مكونات  م��ن  �أ�سا�سياً 
ويهدف   . للم�ستقبل  و�إع���د�ده���م 
�إىل توفري من�سة لدعم  �لربنامج 
و�ملتميزين  �مل���وه���وب���ني  �ل��ط��ل��ب��ة 
�أجل  م��ن  مو�هبهم  وتنمية  ف��ن��ي��اً، 
�مل�ستوى  ع��ل��ى  م��ه��ار�ت��ه��م  ت��ع��زي��ز 
و�ل��دويل، وذلك  �ملحلي و�الإقليمي 
تعاونية مع  �ت��ف��اق��ي��ات  م��ن خ��الل 
�ملوؤ�س�سات  م��ن  متنوعة  جمموعة 

�ملرموقة حملياً ودولياً.
وتتمثل �آلية عمل �لربنامج يف تويل 
و�لثقافة  لل�سياحة  �أبوظبي  هيئة 
من  و�مل��ع��ل��م��ني  �ملخت�سني  ت��دري��ب 
�لذين  للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  جمل�ش 
توعوية،  ج��ل�����س��ات  يف  ���س��ي�����س��ارك��ون 
وحلقات تدريبية مكثفة لتزويدهم 
الكت�ساف  �ل����الزم����ة  ب���ال���ك���ف���اء�ت 

�ل��در����س��ة �لفنية  مل��و����س��ل��ة  ف��ر���س��ة 
�لتخ�س�سية يف �خلارج.

لل�سياحة  �أبوظبي  هيئة  و�أو�سحت 
و�لثقافة �أنه �سيتم تنفيذ �لربنامج 
نهٍج منظم ل�سمان �حل�سول  وفق 
للمو�هب  �مل��ن��ا���س��ب��ة  �مل�����س��ادر  ع��ل��ى 
وت��ط��وي��ره��ا، ك��م��ا ���س��ي��ج��ري تبني 
�ل�سنوي  للتدريب  خمتلفة  من��اذج 
مل�����س��ت��وى وت��خ�����س�����ش وعدد  وف���ق���اً 
�ختيارهم،  مت  �ل��ذي��ن  �مل��ر���س��ح��ني 
على  ي�ستمل  �أويل  ت��دري��ب  ومنها 
�أ���س��ا���س��ي��ة د�خل  ف�����س��ول ت��دري��ب��ي��ة 
مكثفة  ودور�ت  وخ��ارج��ه��ا  �ل��دول��ة 
�ساعات  ب���ع���د  خ���ا����س���ة  وج���ل�������س���ات 
�ل��در����س��ة. وت��ت��اأه��ل جم��م��وع��ة من 
�الأوىل  �ملرحلة  �إمت��ام  بعد  �لطلبة 
�لتخ�س�سي  �لتدريب  مرحلة  �إىل 
�سنوية  م��ن��ح  ب��ر�م��ج  ي�سمل  �ل���ذي 
موؤ�س�سات  يف  �ل��ت��دري��ب  ال�ستكمال 
برنامج  وي�سعى  دول���ي���اً.  م��رم��وق��ة 
تطوير  �إىل  �مل������و�ه������ب  ت���ط���وي���ر 
للمو�هب  ���س��ام��ل��ة  ب��ي��ان��ات  ق���اع���دة 
على  �لن�سطة  وغ��ري  �مل�ستغلة  غري 
�مل������د�ر�������ش يف جم����االت  م�������س���ت���وى 
�ل���ف���ن���ون �ل��ت�����س��ك��ي��ل��ي��ة و�الأد�ئ�����ي�����ة 

و�لفنون متعددة �لتخ�س�سات.
�لتي  �ل��ت��خ�����س�����س��ات  وت���ت�������س���م���ن 
�لفنون،  �ل���ربن���ام���ج  ع��ل��ي��ه��ا  ي��رك��ز 
و�لر�سم،  و�ل���ن���ح���ت،  و�مل��و���س��ي��ق��ى، 

و�سيكون   .. و�مل�سرح  �الأد�ء،  وفنون 
�أربع  يف  خاللها  م��ن  �لعمل  نطاق 
�ملو�هب،  �ك��ت�����س��اف  ه���ي،  م���ر�ح���ل، 
�الختيار،  ع��م��ل��ي��ة  ث���م  وت��ق��ي��ي��م��ه��ا، 

وو�سواًل �إىل تدريبها الحقاً.
�ملو�هب  تنمية  برنامج  و�سيعتمد 
على �سركاء هيئة �أبوظبي لل�سياحة 
مع  �لقائمة  و�ل�سر�كات  و�لثقافة 
�ل�سركاء �لفنيني �لدوليني لتمكني 
بناء  �ل��ربن��ام��ج، م��ن خ��الل  تنفيذ 
ثقافية  م�����س��اح��ة  ل��ت��ط��وي��ر  من�سة 

جمتمعية.
ح�سر �للقاء كل من معايل �لدكتور 
�أحمد مبارك �ملزروعي �الأمني �لعام 
للمجل�ش �لتنفيذي ومعايل جا�سم 
�ل��زع��اب��ي رئي�ش  ب��وع��ت��اب��ة  حم��م��د 
ومعايل  �لتنفيذية،  �للجنة  مكتب 
�لدكتور علي ر��سد �لنعيمي مدير 
ع����ام جم��ل�����ش �أب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ، 
�مل��ه��ريي م��دي��ر عام  �أح��م��د  و�سيف 
�ملجل�ش  رئي�ش  ن��ائ��ب  �سمو  مكتب 
رئي�ش  �ملبارك  وحممد  �لتنفيذي، 
هيئة �ل�سياحة و�لثقافة، و�لدكتور 
علي بن متيم م�ست�سار مكتب �سمو 
�لتنفيذي،  �مل��ج��ل�����ش  رئ��ي�����ش  ن��ائ��ب 
و���س��ي��ف غ��ب��ا���ش م���دي���ر ع����ام هيئة 
�ل�����س��ي��اح��ة و�ل��ث��ق��اف��ة وف��ري��ق عمل 
�ملجل�ش  رئي�ش  ن��ائ��ب  �سمو  مكتب 

�لتنفيذي.

بتكلفــــــة 45 مليــــــــــــون درهـــــــــــــــم

بلدية مدينة اأبوظبي و"الر�صالة لال�صتثمار والتطوير العقاري" توقعان اتفاقية الإن�صاء �صوق جمتمعي يف بني يا�س
•• اأبوظبي –الفجر: 

مدينة  ب���ل���دي���ة  م����ن  ك����ل  وق����ع����ت 
�أب�����وظ�����ب�����ي و�����س����رك����ة �ل���ر����س���ال���ة 
�لعقاري  و�ل��ت��ط��وي��ر  لال�ستثمار 
تتوىل   ، م�������س���اط���ح���ة  �ت����ف����اق����ي����ة 
ت�سميم  �لر�سالة  �سركة  مبوجبها 
م�سروع  و��ستثمار  وت�سغيل  وبناء 
بني  منطقة  يف  �ملجتمعي  �ل�سوق 
بلدية  �أك���دت  .   م��ن جانبها  يا�ش 
مدينة �أبوظبي �أن م�سروع �ل�سوق 
�ملجتمعي ياأتي �سمن �إطار عدد من 
�مل�ساريع �لتطويرية و�ال�ستثمارية 
�لبلدية  �أ���س��ول  بتفعيل  �خلا�سة 
�ل�سياحية  �مل���ج���االت  م��ن  ع���دد  يف 
و�لرتفيهية و�خلدمية و�لتجارية 
وتنفيذ  �إن�����س��اء  �سعيد  على  ���س��و�ء 
�سعيد  ع���ل���ى  �أو  �مل�������س���اري���ع  ه�����ذه 

�إد�رتها و��ستثمارها.
ويج�سد هذ� �مل�سروع روؤية حكومة 
توطيد  �إىل  �ل���ه���ادف���ة  �أب���وظ���ب���ي 
�لقطاع  م���ع  و�ل���ت���ع���اون  �ل��ت��ك��ام��ل 
دفع  �سيما على �سعيد  �خلا�ش ال 
وتطوير  �ل�ساملة  �لتنمية  عجلة 
�ملر�فق �لعامة و��ستحد�ث �مل�ساريع 
�ملجتمع  يتطلبها  �ل��ت��ي  �جل��دي��دة 
�أج��ل تقدمي خدمات ع�سرية  من 
ح�ساري  وب���اأ����س���ل���وب  م��ت��ك��ام��ل��ة 
يحقق  ومب��ا   ، عاملية  ملعايري  وفقاً 

�أب��وظ��ب��ي وخطتها  روؤي����ة ح��ك��وم��ة 
�لتطويرية �ل�ساملة 2030 .

و�أ�سافت �لبلدية �أن د�ئرة �ل�سوؤون 
مدينة  بلدية   – و�لنقل  �لبلدية 
تعزيز  ع��ل��ى  ح��ري�����س��ة  �أب���وظ���ب���ي 
ع���الق���ات �ل��ت��ع��اون و�ل��ت��ك��ام��ل مع 
�لقطاع �خلا�ش ، وتوؤمن �أن تكامل 
�أهد�ف �جلانبني من �ساأنه متكني 
�ال�ستثمار�ت  وج����ذب  �الق��ت�����س��اد 
و�الرت�����ق�����اء �مل�����س��رت ب���اخل���دم���ات ، 
منظومة  ت��وف��ري  �إىل  ب��االإ���س��اف��ة 
الأعلى  وفقا  �خلدمية  �ملر�فق  من 

�ال���س��رت�ح��ات �خل��ارج��ي��ة وغريها 
�ملجتمعية  �مل�����س��اري��ع  م��ن  �ل��ك��ث��ري 

و�خلدمية �لكبرية.
م�سروع  �أن  �ل��ب��ل��دي��ة  و�أو���س��ح��ت   
يا�ش  ب��ن��ي  �مل��ج��ت��م��ع��ي يف  �ل�����س��وق 
تطويرها  يتم  �سوق  بناء  ي�ستمل 
�لقطاع  ط���ري���ق  ع���ن  وت�����س��غ��ي��ل��ه��ا 
، وت�����س��م حم���الت للبيع  �خل��ا���ش 
جمتمعية  وم���ر�ف���ق  ب��ال��ت��ج��زئ��ة، 
حكومية  خ�����دم�����ات  وم������ر�ف������ق   ،
�ل�سكنية  و�الأحياء   للمجتمعات 
تطلعات  يج�سد  �ل���ذي  وبال�سكل 

وبتكلفة   ، مربع  م��رت    9،000
تقديرية تبلغ 45 مليون درهم.

�أه���م  �أن م���ن  �ل��ب��ل��دي��ة  و�أ����س���اف���ت 
�أه����������د�ف �ل���������س����وق �مل���ج���ت���م���ع���ي يف 
�ملعي�سة  ي��ا���ش رف���ع م�����س��ت��وى  ب��ن��ي 
من  �ل�سكنية   و�مل��ن��اط��ق  للمدينة 
�مل���ر�ف���ق �خلدمية،  ت��وف��ري  خ���الل 
�ملنا�سبة  �ل���ت���ج���زئ���ة  وحم��������الت 
�لعالية،  �جل����ودة  ذ�ت  ،و�مل��الئ��م��ة 
وت���وف���ري م��رك��ز جم��ت��م��ع��ي يحقق 
�ل�سكنية  �الأح��ي��اء  �سكان  تطلعات 
ويعزز �حلياة �الجتماعية وي�ساهم 

�سعيد  على  �سو�ء  �لعاملية  �ملعايري 
�أو  �لرت�ثية  �أو  �ل�سياحية  �ملر�فق 

�ال�ستثمارية و�خلدمية .
على  مقبلة  �لبلدية  �أن  و�أِ����س���ارت 
�ال�ستثمارية  �مل�ساريع  من  �لعديد 
بالتعاون  و�خلدمية  و�لرتفيهية 
�ست�سكل  �خل����ا�����ش  �ل���ق���ط���اع  م����ع 
من  �سلبة  ق��اع��دة  جم��م��وع��ه��ا  يف 
�ل�سعادة  قيم  ت��وف��ر  �ل��ت��ي  �مل��ر�ف��ق 
و�لرفاهية جلميع �ل�سكان ،ومنها 
على �سبيل �ملثال ال �حل�سر م�سروع 
�لقناة يف منطقة �ملقطع وم�ساريع 

�لبلدية وفقاً لفكرة  3 يف 1 ، وهو 
�لدمج  �إىل عملية  يرمز  م�سطلح 
ما بني �ملر�فق �ملجتمعية وحمالت 
�لتجزئة �ملالئمة ،وعنا�سر خدمة 
�لعمالء خلدمة �الأحياء و�ملناطق 
�ل�سكنية يف �لرب �لرئي�ش وجزيرة 

�أبوظبي.
تطوير  م��دة  �أن  �لبلدية  ون��وه��ت 
�مل�سروع ت�ستمر �سنتني ، حيث ميتد 
�مل�����س��روع ع��ل��ى ق��ط��ع �الأر������ش رقم 
C16 يف �حلو�ش EB2-03 يف 
تبلغ   ، مب�ساحة طابقية  يا�ش  بني 

�ل�����س��ك��ان وت��وف��ري بيئة  �إ���س��ع��اد  يف 
و�لت�سوق  �الأعمال  ملز�ولة  �سحية 
و�ل��رتف��ي��ه.    كما يهدف �مل�سروع 
و�الأر��سي  �مل�ساحات  ��ستثمار  �إىل 
�ل���ع���ام���ة ل��ت��ط��وي��ره��ا م����ن خالل 
م�ساريع نوعية مميزة مثل م�سروع 
 ، ي��ا���ش  بني  يف  �ملجتمعية  �ل�����س��وق 
م�سرية �أن هذه �ل�سوق �ستوفر بعد 
ت�سويقيا  خدميا  مرفقا  �كتمالها 
و�سي�ساهم  �ملو��سفات  الأرقى  وفقا 
يف حت�����س��ني م�����س��ت��وى �حل����ي����اة يف 

�ملنطقة.

وزارة الداخلية: مروج املخدرات عرب الوات�صاب يف قب�صة ال�صرطة الباك�صتانية
•• ابوظبي-وام:

قب�ست �ل�سلطات �لباك�ستانية على 
�أحد مروجي �ملخدر�ت عرب و�سائل 
و�سركائه  �الج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����س��ل 
بناء على معلومات  يف هذ� �جل��رم 
ت��ل��ق��ت��ه��ا م���ن �الم������ار�ت م���ن وز�رة 
�لد�خلية تفيد ب� تلقي م�ستخدمي 
�لهو�تف يف �الإمار�ت عرب �لو�ت�ساب 
ر�سائل من �أرقام هاتفية م�سدرها 
�ملخدر�ت  لت�سويق  ت��روج  باك�ستان 
وت�����س��ل��ي��م��ه��ا م��ق��اب��ل حت��وي��ل مايل 
من  �لد�خلية  ل���وز�رة  �سبق  و�ل��ت��ي 

�لتحذير منها.
�لباك�ستانية  �ل�����س��ل��ط��ات  وح����ددت 
ه���وي���ة �ل�����س��خ�����ش �ل������ذي وق�����ع يف 
عرفان.  وي��دع��ى  ه��ن��اك  قب�ستها 
با�ستغالل  ب��ق��ي��ام��ه  �أق����ر  �ل����ذي  ق 
و���س��ائ��ل �ل��ت��و����س��ل �الج��ت��م��اع��ي يف 
مع  بالتعاون  للمخدر�ت  �لرتويج 
ك��ان لهم  �لذين  �سركائه  ع��دد من 
�ملخدر�ت  جم��ال  يف  �سابق  ن�ساط 

ومتكنت من �لقب�ش عليهم.
ع��ب��د�هلل بن  �سعيد  �ل��ع��ق��ي��د  وق���ال 
توير �ل�سويدي مدير عام مكافحة 
�مل��خ��در�ت �الحت��ادي��ة يف �لدولة �إن 

و�لتقدير  �ل�سكر  ب��ال��غ  ع��ن  وع��رب 
على  �ل��ب��اك�����س��ت��ان��ي��ة  ل��ل�����س��ل��ط��ات 
�أ�سفر  �ل����ذي  وت��ع��اون��ه��ا  جت��اوب��ه��ا 
�ل�سخ�ش  ذل��ك  على  �لقب�ش  ع��ن 
باملعلومات  باال�ستعانة  و�سركائه 
عرب  �لد�خلية  وز�رة  وفرتها  �لتي 
م��ك��ت��ب �رت��ب��اط��ه��ا �ل��ت��اب��ع ل����الإد�رة 
�ل��ع��ام��ة مل��ك��اف��ح��ة �مل���خ���در�ت �لتي 
حت��رك��ت ع��ل��ى وج���ه �ل�����س��رع��ة عند 
بالتن�سيق  �ل��ر���س��ائ��ل  ت��ل��ك  ر���س��د 
�ملحلية  �جل����ه����ات  م����ن  ع�����دد  م����ع 
�ملروجني  مل��الح��ق��ة  و�خل���ارج���ي���ة 

و�مل�ساهمة يف �لقب�ش عليهم.
�ل�����س��وي��دي ج��ه��ود وز�رة  و�ع���ت���رب 
توفري  يف  وت���ع���اون���ه���ا  �ل���د�خ���ل���ي���ة 
�لباك�ستاين  ل��ل��ج��ان��ب  �مل��ع��ل��وم��ات 
خطوة تعزز عالقات دولة �الإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة ومكانتها �لدولية 
�جل����رمي����ة  م���ك���اف���ح���ة  يف جم�������ال 
عنا�سر  يقظة  وت��وؤك��د  كانت  �أينما 
�مل��ك��اف��ح��ة و�ل��ت��ط��ور �ل���ذي حققته 
�لت�سدي  يف  �ل���د�خ���ل���ي���ة  وز�رة 
مروجيها  وم��الح��ق��ة  ل��ل��م��خ��در�ت 
وت���ع���زي���ز �ل���ت���وع���ي���ة ل�����دى �أف������ر�د 

�ملجتمع.
وحذر م�ستخدمي �لهو�تف �لنقالة 

جهود وز�رة �لد�خلية و�لتعاون مع 
عن  �أث��م��رت  �لباك�ستاين  �جل��ان��ب 
�ل�سخ�ش  هوية  �سرطتها  حتديد 
�لر�سائل  باإر�سال  يقوم  ك��ان  �ل��ذي 
�الجتماعي  �لتو��سل  و�سائل  عرب 
وعقاقري  م�������و�د  وب����ي����ع  ل����رتوي����ج 
ر�سد  �إىل  م���������س����ري�  خم�����������درة.. 
ت��ل��ك �ل��ر���س��ائ��ل و�ال���س��ت��دالل على 
�ل�سلطات  مع  بالتعاون  مر�سليها 
يف باك�ستان و�لتو��سل مع �لع�سابة 
وك�سف حيلهم للح�سول على �ملال 
على  متر  مل  �لتي  �لطريقة  بهذه 
�مل��ك��اف��ح��ة يف وز�رة  �أج���ه���زة  ي��ق��ظ��ة 

�ملكاملات �لد�خلية. ت�سديق  �أو  �الن�سياع  من 
�ل��ه��ات��ف��ي��ة �ل���ت���ي ت����رد �إل���ي���ه���م من 
لديهم  موثقة  غ��ري  غريبة  �أرق���ام 
�لو�ت�ساب  �أو  �لن�سية  �لر�سائل  �أو 
يكون  و�لتي  �الأماكن  خمتلف  من 
على  و�الح��ت��ي��ال  �لن�سب  مبتغاها 
�أهمية  ع��ل��ى  م�����س��دد�  �الآخ����ري����ن.. 
�الإبالغ عن تلك �ملكاملات و�لر�سائل 
وع����دم �ل��ت��ع��ام��ل و�ل��ت��ج��اوب معها 
�ل�����س��خ�����ش حتت  ي���ك���ون  ح���ت���ى ال 
�سحية  و�لوقوع  �مل�سوؤولية  طائلة 
ل���ه���ذه �الأ����س���ال���ي���ب �خل����ادع����ة من 

�لن�سب و�الحتيال.

وفد ال�صوؤون االإ�صالمية يزور الكني�صة القبطية يف اأبوظبي 
ويقدم العزاء يف �صحايا التفجريين االإرهابيني مب�صر

•• اأبوظبي-وام:

�الإ�سالمية  ل��ل�����س��وؤون  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة  م��ن  وف���د  ق���دم 
و�الأوقاف برئا�سة �لدكتور حممد مطر �لكعبي رئي�ش 
�لهيئة - خالل زيارته �لكني�سة �لقبطية يف �لعا�سمة 
�لتفجريين  ���س��ح��اي��ا  يف  �ل���ع���ز�ء  و�ج����ب   - �أب��وظ��ب��ي 
كني�ستني  �الول  �أم�����ش  ��ستهدفا  �للذين  �الإره��اب��ي��ني 
�ل�سحايا  ع��دد كبري من  وق��وع  و�أ�سفر� عن  يف م�سر 

�الأبرياء بني قتيل وجريح .
و�أكد �لدكتور �لكعبي ت�سامن �لقيادة �لر�سيدة و�سعب 
دولة �الإمار�ت مع �الأ�سقاء يف جمهورية م�سر �لعربية 
���س��د �الإره�����اب �الآث����م �ل���ذي ���س��رب �ل��ك��ن��ائ�����ش و�أزه���ق 
�ل�سعوب  ك��ل  و�آمل  �مل��ق��د���س��ات  ودن�����ش  �الآم��ن��ة  �الأرو�ح 

�لعربية و�الإ�سالمية .
�إننا ن�سجب هذ� �العتد�ء �الآث��م بكل حزم على  وق��ال 
�لكنائ�ش و�مل�سلني و�ملجتمع �مل�سري �ل�سقيق يف �لوقت 
�ل��ذي يقود فيه �الإم��ام �الأك��رب �سيخ �الأزه��ر �ل�سريف 
�أهم حو�ر عاملي بني �الأديان الإر�ساء �ل�سالم و�لتعي�ش 

�حل�ساري بني جميع �الأديان ورجال �الأديان.

و�أ�ساف �لكعبي �أنه بات مك�سوفا للعامل �أجمع توح�ش 
هذ� �الإرهاب �لذي خرج عن كل قيم �الأديان و�الإن�سانية 
وترب�أت منه �ملجتمعات �الإ�سالمية و�لدولية ومن كل 

�سكل من �أ�سكال �لتطرف و�لعنف و�لكر�هية .
من  وي��و�ج��ه  عامليا  �أ�سبح  �الإره����اب  �أن  �إىل  م�سري�   .
ميار�سون  ب���ات���و�  �الإره���اب���ي���ني  الأن  �ل���ع���امل  دول  ك���ل 
وح�سار�تها  �الإن�سانية  بحق  �ملنظمة  �جلر�ئم  �أب�سع 

ومقد�ساتها .
و�أكد �أن �لهيئة �لعامة لل�سوؤون �الإ�سالمية و�الأوقاف 
باإد�ر�تها كافة وعلمائها و�الأئمة و�ملفتني فيها ليقفون 
علماء  وك��ل  �ل�سريف  و�أزه���ره���ا  �ل�سقيقة  م�سر  م��ع 
�الإن�سانية  على  �ل��ع��دو�ن  �سد  و�ح���د�  �سفا  �الأدي����ان 
وم��ق��د���س��ات��ه��ا وي��ع��ت��ربون �ل��ك��ن��ائ�����ش م���ن���ار�ت روحية 
�ملجتمعات  الإ�سعاد  وتعاي�ش  �سالم  وم��الذ�ت  و�إميانية 
وك��ل دور  �مل�ساجد  �ع��ت��د�ء على  ه��و  و�الع��ت��د�ء عليها 

�لعبادة يف �لبلد�ن �الإ�سالمية و�لعامل .
ودعا �لكعبي �هلل �لعلي �لقدير �أن يحفظ م�سر قيادة 
و�سعبا من كل مكروه و�أن يخزي �لعدو�ن �الآثم على 

كنائ�سها وقيمها.
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العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/�لريامي 

للخدمات �لهند�سية - فرع 1
رخ�سة رقم:CN 1137815-1 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �القت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/روتانا  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للدعاية و�العالن - فرع �أبوظبي 1
رخ�سة رقم:CN 1678505 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �القت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/بنك  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�خلليج �الول - فرع 21
رخ�سة رقم:CN 1002668-23 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �القت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/مطعم 

كاز� بامباجنا
رخ�سة رقم:CN 1213322 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �القت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/حمل  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�جلو�هر لت�سليح �الطار�ت
رخ�سة رقم:CN 1030417 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �القت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11

اإعــــــــــالن
�ملدينة  باب  �ل�س�����ادة/كر�ج  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لت�سليح �ل�سيار�ت
 رخ�سة رقم:CN 1187996  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة نا�سر علي غلوم مو�سى �لعبيديل %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف ح�سني عبد�هلل �حمد جمعه عبد�هلل �حلو�سني

د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/مو�د �البحاث النظمة 

�ملخترب�ت ذ.م.م
 رخ�سة رقم:CN 1474421  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة عبد�ل�ستار حممد �حمد �بر�هيم %51

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف حمد حجي حميل حجي �لدر�سي �لكعبي

د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سالون قمر �ال�سو�ق 

للحناء و�لتجميل
 رخ�سة رقم:CN 1756231  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة في�سل �سعيد �بر�هيم حمادي �ملرزوقي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف فاطمة عبد�هلل حممود حميد�ن حماد

د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11

اإعــــــــــالن
�يلميك�ش  �ل�س�����ادة/�سركة  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لاللكرتوميكانيكال ذ.م.م
 رخ�سة رقم:CN 1175632  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�سب �ل�سركاء
عبد�لنظار نيكارتيل علي كوجنو من 24% �ىل %49

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف �ساجميت �سندر �موهان

د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/مو�ستا�ش للهد�يا

رخ�سة رقم:CN 1164904  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة �سايل حممد �سليمان �ملعقوري %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف �سلطان حممد يو�سف عزمي �حلمادي
تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�ساحة 1.5*4 �ىل 1*1

د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سجينت لالزياء

رخ�سة رقم:CN 1076672  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل وكيل خدمات/��سافة علي حممد �ملرزوقي

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة بالل عبد�لرحمن �سايف %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف مبارك فالح حمود جره �لقحطاين

د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11

املهند�صون املحرتفون للعقارات واالن�صاءات- ذ م م
بناء على قر�ر �جلمعية �لعمومية �لغري عادية و�خلا�ش بت�سفية 
�ل�سركة �ملذكورة �أعاله )�ملهند�سون �ملحرتفون للعقار�ت و�الن�ساء�ت 
عن  �حل�سابات  لتدقيق  �لهاملى  مكتب   / �مل�سفى  يعلن  م(  م  ذ   -

ت�سفية �ل�سركة �ملذكورة �عاله .
عليه  �عاله  �ملذكورة  �ل�سركة  على  حقوق  �أو  مطالبة  له  من  فكل 
�مل�سفى، وذلك  �إىل  �ملوؤيدة لذلك  �مل�ستند�ت  �لتقدم مبطالبته مع 
خالل �لدو�م �لر�سمي وملدة 45 يوماً من تاريخ �الإعالن، وكل من 

مل يتقدم خالل �ملدة �ملحددة باالإعالن ي�سقط حقه باملطالبة. 
�بوظبى   ،02/  6210478 فاك�ش   ،  02  /  6321546 �مل�سفى  تليفون 
�سارع ز�يد �لثاين بناية �لعني للزجاج �لطابق )6( �سقة )17( مكتب 

�لهاملى و �سركاه – حما�سبون قانونيون. 

اإع��������الن ت�صفي�����ة �صرك��������ة 

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11

ميغا بو�س كمبيوتر- ذ م م
بناء على قر�ر �جلمعية �لعمومية �لغري عادية و�خلا�ش بت�سفية 

�ل�سركة �ملذكورة �أعاله )ميغا بو�ش كمبيوتر- ذ م م(
ت�سفية  عن  �حل�سابات  لتدقيق  �لهاملى  مكتب   / �مل�سفى  يعلن   
�ل�سركة �ملذكورة �عاله فكل من له مطالبة �أو حقوق على �ل�سركة 
�ملذكورة �عاله عليه �لتقدم مبطالبته مع �مل�ستند�ت �ملوؤيدة لذلك 
�إىل �مل�سفى، وذلك خالل �لدو�م �لر�سمي وملدة 45 يوماً من تاريخ 
�الإعالن، وكل من مل يتقدم خالل �ملدة �ملحددة باالإعالن ي�سقط 

حقه باملطالبة. 
�بوظبى   ،02/  6210478 فاك�ش   ،  02  /  6321546 �مل�سفى  تليفون   
�سارع ز�يد �لثاين بناية �لعني للزجاج �لطابق )6( �سقة )17( مكتب 

�لهاملى و �سركاه – حما�سبون قانونيون. 

اإع��������الن ت�صفي�����ة �صرك��������ة 

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11

اإعالن عن ت�صجيل �صفينة وطنية

تعلن �لهيئة �لوطنية للمو��سالت )قطاع �لنقل �لبحري( 

تقدم  ق��د  ذ.م.م  العامه  واملقاولت  للنقل  /غنتوت  ب��ان 

بطلب ت�سجيل �ل�سفينة �ملذكورة بياناتها بعد وهي:

�ل�سفينة  ه��ذه  ت�سجيل  على  �ع��رت����ش  ل��ه  م��ن  ك��ل  على 

مدة  خ���الل  �ب��وظ��ب��ي  �ل�����س��ف��ن  ت�سجيل  مكتب  م��ر�ج��ع��ة 

�ق�ساها 60 يوما من تاريخ هذ� �العالن.

 اإدارة مراكز خدمة املتعاملني - مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�صالت

�صيا�صة الرتاخي�ص والت�صجيل البحري

                   اإ�شم ال�شفينة                    رقم الت�شجيل ال�شابق          العلم ال�شابق
Abu Dhabi - UAE              213105                1 غنتوت �إي )Ex:Normandy 3( 

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/كافترييا �حلنان ذ.م.م

رخ�سة رقم:CN 1053646  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة بالل �سامل بالل �سامل �لدرمكي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف ح�سن �سيف �حمد حممد هميله �ملزروعي
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف حنان حممد - �حمد
تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*3

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �ىل موؤ�س�سة فردية 
تعديل ��سم جتاري من/كافترييا �حلنان ذ.م.م 

AL HANAN CAFETERIA LLC

�ىل/كافترييا �حلنان    
AL HANAN CAFETERIA

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/كا�سرت �نرتنا�سيونال كيميكال للتجارة

رخ�سة رقم:CN 2103442  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة �حمد كوتو�ش حممد عليار يون�ش يون�ش %49

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة �ك�سيلينت و�ي لتمثيل �ل�سركات
excellent way representation of companies

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد ح�سن عبد�هلل �مل�ساوي
تعديل ر��ش �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�ساحة 4*2 �ىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

تعديل ��سم جتاري من/كا�سرت �نرتنا�سيونال كيميكال للتجارة 
CASTER INTERNATIONAL CHEMICAL TRADING

�ىل/كا�سرت �نرتنا�سيونال كيميكال للتجارة ذ.م.م    
CASTER INTERNATIONAL CHEMICAL TRADING LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية خالل 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11

جامن للخدمات العامة- ذ م م
يعلن مكتب مري�ل عبد �حلبيب لتدقيق �حل�سابات و�ال�ست�سار�ت 

غري  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع  قر�ر  مبوجب  �أنه  �الد�رية 

�لعادية �ل�سادر بتاريخ 2017/04/06 بحل وت�سفية �سركة

 جامن للخدمات العامة - ذ م م
فعلى من لدية �ي �عرت��ش �و مطالبة �لتقدم �إىل مكتب �مل�سفى 

�ملعني هاتف رقم 026716055 فاك�ش 026716054 �ش.ب 53181 

�بوظبي بالنادي �ل�سياحي بناية �سعيد عبد�هلل �جلنيبي �لطابق 

)4( مكتب رقم )403( و�إح�سار �مل�ستند�ت �لثبوتيه، وذلك خالل 

مدة �أق�ساها 45 يوما من تاريخ هذ� �العالن.

اإع��������الن ت�صفي�����ة �صرك��������ة 

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/حمل  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�سابط �خلري لت�سليح �الطار�ت
رخ�سة رقم:CN 1163567 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �القت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني(

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11

اإعــــــــــالن
جولدن  �ل�س�����ادة/مركز  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 2104078:فايل �سبا للرجال رخ�سة رقم
 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة �سيف غا�سب كنزول غامن �ل�سام�سي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف �حمد ر��سد ح�سن حممد �ل�سام�سي

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11

اإعــــــــــالن
��ستربق  �ل�س�����ادة/�سركة  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1119982:للمفرو�سات و�النارة ذ.م.م رخ�سة رقم
 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة خالد �سيف �سعيد حممد �لنيادي %51

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف �سيف �سعيد حممد علي �لنيادي

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات
وزير الدولة لل�صوؤون اخلارجية الهندي ي�صيد بقوة العالقات بني االإمارات وبالده

•• اأبوظبي -وام: 

�أكرب وزير �لدولة لل�سوؤون �خلارجية  �أم جيه  ��ساد معايل 
�ل��ه��ن��دي ب���ق���وة ور����س���وخ �ل���ع���الق���ات ب���ني دول�����ة �الإم������ار�ت 
وجمهورية �لهند موؤكد� حر�ش بالده على تعزيز عالقاتها 
�لقوية مع دولة �الإمار�ت، خ�سو�ساً يف ظل �لفر�ش �لكبرية 
�الإقليمية  و�لتحوالت  و�لتغري�ت  �لبلدين،  بني  للتعاون 
مزيد  �إىل  �لبلدين  من  حتتاج  �لتي  �ملت�سارعة،  و�لدولية 
تفر�سها  �لتي  �لتحديات  ملو�جهة  و�لتفاهم،  �لتن�سيق  من 

هذه �لتحوالت، و��ستثمار �لفر�ش �لتي توفرها.

جاء ذلك خالل م�ساركته ك�سيف �سرف ومتحدث رئي�سي يف 
ملتقى �ل�سفر�ء وروؤ�ساء �لبعثات �لتمثيلية للدولة يف �خلارج 
باأبوظبي وت�ستمر  11 �م�ش �الول  �ل���  ب��د�أت دورت��ه  �ل��ذي 
لل�سوؤون  �لدولة  وزي��ر  و�سارك  �جل��اري.  �أبريل   13 لغاية 
�جلل�سات  �إح��دى  يف  رئي�سي  كمتحدث  �لهندي  �خلارجية 
�لتي عقدت يف �إطار فعاليات �ليوم �لثاين للملتقى، و�لتي 
و�لتطور�ت  �لهندية  �الإمار�تية  �لعالقات  بعنو�ن  عقدت 
�أحمد عبد �لرحمن  �لدولية و�لتي �د�رها �سعادة �لدكتور 
�لبنا �سفري �لدولة لدى جمهورية �لهند بح�سور �سفر�ء 
�لدولة و�أع�ساء �لبعثات �لتمثيلية للدولة يف �خلارج، وعدد 

كبري من مدر�ء �الإد�ر�ت ومنت�سبي �ل�سلك �لدبلوما�سي يف 
وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل. جدير بالذكر �أن ملتقى 
�ل�سفر�ء وروؤ�ساء �لبعثات �لتمثيلية للدولة يف �خلارج يعقد 
�سنوياً، وميثل فر�سة مهمة للتفاعل و�حلو�ر وتبادل �الآر�ء 
�الإقليمية  �ل�ساحتني  على  �ل��دول��ة  �سفر�ء  ب��ني  و�الأف��ك��ار 
و�لدولية مبا يعزز من �أد�ء �ل�سيا�سة �خلارجية �الإمار�تية 
وفاعليتها على خمتلف �الأ�سعدة و�مل�ستويات. كما وي�سلط 
�مللتقى �ل�سوء على �أبرز �ملو��سيع و�الأهد�ف �ال�سرت�تيجية 
�القت�سادية و�لثقافية وذلك �سمن �أجندة �لوز�رة �لو�جب 

حتقيقها وخدمة �ملو�طن يف �خلارج. 

ا�شتعدادات نف�شية وذهنية لتحفيز الطالب على التفوق

الظفرة مدار�س  يف  ينتظمون  واخلا�صة  احلكومية  املدار�س  يف  طالب  األف   20
بداية م�شجعة للف�شل الدرا�شي الثالث و�شط ا�شتعدادات مكثفة من االأ�شر والعائالت 

خرباء الرتبية:  تهيئة الطالب للدرا�شة بعد ق�شاء اأجازة الربيع تتطلب اهتماما من االأ�شرة
اأولياء االأمور : �شعوبات تغري  منط حياة االبناء ت�شتمر اأياما بعد الدرا�شة 

•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر

�أل��ف طالب   20 �أك��رث من   �أنتظم 
م�����د�ر������ش  منطقة  يف  وط����ال����ب����ة 
و�خلا�سة  �ل���ظ���ف���رة  �حلكومية 
و�ل�سلع  وغ��ي��اث��ي  ز�ي�����د  مب��دي��ن��ة 
و�ملرفاأ  دمل����ا  وج���زي���رة  و�ل���روي�������ش 
وب���دع �مل��ط��اوع��ة ول��ي��و�، م��ع بد�ية 
و�سط  �ل��ث��ال��ث  �ل��در����س��ي  �لف�سل 
������س����ت����ع����د�د�ت م��ك��ث��ف��ة م����ن قبل 
ل�سمان  للتعليم  �أبوظبي  جمل�ش 
على  �لتعليمية  �لعملية  �ن��ت��ظ��ام 
�الأول  �ل����ي����وم  م����ن  وج������ه  �أك����م����ل 
للدر��سة و�النتهاء من �لتجهيز�ت 
و��ستكمال  �ل�سيانة،  و�أعمال  كافة 
و�لتدري�سية.  �الإد�ري������ة  �ل��ه��ي��ئ��ات 
و�كد خرب�ء تربويون على �سرورة 
تهيئة �لطالب لال�ستعد�د للف�سل 
من  �ل���در�����س���ي  �جلديد  نف�سيا 
�ج�����ل �ال����س���ت���ع���د�د ل���ل���در�����س���ة �ي 
ي��ك��ون��و� م�����س��ت��ع��دي��ن متاما  ح��ت��ى 
ال���س��ت��ق��ب��ال ف�����س��ل در�����س���ي جديد 
مب��ن��ت��ه��ى �ل���ن�������س���اط و�حل���ي���وي���ة، 
�ال�ستعد�د �لنف�سي للدر��سة يعترب 
�ل��ت��ي ت�ساعد  �ل��ع��و�م��ل  �أه����م  م���ن 
�لدر��سة  ��ستقبال  على  �ل��ط��الب 
�إذ�  خ�سو�سا  عالية  معنوية  ب��روح 
وعمل  ه��دف معني  �لطالب  ح��دد 
بع�ش  �إل��ي��ه، هناك  �ل��و���س��ول  على 
�الأمور ت�ساعد على جعل �لطالب 
م�ستعدين نف�سيا لدخول �ملد�ر�ش 
تنظيم  يف  �لبدء  مثل  و�جلامعات 
وق���ت �ل��ن��وم و�ل���ع���ودة م���رة �أخرى 
ل��ل��ن��وم �مل��ب��ك��ر وت����رك �ل�����س��ه��ر قبل 
�ل��در����س��ة ب��ف��رتة م��ن��ا���س��ب��ة، �لبدء 
و�لعودة  �ل��ك��ت��ب  بع�ش  ت�سفح  يف 
�لذهن  ل��ت��ن�����س��ي��ط  �ل����ق����ر�ءة  �إىل 
م������رة �أخ���������رى ، ت���ن���ظ���ي���م �ل���وق���ت 
�أيام  لتنظيم  يومي  وو�سع ج��دول 
�لدر��سة، حتديد هدف معني من  
�لو�سول  ع��ل��ى  و�ل��ع��م��ل  �ل��در����س��ة 
�إل���ي���ه وح����ث �ل��ن��ف�����ش ع��ل��ى �لعمل 

م���دى ت��ق��دمي��ه اِلأف�����س��ل م��ا عنده 
من قدر�ت ومهار�ت يف �لدر��سة ،  
وهنا عليهم ��ستثارة تلك �لد�فعية 
وت��ت��م��ث��ل يف  �أد�ءه  م�����س��ت��وى  ل��رف��ع 
م�سوقا  و����س��ح��ا  ه��دف��ا  حتديده  
ويحدد  �ل���در�����س���ة،  يف  حم���ف���ز�  و 
�ملدى  بعيدة  �أه��د�ف��ا  خاللها  م��ن 
و�أه����د�ف����ا �أخ�����رى ق�����س��رية �مل���دى، 
�الإيجابي  �ل��ت��ع��ل��م  ي��ح��دث  ول��ك��ي 
�إيجابية  �إدر�ك���ات  تتو�فر  �أن  الب��د 
مثل �الرتياح �لنف�سي نحو �لتعلم 
نحو  �إيجابية  �جت��اه��ات  و�م��ت��الك 
�أنه  و�إدر�ك��ه  ومتطلباتها  �لدر��سة 
قادر على �لنجاح  مبا ميتلكه من 
قدر�ت وقابليات وتخطى �جلو�نب 
�ل�سلبية . و يلعب �الأهل وخ�سو�سا 
�أبنائهم  ت��ه��ي��ئ��ة  يف  ه���ام  دور  �الأم 
�لدر��سي �جلديد  �لعام  ال�ستقبال 
بروح  للدر��سة  �ال�ستعد�د  وكذلك 
ت�ساعد  ف������االأم   ، ع��ال��ي��ة  م��ع��ن��وي��ة 
بع�ش  م��ن  �لتخل�ش  على  �أبنائها 
�أثناء  عليها  �عتادو�  �لتي  �لعاد�ت 
�لتلفاز  �أم��ام  �ل�سهر  مثل  �الأج���ازة 
بكرثة  و�خل������روج  �ل��ك��م��ب��ي��وت��ر  �أو 
و�لت�سلية  و�للعب   ، �الأ�سدقاء  مع 
و�ل���ك�������س���ل و�ل�����ر�ح�����ة، م����ن خالل 
�إىل  و�لعودة  �ل�سهر  �ساعات  تقليل 
�لتي  �ملو�د  ،ومر�جعة  �ملبكر  �لنوم 
�لعام  قام �لطفل بدر��ستها خالل 
،وترك  م�سلية  ب��ط��ري��ق��ة  �مل��ا���س��ي 
�ملدر�سية  �الأدو�ت  ي��خ��ت��ار  �الب����ن 
�ل���ت���ي ي��ح��ب��ه��ا ف����االأط����ف����ال مثال 
�مللونة  �ل��دف��ات��ر  ل�����س��ر�ء  مي��ي��ل��ون 
كرتونية  ر�سوم  على  حتتوى  �لتي 
جيد  ب�سكل  �حل��دي��ث  يجب  كما   ،
�لتي  و�الأن�������س���ط���ة  �مل���در����س���ة  ع����ن 
�لتي  �ل��رح��الت  وك��ذل��ك  بها  تقوم 
ممتع،  وق��ت  �ل��ط��الب  بها  يق�سي 
باأ�سدقاء  د�ئ��م��اً  يتذكر  و�جعليه 
�مل��در���س��ة و�ل���وق���ت �جل��م��ي��ل �لذي 
ي��ق�����س��ي��ه م��ع��ه��م د�خ��ل��ه��ا. و طلب 
�لّطالب  ق��ي��م��ة  ي��رف��ع م��ن  �ل��ع��ل��م 

تنمية  على  بحر�سه  فهو  نف�سه؛ 
�لعلوم  �ملزيد من  و��ستيعاب  عقله 
�الآخرين  ي�ساهم يف تطوير نظرة 
له، فاجلميع يحّب �الإن�سان �مللتزم 
�حل��ري�����ش �مل��ج��ت��ه��د �ل����ذي ي����وؤّدي 
و�جباته باإتقان و�إخال�ش وي�سعى 
�مل���زي���د م���ن خ���الل �لعطاء  ل��ف��ع��ل 
�أنت متفّوقاً  �ملتز�يد، فرمبا تكون 
�إي��اه��ا �هلل،  ق����در�ٍت وه��ب��ك  بف�سل 
تعطي  �أن  ت�ستطيع  خاللها  وم��ن 
�أق��ل منك قدرة  ه��م  م��ن  وت�ساعد 
يف �ال�ستيعاب . و�ملرحلة �لّدر��سية 
�أه���ّم م��ر�ح��ل ح��ي��اة �الإن�سان؛  م��ن 
�الأ�سدقاء، ويختلط  ففيها يلتقي 
�خلا�ش،  عامله  ويكّون  باالآخرين، 
وين�سئ عالقات طّيبة مع �ملعلمني 
له ير�سدونه  �آخرين  �آباًء  فيكونو� 
�لّذكريات  ويبني  ��و�ب،  �ل�����سّ نحو 
تخلد  �����س����وف  �ل����ت����ي  ���ع���ي���دة  �ل�������سّ
ل��الأب��د، ويف ك��ّل مرحلة  ب��ذ�ك��رت��ه 
�أ�سخا�ساً  ي�سيف  جديدة  در��سّية 

على  يجب  وهنا  حلياته،  �آخ��ري��ن 
�جلّيدين  ُي�������س���ادق  �أن  �ل���ّط���ال���ب 
م���ن �ل���ط���اّلب ك���ي ي��رت��ق��ي معهم 
احب  فال�سّ ب��اأخ��الق��ه،  ويت�سامى 
دي��ن خليله.  و�مل���رء على  ���س��اح��ب، 
�أ�سياًء  �لعلم  �أم���ور  �حل��ي��اة  جتعل 
روتينّية، فيجد �لبع�ش �أّنه جُمرب 
عن  يت�ساءل  �أن  دون  �لتعّلم  على 
جدوى �لعلم، فهو مدفوٌع من ِقَبل 
و�لديه لدخول �ملرحلة �لتمهيدّية 
�البتد�ئي،  �الأّول  ف  �ل�سّ ثم  ومن 
و�ملر�حل  فوف  �ل�سّ لباقي  وهكذ� 
يتخّطى  ح���ني  ل��ك��ّن��ه  �ل���در�����س���ّي���ة، 
ُمنتقاًل  �ل��ث��ان��وّي��ة  �مل��رح��ل��ة  ع��ت��ب��ة 
�إىل �لعامل �الأكرب حيث �جلامعات 
و�ملعاهد  �����س��ة  �مل��ت��خ�����سّ و�ل��ك��ل��ّي��ات 
و�ملخترب�ت �سيجد �جلو�ب �لكبري 
�أنت،  ل��ت��ك��ون  تتعّلم  �إّن����ك  �أم���ام���ه: 
لتكون لك ب�سمة يف �حلياة ترتك 
لو  �مل��ث��ال  �سبيل  فعلى  �أث���رك،  بها 
تعالج  �سوف  �لّطب  يف  �ست  تخ�سّ

�ملر�سى  م���ن  �ل��ك��ث��ري  م�����س��ت��ق��ب��اًل 
�لذين �سيذكرونك باخلري وتغرّي 
م���ن ح��ي��ات��ه��م مب�����س��اع��دت��ه��م على 
�ل�ّسفاء، �أو ميكن �أن تكون مهند�ساً 
�لّطرق،  ومُت���ّه���د  وُت��ع��ّم��ر  ف��ت��ب��ن��ي 
وترفع من �ساأن جمتمعك وبلدك، 
�الإدر�ك  ل�����ذ�،  ف����خ����ور�ً؛  وت�����س��ب��ح 
مع  �لعلم  لفائدة  �جل��ّي��د  و�ل��وع��ي 
�لّثو�ب �لذي �سيناله من �هلل، يدفع 
�لّطالب �إىل �حلر�ش يف �ال�ستز�دة، 
و�سحذ �لهّمة ليكون على م�ستوى 
ما يطمح �إليه. تعترب بد�ية �لعام 
ذهبّيًة  فر�سًة  �جل��دي��د  �ل��ّدر����س��ي 
�أو  در����س��ت��ه  يف  ر  ُمق�سّ طالب  الأي 
نف�سه  الإث��ب��ات  �لّتح�سيل  �سعيف 
و�الإر�دة  ف��ب��ال��ع��زمي��ة  وج���د�رت���ه؛ 
ومو��سلة �ملُذ�كرة وحّل �لو�جبات 
و�ن��ت��ظ��ام��ه يف م��ت��اب��ع��ة �ل���ّدرو����ش 
�ل�ّسرح  مع  و�لرّتكيز  ومر�جعتها 
من  يرفع  �سوف  �حل�س�ش،  �أث��ن��اء 

مر�تبه، وياأخذ ما يتمّناه.

و�لر�حة،  �لك�سل  وترك  و�لن�ساط 
ت���ذك���ر �أي������ام �ل���در�����س���ة و�الأوق������ات 
�ملمتعة �لتي يق�سيها �لطالب مع 
د�خل �جلامعات  �سو�ء  �أ�سدقائهم 
�لذهني  �ال���س��ت��ع��د�د   . �مل��د�ر���ش  �أو 
و�ل���ب���دين ل��ل��دخ��ول ل��ل��در����س��ة يف 
�لطالب  ي��ت��ح��ول  �الأج������ازة  خ���الل 
ي�ستيقظ  ن�������س���ط  ����س���خ�������ش  م�����ن 
يحب  ك�����س��ول  �سخ�ش  �إىل  م��ب��ك��ر� 
�ل��ن��وم و�ل���ر�ح���ة، وب��ال��ت��ايل يلجاأ 
م��ن �خلارج  �ل��ط��ع��ام  �إح�����س��ار  �إىل 
ويعتمد ب�سكل كبري على �لوجبات 
�الأطعمة  �ل�سريعة،تلك  �لغذ�ئية 
لها تاأثري كبري على �سحة �لطالب 
ب�سفة  �لعقل  وعلى  عامة  ب�سفة 
�لتخل�ش  يجب  وبالتايل  خا�سة، 
من تلك �لعاد�ت �ل�سيئة من �جل 
دخول  وقبل  للدر��سة  �ال�ستعد�د 
�ل���در�����س���ي �جل���دي���د ،حيث  �ل���ع���ام 
يجب تناول �الأغذية �لتي ت�ساعد 
�لفاكهة  م��ث��ل  �ل��ع��ق��ل  من���و  ع��ل��ى 
�ل�سوكوالتة  وكذلك  و�خل�سرو�ت 
�ل�����س��ود�ء ف��ه��ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى زي���ادة 
 ، �ملك�سر�ت  وك��ذل��ك  �ل��ذك��اء  ن�سبة 
�مل�سروبات  بع�ش  تناول  يجب  كما 
�لن�ساط  زي����ادة  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  �ل��ت��ي 

و�البتعاد  و�لنعناع  �لكركديه  مثل 
�حر�ش   ، �ل��غ��ازي��ة  �مل�سروبات  ع��ن 
يوميا  �ل��ري��ا���س��ة  ع��ل��ى مم��ار���س��ة 
وخ�سو�سا �مل�سي الأنه ي�ساعد على 
قلل   ، �ل��دم��وي��ة  �ل�����دورة  تن�سيط 
م��ن ���س��اع��ات م�����س��اه��دة �ل��ت��ل��ف��از �أو 

�جللو�ش �أمام �لكمبيوتر.
ويوؤكد �خلرب�ء �ن عملية �لتهيئة 
للطالب  �ل��ن��ف�����س��ي  �ال���س��ت��ع��د�د  و 
�الأ�سرة  ب��ني  م�سرتكة  م�سوؤولية 
كبري  دور  ل��ه  فكالهما  و�مل��در���س��ة 
�لتحول  ع��م��ل��ي��ة  يف  و�إي����ج����اب����ي 
و�الن����ت����ق����ال م����ن ف�����رتة �الإج�������ازة 
�إىل  و�ل�سهر  بالر�حة  تتميز  �لتي 
نظام  فيها  �لتي  �لدر��سة  مرحلة 
و��ستيقاظ  و�ل���ت���ز�م  وم�����س��وؤول��ي��ة 
دور�ً  فتلعب  �مل��در���س��ة  �أم���ا  م��ب��ك��ر. 
�لنف�سية  �ل��ت��ه��ي��ئ��ة  يف  �أ����س���ا����س���ي���اً 
ل���ل���ط���ل���ب���ة وت���ن���م���ي���ة �الجت�����اه�����ات 
�الإيجابية جتاهها وتكوين عالقة 
و�لتكيف  �ل��ط��ال��ب  ب���ني  و  ب��ي��ن��ه��ا 
وخ�سو�ساً  �مل��در���س��ي��ة  �لبيئة  م��ع 
�جلدد،  للطلبة  �الأوىل  �الأي����ام  يف 
�سور  �لطالب  ل��دى  تت�سكل  حيث 
�لبيئة  ع���ن  �أول����ي����ة  و�ن���ط���ب���اع���ات 
�مل���در����س���ي���ة ي��ح��م��ل��ه��ا م���ع���ه ط����و�ل 

�لعام، وتوؤثر يف �سخ�سيته و�سلوكه 
وحت�سيله �لدر��سي ، والبد للمعلم 
يف بد�ية لقائه مع طالبه �أن يكّون 
ع���الق���ة ط��ي��ب��ة م��ع��ه��م م���ن خالل 
�الأول  �ل���ي���وم  يف  �مل��ف��ت��وح  �حل�����و�ر 
و�ال�ستماع  �أف���ك���اره���م  وم��ن��اق�����س��ة 
معهم  �الإيجابي  و�لتو��سل  �إليهم 
ل��ي��ه��ي��ئ �ل���ط���ال���ب ل��ت��ق��ب��ل �مل�����ادة 
ومعلمها  ج���ه���ة  م����ن  �ل���در�����س���ي���ة 
�أولياء  . وع��ل��ى  �أخ����رى  م��ن ج��ه��ة 
�الأم��ور و�ملربيني �أن ال يقللو� من 
�لنف�سية  �لتهيئة  عملية  �أه��م��ي��ة 
ولها  هامة  عملية  كونها  للطالب 
دور كبري يف �إثارة د�فعية �لطالب 
، الأن  و�ل���ت���ع���ل���م  �ل����در������س����ة  ن���ح���و 
�لطالب  �سلوك  تن�سط  �لد�فعية 
�أد�ًء جيد  وتوجهه وتثبته وحتقق 
ف��ال��د�ف��ع��ي��ة مت��ث��ل ع��ام��اًل هاماً   ،
�لطالب  حم������دد�ت  م���ع  ي��ت��ف��اع��ل 
ل���ي���وؤث���ر ع���ل���ى �ل�������س���ل���وك �الأد�ئ�������ي 
�لدر��سية  �لبيئة  يف  يبديه  �ل��ذي 
، وه���ي مت��ث��ل �ل��ق��وة �ل��ت��ي حتركه 
متطلباته،  ي��وؤدي  لكي  وت�ستثريه 
كثاف����ة  يف  تنعك�ش  �ل��ق��وة  وه����ذه 
درجة  ويف   ، يبذله   �ل���ذي  �جل��ه��د 
مثابرته و��ستمر�ره يف �الأد�ء ، ويف 
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•• دبي –الفجر:

"معر�ش  يف  دب��ي  حماكم  ت�سارك 
�الإمار�ت للوظائف" لعام 2017،  
�ساحب  رعاية  حتت  يقام  و�ل��ذي 
�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل 
مكتوم نائب رئي�ش �لدولة رئي�ش 
دب��ي، رعاه  �ل���وزر�ء حاكم  جمل�ش 
�هلل. يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي، 
�لر��سخ  �إل��ت��ز�م��ه��ا  ع��ل��ى  ت���اأك���ي���د�ً 
بلعب دور فاعل يف متكني �ل�سباب 
�الإمار�تي عرب تقدمي فر�ش عمل 
جديدة وبر�مج متكاملة للتدريب 
�مل��ه��ن��ي، ح��ي��ث ت�سع حم��اك��م دبي 
�ملو�طنني  خ��ي��ار�ت عديدة جل��ذب 
هذ�  ويتيح  �مل��ج��االت،  خمتلف  يف 
�أمام  �ل��ف��ر���س��ة  �ل�����س��ن��وي  �حل����دث 
�لباحثني عن عمل �الط��الع على 
�لتي  و�مل��م��ي��ز�ت  �لوظائف  �أح���دث 
ليت�سنى  دب���ي،  ت��ط��رح��ه��ا حم��اك��م 
�لوظيفة  ع���ل���ى  �حل�������س���ول  ل���ه���م 
وتطلعاتهم  ميولهم  تنا�سب  �لتي 

�مل�ستقبلية.
�����س����ع����ادة ط�����ار������ش عيد  و�أ��������س�������ار 
ع�����ام حماكم  م���دي���ر  �مل���ن�������س���وري 
تويل  �ل�����دول�����ة  ق����ي����ادة  �إن  دب������ي، 
بالرثوة �لب�سرية،  �هتماماً خا�ساً 
�نطالقاً من �إميانها باأن �الإن�سان 
�لبلد،  لهذ�  �حلقيقة  �ل���رثوة  ه��و 
 2021 دب��ي  خطة  م��ع  ومتا�سياً 
�ل�سمو  ����س���اح���ب  �أط���ل���ق���ه���ا  �ل���ت���ي 
�ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم 
�ملقام  �الإن�������س���ان يف  ت�����س��ع  و�ل���ت���ي 

•• عجمان ـ الفجر 

عجمان  جامعة  دور  م��ن  �نطالقا 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة جتاه  وم�����س��وؤول��ي��ت��ه��ا 
�الأ�ستاذة  ق��ّدم��ت  �ملحلي،  �ملجتمع 
�آالء �لعامري، ع�سو هيئة تدري�ش 
�ل���ع���ام���ة،  �ل�����در�������س�����ات  يف وح�������دة 
نعرفه  ال  م���ا  ب��ع��ن��و�ن  حم��ا���س��رة 
مركز  يف  ع��ق��دت   ، د  فيتامني  ع��ن 

م�سريف �ل�سحي بعجمان.
خماطر  ���رة  �مل���ح���ا����سِ ����س��ت��ع��ر���س��ت 
�جل�سم،  يف  �لفيتامني  ه��ذ�  نق�ش 
�لوطن  يف  �مل�سكلة  ت��ز�ي��د  وح��ج��م 
و�أكدت  و�أبعادها.  و�لعامل  �لعربي 
�أن هناك جهل كبري بحجم �مل�سكلة 
�ل�سائد  و�الع����ت����ق����اد  �حل���ق���ي���ق���ي، 
على  يقت�سر  د  فيتامني  دور  ب���اأن 
�لو�قع  يف  بينما  �ل��ع��ظ��ام؛  �سحة 
فاإن نق�سه يرتبط بظهور �لعديد 
كال�سرطانات  �لع�سر  �أمر��ش  من 
كالبهاق  �لذ�تية  �ملناعة  و�أم��ر����ش 
و�ل�سدفية  �ل��ل��وي��ح��ي  و�ل��ت�����س��ل��ب 
وغ���ريه���ا؛ وه���ي �أم���ر�����ش مل تكن 
ب�سكل  �ملا�سي وظهرت  منت�سرة يف 
تعّر�سنا  عدم  بح�سب  حديثاً  �أكرب 

لل�سم�ش ب�سكل يومي وكايف.
خ���الل  �آالء  �الأ������س�����ت�����اذة  وب����ّي����ن����ت 
�مل�سدر  هي  �ل�سم�ش  �أن  �ملحا�سرة 
�الأ�سا�سي و�الأكرب لفيتامني د بينما 
ن�سبة  على  �لغذ�ئية  �مل��و�د  تقت�سر 
%20 من توفري هذ� �لفيتامني؛ 
نق�ش  تف�سي  يف�ّسر  �ل���ذي  �الأم���ر 
ه���ذ� �ل��ف��ي��ت��ام��ني مب��ع��دالت عالية 

�ال�سرت�تيجية  مع  �لتام  �لتناغم 
�ل��وط��ن��ي��ة ل��ل��ت��وط��ني ���س��ع��ي��اً ور�ء 
�����س���ت���ق���ط���اب ن���خ���ب���ة �ل����ك����ف����اء�ت 
�ملو�طنة، �لتي من �ساأنها �أن متثل 
يف  �لت�سريعية  للمنظومة  �إ�سافة 
�سيتوىل ممثلو  دب��ي، حيث  �إم���ارة 
��ستقبال  �مل���ع���ر����ش  يف  �مل���ح���اك���م 
مهنية  ف����ر�����ش  ع����ن  �ل���ب���اح���ث���ني 
�لوقت  �ملتاحة يف  �ل�سو�غر  و�سرح 
�لر�هن. و�أ�ساف : ت�سارك حماكم 
للوظائف  �الإم���ار�ت  معر�ش  دب��ي 
ت�ستهدف  ت���ف���اع���ل���ي���ة،  مب��ن�����س��ة 
�خلريجني  �أم���ام  �لفر�سة  �إت��اح��ة 
�ل�سابة،  �ملو�طنة  و�لكو�در  �جلدد 
�ملنا�سبة  �لفر�سة  على  للح�سول 

�الأول، حيث �أننا ن�سع على عاتقنا 
م�سوؤولية تعزيز وتنمية �لكفاء�ت 
�إمياننا  م��ن  �ن��ط��الق��اً  �ل��وط��ن��ي��ة، 
ت�سريعية  منظومة  ت��ط��وي��ر  ب����اأّن 
�لتنمية  متكاملة ود�عمة خلطط 
وجود  يحتم  دب���ي،  يف  �مل�����س��ت��د�م��ة 
عالية  درج���ة  ع��ل��ى  ب�سرية  ك����و�در 
من �لتميز و�لكفاءة و�لقدرة على 
�ال�سرت�تيجية،  �أه��د�ف��ن��ا  حتقيق 
و�سواًل �إىل  حماكم ر�ئدة متميزة 

عامليا . 
مدير  ك��ل��د�ري  عبد�لو�حد  وق��ال 
حماكم  يف  �لب�سرية  �مل���و�رد  �إد�رة 
دبي: تعك�ش م�ساركتنا �مل�ستمرة يف  
معر�ش �الإمار�ت للوظائف كل عام 

ناجح،  م��ه��ن��ي  م�����س��ت��ق��ب��ل  ل���ب���ن���اء 
تطوير  م�سرية  دف��ع  يف  و�الإ�سهام 
و�لقانونية،  �لت�سريعية  �ملنظومة 
مبا يتما�سى مع متطلبات �لتنمية 
�ل�����س��ام��ل��ة و�مل�����س��ت��د�م��ة يف دب���ي. 
�إىل  �ملعر�ش  يف  �مل�ساركة  وتهدف 
ت�����س��ل��ي��ط �ل�����س��وء ع��ل��ى �مل���ب���ادر�ت 
تعزيز  ت�ستهدف  �ل��ت��ي  �مل��ب��ت��ك��رة، 
يف  �لعمل  بيئة  وتناف�سية  جاذبية 
حم��اك��م دب���ي، �ل��ت��ي ت��ب��ذل جهود�ً 
�لوطني  �ل��ت��وج��ه  ل��دع��م  ح��ث��ي��ث��ة 
نحو �ال�ستثمار �الأمثل يف �لعن�سر 
�ل��ب�����س��ري، �ل���ق���ادر ع��ل��ى �الإب������د�ع 
و�البتكار و�لتميز، للعب دور فاعل 

وريادي ومبدع يف نه�سة دبي.

�مل�ساركات  وح��ّث��ت  دول��ي��ا وحم��ل��ي��اً. 
�لفح�ش  �إج��������ر�ء  �����س����رورة  ع���ل���ى 
ملعرفة م�ستويات �لفيتامني لديهن 

و�ملبا�سرة بالعالج.
الإتاحة  �متنانها  �لعامري  و�أب���دت 
�ملو�سوع  ه��ذ�  لطرح  لها  �لفر�سة 
و�الأمهات،  �ملجتمع  ل�سيد�ت  �لهام 
لن�سر  م��ل��ح��ة  ح���اج���ة  ه���ن���اك  الأن 
�ل����ت����وع����ي����ة �ل�������س���ل���ي���م���ة ع�����ن ه����ذ� 

�لفيتامني.
�ملحا�سرة  ه��ذه  �أن  بالذكر  جدير 
�مللتقى  ف���ع���ال���ي���ات  ���س��م��ن  ت����اأت����ي 
�ل�سحية  �ل�سابع للتوعية  �ل�سنوي 
م�سريف  م����رك����ز  ي��ن��ظ��م��ه  �ل�������ذي 

�ل�سحي يف عجمان.
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•• دكا -وام:

ب��ح��ث��ت م��ع��ايل �ل���دك���ت���ورة �أم����ل عبد�هلل 
�لوطني  �مل��ج��ل�����ش  رئ��ي�����س��ة  �ل��ق��ب��ي�����س��ي 
�جتماعات  ه���ام�������ش  ع���ل���ى  �الحت����������ادي 
�لعمومية  للجمعية   136 �ل���  �ل����دورة 
�حل���اك���م  ل��ل��م��ج��ل�����ش   200 و�ل�����������دورة 
ل��الحت��اد �ل��ربمل��اين �ل���دويل �لتي عقدت 
يف دكا عا�سمة جمهورية بنجالدي�ش مع 
�الحتادية  رو�سيا  برملانات  وف��ود  روؤ���س��اء 
وك���وري���ا �جل��ن��وب��ي��ة وب��ن��ج��الدي�����ش �سبل 
و�ل�سر�كة  �ل���ت���ع���اون  ع����الق����ات  ت���ع���زي���ز 
�ال����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة ب����ني دول������ة �الإم��������ار�ت 

و�لدول �لثالث يف �ملجاالت كافة.
�لقبي�سي  �ل��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  �لتقت  فقد 
كال على حدة �سعادة �إليا�ش �أوماخانوف 
للجمعية  �الحت���اد  جمل�ش  رئي�ش  ن��ائ��ب 
وت�سانغ  �الحت��ادي��ة  لرو�سيا  �ل��ف��در�ل��ي��ة 
�سيه كيون رئي�ش جمل�ش �الأم��ة �لكوري 
�سرمني  ����س���ريي���ن  �ل����دك����ت����ورة  وم����ع����ايل 
بنجالدي�ش.  �لوطني يف  �لربملان  رئي�سة 
و�أكدت معايل �لدكتورة �لقبي�سي �أهمية 
�لربملانات  ب���ه  ت�����س��ط��ل��ع  �ل�����ذي  �ل������دور 
�لعمل  يف  �ل��ربمل��ان��ي��ة  و�ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
جنبا �إىل جنب وبالتعاون و�لتن�سيق مع 
�ل�سيا�سية  بالعالقات  للدفع  �حلكومات 
و�ال�ستثمارية  و�لتجارية  و�القت�سادية 
ب��ني دول���ة �الإم�����ار�ت وج��م��ه��وري��ة رو�سيا 
�الحتادية وكوريا �جلنوبية وبنجالدي�ش 
�ل�سر�كة  �إىل  للو�سول  �أرح��ب  �آف��اق  �إىل 
�لقيادة  لها  تتطلع  �لتي  �ال�سرت�تيجية 
�لزيار�ت  �أن  ع��ل��ى  و����س���ددت   . �حل��ك��ي��م��ة 
�ملتبادلة بني م�سوؤويل هذه �لدول كانت 
ناجحة ب�ستى �ملعايري ملا مت خاللها من 
ومناق�سته  بحثه  مت  وم���ا  ل��ق��اء�ت  ع��ق��د 
�لوطنية  �لق�سايا  خمتلف  �سعيد  على 
و�الإقليمية و�لدولية ف�سال عن �لتعاون 

و�لربملانية  �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة  �جل����و�ن����ب  يف 
ع��ل��ى �سرورة  و�الت����ف����اق  ت��ه��م��ه��م  �ل���ت���ي 
�لق�سايا  يف  و�مل���و�ف���ق  �جل���ه���ود  ت��وح��ي��د 
�الإرهاب  حماربة  خا�سة  �لنقا�ش  حمل 
على منع  �لعمل  خ��الل  م��ن  و�ل��ت��ط��رف 
تزويده  ومنع  منابعه  وجتفيف  متويله 
�لدكتورة  م��ع��ايل  و�أع����رب����ت  ب��ال�����س��الح. 
�لدكتورة  لقائها معايل  �لقبي�سي خالل 
جلمهورية  �سكرها  عن  �سرمني  �سريين 
�لتنظيم  ح�������س���ن  ع���ل���ى  ب���ن���ج���الدي�������ش 
�لربملاين  �جتماعات �الحتاد  و��ست�سافة 
وكرم  �ال�ستقبال  ح��ف��اوة  وع��ل��ى  �ل���دويل 
�ملجل�ش على  .. موؤكدة حر�ش  �ل�سيافة 
ملو�كبة  �ل��ربمل��ان��ي��ة  دبلوما�سيته  تفعيل 
�لر�سمية  و�سيا�ستها  �ل��دول��ة  ت��وج��ه��ات 
�لدولية  �لفعاليات  يف  �مل�����س��ارك��ة  خ��الل 
�لدويل  �ل���ربمل���اين  �الحت����اد  يف  �سيما  ال 
�لذي يرتبط مع �ملجل�ش بعالقات تعاون 
�التفاق  �للقاء  و���س��ر�ك��ة. وج��رى خ��الل 
�لربملانية  �لعالقات  تطوير  �أهمية  على 
و�ل�سعبني  �لبلدين  و�سالح  خري  فيه  ملا 
�لتعاون  تفعيل  �أهمية  على  �لتاأكيد  مع 
ب��ني �الحت����اد �ل��ربمل��اين �ل����دويل و�الأمم 
للنهو�ش  �لوطنية  و�ل��ربمل��ان��ات  �ملتحدة 
ياأتي  و�أن����ه  �سيما  ال  �ل�����س��ل��م��ي  ب���احل���و�ر 
�الحتاد  ��سرت�تيجية  يف  ورد  مل��ا  تنفيذ� 
ملزيد من �ل�سالم و�الأمن ونافذه �أف�سل 
لتعزيز �جلهود �ملبذولة ملكافحة �الإرهاب 
ت�سمنها  �لتي  بالتو�سيات  �الإ���س��ادة  م��ع 
�أب��وظ��ب��ي �ل����ذي ���س��در يف ختام  �إع�����الن 
�لتي  �لربملانات  لرئي�سات  �لعاملية  �لقمة 

عقدت يف �أبوظبي.
�لوطني  �ل��ربمل��ان  رئي�سة  �أك���دت  ب��دوره��ا 
�ملجل�ش  زي��ارة وفد  �أهمية  بنغالدي�ش  يف 
بنجالدي�ش  �إىل  �الحت�������ادي  �ل���وط���ن���ي 
�لربملانية  �لفعالية  ه��ذه  يف  للم�ساركة 
�لدولية .. م�سددة على �أهمية �إن�ساء جلان 

الأهمية  �لبلدين  ب��ني  برملانية  ���س��د�ق��ة 
�لدور �لذي ت�سطلع به �لربملانات لدعم 
بني  �لقائمة  �لعالقات  وتفعيل  وتقوية 
�لدول وتعزيز عمل �حلكومات لدى عقد 
�ملجال�ش  كون  �تفاقيات  و�إب��ر�م  �سر�كات 
�لربملانية تعنى بالعمل �لت�سريعي �لذي 

يوؤطر �لعالقات يف خمتلف �لقطاعات.
�لقبي�سي  �لدكتورة  معايل  لقاء  وخ��الل 
للجمعية  �الحت���اد  جمل�ش  رئي�ش  ن��ائ��ب 
�ل��ف��در�ل��ي��ة ل��رو���س��ي��ا �الحت���ادي���ة، جددت 
�إد�ن����������ة �مل���ج���ل�������ش �ل����وط����ن����ي �الحت�������ادي 
للتفجري�ت  �ل�����س��دي��دي��ن  و�����س���ت���ن���ك���اره 
�الإره���اب���ي���ة �ل��ت��ي ���س��رب��ت ���س��ب��ك��ة مرتو 
فيها  و�سقط  �لرو�سية  بطر�سربج  �سان 
ع�سر�ت �ل�سحايا �البرياء موؤكدة �أن هذ� 
�الإرهابي يتنافى متاما مع كل  �الإج��ر�م 

�لقيم �الأخالقية و�الإن�سانية.
و�أكدت �أن �لتعاون على م�ستوى �لربملانات 
وتطوير  تعزيز  يف  مهمة  ����س��ه��ام��ات  ل��ه 
�لربملانات  وت�ستطيع  �لعالقات  خمتلف 
طريق  ع��ن  فقط  لي�ش  دوره���ا  تعلب  �أن 
خالل  م��ن  ب��ل  �لربملانية  �لدبلوما�سية 
�لعالقات  ل��ت��ط��وي��ر  ع��م��ل  ف���رق  ت�سكيل 
و�لتجارية،  و�ال�ستثمارية  �القت�سادية 
�لتو�فق  لتحقيق  �لدولية  �الأج��ن��دة  ويف 
عليها  و�ملتفق  �جلديدة  �لتحديات  جتاه 
و�أعربت  �ل��دويل.  �ل�سعيد  ال �سيما على 
م���ع���ايل �ل���دك���ت���ورة �ل��ق��ب��ي�����س��ي ع���ن دعم 
ال�ست�سافة  �الحت���ادي  �لوطني  �ملجل�ش 
رو�سيا �الحتادية الجتماعات �جلمعية �ل� 
137 لالحتاد �لربملاين �لدويل، موؤكدة 
بح�سور  �ستحظى  �الجتماعات  ه��ذه  �أن 
�لق�سايا  الأه��م��ي��ة  الف���ت  دويل  ب��رمل��اين 

�لتي �سيتم مناق�ستها.
�أه��م��ي��ة تفعيل  و�ت���ف���ق �جل���ان���ب���ان ع��ل��ى 
جمعية �ل�سد�قة �لربملانية بن �جلانبني 
�لتن�سيق  ت��ع��زي��ز  يف  �ل���ف���اع���ل  ل����دوره����ا 

و�ل��ت�����س��اور ح��ي��ال خم��ت��ل��ف �ل��ق�����س��اي��ا ال 
�سيما خالل �مل�ساركة يف فعاليات �الحتاد 
�ل����ربمل����اين �ل������دويل م���ع �ل���ت���اأك���ي���د على 
مو�جهة  �إىل  �لر�مية  �جلهود  مو��سلة 
�الإرهاب و�لتطرف و�لفكر �ل�سال، �لذي 
ب�سلة  �الإ����س���الم���ي  �ل���دي���ن  �إىل  مي���ت  ال 
وي�ستهدف �ملجتمعات و�لدول �الإ�سالمية 

قبل غريها من �لدول.
�أن �لعمل �لربملاين مهم  و�أك��د �جلانبان 
ل��ت��ط��وي��ر خم��ت��ل��ف �أوج�����ه �ل���ت���ع���اون بني 
�حلكومات ال �سيما �لعالقات �القت�سادية 
و�ال�ستثمارية و�لثقافية و�لتعليمية، مع 
�لتي  �ل�سيا�سية  �أن �حللول  �لتاأكيد على 
ون�سيجها  �ل�����دول  وح����دة  ع��ل��ى  حت��اف��ظ 
خمتلف  بحل  �لكفيلة  ه��ي  �الج��ت��م��اع��ي 

ق�سايا �ملنطقة.
�حتالل  ق�����س��ي��ة  �إىل  �ل���ل���ق���اء  وت����ط����رق 
�إير�ن للجزر �الإمار�تية �لثالث “ طنب 
و�أبومو�سى”،  �ل�سغرى  وطنب  �لكربى 
لهذه  �إي��ج��اد حل  ���س��رورة  على  و�لتاأكيد 
�لق�سية �إما باللجوء �إىل حمكمة �لعدل 
�لدولية �أو �ملفاو�سات �ل�سلمية �ملبا�سرة.

�أك��د نائب رئي�ش جمل�ش �الحتاد  ب��دوره 
�الحتادية  لرو�سيا  �لفدر�لية  للجمعية 
�أهمية دور دولة �الإم��ار�ت ك�سريك مهم 
�لعالقات  تطور  مب��دى  م�سيد�  لرو�سيا 
�لكبرية  �الإيجابية  وبالنتائج  �لثنائية 
�ملبذولة  �جل���ه���ود  ع���ن  ت��ت��م��خ�����ش  �ل��ت��ي 
ذلك  ك��ل  �أن  م�سيفا  ق��دم��ا،  بها  للدفع 
يجري بف�سل �حلو�ر �ل�سيا�سي �لن�سيط 
ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن و�الت�������س���االت و�ل���زي���ار�ت 
حققته  �ل��ذي  بالنجاح  و�أ���س��اد  �ملنتظمة. 
�لربملانات  ل��رئ��ي�����س��ات  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ق��م��ة 
ومب����ا ت�����س��م��ن��ه �إع�����الن �أب����و ظ��ب��ي �لذي 
���س��در يف خ��ت��ام��ه��ا م��ن ت��و���س��ي��ات �سيتم 
�ملوؤ�س�سات  خمتلف  مع  و�لتعاون  �لعمل 
الأهميتها  تنفيذها  �أج��ل  م��ن  �لربملانية 

ل�سعوب ودول �لعامل. كما بحثت معايل 
�ملجل�ش  رئي�سة  �لقبي�سي  �مل  �لدكتورة 
�ل��وط��ن��ي �الحت������ادي م���ع وت�����س��ان��غ �سيه 
�لكوري  �الم�����ة  رئ��ي�����ش جم��ل�����ش  ك���ي���ون 
�سبل تعزيز �لعالقات �لربملانية و�أهمية 
ت���وق���ي���ع م����ذك����رة ت���ف���اه���م وت�����ع�����اون بني 
يف  �مل��و�ق��ف  تن�سيق  و�همية  �لربملانيني 
...م�سيدة  �ل�����دويل  �ل���ربمل���اين  �الحت�����اد 
و�أكد  �لبلدين.  ب��ني  �لقوية  بالعالقات 
�ل��ق��ب��ي�����س��ي حر�ش  �ل���دك���ت���ورة  ت م��ع��ايل 
�ل�سر�كة  تو�سيع  على  �لبلدين  قيادتي 
لت�سمل  بينهما  �لقائمة  �ال�سرت�تيجية 
�مل���ج���االت �حل��ي��وي��ة خا�سة  �مل���زي���د م���ن 
و�لتدريب  و�لتعليم  �مل��ت��ج��ددة  �ل��ط��اق��ة 
و�لبيئة  و�ل��ب��ن��اء  �ل��ت�����س��ي��ي��د  وق��ط��اع��ات 
وتكنولوجيا  �ل�������س���ح���ي���ة  و�ل�����رع�����اي�����ة 
و�أ������س�����ارت م��ع��ال��ي��ه��ا �يل �ن  �مل���ع���ل���وم���ات 
�لثنائية بني �الم��ار�ت وكوريا  �لعالقات 
خمتلف  يف  كبري�  من��و�  ت�سهد  �جلنوبية 
هذه  �أن  �إىل  معاليها  و�أك���دت  �مل��ج��االت. 
�لتطور�ت �لهامة �لتي �سهدتها عالقات 
قام  �لتي  �ل��زي��ار�ت  بعد  ج��اءت  �لبلدين 
ب��ه��ا ���س��اح��ب �ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ حم��م��د بن 
نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�سلحة �إىل كوريا 
خالل �ل�سنو�ت �لقليلة �ملا�سية .. موؤكد� 
جديد�  ع��ه��د�  د�سنت  �ل���زي���ار�ت  تلك  �أن 
خمتلف  يف  �لثنائية  �لعالقات  لتطوير 
ب��ني دول����ة �الإم������ار�ت �لعربية  �مل���ج���االت 
و��ستعر�ست  كوريا  وجمهورية  �ملتحدة 
دولة  جهود  �لقبي�سي  �ل��دك��ت��ورة  معايل 
موؤكدة  �الإره����اب  مكافحة  يف  �الإم�����ار�ت 
�أن دولة �الإم��ار�ت تعد جزء� من حتالف 
�لتطرف  م��ك��اف��ح��ة  �إىل  ي���ه���دف  دويل 
�ل��دور ال يقت�سر على �جلانب  ه��ذ�  و�إن 
�لع�سكري بل ميتد �إىل مكافحة �الإرهاب 
ف��ك��ري��ا ل��ذل��ك �أن�������س���اأت دول����ة �الإم������ار�ت 

مو�جهة  بهدف  و�سو�ب  هد�ية  مركزي 
منابعه،  وجت���ف���ي���ف  ف��ك��ري��ه��ا  �الره��������اب 
يف  �ملتاأ�سلة  �لت�سامح  قيم  م�ستعر�سة 
جم��ت��م��ع �الإم����������ار�ت وذل������ك م����ن خالل 
�إىل  م�سرية  �ل�ساأن،  ه��ذ�  يف  وز�رة  �إن�ساء 
�أكرث  �أر�سها  على  حتت�سن  �الإم���ار�ت  �أن 
دور  علي  �ك��دت  كما  200 جن�سية.  من 
يتخذ  �ل��ذي  �مل�سلمني”  حكماء  جمل�ش 
ك��اأول هيئة دولية  له  �أبوظبي مقر�  من 
يف  �ل�����س��ل��م  ت��ع��زي��ز  �إىل  ت��ه��دف  م�ستقلة 
�ل��ع��امل �الإ���س��الم��ي، وغ��اي��ات��ه تتمثل يف 
و�أنف�سهم  دينهم  �لنا�ش  على  يحفظ  �أن 
ودماوؤهم، وتثبيت منظومة �ل�سلم فقها 
وقيما ومفاهيم وقو�عد وثقافة، وتلم�ش 
�لطريق �إىل �ل�سلم باقتناع ذ�تي من �أبناء 
�الأمة �الإ�سالمية وتر�سيخ قيم �لتعاي�ش 

�مل�سرتك و�ل�سعيد.
وجرى خالل �للقاء �لتاأكيد على �أهمية 
�إن�ساء جلنة �سد�قة برملانية بني �ملجل�ش 
�لكوري  و�ل���ربمل���ان  �الحت�����ادي  �ل��وط��ن��ي 
وتبادل  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �ل���ع���الق���ات  ل��ت��ع��زي��ز 
�خل�����رب�ت و�مل����ع����ارف، وت��ن�����س��ي��ق �ل�����روؤى 
�لدولية،  �لربملانية  �ملحافل  يف  و�ملو�قف 
تلعبه  �لذي  �ل��دور  �أهمية  و�لتاأكيد على 
�لثقافية  �حل��و�ر�ت  تعزيز  يف  �لربملانات 
و�حل�سارية بني �سعوب �لعامل و�لتقريب 
�لتو��سل �حل�ساري،  ومد ج�سور  بينهم 

وم���و�ك���ب���ة ت���وج���ه���ات �ل���دول���ت���ني وروؤي�����ة 
و�لتقدم  �ل��ب��ل��دي��ن  وح��ك��وم��ت��ي  ق��ي��ادت��ي 

�لذي ت�سهده يف خمتلف �ملجاالت.
�لقبي�سي  �ل��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  �سكرت  كما 
�المه  جمل�ش  رئي�ش  كيون  �سيه  ت�سانغ 
�لكوري على موقف كوريا �لد�عم لدولة 
�المار�تية  �جل���زر  ق�سية  يف  �الم�����ار�ت 
�لثالث طنب �لكربى، وطنب �ل�سغرى، 
و�أب�����و م��و���س��ى �مل��ح��ت��ل��ة م���ن ق��ب��ل �إي�����ر�ن، 
و�ملطالب �مل�سروعة لدولة �الإمار�ت بحل 
هذه �لق�سية �سو�ء بامل�ساعي �ل�سلمية �أو 

�للجوء �ىل حمكمة �لعدل �لدولية.
�أن  �لقبي�سي  �ل��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  و�أك����دت 
�الأو�سط  �ل�سرق  منطقة  يف  دول  هناك 
تعمل على ��ساعة �لفنت �لطائفية لدى 
دول �ملنطقة، ولهذ� جاءت م�ساركة دولة 
�ل��ع��رب��ي��ة بقيادة  �ل��ت��ح��ال��ف  �الإم�����ار�ت يف 
�أن  م�سرية  �ل�سعودية،  �لعربية  �ململكة 
�لتحالف �لعربي يف �ليمن جاء للحر�ش 
على تنفيذ �ل�سرعية �لدولية وبناء على 
�ليمنية،  �ل�����س��رع��ي��ة  �حل��ك��وم��ة  م��ط��ل��ب 
بالبعد  ت��ه��ت��م  �الإم���������ار�ت  �أن  م�����س��ي��ف��ة 
�ليمن  �الأع����م����ار يف  و�إع�������ادة  �الإن�������س���اين 
وتعترب �أكرب مانح للم�ساعد�ت يف �ليمن 
�إع���ادة  عملية  يف  ف��اع��ل  ب�سكل  وت�����س��اه��م 
�الإع��م��ار وت��ق��دمي ك��ل �ل��دع��م ال�ستتباب 

�الأمن وحماية �ملدنيني.

من جهته �كد و ت�سانغ �سيه كيون رئي�ش 
جم��ل�����ش �الم����ه �ل���ك���وري �حل���ر����ش على 
تعزيز وتطوير عالقات �لتعاون �مل�سرتك 
وحتقيق �ل�سر�كة �ال�سرت�تيجية مع دولة 
ك��اف��ة، خ�سو�سا  �مل��ج��االت  �الإم�����ار�ت يف 
و�القت�سادية  �ال�ستثمارية  �مل��ج��االت  يف 
�إن�ساء  ���س��رورة  �إىل  م�سري�  و�ل�سياحية، 
جل��ن��ة ���س��د�ق��ة ب��رمل��ان��ي��ة، الأه��م��ي��ت��ه��ا يف 
ويف  �لربملانية  �لتعاون  بعالقات  �لدفع 
خمتلف �ملجاالت و�همية تبادل �لزيار�ت 
�أج��ل خلق  م��ن  �جلانبني  ب��ني  �لربملانية 
تعاون م�سرتك وتن�سيق �لروؤى وتوحيد 
�جلهود يف جمال مكافحة �الإرهاب ودعم 
...م�سري�  �مل�سرتكة  �ل��دول��ي��ة  �لق�سايا 
دولة  بني  �ال�سرت�تيجية  �لعالقات  �يل 
�المار�ت  و��ستقطاب  وك��وري��ا  �الم����ار�ت 
علي  ...م��وؤك��د�  كوريا  رعايا  �لعديد من 
�أهمية زيادة حجم �لتبادل �لتجاري بني 
�لبلدين �يل �فاق �رحب و�و�سع خ�سو�سا 
يف ظل �لعالقات �ملتميزة بني �لدولتني. 
كما �أ�ساد بدور مركزي �سو�ب وهد�ية يف 
حماربة �الإرهاب و�لق�ساء على �الرهاب 
�ملجموعات  وم���ك���اف���ح���ة  �الل�����ك�����رتوين 
ختام  ويف  �سعار�تهم  ودح�����ش  �الره��اب��ي��ة 
�للقاء وجه رئي�ش جمل�ش �المه �لكوري 
�لقبي�سي  �لدكتورة  ملعايل  ر�سميه  دع��وه 

لزيارة كوريا.

اأمل القبي�صي تبحث �صبل تعزيز عالقات التعاون الربملانية مع رو�صيا وكوريا وبنجالدي�س

حاكم ال�صارقة ي�صدر مر�صوما اأمرييا ب�صاأن تنظيم موؤ�ص�صة ربع قرن ل�صناعة القادة واملبتكرين يف االإمارة
•• ال�صارقة -وام: 

ع�سو  �لقا�سمي  حممد  بن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أ�سدر 
2017م  17 ل�سنة  �ملر�سوم �الأمريي رقم  �ل�سارقة  �ملجل�ش �الأعلى حاكم 
�إم���ارة  يف  و�مل��ب��ت��ك��ري��ن  �ل��ق��ادة  ل�سناعة  ق���رن  رب���ع  موؤ�س�سة  تنظيم  ب�����س��اأن 

�ل�سارقة.
عامة  موؤ�س�سة  �الإم���ارة  يف  �أحكامه  مبوجب  تن�ساأ  �ملر�سوم  م��و�د  وبح�سب 
بال�سخ�سية  تتمتع  و�ملبتكرين  �لقادة  ل�سناعة  ق��رن  رب��ع  موؤ�س�سة  ت�سمى 
�العتبارية ويكون لها �ال�ستقالل �ملايل و�الإد�ري و�الأهلية �لالزمة للقيام 
�أجلها  �أن�ساأت من  بالت�سرفات �لقانونية �لتي تكفل حتقيق �الأهد�ف �لتي 
�ملوؤ�س�سة تتبع �ملكتب �لتنفيذي ل�سمو �ل�سيخة جو�هر بنت حممد �لقا�سمي 

قرينة �ساحب �ل�سمو حاكم �ل�سارقة وتعمل حتت �إ�سر�فه.
�ل�سارقة  مدينة  يف  �لرئي�ش  �ملوؤ�س�سة  مقر  يكون  �أن  على  �ملر�سوم  ون�ش 
�أخ��رى يف  �أو مكاتب  ف��روع  لها  تن�ساأ  �أن  �ملوؤ�س�سة  رئي�ش  بقر�ر من  ويجوز 

باقي مدن ومناطق �الإمارة.
وتهدف �ملوؤ�س�سة بح�سب مو�د �ملر�سوم �إىل حتقيق توحيد جهود �ملوؤ�س�سات 
�لتابعة لها وتفعيلها من خالل ��ستحد�ث وتطوير مناهج وبر�مج تدريبية 
متنوعة و�أن�سطة مبتكرة، ت�سهم يف تنمية وتطوير مو�هب وقدر�ت �الأطفال 

و�لنا�سئة و�ل�سباب ومتابعتها يف �ملر�حل �لعمرية �ملختلفة.. وحتقيق �أف�سل 
��ستثمار لطاقات �الأطفال و�لنا�سئة و�ل�سباب فيما يعود بالنفع على دولة 
�ل��دويل.. وتعزيز دور  �ملجتمع  �ملتحدة و�الإم���ارة ويخدم  �لعرية  �الإم���ار�ت 
�لكو�در �ل�سابة يف جمال �الأعمال و�مل�ساريع وتعزيز دورها من �أجل �الرتقاء 
�أجل  ل��الإد�رة، كمركز بارز لالأعمال و�لتعليم هذ� من  �لتناف�سية  بال�سفة 

فتح �لباب يف مو�سوع ريادة �الأعمال.. و��ستحد�ث برنامج �لتطور �ملهني.
�أهد�فها ممار�سة  �أن يكون للموؤ�س�سة يف �سبيل حتقيق  �ملر�سوم على  ون�ش 
لها،  �لتابعة  للموؤ�س�سات  موحدة  ��سرت�تيجية  خطة  و�سع   .. �خت�سا�سات 
على  و�الإ���س��ر�ف  �الأم��ث��ل  بال�سورة  و��ستثمارها  جهودها  تفعيل  �أج��ل  م��ن 
و�ل�سباب  و�لنا�سئة  �الأطفال  ومو�هب  وق��در�ت  مهار�ت  وتنمية  تنفيذها.. 
خمرتعني  و  ومبتكرين  مبدعني  يجعلهم  ما  بكل  وتزويدهم  وتاأهيلهم 
و�لتن�سيق مع جميع �جلهات �حلكومية  و�لتعاون  لهم..  �لرعاية  وتقدمي 
و�لفنية  و�لثقافية  �لرتبوية  �مل��ج��االت  يف  و�لعاملني  و�الأف���ر�د  و�خلا�سة 
و�لريا�سية باالإمارة يف �خلدمة �ملجتمعية.. و�عتماد �لدور�ت �لتخ�س�سية 
و�إبر�م  و�ملدربني..  و�ملن�سطني  �ملحا�سرين  و�عتماد  و�ل�سهاد�ت،  �لتاأهيلية 
وغريها  �ملماثلة  �ملوؤ�س�سات  م��ع  �لتفاهم  وم��ذك��ر�ت  و�الت��ف��اق��ي��ات  �لعقود 
و�خلرب�ء  بامل�ست�سارين  و�ال�ستعانة  �ل�سلة..  ذ�ت  و�جلهات  �ملوؤ�س�سات  من 
و�أية  خ��رب�ت��ه��م..  م��ن  و�ال���س��ت��ف��ادة  مهامها  الأد�ء  �الخت�سا�ش  جم��ال  يف 

�خت�سا�سات �أخرى تتفق مع �أهد�ف �ملوؤ�س�سة ويو�فق عليها �لرئي�ش.
وب��ح�����س��ب م���و�د �مل��ر���س��وم تتبع �مل��وؤ���س�����س��ة وت��ع��م��ل حت��ت �إ���س��ر�ف��ه��ا �جلهات 
�ل�سارقة..  نا�سئة  ومر�كز  �ل�سارقة..  �أطفال  مر�كز  �الآت��ي��ة..  و�ملوؤ�س�سات 
�أو  جهات  و�أي  للتطوير..  �ل�سارقة  ومنتدى  �ل�����س��ارق��ة..  فتيات  و�سجايا 

موؤ�س�سات �أخرى ي�سدر بتبعيتها قر�ر من �لرئي�ش.
حممد  بنت  جو�هر  �ل�سيخة  �سمو  �ملوؤ�س�سة  تر�أ�ش  �أن  على  �ملر�سوم  ون�ش 
جمل�ش  �إد�رت��ه��ا  ويتوىل  �ل�سارقة،  حاكم  �ل�سمو  �ساحب  قرينة  �لقا�سمي 

�أمناء ي�سدر بتعيينه قر�ر من �لرئي�ش ويكون �ملجل�ش م�سوؤوال �أمامه..
وو�سع  للموؤ�س�سة  �لعامة  �ل�سيا�سات  ر�سم  �الآت��ي��ة..  �ل�سالحيات  ويتوىل 
�لنظام  وو���س��ع  تنفيذها..  على  و�الإ���س��ر�ف  لتطويرها  �ل��الزم��ة  �خلطط 
�لد�خلي ونظام �ال�ستخد�م و�لنظام �ملايل للموؤ�س�سة وغريها من �الأنظمة 
�سوؤونها..  و�سبط  و�إد�رت��ه��ا  �ملوؤ�س�سة  عمل  لتنظيم  �ل��الزم��ة  و�لتعليمات 
للم�ساريع  �ملوؤ�س�سة  عمل  ف��ري��ق  يقدمها  �ل��ت��ي  �ل�سنوية  �خل��ط��ة  و�إق����ر�ر 
�لتطويرية و�ملو�فقة عليها بعد �عتمادها من �لرئي�ش..و�إقر�ر �ملخ�س�سات 
�ملطلوبة �ملختلفة من �إن�ساء�ت ولو�زم و�سلم �لرو�تب و�الأجور و�لتعوي�سات 
و�مل���ك���اف���اآت..و�ق���رت�ح ت��وزي��ع �مل��ن��ح و�ل��ه��ب��ات و�ل��رع��اي��ات �مل��ق��دم��ة للبحوث 
على  و�ل��ت��وق��ي��ع  �إد�رت���ه���ا..  على  و�الإ����س���ر�ف  �لتنموية  و�مل�����س��اري��ع  �لعلمية 
�لعقود و�التفاقيات ومذكر�ت �لتفاهم �لتي تربمها �ملوؤ�س�سة مع �ملوؤ�س�سات 

و�لهيئات و�الأف����ر�د و�جل��ه��ات �الأخ���رى د�خ��ل �ل��دول��ة وخ��ارج��ه��ا.. و�إعد�د 
�لتقرير �ل�سنوي و�ملو�زنة �لعامة و�حل�سابات �خلتامية للموؤ�س�سة ورفعها 
و�للقاء�ت  و�مل��وؤمت��ر�ت  �لندو�ت  يف  �ملوؤ�س�سة  ومتثيل  لالعتماد..  للرئي�ش 
�ملوؤ�س�سة  ب�سوؤون  �أخرى متعلقة  و�أية مهام  و�لدولية..  و�الإقليمية  �ملحلية 

يكلف بها �ملجل�ش من �لرئي�ش.
و�لتنفيذية  �الإد�ري���ة  باالأعمال  �لقيام  يتوىل  عام  �أم��ني  للموؤ�س�سة  ويكون 

للموؤ�س�سة، وبكل ما يكلف به من �لرئي�ش �أو �ملجل�ش.
�لذ�تية  �ملالية للموؤ�س�سة من �لدعم �حلكومي و�الإي��ر�د�ت  �مل��و�رد  وتتكون 
�ملوؤ�س�سة  �أم�����و�ل  ����س��ت��ث��م��ار  وري����ع  ن�����س��اط��ات��ه  مم��ار���س��ة  نتيجة  للموؤ�س�سة 
و�لتربعات �أو �لهبات �لتي تتفق مع ن�ساط �ملوؤ�س�سة ويو�فق عليها �لرئي�ش 

و�أية مو�رد �أخرى يقرها �لرئي�ش.
وال يجوز ��ستخد�م �ملو�رد �ملالية للموؤ�س�سة �إال يف �الأغر��ش �لتي خ�س�ست 

لها.
بكافة  �ملحلية  �حلكومية  و�لر�سوم  �ل�سر�ئب  جميع  من  �ملوؤ�س�سة  وتعفى 

�أنو�عها �أو �أ�سكالها.
تنفيذه  �ملعنية  �جل��ه��ات  وعلى  ���س��دوره،  ت��اري��خ  م��ن  �مل��ر���س��وم  بهذ�  ويعمل 
�جلريدة  يف  وين�سر  و�أحكامه،  يتعار�ش  حكم  �أي  ويلغى  يخ�سه،  فيما  كل 

�لر�سمية.
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�أكد �للو�ء علي عبد �هلل بن علو�ن 
�لنعيمي ، �لقائد �لعام ل�سرطة ر�أ�ش 
�لعامة  �ل��ق��ي��ادة  ح��ر���ش   ، �خليمة 
�ال�سرت�تيجية  خ��ط��ت��ه��ا  ���س��م��ن 
�لتدريبية  �ل��������دور�ت  ع��ق��د  ع��ل��ى 
و�ملتنوعة  �ملختلفة  �لتخ�س�سية 
�أعلى  وف���ق  ت�سميمها  ي��ت��م  �ل��ت��ي 
�لعاملية  �لتدريب  معايري  و�أح��دث 
يف جمال �لعمل �الأمني و�ل�سرطي 
وم��و�ك��ب��ة ل��ل��ت��ط��ور�ت �حل��دي��ث��ة يف 
�أن  م��و���س��ح��اً   ، �جل��رمي��ة  مكافحة 
ر�أ���ش �خليمة  �سرطة  ��سرت�تيجية 
�لتدريب  منهج  �عتماد  على  تقوم 
كاأ�سلوب عمل م�ستمر غري حمدد 
متطور  و�إمن���������ا  زم���ن���ي���ة  ب����ف����رتة 
�لعلوم  ت��ط��ور  وي���و�ك���ب  وم��ت��ج��دد 
�عتماد  على  يركز  كما   ، و�مل��ع��ارف 
منهجية تدريبية من خالل �إحلاق 
�لتخ�س�سية  ب��ال��دور�ت  �ملنت�سبني 
�إىل  ت��ه��دف  �سنوية  خ��ط��ط  �سمن 
تن�سيط �ملنت�سبني وتنمية قدر�تهم 
ورفدهم   ، و�ل��ن��ظ��ام��ي��ة  �ل��ع��م��ل��ي��ة 
باأحدث �لتطور�ت �لعلمية �ملت�سلة 
مب���م���ار����س���ة �ل���ع���م���ل �ل�������س���رط���ي ، 
�لتحديث  مفاهيم  بذلك  لتو�كب 

�سمن  �لد�خلية  وز�رة  توجيهات 
�لر�مية  �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  خطتها 
�الإبد�ع  ومكافئة  �لتميز  دع��م  �إىل 
�لعامة  �لقيادة  وم��از�ل��ت  فكانت   ،
من  تتخذ  �خليمة  ر�أ����ش  ل�سرطة 
�ل��ت��م��ي��ز م��ن��ه��ج��اً ، وم����ن �جل����ودة 
، من  ، وم��ن �الإب���د�ع ه��دف��اً  �سعار�ً 
خ�����الل �ح��ت�����س��ان��ه��ا ل���ف���رق عمل 
ومو�رد ب�سرية موؤمنة باإمكانياتها 
�إياهم  د�عياً   ، �لفردية و�جلماعية 
و�ل�سعي  �ل��ت��م��ي��ز  ع��ل��ى  �مل��ح��اف��ظ��ة 
نحو حتقيق �ملزيد ، م�سيد�ً بجهود 
�جل��م��ي��ع وك��ف��اءت��ه��م وخ��رب�ت��ه��م ، 
يف  بقدر�تهم  �لعالية  ثقته  وم��دى 
�لت�سدي جلميع �جلر�ئم و�لقب�ش 

على �جلناة بوقت قيا�سي .
�لقائد    ج��اء ذل��ك خ��الل ح�سور 
�خليمة  ر�أ���������ش  ل�������س���رط���ة  �ل����ع����ام 
يو�سف  رك�����ن  �ل���ع���ق���ي���د  ب���ح�������س���ور 
�سامل بن يعقوب مدير �إد�رة �ملهام 
�خلا�سة وعدد من مدر�ء �الإد�ر�ت 
وروؤ�ساء �الأق�سام و�الأفرع وعدد من 
تخريج  حفل   ، و�الف���ر�د  �ل�سباط 
ب��ي��ن��ه��م )6(  م���ن  م��ن��ت�����س��ب��اً   )33(
�لن�سائية  �لعنا�سر  من  منت�سبات 
�خلا�سة  �مل���ه���ام  الإد�رة  �ل��ت��اب��ع��ني 
ب��ال��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة ر�أ�����ش 

�ل�سرطة  ت��دري��ب  مبعهد  �خليمة 
ل��������دورة )�ل�������دوري�������ات �الأم����ن����ي����ة( 
ون�سف(  )�سهرين  نحو  و��ستمرت 
�لعديد  �ملنت�سبون  خاللها  تلقى   ،
�لعملية  و�لتدريبات  �مل��ه��ار�ت  من 
�للياقة  ح�����ول  ن���ظ���ري���ة  و�أخ��������رى 
�لنف�ش  ع����ن  و�ل�����دف�����اع  �ل���ب���دن���ي���ة 
و�لتدريب على �الأ�سلحة ب�سكل عام 
حتديد�ً  �لكهربائي  تايزر  و�سالح 
�لقب�ش  م��ه��ار�ت  �إىل  ب��االإ���س��اف��ة   ،
وحماية  و�مل���د�ه���م���ات  و�ل��ت��ف��ت��ي�����ش 

�ل�سخ�سيات وتاأمني �ملن�ساآت .
  و��ستمل �حلفل على كلمة �ألقاها 
�مل���الزم ف��ار���ش ع��ب��د�هلل �حلديدي 
�لذي  �لتدريبي  �لربنامج  م�سرف 
�الأف���ر�د  جميع  جاهزية  على  �أك���د 
نحو تعزيز �الأم��ن و�الأم��ان ، وقال 
ب�����اأن م���ا ي��ت��م �إجن�������ازه �ل���ي���وم من 
نتيجة طبيعية  �إمنا جاء  جناحات 

�لقيادة  م��ن  و�ملتابعة  للتوجيهات 
وتوفريهم لكافة �الإمكانيات �لتي 
من �ساأنها �أن تدعم وحتفز �جلميع 
ع��ل��ى ت��ب��و�أ �أع��ل��ى �مل���ر�ك���ز وحتقيق 
�لكبري  و�سعيهم  و�لكفاءة  �لتميز 
وز�رة  �أه����د�ف  لتحقيق  و�ل��و����س��ح 
ب����اأن �جلميع  ، م�����س��ري�ً  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
النتمائه  و�ع����ت����ز�ز  ب��ف��خ��ر  ي�����س��ع��ر 
�أوىل  �ل������ذي  �ل�������س���رط���ي  ل��ل��ج��ه��از 
�ملنت�سبني  بتاأهيل  كبري�ً  �هتماماً 
و�إطالعهم على �آخر �مل�ستجد�ت يف 

�لعلوم �لع�سكرية .
  وت�سمن �حلفل على )5( متارين 
�إبر�ز  ح��ول  مت��رك��زت  �لتي  وهمية 
�لتابعة  �الأم��ن��ي��ة  �ل����دوري����ات  دور 
باعتبارها  �خل��ا���س��ة  �مل��ه��ام  الإد�رة 
�لبالغ  ورود  �الأول عند  �مل�ستجيب 
بالقيادة  �ل��ع��م��ل��ي��ات  غ���رف���ة  م����ن 
�لعامة ، و�أو�سحت �مل�ساهد جاهزية 

�ل���دوري���ات �الأمنية  �أف����ر�د  وك��ف��اءة 
�ملوقف  على  �لكبرية  و�سيطرتهم 
مع  �لتعامل  يف  �لهائلة  وقدر�تهم 

كافة �ملو�قف و�حلاالت .
   ث��م ك���ّرم �ل��ق��ائ��د �ل��ع��ام ل�سرطة 
ر�أ�������ش �خل��ي��م��ة م��ن��ت�����س��ب��ي �ل�����دورة 
ب�سهاد�ت تقديرية ودروع تذكارية 
�الأوىل  �مل���ر�ك���ز  ت��ك��رمي  ف��ي��م��ا مت   ،
�الأول  �لبلو�سي  وهم �سرطي بالل 
يف �ملجموع �لعام و �سرطي �إبر�هيم 
�ملجموع  يف  �ل���ث���اين  زه����ي  حم��م��د 
�ل���ع���ام و�ل�����س��رط��ي م�����رو�ن حممد 
�لعام  �ملجموع  يف  �لثالث  ع��ب��د�هلل 
و�ل�سرطي عبد�لعزيز مر�د ح�سن 
�الأول يف �لرماية و�ل�سرطي طارق 
�للياقة  يف  �الأول  ع���ب���د�هلل  خ��ال��د 
�سكينة  �أول  و�ل�����س��رط��ي  �ل��ب��دن��ي��ة 
�ملجموع  �الأول يف  �لبلو�سي  حممد 

�لعام من �لعنا�سر �لن�سائية.

و�لتطوير وتتما�سى مع �مل�ستجد�ت 
من خالل �لتعليم �ملتو��سل �لذي 
�أه����م م��ك��ون��ات ثقافة  �أ���س��ب��ح م���ن 
تقاليدها  وم���ن  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة 
ومعايري  عملها  وق��ي��م  �ل��ر����س��خ��ة 
�أد�ئها ، م�سري�ً �سعادته على حجم 
تتلقاه جميع  �ل��ذي  �لكبري  �لدعم 
�الأج�����ه�����زة �ل�����س��رط��ي��ة و�الأم���ن���ي���ة 
للحفاظ  �ل���دول���ة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
بالتاأهيل  �أف���ر�ده���ا  ج��اه��زي��ة  ع��ل��ى 
و�الإعد�د و�لتدريب ، حيث متكنت 

�ل���ي���وم ج��م��ي��ع ه���ذه �الأج���ه���زة من 
�الأمنية  �خل��دم��ات  �أف�سل  تقدمي 
�جلمهور  ورغبات  تطلعات  لتلبية 
من �ملو�طنني و�ملقيمني يف �لدولة 
�لفريق  ومتابعة  توجيهات  بف�سل 
���س��م��و �ل�����س��ي��خ ���س��ي��ف ب���ن ز�ي����د �آل 
نهيان نائب رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء 
وزير �لد�خلية �لذي �أر�سى قو�عد 
�لبناء ، وخلق روح  للتميز و�لعمل 
، وع��م��ل �سموه  �ل��ت��ف��وق و�مل���ب���ادرة 
وحمفزة  د�ع��م��ة  بيئة  توفري  على 

بهدف حتقيق �أعلى �مل�ستويات من 
و�ملعايري  �الأن��ظ��م��ة  وف���ق  �جل����ودة 
�ل��ع��امل��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز �الأم����ن و�الأم����ان 
�الإجناز�ت  حتقيق  على  �لقادرين 

يف �ملجاالت كافة .
م�سوؤولية  ب�����اأن  ���س��ع��ادت��ه  ون������ّوه    
�حلفاظ على �لتميز و��ستمر�ريته 
ه���ي �أك�����رب م���ن �ل���و����س���ول �إل���ي���ه ، 
و��سحة  روؤى  يتطلب  ذل���ك  و�أن 
�جلهد  م����ن  و�مل����زي����د   ، ور�����س���خ���ة 
�لد�ئم من  و�ال�ستلهام   ، �ملتو��سل 

•• دبي-وام:

�لذي  �الأع��م��ال  وري���ادة  �البتكار  موؤمتر  فعاليات  �لعليا  �لتقنية  كليات  نظمت 
يهدف �إىل دعم متكني �لطلبة من تاأ�سي�ش م�ساريع �مل�ستقبل مب�ساركة خرب�ء 
جمال  يف  �إب��د�ع��ي  تعليم  تقدمي  كيفية  على  �مل��وؤمت��ر  ورك��ز   . وحمليني  عاملني 

�إد�رة �الأعمال حلفز �لطلبة على تقدمي �أفكار مبتكرة يف هذ� �ملجال ودور منوذج 
�لتي  و�الح��رت�ف��ي��ة  �لوظيفية  �مل��ه��ار�ت  م��ن  �لطلبة  متكني  يف  �لهجني  �لتعليم 
باب�سون  كلية  �ملوؤمتر خمت�سون من  �لعمل. وحتدث يف  ل�سوق  تعزز جاهزيتهم 
�الأمريكية �لذين قدمو� خرب�تهم يف جمال ريادة �الأعمال كما مت تقدمي مناذج 

�إمار�تية ناجحة حتدثت عن جتربتها يف عامل �الأعمال .
وتخلل �ملوؤمتر جل�سات نقا�سية �أبرزها �جلل�سة �حلو�رية حول �لرب�مج �الأكادميية 
وربطها بال�سهاد�ت �الحرت�فية لتحقيق منوذج �لتعليم �لهجني يف كليات �لتقنية 
�لعليا و�لتي �سارك فيها خمت�سون من عدة موؤ�س�سات يف قطاعات �ملو�رد �لب�سرية 

و�لت�سويق و�ملحا�سبة و�إد�رة �مل�ساريع .
وناق�ش �مل�ساركون مع �لطلبة طبيعة �لتطور�ت يف �ملهار�ت �لوظيفية �الحرت�فية 

�ملطلوبة يف �سوق �لعمل �مل�ستقبلية يف �إطار مهار�ت �لقرن �ل� 21 و�أهمية متكني 
�لطلبة بهذه  �لكليات من بدعم  �لهجني يف  �لتعليم  �لطلبة منها وما �سيحققه 

�ملهار�ت وجعلهم �أكرث جاهزية ل�سوق �لعمل.
و�أكد �لدكتور عبد�للطيف �ل�سام�سي مدير جممع كليات �لتقنية �لعليا يف كلمته 
�الفتتاحية للموؤمتر �أن ريادة �الأعمال تهدف �ىل �إعد�د �لطلبة وتوجيه فكرهم 
�ل�سغرية  �مل�ساريع  �أهمية  �مل�ستقبلية يف ظل  تاأ�سي�ش م�ساريعهم  �الإب��د�ع يف  نحو 

و�ملتو�سطة يف دعم �القت�ساد �لوطني .
�الأعمال  وري��ادة  �البتكار  م�ساق  تطبيق  تعتمد  �لكليات  �أن  �إىل  �ل�سام�سي  و�أ�سار 
من �لعام �الأكادميي �ملا�سي كم�ساق عام يدر�ش جلميع طلبة �ل�سنة �لثانية وحتى 
و�لتطبيقية  �لعلمية  باالأ�س�ش  �لوعي  لتعزيز  �لتخ�س�سات  خمتلف  من  �لثالثة 

لبناء م�ساريعهم �خلا�سة و�النطالق نحو عامل �الأعمال.

در���س��و� م�ساق  1500 طالب وطالبة  �ل��ع��ام نحو  ه��ذ�  �إن��ن��ا �سجلنا خ��الل  وق��ال 
�أفكار�  �البتكار وريادة �الأعمال �ساركت جمموعة منهم يف �ملوؤمتر �ليوم عر�سو� 

وم�ساريع �بد�عية يف جمال ريادة �الأعمال .
ولفت �إىل �أن �عتبار �البتكار وريادة �الأعمال جزء� من مناهج كليات �لتقنية ياأتي 
من  �ولوياتها  �سلم  يف  �البتكار  و�سعت  �لتي  �لر�سيدة  قيادتنا  لتوجهات  تنفيذ� 
خالل ��سرت�تيجية ومبادر�ت �البتكار �لوطنية لبناء كو�در تتمتع مبهار�ت �لقرن 
�ل�21 وقادرة على مو�كبة �لتطور�ت �لتكنولوجية و�مل�ستجد�ت يف عامل �لتجارة 

و�الأعمال مبا يعزز بناء �قت�ساد �ملعرفة.
وحتدث �لدكتور �ل�سام�سي حول �لتطور�ت �لكبرية �لتي ي�سهدها عامل �الأعمال 
�ل�سناعية  �لثورة  حلول  قرب  مع  خا�سة  �ملتطورة  �لتجارية  و�الفكار  و�مل�ساريع 
�الأعمال  ع��امل  على  كبري�  �أث���ر�  تركت  �لتي  �لتكنولوجية  و�ل��ت��ط��ور�ت  �لر�بعة 

و�سرورة �أن يعي طالبنا هذه �ملتغري�ت و�مل�ستجد�ت وميتلكو� �ملهار�ت �الحرت�فية 
�لتي متكنهم من �بتكار �سركات جديدة ودخول م�سمار �ملناف�سة �لعاملية باقتد�ر. 
وثمن جهود �لكليات يف تنظيم هذ� �ملوؤمتر �لذي ي�سلط �ل�سوء على �البتكار يف 
ريادة �العمال و�تاحته فر�سة كبرية للطلبة للم�ساركة من �جلل�سات �لنقا�سية 
وكذلك �مل�سابقة �خلا�سة بامل�ساريع �ملبتكرة .. م�سري� �ىل �هتمام كليات �لتقنية 
بت�سجيع �الأفكار �ملبتكرة وتطوريها خا�سة مع توجهها لتاأ�سي�ش حا�سنات �أعمال 
وعمل �سر�كات مع �ملوؤ�س�سات �القت�سادية و�لد�عمة مل�ساريع �ل�سباب بهدف دعم 

حتويل �الأفكار �ىل م�ساريع و�قعية.
�إد�رة  لربنامج  �لتنفيذي  �لعميد  عبد�هلل  عائ�سة  �لدكتورة  حتدثت  جانبها  من 
�لوطني  �القت�ساد  �الأعمال ودوره يف دعم  ري��ادة  �البتكار يف  �أهمية  �الأعمال عن 
ولديها  �مل��و���س��وع  ل��ه��ذ�  �أه��م��ي��ة  ت��ويل  �لتقنية  كليات  �أن  �ىل  م�سرية   .. ل��ل��دول��ة 
�لعديد من �خلطط �لتطويرية و�لتي تتعلق بالدر��سة �الأكادميية للطلبة من 
�الحرت�فية  بال�سهاد�ت  �ملختلفة  بتخ�س�سات  �الأعمال  �إد�رة  برنامج  ربط  خالل 
عرب تطبيق منوذج �لتعليم �لهجني باالإ�سافة �ىل �لتخطيط لطرح تخ�س�سات 

جديدة لدعم ريادة �العمال يف جماالت منها �ل�سياحة و�البتكار.

كليات التقنية العليا تنظم موؤمتر االبتكار وريادة االأعمال 
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•• ال�صارقة -وام:

�خلدمة  موؤمتر  ل�  �لثامنة  �ل��دورة  �أعمال  �م�ش  �نطلقت 
�الجتماعية �لذي تنظمه د�ئرة �خلدمات �الجتماعية يف 
�ل�سارقة وي�ستمر ثالثة �أيام يف �جلامعة �لقا�سمية ويقام 
�سلطان  بن  حممد  بن  �سلطان  �ل�سيخ  �سمو  رعاية  حتت 
�ملجل�ش  رئي�ش  �ل�سارقة  ونائب حاكم  �لقا�سمي ويل عهد 

�لتنفيذي.
�لقا�سمي  ع�سام  بن  خالد  �ل�سيخ   .. �الفتتاح  حفل  �سهد 
د�ئ��رة �لطري�ن �ملدين يف  �لتنفيذي رئي�ش  �ملجل�ش  ع�سو 
يناق�ش  �حلفل.  ر�ع��ي  �لعهد  ويل  ل�سمو  ممثال  �ل�سارقة 
�مل���وؤمت���ر - �ل����ذي ي�����س��ارك ف��ي��ه ن��خ��ب��ة م���ن �مل��خ��ت�����س��ني يف 
�خل��دم��ة �الج��ت��م��اع��ي��ة �ل��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى خ��دم��ة �ملجتمع يف 
�لعربية  �خل��ل��ي��ج  ل���دول  �ل��ت��ع��اون  جمل�ش  ودول  �ل���دول���ة 
�سعار  حت��ت  �الجتماعية  �لتنمية  يف  �ملمار�سات  �أف�سل   -

�الخت�سا�سي �الجتماعي ي�ساند �جلميع .
للدولة  �لوطني  بال�سالم  �مل��وؤمت��ر  �فتتاح  حفل  و��ستهل 
وتالوة عطرة من �لقر�آن �لكرمي ثم عر�ش فيلم وثائقي 
ع��ن �أه��م��ي��ة �خل��دم��ة �الج��ت��م��اع��ي��ة و�أث���ره���ا ع��ل��ى حتقيق 
�ألقاها  �لتي  �لعلمي  �مل�سرف  كلمة  ث��م  �الإن�����س��ان  رفاهية 
�أ�سمى  �أعرب فيها عن  �لدكتور عبد�لعزيز �لدخيل �لذي 
�آيات �ل�سكر و�لعرفان �إىل �سمو �ل�سيخ �سلطان بن حممد 
بن �سلطان �لقا�سمي على رعايته �لكرمية للموؤمتر على 
�متد�د �سنو�تها �لثمانية و�لتي تعزز جناحه ودوره �لفاعل 

جمتمعيا.
و�أ�سار �لدخيل �إىل �أن �ملوؤمتر يتطلع خالل هذ� �لعام �إىل 

ت�سليط �ل�سوء على �الخت�سا�سي �الجتماعي و�أهميته يف 
يف  �ملعرفية  �لتنمية  �أهمية  �إىل  �إ�سافة  �ملجتمع  م�ساندة 
�خلدمة �الجتماعية و�الطالع على �الجتاهات �حلديثة يف 
�خلدمة �الجتماعية. و�أ�ساف �أن �ملوؤمتر ي�سهم يف تطوير 
مهار�ت وقدر�ت �لعاملني يف جمال �خلدمة �الجتماعية 
و�لور�ش  خ��الل��ه  �ستطرح  �ل��ت��ي  �لعمل  �أور�ق  خ��الل  م��ن 
�لعلمية �مل�ساحبة له و�لتي ينفذها مركز �لتعليم �مل�ستمر 
�ل�سيخ  ك��رم  �الف��ت��ت��اح  �ل�����س��ارق��ة. وخ���الل حفل  يف جامعة 
�إبر�هيم  عفاف  �سعادة  تر�فقه  �لقا�سمي  ع�سام  بن  خالد 
�أحمد  عائ�سة  �الجتماعية  �خل��دم��ات  د�ئ��رة  رئي�ش  �مل��ري 
�ل�سارقة  جمعية  يف  �لن�سائية  �للجنة  رئي�ش  �حل��وي��دي 
�خلريية الختيارها �ل�سخ�سية �ملتميزة للعمل �الجتماعي 
�مل��ت��و����س��ل يف  2017 وذل���ك ع��ن ج��ه��وده��ا وعملها  ل��ع��ام 
�خلدمة �الجتماعية ودورها �لفعال جمتمعيا. كما تكرمي 
عدد من �جلهات و�لباحثني و�مل�ساركني و�للجان �لد�عمة 

لفعاليات �ملوؤمتر تقدير� جلهودهم يف �إجناح �ملوؤمتر .
ياأتي  �ملوؤمتر  �إن  �مل��ري  �إبر�هيم  عفاف  قالت  جانبها  من 
�سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ل��روؤي��ة  جت�سيد� 
بن حممد �لقا�سمي ع�سو �ملجل�ش �الأعلى حاكم �ل�سارقة 
وح��ر���س��ه ع��ل��ى ت��ط��وي��ر �خل���دم���ات �الج��ت��م��اع��ي��ة وخدمة 
�لعلمية  و�لنظريات  �ملمار�سات  �أحدث  �ملجتمع من خالل 
يف �خلدمة �الجتماعية وهذ� ما نلم�سه من خالل �لدعم 

�لذي جنده عرب هذه �لفعاليات �لعلمية.
م�����س��ت��وى كفاءة  رف���ع  �إىل  ي��ه��دف  �مل���وؤمت���ر  �أن  و�أو���س��ح��ت 
�ل���ق���ائ���م���ني ع���ل���ى �خلدمة  وم���ع���رف���ة وت���ع���زي���ز م����ه����ار�ت 
�حلاالت  خدمة  على  �لعاملني  و�ملخت�سني  �الجتماعية 

تطوير  وك��ذل��ك  �الجتماعية  �خل��دم��ات  ت�ستهدفها  �لتي 
�لقدر�ت �ملهنية لالخت�سا�سني �الجتماعيني و�إفادة ونفع 

خمتلف �لفئات �مل�ستفيدة من �خلدمة �الجتماعية.
وقدر�ت  م��ه��ار�ت  تطوير  يف  ي�سهم  �مل��وؤمت��ر  �أن  �إىل  ولفت 
�الجتماعية  �خلدمة  جمال  يف  �لعاملني  �الخت�سا�سيني 
�أور�ق �لعمل �لتي �ستطرح يف �ملوؤمتر و�لور�ش  من خالل 
�لتعليم  مزكز  ينظمها  �لتي  للموؤمتر  �مل�ساحبة  �لعلمية 

�مل�ستمر و �لتطوير �ملهني بجامعة �ل�سارقة.
�أن �ملوؤمتر - �لذي ي�سارك يف تنظيمه كل  و�أ�سافت �ملري 
و�لتطوير  �مل�ستمر  �لتعليم  ومركز  �ل�سارقة  جامعة  من 
�الجتماعية  ل��ل��در����س��ات  �ل�����س��ع��ودي��ة  و�جل��م��ع��ي��ة  �مل��ه��ن��ي 
و�جلامعة �لقا�سمية و�آفاق �ملعرفة وجمعية �الجتماعيني 
يف �لدولة - يركز على تناول �أف�سل �ملمار�سات يف �لتنمية 
ن��خ��ب��ة م��ت��م��ي��زة م���ن �ملخت�سني  �الج��ت��م��اع��ي��ة مب�����س��ارك��ة 
�مل��وؤمت��ر نحو  ي�ست�سيف  ح��ي��ث  �الج��ت��م��اع��ي��ة  �خل��دم��ة  يف 
�أكرث  �إىل جانب  �لدولة  �ألف �سخ�ش من د�خل  �أكرث من 
و�ل����دول  �ل��ت��ع��اون  جم��ل�����ش  دول  م��ن  �سخ�ش   200 م��ن 
�لعديد  مب�ساركة  يعقد  �مل��وؤمت��ر  �أن  و�أو���س��ح��ت  �الأخ���رى. 
�ملجتمعي وهي جامعات  �ملجال  �لر�ئدة يف  �ملوؤ�س�سات  من 
و�لتكنولوجيا  ل��ل��ع��ل��وم  وع��ج��م��ان  و�الإم�������ار�ت  �ل�����س��ارق��ة 
و�جلمعية �ل�سعودية للدر��سات �الجتماعية وجامعة �مللك 
جامعة  يف  �الجتماعية  �لعلوم  وكلية  �ل�سعودية  يف  �سعود 
و�لهيئة  �ل��و�ل��دي��ن  ل��رع��اي��ة  �لبحرين  وجمعية  �ل��ك��وي��ت 
�إ�سافة  عمان  �سلطنة  يف  �الجتماعية  للتاأمينات  �لعامة 
باملجال  �لتي تعني  �ملوؤ�س�سات  �إىل م�ساركة عدد كبري من 
�الجتماعي حيث �ساركت  8  موؤ�س�سات من �ململكة �لعربية 

بجانب  �لبحرين  مملكة  م��ن  موؤ�س�سات    6 و  �ل�سعودية 
م�ساركة  3  موؤ�س�سات من �سلطنة عمان وموؤ�س�سة و�حدة 

من دولة �لكويت.
�أف�سل  مل��ن��اق�����س��ة  ي��ع��د ف��ر���س��ة  �مل���وؤمت���ر  �أن  �مل����ري  وذك����رت 
�ملمار�سات يف جمال �خلدمة �الجتماعية و�ملبادر�ت �لر�ئدة 
يف  و�مل�ساهمة  �الجتماعية  �خل��دم��ة  يف  �ل��ري��ادة  لتحقيق 
�مل�ستفيدين منها بجانب �الرتقاء  �آمال وتطلعات  حتقيق 
مبهنة �خلدمة �الجتماعية لتحقيق �لتنمية �الجتماعية 

�مل�ستد�مة .
من جهته قال �أحمد �مليل مدير �إد�رة �الت�سال �حلكومي 
رئي�ش جلنة تنظيم �ملوؤمتر �إن �ملوؤمتر ياأتي �ن�سجاما مع 
من  و�نطالق  �الجتماعية  �خلدمات  د�ئ��رة  ��سرت�تيجية 
م�ستوى  على  �الجتماعية  باخلدمة  �ل��ري��ادة  دور  �أهمية 

�الأفر�د �أو �ملوؤ�س�سات.
و�أ�سارت �إىل �أن �ليوم �الأول ت�سمن عر�ش �سبع �أور�ق عمل 
من خالل ثالث جل�سات حيث تطرقت �جلل�سة �الأوىل �إىل 
�الجتاهات �حلديثة يف �خلدمة �الجتماعية بينما ناق�ست 
يف  ح��و�ري��ة  جل�سة  كانت  و�لثالثة  �ملهني  �لتدخل  �لثانية 

تخ�س�ش وتدريب �خلدمة �الجتماعية.
يت�سمنان  و�لثالث  �لثاين  �ليومني  �إن  �مليل  �أحمد  وق��ال 
يف  �ملخت�سني  م��ن  ع��دد  يقدمها  عمل  �أور�ق  ت�سع  عر�ش 
جم���ال �خل���دم���ات �الج��ت��م��اع��ي يف ع��ل��م �ل��ن��ف�����ش و�لطب 
�لور�ش  تنويع  على  �ل��د�ئ��رة  حر�ش  �إىل  الفتا   .. �لنف�سي 
لال�ستفادة  �ل��ر�غ��ب��ني  �أم���ام  �مل��ج��ال  فتح  ب��ه��دف  �لعملية 
الإك�����س��اب �مل�����س��ارك��ني �مل���ه���ار�ت �مل��ع��رف��ي��ة �مل��ت��ن��وع��ة لتطور 

قدر�تهم �ملهنية.

•• دبي-الفجر:

�ل���ل���و�ء ع��ب��د �هلل خليفة  ���س��ع��ادة  ك���رم 
�مل�����ري، �ل��ق��ائ��د �ل���ع���ام ل�����س��رط��ة دبي، 
ف����ري����ق ������س����ب����ال رح�����ال�����ة �الم����������ار�ت، 
�ملري،  �سعيد  حممد  �ل��ل��و�ء  بح�سور 
�ملجتمع،  �لعامة الإ�سعاد  �الإد�رة  مدير 
�إد�رة  مدير  �لفال�سي،  بطي  و�ل�سيد 
�الع���الم �الأم��ن��ي، وع��و���ش حممد بن 
مهرجان  جلنة  رئي�ش  جمرن،  �ل�سيخ 
�ملر،  حممد  �سهيل  و�ل�سيد  �لرحالة، 
�مل�سرف �الجتماعي، وذلك تقدير� من 
مل�سرية  دب��ي  ل�سرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة 
ودعمها  �لتاريخية،  �الم���ار�ت  رح��ال��ة 
ومكافاأتها  �ل���ف���ردي���ة  ل���الإ����س���ه���ام���ات 
خو�ش  يف  ج��ه��وده��ا  ع��ل��ى  وت�سجيعها 
�ملجهول  �كت�ساف  يف  �لتجربة  غ��م��ار 
وت��دوي��ن ذ�ك����رة ل��الأم��ك��ن��ة ورف���ع علم 
ب��ق��اع �الأر������ش، وحتقيق  �الم�����ار�ت يف 
�لعامل  م�ستوى  ع��ل��ى  قيا�سية  �رق����ام 
عرب ت�سلق قمة جبل كلمينجارو �على 

قمة يف �فريقيا.
خليفة  �هلل  عبد  �ل��ل��و�ء  �سعادة  و�أ���س��اد 
�مل����ري ب���االإجن���از �ل����ذي ح��ق��ق��ه فريق 
��سبال رحالة �المار�ت يف ت�سجيل رقم 
�جن���از�ت  �ىل  ي�����س��اف  ج��دي��د  قيا�سي 
�ل��دول��ة، م��وؤك��د� دع��م �ل��ق��ي��ادة �لعامة 
ل�سرطة دبي لهم يف رحالتهم �لقادمة، 
م��ع��رب��اً ع��ن ف��خ��ره و�ع���ت���ز�زه بهوؤالء 
�الأ�سبال �لذين �أ�سبحو� مثاًل يحتذى 

به يف �لقوة و�الإر�دة و�لعزمية.
و��ستمع �سعادة �للو�ء عبد �هلل خليفة 
�مل�ساركني  �الأط��ف��ال  �مل��ري �ىل جتربة 
�أنها  ل�����س��ع��ادت��ه  و�أك�������دو�  �ل���رح���ل���ة،  يف 
و�سقل  �مل��ن��اف�����س��ة  روح  ف��ي��ه��م  خ��ل��ق��ت 
�مل����و�ه����ب و�مل�����ه�����ار�ت، و�ل���ت���ع���اون مع 
على  �لتغلب  وكيفية  �لبع�ش  بع�سهم 
�ل�سعاب، وحتدث كل و�حد منهم عن 
�لظروف  وع��ل��ى  �ل�سخ�سية  جت��رب��ة 
و�الأمور  �لرحلة  �ثناء  عاي�سوها  �لتي 
�ل��ت��ي ����س��ت��ف��ادو� م��ن��ه��ا و�ال����س���اء �لتي 

�جلديدة �لتي تعرفو� عليها. 

تكرمي وتقدير
ويف �خلتام كرم �سعادة �للو�ء عبد �هلل 
خليفة �ملري �ل�سيد عو�ش حممد بن 
حممد  �سهيل  و�ل�سيد  جمرن،  �ل�سيخ 
�ملر، �مل�سرف �الجتماعي، وفريق ��سبال 
�ل����ذي ���س��م �سعيد  رح���ال���ة �الم�������ار�ت 
�ل�سيخ جمرن،  ب��ن  ب��ن حم��م��د  ح��م��د 
عبد  وحامد  �ملن�سوري،  �سامل  ووليد 
وخ���ال���د خمي�ش  م��و���س��ى حم��م��د،  �هلل 
�مل�سور  �لع�سكر،  و�حل�سن  �ل�سام�سي، 
للرحلة،  و�ل��ف��وت��وغ��ر�يف  �لتلفزيوين 
�لرئي�ش  �لب�ستكي  ف��رح��ان  و�ل�����س��ي��د 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة ���س��رف �ت�����ش كيو 

�مل�ساركني  لكافة  �ل�سلبة  و�ل��ع��زمي��ة 
يف ه�����ذه �ل���رح���ل���ة ع���ل���ى �ل����رغ����م من 
وكان  و�جهتهم،  �لتي  �ل�سعاب  بع�ش 
و�سدة  �الك�����س��ج��ني  نق�ش  �ه��م��ه��ا  م��ن 
�حلر�رة  درج���ات  و�نخفا�ش  �ل���ربودة 
�ىل ما دون �لع�سرة حتت �ل�سفر وكل 
هذه �ال�سياء غريبة على �الطفال ومل 

ياألفوها من قبل.
�إن ه���وؤالء �ال�سبال  وق��ال �ب��ن جم��رن 
يف  ب��ه  يحتذى  مثال  �أ�سبحو�  �ل��ذي��ن 
�لقوة و�الر�دة و�لعزمية بني �قر�نهم 
خميلتهم  د�ع�������ب  ح���ل���م���ا  حم���ق���ق���ني 
رقماً  �أي���������س����اً  ح���ق���ق���و�  ق����د  ط����وي����ال، 
�لعامل  كاأ�سغر فريق يف  عاملياً  قيا�سياً 
جبل  ق��م��ة  �ىل  �ل�����س��ع��ود  م��ن  يتمكن 

كاليمنجار. 

الفيلم الوثائقي
 عقب �للقاء مع �لقائد �لعام ل�سرطة 
دبي، �سهد �سعادة �للو�ء عبد �لرحمن 
ل�سوؤون  �ل��ع��ام  �ل��ق��ائ��د  م�ساعد  رف��ي��ع 
عر�ش  و�لتجهيز�ت،  �ملجتمع  �إ���س��ع��اد 
�أ�سبال رحالة  وثائقي عن رحلة  فيلم 
�الإمار�ت، حمل عنو�ن رحلة �العتماد 
على �لنف�ش و�إثبات �ل��ذ�ت ، وذل��ك يف 
قاعة حمد�ن بن حممد مبقر �لقيادة 

لال�ستثمار �لر�عية للرحلة.
جمرن  ب��ن  عو�ش  توجه  جانبه  وم��ن 
ل�سرطة  �لعامة  للقيادة  �ل�سكر  بجزل 
رحالة  ����س��ب��ال  ف��ري��ق  لتكرميها  دب���ي 
�الم������ار�ت، �الم����ر �ل����ذي ي��ع��د مبثابة 
حافز لهم يف �ال�ستمر�ر بخو�ش غمار 
�إىل  �لتجارب يف �الأيام �ملقبلة، م�سري�ً 
�أنه قد مت �العد�د لهذه �لتجربة من 
خ���الل خ��و���ش رح��ل��ة ���س��ح��ر�وي��ة ملدة 
ثالثة �أيام مب�ساركة 12 طفاًل للتاأكد 
ومت  و�لذهنية،  �لبدنية  قدرتهم  من 
�خ��ت��ي��ار �رب���ع���ة م��ن��ه��م خل��و���ش غمار 

جتربة ت�سلق جبل كلمينجارو.
و�أو�����س����ح ع��و���ش ب���ن جم����رن �ن هذه 
�لرحاالت  ��سعب  م��ن  ك��ان��ت  �ل��رح��ل��ة 
ب��ت��ن��ف��ي��ذه��ا وذل�����ك ب�سبب  ق����ام  �ل���ت���ي 
عاتقه،  على  �مللقاة  �لكبرية  �مل�سوؤولية 
�مل�ساركني  خا�سة و�ن جميع �الطفال 
�ع��م��اره��م �سغرية،  �ل��رح��ل��ة  ه���ذه  يف 
ولكن ثقة �اله��ايل به وما حققه من 
�لرحالت  ك��ب��رية يف جم���ال  �جن�����از�ت 
د�فعا قويا خلو�ش غمار هذه  �عطته 
�لتجربة �لتي تعترب �الوىل من نوعها 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى �ل���ع���امل، و�ل��ت��ي تكللت 
�سبحانه  �هلل  م���ن  ب��ف�����س��ل  ب��ال��ن��ج��اح 
�لقوية  �الر�دة  وب���ف�������س���ل  وت����ع����اىل 

�سعيد  حممد  �للو�ء  بح�سور  �لعامة، 
الإ�سعاد  �ل��ع��ام��ة  �الإد�رة  م��دي��ر  �مل���ري 
بخيت  �سعيد  و�للو�ء حممد  �ملجتمع، 
للخدمات  �ل���ع���ام���ة  �الإد�رة  م���دي���ر 
و�لتجهيز�ت وعدد من مدر�ء �الإد�ر�ت 
�ل��ع��ام��ة و�ل��ف��رع��ي��ة و���س��ب��اط �سرطة 

دبي.
بد�ية  �إىل  �لوثائقي  �لفيلم  وت��ط��رق 
�الإم����ار�ت منذ  رح��ال��ة  ف��ري��ق  تاأ�سي�ش 
�لتي تنفذها  1996 و�لرحاالت  عام 
يف خم��ت��ل��ف ق�������ار�ت �ل����ع����امل، و�أل���ق���ى 
حققها  �لتي  �الإجن����از�ت  على  �ل�سوء 
�إعد�د  مر�حل  �لفيلم  تناول  ثم  وم��ن 
�إىل  لل�سعود  �الإم���ار�ت  رحالة  �أ�سبال 
قمة كليمنجارو بدنياً ونف�سياً، و�سواًل 
و�حل�سول  بالفكرة  ذويهم  �إقناع  �إىل 
�نطالق  ��ستعر��ش  ثم  دعمهم،  على 
�ل���رح���ال���ة م����ن م���ط���ار دب�����ي �ل�����دويل 

و�سواُل �إىل تنز�نيا.
�حلياة  ت��ف��ا���س��ي��ل  �ل���ف���ي���ل���م  و�أظ�����ه�����ر 
خالل  �الأ�سبال  عا�سها  �لتي  �ليومية 
�سعود �لقمة و�لتحديات و�لع�سوبات 
�ل��ك��ب��رية �ل��ت��ي و�ج��ه��ت��ه��م ب���د�ي���ة من 
تغري  �إىل  م���رور�ً  �ل��وع��رة  �لت�ساري�ش 
�الأج����و�ء م��ن ح��ارة �إىل ب���اردة ونق�ش 
�ل�سعود،  عملية  خ��الل  �الأوك�����س��ج��ني 
�لتاريخية  �ل��ل��ح��ظ��ات  �أه�����م  م���وث���ق���اً 
و�لتعابري �لتي كانت تظهر على وجوه 
�الأ�سبال خالل �لرحلة و رد�ت �أفعالهم 

جتاه �ل�سعوبات و�لتحديات.

امل�شرف االجتماعي
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ���س��ه��ي��ل حم��م��د �ملر 
�مل�������س���رف �الج���ت���م���اع���ي �ل������ذي ر�ف����ق 
�الأ���س��ب��ال خ��الل �ل��رح��ل��ة، �إن��ه��ا كانت 
مل  �ل��ب��د�ي��ة  يف  و�أن��ه��م  للغاية  �سعبة 
�لو�سول  يف  ب��ن��ج��اح��ه��م  ي���ع���ت���ق���دو� 
ب�����س��ب��ب م���ا ���س��م��ع��وه من  �إىل �ل��ق��م��ة 
�سعوبة  م����ن  ه����ن����اك  �مل����ت����و�ج����دي����ن 
�لو�سول �إليها خا�سة من قبل �أ�سبال 
من  �سيو�جهونه  مل��ا  �ل�سن  يف  �سغار 

حتديات.

و�لثانية  �الأول  �ملرحلة  �أن  �إىل  و�أ�سار 
�ملر�حل  لكن  �سهلة  كانت  �ل�سعود  يف 
�إىل  تدريجياً  ت�سعب  ب��د�أت  �لالحقة 
�الأ�سبال،  و�الإره���اق  �لياأ�ش  �أ�ساب  �أن 
لكن �إ�سر�رهم على �ملتابعة و�إميانهم 
�إىل  و���س��ول��ه��م  �إىل  �أدى  ب��ق��در�ت��ه��م 

�لقمة وحتقيق �إجناز تاريخي.

اأراء االأ�شبال 
�مل�ساركني  �الأ����س���ب���ال  �أر�ء  وح����ول 
يف �ل��رح��ل��ة، �أك����د ح��ام��د ع��ب��د �هلل 
�سعبة  كانت  �لرحلة  �أن  �لبلو�سي 
زمالئه  دع��م  بف�سل  ولكن  للغاية 
�لقمة،  �إىل  �ل��و���س��ول  م��ن  متكنو� 
م�سري�ً �إىل �أن هذ� �الإجناز يدفعه 
�إىل �ملزيد من �لعمل على مو�جهة 

حتديات جديدة يف �مل�ستقبل.
ور�أى �ل�سبل �أحمد خالد �ل�سام�سي 
�أن �لرحلة كانت �سعبة لكن �سعور 
جمياًل  ك��ان  �لقمة  �إىل  �ل��و���س��ول 
�ل�سحاب  م�����س��اه��دة  وخ��ا���س��ة  ج���د�ً 
م���ن �الأع���ل���ى، م��ق��دم��اً ���س��ك��ره �إىل 
�لقيام  و�سانده على  كل من دعمه 
�لتحدي  ومو�جهة  �لرحلة  بهذه 
�سامل  ول��ي��د  �ل�سبل  و�أك���د  �لكبري. 
�لبد�ية  يف  عائلته  �أن  �مل��ن�����س��وري 
�لرحلة  ف��ك��رة  ك��ان��ت خ��ائ��ف��ة م���ن 
ت��و����س��ل��ت م��ع فريق  �أن  ب��ع��د  ل��ك��ن 
ودعمته  ت�سجعت  �الإم���ار�ت  رحالة 
�أن  �إىل  م�سري�  �ملهمة،  �إجن��از  على 
�ملبادئ  من  �لكثري  علمته  �لرحلة 
�أه���م���ه���ا �ل�������س���رب و�ل���ع���م���ل ب����روح 
�لفريق �لو�حد، معرب�ً عن �سعاته 

مبا حقق من �إجناز.
حمد  �سعيد  �ل�سبل  ع��رب  وب����دوره 
بن جمرن عن �سكره لدعم عائلته 
�أن  م���وؤك���د�ً  �ل��رح��ل��ة،  تنفيذ  ل��ه يف 
�مل�������س���ارك���ة �أك�����س��ب��ت��ه �ل���ك���ث���ري من 
�حلياتية  و�ل����ت����ج����ارب  �خل�������رب�ت 
�أجل  �لتحدي من  و�الإ���س��ر�ر على 
حتقيق �الأهد�ف �لتي ي�سعى �إليها 

يف حياته يف �مل�ستقبل.

برعاية ويل عهد ال�شارقة

انطالق موؤمتر اخلدمة االجتماعية الثامن يف اجلامعة القا�صمية

حقق رقمًا قيا�شيًا بت�شلقه جبل كلمينجارو اأعلى قمة يف افريقيا

القائد العام ل�صرطة دبي يكرم فريق اأ�صبال رحالة االإمارات 

 

اليمن واالإرهابيون 
اجلائلون

يف عبارة �سهرية لكارل مارك�ش، يقول: “�إن �لتاريخ يعيد نف�سه يف 
�ملرة �الأوىل كماأ�ساة، ويف �ملرة �لثانية كمهزلة”؛ وهي عبارة ميكن 
بتوخيها �حلد من تكاليف كبرية قد تتكبدها �لدول، ب�سبب عدم 

��ستخال�ش �لدرو�ش و�لعرب �لو�جبة من �لوقائع. 
�الأهلية  �حلرب  و�ندلعت  �أفغان�ستان،  من  �ل�سوفييت  خرج  عندما 
يف هذ� �لبلد، يف مطلع �لت�سعينيات �لفائتة، توجه عدد كبري من 
بوؤر�ً  بع�سهم  �أ�س�ش  حيث  �أخ���رى،  ب��ل��د�ن  �إىل  �الأج��ان��ب  �ملقاتلني 
�إرهابية، و�سن �لبع�ش �الآخر هجمات م�سلحة �سد �أهد�ف مدنية 
وحكومية؛ وهو �الأمر �لذي هدد �ل�سلم و�الأمن �لدوليني تهديد�ً 

كبري�ً. 
قادة  الحقاً  �الأفغانية  �حل��رب  يف  �الأج��ان��ب  �ملقاتلون  �أ�سحى  لقد 
من  وغريها  وم�سر،  و�ل�سعودية،  و�الأردن،  �ل��ع��ر�ق،  يف  تنظيمات 
لعمليات  و�لتنفيذ  �لتدبري  من  رئي�سياً  ج��زء�ً  كانو�  كما  �لبلد�ن، 

�إرهابية كبرية، وحروب ��ستمرت ل�سنو�ت طو�ل. 
تقاتل  �أجنبية  عنا�سر  �أن  موثوقة  علمية  ودر����س��ات  تقارير  تفيد 
حتت ر�ية “تنظيم �لدولة �الإ�سالمية” يف �لعر�ق و�سوريا، غادرت 
تلك �الأر��سي الأ�سباب خمتلفة، و�أنها مل ترجع �إىل دولها �الأ�سلية، 
وف�سلت عو�ساً عن ذلك �أن تتجه �إىل بوؤر �ساخنة، يف مناطق تت�سم 
 ،2014 �أبريل   29 �أن�سطتها �الإجر�مية.  يف  بالفو�سى، لتمار�ش 
كان �لرئي�ش �ليمني عبد ربه من�سور هادي يتحدث يف حفل تخرج 
دفعة جديدة يف �أكادميية �ل�سرطة، ب�سنعاء، حني �أكد �أن “70 % 
من �أع�ساء تنظيم �لقاعدة �لذين يقاتلون يف �ليمن من �الأجانب”، 
و�لتي  �ليمنية،  �مل�ست�سفيات  يف  �ملوتى  “ثالجات  تفقد  �إىل  د�عياً 
حتوي جثثاً ملقاتلني من �لرب�زيل، وهولند�، و��سرت�ليا، وفرن�سا، 
وغريها من �لدول«.  �إ�سافة �إىل م�سطلح “�الإرهابيني �لعائدين” 
�إىل دولهم، ن�ساأ م�سطلح جديد تتد�وله معظم معاهد �لدر��سات 
“�الإرهابيون  وهو  �لر�هنة؛  �الأوق��ات  يف  �ال�سرت�تيجية  و�لبحوث 
مع  �ملو�جهة  ب�سبب  �أماكنهم  يف  ي�ستقرون  ال  �لذين  �جلائلون”، 
قو�ت مكافحة �الإرهاب �لدولية �أو �ملحلية، وال يعودون �إىل بلد�نهم 

�الأ�سلية، الأنها ال ت�سكل بيئة منا�سبة الأن�سطتهم. 
�ال�سرت�تيجية  للبحوث  “�سوفان”  جمموعة  ن�سرتها  در��سة  ويف 
مقاتل  �أل���ف   30 ن��ح��و  �أن  ج���اء   The Soufan Group  ،
و�أن  و�ل��ع��ر�ق،  �سوريا  يف  �لقتالية  �الأن�سطة  يف  �ن��خ��رط��و�  �أجنبي 

نحو %30 منهم غادرو� �إىل بالدهم �أو �إىل بلد�ن �أخرى. 
تتز�يد �الأدلة على تفاقم ظاهرة “�الإرهابيني �جلائلني”، وتتز�يد 
�ساخنة، تعمها  بوؤر  �أن تنجم عن جتمعهم يف  �لتي ميكن  �ملخاطر 

�لفو�سى، وتغيب فيها �سلطة �لدولة. 
لطاملا كان �ليمن بيئة �سانحة لظهور �أعمال �لعنف ب�سبب طبيعته 
�جل��غ��ر�ف��ي��ة و�إط�����اره �ل��ث��ق��ايف �ل��ت��ق��ل��ي��دي، وم���ع ذل���ك ف���اإن خماطر 
�سلطة  ت��ه��اوي  م��ع  �إال  �لق�سوى  �حل���دود  �إىل  ت�سل  مل  �الإره����اب 
�لدولة، و�النق�سا�ش على �ل�سرعية، و�ت�ساع رقعة �لتمرد، �ملدعوم 
ب��اأن �لتحالف  �إي����ر�ن.   ي�سود �عتقاد ج��ازم على نطاق و����س��ع  م��ن 
�الإمار�ت  فيه  وت�سارك  �ل�سعودية،  �لعربية  �ململكة  بقيادة  �لعربي 
�إعادة �ل�سلطة �ل�سرعية يف �ليمن، و�سحق �لتمرد  بقوة، ي�ستهدف 
�حلوثي، و�حلد من �لتدخل �الإير�ين؛ وهو �عتقاد �سحيح ال ريب 
فيه.   لكن كثريين ال ُيقّدرون حجم �ملخاطر �لناجمة عن حتول 
و”�جلائلني”،  “�لعائدين”  �الإرهابيني  لتجمع  ب��وؤرة  �إىل  �ليمن 
وت��وف��ري ق��اع��دة م��ن��ا���س��ب��ة ل��ه��م ل�����س��ن ه��ج��م��ات��ه��م ع��ل��ى �مل�ستويني 
�أه��م �الأ�سباب �لتي تقاتل �الإم���ار�ت من  �الإقليمي و�ل���دويل.  �أح��د 
حرمان  يف  يكمن  �لعربي”،  “�لتحالف  �سمن  �ليمن،  يف  �أجلها 
“�لتحالف  �سد  حروبهم  يف  و�ملهزومني  �جلائلني”،  “�الإرهابيني 
�لدويل”، من مالذ جذ�ب و�آمن يف جنوب �سبه �جلزيرة �لعربية. 

و�أن  �ل����دور،  ه��ذ�  �إىل  �ل��ع��امل  يلتفت  �أن  ينبغي  ب��اأن��ه  ن��رى  وعليه 
ي�سعى �إىل تقدمي كل �أ�سكال �لدعم و�مل�ساعدة، لكي تكمل �الإمار�ت 

و�ل�سعودية ودول �لتحالف مهمتها يف �ليمن بنجاح.

بقلم: يو�شف جمعه احلداد
جملة »درع الوطن«

تعديل ال�صم 
هندي  �سفر  ج��و�ز  يحمل   ، توما�ش  �سرييان  فيالييل  باياين   / �ن��ا 
 14/4/2015 M9388781 �سدر يف �بوظبي بتاريخ   : رقم 
و�لد الرون �سرييان ، مقيم د�ئم يف : كاد�با ، ماينجابايل بي ، �و ، 
كوالم ، كريال �لهند ، يقيمون حاليا يف �لعني ، �أ . ع. م قمت بتعديل 
 K5286946 سم طفلي ، �رون �سرييان ، يحمل جو�ز �سفر رقم��
�ىل  �سرييان  �رون  م��ن   20/6/2012 بتاريخ  �أبوظبي  يف  �سدر 

�رون �سرييان فيديان بتاأثري فوري.  

�صقــــــــة للبيـــــع 
���س��ق��ة ل��ل��ب��ي��ع م��ك��ون��ة م���ن غ��رف��ة و �سالة 
مب�ساحة 732 قدم مربع - موقع متميز 
باملدينة �لعاملية - �حلي  �ليوناين - للجادين 

�لتو��سل على 0561712623 

فقدان جواز �صفرت
ف�����ق�����د �مل���������دع���������و/ م����ا�����س����ك����ور 
ن������ه������ار م������وم������ت������اي �ل�������دي�������ن ،  
 MASKUR NAHAR
 MOMTAI UDDIN
�جل��ن�����س��ي��ة جو�ز  ب��ن��ج��الدي�����س��ي 
�سادر   )43648( رق��م  �سفره 
من بنجالدي�ش من يجده عليه 
بنجالدي�ش  ب�����س��ف��ارة  �الت�����س��ال 

لدى �لدولة.   

فقدان �صهادةاأ�صهم
)�إمار�تية  �ل�سويدي  ه��زمي  �سلطان  �سلطان  م��رمي  �ل�سيدة/  تعلن 
�بوظبي  بنك  من  �سادرتني  �أ�سهم  �سهادتي  فقد�ن  عن  �جلن�سية( 

�لوطني.. 
�سهادة رقم )5025( بعدد )140 �سهما( 
�سهادة رقم )8310( بعدد )110 �سهما( 

على من يجدها برجاء ت�سليمها للبنك �ملذكور �و �الت�سال على رقم 
م�سكور�  0506116353

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
    اإعادة  اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 

يف الدعوى 02/02128/2017/ جتاري 
�ىل �ملدعى عليه : بيج د�دي خلدمات متابعة �ملعامالت 

مبا �أن �ملدعي : �سركة بدري �لعقارية - �ش ذ م م   
 قد �أقام �سدكم �لدعوى 02/02128/2017/جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل

تاريخ  �الي��ج��ار حتى  ب��دالت  م��ن  ي�ستجد  م��ا  ب�سد�د  عليه  �مل��دع��ي  �ل���ز�م   - مالية  مطالبة 
�الخالء �لفعلي

�خالء عقار - �ن �ملدعى عليه ميتنع عن �سد�د �الأجرة للماأجور للفرتة من 2015/4/12 
وحتى 2017/4/30 فرت�سد بذمته مبلغ 171.700 درهم وميتنع عن �سد�ده رغم �خطاره 

بال�سد�د �و �الإخالء يف 2017/1/7    
مطالبة مالية - �نه تر�سد بذمة �ملدعى عليه مبلغ كقيمة �يجارية للفرتة من 2015/4/12 

وحتى 2017/4/30 و رغم �خطاره يف 2017/1/7 ميتنع عن �ل�سد�د.
مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى 

�ملو�فق  �الربعاء   يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  �عالنكم  �إع��ادة  �لق�سائية  �للجنة  وق��ررت 
2017/4/12 �ل�ساعة 3.00م �مام �للجنة �لق�سائية )�للجنة �لثامنة( بالد�ئرة �الإبتد�ئية 
بتق�سري مدة  �أمر  وقد   ، �لدعوى  لنظر  �الإيجارية  �ملنازعات  و�ملنعقدة مبقر مركز ف�ش 
قانونا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  �لن�سر.  تاريخ  من  �ي��ام  ثالثة  �ىل  �مل�سافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستند�ت 

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

•• الفجرية -وام:

�ل�سرقي  حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �سمو  �ط��ل��ع 
 2016 للعام  �الإح�سائي  �لكتاب  �لفجرية على  ويل عهد 

�ل�سادر عن مركز �لفجرية لالإح�ساء .
�لدكتور  �م�ش يف مكتبه  �سموه  ��ستقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
مبنا�سبة  لالإح�ساء  �لفجرية  مركز  مدير  �سعد  �إبر�هيم 
�لكتاب  من   20 �لعدد  لالإح�ساء  �لفجرية  مركز  �إ���س��د�ر 

�الإح�سائي �ل�سنوي �جلديد للعام 2016.

�ل�سرقي  �ل�سيخ حممد بن حمد بن حممد  �سمو  و��ستمع 
ويل عهد �ل��ف��ج��رية الأه���م �ل��ت��غ��ي��ري�ت �ل��ت��ي ط���ر�أت خالل 
فرت�ت �لتعد�د و�ىل �سرح مف�سل عن �أبرز �مل�سوحات �لتي 

ينفذها �ملركز كم�سح مز�رع �لفجرية يف �الإمارة.
و�أب�����دى ���س��م��وه ر���س��اه ع��ن �ال����س���د�ر ووج���ه ب��ال��ع��م��ل على 
تقني�����������ات  �أح��دث  با�ستخ����د�م  م�ستقب��������ال  �لعمل  تطوير 
�ملعلوم������������ات ..موؤكد� �سموه على �سرورة ��ستخد�م �أف�سل 
�ملوؤ�سر�ت  وف���ق  �الإح�����س��ائ��ي  �ل��ع��م��ل  يف  �حل��دي��ث��ة  �الأدو�ت 

�لدولية.

ل�سمو  �سكره  �سعد عن  �إبر�هيم  �لدكتور  �أع��رب  من جانبه 
ويل عهد �لفجرية على �لدعم �لذي يقدمه ملركز �لفجرية 
�إ�سد�ر  �ملركز يف  �لكبري على جناح عمل  و�أث��ره  لالإح�ساء 

�أرقام دقيقة عن �إمارة �لفجرية.
وت�سلم �سمو ويل عهد �لفجرية من مدير مركز �الإح�ساء 
�ل�����س��ن��وي �جل��دي��د للعام  �الإح�����س��ائ��ي  �ل��ك��ت��اب  ن�سخة م��ن 

.  2016
ح�سر �للقاء �سعادة �سامل �لزحمي مدير مكتب ويل عهد 

�لفجرية.

ويل عهد الفجرية يطلع على الكتاب االإح�صائي اجلديد لالإمارة 
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اأخبـار الإمـارات

•• �صبوة -وام:

ق�����دم�����ت ه����ي����ئ����ة �ل������ه������الل �الح����م����ر 
�الإغاثية  �أعمالها  �ط��ار  �الم��ار�ت��ي يف 
�ليمن  يف  �مل�������س���ت���م���رة  و�الإن�������س���ان���ي���ة 
�غاثية  غ��ذ�ئ��ي��ة  م�����س��اع��د�ت  �ل�سقيق 
الأه��ايل منطقة عرقة �حدى �ملناطق 
�سبوة  �ل��ن��ائ��ي��ة مب��ح��اف��ظ��ة  و�ل���ق���رى 
�لتي تعاين �أو�ساعا �قت�سادية �سعبة 
�أ�سعلتها  �لتي  �حل��رب  وي��الت  ب�سبب 
�النقالبية  و�ملخلوع  �حلوثي  ميل�سيا 
فريق  رئي�ش  �مل�سافري  عبد�هلل  و�ك��د 
�ل��ه��الل �الح��م��ر �الم��ار�ت��ي يف �ليمن 
�ست�ستمر  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �مل�����س��اع��د�ت  �أن 
ب��ال��ت��دف��ق �ىل حم��اف��ظ��ة ���س��ب��وة حتى 
�الو�ساع  و����س��ت��ق��ر�ر  �الزم�����ة  �ن��ت��ه��اء 
ع�سكريا و�قت�ساديا، مثلها كمثل بقية 
�ل��ت��ي حتظى  �ليمنية  و�ل��ق��رى  �مل���دن 

بالدعم �الإمار�تي.
�مل�ساعد�ت  ه�����ذه  ت����وزي����ع  �أن  وق������ال 

����س��ت��م��ر�ر� لربنامج  ي��اأت��ي  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 
به  تقوم  �ل��ذي  �الإن�سانية  �مل�ساعد�ت 

�حلمالت  م��ن  �سل�سلة  �سمن  �لهيئة 
�سبوة  م���ن���اط���ق  ع����م����وم  يف  ن���ف���ذت���ه���ا 

�ىل  و�سولها  �ىل  �إ�سافة  �ل�ساحلية، 
�الأ�سر  ت��ع��اين  مكتظة  نائية  مناطق 
ومعي�سي  �ن�����س��اين  و����س���ع  م���ن  ف��ي��ه��ا 
�أ�ساد هادي  للغاية. من جانبه  �سعب 
�سعيد �خلرماء �الأمني �لعام للمجل�ش 
ر���س��وم مبحافظة  �مل��ح��ل��ي مب��دي��ري��ة 
�سبوة بالدعم �ملتو��سل لهيئة �لهالل 
�ملنطقة يف  �الإمار�تي الأهايل  �الأحمر 
و�الغاثية..  �خلدمية  �ملجاالت  كافة 
�الإن�سانية  �مل�������س���اري���ع  ع���ل���ى  م��ث��ن��ي��ا 
�الأحمر  �ل��ه��الل  هيئة  تنفذها  �ل��ت��ي 
�الإمار�تي لتعزيز �سمود �أهايل �سبوة 
�لتي  �لقا�سية  �ل��ظ��روف  مو�جهة  يف 
متر بها.. و�عرب عن �ل�سكر و�لتقدير 
على  و�سعبا  حكومة  �الم���ار�ت  لدولة 
�ليمني  �ل�سعب  مع  �الخ��وي��ة  وقفتها 
وخ��ا���س��ة يف �مل��ن��اط��ق �ل��ت��ي ت��ع��اين من 
ويالت �حلرب. وعرب �مل�ستفيدون من 

وتقديرهم  �سكرهم  ع��ن  �مل�����س��اع��د�ت 
�سعادتهم  وع�����ن  �الم���������ار�ت  ل����دول����ة 
�أكدو�  �لتي  �لغذ�ئية  �لقافلة  بو�سول 
�ن من �ساأنها �لتخفيف من معاناتهم 

ن���ظ���ر� ل��ظ��روف��ه��م �ل�����س��ع��ب��ة ب��ع��د �أن 
ف��ق��دو� �ل��ك��ث��ري م��ن م��ق��وم��ات �حلياة 
�القت�سادي  �ل��و���س��ع  لتهالك  نتيجة 
وت��ع��ط��ل م�����س��ادر �ل��دخ��ل �ل��ت��ي تاأمن 

�لعي�ش..  لقمة  ع��ل��ى  �حل�����س��ول  ل��ه��م 
بالعيد  �لقافلة  و�سول هذه  و��سفني 
ح��ي��ث ر���س��م��ت �ل���ف���رح���ة ع��ل��ى حميا 

�جلميع.

•• املكال -وام:

وقعت هيئة �لهالل �الأحمر �الإمار�تي وجمعية 
ح�سرموت  و�دي  يف  �ملكفوفني  وتاأهيل  رعاية 
�ملكفوفني  ��ستكمال وجتهيز مبنى  �م�ش عقد 
�لتابع للجمعية وذلك �سمن  يف مدينة ترمي 
�لتي  و�الإغ��اث��ي��ة  �الإن�����س��ان��ي��ة  �لهيئة  م�ساريع 
تهدف �إىل تخفيف وطاأة �الأزمة �لتي متر بها 
�لبالد. وقع �لعقد - يف مدينة �ملكال عا�سمة 
�مل�سافري  ع���ب���د�هلل   - ح�����س��رم��وت  حم��اف��ظ��ة 
�المار�تي  �الأحمر  �لهالل  هيئة  فريق  رئي�ش 

..ف��ي��م��ا وق��ع��ه��ا ع���ن ج��م��ع��ي��ة رع���اي���ة وتاأهيل 
�لكاف  ح�سن  �سامل  عقيل  م��ن  ك��ل  �ملكفوفني 
با�سبيح  ���س��ال��ح  وع���ب���د�هلل  رئ��ي�����ش �جل��م��ع��ي��ة 
مدير فرع �جلمعية يف مدينة ترمي بح�سور 

عدد من �أع�ساء �لهيئة ومندوبي �جلمعية.
و�أكد �مل�سافري �هتمام �لهيئة �لكبري بفئة ذوي 
بهم  �ملحيطة  �الإن�سانية  و�جل��و�ن��ب  �الإع��اق��ة 
�ملجتمعي  �لن�سيج  من  يتجز�أ  ال  ج��زء�  كونهم 
�جلميع  على  وي��ج��ب  ح�سرموت  يف  لل�سكان 
تقدمي �لرعاية و�الهتمام بهم ..م�سري� �إىل �أن 
�لهيئة �ستعمل على تقدمي �لدعم �لالزم لهذه 

تاأهيلهم  وحماولة  معاناتهم  لتخفيف  �لفئة 
الإ�سر�كهم يف �لعملية �لتنموية للبالد.

من جانبه �سكر رئي�ش جمعية رعاية وتاأهيل 
�الإمار�ت  دولة  ح�سرموت  و�دي  يف  �ملكفوفني 
وذر�عها �الإن�ساين يف �ملنطقة �ملتمثل يف هيئة 
يقدمونه  ما  على  �الإم��ار�ت��ي  �الأحمر  �لهالل 
�حلكومية  �ملوؤ�س�سات  وتطوير  لبناء  دعم  من 
و�الأه���ل���ي���ة يف ح�����س��رم��وت و���س��ع��ي��ه��م الإع�����ادة 
�أزم����ة �سيا�سية  �ل��ب��الد يف  ب��ع��د دخ���ول  �الأم����ل 
و�قت�سادية عطلت عجلة �لنمو فيها خ�سو�سا 
�لدعم �ملقدم لقطاع �ملكفوفني وذوي �الإعاقة 

ب�سكل عام. بدوره �أكد مدير فرع �جلمعية يف 
مبنى  ��ستكمال وجتهيز  م�سروع  �أهمية  ترمي 
وتاأهيل  خدمات  من  �سيقدمه  وما  �ملكفوفني 
للتهمي�ش  ت��ع��ر���س��ت  و�ل��ت��ي  �ل�����س��ري��ح��ة  ل��ه��ذه 
و�لن�سيان خالل �لفرتة �الأخرية .. فيما نقل 
�سكر وعرفان �ملكفوفني و�أهاليهم يف مديرية 
�سل�سلة  �ل��ع��ق��د ���س��م��ن  ت��وق��ي��ع  ي���اأت���ي  ت�����رمي. 
تتبناها  �لتي  و�الإغ��اث��ي��ة  �الإن�سانية  �مل�ساريع 
دول����ة �الإم������ار�ت ع��رب ه��ي��ئ��ة �ل��ه��الل �الأحمر 
�الإمار�تي يف ح�سرموت لتخفيف وطاأة �الأزمة 

على �ملو�طنني يف �ليمن.

الهالل االأحمر االإماراتي يقدم م�صاعدات غذائية اإغاثية الأهايل منطقة عرقة مبحافظة �صبوة

الهالل االأحمر االإماراتي يوقع عقد ا�صتكمال وجتهيز مبنى للمكفوفني يف مدينة ترمي اليمنية

 دبي االإ�صالمي يتربع لكلية الدرا�صات االإ�صالمية والعربية ب�12 مليون درهم
•• دبي-وام:

ج�سور  مد  يف  �مل�ساهمة  بهدف  تفاهم  �تفاقية  �الإ�سالمي  دبي  وبنك  بدبي  و�لعربية  �الإ�سالمية  �لدر��سات  كلية  وقعت 
�لتعاون و�لتن�سيق بني �لطرفني و�لعمل على تفعيل �لتز�مهما جتاه خدمة �ملجتمع يف �ملجال �الأكادميي بال�سكل �لذي 
يخدم �ل�سالح �لعام . وتن�ش �التفاقية على م�ساهمة بنك دبي �الإ�سالمي يف متكني �لطلبة و�لطالبات �ملنت�سبني للكلية 
من خالل �لتربع مببلغ 12 مليون درهم ت�سرف �سهريا للطلبة و�لطالبات ف�سال عن تبادل �خلرب�ت و�لدر��سات ذ�ت 

�لعالقة يف جمال عمل �لطرفني للم�ساهمة يف دفع عجلة �لتقدم �لعلمي و�لبحثي.
وقع �التفاقية �لدكتور حممد �أحمد عبد �لرحمن مدير كلية �لدر��سات �الإ�سالمية و�لعربية بدبي وعبد�لرز�ق �لعبد�هلل 
و�الإد�رية  �لتدري�سية  �لهيئتني  �أع�ساء  و  �الإ�سالمي بح�سور عمد�ء  دبي  بنك  �ملجتمعية يف  �لدعم  �إد�رة خدمات  رئي�ش 
وطلبة �لكلية. و�أكد عبد�لرز�ق �لعبد�هلل �أن بنك دبي �الإ�سالمي منذ �للحظة �الأوىل الإطالق مبادرة عام �خلري حر�ش 
�ملجتمع ودع��م كافة  �ملتمثلة يف خدمة  �أهد�فه �ال�سرت�تيجية  �أه��م  �أح��د  �لتي حتقق  �ملبادر�ت  �إع��د�د جمموعة من  على 

�ملبادر�ت �ملجتمعية مع �لدو�ئر �حلكومية و�خلا�سة يف �إمارة دبي بكافة �الأ�سعدة و�الجتاهات.

•• الكويت-الفجر:

مر�سى  �أ������س�����دق�����اء  ج���م���ع���ي���ة  �أع����ل����ن����ت 
خالل  �الأول  �أم�������ش  م�����س��اء  �ل�����س��رط��ان 
م�ساركتها يف �ملوؤمتر �خلليجي �مل�سرتك 
للتو�سيات  لل�سرطان، عن دعمها  �الأول 
و�ل������روؤى �ل��ت��ي �أط��ل��ق��ه��ا �مل���وؤمت���ر، حيث 
توحيد  �����س����رورة  �إىل  �مل�������س���ارك���ون  دع����ا 
�إىل مكافحة  �لر�مية  �لتوعوية  �جلهود 
جمل�ش  دول  ���س��ع��ي��د  ع��ل��ى  �ل�����س��رط��ان 
�لتعاون �خلليجي، و�إطالق ��سرت�تيجية 
موحدة ت�سمل كل دول �ملنطقة، وكذلك 
�مل�سرتك،  ل��ل��ع��م��ل  ع���ام���اً  �إط��������ار�ً  ر����س���م 
و�لهيئات  �الأكادميية  �ملوؤ�س�سات  وحتفيز 
�ل�سحية على تو�سيع نطاق �أن�سطتها يف 
�أف�سل  �إىل  للو�سول  �لعلمية،  �لبحوث 

�سبل �لعالج و�لوقاية من �ملر�ش.
ج���اء ذل���ك خ���الل م�����س��ارك��ة �جلمعية يف 
 2 يومي  فعالياته  �أُقيمت  �لذي  �ملوؤمتر 
و3 �أبريل �جلاري يف �لعا�سمة �لكويتية 
��سرت�تيجية  ����س���ع���ار  حت����ت  �ل���ك���وي���ت 
مب�ساركة   ، و�لطموح  �ل��و�ق��ع  �لتوعية: 
�لعاملة  و�ملوؤ�س�سات  �جلمعيات  من  عدد 
�ل�سرطان  م��ر���ش  م��ك��اف��ح��ة  جم����ال  يف 
�خلليجي،  �ل���ت���ع���اون  جم��ل�����ش  دول  يف 
ون��خ��ب��ة م���ن �الأط���ب���اء �مل��ت��خ�����س�����س��ني يف 
�لنف�سيني  و�الأخ�سائيني  �الأور�م،  عالج 
جمعية  وف����د  و����س���م  و�الج���ت���م���اع���ي���ني. 
يف  �مل�سارك  �ل�سرطان  مر�سى  �أ�سدقاء 
���س��ع��ادة �سو�سن جعفر،  ك��ل م��ن  �مل��وؤمت��ر 
رئي�ش جمل�ش �إد�رة �جلمعية، و�لدكتورة 
للجمعية،  �لعام  �الأمني  �ملا�سي،  �سو�سن 

وهيا مرعي، تنفيذي �لرب�مج.
�لدور  �ل�����س��وء على  �مل��وؤمت��ر  �سلط  وق��د 
مكافحة  يف  �لتوعية  عامل  يلعبه  �ل��ذي 
�أهمية تبادل �خلرب�ت  �ل�سرطان، وعلى 
مع �ملنظمات �الإقليمية يف جمال تطوير 
بر�مج �لعالج و�لوقاية من �ملر�ش، و�أبرز 
�ملوؤمتر �جلهود �لتي تقوم بها �ملوؤ�س�سات 
يف �ل��ق��ط��اع��ني �حل��ك��وم��ي و�خل���ا����ش يف 
وتقدمي  �مل��ر���ش،  على  �ل�سيطرة  �سبيل 
و�سهد  للم�سابني،  �أ�سكاله  بكافة  �لدعم 

�الأور�ق  م��ن  جمموعة  ت��ق��دمي  �مل��وؤمت��ر 
مو�سع  ب�سكل  ��ستعر�ست  �لتي  �لعلمية 
�لعامل على �سعيد  �إليه  تو�سل  ما  �آخ��ر 

مكافحة �ل�سرطان.
وقالت �سعادة �سو�سن جعفر: �إننا نتطلع 
�خلليجي  �ملوؤمتر  عنه  �سينبثق  ملا  �ليوم 
�مل�سرتك �الأول من خمرجات وتو�سيات 
�أهمية كبرية  ملا ميثله هذ� �لتعاون من 
�ال�ستفادة  وك��ذل��ك  �جل��ه��ود،  توحيد  يف 
و�القليمية  �لعاملية  �خلرب�ت  تبادل  من 
�أف�سل  على  �ل�سوء  وت�سليط  و�ملحلية، 
�لثالث  �لتوعية يف  �ملمار�سات يف جمال 
حم����اور �ل��ت��ي ي��ت��ن��اول��ه��ا �مل���وؤمت���ر خالل 
و�ملحور  �لطبي،  �ملحور  وه��ي:  �نعقاده، 

�الإعالمي، و�ملحور �لنف�سي .
وذكرت جعفر جهود �جلمعية يف �لعمل 
حر�ست  بقولها:  �ملوؤمتر  حم��اور  �سمن 
من  �ل�سرطان  مر�سى  �أ�سدقاء  جمعية 

خ���الل ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ه��ا خ���الل �الأع����و�م 
�ملا�سية �لرتكيز على �ملحور �لطبي من 
خالل تعزيز �لتوعية مبر�ش �ل�سرطان 
و���س��ب��ل �ل��وق��اي��ة م��ن��ه يف جم��ت��م��ع دولة 
مع  بالتعاون  �ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت 
،وتعد  و�خل��ا���ش  �حل��ك��وم��ي  �لقطاعني 
�أطلقتها  و�لتي  �لوردية  �لقافلة  مبادرة 
�لوعي عن  2011 لن�سر  �جلمعية عام 
���س��رط��ان �ل��ث��دي و���س��ب��ل �ل��ك�����س��ف �ملبكر 
�مل��ب��ادر�ت لي�ش فقط على  �أه��م  عنه من 
�ل�����س��ع��ي��د �مل��ح��ل��ي و�إمن�����ا جت�����اوزت ذلك 

لت�سل �إىل �مل�ستوى �لعاملي .
حمور�ً  �لنف�سي  �مل��ح��ور  �إن  و�أو���س��ح��ت: 
�أ�سا�سياً يف عمل جمعية �أ�سدقاء مر�سى 
�لعديد  �جلمعية  لدى  �أن  �إذ  �ل�سرطان، 
من �ملبادر�ت يف هذ� �ملجال منها : مبادرة 
لون عاملي و�لتي تدعم و متكن مري�سات 
ومبادرة   ، وم��ع��ن��وي��اً  نف�سياً  �ل�����س��رط��ان 

�ل��ن��ف�����س��ي الأطفال  ل��ل��دع��م  �مل����رح  ع��رب��ة 
 ، �مل�ست�سفيات  د�خ��ل  �ل�سرطان  مر�سى 
�إىل جانب ما تقوم به على �سعيد �ملحور 
�الإعالمي حيث توؤمن �جلمعية باأهمية 
وخ�سو�ساً  �مل��ج��ت��م��ع  �ل��ك��ب��ريع��ل��ى  �أث����ره 
و�لتي  �الجتماعي  �لتو��سل  و�سائل  دور 
�الإعالمية  �ل��ن��ظ��م  �أه����م  م���ن  ����س��ب��ح��ت 
�لفعالة، وكان لتجربة �جلمعية يف هذ� 
�ل�����س��دد �أث����ر ك��ب��ري يف ت��ف��ع��ي��ل �الإع����الم 
�لهادف يف مبادر�ت �جلمعية �لتوعوية . 
ومن جانبه قال �لدكتور خالد �ل�سالح، 
�لعالج  ق�سم  ورئي�ش  �الأور�م،  ��ست�ساري 
ملكافحة  �ل��ك��وي��ت  م��رك��ز  �ال���س��ع��اع��ي يف 
ن�سب  يف  �رت����ف����اع  ه���ن���اك  �ل�������س���رط���ان: 
على  الف��ت  ب�سكل  بال�سرطان  �الإ���س��اب��ة 
�أن  نلحظ  �أن��ن��ا  ح��ي��ث  �ل��ع��امل،  م�ستوى 
م��ع��دالت �الإ���س��اب��ة ب��ه يف �ل��ع��ام 1974 
مل تتعد 70 حالة لكل مئة �ألف ن�سمة، 

و�سل  �أن  �إىل  �الرت��ف��اع  يف  ��ستمر  فيما 
يقارب  م���ا  �إىل   2003 �ل���ع���ام  ب��ح��ل��ول 
ن�سمة، ثم  �أل��ف  ح��االت لكل مئة   110
�أل���ف ن�سمة يف  م��ئ��ة  ل��ك��ل  ح��ال��ة   120
�لعام 2013، وهو ما يوؤكد �أن معدالت 
ال�سيما  �زدي������اد  يف  ب��امل��ر���ش  �الإ����س���اب���ة 

�سرطان �لثدي و�لقولون .
�لتوعية  �أه��م��ي��ة  �إىل  �ل�����س��ال��ح  و�أ����س���ار 
�ل��ف��اع��ل��ة يف حم��ارب��ة ع��و�م��ل �خلطورة 
�لتدخني،  م��ث��ل  ب��ال�����س��رط��ان،  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
و�مللوثات �لبيئية، و�الأ�سعة، و�اللتهابات 
�أكل  �لفريو�سية، و�ل�سمنة و�ل�سر�هة يف 
�لكحول  وت��ع��اط��ي  �حل����م����ر�ء،  �ل��ل��ح��وم 
مبخاطر  �لتوعية  �أن  م��وؤك��د�ً  وغ��ريه��ا، 
�مل���ر����ش ت�����س��ه��م يف ت��ق��ل��ي��ل �الإ����س���اب���ة به 
%30، وهذ� يعني بلغة �الأرقام  بن�سبة 
�الأ�سخا�ش  م��ن  �سخ�ش   700 نحو  �أن 
�مل��ه��ددي��ن ب��االإ���س��اب��ة ب��امل��ر���ش ك���ل عام 

�أن ينجو من �الإ�سابة به يف حال  ميكن 
جتنب عو�مل �خلطورة.

�مل�سرتك  �خل��ل��ي��ج��ي  �مل����وؤمت����ر  و����س���ع���ى 
�ل�سوء  ت�سليط  �إىل  ل��ل�����س��رط��ان  �الأول 
�ملتعلقة  �الأ���س��ا���س��ي��ة  �مل���م���ار����س���ات  ع��ل��ى 
�لهادفة  �لنف�سية  و�ل��رع��اي��ة  بالتوعية 
ملر�سى  �حل����ي����اة  ج�������ودة  حت�������س���ني  �إىل 
�لور�ثية  �خل�سائ�ش  و�إب��ر�ز  �ل�سرطان، 
�ملوؤمتر  وت��ن��اول  �ل��وق��اي��ة،  يف  و�جلينية 
�لبيئة  بنوعية  �ملتعلقة  �ل��ع��و�م��ل  �أه���م 
لالإ�سابة.  �ملحفزة  و�ملمار�سات  �لغذ�ئية 
�لر�سائل  �إي�سال  على  �ملوؤمتر  عمل  كما 
�الإع���الم���ي���ة و�ل��ت��وع��وي��ة �ل���ر�م���ي���ة �إىل 
ومدى  �مل��ر���ش،  بخطورة  �ل��وع��ي  تعزيز 
على  �ل�سلبية  �الإعالمية  �ل�سورة  تاأثري 
تهدف  خطط  وو�سع  وذوي��ه��م،  �ملر�سى 
�الإعالمية  �لقنو�ت  من  �ال�ستفادة  �إىل 
وو�����س����ائ����ل �ل���ت���و�����س���ل �الج���ت���م���اع���ي يف 

�لتوعية مبخاطر �ملر�ش.
�خلرب�ت  من  جملة  �ملوؤمتر  و��ستعر�ش 
�ل��ع��م��ل��ي��ة يف جم���ال تطبيق  و�ل��ت��ج��ارب 
بال�سرطان،  �ل��ت��وع��ي��ة  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
�الإقليمية  �لنماذج  من  �لعديد  متناواًل 
�لعبء  قيا�ش  على  رك��ز  كما  و�ل��دول��ي��ة، 
�الق����ت���������س����ادي ل���ل���م���ر����ش ع���ل���ى �ل���ف���رد 
و�إظهار  �ل�����س��ّح��ي،  و�ل��ن��ظ��ام  و�مل��ج��ت��م��ع 
�الأهلية  �لقطاعات  تلعبه  �ل��ذي  �ل���دور 
لتحقيق  �لتوعية  جماالت  يف  و�خلا�سة 
هذ�  يف  �حلكومي  �لقطاع  م��ع  �لتكامل 

�ل�سدد. 
و�����س����اح����ب �ن����ع����ق����اد �مل�����وؤمت�����ر �إق����ام����ة 
�مل�ساركة،  معر�ش للجمعيات و�لهيئات 
مر�سى  �أ���س��دق��اء  جمعية  فيه  نظمت 
لتعريف  �خل��ا���ش،  جناحها  �ل�سرطان 
�مل�����س��ارك��ني ب��امل��وؤمت��ر ب���االأه���د�ف �لتي 
وعلى  �إليها،  �لو�سول  �جلمعية  ت�سعى 

�ل�18  �لتي حققتها خالل  �الجن��از�ت 
�لتي  �جل��ه��ود  وك��ذل��ك  �مل��ا���س��ي��ة،  �سنة 
تبذلها دولة �الإمار�ت ب�سكل عام و�إمارة 
�ل�سارقة ب�سكل خا�ش يف �سبيل مكافحة 

�ل�سرطان.
وع��ل��ى ه��ام�����ش �مل���وؤمت���ر ع��ق��د �الحت���اد 
�جتماع  �ل�سرطان  ملكافحة  �خلليجي 
ممثلني  بح�سور  �لعمومية  جمعيته 
�إد�رة عدد من �جلمعيات  عن جمال�ش 
دول  م�ستوي  على  ب��االحت��اد  �الأع�����س��اء 
ناق�سو�  �خل��ل��ي��ج��ي،  �ل��ت��ع��اون  جم��ل�����ش 
�لر�مية  و�ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ات  �خل��ط��ط 
و�لنهو�ش  �الحت�������اد،  ع��م��ل  ل��ت��ط��وي��ر 
م�ستويات  ع��ل��ى  وم�����س��ارك��ت��ه  ب������دوره 
�جل���م���ع���ي���ات، و�مل�����ب�����ادر�ت �ل��ع��ام��ل��ة يف 
�ل�سرطان،  مب��ر���ش  �ل��ت��وع��ي��ة  جم����ال 
�لعمومية  �جل��م��ع��ي��ة  و����س��ت��ع��ر���س��ت 
�الإد�ري  �ل��ت��ق��ري��ر  �ج��ت��م��اع��ه��ا  خ����الل 
�ملا�سية،  �أعو�م  �الأربعة  لالحتاد خالل 
جمل�ش  �أع�ساء  بانتخاب  �ملجل�ش  وقام 
 2017- �جل���دي���دة  ل���ل���دورة  �الإد�رة 
�سو�سن  ���س��ع��ادة  ���س��م  و�ل����ذي   2021
جلمعية  �الإد�رة  جمل�ش  رئي�ش  جعفر، 
�ل�����س��رط��ان وكذلك  ����س��دق��اء م��ر���س��ى 
�لدكتورة �سو�سن �ملا�سي، �الأمني �لعام 

للجمعية.
مر�سى  �أ����س���دق���اء  ج��م��ع��ي��ة  �أن  ي���ذك���ر 
نفع  ذ�ت  ج���م���ع���ي���ة  ه�����ي  �ل���������س����رط����ان 
�إم����ارة  1999 يف  ع���ام  ت��اأ���س�����س��ت  ع����ام، 
�لوعي  ن�سر  �إىل  تهدف  وه��ي  �ل�سارقة 
للك�سف  �ل��ق��اب��ل��ة  �ل�ستة  ب��ال�����س��رط��ان��ات 
�مل��ب��ك��ر وه����ي: ���س��رط��ان �ل���ث���دي، وعنق 
�لرحم، و�لربو�ستاتا، و�جللد، و�سرطان 
�لقولون و�مل�ستقيم ، و�إىل جانب عملها 
تقدمي  على  �جلمعية  تعمل  �ل��ت��وع��وي 
�ملر�سى  الآالف  و�مل���ادي  �ملعنوي  �ل��دع��م 
مبر�ش  ت������اأث������رو�  مم�����ن  وع����ائ����الت����ه����م 
�ل�سرطان، بغ�ش �لنظر عن جن�سياتهم 
يف  �الآن  ح���ت���ى  وجن���ح���ت  و�أع����م����اره����م، 
 3700 �ل����دع����م الأك������رث م����ن  ت���ق���دمي 
م�ساب بال�سرطان من �الأطفال و�لن�ساء 

و�لرجال �ملقيمني يف �الإمار�ت.

خالل م�شاركتها يف املوؤمتر اخلليجي االأول لل�شرطان 

 اأ�صدقاء مر�صى ال�صرطان تدعم ا�صرتاتيجية خليجية موحدة ملكافحة املر�س

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/955  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/1- �لغز�ل �ال�سمر لتجارة �جهزة �حلا�سب �الآيل ولو�زمه 
- �ش ذ م م   جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �بوبكر حممد 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أق��ام عليك �لدعوى  يون�ش   قد 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )3213( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
باال�سافة �ىل مبلغ 900 درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة. وعليه فان �ملحكمة 
�ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
رئي�ص ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/974  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/1- نعيم �لدين ناظم �لدين ناظم �لدين قمر �لدين قا�سي   
جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �سركة �لتاك�سي �لوطني - �ش 
-  قد  �حمد مهري خمي�ش عبيد بن م�سحار   : �إد�ري وميثله  م مكتب  م  ذ 
�ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك 
به وقدره )13343( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
رئي�ص ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2012/35   تنفيذ جتاري  

�ىل �ملنفذ �سده/1- حم�سن علي ح�سني علي  جمهول حمل 
�مل�سرق وميثله : حممد  �لتنفيذ/بنك  �ن طالب  �القامة مبا 
عي�سى �سلطان �ل�سويدي  نعلنكم بقر�ر �سعادة قا�سي �لتنفيذ 
بذمتكم  �مل��رت���س��د  �ملبلغ  ل�����س��د�د  وذل���ك   2017/4/2 يف  �مل����وؤرخ 

وقدره )6195 درهم( للعلم مبا جاء به وتنفيذه.
رئي�ص ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/930   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1- �لر�جحي لالن�ساء�ت - ذ م م  جمهول حمل �القامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/�لنجم �لرفيع �لتجارية - �ش ذ م م - وميثلها مديرها/ 
زنيب ��سغر علي وميثله : �حمد مهري خمي�ش عبيد بن م�سحار  قد �أقام 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك 
.وعليه  �ملحكمة   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )373170( وق���دره 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م  فان �ملحكمة �ستبا�سر �الج��ر�ء�ت 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�ص ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رئي�س اأركان القوات امل�صلحة يلتقي 
املفت�س العام للقوات املغربية

•• الرباط-وام: 

�لقو�ت  �أرك���ان  رئي�ش  �لرميثي  ث��اين  حممد  حمد  �لركن  �لفريق  معايل  �لتقى 
�مل�سلحة �م�ش �جلرن�ل دو ديفيزيون عبد�لفتاح �لور�ق �ملفت�ش �لعام للقو�ت �مللكية 
�ملغربية وذلك خالل �لزيارة �لتي قام بها معاليه �إىل �ململكة �ملغربية �ل�سقيقة. 
و��ستعر�ش رئي�ش �أركان �لقو�ت �مل�سلحة خالل لقائه �ملفت�ش �لعام للقو�ت �مللكية 
خا�سة  تعزيزها  و�سبل  �جلانبني  بني  �لقائم  و�لتعاون  �الأخ��وة  عالقات  �ملغربية 
فيما يتعلق منها باملجاالت �لدفاعية و�لع�سكرية . وجرى تبادل �الأحاديث حول 

عدد من �الأمور و�ملو�سوعات ذ�ت �الهتمام �مل�سرتك.
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عربي ودويل

�أفرجت �ل�سلطات �لرو�سية عن زعيم �ملعار�سة �لك�سي نافالني �م�ش 
�ل�سخمة  �لتظاهرة  �ل�سجن على خلفية  يوما يف   15 بعدما ق�سى 
���س��و�رع مو�سكو  �آذ�ر م��ار���ش يف  ن��ه��اي��ة  �ل��ت��ي ج���رت يف  �ل��ف�����س��اد  ���س��د 
و��ستهدفت رئي�ش �لوزر�ء دميرتي مدفيديف. و�أوقفت �ل�سلطات يف 
26 �آذ�ر مار�ش زعيم �ملعار�سة �ملناه�سة للكرملني، �لذي قاد حملة 
�سد �لف�ساد، �ثناء �أكرب تظاهرة غري مرخ�سة تخرج خالل �الأعو�م 

�لقليلة �ملا�سية يف رو�سيا بتهمة عدم �المتثال الأو�مر �ل�سرطة.
�لذين  �ل�سحافيني  لع�سر�ت  فولكوف  ليونيد  حملته  مدير  و�أك��د 
مو�سكو،  ب�سمال  فيه  �حتجز  �ل��ذي  �العتقال  مركز  خ��ارج  جتمعو� 
“نحن  . وقال فولكوف  �ملحدد  �لوقت  �أفرجت عنه يف  �ل�سلطات  �أن 
هنا بانتظار �لك�سي ولكنه �ت�سل بي وقال �إنهم نقلوه �إىل مركز �آخر 
لل�سرطة يف كونكوفو )جنوب مو�سكو( و�أفرجو� عنه يف متام �ل�ساعة 
يف  له  يوما   15 �نق�ساء  ف��ور  ت.غ.(   11،28( �لظهر  بعد   2،28
�ل�سجن.« وكان �لربملان �الأوروبي دعا رو�سيا �إىل �الإفر�ج عن نافالني 
وغريه ممن �عتقلو� خالل تظاهرة مو�سكو و�مل�سري�ت �لتي جرت يف 
�ليوم ذ�ته يف عدة مدن �أخرى. و�عتقلت �ل�سرطة يف مو�سكو وحدها 
نحو �ألف �سخ�ش، بينهم عدد كبري من �لفتيان �لذين ن�ساأو� يف ظل 
�النتخابات  يف  �لرت�سح  نيته  عن  �أعلن  نافالني  وك��ان  بوتني.  حكم 
�لرئا�سية �ملقبلة عام 2018 يف مو�جهة �لرئي�ش فالدميري بوتني 

�لذي �سيرت�سح لوالية رئا�سية ر�بعة.
وبرز �ملعار�ش �لبالغ من �لعمر 40 عاما بف�سل �خلطابات �حلما�سية 
�لتي �ألقاها خالل �لتظاهر�ت �ل�سخمة �لتي خرجت �ثر فوز بوتني 
�لتو��سل  و���س��ائ��ل  و���س��اع��دت   .2012 ع���ام  ث��ال��ث��ة  رئ��ا���س��ي��ة  ب��والي��ة 

�الجتماعي وموقع “يوتيوب” نافالني يف ن�سر ر�سالته.

�حلملة  قر�سنة  يف  ب�سلوعه  ي�ستبه  رو�سي  كمبيوتر  مربمج  �أوق��ف 
�النتخابية يف �لواليات �ملتحدة و�أودع �ل�سجن �م�ش يف �إ�سبانيا، على 

ما �أفاد م�سدر ق�سائي.
بيوتر  لت�سليم  طلبا  ����س��درت  �ملتحدة  �ل��والي��ات  �أن  �مل�سدر  و�و���س��ح 
�لنظر يف هذ�  �أوق��ف �جلمعة يف بر�سلونة، و�سيتم  �لذي  ليفات�سوف 
�لطلب �أمام �ملحكمة �لوطنية، �لهيئة �لق�سائية �لعليا �ملكلفة �مل�سائل 
�ملتحدة  �لواليات  و�أم��ام  لها يف مدريد.  تتخذ مقر�  و�لتي  �ملت�سعبة 
مهلة �أربعني يوما �عتبار� من توقيفه لتقدم �إىل �لق�ساء �الإ�سباين 
�أدلة تدعم طلبها. و�و�سح �مل�سدر �لق�سائي �نه ي�ستبه باأن  عنا�سر 
ليفات�سوف �سارك يف قر�سنة �حلملة �النتخابية يف �لواليات �ملتحدة 
. و�تهمت �أجهزة �ال�ستخبار�ت ومكافحة �لتج�س�ش �الأمريكية رو�سيا 
معلوماتية  قر�سنة  خ��الل  م��ن  �لرئا�سية  �النتخابات  يف  بالتدخل 
نفى  �لذي  تر�مب  لدونالد  �لكفة  �سعيا لرتجيح  كاذبة،  �أخبار  وبث 
يناير،  �ل��ث��اين  ك��ان��ون  منت�سف  ويف  مو�سكو.  م��ع  ت��و�ط��وؤ  �أي  م���ر�ر� 
هو  �ملتحدة  �ل��والي��ات  م��ن  مطلوب  رو���س��ي  كمبيوتر  مربمج  �أوق���ف 
�ستاني�سالف لي�سوف يف مطار �إل بر�ت يف بر�سلونة وو�سع �أي�سا يف 

ت�سرف �ملحكمة �لوطنية.

حمادثات  الإج���ر�ء  �سيول  �ىل  �م�ش  كبري  �سيني  دبلوما�سي  و�سل 
حول �لتهديد �لنووي �لكوري �ل�سمايل، فيما تتجه جمموعة جوية 

بحرية �ىل �سبه �جلزيرة يف ��ستعر��ش لقوة �لواليات �ملتحدة.
فاجاأ �جلميع  �ل��ذي  تر�مب  دون��ال��د  �الم��ريك��ي  �لرئي�ش  وق��د طلب 
م�ست�ساريه  من  �سوريا،  يف  �لع�سكري  رده  ب�سرعة  �ملا�سي  �ال�سبوع 
يانغ،  لبيونغ  �لنووي  �لربنامج  �سد  �خليار�ت  من  كاملة  جمموعة 
�المريكي،  للرئي�ش  �ل��ق��وم��ي  �الم����ن  م�ست�سار  �الأح����د  �أع��ل��ن  ك��م��ا 
�جلرن�ل هريبرت رميوند ماكما�سرت. و�أو�سح �م�ش �الأول �الحد �ن 
�ر�سال حاملة �لطائر�ت كارل فين�سون و��سطولها �ىل �سبه �جلزيرة 
�لقدرة  ميتلك  بات  منبوذ  نظام  ملو�جهة  �حتياطي  تدبري  �لكورية، 
ريك�ش  �المريكي  �خلارجية  وزي��ر  نفى  نف�سه،  �لوقت  ويف  �لنووية. 
�لزعيم  �غتيال  ي�ستهدف  �مريكي  م�سروع  حول  �سائعات  تيلر�سون 
“ال  �لكوري �ل�سمايل كيم جونغ-�ون، مو�سحا �ن �لواليات �ملتحدة 
من  كبري  ع��دد  ويتخوف  �ل�سمالية«.  كوريا  يف  �لنظام  تغيري  تنوي 
�ملر�قبني من �ن تعد كوريا �ل�سمالية جتربة نووية �ساد�سة ميكن �ن 
ملولد  �ملئة  بعد  للذكرى �خلام�سة  �لو�سيكة  تتز�من مع �الحتفاالت 
موؤ�س�ش �لنظام كيم �يل-�سونغ. وقد و�سل �ملندوب �خلا�ش لل�سني 
�سيول  �ىل  �الثنني  د�وي  وو  �لدبلوما�سي  �لكورية،  �جلزيرة  ل�سبه 
�مللف  ملناق�سة  �جلنوبي  �لكوري  نظريه  �لنهار  خالل  �سيلتقي  حيث 

�لنووي، كما �أعلنت وز�رة �خلارجية �لكورية �جلنوبية.

عوا�صم

مو�سكو

�سيول

مدريد

هجومان انتحاريان يف مايدوجوري النيجريية 
•• مايدوجوري-رويرتز:

�نتحاريتني  �إن  �الثنني  �م�ش  نيجرييا  يف  �ل��ك��و�رث  مو�جهة  وكالة  قالت 
�أط��ر�ف حرم جامعي يف �سمال �سرق �لبالد لكن مل  فجرتا نف�سيهما على 

تقع خ�سائر ب�سرية �أخرى.
وذكر متحدث با�سم �لوكالة �أن �النتحاريتني فجرتا �سرتتيهما �لنا�سفتني 
على مقربة من �ل�سياج �ملحيط بحرم جامعة مايدوجوري حو�يل �ل�ساعة 
تعلن  ومل  جرينت�ش(.   بتوقيت   0300( �ملحلي  بالتوقيت  فجر�  �لر�بعة 
�أ�سو�أ  مايدوجوري  مدينة  وتلقت  �لتفجريين.  عن  م�سوؤوليتها  جهة  �أي 
�ل�سربات �لتي وجهتها جماعة بوكو حر�م �ملت�سددة خالل متردها �مل�سلح 
�نتحارية ت�سرب �ملدينة  �لذي بد�أ قبل ثماين �سنو�ت. وهذه ثاين عملية 
خالل ثالثة �أيام. وكانت �لوكالة �أ�سارت يف وقت �سابق �إىل �أن �نتحاريتني 
فجرتا نف�سيهما يوم �ل�سبت يف م�سجد مبنطقة جيد�ري بولو على م�سارف 

مايدوجوري مما �أ�سفر عن �إ�سابة �أربعة �أ�سخا�ش.
�ملكتظة  �الأم��اك��ن  يف  ح��ر�م  بوكو  ب�سمات  حتمل  �لتي  �لهجمات  وت��ز�ي��دت 
مثل �الأ�سو�ق وخميمات �لالجئني منذ نهاية مو�سم �الأمطار يف �أو�خر عام 
من  �النتحاريون  متكن  �أو  �لهجمات  معظم  �ل�سلطات  و�أحبطت   .2016

تفجري �أنف�سهم دون وقوع �سحايا.

رغم انزعاجها من ا�شتفزازات زعيمها:

لهذا لن تتخلى ال�صني عن كوريا ال�صمالية..!
لي�س لبكني م�شلحة يف انهيار النظام الكوري ال�شمايل
تبقى بيونغ يانغ جزءًا حيويًا يف االإ�صرتاتيجية اجليو�صيا�صية لل�صني

منعت رعاياها من الذهاب ل�شيناء خ�شية هجمات 

اإ�صرائيل تعرتف بفقدان جثامني ع�صرات الفل�صطينيني

جمل�س التعاون يدين التفجريات االإرهابيةحما�س حتذر ال�صلطة من خف�س الرواتب يف غزة 
 التي ا�صتهدفت كني�صتني يف م�صر

•• الريا�س-وام:

�لزياين  ر��سد  بن  �لدكتور عبد�للطيف  �لعربية  �لتعاون لدول �خلليج  �لعام ملجل�ش  �الأم��ني  �أد�ن 
ب�سدة �لتفجري�ت �الإرهابية �لتي ��ستهدفت كني�سة مار جرج�ش يف مدينة طنطا و�لكني�سة �ملرق�سية 
يف مدينة �ال�سكندرية مب�سر و�أدت �ىل مقتل وجرح �لع�سر�ت من �ملدنيني �الأبرياء يف دور �لعبادة 
وو�سفها باأنها جرمية مروعة تتنافى مع كافة �لقيم �الأخالقية و�الن�سانية. وعرب �الأمني �لعام 
عن ت�سامن دول جمل�ش �لتعاون ووقوفها �لكامل مع م�ساعي �حلكومة �مل�سرية للت�سدي وحماربة 
�الإرهابيني و�لق�ساء على هذه �الآفة �خلطرية �لتي تهدد �ملجتمعات ون�سيجها �الجتماعي ووحدتها 
�لوطنية. و�أكد �لزياين �حلاجة �مللحة �ىل ت�سافر �جلهود �لدولية ملكافحة �الإرهاب و�لق�ساء على 
�ل�سحايا  ول��ذوي  �ل�سي�سي  عبد�لفتاح  للرئي�ش  �حل��ارة  تعازيه  عن  معربا  �ملتطرفة.  تنظيماته 

وللحكومة و�ل�سعب �مل�سري �ل�سقيق.. متمنيا للجرحى �ل�سفاء �لعاجل.

•• الفجر – خرية ال�صيباين 
م�سكلة  �ل�����س��ني  حت���ّل  مل  »�إذ�     
ف�سنتوىل  �ل�������س���م���ال���ي���ة،  ك����وري����ا 
تر�مب.  دون���ال���د  ح���ذر  �ملهمة”، 
�لكوري  �لزعيم  �أج��اب   ، ال نخاف 
�أون، مطلقا  كيم جونغ  �ل�سمايل، 
بالي�ستيا  �����س����اروخ����ا  �الأرب������ع������اء 
�ج��ت��م��اع حا�سم  �أول  ق��ب��ل  ج��دي��د� 
ونظريه  �الأم��ري��ك��ي  �لرئي�ش  ب��ني 
وعلى  بينغ.  ج��ني  �سني  �ل�سيني 
�لبيت  �ساكن  يعتقد  �سلفه،  خطى 
متلك  بكني  �أّن  �حل���ايل،  �الأبي�ش 
مفتاح �لت�سدي لرب�مج �لتطوير 
�ل���ع�������س���ك���ري ل���ل���ن���ظ���ام �ل�����ك�����وري 

�ل�سمايل.
   ولئن كانت زيارة �سى جني بينغ 
�ل�سني،  ع��ل��ى  ل��ل�����س��غ��ط  ف��ر���س��ة 
ف������ان ح����ظ����وظ دون�����ال�����د ت���ر�م���ب 
�ل�سينيون  ل��ي�����س��ت��ج��ي��ب  ���س��ئ��ي��ل��ة 
و��سنطن،  �إىل  �لكرة  �إليه. معيدة 
�ملتحدة  �ل��والي��ات  �أّن  بكني  تعترب 
ه���ي �ل��وح��ي��دة �ل���ق���ادرة ع��ل��ى نزع 
�ل�سالح �لنووي لكوريا �ل�سمالية. 
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل�����س��ني، ي���ج���ب على 
و����س��ن��ط��ن �حل������و�ر م��ب��ا���س��رة مع 
عالقات  و�إق�����ام�����ة  ي����ان����غ،  ب���ي���ون���غ 
�سمانات  وت���ق���دمي  دب��ل��وم��ا���س��ي��ة، 
�ل�سمايل،  �ل��ك��وري  للنظام  �أمنية 
�لباحث يف  بوند�ز،  �أنطو�ن  يقول 
�الإ�سرت�تيجية.  �الأبحاث  موؤ�س�سة 
�أن توقف  و�قرتحت بكني موؤخر� 
كوريا �ل�سمالية برناجمها �لنووي 
و�لبالي�ستي، مقابل وقف �ملناور�ت 
�لع�سكرية �مل�سرتكة بني �لواليات 

�ملتحدة وكوريا �جلنوبية.

ال م�شلحة لبكني
   �الأبعد من ذل��ك، �أّن بكني لي�ش 
خطو�ت  �ت���خ���اذ  يف  م�سلحة  ل��ه��ا 
�نهيار  �إىل  ت����وؤدي  �أن  ���س��اأن��ه��ا  م��ن 
�ستكون  �ل�سمايل  �لكوري  �لنظام 
�ملنطقة.  ��ستقر�ر  زعزعة  نتيجته 
ريبة  ت��ث��ري  ك���ث���رية  “عو�مل  �إّن 
�لكوريني  �لالجئني  تدفق  بكني: 
على  �ل�������س���ي���ط���رة  �ل�������س���م���ال���ي���ني، 
خمزونات �أ�سلحة �لدمار �ل�سامل، 
على  عملو�  �لذين  �لعلماء  و�إد�رة 
ي�سيف  �لنووية...”،  �ل���رب�م���ج 

�خلبري.
�لنظام  �ن��ه��ي��ار  �أّن  خ�����س��و���س��ا،     
�أن  �ل�������س���م���ايل مي���ك���ن  �ل������ك������وري 
�سبه  ت��وح��ي��د  �إع�������ادة  �إىل  ي������وؤدي 
�جلزيرة �لكورية ل�سالح �جلنوب 
وال  �ملتحدة.  �ل��والي��ات  وحليفتها 
ترى  ب���اأن  تخاطر  �أن  بكني  ت��ري��د 
على  متمركزة  �الأمريكية  �لقو�ت 
حدودها �ل�سمالية �ل�سرقية. فمن 
مع  متحالفة  موحدة  كوريا  �ساأن 
�لواليات �ملتحدة �أن تقّوي �ل�سعور 

�لزمن، و�إقر�ر عقوبات �قت�سادية 
مل متنع �لنظام �لكوري �ل�سمايل، 
مو��سلة  م���ن  ب���اأم���ن���ه،  �مل���ه���وو����ش 

برناجمه �لنووي.
الإعط�������اء  ��س�������تعد�د  وع��ل��ى     
ت���ع���ه���د�ت ب��ح�����س��ن �ل���ن���ي���ة، ق���ررت 
بكني يف منت�سف فرب�ير تعلي�������ق 
�ل�سمايل  �ل��ك��وري  �لفحم  و�رد�ت 
حارم������ة  �ل���ع���ام،  نهاي�������ة  ح��ت��ى 
مالية  مكا�سب  م��ن  يانغ  بيون������غ 

كبرية. 
�مل��ت��ح��دة �تهمت  �ل���والي���ات  ول��ك��ن 
�ل�����س��ني مب��م��ار���س��ة �خل������د�ع، من 
�لكامل  �ل��ت��ط��ب��ي��ق  ع�����دم  خ�����الل 
�الأمم  �عتمدتها  �ل��ت��ي  للعقوبات 
قر�ر  منع  خ��الل  م��ن  �أو  �ملتحدة، 

فر�ش عقوبات �أكرث �سر�مة.
����س��ت��ه��دف خ�����رب�ء �الأمم     وق����د 
�مل��ت��ح��دة �ل�����س��ني يف ت��ق��ري��ر �سدر 
موؤخر� يعترب تطبيقها للعقوبات 
وب������نّي  ورخو”.  ك��������اف  “غري 
كيف  باأمثلة،  مدعوما  �لتقرير، 
و�سطاء  �ل�سمالية  ت�ستخدم كوريا 
����س���رك���ات وه���م���ي���ة، م��ق��ره��ا يف  �أو 
على  ل�اللتفاف  خ��ا���س��ة،  �ل�����س��ني 
�لعقوبات و�حلفاظ على عالقاتها 

�لتجارية مع عديد �لبلد�ن. 
عن �شحيفة يل ايكو 

الفرن�شي

هام�س مناورة �شيق 
�مل��ن��اورة لبكني  �أّن هام�ش     غ��ري 
و��سنطن  ك��ان��ت  �إذ�  الأن����ه  ���س��ي��ق، 
م��ق��ت��ن��ع��ة ب������اأن �ل���ن���ظ���ام �ل���ك���وري 

يو�سح   ، ب��ال��ت��ط��وي��ق  �ل�����س��ي��ن��ي 
�أنطو�ن بوند�ز. تبقى بيونغ يانغ 
�إذن، جزء حيويا يف �الإ�سرت�تيجية 

�جليو�سيا�سية لل�سني.

خالل  من  �إال  يعي�ش  ال  �ل�سمايل 
و�ل�سيا�سي  �الق��ت�����س��ادي  �ل���دع���م 
يف  بكني  ف��ان  �لتاريخي،  حلليفها 
لل�سيطرة  �سعوبة  جت��د  �ل��و�ق��ع، 

�لذي  �لثقيل  ج��اره��ا  جموح  على 
�إّن  �أي�����س��ا.  ����س��ت��ف��ز�ز�ت��ه  تغ�سبها 
�لدولتني  ب���ني  �ل��ن��ف��وذ  ع���الق���ات 
�ل�����س��ي��وع��ي��ت��ني ت��ت��م��ّط��ط مب����رور 

و�ل�سفة �لغربية �ملحتلة.
وح���ذر هنية م��ن �ن ت��ك��ون ه���ذه �خل��ط��وة ج���زء� من 
�سيناريو بغطاء دويل يف �إطار �ل�سفقات �لتي يجري 
يتعل���ق  فيم�ا  �ملغلق����ة  �لغرف  د�خ�����ل  عنها  �حلديث 
حركته  وق��وف  هنية  و�أك��د  �لفل�سطينية«.  بالق�سية 
بجانب �ملوظفني د�عيا �ي�سا الإنهاء ق�سية �ملوظفني 
على  �سيطرتها  بعد  حما�ش  حركة  وظفتهم  �ل��ذي��ن 

�لقطاع.
�ال�سبوع  �هلل  ر�م  يف  �لفل�سطينية  �حلكومة  و�أعلنت 
�ملا�سي خ�سم رو�تب موظفيها يف قطاع غزة موؤكدة 
�ن �الإج��ر�ء يطال �لعالو�ت فقط دون �مل�ش بالر�تب 
�آالف من  �ل��ق��ر�ر غ�سب ع�����س��ر�ت  و�أث����ار  �ال���س��ا���س��ي. 

•• غزة -اأ ف ب:

غزة  قطاع  على  ت�سيطر  �لتي  حما�ش  حركة  ح��ذرت 
�لفل�سطينية  �ل�سلطة  تخفي�ش  تد�عيات  من  �أم�ش 
�ستكون  �نها  رو�ت��ب موظفيها يف قطاع غزة، م�سرية 

�سعبة.
وقالت حما�ش يف بيان �ن ردود �لفعل �ستكون �سعبة يف 

حال و�سعت غزة يف �لز�وية �حلرجة.
ومن جانبه، �أكد نائب رئي�ش حركة حما�ش ��سماعيل 
مدينة  يف  م�سجد  �فتتاح  �ثناء  �لقاها  كلمة  يف  هنية 
خان يون�ش جنوب �لقطاع �ن خطوة خ�سم �لرو�تب 
غزة  ب��ني  �لف�سل  م�����س��األ��ة  ت��ت��ع��دى  �سيا�سيا  خ��ط��رية 

موظفي �ل�سلطة �لفل�سطينية يف غزة �لذين خرجو� 
�ل�سوء  �ل��ق��ر�ر  وي�سلط  �ملا�سي.  �ل�سبت  تظاهرة  يف 
لل�سلطة  تابعني  �أل��ف موظف   70 نحو  �أو���س��اع  على 
يف ق��ط��اع غ��زة و�الن��ق�����س��ام �ل��د�خ��ل��ي. ووج���د موظفو 
�سيطرة  بعد  �لبطالة  من  ح��ال  يف  �أنف�سهم  �ل�سلطة 

حما�ش على �لقطاع وطرد �ل�سلطة عام 2007.
�ملوظفني رغم عدم  رو�ت��ب  �ل�سلطة يف دفع  وت�ستمر 
بتوظيف  حما�ش  ق��ام��ت  ح��ني  يف  عمل  ب���اأي  قيامهم 

قر�بة 50 �ألف موظف مدين و�أمني يف �لقطاع.
موظفي  رو�ت��ب  دفع  �لفل�سطينية  �ل�سلطة  وترف�ش 
حما�ش. وتقدر ن�سبة �لبطالة يف �لقطاع بني �العلى 

.% يف �لعامل وت�سل �ىل 45 

م�����س��ر خ���الل ع��ط��ل��ة ع��ي��د �ل��ف�����س��ح ل���زي���ارة منتجعات 
و�سو�طئ على �ساحل �لبحر �الأحمر يف �سيناء.

و�أع��ل��ن��ت م�سر ح��ال��ة �ل��ط��و�رئ مل��دة ث��الث��ة �أ���س��ه��ر بعد 
تفجريين يف كني�ستني يف مدينتي �الإ�سكندرية وطنطا 
د�ع�ش  و�أعلنت  �سخ�سا.   40 �أك��رث من  ت�سببا يف مقتل 
هجمات  �ست�سن  �أن��ه��ا  م��ن  وح���ذرت  عنهما  م�سوؤوليتها 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ع�سر�ت  جثامني  ب��ف��ق��د�ن  �إ���س��ر�ئ��ي��ل  حكومة  �ع��رتف��ت 
جنودها  ب���ن���ري�ن  ����س��ت�����س��ه��دو�  �ل���ذي���ن  �لفل�سطينيني 
و�حتجزت جثامينهم يف مقابر �أرقام �سرية، وذلك وفق 

ما ك�سفته �سحيفة هاآرت�ش �الإ�سر�ئيلية.
�لتما�سات  بعد  ذل��ك  ج��اء  فقد  �ل�سحيفة  تقرير  ووف��ق 
�ل�سهد�ء  ذوو  ق��دم��ه��ا  �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �ل��ع��ام��ة  ل��ل��ن��ي��اب��ة 
�ل�سلطات  �حتجزتها  �لتي  �أبنائهم  جثامني  ال���س��رتد�د 

�الإ�سر�ئيلية.
تقول  ب��ي��ن��م��ا  “�ختفت”،  ج��ث��ام��ني  ���س��ب��ع��ة  �أن  وت��ب��ني 
�أعلى بكثري من ذلك، وقد  �إن �لعدد �ملفقود  �ل�سحيفة 
�إال  �إنها مل تعرث  �ل�سلطات  �لع�سر�ت، وقالت  �إىل  ي�سل 

على 123 جثة فقط.
�لق�سائية  �الأج���ه���زة  م�����س��ادر يف  ع��ن  ه��اآرت�����ش  ون��ق��ل��ت 
معلومات  وجود  بعدم  �عرت�فها  �الإ�سر�ئيلية  و�الأمنية 
�ل�سهد�ء  م����ن  �ل����ع����دي����د  دف������ن  م����ك����ان  ح������ول  ل���دي���ه���ا 
قو�ت  م��ع  م��و�ج��ه��ات  يف  �سقطو�  مم��ن  �لفل�سطينيني 

�الحتالل �الإ�سر�ئيلي.
ويف وقت �سابق، ك�سف من�سق �حلملة �لوطنية ال�سرتد�د 
يف  �مل��ح��ت��ج��زة  و�ل���ع���رب  �لفل�سطينيني  �ل�����س��ه��د�ء  ج��ث��ث 
مقابر �الأرق��ام �الإ�سر�ئيلية �سامل خلة عن وثيقة تثبت 
�أن جي�ش �الحتالل �الإ�سر�ئيلي كان ي�سلم جثث �ل�سهد�ء 
�أي  “�إي  تدعى  خا�سة  ل�سركة  و�ل��ع��رب  �لفل�سطينيني 

�أ�ش” لدفنها دون �سو�بط �أو مر�عاة للقانون �لدويل.

للم�ساعدة  �لقد�ش  م��رك��ز  ب��ني  �مل��ر����س��الت  �أن  و�أ���س��اف 
ال�ستعادة  �ل��ق��ان��وين  �جل��ان��ب  يتوىل  -�ل���ذي  �لقانونية 
عن�سرية  عن  ك�سفت  �الإ�سر�ئيلية-  �ملحاكم  يف  �جلثث 
و�إهمال متعمدين يف �لتعامل مع جثث �ل�سهد�ء ودفنها 

قريبا من �سطح �الأر�ش مما �أ�ساع �لع�سر�ت منها.
وكانت �سكوك برزت للعلن حول م�سري �ل�سهد�ء ومدى 
ت�سريح  ع��دم  �إ�سر�ئيل  ����س��رت�ط  مع  �أع�سائهم،  �سرقة 

�جلثامني �أثناء �لت�سليم لذويهم.
�سلطات  �ن��ت��ه��ج��ت  �الأخ������رية،  �ل�سعبية  �ل��ه��ب��ة  وخ����الل 
�الحتالل �سيا�سة جديدة، حيث تعيد جثامني �ل�سهد�ء 
بدرجة  متجمدة  وهي  �حتجازها  من  مدة  بعد  الأهلها 
�أربعني حتت �ل�سفر، وهي و�سعية يقول  �إىل  قد ت�سل 

�الأطباء �إنه ال ميكن معها ت�سريح �جلثة.
�م�ش  معتادة   غري  خطوة  �إ�سر�ئيل  �تخذت  ذل��ك،  �ىل 
جزيرة  �سبه  �إىل  �لعبور  م��ن  رعاياها  ومنعت  �الث��ن��ني 
�إن خطر �سن هجمات يف �ملنطقة  �سيناء �مل�سرية قائلة 
م�ستلهمة من تنظيم د�ع�ش وجمموعات مت�سددة �أخرى 
ق��ال �جلي�ش  �إع���الن �حلظر  م��ن  دق��ائ��ق  وبعد  مرتفع. 
�سيناء و�سقط يف  م��ن  �أط��ل��ق  ���س��اروخ��ا  �إن  �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي 

جنوب �إ�سر�ئيل ومل يت�سبب يف �إ�سابات.
وقال بيان �سادر عن مكتب رئي�ش �ل��وزر�ء �الإ�سر�ئيلي 
�أبريل   18 حتى  طابا  معرب  على  �سي�سري  �حلظر  �إن 
ني�سان ع��ل��ى �الأق����ل وه���و ت��اري��خ ن��ه��اي��ة �ح��ت��ف��االت عيد 

�لف�سح �ليهودي �لتي تبد�أ مع غروب �سم�ش .
مع  �ل���ربي  �مل��ع��رب  �الإ�سر�ئيليني  �آالف  يعرب  م��ا  وع���ادة 

�أخرى. وقال �لبيان �إن م�سلحني يف �سيناء يهدفون �إىل 
بينهم  من  �سيناء  يف  �سياح  �سد  �إرهابية  هجمات  “�سن 

�إ�سر�ئيليون يف �مل�ستقبل �لقريب«.
على  �سيناء  يف  �مل��وج��ودي��ن  �الإ�سر�ئيليني  �لبيان  وح��ث 
�أ�سدرتها  بال�سفر  ن�سيحة  و�سحب  �لفور  على  �ل��ع��ودة 

�إد�رة مكافحة �الإرهاب يف 27 مار�ش �آذ�ر.

 من �شاأن كوريا موحدة متحالفة مع الواليات املتحدة اأن تعّزز ال�شعور ال�شيني بالتطويق
ال تريد بكني اأن تخاطر باأن ترى القوات االأمريكية متمركزة على حدودها ال�شمالية ال�شرقية
 يعتقد ترامب اأّن بكني متلك مفتاح الت�شدي لربامج التطوير الع�شكري للنظام الكوري ال�شمايل

مو�جهة مع تاجيل �لتنفيذ�لطالق �سعب بني بيونغ يانغ وبكني

من �القدر على نزع �ال�سلحة �لكورية �ل�سمالية؟ من �سي�سحك يف �الخري؟
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العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سامل �حلمادي لقطع غيار �ل�سيار�ت

 رخ�سة رقم:CN 1100382  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة �سديقه حممد مرعي �حلمادي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف �سامل حممد خمي�ش �حلمادي

تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��سم جتاري من/�سامل �حلمادي لقطع غيار �ل�سيار�ت 

�ىل/حمل �لربج �ال�سفر لقطع غيار �ل�سيار�ت   

ALBORJ ALASFAR AUTO SPARE PARTS SHOP

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 

خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11

اإعــــــــــالن
لت�سليح كهرباء  �سامل �حلمادي  �ل�س�����ادة/حمل  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�سيار�ت رخ�سة رقم:CN 1041464  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة �سديقه حممد مرعي �حلمادي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف �سامل حممد خمي�ش �حلمادي

تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�ساحة 0.60*0.40 �ىل 1*1

تعديل ��سم جتاري من/حمل �سامل �حلمادي لت�سليح كهرباء �ل�سيار�ت 

SALEM AL HAMMADI AUTO ELECTRIC REPAIR SHOP

�ىل/حمل �لربج �ال�سفر لت�سليح كهرباء �ل�سيار�ت   

ALBORJ ALASFAR AUTO ELECTRIC REPAIR SHOP

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 

خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/فولتك للمقاوالت �لكهربائية

رخ�سة رقم:CN 2246479  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة �سلطان �سامل حممد �لوجيده �لكربي %51

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة �سائب �دهم �لقا�سى %49
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف �سلطان �سامل حممد �لوجيده �لكربي

تعديل ر�أ�ش �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�ساحة 1.60*0.70 �ىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
تعديل ��سم جتاري من/فولتك للمقاوالت �لكهربائية 

VOLTIC ELECTRICAL CONTRACTING
�ىل/فولتك للمقاوالت �لكهربائية ذ.م.م   

VOLTIC ELECTRICAL CONTRACTING LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/

رخ�سة رقم:CN 1004281  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�ساحة 01*01 �ىل 1*1

تعديل ��سم جتاري من/معر�ش �ملياهيم لل�سيار�ت 
AL MAYAHIM AUTOMOBILE EXHIBITION

�ىل/معر�ش موتورز كال�سك   
CLASSIC MOTORS EXHIBITION

د�ئرة  بناية  �لغربية  �ملنطقة  ز�يد  مدينة  �لغربية  �ملنطقة  عنو�ن/من  تعديل 
�ملنطقة  �لغربية  �ملنطقة  �ىل   7 رقم  حمل  �ل�سناعية  منطقة  �بوظبي  بلدية 

�لغربية �سباق �لهجن
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/نهر �لظنة للمقاوالت و�ل�سيانة �لعامة

رخ�سة رقم:CN 1258034  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ر�أ�ش �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة �ل�سخ�ش �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��سم جتاري من/نهر �لظنة للمقاوالت و�ل�سيانة �لعامة 
RIVER DHANNA CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE

�ىل/نهر �لظنة للمقاوالت و�ل�سيانة �لعامة - �سركة �ل�سخ�ش �لو�حد ذ.م.م   
  RIVER  DHANNA CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE

SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/�بو حارب للنجاره

رخ�سة رقم:CN 1037422  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�ساحة 1*4.80 �ىل 1*1

تعديل ��سم جتاري من/�بو حارب للنجاره 
ABU HARIB CARPENTRY

�ىل/�بو حارب لالأملنيوم و�لنجارة   
ABU HARIB ALUMINIUM & CARPENTRY

تعديل عنو�ن/من �ملنطقة �لغربية �ملنطقة �لغربية - مدينة ز�يد - �ل�سناعيه - ق رقم 
105 - حمل رقم 2 �ىل �ملنطقة �لغربية مدينة ز�يد �ل�سناعية �جلديدة ح�سن �سهيل 

�لعف�ساين �سرق 19 �ر�ش رقم 176 ور�سة رقم 3
فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/�ل�سارم خلدمات �لطباعة

 رخ�سة رقم:CN 1295423  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة عائ�سة �سعو�ن علي �لقحطاين %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف ثامر عا�سه �سفر حممد �ملرزوقي �لبقمي
تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل عنو�ن/من �ملنطقة �لغربية غياثي �ل�سارع �لعام �ل�سوق �لغربي �ملالك 
م�سلم عبد�هلل �ملزروعي/ق 4/متجر رقم 3 �ىل �ملنطقة �لغربية غياثي �ل�سارع 

P62 لعام نادي �لظفرة �لريا�سي �لثقايف �ر�ش رقم�
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��ش  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11

اإلغاء اعالن �شابق
�لظفرة  �ل�س�����ادة/قمة  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
�ل�سابق  �العالن  �لغاء  يف  رغبتهم  �بدو�  قد  �لعامة  للمقاوالت 
�ل�سادر يف جريدة �لفجر يف �لعدد رقم:11970 بتاريخ:2017/3/16 
بخ�سو�ش �لرخ�سة رقم:  CN 1195318  باال�سم �لتجاري/قمة 

�لظفرة للمقاوالت �لعامة - �ملنطقة �لغربية/�سناعية غياثي
ثم تقدمو� بطلب �جر�ء �لتعديالت �لتالية:

�عادة �لو�سع كما كان عليه.
فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �الجر�ء مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�سادية خالل �أ�سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال 
فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه 

�ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سركة طريق �ملدينة لتجارة �خل�سرو�ت و�لفو�كه 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1157859  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/خليفة مبارك مغري �خليلي من �سريك  �ىل مالك

تعديل ن�سب �ل�سركاء/ خليفة مبارك مغري �خليلي من 51% �ىل %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف ��سرف ثاتا ثاز هات

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف حيدرو�ش �سوجناناث �سيد علي
تعديل ر��ش �ملال/من null �ىل 0

تعديل لوحة �الإعالن/�إجمايل من م�ساحة 1*3 �ىل 1*4
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �ىل موؤ�س�سة فردية

تعديل ��سم جتاري من/�سركة طريق �ملدينة لتجارة �خل�سرو�ت و�لفو�كه ذ.م.م 
AL MADEENA ROAD FRUITS AND VEGETABLES TRADING CO. LLC

�ىل/ طريق �ملدينة لتجارة �خل�سرو�ت و�لفو�كه
AL MADEENA ROAD FRUITS AND VEGETABLES TRADING
فعلى كل من له حق �و �عرت��ش على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية خالل 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/
 �سو�سن لطايفة خلدمات �لرتجمة و�لعالمات �لتجارية

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 086410
با�س��م: كهاال فر�ن�سايزجن �ل �ل �سي

�لواليات   ،85258 �ري��زون��ا  �سكوت�سديل،  فينتور�،  دي  فيا  �أي   9311 وعنو�نه: 
�ملتحدة �المريكية

و�مل�سجلة حتت رقم : )    (  بتاريخ:  / /
و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف :    15/   6  /  2016  وحتى تاريخ : 15  / 6   /    2026
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  11  اإبريل 2017 العدد 11992

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/
 �سو�سن لطايفة خلدمات �لرتجمة و�لعالمات �لتجارية

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 092105
با�س��م: كهاال فر�ن�سايزجن �ل �ل �سي

�لواليات   ،85258 �ري��زون��ا  �سكوت�سديل،  فينتور�،  دي  فيا  �أي   9311 وعنو�نه: 
�ملتحدة �المريكية

و�مل�سجلة حتت رقم : )    (  بتاريخ:  / /
و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف :    22/   3  /  2017  وحتى تاريخ : 22  / 3   /    2027
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  11  اإبريل 2017 العدد 11992

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/
 �سو�سن لطايفة خلدمات �لرتجمة و�لعالمات �لتجارية

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 092106
با�س��م: كهاال فر�ن�سايزجن �ل �ل �سي

�لواليات   ،85258 �ري��زون��ا  �سكوت�سديل،  فينتور�،  دي  فيا  �أي   9311 وعنو�نه: 
�ملتحدة �المريكية

و�مل�سجلة حتت رقم : )    (  بتاريخ:  / /
و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف :    22/   3  /  2017  وحتى تاريخ : 22  / 3   /    2027
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  11  اإبريل 2017 العدد 11992

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/
 �سو�سن لطايفة خلدمات �لرتجمة و�لعالمات �لتجارية

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 092102
با�س��م: كهاال فر�ن�سايزجن �ل �ل �سي

�لواليات   ،85258 �ري��زون��ا  �سكوت�سديل،  فينتور�،  دي  فيا  �أي   9311 وعنو�نه: 
�ملتحدة �المريكية

و�مل�سجلة حتت رقم : )    (  بتاريخ:  / /
و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف :    22/   3  /  2017  وحتى تاريخ : 22  / 3   /    2027
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  11  اإبريل 2017 العدد 11992

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/
 �سو�سن لطايفة خلدمات �لرتجمة و�لعالمات �لتجارية

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 092102
با�س��م: كهاال فر�ن�سايزجن �ل �ل �سي

�لواليات   ،85258 �ري��زون��ا  �سكوت�سديل،  فينتور�،  دي  فيا  �أي   9311 وعنو�نه: 
�ملتحدة �المريكية

و�مل�سجلة حتت رقم : )    (  بتاريخ:  / /
و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف :    22/   3  /  2017  وحتى تاريخ : 22  / 3   /    2027
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  11  اإبريل 2017 العدد 11992

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/
 �سو�سن لطايفة خلدمات �لرتجمة و�لعالمات �لتجارية

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 092104
با�س��م: كهاال فر�ن�سايزجن �ل �ل �سي

�لواليات   ،85258 �ري��زون��ا  �سكوت�سديل،  فينتور�،  دي  فيا  �أي   9311 وعنو�نه: 
�ملتحدة �المريكية

و�مل�سجلة حتت رقم : )    (  بتاريخ:  / /
و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف :    22/   3  /  2017  وحتى تاريخ : 22  / 3   /    2027
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  11  اإبريل 2017 العدد 11992

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01705/2017 / �صكني   
ال�صادر يف الدعوى رقم 02/08884/2016  �صكني- ايجارات بالن�صر

�ىل �ملنفذ �سده :  �إلرب�ش للعقار�ت  - جمهول حمل �القامة   
حيث تقدم طالب �لتنفيذ : مينا 360 دي دبليو �سي �ش ذ م م   
�ل�سادر ل�ساحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�سي باالتي:

�ملدعي  �ملنفذ �سدها بف�سخ عقد �اليجار �ملربم �لطرفني وبالز�م  �لز�م   -1
 )500805  -  500802  -  500801  -  500800( �رق����ام  �ل�سيكات  ب���رد  عليها 
حال  يف  قيمتها  وب��رد  �ال���س��الم��ي  �بوظبي  بنك  علىم�سرف  و�مل�سحوبات 

�ل�سرف وبالر�سوم و�مل�ساريف وبرف�ش �لدعوى جتاه �خل�سم �ملدخل
 645750( ق��دره  مبلغ  �لتنفيذ  لطالبة  يوؤديا  ب��ان  �سدهما  �ملنفذ  �ل��ز�م   -2

درهما( )�ستمائة وخم�سة و�ربعون �لفا و�سبعمائة وخم�سون درهما(  
لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من 
تاريخ �لن�سر ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �سوف يتم 

�تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سب لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
   اعادة اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 

يف الدعوى 02/02541/2017 / جتاري 
�ىل �ملدعى عليه : يو جن�سنج ليو 

مبا �أن �ملدعي : �سيد حميد عطائي كجوين   
قد �أقام �سدكم �لدعوى 02/02541/2017/جتاري �يجار�ت �مام �ملركز 

بطلب �لز�مكم بالتايل
�يجارية  كقيمة  مبلغ  عليه  �ملدعي  بذمة  تر�سد  �ن��ه   - مالية  مطالبة 
عن  ميتنع  �خ��ط��اره  ورغ��م   2017/3/18 وحتى   2016/9/7 من  للفرتة 

�ل�سد�د �لز�مه مبا ي�ستجد وحتى تركهم للعني فعليا. 
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى 

بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  �عالنكم  �ع���ادة  �لق�سائية  �للجنة  وق���ررت 
�لق�سائية  �للجنة  �مام  �ل�ساعة 3.00م  �ملو�فق 2017/4/16  يوم �الحد  
ف�ش  م��رك��ز  مبقر  و�ملنعقدة  �الإب��ت��د�ئ��ي��ة  ب��ال��د�ئ��رة  �ل��ر�ب��ع��ة(  )�للجنة 
�مل�سافة  م��دة  �أم��ر بتق�سري  ، وق��د  �ل��دع��وى  �الإي��ج��اري��ة لنظر  �ملنازعات 
�ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك 

قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستند�ت . 

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
    اإعادة اعالن ح�صور املدعي عليه بالن�صر 

يف الدعوى 02/02069/2017 / جتاري 
�ىل �ملدعى عليه : �سيد حممد جماهد �سيد من�سور علي �ش م �سيد من�سور علي 

ود�ر �لدنيا للعقار�ت - �ش ذ م م 
مبا �أن �ملدعي : �سيف �سويد�ن ح�سريم �لكتبي   

 قد �أقام �سدكم �لدعوى 02/02069/2017/جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
مطالبة مالية - مطالبة �ملدعي عليه �ول )�ل�سركة( و�ملدعي عليه ثاين )مدير �ل�سركة 
و�ملخول بالتوقيع على �ل�سيكات( بقيمة �سيك رقم 114 م�سحوب على بنك �الإم��ار�ت دبي 
بنك  على  م�سحوب   77 رق��م  �سيك   + دره��م   866666 بقيمة   2012/3/30 بتاريخ  �لوطني 
�الإم��ار�ت دبي �لوطني بتاريخ 2011/11/12 بقيمة 866666 درهم ، فرت�سد بذمة �ملدعي 

عليهما مبلغ /1733332/ درهم
مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه �الول )�ل�سركة( و�ملدعي عليه �لثاين )حمرر �ل�سيكات( 

بالتكافل و�لت�سامن فيما بينهما ، بر�سوم وم�ساريف �لدعوى. 
�ملو�فق  �الح��د  ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  �عالنكم  �إع���ادة  �لق�سائية  �للجنة  وق���ررت 
�الإبتد�ئية  بالد�ئرة  �لثالثة(  )�للجنة  �لق�سائية  �للجنة  �مام  �ل�ساعة 3.00م   2017/4/16
بتق�سري مدة  �أمر  وقد   ، �لدعوى  لنظر  �الإيجارية  �ملنازعات  و�ملنعقدة مبقر مركز ف�ش 
قانونا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  �لن�سر.  تاريخ  من  �ي��ام  ثالثة  �ىل  �مل�سافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستند�ت

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  11  اإبريل 2017 العدد 11992

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  11  اإبريل 2017 العدد 11992
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عربي ودويل
قتلى يف هجوم مليلي�صيات عرقية بجنوب ال�صودان 

•• نريوبي-رويرتز:

�م�ش  �ل�سود�ن  بجنوب  و�و  بلدة  قتلو� يف  �الأق��ل  �إن ع�سرة على  �سهود  ق��ال 
�أع�ساء  عن  بحثا  �مل��ن��ازل  تفت�ش  كانت  عرقية  ميلي�سيات  يد  على  �الثنني 
�ل�سو�رع  �إن  �لهاتف لرويرتز  �أخ��رى. وق��ال �سكان عرب  يف جماعات عرقية 

مهجورة �إذ �ختباأت �الأ�سر د�خل �ملنازل.
�لتي  �الأهلية  �حل��رب  يف  �حلكومة  جانب  تاأخذ  �مليلي�سيات  �أن  �سهود  وذك��ر 
�لطريق  ب�سد  �جل��ي�����ش  ج��ن��ود  و�ت��ه��م��و�  ع��رق��ي��ة  الأ���س��ب��اب  �ل��ب��الد  ت�سهدها 
�لتابعة لالأمم  �ل�سالم  �إىل خميم للمدنيني حتميه قو�ت حفظ  �الأ�سا�سي 

�ملتحدة.
وقال نائب �ملتحدث با�سم �جلي�ش �لكولونيل �سانتو دوميك كول �إن �لقتال 

�أنه  و�أ���س��اف  �لبلدة.  ق��ام به جنود يف �سجن  �لبد�ية خ��الل مت��رد  �ندلع يف 
ينتظر �حل�سول على مزيد من �ملعلومات.  وذكر م�سوؤول من �الأمم �ملتحدة، 
�لتي لها قاعدة يف بلدة و�و ب�سمال غرب �لبالد، �إن موظفي �ملنظمة �لدولية 

يبحثون �لو�سع دون �أن يقدم مزيد� من �لتفا�سيل.
من  �أف���ر�د�  �أ�سمائهم  ن�سر  ع��دم  جميعا  طلبو�  �ل�سكان  من  خم�سة  وو�سف 
�أ�سخا�ش ينتمون  �أي  �إليها �لرئي�ش يبحثون عن  قبيلة �لدنكا �لتي ينتمي 
لقبيلتي لوو وفرتيت �ملحليتني. وينتمي قائد �جلي�ش �أي�سا لقبيلة �لدنكا.

وقال �أحد �لرجال عرب �لهاتف من �أحد �أحياء و�و ال نز�ل نختبئ يف �لد�خل. 
�أنا يف منزيل مل يقتل �أحد لكني ر�أيت �أربع جثث جلري�ن يل.

�إنها  مل���ن���زل...  م��ن��زل  م��ن  تنتقل  م�سلحة  ميلي�سيات  �ل�����س��ك��ان  �أح���د  وذك���ر 
�إن��ه فر من �لهجوم �ل��ذي �أوق��ع �لكثري من  حملة قمع عرقية. وق��ال �آخ��ر 

�لقتلى ومن بينهم �بن عم له. و�نزلق جنوب �ل�سود�ن �إىل حرب �أهلية يف 
نائبه يف ذلك  �ملنتمي للدنكا  �سلفا كري  �لرئي�ش  �أق��ال  �أن  2013 بعد  عام 
�لوقت ريك م�سار �ملنتمي لقبائل �لنوير. ومنذ ذلك �لوقت و�لقتال يق�سم 
�لبالد �ملنتجة للنفط وفقا النتماء�ت عرقية وت�سبب يف ظهور عدة ف�سائل 
م�سلحة. ويف منطقة �أخرى من و�و قال �أحد �ل�سكان �إنهم ر�أو� جثتني قرب 
�إىل  �ل��ف��ر�ر  ي��ح��اوالن  كانا  بينما  �لطريق  على  زوج��ان  وُقتل  تغذية  مركز 
خميم قريب للمدنيني حتميه قو�ت حفظ �ل�سالم �لتابعة لالأمم �ملتحدة.

�أنحاء  �أقيمت يف  �إىل خميمات مماثلة  �أل��ف �سخ�ش   200 �أك��رث من  وجل��اأ 
�لبالد بعد �نت�سار �أعمال �لقتل �لعرقية �لتي وقع كثري منها على يد جنود. 
من  �ثنان  وذك��ر  فظائع.  بارتكاب  �ل�سر�ع  طريف  حقوقية  جماعات  وتتهم 
يف  للحماية  �خلا�سعة  للمنطقة  �مل��وؤدي  �لطريق  �سدو�  �جلنود  �أن  �ل�سكان 

و�و. وقالت �مر�أة “حاولت �أنا و�أختاي �لو�سول �إىل موقع �حلماية �لتابع 
لبعثة �الأمم �ملتحدة لكن مل نتمكن الأن جنود �حلكومة �أغلقو� �لطريق.«

�سباح  وق��ع  �لتمرد  �إن  ك��ول  �لكولونيل  �جلي�ش  با�سم  �ملتحدث  نائب  وق��ال 
�ليوم �الثنني م�سيفا �أن “نحو �أربعة من �جلنود يف �سجن و�و قررو� �لتمرد 
و�أطلقو� �لنار على زمالئهم. قتلو� �ثنني.” و�أ�ساف �أنه وقع قتال يف والية 
و�و خالل �الأيام �لثالثة �ملا�سية لكن لي�ش لديه تفا�سيل عن �لقتال �لذي 

حدث �ليوم با�ستثناء �أن �ال�ستباكات جتري على �أ�سا�ش عرقي.
وتابع “نوع �لتمرد �لذي يجري يف و�و... قبلي ب�سورة �أو باأخرى الأن بع�ش 

�جلماعات �لقبلية قررت ��ستهد�ف بع�ش �لنا�ش على �أ�سا�ش...عرقيتهم.«
ومل تتمكن قو�ت �الأمم �ملتحدة وقو�مها 15 �ألف جندي و�لتي تتمركز يف 

و�و من وقف �أعمال �لقتل.

•• الفجر – خرية ال�صيباين

 7 اخلمي�س  �شوري  ع�شكري  مطار  ق�شف  كــان      
اأبريل، ر�شالة وا�شحة: مل تعد الواليات املتحدة 
ت�شمح با�شتخدام االأ�شلحة الكيميائية، اإاّل اأّن هذا 
ال يعني اأنها تنوي التورط يف حرب، اأو يف اإ�شقاط 
االأمريكية  ال�شربات  اأّن  بدليل  االأ�شد  ب�شار  نظام 
تدمري59  مت  وحمـــّددة.  ـــى  االأدن احلــد  يف  كانت 
�شاروخا، ح�شب وزارة الدفاع االأمريكية، وع�شرين 
للوقود والذخائر، ورادارات  طائرة، وم�شتودعات 
انه  يــقــال  الــتــي  ال�شغرية  الــقــاعــدة  ــذه  ه داخـــل 
وراء  تقف  التي  ال�شورية  الطائرة  منها  انطلقت 

الهجوم الكيماوي على بلدة خان �شيخون،

 و�لذي �أ�سفر عن مقتل �أكرث من 
حكمنا  �إذ�  ول��ك��ن  ���س��خ�����س��ا.   80
�لتقطها  �لتي  �ل�سور  خ��الل  من 
يتم تدمري  �ل�سحفيون، فانه مل 
مهابط  وال  �ل���ط���ائ���ر�ت،  ج��م��ي��ع 

�لطائر�ت.
�ل��رئ��ي�����ش تر�مب  ن�����س��ر  وق����د      
�ل�سبب  �إن  ذل��ك:  لتربير  تغريدة 
مهابط  ق�������س���ف  ل�����ع�����دم  ع���������ادة 
�ل��ط��ائ��ر�ت، ه��ي �أن��ه��ا ه��دف �سهل 

و�إ�سالحها غري مكلف. ليكن..
�أم��ا رّد �الأ�سد، فقد كان �سريعا     
و�أك����رث و���س��وح��ا. ط��ائ��رت��ان على 
�ل�سورية  �ل��ط��ائ��ر�ت  م��ن  �الأق����ل 
�أق�����ل�����ع�����ت�����ا م�������ن م������ط������ار ق�����اع�����دة 
�ل���ت���ايل  �ل�����ي�����وم  �ل���������س����ع����ري�ت يف 
لتق�سف مرة �أخرى مو�قع د�ع�ش 
�إىل  �للجوء  يف خان �سيخون دون 

�ل�سارين.
لن  �مل��ت��ح��������������������دة  �ل����والي����ات  »�إّن     
�الأ�سد  ي�����س��ت��خ��دم  ح��ت��ى  ت��ن��ت��ظ��ر 
عقاب،  دون  �لكيميائية  �الأ�سلحة 
�أك����دت  ولت”،  ق���د  �الأي�������ام  ت��ل��ك 
ن��ي��ك��ي ه�����ايل ����س���ف���رية �ل����والي����ات 
�ملتحدة،  �الأمم  ل�����دى  �مل���ت���ح���دة 
قام�������ت  �ملتح������دة  �لواليات  و”�إّن 
على  ونحن  حم�س�����وبة،  بخطوة 

��ستعد�د للقيام باملزيد”.
�جلر�حية  �لعملي����ة  ه���ذه  ل��ك��ن   
تبدو  منعزلة،  �سغرية  قاعدة  يف 
منها  �أك��رث  رمزية  مناورة  خا�سة 
�إ�سرت�تيجي  تغيري  ع��ل��ى  �إ����س���ارة 

جذري.
 “هذ� �لهجوم يو�سح �أّن �لرئي�ش 
ع��ل��ى ����س��ت��ع��د�د الت��خ��اذ �إج����ر�ء�ت 
قال  �الأمر”،  ل����زم  �إذ�  ح��ا���س��م��ة 
ريك�ش تيلر�سون، وزير �خلارجية، 
�إن��ه تغيري يف  “ لن �أعّمم و�أق��ول 
�سيا�ستنا �أو موقفنا حول �أن�سطتنا 
�لع�سكرية يف �سوريا، ال يوجد �أي 

تغيري يف �لو�سع«.

»اأمريكا اأوال”؟
    مع ذلك، كان �لتدخل مفاجئا 
فل�سفة  م��ع  متعار�سا  ي��ب��دو  الأن���ه 
فقد  �أوال”.  “�أمريكا  ت���ر�م���ب: 
�ملتحدة  �ل��والي��ات  �أّن  م���ر�ر�  �أك���د 
�لعامل،  �أن تكون �سرطي  ال يجب 
ومل يبدي �أبد� رغبته يف �لتدخل 

يف �مل�ستنقع �ل�سوري.
�أعلن  ق��د   ،2013 ع���ام  وك����ان     
م��ع��ار���س��ت��ه لتدخل  ت��وي��رت  ع��ل��ى 
حمتمل: مرة �أخرى، �إىل زعيمنا 
�سوريا..  ت��ه��اج��م��و�  ال   ، �الأح���م���ق 
من  �لكثري  ف��اإن  بذلك،  قمتم  �إذ� 
�الأ����س���ي���اء �ل�����س��ي��ئ��ة ���س��ت��ح��دث، وال 
�ملتحدة من هذه  للواليات  فائدة 
�حلرب، ومنذ يناير، ملّحت �الإد�رة 
�الأمريكية �إىل �أّن رحيل �الأ�سد مل 

يعد �أولوية.
د�ئ���م���ا موقفني  ه���ن���اك  ول���ك���ن     
م��ت��ن��اق�����س��ني ع��ن��د ت���ر�م���ب. ف���اإذ� 
�لتدخل،  ن��زع��ة  م��ن  ي�سخر  ك���ان 
طو�ل  �أي�سا  با�ستمر�ر  يردد  فانه 
د�ع�ش،  �سحق  يجب  باأنه  حملته، 
و�أن�������ه ل����ن ي��خ�����س��ع م���ث���ل ب�����ار�ك 

�أوباما.
دم      ح�سب �لرو�ية �لر�سمية، �سُ
�لب�سعة  �ل�������س���ور  م���ن  �ل��رئ��ي�����ش 

الأطفال �أ�سيبو� بالغاز. 

رد فعل عنيف
 لقواعد ترامب

   ولكن �الأمريكيني حر�سو� على 
تقلي�ش حجم �ال�ستفز�ز، و�علمو� 
�لرو�ش قبل �لق�سف. و�ىل �ليوم 
طرف  م��ن  �ن��ت��ق��ام  �ي  ي�سجل  مل 
مو�سكو، ومل تلغى زيارة تيلر�سون 
�الأ���س��ب��وع �مل��ق��ب��ل. وح�����س��ب بع�ش 
�خل������رب�ء، ف�����اإن �ل���رو����ش رمب����ا ال 
يرون بعني �سود�ء متاما �لهجوم 
�الأمريكي، الأنهم يجدون �سعوبة 
يف �إق���ن���اع �الأ����س���د ب��ال��ت��ف��او���ش مع 
قد  و��سنطن،  و�سغط  �ملعار�سة، 
يدفع �الأ�سد �إىل �لتحّرك و�لّلني.

    �أك�����رث م���ن �ل����رو�����ش، ك����ان رد 
ومنا�سريه  ت��ر�م��ب  قو�ع��د  فعل 

عنيفا. 
ف��ق��د دع��م��ه �ل��ك��ث��ريون الأن���ه قدم 
�أمريكا  ب���ط���ل  �أن������ه  ع���ل���ى  ن��ف�����س��ه 
و�ملناه�سة  ل���ل���ع���ومل���ة،  �مل����ع����ادي����ة 
�لتدخل، وهم غا�سبون،  ل�سيا�سة 
م��ع��ت��ربي��ن �ن����ه مت �ح����ت����و�ءه من 
�جلمهوري  �ال�ستبل�سمنت  طرف 
لور�  وكتبت  �جل��دد.  و�ملحافظني 
�إذ�عي،  برنامج  �نغر�هام، مقدمة 
�ل�سو�ريخ  �إن  فيها:  جاء  تغريدة 
روبيو  ماركو  �ل�سيناتور  تطري.. 
�سعيد، �ل�سيناتور ماكني مبتهج.. 
�للعبة..  د�خ��ل  كلينتون  هيالري 

تغيري كامل يف 48 �ساعة.
   م���ا ه���ي �خل���ط���وة �ل��ت��ال��ي��ة؟ ال 
�أح����د ي��ع��رف �ل��ك��ث��ري، خ��ا���س��ة �أّن 
ه��ن��اك ت��غ��رّي�ت يف م��ي��ز�ن �لقوى 
�مل�ست�سار  �الأب��ي�����ش.  �لبيت  د�خ��ل 
�ليمني  رم������ز  ب������ان������ون،  ����س���ت���ي���ف 
�مل��ت��ط��رف، و�مل��ع��ادي ج��د� لتورط 
يبدو  �لعاملية،  �ل�سوؤون  يف  �أمريكا 
�أّن  ح��ني  يف  ي��ت��د�ع��ى،  ن��ف��وذه  �أّن 
م�ست�سار  م��ك��م��ا���س��رت،  �جل������رن�ل 
كو�سرن  وج��اري��د  �لقومي،  �الأم��ن 
�ل�سهر، باتا �أكرث تاأثري� على �أذن 

�لرئي�ش.
ريك�ش  ق������ال  �الأول�������وي�������ة،  »�إّن   
ت��ي��ل��ر���س��ون يف م��ق��اب��ل��ة م��ع �سبكة 
يف  �سي بي ��ش، هي هزم د�ع�ش”، 
نف�ش �لوقت على �سي �ن �ن، تقول 
نيكي هايل، �ل�سفرية لدى �الأمم 
�ل���والي���ات  �أول����وي����ة  �إّن  �مل���ت���ح���دة، 
�ملتحدة هي �لتخل�ش من �الأ�سد.. 

من �ل�سعب م�سك �خليط...
عن لوبوان الفرن�شية

�أ�سبوع، حتدث عن �أطفال  وطيلة 
�الأبرياء  �الأطفال  وعن  جميلني، 
هذه  ولكن  جثثا.  حتولو�  �لذين 
تقع  �ل���ت���ي  �الأوىل  �مل�����رة  ل��ي�����س��ت 
�ل�سارين،  غ�����از  ه���ج���م���ات  ف��ي��ه��ا 
كان  �إذ�  �أن��ه  �إىل  منتقدوه  وي�سري 
هذه  �إىل  �ملدنيني  ملحنة  ح�سا�سا 
�لدرجة، فعلي���ه ��ستقبال الجئني 

�سوريني.

للقان�������ون  و����س��ح  �نته���������اك  يف 
يزي�������د  �أن  �س�������اأنه  ومن  �ل��دويل، 
�الأمريكية  �لعالقات  تقوي�ش  يف 

�لرو�سية. 
�ت�سال  خ����ط  رو�����س����ي����ا  وع����ّل����ق����ت 
ي���ت���ي���ح جتنب  �ل���ب���ن���ت���اغ���ون  م�����ع 
�ال�سطد�م بني �لطيارين �لرو�ش 
�سد  �حل������رب  يف  و�الأم���ري���ك���ي���ني 

د�ع�ش.

    ثم �أنها ت�سمح لرت�مب  بان يتم 
�إي��ج��اب��ي يف  �ل��ت��ح��دث ع��ن��ه ب�سكل 
وقت تتغنى فيه �ل�سحافة بف�سله 

منذ ثالثة �أ�سهر. 
�أ�سادت  �إذ  �ل���ه���دف،  �أ����س���اب  وق���د 
ب���ه و���س��ائ��ل �الإع������الم: �ع��ت��ق��د �أّن 
رئي�سا  �أ����س���ب���ح  ت���ر�م���ب  دون����ال����د 
�ملا�سية،  �لليلة  �ملتحدة  للواليات 
�ن،  �ن  �س����ي  ع��ل��ى  حم��ّل��ل  �أع���ل���ن 

حتويل وجهة
ب��ال��ن�����س��ب��ة لرت�مب،  �ن����ه  غ���ري     
بتحقيق  �سوريا  يف  �سربة  ت�سمح 
ثالثة �أهد�ف بحجر و�حد. �أوال، 
���س��ج��اع وال  �أن���ه  ُي��ظ��ه��ر  �أن  ميكنه 
�مل�ستبدين.  �حلكام  �أم��ام  يتخاذل 
النتقاد  ت��ع��ر���ش  ق��د  �سلفه  وك���ان 
ملّا  �سيئا  يفعل  مل  عندما  �سديد 

جتاوز �الأ�سد �خلط �الأحمر .

كنت تو�جه تهمة �حتمال ح�سول 
ت���و�ط���وؤ م��ع ب��وت��ني، ي��ك��ون جيد� 
قال  �لنظر”،  حت��وي��ل  حم���اول���ة 

�لنائب �لدميقر�طي تيد ليو.
م����ن  �لرغ�������م  على  �لهج��������وم،     
من  يخل������و  ال  حم����������دود،  �أن���ه 

خماطر.
 �أوال، �غ�سب مو�سكو، �لتي �أد�نته 
وو����س���ف���ت���ه ب����اأن����ه ع���م���ل ع�����دو�ين 

على  وليامز  ب��ري��ان  و��س������تخدم 
�م ����ش � ن ب��ي �سي ، ث��الث مر�ت 
�سور  على  معلقا  “ر�ئع”  كلمة 

�ل�سو�ريخ.
    كما ت�سمح له �لقيام بعملية �لهاء 
�أنه لي�ش  وحتويل وجهة، و�إظهار 
يف  مو�سكو،  يد  يف  متحركة  دمية 
وقت تغرق فيه �إد�رته يف ف�سيحة 
تاأثري مو�سكو يف �النتخابات. “�إذ� 

قد تخدم �ل�سربة �المريكية �لرو�ش �ي�سا تر�مب يف بزة ع�سكرية

تبدو العملية اجلراحية مناورة رمزية اأكرث منها اإ�صارة على تغيري ا�صرتاتيجي جذري

نيكي هايل �ولويتها ب�سار د�ع�ش �ولوية تيلر�سون وزير �خلارجية

رمبا ال يرى الرو�س بعني �شوداء الهجوم االأمريكي الذي قد ي�شاعدهم على تليني مواقف االأ�شد 
اأتاح الهجوم لرتامب فر�شة القيام بتحويل وجهة واإظهار اأنه لي�س دمية متحركة يف يد مو�شكو

ال�شربة الع�شكرية تتعار�س مع فل�شفته:

�صوريا: رحلة يف عقل الرئي�س دونالد ترامب..!
ــل  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ فــع رد 
ــــــــــــد  ــــــــــــواع ق
ــــــــــــب  ــــــــــــرام ت
ـــــــاره ـــــــش ـــــــ� واأن
ـــف  اعـــن كـــــــان   
ـــــس ـــــرو� ــــــن ال م

بالن�شبة لرتامب، 
�ــــــشــــــربــــــة يف 
ـــــــــوريـــــــــا �ـــــــــش
بتحقيق  ت�شمح   
ــــداف  ثــالثــة اأه
بــحــجــر واحــــد

ع�سافري ثالثة بحجر و�حد
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 اعــــــــــالن  بالن�صر         

�جلن�سية  �الإم��ار�ت  �لكعبي  �سلمان  حممد  في�سل  �ل�سيد/  للجميع  معلوما  ليكن 
ب�سفته مالك �سالون قمة �الحالم لل�سيد�ت ، رخ�سة رقم : 725711 د�ئرة �لتنمية 
�القت�سادية �ل�سارقة يرغب يف بيع و�لتنازل عن �لرخ�سة ل�سالح / عائ�سة خليفة 

حممد �حلمر �لزعابي جن�سيتها �الإمار�ت بكامل �ملوجود�ت �ملحل �لتجاري.  
 وعمال بن�ش �ملادة )14(  فقرة )5(  من �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013م  يف 
�سان �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�إنه �سوف يتم �مل�سادقة 
�ي  �الع���الن فمن لديه  ه��ذ�  ت��اري��خ  م��ن  ��سبوعني  بعد  �لهي  �مل�سار  �الج���ر�ء  على 
التباع  باالعالن  �ملذكور  �لعدل  �لكاتب  مكتب  مر�جعة  عليه  ذلك  على  �عرت��ش 

�الجر�ء�ت �لقانونية. 
الكاتب العدل

حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
حمكمة كلباء  الحتادية البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/253 جتاري جزئي
�لتمويل   �مل���دع���ي/د�ر  �ن  مب��ا  حمي�سن   حم��م��د  ي��ع��ق��وب  حم��م��ود   -1/ عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�ال�سالمي - �ش م خ  وميثله : �سيخه حممد �سيف علي �ملحرزي - جمهول حمل �القامة 
�ملذكورة  �لدعوى  يف   2017/2/16 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ي��وؤدي للمدعية  �ملدعي عليه بان  بالز�م  �لتمويل �ال�سالمي �ش م خ -  �عاله ل�سالح/ د�ر 
)د�ر �لتمويل �ال�سالمي( مبلغ 75851.16 درهم )خم�سة و�سبعون �لف وثمامنائة وو�حد 
وخم�سون درهم و�ستة ع�سر فل�ش( و�لفائدة بو�قع  9% �سنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية 
يف 2016/8/21 م وحتى �ل�سد�د �لتام ف�سال عن �لر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم 
�لنفاذ.  حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف  �ملحاماة ورف�ست طلب  �تعاب  مقابل 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو 

�ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

��سم �ل�سركة : اي �شي جي لتجارة املعدات الريا�شية - ذ م م 
�لعنو�ن : مكتب رقم A403 ملك ر��سد عبد�لعزيز حممد �ملخاوي - بردبي -عود  
ميثاء  �ل�سكل �لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�سة: 766616  رقم �لقيد 
بدبي  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن  : 1247653 مبوجب هذ�  �لتجاري  بال�سجل 
�أعاله،  �ملذكورة  �ل�سركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�سجل  يف  �لتاأ�سري  مت  قد  باأنه 
وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2017/4/3  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم 
دبي بتاريخ 2017/4/3 وعلى من لديه �أي �عرت��ش �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي 
�ملعني الكتبي وم�شاركوه حما�شبون قانونيون �لعنو�ن : مكتب رقم 6 ملك دبي 
ون للعقار�ت - بردبي - �لقوز �الوىل -  هاتف  3215355-04 فاك�ش: 04-3215356  
م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

��سم �مل�سفي/الكتبي وم�شاركوه حما�شبون قانونيون 
-  هاتف   �لقوز �الوىل   - بردبي   - للعقار�ت  دب��ي ون  6 ملك  رق��م  : مكتب  �لعنو�ن 
3215355-04 فاك�ش: 3215356-04 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية اي �شي جي لتجارة 
املعدات الريا�شية - ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2017/4/3 
و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ   2017/4/3   وعلى من لديه 
بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��ش  �أي 
على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
    يف الدعوى رقم 2016/1802  جتاري كلي - دبي           

�ل�سادة/�سركة �سارة �مبك�ش للتجارة - ذ م م )�ملدعي عليها �الوىل(
�ل�سيد/�ساجد علي حممد عمر خان )�ملدعي عليه �لثاين( يف �لدعوى �ملذكوره 
�عاله - بناء على تكليف عد�لة حمكمة دبي �البتد�ئية - �لد�ئرة �لتجارية �لكلية 
- بندبي خبري� ح�سابيا يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ، و�ملرفوعة من �ل�سيد/ نور 

ح�سني �أبو �لقا�سم �أمري ح�سني )�ملدعي( �سدكم. 
ما  وتقدمي  ميثلكم  معتمد�  وكيال  �و  �خل��ربة  جل�سة  يف  ح�سوركم  يرجى  عليه 
لديكم من م�ستند�ت تخ�ش �لدعوى وذلك يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/4/11 يف 
متام �ل�ساعة �لثانية ع�سر و�لن�سف ظهر� يف مقر مكتب �خلبري �لكائن يف �إمارة 

دبي - ديرة - بني يا�ش - بناية برج �مل�سرف - �لطابق 15 - مكتب 1504  
 اخلبري احل�شابي/عبداملجيد املرزوقي     

اإعـــــــالن بالن�صــــر 

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
اعالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده    
فى الدعوى رقم  2015/124 تنفيذ عقاري  

طالب �لتنفيذ: بنك �ت�ش ��ش بي �سي �ل�سرق �الأو�سط �ملحدود  - عنو�نه : �إمارة دبي - مدينة دبي لالنرتنت - بناية بنك �ت�ش 
 ��ش بي �سي �ل�سرق �الو�سط �ملحدود - مقابل فندق ر�دي�سون بلو - هاتف : 04/3904722 - فاك�ش : 04/3906607 
�ملنفذ �سده : ر��سم �سينا�سي �وزباي - عنو�نه : �إمارة دبي ، جممع دبي لال�ستثمار �الول - جرين كومنيتي وي�ست ، �سارع 
 جري�نيوم ، فيال 3209 ، متحرك : 0504511903 ، �ش ب : 119648 ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة )باالإر�ساد(

�قت�سى �حلال  �ن  �لتالية  �لثالث  �الي��ام  5.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2017/4/19 �ملو�فق  �الرب��ع��اء   ي��وم  �ن��ه يف 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه على �لر�غبني يف �ل�سر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�سركة �المار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله .
وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��ش على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�لثمن و�مل�سارييف خالل  �ي��د�ع كامل  �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  �الإج��ر�ء�ت  301 من قانون  باملادة  �ملبينة 

ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات 
�الول  دب��ي لال�ستثمار  352 - مبنطقة : جممع   : �الر���ش  رق��م   - : عبارة عن عقار حق منفعة  �لعقار  �و���س��اف 
�لتقديرية  �لقيمة  971.15 مرت مربع -    : �مل�ساحة   - 3209  : �ملبنى  598 - رقم   - 174  : �لبلدية  - رقم 

)3500000( درهم  - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ص الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   

اعالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده    
فى الدعوى رقم  2016/104 بيع عقار مرهون     

 ، طالب �لتنفيذ: بنك �ت�ش ��ش بي �سي �ل�سرق �الأو�سط �ملحدود  - عنو�نه : دبي ، مكتب �الإد�رة �ل�سرق �الو�سط 
مدينة دبي لالنرتنت ، �ش ب : 66 ، دبي ، ت : 04/3904722 - ف : 04/3906607 

، �ل�سقة رقم  ، بناية بلالزو فري�سات�سثي  �ملنفذ �سده :  غريغوري مليخن - و�آخ��رون  - عنو�نه : دبي ، �جل��د�ف 
 . �ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت   ، دبي   ،  460 �الر�ش  رقم   ،  1 �ملبنى  رقم   ،  6 �لطابق   ،  1604

�قت�سى �حلال  �ن  �لتالية  �لثالث  �الي��ام  5.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2017/4/19 �ملو�فق  �الرب��ع��اء   ي��وم  �ن��ه يف 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه على �لر�غبني يف �ل�سر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�سركة �المار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله .
وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��ش على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�لثمن و�مل�سارييف خالل  �ي��د�ع كامل  �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  �الإج��ر�ء�ت  301 من قانون  باملادة  �ملبينة 

ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات 
�و�ساف �لعقار : عبارة عن �سقة �سكنية مبنطقة : �جلد�ف - رقم �الر�ش : 460 - ��سم �ملبنى : بالزو فري�سات�سثي 
- رقم �لوحدة : 1604 - رقم �ملبنى : -1 - رقم �لطابق : 6 - رقم �لبلدية : 865-326 - �مل�ساحة : 163.83 

مرت مربع �لقيمة �لتقديرية : 2646938 درهم -  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ص الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   

اعالن بيع  عقار بالن�صر 
فى الدعوى رقم  2015/124 تنفيذ عقاري  

طالب �لتنفيذ: بنك �ت�ش ��ش بي �سي �ل�سرق �الأو�سط �ملحدود  - عنو�نه : �إمارة دبي - مدينة دبي لالنرتنت - بناية بنك �ت�ش 
 ��ش بي �سي �ل�سرق �الو�سط �ملحدود - مقابل فندق ر�دي�سون بلو - هاتف : 04/3904722 - فاك�ش : 04/3906607 
�ملنفذ �سده : ر��سم �سينا�سي �وزباي - عنو�نه : �إمارة دبي ، جممع دبي لال�ستثمار �الول - جرين كومنيتي وي�ست ، �سارع 
 جري�نيوم ، فيال 3209 ، متحرك : 0504511903 ، �ش ب : 119648 ، دبي ، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة )باالإر�ساد(
�قت�سى �حلال  �ن  �لتالية  �لثالث  �الي��ام  5.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2017/4/19 �ملو�فق  �الرب��ع��اء   ي��وم  �ن��ه يف 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه على �لر�غبني يف �ل�سر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�سركة �المار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله .
وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��ش على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�لثمن و�مل�سارييف خالل  �ي��د�ع كامل  �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  �الإج��ر�ء�ت  301 من قانون  باملادة  �ملبينة 

ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات 
�الول  دب��ي لال�ستثمار  352 - مبنطقة : جممع   : �الر���ش  رق��م   - : عبارة عن عقار حق منفعة  �لعقار  �و���س��اف 
�لتقديرية  �لقيمة  971.15 مرت مربع -    : �مل�ساحة   - 3209  : �ملبنى  598 - رقم   - 174  : �لبلدية  - رقم 

)3500000( درهم  - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ص الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   

اعالن بيع  عقار بالن�صر          
فى الدعوى رقم  2016/104 بيع عقار مرهون     

 ، طالب �لتنفيذ: بنك �ت�ش ��ش بي �سي �ل�سرق �الأو�سط �ملحدود  - عنو�نه : دبي ، مكتب �الإد�رة �ل�سرق �الو�سط 
مدينة دبي لالنرتنت ، �ش ب : 66 ، دبي ، ت : 04/3904722 - ف : 04/3906607 

، �ل�سقة رقم  ، بناية بلالزو فري�سات�سثي  �ملنفذ �سده :  غريغوري مليخن - و�آخ��رون  - عنو�نه : دبي ، �جل��د�ف 
 . �ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت   ، دبي   ،  460 �الر�ش  رقم   ،  1 �ملبنى  رقم   ،  6 �لطابق   ،  1604

�قت�سى �حلال  �ن  �لتالية  �لثالث  �الي��ام  5.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2017/4/19 �ملو�فق  �الرب��ع��اء   ي��وم  �ن��ه يف 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه على �لر�غبني يف �ل�سر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�سركة �المار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله .
وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��ش على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�لثمن و�مل�سارييف خالل  �ي��د�ع كامل  �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  �الإج��ر�ء�ت  301 من قانون  باملادة  �ملبينة 

ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات 
�و�ساف �لعقار : عبارة عن �سقة �سكنية مبنطقة : �جلد�ف - رقم �الر�ش : 460 - ��سم �ملبنى : بالزو فري�سات�سثي 
- رقم �لوحدة : 1604 - رقم �ملبنى : -1 - رقم �لطابق : 6 - رقم �لبلدية : 865-326 - �مل�ساحة : 163.83 

مرت مربع �لقيمة �لتقديرية : 2646938 درهم -  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ص الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
اعالن بيع  عقار بالن�صر - للمنفذ �صده    

فى الدعوى رقم  2016/104 بيع عقار مرهون
�ل�سرق �الو�سط،   �الإد�رة  ، مكتب  : دبي  �ملحدود  - عنو�نه  �الأو�سط  �ل�سرق  ��ش بي �سي  �ت�ش  �لتنفيذ: بنك  طالب 

مدينة دبي لالنرتنت ، �ش ب : 66 ، دبي ، ت : 04/3904722 - ف : 04/3906607 
�ملنفذ �سده :  غلب خاريتونوف  - و�آخ��رون  - عنو�نه : دبي ، �جل��د�ف ، بناية بلالزو فري�سات�سثي ، �ل�سقة رقم 

 . �ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت   ، دبي   ،  460 �الر�ش  رقم   ،  1 �ملبنى  رقم   ،  6 �لطابق   ،  1604
�قت�سى �حلال  �ن  �لتالية  �لثالث  �الي��ام  5.00 م�ساء ويف  �ل�ساعة   2017/4/19 �ملو�فق  �الرب��ع��اء   ي��وم  �ن��ه يف 
�سيجرى بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه على �لر�غبني يف �ل�سر�ء �تخاذ �جر�ء�ت �ملز�يدة مع  �جلهة �لتى �نيط بها 

�لبيع )�سركة �المار�ت للمز�د�ت  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف �لتاريخ �ملحدد �عاله .
وعلى ر�غبي �ل�سر�ء من مو�طني �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�سا�سي قبل دخول �ملز�يدة ولكل من 
لديه �عرت��ش على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد 
�لثمن و�مل�سارييف خالل  �ي��د�ع كامل  �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  �الإج��ر�ء�ت  301 من قانون  باملادة  �ملبينة 

ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات 
�و�ساف �لعقار : عبارة عن �سقة �سكنية مبنطقة : �جلد�ف - رقم �الر�ش : 460 - ��سم �ملبنى : بالزو فري�سات�سثي 
- رقم �لوحدة : 1604 - رقم �ملبنى : -1 - رقم �لطابق : 6 - رقم �لبلدية : 865-326 - �مل�ساحة : 163.83 

مرت مربع �لقيمة �لتقديرية : 2646938 درهم -  مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ص الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   

اعالن بيع  عقار بالن�صر     
فى الدعوى رقم  2016/167 بيع عقار مرهون 

طالب �لتنفيذ: �لبنك �لعربي �ملتحد  - عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - بور�سعيد - بناية �لبزن�ش بوينت مكتب رقم 401 
خلف وكالة �لني�سان لل�سيار�ت - هاتف : 04/2946945 ، هاتف : 0508650437 

�ملنفذ �سده : �أحمد ر�سا ديتا  - عنو�نه :  �إمارة دبي - بردبي - منطقة نخلة جمري� - رقم �الر�ش 61 - بناية �يجني 
- �لطابق رقم B1 - �ل�سقة رقم PR01 - رقم �لهاتف : 0502474267 

�نه يف يوم �الربعاء  �ملو�فق 2017/4/19 �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �اليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى 
بيع �لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �المار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ال يقل عن %20 من �لثمن �الأ�سا�سي 
قبل  م�ستند�ت  م��ن  ي��ربره  مب��ا  م��ع��زز�  باعرت��سه  �لتقدم  �لبيع  على  �ع��رت����ش  لديه  م��ن  ولكل  �مل��ز�ي��دة  دخ��ول  قبل 
�يد�ع  �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه  �الإج��ر�ء�ت  301 من قانون  باملادة  �ملبينة  �ملو�عيد  للبيع ويف  �ملحددة  �جلل�سة 
�ملز�يدة �ن يزيد على  �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�ش غري ممنوع من  �يام  كامل �لثمن و�مل�سارييف خالل ع�سرة 
�لثمن خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ال تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل 
�لثمن �ملعرو�ش و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  :  نوع �لعقار : �سقة �سكنية - �ملنطقة : نخلة 
 - B1 رقم �لطابق - PR01 : جمري� - رقم �الر�ش : -61 - رقم �ملبنى : -1 - ��سم �ملبنى : �يجني - رقم �لعقار

�مل�ساحة : 178.45 مرت مربع ، و�ملقدرة قيمتها ب��� )2881226( درهم  - مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�ص الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   

انذار عديل بالن�صر
   رقم 2017/2257   

�ملنذرة : �سنتميرت كيوب للعقار�ت 
�ملنذر �ليها : نور �الميان للخدمات �لفنية - �ش ذ م م -  جمهول حمل �القامة 

فان �ملنذرة تر�سل هذ� �الن��ذ�ر �لعديل للمنذر �ليها حل�سور �ل�سخ�ش �ملفو�ش 
 / �سركة  مقر  �ىل  بها  �خلا�سة  و�ل�سيكات  �الي��ج��ار  عقد  على  قانونا  بالتوقيع 
�لعوي�ش  بناية   - بور�سعيد  منطقة   - دب��ي  ب��اإم��ارة   - للعقار�ت  كيوب  �سنتميرت 
�خلا�سة  و�ل�سيكات  �ل�سابقة  �ل�سروط  بح�سب  �لعقد  لتوقيع   M01 مكتب  
موؤ�س�سة  بح�سب  �لقانونية  �اليجارية  �لزيادة  �ليها  م�سافا  �اليجارية  بالقيمة 

�لتنظيم �لعقاري يف حينه وذلك بتاريخ 2017/7/17. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
  اعالن بالن�صر

�ملرجع : 646
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيدة/ �سمريه عمر �حمد ، �إمار�تية  �جلن�سية ترغب 
مهره  �ل�سيدة/  �ىل  وذلك    %100 �لبالغة  ح�ستها  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف 
�حمد عبيد �حمد �خليال �لطنيجي - �إمار�تية �جلن�سية يف )�سوبر ماركت �لبيت 

�ل�سرقي( مبوجب رخ�سة رقم )742836(  تعديالت : 
�ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة   وعمالبن�ش 
2013 يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم 

�لت�سديق  على �الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العالن
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   

  اعالن بالن�صر
�ملرجع : 643

�إمار�تية    - علي  �ل  ع�سكور  بن  حارب  عي�سى  عائ�سة  �ل�سيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�جلن�سية ترغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ستها �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�سيد/ فريد 
�لف�سية ملقاوالت  �لورقة  �مل�سماة /  �لرخ�سة  �فغان�ستان �جلن�سية وذلك يف  �حمد كرديزي - 
�لنجارة �مل�سلحة( تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )749270( �ل�سادرة من د�ئرة 
�لتنمية �القت�سادية بال�سارقة.  تعديالت �خرى : مت تغيري �ل�سكل �لقانوين ممن )موؤ�س�سة 

فردية( �ىل )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات(. 
وعمالبن�ش �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �الجر�ء 
عليه  ذلك  حيال  �عرت��ش  �ي  لديه  فمن  �العالن  هذ�  تاريخ  من  ��سبوعني  بعد  �ليه  �مل�سار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   

  اعالن بالن�صر
�ملرجع : 644

ليكن معلوما للجميع بان علم �سودري عبد�للطيف - بنغايل �جلن�سية يرغب يف �لبيع 
و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100%  يف �لرخ�سة �مل�سماة / بقالة زهرة و�ساح - تا�س�ست 
باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )736975( - وذلك �ىل مو�سا ثيكي كوتايل عبد�هلل 

ثيكي كوتايل - هندي �جلن�سية 
وعمالبن�ش �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�الجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ش حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   

  اعالن بالن�صر
�ملرجع : 647

ليكن معلوما للجميع بان عبد�هلل ولد جمعه ، �فغاين �جلن�سية يرغب يف �لبيع 
�لف�سي  )�ل�سهم  �مل�سماة  �لرخ�سة  100%  يف  �لبالغة  كامل ح�سته  و�لتنازل عن 
لتجارة قطع غيار �ل�سيار�ت �مل�ستعملة( تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة 

رقم : 748145 - وذلك �ىل زهر� د�د علي - �فغانية �جلن�سية 
�ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�سنة   وعمالبن�ش 
2013 يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �العالن للعلم و�نه �سوف يتم 
��سبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن  �ليه بعد  �مل�سار  �لت�سديق  على �الجر�ء 
لديه �ي �عرت��ش حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع 

�الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
 يف الدعوى رقم 2016/2910 جتاري جزئي   

�ىل �ملدعي عليها : فخامه �ل�سرق �الأو�سط للتجارة �لعامة - �ش ذ م م 
مبوجب �حلكم �ل�سادر من حماكم دبي بندبنا خبري ح�سابي يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله 
، وقد مت �لبدء يف �أعمال �خلربة �حل�سابية ، وعليه يتوجب عليكم �حل�سور �إىل مكتبنا 
مبو�سوع  �خلا�سة  �مل�ستند�ت  كافة  وبرفقتكم  قانونيون  حما�سبون  وم�ساركوه  �خل�سر 
�إنك )فرع - دب��ي(( وذلك  �لدعوى �ملقامة من �ل�سادة )يو بي �سبالي �سني �سوليو�سنز 
حل�سور �جتماع خربة مبقر مكتبنا �لكائن مبنطقة )دبي - �ملمزر - بناية �أبر�ج �ملمزر - 

مكتب )A-506( يف تاريخ 2017/4/18 يف متام �ل�ساعة 11.00 �سباحا 
�خلبري �حل�سابي : �سامل ر��سد �سامل �خل�سر �ل�سام�سي

 ع/�شامل را�شد اخل�شر ال�شام�شي
  اخلبري املحا�شبي

دعوة اإجتماع خربة ح�صابية 
العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   

ق�صم التنفيذ 
اإخطار دفع بالن�صر يف الق�صية التنفيذية رقم 2582 ل�صنة 2016  

�ىل �ملحكوم عليها : �سركة كومفورت ملقاوالت تركيب وحد�ت �لتكييف 
بحقكم  ��سدرت  قد  �البتد�ئية  �الحتادية  �ل�سارقة  حمكمة  بان  لديكم  معلوما  ليكن 
حكما بالز�مكم بدفع مبلغ وقدره )867898( درهم مع �لفائدة �لقانونية بو�قع 4% من 

تاريخ �ملطالبة 2016/6/12 وحتى متام �ل�سد�د
ل�سالح �ملحكوم له / �سركة فنتور� �ير برودكت�ش - �ش م ح 

وحيث �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم و�سجل برقم �مل�سار �ليه �عاله ، لذ� 
يتوجب عليكم تنفيذ �لقر�ر خالل 15 يوما من تاريخ �ليوم �لتايل للن�سر. 

ويف حال تخلفك عن �حل�سور يف �مليعاد و�لتاريخ �ملحدد فان �ملحكمة �ستبا�سر �لنظر 
�لق�سية يف غيابك.  

رئي�ص ق�صم التنفيذ 
حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية       

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/2253   

�ملنذر : حممود حممد عبد�لعليم ح�سن �ل�س�ستاوي - م�سري �جلن�سية 
�ملنذر �ليه : جا�سم حممد ح�سن عبد�هلل �حلاج �لده�سان - �إمار�تي �جلن�سية 

)جمهول حمل �القامة( 
ينذر �ملنذر - �ملنذر �ليه ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره 13000 ثالثة ع�سر �لف درهم 
وذلك خالل مهلة �ق�ساها خم�سة �يام من تاريخ ��ستالم �ملنذر �ليه هذ� �النذ�ر 
�لتي حتفظ له  �لقانونية  �تخاذ كافة �الج��ر�ء�ت  �ملنذر �ىل  و�ال �سوف ي�سطر 
حقه مبا فيها ��ست�سد�ر �أمر  �الأد�ء و�قامة �لدعوى �لق�سائية ، مع حتميل �ملنذر 

�ليه �لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   

 مذكرة تبليغ موعد جل�صة بالن�صر   
 الرقم : 2015/45 ا�صتئناف مدين    

�ىل �مل�ستاأنف �سدهما  : 1- �سركة دي�سرتيج - م ح  2-ر��سيل د�في�ش 
حيث �أن �مل�ستاأنف / �سركة �سلطان �لقاب�سة - �ش ذ م م 

، وعليه يقت�سي  ��ستئناف مدين  قد �قيمت عليكما �لدعوى رقم 2017/45 
يوم  �لثانية  �مل��دين  �ال�ستئناف  د�ئ��رة  �خليمة  ر�أ���ش  حمكمة  �ىل  ح�سوركما 
لالإجابة  وذل��ك   ، �سباحا  �لعا�سرة  �ل�ساعة  م   2017/4/17 �مل��و�ف��ق  �الث��ن��ني 
بيانات ودف��وع ويف حالة تخلفك عن  ، وتقدمي ما لديك من  �لدعوى  على 
�حل�سور �أو �إر�سال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد �أعاله فاإن �ملحكمة �ستبا�سر 

نظر �لدعوى غيابيا بحقكما.  
     اأمني ال�صر - حممد عبداهلل ا�صالمي

 حكومة  را�ص اخليمة
دائرة املحاكم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   

اعالن جمموعة ) بالن�صر(      
                      �ىل �ملنفذ �سدها : مطعم فري�ش �ساورما  مبا �ن طالبي �لتنفيذ �قامو� 
�لتنفيذ�ت �ملو�سحة بالك�سف �دناه- وذلك اللز�مك ب�سد�د �ملبالغ �ملو�سحة به خالل 
)15( يوما من تاريخ �لتبليغ وعليه فان �ملحكمة �ستتخذ �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحكم 

يف حال عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور.

 ق�صم الق�صايا العمالية  

ر�سم �لتنفيذ �ملبلغ �ملنفذ به  رقم �لتنفيذ
2132 درهم

927 درهم

27982 درهم

10375 درهم 

�جلهة طالبة �لتنفيذ 
 عبد�لرز�ق يو�سف علي 

 
حممد عبد �لعزيز 

حممد عبد�لعزيز �سكبان  

 2017/963
تنفيذ عمايل

 2015/1824
تنفيذ عمايل

م
1

2

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
اعالن حم�صر حجز بالن�صر

يف الدعوى رقم 2016/855  تنفيذ مدين      
مو�سوع �لق�سية : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2015/446 مدين كلي - ب�سد�د �ملبلغ 

�ملنفذ به وقدره )1.000.243 درهم( ، �سامال للر�سوم و�مل�ساريف
طالب �العالن : طالب �لتنفيذ : �سركة كو�لتي ل�سناعة �خلر�سانة �جلاهزة 

�ملطلوب �عالنه : �ملنفذ �سده / 1- �سركة كلد�ري ريدي ميك�ش - �ش ذ م م - جمهول حمل 
عبارة  وه��ي  �مو�لكم �خلا�سة  على  بانه مت �حلجز  نعلنكم   -  : �لق�سية  �الق��ام��ة.  مو�سوع 
عن �ساحنات لنقل �ال�سمنت )�للون �بي�ش - رقم �للوحة - 81722 م�سدر �للوحة دبي رمز 
�للوحة F ، ورقم �للوحة 58179 ، �للون �بي�ش م�سدر �للوحة دبي رمز �للوحة A ، و�للون 
�بي�ش  �للون   ، �للوحة 77543   ، ورق��م   A �للوحة  رم��ز  دب��ي  �للوحة  �بي�ش  70424 م�سدر 
م�سدر �للوحة دبي رمز �للوحة G( و�ملوجودة يف �لعنو�ن �ملو�سح �عاله وفاء للمبلغ �ملطالب 

به وقدره )1000243 درهم(   هذ� للعم وذلك ملا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�ص الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
  يف الدعوى  رقم  2016/504 نزاع تعيني خربة جتاري    

�ملتنازع �سدهما : حممد خليفة �سيف نا�سر �ل�سامي ، مها دينا �سباهي 
نحيط �سيادتكم علما بانه مت �نتد�بنا خبري� ح�سابيا بالدعوى �ملذكورة �عاله 
و�ملفرفوعة �سدكم من على ز�هد  وعليه فاأنتم مكلفني �و من ميثلكم قانونا 
بح�سور �جتماع �خلربة �ملقرر عقده يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/4/25  يف متام 
�ل�ساعة 00 : 11 �سباحا،  وذلك مبكتب �خلبري �ملنتدب  �لكائن دبي - �لهناء 
�سنرت - بجو�ر د�ور �ل�سطوة - مقابل كارفور - بجانب فندق ت�سيل�سي - مكتب 
رقم : 229/228  - نطلب �حل�سور باملوعد و�ملكان �ملحدد و�إح�سار �مل�ستند�ت 
�ملوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن �حل�سور فاإن �خلربة 

�ستبا�سر �عمالها وفقا لل�سالحيات �ملخولة لها قانونا. 
طارق الغيث / اخلبري احل�صابي   

حتديد موعد اجتماع اخلربة   
العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   

  اإعالن �صطب قيد
 : )�جلن�سية  بي يف  ي��ورب  �تومي�سن  روكويل  �سركة  �ل�سادة/  ب��اأن  �القت�ساد  وز�رة  تعلن 
�ملركز   : )�لعنو�ن  دبي  �م��ارة  �ل�سركة يف  هولند�(   قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع 
�لتجاري - م�ستودع رقم 5 ملك و�حة �الإمار�ت للمقاوالت - �ش ب : 51022 دبي ، �ش ب 

: 51022(  و�ملقيدة حتت رقم )405( يف �سجل �ل�سركات �الأجنبية يف �لوز�رة.
�لتجارية  �ل�سركات  �ساأن  يف   2015 ل�سنة   )2( رق��م  �الحت���ادي  �لقانون  الأح��ك��ام  وتنفيذ�ً 
�إجر�ء�ت  دليل  �عتماد  �سان  يف  2010م  ل�سنة   )377( رق��م  �ل���وز�ري  و�ل��ق��ر�ر  وتعديالته 

�لرتخي�ش لفروع ومكاتب �ملن�ساآت �ملوؤ�س�سة باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة.
يرجى من �ل�سادة �أ�سحاب �حلق يف �العرت��ش �ن يتقدمو� باعرت��سهم �ىل �لوز�رة يف 

ميعاد ال يتجاوز �سهر من تاريخ �لن�سر على �لعنو�ن �لتايل:
وزارة االقت�شاد

 ادارة الت�شجيل التجاري
 �س.ب )3625( دبي   

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�صاد
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•• برلني-اأ ف ب:

غادر �أكرث من مئتي متطوع �أملانيا منذ 2013 لالن�سمام 
�إىل �سفوف �لقو�ت �لكردية يف �سوريا و�لعر�ق يف قتالها 
�لد�خلية  وز�رة  �أعلنت  ما  على  �الإره��اب��ي  د�ع�ش  لتنظيم 

�الأملانية �م�ش �الثنني.
و�أو�سحت �ل��وز�رة يف مذكرة �أن من بني ه��وؤالء �ملقاتلني 
�ل��ب��ال��غ ع���دده���م حت���دي���د� 204 م��ق��ات��ل��ني، ه��ن��اك 69 
من  ���س��وؤ�ل  على  رد�  وذل���ك  �الأمل��ان��ي��ة،  �جلن�سية  يحملون 
بالن�سبة  �سيما  وال  �حل�سا�ش  �ملو�سوع  هذ�  حول  �لربملان 

�إىل �لعالقات �الأملانية �لرتكية.

غ����ر�ر مئات  ع��ل��ى  �ل�204  �مل��ت��ط��وع��ون  ه�����وؤالء  و�ن�����س��م 
�لكردي،  �ل�سعب  حماية  وح��د�ت  �إىل  �الآخرين،  �الأجانب 
حتالف  �لدميوقر�طية،  �سوريا  ل��ق��و�ت  �لفقري  �لعمود 
�لف�سائل �لعربية و�لكردية �ملدعوم من و��سنطن و�لذي 

ي�سم قو�ت كردية تعتربها �أنقرة �إرهابية.
هوؤالء  ن�سف  ف���اإن  �الأمل��ان��ي��ة،  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  وبح�سب 
�ملقاتلني عادو� �إىل �أملانيا، وبينهم 43 يحملون �جلن�سية 

�الأملانية.
و�إذ حتاول برلني ردع مو�طنيها عن �لذهاب �إىل منطقة 
حرب، �إال �أنها ال متنع هوؤالء �ملتطوعني من �لتوجه �إىل 
�سوريا، كما تعترب من جهة �أخرى �أن عودتهم �إىل �أملانيا 

ال تطرح �أي خطر �أمني خالفا للذين يعودون من مناطق 
�سيطرة �ملتطرفني يف �سوريا و�لعر�ق.

وقتل بح�سب وز�رة �لد�خلية ثالثة من هوؤالء �ملتطوعني 
يف �لقتال، وبينهم �أملاين يدعى �أنتون لي�س�سيك �لذي قتل 
يف ت�سرين �لثاين نوفمرب يف عملية ق�سف تركية يعتقد 
�أنه جرت يف �سياق �سربات �لتحالف �لدويل �سد تنظيم 

د�ع�ش بقيادة و��سنطن.
�لي�ساري  لينكي”  “دي  ح���زب  ع���ن  �ل��ن��ائ��ب  و�ع���ت���ربت 
�لر�ديكايل �أوال يلبكي من �لفا�سح �أال تكون برلني �سعت 
�إىل طلب تف�سري�ت من �جلي�ش �لرتكي عن هذه �ل�سربة 

على معقل كردي.

يوني�صيف ي�صعى لالإفراج عن اأطفال من الروهينجا 
•• ياجنون-رويرتز:

قال ممثل منظمة �الأمم �ملتحدة للطفولة )يوني�سيف( يف ميامنار �م�ش �إن م�سوؤوال بارز� يف �ملنظمة ي�سعى لالإفر�ج 
عن �أطفال من �لروهينجا �عتقلو� خالل حملة �أمنية للجي�ش على �الأقلية �مل�سلمة. وك�سفت رويرتز �ل�سهر �ملا�سي 
نقال عن وثيقة �سرطة مل تن�سر �سابقا �أن �أطفاال يف عمر �سغري يبلغ �أحيانا ع�سر �سنو�ت من بني مئات �ملعتقلني 
 13 فهناك  �آذ�ر  مار�ش  بال�سابع من  �ملوؤرخة  للوثائق  ووفقا  بالتعاون مع م�سلحني.  بتهم  �ملحتجزين  �لروهينجا 
حدثا بني �أكرث من 400 معتقل رهن �الحتجاز منذ �لتا�سع من �أكتوبر ت�سرين �الأول عندما هاجم م�سلحون ثالثة 
مو�قع لل�سرطة يف والية ر�خني �سمال �لبالد قرب �حلدود مع بنجالد�ش. و�لهجمات �لتي �سنتها جماعة مل تكن 
معروفة من قبل �أثارت �أكرب �أزمة يف �أول عام من حكم زعيمة �لبالد �أوجن �سان �سو كي وت�سببت يف فر�ر �أكرث من 75 
�ألفا من �لروهينجا �إىل بنجالد�ش ب�سبب حملة �جلي�ش �لتي تلت �لهجمات. وقال برتر�ن بانفيل ممثل �ليوني�سيف 
يف ميامنار : متت مناق�سة �لق�سية يف �جتماعات رفيعة �مل�ستوى و�سعرت يوني�سيف باأنها ت�سجعت مبعرفة �ل�سلطات 

لالأمر �لتي على �لفور عربت عن قلقها و��ستعد�دها للت�سرف.

••  الفجر – خرية ال�صيباين   
 يف حو�ر ل�سحيفة “يل �يكو”  حّلل 
�لعلوم  �أ����س���ت���اذ  م��وي�����س��ي  دوم��ي��ن��ي��ك 
بلندن،  ك��ي��ن��غ��ز  ك��ل��ي��ة  يف  �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة 
يف  مونتني  ملعهد  �خلا�ش  و�مل�ست�سار 
باري�ش، عو�قب �ل�سربات �الأمريكية 

يف �سوريا.

• هل فوجئت باأن دونالد ترامب 
االأمم  اإطـــار  خــارج  ت�شرف  قــد 

املتحدة؟
   - ال، لي�ست مفاجاأة الأن هناك عند 
م���ن �الحتقار  ن���وع  ت���ر�م���ب  دون���ال���د 
ل�����الأمم �مل���ت���ح���دة، وه����و ي��ب��دي��ه منذ 
�لرئي�ش  ت�سّرف  لقد  طويلة.  ف��رتة 
ع���ف���وي، عاطفي  ب�����س��ك��ل  �الأم���ري���ك���ي 
تقريبا، نتيجة بث �سور �أطفال قتلى 
�أي�سا  ول��ك��ن��ه��ا  ك��ي��م��اوي.  ه��ج��وم  يف 
دونالد  بنى  فقد  حم�سوبة،  عاطفة 
للمجتمع  ن��دم  على  تدخله  ت��ر�م��ب 
�لدويل: ما كان يجب �لقيام به عام 
�أوباما  ب���ار�ك  ك��ان  عندما   ،2013
عام  ب��ه  ق��ام  �ن��ه  يفتخر  �ل�سلطة،  يف 

.2017
لدونالد  بالن�سبة  �أي�����س��ا  �مل�����س��ال��ة     
ل��ل��رو���ش: حذ�ر،  ي��ق��ول  �أن  ت���ر�م���ب، 

تر�مب  دون���ال���د  ي�����س��در  �أن  �أوال      
ي�ستقبل  وه�����و  ب���ال�������س���رب���ات  �أم�������ر� 
يف  بينغ  ج��ني  ���س��ي  �ل�سيني  ن��ظ��ريه 
بفلوريد�،  الغ���و،  م���ار�  �إق��ام��ت��ه  مقر 
ر�سالة  ير�سل  ثم  ج��د�.  مهّما  يعترب 
�ن���ظ���رو� ما  �ل�����س��ني:  �إىل  و����س��ح��ة 
�فعل  �أن  ميكنني  ���س��وري��ا،  يف  فعلت 
مل  �إذ�  �ل�����س��م��ال��ي��ة  ك���وري���ا  يف  ذل����ك 
يانغ.  بيونغ  نظام  لتهدئة  تتدخلو� 
�ل�سني، حتّرك  �أو  رو�سيا  مع  ف�سو�ء 
�ت�ساق  كبري،  بات�ساق  تر�مب  دونالد 

��سرت�تيجي.

مع  الــعــالقــات  عــلــى  اأثـــر  اأي   •
اأوروبا؟

�أمريكا  �أّن:  يقال  ك��ان  �ل��ي��وم،  �إىل     
�ملزيد  وي��ج��ب  ع��ن��ا،  تتخلى  �سلبية، 
من �أوروبا، و�ن تعّو�ش هذه �الخرية 
بحاجة  نحن  �ل�سربة،  منذ  �أمريكا. 
�إىل �ملزيد من �أوروب��ا، ولكن كعن�سر 

مكمل الأمريكا.
�أن  و�إمن���ا  تعوي�سها  �الأم���ر  يعد  مل   
�إىل  عزفنا  ُن�سمع  و�ن  دورن���ا،  نلعب 
نعود  مكانها.  ولي�ش  �أمريكا  جانب 
منطق  بعد  �لتكامل  منطق  �إىل  �إذن 

�ال�ستبد�ل و�لتعوي�ش.
عن �شحيفة يل ايكو الفرن�شية

�أُعجب ببوتني  �أن  لي�ش الأنني ميكن 
���س��ل��ب��ي��ا ع���ن���دم���ا تبدو  �أظ������ل  ����س���وف 
ت�سّجع  �سلوكها،  خ��الل  من  مو�سكو، 

موقف ب�سار �الأ�سد.
   نالحظ �أي�سا �أّن �لرئي�ش �الأمريكي 
مبا  من�سبطة،  بطريقة  ت�سرف  قد 
�أن����ه ب���د�ي���ة، ����س��ع��ر �أع�����س��اء جمل�ش 

�لرئا�سية،  �الن��ت��خ��اب��ات  م���ن  ي��وم��ا 
نف�سها  تفر�ش  �خلارجية  و�ل�سيا�سة 
كذلك  �حل���ال  يكن  ومل  �لنقا�ش،  يف 

حتى �الآن.

• هل اأراد دونالد ترامب توجيه 
ر�شالة اإىل ال�شني؟

ما هي ردود الفعل التي يجب   •
انتظارها من رو�شيا؟

    - لقد دخلنا منطقة خطرة، ولكن 
دبلوما�سيا  �ستتفاعل  رو�سيا  �أن  �أرى 
ولي�ش ب�سكل �آخر. و�أعتقد �أّن بوتني 
فاإنه  له ح��دود�،  ر�سمنا  �إذ�  عقالين، 
ال يتجاوزها. رو�سيا تدعم نظام ب�سار 

�سك  وال  �لعملية.  ب���دء  ق��ب��ل  �الأم����ن 
�الأ�سد،  ب�سار  نظام  �أعلمت  رو�سيا  �أّن 
�إجالء معظم  با�ستطاعته  �لذي كان 
�لقاعدة.  يف  ك���ان���ت  �ل���ت���ي  �ل����ق����و�ت 
�لثقيلة  �لعملية  ه���ذه  ف���ان  ول��ذل��ك 
عن  ن�سبيا  �أ���س��ف��رت  ق��د  دالل���ة  وذ�ت 

عدد قليل من �ل�سحايا. 

ويف  و�أوك��ر�ن��ي��ا،  ���س��وري��ا،  يف  قانونية 
�نظرو�،  ول��ك��ن  �ل��ق��رم،  ج��زي��رة  �سبه 
�إنكم تفعلون �سيئا �أكرث خطورة مني 
، �إنكم �أكرث دّقا لطبول �حلرب مني.

   �إنها لعبة بوكر دبلوما�سية �ستفتح 
يف �سياق �سعب ب�سكل خا�ش بالن�سبة 
لفرن�سا. فهي على بعد خم�سة ع�سر 

�الأ�سد، ولكن لي�ش بال�سرورة �نه مت 
باأنها  �إ���س��ع��اره��ا م���ن ط���رف دم�����س��ق 

�ست�ستخدم غاز �ل�سارين. 
�ل�����س��ي��اق، رمب���ا �سيحاول     ويف ه���ذ� 
ب����وت����ني ق���ل���ب ه������ذ� �ل���و����س���ع د�خ����ل 
جمل�ش �الأمن �لدويل. ر�سالته؟ �أنتم 
ت��ت��ه��م��وين ب��ع��م��ل��ي��ات خ��ط��رية وغري 

دومينيك موي�شي يقراأ دالالت اخلطوة االأمريكية:

لعبة بوكر دبلوما�صية �صتفتح بعد ال�صربات يف �صوريا..!
 ر�شالة اإىل ال�شني: ما فعلته يف �شوريا 

ميكن اأن افعله يف كوريا ال�شمالية 
 ت�شّرف الرئي�س االأمريكي ب�شكل 

عاطفي تقريبا لكنها عاطفة حم�شوبة
�شواء مع رو�شيا اأو ال�شني، حتّرك 

ترامب بان�شجام ا�شرتاتيجي 

ر�صالة للرو�س: حذار، لي�س الأنني معجب ببوتني �صوف اأظل �صلبيا جتاه �صيا�صتكم ال�صورية
رد رو�صيا �صيكون دبلوما�صيا و�صيحاول بوتني قلب االأو�صاع داخل جمل�س االأمن الدويل

دومينيك موي�سي رو�سيا �ست�سعى لقلب �الو�ساع د�خل جمل�ش �المنر�سالة و��سحة �ىل �ل�سني

لعبة بوكر دبلوما�سية �ستفتح ما فعلناه يف �سوريا ميكن �ن نكرره يف كوريا

بريطانيا حتث بوتني على وقف دعمه لالأ�شد 

اتهام تريل�صون ملو�صكو يف ق�صية الكيميائي يغ�صبها
•• عوا�صم-وكاالت:

�أثار و�سف وزير �خلارجية �الأمريكي ريك�ش تيلر�سون مو�سكو باأنها كانت �سريكة 
يف �لهجمات �لكيميائية �الأخرية على ريف �إدلب، ردَّ فعل غا�سبا من �لكرملني، 

بينما ي�ستعد لزيارة رو�سيا وفق ما �أوردت �سحيفة �لتاميز �لربيطانية.
ورف�ش تيلر�سون �أم�ش مز�عم نفي �سوريا ��ستخد�مها �أ�سلحة كيميائية، و�إ�سر�ر 
هذ�  و��سفا   ،2014 عام  �الأ�سلحة  هذه  من  خمزونها  دم��رت  �أنها  على  رو�سيا 

�لكالم باأنه بب�ساطة ال يقبله عقل .
�إخ���ف���اق رو���س��ي��ا يف �لوفاء  ك���ان  �ل��ف�����س��ل �حل��ق��ي��ق��ي  �إن  وق����ال 
�لتي  �لكيميائية  �الأ���س��ل��ح��ة  �ت��ف��اق��ات  مب��وج��ب  ب��ال��ت��ز�م��ات��ه��ا 
�أن جعل  �إىل  �ل�سحيفة  و�أ���س��ارت   .  2013 ع��ام  �أب��رم��ت يف 
�لكرملني يفي بهذ� �لوعد قد يكون هدف تيلر�سون من هذه 
�لزيارة. من جانبها �أملحت �سفرية �لواليات �ملتحدة يف �الأمم 
�الأمريكية قد  �ملخابر�ت  �أجهزة  �أن  �إىل  نيكي هايلي  �ملتحدة 
تقدم �ملزيد من �ملعلومات حول ما �إذ� كانت رو�سيا لعبت دور� 
يف �لهجمات، و�أ�سارت �إىل �أنه مل يكن هناك تقدم الإيجاد حل 

�سيا�سي يف �سوريا يت�سمن ترك نظام �الأ�سد قائما.
من جانبه �عترب كو�ستانتني كو�سا�سيف -�لذي ير��ش جلنة 
�لت�سريحات  �ل��رو���س��ي- تلك  �ل��ربمل��ان  �ل��دول��ي��ة يف  �ل�����س��وؤون 
تخريبا مبا�سر� للجهود �لر�مية �إىل بدء مفاو�سات �سيا�سية 

بني �لنظام و�ملعار�سة .
�إليه وز�رتا �خلارجية و�خلز�نة �الأمريكيتان،  �أ�سارت  �إىل ما  و�أملحت �ل�سحيفة 
�إذ� و��سلتا دعمهما  من �إمكانية فر�ش �ملزيد من �لعقوبات على رو�سيا و�إير�ن 

لالأ�سد.

�إن �لواليات �ملتحدة  وقالت �ملتحدثة با�سم �خلارجية �لرو�سية ماريا ز�خاروفا 
�أن �ل�سربات �ل�ساروخية  ، مو�سحة  �لتنبوؤ بها  �لتي ال ميكن  �ل��دول  �أكرث  هي 
�ل�سر�عات  “�أكرث  م��ن  ل�سغط  تتعر�ش  �لتي  ترمب  �إد�رة  جانب  م��ن  خدعة 
ومل يكن �مل�سوؤولون �لرو�ش متفائلني ب�ساأن �جتماع  �ل�سيا�سية �لد�خلية حدة”. 
تيلر�سون. �ىل ذلك، دعا وزير �خلارجية �لربيطاين بوري�ش  �الأ�سبوع مع  هذ� 
جون�سون رو�سيا �م�ش �إىل �نهاء دعمها لرئي�ش �لنظام �ل�سوري ب�سار �الأ�سد �لذي 

و�سفه باأنه �سام قبل �جتماع وزر�ء خارجية دول جمموعة �ل�سبع يف �يطاليا.
ونقلت متحدثة با�سم وز�رة �خلارجية عن جون�سون قوله �إن 
ليو�جه  بوتني  فالدميري  �لرو�سي  للرئي�ش  حان  قد  �لوقت 

حقيقة �لطاغية �لذي يقوم بدعمه.
و�أ�ساف علينا �أن نو�سح لبوتني باأن زمن دعم �الأ�سد قد وىل، 
دعمه  ع��رب  رو�سيا  يخرب  �لرو�سي  �لرئي�ش  �أن  م��ن  حم��ذر� 

لرئي�ش �لنظام �ل�سوري.
و�أ�ساف علينا �أن ندرك �أن �الأ�سد بات �ساما يف كل ما للكلمة 
من معنى. �إنه يقوم بت�سميم �لنا�ش �لربيئني يف �سوريا عرب 
��ستخد�مه �أ�سلحة منعت منذ مئة عام وي�سمم كذلك �سمعة 
�لقو�ت  ت�����س��ارك ط��ائ��ر�ت��ه��ا يف �حل���رب ل�سالح  �ل��ت��ي  رو���س��ي��ا 

�ملو�لية حلكومة دم�سق.
�ل�سبت على  �إىل مو�سكو  زي��ارة مقررة  �ألغى  وك��ان جون�سون 
كيميائي  هجوم  �أدى  بعدما  �ل�سوري،  للنظام  دعمها  خلفية 
مفرت�ش على بلدة خان �سيخون �لتي ت�سيطر عليها ف�سائل 
من �ملعار�سة �ل�سورية يف حمافظة �دلب �إىل مقتل 87 �سخ�سا، بينهم �لعديد 
من �الأطفال. ودفع �لهجوم �الإد�رة �الأمريكية �إىل توجيه �سربة �ساروخية على 

قاعدة ع�سكرية تابعة للنظام �ل�سوري يف و�سط �لبالد.

حمققون: الطائرة البولندية 
قد تكون تفككت يف اجلو 

•• وار�صو-اأ ف ب:

�كد كبري �ملحققني يف حادث حتطم �لطائرة �لرئا�سية �لبولندية يف 2010 
يف �سمولين�سك �م�ش، �ن �لتحليل �جلديد يدل على �نها تفككت يف �جلو قبل 
�ن ت�سقط. و�دىل فاكالف بريزين�سكي �لذي يرت��ش جلنة �لتحقيق �جلديدة 
�لتي �سكلتها �حلكومة �ملحافظة بعد و�سولها �ىل �ل�سلطة يف 2015، بهذ� 
�لت�سريح يف �لذكرى �ل�سابعة للحادث �لذي �ودى بالرئي�ش ليخ كات�سين�سكي 
و95 �سخ�سا معظمهم من �ل�سخ�سيات �لكبرية. ويتوقع �ن تقام �حتفاالت 
الإحياء هذه �لذكرى �الثنني مب�ساركة �على �سلطات �لبالد. وبح�سب حزب 
�حلق و�لعد�لة �لقومي �حلاكم �لذي يتزعمه يارو�سالف كات�سين�سكي �ل�سقيق 
�لتوؤ�م للرئي�ش، مل يكن �حلادث عر�سيا خالفا ملا �كده حتقيق �ويل �جري 
يف ظل حكومة �لليرب�يل دونالد تو�سك. وكان �لتحقيق خل�ش �ىل �ن �خطاء 
ب�سرية و�الحو�ل �جلوية �ل�سيئة ت�سببت باحلادث و�ن �لطائرة حتطمت على 
�الر�ش بعد �ن فقد �لطيار �ل�سيطرة عليها �ثر ��سطد�مها ب�سجرة �سخمة. 
وقال بريزين�سكي بد�أت �لطائرة تتفكك وتفقد قطعا يف �جلو. وهوت �ر�سا 

بعيد� عن �ل�سجرة �لتي مل يكن لها �ي دور يف �لكارثة. 
و��ساف قيل لنا �ن �حد جناحي �لطائرة ��سطدم بال�سجرة و�نقلبت ما ت�سبب 
باحلادث لكن هذ� �المر غري �سحيح. و�قر �ملحقق �لذي قال �نه تو�سل �ىل 
هذه �لنتيجة من خالل حتليل م�سمون �الت�ساالت بني �لطيارين و�ملر�قبني 

�جلويني �لرو�ش، باأنه يجهل حاليا �سبب �لكارثة. 
�جنبية  خمترب�ت  �أربعة  �ىل  �ل�سهر  هذ�  �لطائرة  حطام  من  قطع  و�ر�سلت 
�آثار حمتملة ملتفجر�ت فيما �علن �لق�ساء �لبولندي �نه ينوي  للبحث عن 
�تهام �ملر�قبني �لرو�ش بالت�سبب بوقوع �لكارثة وهي فر�سية �سارعت مو�سكو 
�ل�  �ل�سحايا  رفات  باإخر�ج  حاليا  �لبولنديون  �ملحققون  ويقوم  �إد�نتها.  �ىل 

96 للتاأكد من �سبب وفاتهم رغم معار�سة ق�سم من �ال�سر.

باك�صتان تنفذ حكم 
االإعدام بجا�صو�س هندي 

•• ا�صالم اباد-اأ ف ب:

�ع��ل��ن �جل��ي�����ش �ل��ب��اك�����س��ت��اين �م�ش 
هنديا  ���س��ت��ع��دم  �ب������اد  �إ�����س����الم  �ن 
�عتقل يف �قليم بلو�س�ستان بجنوب 
�ملا�سية  �ل�������س���ن���ة  �ل�����ب�����الد  غ������رب 
بانه  �ع��رتف  �ن��ه  وق��ال م�سوؤولون 

جا�سو�ش لال�ستخبار�ت �لهندية.
كولبو�سان  �ن  �جل��ي�����ش  و�أ����س���اف 
ب���ا����س���م ح�سني  �مل����ع����روف  ج�������اد�ف 
م��ب��ارك ب��ات��ل �دي����ن �م����ام حمكمة 

ع�سكرية وحكم عليه باالإعد�م. 
�جلي�ش  ق��ائ��د  ثبت  “�ليوم  وت��اب��ع 
�جل����رن�ل ق��م��ر ج����و�د ب��اج��و� حكم 
�ن  �لهند  ونفت  بحقه”.  �الإع���د�م 

يكون �ملوقوف جا�سو�سا.
بانتظام  وباك�ستان  �لهند  وتتبادل 
جو��سي�ش  ب���ار����س���ال  �الت����ه����ام����ات 
�لنوويني،  �ل��ب��ل��دي��ن  م��ن  ك��ل  �ىل 
دبلوما�سيني  ط���رد  ي��ت��م  وب��ال��ت��ايل 
يف بع�ش �الحيان بتهمة �لتج�س�ش 
وخ�سو�سا يف �وقات �لتوتر �ل�سديد 
�لنادر  م���ن  ل��ك��ن  �ل���ب���ل���دي���ن.  ب���ني 
�سدور عقوبات �عد�م يف مثل هذه 
�حلاالت، ومل يح�سل �مر� مماثال 

يف �ل�سنو�ت �ملا�سية.

بكني تعر�س مكافاآت 
لالإبالغ عن اجلوا�صي�س 

•• بكني-رويرتز:

قالت و�سائل �إعالم ر�سمية �إن �لعا�سمة 
ملكافحة  ح���م���ل���ة  ت���ك���ث���ف  �ل�������س���ي���ن���ي���ة 
�أم�ش  من  �عتبار�  �الأجنبي  �لتج�س�ش 
وتعر�ش مكافاآت ترت�وح بني 0051 
�لذين  للمو�طنني  �أل��ف��ا  و37  دوالر 
بهم.  م�ستبه  جو��سي�ش  ع��ن  يبلغون 
�سي  �ل�سيني  �لرئي�ش  توىل  �أن  ومنذ 
جني بينغ من�سبه عام 3102 �أ�سرف 
على جمموعة من �لقو�نني و�حلمالت 
�ل��ق��وم��ي يف مو�جهة  حل��م��اي��ة �الأم����ن 
على  و�الأج��ن��ب��ي��ة  �ملحلية  �ل��ت��ه��دي��د�ت 
ديلي  بكني  �سحيفة  وق��ال��ت  �ل�����س��و�ء. 
لتد�بري  �مللحة  �حلاجة  �إن  �لر�سمية 
�جلو��سي�ش  م��ن  ل���الح���رت�ز  ج��دي��دة 
موؤ�سفة  ثانوية  نتيجة  ه��ي  �الأج��ان��ب 
�ل�سني  تطبقها  �ل��ت��ي  ل��الإ���س��الح��ات 
�أن  و�أ�سافت  �ل��ع��امل.  على  و�نفتاحها 
بكني  ملدينة  �ل��وط��ن��ي  �الأم���ن  جمل�ش 
�إىل  �الن�����س��م��ام  على  �مل��و�ط��ن��ني  يحث 
بعر�ش  �ل��ت��ج�����س�����ش  م��ك��اف��ح��ة  ج���ه���ود 
�إىل  �آالف  ع�سرة  من  ت��رت�وح  مكافاآت 
 37 ي��و�ن )0051 �إىل  �أل��ف   005
معلومات  تقدمي  مقابل  دوالر(  �أل��ف 

عن جو��سي�ش.
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الفجر الريا�ضي

�أعلنت �للجنة �ملنظمة لدورة ند �ل�سبا �لريا�سية 
عن رفع مكافاآت �لفائزين يف مناف�سات كرة قدم 
�خلام�سة  �لن�سخة  يف  �لطائرة  و�لكرة  �ل�ساالت 
من �لدورة �لتي �سيتم تنظيمها حتت رعاية �سمو 
�آل مكتوم  ر����س��د  ب��ن  ب��ن حممد  �ل�سيخ ح��م��د�ن 
�لريا�سي  دب���ي  رئ��ي�����ش جم��ل�����ش  دب���ي  ع��ه��د  ويل 

خالل �سهر رم�سان �ملبارك.
 و ك�سفت �للجنة �ملنظمة للدورة �أن جمل�ش دبي 
�لريا�سي رفع قيمة �ملكافاآت للدورة �ملقبلة، حيث 
�لفائزة  �لفرق  مكافاآت  �إج��م��ايل  قيمة  �رتفعت 
مليونني  �ىل  �ل�����س��االت  ق��دم  ك��رة  مناف�سات  يف 
و310 �آالف درهم، فيما �رتفعت مكافاآت �لفرق 
و560  مليون  �ىل  �لطائرة  �لكرة  مناف�سات  يف 
�أل��ف دره��م، وذل��ك يف �إط��ار دعم �لفرق �مل�ساركة 
تقام  �لتي  �ل���دورة  يف  �لتناف�ش  م�ستوى  وزي���ادة 
تعد  حدود” وب��ات��ت  ب��ال  “قدر�ت  ���س��ع��ار  حت��ت 

�حلدث �الأهم يف �سهر رم�سان من كل عام.
ورفع �سعادة �للو�ء عبد �هلل خليفة �ملري �لقائد 
جمل�ش  �إد�رة  جمل�ش  ع�سو  دب��ي  ل�سرطة  �لعام 
للدورة  �ملنظمة  �للجنة  رئي�ش  �لريا�سي  دب��ي 
�ل�سيخ  �سمو  �ىل  و�لعرفان  �ل�سكر  �آي��ات  �أ�سمى 
ح���م���د�ن ب���ن حم��م��د ب���ن ر�����س���د �آل م��ك��ت��وم ويل 
لدعمه  �لريا�سي  دبي  جمل�ش  رئي�ش  دبي  عهد 
�لد�ئم للدورة �لتي ي�ست�سيفها جمّمع ند �ل�سبا 
�لريا�سي  �حل����دث  �أ���س��ب��ح��ت  ح��ت��ى  �ل��ري��ا���س��ي 
وحققت  رم�����س��ان،  �سهر  يف  �الأه����م  و�مل��ج��ت��م��ع��ي 
�أهد�فها �لريا�سية و�الن�سانية �لعديدة، و�أ�سبح 
الأجمل  عنو�نا  �لريا�سي  �ل�سبا  ند  جممع  ��سم 

�ملناف�سات و �ملبادر�ت �لريا�سية �ملجتمعية. 
�للجنة �ملنظمة بال�سكر  كما تقدم �سعادة رئي�ش 
�ىل �سعادة مطر �لطاير نائب رئي�ش جمل�ش دبي 
�لدورة  لتنظيم  �ال�ستعد�د�ت  ملتابعته  �لريا�سي 

لها  و�لنجاح  �لدعم  �سبل  كل  بتوفري  و�لتوجيه 
�لريا�سة  تطوير  �لر�ئد يف  دوره��ا  �أد�ء  ملو��سلة 
�لريا�سة  مم���ار����س���ة  ب��اأه��م��ي��ة  �ل���وع���ي  وزي�������ادة 
فئات  بني  �ل��رت�ب��ط  وتعزيز  �ل��ب��دين،  و�لن�ساط 
مكافاآت  �ملنظمة  �للجنة  وخ�س�ست  �ملجتمع. 
 : وه��ي  �ملناف�سات  باقي  يف  للم�ساركني  جمزية 
�مل��ت��ح��رك��ة، �جلري،  �ل��ك��ر����س��ي  ع��ل��ى  �ل�سلة  ك���رة 
�ملبارزة  ت��ن�����ش،  �ل���ب���ادل  �ل��ه��و�ئ��ي��ة،  �ل����در�ج����ات 
للمرة �الوىل  ��سافتهما  يتم  و�لتحدي )�للتني 

للربنامج(، و�سيتم �الإعالن عنها تباعا.
الالئحة الفنية لكرة قدم ال�شاالت والكرة 

الطائرة
�ع��ت��م��دت �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة ل���ل���دورة ع����دد� من 
�ل��ت��ع��دي��الت ع��ل��ى �ل��الئ��ح��ة �ل��ف��ن��ي��ة ل��ك��رة قدم 
�ل�����س��االت و�ل���ك���رة �ل��ط��ائ��رة ب��ه��دف زي����ادة قوة 
الختيار  �ل��ف��رق  �إد�ر�ت  جهود  ودع��م  �ملناف�سات 
و�ال�ستعد�د  فريق  كل  لتمثيل  �لالعبني  �أف�سل 

�الأمثل للم�ساركة يف �لدورة. 
 و ت�سمنت �هم �لتعديالت �جلديدة على نظام 
�لفرق  تقلي�ش عدد  �ل�ساالت،  قدم  كرة  بطولة 
من  بدال  فريقا   12 �إىل  �لنهائيات  يف  �مل�ساركة 
16 فريقا 4 فرق متاأهلة من �لن�سخة �ل�سابقة 
بهدف  وذل��ك  �لت�سفيات  م��ن  متاأهلة  ف��رق  و8 
زي��ادة يف  للبطولة، وكذلك  �لفني  �مل�ستوى  رفع 
�الأولية،  �لقائمة  يف  �مل�سجلني  �لالعبني  ع��دد 
 14 م��ن  �مل�سجلني  �لالعبني  ع��دد  �رت��ف��ع  حيث 
16 الع��ب م��ع �الإب��ق��اء على م��ب��د� ت�سجيل  �ىل 
عدد 14 العب يف تقرير �ملبار�ة، باالإ�سافة �ىل 

ت�سجيل 3 حر��ش مرمى بدال من 2.
�مل�ساركة  �لفرق  دع��م  �الإج���ر�ء �ىل  ه��ذ�  ويهدف 
��ستبد�ل  عن  عو�سا  �إ�سافيني  �ثنني  بالعبني 

�لالعبني بد�عي �الإ�سابة. 
و ت�سمح �لتعديالت �جلديدة للفرق �ملتاأهلة من 
5 العبني  ��ستبد�ل  8 فرق  �لت�سفيات وعددها 
ت�سمنته  ما  4 ح�سب  كل فريق عو�سا عن  من 
�مكانية  ع��ن  ف�سال   ، �ل�سابقة  �لن�سخة  الئحة 
��ستكمال �لالعبني للفرق �لتي مل ت�سجل عدد 

16 العبا يف مرحلة �لت�سفيات.
خ������الل فرتتي  �ل����ت����ع����دي����الت  ت�����س��م��ن��ت  ك���م���ا 
�لت�سفيات و�لنهائيات بت�سجيل وم�ساركة فعلية 
لعدد 3 العبني م�سجلني باالأندية وفق �لنظام 
بها  ك��ان معموال  �لتي   1-2 ق��اع��دة  ع��ن  عو�سا 
للفرق  �سمحت  ك��م��ا  �ل�����س��اب��ق��ة،  �لن�سخة  خ���الل 
العبني   4 بعدد  �ال�ستعانة  للنهائيات  �ملتاأهلة 
�مليد�ن عدد  �ن ي�سارك فعليا فوق  �أجانب  على 

3 العبني فقط.
الكرة الطائرة  

�أهم �لتعديالت �جلديدة على نظام بطولة  �أما 
�لكرة �لطائرة، فكانت على �لنحو �لتايل:

�ىل   12 من  �رتفع  �مل�سجلني  �لالعبني  ع��دد   -
14 العب ، بهدف دعم �لفرق �مل�ساركة بالعبني 
�لالعبني  ����س��ت��ب��د�ل  ع��ن  عو�سا  �إ���س��اف��ي��ني   2

بد�عي �الإ�سابة .
- ي�سمح للفرق �ملتاأهلة من �لت�سفيات وعددها 
فريق ح�سب  لكل  العبني   6 ��ستبد�ل  ف��رق   4
�حلاجة ، ف�سال عن �مكانية ��ستكمال �لالعبني 
للفرق �لتي مل ت�سجل عدد 14 العبا يف مرحلة 

�لت�سفيات. 
و�لنهائيات  �ل��ت�����س��ف��ي��ات  خ���الل  ي�����س��م��ح  ك��م��ا   -
2 العبني  ل���ع���دد  ب��ت�����س��ج��ي��ل وم�����س��ارك��ة ف��ع��ل��ي��ة 

م�سجلني باالأندية .
يتم  مل  �أو  م�سجلني  غ���ري  الع��ب��ني  ت�سجيل   -
�الإم��ار�ت لكرة �لطائرة  �لتجديد لهم يف �حتاد 

من �ملو�سم �لريا�سي 2015/2014 .
�ال�ستعانة  للنهائيات  �ملتاأهلة  للفرق  ويحق   -
بعدد 2 العبني �أجانب مقيمني �أو غري مقيمني 
بالدولة.    وتو��سل �للجنة �ملنظمة �جتماعاتها 
�ل���دوري���ة ب��رئ��ا���س��ة ���س��ع��ادة ���س��الح �أم����ني ع�سو 
جمل�ش �إد�رة جمل�ش دبي �لريا�سي، نائب رئي�ش 
�للجنة �ملنظمة للدورة، وح�سور ح�سن �ملزروعي 
مدير �لدورة، و�أع�ساء �للجنة �ملنظمة يل حممد 
�ل��دك��ت��ور عبد�حلميد  �أم�����ريي،  ر����س��د  �مل���ط���وع، 
مدير  م�ساعد  �لبلو�سي  ع��م��ر  ع��ل��ي   ، �ل��ع��ط��ار، 
�ل��دورة ومقرر �للجنة �ملنظمة، و عادل �لبناي، 
بهدف  �لعمل  وف��رق  �مل�ساندة  �للجان  و�أع�����س��اء 
�لتي  �لتنظيمية  �الأم�����ور  جميع  م��ن  �الن��ت��ه��اء 
لفعاليات  ج��دي��دة  م�����س��ار�ت  بتخطيط  تتعلق 
�جل���ري و�ل���در�ج���ات �ل��ه��و�ئ��ي��ة، و�الن��ت��ه��اء من 
�سيتم  و�لتي  �ملناف�سات،  �لفنية جلميع  �لالئحة 
و�مل�ساركني  �ل��ف��رق  جلميع  وتوزيعها  طباعتها 

�الأفر�د.

�بوظبي : �كد �سعادة حممد �أمني �لكارب �سفري جمهورية �ل�سود�ن لدى �لدولة 
�ليوم فريق منطاد �المار�ت  �بوظبي �سباح  بال�سفارة يف  خالل لقائه يف مكتبه 
�لعالية  �ملهنية  على  رئي�ش  �ملن�سوري  نا�سر  عبد�لعزيز  طيار  �لكابنت  برئا�سة 
�لت�سامح  بثقافة  للتعريف  �الم��ار�ت  �سباب  بها  �لتي ميتازو�  �لدولية  و�حلرفية 
�ل�سمو  �ساحب  برئا�سة  �لدولة  لها  تدعو�  و�لتي  �لعامل  �سعوب  بني  و�لتو��سل 
�ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ش �لدولة حفظه �هلل و�خيه �ساحب �ل�سمو 
�ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�ش �لدولة رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء حاكم 
دبي رعاه �هلل ون�سر ر�سالة �حل�سارة و�ملجد �لعربي �لعريق و�لتي متتاز بها �لدول 
�لعربية �جمع . و�طلع �لكابنت طيار عبد�لعزيز نا�سر �ملن�سوري رئي�ش منطاد 
�المار�ت خالل �للقاء �سعادة �ل�سفري �ل�سود�ين على �لنجاحات �ملحلية و�لعاملية 

�لتي حققها منطاد �المار�ت منذ بد�أ �طالقه �جلولة �لعاملية ملنطاد » لن ين�ساك 
�لعامل يا ز�يد » و�لذي كان ور�ء جناح جولته �لعاملية �لرعاية �لكبرية ل�ساحب 
�الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�يد  �ل�سيخ حممد بن  �ل�سمو 
للقو�ت �مل�سلحة �سمن �ميان �سموه يف نقل �بنائه �سباب �المار�ت لروؤية ور�سالة 
قيادة �لدولة جلميع �سعوب ودول �لعامل من خالل �لطري�ن عامليا مبنطاد » لن 
ين�ساك �لعامل يا ز�يد » وخملدين من خالل جولته �لعاملية روؤية �ملوؤ�س�ش رحمه 
�هلل يف جعل من دولة �الم��ار�ت و�حة �المن و�ل�سعادة جلميع �لثقافات و�سعوب 
�لعامل. وتفقد �لكارب خالل لقائه بطاقم �لفريق �ىل �ال�ستعد�د� و�لتجهيز�ت 
�آل نهيان  �لفنية لتحليق �لفريق مبنطاد �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد 
�آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ومنطاد  �هلل   حفظه  �لدولة  رئي�ش 

مكتوم نائب رئي�ش �لدولة رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل يف �خلرطوم 
وعدد من مدن �ل�سود�ن خالل �سهر يوليو �لقادم و�لذي يهدف من خاللها �سباب 
يحل  ومل��ا  و�ل�سود�ن  �الم���ار�ت  بني  �الخوية  �لعالقات  بعمق  للتعريف  �الم���ار�ت 
يكن كل  �ل��ذي  �الم��ار�ت  و�سعب  قيادة  عالية لدى  �ل�سود�ين من مكانة  �ل�سعب 
�لتقدير جلهود �لقيادة �ل�سود�نية و�سعبها يف دعم وحدة �لبيت �لعربي �لو�حد .

رغم  �الم���ار�ت  منطاد  رئي�ش  �ملن�سوري  نا�سر  عبد�لعزيز  طيار  �لكابنت  و�ك��د 
�القليمة  �مل�ساركات  من  بالعديد  �لطري�ن  يف  يو�جها  �لتي  �ل�سديدة  �خلطورة 
�ل�سديد و�مل�سري قدوما يف  �سعيهم  �سي�سلو� على  �الم��ار�ت  �بناء  �ن  �ال  و�لعاملية 
متثيل قيادة �لدولة وحمل ر�سالة �لت�سامح و�لتو��سل بني �سعوب �لعامل باعلى 
�ملعاير �لعاملية وت�سخري كل خرب�تهم �ملهنية و�مليد�نية لتحل يف خدمة �ل�سعوب 

�لعربية و�الن�سناية �جمع . ويف نهاية �لقاء �سكر �سعادة حممد �مني �لكارب �سفري 
�ل�سيخ خليفة  �ل�سمو  �ل�سود�ن لدى �لدولة �جلهود �لكبرية ل�ساحب  جمهورية 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�ش �لدولة حفظه �هلل و�خيه �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه  �لدولة رئي�ش جمل�ش  نائب رئي�ش  �آل مكتوم  ر��سد  بن 
�هلل يف وحدة �ل�سف �لعربي وملا يقوم عليه �بناء �المار�ت و�سبابها �لذي ��سبحو� 
بف�سل �لدعم �لكبري و�الهتمام �ملتو��سل للرعاية �لكبرية ل�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�سلحة 
مر�آه م�سرفة تعك�ش �سماحة دين �ال�سالم �حلنيف ون�سر روح �ل�سالم و�لت�سامح 
ب�سكل حديث تتتقبله كل �سعوب �لعامل يف لغة و�ح��دة وروؤي��ة و�ح��دة من خالل 

ر�سم روح �لت�سامح يف �سماء دول �لعامل  .

ال�شفري ال�شوداين لدى الدولة ي�شتقبل منطاد االمارات 

 �صفري ال�صودان :  �صباب االمارات مراآة  تعك�س �صماحة اال�صالم وم�صباح ين�صر روح الت�صامح  ل�صعوب العامل

•• العني – الفجر

�ل��ه��اج��ري، رئي�ش جمل�ش  �أع��ل��ن �سعادة غ��امن م��ب��ارك 
م�ساء  ر�سمياً  �ل��ق��دم،  ل��ك��رة  �ل��ع��ني  ن���ادي  �سركة  �إد�رة 
من  �لتا�سعة  �لن�سخة  �نطالقة  عن  �الأول،  �أم�ش  ي��وم 
 ،2017 بطولة �لعني �لدولية لكرة �لقدم للنا�سئني 
��ستثنائية  و�أج����و�ء  حا�سد  ج��م��اه��ريي  ح�سور  و���س��ط 
ر�ئعة ت�سمنت عزف �ل�سالم �لوطني لدولة �الإمار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة. وج����اءت ف��ق��ر�ت �حل��ف��ل متنوعة، 

مب�سطة و�أنيقة.
ع�سو  ر����س��د،  �سلطان  �ملنظمة  �للجنة  رئي�ش  و�أل��ق��ى 
كلمة،  �ل��ق��دم،  لكرة  �لعني  ن��ادي  �سركة  �إد�رة  جمل�ش 
�لتا�سعة من  �لن�سخة  �إقامة  ر�سمياً  �أعلن من خاللها 
للنا�سئني  �لقدم  لكرة  �لدولية  ز�ي��د  بن  ه��ز�ع  بطولة 

حتت �سعار »عام �خلري«.
و�أك���م���ل: ن��وؤك��د ح��ر���س��ن��ا ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة �ل��ن��ج��اح �لذي 
�أبرز �لبطوالت �لدولية للنا�سئني  �رتبط بو�حدة من 
��سماً عزيز�ً وغالياً على نفو�سنا جميعاً،  و�لتي حتمل 
نائب  ن��ه��ي��ان،  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ه���ز�ع  �ل�سيخ  �سمو  �سيدي 
رئي�ش �ملجل�ش �لتنفيذي الإمارة �أبوظبي، �لنائب �الأول 
لرئي�ش �لنادي، �لنائب �الأول لرئي�ش جمل�ش �ل�سرف، 
�لثقايف،  �لريا�سي  �ل��ع��ني  ن���ادي  �إد�رة  جمل�ش  رئي�ش 
موؤ�س�ش ��سرت�تيجية جناح ريا�سة كرة �لقدم يف دولتنا 

�حلبيبة.
جلميع  �ل�سادقة  �أمنياته  عن  كلمته  ختام  يف  و�أع��رب 
�لفرق �ملتناف�سة على لقب �لن�سخة �لتا�سعة من بطولة 
هز�ع بن ز�يد �لدولية لكرة �لقدم للنا�سئني 2017، 
�ملكا�سب  يحققو�  و�أن  �خل��ري  �إم���ار�ت  يف  طيبة  �إق��ام��ة 

�ملرجوة من م�ساركتهم يف �لبطولة �لدولية.
ر��سد  �سلطان  بح�سور  �لهاجري،  مبارك  غامن  وق��ال 
وعبد�هلل علي، مدير �لبطولة على هام�ش فقر�ت حفل 
�الفتتاح، 21 موظفاً وعاماًل، خدمو� �لنادي ل�سنو�ت 
�مل�ساحبة لعام �خلري.. قبل  �لفعاليات  طويلة، �سمن 

�أن يلتقط معهم �ل�سور �لتذكارية.
ال�شفري ال�شربي

�ل�سربي،  �ل�����س��ف��ري  �ل��ه��اج��ري  م���ب���ارك  �أه�����دى غ���امن 
يحوي  �ل���ذي  �لبطولة  ���س��ن��دوق  بريي�ست�ش  ميلو�ش 
�سعاري  حتمل  ثمينة  وهد�يا  بالبطولة  خا�ش  كتيب 
وذل���ك حلر�سه على ح�سور  و�ل��ب��ط��ول��ة  �ل��ع��ني  ن���ادي 
حفل �الفتتاح ومتابعة جانبًت من �ملبار�ة �لتي جمعت 

�لعني وبارتيز�ن �ل�سربي، 
الزمن اجلميل

عرب غامن مبارك �لهاجري رئي�ش جمل�ش �إد�رة �سركة 
�لكبري  بالنجاح  �سعادته  عن  �لقدم  لكرة  �لعني  ن��ادي 
�لذي حققه حفل �فتتاح بطولة هز�ع بن ز�يد موؤكد�ً 
و�أن  جماهريها  وتفاعل  بح�سور  جميلة  �لبطولة  �أن 
من  وكثري  �لبطولة  بهذه  د�ئماً  تنب�ش  �لعني  مدينة 
�ليوم يف  �سر هذ� �حلدث هم  �لذين عرفو�  �لالعبني 
�لذي  �لقطارة  ��ستاد  �إن  وق��ال  �الأول.  �لفريق  قائمة 
من  �لكثريين  ق��ل��وب  يف  قيمة  ل��ه  �لبطولة  يحت�سن 

حمبي �لزعيم ويذكرنا د�ئماً بالزمن �جلميل.
وقال:« فريق �لعني ظهر يف �الفتتاح مب�ستوى م�سرف 
و�لنتيجة لي�ست مهمة بل �الحتكاك وتبادل �خلرب�ت 
هو �الأه��م وال �سك �أن �جلمهور ��ستمتع ب��اأد�ء مو�هب 
�أن حب  �سك  للزعيم. وال  ر�ئ��ع  تب�سر مب�ستقبل  �سابة 
كرة �لقدم طاغياً على مدينة �لعني وجمالية �مل�ستويات 
�لريا�سي.  �لعني  نادي  مل�ستقبل  موؤ�سر�ً  تعطي  �لفنية 
�ل��ذي حر�ش على  �لعمل  �الإ���س��ادة بفريق  ب��د م��ن  وال 
�خلروج بهذه �لبطولة فنياً وتنظيمياً مبا يليق باال�سم 
ز�يد،  ه��ز�ع بن  �ل�سيخ  �سمو  �سيدي  �ل��ذي حتمله وهو 
�لتي  �الإي��ج��اب��ي��ة  �ل��ن��ق��اط  بجميع  ت��خ��رج  �أن  ونتمنى 

خطط لها«.
ويف ت��ع��ل��ي��ق��ه ع��ل��ى ت���ز�م���ن ه����ذه �ل��ب��ط��ول��ة م���ع لقاء 
قال  ك��ب��ري�ن،  حدثان  وهما  �ل�سعودي  و�الأه��ل��ي  �لعني 
على  بغريب  لي�ش  �لعني  ن��ادي  �أن  �أعتقد  �لهاجري:« 
����س��ت��ع��د�د تنظيم  وك���و�درن���ا على  �الأح����د�ث  مثل ه��ذه 
حدث ثالث على ��ستاد خليفة بن ز�يد يف ذ�ت �لتوقيت 
�أمام  الأن عنا�سرنا قادرة على ت�سريف دولة �الإم��ار�ت 

�لعامل«.
اأثارة وندية

جاءت مبار�تي �فتتاح بطولة هز�ع بن ز�يد »�لدولية« 
و�لقوة  �الإث����ارة  ع��ن��و�ن  للنا�سئني، حت��ت  �ل��ق��دم  ل��ك��رة 
و�لندية، حيث �حتكمت �لفرق �الأربعة لركالت �جلز�ء 
�ل��زم��ن �الأ���س��ل��ي بالتعادل  �ن��ت��ه��اء  ب��ع��د  �ل��رتج��ي��ح��ي��ة 

و�لود�د  �ل�سربي  بارتيز�ن  �لعني  مبار�تي  يف  �ل�سلبي 
�لبي�ساوي �ملغربي و�لزمالك �مل�سري.

�الإيجابي  بالتعادل  �نتهت  قد  �الأوىل  �ملو�جهة  وكانت 
�الأ�سلي و�سهدت ركالت  لكل فريق يف زمنها  بهدفني 
�جل����ز�ء ت��األ��ق ح��ار���س��ي م��رم��ى �ل��ف��ري��ق��ني، �إذ ت�سدى 
ح��ار���ش �ل��ع��ني �أح��م��د عي�سى ل��ث��الث رك���الت يف حني 
�ستيبانوفيت�ش  نيكوال  ب��ارت��ي��ز�ن  مرمى  ح��ار���ش  ت��األ��ق 
�لنهائية  �لنتيجة  لت�سبح  رك��الت،  الأرب��ع  �لت�سدي  يف 
بارتيز�ن  و�لتي مبوجبها ح�سل فريق   3/4 للمبار�ة 
على نقطتني يف �سد�رة �ملجموعة �الأوىل موؤقتاً و�لعني 

بر�سيد نقطة و�حدة يف �ملركز �لثاين.
ق��وة وندية  �أك��رث  �ل��ود�د و�لزمالك فكانت  �أم��ا مبار�ة 
�الإيجابي بهدف لكل  بالتعادل  �الأ�سلي  و�نتهى زمنها 
�إىل ركالت �لرتجيح  �أن يحتكم �لفريقان  فريق، قبل 
بنتيجة  �ملغربي  �لبي�ساوي  �ل��ود�د  بفوز  �نتهت  و�لتي 

.6/7
حار�س بارع 

�أحمد، حار�ش مرمى فريق �لعني حتت  ح�سل عي�سى 
�أن  �ملبار�ة وذل��ك بعد  �أف�سل العب يف  لقب  على   17
جز�ء  رك��الت  لثالث  �لت�سدي  يف  عالية  بر�عة  �أظهر 
خالل �ملو�جهة، وكان �لالعب يغالب يف دموعه حلظة 
علي،  عبد�هلل  قبل  من  الع��ب  �أف�سل  بجائزة  تتويجه 
مدير �لبطولة، �مل�سرف �الإد�ري على �أكادميية �لكرة. 
�ألعب فيها مبار�ة  �لتي  �الأوىل  �ملرة  تلك  وقال عي�سى 
يف مثل تلك �الأجو�ء �حلما�سية و�حل�سد �جلماهريي 
�أمام فريق  �لكبري، وبرغم �خل�سارة �لتي تعر�سنا لها 
ب��ارت��ي��ز�ن �ل�����س��رب��ي �أع��ت��ق��د �ن��ن��ا خ��رج��ن��ا بجملة من 
مباريات  م��ع  لتعامل  خ��ربة  �أه��م��ه��ا  �مل��رج��وة  �ملكا�سب 

قوية يف بطولة دولية.
�أف�����س��ل العب،  وح���ول ���س��ع��وره حل��ظ��ة �ل��ت��ت��وي��ج بلقب 
ق�����ال: »���س��خ�����س��ي��اً مل �أ���س��ع��ر ب��ط��ع��م �جل���ائ���زة يف ظل 
خ�سارة فريقي ويف �عتقادي �أن �جلو�ئز �ل�سخ�سية ال 

من�سب  د�ئماً  �لقدم طموحه  كرة  فالعب  �سيئاً  تعني 
يف  بالتعوي�ش  مطالبون  �أننا  بيد  �لفوز،  حتقيق  على 

مو�جهتنا �ملقبلة �أمام فالن�سيا �الإ�سباين.  
بطولة عاملية

�ل�������س���رب���ي، �سلد�ن  ب���ارت���ي���ز�ن  ف���ري���ق  �أع������رب م�����درب 
�سيبوفيت�ش عن ر�ساه من �ملردود �لذي قدمه فريقه 
يف �مل���ب���ار�ة وف���از فيها ب��رك��الت �ل��رتج��ي��ح ع��ل��ى فريق 
طحنون  ��ستاد  ��ست�سافها  و�لتي  �لعني بنتيجة 3-4، 
بن حممد يف �فتتاحية بطولة هز�ع بن ز�يد �لدولية 
�الأول  �ل�سوط  و�أ�ساف: يف  17 عاماً.  للنا�سئني حتت 
ب�سبب  ذل��ك  ي��ك��ون  ق��د  �مل��ع��روف،  مب�ستو�نا  نظهر  مل 
طول رحلة �لطري�ن، وح��ر�رة �لطق�ش �لتي مل يعتاد 
عليها �لالعبني، ولكننا عدنا يف �ل�سوط �لثاين وقدمنا 
كرة قدم جيدة كفلت لنا �لعودة مبعادلة �لنتيجة بعد 
تاأخرنا بهدفني نظيفني، ثم فزنا على �لعني بركالت 
�لرتجيح، وقد لعب �لعني مب�ستوى جيد و��ستطاعو� 

�سناعة �أكرث من فر�سة ت�سجيل يف �ل�سوط �الأول.
عندما  �ملعروف  م�ستو�نا  �سنقدم  �أننا  �أعتقد  و�أردف: 
نو�جه فالن�سيا، خ�سو�ساً و�أن �لفريق ي�سم جمموعة 
�لعمرية، نعمل  �لدوليني �سمن فئتهم  من �لالعبني 
�الأول  �لفريق  ومتثيل  �ل��ر�ي��ة  حلمل  جتهيزهم  على 
�ملطلوب  م��ا  ي��درك��ون  وه��م  م��ا،  ي��وم��اً  �لعريق  بالنادي 

منهم من �أجل حتقيق �أهد�فهم يف �مل�ستقبل.
و�أكمل �سلد�ن: �لتنظيم ر�ئع للغاية، كما لو كنا نلعب 
يف بطولة عاملية، كل �سيء جميل ون�ستمتع باللعب يف 

هذه �لبطولة.
 عمل احرتايف

وج���ه �الإ����س���ب���اين �أل��ب��ريت��و ب��ي��ت��و م����درب ف��ري��ق �لعني 
�لقائمني  �إىل  �ل�سكر  ك��ل  �سنة،   17 حت��ت  للنا�سئني 
ع��ل��ى تنظيم ب��ط��ول��ة ه���ز�ع ب��ن ز�ي���د �ل��دول��ي��ة �لذين 
ووجهو�  وجناحها  لتنظيمها  م�سنية  ج��ه��ود�ً  ب��ذل��و� 
و�لتي  للم�ساركة  �أوروبية وعربية قوية  لفرق  �لدعوة 

�إىل �أن هذ� �حلدث  تتمتع مب�ستوى فني عاٍل، م�سري�ً 
للجميع  يعك�ش  �لريا�سية  �أبوظبي  قناة  تنقله  �ل��ذي 
�أ�ساد مب�ستوى  �لعني. كما  نادي  �أكادميية  به  ما تقوم 
�ملناف�سات  ه��ذه  ي�ساهد  م��ن  ك��ل  �أن  م��وؤك��د�ً  �لتنظيم 
�ملبار�ة  وع��ن  ب��االح��رت�يف.  �لعمل  ه��ذ�  �أن ي�سف  الب��د 
�الفتتاحية قال: هذه �لبطولة تعترب حتدياً لالعبينا 
ود�فع لهم للك�سف عن م�ستو�هم �لفني �لذي ميكنهم 
�لقريب.  �مل�ستقبل  يف  �الأول  �لفريق  �إىل  �ل�سعود  من 
وعندما �جتمعت مع  �لالعبني يف �لفندق طلبت منهم 
�أن يلعبو� باأريحية و�أن يظهرو� ما لديهم من �إمكانيات 
وق��در�ت وقد كانو� متوترين قبل �ملبار�ة .  كما طلب 
منهم �جلهاز �الإد�ري �أن يلعبو� بعيد�ً �أي �سغوط و�أن 
ي�ستمتعو� باملباريات و�أن يقدمو� كل ما لديهم.   فريقنا 
بارتيز�ن  �أم���ام  �الأول  �ل�سوط  يف  ومنظماً  ج��ي��د�ً  ك��ان 
وق��د �سنعنا جملة  �الأف�����س��ل،  �ل��ط��رف  وك��ان  �ل�سربي 
�لهدف  �سجلنا  �أن  بعد  �ل�سربي  للفريق  �مل�ساكل  من 
�لثاين. وحاولنا �أن نلعب �ل�سوط �لثاين بنف�ش �أ�سلوب 
�الأول ولكن العبونا �فتقدو� للخربة �ملطلوبة يف مثل 
هذه �ملباريات و�لفريق �ل�سيف كان يبحث عن �لعودة 
للمبار�ة وقد �رتكبنا بع�ش �الأخطاء �لتي ��ستثمرها يف 

�لت�سجيل و�لتعادل و�أنا فخور بفريقي«.
اأف�شل العب

عرب جنم �لود�د �لبي�ساوي �إ�سماعيل مرت�جي �حلائز 
علي جائزة �أف�سل العب يف مبار�ة فريقه �أمام �لزمالك 
وح�سوله  �ملبار�ة  يف  فريقه  بفوز  �لبالغة  �سعادته  عن 
�لطرف  وكنا  جيدة  مبار�ة  �أدينا  وق��ال:  �جلائزة  علي 
�ل�سفر،  �إره���اق  و  �لرحلة  ط��ول  م��ن  بالرغم  �الأف�سل 
�لزمالك عاد و�سجل  �لتقدم ولكن  �إح��ر�ز  وجنحنا يف 
�لتفوق  يف  �حل��ظ  حالفنا  �لنهاية  ويف  �لتعادل  ه��دف 
�أف�سل  بجائزة  ف��وزه  وح��ول  �لرتجيح.  بركالت  عليه 
العب قال: �لف�سل يعود لزمالئي وم�ساعدتهم يل يف 
�أر�سية �مللعب و�متني �ن �أقدم �أف�سل ما عندي خالل 

مباريات �لبطولة، كما �أمتني �ن نحقق �لفوز باللقب.
تعب �ل�سفر وحر�رة �لطق�ش

الأكادميية  �لفني  �ملدير  �حل�سوين،  عبد�لعزيز  �أب��دي 
�أمام  فريقه  قدمه  ما  عن  �لتام  ر�ساه  �ملغربي  �ل��ود�د 
�ل�سفر  تعب  من  بالرغم  �مل��ب��ار�ة  يف  �مل�سري  �لزمالك 
�ملغرب  ببلده  نوعا ما مقارنة  �حل��ر�رة  درج��ة  و�رتفاع 
و�أف�سل من  �ملبار�ة جاءت جيدة من �لطرفني  وقال: 
�لناحية �لفنية من �ملبار�ة �الأويل �لتي �سبقتها، و�أبت�سم 
�حلظ لنا يف �لنهاية بركالت �لرتجيح، و�نا �سعيد جد�ً 
�نهم مل  �لذي ظهر به �لالعبني، خ�سو�ساً  بامل�ستوي 
ي��ق��وم��ون ب��ح�����س��ة ت��دري��ب��ي��ة و�ح�����دة ب��ج��ان��ب �لرحلة 
�لطويلة �لتي ��ستغرقت �كرث من 16 �ساعة متو��سلة 
�ل�سفر باالإ�سافة  �نهم تغلبو� علي تعب  وهو ما يعني 
�يل حر�رة �لطق�ش يف �مللعب، ومع هذ� لالأ�سف �سوف 
نلعب �أي�ساً لليوم �لتايل �أمام �تلتيكو بيلباو �الإ�سباين 
دون �ن ناأخذ ق�سط من �لر�حة، ناأمل �ن يقبل العبينا 
�لتحدي ويقدمون مبار�ة جيدة. وتابع: �أتوجه بال�سكر 
�ال�ست�سافة  ع��ل��ي  �ل��ع��ني  ن����ادي  �إد�رة  �يل  و�ل��ت��ق��دي��ر 
�لعريق  �لنادي  وهذ�  �لبطولة،  يف  للم�ساركة  ودعوتنا 
�ساحب �لبطوالت وقلعة �الإجن��از�ت لي�ش غريب علي 
�ل�سابق،  يف  فيه  بالعمل  ت�سرفت  فقد  ج��ي��د�ً  و�أع��رف��ه 
و�متني للبطولة �لنجاح وحتقيق �أهد�فها، كما �متني 
م�ساء  يخو�ش  �ل��ذي  �الول  للفريق  و�ل��ف��وز  �لتوفيق 
�ليوم مبار�ة يف دوري �بطال �آ�سيا �أمام �سقيقه �الأهلي 

�ل�سعودي.
الرغبة واالإ�شرار

�أكد �ملدير �لفني لفريق �لزمالك حتت 17 عاماً وليد 
�لثانية رغم  �لتاأهل عن �ملجموعة  ماهر عزمهم على 
خ�سارتهم �أمام فريق �لود�د �ملغربي بركالت �لرتجيح 
����س���ارك يف  �ل����ذي  ف��ري��ق��ه  �أن  م���وؤك���د�ً   ،7-6 ب��ن��ت��ي��ج��ة 
�لبطولة تخرج من مدر�سة �لكرة بالنادي حديثاً و�أنه 
�مل�سري  �ل��دوري  بطولة  �سمن  �الأوىل  للمرة  ي�سارك 

لفئته �لعمرية بعد.
ويف تعليقه على �سوؤ�ل حول مبار�ة فريقه �أمام �لود�د 
�لرتجيح،  بركالت  �لزمالك  خ�سرها  �لتي  �لبي�ساوي 
�أو�سح ماهر: مبار�تنا �أمام �لود�د كانت �سعبة وقوية 
ومليئة بالندية، فهو فريق قوي لديه العبني جيدين، 
�أن  حتركاتهم وتكنيكهم يف �مللعب يوؤكد ذلك، و�أعتقد 
فر�سة �لزمالك �أكرب يف �لتاأهل الأن �لود�د لن يح�سل 
�ال�سباين،  بيلباو  �أثلتك  فريق  و�سيو�جه  �لر�حة  على 
بينما �سنح�سل على ر�حة حتى يوم �الأربعاء �ستمكننا 

من �ال�ست�سفاء قبل مالقاة �لفريق �الإ�سباين.

�شهدت ح�شورًا جماهرييًا رائعًا

اأجواء ا�صتثنائية يف افتتاح بطولة هزاع بن زايد »الدولية«
القوة واالإثارة والندية عنوان مواجهتي العني وبارتيزان والوداد والزمالك
الهاجري: دار الزين تنب�س دائمًا ببطولة هزاع بن زايد

رفع مكافاآت كرة قدم ال�صاالت والطائرة يف دورة ند ال�صبا اىل 4 ماليني درهم
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•• اأبوظبي-وام:

ت��ر�ث��ي يف فعاليات  �الإم�����ار�ت بجناح  ت���ر�ث  ن���ادي  ي�����س��ارك 
بطولة �أبوظبي �لعاملية ملحرتيف �جلوجيت�سو 2017 �لتي 
�أب��وظ��ب��ي �لوطني  �أري��ن��ا يف م��رك��ز  �نطلقت �م�����ش يف ق��اع��ة 

للمعار�ش .
تاأتي  �مل�ساركة  ه��ذه  �إن  �ل��ن��ادي  يف  �الأن�سطة  �إد�رة  وق��ال��ت 
�ن�����س��ج��ام��ا م��ع �أه�����د�ف �ل���ن���ادي �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة و�ل��ت��ي ال 
يف  �لنادي  بها  ي�سطلع  �لتي  �الجتماعية  �مل�سوؤولية  تغفل 
�آل  ز�ي��د  بن  �سلطان  �ل�سيخ  �سمو  توجيهات وحر�ش  �إط��ار 
�لنادي  رئي�ش  �لدولة  رئي�ش  �ل�سمو  �ساحب  ممثل  نهيان 
�أنو�عها  �خ��ت��الف  على  �مل��ع��ار���ش  جميع  يف  �مل�����س��ارك��ة  على 
باأهد�ف  وث��ي��ق  �رت��ب��اط  م��ن  ل��ذل��ك  مل��ا  ن��ظ��ر�  وم�سامينها 
ون�سره  �ل�سعبي  �مل��وروث  على  �حلفاظ  يف  �لنادي  ور�سالة 

وتعزيز مفهوم ثقافة �لرت�ث.

و�أ�سارت يف بيان لها �إىل �أن جناح �لنادي يف �ملعر�ش ي�سم 
ي�سم  حيث  و�لبحر  �ل��رب  ب��رت�ث  تت�سل  تر�ثية  م��ف��رد�ت 
ركنا لعر�ش �مل�سغوالت و�حلرف �لن�سائية �ليدوية بجانب 
�لتقليدية  �ل��غ��و���ش  ورح����الت  �ل��ل��وؤل��وؤ  �سيد  ع��ن  جل�سات 
�إىل  حي  ب�سكل  �لرميثي  حثبور  �ل��رت�ث��ي  �مل��درب  يقدمها 
جانب عر�ش �الأدو�ت �ملتنوعة �لتي ي�ستخدمها �أهل �لبحر 
�أن م�ساركة �لنادي هذ�  �إد�رة �الأن�سطة  يف �ل�سيد . وبينت 
�لعام تركز ب�سكل كبري على �مل�سوؤولية �الجتماعية متا�سيا 
�ل�سمو  �ساحب  �أطلقه  �ل��ذي  �خلري”  “عام  فعاليات  م��ع 
“حفظه  �ل��دول��ة  رئي�ش  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�سيخ 
�هلل” هذ� �لعام . معربة عن فخرها للم�ساركة يف بطولة 
هذه  به  حتظى  ملا  �جلوجيت�سو  ملحرتيف  �لعاملية  �أبوظبي 
�لتي  �لر�سيدة  �لقيادة  قبل  من  كبري  دع��م  من  �لريا�سة 
�مل�����س��رق للعا�سمة  �ل��وج��ه �حل�����س��اري  �إب����ر�ز  حت��ر���ش على 

�الإمار�تية �أمام زو�رها وتعريفهم برت�ث �لدولة.

وجهت �مل�ساركات يف بطولة �سمو �ل�سيخة 
�ل��ع��امل��ي��ة لرماية  ب��ن��ت م���ب���ارك  ف��اط��م��ة 
و�الأغلى  �الأ�سخم   -  2017 �ل�سيد�ت 
�المار�ت”  “�أم  �ىل  �ل�سكر   - �لعامل  يف 
�سمو �ل�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة 
�الأعلى  �لرئي�سة  �لعام  �لن�سائي  �الحتاد 
ملوؤ�س�سة �لتنمية �الأ�سرية رئي�سة �ملجل�ش 
و��سدن  و�ل��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة  �الأع���ل���ى 

بامل�ستوى �لفني �لعايل للبطولة.
وب���ك���ل ل���غ���ات �ل���ع���امل ه��ت��ف �جل��م��ي��ع .. 
�سكر� �أم �المار�ت .. �سكر� �سمو �ل�سيخة 
�ملكرمة  ه��ذه  على  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
�ل��غ��ال��ي��ة و�ل���ر�ئ���دة �ل��ت��ي الم�����س��ت قلوب 
كل �سيد�ت �لعامل و�لتي طال �نتظارها 
فر�سة  ومتنحهم  �جلميع  بيد  ل��ت��اأخ��ذ 

�لتطور و�البد�ع.
�لنائب  حتيتو  ن��ادي��ة  �ملغربية  و�أع��رب��ت 
�مللكية  للجامعة  �ملنتدب  للرئي�ش  �الول 
�ملغربية للرماية رئي�سة وفدها �مل�سارك 
�لبالغة  ���س��ع��ادت��ه��ا  ع���ن  �ل��ب��ط��ول��ة..  يف 
�ملكرمة  وب��ه��ده  ب����االإم����ار�ت  ب��ت��و�ج��ده��ا 
�ىل  و�ل��ع��رف��ان  �ل�سكر  �ل��غ��اي��ة ووج��ه��ت 

�سمو �ل�سيخة فاطمة بنت نبارك.
عربيات  ك�سيد�ت  حقنا  م��ن  �ن  وق��ال��ت 
�مام  ونتباهى  �ملكرمة  بهذه  نفتخر  �ن 

�لريا�سيات يف كافة �نحاء �لعامل.
ل�سمو  �ل��ك��رمي��ة  �مل���ب���ادرة  �ن  و�أ����س���اف���ت 
ب��ن��ت م���ب���ارك هائلة  �ل�����س��ي��خ��ة ف��اط��م��ة 
و�ظهرت ��ستجابة �لالعبات من خمتلف 
�لبلد�ن �لالتي كن يف �م�ش �حلاجة �ىل 

مثل هذ� �لدعم ومنذ �سنو�ت.
�سارك  �مل��غ��رب��ي  �ل��وف��د  �ن  و�����س���ارت �ىل 
باربع ر�ميات هن مرمي رماح ويا�سمني 
و�بت�سام ماريغي  وند�ية حتيتو  ماريغي 
وبندقية  م�سد�ش  الع��ب��ات  وج���ود  ل��ع��دم 

هو�ئية.

�لعايل  �لفني  بامل�ستوى  حتيتو  و�أ�سادت 
م�سغر  �وملبياد  �نها  وقالت  للبطولة.. 
حيث �ساركت فيها معظم بطالت �لعامل 

وهذه ظاهرة غري م�سبوقة.
�ل��ق��ط��ري��ة �لعنود  م���ن ج��ان��ب��ه��ا وج��ه��ت 
رئي�سة �لوفد �لقطري �ل�سكر و�لتقدير 
مبارك  بنت  فاطمة  �ل�سيخة  �سمو  �ىل 
�سترتك  �لتي  �لر�ئعة  �للفتة  ه��ذه  على 
و�ملتابعات  �مل�ساركات  لدى  كبرية  �بعاد� 
ع��ل��ى ح��د ���س��و�ء ف��ه��ي �ف��ادت��ه��ن جميعا 

فائدة فنية قبل �ملادية.
�ن  ديانا عقب  �الوملبية  �لبطلة  وع��ربت 
تو�سحها بالذهب عن �سعادتها بامل�ساركة 
�حلدث  �عتربها  �لتي  �لبطولة  هذه  يف 
�لريا�سي  تاريخها  يف  �الب��رز  �لريا�سي 
�ل��ر�م��ي��ات فر�سة  وف���رت جلميع  الأن��ه��ا 

ذهبية لالحتكاك و�لتطوير.
�ل�سيخة  وقالت �ن �قل ما نقوله ل�سمو 
فاطمة بنت مبارك �سكر� الأنها وفرت لنا 

هذ� �ملناخ �لر�ئع للمناف�سة ويف هذ� �لبلد 
�الك����رث روع����ة و���س��ع��ب��ه �ل��ط��ي��ب �لكرمي 
و�مليد�دين �جلميلة بنادي �لعني.. وكان 
وكل  كبرية  و�المكانيات  ر�ئعا  �لتنظيم 

�سبل جناح م�ساركتنا كانت مي�سرة.
وهناأت �سمو �ل�سيخة فاطمة بنت مبارك 
على  �ل��ق��ائ��م��ني  وك���ل  �ملنظمة  و�ل��ل��ج��ن��ة 
بالنجاحات  و�ل��ب��ط��ول��ة  �ل��رم��اي��ة  �أم����ر 
�ملزيد  متمنية  حتققت  �ل��ت��ي  �لعظيمة 

من �لنجاحات.
من جهتها هناأت �سباد� كاتيو�سا و�سيفة 
�لف�سية  �مل��ي��د�ل��ي��ة  و�ساحبة  �لبطولة 
�لتي  ب���ال���ن���ج���اح���ات  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة 
�لبطولة  م��ن  �الوىل  �لن�سخة  حققتها 
وو��سعة  ك��ب��رية  �ب��ع��اد  لها  �سيكون  �ل��ت��ي 

ول�سنو�ت.
ت�����س��ت��م��ر هذه  �ن  �م���ل���ه���ا  ع����ن  م���ع���رب���ة 
�حلالية  �ل��دف��ع  ق��وة  وبنف�ش  �ملناف�سات 
ل��ت��ك��ون ق��ب��ل��ة ك���ل �ل���ر�م���ي���ات و�حل����دث 

�البرز يف روزنامتهن كل عام.
قوية  ك��ان��ت  �ملناف�سة  �ن  ���س��ب��اد�  وق��ال��ت 
فان  ول��ذل��ك  ونوعية  و��سعة  و�مل�ساركة 
مبادرة  وه��ي  �هد�فها  حققت  �لبطولة 
و�ل�سكر  و�ل����ث����ن����اء  �ال������س�����ادة  ت�����س��ت��ح��ق 
بنت  فاطمة  �ل�سيخة  �سمو  ل�ساحبتها 

مبارك.
جفاروفا  ن��ورالن��ا  �الذربيجانية  و�أث��ن��ت 
لال�سكيت  �لربونزية  �مليد�لية  �ساحبة 
على فكرة �لبطولة.. وقالت �ن �المار�ت 
���س��ب��ق��ت �ل���ل���ج���ن���ة �الومل����ب����ي����ة �ل���دول���ي���ة 
تفعيل  ل��ل��رم��اي��ة يف  �ل�����دويل  و�الحت������اد 
م�ساركتهن  وت��ع��زي��ز  �ل�����س��ي��د�ت  ن�����س��اط 
وهذ� يف حد ذ�ته �جناز تنظيمي لدولة 
�ل�سكر �ىل  ن��ورالن��د  �الم���ار�ت. ووجهت 
على  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�سيخة  �سمو 
�ل��ر�ئ��ع��ة وه����ذ� �الهتمام  �ل��ف��ك��رة  ه���ذه 
�لكبري �للذين �حييا �المل لدى �سيد�ت 
و�لتهنئة  �ل�سكر  وج��ه��ت  كما  �ل��ع��امل.. 

�ىل �للجنة �ملنظمة على ما قدمته من 
جهود كان لها عظيم �الثر يف �لنجاحات 

�لتي حتققت.
�ساحبة  �ن����دري����ا  �ل�����س��رب��ي��ة  و�أ������س�����ادت 
�لبندقية  رم��اي��ة  يف  �لذهبية  �مليد�لية 
بامل�ستوى  �م��ت��ار   10 مل�سافة  �ل��ه��و�ئ��ي��ة 
�نه  موؤكدة  للبطولة  و�لفني  �لتنظيمي 
فاننا  �مل���ب���ذول  و�جل��ه��د  �ل��ع��م��ل  بف�سل 
على  و�ح���دة  م�سكلة  ن��رى  �و  ن�سمع  مل 
كما  وتعاملنا  �لبطولة  خ��الل  �الط��الق 
لالمار�ت  ف�سكر�  ل��ن��ا..  يحلو  �و  نحب 
�للفتة  ه��ذه  على  �الم����ار�ت  الأم  و���س��ك��ر� 
�ل���ك���رمي���ة و�ل����ر�ئ����ع����ة و�ل����ت����ي ت���ن���م عن 
و�لدعم  و�ل��ت��ع��اط��ف  �حل��ب  م��ن  �لكثري 
ل�����س��ي��د�ت �ل��ع��امل وخ��ا���س��ة ع��ل��ى �سعيد 
�لكثري  �فتقدت  �لتي  �لن�سائية  �لرماية 

يف �ملا�سي.
كري�ستينا  �ل�����س��وي�����س��ري��ة  وت�����س��ام��ن��ت 
و�سيفة بطولة �ل�10 �متار مع زميلتها 

�ندريا.
الأبناء  �حل�����س��اري  �ل��ت��ع��ام��ل  �ن  وق��ال��ت 
يحملنا  ���س��وف  �سيوفهم  م��ع  �الم����ار�ت 
م�������س���وؤول���ي���ة ك���ب���رية وخ���ا����س���ة ب���ع���د �ن 
�لتي  ل��ل��ب��ط��ول��ة  ����س���ف���ري�ت  ����س��ب��ح��ن��ا 
�ىل  �ل�سكر  ووج��ه��ت  قلوبنا.  يف  تربعت 
على  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�سيخة  �سمو 
�لب�سمة  �ع���ادت  �لتي  �لعاملية  مبادرتها 
�ىل ���س��ف��اة ك��ل ري��ا���س��ي��ة يف �ل��ع��امل. من 
ج��ان��ب��ه��ا �أك����دت �مل�����س��ري��ة ���س��ي��م��اد ح�ساد 
مل  من  �ن  �لربونزية  �مليد�لية  �ساحبة 
ت�سارك يف �لبطولة �سوف ت�سعر بالندم 
ور�ئعا  مثاليا  ك��ان  فيها  �سيئ  �لكل  الأن 
ول��ذل��ك ����س��ع��ر ب�����س��ع��ادة غ��ام��رة ون�سكر 
على  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�سيخة  �سمو 
�لعامل  ب�سيد�ت  �لكبري  �اله��ت��م��ام  ه��ذ� 
مينحها  �ن  �ل��ق��دي��ر  �لعلي  �هلل  ون��دع��و 
منحت  �سموها  الأن  و�ل�����س��ع��ادة  �ل�سحة 
�لقطرية  وق���ال���ت  �ل�������س���ع���ادة.   �جل��م��ي��ع 

بامليد�لية  �ل��ف��ائ��زة  �ل�����س��وي��دي  ع��ائ�����س��ة 
�لذهبية يف م�سابقة �لنا�سئات للبندقية 
بالفوز  �سعيدة  �نها  �متار   10 �لهو�ئية 
دول  الأننا يف  �لبطولة  و�مل�ساركة وجناح 
�لتعاون ن�سعر �ن �ي بطولة تقام يف �ي 
هدفنا  الأن  بطولتنا  هي  خليجية  دول��ة 
و�حد وطموحنا و�حد.. ووجهت �ل�سكر 
�ل�����س��ي��خ��ة فاطمة  ���س��م��و  �ىل  و�ل��ع��رف��ان 
ورعايتها  �هتمامها  ع��ل��ى  م��ب��ارك  ب��ن��ت 

لل�سيد�ت يف �لعامل.
�م���ا �ل��رنوي��ج��ي��ة ج���اين ف��ات��ني و�سيفة 
ت�سعر  مل  �ن����ه����ا  ف���ق���ال���ت  �ل���ن���ا����س���ئ���ات 
لتو�جدها خارج بالدها الأن  باالغرت�ب 
�لتعامل �لر�قي معها وزميالتها �سعرت 

معه �نها يف بلدها �لرنويج.
�ل���ت���ي حتققت  ب���ال���ن���ج���اح���ات  و�������س�����ادت 
موؤكدة �نها �ستنقل كل ما هو طيب عن 
دول��ة �الم��ار�ت و�لبطولة وعن �ساحبة 

�ملبادرة �لكرمية.

�ساحبة  فوليتا  �لكاز�خ�ستانية  و�أعربت 
عن  �لربونزية  و�مليد�لية  �لثالث  �ملركز 
فوزها  و�ل�سعادة عقب  �لفرحة  �سعورها 
هي وزميالتها.. موؤكدة �ن �لكل فائز�ت 
الن كل م�ساركة حققت �هد�فها ف�سكر� 
لالمار�ت والأم �المار�ت �ساحبة �ملبادرة 

�لر�ئعة و�لكرمية.
وكتبت �لبطلة �الإيطالية ديانا باكو�سي 
�الوملبية  �الل��ع��اب  دورة  ذهبية  �ساحبة 
ري���ودي ج��ان��ريو 2016 ب��ال��رب�زي��ل يف 
رم���اي���ة �ال���س��ك��ي��ت ����س��م��ه��ا ب���اأح���رف من 
ر�مية  �ول  ل��ت�����س��ب��ح  ك��ع��ادت��ه��ا  �ل���ذه���ب 
�البر�ج  �الطباق من  رماية  ذهبية  تنال 
بنت  ف��اط��م��ة  �ل�سيخة  �سمو  ب��ط��ول��ة  يف 

مبارك �لعاملية لرماية �ل�سيد�ت.
وتوجت بامليد�لية �لذهبية بعد مناف�سة 
�سباد�  م��و�ط��ن��ت��ه��ا  م���ع  وم���ث���رية  ق���وي���ة 
كاتيو�سا و�لنجمة �ل�ساعدة �ىل �الأ�سو�ء 

�الذربيجانية نوالند وغريهن.
وج�����اء ف����وز دي���ان���ا ب��ع��د �ن ح��ق��ق��ت 56 
عن  طبقني  وبفارق  �لنهائيات  يف  طبقا 
مو�طنتها �سباد� كاتيو�سا متفوقة عليها 

وعلى 22 ر�مية هن من �البرز عامليا.
للبندقة  �لنا�سئات  بطولة  �سعيد  وعلي 
�أم����ت����ار ف����ازت   10 مل�����س��اف��ة  �ل���ه���و�ئ���ي���ة 
�لقطرية عائ�سة �ل�سويدي باملركز �الول 
�لر�مية  410.8 نقطة وتلتها  بر�سيد 
ور�سيدها  ف���ات���ني  ج����اين  �ل��رنوي��ج��ي��ة 
�لكاز�خ�ستانية  ث���م  ن��ق��ط��ة   409.7

فوليتا ثالثة بر�سيد 408.9 نقطة.
وحكمنا  بطلتنا  قامت  �ملناف�سات  وعقب 
�لدويل �سمة �ملهريي بتتويج �لفائز�ت.. 
�لعرياين  م��ب��ارك  �ل��ت��ت��وي��ج  و����س���ارك يف 
م��دي��ر ن����ادي �ل��ع��ني ل��ل��رم��اي��ة وجمدي 
�لعني  ل��ن��ادي  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �خل��ويل 

ولوؤي ح�سن �لنعيم مدير �لبطولة.
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و�أوملبيك  �للقب  ح��ام��ل  �ل�����س��ع��ودي  �ل��ه��الل  فريقا  �سمن 
ليون �لفرن�سي تاأهلهما �إىل �لدور ن�سف �لنهائي لبطولة 
حمد�ن بن حممد �لدولية لكرة �لقدم حتت 17 �سنة �لتي 
ينظمها جمل�ش دبي �لريا�سي وجترى مبارياتها مبالعب 
�أن ح�سد كل فريق  دب��ي، وذل��ك بعد  ن��ادي �سباط �سرطة 

�ست نقاط من مبار�تني.
بثالثة  دب��ي  على  �الأول  �أم�ش  �لثاين  ف��وزه  �لهالل  وحقق 
�أهد�ف دون رد، وفاز �وملبيك ليون على �الأهلي ب�ستة �أهد�ف 
باأف�سلية  �الأوىل  �ملجموعة  ليون  ليت�سدر  ه��دف،  مقابل 

�الأهد�ف بعد ت�ساويه مع �لهالل يف ر�سيد  �لنقاط.
�ليوم  �الأوىل  للمجموعة  �الأول  �ل���دور  مباريات  وتختتم 
ربع  �إال  ودبي عند �خلام�سة  �الأهلي  يلتقي  �لثالثاء حيث 
ع�سر�ً يف مبار�ة ال توؤثر نتيجتها على م�سار �لبطولة بعد 
�إىل ن�سف �لنهائي عقب  �لتاأهل  �أن فقد �لفريقان فر�سة 
تعر�سهما خل�سارتني يف مبار�تي �جلولتني �الأوىل و�لثانية. 
و�لهالل  �لفرن�سي  ليون  �أوملبيك  �ستجمع  �لثانية  �ملبار�ة 
نتيجتها  و�ستحدد  م�ساًء،  و�لن�سف  �ل�سابعة  يف  �ل�سعودي 
�ملركز  �ساحب  �سيو�جه  �ل���ذي  �ملجموعة  مت�سدر  ه��وي��ة 
�لثاين من �ملجموعة �لثانية، ويتوقع �أن تاأتي �ملبار�ة مثرية 
وقوية من و�قع �مل�ستوى �ملتميز �لذي قدمه �لفريقان يف 
ت�سدر  �أكرب يف  ليون  فر�سة  وتبدو  �ل�سابقتني،  �جلولتني 
�ملجموعة حال �نتهت �ملبار�ة بفوزه �أو بالتعادل، فيما يلزم 
�لهالل �لتفوق على مناف�سه حتى ي�سمن جلو�سه على قمة 
�لبطولة يوم  �الأول يف  �لدور  �ملجموعة. وتختتم مباريات 
غد�ً �الأربعاء بلقاء �أول يجمع �لن�سر و�لو�سل يف �خلام�سة 
دورمتوند  وبرو�سيا  �الإيطايل  روما  يتقابل  فيما  ربعاً،  �إال 
�جلمعة  ي��وم  وت��ق��ام  م�����س��اًء،  و�لن�سف  �ل�سابعة  يف  �الأمل���اين 
�ملجموعة  مت�سدر  يلتقي  حيث  �لنهائي  ن�سف  م��ب��ار�ت��ا 
�الأوىل ���س��اح��ب �مل��رك��ز �ل��ث��اين م��ن �مل��ج��م��وع��ة �ل��ث��ان��ي��ة يف 
�خلام�سة �إال ربع ع�سر�ً، ويو�جه مت�سدر �ملجموعة �لثانية 
على  م�ساًء،  و�لن�سف  �ل�سابعة  يف  �الأوىل  �ملجموعة  ث��اين 
ويلعب �خلا�سر�ن  �لنهائية  �ملبار�ة  �إىل  �لفائز�ن  يتاأهل  �أن 
�ملقبل  �الأح��د  و�لر�بع يوم  �لثالث  �ملركزين  مبار�ة حتديد 

�ل�ساد�ش ع�سر من �أبريل �جلاري.

جتربة ليون يف االأهلي وال�شباب
ل��ي��ون �لفرن�سي �مل�سارك  �أومل��ب��ي��ك  ي��ق��وم وف��د م��ن ف��ري��ق 
بزيارة  �الأربعاء  وغ��د�ً  �لثالثاء  �ليوم  �لبطولة خالل  يف 
ناديي �الأهلي و�ل�سباب وذلك من �أجل ��ستعر��ش جتربة 
�لقدم،  كرة  �كادمييات  �إد�رة  �لفرن�سي يف جمال  �لفريق 
ي��ق��وم بها �جل��ه��از�ن �لفني  �ل��ت��ي  �ل��زي��ارة  و�سيتم خ��الل 
يف  عمله  وطريقة  �ل��ن��ادي  روؤي��ة  تقدمي  لليون  و�الإد�ري 

جمال �لفرق �ل�سنية.
�ل��رب�م��ج �مل�ساحبة �لتي  �إط���ار  وت��اأت��ي ه��ذه �خل��ط��وة يف 
�خلرب�ت  م��ن  �ال���س��ت��ف��ادة  �إىل  وت��ه��دف  �لبطولة  تتخلل 
و�لتعرف  �الأج��ن��ب��ي��ة،  �الأن��دي��ة  بها  تتمتع  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رية 
و�لرب�مج  �ل�سنية،  �لفرق  بها  تدير  �لتي  �لطريقة  على 
�لفنية �لتي تنفذها يف �سبيل تطوير م�ستوى �لالعبني 
�ملنظمة  �للجنة  و�إعد�دهم ملرحلة �الح��رت�ف. كما تقيم 
ي��وم �خلمي�ش  �ل��ق��دم  ك��رة  الأك��ادمي��ي��ات  �مللتقى �خلام�ش 
��ستعر��ش  خالله  يتم  �جل��اري  �أبريل  من  ع�سر  �لثالث 
و��ستقطاب  �الكادمييات  �إد�رة  �لتجارب يف جمال  �أف�سل 
�ل��الع��ب��ني �ل�����س��غ��ار، ووج��ه��ت �ل��دع��وة ل��الأج��ه��زة �لفنية 

و�الإد�رية للفرق �ل�سنية باأندية دبي حل�سور �مللتقى.

�شحوبات وهدايا
�لهد�يا  م��ن  جمموعة  للبطولة  �ملنظمة  �للجنة  تقدم 
�لعينية للجمهور من خالل �ل�سحوبات �لتي جترى يومياً 
عقب �ملباريات على �لبطاقات �لتي توزع م�سبقاً، كما يتم 
تنظيم م�سابقات مب�ساركة �لر�غبني من �جلماهري بني 
جو�ئز  على  �لفائزون  ويح�سل  مبار�ة  كل  يف  �ل�سوطني 

قيمة مقدمة من �ل�سركات و�جلهات �لر�عية.
�ال�سرت�تيجيني:  �ل�سركاء  �لبطولة  رعاة  قائمة  وت�سمل 
للتطوير  �الإم��ار�ت، عزيزي  �لعاملية، طري�ن  دبي  مو�نئ 
دبي  ق���ن���اة   ،7/24 م���ي���دي���ور  م�����س��ت�����س��ف��ي��ات  �ل���ع���ق���اري، 
�لريا�سية، �إ�سافة �إىل �لرعاة �لر�سميني وهم: �يفونيك، 
�سويت،  ب���وك���اري  �أك��و�ف��ي��ن��ا،  وي��ل��ف��ري��د،  كلينت  �ي���ن���وك، 
للثقافة  دب��ي  هيئة  �لفعاليات،  ت��اأم��ني  جلنة  فريتك�ش، 

وبيب�سي.

الهالل وليون يتاأهالن اإىل ن�صف نهائي 
دولية حمدان بن حممد جناح تراثي لنادي تراث االإمارات يف 

»بطولة اأبوظبي للجوجي�صتو«

ك�����س��ف ف��ه��د ع��ل��ي �ل�����س��ام�����س��ي �مل���دي���ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي الإحت���اد 
�الإمار�ت للجوجيت�سو �الأمني �لعام لالحتادين �الآ�سيوي 
و�لدويل عن �ن �إجمايل عدد ممار�سي ريا�سة �جلوجيت�سو 
100 �لف ممار�ش  �أكرث من  �إىل  يف �لدولة و�سل حالياً 
ت�ستهدفه خطة �الحت��اد بحلول  كانت  �ل��ذي  �لرقم  وه��و 
�لكبرية  �ل���زي���ادة  ه���ذه  �أن  �إىل  ..م�����س��ري�   2020 �ل��ع��ام 
توؤكد حر�ش خمتلف فئات �ملجتمع على ممار�سة ريا�سة 

�جلوجيت�سو.
و�أكد �ل�سام�سي - يف حو�ر مع وكالة �أنباء �الإمار�ت “ و�م” 
�لعاملية  �أبوظبي  بطولة  مناف�سات  �نطالق  هام�ش  على 
�لعاملية  �أبوظبي  �أن بطولة   - �م�ش  ملحرتيف �جلوجيت�سو 
ملحرتيف �جلوجيت�سو تعك�ش مكانة �الإمارة كعا�سمة عاملية 
لريا�سة �جلوجيت�سو ..م�سري� �إىل �أن �لبطولة ت�ستقطب 
الع��ب��ني ت��ب��د�أ �ع��م��اره��م م��ن 4 ���س��ن��و�ت وه���و م��ا يج�سد 

ملمار�سة هذه  �لنا�سئة  �الأجيال  تاأهيل  نحو  �الحت��اد  عمل 
خمتلف  م��ن  ب��ه  حتظى  �لتي  �لكبري  و�الإق��ب��ال  �لريا�سة 
�ل�سكر  �ي���ات  باأ�سمى  �ل�سام�سي  وت��وج��ه  �ملجتمع.  ف��ئ��ات 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو  �إىل �ساحب  و�لتقدير 
للقو�ت  �الأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  نهيان ويل عهد 
�مل�سلحة على �لدعم �مل�ستمر لريا�سة �جلوجيت�سو ورعاية 
�سموه لبطولة �أبوظبي �لعاملية ملحرتيف �جلوجيت�سو �لتي 
�أ�سبحت ملتقى ريا�سيا دوليا ر�سخ مكانته �إقليمياً وعاملياً. 
وقال �إنه على م�ستوى �الجناز�ت يف ريا�سة �جلوجيت�سو 
متتلك دول��ة �الإم��ار�ت منتخبات على م�ستوى عايل من 

�لكفاءة ومتكنت من �عتالء من�سات �لتتويج يف خمتلف 
�ملحافل �الإقليمية و�لعاملية وهو ما يندرج �سمن برنامج 
�إعد�د طويل وم�ستمر ينفذه �الحتاد لتحقيق �الجناز�ت 

�ملتو�لية يف هذه �لريا�سة.
يف  �جلوجيت�سو  ريا�سة  ممار�سة  قاعدة  يف  �لتو�سع  وع��ن 
�أعد�د  زي��ادة كبرية يف  �إن هناك  �ل�سام�سي  ..ق��ال  �لدولة 
�لريا�سة  ملمار�سة  متكامل  برنامج  تنفذ  �لتي  �مل��د�ر���ش 
لطالبها كما �أن �الأندية بات لديها قاعدة كبرية ملمار�سة 
مر�كز  وج��ود  �إىل  باالإ�سافة  �أي�ساً  �جلوجيت�سو  ريا�سة 

م�ستقبلية خلدمة هذه �للعبة.

وعن �لفعاليات �لتي ت�سملها هذه �لبطولة �لعاملية ..�أ�سار 
�إىل �أن �حتاد �الإمار�ت للجوجيت�سو ي�سعى من خالل هذ� 
�حلدث �لريا�سي �لكبري �إىل تر�سيخ �مل�سوؤولية �ملجتمعية 
�أه��د�ف ع��ام �خل��ري عرب تنفيذ م��ب��ادر�ت على  �ت�ساقاً مع 
وفنية  ثقافية  ع��م��ل  ور����ش  ت�سمل  �ل��ب��ط��ول��ة  �أي����ام  م���د�ر 
مو��سيع  وتغطي  �حل��دث  هام�ش  على  تقام  و�جتماعية 
و�لبيئة  �الأخ��الق��ي��ة  و�ل��رتب��ي��ة  �جلوجيت�سو  مثل  ه��ام��ة 
و�مل�سوؤولية �الجتماعية و�لتغذية و�ل�سحة و�لتعليم كما 
�لوطنية  �مل��ب��ادر�ت  من  للعديد  بالرتويج  �لبطولة  تقوم 
يعد  ما  للطعام وهو  �الإم���ار�ت  وبنك  �أمانة  مثل ج�سدك 

ريا�سة  على  تقت�سر  ال  �لبطولة  ه��ذه  �أن  على  ت��اأك��ي��د�ً 
�سامال وحمفز�  ت�سكل حدًثا  و�إمن��ا  �جلوجي�ستو وح�سب 

ومتاًحا للجميع من خمتلف �لفئات �لعمرية.
مبهرجان  �م�ش  فعالياتها  ��ستهلت  �لبطولة  �أن  و�أ�ساف 
لل�سغار  خم�س�سة  مناف�سات  ت�سمن  �لذي  �جلوجيت�سو 
طلبة  من  و��سعة  مب�ساركة  وحظيت  �سنو�ت   4 عمر  من 
�ملد�ر�ش ..م�سري� �إىل �أن هذه �ملناف�سات �سعت �إىل تعريف 
لريا�سة �جلوجيت�سو  �الأ�سا�سية  بالقيم  �لنا�سئة  �الأجيال 
وهي �ل�سجاعة و�لوالء و�الحرت�م و�اللتز�م و�الن�سباط.

�هد�ف  تندرج �سمن  �لقيم  �ن هناك منظومة من  و�أك��د 
ممار�سة ريا�سة �جلوجيت�سو ت�سمل قيم �سحية ملو�جهة 
�ل��ك��ث��ري م���ن �أم���ر�����ش �ل��ع�����س��ر وك���ذل���ك ق��ي��م جمتمعية 
وت�سمل على �سبيل �ملثال تبادل �ملعرفة و�كت�ساب �خلرب�ت 

و�الن�سباط.

احتاد االإمارات للجوجيت�صو : 100 األف ممار�س للعبة بالدولة

بايرن يفتقد هوملز يف 
مواجهة ريال مدريد 

�أعرب مد�فع نادي بايرن ميونيخ �الملاين �لدويل مات�ش هوملز عن حزنه لغيابه 
عن �ملو�جهة �ملرتقبة مع ريال مدريد �ال�سباين يف ذهاب �لدور ربع �لنهائي لدوري 

�أبطال �أوروبا �الربعاء بعد تعر�سه ال�سابة يف �لكاحل �أثناء �لتمرين �الأحد.
ويعاين هوملز من متزق يف �ربطة �لكاحل �المين، وبات يف �سباق مع �لوقت ليكون 
�لنادي  �بريل، و�لتي تقام على ملعب  18 ني�سان  جاهز� خلو�ش مبار�ة �الياب يف 
�الملانية �الثنني،  بيلد  برنابيو يف مدريد. وقال هوملز ل�سحيفة  �سانتياغو  �مللكي 
�لالعب يف تغريدة عرب  �الربعاء. وقال  �مللعب  �ر�سية  �كون على  تاأكيد، لن  “بكل 
عن  لغيابي  ج��د�  حزين  �أن��ا  �الجتماعي  للتو��سل  “تويرت”  موقع  على  ح�سابه 
�ملبار�تني �ملقبلتني على �القل. �أحاول �لتعايف باأق�سى �سرعة ممكنة. ولن يخو�ش 
�لدوري  يف  �بريل  ني�سان   15 يف  ليفركوزن  باير  �سد  فريقه  مبار�ة  �ي�سا  هوملز 

�ملحلي �لذي يت�سدره بايرن بفارق ع�سر نقاط عن اليبزيغ �لثاين.
�ذ� كان حار�ش �ملرمى مانويل نوير �سي�سارك يف  وينتظر بايرن ميونيخ ملعرفة ما 
�ملبار�ة بعد �جر�ئه عملية جر�حية طفيفة يف �ساقه قبل حو�ىل �أ�سبوعني علما بانه 

مل ي�سارك يف تدريبات �أم�ش �الثنني.
�لتدريبات  مولر  توما�ش  مهاجمه  معاودة  فكان  �لبافاري  للفريق  �ل�سار  �لنباأ  �ما 

�الحد، ويرجح �ن يكون جاهز� ملو�جهة ريال مدريد.
يف �ملقابل، يغيب عن �لنادي �ال�سباين قلب دفاعه �لربتغايل بيبي �لذي ك�سر �سلعني 
يف دربي �لعا�سمة �ال�سبانية مع �تلتيكو مدريد �ل�سبت )1-1(، وزميله �لفرن�سي 

ر�فايل فار�ن بد�عي �ال�سابة.

�نطلقت  �لتي  �جلليد  لهوكي  �لعامل  كاأ�ش  مناف�سات  يف  �لوطني  منتخبنا  ي�سارك 
�م�ش وت�ستمر حتى 16 �أبريل �جلاري مبدينة �سوفيا �لبلغارية يف ثالث م�ساركاته 
�لر�سمية �خلارجية �ملتتالية بعد ح�سده برونزية دورة �الألعاب �الآ�سيوية �ل�ستوية 

وفوزه بلقب كاأ�ش �لتحدي �الآ�سيوي لهوكي �جلليد .
منتخبات  من  كال  ت�سم  �لتي  للبطولة  �لثانية  �ملجموعة  �سمن  منتخبنا  ويلعب 
منتخبات  �الأوىل  �ملجموعة  ت�سم  فيما  وج��ورج��ي��ا  ولوك�سمبورغ  �أفريقيا  جنوب 

بلغاريا و�لبو�سنة و�لهر�سك وهونغ كونغ و�ل�سني تايبيه.
ويالقي منتخبنا �لوطني يف �فتتاح مبارياته منتخب لوك�سمبورغ ومن ثم منتخب 

جنوب �أفريقيا على �أن يختتم �لدور �لتمهيدي بلقاء منتخب جورجيا.
رئي�ش  �جلليدية  للريا�سات  �الإم���ار�ت  �حت��اد  رئي�ش  نائب  �لقبي�سي  هامل  و�أع��رب 
بعثة �الإمار�ت �مل�ساركة يف كاأ�ش �لعامل لهوكي �جلليد عن �أمله �أن يو��سل منتخبنا 
�ال�ستحقاقات  ث��ال��ث  يف  �مل�سرفة  و�مل�����س��ارك��ات  �الأل��ق��اب  يف  �مل��م��ي��زة  رحلته  �ل��وط��ن��ي 

�لر�سمية �لدولية.
وح�سد  �ل�ستوية  �الآ�سيوية  �الأل��ع��اب  دورة  يف  �سارك  �ملنتخب  “ �إن  �لقبي�سي  وق��ال 
برونزيتها و�نتقل لكاأ�ش �لتحدي �ال�سيوي وح�سد لقبها و�ليوم ن�سهد م�ساركته يف 
كاأ�ش �لعامل وهي �أعلى م�ستويات �ملنتخبات �ملتقدمة يف �للعبة باآمال حتقيق نتائج 

مميزة تقود ملخرجات مهمة » .
و�أعرب عن �رتياحه �لكبري ملر�حل �إعد�د �ملنتخب للبطولة �لعاملية حيث �سبق و�أن 
�سارك يف بطولتني قاريتني وهما خري حمطات للجهاز �لفني و�لالعبني .. د�عيا 
ومتثيل  �لنتائج  �أف�سل  حتقيق  �أجل  من  �لعطاء�ت  �أق�سى  لتقدمي  �ملنتخب  كتيبة 
وح�سوره  مكانته  ل��ه  ومنتخبا  �آ�سيويا  بطال  باعتباره  ���س��ورة  باأف�سل  �الإم����ار�ت 

�لعاملي.
�أهمية  �جلليد  لهوكي  �لوطني  منتخبنا  ق��ائ��د  �ل��ظ��اه��ري  جمعة  �أك���د  جانبه  م��ن 
�مل�ساركة يف كاأ�ش �لعامل وتطلع �ملنتخب للفوز و�لتاأهل لالأدو�ر �ملتقدمة و�حل�سول 

على مركز متقدم ي�ساف لنجاحات ريا�سة هوكي �جلليد هذ� �ملو�سم.

منتخبنا الوطني ي�صارك يف مناف�صات 
كاأ�س العامل لهوكي اجلليد ببلغاريا
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�لدويل  �الأ���س��ت��اذ  م��ع  لل�سطرجن  �الإم�����ار�ت  �حت���اد  تعاقد 
�الأول،  للمنتخب  مدرباً  �سوكو  بارتوز  �لبولندي  �لكبري 
ح�سر توقيع �لعقد �سعادة ح�سني خلفان �ل�سام�سي �الأمني 
�لعام و�ل�سيد عبد�هلل عبد�لرحمن �حلو�ر ع�سو جمل�ش 
�الإد�رة رئي�ش �جلهاز �لفني و�ل�سيد �سعود حممد �ملرزوقي 
�ملدير �لتنفيذي. و�أفاد �ل�سيد عبد�هلل �حلو�ر باأن جمل�ش 
لرفع  ع��امل��ني  م��درب��ني  م��ع  للتعاقد  ي�سعى  �الحت���اد  �إد�رة 
وياأتي  �لعاملية،  �الإجن����از�ت  وحتقيق  �ل��الع��ب��ني  م�ستوى 
�الأ�سماء  من  �لعديد  ��ستعر��ش  على  بناًء  �مل��درب  �ختيار 
�ل��ع��امل��ي��ة �مل��ط��روح��ة للجهاز �ل��ف��ن��ي ووق���ع �الخ��ت��ي��ار على 

ذ�تية  �سرية  يحمل  �ل��ذي  بارتوز  �لكبري  �ل��دويل  �الأ�ستاذ 
متميز حيث كان يعمل مدرباً للمنتخب �لبولندي �الأول 
و�أ�سرف على تدريب �لعديد من �الأ�ستاذة �لدوليني وحقق 
�لبولندي  �ملنتخب  م�ستوى  على  �الإجن���از�ت  من  �لعديد 
بارتوز  �لكبري  �ل��دويل  �الأ�ستاذ  �أع��رب  جانبه  من  �الأول. 
و�أكد  لل�سطرجن  �الإم���ار�ت  منتخب  بتدريب  �سعادته  عن 
باأنه تابع جنوم منتخب �الإم��ار�ت من خالل م�ساركاتهم 
متميزة  نخبة  �سفوفه  يف  ي�سم  �ملنتخب  و�ن  �خلارجية 
من �لالعبني �لذين ميتلكون �الإمكانيات �لفنية لتحقيق 

�الألقاب و�الإجناز�ت �لدولية.

املطاردة م�صتمرة بني بنفيكا وبورتو 
�لثالثة  �الع��و�م  �للقب يف  بنفيكا حامل  �لتقليديني  �لغرميني  �ملناف�سة بني  ��ستمرت 
�الخرية ومطارده �ملبا�سر بورتو بفوز �الول على م�سيفه موريرنزي 1-�سفر، و�لثاين 
على �سيفه بيلينن�سي�ش 3-�سفر يف �ملرحلة �لثامنة و�لع�سرين من �لدوري �لربتغايل 
لكرة �لقدم. يف �ملبار�ة �الوىل، �سجل �ليوناين كو�ستا�ش ميرتوغلو �لهدف �لوحيد يف 
�لدقيقة 42، ويف �لثانية �سجل د�نيلو بريير� )37( و�لرب�زيلي فر�ن�سي�سكو �سو�ريز 

“تيكينيو” )70( و�جلز�ئري يا�سني بر�هيمي )77 من ركلة جز�ء( �الهد�ف.
وهو �لفوز �الول للفريقني بعد تعادلني متتاليني �خرهما يف مبار�ة �لقمة �لتي جمعت 
و�ست�ستمر  بنفيكا.  ل�سالح  و�ح��دة  نقطة  بينهما  �لفارق  فبقي  �ملا�سي،  �ل�سبت  بينهما 
متوقعة،  غري  مفاجاآت  وبا�ستثناء  �ملتبقية،  �ل�ست  �مل��ر�ح��ل  يف  �لفريقني  بني  �الث���ارة 
�لر�بع على  للقب  بنفيكا  �ال�سعب يف طريق  �لعقبة  ل�سبونة  �سبورتينغ  �سيكون �جلار 
�لتو�يل حيث �سيلتقيان يف �ملرحلة �لثالثني، فيما يبدو �سبورتينغ بر�غا �لفريق �لوحيد 

�لذي ميكنه �ن يخلق م�ساكل لبورتو عندما يلتقيان يف �ملرحلة �لتا�سعة و�لع�سرين.

احتاد ال�صطرجن يتعاقد مع مدرب عاملي للمنتخب االأول

عندما  �ال���س��ب��اين  بر�سلونة  م��ن  �ل��ث��اأر  �ىل  �الي��ط��ايل  يوفنتو�ش  ي�سعى 
�وروبا  �أبطال  �لنهائي من م�سابقة دوري  �لدور ربع  ي�ست�سيفه يف ذهاب 

لكرة �لقدم، يف �إعادة لنهائي �مل�سابقة نف�سها لعام 2015.
وموناكو  �الأمل���اين  دورمت��ون��د  بورو�سيا  يلتقي  ثانية،  م��ب��ار�ة  ويف 

�جليل  بني  �ملناف�سة  طابع  عليها  يغلب  مو�جهة  يف  �لفرن�سي 
�ل�ساب.

يف   3-1 بر�سلونة  �أم����ام  خ�سر  يوفنتو�ش  وك���ان 
�ن  �ال   .2015 ع��ام  �لقارية  �مل�سابقة  نهائي 

مهمة فريق �ل�سيدة �لعجوز بطل �يطاليا 
من  للثاأر  �ملا�سية،  �خلم�سة  �ملو��سم  يف 

بطل ��سبانيا، لن تكون �سهلة.
ف���ال���ف���ري���ق �ل���ك���ات���ال���وين ب���ل���غ ربع 
تاريخية  م��وق��ع��ة  ب��ع��د  �ل��ن��ه��ائ��ي 
تاأخره  قلب  �ذ  �لنهائي،  ثمن  يف 
�سفر-4 �أمام باري�ش �سان جرمان 

ب��ع��د ف���وزه �يابا  ت��اأه��ل  ذه���اب���ا، �ىل 
�مل�سابقة  يف  ل��ه  دف��ع��ا  �سكل  م��ا   ،1-6

�الأوروبية.
�ملو�جهة  ي��دخ��ل  �ال���س��ب��اين  �ل���ن���ادي  �ن  �ال 

�ملحلي  �ل���دوري  بعد تعرث يف  �ملرتقبة  �الأوروب��ي��ة 
�لذي يحتل فيه �ملركز �لثاين، �ذ �سقط �أمام ملقة 

مدريد  ري��ال  تعرث  ��ستغالل  حرمه  م��ا  �سفر-2، 
مدريد  �تلتيكو  ج���اره  �أم����ام  ملعبه  ع��ل��ى  �مل��ت�����س��در 

بنتيجة 1-1.
العبه  غياب  يف  �لنهائي  رب��ع  بر�سلونة  و�سيخو�ش 
نيله  ب�سبب  �ملوقوف  بو�سكيت�ش  �سريخيو  �ملحوري 
بطاقتني �سفر�وين، ومن �ملرجح �ن يتوىل مركزه 

�ملتقدم �الأرجنتيني خافيري ما�سكري�نو.
�ل�سابق  �لفريق  يوفنتو�ش وجنم  رئي�ش  نائب  و�أقر 
�أمام  فريقه  مهمة  ب�سعوبة  ندفيد  بافل  �لت�سيكي 
نكون  �ن  علينا  “يتعني  بقوله  �ال���س��ب��اين  ن��ظ��ريه 

�كرث  �و  180 دقيقة  يف كامل جهوزيتنا على مدى 

لتخطي بر�سلونة )...( �نها مو�جهة مثرية«.
و�عترب �ن م�ستوى نادي “�ل�سيدة �لعجوز” تطور “كثري� منذ نهائي 

عام 2015 وهذ� �لفريق ي�ستطيع �للعب دون 
خوف يف مو�جهة بر�سلونة«.

ما�سيميليانو  �الي��ط��ايل  �مل���درب  �م��ا 
ت���اأث���ري خ�سارة  م���ن  ف��ق��ل��ل  �أل���ي���غ���ري 

قائال  �مل��و�ج��ه��ة،  على  بر�سلونة 
“بالن�سبة �إيل، بر�سلونة 
ي����ب����ق����ى ب����ر�����س����ل����ون����ة. 
ع�������ن�������دم�������ا مت����ل����ك 
العبني من طينة 

�نيي�ستا،  مي�سي، 
نيمار،  �و  �سو�ريز 

�ال  تخفق  ال  فانك 
يف ما ندر«.

يوفنتو�ش  ي�����ز�ل  وال 
�لثالثية  ع��ل��ى  ي��ن��اف�����ش 

يت�سدر  �ذ  �مل����و�����س����م،  ه�����ذ� 
ب��ف��ارق م��ري��ح يف �ل���دوري �ملحلي 

�سيو�جه  حيث  �لكاأ�ش  نهائي  وبلغ 
الت�سيو، علما بان �آخر فريق �يطايل 

جن����ح يف حت��ق��ي��ق ه�����ذ� �الجن��������از كان 
�ملدرب  بقيادة   2010 ع��ام  �نرتميالن 

�لربتغايل جوزيه مورينيو.
لظهري  خا�سة  رمزية  �مل��ب��ار�ة  و�ستحمل 
يوفنتو�ش �المين �لرب�زيلي د�ين �لفي�ش 
�لذي �نتقل �ليه قادما من بر�سلونة مطلع 

�ملو�سم �حلايل.
�ألقاب  �أح�����رز ت�����س��ع��ة  �ل����ذي  وي��ع��ت��رب �ل��ف��ي�����ش 
قارية )ثالثة منها مع ناديه �ل�سابق ��سبيلية 

�ال�سباين(، ثاين �أكرث �لالعبني �حر�ز� لها بعد 
�ملد�فع �الأ�سطوري مليالن �ملعتزل باولو مالديني.

�ست مر�ت،  �ال�سباين  �ل��دوري  �ليها  ��ساف  بر�سلونة  مع  �ألفي�ش  و�أح��رز 
�أوروبا  �أب��ط��ال  �رب��ع م��ر�ت، وث��الث م��ر�ت كل من دوري  و�لكاأ�ش �ملحلية 

و�لكاأ�ش �ل�سوبر �الوروبية وكاأ�ش �لعامل لالأندية.
�ىل ذلك، تتميز مو�جهة بورو�سيا دورمتوند و�سيفه موناكو بعن�سر 
عثمان  �لفرن�سي  �الول  ي�سم  حيث  �لفريقني  �سفوف  يف  �ل�سباب 
�ىل  باال�سافة  بولي�سيت�ش  كري�ستيان  و�الم��ريك��ي  دميبيلي 
حني  يف  �وباميانغ،  �ميرييك  بيار  �لغابوين  �لهد�ف 
ي�سم فريق �المارة �ل�ساب �ل�ساعد كيليان مبابي 
و�لظهري  �سيلفا  ب��رن��اردو  �ل��ربت��غ��ايل  و�جل��ن��اح 
�لكولومبي  و�ل���ه���د�ف  ف��اب��ي��ن��ي��و  �ل���رب�زي���ل���ي 

ر�د�ميل فالكاو.
�أع���م���ار الع��ب��ي موناكو  وي��ب��ل��غ م��ع��دل 
25،3 عاما، مقابل 25،6 لالعبي 
دورمت����ون����د، وه��م��ا �الأدن������ى بني 
�لفرق �لثمانية �مل�ساركة يف ربع 

�لنهائي.
جنوما  �ل���ف���ري���ق���ان  وي�������س���م 
�سفوف  ف��ف��ي  ���س��اع��دي��ن، 
�لدويل  يتاألق  دورمتوند، 
يبلغ  �ل����ذي  ب��ول��ي�����س��ي��ت�����ش 
 19 �أي����ل����ول/�����س����ب����ت����م����رب  يف 
ني�سان/�بريل  بات يف  �نه  عاما، علما 
ه���دف���ا يف  ي�����س��ج��ل  �أ����س���غ���ر الع����ب   2016

�لدوري �الأملاين.
�الول  �لفريق  �سفوف  �ىل  رق��ي  بولي�سيت�ش  وك��ان 

بعد خو�سه 15 مبار�ة فقط يف �كادميية �لنادي.

مناف�شة �شبابية بني دورمتوند وموناكو

مب��ارة ث��اأري���ة ب��ني يوفنت��و�س وب��ر�صلون��ة يف دوري االأبط�ال

للتحدي  �ل���دول���ة  ب��ط��ول��ة  �أق��ي��م��ت 
ميد�ن  ع��ل��ى  و�الأ�����س����ب����ال  ل��ل�����س��ب��اب 
للمعاقني  �ل��ث��ق��ة  ن�����ادي  وم�����س��م��ار 
�لقوية  �ل���ربوف���ة  ت�ستكمل  و�ل���ت���ي 
منتخبنا  ل���الع���ب���ي  و�حل���ق���ي���ق���ي���ة 
�ل���وط���ن���ي �ل����ذي����ن ���س��ي��م��ث��ل��ون��ن��ا يف 
ب��ط��ول��ة جم��ل�����ش �ل���ت���ع���اون �ل����� 16 
�ق��ام��ت��ه��ا مبدينة  �مل���ق���رر  ل���ل���رج���ال 
جدة �ل�سعودية �يام 13 و14 و15 

�بريل �جلاري.
�أحمد  �مل�ست�سار  �مل��ن��اف�����س��ات  و���س��ه��د 
�لكمايل ع�سو جمل�ش �د�رة �الحتاد 
رئي�ش �حتاد  �لقوى  �لدويل الألعاب 
�الم���������ار�ت و����س���ال���ح حم���م���د ح�سن 
وعلي  �جلربي  ور��سد  �لعام  �الم��ني 
�ل���ن���ي���ادي �ع�����س��اء جمل�ش  خ��م��ي�����ش 

�الد�رة.
و�ع��رب �سالح حممد ح�سن �المني 
�ل����ع����ام ع����ن ����س���ع���ادت���ه ب��ن��ت��ائ��ج �آخ����ر 
و�لنا�سئني  للرجال  �سو�ء  بطولتني 
�فرزتا  الأنهما  و�ال�سبال  لل�سباب  �و 
نتائج مر�سية ومطمئنة خا�سة و�ن 
منتخبنا ب�سدد �ل�سفر يوم �الربعاء 
�ملقبل �ىل جدة للم�ساركة يف بطولة 

�لتعاون هناك.
�ل�سباب  م��رح��ل��ة  ن��ت��ائ��ج  و�����س���ف���رت 
ع��ن ف���وز الع���ب �ل��ع��ني �أح��م��د �سيف 
�سباق  يف  �الول  ب���امل���رك���ز  �ل����درع����ي 

 11.52 وزم��ن��ه  ع��دو  م��رت   100
�ل�سيد  ز�ي����د  ت���اله زم��ي��ل��ه   .. ث��ان��ي��ة 
وزمنه  �ل����ث����اين  �مل����رك����ز  يف  غ���ري���ب 
11.60 ثانية.. وتالهما يف �ملركز 
�لثالث العب دبا �حل�سن علي �سامل 

علي وزمنه 11.66 ثانية.
فاز  ع���دو  م��رت   200 م�سابقة  ويف 
�هلل  �لعني عبد  �الول العب  باملركز 
خالد وزمنه 23.79 ثانية وحل يف 
�ملركز �لثاين العب �لعني علي �سيف 
�لظاهري وزمنه 23.95 ثانية ثم 
نوبي  �سمبيج  حميد  �ل�سارقة  العب 

ثالثا وزمنه 24.06 ثانية .
�ل��ع��ني ع��ب��د �هلل خالد  وف����از الع���ب 
مرت   400 �سباق  يف  �الول  باملركز 
عدو وزمنه 53.05 ثانية وتاله يف 
عي�سى  �لو�سل  الع��ب  �لثاين  �ملركز 
وجاء  ثانية   54.15 وزمنه  حميد 
ج��م��ع��ه ���س��ع��ي��د الع���ب �اله���ل���ي ثالثا 

بزمن 54.42 ثانية .
فاز  ج��ري  م��رت   800 م�سابقة  ويف 
الع��ب �حل��م��ري��ة ���س��امل خ��ال��د �سامل 
 4.04.32 وزم��ن��ه  �الول  ب��امل��رك��ز 
دقيقة وتاله يف �ملركز �لثاين �أحمد 

�ل��ب��ط��ائ��ح وزمنه  ����س��م��اع��ي��ل الع���ب 
نادي  العب  ثم  دقيقة   2.10.66
�ل��ع��ني م��ان��ع خ��ل��ي��ف��ة ث��ال��ث��ا وزمنه 

. دقيقة   2.11.78
مرت   1500 م�����س��اب��ق��ة  يف  وف�������از 
ج�����ري الع�����ب �جل�����زي�����رة �حل���م���ر�ء 
ب��امل��رك��ز �الول  �آل علي  ع���ارف  ع��م��اد 
وتاله  دق��ي��ق��ة  وزمنه4.38.53 
الع����ب ن�����ادي �ل���ع���ني ع�����س��ك��ر عو�ش 
ثم  دقيقة   4.47.42 بزمن  ثانيا 
قا�سم  �أحمد  �الهلي عبد �هلل  الهب 

ثالثا وزمنه 4.52.83 دقيقة .

مو�نع  م��رت   3000 م�����س��اب��ق��ة  ويف 
فاز العب �لعني �سامل خليفة �سامل 
وتاله  دقيقة   12.03.83 وزمنه 
يف �ملركز �لثاين زميله �سعيد يو�سف 
 12.12.50 وزم����ن����ه  �ل���ع���ام���ري 
دقيقة ثم العب �لو�سل حميد عبد 

�هلل وزمنه 12.18.08 دقيقة .
5000 م��رت جري  ���س��ب��اق  وف���از يف 
�ل�سالم  ع��ب��د  �ل���ع���ني  ن�����ادي  الع����ب 
وزمنه  �الول  ب���امل���رك���ز  �ب����ر�ه����ي����م 
العب  وت��اله  دقيقة   17.51.81
�جل����زي����رة �حل����م����ر�ء ع���م���ار ع����ارف 

وزمنه  �ل����ث����اين  �مل����رك����ز  يف  �ل���ع���ل���ي 
دبا  العب  ثم  دقيقة   18.39.21
ثالثا  ه��الل  حممد  ه��الل  �حل�سن 

وزمنه 20.57.15 دقيقة .
وف�����از ف���ري���ق �ل���ع���ني ل��ل��ت��ت��اب��ع 4 يف 
وزمنه  �الول  ب��امل��رك��ز  م��رت   100
46.31 ثانية وتاله فريق �لرم�ش 
فريق  وف���از  ثانية   49.15 وزم��ن��ه 
�حلمرية للتتابع 4 يف 400 باملركز 
يف  وتبعه   3.47.00 وزمنه  �الول 
�مل��رك��ز �ل��ث��اين ف��ري��ق �ل��ع��ني وزمنه 
3.47.27 دقيقة ثم فريق �الهلي 

ثالثا وزمنه 3.59.62 دقيقة .
مرت  �الف  خ��م�����س��ة  م�����س��اب��ق��ة  ويف 
�سالح  �حل�سن  دبا  العب  فاز  م�سي 
وزمنه  �الول  ب��امل��رك��ز  ر����س��د  ع��ب��ي��د 

دقيقة.  33.05.61
�مل���ي���د�ن العب  وف�����از يف م�����س��اب��ق��ات 
�الول  باملركز  �هلل  �لو�سل علي مال 
يف قذف �لقر�ش وم�سافته 33.21 
�ل����ث����اين  �مل������رك������ز  م������رت وت���������اله يف 
الع��ب �ل��ع��ني ه���ز�ع ���س��امل وم�سافته 
�الهلي  الع���ب  ث���م  م���رت   32.41
وم�سافته  ثالثا  خ��و�ج��ه  علي  بطي 

�طاحة  29.23 مرت. ويف م�سابقة 
�ملطرقة فاز العب �لن�سر علي ه�سام 
وم�سافته 59.80 مرت وتاله زميله 
�لثاين  �مل���رك���ز  يف  �هلل  ع��ب��د  ���س��ع��ي��د 
وم�سافته 25.75 مرت وتاله ثالثا 
الع���ب �ل��رم�����ش ع��ب��د �ل��ع��زي��ز �سامل 

وم�سافته 20.64 مرت.
�لن�سر  ف���از الع���ب  دف���ع �جل��ل��ة  ويف 
���س��ي��ف �ل��دي��ن ه���اين ب��امل��رك��ز �الأول 
مرت   14.48 م�������س���اف���ة  خم���ق���ق���ا 
وتاله العب �لعني هز�ع �سامل ثانيا 
العب  ث��م  م��رت   11.79 وم�سافته 
�الأه����ل����ي ب��ط��ي ع��ل��ي خ���و�ج���ه مرت� 

مرت.  10.47
وف����از حم��م��د ج��ا���س��م حم��م��د العب 
م�سابقة  يف  �الأول  ب��امل��رك��ز  �خل��ل��ي��ج 
 40.73 وم�����س��اف��ت��ه  �ل���رم���ح  رم����ي 
مرت وتاله ثانيا العب دبا �حل�سن 
37.46 مرت  وم�سافته  علي  مهند 
ث���م م��ن�����س��ور ع��ب��د �ل��رح��م��ن العب 
مرت   36.37 وم�سافته  �ل�����س��ارق��ة 
العب  ف�����از  �ل���ط���وي���ل  �ل����وث����ب  ويف 
باملركز  �هلل  عبد  من�سور  �ل�سارقة 
مرت   6.15 م�سافة  حمققا  �الول 
وت���اله الع���ب �اله��ل��ي ر����س��د �ساجد 
وحل  م��رت   6.01 وم�سافته  ث��ان��ي��ا 
العب دبا �حل�سن علي �سامل برمان 

وم�سافته 5.36 مرت.

اإع���الن نتائ���ج بط���ول���ة ال���دول���ة للتح����دي لل�صب�����اب واالأ�صب����ال

�ليوم  م�ساء  ظبي  �أب��و  يف  �ل��ق��دم  لكرة  �حلكومية  �ملوؤ�س�سات  دوري  بطولة  ت�سهد 
�لثالثاء باإ�ستاد �سلطان بن ز�يد مبقر �الحتاد يف �أبو ظبي مبار�تني �سمن �جلولة 
�لثانية ع�سرة من �مل�سابقة حيث يلتقي يف �الأوىل فريق جولد وكالء �لالعبني مع 
�سر�ع  يف  تناف�سية  �أهمية  �لثاين  �للقاء  ويكت�سب  �لهند�سية  �سيكيور  �سركة  فريق 
 23 بر�سيد  �لثالث  �ملرورية  لالأنظمة  �ساعد  فريقي  بني  يجمع  و�ل��ذي  �ل�سد�رة 
31 نقطة مقرتبا  �ملت�سدر بر�سيد  �لريا�سي للجامعات  نقطة مع فريق �الحتاد 
�أي�سا فريق جمل�ش �الإم��ار�ت لتنمية  من ح�سم لقب �لبطولة �لذي يناف�سه عليه 
عالقات �لعمل �لو�سيف بر�سيد 26 نقطة . وكانت جولة �أم�ش �الأول �الفتتاحية 
ق��د ���س��ه��دت ف���وز ف��ري��ق ه��ي��ئ��ة �ل��ك��ه��رب��اء �ل���ر�ب���ع ب��ر���س��ي��د 17 ن��ق��ط��ة ع��ل��ى فريق 
�سجل  5-1 وقد  بنتيجة  نقاط   8 بر�سيد  �القت�سادية  �خلام�ش  �ملناطق  موؤ�س�سة 
�لدين  و�سرف  منهما   لكل  هدفني  �ل�سمالين  �الل��ه  وعبد  �ل�سي�سي  �أحمد  للهيئة 
ولالقت�سادية علي �لبلو�سي و�أد�رها �حلكم خليل �حلو�سني مب�ساعدة علي �سمالن 
وهيثم �ملن�سوري. ويف �ملبار�ة �لثانية ��ستطاع فريق �الإمار�ت لتنمية عالقات �لعمل 
�ستوجتارت  �أكادميية  فريق  على  كبري  ف��وز  حتقيق  نقطة   29 بر�سيد  �لو�سيف 
�ل�سابع قبل �الأخري  يف �لرتتيب �لعام بنتيجة 6 1- و�سجل لتنمية عالقات �لعمل 
حممد جمال �أربعة �أهد�ف وزكريا مفتاح هدفني و�أد�رها  �حلكم عبد �هلل �حلمادي 
مب�ساعدة ح�سن �حلمادي وحممد �لنقبي ور�قب �ملبار�تني �حلكم �لدويل حممد 

�جلالف �ملهريي مدير �الحتاد �لفني .

�صاعد لالأنظمة املرورية يواجه احتاد 
اجلامعات يف دوري موؤ�ص�صات اأبوظبي

العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2017/328  ا�صتئناف جتاري   
�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1-�ي دي ��ش لال�ست�سار�ت �ملعمارية  جمهول حمل 
ريا�ش   : وميثله  ليمتد  ديفيلوبر  /�سينديكيت  �مل�ستاأنف  �ن  مبا  �القامة 
رقم  بالدعوى  �ل�سادر  ��ستاأنف �حلكم  قد    - �لكبان  عبد�ملجيد حممود 
يوم  جل�سه  لها  وح���ددت   2017/2/18 بتاريخ  كلي  جت��اري   2016/953  :
رقم  بالقاعة  �سباحا    10.00 �ل�ساعة    2017/4/25 �مل��و�ف��ق  �ل��ث��الث��اء  
ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2017/588  ا�صتئناف جتاري   

م   م  ذ   - �ل�سيار�ت  لتاأجري  برمييوم  1-�م��ب��ريي��ال  ���س��ده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
جمهول حمل �القامة مبا �ن �مل�ستاأنف /�ي تي بي منطقة حرة - ذ م م 
وميثله : يو�سف حممد ح�سن حممد �لبحر   قد ��ستاأنف   �حلكم �ل�سادر 
بالدعوى رقم : 2017/136 جتاري جزئي بتاريخ 2017/3/22 وحددت لها 
جل�سه يوم �الثنني  �ملو�فق 2017/4/17  �ل�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2016/44   تنفيذ احكام املركز املايل  
�ىل �ملنفذ �سده/1- رمي كامريجي  جمهول حمل �القامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/بنك �بوظبي �لتجاري - �ش م ع  قد �أقام عليك 
�ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى 
به وقدره )33769( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج����ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 
حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر 

هذ� �العالن.
رئي�ص ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11992 بتاريخ 2017/4/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2016/1904   تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �سده/1- �ركان ملقاوالت �لبناء 2-تولي�سد��ش ��ساريا ر�جيندر�نات 
��ساريا 3- د�ين للمقاوالت - �ش ذ م م  جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب 
�لتنفيذ/�نيل كومار بادمانابان وميثله : ريا�ش عبد�ملجيد حممود �لكبان - 
قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )208100( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�ص ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   �ملودعة حتت رقم:  260981 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�س��م:  تيكوم لال�ستثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �الأول، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لعقار�ت  وتاأجري  �سوؤون  وت�سيري  �إد�رة  خدمات  و�ل�سكنية؛  �لتجارية  �لعقار�ت  خدمات  �لعقار�ت؛  �إد�رة  �لعقار�ت؛  خدمات 
و�ل�سقق  لل�سقق  بالن�سبة  و�إد�رت��ه��ا  تقدميها  يتم  �لتي  �لعقار�ت  و��ستئجار  تاأجري  خدمات  �ل�سكنية؛  و�لعقار�ت  �لتجارية 
�لفندقية و�لفيالت و�ملكاتب ومنتجعات �ملياه �ملعدنية و�ملنتجعات ومالعب �جلولف و�ملارينا و�لفنادق و�ملمتلكات �ل�سناعية 
خدمات  �الإيجار؛  وفيالت  و�سقق  �لفندقية  �ل�سقق  �إد�رة  للم�ستاأجرين؛  �الإد�رة  خدمات  �لت�سوق؛  وقرى  �لت�سوق  ومر�كز 
�ملالية؛  �الأم��و�ل؛ �خلدمات  روؤو���ش  ��ستثمار�ت  �لعقار�ت؛  �الإيجار�ت؛ خدمات تثمني  �لعقارية؛ خدمات حت�سيل  �لو�ساطة 
�ال�ستثمار يف  �ل�سناديق؛ خدمات  �إد�رة  �ال�ستثمار �جلماعي؛ خدمات  �ال�ستثمار؛ خدمات  �الأ�سول؛ خدمات  �إد�رة  خدمات 
�لتقييم  خدمات  �لعقاري؛  �لتمويل  خدمات  �لبنكية؛  �خلدمات  �لتاأمني؛  خدمات  �لعقارية؛  �ل�سناديق  خدمات  �الأ�سهم؛ 
�لعقاري؛ خدمات �إد�رة �لعقار�ت وخدمات �إد�رة �ملحافظ �لعقارية؛ خدمات �ال�ستثمار �لعقاري؛ خدمات �لو�ساطة �لعقارية؛ 
و��ستمالك  و�ختيار  تقييم  �الأر����س��ي؛  ��ستمالك  خدمات  وحتديد�  �الأر����س��ي  تطوير  خدمات  �لعقاري؛  �لتاأمني  خدمات 
�لعقار�ت الأغر��ش �لتطوير و�ال�ستثمار؛ �سر�ء �الأر��سي لتاأجريها؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف 

ذلك توفري �ملعلومات عن هذه �خلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.
 36  �لو�ق�عة بالفئة:  

 DUBAI INTERNATIONAL ACADEMIC" ع��ب��ارة  م��ن  �ل��ع��الم��ة  ت��ت��ك��ون  و�سف �لعالمة:  
. لدرع  �سعار  �أمامها  و  غامق  بخط  �الإجنليزية  باللغة  CITY" مكتوبة 

�ال�س��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل 

للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  11  اإبريل 2017 العدد 11992

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   �ملودعة حتت رقم:  260984 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�س��م:  تيكوم لال�ستثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �الأول، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�إد�رة م�ساريع �لت�سييد و�لتطوير �لعقاري؛ تق�سيم �الأر��سي  خدمات �لت�سييد؛ خدمات �لتطوير �لعقاري؛ 
خدمات  �ل��ع��ق��ار�ت؛  �سيانة  و�ل�سكنية؛  �لتجارية  للغايات  �ملجمعات  ت�سييد  و�لتجارية؛  �ل�سكنية  للغايات 
تركيب  �ملباين؛  ه��دم  �ملباين؛  ت�سييد  على  �الإ���س��ر�ف  �ملباين؛  وتزيني  وترميم  وجتديد  تنظيف  �لرتكيب؛ 
�لطرق؛  ر�سف  �الأنابيب؛  خطوط  و�سيانة  ت�سييد  �خلامات؛  ��ستخر�ج  �ملو�نئ؛  ت�سييد  �مل�ساعد؛  و�إ�سالح 
توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عرب 

�سبكة حا�سوب عامة.
 �لو�ق�عة بالفئة:  37 

 DUBAI INTERNATIONAL" ع������ب������ارة  م������ن  �ل����ع����الم����ة  و�سف �لعالمة:  ت����ت����ك����ون 
. لدرع  �سعار  �أمامها  و  غامق  بخط  �الإجنليزية  باللغة  ACADEMIC CITY" مكتوبة 

�ال�س��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  11  اإبريل 2017 العدد 11992

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   �ملودعة حتت رقم:  260986 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�س��م:  تيكوم لال�ستثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م
 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �الأول، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خدمات �لتعليم و�لتهذيب؛ خدمات �لتدريب؛ توفري مر�فق �لتدريب للفنادق و�سناعة �ل�سيافة؛ توفري خدمات مد�ر�ش 
توفري  �ل�سحية؛  و�لنو�دي  �للياقة  توفري مر�فق جمنازيوم  و�لثقافية؛  �لريا�سية  �الأن�سطة  �لرتفيه؛  �حل�سانة؛ خدمات 
مر�فق مالعب �جلولف؛ توفري مر�فق �لتن�ش؛ توفري مر�فق برك �ل�سباحة؛ تنظيم و�إجر�ء �ملوؤمتر�ت و�للقاء�ت و�ملعار�ش 
و�لدور�ت �لتدريبية وور�ش �لعمل و�الجتماعات و�ملحا�سر�ت؛ توفري حد�ئق �ملالهي و�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�ش؛ ن�سر 
�لكتب؛ توفري مر�فق �ل�سينما؛ توفري �ملر�فق �لريا�سية؛ توفري مر�فق �أزقة �لبولينج؛ توفري مر�فق �ال�ستجمام؛ خدمات 
�لت�سجيل؛ خدمات  �أ�ستوديوهات  مر�فق  توفري  �ملتحركة؛  �الأفالم  �أ�ستوديوهات  �ل�سوتي؛ خدمات  �لت�سجيل  �أ�ستوديوهات 
�أ�ستوديوهات �لت�سجيل لالأفالم و�لتلفزيون و�لفيديو و�لر�ديو؛ تاأجري �أ�ستوديوهات �لت�سجيل؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق 

بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات عن هذه �خلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة. 
 41  �لو�ق�عة بالفئة:  

 DUBAI INTERNATIONAL ACADEMIC" ع��ب��ارة  م��ن  �ل��ع��الم��ة  ت��ت��ك��ون  و�سف �لعالمة:  
. لدرع  �سعار  �أمامها  و  غامق  بخط  �الإجنليزية  باللغة  CITY" مكتوبة 

�ال�س��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل 

للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
 الثالثاء  11  اإبريل 2017 العدد 11992

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   �ملودعة حتت رقم:  260974 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�س��م:  تيكوم لال�ستثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �الأول، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لورق و�ملنتجات �لورقية؛ �لكرتون ومنتجات �لكرتون؛ �لكتيبات؛ �لن�سر�ت �الإعالنية؛ �لكر��سات؛ �لتقاومي؛ 
دورية؛  �إخبارية  ن�سر�ت  �لر�سائل؛  �لل�ساقات؛  �لدعو�ت؛  �لتهنئة؛  بطاقات  �ملل�سقات؛  �لنماذج؛  �لبطاقات؛ 
�لدفاتر؛ دفاتر قطع �لقرطا�سية؛ ورق ن�ساف؛ دفاتر �ملذكر�ت و�ملو�عيد؛ �ل�سور �لفوتوغر�فية؛ �الألبومات؛ 
�لكبرية؛  �الإع��الن��ات  �لربيدية؛  �لبطاقات  �ملفهر�سة؛  �مللفات  �مللفات؛  �لر�سائل؛  �أرف��ف  �ليوميات؛  دفاتر 
�لكتب؛  �لكتب؛ مو�د جتليد  �لدوريات؛  �ل�سحف؛  �ملطبوعات؛  �لكتابة؛  للكتابة؛ ورق  دفاتر قطع  �لتذ�كر؛ 
)عد�  �ملكتبية  و�للو�زم  �الأدو�ت  �لكتالوجات؛  �ملجالت؛  �لن�سر�ت؛  �ليومية؛  �ل�سحف  �ملطبوعة؛  �ملن�سور�ت 
�أق���الم �حل��رب �جلاف؛  �أق���الم �لر�سا�ش �الآل��ي��ة؛  �للباد؛  �أق���الم  �أق���الم �لر�سا�ش؛  �أق���الم �حل��رب؛  �الأث����اث(؛ 

�مل�ساطر؛ �ملماحي؛ ثقاالت �لورق.
 �لو�ق�عة بالفئة:  16 

 DUBAI INTERNATIONAL" ع������ب������ارة  م������ن  �ل����ع����الم����ة  و�سف �لعالمة:  ت����ت����ك����ون 
. لدرع  �سعار  �أمامها  و  غامق  بخط  �الإجنليزية  باللغة  ACADEMIC CITY" مكتوبة 

�ال�س��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  11  اإبريل 2017 العدد 11992

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   �ملودعة حتت رقم:  260989 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�س��م:  تيكوم لال�ستثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �الأول، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
بر�مج  �لكيمياء،  �مل��ب��اين،  �الإن�����س��اء،  يخ�ش  فيما  و�لتطوير  �لبحث  لالآخرين؛  و�لتطوير  �لبحث  خدمات 
�لهند�سة،  �ل�سناعة،  �ل�سحة،  �لبيئة،  حماية  لل�سكان،  �الإح�سائية  �لدر��سة  �لبيانات،  معاجلة  �حلا�سوب، 
�ملعادن، �ملو�رد �ملعدنية، مو�رد �لطاقة، �ل�سيدلة، �لتقنية �لبيولوجية، �لتقنية �لبيولوجية �لزر�عية، �لتقنية 
�لبيولوجية �ل�سناعية، �لعلوم، علم �لطب �ل�سرعي، �لنبات، �لتقنية �لبيولوجية �حليو�نية و�لبحرية، علم 
خدمات  و�لرتبية،  �الأم��ن  �ال�ستثمار،  �ل�سحية،  �لرعاية  �الإع���الم،  و�سائل  �لتقنية،  �لبيولوجية،  �الأخ��الق 

�ملخترب�ت. 
 �لو�ق�عة بالفئة:  42 

 DUBAI INTERNATIONAL" ع������ب������ارة  م������ن  �ل����ع����الم����ة  و�سف �لعالمة:  ت����ت����ك����ون 
. لدرع  �سعار  �أمامها  و  غامق  بخط  �الإجنليزية  باللغة  ACADEMIC CITY" مكتوبة 

�ال�س��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  11  اإبريل 2017 العدد 11992

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   �ملودعة حتت رقم:  260971 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�س��م:  تيكوم لال�ستثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �الأول، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
و�الأدو�ت  و�الأجهزة  و�ل�سينمائي  �لفوتوغر�يف  �لت�سوير  و�أدو�ت  و�أجهزة  و�مل�ساحية  و�ملالحية  �لعلمية  و�الأدو�ت  �الأجهزة 
�لب�سرية و�أجهزة و�أدو�ت قيا�ش �لوزن و�لقيا�ش و�الإ�سارة و�ملر�قبة )�الإ�سر�ف( و�لتعليم؛ �أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ 
كا�سيتات  �لبيانات؛  ملعاجلة  حا�سوبية  و�أجهزة  معد�ت  ت�سجيل؛  �أقر��ش  مغناطي�سية؛  بيانات  حامالت  �ل�سور؛  �أو  �ل�سوت 
�سمعية م�سبقية �لت�سجيل وكا�سيتات ب�سرية م�سبقة �لت�سجيل و�أ�سرطة �سمعية م�سبقة �لت�سجيل و�أ�سرطة ب�سرية م�سبقة 
حتتوي  وجميعها  �لت�سجيل  م�سبقة  ر�ي  بلو  و�أقر��ش  �لت�سجيل  م�سبقة  �ال�ستعماالت  متعددة  رقمية  و�أقر��ش  �لت�سجيل 
�أقر��ش مدجمة م�سبقة �لت�سجيل و�أ�سطو�نات فونوغر�ف حتتوي على مو�سيقى؛ بر�مج  �أفالم وبر�مج تليفزيونية؛  على 
�أقر��ش ذ�كرة �لقر�ءة فقط �ملدجمة �لتي حتتوي على �أفالم وبر�مج تليفزيونية؛ برجميات �أنظمة ت�سغيل �حلا�سوب؛ بر�مج 
�ملتعددة  �لو�سائط  برجميات  بر�مج  تليفيزونية؛  وبر�مج  �أف��الم  على  حتتوي  �لتي  �لت�سجيل  م�سبقة  �حلا�سوب  برجميات 
�الإلكرتونية  �ملن�سور�ت  �الألعاب؛  لت�سغيل  �لتفاعلية  �ملتعددة  �لو�سائط  برجميات  و�لرتفيه؛  و�لتعليم  لالأعمال  �لتفاعلية 

�ملبا�سرة.       �لو�ق�عة بالفئة:  9
 DUBAI INTERNATIONAL ACADEMIC" ع��ب��ارة  م��ن  �ل��ع��الم��ة  ت��ت��ك��ون  و�سف �لعالمة:  

. لدرع  �سعار  �أمامها  و  غامق  بخط  �الإجنليزية  باللغة  CITY" مكتوبة 
�ال�س��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل 
للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  11  اإبريل 2017 العدد 11992

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   �ملودعة حتت رقم:  260933 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�س��م:  تيكوم لال�ستثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �الأول، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لبطاقات؛  �لتقاومي؛  �لكر��سات؛  �الإعالنية؛  �لن�سر�ت  �لكتيبات؛  �لكرتون؛  ومنتجات  �لكرتون  �لورقية؛  و�ملنتجات  �لورق 
قطع  دفاتر  �لدفاتر؛  دوري���ة؛  �إخبارية  ن�سر�ت  �لر�سائل؛  �لل�ساقات؛  �ل��دع��و�ت؛  �لتهنئة؛  بطاقات  �ملل�سقات؛  �لنماذج؛ 
�لر�سائل؛  �أرفف  �ليوميات؛  �لفوتوغر�فية؛ �الألبومات؛ دفاتر  �ل�سور  �لقرطا�سية؛ ورق ن�ساف؛ دفاتر �ملذكر�ت و�ملو�عيد؛ 
�مللفات؛ �مللفات �ملفهر�سة؛ �لبطاقات �لربيدية؛ �الإعالنات �لكبرية؛ �لتذ�كر؛ دفاتر قطع للكتابة؛ ورق �لكتابة؛ �ملطبوعات؛ 
�ل�سحف؛ �لدوريات؛ �لكتب؛ مو�د جتليد �لكتب؛ �ملن�سور�ت �ملطبوعة؛ �ل�سحف �ليومية؛ �لن�سر�ت؛ �ملجالت؛ �لكتالوجات؛ 
�الأدو�ت و�للو�زم �ملكتبية )عد� �الأثاث(؛ �أقالم �حلرب؛ �أقالم �لر�سا�ش؛ �أقالم �للباد؛ �أقالم �لر�سا�ش �الآلية؛ �أقالم �حلرب 

�جلاف؛ �مل�ساطر؛ �ملماحي؛ ثقاالت �لورق.
 16  �لو�ق�عة بالفئة:  

�أمامها  و  عري�ش  بخط  �لعربية  ب��االأح��رف  لالإعالم" مكتوبة  دب��ي  "مدينة  عبارة  من  �لعالمة  تتكون  و�سف �لعالمة:  
ن�سف د�ئرة حتتوي على د�ئرة �أ�سغر.

�ال�س��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل 

للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  11  اإبريل 2017 العدد 11992

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   �ملودعة حتت رقم:  260936 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  

با�س��م:  تيكوم لال�ستثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �الأول، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لتجارية  �لعقار�ت  وتاأجري  �إد�رة  و�ل�سكنية؛  �لتجارية  �لعقار�ت  خدمات  �لعقارية؛  �ملمتلكات  �إد�رة  �لعقارية؛  �خلدمات 
و�لفيالت  �لفندقية  و�ل�سقق  لل�سقق  بالن�سبة  و�إد�رتها  تقدميها  يتم  �لتي  �لعقار�ت  و��ستئجار  تاأجري  خدمات  و�ل�سكنية؛ 
�لت�سوق  ومر�كز  �ل�سناعية  و�ملمتلكات  و�لفنادق  و�ملارينا  �جلولف  ومالعب  و�ملنتجعات  �ملعدنية  �ملياه  ومنتجعات  و�ملكاتب 
�لو�ساطة  خدمات  �الإيجار؛  وفيالت  و�سقق  �لفندقية  �ل�سقق  �إد�رة  للم�ستاأجرين؛  �ملالية  �الإد�رة  خدمات  �لت�سوق؛  وق��رى 
للعقار�ت؛ خدمات حت�سيل �الإيجار�ت؛ خدمات تثمني �لعقار�ت؛ ��ستثمار روؤو�ش �الأمو�ل؛ �خلدمات �ملالية؛ خدمات �إد�رة 
�الأ�سول؛ خدمات �ال�ستثمار؛ خدمات �ال�ستثمار �جلماعي؛ خدمات �إد�رة �ل�سناديق؛ خدمات ��ستثمار �الأمو�ل يف �الأ�سهم؛ 
�لعقار�ت؛  تقييم  �لعقاري؛ خدمات  �لتمويل  �مل�سرفية؛ خدمات  �لتاأمني؛ �خلدمات  �لعقارية؛ خدمات  �ل�سناديق  خدمات 
خدمات �إد�رة �لعقار�ت وخدمات �إد�رة �ملحافظ �لعقارية؛ خدمات �ال�ستثمار �لعقاري؛ خدمات �لو�ساطة �لعقارية؛ خدمات 
�لعقار�ت الأغر��ش  �الأر��سي وتثمني و�ختيار ومتلك  �الأر��سي وحتديد� خدمات متلك  �لعقاري؛ خدمات تطوير  �لتاأمني 
�لتطوير و�ال�ستثمار؛ متلك �الأر��سي بغر�ش تاأجريها؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري 

�ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.
 36  �لو�ق�عة بالفئة:  

�أمامها  و  عري�ش  بخط  �لعربية  ب��االأح��رف  لالإعالم" مكتوبة  دب��ي  "مدينة  عبارة  من  �لعالمة  تتكون  و�سف �لعالمة:  
ن�سف د�ئرة حتتوي على د�ئرة �أ�سغر.

�ال�س��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل 

للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  11  اإبريل 2017 العدد 11992

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   �ملودعة حتت رقم:  260938 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�س��م:  تيكوم لال�ستثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م
 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �الأول، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�ل�سمعية  �لو�سائط  عرب  �ملعلومات  تقدمي  و�لال�سلكية؛  �ل�سلكية  �الت�ساالت  خدمات  �الت�ساالت؛  خدمات 
مبا  �لبث  خدمات  �الإنرتنت؛  مد�خل  خدمات  �الإنرتنت؛  خدمات  م��زودي  خدمات  �لرقمية؛  �أو  و�لب�سرية 
و�ل�سبكات  �لب�سرية  و�الألياف  �لف�سائية  و�ملحطات  و�لر�ديو  و�لكيبل  �لتلفزيون  �سبكات  �لبث عرب  يف ذلك 
حا�سوب  �سبكة  �إىل  للم�ستخدمني  �لنفاذ  توفري  و�لال�سلكية؛  �ل�سلكية  �الت�ساالت  معد�ت  تاأجري  �لرقمية؛ 
عامة؛ نقل �الأ�سو�ت و�ل�سور؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات 

�ملتعلقة بهذه �خلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.
 �لو�ق�عة بالفئة:  38 

و�سف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من عبارة "مدينة دبي لالإعالم" مكتوبة باالأحرف �لعربية بخط عري�ش و 
�أمامها ن�سف د�ئرة حتتوي على د�ئرة �أ�سغر.

�ال�س��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  11  اإبريل 2017 العدد 11992

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   �ملودعة حتت رقم:  260940 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�س��م:  تيكوم لال�ستثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م
 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �الأول، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
دور �حل�سانة؛ خدمات  توفري  و�ل�سيافة؛  �لفنادق  �لتدريب يف جمال  مر�فق  توفري  �لتدريب؛  �لتعليم؛ خدمات  خدمات 
توفري  �ل�سحية؛  و�لنو�دي  )�جلمنازيوم(  �لريا�سية  �لتدريبات  �ساالت  توفري  و�لثقافية؛  �لريا�سية  �الأن�سطة  �لرتفيه؛ 
مالعب �جلولف؛ توفري ت�سهيالت �لتن�ش؛ توفري ت�سهيالت برك �ل�سباحة؛ ترتيب و�إد�رة �ملوؤمتر�ت و�الجتماعات و�ملعار�ش 
و�جلل�سات �لتدريبية وور�ش �لعمل و�الجتماعات �لر�سمية و�ملحا�سر�ت؛ تنظيم و�إد�رة �ملعار�ش �لتجارية لالأن�سطة �لتعليمية 
و�لتدريبية و�لرتفيهية و�لريا�سية و�لثقافية؛ توفري حد�ئق �ملالهي و�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�ش؛ ن�سر �لكتب؛ توفري 
�ال�ستجمام؛ خدمات  ت�سهيالت  توفري  �لبولنغ؛  زقاق  ت�سهيالت  توفري  �لريا�سية؛  �لت�سهيالت  توفري  �ل�سينما؛  ت�سهيالت 
�ستوديوهات �لت�سجيل �ل�سوتي؛ خدمات �ستوديوهات �الأفالم؛ توفري ت�سهيالت �ستوديوهات �لت�سجيل؛ خدمات �ستوديوهات 
�لت�سجيل لالأفالم و�لتليفزيون و�لفيديو و�لر�ديو؛ تاأجري �ستوديوهات �لت�سجيل؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه 

�خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.
 41  �لو�ق�عة بالفئة:  

�أمامها  و  عري�ش  بخط  �لعربية  ب��االأح��رف  لالإعالم" مكتوبة  دب��ي  "مدينة  عبارة  من  �لعالمة  تتكون  و�سف �لعالمة:  
ن�سف د�ئرة حتتوي على د�ئرة �أ�سغر.

�ال�س��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل 

للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  11  اإبريل 2017 العدد 11992

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   �ملودعة حتت رقم:  260947 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�س��م:  تيكوم لال�ستثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م
 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �الأول، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لبطاقات؛  �لتقاومي؛  �لكر��سات؛  �الإعالنية؛  �لن�سر�ت  �لكتيبات؛  �لكرتون؛  ومنتجات  �لكرتون  �لورقية؛  و�ملنتجات  �لورق 
قطع  دفاتر  �لدفاتر؛  دوري���ة؛  �إخبارية  ن�سر�ت  �لر�سائل؛  �لل�ساقات؛  �ل��دع��و�ت؛  �لتهنئة؛  بطاقات  �ملل�سقات؛  �لنماذج؛ 
�لر�سائل؛  �أرفف  �ليوميات؛  �لفوتوغر�فية؛ �الألبومات؛ دفاتر  �ل�سور  �لقرطا�سية؛ ورق ن�ساف؛ دفاتر �ملذكر�ت و�ملو�عيد؛ 
�مللفات؛ �مللفات �ملفهر�سة؛ �لبطاقات �لربيدية؛ �الإعالنات �لكبرية؛ �لتذ�كر؛ دفاتر قطع للكتابة؛ ورق �لكتابة؛ �ملطبوعات؛ 
�ل�سحف؛ �لدوريات؛ �لكتب؛ مو�د جتليد �لكتب؛ �ملن�سور�ت �ملطبوعة؛ �ل�سحف �ليومية؛ �لن�سر�ت؛ �ملجالت؛ �لكتالوجات؛ 
�الأدو�ت و�للو�زم �ملكتبية )عد� �الأثاث(؛ �أقالم �حلرب؛ �أقالم �لر�سا�ش؛ �أقالم �للباد؛ �أقالم �لر�سا�ش �الآلية؛ �أقالم �حلرب 

�جلاف؛ �مل�ساطر؛ �ملماحي؛ ثقاالت �لورق.
 16  �لو�ق�عة بالفئة:  

تتكون �لعالمة من عبارة "مدينة دبي لالإنرتنت " مكتوبة باأحرف عربية بخط غامق و �أمامها �سعار  و�سف �لعالمة:  
مميز. "@" ب�سكل 

�ال�س��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل 

للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  11  اإبريل 2017 العدد 11992

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   �ملودعة حتت رقم:  260949 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�س��م:  تيكوم لال�ستثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �الأول، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لتجارية  �لعقار�ت  وتاأجري  �إد�رة  و�ل�سكنية؛  �لتجارية  �لعقار�ت  خدمات  �لعقارية؛  �ملمتلكات  �إد�رة  �لعقارية؛  �خلدمات 
و�لفيالت  �لفندقية  و�ل�سقق  لل�سقق  بالن�سبة  و�إد�رتها  تقدميها  يتم  �لتي  �لعقار�ت  و��ستئجار  تاأجري  خدمات  و�ل�سكنية؛ 
�لت�سوق  ومر�كز  �ل�سناعية  و�ملمتلكات  و�لفنادق  و�ملارينا  �جلولف  ومالعب  و�ملنتجعات  �ملعدنية  �ملياه  ومنتجعات  و�ملكاتب 
�لو�ساطة  خدمات  �الإيجار؛  وفيالت  و�سقق  �لفندقية  �ل�سقق  �إد�رة  للم�ستاأجرين؛  �ملالية  �الإد�رة  خدمات  �لت�سوق؛  وق��رى 
للعقار�ت؛ خدمات حت�سيل �الإيجار�ت؛ خدمات تثمني �لعقار�ت؛ ��ستثمار روؤو�ش �الأمو�ل؛ �خلدمات �ملالية؛ خدمات �إد�رة 
�الأ�سول؛ خدمات �ال�ستثمار؛ خدمات �ال�ستثمار �جلماعي؛ خدمات �إد�رة �ل�سناديق؛ خدمات ��ستثمار �الأمو�ل يف �الأ�سهم؛ 
�لعقار�ت؛  تقييم  �لعقاري؛ خدمات  �لتمويل  �مل�سرفية؛ خدمات  �لتاأمني؛ �خلدمات  �لعقارية؛ خدمات  �ل�سناديق  خدمات 
خدمات �إد�رة �لعقار�ت وخدمات �إد�رة �ملحافظ �لعقارية؛ خدمات �ال�ستثمار �لعقاري؛ خدمات �لو�ساطة �لعقارية؛ خدمات 
�لعقار�ت الأغر��ش  �الأر��سي وتثمني و�ختيار ومتلك  �الأر��سي وحتديد� خدمات متلك  �لعقاري؛ خدمات تطوير  �لتاأمني 
�لتطوير و�ال�ستثمار؛ متلك �الأر��سي بغر�ش تاأجريها؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري 

�ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.
 36  �لو�ق�عة بالفئة:  

تتكون �لعالمة من عبارة "مدينة دبي لالإنرتنت " مكتوبة باأحرف عربية بخط غامق و �أمامها �سعار  و�سف �لعالمة:  
مميز. "@" ب�سكل 

�ال�س��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل 

للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  11  اإبريل 2017 العدد 11992

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   �ملودعة حتت رقم:  260951 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�س��م:  تيكوم لال�ستثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �الأول، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خدمات �الت�ساالت �ل�سلكية؛ خدمات �الت�ساالت �لال�سلكية؛ تو�سيل �ملعلومات عرب و�سيط �سمعي ب�سري 
ب��و�ب��ات �الإن��رتن��ت؛ خ��دم��ات �لبث وت�سمل �لبث عرب  �أو رق��م��ي؛ خ��دم��ات مقدم خدمة �الإن��رتن��ت؛ خ��دم��ات 
�لتليفزيون و�لتليفزيون �لكيبلي و�لر�يو و�الأقمار �ل�سناعية و�الألياف �لب�سرية و�ل�سبكات �لرقمية؛ تاأجري 
معد�ت �الت�ساالت؛ توفري �إمكانية تو�سيل �مل�ستخدم ب�سبكة حا�سوب عاملية؛ نقل �الأ�سو�ت و�ل�سور؛ توفري 
�ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات عن هذه �خلدمات عرب �سبكة حا�سوب 

عاملية.
 �لو�ق�عة بالفئة:  38 

و�سف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من عبارة "مدينة دبي لالإنرتنت " مكتوبة باأحرف عربية بخط غامق و 
�أمامها �سعار "@" ب�سكل مميز.

�ال�س��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  11  اإبريل 2017 العدد 11992

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   �ملودعة حتت رقم:  260953 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�س��م:  تيكوم لال�ستثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �الأول، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
دور �حل�سانة؛ خدمات  توفري  و�ل�سيافة؛  �لفنادق  �لتدريب يف جمال  مر�فق  توفري  �لتدريب؛  �لتعليم؛ خدمات  خدمات 
توفري  �ل�سحية؛  و�لنو�دي  )�جلمنازيوم(  �لريا�سية  �لتدريبات  �ساالت  توفري  و�لثقافية؛  �لريا�سية  �الأن�سطة  �لرتفيه؛ 
مالعب �جلولف؛ توفري ت�سهيالت �لتن�ش؛ توفري ت�سهيالت برك �ل�سباحة؛ ترتيب و�إد�رة �ملوؤمتر�ت و�الجتماعات و�ملعار�ش 
و�جلل�سات �لتدريبية وور�ش �لعمل و�الجتماعات �لر�سمية و�ملحا�سر�ت؛ تنظيم و�إد�رة �ملعار�ش �لتجارية لالأن�سطة �لتعليمية 
و�لتدريبية و�لرتفيهية و�لريا�سية و�لثقافية؛ توفري حد�ئق �ملالهي و�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�ش؛ ن�سر �لكتب؛ توفري 
�ال�ستجمام؛ خدمات  ت�سهيالت  توفري  �لبولنغ؛  زقاق  ت�سهيالت  توفري  �لريا�سية؛  �لت�سهيالت  توفري  �ل�سينما؛  ت�سهيالت 
�ستوديوهات �لت�سجيل �ل�سوتي؛ خدمات �ستوديوهات �الأفالم؛ توفري ت�سهيالت �ستوديوهات �لت�سجيل؛ خدمات �ستوديوهات 
�لت�سجيل لالأفالم و�لتليفزيون و�لفيديو و�لر�ديو؛ تاأجري �ستوديوهات �لت�سجيل؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه 

�خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة
 41  �لو�ق�عة بالفئة:  

تتكون �لعالمة من عبارة "مدينة دبي لالإنرتنت " مكتوبة باأحرف عربية بخط غامق و �أمامها �سعار  و�سف �لعالمة:  
مميز. "@" ب�سكل 

�ال�س��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل 

للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن. 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  11  اإبريل 2017 العدد 11992

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   �ملودعة حتت رقم:  260956 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�س��م:  تيكوم لال�ستثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �الأول، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
بر�مج  �لكيمياء،  �مل��ب��اين،  �الإن�����س��اء،  يخ�ش  فيما  و�لتطوير  �لبحث  لالآخرين؛  و�لتطوير  �لبحث  خدمات 
�لهند�سة،  �ل�سناعة،  �ل�سحة،  �لبيئة،  حماية  لل�سكان،  �الإح�سائية  �لدر��سة  �لبيانات،  معاجلة  �حلا�سوب، 
�ملعادن، �ملو�رد �ملعدنية، مو�رد �لطاقة، �ل�سيدلة، �لتقنية �لبيولوجية، �لتقنية �لبيولوجية �لزر�عية، �لتقنية 
�لبيولوجية �ل�سناعية، �لعلوم، علم �لطب �ل�سرعي، �لنبات، �لتقنية �لبيولوجية �حليو�نية و�لبحرية، علم 
خدمات  و�لرتبية،  �الأم��ن  �ال�ستثمار،  �ل�سحية،  �لرعاية  �الإع���الم،  و�سائل  �لتقنية،  �لبيولوجية،  �الأخ��الق 

�ملخترب�ت. 
 �لو�ق�عة بالفئة:  42 

و�سف �لعالمة:  تتكون �لعالمة من عبارة "مدينة دبي لالإنرتنت " مكتوبة باأحرف عربية بخط غامق و 
�أمامها �سعار "@" ب�سكل مميز.

�ال�س��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  11  اإبريل 2017 العدد 11992

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   �ملودعة حتت رقم:  260934 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�س��م:  تيكوم لال�ستثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �الأول، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لورق و�ملنتجات �لورقية؛ �لكرتون ومنتجات �لكرتون؛ �لكتيبات؛ �لن�سر�ت �الإعالنية؛ �لكر��سات؛ �لتقاومي؛ 
دورية؛  �إخبارية  ن�سر�ت  �لر�سائل؛  �لل�ساقات؛  �لدعو�ت؛  �لتهنئة؛  بطاقات  �ملل�سقات؛  �لنماذج؛  �لبطاقات؛ 
�لدفاتر؛ دفاتر قطع �لقرطا�سية؛ ورق ن�ساف؛ دفاتر �ملذكر�ت و�ملو�عيد؛ �ل�سور �لفوتوغر�فية؛ �الألبومات؛ 
�لكبرية؛  �الإع��الن��ات  �لربيدية؛  �لبطاقات  �ملفهر�سة؛  �مللفات  �مللفات؛  �لر�سائل؛  �أرف��ف  �ليوميات؛  دفاتر 
�لكتب؛  �لكتب؛ مو�د جتليد  �لدوريات؛  �ل�سحف؛  �ملطبوعات؛  �لكتابة؛  للكتابة؛ ورق  دفاتر قطع  �لتذ�كر؛ 
)عد�  �ملكتبية  و�للو�زم  �الأدو�ت  �لكتالوجات؛  �ملجالت؛  �لن�سر�ت؛  �ليومية؛  �ل�سحف  �ملطبوعة؛  �ملن�سور�ت 
�أق���الم �حل��رب �جلاف؛  �أق���الم �لر�سا�ش �الآل��ي��ة؛  �للباد؛  �أق���الم  �أق���الم �لر�سا�ش؛  �أق���الم �حل��رب؛  �الأث����اث(؛ 

�مل�ساطر؛ �ملماحي؛ ثقاالت �لورق.
 �لو�ق�عة بالفئة:  16 

باللغة  " مكتوبة   DUBAI INTERNET CITY" عبارة  من  �لعالمة  و�سف �لعالمة:  تتكون 
�الإجنليزية بخط غامق و �أمامها �سعار "@" ب�سكل مميز.

�ال�س��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  11  اإبريل 2017 العدد 11992

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   �ملودعة حتت رقم:  260939 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  

با�س��م:  تيكوم لال�ستثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �الأول، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لعقار�ت  وتاأجري  �سوؤون  وت�سيري  �إد�رة  خدمات  و�ل�سكنية؛  �لتجارية  �لعقار�ت  خدمات  �لعقار�ت؛  �إد�رة  �لعقار�ت؛  خدمات 
و�ل�سقق  لل�سقق  بالن�سبة  و�إد�رت��ه��ا  تقدميها  يتم  �لتي  �لعقار�ت  و��ستئجار  تاأجري  خدمات  �ل�سكنية؛  و�لعقار�ت  �لتجارية 
�لفندقية و�لفيالت و�ملكاتب ومنتجعات �ملياه �ملعدنية و�ملنتجعات ومالعب �جلولف و�ملارينا و�لفنادق و�ملمتلكات �ل�سناعية 
خدمات  �الإيجار؛  وفيالت  و�سقق  �لفندقية  �ل�سقق  �إد�رة  للم�ستاأجرين؛  �الإد�رة  خدمات  �لت�سوق؛  وقرى  �لت�سوق  ومر�كز 
�ملالية؛  �الأم��و�ل؛ �خلدمات  روؤو���ش  ��ستثمار�ت  �لعقار�ت؛  �الإيجار�ت؛ خدمات تثمني  �لعقارية؛ خدمات حت�سيل  �لو�ساطة 
�ال�ستثمار يف  �ل�سناديق؛ خدمات  �إد�رة  �ال�ستثمار �جلماعي؛ خدمات  �ال�ستثمار؛ خدمات  �الأ�سول؛ خدمات  �إد�رة  خدمات 
�لتقييم  خدمات  �لعقاري؛  �لتمويل  خدمات  �لبنكية؛  �خلدمات  �لتاأمني؛  خدمات  �لعقارية؛  �ل�سناديق  خدمات  �الأ�سهم؛ 
�لعقاري؛ خدمات �إد�رة �لعقار�ت وخدمات �إد�رة �ملحافظ �لعقارية؛ خدمات �ال�ستثمار �لعقاري؛ خدمات �لو�ساطة �لعقارية؛ 
و��ستمالك  و�ختيار  تقييم  �الأر����س��ي؛  ��ستمالك  خدمات  وحتديد�  �الأر����س��ي  تطوير  خدمات  �لعقاري؛  �لتاأمني  خدمات 
�لعقار�ت الأغر��ش �لتطوير و�ال�ستثمار؛ �سر�ء �الأر��سي لتاأجريها؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف 

ذلك توفري �ملعلومات عن هذه �خلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة
 36  �لو�ق�عة بالفئة:  

�الإجنليزية  باللغة  مكتوبة   "  DUBAI INTERNET CITY" عبارة  من  �لعالمة  تتكون  و�سف �لعالمة:  
بخط غامق و �أمامها �سعار "@" ب�سكل مميز.

�ال�س��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل 

للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  11  اإبريل 2017 العدد 11992

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   �ملودعة حتت رقم:  260944 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�س��م:  تيكوم لال�ستثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �الأول، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خدمات �الت�ساالت �ل�سلكية؛ خدمات �الت�ساالت �لال�سلكية؛ تو�سيل �ملعلومات عرب و�سيط �سمعي ب�سري 
ب��و�ب��ات �الإن��رتن��ت؛ خ��دم��ات �لبث وت�سمل �لبث عرب  �أو رق��م��ي؛ خ��دم��ات مقدم خدمة �الإن��رتن��ت؛ خ��دم��ات 
�لتليفزيون و�لتليفزيون �لكيبلي و�لر�يو و�الأقمار �ل�سناعية و�الألياف �لب�سرية و�ل�سبكات �لرقمية؛ تاأجري 
معد�ت �الت�ساالت؛ توفري �إمكانية تو�سيل �مل�ستخدم ب�سبكة حا�سوب عاملية؛ نقل �الأ�سو�ت و�ل�سور؛ توفري 
�ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات عن هذه �خلدمات عرب �سبكة حا�سوب 

عاملية.
 �لو�ق�عة بالفئة:  38 

باللغة  " مكتوبة   DUBAI INTERNET CITY" عبارة  من  �لعالمة  و�سف �لعالمة:  تتكون 
�الإجنليزية بخط غامق و �أمامها �سعار "@" ب�سكل مميز.

�ال�س��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  11  اإبريل 2017 العدد 11992

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م    �ملودعة حتت رقم:  260945 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�س��م:  تيكوم لال�ستثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �الأول، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خدمات �لتعليم و�لتهذيب؛ خدمات �لتدريب؛ توفري مر�فق �لتدريب للفنادق و�سناعة �ل�سيافة؛ توفري خدمات مد�ر�ش 
توفري  �ل�سحية؛  و�لنو�دي  �للياقة  توفري مر�فق جمنازيوم  و�لثقافية؛  �لريا�سية  �الأن�سطة  �لرتفيه؛  �حل�سانة؛ خدمات 
مر�فق مالعب �جلولف؛ توفري مر�فق �لتن�ش؛ توفري مر�فق برك �ل�سباحة؛ تنظيم و�إجر�ء �ملوؤمتر�ت و�للقاء�ت و�ملعار�ش 
و�لدور�ت �لتدريبية وور�ش �لعمل و�الجتماعات و�ملحا�سر�ت؛ توفري حد�ئق �ملالهي و�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�ش؛ ن�سر 
�لكتب؛ توفري مر�فق �ل�سينما؛ توفري �ملر�فق �لريا�سية؛ توفري مر�فق �أزقة �لبولينج؛ توفري مر�فق �ال�ستجمام؛ خدمات 
�لت�سجيل؛ خدمات  �أ�ستوديوهات  مر�فق  توفري  �ملتحركة؛  �الأفالم  �أ�ستوديوهات  �ل�سوتي؛ خدمات  �لت�سجيل  �أ�ستوديوهات 
�أ�ستوديوهات �لت�سجيل لالأفالم و�لتلفزيون و�لفيديو و�لر�ديو؛ تاأجري �أ�ستوديوهات �لت�سجيل؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق 

بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات عن هذه �خلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.
 41  �لو�ق�عة بالفئة:  

�الإجنليزية  باللغة  مكتوبة   "  DUBAI INTERNET CITY" عبارة  من  �لعالمة  تتكون  و�سف �لعالمة:  
بخط غامق و �أمامها �سعار "@" ب�سكل مميز.

�ال�س��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل 

للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  11  اإبريل 2017 العدد 11992

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2016/10/09م   �ملودعة حتت رقم:  260946 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�س��م:  تيكوم لال�ستثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �الأول، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات:
بر�مج  �لكيمياء،  �مل��ب��اين،  �الإن�����س��اء،  يخ�ش  فيما  و�لتطوير  �لبحث  لالآخرين؛  و�لتطوير  �لبحث  خدمات 
�لهند�سة،  �ل�سناعة،  �ل�سحة،  �لبيئة،  حماية  لل�سكان،  �الإح�سائية  �لدر��سة  �لبيانات،  معاجلة  �حلا�سوب، 
�ملعادن، �ملو�رد �ملعدنية، مو�رد �لطاقة، �ل�سيدلة، �لتقنية �لبيولوجية، �لتقنية �لبيولوجية �لزر�عية، �لتقنية 
�لبيولوجية �ل�سناعية، �لعلوم، علم �لطب �ل�سرعي، �لنبات، �لتقنية �لبيولوجية �حليو�نية و�لبحرية، علم 
خدمات  و�لرتبية،  �الأم��ن  �ال�ستثمار،  �ل�سحية،  �لرعاية  �الإع���الم،  و�سائل  �لتقنية،  �لبيولوجية،  �الأخ��الق 

�ملخترب�ت. 
 �لو�ق�عة بالفئة:  42 

باللغة  " مكتوبة   DUBAI INTERNET CITY" عبارة  من  �لعالمة  و�سف �لعالمة:  تتكون 
�الإجنليزية بخط غامق و �أمامها �سعار "@" ب�سكل مميز.

�ال�س��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��ش على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�سم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ساد �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  11  اإبريل 2017 العدد 11992



    
وجبات جمانية مقابل 18 مليون تغريدة

تويرت  م�ستخدمي  �أح��د  �ل�سهرية  وينديز  مطاعم  �سل�سلة  حت��ّدت 
الإعادة تغريدته �لتي عرب عن حبه فيها ملاأكوالتها 18 مليون مرة، 
حتى يتمكن من �حل�سول على وجبات دج��اج جمانية على مدى 
�لر�سمي  �حل�ساب  على  كتب  ويلكر�سون  ك��ارت��ر  وك��ان  ك��ام��ل.  ع��ام 
ل�سل�سة وينديز على موقع �لتو��سل �الجتماعي تويرت، ي�ساأل عن 
وجبته  على  للح�سول  يحتاجها  �لتي  �لتغريد  �إع���ادة  م��ر�ت  ع��دد 

�ملف�سلة باملجان طو�ل �لعام.
�ملوقع  على  ح�سابه  ي�سم  �ل��ذي  كارتر  تغريدة  ب��اأن  وينديز  وردت 
عبارة "�أنا �أحب وجبات �لدجاج" يجب �أن ُيعاد تغريدها 18 مليون 
�إىل طلب  �سارع  �أن  �إال  �لهدف. فما كان من كارتر  م��رة، لتحقيق 
�لعون من م�ستخدمي تويرت. و�سرعان ما حظيت تغريدة كارتر 
�أكرث من مليون مرة  ب�سعبية كبرية على تويرت، و�أعيد تغريدها 
خالل وقت ق�سري، وفّرخت هذه �لتغريدة ها�ستاقاً مل�ساعدة كارتر 
على حتقيق حلمه. وكان �لو�سول �إىل �ملليون �الأول مبثابة �سدمة 
لوينديز �لتي عربت عن ذلك يف ح�سابها على تويرت، ويف �لوقت 
تر�سية  مكافاأة  على  �سيح�سل  كارتر  كان  �إن  بعد  ُيعرف  ال  �ل��ذي 
�سل�سلة  �أن  �إال  تغريدة،  مليون   18 �إىل  �لو�سول  يف  ف�سل  ح��ال  يف 
�ملطاعم �ل�سهرية �أكدت �أنها ملتزمة بتقدمي �لوجبات �ملجانية له 

طو�ل عام حال �لو�سول �إىل �لرقم �ملن�سود. 

يحمل طائرة حوامة �صخمة على كتفيه
�الأثقال ودخل بذلك �سجل  قيا�سياً يف رفع  حقق رجل قوي رقماً 
حو�مة  طائرة  رف��ع  من  متكن  بعدما  �لقيا�سية  ل��الأرق��ام  غيني�ش 

�سخمة على كتفيه. 
قام فر�نز مولنري بتحٍد جديد بهدف دخول �سجل غيني�ش لالأرقام 
�لقيا�سية، حيث متكن من رفع طائرة حو�مة على كتفيه حمطماً 

بذلك �لرقم �لقيا�سي يف حمل �أثقل وزن على �لكتفني. 
�لتو��سل  م��و�ق��ع  م��ن  �ل��ع��دي��د  ع��ل��ى  ن�سر  ف��ي��دي��و  و�أظ��ه��ر مقطع 
�الجتماعي، �لطائرة وهي حتط على من�سة معدنية كان مولنري 

يقف حتتها، قبل �أن يحملها على كتفيه لربهة من �لوقت. 
على  كبري�ً  رو�ج��اً  لقي  �لفيديو،  ب��اأن مقطع  بالذكر  من �جلدير 
�إىل  �لعنكبوتية، وح�سل على عدد م�ساهد�ت كبري و�سل  �ل�سبكة 
113000 م�ساهدة بعد �ساعات من ن�سر �لفيديو، وفق ما ورد يف 

�سحيفة مريور �لربيطانية. 

�صرب حتى املوت مل�صلم اأحب هندو�صية
�أعلنت �ل�سرطة �ملحلية بالهند عن و�قعة تعر�ش فيها �ساب م�سلم 
لل�سرب �مل���ربح م��ن ق��ب��ل �أه���ل ق��ري��ت��ه م��ن �ل��ه��ن��دو���ش �أم����ام �أعني 
حبيبته �لهندو�سية، وذلك لوجود عالقة عاطفية بينهم وهم من 
ديانات خمتلفة. فقد تعر�ش حممد �ساليك، �لبالغ من �لعمر 20 
عاًما، لل�سرب على يد ع�سر�ت �الأ�سخا�ش من قريته بعد جميئه 
منزلها يف مقاطعة  ق��رب  ن��اري��ة  در�ج���ة  ع��رب  ال�سطحاب حبيبته 
على  بتعليقه  وقامو�   ، �لهند  �سرق  يف  جهارخاند  بوالية  غومال 
�لعمود و�سربه بالع�سي و�الأحزمة على مر�أى من �سديقته على 
مدى �ساعات، ومت نقله �إىل �مل�ست�سفى فاقد �لوعي، ومات بد�خلها 
�ساند�ن  غومال  �سرطة  قائد  و�أو���س��ح  و���س��ول��ه.  م��ن  �ساعات  بعد 
بتحري�ش  حت��رك  قد  �حل�سد  ك��ان  �إذ�  ما  معرفة  "نحاول  كومار 
من عائلة" �ل�سابة، الفًتا �إىل �أن ثالثة �أ�سخا�ش �أوقفو� وال يز�ل 
�جلرمية  هذه  يف  ب�سلوعهم  لال�ستباه  �آخرين  عن  جارًيا  �لبحث 

�لتي �عتربت �ل�سرطة �أن د�فعها ديني.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ا�صتلق على ظهرك �صهرين مقابل 16 األف يورو!
�أ�سحاء، والئقني بدنياً، وم�ستعدين  �أ�سخا�ش  �إىل  �أبحاث طب �لف�ساء يف فرن�سا عن حاجتهم  �أعلن باحثو معهد 
لال�ستلقاء على ظهورهم و�المتناع عن فعل �أي �سيء �آخر ملدة �سهرين. وهي وظيفة ميكن و�سفها حرفياً بوظيفة 
�لعمر، ور�تبها 16 �ألف يورو. يبحث �مل�سوؤولون يف �ملعهد عن هوؤالء �ملتطوعني لدر��سة تاأثري�ت �جلاذبية �ل�سغرى، 
وهي حالة من �النعد�م �الفرت��سي للوزن. ووفقاً لعلماء معهد ميدي�ش لطب �لف�ساء ووظائف �الأع�ساء، �لو�قع 
هوؤالء  عن  �ملعهد  يف  �مل�سوؤولون  يبحث  ج��ادة.  غايٍة  �إىل  ت�سبو  فالوظيفة  �لفرن�سية،  تولوز  مدينة  من  بالقرب 
لعلماء معهد  �ل�سغرى، وهي حالة من �النعد�م �الفرت��سي للوزن. ووفقاً  تاأثري�ت �جلاذبية  �ملتطوعني لدر��سة 
ميدي�ش لطب �لف�ساء ووظائف �الأع�ساء، �لو�قع بالقرب من مدينة تولوز �لفرن�سية، فالوظيفة ت�سبو �إىل غايٍة 
ر من �أنَّ �لوظيفة �أ�سعب مما يبدو عليها، وعلى �أولئك �لذين  جادة. و�سيجري كل ذلك با�سم �لعلم، ولكنَّ �أرنود حذَّ
و�ال�ستحمام،  �لطعام،  تناول  عند  حتى  �لوقت،  ط��و�ل  فر��سهم  يف  �لبقاء  يتوقعو�  �أن  ل�سغلها  م  �لتقدُّ يف  يرغبون 
�إبقاء كتٍف و�حد على �الأقل مالم�ساً  �أرن��ود: يتمثل �سرط �لوظيفة يف  وممار�سة كافة وظائفهم �جل�سدية. وقال 
�نعد�م �لوزن لفرتٍة طويلة  �لتاأثري�ت �ل�سارة ال�ستمر�ر حالة  �إىل در��سة  �إنَّ �لتجربة تهدف  �أو الإط��اره.  للفر��ش 
على ج�سم �الإن�سان، و�إيجاد �سبل مكافحتها. و�أ�ساف قائاًل: يف ظروٍف معينة، يتاأثر �جلهاز �لقلبي �لوعائي، ويفقد 
قدرته على بذل �ملجهود نف�سه �لذي كان يبذله قبل �لتجربة. ور�أينا كذلك قابليًة كبرية النخفا�ش �سغط �لدم، 
�لف�ساء، يتعر�ش  �لذين ق�سو� وقتاً طوياًل يف  �لف�ساء  ل��رو�د  �أنه مثلما حدث  �إىل  و�أ�سار  بالدو�ر.  كما  و�ل�سعور 
�ملتطوعون لنق�ش �لكتلة �لع�سلية �خلا�سة باجلزء �ل�سفلي من �جل�سد، ونق�ٍش يف كثافة �لعظام، ويو�جهون �سعوبًة 

يف �لوقوف على �أقد�مهم بعد ذلك.
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هكذا ولدت طفلة على ارتفاع 13 األف قدم
قررت �لفرن�سية من �أ�سل غيني ديابي نايف �ل�سفر عرب �خلطوط �لرتكية 
�ملتوجهة من كوناكري عا�سمة غينيا �إىل ��سطنبول عرب عا�سمة بوركينا 
فا�سو وهي و�غادوغو من دون �أن يعلم �أفر�د �لطاقم �نها كامل يف �سهرها 
ب��اآالم �ملخا�ش  �إق��الع �لطائرة حتى �سعرت  �إال دقائق تلت  �لتا�سع، وما هي 
ف�سارع �أفر�د طاقم �لطائرة �ملدّرب للتعامل مع هذ� �ملوقث وم�ساعدة �ملر�أة 
�حلامل، و�سرعان ما متت �لوالدة بنجاح وهلل �جلميع يف �لطائرة الإمتام 
�لتي  "كاديجو"،  ديابي  و�أ�سمتها  ب�سحة جيدة  ووليدتها  �الأم  و�أن  �ل��والدة 
13000 قدم. قائد �لطائرة عرفان كور�سون غيت�سماز  �رتفاع  ولدت على 
منهم  ينتظر  ك��ان  وبينما  �ل����والدة،  بحالة  �أب��ل��غ��وه  �لطاقم  �أف���ر�د  �إّن  ق��ال 
�لطائرة  م�سار  تغيري  ت�ستدعي  كانت  �إذ�  ما  ليقّرر  �حلالة  بتطّور  تعريفه 
الأقرب مطار، فوجئ بو�سول خرب �إمتام �لوالدة ب�سالم، وعندما �ساأل عن 
حالة �الأم و�ملولود �أّكدو� له �أّن �لوالدة مّتت ب�سرعة و�سهولة و�أّن �الثنني يف 
و�أن  ة  خا�سّ �العتيادي  م�ساره  مو��سلة  غيت�سماز  قّرر  وهكذ�  جيدة.  حالة 
�لطائرة كانت قد �قرتبت من وجهتها. وعن تلك �للحظات �لفريدة قالت 
مع  تعامل  �لطائرة  طاقم  �إّن  لل�سحافيني،  �أوغ��ل��و،  حاجي  دم��ت  �مل�سيفة 
�لو�سع ب�سرعة كما فعل مر�ر�ً يف �لتدريبات، وقام بتوزيع �ملهام بني �أفر�ده، 

م�سيفة �أّنها مل ت�سعر باالإرتباك الأّن �الأمر بد� وكاأّنه �أحد �لتدريبات.

تاأييدها لرتامب مل مينع ترحيل زوجها!
�أ�سيبت �مر�أة تدعم �لرئي�ش �الأمريكي، دونالد تر�مب، بال�سدمة بعد �أن 

مت ترحيل زوجها �إىل �ملك�سيك. 
وقالت �لعائلة �لتي تو��سل دعمها لرت�مب على �لرغم من خطابه ب�ساأن 
�الأ�سخا�ش �خلريين  �أن  �إنهم يعتقدون  �لهجرة خالل حملته �النتخابية، 

�سيكونون على ما ير�م.
�إىل  �ملك�سيك  43 عاما من  �لعمر  �لبالغ من  و�نتقل، روبريتو بريي�ستني، 
�لواليات �ملتحدة قبل 20 عاما، عندما كان يف �لع�سرينات من عمره، حيث 
�سافر يف �لبد�ية لزيارة قريب له، لكنه قرر �لبقاء يف �أمريكا، دون وثائق 
و��ستقر  وت��زوج��ا  هيلني  �لتقى  ق�سري  ب��وق��ت  ذل��ك  وب��ع��د  ر�سمية،  ه��ج��رة 
عام  �الأمريكية  �حل��دود  م�سوؤويل  فاإن  للتقارير  ووفقا  �إنديانا.  يف  �الثنان 
2000 �كت�سفو� �أن بريي�ستني يعي�ش يف �لبالد من دون وثائق ر�سمية عندما 
غادر �لبالد �إىل كند�. و�آنذ�ك، طالبته �ل�سلطات مبغادرة �لبالد طوعا يف 
غ�سون 60 يوما، وعلى �لرغم من ذلك قرر �لبقاء يف �لواليات �ملتحدة مع 
زوجته �حلامل. ومع �نتخاب، دونالد تر�مب، رئي�سا، مت ترحيل بريي�ستني 
�إىل مدينة �سيود�د خو�ريز �حلدودية �ملك�سيكية حيث لي�ش لديه هناك ال 
�لتي  لزوجته  �لكبرية  �سدمة  مبثابة  ترحيله  وج��اء  �أ�سدقاء.  وال  �أق��ارب 
�إال على �الأ�سخا�ش  �أن حملة تر�مب �سد �ملهاجرين لن تنطبق  �فرت�ست 

�لذين لديهم �سجالت جنائية.

اأخطر ما قد يتعر�س 
له الب�صر يف الكون

�لطرق  �أ����س���و�أ  ع��ن  �ل��ع��ل��م��اء  ك�سف 
�ل���ت���ي ق���د مي����وت ب��ه��ا �ل��ب�����س��ر مع 
�سرح عن كيفية مو�جهتها وو�سف 

للنهاية �حلتمية. 
�ل��ف��ي��زي��اء، بول  �أم�سى ع��امل  وق��د 
دوهريتي، من كاليفورنيا و�لكاتب 
�لعامني  كي�سي،  ك���ودي  �مل�ستقل، 
من  ع��دد  ع��ن  �لبحث  يف  �ملا�سيني 
�ل��ت��ي ينتج عنها  �مل��روع��ة  �مل��و�ق��ف 
ما  و��ستك�ساف  للغاية،  ب�سع  م��وت 

�سيحدث للج�سم �لب�سري.
�ل�سيناريوهات  �أك���رث  ي��ل��ي  وف��ي��م��ا 
�إث��������ارة ل���اله���ت���م���ام ح�����ول �ل���ع���امل، 
و�الأ���س��و�أ على �الإط���الق مل��وت ب�سع 
ل��ك��ل م��ن دوهريتي  ل��ل��غ��اي��ة وف��ق��ا 

وكي�سي:
ماريانا: خندق  �أ�سفل  �لغرق   1-

�ليابان  من  بالقرب  �خلندق  يقع 
�إىل �ل�سمال و�أ�سرت�ليا �إىل �جلنوب 
�لكرة  �سطح  يف  نقطة  �أع��م��ق  وه��و 
�الأر����س���ي���ة، ي��ب��ل��غ ع��م��ق��ه �أك����رث من 
دوهريتي  وبح�سب  قدم،  �ألف   36
"�إذ� غرقت يف خندق ماريانا فقد 
عمق  �إىل  ت�����س��ل  �أن  ق��ب��ل  مت����وت 

�سحيق".
�مل�سعد: يف  تعلق  �أن   2-

�إذ�  �أن��ه  �لدكتور دوه��ريت��ي  �أو���س��ح 
�مل�سعد،  يف  ع��ال��ق��ا  نف�سك  وج���دت 
ف��ي��ج��ب عليك  ب��ال�����س��ق��وط  وب������د�أ 
�إ�سناد ظهرك ور�أ�سك �إىل �حلائط 
فهذ�  م�����س��ت��ق��ي��م  خ����ط  ل��ت�����س��ك��ي��ل 
ح��م��اي��ة عمودك  ع��ل��ى  ي�����س��اع��دك 

�لفقري من �الإ�سابة.
فاإن  �مل�سعد  و�سط  وقفت  �إذ�  الأن��ه 
�أو  �إ����س���اب���ت���ك  ���س��ي��ت�����س��ب��ب يف  ذل����ك 
�أكرث  �ملنطقة هي  الأن هذه  موتك 

�ملناطق تعر�سا لل�سغط.

فتاة حتطم 
�صيارة لل�صرطة

�أق���دم���ت ف���ت���اة ت��ب��ل��غ من 
على  ع���اًم���ا،   25 �ل��ع��م��ر 
لل�سرطة  �سيارة  حتطيم 
بال�سني،  جي�سي  ب�سارع 
��سطد�مها  خ���الل  م���ن 
ب�سيارة  وت���ك���ر�ًر�  م�����ر�ًر� 
ه�سمت  ح��ت��ى  �ل�����س��رط��ة 

و�جهتها �الأمامية.
�لفيديو  مقطع  و�أظ��ه��ر 
موقع  ع����ر�����س����ه  �ل���������ذي 
بن�سر  �ملعني  ليك  الي��ف 
�لرتفيهية،  �لفيديوهات 
ت�سطدم  وه�����ي  �ل���ف���ت���اة 
وقيام  �ل�سرطة،  ب�سيارة 
مبطاردتها  �ل�������س���رط���ة 

الإلقاء �لقب�ش عليها.

طفلة تعود اإىل احلياة بعد وفاتها 
�إىل �حلياة بعد  �لهند  �أو�نها يف  ع��ادت طفلة مولودة قبل 
�إعالن �لطاقم �لطبي يف �مل�ست�سفى عن وفاتها، وذلك قبل 
دقائق قليلة من دفنها. وكانت دورغي�ش ر�ثور )25 عاماً( 
�أجنبت طفلة يف �الأ�سبوع 24 من �حلمل، مب�ساعدة فريق 
مبنطقة  �سوندر  ب��ري��غ  بانديت  م�ست�سفى  يف  �لتمري�ش 
بوندي يف والية ر�ج�ستان فربي �لهند، وكانت �لطفلة تزن 
بح�سب �سحيفة  �ل���والدة،  عند  فقط  375 غر�ماً  ح��و�يل 
ديلي ميل �لربيطانية. وبعد والدة �لطفلة بوقت ق�سري مت 
�الإعالن عن وفاتها من قبل �ملمر�سات، حيث مل تبك كما 
هو معتاد ومل تكن تتنف�ش. وعندما كان �أفر�د �أ�سرتها على 
بد�أت  باأنها  والحظو�  قلبها  بنب�سات  �سعرو�  دفنها،  و�سك 
بالتنف�ش. ويقول و�لد �لطفلة "�أخذنا �لطفلة للدفن بعد 
وكانت �حلفرة جاهزة  �مل�ست�سفى،  وفاتها يف  �الإع��الن عن 
قلبها  بنب�سات  �سعرنا  ذل��ك  بعد  ول��ك��ن  �ل��دف��ن،  لعملية 
وتنف�سها، وُهرعنا بها مرة �أخرى �إىل �مل�ست�سفى". ويقول 
رئتيها  �أن  لدرجة  مبكر  ب�سكل  ول��دت  �لطفلة  �إن  �الأطباء 
كانتا تعمالن ب�سق �الأنف�ش، وبقاوؤها على قيد �حلياة كان 
�أ�سبه باملعجزة". �لدكتور �أوبي فريما نائب �مل�سرف �لعام يف 
�مل�ست�سفى قال "كانت �لطفلة معدومة �حلركة، وال ت�سرخ 
بت�سليمها  �مل�ست�سفى  يف  �لطبي  �لطاقم  وق��ام  تتنف�ش،  �أو 
�إىل ذويها لدفنها بعد �الإعالن عن وفاتها ب�سكل ر�سمي". 
و�أ�ساف فريما "فتحنا حتقيقاً يف �حلادثة، و�ستتم معاقبة 
�مل�سوؤولني، ونحن ناأمل �أن تبقى �لطفلة على قيد �حلياة 

وتغادر �مل�ست�سفى �إىل منزل ذويها عن قريب". 

يرتدي احلجاب للقاء حبيبته
�أثار �ساب م�سري حالة من �جلدل �لو��سع، عرب مو�قع 
وهو  ل��ه  ���س��ورة  �نت�سرت  بعدما  �الج��ت��م��اع��ي،  �ل��ت��و����س��ل 
ميديا  �ل�سو�سيال  م�ستخدمو  ت��د�ول  �حل��ج��اب.  يرتدي 
�سورة لل�ساب وهو يرتدي �حلجاب، وتبني �أن هذ� �ل�ساب 
�أنها  يعتقد  ف��ت��اة،  مقابلة  م��ن  ليتمكن  �حل��ج��اب  �رت���دى 

حبيبته، يف حديقة عامة، لكن �ساربه ف�سحه وك�سفه.
�الجتماعي،  �لتو��سل  مو�قع  على  �الأفعال  ردود  تبيانت 
�أن��ه قد  �آخ��رون  و�عتقد  �ل�ساب،  �لبع�ش من  �سخر  حيث 
ي��ك��ون ه��ارب��ا م��ن ح��ك��م ق�����س��ائ��ي �أو م��الح��ق��اً م��ن رجال 
�الأمن. وبح�سب موقع "�ل�سومرية"، جلاأ �ل�ساب �إىل هذه 
عامة،  حديقة  يف  �لفتاة  مع  يجل�ش  كي  �لغريبة  �حليلة 

دون �أن يدري �أن هناك من ير�سده ويكت�سف حيلته.

مقاطعة متنع الكعوب العالية
ممنوعاً  عالية  بكعوب  �أحذية  بانتعال  �لن�ساء  �إل��ز�م  بات 
�أعلنت  م��ا  على  كولومبيا  بريتي�ش  يف  �لعمل  �أم��اك��ن  يف 
�ملقاطعة �لو�قعة يف غرب  كري�ستي كالرك رئي�سة وزر�ء 
�أماكن �لعمل يف  كند�. وقالت ك��الرك يف بيان »يف بع�ش 
مقاطعتنا ينبغي �أن تنتعل �لن�ساء كعوباً عالية. حكومتنا 
تعترب �ساأنها يف ذلك �ساأن غالبية، �سكان �ملقاطعة �إن هذ� 
�الجر�ء ظامل«. ور�أت رئي�سة �لوزر�ء �لليرب�لية �أن هذه 
�لذي  �لبيان  يف  و�أو�سحت  ومتييزية.   خطرة  �ملمار�سة 
بوند مع  �ملقاطعة �سرييل  �لعمل يف  وزي��رة  �أي�ساً  وقعته 
�حتمال  ثمة  لفرتة طويلة،  �لكعوب  عالية  �أحذية  و�سع 
بالتعر�ش الإ�سابة ج�سدية من خالل �النزالق �أو �ل�سقوط 

ف�ساًل عن �أ�سر�ر ت�سيب �لقدم و�لرجل و�لظهر.

ابنة كارد�صيان حتمل حقيبة 
فندي باآالف الدوالرات

�إنها �بنة الأب و�م من �أهم �لفا�سيني�ستا يف �لعامل، وبالطبع لن يكون �أ�سلوبها 
تلفزيون  وجنمة  وي�ست  كانيي  �لنجم  �بنة  وي�ست  ن��ورث  ع��ادي��ة.  طفلة  ك��اأي 
�لكني�سة مرتدية  �أم�ش وهي متوجهة �ىل  يوم  كارد�سيان ر�سدت  �لو�قع كيم 
ف�ستانا خمملي �للون وحاملة حقيبة من �لد�ر �ل�سهرية فندي ثمنها حو�ىل 
5000 دوالر �أمريكي. نورث لي�ست �ملرة �الوىل �لتي حتمل فيها حقيبة من 
فندي فالعام �ملا�سي ر�سدت مع و�لدتها حاملة حقيبة �ي�سا من فندي ثمنها 
نر�هن حتملن  �ل�سغري�ت  �لفتيات  ففي حني  �أمريكي.  دوالر   2600 ح��و�ىل 
حقائب طفولية من باربي �و حتملن حقيبات و�لد�تهن فنورث حتمل حقائب 

من �أهم دور �ملو�سة �لعاملية وباأثمن �ال�سعار.

عار�شة تقدم زوجا من االأقراط املا�شية، معرو�شة يف مزاد �شوثبي بلندن ام�س و�شوف تعر�س اأي�شا للمزاد يف جنيف 16 مايو.. 
ومن املتوقع اأن يحقق القرط االأزرق من )31 اىل 40( مليون جنيه ا�شرتليني والوردي ما بني 10 اىل 15 مليون جنيه اإ�شرتليني.

ي�صافر مع الغرباء 
ل�صد نق�س املجموعة

�سافر �ساب بريطاين مع جمموعة 
من �لغرباء مل ي�سبق له �أن �لتقي 
�أن عر�سو�  ب��اأي منهم، وذل��ك بعد 
مر�فقتهم  ب��وك  في�ش  ع��رب  عليه 
�أحد  يف رحلة �حتفااًل بعيد ميالد 
�أ���س��دق��ائ��ه��م، ل��ت��ع��وي�����ش ف���رد من 

�ملجموعة تخلف عن �لرحلة.
وك��������ان �أ������س�����دق�����اء �����س����اب ُي����دع����ى 
مل��ف��اج��اأت��ه برحلة  ن��اث��ان خ��ط��ط��و� 
�الإ�سبانية،  م��اي��ورك��ا  م��دي��ن��ة  �إىل 
�لثالثني،  م��ي��الده  بعيد  �ح��ت��ف��ااًل 
وح���ج���زو� �ل��ت��ذ�ك��ر ل��ل��رح��ل��ة، لكن 
ج��و م��اك��غ��ري��ث ق���رر �ل��ت��خ��ل��ف عن 
�الأ�سدقاء  م��ن  ك��ان  فما  �ل��رح��ل��ة، 
ب�سخ�ش  تعوي�سه  ق���ررو�  �أن  �إىل 
�آخر يحمل نف�ش �ال�سم، بح�سب ما 
ذكر موقع �إندي100 �الإلكرتوين.
يبقى  �أن  �الأ����س���دق���اء  ي��رغ��ب  ومل 
�لرحلة،  يف  ف�����ارغ�����اً  ج����و  م���ق���ع���د 
�لتو��سل  لذلك بحثو� على موقع 
�الج��ت��م��اع��ي ف��ي�����ش ب����وك ع���ن �أي 
ليمالأ  مبر�فقتهم  يقبل  �سخ�ش 
�سخ�ش   15 مع  وتو��سلو�  مكانه، 
عرب �ملوقع، و�فق و�حد منهم فقط 

على �لفكرة.
�إىل  ر�سالة  �الأ���س��دق��اء  �أح��د  وكتب 
"هل  فيها  ق��ال  �لبديل  ماكغريث 
ت�سم  رح��ل��ة  يف  مبر�فقتنا  ت��رغ��ب 
غرباء  �أ�سخا�ش   9 م��ن  جمموعة 
�لرحلة  ت��ك��ال��ي��ف  ل����ك  �أم����ّن����ا  �إذ� 
�لفندقي؟،  و�حل���ج���ز  ب��ال��ط��ائ��رة 
وذلك للم�ساركة يف �حتفالنا بعيد 
�لثالثني،  ن��اث��ان  �سديقنا  م��ي��الد 
للرحلة  نح�سر  �أن  ق��ررن��ا  ح��ي��ث 

كمفاجاأة له بهذه �ملنا�سبة".

اكت�صاف اأ�صباب رغبة القدماء يف اأكل حلوم الب�صر
����س��ت��ن��ت��ج ع���امل �الأح���ي���اء �ل��ق��دمي��ة �أو 
�مل�ستحاثات �لربيطاين جيم�ش كول، 
�حلر�رية  �ل�سعر�ت  ع��دد  ح�ساب  بعد 
�آك��ل��ي حلوم  يف �ل��ن��ظ��ام �ل��غ��ذ�ئ��ي عند 
بني  للحم  �الإن�����س��ان  �أك���ل  �أن  �ل��ب�����س��ر، 
جن�سه مل يكن يف �أي زمن من �الأزمنة 

خياًر� الأ�سباب غذ�ئية.
وج�����اء ذل����ك يف ت��ق��ري��ر ق����ال ف��ي��ه �إن 
�ل��ع��ل��م��اء وج�����دو� يف �ل�����س��ن��و�ت �أدل����ة 
�الأو�ئل  �أوروب���ا  �سكان  �أن  على  كثرية 
�أو  �أعد�ئهم،  ياأكلون حلوم  رمبا كانو� 

حلم �أفر�د قبيلتهم.
�ملا�سي،  �ل��ع��ام  يف  �مل��ث��ال،  �سبيل  ع��ل��ى 
�لقدمية  �الأح����ي����اء  ع��ل��م��اء  �ك��ت�����س��ف 
كهوف  يف  �ل��ن��ي��ان��درت��ال  ب��د�ئ��ي��ي  �أن 
ي���ك�������س���رون عظام  ك����ان����و�  م�����اري�����الك، 

�أقاربهم ويف�سلون �أع�ساءهم.
يقدرون  �لباحثني  من  �لكثري  �أن  �إال 
�أن مثل هذه �الإ�سابات ميكن �أن تكون 

جزًء� من �لطقو�ش �جلنائزية.
 ف���ف���ي �الآون��������ة �الأخ��������رية ع����رث عامل 
كر�و�ش،  يوهان�ش  �لقدمية،  �الأح��ي��اء 
على �أدل���ة د�م��غ��ة الأك��ل��ة حل��وم �لب�سر 
باكت�سافه  ن��ي��ان��درت��ال،  �إن�����س��ان   ع��ن��د 
مع  �لب�سرية  بالعظام  مم��ل��وء�  كهفا 
�سمال  �ل���غ���ذ�ئ���ي، يف  �ل��ت�����س��ن��ي��ع  �آث�����ار 

�إ�سبانيا.
و�ل����ي����وم، �ل���ع���دي���د م���ن �ل��ق��ب��ائ��ل من 
�جلديدة  غينيا  يف  �لب�سر  حل��وم  �أكلة 
ياأكلون  �لعامل ال  �أخ��رى من  و�أج���ز�ء 
�للحوم و�لدماغ وغريها من �الأن�سجة 
�لطقو�ش،  م��ن  ك��ج��زء  �إال  �ل��ب�����س��ري��ة 

ولي�ش ب�سبب نق�ش �لغذ�ء.
تكون  �أن  �مل���ح���ت���م���ل   ف���م���ن  ول����ذل����ك 
مم���ار����س���ات مم��اث��ل��ة ق���د ُوج������دت بني 
و�إن�سان كرو منيون  نياندرتال  �إن�سان 

�لبد�ئي.
جيم�ش  �ل��ربي��ط��اين  �ل��ع��امل  و�قتطع 
ك������ول ع���ي���ن���ات �أن�������س���ج���ة م����ن �أرب����ع����ة 
�لربوتينات  ع��دد  حل�ساب  متطوعني 
�لتي  و�ل���ك���رب���وه���ي���در�ت  و�ل�����ده�����ون 
جدول  �إع���د�د  بغر�ش  عليها،  حتتوي 
قيمة �لتغذية يف خمتلف �أجز�ء ج�سم 

�الإن�سان.
 ثم قارن هذ� �خلبري �لقيمة �لغذ�ئية 
ل��الإن�����س��ان ب��ال��ق��ي��م��ة �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة عند 
بقايا  �لعثور على  �لتي مت  �حليو�نات 

منها يف كهوف �أكلة حلوم �لب�سر.


