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الرتبية تطالب اإدارات املدار�س بت�صنيف معلميها لـ 4 فئات
�صعيف الأداء وم�صتوى حت�صيل متدن وكثريي 
الغياب ومعتادي الإجازات املر�صية واملتمار�صة

•• دبي – حم�شن را�شد 

املدار�ض احلكومية  و ريا�ض  وجهت وزارة الرتبية والتعليم كافة مدراء 
واملعلمات   املعلمني  اأ�سماء  بح�سر  ال�سمالية  واملناطق  دب��ي  يف   ، الأط��ف��ال 
ي�ستجيب  الذي ل  الأداء  املعلم �سعيف  الول فئة   ، اأربعة  وفق ت�سنيفات 
تدين  م��ن  طلبتهم  ي��ع��اين  ال��ذي��ن  املعلمني  ف��ئ��ة  وال��ث��اين   ، للتوجيهات 
 ، الغياب  معتادي  املعلمني  الثالثة  والفئة   ، الدرا�سي  حت�سيلهم  م�ستوى 
فيما الفئة الرابعة والخرية فئة من داأبوا على تقدمي الجازات املر�سية ، 
ب�سكل م�ستمر �سواء كانوا مر�سى اأو مرافقني ملر�سى اآخرين. جاء ذلك يف 
تعميم تلقته اإدارات املدار�ض موؤخرا ، وح�سلت )الفجر( على ن�سخة منه 
، وارفق مع التعميم منوذج معتمد لت�سجيل تلك الفئات، وداعت الوزارة 
اإدارات املدار�ض اإىل �سرورة حتري الدقة والإلتزام بذلك النموذج واإعادة 

اإر�ساله للوزارة خالل ال�سبوع املقبل.                          )التفا�سيل �ض5(

الهالل الأحمر الإماراتي ي�صلم اأجهزة وم�صتلزمات 
طبية للمركز ال�صحي يف الل�صك بح�صرموت

•• عدن-وام: 

اأجهزة  ام�����ض جم��م��وع��ة  الإم����ارات����ي  الأح���م���ر  ال��ه��الل  �سلمت ه��ي��ئ��ة 
�سرق  الل�سك  بقرية  اخل��ا���ض  ال�سحي  للمركز  طبية  وم�ستلزمات 
املتوا�سلة  اإط��ار جهودها  ب��وادي ح�سرموت وذل��ك يف  مديرية ترمي 

لدعم القطاع ال�سحي يف اليمن والتخفيف من معاناة مواطنيها.
 )cbc(املتطور ال�سامل  الفح�ض  ج��ه��از  الطبية  الأج��ه��زة  �سملت 
وجهازا متطورا لالأ�سعة التلفزيونية )Sonar(.)التفا�سيل �ض3(

اطلع على اإجنازات هجن الرئا�صة مبهرجاين ال�صيحانية والوثبة

حممد بن زايد: حر�ص خليفة على دعم ريا�صة 
�صباقات الهجن عزز من تواجدها يف اأنحاء الدولة

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون بوتني يف �صحايا تفجريات مرتو �صان بطر�صربج

خليفة يدعو اإىل تعزيز
 التعاون الدويل لجتثاث الإرهاب

•• مو�شكو-وكاالت:

قتل ع�سرة اأ�سخا�ض واأ�سيب نحو خم�سني يف انفجار 
بني حمطتني ملرتو الأنفاق مبدينة �سان بطر�سبورغ 
املدينة  يف  حمطات  اإغ��الق  اإىل  اأدى  مما  الرو�سية؛ 

وتعزيز الأمن مبرتو العا�سمة مو�سكو.
واأكدت اأجهزة الأمن الرو�سية اأن انفجارا واحدا وقع 
بعربة قطار مبدينة �سان بطر�سبورغ، وذلك نفيا ملا 
اأن انفجارين وقعا يف حمطتني  �ساع يف البداية من 

خمتلفتني.
وقال حمافظ املدينة اإن خم�سني �سخ�سا اأ�سيبوا يف 
النفجار الذي وقع يف عربة قطار بني حمطتني من 
حمطات املدينة، واأ�ساف اأن 17 �سيارة اإ�سعاف تقوم 

الآن باإجالء امل�سابني ونقلهم اإىل امل�ست�سفيات.
وق��ال��ت اأج��ه��زة الأم����ن ال��رو���س��ي��ة اإن ك��اف��ة حمطات 

خوفا  اإغ��الق��ه��ا  مت  بطر�سبورغ  ���س��ان  مبدينة  امل���رتو 
من تفجريات اأخرى، يف الوقت التي تقوم فيه اأجهزة 

الأمن بالبحث والتحري يف مكان احلادث.
ك��م��ا اأف�����ادت و���س��ائ��ل الإع�����الم ب���اأن���ه مت ال��ع��ث��ور على 
اإبطال  من  متكن  الأم��ن  واأن  للتفجري،  معدة  عبوة 

مفعولها، مما �سمح بتفادي انفجار جديد.
الأمنية  الإج���راءات  اإن  رو�سية  اإع��الم  و�سائل  وقالت 
ال��ع��ا���س��م��ة م��و���س��ك��و بعد  ت��ع��زي��زه��ا يف حم���ط���ات  مت 
ي��ع��ن��ي خم�����اوف م���ن تفجريات  الن���ف���ج���اري���ن، مم���ا 

اأخرى.
فالدميري  الرو�سي  الرئي�ض  ق��ال  الأث��ن��اء،  ه��ذه  ويف 
بوتني اأم�ض الثنني اإن احلكومة تدر�ض كل الأ�سباب 
�سبكة  يف  الن���ف���ج���ارات  وراء  الإره�������اب-  ف��ي��ه��ا  -مب���ا 
قطارات اأنفاق �سان بطر�سبورغ التي قتل فيها ع�سرة 

اأ�سخا�ض واأ�سيب خم�سون.

•• عدن-وكاالت:

اأن  الث��ن��ني  ام�ض  اليمني  اجلي�ض  يف  ع�سكري  م�سدر  اأع��ل��ن 
قياديا حوثيا ينتمي اإىل حمافظة عمران �سّلم نف�سه لقوات 

ال�سرعية واملقاومة يف جبهة كر�ض �سمال حمافظة حلج.
اأن  قائد جبهة كر�ض،  ال�سعيبي،  العقيد عبداحلكيم  واأو�سح 
القيادي يف ميلي�سيات احلوثي، الذي مت التحفظ على ا�سمه، 

�سلم نف�سه لقوات اجلي�ض الوطني بعد اأن طلب الأمان.
واأ�سار اإىل اأن التحقيقات مع القيادي ك�سفت عن حالت فرار 
جماعي يف �سفوف عنا�سر امليلي�سيات. ولفت ال�سعيبي اإىل اأن 
القيادي يف امليلي�سيات ك�سف عن فرار 40 عن�سرا من عنا�سر 

ميلي�سيات احلوثي و�سالح النقالبية من جبهة كر�ض.
يف  للحوثيني  ه��ج��وم��ا  اليمنية  امل��ق��اوم��ة  ���س��ّدت  ذل���ك،  اىل 
طائرات  ق�سفت  بينما  اليمن(،  )و�سط  البي�ساء  حمافظة 
)جنوب  �سبوة  حمافظة  يف  لهم  اأ�سلحة  خم���ازن  التحالف 

احلوثي  ملي�سيا  اإن  حملية  م�سادر  وقالت  ال��ب��الد(.  �سرقي 
هجوما  �سنت  �سالح  اهلل  عبد  علي  املخلوع  الرئي�ض  وق��وات 
-ُو���س��ف ب��الأع��ن��ف- ع��ل��ى م��واق��ع امل��ق��اوم��ة يف ُح��م��ة ل��ق��اح يف 
منطقة قيفة رداع حتت غطاء من ق�سف مدفعي �سديد يف 
حماولة منها ل�ستعادة املواقع التي خ�سرتها ل�سالح املقاومة 
للهجوم  ت�سدت  املقاومة  اأن  امل�سادر  واأ�سافت  اأ�سابيع.  قبل 
تكبيدهم  بعد  ال��رتاج��ع  على  املهاجمني  واأرغ��م��ت  واأف�سلته، 

خ�سائر مل حتددها.
 480 �سالح  وامل��خ��ل��وع  احل��وث��ي  ميلي�سيا  اأن�����س��اأت  ذل��ك  اىل 
ل�سيطرتها  اخلا�سعة  اليمن  حم��اف��ظ��ات  يف  �سريا  معتقال 
بهدف اإخفاء ال�سجناء اليمنيني الذين مت اعتقال معظمهم 

ق�سريا.
اللجنة  ع��ن  ال�سعودية )وا����ض(  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  وك��ال��ة  ونقلت 
ام�ض..اإن  تقريرها  يف  اليمن  يف  الإن�����س��ان  حلقوق  الوطنية 
ال�سجناء يتعر�سون لأنواع قا�سية من التعذيب ت�سل بع�سها 

اإىل احلرق والإعدامات ال�سورية.
امليلي�سيا حولت عدة مباين حكومية  اأن  اإىل  التقرير  واأ�سار 
حكوميا  مبنى   227 نحو  حولت  معتقالت..اإذ  اإىل  واأهلية 
و27 موؤ�س�سة طبية و49 جامعة و 99 مدر�سة بجانب 25 
�سجون  اإىل  منازل  و10  ق�سائيا  مبنى   47 و  ريا�سيا  ناديا 

�سرية.
وت�سمن تقرير اللجنة نحو 16 األفا و 804 حالت اعتقال 
احلوثي  ميلي�سيا  ارتكبتها  ق�سري  واإخفاء  وتعذيب  تع�سفي 
وقوات املخلوع �سالح بحق مدنيني فيما اأثبتت عدة منظمات 
ت��ق��اري��ره��ا حالت  ال��دول��ي��ة يف  ال��ع��ف��و  دول��ي��ة م��ن��ه��ا منظمة 
العتقال التع�سفي والإخفاء الق�سري التي مار�ستها امليلي�سيا 

بحق اليمنيني.
بها  قامت  التي  امليدانية  الزيارات  وفق  باأنه  اللجنة  ونوهت 
ال��ي��م��ن لبع�ض  الإن�����س��ان يف  ال��وط��ن��ي��ة حل��ق��وق  اللجنة  ف���رق 
ال�سجناء الذين اأطلق �سراحهم بعد اعتقالهم تع�سفيا.. فاإنهم 

•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  ب���ع���ث 
رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
برقية  اهلل  ح���ف���ظ���ه  ال������دول������ة 
فالدميي����ر  فخام�����ة  اإىل  تعزية 
جمهورية  رئ��ي�����������������������ض  ب��وت��ي�����������ن 
�سحايا  يف  الحت��ادي�����������������ة  رو���س��ي��ا 
ال��ت��ف��ج��ريات الره��اب��ي��ة مبحطة 
مرتو �سان بطر�سربج اأعرب فيها 
وموا�ساته  ت��ع��ازي��ه  خ��ال�����ض  ع���ن 
العاجل  ب���ال�������س���ف���اء  ومت���ن���ي���ات���ه 

للم�سابني .
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  واأك�������د 
اآل نهيان موقف  خليفة بن زاي��د 
دول��ة الإم���ارات الثابت جت��اه نبذ 
العنف والإرهاب ب�سوره واأ�سكاله 
تعزيز  اإىل  �سموه  داع��ي��ا   .. ك��اف��ة 
التعاون الدويل وت�سافر اجلهود 
لج��ت��ث��اث ه���ذه الآف����ة اخلطرية 

من جذورها .
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
نائب  اآل مكتوم  را�سد  حممد بن 
ال����دول����ة رئ��ي�����ض جمل�ض  رئ��ي�����ض 
ال���������وزراء ح���اك���م دب�����ي رع������اه اهلل 

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي���د  ب��ن  ال�سيخ حم��م��د  ال�سمو  ���س��اح��ب  اط��ل��ع 
الأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
ح�سدتها  ال��ت��ي  الإجن�����ازات  ع��ل��ى  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات 
هجن الرئا�سة يف مهرجان ال�سيحانية بدولة قطر 

ال�سقيقة ومهرجان الوثبة 2017.

جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سموه ام�ض يف ق�سر البحر 
معايل ال�سيخ �سلطان بن حمدان بن حممد اآل نهيان 
م�ست�سار �ساحب ال�سمو رئي�ض الدولة رئي�ض احتاد 
�سباقات الهجن رئي�ض مركز �سوؤون ال�سباقات وهجن 
الرئا�سة والفريق العام امل�سرف على هجن الرئا�سة 
وامل�سمرين الفائزين بالرموز يف ختامي مهرجاين 

الوثبة وال�سيحانية.  )التفا�سيل �ض19(

مواقــيت ال�صالة
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الحتاد الأوروبي يرف�س بقاء الأ�صد يف ال�صلطة

ع�صرات الغارات الرو�صية ال�صورية على �صرق دم�صق
•• عوا�شم-وكاالت:

ذكر وزراء خارجية الحتاد الوروبي اأم�ض يف لوك�سمبورغ 
بانهم يعتربون انه ل ميكن للرئي�ض ال�سوري ب�سار ال�سد 
البقاء يف ال�سلطة يف ختام املرحلة النتقالية ال�سيا�سية 
التحول يف  ردا على  تبدو  اليها، يف خطوة  التي يدعون 

املوقف المريكي.
الرئي�ض  رحيل  ب��ان  اخلمي�ض  املتحدة  ال��ولي��ات  واأق���رت 
اأولوية بالن�سبة اليها وانها تبحث عن  ال�سوري مل يعد 
امل�ستمر  �سوريا  يف  النزاع  لت�سوية  جديدة  ا�سرتاتيجية 

منذ اكرث من �ست �سنوات.
املتحدة  المم  ل��دى  املتحدة  ال��ولي��ات  �سفرية  واأع��ل��ن��ت 
تركيا  م��ع  العمل  ت��ري��د  ب��الده��ا  ان  اأي�����س��ا  هايلي  نيكي 
ورو�سيا ليجاد حل �سيا�سي على املدى الطويل يف �سوريا 

بدل من الرتكيز على م�سري ب�سار ال�سد.
وق���ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��ه��ول��ن��دي ب��رت ك��ون��در���ض عند 

لوك�سمبورغ  يف  الوروب���ي  الحت���اد  اجتماع  اىل  و�سوله 
كان لدينا على الدوام املوقف نف�سه، ل اعتقد ان هناك 

م�ستقبال لال�سد، لكن القرار يعود لل�سعب ال�سوري.
ويرتقب ان يذكر وزراء خارجية الدول الع�ساء ال�28 
يف خ��ت��ام اج��ت��م��اع��ه��م ال�����س��ه��ري الث��ن��ني وك��م��ا ف��ع��ل��وا يف 
ت�سرين الأول اكتوبر املا�سي، باأنه لن يكون هناك �سالم 
دائ���م يف ���س��وري��ا يف ظ��ل ال��ن��ظ��ام احل���ايل بح�سب م�سدر 

دبلوما�سي.
ميدانيا، �سنت طائرات رو�سية و�سورية ع�سرات الغارات 
فيها  دم�سق، مبا  �سرق  اأخ��رى  على حي جوبر ومناطق 
ال��غ��وط��ة ال�����س��رق��ي��ة؛ مم��ا اأوق����ع ق��ت��ل��ى وج���رح���ى، بينما 
ا�ستعادة  بعد  ال�سمايل  حماة  ري��ف  يف  امل��ع��ارك  تتوا�سل 

قوات النظام ال�سوري بع�ض ما خ�سرته موؤخرا.
وا���س��ت��ه��دف��ت ط��ائ��رات -يعتقد ب��اأن��ه��ا رو���س��ي��ة- واأخ���رى 
ب��اأك��رث من  دم�سق  ���س��رق  الث��ن��ني مناطق  اأم�����ض  �سورية 
اأرب���ع���ني غ����ارة، وت��ع��ر���ض ح��ي ج��وب��ر وح����ده لأك����رث من 

رجال النقاذ يخلون اجلرحى من موقع النفجار  قرب حمطة للمرتو يف �سان بطر�سبورج  )رويرتز(

جبهة النقاذ ت�سعل الفتيل

مواقــيت ال�صالة

ميلي�صيا النقالب تخفي معتقليها اليمنيني يف 480 �صجنا �صريا للتعذيب

قيادي حوثي ي�صلم نف�صه ويك�صف عن فرار جماعي للملي�صيات

بوتني: ندر�س كل الأ�صباب مبا فيها الإرهاب

مقتل وا�صابة الع�صرات بانفجار يف �صان بطر�صبورغ

حركة ال�صباب ت�صيطر على مدينة 
ال�صومال و�صط  ا�صرتاتيجية 

•• مقدي�شو-وكاالت:

اأم�ض  ال�����س��ب��اب  ���س��ي��ط��رت ح��رك��ة 
عيلبور  م���دي���ن���ة  ع���ل���ى  الث����ن����ني 
ال�سومال  و�سط  الإ�سرتاتيجية 
القوات  م��ن��ه��ا  ان�����س��ح��ب��ت  اأن  ب��ع��د 
قوات  �سمن  ال��ع��ام��ل��ة  الإث��ي��وب��ي��ة 
ح��ف��ظ ال�����س��الم الأف��ري��ق��ي��ة دون 
م���ع���رف���ة الأ�����س����ب����اب، يف وق�����ت مل 
تعليق  اأي  الآن  ح���ت���ى  ي�������س���در 
م��ن ق��ي��ادة ال��ق��وات الأف��ري��ق��ي��ة اأو 

احلكومة ال�سومالية.
من  بالقرب  ال�سكان  بع�ض  واأك��د 
القوات  اأن  ن��ت  للجزيرة  عيلبور 
املدنية  يف  امل��ت��م��رك��زة  الإث��ي��وب��ي��ة 
الت�سال  و���س��ائ��ل  ب��ق��ط��ع  اأم�����رت 
�سباح اليوم ليعقب ذلك ان�سحابها 

منها ب�سكل كلي ودون قتال.
اأن القوات  واأ�سافت امل�سادر ذاتها 
ن��ح��و مدينة  اجت���ه���ت  امل��ن�����س��ح��ب��ة 
دو�سمريب على بعد 50 كلم حيث 

تتمركز قوات اإثيوبية اأخرى.

واإداري����ًا  دبلوما�صيا   262
اأملانيا اإىل  ي��ل��ج��اأون  تركيًا 

•• برلني-اأ ف ب:

اع���ل���ن���ت احل����ك����وم����ة الأمل�����ان�����ي�����ة ان 
ج������وازات  ي��ح��م��ل��ون  ت���رك���ي���ا   262
طلبوا  اإداري����ة  او  دبلوما�سية  �سفر 
اتهامات  و���س��ط  امل��ان��ي��ا،  ال��ل��ج��وء يف 
يف  امل�ساركني  بحماية  برلني  انقرة 
حماولة انقالب فا�سلة يف تركيا يف 
الأملانية  الداخلية  واعلنت  يوليو. 
151 �سخ�سا يحملون جوازات  ان 
يحملون  و111  دبلوما�سية  �سفر 
ج��وازات �سفر اإداري��ة قدموا طلبات 
اعلنت  ف���رباي���ر  اخ����ر  يف  مم���اث���ل���ة. 
ال�����س��ل��ط��ات الأمل��ان��ي��ة ت��ق��دمي 136 
�سخ�سا يحملون جوازات دبلوما�سية 
طلبات جلوء يف اأملانيا منذ النقالب 
 .2016 ي��ول��ي��و  ال��ف��ا���س��ل يف مت���وز 
الرتكي  ال��رئ��ي�����ض  ح��ك��وم��ة  وردت 
اردوغ��ان على حماولة  رجب طيب 
وا�سعة  ت��ط��ه��ري  بحملة  الن���ق���الب 

النطاق يف جميع القطاعات.
 )التفا�سيل �ض13(

الأموال  قطع  ت�صرع  اإ�صرائيل 
عن عائالت ال�صهداء والأ�صرى

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

الكني�ست  يف  اع�����������س�����اء  ط�����ال�����ب 
ال�����س����رائ����ي����ل����ي ب���ت�������س���ري���ع اق�������رار 
مئات  اقتطاع  يتيح  قانون  م�سروع 
م���الي���ني ال����������دولرات ���س��ن��وي��ا من 
الفل�سطينية  ال�����س��رائ��ب  ع���ائ���دات 
ا����س���رائ���ي���ل حل�ساب  ال���ت���ي جت��ب��ي��ه��ا 
ال�سلطة  ان  بحجة  الفل�سطينيني، 
لعائالت  تخ�س�سها  الفل�سطينية 
ال�سرائيلية  ال�سجون  يف  ال���س��رى 
ي�سقطون  الذين  القتلى  وع��ائ��الت 

بايدي ا�سرائيل.
احرونوت  يديعوت  ونقلت �سحيفة 
ال�سادرة ام�ض عن اع�ساء الكني�ست 
القانون  ت��ق��دم��وا مب�����س��روع  ال��ذي��ن 
ق�����وان�����ني ما  اط�������ار  وو�����س����ع����وه يف 
ان  الره��اب قولهم  اأ�سمته حماربة 
ال�سلطة الفل�سطينية خ�س�ست من 
 1،1 مبلغ   2016 للعام  موازنتها 
مليون   300 )ن��ح��و  �سيكل  م��ل��ي��ار 
دولر( لعائالت ال�سرى وال�سهداء، 

ما يعترب خرقا لتفاقات او�سلو.
وقال ع�سو الكني�ست يعقوب بريي 
بيت  �سني  جلهاز  �سابق  رئي�ض  وهو 
ن�����س��ه��د موجة  ن��ح��ن  ت�����س��ري��ح:  يف 
اره�����اب م��ت��وا���س��ل��ة، وي���ح���دث جزء 
ال�سلطة  حت��ري�����ض  ب�����س��ب��ب  م��ن��ه��ا 
الفل�سطينية، وبناء على ذلك يجب 

ال�سراع باقرار القانون �سريعا.
م���ن ج��ه��ة اخ�����رى، اأع��ل��ن��ت منظمة 
ا�سرائيل  ان  ووت�ض  رايت�ض  هيومن 
منظمات  م���وظ���ف���ي  دخ������ول  مت���ن���ع 
ح��ق��وق الن�����س��ان اىل ق��ط��اع غ��زة او 
اخل��روج منه، ما يعرقل عملهم يف 

القطاع الفل�سطيني املحا�سر .

بعد الإعالن عن جبهة الإنقاذ والتقدم:

تون�ص: معركة ك�صر عظم ثالثية الأبعاد تلوح يف الأفق..!
•• الفجر – تون�س - خا�س

يبدو اأّن معركة ك�سر عظم تلوح يف الأفق بعد الإعالن عن تاأ�سي�ض جبهة 
ال�ستقطاب  ك�سر  نف�سها  على  تطرح  والتي  تون�ض  يف  والتقدم  الإن��ق��اذ 
الثنائي بني النه�سة ونداء تون�ض، والتموقع ككتلة و�سطية كبرية وقوة 
ثالثة بديلة للحزبني احلاكمني، و�ستكون النتخابات البلدية القادمة 
الختبار الأول الذي �سيحدد م�سري امل�سهد ال�سيا�سي اجلديد يف تون�ض 

على ار�ض الواقع.                                   )التفا�سيل �ض15(

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و���س��اح��ب 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
الأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب���وظ���ب���ي 

للقوات امل�سلحة .. برقيتي تعزية 
الرئي�ض  ف��خ��ام��ة  اإىل  مماثلتني 

الرو�سي.
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اأخبـار الإمـارات
دبي للثقافة ت�صارك يف  معر�ص الإمارات للوظائف 2017

•• دبي-وام:

تعتزم هيئة دبي للثقافة والفنون دبي للثقافة امل�ساركة 
يف معر�ض الإمارات للوظائف 2017 الذي يقام خالل 
اأب��ري��ل اجل����اري يف م��رك��ز دبي  ال��ف��رتة م��ن 9 اإىل 11 

التجاري العاملي. 
هذا  يف  لها  لف��ت  ح�سور  ت�سجيل  اإىل  الهيئة  وتتطلع 
احلدث بهدف تعزيز ا�سرتاتيجيتها الداخلية للتوطني 
�سواًء  امل��واط��ن��ة  ال��ك��ف��اءات  ا�ستقطاب  ع��ن طريق  وذل��ك 

للوظائف القيادية اأو الإدارية بكافة قطاعات العمل.

املوقع  عرب  ال�سواغر  ه��ذه  عن  م�سبًقا  الهيئة  و�ستعلن 
ال�����ذي �ستطلقه  دب����ي  الإل����ك����رتوين اجل���دي���د وظ���ائ���ف 

ح�����كومة دب������ي ال�������ذكية ق��������بيل ان�������طالق امل��������عر�ض.
من�سة  زي���ارة  العمل  ف��ر���ض  ع��ن  للباحثني  ميكن  كما   
ال�سواغر  اإىل  ل��ل��ت��ع��رف  امل��ع��ر���ض  خ���الل  للثقافة  دب���ي 
ل��ل��وظ��ائ��ف ال��ق��ي��ادي��ة والإداري�������ة ال��ت��ي ���س��ت��ك��ون متاحة 
الإم��ارات ممن حتدوهم  اأبناء  للمواطنني من  ح�سرًيا 
الرغبة لالإ�سهام بدعم القطاع الفني والثقايف املتنامي 

يف الإمارة. 
ل��ل��ه��ي��ئ��ة ع��ر���ض مبادراتها  ذل���ك مي��ك��ن  ع��ل��ى  وع�����الوة 

زائر  األ����ف   18 م��ن  اأك����رث  اأم����ام  املختلفة  وم�����س��اري��ع��ه��ا 
يق�سدون هذا احلدث طوال فرتة انعقاده.

الب�سرية  امل���وارد  اإدارة  مدير  حممد  اآل  فاطمة  وقالت 
امل�ستمرة يف معر�ض  م�ساركتنا  تعك�ض  للثقافة:  دبي  يف 
مع  للهيئة  ال��ت��ام  التناغم  ع��ام  ك��ل  للوظائف  الإم����ارات 

ال�سرتاتيجية الوطنية للتوطني .
واأ�سافت �سفية املحرزي مدير ق�سم التدريب والأداء يف 
املقبل  املعر�ض  الهيئة يف  �سيتوىل ممثلو  للثقافة:  دبي 
ال�سواغر  و�سرح  مهنية  فر�ض  عن  الباحثني  ا�ستقبال 

املتاحة يف الوقت الراهن.

الإمارات تدين تفجريات �صبكة مرتو �صان بطر�صربج وتوؤكد ت�صامنها مع رو�صيا
•• اأبوظبي-وام:

اأدانت دولة المارات ب�سدة التفجريات الرهابية التي �سربت ام�ض �سبكة مرتو �سان بطر�سربج الرو�سية و�سقط 
فيها ع�سرات ال�سحايا البرياء .

واأعرب �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد ال نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل عن ت�سامن المارات الكامل مع 
جمهورية رو�سيا والوقوف اإىل جانبها من اأجل الق�ساء على عنا�سر الجرام والرهاب الذين ي�سعون اىل زعزعة 

الأمن وال�ستقرار ون�سر الفو�سى م�ستهدفني اأرواح الأبرياء.
وا�ساف �سموه انه لميكن باأي حال من الحوال ال�ستهانة باجلرائم التي تطال املدنيني ومناطق جتمعهم وهم 

يعي�سون حياتهم العادية.
واأكد اأن هذه الأعمال الإرهابية اجلبانة ت�ستوجب تعاونا دوليا وثيقا لو�سع حد لهذه الظاهرة الجرامية . واعرب 

عن خال�ض العزاء واملوا�ساة للقيادة واحلكومة الرو�سية ولأ�سر ال�سحايا ومتنياته للم�سابني بال�سفاء العاجل.

الدولة يف  املرور  خدمات  ومكاتب  مبراكز  امل�صبق  احلجز  خدمة  "الداخلية" توفر 
•• اأبوظبي-وام: 

بوزارة  املتعاملني  اإ�سعاد  اإدارة  توفر 
الإدارة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  ال���داخ���ل���ي���ة 
بالوزارة  امل���روري  للتن�سيق  العامة 
للمتعاملني  امل�سبق  احل��ج��ز  خ��دم��ة 
مل��واع��ي��د ت��ق��دمي اخل��دم��ات مبراكز 
ومكاتب خدمات املرور والرتخي�ض 
تطبيق  ع��رب  ال��دول��ة  م�ستوى  على 
ال��وزارة الذكي اعتبارا من منت�سف 
ال�سهر اجلاري �سمن نطاق الرتقاء 
للمتعاملني  امل��ق��دم��ة  ب���اخل���دم���ات 
امل��ت��ع��ام��ل��ني ومب����ا يحقق  واإ����س���ع���اد 
وفقا  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  ت��ط��ل��ع��ات 
واملعايري  جن�����وم  ال�������س���ب���ع  مل���ع���اي���ري 
بتطبيقات  اخل���ا����س���ة  احل���ك���وم���ي���ة 

الهاتف املحمول.

تقدمي خدمات متميزة ومتطورة. 
و�سرح الرائد مهند�ض خالد حممد 
تقدمي  قنوات  ق�سم  رئي�ض  النعيمي 
املتعاملني  اإ���س��ع��اد  ب�����اإدارة  اخل��دم��ة 
ا�ستخدام  اآلية  العمل  ور�سة  خ��الل 
الوزارة  تطبيق  عرب  امل�سبق  احلجز 
الذكي ملمثلي مراكز ومكاتب املرور 
متطرقا  ال���دول���ة  يف  وال��رتخ��ي�����ض 
املتعاملني  م���ع���رف���ة  اه���م���ي���ة  اإىل 
طلب  اأثناء  باملراكز  احلايل  للو�سع 
اخلا�سية، وايقونة املواعيد اخلا�سة 
واي�سا  امل���راد حجزها  وامل��واع��ي��د  ب��ه 

اآلية الغاء املواعيد.
م�سريا اإىل اأن اخلا�سية  متنح  ذوي 
يف  الأول��وي��ة   اخلا�سة  الحتياجات 
اخل��دم��ات م��ع اظ��ه��ار بطاقة حجز 
اخلدمة من خالل الهاتف املتحرك 

للخدمة  املطلوبة  الأوراق  ا�ستيفاء 
لتظهر للمتعامل يف التطبيق تذكرة 
رق����م احلجز،  ت��و���س��ح  ال���ك���رتون���ي���ة 
واملركز  اخل��دم��ة،  تقدمي  وم��واع��ي��د 
ومن ثم التوجه اإىل املوقع والتقدم 
ب��رق��م احل��ج��ز حلظة و���س��ول��ه ومن 

نظمت  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  وك����ان����ت 
موؤخرا مبقر  تعريفية   ور�سة عمل 
امل����روري  للتن�سيق  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
ب�����ال�����وزارة مب�����س��ارك��ة مم��ث��ل��ني من 
والرتخي�ض  امل��رور  ومكاتب  مراكز 
بالدولة ا�ستعدادا لتوفري اخلا�سية 
وت��ع��ري��ف��ه��م ب���الآل���ي���ة واه���داف���ه���ا يف 

ا�سعاد املتعاملني.
الزعابي  ح�سن  غيث  العميد  ودع���ا 
بوزارة  امل��روري  التن�سيق  عام  مدير 
لال�ستفادة  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ال��داخ��ل��ي��ة 
م���ن م���زاي���ا اخل���دم���ة اجل���دي���دة من 
الوزارة  تطبيق  اإىل  الدخول  خالل 
مبن�ساتها  ال��ذك��ي��ة  ال��ه��وات��ف  ع��ل��ى 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، واخ���ت���ي���ار امل���رك���ز امل����راد 
موعد  وحت�����دي�����د  اإل�����ي�����ه  ال�����ذه�����اب 
تقدمي املعاملة وطبيعة املعاملة مع 

ثم احل�سول على اخلدمة يف دقائق 
معدودة.

القيادة  ح���ر����ض  ال����زع����اب����ي  واأك�������د 
ال�سرطية على توفري اأرقى اخلدمات 
خالل  م��ن  وا���س��ع��اده��م  للمتعاملني 
موا�سلة خطة الوزارة املتوائمة مع 
التوجهات احلكومية للتحول الذكي 
املعلنة  املبادرات  وحتقيق  الدولة  يف 
���س��م��ن اخل��ط��ة ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة يف 
روؤية المارات 2021 وفق  املعايري 
ت����راع����ي خمتلف  ال���ت���ي  امل���ت���ق���دم���ة 
ف��ئ��ات اجل��م��ه��ور وت��ع��زز م��ن اجلهد 
العقبات  وتذليل  ال��وق��ت  واخت�سار 
ال�سابق،  يف  تعرت�سهم  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
ومكاتب  م��راك��ز  ح��ر���ض  اإىل  لف��ت��ا 
ع��ل��ى م�ستوى  وال��رتخ��ي�����ض  امل����رور 
ال��دول��ة مل��واك��ب��ة ه��ذه ال��ت��ط��ورات يف 

امل��ع��ن��ي  ب��احل��ج��ز وم���راع���اة تقدمي 
وان�����ه ل يجوز  ل����الأف����راد  اخل���دم���ة 
اليوم  م���وع���د يف  م���ن  اأك�����رث  ح��ج��ز 
الواحد، كما ل يجوز حجز اأكرث من 

اخلدمة  تقدمي  موظف  زي��ارة  عند 
امل���خ���ت�������ض. ودع�������ا مم���ث���ل���ي امل����راك����ز 
وامل��ك��ات��ب اإىل ����س���رورة ال��ت��اأك��د من 
وال�سخ�ض  اخل��دم��ة  ح��ج��ز  ب��ط��اق��ة 

واأنه  ال��واح��د،  ال�سبوع  يف  موعدين 
من ال�سروري ح�سور املتعامل قبل 
تفاديا  دقائق  بع�سرة  املحدد  املوعد 

لإلغاء احلجز تلقائيا .  

الإمارات حت�صد ف�صية معر�ص جنيف الدويل ال� 45 لالإخرتاعات

املا�صي مار�ص  خالل  الدولة  �صدود  خمزون  الأمطار  مياه  من  مكعب  مرت  مليون   9.4

ي��ف��وق الأل�����ف ف��ك��رة م���ن حوايل 
40 دولة وقد نالت فكرة اخرتاع 
الطياري  وف������اء  خ���ب���ري  ال����رائ����د 
ا���س��ت��ح�����س��ان ال�������زوار و اخل����رباء 
واجلمعيات  اجلامعات  وعدد من 

العربية  اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون 
الأمريكية  املتحدة  ب��ال��ولي��ات  و 
واحلا�سل اأي�ساً على حق الأولوية 

بدول اأوروبية اي�ساً.
باملعر�ض  الأف��ك��ار  ع��دد  اأن  ي��ذك��ر 

•• جنيف-وام:

العربية  الإم���ارات  دول��ة  ح�سدت 
يف  "الف�سية"  امليدالية  املتحدة 
ال�  ال���دويل  معر�ض الخ��رتاع��ات 
الفرتة  املقام يف جنيف يف  و   45
املمتدة ما بني 29 مار�ض اىل 2 
ابريل اجل��اري متمثلًة بوفد من 
القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي- 
و  الأم���ن  ل�����س��وؤون  العامة  الإدارة 
اجلنائية  الأدل����ة  اإدارة   - امل��ن��اف��ذ 
عبدالرحمن  ال��ع��م��ي��د  ب��رئ��ا���س��ة 
اإدارة  م���دي���ر  احل����م����ادي  حم��م��د 
خبري  وال��رائ��د  اجلنائية  الأدل����ة 
والنقيب  ال���ط���ي���اري  ع��ل��ي  وف�����اء 
ع����ل����ي حممد  خ����ب����ري  م�������س���اع���د 

امل�سعبي .
وجاءت امل�ساركة بعنوان "ت�سميم 
ف��ح�����ض جديدة  م����واد  وت�����س��ن��ي��ع 
خ��ا���س��ة ب��ال��ب�����س��م��ة ال���وراث���ي���ة يف 
املجال اجلنائي" وامل�سجلة كرباءة 
اخرتاع يف كٍل من وزارة القت�ساد 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  بدولة 
ومبكتب براءات الخرتاع ملجل�ض 

ال��ع��ل��م��ي��ة امل�����س��ارك��ة ب��امل��ع��ر���ض .و 
اأي���������س����اً على  ح�����س��ل الخ���������رتاع 
من  اإحداهما  خا�ستني  جائزتني 
التكنولوجية  اجل��ام��ع��ة  مم��ث��ل 
والأخ����رى  ب���ريو  ب��دول��ة  العلمية 
امل�سرية  اجل��م��ع��ي��ة  مم���ث���ل  م����ن 

امل�ساركة باملعر�ض.
الرحمن  ع���ب���د  ال��ع��م��ي��د  واأف��������اد 
تاأتي  امل�ساركة  باأن هذه  احلمادي 
العامة  ال��ق��ي��ادة  ت�سجيع  ���س��م��ن 
ملنت�سبيها  اأب����وظ����ب����ي  ل�������س���رط���ة 
العمل  الب���ت���ك���ار وحت�����س��ني  ع��ل��ى 
الرائد  اأ�����س����ارت  ك��م��ا  ال�����س��رط��ي 
ب���اأن فكرة  ال��ط��ي��اري  خبري وف���اء 
كافة  ب�����س��م  تتلخ�ض  الخ�����رتاع 
املواقع املميزة للرتاكيب الوراثية 
اجل�سدية  اأن��واع��ه��ا  خمتلف  م��ن 
وكرومو�سوم  اك�ض  وكرومو�سوم 

واي يف فح�ض واحد .
والتقدير  ال�سكر  بفائق  وتقدمت 
اأبوظبي  ل�سرطة  العامة  للقيادة 
واملعنوي  امل�������ادي  دع���م���ه���ا  ع���ل���ى 
ال���دائ���م���ني خ����الل م�����س��ريت��ه��ا يف 

جمايل البتكار والإبداع.

•• اأبوظبي-وام:

ق����در م���ع���ايل ���س��ه��ي��ل حم��م��د فرج 
الطاقة  وزي�����ر  امل����زروع����ي  ف���ار����ض 
كمية املياه التي ح�سدتها بحريات 
الدولة  يف  وال�������س���دود  احل����واج����ز 
الأمطار  مل��وج��ة  تعر�سها  نتيجة 
خ��الل ال��ف��رتة م��ن -23 27 من 
ت�سعة  ب����ح����وايل  امل���ا����س���ي  م����ار�����ض 
م��الي��ني واأرب���ع���ة م��ائ��ة األ����ف مرت 

مكعب .
املياه قد جتمعت  اأن كميات  وق��ال 
املنطقة  يف   " ������س�����داً   18  " يف 
من  الو�سطى  واملنطقة  ال�سمالية 
الدولة وح�سد �سد البيح يف اإمارة 
راأ���ض اخليمة وال��ذي بني يف العام 
املياه  م���ن  ك��م��ي��ة  اأك����رب   1982
جتمع  حيث  امل��وج��ة  ل��ه��ذه  نتيجة 
يف ب��ح��ريت��ه م��ا ي��زي��د ع��ن ثمانية 
م���الي���ني م����رت م��ك��ع��ب ت�����اله �سد 
الطويني يف الفجرية الذي ح�سد 
وكذلك  مكعب  م��رت  األ���ف   800
جتمعت كميات من املياه يف �سدود 
امل��ن��ط��ق��ة ال��و���س��ط��ى امل���ت���وزع���ة يف 
الفجرية وراأ�ض اخليمة وال�سارقة 

وعجمان.
التي  امل��ي��اه  ك��م��ي��ة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
هذه  يف  ال��دول��ة  ���س��دود  ح�سدتها 
الفرتة تعد جيدة مقارنة مع نف�ض 
 2016 املا�سي  العام  من  الفرتة 
 2016 ال�سدود يف  حيث ح�سدت 
حوايل ثالثني مليون مرت مكعب 
والذي �سهد ظاهرة مناخية فريدة 
متيزت مبعدلت مرتفعة يف ن�سبة 
الأمطار مل ت�سهدها الدولة طيلة 

الثالثة عقود املا�سية.

دعمها  يف  اهلل-  -ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
ال�سدود  مل�������س���اري���ع  ال�����الحم�����دود 

اجلديدة لتعزيز البنية التحتية.
الإجمايل  ال���ع���دد  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
بلغ  الدولة  يف  واحلواجز  لل�سدود 
�سعتها  تقدر  وحاجزاً  �سدا   145
مرت  مليون   131 ب�  الت�سميمية 
مكعب وت�سرف وزارة الطاقة على 
يف  ���س��اه��م��ت  وح���اج���ز  ���س��د   101
ت��ع��زي��ز وحت�����س��ني وت��ن��م��ي��ة امل����وارد 
ال�سيول  خم���اط���ر  ودرء  امل���ائ���ي���ة 
نتائج  واأث�����م�����رت  وال���ف���ي�������س���ان���ات 
وحت�سني  ت���ن���م���ي���ة  يف  وا�����س����ح����ة 
اجلوفية  امل��ي��اه  ون��وع��ي��ة  من�سوب 
والفي�سانات  ال�سيول  خطر  ودرء 
فيها  ت����وج����د  ال����ت����ي  امل����ن����اط����ق  يف 

ال�سدود واحلواجز.
الطاقة  وزارة  ان  م��ع��ال��ي��ه  واأك�����د 
م�������س���ت���م���رة ب����ب����ذل ك�����ل اجل����ه����ود 

التي  امل��ي��اه  تلك  ان  معاليه  واأك���د 
ال�سدود  ب��ح��ريات  يف  ح�سدها  مت 
مياه  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  واحل���واج���ز 
اجل���ري���ان ال�����س��ط��ح��ي يف الودي�����ة 
املياه  اأث��ر على زي���ادة خم��زون  لها 
املبا�سرة  للتغذية  نتيجة  اجلوفية 
امل��ي��اه خالل  ت�سرب  م��ن  تتم  التي 
ال���ط���ب���ق���ات احل�������س���وي���ة واحل���ف���ر 
الأر�������ض  ب���اط���ن  اإىل  وال�������س���ق���وق 
لرتفع من من�سوب املياه اجلوفية 
حيث  م��ن  امل��ائ��ي  الو�سع  وحت�سن 
اإليه  اأدت  ع��م��ا  ف�����س��ال  ال��ن��وع��ي��ة 
اعتدال  اإىل  ت��ل��ك  اخل���ري  اأم���ط���ار 
ال��ط��ق�����ض ودرج�����ات احل�����رارة التي 
حت�سني  يف  ك��ب��ري  ب�سكل  ���س��اه��م��ت 

اأو�ساع املياه ال�سطحية.
بلجنة  ال�����وزي�����ر  م���ع���ايل  واأ������س�����اد 
ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  م���ب���ادرات 
رئي�ض  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 

واملتابعة امل�ستمرة مل�ساريع ال�سدود 
املمار�سات  واأرق�����ى  لأف�����س��ل  وف��ق��اً 
ت�سغيل  اأدل���ة  يف  متمثلة  ال��دول��ي��ة 
وموا�سفات  وم���ع���اي���ري  ال�������س���دود 
كافة  يف  ال���ق���ي���ا����س���ي���ة  ال�������س���الم���ة 
واملتابعة  ال���ر����س���د  م���ن  امل����راح����ل 
واملحافظة  وال�سيانة  والت�سغيل 

على ال�سالمة.
وقال اأن وزارة الطاقة تعمل ب�سكل 
على  ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة  ودوؤوب  ح��ث��ي��ث 
ملواجهة  ال�سدود  وكفاءة  جاهزية 
يقوم  ح��ي��ث  ال��ك��ب��رية  الفي�سانات 
الفريق الفني يف قطاع املياه بدور 
الطوارئ  خ��ط��ة  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ف��ع��ال 
والوديان  ال�سيول  تطورات  ملتابعة 
والتن�سيق  ال�����س��اع��ة  م�����دار  ع��ل��ى 
املناطق  يف  امل��ح��ل��ي��ة  اجل���ه���ات  م���ع 
والو�سطى،  "ال�سرقية،  املختلفة 

وال�سمالية".

انطالق فعاليات اأ�صبوع براعم امل�صتقبل يف اإمارات الدولة 
•• اأبوظبي -وام:

ياأتي  ال��ذي  امل�ستقبل  ب��راع��م  اأ�سبوع  فعاليات  انطلقت 
والتي ينظمها  الرقمي  الطفل  الوطنية  �سمن احلملة 
الأعلى  املجل�ض  م��ع  بالتعاون  ال��ع��ام  الن�سائي  الحت���اد 
الطلبة  لتمكني  خليفة  وبرنامج  والطفولة  لالأمومة 
اقدر وجمعية الإمارات الرقمية لدعم املراأة يف اإمارتي 

دبي وراأ�ض اخليمة ومتتد حتى 6 اإبريل اجلاري .
وياأتي اأ�سبوع براعم امل�ستقبل انطالقا من حر�ض �سمو 
الن�سائي  الحت��اد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة 
رئي�سة  الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�ض  العام 
قدرات  بناء  على  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�ض 
الإن�سان ومتكينه من حت�سيل املعرفة وت�سجيع البتكار 

والبحث والتطوير وربطها مع التقنيات احلديثة .
ويت�سمن الأ�سبوع برناجما تدريبيا يعقد بالتن�سيق مع 
بهدف  الدولة  م�ستوى  على  ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء 
الرتكيز  مع  التقنية  املهارات  واك�سابهم  الطلبة  تاأهيل 
على ن�سر الوعي بال�ستخدام الأمثل لالإنرتنت وتنمية 
م���ه���ارات ح���ل امل�����س��اك��ل وامل��ن��ط��ق والإب�������داع ال���ربجم���ة . 
لتجديد  ترفيهية  تعليمية  فقرات  الربنامج  ويت�سمن 

الطاقات والرتكيز والنتباه .
والقيادة  �سجايا  م��ن  ك��ل  الربنامج  تنفيذ  يف  ويتعاون 
العامة ل�سرطة ال�سارقة ومركز اإمربيال كوليدج لندن 
وجمعية  عجمان  وجامعة  ال�سارقة  وجامعة  لل�سكري 
براأ�ض  الأمريكية  واجلامعة  بدبي  الن�سائية  النه�سة 
جمعية  ت�سعى  ب���دوره���ا   . م���ول  راك  اإدارة  و  اخل��ي��م��ة 
الريادة  ت��ع��زي��ز  اإىل  امل�����راأة  ل��دع��م  ال��رق��م��ي��ة  الإم������ارات 
نظم  جم��ال  يف  عامليا  الإم��ارات��ي��ة  الهوية  ذات  الن�سائية 
البتكارات  وحت��ت�����س��ن  الآيل  واحل���ا����س���ب  امل���ع���ل���وم���ات 
والإبداعات يف جمال تقنية املعلومات. وتهدف اجلمعية 
ا�ستثمار  اإىل  من خالل دعمها لأ�سبوع الطفل الرقمي 
املهارات واخلربات والطاقات الفردية يف برامج تطوعية 
وحر�ست   . املجتمع  وتنمية  ال��ط��ف��ل  ف��ائ��دة  يف  ت�سب 
اجلمعية على اأن يغطي برنامج اأ�سبوع براعم امل�ستقبل 
كال من ال�سارقة وراأ�ض اخليمة وعجمان ودبي . واأ�سارت 
املهند�سة غالية املناعي مديرة اإدارة الإبداع والبتكار يف 
الحتاد الن�سائي العام اإىل اأن الربنامج يهدف اإىل وقف 
لأغرا�ض  التقنية  امل��وارد  با�ستهالك  العقول  ا�ستنزاف 
اأجيال  واإع����داد  ال�ستهالكي  الفكر  حم��ارب��ة  ال��رتف��ي��ه 
التخاطب  فن  وتتقن  التكنولوجيا  �سناعة  يف  ت�ساهم 
مع التكنولوجيا وخلق بيئة حمفزة واحت�سان الطاقات 
املواطنة القادرة على الإبداع والبتكار وتعزيز التن�سيق 

والتكامل الفعال بني اجلمعيات واملراكز التابعة لها .
واأو�سحت اأنه يهدف اأي�سا اإىل زيادة وعي اأولياء الأمور 

وتوجيه  التقني  املجال  يف  الأب��ن��اء  ق��درات  بناء  باأهمية 
اآمن ل�ستخدام التقنيات بطريقة اإيجابية ودعم برامج 

الرقي الفكري والعلمي والأطفال .
املن�سق  الدبل  اإبراهيم  الدكتور  العقيد  اأك��د  جهته  من 
العام لربنامج خليفة لتمكني الطالب اقدر اأن م�سروع 
تقوم  رائدة ومتميزة  يعد فكرة  امل�ستقبل  براعم  اأ�سبوع 
م�سوؤولياتها  ت����درك  ع��ري��ق��ة  م��وؤ���س�����س��ة  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  ع��ل��ى 
واأدواره�������ا يف امل��ج��ت��م��ع . وق����ال اإن���ه���ا ف��ك��رة ت��ع��م��ل على 
اإي�سال اأهداف الدولة ال�سرتاتيجية اإىل عقول الن�ضء 
التي تعمل  البذور  بطريقة �سهلة وب�سيطة واأوىل هذه 
الإبداع  واآل��ي��ات  ط��رائ��ق  ه��ي  الفكرة  ه��ذه  غر�سها  على 
الن�ضء  عقول  يف  غر�سها  الفكرة  حتاول  التي  والبتكار 
م��ن خ��الل ف��ك��رة حم��وري��ة وه��ي ال��ع��امل الرقمي الذي 
اأ�سبح واقعا نعاي�ض ونعي�ض به . واأ�ساف اأنها فكرة تعمل 
فرتة  خ��الل  و�سامل  متكامل  تربوي  مناخ  توفري  على 
مو�سوع  وم�سمون  ف��ك��رة  ت�سل  بحيث  مم��ت��دة  زمنية 
من  ي��ب��داأ  و�سليم  وا���س��ح  ب�سكل  ال��ن�����ضء  اإىل  ال��ت��دري��ب 
التعريف بها والتدريب على اأنواعها واأ�سكالها والتفكري 
التفكري  اإع����ادة  على  الطفل  يعمل  بحيث  نقديا  فيها 
وال�سلبية ومن  الإيجابية  اإدراك��ا ملختلف جوانبها  فيها 
ثم انعكا�ساتها على جمتمعاتنا ومن خالل ذلك يدرك 
يف  ���س��واء  معها  للتعامل  ال�سحيحة  الطريقة  الطفل 
واأ�سار   . اأ�سدقائه  بني  اأو  الأ�سري  اأو  املدر�سي  حميطه 
يف  تعزيزها  على  نعمل  التي  جوهرية  نقطة  اأن��ه��ا  اإىل 
اأجيال  بناء  اإىل  �سعيا  الطالب  لتمكني  خليفة  برنامج 
واعية ومدركة للمخاطر املحيطة بهم والتعامل معها 
يفخرون  وم�ستقبال  حا�سرا  �سليم  واإدراك  باإيجابية 
التحديات  و�سع  حم��اول��ة  وه��ي  بهم  وتفخر  بدولتهم 
يجدونها  اأو  معهم  يتعاملون  اأن  ميكن  التي  واملخاطر 
لها  م��درك��ني  اأعينهم  اأم���ام  وح��ا���س��رة  ماثلة  م�ستقبال 
كاأفراد  واأ�سرهم وعليهم  ولتاأثرياتها على جمتمعاتهم 
امل�ستقبل  لكونهم  املجتمع  ه��ذا  يف  فاعلني  ومواطنني 
احللول  تفكريه  وطريقة  عقله  طيات  يف  يحمل  ال��ذي 
امل�سروع ل  اأن هذا  واأك��د يف ختام ت�سريحه   . مل�سكالتنا 
الراهن  الوقت  اأن تقف فكرته فقط عند ح��دود  ميكن 
و�سعته  ال��ذي  امل�ستقبل  اإىل  يتجاوزها  ب��ل  مب�سكالته 
الدولة يف �سميم روؤيتها ال�سرتاتيجية لت�سبح الإمارات 

اأف�سل دولة يف العامل بحلول العام 2071 .
جتدر الإ�سارة اإىل اأن نتائج الدرا�سات والبحوث العلمية 
توؤكد اأن ا�ستخدام برجميات احلا�سوب يوؤدي اإىل النمو 
اللغوي واملعريف والعقلي لدى الأطفال كما اأكدت نتائج 
تنمية  يف  احلا�سوب  برجميات  فاعلية  الدرا�سات  بع�ض 
اأمناط التفكري لدى الأطفال مثل :التفكري الإبداعي 

والتفكري العلمي والتفكري الناقد .

ال�صباب" يعقد  م�صاريع  "وقف 
ندوة "امل�صت�صار القانوين "

•• دبي-وام:

م�ساريع  "وقف  م�������س���روع  ن���ظ���م 
امل�سرتكة  امل�ساريع  اأح��د  ال�سباب" 
لل�سباب  الإم��������ارات  جم��ل�����ض  ب���ني 
وم��رك��ز حم��م��د ب��ن را���س��د العاملي 
ندوة  وال��ه��ب��ة  ال��وق��ف  ل�ست�سارات 
مل�ساريع  ال���ق���ان���وين  "امل�ست�سار 
جمموعة  م��ع  بالتعاون  ال�سباب" 
ماريوت  ف��ن��دق  يف  امل��ح��ام��ني  عمل 

اجلداف بدبي.
ال��ت��ي قدمتها  ال���ن���دوة  ا���س��ت��ه��دف��ت 
امل����ح����ام����ني  ع�����م�����ل  "جمموعة 
وامل�ست�سارين القانونيني" التي مت 
تاأ�سي�سها وفق النظام املعمول به يف 
غرفة جتارة و�سناعة دبي بالتعاون 
وم�ساركوه  احل����داد  م��وؤ���س�����س��ة  م��ع 
لال�ست�سارات  اإي�����س��ت  دي��و  و���س��رك��ة 
الإدارية والتدريب تعريف ال�سباب 
النا�سئة مببادرة  امل�ساريع  اأ�سحاب 
وقف م�ساريع ال�سباب التي اأطلقها 
جمل�ض الإمارات لل�سباب بالتعاون 
مع مركز حممد بن را�سد العاملي 
بهدف  والهبة  الوقف  ل�ست�سارات 
ل��ل�����س��ب��اب مبفهوم  ال���دع���م  ت��ق��دمي 
ال���وق���ف امل��ب��ت��ك��ر، ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف 

التنمية القت�سادية يف الدولة.
افتتح الندوة املحامي علي احلداد 
املحامني  ع��م��ل  رئ��ي�����ض جم��م��وع��ة 
الذي  ال��ق��ان��ون��ي��ني  وامل�����س��ت�����س��اري��ن 
حت��دث ع��ن دور امل��ح��ام��ني يف منح 
ال�����س��ب��اب م���ا مي��ك��ن تقدميه  ف��ئ��ة 
ن�سائح  م����ن  ب���اخ���ت�������س���ا����س���ات���ه���م 
النهو�ض  على  ق���ادرة  وم�����س��اع��دات 
وي�سعر  قانونياً  حممي  مبجتمع 
ب����الأم����ان ال���ت���ام مم���ا ���س��ي��زي��د من 
اإنتاجية الفرد حتى تزدهر البالد 

باأجيالها املقبلة.
و تطرق احل��داد اىل امل�ساكل التي 
يعانيها رواد الأعمال يف حالة غياب 
ال�ست�سارة القانونية وكيفية حلها 
واأه��م��ي��ة ال��رتك��ي��ز وال���وع���ي الذي 
الأعمال  رائ��د  به  يتحلى  اأن  يجب 

عندما يقدم على م�سروع.

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

بتاريخ: 2016/11/16م   املودعة حتت رقم:  263348 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  دي اك�ض بي انرتتينمنت�ض )م�ساهمةعامة( 
مكتب 201-01 ملك اإعمار العقارية، برج خليفة،�ض.ب: 123311 دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات التعليم؛ خدمات التدريب؛ ت�سغيل ت�سهيالت التدريب يف جمال الفنادق وال�سيافة؛ ت�سغيل دور احل�سانة؛ خدمات 
ت�سغيل  ال�سحية؛  والنوادي  )اجلمنازيوم(  الريا�سية  التدريبات  �سالت  توفري  والثقافية؛  الريا�سية  الأن�سطة  الرتفيه؛ 
مالعب اجلولف؛ توفري ت�سهيالت التن�ض؛ توفري ت�سهيالت برك ال�سباحة؛ ترتيب واإدارة املوؤمترات والجتماعات واملعار�ض 
واجلل�سات التدريبية وور�ض العمل وخدمات املعار�ض التجارية والجتماعات الر�سمية واملحا�سرات؛ ت�سغيل حدائق املالهي 
ت�سهيالت  توفري  الريا�سية؛  الت�سهيالت  توفري  ال�سينما؛  ت�سهيالت  توفري  الكتب؛  ن�سر  اخلا�ض؛  الطابع  ذات  واحلدائق 
زقاق البولنغ؛ توفري ت�سهيالت ال�ستجمام؛ تقدمي ت�سهيالت خا�سة بركوب اخليل و�سباق اخليل؛ تدريب اخليل، تنظيم 
توفري  الأف��الم؛  �ستوديوهات  ال�سوتي؛ خدمات  الت�سجيل  �ستوديوهات  الفرو�سية؛ خدمات  ومباريات  الريا�سية  املناف�سات 
لعب  مناطق  والراديو؛  والفيديو  والتليفزيون  لالأفالم  الت�سجيل  �ستوديوهات  خدمات  الت�سجيل؛  �ستوديوهات  ت�سهيالت 
توفري  الت�سجيل؛  �ستوديوهات  تاأجري  اخلدمة؛  حمطات  يف  الأطفال  مالعب  توفري  الت�سلية؛  مناطق  توفري  لالأطفال؛ 

املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عاملية. 
 الواق�عة بالفئة:    41 

تتكون العالمة من الكلمات "BACKLOT CREW" مكتوبة بالأحرف الالتينية بخط مميز  و�سف العالمة:  
بداخل �سعار على �سكل تذكرة وذلك بجانب �سكل لكامريا فيديو كال�سيكية.

ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 

للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4  اإبريل 2017 العدد 11986

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

بتاريخ: 2016/09/28م   املودعة حتت رقم:  260510 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  دي اك�ض بي انرتتينمنت�ض )م�ساهمةعامة( 
مكتب 201-01 ملك اإعمار العقارية، برج خليفة،�ض.ب: 123311 دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات توفري الطعام وال�سراب؛ الإقامة املوؤقتة؛ خدمات الفنادق؛ خدمات املنتجعات الفندقية؛ خدمات الإقامة الفندقية؛ 
خدمات التموين الفندقي؛ خدمات حجز الإقامة الفندقية والإقامات الأخرى؛ خدمات املطاعم الفندقية؛ توفري القاعات 
الفندقية ملعار�ض الأعمال واملعار�ض التجارية واملوؤمترات واللقاءات واملحا�سرات والجتماعات؛ توفري ت�سهيالت )الإقامة( 
ال�سيافة  خدمات  الجتماعات؛  قاعات  تاأجري  والعطالت؛  التجارية  واملعار�ض  واملعار�ض  والجتماعات  املوؤمترات  لإج��راء 
)الإقامة(؛ اأجنحة ال�سيافة )توفري الإقامة والأطعمة وامل�سروبات )غري الكحولية( ؛ معلومات وتخطيط العطالت فيما 
املقاهي؛  خارجا؛  لتناوله  الطعام  طلب  مطاعم  وال�سراب؛  بالطعام  التموين  خدمات  املقاهي؛  املطاعم؛  بالإقامة؛  يتعلق 
خدمات التعاقد على الطعام؛ التموين بالطعام وال�سراب؛ حمالت الع�سري؛ توفري منافذ بيع الأطعمة وامل�سروبات املتنقلة؛ 
خدمات التزويد الطعام وال�سراب؛ خدمات املطاعم املتنقلة؛ خدمات تقدمي الأطعمة وامل�سروبات من خالل �ساحنة متنقلة؛ 
املقطورات؛  التي تقدم يف مواقف  وامل�سروبات  بالأطعمة  التزويد  )الكرفانات(؛ خدمات  املتنقلة  املق�سورات  ملواقف  مرافق 
التموين  خدمات  خدمة؛  حمطات  مع  ا�سرتاحة  مناطق  الأطفال؛  ح�سانة  دور  املقطورات؛  ملواقف  موؤقتة  مرافق  توفري 
اأي�سا  تقدميها  يتم  اأع��اله  املذكورة  اخلدمات  وجميع  تقدم؛  ما  بكافة  املتعلقة  وال�ست�سارات  املعلومات  خدمات  املتحرك؛ 

مبا�سرة من قاعدة بيانات حا�سوبية اأو عرب �سبكة الت�سالت العاملية.
 الواق�عة بالفئة:    43 

تتكون العالمة من كلمة "TALES" مكتوبة بخط مميز بداخل دائرة مميزة ال�سكل. و�سف العالمة:  
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4  اإبريل 2017 العدد 11986
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 مدار24 �صاعة

�صمن م�صاعيها لإزالة جميع م�صوهات املظهر العام

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم حملة �صد ظاهرة الكتابة الع�صوائية على اجلدران يف ال�صهامة وال�صمحة والباهية والفالح

هزاع بن زايد يعزي بوفاة مرية بنت 
هزمي بن ح�صني القبي�صي يف اأبوظبي 

•• اأبوظبي -وام:

التنفيذي لإمارة  املجل�ض  اآل نهيان نائب رئي�ض  زايد  ال�سيخ هزاع بن  قدم �سمو 
�ساحب  م�ست�سار  نهيان  اآل  خليفة  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  و�سمو  اأبوظبي 
علي  و�سقيقه  القبي�سي  �سيلويح  حممد  اإىل  العزاء  واجب  الدولة  رئي�ض  ال�سمو 

بوفاة املغفور لها والدتهما مرية بنت هزمي بن ح�سني القبي�سي.
واأعرب �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهيان عن �سادق تعازيه وخال�ض موا�ساته 
لأ�سرة وذوي الفقيدة خالل زيارته جمل�ض العزاء بامل�سرف يف اأبوظبي داعيا اهلل 
تعاىل اأن يتغمدها بوا�سع رحمته واأن ي�سكنها ف�سيح جناته واأن يلهم اأهلها وذويها 

ال�سرب وال�سلوان.

راأ�ص اخليمة للموانئ تد�صن معهدًا للتدريب البحري يف الإمارة
•• راأ�س اخليمة-وام:

اأعلنت هيئة راأ�ض اخليمة للموانئ املمثل التجاري البحري الر�سمي حلكومة راأ�ض اخليمة تد�سني " 
معهد راأ�ض اخليمة للتدريب البحري" يف اطار تلبية الطلب املتنامي لوجود تدريب بحري متخ�س�ض 

يف راأ�ض اخليمة واملناطق ال�سمالية .
واأ�سار الكابنت مايك ماجيي مدير املرفاأ يف راأ�ض اخليمة للموانئ اىل ان النمو امل�ستمر وجناح راأ�ض 
اخليمة يف تر�سيخ مكانتها كمركز جتاري بحري ن�سط اظهر �سرورة تد�سني معهد تدريب بحري 

خا�ض مبوانئ راأ�ض اخليمة .
و�سيتمركز املعهد ب�سكل مبدئي يف ميناء �سقر اأكرب املوانئ اخلم�سة يف اإمارة راأ�ض اخليمة واملتخ�س�ض 
يف ا�ستقبال ناقالت احلاويات ال�سخمة يف ال�سرق الأو�سط و�ستجري بع�ض التدريبات يف ميناء اجلري 
الدفاع  ادارة  بالتعاون مع  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  ال�سمال يف  املوانئ باجتاه  اآخر  يعد  الذي 

املدين يف راأ�ض اخليمة.

•• اأبوظبي –الفجر:

اأبوظبي جميع  دعت بلدية مدينة 
مع  للم�ساهمة  املجتمع  م��ك��ون��ات 
البلدية و�سركائها ال�سرتاتيجيني 
ملواجهة ظاهرة الكتابة الع�سوائية 
احلكومية  امل���ب���اين  ج������دران  ع��ل��ى 
واخل����ا�����س����ة وذل������ك ���س��م��ن اإط�����ار 
مدينة  ب����ل����دي����ة  ا����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
اأبوظبي الهادفة اإىل حماية املظهر 

احل�ساري العام للمدن.
ج�����اء ذل�����ك خ�����الل احل���م���ل���ة التي 
ن���ظ���م���ت���ه���ا ال����ب����ل����دي����ة ب���ال���ت���ع���اون 
للتوزيع  اأب����وظ����ب����ي  ����س���رك���ة  م����ع 
املتطوعني  م��ن  ع���دد  ومب�����س��اه��م��ة 
ملكافحة ظاهر الكتابة على جدران 
واملدار�ض  العامة  واملرافق  الأبنية 
وال���ه���ي���ئ���ات احل���ك���وم���ي���ة واأ�����س����وار 
ال�سهامة  م��دي��ن��ة  �سملت  ال��ب��ي��وت 
وال�سمحة   ، واجل���دي���دة  ال��ق��دمي��ة 

والرحبة والباهية والفالح .  
هذه  تنظيم  اأن  ال��ب��ل��دي��ة  واأك�����دت 

والأماكن  امل��ن��اط��ق  جميع  �سملت 
والتي  ال���ظ���اه���رة  ب���ه���ذه  امل�����س��اب��ة 
تق�سيمها  ومت  للت�سويه  تعر�ست 
املناطق وبالفعل مت ت�سكيل  ح�سب 
الوقت  ويف  ومتابعة  تفتي�ض  ف��رق 
الذي اأجرت ال�ستعدادات لإطالق 
ح��م��ل��ة ت�����س��ح��ي��ح وت��ن��ظ��ي��ف هذه 
املناطق امل�سوهة، والتي اأ�سفرت عن 
الع�سوائية  الكتابات  ع�سرات  اإزال��ة 
جدران  على  منت�سرة  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
البيوت والأ�سوار واملرافق اخلدمية 
البلدية  وف����رت  ح��ي��ث   ، وغ���ريه���ا 
املنا�سبة  ال����ط����الءات  و����س���رك���اوؤه���ا 
الوقائية  واملعدات  الطالء  واأدوات 
املتطوعني.     ���س��ح��ة  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��ا 
حملة  اأن  ال���ب���ل���دي���ة  واأو�����س����ح����ت 
م��ك��اف��ح��ة ال��ك��ت��اب��ة ع��ل��ى اجل����دران 
م�����س��ت��م��رة ع��ل��ى م����دار ال���ع���ام وفقا 
تغطية  ت�ستهدف  منهجية  خلطة 
من  كالتزام  وذل��ك  املناطق  جميع 
�سحية  بيئة  توفري  جت��اه  البلدية 
املظهر  وحماية  وم�سهديا  ب�سريا 

موؤكدة   ، وامل���راف���ق  ل��ل��م��دن  ال���ع���ام 
املجتمع  ج���ه���ود  ت�����س��اف��ر  اأه���م���ي���ة 

ل���وق���ف ه����ذه امل���م���ار����س���ات واإن���ه���اء 
وظاهرة ت�سويه املرافق العامة .

احل��م��ل��ة ي��اأت��ي ���س��م��ن اإط����ار خطة 
تخلي�ض  ت�������س���ت���ه���دف  م���ت���ك���ام���ل���ة 
امل���دن وال�����س��وارع م��ن ك��اف��ة اأ�سكال 
ت�سويه  يف  ت�سهم  ال��ت��ي  امل��م��ار���س��ات 
امل��ظ��ه��ر احل�����س��اري ال��ع��ام وكذلك 
لغر�ض قيم امل�ساركة والتعاون بني 

حتقيق  ب��ه��دف  والبلدية  املجتمع 
بيئة  اإي��ج��اد  يف  امل�سرتكة  امل�سالح 

�سحية وح�سارية راقية . 
تاأتي  احل��م��ل��ة  ه����ذه  اأن  واأ�����س����ارت 
�سركائنا  م��ع  وال��ت��ع��اون  بالتن�سيق 
حتقيق  اأج��ل  من  ال�سرتاتيجيني 

امل�سوؤولية  وت����ع����زي����ز  اأه����داف����ه����ا 
املجتمعية لذلك متت دعوة العديد 
واملوؤ�س�سات  املجتمع  مكونات  م��ن 
هذه  لدعم  واخل��دم��ي��ة  التعليمية 
املبادرة ، م�سرية اأن البلدية قامت 
قبل انطالق احلملة بعملية م�سح 

الرتبية تطالب اإدارات املدار�س بت�صنيف معلميها لـ 4 فئات

�صعيف الأداء وم�صتوى حت�صيل متدن وكثريي الغياب ومعتادي الجازات املر�صية واملتمار�صة
•• دبي – حم�شن را�شد 

وجهت وزارة الرتبية والتعليم كافة مدراء 
امل���دار����ض احل��ك��وم��ي��ة و ري��ا���ض الأط���ف���ال ، 
اأ�سماء  بح�سر  ال�سمالية  واملناطق  دبي  يف 
اأربعة  ت�سنيفات  وف��ق  واملعلمات  املعلمني 
الذي  الأداء  �سعيف  امل��ع��ل��م  ف��ئ��ة  الول   ،
فئة  وال��ث��اين   ، للتوجيهات  ي�ستجيب  ل 
تدين  من  طلبتهم  يعاين  الذين  املعلمني 
والفئة   ، ال��درا���س��ي  حت�سيلهم  م�����س��ت��وى 
فيما   ، ال��غ��ي��اب  م��ع��ت��ادي  املعلمني  الثالثة 
الفئة الرابعة والخرية فئة من داأبوا على 
تقدمي الج��ازات املر�سية ، ب�سكل م�ستمر 
ملر�سى  مرافقني  اأو  مر�سى  ك��ان��وا  ���س��واء 

اآخرين.
املدار�ض  اإدارات  تلقته  تعميم  ذلك يف  جاء 
موؤخرا ، وح�سلت الفجر على ن�سخة منه ، 
وارفق مع التعميم منوذج معتمد لت�سجيل 
تلك الفئات، وداعت الوزارة اإدارات املدار�ض 
اإىل �سرورة حتري الدقة واللتزام بذلك 
ال��ن��م��وذج واإع�����ادة اإر���س��ال��ه ل���ل���وزارة خالل 
م�سادر  اأو���س��ح��ت  فيما   ، املقبل  ال���س��ب��وع 
اأن الهدف الذي تبتغيه  م�سوؤولة بالوزارة 
هو  الت�سنيف  ه���ذا  م��ن  ال������وزارة  ق���ي���ادات 
املعلمني  ت�سكني  يف  وامل�سداقية  ال�سفافية 
ك����ل ف��ي��م��ا ي�����س��ت��ح��ق��ه م����ن ت�����س��ن��ي��ف دون 
اإدارة  ن��ظ��ام  اأن  اإذ   ، اأو جم��ام��الت  حم��اب��اة 
الداء املعمول به يف امليدان الرتبوي ، حدد 

اإدارات  ال��وزارة لتقييم  لكل تقييم و�سعته 
املدار�ض ملعلميهم ن�سبة حمددة.

قد  ال�������وزارة  اأن  امل�������س���وؤول  ذات  واأ�����س����اف 
 80%  ، لتح�سني  % ي��ح��ت��اج   5 ح����ددت 
التوقعات  % يفوق   10  ، التوقعات  يلبي 
 ، ملحوظ  ب�سكل  التوقعات  % يفوق   5  ،

املجاملة  ب��اب  م��ن  امل��دار���ض  اإدارات  اأن  اإل 
تدخل  اأن  خ�سية   ، نف�سها  على  والتي�سري 
فكانت   ، املعلمني  م��ع  وم�ساكل  ج���دال  يف 
م��ع��ظ��م ال��ن��ت��ائ��ج اأم����ا ي��ل��ب��ي ال��ت��وق��ع��ات اأو 
ملحوظ  ب�سكل  يفوق  اأو  التوقعات  يفوق 
 ، لتح�سني  يحتاج  ت�سنيف  متاما  وغ��اب   ،

الرتبوي  امليدان  واقع  اأن  الرغم من  على 
وخمرجاته يقول عك�ض ذلك ، اإذ يفرت�ض 
اأن��ه وعلى واق��ع خم��رج��ات امل��ي��دان وتدين 
اأن يكون هناك ل يقل  م�ستوى التح�سيل 
وم��ن هذا   ، لتح�سني  % يحتاج   50 ع��ن 
املنطلق فكان هذا التعميم وهذا التوجيه 
، و�سيتم  م���وؤخ���را  امل���دار����ض  ت��ل��ق��ت��ه  ال����ذي 
املدار�ض من  اإدارات  التحقق مما �سرتفعه 
حقيقة  م��ن  للتحقق  النطاق  م���دراء  قبل 
وم�سداقية املعلومة وفق الت�سنيفات التي 

حددتها الوزارة يف تعميمها .
اأعلنت  قد  والتعليم  الرتبية  وزارة  وكانت 
العربي  اخل���ل���ي���ج  م���ن���ت���دى  ه���ام�������ض  ع���ل���ى 
الأول  اأم�ض  عقد  ال��ذي  للمعلمني  الثالث 

يف اإمارة عجمان عن بدء برنامج التدريب 
ي�ستهدف  ال�����ذي  ال�����س��ام��ل  ال��ت��خ�����س�����س��ي 
الرتبوي  امل��ي��دان  ك����وادر  م��ن   13500
القائد  امل��ع��ل��م  تن�سد  اأن��ه��ا  ع��ل��ى  م���وؤك���دة   ،
الرفيعة  امل��ك��ان��ة  م��ع  ان�����س��ج��ام��اً  وال���ق���دوة 
وال�����س��ام��ي��ة ال���ت���ي ي��ح��ظ��ى ب��ه��ا امل��ع��ل��م يف 
ال��ت��ي تطبقها  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات  خم��ت��ل��ف 
ال�����وزارة يف امل��ي��دان ال��رتب��وي ، ح��ي��ث يقع 
ع��ل��ى ع��ات��ق امل��ع��ل��م ب��ن��اء ج��ي��ل م��ب��دع لديه 
املجتمع  والتاأثري يف  املناف�سة  القدرة على 
ا�ستناداً اإىل ما اكت�سبه على مدار م�سريته 
توؤهله  وم��ع��ارف  م��ه��ارات  م��ن  التعليمية 
والجتماعية  املهنية  م�سوؤولياته  لتحمل 

يف امل�ستقبل.

اإدارات املدار�س غيبت ت�صنيف �صعيف 
الأداء ويحتاج لتح�صني وواقع امليدان 

وخمرجاته يقول غري ذلك متاما

الهالل الأحمر الإماراتي ي�صلم اأجهزة وم�صتلزمات 
طبية للمركز ال�صحي يف الل�صك بح�صرموت

•• عدن-وام: 

���س��ل��م��ت ه��ي��ئ��ة ال����ه����الل الأح���م���ر 
اأجهزة  جمموعة  ام�ض  الإم��ارات��ي 
وم�ستلزمات طبية للمركز ال�سحي 
�سرق  ال���ل�������س���ك  ب���ق���ري���ة  اخل����ا�����ض 
ح�سرموت  ب���وادي  ت��رمي  مديرية 
املتوا�سلة  اإط��ار جهودها  وذل��ك يف 
اليمن  يف  ال�سحي  القطاع  لدعم 

والتخفيف من معاناة مواطنيها.
ال��ط��ب��ي��ة جهاز  ���س��م��ل��ت الأج����ه����زة 
 )cbc(املتطور ال�سامل  الفح�ض 
وج�������ه�������ازا م�����ت�����ط�����ورا ل���الأ����س���ع���ة 
وعددا   )Sonar( التلفزيونية 

من اأ�سطوانات الأوك�سجني لتوفري 
اخلدمات  م���ن  اأف�������س���ل  م�����س��ت��وى 
ال���ط���ب���ي���ة دع����م����ا ل���ل���م���رك���ز ال�����ذي 
املجاورة  وال���ق���رى  ال��ق��ري��ة  ي��خ��دم 

والتجمعات ال�سكانية البدوية.
ال���ن���ي���ادي نائب  واأو�����س����ح خ��ل��ي��ف��ة 
رئي�ض فريق هيئة الهالل الأحمر 
املناطق  اأن  بح�سرموت  الإماراتي 
ت����رمي حتتاج  مل��دي��ري��ة  ال�����س��رق��ي��ة 
الهيئة  من  الدعم  ه��ذا  ملثل  ب�سدة 
املناطق  ه��ذه  �سكان  اأن  خ�سو�سا 
كبرية  م�سافات  لقطع  ي�سطرون 
اأو  ت�����رمي  و����س���ط  اإىل  ل���ل���و����س���ول 
م��ن��ط��ق��ة ���س��ي��ئ��ون ل��ل��ح�����س��ول على 

خدمات طبية اأف�سل وهو ما قد ل 
ظروفه  ب�سبب  البع�ض  ي�ستطيعه 
املوا�سالت  ت��وف��ر  ع���دم  اأو  امل���ادي���ة 
يف ب��ع�����ض ال�����س��اع��ات امل��ت��اأخ��رة من 
ال��ل��ي��ل.. م��وؤك��دا حر�ض  اأو  ال��ن��ه��ار 
الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة 
على خدمة اليمنيني يف كل اأرجاء 
احتياجاتهم  ت����اأم����ني  و  ال����ب����الد 
منها  ال�����������س�����روري�����ة  خ�������س���و����س���ا 
من  وغريها  ال�سحية  كاخلدمات 

اخلدمات احليوية الالزمة.
الكثريي  طالب  بن  ريا�ض  وتقدم 
حمافظة  حم�����اف�����ظ  �����س����ك����رت����ري 
ح�������س���رم���وت ل���������س����وؤون الإغ�����اث�����ة 
الهالل  لهيئة  بال�سكر  والإع���م���ار 
الأحمر الإماراتي لدعمها العاجل 
للقطاع ال�سحي باملحافظة خالل 
وث���م���ن اجلهود  ال��ي��م��ن��ي��ة  الأزم������ة 
امل���ب���ذول���ة م���ن ق��ب��ل ال���ف���ري���ق وما 

يقدمه من دعم.
لت�سهيل  الهيئة  قدمته  مب��ا  ون��وه 
املواطنني..  ع��ل��ى  ال��ع��ي�����ض  ���س��ب��ل 
والدعم  العطاء  ا�ستمرار  وت��وق��ع 
العربية  الإم��ارات  املقدم من دولة 

لل�سعب اليمني.
ال�سحي  املركز  مدير  �سكر  ب��دوره 
بقرية الل�سك عمر عبداهلل عثمان 
الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة 
ع���ل���ى دع���م���ه���ا ل��ل��م��رك��ز واجل���ه���ود 
لإي�سال  ال���ف���ري���ق  ب���ذل���ه���ا  ال���ت���ي 
ت��ل��ك الأج����ه����زة ل���ل���ق���ري���ة.. وعرب 
لدولة  القرية  واأه���ل  امتنانه  ع��ن 
الإمارات �ساكرا وقوفها اإىل جانب 

ال�سعب اليمني خالل الأزمة.
ح�����س��ر ع��م��ل��ي��ة ت�����س��ل��ي��م الأج���ه���زة 
ال�سحي  امل�����رك�����ز  م����دي����ر  ن����ائ����ب 
الهيئة  م�ساريع  وم�سرف  بالقرية 

بح�سرموت.

م�صت�صفى املفرق يطور خدمات عيادة تقييم الكرا�صي
•• اأبوظبي-الفجر: 

ال��ك��را���س��ي يف  ع��ي��ادة تقييم  ت��ق��دم 
من�ساآت  اأح�����د  امل���ف���رق  م�����س��ت�����س��ف��ى 
�سركة اأبوظبي للخدمات ال�سحية 
لتقييم  �ساملة  خدمات  "�سحة"، 
مبختلف  امل���ت���ح���رك���ة  ال���ك���را����س���ي 
العمرية  ال��ف��ئ��ات  جلميع  اأن��واع��ه��ا 
للمر�سى وحالتهم املختلفة، حيث 
مري�سا   249 ال��ع��ي��ادة  ا�ستقبلت 
�سخ�ض   94 و  طفل   155 منهم 
ب��ال��غ ي��ع��ان��ون م��ن اإع��اق��ات معقدة 
العام  اخلا�سة  الحتياجات  وذوي 
الدكتور م�سطفى  واأف��اد  املا�سي.  
يف  بالإنابة  الطبي  املدير  املعيني، 
�سركة  و�سعت   : املفرق،  م�ست�سفى 
ا�سرتاتيجية  خ��ط��ط��ا  "�سحة" 
ال�سحية  ب���اخل���دم���ات  ل���الرت���ق���اء 
امل�ستويات  اأع����ل����ى  اإىل  امل���ق���دم���ة 
العاملية يف اجلودة الطبية وخدمة 
امل��ت��ع��ام��ل��ني، وم��ن��ه��ا ت��وف��ري خدمة 
متميزة لرعاية مر�سى ال�سدمات 
الطبية  ال��ت��خ�����س�����س��ات  مب��خ��ت��ل��ف 
ال�سدمات  جراحة  اأطباء  من  بدء 
العالجية  اخل���دم���ات  اإىل  م����رورا 
من  يحتاجونها  قد  التي  املختلفة 
�سمن هذه اخلدمات توفري عيادة 
تقييم  يف  م��ت��خ�����س�����س��ة  م��ت��ك��ام��ل��ة 
خدمات  لتكون  املتحركة  الكرا�سي 
وباجلودة  فعالة  الوظيفي  العالج 

املطلوبة . 
م�سرف  اأم��ني  حممود  �سرح  فكما 
ق���������س����م ال������ع������الج ال����وظ����ي����ف����ي يف 
تقدم  ق���ائ���ال:  امل���ف���رق،  م�ست�سفى 
عيادة الكرا�سي املتحركة خدماتها 
لكل من املر�سى املنومني واملر�سى 
ي��ت��م حتويلهم  ال��ذي��ن  امل��راج��ع��ني 

لهوؤلء  امل��ب��ك��ر  ال��ت��اأه��ي��ل  لإع�������ادة 
اإقامتهم  م���دة  وت��ق�����س��ري  امل��ر���س��ى 
روؤية  مع  ومتا�سيا   . امل�ست�سفى  يف 
�سركة "�سحة" يف اأن تكون الرائدة 
يف تقدمي الرعاية ال�سحية املتميزة 
اجلودة  معايري  باأعلى  واملتكاملة 
وال�سالمة الدولية، بادر م�ست�سفى 
املفرق على مدى العامني املا�سيني 
بتطوير برنامج التنقل بالكرا�سي 
مري�ض  لأي  الكهربائية  املتحركة 
يتم حتويله للح�سول على كر�سي 
تقييم  م��ن خ��الل  وذل���ك  متحرك 
م�سكلة  لأي  كامل  وفح�ض  �سامل 
الإدراك  يف  ���س��ع��ف  ك���ان���ت  ����س���واء 
اأو  ال��ب�����س��ر،  اأو ف��ق��دان  وال���ذاك���رة، 
فقدان ال�سمع، وا�ستبعاد اأي تاريخ 
من ال�سطرابات النف�سية التي قد 
قيادة  على  املري�ض  ق��درة  ت�سعف 
الكهربائي،  امل���ت���ح���رك  ال��ك��ر���س��ي 

وذلك ل�سمان �سالمة مر�سانا.

ب����اإع����اق����ات م���ع���ق���دة مم����ن ه����م يف 
املتحركة  الكرا�سي  حللول  حاجة 
املتخ�س�سة، والتي ت�سمل الكرا�سي 
املقولبة والكرا�سي امل�سممة ح�سب 

الطلب .
اأهمية  اإىل  اأم�����ني  حم���م���ود  ون�����وه 
لتقييم  م��ت��ك��ام��ل��ة  خ���دم���ة  وج�����ود 
م�ست�سفى  يف  املتحركة  ال��ك��را���س��ي 
املفرق، قائال: يعد م�ست�سفى املفرق 
مركزا رائدا جلراحة ال�سدمات يف 
املنطقة، ومن هذا املنطلق كان من 
ال�سروري توفري عيادة متخ�س�سة 
لتقييم الكرا�سي املتحركة ل�سمان 
ح�سول املر�سى املدخلني باإ�سابات 
ع�سبية  ا���س��ط��راب��ات  اأو  م��ت��ع��ددة 
ملعدات  م��ت��خ�����س�����ض  ت��ق��ي��ي��م  ع��ل��ى 
الكرا�سي املتحركة فور ا�ستقرارهم 
وا�ساف:  اجلراحة"،  بعد  الطبي 
للمري�ض  مالئم  كر�سي  "توفري 
يعزز من نتائج الربنامج العالجي 

ويف اخلتام اأف��اد حممود اأم��ني عن 
تقييم  لعيادة  امل�ستقبلية  اخلطط 
�ست�سمل  التي  املتحركة   الكرا�سي 
للمر�سى  ال�سيارات  ق��ي��ادة  تقييم 
الدماغية  ب��ال�����س��ك��ت��ة  امل�������س���اب���ني 
واإ���س��اب��ة ال���راأ����ض امل��خ��ت��ل��ف��ة، حيث 
تعترب هذه اخلدمة عادة جزء من  
ت��ق��دم��ه��ا عيادات  ال��ت��ي  اخل���دم���ات 

العالج الوظيفي.
الكرا�سي  ت��ق��ي��ي��م  ع����ي����ادة  ت��ف��ت��ح 
وتتلقى  ثالثاء،  ي��وم  كل  املتحركة 
الطبيب  م����ن  الإح�����ال�����ة  ال���ع���ي���ادة 
يقوم  حيث  املري�ض،  على  امل�سرف 
املعالج املهني بتقييم خمتلف اأنواع 
الفئات  ملختلف  املتحركة  الكرا�سي 
العيادة خدماتها  وتقدم  العمرية. 
ملوؤ�س�سات متخ�س�سة يف رعاية ذوي 
دوري  ب�سكل  اخلا�سة  الحتياجات 
اخلطة  ج����ودة  و���س��م��ان  لتح�سني 

العالجية ملهاراتهم الوظيفية.
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مبا اأن املدعي : �سيد حميد عطائي كجوين   
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/02541/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب 

الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 
2016/9/7 وحتى 2017/3/18 ورغم اخطاره ميتنع عن ال�سداد ، الزامه مبا 

ي�ستجد وحتى تركهم للعني فعليا. 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الحد  املوافق 
ال�ساعة 3.00م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة الرابعة( بالدائرة   2017/4/9
 ، الدعوى  لنظر  الإيجارية  املنازعات  ف�ض  مركز  مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية 
وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف 

باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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اأخبـار الإمـارات
الطق�ص املتوقع على الدولة خالل الأيام الثالثة القادمة مغرب 

اإىل غائم جزئيا مع انخفا�ص يف درجات احلرارة
•• اأبوظبي -وام:

توقع املركز الوطني لالأر�ساد اجلوية والزلزل ان يكون طق�ض ام�ض 
الإثنني مغربا و تزداد كميات ال�سحب على ال�سواحل و�سمال الدولة 
والرياح �سمالية �سرقية تتحول اإىل �سمالية غربية ن�سطة بعد الظهر 
وامل�ساء على البحر وحمملة ومثرية للغبار مع انخفا�ض يف احلرارة 
اخلليج  يف  وامل�����س��اء  الظهر  بعد  م�سطربا  ي�سبح  متو�سط  والبحر 

العربي ومتو�سطا يف بحر عمان.
م�سافة  وت��رك  ال�سرعة  احل��ذر وخف�ض  توخي  ال�سائقني على  وح��ث 

كافية بني املركبات ب�سبب ن�ساط الرياح املثري للغبار .

املناطق  والأرب��ع��اء فيكون رطبا على  الثالثاء  الطق�ض يف يومي  اأم��ا 
مغربا  ويكون  الثالثاء  �سباح  ال�سباب  بع�ض  يت�سكل  وقد  الداخلية 
على  اأح��ي��ان��اً  وق��وي��ة  ن�سطة  غربية  �سمالية  وال��ري��اح  جزئيا  وغائما 
درجات  يف  انخفا�ض  م��ع  لالأتربة  وم��ث��رية  بالغبار  وحمملة  البحر 
احلرارة والبحر م�سطرب اإىل �سديد الإ�سطراب يف اخلليج العربي 
اأما يوم اخلمي�ض ف�سيكون الطق�ض رطبا  وم�سطرب يف بحر عمان. 
مغربا  وي�سبح  اخلفيف  ال�سباب  اأو  ال�سباب  بع�ض  ت�سكل  ويحتمل 
�سمالية  اإىل  تتحول  غربية  �سمالية  وال��ري��اح  �سرقاً  جزئيا  وغائما 
الظهر  املوج بعد  �سرقية معتدلة والبحر م�سطرب ي�سبح متو�سط 

يف اخلليج العربي ويف بحر عمان.

انطالق مهرجان ال�صعادة لالأطفال باملركز الثقايف يف اأم القيوين
•• اأم القيوين-وام:

انطلق م�ساء ام�ض الأول فعاليات مهرجان ال�سعادة لالأطفال الذي ينظمه مركز 
واليجابية  "ال�سعادة  �سعار  حتت  القيوين  اأم  يف  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة 
اأ�سلوب حياة " مب�ساركة جمموعة من اجلهات واملوؤ�س�سات وذلك يف اطار مبادرات 
الذي  للمهرجان  الول  اليوم  و�سهد  واليجابية.  لل�سعادة  الوطني  الربنامج 
150 طفال من  اأك��رث من  م�ساركة  احل��ايل  ال�سهر  ال�ساد�ض من  ي�ستمر حتى 
فئات عمرية خمتلفة يف جميع الفعاليات التي �سملت الربامج الثقافية والور�ض 
القيوين  اأم  يف  وال���رتاث  الآث���ار  دائ���رة  م�ساركة  وت�سمنت  والتعليمية.  الفنية 
لل�سيارات  عر�ض  اإىل  اإ���س��اف��ة  اث��ري��ة  ملقتنيات  وعر�سا  تراثية  ل�سور  معر�سا 
القدمية الكال�سيكية . و�ساركت جمعية حماية اللغة العربية يف املهرجان بور�ض 
حول  اأم��وره��م  اأول��ي��اء  مع  وطالبة  طالبا   40 فيها  �سارك  العربي  اخل��ط  لفن 

و�سملت  خمتلفة.  بخطوط  البجدية  احل��روف  كتابة  وكيفية  اخلطوط  اأن��واع 
لالأطفال  اخلارجي  الثقايف  املركز  م�سرح  على  عرو�ض  عدة  املهرجان  فعاليات 
للقراءة  وور����ض  والتلوين  للر�سم  ور���ض  تنظيم  اىل  ا�سافة  احلكواتي  كفقرة 
وور�ض لالأ�سغال اليدوية والديكوباج وور�سة املزارع ال�سغري وور�سة نقراأ ومنرح 
لالأطفال.. كما تقام الور�ض الرتاثية ويتم تقدمي امل�سابقات الثقافية واجلوائز 
املركز  م�سرح  على  لالأطفال  م�سرحية  املهرجان  فعاليات  ويتخلل  للم�ساركني. 
حياة  اأ�سلوب  وال�سعادة  الإيجابية  بعنوان  تدريبية  ودورة  القيوين  ب��اأم  الثقايف 
والتزام حكومي. وقال عبداهلل علي بو ع�سيبة مدير مركز وزارة الثقافة وتنمية 
ور�سا  حامال  وخمتلفا  منوعا  ج��اء  ال�سعادة  مهرجان  اأن  القيوين  ب��اأم  املعرفة 
تعليمية لالأطفال وفعاليات ترفيهية جلذبهم خالل فرتة الإجازة ولال�ستمتاع 
بوقتهم مبا نقدمه من برامج مفيدة لال�ستغالل اأوقات الفراغ حيث اأن الربامج 

التي يقدمها املركز جتمع ما بني التعليم والت�سلية لك�سر الروتني .

خالد بن زايد يرتاأ�ص اجتماع جمل�ص اإدارة موؤ�ص�صة زايد العليا للرعاية الإن�صانية

يوم تراثي فريد مبركز ال�صمحة الن�صائي

توا�صل فعاليات الأ�صبوع الثاين مللتقى الرثيا

•• اأبوظبي-وام:

ثمن �سمو ال�سيخ خالد بن زايد اآل 
نهيان رئي�ض جمل�ض اإدارة موؤ�س�سة 
الإن�سانية  ل��ل��رع��اي��ة  ال��ع��ل��ي��ا  زاي���د 
وذوي الإحتياجات اخلا�سة اإعالن 
ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
عاما   2017 ع�����ام  اهلل  ح��ف��ظ��ه 

للخري.
امل����ب����ادرة  ت���ل���ك  اأن  ����س���م���وه  واأك�������د 
للنهج  ام����ت����داد  ه����ي  الإن�������س���ان���ي���ة 
الإن�ساين النبيل الذي تبنته دولة 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة منذ 
الإن�ساين  ال��ع��ط��اء  يف  ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا 
يد  على  للجميع  اخل��ري  وت��ق��دمي 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 

اآل نهيان طيب اهلل ثراه.
كما اأ�ساد �سمو ال�سيخ خالد بن زايد 
الجتماع  تراأ�سه  خ��الل  نهيان  اآل 
زايد  موؤ�س�سة  اإدارة  ملجل�ض  الأول 
العام  الإن�سانية يف  للرعاية  العليا 
2017 بالدعم والهتمام الكبري 
املوؤ�س�سة من �ساحب  الذي تتلقاه 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
نهيان رئي�ض الدولة ومن �ساحب 
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 

بنتائج  متمثل  اجل��دي��د  وال��دل��ي��ل 
الإع���اق���ة مع  دل��ي��ل ت�سنيف  رب���ط 
ابوظبي  جمل�ض  يف  الإعاقة  فئات 
للتعليم وهيئة ال�سحة، وبالتعاون 
لالإح�ساء  اأب���وظ���ب���ي  م���رك���ز  م���ع 
، وما  زاي������د  ج���ام���ع���ة  وم���راج���ع���ة 
ي��رتت��ب عليه م��ن اأث���ر اإي��ج��اب��ي يف 
توحيد فئات الإعاقة على م�ستوى 
اأنه  كما  املعنية،  املوؤ�س�سات  جميع 
هذه  وت��ع��داد  ح�سر  يف  �سي�ساهم 
الفئة ب�سكل موحد �سمن 13 فئة 

املعتمدة يف الدليل فقط.
قاعدة  اإن�������س���اء  ال���دل���ي���ل  وي�����س��م��ل 
م�ستوى  ع���ل���ى  م����وح����دة  ب���ي���ان���ات 
وت�سنيفاتها  ل���الإع���اق���ة  الم������ارة 
الر�سمية،  الح�����س��ائ��ي��ات  وك���اف���ة 
م�سرتكة  ع���م���ل  خ���ط���ة  وو������س�����ع 
م�ستوى  ع��ل��ى  ال���دل���ي���ل  ل��ت��ف��ع��ي��ل 
اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة يف الإم������ارة على 
الر�سمية  الع���ت���م���ادات  م�����س��ت��وى 
القيا�ض  وم�����س��ت��وى  وال�����س��راك��ات، 
ال�سرتاتيجي، وم�ستوى التطبيق 
موؤ�س�سة  مظلة  حت��ت  التجريبي 

زايد العليا للرعاية الإن�سانية.
اأكد  املوؤ�س�سي  التطور  جانب  ومن 
�سموه دعمه الكامل لذلك التطور 
العليا  زاي����د  احل��ا���س��ل مب��وؤ���س�����س��ة 

خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من 
الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
حفظه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�سلحة من دول الريادة يف 

تقدمي خدماتها لذوي العاقة.
وا���س��ت��م��ع ���س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ال��د بن 
العمل  ف��ري��ق  م��ن  نهيان  اآل  زاي���د 
ل�لوحة  ت��و���س��ي��ح��ي  ع���ر����ض  اىل 
عن  ع��ب��ارة  وه��ي   ، الذكية  القيادة 
تقنية عاملية معتمدة من �سركة " 
التقنيات  اأف�سل  " تعد من  كليك 
امل��م��ار���س��ة ع��امل��ي��ا يف جم����ال ذك���اء 
القيادات  ت�ساعد  والتي  الع��م��ال، 
العليا على اتخاذ القرارات املنا�سبة 
ومعلومات  ل��ب��ي��ان��ات  ب��ال���س��ت��ن��اد 
دقيقة، حيث تعر�ض تلك التقنية 
ب�سكل  وال��ن��ت��ائ��ج  الداء  م��وؤ���س��رات 
وا�سح، وميكن من خاللها متابعة 
وتغطي  م�����س��ت��م��ر،  ب�����س��ك��ل  الداء 
ث�����الث جم������الت ب��امل��وؤ���س�����س��ة هي 
الب�سرية،  وامل��وارد  الطلبة،  حتليل 

واملوؤ�سرات ال�سرتاتيجية.
اآليات  مب��وا���س��ل��ة  ���س��م��وه  ووج�����ه 
ال��ع��م��ل وخ���ط���وات ال��ت��ن��ف��ي��ذ لتلك 
التقنية خالل املرحلة القادمة مبا 

نائب  اب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�سلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
حتقيق  يف  ا����س���ه���م  ال������ذي  الأم�������ر 
التي  الكبرية  والإجن��ازات  النتائج 
اأرقى  لتقدمي  املوؤ�س�سة  ت�سجلها 
ملنت�سبيها  والتاأهيل  الرعاية  �سبل 

من فئات ذوي العاقة.
املتميز  ب���ال���دع���م  ���س��م��وه  واأ�����س����اد 
ال�سيخ  ���س��م��و  م���ن  وال����الحم����دود 
هزاع بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض 
اأبوظبي  التنفيذي لإمارة  املجل�ض 
ومبادراتها  امل��وؤ���س�����س��ة  ل���ربام���ج 
ال�سرتاتيجية  وم�������س���اري���ع���ه���ا 
مل��وا���س��ل��ة م�����س��ريت��ه��ا ن��ح��و حتقيق 
روؤي����ت����ه����ا ور����س���ال���ت���ه���ا واأه����داف����ه����ا 
اخلدمات  اأرق���ى  بتقدمي  املتمثلة 
وبناتنا  لأبنائنا  واملتميزة  النوعية 

من ذوي الإعاقة.
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  �سمو  ورح��ب 
باأع�ساء  الجتماع  خالل  املوؤ�س�سة 
جمل�ض الإدارة مقدما لهم ال�سكر 
باجلهود  م�����س��ي��دا  وال���ت���ق���دي���ر.. 
وال����ع����ط����اءات ل���ك���اف���ة الأع�������س���اء، 
وجميع كوادر املوؤ�س�سة التي ت�سب 
مهمة  �سريحة  خدمة  يف  جميعها 
يف امل��ج��ت��م��ع، م��وؤك��دا ان الم����ارات 
بتوجيهات  ع��ات��ق��ه��ا  ع��ل��ى  اأخ�����ذت 

يتوافق مع امل�سرية الرائدة والنهج 
املتميز الذي ت�سري عليه حكومتنا 

الر�سيدة.
واعتمد �سمو ال�سيخ خالد بن زايد 
توزيع املوازنة املالية املعتمدة للعام 
الداء  على  اأطلع  اأن  بعد   2017
املن�سرم  ل��ل��ع��ام  للموؤ�س�سة  امل���ايل 
الفريق  ق������دم  ح���ي���ث   ،2016
عر�سا تف�سيليا لبنود الأداء املايل 
كما   2017 وم��ي��زان��ي��ة   2016
ا�ستمع �سموه اىل عر�ض عن نتائج 
اأداء اخلطة ال�سرتاتيجية  تقرير 
2020 للن�سف الثاين   2016-
نتائج  ت�سمنت  وال���ت���ي   2016
14 م�سروعا ا�سرتاتيجيا منبثقة 
ب��رام��ج ح��ك��وم��ي��ة.. موؤكدا   6 م��ن 
ال����الحم����دود لتلك  ���س��م��وه  دع����م 

امل�ساريع.
ت�سنيف  دليل  على  �سموه  واط��ل��ع 
الع�����اق�����ة اجل����دي����د م��ث��م��ن��ا ه���ذا 
الأول  يعد  ال���ذي  الكبري  الجن���از 
املعايري  ي��وح��د  ال����ذي  ن��وع��ه  م���ن 
على  �سموه  واأثنى  والت�سنيفات.. 
تطوير خدمات املوؤ�س�سة للو�سول 
ووجه  العاملية  املمار�سات  لأف�سل 
ب����رف����ع ه������ذا ال����دل����ي����ل والجن�������از 

للمجل�ض التنفيذي.

•• ابوظبي-الفجر:

الإثنني  ام�����ض  ���س��ب��اح  ت��وا���س��ل��ت 
ف��ع��ال��ي��ات الأ����س���ب���وع ال���ث���اين من 
اأكرث  يف  ال�سنوي  ال��رثي��ا  ملتقى 
اأه���م���ه���ا مركز  ك�����ان  م����ن م���ك���ان 
ال�����س��م��ح��ة ال��ن�����س��ائ��ي ال����ذي حفل 
الرتاثية  ال����ور�����ض  م���ن  ب��ج��م��ل��ة 
وال��ب��ي��ئ��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة، ال��ت��ي متتد 
وغريها من اأن�سطة امللتقى حتى 
برعاية  اجل���اري،  الأ�سبوع  نهاية 
اآل  زاي��د  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو 
نهيان ممثل �ساحب ال�سمو رئي�ض 
الدولة رئي�ض النادي، ومب�ساركة 
مراكز  اإىل  املنت�سبني  من  وا�سعة 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، وم���ن مناطق  ال���ن���ادي 

على  ال���ن���ادي  لإدارة  ام��ت��ن��ان��ه��ن 
ت���وف���ري ه�����ذا ال���ك���م ال���ه���ائ���ل من 
م�سادر املعرفة والتعلم واكت�ساب 
املهارات املتعلقة مبفردات الرتاث 
امللتقى  ال��ت��ي وف��ره��ا  الإم���ارات���ي 
بالرتاث  اعتزازهن  ��دن  واأكَّ لهن، 
الوطني ومبا يكت�سفنه عرب هذه 
ث��راء كبري وجمال  الأن�سطة من 
الأن�������س���ط���ة  ف����ري����د يف خم���ت���ل���ف 
امللتقى،  ي��وف��ره��ا  ال��ت��ي  ال��رتاث��ي��ة 
لالن�سجام  يجذبهن  الذي  الأمر 

معها ب�سغف وتفاعل حمبب.
�سويحان  م��رك��ز  طلبة  واأم�����س��ى 
التابع  يومهم يف خميم الطويلة 
ل��ل��ن��ادي، ح��ي��ث م��ار���س��وا خمتلف 
وال�سباحة،  ال�ساطئية  الأل���ع���اب 

العربية،  القهوة  اإعداد وحت�سري 
اإىل جانب الألعاب ال�سعبية. 

واأو�سحت بخيتة قنون الفال�سي 
م�������س���وؤول���ة امل�����س��غ��ل ال��ن�����س��ائ��ي يف 
ال�����س��م��ح��ة، وال���ت���ي اأ���س��رف��ت على 
القهوة  اإع�����داد وحت�����س��ري  ور���س��ة 
يوما  كان  اليوم  اأن هذا  العربية، 
تراثيا ثريا، تفاعلت به الطالبات 
التي  الور�ض  خمتلف  مع  ب�سغف 
معظمهن  واأت���ق���ن  ت��ن��ف��ي��ذه��ا،  مت 
م���ا ُق��م��ن ب��ت��ن��ف��ي��ذه، ف��ي��م��ا بينت 
ال��ه��ام��ل��ي م�����س��رف��ة ور�سة  م���رمي 
جمعت  الور�سة  اأن  النخيل  �سّف 
الرتاث والبيئة والفن معا، حيث 
الإبداع  كيفية  الطالبات  تعلمت 
من خملَّفات النخلة مبا ميكن اأن 

متنوعة يف اإمارة اأبوظبي.
ال�سمحة  م����رك����ز  َح�����ِف�����َل  ف���ق���د 
باأكرث  ال�����س��ب��اح  م��ن��ذ  ال��ن�����س��ائ��ي 
تراثية  تدريبية  ور���ض  ع�سر  من 
وب��ي��ئ��ي��ة وف��ن��ي��ة، ا���س��ت��ف��ادت منها 
ال��ط��ال��ب��ات م���ن مدينة  ع�����س��رات 
املناطق  خمتلف  وم���ن  ال�سمحة 
املجاورة، مثل ال�سهامة والباهية 
املناطق  م��ن  وغ��ريه��ا  وال��رح��ب��ة 
القريبة، واأ�سرف عليها عدد من 
�سملت  اإذ  واملخت�سات،  امل�سرفات 
و�سناعة  العربي،  اخل��ط  الور�ض 
اخلو�ض،  و���س��ّف  وال�����س��دو،  التلي 
البو�ض،  عتاد  و�سناعة  وال��غ��زل، 
واأ�سغال يدوية تراثية، وديكوباج، 
واإعداد الأكالت ال�سعبية، وكذلك 

يخدم  ومب��ا  مفيدة،  اأدوات  ينتج 
ويعّزز  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة 
مكوناتها  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  ح�����س��ن 
اأك�����دت موزة  ب��ي��ن��م��ا  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، 
ور�سة  م�سرفة  ال��رم��ي��ث��ي  �سعيد 
الطالبات  ان�سجام  الفخار  تزيني 
قمن  التي  الفخارية  القطع  مع 
بتزيينها لإنتاج قطع فنية ت�سلح 
يتم  حت���ف  اأو  ه���داي���ا  ت��ك��ون  لأن 

اقتناوؤها.
الطالبات لطيفة جمعة  وعك�ست 
الب�سر،  واأم��رية حممد  الرميثي، 
احلو�سني  اإ���س��م��اع��ي��ل  واإل���ي���ازي���ة 
م�سرفاتهن  اأو������س�����ح�����ت�����ه  م������ا 
ن،  وم����درب����ه����ات����ه����ن، ح���ي���ث ع������ربَّ
ي�����س��ب��ق��ه��ن، ع���ن بالغ  وال�������س���رور 

امل��ن��ف��ذة مب��ن��ط��ق��ة ال��ظ��ف��رة حيث 
وتلك  امل�ساريع  بتلك  �سموه  اأ���س��اد 
دعمه  واأك�������د  امل����ب����ذول����ة  اجل����ه����ود 
كافة  و�سول  ب�سرورة  وتوجيهاته 
اىل جميع  احل��ك��وم��ي��ة  اخل���دم���ات 

مناطق المارة.
الجتماع  خ���ت���ام  يف  ���س��م��وه  ودع�����ا 
تكثيف  اإىل  امل���ج���ل�������ض  اأع���������س����اء 
اجل��ه��ود، وال��ب��ن��اء على م��ا مت من 
اإجنازات �سابقة، وموا�سلة م�سرية 
ال��ن��ب��ي��ل يف خ��دم��ة كافة  ال��ع��ط��اء 
"زايد  م��وؤ���س�����س��ة  اإىل  امل��ن��ت�����س��ب��ني 

للرعاية الإن�سانية.
ال�ستمرار  ���س��رورة  ع��ل��ى  م�����س��ددا 
التطور  ب����ه����ذا  واث�����ق�����ة  ب���خ���ط���ى 
وال�ستمرار بتنفيذ خطة التحول 
الرقمي جلميع اخلدمات املقدمة 
بهدف تقدمي اف�سل خدمة لذوي 

العاقة بدولتنا احلبيبة.
واطلع �سمو ال�سيخ خالد بن زايد 
الدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  ن��ه��ي��ان  اآل 
عبد  من  الدارة  جمل�ض  واأع�ساء 
المني  احلميدان  عبدالعايل  اهلل 
امل�ساريع  اأه��م  ب��الإن��اب��ة على  ال��ع��ام 

من  امل��وؤ���س�����س��ة  ومت��ك��ني  العليا"، 
حتقيق ر�سالتها، وجت�سيد روؤيتها، 
وترجمة الأهداف الإن�سانية التي 

وجدت املوؤ�س�سة من اأجلها.
اأع�����س��اء جمل�ض  الج��ت��م��اع  ح�سر 
مرمي  م����ن  ك����ل  ����س���ع���ادة  الإدارة 
ال��رم��ي��ث��ي ورا�����س����د عتيق  حم��م��د 
�سعيد  وم���ب���ارك  ال��ه��ام��ل��ي  ك��ل��ي��ب 
عبدالعايل  وعبداهلل  ال�سام�سي.. 
بالإنابة  ال��ع��ام  الأم���ني  احلميدان 
اجلابري  عي�سة  خالد  وال��دك��ت��ور 

وطالل م�سطفى الها�سمي.

ك����ل م����ن ال�������س���م���ح���ة واأب����وظ����ب����ي 
اأبوظبي  ف���رع  وال��وث��ب��ة، وك��ذل��ك 
اليوم  ه��ذا  اأم�����س��وا  ق��د  الن�سائي 

حت�سري  على  باأنف�سهم  وع��م��ل��وا 
وج���ب���ة غ���دائ���ه���م م����ن الأك������الت 
مراكز  طلبة  كان  فيما  ال�سعبية، 

يف رحالت ترفيهية ومعرفية اإىل 
اأكرث من مكان من املعامل البارزة 

يف اأبوظبي. 

خرباء :العمل احلكومي فى المارات قوامه البتكار وال�صعادة
•• دبي-وام:

يج�سد معر�ض دبي الدويل لالإجنازات احلكومية الذي تتوا�سل فعالياته 
يف مركز دبي التجاري العاملي م�سرية عمل حكومي يف دولة الإمارات ترتكز 

على عدة حماور اأبرزها البتكار وال�سعادة وا�ست�سراف امل�سقبل.
واأكد خرباء وم�ساركون يف احلدث خالل ا�ستطالع لوكالة انباء المارات 
ريادة  اإىل حتقيق  ت�سعى  الم���ارات  دول��ة  اأن  للمعر�ض  الثاين  اليوم  وام يف 
عاملية يف �ستى املجالت وفق روؤية ا�ست�سرافية فريدة للم�ستقبل تنطلق من 
توجيهات قيادتها الر�سيدة وم�سرية عمل حكومي ل تركن اىل ما حتقق من 
اإجنازات وامنا تتطلع دائما للريادة وتتخذ من البتكار وا�سعاد املتعاملني 

منهاج عمل يف �سبيلها لتحقيق هذا الهدف.
اإب��ه��ار العامل مب��ب��ادرات ونظرة  واأ���س��اروا اىل ان دول��ة الم���ارات ت�ستمر يف 
بعد  م��ا  ملرحلة  ال�ستعداد  على  يعلو  �سوت  ل  فاليوم  للم�ستقبل  ف��ري��دة 

النفط والتطلع لتحقيق اأهداف مئوية المارات 2071 .
لإمارة  التنفيذي  للمجل�ض  العام  الأم��ني  ال�سيباين  عبداهلل  �سعادة  واأك��د 
معر�ض  اأهمية  على  املتميز  احلكومي  ل���الأداء  دب��ي  برنامج  ورئي�ض  دب��ي 
دبي الدويل لالإجنازات احلكومية كونه فر�سة مهمة للجهات احلكومية 
ل�ستعرا�ض اآخر الإجنازات وامل�ستجدات التي تعمل عليها لتح�سني وتطوير 

اأدائها يف خدمة واإ�سعاد املتعاملني.

ت�سعى اإىل تطوير العمل احلكومي واإ�سعاد املتعاملني يف �ستى املجالت.
بدوره قال الدكتور عبد اللطيف ال�سام�سي مدير عام كليات التقنية العليا 
اإن م�سرية العمل احلكومي يف دولة المارات تتطلع دائما اىل امل�ستقبل ول 
تنظر اىل ما حتقق من اإجنازات وهو ما توؤكده دائما املبادرات ال�سرتاتيجية 
مئوية  ومنها  الر�سيدة  قيادتها  بتوجيهات  الدولة  تطلقها  التي  املختلفة 
الإمارات 2071 التي ت�سكل برنامج عمل حكومي �سامل ومو�سع يت�سمن 
م�سادر  وج��ود  و�سمان  ال��دول��ة  �سمعة  لتعزيز  وطنية  ا�سرتاتيجية  و�سع 
متنوعة لالإيرادات احلكومية بعيداً عن النفط بالإ�سافة اإىل ال�ستثمار يف 
التعليم الذي يركز على التكنولوجيا املتقدمة وبناء منظومة قيم اأخالقية 
اإماراتية يف اأجيال امل�ستقبل ورفع م�ستوى الإنتاجية يف القت�ساد الوطني 

وتعزيز التما�سك املجتمعي.
العمل  الذكية ج��زء ل يتجزاأ من م�سرية  ان البتكار واخل��دم��ات  واأ���س��اف 
احلكومي يف دولة الم��ارات وهو ما �ساهم يف تنفيذ روؤية الدولة لتحقيق 
على  حر�ض  اإن��ه  زائ��ر  ابراهيم  عبداهلل  حممد  وق��ال  للجماهري.  ال�سعادة 
اأحدث  على  للتعرف  احلكومية  ل���الإجن���ازات  ال���دويل  دب��ي  معر�ض  زي���ارة 
بحكومة  اليوم  نفتخر  اأننا  اإىل  م�سرياً   .. للمتعاملني  املقدمة  اخلدمات 
وال�سعادة  الب��ت��ك��ار  ركيزتها  حكومي  عمل  م�سرية  ت��وا���س��ل  ال��ت��ي  دول��ت��ن��ا 
يف  ل��ل��دول��ة  العاملية  ال��ري��ادة  حتقيق  يف  ي�سهم  مب��ا  امل�ستقبل  وا���س��ت�����س��راف 
دبي  اإن معر�ض  ب��الإجن��ازات  املهتم  اأحمد عبيد  وق��ال علي  املجالت.  �ستى 

واأ�سار اإىل اأن احلدث يقدم �سورة متكاملة لعمل الفرق احلكومية امل�سرتك 
واملتميز يف �سبيل تقدمي اأف�سل اخلدمات للمتعاملني متا�سياً مع توجيهات 
قيادة الدولة الر�سيدة. من جانبه قال �سعادة عبد اهلل عبد القادر املعيني 
مدير عام هيئة الإمارات للموا�سفات واملقايي�ض موا�سفات اإن الرعاية املا�سية 
للهيئة ملعر�ض دبي الدويل لالإجنازات احلكومية تاأتي اإمياناً منها باأهمية 
هذا املعر�ض الذي يوفر من�سة مثالية لعر�ض اأحدث اخلدمات احلكومية 
وا�سعاد  الب��ت��ك��ار  نحو  ال��دول��ة  ت��وج��ه��ات  م��ع  تتما�سي  وال��ت��ي  ومنجزاتها 
املتعاملني. واأكد اأن موا�سفات ت�سارك يف املعر�ض بهدف اأبرز اجنازاتها يف 
جمال املوا�سفات واملقايي�ض ودعمها للجهات احلكومية والقطاع اخلا�ض. 
اأن الهيئة عر�ست خالل من�ستها العديد من امل�ساريع احلالية  واأ�سار اإىل 
اأن  اإىل  لف��ت��اً   .. املتعاملني  وا�سعاد  البتكار  على  تركز  التي  وامل�ستقبلية 
الهيئة ا�ستعر�ست موا�سفة البتكار وموا�سفة البداع وموا�سفة ت�سنيف 
النجوم بالإ�سافة اإىل خدماتها املتعلقة مبنظومة احلالل وعالمة اجلودة 
الماراتية وال�ستدامة وكفاءة الطاقة وهو ما ي�سب نحو اأهداف الجندة 
الوطنية لدولة المارات. من جهته اأكد الدكتور اأحمد الن�سريات املن�سق 
العام لربنامج دبي لالأداء احلكومي املتميز اأن الدورة احلالية من معر�ض 
والبتكار  ال�سعادة  حم��اور  على  تركز  احلكومية  ل��الإجن��ازات  ال��دويل  دب��ي 
وا�ست�سراف امل�ستقبل التي تعد ركائزة اأ�سا�سية يف م�سرية العمل احلكومي 
اأن املعر�ض ي�سعى اإىل ايجاد حلول خالقة  اإىل  لدولة الم��ارات .. م�سرياً 

ال�سوء على م�سرية  الدويل لالإجنازات احلكومية هو حدث عاملي ي�سلط 
عمل حكومي دوؤوب يف دولة المارات تركز على حماور البتكار وال�سعادة 
وا�ست�سراف امل�ستقبل .. م�سرياً اإىل اأن دولة المارات متتلك اليوم منظومة 
حكومية فريدة نفتخر بها قوامها ا�سعاد املتعاملني وتقدمي خدمات ذكية 
ومتكاملة لهم كما متتلك اأي�ساً روؤية م�ستقبلية فريدة للم�ستقبل تنطلق 
التميز  يف  ال�ستدامة  حتقيق  اإىل  وت�سعى  الر�سيدة  قيادتها  توجيهات  من 

احلكومي للدولة.
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اأخبـار الإمـارات
�صعود بن �صقر القا�صمي ي�صتقبل نائب حاكم مقاطعة فوجيان ال�صينية

•• راأ�س اخليمة-وام: 

�سقر  ب��ن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
ال��ق��ا���س��م��ي ع�����س��و امل��ج��ل�����ض الأع���ل���ى ح��اك��م راأ����ض 
اخليمة يف ق�سر �سموه يف مدينة �سقر بن حممد 
ام�ض �سعادة خونغ جيه �سو نائب حاكم مقاطعة 
يزور  الذي  له  املرافق  والوفد  ال�سينية  فوجيان 

البالد حاليا.
ورحب �ساحب ال�سمو حاكم راأ�ض اخليمة بنائب 
حاكم مقاطعة فوجيان ال�سينية والوفد املرافق 

له يف دولة المارات موؤكدا �سموه اأهمية العالقات 
فوجيان  ومقاطعة  الم���ارات  دول��ة  ب��ني  القائمة 
ي�ساهم يف  وحر�ض اجلانبني على تطويرها مبا 

تعزيز اأ�س�ض التعاون يف عدد من املجالت.
ال�سينية  فوجيان  مقاطعة  حاكم  نائب  واأع���رب 
التي  الكبرية  احل�سارية  بالنه�سة  اإعجابه  عن 
ت�سهدها دولة الإم��ارات يف كافة املجالت خا�سة 
البنية  وتوفري  والعمراين  القت�سادي  املجال  يف 
الأعمال  رجال  ت�سجيع  �ساأنها  التي من  التحتية 
وامل�ستثمرين لتنفيذ مزيد من امل�ساريع احليوية 

واخلدمية والعمرانية وال�سياحية.
بن  حم��م��د  ب��ن  �سقر  ال�سيخ  ال���س��ت��ق��ب��ال  ح�سر 
�سكر  ب��ن  حممد  م��ن��ذر  و���س��ع��ادة  القا�سمي  �سقر 
ال��زع��اب��ي م��دي��ر ع��ام دائ���رة بلدية راأ����ض اخليمة 
الأمني  خليفة  عبداللطيف  حم��م��د  وال��دك��ت��ور 
راأ���ض اخليمة  اإم��ارة  العام للمجل�ض التنفيذي يف 
املالية  دائ��رة  عام  البلو�سي مدير  يو�سف  و�سعادة 
و ال�سيد يا�سر الأحمد مدير العالقات احلكومية 
 " لال�ستثمار  اخليمة  راأ���ض  هيئة  يف  واملوؤ�س�سية 

راكيا " .

حاكم راأ�ص اخليمة ي�صهد انطالق املوؤمتر العاملي الرابع حول الحتبا�ص احلراري
•• راأ�س اخليمة -وام: 

�سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �سهد �ساحب 
املجل�ض  ع�سو  القا�سمي  �سقر  بن 
ام�ض  اخليمة  راأ����ض  حاكم  الأع��ل��ى 
الرابع  ال��ع��امل��ي  امل���وؤمت���ر  ان���ط���الق 
ح������ول الح���ت���ب���ا����ض احل���������راري .. 
اإن��ت��اج��ي��ة ال��ن��ظ��م ال��ب��ي��ئ��ة وال����ذي 
البيئة  ح���م���اي���ة  ه���ي���ئ���ة  ت���ن���ظ���م���ه 
والتنمية براأ�ض اخليمة على مدى 
وا���س��ع��ة من  اأي���ام مب�ساركة  ث��الث��ة 
وذلك  ال��ب��ي��ئ��ة  ب�����س��وؤون  خمت�سني 

بقاعة احلمراء للموؤمترات .
وق�����ال م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ث����اين بن 
التغري  وزي������ر  ال�����زي�����ودي  اأح����م����د 
امل��ن��اخ��ي وال��ب��ي��ئ��ة يف ك��ل��م��ة خالل 
الإم���ارات  دول��ة  اإن  امل��وؤمت��ر  افتتاح 
ب���ي���ول���وج���ي غني  ب���ت���ن���وع  ت��ت��م��ت��ع 
الأنظمة  م���ن  جم��م��وع��ة  ي�����س��م��ل 
الطبيعية  واملواطن  الإيكولوجية 
متيزت  ح���ي���ث  وامل����ائ����ي����ة  ال����ربي����ة 
بتكيفها مع  الأن�����واع  م��ن  ال��ع��دي��د 
املناخية  وال��ظ��روف  البيئات  ه��ذه 
الأرا�سي  اأن  اإىل  لفتا   .. اخلا�سة 
ال���رط���ب���ة ال�����س��اح��ل��ي��ة وع���ل���ى وجه 
القرم  غ��اب��ات  مناطق  اخل�سو�ض 
وم�سطحات  امل���احل���ة  وال�����س��ب��خ��ات 
امل������د واجل��������زر ال����ت����ي ت��ت��م��ي��ز بها 
وال�ساحلية  ال���ب���ح���ري���ة  ال���ب���ي���ئ���ة 
ت��ع��ت��رب مبثابة  الإم��������ارات  ل���دول���ة 

وتعزيز  اجلوفية  امل��ي��اه  ا�ستخدام 
وال�سالمة  امل��ي��اه  ا�ستخدام  ك��ف��اءة 
العلمي  البحث  وتطوير  الغذائية 
والعتماد  الأغذية  اإنتاج  قطاع  يف 
ب�سورة اأكرب على التقنيات والنظم 
احلديثة واحللول املبتكرة والبحث 
ب���دي���ل���ة جمدية  ع����ن حم���ا����س���ي���ل 
اقت�ساديا وق��ادرة على التكيف مع 
ال��ظ��روف امل��ن��اخ��ي��ة ون��وع��ي��ة املياه 
الوعي  م�ستويات  ورف���ع  وال��رتب��ة 
واملمار�سات  الأ���س��ال��ي��ب  ب��اأف�����س��ل 
الزراعية  اأ���س��ح��اب احل��ي��ازات  ب��ني 
واأ�ساف   .. واملتو�سطة  ال�سغرية 
اأن الدولة كثفت جهودها يف تبني 
واأقل  مناخيا  ذكية  زراعية  اأمن��اط 
ا�ستهالكا للمياه كالزراعة املحمية 
وال���زراع���ة امل��ائ��ي��ة وال��رتك��ي��ز على 
الأقل  ال�ستهالك  ذات  املحا�سيل 
مع  التكيف  على  وال��ق��درة  للمياه 

طبيعة املناخ ونوعية املياه .
الدولة باحلد من  التزام  اأن  واأك��د 
امل��ن��اخ��ي ي�سكل  ال��ت��غ��ري  ت��داع��ي��ات 
كافة  يف  اأ����س���ا����س���ي���ا  ه���دف���ا  ال����ي����وم 
على  وا�سرتاتيجياتنا  �سيا�ساتنا 
امل�����س��ت��وي��ني الحت�����ادي وامل��ح��ل��ي .. 
ي�ساهم هذا  ب��اأن  اأمله  واأع���رب عن 
املوؤمتر اإيجابيا يف جهودنا الرامية 
اإىل تعزيز قدرة النظم البيئية على 
ال�سمود يف وجه التغريات املناخية 
يف  قدرتها  وتعزيز  معها  والتكيف 

تكثيف  على  وحر�سها   ..  2021
ال�سمكية  ال��رثوة  حلماية  اجلهود 
ق���ط���اع �سيد  ا����س���ت���دام���ة  وت���ع���زي���ز 
م�ساهمته  وتعزيز  فيها  الأ�سماك 

يف الأمن الغذائي الوطني .
اأن��ه مت اإط��الق حزمة من  واأ�ساف 
واملبادرات  وال��ق��رارات  الت�سريعات 
وامل�ساريع للحد من تراجع الرثوة 
العاملني  ق��درة  وتعزيز  ال�سمكية 
ال�ستمرار يف  القطاع على  يف هذا 
على  احلفاظ  مع  ال�سيد  عمليات 
حتقيق  يف  ي�ستمر  بحيث  امل�سايد 
جدوى اقت�سادية وي�سهم يف الناجت 

القت�سادي .
املناخي  التغري  وزي��ر  واأك��د معايل 
اأن دول���ة الإم�����ارات تقوم  وال��ب��ي��ئ��ة 
ب���ج���ه���ود ك���ب���رية ت���دع���م امل���خ���زون 
ال�سمكي من خالل ا�ستزراع واإنتاج 
عدد من الأنواع املحلية واإطالقها 
ال���دول���ة يف مناطق  ���س��واح��ل  ع��ل��ى 
اأ�سجار  انت�سار  واأم��اك��ن  املحميات 
القرم ويف هذا ال�سدد .. ولفت يف 
اإط��الق مركز  اأن  اإىل  ال�سدد  ه��ذا 
البحرية  لالأبحاث  خليفة  ال�سيخ 
ي��ع��د خ��ط��وة ���س��ب��اق��ة ك��ون��ه الأول 
م���ن ن���وع���ه اإق��ل��ي��م��ي��ا وم����ن �سمن 
ي�ستند  اأن���ه  ول�سيما  عامليا  الأه���م 
احلديثة  امل��ع��رف��ة  ا���س��ت��خ��دام  اإىل 
والبتكار  امل���ت���ط���ورة  وال��ت��ق��ن��ي��ات 
والإبداع يف جمال اإجراء الدرا�سات 

وحواجز  للكربون  ك��ب��رية  خم���ازن 
ال�سلبية  الآث��ار  للحد من  طبيعية 
وارتفاع  امل��د  وم��وج��ات  للعوا�سف 

م�ستوى البحر .
للمحافظة  الدولة  اأن جهود  واأكد 
اأثمرت  البيولوجي  تنوعها  على 
يف ارتفاع عدد املحميات الطبيعية 
 19 التي مت اإعالنها بالدولة من 
 43 اإىل   2010 ع���ام  يف  حممية 
ارتفع  ك��م��ا   2016 ع���ام  حم��م��ي��ة 
ت�سجيلها  مت  التي  املحميات  ع��دد 
كمحميات اأرا�سي رطبة ذات اأهمية 
دولية �سمن اإطار اتفاقية رام�سار 
من حمميتني يف عام 2010 اإىل 
خم�ض حمميات يف عام 2013 ومت 
اأهمية  ذات  مناطق  خم�ض  اعتماد 
يف  واإيكولوجية  بيولوجية  عاملية 

الدولة خالل 2016 .
التحديات  اأن  على  معاليه  و���س��دد 
البحرية  ال��ب��ي��ئ��ة  ت��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي 
وال�ساحلية يف دولة الإمارات توؤكد 
عمل  منهج  لتبني  املا�سة  احل��اج��ة 
وحماية  لإدارة  وم���وح���د  م��ن�����س��ق 
البيئات  تلك  يف  النظم  وا�ستدامة 
مببادرة  ال�سدد  ه��ذا  يف  منوها   ..
الدولة ممثلة بوزارة التغري املناخي 
ا�سرتاتيجية  اإع����داد  اإىل  والبيئة 
البيئة  م���������وارد  ع���ل���ى  ل���ل���ح���ف���اظ 
وا�ستدامتها  وال�ساحلية  البحرية 
الإم�����ارات  روؤي����ة  م��ع  ين�سجم  مب��ا 

والأبحاث املتعلقة بالبيئة البحرية 
من  حمايتها  ب��ه��دف  وال�����س��اح��ل��ي��ة 
التلوث واملحافظة على ا�ستدامتها 
ال��ق��ادم��ة وق���د مت ن�سر  ل��الأج��ي��ال 
القرم  اأ�سجار  واإكثار  زراع��ة  تقنية 
مناطق  ت���ع���ت���رب  ح���ي���ث  ب����ال����دول����ة 
اأ�سجار القرم بيئة طبيعية  انت�سار 
وتعزيز  الأ���س��م��اك  �سغار  ل��رع��اي��ة 

التنوع احليوي .
ت����اأث����ريات  اأن  م���ع���ال���ي���ه  واأو������س�����ح 
كافة  لت�سمل  املناخي متتد  التغري 
وم��ن��ه��ا منظومة  احل���ي���اة  م��ن��اح��ي 
جوانبها  ب��ك��اف��ة  ال��غ��ذائ��ي  الأم�����ن 
تعترب  ال���ت���ي  ال�����زراع�����ة  وخ���ا����س���ة 
القت�سادية  ال��ق��ط��اع��ات  اأه���م  م��ن 
واأكرثها  ال��ع��امل��ي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
واأن  خا�سة  املناخي  بالتغري  تاأثرا 
معدلت النمو ال�سكاين ت�سري اإىل 
�سيتطلب   2050 اأن��ه بحلول عام 
ال��ع��امل زي����ادة يف ال��ط��ع��ام بحوايل 

. اليوم  ن�ستهلكه  عما  باملائة   60
جهودنا  اإط������ار  يف  م��ع��ال��ي��ه  وق�����ال 
الرامية اإىل تطوير قطاع الزراعة 
وزيادة م�ساهمته يف الأمن والتنوع 
الوطني  الق��ت�����س��اد  ويف  ال��غ��ذائ��ي 
قمنا باتخاذ حزمة من الإجراءات 
والتدابري مثل تبني اأمناط زراعية 
املائية  ك���ال���زارع���ة  م��ن��اخ��ي��ا  ذك���ي���ة 
واملحمية  ال��ع�����س��وي��ة  وال�����زراع�����ة 
تنظيم  ت�سريعات يف جمال  وو�سع 

ال��ع��امل��ي��ة يف جم���ال احل���ف���اظ على 
ت��ب��ن��ي معايري  ال��ب��ي��ئ��ة ودوره�����ا يف 
لروؤيتها  تنفيذا  عليها  املحافظة 
بنجاح  امل�ساهمة  ال�سرتاتيجية يف 
 .. م�ستدامة  �سحية  بيئة  خلق  يف 
تتهاون  الهيئة لن  اأن  م�سددا على 
املن�ساآت  ك��اف��ة  وخم��ال��ف��ة  ردع  يف 
ال�سناعية املخالفة يف �سبيل توفري 
تطبيقا  و���س��ل��ي��م��ة  ���س��ح��ي��ة  ب��ي��ئ��ة 
لتوجيهات القيادة الر�سيدة بامل�سي 
القت�سادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  يف  ق���دم���ا 
املحافظة  بالإمارة مع  وال�سناعية 
البيئية  وامل��ق��وم��ات  امل��ك��ون��ات  على 
احلياة  نوعية  بجودة  امل�سا�ض  دون 
واملقيمني  ل��ل��م��واط��ن��ني  ال�سحية 
التنمية  اإىل  و����س���ول  الإم������ارة  يف 

امل�ستدامة التي ين�سدها اجلميع .
العاملي  املوؤمتر  اأن  الغي�ض  واأو�سح 
الذي ينظم ب�سكل دوري كل عامني 

امل�ستدامة  التنمية  اأه�����داف  دع���م 
التي ن�سبو لتحقيقها .

اأع�����رب م��ع��ال��ي��ه ع���ن تقديره  ك��م��ا 
والتنمية  ال��ب��ي��ئ��ة  ح��م��اي��ة  ل��ه��ي��ئ��ة 
براأ�ض اخليمة على تنظيمها لهذا 
وال��ذي يجمع نخبة  املهم  امل��وؤمت��ر 
من اخلرباء من كافة اأنحاء العامل 
واملعلومات  تبادل اخل��ربات  بهدف 
وم��وا���س��ل��ة ال��ن��ق��ا���ض ال��ع��امل��ي حول 
ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي وت���اأث���ريات���ه على 
والو�سول  البيئية  النظم  اإنتاجية 
اإىل اأفكار مبتكرة وحلول م�ستدامة 

لتعزيز قدرتها على التكيف.
م���ن ج��ان��ب��ه اأك�����د ال���دك���ت���ور �سيف 
ال��غ��ي�����ض امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي لهيئة 
راأ�ض  يف  والتنمية  البيئة  حماية 
ال���ه���ي���ئ���ة على  اخل���ي���م���ة ح����ر�����ض 
املحافظة على البيئة ون�سر الوعي 
املنا�سبات  امل�����س��ارك��ة يف  خ��الل  م��ن 

البيئية  التطورات  اأه��م  يناق�ض   ..
وي�سلط  ال����ع����امل  م�����س��ت��وى  ع���ل���ى 
ي�سع  امل����ت����غ����ريات  ع���ل���ى  ال�������س���وء 

التو�سيات واحللول املنا�سبة لها .
وي���ن���اق�������ض امل�����وؤمت�����ر خ�����الل اأرب�����ع 
جل�سات 30 ورقة علمية من عدة 
دول تتناول اآثار التغريات املناخية 
التي  البحوث  وتناق�ض  البيئة  يف 
بالحتبا�ض احل��راري لو�سع  تهتم 
البيئي  ال��ن��ظ��ام  احل��ل��ول حل��م��اي��ة 
املوؤمتر  افتتاح  ح�سر   . ال��ع��امل  يف 
القا�سمي  كايد  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
القت�سادية  التنمية  دائ��رة  رئي�ض 
بن  �سقر  وال�سيخ  اخليمة  ب��راأ���ض 
حممد بن �سقر القا�سمي وال�سيخ 
اأرحمة بن �سعود بن خالد القا�سمي 
اإ�سمنت  ���س��رك��ة  ع���ام  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
الحت�����اد ب���راأ����ض اخل��ي��م��ة وم����دراء 

الدوائر وعدد من امل�سوؤولني .

املري يطلب من ذوي العاقة اإعداد مالحظات حول خدمات 
يرغبون يف اأن توفرها �صرطة دبي لهم م�صتقبال

 تنمية املجتمع تطلق تطبيق توا�صل للم�صابني بالتوحد

•• دبي -وام:

ا���س��ت��م��ع ����س���ع���ادة ال����ل����واء ع���ب���د اهلل 
ل�سرطة  العام  القائد  امل��ري  خليفة 
الزوار  وا�ستف�سارات  اأ�سئلة  اإىل  دبي 
الدويل  دبي  وامل�ساركني يف معر�ض 
لالإجنازات احلكومية وذلك �سمن 
ا�ساأل  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����ض  م���ب���ادرة 
�سعادته  اأج��اب  ق��ادة احلكومة حيث 
اأ�سئلة  عرب من�سة �سرطة دبي على 

الزوار وال�سحافيني .
الذكية  اخلدمات  الأ�سئلة  وتناولت 
دبي  �سرطة  تقدمها  التي  املتنوعة 
النا�ض  ع��ل��ى  ال��ت�����س��ه��ي��ل  ���س��ب��ي��ل  يف 
امل�ستقبلية  وامل�����س��اري��ع  واإ���س��ع��اده��م 
ت��وف��ره��ا �سرطة  ال��ت��ي  واخل���دم���ات 
بح�سور  الإع����اق����ة  ذوي  اإىل  دب����ي 
ال��ع��ام ومديري  ال��ق��ائ��د  م�����س��اع��دي 
ال�سرطة  وم��راك��ز  العامة  الإدارات 

وال�سباط.
واك���د ���س��ع��ادة ال��ل��واء امل���ري ردا على 
زاروا  ال��ذي��ن  الإع���اق���ة  ذوي  ا�سئلة 
�سرطة  حر�ض  دب��ي  �سرطة  من�سة 
اأف�سل  ت��وف��ري  ال�����س��دي��د ع��ل��ى  دب���ي 
الإع�����اق�����ة  ذوي  ل���ف���ئ���ة  اخل�����دم�����ات 
حول  مالحظات  ب��اإع��داد  وطالبهم 
اأن  ي���رغ���ب���ون يف  ال���ت���ي  اخل����دم����ات 

•• دبي -وام:

�سمن  ام�ض  توا�سل  تطبيق  املجتمع  تنمية  وزارة  اأطلقت 
م�ساركتها يف املعر�ض الدويل لالإجنازات احلكومية الذي 
انطلق فعالياته اأم�ض يف مركز دبي التجاري العاملي وذلك 
ب��ال��ت��زام��ن م��ع ال��ي��وم ال��ع��امل��ي للتوحد ال���ذي ي�����س��ادف 2 
ابريل من كل عام. وي�سعى هذا التطبيق اإىل بناء و�سيلة 
يواجهون  الذين  والأطفال  التوحد  اأطفال  مع  للتوا�سل 
هذه  وم�ساعدة  ال�سور  طريق  عن  التوا�سل  يف  م�سكالت 
البيئة  مع  والتفاعل  احتياجاتها  عن  التعبري  ف��ى   الفئة 

املحيطة وتطوير مهاراتها واإدماجها يف املجتمع.
وقالت �سعادة �سناء حممد �سهيل وكيل وزارة تنمية املجتمع 
ان اإطالق هذا التطبيق ياأتي متا�سيا مع روؤية الوزارة يف 
حتقيق التوا�سل مع كافة الفئات امل�ستفيدة من خدماتها 
لتقدمي جودة عالية و �سرعة اأداء يف �سبيل الرتقاء بهذه 
الفئات ان�سجاما مع تطلعات القيادة الر�سيدة اإىل حتقيق 

كافة الت�سهيالت للمتعاملني.

جم��ل�����ض ال������وزراء ح��اك��م دب���ي رعاه 
اهلل يف توفري اخلدمات الذكية اإىل 
اإليهم  وال��و���س��ول  املتعاملني  ك��اف��ة 
ن�سبة  وت��ق��ل��ي��ل  ���س��ك��ن��ه��م  اأم���اك���ن  يف 
ت��وف��ري اخلدمات  ع���رب  امل��راج��ع��ني 
اأن  مو�سحاً  النقالة  الهواتف  على 
هامة  جمموعة  ت��وف��ر  دب��ي  �سرطة 
من اخلدمات عرب الهواتف النقالة 
�ستور  اأب����ل  و  الأن����دروي����د  ب��ن��ظ��ام��ي 
يف  اجل��م��ه��ور  اأف����راد  منها  ي�ستفيد 

م�ستقباًل  لهم  دبي  �سرطة  توفرها 
ودع����اه����م ل���ل���ق���اء خ�����الل الأ����س���ب���وع 
مالحظاتهم  على  ل��الإط��الع  املقبل 
اأن  ال���ت���ي ي��رغ��ب��ون يف  واخل����دم����ات 

توفرها �سرطة دبي لهم.
اأكد �سعادة  وحول اخلدمات الذكية 
ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ح��ر���ض ���س��رط��ة دبي 
�ساحب  ت��وج��ي��ه��ات  ت��ط��ب��ي��ق  ع��ل��ى 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�ض  ال��دول��ة  رئي�ض  نائب  مكتوم 

تقدمي معامالتهم املختلفة.
دبي  �سرطة  اأن  على  �سعادته  و�سدد 
تطور تطبيقاتها الذكية مبا يخدم 
اإ�سعاد  يف  وامل�ساهمة  عملها  طبيعة 
امل��ج��ت��م��ع وال��ت��ي�����س��ري عليهم  اأف�����راد 
دب��ي م�ستمرة يف  �سرطة  اأن  م��وؤك��داً 
روؤية  يواكب  مبا  خدماتها  تطوير 
وا�ست�سراف   2030 الإم����������ارات 
امل�ستقبل وحتقيق توجهات احلكومة 

امل�ستقبلية يف خمتلف املجالت.

ال�صوؤون القانونية حلكومة دبي و�صلطة مركز دبي املايل العاملي توقعان مذكرة تفاهم

وفاة �صخ�ص واإ�صابة 10 اآخرين يف حوادث متفرقة وقعت يف دبي

•• دبي -وام:

القانونية  ال�����س��وؤون  دائ����رة  وق��ع��ت 
حل��ك��وم��ة دب����ي م���ع ���س��ل��ط��ة مركز 
دب��ي امل���ايل ال��ع��امل��ي م��ذك��رة تفاهم 
للتعاون يف جمال تنظيم تراخي�ض 
امارة  يف  القانونية  املهن  ومزاولة 
الدكتور  �سعادة  املذكرة  وق��ع  دب��ي. 
ل����وؤي حم��م��د ب��ال��ه��ول م��دي��ر عام 
حلكومة  القانونية  ال�سوؤون  دائ��رة 
رئي�ض  كاظم  عي�سى  و���س��ع��ادة  دب��ي 
امل���ايل  دب����ي  م���رك���ز  اإدارة  جم��ل�����ض 
اإن  بالهول  الدكتور  وق��ال  العاملي. 
ملتزمة  القانونية  ال�سوؤون  دائ��رة 
امل�سرتك  ال��ع��م��ل  اأط�����ر  ب��ت��ط��وي��ر 
وال����س���ت���ف���ادة م���ن اخل�����ربات لدى 
ال����ط����رف����ني ل��ت��ح��ق��ي��ق الأه��������داف 
رفع  اإىل  �سعينا  ظ��ل  يف  امل�سرتكة 
القانونية  اخل����دم����ات  م�����س��ت��وى 
امل��ق��دم��ة يف الإم������ارة. واأ����س���اف اأن 
التي  والإبداعية  اجلديدة  الأفكار 
املذكرة  هذه  اإطالقها مبوجب  مت 

ال��وع��ي بني  زي���ادة  ت�سهم يف  �سوف 
�سركات ال�ست�سارات القانونية فيما 
ال�سوؤون  دائ���رة  مبتطلبات  يتعلق 
ال��ق��ان��ون��ي��ة ب�����س��اأن مم��ار���س��ة مهنة 
الدائرة  ح��ر���ض  واأك�����د  امل���ح���ام���اة. 
ع��ل��ى حت�����س��ني وت��ط��وي��ر اإج�����راءات 
العمل امل�سرتكة مبا يخدم اأهداف 
وتطلعات اجلانبني، ويدعم اجلهود 

اخلدمات  ت��ط��وي��ر  اىل  ال���رام���ي���ة 
القانونية املقدمة يف الإم��ارة. من 
كاظم  عي�سى  �سعادة  اأو�سح  جانبه 
اأن مذكرة التفاهم �ستعزز التعاون 
اإىل  ال��دائ��رة، م�سرياً  امل��ت��ب��ادل م��ع 
ا�سرتاتيجيتنا  م��ع  تتما�سى  اأن��ه��ا 
بت�سجيع  والتزامنا   ،2024 لعام 
اأف�سل املمار�سات وتطوير خدماتنا 

واأعمالنا مبا ي�سمن حتقيق النمو 
على مدى ال�سنوات املقبلة.

وا�ساف اأن مركز دبي املايل العاملي 
ليوفر  م�ستمراً  ت��ط��وراً  �سهد  ق��د 
بيئات  اأك������رث  م����ن  ال����ي����وم واح�������دة 
العمل من حيث ال�سفافية والأمان 

والحرتافية يف املنطقة.
للجانبني  التفاهم  مذكرة  وتتيح 
ال���ع���م���ل م����ع����اً م����ن اأج�������ل اإط������الق 
ت�سجيل  ل���������س����م����ان  م��������ب��������ادرات 
امل�ست�سارين القانونيني وال�سركات 
�سليم  ب�����س��ك��ل  امل���رك���ز  يف  ال��ع��ام��ل��ة 
اللوائح  مب���وج���ب  وت��رخ��ي�����س��ه��م 
�سلطة  ل��دى  املطبقة  التنظيمية 
م��رك��ز دب���ي امل���ايل ال��ع��امل��ي ودائ���رة 
وتن�ض  ال���ق���ان���ون���ي���ة.  ال���������س����وؤون 
م�ساريع  اإط����الق  ع��ل��ى  الت��ف��اق��ي��ة 
متطلبات  ت��ن�����س��ي��ق  اإىل  ت���ه���دف 
من  املعتمدة  ال�����س��رك��ات  ترخي�ض 
لتفادي  وال�����س��ل��ط��ة  ال���دائ���رة  ق��ب��ل 
لل�سركات  ب��ال��ن�����س��ب��ة  الزدواج����ي����ة 

املرخ�سة من قبل اجلهتني.

•• دبي-الفجر:

اآخرين   10 واأ���س��ي��ب  �سخ�ض  ت��ويف 
البليغة  ب���ني  ت����راوح����ت  ب���اإ����س���اب���ات 
حوادث  يف  والب�سيطة  وامل��ت��و���س��ط��ة 
نهاية  عطلة  خ��الل  وقعت  متفرقة 

الأ�سبوع املا�سي يف دبي. 
مهرّي  �سيف  العميد  ق��ال  وتف�سياًل 
العامة  الإدارة  م��دي��ر  امل����زروع����ي، 
ل��ل��م��رور يف ���س��رط��ة دب����ي، اإن����ه تويف 
�سخ�ض متاأثراً باإ�ساباته البليغة يف 
�ساحنتني  بني  وقع  ا�سطدام  حادث 
ع��ن��د ال�����س��اع��ة ال��ع��ا���س��رة م��ن م�ساء 
يوم اخلمي�ض املا�سي. وذلك نتيجة 
الزائدة،  وال�����س��رع��ة  الن��ت��ب��اه  ل��ع��دم 
باأخرى  ���س��اح��ن��ة  ا���س��ط��دم��ت  وق����د 
ب�سبب  ب��ب��طء  ت�سري  اأم��ام��ه��ا  ك��ان��ت 
وج��ود ازدح��ام م��روري، الأم��ر الذي 
ووفاة  وانح�سار  الت�سادم  اإىل  اأدى 

�سائق املركبة املت�سببة يف احلادث.
واأ���س��ار اإىل اأن احل���ادث ال��ث��اين وقع 
م�ساء  م��ن   04:20 ال�����س��اع��ة  ع��ن��د 
اليوم نف�سه على �سارع المارات عند 
اىل  بالجتاه  ال�سقور  �سيد  خمرج 
ال�سارقة، حينما تفاجاأ �سائق املركبة 
ب�سبب  تكونت  عرقوب  رم��ل  بكومة 
اأدى  ال��ذي  الأم��ر  ال�سديدة،  ال��ري��اح 
اإىل ال�سطدام بها، واأ�سفر احلادث 
باإ�سابات  اأ���س��خ��ا���ض   5 اإ���س��اب��ة  ع��ن 
والب�سيطة،  املتو�سطة  بني  تراوحت 
لتلقي  امل�����س��ت�����س��ف��ى  اإىل  ن��ق��ل��ه��م  مت 

العالج الالزم. 
واأو���س��ح اأن احل��ادث الثالث وق��ع يف 
ال�ساعة 07:30 م�ساء يوم اخلمي�ض 

ع��ل��ى ���س��ارع امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة بعد 
م��ل��ت��ق��ى زاي�������د ب����ن حم����م����د، حيث 
ا���س��ط��دم��ت م��رك��ب��ة ت��ق��وده��ا ام���راأة 
ب���دراج���ة ه��وائ��ي��ة، واأ���س��ف��ر احلادث 
اإ�سابة �سائق الدراجة باإ�سابات  عن 
امل�ست�سفى  اإىل  ن��ق��ل��ه  مت  ب�����س��ي��ط��ة 

لتلقي العالج الالزم.
وقع  اآخ������ر  ح������ادث  ويف  واأ�������س������اف: 
ال�ساعة  عند  العني  دب��ي  �سارع  على 
12:15 فجر يوم اجلمعة، اأ�سيب 
نتيجة  ب��ل��ي��غ��ة  ب���اإ����س���اب���ات  ���س��خ�����ض 
حادث ا�سطدام دراجته النارية التي 
احلديدي  ب��احل��اج��ز  ي�ستقلها  ك���ان 
ال���ف���ا����س���ل ب����ني ال�������س���ارع���ني. ومن 
ال�سائق  ب���اأن  ات�سح  املعاينة  خ��الل 

ك���ان ي��ق��ود دراج���ت���ه ب�����س��رع��ة زائ���دة 
عليها  ال�سيطرة  لفقدانه  ونتيجة 
تدهورت،  ث��م  باحلاجز  ا�سطدمت 
ال�سائق  اأ�سيب  ومن ج��راء احل��ادث 
اأج��زاء من ج�سمه.  بك�سور بليغة يف 
اجلوية  النجدة  بوا�سطة  نقله  ومت 

اإىل امل�ست�سفى لتلقي العالج.
اإن  امل���زروع���ي،  �سيف  العميد  وق���ال 
احلادث اخلام�ض عبارة عن ا�سطدام 
بني مركبتني وقع على �سارع ال�سيخ 
حممد بن زايد عند ال�ساعة 5:30 
ال��ي��وم، حيث ومن  نف�ض  �سباح  م��ن 
خالل املعاينة تبني اأن احلادث وقع 
املت�سببة  امل��رك��ب��ة  ان���ح���راف  نتيجة 
اليمني  ج����ه����ة  اإىل  احل����������ادث  يف 

كانت  اأخ��رى  مبركبة  وا�سطدامها 
واأ�سفر  ال�سحيح،  امل�����س��ار  يف  ت�سري 
املركبة  �سائق  اإ���س��اب��ة  ع��ن  احل���ادث 

الثانية باإ�سابات بليغة.
اآخ���ر وق���ع يف  واأ����س���ار اإىل اأن ح��ادث��اً 
14:30 م�ساء نف�ض اليوم  ال�ساعة 
مركز  قبل  زاي��د  ال�سيخ  ���س��ارع  على 
التاأكد  لعدم  نتيجة  حيث  ال��واح��ة. 
من خلو الطريق والتجاوز، ت�سببت 
اأخ��رى كانت ت�سري  مركبة يف �سدم 
الذي  الأم���ر  ال�سحيح،  م�سارها  يف 
اأدى اإىل اندفاع الثانية وا�سطدامها 
ب��احل��اج��ز احل���دي���دي ال��ف��ا���س��ل بني 
ون��ت��ج عن  ت��ده��ورت.  ث��م  ال�سارعني 
احلادث اإ�سابة �سائق املركبة الثانية 
اإثرها  على  نقل  ب�سيطة  ب��اإ���س��اب��ات 

اإىل امل�ست�سفى لتلقي العالج.
اأما احلادث الأخري وقع عند ال�ساعة 
ال�سبت  اأم�ض  ي��وم  م�ساء   03:15
على ���س��ارع الإم�����ارات ب��الجت��اه من 
دبي اإىل اأبوظبي قبل دوار �سارع جبل 
لل�سرعة  نتيجًة  حيث  لهباب،  علي 
الزائدة فقد ال�سائق ال�سيطرة على 
انحرافها  اأدى  الذي  الأمر  مركبته 
جهة اليمني وا�سطدامها باحلاجز 
ال�سارعني،  بني  الفا�سل  احلديدي 
مما اأدى اإىل اندفاعها وا�سطدامها 
واأ�سفر احل��ادث عن  الإن���ارة،  بعمود 
بليغة  ب���اإ����س���اب���ات  ال�����س��ائ��ق  اإ����س���اب���ة 
ن��ت��ي��ج��ة ال��ك�����س��ور ال��ت��ي ت��ع��ر���ض لها 
ب�����س��ب��ب ان��ح�����س��اره يف امل���رك���ب���ة، ومت 
بعد  اجلوية  النجدة  بوا�سطة  نقله 
اإخ����راج����ه م���ن امل��رك��ب��ة ع���ن طريق 

رجال الإنقاذ. 
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•• ال�شارقة -وام:

واملوؤ�س�سات  اجلامعات  خمتلف  من  الأث��ري  التنقيب  بعثات  توافد  يتوا�سل 
الأكادميية يف العامل اإىل اإمارة ال�سارقة ل�ستئناف مو�سم جديد من حمالت 

. التنقيب الأثري يف مواقعها منذ مطلع العام احلايل 2017 
جامعة  من  كاريتا  روي  الدكتور  برئا�سة  الربتغالية  الثرية  البعثة  وكانت 
ل�سبونة من اأوائل البعثات حيث با�سرت ولأول مرة اأعمال التنقيب يف مدينة 
كلباء �سمن م�سروع كبري للتنقيب عن بقايا القالع واحل�سون الربتغالية 

على ال�ساحل ال�سرقي لإمارة ال�سارقة.
كما ا�ستاأنفت البعثة الأثرية المريكية من جامعة براون بن�سلفانيا برئا�سة 
ال��دك��ت��ور بيرت م��اج��ي يف م��وق��ع ت��ل الأب����رق ال��واق��ع على خ��ط احل���دود بني 

امارتي ال�سارقة واأم القيوين والذي يعترب من اأكرب تالل التربة ويحتوي 
األفي عام ابتداء من الألف الثالث ق.م  على تعاقب طبقي ميتد على مدى 
�سخمة  دفاعية  وحت�سينات  بنائية  بقايا  على  العثور  البعثة  وا�ستطاعت   ..

ا�سافة اإىل العديد من اللقى الأثرية.
المريكية  اجلامعة  خلف  ال��واق��ع  مويلح  م��وق��ع  يف  ك��ذل��ك  البعثة  وعملت 
بال�سارقة والذي ي�سم بقايا م�ستوطنة كبرية تعود اإىل الع�سر احلديدي يف 
الألف الأول قبل امليالد. وقال الدكتور �سباح عبود جا�سم مدير عام هيئة 
ال�سارقة لالآثار اأن بعثة التنقيب البلجيكية برئا�سة الدكتور برونو اأوفر ليت 
مدير املتاحف امللكية للفن والثار يف بروك�سل اإ�ستاأنفت اأي�سا مو�سم تنقيبها 
ال�سارقة  اإم���ارة  من  الو�سطى  املنطقة  يف  الأث���ري  مليحة  موقع  يف  اجلديد 
حيث تقوم بال�سرتاك مع بعثة التنقيب الأثرية املحلية من هيئة ال�سارقة 

لالآثار بتنقيب عدد من املدافن الكبرية امل�سيدة حتت �سطح الأر���ض وتعود 
اإىل القرون الخرية قبل امليالد وقد مت العثور على قطع اثرية مهمة مثل 

الواين واجلرار الفخارية املزججة املحلية وامل�ستوردة والوعية املعدنية.
كنوت  الدكتور  برئا�سة  تيوبنجن  جامعة  م��ن  الأمل��ان��ي��ة  البعثة  ان  واأ���س��اف 
برت�سكة ا�ستهلت مو�سمها التنقيبي بال�سرتاك مع البعثة املحلية يف ال�سفوح 
الغربية من �سل�سلة جبل البحي�ض الواقع يف �سهل املدام ومتكنت من العثور 
على طبقات تعود اإىل الع�سر احلجري احلديث �سمت جمموعة من الآلت 
التحليل  لأغ���را����ض  املكت�سفات  ه���ذه  تخ�سع  و���س��وف  احل��ج��ري��ة  والدوات 

والدرا�سة يف خمتربات اجلامعة يف املانيا.
برئا�سة  اأوت��ون��وم��ا  جامعة  م��ن  ال�سبانية  الأث��ري��ة  التنقيب  بعثة  وتوا�سل 
الث���ري يف  الثقيبة  التنقيب يف موقع  اأع��م��ال  دي��ل �سريد  ك��ارم��ن  ال��دك��ت��ورة 

�سهل املدام والذي ي�سم بقايا م�ستوطن وا�سع من الع�سر احلديدي حيث مت 
الك�سف خالل املو�سم ال�سابق عن عدد كبري من الدور ال�سكنية وور�ض �سناعة 
الطوب الطيني وتركز البعثة عملها خالل هذا املو�سم على ا�ستك�ساف مالمح 
جديدة من انظمة الفلج القدمية و�سبكة توزيعها لإرواء الأرا�سي الزراعية 
العداد  وزي���ادة  امل�ستوطنات  لت�ساع  الرئي�سية  ال���س��ب��اب  م��ن  ك��ان��ت  وال��ت��ي 

ال�سكنية والن�سطة التجارية خالل فرتة اللف الول قبل امليالد.
اأع��م��ال البعثات  ت��زام��ن��ا م��ع  اأن���ه  ل��الآث��ار  واأو���س��ح م��دي��ر ع��ام هيئة ال�سارقة 
التنقيبية العاملية فاإن بعثة التنقيب الثري املحلية التابعة لهيئة ال�سارقة 
لالآثار توا�سل اأعمالها وعلى مدار العام يف عدد من املواقع الثرية يف مليحة 
اإىل القيام بحملة كربى ل�سيانة وترميم  اإ�سافة  واملدام واملنطقة ال�سرقية 

مبان تذكارية هامة يف املنطقة الو�سطى من امارة ال�سارقة.

د�صن اخلريطة ال�صرتاتيجية لأمن املوا�صالت

�صاحي خلفان يتفقد من�صة �صرطة دبي يف معر�ص الإجنازات احلكومية

ح�صور لفت ملحاكم دبي يف معر�ص دبي الدويل لالإجنازات احلكومية 2017
•• دبي -وام:

م��ت��م��ي��زا خالل  دب���ي ظ��ه��ورا  �سجلت حم��اك��م 
احلكومية  ل��الإجن��ازات  ال���دويل  دب��ي  معر�ض 
2017 الذي يعقد حاليا حتت �سعار حكومات 

وطنية... اجنازات عاملية .
وق���ال ���س��ع��ادة ط��ار���ض امل��ن�����س��وري م��دي��ر عام 
حم���اك���م دب����ي ان����ه يف م��ع��ر���ض دب����ي ال����دويل 
لالإجنازات احلكومية 2017 ك�سفت حماكم 
دب���ي ال��ن��ق��اب ع���ن جم��م��وع��ة م���ن اخلدمات 
التميز  نحو  �سعيها  اإط��ار  يف  املبتكرة  الذكية 
ت��ق��دمي خ��دم��ات م��ت��ك��ام��ل��ة حت��ق��ق �سعادة  يف 

املتعاملني ورفاهية املجتمع.
املعر�ض  يف  دبي  حماكم  م�ساركة  ان  واأ�ساف 
احل�سور  م���ع  اخل�����ربات  ت���ب���ادل  اىل  ت��ه��دف 
الدويل من الهيئات احلكومية والتوا�سل مع 
متعامليها لتوفري خدمات قانونية وق�سائية 
املتعاملني  ف��ئ��ات  ت�ستهدف  وتفاعلية  ذك��ي��ة 
اخلارجيني والق�ساة يف �سبيل �سمان حتقيق 
ر�سا و�سعادة ورفاهية املتعاملني كما تنطوي 
�سبل  ع��ن  البحث  على  ال��ع��ام  ه��ذا  م�ساركتها 
ب���ني خ��دم��ات��ه��ا وخدمات  ال��ت��ك��ام��ل  ل��ت��ع��زي��ز 
مبا  الإم���ارة  يف  الأخ���رى  احلكومية  الهيئات 

يخدم املتعامل يف نهاية املطاف.
واأك��د �سعي حماكم دبي للم�ساهمة يف تنفيذ 
روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رع���اه اهلل ال��رام��ي��ة اىل 
توفري اأف�سل التجارب النوعية واملتميزة اىل 

املتعاملني احلكوميني يف دبي.
واأ�ساف ان تركيزنا هذا العام خالل معر�ض 
دبي الدويل لالإجنازات احلكومية ين�سب على 

وت�سهياًل  للجمهور  الذكية  اخلدمات  توفري 
دون  احلكومية  اإجن��از معامالتهم  يف  عليهم 
ومفاهيم  قيم  لرت�سيخ  واجلهد  الوقت  هدر 

التميز والبتكار يف العمل احلكومي.
املعر�ض  ال����دائ����رة يف  اإجن�������ازات  اأب������رز  وم����ن 
خدماتها يف ركن ال�سعادة ا�سعاد املجتمع التي 
يف  ال��ودي��ة  الت�سوية  مركز  طياتها  يف  حتمل 
جمال التوجيه والإ�سالح الأ�سري والت�سوية 
ال��ع��م��ال��ي��ة م��رك��ز ال��ت�����س��وي��ة ال���ودي���ة وكذلك 
تطبيقات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  التنفيذ  ت�سويات 
واخلدمات  التطبيقات  خ��الل  م��ن  ال�سعادة 
التي  املحمولة  الهواتف  اأجهزة  عرب  الذكية 
الذكية  ال��ط��ل��ب��ات  ت��ق��دمي  ت��ت�����س��م��ن خ��دم��ة 
ال�����س��رف الذكي  وخ���دم���ة م����رياث وخ���دم���ة 

وخدمة �سالحية الوكالت.
ك���م���ا ت�����س��م��ل خ����دم����ات ال�������س���ع���ادة اخل���دم���ة 
التطوعية �سور لتعزيز ثقة املجتمع بالنظام 
ا�ست�سارات  ت���ق���دمي  خ����الل  م���ن  ال��ق�����س��ائ��ي 
والدعاوى  الق�سايا  خمتلف  ح��ول  جمانية 
كما  املخت�سني  املحامني  من  نخبة  باإ�سراف 
انها اح��دى م��ب��ادرات الإم���ارات ال�سبع ل� عام 
اخلري 2017 التي اأطلقتها اللجنة الوطنية 
ال��ع��ل��ي��ا ل��ع��ام اخل���ري وخ���دم���ة الن��ت��ق��ال عند 
على  القانونية  الإج����راءات  لت�سهيل  الطلب 
ال�سن وذوي الإعاقة وذلك عرب تقدمي  كبار 
حمفظة متكاملة من اخلدمات املتنقلة التي 
اإىل  ت��رق��ى  ومتميزة  ف��ري��دة  جت��رب��ة  ت�سمن 
عرب  الإ�سهادات  وخدمة  تطلعاتهم  م�ستوى 
ا�سهادات  خدمات  توفر  التي  قريب  الفيديو 
العدل  كاتب  وتوثيقات  ال�سخ�سية  الأح��وال 
من خالل رجل اآيل يعمل كحلقة و�سل بني 
والقا�سي  التابعة  الأف��رع  اأح��د  يف  املراجعني 

ي�ستطيع  ب���دوره  وال���ذي  الرئي�سي  املبنى  يف 
التوا�سل مع اأطراف الق�سية مرئياً و�سوتياً 
مقر  اإىل  �سخ�سياً  للح�سور  احل��اج��ة  دون 

املحاكم الرئي�سي.
بالإ�سافة اإىل ما �سبق هناك خدمة التوا�سل 
وتناول  واملوقوفني ذرى  القا�سي  املرئي بني 
الق�سايا عن طريق خا�سية الجتماع املرئي 
حيث متكن القا�سي من ال�ستماع للموقوف 
اأي م��ك��ان ويف  املتهم واإ���س��دار الأح��ك��ام يف  او 
اأي زم���ان وب��ذل��ك ي��ت��م ات��خ��اذ ح��ل��ول فورية 
للق�سايا امل�ستعجلة من غري تعر�ض املوقوف 
اجراءاته  ت��ع��رق��ل  اأو  ال�سخ�سية  ل��الإه��ان��ة 

وبذلك يخت�سر الوقت واجلهد.
حماكم  يف  ال�سعادة  خ��دم��ات  باقة  وتت�سمن 
دبي خدمة املزاد الذكي بالتعاون مع الإمارات 
للمزادات وبرنامج الأحكام الق�سائية تداول 
و�سالة اخلدمات العمالية وبرنامج الرا�سد 

برنامج موؤ�سرات الأداء يف الدائرة .
ويف ركن التناف�سية اأ�سار �سعادته اإىل اجلهود 
تر�سيخ  اإىل  الرامية  دب��ي  ملحاكم  التناف�سية 
ري��ادة دول��ة الإم���ارات على اخلريطة العاملية 
بعد اأن حققت يف تقرير البنك الدويل اأعلى 
الأقلية  امل�ستثمرين  حماية  حم��ور  يف  قفزة 
العام  ت�����س��ن��ي��ف  ع���ن  م���رك���زاً   40 ب��ت��ق��دم��ه��ا 
2015وك�سف اأحدث اإ�سدار لتقرير ممار�سة 
الدويل  البنك  عن  ال�سادر  الأعمال  اأن�سطة 
عن �سعود ترتيب دول��ة الإم��ارات اإىل املركز 
الأول عربياً يف ممار�سة اأن�سطة الأعمال وال� 
العربية  ال���دول  ك��ل  على  لتتفوق  عاملياً   25
اجلهود  ت�سافر  نتيجة  التقرير  يف  امل�سمولة 
امل�ستمرة واللتزام اجلاد من خمتلف اجلهات 

واملوؤ�س�سات احلكومية الحتادية واملحلية.

واأك�����د م��دي��ر ع���ام حم��اك��م دب���ي اأه��م��ي��ة هذا 
ال��ذي يعر�ض الإجن���ازات احلكومية  احل��دث 
التي حتققت بف�سل اهلل ثم بتوجيهات �ساحب 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 
اللكرتونية  واخلدمات  املبادرات  اأن  م�سيفا 
دب���ي جاءت  ال��ت��ي تقدمها حم��اك��م  وال��ذك��ي��ة 
تنفيذا لتوجيهات احلكومة الر�سيدة الرامية 
خدمات  اىل  احلكومية  اخل��دم��ات  لتحويل 
يف  ي�سهم  مم��ا  للجمهور  وذك��ي��ة  ال��ك��رتون��ي��ة 
املتعاملني  معامالت  اجن��از  وت�سريع  ت�سهيل 

ويعزز من تناف�سية دولة الإمارات عامليا.
طار�ض  �سعادة  �سارك  املعر�ض  هام�ض  وعلى 
امل��ن�����س��وري يف م��ب��ادرة ا���س��األ ق���ادة احلكومة 
التي مت تخ�سي�سها كمن�سة للتوا�سل خالل 
املعر�ض  ل����زوار  تتيح  م��ب��ادرة  وه���ي  امل��ع��ر���ض 
واأ�سحاب  احل��ك��وم��ي��ني  امل�����س��وؤول��ني  م��ق��اب��ل��ة 
اأمام  فر�سة  املن�سة  ه��ذه  تعد  حيث  ال��ق��رار 
اجل��م��ه��ور ل��ط��رح الأ���س��ئ��ل��ة وال��ن��ق��ا���ض حول 
احلكومية  اجل��ه��ات  تقدمها  التي  اخل��دم��ات 
..كما ميكن للمتعاملني تقدمي القرتاحات 

والأفكار للم�سوؤولني ب�سكل مبا�سر.
رده على  خ����الل  امل���ن�������س���وري  ����س���ع���ادة  وق�����ال 
املحاكم  م�ساركة  اإن  الإعالميني  ا�ستف�سارات 
يف معر�ض دبي لالإجنازات احلكومية تهدف 
اإىل اإتاحة الفر�سة للمهتمني لالطالع على 
جتاربها �سواء على ال�سعيد املحلي اأو الوطني 
التي  امل���ب���ادرات  اأن  اإىل  ..م�����س��ريا  ال���دويل  اأو 
روؤية  حتقيق  يف  ت�سب  دب��ي  حماكم  تقدمها 
وكذلك  رائ��دة متميزة عاملياً  املحاكم حماكم 
حتقيق اأحد الأهداف ال�سرتاتيجية للمحاكم 
الق�سائي  بالنظام  املجتمع  ثقة  تعزيز  وه��و 

وما يتمتع به من قدرات واإمكانات.

•• دبي-الفجر:

�ساحي  الفريق  معايل  بتوجيهات 
خلفان متيم، نائب رئي�ض ال�سرطة 
والمن العام بدبي، رئي�ض جمل�ض 
مكافحة املخدرات بوزارة الداخلية، 
فعاليات  اأم�������ض  ���س��ب��اح  ان��ط��ل��ق��ت 
التدريبية  وال���ور����ض  امل��ح��ا���س��رات 
ل��ل��ربن��ام��ج ال��وط��ن��ي ل��ل��وق��اي��ة من 
ال����ذي تنفذه  امل���خ���درات )����س���راج( 
ال���ل���ج���ن���ة ال���ع���ل���ي���ا ل���ل���وق���اي���ة من 

املنبثقة  اللجان  اح��دى  امل��خ��درات، 
م���ن جم��ل�����ض م��ك��اف��ح��ة امل���خ���درات 
بالتعاون  وذل��ك  الداخلية،  ب��وزارة 

مع وزارة الرتبية والتعليم. 
اإبراهيم  الدكتور  العقيد  واأو���س��ح 
اللجنة  رئ���ي�������ض  ال����دب����ل،  حم���م���د 
ال���وط���ن���ي���ة ال���ع���ل���ي���ا ل���ل���وق���اي���ة من 
املحا�سرات  ه����ذه  ان  امل����خ����درات، 
اأطار  يف  تاأتي  التدريبية  وال��ور���ض 
ال��ربن��ام��ج ال��وط��ن��ي ل��ل��وق��اي��ة من 
الوزاري  للقرار  تنفيذا  امل��خ��درات، 

وال����ذي   2016 ل�����س��ن��ه   96 رق����م 
ا�سرتاتيجية  ت��ن��ف��ي��ذ  اىل  ي��ه��دف 
وط��ن��ي��ه مل��ك��اف��ح��ة امل����خ����درات ذات 
ن��ه��ج ���س��ام��ل وم��ت��ك��ام��ل ت�����س��ه��م يف 
واملجتمعي  املوؤ�س�سي  ال��وع��ي  رف��ع 
والفردي، وتو�سح خماطر تعاطي 
العقلية  وامل������وؤث������رات  امل�����خ�����درات 
العميق  وتاأثريها  عليها  والدم��ان 
يف بنية املجتمع وزعزعة ال�ستقرار 
والأم���ن وم��ا متثله م��ن ا���س��رار يف 

القت�ساد الوطني. 

وقال ان الربنامج التدريبي يحمل 
وهي  ال�سعادة  اأولها  حم��اور  اأربعة 
احدى الغايات ال�سرتاتيجية التي 
اع��ت��م��دت��ه��ا دول����ة الم�����ارات كجزء 
ا�سيل من اأداء احلكومة، والرفقة 
الطيبة وهي حماية افراد املجتمع 
الوعي  ون�سر  امل��خ��درات  اف���ات  م��ن 
ال�سلبية  الث���ار  وجتنيبهم  بينهم 
ل��ل��رف��ق��ة غ���ري ال�����س��احل��ة يف اأط���ار 
درا���س��ة ال��ظ��اه��رة وت��وف��ري املهارات 
الرفقة  خ��ط��ر  مل��واج��ه��ة  ال���الزم���ة 

غري ال�ساحلة، واملحور الثالث هو 
احد  تعد  حيث  املتما�سكة  الأ���س��رة 
الن�سان  ب��ن��اء  يف  امل��رت��ك��زات  اب����رز 
ي�ستطيع  ال��ذي  ال�سالح  وامل��واط��ن 
التحديات  ك���اف���ة  م����ع  ال���ت���ع���ام���ل 
البيئة  وت������وف������ري  وال���������س����غ����وط 
الإي��ج��اب��ي��ة وال��داع��م��ة ال��ت��ي تعمل 
على جتاوز اأبنائها ل�سغوط ودوافع 
التعاطي والدمان،  واملحور الرابع 
اجل�����س��م ال�����س��ل��ي��م واحل���ف���اظ عليه 
واجل�سدية   العقلية  مكوناته  بكل 

والنف�سية. 
واأ�ساف الدبل اأن الفئات امل�ستهدفة 
امل����ح����ا�����س����رات وال����ور�����ض  يف ه�����ذه 
اأ�سبوعا  �ست�ستمر  التي  التدريبية 
وخم�سمائة  األ��ف  عن  تزيد  واح��دا 
يف  النطاق  مديري  ت�سم  م�سارك 
ومديري  ونوابهم  الدولة  مدار�ض 
واملر�سدين  وامل�ساعدين  امل��دار���ض 
اأن من  اإىل  م�����س��رياً  الأك��ادمي��ي��ني، 
يقوم بتنفيذ الور�ض التدريبية هم 
اإدارات  م��ن  متخ�س�سون  ���س��ب��اط 

مكافحة املخدرات بوزارة الداخلية 
اىل  اإ�سافة  ال�سرطية،  وال��ق��ي��ادات 
خ������ربات وط���ن���ي���ة م��ت��خ�����س�����س��ة يف 

الربامج الوقائية.  
اإبراهيم  ال��دك��ت��ور  العقيد  وت��ق��دم 
اإىل  ال�سكر  بجزيل  ال��دب��ل  حممد 
ووزارة  ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء 
واملوؤ�س�سات  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال���رتب���ي���ة 
العالقة  ذات  واخلا�سة  احلكومية 
واملوؤ�س�سات  امل��خ��درات،  مكافحة  يف 
الإعالمية،  واملوؤ�س�سات  التعليمية 

الفعاليات  ه��ذه  ت��ك��ون  ان  متمنيا 
ونوعية  فعلية  اإ���س��اف��ة  ال��ت��وع��وي��ة 
يف اإطار احلفاظ على املجتمع من 

خطر املخدرات. 

•• اأبوظبي-وام: 

لقاء  ان  ال�ساعة  اأخ��ب��ار  ن�سرة  قالت 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة 
دبي،  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�ض  رئي�ض 
ال�سمو  �ساحب  اأخيه  مع  اهلل،  رع��اه 
نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 
القائد  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل 
اأول  دبي  يف  امل�سلحة  للقوات  الأعلى 
فل�سفة  ع��ن  ي��ع��رب  الأول  اأم�����ض  م��ن 
احل��ك��م ال��ر���س��ي��د يف دول����ة الإم�����ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وه���ي ال��ت��ي ت�سع 
ومعاجلة  املواطنني  ورفاهية  اإ�سعاد 
الأولويات،  مقدمة  يف  م�سكالتهم 
الأ�سا�ض  ه��و  ذل���ك  اأن  منطلق  م��ن 
ال�ساملة  التنمية  اأ���س�����ض  ت��ع��زي��ز  يف 

وامل�ستدامة.
خالل  ت��ب��ادل  �سموهما  ان  وا�سافت 
ه��ذا اللقاء احل��دي��ث ح��ول ع��دد من 
الق�سايا الوطنية ذات ال�سلة بتعزيز 
وتر�سيخ  امل�ستدامة،  التنمية  م�سرية 
اأو�ساط  يف  والت�سامح  اخل��ري  ثقافة 
امل��ج��ت��م��ع، واإ����س���ع���اد امل���واط���ن���ني على 
ام���ت���داد خم��ت��ل��ف اإم������ارات ال���دول���ة..

اأن ه��ذا اللقاء الأخ���وي اإمنا  م��وؤك��دة 
القيادة  مل��در���س��ة  وا���س��ح  جت�سيد  ه��و 
اأ�س�سها  والإدارة احلكيمة التي و�سع 
�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  ل��ه،  املغفور 
اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، حيث كان 
قمة  يف  املواطنني  ي�سع  اهلل،  رحمه 
اأول��وي��ات��ه وي���رى اأن��ه��م اأغ��ل��ى ثروات 
التي  املدر�سة  وه��ي  واأع��زه��ا،  الوطن 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  عليها  ي�سري 
رئي�ض  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
اإليها  وي�سيف  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة، 
حيث  النافذة،  وب�سريته  فكره  من 
دون مواطن  الوطن من  ب��اأن  يوؤمن 
ل قيمة له ول نفع منه، مهما �سمت 

اأر�سه من ثروات وموارد.

عن  ت�سدر  التي  الن�سرة  واو�سحت 
مركز المارات للدرا�سات والبحوث 
اليوم  افتتاحيتها  يف  ال�سرتاتيجية 
املواطنني  اإ����س���ع���اد   “ ع���ن���وان  حت���ت 
“ اإن  ال���ر����س���ي���دة  ال���ق���ي���ادة  اأول����وي����ة 
ال���ع���م���ل ع���ل���ى اإ�����س����ع����اد امل���واط���ن���ني 
ال��ع��ي�����ض الكرمي  وت���وف���ري م��ق��وم��ات 
ل��ه��م ك����ان و���س��ي��ب��ق��ى اأ����س���ا����ض تفكري 
هذا  ترتجم  التي  الر�سيدة  القيادة 
تعم  نوعية  م��ب��ادرات  ع��رب  الهتمام 
اأبناء  جميع  على  وال��ف��ائ��دة  باخلري 
املجتمع  ���س��رائ��ح  ال��وط��ن وخم��ت��ل��ف 
تقت�سر  ل  مبادرات  وهي  الإماراتي، 
املتطورة  احلكومية  اخل��دم��ات  على 
والتعليمية  ال�����س��ح��ي��ة  امل���ج���الت  يف 
كذلك  متتد  واإمن��ا  فقط،  والإ�سكان 
التمكني  �سيا�سات  ت��ط��وي��ر  لت�سمل 
الإبداع  اآف���اق  ك��ل  وفتح  للمواطنني 
والبتكار اأمامهم، ف�سال عن العمل 
على اإيجاد حلول �ساملة للم�سكالت 
الأ�سري  ا�ستقرارهم  يف  ت��وؤث��ر  التي 
طبيعتها،  ك��ان��ت  اأي����ا  والج��ت��م��اع��ي، 
اأو  ال����داخ����ل  ����س���واء يف  وم�������س���دره���ا 
رعايتهم  ع��ل��ى  واحل���ر����ض  اخل������ارج، 

والطمئنان على اأحوالهم.
ال�سمو  ���س��اح��ب  زي������ارة  اأن  وق���ال���ت 
نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 
اأبوظبي  يف  خ��ل��ي��ف��ة  م�����س��ت�����س��ف��ى  يف 
م���وؤخ���را، ل��ع��دد م��ن م�����س��اب��ي حادث 
ال��ب�����س��ع يف منطقة  ال��ط��ع��ن  اع���ت���داء 
والطمئنان  ال��ف��ج��رية،  يف  الف�سيل 
ع���ل���ى اأو����س���اع���ه���م ال�����س��ح��ي��ة، اإمن����ا 
للقيادة  الإن�������س���اين  احل�������ض  ت��ع��ك�����ض 
ال���ر����س���ي���دة ال���ت���ي ل ت���األ���و ج���ه���دا يف 
الكاملة  الرعاية  تقدمي  على  العمل 
والتخفيف  للمواطنني،  وال�ساملة 
م���ن م��ع��ان��ات��ه��م يف اأوق������ات الأزم�����ات 
ل���ه���ا.. م��ن��ذ ن�ساأة  ي��ت��ع��ر���س��ون  ال��ت��ي 
وحتى   1971 ع����ام  يف  الإم���������ارات 
الر�سيدة  القيادة  وقتنا هذا، متتلك 

روؤية وا�سحة لال�ستثمار يف العن�سر 
الب�سري، باعتباره الرثوة احلقيقية 
على  حتر�ض  فاإنها  ول��ه��ذا  للوطن، 
املواطنني  م��ع  وال��ت��وا���س��ل  ال��ت��ف��اع��ل 
دائ��م��ا وب�����س��ك��ل ي��وم��ي ح��ت��ى تتعرف 
اإىل مطالبهم واحتياجاتهم واآرائهم 
اأول  اإل��ي��ه��م  امل��ق��دم��ة  يف اخل���دم���ات 
ال�سيا�سات  و���س��ع  ث���م  وم����ن  ب������اأول، 
ت�ستجيب  ال��ت��ي  وال���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
ل��ه��ذه امل��ط��ال��ب، ومب���ا ي��ع��زز نوعية 
ولعل  جميعا،  الوطن  لأبناء  احلياة 
التي  امل��ت��ق��دم��ة  امل��رات��ب  يف�سر  ه���ذا 
حت�سل عليها الإم��ارات يف موؤ�سرات 
عن  ال�سادرة  وال�سعادة  العام  الر�سا 
اآخرها  وك��ان  دولية،  وجهات  تقارير 
يف هذا ال�ساأن، تقرير ال�سعادة العاملي 
ال���ذي ���س��در يف �سهر   ،2017 ل��ع��ام 
الأر���ض يف  املا�سي عن معهد  مار�ض 
ج��ام��ع��ة ك��ول��وم��ب��ي��ا ب��اإ���س��راف الأمم 
الإمارات  دول��ة  حلت  حيث  املتحدة، 
وتقدمت  ع��رب��ي��ا،  الأوىل  امل��رت��ب��ة  يف 
اإىل املركز 21 عامليا، كما تقدمت يف 
�سعادة  �سعيد  على  العاملي  الرتتيب 
الإمارات  دول��ة  اأب��ن��اء  م��ن  املواطنني 
15 يف  امل��رك��ز  م��ن   12 امل��رك��ز  اإىل 
العديد  على  متقدمة  املا�سي،  العام 
هذا  يف  ال����رائ����دة  ال���ع���امل  دول  م���ن 
التقرير  ه��ذا  اأن  واأ���س��اف��ت  امل��ج��ال. 
موؤ�سرات عديدة  ت�سمنه من  وما   -
ت��ع��ك�����ض ح���ال���ة ال��ر���س��ا ال���ع���ام ال���ذي 
ي�سري  اإمن����ا   - امل��واط��ن��ون  ب��ه  ي�سعر 
تتبناها  ال��ت��ي  ال��ف��ل�����س��ف��ة  ع��م��ق  اإىل 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة، ال��ت��ي جتعل من 
خلطط  رئي�سيا  حم���ورا  امل��واط��ن��ني 
ال��ت��ن��م��ي��ة و���س��ي��ا���س��ات��ه��ا، وف��ت��ح اآف���اق 
اأمامهم،  والطموح  والإجن��از  العمل 
والعمل على توفري كل ما من �ساأنه 
اإ�سعادهم وازدهارهم، ومن ثم تعميق 
ع��ل��ى حا�سرهم  ب���الأم���ان  ���س��ع��وره��م 

وم�ستقبلهم.

اأخبار ال�صاعة :

 اإ�صعاد املواطنني اأولوية القيادة الر�صيدة

•• دبي-الفجر:

خلفان  �ساحي  الفريق  م��ع��ايل  تفقد 
والأمن  ال�سرطة  رئي�ض  نائب  متيم، 
العامة  القيادة  من�سة  دب��ي،  يف  ال��ع��ام 
امل�ساركة يف معر�ض دبي  ل�سرطة دبي 
الذي  احلكومية  ل��الإجن��ازات  ال���دويل 
حتت  الإم�����ارة،  يف  فعالياته  انطلقت 
ال�سمو  ���س��اح��ب  م���ن  ك���رمي���ة  رع���اي���ة 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  الدولة  رئي�ض 
دب����ي، رع����اه اهلل، واط���ل���ع على  ح��اك��م 
الذكية  وخدماتها  اإجن��ازات��ه��ا  اأح���دث 
النا�ض وا�ست�سراف  اإ�سعاد  اإىل  الهادفة 

امل�ستقبل يف العمل ال�سرطي.
خلفان  �ساحي  الفريق  معايل  واطلع 
�سعيد  حممد  ال��ل��واء  بح�سور  مت��ي��م، 
لإ�سعاد  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��دي��ر  امل���ري 

امل��ج��ت��م��ع يف ���س��رط��ة دب����ي، وع����دد من 
وروؤ�ساء  ال��ف��رع��ي��ة  الإدارات  م��دي��ري 
م�ساركة  ع��ل��ى  وال�����س��ب��اط،  الأق�������س���ام 
�سرطة  يف  ال��ع��ام��ة  الإدارات  خمتلف 
دبي يف املعر�ض، وا�ستمع معاليه ل�سرح 
وبرنامج  ال�سعادة  قيا�ض  موؤ�سر  حول 
جرائم  ملكافحة  الفرتا�سي  الدبلوم 
امل�سغر  »امل��ت��ح��ف  و  بالب�سر،  الجت���ار 
ل�سرطة دبي« يف املن�سة والذي عر�ض 
وجهاز  وكمبيوتر  هاتفي  جهاز  اأق��دم 
ل���س��ل��ك��ي��ة ا���س��ت��خ��دم��ت��ه��ا ���س��رط��ة دبي 
�سور  اإىل  اإ���س��اف��ة  �سابقة،  م��راح��ل  يف 
لقادة �سرطة دبي منذ اإن�سائها، والزي 

القدمي ال�سرطة دبي.
ع��ل��ى خ��ري��ط��ة م�سرية  واأط����ل����ع  ك��م��ا 
دبي منذ  �سرطة  والبتكار يف  الإب��داع 
اخل���دم���ات  وت���ف���ق���د   ،1966 ال����ع����ام 
والهوائية  النارية  والدراجات  الذكية 

اأحدث  واطلع على  الفارهة  والدورية 
اجلنائية  الأدل��ة  جمال  يف  البتكارات 
م�سرح  ي�������س���ور  ذراع  يف  وامل���ت���م���ث���ل 

اجلرمية بتقنية ثالثية الأبعاد.
تد�سني اخلريطة

خلفان  �ساحي  الفريق  معايل  ود�سن 
متيم اخلريطة ال�سرتاتيجية لإدارة 
ت�سميمها  مت  والتي  املوا�سالت  اأم��ن 
ب�����س��ك��ل ب�����س��ي��ط ووا�����س����ح ل��غ��اي��ة فهم 
الإدارة  م��وظ��ف��ي  ج��م��ي��ع  وا���س��ت��ي��ع��اب 
الوظيفية  م�����س��ت��وي��ات��ه��م  مب��خ��ت��ل��ف 
ملكونات اخلريطة، ل�سمان م�ساهمتهم 

جميعا يف حتقيق روؤية الإدارة.
وا�ستمع معايل الفريق �ساحي خلفان 
من املقدم حممد عبيد العبار، مدير 
دبي  �سرطة  يف  املوا�سالت  اأم��ن  اإدارة 
اخلريطة  ح�����ول  ل�������س���رح  ب���ال���ن���ي���اب���ة، 
املوا�سالت  اأمن  لإدارة  ال�سرتاتيجية 

والتي ت�سم الر�سالة والهوية والروؤية 
قيم  و9  ا�سرتاتيجيا  م�ستهدفا  و20 

للمنت�سبني.
واأكد املقدم العبار اأن ر�سالة اخلريطة 
)تعزيز  وه��ي  حم���اور،   3 يف  تتلخ�ض 
النقل  ق���ط���اع  يف  وال�����س��الم��ة  الأم������ن 
ومن�ساآته،  وم�ستخدميه  واملوا�سالت 
وت��ق��دمي ال��دع��م الأم��ن��ي والفني حال 
تدابري  وات����خ����اذ  الأخ�����ط�����ار،  ح�����دوث 
ل���ل���وق���اي���ة م����ن الأزم���������ات وال����ك����وارث 
اأن  اإث������اره������ا(، م���و����س���ح���اً  وم���ع���اجل���ة 
املهام  م��ن  مقتب�سة  ال��ث��الث��ة  امل��ح��اور 
املر�سوم  يف  ال�����واردة  والخ��ت�����س��ا���س��ات 
اإن�ساء  ب�ساأن   2008 ل�سنة   41 رق��م 
واملوا�سالت يف  النقل  اأم��ن قطاع  قوة 

اإمارة دبي.
واأ�ساف اأن فريق عمل اخلريطة حدد 
حتت  ال�سرتاتيجية  اخلريطة  هوية 

متخ�س�سة  اأم��ن��ي��ة  ق���وة  )اأول  ���س��ع��ار 
لقطاع  احل���ي���وي  ال�����س��ري��ان  ل��ت��اأم��ني 

النقل واملوا�سالت يف املنطقة(.
الهوية  اأن  ال���ع���ب���ار  امل���ق���دم  واأو�����س����ح 
املوا�سالت  اأم�����ن  لإدارة  امل��وؤ���س�����س��ي��ة 
املر�سوم  م���ن  اع��ت��م��اد  ت���اري���خ  ت��رتج��م 
ال�سادر يف تاريخ 25 دي�سمرب2008 
الو�سول  تريد  الدارة  اأن  اإىل  م�سريا 
قائمة   2021 دي�سمرب  يف  روؤي��ة  اإىل 
الرائدة  الأمنية  القوة  نكون  اأن  على 
واملوا�سالت  ال��ن��ق��ل  ق��ط��اع  يف  ع��امل��ي��ا 
لقيام  الذهبي  اليوبيل  احتفالت  مع 
العربية  الم��������ارات  ل���دول���ة  الحت������اد 

املتحدة.
وبنّي املقدم العبار اأن فريق العمل قام 
بتخطيط 20 م�ستهدفا ا�سرتاتيجيا 
اأمن املوا�سالت  اإدارة  لتقييم م�سرية 
وهي  ال���روؤي���ة،  ن��ح��و  تقدمها  وم���دى 

ن�سبة تاأمني قطاع النقل واملوا�سالت، 
ن�سبة انتقال املعنيني يف املدة املحددة، 
الأزمات  مع  املوؤ�س�سي  التعامل  ن�سبة 
املوؤ�س�سية  اجلاهزية  ن�سبة  املحتملة، 
ل��ق��ي��ادة اأزم�����ة حم��ت��م��ل��ة، ن�����س��ب��ة منو 
ن�سبة  الأم����ن����ي����ة،  امل���ع���ل���وم���ات  ح���ج���م 
ر�سا  ن�سبة  والأم��ان،  بالأمن  ال�سعور 

املعنيني عن اخلدمات الأمنية، معدل 
اجلرائم لكل 10 مليون راكب. 

اأث��ن��اء امل�سري  اأن��ه  واأك���د امل��ق��دم العبار 
يتحّلى  اأن  ال��ب�����س��ري  ال���ك���ادر  ي��ح��ت��اج 
 3 اإىل  م��ق�����س��م��ة  ق��ي��م  ب�9  وي��ت��خ��ّل��ق 
جم����م����وع����ات، وه�����ي جم���م���وع���ة قيم 
املوؤ�س�سي،  ال�������ولء  ال�������ذات  ت��ن��م��ي��ة 

ال�سعادة  والل������ت������زام،  الن�������س���ب���اط 
والطاقة الإيجابية وجمموعة القيم 
املكان،  ي�����س��ن��ع  الإن�������س���ان  الإن�����س��ان��ي��ة 
ال��ن�����س��ي��ج اجل��م��اع��ي، ال��ع��ط��اء وعمل 
القيادية  ال��ق��ي��م  وجم��م��وع��ة  اخل���ري 
ال��ت��ع��ّل��م وال���ن���م���ّو، ���س��ن��اع��ة الأف���ك���ار، 

حتويل املخاطر اإىل فر�ض.

بعثات التنقيب الأثري العاملية ت�صتاأنف اعمالها يف مناطق خمتلفة باإمارة ال�صارقة

ي�صتفيد منها ما يزيد عن 1500 مدير مدر�صة واأخ�صائي اجتماعي

انطالق الور�ص التدريبية للربنامج الوطني للوقاية من املخدرات )�صراج (
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اأخبـار الإمـارات

•• دكا -وام:

اأمل  ال��دك��ت��ورة  معايل  برئا�سة  الإم��ارات��ي��ة  الربملانية  ال�سعبة  وف��د  يوا�سل 
عبداهلل القبي�سي رئي�سة املجل�ض الوطني الحتادي م�ساركته ون�ساطه املكثف 
يف اجتماعات اجلمعية ال�136 واللجان الدائمة وخمتلف الأجهزة التابعة 
لالحتاد الربملاين الدويل املنعقدة يف دكا عا�سمة بنغالدي�ض والتي تناق�ض 
الداخلية للدول واحلفاظ  ال�سوؤون  التدخل يف  الإن�سان ومنع  تعزيز حقوق 
على �سيادتها ومكافحة الإرهاب والتطرف والتعاون الدويل يف التعامل مع 
الهجرات الق�سرية والالجئني وتقدمي امل�ساعدات الإن�سانية والق�ساء على 
امل��راأة وتعزيز  امل�ستدامة ومتكني  الفقر وتعزيز الرفاه والأه��داف الإمنائية 
امل�ساركة ال�سيا�سية لل�سباب ومعاجلة عدم امل�ساواة وحتقيق الرفاه للمجتمع 
الدولة  نظر  وجهة  ط��رح  على  الإم��ارات��ي��ة  الربملانية  ال�سعبة  وف��د  وحر�ض 

وروؤيتها وموقفها حيال خمتلف الق�سايا التي تعد ذات اأولوية وجت�سد املبادئ 
الأمن  على  واحلفاظ  الت�سامح  قيم  اإع��الء  �سيما  ل  الإم���ارات  تتبناها  التي 
اأعمال  يف  امل�ساركة  خ��الل  وذل��ك  والعامل  املنطقة  يف  الدوليني  وال�ستقرار 
بالأمن  واملعنية  ال��دويل  الربملاين  لالحتاد  التابعة  الأرب��ع  الدائمة  اللجان 
والدميقراطية  والتجارة  والتمويل  امل�ستدامة  والتنمية  الدوليني  وال�سلم 
وحقوق الإن�سان و�سوؤون الأمم املتحدة ومنتدى ال�سباب الربملانيني ومنتدى 
الوطني الحت��ادي على طرح  املجل�ض  . كما حر�ض وفد  الربملانيات  الن�ساء 
عدد من الق�سايا ذات الأولوية من اأبرزها : ق�سية اجلزر الإماراتية الثالث 
اإي��ران حيث مت  التي حتتلها  واأبومو�سى”  ال�سغرى  “طنب الكربى وطنب 
حق  على  والتاأكيد  فيها  الإم����ارات  ل��دول��ة  امل�سروعة  املطالب  على  التاأكيد 
الدولة يف ا�ستعادة �سيادتها بالطرق ال�سلمية على هذه اجلزر واأهمية حل هذه 
الق�سية �سواء باملفاو�سات املبا�سرة مع اإيران اأو اللجوء اإىل التحكيم الدويل 

ف�سال عن الق�سايا الأمنية التي تركز على نزع ال�سالح النووي والهتمام 
التي  القت�سادية  والق�سايا  والالجئني”  وال�سباب  والطفل  بحقوق”املراأة 
تناق�ض التنمية امل�ستدامة واأهداف الألفية والتجارة العاملية والق�سايا البيئية 
مثل التغري املناخي والأمن الغذائي واملياه واحلفاظ على املوارد الطبيعية 
الوطني الحت��ادي يف  الإماراتية للمجل�ض  الربملانية  ال�سعبة  �ساركت  . فقد 
وجرى  ال��دويل  ال��ربمل��اين  لالحتاد  الدوليني  والأم���ن  ال�سلم  جلنة  اجتماع 
حممد  الدكتور  �سعادة  فيه  الربملانية  ال�سعبة  مثل  ال��ذي  الجتماع  خ��الل 
عبداهلل املحرزي ع�سو وفد ال�سعبة مناق�سة م�سودة م�سروع قرار حول “دور 
الربملان يف منع التدخل اخلارجي يف ال�سوؤون الداخلية للدول ذات ال�سيادة” 

والتعديل عليه واعتماده .
ومت الإ�سارة خالل مناق�سة دور الربملان يف منع التدخل اخلارجي يف ال�سوؤون 
الداخلية للدول ذات ال�سيادة اإىل حق ال�سعوب يف حتديد م�سريها واأن معظم 

ما تعانيه دول العامل من حروب ونزاعات هو اأي�سا نتيجة تدخل بع�ض الدول 
يف �سوؤون غريها وال�ست�سهاد بو�سع مبا يجري يف كل من �سوريا والعراق .

كما متت الإ�سارة اإىل اإ�سافة تعريف ملبداأ عدم التدخل يف ال�سوؤون الداخلية 
واإن�ساء مر�سد تابع لالحتاد الربملاين الدويل يعمل يف اإطار القانون الدويل 
واأ�سار �سعادة الدكتور املحرزي اإىل اأن العديد من حالت ال�سراع التي يعاين 
لتدخل  نتاج  اإل  ما هو  الأو�سط  ال�سرق  وبالتحديد يف منطقة  العامل  منها 
بع�ض الدول يف �سوؤون غريها اإما لن�سر عقائدها الدينية اأو لتنفيذ اأجندتها 
ال�سيا�سية مما اأدى اإىل ظهور امليلي�سيات امل�سلحة وانت�سار الإرهاب والنزاعات 

واحلروب التي بدورها اأدت اإىل تفاقم م�سكلة الهجرة .
وتطالب  القرار  م�سروع  فكرة  توؤيد  الإماراتية  الربملانية  ال�سعبة  اأن  واأك��د 
ب�سرورة اإيجاد تعريف وا�سح ملعنى التدخل يف ال�سوؤون الداخلية للدول واأن 

يتم تو�سيح طبيعة عمل املر�سد الوارد يف م�سروع القرار .

وفد ال�صعبة الربملانية الإماراتية يوا�صل ن�صاطه املكثف يف اجتماعات الحتاد الربملاين الدويل يف بنغالدي�ص 

•• دبي -وام:

اف��ت��ت��ح م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ع���ب���داهلل بن 
النعيمي وزير تطوير  بلحيف  حممد 
البنية التحتية ام�ض فعاليات منتدى 
واجل�سور  ل��ل��ط��رق  الأو����س���ط  ال�����س��رق 
ال����������وزارة  ت���ن���ظ���م���ه  ال��������ذي   2017
وي�ستمر يومني بفندق انرتكونتينتال 

في�ستفال �سيتي دبي .
املهند�ض  �سعادة  املنتدى  افتتاح  ح�سر 
تطوير  وزارة  وكيل  املن�سوري  ح�سن 
و�سعادة  ب���الإن���اب���ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 
الكثريي  ع��ب��داهلل  املهند�ض  ال��دك��ت��ور 
م�����دي�����ر ع��������ام ال����ه����ي����ئ����ة الحت������ادي������ة 
وعدد  والبحرية  الربية  للموا�سالت 
م����ن اجل����ه����ات امل�������س���وؤول���ة ع����ن قطاع 
الطرق واجل�سور على م�ستوى املحلي 
وال�سرق  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج  وم��ن��ط��ق��ة 

الأو�سط .
بلحيف  الدكتور عبداهلل  واأكد معايل 
الأو�سط  ال�سرق  منتدى  اأن  النعيمي 
للطرق واجل�سور ميثل من�سة جتتمع 
واملوؤ�س�سات  ال�����س��رك��ات  ك��ربى  حولها 
التحتية  ال���ب���ن���ى  ب���ت���ط���وي���ر  امل���ع���ن���ي���ة 
املتطورة من منطقة اخلليج وال�سرق 
الأو���س��ط واأ���س��ح��اب الأف��ك��ار اخلالقة 
ي�����س��ه��م��ون يف ر�سم  ال���ذي���ن  وامل��ب��دع��ة 
والطرق  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  م���الم���ح 
والبيئية  التكنولوجية  الناحية  م��ن 
ال�سالمة  ع��ن  ف�����س��ال  والق��ت�����س��ادي��ة 
امل���روري���ة وغ��ريه��ا م��ن امل���ج���الت ذات 
ال�����س��اأن وه���و م��ا ي��ربه��ن ع��ل��ى اأهمية 
دولة  مكانة  ويعك�ض  الكبرية  املعر�ض 

التحتية  البنية  جم���ال  يف  الإم������ارات 
والطرق .

لدولة  ال��ر���س��ي��دة  ال���ق���ي���ادة  اإن  وق����ال 
الإمارات العربية املتحدة تويل اأهمية 
التحتية  البنية  تطوير  لقطاع  كبرية 
اأ�سهم يف دعم  يف ال��دول��ة وال��ط��رق م��ا 
ال�����س��ام��ل��ة وحتقيق  ال��ت��ن��م��ي��ة  م��وؤ���س��ر 
الإجن����������ازات يف جمال  م����ن  ال���ع���دي���د 
اآخرها  ال��ت��ح��ت��ي��ة وال��ت��ي ك���ان  ال��ب��ن��ي��ة 
ح�سول الدولة على املركز الأول عامليا 
التوايل يف جمال  الرابعة على  للمرة 
م�ساريع  تعترب  ح��ي��ث  ال��ط��رق  ج���ودة 
وزارة تطوير البنية التحتية اأحد اأهم 
يعول  التي  احل�سارية  التنمية  روافد 
املعي�سية  ال��ظ��روف  حت�سني  يف  عليها 
الأ�سا�سية  اخلدمات  وتوفري  لل�سكان 

القطاعات  اأحد  الدولة وتعد  ل�ساكني 
زيادة  ت�سهم يف  التي  واملهمة  احليوية 

منو القت�ساد الوطني .
الطرق  ����س���ق  اأن  م���ع���ال���ي���ه  واأو������س�����ح 
ال�سريانية احتل موقع ال�سدارة �سمن 
اأول��وي��ات واه��ت��م��ام��ات دول���ة الإم���ارات 
بهدف اإ�سعاد املواطنني واملقيمني على 
اأر����ض ال��وط��ن م��ا �سجع ال����وزارة على 
خلق برامج وخطط من �ساأنها حتقيق 
امل��دن واملناطق  ذلك و�سق طرق ت�سل 
وترية  ت�سارعت  حيث  بع�سا  بع�سها 
الطرق  لي�سل طول  والتطوير  البناء 
 3600 اإىل  ال���دول���ة  يف  الحت����ادي����ة 

كيلومرت  خط �سري حارة .
ولفت اإىل اأن الإم��ارات ت�سهد تغريات 
املجالت  خمتلف  يف  و�سريعة  هائلة 

ملتزمة  ل��ي�����س��ت  ال�������وزارة  اأن  م���وؤك���دا 
التطورات  اأح�������دث  مب���واك���ب���ة  ف���ق���ط 
وو�سع  التحديات  باإ�ست�سراف  واإمن���ا 
احليوية  القطاعات  لكافة  الت�سورات 
وم���ن���ه���ا ق����ط����اع ال����ط����رق الحت����ادي����ة 
بعيدة  خ��ط��ط  وت�����س��م��ي��م  وحت��ل��ي��ل��ه��ا 
نوعية  نقلة  حتقيق  �ساأنها  من  امل��دى 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ق��ط��اع  ���س��ع��ي��د  ع��ل��ى 
الداعم ملختلف القطاعات القت�سادية 
بدورها  وال��ت��ي  والنقل  والجتماعية 
وت�سمن  ال�����س��ام��ل��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ق 

رفاهية و�سعادة املواطنني واملقيمني .
البنية  ت��ط��وي��ر  وزارة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
مب�سوؤوليتها  ت�����س��ط��ل��ع  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
الحتادية  للحكومة  تنفيذي  ك���ذراع 
ب��ت��ن��ف��ي��ذه��ا ال���ط���رق الحت����ادي����ة وفق 

امل��وا���س��ف��ات ال��ع��امل��ي��ة وذل����ك يف اإط���ار 
جهودها الهادفة اإىل حتقيق الأجندة 
ال��وط��ن��ي��ة ل���روؤي���ة الإم�������ارات 2021 
لفتا اإىل اأن الدولة ت�سعى من خالل 
واحلفاظ  التميز  موا�سلة  اإىل  عملها 
على املركز الأول عامليا يف جمال جودة 
الوزارة  عليه  ح�سلت  وال���ذي  ال��ط��رق 

خالل الأربع �سنوات املا�سية .
اأحمد  امل��ه��ن��د���ض  ت���ق���دم  م���ن ج��ان��ب��ه 
اإدارة الطرق يف وزارة  احلمادي مدير 
كلمة  خ��الل  التحتية  البنية  تطوير 
الفتتاح بال�سكر ملختلف اجلهات التي 
املنتدى معربا عن  اإجن��اح  �ساهمت يف 
عامليا  احل��دث  ه��ذا  ي�سبح  اأن  اأمله يف 
خالل دوراته املقبلة ويحظى مب�ساركة 
اجلهات املعنية بالطرق واجل�سور من 

خمتلف دول العامل .
دورته  خ���الل  امل��ع��ر���ض  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
احلالية حظي باهتمام كبري من قبل 
الرواد يف جمال الطرق واجل�سور على 
�سارك  الأو�سط حيث  ال�سرق  م�ستوى 
ميثلون  �سخ�ض   300 ف��ع��ال��ي��ات��ه  يف 
اإىل  الأو�����س����ط  ال�����س��رق  دول  خم��ت��ل��ف 
جانب اأكرث من 30 �سركة متخ�س�سة 

يف هذا املجال .
واأ�سار اإىل اأن منتدى ال�سرق الأو�سط 
للطرق واجل�سور 2017 يركز خالل 
جوانب  تطوير  اأهمية  على  نقا�ساته 
للنقل  التحتية  البنية  م��ن  اأ�سا�سية 
وال�سرق  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج  منطقة  يف 
اإىل و�سع اخلطط  وي��ه��دف  الأو���س��ط 
والربامج التي من �ساأنها التغلب على 
التحديات يف هذا القطاع احليوي من 

اأف�سل  التقدم وم�ستقبل  اأجل حتقيق 
للمجتمعات وحتقيق ال�سعادة لهم .

بدورها ذكرت ليلى م�سينعي الع�سوة 
للجودة  ال�����دويل  امل���رك���ز  يف  امل��ن��ت��دب��ة 
والإنتاجية IQPC ال�سرق الأو�سط 
للطرق  الأو���س��ط  ال�����س��رق  منتدى  اأن 
بني  �سنوية  من�سة  �سيوفر  واجل�سور 
الأط��راف املعنية يف املنطقة ومقدمي 
خمتلف  ت���وج���ه���ات  ل����دع����م  احل����ل����ول 
الدول وو�سع احللول للتحديات التي 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت��واج��ه��ه��ا يف جم���ال 

والطرق .
ويف ذات ال�سياق اأكدت الإح�سائيات اأنه 
حكومات  اإن��ف��اق  ي�سل  اأن  املتوقع  من 
على  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�ض  دول 
البنية التحتية للنقل اإىل 288  مليار 
 ..2020 ع��ام  بحلول  اأمريكي  دولر 
مثل  رئي�سية  حتديات  لوجود  ونظرا 
وارتفاع  ال�����س��ك��اين  الك��ت��ظ��اظ  زي����ادة 
كثافة احلركة املرورية اأ�سبح حت�سني 

التطورات  ه��ذه  ل��دع��م  ال���ربي  النقل 
رئ��ي�����س��ي��ة ومطلبا  اأول���وي���ة  ال�����س��ري��ع��ة 

اأ�سا�سيا بالن�سبة لهذه احلكومات .
م�����ن ج����ه����ة اأخ����������رى ت�������س���ل���م م���ع���ايل 
النعيمي  ب��ل��ح��ي��ف  ال���دك���ت���ورع���ب���داهلل 
القيادة  جم�����ال  يف  ال�����ري�����ادة  ج����ائ����زة 
والبتكار لفئة تطوير البنية التحتية 
م���ن مركز  ال��ن��ق��ل وذل�����ك  يف جم����ال 
ال��ع��امل��ي ومقرة  اجل�����ودة والن��ت��اج��ي��ة 
نيويورك . ويف نهاية حفل الفتتاح قام 
التحتية  البنية  تطوير  وزي��ر  معايل 
املن�سوري  ح�����س��ن  امل��ه��ن��د���ض  ي��راف��ق��ه 
الكثريي  عبداهلل  املهند�ض  والدكتور 
ب��ت��ك��رمي  امل���ب���ادرات ال��ف��ائ��زة يف جمال 
���س��الم��ة ال���ط���رق ح��ي��ث ف����ازت �سركة 
مبادرة  اأف�سل  بفئة  ال�سعودية  اأرامكو 
لتخفي�ض الزدحامات املرورية وفازت 
موا�سالت الإمارات باجلائزة عن فئة 
اأف�سل حملة ابتكار يف جمال ال�سالمة 
امل���روري���ة يف ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي حيث 

عبداهلل  حممد  �سعادة  اجلائزة  ت�سلم 
اجلرمن مدير عام املوؤ�س�سة .

لل�سياقة  الإم�����ارات  �سركة  ف���ازت  كما 
ال�سالمة  يف  ح��م��ل��ة  اأف�����س��ل  ب��ج��ائ��زة 
�سلطة  وف��ازت   .. النقل  لفئة  املرورية 
مع  بال�سراكة  لل�سيليكون  دب��ي  واح��ة 
اأف�سل حملة  فولوك�ض فاجن بجائزة 
ال�سراكة  لفئة  امل��روري��ة  ال�سالمة  يف 

بني القطاعني العام واخلا�ض .
ال�سرق  ن���ي�������س���ان  ����س���رك���ة  وح�������س���ل���ت 
اأف�سل حملة يف  الأو���س��ط على جائزة 
ال�سالمة املرورية لفئة التنقل الذاتي 
و�سركة اإينوك اوتو برو بجائزة اأف�سل 
حملة يف ال�سالمة املرورية لفئة قطاع 
التجزئة و�سركة بيب�سيكو مينا بجائزة 
اأف�سل حملة يف ال�سالمة املرورية عن 
فئة القطاع التجاري .. بينما ح�سدت 
�سركة ماكدونالدز على جائزة اأف�سل 
فئة  ع��ن  امل��روري��ة  ال�سالمة  يف  حملة 

التغذية .

وزير تطوير البنية التحتية يفتتح منتدى ال�صرق الأو�صط للطرق واجل�صور بدبي 

•• دبي-الفجر:

ق��ام��ت جمموعة م��ن الأط��ب��اء يف 
اأول  دب���ي،  الأم��ري��ك��ي  امل�ست�سفى 
م�ست�سفى معتمد من �سبكة “مايو 
كلينك كري” يف ال�سرق الأو�سط، 
يف  نوعها  من  عملية  اأول  باإجراء 
ل���ع���الج مر�ض  م��ن��ط��ق��ة اخل��ل��ي��ج 
ال�سرطان بنجاح، ومت الإعالن عن 
الإجن���از يف م��وؤمت��ر �سحفي عقد 
امل�ست�سفى  مبنى  يف  ام�����ض  �سباح 
يف دب����ي، ب��ح�����س��ور ال�����س��ي��خ��ة هند 
والدكتور  القا�سمي،  في�سل  بنت 
اإدارة  مدير  امل��ال،  حممد  م���روان 

التنظيم ال�سحي بالوكالة. 
وق���ام ف��ري��ق م��ن الأط���ب���اء بقيادة 
ال���دك���ت���ور ط�����ارق دوف�������ان، مدير 
يف  ب��الأ���س��ع��ة  الأورام  ع���الج  ق�سم 
امل�ست�سفى الأمريكي دبي، باإجراء 
الع�سب  ���س��رط��ان  ل��ع��الج  عملية 
ال�سمعي الثامن يف الراأ�ض يف زمن 
الأرب��ع دقائق،  قيا�سي مل يتجاوز 
امل�ست�سفى  م���ن  امل��ري�����ض  وخ�����رج 
يف ن��ف�����ض ال�����ي�����وم، الأم�������ر ال����ذي 
ي��ع��د اإجن����ازا ج��دي��دا ي�����س��اف اإىل 
م�ستوى  على  الطبية  الإجن���ازات 
دول اخل��ل��ي��ج، وت���ط���وراً ك��ب��رياً يف 

عمليات اليوم الواحد يف املنطقة.
امل�ست�سفى  اأع��ل��ن  امل��وؤمت��ر  وخ��الل 
الأم�����ري�����ك�����ي دب��������ي، ك����ذل����ك عن 
م���ن خدمات  اإط������الق جم��م��وع��ة 
التج�سيمي  الإ���س��ع��اع��ي  ال���ع���الج 
SABR واملعاجلة  ال�ستئ�سايل 
لكامل  امل��ج�����س��م��ة  الإ����س���ع���اع���ي���ة 
واجل����راح����ة   SBRT اجل�������س���م 
 SRS امل���ج�������س���م���ة  الإ����س���ع���اع���ي���ة 
مل��ع��اجل��ة الأن��������واع امل��خ��ت��ل��ف��ة من 
اأمرا�ض ال�سرطان، بالإ�سافة اإىل 
للثدي  اجلزئي  ال�سعاعي  العالج 
 Partial با�ستخدام املامو�سايت
 Breast Irradiation
 ،with Mammosite
موؤ�س�سة  اأول  ب���ذل���ك  ل��ي�����س��ب��ح 
التعاون  جمل�ض  دول  يف  �سحية 
العالجات  ه��ذه  يطرح  اخلليجي 

احلديثة لل�سرطان. 
الوحيد  امل�ست�سفى  اأنه يعترب  كما 
يف دب����ي ال�����ذي ي��ن��ج��ح يف اإج�����راء 
القريب  الإ�����س����ع����اع����ي  ال�����ع�����الج 
لعالج   Brachytherapy
الرحم  وب���ط���ان���ة  ال����رح����م  ع���ن���ق 
والربو�ستاتا  واجل���ل���د  وال���ث���دي 
و�سرطان  ال��ه��وائ��ي��ة  وال��ق�����س��ب��ات 
املري وكذلك اأورام الن�سيج الرخو 

وغريها من الأمرا�ض.
وي����ع����ت����رب ال�����ع�����الج الإ�����س����ع����اع����ي 
ال���ت���ج�������س���ي���م���ي ال����س���ت���ئ�������س���ايل 
املج�سمة  الإ���س��ع��اع��ي��ة  وامل��ع��اجل��ة 
لكامل اجل�سم اإجراًء مبتكراً غري 
جراحي لعالج اأمرا�ض ال�سرطان 
ال�����رئ�����ة وال�������راأ��������ض وال���رق���ب���ة  يف 
وال���ربو����س���ت���ات���ا وال��ك��ب��د واأم���اك���ن 
الع�سبي  اجل���ه���از  خ�����ارج  اأخ�����رى 
جمموعة  يف  وي����ت����م  امل������رك������زي. 
ال��ع��الج��ات ه���ذه ت��رك��ي��ز اجلرعة 
امل�ستهدف  امل����ر�����ض  م���ك���ان  اإىل 
لزيادة التحكم املو�سعي مع احلد 
من التاأثري على الأجزاء احليوية 

القريبة والأن�سجة الطبيعية. 
اأما اجلراحة الإ�سعاعية املج�سمة 
فهي الإجراء الأكرث �سيوعاً لعالج 
الأورام واحلالت الطبية الأخرى 
الع�سبي  اجل���ه���از  اأو  ال���دم���اغ  يف 
تقدمي  فيها  يتم  حيث  امل��رك��زي، 
جرعات عالية من الإ�سعاع لعالج 

الأورام بدقة. 
وي�������س���ت���خ���دم يف ه�����ذه اجل���راح���ة 
 ،  Varin ف��ريي��ان  تكنولوجيا 
اأمام  املتاحة  اخل��ي��ارات  يو�سع  م��ا 
فرق معاجلة الأورام من خمتلف 

التخ�س�سات حول العامل. 

واأخ���������������رياً، ي�������س���ت���خ���دم ال����ع����الج 
تقنيتني  ال���ق���ري���ب  الإ����س���ع���اع���ي 
اجلرعة  معدل  هما؛  خمتلفتني 
وم����ع����دل   LDR امل���ن���خ���ف�������ض 
 ،  HDR امل����رت����ف����ع  اجل�����رع�����ة 
امل�سادر  و���س��ع  اأج����ل  م���ن  وذل����ك 
بالقرب  اأو  داخ��ل  مبا�سرة  امل�سعة 
باملر�ض.  امل�����س��اب��ة  امل��ن��ط��ق��ة  م���ن 
العالجي  الإج�������راء  ه����ذا  وي��ت��ي��ح 
جرعة  ت��ق��دمي  الأورام  ملخت�سي 
اأجزاء  على  تاأثري  اأق��ل  مع  عالية 
اجل�����س��م امل��ح��ي��ط��ة.  ك��م��ا يجمع 
املوجه  القريب  الإ�سعاعي  العالج 
بال�سور IGRT تقنيات ت�سوير 
اإج��������راءات حديثة  م���ع  م��ت��ط��ورة 

لتوفري معاجلة �سريعة ودقيقة.
وقال الدكتور طارق دوفان، مدير 
يف  ب��الأ���س��ع��ة  الأورام  ع���الج  ق�سم 
تاأتي  دب��ي:  الأم��ري��ك��ي  امل�ست�سفى 
ه�����ذه اخل����ط����وة ك��م�����س��اه��م��ة من 
دعم  يف  دبي  الأمريكي  امل�ست�سفى 
ت�سعى  التي  احلكومية  امل��ب��ادرات 
اإىل تطوير القطاع الطبي، ولدينا 
اليوم يف امل�ست�سفى الأمريكي ق�سم 
بالأ�سعة  الأورام  ل��ع��الج  متطور 
ومبتكرة  �ساملة  جمموعة  يقدم 
ال�سرطان.  مل��ر���س��ى  ال���ع���الج  م���ن 

لتزويد  امل�ستمر  �سعينا  اإط��ار  ويف 
املر�سى باأحدث التقنيات يف جمال 
اأ�سبحنا  ال�������س���رط���ان،  م��ع��اجل��ة 
رائ��دة يف جمال  اإقليمية  موؤ�س�سة 
الإ�سعاعي  العالج  توفري خدمات 
ال���ت���ج�������س���ي���م���ي ال����س���ت���ئ�������س���ايل 
املج�سمة  الإ���س��ع��اع��ي��ة  واجل��راح��ة 
دبي  يف  الأول  امل�ست�سفى  وك��ذل��ك 
لإدارة العالج الإ�سعاعي القريب. 
هذه  ت���ق���دمي  وراء  م���ن  ون���ه���دف 
العالجات اإىل توفري عملية عالج 
اأقل  م��ع  ودقيقة  وفعالة  �سريعة 
ق���در م��ن ال��ت��اأث��ري اجل��ان��ب��ي على 
الأن�����س��ج��ة ال��ق��ري��ب��ة. ون��ح��ن على 
العالجات  جمموعة  اأن  من  ثقة 
وغري  �سريعة  �ستكون  اجل��دي��دة 
ال�سرطان  مر�سى  ومتكن  م��وؤمل��ة 
العي�ض حياة طويلة و�سحية  من 

وخالية من ال�سرطان .
وي����ع����د امل�����س��ت�����س��ف��ى الأم����ري����ك����ي 
متعدد  ���س��ح��ي��ة  م��وؤ���س�����س��ة  دب�����ي 

التخ�س�سات يف دبي. 
ويوفر ق�سم عالج الأورام املتطور 
العالجات  امل�����س��ت�����س��ف��ى  ه����ذا  يف 
اأمرا�ض  ملختلف  ت��ط��وراً  الأك���رث 
ال���������س����رط����ان م�����ن ق����ب����ل اأط����ب����اء 
اخلربة  وذوي  املخت�سني  الأورام 
ال����وا�����س����ع����ة. وت�������س���ت���م���ل اأح������دث 
عالجات هذا الق�سم على خدمات 
التج�سيمي  الإ���س��ع��اع��ي  ال���ع���الج 
ال�ستئ�سايل SABR واملعاجلة 
لكامل  امل��ج�����س��م��ة  الإ����س���ع���اع���ي���ة 
خارج  ل���الأورام   SBRT اجل�سم 
الإ�سعاعية  واجل���راح���ة  ال���دم���اغ، 
يف  ل�����������الأورام   SRS امل���ج�������س���م���ة 
الع�سبي  واجل������ه������از  ال������دم������اغ 
الإ�سعاعي  وال���ع���الج  ال��رئ��ي�����س��ي 
املتقدم  ال�سكل  وك��ذل��ك  القريب 
ال��ع��الج الإ���س��ع��اع��ي القريب  م��ن 

.  Brachytherapy

يف اأقل من 4 دقائق 

امل�صت�صفى الأمريكي -دبي ينجز اأول عملية من نوعها يف منطقة اخلليج لعالج ال�صرطان بنجاح

خمتارات من ق�ص�ص �صّناع الأمل يف العامل العربي
•• دبي -وام:

ال�سمو  �ساحب  اأطلقها  التي  الأمل”  “�سناع  مبادرة  جنحت 
اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض  ال�سيخ حممد بن را�سد 
واملن�سوية حتت مظلة  رع��اه اهلل  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�ض 
اإطالقها  منذ  العاملية  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  م��ب��ادرات 
امل�ساركات  م��ن  كبري  ع��دد  اج��ت��ذاب  اجل���اري يف  ال�سهر  مطلع 
الذين  العربي  العامل  اأنحاء  خمتلف  من  و�سابات  �سباب  من 

يتطلعون اإىل امل�ساهمة يف ن�سر الأمل و�سنع تغيري اإيجابي.
اأم��ل من  األ��ف ق�سة   50 اأك��رث من  وتلقت املبادرة حتى اليوم 
من  ي�سعون  وم���ب���ادرات  م�ساريع  لديهم  وجم��م��وع��ات  اأف����راد 
خاللها اإىل م�ساعدة النا�ض وحت�سني نوعية احلياة اأو امل�ساهمة 

يف حل بع�ض التحديات التي تواجهها جمتمعاتهم.
�سناع  ق�س�ض  م��ن  بع�سا  عر�ض  التقرير  ه��ذا  يف  ون�ستكمل 
الأم����ل ال��ت��ي ت��ف��ت��ح ن��اف��ذة اأم����ل وت���ف���اوؤل واإي��ج��اب��ي��ة يف عاملنا 
هذه  النا�ض  مل�ساركة  �سعيا  اخلليج  اإىل  املحيط  م��ن  العربي 
يتطلعون  الذين  لالآخرين  اإلهام  م�سدر  تكون  كي  الق�س�ض 
اإىل تغيري جمتمعاتهم نحو الأف�سل. وتدور ق�سة “ماليني 
وحتت   .. والأم��ل  الإرادة  “ ح��ول  فل�سطني  لعروبة  الأ�سجار 
�سعار “يقلعون �سجرة... نزرع ع�سرة” انطلقت حملة قادتها 
مهند�سة اأردنية املواطنة فل�سطينية اجلذور من عائلة عريقة.. 
حملة املليون �سجرة يف فل�سطني كانت البداية للمهند�سة رزان 
زعيرت يف العام 2000.. وهي حملة �سعبية نفذت مع �سركاء 
يف داخل وخارج فل�سطني لإعادة تاأهيل الأرا�سي الزراعية التي 
مت تدمريها واقتالع �سجرها والعمل على اإيقاف م�سادرتها.

ومل تكتف زعيرت بهذه احلملة فكانت نواة لتاأ�سي�ض املنظمة 
غري  كمنظمة   2003 ال��ع��ام  يف  الطبيعة  حلماية  العربية 
حلماية  املبذولة  اجل��ه��ود  يف  امل�ساهمة  بهدف  وذل��ك  ربحية، 
البيئة العربية والتن�سيق مع كافة الهيئات واملنظمات العربية 
اأن  م��ن��ذ  املنظمة  ال��غ��اي��ة. وجن��ح��ت  ه���ذه  لتحقيق  وال��دول��ي��ة 
اأب�سرت النور ولغاية اليوم بزراعة اأكرث من مليونني و100 

األف �سجرة يف فل�سطني.
رزان ومن خالل رئا�سة جمل�ض اإدارة املنظمة اأطلقت العديد 
الأمن  لدعم  اخل�سراء  القافلة  برنامج  ومنها  امل��ب��ادرات  من 
تعانيه  ملا  نظرا  وذل��ك  الأردن  املهم�سة يف  املناطق  الغذائي يف 
اململكة من �سيق امل�ساحات اخل�سراء والتي يهددها الت�سحر 
الوعي  رف��ع  جانب  اإىل  العمراين،  وال��زح��ف  اجلائر  وال��رع��ي 
الأ�سجار  ب��اأه��م��ي��ة  وخ�����س��و���س��ا  امل���دار����ض  ل���دى طلبة  ال��ب��ي��ئ��ي 

والغطاء النباتي.
للتاأثري  الغذاء”  على  “ال�سيادة  برنامج  زعيرت  اأطلقت  كما 
بال�سيا�سات وال�سرتاتيجيات الزراعية على امل�ستوى القليمي 
وال�����دويل. وي��ع��ن��ى ال��ربن��ام��ج يف ال��ت��ع��ري��ف ب��ح��ق اجل��م��ي��ع يف 
م�سادر  وع��ل��ى  وم��الئ��م  ومفيد  �سحي  ط��ع��ام  على  احل�����س��ول 

اإنتاجه والقدرة على اإدامته للمجتمع.
اإىل جانب ذلك اأ�س�ست زعيرت وترتاأ�ض ال�سبكة العربية لل�سيادة 
49 منظمة واحتاد يعنى بالفالحة  على الغذاء والتي ت�سم 
ال�سوت  تدعيم  اإىل  وت��ه��دف  عربية  دول���ة   17 م��ن  والبيئة 

العربي املوحد يف املنابر الإقليمية والدولية املتخ�س�سة.
دعم  يف  اأ�سهمت  املنظمة  وجهود  جهودها  خالل  ومن  زعيرت 
 112،386 اأر�ض متتد على  23،398 مزارع على م�ساحة 
دومن.. اإن تخ�سري الأر�ض وحماية الطبيعة وا�ستدامة املوارد 
الغذائية اأهداف نبيلة ل توؤثر فقط على واقع اأر�ض و�سعوب، 
بل جت�سر مل�ستقبل مفعم بالأمل لأجيال قادمة مل تب�سر النور 
بعد. وقد ي�ساأل البع�ض ما �سر الأم��ل يف �سمود فل�سطني يف 
وجه احتالل ا�ستعماري غا�سم عمل على تهجري �سعب واقتالع 
الأخ�سر والياب�ض لطم�ض معامل تاريخية لأر�ض ت�سم زيتونة 
مباركة �ساربة جذورها يف عمق تاريخنا العربي والإ�سالمي. 

اجلواب ب�سيط يلخ�ض يف كلمة واحدة هي الإرادة والأمل .
 .. اإىل م�سروع عاملي”  “من مقالة جامعية  الثانية  والق�سة 
وتدور حول فكرة ب�سيطة، ولكن قد تكرب هذه الفكرة ليتمنى 
�سمية  و�سفت  هكذا  بداياتها..  منذ  تبنوها  اأنهم  لو  اجلميع 
الدارين”  واك�����س��ب  دي��ن��اري��ن  “ادفع  م�����س��روع  امليمني  حممد 
ال���ذي اأط��ل��ق��ت��ه ب��ني طلبة ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت ك��م�����س��روع �سبابي 

تعليمي تطوعي عاملي.
كانت  عندما  امليمني  كتبتها  �سحفية  مقالة  ك��ان��ت  ال��ب��ذرة 
�سهريا  ي�ساهموا  اأن  طالبة، دعت من خاللها طلبة اجلامعة 
رحب  ال��ع��امل.  ح��ول  للفقراء  امل��دار���ض  لبناء  فقط  بدينارين 
�سجعت  قليلة  فئة  ول��ك��ن  الآخ����ر،  البع�ض  وا���س��ت��ه��زاأ  البع�ض 
موؤ�س�سة  اأكرب  امل�سروع على  بالفكرة. وعندما عر�ست  واآمنت 
العاملية  ال�سالمية  اخل��ريي��ة  الهيئة  وه��ي  بالكويت  خ��ريي��ة 
انطلق  فقد  لوج�ستيا،  ودعمها  امل�سروع  لفكرة  تبنيها  وبعد 
بجهود   ،2010 لعام  اأكتوبر  م��ن  العا�سر  يف  فعليا  امل�سروع 
تطوعية �سبابية عملت على غر�ض مفهوم قليل دائم خري من 

كثري منقطع.
الكويت يتوافدون  ال�سباب يف دولة  بداأ  امل�سروع  اإطالق  ومنذ 
مببلغ  ث��اب��ت  �سهري  ب�سكل  وي�ساهمون  ك��ب��رية  ب��اأع��داد  عليه 
دينارين، وبداأ العمل على تنفيذ روؤية امل�سروع باإن�ساء 5 مراكز 
تعليمية يف 5 قارات خمتلفة بالعامل خالل 5 �سنوات. وكانت 
ر�سالة امل�سروع تقدمي اأول منوذج خريي فريد من نوعه من 

قبل �سباب الكويت لطلبة العامل.
وجنح امل�سروع يف اإجناز معهد الدارين يف ال�سني الذي ي�سم 
اإندوني�سيا  ال��داري��ن يف  900 ط��ال��ب��ة، وث��الث��ة م��ن م��دار���ض 
بال�سودان  ال��داري��ن  ومدر�سة  وطالبة،  طالب   1100 ت�سم 
وت�سم 500 طالبة، ويجري حاليا العمل على اإجناز مدر�سة 
الدارين ال�ساد�سة يف جمهورية األبانيا والتي �ستكون خم�س�سة 

للمرحلتني البتدائية واملتو�سطة.
توجه  لتعك�ض  ج���اءت  ب��ال��داري��ن  وامل��ع��اه��د  امل��دار���ض  وت�سمية 
الدنيا والأجر  املتطوعني بعمل يك�سبهم خربات ومهارات يف 
بالدنيا  م��ال��ه  ل��ه يف  اهلل  ل��ي��ب��ارك  يعطي  وامل��ت��ربع  ل���الآخ���رة. 
ع�سرات  ي�سم  ال��ي��وم  وامل�����س��روع  الآخ����رة.  يف  ال��ث��واب  ويك�سب 
بعيدا عن  والتطوعي  الن�ساين  بالعمل  اآمنوا  الذين  ال�سباب 

اجلمود والتقليد.
واأغلبهم من طلبة  امل�سروع  امل�ساركني يف هذا  ال�سباب  اأن  كما 
اجل��ام��ع��ة اأب����دوا ه��م��ة ع��ال��ي��ة وط��م��وح��ات ك��ب��رية بغية تعليم 
الفقراء والأيتام. وخالل الأعوام ال�سابقة عملت �سمية حممد 
امليمني التي تتوىل حاليا م�سوؤولة العالقات العامة يف مكتب 
العمل التطوعي والإغاثي للهيئة اخلريية الإ�سالمية العاملية 
ع��ل��ى تنظيم ال��ع��دي��د م��ن ال��رح��الت اخل��ريي��ة ل��و���س��ع حجر 
وافتتاحها ثم تقدمي دورات وور�ض  الدارين  الأ�سا�ض ملدرا�ض 

عمل تدريبية لطالبها من خالل فريقها التطوعي.
التي  الدنانري  من  اآلف  مئات  ب�سعة  ب��اأن  جليا  ظهر  واليوم 
اأكدت  اجلامعات  طلبة  عرب  املا�سية  ال�سنوات  خ��الل  جمعت 
الإن�سانية  والأحا�سي�ض  املحبة  م�ساعر  وتنامي  اخل��ري  غلبة 
خالل  من  الإن�ساين  التعاون  ملفهوم  وكر�ست  الآخ��ر،  مبعاناة 
النظر اإىل اأحوال الفقراء واملحتاجني. واأكدت باأنه ل ياأ�ض مع 
بغد  موؤمن  كل  وعقل  قلب  يف  دائما  موجود  فالأمل  احلياة. 
اأف�سل. والق�سة الثالثة تدور حول وي�ض �سكينة مربية اأجيال 
الإن�سانية  ب�سفاتها  وزميالتها  لطلبتها  الدرب  اأنارت  ملهمة 
النبيلة. ففي العام 1966 اأب�سرت ال�سيدة وي�ض �سكينة النور 
اإح��دى بلديات ولي��ة وه��ران لت�سق طريقها يف  يف بوتليلي�ض 
مهنة بناء الأج��ي��ال.. هي زوج��ة واأم لأربعة بنات مل مينعنها 
عن اأداء واجبها الإن�ساين ومل ي�سهمن اإل مزيدا من الإ�سرار 
واملعرفة  بالعلم  املت�سبعة  يدها  فمدت  الآخرين،  م�ساعدة  يف 

لت�ساعد اأطفال هم بحاجة لدعم تربوي وتعليمي متميز. 
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فقدت �سهادة ا�سهم حتمل رقم 
 150 بعدد   10145429
�سهم با�سم مرمي ح�سني احمد 
ال�سحي / �سادرة من م�سرف 
اب��وظ��ب��ي ال���س��الم��ي - يرجى 
ت�سليمها  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
امل�������س���رف اول  ف�������روع  لح������د 
الت�سال 0502124459

فقدان جواز �صفرت
فقد املدعو / حممدح�سن 
ع������رف������ات حم����م����د ع����ل����ي ، 
اجلن�سية  ب����ن����غ����الدي���������ض 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
)6193410( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 056/2838104

فقدان جواز �صفرت
ف���ق���د امل����دع����و /ك���اث���ري���ن 
امريكا   ، جانلي  تريي�سا 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
رقم)456223788( 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/8122517

فقدان جواز �صفرت
فقد املدعو /حممد ار�ساد 
ليت ابوطاهر ، بنغالدي�ض 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )644007( رق����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 055/4225351
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العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/مركز  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لفندر للتجميل - فرع 1
رخ�سة رقم:CN 1146161-1 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/مركز  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ا�سرت الطبي ذ.م.م - فرع 1
رخ�سة رقم:CN 1973250-1 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الباحث 

لنتائج العالن والت�سويق - فرع اأبوظبي 1
رخ�سة رقم:CN 1363359 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ابديت  التنمية القت�سادية بان  دائ���رة  تعلن 

للتجارة العامة
رخ�سة رقم:CN 1950437 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4

اإعــــــــــالن
للمقاولت  ال�س�����ادة/البا�ستيل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة  رخ�سة رقم:CN 2124108  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل حممد عبداهلل �سعيد دملوج الظاهري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف بدرية �سعيد زهران احلامتي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جموهرات ال�سامر ذ.م.م  

رخ�سة رقم:CN 1020320  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة علي ح�سني غلوم علي العطار %51

تعديل ن�سب ال�سركاء/امين حممد نادر كامل ال�سعار من 12.5% اىل %12
تعديل ن�سب ال�سركاء/حممد نادر كامل ال�سعار من 12.5% اىل %13

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد حممد عبداهلل عبدالغفور عطائي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4

اإعــــــــــالن
�سوليو�سن  ديرما  ال�س�����ادة/مركز  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الطبي  رخ�سة رقم:CN 1023807  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

�سياح حممد مو�سى القبي�سي من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/�سياح حممد مو�سى القبي�سي من 100% اىل %80

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة مها �سياح حممد مو�سى القبي�سي %20

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 150000
تعديل �سكل قانوين

من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ور�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

هارد وورك للخراطة
رخ�سة رقم:CN 1504118 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جنيد عامل �سوبر ماركت ذ.م.م

 رخ�سة رقم:CN 1018974  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/نور العامل عبدالرحمن من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ نور العامل عبدالرحمن من 49% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/احمد علي احمد ال�سلف النعيمي من �سريك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�سب ال�سركاء/ احمد علي احمد ال�سلف النعيمي من من 51% اىل %0
تعديل را�ض املال/من 150000 اىل 100000

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 35*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية

تعديل ا�سم جتاري من/جنيد عامل �سوبر ماركت ذ.م.م 
JUNAID ALAM SUPERMARKET LLC

اىل/جنيد عامل �سوبر ماركت   
JUNAID ALAM SUPERMARKET

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/افتاب فاروق للطابوق والبال�سرت

 رخ�سة رقم:CN 1847611  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد م�سري فريوز �سعيد الظاهري %100

تعديل وكيل خدمات/ حذف زايد خالد ابوبكر �سامل الطهبو�ض
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف افتاب فاروق

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 0.50*0.10 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/افتاب فاروق للطابوق والبال�سرت 

AFTAB FAROOQ BLOCKS & PLASTER
اىل/جرين �سبوت للمقاولت العامة   

GREEN SPOT GENERAL CONTRACTING
تعديل ن�ساط/ا�سافة مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(

تعديل ن�ساط/حذف اعمال الطابوق )4330001(
تعديل ن�ساط/حذف اعمال التطيني للمباين )البال�سرت( )4330009(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مباين ابوظبي للمن�ساأت 

املعدنية ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1096249  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة بي ا�ض ا�ض لال�ستثمار �ض.ذ.م.م 

B S S INVESTMENTS LLC
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الن�سائية

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف احمد بن �سليمان بن عبد العزيز الراجحي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف في�سل بن �سليمان بن عبدالعزيز الراجحي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4

اإعــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية ال�سناعة باأن: ال�سادة/م�سنع القلعة للطابوق  

IN - 1001623 :رقم الرخ�سة ال�سناعية
قد اأبدوا رغبتهم يف اإتخاذ التعديل التايل:

تعديل ال�سكل القانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
وتعديل ال�سم التجاري من/م�سنع القلعة للطابوق

اىل/األ�ض الإمارات للطابوق ذ.م.م
لت�سبح الرخ�سة ال�سناعية با�سم:

األ�ض الإمارات للطابوق ذ.م.م
ودخول ال�سريك:

اجلاهزة للخر�سانة  املزروعي  فا�سل  بن  • موؤ�س�سة 
لت�سبح الرخ�سة ال�سناعيةبال�سماء:

%60 اجلاهزة  للخر�سانة  املزروعي  فا�سل  بن  • موؤ�س�سة 
%40 اجلنيبي  حممد  علوي  عبداهلل  • احمد 

وعلى كل من لديه اعرتا�ض على الجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب تنمية ال�سناعه 
يقبل  فلن  واإل   ، الإعالن  ن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع  خالل   - امل�ستثمرين  خدمة  اإدارة   -

مكتب تنمية ال�سناعة اأي اعرتا�ض بعد انق�ساء مدة الإعالن .
مكتب تنمية ال�صناعة

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/العربية 

ال�سوي�سرية للعود والعطور ذ.م.م - فرع 13
رخ�سة رقم:CN 1067053-13 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/العربية 

ال�سوي�سرية للعود والعطور ذ.م.م - فرع اأبوظبي
رخ�سة رقم:CN 1087162 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)اأبوظبي(

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4

اإعــــــــــالن
يعلن مكتب تنمية ال�سناعة باأن: ال�سادة/املتحدة للرخام واجلرانيت ذ.م.م  

IN - 1001952 :رقم الرخ�سة ال�سناعية
قد اأبدوا رغبتهم يف اإتخاذ التعديل التايل:

خروج ال�سركاء:
مهند ن�صر اهلل خمي�س �صالح 

دخول ال�سركاء:
ن�صر اهلل خمي�س حممد �صالح

لت�سبح الرخ�سة ال�سناعية با�سماء ال�سركاء:
اأحمد حممد خليفة بن يو�صف ال�صويدي

ن�صر اهلل خمي�س حممد �صالح
وعلى كل من لديه اعرتا�ض على الجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب تنمية 
ال�سناعه - اإدارة خدمة امل�ستثمرين - خالل اأ�سبوع من تاريخ ن�سر الإعالن ، 
واإل فلن يقبل مكتب تنمية ال�سناعة اأي اعرتا�ض بعد انق�ساء مدة الإعالن .
مكتب تنمية ال�صناعة

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4

اإعالن عن ت�صجيل �صفينة وطنية

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

البحري( بان /مركز املحيط للغط�ض والنقاذ قد تقدم 

بطلب ت�سجيل ال�سفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�سفينة  ه��ذه  ت�سجيل  على  اع��رتا���ض  له  كل من  على 

مدة  خ��الل  ابوظبي  ال�سفن  ت�سجيل  مكتب  مراجعة 

اق�ساها 60 يوما من تاريخ هذا العالن.

 اإدارة مراكز خدمة املتعاملني - مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�صالت

�صيا�صة الرتاخي�ض والت�صجيل البحري

                   اإ�صم ال�صفينة                    رقم الت�صجيل ال�صابق          العلم ال�صابق
Abu Dhabi - UAE             209690                       1 - مريا )Ex:Mira(       

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جوجل للكمبيوتر ذ.م.م  

رخ�سة رقم:CN 1187735  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة خديجه ابراهيم عبداهلل %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد �ساه جهان �سم�ض العامل %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد دولر ح�سني ابو القا�سم

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف علي حممد علي نواد

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4

بالت فورم للتقنيات - ذ م م
احل�سابات  لتدقيق  احلبيب  عبد  مريال  مكتب  يعلن 
اأنه مبوجب قرار اجتماع اجلمعية  وال�ست�سارات الدارية 

العمومية غري العادية ال�سادر بتاريخ 2017/03/26
بحل وت�سفية �سركة

 بالت فورم للتقنيات - ذ م م
فعلى من لدية اي اعرتا�ض او مطالبة التقدم اإىل مكتب 
امل�سفى املعني هاتف رقم 026716055 فاك�ض 026716054 
�سعيد  بناية  ال�سياحي  بالنادي  ابوظبي   53181 �ض.ب 
عبداهلل اجلنيبي الطابق )4( مكتب رقم )403( واإح�سار 
امل�ستندات الثبوتيه، وذلك خالل مدة اأق�ساها 45 يوما من 

تاريخ هذا العالن.

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

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4

اإعــــــــــالن
�سيالكوت  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لعمال البال�سرت
رخ�سة رقم:CN 1126059  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سيف �سامل خمي�ض �سامل عبداهلل البادي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سامل خمي�ض �سامل عبداهلل البادي

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/حمل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اجلنيدي لالغنام
رخ�سة رقم:CN 1105222 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني(
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•• دكا -وام:

اأم��ل عبداهلل  الدكتورة  اأك��دت معايل 
الوطني  املجل�ض  رئي�سة  القبي�سي 
ال�سعبة  وف�����د  رئ���ي�������س���ة  الحت���������ادي 
ال��ربمل��ان��ي��ة الإم���ارات���ي���ة امل�����س��ارك يف 
 136 ال�������  اج����ت����م����اع����ات اجل���م���ع���ي���ة 
لالحتاد الربملاين الدويل املنعقدة يف 
دكا عا�سمة بنغالدي�ض .. اأننا بحاجة 
وت�سويات  ج��ادة  حقيقية  حلول  اإىل 
التي  الأزم���ات  ملجمل  نهائية  �سلمية 
ت�سهدها منطقة ال�سرق الأو�سط مبا 
ينهي حقبة طويلة من ا�سرتاتيجية 
ت��دوي��ر الأزم����ات واإدارت��ه��ا ل البحث 
ع���ن ح��ل��ول واق��ع��ي��ة ل��ه��ا ت�����وؤدي اإىل 
حتقيق الأمن وال�ستقرار وال�سالم .

تبني  اأه��م��ي��ة  اإىل  م��ع��ال��ي��ه��ا  ودع�����ت 
التي  والل������ت������زام������ات  امل����ق����رتح����ات 
الذي �سدر  اأبوظبي  اإعالن  ت�سمنها 
لرئي�سات  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  خ��ت��ام  يف 
خطة  يف  وت�����س��م��ي��ن��ه��ا  ال����ربمل����ان����ات 
ع���م���ل الحت��������اد ال�����ربمل�����اين ال�����دويل 
وملتزمني  متحدين  ك�سركاء  للعمل 
من  م�ستقبل  و�سياغة  با�ست�سراف 
اأجل عامل اأف�سل وملواجهة التحديات 
والأمنية  وال�سيا�سية  الق��ت�����س��ادي��ة 
والبيئية الكربى التي تواجه خمتلف 

�سعوب ودول العامل .
األ��ق��ت��ه��ا معايل  ج����اء ذل����ك يف ك��ل��م��ة 
اجتماع  خ���الل  القبي�سي  ال��دك��ت��ورة 
اجلمعية ال� 136 لالحتاد الربملاين 
الدويل املنعقد مب�ساركة وفد ال�سعبة 

ال��ربمل��ان��ي��ة الإم����ارات����ي����ة ال�����ذي �سم 
اأحمد  : علي جا�سم  م��ن  ك��ل  ���س��ع��ادة 
املحرزي  ع��ب��داهلل  حممد  وال��دك��ت��ور 
وعفراء را�سد الب�سطي و�سعيد �سالح 
الوطني  املجل�ض  اأع�����س��اء  ال��رم��ي��ث��ي 

الحتادي .
واأ�سافت جنتمع اليوم والعامل ي�سهد 
اأو�ساعا اأكرث تعقيدا مما كانت عليه 
امل�ستوى  فعلى  ال�سابق  اجتماعنا  يف 
يتعر�ض  التي  املاآ�سي  ف��اإن  الإن�ساين 
لها الآلف من املدنيني الأبرياء جراء 
العمليات الإرهابية تتزايد والإرهاب 
ب���داأ ي��اأخ��ذ درج���ة غ��ري م�سبوقة من 
اجتماعنا  م��ن��ذ  اأن���ن���ا  ك��م��ا  ال��ت��ط��رف 
الأخري يف جنيف خالل �سهر اأكتوبر 
ملمو�ض  تقدم  اأي  ن�سهد  مل  املا�سي 
التي  يف ت�سوية الأزمات وال�سراعات 
يف  الب�سر  ماليني  معاناة  يف  تت�سبب 
الالجئني  ف��اأزم��ة  العربية  منطقتنا 
ويكفي  دولية حقيقية  باتت مع�سلة 
اأع��داد الالجئني قد  الإ���س��ارة اإىل اأن 
فقط   2015 ع����ام  خ����الل  ازدادت 
بح�سب  لج��ئ  ماليني  خم�سة  بنحو 
ت�سري  التي  املتحدة  الأمم  اإح�ساءات 
 113 اأي�����س��ا اإىل اأن واح���دا م��ن ك��ل 
�سخ�سا يف العامل يعاين الت�سرد فهو 
اأو ط��ال��ب جلوء  ن����ازح  اأو  اإم����ا لج���ئ 
عنده  ي��ت��وق��ف  اأن  ي��ج��ب  م�����س��ه��د  يف 
فقط  لي�ض  مليا  الإن�ساين  ال�سمري 
واقعية  حلول  لو�سع  واإمن���ا  للتاأمل 
الظاهرة  اأ�سباب هذه  ت�ستاأ�سل  جادة 

املتنامية .

العربية  الإم�����ارات  دول���ة  اأن  واأك����دت 
امل��ت��ح��دة ت���اأخ���ذ ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��ا جانبا 
كبريا من م�سوؤولية الالجئني كجزء 
م��ن دوره���ا العاملي يف جم��ال دعمهم 
واإغ���اث���ت���ه���م ك��ون��ه��ا ت��ت�����س��در ال����دول 
عامليا  الإن�سانية  للم�ساعدات  املانحة 
ح��ي��ث ي��ق��ي��م يف الإم�������ارات اأك����رث من 
اأكرث  وا�ستقبلت  ���س��وري  األ��ف   250
من 123 األف مواطن �سوري خالل 
ال�سنوات اخلم�ض الأخرية من خالل 
حزمة من الإجراءات الإن�سانية التي 
وا�ستيعابهم  للدولة  دخولهم  ت�سهل 
 15 ا�ستقبال  ع��ن  اأع��ل��ن��ت  كما  فيها 
ال�سنوات  ���س��وري خ���الل  األ���ف لج���ئ 
املخيمات  املقبلة ف�سال عن  اخلم�ض 
الأردن  ل��الج��ئ��ني يف  اأق��ام��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
و�سمال العراق واليونان وقدمت من 
 750 ع��ن  تزيد  م�ساعدات  خاللها 
مليون دولر . وقالت معايل الدكتورة 
اليوم  اأح��دث��ك��م  اإن��ن��ي  القبي�سي  اأم���ل 
والأخرى  الفينة  ب��ني  يدفع  وب��ل��دي 
اأبنائه  دم�����اء  م���ن  ب��اه��ظ��ة  ���س��ري��ب��ة 
الأب�����رار ج��ن��ودن��ا ال��ب��وا���س��ل م��ن اأجل 
اليمن  وال�ستقرار يف  الأم��ن  حتقيق 
�سمن  الإم����ارات  دول��ة  ت�سارك  حيث 
التحالف العربي ل�ستعادة ال�سرعية 
ال�����ذي ي��ن��ف��ذ ع��م��ل��ي��ة اإع�������ادة الأم����ل 
وحمايته  اليمني  ال�سعب  مل�����س��اع��دة 
�سد تغول ميل�سيات احلوثي و�سالح 
ويف ه����ذا الإط������ار ق��دم��ت الإم������ارات 
خ���الل ال���ف���رتة م���ن اإب���ري���ل 2015 
اإىل مار�ض 2017 م�ساعدات لليمن 

بلغت يف جمملها نحو 7.3 مليارات 
اأم��ريك��ي  كما  2 مليار دولر  دره���م 
الأممي  للمبعوث  ال��دع��م  ك��ل  ت��ق��دم 
من اأجل التو�سل اإىل ت�سوية �سيا�سية 
اأنها  ل��الأزم��ة وال��ت��ي نعتقد ج��ازم��ني 
اليمنية  ل��الأزم��ة  الأ�سا�سي  الطريق 
واإن كنا نوؤمن اأن العمليات الع�سكرية 
للجي�ض  والإ�سناد  الدعم  تقدم  التي 
ول��ل�����س��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ال����ذي ي��ق��ات��ل يف 
اخل���ط���وط الأم���ام���ي���ة ه���ي ج���زء من 
املظلوم  عن  بالذود  الرا�سخ  التزامنا 
الدولية  ال�سرعية  الأ���س�����ض  ون�سرة 
الأمن  جمل�ض  ق��رار  يف  متثلت  التي 

رقم 2216 ب�ساأن اليمن .
وق��ال��ت اإن م�����س��ارك��ة دول���ة الإم����ارات 
ميثل  اليمن  يف  العربي  التحالف  يف 
ت��ر���س��ي��خ��ا مل���ب���ادئ ال���ق���ان���ون ال����دويل 
وحت�سني للدولة اليمنية يف مواجهة 
امليل�سيات امل�سلحة وتنظيمات الإرهاب 
التحالف  دول  تخو�سها  مهمة  فهي 
ن��ي��اب��ة ع��ن ال��ع��امل ك��م��ا ن��وؤي��د جميع 
اجل��ه��ود ال��ه��ادف��ة ل��ع��ودة الأم����ن اإىل 
العراق وحتقيق امل�ساحلة الوطنية .

ا�ستهداف  اأن  اإىل  معاليها  واأ���س��ارت 
امل���������س����اري����ع  ال����ع����ام����ل����ني يف جم��������ال 
ت���ط���ورا خطريا  ي��ع��ت��رب  الإن�����س��ان��ي��ة 
تكثيف  ال��دويل  املجتمع  يتطلب من 
الإرهابية  التنظيمات  ملحاربة  العمل 
اجلهود  ت��ث��ب��ي��ط  اإىل  ت�����س��ع��ي  ال���ت���ي 
الرامية اإىل رفع املعاناة عن املدنيني 
واحلروب  النزاعات  من  املت�سررين 
اأن  موؤكدة   .. بلدانهم  ت�سهدها  التي 

ا�ستهدف  ال����ذي  الإج���رام���ي  ال��ع��م��ل 
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ني اأب���ن���اء الإم������ارات يف 
اأف��غ��ان�����س��ت��ان ل���ن ي��ث��ن��ي ال���دول���ة عن 
م���وا����س���ل���ة ج���ه���وده���ا ال���رام���ي���ة اإىل 
اأن  م����وؤك����دة   .. الإره���������اب  حم����ارب����ة 
الإرهابية  الأع����م����ال  ه����ذه  م��ث��ل  اأن 
قد�سية  ت����درك  ل  ال��ت��ي  اخل�����س��ي�����س��ة 
الر�سالة الإن�سانية العميقة التي كان 
يف  عاتقهم  على  يحملونها  �سهداوؤنا 
من  واح���دة  ي���وؤدون  وه��م  اأفغان�ستان 
اأن��ب��ل امل��ه��ام الإن�����س��ان��ي��ة ل��ن ت�سعف 
عزمية �سعب الإمارات ولن تنال من 

اإميانه مببادئه وقيمه اخلرية .
اأن  ال��ذي يبدو فيه  وقالت يف الوقت 
هزمية تنظيم داع�ض يف املو�سل باتت 
بعد  ما  اإىل خطر  ننوه  فاإننا  و�سيكة 
هذا  تفكك  احتمالية  ظ��ل  يف  داع�����ض 
التنظيم الإرهابي الدموي وت�سظيه 
اإىل  املطاردة  بحيث تتحول عنا�سره 
خ��ط��ر داه����م ع��ل��ى ك��ث��ري م���ن ال���دول 
يف  ���س��واء  جن�سياتها  يحملون  ال��ت��ي 
واأ�سارت   . اآ�سيا  اأو  اأفريقيا  اأو  اأوروب��ا 
اأن هزمية داع�ض  يف هذا ال�سدد اإىل 
بني  الف�سل  ب�����س��رورة  ه��ي  الفعلية 
ه��ذا التنظيم الإره��اب��ي وب��ني الدين 
الإ�سالمي فمن اخلطاأ ال�سرتاتيجي 
اأن نربط بني الإرهاب وبني امل�سلمني 
الإرهابية  التنظيمات  اأن  م��وؤك��دة   ..
ت��ت��ب��ن��ى اأج���ن���دات ت�����س��ي��ئ ل��الإ���س��الم . 
معتدل  اإ�سالم  هناك  لي�ض  واأ�سافت 
واإ����س���الم م��ت��ط��رف ب��ل ه��ن��اك اإ�سالم 
اأكرث من مليار ون�سف  واحد ميثله 

الإجحاف جتاهل  املليار م�سلم ومن 
الإ�سالم  ����س���ورة  ورب����ط  ه�����وؤلء  ك���ل 
مب���م���ار����س���ات ق���ل���ة م����ن اجل���م���اع���ات 
ال�����س��ال��ة ه���م اأع�����داء ل��الإ���س��الم قبل 
جمعاء  لالإن�سانية  اأع��داء  يكونوا  اأن 
. وق����ال����ت م���ع���ايل ال����دك����ت����ورة اأم����ل 
كربملانيني  ع��ل��ي��ن��ا  ت��ق��ع  ال��ق��ب��ي�����س��ي 
م�سوؤولية الت�سدي خلطر ال�ستهانة 
والقانون  امل���ت���ح���دة  الأمم  مب��ي��ث��اق 
الدويل ففي منطقتنا فاإن ممار�سات 
اإيران حتديدا متثل م�سدرا رئي�سيا 
ل��ال���س��ط��راب الق��ل��ي��م��ي ل���س��ي��م��ا ما 
للميل�سيات  ال�سافر  بدعمها  يتعلق 
ذات  التو�سعية  وخ��ط��ط��ه��ا  امل�سلحة 
التوجه املذهبي وتدخلها يف ال�سوؤون 
باتت  التي  املنطقة  لدولة  الداخلية 
ت�ستهدف  ملخططات  �سريحا  هدفا 
زعزعة اأمنها وا�ستقرارها مبا ميثله 

ال�سيادة  مل���ب���ادئ  ان��ت��ه��اك  م���ن  ذل����ك 
وال�����س��الم��ة الإق��ل��ي��م��ي��ة ف�����س��ال عن 
اإي����ران يف جت��اه��ل مطالب  ا���س��ت��م��رار 
دول������ة الإم�����������ارات ال����ع����ادل����ة لإن���ه���اء 
الثالث  الإماراتية  للجزر  احتاللها 
الكربى  وط���ن���ب  ال�������س���غ���رى  ط���ن���ب 
املفاو�سات  ع��رب  ���س��واء  واأب��وم��و���س��ى 
اإىل  ال��ق�����س��ي��ة  اإح����ال����ة  اأو  امل���ب���ا����س���رة 
متثل  التي  الدولية  ال��ع��دل  حمكمة 

ال�سرعية الدولية .
و�سددت على اأن الق�سية الفل�سطينية 
�ستظل ق�سيتنا الأوىل جميعا كعرب 
ال�ستقرار  ع��دم  اأه��م م�سببات  واأح��د 
يف ال�������س���رق الأو�������س������ط ل����س���ي���م���ا يف 
ال�ستيطان  ���س��ي��ا���س��ة  ا���س��ت��م��رار  ظ��ل 
الإ�سرائيلية يف الأرا�سي الفل�سطينية 
م���ن ممار�سات  ذل���ك  امل��ح��ت��ل��ة وغ���ري 
طريق  يف  ع���ق���ب���ة  ت���ق���ف  ت��ع�����س��ف��ي��ة 

وال�سامل  ال���ع���ادل  ال�����س��الم  حت��ق��ي��ق 
الدولتني  ب��ح��ل  ون��ت��م�����س��ك  ال���دائ���م 
الإ�سرائيلي  العربي  ال�سراع  لإنهاء 
معايل  ت��ق��دم��ت  كلمتها  خ��ت��ام  ويف   .
الحت���ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�ض  رئي�سة 
الربملانية  لل�سعبة  والتقدير  بال�سكر 
ال�سديقة  ب��ن��ج��الدي�����ض  ب��ج��م��ه��وري��ة 
على كرم ال�سيافة وح�سن ال�ستقبال 
املنا�سبة  الأج����������واء  ت���وف���ري  وع���ل���ى 
ل��ن��ق��ا���س��ات ه���ذا امل���وؤمت���ر م��ع��رب��ة عن 
�سكرها ملعايل الدكتور �سابر �سودري 
رئ��ي�����ض الحت������اد ال���ربمل���اين ال����دويل 
ل�������دوره يف دع�����م ال���ع���م���ل ال���ربمل���اين 
ول��ل�����س��ي��د مارتن  امل�����س��رتك  ال�����دويل 
ال���ع���ام لالحتاد  الأم�����ني  ���س��اجن��وجن 
ال����ربمل����اين ال������دويل ع��ل��ى ج���ه���ده يف 
العامة  الأم���ان���ة  ال���ت���زام���ات  حت��ق��ي��ق 

لالحتاد الربملاين الدويل .

•• اأبوظبي-وام:

اإذاعتي  اأب��وظ��ب��ي ل��الإع��الم  اأط��اق��ت 
ر�سميا   ”2 و”راديو   ”1 “راديو 
اأبوظبي  ق��ن��وات  �سبكة  اأث����ري  ع��رب 
الإذاع������ي������ة ل���ريت���ف���ع ب����ذل����ك ع���دد 
امل���درج���ة حت���ت مظلتها  الإذاع�������ات 
اإط����ار خططها  يف  8 حم��ط��ات  اإىل 
ق����اع����دة  ت���و����س���ي���ع  اإىل  ال�����رام�����ي�����ة 
باللغة  الناطقة  الإذاعية  عالماتها 
اأ�سهمت يف زيادة  الإجنليزية والتي 
التابعة  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ات  ع��دد 
لأبوظبي لالإعالم اإىل 27 عالمة 

جتارية.
وي��������اأت��������ي الط��������������الق ال����ر�����س����م����ي 
�سبكة  ات����خ����اذ  ب���ع���د  ل��ل��م��ح��ط��ت��ني 
تطوير  عملية  الإذاع���ي���ة  اأب��وظ��ب��ي 
���س��ام��ل��ة مل���ح���ت���وى الإذاع�����ت�����ني من 
وامل�����س��م��ون لتظهرا  ال�����س��ك��ل  ح��ي��ث 
اهتمام  حت����اك����ي  ج�����دي�����دة  ب���ح���ل���ة 
خمتلف فئات اجلمهور وامل�ستمعني 
لالإعالم  اأبوظبي  لنهج  وتر�سيخا 
املتمثل يف تقدمي حمتوى اإعالمي 
هادف ومتنوع ووفق اأرقى امل�ستويات 
التنوع يف هوية  اإىل  املهنية بالنظر 

و�سائلها الإعالمية التابعة لها.
اأبوظبي  يف  راديو1  ب���ث  وان��ط��ل��ق 
حني  يف   FM100.5 ت���ردد  على 
ميكن للم�ستمعني من دبي متابعة 
 FM املحطة عرب الأثري 104.1 
.. ويف ال�سياق ذاته بداأ راديو2 بثه 
 FM106 يف اأبوظبي على الرتدد

.FM99.3 ويف دبي على الرتدد
واأو����س���ح���ت اأب��وظ��ب��ي ل���الإع���الم اأن 
ال���ت���غ���ي���ريات ال���ت���ي ���س��م��ل��ت حمطة 
حتويلها  يف  مت��ث��ل��ت   ”1 “راديو 
اإىل اإذاعة متخ�س�سة ببث املحتوى 
املو�سيقي الذي ينا�سب اأذواق الفئة 
 –  18 ب��ني  ت���رتاوح  التي  العمرية 
حمطة  �ستقدم  ح��ني  يف  ع��ام��ا   30
متخ�س�سا  حم��ت��وى   ”2 “راديو 

بامل�ستمعني الذين ترتاوح اأعمارهم 
بني 30 – 45 عاما من املهتمني 
باملو�سيقى والأغنيات التي تعود اإىل 
فرتة الثمانينيات والت�سعينيات من 

القرن املا�سي.
وقال �سعادة حممد اإبراهيم املحمود 
ال��ع�����س��و امل��ن��ت��دب ورئ��ي�����ض جمل�ض 
ان�سمام  اإن  لالإعالم  اأبوظبي  اإدارة 
اإىل   2 ورادي������و   1 رادي������و  اإذاع����ت����ي 
اأبوظبي لالإعالم واإطالقهما اليوم 
ر�سميا يوؤكد جهودنا ال�سرتاتيجية 
اإحداث  على  الرتكيز  اإىل  الرامية 
الإعالمي  املحتوى  يف  نوعية  نقلة 
و�سائلها  وتنويع  بال�سركة  اخلا�ض 
الإعالمية املدرجة حتت مظلتها يف 

خمتلف القطاعات.

لالإعالم  اأب��وظ��ب��ي  تفخر  واأ���س��اف 
الإعالمية  ال��ت��ج��اري��ة  ب��ال��ع��الم��ات 
الإذاعتني  ان�سمام  بعد  لها  التابعة 
اجل��دي��دت��ني حت��ت مظلتنا وه��و ما 
يوؤكد �سعينا امل�ستمر لتكون اأبوظبي 
متكاملة  اإعالمية  من�سة  لالإعالم 
مكانتنا  من  م�ستفيدين  ومتنوعة 
مبا  املنطقة  م�ستوى  على  ال��رائ��دة 
منتلكه من عنا�سر ومقومات توفر 
الإعالمية  الو�سائل  جلميع  الدعم 

التقليدية واحلديثة .
الدكتور  ���س��ع��ادة  ق����ال  ج��ان��ب��ه  م���ن 
اأبوظبي  ع��ام  م��دي��ر  ب��ن متيم  علي 
لالإعالم  اأبوظبي  جنحت  لالإعالم 
بناء  امل��ا���س��ي��ة يف  ال�����س��ن��وات  ط��ي��ل��ة 
ق�����اع�����دة وا�����س����ع����ة م�����ن اجل���م���ه���ور 

حالة  م��ن  م�ستفيدين  وامل��ت��اب��ع��ني 
عالماتنا  ب��ه��ا  تتميز  ال��ت��ي  ال��ت��ن��وع 
التجارية البالغ عددها 27 عالمة 
بح�سور  ت��ت��م��ت��ع  وال����ت����ي  جت����اري����ة 
لي�ض على م�ستوى  اإعالمي متميز 
م�ستوى  ع��ل��ى  ب��ل  فح�سب  ال��دول��ة 

منطقة ال�سرق الأو�سط .
املحطتني  ب��ان�����س��م��ام  اأن����ه  واأ����س���اف 
اإىل   2 1 ورادي��و  الإذاعيتني رادي��و 
نعلن  فاإننا  لالإعالم  اأبوظبي  اأ�سرة 
ت�ستهدف  ج����دي����دة  م���رح���ل���ة  ب�����دء 
جماهريية  ق���اع���دة  اإىل  ال��و���س��ول 
اأك�����رث ت��ن��وع��ا وم����ن م��ن��ظ��ور ثقايف 
حياة  اأ������س�����ل�����وب  ي����ح����اك����ي  ج����دي����د 
توفري  اإىل  وي�����س��ع��ى  امل�����س��ت��م��ع��ني 
امل��ح��ت��وى ال���ذي ي��ت��الءم ويتفق مع 
امل�ستويات  مراعاة  مع  اهتماماتهم 
بني  الثقافية  واخللفيات  العمرية 

امل�ستمعني لكل اإذاعة.
وقال عبد الرحمن عو�ض احلارثي 
اأبوظبي  ل�سبكة  التنفيذي  امل��دي��ر 
الإذاعية اإن اإطالق راديو 1 وراديو 
2 ي��ع��د دلل����ة ع��ل��ى ا���س��ت��م��رارن��ا يف 
اأكرب  ق��اع��دة  اإىل  للو�سول  ال�سعي 
اأف�سل  تقدمي  عرب  امل�ستمعني  من 

حمتوى اإذاعي وحتقيق التنوع الذي 
عرب  املجتمع  ف��ئ��ات  جميع  ينا�سب 
الإذاعي  القطاع  رف��د  يف  امل�ساهمة 
بتجربة اإعالمية فريدة من نوعها. 
واأكد اأن الإذاعتني تتميزان بنوعية 
واملمتعة  الهادفة  الإذاعية  الربامج 
دورتهما  ع��ل��ى  اإدخ���ال���ه���ا  مت  ال���ت���ي 
الرباجمية بالعتماد على حمتوى 
تفاعلي وجمموعة برامج ترفيهية 
خمتارة ما ي�سهم يف تعزيز ح�سورنا 
مع  املبا�سر  وال��ت��وا���س��ل  الإع��الم��ي 
الت�سالت  ع��رب  ���س��واء  امل�ستمعني 

اأو  مبا�سرة  ال��ه��واء  على  الهاتفية 
املتابعني  ال��ت��ف��اع��ل م��ع  م��ن خ���الل 
على �سفحات التوا�سل الجتماعي 
املو�سيقية  احل���ف���الت  ت��غ��ط��ي��ة  اأو 
الفنية.  امل��ه��رج��ان��ات  يف  وال��ت��واج��د 
برامج  ���س��ت��ة  الإذاع������ت������ني  وت����ق����دم 
رئ��ي�����س��ي��ة ت���ت���وزع ع��ل��ى م����دار اليوم 
�سرائح  جميع  اإىل  الو�سول  بهدف 
الفئات  وم���ن خم��ت��ل��ف  امل�����س��ت��م��ع��ني 
اهتماماتهم  يحاكي  مبا  املجتمعية 
وخلفياتهم الثقافية بالعتماد على 

قالب ترفيهي مفيد وممتع.

اأبوظبي  ���س��ب��ك��ة  ق����ن����وات  وت���غ���ط���ي 
الدولة  اإم�������ارات  ج��م��ي��ع  الإذاع����ي����ة 
ومملكة  قطر  دول��ة  اإىل  بالإ�سافة 
لتكون  امل�ستمر  �سعيها  البحرين يف 
التغطية  ذات  الإذاع����ي����ة  ال�����س��ب��ك��ة 
�سبكة  وت�سم  الأو���س��ع.  اجلغرافية 
الإذاع��ي��ة حتت مظلتها يف  اأبوظبي 
الوقت الراهن كال من اإذاعة القراآن 
الكرمي واإمارات اأف اأم واأبوظبي اأف 
اأم واأبوظبي كال�سيك  اأم و�ستار اأف 
 1 ورادي����و  رادي���و مري�سي  و  اأم  اأف 

. وراديو 2 

•• ال�شارقة-وام:

حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
ب�����ن حممد  ����س���ل���ط���ان  ال�����دك�����ت�����ور 
الأعلى  امل��ج��ل�����ض  ع�سو  ال��ق��ا���س��م��ي 
م�ساء  ت��ن��ط��ل��ق  ال�������س���ارق���ة  ح���اك���م 
ال�15 من  الن�سخة  اليوم فعاليات 
منطقة  يف  الرتاثية  ال�سارقة  اأي��ام 
اإىل  لتمتد  ال�سارقة  بقلب  ال��رتاث 
خم��ت��ل��ف م����دن وم��ن��اط��ق الإم�����ارة 
اأكدت  التي  �سموه  وفقا لتوجيهات 
اأيام  فعاليات  تكون  اأن  اأهمية  على 
ال�سارقة الرتاثية حا�سرة يف قرى 

ومدن ومناطق اإمارة ال�سارقة.
والذيد  امل���دام  الفعاليات  وت�سمل 
ومليحة  و����س���ي�������ض  وال����ب����ط����ائ����ح 
واحلمرية  وك���ل���ب���اء  وخ����ورف����ك����ان 
ودب����ا  احل����ل����و  وادي  و  وال����ن����ح����وة 

احل�سن.
 22 الأي��ام حتى  وت�ستمر فعاليات 
31 دولة  ابريل اجلاري مب�ساركة 
ن�سخة  وت����اأت����ي  واأج��ن��ب��ي��ة  ع��رب��ي��ة 
�سعار:  حت����ت  ال����ع����ام  ه�����ذا  الأي��������ام 
وت�سكل  ومعنى”  مبنى  “الرتاث 
فعاليات هذه الدورة التي تت�سمن 

الفر�سة  متنوعة  واأن�سطة  برامج 
جلميع الدول امل�ساركة كي تعر�ض 
خمتلف جوانب ومكونات وعنا�سر 
ال�سعبية  وفنونها  الثقايف  تراثها 
واألعابها التقليدية وخمتلف األوان 
وزوار  ج��م��ه��ور  ليعي�ض  املو�سيقى 
م�سهد  تفا�سيل  ال����رتاث  وع�����س��اق 
بانورامي جميل غني ومتنوع حيث 

يجتمع العامل يف ال�سارقة.
العزيز  عبد  الدكتور  �سعادة  وق��ال 
ال�سارقة  م��ع��ه��د  رئ���ي�������ض  امل�����س��ل��م 
للرتاث رئي�ض اللجنة العليا لأيام 
التي  الأي���ام  اإن  الرتاثية  ال�سارقة 
�ساحب  ورع����اي����ة  ب���دع���م  حت���ظ���ى 
ب�سكل  ال�������س���ارق���ة  ح���اك���م  ال�����س��م��و 
م�ستمر منذ ن�سختها الأوىل تعترب 

م��ه��م��ة ومميزة  ث��ق��اف��ي��ة  ت��ظ��اه��رة 
تنظيم  يف  ي���ح���ت���ذى  ومن������وذج������ا 
ال�سعبية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل���ه���رج���ان���ات 
وثقافية  ح�سارية  وقيمة  الكربى 
ال�سارقة  اإم���ارة  تقدمها  ومعنوية 
اإىل دولة الإمارات والعامل العربي 
وحم�����ف�����ل ث�����ق�����ايف م����ه����م ل����ل����رتاث 
وامل��وروث احل�ساري وهي  ال�سعبي 
والربامج  بالفعاليات  دوما  حافلة 
املليئة  ال����رتاث����ي����ة  والأن���������س����ط����ة 
واملعرفة  واحل���ي���وي���ة  ب��ال��ن�����س��اط 

والت�سلية.
العليا  ال���ل���ج���ن���ة  ح����ر�����ض  واأك���������د 
ال�سبل  اأف�سل  توفري  على  ل��الأي��ام 
والإم��ك��ان��ات ل����زوار الأي����ام يف قلب 
اخلدمات  اأج���ود  وت��ق��دمي  ال�سارقة 
ت���اأم���ني مواقف  ب��ي��ن��ه��ا  ل��ه��م وم����ن 
ال��ع��م��ل على  ل��ل�����س��ي��ارات ح��ي��ث مت 
توفري نحو 700 موقفا لل�سيارات 
وتخ�سي�ض مواقع حمددة لها �سواء 
يف معهد ال�سارقة للفنون امل�سرحية 
موقف   400 هناك  يتوافر  حيث 
موقفا   200 اللجنة  توفر  بينما 
ملوؤ�س�سة  احل��دي��ث��ة  امل��ب��اين  م��ق��اب��ل 
ال�سارقة للفنون و25 موقفا خلف 

و38  اخليمة  وراأ����ض  امل�سرق  بنكي 
م��وق��ف��ا ح���ول جم��م��وع��ة ب��و خاطر 
مدينة  بلدية  مع  بالتن�سيق  وذل��ك 

ال�سارقة.
اأن الأي��ام تعترب حمطة  اإىل  واأ�سار 
جذب مهمة وقوية فعلى مدار 19 
والأن�سطة  الفعاليات  تتحول  يوما 
للجمهور  ق��ب��ل��ة  اإىل  وال�����ربام�����ج 
وع�ساق  وامل���ت���اب���ع���ني  وامل��خ��ت�����س��ني 
وال��راغ��ب��ني يف  والباحثني  ال���رتاث 
م��ع��رف��ة ت���راث الإم������ارات م��ن زوار 
وم��ق��ي��م��ني ك��م��ا اأن���ه���ا مت��ث��ل وجها 

الثقايف  ال���رتاث  وج���وه  م��ن  حيويا 
الإم����ارات����ي مب���ا ت���وف���ره م���ن مناخ 
م��ن��ا���س��ب جل��م��ي��ع ال�����زوار وخ���ربات 
جماليات  ا�ستك�ساف  م��ن  متكنهم 
متعددة  اأن�سطة  عرب  املا�سي  حياة 
ت��ل��ب��ي ت��ط��ل��ع ال���ك���ث���ري م����ن اأب���ن���اء 
الإمارات نحو احلفاظ على العادات 
وال���ت���ق���ال���ي���د الأ����س���ي���ل���ة وامل�������وروث 

ال�سعبي الإماراتي.
الأي���ام مب��ا فيها  اأن فعاليات  وذك��ر 
متنوعة  وب�����رام�����ج  اأن�������س���ط���ة  م����ن 
للجمهور  ق���ب���ل���ة  اإىل  ت����ت����ح����ول 

وع�ساق  وامل���ت���اب���ع���ني  وامل��خ��ت�����س��ني 
وال��راغ��ب��ني يف  والباحثني  ال���رتاث 
م��ع��رف��ة ت���راث الإم������ارات م��ن زوار 
امل�ساريع  ومقيمني فالرتاث �سمن 
اأطلقها  ال��ت��ي  ال���ك���ربى  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
ال�سارقة  ح���اك���م  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
�سموه  عند  متميزة  مكانة  ويحتل 
واإ�سهامات  م��ب��ادرات  هناك  ودوم���ا 
من طرف �سموه يف جمال الرتاث 
ب�سفة خا�سة والثقافة ب�سفة عامة 
الالحمدود  الدعم  اإىل  بالإ�سافة 
والتف�سيلية  ال��دق��ي��ق��ة  وامل��ت��اب��ع��ة 

لعامل الثقافة والرتاث والبحث عن 
كل ما ي�ساهم يف ا�ستمرار ودميومة 
تنميتها وتطورها ومتيزها. ولفت 
العام  ه����ذا  الأي������ام  ج��دي��د  اأن  اإىل 
كثري ومتنوع من بينه فعالية �سوق 
والتي  امل�ستعملة  للكتب  ال�سارقة 

الكتب  بيع  ري��ع  ج��زء من  �سيذهب 
الدولة  اإىل اجلمعيات اخلريية يف 
حيث تاأتي هذه الفعالية تزامنا مع 
اأن للطفل ن�سيب  عام القراءة كما 
كبري كما جرت العادة يف الأيام و مت 

تخ�سي�ض 240 فعالية لهم.

اأمل القبي�صي توؤكد اأهمية و�صع حلول حقيقة وت�صويات �صلمية ملجمل اأزمات املنطقة 

اأبوظبي لالإعالم تطلق اإذاعتي »راديو 1« و»راديو 2« ر�صميا

اأيام ال�صارقة الرتاثية تنطلق اليوم

•• دبي -وام:

عر�ست هيئة الطرق واملوا�سالت يف جناحها امل�سارك يف 
معر�ض دب��ي ال��دويل ل��الإجن��ازات احلكومية ال��ذي يعقد 
حاليا بدبي عددا من امل�ساريع ويف مقدمتها م�سروع م�سار 
2020 الذي ي�سمل متديد اخلط الأحمر ملرتو دبي من 
حمطة نخيل هاربر اند تاورز ملوقع معر�ض اإك�سبو بطول 
�سطح  م�ستوى  ف��وق  كيلومرتا   11 منها  كيلومرتاً   15

الأر�ض واأربعة كيلومرتات حتت م�ستوى �سطح الأر�ض.
وي�����س��م امل�����س��روع ���س��ب��ع حم��ط��ات م��ن��ه��ا خ��م�����ض حمطات 

مرتفعة وحمطتان حتت م�ستوى الأر�ض وكذلك املركبة 
الذكية ذاتية القيادة التي تت�سع لع�سرة ركاب والتي متت 
جتربتها يف مركز دبي التجاري العاملي وبوليفارد حممد 

بن را�سد ومنطقة اخلليج التجاري.
العام ورئي�ض جمل�ض  واأع��رب �سعادة مطر الطاير املدير 
امل��دي��ري��ن يف هيئة ال��ط��رق وامل��وا���س��الت ���س��روره بتواجد 
املوؤ�س�سات املحلية والدولية حتت �سقف واحد لعر�ض اأهم 
اإجنازاتها وم�ساريعها والتعريف باخلدمات املتميزة التي 
واخلربات  الأف��ك��ار  ت��ب��ادل  وك��ذل��ك  للمتعاملني  تقدمها 
وتعزيز التعاون بني املوؤ�س�سات يف داخل الدولة وخارجها 

يف خمتلف جمالت العمل احلكومي.
وق����ال خ���الل ت��ف��ق��ده جل��ن��اح ال��ه��ي��ئ��ة وزي���ارت���ه ل��ع��دد من 
يف  ي�ساهم  احل���دث  ه��ذا  ان  باملعر�ض  الأخ���رى  الجنحة 
ت��ع��زي��ز ����س���ورة ح��ك��وم��ة دب���ي امل��ت��م��ي��زة ومت��ت��ني عالقات 
كما  والدوائر احلكومية  الهيئات  وال�سراكة بني  التعاون 
وجودة  والإن��ت��اج��ي��ة  الأداء  مب�ستوى  الرت��ق��اء  يف  ي�سهم 

اخلدمات املقدمة للمتعاملني.
كما تعر�ض هيئة الطرق واملوا�سالت يف جناحها اجلوائز 
للحكومة  حممد  بن  حمدان  برنامج  يف  ح�سدتها  التي 

. الذكية 2016 

»طرق دبي« تعر�ص م�صروع م�صار 2020 يف »الإجنازات احلكومية«
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مت الرتخي�س للبنك من قبل م�صرف الإمارت العربية املتحدة املركزي كبنك ا�صتثماري طبقا للمادة 113 من القانون الحتادي رقم 10
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بيان الدخل املوحد لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2016

تقرير مدققي احل�صابات امل�صتقلني اإىل ال�صادة م�صاهمي بنك الإمارات لالإ�صتثمار �س.م.ع
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اأخبـار الإمـارات
بكني توؤكد اأهمية قمة الرئي�صني الأمريكي وال�صيني 

•• بكني-اأ ف ب:

اتفقت ال�سني والوليات املتحدة على ان اأول قمة مرتقبة 
اخلمي�ض يف فلوريدا بني الرئي�سني دونالد ترامب و�سي 
جينبينغ “مهمة” مل�ستقبل العالقات الثنائية وذلك بعد 
يف  المريكي  الرئي�ض  عنها  عرب  التي  املت�سائمة  املواقف 

نهاية ال�سبوع.
واأجرى م�ست�سار الدولة ال�سينية يانغ جي�سي الذي يتوىل 
فعليا ال�سوؤون اخلارجية يف ال�سني حيث ان من�سبه اأعلى 
حتى من وزير اخلارجية وانغ �سي، مكاملة هاتفية م�ساء 
الحد مع وزير اخلارجية المريكي ريك�ض تيلر�سون، كما 

اأو�سحت وزارة اخلارجية ال�سينية الثنني.
وخالل هذه املكاملة الهادفة للتح�سري للقاء املرتقب بني 
الرئي�سني ال�سيني والمريكي، اأكد امل�سوؤولن يف مواقف 
يف  الوىل  القمة  ه��ذه  م��ن  املنتظرة  ال��ره��ان��ات  مت�سابهة 

عهد ترامب.
انها  اخلارجية  وزارة  عن  �سادر  بيان  بح�سب  يانغ  وق��ال 
يف طليعة الأولويات للطرفني، انها ترتدي اهمية كربى 
وال�ستقرار  لل�سالم  وكذلك  الثنائية  العالقات  لتطوير 

والزدهار يف اآ�سيا والعامل.
بني  اللقاء  ان  تيلر�سون  عن  نقال  نف�سه  امل�سدر  واأ�ساف 
ال�سينية- ال��ع��الق��ات  مل�ستقبل  للغاية  م��ه��م  الرئي�سني 

الأم���ريك���ي���ة م���وؤك���دا ان وا���س��ن��ط��ن ل���ن ت��دخ��ر ج���ه���ودا يف 
التح�سريات. 

و�سي�ستقبل الرئي�ض المريكي نظريه ال�سيني اخلمي�ض 
واجلمعة يف منتجعه الفخم يف مارالغو بولية فلوريدا، 
خالل قمة تهدف لتاكيد التقارب بني البلدين على خلفية 
الزمة النووية مع كوريا ال�سمالية. لكن منذ العالن عن 
القمة اخلمي�ض املا�سي، اكد ترامب على تويرت انه يتوقع 

لقاء �سعبا جدا مع الرئي�ض ال�سيني. 
وقال مل يعد بامكاننا حتمل عجز جتاري هائل وخ�سارة 
ب��دائ��ل لل�سركات  ال��ت��ف��ك��ري يف  م���وؤك���دا ����س���رورة  وظ��ائ��ف 

المريكية.

ت�صديد الأمن مع دعوة 
املعار�صة بالكوجنو لالإ�صراب

•• كين�شا�شا-رويرتز:

انت�سرت قوات ال�سرطة بكثافة يف اأرجاء العا�سمة الكوجنولية كين�سا�سا ام�ض 
انهيار حمادثات مع حلفاء  بعد  اإ�سراب عام  اإىل  املعار�سة  دعوة  الثنني مع 
الرئي�ض جوزيف كابيال الأ�سبوع املا�سي مما اأثار خماوف من جتدد العنف. 
وقتلت قوات الأمن يف جمهورية الكوجنو الدميقراطية ع�سرات املحتجني على 
تاأجيل النتخابات العام املا�سي لكن الإ�سراب بدا �سلميا �سباح اليوم فاأغلقت 
من  ال�سرطة  قوات  ون�سرت  هادئة.  ال�سوارع  وكانت  اأبوابها  والبنوك  املتاجر 
عند حمطات احلافالت ومفارق الطرق ومل يكن هناك �سوى عدد حمدود 
من ال�سيارات يف ال�سارع الرئي�سي يف كين�سا�سا التي يقطنها اأكرث من ع�سرة 

ماليني ن�سمة واأغلق ال�سوق املركزي الذي ي�سج يف العادة باحلركة.

ك�����ان ال��ت��ن��ظ��ي��م ق����د اأغ����ل����ق حمل 
الذي  ال�سناعية  الأق��م��ار  اأط��ب��اق 
ميلكه اإذ منع املت�سددون م�ساهدة 
ب����ث ال���ق���ن���وات ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة يف 
املت�سدد  تف�سريهم  تطبيق  اإط���ار 
لل�سريعة الإ�سالمية. وقال اأحمد 
“قرب  اإىل اجتاه اجلامع  م�سريا 
امل�����س��ج��د ع��ر���ض ال�����س��وارع ن�سف 
هذا العر�ض فقط. وهناك حوايل 
بيتا �سغريا حوله.   50 اإىل   40
من ال�سعب جدا التحرك هناك.

وع�����ن�����دم�����ا ف����ت����ح����ت ال���������س����رط����ة 
ال��ن��ار مب��دف��ع ر�سا�ض  الحت���ادي���ة 
لبيت  العلوي  ال���دور  يف  من�سوب 
م���ن خ���الل ف��ت��ح��ة يف اجل�����دار رد 
مقاتلو التنظيم على النار خالل 

دقيقتني بدقة يف الت�سويب.

•• فيلنيو�س-رويرتز:

قال جهاز املخابرات يف ليتوانيا ام�ض الثنني اإن رو�سيا 
يف  البلطيق  دول  على  هجوم  �سن  على  ال��ق��درة  ط��ورت 
���س��اع��ة مم��ا يقل�ض خ��ي��ارات ح��ل��ف �سمال   24 غ�����س��ون 
املرابطة  الع�سكرية  ال��ق��وات  على  لتقت�سر  الأط��ل�����س��ي 

بالفعل يف املنطقة.
املا�سي  القرن  اأربعينيات  يف  ال�سوفيتي  الحت��اد  و�سم 
حلف  من  ج��زء  الآن  لكنها  وا�ستونيا  ولتفيا  ليتوانيا 
�سمال الأطل�سي والحتاد الأوروبي. وت�سعر هذه الدول 
بقلق متزايد منذ �سمت رو�سيا �سبه جزيرة القرم من 

اأوكرانيا يف 2014.
لتقييم  ال�سنوي  تقريرها  يف  ليتوانيا  خمابرات  وقالت 
منطقة  يف  ج��ي�����س��ه��ا  ط�����ورت  رو����س���ي���ا  اإن  ال���ت���ه���دي���دات 
كاليننجراد العام املا�سي لتقل�ض املهلة الزمنية الالزمة 
الأطل�سي  حلف  ق��درة  يعرقل  ق��د  مم��ا  هجوم  اأي  ل�سن 
الع�سكري  ال��ت��ط��وي��ر  و���س��م��ل  ت���ع���زي���زات.  اإر����س���ال  ع��ل��ى 
ونظم  �سو-30  ط��راز  من  �سوخوي  مقاتالت  الرو�سي 
اأي مكان تقريبا يف  �سواريخ تتيح ا�ستهداف ال�سفن يف 

بحر البلطيق.
كاروبلي�ض  رامي���ون���دا����ض  ل��ي��ت��وان��ي��ا  دف����اع  وزي����ر  وق����ال 

اإ�سارة  ه��ذه  التقرير  ع��ر���ض  هام�ض  على  لل�سحفيني 
ال���ق���رار...  ات���خ���اذ  ���س��رع��ة  الأط��ل�����س��ي لتح�سني  حل��ل��ف 
ا�ستجابة حلف الأطل�سي لي�ست بال�سرعة التي نريدها. 
بي�سكوف  دمي���رتي  الكرملني  با�سم  امل��ت��ح��دث  ورف�����ض 
املناه�سة  للم�ساعر  ا���س��ت��ع��را���ض  اإن��ه��ا  وق���ال  امل���خ���اوف 
للرو�ض. وقال لل�سحفيني يف موؤمتر عرب الهاتف هذا 
بطريقة  الرو�ض  ره��اب  ي�ستمر  متاما...  الرو�ض  ره��اب 

ه�ستريية.
واأ�ساف دائما ما تدعم رو�سيا العالقات اجليدة مع دول 
البلطيق. وين�سر حلف الأطل�سي هذا العام قوة قوامها 
نحو األف جندي يف كل دولة من دول البلطيق وبولندا 
ال���ق���وات الأمريكية  اأ���س��غ��ر م���ن  ع����الوة ع��ل��ى وح�����دات 

املوجودة بالفعل يف املنطقة.
وقال كاروبلي�ض القوة مالئمة على املدى الق�سري لكن 
اإ�سافية ولي�ض  املتو�سط نريد قدرة  الأجل  من منظور 
فقط قوات برية ولكن اأي�سا دفاعات جوية وقدرات على 

الت�سدي لأي ح�سار.
الال�سلكية  ال���رتددات  تراقب  رو�سيا  اإن  التقرير  وق��ال 
بحر  ف���وق  الأط��ل�����س��ي  ح��ل��ف  ط��ي��ارو  ي�ستخدمها  ال��ت��ي 
ال��ب��ل��ط��ي��ق وت�����س��و���ض ع��ل��ي��ه��ا وت�����س��ت��خ��دم ���س��ف��ن��ا جتارية 

وعلمية للمراقبة.

•• الريا�س-وام:

العام بدول جمل�ض  الأم��ن  وال�سعادة مديرو  املعايل  اأ�سحاب  عقد 
الأمانة  مقر  يف  الأول  اجتماعهم  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون 
العامة ملجل�ض التعاون بالريا�ض ام�ض مب�ساركة وفد دولة الإمارات 
برئا�سة �سعادة اللواء �سلطان بن عبداهلل النعيمي قائد عام �سرطة 

عجمان .
ال��ع��ام يف مملكة  الأم���ن  ال��ل��واء ط���ارق ح�سن احل�سن رئي�ض  واأك���د 
املعا�ض  الواقع  يفر�سه  ما  اأن  كلمته  الجتماع يف  رئي�ض  البحرين 
الداخلي  الأم��ن  على  وتهديدات  حتديات  من  املنظور  وامل�ستقبل 
وقت  اأي  من  واأوث���ق  اأق��وى  وتعاونا  تكاتفا  يتطلب  املجل�ض  ل��دول 
ازدادت  ق��د  وال��ت��ه��دي��دات  التحديات  وت��رية  اأن  اإىل  م�سريا  م�سى 
بانت�سار  ممثلة  والجتماعية  والقت�سادية  الأمنية  امل��ج��الت  يف 
وت��ف��اق��م ظ��اه��رة الإره�����اب ب�ستى ���س��وره وجت��ل��ي��ات��ه م��ن التهديد 
البحري والتطرف الفكري العنيف واجلرائم املنظمة وامل�ستحدثة 

املعي�سية  ب��احل��ي��اة  املتعلقة  وال��ت��ه��دي��دات  الل��ك��رتون��ي��ة  واجل��رائ��م 
للمواطنني.

بدوره اأو�سح �سعادة اللواء هزاع بن مبارك الهاجري الأمني العام 
امل�ساعد لل�سوؤون الأمنية بالأمانة العامة ملجل�ض التعاون يف كلمته 
تواجه  التي  ال�سعاب  ومقدار  امل�سوؤولية  حجم  جميعا  ن��درك  اأننا 
املجتمع الب�سري يف وقتنا احلا�سر لي�ض يف حميطنا فح�سب واإمنا 
الدول  تواجهه  ما  اإىل  م�سريا  الأم��ن��ي  ال�ساأن  يف  اأجمع  العامل  يف 
من  املنحرف  الفكر  يفرزه  وما  و�سعوبات  حتديات  من  وال�سعوب 
والتعاي�ض  التنمية  النيل من مكت�سبات  و�سلبيات حتاول  تداعيات 

ال�سوي بني اأفراد املجتمع الواحد واملجتمعات الأخرى .
دول  ب��ني  وامل��ع��ل��وم��ات  اخل���ربات  وت��ب��ادل  التن�سيق  ون���وه مب�ستوى 
كان  مم��ا  وم�سجعة  متقدمة  م��راح��ل  اإىل  و���س��ل  وال���ذي  املجل�ض 
الهامة  الأمنية  الإجن���ازات  الكثري من  البالغ يف حتقيق  الأث��ر  له 
امل���ح���اولت البائ�سة لخ����رتاق هذا  ال��ك��ث��ري م��ن  وحت��ي��ي��د واإب���ط���ال 

التعاون اأو اإف�ساله .

اأكرب هجوم للمتمردين 
يف جنوب تايالند 

•• ياال -رويرتز:

اأط��ل��ق م��ت��م��ردون م��ئ��ات الأع���رية ال��ن��اري��ة على ك�سك 
تقطنه  ال��ذي  امل�سطرب  تايالند  جنوب  يف  لل�سرطة 
اإ�سابة  عن  اأ�سفر  مما  الثنني  ام�ض  م�سلمة  اأغلبية 
12 �سرطيا فيما و�سفته ال�سرطة باأكرب هجوم من 
نوعه منذ �سنوات. وقالت جمموعة ديب �ساوث ووت�ض 
امل�ستقلة التي تراقب اأعمال العنف اإن متردا انف�ساليا 
مندلعا منذ �سنوات يف اأقاليم يال وباتاين وناراتيوات 
ت�ساعد يف عام  اأن  �سخ�ض منذ   6500 اأرواح  اأزه��ق 
2004. وقال امليجر جرنال كريت�سادا كايوت�ساندي 
اإن لقطات �سورتها  يال  الإقليمية يف  ال�سرطة  قائد 
 30 نحو  اأنهم  يبدو  اأو�سحت من  املراقبة  كامريات 
ويطلقون  يال  يف  لل�سرطة  بك�سك  يحيطون  م�سلحا 

اأكرث من 500 عيار ناري داخل الك�سك.

من احلملة الع�سكرية لإخراجهم 
من ال�سطر الغربي من املدينة.

ال��ع��راق��ي��ة �سيئا  ال���ق���وات  ت��ق��رتب 
الذي  ال��ن��وري  ج��ام��ع  م��ن  ف�سيئا 
اأعلن منه زعيم تنظيم داع�ض اأبو 
بكر البغدادي قيام ما ي�سمى دولة 
�سنوات  ث��الث  قرابة  قبل  خالفة 
عليها  �سيطر  ال��ت��ي  الأرا����س���ي  يف 

التنظيم يف �سوريا والعراق. 
العراقية  ال��ق��وات  اأ�سبحت  فقد 
ع��ل��ى ب��ع��د 300 م��رت ف��ق��ط من 
اجلبهة  خ���ط  اأن  غ���ري  اجل���ام���ع. 
الأ�سبوعني  يف  ي��ت��ح��رك  ي��ك��د  مل 
عربات  يف  ف��ائ��دة  ل  اإذ  املا�سيني 
املدينة  يف  وال���دب���اب���ات  ال��ه��م��ف��ي 
ال��ق��دمي��ة. ق���ال اأح��م��د ك��م��ا ترى 
ون�سف.  م���رت  ع��ر���س��ه  ���س��ارع��ن��ا 

واحد  ب��ي��ت  يف  يعي�سون  �سخ�سا 
لكنهم فروا.

 املوت قريب
ي��ك�����س��ف ال���زق���اق ال��ق�����س��ري الذي 
يعي�سون فيه عن التحديات التي 
يواجهها اجلي�ض، يف �سعيه لإخراج 
الإرهابي  داع�����ض  تنظيم  مقاتلي 
القدمية،  امل��دي��ن��ة  يف  امل��خ��ت��ب��ئ��ني 
من �سعوبة اجتياز متاهة الأزقة 
ال�����س��ي��ق��ة امل���غ���ط���اة يف ك��ث��ري من 
الأحيان مما يتيح خمابئ مثالية 

للقنا�سة اأو لن�سب الكمائن.
اأن  اأمريكيون  م�سوؤولون  وي��ق��در 
ك���ان���وا ل  200 م��ق��ات��ل  ح�����وايل 
فرباير  يف  امل���و����س���ل  يف  ي����زال����ون 
الثانية  املرحلة  ب��داي��ة  يف  �سباط 

•• املو�شل-رويرتز:

الكرمي  عبد  ال���رازق  عبد  يجل�ض 
املتقاعد  ال���ف���وت���وغ���رايف  امل�����س��ور 
بيته  خ��ارج  املتحرك  كر�سيه  على 
وعلي  ماطر  ي��وم  بعد  املو�سل  يف 
عينيه نظارته ال�سم�سية م�ستمتعا 
الع�ساري.  �ساعة  ال�سم�ض  باأ�سعة 
ال���ك���رمي عندما  ع��ب��د  ي��ج��ف��ل  ول 
مدفع  من  مورتر  قذيفة  تنطلق 

على النا�سية.
اخلطوط  اأن�����س��ط  على  بيته  يقع 
الأمامية يف هذه املدينة ال�سمالية 
ي��ب��ع��د �سوى  ال���ع���راق ح��ي��ث ل  يف 
مواقع  ع����ن  ف���ق���ط  م����رت   200
وخارج  الإره��اب��ي.  داع�����ض  تنظيم 
بيته تتمركز وحدات من ال�سرطة 
موقعها  م���ن  وت��ط��ل��ق  ال��ع��راق��ي��ة 

النار على املت�سددين.
ع���م���دت ال���ق���وات احل��ك��وم��ي��ة اإىل 
اإط����ار حربها  اإج����الء امل��دن��ي��ني يف 
املعقل  امل��و���س��ل  ع��ل��ى  ل��ل�����س��ي��ط��رة 
الرئي�سي ال�سابق يف العراق والتي 
اأ�سبحت م�سرحا ملعركة م�ستمرة 

منذ �ستة اأ�سهر.
ترف�ض  الأ�����س����ر  ب��ع�����ض  اأن  غ���ري 
قذائف  بخطر  تاأبه  فال  الرحيل 
م�سافة  م��ن  تطلق  ال��ت��ي  امل��ورت��ر 
قد  م�ساد  بهجوم  اأو  بعيدة  غ��ري 
يتنقلون  ال��ذي  املت�سددون  ي�سنه 
ليال. وترتدد اأ�سداء النريان بال 
الحتادية  ال�����س��رط��ة  ب��ني  ت��وق��ف 
واملت�سددين املتح�سنني يف متاجر 

و�سقق مهجورة.
عاما(   72( ال���ك���رمي  ع��ب��د  ق����ال 
ا�ستوديو  يف  ي��ع��م��ل  ك�����ان  ال������ذي 
للت�سوير وهو يجل�ض بجوار ابنه 

الرحيل.  اأبغي  ل  وحفيده  املعاق 
ع�ست حياتي كلها يف هذا البيت.

البيت  ه���ذا  ال��ث��الث��ة يف  وي��ع��ي�����ض 
املكون من طابقني يف زقاق �سيق 
من  اآخرين  اأ�سخا�ض  خم�سة  مع 
اأ���س��رت��ني اأخ���ري���ني. واأم����ام البيت 
الع�سكرية  الهمفي  �سيارات  تقف 

وتنت�سب مدافع املورتر.
حوايل  اإن  امل��ت��ح��دة  الأمم  ت��ق��ول 
300 األف فرد فروا من املو�سل 
منذ بدء هجوم القوات احلكومية 
ل�ستعادة املدينة يف اأكتوبر ت�سرين 

الأول املا�سي.
ل��ك��ن ع��ب��د ال���ك���رمي واأ����س���دق���اءه 
اإىل  ال��ذه��اب  ف��ك��رة  يرتعبون م��ن 
املكتظة  امل���خ���ي���م���ات  م����ن  واح������د 
بالنازحني حيث تخ�س�ض وكالت 
الإغاثة خيمة لكل اأ�سرتني ب�سبب 
اآخرون  ويتكد�ض  الأماكن.  نق�ض 

يف بيوت بع�ض الأقارب.
اخ��ت��زن��ت ه��ذه الأ���س��ر كميات من 
ال��ط��ع��ام وامل�����اء وال����وق����ود ال����الزم 
عندما  ك��ه��رب��اء  م��ول��د  لت�سغيل 

بداأت احلملة الع�سكرية.
توجد  ل  اإن������ه  الأ������س�����ر  وت����ق����ول   
م��ت��اج��ر ل���ل���م���واد ال��غ��ذائ��ي��ة على 
اأن اجلنود  اخل��ط الأم��ام��ي غ��ري 
ي��ت��ق��ا���س��م��ون يف ب��ع�����ض الأح���ي���ان 
ح�س�سهم الغذائية مع ال�سكان اأو 
يتوجه فرد من الأ�سرة اإىل واحد 
الغذائية  امل��واد  توزيع  مراكز  من 

التي اأقامها اجلي�ض.
املهند�ض  اأح���م���د  اهلل  ع��ب��د  ق����ال 
البالغ من العمر 42 عاما املقيم 
مع عبد الكرمي رمبا نكون ثالث 
اأو اأرب����ع اأ���س��ر ب��اق��ي��ة. والآخ����رون 
رحلوا. يف اجلهة املقابلة كان 50 

األف �صخ�س فروا منذ بدء الهجوم واأ�صر ترف�س الرحيل  300

املوت يحيق باملدنيني على اخلط الأمامي يف املو�صل 

•• بغداد-وكاالت:

الرد  بقوات  اأمنية  م�سادر  قالت 
اجلانب  يف  ال���ع���راق���ي���ة  ال�����س��ري��ع 
العمليات  اإن  للمو�سل  ال��غ��رب��ي 
نحو  منذ  جتري  التي  الع�سكرية 
مناطق  يف  ال�سهر  ون�����س��ف  �سهر 
تنظيم  ���س��د  ال���ق���دمي���ة  امل���و����س���ل 
داع�������ض الإره�����اب�����ي ت��وق��ف��ت منذ 
ي���وم���ني، ب��ي��ن��م��ا ذك����ر م�����س��در يف 
قوات مكافحة الإرهاب اأن املعارك 
ب�سبب  تباطاأت  لكنها  تتوقف  مل 

�سعف الدعم اجلوي.
اأن  ال�سريع  ال��رد  ق��وات  واأو�سحت 
قد  العمليات  توقف  اأ�سباب  اأح��د 
يكون ناجتا عن ع��دم وج��ود دعم 
الأحوال  �سوء  اإىل  اإ�سافة  ج��وي، 

اجلوية.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا، ذك�����رت م�������س���ادر يف 
تقاتل  الإره�����اب،  مكافحة  ق���وات 
يف حمور اآخر غري حمور املو�سل 
امل��ع��ارك مل تتوقف  اأن  ال��ق��دمي��ة، 
ب�����س��ب��ب �سعف  ت���ب���اط���اأت  ل��ك��ن��ه��ا 
تقدمه  ال������ذي  اجل�������وي،  ال����دع����م 

طائرات التحالف للقوات الربية 
ال���ع���راق���ي���ة. وق������ال ال����ل����واء معن 
ال�سعدي، اأحد قادة قوات مكافحة 
تقاتل  التي  ال��ق��وات  اإن  الإره���اب، 
وو���س��ط اجلانب  غ��رب  يف مناطق 
ل��ل��م��و���س��ل، وه���ي بعيدة  ال��غ��رب��ي 
ع��ن امل��و���س��ل اجل���دي���دة، م��ا زالت 
تقاتل يف العديد من املحاور، لكن 
ب��ط��ي��ئ��ة ب�سبب  ال��ت��ق��دم  ع��م��ل��ي��ات 
ع�����دم وج������ود غ���ط���اء ج�����وي كاف 

للتحالف.
وك��ان��ت ه��ذه ال��ق��وات اأع��ل��ن��ت اأنها 
التي  املناطق  ا�ستعادة  متكنت من 
التنظيم  م��ق��ات��ل��و  عليها  �سيطر 
ع�سكرية  ع��م��ل��ي��ات  ب��ع��د  م���وؤخ���را، 
ج�����رت اأم���������ض، وان���ت���ه���ت ب����اإرغ����ام 
مقاتلي التنظيم على الن�سحاب.

انتقادات  ت���وا����س���ل���ت  ذل������ك،  اىل 
لرفع  العراقية  ال�سيا�سية  الكتل 
العراق  ك���رد����س���ت���ان  اإق���ل���ي���م  ع��ل��م 
وق����ت مت�سك  ك����رك����وك، يف  ع��ل��ى 
الرئي�سيان  ال��ك��ردي��ان  احل���زب���ان 
الربملان  برفعه متجاهلني رف�ض 

العرقي تلك اخلطوة. 

ال�سيعية  ال�سيا�سية  القوى  ي�سم 
ال�سيا�سية  العملية  يف  امل�سرتكة 
امل��ح��ل��ي��ة يف  ال�����س��ل��ط��ات  ق�����رار  اإن 
حم��اف��ظ��ة ك��رك��وك رف���ع ال��ع��ل��م يف 
املوؤ�س�سات  ف��وق  كرد�ستان  اإقليم 
امل���ح���اف���ظ���ة ك���ان  احل���ك���وم���ي���ة يف 

خطوة غري موفقة .
وقال التحالف يف بيان بعد اجتماع 
ح�سرته قياداته من بينهم رئي�ض 
العبادي  حيدر  العراقي  ال���وزراء 
اإن ما حدث يف كركوك لي�ض من 

م�سلحة اللحمة الوطنية .
على اجلانب الآخر، جّدد حمافظ 
الدين كرمي رف�ض  كركوك جنم 
املحافظة  يف  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ات 
ق�����رار ال���ربمل���ان ال���ع���راق���ي اإن�����زال 
كركوك  من  كرد�ستان  اإقليم  علم 
قائال اإن تقرير م�سري كركوك ل 
العلم من عدمه ول  رفع  يحدده 
يعني رفع العلم اإعادة كركوك اإىل 

كرد�ستان. 
واع���ت���رب ك���رمي ق����رار رف���ع العلم 
الد�ستور  ي��ع��ار���ض  ول  ق��ان��ون��ي��ا 
العراقي الذي ل يوجد فيه �سيء 

وو����س���ف���ت ال��ك��ت��ل��ة ال���وط���ن���ي���ة يف 
يراأ�سها  -التي  العراقي  ال��ربمل��ان 
اإي������������اد ع����������الوي ن�����ائ�����ب رئ���ي�������ض 
جمل�ض  ق���������رار  اجل�����م�����ه�����وري�����ة- 
العلم  رف�����ع  ك����رك����وك  حم���اف���ظ���ة 
باإقليم كرد�ستان باأنه خطوة غري 

حكيمة .
ودعا النائب كاظم ال�سمري رئي�ض 
للد�ستور  الح��ت��ك��ام  اإىل  ال��ك��ت��ل��ة 
م�سري  ت���ق���ري���ر  ق�����س��ي��ة  ح����ل  يف 
الجتهادات  عن  بعيدا  املحافظة 

الفردية.
اإدخ���������ال  اإن  ال���������س����م����ري  وق���������ال 
امل��ح��اف��ظ��ة يف ه���ذه ال���دوام���ات يف 
م��ث��ل ه���ذا ال��ت��وق��ي��ت ي��ع��د خطوة 
تبعاتها  و�ستكون  �سحيحة،  غري 

ال�سلبية اأكرب على من تبناها .
التحالف  اع����ت����رب  ج���ه���ت���ه  م�����ن 
ال�سلطات  ق��رار  ال�سيعي  الوطني 
علم  رف�����ع  ك����رك����وك  امل���ح���ل���ي���ة يف 
الإق��ل��ي��م ف���وق امل��ح��اف��ظ��ة خطوة 
غري موفقة ولي�ست من م�سلحة 

اللحمة الوطنية .
وق����ال ال��ت��ح��ال��ف ال��وط��ن��ي الذي 

يعار�ض رفع علم اإقليم كرد�ستان 
يف كركوك باعتبارها من املناطق 

املتنازع عليها .
اأم�ض قال احلزب  �سابق  ويف وقت 
ال����دمي����ق����راط����ي ال���ك���رد����س���ت���اين 
ب���رئ���ا����س���ة م�������س���ع���ود ال������ب������ارزاين، 
الكرد�ستاين  ال��وط��ن��ي  والحت�����اد 
ب����زع����ام����ة رئ���ي�������ض اجل���م���ه���وري���ة 
ال�سابق جالل الطالباين، اإن من 
يف  كرد�ستان  علم  رف��ع  الكرد  حق 

وك���رك���وك وال��و���س��ع ال��داخ��ل��ي يف 
انطالقا  العراق،  كرد�ستان  اإقليم 
واحلري�سة  املخل�سة  الروؤية  من 
ع��ل��ى ح��ق ت��ق��ري��ر امل�����س��ري ل�سعب 
ك��رد���س��ت��ان وال��ع��الق��ات م��ع بغداد 

واإبعاد املخاطر ال�سابقة بينهما.
وكان جمل�ض النواب العراقي اأقر 
ال�سبت اأحقية رفع العلم العراقي 
فقط دون غريه، ورف�ض رفع علم 
موؤ�س�سات  على  ك��رد���س��ت��ان  اإق��ل��ي��م 

كما  وقانونيا.  د�ستوريا  ك��رك��وك 
عاجل  اجتماع  -يف  اجلانبان  اأق��ر 
على  العمل  اأم�ض-  اأربيل  عقد يف 
لتحديد  م��و���س��ع��ة  جل��ن��ة  ت�سكيل 
ال�ستفتاء  اإج�������راء  واآل����ي����ة  وق����ت 
ال�سعبي بخ�سو�ض حتديد م�سري 

وا�ستقالل كرد�ستان العراق.
للحزبني  م�سرتك  بيان  يف  وج��اء 
امللفات  م���ن  ع����دد  ط����رح  مت  اأن�����ه 
ال�ستفتاء  ح������ول  ل��ل��م��ن��اق�����س��ة 

واأبنيتها،  ك����رك����وك  حم���اف���ظ���ة 
املحافظة  ن��ف��ط  اع��ت��ب��ار  ب��ج��ان��ب 
ث�������روة وط���ن���ي���ة ع����راق����ي����ة وج���ب 
توزيعها بالت�ساوي بني حمافظات 
العراق. وجاء القرار بعد اأيام من 
كركوك  حم��اف��ظ��ة  جمل�ض  ق���رار 
رف���ع ع��ل��م اإق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان على 
املحافظة،  يف  احل��ك��وم��ي��ة  امل��ب��اين 
لل�سيطرة  اإج����راءات  بعد  وك��ذل��ك 

على نفط املحافظة.

انتقادات وا�صعة لرفع علم كرد�صتان على كركوك

�صعف الدعم اجلوي يبطئ وترية معركة املو�صل

ليتوانيا: رو�صيا ت�صتطيع مهاجمة دول البلطيق يف 24 �صاعة

مديرو الأمن العام اخلليجيون يعقدون اجتماعهم الأول يف الريا�ص 
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عربي ودويل

اإحياء  يف  النظر  على  الثنني  ام�ض  الأمريكية  العليا  املحكمة  وافقت 
عن  املالية  امل�سوؤولية  العربي  البنك  لتحميل  ت�سعى  ق�سائية  دع��وى 
البنك  وتتهم  الفل�سطينية  والأرا���س��ي  اإ�سرائيل  يف  مل�سلحني  هجمات 
باأنه ممول جلماعات م�سلحة.ووافق الق�ساة على  الذي مقره الأردن 
ملواطنني غري  اأق���ارب  بينهم  م��ن  م��دع   6000 نحو  م��ن  �سماع طعن 
اأمريكيني قتلوا يف هجمات وناجون من حوادث بعدما اأ�سقطت حمكمة 
اأدنى الدعوى الق�سائية.واتهم مقيمو الدعوى البنك مبوجب قانون 
اأمريكي، يعود اإىل عام 1789، بتمويل متعمد لالإرهاب مبا يف ذلك 
املحكمة  تلغي  اأن  يف  وياأملون  اأخ���رى.  وهجمات  انتحارية  تفجريات 
 2015 اأ�سدرته حمكمة احتادية يف نيويورك يف  العليا احلكم الذي 
باأنه ل وجه ملقا�ساة البنك مبوجب ذلك القانون لأنه �سركة. وي�سمح 
اأمام  دع����اوى  ب��اإق��ام��ة  الأم��ري��ك��ي��ني  غ��ري  للمواطنني   1789 ق��ان��ون 
يف  الإن�سان  حلقوق  انتهاكات  عن  لتعوي�سات  طلبا  اأمريكية  حماكم 
اأمام  ال��ق��ان��ون  ق�سايا مب��وج��ب  ع���دة  ال��دع��وى  اخل���ارج.ورف���ع مقيمو 
املحكمة الحتادية يف بروكلني زاعمني اأن البنك العربي ا�ستخدم فرعه 
يف نيويورك لتحويل اأموال وللعمل كممول لإرهابيني دوليني.وزعمت 
الإ�سالمية  املقاومة  حركة  �ساعدت  املالية  التحويالت  اأن  ال��دع��اوى 
لأ�سر  اأم���وال  ودف��ع  هجمات  متويل  على  اأخ���رى  وجماعات  )حما�ض( 

منفذي هجمات وقعت يف الفرتة من 1995 اإىل 2005.

مطلع  يف  اأجنبية  زوارق  اأغلبها  زورقا   81 اإندوني�سيا  دمرت 
يف  قانوين  غري  ب�سكل  ال�سيد  متار�ض  �سبطتها  اأن  بعد  الأ�سبوع 
اأغرقتها  التي  الزوارق  عدد  اإجمايل  لي�سل  الإقليمية  مياهها 
اأن بداأ الرئي�ض جوكو ويدودو معركته على ال�سيد  اإندوني�سيا منذ 

غري القانوين يف عام 2014 اإىل 300 زورق.
ومتلك اإندوني�سيا بع�سا من اأغنى م�سائد الأ�سماك يف العامل لكن 
جماورة  اآ�سيوية  دول  من  اأغلبها  �سيد  �سفن  ملنع  جتاهد  ال�سلطات 
من الت�سلل اإىل مياهها. وقالت �سو�سي بودجيا�ستوتي وزيرة �سوؤون 
البحار وامل�سائد اإنها تاأمل اأن يكون اإغراق هذه الزوارق رادعا ملنفذي 
عمليات ال�سيد غري امل�سروع. وقالت الوزارة يف بيان اإنه جرى اإغراق 

زوارق يف 12 موقعا خمتلفا يف اإندوني�سيا يوم ال�سبت.
القانوين  غري  ال�سيد  مكافحة  يف  املت�سددة  ال�سيا�سة  هذه  وت�سببت 
يف توترات مع دول جماورة. ففي العام املا�سي تدخلت �سفينة تابعة 
�سفينة  احتجاز  اإندوني�سيا  حاولت  عندما  ال�سيني  ال�سواحل  خلفر 
قانوين يف مياه قريبة من بحر  ب�سكل غري  ل�سيدها  �سيد �سينية 
تقديرات  اأف���ادت   2014 ع��ام  ويف  عليه.  امل��ت��ن��ازع  اجلنوبي  ال�سني 
تريليون   101 ال��ب��الد  يكلف  امل�سروع  غ��ري  ال�سيد  اأن  اإندوني�سية 

روبية )7.58 مليار دولر( �سنويا.

ارتفعت ح�سيلة ال�سيول املوحلة الهائلة التي اجتاحت مدينة موكوا 
يخ�سى  فيما  قتيال،   254 اىل  غزيرة  امطار  نتيجة  كولومبيا  يف 

النا�ض وقوع ماأ�ساة اخرى على رغم تطمينات ال�سلطات.
وكتب الرئي�ض خوان مانويل �سانتو�ض يف ح�سابه على تويرت “تبلغت 
ثالثة  في�سان  اع��ق��اب  يف   ، قتيال   254 اىل  و�سلت  احل�سيلة  ب��ان 
انهر ت�سببت ليل اجلمعة املا�سية ب�بحر من الوحول جرف كل �سيء، 

بح�سب اإفادات �سهود.
وتوىل  الغ��اث��ة  عمليات  ادارة  على  ا���س��رف  ال��ذي  �سانتو�ض  وا���س��اف 
43 على الق���ل ه��م اطفال.  ق��ي��ادة اع��م��ال الإ���س��الح يف امل��وق��ع، ان 

�سلواتنا ترافقهم .
ملجاأ  يف  اأكو�ستا  كارلو�ض  ق��ال  ب��ر���ض،  فران�ض  لوكالة  ت�سريح  ويف 
فعلت؟  م��اذا  اختناقا.  ام��وت  كنت  جروحه  من  لل�سفاء  فيه  يتماثل 
و�سعت اإ�سبعا يف فمي، وتقياأت كثريا من الوحل... اإىل اأن ا�ستطعت 
التنف�ض من جديد . لكن معاناته ل تقت�سر على الإ�سابة اجل�سدية. 
وكان هذا الرجل ال�ساب )25 عاما( نائما اجلمعة، واىل جانبه ابنه 
كاميلو البالغ الثالثة من عمره. وعندما اجتاحت املاء منزله، بالكاد 

ت�سنى له انتزاع ابنه من ال�سرير. 

عوا�شم

وا�شنطن

بوغوتا

جاكرتا

بوتني يهنئ فوت�صيت�ص لفوزه برئا�صة �صربيا
•• مو�شكو-اأ ف ب:

ال�سربي  ال����وزراء  رئي�ض  ام�����ض  ب��وت��ني  ف��الدمي��ري  ال��رو���س��ي  الرئي�ض  ه��ن��اأ 
الك�سندر فوت�سيت�ض بفوزه املقنع يف النتخابات الرئا�سية التي جرت الحد 

فيما يحاول البلدان تعزيز عالقتهما الوثيقة ا�سال.
جلهودك  الوا�سع  ال��دع��م  على  ي�سهد  ف��وزه  ب��اأن  لفوت�سيت�ض  بوتني  وق��ال 
الهادفة اىل حل امل�سكالت القت�سادية والجتماعية الراهنة، وعلى انتهاج 

�سيا�سة خارجية بّناءة ومتوازنة ، بح�سب بيان �سادر عن الكرملني.
وي�سعى فوت�سيت�ض القومي املت�سدد الذي حتول اىل داعم لأوروبا للتفاو�ض 
على ان�سمام �سربيا اىل الحتاد الأوروبي، مع البقاء على الروابط الوثيقة 

مع مو�سكو احلليف التقليدي لبالده.
ونال فوت�سيت�ض البالغ 47 عاما 55 باملئة من ال�سوات يف انتخابات الأحد 
50 باملئة الالزمة لبلوغ الدورة الثانية بح�سب بيانات  متخطيا ن�سبة ال 

معهد ابحاث ايب�سو�ض، ليفوز بولية 
رئا�سية متتد خلم�ض �سنوات.

�سربيا  يف  الرئا�سة  من�سب  ويعترب 
املحللني  لكن  كبري،  حد  اىل  فخريا 
�سوف  ف���وت�������س���ي���ت�������ض  ان  ي����ق����ول����ون 
ي�����س��ت��خ��دم��ه ل��ت�����س��دي��د ق��ب�����س��ت��ه على 
املحتمل  اخ����ت����ي����اره  ع����رب  ال�����س��ل��ط��ة 
من�سب  ���س��ت��ت��وىل  ال��ت��ي  لل�سخ�سية 

رئي�ض الوزراء.
اأع��رب عن  وق��ال الكرملني ان بوتني 
�سدة  يف  فوت�سيت�ض  وج��ود  ب��اأن  ثقته 
الرئا�سة �سوف يعزز تطوير ال�سراكة 

الرو�سية ال�سربية ال�سرتاتيجية .

بعد نية ا�صرائيل بناء اأول م�صتوطنة منذ اأكرث من 25 عامًا

القرار الأممي باإدانة الإ�صتيطان حرب على ورق

اإردوغان: على الأتراك حتدي اأحفاد النازية 

مئات الدبلوما�صيني واجلنود الأتراك يطلبون اللجوء يف اأملانيا 

قرا�صنة �صوماليون يخطفون �صفينة هندية 

ال�صتخبارات الفريقية حتذر من »مثلث الرعب« فوز ال�صرتاكي مورينو بالرئا�صة يف الكوادور 
يف كر�سي متحرك اثر تعر�سه لعملية �سطو م�سلح عام 
% من الأ�سوات. اأما  1998، بح�سوله على 51،12 
املعار�سة غيريمو ل�سو )61 عاما( من حركة  مر�سح 
% من الأ�سوات  اإن�ساء فر�ض ، فح�سل على 48،88 
لالنتخابات  الوطني  املجل�ض  اأعلنها  التي  النتائج  وفق 

% من الأ�سوات. بعد فرز 96،94 
وت���وع���د امل�����س��ريف ال�����س��اب��ق ال����ذي ك����ان اأع���ل���ن ف����وزه يف 
النتخابات ا�ستنادا اإىل ا�ستطالعات الراأي لدى اخلروج 
من مراكز الت�سويت، باأنه �سيعر�ض باأ�سرع وقت ممكن 
اأنها �سابت  اأي خمالفات يقول  على  كل الحتجاجات” 

عملية القرتاع.

•• كيتو-اأ ف ب:

الرئا�سية  فاز ال�سرتاكي لينني مورينو يف النتخابات 
ام�����ض الأول الأح����د يف الإك������وادور ليخلف  ال��ت��ي ج���رت 
رافاييل كوريا، وفق نتائج �سبه نهائية للدورة الثانية من 
النتخابات الرئا�سية ندد بها خ�سمه اليميني غيريمو 
ل�سو. و�سرح مورينو )64 عاما( الذي �سيت�سلم ال�سلطة 
يف 24 اأيار مايو خلفا ملر�سده املثري للجدل احلاكم منذ 
اإىل  دع��وة  بتوجيه  ت��ب��داأ  حكومة  “نريد  �سنوات،  ع�سر 
اجلميع من اأج��ل ح��وار اأخ���وي. اليد مم��دودة لكل من 
الذي يتنقل  البالد  تناولها. وفاز مر�سح حتالف  يريد 

•• بو�شا�شو-رويرتز:

اأم��ن��ي��ة ويف قطاع  م�����س��ادر  ق��ال��ت 
خطفوا  قرا�سنة  اإن  ام�ض  املالحة 
�سفينة جتارية هندية قبالة �ساحل 
ال�سومال يف ثاين هجوم يف اأ�سابيع 

بعد اأعوام من كمون القرا�سنة.
املالحة  ع��م��ل��ي��ات  ه��ي��ئ��ة  وق����ال����ت 
التجارية التابعة للمملكة املتحدة، 
ال�سفن  ك����ل  اإدارة  ت��ن�����س��ق  ال���ت���ي 
منطقة  يف  وال���ي���خ���وت  ال��ت��ج��اري��ة 
معلومات  تلقت  اإن��ه��ا  ع��دن،  خليج 
عن اأن �سفينة �سراعية يف طريقها 
من دبي اإىل بو�سا�سو اختطفت يف 

حميط جزيرة �سقطرى .
وقال متحدث اإن الهيئة مل تتمكن 
لل�سفينة  املوقع احلايل  تاأكيد  من 
واإن  الكو�سر  ا�سمها  اإن  قال  والتي 

حتقيقات جارية يف الواقعة.
وق���ال ع��ب��د ال����رزاق حم��م��د ديرير 
مكافحة  ل��ه��ي��ئ��ة  ال�����س��اب��ق  امل���دي���ر 
ب����الد بنط  اإق���ل���ي���م  ال��ق��ر���س��ن��ة يف 
ال�����س��وم��ايل امل��ت��م��ت��ع ب�����س��ب��ه حكم 

وقال اإنهم جميعهم من الهنود واإن 
باحلكومة  ات�سال  على  امل�سوؤولني 

ال�سومالية.
اخلارجية  ال�����س��وؤون  وزارة  وق��ال��ت 
يف الهند لرويرتز اإنها ل ت�ستطيع 
و�سائل  لكن  الخ��ت��ط��اف  ت��وؤك��د  اأن 
اإع�����الم ه��ن��دي��ة حم��ل��ي��ة ذك����رت اأن 

ال�سفينة تدعى الكو�سر.
موؤ�س�سة  م���ن  ���س��ت��ي��د  ج����ون  وق����ال 
لالإغاثة  ب��ريا���س��ي  ب��ي��ون��د  اأو���س��ن��ز 
القرا�سنة  اأن  يثبت  هذا  لرويرتز 
ل تزال لديهم القدرة على اخلروج 
وعلى  ال�����س��ف��ن  واخ��ت��ط��اف  للبحر 
قطاع ال�سحن الدويل اتخاذ املزيد 

من الإجراءات الحتياطية.
املالحة  مكتب  من  بيانات  وتظهر 
الدولية اإن القرا�سنة ال�سوماليني 
 2011 يف  ه��ج��وم��ا   237 ���س��ن��وا 
واحتجزوا  ب��الده��م  �ساحل  قبالة 

مئات الرهائن.
ال��ه��ج��م��ات ق��ل��ت م��ع ت�سديد  ل��ك��ن 
����س���رك���ات ال�������س���ح���ن لإج����راءات����ه����ا 

الأمنية.

الأخ���رية  الآون����ة  يف  ال�سوماليني 
ب�سبب تدفق �سيادين اأجانب على 
ح�سل  بع�سهم  الإقليمية  مياههم 
على تراخي�ض عمل من احلكومة.
اعتلوا  ال��ق��را���س��ن��ة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
الطاقم  مع  ويوجهونها  ال�سفينة 
الذي عليها ويبلغ عددهم 11 اإىل 

منطقة اإيل يف بالد البنط.
واأك���د م�����س��وؤول حكومي ه��ن��دي مت 
الطاقم  ع���دد  ب��ال��واق��ع��ة  اإخ���ط���اره 

قرا�سنة  اأن  فهمنا  لرويرتز  ذات��ي 
�سوماليني خطفوا �سفينة جتارية 
اإىل  واأن����ه����ا يف ط��ري��ق��ه��ا  ه���ن���دي���ة 

ال�سواطئ ال�سومالية.
�سوماليون  ق��را���س��ن��ة  واخ��ت��ط��ف 
اأول  ناقلة نفط، يف  املا�سي  ال�سهر 
ل�����س��ف��ي��ن��ة جتارية  خ��ط��ف  ع��م��ل��ي��ة 
منذ 2012، لكنهم اأفرجوا عنها 
البحرية  ال��ق��وة  ب��ع��د م��ع��رك��ة م��ع 
التابعة لبالد البنط.  وثار غ�سب 

توجيه الإتهام ل�5 �صربوا لجئًا يف بريطانيا
•• لندن-اأ ف ب:

ي�ستبه  ام�����ض اىل خم�سة  ال��ت��ه��م��ة  ت��وج��ي��ه  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال�����س��رط��ة  اع��ل��ن��ت 
مب�ساركتهم يف العتداء الذي اعترب عن�سريا على �ساب لجىء يف جنوب 

لندن.
واثار العتداء الذي وقع م�ساء اجلمعة ردود فعل غا�سبة يف اململكة املتحدة 

ب�سبب عنفه وطابعه العن�سري.
من  ك��ردي  لج��ىء  وه��و  عليه،  املعتدى  ان  �سكوتالنديارد  �سرطة  وذك���رت 
ايران يف ال�سابعة ع�سرة من عمره، قد تعر�ض لل�سرب املربح بعدما طارده 
ع�سرون �سخ�سا. وقد نقل اىل امل�ست�سفى يف حالة حرجة، لكن حياته لي�ست 
يف  ا�سابة  من  يعاين  ان��ه  اىل  ا�سارت  التي  ال�سرطة  ا�سافت  كما  خطر،  يف 

الراأ�ض ومن جتلط للدم يف الدماغ.
وتفيد العنا�سر الولية للتحقيق ان ثمانية ا�سخا�ض اقرتبوا من املعتدى 
عليه بينما كان ينتظر مع اثنني من ا�سدقائه يف موقف للحافالت يف حي 
كرويدن. واو�سح بيان ال�سرطة “يبدو ان امل�ستبه بهم �ساألوا املعتدى عليه 
ان��ه طالب جل��وء ط��اردوه وهاجموه بعنف”  اأت��ى، وعندما فهموا  اي��ن  من 

موجهني اليه وابال من ال�سربات وخ�سو�سا على راأ�سه.
ووجهت  احل���ادث،  ت��ورط��وا يف  ا�سخا�ض  ع�سرة  ح��واىل  ان  العتقاد  وي�سود 

ال�سرطة دعوة اىل كل من يرغب يف الدلء ب�سهادته.
م�ساعدة  اىل  ���س��ارع��وا  ق��د  ال���س��خ��ا���ض  م��ن  “عددا  ان  ال�سرطة  وا���س��اف��ت 
ان  مو�سحة  وعيه”،  فاقدا  الر���ض  على  ملقى  ك��ان  بينما  عليه،  املعتدى 

جمموعة املعتدين ابتعدت اآنذاك ناحية احد املرابع الليلية.
قالت  كما  طفيفة،  جل��روح  اإل  يتعر�سا  ومل  ال��ف��رار،  من  �سديقاه  ومتكن 

ال�سرطة.و�سيمثل ال�سخا�ض اخلم�سة املوقوفون اجلمعة امام املحكمة.

•• اخلرطوم-اأ ف ب:

دولة  ثالثني  يف  ال�ستخبارات  اأجهزة  من  ال�سباط  ع�سرات  اجتمع 
افريقية ام�ض يف اخلرطوم لبحث ا�سرتاتيجية مواجهة مثلث الرعب 
يف القارة. وقال حممد عطا مدير جهاز المن واملخابرات ال�سوداين 
خالل افتتاح املوؤمتر الذي ي�ستمر ثالثة اأيام ان املقاتلني الإرهابيني 
الأجانب واملرتزقة واملنظمات املارقة ت�سكل مثلث الرعب يف افريقيا 
. وا�ساف عطا امام �سباط اجهزة ال�ستخبارات من ال�سودان ورواندا 
العوامل  ان  خ�سو�سا  افريقيا  وج��ن��وب  وم�سر  واثيوبيا  واوغ��ن��دا 

الثالثة “�ساهمت يف عملية ا�ستقطاب للمجتمع يف افريقيا . 
وقال احد ال�سباط امل�ساركني يف املوؤمتر لوكالة فران�ض بر�ض ان الف 

ال�سبان الأفارقة املن�سمني يف املجموعات املتطرفة مثل تنظيم داع�ض 
الإرهابي ي�سكلون تهديدا حقيقيا لبلدانهم. وقال �سيمل�ض �سيمايات 
امل�سوؤول يف اللجنة الفريقية لال�ستخبارات والمن، ومقرها ابوجا، 
ان  الأمنية  التهديدات  الفريقي يف مواجهة  ت�ساعد الحت��اد  والتي 
املقاتلني الإره��اب��ي��ني الأج��ان��ب ع��ادوا ايل  %40 من  20 اىل  بني 
بلدانهم من �سوريا والعراق ومناطق اخرى بعد ان �ساركوا يف القتال 
ايل جانب داع�ض.  واأو�سح ان عددا كبريا من هوؤلء يحملون جوازات 
�سفر غربية ما ميكنهم من التنقل عرب القارة الفريقية. واأ�ساف ان 
هذا يتطلب اهتماما عاجال علينا التحرك ب�سرعة جتنبا ملفاجاآت . 
كما اكد ان التقارير ال�ستخباراتية ت�سري اىل ان املقاتلني يتحركون 

باجتاه بع�ض الدول مثل مايل والنيجر وت�ساد وبوركينا فا�سو.

ت�سبه ممار�سات النازي ب�سبب منعها وزراء اأتراك من 
التحدث حل�سود من الناخبني الأتراك على اأرا�سيها.

وغ�سبت اأملانيا من الإ�سارة اإىل ما�سيها وقت احلرب. 
يتعني  اإن��ه  مريكل  اأجنيال  الأملانية  امل�ست�سارة  وقالت 
وقف مثل هذه الإ�سارات. وقال اإردوغان كذلك اإنه قد 
يطرح م�ساألة اإعادة العمل بعقوبة الإعدام يف ا�ستفتاء 
اإذا ما تطلب الأمر. وتخلت تركيا عن عقوبة الإعدام 

ال�سابق  الو�سط  لل�سرق  املتحدة  واعترب مبعوث المم 
روبرت �سريي ان القرار حكم عليه بالف�سل قبل اقراره 
كونه جاء يف وقت متاأخر للغاية من ولية اإدارة باراك 

اوباما.
م�سمون  اوؤي��د  اين  بر�ض  فران�ض  لوكالة  �سريي  وق��ال 
ان يحدث يف حال  م��ا ميكن  على  مثال  ولكنه  ال��ق��رار، 

ح�سول اأمر يف وقت متاأخر كثريا .
وبح�سب �سريي، فانه لو مل تقم ادارة اوباما با�ستخدام 
2011، فاأنه  حق النق�ض الفيتو لقرار مماثل يف عام 

لكان ت�سبب بال�سغوطات على اإ�سرائيل.
واأ�ساف ولكن ما راأيناه الن هو اأن القرار ا�سبح حمور 
كافة ان�سطة ا�سرائيل فيما تدعي الوليات املتحدة انه 

مثال اآخر على تقريع اإ�سرائيل .

•• اأنقرة-رويرتز:

اأم�ض  الأملانية  الداخلية  وزارة  با�سم  متحدثة  قالت 
الثنني اإن 262 على الأقل من الدبلوما�سيني واأفراد 
اجلي�ض الأت��راك تقدموا بطلبات جلوء يف اأملانيا منذ 
اأنقرة  تلقي  مت��وز  يوليو  يف  فا�سلة  ان��ق��الب  حم��اول��ة 
امل�سوؤولية فيها على عاتق رجل دين مقيم يف الوليات 

املتحدة.
الذين  الأت��راك  املواطنني  بدرجة كبرية عدد  وتزايد 
طلبوا اللجوء يف اأملانيا منذ حماولة النقالب وطلبت 
رف�ض  الأطل�سي  �سمال  حلف  يف  حليفتها  م��ن  تركيا 
الدين  برجل  �سالت  لهم  اأن  يف  ت�ستبه  جنود  طلبات 

املنفي فتح اهلل كولن.
وقالت اأنيجريت كورف املتحدثة با�سم وزارة الداخلية 
اإن 151 من مقدمي طلبات اللجوء يحملون جوازات 
�سفر  ج������وازات  ي��ح��م��ل��ون  و111  دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  ���س��ف��ر 
ا���س��ت��خ��رج��ت ب���دون ر���س��وم وه���ي ت��ل��ك ال��ت��ي ت�سدرها 
احل��ك��وم��ة لأف������راد اجل��ي�����ض وغ���ريه���م م���ن العاملني 

باحلكومة الذين يقومون مبهام �سفر ر�سمية.
اأ�سر  262 ي�سمل كذلك  اإذا كان العدد  ومل حتدد ما 
�سفر  ج��وازات  كذلك  يحملون  الذين  الدبلوما�سيني 

دبلوما�سية.
وقالت كورف يف اإف��ادة �سحفية دوري��ة م�سرية اإىل اأن 
اأكرب هذه الأرق��ام لي�ست ذات  العدد الفعلي قد يكون 
ت�سريحات  اإىل  ت�ستند  لأنها  فعلية  اإح�سائية  قيمة 

طوعية من مقدمي طلبات اللجوء.

وت��ت��زاي��د ح���دة ال���ت���وت���رات ب���ني اأمل��ان��ي��ا وت��رك��ي��ا قبيل 
�سلطات  تعزيز  على  املقبل  ال�سهر  تركيا  يف  ا�ستفتاء 
اأملانيا تركيا  اإردوغ��ان. واأغ�سبت  الرئي�ض رجب طيب 
باإلغاء عدة جتمعات حل�سد التاأييد لال�ستفتاء كان من 
املزمع اأن ينظمها وزراء اأتراك يف مدن اأملانية مما دفع 

اأنقرة لو�سف قرارات احلكومة الأملانية باأنها نازية.
اإن  الأول  الأملانية يف دي�سمرب كانون  وقالت احلكومة 
اأول  يف  جل��وء  طلبات  ق��دم��وا  تركيا  مواطنا   5166
11 �سهرا من العام املا�سي باملقارنة مع 1767 طلبا 
تلقتها اأملانيا يف عام 2015 بكامله. ونحو 80 باملئة 

من مقدمي الطلبات من الأكراد.
وحث وزير الدفاع الرتكي فكري اإ�سيق اأملانيا يف يناير 
اأغلبهم  40 �سخ�سا  كانون الثاين على رف�ض طلبات 
من اأفراد اجلي�ض ال�سابقني من اأ�سحاب الرتب العالية 

الذين ت�ستبه اأنقرة يف �سلتهم مبحاولة النقالب.
اعتقلت  مت��وز  يوليو   15 يف  النقالب  حماولة  وبعد 
تركيا اأكرث من 40 األف �سخ�ض وعزلت اأو اأوقفت عن 
والعاملني  الع�سكريني  األف من  اأكرث من مئة  العمل 

باحلكومة والقطاع اخلا�ض.
اىل ذل��ك، دع��ا الرئي�ض ال��رتك��ي رج��ب ط��ب اإردوغ���ان 
الناخبني الأت��راك يف اأوروب��ا ام�ض الثنني اإىل حتدي 
اأحفاد النازية ودعم ال�ستفتاء هذا ال�سهر على تعديل 
الد�ستور يف ت�سريحات من �ساأنها على الأرجح اأن تثري 

املزيد من الغ�سب يف اأوروبا.
وانتقد اإردوغان مرارا دول اأوروبية منها اأملانيا يف اإطار 
اأجل ال�ستفتاء واتهمها بتنفيذ ممار�سات  حملته من 

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

بعد ثالثة اأ�سهر على قرار الأمم املتحدة التاريخي الذي 
يدين ال�ستيطان الإ�سرائيلي يف الأرا�سي الفل�سطينية 
املحتلة، يحذر اخلرباء من ان القرار لن يكون لديه اي 
اأول م�ستوطنة منذ  ا�سرائيل لبناء  تاأثري بينما ت�ستعد 

اأكرث من 25 عاما.
واعتمد جمل�ض المن الدويل يف كانون الأول دي�سمرب 
القرار رقم 2334، دون اي تاأثري يذكر يف وقف البناء 
ال�ستيطاين، بينما اأعلن م�سوؤولون ا�سرائيليون �سل�سلة 
اأعقبت  التي  الأ�سابيع  يف  ج��دي��دة  ا�ستيطانية  وح���دات 

القرار.
دونالد  ب��رئ��ا���س��ة  اجل��دي��دة  الأم��ريك��ي��ة  الإدارة  وك��ان��ت 
ترامب ذكرت هذا القرار كمثال على ا�ستهداف ا�سرائيل 

يف المم املتحدة.
�سلة  ل��ه  لي�ض  ال���ق���رار  ان  دب��ل��وم��ا���س��ي��ون  اع��ت��رب  بينما 
بالواقع، وحتى له اآثار عك�سية، بينما و�سفه اأحدهم انه 

زوبعة يف فنجان.
المن  جمل�ض  اأ���س��در  دي�سمرب،  الأول  ك��ان��ون   23 ويف 
بناء  ي��دي��ن  ق���رارا   1979 منذ  الوىل  للمرة  ال���دويل 
الفل�سطينية املحتلة  الأرا�سي  اليهودية يف  امل�ستوطنات 
بعد ان امتنعت الوليات املتحدة عن الت�سويت، وذلك 
وادارة  نتانياهو  حكومة  ب��ني  التوتر  م��ن  �سنوات  بعد 

الرئي�ض الأمريكي باراك اوباما.
وي��ط��ال��ب ال��ق��رار ا���س��رائ��ي��ل ب��ال��وق��ف ال��ف��وري والكامل 
الفل�سطينية  الرا����س���ي  يف  ال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة  لأن�����س��ط��ت��ه��ا 

املحتلة والقد�ض ال�سرقية.

وردت ا�سرائيل بعنف على القرار، و�سحبت �سفراءها من 
الدول التي دعمت القرار وهددت بفر�ض عقوبات.

وبال�سافة اىل ذلك، اأعلنت الدولة العربية عن خطط 
لبناء اكرث من 5500 وحدة �سكنية ا�ستيطانية جديدة 
يف ال�سفة الغربية والقد�ض ال�سرقية، منذ كانون الثاين 

يناير املا�سي. 
واأعلنت ا�سرائيل اأي�سا ال�سبوع املا�سي عزمها بناء اأول 
م�ستوطنة مدعومة ر�سميا من قبل احلكومة منذ اأكرث 
املتحدة لدى  الوليات  25 عاما. وتعهدت �سفرية  من 
المم املتحدة نيكي هايل باتباع مقاربة خمتلفة متاما 
جتاه الدولة العربية، اأمام اأكرب لوبي موؤيد ل�سرائيل 
الدولة  “تقريع”  زمن  اأن  املتحدة موؤكدة  الوليات  يف 

العربية “وىّل«.
قانونية،  امل�ستوطنات غري  كل  الدويل  املجتمع  ويعترب 
�سواء اقيمت مبوافقة احلكومة ال�سرائيلية ام ل، وانها 

ت�سكل عقبة كبرية اأمام حتقيق ال�سالم.
يف  احلكومة  رغبة  ال�ستيطان  وت��رية  ت�سريع  ويعك�ض 
اإدارة  �سنوات من  اغتنام فرتة حكم ترامب بعد ثماين 

باراك اوباما التي كانت تعار�ض ال�ستيطان.
ميينية  الكرث  نتانياهو  يتزعمها  التي  احلكومة  وتعد 
دعوا  لال�ستيطان  موؤيدين  وت�سم  ا�سرائيل،  تاريخ  يف 
منذ تويل ترامب الرئا�سة اىل اإلغاء فكرة حل الدولتني 

و�سم ال�سفة الغربية املحتلة.
م��ع ان ال��رئ��ي�����ض الأم���ريك���ي اجل��دي��د ال���ذي اأك���د دعمه 
ال��ك��ام��ل لإ���س��رائ��ي��ل، ط��ل��ب م���ن ن��ت��ان��ي��اه��و ال���رتي���ث يف 
ا�ستئناف  اإدارت��ه طرق  تدر�ض  بينما  ال�ستيطان  م�سالة 

املفاو�سات الفل�سطينية الإ�سرائيلية املتعرثة.

قبل اأكرث من ع�سر �سنوات يف اإطار م�سعاها لالن�سمام 
ل��الحت��اد الأوروب�������ي. وق����ال م�����س��وؤول��ون م��ن الحت���اد 
اإع��ادة العمل بالعقوبة، التي طالبت بها  اإن  الأوروب��ي 
ح�سود يف تركيا بعد حماولة النقالب الفا�سل يف 15 
يوليو متوز، قد تنهي تقريبا م�ساعي تركيا لالن�سمام 
و�سط  الت�سريحات  بهذه  اإردوغ����ان  واأدىل  ل��الحت��اد. 

ح�سد يف اإقليم ريزة املطل على البحر الأ�سود.

وعلى �سبيل املثال، بدا ان بريطانيا تراجعت عن القرار 
يف وقت لحق، فبعد ت�سويتها ل�سالح القرار يف المم 
املتحدة، رف�ست لحقا دعم بيان يف موؤمتر لل�سالم يف 
يناير  الثاين  باري�ض يف كانون  الأو�سط عقد يف  ال�سرق 

املا�سي، والذي عار�سته ا�سرائيل ب�سدة.
وكان هناك تكهنات ان لندن كانت متخوفة جزئيا من 

ازعاج ادارة ترامب اجلديدة.
ا�سرائيلي  دبلوما�سي  وهو  بيكر  الن  اأك��د  جانبه،  ومن 
واحلكومة  ترامب  به  ق��ام  ما  ان  �سابق  ومفاو�ض  كبري 

الإ�سرائيلية، جعل القرار غري مت�سل بالواقع كثريا. 
وقال بيكر اأوباما كان يف نهاية وليته و�سعر ان باإمكانه 
منتقدي  على  والن  انتقاداته.  عن  ب�سراحة  التعبري 

اإ�سرائيل ان ي�سبطوا انف�سهم .



الثالثاء   4   إبريل    2017  م   -   العـدد  11986  
Tuesday  4  April   2017  -  Issue No   1198614

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/كييك  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للتنجيد وزينة ال�سيارات
رخ�سة رقم:CN 1498990 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني(

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4

اإعــــــــــالن
امللكي  ال�س�����ادة/البناء  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
للمقاولت وال�سيانة العامة/ملالكها �سعيد عو�ض عبيد را�سد 

ال�سام�سي - �سركة ال�سخ�ض الواحد ذ.م.م
رخ�سة رقم:CN 1165469 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  القت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية)العني(

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة التفاول لتبديل الزيوت   

رخ�سة رقم:CN 1932724  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*3 اىل 1*3.1

تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة التفاول لتبديل الزيوت 
AL TAFAUL LUBRICATION EST

اىل/كراج التفاوؤل لت�سليح ال�سيارات 
AL TAFAUL CAR REPAIR GARAGE

تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�سالح ميكانيكي للمركبات )4520003(
تعديل ن�ساط/حذف تبديل زيوت املركبات )4520010(

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4

اإعــــــــــالن
�سامل  خمي�ض  �سامل  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
البادي لعمال البال�سرت رخ�سة رقم:CN 1142335  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سيف �سامل خمي�ض �سامل عبداهلل البادي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سامل خمي�ض �سامل عبداهلل البادي
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 8*4 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/�سامل خمي�ض �سامل البادي لعمال البال�سرت 
SALEM KHAMIS SALEM AL BADI PLASTERING WORKS EST

اىل/موؤ�س�سة نور البي�ض لعمال البال�سرت 
AL NOOR ALABYAD PLASTERING WORKS EST

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة ادكو لل�سناعات اخل�سبية ذ.م.م

 رخ�سة رقم:CN 1126005  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبداهلل ماجد عبداهلل ماجد امل�سافري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سيف حمدان نا�سر �سيف الري�سي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف رئيف حممد غالب �سليم ال�سلعو�ض

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ب�سار نائل ممدوح حب�ض
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*5 اىل 1*1

تعديل نوع الرخ�سة من/حرفية اىل جتارية
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية

تعديل ا�سم جتاري من/�سركة ادكو لل�سناعات اخل�سبية ذ.م.م 
EDCO WOOD INDUSTRIS CO LLC

اىل/زوايا اآرت للت�سميم الداخلي 
ZAWAYA ART INTERIOR DESIGN

تعديل عنوان/ من العني العني �سناعية العني بناية ورثة مبارك فا�سل �سعيد املزروعي اىل العني 
العني و�سط املدينة حي الق�سر قطعة 122 مكتب بناية ال�سيخة فاطمة حممد بن خليفة واآخرين

تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي )الديكور( )4330015(
تعديل ن�ساط/حذف منجرة )ور�ض النجارة( )1622007(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز الوادي لال�ست�سارات الهند�سية  

رخ�سة رقم:CN 1152840  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد مبارك عبداهلل عبيد املن�سوري %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة فاطمة مبارك عبداهلل املن�سوري %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد مبارك عبداهلل عبيد املن�سوري

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*7 اىل 7.80*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/مركز الوادي لال�ست�سارات الهند�سية 

AL WADI ENGINEERIG CENER
اىل/�سركة الوادي لال�ست�سارات الهند�سية ذ.م.م 

AL WADI COMPANY FOR ENGINEERING CONSULTING LLC
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ميزان مدينة زايد

  رخ�سة رقم:CN 1036598  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*11 اىل 1*12

تعديل ا�سم جتاري من/ميزان مدينة زايد 
MADINA ZAYED WHEEL BALANCE

اىل/ميزان مدينة زايد اللكرتوين 
MADINA ZAYED WHEEL BALANCE BALANCE

تعديل عنوان/من املنطقة الغربية زايد املنطقة الغربية بناية م�سلم احمد حممد 
هميلة املزروعي اىل املنطقة الغربية مدينة زايد ال�سناعية اجلديدة

تعديل ن�ساط/ا�سافة تبديل زيوت املركبات )4520010(
تعديل ن�ساط/ا�سافة جتارة الجزاء ال�سافية لل�سيارات )4530011(

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جمعه �سامل احلو�سني للمقاولت العامة  

رخ�سة رقم:CN 1150014  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/جمعه �سامل جمعه ح�سن احلو�سني من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ جمعه �سامل جمعه ح�سن احلو�سني من 100% اىل %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبداهلل �سامل جمعه ح�سن احلو�سني %50

تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 0.50*0.20 اىل 0.30*0.60
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/جمعه �سامل احلو�سني للمقاولت العامة
JUMAA SALEM ALHOSNI GENERAL CONTRACTING

اىل/�سركة جمعه �سامل احلو�سني للمقاولت العامة ذ.م.م 
JUMAA SALEM ALHOSNI GENERAL CONTRACTING CO LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/رفتيم لل�سيانة العامة 
قد ابدوا رغبتهم يف الغاء العالن ال�سابق ال�سادر يف جريدة الفجر 
الرخ�سة  بخ�سو�ض  بتاريخ:2016/2/22  رقم:11647  العدد  يف 

رقم:CN 1187854  بال�سم التجاري:رفتيم لل�سيانة العامة
ثم تقدموا بطلب اجراء التعديالت التالية:

حممد  خمي�ض  مرعي  في�سل  وبيع/ا�سافة  تنازل  �سركاء  تعديل 
الكثريي  - وحذف امنه �سعيد خلفان ها�سل الغريبي

- واعادة الو�سع كما كان عليه
دائرة  مراجعة  الجراء  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�سر هذا العالن وال  تاريخ  اأ�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل 
فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون 

جبل النور للرجال
رخ�سة رقم:CN 1076313 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/قمران للنقليات العامة  

رخ�سة رقم:CN 1714146  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة يو�سف جابر حممد احلمادي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف خالد علي ح�سن با�سليب
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4

اإعــــــــــالن
والنقليات  للمقاولت  العرب  ال�س�����ادة/بادية  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1526415  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/احمد مبارك يافور مزينه العامري من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ احمد مبارك يافور مزينه العامري من 50% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سلطان عبداهلل حم�سن بخيت ح�سني العامري

تعديل را�ض املال/من 150000 اىل 0
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 60*40 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية
تعديل ا�سم جتاري من/بادية العرب للمقاولت والنقليات العامة ذ.م.م 

BADIY AL ARAB GENERAL CONTRACTING & TRANSPORTING LLC

اىل/بادية العرب للمقاولت والنقليات العامة 
BADIY AL ARAB GENERAL CONTRACTING & TRANSPORTING

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4  اإبريل 2017 العدد 11986

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4  اإبريل 2017 العدد 11986
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العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   
اعالن حكم بالن�صر

        يف  الدعوى رقم 2016/2649  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليهم/1-�سركة ب�ساتني ال�سام للتجارة �ض.ذ.م.م 2- حممد احمد احلاج علي 
3- يا�سر حممد احلاج علي جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
الول  اخلليج  ل�سالح/بنك  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2016/12/27 بتاريخ   املنعقدة 
املدعي  للبنك  بينهم  والتكافل فيما  بالت�سامن  ي��وؤدوا  بان  املدعي عليهم  بالزام  دبي  فرع 
)بنك اخلليج الول فرع دبي( مبلغ )375617.03( درهم )ثالثمائة وخم�سة و�سبعون الف 
و�ستمائة و�سبعة ع�سر درهم وثالثة فل�ض( والفائدة بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة 
وامل�ساريف  الر�سوم  عن  ف�سال  ال�سداد  متام  حتى  يف:2016/11/24  احلا�سل  الق�سائية 
ومبلغ 300 درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

اعالن حكم بالن�صر
        يف  الدعوى رقم 2016/2704  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه/1-�سركة ديفني للمقاولت البناء وحفر ال�سا�سات �ض.ذ.م.م 2- كينان اوروك اوروك 
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/�سركة دريلكو حلفر اآبار املياه �ض.ذ.م.م - حاليا - �سركة دريلكو 
لالأ�سا�سات وحفر اآبار املياه ذ.م.م - �سابقا ميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/2/16  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/�سركة دريلكو حلفر 
اآبار املياه �ض.ذ.م.م - حاليا - �سركة دريلكو لالأ�سا�سات وحفر اآبار املياه ذ.م.م - �سابقا بالزام املدعي 
عليهما بالت�سامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ )169162( درهم )مائة وت�سعة و�ستون الف 
ومائة واثنان و�ستون درهم( قيمة ال�سيكني �سند الدعوى والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من 
تاريخ ا�ستحقاق كل �سيك وحتى ال�سداد التام ف�سال عن الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اآل  �سعيد  بن  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
        يف  الدعوى رقم 2017/202  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه/1-كري�ستال الفا �ض.ذ.م.م - فرع دبي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/يو بي ا�ض �سبالي 
�سني �سوليو �سنز انك فرع دبي وميثله:ح�سني علي عبدالرحمن لوتاه. 

مبا ان املدعي/ يو بي ا�ض �سبالي �سني �سوليو �سنز انك فرع دبي قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بتاريخ:2017/3/30 احلكم التمهيدي التايل: حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري وقبل الف�سل 
يف املو�سوع بندب اخلبري احل�سابي �ساحب الدور يف اجلدول ما مل يتفق الطرفان على تعيينه خالل ا�سبوع وعلى 
اخلبري ار�سال ن�سخة التقرير على Flash عليه ن�سخه PDF واخرى WORD تكون مهمته الطالع على 
ملف الدعوى وما به من م�ستندات وما ع�سى ان يقدم له من ا�سول م�ستندات بيان طبيعة العالقة بني الطرفني 
و�سند ذلك من ا�سول م�ستندات او �سور م�ستندات غري جمحودة وامل�سدد واملرت�سد وللخبري النتقال اىل اية 
جهة لالطالع على ما بها من م�ستندات وحددت مبلغ )اربعة الف درهم( تودع بخزينة املحكمة كامانة حتت 
، وحددت لها املحكمة جل�سة يوم اخلمي�ض  اتعاب اخلربة وكلفت املدعي �ساحب عبء الثبات ب�سدادها  ح�ساب 

ch1.C.14:املوافق:2017/4/20 ال�ساعة:08.30 �سباحا يف القاعة
 رئي�ض الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11986 بتاريخ 2017/4/4   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/294  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-�سركة كافريي للمقاولت العامة - �ض ذ م م  2-هرندر بال �سينغ 
3-�سوريندير بال �سينغ  4-�ساوراب بال �سينغ جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ 
اأقام  بنك اخلليج الول - فرع دبي وميثله : حممد عبد امللك م�سطفى اهلي -  قد 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )8.269.872/20 
اتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة  وحتى  درهم( والر�سوم وامل�ساريف و 
ال�ساعة 9.30 �ض  ال�سداد.   وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/4/10  متام 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.E.21 بالقاعة 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

ر�صمي : 17 دي�صمرب تاريخ 
اإجراء النتخابات البلدية

  •• الفجر – تون�س

 اأعلنت الهيئة العليا امل�ستقلة لالنتخابات ام�ض الثنني اأّن املوعد الر�سمي 
لإجراء النتخابات البلدية �سيكون يوم 17 دي�سمرب 2017.

هذه  يف  الت�سجيل  عملية  اأّن  ���س��ر���س��ار  �سفيق  الهيئة  رئ��ي�����ض  واأع��ل��ن     
النتخابات �ستكون بداية من 19 يونيو اإىل غاية 10 اأغ�سط�ض 2017، 
م�سريا اإىل اأن م�ساركة الأمنيني والع�سكريني يف هذا ال�ستفتاء النتخابي 

�سيكون قبل املوعد الر�سمي باأ�سبوع اأي يوم 10 دي�سمرب 2017.
نتائج  ع��ن  الأويل  الإع����الن  �سيقع  اأن���ه  الن��ت��خ��اب��ات  هيئة  رئي�ض  وب���نّي    
النتخابات البلدية بني 17 و20 دي�سمرب 2017، وعن النتائج النهائية 

يوم 24 يناير 2018 على اأق�سى تقدير.
17 دي�سمرب ج��اء بعد م�ساورات مع  ي��وم  اأن حتديد  واأ���س��اف �سر�سار    

رئا�سة احلكومة ورئا�سة اجلمهورية وجمل�ض نواب ال�سعب.

ما حقيقة الرق�ص يف علبة ليلية على �صوت الآذان.. ؟؟
•• الفجر – تون�س - خا�س

    تداول رواد مواقع التوا�سل الجتماعي ، مقطع فيديو 
ق�سري يف اأحد العلب الليلية املتواجدة مبدينة احلمامات 
اأين عمد دي جي اإىل و�سع الآذان على خلفية  التون�سية، 

اأغنية والرق�ض يف املحل عليه من قبل املتواجدين.
في�سبوك  موقع  و�سج  وا�سعا  ج��دل  الفيديو  اأث���ار  وق��د     
ا�ستيائهم  ع��ن  الكثري  ع��رّب  حيث  امل�ستهجنة  بالتعليقات 
ول�سورة  لالإ�سالم  م�سيئة  البع�ض  اعتربها  التي  للواقعة 
�سعبها... واأخ���الق  لقيم  ومنافية  ا�سالمي،  كبلد  تون�ض 
ا�سبوع يف  بان احلادثة ح�سلت منذ  قال  ان هناك من  اإل 

احد حمالت ال�سهر يف ا�سبانيا ، وانه مت الرتويج للفيديو 
على اأّن وقائعه ح�سلت يف تون�ض  يف اطار حملة ترمي اىل 
الت�سييق على العلب الليلية بعد حماولت الت�سييق على 

نقاط بيع الكحول..
وُنقل  الثنني فتح حتقيق يف احلادثة  ام�ض  تقّرر  وق��د     
دي  لتعّمد  ت��ع��ود  احل��ادث��ة  تفا�سيل  اأن  اأم��ن��ي  م�سدر  ع��ن 
دجي العلبة الليلية املعنية اإدراج �سوت الأذان عند تركيبه 

مو�سيقى راق�سة وان الرق�ض توا�سل على �سوت الأذان.
 من جانبه، اأّكد املندوب اجلهوي لل�سياحة باجلهة �سّحة 
اخلرب م�سريا اإىل انه تقّرر فتح حتقيق فوري يف الغر�ض 

للتحري واتخاذ الإجراءات الالزمة. 

م�صت�صار ترامب يزور 
العراق مع جرنال كبري

•• بغداد-رويرتز:

ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ض  م�ست�سار  كو�سرن  جاريد  و�سل 
ال��ع��راق ام�ض الث��ن��ني م��ع اجل���رنال ج��وزي��ف دانفورد  اإىل  و�سهره 
على  بنف�سه  ليتعرف  امل�سرتكة  الأم��ري��ك��ي��ة  الأرك����ان  هيئة  رئي�ض 
ال��ق��ادة الأم��ري��ك��ي��ني على  امل��ع��رك��ة ���س��د تنظيم داع�����ض م��ن  تقييم 
مل  الذي  لكو�سرن،  وبالن�سبة  عراقيني.  م�سوؤولني  ويلتقي  الأر���ض 
يزر العراق من قبل، تاأتي الرحلة يف وقت حرج فيما يدر�ض ترامب 
�سبل ت�سعيد حملة التحالف الذي تقوده الوليات املتحدة ويقول 
م�سوؤولون اأمريكيون وعراقيون اإنها ناجحة اإىل حد كبري حتى الآن 

يف م�ساعي ا�ستئ�سال تنظيم داع�ض من العراق و�سوريا.

•• الفجر – تون�س - خا�س
بعد  الأفــق  يف  تلوح  عظم  ك�صر  معركة  اأّن  يبدو     
يف  والتقدم  الإنــقــاذ  جبهة  تاأ�صي�س  عن  الإعـــالن 
ال�صتقطاب  ك�صر  نف�صها  على  تطرح  والتي  تون�س 
والتموقع  تــونــ�ــس،  ـــداء  ون النه�صة  بــني  الثنائي 
للحزبني  بديلة  ثالثة  وقوة  كبرية  و�صطية  ككتلة 
القادمة  البلدية  النتخابات  و�صتكون  احلاكمني، 
الختبار الأول الذي �صيحدد م�صري امل�صهد ال�صيا�صي 

اجلديد يف تون�س على ار�س الواقع.
  البيان التاأ�صي�صي جلبهة الإنقاذ والتقدم، وكلمات 
زعماء الأحزاب التي ت�صكلها، هاجمت ب�صدة حركة 
النه�صة وحّملتها جميع اأدواء البالد، وهاجمت اأي�صا 

نداء تون�س واحلكومة وحتى رئا�صة الدولة، 
وحادا  �سداميا  خطابا  واعتمدت 
مع كل ه��وؤلء، ومن زوايا عديدة 

وخمتلفة،
ا���س��ت��ف��ز خ�سومها  ال����ذي  الأم�����ر   
رد  ع��ل��ى  واأج���ربه���م  ومناف�سيها، 
ت�سريحات  يف  ال�����س��ري��ع  ال��ف��ع��ل 
الق�سوة  م���ن  ب���دوره���ا  ت��خ��ل��و  مل 
للحلبة  اجل����دي����د  ال����واف����د  ع���ل���ى 

ال�سيا�سية.

انتحال �صفة
البيان  ع���ل���ى  رّد  اأّول  ف���ف���ي    
ال���ت���اأ����س���ي�������س���ي ل�����ج��ب��ه��ة الإن����ق����اذ 
والتقّدم جبهة �سيا�سية معار�سة، 
ال����ذي مّت ت��وق��ي��ع��ه الأح����د ، اأف���اد 
حلركة  ال�سيا�سّية  الهيئة  ع�سو 
اأن حزبه  ن��زار عياد،  ن��داء تون�ض، 
يف  احل��رك��ة  ح�سر  ب�سدة  ي�ستنكر 
ج��ب��ه��ة مل ت��ك��ن ط��رف��ا ف��ي��ه��ا ومل 
للحزب  الر�سمية  الهياكل  تتول 

امل�ساركة يف ت�سكيلها.
اأن م��ه��ن��د���ض هذا  واأّك������د ع���ّي���اد     
التحالف الوهمي هو حزب حركة 
منه  حم��اول��ة  يف  تون�ض،  م�سروع 
ل  مل��ب��ادرة  �سعبية  �سرعية  اإ�سفاء 
ميكن اأن يكتب لها النجاح بتجّمع 

اأحزاب �سغرى، وفق تعبريه.
    واعترب اأن ما اأقدم عليه حزب 
حركة م�سروع تون�ض يعّد منزلقا 
من  ال�سيا�سية  احلياة  يف  خطريا 
خ���الل اف��ت��ع��ال حت��ال��ف��ات وهمية 
م��ن ���س��اأن��ه��ا اإرب����اك ال����راأي العام، 
تون�ض  ن�����داء  ح���رك���ة  اأن  م����وؤك����دا 
ه��ذا اخل��رق مبا تراه  �سرتّد على 

منا�سبا، بح�سب قوله.
الهيئة  يف  ال���ق���ي���ادي  وك�����س��ف      
ن����داء تون�ض  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة حل��رك��ة 
قائد  رمزي خمي�ض جناح حافظ 
ا�ستنكرت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  ال�����س��ب�����س��ي 
جبهة  يف  احل������زب  ا����س���م  اإق����ح����ام 

الإنقاذ والتقّدم.
    واأو�سح خمي�ض، اأن ما ارتكبته 
الهيئة  ال��ن��داء  غ���ادرت  جمموعة 
ال��ت�����س��ي��ريي��ة ي���ع���ّد خ����روج����ا عن 
الطبيعة، قائال جند نداء تون�ض 
يرتاأ�ض احلكومة ومكونا لها كما 

جنده يف املعار�سة.
اأن م���ن وّق���ع���وا على      واأ����س���اف 
نداء  با�سم  التاأ�سي�سية  الوثيقة 

والثقافية والرتبوية والق�سائية، 
وداعميه  مم���ول���ي���ه  وحم���ا����س���ب���ة 
ال�سباب  ت�سفري  ع��ن  وامل�����س��وؤول��ني 
اإىل بوؤره، والناأي بدور العبادة عن 

اأي توظيف �سيا�سي وحزبي.
البيان  ع���ل���ى  اأم���������س����ى  وق������د     
ال���ت���اأ����س���ي�������س���ي ل��ل��ج��ب��ه��ة ك����ل من 
حم�سن م��رزوق عن ح��زب حركة 
بلحاج  ور����س���ا  ت���ون�������ض،  م�������س���روع 
ع��ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت�����س��ي��ريي��ة حلركة 
ت��ون�����ض، وحم��م��د الكيالين  ن���داء 
ومروان  ال�سرتاكي،  احل��زب  عن 
تون�ض  ح����رك����ة  ع�����ن  ال�������س���ب���اع���ي 
عن  ال��ري��اح��ي  و�سليم  امل�ستقبل، 
ح����زب الإحت�������اد ال���وط���ن���ي احل���ر، 
وعبد ال��رزاق العكرمي عن حزب 
الدميقراطي،  ال��وط��ن��ي  ال��ع��م��ل 
ع����ن حركة  ال�����س��اي��ح��ي  وم����ال����ك 
التون�سي،  ال���وط���ن���ي  ال�������س���ب���اب 
و���س��ك��ري ال��ه��رم��ا���س��ي ع���ن حزب 
عن  الهمامي  وح�سني  ال��ث��واب��ت، 
وجنيب  ال�سعبية،  ال��وح��دة  ح��زب 
الو�سطية  احلركة  عن  احلجري 

الدميقراطية.
الوطنية  ال�����س��خ�����س��ي��ات  اأم�����ا      
البيان  ع���ل���ى  امل���وق���ع���ة  ال����ث����الث 
القطي  ال��ع��زي��������������������ز  عب�������د  ف��ه��ي 
وع��ب��د ال��ع��زي��ز امل��زوغ��ي وحممود 

البارودي.
ق������ي������ادات الأح���������زاب     واأل������ق������ت 
وال�����س��خ�����س��ي��ات ال��وط��ن��ي��ة خالل 
ال�����س��ي��ا���س��ي، كلمات  امل���وك���ب  ه����ذا 
اأزمة  اأن تون�ض تعي�ض  اأكدت فيها 
واجتماعية  واقت�سادية  �سيا�سية 
القوى  ���س��ف��وف  ت��وح��ي��د  تتطلب 
ال�سيا�سية التقدمية واجلمهورية، 
الإ�سالمية  التيارات  مواجهة  يف 
النه�سة،  ح��رك��ة  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 
ال�����ت�����ي ات����ه����م����ه����ا ال�����ع�����دي�����د من 
دوليب  يف  ب��ال��ت��غ��ل��غ��ل  امل��ت��دخ��ل��ني 
الدولة وال�سيطرة عليها مما اأدى 

اإىل اإ�سعافها.
حكومة  متدخلون  انتقد  كما      
ال�������وح�������دة ال����وط����ن����ي����ة ورئ���ي�������ض 
اجلمهورية، واتهموهما باخلروج 
عن الد�ستور والتخلي عن دورهما 
وعدم الإيفاء بالوعود النتخابية، 
اإىل جانب احلكم مبنطق العائلة 

واملح�سوبية.

احلركة،  م���ن  ا���س��ت��ق��ال��وا  ت��ون�����ض 
يعّد  ع���ل���ي���ه  اأق������دم������وا  م�����ا  واأّن 
اأّن  اإىل  م�����س��ريا  ���س��ف��ة،  ان��ت��ح��ال 
�ستقوم  للنداء  القانونية  الهيئة 
الالزمة  القانونية  ب���الإج���راءات 
هذه  ّن��ه��ت  اأن  �سبق  اأّن��ه��ا  خ��ا���س��ة 

املجموعة عديد املرات.

ب�صاعة كا�صدة
املوجهة  الت��ه��ام��ات  على  رده  ويف 
ال���ق���ي���ادي حركة  ل��ل��ن��ه�����س��ة، ق����ال 
البحريي  ال���دي���ن  ن���ور  ال��ن��ه�����س��ة 
الرياحي  ���س��ل��ي��م  ن��ه��ن��ئ  ن��ح��ن   “
ونتمنى  اجلبهة  بهذه  و���س��رك��اءه 
اإن  للجميع  ون��ق��ول  ال��ن��ج��اح  لهم 
حلركة  ك��ان  �سواء  ال�سّد  ب�ساعة 
�سيا�سي  ت���ي���ار  اأي  اأو  ال��ن��ه�����س��ة 
حا�سر يف البالد مل يعد لها �سوق 
للرتويج”،  قابلة  غري  واأ�سبحت 
يحاول  م����ن  اأّن  ع���ل���ى  م���������س����ّددا 
ترويج هذه الب�ساعة ل تنوبه اإل 

اخل�سائر.
   واأ����س���اف ال��ب��ح��ريي ، ن��ح��ن يف 

لدينا  وق����ت  ل  ال��ن��ه�����س��ة  ح���رك���ة 
املهاترات  ه��ات��ه  م��ث��ل  يف  ن�سيعه 
ونحن ملتزمون باأن نقول �سالما 
اأن من  ون��وؤم��ن  باللغو  م��ررن��ا  اإذا 
ل��دي��ه وق���ت وج��ه��د وط��اق��ة يجب 

ي�ستثمرها يف خدمة تون�ض .
“وحدهم  ب����ال����ق����ول  وت�����اب�����ع     
الفا�سلون والعاجزون واجلاهلون 
خمالفيهم  يف  ي�����رون  ب��ال��ت��اري��خ 
الوطن  اأن  وي��ت��وه��م��ون  اأع�������داء، 
غ���ريه���م من  ل��ه��م وح���ده���م دون 
ال�سيطرة  حقهم  م��ن  وان  اأبنائه 
معهم  يختلف  م��ن  ب�سطب  عليه 
نراكم  للجميع  ن��ق��ول  ال����راأي،  يف 
متناف�سون  ال��وط��ن  يف  اإخ����وة  ل��ن��ا 
ع��ل��ى خ���دم���ة ال�����س��ع��ب وال���ب���الد، 
لفتا  اأعداء”،  ف��ي��ك��م  ن����رى  ول 
ف�سلت  الإق�����س��اء  خ��ي��ارات  اأّن  اإىل 

و�ستف�سل.
اإن يف الخ��ت��الف رحمة،     وق���ال 
واإل  ل��الإب��داع،  اأر�سية  التنوع  ويف 
خ��ل��ق��ن��ا اهلل خم��ت��ل��ف��ون، وفق  مل���ا 
الأح���زاب  اأن  ق��ول��ه، م�����س��ددا على 

ل�م  “الدول�������ة  اأّن  وك�����س��������������ف     
هناك  واأن  بعد  عافيتها  ت�ستعد 
من  عاي�س�������ناه  ما  لظه���ور  ب��وادر 
واأّن  ال���رتوي���ك���ا،  زم����ن  ان��ت��ك��ا���س��ة 
امل�����س��ت��ف��ي��د م���ن ذل����ك ه���ي حركة 

النه�سة.
البيان      وت��ع��ه��دت الأح�����زاب يف 
باخل�سو�ض،  للجبهة،  التاأ�سي�سي 
القرار  ا�ستقاللية  ع��ن  ب��ال��دف��اع 
ال���وط���ن���ي وال���ع���م���ل ع���ل���ى اإع������ادة 
التوازن ال�سيا�سي عرب بناء قطب 
كم�سروع  ت���ق���دم���ي  دمي���ق���راط���ي 
ب���دي���ل، م���ع ال���ت���اأك���ي���د ع��ل��ى عدم 
النه�سة  ح���رك���ة  م���ع  ال��ت��ح��ال��ف 
و����س���رك���ائ���ه���ا، ف�����س��ال ع���ن اإق�����رار 
تتوافق  �ساملة  وطنية  م�ساحلة 
النتقالية،  ال��ع��دال��ة  م��ب��ادئ  م��ع 
والتاأكيد على عدم توظيف الدين 

يف ال�سيا�سية.
�������س������رورة  ع�����ل�����ى  و���������س��������ددت     
اإطار  يف  الإره����اب  دح��ر  موا�سلة 
املعاجلة  اإ�سرتاتيجية قائمة على 
الأمنية والع�سكرية والجتماعية 

اأّن  وال����ت����ق����ّدم،  الإن�����ق�����اذ  جل��ب��ه��ة 
جبهة النقاذ تعمل على مقاومة 
ارهاب الدولة الذي متثله حركة 
الفقر  يف  ت�ستثمر  التي  النه�سة 
النتخابية  وع���وده���ا  م��ت��ن��ا���س��ي��ة 

ومن�سغلة بخدمة م�ساحلها .
بلحاج،  ر���س��ا  اع��ت��رب      يف ح���ني 
الت�سيريية  ب��ال��ه��ي��ئ��ة  ال���ق���ي���ادي 
املناه�ض  اجل���ن���اح  ت��ون�����ض  ل���ن���داء 
حلافظ قائد ال�سب�سي ، اأّن حركة 
احلديثة  ال��دول��ة  ت��ه��ّدد  النه�سة 

واأنها احلاكم الفعلي يف تون�ض.
ب��ل��ح��اج، يف مداخلته  واأرج������ع      
جلبهة  التاأ�سي�سي  املوؤمتر  خالل 
اإىل  ذل������ك  وال�����ت�����ّق�����دم  الإن������ق������اذ 
يعي�سها  التي  والأزم���ة  “ال�سعف 
تون�ض جناح  نداء  احلزب احلاكم 
ب�سبب  ال�����س��ب�����س��ي  ق���ائ���د  ح���اف���ظ 
�سّيق�������ة  جمموع�������ة  ���س��ي��ط��رة 
وجتّمعها  دوال���ي���ب���ه  ع��ل��ى  داخ���ل���ه 
اجلمهورية  رئ��ي�����ض  جن���ل  ح���ول 
وفق  �سّيقة”  �س�����خ�سية  لغايات 

تعبريه.

وامل���ن���ظ���م���ات ال���ت���ي ل��ه��ا وج�����ود يف 
ال���ع���م���ق وامل�����ع�����ربة ع����ن خ����ي����ارات 
وطموحات جزء من ال�سعب حتى 
ول���و ك��ان��ت اأق��ل��ي��ة ل ي��ح��ق لأحد 
واحلياة  الأر����ض  حلاجة  �سطبها 

لها، ح�سب قوله.
   واأ�ساف البحريي تون�ض اليوم 
ن�سّب  اأن  اإىل  ح���اج���ة  يف  ل��ي�����س��ت 
بع�سنا  ونغالط  البع�ض،   بع�سنا 
البع�ض، ونغالط الراأي العام،  بل 
اليوم يريدون من  التون�سيني  اإّن 
النخب ال�سيا�سية اأن تتناف�ض على 
والعباد  للبالد  خري  فيه  ما  فعل 
والبحث عن حلول مل�ساكل بهدف 
الكرمية   احل��ي��اة  احل��ق يف  �سمان 
الظهور  ع��ل��ى  ال��ت�����س��اب��ق  ع���و����ض 
ع���ل���ى ح�ساب  الإع�����الم�����ي ح���ت���ى  

القيم واملبادئ .
عن  امل����ت����ح����دث  ذات  واأع����������رب     
تون�ض  يف  ت��ت�����س��ك��ل  اأن  يف  اأم���ل���ه 
اأح������������زاب اي����ج����اب����ي����ة وق�����وي�����ة يف 
ف��ك��ره��ا وخ��ي��ارات��ه��ا ودف��اع��ه��ا عن 
مل�ساكل  وانحيازها  البالد  �سيا�سة 
ال�����س��ع��ب، م��ع��ت��ربا ذل�����ك  �سرطا 
القوية  ال��دول��ة  بناء  ���س��روط  م��ن 
الأفكار  جلميع  احلا�سنة  العادلة 
على حماية  والقادرة  والتوجهات 
بعيدا عن منطق  والتعدد  التنوع 

الإق�����������س�����اء وال�����س����ت����ث����ن����اء وم���ن 
توافقية  وط��ن��ي��ة  اأه�������داف  اأج�����ل 

وت�ساركية.
  واأ�ساف نوؤمن اأن البالد يف حاجة 
اإىل تعدد وتنوع وتناف�ض من اجل 
خدمة ال�سالح العام واأنه ل مكان 
الإق�ساء  الد�ستور ملنطق  يف دولة 

وال�ستعداء .

النه�صة بيت الداء
�سيا�سية  اأح��زاب  قيادات  اأّن  يذكر 
“اأحزاب  ب���اأن���ه���ا  ن��ف�����س��ه��ا  ت���ع���ّرف 
وتقدمية  دميقراطية  جمهورية 
م�ستقلة  و�سخ�سّيات  معار�سة” 
وقعت الأح��د، يف ق�سر املوؤمترات 
ب����ال����ع����ا�����س����م����ة، ع����ل����ى ال���وث���ي���ق���ة 
ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي��ة ل�����ج��ب��ه��ة الإن����ق����اذ 
امل�سرتك  الإع��داد  والتقدم بهدف 
املقبلة  الن��ت��خ��اب��ي��ة  ل��ل��م��واع��ي��د 
البلدية،  الن���ت���خ���اب���ات  وخ��ا���س��ة 
الإ�سالم  لتيار  معار�ستها  موؤّكدة 
حركة  م��ق��دم��ت��ه  ويف  ال�����س��ي��ا���س��ي 
احلاكم  والئ����ت����الف  ال��ن��ه�����س�����������������ة 
الوحدة  ح��ك��وم��ة  ي�����س��ّك��ل  ال�����ذي 

الوطنية.
   وكان �سليم الرياحي، رئي�ض حزب 
الحتاد الوطني احلّر، قد اكد يف 
التاأ�سي�سي  امل��وؤمت��ر  خ��الل  كلمته 

جبهة النقاذ ت�سعل الفتيل جبهة النقاذ بني مطرقة النه�سة و�سندان النداء

نورالدين البحريي ر�سا بلحاج  النه�سة احلاكم الفعلي

بعد الإعالن عن جبهة الإنقاذ والتقدم:

تون�ص: معركة ك�صر عظم ثالثية الأبعاد تلوح يف الأفق..!
حركة نداء تون�س ت�صتنكر ح�صرها يف اجلبهة وتعد بالرّد

البحريي: ب�صاعة �صد النه�صة مل يعد
 لها �صوق واأ�صبحت غري قابلة للرتويج 

 ر�صا بلحاج : حركة النه�صة تهّدد الدولة 
احلديث��ة وهي احلاك��م الفعلي يف تون�ص

رئي�ض الهيئة يح�سم املوعد

نداء تون�ض ي�ستنكر ويتوعد
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الق�سائم والكوبونات ذات القيمة؛ ق�سائم الهدايا؛ ق�سائم الهدايا م�سبقة الدفع؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه 

اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.
الواق�عة بالفئة:   36

و�سف العالمة: تتاألف العالمة من احلرف الالتيني "X" �سمن اإطار مربع غري مت�سل الزوايا.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4  اإبريل 2017 العدد 11986

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

بتاريخ: 9 نوفمرب 2016 املودعة حتت رقم:  262957 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  مرا�ض القاب�سة �ض.ذ.م.م.  
وعنوانه: �ض.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
دور  ت�سغيل  وال�سيافة؛  الفنادق  جم��ال  يف  التدريب  ت�سهيالت  ت�سغيل  ال��ت��دري��ب؛  خ��دم��ات  والتهذيب؛  التعليم  خ��دم��ات 
الريا�سية )اجلمنازيوم( والنوادي  التدريبات  الريا�سية والثقافية؛ توفري �سالت  الأن�سطة  احل�سانة؛ خدمات الرتفيه؛ 
ال�سحية؛ ت�سغيل األعاب احلدائق ذات الطابع اخلا�ض؛ ت�سغيل مالعب اجلولف؛ توفري ت�سهيالت التن�ض؛ توفري ت�سهيالت 
التجارية  واملعار�ض  العمل  وور���ض  التدريبية  وال���دورات  واملعار�ض  والجتماعات  امل��وؤمت��رات  واإدارة  ترتيب  ال�سباحة؛  برك 
والجتماعات الر�سمية واملحا�سرات؛ ت�سغيل حدائق املالهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�ض؛ ن�سر الكتب؛ توفري ت�سهيالت 
ت�سهيالت  تقدمي  ال�ستجمام؛  ت�سهيالت  توفري  البولنغ؛  زقاق  ت�سهيالت  توفري  الريا�سية؛  الت�سهيالت  توفري  ال�سينما؛ 
خا�سة بركوب اخليل و�سباق اخليل؛ تدريب اخليل، تنظيم املناف�سات الريا�سية ومباريات الفرو�سية؛ خدمات �ستوديوهات 
الت�سجيل ال�سوتي؛ خدمات �ستوديوهات الأفالم؛ توفري ت�سهيالت �ستوديوهات الت�سجيل؛ خدمات �ستوديوهات الت�سجيل 
يف  الأط��ف��ال  مالعب  توفري  الت�سلية؛  مناطق  توفري  لالأطفال؛  لعب  مناطق  وال��رادي��و؛  والفيديو  والتليفزيون  لالأفالم 
حمطات اخلدمة؛ تاأجري �ستوديوهات الت�سجيل؛ حدائق احليوانات؛ حدائق احليوانات الأليفة؛ حدائق احليوان؛ حدائق 
ومعار�ض  احليوانات  بحدائق  املتعلقة  والتعليم  املعلومات  خدمات  احليوانات؛  عرو�ض  احليوانات؛  معار�ض  ال�سفاري؛ 
بهذه اخلدمات عرب  املتعلقة  املعلومات  توفري  ذلك  بكافة هذه اخلدمات مبا يف  يتعلق  فيما  املعلومات  توفري  احليوانات؛ 

�سبكة حا�سوب عاملية.
الواق�عة بالفئة:   41

و�سف العالمة: تتاألف العالمة من احلرف الالتيني "X" �سمن اإطار مربع غري مت�سل الزوايا.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4  اإبريل 2017 العدد 11986

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

بتاريخ: 9 نوفمرب 2016 املودعة حتت رقم:  262958 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  مرا�ض القاب�سة �ض.ذ.م.م.  
وعنوانه: �ض.ب.: 123311،  دبي، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات توفري الطعام وال�سراب )غري الكحويل(؛ الإقامة املوؤقتة؛ خدمات الفنادق؛ خدمات املنتجعات الفندقية؛ خدمات 
الإقامة الفندقية؛ خدمات التموين الفندقي؛ خدمات حجز الفنادق؛ خدمات املطاعم الفندقية؛ توفري القاعات الفندقية 
ملعار�ض الأعمال واملعار�ض التجارية واملوؤمترات واللقاءات واملحا�سرات والجتماعات؛ توفري ت�سهيالت )الإقامة( لإجراء 
املوؤمترات والجتماعات واملعار�ض واملعار�ض التجارية والعطالت؛ تاأجري قاعات الجتماعات؛ خدمات ال�سيافة )الإقامة(؛ 
يتعلق  فيما  العطالت  وتخطيط  معلومات  ؛  الكحويل(  )غ��ري  ال�سراب  اأو  الطعام  اأو  الإق��ام��ة  )توفري  ال�سيافة  اأجنحة 
بالإقامة؛ املطاعم؛ الكافيهات؛ خدمات التموين بالطعام وال�سراب؛ مطاعم طلب الطعام لتناوله خارجا؛ املقاهي؛ التموين 
بالطعام وال�سراب؛ حمالت الع�سري؛ توفري منافذ بيع الأطعمة وامل�سروبات املتنقلة؛ خدمات التزويد بالطعام وال�سراب؛ 
خدمات املطاعم املتنقلة؛ خدمات تقدمي الأطعمة وامل�سروبات من خالل �ساحنة متنقلة؛ مرافق ملواقف املق�سورات املتنقلة 
ملواقف  موؤقتة  م��راف��ق  توفري  امل��ق��ط��ورات؛  م��واق��ف  يف  تقدم  التي  وامل�سروبات  بالأطعمة  التزويد  خ��دم��ات  )ال��ك��رف��ان��ات(؛ 
املقطورات؛ دور ح�سانة الأطفال؛ مناطق ا�سرتاحة داخل حمطات اخلدمة؛ خدمات التموين املتحرك؛ خدمات املعلومات 
بيانات  قاعدة  من  مبا�سرة  اأي�سا  تقدميها  يتم  اأع��اله  امل��ذك��ورة  اخل��دم��ات  وجميع  تقدم؛  ما  بكافة  املتعلقة  وال�ست�سارات 

حا�سوبية اأو عرب �سبكة الت�سالت العاملية.
الواق�عة بالفئة:   43

و�سف العالمة: تتاألف العالمة من احلرف الالتيني "X" �سمن اإطار مربع غري مت�سل الزوايا.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4  اإبريل 2017 العدد 11986

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

بتاريخ: 9 نوفمرب 2016  املودعة حتت رقم:  262953 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  مرا�ض القاب�سة �ض.ذ.م.م.  
وعنوانه: �ض.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
دور  ت�سغيل  وال�سيافة؛  الفنادق  جم��ال  يف  التدريب  ت�سهيالت  ت�سغيل  ال��ت��دري��ب؛  خ��دم��ات  والتهذيب؛  التعليم  خ��دم��ات 
الريا�سية )اجلمنازيوم( والنوادي  التدريبات  الريا�سية والثقافية؛ توفري �سالت  الأن�سطة  احل�سانة؛ خدمات الرتفيه؛ 
ال�سحية؛ ت�سغيل األعاب احلدائق ذات الطابع اخلا�ض؛ ت�سغيل مالعب اجلولف؛ توفري ت�سهيالت التن�ض؛ توفري ت�سهيالت 
التجارية  واملعار�ض  العمل  وور���ض  التدريبية  وال���دورات  واملعار�ض  والجتماعات  امل��وؤمت��رات  واإدارة  ترتيب  ال�سباحة؛  برك 
والجتماعات الر�سمية واملحا�سرات؛ ت�سغيل حدائق املالهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�ض؛ ن�سر الكتب؛ توفري ت�سهيالت 
ت�سهيالت  تقدمي  ال�ستجمام؛  ت�سهيالت  توفري  البولنغ؛  زقاق  ت�سهيالت  توفري  الريا�سية؛  الت�سهيالت  توفري  ال�سينما؛ 
خا�سة بركوب اخليل و�سباق اخليل؛ تدريب اخليل، تنظيم املناف�سات الريا�سية ومباريات الفرو�سية؛ خدمات �ستوديوهات 
الت�سجيل ال�سوتي؛ خدمات �ستوديوهات الأفالم؛ توفري ت�سهيالت �ستوديوهات الت�سجيل؛ خدمات �ستوديوهات الت�سجيل 
يف  الأط��ف��ال  مالعب  توفري  الت�سلية؛  مناطق  توفري  لالأطفال؛  لعب  مناطق  وال��رادي��و؛  والفيديو  والتليفزيون  لالأفالم 
حمطات اخلدمة؛ تاأجري �ستوديوهات الت�سجيل؛ حدائق احليوانات؛ حدائق احليوانات الأليفة؛ حدائق احليوان؛ حدائق 
ومعار�ض  احليوانات  بحدائق  املتعلقة  والتعليم  املعلومات  خدمات  احليوانات؛  عرو�ض  احليوانات؛  معار�ض  ال�سفاري؛ 
بهذه اخلدمات عرب  املتعلقة  املعلومات  توفري  ذلك  بكافة هذه اخلدمات مبا يف  يتعلق  فيما  املعلومات  توفري  احليوانات؛ 

�سبكة حا�سوب عاملية.
الواق�عة بالفئة:   41

و�سف العالمة: تتاألف العالمة من اأ�سالع قائمة متقاطعة �سمن اإطار مربع غري مت�سل الزوايا.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4  اإبريل 2017 العدد 11986

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

بتاريخ: 9 نوفمرب 2016  املودعة حتت رقم:  262954 
تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�س��م:  مرا�ض القاب�سة �ض.ذ.م.م.  
وعنوانه: �ض.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات توفري الطعام وال�سراب )غري الكحويل(؛ الإقامة املوؤقتة؛ خدمات الفنادق؛ خدمات املنتجعات الفندقية؛ خدمات 
الإقامة الفندقية؛ خدمات التموين الفندقي؛ خدمات حجز الفنادق؛ خدمات املطاعم الفندقية؛ توفري القاعات الفندقية 
ملعار�ض الأعمال واملعار�ض التجارية واملوؤمترات واللقاءات واملحا�سرات والجتماعات؛ توفري ت�سهيالت )الإقامة( لإجراء 
املوؤمترات والجتماعات واملعار�ض واملعار�ض التجارية والعطالت؛ تاأجري قاعات الجتماعات؛ خدمات ال�سيافة )الإقامة(؛ 
يتعلق  فيما  العطالت  وتخطيط  معلومات  ؛  الكحويل(  )غ��ري  ال�سراب  اأو  الطعام  اأو  الإق��ام��ة  )توفري  ال�سيافة  اأجنحة 
بالإقامة؛ املطاعم؛ الكافيهات؛ خدمات التموين بالطعام وال�سراب؛ مطاعم طلب الطعام لتناوله خارجا؛ املقاهي؛ التموين 
بالطعام وال�سراب؛ حمالت الع�سري؛ توفري منافذ بيع الأطعمة وامل�سروبات املتنقلة؛ خدمات التزويد بالطعام وال�سراب؛ 
خدمات املطاعم املتنقلة؛ خدمات تقدمي الأطعمة وامل�سروبات من خالل �ساحنة متنقلة؛ مرافق ملواقف املق�سورات املتنقلة 
ملواقف  موؤقتة  م��راف��ق  توفري  امل��ق��ط��ورات؛  م��واق��ف  يف  تقدم  التي  وامل�سروبات  بالأطعمة  التزويد  خ��دم��ات  )ال��ك��رف��ان��ات(؛ 
املقطورات؛ دور ح�سانة الأطفال؛ مناطق ا�سرتاحة داخل حمطات اخلدمة؛ خدمات التموين املتحرك؛ خدمات املعلومات 
بيانات  قاعدة  من  مبا�سرة  اأي�سا  تقدميها  يتم  اأع��اله  امل��ذك��ورة  اخل��دم��ات  وجميع  تقدم؛  ما  بكافة  املتعلقة  وال�ست�سارات 

حا�سوبية اأو عرب �سبكة الت�سالت العاملية.
الواق�عة بالفئة:   43

و�سف العالمة: تتاألف العالمة من اأ�سالع قائمة متقاطعة �سمن اإطار مربع غري مت�سل الزوايا.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4  اإبريل 2017 العدد 11986

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

بتاريخ: 9 نوفمرب 2016 املودعة حتت رقم:  262932 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  مرا�ض القاب�سة �ض.ذ.م.م.  
وعنوانه: �ض.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات الإعالن؛ خدمات وكالت الإعالن؛ خدمات اإدارة الأعمال؛ امل�ساعدة يف اإدارة الأعمال؛ تقييم الأعمال؛ 
اإدارة الأعمال وال�ست�سارات التنظيمية؛ اإدارة اأعمال املطاعم والفنادق واحلدائق ذات الطابع اخلا�ض وحدائق 
اأو ال�سناعية؛ خدمات  اإدارة اأعمال )الغري(؛ امل�ساعدة يف الإدارة التجارية  اإدارة م�ساريع الأعمال؛  املالهي؛ 
الت�سويق؛ خدمات الدعاية والعالقات العامة؛ توفري ت�سهيالت املكاتب، خدمات جتميع ت�سكيلة من الب�سائع 
الإمداد  خدمات  وي�سر؛  ب�سهولة  الب�سائع  هذه  و�سراء  معاينة  من  الزبائن  يتمكن  حتى  الآخرين  ل�سالح 
امل�ساحات  تاأجري  اأو دعائية؛  لغايات جتارية  التجارية  والأ�سواق  املعار�ض  تنظيم  ال�سناعية؛  الإدارة  للغري؛ 
ال�سوق فيما يتعلق بو�سائل الإعالم؛  اأبحاث  الإع��الم؛ خدمات  تاأجري وقت لالإعالن يف و�سائل  الإعالنية؛ 
برامج  خدمات  العلنية؛  ب��امل��زادات  الأم��الك  بيع  الأع��م��ال(؛  اإدارة  يف  م�ساعدة  )باعتبارها  التعهيد  خدمات 
الولء؛ خدمات برامج الولء واحلوافز واملكافاآت؛ توفري اأك�ساك الطعام وامل�سروبات والمتيازات والتذكارات 
ذلك  بكافة هذه اخلدمات مبا يف  يتعلق  فيما  املعلومات  توفري  والرتفيهية؛  الريا�سية  للفعاليات  �ستاد  يف 

توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عاملية.
الواق�عة بالفئة:   35

و�سف العالمة: تتكون العالمة من �سريط منحني بداخل مربع غري مت�سل الزوايا.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4  اإبريل 2017 العدد 11986

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

بتاريخ: 9 نوفمرب 2016 املودعة حتت رقم:  262935 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  مرا�ض القاب�سة �ض.ذ.م.م.  
وعنوانه: �ض.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
التجارية  العقارات  وتاأجري  اإدارة  وال�سكنية؛  والتجزئة  التجارية  العقارات  خدمات  العقارات؛  اإدارة  العقارية؛  اخلدمات 
واملكاتب  والفيالت  لل�سقق  بالن�سبة  واإدارتها  تقدميها  يتم  التي  العقارات  وا�ستئجار  تاأجري  خدمات  وال�سكنية؛  والتجزئة 
وال�سبا واملنتجعات ومالعب اجلولف واملارينا والفنادق واملمتلكات ال�سناعية وحدائق املالهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�ض 
العقارية؛  الو�ساطة  الإيجار؛ خدمات  �سقق وفيالت  اإدارة  للم�ستاأجرين؛  الإدارة  الت�سوق؛ خدمات  الت�سوق وقرى  ومراكز 
اإدارة الأ�سول؛  خدمات حت�سيل الإيجارات؛ خدمات تثمني العقارات؛ ا�ستثمار روؤو�ض الأم��وال؛ اخلدمات املالية؛ خدمات 
اإدارة ال�سناديق؛ خدمات ال�سناديق العقارية؛ خدمات التاأمني؛ اخلدمات امل�سرفية؛ خدمات  خدمات ال�ستثمار؛ خدمات 
ال�ستثمار  العقارية؛ خدمات  املحافظ  اإدارة  العقارات وخدمات  اإدارة  العقارات؛ خدمات  تقييم  العقاري؛ خدمات  التمويل 
الأرا�سي؛  ا�ستمالك  الأرا�سي؛ خدمات  العقاري؛ خدمات تطوير  التاأمني  العقارية؛ خدمات  الو�ساطة  العقاري؛ خدمات 
تثمني واختيار وا�ستمالك العقارات لأغرا�ض التطوير وال�ستثمار؛ ا�ستمالك الأرا�سي لتاأجريها؛ اإ�سدار بطاقات ال�سراء 
ذات القيمة؛ توفري البطاقات م�سبقة الدفع والق�سائم ذات القيمة؛ اإ�سدار وا�سرتداد الق�سائم ذات القيمة؛ اإ�سدار وا�سرتداد 
الق�سائم والكوبونات ذات القيمة؛ ق�سائم الهدايا؛ ق�سائم الهدايا م�سبقة الدفع؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه 

اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة..
الواق�عة بالفئة:   36

و�سف العالمة: تتكون العالمة من �سريط منحني بداخل مربع غري مت�سل الزوايا.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4  اإبريل 2017 العدد 11986

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

بتاريخ: 15 نوفمرب 2016 املودعة حتت رقم:  263279 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  مرا�ض القاب�سة �ض.ذ.م.م.  
وعنوانه: �ض.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات توفري الطعام وال�سراب )غري الكحويل(؛ الإقامة املوؤقتة؛ خدمات الفنادق؛ خدمات املنتجعات الفندقية؛ خدمات 
الإقامة الفندقية؛ خدمات التموين الفندقي؛ خدمات حجز الفنادق؛ خدمات املطاعم الفندقية؛ توفري القاعات الفندقية 
ملعار�ض الأعمال واملعار�ض التجارية واملوؤمترات واللقاءات واملحا�سرات والجتماعات؛ توفري ت�سهيالت )الإقامة( لإجراء 
املوؤمترات والجتماعات واملعار�ض واملعار�ض التجارية والعطالت؛ تاأجري قاعات الجتماعات؛ خدمات ال�سيافة )الإقامة(؛ 
اأجنحة ال�سيافة )توفري الإقامة اأو الطعام اأو ال�سراب )غري الكحويل( ؛ معلومات وتخطيط العطالت فيما يتعلق بالإقامة؛ 
املطاعم؛ الكافيهات؛ خدمات التموين بالطعام وال�سراب؛ مطاعم طلب الطعام لتناوله خارجا؛ املقاهي؛ خدمات التعاقد 
على الطعام؛ التموين بالطعام وال�سراب؛ حمالت الع�سري؛ توفري منافذ بيع الأطعمة وامل�سروبات املتنقلة؛ خدمات التزويد 
بالطعام وال�سراب؛ خدمات املطاعم املتنقلة؛ خدمات تقدمي الأطعمة وامل�سروبات من خالل �ساحنة متنقلة؛ مرافق ملواقف 
توفري مرافق  املقطورات؛  تقدم يف مواقف  التي  وامل�سروبات  بالأطعمة  التزويد  )الكرفانات(؛ خدمات  املتنقلة  املق�سورات 
املتحرك؛  التموين  خدمات  اخلدمة؛  حمطات  داخ��ل  ا�سرتاحة  مناطق  الأطفال؛  ح�سانة  دور  املقطورات؛  ملواقف  موؤقتة 
اأي�سا مبا�سرة من  خدمات املعلومات وال�ست�سارات املتعلقة بكافة ما تقدم؛ وجميع اخلدمات املذكورة اأعاله يتم تقدميها 

قاعدة بيانات حا�سوبية اأو عرب �سبكة الت�سالت العاملية.
الواق�عة بالفئة:   43

و�سف العالمة: كتبت عبارة "DRAGONFLY" باللغة الإجنليزية.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4  اإبريل 2017 العدد 11986

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

بتاريخ: 15 نوفمرب 2016 املودعة حتت رقم:  263280 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  مرا�ض القاب�سة �ض.ذ.م.م.  
وعنوانه: �ض.ب.: 123311،  دبي، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات توفري الطعام وال�سراب )غري الكحويل(؛ الإقامة املوؤقتة؛ خدمات الفنادق؛ خدمات املنتجعات الفندقية؛ خدمات 
الإقامة الفندقية؛ خدمات التموين الفندقي؛ خدمات حجز الفنادق؛ خدمات املطاعم الفندقية؛ توفري القاعات الفندقية 
ملعار�ض الأعمال واملعار�ض التجارية واملوؤمترات واللقاءات واملحا�سرات والجتماعات؛ توفري ت�سهيالت )الإقامة( لإجراء 
املوؤمترات والجتماعات واملعار�ض واملعار�ض التجارية والعطالت؛ تاأجري قاعات الجتماعات؛ خدمات ال�سيافة )الإقامة(؛ 
اأجنحة ال�سيافة )توفري الإقامة اأو الطعام اأو ال�سراب )غري الكحويل( ؛ معلومات وتخطيط العطالت فيما يتعلق بالإقامة؛ 
املطاعم؛ الكافيهات؛ خدمات التموين بالطعام وال�سراب؛ مطاعم طلب الطعام لتناوله خارجا؛ املقاهي؛ خدمات التعاقد 
على الطعام؛ التموين بالطعام وال�سراب؛ حمالت الع�سري؛ توفري منافذ بيع الأطعمة وامل�سروبات املتنقلة؛ خدمات التزويد 
بالطعام وال�سراب؛ خدمات املطاعم املتنقلة؛ خدمات تقدمي الأطعمة وامل�سروبات من خالل �ساحنة متنقلة؛ مرافق ملواقف 
توفري مرافق  املقطورات؛  تقدم يف مواقف  التي  وامل�سروبات  بالأطعمة  التزويد  )الكرفانات(؛ خدمات  املتنقلة  املق�سورات 
املتحرك؛  التموين  خدمات  اخلدمة؛  حمطات  داخ��ل  ا�سرتاحة  مناطق  الأطفال؛  ح�سانة  دور  املقطورات؛  ملواقف  موؤقتة 
اأي�سا مبا�سرة من  اأعاله يتم تقدميها  خدمات املعلومات وال�ست�سارات املتعلقة بكافة ما تقدم؛ وجميع اخلدمات املذكورة 

قاعدة بيانات حا�سوبية اأو عرب �سبكة الت�سالت العاملية.
الواق�عة بالفئة:   43

و�سف العالمة: كتبت عبارة " دراغون فالي" باللغة العربية.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4  اإبريل 2017 العدد 11986

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

بتاريخ: 9 نوفمرب 2016 املودعة حتت رقم:  262951 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  مرا�ض القاب�سة �ض.ذ.م.م.  
وعنوانه: �ض.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات الإعالن؛ خدمات وكالت الإعالن؛ خدمات اإدارة الأعمال؛ امل�ساعدة يف اإدارة الأعمال؛ تقييم الأعمال؛ 
اإدارة الأعمال وال�ست�سارات التنظيمية؛ اإدارة اأعمال املطاعم والفنادق واحلدائق ذات الطابع اخلا�ض وحدائق 
اأو ال�سناعية؛ خدمات  اإدارة اأعمال )الغري(؛ امل�ساعدة يف الإدارة التجارية  اإدارة م�ساريع الأعمال؛  املالهي؛ 
الت�سويق؛ خدمات الدعاية والعالقات العامة؛ توفري ت�سهيالت املكاتب، خدمات جتميع ت�سكيلة من الب�سائع 
الإمداد  خدمات  وي�سر؛  ب�سهولة  الب�سائع  هذه  و�سراء  معاينة  من  الزبائن  يتمكن  حتى  الآخرين  ل�سالح 
امل�ساحات  تاأجري  اأو دعائية؛  لغايات جتارية  التجارية  والأ�سواق  املعار�ض  تنظيم  ال�سناعية؛  الإدارة  للغري؛ 
ال�سوق فيما يتعلق بو�سائل الإعالم؛  اأبحاث  الإع��الم؛ خدمات  تاأجري وقت لالإعالن يف و�سائل  الإعالنية؛ 
برامج  خدمات  العلنية؛  ب��امل��زادات  الأم��الك  بيع  الأع��م��ال(؛  اإدارة  يف  م�ساعدة  )باعتبارها  التعهيد  خدمات 
الولء؛ خدمات برامج الولء واحلوافز واملكافاآت؛ توفري اأك�ساك الطعام وامل�سروبات والمتيازات والتذكارات 
ذلك  بكافة هذه اخلدمات مبا يف  يتعلق  فيما  املعلومات  توفري  والرتفيهية؛  الريا�سية  للفعاليات  �ستاد  يف 

توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عاملية.
الواق�عة بالفئة:   35

و�سف العالمة: تتاألف العالمة من اأ�سالع قائمة متقاطعة �سمن اإطار مربع غري مت�سل الزوايا.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4  اإبريل 2017 العدد 11986

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

بتاريخ: 9 نوفمرب 2016 املودعة حتت رقم:  262952 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  مرا�ض القاب�سة �ض.ذ.م.م.  
وعنوانه: �ض.ب.: 123311،  دبي، الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
التجارية  العقارات  وتاأجري  اإدارة  وال�سكنية؛  والتجزئة  التجارية  العقارات  خدمات  العقارات؛  اإدارة  العقارية؛  اخلدمات 
واملكاتب  والفيالت  لل�سقق  بالن�سبة  واإدارتها  تقدميها  يتم  التي  العقارات  وا�ستئجار  تاأجري  خدمات  وال�سكنية؛  والتجزئة 
وال�سبا واملنتجعات ومالعب اجلولف واملارينا والفنادق واملمتلكات ال�سناعية وحدائق املالهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�ض 
العقارية؛  الو�ساطة  الإيجار؛ خدمات  �سقق وفيالت  اإدارة  للم�ستاأجرين؛  الإدارة  الت�سوق؛ خدمات  الت�سوق وقرى  ومراكز 
اإدارة الأ�سول؛  خدمات حت�سيل الإيجارات؛ خدمات تثمني العقارات؛ ا�ستثمار روؤو�ض الأم��وال؛ اخلدمات املالية؛ خدمات 
اإدارة ال�سناديق؛ خدمات ال�سناديق العقارية؛ خدمات التاأمني؛ اخلدمات امل�سرفية؛ خدمات  خدمات ال�ستثمار؛ خدمات 
ال�ستثمار  العقارية؛ خدمات  املحافظ  اإدارة  العقارات وخدمات  اإدارة  العقارات؛ خدمات  تقييم  العقاري؛ خدمات  التمويل 
الأرا�سي؛  ا�ستمالك  الأرا�سي؛ خدمات  العقاري؛ خدمات تطوير  التاأمني  العقارية؛ خدمات  الو�ساطة  العقاري؛ خدمات 
تثمني واختيار وا�ستمالك العقارات لأغرا�ض التطوير وال�ستثمار؛ ا�ستمالك الأرا�سي لتاأجريها؛ اإ�سدار بطاقات ال�سراء 
ذات القيمة؛ توفري البطاقات م�سبقة الدفع والق�سائم ذات القيمة؛ اإ�سدار وا�سرتداد الق�سائم ذات القيمة؛ اإ�سدار وا�سرتداد 
الق�سائم والكوبونات ذات القيمة؛ ق�سائم الهدايا؛ ق�سائم الهدايا م�سبقة الدفع؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه 

اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.
الواق�عة بالفئة:   36

و�سف العالمة: تتاألف العالمة من اأ�سالع قائمة متقاطعة �سمن اإطار مربع غري مت�سل الزوايا.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4  اإبريل 2017 العدد 11986

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

بتاريخ: 9 نوفمرب 2016 املودعة حتت رقم:  262937 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  مرا�ض القاب�سة �ض.ذ.م.م.  
وعنوانه: �ض.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
دور  ت�سغيل  وال�سيافة؛  الفنادق  جم��ال  يف  التدريب  ت�سهيالت  ت�سغيل  ال��ت��دري��ب؛  خ��دم��ات  والتهذيب؛  التعليم  خ��دم��ات 
الريا�سية )اجلمنازيوم( والنوادي  التدريبات  الريا�سية والثقافية؛ توفري �سالت  الأن�سطة  احل�سانة؛ خدمات الرتفيه؛ 
ال�سحية؛ ت�سغيل األعاب احلدائق ذات الطابع اخلا�ض؛ ت�سغيل مالعب اجلولف؛ توفري ت�سهيالت التن�ض؛ توفري ت�سهيالت 
التجارية  واملعار�ض  العمل  وور���ض  التدريبية  وال���دورات  واملعار�ض  والجتماعات  امل��وؤمت��رات  واإدارة  ترتيب  ال�سباحة؛  برك 
والجتماعات الر�سمية واملحا�سرات؛ ت�سغيل حدائق املالهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�ض؛ ن�سر الكتب؛ توفري ت�سهيالت 
ت�سهيالت  تقدمي  ال�ستجمام؛  ت�سهيالت  توفري  البولنغ؛  زقاق  ت�سهيالت  توفري  الريا�سية؛  الت�سهيالت  توفري  ال�سينما؛ 
خا�سة بركوب اخليل و�سباق اخليل؛ تدريب اخليل، تنظيم املناف�سات الريا�سية ومباريات الفرو�سية؛ خدمات �ستوديوهات 
الت�سجيل ال�سوتي؛ خدمات �ستوديوهات الأفالم؛ توفري ت�سهيالت �ستوديوهات الت�سجيل؛ خدمات �ستوديوهات الت�سجيل 
يف  الأط��ف��ال  مالعب  توفري  الت�سلية؛  مناطق  توفري  لالأطفال؛  لعب  مناطق  وال��رادي��و؛  والفيديو  والتليفزيون  لالأفالم 
حمطات اخلدمة؛ تاأجري �ستوديوهات الت�سجيل؛ حدائق احليوانات؛ حدائق احليوانات الأليفة؛ حدائق احليوان؛ حدائق 
ومعار�ض  احليوانات  بحدائق  املتعلقة  والتعليم  املعلومات  خدمات  احليوانات؛  عرو�ض  احليوانات؛  معار�ض  ال�سفاري؛ 
بهذه اخلدمات عرب  املتعلقة  املعلومات  توفري  ذلك  بكافة هذه اخلدمات مبا يف  يتعلق  فيما  املعلومات  توفري  احليوانات؛ 

�سبكة حا�سوب عاملية.
الواق�عة بالفئة:   41

و�سف العالمة: تتكون العالمة من �سريط منحني بداخل مربع غري مت�سل الزوايا.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4  اإبريل 2017 العدد 11986

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

بتاريخ: 9 نوفمرب 2016 املودعة حتت رقم:  262939 
تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�س��م:  مرا�ض القاب�سة �ض.ذ.م.م.  
وعنوانه: �ض.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة

 وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات توفري الطعام وال�سراب )غري الكحويل(؛ الإقامة املوؤقتة؛ خدمات الفنادق؛ خدمات املنتجعات الفندقية؛ خدمات 
الإقامة الفندقية؛ خدمات التموين الفندقي؛ خدمات حجز الفنادق؛ خدمات املطاعم الفندقية؛ توفري القاعات الفندقية 
ملعار�ض الأعمال واملعار�ض التجارية واملوؤمترات واللقاءات واملحا�سرات والجتماعات؛ توفري ت�سهيالت )الإقامة( لإجراء 
املوؤمترات والجتماعات واملعار�ض واملعار�ض التجارية والعطالت؛ تاأجري قاعات الجتماعات؛ خدمات ال�سيافة )الإقامة(؛ 
يتعلق  فيما  العطالت  وتخطيط  معلومات  ؛  الكحويل(  )غ��ري  ال�سراب  اأو  الطعام  اأو  الإق��ام��ة  )توفري  ال�سيافة  اأجنحة 
بالإقامة؛ املطاعم؛ الكافيهات؛ خدمات التموين بالطعام وال�سراب؛ مطاعم طلب الطعام لتناوله خارجا؛ املقاهي؛ التموين 
بالطعام وال�سراب؛ حمالت الع�سري؛ توفري منافذ بيع الأطعمة وامل�سروبات املتنقلة؛ خدمات التزويد بالطعام وال�سراب؛ 
خدمات املطاعم املتنقلة؛ خدمات تقدمي الأطعمة وامل�سروبات من خالل �ساحنة متنقلة؛ مرافق ملواقف املق�سورات املتنقلة 
ملواقف  موؤقتة  م��راف��ق  توفري  امل��ق��ط��ورات؛  م��واق��ف  يف  تقدم  التي  وامل�سروبات  بالأطعمة  التزويد  خ��دم��ات  )ال��ك��رف��ان��ات(؛ 
املقطورات؛ دور ح�سانة الأطفال؛ مناطق ا�سرتاحة داخل حمطات اخلدمة؛ خدمات التموين املتحرك؛ خدمات املعلومات 
بيانات  قاعدة  من  مبا�سرة  اأي�سا  تقدميها  يتم  اأع��اله  امل��ذك��ورة  اخل��دم��ات  وجميع  تقدم؛  ما  بكافة  املتعلقة  وال�ست�سارات 

حا�سوبية اأو عرب �سبكة الت�سالت العاملية.
الواق�عة بالفئة:   43

و�سف العالمة: تتكون العالمة من �سريط منحني بداخل مربع غري مت�سل الزوايا.
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4  اإبريل 2017 العدد 11986

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

بتاريخ: 2016/11/16م   املودعة حتت رقم:  263347 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  دي اك�ض بي انرتتينمنت�ض )م�ساهمةعامة( 
مكتب 201-01 ملك اإعمار العقارية، برج خليفة،�ض.ب: 123311 دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات التعليم؛ خدمات التدريب؛ ت�سغيل ت�سهيالت التدريب يف جمال الفنادق وال�سيافة؛ ت�سغيل دور احل�سانة؛ خدمات 
ت�سغيل  ال�سحية؛  والنوادي  )اجلمنازيوم(  الريا�سية  التدريبات  �سالت  توفري  والثقافية؛  الريا�سية  الأن�سطة  الرتفيه؛ 
مالعب اجلولف؛ توفري ت�سهيالت التن�ض؛ توفري ت�سهيالت برك ال�سباحة؛ ترتيب واإدارة املوؤمترات والجتماعات واملعار�ض 
واجلل�سات التدريبية وور�ض العمل وخدمات املعار�ض التجارية والجتماعات الر�سمية واملحا�سرات؛ ت�سغيل حدائق املالهي 
ت�سهيالت  توفري  الريا�سية؛  الت�سهيالت  توفري  ال�سينما؛  ت�سهيالت  توفري  الكتب؛  ن�سر  اخلا�ض؛  الطابع  ذات  واحلدائق 
زقاق البولنغ؛ توفري ت�سهيالت ال�ستجمام؛ تقدمي ت�سهيالت خا�سة بركوب اخليل و�سباق اخليل؛ تدريب اخليل، تنظيم 
توفري  الأف��الم؛  �ستوديوهات  ال�سوتي؛ خدمات  الت�سجيل  �ستوديوهات  الفرو�سية؛ خدمات  ومباريات  الريا�سية  املناف�سات 
لعب  مناطق  والراديو؛  والفيديو  والتليفزيون  لالأفالم  الت�سجيل  �ستوديوهات  خدمات  الت�سجيل؛  �ستوديوهات  ت�سهيالت 
توفري  الت�سجيل؛  �ستوديوهات  تاأجري  اخلدمة؛  حمطات  يف  الأطفال  مالعب  توفري  الت�سلية؛  مناطق  توفري  لالأطفال؛ 

املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عاملية. 
 الواق�عة بالفئة:    41 

كتبت عبارة "BACKLOT CREW" بالأحرف الالتينية. و�سف العالمة:  
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4  اإبريل 2017 العدد 11986

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

بتاريخ: 2016/11/15م   املودعة حتت رقم:  263293 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  مرا�ض القاب�سة �ض.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �ض.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
ال�سور الزيتية؛ ال�سور الفنية؛ املعلقات الفنية؛ �سور الفنون اجلميلة؛ �سور الفنون الت�سويرية؛ اإطارات الكنفا لالأعمال 
الفنية؛ الأعمال الفنية؛ الورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى؛ املطبوعات؛ 
مواد  منزلية؛  لغايات  اأو  القرطا�سية  يف  امل�ستعملة  الل�سق  مواد  القرطا�سية؛  الفوتوغرافية؛  ال�سور  الكتب؛  جتليد  مواد 
)عدا  والتدري�ض  التوجيه  م��واد  الأث���اث(؛  )ع��دا  املكتبية  وال��ل��وازم  الكاتبة  الآلت  التلوين؛  اأو  ال��ده��ان  فرا�سي  الفنانني؛ 
الأجهزة(؛ مواد التغليف البال�ستيكية )غري الواردة يف فئات اأخرى(؛ حروف الطباعة؛ الكلي�سيهات )الرا�سمات(؛ املن�سورات 
املكتبية  ال��ل��وازم  زيتية؛  �سور  اأ�سخا�ض؛  �سور  الكبرية؛  الإع��الن��ات  الفوتوغرافية؛  ال�سور  امل��ج��الت؛  الكتب؛  املطبوعة؛ 
كتب  امل�سورة؛  البطاقات  والرا�سدين؛  والأطفال  لل�سغار  م�سورة  كتب  والرا�سدين؛  والأطفال  لل�سغار  كتب  واملدر�سية؛ 
اأغطية للكتب؛ كتب الر�سم؛ ورق لتعليف الكتب؛ كتب الأن�سطة امل�سورة؛ الأدلة؛ الكتالوجات؛  التلوين؛ الكتب الهزلية؛ 
الر�سم؛  اأدوات  للورق؛  م�سابك  الكتابة؛  اأدوات  األبومات؛  م�سابك؛  ذات  األ��واح  امللفات؛  الرابطات؛  الدو�سيهات؛  البطاقات؛ 
مواد الر�سم؛ مواد الفنانني؛ الل�ساقات؛ التقاومي؛ بطاقات التهنئة؛ ق�سائم الهدايا؛ بطاقات الكتب؛ البطاقات الربيدية؛ 
موؤ�سرات للكتب؛ دفاتر املذكرات؛ مواد اللف والتغليف؛ اأقوا�ض ورقع؛ ورق الكتابة؛ مظاريف؛ مفكرات؛ بطاقات املالحظات؛ 
اأطقم  األ��وان؛  اأقالم  اأقالم تلوين؛ موؤ�سرات؛  اأقالم ر�سا�ض؛ علب لأقالم احلرب واأقالم الر�سا�ض؛ مماحي؛  اأقالم حرب؛ 
الأ�سغال  اأو  للتطريز  بال�سف  تطبع  زينة  ر�سوم  الورقية؛  زينات احلفالت  الهدايا؛  لف  ورق  وال�سبورات؛  الطبا�سري  ر�سم؛ 

اليدوية؛ اأ�سكال مطبوعة لقم�سان ن�سف الكم )تي �سريت(؛ �سور مطبوعة.
 الواق�عة بالفئة:    16 

كتبت عبارة ْ"DUBAI LIGHTHOUSE" بالأحرف الالتينية. و�سف العالمة:  
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4  اإبريل 2017 العدد 11986

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

بتاريخ: 2016/11/15م   املودعة حتت رقم:  263295 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  مرا�ض القاب�سة �ض.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �ض.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الأعمال؛  تقييم  الأعمال؛  اإدارة  امل�ساعدة يف  الأعمال؛  اإدارة  الإع��الن؛ خدمات  وك��الت  الإع��الن؛ خدمات  خدمات 
وحدائق  خ��ا���ض  ط��اب��ع  ذات  ح��دائ��ق  وال��ف��ن��ادق؛  امل��ط��اع��م  اأع��م��ال  اإدارة  التنظيمية؛  وال���س��ت�����س��ارات  الأع��م��ال  اإدارة 
خدمات  ال�سناعية؛  اأو  التجارية  الإدارة  يف  امل�ساعدة  )ال��غ��ري(؛  اأع��م��ال  اإدارة  الأع��م��ال؛  م�ساريع  اإدارة  الت�سلية، 
التجزئة  خ��دم��ات  التجزئة،  خ��دم��ات  املكتب،  ت�سهيالت  توفري  ال��ع��ام��ة؛  وال��ع��الق��ات  ال��دع��اي��ة  خ��دم��ات  الت�سويق؛ 
التجارية  العرو�ض  تنظيم  الفنية؛  املعار�ض  اإدارة  املعار�ض؛  اإدارة  الفنية؛  وامل��واد  الفنية  الأعمال  ببيع  يتعلق  فيما 
امل��زادات املبا�سرة لبيع الأعمال  واملعار�ض يف جمال الفن؛ البيع باملزاد العلني؛ بيع الأعمال الفنية باملزاد العلني؛ 
الزبائن  يتمكن  حتى  الآخرين  ل�سالح  الب�سائع  من  ت�سكيلة  جتميع  خدمات  املبا�سرة،  التجزئة  خدمات  الفنية؛ 
املعار�ض  تنظيم  ال�سناعية؛  الإدارة  للغري؛  الإم���داد  خدمات  وي�سر؛  ب�سهولة  الب�سائع  ه��ذه  و���س��راء  معاينة  من 
و�سائل  يف  لالإعالن  وقت  تاأجري  الإعالنية؛  امل�ساحات  تاأجري  والإعالنية؛  التجارية  للغايات  التجارية  والأ���س��واق 
اإدارة  يف  م�ساعدة  )باعتبارها  التعهيد  خ��دم��ات  الإع���الم؛  بو�سائل  يتعلق  فيما  ال�سوق  اأب��ح��اث  خ��دم��ات  الإع���الم؛ 
بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري  يتعلق  املعلومات فيما  العلنية؛ توفري  باملزادات  الم��الك  بيع  الأع��م��ال(؛ 

 املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.     الواق�عة بالفئة:    35 
كتبت عبارة ْ"DUBAI LIGHTHOUSE" بالأحرف الالتينية. و�سف العالمة:  

ال�س��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد 

امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4  اإبريل 2017 العدد 11986

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

بتاريخ: 2016/11/15م   املودعة حتت رقم:  263297 
 تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س��م:  مرا�ض القاب�سة �ض.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �ض.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
ال�سكنية؛  والعقارات  بالتجزئة  البيع  وحمالت  التجارية  العقارات  خدمات  العقارات؛  املمتلكات  اإدارة  العقارية؛  اخلدمات 
التي  العقارات  وا�ستئجار  تاأجري  خدمات  ال�سكنية؛  والعقارات  بالتجزئة  البيع  وحمالت  التجارية  العقارات  وتاأجري  اإدارة 
املياه املعدنية واملنتجعات ومالعب اجلولف واملارينا  يتم تقدميها واإدارتها بالن�سبة لل�سقق والفيالت واملكاتب ومنتجعات 
خدمات  الت�سوق؛  وقرى  الت�سوق  ومراكز  اخلا�ض  الطابع  ذات  واحلدائق  املالهي  وحدائق  ال�سناعية  واملمتلكات  والفنادق 
الإدارة للم�ستاأجرين؛ اإدارة �سقق وفيالت الإيجار؛ خدمات الو�ساطة للعقارات؛ خدمات حت�سيل الإيجارات؛ خدمات تثمني 
العقارات؛ ا�ستثمار روؤو�ض الأموال؛ اخلدمات املالية؛ خدمات اإدارة الأ�سول؛ خدمات ال�ستثمار؛ خدمات اإدارة ال�سناديق؛ 
العقارات؛  تقييم  العقاري؛ خدمات  التمويل  امل�سرفية؛ خدمات  التاأمني؛ اخلدمات  العقارية؛ خدمات  ال�سناديق  خدمات 
خدمات اإدارة العقارات وخدمات اإدارة املحافظ العقارية؛ خدمات ال�ستثمار العقاري؛ خدمات الو�ساطة العقارية؛ خدمات 
لأغرا�ض  العقارات  وا�ستمالك  واختيار  تثمني  الأرا�سي؛  ا�ستمالك  خدمات  الأرا�سي؛  تطوير  خدمات  العقاري؛  التاأمني 
التطوير وال�ستثمار؛ ا�ستمالك الأغرا�ض لتاأجريها؛ التثمني الفني؛ تقييمات الأعمال الفنية؛ رعاية الفعاليات؛ اإ�سدار 
بطاقات ال�سراء ذات القيمة؛ اإ�سدار الق�سائم؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات 

املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.
 الواق�عة بالفئة:    36 

كتبت عبارة ْ"DUBAI LIGHTHOUSE" بالأحرف الالتينية. و�سف العالمة:  
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4  اإبريل 2017 العدد 11986

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

بتاريخ: 2016/11/29م   املودعة حتت رقم:  264090 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�س�م:  مرا�ض القاب�سة �ض.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �ض.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات توفري الطعام وال�سراب )غري الكحويل(؛ الإقامة املوؤقتة؛ خدمات الفنادق؛ خدمات املنتجعات الفندقية؛ خدمات 
الإقامة الفندقية؛ خدمات التموين الفندقي؛ خدمات حجز الفنادق؛ خدمات املطاعم الفندقية؛ توفري القاعات الفندقية 
ملعار�ض الأعمال واملعار�ض التجارية واملوؤمترات واللقاءات واملحا�سرات والجتماعات؛ توفري ت�سهيالت )الإقامة( لإجراء 
املوؤمترات والجتماعات واملعار�ض واملعار�ض التجارية والعطالت؛ تاأجري قاعات الجتماعات؛ خدمات ال�سيافة )الإقامة(؛ 
اأجنحة ال�سيافة )توفري الإقامة اأو الطعام اأو ال�سراب )غري الكحويل( ؛ معلومات وتخطيط العطالت فيما يتعلق بالإقامة؛ 
املطاعم؛ الكافيهات؛ خدمات التموين بالطعام وال�سراب؛ مطاعم طلب الطعام لتناوله خارجا؛ املقاهي؛ خدمات التعاقد 
على الطعام؛ التموين بالطعام وال�سراب؛ حمالت الع�سري؛ توفري منافذ بيع الأطعمة وامل�سروبات املتنقلة؛ خدمات التزويد 
بالطعام وال�سراب؛ خدمات املطاعم املتنقلة؛ خدمات تقدمي الأطعمة وامل�سروبات من خالل �ساحنة متنقلة؛ مرافق ملواقف 
توفري مرافق  املقطورات؛  تقدم يف مواقف  التي  وامل�سروبات  بالأطعمة  التزويد  )الكرفانات(؛ خدمات  املتنقلة  املق�سورات 
املتحرك؛  التموين  خدمات  اخلدمة؛  حمطات  داخ��ل  ا�سرتاحة  مناطق  الأطفال؛  ح�سانة  دور  املقطورات؛  ملواقف  موؤقتة 
اأي�سا مبا�سرة من  خدمات املعلومات وال�ست�سارات املتعلقة بكافة ما تقدم؛ وجميع اخلدمات املذكورة اأعاله يتم تقدميها 

قاعدة بيانات حا�سوبية اأو عرب �سبكة الت�سالت العاملية.
 الواق�عة بالفئة:    43 

كتبت عبارة "MANARAT JUMEIRA" باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.  و�سف العالمة:  
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4  اإبريل 2017 العدد 11986

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

بتاريخ: 2016/11/29م   املودعة حتت رقم:  264089 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  

با�س�م:  مرا�ض القاب�سة �ض.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �ض.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�سميم املتعلقة بها؛ خدمات التحاليل والأبحاث ال�سناعية؛ 
ت�سميم وتطوير العتاد احلا�سوبي والربجميات احلا�سوبية؛ اخلدمات املعمارية؛ خدمات التخطيط املعماري 
والعمراين؛ ال�ست�سارات املعمارية؛  الت�سميم العمراين؛ التخطيط العمراين؛ ت�سميم هياكل البناء لت�سكيل 
جزر؛ خدمات ت�سميم املباين؛ خدمات اأبحاث املباين؛ ت�سميم املباين وجممعات اجلزر؛ الت�سميم الداخلي 
للمباين  اجل��ودة  مراقبة  اأع��اله؛  املذكورة  باخلدمات  املتعلقة  والن�سائح  وال�ست�سارات  املعلومات  للمباين؛ 
الأبحاث  اجل��زر؛  جممعات  بناء  تخطيط  العقارات؛  بناء  تخطيط  اجل��زر؛  وجممعات  العمرانية  واملناطق 
بالعلوم؛ خدمات  املتعلقة  الأبحاث  الأبحاث اجليولوجية؛  البيئة؛  الأبحاث يف جمال حماية  البيولوجية؛ 

العلوم الطبيعية؛ توفري معلومات تكنولوجيا العلوم.
 الواق�عة بالفئة:    42 

يف  مبني  ه��و  كما  لتينية  "MANARAT JUMEIRA" ب��اأح��رف  ع��ب��ارة  و�سف العالمة:  كتبت 
منوذج الطلب. 
ال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  4  اإبريل 2017 العدد 11986
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متّكن الدراج الإيطايل �سا�سا مودولو من فريق الإمارات من عبور 
خط النهاية يف الن�سخة 101 من جولة فالندرز �سمن الدراجني 
الع�سرة الأوائ��ل، وذلك اإىل جانب فيليبو بوتزاتو ويلري تري�ستينا، 
تريك- ديجينكولب  وج��ون  م��ريي��دا  البحرين  كولربيلي  و���س��وين 

�سيجافريدو، و�سيلفيان �سافانيل دايركت اإيرنجي. 
يف  ال�ساد�ض  املركز  واحتل  العالية،  بلياقته  مودولو  اأداء  متّيز  وقد 
الوقت الذي حل يف الدراج فيليب جيلربت من فريق كويك-�ستيب 

فلورز يف املركز الأول.
اأ�سعر   ، اإيلَّ بالن�سبة  قال مودولو:  ال�سباق،  ويف معر�ض حديثه عن 
اأنني قد فزت؛ اأنا �سعيد جداً بالنتيجة التي حققتها. بعد اأن حللت 
يف املركز الرابع يف �سباق ميالن-�سان رميو يف اأول �سباق احرتايف يل، 
توقع اجلميع نتائج مميزة مني، ولكني مل اأمتكن من تقدمي الأداء 

ثقتي  فقدت  لقد  لآخ���ر.  اأو  ل�سبب  م�ستواي  على  واحل��ف��اظ  نف�سه 
اأنني رمبا ل�ست منا�سباً لهذه  اأفكر يف  بنف�سي بع�ض ال�سيء، وبداأت 
الأنواع من ال�سباقات، وذلك على الرغم من ت�سجيع الآخرين من 
حويل يل. لكنني ا�ستطعت حتقيق نتيجة ممتازة خالل �سباق اليوم، 

واآمل اأن اأوا�سل حتقيق مثل هذه النتائج خالل م�سريتي .
101 من �سباق اجل��دران جولة فالندرز  من  ب��داأت الن�سخة  وقد 
مدينة اأنتويرب بعد 19 ن�سخة يف بروج، وميتد ال�سباق على م�سافة 
على م�سافة  ال�سباق م�ستوياً  من  الأول  اجلزء  ويعترب  كم.   260
ال�سم  ب��ه��ذا  �سميت  وق��د   ، ج���دران  ه�سبة   18 يتبعه  ك��م،   116
النهاية يف  اإىل خط  الو�سول  ال�سديد، وذلك قبل  انحدارها  ب�سبب 

اأودينارد.
الحرتافية  بداأ م�سريته  الذي  ترويا،  اأوليفريو  ال��دراج  كما متّكن 

بداية عام 2016 من تقدمي اأداء مميز وحما�سي. حيث كان الدراج 
اأ�سا�سياً منذ بداية ال�سباق وحتى  22 عاماً لعباً  البالغ من العمر 
حلظة انف�ساله عن املجموعة مع 7 دراجني اآخرين وا�سلوا ال�سباق 

لأكرث من 192 كم.
�سعوراً  اخ��ت��ربت  لقد  ال�سباق:  على  تعليقاً  ت��روي��ا  ق��ال  جانبه،  م��ن 
اإذ متكنت من النطالق والندفاع على م�سافة تقارب  اليوم،  رائعاً 
200 كم بني ح�سود امل�سجعني، كان ذلك �سيئاً مذهاًل مل يحدث يل 
. واأ�ساف ترويا: عندما متّكن الدراجون من اللحاق بي،  من قبل 
حاولت اأن اأ�ساعد زميلي �سا�سا مودولو يف حتقيق اأف�سل نتيجة عند 
خط النهاية، ثم ا�سطررت اإىل الن�سحاب ب�سبب الإجهاد. اأنا واثق 
من عودتي للم�ساركة يف هذه ال�سباق بعد ب�سع �سنوات، ومن حتقيق 

نتائج مميزة كدراج مهم خالل م�سريتي ككل .

الدراج �صا�صا مودولو من فريق الإمارات يحل يف املركز ال�صاد�ص يف جولة فالندرز ال�صهرية

•• العني – الفجر

هزاع  لبطولة  املنظمة  اللجنة  ع��ق��دت 
بن زايد لكرة القدم للنا�سئني 2017، 
موؤمتراً �سحافياً يوم اأم�ض الأول بقاعة 
هزاع  ا���س��ت��اد  يف  الإدارة  جمل�ض  رئ��ي�����ض 
را�سد،  زاي��د، وذلك بح�سور �سلطان  بن 
العني  ن��ادي  �سركة  اإدارة  جمل�ض  ع�سو 
ال��ل��ج��ن��ة املنظمة  ال���ق���دم، رئ��ي�����ض  ل��ك��رة 
امل�سرف  ع���ل���ي،  وع����ب����داهلل  ل��ل��ب��ط��ول��ة، 
لكرة  ال��ع��ني  ن���ادي  لأك��ادمي��ي��ة  الإداري 
خمي�ض،  وع��ل��ي  البطولة  م��دي��ر  ال��ق��دم، 
رئي�ض  ال��ك��رة،  لأك��ادمي��ي��ة  الفني  امل��دي��ر 
اللجنة الفنية للبطولة وروؤ�ساء اللجان 
رجال  م��ن  ول��ف��ي��ف  بالبطولة  ال��ع��ام��ل��ة 

ال�سحافة الإعالم.
ومت الك�سف خالل املوؤمتر ال�سحايف عن 
جدول البطولة الذي من خالله وزعت 
امل�ساركة على جمموعتني  ال�ستة  الفرق 
الأوىل �سمت العني وفالن�سيا الإ�سباين 
املجموعة  اأم�����ا  ال�����س��رب��ي،  وب���ارت���ي���زان 
امل�سري  الزمالك  م��ن  فتاألفت  الثانية 
واأتلتيكو  امل��غ��رب��ي  ال��ب��ي�����س��اوي  وال�����وداد 
بيلباو الإ�سباين، وتقرر اأن تقام البطولة 
ال�����دوري م���ن دور واح����د خالل  ب��ن��ظ��ام 
م��رح��ل��ة امل��ج��م��وع��ات ل��ي��ت��اأه��ل ب��ط��ل كل 
جمموعة مبا�سرة اإىل النهائي و�سي�سهد 
بالقطارة  حم��م��د  ب���ن  ط��ح��ن��ون  م��ل��ع��ب 

جميع مباريات مرحلة املجموعات.
كما تقرر اأن تنطلق البطولة يف التا�سع 
من �سهر اأبريل اجلاري مبباراتني حيث 
يلتقي يف الفتتاح فريق العني حتت 17 
اأما  ال�سريبي،  ب��ارت��ي��زان  بنظريه  �سنة 
املواجهة الثانية ف�سيالقي فيها الزمالك 
امل�سري فريق الوداد البي�ساوي املغربي، 
�سيواجه  ال�سهر  نف�ض  م��ن  العا�سر  ويف 
ال�سريبي  بارتيزان  الإ�سباين  فالن�سيا 
يف املواجهة الأوىل يف حني يلتقي الوداد 
البي�ساوي املغربي بفريق اأتلتيكو بيلباو 
م��ن نف�ض  ال��ث��اين ع�سر  الإ���س��ب��اين، ويف 
املجموعات  م��رح��ل��ة  �ستختتم  ال�����س��ه��ر 
وفالن�سيا  العني  بني  الأوىل  مبباراتني 
الإ�سباين والثانية بني الزمالك امل�سري 
تقام  اأن  على  الإ�سباين،  بيلباو  واأتلتيكو 
املباراة النهائية يف الرابع ع�سر من �سهر 

اأبريل اجلاري با�ستاد هزاع بن زايد
اأف�سل البطولت

بكلمة  امل��وؤمت��ر  را���س��د  �سلطان  وا�ستهل 
ن���ق���ل م����ن خ���الل���ه���ا حتيات  ت��رح��ي��ب��ي��ة 
اخوانه اأع�ساء جمل�ض اإدارة �سركة نادي 
العني لكرة القدم، برئا�سة �سعادة غامن 
الوقت  يف  م�����س��ي��داً  ال���ه���اج���ري،  م���ب���ارك 
به  ت�سطلع  ظلت  ال���ذي  ب��ال��دور  نف�سه 
و���س��ائ��ل الإع������الم يف ت��غ��ط��ي��ة الأح�����داث 

الريا�سية بدولتنا احلبيبة.
واأك������د ���س��ل��ط��ان را�����س����د، اك���ت���م���ال كافة 
بن  ه��زاع  ببطولة  اخلا�سة  التجهيزات 
للنا�سئني  ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال��دول��ي��ة  زاي����د 
2017، مو�سحاً: البطولة حتمل ا�سماً 
ريا�سة  ارت��ب��ط مبواكبة  وغ��ال��ي��اً  ع��زي��زاً 
ك���رة ال��ق��دم ل��ع��الم��ات ال��ت��ط��ور وقادها 
»�سيدي«  النجاح،  موؤ�سرات  اأعلى  لبلوغ 
نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ال�سيخ  �سمو 
لإمارة  التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض  نائب 
النادي،  لرئي�ض  الأول  النائب  اأبوظبي، 
ال�سرف،  جمل�ض  لرئي�ض  الأول  النائب 
رئي�ض جمل�ض اإدارة نادي العني الريا�سي 
احلالية  الن�سخة  يف  وه��دف��ن��ا  ال��ث��ق��ايف، 
ال�سرتاتيجية  للخطط  وف��ق��اً  امل�����س��ي 
اأف�سل  من  واح��دة  عليها  تاأ�س�ست  التي 
بطولت نا�سئي كرة القدم على امل�ستوى 
الدويل ما قادها لكت�ساب �سمعة جيدة 
اأكادمييات  اأك����رب  ل���دى  وا���س��ع��اً  و���س��ي��ت��اً 

الأندية الأوروبية.
كتيب من 100 �سفحة

وقال �سلطان را�سد: نقدر عالياً حر�ض 
للبطولة  ال����س���رتات���ي���ج���ي  ال�������س���ري���ك 
جمل�ض اأبوظبي الريا�سي، برئا�سة �سمو 
على  نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  نهيان  ال�سيخ 
والفعاليات  الأح��داث  دعم ورعاية كافة 
اأبوظبي.  بالعا�سمة احلبيبة  الريا�سية 
تقديرنا  بالغ  عن  نعرب  اأن  ي�سرنا  كما 
النجاح  و�����س����رك����اء  ال���ب���ط���ول���ة  ل����رع����اة 
الأ���س��ا���س��ي��ني يف »ال��دول��ي��ة« وال��ذي��ن بلغ 
القطاعني  م��ن  م��وؤ���س�����س��ة   20 ع��دده��م 

احلكومي واخلا�ض.
وزاد: قررت اللجنة املنظمة اإ�سدار كتيب 
الدولية  زاي��د  ب��ن  ه��زاع  ببطولة  خا�ض 
100�سفحة  م��وؤل��ف م��ن  ال��ق��دم  ل��ك��رة 
يت�سمن  والإجنليزية  العربية  باللغتني 
ك��اف��ة امل��ع��ل��وم��ات امل��ط��ل��وب��ة ع���ن الفرق 
التا�سعة  الن�سخة  لقب  على  املتناف�سة 
وي��ح��ت��وي ع��ل��ى ت��ف��ا���س��ي��ل دق��ي��ق��ة حول 
الأوىل  بالن�سخة  بداية  البطولة  تاريخ 

و�سوًل   2008 ع��ام  يف  انطلقت  ال��ت��ي 
معلومات  جانب  اإىل  املا�سية،  للن�سخة 

عن اأهم معامل مدينة العني.
وامتدح رئي�ض اللجنة املنظمة للبطولة، 
و�سراكته  امل��ه��م  الإع������الم  و���س��ائ��ل  دور 
الفعاليات  اأب�������رز  اإجن�������اح  يف  ال���الف���ت���ة 
نف�سه  ال���وق���ت  يف  م�����س��ي��داً  ال��ري��ا���س��ي��ة، 
املحلية،  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال��ق��ن��وات  ب��ج��م��ي��ع 
الريا�سية،  اأب��وظ��ب��ي  ق��ن��اة  اأن  م���وؤك���داً 
مباريات  بث جميع  ح�سلت على حقوق 
ب���ط���ول���ة ه�������زاع ب����ن زاي�������د »ال����دول����ي����ة« 
قنواتها  عرب  �سنة،   17 حتت  للنا�سئني 
تغطيتها  ب���ذل���ك  ل��ت��وا���س��ل  امل��ف��ت��وح��ة 
امل���ت���م���ي���زة ل��ل��ب��ط��ول��ة »ال����دول����ي����ة« منذ 

انطالقتها وحتى الن�سخة احلالية.
جوائز للجماهري

ال�سادقة  اأم��ن��ي��ات��ه  ع���ن  را����س���د  واأع�����رب 
املناف�سة على  امل�ساركة يف حتدي  للفرق 
»الدولية«  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  بطولة  لقب 
اخلروج  2017م،  ال��ق��دم  ك��رة  لنا�سئي 
ب���امل���ك���ا����س���ب امل�����رج�����وة م�����ن امل�������س���ارك���ة، 
م�ساحبة  ف��ع��ال��ي��ات  ه��ن��اك  اأن  م���وؤك���داً 
للبطولة تت�سمن �سحوبات على جوائز 
وتراثية  ث��ق��اف��ي��ة  وب���رام���ج  ل��ل��ج��م��اه��ري 
و�سياحية وور�ض عمل ومبادرات اإن�سانية 
تتزامن مع عام اخلري، وناأمل اأن ت�ستمع 
اجلماهري مبباريات البطولة والربامج 

امل�ساحبة لها.
ورداً على �سوؤال حول �سبب عدم م�ساركة 
اأك��ادمي��ي��ة ن��ادي العني يف بطولت  ف��رق 
اأهمية  ات��ف��ق معكم ح��ول  ، ق���ال:  دول��ي��ة 
بطولت  ال�����س��ن��ي��ة يف  ال���ف���رق  م�����س��ارك��ة 
لأكادمييات  �سنية  ف���رق  اأم����ام   ، دول��ي��ة 
اأك���رب الأن��دي��ة الأوروب���ي���ة ون���ادي العني 
خ������الل ف������رتة ال�������س���ي���ف ي���ع���م���ل دائ����م����اً 
الدولية  ال��ب��ط��ولت  يف  امل�����س��ارك��ة  ع��ل��ى 
واملباريات الودية خالل فرتة املع�سكرات 
ال�����س��ي��ف��ي��ة خ����ارج ال���دول���ة وحت���دي���داً يف 
ا�سرتاتيجية  خ��ط��ط  ول��دي��ن��ا  اأوروب�������ا، 
اأكادميية الكرة  وا�سحة لتطوير لعبي 
روؤية  م��ع  ات�ساقاً  القريب،  امل�ستقبل  يف 
نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ال�سيخ  �سمو 
موؤ�س�ض ا�سرتاتيجية النجاح، بالإ�سافة 
غامن  �سعادة  من  الل�سيقة  املتابعة  اإىل 
مبارك الهاجري، والدعم الذي حتظى 
من  احلبيبة  العا�سمة  يف  الأن���دي���ة  ب��ه 

جمل�ض اأبوظبي الريا�سي.

الق�سرية  ال���زم���ن���ي���ة  امل�������س���اح���ة  وح������ول 
وحتى  ال��ت��ا���س��ع  م��ن  ال��ب��ط��ول��ة  لتنظيم 
الرابع ع�سر، قال: املوؤكد اأن فرتة تنظيم 
البطولة يتم حتديدها من احتاد الكرة، 
على  املختلفة  امل�سابقات  ب�سبب  وذل���ك 
ال�سنية،  املراحل  مبختلف  ال�سعد  كافة 
ال��ت��ح��ك��ي��م��ي جلميع  ال���ط���اق���م  وت���وف���ري 
امل�سابقات  اأن  تعلمون  وكما  مبارياتها، 
لتحديد  النخبة  مرحلة  ح��ال��ي��اً  دخ��ل��ت 
اأب����ط����ال ك���ل م��ن��اف�����س��ة ع��ل��ى ح�����ده، ويف 
الأن�سب  كانت  الفرتة  هذه  اأن  اعتقادي 
املرحلة  واأن  البطولة خ�سو�ساً  لتنظيم 

املا�سية ارتبطت بامتحانات املدار�ض. 
مكافاأة مالية للبطل والو�سيف

املنظمة  اللجنة  عبداهلل علي: 
لأ�صحاب  قيمة  جوائز  تر�صد 

الألقاب ال�صخ�صية
الإداري  امل�����س��رف  ع���ل���ي،  ع���ب���داهلل  ق����ال 
القدم،  ل��ك��رة  ال��ع��ني  ن����ادي  لأك���ادمي���ي���ة 
اأمام م�سهد جديد  اننا  البطولة،  مدير 
امل�سرفة  ال�����س��ورة  ل��ع��ك�����ض  ال��ت��م��ي��ز  م���ن 
زايد  ب��ن  ه���زاع  ارت��ب��ط��ت ببطولة  ال��ت��ي 
�سنة   17 حت��ت  للنا�سئني  ال��ق��دم  ل��ك��رة 
وال��ت��ي ان��ط��ل��ق��ت ب���روؤي���ة ورع���اي���ة ودعم 
والتطور،  النجاح  ا�سرتاتيجية  موؤ�س�ض 
نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ال�سيخ  �سمو 
لإمارة  التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض  نائب 
نادي  لرئي�ض  الأول  ال��ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي، 
جمل�ض  لرئي�ض  الأول  ال��ن��ائ��ب  ال��ع��ني، 
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  العيناوي،  ال�سرف 

نادي العني الريا�سي الثقايف.
اأعدت اللجنة املنظمة للبطولة  واأكمل: 
يح�سل  اأن  ت���ق���رر  اإذ  م��ت��ن��وع��ة  ج���وائ���ز 
كاأ�ض  جانب  اإىل  التا�سعة  الن�سخة  بطل 
ال��ب��ط��ول��ة وامل���ي���دال���ي���ات ال��ذه��ب��ي��ة على 
درهم،  األ���ف   55 قيمتها  مالية  ج��ائ��زة 
على  ف�سيح�سل  الو�سيف  الفريق  اأم���ا 
ميداليات ف�سية وجائزة مالية قيمتها 
تخ�سي�ض  تقرر  كما  دره��م،  األ��ف   35
واأف�سل  امل��ث��ايل،  للفريق  قيمة  ج��وائ��ز 
مرمى  حار�ض  واأف�سل  بالبطولة  لعب 
املنظمة  اللجنة  ر�سدت  كما  وال��ه��داف، 
�سيقع  الذين  لالعبني  »ثمينة«  جوائز 
كل  بعد  الفنية  اللجنة  اخ��ت��ي��ار  عليهم 

مواجهة حتت عنوان »رجل املباراة«.
بجهود  الإ���س��ادة  هنا  يفوتني  ل  وت��اب��ع: 

والتي  ال��ب��ط��ول��ة  يف  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ل��ج��ان 
طويلة  بخربة  يت�سلحون  اأع�ساء  ت�سم 
تنظيم  يف  عملهم  خ��الل  من  اكت�سبوها 
ي�ست�سيفها  ظ��ل  ال��ت��ي  الفعاليات  اأك���رب 
والتي  املا�سية  ال�سنوات  خ��الل  ال��ن��ادي 
ب��اإ���س��ادة لف��ت��ة م��ن الحتادين  ح��ظ��ي��ت 

الدويل والقاري.
م�ساركة  عدم  حول  �سوؤال  على  وتعليقاً 
فرق �سنية من اأكادمييات اأندية حملية 
ان  اأع��ت��ق��د  ق���ال:  ال��دول��ي��ة،  البطولة  يف 
تنظيم  باإمكانها  ال��دول��ة  اأن��دي��ة  جميع 
نادي  اأخ��رياً  بطولة دولية، كما �ساهدنا 
وال��ن�����س��ر وغريهم،  وال��ظ��ف��رة  ال���وح���دة 
الريا�سية  املجال�ض  مظلة  حت��ت  وذل��ك 
مدرا�ض  اإىل  املنظمة  اللجنة  توجه  اأم��ا 
وعربية  اأوروب������ي������ة  خم��ت��ل��ف��ة  ك����روي����ة 
الرئي�سة  الأه���داف  من  يعترب  اإفريقية 
التي من اأجلها مت تنظيم البطولة لأن 
الفرق ال�سنية يف العادة تخو�ض بطولت 
حتت مظلة احتاد الكرة وتواجه الفريق 
تكمن  املرجوة  الفنية  والفائدة  املحلية، 
متاماً  خمتلفة  مب��دار���ض  الح��ت��ك��اك  يف 

عن التي تواجهها يف امل�سابقات املحلية.
ال���رتج���ي���ح���ي���ة متنح  رك�������الت اجل��������زاء 

الأف�سلية للمتناف�سني يف حالة التعادل

معايري  اعتمدنا  خمي�س:  علي 
على  وندية  اإثــارة  ت�صفي  فنية 

مباريات البطولة »الدولية«
املدير  اجل���ن���ي���ب���ي،  خ��م��ي�����ض  ع���ل���ي  اأك������د 
ال��ف��ن��ي لأك���ادمي���ي���ة ن�����ادي ال���ع���ني لكرة 
للبطولة،  الفنية  اللجنة  رئي�ض  القدم، 
»الدولية«  زاي����د  ب���ن  ه����زاع  ب��ط��ول��ة  اأن 
ل��ل��ن��ا���س��ئ��ني ظ��ل��ت حت��ق��ق م��ك��ا���س��ب فنية 
ك��ب��رية ل��ك��رة ال��ق��دم الإم��ارات��ي��ة قاطبة 
مو�سحاً:  فح�سب،  ال��ع��ني  ن���ادي  ولي�ض 
تنظيم  من  الرئي�ض  الهدف  اأن  »امل��وؤك��د 
هذه البطولة يكمن يف احتكاك لعبينا 
مبدار�ض كروية خمتلفة اإفريقية عربية 
واأوروبية وال�ستفادة من فرتة املعاي�سة 
مع فكر  كروي خمتلف،  واكت�ساب خربة 
املواجهات »الدولية« اإىل جانب النواحي 
هنا  واأود  وغريها  وال�سياحية  الثقافية 
اأخي  برئا�سة  املنظمة  اللجنة  اأ�سكر  اأن 
�سلطان را�سد وذلك حلر�سها على و�سع 
اأغلب الفرق يف مقر اإقامة واحد بفندق 

هيلي ريحان روتانا«.

الفنية  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  اجل��ن��ي��ب��ي،  واأك������د 
ن��ظ��ام رك���الت اجل���زاء يف حالة  اعتمدت 
ف��ق��ط خ���الل ج��م��ي��ع مباريات  ال��ت��ع��ادل 
املجموعات  مب��رح��ل��ة  ب���داي���ة  ال��ب��ط��ول��ة 
معدل  لتعزيز  وذل���ك  للنهائي  و���س��وًل 
اإذ  امل�ساركة،  الفرق  الإث��ارة والندية بني 
املباراة  بنتيجة  الفائز  الفريق  يح�سل 
بينما  نقاط،   3 على  الأ�سلي  زمنها  يف 
اأما  نقطة،  اأي  على  اخلا�سر  يح�سل  ل 
فريق  ك���ل  فيح�سل  ال��ت��ع��ادل  ح��ال��ة  يف 
اإىل  يحتكما  اأن  قبل  واح��دة  نقطة  على 
املناف�سة  رك��الت اجل��زاء الرتجيحية يف 
الفائز  اأن  اأي  ال��ث��ان��ي��ة،  ال��ن��ق��ط��ة  ع��ل��ى 
نقطتني  على  يح�سل  اجل���زاء  ب��رك��الت 
على  يح�سل  اجل��زاء  بركالت  واخلا�سر 
قدمت  اجلنيبي،  وق���ال  واح����دة.  نقطة 
الأندية  جلميع  دع��وات  املنظمة  اللجنة 
واأكادمييات الكرة اخلا�سة للم�ساركة يف 
�ستنعقد على هام�ض  التي  العمل  ور�سة 
البطولة »الدولية«، وا�سفاً املحاور التي 

�ستناق�سها الور�سة بالد�سمة كونها تعك�ض 
جتارب خمتلفة ملدار�ض كروية متنوعة. 
الفنية  اللجنة  اعتمدت  كما  واأ���س��اف: 
اأف�سل لعب يف  دقيقة لختيار  معايري 
كل مباراة، بالإ�سافة اإىل تر�سيح اأف�سل 
حار�ض مرمى واأف�سل لعب يف البطولة 
والفريق املثايل، واأمتنى اأن حتقق جميع 
الن�سخة  ل��ق��ب  ع��ل��ى  امل��ت��ن��اف�����س��ة  ال���ف���رق 
املكا�سب  الدولية  البطولة  من  التا�سعة 

املرجوة من م�ساركتها.
ورداً على �سوؤال حول �سبب عدم م�ساركة 
كان  ال��ذي  للنا�سئني  الوطني  منتخبنا 
البطولة خالل  امل�ساركني يف  اأب��رز  اأح��د 
الهدف  اأن  املوؤكد  ق��ال:  املا�سية،  الن�سخ 
الرئي�ض من البطولة اخلروج مبكا�سب 
يف  املنتخب  �سعيد  على  لالعبينا  فنية 
اللجنة  يف  ونحن  وال��ن��ادي  الأول  امل��ق��ام 
منتخبنا  مب�ساركة  كثرياً  نعتز  املنظمة 
بربامج  ملتزم  املنتخب  ولكن  الوطني 
من  معتمدة  واأج��ن��دة  خا�سة  اإع���دادي���ة 

يكون  اأن  نطمح  وكنا  الكرة،  احت��اد  قبل 
اأحد الفرق امل�ساركة بالتاأكيد.

اأ�صباب  لتهيئة  ن�صعى  الكعبي: 
الراحة للجماهري

اأح���م���د ال��ك��ع��ب��ي، م�سرف  اأك����د  وب������دوره 
ن����ادي العني،  م��ك��ت��ب ����س���وؤون ج��م��اه��ري 
اأن  بالبطولة،  اجل��م��اه��ري  جلنة  رئي�ض 
الفرتة املا�سية �سهدت حراكاً وا�سعاً من 
دعوات  لإر���س��ال  اجل��م��اه��ري،  جلنة  قبل 
جل��م��ي��ع ����س���ف���ارات ال�����دول امل��ن��ت��م��ي��ة لها 
والتن�سيق مع اجلاليات  امل�ساركة  الفرق 
على  للجماهري  ال��راح��ة  اأ�سباب  لتهيئة 

املدرجات خالل البطولة.
واأك������م������ل: ه����ن����اك ت����وا�����س����ل ف����اع����ل مع 
ال��ل��ج��ن��ت��ني ال��ت�����س��وي��ق��ي��ة والإع���الم���ي���ة 
اخلا�سة  الإع��الن��ات  لتوزيع  بالبطولة 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  يف  ال���دول���ي���ة  ب��ال��ب��ط��ول��ة 
املدينة ومواقعها ال�سرتاتيجية ومطار 
تخ�سي�ض  جانب  اإىل  ال���دويل  اأبوظبي 

جوائز للجماهري.  

بطولة هزاع بن زايد لكرة القدم للنا�صئني 2017 تنطلق الأحد القادم مبباراتني 

فريق العني حتت 17 �صنة يلتقي يف الفتتاح بنظريه بارتيزان ال�صربي
رئي�س اللجنة املنظمة... ملتزمون باعتماد اأف�صل املعايري »الدولية« يف التنظيم
اللجنة املنظمة اأعدت كتيبًا للبطولة موؤلف من 100 �صفحة باللغتني العربية والإجنليزية

الريا�سي  دب������ي  جم���ل�������ض  اأك�����م�����ل 
الن�سخة  ل��ت��ن��ظ��ي��م  حت�������س���ريات���ه 
بن  ح��م��دان  “بطولة  م��ن  ال�سابعة 
حممد ال��دول��ي��ة ل��ك��رة ال��ق��دم حتت 
املجل�ض  ينظمها  التي  �سنة”،   17
حمدان  ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت 
مكتوم  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
دبي  جمل�ض  رئي�ض  دب��ي  عهد  ويل 
ال��ري��ا���س��ي، يف ال��ف��رتة م��ن 16-7  
اأبريل اجلاري يف �ستاد نادي �سباط 

�سرطة دبي.
البطولة  م��ن��اف�����س��ات  يف  ي�������س���ارك 
ث���م���ان���ي���ة ف�����رق م����ن ب��ي��ن��ه��ا اأرب���ع���ة 
ال�سعودي حامل  الهالل  عاملية هي 
برو�سيا  ال�����س��اب��ق��ة،  ال��ن�����س��خ��ة  ل��ق��ب 
الإيطايل  روما  الأمل��اين،  دورمتوند 
اأربعة  جانب  اإىل  الفرن�سي،  وليون 
اأن���دي���ة دب���ي ه���ي الن�سر  ف���رق م���ن 

والأهلي والو�سل ودبي.
للبطولة  املنظمة  اللجنة  ووا�سلت 
اج���ت���م���اع���ات���ه���ا واع����ت����م����دت ج����دول 
مباريات البطولة بعد اأن مت خالل 
الأيام املا�سية اقامة قرعة املناف�سات 
جمموعتي  ع��ل��ى  ال���ف���رق  وت���وزي���ع 
اللوائح  اع��ت��م��اد  مت  كما  ال��ب��ط��ول��ة، 
اإىل  واإر�سالها  بها  اخلا�سة  الفنية 
ال���ف���رق امل�����س��ارك��ة، ب��الإ���س��اف��ة اىل 
والتدريب  الإق��ام��ة  اأم��اك��ن  ت��وف��ري 
التي  الأرب����ع����ة  ل��ل��ف��رق الأج���ن���ب���ي���ة 

دبي  م��دي��ن��ة  اإىل  ت�����س��ل  اأن  ينتظر 
اإ�سافة  امل��ق��ب��ل��ني،  ال��ي��وم��ني  خ���الل 
اإىل توفري و�سائل النقل الداخلية. 
كما اعتمدت اللجنة املنظمة قائمة 
الرعاة  ت�سم  ال��ت��ي  البطولة  رع���اة 
دبي  موانئ  وه��م:  ال�سرتاتيجيون 
الإم���ارات، عزيزي  العاملية، ط��ريان 
باحل�سا  مركز  العقاري،  للتطوير 
لتعليم قيادة ال�سيارات، م�ست�سفيات 
دب����ي  وق������ن������اة   7-24 م�����ي�����دي�����ور 
الرعاة  قائمة  وت�سمل  الريا�سية، 
اإيفونيك،  م����ن:  ك���ل  ال��رئ��ي�����س��ي��ون 
بيب�سي  وي��ل��ف��ري��د،  كلينت  اإي���ن���وك، 
واأكوافينا، وبوكاري �سويت�ض.  واأعلن 
اأح���م���د ���س��امل امل���ه���ري م��دي��ر ق�سم 

الأكادمييات مبجل�ض دبي الريا�سي 
املوؤمتر  تنظيم  البطولة عن  مدير 
الفرق  لتقدمي  الر�سمي  ال�سحفي 
امل�ساركة يوم 6 اأبريل اجلاري، قبل 
البطولة،  انطالقة  واح��د من  ي��وم 
الفنية  الأج����ه����زة  اأن  اإىل  م�����س��رياً 
والإدارية للفرق امل�ساركة �ستتواجد 
باملوؤمتر، واأو�سح املهري اأن املرحلة 
ال������دوري  ب���ن���ظ���ام  ���س��ت��ل��ع��ب  الوىل 
تق�سيم  مت  اأن  ب��ع��د  واح���د  دور  م��ن 
جمموعتني،  اإىل  امل�����س��ارك��ة  ال��ف��رق 
من  وال��ث��اين  الأول  يتاأهل  اأن  على 
ن�سف  م��رح��ل��ة  اإىل  ك���ل جم��م��وع��ة 
نظام  خاللها  يطبق  التي  النهائي 
اإىل  املهري  واأ�ساف  املهزوم.  خروج 

العديد من  �ستتخللها  البطولة  اأن 
امل�����س��اح��ب��ة وم���ن بينها  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
لأكادمييات  ال�����دويل  دب���ي  م��ل��ت��ق��ى 
ك�����رة ال����ق����دم وال��������ذي ي���ه���دف اإىل 
العاملية يف  ال��ت��ج��ارب  اأجن���ح  ع��ر���ض 
اإدارة الكادمييات وطرق ا�ستقطاب 
املواهب، كما و�سعت اللجنة املنظمة 
للفرق  متكاماًل  ترفيهياُ  برناجماً 
�سياحية  ج���ولت  ي�سمل  امل�����س��ارك��ة 
البطولة  مب���ق���ر  ي���ق���ام  وم���ع���ر����ض 
ل��ل��ت��ع��ري��ف ب������رتاث وث���ق���اف���ة دول����ة 

المارات العربية املتحدة.
ح���م���دان  ب���ط���ول���ة  “تاأتي  وق��������ال 
ب���ن حم��م��د ال���دول���ي���ة ل��ك��رة القدم 
التي  للجهود  ا�ستمراراً  للنا�سئني 

يف  ال��ري��ا���س��ي  دب��ي  جمل�ض  يبذلها 
النا�سئني  ق���ط���اع  ت��ط��وي��ر  ���س��ب��ي��ل 
وال�سباب، باإتاحة الفر�سة لالعبني 
ال�سغار للم�ساركة يف اأكرب عدد من 
زيادة  ب��ه��دف  التناف�سية  امل��ب��اري��ات 
وتوفري  اخل������ربة  م����ن  ر����س���ي���ده���م 
فر�ض الحتكاك مع مدار�ض كروية 
ع��امل��ي��ة وف����رق ق��وي��ة ت�����س��م لعبني 

مميزين«.
من جهة ثانية تتوا�سل ا�ستعدادات 
الفرق للم�ساركة يف البطولة، حيث 
ال�سعودي  ال���ه���الل  ف���ري���ق  خ���ا����ض 
للنا�سئني اآخر مبارياته يف الدوري 
الأول  اأم�����ض  للنا�سئني  ال�����س��ع��ودي 
اأم��ام الحت��اد وخ�سرها بهدف دون 

ال�19  اجل��ول��ة  ل��ق��اءات  �سمن  رد، 
املمتاز  ال�������س���ع���ودي  ال��������دوري  م����ن 
القدم،  ل���ك���رة  ال��ن��ا���س��ئ��ني  ل���درج���ة 
نقطة،   40 حالياً  الفريق  وميلك 
خالل  دب��ي  اإىل  الفريق  و�سيتوجه 
اليومني املقبلني ليبداأ رحلة الدفاع 
دب��ي يف  الأهلي  لقبه مبواجهة  عن 
البطولة.  لنطالقة  الأول  ال��ي��وم 
اأوملبيك  ف��ري��ق  م�����س��ارك��ة  و���س��ت��ك��ون 
يف  ل��ه  الوىل  ه��ي  الفرن�سي  ل��ي��ون 
البطولة، ويعتمد الفريق الفرن�سي 
على جمموعة كبرية من الالعبني 
من  �سيقدمهم  ال��ذي��ن  امل��وه��وب��ني 
ال��ب��ط��ول��ة، و���س��ي��وؤدي نا�سئو  خ��الل 
ل��ي��ون م��ب��ارات��ه��م الخ����رية ال���دوري 

التوجه  قبل  للنا�سئني  الفرن�سي 
اإىل دبي اأمام �سانتيتيان، وفاز ليون 
على فريق اأن�سي يف اجلولة ال�سابقة 
دون  ب��ه��دف  املحلية  ال��ب��ط��ول��ة  م��ن 
روما  فريق  يخطط  جهته  من  رد. 
اللقب  ع��ل��ى  للمناف�سة  الإي���ط���ايل 
البطولة،  يف  ل��ه  م�����س��ارك��ة  اأول  يف 
الفريق  ت����دري����ب  ع���ل���ى  وي�������س���رف 
اليك�ساندرو  امل�������درب  الي����ط����ايل 
ع��ل��ى جائزة  ال�����ذي ح�����س��ل  ت���وت���ي 
اأف�سل مدرب لفئة 17 �سنة �سمن 
املدربني  لرابطة  ال�سنوية  اجلوائز 
اليطاليني، وتعادل فريق روما يف 
اآخر مبارياته يف الدوري اليطايل 
املركز  فيه  يحتل  ال���ذي  للنا�سئني 

بالريمو.  امل��ت�����س��در  خ��ل��ف  ال���ث���اين 
برو�سيا  ف��ري��ق  ي���اأم���ل  ج��ان��ب��ه  م���ن 
دورمت��ون��د الأمل���اين يف ال��ف��وز بلقب 
البطولة  م���ن  ال�����س��اب��ع��ة  ال��ن�����س��خ��ة 
العام  اخفاقه يف  تعوي�ض  اأج��ل  من 
امل���ا����س���ي، ح��ي��ث ف��ق��د ال��ل��ق��ب بعد 
املباراة  خ�سارته بهدفني دون رد يف 
ال�سعودي،  ال��ه��الل  اأم���ام  النهائية 
الثاين  امل��رك��ز  ويحل دورمت��ون��د يف 
بعد  للنا�سئني  المل���اين  ال���دوري  يف 
نقاط  ���س��ت  وت��ف�����س��ل��ه  ج��ول��ة   21
ع���ن امل��ت�����س��در ���س��ال��ك��ا ال����ذي ميلك 
مباراته  الفريق  واأدى  نقطة،   52
الخرية اأم�ض قبل التوجه اإىل دبي 

خالل اليومني املقبلني.

اللجنة املنظمة لدولية حمدان بن حممد تكمل حت�صرياتها للن�صخة ال�صابعة

الهالل ي�صتعد للدفاع عن اللقب، والظهور الأول لليون وروما يف البطولة
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•• العني - الفجر 

العني  لبطولة  املنظمة  العليا  اللجنة  ع��ق��دت 
الأ�سبوع  يف  ال�����س��اد���ض  اجتماعها  الرم�سانية 
ب��ق��اع��ة الإج��ت��م��اع��ات مب��ق��ره��ا با�ستاد  امل��ا���س��ي 
خالله  ناق�ست  بالقطارة  حممد  ب��ن  طحنون 
باجلوانب  تتعلق  التي  التفا�سيل  من  العديد 
الفنية والتنظيمية. وح�سر معايل ال�سيخ �سعيد 
بن طحنون اآل نهيان راعي البطولة جزءاً من 
الجتماع حيث مت اطالعه على كل ما اأجنزته 
املا�سية،  ال�سهور  يف  للبطولة  العليا  اللجنة 
والذي توجه بال�سكر اإىل الدكتورعبداهلل �سامل 
الذي  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�ض  الوح�سي 
تراأ�ض اجتماع اللجنة العليا املنوط بها تنظيم 
هذا احلدث الذي يت�سمن برناجمه 16 لعبه 
�سوى  لنطالقته  يتبق  ومل  وجماعية  ف��ردي��ة 
ب�سعة اأ�سابيع. كما اأ�ساد معاليه باجلهد الكبري 
ال�سهور  املنظمة  يف  العليا  اللجنة  الذي بذلته 
املتوقع  للنجاح  مبكراً  موؤ�سراً  يعد  ما  املا�سية 

عر�ض  مت  الجتماع  بداية  ويف  الن�سخة.  لهذه 
والف�سية  الذهبية  امللونة  وامليداليات  الكوؤو�ض 
الدولة  خ���ارج  ت�سنيعها  مت  ال��ت��ي  وال��ربون��زي��ة 
مع  تتوافق  عالية  وج��ودة  خا�سة  ومبوا�سفات 
اجلوائز  اللجنة  ناق�ست  كما  البطولة.  اأهمية 
للفرق  تخ�سي�سها  �سيتم  التي  املجزية  املالية 
الفائزة يف املناف�سات اجلماعية واأبطال الألعاب 
ال��ف��ردي��ة اأ���س��ح��اب امل��راك��ز ال��ث��الث��ة الأوىل يف 
املكافاآت  ه��ذه  حتديد  مت  وق��د  املباريات،  جميع 

بالقدر الذي يليق مب�ستوى البطولة. 
امل�ستفي�ض  ب��ال��ن��ق��ا���ض  الج��ت��م��اع  ت��ع��ر���ض  ك��م��ا 
التو�سل  الفتتاح واخلتام ومت  لربنامج حفلي 
اإىل كل التفا�سيل والفقرات التي يت�سمنها كل 
من   C2020 �سركة  تنفيذها  وتتوىل  منهما 
الدكتورعبداهلل  اأك���د  اأخ���رى  جهة  وم��ن  دب���ي. 
املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�ض  الوح�سي  �سامل 
للبطولة اأنه قد مت حتديد جميع املالعب التي 
 ، والفردية  اجلماعية  املناف�سات  عليها  �ستقام 
اأكملت اللجنة املكلفة بالإ�سراف على هذا  وقد 

وتهيئتها  املالعب  اع��داد وجتهيز هذه  اجلانب 
بال�سكل املطلوب بعد اأن وفرت كل احتياجاتها. 
وق���ال ال��وح�����س��ي اإن م��وق��ع��اُ اإل��ك��رتون��ي��اً ق��د مت 
ان�ساوؤه لن�سر كل ما يتعلق مبناف�سات البطولة 
وت�سريحات  واأخ���ب���ار  ل��ل��م��ب��اري��ات  تغطية  م��ن 
يتعلق  ما  والالعبني وكل  واملدربني  امل�سوؤولني 
اأنه  اإىل  نف�سه  ال��وق��ت  يف  م�سرياً  احل��دث  بهذا 
�سيتم الإع���الن ع��ن ه��ذا امل��وق��ع خ��الل موؤمتر 
�سحفي �سيعقد خالل �سهر اأبريل اجلاري حتت 
رعاية وح�سور معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون 
الأم��ور مت�سي  اأن  الوح�سي  واأو�سح  نهيان.  اآل 
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  واأن  ن�����س��ق  خ���ري  ع��ل��ى 
اإل��ي��ه��ا ب��ق��در كبري  ت��ق��وم بتنفيذ امل��ه��ام امل��وك��ل��ة 
املنظمة  العليا  اللجنة  اأن  مبيناً  الهتمام  من 
�سوف تعقد اجتماعها ال�سابع يف غ�سون الأيام 
التجهريات  اآخ��ر  على  للوقوف  املقبلة  القليلة 
من  نواق�ض  اأي  تكملة  وحم��اول��ة  والرتتيبات 
اأجل تفادي اأي �سلبيات �سعياً لبلوغ الطموحات 

املنتظرة ومعانقة اأق�سى درجات النجاح.

عقدت اجتماعها ال�صاد�س بح�صور �صعيد بن طحنون

اللجنة العليا لبطولة العني الرم�صانية ت�صع النقاط على احلروف
الوح�صي: مكافاآت جمزية للفائزين وموقع اإلكرتوين للبطولة

ي�سعى بايرن ميونيخ اىل الق��رتاب خطوة ا�سافية من اللقب اخلام�ض 
على التوايل وال�27 يف تاريخه عندما يحل �سيفا على هوفنهامي الثالث 
اليوم الثالثاء يف افتتاح املرحلة ال�سابعة والع�سرين من الدوري الملاين 

لكرة القدم.
عن  نقطة   13 ب��ف��ارق  ال��رتت��ي��ب  ميونيخ  ب��اي��رن  وي��ت�����س��در 

ماينت�ض  على  �سيفا  يحل  الذي  اقرب مطارديه ليبزيغ 
وقت  م�����س��األ��ة  باللقب  تتويجه  وب���ات  ع�����س��ر،  اخل��ام�����ض 
لي�ض ال كونه يحتاج اىل 11 نقطة فقط يف املباريات 
الثماين املتبقية وقد يكون اقل من ذلك يف حال تعرث 

ليبزيغ.
ومباراة بايرن ميونيخ امام هوفنهامي هي الأوىل من 

اأ�سل ثالث �سعبة تنتظر بايرن ميونيخ يف املراحل 
بورو�سيا  غ���رمي���ه  ي�����س��ت�����س��ي��ف  ح��ي��ث  امل��ق��ب��ل��ة 

دورمتوند ال�سبت املقبل، ثم يحل �سيفا 
على باير ليفركوزن يف 15 ني�سان 

ابريل احلايل.
وياأمل بايرن ميونيخ الذي �سحق 
دزينة  بن�سف  اوغ�سبورغ  �سيفه 
ال�سبت، يف  نظيفة من اله��داف 
ب�سكل كبري  ال��دوري  لقب  ح�سم 
�سد  املرتقبتني  مواجهتيه  قبل 
ري����ال م��دري��د ال���س��ب��اين يف ربع 
ابطال  دوري  م�����س��اب��ق��ة  ن��ه��ائ��ي 
اوروب��ا التي ي�سعى اىل لقبها يف 
الثالثية  حتقيق  ط��م��وح��ه  اف���ق 
والكاأ�ض  )ال������دوري  ال��ت��اري��خ��ي��ة 

للمرة  البطال(  ودوري  املحليان 
الثانية بعد الوىل عام 2013 مع 

مدربه يوب هاينكي�ض.
وع��ل��ى ط��ري��ق��ه ن��ح��و ال���ف���وز بلقبه 
اخلام�ض تواليا وهو الأمر الذي مل 
يحققه اأي فريق يف ال�سابق، احتفل 
طريقة  باأف�سل  ال��ب��اف��اري  ال��ن��ادي 

ممكنة مبباراته ال�200 على ملعبه 
“اليانز ارينا”، حمققا فوزه ال�156 
يف ه���ذا امل��ل��ع��ب ال����ذي اع��ت��م��ده منذ 
وذل���ك   ،2006-2005 م��و���س��م 

روبرت  البولندي  املهاجم  بف�سل 
�سجل  ال������ذي  ل��ي��ف��ان��دوف�����س��ك��ي 

ثالثية يف مرمى اوغ�سبورغ.
الدور  ال��ب��اف��اري  الفريق  وب��ل��غ 
الكاأ�ض  مل�سابقة  النهائي  ن�سف 
املحلية حيث �سيالقي بورو�سيا 
دومتوند يف 26 ني�سان ابريل 

احلايل.
بايرن  ي����األ����و  ل����ن  ه���ن���ا،  م����ن 
جهدا  وجن����وم����ه  م���ي���ون���ي���خ 

ل��ك�����س��ب امل����ب����ارات����ني ام����ام 
وبورو�سيا  ه���وف���ن���ه���امي 
ليتحول  دورمت�������ون�������د 
ت���رك���ي���زه���م ال����ت����ام اىل 

البافاري يف احلفاظ على  النادي  العريقة. كما يرغب  القارية  امل�سابقة 
�سجله اخلايل من الهزائم يف كل امل�سابقات للمباراة احلادية والع�سرين 

تواليا.
ولن يكون هوفنهامي لقمة �سائغة للفريق البافاري خ�سو�سا وانه يدخل 
املواجهة بعد فوزين متتاليني على باير ليفركوزن وهرتا برلني، ومل 
مين باي هزمية يف املباريات ال�ست الخرية )4 انت�سارات وتعادلن( 
وبات يطمع يف مركز موؤهل اىل م�سابقة دوري ابطال اوروبا للمرة 

الوىل يف تاريخه.
وياأمل هوفنهامي على القل يف تكرار اجنازه ذهابا امام بايرن 
 1-1 التعادل  على  ارغمه  ارينا” عندما  “اليانز  على  ميونيخ 
ب��ع��دم��ا ت��ق��دم ب��ه��دف ل��ك��رمي دمي���رب���اي، ق��ب��ل ان مي��ن��ح مدافعه 
ال�سوي�سري �ستيفن زوبر التعادل لرجال املدرب اليطايل 

كارلو ان�سيلوتي باخلطاأ يف مرمى فريقه.
�سحوته  م��وا���س��ل��ة  اىل  لي��ب��زي��غ  وي�����س��ع��ى 
عقب  النت�سارات  نغمة  ا�ستعاد  بعدما 
ت���ع���ادل وخ�����س��ارت��ني، وذل����ك عندما 
يحل �سيفا الربعاء على ماينت�ض 
الذي يعاين المرين يف املركز 
اخلام�ض ع�سر وي�سارع من 
تعادل  بعد  ال��ب��ق��اء  اج��ل 

و3 هزائم متتالية.
ي�سعى  امل������ق������اب������ل،  يف 
اىل  دورمت��ون��د  بورو�سيا 
ال����ت����وازن عقب  ا����س���ت���ع���ادة 
التعادل  ف���خ  يف  ���س��ق��وط��ه 
ام���ام ج���اره ���س��ال��ك��ه، وذلك 
هامبورغ  ي�ست�سيف  ع��ن��دم��ا 

الرابع ع�سر اليوم الثالثاء.
وت��ن��ت��ظ��ر ب���ورو����س���ي���ا دورمت���ون���د 
الربع  امل��راح��ل  يف  نارية  مواجهات 
�سيفا  �سيحل  ه��ام��ب��ورغ،  فبعد  املقبلة، 
وي�ست�سيف  م���ي���ون���ي���خ  ب����اي����رن  ع���ل���ى 
يرحل  ان  قبل  فرانكفورت  اي��ن��رتاخ��ت 
وبني  مون�سنغالدباخ،  بورو�سيا  ملواجهة 
مواجهتني  �سيخو�ض  امل��ب��اري��ات  ه���ذه 
ابطال  دوري  م�سابقة  نهائي  رب��ع  يف 

اوروبا �سد موناكو الفرن�سي.
ال�ساد�ض  كولن  اي�سا  اليوم  ويلعب 
ال�سابع،  فرانكفورت  اينرتاخت  مع 
وف���ريدر ب��رمي��ن ال��ث��اين ع�سر مع 
اي�سا  الأرب���ع���اء  ويلتقي  �سالكه. 
العا�سر  بورو�سيا مون�سنغالدباخ 
اخلام�ض،  ب���رل���ني  ه���رت���ا  م����ع 
ال��ث��ال��ث ع�سر  وف��ول��ف�����س��ب��ورغ 
م�����ع ف�����راي�����ب�����ورغ ال����ث����ام����ن، 
ع�سر  ال�ساد�ض  واوغ�سبورغ 
ال�سابع  ان��غ��ول�����س��ت��ات  م���ع 
ع���������س����ر ق�����ب�����ل الخ���������ري، 
ودارم�����س��ت��ات الخ���ري مع 
احلادي  ليفركوزن  باير 

ع�سر.

بايرن يف �صيافة هوفنهامي بالدوري الأملاين لت�صيو ياأمل يف احلفاظ على الأف�صلية اأمام روما 

نابويل ي�صت�صيف يوفنتو�ص بكاأ�ص اإيطاليا
يتجدد املوعد بني يوفنتو�ض ونابويل عندما يحل الأول �سيفا على ملعب 
�سان باولو غدا الأربعاء يف اإياب الدور ن�سف النهائي مل�سابقة كاأ�ض اإيطاليا 
لكرة القدم. ويتواجه يوفنتو�ض مع غرميه اجلنوبي بعد اأربعة اأيام فقط 
على التعادل معه يف “�سان باولو” اي�سا لكن �سمن املرحلة الثالثني من 
الدوري املحلي، ويف اأول مباراة للمهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين 
على ملعب الفريق الذي �سجل له 36 هدفا يف “�سريي اآ” املو�سم املا�سي 

قبل اأن يرتكه مقابل �سفقة قيا�سية بلغت 90 مليون يورو.
للمرة  الكاأ�ض  مل�سابقة  النهائية  املباراة  لبلوغ  مر�سحا  يوفنتو�ض  ويبدو 
على  ذهابا  ف��از  كونه  تاريخه،  يف  ع�سرة  وال�سابعة  ال��ت��وايل  على  الثالثة 

اأر�سه 3-1 بف�سل ثنائية لالأرجنتيني باولو ديبال وهدف لهيغواين.
ويحتاج نابويل يف املقابل للفوز -2�سفر لبلوغ النهائي للمرة العا�سرة، 
وذل���ك بف�سل ال��ه��دف ال���ذي ت��ق��دم ب��ه يف ل��ق��اء ال��ذه��اب ع��رب الإ�سباين 
اأف�سل  م�ستوى  بتقدمي  مطالبا  يوفنتو�ض  و�سيكون  كاليخون.  خو�سيه 
من الذي ظهر به الأح��د ملنع نابويل من العودة اىل الأج��واء وحماولة 
املواجهة  اأي��ام معدودة من  اللقب. وقبل  العجوز” من  “ال�سيدة  جتريد 

الثالثاء  الإ�سباين  بر�سلونة  ب�سيفه  يوفنتو�ض  جتمع  التي  ال�سعبة 
اأوروبا،  اأبطال  املقبل يف ذهاب الدور ربع النهائي من دوري 

راأى املدرب ما�سيميليانو اليغري بعد التعادل مع نابويل 
اأن “الفريق العظيم يجب اأن يعرف اأي�سا كيف يعاين واأن 
اأي��ار مايو  يكون متوا�سعا. ما يهم هو اأن نكون اأوائ��ل يف 
بعد املرحلة الأخرية من الدوري ، وحينها لن يتذكر اأحد 

باأننا مل نلعب جيدا يف نابويل .
دوري  اىل  املوؤهل  الأخ��ري  الثالث  املركز  نابويل  ويحتل 

اأبطال اأوروبا لكن الفارق الذي يف�سله عن لت�سيو 
الرابع هو 4 نقاط فقط.

ماوريت�سيو  ن��اب��ويل  م��درب  و�سعر 
�ساري اأنه كان يف اإمكان فريقه 

النقاط  ع��ل��ى  احل�����س��ول 
م����ب����اراة  يف  ال�����ث�����الث 

الأحد، م�سيفا من 
مل  اأن��ن��ا  املوؤ�سف 

نفز. ح�سلنا 
ع���������ل���������ى 

الفر�ض لتحقيق هذا الأمر. عندما يلعب فريقك بهذه الطريقة، فمن 
املمكنة  امل�ساعر  ك��ل  تخاجله  وه��و  منزله  اىل  �سيعود  امل���درب  اأن  امل��وؤك��د 
اىل هيغواين  بالن�سبة  للن�سيان  الأح��د  وكانت مباراة   . با�ستثناء اخليبة 
ال�ستهجان  �سافرات  واج��ه  وهو  باخليانة،  نابويل  يتهمه جمهور  ال��ذي 

طيلة املباراة ما اأثر على اأدائه.
اليغري اىل ما واجهه هدافه الأرجنتيني يف ملعب �سان باولو،  وتطرق 
اأم�سية  تكن  مل  �سدك.  باأكمله  امللعب  يكون  اأن  ال�سهل  من  لي�ض  قائال 

�سهلة بالن�سبة اإليه لأنه �سخ�ض ح�سا�ض، لكنه خا�ض مباراة جيدة .
وع��ل��ى امل��ل��ع��ب الأومل���ب���ي يف ال��ع��ا���س��م��ة، ي��اأم��ل لت�����س��ي��و يف احل��ف��اظ على 
الأف�سلية التي حققها ذهابا من اأجل تخطي عقبة جاره اللدود روما يف 
مباراة جتمعهما الثالثاء. وح�سم لت�سيو لقاء الذهاب الذي اعترب على 
اأر�سه يلعب الفريقان على امللعب ذاته بهدفني نظيفني، وبالتايل �سي�سعى 
فريق املدرب �سيموين اينزاغي جاهدا للحفاظ على هذه الأف�سلية من 
تاريخه  والتا�سعة يف  الثالثة يف خم�سة موا�سم  للمرة  النهائي  بلوغ  اأجل 

املت�سمن �ستة األقاب، اآخرها عام 2013 على ح�ساب جاره روما.
املو�سم،  لهذا  لت�سيو  م�سري  املقبلة  القليلة  الأي���ام  حت��دد  وق��د 
لأنه مدعو ملواجهة نابويل الأحد يف الدوري على امللعب 
الأوملبي يف مباراة مهمة ل�سراعه من اأجل امل�ساركة يف 
التواجد  روم��ا  التي �سمن  امل�سابقة  الأب��ط��ال،  دوري 
فيها اىل حد كبري لأنه يحتل املركز الثاين بفارق 

اللدود 5 عن نابويل الثاين. جاره  عن  نقاط   8
وياأمل فريق املدرب لوت�سيانو �سباليتي الذي حقق 
فوزه  دزي��ك��و  ادي��ن  البو�سني  ثنائية  بف�سل  ال�سبت 
الثماين  امل��راح��ل  يف  وال�سابع  ال��ت��وايل  على  الثالث 
الأخرية، اأن يقلب الطاولة على القطب الأزرق 
بلقب  الفوز  للعا�سمة ملحاولة  والأبي�ض 
 2008 الأوىل منذ  للمرة  الكاأ�ض 

والعا�سرة يف تاريخه.

موي���ص يعت��ذر ع��ن تلويح��ه ب�صف��ع �صحافي���ة 
الإ�سكتلندي  القدم  لكرة  الإنكليزي  �سندرلند  نادي  مدرب  اعتذر 
ديفيد موي�ض عن تهديده �سحافية يف هيئة الإذاع��ة الربيطانية 
بي بي �سي ب�سفعها خالل مقابلة اأجرتها معه يف 18 اآذار مار�ض، 

بح�سب ما اأعلن النادي .
اكتفاء  بعد  موي�ض  م��ع  مقابلة  �سبارك�ض  فيكي  املرا�سلة  واأج���رت 
�سندرلند بالتعادل ال�سلبي مع �سيفه برينلي يف الدوري الإنكليزي 
املمتاز، �ساألته خاللها عما اذا وجود مالك النادي ايلي�ض �سورت يف 
املن�سة الرئي�سية يعني ان املدرب مهدد بفقدان من�سبه، ل�سيما اأن 
الفريق يقبع حاليا يف املركز الأخري ومهدد بالهبوط اىل الدرجة 

الأوىل.

ون�سرت �سحيفة دايلي �ستار مقطع فيديو يظهر موي�ض وهو يقول 
لل�سحافية كال، على الإطالق ، وذلك قبيل انتهاء املقابلة. اإل ان 
ان  اعتقد  وبعدما  يونايتد،  ومان�س�سرت  ليفرتون  ال�سابق  امل��درب 
امل�سور قد اأوقف الت�سوير، توجه اىل �سبارك�ض بالقول كنت �سقية 
بع�ض ال�سيء يف اخلتام، لذا توخي احل��ذر. قد تتلقي �سفعة على 

رغم اأنك امراأة .
هنا، يف  اىل  فيها  تاأتني  التي  املقبلة  امل��رة  احل��ذر يف  توخي  اأ�ساف 

اإ�سارة اىل ملعب �سندلرند.
و�سوهد موي�ض وال�سحافية ي�سحكان يف تلك اللحظة، ومل تتقدم 
من  هاتفيا  اع��ت��ذر  موي�ض  ب���اأن  وُيعتقد  ���س��ده.  ب�سكوى  الأخ����رية 

وال�سحافية  ديفيد  اأن  �سندرلند  با�سم  متحدث  واأك��د  �سبارك�ض. 
امل�ساألة  وح��ل��ت  ح�����س��ل،  ال���ذي  ب��ع��د  البع�ض  بع�سهما  م��ع  حت��دث��ا 
امل�ساألة  باأن  اي�سا  بطريقة حبية . ومن جهتها ك�سفت بي بي �سي 
حلت، وقال متحدث با�سمها ال�سيد موي�ض اعتذر ل�سحافيتنا وهي 
منطقة  عن  نقاط   8 بفارق  �سندرلند  ويتخلف   . اع��ت��ذاره  قبلت 
اأمام واتفورد �سفر1-  الأم��ان بعد اخل�سارة التي مني بها ال�سبت 
يحل  لأن���ه  ال��ث��الث��اء  م��ب��اراة  بعد  �سيتح�سن  و�سعه  اأن  ي��ب��دو  ول   ،
�سيفا على لي�سرت �سيتي حامل اللقب الذي يحقق انتفا�سة متثلت 
بتحقيقه اربع انت�سارات متتالية منذ تويل مدربه اجلديد كريغ 

�سك�سبري مهامه بعد اإقالة الإيطايل كالوديو رانيريي.
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الفجر الريا�ضي

املت�سدر  ت�سل�سي  بني  املرتقبة  املواجهة  اىل  الأرب��ع��اء  غ��داً  الأن��ظ��ار  تتجه 
يف  بريدج”  “�ستامفورد  ملعب  على  ال��راب��ع  �سيتي  مان�س�سرت  و�سيفه 

املرحلة احلادية والثالثني من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.
و�سيكون اخلطاأ ممنوعا اإن كان بالن�سبة لت�سل�سي اأو �سيتي وذلك 
لأن تعرث الأول �سي�سعل ال�سراع على اللقب ل�سيما بعد 
�سقوطه املفاجئ ال�سبت على اأر�سه اأمام جاره املتوا�سع 
الثاين  خ�سارة  اأن  حني  يف   ،2-1 بال�ض  كري�ستال 
مان�س�سرت  ال���ل���دود  ج����اره  م��رم��ى  يف  ���س��ت��ج��ع��ل��ه 
دوري  اىل  بطاقته  باإنتزاع  الطامح  يونايتد 

الأبطال املو�سم املقبل.
وي����اأم����ل م������درب ت�����س��ل�����س��ي الإي����ط����ايل 
فريقه  ي�ستفيق  اأن  كونتي  انتونيو 
الهزمية  ���س��دم��ة  م���ن  ���س��ري��ع��ا 
اأمام  املو�سم  هذا  له  الأوىل 
على  ي�������س���ارع  ل  ف���ري���ق 
يف  للم�ساركة  الأق���ل 
الأب����ط����ال  دوري 
املقبل،  امل���و����س���م 
�سي�سبح  واإل 
معقدا  ال��و���س��ع 
عليه يف الأمتار 
الأخرية كونه 
اي�سا  �سيلعب 
مان�س�سرت  م�����ع 
وايفرتون  يونايتد 
خ���������ارج ق������واع������ده يف 
امل��������راح��������ل ال����ث����م����اين 

املتبقية.
واأ�����س����ب����ح ال�����ف�����ارق بني 
ت�سل�سي وجاره توتنهام 
ن��ق��اط بعد   7 ال��ث��اين 
على  الأخ�����������ري  ف�������وز 
)-2�سفر(  برينلي 
فيما  ال���������س����ب����ت، 
�سيتي يف  يتخلف 

املركز الرابع بفارق 11 نقطة عن فريق كونتي الذي تطرق اىل الهزمية الرابعة 
لفريقه هذا املو�سم، قائال بعد املباراة التي تقدم خاللها البلوز: �سجلنا هدفنا بعد 
5 دقائق ثم اهتزت �سباكنا مرتني يف دقائق معدودة. عندما تتلقى الأهداف بهذه 

الطريقة، فيتوجب عليك فهم الو�سع والتعلم من هذه الأخطاء«.
اأن نتقبل هذه النتيجة ، م�سددا على �سرورة  ووا�سل هذه هي كرة القدم. يجب 
�سيتي،  الأ�سبوع �سد  مباراة منت�سف  والرتكيز على  توازنهم  ي�ستعيد لعبوه  اأن 
م�سيفا “كل �سيء ميكن اأن يح�سل يف كل مباراة �سمن الدوري املمتاز... علينا الآن 
التفكري باملباراة املقبلة. لو فزنا لكانت �سعادتنا كبرية، لكن الآن من املهم اأن نركز 
على مان�س�سرت �سيتي .  وياأمل ت�سل�سي ال يتكرر �سيناريو الزيارة الأخرية ل�سيتي 
اىل �ستامفورد بريدج، اإذ خ�سر حينها الفريق اللندين �سفر3- املو�سم املا�سي لكن 
الفريقني كانا بقيادة مدربني خمتلفني لأن كونتي والإ�سباين جو�سيب غوارديول 
ا�ستلما املهمة هذا املو�سم. ويبدو توتنهام الذي خ�سر معركة اللقب املو�سم املا�سي 
وق��د وجه  لت�سل�سي  الأك��رب  التهديد  �سيتي،  لي�سرت  مل�سلحة  الأخ���رية  الأم��ت��ار  يف 
ع�سية مواجهة م�سيفه  بوكيتينو حتذيرا جلاره  ماوريت�سيو  الأرجنتيني  مدربه 
�سوان�سي الربعاء، قائال “الفارق الآن اأ�سبح 7 نقاط، والو�سع خمتلف متاما عن 

ال�10 نقاط” التي كانت تف�سل اجلارين قبل املرحلة املا�سية.
ووا�سل “لكن ما زال هناك الكثري من العمل للقيام به. الأمور ل تتعلق بنا، بل 
حتقيق  يف  ف�سل  اإذا  لكن  الهزائم.  من  املزيد  تلقيه  واإمكانية  بت�سل�سي  مرتبطة 
املو�سم  نهاية  حتى  هناك  ف�سنكون  بعملنا  قمنا  اإذا  بعملنا.  القيام  علينا  ال��ف��وز، 

و�سنحاول القتال على اللقب«.
ويحتاج ت�سل�سي اىل 21 نقطة ل�سمان الفوز باللقب يف مو�سمه الأول مع كونتي 
بغ�ض النظر عن نتائج الفرق الأخرى، لكن املدرب الإيطايل اعترب اأن الوقت ما 
زال مبكرا من اأجل التح�سري لالإحتفالت، م�سيفا اأي �سيء قد يح�سل، ل�سيما 

يف اإنكلرتا. كل مباراة �سعبة للغاية �سد فريق قوي مثل مان�س�سرت �سيتي.
وبالفعل �ستكون مباراة �سعبة على ت�سل�سي اأمام �سيتي الذي يتقدم يف املركز الرابع 
ال��ل��دود مان�س�سرت  5 نقاط عن ج��اره  امل��وؤه��ل اىل دوري الأب��ط��ال، بفارق  الأخ��ري 
اللقاء  اأقل من رجال غوارديول. ويدخل �سيتي اىل  الذي خا�ض مباراة  يونايتد 
مبعنويات مهزوزة اىل حد ما بعدما فرط بفوز يف متناوله على الفريق اللندين 

الآخر ار�سنال الأحد واكتفى بالتعادل 2-2 بعدما تقدم مرتني.
ومل يذق �سيتي طعم الفوز يف مبارياته الثالث الأخرية، وقد اعرتف غوارديول 
اأن خو�ض مباراتني �سعبتني على التوايل بعيدا عن �ستاد الإحتاد ي�سكل اختبارا 
لي�ض  ثابت.  ب�سكل  به  يقوم  مبا  يقوم  فريقا  نواجه  م�سيفا  لفريقه،  جدا  كبريا 
التقاط  اأج��ل  من  مان�س�سرت  اىل  الآن  �سنعود  نتح�سر.  لكي  الكايف  الوقت  لدينا 

اأنفا�سنا ثم نعود جمددا اىل لندن .
ورغم اإهداره نقطتني، باإمكان �سيتي اأن يكون را�سيا عن التعادل، لكن الأمر لي�ض 

كذلك بالن�سبة لر�سنال الذي يقبع يف املركز ال�ساد�ض بفارق 7 نقاط عن دوري 
اأبطال اأوروبا، امل�سابقة التي ودعها هذا املو�سم من الدور الثاين بهزمية مذلة 

متاما اأمام بايرن ميونيخ الأملاين )2-10 كنتيجة اإجمالية(.
فينغر  ار���س��ني  الفرن�سي  امل���درب  ف��ري��ق  على  ممنوعا  اخل��ط��اأ  و�سيكون 

املطالب بالرحيل عن النادي، عندما يتواجه الأربعاء مع جاره و�ست 
هام يونايتد لأن حظوظه بامل�ساركة يف دوري الأبطال �ستت�ساءل 

كثريا.
والأم������ر ذات����ه ي��ن��ط��ب��ق ع��ل��ى م��ان�����س�����س��رت ي��ون��اي��ت��د الذي 

ي��اأم��ل من  م��ب��اراة  ال��ث��الث��اء يف  اي��ف��رت��ون  ي�ست�سيف 
العودة  مورينيو  جوزيه  الربتغايل  فريق  خاللها 
املخيب  ال�سلبي  تعادله  بعد  النت�سارات  �سكة  اىل 
ال�سبت بني جماهريه اي�سا اأمام و�ست بروميت�ض 

البيون.
وي�ستعيد يونايتد الذي مل يذق طعم الهزمية يف 
الدوري، خدمات جنمه  متتالية يف  مباراة   19
بعد  ابراهيموفيت�ض  زلت��ان  ال�سويدي  الهداف 
انتهاء ايقافه لأربع مباريات، ما �سيعطيه زخما 

هجوميا هاما جدا.
وم���ن ج��ه��ت��ه، ي��اأم��ل ل��ي��ف��رب��ول، ال��ق��ادم م��ن فوز 
ايفرتون  ال��ل��دود  معنوي وه��ام ج��دا على ج��اره 
اللقب  ����س���راع  م���ن  ق��ري��ب��ا  ي��ب��ق��ى  اأن   ،)1-3(
وتعزيز مركزه الثالث املوؤهل مبا�سرة اىل دوري 
الأبطال من خالل الفوز على �سيفه بورمنوث 

الأربعاء.
�سيتي  لي�سرت  ي�سعى  الأخ�����رى،  امل��ب��اري��ات  ويف 
وحتقيق  �سحوته  موا�سلة  اىل  اللقب  ح��ام��ل 
اجلديد  م��درب��ه  بقيادة  تواليا  اخلام�ض  ف��وزه 
ال��ث��الث��اء مع  ي��ل��ع��ب  ع��ن��دم��ا  �سك�سبري  ك��ري��غ 

�سيفه �سندرلند متذيل الرتتيب.
و�ست  م��ع  وات��ف��ورد  اي�سا  ال��ث��الث��اء  ويلتقي 
ب��روم��ي��ت�����ض ال��ب��ي��ون، وب��رين��ل��ي م���ع �ستوك 
�ساوثمبتون  الأربعاء  يلعب  اأن  على  �سيتي، 
م���ع ك��ري�����س��ت��ال ب���ال����ض، وه����ال ���س��ي��ت��ي مع 

ميدلزبره.

مع  اإث��ارت��ه  القدم  لكرة  الأوىل  الدرجة  دوري  وا�سل 
حيث  الأول  اأم�ض  ي��وم  ال�18  اجلولة  مباريات  ختام 
بهدفني  احلمرية  على  عجمان  ف��وز  اجلولة  �سهدت 
احلمرية  ملعب  على  اقيمت  التي  امل��ب��اراة  يف  لهدف 
حققها  ت��ع��ادلت  خم�ض  بعد  ال��ن��ق��اط  ن��زي��ف  ليوقف 
بر�سيد  �سدارته  على  ويحافظ  املا�سية  ال�سابيع  يف 
دبي الذي حقق هو  عن  اله��داف  بفارق  نقطة   36
الخر انت�سارا هاما على فريق ال�سعب بذات النتيجة 

له  ال�ساد�ض  الفوز  اىل  بالو�سول  �سحوته  ليوا�سل 
رئي�سي  كمناف�ض  بقوة  ا�سمه  ويفر�ض  ال��ت��وايل  على 

على دوري الدرجة الوىل.
بينما وا�سل الفجرية مطاردته لأندية ال�سدارة بفوز 
النقطة  الذيد بهدف دون رد رافعا ر�سيده اىل  على 
34 يف املركز الثالث ليحافظ على حظوظه على امل 
باإحدى  للظفر  ال�����س��دارة  ف��رق  اح��د  تعرث  ا�ستغالل 
بطاقات ال�سعود لدوري املحرتفني التي متنح لبطل 

ال����دوري وال��و���س��ي��ف فيما ت��راج��ع دب���ا احل�����س��ن احد 
ودبي  عجمان  بجانب  ال���دوري  على  املناف�ض  رب��اع��ي 
املركز  �ساحب  م�سفوت  من  خ�سارته  بعد  والفجرية 
ويتجمد  ال�����س��دارة  ف��رق  على  ليبتعد   2/3 التا�سع 
30 نقطة مع اق��رتاب ال��دوري ملراحله  ر�سيده عند 

احلا�سمة.
اخلليج  على  ف��وزا  العروبة  حقق  املباريات  باقي  ويف 
بهدفني ل�سفر لي�سل لنقطة 29 يف املركز اخلام�ض 

واخلليج �سابعا ب�23 نقطة بينما ح�سم العربي مباراة 
الدوري  متذيل  اخليمة  راأ���ض  مع  التي جمعته  القاع 
باإمارة  ملعبه  ع��ل��ى  رد  دون  اه����داف  ب��اأرب��ع��ة  ب��ال��ف��وز 
باملركز   17 النقطة  اىل  ر�سيده  راف��ع��ا  القيوين  اأم 
العا�سر بينما جتمد ر�سيد راأ�ض اخليمة عند النقطة 

الأخري. باملركز   14
ح��اف��ظ مهاجم عجمان   18 ال���  اجل��ول��ة  نهاية  وم��ع 
قائمة  ���س��دارة  ع��ل��ى  ادي��ل�����س��ون دي ميلو  ال��ربازي��ل��ي 

اليك�سندر  م���واط���ن���ه  ي��ل��ي��ه  ه���دف���ا  ب�19  ال���ه���داف���ني 
وياأتي  هدفا  ب�16  اخليمة  راأ����ض  مهاجم  ابري�سيدو 
ب�15  نديايي  بابا  ال�سنغايل  العروبة  مهاجم  ثالثا 
هدافا. وتفتتح مباريات اجلولة ال�19 يومي 7 - 8 
6 مباريات جتمع اخلليج  باإقامة  احل��ايل  ابريل  من 
واحلمرية ودبا احل�سن والعروبة وعجمان والعربي 
وراأ������ض اخل��ي��م��ة وال��ف��ج��رية وال���ذي���د ودب����ي وال�سعب 

وم�سفوت.

مان�ص�صرت يونايتد ي�صت�صيف ايفرتون 

اخلطاأ ممنوع يف موقعة ت�صيل�صي ومان �صيتي 

مطاردته يوا�صل  دبي  “ الأوىل” و  دوري  ب�صدارة  "عجمان” يتم�صك 

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اطلع 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
على الإجنازات التي ح�سدتها هجن 
ال�سيحانية  م��ه��رج��ان  ال��رئ��ا���س��ة   يف 
ومهرجان  ال�����س��ق��ي��ق��ة  ق��ط��ر  ب���دول���ة 
خالل  ذل���ك  ج���اء   .2017 ال��وث��ب��ة 
ق�سر  يف  ام�������ض  ����س���م���وه  ا����س���ت���ق���ب���ال 
ال��ب��ح��ر م��ع��ايل ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان بن 
حمدان بن حممد اآل نهيان م�ست�سار 
رئي�ض  الدولة  رئي�ض  ال�سمو  �ساحب 
مركز  رئي�ض  الهجن  �سباقات  احت��اد 
الرئا�سة  وه��ج��ن  ال�����س��ب��اق��ات  ���س��وؤون 
وال��ف��ري��ق ال��ع��ام امل�����س��رف على هجن 
الفائزين  وامل�����س��م��ري��ن  ال���رئ���ا����س���ة 
بالرموز يف ختامي مهرجاين الوثبة 
وال�����س��ي��ح��ان��ي��ة ال��ل��ذي��ن اأق��ي��م��ا �سهر 

مار�ض املا�سي.
وك���ان���ت ه��ج��ن ال��رئ��ا���س��ة ق���د حققت 
اخلتامي  امل��ه��رج��ان  يف  رم���وز  ع�سرة 
ال�سنوي ل�سباقات الهجن من �سمنها 
ا�ستطاعت  ك��م��ا   .. ال��ذه��ب��ي  ال�سيف 
حتقيق ثالثة رموز يف ختام مهرجان 
ال�سيحانية لي�سل جمموع الرموز يف 

املهرجانني اإىل ثالثة ع�سر رمزا.
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  هناأ  و 
هجن  ف���ري���ق  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 

م���وا����س���ل���ة حتقيق  ع���ل���ى  ال���رئ���ا����س���ة 
الإجن���������ازات وح�����س��د اجل����وائ����ز وما 
العربية  ال��ه��ج��ن  ل�����س��ب��اق��ات  ق��دم��ت��ه 
موؤكدا  وتفاعل  حيوية  من  الأ�سيلة 
لها  ال���رتاث���ي���ة  ال�����س��ب��اق��ات  ه����ذه  اأن 
والجتماعية  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ق��ي��م��ت��ه��ا 
ال��ع��ال��ي��ة ل���دى اأه���ل امل��ن��ط��ق��ة ومتثل 
ب��ع��دا ث��ق��اف��ي��ا ي��ت��وارث��ه الأب���ن���اء عن 
الآباء والأجداد للمحافظة عليه من 

الندثار.
اأن دع��م دول��ة الإمارات  اأك��د �سموه  و 

احلكيمة  وقيادتها  املتحدة  العربية 
منطلق  م��ن  ي��اأت��ي  الهجن  ل�سباقات 
العربية  ال���ري���ا����س���ة  ه����ذه  ارت����ب����اط 
ال�سعبي  ال��رتاث  مبنظومة  الأ�سيلة 
له  املغفور  اأن  اإىل  م�سريا  ال��ق��دمي.. 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ 
العناية  على  حر�ض  ث��راه  اهلل  طيب 
التقليدية  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال��ع��ادة  ب��ه��ذه 
واله����ت����م����ام ب���ه���ا وت�����س��ج��ي��ع امل����الك 

وامل�سمرين على اإحيائها ون�سرها.
�ساحب  حر�ض  اأن  اىل  �سموه  ون��وه 

اآل  زاي���د  ب��ن  ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و 
نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل على 
دع���م ري��ا���س��ة ���س��ب��اق��ات ال��ه��ج��ن عزز 
اأنحاء  يف  ال�سباقات  هذه  تواجد  من 

الدولة كافة .
ومتنى �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ل��ف��ري��ق هجن  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
التوفيق  ال���ف���رق  وب��ق��ي��ة  ال���رئ���ا����س���ة 
تطوير  يف  امل�����س��اه��م��ة  يف  وال���ن���ج���اح 
بني  الهجن  �سباق  ري��ا���س��ة  وانت�سار 
املتعاقبة  الأج���ي���ال  ل��رب��ط  ال�����س��ب��اب 

من اأبناء الوطن مبا�سيهم وتراثهم 
والأج����داد  الآب����اء  وق��ي��م  وتقاليدهم 
كبريا  ج�����زءا  اأن  خ��ا���س��ة  الأ���س��ي��ل��ة 
الهجن  برتبية  مرتبط  القيم  م��ن 

ورعايتها.
من جانبه قال معايل ال�سيخ �سلطان 
توجيهات  اإن  نهيان  اآل  ح��م��دان  ب��ن 
بن  ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة، حفظه 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ودع����م  اهلل 
ن���ه���ي���ان ويل  اآل  زاي�������د  ب����ن  حم���م���د 

الأعلى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد 
للقوات امل�سلحة ومتابعة �سمو ال�سيخ 
نائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  م��ن�����س��ور 
�سوؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض 
���س��ب��اق��ات الهجن  ال��رئ��ا���س��ة لإق���ام���ة 
العربية الأ�سيلة ر�سخ هذه الريا�سة 
يف نفو�ض ووجدان ال�سباب وعزز من 
الرئا�سة  لهجن  ال��الف��ت  احل�����س��ور 
الريا�سية  الإجن������ازات  يف  وت��ف��وق��ه��ا 
ل�سباق الهجن مبا حققته من عطاء 
متيز يف كافة ال�سباقات التي �ساركت 

فيها وح�سدها للبطولت.
ووج����������ه ال���������س����ك����ر مل��������الك ال���ه���ج���ن 
وامل�ساركة  التعاون  على  وامل�سمرين 
يف ه���ذه ال��ري��ا���س��ة الأ���س��ي��ل��ة والذي 
ب������دوره ح��ق��ق اأه�������داف اإق����ام����ة هذه 
ريا�سة  على  املحافظة  يف  ال�سباقات 
ال�سلة  وت��وث��ي��ق  والأج��������داد  الآب������اء 

باملا�سي العريق لدولتنا.
واأل����ق����ى ال�������س���اع���ر ����س���امل ع��ب��ي��د بن 
بعنوان  ق�����س��ي��دة  امل����زروع����ي  م�����س��ل��م 
ه��ج��ن ال��رئ��ا���س��ة ع���ربت ع��ن م�ساعر 

والقيادة  بالوطن  والع��ت��زاز  الفخر 
احل��ك��ي��م��ة والن���ت���م���اء ل��ه��ذه الر����ض 
الطيبة والحتفاء مبكانتها ورفعتها 
على  واأث���ن���ت  وال�����س��ع��وب  الأمم  ب���ني 
الإجن�����������ازات ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا هجن 

الرئا�سة .
طحنون  ال�سيخ  �سمو  اللقاء  ح�سر 
احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  حممد  ب��ن 
يف منطقة العني و�سمو ال�سيخ نهيان 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����ض جمل�ض  اآل  زاي����د  ب��ن 
اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  موؤ�س�سة  اأم��ن��اء 
نهيان لالأعمال اخلريية والإن�سانية 
ال�سيخ �سيف بن زايد  والفريق �سمو 
اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء 
خالد  ال�سيخ  و�سمو  الداخلية  وزي��ر 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����ض جمل�ض  اآل  زاي����د  ب��ن 
للرعاية  العليا  زاي��د  موؤ�س�سة  اإدارة 
الح���ت���ي���اج���ات  وذوي  الإن�������س���ان���ي���ة 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  و���س��م��و  اخل���ا����س���ة 
�سلطان بن خليفة اآل نهيان م�ست�سار 
�ساحب ال�سمو رئي�ض الدولة ومعايل 
نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ 
وزير الثقافة وتنمية املعرفة ومعايل 
نهيان  اآل  مبارك  بن  حمدان  ال�سيخ 
طحنون  بن  �سلطان  ال�سيخ  ومعايل 
التنفيذي  املجل�ض  ع�سو  نهيان  اآل 

وعدد من ال�سيوخ وكبار امل�سوؤولني.

اطلع على اإجنازات هجن الرئا�صة مبهرجاين ال�صيحانية والوثبة

حممد بن زايد: حر�ص خليفة على دعم ريا�صة �صباقات الهجن عزز من تواجدها يف اأنحاء الدولة 



اأدنـــــاه ــــوْل  ــــق ال يف  ــي  ــِم ــت ــص ــ� َت ل   .. بـــاقـــ�ـــصـــاْك 

مـــنـــحـــاه ــــــــوْد  ع عــــلــــى  )ديــــــــــك(  ـــوي  ـــت ـــص ـــ� ت ل 

ــاه ــق ــن ــــاي( م ــــص ــــ� ــــــارْه )ال ـــفـــني و�ــــــصَ واركــــــــب �ـــصِ

مـــ�ـــصـــراه ـــــــــــّدوْق  ال يف  ـــي  ـــغ ـــِت ـــب َي ل  �ــــــصــــــرواْك 

ــا اْلـــيـــَاه ــه ــم ــفــر.. جن ـــا( لــلــ�ــصِّ ـــراي ـــص ـــ� ـــــــرا )ال واْت

ـــنـــاه مبـــْع ـــــــــدري  َن  .. ـــــــــدرب  ال عـــلـــي  ـــي  منـــ�ـــص

ـــاله حم واخلــــــــــوْر   .. ــــــــْل  اخِل ـــد  ـــن ع ــــاْك  ــــص مــــر�

ــــا  ــــداه ج زيــــــــــٍن  يل  املــــــــواِجــــــــْيــــــــب..  غــــــر 

ــــوي ثـــراهـــا ــــط ـــــــب.. ت ـــــــرْك ــــاد ال ــــي اأركـــــــــــْب ج

)1( ــا  ــاه ــواي ــص � ــــب  رْت  .. ــر  ــح ــب ال مــغــالــيــج  ــْع  ــط ــق ت

)2( ــا  ــاه ــي ــل ع و�ــصــهــيــْل  ـــر..  ـــج ـــف ال بــطــلــوع  اإل 

)3( عـــالهـــا  ـــراعـــك  �ـــصْ ارفــــــع    .. ارعـــــــَدْت  وان 

وثــنــايــاهــا ـــب  كـــ�ـــصْ الـــــّنـــــوْق  مــــن   .. ـــْي  ـــِق ـــِت ـــن ون

ــا )4( ــراه ــط �ــصــمــ�ــض الــ�ــصــروق ا�ــصــرقــْت )و�ـــصـــحـــار( م
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