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ا�ستئناف اأبوظبي االحتادية حتكم 
على مدانني اإثنني يف ق�سايا اأمنية

•• اأبوظبي- وام:

ق�ضيتني  يف  �أحكاما  �الحت��ادي��ة  �أبوظبي  ��ضتئناف  حمكمة  �أ���ض��درت 
يبلغ  �جلن�ضية  �إمارتي  )ح.ع.م.�أ.�أ(  مبعاقبة  ق�ضت  حيث  �إرهابيتني 
من �لعمر )37 �ضنة( بال�ضجن ملدة خم�س �ضنو�ت و�أمرت مب�ضادرة 
ويف  �لق�ضائية.  بامل�ضاريف  و�إل��ز�م��ه  �مل�ضبوطة  �الت�ضاالت  �أج��ه��زة 
�إمار�تي  �ملتهم )ق.ع.ع.���س(  ب�ضجن  �ملحكمة  �لثانية حكمت  �لق�ضية 
�جلن�ضية يبلغ من �لعمر 54 �ضنة بال�ضجن ملدة 10 �ضنو�ت وتغرميه 
بامل�ضاريف  وباإلز�مه  �إليه  �ملن�ضوبة  �جلرمية  عن  درهم  �ألف   500
�أحد رموز  باإهانة  �لدولة  �أمن  �تهمته نيابة  �ملقررة حيث  �لق�ضائية 
�ل��دول��ة يف مكان ع��ام و�ل��ت��ي م��ن �ضاأنها �حل��ط م��ن ق��دره . ونظرت 
�ملحكمة خالل جل�ضتها �م�س عدد� من �لق�ضايا �ملتعلقة باأمن �لدولة 

و�أجلت �لنظر يف بع�ضها و�حلكم يف بع�ضها �الآخر جلل�ضات قادمة .

اأطباء االمارات يتطوعون للتخفيف 
من معاناة الجئي الروهينغا

•• اأبوظبي -وام:

�المار�ت  برنامج  يف  �الم���ار�ت  �أط��ب��اء  م��ب��ادرة  �أع�ضاء  من  �ملئات  تطوع 
ز�يد �خلري  لقو�فل  �الن�ضانية  �ملهام  للم�ضاركة يف  �لتخ�ض�ضي  للتطوع 
�ملتحركة للتخفيف من معاناه الجئي  و�مل�ضت�ضفيات  �ملتنقلة  و�لعياد�ت 
�لروهنيغا . وي�ضارك �ملتطوعون يف تقدمي �أف�ضل �خلدمات �لت�ضخي�ضية 
من  لتمكينها  �ملحلية  �لقدر�ت  بناء  �إىل  ��ضافة  و�لوقائية  و�لعالجية 
�لقيادة  توجيهات  مع  �نطالقا  و�مل�ضنني  �الأط��ف��ال  من  �ملر�ضى  خدمة 

�لر�ضيدة باأن يكون عام 2017 عام �خلري.           )�لتفا�ضيل �س6(

 •• اأبوظبي-وام:
نيابة عن �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ 
�آل نهيان رئي�س  خليفة بن ز�يد 
..�فتتح  �هلل  ح��ف��ظ��ه  �ل����دول����ة 
���ض��اح��ب �ل�����ض��م��و �ل�����ض��ي��خ حممد 
�آل مكتوم نائب رئي�س  بن ر��ضد 
�ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة 
ح��اك��م دب���ي رع���اه �هلل - يف مقر 
�مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �الحت�����ادي يف 
�م�س  �ضباح  �أبوظبي  �لعا�ضمة 
- �ل�������دور �الن����ع����ق����ادي �ل���ع���ادي 
�لت�ضريعي  �لف�ضل  م��ن  �لثالث 
�ل�ضاد�س ع�ضر للمجل�س �لوطني 

�الحتادي.
بو�ضول  �الفتتاح  مر��ضم  وبد�أت 
�ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن 
ر��ضد �آل مكتوم �إىل مقر �ملجل�س 
من  ثلة  �ضموه  ��ضتعر�س  حيث 
�أدت �لتحية  حر�س �ل�ضرف �لتي 
�ل�ضالم  ع��زف��ت  ث���م  ���ض��م��وه  �إىل 

�لوطني لدولة �الإمار�ت.
�الفتتاحية  �جلل�ضة  ب��د�ي��ة  ويف 
�ل�ضامي  �ل���ن���ط���ق  ����ض���م���وه  ت���ل���ى 
 .. �لرحيم  �لرحمن  �هلل  )ب�ضم 
�إخو�ين و�أخو�تي �أع�ضاء �ملجل�س 
�ل��وط��ن��ي �الحت������ادي ع��ل��ى بركة 

جمل�ضكم  نفتتح  وت��وف��ي��ق��ه  �هلل 
�مليمون ونرجو �هلل �أن يكون هذ� 
�ف��ت��ت��اح خ��ري للعباد   .. �الف��ت��ت��اح 
و�لبالد(.. ثم تلى مذيع �حلفل 
�ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب  مر�ضوم 
�آل نهيان رئي�س  خليفة بن ز�يد 
�ل��ذي يدعو  �ل��دول��ة حفظه �هلل 
�مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي ل��الن��ع��ق��اد يف 
دوره �لعادي �لثالث من �لف�ضل 

�أ���ض��ي��ال يف ب��ن��اء �ل��وط��ن وتعزيز 
مكانة دولتنا . 

�ضاحب  ك���رم  �آخ����ر  �ضعيد  ع��ل��ى 
ر��ضد  بن  حممد  �ل�ضيخ  �ل�ضمو 
�لدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�������وزر�ء حاكم 
دب��ي رع��اه �هلل يف مدينة جمري� 
بح�ضور  �م�������س  ظ���ه���ر  دب�����ي  يف 
حممد  بن  حمد�ن  �ل�ضيخ  �ضمو 

�لت�ضريعي �ل�ضاد�س ع�ضر.
و�ألقت بعد ذلك معايل �لدكتورة 
رئي�ضة  �لقبي�ضي  ع��ب��د�هلل  �أم���ل 
�مل���ج���ل�������س �ل����وط����ن����ي �الحت�������ادي 
ب�ضاحب  ف���ي���ه���ا  رح����ب����ت  ك���ل���م���ة 
ر��ضد  بن  حممد  �ل�ضيخ  �ل�ضمو 
�أولياء  و���ض��م��و  ر����ض��د  م��ك��ت��وم  �آل 

�لعهود و�لوزر�ء و�ل�ضيوف.
�ضريكا  يعد  �ملجل�س  �أن  م��وؤك��دة 

م��ك��ت��وم ويل عهد  �آل  ر����ض��د  ب��ن 
�الأوىل يف  �ل���دورة  دب��ي خريجي 
ب��رن��ام��ج م�����ض��ار ج��ودل��ف��ني ممن 
�أم�ضو� ت�ضعة �أ�ضهر من �لدر��ضة 
�ل��ع��م��ل��ي يف خمتلف  و�ل��ت��دري��ب 
�لفرو�ضية  وم������ه������ار�ت  ف����ن����ون 
�الأوىل  م��رح��ل��ت��ني  ع��ل��ى  وذل�����ك 
بريطانيا. يف  و�ل��ث��ان��ي��ة  دب���ي  يف 
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حممد بن ر��ضد يف �ضورة تذكارية مع رئي�ضة و�أع�ضاء �ملجل�س �لوطني �الحتادي  )و�م(

تو��ضل �ل�ضر�ع بني �حلوثيني و�أن�ضار �ملخلوع �ضالح

�ضغف �مللكة باخليول منذ �ل�ضغر

�مل�ضتوطنات تهدد �لقد�س وت�ضاهم يف تغيري طبيعتها �لدميوغر�فية

كرم خريجي الدورة الأوىل يف برنامج م�سار جودلفني

حممد بن را�سد يفتتح دور االنعقاد الثالث من الف�سل الت�سريعي الـ 16 للمجل�س الوطني االحتادي

امللي�سيات احلوثية ت�سيطر على جامع ال�سالح

احتدام ال�سراع بني احلوثيني واأن�سار املخلوع �سالح يف �سنعاء
•• عوا�صم-وكاالت:

د�خل  م��ن  خ��ا���س  م�����ض��در  ك�ضف 
�مليلي�ضيات  �أن  �ضنعاء،  �لعا�ضمة 
�حل����وث����ي����ة �����ض���ت���ح���دث���ت م���و�ق���ع 
ع�����ض��ك��ري��ة ج���دي���دة ح����ول جامع 
خطوة  يف  ���ض��ن��ع��اء،  يف  �ل�����ض��ال��ح 
تعد غري م�ضبوقة منذ �جتياحها 
على  و�ن����ق����الب����ه����ا  �ل����ع����ا�����ض����م����ة 
 ،2014 عام  �ل�ضرعية  �حلكومة 
�لوطن  �أوردت���ه �ضحيفة  ما  وف��ق 

�ل�ضعودية، �م�س �الأربعاء.
و�أف��������اد �مل�������ض���در ل��ل�����ض��ح��ي��ف��ة �أن 
�جل���م���اع���ة �حل���وث���ي���ة مت���ه���د من 
�ضيطرتها  فر�س  �إىل  ذل��ك  ور�ء 
�لتي  �ل��ن��ف��وذ  م��و�ق��ع  جميع  على 
�ضالح  ع��ل��ي  �مل��خ��ل��وع  ب��ه��ا  يتمتع 
يف �ل��ع��ا���ض��م��ة، ف��ي��م��ا ت��ع��د خطوة 
�لديني  م��ن��ره  ع��ل��ى  �ل�����ض��ي��ط��رة 
وقوته  نفوذه  منه  ي�ضتمد  �ل��ذي 

�آخر قالع  �أتباعه كل جمعة،  من 
�لنفوذ للمخلوع، بعد خ�ضارة جل 
عليها  ي�ضطري  ك��ان  �لتي  �مل��و�ق��ع 
�ملتمردين  ل�ضالح  �لعا�ضمة  يف 

�حلوثيني.
�أكد �مل�ضدر �أنه ب�ضيطرة �حلوثيني 
على جامع �ل�ضالح، �ضيقع ميد�ن 
عليه  يهيمن  كان  �لذي  �ل�ضبعني 

�مل���خ���ل���وع و�أت���ب���اع���ه ب���االأم�������س، يف 
يف  �حل��وث��ي��ة،  �مليلي�ضيات  قب�ضة 
وق���ت ي��ع��د ج��ام��ع �ل�����ض��ال��ح �أكر 
مر�كز �لنفوذ �لذي ��ضتند عليها 
ذ�ت  وه��و  �أت��ب��اع��ه،  حل�ضد  �ضالح 
خالله  من  ��ضتطاع  �ل��ذي  �ملنر 
�ملتظاهرين  ح�ضود  �أمام  �لوقوف 

خالل �أحد�ث عام 2011.
"�حلوثيني  �أن  �مل�����ض��در  و�أ���ض��اف 
معينة  خ���ط���ط  وف�����ق  ي�������ض���ريون 
وذلك  ���ض��ال��ح،  لت�ضفية  مت��ه��ي��د�ً 
خالل  ذل�����ك  ����ض��ت�����ض��ع��ر  �أن  ب���ع���د 
�ل�����ض��ن��و�ت �مل��ا���ض��ي��ة ب��ع��دم وجود 
�لرحيل  ���ض��وى  �أم���ام���ه،  خ���ي���ار�ت 
�أن  �إىل  م�����ض��ري�ً  �الغتيال"،  �أو 
�لقياد�ت �لكبرية يف حزب �ملوؤمتر 
خطورة  ي��درك��ون  �ل��ع��ام،  �ل�ضعبي 
خوف  ح��ال��ة  يف  ويعي�ضون  ذل���ك، 
م�ضتمرة، خ�ضية �لت�ضادم �ملبا�ضر 

مع �حلوثيني.

على مدى ال�سنوات الثالثني املا�سية: 

هذا ما جتنيه امللكة اإليزابيث الثانية من خيول ال�سباق

االحتالل يخنق القد�س بـ176 وحدة ا�ستيطانية جديدة

•• الفجر – خرية ال�صيباين

كل  تقر�أ  �جنلرت�  ملكة  كانت  �إذ� 
"ر��ضينغ  ع��ام��ا   65 ط��ي��ل��ة  ي���وم 
�مل����ق����د�����س  �ل�����ك�����ت�����اب  بو�ضت"، 
ل��ل��م��ر�ه��ن��ني ع��ل��ى �خل���ي���ول من 
�لريطانيني، فلي�س الأنها تر�هن 
على �ل�ضباقات، و�منا الأنها متلك 
�ملناف�ضة...  يف  ت�����ض��ارك  خ���ي���وال 

و�أحيانا تفوز بها.
ماي  �ملتخ�ض�س  �مل��وق��ع  وح�ضب 
ر��ضينغ كوم، فقد ك�ضبت �إليز�بيث 
على  ي���ورو  مليون   7.5 �لثانية 
مدى �ل�ضنو�ت �لثالثني �ملا�ضية. 
ومنذ عام 1988، فازت �خليول 
�أ�ضل  من  �ضباقا   451 ب�  �مللكية 

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

و�فقت بلدية �لقد�س �ال�ضر�ئيلية 
وح����دة   176 ب���ن���اء  ع���ل���ى  �م�������س 
فل�ضطيني  حي  د�خ��ل  ��ضتيطانية 
�ملحتلة،  �ل�����ض��رق��ي��ة  �ل���ق���د����س  يف 
ن���ائ���ب رئي�س  �ع���ل���ن  م���ا  ب��ح�����ض��ب 
�ل���ب���ل���دي���ة. وي����اأت����ي ذل����ك ب��ع��د �ن 
�ال�ضر�ئيلية  �ل�����ض��ل��ط��ات  و�ف���ق���ت 
ع���ل���ى تقدمي  �مل���ا����ض���ي  �ال����ض���ب���وع 
خ��ط��ط ل��ب��ن��اء �ك���ر م��ن 2600 
�ل�ضفة  يف  ����ض��ت��ي��ط��ان��ي��ة  وح������دة 

�لغربية �ملحتلة.
رئي�س  نائب  وق��ال مئري ترجمان 
فر�ن�س  ل��وك��ال��ة  �ل��ق��د���س  ب��ل��دي��ة 
بر�س �ن جلنة �لتخطيط �لتابعة 
 176 ب��ن��اء  على  و�ف��ق��ت  للبلدية 
م�ضتوطنة  يف  ��ضتيطانية  وح���دة 
ن����وف ت�����ض��ي��ون، د�خ�����ل ح���ي جبل 
�لقد�س  يف  �ل��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي  �مل���ك���ر 

�ل�ضرقية �ملحتلة.
على  م�ضروطة  مو�فقة  ومنحت 

مبعدل  ف��ي��ه��ا،  ���ض��ارك��ت   2815
15 �ضباقا يف �ل�ضنة، ون�ضبة جناح 

باملائة.  16
)�لتفا�ضيل �س13(

م�������ض���روع ب���ن���اء ه�����ذه �ل����وح����د�ت، 
با�ضم  م��ت��ح��دث��ة  �أ������ض�����ارت  ح���ي���ث 
�ملناه�ضة  �الآن"  "�ل�ضالم  ح��رك��ة 
لال�ضتيطان لوكالة فر�ن�س بر�س 
ن����ز�ع  �مل����وق����ع حم����ط  �ن م��ل��ك��ي��ة 
�ضركتني خمتلفتني،  ق�ضائي بني 
�ىل  �لتو�ضل  وج���وب  �ىل  م�ضرية 
ح���ل ق��ب��ل �ل�������ض���روع يف ب���ن���اء هذه 

�لوحد�ت.
هذ�  �ن  �الن"  "�ل�ضالم  وت���ق���ول 
�كر  �ق��ام��ة  �ىل  �ضيوؤدي  �مل�ضروع 
م�ضتوطنة د�خل �ي حي فل�ضطيني 

يف �لقد�س �ل�ضرقية.
ويوجد بالفعل 91 وحدة يف نوف 
ت�ضيون. وتبنى غالبية �مل�ضتوطنات 
خارج  �ملحتلة  �لغربية  �ل�ضفة  يف 

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة

Bin Awas General Service EST

من جميع أنحاء العالم 

نوفر خدم وعمالة

سيريالنكا - إندونيسيا - الفلبين 
بنغالدش - إثيوبيا

أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد
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 050/3270075 - 050/5925920
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نوفر أفراد أمن وحراسات خاصة 
يوجد أفراد من جميع المهن 
والوظائف من كافة الجنسيات

بن  حممد  خطاب  قــرقــا�ــس: 
ال�سعودية  ــع  ــس و� �ــســلــمــان 
ـــادي  ـــي ـــق ال مـــوقـــعـــهـــا  يف 

•• اأبوظبي-االحتاد:

ق��ال م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور �أن���ور قرقا�س 
ل��ل�����ض��وؤون �خلارجية،  �ل��دول��ة  وزي���ر 
ويل  خ���ط���اب  �إن  �الأرب������ع������اء،  �م�������س 
بن  حممد  �الأم��ري  �ل�ضعودي  �لعهد 
�لعربية  �ململكة  و�ضع  �أم�س  �ضلمان 

�ل�ضعودية يف موقعها �لقيادي. 
و�أ�ضاف قرقا�س يف تغريدة له �م�س 
�ضلمان  �الأم��ري حممد بن  : خطاب 
�مل�ضتقبل  �إىل  وتطلعه  بعقالنيته 
يحريرّ �لتطرف و�ملتطرفني، معتر�ً 
�أن ه����ذ� �ل��ت��وج��ه ي�����ض��ع �مل��م��ل��ك��ة يف 
�ملنطقة  و�أن  �ل���ق���ي���ادي،  م��وق��ع��ه��ا 

�أ�ضحت �ليوم �أكر تفاوؤاًل. 
تقر�أ  �أن  ج��م��ي��ل  ه���و  ك���م  و�أو�����ض����ح: 
�ل�ضباح  ه���ذ�  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل�����ض��ح��اف��ة 
وجت�����د �ل��ت��غ��ط��ي��ة �الإي���ج���اب���ي���ة عن 
وطموحها،  وم�ضاريعها  �ل�ضعودية 
�لتفاوؤل بال�ضعودية تفاوؤل مب�ضتقبل 
�مل��ن��ط��ق��ة.  وك���ان �الأم���ري حممد بن 
�ضلمان قال، يف جل�ضة حو�رية �ضمن 
مبادرة  م��ن��ت��دى  م���ن  �الأول  �ل���ي���وم 
م�ضتقبل �ال�ضتثمار �لذي ت�ضت�ضيفه 
�ضخ�ضية   2500 و���ض��م  �ل��ري��ا���س 
من 60 دولة، �إن �ل�ضعودية �ضتدمر 
�أ�ضحاب �الأفكار �ملتطرفة، و�ضيعي�س 

�ملجتمع حياة طبيعية. 

حكومة كرد�ستان تقرتح وقف العمليات الع�سكرية 

اأربيل جتمد ا�ستفتاءها وتدعو بغداد اإىل احلوار
•• عوا�صم-وكاالت:

�حتد�م  بعد  للتهدئة  خ��ط��وة  يف 
طلبت  وبغد�د،  �أربيل  بني  �مل�ضهد 
يف  #كرد�ضتان  �إق���ل���ي���م  ح��ك��وم��ة 
�أم�س  لها،  بيان  يف  �لعر�ق  �ضمال 
�لنار  �إط�������الق  وق�����ف  �الأرب������ع������اء، 
و�ل���ع���م���ل���ي���ات �ل��ع�����ض��ك��ري��ة ف�����ور�ً 
ب���ني �ل���ق���و�ت �الحت����ادي����ة وق����و�ت 
نتائج  وجت���م���ي���د  �ل��ب��ي�����ض��م��رك��ة، 
عملية �ال�ضتفتاء �لتي �أجريت يف 
كرد�ضتان يف 25 �ضبتمر �ملا�ضي، 
و�لبدء بحو�ر مفتوح بني حكومة 
�الإقليم و�حلكومة �الحتادية على 

�أ�ضا�س �لد�ضتور �لعر�قي.

�ملا�ضي،  �الأرب���ع���اء  ك��رد���ض��ت��ان،  يف 
�لرئا�ضية  �الن���ت���خ���اب���ات  ت��ع��ل��ي��ق 
ب�ضبب  ل���الإق���ل���ي���م،  و�ل���رمل���ان���ي���ة 
وتد�عيات  مر�ضحني  وج��ود  ع��دم 
����ض��ت��ع��ادة �حلكومة  ب��ع��د  �ل��و���ض��ع 
عليها،  متنازعا  مناطق  �ملركزية 
وحقولها  ك��رك��وك  مدينة  بينها 
�لقر�ر  و���ض��در  ب��ال��ن��ف��ط.  �لغنية 
�النتخابية  �للجنة  قالت  بعدما 
قبل  �ل��ع��ر�ق،  كرد�ضتان  �إقليم  يف 
�ل�ضيا�ضية  �الأح����ز�ب  �إن  ي��وم��ني، 
لالنتخابات  مر�ضحني  تقدم  مل 
و�ضط ��ضطر�بات يف �ملنطقة بعد 
�أجر�ه  �ال�ضتقالل  على  ��ضتفتاء 

�الإقليم يف 25 �ضبتمر/�أيلول.

كرد�ضتان  �إق���ل���ي���م  ب���رمل���ان  وك�����ان 
�لعر�ق، قد قرر، �لثالثاء، تاأجيل 
لالإقليم  �ل��رمل��ان��ي��ة  �الن��ت��خ��اب��ات 
�ملقبل  �ل�ضهر  مقررة  كانت  �لتي 

لثمانية �أ�ضهر.
جل�ضة  خ�����الل  �ل�����ق�����ر�ر  و�ت����خ����ذ 
ن����و�ب �حلزبني  �أغ���ل���ب  ح�����ض��ره��ا 
�لوطني  �الحت������اد  �ل��رئ��ي�����ض��ي��ني، 
�ل���ك���رد����ض���ت���اين و�ل���دمي���ق���ر�ط���ي 
�جلل�ضة  وقاطعت  �لكرد�ضتاين. 
ك����ت����ل����ة �ل����ت����غ����ي����ري و�جل�����م�����اع�����ة 
 30 ت�ضغالن  �للتان  �الإ�ضالمية 
111 يف برملان  �أ�ضل  مقعد� من 

�الإقليم.
�النتخابات  م��ف��و���ض��ي��ة  و�أع��ل��ن��ت 

�لكرد�ضتاين  �لرملان  ق��ر�ر  و�أث��ار 
�لرملانية  �الن��ت��خ��اب��ات  ت��اأج��ي��ل 
و�لرئا�ضية ثمانية �أ�ضهر، �ضجاالت 
�لكردية  �الأح��������ز�ب  ب���ني  ك���ب���رية 
�ضيا�ضية  ك��ت��ل  وم��ع��ه��ا  �مل��ع��ار���ض��ة 
#م�ضعود_بارز�ين  بقاء  ترف�س 

�أف���ادت  يف رئ��ا���ض��ة �الإق��ل��ي��م، فيما 
�أن��ب��اء ع��ن �ت�����ض��االت ب��ني �أح���ز�ب 
وبغد�د  �ل�ضليمانية  يف  معار�ضة 
ل��ل��ح��و�ر ع��ل��ى ت��ع��دي��ل �مل�����ض��ه��د يف 
�إقليم كرد�ضتان و�إنهاء �خلالفات 

�لعالقة.

مينيًا   11 ت�سنف  ال�سعودية 
وموؤ�س�ستني على قائمة االإرهاب

•• الريا�س-وكاالت:

����ض���ن���ف���ت رئ����ا�����ض����ة �أم��������ن �ل����دول����ة 
�ل�ضعودية، �م�س �الأربعاء، كيانني يف 
قادة  الأ�ضخا�س  ��ضماً  و11  �ليمن، 
وممولني ود�عمني لتنظيم �لقاعدة 
وتنظيم د�ع�س، وذلك �ضمن �ملركز 
�لدويل ال�ضتهد�ف متويل �الإرهاب. 
وقد مت �تخاذ هذ� �الإجر�ء مب�ضاركة 
�ل�����والي�����ات �مل���ت���ح���دة �الأم����ريك����ي����ة، 
يف  �ل�ضعودية  مع  �مل�ضارك  �لرئي�س 
�مل��رك��ز �ل���دويل ال���ض��ت��ه��د�ف متويل 
�الإرهاب، ومب�ضاركة �لدول �الأع�ضاء 
يف �ملركز. وتعد هذه �الإجر�ء�ت هي 
�الأوىل �لتي يتخذها �ملركز �لدويل 
ال���ض��ت��ه��د�ف مت��وي��ل �الإره������اب منذ 
�ملركز  �تفاقية  توقيع  �الإع��الن عن 
بتاريخ 21 مايو 2017م، كما �أنها 
تاأتي موؤكدة على حر�س �ل�ضعودية 
تعميق  ع���ل���ى  �الأع���������ض����اء  و�ل��������دول 
�ملتحدة  �ل����والي����ات  م���ع  �ل�������ض���ر�ك���ة 
�الأمريكية لقمع متويل �جلماعات 

�الإرهابية.
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�سد يفتتح دور االنعقاد الثالث من الف�سل الت�سريعي الـ 16 للمجل�س الوطني االحتادي

•• اأبوظبي-وام:

�ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب  ع��ن  نيابة 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
..�فتتح  �هلل«  »ح���ف���ظ���ه  �ل����دول����ة 
بن  حممد  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب 
ر��ضد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 
�ملجل�س  م��ق��ر  يف   - �هلل«  »رع������اه 
�لعا�ضمة  يف  �الحت�����ادي  �ل��وط��ن��ي 
�أب���وظ���ب���ي ���ض��ب��اح �م�������س - �ل����دور 
�الن���ع���ق���ادي �ل���ع���ادي �ل��ث��ال��ث من 
ع�ضر  �ل�ضاد�س  �لت�ضريعي  �لف�ضل 

للمجل�س �لوطني �الحتادي.

ت��وف��ره��ا ملجتمع  �ل��ت��ي  �مل��ت��ق��دم��ة 
�ملوؤ�ض�ضات  يف  �الإم�����������ار�ت  دول������ة 

و�جلهات �حلكومية كافة.
�ضمو   .. �الف��ت��ت��اح  م��ر����ض��م  ح�ضر 
�ل�����ض��ي��خ ح����م����د�ن ب����ن حم���م���د بن 
دبي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ض���د 
و���ض��م��و �ل�����ض��ي��خ ح��م��د�ن ب��ن ر��ضد 
وزير  دب��ي  ح��اك��م  ن��ائ��ب  �آل مكتوم 
بن  �ضلطان  �ل�ضيخ  و�ضمو  �مل��ال��ي��ة 
ويل  �لقا�ضمي  �ضلطان  بن  حممد 
�ل�ضارقة و�ضمو  عهد ونائب حاكم 
�ل�ضيخ حممد بن حمد بن حممد 
�ل�ضرقي ويل عهد �لفجرية و�ضمو 
�ضعود بن �ضقر  �ل�ضيخ حممد بن 

�فتتاح خري للعباد و�لبالد ».. ثم 
تلى مذيع �حلفل مر�ضوم �ضاحب 
�ل�����ض��م��و �ل�����ض��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�يد 
»حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل 
�لوطني  �ملجل�س  �لذي يدعو  �هلل« 
�لثالث  �ل��ع��ادي  دوره  يف  لالنعقاد 
�ل�ضاد�س  �لت�ضريعي  �لف�ضل  م��ن 

ع�ضر.
�لدكتورة  معايل  ذلك  بعد  و�ألقت 
رئي�ضة  �ل��ق��ب��ي�����ض��ي  ع���ب���د�هلل  �أم�����ل 
كلمة  �الحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س 
رحبت فيها ب�ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ 
ر��ضد  مكتوم  �آل  ر��ضد  بن  حممد 
و���ض��م��و �أول���ي���اء �ل��ع��ه��ود و�ل�����وزر�ء 

بو�ضول  �الف��ت��ت��اح  مر��ضم  وب���د�أت 
بن  حممد  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب 
�ملجل�س  مقر  �إىل  مكتوم  �آل  ر��ضد 
ح��ي��ث ����ض��ت��ع��ر���س ���ض��م��وه ث��ل��ة من 
�لتحية  �أدت  �لتي  �ل�ضرف  حر�س 
�ل�ضالم  ع���زف���ت  ث����م  ����ض���م���وه  �إىل 

�لوطني لدولة �الإمار�ت.
�الفتتاحية  �جل��ل�����ض��ة  ب���د�ي���ة  ويف 
»ب�ضم  �ل�ضامي  �لنطق  �ضموه  تلى 
�إخو�ين   .. �لرحيم  �لرحمن  �هلل 
�لوطني  �ملجل�س  �أع�ضاء  و�أخو�تي 
�الحتادي على بركة �هلل وتوفيقه 
ونرجو  �مل��ي��م��ون  جمل�ضكم  نفتتح 
 .. �الف���ت���ت���اح  ه����ذ�  ي���ك���ون  �أن  �هلل 

�خليمة  ر�أ���س  عهد  ويل  �لقا�ضمي 
حممد  بن  طحنون  �ل�ضيخ  و�ضمو 
�آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة 
�ل��ع��ني و���ض��م��و �ل�����ض��ي��خ ����ض���رور بن 
�ل�ضيخ  و���ض��م��و  ن��ه��ي��ان  �آل  حم��م��د 
نائب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  ه�����ز�ع 
الإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
�ل�����ض��ي��خ عبد�هلل  �أب��وظ��ب��ي و���ض��م��و 
بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية 
جانب  �إىل  �ل��������دويل  و�ل����ت����ع����اون 
�أع�ضاء  �ل�����وزر�ء  �مل��ع��ايل  �أ���ض��ح��اب 
�لقياد�ت  م���ن  وع�����دد  �حل���ك���وم���ة 
�لدولة  يف  و�لع�ضكرية  �ل�ضيا�ضية 
�لدبلوما�ضية  �ل��ب��ع��ث��ات  وروؤ����ض���اء 

و�ل�ضيوف.
�ضريكا  ي��ع��د  �مل��ج��ل�����س  �أن  م���وؤك���دة 
وتعزيز  �ل���وط���ن  ب��ن��اء  يف  �أ���ض��ي��ال 
و�لدولية  �الإقليمية  دولتنا  مكانة 
من خالل تفعيل �لتعاون و�لتن�ضيق 
مع �حلكومة ملا فيه م�ضلحة �ضعب 

�الإمار�ت و��ضت�ضر�ف �مل�ضتقبل.
وباركت للوزر�ء �جلدد �ن�ضمامهم 
�إىل حكومة �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ 
حم���م���د ب����ن ر������ض����د م����اي����دل هذ� 
�لتعيني و�الختيار للوزر�ء �ل�ضباب 
�إىل  ما�ضية  حكومتنا  �أن  �جل���دد 
�مل�����ض��ت��ق��ب��ل و�ل�����ري�����ادة يف �الإب������د�ع 
�لذ�تية  و�خل����دم����ات  و�الب���ت���ك���ار 

�الأجنبية و�لعربية لدى �لدولة .
�حلفل  خ���ت���ام  يف  �ل��ت��ق��ط��ت  وق�����د 
�ل�ضور �لتذكارية ل�ضاحب �ل�ضمو 
�آل مكتوم  �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد 
�ملجل�س  و�أع���������ض����اء  رئ���ي�������ض���ة  م����ع 

�لوطني �الحتادي.
وق������د ه����ن����اأه����م ����ض���م���وه ب�����ال�����دورة 
�لنجاح  ل���ه���م  ومت���ن���ى  �جل����دي����دة 
�ضعبهم  خ����دم����ة  يف  و�ل����ت����وف����ي����ق 

مهامهم  مم��ار���ض��ة  �إىل  ودع���اه���م 
ب�����ض��ف��اف��ي��ة وجد  وم�����ض��وؤول��ي��ات��ه��م 

و�إخال�س.
حكومته  �أن  ع��ل��ى  ���ض��م��وه  و�أك������د 
���ض��ت��ع��م��ل ك����ل م����ا يف و���ض��ع��ه��ا من 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  م�����ض��اع��دة  �أج����ل 
وتنفيذ  �أد�ء  ع���ل���ى  �الحت����������ادي 
و�ل�ضعب  �ل��وط��ن  و�ج��ب��ات��ه جت���اه 

دون �أي عو�ئق �أو تعقيد�ت.

كرم خريجي الدورة الأوىل يف برنامج م�سار جودلفني

حممد بن را�سد يوؤكد دعمه اخلريجني يف م�سريتهم نحو االحرتافية العاملية

قادرين وبكفاءة عالية على تدريب 
�لكو�در �لوطنية �لالحقة.

�خلريجون  �أع�����رب  ج��ه��ت��ه��م  وم���ن 
�آيات  �أ�ضمى  ر�فعني  �ضعادتهم  عن 

تخرجهم  �مل����و�ط����ن����ات  و�الن����������اث 
مرحلة  �ج���ت���ي���از  ع���ل���ى  وه����ن����اأه����م 
�لدر��ضة و�لتعلم �لنظري و�لعملي 
ومت���ن���ى ل��ه��م م�����ض��ت��ق��ب��ال ب���اه���ر� يف 

و�لتدرب  �لتعلم  ف��رتة  ط��و�ل  لهم 
على هذه �ل�ضناعة وريا�ضة �لعرب 

�الأ�ضيلة.
وحت������دث �خل����ري����ج ���ض��ل��ط��ان علي 

�ل�ضناعة �حليوية.
�ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب  ب��ارك  وق��د 
مكتوم  �آل  ر�������ض�����د  ب�����ن  حم����م����د 
�لذكور  م��ن  �لثمانية  للخريجني 

�ضاحب  �ىل  و�ل�������ض���ك���ر  �ل���ت���ق���دي���ر 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �ل�ضمو 
جم��ل�����س �ل������وزر�ء ح��اك��م دب���ي على 
ومتابعته  ل��ه��م  �ل��ك��رمي��ة  رع��اي��ت��ه 

وتدريب  وت��رب��ي��ة  �ل�ضباقات  ع��امل 
لهم  دعمه  �ضموه  ..م��وؤك��د�  �خليل 
�الإحرت�فية  ن��ح��و  م�����ض��ريت��ه��م  يف 
مدربني  ي�����ض��ب��ح��و�  ك����ي  �ل���ع���امل���ي���ة 

•• دبي -وام:

 كرم �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  �آل م��ك��ت��وم  ب��ن ر����ض��د 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
م��دي��ن��ة جمري�  �هلل يف  رع����اه  دب���ي 
�ضمو  بح�ضور  �م�����س  ظهر  دب��ي  يف 
�ل�ضيخ حمد�ن بن حممد بن ر��ضد 
خريجي  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  �آل 
م�ضار  ب��رن��ام��ج  يف  �الأوىل  �ل�����دورة 
جودلفني ممن �أم�ضو� ت�ضعة �أ�ضهر 
�لعملي يف  و�لتدريب  �لدر��ضة  من 
�لفرو�ضية  ومهار�ت  فنون  خمتلف 
�الأوىل يف  م��رح��ل��ت��ني  ع��ل��ى  وذل����ك 
در�س  �إذ  بريطانيا  و�لثانية يف  دبي 
�لثمانية  �ل�������ض���ب���اب  �خل���ري���ج���ون 
و�لتدريبية  �لعلمية  �مل��و�د  خمتلف 
يف عامل �ضناعة �خليل كال�ضباقات 
و�لتدريب  و�ل��ت�����ض��وي��ق  و�الإن����ت����اج 
بهذه  �ملت�ضلة  �الأم��ور  وغريها من 

�لعامري با�ضم زمالئه موؤكد� �أنهم 
����ض��ت��ف��ادو� ك��ث��ري� م��ن ه��ذه �لدورة 
�لتعليمية و�لتدريبية وفتحت لهم 
�أبو�با كثرية يف عامل �ضباقات خيول 
و�مل�ضاركة  و�ل���رتوي�������س  �ل�����ض��رع��ة 
�ضباقات  م��ه��رج��ان��ات  يف  �ل��ف��اع��ل��ة 

�خليول د�خل �لدولة وخارجها.
�ل�ضيخ  �ضمو  �لتكرمي  حفل  ح�ضر 
م��ن�����ض��ور ب��ن حم��م��د ب��ن ر����ض��د �آل 
مكتوم ومعايل حممد بن عبد�هلل 
�ل���ق���رق���اوي وزي����ر ����ض���وؤون جمل�س 
خليفة  و�ضعادة  و�مل�ضتقبل  �ل���وزر�ء 
د�ئ���رة  ع���ام  م��دي��ر  �ضليمان  �ضعيد 
دبي  و�ل�����ض��ي��اف��ة يف  �ل��ت�����ض��ري��ف��ات 
مدير  جم��رن  ب��ن  �ضلطان  و�ضعادة 
ع��ام د�ئ���رة �الأر����ض��ي و�الأم���الك يف 
�لطاير  حميد  �ضعيد  و�ضعادة  دب��ي 
للتطوير  م���ي���د�ن  ���ض��رك��ة  رئ��ي�����س 
�ل���ع���ق���اري و�ل�����ض��ي��اح��ي وع�����دد من 

ع�ضاق �خليل و�لفرو�ضية.

�سمان توقف طباعة بطاقات التاأمني ال�سحي مل�سرتكي ثقة يف نوفمرب
•• اأبوظبي -وام: 

لل�ضمان  �لوطنية  �ل�ضركة  �أعلنت 
�ل�������ض���ح���ي – ����ض���م���ان ع����ن �إي���ق���اف 
�ل��ت��اأم��ني �ل�ضحي  ب��ط��اق��ات  ط��ب��اع��ة 
تدريجي  ب�����ض��ك��ل  ث���ق���ة  مل�������ض���رتك���ي 
لتكون  �ملقبل،  نوفمر  م��ن  �عتبار� 
�لوحيدة  �ل��وث��ي��ق��ة  �ل��ه��وي��ة  ب��ط��اق��ة 
ل���ل���ح�������ض���ول على  ت���وؤه���ل���ه���م  �ل����ت����ي 
خ���دم���ات �ل���رع���اي���ة �ل�����ض��ح��ي��ة لدى 
م�����زودي �خل���دم���ات �ل��ط��ب��ي��ة �ضمن 
�ضبكتها. ياأتي هذ� �الإعالن يف وقت 
�ال�ضتعد�د�ت  خ��الل��ه  �ضمان  تتخذ 

بطاقات  ط��ب��اع��ة  الإي��ق��اف  �لنهائية 
�لتاأمني �ل�ضحي جلميع م�ضرتكيها 
ك���خ���ط���وة الح����ق����ة خ������الل �ل���ف���رتة 
�ملقبلة. و�أ�ضارت �ضمان �إىل جناحها 
معاملة  مليوين  من  �أكر  بت�ضجيل 
يف 2017 با�ضتخد�م بطاقة �لهوية 
�ضبكة م��زودي �خلدمات  من خ��الل 
و�عترت  لديها.  �ملعتمدين  �لطبية 
�ضمان �أن هذه �لنتائج ثمرة للجهود 
�ل���ت���ي ب��ذل��ت��ه��ا م���ن���ذ �الإع��������الن عن 
 2015 ع���ام  م���رة يف  �مل���ب���ادرة الأول 
�أبريل  يف  ر���ض��م��ي  ب�ضكل  و�أط��ل��ق��ت��ه��ا 
�ل���ف���رتة  �ن���ق�������ض���اء  ب���ع���د   2017

م��ن جاهزية  ل��ل��ت��اأك��د  �ل��ت��ج��ري��ب��ي��ة، 
�إىل  بالكامل  �لتحول  نحو  �الأنظمة 
بطاقة �لهوية . وقال حمد عبد�هلل 
ل�ضوؤون  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ملحيا�س 
�لوطنية  �ل�������ض���رك���ة  يف  �ل��ع��م��ل��ي��ات 
�ضمان  �إن  �ضمان  �ل�ضحي  لل�ضمان 
تطوير  ���ض��ب��ي��ل  يف  ج���ه���د�ً  ت���األ���و  مل 
وخدماتها  �الإلكرتونية  تطبيقاتها 
للو�ضول �إىل �جلاهزية �لتامة نحو 
�لهوية بدياًل عن  �العتد�د ببطاقة 
و�أ�ضاف  �ل�ضحي.  �ل��ت��اأم��ني  بطاقة 
�لطموح  �مل�����ض��روع  ه��ذ�  �أن  �ملحيا�س 
و�جه �لكثري من �لتحديات، بالنظر 

�إىل �أهد�فه �لر�مية الإحد�ث تغيري 
�إيجابي يف �الأ�ضلوب �ملترّبع للح�ضول 
على �خلدمات �لطبية منذ �أكر من 
باإمكان  ب��ات  حيث  �لزمن،  من  عقد 
و�حدة  بطاقة  ��ضتخد�م  �مل�ضرتكني 
فقط بحوزة �جلميع. و�أ�ضار �ملحيا�س 
�ملن�ضاآت  على  �ضتعود  �ملنفعة  �أن  �إىل 
�لطبية يف �لوقت ذ�ته، عر ت�ضهيل 
و�لتحقق  �ملر�ضى  ت�ضجيل  �إج��ر�ء�ت 
با�ضتخد�م  �لتاأميني  غطائهم  م��ن 
�ل�����ض��ي��اق ذ�ته،  �ل��ه��وي��ة. ويف  ب��ط��اق��ة 
تدريبية  عمل  ور���س  �ضمان  نظمت 
�مل�ضمولة  �لطبية  �مل��ن�����ض��اآت  جلميع 

�ألفي  تتجاوز  و�لتي  �ضبكتها  �ضمن 
م���ن�������ض���اأة، ح�����ول �ل���ن���ظ���ام �جل���دي���د 
�خلدمات  ��ضتمر�رية  �ضمان  بهدف 
�مل�ضتفيدين  جل��م��ي��ع  و�ل��ع��م��ل��ي��ات 
و�جل���ه���ات �مل��ع��ن��ي��ة. وك����ان ع���دد من 
بالعمل  ب���د�أت  ق��د  �لطبية  �مل��ن�����ض��اآت 
���ض��م��ن �مل���رح���ل���ة �ل��ت��ج��ري��ب��ي��ة على 
�ل��ن��ظ��ام �الإل���ك���رتوين �جل��دي��د منذ 
على  ت��ع��م��ي��م��ه  ق���ب���ل   2015 ع�����ام 
 ،2016 ع����ام  يف  �مل���ن�������ض���اآت  ج��م��ي��ع 
�أت���اح لهم �ل��وق��ت �ل��ك��ايف الإجر�ء  م��ا 
و�فرت��ضية  و�ق���ع���ي���ة  �خ����ت����ب����ار�ت 
ع���ل���ى �ل���ن���ظ���ام ق���ب���ل �ل���و����ض���ول �إىل 

�لتطبيق �لفعلي يف �أبريل من �لعام 
مل�����زودي خدمات  �جل������اري. ومي��ك��ن 
�أهلية  من  �لتحقق  �لطبية  �لرعاية 
بطاقة  رق��م  با�ضتخد�م  �مل�ضرتكني 
�الآمنة  �ضمان  من�ضة  ع��ر  �لهوية 
باإدخال  �ضو�ء  على �الإنرتنت، وذلك 
�أو عر  يدوياً  �ملن�ضة  �إىل  �ملعلومات 
جهاز قارئ بطاقة �لهوية. ويف هذ� 
�نهم يفخرون  �ملحيا�س  �الإط��ار قال 
باجلهود �لتي قدمناها بالتعاون مع 
و�جلن�ضية،  للهوية  �الحت��اد  �لهيئة 
– �أبوظبي، الإجناح  ود�ئ��رة �ل�ضحة 
ه��ذ� �مل�����ض��روع و�ل��ت��اأك��د م��ن تطبيقه 

..فقد  و�ل�����ض��ه��ول��ة  �ل��ي�����ض��ر  مبنتهى 
�ملا�ضي  �ل��ع��ام  منذ  /�ضمان/  قامت 
ب��ت��وف��ري �مل������و�د �ل��ت��دري��ب��ي��ة وور�����س 
�ل��ع��م��ل، ف�����ض��اًل ع���ن ت��ع��ي��ني فريق 
��ضتف�ضار�ت  �أي��ة  على  للرد  خمت�س 
ح���������ول ه���������ذ� �مل������و�������ض������وع م������وؤك������د� 
����ض��ت��م��ر�ره��م ب��ت��وف��ري ك��ل م��ا ي�ضهم 
مبا  �لهوية  ببطاقة  �لعمل  بت�ضهيل 
يف ذلك �لفريق �ملخت�س بالعالقات 
�لطبية  �خل�����دم�����ات  م��������زودي  م����ع 
وفريق مركز �الت�ضال �خلا�س بهم، 
�ل�ضاعة.  م���د�ر  ع��ل��ى  يعمل  و�ل����ذي 
ب�ضكل  ����ض��ت��ث��م��رت  ���ض��م��ان  �أن  ي��ذك��ر 

�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر  يف  ك��ب��ري 
بف�ضلها  مت��ك��ن��ت  و�ل���ت���ي  �ل��ت��ق��ن��ي��ة، 
بطاقة  ����ض��ت��خ��د�م  عملية  ب���دء  م��ن 
�لتاأمني  عن بطاقات  �لهوية عو�ضاً 
�ل�ضحي، و�لتي �نعك�ضت �إيجاباً على 

�مل�ضرتكني. 



اخلميس   26   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12157  
Thursday  26   October   2017  -  Issue No   12157

03

اأخبـار الإمـارات
طرق دبي ت�سارك يف يوم بال مراكز خدمة عرب قنواتها الذكية 

•• دبي-وام:

وتعزيز  دع��م  يف  �ليوم  م�ضاركتها  عن  و�مل��و����ض��الت  �لطرق  هيئة  �أعلنت   
مبادرة يوم بال مر�كز خدمة �لتي �عتمدها �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد 
بن ر��ضد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
رعاه �هلل �لر�مية �إىل ت�ضجيع �ملتعاملني على �لتحول �إىل �لقنو�ت �لذكية 
�لهدف  �إط��ار  و�إجن��از معامالتهم �حلكومية يف  للح�ضول على �خلدمات 

�ال�ضرت�تيجي يف جعل دبي �ملدينة �الأذكى يف �لعامل.
و�أكد �أحمد حمبوب مدير �إد�رة تنفيذي خدمة �ملتعاملني بقطاع خدمات 
�لدعم �الإد�ري �ملوؤ�ض�ضي بالهيئة حر�س �لهيئة على �مل�ضاركة يف هذه �ملبادرة 
د �لروؤية �لثاقبة حلكومتنا �لر�ضيدة من خالل تعزيز  �خلالقة �لتي جت�ضرّ

�لتوجه �لذكي يف �الأد�ء �ملوؤ�ض�ضي للهيئات �حلكومية و�إ�ضر�ك �ملتعاملني يف 
تعزيز هذه �لروؤية مو�ضحا �أن �لهيئة �ضتبد�أ تطبيق هذه �ملبادرة على 7 
مر�كز من مر�كز �إ�ضعاد �ملتعاملني وهي �أم �لرمول �لر�ضاء ديرة �لعوير 

�ر �ملنارة و�لكفاف. �لطورّ
�ملر�كز الإجناز معامالتهم عر  �ضيتم حتويل متعاملي هذه  �أنه  و�أ�ضاف 
على  �مل��ت��وف��رة  �ل��ذك��ي��ة  �لتطبيقات  على  ت�ضتمل  �ل��ت��ي  �لبديلة  �ل��ق��ن��و�ت 
www.rta.aw و�جليل  �لهو�تف �لذكية و�ملوقع �الإلكرتوين للهيئة 
�لتي  ..و�خلدمات  �لذي مت تد�ضينه  �لذ�تية  �أجهزة �خلدمة  �ملتطور من 
تت�ضمنها �مل�ضاركة يف مبادرة يوم بال مر�كز خدمة هي جتديد ترخي�س 
ر�ضيد  وتعبئة  �مل��و�ق��ف  وبطاقات  �ل�ضائقني  ترخي�س  وجتديد  �ملركبات 

�ضالك .

جامعتا ال�سارقة و اأريزونا االأمريكية تبحثان تعزيز التعاون
•• ال�صارقة -وام:

 بحث �لدكتور حميد جمول �لنعيمي مدير جامعة �ل�ضارقة خالل 
��ضتقباله وفد� من جامعة �أريزونا ير�أ�ضه �لدكتور برنت و�يت نائب 
رئي�س �جلامعة ل�ضوؤون �لتعليم �لدويل عدد� من �لق�ضايا �لتي تهم 
يف  توقيعها  مت  �لتي  �مل�ضرتك  �ل��ت��ع��اون  �تفاقية  �ضوء  يف  �لطرفني 
�لذي ح�ضره ح�ضان حجازي مدير  �للقاء  �ملا�ضي. ومت خالل  مايو 
مكتب �ضوؤون �ل�ضرق �الأو�ضط و�لر�مج يف جامعة �أريزونا و �لدكتور 
�لعلمي  �لبحث  ل�ضوؤون  �ل�ضارقة  نائب مدير جامعة  بالطيب  معمر 
و�لدر��ضات �لعليا و�لدكتور ب�ضار حكمت ملكاوي عميد كلية �لقانون 
من  عليها  �حل�ضول  للطلبة  ميكن  �لتي  �لعلمية  �لدرجات  مناق�ضة 

�لر�مج �لدر��ضية �مل�ضرتكة و�مليز�ت �خلا�ضة لها من حيث �لتكلفة 
و�ال�ضتفادة من خر�ت جامعة �أريزونا يف �ضتى �ملجاالت.

ل�ضوؤون  �ملدير  نائب  �حل��اج  طاهر  �ضالح  �لدكتور  �لوفد  �لتقى  كما 
�مل��ج��ت��م��ع ح��ي��ث مت �ل��ت��ح��اور ح���ول �ضبل �ل��ت��ع��اون ب��ني �ل��ط��رف��ني يف 
�ضوء �التفاقية خا�ضة يف �ملجاالت ذ�ت �الأهمية كالزر�عة و�لقانون 

وغريهما من �لر�مج �لدر��ضية و�لبحثية و�لتدريبية.
و قام �لوفد بزيارة كلية �لطب للتعرف على �لر�مج و�خلدمات �لتي 
�لعلمية يف �جلامعة. وتهدف  �ملر�فق  تقدمها و�الط��الع على بع�س 
زيارة �لوفد �إىل بحث �لر�مج �لدر��ضية و�لتدريبية �مل�ضرتكة �لتي 
ميكن طرحها بجامعة �ل�ضارقة بالتعاون مع جامعة �أريزونا وحتديد 

�الأولويات يف جمال �لطاقة و�لهند�ضة و�لطب و�لقانون و�لف�ضاء.

اأمل القبي�سي : التالحم الوطني بني ال�سعب وقيادته هو �سمام االأمان لتحقيق طموحاتنا
•• اأبوظبي -وام:

�لوطني  �ملجل�س  رئي�ضة  �لقبي�ضي  ع��ب��د�هلل  �أم���ل  �ل��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  �أك���دت   
�الإمار�ِت  �ضعِب  �لوطني بني  �لتالحم  باأن  �لر��ضخ  �ملجل�س  �إميان  �الحتادي 
وقياَدِته وحكوَمِته، هو �ضمام �الأمان �لذي ُيهيئ لدولتنا حتقيق طموحاتنا 
ل���ذ� ك���ان تر�ضيخ �ل��وح��دة �ل��وط��ن��ي��ة وت��ع��زي��ز ق��ي��م �مل��و�ط��ن��ة �أول �الأه����د�ف 

�ال�ضرت�تيجية يف �ملجل�س �لوطني �الحتادي.
�لثالث  �لعادي  �لدور �النعقادي  �أعمال  وقالت معاليها يف كلمتها - ببد�ية 
و�لذي  �الحت��ادي  �لوطني  للمجل�س  ع�ضر  �ل�ضاد�س  �لت�ضريعي  �لف�ضل  من 
�فتتحه �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل مبقر �ملجل�س يف �أبوظبي �م�س - 
�ن رحلتنا �إىل مئوية �الإمار�ت �لقادمة هي ر�ضالة للب�ضرية و�أن جناح جتربة 
وتتمناه  �لب�ضرية  به  ت�ضارك  جناحاً  بل  بها  خا�ضاً  جناحاً  لي�س  �الإم���ار�ت 
�لدويل  �ملجتمع  مع  �لدولة  تبنيها  �لتي  �ل�ضر�كات  يجعل  ما  وهو  للعامل، 

جزء� �أ�ضا�ضيا من قيمنا وم�ضتقبلنا.
وفيما يلي ن�س كلمة معايل �لدكتورة �أمل عبد�هلل �لقبي�ضي رئي�ضة �ملجل�س 
حيم �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد  حمِن �لرَّ �لوطني �الحتادي : ب�ضِم �هلِل �لرَّ
بن ر��ضد �آل مكتوم – نائب رئي�س �لدولة – رئي�س جمل�س �لوزر�ء – حاكم 

دبي ..
�أ�ضحاب �ل�ضمو �أولياء �لعهود ونو�ب �حلكام و�ل�ضيوخ ..

�أ�ضحاب �ملعايل و�ل�ضعادة ..
�أخو�تي و�إخو�ين �أع�ضاء �ملجل�س �لوطني �الحتادي ..

�ل�ضيوف و�حل�ضور �لكر�م ..
�ل�ضالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته ..

�أع�ضاء �ملجل�س �لوطني  �أخو�تي و�إخ��و�ين  باالأ�ضالة عن نف�ضي، ونيابة عن 
�لعادي  �النعقاد  دور  �فتتاح  يف  بكْم جميعاً  �أرح��ب  �أن  �الحت���ادي، يطيب يل 

�لثالث للف�ضِل �لت�ضريعي �ل�ضاد�س ع�ضر للمجل�س �لوطني �الحتادي.
ونحن نلتقي �ليوم يف منا�ضبة وطنية عزيزة ُيو��ضل فيها �ملجل�س �لوطني 
�حتادنا  تاأ�ضي�س  منذ  �لر�ضيدة  قيادتنا  لها  �أر�دت  �لتي  م�ضريته،  �الحت��ادي 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب  وب��اإط��الق  �ملجيد، 
�لوطني  �ملجل�س  ليكون  تتعمق،  �أن  �لتمكني،  برنامج   ، �هلل  حفظه  �لدولة 
�لوطن  م�ضوؤولية  حتمل  يف  �أ�ضياًل  �ضريكاً  �الحت��اد  �ضعب  ممثل  �الحت���ادي 
على  للمجل�س  �لر�ضيدة  قيادتنا  دعم  عر  جَت�ضد  ما  وهو  وتقدمه،  وبنائه 
بروح  و�قتد�ر، ومتكينه  بكفاءة  ومهامه  دوره  �متد�د م�ضريته، كي ميار�س 
مكانتها  وتعزيز  �مل�ضتقبل  �إم��ار�ت  بناء  ملتطلبات  ت�ضتجيب  خال�ضة  وطنية 
 ، �إذ نعي�س يف ظل عام �خلري  �الإم���ار�ت  و�إننا يف دول��ة  �القليمية و�لدولية. 
ونقف على �أعتاب عام 2018 عام ز�يد �خلري ، من�ضي قدماً نحو تكري�س 
مقومات �حللم �المار�تي ، وال تز�ل دولة �الإم��ار�ت ت�ضعى ال�ضتباق �لزمن 
عر بو�بة ��ضت�ضر�ف �مل�ضتقبل، ونوؤكد �أن �لت�ضكيل �لوز�ري �لذي مت مبباركة 
� حفظه �هلل  �آل نهيان رئي�س �لدولة  �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ خليفة بن ز�يد 
�آل مكتوم نائب رئي�س  �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد  � و�أعلن عنه �ضاحب 

�لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل ، بعد �لت�ضاور مع �أخيه 
نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب 
تكون  �أن  دولتنا  ع��زم  على  دليل  �أك��ر  هو  �مل�ضلحة،  للقو�ت  �الأع��ل��ى  �لقائد 
��ضرت�تيجية  �إط��الق  وميثل  ل��وع��وده.  �لطاحمني  و�أم��ل  �مل�ضتقبل  ��ضر�قة 
�الإمار�ت للذكاء �ال�ضطناعي لالرتقاء باالأد�ء �حلكومي و�لقطاع �خلا�س، 
�أن  �الإم��ار�ت وحر�ضها على  لريادة  �لعلمية تكري�ضاً  �ملريخ  وم�ضروع مدينة 
ملئوية  و��ضتعد�د�ً  �لعاملية،  �لتكنولوجية  �لثورة  �ضباق  �ضد�رة  �ضمن  تكون 
�لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  �أن  ولتوؤكد  �أجيالنا،  م�ضتقبل  خاللها  من  ُن��وؤَِم��ُن 
يعزز  وتعمل على �ضياغته مبا  �مل�ضتقبل،  �ىل  �النتقال  �أ�ض�س  ت�ضع  �ملتحدة 
دورها ومكانتها، �عتماد�ً على �ضو�عد �أبنائها، و�ال�ضتثمار يف قطاعات �لعلوم 
و�لتكنولوجيا �ملتقدمة. ونتمنى الأ�ضحاب �ملعايل �لوزر�ء �لتوفيق يف مهامهم 
وم�ضئولياتهم �جل�ضيمة يف فرتة مف�ضلية من تاريخ �الإمار�ت، ونوؤكد على 
فخرنا بالوزر�ء �ل�ضباب �جلدد �ملن�ضمني حلكومة �الإمار�ت، �لذين ميثلون 

طموحات �أبناء جيلهم وعزمهم و�إمكانياتهم.
جهودهم  على  �ل�ضابقني  �ل����وزر�ء  م��ع��ايل  �إىل  و�ل��ت��ق��دي��ر  بال�ضكر  ون��ت��ق��دم 
وت��ع��اون��ه��م �ل��ب��ن��اء م���ع �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �الحت�����ادي خ���الل ف���رتة توليهم 

�مل�ضوؤولية.
وزيرة  �لكعبي،  ن��ورة حممد  �الأخ��ت  �إىل معايل  بال�ضكر �جلزيل  نتقدم  كما 
�لثقافة وتنمية �ملعرفة، على ما بذلته من جهٍد وعطاء كبريين يف �لتن�ضيق 
كوزيرة  �مل�ضوؤولية  حتملها  ف��رتة  خ��الل  و�حلكومة،  �ملجل�س  بني  و�لتعاون 
و�ل�ضد�د يف  �لتوفيق  لها  �الحت��ادي، متمنني  �لوطني  �ملجل�س  ل�ضوؤون  دولة 
َمهمتها �جلديدة. كما يتقدم �ملجل�س بالتهنئة، �إىل معايل �الأخ عبد�لرحمن 
ل�ضوؤون  �لدولة  وزي��ر  بتعيينه  �لر�ضيدة،  قيادتنا  ثقة  على  �لعوي�س  حممد 
ووقاية  لل�ضحة  ك��وزي��ر  من�ضبه  ج��ان��ب  �إىل  �الحت�����ادي،  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س 
�ل�ضر�كة  ��ضتمر�ر  م��ن  و�ث��ق��ني  َمهمته،  يف  �لتوفيق  ل��ه  متمنني  �ملجتمع، 
و�لتن�ضيق و�لتعاون بني �لوز�رة و�ملجل�س �لوطني �الحتادي، ومبا ُي�ضهم يف 
�لوطن  دوره يف خدمة  وتعزيز  �ملجل�س،  ب�ضاأن متكني  �لقيادة  روؤي��ة  حتقيق 

و�ملو�طنني.
�أي�ضا حكومة  وهي  �مل�ضتقبل،  بحق حكومة  �ليوم هي  �الإم��ار�ت  �إن حكومة 
�لقيم �لتي تاأ�ض�ضت على قيم ومبادئ ر�ضخها باين �الحتاد �ل�ضيخ ز�يد بن 
�ضلطان �آل نهيان، طيب �هلل ثر�ه، وتقتدي بها قيادتنا �لر�ضيدة و�أبناء �ضعبنا 
.. ونحن نعدكم يا �ضاحب �ل�ضمو باأن نعمل معكم لتكون طموحاتنا من �أجل 

�مل�ضتقبل متو�فقة مع قيمنا �الأ�ضيلة �لتي تعزز و�ضائج جمتمعنا.
�أ�ضحاب �ل�ضمو ..

�حل�ضور �لكرمي ..
�إن �مل�ضتقبل ال يحمل وعود� فقط، بل يحمل �أي�ضا حتديات .. و�ملخاطر �لتي 
�أن  ن�ضتطع  مل  �إذ�  �لغد،  يف  للت�ضاعف  معر�ضة  �ليوم  �ملنطقة  لها  تتعر�س 

نقف وقفة حا�ضمة جتاهها.
�إننا ال ن�ضتطيع �ل�ضعي ملكت�ضبات �مل�ضتقبل دون حتمل م�ضوؤولية حمايته .. 
�إن دولة �الإمار�ت �ليوم وهي تتحمل م�ضئولية �لدفاع عن ��ضتقر�رها، فاإنها 
�أي�ضا تتحمل م�ضوؤولية �لدفاع عن �ملنطقة، فما يوؤثر فينا يوؤثر يف منطقتنا 

�أقدم حتية �إجالل و�إكبار الأرو�ِح  �أن  وما ي�ضرها ي�ضرنا. و��ضمحو� يل هنا 
�ضهد�ِء �لوطِن �الأبر�ر �لذين قدمو� �أرو�حهم �لطاهرة فد�ًء، لكْي تظلَّ دولُة 
ِة و�لعطاْء، وجلنوِدنا �الأبطال �لبو��ضل يف  �الإمار�ِت د�ئماً رمز�ً للوفاِء و�الأُُخوَّ
قو�تنا �مل�ضلحة، �لذيَن ُير�بطوَن مع �إخو�ِنهْم يف خندِق �حلقِّ و�لو�جب لهم 
كل �لتحية و�لفخر و�العتز�ز وخال�س �لتمنيات و�لدعو�ت بعودتهم �ضاملني 
ومكللني بالن�ضر �إن �ضاء �هلل، وال نن�ضى �لدور �الإن�ضاين و�لتاريخي �مل�ضهود 
و�لثناء.  �لتقدير  كل  فلهم  �الإن�ضانية  �خلريية  موؤ�ض�ضاتنا  به  تقوم  �ل��ذي 

�أ�ضحاب �ل�ضمو ..
�حل�ضور �لكرمي ..

مع  �حل��ق  �إح��ق��اق  يف  �ل�ضجاعة  �أي�ضا  يتطلب  �جلماعي  �الأم���ن  مفهوم  �إن 
خطر  �جلماعة.�إن  ي�ضر  �لفرد  ت�ضرف  كان  متى  وحلفاء،  �أ�ضقاء  �جلميع، 
ا وتاأثري�  �الإرهاب مل يعد �خلطر �لوحيد �ملاثل، فخطر �لتطرف ال يقل �ُضمرّ
.. �إن خطاب �لتطرف �أ�ضبح �ليوم مهدد�ً ال�ضتقر�ر �لدول، ومغذياً النت�ضار 

�لكر�هية، و�لتي بدورها تفكك �ملجتمعات وتدمر �لن�ضيج �الجتماعي لها.
و�لت�ضامح  ر�ضالة �النفتاح ون�ضر ثقافة �خلري  �الإم��ار�ت  �أن حتمل  ال يكفي 
وعقد  �مل�ضتويات،  كل  وعلى  �ضوياً،  للعمل  جميعاً  نحتاج  ولكننا  و�لتعاي�س، 
�ل�ضر�كات ل�ضمان ��ضتكمال �لبنية �لت�ضريعية و�لتنفيذية و�لدعم �ملجتمعي 
للوقوف �ضد �لتطرف و�الإرهاب فاأخطار �لغد ال ت�ضتطيع �حلكومات وحدها 

�لت�ضدي لها، وحتتاج �أن تكون �ل�ضعوب �ضريكا لهاً يف ذلك.
�أ�ضحاب �ل�ضمو ..

�حل�ضوُر �لكرمي ..
�إننا يف �ملجل�س �لوطني �الحتادي ُنوؤمن �إمياناً ر��ضخاً باأن �لتالحم �لوطني 
بني �ضعِب �الإمار�ِت وقياَدِته وحكوَمِته، هو �ضمام �الأمان �لذي ُيهيئ لدولتنا 
حتقيق طموحاتنا. ولذ� كان تر�ضيخ �لوحدة �لوطنية وتعزيز قيم �ملو�طنة 

�أول �أهد�فنا �ال�ضرت�تيجية يف �ملجل�س �لوطني �الحتادي.
ر�ضالة  ه��ي  �ل��ق��ادم��ة  �الم����ار�ت  �إىل مئوية  رحلتنا  �أن  �أي�����ض��اً  ن��وؤم��ن  ون��ح��ن 
للب�ضرية و�أن جناح جتربة �الإمار�ت لي�س جناحاً خا�ضاً بها بل جناحاً ت�ضارك 
به �لب�ضرية وتتمناه للعامل، وهو ما يجعل �ل�ضر�كات �لتي تبنيها �لدولة مع 

�ملجتمع �لدويل جزء� �أ�ضا�ضيا من قيمنا وم�ضتقبلنا.
ن�ضارككم  �الإم������ار�ت،  �ضعب  ك��ب��اق��ي  �الحت�����ادي،  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س  يف  و�إن��ن��ا 
طموحكم فكر�ً وعماًل. وقد كانت �لقمة �لعاملية لرئي�ضات �لرملانات ، و�لتي 
��ضت�ضافتها �لعا�ضمة �أبوظبي حتت عنو�ن متحدون ل�ضياغة �مل�ضتقبل ، قد 
�لذي  �أبوظبي  �إع��الن  وتكلل  لها  �مل�ضتقبل، قيمة  �أج��ل  �ل�ضر�كة من  �أخ��ذت 
خرجت به �لقمة باالتفاق على �لقيمة �ملوؤ�ض�ضة لتجربة �الإمار�ت �لوحدوية 
يف �لعمل �مل�ضرتك لرت�ضيخ ثقافة �لبحث عن فر�س �مل�ضتقبل، و�الحتفاظ 
�ضاحب  يا  �لت�ضامح.  ر�أ�ضها  وعلى  �مل�ضرتك  بالعمل  لنا  ت�ضمح  �لتي  بالقيم 

�ل�ضمو ..
زيار�تنا  خالل  �الأ�ضيل،  �الإم���ار�ت  �ضعب   ... �لكرمي  �ضعبكم  من  مل�ضنا  لقد 
بقيادته  �ضعبكم  �إمي��ان  م��دى  �ل��دول��ة،  �إم���ار�ت  �ضملت جميع  �لتي  �مليد�نية 
و��ضتقر�ر بالدنا  �أمن  لتحقيق  لها  و�ل��والء  �اللتفاف حولها  وحر�ضه على 
ورفاهيتها .. كما مل�ضنا درجة �لتز�م جميع �أبناء �ضعبنا بالعمل وبذل �جلهد 

وحتمل �مل�ضئولية مع قيادتنا �لر�ضيدة .. لقد مل�ضنا يا �ضاحب �ل�ضمو كم هو 
معدي �لطموح �لذي غر�ضتموه فينا وما �أجملها من عدوى. ��ضحاب �ل�ضمو 

.. �حل�ضوُر �لكرمي ..
�ملوقرة  حلكومتكم  �ضموكم  ولتوجيهات  �لر�ضيدة،  قيادتنا  لدعم  كان  لقد 
�ل����وزر�ِء  و�مل��ع��ايل  �ل�ضمِو  �أ���ض��ح��اِب  بح�ضوِر  ���ض��و�ًء  �ملجل�س،  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ِد  �لرَّ �أو  �لعامة،  و�ملو�ضوعاْت  �لقو�ننْي  م�ضروعاِت  ُمناق�ضِة  ِعْنَد  �جلل�ضات 
على �أَ�ْضِئلَِة �الأع�ضاِء ب�ضاأِن خمتلف �لق�ضايا، �أكر �الأثر يف ما حققه �ملجل�س 
من �إجن��از�ت برملانية يف خمتلف جماالت �لعمل �لوطني وعلى �ل�ضعيدين 
و�لعطاء  ة  �لهمرّ َتغمرنا حما�ضة  �ل��دور  بد�ية هذ�  و�ل��دويل. ومع  �الإقليمي 
�لت�ضريعي  �لف�ضل  و�لثاين من  �الأول  �لدورين  بد�أناُه يف  ما  ��ضتكماِل  على 
�ال�ضرت�تيجية  للخطة  �حليوية  �الأه��د�ف  حتقيق  �إط��ار  يف  ع�ضر،  �ل�ضاد�س 
و�مل�ضاركة  �لتو��ضل  و�لتي ت�ضع  �لوطني �الحت��ادي،  �ملجل�س  �عتمدها  �لتي 
متميزة  �إجن���از�ت  بالفعل  �ملجل�س  حقق  وق��د  �أولوياتها،  قلب  يف  �ملجتمعية 
على �ضعيد �لتو��ضل �ملجتمعي و�لعمل �مليد�ين، وهناك �ملزيد من �ملبادر�ت 
و�خلطط �ملدرجة �ضمن �أجندة �لعمل خالل �لدور �لثالث؛ حيث نقتدي ، 
بنهج قيادتنا �لت�ضاوري، ومبا يج�ضد دورنا �حلقيقي يف خدمة �أبناء �لوطن، 
�إىل جنب مع �حلكومة �ضمن فريق و�حد متعاون، يف تكامل  و�لعمل جنباً 

و�ن�ضجام يف �مل�ضوؤوليات و�ملهام.
م�ضريته  يف  جديد  �نعقاد  دور  ي��ب��د�أ  وه��و  �الحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س  و�إن 
وتتويج  �ضعب �الحتاد  �لعزم على مو��ضلة خدمة  �ملتجددة، عاقد  �لوطنية 
�إط����ار مم��ار���ض��ة �خت�ضا�ضاته  �ل��ع��ط��اء و�الإجن�������از�ت يف  �أَد�ئ������ه مب��زي��د م��ن 
�ملجتمعي  �لتو��ضلي  �لنهج  �إط���ار  ويف  و�ل�ضيا�ضية.  و�لرقابية  �لت�ضريعية 
�مليد�ين �لت�ضاوري �لذي كر�ضته قيادتنا �حلكيمة وذلك من خالل جهوده يف 
در��ضة م�ضروعات �لقو�نني مبنهج بحثي وعلمي و�جتماعي لَتخرج مو�كبًة 
للم�ضتجد�ت، وتطبيق �خلطَة �لرقابيَة �ل�ضاملَة لدور �نعقاده �لعادي �لثالث 
ومن خالل م�ضاركات �ملجل�س يف �ملحافل �لرملانية �الإقليمية و�لدولية، �لتي 
تعزز تو�جد موؤ�ض�ضات �لدولة �ل�ضيا�ضية ودورها �لعاملي يف تاأكيد مو�قف دولة 
و�ضعب �الإمار�ت �مل�ضرفة �إز�ء خمتلف ق�ضايانا �لوطنية و�لق�ضايا �الإقليمية 
ي�ضهم  للدولة،  �لر�ضمية  �لدبلوما�ضية  مع  و�لتكامل  بالتن�ضيق  و�لدولية، 
من خالل دوره �حليوي وح�ضوره �لفاعل ودبلوما�ضيته �لرملانية �لن�ضطة، 
و�ضمعتها  �الإم����ار�ت  ل��دول��ة  �حل�ضارية  و�ل�����ض��ورة  �لناعمة  �ل��ق��وة  تعزيز  يف 
�لوطني �الحتادي،  �ملجل�س  �أع�ضاء  كافة  وبا�ضم  باإ�ضمي  ومكانتها. وختاماً، 
جندد �لعهد �إىل �ضيدي �ضاحب �ل�ضمو رئي�س �لدولة، حفظه �هلل، و�إليكم يا 
�ضاحب �ل�ضمو، رعاكم �هلل، و�إىل �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان ويل عهد �بوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�ضلحة، و�إىل �أ�ضحاب 
ب��اأن نكون خري من  �ل��ويف،  �ل��ك��ر�م و�ضعب �الإم���ار�ت  �ل�ضمو حكام �الإم���ار�ت 
ميثل �ضعب �الحتاد، وخري معني وع�ضيد حلكومة دولة �الإمار�ت، و�أن يكون 

جمل�ضنا... جمل�س �مار�ت �مل�ضتقبل ... عند ح�ضن ظن قيادتنا �حلكيمة.
و�ل�ضالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته .

نائب  �ل�ضمو  �ضاحب  وت��ودي��ع  تذكارية  �ضورة  اللتقاط  �جلل�ضة  رفعت  ثم 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم

•• مقدي�صيو-وام:

و�ضلت طائرة �مل�ضاعد�ت �لطبية �الإمار�تية �إىل �ل�ضومال و�لتي �أر�ضلتها دولة 
�الإمار�ت تنفيذ� لتوجيهات �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 

رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« لتوفري �لرعاية �لطبية لل�ضعب �ل�ضومايل.
وكان يف ��ضتقبال �لطائرة - �إىل مطار مقدي�ضيو - معايل ح�ضن علي خريي 
�ضفري  �حل��م��ادي  عثمان  �أح��م��د  حممد  و���ض��ع��ادة  �ل�ضومايل  �ل����وزر�ء  رئي�س 

�لدولة لدى �ل�ضومال.
و�مل�ضتلزمات  و�مل��ع��د�ت  �الأدوي����ة  م��ن  ك��ب��رية  �ل��ط��ائ��رة حتمل كميات  وك��ان��ت 

لتوفري  �ل�ضومالية  �مل�ضت�ضفيات  ق���در�ت  ودع���م  �مل�ضابني  ل��ع��الج  �لطبية 
�لرعاية �ل�ضحية �لالزمة لالأعد�د �لكبرية من م�ضابي �لتفجري �الإرهابي 
و�ل�ضحايا  �لقتلى  �ضقوط مئات  و�أ�ضفر عن  وقع موؤخر� يف مقدي�ضو  �لذي 

من �الأبرياء �ملدنيني.
�لعربية  �الإم���ار�ت  لدولة  وتقديره  �ضكره  �ل�ضومايل  �ل���وزر�ء  رئي�س  وق��دم 
 .. و�الأدوي��ة  �لطبية  �مل�ضاعدة  وهذه  لل�ضومال  �مل�ضتمر  دعمها  على  �ملتحدة 

ونقل  مقدي�ضو  تفجري  م�ضابي  من   100 بعالج  بالتكفل  مبادرتها  مثمنا 
�ل��الزم يف �خل��ارج.. م�ضيد� بجهود �لفريق  �حل��االت �خلطرة لتقلي �لعالج 
م�ضت�ضفى  يف  وعالجهم  �جل��رح��ى  الإ�ضعاف  مقدي�ضو  يف  �الإم��ار�ت��ي  �لطبي 

�ل�ضيخ ز�يد.
من جانبه قدم �ضفري �لدولة �ضكره وتقديره ملعايل رئي�س �لوزر�ء �ل�ضومايل 
�الإم���ار�ت  دول���ة  قدمتها  �ل��ت��ي  �لطبية  �مل�����ض��اع��د�ت  ال�ضتقبال  ت��و�ج��ده  على 

لل�ضومال .. مثمنا جهود معاليه يف توطيد �لعالقات بني �لبلدين.
�الإن�ضاين  للند�ء  ��ضتجابت  �لتي  �ل��دول  �أو�ئ���ل  من  �الإم���ار�ت  دول��ة  وتعتر 

لل�ضومال عقب حادث �لتفجري �الأخري يف مقدي�ضو.
وقد �أ�ضاد �مل�ضوؤولون �ل�ضوماليون مببادر�ت دولة �الإمار�ت �ملوجهة لل�ضعب 
�مل�ضاعد�ت �لطبية  �ل�ضومايل يف جميع �الأح��و�ل و �لظروف. وت�ضاعد هذه 
و�لعالجية  �ل�ضحية  �لرعاية  توفري  على  �ل�ضومالية  �حلكومة  و�الأدوي���ة 
و�لعناية �لالزمة مل�ضابي تفجري مقدي�ضو بجانب تعزيز قدر�ت �مل�ضت�ضفيات 
وحت�ضني  �مل��ر���ض��ي  وع���الج  �ل��ط��و�رئ  حل���االت  �ال�ضتجابة  على  �ل�ضومالية 

�أو�ضاعهم �ل�ضحية.

و�سول طائرة م�ساعدات اإماراتية طبية اإىل ال�سومال 

الهالل االأحمر يد�سن حملة نظافة عامة يف حمافظة �سبوة اليمنية
•• �صبوة-وام:

د�ضنت هيئة �لهالل �الأحمر �الإمار�تي حملة نظافة 
�ضاملة مبدينة عتق يف حمافظة �ضبوة �ليمنية �ضمن 
و�خلدمية  و�لتنموية  �الإن�ضانية  �الأع��م��ال  �ضل�ضلة 
�لتي تنفذها يف خمتلف مديريات �ملحافظة و�ضائر 
�لتي  �حلملة  وت�ضمل  �مل��ح��ررة.  �ليمنية  �ملحافظات 
ت�ضتمر  و  �مل��دي��ن��ة  �ضكان  م��ن  و����ض��ع��ا  ترحيبا  لقيت 
�ل�ضكنية  �ملدينة  و�أحياء  �ضو�رع  تنظيف  �يام  خم�ضة 

و�لتجارية ورفع ونقل �ملخلفات �ملكد�ضة.
وذك���ر حم��م��د �ضيف �مل��ه��ريي رئ��ي�����س ف��ري��ق �لهالل 
ورفع  �لنظافة  حملة  �أن  ب�ضبوة  �الإم��ار�ت��ي  �الأح��م��ر 
�ملخلفات �لتي تنفذها �لهيئة يف مدينة عتق لي�ضت 

�ملبادرة �الوىل يف هذ� �ملجال.
�خلدمية  �جل����و�ن����ب  ت����ويل  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أن  م��و���ض��ح��ا 
و�ل��ت��ن��م��وي��ة ب���ال���غ �الأه���م���ي���ة وع���ل���ى ر�أ����ض���ه���ا قطاع 
�ل��ن��ظ��اف��ة ح��ي��ث �ضبق ل��ل��ه��الل دع���م وت��ب��ن��ي حمالت 
ع��ز�ن وحبان مبديريتي  نظافة مماثلة يف مدينتي 
لي�ضت  و�لتح�ضني  �لنظافة  �أن  و�أك��د  حبان وميفعة. 
�نا  فح�ضب  �ملدينة  يف  �ملخت�ضة  �جل��ه��ات  م�ضوؤولية 
هي م�ضوؤولية وتكاملية بني �ل�ضلطة و�ملجتمع كون 

�زدي��اد �ملخلفات يف  �ملو�طن هو �ملت�ضرر �الأك��ر من 
�أو���ض��اط �الأح��ي��اء و�ل�����ض��و�رع.. مرجعا ت��ردي �أو�ضاع 
�أهمها  �أ�ضباب مرت�كمة  �لنظافة يف �ملدينة �إىل عدة 
�حل����رب �ل��ت��ي ت�����ض��ه��ده��ا �ل��ب��الد م��ن��ذ ع��ام��ني جر�ء 
و�أ�ضار  �ل�ضرعية.  على  �حل��وث��ي  ملي�ضيات  �ن��ق��الب 
�ملظاهر  �إب���ر�ز  يف  �لعامة  �لنظافة  دور  �إىل  �ملهريي 

ملحافظة  �الإد�ري����ة  �لعا�ضمة  عتق  ملدينة  �جلمالية 
ركيزة  و�مل��دن  لل�ضو�رع  �لعامة  �لنظافة  ك��ون  �ضبوة 
ع��ادة ما  �لتي  و�الأم��ر����س  �الأوب��ئ��ة  ملكافحة  �أ�ضا�ضية 
لفرت�ت  �ملكد�ضة  �لقمامة  خملفات  ب�ضبب  تنت�ضر 
�ل�ضخ�ضيات  د�عيا  �مل��دن.  و���ض��و�رع  �أحياء  يف  طويلة 
�إىل  عتق  مبدينة  �لثقافية  و�ل��ن��خ��ب  �الإج��ت��م��اع��ي��ة 

وموظفي  وم��ال��ك��ي  �ل�ضكنية  �الأح���ي���اء  �أه����ايل  ح��ث 
يف  �ملخلفات  و�ضع  ���ض��رورة  على  �لتجارية  �مل��ح��الت 
�الأماكن �ملحددة لها مبا ي�ضاعد عمال �لنظافة على 
�الأحمر  �لهالل  رئي�س فريق  وتوقع  �إجن��از عملهم. 
�ملخلفات من  �أط��ن��ان  رف��ع  �أن يتم  ب�ضبوة  �الإم��ار�ت��ي 
�لتجارية  و�الأ�ضو�ق  �ل�ضكنية  �ملدينة  و�أحياء  �ضو�رع 

خالل �أربعة �إىل خم�ضة �أيام �ملقررة ملدة �حلملة وفقا 
للدر��ضات �ملقدمة من جهة �لتنفيذ. وخالل تد�ضني 
�أمني عام �ملجل�س  �أكد عبدربه ه�ضله نا�ضر  �حلملة 
�لتي  �حلملة  �أهمية  على  �ضبوة  مبحافظة  �ملحلي 
بتمويل  و�لتح�ضني  �لنظافة  ينفذها عمال �ضندوق 
وباإ�ضر�ف  �الإم����ار�ت����ي  �الأح���م���ر  �ل��ه��الل  ه��ي��ئ��ة  م��ن 

�إجناح  ع��ل��ى  م��ا يعك�س �حل��ر���س  �مل���ي���د�ين  ف��ري��ق��ه��ا 
تقدمه  �لذي  �ل�ضخي  �لدعم  ه�ض�له  وثم�ن  �حلملة. 
�الإن�ضاين  وذر�ع��ه��ا  �ملتحدة  �لعربية  �الم���ار�ت  دول��ة 
�الأح���م���ر يف خم��ت��ل��ف �جلو�نب  �ل���ه���الل  �ل��ي��م��ن  يف 
ر�أ�ضها قطاع  وعلى  و�لتنموية  و�خلدمية  �الإن�ضانية 
م�ضتلزمات  الأه��م  يفتقر  �ل��ذي  و�لتح�ضني  �لنظافة 
�الأحمر  �ل��ه��الل  تبني  ..م��ع��ت��ر�  �ل�ضندوق  �لعمل 
�الإمار�تي دعم ومتويل حمالت �لنظافة يف عا�ضمة 
�لقطاع  لهذ�  نقلة  �ضت�ضكل  نوعية  خطوة  �ملحافظة 
�لقطاعات  م��ع��ظ��م  و�أن  خ��ا���ض��ة  ب���ال���ذ�ت  �خل���دم���ي 
�لنظافة  �ضندوق  بينها  ومن  باملحافظة  �حلكومية 
�ضهدت �ضعوبات عدة يف �لفرتة �ملا�ضية نظر� ل�ضحة 
ب�ضبب  �الإي�����ر�د�ت  حت�ضيل  و�ضعوبة  �ملالية  �مل���و�رد 
�الأو����ض���اع �حل��ال��ي��ة ج���ر�ء ح���رب �الن���ق���الب. و ثمن 
دولة  تقدمه  م��ا  ب�ضبوة  �ملحلي  �ملجل�س  ع��ام  �أم���ني 
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة وذر�عها �الإن�ضانية �لهالل 
�الأحمر �إغاثيا و�إن�ضانيا و دعم �لقطاعات �خلدمية 
و�لتعليم  و�ل��رتب��ي��ة  و�ل�����ض��ح��ة  و�مل���ي���اه  ك��ال��ك��ه��رب��اء 

و�لنظافة و غريها من �لقطاعات �حليوية .
ح�ضر تد�ضني �حلملة �ضامل بحبح وكيل �ملحافظة و 

عدد من �مل�ضوؤولني يف حمافظة �ضبوة.
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اأخبـار الإمـارات
التغري املناخي والبيئة حتظر ا�سترياد كافة اأنواع الطيور احلية والداجنة من بلغاريا

•• دبي-وام:

 قررت وز�رة �لتغري �ملناخي و�لبيئة حظر ��ضتري�د كافة �أنو�ع �لطيور �حلية 
وخملفاتها  �لتفقي�س  وبي�س  و�ل�ضي�ضان  �لزينة  وطيور  و�لرية  �لد�جنة 
�لطيور  �نفلونز�  مر�س  ب�ضبب  بلغاريا  جمهورية  من  حر�ريا  �ملعاملة  غري 

وحلني ��ضتقر�ر �لو�ضع �ل�ضحي.
�ل�ضحة  �إد�رة  م��دي��ر  �لقا�ضمي،  �ضلطان  ب��ن  م��اج��د  �ل��دك��ت��ور  �ل�ضيخ  وق���ال 
�لو�رد  �الإخطار  �إىل  ��ضتناد�  �نه  �م�س  بيان  بالوز�رة يف  و�لتنمية �حليو�نية 
من �ملنظمة �لعاملية لل�ضحة �حليو�نية ب�ضاأن ت�ضجيل مر�س �إنفلونز� �لطيور 
و�لبيئة  �ملناخي  �لتغري  وز�رة  ق��ررت  بلغاريا  جمهورية  يف  �ل�����ض��ر�وة  ع��ايل 
كذلك حظر ��ضتري�د حلوم �لدو�جن ومنتجاتها غري �ملعاملة حر�ريا وبي�س 

�خلالية  �ملناطق  من  �ال�ضتري�د  يتم  �أن  على  �مل�ضابة  �ملقاطعات  من  �ملائدة 
�لتي مل ي�ضجل بها �ملر�س يف نطاق 25 كيلومرت� على �الأقل حول �ملزرعة 
�مل�ضتخدمة  �ل�ضحية  �ل�ضهادة  – و�أن يتم ت�ضمني ذلك يف  �ملنتجات  م�ضدر 

يف �لت�ضدير.
/ حر�رياً  �ملعاملة  �لدو�جن  منتجات  با�ضتري�د  بيانها  يف  �ل��وز�رة  و�ضمحت 

جمهورية  مقاطعات  كافة  من  �ملعاملة/  �لبي�س  ومنتجات  �ملعاملة  �للحوم 
بلغاريا ..كما �ضحمت بدخول �إر�ضاليات �ملنتجات من �ملقاطعات �مل�ضابة – �إن 

وجد - و�لتي مت �ضحنها قبل تاريخ 25 �ضبتمر 2017 .
تاأتي  �الج���ر�ء�ت  تلك  �ن  �لقا�ضمي  �ضلطان  بن  ماجد  �لدكتور  �ل�ضيخ  �أك��د 
برفع  �ملتمثلة  �ال�ضرت�تيجية  �أهد�فها  �ل��وز�رة على حتقيق  �إط��ار حر�س  يف 
للدولة  دخولها  قبل  �ملر�ضية  �مل�ضببات  و��ضتبعاد  �حليوي  �الأم��ن  معدالت 

وتاأثري�ته  خماطره  ومنع  �لطيور  �نفلونز�  فريو�س  دخ��ول  دون  للحيولة 
على �ضحة و�ضالمة �لدو�جن و�ملحافظة عليها وكذلك على �ل�ضحة �لعامة 

باعتباره من �الأمر��س �مل�ضرتكة.
جتدر �ال�ضارة �إىل �أن �لوز�رة تقوم بالتدقيق على �لوثائق �ملر�فقة لالإر�ضاليات 
�ل�ضهاد�ت �ملطلوبة من مثل  �ملن�ضاأ و�ل�ضهادة �ل�ضحية وغريها من  /�ضهادة 
باالإ�ضافة  للدولة،  غذ�ئية  منتجات  �ضحنة  ورود  ح��ال  يف  �حل��الل/  �ضهادة 
�ملنتجات مع  �لتعريفية على  �لك�ضف �حل�ضي ومطابقة �لبطاقة  �إج��ر�ء  �إىل 
�لغذ�ئية  �ملنتجات  عينات من  �أخذ  ثم  ومن  �لقيا�ضية،  �الإمار�تية  �ملو��ضفة 
�خلا�ضة بال�ضحنة وحتويلها للمختر الإجر�ء �لفحو�ضات �ملخرية �لالزمة 
وتد�ولها  للدولة  دخولها  مُينع  م��و�د  �أي  على  �إحتو�ئها  ع��دم  من  و�لتاأكد 

بح�ضب �لقو�نني و�للو�ئح �ملُتبعة بهذ� �خل�ضو�س.

القائم باالأعمال باالإنابة يزور جناح 
ال�سارقة يف »معر�س بلغراد للكتاب« 

 
•• بلجراد-وام:

�لقائم باالأعمال باالإنابة  �ل�ضام�ضي  ز�ر �ضعادة عبد�لرحمن 
يف �ضفارة �لدولة لدى جمهورية �ضربيا جناح هيئة �ل�ضارقة 
للكتاب �مل�ضارك يف »معر�س بلغر�د �لدويل للكتاب« يف دورته 

�ل� 62 .
معار�س  �أه���م  م��ن  للكتاب  �ل���دويل  بلغر�د  معر�س  ويعتر 

�لكتب و�الأكر بروز� يف منطقة جنوب �ضرق �أوروبا.

�سلطان القا�سمي ي�سهد حفل تخريج الدفعة الرابعة ملنت�سبي برنامج ال�سارقة للقادة
•• ال�صارقة-وام:

ع�ضو  �لقا�ضمي  حممد  بن  �ضلطان  �لدكتور  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب  �ضهد 
�ملجل�س �الأعلى حاكم �ل�ضارقة �ضباح �م�س - يف قاعة �جلو�هر للموؤمتر�ت 
و�ملنا�ضبات - حفل تخريج �لدفعة �لر�بعة ملنت�ضبي برنامج �ل�ضارقة للقادة 
�جلهات  م��ن  ع���دد�  �لوطنية ميثلون  �ل��ك��و�در  م��ن  30 خريجا  وع��دده��م 

�حلكومية و�خلا�ضة.
ب�����د�أت جم���ري���ات �حل��ف��ل ب��ك��ل��م��ة ج��ا���ض��م �ل��ب��ل��و���ض��ي رئ��ي�����س جم��ل�����س �إد�رة 
�ل�ضمو  �إىل �ضاحب  وتقديره  �ضكره  فيها  للتطوير وجه  �ل�ضارقة  منتدى 
ب�ضفة عامة  للتطوير  �ل�ضارقة  ملنتدى  �لكبري  دعمه  �ل�ضارقة على  حاكم 
بنت  ج��و�ه��ر  �ل�ضيخة  �ضمو  ب��روؤي��ة  م�ضيد�   .. للقادة  �ل�ضارقة  ولرنامج 
حممد �لقا�ضمي رئي�ضة �ملجل�س �الأعلى ل�ضوؤون �الأ�ضرة رئي�ضة موؤ�ض�ضة ربع 

قرن ل�ضناعة �لقادة و�ملبتكرين ودعمها لرنامج �ل�ضارقة للقادة.
وقال �لبلو�ضي �إن برنامج �ل�ضارقة للقادة يو��ضل دوره يف �إعد�د �لقياد�ت 
�ل�ضابة من �لفئة �لعمرية �لتي تبد�أ من �لثامنة ع�ضر ويعمل وفق روؤية 
�لب�ضري  �لعن�ضر  و�أد�ء  ك��ف��اءة  لتطوير  �ل�ضارقة  حاكم  �ل�ضمو  �ضاحب 
�ملو�طن و�ال�ضتثمار يف قدر�ته باعتباره �لركن �الأ�ضا�ضي لتحقيق �لتنمية 
�ل�ضاملة و�مل�ضتد�مة وتاأكيد �ضموه على تاأهيل �ملو�طنني باأحدث �لر�مج 
يف  عامليا  �ملتقدمة  �لنماذج  على  و�الط��الع  �لفعلية  و�ملمار�ضة  �الأكادميية 

�لقيادة.
و�أ�ضار �إىل �أن ما ميثله برنامج �ل�ضارقة للقادة من روؤى و�أهد�ف باعتباره 
�ضلتهم  وتعزيز  �مل��و�ط��ن��ة  �لب�ضرية  �ل��ك��ف��اء�ت  ب��ق��در�ت  ل��الرت��ق��اء  من�ضة 
عام  كل  يف  �لرنامج  تطوير  مو��ضلة  حتم  و�لقيادة  و�ملعرفة  باالبتكار 
على  يعول  ملا  �أعمق  جم��االت  وط��رح  �ل�ضباب  من  متز�يدة  �أع���د�د  وقبول 
�لرنامج وخريجيه يف �أن يكون لهم دورهم يف نه�ضة جمتمعهم ال�ضيما 
�أن �ملتغري�ت �لعاملية �ملت�ضارعة يف �ملجاالت كافة فر�ضت �حلاجة �إىل �أجيال 

ذ�ت مو��ضفات خا�ضة ت�ضتطيع �أن تو�كب م�ضار�ت �لتطوير �مل�ضتقبلية.
�لتطويرية  �مل�����ض��ار�ت  م��ن  ع���دد�  ي�ضهد  �أن  على  �ل��رن��ام��ج  ح��ر���س  و�أك���د 
�مل�ضتحدثة لذلك يتجه منتدى �ل�ضارقة للتطوير �إىل طرح - مبباركة من 
��ضم  حتمل  جديدة  هوية  حتمل  و�لتي  �جلديدة  روؤيته   - �ل�ضارقة  حاكم 
ذل��ك على حديث  ويرتكزو� يف   « فكرة  » عندي  كانت  �أن  بعد   « �غر�ضها   «
�مل�ضطفى �ضلى �هلل عليه و�ضلم » �إِْن َقاَمْت َعلَى �أََحِدُكُم �ْلِقَياَمُة، َويِف َيِدِه 
َف�ِضيلٌَة َفْلَيْغِر�ْضَها » .. مو�ضحا �أنها �لرمزية لتج�ضيد �ضورة �لعطاء يف عام 

�خلري ليكون مرتكز� نحو قيم �خلري و�الإنتاج .
ل�ضركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �حلرميل  عي�ضى  خالد  �ضعادة  �أك��د  جهته  من 
�ل�ضارقة للبيئة » بيئة » �لدور �الأ�ضا�ضي �لذي قام به �لقائمون على منتدى 
�ل�ضارقة للتطوير يف �إطالق برنامج �ل�ضارقة للقادة �لذي يهدف �إىل رعاية 
ومتكني �ضباب �ل�ضارقة حتى ي�ضبحو� قادة للم�ضتقبل .. معربا عن �ضعادته 

بامل�ضاركة يف حفل تخريج �لدفعة �لر�بعة من �لرنامج.
و�أ�ضاف �أن منتدى �ل�ضارقة للتطوير جاء بف�ضل �حلكمة و�لروؤية �ل�ضديدة 
لقيادتنا �لر�ضيدة �لتي توؤمن بقدر�ت �ضبابنا يف قيادة �لتنمية �القت�ضادية 
�أربع  قبل  �ملنتدى  مع  �ل�ضر�كة  ه��ذه  بيئة  �ضركة  ب��د�أت  وبهذ�  �مل�ضتد�مة 
من  �لقادم  �جليل  يف  و�لتميز  �لقيادة  مفاهيم  غر�س  على  للعمل  �ضنو�ت 

�ل�ضباب لنحقق �لروؤية �مل�ضتقبلية يف حتقيق تنمية وطنية �ضاملة.
برنامج  �جتيازهم  على  �خلريجني   « بيئة   « ل���  �لتنفيذي  �لرئي�س  وه��ن��اأ 
�ل�ضارقة للقادة .. موؤكد� �أنهم جمموعة مميزة من �لقياد�ت �ل�ضابة �لتي 
متثل م�ضتقبل �إمارة �ل�ضارقة ودولة �الإمار�ت .. الفتا �إىل �أن �إمارة �ل�ضارقة 
�القت�ضادية  �مل��ج��االت  م��ن  �ل��ع��دي��د  يف  ب��ه  يحتذى  م��ث��اال  �ل��ي��وم  �أ�ضبحت 

و�لبيئية و�لرقمية وغريها �لكثري.
�لتطوير  ر�ي��ة  رف��ع  �ضيو��ضلون  �أنهم  يف  باخلريجني  تفاوؤله  عن  و�أع��رب 

و�لتميز و�ضيلعبون دور� هاما يف �إحد�ث �لتغيري يف �الإمارة و�لدولة.
�ل�ضارقة  برنامج  على  �ل�ضوء  ي�ضلط  وثائقي  فيلم  عر�س  �حلفل  تخلل 
للقادة ثم منح �ضاحب �ل�ضمو حاكم �ل�ضارقة �خلريجني �ضهادتهم مباركا 
لهم �إجنازهم �لذي حققوه ومتمنيا لهم �لتوفيق يف حياتهم �لعملية ويف 

خدمة �أوطانهم.
�الإد�رة  جمل�س  و�أع�ضاء  للمنتدى  �لفخري  �ملجل�س  �أع�ضاء  �ضموه  وك��رم 
و�لرعاة و�ل�ضركات و�ملوؤ�ض�ضات و�لدو�ئر �مل�ضاركة يف �إجناح برنامج �ل�ضارقة 

للقادة. وجاءت كالتايل » �ل�ضريك �ال�ضرت�تيجي » .. �ضركة �ل�ضارقة للبيئة 
»بيئة« ووز�رة �القت�ضاد ود�ئرة �حلكومة �اللكرتونية.

مناء  وموؤ�ض�ضة  �ل�ضارقة  و�ضناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  ه���م..  �ل��رن��ام��ج  ورع���اة 
�ل�ضارقة  نفط  وموؤ�ض�ضة  �الإ�ضالمي  �ل�ضارقة  وم�ضرف  ب��امل��ر�أة  لالرتقاء 

�لوطنية وم�ضرف �الإمار�ت �الإ�ضالمي و�ضركة برتوفاك.
و«  �ل�ضارقة  يف  �الأم��ري��ك��ي��ة  �جلامعة   .. ه��ي   « �الأك��ادمي��ي  �ل�ضريك   « �أم���ا 
�ل�ضارقة  حلكومة  �الإع��الم��ي  �ملكتب   .. للرنامج   « �الإع��الم��ي  �ل�ضريك 
وموؤ�ض�ضة �ل�ضارقة لالإعالم و�ملوقع �الإخباري �الإلكرتوين » �ل�ضارقة 24 

.«
ح�ضر حفل �لتخريج .. �ل�ضيخ �ضلطان بن �أحمد �لقا�ضمي رئي�س جمل�س 
�ل�ضارقة لالإعالم و�ل�ضيخ خالد بن ع�ضام �لقا�ضمي رئي�س د�ئرة �لطري�ن 
�مل���دين و�ل�����ض��ي��خ خ��ال��د ب��ن �أح��م��د �ل��ق��ا���ض��م��ي م��دي��ر ع���ام د�ئ����رة �حلكومة 
�جلامعية  �مل��دي��ن��ة  م��دي��ر  �لقا�ضمي  حممد  �ضيف  و�ل�ضيخ  �الإل��ك��رتون��ي��ة 
و�ضعادة عبد�هلل  �الأم��ريي  �لديو�ن  رئي�س  �ل�ضيخ  بن  �أحمد  ر��ضد  و�ضعادة 
�ل�ضارقة  و�ضناعة  جت��ارة  غرفة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لعوي�س  �ضلطان  بن 
�ضامل  �لثقافة و�ضعادة علي  د�ئ��رة  �لعوي�س رئي�س  و�ضعادة عبد�هلل حممد 
�لزعابي  و�ضعادة حممد عبيد  �لدويل  �ل�ضارقة  رئي�س هيئة مطار  �ملدفع 
رئي�س  �ملدفع  عمر  خالد  و�لدكتور  و�ل�ضيافة  �لت�ضريفات  د�ئ��رة  رئي�س 

مدينة �ل�ضارقة لالإعالم وكبار �مل�ضوؤولني يف حكومة �ل�ضارقة.

ا�ستعر�ست خالله ما تقدمه من منح درا�سية ملواطني الدولة يف برامج الدرا�سات العليا وبرامج التطوير املهني

كلية االإمارات للتطوير الرتبوي ت�سارك يف معر�س جناح للتعليم والتوظيف يف اأبوظبي

اأمريكا  يف  عاملية  بجائزة  الفجرية” تفوز  “�سرطة 

••  ابوظبي- رم�صان عطا 

للتطوير  �الإم�����ار�ت  كلية  ت�����ض��ارك 
�إعد�د  �لرتبوي، �لكلية �لر�ئدة يف 
�لرتبويني  م����ن  �ل����ق����ادم  �جل���ي���ل 
�الإم�����ارت�����ي�����ني يف م���ع���ر����س جن���اح 
مظلة  حت��ت  و�ل��ت��وظ��ي��ف  للتعليم 
د�ئرة �لتعليم و�ملعرفة – �أبوظبي، 
�فتتاحه برعاية معايل  و�ل��ذي مت 
�آل نهيان  �ل�ضيخ نهيان بن مبارك 

وزير �لت�ضامح. 
�أبوظبي«  »جن�����اح  م��ع��ر���س  وي���ع���د 
-25 �لفرتة من  و�ل��ذي يعقد يف 
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من  للمعار�س  �ل��وط��ن��ي  �أب��وظ��ب��ي 
�أه�������م �مل����ع����ار�����س �مل��ت��خ�����ض�����ض��ة يف 
�لتعليم و�لتدريب و�لتوظيف على 

م�ضتوى �لدولة .
وت��اأت��ي ه���ذه �مل�����ض��ارك��ة �ل��ف��اع��ل��ة يف 
�أب��وظ��ب��ي 2017  م��ع��ر���س جن���اح 
�ضمن برنامج متكامل ال�ضتقطاب 
�خل����ري����ج����ني و�خل�����ري�����ج�����ات من 
لاللتحاق  �ل��ب��ك��ال��وري��و���س  ح��م��ل��ة 
كلية  يف  �لعليا   �لدر��ضات  بر�مج 
�الإم����������ار�ت ل��ل��ت��ط��وي��ر �ل����رتب����وي، 
�إىل  �لر�مية  وذل��ك �ضمن �جلهود 
دع����م ����ض��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ل��ت��وط��ني يف 
قطاع �لتعليم، بهدف �إثر�ء �مليد�ن 
نة،  �لرتبوي بكو�در �إمار�تية متمكرّ
يف  �الأ�ضا�ضيني  �لد�عمني  ليكونو� 
و�الرتقاء  �لتعليمية  �مل�ضرية  دف��ع 
مب�������ض���ت���وى �ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل��������ذي لن 

كما متنح �لكلية �لقبول �مل�ضروط 
للمتقدمني �حلا�ضلني على معدل 
من   2.99 و   2.5 ب��ني  ت��ر�ك��م��ي 

يعادله. ما  �أو   4.0
�لدر��ضات  دب��ل��وم  برنامج  ويتميز 
يوفر  ب����اأن����ه  �ل���رتب���ي���ة  يف  �ل��ع��ل��ي��ا 
للرتبويني  �إ����ض���اف���ي���ة  خ�����ي�����ار�ت 
وتطوير  ل��ت��ح�����ض��ني  �حل����ال����ي����ني 
�ل�����ت�����دري�����������س  يف  م�������ه�������ار�ت�������ه�������م 
كما  �ملعلرّم،  لرخ�ضة  وحت�ضريهم 
يوفر  ب��ح��ي��ث  ب��امل��رون��ة  يت�ضم  �أن����ه 
�لتخ�ض�ضات  الأ���ض��ح��اب  �لفر�ضة 
�ل����غ����ري ت���رب���وي���ة ل����الن����خ����ر�ط يف 
هذ�  ط���رح  وي��اأت��ي  �لتعليم.  مهنة 
متطلبات  �إط��������ار  يف  �ل����رن����ام����ج 
رخ�ضة �ملعلرّم وجهود �لكلية لدعم 
�ل��ت��وط��ني يف قطاع  ����ض��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�مليد�ن  �إث�������ر�ء  ب���ه���دف  �ل��ت��ع��ل��ي��م، 
نة،  �لرتبوي بكو�در �إمار�تية متمكرّ
يف  �الأ�ضا�ضيني  �لد�عمني  ليكونو� 
و�الرتقاء  �لتعليمية  �مل�ضرية  دف��ع 
مب�������ض���ت���وى �ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل��������ذي لن 
ن��خ��ب��ة من  ب���ت���وف���ر  �إال  ي��ت��ح��ق��ق  
و�لقادرين  �الأك����ف����اء  �ل���رتب���وي���ني 
ع���ل���ى ب�����ذل �جل���ه���د و�ل����وق����ت من 
م��ه��ار�ت��ه��م.  ويتكون  �أج��ل تطوير 
28 �ضاعة معتمدة،  �لرنامج من 
ومي���ت���د ع��ل��ى م�����د�ر ���ض��ن��ة و�ح�����دة، 
�لدر��ضية  �ل�����ض��ف��وف  ت��ع��ق��د  ف��ي��م��ا 
يف �ل���ف���رتة �مل�����ض��ائ��ي��ة خ����الل �أي����ام 
�لدولة  ملو�طني  �الأ�ضبوع.  وميكن 
لالإلتحاق  �ل���ت���ق���دم  و�مل���ق���ي���م���ني 

�لكلية  توفرها  و�ل��ت��ي  �لرتبية  يف 
كمنح در��ضية ملو�طني �لدولة.

وي���ت���ك���ون ب���رن���ام���ج �مل��اج�����ض��ت��ري يف 
�العتماد  على  و�حلا�ضل  �لرتبية 
يف  �لعايل  �لتعليم  من  �الأك��ادمي��ي 
���ض��اع��ة معتمدة،   36 م��ن  �ل��دول��ة 
ومي��ت��د ع��ل��ى م����د�ر ���ض��ن��ت��ني، فيما 
تعقد �ل�ضفوف �لدر��ضية يف �لفرتة 
و  �الأ���ض��ب��وع.  �أي����ام  خ���الل  �مل�ضائية 
��ضتقطاب  �إىل  �ل��رن��ام��ج  ي��ه��دف 
�لتعليم،  ملهنة  �ملمار�ضني  م��ن  ك��ل 
و�ملهنيني  و�الإد�ري���������ني  و�ل����ق����ادة، 
�لتعليم.  ق����ط����اع  يف  �ل���ع���ام���ل���ني 
وي�ضمل �لرنامج م�ضار�ت متعددة 
تدري�س  �خل��ا���ض��ة،  �ل��رتب��ي��ة  منها 
و�لدر��ضات  و�ل��ري��ا���ض��ي��ات  �ل��ع��ل��وم 

ن��خ��ب��ة من  ب���ت���وف���ر  �إال  ي��ت��ح��ق��ق  
و�لقادرين  �الأك����ف����اء  �ل���رتب���وي���ني 
على بذل �جلهد و�لوقت من �أجل 

تطوير مهار�تهم.
�ملخ�ض�س  �ل���ق�������ض���م  ����ض���ه���د  وق������د 
للكلية �ضمن جناح  د�ئرة �لتعليم 
كبري�ً  �إق��ب��ااًل  – �أبوظبي  و�ملعرفة 
م�����ن �ل�����ز�ئ�����ري�����ن ع���ل���ى �خ���ت���الف 
�هتماماتهم، حيث قدم فريق عمل 
و�فية  معلومات  للز�ئرين  �لكلية 
�لكلية  يف  �ل���در�����ض���ة  ط��ب��ي��ع��ة  ع���ن 
كما  ��ضتف�ضار�تهم،  على  و�أج��اب��و� 
برنامج  على  �لز�ئرين  �إط��الع  مت 
بالكلية،  �ملتوفره  �لعليا  �لدر��ضات 
يف  �ملاج�ضتري  بر�مج  �ضمنها  ومن 
�لعليا  �ل��در����ض��ات  ودب��ل��وم  �لرتبية 

�الإجنليزية،  و�ل��ل��غ��ة  �الإجتماعية 
�لرتبوية  �ل��ق��ي��ادة  �إىل  ب��االإ���ض��اف��ة 
وتقنيات  �مل����ب����ك����رة  و�ل����ط����ف����ول����ة 
�لدولة  ملو�طني  وميكن  �لتعليم. 
لالإلتحاق  �ل���ت���ق���دم  و�مل���ق���ي���م���ني 
تقدمي  خ�����الل  م����ن  ب���ال���رن���ام���ج 
طلب �الل��ت��ح��اق �الل��ك��رتوين عر 
�مل���وق���ع �الل���ك���رتوين ل��ل��ك��ل��ي��ة. �أما 
�ملتقدم  فعلى  �لقبول،  �ضروط  عن 
على   حا�ضاًل  يكون  �أن  لالإلتحاق 
درج���ة �ل��ب��ك��ال��وري��و���س م��ن جامعة 
�ل����دول����ة مبعدل  ب��ه��ا يف  م���ع���رتف 
ما  �أو    3 ع����ن  ي���ق���ل  ال  ت���ر�ك���م���ي 
ي��ك��ون ح��ا���ض��اًل على  و�أن  ي��ع��ادل��ه، 
�الأكادميي مبعدل  �الأيلت�س  �ضهادة 
يعادله.   م��ا  �أو   6.0 ع���ن   ي��ق��ل  ال 

•• فيالدلفيا-وام:

لقادة  �ل���دول���ي���ة  م��ن��ح��ت �جل��م��ع��ي��ة 
ع��امل��ي��ة مرموقة  ج���ائ���زة  �ل�����ض��رط��ة 
�لفجرية  ل�ضرطة  �ل��ع��ام��ة  للقيادة 
�لر�ئد  ودوره�����ا  ل��ت��م��ي��زه��ا  ت��ق��دي��ر� 
�ملجتمعية  �ل�ضرطة  يف  �ل��ق��ي��ادة  يف 
و�لتعاون  �جل����ودة  ث��ق��اف��ة  وت��ع��زي��ز 
خالل  وذل��ك  �ل�ضركاء  مع  �مل�ضتمر 
فيالدلفيا  م��دي��ن��ة  يف  �أق���ي���م  ح��ف��ل 

بوالية بن�ضليفانيا �الأمريكية.
وت�ضلم �ضعادة �للو�ء حممد �أحمد بن 
ل�ضرطة  �لعام  �لقائد  �لكعبي  غامن 
�ل��ف��ج��رية �جل��ائ��زة م��ن دون��ال��د دي 
لوكا رئي�س �جلمعية �لدولية لقادة 

يف  �لفعالة  �مل�ضاهمة  يف  وم��دن��ي��ني 
حتقيق هذ� �الإجناز �لعاملي.

ت�ضلم  �ل������ذي ح�����ض��ر  �ل����وف����د  ����ض���م 
�ل��دك��ت��ور �ضعيد   .. �مل��ق��دم  �جل��ائ��زة 
ق�ضم  رئ���ي�������س  �حل���������ض����اين  حم���م���د 
�الإعالم و �لعالقات باالإنابة و�ملقدم 
حممد �ضعيد �لهامور �ليماحي نائب 
مدير �إد�رة �الإ�ضرت�تيحية وتطوير 
دروي�س  م����رمي  �ل��ن��ق��ي��ب  و  �الأد�ء 
�ل��ه��ا���ض��م��ي رئ��ي�����س ق�����ض��م �جل�����ودة. 
�أناجلمعية �لدولية لقادة  ي�ضار �إىل 
وغري  م��رم��وق��ة  منظمة  �ل�����ض��رط��ة 
ربحية تهدف للتطوير و �لتح�ضني 
�مل�����ض��ت��م��ر يف �ل����ق����در�ت �الأم���ن���ي���ة يف 

خمتلف �ملجاالت �ل�ضرطية.

وح�ضولها  �ل����دول����ي����ة  �ل����ف����ج����رية 
ع��ل��ى ه����ذه �جل���ائ���زة �ل��رف��ي��ع��ة من 
م��وؤ���ض�����ض��ة ع��امل��ي��ة وم���رم���وق���ة يعد 
ت�ضعى  ���ض��رط��ي��ة  مل��وؤ���ض�����ض��ة  مت���ي���ز� 
د�ئ���م���ا ل��الرت��ق��اء يف جم���ال �الأم���ن 
�ل�ضرطي وخدمة �ملجتمع . و�أعرب 
�لتي  �لرفيعة  باملكانة  �ع��ت��ز�زه  عن 
كموؤ�ض�ضة  �لد�خلية  وز�رة  حققتها 
مبادئ  ب��ت��ط��ب��ي��ق  ت��ل��ت��زم  ���ض��رط��ي��ة 
ومفاهيم عاملية يف تقدمي �خلدمات 
د�ئما  وت�ضعى  للمجتمع  �ل�ضرطية 
لتحقيق �ملر�كز �الأوىل يف موؤ�ضر�ت 
هذ�  �أن  و�أو�ضح  �لعاملية.  �لتناف�ضية 
�لكبري  �ل��دع��م  نتيجة  ج���اء  �ل��ف��وز 
بن  حمد  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب  ل 

�لفائزين  �ختيار  �ل�ضرطة حيث مت 
م���ن �أه����م �مل��وؤ���ض�����ض��ات �مل��ت��م��ي��زة من 
جميع �أنحاء �لعامل و�لذين تقدمو� 
عليهم  و�نطبقت  �لعاملية  للجو�ئز 

�ضروطها ومعايريها.
جمموعة  �ل���ت���ك���رمي  ح���ف���ل  ���ض��م��ل 
�الأمن  روؤ�ضاء  ب��ارزة و مرموقة من 
و�ملفو�ضني  و�ال����ض���رت�ت���ي���ج���ي���ني 
يف  �لعاملني  و�ملهنيني  و�ملحققني 
و�لقانون  �ل�����ض��رط��ي  �الأم����ن  جم���ال 

على م�ضتوى �لعامل.
�ضرطة  فوز  �أن  �لكعبي  �للو�ء  و�أك��د 
�ل����ف����ج����رية ب����ج����ائ����زة �ل�����ق�����ي�����ادة يف 
�ل�����ض��رط��ة �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة ي��ع��د �إجن����از� 
جديد� ي�ضاف �ىل �إجناز�ت �ضرطة 

�ملجل�س  ع�����ض��و  �ل�������ض���رق���ي  حم���م���د 
�الأعلى حاكم �لفجرية و�ضمو �ل�ضيخ 
حممد بن حمد بن حممد �ل�ضرقي 
�ضمو  و�ل��ف��ري��ق  �لفجرية  عهد  ويل 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  ���ض��ي��ف  �ل�����ض��ي��خ 
وزير  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب 

�لد�خلية.
�لفجرية  �ضرطة  عام  قائد  و�أ�ضاف 
ثمرة �خلطة  يعد  �الإجن���از  ه��ذ�  �أن 
�لد�خلية  ل�����وز�رة  �ال���ض��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
و�إجن����������از�ت  ج����ه����ود  �إىل  �إ�����ض����اف����ة 
�لفجرية  ����ض���رط���ة  يف  �مل��ن��ت�����ض��ب��ني 
�الإد�ر�ت  ج��م��ي��ع  ج��ه��ود  م��ب��ارك��ا   ..
و�ل��ع��ام��ل��ني م���ن �ل�����ض��ب��اط و�ضف 
ع�ضكريني  م���ن  و�أف�������ر�د  �ل�����ض��ب��اط 

�مل�ضتجد�ت �لرتبوية  طريق عك�س 
�لتنمية  حتقق  تدريبية  بر�مج  يف 
على  للرتبويني  �مل�ضتد�مة  �ملهنية 
ذر�عا  يكون  كي  �أعمالهم  �ختالف 
�أ�ضا�ضية يف تطوير �لتعليم. وينفذ 
�مل���رك���ز �ل���ع���دي���د م���ن �ل����ر�م����ج يف 
�لتنمية �ملهنية يف �مليد�ن �لرتبوي 
��ضتقطاب  �مل��رك��ز ع��ل��ى  وق���د ع��م��ل 
ك��ف��اء�ت ت��دري��ب��ي��ة و�أك��ادمي��ي��ة من 
و�ملجاالت  �لتخ�ض�ضات  خمتلف 

ذ�ت �لعالقة بالتطوير �لرتبوي.
ومن جهته �أكد �لروفي�ضور روبرت 
ميلني، مدير �لكلية حر�س �لكلية 
على م�ضاركتها يف معر�س »جناح« 
تو��ضل متكاملة  الأهميته كمن�ضة 
م����ع �ل��ط��ل��ب��ة و�أول������ي������اء �أم����وره����م 
�لفر�ضة  و�ت����اح����ة  و�ل����رتب����وي����ني 
�لكلية  ب��ر�م��ج  على  للتعرف  لهم 
م �ملعر�س للكلية  �ملختلفة، كما يقدرّ
م����ع خمتلف  �ل���ت���و�����ض���ل  ف���ر����ض���ة 
�لدولة  يف  �لتعليمية  �مل��وؤ���ض�����ض��ات 

بالرنامج من خالل تقدمي طلب 
�ملوقع  عر  �الل��ك��رتوين  �اللتحاق 
�ملتقدم  وعلى  للكلية،  �اللكرتوين 
على  حا�ضاًل  يكون  �أن  لالإلتحاق 
درج���ة �ل��ب��ك��ال��وري��و���س م��ن جامعة 
�ل����دول����ة مبعدل  ب��ه��ا يف  م���ع���رتف 
ما  �أو   2.5 ع��ن  ي��ق��ل  ت��ر�ك��م��ي ال 
ي��ك��ون ح��ا���ض��اًل على  و�أن  ي��ع��ادل��ه، 
�الأكادميي مبعدل  �الأيلت�س  �ضهادة 

ال يقل عن 6.0 �أو ما يعادله.
ك���م���ا ����ض��ت��ع��ر���ض��ت �ل��ك��ل��ي��ة خالل 
بر�مج  �مل���ع���ر����س  يف  م�����ض��ارك��ت��ه��ا 
يقدمها  �ل���ت���ي  �مل��ه��ن��ي  �ل��ت��ط��وي��ر 
�لتابع  �مل�����ض��ت��م��ر  �ل��ت��ع��ل��ي��م  م���رك���ز 
لكلية �الإمار�ت للتطوير �لرتبوي، 
�الإعتماد  ���ض��ه��ادة  ع��ل��ى  و�حل��ا���ض��ل 
للموؤهالت  مانح  تدريبي  كمركز 
�لوطنية حيث تنطبق عليه معايري 
�لتقييم و�العتماد �لعاملية، و�لذي 
�ملهنية  �لتنمية  دع��م  بهدف  �أن�ضئ 
ل��ل��ق��ط��اع��ات �ل���رتب���وي���ة ك���اف���ة عن 

يف  �مل�ضرتك  �لتعاون  �ضبل  لدر��ضة 
وخدمة  �لعلمي  و�لبحث  �لتعليم 

�ملجتمع.
�لكلية  حتتفل  �آخ����ر،  ج��ان��ب  وم���ن 
�لرونزي  ب��ال��ي��وب��ي��ل  �ل���ع���ام  ه����ذ� 
 10  « ����ض���ع���ار  الإن�������ض���ائ���ه���ا حت�����ت 
فخر�ً  للرتبويني«  تطوير  �ضنو�ت 
�ل�ضنو�ت  م����د�ر  ع��ل��ى  ب��اإجن��از�ت��ه��ا 
بدورها  و�عرت�فاً  �ملا�ضية،  �لع�ضر 
�لذي  �ل��د�ئ��م  �لتطوير  يف  �ل��ب��ارز 
ت�ضهده �لعملية �لتعليمية بالدولة 
للكفاء�ت  ت��خ��ري��ج��ه��ا  خ����الل  م���ن 
�لتعليم  يف  �ملتخ�ض�ضة  �لوطنية 
��ضرت�تيجية  وف������ق  و�ل����رتب����ي����ة 
�لكو�در  �ضناعة  هدفها  متقدمة 
درجات  على  �حلا�ضلة  �الإم��ار�ت��ي��ة 
علمية يف �لرتبية وفق �أرقى �لنظم 
جماالت  يف  �ملتخ�ض�ضة  �ل��ع��امل��ي��ة 
و�لرتبية  و�ل���ت���دري�������س  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
�لقيادة  روؤي������ة  م���ع  ي��ت��م��ا���ض��ى  مب���ا 

�لر�ضيدة.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ضت�ضفى �ملفرق                     5823100
 م�ضت�ضفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�ضيخ خليفة �لطبية      6103535 

العني
م�ضت�ضفى تو�م                         7677444
م�ضت�ضفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�ضت�ضفى ر��ضد                       3371111
م�ضت�ضفى دبى                          2714444
م�ضت�ضفى �لر�حة                   2710000
م�ضت�ضفى �ملكتوم                     2221211         
م�ضت�ضفى �المل                      3444010
م�ضت�ضفى �لو�ضل                    2193000

ال�سارقة 
م�ضت�ضفى �لقا�ضمى                 5386444
م�ضت�ضفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ضت�ضفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�ضت�ضفى �م �لقيوين                7656888
را�س اخليمة 

م�ضت�ضفى �ضقر                       2223666
م�ضت�ضفى �ضيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�ضت�ضفى �لفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�ضت�ضفى �الأهلى مرد�س         6262666
م�ضت�ضفى �لنور                       6139111
�مل�ضت�ضفى �المار�تى �لفرن�ضى 6265722

 دبى
م�ضت�ضفى ولكري                      2829900
�مل�ضت�ضفى �الأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�ضت�ضفى �لدولية  �خلا�ضة 2212484

ال�سارقة 
م�ضت�ضفى �لزهر�ء �خلا�ضة     5619999
م�ضت�ضفى زليخة                      5658866
�مل�ضت�ضفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�ضت�ضفى �مللكى                       5452222

العني
م�ضت�ضفى �لو�حة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�ضيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�ضيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�ضيدلية �الأهلية �ملركزية     6269545
�ضيدلية رميا                          6744214
�ضيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�ضيدلية م�ضفح                      5546674
�ضيدلية د�ر �ل�ضفاء                 6411299
�ضيدلية �بن �ضينا -  �لد�نا بالز�  6669240

عجمان
�ضيدلية عجمان                     7446031 
�ضيدلية مكة                           7446343 
�ضيدلية �ملدينة                       7468424
�ضيدلية �المار�ت                    7474900
�ضيدلية �الأم                           7429006

دبى 
�ضيدلية �ملدينة                       2240566 
�ضيدلية �جلامعة                    3967335 
�ضيدلية �الأحتاد                      3935619

�ضيدلية �بن �ضينا -  بر دبى   3556909 
�ضيدلية جر�ند بن �ضينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�ضيدلية �لعني                        7655120  
�ضيدلية فرح                           7630120 
�ضيدلية �ل�ضالم �جلديدة       7543887

ال�سارقة
�ضيدلية م�ضافى                      5732221 
�ضيدلية حمد                          5582800
�ضيدلية مكة                           5656994 
�ضيدلية �لر�زى                      5565262 
�ضيدلية نادين                        5733311 
�ضيدلية �بن  �ضينا �لكورني�س  5726885 
�ضيدلية �ل�ضارقة                    5623850 

ام القوين
�ضيدلية �حلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
�المار�ت                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

حاكم عجمان ي�ستقبل �سفري الهند
 

•• عجمان-وام:

��ضتقبل �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حميد بن ر��ضد �لنعيمي ع�ضو �ملجل�س �الأعلى حاكم عجمان - مبكتبه 
يف �لديو�ن - �ضعادة نفديب �ضينغ �ضوري �ضفري جمهورية �لهند لدى �لدولة �لذي قدم لل�ضالم على 
�ضموه. ورحب �ضموه بال�ضفري �لهندي .. متمنيا له �لتوفيق و�لنجاح يف �أد�ء مهامه وتعزيز �أو��ضر 

�لتعاون �مل�ضرتك بني �لبلدين �ل�ضديقني على خمتلف �الأ�ضعدة.
�ملجاالت و�ضبل توطيدها  �لعديد من  �لبلدين يف  �لقائمة بني  �لعالقات  �للقاء بحث  وجرى خالل 
�أ�ضاد �ل�ضفري �لهندي بالنه�ضة �حل�ضارية �لتي ت�ضهدها دولة  ملا فيه م�ضلحة �ل�ضعبني. من جهته 
�الإمار�ت عامة و�إمارة عجمان خا�ضة يف �لقطاعات كافة. ح�ضر �للقاء .. �ضعادة �ضري فيبول �لقن�ضل 
�لعام �لهندي لدى �لدولة و�ضعادة حمد ر��ضد �لنعيمي مدير �لديو�ن و�ضعادة �ضامل �ضيف �ملطرو�ضي 
و�ضعادة  عجمان  حاكم  �ل�ضمو  �ضاحب  مكتب  مدير  غليطة  بن  ط��ارق  و�ضعادة  �لديو�ن  مدير  نائب 

يو�ضف حممد �لنعيمي مدير عام �إد�رة �لت�ضريفات و�ل�ضيافة وعدد من �ل�ضيوخ وكبار �مل�ضوؤولني.

دعت للحفاظ على املرافق واملمتلكات العامة 

بلدية مدينة اأبوظبي توجه 40 اإنذارًا و 55 خمالفة للدراجات الهوائية
•• اأبوظبي – الفجر:

�أك����دت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �أب��وظ��ب��ي �أن 
�حلمالت �لتي تقوم بها و�جلوالت 
�مل���ي���د�ن���ي���ة مل��ف��ت�����ض��ي��ه��ا يف �الأح����ي����اء 
�ل�����ض��ك��ن��ي��ة و�ل�������ض���اح���ات و�الأم����اك����ن 
�لهو�ئية  �لدر�جات  ل�ضبط  �لعامة 
�أ�ضفرت  ب��اأع��م��دة �الإن����ارة  �مل��رب��وط��ة 
�لعام �حلايل حتى �الآن  منذ بد�ية 
عن توجيه 40 �إنذ�ر�ً وحترير 55 
هذه  �أ�ضحاب  بحق  مالية  خمالفة 
�ل���در�ج���ات، وذل���ك ن��ظ��ر�ً مل��ا ت�ضببه 
م��ن ت��ع��دي ع��ل��ى �الأم�����الك �لعامة 
و�إحل�����اق �ل�����ض��رر ب��ه��ا، ف�����ض��اًل عن 
دوره��ا يف ت�ضويه �ملظهر �حل�ضاري 

للمدينة.
هذه  �أن  �إىل  �ل���ب���ل���دي���ة  و�أ������ض�����ارت 
وتطبيقاً  ����ض��ت��ن��اد�ً  ت��اأت��ي  �حل��م��الت 
الأحكام �لقانون رقم 2 لعام 2011 
�لعام  �ملظهر  على  �حل��ف��اظ  ب�����ض��اأن 
و�ل�ضحة و�ل�ضكينة �لعامة يف �مارة 

�لهو�ئية  �ل�����در�ج�����ات  م����ن  �حل�����د 
تاأتي  �الإن���ارة  �أعمدة  على  �ملربوطة 
بالتعاون مع �ل�ضرطة �ملجتمعية يف 
�ل�ضحر�ء  و�ضركة  �أبوظبي  �ضرطة 

للنقليات.
�حلمالت  خ���الل  �أن����ه  �إىل  ول��ف��ت��ت 
مفت�ضوها  ي���ق���وم  ت��ن��ف��ذه��ا  �ل���ت���ي 
مالية  خم��ال��ف��ة  �أي  حت���ري���ر  ق��ب��ل 
�لهو�ئية  �ل��در�ج��ات  �أ�ضحاب  بحق 
مل��دة ثالثة  �إن��ذ�ر  بتوجيه  �ملخالفة 
و�إز�لة  �أي��ام، ويف حال عدم �اللتز�م 
�أعمدة  على  من  �لهو�ئية  �لدر�جة 
�الإن��ارة  يتم حترير خمالفة مالية 
و�ضحب  دره��م،  �آالف   3000 تبلغ 
�لدر�جة �إىل �ضاحة �حلجز، �إ�ضافة 

�إىل تكاليف �الإز�لة و�ل�ضحب.
وعن �الإجر�ء�ت �ملتبعة يف حال حجز 
�لبلدية  بينت  �ل��ه��و�ئ��ي��ة  �ل��در�ج��ة 
ي��ت��وج��ب ع��ل��ى م��ال��ك �لدر�جة  �أن���ه 
من  للتاأكد  �حلجز  �ضاحة  مر�جعة 
�ل���در�ج���ة �ل��ه��و�ئ��ي��ة �مل�����ض��ح��وب��ة ثم 

باإي�ضال  �ملخت�س  �مل��رك��ز  م��ر�ج��ع��ة 
�حل��ج��ز وذل���ك ل��دف��ع ر���ض��وم �ضحب 
�ضركة  بو��ضطة  تتم  �لتي  �لدر�جة 
قيمة  ودف����ع  للنقليات  �ل�����ض��ح��ر�ء 

�مل�ضاحلة .
و�أث���ن���اء ذل����ك، دع���ت ب��ل��دي��ة مدينة 
�ملحافظة  �ملجتمع  �أف����ر�د  �أب��وظ��ب��ي 
و�ملمتلكات  �مل���دي���ن���ة  م��ظ��ه��ر  ع��ل��ى 

�ل���ع���ام���ة وع������دم ت�����رك �ل����در�ج����ات 
م���رب���وط���ة ع���ل���ى �أع����م����دة �الإن��������ارة، 
هذه  مل��ث��ل  تنظيمها  ع��ل��ى  و����ض���ددت 
لتوعية  د�ئ������م  ب�����ض��ك��ل  �حل����م����الت 
بها مبا  �ملعمول  بالقو�نني  �جلميع 
ي�ضهم يف حماية �لبيئة من �ملظاهر 
للمنظر  و�مل�ضوهة  ح�ضارية  �لغري 

�جلمايل ملدينة �أبوظبي.

�ب��وظ��ب��ي، و�أو���ض��ح��ت ب��اأن��ه��ا تعمل 
م��ن خ��الل ذل��ك �أي�����ض��اً على �ضبط 
�مل�ضوهات كافة و�حلد منها حفاظاً 
على �ملظهر �حل�ضاري وذلك تنفيذ�ً 
تعزيز  يف  و��ضرت�تيجيها  لروؤيتها 

معايري وجودة �حلياة يف �أبوظبي.
�أبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ون���وه���ت 
�ل�ضركاء  ي��ب��ذل��ه��ا  �ل��ت��ي  ب��اجل��ه��ود 
�ال���ض��رت�ت��ي��ج��ي��ني يف �ل���ت���ع���اون مع 
�ل�ضلبية  �ملظاهر  ملو�جهة  �لبلدية 

�ل����د�ئ����م  �مل���ج���ت���م���ع و�ل�����ت�����ع�����اون  يف 
ب�ضرورة  �مل��ج��ت��م��ع  �أف�����ر�د  ل��ت��وع��ي��ة 
�حل�ضاري  �مل��ظ��ه��ر  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ 
و�أ�ضارت  �أبوظبي،  ملدينة  و�جلمايل 
ت�ضتهدف  �ل��ت��ي  �حل��م��الت  �أن  �إىل 

مكتب البيئة وال�سحة وال�سالمة ببلدية مدينة العني يعقد 24 �ساعة تدريبية خالل �سهر �سبتمرب من هذا العام و يحقق ر�سا بن�سبة 91 % عن معياري املدربني و التوقعات يف الربامج والور�س التدريبية
•• العني  - الفجر

6  ور�س عمل  عقد مكتب �لبيئة و �ل�ضحة �ل�ضالمة ببلدية مدينة �لعني 
تدريبية  خالل �ضبتمر �ملا�ضي ،  متا�ضياُ مع متطلبات نظام �إمارة �أبوظبي 
لل�ضالمة و�ل�ضحة �ملهنية يف قطاع �لبناء و�الن�ضاء،  وذلك من خالل كو�در 
وتوعية   لتدريب  و�ل�ضالمة  و�ل�ضحة  �لبيئة  موؤهلة ومتخ�ض�ضة يف جمال 

�ملوظفني ، ��ضافة �ىل توعية �لكيانات �لعاملة يف قطاع �لبناء و�الإن�ضاء.
حيث مت عقد 3 ور�س تدريبية للكيانات يف قطاع �لبناء و�الن�ضاء �ضارك فيها 
و�ل�ضحة  �ل�ضالمة  متطلبات  عن  تدريبية  �ضاعات   9 باإجناز  قامو�   503

�ملهنية للكيانات معتمدة �لنظام باالإ�ضافة �ىل برنامج �ل�ضالمة يف �حلر.
تدريبية  �ضاعات    15 41متدربا  عددهم  �لبالغ  �مل�ضاركون  �جن��ز  حني  يف 
بو�قع 5 �أيام �ضملت مقدمة تعريفية عن �ل�ضالمة ،  و�ل�ضالمة يف ��ضتخد�م 

�لر�فعة �ل�ضوكية، و�لتحقيق يف �حلو�دث وحتليل �ال�ضباب �جلذرية. 
وفيما يتعلق بر�ضى �مل�ضاركني، حققت بلدية مدينة �لعني ما ن�ضبته 91% 
من م�ضتوى ر�ضا �مل�ضاركني من موظفي �لبلدية عن �ملدربني و �لتوقعات، 

���ض��م��ن �ح�����ض��ائ��ي��ة م��رك��ز �ل��ت��دري��ب �مل��ع��ت��م��د ع��امل��ي��ا  م��ن �مل��ج��ل�����س �لوطني 
ومن   NEBOSH �ملهنية   و�ل�ضالمة  �ل�ضحة  الخ��ت��ب��ار�ت  �لريطاين 
معهد �ل�ضحة و�ل�ضالمة �ملهنية  IOSHملكتب �لبيئة و �ل�ضحة و�ل�ضالمة 
للدور�ت �لتدريبية �لتي نظمها يف �ضهر �ضبتمر من عام 2017  ملوظفي 

�لبلدية.
و�ل�ضالمة  �ل�ضحة  و  �لبيئة  مكتب  جهود  �ضمن  �الح�ضائية  ه��ذه  تاأتي  و 
و�ل�ضحة  لل�ضالمة  �أبوظبي  �إم���ارة  بنظام  للتعريف  �لعني  مدينة  ببلدية 
 ، �لنظام  �لعاملني مبتطلبات  وتعزيز قدر�ت  �لوعي  رفع  �ملهنية، و الأهمية 
�ضالمة  ل�ضمان  عالية  وف��ق  معايري  �أد�ء   �أف�ضل  ل�ضمان  حتقيق  وذل��ك  
�لذي   �الم��ر  وهو  �لعمل،   مو�قع  �أو  �الإن�ضائية  �ملو�قع  يف  �لعاملني  و�ضحة 
ي�ضهم بدوره يف بناء قدر�ت و كفاء�ت �ملو�رد �لب�ضرية  ، و دعم قيم �الهتمام 

بالعاملني و تبادل �ملعرفة.
و يعد نظام �إمارة �بوظبي لل�ضالمة و�ل�ضحة �ملهنية نظاماً �إد�رياً متكاماًل 
و�ضالمة  �ضحة  بحماية  �ملتعلقة  �جل��و�ن��ب  ك��اف��ة  �الع��ت��ب��ار  ع��ني  يف  ي��اأخ��ذ 

�ملوظفني و�ملجتمع ككل.

اأجندة متكاملة للموؤمترات والندوات العلمية

جامعة اأبوظبي تطلق برامج علمية جديدة يف هند�سة الف�ساء والريادة واالبتكار والقيادة اال�سرتاتيجية

�لكلية يف ��ضتقبال طلبات ت�ضجيل 
ب��ه يعمل على  ل��ل��در����ض��ة  �ل��ط��ل��ب��ة 
تاأهيل كو�در متخ�ض�ضة يف جمال 
توجه  مع  تو�فقاً  �لف�ضاء  هند�ضة 
�ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة  دول���ة �الإم�����ار�ت 
�أن  �إىل  �ملجال، الفتاً  ه��ذ�  بقوة يف 
در��ضة  على  �لعمل  تو��ضل  �لكلية 
ور�ضد �حتياجات ومتغري�ت �ضوق 
�ل��ع��م��ل يف �ل���دول���ة و�مل��ن��ط��ق��ة من 

م���ن ه��ي��ئ��ة �الع���ت���م���اد �الأك���ادمي���ي 
بوز�رة �لرتبية و�لتعليم مع بد�ية 
�لعام  من  �الأول  �لدر��ضي  �لف�ضل 

�الأكادميي �ملقبل.
وم������ن ج���ان���ب���ه �أ�������ض������ار �ل���دك���ت���ور 
ع��م��ي��د كلية  �ل�����ض��ي��ب��اين  ح���م���دي 
�أن  �إىل  باجلامعة  و�لعلوم  �الآد�ب 
تنظيم  على  �لعمل  ب���د�أت  �لكلية 
ف���ع���ال���ي���ات �ل��������دورة �ل���ر�ب���ع���ة من 

قبل طرحها  �لتعليمية  �ملخرجات 
هذ�  ويف  ج����دي����دة،  ب����ر�م����ج  الأي 
�ل�ضدد فقد بد�أت �لعمل على طرح 
�الأمن  بتخ�ض�ضات  تعنى  ب��ر�م��ج 
�لطبية  و�لهند�ضة  �الإل���ك���رتوين، 
�ل�ضناعية،  و�لهند�ضة  �حل��ي��وي��ة، 
وهند�ضة �لرجميات، ومن �ملتوقع 
�إط��الق ه��ذه �لر�مج بعد  �أن يتم 
ح�ضولها على �العتماد �الأكادميي 

•• اأبوظبي- الفجر

�أم�س  �أب���وظ���ب���ي  ج��ام��ع��ة  �أط��ل��ق��ت 
�الأربعاء نخبة من �لر�مج �لعلمية 
�جلديدة يف جماالت حيوية ومنها 
�الأعمال  �إد�رة  يف  �ل��ب��ك��ال��وري��و���س 
يف ري��������ادة �الأع�����م�����ال و�الب����ت����ك����ار، 
�مليكانيكية  �لهند�ضة  وبكالوريو�س 
هند�ضة  يف  دق����ي����ق  ب��ت��خ�����ض�����س 
�ل��ف�����ض��اء، وم��اج�����ض��ت��ري �ل��ع��ل��وم يف 
يف  وماج�ضتري  �مل�ضتد�مة،  �لعمارة 
وجميعها  �ال�ضرت�تيجية،  �لقيادة 
�الأكادميي  �العتماد  على  حا�ضلة 
م���ن ه��ي��ئ��ة �الع���ت���م���اد �الأك���ادمي���ي 
بوز�رة �لرتبية و�لتعليم، جاء ذلك 
�جلامعة  م�ضاركة  فعاليات  خالل 
�ل�ضنوي  »جن���������اح«  م���ع���ر����س  يف 
و�لتدريب  و�ل��ت��وظ��ي��ف  للتعليم 
عن  �أي�����ض��اً  �أع��ل��ن��ت  حيث   2017
�ملوؤمتر�ت  من  ملجموعة  تنظيمها 
�ل���ع���ل���م���ي���ة و�ل���ت���ط���ب���ي���ق���ي���ة خ���الل 
�ل��ع��ام �الأك���ادمي���ي �جل����اري، و�لتي 
�أ�ضاتذة  خ��الل��ه��ا  م���ن  ت�����ض��ت��ق��ط��ب 
وباحثني  ومتخ�ض�ضني  وخ���ر�ء 
�لبحثية يف:  يعر�ضون م�ضاريعهم 

و�لتي  للتوحد«  �لر�ضم  »م�ضابقة 
ت��ن�����ض��ر �ل���وع���ي ب��ا���ض��ط��ر�ب طيف 
�لعمل  �إىل  ب��االإ���ض��اف��ة  �ل��ت��وح��د، 
من  �ل�ضاد�ضة  �ل��دورة  تنظيم  على 
»�ملوؤمتر �لدويل لعلوم �لريا�ضيات 
ي�ضتقطب  و�ل����ذي  وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا« 
م����ن خمتلف  و�أ�����ض����ات����ذة  خ������ر�ء 
�لبحثية  و�مل�����ر�ك�����ز  �جل����ام����ع����ات 
�لكلية  �أن  �إىل  الفتاً  �لعامل،  ح��ول 
ت�����ض��ت��ق��ب��ل ط��ل��ب��ت �ل��ت�����ض��ج��ي��ل من 
�لدر��ضة  يف  �ل���ر�غ���ب���ني  �ل��ط��ل��ب��ة 
����ض���م���ن م���اج�������ض���ت���ري �ل���رتب���ي���ة يف 
وماج�ضتري  �ل���رتب���وي���ة،  �ل���ق���ي���ادة 
�ل���رتب���ي���ة �خل���ا����ض���ة،  �ل���ع���ل���وم يف 
�لتدري�س  يف  �مل��ه��ن��ي  و�ل���دب���ل���وم 
�الإجنليزية،  �أو  �ل��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ة 
�لعلوم  بكالوريو�س  �إىل  باالإ�ضافة 
�لبيئية،  و�ل�����ض��الم��ة  �ل�����ض��ح��ة  يف 
�ل�ضحة  �ل��ع��ل��وم يف  وب��ك��ال��وري��و���س 
�لعامة، و�لبكالوريو�س يف �الإعالم 

باللغة �لعربية �أو �الإجنليزية.
عميد  �ضابر  ح�ضني  �لدكتور  �أم��ا 
ب��االإن��اب��ة يف  �الأع���م���ال  �إد�رة  ك��ل��ي��ة 
برنامج  �إط��الق  �أن  فاأكد  �جلامعة 
�الأعمال  �إد�رة  يف  �ل��ب��ك��ال��وري��و���س 

�لدورة �لثانية من موؤمتر �لتعليم 
�لتعاون  جم��ل�����س  دول  يف  �ل���ع���ام 
�خل��ل��ي��ج��ي، و�ل�����دورة �ل��ث��ال��ث��ة من 
و�الإد�رة،  للتنظيم  �لعاملي  �ملوؤمتر 
�ملوؤمتر  م���ن  �ل�����ض��اد���ض��ة  و�ل������دورة 
�ل����������دويل ل����ع����ل����وم �ل���ري���ا����ض���ي���ات 
وتطبيقاتها، باالإ�ضافة �إىل �لدورة 
�ل�����ض��اد���ض��ة م���ن م�����ض��اب��ق��ة بحوث 
طلبة �جلامعات يف دولة �الإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة وغريها.
�ل��دك��ت��ور علي نظمي عميد  و�أك���د 
�أبوظبي  بجامعة  �لهند�ضة  كلية 
م�ضاركة  �إىل  �ضنوياً  �لكلية  تطلع 
�لذي  جن��اح  معر�س  يف  �جل��ام��ع��ة 
مع  متميزة  ت��و����ض��ل  من�ضة  ي��ع��د 
�لطلبة و�أولياء �أمورهم ويتيح لهم 
على  كثب  ع��ن  للتعرف  �لفر�ضة 
حملياً  �ملعتمدة  �جل��ام��ع��ة  ب��ر�م��ج 
تاأهيل  ت�����ض��ت��ه��دف  و�ل���ت���ي  وع��امل��ي��اً 
خلدمة  متخ�ض�ضة  وطنية  ك��و�در 
�الإمار�ت  لدولة  �لتنموية  �مل�ضرية 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة، وم���ن ه��ن��ا فاإن 
�لهند�ضة  ب��ك��ال��وري��و���س  ب��رن��ام��ج 
يف  دق��ي��ق  بتخ�ض�س  �مل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة 
ه��ن��د���ض��ة �ل��ف�����ض��اء و�ل������ذي ب����د�أت 

يف ري���ادة �الأع��م��ال و�الب��ت��ك��ار يعد 
�إ�ضافة حيوية ملا تطرحه �جلامعة 
م��ن ب��ر�م��ج م��ت��م��ي��زة خ��ا���ض��ة و�أن 
�الب��ت��ك��ار و�الإب����د�ع مي��ث��الن ركيزة 
�لقيادة  ��ضرت�تيجية  يف  �أ�ضا�ضية 
�لعربية  �الإمار�ت  �لر�ضيدة لدولة 
�ملتحدة، ويعد�ن حمور�ً رئي�ضياً يف 

فل�ضلفة جامعة �أبوظبي.
ك��م��ا ق��دم��ت �جل��ام��ع��ة م��ن خالل 
�لهيئتني  و�أع�ضاء  �لطلبة  تفاعل 
�الإد�ري�������ة و�ل��ت��دري�����ض��ي��ة م���ع زو�ر 
�ضاملة  �ضورة  �ملعر�س  يف  جناحها 
لر�مج �لبكالوريو�س و�ملاج�ضتري 
و�ل����دك����ت����ور�ه �ل���ت���ي ت��ط��رح��ه��ا يف 
ودبي،  و�ل��ع��ني  باأبوظبي  فروعها 
حالياً  �جل����ام����ع����ة  ت����ق����دم  ح���ي���ث 
معتمد�ً  �أك��ادمي��ي��اً  ب��رن��اجم��اً   44
و�لعاملي،  �ملحلي  �مل�ضتويني  على 
و��ضتعر�س جناح �جلامعة يف جناح 
2017 نخبة من م�ضاريع تخرج 
و�إبد�عاتهم  و�لطالبات  �ل��ط��الب 
�لتخ�ض�ضات  خمتلف  يف  �ملبتكرة 
على  منها  �ل��ع��دي��د  ح�ضل  و�ل��ت��ي 
م�ضابقات  يف  م��ت��ق��دم��ة  م����ر�ك����ز 

علمية بالدولة و�ملنطقة و�لعامل 

فرع الهالل االأحمر بعجمان يختتم مبادرة اأطباء اخلري يف عام اخلري 
•• عجمان -وام: 

�ختتمت هيئة �لهالل �الحمر �المار�تي فرع عجمان فعاليات 
م��ب��ادرة �ط��ب��اء �خل��ري يف ع��ام �خل��ري ب��ال��ت��ع��اون م��ع م�ضت�ضفى 
ولغاية   17 من  �لفرتة  يف  نظمت  و�لتي  �لتخ�ض�ضي  عجمان 
�لرعاية �ل�ضحية  �ل�ضهر �حلايل وتهدف �ىل تقدمي  22 من 

ل�ضالح �لفئات �ملحتاجة و �ضكان �المارة .
وقال �ضعادة �ضيف �بر�هيم �لنعيمي مدير فرع �لهالل �الحمر 
بعجمان �ن هذه �ملبادرة تاأتي يف �طار حر�س �لهيئة على �ي�ضال 
�خلدمات �ل�ضحية للمر�ضى من �لفئات �ملحتاجة �يل منازلهم 
حيث مت ت�ضكيل فريق طبي وفني مكون من نخبة من �الطباء 
�لالزمة  و�الدو�ت  ب��امل��ع��د�ت  م��زودي��ن  و�لفنيني  �الم��ار�ت��ي��ني 
ملعاينة �حلاالت �ملر�ضية �مل�ضجلة لدى �لهيئة و�ضرف �الدوية 
�ل�ضحي  تفاقم و�ضعهم  �ضاهم يف �حلد من  لهم مما  �ملنا�ضبة 

..م�ضري� �ىل �ن �لفريق �لطبي قام برفقة �لفريق �لفني بعمل 
فحو�ضات طبية جمانية للجمهور يف �الماكن �لعامة وتقدمي 

�لن�ضائح �لطبية �لالزمة.
و�ضهدت فعاليات �ملبادرة �قباال من �جلمهور �لذين �ثنو� على 
وث��م��ن��و� ج��ه��ود �الطباء  �ملجتمعية  �الح��م��ر  �ل��ه��الل  م��ب��ادر�ت 

�لذين قدمو� لهم �لعناية وبادرو� يف توعيتهم �ضحيا .
وطالب �جلمهور بان يتم تنظيم مثل هذه �ملبادر�ت با�ضتمر�ر 
�ذ يعني  �مل��ج��ت��م��ع �ملختلفة  ف��ئ��ات  ب��ني  �ل��ت��الح��م  ت���رز  و�ل��ت��ي 
يتميز  �لتي  �الن�ضانية  �ل�ضمات  �ح��دى  وه��ذه  �لبع�س  بع�ضهم 

بها �ملجتمع �المار�تي.
و��ضتملت �ملبادرة على عدد كبري من �لفعاليات �أهمها �لزيار�ت 
و  طبيه  فحو�ضات  بعمل  �لطبي  �ل��ف��ري��ق  ق��ام  حيث  �ملنزلية 
تثقيف �ملر�ضي �ضحيا ح�ضب �حلاالت ��ضافة �ىل تقدمي �لدعم 
�ملعنوي وتوزيع �ضناديق �ال�ضعافات �الأوليه و�الأجهزة �لطبية 

�فالون  مدر�ضة  وه��م��ا  مدر�ضتني  زي���ارة  �مل��ب��ادرة  �ضملت  كما   .
�لطبي  �لفريقني  قام  حيث  �ملطورة  �حلنان  ورو�ضة  �خلا�ضة 
�ل�ضحي  بالغذ�ء  وتعريفهم  �ضحيا  �لطلبة  بتثقيف  و�لفني 

��ضافة �ىل �قامة �ن�ضطة ترفيهية م�ضاحبة .
�لعلم مبنطقة �جلرف  فعالية حديقة  كذلك  �ملبادرة  و�ضملت 
�ل�ضاعة  من  �مل�ضي  لريا�ضة  برنامج  تنظيم  مت  حيث  بعجمان 
�خلام�ضة ع�ضر� ولغاية �ل�ضاعة �ل�ضابعة م�ضاء .. كما مت تنظيم 
�لقرية �لطبية يف �حلديقة بنف�س �لتوقيت الإجر�ء �لفحو�ضات 
�ل��ط��ب��ي��ة و�ل��ت��ث��ق��ي��ف �ل�����ض��ح��ي ع����الوة ع��ل��ى ف��ع��ال��ي��ة �حلديقة 
برنامج  تنظيم  �ي�ضا  مت  حيث  �حلميديه  مبنطقة  �لريا�ضية 
لريا�ضة �مل�ضي و�إجر�ء �لفحو�ضات �لطبية و�لتثقيف �ل�ضحي 
ن��ادي عجمان  �مل��ب��ادرة يف  �الخ��ري من  �ليوم  فعاليات  وكانت   .
بتثقيف  �لفني  و  �لطبي  �لفريق  ق��ام  حيث  �لريا�ضي  �لثقايف 

رو�د �لنادي �ضحيا و�إجر�ء بع�س �لفحو�ضات. - ي ع ع -
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اأخبـار الإمـارات

الداخلية تطلق دبلوم االبتكار الثاين بالتعاون مع كليات التقنية 
•• اأبوظبي -وام: 

بالتعاون  �ل��ث��اين  �الب��ت��ك��ار  دب��ل��وم  �لد�خلية  وز�رة  �أطلقت 
�ل�ضاعية لتحقيق  �لعليا �ضمن �جلهود  �لتقنية  كليات  مع 
�حلديثة  �لتقنيات  خالل  من  و�ملعارف  �ملعلومات  وتوفري 
�ملبتكرين، وتطوير قدر�تهم ومهار�تهم  رعاية  مبا يدعم 
�لعمل  خ��دم��ة  ع��ل��ى  �ي��ج��اب��ي��ا  تنعك�س  �ل��ت��ي  �الب��ت��ك��اري��ة، 
في�ضل  �لدكتور  �لعقيد  �أك��د  و  �ملوؤ�ض�ضي.   �الأد�ء  وتطوير 
�ضلطان �ل�ضعيبي، مدير عام �ال�ضرت�تيجية وتطوير �الأد�ء 

بوز�رة �لد�خلية �أن �لوز�رة تبنت خطط عمل حتفز جميع 
منت�ضبيها على �البتكار لالرتقاء مب�ضتوى �لعمل �ل�ضرطي 
�ل��دب��ل��وم من  �أن د�ر���ض��ي  �إىل  �ل�ضعيبي  �أ���ض��ار  و�الأم���ن���ي.  و 
منت�ضبي وز�رة �لد�خلية يتلقون حما�ضر�ت نظرية وعملية 
تركز على مفاهيم وطرق �البتكار وكيفية �إن�ضاء �حلقائب 
�لدر��ضية و�لتدريب مو�ضحا �أن �لوز�رة ��ضتقبلت مائة من 
�الأول مت توزيعهم على خمتلف  �لدبلوم  منت�ضبيها بدورة 
�لدبلوم.  حما�ضر�ت  برنامج  �ضمن  �لعليا  �لتقنية  كليات 
�الأه����د�ف  لتحقيق  ي��ه��دف  �الب��ت��ك��ار  دب��ل��وم  �أن  �إىل  ول��ف��ت 

�ملوؤ�ض�ضي  �لتميز  معايري  وتنفيذ  ل��ل��وز�رة  �ال�ضرت�تيجية 
�البد�ع  �ملتخ�ض�ضني يف جم��ال  �ملدربني  و�ع��د�د جيل من 
�لقدر�ت  للدبلوم  �ملنت�ضبني  و�إك�ضاب  �لد�خلية،  وز�رة  يف 
و�ملهار�ت �الإبتكارية �لالزمة ومتكينهم يف جمال �البتكار، 
�البتكارية  ب��االف��ك��ار  �ملرتبطة  و�ملنهجيات  �مل��ع��ارف  ونقل 
�ال�ضت�ضار�ت  تقدمي  جانب  �إىل  �لد�خلية  وز�رة  ملنت�ضبي 
ال�ضتخد�م �أدو�ت �البتكار لتطوير �لعمل �ملوؤ�ض�ضي ، و�ضمان 
توحيد مفاهيم وممكنات �البتكار يف جميع وحد�ت �لوز�رة، 

وتوفري �لبيئة �ملحفزة �لوظيفية.

يف املوؤمتر الدويل للقيادات الن�سائية يف جمالت العلوم والتكنولوجيا والهند�سة بالكويت

لبنى القا�سمي... قيادتنا ت�سجع طموح الرجال والن�ساء الختيار املهن والتخ�س�سات االأكرث حتديًا

اأ�سادت بجهود القيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة يف اإن�ساء فرع دائم لالإنقاذ على �ساطئ احلمرية 

بلدية احلمرية تختتم  فعاليات مبادرة �سالمتك اأوال 

•• الكويت – الفجر

بنت  لبنى  �ل�ضيخة  م��ع��ايل  �أك���دت 
رئ��ي�����ض��ة جامعة  �ل��ق��ا���ض��م��ي  خ��ال��د 
�لعربية  �الإم�����ار�ت  دول���ة  �أن  ز�ي���د 
�ل�ضنو�ت  يف  ����ض���ه���دت  �مل����ت����ح����دة 
�الأخ������رية �إجن�������از�ت ه��ائ��ل��ة يف ما 
يتعلق بتمكني �ملر�أة و�لتو�زن بني 
عليه  ك��ان  مب��ا  مقارنة  �جلن�ضني، 
وذلك  ع��ق��ود،  ب�ضعة  ق��ب��ل  �حل���ال 
�لر�ضيدة  �ل���ق���ي���ادة  ع����زم  ب��ف�����ض��ل 
ورعاية �ضمو �ل�ضيخة فاطمة بنت 
�أم �الإم�����ار�ت، وق��د كانت  م��ب��ارك، 
�لركيزة �الأ�ضا�ضية لهذه �الإجناز�ت 
من خالل �لت�ضديد يف وقت مبكر 
على  وت�ضجيعها  �مل��ر�أة  تعليم  على 
�ملهن  �أن������و�ع  �مل�����ض��ارك��ة يف ج��م��ي��ع 

و�لفر�س �لتعليمية.
معاليها  ك���ل���م���ة  يف  ذل�������ك  ج�������اء 
�ملوؤمتر  �أم���ام  رئي�ضية  كمتحدثة 
�لدويل �لعا�ضر للقياد�ت �لن�ضائية 
و�لتكنولوجيا  �لعلوم  جم��االت  يف 
�لكويت  يف  �أقيم  �ل��ذي  و�لهند�ضة 
�ملا�ضية  �ل���ث���الث���ة  �الأي�������ام  خ����الل 
رعاية  حت��ت  �أك��ت��وب��ر،   25-23
�ضباح  �ل�����ض��ي��خ  �ل�����ض��م��و  ����ض���اح���ب 
�الأحمد �جلابر �ل�ضباح �أمري دولة 

�لكويت.
وه��������دَف �مل������وؤمت������ر، �ل�������ذي �أق���ي���م  
�الأمريكية  �جلمعية  مع  بالتعاون 
لتقدم �لعلوم، حتت �ضعار »متكني 
�ملر�أة بالعلوم«، و�ضارك فيه �لعديد 
�لعربية  �لن�ضائية  �ل��ق��ي��اد�ت  م��ن 
جماالت  �ل����ر�ئ����د�ت يف  و�ل��ع��امل��ي��ة 
و�لهند�ضة،  و�لتكنولوجيا  �لعلوم 
�لوظيفي  �ل���ت���ط���ور  ت���ع���زي���ز  �إىل 
ذ�ت  �ل��ت��خ�����ض�����ض��ات  يف  ل��ل��ن�����ض��اء 
ق�ض�س  عر�س  خ��الل  من  �ل�ضلة 
�أ�ضهر �ل�ضخ�ضيات �لن�ضائية  جناح 
�لوظيفية  �إجناز�تهن  �آث��ار  و�إب��ر�ز 

و�إنتاجهن �لعلمي.   
لبنى  �ل�����ض��ي��خ��ة  م���ع���ايل  وق����ال����ت 
بع�س  �إن  ك��ل��م��ت��ه��ا  يف  �ل��ق��ا���ض��م��ي 
�ل��ت��ي تو�جه  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ت��ح��دي��ات 
تنمية  وت��ع��وق  �الق��ت�����ض��ادي  �لنمو 
يف  �مل�ضتد�مة  �مل��ع��رف��ة  �ق��ت�����ض��اد�ت 

معاليها بع�س �الأمثلة على ذلك ..  
ففي قطاع �لف�ضاء �جلوي، يعمل 
�لتي هي عبارة عن  »���ض��رت�ت��ا«،  يف 
�لطائر�ت،  لت�ضنيع هياكل  من�ضاأة 
ل�ضركات  غيار  قطع  توفر  و�ل��ت��ي 
موظف،   600 وبوينغ،  �إيربا�س 
و  �مل��و�ط��ن��ني  م��ن  منهم   %  35
80 % من هوؤالء ن�ضاء. و�لهدف 
يحتل  �أن  ه��و  �لقريب  �مل��دى  على 
م���ن ٪60 من  �أك����ر  �مل���و�ط���ن���ون 
�ل���وظ���ائ���ف يف »�����ض����رت�ت����ا«، وه����ذ� 
�ضيتحقق دون �ضك مب�ضاركة �ملر�أة 

�الإمار�تية.
�مل���ر�أة  تعتر  �ل��ط��اق��ة،  ق��ط��اع  ويف 
�لطاقة  خطط  يف  رئي�ضياً  م��رك��ز�ً 
مثل  ك��رى  م�ضاريع  مع  �ملتجددة 
وه����ي مدينة  »م�������ض���در«،  م��دي��ن��ة 
خ�ضر�ء خالية متاماً من �نبعاثات 
�لكربون وتعتمد كلياً على م�ضادر 
�ل���ط���اق���ة �مل����ت����ج����ددة، وك����ذل����ك يف 
للطاقة  ر����ض��د  ب��ن  حممد  جممع 
مرحلتها  يف  وه�����ي  �ل�����ض��م�����ض��ي��ة، 
�إجمالية  ب��ا���ض��ت��ث��م��ار�ت  �ل��ث��ان��ي��ة 
ويتوقع  دره��م،  مليار   50 قدرها 
�حتياجات  م���ن   75٪ ت���وف���ر  �أن 
 ،2050 للطاقة بحلول عام  دبي 
و�أي�ضاً يف م�ضروع »�ضم�س« للطاقة 
�ل�ضم�ضية يف �أبو ظبي �لذي �نتهت 
�ملرحلة �الأوىل منه من �إنتاج 100 
�ل���ط���اق���ة، وهناك  م���ن  م���ي���غ���او�ط 
قادمتان.  وثالثة  ثانية  مرحلتان 
�لنا�ضطات  ن�������ض���اوؤن���ا  ت��ع��م��ل  ك��م��ا 
و�لتكنولوجيا  �ل��ع��ل��وم  مب��ج��االت 
و�لهند�ضة و�لريا�ضيات يف مزرعة 
وغريها  �لهو�ئية  يا�س  بني  �ضري 
�ملتجددة  �ل��ط��اق��ة  حم���ط���ات  م���ن 
�ل�ضبع.  �الإم���ار�ت  �أنحاء  جميع  يف 
�لنا�ضئ  �لنووي  �لقطاع  و�أي�ضا يف 
يف دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
��ن �الل��ت��ز�م بتطوير  �ل���ذي ���ض��ي��وؤَمِّ
م�ضدر للطاقة �مل�ضتد�مة يف دولة 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�لعامالت  �ل��ن�����ض��اء  ت�����ض��اه��م  ك��م��ا 
و�لتكنولوجيا  �ل��ع��ل��وم  جم���ال  يف 
قطاع  يف  و�لريا�ضيات  و�لهند�ضة 
وهو  �لف�ضاء،  وتكنولوجيا  علوم 

و�إج���ازة �الأم��وم��ة، وجمموعة من 
�لدولة  �إن  �إذ  �الأخ����رى،  �حل��و�ف��ز 
مبجال�س  �مل����ر�أة  متثيل  يف  تنظر 
وهي  �لرئي�ضية،  و�ملنا�ضب  �الإد�رة 
�لتي  باالإجناز�ت  وتتباهى  حتتفل 
حققتها �لن�ضاء. وقد كان هذ� كله 
حجر �لز�وية يف متكني �مل��ر�أة من 
و�مل�ضاهمة يف  �مل��ر�ت��ب  �أع��ل��ى  ب��ل��وغ 

تقدم جمتمع �الإمار�ت.
لبنى  �ل�����ض��ي��خ��ة  م���ع���ايل  وق����ال����ت 
مفتاحان  و�الإدم������اج  �ل��ت��م��ك��ني  �إن 
مل��و�ج��ه��ة حت��دي��ات �ل��ق��رن �حلادي 
�الإمار�ت  دولة  و�لع�ضرين ولروؤية 
�لعربية �ملتحدة، �خلا�ضة بتحويل 
�قت�ضادها من �العتماد على �لنفط 
و�لغاز �إىل �قت�ضاد مدفوع باملعرفة 
و�لتكنولوجيا،  و�لبحث  و�البتكار 
�لرجال  ت�ضجع  ق��ي��ادت��ن��ا  �أن  ك��م��ا 
�ختيار  على  �لطموحني  و�لن�ضاء 
�ملجاالت �الأكر حتدياً يف جماالت 
و�لهند�ضة  و�لتكنولوجيا  �لعلوم 
تتطلب  و�ل����ت����ي  و�ل���ري���ا����ض���ي���ات، 
وتوفر  �ل�����ض��اق،  و�لعمل  �الج��ت��ه��اد 
قدم  على  �لوظيفية  �لفر�س  لهم 
�مل�ضاو�ة، وتوفر كذلك �ملوجهني يف 
�أكر  بيئتها  جلعل  �لعمل  �أم��اك��ن 
�ملجاالت.  ه��ذه  يف  للن�ضاء  جاذبية 
يف  مهم  �لن�ضاء  و�ضع  �أن  �ضك  وال 
الأ�ضباب  �القت�ضادي  �لتحول  هذ� 
خالل  من  و��ضحة،  دميوغر�فية 
تزويد �ملجتمع باأجيال من �لقادة 
�لن�ضاء  ل��دى  �أ�ضحت  كما  �جل��دد. 
�ل���ق���ي���ادي���ات ف���ر����ض���ة ر�ئ����ع����ة الأن 
�ل�ضابات  ب��ه��ا  ق���دوة حت��ت��ذى  ي��ك��نَّ 
�ل�ضيخة  معايل  وقالت  و�لفتيات. 
��ضرت�تيجية  �إن  �لقا�ضمي  لبنى 
�الب��ت��ك��ار يف دول���ة �الإم�����ار�ت، �لتي 
تعتمد   ،2014 ع���ام  يف  �أط��ل��ق��ت 
ب�����ض��ك��ل ك��ب��ري ع��ل��ى مت��ك��ني �مل�����ر�أة 
�أربعة  ���ض��م��ن  �أه���د�ف���ه���ا  لتحقيق 
تهيئة  ه����ي  م����ت����و�زي����ة  م���������ض����ار�ت 
يف  لالبتكار  حم��ف��زة  وطنية  بيئة 
و�ضيا�ضات  د�عمة  موؤ�ض�ضات  �ضكل 
و�إ�ضفاء  �ل��ت�����ض��ري��ع��ات  ت��دع��م��ه��ا 
�ملمار�ضات  على  �ملوؤ�ض�ضي  �لطابع 
�ملبتكرة يف �لقطاع �حلكومي بدعم 

�أج����ز�ء ك��ث��رية م��ن �ل��ع��امل ترتبط 
ب���ان���خ���ف���ا����س ح�������ض���ور �مل����������ر�أة يف 
و�لتكنولوجيا  �ل��ع��ل��وم  جم����االت 

و�لهند�ضة و�لريا�ضيات. 
�أن  �إىل  ج����زئ����ي����اً  ذل������ك  وي�����رج�����ع 
ه��ذه �مل��ج��االت ك��ان��ت وع���رة و�ضبه 
�ملهن  الأن  ع��ل��ي��ه��ا،  م�����ض��ت��ع�����ض��ي��ة 
�لعنت  م��ن  �ل��ك��ث��ري  تتطلب  فيها 
قيادة  �أدرك�������ت  وق����د  و�مل���ج���اه���دة. 
�ل��ع��رب��ي��ة �ملتحدة  دول���ة �الإم�����ار�ت 
ذلك، فعمدت با�ضتمر�ر �إىل تعزيز 
�لروؤية  ك��ج��زء م��ن  �مل�����ر�أة  ف��ر���س 
�الأو����ض���ع ل��ت��م��ك��ني �مل��ج��ت��م��ع، ومن 
�مل��������ر�أة مت متكني  خ�����الل مت���ك���ني 

�ملجتمع باأ�ضره. 
و��ضافت معاليها �إننا �إذ� ما نظرنا 
باحلالة  مقارنة  عنده  كنا  ما  �إىل 
�لقرن  يف  �ليوم  عليها  نحن  �لتي 
�حلادي و�لع�ضرين، �ضرنى فو�رق 
�ضخمة. فاليوم يبلغ معدل �الإملام 
�لن�ضاء  ب���ني  و�ل��ك��ت��اب��ة  ب���ال���ق���ر�ءة 
�الإم����ار�ت����ي����ات �أك����ر م���ن 95 % 
مقابل ما كان عليه 31 % يف عام 
1975. كما �أن عدد �لن�ضاء يفوق 
مر�حل  �ل��رج��ال يف خمتلف  ع��دد 
�لتعليم وهن ي�ضكلن �أكر من 70 

�لعايل. �لتعليم  طلبة  % من 
�لقيادة  فتحت  �لنحو،  ه��ذ�  وعلى 
�لفر�س  ت��ل��و  �ل��ف��ر���س  ت��دري��ج��ي��اً 
للن�ضاء، ولذ� فاإننا بعد جيل و�حد 
ف��ق��ط �أ���ض��ب��ح��ن��ا نفخر ب���اأن �مل���ر�أة 
% من جميع   30 ت�ضغل ح��و�يل 
ويزيد  �لعليا،  �الإد�ري�����ة  �ملنا�ضب 
�لرجال  عددهن عموما على عدد 
يف �ل���ق���ط���اع �حل���ك���وم���ي. و�الأم�����ر 
ب��امل��ث��ل يف �ل��ق��ط��اع �خل��ا���س، حيث 
تقود �لن�ضاء نحو ٪50 من قطاع 
يف  و�ملتو�ضطة  �ل�ضغرية  �مل�ضاريع 
���ض��ي��د�ت �الأعمال  �ل��دول��ة، وت��دي��ر 
ت��زي��د قيمتها  ����ض��ت��ث��م��ار�ت  ع��ن��دن��ا 

على 4 مليار�ت دوالر �أمريكي.
على �أن هذه �لروؤية تتعدى �لدعم 
بالفعل  �ل����دول����ة  ق���دم���ت���ه  �ل������ذي 
لتوظيف �لن�ضاء �لعامالت وتعزيز 
م�ضتقبلهن من خالل زيادة فر�س 
�لعمل وتو�فر �ملنح �لدر��ضية لهن، 

�الأدو�ت  م���ن  م��ت��ك��ام��ل  ن��ظ��ام  م���ن 
موؤ�ض�ضة  كل  يف  ويوجد  �حلديثة. 
م���ن �مل��وؤ���ض�����ض��ات �حل��ك��وم��ي��ة �الآن 
ي�ضارك  لالبتكار،  تنفيذي  رئي�س 
وبر�مج  �الب���ت���ك���ار  خم���ت���ر�ت  يف 
��ضتخد�مها  ل��ت��ع��زي��ز  �ل��ت�����ض��ري��ع 
للعمليات و�ملنتجات �ملبتكرة، ويتم 
موؤ�ضر�ت  �البتكار مع  نتائج  ر�ضد 
�الأد�ء �لرئي�ضية �ملحددة باعتبارها 
جلميع  �لرئي�ضية  �الأه����د�ف  �أح��د 

�ملوؤ�ض�ضات �حلكومية.
�أما �مل�ضار �لثالث فيعزز �البتكار يف 
كال �لقطاعني �لعام و�خلا�س من 
و�ل�ضركات  �ملنظمات  حفز  خ��الل 
لالبتكار  م����ر�ك����ز  �إن���������ض����اء  ع���ل���ى 
و�ل����ب����ح����ث �ل����ع����ل����م����ي، و�ع����ت����م����اد 
وتطوير  ج���دي���دة،  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات 

منتجات وخدمات مبتكرة.
�ل������ر�ب������ع جيل  �مل���������ض����ار  وي����ح����ف����ز 
�البتكار  مبهار�ت  ويوؤهله  �ل�ضباب 
�لتعليمية  �مل���ن���اه���ج  خ�����الل  م����ن 
و�ملختر�ت يف �ملد�ر�س و�جلامعات 
�لعلمي  �ل��ب��ح��ث  ع��ل��ى  و�ل���رتك���ي���ز 
جماالت  يف  �لوطنية  و�مل�ضابقات 
و�لهند�ضة  و�لتكنولوجيا  �لعلوم 
م�ضابقة  م���ث���ل  و�ل����ري����ا�����ض����ي����ات 
ومع�ضكر�ت  ن���ف���ك���ر«  »ب���ال���ع���ل���وم 
�البتكار و�ملعار�س، وغري ذلك من 

منتديات مماثلة.
�ل�����ض��ي��خ��ة لبنى  م���ع���ايل  ون����وه����ت 
�ل�ضمو  �ضاحب  باإعالن  �لقا�ضمي 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�ضيخ 
رئي�س �لدولة، حفظه �هلل، . يف عام 
�لعليا  لل�ضيا�ضة  �عتماده   ،2015
و�لتكنولوجيا  �لعلوم  يف  للدولة 
و�الب����ت����ك����ار، و�ل���ت���ي ت�����ض��م 100 
وط����ن����ي����ة يف جم������االت  م�������ب�������ادرة 
�لتعليم و�ل�ضحة و�لطاقة و�لنقل 
��ضتثمار�ت  ج��ان��ب  �إىل  و�ل��ف�����ض��اء 
مليار   300 ت��ت��ج��اوز  م�ضتهدفة 
�لقطاعات  �أن  �إىل  و�أ�ضارت  دره��م. 
�لعلوم  ���ض��ي��ا���ض��ة  يف  �مل�����ض��ت��ه��دف��ة 
و�لتكنولوجيا و�البتكار وم�ضاريعها 
�ملتعلقة بالعلم و�لتكنولوجيا تقود 
ت��ن��وي��ع �الق��ت�����ض��اد وخلق  ع��م��ل��ي��ة 
فر�س �لعمل للمو�طنني. وعددت 

•• ال�صارقة _ الفجر:

�ختتمت بلدية �حلمرية ظهر �أم�س 
�ضالمتك  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة   م��ب��ادرت��ه��ا 
مع  بالتعاون  نظمتها  �أن  بعد  �أواًل 
�ل�ضارقة  ل�ضرطة  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة 
ع���ل���ى ����ض���اط���ئ �حل����م����ري����ة مل������دة 4 
�نطلقت  و�ل��ت��ي  م��ت��و����ض��ل��ة  �أ���ض��ه��ر 
�ضهر  م��ن  و�لع�ضرين  �خلام�س  يف 

يونيو �ملا�ضي .
�ل���و����ض���ول  �مل������ب������ادرة يف  وجن����ح����ت 
�إىل م��رت��ادي �ل��ب��ح��ر وه��دف��ت �ىل 
تثقيفهم مبتطلبات �لوقاية خالل 
على  �ل�ضباحة  ملمار�ضة  تو�جدهم 
�ل�ضاطئ و�حل��د من ح��االت �لغرق 
خ�ضو�ضا يف ف�ضل �ل�ضيف و�ضولها 

�إىل رقم �ضفر .

�حلمرية .
�ل�ضام�ضي  ر�����ض���د  م���ب���ارك  وك�����رم 
نهاية  ب��ل��دي��ة �حل��م��ري��ة يف  م��دي��ر 
�ضاطئ  �الن��ق��اذ على  �مل��ب��ادرة فريق 
من   ك��ل  �لتكرمي  و�ضمل  �حلمرية 
رئي�س مركز  �جل��الف  �مل��ق��دم علي 
�لر�ئد  �ل�ضامل  �حل��م��ري��ة  �ضرطة 
ر�����ض���د ي��و���ض��ف ب���ن ���ض��ن��دل رئي�س 

ق�ضم �الإنقاذ.
�ل�ضام�ضي  ر�����ض���د  م���ب���ارك  و�أ����ض���اد 
ب��ل��دي��ة �حل��م��ري��ة يف مدى  م��دي��ر 
�ل����ن����ج����اح �ل���������ذي ر�ف���������ق م�����ب�����ادرة 
�ضالمتك �أوال على �ضاطئ �حلمرية 
�أع�����د�د ك��ب��رية من  وو���ض��ول��ه��ا �إىل 
مرتادي �ل�ضاطئ ف�ضال عن توثيق 
�لتعاون مع �لقيادة �لعامة ل�ضرطة 
بالعديد  �أ�ضهمت  و�ل��ت��ي  �ل�ضارقة 

�جتماعات دورية مع �لقيادة �لعامة 
ل�����ض��رط��ة �ل�����ض��ارق��ة مم��ث��ل��ة ب�����اإدرة 
���ض��رط��ة �حلمرية  �الإن���ق���اذ وم��رك��ز 
عمل  ��ضرت�تيجية  لو�ضع  �ل�ضامل 
�لتدخل  و���ض��رع��ة  �الأم�����ن  ل��ت��وف��ري 

على �ل�ضاطئ .
حتقيق  عن  �حلملة  ه��ذه  و��ضفرت 
متثلت  و�لتي  �ملو�ضوعه  �الأه���د�ف 
يف �ن��خ��ف��ا���س ن�����ض��ب��ة �ل���غ���رق حيث 
تاريخ  ح��ت��ى  ح��ال��ة  �ي  ت�����ض��ج��ل  مل 
 ، �ل�ضيف  ف�ضل  يف  �حلملة  �نتهاء 
�لعامة  �لقيادة  فتح  �ىل  باالإ�ضافة 
ل�ضرطة �ل�ضارقة فرع الإد�رة �الأنقاذ 

خا�س ب�ضاطئ �حلمرية .
طو�ل  �حلمرية  بلدية  قامت  كما 
عدد  مع  عالقاتها  بتوثيق  �ملبادرة 
من �ل�ضركاء �ال�ضرت�تيجني لو�ضع 

وجرى خالل �حلملة توزيع هد�يا 
مرتادي  ع��ل��ى  ت��وع��وي��ة  ت���ذك���اري���ة 
�ل�������ض���اط���ئ ���ض��م��ل��ت ق���ب���ع���ات ر�أ������س 
متنوعة  وهد�يا  ريا�ضية  ومالب�س 
عقد  مت  ذل�����ك  �ىل  ب���اال����ض���اف���ة   ،

للمرحلة  �ل��ع��م��ل  ����ض��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لقادمة تلبي �حتياجات �ل�ضاطئ ، 
باال�ضافة �ىل �لتعاون بني مفت�ضي 
�لتابع  �الن����ق����اذ  وف������رع  �ل���ب���ل���دي���ة 
للقيادة �لعامة ل�ضرطة �ل�ضارقة يف 

�لتحكيم  ِقَبل جلنة  باالإجماع من 
كبرية  �إ�����ض����ه����ام����ات  ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه��ن 
و�لتعليم  �ل���ب���ح���وث  يف  وم����وؤث����رة 
�ل����ع����ايل و�ل���ت���ن���م���ي���ة يف جم����االت 
�ل�ضحية  �ل��ع��ل��وم  يف  تخ�ض�ضهن 
و�لهند�ضة  �لكيميائية  و�لهند�ضة 

�لطبية و�لكيمياء. 
�أن���ه يف عام  وم��ن �جل��دي��ر بالذكر 
ليلى  �ل���دك���ت���ورة  ف����ازت   2016
وحدة  يف  �مل�ضاعد  �الأ���ض��ت��اذ  حبيب 
بق�ضم  �حليوية  �لطبية  �لهند�ضة 
�لف�ضيولوجيا بكلية �لطب بجامعة 
�لكويت بجائزة عن �أبحاثها حول 
�جلذعية  �خل�����الي�����ا  ������ض����ت����خ����د�م 
لتحليل وعالج  باملري�س  �خلا�ضة 

�لع�ضالت مر�س �ضمور
لبنى  �ل�����ض��ي��خ��ة  م���ع���ايل  و�أك��������دت 
�ملبادرة، وكذلك  �أن هذه  �لقا�ضمي 
�لعديد م��ن �ل��ر�م��ج �الأخ���رى يف 
�مل��ن��ط��ق��ة، ت��رف��ع م�����ض��ت��وى �لبحث 
�لعلمي يف �ملنطقة وت�ضجع �لعاملات 
�أحالمهن  حتقيق  على  �لعربيات 
�لب�ضرية  تقدم  �أج��ل  م��ن  و�لعمل 
�ل��ع��امل. ومثل  و�إح����د�ث تغيري يف 
ه�������ذه �ل������ر�م������ج و�مل��������وؤمت��������ر�ت، 
ه��������ذ�، حت���ف���ز بكل  ك����م����وؤمت����رك����م 
�إخ���ال����س �ل��ع��امل��ات ب����دول جمل�س 
وخارجها،  �خل��ل��ي��ج��ي  �ل���ت���ع���اون 
�إىل  ت��وج��ه��ه��ن  �ل�����ذي  �ل���وق���ت  يف 
فعاليتهن  لتعظيم  و�ضبل  خيار�ت 
و�لتكنولوجيا  �لعلوم  جم��االت  يف 

و�لهند�ضة و�لريا�ضيات.
ت�ضتهدف  �ل���ت���ي  �ل���ر�م���ج  ول���ع���ل 
�ل��ن�����ض��اء �ل��ن��ا���ض��ط��ات يف جم���االت 

قطاع ُي�ضتثَمر فيه حالياً �أكر من 
20 مليار درهم. ويف هذ� �لقطاع، 
تن�ضم �لن�ضاء �لعامالت من علماء 
�الإمار�ت �إىل نظر�ئهن من �لذكور 
�ملريخ،  �إىل  �الإم��������ار�ت  م��ه��م��ة  يف 
�لف�ضاء  وكالة  تقودها  بعثة  وهي 
�الإمار�تية ومركز حممد بن ر��ضد 
ف�ضائية  مركبة  الإر���ض��ال  للف�ضاء 
 .2021 ع��ام  بحلول  �مل��ري��خ  �إىل 
يتز�من  �لتاريخي  �حل���دث  وه���ذ� 
مع �لذكرى �خلم�ضني لقيام دولة 
م�ضدر  مبثابة  و�ضيكون  �الحت���اد، 
و�لرجال  �لن�ضاء  م��ن  لكل  �إل��ه��ام 
و�لتكنولوجيا  �لعلوم  جم��االت  يف 
كذلك  و�ل��ري��ا���ض��ي��ات.  و�لهند�ضة 
�ضات«  »ي�����اه  يف  ن�������ض���اوؤن���ا  ت�������ض���ارك 
�لف�ضائية  �الت�����ض��االت  و���ض��رك��ات 

�الأخرى �لعاملة يف �لدولة. 
ول���الح���ت���ف���اء ب������اإجن������از�ت �مل�������ر�أة، 
و�ليون�ضكو،  ل�����وري�����ال  حت���ر����س 
بالتعاون مع جامعة ز�يد كل عام، 
�لر�ئع  ب��ال��ع��م��ل  �الح���ت���ف���ال  ع��ل��ى 
يف  �لعاملات  �لن�ضاء  به  تقوم  �ل��ذي 
�ل�����ض��رق �الأو�����ض����ط. وي�����ض��ت��ن��د هذ� 
�مللمو�س  �الف��رت����س  �إىل  �حل���دث 
�لعلم،  �ل��ع��امل يحتاج  ب���اأن  و�ق��ع��ي��اً 
و�لعلم يحتاج �مل��ر�أة«، الأن �ملر�أة يف 
جماالت �لعلوم لديها �لقدرة على 

تغيري �لعامل. 
على �ضبيل �ملثال، يف عام 2016، 
�لفائز�ت  �الأرب���ع  �ملر�ضحات  كانت 
�لعربية  و�مل��م��ل��ك��ة  �ل���ك���وي���ت  م���ن 
�لعربية  و�الإم���������ار�ت  �ل�����ض��ع��ودي��ة 
�ملتحدة وقطر. وقد مت �ختيارهن 

و�لهند�ضة  و�لتكنولوجيا  �لعلوم 
�أدو�ر�ً  ت���ل���ع���ب  و�ل����ري����ا�����ض����ي����ات 
�مل�ضتقبل.  يف  ك���ب���رية  ت��ط��وي��ري��ة 
�لنمطية  �ل�������ض���ور  حت���ط���م  ف���ه���ي 
جيلنا  ت���ط���ل���ع���ات  ت�����ع�����وق  �ل�����ت�����ي 
�الأ����ض���غ���ر ���ض��ن��ا. ك��م��ا ت���دع���م هذه 
�لر�مج دور �مل��ر�أة عن طريق �ضد 
جمال  يف  �جلن�ضني  ب��ني  �ل��ف��ج��وة 
�ملطاف  نهاية  يف  وت�ضهم  �ل��ع��ل��وم، 
و�لتكنولوجيا  �ل��ع��ل��وم  ت��ق��دم  يف 
جميع  يف  و�لريا�ضيات  و�لهند�ضة 
و�ختتمت معايل  �ل��ع��امل.   �أن��ح��اء 
كلمتها  �لقا�ضمي  لبنى  �ل�ضيخة 
�الإجن���از�ت  �إن  بالقول  �مل��وؤمت��ر  يف 
كثرية، وال يز�ل ثمة �لكثري �لذي 
تكافوؤ  ل�ضمان  ب��ه  �ل��ق��ي��ام  يتعني 
�مل�ضرتكة.  و�مل�����ض��وؤول��ي��ة  �ل��ف��ر���س 
وم�������ع ت�����ز�ي�����د �أه����م����ي����ة م����ه����ار�ت 
و�لهند�ضة  و�لتكنولوجيا  �لعلوم 
�لعاملي  �القت�ضاد  يف  و�لريا�ضيات 
�مل����رت�ب����ط ب�����ض��ك��ل م���ت���ز�ي���د، ف����اإن 
�ل��ت��ق��دم ه��ائ��ل��ة، و�لعائد  �إم��ك��ان��ات 
�لنجاحات  هذه  يف  �ال�ضتثمار  عن 
ج���دي���ر ب��ال��ن��ظ��ر و�الع���ت���ب���ار على 
م�����ض��ت��وي��ات م��ت��ع��ددة، مب��ا يف ذلك 
و�لنمو  �جل��ن�����ض��ني  ب���ني  �مل�������ض���او�ة 

�الجتماعي و�القت�ضادي.
�ملوؤ�ض�ضات  ع��ل��ى  معاليها  و�أث���ن���ت 
و�ل�ضركاء �ملوؤ�ض�ضني على جناحهم 
»�ملنر«  �مل����وؤمت����ر  ه����ذ�  �إق����ام����ة  يف 
�ل�ضنو�ت  ع��ل��ى م���دى  ��ن  �ل���ذي م��كَّ
حو�ر  �إج����ر�ء  م��ن  �ملا�ضية  �لع�ضر 
�لعلم  يف  �مل�����ر�أة  دور  ل��دع��م  دويل 

و�لتكنولوجيا و�البتكار. 

�ل�ضام�ضي قائد عام �ضرطة  �ل��زري 
�ل�ضارقة، على ��ضتمر�ر �لتعاون بني 
���ض��رط��ة �ل�����ض��ارق��ة وب��ل��دي��ة منطقة 
�حل��م��ري��ة م�����ض��ي��د� ب��اجل��ه��ود �لتي 
�ملر�فق  تطوير  يف  �لبلدية  تبذلها 
و�هتمامها  و�ل�ضو�طىء  �ل�ضياحية 
بحماية مرتادي �لبحر و�حلد من 

و�إن�ضائها  �ملبادة  يف  �لفعاليات  من 
ملركز د�ئم لالنقاذ على �ل�ضاطئ .

موؤكد� �أن �ملبادرة حدت من حاالت 
فقد�ن  على  �الأه���ايل  وهلع  �ل��غ��رق 
رقم  �إىل  �ل��و���ض��ول  ب��ع��د  �أب��ن��ائ��ه��م 

�ضفر يف حاالت �لغرق .
�ل��ع��م��ي��د �ضيف  �أك������د  م����ن ج���ان���ب���ه 

حو�دث �لغرق وتعاونها مع �ضرطة 
وتعريف  �لتوعية  ن�ضر  �ل�ضارقة يف 
�ل�ضالمة  ب��اح��ت��ي��اط��ات  �جل��م��ه��ور 
�لالزمة  ب���االإر����ض���اد�ت  وت��زوي��ده��م 
للمحافظة على حياتهم و�أرو�حهم 
و�اللتز�م بالتعليمات �ملتعلقة مبنع 

�ل�ضباحة يف بع�س �ملو�قع.

اأطباء االمارات يتطوعون للتخفيف من معاناة الجئي الروهينغا
•• اأبوظبي -وام:

 ت��ط��وع �مل��ئ��ات م��ن �أع�����ض��اء م���ب���ادرة �أطباء 

للتطوع  �الم�������ار�ت  ب��رن��ام��ج  يف  �الم�������ار�ت 
�الن�ضانية  �ملهام  يف  للم�ضاركة  �لتخ�ض�ضي 
�ملتنقلة  و�ل���ع���ي���اد�ت  ز�ي����د �خل���ري  ل��ق��و�ف��ل 

و�مل�����ض��ت�����ض��ف��ي��ات �مل��ت��ح��رك��ة ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف من 
معاناه الجئي �لروهنيغا .

�أف�ضل  ت���ق���دمي  يف  �مل��ت��ط��وع��ون  وي�������ض���ارك 
و�لعالجية  �ل��ت�����ض��خ��ي�����ض��ي��ة  �خل�����دم�����ات 
�ل����ق����در�ت  ب���ن���اء  �إىل  �����ض���اف���ة  و�ل���وق���ائ���ي���ة 
من  �ملر�ضى  خدمة  م��ن  لتمكينها  �ملحلية 
توجيهات  مع  �نطالقا  و�مل�ضنني  �الأط��ف��ال 
�ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ض��ي��دة ب���اأن ي��ك��ون ع��ام 2017 
�ضهاب  �لدكتور عبد�هلل  و�أك��د  �خل��ري.  ع��ام 
�مل���دي���ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل���� �أط���ب���اء �الم������ار�ت �أن 
مبادرة ز�يد �لعطاء حر�ضت منذ تاأ�ضي�ضها 
�ل����ك����و�در  ����ض��ت��ق��ط��اب  ع���ل���ى   2000 ع�����ام 
�لتطوعية �لتخ�ض�ضية وتاأهيلها ومتكينها 
م��ن �ل��ع��م��ل �الن�����ض��اين يف ف��ري��ق �الم����ار�ت 
�ملعايري  �أف�����ض��ل  وف����ق  �ل��ت��ط��وع��ي  �ل��ط��ب��ي 
لتبني  �ل�������ض���ر�ك���ات  و�����ض���ت���ح���د�ث  �ل��ع��امل��ي��ة 
�يجاد  يف  ت�ضاهم  و�ل��ت��ي  �ملبتكرة  �مل��ب��ادر�ت 
و�قت�ضادية  �ن�ضانية  مل�ضاكل  و�قعية  حلول 

له  للمغفور  �الن�ضانية  �ل��روح  �ن�ضجاما مع 
و�متد�د  نهيان  �آل  �ضلطان  بن  ز�ي��د  �ل�ضيخ 
ز�يد �خلري  و�لعطاء الأبناء  جل�ضور �خلري 
�ل���ذي���ن ي�������ض���ريون ع��ل��ى درب�����ه يف جم���االت 
من  و�ل��ع��ط��اء�الن�����ض��اين.  �لتطوعي  �لعمل 
جهتها قالت �لدكتورة �ضم�ضة �لعور �ملديرة 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��� �أط���ب���اء �خل���ري �إن �الم����ار�ت 
�لعمل  �ضباقة يف جم���االت  ت���ز�ل  وال  ك��ان��ت 
خالل  م��ن  �لتخ�ض�ضي  �لطبي  �الن�����ض��اين 
�خلري  وع��ي��اد�ت  �لتطوعية  �لطبية  فرقها 
�مل��ت��ح��رك��ة �لتي  �مل��ت��ن��ق��ل��ة وم�����ض��ت�����ض��ف��ي��ات��ه��ا 
�الن�ضانية  بر�ضالتها  تبعث  �أن  ��ضتطاعت 
�مل��ج��اين ملا  �ل��ع��الج  مل��الي��ني �لب�ضر وت��ق��دم 
7 م��الي��ني �ضخ�س يف ك��ل عدد  ي��زي��د ع��ن 
كبري من �لدول من بينها �ل�ضود�ن و�ملغرب 
وباك�ضتان  وهايتي  وكينيا  و�الأردن  و�ضوريا 
منوذج  يف  و�لبو�ضنة  وتنز�نيا  و�ل�ضومال 

مبتكر هو �الأول من نوعه .

�أ����ض���ارت ���ض��ع��ادة �ل��ع��ن��ود �ل��ع��ج��م��ي �ملدير  و 
�أن  �إىل  للتطوع  �الم���ار�ت  ملركز  �لتنفيذي 
برنامج  �ضمن  تطوعو�  �الأطباء  من  �ملئات 
�المار�ت للتطوع �لتخ�ض�ضي للم�ضاركة يف 
�لطبي  �المار�تي  للفريق  �الن�ضانية  �ملهام 
مع  بالتن�ضيق  ب��ن��ج��الدي�����س  يف  �ل��ت��ط��وع��ي 
�لتطوعية  و�ملوؤ�ض�ضات  �لر�ضمية  �لقنو�ت 
�ضيتم  �أن����ه  �إىل  م��ن��وه��ة  �مل��ح��ل��ي��ة  �ل�����ض��ح��ي��ة 
ت��دري��ب وت��اأه��ي��ل �الأط��ب��اء يف جم��ال �لطب 
�مليد�ين وطب �لطو�رىء و �لكو�رث و�د�رة 
و�آلية  �مل��ي��د�ن��ي��ة  و�مل�����ض��ت�����ض��ف��ي��ات  �ل��ع��ي��اد�ت 
�ال�ضتجابة �لطبية با�ضتخد�م مدن تدريبية 
للعمل  ز�يد  �أكادميية  وبا�ضر�ف  �فرت��ضية 
وباإعتماد  ج��اه��زي��ة  و�أك��ادمي��ي��ة  �الن�����ض��اين 
�الأمريكية  و�مل��ل��ك��ي��ة  �الأوروب��������ي  �مل��ج��ل�����س 
و�مل��ج��م��وع��ة �ل��ري��ط��ان��ي��ة �مل��ت��خ�����ض�����ض��ة يف 
با�ضتخد�م  �لتخ�ض�ضي  �لطبي  �ل��ت��دري��ب 

�ضبل �لتدريب �لتقليدي و�الفرت��ضي.
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اأخبـار الإمـارات

نهيان بن مبارك يفتتح معر�س جناح 2017 يف اأبوظبي

رفيعة بن دري: ال�سيخة فاطمة الداعمة االأوىل البنة االإمارات يف كافة امليادين 

•• اأبوظبي -وام: 

�ف��ت��ت��ح م��ع��ايل �ل�����ض��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
�لت�ضامح  وزي���ر  نهيان  �آل  م��ب��ارك 
11 من  �ل���  �ل��دورة  �م�س فعاليات 
�أب��وظ��ب��ي 2017  م��ع��ر���س جن���اح 
�لتعليم  جم���ال  يف  �مل��ت��خ�����ض�����س   -
و�لتدريب - و�ل��ذي يقام يف مركز 
للمعار�س  �ل����وط����ن����ي  �أب����وظ����ب����ي 
وت�ضتمر فعالياته حتى 27 �أكتوبر 

�جلاري.
�ل�ضفر�ء  من  ع��دد  �الفتتاح  ح�ضر 
وك����ب����ار �مل���������ض����وؤول����ني �ل���رتب���وي���ني 
ومم���ث���ل���ي �جل����ه����ات �مل�������ض���ارك���ة يف 

�حلدث.
وق�����ام م���ع���ايل �ل�����ض��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 

�ل��ت��ع��ام��ل معها  ب�����ض��ه��ول��ة  ت��ت��م��ي��ز 
للطلبات  �ال����ض���ت���ج���اب���ة  و����ض���رع���ة 
م��ا ي��ع��زز �ل��ت��و����ض��ل ب��ني �جلامعة 

و�لطالب.
�لعديد  م�ضاركة  �ملعر�س  وي�ضهد 
�ل����دول����ي����ة حيث  م����ن �جل����ام����ع����ات 
���ض��ارك��ت ج��ام��ع��ات �أم��ري��ك��ي��ة مثل 
جامعة �أريزونا وجامعة كاليفورنيا 
عدة  ت�ضارك  �ملتحدة  �ململكة  وم��ن 
يف  �ضالفورد  جامعة  مثل  جامعات 
مان�ض�ضرت وجامعة و�ضرت �لدولية 
ت�����ض��ارك ع���دد م��ن �جلامعات  ك��م��ا 
�ل���ك���ن���دي���ة م���ث���ل ج���ام���ع���ة �أك����ادي����ا 

وكاليدونيا �جلديدة.
�ملعر�س  م��ن  �الأول  �ل��ي��وم  و���ض��ه��د 
عدد� من �ملحا�ضر�ت وور�س �لعمل 

�لت�ضامح  وزي���ر  نهيان  �آل  م��ب��ارك 
�مل�ضاركة  وح��ج��م  جن���اح  مب��ع��ر���س 
موؤ�ض�ضات  خمتلف  م��ن  �ل��و����ض��ع��ة 
و�لعاملية  �لوطنية  �لعايل  �لتعليم 
�لكبري  �لطالبي  �لتو�جد  وكذلك 
�ل����ذي م���ن �ضانه  يف ه���ذ� �حل����دث 
ال�ضت�ضر�ف  ف��ر���ض��ة  مينحهم  �أن 

م�ضتقبلهم �لتعليمي و�ملهني.
�أبوظبي  جن���اح  م��ع��ر���س  وي���ه���دف 
�لطلبة  مت���ك���ني  �إىل   2017
و�ول����ي����اء �م����وره����م م���ن �الط����الع 
ويف  عريقة  جامعات  جت���ارب  على 
ت��خ�����ض�����ض��ات خم��ت��ل��ف��ة وم����ن عدة 
بر�مج  �ملعر�س  يقدم  حيث  بلد�ن 
متنوعة و�لعديد من �لور�س �لتي 
وتعريفهم  �لطلبة  بتوعية  تهتم 

�أرجاء  يف  بجولة  نهيان  �آل  مبارك 
�مل��ع��ر���س ر�ف��ق��ه خ��الل��ه��ا ع���دد من 
�مل�ضوؤولني حيث تعرف معاليه على 
�ملوؤ�ض�ضات  م��ن  �لعديد  م�ضاركات 
لتعريف  وج���ه���وده���ا  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
من  لديهم  مب��ا  و�ل�ضباب  �لطلبة 

بر�مج وتخ�ض�ضات.
وتفقد معاليه جناح جامعة خليفة 
للعلوم و�لتكنولوجيا وتعرف على 
عدد من �البتكار�ت �لطالبية �لتي 
تعر�ضها �جلامعة خالل م�ضاركتها 
�أي�ضا  معاليه  تفقد  كما  ب��احل��دث 
ع�������دد� م�����ن �أج����ن����ح����ة �جل���ام���ع���ات 
مثل  �حل���دث  يف  �مل�ضاركة  �لعاملية 

جامعات �ليابان وكند�.
و�أ����ض���اد م��ع��ايل �ل�����ض��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 

�لتي  و�خل������دم������ات  ب����اجل����ام����ع����ات 
فيها  �لتخ�ض�ضات  و�ب��رز  تقدمها 
وكذلك كيفية �لتعامل مع �ملرحلة 
�لثانوية  بني  �جلديدة  �النتقالية 

و�جلامعة.
وت����ق����دم �جل���ام���ع���ات �مل�������ض���ارك���ة يف 
خدماتها  ع����ن  ����ض���رح���ا  �حل�������دث 
ق��دم��ت جامعة  وب��ر�جم��ه��ا ح��ي��ث 
و�لتكنولوجيا  ل��ل��ع��ل��وم  خ��ل��ي��ف��ة 
����ض���روح���ا ت��ق��ن��ي��ة م��ت��ن��وع��ة متكن 
�لطلبة من �لتعرف على برناجمها 

وتخ�ض�ضاتها �ملختلفة.
للعلوم  �ل��ع��ني  ج��ام��ع��ة  وح��ر���ض��ت 
�لزو�ر  تعريف  على  و�لتكنولوجيا 
ي�ضمل  �ل��ذي  �جل��دي��د  برناجمها 
حمدثة  �لكرتونية  ب��و�ب��ة  �إط���الق 

•• اأبوظبي -وام:

 �أك����دت ���ض��ع��ادة رف��ي��ع��ة ب��ن��ت هالل 
�لهيئة  رئ��ي�����ض��ة  ن��ائ��ب��ة  دري  ب���ن 
�أعمال  �ضيد�ت  ملجل�س  �لتنفيذية 
�ل�ضيخة فاطمة  �ضمو  �أن  �أبوظبي 
رئي�ضة  �الإم�����ار�ت  �أم  م��ب��ارك  بنت 
�لرئي�ضة  �ل��ع��ام  �لن�ضائي  �الحت���اد 
�الأ�ضرية  �لتنمية  ملوؤ�ض�ضة  �الأعلى 
لالأمومة  �الأعلى  �ملجل�س  رئي�ضة 
�لفخري  �ل���رئ���ي�������س  و�ل���ط���ف���ول���ة 
ملجل�س �ضيد�ت �أعمال �أبوظبي هي 
�ل��د�ع��م��ة �الأوىل الب��ن��ة �الإم����ار�ت 
يف ج���م���ي���ع �مل�����ج�����االت خ���ا����ض���ة يف 
�مل�����ض��اري��ع �خلا�ضة  جم��ال خ��و���س 
�ل��ت��ي �أث��ب��ت��ت م���ن خ��الل��ه��ا �مل����ر�أة 
عليها  ت�ضتحق  ج��د�رة  �الإمار�تية 

كل تقدير.
�أم�س  �فتتاحها  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
ل�ضيد�ت  �ل�ضنوي  �ملعر�س  �الأول 

�لتوعوية  �حل���م���ل���ة  وف���ع���ال���ي���ات 
عدد  تنظيم  ع��ل��ى  ي��رك��ز  �ل��ث��ال��ث��ة 
�إىل  �لتي تهدف  �لعمل  من ور���س 
ن�ضر ثقافة ريادة �الأعمال وتنمية 
و�إب����ر�ز  �مل��و�ط��ن��ات  ل���دى  �لتفكري 
�ل��ذي تلعبه ريادة  �ل��دور �حليوي 
�ل�ضغرية  و�مل�������ض���اري���ع  �الأع����م����ال 
�إمارة  �قت�ضاد  دعم  يف  و�ملتو�ضطة 
�أب��وظ��ب��ي و�ل���دول���ة، ك��م��ا يت�ضمن 
ب����رن����ام����ج �حل����م����ل����ة �ل���ت���وع���وي���ة 
�لتدريب  بر�مج  من  ع��دد  تنظيم 
بهدف  �ل��ت��خ�����ض�����ض��ي  و�ل���ت���اأه���ي���ل 
ثقافة  ح��ول  و�ملعرفة  �لوعي  رف��ع 
وغر�س  عام  ب�ضكل  �الأعمال  ري��ادة 
وتزويد  و�الب���ت���ك���ار  �الإب������د�ع  روح 
�لتطبيقية  ب��امل��ه��ار�ت  �مل�����ض��ارك��ات 
�مل�ضاريع  ت��ط��وي��ر  يف  ت�ضهم  �ل��ت��ي 
�لرخ�س  وم�������ض���اري���ع  �ل���ق���ائ���م���ة 
�ملنزلية مبدعة و ت�ضريع �الندماج 

يف �لقطاع �خلا�س.

�الفتتاح على  بعد  دري  بن  ه��الل 
�أق�����ض��ام و�أج��ن��ح��ة �مل��ع��ر���س �لذي 
�العمال  ور�ئ����د�ت  ���ض��ي��د�ت  ي�ضم 
و�مل��ب��دع��ات يف ع��دد م��ن �الأن�ضطة 
م��ع��رب��ة عن  �مل��ج��االت  يف خمتلف 
فاطمة  �ل�����ض��ي��خ��ة  ل�ضمو  ���ض��ك��ره��ا 
بنت مبارك على رعايتها ودعمها 
�أعمال  �ضيد�ت  ملجل�س  �ملتو��ضل 
�أب��وظ��ب��ي ول��ل��م��ر�أة �الإم��ار�ت��ي��ة يف 
�إىل  كافة..م�ضرية  �لعمل  مو�قع 
�أن جمل�س �ضيد�ت �أعمال �أبوظبي 
�لنجاحات  لتلك  لي�ضل  يكن  مل 
لوال  ي��وم  بعد  يوما  �لتي يحققها 
ومتابعتها  الأن�ضطته  �ضموها  دعم 
�لتي  و�مل���������ض����اري����ع  ل����ل����م����ب����ادر�ت 
�ملعر�س  �أن  و�أك���دت  عليها.  ي��ق��وم 
�ل�������ض���ن���وي ل������ر�ئ������د�ت �الأع�����م�����ال 
�لرتويج  و���ض��ائ��ل  �ه��م  م��ن  يعتر 
ر�ئد�ت  وخدمات  ملنتجات  �ملبا�ضر 
�ملو�طنات  و�مل���ب���دع���ات  �الأع����م����ال 

ور�ئد�ت �الأعمال و�ملبدعات �لذي 
�ل�ضيخة  �ضمو  رع��اي��ة  حت��ت  ي��ق��ام 
وي�ضتمر  م����ب����ارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة 
تاور  �لني�ضن  مركز  يف  �لغد  حتى 
�ضمن  وي��اأت��ي  باأبوظبي  �لتجاري 
فعاليات �حلملة �لتوعوية �لثالثة 

لريادة �الأعمال لعام 2017.
حمد  ري��د  �ضعادة  �الفتتاح  ح�ضر 
ع�ضو  �ل����ظ����اه����ري  �ل���������ض����ري����اين 
جت�����ارة  غ�����رف�����ة  �إد�رة  جم���ل�������س 
و���ض��ن��اع��ة �أب��وظ��ب��ي رئ��ي�����ض��ة جلنة 
�ملزروعي  علياء  و�ضعادة  �لتجارة 
ملجل�س  �لتنفيذية  �لهيئة  ع�ضو 
و�ضفيقة  �أبوظبي  �أع��م��ال  �ضيد�ت 
�ضيد�ت  جمل�س  مديرة  �لعامري 
جانب  ..�إىل  �أب���وظ���ب���ي  �أع����م����ال 
لفيف من �ضيد�ت �أعمال �أبوظبي 
وعقيالت عدد من �أع�ضاء �ل�ضلك 
�مل��ع��ت��م��دي��ن لدى  �ل��دب��ل��وم��ا���ض��ي 
�ل���دول���ة. وجت��ول��ت ���ض��ع��ادة رفيعة 

�لتوعوية  �حلملة  �أن  �إىل  م�ضرية 
تعمل  �الأع��م��ال  ل��ر�ئ��د�ت  �لثالثة 
�الأعمال  �ضيد�ت  �إب��ر�ز ودعم  على 
�جلامعات  وخ��ري��ج��ات  �مل��و�ط��ن��ات 
تنظيم  خالل  من  �لعليا  و�ملعاهد 
م��ت��م��ي��زة م��ن �لر�مج  جم��م��وع��ة 
�ملتخ�ض�ضة  �لتدريبية  و�ل���دور�ت 
�ل��ت��ي ت��ه��دف �إىل ت��زوي��د ر�ئ���د�ت 
�لر�غبات  �مل���و�ط���ن���ات  �الأع����م����ال 
�لتجارية  �الأع���م���ال  مم��ار���ض��ة  يف 
�ل��ت��ي متكنهن  ب�������االأدو�ت  �حل����رة 
وتوعيتهن  �أعمالهن  تطوير  من 
باأهمية دوره��ن من خ��الل تنمية 
ون�ضر �لقيم �ملتعلقة بروح �ملبادرة 
لدى  �ملجتمع  وخ��دم��ة  و�الب��ت��ك��ار 
قطاعات  ل�����دخ�����ول  �مل�����و�ط�����ن�����ات 
و�لت�ضنيع  و�ل���ت���ج���ارة  �الأع����م����ال 
عملية  يف  م�����ض��اه��م��ت��ه��ن  ل��ت��ع��زي��ز 
�لدولة.  يف  �مل�����ض��ت��د�م��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�أن�ضطة  ب��رن��ام��ج  �أن  �إىل  ول��ف��ت��ت 

2017 على م�ضاحة تبلغ 2400 
مب�ضاركة  وي���ح���ظ���ى  م���رب���ع  م����رت 
160 جامعة عاملية من 20 دولة 
موؤ�ض�ضات  خمتلف  �إىل  باالإ�ضافة 

���ض��م��ن��ه��ا ور�ضة  وم����ن  �ل��ت��دري��ب��ي��ة 
�لتعليم  وب��ر�م��ج  ك��ن��د�  عمل ح��ول 

و�لهجرة للطلبة �لدوليني.
�أبوظبي  جن�����اح  م���ع���ر����س  وي����ق����ام 

من  فيما  �لوطنية  �لعايل  �لتعليم 
�ملتوقع �أن يبلغ عدد �لز�ئرين على 
م���د�ر �ي���ام �ن��ع��ق��اده �أك���ر م��ن 16 

�لف ز�ئر.

كهرباء ال�سارقة تنجز تركيب 88 منظم حرارة ذكيا الأجهزة التكييف املركزية بامل�ساجد
•• ال�صارقة-وام:

منظم   88 ع��دد  تركيب  م�ضروع  �ل�ضارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  �أجن��زت   
��ضتهالك  لرت�ضيد  �وىل  كمرحلة  م�ضاجد  خم�س  ع��دد  فى  ذك��ي  ح��ر�رة 
�لكهرباء و�ملياه مب�ضاجد �ل�ضارقة لتكون منوذج ملوؤ�ض�ضات �ملجتمع �ملختلفة 
ون�ضر ثقافة �لرت�ضيد بني �أئمة ومرتادي �مل�ضاجد وتفعيل دور �مل�ضاجد 
يف توعية كافة �ضر�ئح �ملجتمع باأهمية تر�ضيد ��ضتهالك �لكهرباء و�ملياه 

وذلك �ضمن خطة �لهيئة لرت�ضيد �ال�ضتهالك بن�ضبة 30 باملائة .
ومياه  كهرباء  هيئة  رئي�س  �لليم  ر��ضد  �ملهند�س  �لدكتور  �ضعادة  و�أك��د 
لن�ضر  �ملجتمع  موؤ�ض�ضات  كافة  م��ع  للتعاون  ت�ضعى  �لهيئة  �أن  �ل�ضارقة 
تر�ضيد  حملة  لتفعيل  �لالزمة  �الإمكانات  كافة  وتوفر  �لرت�ضيد  ثقافة 

�ال�ضتهالك .. م�ضري�ً �إىل �أهمية �مل�ضاجد باعتبارها منار�ت �لهدى و�لعلم 
و�ملعرفة وتفعيل دور �مل�ضاجد يف �لتوعية بق�ضية تر�ضيد �ال�ضتهالك ياأتي 
لتحقيق �ال�ضتفادة من دورها �لر�ئد يف �ملجتمع توجيًها وتعليًما وتربية 
للموؤ�ض�ضات  قدوة  باعتبارها  وتاأثريها  �لعمرية  و�لفئات  �ل�ضر�ئح  لكافة 

�الأخرى.
للتوعية  �جلهات  كافة  مع  للتكامل  م�ضاعيها  تو��ضل  �لهيئة  �ن  وق��ال 
على  للمحافظة  و�مل��ي��اه  �لكهرباء  ��ضتهالك  برت�ضيد  �الل��ت��ز�م  باأهمية 
و�ملقيمني  للمو�طنني  �ملنفعة  حتقيق  �أج��ل  من  �ملائية  و�مل���و�رد  �لطاقة 
و�الأجيال �لقادمة. و�أو�ضح �أن �لهيئة �أعدت برنامج حمدد لن�ضر ثقافة 
�ل�ضارقة بالتعاون مع د�ئرة  ��ضتهالك �لكهرباء و�ملياه مب�ضاجد  تر�ضيد 
�ل�ضئون �الإ�ضالمية ي�ضمل توفري �لن�ضر�ت و�للوحات �لتوعوية بامل�ضاجد 

و�ملوؤذنني  ل��الأئ��م��ة  توعية  حم��ا���ض��ر�ت  و�إل��ق��اء  تدريبية  دور�ت  و�إق��ام��ة 
بامل�ضاجد  تطبيقها  ميكن  �لتي  و�ملمار�ضات  �لطرق  �أف�ضل  عن  بامل�ضاجد 

لرت�ضيد ��ضتهالك �لكهرباء و�ملياه و�ملحافظة عليها من �لهدر .
و�أو�ضحت �ملهند�ضة غادة جمعة �ضامل �أن م�ضروع تركيب منظمات حر�رة 
�لهيئة  نفذتها  متكاملة  در��ضة  بعد  تنفيذه  ب��د�أ  �لتكييف  الجهزة  ذكية 
مب�ضجد حذيفة بن �ملح�ضن مبنطقة �للية مما �ضاهم يف تخفي�س ن�ضبة 
تو�ضيع  على  �ضجع  ما  باملائة   26 بن�ضبة  بامل�ضجد  للكهرباء  �ال�ضتهالك 
نطاق �لتجربة كاحد مبادر�ت �لهيئة فى عام �خلري بالتعاون مع �ضركة 
�وتوماتيك  تنظيم  على  وتعمل  بامل�ضاجد  للعمل  �ملتخ�ض�ضة  هانيويل 

لدرجات �حلر�رة للم�ضاجد مع مو�قيت �ل�ضالة .
و�أ�ضارت �ىل �ن هيئة كهرباء ومياه �ل�ضارقة و�د�رة �لرت�ضيد ت�ضعى �ىل 

�ىل  و�خلا�ضة  �حلكومية  و�ملوؤ�ض�ضات  بالدو�ئر  �جلهود  جميع  ت�ضافر 
تر�ضيد �لطاقة و�ملياه بجميع �ملبانى وحتويلها �ىل مبانى �كر ��ضتد�مة 

و�ضديقة للبيئة.
��ضتخد�م  �أن  و�لتثقيف  �لتوعية  ق�ضم  رئي�س  دخ��ني  ب��ن  م���وزة  و�أك����دت 
�لنظم �حلديثة و�لذكية يعد من �لركائز �ال�ضا�ضية فى تر�ضيد �لطاقة 
و��ضادت بالتعاون �مل�ضرتك بني ق�ضم �لدعم �لفنى باد�رة �لرت�ضيد وفرق 
�ل�ضيانة �ملختلفة بد�ئرة �ل�ضوؤون �ال�ضالمية حيث مت ت�ضكيل فرق وجلان 
م�ضرتكة لرت�ضيد �لطاقة و�ملياه بامل�ضاجد يتم �لتعاون و�لتو��ضل بينها 
مبا�ضرة وذلك فى �طار �لتحديث و�لتطوير �لذى ت�ضهده هيئة كهرباء 
�لقطاعات  جميع  فى  �ال�ضتهالك  خف�س  �ىل  و�ل�ضعى  �ل�ضارقة  ومياه 

خا�ضة �لقطاع �حلكومى.

للتعريف ب�سروط ومتطلبات القبول يف برامج املنح والبعثات الدرا�سية 

»التعليم واملعرفة« ت�ستعر�س املنح الدرا�سية والفر�س الوظيفية يف »جناح«
•• اأبوظبي  - الفجر

معر�س  يف  و�مل��ع��رف��ة،  �لتعليم  د�ئ���رة  ت�ضارك 
مركز  يف  �ملُ���ق���ام   ،»2017 �أب��وظ��ب��ي  »جن����اح 
�لفرتة  خ��الل  للمعار�س  �ل��وط��ن��ي  �أب��وظ��ب��ي 
وذل���ك �ضمن خطط  �أك��ت��وب��ر،   27-25 م��ن 
�لتي  و�ل��ب��ع��ث��ات  باملنح  �لتعريف  يف  �ل��د�ئ��رة 
�الإمار�تيني،  و�مل��وظ��ف��ني  للطلبة  ت��وف��ره��ا 
خالل  من  لهم،  �الأكادميي  �الإر�ضاد  وتقدمي 
خم��ت�����ض��ني م��ت��و�ج��دي��ن يف ج���ن���اح �ل���د�ئ���رة، 
و�الإجابة على �أ�ضئلة �لطلبة �ملهتمني و�أولياء 
����ض��ت��ع��ر����س بع�س  �إىل  ب��االإ���ض��اف��ة  �أم���وره���م، 
باملنظومة  �الرتقاء  �لد�ئرة يف جمال  بر�مج 

�لتعليمية ودعم �لطلبة.
وي�����ض��م ج���ن���اح �ل����د�ئ����رة م�����ض��ارك��ة ك����اًل من 
وجامعة  �أب����وظ����ب����ي  �ل���������ض����ورب����ون  ج���ام���ع���ة 
للتطوير  �الإم����ار�ت  وكلية  �خلام�س،  حممد 
�إد�رة  �لرتبوي، كما �ضيتو�جد م�ضوؤولني من 
بر�مج  �لطلبة  لتعريف  و�لبعثات،  �الإر���ض��اد 
�مل��ن��ح و�ل��ب��ع��ث��ات �ل��در����ض��ي��ة �مل��ت��اح��ة للطلبة 
�لقبول  وم��ت��ط��ل��ب��ات  و����ض���روط  و�مل���وظ���ف���ني، 
�إد�رة  من  م�ضوؤولني  �إىل  باالإ�ضافة  باملنحة، 
�ملو�رد �لب�ضرية لتعريف �لطلبة و�خلريجني 
و�ضروط  �ل����د�ئ����رة،  يف  �مل��ت��اح��ة  ب��ال��وظ��ائ��ف 
�ل���ت���ع���ي���ني، ك���م���ا ���ض��ت��ن��ظ��م �ل�����د�ئ�����رة رح����الت 
للتعرف  �ل��ث��ال��ث��ة  �حل��ل��ق��ة  لطلبة  م��در���ض��ي��ة 
�جلامعات  تطرحها  �لتي  �لتخ�ض�ضات  على 

�مل�ضاركة يف �ملعر�س.
ت�ضتطيع  هامة  نافذة  جن��اح  معر�س  وميثل 
�ملنح  بر�مج  �لتعريف  �ل��د�ئ��رة  خاللها  من 

و�أهميتها  لها  �لتابعة  �ل��در����ض��ي��ة  و�ل��ب��ع��ث��ات 
�لعلمية  �لكفاء�ت  من  وطنية  قاعدة  بناء  يف 
�لتخ�ض�ضات  نحو  �لطلبة  وتوجيه  �ملو�طنة 
�لدولة  وخطط  �لعمل  �ضوق  يحتاجها  �لتي 
�لد�ئرة  ���ض��ع��ي  ���ض��ي��اق  وذل����ك يف  �ل��ت��ن��م��وي��ة، 
�ل���د�ئ���م ب���اإع���د�د �جل��ي��ل �ل���ق���ادم م��ن �لكو�در 

�لوطنية �ملتخ�ض�ضة.
�إد�رة  مدير  �لكتبي،  �ضلطانة  �ل�ضيدة  وقالت 
�لتعليم  د�ئ��رة  يف  باالإنابة  و�لبعثات  �الإر���ض��اد 
يف  و�لبعثات  �الإر���ض��اد  �إد�رة  تعمل  و�مل��ع��رف��ة: 
قطاع �لتعليم �لعايل بد�ئرة �لتعليم و�ملعرفة 
على �مل�ضاهمة يف �إعد�د �لكو�در �ملو�طنة �ملوؤهلة 
م�ضرية  يف  �لفعالة  �مل�ضاهمة  على  و�ل��ق��ادرة 
من  �أب��وظ��ب��ي  �إم����ارة  ت�ضهدها  �ل��ت��ي  �لتنمية 
خالل تقدمي بر�مج �ملنح و�لبعثات �لدر��ضية 
بناًء على معايري حمددة، �إ�ضافًة �إىل قيامها 
بو�ضع �ضيا�ضة لكل من بر�مج �ملنح و�لبعثات 

�لدر��ضية �جلامعية و�لدر��ضات �لعليا. 
و�أولياء  للطلبة  �ضيتاح  �ل��ك��ت��ب��ي:  و�أ���ض��اف��ت 
�الأم���ور �الل��ت��ق��اء مب�����ض��وؤويل �الب��ت��ع��اث و�ملنح 
بهدف  للد�ئرة،  �لتابعة  �جلامعية  �لدر��ضية 
وتعزيز �لوعي  �الب���ت���ع���اث،  ���ض��ي��ا���ض��ات  ���ض��رح 
�لتوجيه و�الإر���ض��اد �الأك��ادمي��ي، حيث  باأهمية 
يوفر جناح �لد�ئرة يف �ملعر�س �ملعلومات كافة 
�لطلبة و�ملوظفني  ن  مُتكرّ �أن  �ضاأنها  �لتي من 
در��ضية  منحة  على  �حل�����ض��ول  يف  �ل��ر�غ��ب��ني 
ب�ضورة  و��ضتف�ضار�تهم  ت�ضاوؤالتهم  طرح  من 
تفاعلية يف كل ما يتعلق بخططهم �جلامعية، 
وغريها من �الأمور �لتي تهمهم يف در��ضتهم 
�جل��ام��ع��ي��ة، مت��ه��ي��د�ً الت��خ��اذ �ل���ق���ر�ر�ت �لتي 

تخ�س م�ضتقبلهم �ملهني ب�ضورة علمية مبنية 
على معلومات وبيانات �ضحيحة وحديثة.

�مل��ه��ريي، مدير  ���ض��ارة  �أو���ض��ح��ت  م��ن جانبها 
�إد�رة �ملو�رد �لب�ضرية يف �لد�ئرة، �أن �مل�ضاركة 
فر�ضة  ت���وف���ري  �إىل  ت���ه���دف  �مل����ع����ر�����س،  يف 
و�الحتكاك  للتفاعل  و�خل��ري��ج��ني  للطلبة 
مب��م��ث��ل��ي ����ض���وق �ل��ع��م��ل حت���ت ���ض��ق��ف و�ح���د 
و�الرت����ق����اء ب�����ض��م��ع��ة ج��ه��ة �ل��ت��وظ��ي��ف كجهة 
�لهيئات  م��ع  و�ل��ت��و����ض��ل  ل��ل��ع��م��ل،  م��رم��وق��ة 
و�جلهات �الأخرى باالإ�ضافة �إىل در��ضة �ضوق 
�حلالية  �حتياجاته  وحت��دي��د  �ملحلي  �لعمل 
�الإد�رة على  �إىل حر�س  و�مل�ضتقبلية، م�ضرية 
تقدمي مبادر�ت لدعم جهود �لد�ئرة �ملبذولة 
يف �إر�ضاء عملية توطني م�ضتد�مة و��ضتقطاب 

�أف�ضل �لكفاء�ت للعمل بها.
وق��ال��ت �مل���ه���ريي: �ضيتم خ���الل �مل�����ض��ارك��ة يف 
فر�س  على  �ل�ضوء  ت�ضليط  جن���اح،  معر�س 
بحيث  و�ملعرفة،  �لتعليم  د�ئ��رة  يف  �لتوظيف 
مي��ك��ن ل��ل��ب��اح��ث��ني ع���ن ع��م��ل زي������ارة من�ضة 
�جتاهات  �إىل  و�لتعرف  �ملعر�س،  يف  �ل��د�ئ��رة 
�ملتاحة،  �لوظيفية  و�لفر�س  �لعمل  وطبيعة 
�ل�ضروط  ع���ل���ى  �ل���ت���ع���رف  �إىل  ب���االإ����ض���اف���ة 
�لر�غبني يف  تو�فرها يف  �لو�جب  و�خل��ر�ت 

�لعمل بالد�ئرة.
�ملعر�س  �أي��ام  �ل��د�ئ��رة خ��الل  و�ضي�ضهد جناح 
و�لبعثات  �ملنح  برنامج  �لتعريف  �لثالثة، 
تقدمه  �ل��ذي  �ملتميزين،  للطلبة  �لدر��ضية 
للطلبة من مو�طني  و�ملعرفة  �لتعليم  د�ئرة 
�ملتفوقني  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �الإم�����ار�ت  دول���ة 
�مللتحقني  �أو  ع�ضر  �لثاين  �ل�ضف  يف  در��ضياً 

باجلامعات �ملو�ضى بها من قبل د�ئرة �لتعليم 
و�ملعرفة لاللتحاق برنامج �لبكالوريو�س يف 
د�خل  ر�ئ����دة  ج��ام��ع��ات  ت��وف��ره��ا  تخ�ض�ضات 
�لنمو  �ل����دول����ة وت��ت��ط��ل��ب��ه��ا ع��م��ل��ي��ة  وخ������ارج 

و�ال�ضتد�مة يف �إمارة �أبوظبي.
برنامج  �لتعريف  �ملعر�س  �ضيتم خالل  كما 
�الإجاز�ت �لدر��ضية ملوظفي حكومة �أبوظبي، 
�ملوظفني  للمو�طنني  �لفر�ضة  يوفر  و�ل��ذي 
بحكومة �أبوظبي وي�ضجعهم على �لتخ�ض�س 
�الإمار�ت  �الأهمية لدولة  يف �ملجاالت �ضديدة 
�لفر�ضة  �إت��اح��ة  خ��الل  م��ن  �ملتحدة  �لعربية 
�لدر��ضات  �أو  تعليمهم �جلامعي  لهم الإكمال 
�ل��ع��ل��ي��ا يف ج���ام���ع���ات ر�ئ�������دة د�خ������ل وخ�����ارج 
�لدولة، كما ت�ضهم هذه �ملنحة يف دعم جهود 

�لتوطني.
جدير بالذكر �أن �ملنح �لدر��ضية �لتي توفرها 
�لد�ئرة د�خل �لدولة تتميز بتغطية �لر�ضوم 
�ل���در�����ض���ي���ة �جل���ام���ع���ي���ة، ف��ي��م��ا ت��ت��م��ي��ز �ملنح 
�لدر��ضية �خلارجية �لتابعة للد�ئرة، بتغطية 
ر�ضوم  وتغطية  �جلامعية،  �لدر��ضية  �لر�ضوم 
در�����ض���ة �الأب����ن����اء �مل���ر�ف���ق���ني �ل���ذي���ن ت����رت�وح 
�أعمارهم ما بني 4 و18 عاماً، باالإ�ضافة �إىل 
�لتاأمني �ل�ضحي للموظف وعائلته �ملر�فقة. 
وتتوىل �إد�رة �الإر�ضاد و�لبعثات جميع �جلو�نب 
�لدر��ضية،  و�لبعثات  �مل��ن��ح  ب��ر�م��ج  �ملتعلقة 
�ملعايري  وو�ضع  �لر�مج  �إع��د�د  ذلك  وي�ضمل 
�إىل  باالإ�ضافة  �لبعثات،  جلنة  مع  و�لتن�ضيق 
و�أية  و�الأك���ادمي���ي���ة  �مل��ال��ي��ة  �ل�����ض��وؤون  متابعة 
م�ضائل �أخ���رى خ��الل ف��رتة �ل��در����ض��ة وحتى 

�حل�ضول على �لدرجة �لعلمية �ملطلوبة.

تنظمها هيئة ال�سياحة 

�سرطة راأ�س اخليمة تعلن جاهزيتها 
الحتفالية » فيفالديانو« 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

برئا�ضة  �الح��ت��ف��االت  لتاأمني  �ل��د�ئ��م��ة  �للجنة  �أكملت 
�لعميد عبد �هلل علي منخ�س �جتماعاتها وجتهيز�تها 
�ملو�ضيقي-  �حل���ف���ل  ل��ت��اأم��ني  �ل��ت��ام��ة  و����ض��ت��ع��د�د�ت��ه��ا 
ر�أ�س  هيئة  وبتنظيم  �مل��ر�ي��ا،  مدينة   - ’فيفالديانو 
�خليمة لتنمية �ل�ضياحة، حيث يقام �حلفل �لعاملي يوم 
بعد غد �جلمعة على �رتفاع 1600 مرت فوق م�ضتوى 
�ضطح �لبحر عن قمة جبل جي�س، �لقمة �الأعلى يف دولة 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
حممد  �ضليمان  �لعميد  �لتن�ضيقي  �الج��ت��م��اع  ح�ضر 
�لكيزي نائب رئي�س �للجنة ور��ضد �ضويد�ن �خلاطري 
و�ل�ضيافة  �لت�ضريفات  د�ئ���رة  م��دي��ر  ب��اأع��م��ال  �ل��ق��ائ��م 
�الحتفاالت  لتاأمني  �ل��د�ئ��م��ة  �للجنة  �أع�����ض��اء  وجميع 

وممثلي �ل�ضركة �ملنفذة .

و�أكد �لعميد عبد �هلل منخ�س �أنه وبناء� على توجيهات 
قائد عام �ضرطة ر�أ�س �خليمة ، و��ضتعد�د�ً لالحتفالية 
لهذه  و���ض��ع خ��ط��ة فعلية  ب��اأن��ه مترّ  �ل��ك��ب��رية،  �ل��ع��امل��ي��ة 
�ملنا�ضبة على �أن يتم تطبيقها خالل يوم �حلفل، و�أ�ضار 
�لطرقات  ب��ع�����س  �إغ����الق  ك��ذل��ك  �ضيتم  ب��اأن��ه  منخ�س 
�حليوية �أمام حركة �ل�ضري �إىل جبل جي�س خالل يوم 
�الحتفال كذلك �ضيتم �إغالق �لطريق �إىل جبل جي�س 
يوم  م�����ض��اء  م��ن  م��ن �ل�����ض��اع��ة 9 ���ض��ب��اح��اً ول��غ��اي��ة 12 
�لدعوة  بطاقات  حلاملي  بالدخول  و�ضي�ضمح  �جلمعة 
�ضرطة  �أن  و�أ���ض��ار  �ملجتمع  �أف���ر�د  ل�ضالمة  وذل��ك  فقط 
يف  د�ئمة  ب�ضفة  �لتو�جد  على  حري�ضة  �خليمة  ر�أ���س 
خمتلف �ملو�قع لتقدم ر�ضالتها �الأمنية للجميع، حيث 
�الحتفال  ملنطقة  �الإر���ض��ادي��ة  �ل��ل��وح��ات  ك��ذل��ك  ن�ضرت 
بكل  للمكان  �لو�ضول  �لدعو�ت  �أ�ضحاب  للت�ضهيل على 

ي�ضر و�ضهولة.

معر�س النخبة ينطلق م�ساء 
اليوم اخلمي�س

•• عجمان ـ الفجر 

�ل�ضيخ  �ضمو  م��ن  كرمية  برعاية 
عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد 
عجمان رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي 
�خلمي�س  �ل���ي���وم  م�����ض��اء  ت��ن��ط��ل��ق 
فعاليات معر�س �لنخبة 2017 
ما  ب��ح�����ض��ور  �الوىل،  ن�ضخته  يف 
وم�ضاركة  م�ضاركا  يزيد عن 40 
مي��ث��ل��ون م��وؤ���ض�����ض��ات و�ف�����ر�د من 
ك���اف���ة �إم��������ار�ت �ل����دول����ة، و�ل����ذي 
�أعمال  ���ض��ي��د�ت  جم��ل�����س  ينظمه 
عجمان يف غرفة جتارة و�ضناعة 
ع����ج����م����ان، وي�������ض���ت���م���ر �مل���ع���ر����س 
ع��ل��ى م����د�ر ث��الث��ة �أي����ام يف قاعة 
مبنطقة  ل��ل�����ض��ي��اف��ة  �الم���������ار�ت 
و�و�ضحت  ع��ج��م��ان.  يف  �جل����رف 
علي  �آل  خليفة  �آم��ن��ة  �ل��دك��ت��ورة 
�عمال  ���ض��ي��د�ت  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
�ملنظمة  �للجنة  رئي�س  عجمان، 
�ملعر�س  �ن  �ل���ن���خ���ب���ة،  مل���ع���ر����س 
�مل�ضاركات  يف  كبري�  تنوعا  ي�ضهد 
و�مل����ن����ت����ج����ات ح���ي���ث ي���������ض����ارك يف 
ر�بطة  4 م�ضممني من  �ملعر�س 
�ملجوهر�ت �المار�تيني  م�ضممي 

ك���ذل���ك م�������ض���ارك���ة م��ت��م��ي��زة من 
�عمال  �ضيد�ت  جمل�س  ع�ضو�ت 
عجمان و رو�د ور�ئد�ت �العمال، 
ك��م��ا ي�����ض��ارك يف �مل��ع��ر���س د�ئ����رة 
�خلدمات �الجتماعية – �ل�ضارقة 
و موؤ�ض�ضة �ضعود بن �ضقر لتنمية 
ر�أ�س  �م���ارة   – �ل�ضباب  م�ضاريع 
م�ضاركة  جانب  �إىل  ه��ذ�  �خليمة 
جمال  يف  ت��خ�����ض�����ض��ي��ة  ع����ي����اد�ت 

�لعالج و�لتجميل.
و�كدت �ن �ملعر�س فر�ضة لتبادل 
بامل�ضاريع  و�ل��ت��ع��ري��ف  �خل����ر�ت 
�ملتنوعة و�لرتويج لرو�د ور�ئد�ت 
�مل�ضاريع  ����ض��ح��اب  م��ن  �الع��م��ال 
تلك  تطوير  يخدم  مبا  �ملبتكرة، 

�مل�ضاريع و�بر�زها للجمهور.
و ت���ز�م���ن���ا م���ع ع����ام �خل����ري �ت���اح 
عجمان  �ع��م��ال  ���ض��ي��د�ت  جمل�س 
�لفر�ضة الأ�ضحاب �لهمم ليرزو� 
مهار�تهم وطاقاتهم ومنتجاتهم 
م�����ن خ������الل م�������ض���ارك���ت���ه���م حتت 
ويت�ضمن  ه���ذ�  �مل��ج��ل�����س.   مظلة 
باكتوبر  خا�ضة  فعاليات  �ملعر�س 
�لوردي للتوعية ب�ضرطان �لثدي 
غرفة  ب�����ني  ب����ال����ت����ع����اون  وذل��������ك 

�عمال  �ضيد�ت  وجمل�س  عجمان 
�لفني  للجانب  �ن  كما  عجمان، 
ن�ضيب من فعاليات �ملعر�س من 
�لفنية  �ل��ل��وح��ات  ع��ر���س  خ���الل 
�لدكتورة  �ل��ت�����ض��ك��ي��ل��ي��ة  ل��ل��ف��ن��ان��ة 
جناة مكي و�لفنان �خلطاط تاج 
�ل�����ض��ر ح�����ض��ن، ك��ذل��ك ت�����ض��ارك يف 
فعاليات �ملعر�س �لر�ضامة عائ�ضة 
فنون  جم�����ال  ويف  �ل�������ض���ام�������ض���ي، 
فاطمة  �خلطاطة  ت�ضارك  �خلط 
�لدكتورة  ودعت  �لبقايل.   �ضعيد 
�آمنة خليفة كافة �ضر�ئح �ملجتمع 
ل���زي���ارة �مل��ع��ر���س و�ل��ت��ع��رف على 
�مل�ضاركني  رو�د ور�ئ��د�ت �العمال 
يف �ملعر�س و�لفعاليات �مل�ضاحبة، 
ك��م��ا وج��ه��ت �ل�����ض��ك��ر ل��ك��اف��ة رعاة 
ن�ضخته �الوىل غرفة  �ملعر�س يف 
�ضي  �إل  يف  �ت�������ض���االت،  ع��ج��م��ان، 
مركز  ذ.م.م،  �نرتنا�ضيونال  �ضي 
لطب  �مل�ضلمي  نعمت  �ل��دك��ت��ورة 
ف���رح خلدمات  ل��ي��ل��ة  و  �ال���ض��ن��ان 
�الفر�ح و�لد�عمون �ضعادة عبد�هلل 
�ضعيد �لنعيمي، كاز�فلور� للزهور 
�لدولفني  و���ض��رك��ة  و�ل�����ض��وك��وال 

لتغليف �لهد�يا .
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العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/هالكون لالنظمة ذ.م.م

رخ�ضة رقم:CN 2355784 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

��ضافة جمموعة �المار�ت �ملتقدمة لال�ضتثمار�ت ذ.م.م
EMIRATES ADVANCED INVESTEMENTS GROUP LLC

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
��ضافة �ل�ضاهني لال�ضتثمار�ت �لتجارية ذ.م.م

AL SHAHEEN INVESTMENTS TRADING LLC

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف �ضلطان ر��ضد �ل�ضام�ضي
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف جمموعة �المار�ت �ملتقدمة لال�ضتثمار�ت ذ.م.م

EMIRATES ADVANCED INVESTEMENTS GROUP LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية 
خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/جايلو �نرتنا�ضيونال للم�ضاريع ذ.م.م

رخ�ضة رقم:CN 1859017 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

��ضافة �ل�ضاهني لال�ضتثمار�ت �لتجارية ذ.م.م
AL SHAHEEN INVESTMENTS TRADING LLC

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
��ضافة جمموعة �المار�ت �ملتقدمة لال�ضتثمار�ت ذ.م.م

EMIRATES ADVANCED INVESTEMENTS GROUP LLC

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف جمموعة �المار�ت �ملتقدمة لال�ضتثمار�ت ذ.م.م
EMIRATES ADVANCED INVESTEMENTS GROUP llc

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف �ضلطان ر��ضد علي �ل�ضام�ضي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية 
خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26

اإعــــــــــالن
لال�ضتثمار�ت  �ملتقدمة  �ل�ض�����ادة/�المار�ت  بان  �القت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لتجارية ذ.م.م رخ�ضة رقم:CN 1726736 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

��ضافة جمموعة �المار�ت �ملتقدمة لال�ضتثمار�ت ذ.م.م
EMIRATES ADVANCED INVESTEMENTS GROUP LLC

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
��ضافة �ل�ضاهني لال�ضتثمار�ت �لتجارية ذ.م.م

AL SHAHEEN INVESTMENTS TRADING LLC

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف ح�ضني �بر�هيم حممد �حلمادي
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف جمال �حمد حميد حممد �ضنان �ملهريي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية 
خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/�يليت �لعاملية تر�فل �ضنرت ذ.م.م

رخ�ضة رقم:CN 2243914 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/��ضافة �ل�ضاهني لال�ضتثمار�ت �لتجارية ذ.م.م

AL SHAHEEN INVESTMENTS TRADING LLC

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/��ضافة جمموعة �المار�ت �ملتقدمة لال�ضتثمار�ت ذ.م.م
EMIRATES ADVANCED INVESTEMENTS GROUP LLC

تعديل مدير/��ضافة حممد عبد�لرحمن حممد �ضالح �ل علي
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف �ضلطان ر��ضد علي �ل�ضام�ضي

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف �ل�ضاهني لال�ضتثمار�ت �لتجارية ذ.م.م
تعديل مدير/حذف حممد عبد�لرحمن حممد �ضالح �ل علي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية 
خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/�المار�ت للتكنولوجيا و�ال�ضت�ضعار ذ.م.م 

رخ�ضة رقم:CN 2106301 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

��ضافة جمموعة �المار�ت �ملتقدمة لال�ضتثمار�ت ذ.م.م
EMIRATES ADVANCED INVESTEMENTS GROUP LLC

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
��ضافة �ل�ضاهني لال�ضتثمار�ت �لتجارية ذ.م.م

AL SHAHEEN INVESTMENTS TRADING LLC

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف �ضلطان ر��ضد علي �ل�ضام�ضي
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف جمموعة �المار�ت �ملتقدمة لال�ضتثمار�ت ذ.م.م

EMIRATES ADVANCED INVESTEMENTS GROUP LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية 
خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/�الأبعاد �لثالثية لالأد�ء �لبدين ذ.م.م

رخ�ضة رقم:CN 1856964 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

��ضافة �ل�ضاهني لال�ضتثمار�ت �لتجارية ذ.م.م
AL SHAHEEN INVESTMENTS TRADING LLC

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
��ضافة جمموعة �المار�ت �ملتقدمة لال�ضتثمار�ت ذ.م.م

EMIRATES ADVANCED INVESTEMENTS GROUP LLC

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف جمموعة �المار�ت �ملتقدمة لال�ضتثمار�ت ذ.م.م
EMIRATES ADVANCED INVESTEMENTS GROUP llc

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف �ضلطان ر��ضد علي �ل�ضام�ضي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية 
خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/جلوبال خلدمات �ملالحة �جلوية ذ.م.م

رخ�ضة رقم:CN 2267973 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

��ضافة �ل�ضاهني لال�ضتثمار�ت �لتجارية ذ.م.م
AL SHAHEEN INVESTMENTS TRADING LLC

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
��ضافة جمموعة �المار�ت �ملتقدمة لال�ضتثمار�ت ذ.م.م

EMIRATES ADVANCED INVESTEMENTS GROUP LLC

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف جمموعة �المار�ت �ملتقدمة لال�ضتثمار�ت ذ.م.م
EMIRATES ADVANCED INVESTEMENTS GROUP LLC

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف ح�ضني �بر�هيم حممد �بر�هيم �حلمادي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية 
خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/زد كري تكنولوجيز ذ.م.م

رخ�ضة رقم:CN 1807556 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/��ضافة جمموعة �المار�ت �ملتقدمة لال�ضتثمار�ت ذ.م.م

EMIRATES ADVANCED INVESTEMENTS GROUP LLC

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/��ضافة �ل�ضاهني لال�ضتثمار�ت �لتجارية ذ.م.م

AL SHAHEEN INVESTMENTS TRADING LLC

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف �ضلطان ر��ضد علي �ل�ضام�ضي

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف �ل�ضاهني لال�ضتثمار�ت �لتجارية ذ.م.م

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

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

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26

اإعــــــــــالن
و�لتكنولوجيا  لالبحاث  �ل�ض�����ادة/�المار�ت  بان  �القت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ملتقدمة �لقاب�ضة ذ.م.م رخ�ضة رقم:CN 1147965 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

��ضافة جمموعة �المار�ت �ملتقدمة لال�ضتثمار�ت ذ.م.م
EMIRATES ADVANCED INVESTEMENTS GROUP LLC

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
��ضافة �ل�ضاهني لال�ضتثمار�ت �لتجارية ذ.م.م

AL SHAHEEN INVESTMENTS TRADING LLC

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف جمموعة �المار�ت �ملتقدمة لال�ضتثمار�ت ذ.م.م
EMIRATES ADVANCED INVESTEMENTS GROUP LLC

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف �ضلطان ر��ضد علي �ل�ضام�ضي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية 
خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/جلوبال هيومان ري�ضور�ضز ذ.م.م

رخ�ضة رقم:CN 1343995 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/��ضافة جمموعة �المار�ت �ملتقدمة لال�ضتثمار�ت ذ.م.م

EMIRATES ADVANCED INVESTEMENTS GROUP LLC

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/��ضافة �ل�ضاهني لال�ضتثمار�ت �لتجارية ذ.م.م

AL SHAHEEN INVESTMENTS TRADING LLC

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف �ضلطان ر��ضد علي �ل�ضام�ضي

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف �ل�ضاهني لال�ضتثمار�ت �لتجارية ذ.م.م

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

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

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26

اإعــــــــــالن
�لكمبيوتر  النظمة  جلوبال  �ل�ض�����ادة/�تقان  بان  �القت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�ل�ضحابية و�لرقمية ذ.م.م رخ�ضة رقم:CN 2189466 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/��ضافة �ل�ضاهني لال�ضتثمار�ت �لتجارية ذ.م.م

AL SHAHEEN INVESTMENTS TRADING LLC

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/��ضافة جمموعة �المار�ت �ملتقدمة لال�ضتثمار�ت ذ.م.م
EMIRATES ADVANCED INVESTEMENTS GROUP LLC

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف �ضلطان ر��ضد علي �ل�ضام�ضي
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف �ل�ضاهني لال�ضتثمار�ت �لتجارية ذ.م.م

تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�ضاحة null*null �ىل 1*1
تعديل ��ضم جتاري من/ �تقان جلوبال النظمة �لكمبيوتر و�ل�ضحابية و�لرقمية ذ.م.م
ITQAN GLOBAL FOR CLOUD AND DIGITAL COMPUTING SYSTEMS

�ىل/ديجيتال �وكتا الأنظمة �لكمبيوتر �ل�ضحابية و�لرقمية ذ.م.م
DIGITAL OKTA FOR CLOUD AND DIGITAL COMPUTING SYSTEMS LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية 
خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26

اإعــــــــــالن
�لتجارية  للو�ضاطة  �ملتقدمة  �ل�ض�����ادة/�المار�ت  بان  �القت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�ضة رقم:CN 1269960 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/��ضافة �ل�ضاهني لال�ضتثمار�ت �لتجارية ذ.م.م

AL SHAHEEN INVESTMENTS TRADING LLC

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/��ضافة جمموعة �المار�ت �ملتقدمة لال�ضتثمار�ت ذ.م.م

EMIRATES ADVANCED INVESTEMENTS GROUP LLC

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف �ضلطان ر��ضد علي �ل�ضام�ضي

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف �ل�ضاهني لال�ضتثمار�ت �لتجارية ذ.م.م

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

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

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26

اإعــــــــــالن
�الق�ضى  �ل�ض�����ادة/حمطة  بان  �القت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لغ�ضيل �ل�ضيار�ت
رخ�ضة رقم:CN 1061756 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
��ضافة ح�ضني عبد�هلل �حمد �ل�ضفي �ملح�ضار ٪100

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
حذف ح�ضن عبد�هلل �حمد �ل�ضفي �ملح�ضار

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

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26

اإعــــــــــالن
�لتحدي  �ل�ض�����ادة/نادي  بان  �القت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لريا�ضي
رخ�ضة رقم:CN 1014615 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
��ضافة ح�ضني عبد�هلل �حمد �ل�ضفي �ملح�ضار ٪100

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
حذف ح�ضن عبد�هلل �حمد �ل�ضفي �ملح�ضار

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

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/د�ما�س �رت لل�ضيانة 

�لعامة  رخ�ضة رقم:CN 2381959 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

��ضافة �ضامل خليفه �ضامل ر��ضد ٪100
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

حذف ح�ضني علي �ضيف حميد �حل�ضني
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  �أربعة  خالل  �القت�ضادية  �لتنمية 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26

اإعــــــــــالن
�ل�ض�����ادة/�لقرم  بان  �القت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�ضرقي لالجنحة �لفندقية
رخ�ضة رقم:CN 2241860 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�ضة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ��ضبوع  خالل  �القت�ضادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

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

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/جلوبال ميديكال �ضبالي جني ذ.م.م

رخ�ضة رقم:CN 2016395 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

��ضافة جمموعة �المار�ت �ملتقدمة لال�ضتثمار�ت ذ.م.م بن�ضبة ٪99

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

��ضافة �ل�ضاهني لال�ضتثمار�ت �لتجارية ذ.م.م بن�ضبة ٪1

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف جمموعة �المار�ت �ملتقدمة لال�ضتثمار�ت ذ.م.م

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف �ضلطان ر��ضد علي �ل�ضام�ضي

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

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

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/�ليت للحلول �لذكية ذ.م.م

رخ�ضة رقم:CN 1842984 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/��ضافة �لرتناتيف لال�ضتثمار�ت ذ.م.م

Alternative Investments LLC

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/��ضافة جمموعة �المار�ت �مل�ضاندة ذ.م.م

EMIRATES LINK GROUP LLC

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف جمموعة �المار�ت �مل�ضاندة ذ.م.م

EMIRATES LINK GROUP LLC

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف جوعان عوي�ضه �ضهيل عوي�ضه �خليلي

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

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

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/بقالة �لق�ضر �لذهبي

رخ�ضة رقم:CN 1016963 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

��ضافة �ضعد �ضعيد مبارك وحريي �ملن�ضوري ٪100
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

حذف مانيكوت باديهاري فالبيل حممد
تعديل وكيل خدمات

حذف �ضعد �ضعيد مبارك وحريي �ملن�ضوري
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�ضادية خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال فان 
�لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث 

�ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26

اإعــــــــــالن
�ل�ض�����ادة/�لعنو�ن  بان  �القت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للهو�تف �ملتحركه
رخ�ضة رقم:CN 1060440 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�ضة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ��ضبوع  خالل  �القت�ضادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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االإمارات ..املقر الدائم للمنظمة اال�سيوية للمهارات
•• اأبوظبي -وام: 

للتعليم  �أبوظبي  مركز  عام  مدير  �ل�ضام�ضي  �ضعيد  مبارك  �ضعادة  ك�ضف 
عا�ضمتها  يف  ممثلة  �الإم�����ار�ت  دول���ة  �أن  ع��ن  و�مل��ه��ن��ي  �لتقني  و�ل��ت��دري��ب 

�أبوظبي �أ�ضبحت مقر� د�ئما للمنظمة �الأ�ضيوية للمهار�ت.
و�أعرب �ل�ضام�ضي عن فخره بهذ� �الإجناز �لذي يعك�س ثقة �لقارة �الأ�ضيوية 
ياأتي يف �ضد�رة  �لر�ضيدة  �لقيادة  دع��م  �أن  �إىل  �الإم���ار�ت م�ضري�  دول��ة  يف 
�لتقني و�ملهني يف تنظيم  �أبوظبي للتعليم و�لتدريب  �أ�ضباب جناح مركز 
م�ضابقة �ملهار�ت �لعاملية �أبوظبي 2017 �لتي �ختتمت �أعمالها موؤخر�. 
ولفت مدير عام مركز �أبوظبي للتعليم و�لتدريب �لتقني و�ملهني �ىل �أن 

�لهدف �لرئي�ضي من ��ضت�ضافة �أبوظبي للمنظمة �الأ�ضيوية للمهار�ت هو 
�إحد�ث نقلة نوعيه يف منظومة �لتعليم �لتقني و�ملهني بحيث ت�ضمل هذه 

�ملنظومة كافة دول �لقارة �الأ�ضيوية.
وفق  �ضتعمل  �أب��وظ��ب��ي  م��ن  ل��ل��م��ه��ار�ت  �الأ���ض��ي��وي��ة  �ملنظمة  �أن  �إىل  و�أ���ض��ار 
�ضناعة  بينها  م��ن  وب���اأه���د�ف  عاملية  معايري  ذ�ت  ج��دي��دة  ��ضرت�تيجية 
يتو�فق  ومبا  �الأ�ضيوية  �لقارة  دول  كافة  يف  و�ل�ضناعي  �لتعليمي  �لتقدم 
مع متطلبات �لثورة �ل�ضناعية �لر�بعة د�عيا �جلميع �ىل �لعمل �ملتطور 
�ملركز  �لتي حققها  �لنجاحات  ��ضيا  �لتقني مبا يحقق لقارة  �بوظبي  مع 
يف  �نطالقتها  منذ  تاريخيا  و�الأ�ضخم  �الأف�ضل  �لعاملية  �ملهار�ت  بتنظيم 

�أ�ضبانيا عام 1947.

هيئة االأعمال اخلريية بعجمان تنفذ عددا من امل�ساريع يف لبنان
•• عجمان -وام: 

لبنان  يف  مكتبها  خالل  من  بعجمان  �خلريية  �الأعمال  هيئة  نفذت 
عدد� من �مل�ضاريع و�الأن�ضطة كرمت من خاللها جمموعة من �الأيتام 
�ملتو�ضطة و�لثانوية يف حفلني منف�ضلني يف  �ملرحلتني  �ملتفوقني يف 
توجهاتها  �إط����ار  وط��ال��ب��ة يف  ط��ال��ب��ا   398 وط��ر�ب��ل�����س �ضما  ���ض��ي��د� 

�لر�مية لدعم �ملحتاجني يف كل مكان.
�ل�ضوريني  �لنازحني  �أيتام  الأ�ضر  خياطة  ماكينات  �لهيئة  وفرت  كما 
يف لبنان مل�ضاعدتهم على تاأمني و�ضيلة ك�ضب يومي �إ�ضافة لتوزيعها 
طرود غذ�ئية على �أكر من �ألف �أ�ضرة حمتاجة يف منطقة برقايل 
وع���ك���ار. و���ض��م��ل ن�����ض��اط �ل��ه��ي��ئ��ة يف ل��ب��ن��ان جتهيز م��ن��ازل ل��ع��دد من 

�الأ�ضر �لفقرية بامل�ضتلزمات �ل�ضرورية يف منطقة برج �لر�جنة يف 
�ملال  زكاة  �للبنانية  فيما وزعت يف مدينة �ضور   .. �لعا�ضمة بريوت 
بتنفيذ  لقيامها  �إ�ضافة  و�الأي��ت��ام  �لفقر�ء  على  �ملدر�ضية  و�حلقائب 
م�ضروع �لرغيف �خلريي �لذي ت�ضتفيد منه 4680 �أ�ضرة من �الأ�ضر 

�ملقيمة �لفقرية و6388 �أ�ضرة �ضورية نازحة .
�لتنفيذى لهيئة  �مل��دي��ر  �ل��وه��اب �خل��اج��ة  ���ض��ع��ادة خ��ال��د عبد  و�أك���د 
�مل�ضاريع  ع��دد م��ن  ت��ق��دمي  د�أب���ت على  �لهيئة  �أن  �الأع��م��ال �خل��ريي��ة 
�لعيد  �ل�ضائم وك�ضوة  �إفطار  �لدولة منها  �مل�ضتمرة خارج  و�ملبادر�ت 
 .. �لهيئة  ن�ضاطات  م��ن  �مل�ضتفيدة  �ل���دول  ك��ل  يف  �ملحتاجة  ل��الأ���ض��ر 
م�ضري� �إىل �أن �لهيئة الز�لت تو��ضل جهودها يف رفع �ملعاناة عن كاهل 

�للبنانني وت�ضعى لتنفيذ عدد من �مل�ضاريع �خلريية �لكبرية .

جواهر القا�سمي توؤكد اأهمية ح�سور املراأة االإماراتية مبجال االإبداع
•• ال�صارقة -وام: 

�ل�ضمو  ����ض���اح���ب  ق���ري���ن���ة  ق����ال����ت 
�ل�ضيخ �لدكتور �ضلطان بن حممد 
�الأعلى  �ملجل�س  ع�ضو  �ل��ق��ا���ض��م��ي 
�ل�ضيخة  ���ض��م��و  �ل�������ض���ارق���ة  ح���اك���م 
�لقا�ضمي  حم���م���د  ب���ن���ت  ج����و�ه����ر 
ل�ضوؤون  �الأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ض��ة 
�الأ�ضرة �إن �لفن لغة �إن�ضانية متنح 
�ل���ع���امل ف��ر���ض��ة ت�����ض��ارك �الأف���ك���ار 
و�الأح��الم و�ل��روؤى وتوؤكد حاجتنا 
تفا�ضيل  كل  يف  و�حلرية  للجمال 
�أهمية  �إىل  م�������ض���رية   .. ح��ي��ات��ن��ا 
�الإمار�ت  يف  �لفنانة  �مل��ر�أة  ح�ضور 
�لعربية �ملتحدة ودورها �لفاعل يف 

�لتاريخ �الإبد�عي للدولة.
ج���اء ذل���ك خ���الل ح�����ض��ور �ضموها 
حفل �الإع��الن عن جو�ئز معر�س 
نادي  ينظمه  �ل���ذي  للفنون  ن���ون 
�ضيد�ت �ل�ضارقة حتت �ضعار هويتي 
�الإبد�عية  �مل��و�ه��ب  تكرمي  بهدف 
�ل�ضيد�ت  ل����دى  �حل����رة  �ل���ف���ردي���ة 
�ل���ر����ض���م  و�ل����ف����ت����ي����ات يف جم������ايل 

و�لت�ضوير �لفوتوغر�يف.
جو�هر  �ل�����ض��ي��خ��ة  ���ض��م��و  و�أك�������دت 
بالتجارب  �ل��ع��ن��اي��ة  �أن  �ل��ق��ا���ض��م��ي 

�الإ�ضعاع  وم�������ض���در  �ل��ع��ل��م  م���ن���ارة 
�ل��ث��ق��ايف و�ل��ف��ن��ي �ملِ����ح����وريرّ �لذي 
ي�������ض���ت���م���د م����ن����ه �جل����م����ي����ع �ل����ن����ور 
توؤكد  �الإم�������ارة  و�ل�����ض��ي��اء وظ��ل��ت 
للفن  �ملعنوية  �لقيمة  على  دوم���ا 
كونه يعتر من �أهم �لرو�ت �لتي 
�الأزمان  مر  على  �الإن�ضان  خلرّدها 
�ل����د�ئ����م  ح���������ض����وره  �إىل  ������ض����اف����ة 
قيا�س  وحم�����دد�ت  م��ع��اي��ري  �ضمن 
تقدمها  ومدى  �ل�ضعوب  ح�ضار�ت 
�إمياننا  �إن  و�أ���ض��اف��ت   . وت��ط��وره��ا 
بالقيمة  �ل�ضارقة  �ضيد�ت  ن��ادي  يف 
تنظيم  يف  يتجلى  للفن  �ل��ك��ب��رية 
�جل��ائ��زة حت��ت ���ض��ع��ار ه��وي��ت��ي هذ� 
�ل�ضعار �لذي �ضعينا من خالله �إىل 
��ضتك�ضاف  على  �لفنانات  ت�ضجيع 
�الأ�ضئلة �لتي تتناول مفهوم �لهوية 
و�لدور  لالإن�ضان  �لفردية  و�حلياة 
ب�ضكل  �ل��ع��امل  يلعبه  �ل���ذي  �ل��ب��ارز 
ع����ام و�مل��ج��ت��م��ع ب�����ض��ك��ل خ���ا����س يف 
و�أولوياتهن  �ضخ�ضياتهن  ت�ضكيل 
�لعامل  فجمال  كفنانات  وحياتهن 
ي��ك��م��ن يف وج����ود ه��وي��ات خمتلفة 

ومتباينة تدعم بع�ضها.
�ل�������ض���وي���دي  ����ض���ي���خ���ة  ت����وق����ف����ت  و 
للم�و�هب  ك�������والج  م�����رك��ز  م�����دي��ر 

�ملركز  �خ��ت��اره  �ل���ذي  �ل�ضعار  عند 
للمعر�س .. وقالت : جاء �ختيارنا 
ل� هويتي �ضعار�ً جلائزة نون للفنون 
ت��و�ف��ق��ا م��ع روؤي����ة و�أه�����د�ف كوالج 
�ضيد�ت  ل��ن��ادي  �ل��ت��اب��ع  ل��ل��م��و�ه��ب 
�إمياننا  م���ن  �ن���ط���الق���اً  �ل�����ض��ارق��ة 
�ملو�هب  دع����م  ب��اأه��م��ي��ة  �ل���ر�����ض���خ 
لدى  �ملكنونة  و�الإب��د�ع��ي��ة  �لفنية 
خالل  م��ن  ن�ضعى  ح��ي��ث   .. �مل�����ر�أة 
�لدعم  ت��ق��دمي  �إىل  ه���ذه �جل��ائ��زة 
�ل������الزم ل��ل��ف��ن��ان��ات و�مل���ب���دع���ات يف 
الإخر�ج  و�لت�ضوير  �لر�ضم  جم��ال 
�الإبد�عية  وق��در�ت��ه��ن  ط��اق��ات��ه��ن 
ح��ت��ى ت��ك��ون رم��زي��ة �ل�����ض��ورة �أبلغ 
تعبري عن �أحا�ضي�س �الإن�ضان وعما 
يطمح يف �لو�ضول �إليه من غايات 

و�أهد�ف.
�الأعمال  �أن  �ل�ضويدي  و�أو���ض��ح��ت 
�ل����ف����ائ����زة ب����ج����و�ئ����ز �مل����ع����ر�����س مت 
���ض��ل�����ض��ل��ة معايري  وف����ق  �خ��ت��ي��اره��ا 
�الأع���م���ال يف  ب��ع��دم��ا مت��ت ت�ضفية 
مطابقتها  وف���ق  �الأوىل  �مل��رح��ل��ة 
�مل��ع��ر���س ه��وي��ت��ي وذلك  مل��و���ض��وع 
�الأع����م����ال  ����ض���رح  �إىل  ب���اال����ض���ت���ن���اد 
�لثانية  �مل���رح���ل���ة  �أم������ا  وو����ض���ف���ه���ا 
�ل���ل���ج���ن���ة عند  ف���ي���ه���ا  ف���ت���وق���ف���ت 

�مل�ضتخدمة  �ل��ف��ن��ي��ة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات 
فكانت  فها  �ملبذول  �لفني  و�جلهد 
عدد  و���ض��ل  �أن  �لت�ضفيات  نتيجة 
�مل�ضاركات �إىل 63 عماًل من �أ�ضل 
خم�ضة  م��ن��ه��ا  ف����از  ع���م���اًل   292

�أعمال.
عامة  دع��وة  �الفتتاح  ويعقب حفل 
�الأعمال  ج��م��ي��ع  ي�����ض��م  للمعر�س 
�لفنية �ملختارة يف رو�ق نون �لفني 
�لتابع ملركز كوالج للمو�هب خالل 
�أكتوبر   30 �إىل   25 م��ن  �ل��ف��رتة 

�جلاري .
وعلى هام�س �ملعر�س �ضيتم تنظيم 
�لعديد من �لور�س �لفنية �ملجانية 

�ملكياج  ع��م��ل  ور������س  ت�����ض��م��ل  �ل���ت���ي 
�لر�ضم  وور���س  �ليدوية  و�الأع��م��ال 
ع��ل��ى م���دى �أي���ام���ه م��ن ق��ب��ل رعاة 

�جلائزة.
ياأتي �ملعر�س برعاية و�ضر�كة عدد 
�مل��وؤ���ض�����ض��ات و�ل��ه��ي��ئ��ات ت�ضمل  م��ن 
�لذهبي  �ل���ر�ع���ي  �ل��ع��ق��اري��ة  ت���الل 
�الإ�ضالمي  �ل�������ض���ارق���ة  وم�������ض���رف 
ت�ضتمل  ف��ي��م��ا  �ل��ف�����ض��ي  �ل����ر�ع����ي 
�ل��د�ع��م��ني ك��ل من  �ل��رع��اة  قائمة 
كانون وجامعة �ل�ضارقة و�جلامعة 
�الأمريكية و�ضجايا فتيات �ل�ضارقة 
للفنون  �الإم����������������ار�ت  وج���م���ع���ي���ة 

�لت�ضكيلية.

�لت�ضكيلية  �ل��ف��ن��ون  يف  �ل��ن�����ض��ائ��ي��ة 
ت��ع��د و�ح�����دة م���ن �مل���رت���ك���ز�ت �لتي 
متكني  يف  �ل�ضارقة  عليها  ت�ضتند 
�ملر�أة ودعم ح�ضورها �لفاعل على 
خمتلف �مل�ضتويات .. الفتة �إىل �أن 
�إمارة  يف  �لن�ضائية  �لفنية  �حلركة 
�ل�����ض��ارق��ة خا�ضة ودول���ة �الم���ار�ت 
عامة ت�ضهد تنامياً ملحوظاً يظهر 
حجم  ويف  �لفني  �ل��ن��ت��اج  حجم  يف 
�ملحلية  �مل���ع���ار����س  يف  �مل�������ض���ارك���ات 

و�لعربية.
�طالعها  خ��الل  �ضموها  �أ���ض��ادت  و 
معر�س  يف  �مل�ضاركة  �الأعمال  على 
�لفنية  ب��ال��ق��ي��م��ة  ل��ل��ف��ن��ون  ن�����ون 

�ملبذول  �جلمايل  و�جلهد  للوحات 
فيها .. م�ضرية �إىل �أن �أهمية مثل 
هذه �جلو�ئز و�ملعار�س تتج�ضد يف 
�ل��ك�����ض��ف ع��ن ط��اق��ات ف��ن��ي��ة كبرية 
ل  ميكن بدعمها وت�ضجيعها �أن ت�ضكرّ
عالمات فارقة و�إ�ضافات ملمو�ضة 

حلركة �لفنون �لعربية و�ملحلية.
�ل�����ض��ي��خ��ة جو�هر  ���ض��م��و  ك��رم��ت  و 
فقد   .. �ملعر�س  بجو�ئز  �لفائز�ت 
ن��ال��ت ج��ائ��زة ن���ون ل��ل��ف��ن ع��ن فئة 
خليفة  عائ�ضة  �لفنانة  �لت�ضوير 
حممد  �آالء  ف��ازت  فيما  �حلو�ضني 
للفنانة  ن��ون  بجائزة  �أم��ني  �أح��م��د 

�ل�ضاعدة عن فئة �لت�ضوير .

�ل��ر���ض��م بفرعيها  وت��وزع��ت ج��ائ��زة 
نون للفن و نون للفنانة �ل�ضاعدة 
على �لفنانة بريانكا فيجيان و�ضام 
ك��ان��ت جائزة  ف��ي��م��ا   .. �مل���ال  ب�����ض��ام 
نون  رو�ق  ط���الب  ل���  �الأول  �مل��رك��ز 
ح�ضني  بدرية  �لفنانة  ن�ضيب  من 
�حل��م��ادي وح��ل��ت يف �مل��رك��ز �لثاين 
�لفنانة دعاء �ضمري فرج �هلل فيما 
�ل�ضغري  ب��ي��ك��ا���ض��و  ج���ائ���زة  ح��م��ل��ت 
ديانا  �ضنو�ت  �ل�ضبع  ذ�ت  �لفنانة 

�ضباح.
�ل�ضركال  خولة  قالت  جانبها  من 
�ل�ضارقة  �ضيد�ت  ن��ادي  ع��ام  مدير 
�أنها  �إم��ارة �ل�ضارقة  �إنه ُيعرف عن 

�سراكة بني موا�سالت راأ�س اخليمة وال�سرطة

م�سروع املليون وواحد �سجرة براأ�س اخليمة

حماية البيئة وال�سوؤون اال�سالمية ت�سور امل�ساجد بامل�سطحات اخل�سراء

االحتاد الن�سائي ينظم حملة »من�سي لل�سجاعة« للتوعية ب�سرطان الثدي

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

وقع �للو�ء علي عبد �هلل بن علو�ن 
ر�أ�س  ���ض��رط��ة  ع���ام  ق��ائ��د  �لنعيمي 
هيئة  مع  تعاون  �تفاقية  �خليمة، 
ر�أ�س �خليمة للمو��ضالت، يف �إطار 
�أوجه  تعزيز  نحو  �جلانبني  �ضعي 
فاعل  ب�ضكل  و�ل�����ض��ر�ك��ة  �ل��ت��ع��اون 
وفق �آلية عمل تتفق عليها �للجنة 

�لطري مدير عام �ملو�رد و�خلدمات 
�مل�ضاندة و�لر�ئد ذياب علي �حلر�س 

رئي�س ق�ضم �ل�ضوؤون �لقانونية.
ر�أ�س  ل�ضرطة  �لعام  �لقائد  و�ضرح 
ياأتي  �ل���ت���ع���اون  ه����ذ�  �أن  �خل��ي��م��ة 
حر�ضاً من �لطرفني على توطيد 
نحو  و�ضعياً  بينهما  فيما  �لعالقة 
ت��ك��ام��ل �جل��ه��ود م��ن �أج���ل حتقيق 
�لطرفني  وط����م����وح����ات  �أه���������د�ف 

�مل�ضرتكة بني �لطرفني .
حيث ق��ام ك��اًل من �ل��ل��و�ء علي بن 
�ضرطة  ع��ام  قائد  �لنعيمي  ع��ل��و�ن 
نا�ضر  م��ك��ت��وم  و  �خل���ي���م���ة،  ر�أ�������س 
مردد مدير عام هيئة ر�أ�س �خليمة 
�التفاقية يف  بتوقيع  للمو��ضالت، 
بالقيادة  �الإع���الم���ي  �مل��رك��ز  ق��اع��ة 
�ل��ع��ام��ة ل�����ض��رط��ة ر�أ������س �خل��ي��م��ة.
�أحمد  ج���م���ال  �ل��ع��م��ي��د  ب��ح�����ض��ور 

�لد�خلية  وز�رة  روؤي��ة  يحقق  ومب��ا 
و�ل���ق���ي���ادة �ل��ر���ض��ي��دة ب���ال���دول���ة، يف 
جم�����ال دع�����م وت�����ض��ج��ي��ع �الإب�������د�ع 
�مل�ضتقبل،  و����ض��ت�����ض��ر�ف  و�الب��ت��ك��ار 
تعزيز  �إىل  �الت��ف��اق��ي��ة  ت��ه��دف  كما 
جمال  يف  �الإل������ك������رتوين  �ل����رب����ط 
وحجز  �مل��روري��ة  �ملخالفات  �ضبط 
لدى  و�إي��د�ع��ه��ا  �ملخالفة  �ملركبات 

�ضبك حجز �ملركبات.

ع��ام هيئة  �أك��د مدير  وم��ن جانبه 
ر�أ������س �خل��ي��م��ة ل��ل��م��و����ض��الت، �أن 
�التفاقية تهدف �إىل تعزيز ج�ضور 
من  �مل�ضرتك  و�ل��ت��ع��اون  �لتو��ضل 
خالل تبادل �ملعارف ودعم تطوير 
و�ملعلومات  �مل��و�رد  وتبادل  �ملعرفة، 
�ملمار�ضات  و�ف�������ض���ل  و�خل��������ر�ت 
وفقاً  و�ل��ت��ق��ن��ي��ة  �الإ���ض��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

للت�ضريعات �لنافذة يف �الإمارة.

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

�أطلقت هيئة حماية �لبيئة و�لتنمية 
يف ر�أ�س �خليمة بالتعاون مع مكتب 
�الإ�ضالمية  لل�ضوؤون  �لعامة  �لهيئة 
و�الأوق����������اف ����ض���ب���اح �أم���������س م���ب���ادرة 
ل��ت��و���ض��ي��ع �ل��رق��ع��ة �خل�������ض���ر�ء حول 
�ضتائل  غر�س  عر  �الإم���ارة  م�ضاجد 

يف �الإم��ارة. وبني �لغي�س،�ن �ملبادرة 
ت�����ض��ت��ه��دف �إح���اط���ة م�����ض��اج��د جميع 
م��ن��اط��ق �الإم�����ارة مب��ا ف��ي��ه��ا �ملناطق 
50 �لف  ب��ن��ح��و  �ل��ن��ائ��ي��ة و�ل��ب��ع��ي��دة 
�ضجرة من �الأ�ضناف �ملثمرة و�ملحلية 
مثل �ل�ضدر و�للوز و�لغاف و�ل�ضمر.

بالتعاون  �لهيئة  �لغي�س،�ن  و�أ�ضاف 
م���ع م��ك��ت��ب �الوق�������اف ���ض��ك��ل��ت فرق 

�الأ�ضجار �ملثمرة و�ملحلية.
و�أفاد �ملدير �لتنفيذي لهيئة حماية 
ر�أ�����س �خليمة  �ل��ب��ي��ئ��ة و�ل��ت��ن��م��ي��ة يف 
�ملبادرة  �ل��غ��ي�����س،�أن  �ضيف  �ل��دك��ت��ور 
ت���ات���ي ���ض��م��ن ح��م��ل��ة �ل��ه��ي��ئ��ة �لتي 
حتت  �لعامني  ق��ر�ب��ة  قبل  �طلقتها 
عنو�ن مليون وو�حد �ضجرة لت�ضجري 
�ملد�ر�س و�ملناطق �ل�ضناعية و�لعامة 

مهمة  ت��ت��وىل  متخ�ض�ضة  ميد�نية 
غر�س �ضتائل �الأ�ضجار حول �مل�ضاجد 
�إىل جانب �أعمال �لري و�لعناية بها 

حلني �إكتمال منوها.
�لهيئة  ذكر مدير مكتب  من جانبه 
ر�أ�س  يف  �ال�ضالمية  لل�ضوؤون  �لعامة 
�ملبادرة  �خل��ن��ب��ويل،�ن  علي  �خليمة 
�ال�ضرت�تيجية  �ل�ضر�كة  تاتي �ضمن 

�ل��ت��ي ي��ح��ر���س م��ك��ت��ب �ل��ه��ي��ئ��ة على 
عقدها و تنفيذها على �أر�س �لو�قع 
و�ملوؤ�ض�ضات  �ل����دو�ئ����ر  خم��ت��ل��ف  م���ع 
بهدف  �الإم��������������ارة  يف  �حل����ك����وم����ي����ة 
و�أردف  �لرحمن.  مب�ضاجد  �لعناية 
�خلنبويل،�ن عدد �مل�ضاجد �مل�ضتفيدة 
من مبادرة �لت�ضجري 930 م�ضجد�آ 
موزعاآ على خمتلف مناطق �الإمارة.

•• اأبوظبي-وام:

�ل�ضويدي  ن�����ورة  ����ض���ع���ادة  �أك������دت 
�أن  مديرة �الحتاد �لن�ضائي �لعام 
�لتي  لل�ضجاعة«  »من�����ض��ي  حملة 
بالتعاون  �ل��ي��وم  �الحت���اد  نظمها 
 « ع��ب��ري �لطبية  م��ع » جم��م��وع��ة 
�لفح�س  باأهمية  �لوعي  لتعزيز 
�ملبكر ل�ضرطان �لثدي تاأتي �ضمن 
ب��رن��ام��ج �ل��ت��وع��ي��ة �ل����ذي وجهت 
ب���ه ���ض��م��و �ل�����ض��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 
�لن�ضائي  �الحت��اد  رئي�ضة  مبارك 
ملوؤ�ض�ضة  �الأع��ل��ى  �لرئي�ضة  �ل��ع��ام 
�ملجل�س  رئي�ضة  �الأ�ضرية  �لتنمية 

�لقاتل يعني متكينه منها ولذلك 
�الح��ت��ي��اط��ات �ضرورة  �أخ����ذ  ف����اإن 
حتمية ال بد من �تباعها باختيار 
برنامج  وتطبيق  �ل�ضليم  �ل��غ��ذ�ء 
يوميا  �مل�ضي  خا�ضة  لها  ريا�ضي 
تق�ضي  �لتي  �مل�ضتمرة  و�حل��رك��ة 

على م�ضببات وجوده .
و�أ����ض���ارت ���ض��ع��ادة �ل�����ض��وي��دي �إىل 
�ضرورة �لك�ضف �ملبكر عن مر�س 
�ضرطان �لثدي يف ظل �ضيوع هذ� 
�لد�ء �خلبيث بني �لن�ضاء موؤخر� 
وت�����اأخ�����ر �ك���ت�������ض���اف �ل���ك���ث���ري من 
�مل�����ض��اب��ة ح��ت��ى مر�حل  �حل����االت 

متقدمة من �ملر�س.

و�لطفولة  ل���الأم���وم���ة  �الأع����ل����ى 
لتثقيف �ملر�أة باأهمية جتنب هذ� 
�ملر�س و�تباع �الأ�ضاليب �لغذ�ئية 
و�ل�����ض��ح��ي��ة �ل���ت���ي حت��م��ي��ه��ا من 

�الإ�ضابة به .
�لريا�ضة  مم���ار����ض���ة  �إن  وق���ال���ت 
�لبدنية تعد �أكر حتد لهذ� �ملر�س 
�خلطري وجاءت حملة �مل�ضي �لتي 
ن��ظ��م��ه��ا �الحت�����اد و�ن��ط��ل��ق��ت من 
�إطار  »يف  �الإم�����ار�ت  �أم   « حديقة 
�الإ�ضابة  �مل���ر�أة  لتجنيب  ج��ه��وده 
ب��ه��ذ� �مل��ر���س و���ض��رورة �لفح�س 
�مل��ب��ك��ر ب�����ض��ف��ة دوري�������ة. وح����ذرت 
من �أن جتاهل �مل��ر�أة لهذ� �ملر�س 

يعد  �مل���ر����س  ه���ذ�  �أن  �إىل  الف��ت��ة 
�الأك����ر �ن��ت�����ض��ار� ب��ني �ل��ن�����ض��اء يف 
�لرئي�ضي  �ل�����ض��ب��ب  وه����و  �ل���ع���امل 
�مل�ضتوى  ع��ل��ى  �ل����وف����اة  حل�����االت 
�حلملة  ت�������ض���م���ن���ت  �ل�����ع�����امل�����ي. 
قدمها  ت�����وع�����وي�����ة  حم�����ا������ض�����رة 
�ل��دك��ت��ور غ���امن ع��ب��د�ل��وه��اب يف 
�ل���ن�������ض���ائ���ي حيث  م���ق���ر �الحت�������اد 
حت��دث ع��ن �الإج����ر�ء�ت �لوقائية 
�ل��ت��ي حت���ول ق���در �الإم���ك���ان دون 
�إ�ضافة  ب��امل��ر���س  �مل������ر�أة  �إ����ض���اب���ة 
و�ضرورة  ب���ه  �ل���وع���ي  زي�����ادة  �إىل 
�لفح�س  �لوقاية منه من خالل 
و�الأدلة  �الإر���ض��اد�ت  و�ت��ب��اع  �ملبكر 

�الأ�ضباب  �ل�ضحية مع ذكر بع�س 
�لتي قد تكون عامال يف �الإ�ضابة 
ب�ضرطان �لثدي كالور�ثة و�لفئة 

�لعمرية و�لنظام �لغذ�ئي.
�ضارك يف حملة »من�ضي لل�ضجاعة« 
�لهيئات و�لدو�ئر  عدد كبري من 
�إمارة  يف  �حلكومية  و�مل��وؤ���ض�����ض��ات 
�لعامة  �ل��ق��ي��ادة  خا�ضة  �أب��وظ��ب��ي 
– قطاع �ضوؤون  �أبوظبي  ل�ضرطة 
�الأم���ن و�مل��ن��اف��ذ م��دي��ري��ة �ضرطة 
�أمن �ملنافذ و�ملطار�ت ومفو�ضية 
مر�ضد�ت �أبوظبي بجانب ممثلي 
�جل���ال���ي���ات �مل��ق��ي��م��ة يف �الإم�������ارة 

وموؤ�ض�ضة �أبوظبي لالإعالم.

�سفري الدولة ونائب وزير زراعة كازاخ�ستان يبحثان تعزيز التعاون

اإ�سالمية دبي تكرم حجاج بعثة احلج الر�سمية حلكومة دبي 2017

•• اأ�صتانا-وام:

�أحمد  حممد  �لدكتور  �ضعادة  بحث 
�لدولة  �ضفري  �جل��اب��ر  �ضلطان  ب��ن 
لدى جمهورية كاز�خ�ضتان و�ضعادة 
ي������رالن ن��ي�����ض��ان��ب��اي��ف ن���ائ���ب وزي����ر 
�لزر�عة �لكاز�خي تطوير �لعالقات 
�لثنائية �لقائمة بني دولة �الإمار�ت 

وكاز�خ�ضتان يف خمتلف �ملجاالت.
�للقاء  وت��ط��رق �جل��ان��ب��ان - خ���الل 
�لزر�عة  وز�رة  مقر  يف  عقد  �ل���ذي 
�ملتعلقة  �مل�����ض��ائ��ل  �إىل   - �ل��ك��از�خ��ي 
و�لبيئي  �ل��زر�ع��ي  �ل��ت��ع��اون  بتعزيز 
م����ن خ�����الل ت����ب����ادل �خل�������ر�ت بني 

�جلهات �ملعنية يف �لبلدين.
و�أك����د ���ض��ع��ادة �جل��اب��ر �ه��ت��م��ام دولة 
�الإم���������ار�ت ب��ت��ع��زي��ز ع��الق��ات��ه��ا مع 
�إىل  جمهورية كاز�خ�ضتان ..م�ضري� 
م�ضاريع �حلفاظ على �لتنوع �لبيئي 
�لتي تقوم بها �لدولة يف كاز�خ�ضتان 

وخمتلف دول �لعامل. 
�أك��د نائب وزي��ر �لزر�عة  من جانبه 
ملو��ضلة  �ل��ع��م��ل  �أه��م��ي��ة  �ل��ك��از�خ��ي 

موؤكد�   .. �ل��ب��ل��دي��ن  ب���ني  �ل���ت���ع���اون 
حر�س وز�رته على تطوير �لتعاون 

مع نظريتها يف دولة �الإمار�ت. 

•• دبي -وام: 

كرمت د�ئرة �ل�ضوؤون �الإ�ضالمية و�لعمل �خلريي حجاج 
 2017 �لعام  لهذ�  دبي  �لر�ضمية حلكومة  بعثة �حلج 
يف �أجو�ء من �الإخاء و�ملحبة و�العتز�ز و�لتقدير وذلك 
خالل �حتفالية نظمتها �لد�ئرة يف فندق جر�ند حياة 
�ل�ضيخ  �لدكتور حمد بن  بدبي بح�ضور ورعاية �ضعادة 

�أحمد �ل�ضيباين �ملدير �لعام للد�ئرة.
وثمن �لدكتور حمد �ل�ضيباين يف كلمته خالل �حلفل 
على  بدورها  �لقيام  على  وحر�ضها  �لبعثة  �إد�رة  جهود 
�أ�ضهمت يف �إجناح حج  �أكمل وجه وجميع �جلهات �لتي 
�لعربية  �ململكة  بجهود  �ب��ت��د�ء  1438ه�  �ملو�ضم  ه��ذ� 
�ل�����ض��ع��ودي��ة يف رع���اي���ة �حل���ج���اج ع��ل��ى م�����ض��ت��وى �لعامل 
و�لعناية  �لرعاية  من  عليها  به  �هلل  من  مبا  ومتيزها 
�الإ�ضالمية  لل�ضوؤون  �لعامة  �لهيئة  وكذلك  و�لف�ضل 
�ل�ضمو حاكم  ب��اأب��و ظ��ب��ي وم��ك��ت��ب ���ض��اح��ب  و�الأوق�����اف 
وهيئة  �الأجانب  و�ضوؤون  لالإقامة  �لعامة  و�الإد�رة  دبي 
�ل�ضحة بدبي وموؤ�ض�ضة دبي لالإعالم وطري�ن �الإمار�ت 
ومطار�ت دبي وحملة �بن �ضباع للحج و�لعمرة. و�أ�ضار 
تبذل  �ل��ت��ي  �ل�ضنوية  �جل��ه��ود  ه��ذه  �أن  �إىل  �ل�ضيباين 
م��ن �جل��م��ي��ع ت��ع��زز روح �ل��ت��ك��ام��ل ب��ني �جل��ه��ات �ملعنية 
للمحافظة على هذ� �لركن �لعظيم من �أركان �الإ�ضالم 

ولتقدمي �أرقى �خلدمات حلجاج بيت �هلل وفق منهجية 
�لبعثة  الإد�رة  ب��دي��ل��ة  �أو  �أ���ض��ي��ل��ة  وخ��ط��ط  م��درو���ض��ة 
وريادتها يف  و�الإم��ار�ت  دبي  مكانة  ولتعزيز  و�أع�ضائها 
على  �لرحمن  ب�ضيوف  وحفاوتها  �هلل  �ضعائر  تعظيم 

�مل�ضتويني �الإقليمي و�لعاملي..
من جهته �أ�ضاد �الأ�ضتاذ جا�ضم �خلزرجي رئي�س �لبعثة 
باالإنابة  �الإ�ضالمية  �ل�ضوؤون  لقطاع  �لتنفيذي  و�ملدير 
�الإ�ضارة  �ضبقت  �لتي  �جلهات  جلميع  �لكبرية  باجلهود 
�إليها لرعايتها وت�ضهيالتها بح�ضب �خت�ضا�س كل جهة 
م �ضكره  �ملنا�ضب ملو�ضم �حلج ..وق��درّ يف �ملرحلة و�لوقت 
و�لعمل  �الإ�ضالمية  �ل�ضوؤون  د�ئ��رة  ع��ام  مدير  ل�ضعادة 
يف  للبعثة  �ل�ضخ�ضية  ومتابعته  رعايته  على  �خل��ريي 
جميع مر�حل �ملنا�ضك قبل و�أثناء وبعد �نتهائها. و�أكد 
مئوية  بن�ضبة  خططها  �أجن���زت  �لبعثة  �أن  �خل��زرج��ي 
�الإعالمية  �مل�����ض��ت��وي��ات  جلميع  �ضاملة  وك��ان��ت  ك��ام��ل��ة 
و�لرعوية للحجيج وعلى تنوعها من حيث �الجتماعات 
�لتنقالت  �إىل  �ل��رح��ل��ة  ق��ب��ل  �الإر����ض���ادي���ة  �ل��ت��م��ه��ي��دي��ة 
و�ملطار�ت و�لطعام و�الأ�ضربة و�الإحر�م و�لهدي و�ل�ضكن 
��ضتد�مة  م��ع  فيه  و�الأم���ن  و�لرتفيه  �ل��ر�ح��ة  وو�ضائل 
ومالزمة  �ملعرفية  وم��و�ده��ا  �لديني  �لتثقيف  و�ضائل 
�لوعاظ للمبتعثني لتقدمي �لن�ضيحة و�الإر�ضاد و�لفتيا 

مبا ي�ضهم يف �إجناح هذه �ملهمة .
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اأحمد بن �سعيد: التكنولوجيا متكن اأ�سحاب الهمم من اأداء وظائفهم
•• دبى-وام:

دبي للطري�ن  رئي�س هيئة  �آل مكتوم  �ضعيد  �أحمد بن  �ل�ضيخ  �ضمو  �أك��د   
�إحر�زه  �أن �لتقدم �لذي يتم  �لرئي�س �الأعلى ملجموعة طري�ن �الإم��ار�ت 
يف جمال �لتكنولوجيا ي�ضاعد �أ�ضحاب �لهمم على �أد�ء وظائفهم بطريقة 
مل يكن جمرد �لتفكري بها ممكنا يف وقت �ضابق، ويعمل على متكينهم من 

�لعمل ب�ضكل م�ضتقل، ف�ضال عن زيادة قابلية توظيفهم.
معر�س  �أعمال  �نطالق  قرب  مبنا�ضبة  ل�ضموه  ت�ضريحات  يف  ذلك  جاء 
�ملنطقة  يف  �أ�ضخم معر�س  يعتر  �ل��ذي   2017 �لهمم  �أ�ضحاب  �ك�ضبو 
�ملقبل  نوفمر   9 �إىل   7 م��ن  �ل��ف��رتة  �الإع��اق��ة خ��الل  ذوي  لالأ�ضخا�س 
قيادة  روؤي��ة  �إن  �ضموه  وق��ال  و�ملعار�س.  للموؤمتر�ت  �ل��دويل  دب��ي  مبركز 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة تركز على جعل �لبالد �ضديقة ب�ضكل تام 
و  و�القت�ضاد..  �ملجتمع  م�ضاركتهم يف  وتعزيز  �الإعاقة  ذوي  لالأ�ضخا�س 
يعمل �جلميع على هذ� �ملجال ب�ضكل �أ�ضرع من �أماكن �أخرى يف �لعامل.. 
ولتحقيق هذ� �لهدف هناك حاجة الأن ت�ضل هذه �لتكنولوجيا �مل�ضاعدة 
�إىل �أكر عدد ممكن من �الأ�ضخا�س ذوي �الإعاقة و�لذين يربو عددهم 

عن 50 مليون �ضخ�س يف �ل�ضرق �الأو�ضط.
و�أعرب �ضموه و�لذي يقام �ملعر�س حتت رعايته عن �ضعادته كون معر�س 
�ك�ضبو �أ�ضحاب �لهمم لهذ� �لعام �ضيجلب �لكثري من �لتكنولوجيا �مل�ضاعدة 
و�حللول �لذكية �جلديدة �لتي من �ضاأنها تقدمي �لفائدة لالأ�ضخا�س ذوي 
�أي��ام ويركز على  �الإعاقة. وي�ضارك يف هذ� �ملعر�س - �لذي ميتد ثالثة 
150 �ضركة من دول خمتلفة مبا يف ذلك �لواليات �ملتحدة،  �الإعاقة - 

وكند�، وكوريا �جلنوبية، و�ململكة �ملتحدة، و�أ�ضرت�ليا، وقر�س، و�لهند، 
و�ل�ضني، و�إيطاليا، وجمهورية �لت�ضيك، و�لكويت، و�الأردن، و�ل�ضعودية، 
ما  �أح���دث  تعر�س جميعها  و�ل��ت��ي  �مل��ت��ح��دة..  �لعربية  �الإم����ار�ت  ودول���ة 
�مل�ضاعدة  �لتكنولوجيا  وح��ل��ول  منتجات  جم��ال  يف  �ل��ع��امل  �إل��ي��ه  تو�ضل 
�ل�ضيخ حممد  �ل�ضمو  �ملعر�س مع روؤية �ضاحب  . ويتو�فق  و�لروبوتيات 
بن ر��ضد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
رعاه �هلل،�لتي تهدف �إىل بث �الأمل وبناء �حلياة و�مل�ضتقبل وجعل �لنا�س 
�لذي و�ضعه  �لهدف  ي�ضتمد توجيهه من  �ضعد�ء وهو  بجميع م�ضاربهم 
�ضمو �ل�ضيخ حمد�ن بن حممد بن ر��ضد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
لالأ�ضخا�س  �ضديقة  مدينة  دب��ي  جعل  �إىل  و�ل��ر�م��ي  �لتنفيذي  �ملجل�س 

ذوي �الإعاقة بحلول �لعام 2020.

وز�رة  ذل��ك  يف  مبا  �حلكومية  �لهيئات  من  ق��وي  بدعم  �ملعر�س  ويتمتع 
تنمية �ملجتمع، وهيئة �ضحة دبي، وبلدية دبي، وهيئة �لطرق و�ملو��ضالت، 
دبي، وهيئة  �الأجانب يف  و�ضوؤون  �لعامة لالإقامة  و�الإد�رة  دبي،  و�ضرطة 
تنمية �ملجتمع، وجمارك دبي. ويهدف �ملعر�س - �لذي تنظمه �ضركة ريد 
وتنظيم  �لعامة  للعالقات  �ل�ضبا  ند  و�ضركة  للمعار�س  �الأو�ضط  �ل�ضرق 
�ملعار�س- �إىل تقدمي �لفائدة ملا يزيد عن 750 مليون �ضخ�س من ذوي 
مليون  �الإعاقة يف �أنحاء �لعامل وفقا ملنظمة �ل�ضحة �لعاملية منهم 50 
�إل��ي��ه �ل��ع��امل من  �ضخ�س يف �ل�ضرق �الأو���ض��ط وع��ر���س �أح���دث م��ا تو�ضل 
�ملنتجات �لتكنولوجية �ملبتكرة و�لذكية، ومتكني �جلهات �حلكومية من 
تبادل  على  ع��الوة  �لهمم،  الأ�ضحاب  �مل�ضممة  �لت�ضهيالت  على  �لتعرف 

�ملعارف حول �لق�ضايا ذ�ت �ل�ضلة بقطاع �الإعاقة.

موؤمتر �سرطة اأبوظبي لـ طب الطوارئ : تعزيز الرعاية الطبية برتقية كفاءة الكوادر والتقنيات والتوعية

جمل�س علماء االإمارات ودبي لل�سحافة ينظمان الور�سة الرابعة لربنامج ال�سحفي العلمي 

•• اأبوظبي -وام: 

جل�ضات  يف  م���ت���ح���دث���ون  �أج����م����ع 
ع��م��ل �ل���ي���وم �ل��ث��ال��ث مل���وؤمت���ر طب 
�ل���ط���و�رئ �ل�����دويل �ل���ث���اين �لذي 
�أن  ع��ل��ى  �أب��وظ��ب��ي  ���ض��رط��ة  تنظمه 
جودة �لرعاية �لطبية و ��ضتخد�م 
�لعلمية  �ملهنية  �ملمار�ضات  �أف�ضل 
�لتي ت�ضتند على �ملعايري �ملتطورة 
�لتقنيات  ب����اأح����دث  و�ال���ض��ت��ع��ان��ة 
�لتكنولوجيا ت�ضكل موؤ�ضر�ً لقيا�س 
جاهزية وكفاءة �جلهات �لعاملة يف 
جمال طب �لطو�رئ �لذي يخ�ضع 
�ضمن  م�ضتمر  وحتديث  لتطوير 

�ل�ضر�كة �لعاملية يف هذ� �ملجال.
باأد�ء  �الرتقاء  �أن  �ملتحدثون  و�أكد 
�لكو�در �لعاملة و�جلاهزية �لعالية 
ورف���ع م�ضتويات  �ل��ط��و�رئ  ل��ف��رق 
�ل����وع����ي ب����ني �أف��������ر�د �مل��ج��ت��م��ع يف 
�ل���وق���اي���ة ،و����ض���رع���ة �ل��ت��ع��ام��ل مع 

و�حل���و�دث  ل��ل��ط��و�رئ  �ال�ضتجابة 
طرق  �بتكار  طريق  ع��ن  �مليد�نية 
وحلول جديدة.  و حتدث �لدكتور 
ب��ي��ي��ك م����ن ك��ل��ي��ة �لطب  دي���ف���ي���د 
يف ج��ام��ع��ة ه���ارف���ارد ع���ن ط���و�رئ 
و�الإج������ر�ء�ت  �مل�ضت�ضفى  ق��ب��ل  م��ا 
�مل��ط��ل��وب��ة يف ه���ذ� �جل��ان��ب ، فيما 
من  ويرن  ديبي  �لدكتورة  حتدثت 
هارفارد  ج��ام��ع��ة  يف  �ل��ط��ب  ك��ل��ي��ة 
�أي�ضا و م�ضت�ضفى �أطفال بو�ضطن 
بالواليات �ملتحدة �الأمريكية ، عن 
تز�يد  ظ���ل  �الأط����ف����ال يف  ط�����و�رئ 
�أع��د�د ح��و�دث �الأط��ف��ال يف �لعامل 
�أجريت  �ل��ت��ي  �ل���در�����ض���ات  ح�����ض��ب 

بهذ� �ملجال .
 وحت��دث يف جل�ضة �مل��و�د �خلطرة 
كلية  �أندريا ماليزيه من  �لدكتور 
توركا  روم������ا  ج���ام���ع���ة  يف  �ل���ط���ب 
كابلور  ���ض��ني  و�ل��دك��ت��ور  ف��ورك��ان��ا 
و�ل��دك��ت��ور غ��ري��غ��وري م��ن جامعة 

عملية  �أن  �إىل  ون�����وه  و�ل����ك����و�رث 
�ل��ت��و����ض��ل �أث���ن���اء ت��ل��ك �حل�����و�دث 
ل�ضمان  ����ض��ا���ض��ي��اً  ع��ن�����ض��ر�ً  ت�ضكل 
�ضالمة �الأفر�د عن طريق تقدمي 
�ملطلوبة،  و�مل���������ض����اع����دة  �ل����دع����م 
�لتي  �مل�����ض��ب��ق��ة  �ل���ت���دري���ب���ات  وف����ق 
ت��ل��ق��اه��ا �ل�����ض��خ�����س �ل������ذي توىل 
�لتعامل  وكيفية  �مل�ضاعدة  تقدمي 
و�لت�ضرف يف تلك �حلاالت. و لفت 
�إىل �ضرورة �لرتكيز على �مل�ضببات 
�لرئي�ضية كي يتم �النتقال للتميز 
�ال�ضتعد�د  ق��ب��ل  م���ا  م��رح��ل��ة  يف 
�لوقت  ت��ق��ل��ي�����س  ل�����ض��م��ان  �أي�����ض��ا 
مرحلة  يف  �مل���ب���ذول���ة  �جل����ه����ود  و 
�ملرونة  م�ضتوى  ورف��ع  �ال�ضتعد�د 
�ال�ضتجابة  ل�ضمان  �ملجتمع  لدى 
�ل����ط����و�رئ  �ل���ف���اع���ل���ة يف ح�������االت 

و�الأزمات و�لكو�رث.
 و يف مو�ز�ة ذلك ��ضتعر�س �لر�ئد 
�حلمودي  علي  ع��ب��د�هلل  �ل��دك��ت��ور 

منظومة  م�����ن  ي����ع����زز  �حل���������االت 
�ل����رع����اي����ة �ل��ط��ب��ي��ة �ل����ط����ارئ����ة يف 
مو�جهة �حلو�دث بجميع �أنو�عها 
حفاظاً على �ضالمة �جلميع �أثناء 
�الأحد�ث �لطارئة. وحتدث �لر�ئد 
�ملرزوقي  �إبر�هيم حممد  �لدكتور 
، من مديرية �لطو�رئ و�ل�ضالمة 
�ملجتمعي  �ل���وع���ي  ،ع����ن  �ل���ع���ام���ة 
�ل������ط������و�رئ وجت���رب���ة  يف ح�������االت 
يف  وجاهزيتها   ، �أب��وظ��ب��ي  �ضرطة 
�الآثار  م��ن  للتقليل   ، �مل��ج��ال  ه��ذ� 
�ل��ن��اج��م��ة ع���ن خم��اط��ر �حل����و�دث 

من خالل �ملبادر�ت و�مل�ضاريع .
يف  �مل��ج��ت��م��ع  دور  �إىل  ت���ط���رق  و   
�لطارئة  �حل�����االت  م���ع  �ل��ت��ع��ام��ل 
و�ضول  حل���ني  �أول  ك��م�����ض��ت��ج��ي��ب 
خدمات  بتقدمي  �ملعنية  �جل��ه��ات 
�أه��م��ي��ة �لوعي  �ل���ط���و�رئ، م��وؤك��د�ً 
�الأف����ر�د  ق����در�ت  ل��رف��ع  �ملجتمعي 
�لطو�رئ  ح���االت  م��ع  �لتعامل  يف 

مع  �ل��ت��ع��ام��ل  �إد�رة  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
�لطو�رئ  �مل��و�د �خلطرة مبديرية 
و�ل�ضالمة �لعامة ، م�ضروع خمتر 
�البتكار للمو�د �خلطرة و�لذي يعد 
�أحد �ملبادر�ت �ملتميزة �لتي تنفذها 
�أبوظبي، وتعريف �البتكار  �ضرطة 
منه  �ال�ضتفادة  وكيفية  ومر�حله 
�خلطرة  �مل������و�د  م���ع  �ل��ت��ع��ام��ل  يف 
و��ضرت�تيجية  منظومة  وتطوير 
�مل��و�د .  وتطرق  �لتعامل مع هذه 
و�حلديثة  �لتقليدية  �لطرق  �إىل 
�ل����ذه����ن����ي  �ل����ع���������ض����ف  يف جم��������ال 
غرفة  و  �مل��ج�����ض��م��ات  ب��ا���ض��ت��خ��د�م 
�ل���ت���ي تعمل  و�مل���ر�ق���ب���ة  �ل��ت��ح��ك��م 
ع��ل��ى �أر���ض��ف��ة �الأف���ك���ار و�حل����و�ر�ت 
وكيفية  �مل���خ���ت���ر  يف  ت���ت���م  �ل���ت���ي 
�ل���روب���وت���ات يف جمال  ����ض��ت��خ��د�م 
�ملو�د �خلطرة �ضي . بي . �ر . �ن .. 
وطرح عدد�ً من �لتو�ضيات �لهامة 
منظومة  تطوير  يف  ت�ضاهم  �لتي 

•• دبي -وام:

لل�ضحافة  دب������ي  ن�������ادي  ن���ظ���م   
علماء  جم��ل�����س  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
�ضمن  �لر�بعة  �لور�ضة  �الإم���ار�ت 
ب���رن���ام���ج �ل�����ض��ح��ايف �ل��ع��ل��م��ي يف 
جامعة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ملياه  �أم��ن  عنو�ن  حتت  �لعني  يف 
�ل�ضحافيني  مب�ضاركة  و�ل��غ��ذ�ء 
بقطاع  �مل��ع��ن��ي��ني  �مل��ت��خ�����ض�����ض��ني 
�لعلوم و�لتكنولوجيا يف �ل�ضحف 
�مل��ح��ل��ي��ة و�ل���ع���رب���ي���ة يف �ل���دول���ة 
�لدكتور  �الأ�����ض����ت����اذ  وب���ح�������ض���ور 
�لعلوم  كلية  عميد  م���ر�د  �أح��م��د 
�ضريف  حم�����ض��ن  و�ل��روف��ي�����ض��ور 
للمياه  �ل���وط���ن���ي  �مل���رك���ز  م���دي���ر 
�أحمد  و�ل��روف��ي�����ض��ور  باجلامعة 
ح�����ض��ني رئ��ي�����س ق�����ض��م �الأر������ض����ي 
�لقاحلة بكلية �الأغذية و�لزر�عة 
و�الأ�ضتاذة علياء �لكعبي من �إد�رة 
�ملوؤ�ض�ضي باجلامعة كما  �الت�ضال 
قام �مل�ضاركون يف �لرنامج بزيارة 
و�لهند�ضة  �لعلوم  لكلية  ميد�نية 

يف �جلامعة.

�ل�ضر�ئح  خمتلف  مع  و�الإيجابي 
عر �ل�ضر�كة �لفاعلة مع و�ضائل 
�ملعرفة  ون�ضر  تعزيز  يف  �الإع���الم 

لدعم �لتنمية �لوطنية.
�لغذ�ء  متالزمتي  �أن  �إىل  و�أ���ض��ار 
�الأ�ضا�ضية  �الأول��وي��ات  من  و�مل��ي��اه 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة و�ل���ت���ط���ور وع��ل��ي��ه من 
�ل�������ض���روري ف��ه��م ك���ل م���ا يت�ضل 
ب��ه��ات��ني �مل��ت��الزم��ت��ني ك��م��ا يجب 
ع���ل���ى �ل�������ض���ح���ايف �ل���ت���ع���رف على 
لالأمن  �ل��رئ��ي�����ض��ي��ة  �الأ���ض��ا���ض��ي��ات 
لتحقيق  �لغذ�ئي  و�الأم���ن  �مل��ائ��ي 
�خلر  ن��ق��ل  لي�ضهل  �ال���ض��ت��د�م��ة 
�ضل�ضة و�ضهلة  �ل�ضحفي بطريقة 
�أن  م��وؤك��د�   .. �ل��ع��ام  �ل��ق��ارئ  �إىل 
�لتعريفية  �لعلمية  �حللقة  ه��ذه 
لتزويدهم  �ل�ضحفيني  ت�ضتهدف 
�لعلمية  و�ملفاهيم  بامل�ضطلحات 
بدورها  و�لتي  و��ضحة  بطريقة 
ت�ضاعد يف كتابة �خلر �ل�ضحفي 
�حلقائق  ع���ل���ى  �مل���ب���ن���ي  �ل��ع��ل��م��ي 

و�ملفاهيم �لدقيقة.
�لور�ضة كل من  �ضارك يف تقدمي 
�ضريف  حم�ضن  �لدكتور  �ال�ضتاذ 

�ل�ضحافة  م��ن  متقدم  م��وق��ع  يف 
مو�ضوع  ل��ت�����ض��م��ل  �ل��ت��خ�����ض�����ض��ي��ة 
وتناق�س  ؛  و�ل���غ���ذ�ء  �مل���ي���اه  �أم����ن 
�ملياه  م�����ض��ادر  م�ضتفي�س  ب�ضكل 
و�الأمن �لغذ�ئي يف دولة �الإمار�ت 
�مل�ضطلحات  ت��وظ��ي��ف  وك��ي��ف��ي��ة 
�الخبار  بهما يف  �ملتعلقة  �لعلمية 

�ل�ضحافية .
و�أكدت �ن �ل�ضر�كة �ال�ضرت�تيجية 
و�لقطاع  �ل��ع��ل��م��ي  �مل��ج��ت��م��ع  ب���ني 
�الإعالمي يعزز من �إظهار �لتطور 
وال  مر�حله  بكل  �ملتقدم  �لعلمي 

ب��وح��م��ي��د مديرة  وق���ال���ت م��ي��ث��اء 
�ن  باالإنابة  لل�ضحافة  دب��ي  ن��ادي 
�لعلمي  �ل�ضحايف  برنامج  ط��رح 
مع  بالتعاون  �أ�ضهر  منذ  �مل�ضتمر 
جم��ل�����س ع��ل��م��اء �الإم������ار�ت يوؤكد 
�ضبرّاق يف  لل�ضحافة  دبي  نادي  �أن 
مو�كبة تطلعات �لدولة �مل�ضتقبلية 
..موؤكدة �زدياد �حلاجة للر�مج 
�مل��ت��خ�����ض�����ض��ة مثل  �ل�����ض��ح��اف��ي��ة 
ب���رن���ام���ج �ل�����ض��ح��ايف �ل��ع��ل��م��ي ال 
��ضرت�تيجية  �إط���الق  بعد  �ضيما 
�لدولة للذكاء �ال�ضطناعي �لتي 
�أعلن عنها �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ 
نائب  �آل مكتوم  ر��ضد  حممد بن 
�ل����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
�ل����وزر�ء ح��اك��م دب��ي رع���اه �هلل يف 
وز�رة  و����ض��ت��ح��د�ث  ���ض��اب��ق  وق����ت 
خ��ا���ض��ة ب��ال��ذك��اء �ل�����ض��ن��اع��ي هي 
حكومات  ب��ني  نوعها  م��ن  �الأوىل 

�لعامل.
تنظيم  �أن  ب��وح��م��ي��د  و�أ����ض���اف���ت 
�لرنامج  م��ن  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل��ور���ض��ة 
�لعلوم بجامعة �الإمار�ت  يف كلية 
ياأتي  �ل��ع��ني  يف  �مل��ت��ح��دة  �لعربية 

�لر�ئد  �ل��دور  ل��الإع��الم  �أن  �ضيما 
يف  �لعلمية  �الإجن����از�ت  توثيق  يف 
�الإجناز�ت  كانت  �ضو�ء  �الإم���ار�ت 
�أو  �ل��ف��رد  م�ضتوى  على  �لعلمية 
�ل�����ض��ر�ك��ة بني  �أن  �مل��وؤ���ض�����ض��ة ك��م��ا 
ونادي  �الإم�����ار�ت  ع��ل��م��اء  جمل�س 
�الأر�ضيرّة  تعتر  لل�ضحافة  دب��ي 
�لعلمية  �ل���ك���ف���اء�ت  ال���ض��ت��ق��ط��اب 
علمية  م�����ض��اري��ع  ع��ل��ى  و�ل���ع���م���ل 
�أف�ضل  و�إظ��ه��ار  متقدمة  وتقنية 
على  �لعلمي  �ملجتمع  يقدمه  م��ا 
متهيد�ً  و�لعاملي  �ملحلي  �مل�ضتوى 
�ملئوية  �خل���ط���ة  �إىل  ل��ل��و���ض��ول 

لالإمار�ت.
و�أو���ض��ح �ال���ض��ت��اذ �ل��دك��ت��ور �أحمد 
م�������ر�د ع���م���ي���د ك���ل���ي���ة �ل���ع���ل���وم يف 
تنفيذ  �أن  �الإم������������ار�ت  ج���ام���ع���ة 
ياأتي  �لعلمي  �ل�ضحايف  برنامج 
تعزيز  يف  �ل��ك��ل��ي��ة  م���ب���ادرة  �ضمن 
روؤية �إد�رة �جلامعة يف �نتاج ونقل 
�ملعرفة و�ملهار�ت خلدمة �ملجتمع 
�ملختلفة  �الإع������الم  و���ض��ائ��ل  ع���ر 
ر�ضالة  ت���ع���زي���ز  يف  ي�����ض��ه��م  مب����ا 
�لفعال  �ل��ت��و����ض��ل  يف  �جل��ام��ع��ة 

�ملجال  ه����ذ�  يف  �ل��ع��ام��ل��ة  �ل���ف���رق 
للح�ضول على �أف�ضل �لنتائج.

عامر  �ل���دك���ت���ور  ق�����ال  ذل�����ك  �إىل 
ح�ضني رئي�س �للجنة �مل�ضرفة على 
ي�ضكل  �ملوؤمتر  �إن  �ملوؤمتر  برنامج 
�إىل خر�ت طو�قم  قيمة م�ضافة 
وفق  مهار�تها  و�ضقل   ، �ل��ط��و�رئ 

ه���ارف���ارد ع��ن خم��اط��ر ت��ل��ك �ملو�د 
�لتعامل  ط��رق  �أف�ضل  و  �أح���دث  و 
حتدث  فيما  �لطو�رئ  �أثناء  معها 
يف جل�ضة �لبحث و�الإنقاذ عدد من 
�أ�ضاتذة كليات �لطب يف �جلامعات 
موؤكدين  و�لريطانية  �الأمريكية 
�أهمية مو��ضلة رفع كفاءة عنا�ضر 

نحو  على  �لعاملية  �ملعايري  �أف�ضل 
يف  �مل�ضابني  حياة  �إن��ق��اذ  يف  ي�ضهم 
تعزيز  ،مقابل  �ل��ك��رى  �حل���و�دث 
�ل�ضر�كات بني �جلهات �لتي تقدم 
خدمات طب �لطو�رئ ، من خالل 
ت��ب��ادل �خل���ر�ت ، و�الط����الع على 

�لتجارب و�ملمار�ضات �لعاملية .

تطويعها �ضحافياً.
و تطرقت �ال�ضتاذة علياء �لكعبي 
�ملوؤ�ض�ضي  �الت�������ض���ال  �إد�رة  م���ن 
عر�ضها  يف  �الإم��������ار�ت  ب��ج��ام��ع��ة 
�ل���ت���و����ض���ي���ح���ي مل����ف����ه����وم �خل����ر 
�ل�ضحفي �لعلمي �حلديث وكيفية 
�لعلمية  �مل�����ض��ط��ل��ح��ات  ت��وظ��ي��ف 
�لتعاطي  ومقت�ضيات  �خل��ر  يف 
�جلمعي  �ل��وع��ي  ���ض��ي��اق  يف  معها 
�لب�ضرية  و�للغة  �لناقد  و�لقارئ 
و�لن�س  �ل�������ض���ورة  يف  �مل��ت��م��ث��ل��ة 

للمياه  �ل���وط���ن���ي  �مل���رك���ز  م���دي���ر 
�لدكتور  و�ال����ض���ت���اذ  ب��اجل��ام��ع��ة 
ق�ضم  رئ����ي���������س  ح�������ض���ني  �أح�����م�����د 
�الأغذية  بكلية  �لقاحلة  �الأر��ضي 
و�لزر�عة وحتدثا خالل �جلل�ضة 
�ل��ع��ل��م��ي يف جامعة  �ل��ب��ح��ث  ع���ن 
�الإمار�ت وم�ضادر �ملياه يف �لدولة 
لالأمن  �مل�ضتقبلية  و�الجت���اه���ات 
باالإ�ضافة  �ل���دول���ة  يف  �ل��غ��ذ�ئ��ي 
�ملت�ضلة  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �مل��ف��اه��ي��م  �إىل 
باملياه و�لغذ�ء وعالقتها وكيفية 

�ملبنية على �البتكار و�الإبد�ع مبا 
�لعلمية  �حلقائق  و�ضول  ي�ضمن 
وو��ضحة  ���ض��ه��ل��ة  ب��ل��غ��ة  �مل���ج���ردة 
تر�عي �لبعد �لثقايف و�حل�ضاري 
�أن  و  �ملجتمع  يف  �لفئات  ملختلف 
�ل�ضحفي هو �جل�ضر �لذي يربط 
بني من �نتاج �الأفكار و��ضتعمالها 
لتثقيف  �ملعرفة  نقل  ي���و�زي  مب��ا 
�ملجتمع مبختلف فئاته و�ضر�ئحه 
و�أدو�ت  �الإع�������الم  و����ض���ائ���ل  ع���ر 

�الت�ضال �حلديثة �الأخرى.

اللجنة الوطنية الأهداف التنمية امل�ستدامة تنظم جل�سات نقا�سية مب�ساركة اأكرث من 150 جهة

حماكم دبي ت�سارك يف حتدي دبي للياقة البدنية 

كليفالند كلينك اأبوظبي يوفر عالجا مبتكرا لل�سكتة الدماغية االإقفارية

•• دبي -وام: 

عقدت �للجنة �لوطنية الأهد�ف �لتنمية �مل�ضتد�مة جل�ضات نقا�ضية تفاعلية 
فندق  يف   ، �لتنفيذ  يف  �لتميز  �مل�ضتد�مة:  �لتنمية  �أه���د�ف  فعالية  بعنو�ن 
�أنرتكونتينينتال ف�ضتفيال �ضيتي بدبي، حيث متت �إ�ضت�ضافة �حلدث �الأول 
من نوعه يف دولة �الإم��ار�ت بح�ضور �أكر من 150 فرد� ميثلون خمتلف 
�جل��ه��ات �ل��وط��ن��ي��ة يف دول���ة �الإم������ار�ت، ب��االإ���ض��اف��ة �إىل خ���ر�ء ومتحدثني 

عامليني.
ن��ادي دبي  �آل مكتوم رئي�س  ر��ضد  �ل�ضيخ من�ضور بن حممد بن  وق��ام �ضمو 
قائمة �حل�ضور  ت�ضمنت  �لتي  �حل��دث  بزيارة  �لبحرية  للريا�ضات  �ل��دويل 
�ملتحدة،  �لعربية  �الإم����ار�ت  دول��ة  حكومة  م��ن  �مل�ضتوى  رفيعي  م�ضوؤولني 
و�أع�ضاء �للجنة �لوطنية الأهد�ف �لتنمية �مل�ضتد�مة، وم�ضوؤولني ومتحدثني 
من �ملوؤ�ض�ضات �لدولية، باالإ�ضافة �إىل م�ضوؤولني وممثلني عن �لقطاع �خلا�س 
و�ملوؤ�ض�ضات �الأكادميية بالدولة. ومثرّلت هذه �لفعالية فر�ضة لالطالع على 
�الإمار�ت،  بدولة  �مل�ضتد�مة  �لتنمية  �أه��د�ف  لتنفيذ  �حلايل  �لعمل  برنامج 
لتنفيذ  و�لعاملية  �لوطنية  �ملمار�ضات  باأف�ضل  �لتعريف  �إىل  تهدف  حيث 
�أهد�ف �لتنمية �مل�ضتد�مة كما مت �الإعالن �أنه �ضوف تتم �إ�ضت�ضافة �حلدث 
در��ضات  عر�س  �لفعالية  بهذه  �خلا�س  �لرنامج  وت�ضمن  �ضنوي.  ب�ضكل 
خمتارة  جم��االت  يف  �مل�ضتد�مة  �لتنمية  �أه��د�ف  تنفيذ  على  �ل�ضوء  �ضلرّطت 
على  للقائمني  �ىل جانب جل�ضات  �الإم��ار�ت  بدولة  �ملعتمدة  �ل�ضيا�ضات  من 
�لدول ملعاجلة  و�ملقارنات بني  �لعاملية  باالأهد�ف  �لتناف�ضية �خلا�س  تقرير 
�أهد�ف  �أن ي�ضاعد يف حتقيق  �ضاأنه  �لذي من  �الأم��ر  �ل�ضيا�ضات،  �لثغر�ت يف 
�لعربية  �الإم��ار�ت  دولة  لتقدمي  �الإ�ضتعد�د  و�لعمل على  �مل�ضتد�مة  �لتنمية 
�مل�ضتوى  �لرفيع  �ل�ضيا�ضي  �ملنتدى  يف  �لطوعي  �لوطني  �لعر�س  �ملتحدة 
�لفعالية  و��ضتهلت  �الأمريكية.  �ملتحدة  �ل��والي��ات  نيويورك  يف   2018 يف 

�أعمالها بكلمة ترحيبية بامل�ضاركني �ألقتها معايل رمي بنت �إبر�هيم �لها�ضمي 
�الإحتادية  �لهيئة  �إد�رة  �لدويل رئي�ضة جمل�س  �لتعاون  ل�ضوؤون  وزيرة دولة 
�مل�ضتد�مة  �لتنمية  م�ضار�ت  �إىل  خاللها  وتطرقت  و�الإح�����ض��اء  للتناف�ضية 
�الأوىل  �جلل�ضة  وعقدت  و�مل�ضتقبل.  و�حلا�ضر  �ملا�ضي  يف  �الإم���ار�ت  بدولة 
لوتاه،  عبد�هلل  �ضعادة  فيها  وحت��دث  �لعاملية،  و�ل�ضر�كة  �حلوكمة  بعنو�ن 
باللجنة  ف  ع��ررّ حيث  و�الإح�ضاء،  للتناف�ضية  �الإحتادية  للهيئة  �لعام  �ملدير 
.. كما حتدث �ضعادة  �مل�ضتد�مة  �لتنمية  �الإم��ار�ت الأه��د�ف  �لوطنية لدولة 
يعقوب �حلو�ضني م�ضاعد وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل ل�ضوؤون �ملنظمات 
ق لوجهة �لنظر �لدولية حول �أهد�ف �لتنمية �مل�ضتد�مة،  �لدولية حيث تطررّ
�أهد�ف �لتنمية �مل�ضتد�مة بالن�ضبة للمجتمع �لعاملي ودولة  �أهمية  مو�ضحاً 
�لعام  �ملدير  �حل��م��ادي م�ضاعدة  م��رمي  مت  �أخ���رى، قدرّ �الإم����ار�ت. من جهة 
لالأد�ء و�لتميز �حلكومي يف مكتب رئا�ضة جمل�س �لوزر�ء و�مل�ضتقبل، عر�ضاً 
�مل�ضتد�مة  للتنمية  �لعاملي  �الإط��ار  �ل�ضوء على  �ضلرّطت من خالله  تقدميياً 
ومو�ئمتها مع �الأجندة �لوطنية لدولة �الإمار�ت. �أما �جلل�ضة �لثانية، فقد 
عقدت بعنو�ن �لعالقات �لدولية و�لتو��ضل و�مل�ضاركة، ومت خاللها تقدمي 
ملحة عامة عن خطة �مل�ضاركة و�الت�ضال �خلا�ضة باأهد�ف �لتنمية �مل�ضتد�مة 
بدولة �الإمار�ت، ودور �لقطاع �خلا�س يف حتقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�ضتد�مة /
�مل�ضوؤولية �الجتماعية لل�ضركات/، كما مت عر�س جتربة �الت�ضال و�لتن�ضيق 
بدولة  �ل�ضحة/   / �مل�ضتد�مة  �لتنمية  �أه���د�ف  من   3 �ل���  �لهدف  لتنفيذ 
�مل�ضتقبل.  �ضيا�ضات  م�ضنع  نتائج  فيديو  عر�س  �إىل  باالإ�ضافة  �الإم����ار�ت، 
�الإمار�ت  رئي�س جمل�س  نائب  �مل��ري،  �ضعادة منى  ه��ذه �جلل�ضة  ث يف  وحت��درّ
للتو�زن بني �جلن�ضني، رئي�س نادي دبي لل�ضحافة، مديرة �ملكتب �الإعالمي 
بحكومة دبي، و�ضعادة جنيب �لعلي، �ملدير �لتنفيذي �إك�ضبو 2020، وعلياء 
�حلربي، مديرة �إد�رة �الإح�ضاء�ت و�لبحوث بوز�رة �ل�ضحة ووقاية ملجتمع، 

باالإ�ضافة �إىل ممثلني عن �ل�ضباب وفريق �لهيئة �الإحتادية للتناف�ضية.

•• دبي -وام:

�ضاركت حماكم دبي يف حتدي دبي للياقة �لبدنية 
بن  ب��ن حممد  ح��م��د�ن  �ل�ضيخ  �ضمو  �أطلقه  �ل��ذي 
ر��ضد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي 
ن�ضاطا  �مل���دن  �أك���ر  �إح���دى  دب��ي  جلعل  �لتنفيذي 
وممار�ضة للريا�ضة على م�ضتوى �لعامل من خالل 
دبي  ���ض��ك��ان  حتفيز  �إىل  ي��ه��دف  متكامل  ب��رن��ام��ج 
وزو�ره��ا على زي��ادة ن�ضاطهم �لبدين و�اللتز�م يف 
 18 حتى  �لبدنية  و�الأن�ضطة  �لريا�ضة  ممار�ضة 
�ملن�ضوري  ط��ار���س  �ضعادة  ق��ال  و  �ملقبل.  نوفمر 
مدير عام حماكم دبي : ي�ضعدنا �أن نكون من �أو�ئل 
�لدو�ئر م�ضاركة يف مبادرة حتدي دبي للياقة �لتي 
�أطلقها �ضمو �ل�ضيخ حمد�ن بن حممد بن ر��ضد �آل 
مكتوم لن�ضهم يف جعل مدينة دبي مدينة �للياقة 
و�ل�ضحة و�لن�ضاط ورفع �لوعي �ل�ضحي بني �أفر�د 

�ملجتمع . و�أ�ضاد بحجم �ال�ضتجابة وقبول قطاعات 
�ل�ضر�ئح و�الأعمار  عري�ضة من �ملجتمع من �ضتى 

للتحدي �لر�مي جلعل دبي و�حدة من �أكر �ملدن 
ن�ضاطا على م�ضتوى �لعامل .

•• اأبوظبي يف -وام:

كلينك  كليفالند  م�ضت�ضفى  جن��ح   
�لرعاية  م����ر�ف����ق  �أح������د  �أب���وظ���ب���ي 
مبادلة  ل�����ض��رك��ة  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل�ضحية 
 100 نحو  م�ضاعدة  يف  لال�ضتثمار 
�لدماغية  �ل�����ض��ك��ت��ة  م��ر���ض��ى  م���ن 
كامل  ب�ضكل  �لتعايف  على  �الإقفارية 
حياتهم  مم���ار����ض���ة  �إىل  و�ل�����ع�����ودة 
�ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة وذل����ك ب��و����ض��ط��ة عالج 
�ال�ضتئ�ضال  ب��ا���ض��م  ُي��ع��رف  م��ت��ط��ور 

�مليكانيكي للخرة.
عندما  �لدماغية  �ل�ضكتة  حت��دث  و 
�أو  �ل��دم��اغ  �إىل  �ل��دم  �إم���د�د  ينقطع 
ت��ل��ف �خلاليا  ف��ي�����ض��ب��ب  ج����زء م��ن��ه 
�ن�ضد�د  �ل�ضكتات عن  وتنجم معظم 
يف �ل�ضريان �مل��وؤدي �إىل �لدماغ وهو 
ما ي�ضمى بنق�س �لرتوية �أو �ل�ضكتة 

�الإقفارية.
�إج����ر�ء يتم باأقل  وه���ذ� �ل��ع��الج ه��و 
�جلر�حي  �لتدخل  م��ن  ممكن  ق��در 
عن طريق �إدخال �أنبوب ق�ضطرة من 
�أعلى �لفخذ ومتريره عر �ل�ضريان 
�خل��رة يف  وج��ود  �إىل مكان  لي�ضل 

�الأطباء  ي�ضتعمل  ذل��ك  بعد  �لدماغ 
دعامة �ضحب �خل��ر�ت وه��ي جهاز 
�لدموية  �خل�����رة  ي��ل��ت��ق��ط  ���ض��غ��ري 
�إىل  وي�ضحبها  �ل��دم��اغ  يف  �مل��وج��ودة 
�لفعالية  ثبتت  وق��د  �جل�ضم.  خ��ارج 
�ل��ك��ب��رية و�ل���ت���اأث���ري �جل�����ذري لهذ� 

�لعالج يف عالج �ل�ضكتة �الإقفارية �أو 
�لدر��ضات  �أ�ضارت  �إذ  �لرتوية  نق�س 
�خل���رة  ���ض��ح��ب  �أن  �إىل  �الأخ�������رية 
بو��ضطة �لدعامة يزيد من �حتمال 

تعايف �ملر�ضى ب�ضكل كامل.
نافارو  ر�م������ون  �ل���دك���ت���ور  وو����ض���ف 
�أخ�������ض���ائ���ي ج����ر�ح����ة �الأع���������ض����اب يف 
م�ضت�ضفى كليفالند كلينك �أبوظبي 
ه����ذ� �ل���ع���الج ب���اأن���ه �أك����ر ت��غ��ي��ري يف 
�لدماغية  �ل�����ض��ك��ت��ات  ع���الج  جم���ال 
خالل �ل�20 عاماً �ملا�ضية و�أ�ضاف و 
مت ��ضتخد�مه لعالج 100 مري�س 
عانو� من �الأعر��س �ملفاجئة لل�ضكتة 
�لنطق  و�ضعوبة  �حل��اد  �لوهن  مثل 
�جلزء  ح�ضب  تظهر  �ل��ت��ي  و�ل��ك��الم 
�ملت�ضرر من �لدماغ و �ضاعد �لعالج 
حلياتهم  �ملر�ضى  ع��ودة  يف  �ل�ضريع 

�ل�ضابقة يف غ�ضون �أيام.
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عربي ودويل

ت�ضاءل �لكاتب �ل�ضيا�ضي �لرتكي طه �أكيول، يف �ضحيفة حريت ، عما �إذ� كانت 
تركيا تو�جه فعلياً تهديد�ً وجودياً ، �أم �أن حكومة بالده ت�ضخم �مل�ضاكل من 

�أجل ترير خطو�تها �لت�ضلطية؟.
ور�أى �أكيول �أن �لق�ضايا �لتي تو�جهها �لبالد و�ضلت، بال �ضك، �إىل م�ضتوى 
وجودي . فقد باتت �حلدود يف �ل�ضرق �الأو�ضط �أكر ه�ضا�ضة، وخا�ضة يف ظل 

�ضعي عدد من �لدول �لعظمى  لتحقيق م�ضاحلها �لذ�تية.
م�ضاكل غري عادية

وبح�ضب �لكاتب لي�ضت م�ضاكل تركيا ع�ضو�ئية وال هي عادية. وهو يطالب 
�أو�ضاط �جلي�س و�لقو�ت �الأمنية  بعدم تنا�ضي حجم �لدماء �لتي �ضفكت يف 
و�لق�ضائية، عقب �ملحاولة �النقالبية �لتي ح�ضلت �لعام �ملا�ضي. وفيما يرى 
حاجة للحو�ر يف تركيا، يت�ضاءل �إىل �أي مدى ميكن ل�ضيا�ضات �حلزب �حلاكم 

مو�جهة ذلك �خلطر �لوجودي �إ�ضالح �أخطاء
وي��ط��ال��ب �ل��ك��ات��ب ح��ك��وم��ة �ل��رئ��ي�����س رج���ب ط��ي��ب �أردوغ�����ان بعملية تدقيق 
�لبالد  �أخطاء، �ضت�ضتفيد  �أ�ضلحت  �أنه يف حال  �إىل  ومر�جعة �ضادقة، الفتاً 
و�حلزب �حلاكم معاً. ولكن يف حال مت ��ضتبعاد �أي حو�ر �أو �نتقاد وحما�ضبة، 

فاإن �الآمور �ضوف ت�ضتد �ضوء�ً. 
من ثم يطرح �أكيول �أ�ضئلة �أخرى مثل كيف �ضمحت �حلكومة حلزب �لعمال 
�لكرد�ضتاين ) بي كي كي( بتجميع �ل�ضالح رغم دعو�ت بنزعه خالل عملية 
�ل�ضالم �ملنهارة؟. وكيف �أعطت �ضوء�ً �أخ�ضر لرئي�س �إقليم كرد�ضتان �لعر�ق، 
�الإقليم؟. وكيف ح�ضرت  ��ضتقالل  ��ضتفتاء على  �لبارز�ين الإج��ر�ء  م�ضعود 
تركيا �ضيا�ضاتها �ل�ضيقة يف �ضوريا بدف وحيد تركز على �إبعاد �لرئي�س ب�ضار 
�الأ�ضد عن �ل�ضلطة؟ وكيف فقدت تركيا عدد�ً من حلفائها يف �ل�ضرق �الأو�ضط؟ 
وما هو �ملنظور �لذي �أنتج كل تلك �الأخطاء؟ وهو يرى حاجة ما�ضة التباع 
�ضيا�ضات فكرية نقدية جادة.  وبر�أي �أكيول، كان لظهور �ليمني �ملت�ضدد يف 
�إىل �لعالقات مع تركيا. وبات  �الإ���ض��اءة  �أوروب��ا و�ل��والي��ات �ملتحدة، دوره يف 
من �لو��ضح �أن هناك ت�ضارباً يف �مل�ضالح مع �لغرب ب�ضاأن �ل�ضرق �الأو�ضط. 
ولكن ما ز�لت هناك حاجة للحو�ر حلل جملة من �لق�ضايا، وللت�ضاوؤل عن 
�لدور �لرتكي يف تلك �الأخطاء، وما �إذ� كانت �ل�ضيا�ضات �لرتكية �ضائبة �أم 

خاطئة. 
فر�ضيات

و�ضيا�ضاتها،  فر�ضياتها  ثبتت �ضحة  �إذ�  عما  لي�ضاأل حكومته  �لكاتب  ويعود 
تعد جنماً  تركيا  كانت  دور عندما  لهم  يكن  ومل���اذ� مل   . �أع��د�ئ��ن��ا  دور  وع��ن 
�ضاعد�ً  يف �ملنطقة؟ وما هو �لدور �لذي لعبه كل من �لدميقر�طية و�لقانون 

و�لنظام يف نهو�س �لبالد؟
وي�ضتعيد �أكيول �ضنو�ت كان فيها حزب ) �آي كي بي( يتباهى بنه�ضة تركيا 

�لتي كانت ت�ضعى لتطبيق معايري �الحتاد �الأوروبي.

�أعلنت وز�رة �خلارجية �للبنانية �م�س عن خطف ثالثة مو�طنني لبنانيني 
بينهم رجل �أعمال يف �لعا�ضمة �لعر�قية، فور و�ضولهم �إليها قبل �أيام، من 

دون �إ�ضافة تفا�ضيل حول �أ�ضباب �خلطف �أو هوية �جلهة �خلاطفة.
مو�طنني  ث��الث��ة  تعر�س  تبلغت  “�أنها  ب��ي��ان  يف  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  و�أوردت 
لبنانيني لعملية خطف لدى و�ضولهم �إىل �لعا�ضمة �لعر�قية بغد�د” �الأحد 
�ملا�ضي. و�ملو�طنون �لثالثة هم عماد �خلطيب ونادر حماده وجورج برتوين، 
وفق �لبيان. ومل تتوفر �أي تفا�ضيل ��ضافية حول �ملخطوفني �لثالثة و�ضبب 
زيارتهم �ىل بغد�د با�ضتثناء �خلطيب �لذي �أوردت �لوكالة �لوطنية لالإعالم 
�لر�ضمية يف لبنان �أنه رجل �أعمال. و�أكدت وز�رة �خلارجية �أنها “تتابع �ضري 
�ملخطوفني  �ضالمة  على  حر�ضاً  وح�ضا�ضيتها  يتالءم  مبا  �مل�ضاألة  معاجلة 
من  معلومات  تتوفر  ومل  �ضاملني«.  �ضر�حهم  �ط��الق  يكفل  ومب��ا  �لثالثة، 
�جلانب �لعر�قي حول �ملو�ضوع، كما مل يت�ضن �حل�ضول على معلومات من 
�لبعثة �لدبلوما�ضية �للبنانية يف بغد�د. و�ضهدت عمليات �خلطف يف �لعر�ق 
تر�جعاً بن�ضبة كبرية مقارنة مبا كانت عليه قبل �ضنو�ت حني كانت �لبالد 
تعي�س حال فو�ضى. ورغم �الإج��ر�ء�ت �الأمنية �مل�ضددة �لتي تنفذها �لقو�ت 
بني  �ختطاف  ح��و�دث  بينها  يومية،  عنف  �أع��م��ال  بغد�د  ت�ضهد  �حلكومية، 
�حلني و�الآخر، غالباً ما ت�ضتهدف مدنيني بهدف �حل�ضول على فدية. ويف 
بع�س �الأحيان، تعر قو�ت �الأمن على جثث �ضحايا بعد مرور �أيام عدة من 
خطفهم، من بينهم عنا�ضر �أمن. وُخطف ع�ضر�ت �الأجانب يف �لعر�ق خالل 
 2015 �لعام  �أو�خ��ر  يف  خطفو�  قطرياً   20 بينهم  من  �ملا�ضية،  �ل�ضنو�ت 
بثالثة  قبلهم  وخطف   .2016 �أبريل  ني�ضان  يف  �ضر�حهم  �إط��الق  وج��رى 

�أ�ضهر 18 تركياً يف بغد�د مت �الفر�ج عنهم الحقاً من دون تعر�ضهم الأذى.

ح�ضل �لرئي�س �ل�ضيني �ضي جينبينغ على والية جديدة من خم�س �ضنو�ت 
على ر�أ�س �حلزب �ل�ضيوعي �ل�ضيني، ممهد� للبقاء يف �ل�ضلطة لعقود من 
غري �أن يظهر يف �لفريق �لقيادي �جلديد �أي خلف حمتمل ميكن �أن يلقي 

بظالله عليه.
كما جرت �لتقاليد، بد� �ضي �لذي �رتدى بدلة قامتة وو�ضع ربطة عنق 
�ملكتب  يف  �ل�ضتة  ب��زم��الئ��ه  حم��اط��ا  �ل�ضحافيني،  �أم���ام  مبت�ضما  ح��م��ر�ء 
�ل�ضيا�ضي �لذي �ضيدير �ل�ضني لل�ضنو�ت �خلم�س �ملقبلة غد�ة �نتهاء �أعمال 

�ملوؤمتر �لعام للحزب �ل�ضيوعي.
�أعتر ذلك مبثابة  �لتلفزيون يف بث مبا�ضر ال  وق��ال �ضي يف كلمة نقلها 
مو�فقة على عملي فح�ضب، بل �أر�ه ت�ضجيعا �ضيدفعني على �مل�ضي قدما 

.
و�نتخبت �للجنة �ملركزية للحزب �ل�ضيوعي �ضي �أمينا عاما للحزب، كما 
هيئة  �ل�ضيا�ضي،  �ملكتب  يف  �الآخ��ري��ن  �ل�ضتة  �لد�ئمني  �الأع�ضاء  �نتخبت 

�ل�ضلطة �لفعلية يف �ل�ضني.
وعزز �ضي )64 عاما( موقعه يف �ل�ضلطة عندما �درج �ملوؤمتر �لتا�ضع ع�ضر 
يف  ت�ضعه  رمزية  خطوة  يف  ميثاقه،  يف  �لثالثاء  فكره  �ل�ضيوعي  للحزب 

م�ضاف موؤ�ض�س �لنظام ماو ت�ضي تونغ.
ي�ضغل  �حلني  ذلك  ومنذ  و�ضل �ضي �ىل �ل�ضلطة يف �أو�خر �لعام 2012 
ر�أ�س  على  �جليو�س  ق��ي��ادة  وي��ت��وىل  و�حل���زب  �جلمهورية  رئي�س  من�ضب 

�القت�ضاد �لثاين يف �لعامل ، عامال على تعزيز �ضلطة �لنظام.
ويحمل �در�ج ��ضم و فكر  �ضي يف ميثاق �حلزب على �العتقاد بان بو�ضعه 
�لبقاء يف من�ضبه على ر�أ�س �لبالد �إىل ما ال نهاية، متخطيا عتبة �ل�ضن 
�لرمزية �ملحددة للتقاعد عند 68 عاما ودون �ن ي�ضطر �ىل حتديد خلف 
له. فاملكتب �ل�ضيا�ضي �جلديد ال ي�ضم �ضوى �ضخ�ضيات �ضتينية من غري 
�أن ينفتح على �جليل �الأ�ضغر �ضنا �لذي ميكن �ن يت�ضمن �ضخ�ضا موؤهال 

لتويل �حلكم بعد �ضي.

عوا�صم

�أنقرة

بريوت

بكني

•• اأربيل-اأ ف ب:

�لتي  �مل���ب���ادرة  �أن  �م�����س  �ل�ضعبي  �حل�����ض��د  ق���و�ت  �ع��ت��رت 
نتائج  ب�تجميد  �لعر�ق  كرد�ضتان  �إقليم  حكومة  طرحتها 
�ال�ضتفتاء حول ��ضتقالل �الإقليم ال قيمة لها، موؤكدة على 

�ضرط �حلكومة �ملركزية ب� �إلغاء  نتائج هذ� �لت�ضويت.
�أحمد  �ل�ضعبي  �حل�����ض��د  ف�����ض��ائ��ل  ب��ا���ض��م  �مل��ت��ح��دث  وق����ال 
�الأ�ضدي لوكالة فر�ن�س بر�س �إن مبادرة كرد�ضتان ال قيمة 
وطلب  باال�ضتفتاء،  �الع��رت�ف  يعني  �لتجميد  �أن  �إذ  لها، 

�حلكومة و��ضح، �إلغاء �ال�ضتفتاء .
وقامت حكومة �إقليم كرد�ضتان �أم�س مببادرة جتاه بغد�د، 
�لذي  �ال�ضتقالل،  على  �ال�ضتفتاء  نتائج  جتميد  عار�ضة 
�الحت��ادي��ة م�ضتمرة منذ  �أزم��ة كبرية مع �حلكومة  �أث��ار 

نحو �ضهر.
�لت�ضويت هذه لبدء  نتائج عملية  �إلغاء  بغد�د  وت�ضرتط 
مناطق  على  و�ضيطرتها  تقدمها  بعيد  م��ف��او���ض��ات،  �أي 

متنازع عليها من قو�ت �لب�ضمركة �لكردية.
ويف بيان ن�ضر ليل �لثالثاء �الأربعاء، قالت حكومة �الإقليم 
و�لعر�ق  كرد�ضتان  �ضعب  �أم��ام  �مل�ضوؤولية  �إنه من منطلق 
نقرتح للحكومة و�ل�ضعب و�لر�أي �لعام �لعر�قي و�لعاملي 
)...( جتميد نتائج �ال�ضتفتاء )...( وبدء حو�ر مفتوح مع 

�حلكومة �الحتادية وفق �لد�ضتور .
وق��ف �طالق  ث��الث نقاط  �ملوؤلف من  �لن�س  كما يقرتح 
�إقليم  يف  �لع�ضكرية  �لعمليات  جميع  ووق��ف  ف��ور�  �ل��ن��ار 
�لب�ضمركة  ق���و�ت  م��ن   30 ن��ح��و  ب��ع��د مقتل   ، ك��رد���ض��ت��ان 
و�لقو�ت �لعر�قية يف ��ضتباكات خالل عملية �إعادة فر�س 
حمافظة  وخ�ضو�ضا  عليها،  م��ت��ن��ازع  مناطق  يف  �الأم����ن  

كركوك �لغنية بالنفط.
و�ضيطرت قو�ت �لب�ضمركة على مناطق متنازع عليها بني 
�لعر�ق يف ظل  �لتي عمت  �لفو�ضى  �ربيل وبغد�د، خالل 

هجمات تنظيم �لدولة �ال�ضالمية عام 2014.
كركوك  �لنفطية يف حمافظة  �ي��ر�د�ت �حلقول  وخ�ضارة 
تق�ضي �إىل حد كبري على �أحالم �إقليم كرد�ضتان �لعر�ق 

باال�ضتقالل.
حتى  بقيت  �لتي  �ملتحدة،  �الأمم  �أعلنت  �لثالثاء،  وم�ضاء 
ع�ضية �ال�ضتفتاء حتاول طرح بد�ئل تفاديا الإجر�ئه، عن 

��ضتعد�دها لت�ضهيل �حلو�ر  بني بغد�د و�أربيل.
ودع���ا �مل��م��ث��ل �خل��ا���س ل��الأم��ني �ل��ع��ام ل���الأمم �مل��ت��ح��دة يف 
بحو�ر  عاجال  �ل��ب��دء  �إىل  �جلانبني  كوبي�س  ي��ان  �ل��ع��ر�ق 
�ضر�كة ومفاو�ضات بني بغد�د و�أربيل على �أ�ضا�س �لد�ضتور 

.
�لعر�ق  حكومتي  �أن  من  و�ث��ق��ون  نحن  كوبي�س  و�أ���ض��اف 
�أن  ميكنهما  د�ع�س،  لهزم  ت��اآزرت��ا  كما  كرد�ضتان،  �إقليم  و 
تعمال جنباً �إىل جنٍب للتغلب على خالفاتهما من خالل 
�ملتحدة  �الأمم  �أن  م��وؤك��د�   ، �ملو�جهة  عن  وبعيد�ً  �حل��و�ر 

م�ضتعدة للم�ضاعدة، �إذ� ما طلب منها ذلك .
�جر�ء  على  ب����ارز�ين  م�ضعود  �الق��ل��ي��م  رئي�س  ����ض��ر  وق��د 
�ال�ضتفتاء حول ��ضتقالل �القليم يف 25 �يلول/�ضبتمر، 
�الم����ر �ل����ذي �ع��ت��ر م��غ��ام��رة يف ظ���ل رف�����س �حلكومة 

�الحتادية ومعار�ضة �إقليمية ودولية.
�لدولية  �ل�������ض���وؤون  م��ع��ه��د  يف  �ل�����ض��ي��ا���ض��ي  �مل��ح��ل��ل  ل��ك��ن 
لفر�ن�س  �أو�ضح  بيطار  كرمي  فرن�ضا  يف  و�الإ�ضرت�تيجية 
بر�س �أنه �ضيتعني على بارز�ين �أن يعيد �لنظر يف موقفه 

�ملت�ضدد و�أن يعيد فتح قنو�ت �لتفاو�س .
ت��اأج��ي��ل �النتخابات  ك��رد���ض��ت��ان  ب��رمل��ان  ق���رر  و�ل���ث���الث���اء، 
�لرملانية ثمانية �أ�ضهر جر�ء �الأزمة �ل�ضيا�ضية �حلادة مع 
�نتخابات  �إجر�وؤها مع  كان مقرر�  بعدما  بغد�د،  حكومة 
رئ��ا���ض��ي��ة ك��ان��ت م��زم��ع��ة يف �الأول م��ن ت�����ض��ري��ن �ل��ث��اين/

نوفمر، غري �أنه مت تاأجيلها.
و���ض��ي��ع��ل��ن �ل����رمل����ان يف وق����ت الح����ق ع���ن م���وع���د جديد 

لالنتخابات �لرئا�ضية.
و�نتهت والية بارز�ين �لذي يعد �ول رئي�س لالقليم عام 
عامني،  �لرئا�ضية  فرتته  متديد  مت  �أنه  غري   ،2013
�حتل  �ل��ذي  �الإ�ضالمية  �ل��دول��ة  تنظيم  هجمات  ب�ضبب 

م�ضاحات من �لعر�ق عام 2014.
وق���رر ب��رمل��ان ك��رد���ض��ت��ان �ل��ث��الث��اء جتميد م��ه��ام بارز�ين 
�لرئي�ضية لعدم قدرته على متديد واليته قانونيا، �المر 

�لذي ينهي �ضالحياته.
و�تخذ �لقر�ر خالل جل�ضة ح�ضرها معظم نو�ب �حلزبني 
�ل��رئ��ي�����ض��ي��ني، �الحت�����اد �ل��وط��ن��ي �ل��ك��رد���ض��ت��اين و�حل���زب 

�لدميوقر�طي �لكرد�ضتاين.
و�جلماعة  )غ�����ور�ن(  �ل��ت��غ��ي��ري   كتلة  �جلل�ضة  وق��اط��ع��ت 
�ال�ضالمية �للتان ت�ضغالن 30 مقعد� من ��ضل 111 يف 

برملان �القليم.
بارز�ين  ��ضتقالة  �لتغيري  دعت �الحد �ىل  وكانت حركة 
وت�ضكيل حكومة �نقاذ وطني جتنب �قليم كرد�ضتان �ملزيد 
�الأزمة  ظل  يف  �ل�ضيا�ضية  و�النتكا�ضات  �النق�ضامات  من 

�خلانقة �لتي يعي�ضها.
�ملا�ضية مذكر�ت  �الأي����ام  و�أرب��ي��ل خ��الل  ب��غ��د�د  وت��ب��ادل��ت 
ت��وق��ي��ف ب��ح��ق م�����ض��وؤول��ني ب���ارزي���ن ���ض��م��ل��ت ن���و�ب���ا وق����ادة 

ع�ضكريني.
و��ضتعادتها  �حلكومية  �لقو�ت  حت��رك  على  ��ضبوع  وبعد 
م��ن��اط��ق م��ت��ن��ازع عليها م��ا ����ض��ف��ر ع��ن ���ض��ق��وط ن��ح��و 30 

قتيال، ما ز�ل �لتوتر م�ضتمر� بني بغد�د و�ربيل.
��ضتباكات بني قو�ت من ف�ضائل �حل�ضد  �لثالثاء  ود�رت 
�ل�ضعبي و�لب�ضمركة، لدى حماولة تلك �لف�ضائل �لتقدم 
باجتاه منفذ في�ضخابور �حلدودي مع تركيا، بح�ضب ما 

�أفاد م�ضدر �أمني.
و�نتقدت وز�رة �لب�ضمركة هذه �لتحركات يف بيان، معترة 

�أنها �إ�ضارة و��ضحة �إىل وجود نو�يا �ضيئة لديها .

•• اأدي�س اأبابا-رويرتز:

نيكي  �ملتحدة  �الأمم  ل��دى  �الأمريكية  �ل�ضفرية  ت��زور 
�أن  �ضلفا كري بعد  للقاء رئي�ضه  �ل�ضود�ن  هيلي جنوب 
�أثار غ�ضبها ما �ضهدته من معاناة �لالجئني من تلك 

�لدولة يف �ثيوبيا.
يف  �ل�����ض��ود�ن  جنوب  م��ن  الجئني  هيلي  ز�رت  وبعدما 
�إىل  و��ضتمعت  �لثالثاء  �أم�س  �إثيوبيا  بغرب  جامبيال 
ق�ض�س �لعنف �لذي فرو� منه ت�ضاءلت �أمام جمموعة 

�ضغرية من �ل�ضحفيني كيف ميكن للمجتمع �لدويل 
�أن ي�ضمح لهذ� �لو�ضع باال�ضتمر�ر؟ 

وحذرت �الأمم �ملتحدة من �أن �حلرب �الأهلية يف جنوب 
�ل�ضود�ن توفر �أر�ضا خ�ضبة  لالإبادة �جلماعية. ونفت 
حكومة كري مز�عم �الأمم �ملتحدة حول وجود تطهري 

عرقي.
وق��ال��ت ه��ي��ل��ي �ل��ت��ي ���ض��ت��ك��ون �أك����ر م�����ض��وؤول يف �إد�رة 
�لرئي�س �الأمريكي دونالد تر�مب يزور جنوب �ل�ضود�ن 
�ضيتعني يف وقت ما حما�ضبة �لرئي�س كري على �ملاآ�ضي 

�لتي �ضببها لهوؤالء �لنا�س .
�إنها  �م��ر�أة يف خميم جنويل لالجئني لهيلي  وذك��رت 
�أجرت على �أكل حلم طفلها بعدما �نتزع منها و�ألقي 
به يف �لنار. وقالت �مر�أة �أخرى �إنها �أجرت على �أكل 
ن�ضاء  �نخرطت  تتحدثان  كانتا  وبينما   . عدوها  حلم 

�أخريات يف �ملكان يف �لبكاء.
وقالت هيلي فقدت �ضو�بي و�أنا خارجة من �ملخيم. �إن 
هذ� �ل�ضر�ع من �ضنع �لب�ضر ولقد �أحلق رجل و�حد 
�ضرر� كبري� بالكثريين للغاية وهذه حقيقة مفجعة 

.
هيلي ال  ق��ال��ت  ل��ك��ري  �ضتقوله  ع��م��ا  ���ض��وؤ�ل  ع��ل��ى  ورد� 
�أعرف... الأنني �أعتقد �أن ما كنت �ضاأقوله رمبا يعتر 

�الآن ال �ضيء مقارنة مبا �أود قوله .
�أل��ف �ضخ�س على جامبيال منذ   350 وتدفق قر�بة 
���ض��ق��وط ج��ن��وب �ل�����ض��ود�ن يف ب��ر�ث��ن �حل���رب �الأهلية 
2013 �أي بعد عامني فقط على ��ضتقالله عن  عام 
�ل�ضود�ن. ونحو 90 يف �ملئة من هوؤالء ن�ضاء و�أطفال 

وهم باالأ�ضا�س من عرق �لنوير.

مبعوثة اأمريكية تزور جنوب ال�سودان 

•• وا�صنطن-وكاالت:

ل��ف��ت م��وق��ع ���ض��رت�ت��ف��ور  �الأم��ري��ك��ي �إىل �أن ت��دخ��ل رو���ض��ي��ا يف 
�حلرب �الأهلية �ل�ضورية منذ عام 2015 قد حقق لها مكا�ضب 
وتر�ضانتها  ق��و�ت��ه��ا  �خ��ت��ب��ار  ف��ر���ض��ة  �أب���رزه���ا  مهمة  ع�ضكرية 
�لع�ضكرية يف �ضاحة �ملعركة �ل�ضورية و�إظهار قوة �جليل �لتايل 
لالأ�ضلحة �لرو�ضية من �أجل �لرتويج لبيعها للدول �الأجنبية، 

ف�ضاًل عن تعزيز نفوذها يف منطقة �ل�ضرق �الأو�ضط. 
�ضوريا  يف  �لرو�ضي  �لع�ضكري  �لتدخل  �أن  �ضرت�تفور   ويو�ضح 
يف  �لتاريخية  مكانتها  حماية  يف  مو�ضكو  برغبة  مدفوعاً  كان 
�إىل تعزيز نفوذها يف �ل�ضرق  �لبالد، ولكنها �ضعت يف �الأ�ضا�س 
�لواليات  مع  نطاقاً  �الأو�ضع  �ملحادثات  يف  وبخا�ضة  �الأو���ض��ط، 
�ملتحدة. وعالوة على ذلك ينطوي �لتدخل �لع�ضكري �لرو�ضي 
يتم جتاهله، وهو �ختبار  �آخ��ر، غالبا ماً  يف �ضوريا على هدف 
�ضاحة  يف  �ل��رو���ض��ي��ة  �لقتالية  و�ل���ق���در�ت  و�الأ���ض��ل��ح��ة  �ل��ق��و�ت 

�ملعركة ب�ضوريا. 
ج�سر جوي وبحري 

�الأخرى  �ل�ضر�عات  ع��ن  �ل�ضورية  �الأه��ل��ي��ة  �حل��رب  وتختلف 
عك�س  فعلى  �لباردة.  �حل��رب  نهاية  منذ  رو�ضيا  �لتي خا�ضتها 
�حلروب يف �ل�ضي�ضان وجورجيا ومنطقة دونبا�س يف �أوكر�نيا، 
فاإن �ل�ضر�ع �ل�ضوري ال يقع د�خل �الأر��ضي �لرو�ضية �أو حتى 
�لرو�ضي يف  �لتدخل  �مل��ج��اورة؛ وم��ن ثم يعتمد  على ح��دوده��ا 
م�ضافات  يف  �لع�ضكرية  قوتها  توفري  على  قدرتها  على  �ضوريا 
بعيدة. ونظر�ً لعدم تو�فر طرق برية، �عتمدت رو�ضيا بالفعل 
�ضوريا  �إىل  ق��و�ت��ه��ا  ل��ن��ق��ل  و�ل���ب���ح���ري  ع��ل��ى �جل�����ض��ر �جل����وي 
وحافظت على وجود قو�تها �لع�ضكرية على مدى فرتة طويلة 
تو�جهها  �لتي  �ل�ضعوبات  مع  وحتى  �لقتالية،  �لعمليات  من 
مو�ضكو، فقد �أثبتت �الأخرية قدرتها على �حلفاظ على قوتها 
�لع�ضكرية من �لناحية �للوج�ضتية يف �لعمليات �لقتالية بعيد�ً 

عن �لوطن. 

حتديات ثقافية واجتماعية
�لتي  �ل�ضابقة  �ل�ضر�عات  �أن  �إىل  �ضرت�تفور   موقع  وي�ضري 
تدخلت فيها رو�ضيا يف فرتة ما بعد �حلرب �لباردة حدثت يف 
حيث  من  رو�ضيا  �إىل  بالن�ضبة  كبري  حد  �إىل  ماألوفة  مناطق 
�خل�ضائ�س �لثقافية و�للغوية و�الجتماعية، وهو ما يتناق�س 
مع �لو�ضع بالن�ضبة �إىل �ضوريا. وقد تطلب ذلك من �جلي�س 
و�ال�ضتيعاب  �لتو��ضل  على  لقدرته  �الأولوية  �إعطاء  �لرو�ضي 
و�ل�ضر�كة مع �لقو�ت �حلكومية �ل�ضورية ب�ضكل مل يعتد عليه 
يف �لتدخالت �ل�ضابقة. ومل تكن هذه عملية �ضهلة؛ �إذ �أ�ضارت 
�لرو�ضية  �لقو�ت  بني  �حتكاكات  �إىل  و�ضائعات  عديدة  تقارير 

و�ضركائها �ملحليني، ولكن يف نهاية �ملطاف جنح �لرو�س يف �أن 
و�ضركاء  كم�ضت�ضارين  �ل�ضوري  �جلي�س  من  مقبولني  يكونو� 
�أ�ضابوف  ف��ال��ريي  �لرو�ضي  �جل���رن�ل  مقتل  وعقب  حا�ضمني. 
�أ���ض��اب��وف مل يكن  �إن  �ل��رو���ض��ي  ق���ال �جل��ي�����س  �مل��ا���ض��ي،  �ل�ضهر 
دجمه  مت  و�إمن���ا  �ل�����ض��وري��ة،  �حلكومة  ل��ق��و�ت  فقط  م�ضت�ضار�ً 
قائد�ً  باعتباره  �ل�ضورية  �لع�ضكرية  �لقيادة  �ضل�ضلة  يف  �أي�ضاً 

لفيلقها �خلام�س.
  

�ختبار �الأ�ضلحة �لرو�ضية
وي���رى م��وق��ع ���ض��رت�ت��ف��ور  �أن �ل�����ض��ر�ع �ل�����ض��وري �أت���اح لرو�ضيا 
فر�ضة �ختبار طائر�تها �لقتالية وكذلك �الأ�ضلحة و�لتكتيكات 

�ضوريا عقب  تدخلت يف  رو�ضيا  �أن  �لرو�ضية �جلديدة، ال�ضيما 
وبالفعل  �لع�ضكرية.  لقدر�تها  ك��رى  حتديث  عملية  �إج���ر�ء 
منظومات  من  جديد�ً  نوعاً   160 من  �أك��ر  رو�ضيا  �خترت 
�الأ�ضلحة يف �ضوريا، و��ضتخدمت �ضو�ريخ كروز جديدة �أطلقتها 
بر�ً وبحر�ً، كما ن�ضرت �أنو�عاً جديدة من �أنظمة �لدفاع �جلوي 
وطائر�ت بدون طيار يف �ملعركة، و�عتمدت على �جليل �لتايل 

من �أنظمة �حلرب �الإلكرتونية على نطاق و��ضع. 
عن  �ضوريا  يف  �جلديدة  �لرو�ضية  �الأ�ضلحة  �ختبار  �أ�ضفر  وقد 
�الأجنبية  �ل��دول  من  للعديد  �لرو�ضية  �الأ�ضلحة  بيع  �ضفقات 
�ضر�ء عدد من  ال�ضيما دول �ل�ضرق �الأو�ضط، حيث مت موؤخر�ً 
�الأ�ضلحة �لرو�ضية �لتي ذ�ع �ضيتها يف �ل�ضر�ع �ل�ضوري ومنها 
طائر�ت من طر�ز su-34 وsu-35 و�الأنظمة �ل�ضاروخية 

 .s-400 من طر�ز

مكا�سب كربى رغم اخل�سائر 
بح�ضب  �ل�����ض��وري،  �ل�����ض��ر�ع  يف  كبرية  خ�ضائر  رو�ضيا  وتكبدت 
�مل�ضتوى  رفيعة  ع�ضكرية  ق��ي��اد�ت  ف��ق��د�ن  �ضملت   ، �ضرت�تفور 
ومقتل �لعديد من �ملو�طنني �لرو�س �أثناء خدمتهم يف �ضوريا 
كمقاولني ع�ضكريني. وحتملت رو�ضيا خ�ضائر مادية من جر�ء 
��ضتخد�م �لذخائر على نطاق و��ضع و�ضو�ريخ كروز، ف�ضاًل عن 
فقد�ن �لعديد من �لطائر�ت و�لطائر�ت بدون طيار و�ملركبات، 
ومن ثم فاإن مو�ضكو ال تعتزم �لبقاء يف �ل�ضر�ع �ل�ضوري لفرتة 
ت�ضمح بخروجها من  �لتي  �لظروف  تهيئة  �إذ حتاول  طويلة؛ 
ي�ضري  رو���ض��ي��ا،  تكبدتها  �ل��ت��ي  �لتكاليف  تلك  ورغ���م  �حل���رب.  
�ضرت�تفور  �إىل �أنها حققت �لكثري من �ملكا�ضب وحافظت على 
نفوذها ووجودها يف �ضوريا وو�ضعت نطاق �نت�ضارها يف �ل�ضرق 
ذلك  وع��الوة على  �ملنطقة،  يف  رئي�ضياً  وباتت العباً  �الأو���ض��ط، 
�أتاحت �ملعركة �ل�ضورية لرو�ضيا فر�ضة �ختبار قو�تها ومعد�تها 
�لع�ضكرية؛ �إذ تو��ضل مو�ضكو �لبحث عن �ضبل لتعزيز �لفعالية 

�لقتالية لقو�تها �لع�ضكرية.   

احل�سد ال�سعبي يعترب مبادرة الإقليم بال قيمة 

كرد�ستان يبادر بعر�س جتميد نتائج االإ�ستفتاء

مو�سكو فقدت قيادات ع�سكرية رفيعة يف ال�سراع

�سوريا.. ميدان مثايل الختبارات اجلي�س الرو�سي

•• نيودلهي-رويرتز:

نيتها  تيلر�ضون  ريك�س  �الأمريكي  �خلارجية  وزي��ر  �م�س  �لهند  �أبلغت 
�الإبقاء على �ضفارتها يف كوريا �ل�ضمالية حتى تظل هناك قنو�ت �ت�ضال 
بيوجنياجن  ل��ع��زل  �لعاملية  �ل�ضغوط  و��ضنطن  ت��زي��د  فيما  مفتوحة 
ب�ضبب بر�جمها �لنووية و�ل�ضاروخية. و�أجرى تيلر�ضون حمادثات مع 
وزيرة �خلارجية �لهندية �ضو�ضما �ضو�ر�ج يف �إطار م�ضعى جديد لالإد�رة 
�الأمريكية يف �ضبيل تعميق �لعالقات �القت�ضادية و�ال�ضرت�تيجية مع 
�آ�ضيا. وتعهد �جلانبان بتعزيز  نيودلهي ملعادلة تز�يد نفوذ �ل�ضني يف 
م�ضتعدة  و��ضنطن  �إن  تيلر�ضون  وق��ال  �الإره���اب  مكافحة  يف  �لتعاون 
يف  تيلر�ضون  وق��ال  �ملتطورة.  �لع�ضكرية  بالتكنولوجيا  �لهند  لتزويد 
موؤمتر �ضحفي مع �ضو�ر�ج توؤيد �لواليات �ملتحدة حتول �لهند �إىل قوة 

ر�ئدة و�ضتو��ضل �مل�ضاهمة يف �لقدر�ت �لهندية لتوفري �الأمن يف �ملنطقة. 
و�أ�ضارت �ضو�ر�ج �إىل �أن ق�ضية �لعالقات �لدبلوما�ضية و�القت�ضادية مع 
لتيلر�ضون  �أو�ضحت  لكنها  �ملحادثات  خ��الل  �أث��ريت  �ل�ضمالية  كوريا 
�ضروري.  �أم��ر  �لدبلوما�ضي  �لوجود  �أ�ضكال  من  �ضكل  على  �الإبقاء  �أن 
للغاية  �ضغرية  هناك  �ضفارتنا  فاإن  �ل�ضفارة  مل�ضاألة  وبالن�ضبة  وقالت: 
تظل هناك  �أن  �إنه يجب  تيلر�ضون  للوزير  قلت  �ضفارة.  بالفعل  لكنها 
�ضفار�ت لبع�س �لدول �ل�ضديقة لهم حتى تظل بع�س قنو�ت �الت�ضال 
لكن  �لدبلوما�ضية  �ملكاتب  �ل�ضمالية  وكوريا  �لهند  وتتبادل  مفتوحة. 
مع  �لب�ضائع  معظم  يف  �لتجارة  �الأخ���رية  �الآون���ة  يف  حظرت  نيودلهي 
�إن  ���ض��و�ر�ج  وق��ال��ت  �الأدوي����ة.  �أو  �الأغ��ذي��ة  بع�س  با�ضتثناء  بيوجنياجن 
كوريا  على  �لرتكيز  ي��اأت��ي  ح��دوده��ا.  �أ�ضيق  يف  �لبلدين  ب��ني  �لتجارة 
�ل�ضني  �إىل  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�س  يتوجه  فيما  �ل�ضمالية 

�ل�ضهر �ملقبل حيث من �ملتوقع �أن يحث نظريه �ل�ضيني �ضي جني بينغ 
على �لوفاء بالتز�مه بال�ضغط على كوريا �ل�ضمالية. وو�ضل تيلر�ضون 
�إىل نيودلهي �لليلة �ملا�ضية بعد زيارة ��ضتغرقت يوما و�حد� لباك�ضتان، 
خ�ضم �لهند، و�لتي و�ضفها باأنها حليف مهم للواليات �ملتحدة يف هذه 
ت�ضعر  و��ضنطن  �إن  �م�س  �الأمريكي  �لوزير  وقال  �مل�ضطربة.  �ملنطقة 
بالقلق على ��ضتقر�ر حكومة باك�ضتان يف مو�جهة �جلماعات �ملت�ضددة 
و�إن��ه��ا تقف �إىل جانب �لهند يف حربها على �الإره���اب.  و�أ���ض��اف تقف 
�ملتحدة كتفا بكتف مع �لهند يف �حل��رب على �الإره���اب. لن  �ل��والي��ات 
يقبل بوجود مالذ�ت �آمنة لالإرهابيني. وجتيء �لزيارة بعد �أ�ضبوع من 
�إلقاء تيلر�ضون كلمة يف و��ضنطن عن رغبة �لواليات �ملتحدة يف تعميق 
�لتعاون ب�ضدة مع �لهند �لتي تعترها �ضريكا مهما يف مو�جهة ما تر�ه 

نفوذ� �ضينيا �ضلبيا يف �آ�ضيا.

الهند تبقي على �سفارتها يف كوريا ال�سمالية 
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/�لرنج�س النظمة �المن و�ل�ضالمة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�ضة رقم:1558531 
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حممد �ضعيد حممد بن ز�هره �خلييلي من مالك �ىل �ضريك

تعديل ن�ضب �ل�ضركاء/ حممد �ضعيد حممد بن ز�هره �خلييلي من 100٪ �ىل ٪80
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/��ضافة خليفه �ضعيد حممد بن ز�هره �خلييلي ٪20

تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�ضاحة:1*1 �ىل 1*1
تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية �ىل �ضركة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة 

تعديل ��ضم جتاري من/ �لرنج�س النظمة �المن و�ل�ضالمة
ALNARJS SAFETY SYSTEMS

�ىل/ �ضركة �لرنج�س النظمة �المن و�ل�ضالمة ذ.م.م  
ALNARJS SAFETY SYSTEMS LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية 
خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/�بد�ع �خلليج لتغطية �الر�ضيات

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�ضة رقم:1049435 
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/��ضافة عبد�ل�ضالم يو�ضف ح�ضن ر��ضد �ليافعي ٪100
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف خالد حممد عبد�لعزيز عبد�لعزيز �ل�ضريف

تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�ضاحة:60*40 �ىل 1*1
تعديل عنو�ن/ Building Owner Name من د�ئرة �ل�ضوؤون �لبلدية - �ر�س رقم 

40/39/36/35 مكتب رقم 1 �ضناعي - 3 �ىل �ل�ضيد �ضامل �ضيف ر��ضد بيات و�خرين
تعديل عنو�ن/SECTION NUMBER من     �ىل

تعديل عنو�ن/UNIT NUMBER2 من    �ىل
Floor من �ىل UNIT TYPE/تعديل عنو�ن

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية 
خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
للروة  �خلليج  �ل�ض�����ادة/مر�عي  بان  �القت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�حليو�نية ذ.م.م
رخ�ضة رقم:CN 1461549 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
��ضافة �ل�ضاهني لال�ضتثمار�ت �لتجارية ذ.م.م

AL SHAHEEN INVESTMENTS TRADING LLC

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف �ضلطان ر��ضد علي �ل�ضام�ضي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�ضادية خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال فان 
�لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث 

�ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/لوز�ن �لعاملية لل�ضيانة �لعامة ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�ضة رقم:1141535 
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/ح�ضن حمد علي ح�ضن �المري من �ضريك �ىل مالك

تعديل ن�ضب �ل�ضركاء/ ح�ضن حمد علي ح�ضن �المري من 50٪ �ىل ٪100
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف حمد ح�ضن حمد علي �المري

تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�ضاحة:1*1.20 �ىل 1*1
تعديل �ضكل قانوين/من �ضركة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة �ىل موؤ�ض�ضة فردية

تعديل ��ضم جتاري من/ لوز�ن �لعاملية لل�ضيانة �لعامة ذ.م.م
LUZAN INTERNATIONAL GENERAL MAINTENANCE LLC

�ىل/ لوز�ن �لعاملية لل�ضيانة �لعامة  
LUZAN INTERNATIONAL GENERAL MAINTENANCE

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�ضادية 
خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26
اإعالن رقم:2017-22

)ADAFZ00143(:اإلغاء الرخ�سة رقم

�ضاحب �لرخ�ضة:ميدي�ضت �ضيبينج �آند ت�ضارترجن ذ.م.م

Mideast Shipping and Chartering LLC

�لعنو�ن:�بوظبي - �ملنطقة �حلرة ملطار�ت �أبوظبي

�لرخ�ضة  �إلغاء  عن  �أبوظبي  ملطار�ت  �حلرة  �ملنطقة  تعلن 

�ملذكورة.

فعلى كل �ضخ�س �و جهة �أي حق �أو �عرت��س مر�جعة �ملنطقة 

�أ�ضبوعني من تاريخ �الإعالن  �أبوظبي خالل  �حلرة ملطار�ت 

دون حتمل �ملنطقة �أدنى م�ضوؤولية جتاه حقوق �لغري.
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اإعالن رقم:2017-28

)ADAFZ00042(:اإلغاء الرخ�سة رقم

�ضاحب �لرخ�ضة:�أوريون �ضي�ضتمز م.د.م.�س )فرع(

Orion Systems DMCC )Branch(

�لعنو�ن:�بوظبي - �ملنطقة �حلرة ملطار�ت �أبوظبي

�لرخ�ضة  �إلغاء  عن  �أبوظبي  ملطار�ت  �حلرة  �ملنطقة  تعلن 

�ملذكورة.

فعلى كل �ضخ�س �و جهة �أي حق �أو �عرت��س مر�جعة �ملنطقة 

�أ�ضبوعني من تاريخ �الإعالن  �أبوظبي خالل  �حلرة ملطار�ت 

دون حتمل �ملنطقة �أدنى م�ضوؤولية جتاه حقوق �لغري.
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اإعــــــــــالن
�ل�ض�����ادة/تامي  بان  �القت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ضكوير للهدم ذ.م.م
رخ�ضة رقم:CN 1173183 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�ضة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ��ضبوع  خالل  �القت�ضادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/كافترييا 

�ل�ضاطئ �الخ�ضر - فرع 1
رخ�ضة رقم:CN 1175767-1 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�ضة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ��ضبوع  خالل  �القت�ضادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
تاريخ ن�ضر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�ضادية بان �ل�ض�����ادة/كافترييا �لنزهة  

رخ�ضة رقم:CN 1104750 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

��ضافة مانع �ضيف �ضعيد �ل�ضام�ضي ٪100
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

حذف �ضلطان �حمد جمايل بدر �لدين
تعديل وكيل خدمات/حذف مانع �ضيف �ضعيد �ل�ضام�ضي

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

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
�ليقظة   �ل�ض�����ادة/مكتبة  بان  �القت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

رخ�ضة رقم:CN 1008992 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

��ضافة علي �ضيف علي حممد �لكلباين ٪100
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

حذف عبد�لرحمن �ضويد حليط �ضويد�ن �لن�ضيبي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�ضادية خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26

اإعــــــــــالن
�ضيزن  �ل�ض�����ادة/فور  بان  �القت�ضادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لالعالن  رخ�ضة رقم:CN 1443085 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

��ضافة فرحان جمعه فرحان جمعه �لفالحي ٪100
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

حذف يو�ضف خلفان علي �ضليمان �ل�ضام�ضي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �القت�ضادية خالل �أربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذ� 
�العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26

اإعـــالن
�جلاهزة  خلر�ضانة  �ال�ضمنتية  �ل�ضادة/�مل�ضاريع  باأن:  �ل�ضناعة  تنمية  مكتب  تعلن 

IN 1000946:ضيمك�س( ذ.م.م   رقم �لرخ�ضة �ل�ضناعية�(
 تعديل �ل�ضكل �لقانوين:

قد �أبدو� رغبتهم يف �تخاذ �لتعديل �التي:
بخروج وتنازل �ل�ضركاء:

�الحتاد �لدولية لال�ضتثمار ذ.م.م - جوعان عوي�ضه �ضهيل عوي�ضة �خليلي
دخول �ل�ضريك:

�ل�ضيخ حممد �حمد �ضرور �ضلطان �لظاهري
ولت�ضبح �لرخ�ضة �ل�ضناعية با�ضم �ملالك:

�ل�ضيخ حممد �حمد �ضرور �ضلطان �لظاهري
تعديل �ل�ضكل �لقانوين/من �ضركة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة

�ىل/�ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ.م.م
تعديل �ال�ضم �لتجاري من/ �مل�ضاريع �ال�ضمنتية خلر�ضانة �جلاهزة )�ضيمك�س( ذ.م.م

�ىل/ �مل�ضاريع �ال�ضمنتية خلر�ضانة �جلاهزة )�ضيمك�س( �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ.م.م
وعلى كل من لديه �عرت��س على �الجر�ء �ملذكور �عاله مر�جعة مكتب تنمية �ل�ضناعه 
تقبل  فلن  و�إال   ، �الإعالن  ن�ضر  تاريخ  من  �أ�ضبوع  خالل   - �مل�ضتثمرين  خدمة  �إد�رة   -

�ملوؤ�ض�ضة �أية �عرت��س بعد �نق�ضاء مدة �الإعالن .
اإدارة عالقات امل�ستثمرين
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 اإعـــالن �سطب قيد
بر�يفيت  بروجيكت�س  �نفر��ضك�ضرت  �للين�س  �ل�ضادة/�ضركة  باأن  �القت�ضاد  وز�رة  تعلن 
دبي  �إمارة  يف  �ل�ضركة  فرع  قيد  �ضطب  بطلب  تقدمت  قد  �لهند(  )�جلن�ضية:  ليمتد 
برهان  عبد�لرحيم  م�ضطفى  ملك   107 رقم  مكتب   - بردبي   - هرير  )�لعنو�ن:�م 
م�ضطفوي - �س.ب:115109( و�ملقيدة حتت رقم )4415( يف �ضجل �ل�ضركات �الجنبية 
�ل�ضركات  �ضاأن  ل�ضنة 2015م يف  �لقانون �الحتادي رقم )2(  وتنفيذ� الحكام  بالوز�رة. 
�لوز�ري رقم )377( ل�ضنة 2010م يف �ضاأن �عتماد دليل  �لتجارية وتعديالتة و �لقر�ر 
�جر�ء�ت �لرتخي�س لفروع ومكاتب �ملن�ضاآت �ملوؤ�ض�ضة باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة 
. يرجى من �ل�ضادة ��ضحاب �حلق يف �العرت��س �ن يتقدمو� باعرت��ضهم �ىل �لوز�رة 
يف ميعاد ال يتجاوز �ضهر من تاريخ �لن�ضر على �لعنو�ن �لتايل: وز�رة �القت�ضاد �إد�رة 

�لت�ضجيل �لتجاري �س.ب:)3625( - دبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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عربي ودويل
هنية يبحث مع العاهل االأردين جهود امل�ساحلة 

•• غزة-اأ ف ب:

هنية  �إ�ضماعيل  حما�س  حلركة  �ل�ضيا�ضي  �ملكتب  رئي�س  بحث 
عبد  �مللك  �الأردين  �لعاهل  مع  �ج��ر�ه  هاتفي  �ت�ضال  يف  �م�س 
فتح  حركتي  بني  �مل��رم  �مل�ضاحلة  �تفاق  ت��ط��ور�ت  �لثاين  �هلل 

وحما�س.
و�أهمية  للفل�ضطينيني  �لكامل  دعمه  �ملقابل  يف  �الردن  و�أك��د 

�لعمل �مل�ضرتك للدفاع عن حقوقهم.
و��ضتعر�س هنية �لتطور�ت �ل�ضيا�ضية �الأخرية وخا�ضة يف ملف 
�مل�ضاحلة موؤكد� �ن حما�س جادة وما�ضية يف �لتطبيق �المني 
لالتفاقات و�ضدد على �أهمية �لدور �الأردين يف �جناح �مل�ضاحلة، 

كما جاء يف بيان حلما�س.
و�أك����د هنية �ي�����ض��ا يف �الت�����ض��ال �ل��ه��ات��ف��ي رف�����س ح��م��ا���س لكل 
“فل�ضطني هي  �ن  قائال  �لبديل  �لوطن  موؤ�مر�ت وطروحات 
حول  نظريات  الأي  ن�ضمح  ول��ن  �الأردن  هو  و�الأردن  فل�ضطني 
له  ��ضيل  عربي  بلد  فهو  �الأردن  يف  مت��رر  �أن  �لبديل  �ل��وط��ن 

�ضيادته«.
و��ضاف �ن حما�س تعتر �من �الأردن من �مننا و�المن �لقومي 
�حرت�مه  ع��ن  �ي�����ض��ا  هنية  وع���ر  �الأردين حم��ف��وظ وحم��م��ي 
للوالية �الأردنية على �ملقد�ضات يف �لقد�س بح�ضب �لبيان �لذي 

و�ضلت ن�ضخة منه �ىل وكالة فر�ن�س بر�س.
يف عمان جاء يف بيان �أ�ضدره �لديو�ن �مللكي �ن �لعاهل �الردين 

ب�ضورة  �مل��ل��ك  خ��الل��ه  و���ض��ع  هنية  م��ن  هاتفيا  �ت�����ض��اال  تلقى 
�لتطور�ت �ملرتبطة باتفاق �مل�ضاحلة �لفل�ضطيني.

وهناأ �مللك هنية باالتفاق �لذي مت �لتو�ضل يف 12 من �ل�ضهر 
�حلايل، موؤكد� دعم �الأردن �لكامل لالأ�ضقاء �لفل�ضطينيني يف 

مو�جهة �لتحديات.
كما �كد على �أهمية �لعمل يد� و�حدة يف �لدفاع عن حقوقنا يف 
�لقد�س ودعم �لق�ضية �لفل�ضطينية، فهذه �أولوية لنا يف �الأردن 
و�الإ�ضالمية  �لعربية  �ل���دول  جلميع  كذلك  تبقى  �ن  ويجب 

ليكون موقفنا موحد�.
�ت�ضال هاتفي بني هنية  �لتي يجري فيها  �الأوىل  �مل��رة  وه��ذه 
منذ �نتخابه رئي�ضا حلما�س قبل عدة ��ضهر، و�لعاهل �الأردين.

•• انقرة-اأ ف ب:

��ضتقبل �لرئي�س �لرتكي رجب طيب �ردوغان رئي�س �لوزر�ء �لعر�قي حيدر �لعبادي �م�س يف �نقرة 
وذلك يف �طار من �لتقارب بني �لبلدين �نطالقا من معار�ضتهما ال�ضتقالل �إقليم كرد�ضتان �لعر�ق.

�أنقرة وتوجه �ىل �لق�ضر �لرئا�ضي حيث ��ضتقبله �ردوغان بح�ضب  وو�ضل �لعبادي قبيل �لظهر �ىل 
�ضبكة �لتلفزيون �لر�ضمي تي �ر تي. ومن �ملقرر �ن يجتمع �لعبادي بعدها بنظريه �لرتكي بن علي 
يلديرمي. تاأتي زيارة رئي�س �حلكومة �لعر�قي على خلفية حت�ضن ن�ضبي يف �لعالقات بني �أنقرة وبغد�د 
�ضمال  تركية يف  ع�ضكرية  قاعدة  وج��ود  نتيجة �خلالفات حول  �ملا�ضية  �ال�ضهر  �ضديد يف  توتر  بعد 
�لعر�ق. وز�د من هذ� �لتقارب معار�ضة �لبلدين للطموحات �النف�ضالية الإقليم كرد�ضتان �لذي �أجرى 

يف �أيلول �ضبتمر �ملا�ضي ��ضتفتاء حول ��ضتقالله نددت به غالبية دول �ملنطقة.
��ضتفتاء  �الإقليم، وب�ضورة خا�ضة م�ضاركة حمافظة كركوك يف  بفر�س عقوبات على  تركيا  ولوحت 

�ال�ضتقالل م�ضددة على طابعها �ملتعدد �التنيات مع وجود عرب و�كر�د وتركمان فيها.

اأردوغان ي�ستقبل العبادي يف اأنقرة

على مدى ال�سنوات الثالثني املا�سية: 

هذا ما جتنيه امللكة اإليزابيث الثانية من خيول ال�سباق
- فازت هذا العام خيول اليزابيث الثانية بـ 20 �سباقا يف املجموع جنت منها 460 األف يورو

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

ت�ضتاأنف �لواليات �ملتحدة ��ضتقبال 
�ل��الج��ئ��ني ب��ع��د �ن��ت��ه��اء ح��ظ��ر ملدة 
��ضتثناء 11 دولة  مع  يوما   120
معظمها  ك����ب����ري�   خ���ط���ر�  ت�����ض��ك��ل 
������ض����الم����ي����ة، ب���ح�������ض���ب م�����ا �أع����ل����ن 
�ملوؤقت  �حلظر  و�أت���اح   . م�ضوؤولون 
�ل������ذي ح������ارب �ل���رئ���ي�������س دون���ال���د 
تر�مب لفر�ضه منذ كانون �لثاين/
يناير وجن��ح يف ذل��ك يف حزير�ن/

يونيو، مر�جعة �الجر�ء�ت �المنية 
وفر�س تدقيق �أ�ضد يف �لقادمني.

�ملديرة  هيغينز  جنيفري  و�ضرحت 
�مل�����ض��اع��دة ل�������ض���وؤون �ل��الج��ئ��ني يف 
�لهجرة  وخ��دم��ات  �جلن�ضية  هيئة 
�لطلبات  م��ق��دم��ي  �ن  �الم��ريك��ي��ة 
�ضيو�جهون بعد �ملر�جعة �جر�ء�ت 
ت�����ض��م��ل مر�قبة  م����ع����ززة   ت��دق��ي��ق 
على  و�ت�������ض���االت���ه���م  ح�������ض���وره���م 

�ضبكات �لتو��ضل �الجتماعي.
�ضحايف  ل��ق��اء  يف  هيغينز  وق���ال���ت 
�المريكي  �ل�ضعب  �م��ن  مقت�ضب 

�ولويتنا �الوىل .
�لثالثاء  ل���ي���ل  ت����ر�م����ب  و�أ������ض�����در 
�لهجرة  ح����ول  ج���دي���د�  م��ر���ض��وم��ا 
�ملنتهية  �مل����ر�����ض����وم  ب����ه  �����ض���ت���ب���دل 
مدته و�ل��ذي كان ج��زء� من حظر 

�دى  �ل��ذي  للجدل  �ملثري  �لهجرة 
العتباره  ق�����ض��ائ��ي��ة  م��ع��رك��ة  �ىل 

ي�ضتهدف �مل�ضلمني.
بعد تر�جع  �ملر�ضوم �جلديد  و�أت��ى 
�ملهاجرين  طلبات  ق��ب��ول  يف  كبري 
�لرئي�س  وك����ان  ت���ر�م���ب.  ع��ه��د  يف 
�ل�����ض��اب��ق ب����ار�ك �وب���ام���ا ح���دد عدد 
�لالجئني �لذين �ضيتم ��ضتقبالهم 
�نتهت  �ل��ت��ي  �مل��ال��ي��ة  �ل�ضنة  خ��الل 
 2017 �ي��ل��ول/���ض��ب��ت��م��ر   30 يف 

ب�110 �الف �ضخ�س.
مهامه  توليه  وم��ن��ذ  ت��ر�م��ب  لكن 

�لفا.   53 �ىل  �ل��ع��دد  ه��ذ�  خف�س 
ك��م��ا ح���دد �ل��ع��دد �الق�����ض��ى لل�ضنة 

�ملالية 2018 ب�45 �لف مهاجر.
�لدول  حتديد  �مل�ضوؤولون  ورف�س 
�نها  ق��ال��و�  لكنهم  �مل��ع��ن��ي��ة  �ل�11 
ك���ان���ت ع��ل��ى قائمة  �ل���ت���ي  ن��ف�����ض��ه��ا 
�ضدرت عام 2015 لدول تخ�ضع 
ت�����ض��دد� وتتطلب  �ك���ر  الج�����ر�ء�ت 

��ضت�ضارة �منية .
وباتت هذه �لدول تخ�ضع ملر�جعة 
�منية و��ضتخبار�تية ملدة 90 يوما 
ما  �مل�ضوؤولني رف�ضو� حتديد  لكن 

يح�ضل بعدها.
وقالت وكاالت �لالجئني �ن �لدول 
م�ضر  ت����ك����ون  �ن  مي���ك���ن  �مل���ع���ن���ي���ة 
و�ي������ر�ن و�ل����ع����ر�ق ول��ي��ب��ي��ا ومايل 
و�ل�ضومال  �ل�����ض��م��ال��ي��ة  وك����وري����ا 
وجنوب �ل�ضود�ن و�ل�ضود�ن و�ضوريا 

و�ليمن.
ك��ل ه���ذه �ل����دول ب��ا���ض��ت��ث��ن��اء كوريا 
�ضكانها  غالبية  ب��ل��د�ن  �ل�ضمالية 
�ملا�ضي  يف  وك���ان���ت  �مل�����ض��ل��م��ني  م���ن 
�للجوء  ل��ط��ل��ب��ات  �الك����ر  �مل�����ض��در 
ت�ضكل  كما  �ملتحدة.  �ل��والي��ات  �ىل 

�ل��دول نحو ن�ضف �لالجئني  هذه 
�ملتحدة.  �ل��والي��ات  �ىل  �ل��و�ف��دي��ن 
كان   ،2017 �مل���ال���ي���ة  �ل�����ض��ن��ة  يف 
�����ض���ل  م������ن  الج�����ئ�����ا   22150
�ىل  ب��دخ��ول��ه��م  ���ض��م��ح   53716
متحدرين  �مل����ت����ح����دة  �ل������والي������ات 
م�����ن �����ض����وري����ا و�ل������ع������ر�ق و�ي�������ر�ن 

و�ل�ضومال.
�حلكومة  �ن  �مل�������ض���وؤول���ون  وت���اب���ع 
�ضتو��ضل �لنظر يف بع�س �حلاالت 
�خل��ا���ض��ة م��ن ه���ذه �ل����دول �ل�11 
�ملوؤهلة  �مل��ع��اي��ري  ي��ح��ددو�  �ن  دون 
�مل�ضت�ضارة يف معهد  وقالت  لذلك. 
نيوالند  كاثلني  �لهجرة  �ضيا�ضات 
�ن هناك عدد كاف من �ملهاجرين 
�ل���ذي���ن ي��ن��ت��ظ��رون �ل�����ض��م��اح لهم 
بدخول �لواليات �ملتحدة مع �نهم 

ح�ضلو� على �ملو�فقة.
�لبعيد  �مل������دى  ع���ل���ى  �الث������ر  ل���ك���ن 
مفو�ضية  ق����درة  ب��ع��دم  ���ض��ي��ت��ج��ل��ى 
على  ل���الج���ئ���ني  �مل���ت���ح���دة  �المم 
�ملتحدة  �ل���والي���ات  ع��ل��ى  �ل�����ض��غ��ط 
ال���ض��ت��ق��ب��ال �ع�����د�د ك���ب���رية ك��م��ا يف 
�توقع  نيوالند  وتابعت  �ل�����ض��اب��ق.  
�ال ي��ح��ي��ل��و� �ل��ي��ن��ا ه���ذ� �ل��ع��دد من 
�حل����االت ك��م��ا يف �مل��ا���ض��ي، الإع����ادة 
�ل�����والي�����ات  ت����وط����ني الج����ئ����ني يف 

�ملتحدة .

با�ستثناء 11 دولة ت�سكل خطرا كبريا  

الواليات املتحدة ت�ستاأنف ا�ستقبال الالجئني 

�ضغف �مللكة باخليول منذ �ل�ضغر�مللكة حت�ضر �حد �ل�ضباقات

•• الفجر – خرية ال�صيباين

�إذ� كانت ملكة �جنلرت� تقر�أ كل يوم 
بو�ضت”،  “ر��ضينغ  عاما   65 طيلة 
�ل��ك��ت��اب �مل��ق��د���س ل��ل��م��ر�ه��ن��ني على 
فلي�س  �لريطانيني،  م��ن  �خل��ي��ول 
�ل�ضباقات،  ع���ل���ى  ت����ر�ه����ن  الأن����ه����ا 
و�من���ا الأن��ه��ا مت��ل��ك خ��ي��وال ت�ضارك 
يف �مل��ن��اف�����ض��ة... و�أح��ي��ان��ا ت��ف��وز بها.    
وح�����ض��ب �مل���وق���ع �مل��ت��خ�����ض�����س ماي 
�إليز�بيث  ك�ضبت  فقد  ك��وم،  ر��ضينغ 

�أ�ضيلة عن و�لدها، جورج �ل�ضاد�س، 
�لذي كان ميلك �لعديد من خيول 

�ل�ضباق. 
ويعود �أول �ضباق فاز به �أحد خيولها 
�ضنرّ  ك��ان  عندما   ،1949 ع��ام  �إىل 
�الأم���رية 23 ع��ام��ا. وق��ال��ت �نها ال 
حتى  بانتظام  �خليول  تركب  ت��ز�ل 

وهي تبلغ من �لعمر 91 عاما. 

عن ليزيكو الفرن�سية

�لثانية 7.5 مليون يورو على مدى 
ومنذ  �ملا�ضية.  �لثالثني  �ل�ضنو�ت 
�مللكية  �خليول  ف��ازت   ،1988 ع��ام 
 2815 �أ���ض��ل  م��ن  �ضباقا   451 ب��� 
�ضاركت فيها، مبعدل 15 �ضباقا يف 

�ل�ضنة، ون�ضبة جناح 16 باملائة.

وف���ازت ه��ذ� �ل��ع��ام خ��ي��ول �ليز�بيث 
�ملجموع،  يف  �ضباقا   20 ب  �لثانية 
حتى  ي���ورو  �أل���ف   460 منها  جنت 
�الن مب��ا ي��وؤ���ض��ر الإم��ك��ان��ي��ة حتطيم 

رقم �لعام �ملا�ضي.
   وقد فاز �أف�ضل ح�ضان من �لفحول 

وتبلغ  �ل����ع����ام،  ه����ذ�  �ل�����ض��ب��اق��ات  يف 
تكاليف تدريب مهر �ل�ضباق �لو�حد 
�ألف   30 �إىل  جنيه  �أل���ف   25 م��ن 
تاميز.  ب��ح�����ض��ب  �ل�����ض��ن��ة،  يف  ج��ن��ي��ه 
ومل ترتدد �مللكة يف دفع 130 �ألف 
�مللكية  �ال�ضطبالت  يف  لتقيم  جنيه 

الفوز بـ 20 �سباقا هذا العام
للملكة  �لن�ضاط  ه��ذ�  حقق  وق��د     
كل  جنيه   223.500 معدله  م��ا 
ع��ام، حيث ك��ان ع��ام 2016 و�حد� 
من �أف�ضل �لتو�ريخ، مبكا�ضب بلغت 

يورو.  �ألف   620

�مللكية، مريلني، بثالثة من ثمانية 
�ضباقات �ضارك فيها، حمققا للملكة 

جنيه.  21.750
تكلفة التدريب

�أي�ضا  �ل��ث��ان��ي��ة  �إل��ي��ز�ب��ي��ث  ل�ضغف     
تكلفة. لقد �ضاركت24 من خيولها 

جهاز  �أك��ر  �ضاندرينغهام،  ق�ضر  يف 
�ل���ب���الد، تقول  رك�����س م��ت��ح��رك يف 
و�حد  ل�ضخ�س  ت�ضمح  م��ي��ل:  دي��ل��ي 

بتدريب 18 مهر� يف وقت و�حد.
   �مللكة، �لتي ح�ضلت على �أول مهر 
خيوال  ورث���ت  �ل��ر�ب��ع��ة،  �ضن  يف  لها 

اأول  على  امللكة  ح�سلت   -
الرابعة،  �سن  يف  لها  مهر 
عن  اأ�سيلة  خيوال  وورثت 
ال�ساد�س جــورج  والدها 

تركب  تــــزال  ال   -
اخلـــيـــول بــانــتــظــام 
من  تبلغ  وهــي  حتى 
عــامــا   91 ــر  ــم ــع ال

•• رانغون-اأ ف ب:

مئات  الع��ادة  �ضويا  �لعمل  وبنغالد�س  بورما  تعهدت 
ديارهم  �ىل  �مل�����ض��ل��م��ني  �ل��روه��ي��ن��غ��ا  �ل��الج��ئ��ني  �الف 
�ع��ط��اء تفا�ضيل  ب���دون  م�����ض��وؤول��ون  �أع��ل��ن  م��ا  بح�ضب 

حمددة فيما تتفاقم �الزمة �الن�ضانية.
تاأزمت �لعالقات بني �لدولتني �جلارتني ب�ضبب �لعنف 
�ل��ب��ورم��ي يف والي���ة ر�خ���ني يف  �ل���ذي ميار�ضه �جلي�س 
بورما و�لذي �أجر �كر من 600 �ألفا من �لروهينغا 
�آب/�غ�ضط�س  �و�خ��ر  منذ  بنغالد�س  �ىل  �ل��ف��ر�ر  على 

�ملا�ضي.
�لثالثاء،  بورما  عا�ضمة  نايبيد�و  يف  حمادثات  وبعد 
و�فقت  بورما  �ن  �لبنغالد�ضية  �لد�خلية  وز�رة  قالت 

على وقف تدفق �لروهينغا و�عادة جميع �لالجئني.
وقالت وز�رة �لد�خلية يف بيان و�فقت ميامنار )بورما( 
�لنازحني من ميامنار �ىل  ��ضتمر�ر دخول  على وقف 
بنغالد�س و�عادة �لو�ضع �ىل طبيعته يف والية ر�خني 
لكن بورما عر�ضت �لتز�ما �كر حذر� وقالت فقط �ن 
يف  جذورهم  الثبات  للتدقيق  �ضيخ�ضعون  �لالجئني 

والية ر�خني.
�لبورمية  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  م���ن  م��ي��ي��ن��ت  ت���ني  وق����ال 
متى  �ل��ق��ول  ميكننا  ال  �الج��ت��م��اع  ب��ع��د  لل�ضحافيني 

�ضن�ضتقبل )�لالجئني( .
�ذ�  مم��ا  �ضنتاأكد   ... �لتدقيق  بعد  �ضنو�فق  و����ض��اف 
كانو� يقيمون فعال يف مونغد�و وبوثيدونغ  �ملنطقتني 
ر�خني  والي��ة  يف  �لعنف  �أعمال  الأ�ضو�أ  تعر�ضتا  �للتني 

و��ضبحتا �ضبه فارغتني من �الهايل �لروهينغا.

�ل�����ض��ع��ب تطبيقها  م���ن  ي���ك���ون  ق���د  �مل���ع���اي���ري  وت���ل���ك 
�جل���ن���ود وع�ضابات  م���ن  �ل���ف���اري���ن  �ل��روه��ي��ن��غ��ا  ع��ل��ى 
قالو�،  كما  �مل��غ��ادرة،  على  �ج��روه��م  �لذين  �لبوذيني 
و�لقتل  �ملتعمد  �لنار  ����ض��ر�م  �ضملت  و��ضعة  حملة  يف 

و�الغت�ضاب.
وت�ضبب فر�ر �لروهينغا باأزمة �أن�ضانية كبرية يف �إحدى 
�فقر �لدول �ال�ضيوية، فيما يخ�ضى �لالجئون �لعودة 

�ىل ر�خني.
و�تهمت دكا و�المم �ملتحدة �جلي�س �لبورمي مبمار�ضة 
�ف��ر�د �القلية  �ع��ادة جميع  تطهري عرقي  ودعتا �ىل 
يف  ع�ضو�ئية  خميمات  يف  يتكد�ضون  �ل��ذي��ن  �مل�ضلمة 

منطقة كوك�س باز�ر يف بنغالد�س.
عقوبات  لفر�س  �ضغوطا  �ي�ضا  و��ضنطن  ومت��ار���س 
عن  م�ضوؤولني  �لبورمي  �جلي�س  يف  �ضباطا  ت�ضتهدف 

�لعنف.
وترف�س بورما منح �لروهينغا �جلن�ضية �و �العرت�ف 

بهم كاأقلية �إتنية.
�ت��ه��ام��ه��ا بالتطهري  ق��اط��ع  ب�����ض��ك��ل  ب���ورم���ا  ورف�����ض��ت 
رد�  بو�ضفها  �لع�ضكرية  �حلملة  ود�فعت عن  �لعرقي  
�آب/  25 قانونيا على هجمات م�ضلحي �لروهينغا يف 

�غ�ضط�س.
�لروهينغا  �ن  بورما  حلكومة  �ضابقة  بيانات  وذك��رت 
�مل��رت��ب��ط��ني ب��امل�����ض��ل��ح��ني ���ض��ي��م��ن��ع��ون م���ن �ل���ع���ودة �ىل 

منازلهم.
وحتى مع تطبيق خطة العادة �لالجئني، هناك قلق 
و��ضع حول ما �لذي �ضيعود �ليه �لروهينغا بعد �حر�ق 

عدد كبري من قر�هم وت�ضويتها باالر�س.

بورما وبنغالد�س تتعهدان التعاون 
الإعادة الروهينغا 

 •• نيودلهي-اأ ف ب:

�م�س  تيلر�ضون  ريك�س  �الم��ريك��ي  �خلارجية  وزي��ر  ب��د�أ 
تعزيز  ت��ه��دف �ىل  �لهند  �مل�����ض��وؤول��ني يف  م��ع  حم��ادث��ات 
يف  �ل�ضني  ن��ف��وذ  ت��ز�ي��د  م��ن  �لقلقني  �لبلدين  حت��ال��ف 

�آ�ضيا.
باك�ضتان،  زي��ارة تيلر�ضون غد�ة توقف ق�ضري يف  وتاأتي 
�لدولة �ملناف�ضة للهند، حيث لقي ��ضتقباال فاتر� ب�ضبب 
قاعدة  ت�ضكل  بانها  �ب��اد  ال�ضالم  �المريكية  �النتقاد�ت 

خلفية حلركة طالبان �الفغانية.
�لهندي  �ل����وزر�ء  رئي�س  تيلر�ضون  يلتقي  نيودلهي  يف 
�ضو�ر�ج.  �ضو�ضما  �خل��ارج��ي��ة  ووزي����رة  م���ودي  ن��اري��ن��در� 
و�ج��ت��م��ع ���ض��ب��اح��ا م���ع �ج��ي��ب دوف�����ال م�����ض��ت�����ض��ار �المن 
�لقومي. و�أعلن �لطرفان �ن �ملباحثات �ضتتناول �لدعم 
وتز�يد  كابول  يف  �الفغانية  �حلكومة  لتعزيز  �لهندي 

�لنفوذ �ل�ضيني وم�ضائل �منية �خرى يف �آ�ضيا.
وو���ض��ع �ل��وزي��ر �الم��ريك��ي �كليال م��ن �ل��زه��ر يف �ملكان 
�ي��دي متطرف  على  غ��ان��دي  �ملهامتا  فيه  �غتيل  �ل��ذي 
يف   1948 �ل��ث��اين/ي��ن��اي��ر  ك���ان���ون   30 يف  ه��ن��دو���ض��ي 

�لعا�ضمة �لهندية.
ت��ع��اون �ك��ر مع  �مل��ا���ض��ي دع��ا تيلر�ضون �ىل  و�ال���ض��ب��وع 
�لهند يف مو�جهة ت�ضاعد قوة �ل�ضني معربا عن رغبة 

و��ضنطن يف روؤية قارة حرة ومنفتحة .
�لوزر�ء  رئي�س  �لثالثاء  تيلر�ضون  �لتقى  باك�ضتان،  يف 
���ض��اه��د خ��اق��ان ع��ب��ا���ض��ي وق��ائ��د �جل��ي�����س �جل����رن�ل قمر 

جاويد بجو�، وعدد من كبار �مل�ضوؤولني.
�لثالثاء  �المريكية  �ل�ضفارة  عن  �ضادر  بيان  يف  وج��اء 
�ل��رئ��ي�����س)دون��ال��د( تر�مب  �ك���د ر���ض��ال��ة  ت��ي��ل��ر���ض��ون  �ن 
على  للق�ضاء  جهودها  زي��ادة  باك�ضتان  على  يتعني  بانه 

�الرهابيني �لذين يعيثون ف�ضاد� يف �لبالد .

تيلر�سون يجري حمادثات يف الهند 
حول ال�سني 

حماكمة 11 حقوقيا يف تركيا بتهمة االرهاب  
•• ا�صطنبول-اأ ف ب:

11 نا�ضطا مد�فعني عن حقوق �الن�ضان بينهم م�ضوؤوالن  تبد�أ يف تركيا حماكمة 
�أث��ار موجة  �ل��ذي  �أ�ضهر عدة على توقيفهم  بعد  �لدولية، وذل��ك  �لعفو  يف منظمة 

�نتقاد�ت يف �خلارج.
وال يز�ل ثمانية من �ملتهمني قيد �لتوقيف بينهم مديرة فرع منظمة �لعفو يف تركيا 

�ديل �يزر ورئي�س �ملنظمة يف �لبالد تانر كيلي�س، باال�ضافة �ىل �أملاين و�ضويدي.
وكيلي�س متهم ب �النتماء �ىل تنظيم �رهابي م�ضلح ، بينما �الآخرون متهمون ب دعم 
منظمة �إرهابية م�ضلحة  ومعر�ضون ل�ضدور حكم بال�ضجن حتى 15 عاما يف حال 
بتورطه يف حماولة  �ال�ضتباه  بعد  �أوق��ف يف حزير�ن/يونيو  كيلي�س  وكان  �إد�نتهم. 
�هلل  فتح  �لد�عية  �ىل  �نقرة  ن�ضبتها  �لتي   2016 متوز/يوليو  �النقالب يف 15 
غولن �ملقيم يف �لواليات �ملتحدة. و�أوقف �ملتهمون �لع�ضرة �الخرون يف متوز/يوليو 

خالل م�ضاركتهم يف ور�ضة تدريب يف جزيرة بويوكاد� قبالة �ضو�حل ��ضطنبول.
�إ�ضاعة �لفو�ضى  يف �ملجتمع لدعم  وجاء يف �لقر�ر �التهامي �ن �لنا�ضطني حاولو� 
�رهابية  هي  �ملعادية للحكومة ودعمو� ما ال يقل عن ثالث منظمات  �لتظاهر�ت 
�لي�ضار  من  �ضغرية  وجمموعة  �لكرد�ضتاين  �لعمال  وح��زب  غولن  �لد�عية  حركة 

�ملتطرف يطلق عليها ��ضم دي �ت�س كي بي -�ضي .
ويقول �لباحث لدى منظمة �لعفو يف تركيا �ندرو غاردنر �ن �المر يتعلق مبالحقات 

ال �أ�ضا�س لها باملرة وال ت�ضتند �ىل �أي دليل وال ميكن �ن ت�ضمد عند �أي تدقيق .
وي�ضيف لوكالة فر�ن�س بر�س هذه �لق�ضية �ختبار للق�ضاء �لرتكي .
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�ضجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/05/21م   �ملودعة حتت رقم:  273638 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:  

با�ض��م:  ليرتي بري�ضي�ضن تيوب�س ليمتد
 وعنو�نه: 7 هرتفورد �ضرتيت، دبليو 1 جيه 7 �آر �إت�س ، لندن، �ململكة �ملتحدة                    

وذلك لتمييز �لب�ضائع / �خلدمات / �ملنتجات:
مو��ضري للكبالت �لكهربائية؛ �أغطية كبالت )مو��ضري(؛ قارنات للمو��ضري )كهربائية(؛ مو��ضري كهربائية 

ومو��ضري �أ�ضالك كهربائية؛ �الأجز�ء و�لتجهيز�ت �خلا�ضة بكل �ل�ضلع �لو�ردة �أعاله.
 �لو�ق�عة بالفئة:  9 

و�ضف �لعالمة:  كتبت كلمة " BARTON " باأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج �لطلب.
�ال�ض��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�ضم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ضاد �أو �إر�ضاله 
بالريد �مل�ضجل للق�ضم �مل�ضار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  26  اأكتوبر 2017 العدد 12157

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

بتاريخ: 2017/05/04م   �ملودعة حتت رقم:  272737 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�ض��م:  دبي للعقار�ت �س.ذ.م.م 
 وعنو�نه: �أبر�ج �الإمار�ت، �لطابق 49، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�ضائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�خلدمات �لعقارية؛ �إد�رة �لعقار�ت؛ خدمات �لعقار�ت �لتجارية و�لتجزئة و�ل�ضكنية؛ �إد�رة وتوجيه وتاأجري 
و�إجر�ئها  تقدميها  يتم  �لتي  �لعقار�ت  و��ضتئجار  تاأجري  خدمات  و�ل�ضكنية؛  و�لتجزئة  �لتجارية  �لعقار�ت 
و�لعقار�ت  و�ل��ف��ن��ادق  و�مل��ر����ض��ي  و�ملنتجعات  �ل�ضحية  و�ل��ن��و�دي  و�مل��ك��ات��ب  و�ل��ف��ي��الت  بال�ضقق  يتعلق  فيما 
�ل�ضناعية ومر�كز �لت�ضوق وقرى �لت�ضوق؛ خدمات �الإد�رة �ملالية للم�ضتاأجرين؛ �إد�رة �ضقق وفيالت �الإيجار؛ 
خدمات �لو�ضاطة �لعقارية؛ خدمات حت�ضيل �الإيجار�ت؛ خدمات تقييم �لعقار�ت؛ �ال�ضتثمار�ت �لر�أ�ضمالية؛ 
�ل�ضناديق  �ل�ضناديق؛ خدمات  �إد�رة  �ال�ضتثمار؛ خدمات  �الأ�ضول؛ خدمات  �إد�رة  �ملالية؛ خدمات  �خلدمات 
�لعقار�ت  �إد�رة  خدمات  �لعقاري؛  �لتقييم  خدمات  �لعقاري؛  �لتمويل  خدمات  �لتاأمني؛  خدمات  �لعقارية؛ 
وخدمات �إد�رة �ملحافظ �لعقارية؛ خدمات �ال�ضتثمار �لعقاري؛ خدمات �لو�ضاطة �لعقارية؛ خدمات �لتاأمني 
�لعقار�ت  و���ض��ر�ء  و�ختيار  وتثمني  �الأر����ض��ي  �ضر�ء  خدمات  وحت��دي��د�  �الأر����ض��ي  تطوير  خدمات  �لعقاري؛ 
للتطوير و�ال�ضتثمار؛ �ضر�ء �الأر��ضي لتاأجريها؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بجميع هذه �خلدمات مبا يف 

ذلك توفري �ملعلومات عر �ضبكة حا�ضوب عاملية.
 �لو�ق�عة بالفئة:  36 

و�ضف �لعالمة:  كتبت كلمة " �ضوالنا " باالحرف �لعربية كما هو مبني يف منوذج �لطلب. 
�ال�ض��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�ضم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ضاد �أو �إر�ضاله 
بالريد �مل�ضجل للق�ضم �مل�ضار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  26  اأكتوبر 2017 العدد 12157

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

بتاريخ: 2017/06/21م   �ملودعة حتت رقم:  275493 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�ض��م:  مر��س �لقاب�ضة �س.ذ.م.م. 
 وعنو�نه: �س.ب.: 123311، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�ضائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�ملالب�س ولبا�س �لقدم و�أغطية �لر�أ�س؛ �الأحذية عالية �ل�ضاق؛ �ملالب�س �جلاهزة؛ �أحذية عالية �ل�ضاق ذ�ت �أربطة؛ �الأحذية؛ 
كعوب لالأحذية �أو �جلو�رب؛ �أخفاف؛ �أخفاف حمام؛ �ضنادل؛ �أحذية ريا�ضية؛ �أحذية �ضاطئ؛ �أحذية عالية �ل�ضاق للتزلج؛ 
�أحذية عالية �ل�ضاق لكرة �لقدم؛ �أحذية كرة �لقدم؛ �أحذية �ضاالت �جلمنازيوم؛ �أحذية لل�ضباق؛ �أحذية عالية �ل�ضاق للت�ضلق؛ 
�أحذية عالية �ل�ضاق للريا�ضة؛ جو�رب؛ جو�رب م�ضادة لالنزالق؛ �ملالب�س �ملحبوكة؛ �أثو�ب �ضيقة؛ قبعات؛ مناديل خمرمة 
)مناديل للرقبة(؛ كابات؛ برييهات )قبعات م�ضتديرة م�ضطحة(؛ �أو�ضحة؛ قفاز�ت؛ قفافيز؛ �أحزمة )باعتبارها �أ�ضناف من 
�ملالب�س(؛ �لقم�ضان؛ قم�ضان ن�ضف كم )تي-�ضريت(؛ قم�ضان �لبولو؛ �لقم�ضان �لريا�ضية؛ بنطلونات؛ بنطلونات �جلينز؛ 
�لبنطلونات �لق�ضرية؛ �لبنطلونات �لق�ضرية �لريا�ضية؛ �ملالب�س �لريا�ضية؛ مالب�س �ل�ضباحة؛ �ضر�ويل ��ضتحمام؛ مالب�س 
��ضتحمام؛ مايوه بيكيني؛ مالب�س حتتية؛ مالب�س د�خلية؛ مباذل ��ضتحمام؛ مالب�س �لتدريب؛ �أ�ضناف �ملالب�س �خلارجية؛ 
معاطف؛ جاكيتات؛ جاكيتات مقلن�ضة؛ جاكيتات تزلق؛ جاكيتات ومعاطف مقاومة للماء وعو�مل �لطق�س؛ مالب�س �لتزلج؛ 
لل�ضاق(؛  )�أغطية  �ملحبوكة؛ طماقات  �ملالب�س  �الأم��ام؛  ب��ذالت؛ �ضد�ر�ت وجاكيتات �ضوف مفتوحة من  �ل�ضاطئ؛  مالب�س 
ربطات عنق؛ بيجامات؛ �ضدريات؛ �أربطة ر�أ�س و�أربطة ر�ضغ؛ مالب�س د�خلية؛ بنطلونات؛ تنانري؛ لفاعات؛ قم�ضان؛ بلوز�ت؛ 
ف�ضاتني؛ عباء�ت؛ مباذل؛ مالب�س نوم؛ �أرو�ب؛ قم�ضان خفيفة؛ مر�يل لالأطفال؛ جو�رب طويلة؛ �أغطية لالأذن؛ ربطات 
)مالب�س(؛  نقود  �أحزمة  ن��وم؛  �أقنعة  �ضرو�لية؛  �ردي��ة  بليزر�ت؛  �ضاالت؛  ق�ضرية؛  تنانري  ���ض��د�ر�ت؛  ر�ضمية؛  ب��ذالت  عنق؛ 

مر�يل؛ مناديل مالب�س.
 25  �لو�ق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة " HAWA HAWA" باأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج �لطلب. و�ضف �لعالمة:  
�ال�ض��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�ضم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ضاد �أو �إر�ضاله بالريد �مل�ضجل 
للق�ضم �مل�ضار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  26  اأكتوبر 2017 العدد 12157

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

بتاريخ: 2017/06/21م   �ملودعة حتت رقم:  275498 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�ض��م:  مر��س �لقاب�ضة �س.ذ.م.م. 
 وعنو�نه: �س.ب.: 123311، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�ضائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�أجهزة �لرت�مبولني؛ �أجهزة تر�مبولني �لتدريبات؛ �الأدو�ت �لقابلة للنفخ؛ قطع غيار ولو�زم الأجهزة �لرت�مبولني؛ �أجهزة 
ريا�ضية م�ضنوعة من �لبال�ضتيك و�الإ�ضفنج �ل�ضلب؛ �أجهزة �لوثب؛ �أجهزة �لوثب �لهو�ئي �لقابلة للنفخ؛ �ملعد�ت �لريا�ضية 
و�لرتفيهية؛ �ملعد�ت �لريا�ضية و�لرتفيهية �لتي ت�ضتخدم مع �أجهزة �لرت�مبولني؛ �للعب و�الألعاب و�أدو�ت �للعب؛ �أدو�ت 
�لريا�ضة �لبدنية )�جلمباز( و�الأدو�ت �لريا�ضية غري �لو�ردة يف فئات �أخرى؛ �آالت �لت�ضلية �الأتوماتيكية و�لتي تد�ر بقطع 
�لنقد؛ �آالت �ضاالت �ألعاب �لفيديو؛ كر�ت لالألعاب؛ �لدمي؛ بيوت �لدمي؛ �أجهزة �الأرجوحات؛ �الأقر��س �لطائرة )لعب(؛ 
�ألعاب؛ �أجهزة �الألعاب؛ �لطائر�ت �لورقية؛ كر�ت رخامية �أو زجاجية للعب؛ �أحاجي �ل�ضور �ملقطوعة؛ �أقنعة )�أدو�ت لعب(؛ 
حلي للحفالت وللرق�ضات )هد�يا للحفالت(؛ بالونات لعب؛ ورق لعب )�ضدة(؛ كر�ت لعب؛ �ألعاب م�ضنوعة من �ملخمل؛ لعب 
�خلدع �لعملية )�ألعاب مبتدعة(؛ دمى متحركة؛ حلقات رمي؛ م�ضارب لالألعاب؛ مركبات لعبة يتم �لتحكم فيها بالرميوت؛ 
خ�ضخي�ضات )�أدو�ت لعب(؛ �ألعاب حلقية؛ مركبات �ضغرية؛ �أطقم �ضغرية )�ألعاب(؛ لعبة �لقناين �خل�ضبية )�ألعاب(؛ فرفرية 
�أو نحلة )�ألعاب(؛ دمى حم�ضوة؛ �أرجوحات؛ دمى �لدببة؛ م�ضد�ضات لعب؛ �أقنعة لعب؛ مركبات لعب؛ مناذج لعب؛ متاثيل 
لعب؛ �لرت�مبولني؛ �أجنحة للماء ت�ضاعد على �لطفو �أثناء �ال�ضتحمام و�ل�ضباحة؛ �أرجوحات �حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س؛ 

�الألعاب �لتي تركب؛ �أرجوحات حد�ئق �ملالهي؛ �أجهزة �أرجوحات �ملالهي وقطع غيارها ولو�زمها.
 28  �لو�ق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة " HAWA HAWA" باأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج �لطلب. و�ضف �لعالمة:  
�ال�ض��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�ضم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ضاد �أو �إر�ضاله بالريد �مل�ضجل 
للق�ضم �مل�ضار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  26  اأكتوبر 2017 العدد 12157

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

بتاريخ: 2017/06/21م   �ملودعة حتت رقم:  275501 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�ض��م:  مر��س �لقاب�ضة �س.ذ.م.م. 
 وعنو�نه: �س.ب.: 123311، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�ضائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خدمات �الإعالن؛ خدمات وكاالت �الإعالن؛ خدمات �إد�رة �الأعمال؛ �مل�ضاعدة يف �إد�رة �الأعمال؛ تقييم �الأعمال؛ �إد�رة 
�الأعمال و�ال�ضت�ضار�ت �لتنظيمية؛ �إد�رة �أعمال �ملطاعم و�لفنادق و�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س وحد�ئق �ملالهي؛ 
)�لغري(؛  �أع��م��ال  �إد�رة  �الأع��م��ال؛  م�ضاريع  �إد�رة  �لرت�مبولني؛  و��ضتوديهات  و�لرتفيهية  �لريا�ضية  �لت�ضهيالت 
�مل�ضاعدة يف �الإد�رة �لتجارية �أو �ل�ضناعية؛ خدمات �لت�ضويق؛ خدمات �لدعاية و�لعالقات �لعامة؛ توفري ت�ضهيالت 
�ملكاتب، خدمات جتميع ت�ضكيلة من �لب�ضائع ل�ضالح �الآخرين حتى يتمكن �لزبائن من معاينة و�ضر�ء هذه �لب�ضائع 
�أو  �لتجارية لغايات جتارية  �ملعار�س و�الأ�ضو�ق  �ل�ضناعية؛ تنظيم  ب�ضهولة وي�ضر؛ خدمات �الإم��د�د للغري؛ �الإد�رة 
دعائية؛ تاأجري �مل�ضاحات �الإعالنية؛ تاأجري وقت لالإعالن يف و�ضائل �الإعالم؛ خدمات �لتجزئة و�لتجزئة �ملبا�ضرة 
لبيع �ملالب�س و�ملالب�س �لريا�ضية و�ملعد�ت �لريا�ضية؛ خدمات �أبحاث �ل�ضوق فيما يتعلق بو�ضائل �الإعالم؛ خدمات 
خدمات  �ل��والء؛  بر�مج  خدمات  �لعلنية؛  باملز�د�ت  �الأم��الك  بيع  �الأعمال(؛  �إد�رة  يف  م�ضاعدة  )باعتبارها  �لتعهيد 
للفعاليات  �ضتاد  يف  و�لتذكار�ت  و�المتياز�ت  و�مل�ضروبات  �لطعام  �أك�ضاك  توفري  و�ملكافاآت؛  و�حلو�فز  �لوالء  بر�مج 
�لريا�ضية و�لرتفيهية؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات �ملتعلقة بهذه 

�خلدمات عر �ضبكة حا�ضوب عاملية.
 35  �لو�ق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة " HAWA HAWA" باأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج �لطلب. و�ضف �لعالمة:  
�ال�ض��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�ضم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ضاد �أو �إر�ضاله بالريد 
�مل�ضجل للق�ضم �مل�ضار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  26  اأكتوبر 2017 العدد 12157

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

بتاريخ: 2017/06/21م   �ملودعة حتت رقم:  275502 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�ض��م:  مر��س �لقاب�ضة �س.ذ.م.م. 
 وعنو�نه: �س.ب.: 123311، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�ضائع / �خلدمات / �ملنتجات:
و�ل�ضيافة؛  �لفنادق  جمال  يف  �لتدريب  ت�ضهيالت  ت�ضغيل  �لتدريب؛  خدمات  و�لتهذيب؛  �لتعليم  خدمات 
ت�ضغيل دور �حل�ضانة؛ خدمات �لرتفيه؛ �الأن�ضطة �لريا�ضية و�لثقافية؛ توفري �ضاالت �لتدريبات �لريا�ضية 
ت�ضغيل مالعب �جلولف؛  �لطابع �خلا�س؛  ذ�ت  �ألعاب �حلد�ئق  ت�ضغيل  �ل�ضحية؛  و�لنو�دي  )�جلمنازيوم( 
توفري ت�ضهيالت �لتن�س؛ توفري ت�ضهيالت برك �ل�ضباحة؛ ترتيب و�إد�رة �ملوؤمتر�ت و�الجتماعات و�ملعار�س 
ت�ضغيل  و�مل��ح��ا���ض��ر�ت؛  �لر�ضمية  و�الج��ت��م��اع��ات  �لتجارية  و�مل��ع��ار���س  �لعمل  وور����س  �لتدريبية  و�ل����دور�ت 
حد�ئق �ملالهي و�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س؛ ن�ضر �لكتب؛ توفري ت�ضهيالت �ل�ضينما؛ توفري �لت�ضهيالت 
�لريا�ضية؛ توفري �لت�ضهيالت �لرتفيهية؛ توفري وت�ضغيل ��ضتوديوهات �لرت�مبولني؛ توفري وت�ضغيل �ضاالت 
�جلمنازيوم؛ توفري وت�ضغيل ��ضتوديوهات �للياقة؛ توفري �ملناطق �لرتفيهية و�لريا�ضية �لتي ت�ضتمل على 
و�لرت�مبولني؛  �لريا�ضية  باالأن�ضطة  يتعلق  فيما  و�لتعليم  و�ل�ضفوف  �لتدريب  توفري  تر�مبولني؛  �أجهزة 
�ل�ضفوف �لرتفيهية و�لريا�ضية �جلماعية؛ توفري ت�ضهيالت  �لتدريبات �جلماعية؛ توفري  توفري �ضفوف 
زقاق �لبولنغ؛ توفري ت�ضهيالت �ال�ضتجمام؛ تقدمي ت�ضهيالت خا�ضة بركوب �خليل و�ضباق �خليل؛ تدريب 
�خليل، تنظيم �ملناف�ضات �لريا�ضية ومباريات �لفرو�ضية؛ خدمات �ضتوديوهات �لت�ضجيل �ل�ضوتي؛ خدمات 
لالأفالم  �لت�ضجيل  �ضتوديوهات  خدمات  �لت�ضجيل؛  �ضتوديوهات  ت�ضهيالت  توفري  �الأف���الم؛  �ضتوديوهات 
�لت�ضلية؛ توفري مالعب �الأطفال  و�لتليفزيون و�لفيديو و�لر�ديو؛ مناطق لعب لالأطفال؛ توفري مناطق 
���ض��ت��ودي��وه��ات �لت�ضجيل؛ ح��د�ئ��ق �حل��ي��و�ن��ات؛ ح��د�ئ��ق �حل��ي��و�ن��ات �الأليفة؛  ت��اأج��ري  يف حم��ط��ات �خل��دم��ة؛ 
و�لتعليم  �ملعلومات  خدمات  �حليو�نات؛  عرو�س  �حليو�نات؛  معار�س  �ل�ضفاري؛  حد�ئق  �حليو�ن؛  حد�ئق 
مبا  �خلدمات  هذه  بكافة  يتعلق  فيما  �ملعلومات  توفري  �حليو�نات؛  ومعار�س  �حليو�نات  بحد�ئق  �ملتعلقة 

 يف ذلك توفري �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �ضبكة حا�ضوب عاملية. 
 �لو�ق�عة بالفئة:  41 

و�ضف �لعالمة:  كتبت عبارة " HAWA HAWA" باأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج �لطلب.
�ال�ض��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�ضم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ضاد �أو �إر�ضاله 
بالريد �مل�ضجل للق�ضم �مل�ضار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  26  اأكتوبر 2017 العدد 12157

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

بتاريخ: 2017/05/14م   �ملودعة حتت رقم:  273201 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�ض��م:  جايرو �ل �ل �ضي
 وعنو�نه: 115 برودو�ي، 14 فلور، نيو يورك، نيو يورك 10006، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 

وذلك لتمييز �لب�ضائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لدعاية  خدمات  �ملكتبية؛  �لوظائف  �أد�ء  خدمات  �لتجارية؛  �الأعمال  وتوجيه  �إد�رة  خدمات  و�الإع��الن؛  �لدعاية  خدمات 
و�الإعالن؛ خدمات �لت�ضويق؛ خدمات �لت�ضويق �لرقمي �ملقدمة بو��ضطة طرق �الت�ضاالت �لت�ضويقية غري �ملبا�ضرة؛ خدمات 
�لت�ضويق عر و�ضائل �لتو��ضل �الجتماعي و�لهاتف �ملتحرك؛ خدمات ت�ضويق �ملحتوى؛ تنظيم و�إقامة �لفاعليات �لرتويجية 
و�لت�ضويقية للغري؛ تخطيط و�إد�رة �لفاعليات بهدف ت�ضويق �ضلع وخدمات �لغري �أو بناء هويتها �ملوؤ�ض�ضية �أو �لرتويج لها 
�ال�ضت�ضار�ت  �ملوؤ�ض�ضية؛  �لهوية  بناء  خدمات  �لريا�ضية؛  للفاعليات  و�لرتويج  �لت�ضويق  خدمات  تقدمي  عنها؛  �الإع��الن  �أو 
و�لتطوير و�الإد�رة و�لت�ضويق للهويات �ملوؤ�ض�ضية لل�ضركات و/�أو �الأفر�د؛ خدمات �لت�ضويق وبناء �لهوية �ملوؤ�ض�ضية؛ تقدمي 
�ملوؤ�ض�ضية؛  �لهوية  بناء  ��ضرت�تيجيات  وتطوير  �لعمالء  �آر�ء  على  للح�ضول  �ملخ�ض�ضة  �الت�ضاالت  و/�أو  �لت�ضويق  خدمات 
�ملوؤ�ض�ضية  بالهويات  �لوعي  م�ضتوى  ورف��ع  �جلمهور،  قاعدة  تطوير  وخططه؛  ومفاهيمه  �لت�ضويق  ��ضرت�تيجيات  تطوير 
وعالقات �لعمالء وبناء جمتمع �فرت��ضي على �ضبكة �النرتنت الأغر��س �لت�ضويق و�الت�ضاالت �ل�ضفهية �لرقمية؛ جتميع 

�لقو�ئم �لريدية؛ خدمات �لدعاية و�الإعالن عر �لريد �ملبا�ضر؛ �خلدمات �ملعلوماتية و�ال�ضت�ضارية �ملتعلقة بها.
 35  �لو�ق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة " GYRO " باللغة �الجنليزية و بجانبها نقطتان كما هو مبني يف منوذج �لطلب. و�ضف �لعالمة:  
�ال�ض��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�ضم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ضاد �أو �إر�ضاله بالريد �مل�ضجل 
للق�ضم �مل�ضار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  26  اأكتوبر 2017 العدد 12157

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

بتاريخ: 2017/05/10م   �ملودعة حتت رقم:  273045 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�ض��م:  �إف دبليو يو تكافل جي �م بي �ت�س
�مل��ايل �لعاملي، ���س.ب. 482026، دب��ي، �الإم��ار�ت �لعربية  وعنو�نه: وح��دة 01، �لطابق 16، كرن�ضي هاو�س برج 2، مركز دبي 

�ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�ضائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�إد�رة  �مل�ضاعدة يف  �ملحا�ضبة؛   / �لدفاتر  �لدعاية؛ م�ضك  وك��االت  / خدمات  �الإع��الن  وك��االت  �لدعاية؛ خدمات   / �الإع��الن 
�الأعمال؛ ��ضتف�ضار�ت عن �العمال؛ تدقيق ح�ضابات �العمال؛ �إد�رة �أعمال و��ضت�ضار�ت تنظيمية؛ ��ضت�ضار�ت �إد�رة �الأعمال؛ 
�أبحاث  �الأع��م��ال؛  تنظيم  ��ضت�ضار�ت  �الأع��م��ال؛  يف  �حلقائق  تق�ضي  �الأع��م��ال؛  تقييم  �الأع��م��ال؛  كفاية  يف  �خل��ر�ء  خدمات 
�أعمال  �إد�رة  �الأع��م��ال؛  عن  و�الأخ��ب��ار  �ملعلومات  �ملهنية؛  �الأع��م��ال  ��ضت�ضار�ت  �الأع��م��ال؛  �إد�رة  يف  �مل�ضورة  خدمات  �الأع��م��ال؛ 
�أعمال  �إد�رة   / للغري  �لتعوي�س  بر�مج  �أعمال  �إد�رة  �ضبكي؛  موقع  عر  �الأعمال  معلومات  تقدمي  �لريا�ضيني؛  �الأ�ضخا�س 
�الأعمال  رو�د  مع  �ملحتملني  �خلا�ضني  �مل�ضتثمرين  بتوفيق  تتعلق  �لتي  �الأعمال  و�ضطاء  خدمات  للغري؛  �لتعوي�س  بر�مج 
�لذين يحتاجون �إىل متويل؛ جتميع �ملعلومات يف قو�عد بيانات حا�ضوبية؛ جتميع �الإح�ضائيات؛ جتميع فهار�س �ملعلومات 
��ضت�ضار�ت  �لعامة؛  �لعالقات  �ت�ضاالت  ��ضرت�تيجيات  ب�ضاأن  ��ضت�ضار�ت  �ملرجمة؛  �مللفات  �إد�رة  دعائية؛  �أو  جتارية  لغايات 
ب�ضاأن ��ضرت�تيجيات �ت�ضاالت �الإعالن؛ حتليل �ضعر �لتكلفة؛ �لبحث عن �لبيانات يف ملفات �حلا�ضوب لالآخرين؛ ت�ضميم 
�ملو�د �الإعالنية؛ ن�ضر مو�د �لدعاية و�الإعالن؛ �لتنبوؤ�ت �القت�ضادية؛ خدمات �لعرو�س لغايات �لدعاية و�الإعالن؛ در��ضات 
�لعقود  ب�ضاأن  �لتفاو�س  �لغري؛  �لتجارية حل�ضاب  �ل�ضفقات  و�إب��ر�م  ب�ضاأن  �لتفاو�س  �لت�ضويق؛  �لت�ضويق؛  �أبحاث  �لت�ضويق؛ 
�لتجارية لالآخرين؛ ن�ضر ن�ضو�س �لدعاية و�الإعالن؛ ترويج �ملبيعات لالآخرين؛ تنظيم �ملعلومات يف قو�عد بيانات حا�ضوب؛ 

حتديث مو�د �لدعاية و�الإعالن؛ حتديث و�حلفاظ على �لبيانات يف قو�عد بيانات حا�ضوب.
 35  �لو�ق�عة بالفئة:  

كتبت عبارة " FORWARD QUANT " باللغة �الإجنليزية كما هو مبني يف منوذج �لطلب. و�ضف �لعالمة:  
�ال�ض��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�ضم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ضاد �أو �إر�ضاله بالريد �مل�ضجل 
للق�ضم �مل�ضار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  26  اأكتوبر 2017 العدد 12157

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

بتاريخ: 2017/05/10م   �ملودعة حتت رقم:  273046 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�ض��م:  �إف دبليو يو تكافل جي �م بي �ت�س
وعنو�نه: وحدة 01، �لطابق 16، كرن�ضي هاو�س برج 2، مركز دبي �ملايل �لعاملي، �س.ب. 482026، دبي، �الإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�ضائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�الإلكرتوين  �لتحويل  �الأم����و�ل؛  روؤو����س  ��ضتثمار  �لو�ضاطة؛  �ل��ت��اأم��ني(؛  )ريا�ضيات  �الأك��ت��و�ري��ة  �خل��دم��ات 
�ملايل )�لتاأمني و�الأعمال �مل�ضرفية  �لتقييم  �ملالية؛  �لو�ضاطة يف �جلمارك  لالأمو�ل؛ بيع �لديون؛ خدمات 
�ملالية؛ تقدمي  �لكفاالت  �ملالية؛  �ملعلومات  �ملالية؛  �ال�ضت�ضار�ت  �ملايل؛  �لتحليل  �ملالية؛  �الإد�رة  و�لعقار�ت(؛ 
�لتمويلية؛  �خلدمات  لالآخرين؛  �لتعوي�س  ملدفوعات  �ملالية  �الإد�رة  �ضبكي؛  موقع  عر  �ملالية  �ملعلومات 
�لتاأمني؛  معلومات  �لتاأمني؛  ��ضت�ضار�ت  �لتاأمني؛  �ضند�ت  �إب���ر�م  �لتاأمني؛  �ضم�ضمرة  �ملق�ضطة؛  �لقرو�س 
��ضتثمار �الأمو�ل؛ �لقرو�س ب�ضمان؛ �إبر�م �ضند�ت �لتاأمني على �حلياة؛ �لقرو�س �ملالية؛ �الأعمال �مل�ضرفية 
�لتقاعد؛  �دخار �ملوظفني؛ خدمات دفع رو�تب  �مل�ضرتكة؛ خدمات �ضناديق  �ل�ضناديق  بالرهانات؛  �خلا�ضة 
�ضم�ضرة �الأور�ق �ملالية؛ �أ�ضعار �لبور�ضة؛ خدمات �ضم�ضرة �الأور�ق �ملالية؛ �ضم�ضرة �الأور�ق �ملالية و�ل�ضند�ت؛ 

خدمات �ل�ضمان؛ �لو�ضاية / �الئتمان.
 �لو�ق�عة بالفئة:  36 

يف  مبني  هو  كما  �الإجنليزية  " باللغة   FORWARD QUANT " عبارة  و�ضف �لعالمة:  كتبت 
منوذج �لطلب. 
�ال�ض��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�ضم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ضاد �أو �إر�ضاله 
بالريد �مل�ضجل للق�ضم �مل�ضار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  26  اأكتوبر 2017 العدد 12157

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / 
كاليد �ند كو �ل �ل بي

بطلب لت�ضجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ: 2017/05/21م   �ملودعة حتت رقم:  273634 
تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�ض��م:  ليرتي بري�ضي�ضن تيوب�س ليمتد
 وعنو�نه: 7 هرتفورد �ضرتيت، دبليو 1 جيه 7 �آر �إت�س ، لندن، �ململكة �ملتحدة                    

وذلك لتمييز �لب�ضائع / �خلدمات / �ملنتجات:
مو��ضري معدنية؛ متديد�ت مو��ضري �ملجاري )غري كهربائية( م�ضنوعة من �ملعادن؛ مو��ضري جماري )غري 
كهربائية( م�ضنوعة من �ملعادن؛ قنو�ت م�ضنوعة من �ملعادن ملو��ضري خطوط �لربط؛ �الأجز�ء و�لتجهيز�ت 

�خلا�ضة بكل �ل�ضلع �لو�ردة �أعاله.
 �لو�ق�عة بالفئة:  6 

و�ضف �لعالمة:  كتبت عبارة " BARTON ENGINEERING " باأحرف التينية كما هو مبني 
يف منوذج �لطلب.

�ال�ض��رت�طات:  
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�ضم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ضاد �أو �إر�ضاله 

بالريد �مل�ضجل للق�ضم �مل�ضار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  26  اأكتوبر 2017 العدد 12157

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

بتاريخ: 2017/05/04م   �ملودعة حتت رقم:  272736 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية: 

با�ض��م:  دبي للعقار�ت �س.ذ.م.م 
 وعنو�نه: �أبر�ج �الإمار�ت، �لطابق 49، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�ضائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�خلدمات �لعقارية؛ �إد�رة �لعقار�ت؛ خدمات �لعقار�ت �لتجارية و�لتجزئة و�ل�ضكنية؛ �إد�رة وتوجيه وتاأجري 
و�إجر�ئها  تقدميها  يتم  �لتي  �لعقار�ت  و��ضتئجار  تاأجري  خدمات  و�ل�ضكنية؛  و�لتجزئة  �لتجارية  �لعقار�ت 
و�لعقار�ت  و�ل��ف��ن��ادق  و�مل��ر����ض��ي  و�ملنتجعات  �ل�ضحية  و�ل��ن��و�دي  و�مل��ك��ات��ب  و�ل��ف��ي��الت  بال�ضقق  يتعلق  فيما 
�ل�ضناعية ومر�كز �لت�ضوق وقرى �لت�ضوق؛ خدمات �الإد�رة �ملالية للم�ضتاأجرين؛ �إد�رة �ضقق وفيالت �الإيجار؛ 
خدمات �لو�ضاطة �لعقارية؛ خدمات حت�ضيل �الإيجار�ت؛ خدمات تقييم �لعقار�ت؛ �ال�ضتثمار�ت �لر�أ�ضمالية؛ 
�ل�ضناديق  �ل�ضناديق؛ خدمات  �إد�رة  �ال�ضتثمار؛ خدمات  �الأ�ضول؛ خدمات  �إد�رة  �ملالية؛ خدمات  �خلدمات 
�لعقار�ت  �إد�رة  خدمات  �لعقاري؛  �لتقييم  خدمات  �لعقاري؛  �لتمويل  خدمات  �لتاأمني؛  خدمات  �لعقارية؛ 
وخدمات �إد�رة �ملحافظ �لعقارية؛ خدمات �ال�ضتثمار �لعقاري؛ خدمات �لو�ضاطة �لعقارية؛ خدمات �لتاأمني 
�لعقار�ت  و���ض��ر�ء  و�ختيار  وتثمني  �الأر����ض��ي  �ضر�ء  خدمات  وحت��دي��د�  �الأر����ض��ي  تطوير  خدمات  �لعقاري؛ 
للتطوير و�ال�ضتثمار؛ �ضر�ء �الأر��ضي لتاأجريها؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بجميع هذه �خلدمات مبا يف 

ذلك توفري �ملعلومات عر �ضبكة حا�ضوب عاملية.
 �لو�ق�عة بالفئة:  36 

و�ضف �لعالمة:  كتبت كلمة " SOLANA" باأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج �لطلب..
�ال�ض��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�ضم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ضاد �أو �إر�ضاله 
بالريد �مل�ضجل للق�ضم �مل�ضار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  26  اأكتوبر 2017 العدد 12157

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع

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

 �ملودعة بالرقم 45641 

 با�ضم  فرييرو ��س. بي. �يه. 

وعنو�نه  و�حد بياتز�يل بيرتو فرييرو ، 12051 �ألبا ، كونيو، �إيطاليا.

و�مل�ضجلة حتت رقم  : )                (                    بتاريخ  : 2016/3/20

و�ضتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�ضر �ضنو�ت �أخرى �عتبار�ً من  تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف : 2012/1/2     وحتى تاريخ :  2022/1/2

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  26  اأكتوبر 2017 العدد 12157

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع

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

 �ملودعة بالرقم 45645 

 با�ضم  فرييرو ��س. بي. �يه. 

وعنو�نه  و�حد بياتز�يل بيرتو فرييرو ، 12051 �ألبا ، كونيو، �إيطاليا.

و�مل�ضجلة حتت رقم  : )                (                    بتاريخ  : 2016/3/20

و�ضتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�ضر �ضنو�ت �أخرى �عتبار�ً من  تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف : 2012/1/2     وحتى تاريخ : 2022/1/2

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  26  اأكتوبر 2017 العدد 12157

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع

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

 �ملودعة بالرقم 45644 

 با�ضم  فرييرو ��س. بي. �يه. 

وعنو�نه  و�حد بياتز�يل بيرتو فرييرو ، 12051 �ألبا ، كونيو، �إيطاليا.

و�مل�ضجلة حتت رقم  : )                (                    بتاريخ  : 2016/3/20

و�ضتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�ضر �ضنو�ت �أخرى �عتبار�ً من  تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف : 2012/1/2     وحتى تاريخ : 2022/1/2

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  26  اأكتوبر 2017 العدد 12157

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع

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

 �ملودعة بالرقم 45642 

 با�ضم  فرييرو ��س. بي. �يه. 

وعنو�نه  و�حد بياتز�يل بيرتو فرييرو ، 12051 �ألبا ، كونيو، �إيطاليا.

و�مل�ضجلة حتت رقم  : )                (                    بتاريخ  : 2016/3/20

و�ضتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�ضر �ضنو�ت �أخرى �عتبار�ً من  تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف : 2012/1/2     وحتى تاريخ : 2022/1/2

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  26  اأكتوبر 2017 العدد 12157

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الخرت�ع

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

 �ملودعة بالرقم 45643 

 با�ضم  فرييرو ��س. بي. �يه. 

وعنو�نه  و�حد بياتز�يل بيرتو فرييرو ، 12051 �ألبا ، كونيو، �إيطاليا.

و�مل�ضجلة حتت رقم  : )                (                    بتاريخ  : 2016/3/20

و�ضتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�ضر �ضنو�ت �أخرى �عتبار�ً من  تاريخ �نتهاء 

�حلماية يف : 2012/1/2     وحتى تاريخ : 2022/1/2

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  26  اأكتوبر 2017 العدد 12157

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  26  اأكتوبر 2017 العدد 12157

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  26  اأكتوبر 2017 العدد 12157

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف   الإلتما�س رقم 191 ل�سنة 2017      
�مللتم�س : �ضعيد حممد �بر�هيم �ل�ضويدي 

�مللتم�س �ضد : �ت�س كيه جيه �ر زد لتجارة �اللكرتونيات - �س ذ م م 
�مل��رك��ز بطلب  �م��ام  �إي��ج��ار�ت  ل�ضنة 2017  رق��م 191  �اللتما�س  �ق��ام �ضدكم  ق��د 
�اللتما�س  ق��ب��ول   : �مل��و���ض��وع  ثانيا يف   ، �ضكال   �الل��ت��م��ا���س  ق��ب��ول  �وال  �ل��ز�م��ك��م 
�ضكال ، ثانيا يف �ملو�ضوع بالغاء �حلكم �مل�ضتاأنف فيما ق�ضى به جمدد� بطلبات 
من  �اليجارية  �لقيمة  و���ض��د�د  �مل��اأج��ور  باخالء  �ضده  �مللتم�س  ب��ال��ز�م  �مللتم�س 
 ، و�التعاب  و�مل�ضاريف  �لر�ضوم  �ضده  �مللتم�س  ت�ضمني  ثاثا   .2017/1/5 تاريخ 
وقررت �للجنة �لق�ضائية �عالنكم بالن�ضر للح�ضور بجل�ضة يوم �الأربعاء �ملو�فق 
مبقر  و�ملنعقدة  �الأوىل  �ال�ضتئنافية  �للجنة  �م��ام   2.00 �ل�ضاعة    2017/11/1
مركز ف�س �ملنازعات �الإيجارية  يف دبي لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�ضري مدة 
�مل�ضافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�ضر . فاأنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك 

قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ضتند�ت.  
مركز ف�س املنازعات اليجارية 

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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عربي ودويل

•• الفجر –
 اعداد خرية ال�صيباين

    كانت جمرد م�ضالة �ضكلية للذي 
يف  �لبقاء  طريق  على  �ليوم  ي�ضري 
م�ضمى:  غ���ري  �ج���ل  �ىل  �ل�����ض��ل��ط��ة 
ف��ق��د �أع��ي��د يف ب��ك��ني �ن��ت��خ��اب �ضي 
ع���ام���ا للجنة  �أم���ي���ن���ا  ب��ي��ن��غ،  ج���ني 
�ملركزية للحزب �ل�ضيوعي �ل�ضيني 
للجنة  �الأوىل  �جل��ل�����ض��ة  خ��ت��ام  يف 
�ملركزية للحزب �ل�ضيوعي �ل�ضيني 
يف دورتها �ل� 19 �لتي جرت �ضباح 
�ضابق  وق��ت  يف  �ختتم  فيما  �أم�����س، 
�ل�ضيوعي  للحزب   19 �ل���  �مل��وؤمت��ر 
جل�ضاته  تو��ضلت  �ل���ذي  �ل�ضيني 

�أ�ضبوعا يف بكني.
مزدوجا  تكري�ضا  �ضهد  �خ��ت��ت��ام     
الأم��ي��ن��ه �ل���ع���ام �ل��رف��ي��ق ���ض��ي جني 
حول  فكره  فقط  يدخل  مل  بينغ. 
�لع�ضر  يف  �ل�ضينية  �ال���ض��رت�ك��ي��ة 
�الأ�ضا�ضي  �ل���ن���ظ���ام  يف  �جل����دي����د 
�أي�ضا  ي���رت���ب���ط  ول���ك���ن���ه  ل���ل���ح���زب، 
يف  �الأب���د  و�إىل  ُكتب  �ل��ذي  با�ضمه، 
يف  �ضيا�ضي  ت�ضكيل  �أع��ظ��م  م��ي��ث��اق 
�لرئي�س  ي��ن�����ض��م  وه���ك���ذ�  �ل���ع���امل. 
ت�ضى  64 عاما، �ىل ماو  �ل�ضيني، 
تونغ، ودنغ �ضياو بينغ، �ىل بانثيون 
�ل�ضني  ج���م���ه���وري���ة  ق�������ادة  �أك�������ر 
�ل�ضعبية، وبعد خم�س �ضنو�ت فقط 
نهاية  �ل�ضلطة يف  �إىل  من و�ضوله 

عام 2012.
   �خر �إجن��از�ت �ضنينة �ملارك�ضية، 
على  بينغ  ج��ني  �ضي  فكر  �ضي�ضبح 
�ل���ف���ور مب��ث��اب��ة دل��ي��ل ع��م��ل ل���� 89 
�ل�ضيوعي  �حل��زب  يف  ع�ضو  مليون 
�ل�ضيني وفقا ملفرد�ت �لقر�ر �لذي 
�عتمد باالإجماع، من قبل 2300 
م���ن���دوب���ا م���ن �ع�������ض���اء �حل�����زب يف 
�ل�ضعب  لق�ضر  �ل�ضخمة  �ل��ق��اع��ة 
م��ي��د�ن ت��ي��ان��امن��ن. وب��ط��ري��ق��ة ما، 

�ضي�ضبح �ضي جني بينغ خالد�.
   وب�����ض��ك��ل م��ل��م��و���س ج�����د�، يعني 
�أن  �مل��������������زدوج  �ل����ت����ك����ري���������س  ه��������ذ� 
يف  �لفل�ضفية  وم�ضاهمته  ����ض��م��ه، 
�ل�ضيني،  �لنمط  على  �ال�ضرت�كية 
�خلطابات  ج��م��ي��ع  يف  ���ض��ُت��ق��ت��ب�����س 
وخا�ضة  �ل��رئ��ي�����ض��ي��ة،  �ل�����ض��ي��ا���ض��ي��ة 
ت���ل���ك �ل����ت����ي ����ض���ُت���ل���ق���ى م����ن ط���رف 
للحزب  �ملقبلني  �لعامني  �الأم��ن��اء 
للبالد  �الأول  و�ل���وزر�ء  �ل�ضيوعي، 
يف �مل�ضتقبل، ويف �ملد�ر�س، �ضتدر�س 

�الأط����ف����ال يف جميع  م���ن  �أج����ي����ال 
“فكره”،  م�ضامني  �ل�ضني  �أنحاء 
ر �أي �نتقاد �ضد �ضي  و�أخري�، �ضُيف�ضرّ
جني بينغ على �أنه �نتقاد مناه�س 

للحزب �ل�ضيوعي نف�ضه.

»لي�س مفكرا«
�لتاريخي  �ل��ق��ر�ر  ه��ذ�  وي�ضفي     

ع�����ل�����ى ������ض�����ي ج�������ني ب����ي����ن����غ ه����ال����ة 
ت�ضي  م��او  ك��ان  وقبله،  ��ضتثنائية. 
ودنغ   )1976-1949( ت���ون���غ 

���ض��ي��او ب��ي��ن��غ ب��ع��د وف��ات��ه 1978-
ميثاق  دخول  من  متكنا   ،1992
“فكره”،  ب��ا���ض��م  �الأول  �حل�����زب. 

“نظريته” حول �النفتاح  و�لثاين 
�خلارجي.  و�ل���ع���امل  �ل�����ض��وق  ع��ل��ى 
��ضتاذ  الم،  ويلي  يذكر  ذل��ك،  وم��ع 

�ل���ع���ل���وم �ل�����ض��ي��ا���ض��ي��ة �مل����ع����روف يف 
كونغ:  �ل�ضينية يف هونغ  �جلامعة 
�إن �ضي جني بينغ �بعد ما يكون عن 
كونه مفكر�، وال ولع له بالتنظري 
ودنغ  م���او  ع��ل��ى عك�س  �ل�����ض��ي��ا���ض��ي، 

�ضياو بينغ.
جني  ���ض��ي  ل�ضلفي  بالن�ضبة  �أم���ا    
-1989 زمي�����ني  ج���ي���ان���غ  ب���ي���ن���غ، 

-2002 ت��او  جني  وه��و   2002
فقط  ي��ظ��ه��ر�ن  ف��اإن��ه��م��ا   ،2012
ب�����ض��ك��ل غ���ري م��ب��ا���ض��ر ع��ل��ى رخامة 
�ل�ضيني.  �ل�������ض���ي���وع���ي  ل���ل���ح���زب 
ف��امل�����ض��اه��م��ات �ل��ن��ظ��ري��ة ل��ك��ل منها 
�لفكرة �ملهمة للتمثيل �لثالثي، �أي 
�لقوى �ملنتجة �لتقدمية، و�لثقافة 
�الأ�ضا�ضية  و�مل�����ض��ال��ح  �ل��ط��ل��ي��ع��ي��ة، 

لالأول،  بالن�ضبة  �ل�ضكان،  الأغلبية 
للثاين،  �لعلمية  �لتنمية  ومفهوم 
�الأ�ضا�ضي،  �ل��ن��ظ��ام  يف  ت���وج���د�ن 
كانا  �ل��ل��ذي��ن  �ل��زع��ي��م��ني  �ن  ب��ي��د 
����ض���ي جني  �ل���ث���الث���اء �ىل ج���ان���ب 
بينغ، مل يتمكنا مطلقا من ربطها 
ب�ضخ�ضيهما. وبدخوله باال�ضم يف 
م��ي��ث��اق �حل����زب، ي��ح��ت��ل ���ض��ي جني 

بينغ مكانة �أكر منهما.
يعتمد   ،1921 ع����ام  ت��اأ���ض�����س     
كاأ�ضا�س  �ل�ضيني  �ل�ضيوعي  �حلزب 
�للينينية.  �مل���ارك�������ض���ي���ة  ن����ظ����ري 
و�لنظريات  و�الأف����ك����ار  و�مل��ف��اه��ي��م 
�لتي يخلفها �الأمناء �لعامون، هي 
تكييف  على  تعمل  حتيني  عمليات 
�ل��ت��ح��دي��ات �جلديدة  م���ع  �حل����زب 
وت��ع��ب��ئ��ة �جل��ه��از ك��ل��ه، ك��م��ا ُتعطي 
�أي�ضا  ب��ع��د  فيما  �الإ���ض��اف��ات  ه���ذه 
م��وؤ���ض��ر� ع��ل��ى ق���وة ���ض��ل��ط��ت��ه��م. �إن 
ثريرّ  بينغ  جني  �ضي  فكر  حمتوى 
و�لدولة  يتناول �حلزب  فهو  جد�، 
و�جلي�س وعديد �جلو�نب، و�ضهدت 
�خلم�س  �ل�������ض���ن���و�ت  يف  �ل�������ض���ني 
غ��ري م�ضبوقة،  الت  �مل��ا���ض��ي��ة، حت���ورّ
وو��ضح  م�����ض��ادف��ة،  ل��ي�����ض��ت  وه����ذه 
يقول  �ل��ف��ك��ر،  ب��ه��ذ�  �ن��ه��ا مرتبطة 
�ل�  �ملندوبني  �أح��د  ت��او،  ت�ضون  �ضيه 
2300، يف بدلته �لد�كنة وربطة 
�لذين  �حل�������ض���ور  ك��م��ع��ظ��م  ع���ن���ق، 
�الأي����دي  ب��رف��ع  للت�ضويت  ج�����اوؤو� 
على �لقر�ر�ت �لثالثة �لتي قدمت 
�الختتام  ك��ل��م��ة  ق��ب��ل  ل��ل��ت�����ض��وي��ت 

�لق�ضرية ل�ضي جني بينغ.
خطابه  ويف  �أك���ت���وب���ر،   18 يف      
�الفتتاحي �لطويل، ك�ضف �لرئي�س 
�حلقبة  ه���ذه  م���رة  الأول  �ل�ضيني 
�جل��دي��دة، وح��دده��ا زع��ي��م �حلزب 
نقطة،   14 يف  �ل�ضيني  �ل�ضيوعي 
وبد�أ تف�ضريه بجملة ال لب�س فيها، 
�حلزب  د�ضتور  �أي�ضا  دخلت  و�لتي 
يكون  �أن  �ضيء يجب  ه��ي: كل  كما 
حت��ت ق��ي��ادة �حل����زب، ���ض��و�ء كانت 
�حلكومة،  �أو  �حل�����زب،  م��ن��ظ��م��ات 
�مل����دين،  �مل��ج��ت��م��ع  �أو  �جل��ي�����س،  �أو 
و�أي��ن��م��ا ك���ان���ت.    وم���ن �مل��ت��وق��ع �ن 
يعاد �نتخاب �ضي جني بينغ ر�ضميا 
�ملقبل  م���ار����س  ل��ل��دول��ة يف  رئ��ي�����ض��ا 
�ل�ضنوية،  �ل���رمل���ان  جل�ضة  خ���الل 
�ىل جانب يل كه ت�ضيانغ �لذي من 

�ملتوقع �ن يظل رئي�ضا للحكومة.

ريـــاح معاك�ســــة لتــــرامــــب تهــــب يف الكـــونغــــر�س 
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

ب�ضكل  �جلمهوري  حزبه  د�خ��ل  �ملو�قف  لتقريب  تر�مب  دونالد  م�ضاعي  ف�ضلت 
مدورّ عندما �أعلن �ضناتور عدوله عن �لرت�ضح لوالية جديدة يف �لكونغر�س بينما 

هاجم �آخر �لرئي�س �المريكي التهامه باحلط من مقام �لدولة.
و�ضن �ل�ضناتور جيف فليك هجوما الذعا على تر�مب يف كلمة �أ�ضبه بند�ء ��ضتغاثة 
��ضتغرقت 17 دقيقة وحذر فيها من رئا�ضة متهورة ، وذلك بعد دقائق فقط على 

زيارة نادرة للرئي�س لتناول �لع�ضاء مع �ع�ضاء جمهوريني يف جمل�س �ل�ضيوخ.
و�أتى �إعالن فليك غري �ملتوقع حول عدوله عن �لرت�ضح لوالية ت�ضريعية جديدة 
بعد �ضاعات على ��ضتئناف �ل�ضناتور بوب كوركر حربه �لكالمية مع �لرئي�س �لذي 

قال �نه قائد غري �ضادق على �الإطالق  و يحط من مقام �لدولة .
وز�دت �لتطور�ت �ملفاجئة يف �لكونغر�س من �لتوتر بني تر�مب وحزبه، �إذ يبدي 

عدد من كبار م�ضوؤوليه قلقا متز�يد� �ز�ء ��ضلوبه �لفظ و�لعد�ئي يف �حلكم.
وبد� �لتاأثر على فليك �ملحافظ عند �عالنه �نه لن ي�ضعى �ىل والية جديدة �لعام 
�ملقبل، وهو �لع�ضو يف �لكونغر�س منذ �لعام 2013 و�لذي ينتقد �ضيا�ضة تر�مب 

ب�ضورة �ضريحة.
و�لتهديد�ت  �ل�ضخ�ضية  �لهجمات  �ري��زون��ا  والي��ة  من  عاما(   54( فليك  وق��ال 
للحريات و�ملبادئ و�ملوؤ�ض�ضات و�لتجاهل �ل�ضافر للحقيقة و�لكر�مة ... يجب �ال 

نعتر �يا من هذه �ل�ضفات �ملروعة يف �ضيا�ضتنا �حلالية على �نها طبيعية .
و�ضلوك  �ل�ضيا�ضة  �النحطاط يف  بان  �الدع��اء  نتوقف عن  �ن  وح��ذر فليك علينا 
�لبع�س يف �ل�ضلطة �لتنفيذية طبيعي ، م�ضيفا �ن �ل�ضلوك �ملتهور و�مل�ضني وغري 
�ملحرتم يتم تريره بان �ل�ضخ�س يقول �المور كما هي بينما هو يف �لو�قع جمرد 

�ضلوك متهور وم�ضني وغري حمرتم .
ون����دد ف��ل��ي��ك ب��ت��غ��ري��د�ت ت���ر�م���ب غ���ري �خل��ا���ض��ع��ة الأي رق���اب���ة و�ن��ت��ق��د زم���الءه 

�لعامل  يف  �ال���ض��ت��ق��ر�ر  ت�ضمن  �ل��ت��ي  و�الت��ف��اق��ات  �لتحالفات  الن  �جل��م��ه��وري��ني 
تتعر�س با�ضتمر�ر لتهديد�ت من �ضخ�س ينح�ضر تفكريه ب�140 حرفا  هو عدد 

�الحرف �مل�ضموح بها على تويرت.
وتابع �ل�ضيا�ضة �لتي حتملنا على �ل�ضمت عندما يفرت�س بنا �أن نتكلم هي تو�طوؤ 

ولن �أكون �ضريكا يف �ل�ضمت .
�لذي  للحزب �جلمهوري  وح��دة  ي��وم  �لثالثاء  ي��وم  يكون  �ن  �ملفرت�س  ك��ان من 
�إذ ح�ضر �لرئي�س غد�ء  يعاين غالبا من توتر �لعالقات بني تر�مب و�ع�ضائه، 
مل�ضروعه  �ل��رتوي��ج  �ج��ل  م��ن  تن�ضيبه  منذ  �الوىل  للمرة  �جلمهورية  �لغالبية 

�لر�مي �ىل خف�س �ل�ضر�ئب بن�ضبة كبرية.
�ال �ن هذه �لوحدة تبددت قبل و�ضوله حتى �ذ حتول �لرتكيز �ىل حرب كالمية 
بالتهور  ندد  �ل��ذي  �لنافذ  �خلارجية  �ل�ضوؤون  جلنة  رئي�س  وكوركر  تر�مب  بني 

�خلطري للرئي�س وقال �ن �لبيت �البي�س بات د�ر ح�ضانة للبالغني .

فاز بولية جديدة على راأ�س احلزب:

�سي.. القدي�س اجلديد للمارك�سية يف ن�سختها ال�سينية

قاعة �ملوؤمتر و�حل�ضور �المني�ىل جانب �ضلفيه هو �العلى مكانة �ليوم

ماو ت�ضي تونغ  موؤ�ض�س �لدولة �ل�ضيوعية دنغ �ضياو بينغ  مهند�س �ال�ضالح �ل�ضيني

�جماع برفع �اليدي

- ويلي لم: �سي جني 
بينغ ابعد ما يكون 

عن املفكر ول ولع له 
بالتنظري ال�سيا�سي

- ف�سل �سلفيه جيانغ 
زميني وهو جني تاو 

يف تثبيت ا�سميهما يف 
ميثاق احلزب

- »النظريات« التي يخلفها 
الأمناء العامون هي عمليات 

حتيني لتكييف احلزب مع 
التحديات اجلديدة

- �سي�سبح فكر �سي جني بينغ مبثابة دليل عمل لـ 89 مليون ع�سو يف احلزب ال�سيوعي ال�سيني
- م�ستقبال، �سُيف�ّسر اأي انتقاد �سد �سي على اأنه انتقاد مناه�س للحزب ال�سيوعي نف�سه

•• برلني-رويرتز:

ق��ال��ت �ل�����ض��رط��ة �الأمل��ان��ي��ة �م�����س �إن��ه��ا ���ض��ادرت كميات 
�الأ�ضلحة و�لذخرية خالل مد�همة الأربعة  كبرية من 
مو�قع يف برلني �لليلة �ملا�ضية فيما يت�ضل بالتحقيق 
�أمل��اين يبلغ من �لعمر 40 عاما ي�ضتبه يف �نتمائه  مع 
الأملانيا  تعر�ضت   ،2016 ع��ام  ويف  مت�ضددة.  ل��دو�ئ��ر 

بينها  من  �إ�ضالميون  مت�ضددون  �ضنها  هجمات  لعدة 
فيه  ق��ت��ل  �الأول  ك��ان��ون  دي�ضمر  يف  ب��رل��ني  يف  ه��ج��وم 
�أن  ق��ب��ل  ب��ول��ن��دي  �ضاحنة  ���ض��ائ��ق  ب��ال��ر���ض��ا���س  تون�ضي 

يده�س بال�ضاحنة 11 �ضخ�ضا.
�الأملانية من مزيد  �لد�خلية  �ملخابر�ت  وكالة  وحذرت 
�أعد�د �ملقاتلني  من هجمات �ملتطرفني يف �ضوء تز�يد 

�الأجانب �لعائدين من �ضوريا و�لعر�ق.

نظر  �الإدع���اء  ممثلي  من  طلبت  �إنها  �ل�ضرطة  وقالت 
�مل�ضادرة  �الأ�ضلحة  �أن  م��ن  للمخاوف  ن��ظ��ر�  �لق�ضية 
�إىل  �لتو�ضل  يتم  مل  لكن  هجوم  يف  �ضت�ضتخدم  كانت 

معلومات عن خطة حمددة.
و�ضي�ضتمر �لتحقيق و�ضيمثل �مل�ضتبه به �أمام �لقا�ضي . 
ومل تك�ضف �ل�ضلطات عن ��ضم �لرجل وفقا ملا هو متبع 

يف �أملانيا.

•• نريوبي-رويرتز:

ط��وق��ت �ل�����ض��رط��ة �ل��ك��ي��ن��ي��ة م��ب��ن��ى �مل��ح��ك��م��ة �ل��ع��ل��ي��ا يف 
�ل��ن��ظ��ر يف ط��ل��ب تاأجيل  ن���ريوب���ي  ق��ب��ي��ل  �ل��ع��ا���ض��م��ة 
النتخابات  �إع��ادة  وهي  غ��د�،  مقررة  رئا�ضية  �نتخابات 

جرت يف �أغ�ضط�س �آب و�ألغتها نف�س �ملحكمة.
بو�ضط  للمحكمة  �مل��وؤدي��ة  �ل�����ض��و�رع  �ل�ضرطة  و�أغلقت 
نريوبي و�لتي كانت قد تاأ�ض�ضت وفقا لد�ضتور 2010 

بثالثة  ذل��ك  قبل  عا�ضفة  �ضيا�ضية  �أزم��ة  �أعقب  �ل��ذي 
�أع������و�م. وم���ن �مل���ق���رر �أن ت��ن��ظ��ر �مل��ح��ك��م��ة ع���دة طعون 
زعيم  �أع��ل��ن  �ل��ت��ي  �خلمي�س  �ن��ت��خ��اب��ات  م�ضروعية  يف 

�ملعار�ضة ر�يال �أودينجا مقاطعته لها.
�أوه��ورو كينياتا، �لذي فاز يف �نتخابات  وعر �لرئي�س 
�إجر�ئية،  خمالفات  ب�ضبب  �إلغائها  قبل  �آب  �أغ�ضط�س 
�أع�ضاء  بع�س  �أن  �لت�ضويت رغم  �إج��ر�ء  عن رغبته يف 
حزبه يخ�ضون �أن تقو�س مقاطعة �ملعار�ضة م�ضد�قية 

�النتخابات. ومن بني �لطلبات �ملقدمة للمحكمة طلب 
من �لن�ضط �لبارز يف جمال حقوق �الإن�ضان خلف خليفة 
�النتخابات  جلنة  �أن  �أ���ض��ا���س  على  �لت�ضويت  بتاأجيل 
لي�ضت م�ضتعدة على �لنحو �لكايف. ولقي نحو 1200 
�نتخابات  بعد  عرقية  ��ضتباكات  يف  م�ضرعهم  �ضخ�س 
خمتلف عليها عام 2007. ومنذ �نتخابات �أغ�ضط�س 
��ضطر�بات  يف  �ضخ�ضا   50 ح���و�يل  ق��ت��ل  �مل��ا���ض��ي  �آب 

�ضيا�ضية، جميعهم تقريبا على �أيدي �ل�ضرطة.

�سرطة كينيا تطوق املحكمة العليا  ال�سرطة ت�سادر اأ�سلحة وذخرية يف برلني 
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منطقة ليو�رة 1 ، �ضقة رقم 706 ، �ضندوق بريد 863 - رقم �لهاتف : 971067478232+ 
يرجى �الحاطة باأن �ملحكمة �أ�ضدرت بحقك وبتاريخ  2017/10/12  �حلكم �لتايل: 

درهم(   45370( م��ق��د�ره  ماليا  مبلغا  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م   : �ملحكمة  حكمت 
تاريخ  �عتبار� من  بو�قع  ٪9  �لتعوي�ضية  درهما وفو�ئده  و�ضبعون  �لفا وثالثمائة  و�ربعون  خم�ضة 
2016/12/18 وحتى متام �ل�ضد�د و�لزمتها �ملنا�ضب من �مل�ضروفات ومبلغ مائة درهم مقابل �تعاب 

�ملحاماة ورف�ضت ما عد� ذلك من طلبات. 
حكما قابال لال�ضتئناف خالل ثالثون يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لالإعالن به ، وبانق�ضاء هذ� 

�مليعاد دون �لطعن على �حلكم �مل�ضار �إليه فاإن �ملحكمة �ضوف تتخذ �الإجر�ء�ت �لقانونية لتنفيذه.
رئي�س ق�سم الت�سجيل                

   حكومة  را�س اخليمة 
دائرة املحاكم
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  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 1771
�جلن�ضية  بنغايل   - �ملا�ضوم  �بو  بن  ر��ضد  مامنور  حممد  �ل�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�حمد  فاروق  �ل�ضيد/  �ىل  وذلك    ٪100 �لبالغة  ح�ضته  كامل  عن  و�لتنازل  �لبيع  يف  يرغب 
تاأ�ض�ضت   - و�للحام  للحد�دة  �مليد�ن   / �مل�ضماة  �لرخ�ضة  يف  وذلك  �جلن�ضية  بنغايل   - جومري 
�القت�ضادية  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�ضادرة   )501764( رقم  رخ�ضة  مبوجب  �ل�ضارقة  باإمارة 
بال�ضارقة.  وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 
يف �ضان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �العالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على 
�الجر�ء �مل�ضار �ليه بعد ��ضبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال ذلك 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر
�ملرجع : 1773

ليكن معلوما للجميع بان �ل�ضيد/ �ضهيل خان ر�يب خان - باك�ضتاين �جلن�ضية يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ضته �لبالغة 100٪  وذلك �ىل �ل�ضيد/ عارف �هلل خان ر�عيب 
خان - باك�ضتاين �جلن�ضية وذلك يف �لرخ�ضة �لتجارية با�ضم )�ح�ضان ملقاوالت �لنجارة 

�مل�ضلحة( تاأ�ض�ضت باإمارة �ل�ضارقة مبوجب رخ�ضة جتارية رقم )531586( 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �العالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على 
�الجر�ء �مل�ضار �ليه بعد ��ضبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��س حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
بطلب  �لها�ضمي(   يحيى  �أبوبكر  حممد  )جعفر  �ملو�طن/  تقدم 
��ضمه  بتغيري  �لتوثيقات  ق�ضم  �البتد�ئية-  �أبوظبي  حمكمة  �ىل 

من )جعفر( �ىل)جابر(  
فمن لديه �عرت��س يتقدم به �ىل �لق�ضم �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�ضر �العالن.
حنان جمعة ال�سعدي   - كاتب عدل 

القا�سي/ حممد فا�سل ولد حممد �سامل  - قا�سي التوثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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   يف  الدعوى 743 �سنة 2017 جتاري جزئي - دبي 

�ملدعي عليه / �ضركة �يكونيك كريتيف الد�رة �لفعاليات 
�ملعلن �ليه / �ملدعي عليها / �ضركة �يكونيك كريتيف الد�رة �لفعاليات 

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي �ملوقرة العمال �خلرة يف �لدعوى �عاله فقد 
حددنا يوم �الربعاء  �ملو�فق 2017/11/1 يف متام �ل�ضاعة �لعا�ضرة �ضباحا لعقد �الجتماع 
�الأول  للخرة وذلك مبقر مكتبنا �لكائن يف : مكتب �ل�ضارد يف دبي ، ديره - �ضارع �ملطار 
، مبنى �لفجر لالأعمال ، مكتب رقم 119 ، مقابل �ضركة �أر�مك�س للريد �ل�ضريع  - لذ� 
�مل�ضتند�ت  �إح�ضار كافة  �و من ميثلكم قانونا حل�ضور �الجتماع مع  يطلب ح�ضوركم 
��ضتف�ضار�ت وملتابعة  �يه  باأول ب�ضاأن  �ملتعلقة بالدعوى - وعليكم مر�جعة �خلبري �وال 

تطور�ت �إجر�ء�ت تنفيذ �ملاأمورية و��ضتالم �مل�ضتند�ت و�لتعقيب عليها. 
اخلبري / �سعيد حممد ال�سارد الفال�سي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133 

 دعوة حل�سور 
    الجتماع الأول للخربة
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    يف الدعوى رقم 2017/2460  جتاري جزئي    

�ملعلن �ليه : �ملدعي عليها / �ضركة بي جي ��س �خلليج للمقاوالت - �س ذ م م 
�ملح�ضابية يف  �خل��رة  �مل��وق��رة الع��م��ال  دب��ي  م��ن قبل حمكمة  تكليفنا  على  بناء 
�ل��دع��وى �ع���اله فقد ح��ددن��ا ي��وم �الأح���د  �مل��و�ف��ق 2017/11/5 ، وذل���ك يف متام 
�ملحا�ضبية  للخرة  �الول  �الج��ت��م��اع  لعقد  م��وع��د�  ع�ضر�  و�لن�ضف  �خلام�ضة 
وذلك مبكتبنا �لكائن دبي- بر دبي- �ضارع �ل�ضيخ ز�يد بالقرب من حمطة مرتو 
�ملركز �ملايل برج  �لعطار مكتب رقم 2403 �لطابق �لر�بع و�لع�ضرون- هاتف رقم  
3589996-04 وفاك�س 3589966-04 �س ب 91153 دبي- لذ� يطلب ح�ضوركم �و 
من ميثلكم قانونا حل�ضور �الجتماع �ملذكور مع �ح�ضار كافة �مل�ضتند�ت �ملتعلقة 

  i2an بالدعوى. م�ضعل �لزرعوين للمحا�ضبة �لقانونية- ع�ضو يف
�خلبري �ملحا�ضبي : د. م�ضعل عبد�هلل �لزرعوين

دعوة حل�سور
الجتماع الول للخربة املحا�سبية

العدد 12157 بتاريخ 2017/10/26   
اإعادة اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/2309   مدين جزئي 
�ىل �ملدعي عليه / �ضيد �عجاز ح�ضني - باك�ضتاين 

حيث �ن �ملدعية / �لهيئة �لعامة لل�ضوؤون �ال�ضالمية و�الوقاف - تنوب عنها د�ئرة ق�ضيا �لدولة 
قد �قامت عليك لدى هذه �ملحكمة �لدعوى �ملذكورة  وتطالبك فيها :-  

1- �لز�مك بالقيمة �اليجارية بو�قع 30000 درهم من تاريخ 2016/1/1 وحتى تاريخ �الخالء 
2- �خالء �لعني - �ل�ضقة رقم 705 بناية �لوفاء �بو �ضغارة باإمارة �ل�ضارقة وت�ضليمها ملدعية 
3- تقدمي بر�ءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه ل�ضارقة لل�ضقة رقم 705 �بو �ضغاره - �ل�ضارقة 

4- �ضمول �حلكم بالنفاذ �مل�ضتعجل 
5- �لز�مك بالر�ضوم و�مل�ضاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 

و يقت�ضي ح�ضورك �أما هذه �ملحكمة )�لد�ئرة �جلزئية �الأوىل �لقاعة رقم 137 �لطابق �الأول يف 
متام �ل�ضاعة �لثامنة و�لن�ضف من �ضباح يوم 2017/12/6 وذلك لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما 
�إر�ضال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فاإن  لديك من بيانات ويف حالة تخلفك عن �حل�ضور �أو عدم 

�ملحكمة �ضتبا�ضر نظر �لدعوى يف غيابك ،
  اإدارة الدعوى         

دولة المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل 

 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
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 اإعالن بالن�سر 
يف الدعوى  رقم 2017/190 اأحوال �سخ�سية

�ىل �ملدعي عليه / ح�ضني ح�ضن �ضامل عبد�لرز�ق 
من �ملدعية / نبيلة لعور عو�دي 

حيث �نه قررت �ملحكمة بجل�ضة 2017/10/9 : �إعالنكم بالن�ضر 
�الأح���و�ل  )د�ئ����رة  �الب��ت��د�ئ��ي��ة  �خليمة  ر�أ����س  حمكمة  �م���ام  باحل�ضور  مكلف  ف��ان��ت 
�ل�ضخ�ضية �لثالثة( �ل�ضاعة �خلام�ضة م�ضاء من يوم �الثنني �ملو�فق  2017/10/30  
باالقامة مع  �إم��ا  �ن��ذ�رك  وك��ذ�  للغيبة  �ملدعية وهو طالقها  مكتب رقم 13 لطلب 
�ملحكمة  ف��ان  �حل�ضور  ع��ن  تخلفك  حالة  ويف  طالقها  �أو  �ليك  نقلها  �أو  زوج��ت��ك 

�ضتبا�ضر �لدعوى غيابيا بحقك. 
حرر بتاريخ : 2017/10/10 م 

 اأمني �سر دائرة الأحوال ال�سخ�سية الثالثة
حمزة عبدالرحمن 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم
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  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 1772
 ، �جلن�ضية  �إمار�تي   - �ل�ضبيعي  فار�س  بن  فار�س  عبد�لرحمن  ر��ضد  �ل�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�ملعد�ت  لتنظيف  بركات  )موؤ�ض�ضة  رخ�ضة  يف   )٪100( �لبالغة  ح�ضته  كامل  عن  و�لبيع  بالتنازل  يرغب 
 - علي  حممد  جباد  حممد  �ل�ضيد/  �ىل  وذلك   )502807( رقم  �ملهنية  �لرخ�ضة  مبوجب  بالرمل( 
�لقانوين  �ل�ضكل  تغيري  ، ومت  �لرخ�ضة الخر  تنازل �ضاحب   : �خرى  تعديالت   - بنغالدي�ضي �جلن�ضية  
للرخ�ضة من موؤ�ض�ضة فردية �ىل موؤ�ض�ضة فردية بوكيل خدمات ومت تغيري وكيل خدمات ومت تغيري �ال�ضم 
�لتجاري من : موؤ�ض�ضة بركات لتنظيف �ملعد�ت بالرمل �ىل : �ملحال لتجارة �لنفايات و�خلردة  �ملدنية ومت 
تغيري �لن�ضاط من : تنظيف �ملعد�ت �لثقيلة بالرمل �ىل : جتارة �لنفايات و�خلردة �ملعدنية - باجلملة. 
وعمالبن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان �لكاتب �لعدل 
. فقد �قت�ضى ن�ضر هذ� �العالن للعلم و�نه �ضوف يتم �لت�ضديق  على �الجر�ء �مل�ضار �ليه بعد ��ضبوعني من 

تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي  �عرت��س على ذلك عليه �تباع �ل�ضبل �لقانوين حيال ذلك.
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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 يف  الدعوى رقم 1915-2017 جتاري جزئي دبي 

لدى حمكمة دبي  الدائرة اجلزئية التجارية الرابعة  
�ملدعية / �ضركة بروز �لعربية للخدمات �ل�ضناعية �ملحدودة 

وميثلها مكتب / ر��ضد �لنعيمي للمحاماة و�ال�ضت�ضار�ت �لقانونية 
 Email:lawfirm@liberallawyers.com & - 045519341 : ف : 045519306 & ت

 info@raalc.ae ف : 065544612 & ت : 065544615    
�ملدعي عليها : فا�ضترن بوينت - �س ذ م م  - وميثلها مكتب / جمموعة �آر�ء للمحاماة و�ال�ضت�ضار�ت �لقانونية 

Email:info@araalaw.com ، 042222511 : ف : 042222611 & ت
�خل�ضم �ملدخل / زيغام  عبا�س  ، �ل�ضادة / مكتب ر��ضد �لنعيمي للمحاماة و�ال�ضت�ضار�ت �لقانونية ، �خل�ضم 
�ملدخل / زيغام عبا�س مدعو للح�ضور ب�ضخ�ضه �و كيلة �ملعتمد الجتماع �خلرة �لهند�ضية و�ملقرر عقده يوم 
�الحد �لقادم �ل�ضاعة �لو�حدة ظهر� ، مبقر �ملدعي عليها / �ضركة فا�ضترن بوينت - �س ذ م م ، و�لكائن يف �إمارة 

دبي - ديرة - بي يا�س �ضكوير - بناية فكري - حمل رقم 8 -  للتو��ضل : 0505538709 
اخلبري الهند�سي 
م/ اأحمد بهجت ح�سن 
خبري تقنية املعلومات واأمن �سبكات الت�سالت 

اإعــــــــالن بالن�ســــر 
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 يف  الق�سية  رقم  2017/172 عمايل جزئي اأبوظبي 

�ل�ضيد/ �أرفني رومانو كروز  - مدعي 
Email:aljavision@gmail.com  : هاتف : 055/8992633  بريد �لكرتوين

�ل�ضادة / �خلليج �لعربي للمنا�ضبات - مدعي عليه 
هاتف : 050/5154393  ويعلن ن�ضر�  - باال�ضارة للمو�ضوع �أعاله يرجى �لعلم باأنه مت �نتد�بي خبري� ح�ضابيا يف 
�لق�ضية �ملذكورة باملو�ضوع �أعاله ولغر�س حتديد موعد الجتماع �خلرة �الأول - يرجى �لتكرم باالإحاطة علما 
باأن موعد �الجتماع �ن �ضاء �هلل �ضيكون يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/11/1 �ل�ضاعة 10.00 �ضباحا مبقر �إد�رة �خلر�ء 
باأبوظبي و�لكائن مببنى �ملحكمة �ل�ضرعية �لقدمية )�لبنى �لد�ئري( خلف كارفور �ضارع �ملطار باأبوظبي �لطابق 
و�ملكان  باملوعد  �لق�ضية ووكالئهما باحل�ضور  �لتكرم من طريف  - وعليه يرجى  رقم 16  �إجتماعات  �الأول غرفة 
�ملذكورين �أعاله وتقدمي كل ما لديهما من م�ضتند�ت يف مو�ضوع �لق�ضية �ضو�ء قدمت للمحكمة من قبل �أو �ي 
م�ضتند�ت �خرى مبو�ضوع �لق�ضية يود �لطرفان تقدميها من ن�ضختني باللغة �لعربية )�الوىل للخ�ضم و�لثانية 
للخبري �ملنتدب( - ويف حالة تخلف �ي طرف عن �الجتماع دون تقدمي �عتذ�ر مقبول قبل �الجتماع بيومني كاملني 
�ضيتم �مل�ضي باإجر�ء�ت �خلرة قدما -  ومن ثم ينتهي �خلبري من تقريره و�يد�عه �ملحكمة �ملوقرة قبل �جلل�ضة 

�لقادمة يف �ضوء ما قدم من م�ضتند�ت  
اخلبري احل�سابي املنتدب 
اأ�سرف اأحمد حممد جنينه   

اإجتمــاع اخلبـرة احل�ســابية
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للمحا�ضبة  �خلليج  مركز   - �لعبدويل  جا�ضم  �أحمد   / �ملحا�ضبي  �خلبري  يعلن   
و�لتدقيق - �ملعني من قبل حمكمة دبي �البتد�ئية يف �لق�ضية رقم 2017/1043 
جتاري كلي و�ملقامة من �ملدعي / حممد د�ود مو�ضى جعفر على، وتنقيذ� للمهمة 
فان �ملدعي عليه / حممد با�ضم �ضالح ب�ضفته �ضريك ومدير �ضركة �خلط �الزرق 
ملقاوالت �لبناء �س ذ م م  مدعو حل�ضور �جتماع �خلرة �حل�ضابية �و من ميثلها 
مبكتب  ظهر�  �لو�حدة  �ل�ضاعة   2017/11/8 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  عقده  و�ملقرر 
�خلبري - مركز �خلليج للمحا�ضبة و�لتدقيق - �لكائن يف دبي - ديرة - �خلبي�ضي 
- �ضارع �ضالح �لدين - بناية �لعبدويل )�على معر�س �ضري�ميك ر��س �خليمة( 

�لطابق �الأول - مكتب رقم 104 - ت : 04-2684700 ، 050/6356170  
اخلبري املحا�سبي 
اأحمد جا�سم العبدويل    

اإعالن ح�سور 
اإجتماع خربة ح�سابي 
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    الدعوى  رقم   2017/1312 م - مدين، كلي ، جتاري

حمكمة ابوظبي البتدائية املدنية التجارية  
�ل�ضعدي  �ضعد  جمعة  باروت  �بت�ضام  �ل�ضيدة/   - �ل�ضعدي  �ضعد  جمعة  باروت  عبد�هلل   / عليهما  �ملدعي  �ىل 
، بوكالة مكتب بيت �حلكمة للمحاماة  �لتجاري  �بوظبي  �ملدعي / بنك  �ن  )جمهوال حمل �القامة( - مبا 
،  قد �قام عليكم �لدعوى �لق�ضائية رقم : 1312-2017م - مدين - كلي - جتاري  و�ال�ضت�ضار�ت �لقانونية 
- �بوظبي -  فانتم مكلفون �و وكيلكم �لقانوين باحل�ضور �مام �خلبري �مل�ضريف �ملكلف من عد�لة �ملحكمة 
جلل�ضة �خلرة �الوىل يوم �لثالثاء �ملو�فق : 2017/10/31 م ، �ل�ضاعة �لثانية ظهر� ، باذن �هلل  مبقر مكتب 
�خلبري �لكائن مبركز )�ل�ضيخ ر��ضد �ملكتوم RKM( دبي ،  �ضارع �الحتاد ، مقابل �لقيادة �لعامة ل�ضرطة 
دبي ، بجو�ر حمطة �لقيادة لقطار دبي ، طابق �مليز�نني ، رقم M05( 5( -  وللتو��ضل هاتف : 6268245 02  
، فاك�س : 6275685 02 ، 2511318 04  - م�ضطحبني معكم ن�ضخة عن كافة �مل�ضتند�ت �ملوؤيدة لدفوعكم ، وما 
ترونه منا�ضبا لتي�ضري �عمال �خلرة ومتكني �خلبري من �د�ء مهمته ، وبيان وجه �حلق يف �لدعوى ، ويف حال 

عدم �حل�ضور �ضيتم �الجر�ء يف غيابكم وتتحملون كامل �مل�ضوؤولية.
اخلبري امل�سريف  الدكتور : حممد الفقي 
هاتف : 6521992 050     

اإعالن ح�سور اإجتماع اخلربة 
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اإعالن مدعي عليها بالن�سر

�سادرة من حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية       
يف الدعوى رقم 2017/3620 مدين جزئي 

�ىل �ملدعى عليها / �ضركة �لطائر �حلر للمنتجعات �ل�ضياحية �ضابقا وحاليا �أنو�ر �ل�ضرق �الأو�ضط 
�إمار�تي  �ل�ضياحية - ذ م م  حيث �ن �ملدعيني / 1- �ضعيد عبد�هلل حممد ح�ضني -  للمنتجعات 

�جلن�ضية   2- جنالء عبد�لرقيب �أوي�س �لغوري - مينية �جلن�ضية 
بان  عليها  �ملدعي  بالز�م  فيها  يطالب   ، �أعاله  �ملذكورة  �لدعوى  �ملحكمة  هذه  لدى  عليك  �قام 
يوؤدي للمدعيني مبلغ وقدره )95.153( درهم �لدين �لثابت يف ذمة �ملدعي عليها ، مع �لز�مهما 
للر�ضوم  باال�ضافة   ، �لتام  �ل�ضد�د  وحتى  �لدعوى  رفع  تاريخ  من   ٪9 بو�قع  �لقانونية  بالفائدة 
و�مل�ضاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  وعليه يقت�ضي ح�ضورك �مام هذه �ملحكمة )�لد�ئرة �جلزئية 
على  لالجابة  وذلك   2017/11/14 يوم  �ضباح  من  و�لن�ضف  �لثامنة  �ل�ضاعة  متام  يف  �لثالثة( 
�لدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ،  ويف حال تخلفك عن �حل�ضور �و عدم �ر�ضال وكيل عنك 

يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �ضتبا�ضر نظر يف غيابك. 
  قلم الكتاب      

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
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 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
)ق�سم التنفيذ(  -  اإخطار بالن�سر 

�إخطار دفع بالن�ضر يف �لق�ضية �لتنفيذية رقم 1794 ل�ضنة 2017 
�ىل �ملحكوم عليه / �يو�س �جارو�ل بر�مود  

بحقكم  ��ضدرت  قد  �البتد�ئية  �الحتادية  �ل�ضارقة  حمكمة  بان  لديكم  معلوما  ليكن 
بالز�مكم  2016 مدين جزئي  ل�ضنة   2564 رقم  �لق�ضية  يف   2017/4/20 بتاريخ  حكما 
توم  جورج  ماثيو  توما�س   / له  �ملحكوم  ل�ضالح  درهم    )15000( وقدره  مبلغ  بدفع 
ماتهاي جورج  وحيث �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم و�ضجل برقم �مل�ضار 
، لذ� يتوجب عليكم تنفيذ �لقر�ر خالل 15 يوما من تاريخ �ليوم �لتايل  �ليه �عاله 
للن�ضر - ويف حال تخلفك عن �حل�ضور يف �مليعاد و�لتاريخ �ملحدد فان �ملحكمة �ضتبا�ضر 

�لنظر �لق�ضية يف غيابك. 
مدير مكتب اإدارة التنفيذ   

مبحكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية
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 اإخطار عديل
رقم 2017/27289 

مطالبة مببلغ ) 789.320.15 ( درهم 
�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع - وميثلها قانونا �ل�ضيد/ عدي عز �لدين �لدياب - مبوجب 

وكالة رقم 2017/1/165745 بتاريخ 2017/7/26 
�ملنذر �ليهم : 1- �ضركة / خبري لتجارة �لزيوت و�ملحروقات - عجمان - �جلرف �ل�ضناعية -  �س ب : 

17976 - �ملوؤجرة علي عبا�س �حلو�ضتي / م�ضعود عبد�لعزيز - هاتف : 7480457 
 ( وق��دره  �ملرت�ضد بذمته  �ملبلغ  �ضد�د  �ليه ب�ضرورة  �ملنذر  �ملنذر يخطر  فان    - مبوجب ذلك �الخطار 
789.320.15 ( درهم ) �ضبعة مائة وت�ضعة وثمانون �لف وثالثة مائة وع�ضرون درهما وخم�ضة ع�ضر فل�ضا 
( وذلك خالل مدة �ضبعة �يام من تاريخ هذ� �الإعالن - و�إال �ضي�ضطر �ملنذر التخاذ �جر�ء�ت بيع �ضيارة 
�ملنذر �ليه و�ملرهونة للمنذر ) فولفو / �ف �ت�س 440/�بي�س/�ضهريج حمروقات/2015 ( رقم )65368/

خ�ضو�ضي/عجمان/A (  طبقا لن�س �ملادة 175&172 من قانون �ملعامالت �لتجارية 
مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �الخرى

 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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اإعالن ت�سفية �سركة ابين�سا انرجي اند واتر للمقاولت -  ذ م م 

بناء على قر�ر �ضركاء �ضركة �بين�ضا �نرجي �ند و�تر للمقاوالت - ذ م م ، �مل�ضدق لدى 
كاتب �لعدل بتاريخ 2017/10/17 حتت رقم )1709007847( 

نعلن نحن / �مل�ضفي / ��ضعد عبا�س و�ضركاه ، عن بدء �أعمال �لت�ضفية ل�ضركة �بين�ضا 
 ، CN-2029609( نرجي �ند و�تر للمقاوالت - ذ م م ورخ�ضتها �لتجارية رقم�
فكل من له مطالبة �و حقوق على �ل�ضركة �ملذكورة �عاله عليه �لتقدم مبطالبته مع 
�مل�ضتند�ت �ملوؤيدة لذلك �ىل �مل�ضفي وذلك خالل �لدو�م �لر�ضمي وملدة )45( يوما من 
تاريخ �الإعالن ، وكل من مل يتقدم خالل �ملدة �ملحددة باالعالن ي�ضقط حقه باملطالبة  
- عنو�ن �مل�ضفي : �بوظبي - جزيرة �لرمي - بناية �أدك�س تاور - �لطابق 35 - مكتب رقم 

3505 - تليفون : 026282650 - فاك�س 026282655
   asad.abbas@abbasaccounting.ae : مييل�

امل�سفي / ا�سعد عبا�س و�سركاه      

اإعالن ت�سفية 
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اعالن اأمر اأداء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2017/337   امر اداء    

�ىل �ملدعى عليه: 1- عي�ضى حممد عبد�هلل لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية 
- �س ذ م م - جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ وكالة 
��ضفار لل�ضفريات - ذ م م وميثله / ر��ضد عبد�هلل علي بن عرب - 
طلب ��ضت�ضد�ر �مر �د�ء فقد قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ  
2017/8/17  �لز�م �ملدعى عليه ب�ضد�د مبلغ 200000 درهم للمدعي 
 15 �الم��ر خالل  �لتظلم من  ولكم �حلق يف  و�مل�ضاريف.  و�لر�ضوم 

يوم من �ليوم �لتايل لن�ضر هذ� �العالن.   
رئي�س الق�سم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن �سحيفة طعن بالن�سر
 يف الطعن   2017/182  طعن عمايل    

تدعو د�ئرة حماكم دبي - حمكمة �لتمييز
�لطاعن/ ن�ضو�ن حممد ح�ضني �خل�ضلوك وميثله / �أمل خمي�س دروي�س 
 حممد �لبلو�ضي -  باعالن �ملطعون �ضده/1-  �يه يف �ضوليو�ضنز - �س م ح  

جمهول حمل �القامة.
نعلنكم بان �لطاعن �قام عليكم �لطعن �ملذكورة �عاله ويتوجب عليكم 
�حل�ضور �ىل حمكمة �لتمييز وذلك للرد على �ضحيفة �لطعن �ملقدمة 

�ضدكم.
رئي�س الق�سم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز
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       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/3133  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1- �ضركة �لنظري للنقل �لعام - ذ م م - وميثلها كل من 1 - عارف 
خان كل �ضريف خان 2 حممد �نو�ر جول �ضريف - جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ 
�ضركة �جلزيرة للبوليمر�ت - �س ذ م م وميثلها مديرها/ �ضري�كال ديفا�ضي كوتي جو�س 
ديفا�ضي -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره 
�لتام  �ل�ضد�د  وحتى  �ملطالبة  ت��اري��خ  م��ن   ٪12 �لقانونية  �لفائدة  م��ع  دره���م(   74.800(
و�لر�ضوم و�مل�ضاريف و�الت��ع��اب.   وح��ددت لها جل�ضة يوم �الح��د  �ملو�فق  2017/11/12   
ميثلك  م��ن  �أو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch1.C.14 بالقاعة  ���س   8.30 �ل�ضاعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة بثالثة 

�أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/9508  عمايل جزئي             

�ىل �ملدعي عليه / 1- �لبتار للتجارة �لعامة - �س ذ م م  جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي / �ضتيفانيا بونوتو   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�ضوعها �ملطالبة 
 2000( ع��ودة مببلغ  وتذكرة  دره��م(   97200( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات 
 )MB176960202AE(و�لر�ضوم و�مل�ضاريف ورقم �ل�ضكوى )درهم
�ل�ضاعة 8.30 �س  �ملو�فق 2017/11/6   ي��وم �الث��ن��ني    وح��ددت لها جل�ضة 
قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�ضور  فاأنت مكلف  لذ�    Ch1.A.2 بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ضتند�ت للمحكمة قبل �جلل�ضة 

بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإنذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7372   

�يفاجنيلي�ضتي  باولو  �مل�ضرتي  عن  وكيل  -ب�ضفته  �جلن�ضية  �يطايل   - �ضجاتوين  باولو   : �ملنذر 
�ملا�ضة   )2 �ملطور   - ح  م  �س   - �نفي�ضتمينت  وورل��د  نيو   )1  : �ليهما  �ملنذر     ، �جلن�ضية   �يطايل 
�نرتنا�ضيونال للعقار�ت - ب�ضفتها �ملمثل - �ملفو�س من �لبائع نيو وورلد �نفي�ضمينت ليمتد )�س 
�ي��ر�ين �جلن�ضية - جمهويل حمل  �أبوطالب طالبي -  م ح ( )وكيل �لبائع �ملفو�س( وميثلها د. 
�القامة - حيث �ن �ملنذر قد حرر� �الإنذ�ر �عاله �ضدكما طلبا ل�ضد�د مبلغ )497.736.00( درهم 
عبارة عن �ملبالغ �مل�ضددة ل�ضر�ء �لوحدة �لعقارية رقم 402 من م�ضروع كادي 1 - جي يف �ضي 16 
بي �م �أر �يه 008 ، وكذلك �نهاء عقد �لبيع و�ل�ضر�ء �ملوؤرخ 2009/11/29 وذلك خالل فرتة )7( 
�يام من تاريخ ن�ضر هذ� �الن��ذ�ر ويف حال عدم �ضد�دكم �ملبلغ �ملذكور �عاله ف�ضوف يتخذ �ملنذر 
كافة �الجر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ حقوقه مع حتميلكما كافة �لر�ضوم و�مل�ضروفات و�لفائدة 

�لقانونية �ملرتتبة على تاأخري �ل�ضد�د باال�ضافة الأتعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإنذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7373   

�ملنذرين : بونفيجلي �أندريا - وبونفيجلي لوكريزيا - �جلن�ضية : �يطاليا - ب�ضفتهما ورثة �مل�ضرتى 
�ملا�ضة   )2 �مل��ط��ور   - ح  م  ���س   - �نفي�ضتمينت  وورل���د  نيو   )1  : �ليهما  �مل��ن��ذر   - ف���رز�ين   كاتيا  �مل��ت��وف��اة 
�نرتنا�ضيونال للعقار�ت - ب�ضفتها �ملمثل - �ملفو�س من �لبائع نيو وورلد �نفي�ضمينت ليمتد )�س م ح ( 

)وكيل �لبائع �ملفو�س( - جمهويل حمل �القامة 
حيث �ن �ملنذرين قد حرر� �الإن��ذ�ر �عاله �ضدكما طلبا ل�ضد�د مبلغ )561.229.75( درهم عبارة عن 
�ملبالغ �مل�ضددة ل�ضر�ء �لوحدة �لعقارية رقم 201  من م�ضروع كادي 1 - جي يف �ضي 16 بي �م �أر �يه 008 
، وكذلك �نهاء عقد �لبيع و�ل�ضر�ء �ملوؤرخ 2009/11/29 وذلك خالل فرتة )7( �يام من تاريخ ن�ضر هذ� 
�الن��ذ�ر ويف حال عدم �ضد�دكم �ملبلغ �ملذكور �عاله ف�ضوف يتخذ �ملنذرين كافة �الج��ر�ء�ت �لقانونية 
�لتي حتفظ حقوقهم مع حتميلكما كافة �لر�ضوم و�مل�ضروفات و�لفائدة �لقانونية �ملرتتبة على تاأخري 

�ل�ضد�د باال�ضافة الأتعاب �ملحاماة. 
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الفجر الريا�ضي
تتويج املهام اخلا�سة  يف �سرطة اأبوظبي ببطولة »درع القائد العام« ل�سباق الطريق 

•• اأبوظبي-الفجر:

ج فريق قطاع �ملهام �خلا�ضة ب�ضرطة �أبوظبي باملركز �الأول  تورّ
يف �ملجموع �لعام لبطولة �ضباق �لطريق �ضيد�ت ، و�لتي �أقيمت 
خلفان  حممد  �للو�ء  معايل  برعاية   ، �أبوظبي   كورني�س  يف 
�أبوظبي، �ضمن بطوالت درع  �لرميثي، �لقائد �لعام ل�ضرطة 
»�لقائد �لعام« لالألعاب �لريا�ضية للمو�ضم �لريا�ضي 2017 
– 2018، وحقق قطاع �ملو�رد �لب�ضرية �ملركز �لثاين وح�ضل 
قطاع �الأمن �جلنائي على  �ملركز �لثالث مب�ضاركة  كبرية من 

جميع �لقطاعات �ل�ضرطية على م�ضافة  4 كيلومرت.
�الأمن  ق��ط��اع  م��دي��ر  ن��ائ��ب  �حلنطوبي  �أح��م��د  �لعميد  وك���رم 
�جل��ن��ائ��ي �ل���ف���رق �ل���ف���ائ���زة، ب��ح�����ض��ور �ل��ع��م��ي��د خ��ل��ي��ف��ة بطي 

�ل�ضام�ضي نائب مدير قطاع �ملالية و�خلدمات رئي�س �للجنة 
نائب مدير  �آل علي  و�ملقدم ع�ضام عبد�هلل  �لريا�ضية  �لعليا 
م��رك��ز �ل��رتب��ي��ة �ل��ري��ا���ض��ي��ة �ل�����ض��رط��ي��ة وع���دد م��ن �ل�ضباط 
و�حل�ضور . و�أكد �لعميد �حلنطوبي  حر�س �ضرطة �بوظبي 
و�لتى تعد من  �لريا�ضة،  باالرتقاء مبنظومة  على �الهتمام 
�لعنا�ضر �حليوية و�لهامة �لتي تعزز من قدرة �ملنت�ضبني على 
�لقيام بو�جباتهم بهمة ون�ضاط و�إ�ضعادهم مبمار�ضة ريا�ضات 
حُمببة �إىل قلوبهم، ت�ضهم يف رفع كفاءتهم �لبدنية و�لذهنية 
و�ل��ن��ف�����ض��ي��ة و�ل��وظ��ي��ف��ي��ة ودع����م ق��ي��ادت��ن��ا �ل��ر���ض��ي��دة للعن�ضر 
للم�ضاركات  ومتنى  �لبطولة،  يف  �لفائزين  وهناأ  �لن�ضائي.  
�ملقبلة  �مل�����ض��ارك��ات  يف  �ل��ت��وف��ي��ق  �حل���ظ  يحالفهم  مل  �ل��ذي��ن 
ي�ضمو  �ل���ذي  �ل��ري��ا���ض��ي  �لتناف�س  م��ن  �مل��زي��د  على  وحثهم   ،

�حلما�ضي  و�مل�ضتوى  �الأد�ء  على  مثنياً  �حلميدة،   باالأخالق 
و�ضكر  �لريا�ضية  بالروح  و�لالعبات وحتليهم  �لفرق  جلميع 
�للجنة �ملنظمة و�لقائمني على �لتنظيم ودورهم يف �خلروج 
�لتناف�س  بروح  �ل�ضام�ضي،  �لعميد  و�أ�ضاد  �مل�ضتويات.  باأف�ضل 
�أبوظبي،  �ضرطة  يف  �لقطاعات  منت�ضبي  من  �مل�ضاركني  بني 
و�لعالقات  �مل��ح��ب��ة  �أو�����ض���ر  ت��ع��زز  �ل��ب��ط��والت  �أن  م��و���ض��ح��اً 
�لعامة  �لقيادة  لر�ضالة  جت�ضيد�ً  �ملت�ضابقني،  بني  �ملجتمعية 
و�لد�ئمة  �لعالية  �جلاهزية  على  ب�العمل  �أبوظبي،  ل�ضرطة 
ور�ضالتهم  و�جبهم  ليوؤدو�  �ملنت�ضبني،  جلميع  و�ضحياً  بدنياً 
�ل��ب��ط��ول��ة نظمها  مركز  �أن  ب��ال��ذك��ر  ب��ك��ف��اءة ع��ال��ي��ة. ج��دي��ر 
�لعليا  �للجنة  م��ع  بالتعاون  �ل�ضرطية  �لريا�ضية  �لرتبية 

�لريا�ضية يف �ضرطة �أبوظبي.

•• دبي –الفجر:

يلتقي منتخبنا �لوطني لل�ضيد�ت مع فريق �جلي�س �لريطاين، 
�ل�ضاد�ضة،  �ل�ضاعة  متام  يف  �ضتجمعهما  �لتي  �لودية  �ملبار�ة  يف 
م�����ض��اء غ��د �جل��م��ع��ة �مل���و�ف���ق 27 �جل�����اري، ع��ل��ى م��ل��ع��ب ذياب 
عو�نة مبقر �حتاد �لكرة يف دبي. وتاأتي هذه �لتجربة �لودية، 
لدول  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  ب��ني  �الأوىل  �لقمة  مل��خ��رج��ات  تنفيذ�ً 
و�لتي  �لريا�ضة،  جم��ال  يف  �ملتحدة  و�ململكة  �لعربية  �خلليج 
�خلليجية  �ملنتخبات  بني  ودي��ة  مباريات  �إقامة  مقرتح  �ضمت 
وتعد  �لع�ضكري.  �لن�ضائي  �ل��ري��ط��اين  و�ملنتخب  لل�ضيد�ت، 
مبار�ة يوم �جلمعة �ملقبل، �أول مبار�ة ودية بعد خو�س منتخبنا 
�الأردن،  يف    2018 لل�ضيد�ت  �آ�ضيا  كاأ�س  لت�ضفيات  �لوطني 

�أبريل  �ضهر  يف  طاجيك�ضتان  دول��ة   مبارياتها  �أ�ضت�ضافت  �لتي 
�ملا�ضي، وقدم �أبي�س �ل�ضيد�ت �أد�ء م�ضرفا يف م�ضاركته �الأوىل 
�إع��د�د خمتلفة،  م��روره مبر�حل  بعد  �الآ�ضيوية،  �لت�ضفيات  يف 
تنوعت بني �ملع�ضكر�ت �لد�خلية، و�ملباريات �لودية �لتي خا�ضها 
�ملنتخب، و�لذي ي�ضم ت�ضكيلة من �لالعبات �ملميز�ت، �لالو�تي 
ت�ضنيف  تقدم  حيث  �لن�ضائية،  للكرة  ملمو�ضاً  �إجن���از�ً  حققن 
�ملنتخب �الأول للمركز 83 عاملياً بعد �أن كان يحتل �ملركز 130 
يف عام 2010. و�أكدت �أمل بو�ضالخ ع�ضو جمل�س �إد�رة �حتاد 
�لكرة، �أن هذه �ملبار�ة تاأتي �ضمن خمرجات �لقمة �الأوىل بني 
دول جمل�س �لتعاون �خلليجي و�مللكة �ملتحدة، �ضعيا لالأرتقاء 
بالريا�ضة  ك��ذل��ك  وت��ط��وي��ره و�اله��ت��م��ام  �ل��ري��ا���ض��ي  ب��ال��ع��م��ل 
ملنتخب  وجيد  ق��وي  �إحتكاك  �مل��ب��ار�ة  تعد  و�أ�ضافت:  �لن�ضائية 

�ل�ضيد�ت �لذي خا�س �لعديد من �لتحديات �لقوية موؤخر� يف 
�إطار دعمه وتاأهيله و�الرتقاء باملنتخب و�لو�ضول به �إىل �أف�ضل 
م�ضتوى ممكن. و تابعت ع�ضو جمل�س �إد�رة �حتاد �لكرة، يعمل 
�لكروية  �مل��در���ض��ة  م��ع  �الإح��ت��ك��اك  ك�ضب  على  �ل�ضيد�ت  �أبي�س 
�لفائدة، وثقتي كبرية يف  �الأوروبية، وهي مبار�ة ودية لك�ضب 
�إمكانات �لالعبات وقدرتهن على عك�س كافة �ملكت�ضبات �ملا�ضية 
يف هذه �ملو�جهة. و�أكدت بو�ضالخ، �أن �ملنتخب �الأول لل�ضيد�ت 
د�ئ��م��ا ما  ل��ذل��ك  و�مل�����ض��ب �حلقيقي للعمل،  رك��ي��زة  �أه���م  ي��ع��د 
يجد �أكر قدر من �الهتمام، مع �لرتكيز على تطوير �ملر�كز 
�لتجارب  �أن  على  �لوقت،  ذ�ت  يف  موؤكدة  للفتيات.  �لتدريبية 
�لكروية،  �مل��د�ر���س  خمتلف  م��ع  �ضتتو��ضل  �ل��ودي��ة  و�مل��ب��اري��ات 

متمنية �لتوفيق لالأبي�س يف مبار�ته م�ضاء �جلمعة.

•• اأبوظبي- الفجر 

،كان    2024 �أومل���ب���ي���اد  �إىل  �ل��ط��ري��ق 
�ضعادة  �ج���ت���م���اع  يف  �الأب��������رز  �ل���ع���ن���و�ن 
رئي�س  �ل��ه��ا���ض��م��ي  �ل�����ض��ي��د  ع��ب��د�مل��ن��ع��م 
�الحت�����ادي�����ن �الآ�����ض����ي����وي و�الم�����ار�ت�����ي 
لرئي�س  �الأول  �ل��ن��ائ��ب  للجوجيت�ضو 
�الحت�������اد �ل�������دويل ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ض��و مع 
�الم���ار�ت  �حت���اد  يف  �لتنفيذية  �الإد�رة 
للجوجيت�ضو م�ضاء �أم�س �الأول يف مقر 
�الحتاد بالعا�ضمة �أبوظبي، حيث تناول 
�لها�ضمي مع �جلهاز �لتنفيذي �جلو�نب 

�الإد�رية و�لت�ضريعية و�لفنية.
و�أعطى رئي�س �الحتاد توجيهاته باإعد�د 
�ل�ضروط  ك��ل  فيه  تتوفر  �ضامل  ملف 

��ضتعد�د�  و�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  �ل���ق���ان���ون���ي���ة 
�الأوليمبية  �ل��ل��ج��ن��ة  ع��ل��ى  ل��ت��ق��دمي��ه 
يف  للم�ضاركة  �العتماد  على  و�حل�ضول 
ف��ري��ق عمل  ت�ضكيل  ح��ي��ث مت  �ل�����دورة، 
م��ك��ون م��ن د�خ����ل �الحت����اد ي�����ض��م فهد 
�الإد�رة  جمل�س  ع�ضو  �ل�ضام�ضي  علي 
و�مل���دي���ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي الحت����اد �الإم�����ار�ت 
للجوجيت�ضو ، و�ضمرية مر�ضد �لرميثي 
�الإم�����ار�ت  �حت����اد  �إد�رة  ع�����ض��و جم��ل�����س 
�جلوجيت�ضو ، وحممد ح�ضني �ملرزوقي 
مدير �إد�رة �لت�ضويق و�الت�ضال و�ملالية 
يف �حتاد �الإمار�ت للجوجيت�ضو ، ملتابعة 
�مل��ع��ن��ي��ة يف �ملكتب  �ل��ل��ج��ن��ة  �الأم�����ر م���ع 

�لتنفيذي باالحتاد �لدويل.
ووجه �لها�ضمي تعليماته للكادر �لفني 

حتدي  بو�ضع  �ملنتخبات  على  �مل�ضرف 
�لقادرين  �الأب��ط��ال  وتن�ضئة   2024
على رفع علم �لدولة يف هذه �لبطولة 
على ر�أ�س �الأولويات بعيدة �ملدى ، على 
�آ���ض��ي��اد ج��اك��رت��ا خ��ط��وة على  �أن ي��ك��ون 
�لبطوالت  بربط  وطالبهم   ، �لطريق 
جميعها  لت�ضب  �ل��دول��ي��ة  م��ع  �ملحلية 
يف تاأ�ضي�س منتخب قوي يف كل �لفئات 
�خرت�قاً  يحقق  �أن  ميكنه   ، و�الأوز�ن 
�أوليمبياً يف �أول منا�ضبة للم�ضاركة بعد 

�العتماد.
�إىل  �الجتماع  وخل�س   ، �ل�ضدد  وبهذ� 
و�لتعاون  و�ل��ت��ن�����ض��ي��ق  �ل���رب���ط  �أه��م��ي��ة 
م���ع م�����ض��روع ���ض��ن��اع��ة �الأب���ط���ال �لذي 
�مل��ا���ض��ي لهذ�  �ل�����ض��ي��ف  �إط���الق���ه يف  مت 

العب   45 �خ���ت���ري  ح���ي���ث   ، �ل���غ���ر����س 
والعبة يف خمتلف �الأوز�ن من مر�حل 
ريا�ضًيا  ت��ب��ن��ي��ه��م  ومت  م��ب��ك��رة،  ���ض��ن��ي��ة 
برنامج  وفق  وذل��ك  وتربوياً،  وتعليمياً 
�حرت�يف �ضامل يوفر �لر�مج �لغذ�ئية 
�لدولية،  و�مل�������ض���ارك���ات  و�مل���ع�������ض���ك���ر�ت 
لالعبني  ����ض���ه���ري���ة  رو�ت���������ب  وي�����ق�����دم 
و�ل��الع��ب��ات وم��ك��اف��اآت جم��زي��ة ع��ن كل 
�آخر، �طلع  �ضياق  �إجناز يحققونه. ويف 
�لها�ضمي على �آخر �مل�ضتجد�ت �خلا�ضة 
�ل��ع��امل��ي��ة ملحرتيف  �أب���وظ���ب���ي  ب��ب��ط��ول��ة 

�جلوجيت�ضو بن�ضختها �لعا�ضرة. 
ومن جانبه �أكد حممد ح�ضني �ملرزوقي 
مدير �إد�رة �لت�ضويق و�الت�ضال و�ملالية 
للجوجيت�ضو:“�أن  �الإم����ار�ت  �حت���اد  يف 

للجوجيت�ضو  �الإم������ار�ت  �حت���اد  رئ��ي�����س 
خمتلفة  �لن�ضخة  تلك  تكون  �أن  طلب 
مت���ام���ا ع���ن ك���ل م���ا ���ض��ب��ق، مب��ع��ن��ى �أن 
�لنجاحات  �ضوء  على  جديد  كل  تقدم 
�ل�ضابقة،  �لن�ضخ  �لتي حققتها  �ملتو�لية 
و�أن تكون �لن�ضخة �لعا�ضرة �إعالناً عن 
�النتقال �إىل مرحلة �أخرى �أكر تطور� 

و�حرت�فية.
�لعا�ضرة  �لبطولة  �إن  �مل��رزوق��ي:  وق��ال 
�ضوف ت�ضهد �لعديد من �ملفاجاآت �لتي 
�ضتلفت �ن��ت��ب��اه �ل����ر�أي �ل��ع��ام، ���ض��و�ء يف 
�الآن يف  �أو يف م�ضمونها، ونحن  �ضكلها 
و�ضيتم  �لبطولة،  لهذه  �لتجهيز  ط��ور 
�مل�ضتجد�ت يف  �آخر  �الإع��الن قريباً عن 
�لكبري من خالل  �لعاملي  ه��ذ� �حل��دث 

موؤمتر �ضحفي خا�س .
�ضعادة  �أك������د  �الج����ت����م����اع،  ن���ه���اي���ة  ويف 
�لتي  �مل��ك��ان��ة  �أن  �ل��ه��ا���ض��م��ي  ع��ب��د�مل��ن��ع��م 
كعا�ضمة  �أب����وظ����ب����ي  �إل����ي����ه����ا  و����ض���ل���ت 
تكري�ضها،  يتم  �أن  يجب  للجوجيت�ضو 
�ل�ضابق  �لتي حتققت يف  �ملكت�ضبات  و�أن 
عند  �ل��وق��وف  و�أن  عليها،  �لبناء  يجب 
�لرت�جع،  ب��د�ي��ة  يعني  حم���ددة  نقطة 
�مل�����ب�����ادر�ت  ت�����ض��ت��م��ر  �أن  ي���ج���ب  ل��������ذ�، 
تت�ضع  �أن  ويجب   و�لر�مج،  وتتو��ضل 
�مللفات،  ك��ل  و�الإب����د�ع يف  �البتكار  �آف���اق 
�ملمار�ضة  ق��اع��دة  �ت�����ض��اع  ب���اأن  �لعلم  م��ع 
ل���الع���ب���ني و�ل����الع����ب����ات، و�الإجن���������از�ت 
�لكرى �لتي حققتها �للعبة يف خمتلف 
م�ضوؤولية  �أم��ام  �جلميع  ت�ضع  �ملحافل 

�جلهد  ف���اإن  ول��ه��ذ�  للم�ضتقبل،  ك��ب��رية 
�أن ي�ضاعف لتحقيق �لطموحات  يجب 

�أو  �للعبة  �نت�ضار  م�ضتوى  على  ���ض��و�ء 
زيادة �الإجناز�ت.

تنفيذًا ملخرجات قمة جمل�س التعاون اخلليجي واململكة املتحدة

اأبي�س ال�سيدات يف جتربة ودية مع اجلي�س 
الربيطاين اجلمعة املقبل

ت�سكيل فريق عمل لالإ�سراف على م�سروع احللم الأوملبي

اجلوجيت�سو يف  النقا�س  طاولة  على  »الطريق اإىل اأوليمبياد 2024« 
الها�سمي اطلع على امل�سروع من اجلانب الت�سريعي والفني مع اجلهاز التنفيذي

•• دبي –الفجر

�أكد �ضعادة �ملهند�س مرو�ن بن غليطة رئي�س �الحتاد دعم جمل�س �إد�رة �حتاد �لكرة �لكامل 
و�لعاملية،  و�لقارية  �ملحلية  �ال�ضتحققات  �لدولة، يف خمتلف  �ملالعب يف  لق�ضاة  و�لد�ئم 
�مل�ضابقات  �لعربي وبقية  �ملا�ضية من دوري �خلليج  ب��اأد�ء �حلكام خالل �جلوالت  م�ضيد� 
�لكروية و�جلهود �ملخل�ضة �لتي يبذلونها للعبور باملباريات �إىل بر �الأمان، جاء ذلك خالل 
ح�ضوره لتدريبات حكام �لفريق �الأول يف ملعب ذياب عو�نه مبقر �حتاد �لكرة يف دبي، �إىل 
جانب ح�ضور �إبر�هيم �لنمر �الأمني �لعام �مل�ضاعد لل�ضوؤون �لفنية، و�أحمد يعقوب مدير 
�إد�رة �حلكام، وح�ضن �جل�ضمي �ملتحدث �لر�ضمي الحتاد �لكرة مدير �إد�رة �الإعالم �لرقمي 
و�لت�ضويق.  و�أعرب بن غليطة، عن ثقته بقدرة ق�ضاة مالعب دولة �الإمار�ت على مو��ضلة 
رفع  �إىل  �إياهم  د�عيا  �الحت��اد،  م�ضابقات  وخمتلف  �ل��دوري  يف  �ملباريات  �إد�رة  يف  �لتميز 
�لرتكيز و�لتحلي بالثقة بالنف�س و�لتعاون بني �جلميع و�ال�ضتفادة من خر�ت �ملدربني 
و�خلر�ء �ملتو�جدين معهم دوما يف �لتدريبات �أو خالل �لرملان �الأ�ضبوعي، �إ�ضافة �إىل 

�أب��د� يف دعم  يتاأخرون  �لذين ال  و�لدر�ية  �أ�ضحاب �خلرة  �ل�ضابقني من  تو�جد �حلكام 
�لتقييم  خ��الل  من  �أو  �لتدريبات  �أو  �ملباريات  يف  �ضو�ء  معهم  و�لتو�جد  مالعبنا  ق�ضاة 
و�لتعا�ضد  �لتعاون  �إىل  �الأول  �لفريق  حكام  �الحت���اد،  رئي�س  ودع��ا  و�الإر���ض��اد.   و�لن�ضح 
فيما بينهم و�أن يكون �ضعار كل حكم منهم جناح زميله �أثناء تاأدية مهمته د�خل �أر�ضية 
�إىل  �ملالعب  ب�ضكل كامل، مطالبا ق�ضاة  للمنظومة  �أي حكم هو جناح  �مللعب الأن جناح 
مو��ضلة �لتميز على �مل�ضتوى �لقاري حيث �أن حكام كرة �الإمار�ت يتمتعون ب�ضمعة قارية 
و�إقليمية م�ضرفة جاءت من خالل �لعمل �ملتو��ضل و�الجتهاد و�لتدريب و�خلر�ت �لفنية 
�ملرت�كمة.  و��ضتمع رئي�س �الحتاد �إىل بع�س �ملالحظات من ق�ضاة �ملالعب، حيث حتدث 
�ملهند�س  �ضعادة  حديثه  بد�ية  يف  �ضاكر�  �ملرزوقي  �ضلطان  �ل��دويل  �حلكم  عنهم  بالنيابة 
مرو�ن بن غليطة على تو�جده �مل�ضتمر مع �حلكام ووقوفه على تدريباتهم و��ضتعد�د�تهم 
للمنظومة  �الحت��اد  �إد�رة  جمل�س  قبل  من  �لالحمدود  و�لدعم  �ملختلفة،  لال�ضتحققات 
�لتحكيمية، �الأمر �لذي ميثل ثقال و�همية متز�يدة لق�ضاة �ملالعب وتعزيز� للدور �ملهم 

�لذي ميار�ضونه باعتبارهم جزء رئي�ضيا من منظومة �لكرة �الإمار�تية. 

�سهد تدريبات احلكام الأ�سبوعية

بن غليطة لق�ساة املالعب : ثقتنا بكم عالية ونطالبكم 
بالتميز والعبور باملباريات اإىل بر االأمان
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•• العني الفجر

وجه �ضعادة حممد بن ثعلوب �لدرعي، 
رئي�س جمل�س �إد�رة �ضركة نادي �لعني 
لال�ضتثمار، بتخ�ضي�س �ضفحتني يف 
�لذي  �لعني  مباريات  كتيب  برنامج 
جميع  مع  بالتز�من  �لنادي  ي�ضدره 
مبارياته �لتي ي�ضت�ضيفها ��ضتاد هز�ع 
بن ز�يد، حتت عنو�ن “مدرج �لوفاء” 
وذلك �نطالقاً من �لدور �ملهم �لذي 
�ملنت�ضبني  جلميع  �لنادي  يوليه  ظل 
مقدمتهم  ويف  معه  و�ملتعاملني  �إليه 
�جل��م��ه��ور �ل��ع��ي��ن��اوي �ل�����ويف و�ل����ذي 

يعتر �أحد �أبرز عو�مل �لنجاح.
وكان نادي �لعني قد �أعلن يوم �أم�س 
�إي��ر�د�ت مبار�ة  �الأول عن تخ�ضي�س 
يوم  م�ضاء  و�مل��ق��ررة  و�ل�ضارقة  �لعني 
�إ���ض��ت��اد ه���ز�ع بن  �مل��ق��ب��ل ع��ل��ى  �ل�ضبت 
�ل�����ض��اد���ض��ة من  ز�ي����د، �ضمن �جل��ول��ة 
لكرة  �لعربي  �خلليج  دوري  م�ضابقة 
يا�ضني  �ل��ع��ي��ن��اوي  للم�ضجع  �ل���ق���دم 
مبادرة  وحظيت  ب�اأبوعماد.  �ل�ضهري 

�لنادي بتفاعل الفت من �جلميع.
ب����اب مدرج  ي�����ض��ل��ط  �أن  �مل���ق���رر  وم����ن 
�لق�ضايا  �أه����م  ع��ل��ى  �ل�����ض��وء  �ل���وف���اء 
ليكون من�ضة  ت�ضغل �جلماهري  �لتي 

�لر�ضمية  �لنادي  مبطبوعة  �أ�ضا�ضية 
حمب  لكل  جريئة  �آر�ء  عن  للتعبري 
�لعني  م�ضلحة  ح���ول  �ل��ك��ي��ان  ل��ه��ذ� 
�ملرتبطة  �ملهمة  �لق�ضايا  ومناق�ضة 

بالنادي.
تد�ضني  �لكتيب  حترير  �إد�رة  و�رت��اأت 
م��درج �ل��وف��اء بلقاء من �ل��ذ�ك��رة مع 
�ضليمان،  ي��ا���ض��ني  �ل��ع��ي��ن��اوي  �مل�ضجع 
و�ل��ذي كان قد تعر�س �أخ��ري�ً لوعكة 
�الأبي�س  �ل�����ض��ري��ر  �أل���زم���ت���ه  ���ض��ح��ي��ة 

مب�ضت�ضفى تو�م يف مدينة �لعني.
وبدورها �أعربت �أ�ضرة �مل�ضجع يا�ضني، 
لنادي  وتقديرها  �متنانها  بالغ  ع��ن 

�ضمو  �الإد�رة  جمل�س  ورئي�س  �ل��ع��ني 
�ل�ضيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان، نائب 
رئ��ي�����س �مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي الإم�����ارة 

�أبوظبي، �لنائب �الأول لرئي�س �لنادي 
رئي�س  �ل��ع��ي��ن��اوي،  �ل�����ض��رف  وجمل�س 
�لريا�ضي  �لعني  ن��ادي  �إد�رة  جمل�س 
�ل���ث���ق���ايف، ع���ل���ى �ل����دع����م و�اله���ت���م���ام 
�لالفت �لذي ظلت حتظى به �الأ�ضرة 

بتوجيهات قيادة �لنادي �لر�ضيدة.

و�أك������دت زوج����ة �مل�����ض��ج��ع ي��ا���ض��ني، �أن 
نادي �لعني فعلياً ظل يحيط �الأ�ضرة 
بالرعاية و�الهتمام و�لتقدير �لكبري، 
�ل��ذي خفف عنهم �لكثري من  �الأم��ر 
�لتي  �ل��ظ��روف  خلفتها  �لتي  �الأم���ور 
�ل�ضحية  بالظروف  بد�ية  عاي�ضوها 

�ل���ت���ي ع���ان���ى م��ن��ه��ا ع����دد م���ن �أف�����ر�د 
�الأ����ض���رة م�����رور�ً ب��ف��ق��د�ن �ث��ن��ني من 
�أبنائها و�ضواًل للوعكة �ل�ضحية �لتي 

�أملت برب �أ�ضرتهم �أخري�ً.
على  نعجز مت��ام��اً  ع��م��اد:  �أم  وق��ال��ت 
�لتعبري عن م�ضاعرنا �ل�ضادقة جتاه 

ما وجدناه يف هذه �لظروف من نادي 
�لعني ككيان بد�ية بقادته �إىل جانب 
�ه��ت��م��ام وم��ت��اب��ع��ة ���ض��ع��ادة حم��م��د بن 
ثعلوب �لدرعي، باالإ�ضافة �إىل جنوم 
�الإد�ري  و�جل��ه��از  �الأول  �لكرة  فريق 

وجماهري هذ� �لنادي �لكبري.

•• اأبوظبي –الفجر

 �ضارك �حتاد �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
�أب��وظ��ب��ي د��س  ل��ك��رة �ل���ق���دم، يف ���ض��ب��اق 
�ل�����ذي نظمه  ت��ت��اب��ع  ك���م   15 ل��ل��ج��ري 
جمل�س �أبوظبي �لريا�ضي �أم�س يف ��ضتاد 
م��دي��ن��ة ز�ي����د �ل��ري��ا���ض��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 

د�ئرة �ل�ضحة – �أبوظبي و�ملركز �لطبي 
�أكتف  و���ض��م��ان  ���ض��ي«  �م  »�ن  �حل���دي���ث 
اليف وجمعية رعاية مر�ضى �ل�ضرطان، 
وج��اءت م�ضاركة �حتاد �لكرة من خالل 
م�����ض��ارك��ة ���ض��ع��ادة حم��م��د ع��ب��د�هلل هز�م 

�لظاهري �الأمني �لعام لالحتاد.
و���ض��ه��د ب��ن ه����ز�م �ل�����ض��ب��اق، �ل����ذي ياأتي 

�أبوظبي  جمل�س  وب��ر�م��ج  خطط  �ضمن 
�لريا�ضي �لهادفة لت�ضجيع كافة �ضر�ئح 
�ملجتمع على ممار�ضة �لريا�ضة وحت�ضني 
�ل��ل��ي��اق��ة �ل��ب��دن��ي��ة و�ت���ب���اع �أ���ض��ل��وب حياة 
40 فريقاً من خمتلف  �ضحي م�ضاركة 
�لقطاعني  م��ن  و�ل�����ض��رك��ات  �مل��وؤ���ض�����ض��ات 
�أبوظبي  بالعا�ضمة  و�خلا�س  �حلكومي 

10 موظفني  ف��ري��ق  ك���ل  ���ض��م  ح��ي��ث   ،
�لتتابع  بنظام  كم   15 مل�ضافة  ت�ضابقو� 

ومل�ضافة 1.5 كم للموظف �لو�حد.
ك��م��ا ���ض��ه��د �ل�����ض��ب��اق م�����ض��ارك��ة موظفي 
�أبوظبي �لريا�ضي وجلنة دوري  جمل�س 
�ملحرتفني وعدد من �أندية دوري �خلليج 

�لعربي.

وق�����ال �الأم������ني �ل���ع���ام الحت�����اد �ل���ك���رة : 
�لفعالية  ه����ذه  يف  ب��امل�����ض��ارك��ة  ����ض���ع���د�ء 
�أفر�د  توعية  يف  ت�ضاهم  �لتي  �لريا�ضية 
�لريا�ضة  مم��ار���ض��ة  ب��اأه��م��ي��ة  �مل��ج��ت��م��ع 
حياة  �أ�ضلوب  وجعلها  �أنو�عها  مبختلف 
�ل�ضحة  �إيجابي على  م��ردود  لها من  ملا 
وحت�����ض��ني �ل��ل��ي��اق��ة �ل��ب��دن��ي��ة ل���دى كافة 

�ملوظفني �لعاملني يف خمتلف �ملوؤ�ض�ضات 
و�ل�ضركات.

�أبوظبي  جم��ل�����س  ن�����ض��ك��ر   : و�أ������ض�����اف 
�ل����ري����ا�����ض����ي ع���ل���ى ت���ن���ظ���ي���م م���ث���ل ه���ذه 
�ملجتمع  �ضر�ئح  ت�ضجع  �لتي  �لفعاليات 
ع��ل��ى مم��ار���ض��ة �ل��ري��ا���ض��ة و���ض��ط �أج����و�ء 
�أن يكون �جلميع  ر�ئعة ومثالية متمنياً 

قد ��ضتفاد من هذه �مل�ضاركة .
وك��ان بن ه��ز�م، قد حر�س على ح�ضور 
�حتاد  نظمها  �ل��ت��ي  �لفعالية  وم��ت��اب��ع��ة 
ع��ل��ى هام�س  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ض��و  �الإم��������ار�ت 
و�أ�ضاد  �لالعبني  �لتقى  حيث   ، �ل�ضباق 
�ل��ت��ي ح��ق��ق��وه��ا مبختلف  ب����االإجن����از�ت 

�لبطوالت �لتي �ضاركو� فيها.

و  �ل�ضبابي  �حلمرية  ن��ادي  جمل�س  بر�مج  �ضمن 
�حلمرية  ب��ن��ادي  �لثقافية  �للجنة  م��ع  بالتعاون 
�ل��ن��ادي حملة توعوية  ن��ظ��م  �ل��ث��ق��ايف  �ل��ري��ا���ض��ي 
بعنو�ن قو�عد �ل�ضالمة �ملرورية لالعبي �ملر�حل 

�ل�ضنية ومنت�ضبي �لنادي.
نادي �حلمرية  �أع�ضاء جمل�س  وتو�جد عدد من 
�أع�������ض���اء �للجنة  �ل�����ض��ب��اب��ي ي��ر�ف��ق��ه��م ع����دد م���ن 

ركزت  و�لتي  �لالعبني  بتوعية  للقيام  �لثقافية 
�أهد�فها يف �حلفاظ على �أرو�حهم .

و�ضملت �حلملة �لتي تعد من �ملبادر�ت �ملجتمعية 
كيفية  ومنها  �لرئي�ضية  �مل��ح��اور  م��ن  ع��دد  على 
و�لتعامل  و�ل�������ض���الم���ة  �الأم������ن  ج���و�ن���ب  ت��ع��زي��ز 
م��ع �ل��ط��ري��ق و�مل��رك��ب��ات. وج���رى خ��الل �حلملة 
برو�ضور�ت  ت��وزي��ع  �لالعبون  معها  تفاعل  �لتي 

وم��ط��وي��ات ت��وع��وي��ه ت��و���ض��ح ع���دد م���ن �حل���االت 
�الإيجابية �لتي ترتجم �الإلتز�م وتطبيق �لقو�عد 
�ملرورية �ل�ضحيحة و�أثرها على �ضالمة �لالعب. 
وك���ث���ف���ت م����ف����رد�ت �حل���م���ل���ة ع���ل���ى ط�����رق توعية 
�ل��الع��ب��ني و�حل���ف���اظ ع��ل��ى ���ض��الم��ت��ه��م ودوره����م 
�ت��خ��اذه من  �اليجابي يف تلك �الم���ور وم��ا يجب 

تد�بري وت�ضرف حكيم يف تلك �ملو�قف .

اأ�سرة امل�سجع يا�سني تثمن مبادرة العني

حممد بن ثعلوب يعزز قيم الوفاء للجماهري
�سفحتان يف  كتيب العني لـ”مدرج الزعيم”

جلنة املحرتفني ت�سارك يف »اأبوظبي دا�س« دعمًا ملر�سى ال�سرطان
••اأبوظبي-الفجر:

�حلو�ضني  ول��ي��د  يف  ممثلة  �ملحرتفني  دوري  جلنة  �ضاركت 
 »2017 د����س  »�أبوظبي  فعالية  يف  للجنة  �لتنفيذي  �ملدير 
�الول  �أم�������س  �ل��ري��ا���ض��ي��ة  ز�ي����د  تنظيمه مب��دي��ن��ة  �ل����ذي مت 
من  جهة   38 ميثلون  �ضخ�س   380 مب�ضاركة  �ل��ث��الث��اء، 

�ملوؤ�ض�ضات و�لدو�ئر �حلكومية و�ل�ضركات.
�لفعالية  يف  �لعربي  �خلليج  دوري  فريق  �ضمن  �ضارك  كما 
م�ضعب �مل��رزوق��ي م��دي��ر ق��ط��اع �خل��دم��ات �مل�����ض��ان��دة، وحمد 
�جلنيبي مدير �إد�رة تطوير وتر�خي�س �الأندية بلجنة دوري 
�لوحدة،  ن��ادي  م��ن  �ضامل  �هلل  عبد  �إىل  �إ�ضافة  �ملحرتفني، 
�أحمد  �لظفرة،  نادي  �لتميمي من  �ملزروعي وح�ضن  خمي�س 

مالياً  �للجنة ترعاً  فيما قدمت  نادي �جلزيرة،  �ضعيد من 
دعماً جلمعية رعاية مر�ضى �ل�ضرطان.

كل  مع  �لتفاعل  على  �للجنة  حر�س  �حلو�ضني  وليد  و�أك��د 
�إىل �أن �للجنة ت�ضعى وبالتعاون  �ملبادر�ت �ملجتمعية، م�ضري�ً 
مع �الأندية لال�ضطالع بدورها يف حتقيق �الأهد�ف �ل�ضامية 
يف  و�مل�ضاهمة  �ملجتمع،  ق�ضايا  خلدمة  بتوظيفها  للريا�ضة 
�أن �مل�ضاركة يف مبادرة “حتدي  دعم خمتلف فئاته، مو�ضحاً 
تقوم  �ل��ذي  �الجتماعي  �ل���دور  �إط���ار  �لتنفيذيني” ت��اأت��ي يف 
و��ضتمر�ر�ً  �ملجتمع،  �ضر�ئح  خمتلف  م�ضاندة  يف  �للجنة  به 
عر  ودع��م��ه��ا  �ملختلفة  ب��ال��ق��ط��اع��ات  �اله��ت��م��ام  يف  لنهجها 

�ملبادر�ت �ملجتمعية �لتي حتر�س �للجنة على تنفيذها. 
�أو و�ضيلة لق�ضاء �أوقات  وقال: �لريا�ضة مل تعد جمرد لهو 

و�مياناً  وموؤثر�ً،  مهماً  جمتمعياً  ن�ضاطاً  �أ�ضحت  بل  �لفر�غ، 
نحر�س  �لكبري،  �اليجابي  وت��اأث��ريه��ا  �لريا�ضة  ب��ق��درة  منا 
�أفر�د  خلدمة  �لهادفة  �مل��ب��ادر�ت  كل  يف  �مل�ضاركة  على  د�ئ��م��اً 
�ملجتمع، تاأكيد�ً للدور �لكبري �لذي تلعبه �لريا�ضة يف حياة 

�لنا�س.
�أك����ر م��ن ع�ضر  ن��ظ��م��ت  �مل��ح��رتف��ني  �أن جل��ن��ة دوري  ي��ذك��ر 
مبادر�ت جمتمعية يف �ملو�ضم �ملا�ضي �ضمن مبادرة عام �خلري، 
متا�ضياً مع �إعالن �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ خليفة بن ز�يد �آل 
للخري  2017 عاماً  �لدولة حفظه �هلل، عام  نهيان، رئي�س 
�ملبادر�ت تكرمي  يف دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، و�ضملت 
�الأطفال من مر�ضى �ل�ضرطان وعدد من فئات �ملجتمع �لتي 

حر�ضت �للجنة على دعمها عر مبادر�ت عام �خلري.

دبي –الفجر: 

�جتماعها  �لكرة  �حت��اد  �مل�ضابقات يف   عقدت جلنة 
�لطنيجي  عبيد  �ضعيد  �ضعادة  برئا�ضة  �لر�ضمي، 
نائب رئي�س �الإحت��اد، وبح�ضور ح�ضن عبد�لوهاب 
رئي�س  ن��ائ��ب  �الإد�رة،  جم��ل�����س  ع�����ض��و  �ل��ق��و����ض��ي 
�ل��ل��ج��ن��ة، وخ��ال��د ع��و���س، وخ��ال��د ع��ب��ي��د، وعبد�هلل 

�لظنحاين �أع�ضاء �للجنة. 
م�ضاركة  على  �جتماعها،  خ��الل  �للجنة  و�إطلعت 
�ل�ضنية،  �مل����ر�ح����ل  م�����ض��اب��ق��ات  يف  �الأك����ادمي����ي����ات 

�لع�ضو  ع��ب��د�هلل  خ��ال��د  �ل��دك��ت��ور  م��ع  وبالتن�ضيق 
�ملنتدب الأكادميية �حتاد كرة �لقدم، كما �إ�ضتعر�ضت  
فكرة »مبادرة �الأمل«، و�لتي رحب بها جمل�س �إد�رة 
�الحتاد، ومت مناق�ضتها مع عبيد مبارك �ل�ضام�ضي 
باملناق�ضات  تو�ضية  رف��ع  و  ل��الحت��اد،  �لفني  �ملدير 
ملجل�س  �ل�ضاأن  ه��ذ�  يف  �الإجتماع  خ��الل  متت  �لتي 
�ملكثفة  باملتابعة  �مل��ب��ادرة،  فكرة  وتتلخ�س  �الإد�رة. 
بدرجتيه  �ضنة،   18 حت��ت  �ل�ضباب  دوري  مل�ضابقة 
�الأوىل  �ل��درج��ة  ودوري  �ملمتاز  �ل���دوري  �أن��دي��ة  يف 
مدربو  ب��امل��ت��اب��ع��ة  وي���ق���وم  ن���ادي���اً،   24 وع���دده���م  

مدربي  �إىل  ب��االإ���ض��اف��ة  �مل�����ض��اب��ق��ت��ني،  يف  �الأن���دي���ة 
الإختيار  �ل��ك��رة،  الإحت��اد  �لتابعة  �لتدريبية  �مل��ر�ك��ز 
�الإحتياطي  و�ل��الع��ب  م��رك��ز  ك��ل  �أف�ضل الع��ب يف 
�لكرة  24 الع��ب��اً يف  �أف�ضل  �إختيار  ث��م  ،  وم��ن  ل��ه 
�مل�ضتقبل ملنتخب  ن��و�ة  �الإم��ار�ت��ي��ة، وي��ك��ون ه���وؤالء 
�إىل  �ل�ضباب لهذه �ملرحلة. ورفعت �للجنة تو�ضية 
�لالئحة  تطبيق  ب�ضان  �لكرة،  �إحت��اد  �إد�رة  جمل�س 
�ملحرتفني،  دوري  بلجنة  �خلا�ضة  �الإ�ضرت�ضادية 
�ضاحب  ك��اأ���س  بطولة  يف  ب��ه��ا   و�ل��ع��م��ل  لتطبيقها 

�ل�ضمو رئي�س �لدولة  »حفظه �هلل«. 

جلنة امل�سابقات تعقد اجتماعها الدوري

بن هزام ي�سيد بال�سباق وباإجنازات اجلوجيت�ستو

احتــاد الكـــرة ي�ســارك يف �سبـــاق اأبوظبـــي دا�س للجـــــري 2017

اأبرزت ال�سلوك اليجابي ل�سالمة الالعبني

جمل�س نادي احلمرية ال�سبابي واللجنة الثقايف بالنادي ينظمان 
حملة توعية لالعبي املراحل ال�سنية ومنت�سبي النادي
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الفجر الريا�ضي

 2-3 �نرت ميالن من �ضيفه �ضمبدوريا عندما تغلب عليه  ثاأر 
على ملعب جوزيبي مياتز� يف ميالنو يف �فتتاح �ملرحلة �لعا�ضرة 

من �لدوري �اليطايل لكرة �لقدم، و�نتزع �ل�ضد�رة موؤقتا.
و�ضجل �ل�ضلوفاكي ميالن �ضكرينيار )18( و�لقائد �الرجنتيني 
�ن��رت م��ي��الن، و�لبولندي  �ي��ك��اردي )32 و54( �ه���د�ف  م���اورو 
هديف   )85( ك��و�ل��ي��اري��ال  وف��اب��ي��و   )64( كوفنات�ضكي  د�ف��ي��د 

�ضمبدوريا.
ورد �نرت ميالن �العتبار خل�ضارتيه ذهابا و�يابا �مام �ضمبدوريا 
�ملو�ضم �ملا�ضي يف �لدوري، وحافظ على �ضجله خاليا من �خل�ضارة 

حتى �الن هذ� �ملو�ضم.
ر�ضيده  فرفع  تعادلني  مقابل  ميالن  النرت  �لثامن  �لفوز  وهو 
�ىل 26 نقطة و�نتزع �ل�ضد�رة موؤقتا بفارق نقطة و�حدة �مام 

نابويل �لذي يحل �ضيفا على جنوى .
يذكر �ن �نرت ونابويل هما �لوحيد�ن �للذ�ن مل يتعر�ضا للهزمية 

يف �لدوري هذ� �ملو�ضم.
يف �ملقابل، مني �ضمبدوريا بخ�ضارته �لثانية هذ� �ملو�ضم فتجمد 
موؤجلة  م��ب��ار�ة  م��ع  �ل�ضاد�س  �مل��رك��ز  يف  نقطة   17 عند  ر�ضيده 
�مام روما. وقدم �نرت ميالن عر�ضا جيد� يف �ل�ضوط �الول وكاد 
ينهيه باكر من ثنائية نظيفة بالنظر �ىل �لفر�س �لتي خلقها 
لوال تاألق �حلار�س كري�ضتيان بوجيوين �لذي ت�ضدى لت�ضديد�ت 
كاندريفا  و�نطونيو  برييزيت�س  �يفان  للكرو�تي  �برزها  كثرية 

و�لياباين ناغاموتو، كما تدخل �لقائم و�لعار�ضة يف منا�ضبتني.
و�أثمر �ضغط �نرت هدفا مبكر� �ضجله العب �ضمبدوريا �ل�ضابق 
�ل�ضلوفيني ميالن �ضكرينيار من م�ضافة قريبة �ثر ركلة ركنية 

.)8(
�ن  قبل   ،)29( لبرييزيت�س  بعيدة  ت�ضديدة  �الي�ضر  �لقائم  ورد 
ي�ضيف �يكاردي �لهدف �لثاين بت�ضديدة على �لطائر من م�ضافة 

قريبة )31(.
تلقى  �ن��ه  بيد  �ل��ث��اين،  �ل�ضوط  مطلع  �ضمبدوريا  �د�ء  وحت�ضن 
�يكاردي  عر  �لثالث  للهدف  �ضباكه  با�ضتقبال  موجعة  �ضربة 
�ث���ر مت��ري��رة عر�ضية  ب��ي�����ض��ر�ه م��ن م�ضافة ق��ري��ب��ة  ت��اب��ع  �ل���ذي 

لبرييزيت�س من د�خل �ملنطقة )54(.
�ملو�ضم فارتقى �ىل  ه��ذ�  �ل��ه��دف �حل���ادي ع�ضر الي��ك��ادري  وه��و 
�ملركز �لثاين على الئحة �لهد�فني بفارق هدفني خلف مهاجم 
مو�طنه  �م���ام  و�ح���د  ه��دف  وب��ف��ارق  �ميوبيلي  ت�ضريو  الت�ضيو 

مهاجم يوفنتو�س باولو ديباال.

انرت ميالن يثاأر من �سمبدوريا وينتزع ال�سدارة 

كافاليريز  كليفالند  فريق  جيم�س  ليرون  �مللك  قاد 
�ل���ر�ب���ع هذ�  ف���وزه  �مل��ا���ض��ي، لتحقيق  �مل��و���ض��م  و���ض��ي��ف 
�ملو�ضم �ضمن دوري كرة �ل�ضلة �الأمريكي للمحرتفني، 

بتحقيقه 34 نقطة و13 متابعة.
�ضمن   ،112-119 �ضيكاغو  ع��ل��ى  كليفالند  وف���از 
لو�س  م��و����ض��ل��ة  ���ض��ه��دت  �ل��ث��الث��اء  م��ب��اري��ات  �ضل�ضلة 
�لفوز  بتحقيقه  �لقوية،  النطالقته  كليرز  �جنلي�س 

�لثالث تو�ليا هذ� �ملو�ضم.
جيم�س  خ��ا���س  م��و����ض��م،  خم�س  م��ن��ذ  �الأوىل  ول��ل��م��رة 
�أجر�ها  �ل��ت��ي  �ل��ت��غ��ي��ري�ت  بعد  �أل��ع��اب  ك�ضانع  �مل��ب��ار�ة 
�ملدرب تايرون لو على ت�ضكيلته، يف ظل غياب ديريك 
روز �مل�ضاب يف كاحله، و�إبقاء دو�ي��ن و�يد على مقاعد 
�نه لي�س يف  �الحتياط بطلب من �لالعب �لذي يجد 

�أف�ضل م�ضتوياته.
وقال �لالعب �لبالغ من �لعمر 32 عاما “�أتابع حركة 
زمالئي �أكر عندما �أبد�أ مبركز �ضانع �الألعاب، ال�ضيما 
�أكون  �ن  �أح��اول  �لهجوم.  �ىل  �لدفاع  من  �النتقال  يف 
�لكاملة”  بال�ضرعة  �أكر دقة، وعدم �النطالق  ممرر� 

كما كان يتطلب منه دوره �لهجومي �ملعتاد.
�مللعب  �أر����س  على  يجري  م��ا  متابعة  “�أحاول  �أ���ض��اف 
�مل�ضتوى  �ن��ن��ي على  �ال  زم��الئ��ي،  �ل��ك��رة �ىل  و�إي�����ض��ال 
�ذ�  ه��ج��وم��ي  ن�ضق  ع��ل��ى  �حل��ف��اظ  �أح����اول  �ل�ضخ�ضي، 

�أمرر  متاحا،  العبا  �أرى  وعندما  ذل��ك،  �الأم���ر  تطلب 
�لكرة”.

�ضانع  روز،  غياب  ب�ضبب  جيم�س  مركز  تبديل  و�أت���ى 
�الألعاب �الأ�ضا�ضي.

وعانى كليفالند بد�ية ال�ضيما على �ل�ضعيد �لدفاعي، 
�لثالث مقابل خ�ضارة  ف��وزه  �ن��ه متكن من حتقيق  �ال 
�أ�ضاف كيفن  �ملو�ضم. و�ىل نقاط جيم�س،  و�ح��دة هذ� 
لوف 20 نقطة و12 متابعة للفائز، بينما �كتفى و�يد 
�لثانية  مبار�ته  يخو�س  كان  بانه  علما  نقطة،   11 ب� 
على  لعبها   919 ����ض��ل  م��ن  كاحتياطي  فقط  ع�ضرة 

مد�ر 15 مو�ضما يف �لدوري �المريكي.
�أما �ف�ضل �مل�ضجلني يف �ضفوف �ضيكاغو فكان جا�ضنت 
�ل�ضاب  �لفنلندي  و����ض��اف  نقطة   25 م��ع  ه��ول��ي��د�ي 
نا�ضىء  �أول العب  لي�ضبح  نقطة،   19 ل��وري ماركانن 
�أول  يف  ثالثية  رميات  ع�ضر  �الأول،  مو�ضمه  يف  ي�ضجل 

ثالث مباريات له يف دوري �ملحرتفني.
نقطة   41 غ����وردون  �آرون  �ضجل  �أخ����رى،  م��ب��ار�ة  ويف 
)رقم قيا�ضي �ضخ�ضي( و�ضجل رمية ثالثية يف �لثو�ين 
�الخرية، ليخرج �أورالندو ماجيك بفوز على بروكلني 

نت�س بنتيجة 121-125.
كما تاألق �لفرن�ضي �يفان فورنييه بت�ضجيله 28 نقطة 

للفائز بينها 12 يف �لدقائق �خلم�س �الخرية.

يف �ملقابل، كان د�جنيلو ر��ضل �الأف�ضل للخا�ضر مع 27 
نقطة.

بينها  نقطة   23 ماكولوم  ج��اي  �ضي  �ضجل  ذل��ك،  �ىل 
�ملبار�ة،  �أو�خ���ر  تو�ليا  ت�ضع  م��ن  �ضل�ضلة  يف  ن��ق��اط   4
ليقود فريقه بورتالند تر�يل باليزرز للفوز على نيو 

�ورليانز بيليكانز 93-103.
يف  لالنت�ضار�ت  �لقيا�ضية  �ل�ضل�ضلة  ب��ورت��الن��د  وع��زز 
فوز�.   17 �ىل  �ل���دوري  �الأوىل على ملعبه يف  �مل��ب��ار�ة 
وتعود �آخر خ�ضارة يف مبار�ة �فتتاحية على ملعبه �ىل 

عام 2000، على يد لو�س �جنلي�س ليكرز.
ب��ر�ون وجاي�ضون تاتوم يف فوز  و�ضاهم كل من جيلني 
 ،89-110 نيك�س  نيويورك  على  �ضلتيك�س  بو�ضطن 
بت�ضجيلهما 23 و22 نقطة تو�ليا. �ما �أف�ضل م�ضجل 

للخا�ضر فكان دمياركو�س كوزنيز مع 39 نقطة.
يو��ضل  �ل���ذي  لنيك�س  ت��و�ل��ي��ا  �لثالثة  ه��ي  و�خل�����ض��ارة 
عرو�ضه �ل�ضيئة كما يف �ل�ضنو�ت �الخرية، وكان �ف�ضل 
م�ضجل يف �ضفوفه �لرتكي �يني�س كانرت بر�ضيد 16 

نقطة.
منذ  �لقوية  �نطالقته  كليرز  �جنلي�س  لو�س  وو��ضل 
مطلع �ملو�ضم �حلايل وحقق فوزه �لثالث تو�ليا وكان 
لنجمه  نقطة   22 بف�ضل   84-102 ج��از  يوتا  على 

باليك غريغني.

جيم�س يقود كليفالند للفوز على �سيكاغو  ر�سالة من فالفريدي اإىل األكا�سري واأرنايز
�أعرب �ملدير �لفني لر�ضلونة، �إرن�ضتو فالفريدي، 
عن ر�ضائه �إز�ء �أد�ء فريقه �أمام مور�ضيا يف مبار�ة 
�إ�ضبانيا  ملك  كاأ�س  بطولة  �ل�32 من  دور  ذه��اب 
�لتي �نتهت بفوز �لبالوغر�نا 3-0، مرز�ً ب�ضكل 
�لرديف خو�ضيه  قدمه جناح  �ل��ذي  �الأد�ء  خا�س 
ت�ضريحات  ويف  �لثالث.  �لهدف  �ضاحب  �أرن��اي��ز، 
عقب �نتهاء �ملبار�ة قدر فالفريدي ب�ضكل �إيجابي 
�لذي  �أمام مور�ضيا،  �لتي قدمها فريقه  �ل�ضورة 
وعقد  �الإ�ضباين،  �لثانية  �لدرجة  دوري  يف  يلعب 
�الأم��ور كثري�ً على �لر�ضا خالل �ل�ضوط �الأول. 
كافة  ك���ث���ري�ً  “نقدر  ب��ر���ض��ل��ون��ة:  م�����درب  وق�����ال 

�مل��ب��اري��ات يف  �ل��ن��وع م��ن  �أن ه��ذ�  �خل�ضوم، ونعلم 
بطولة �لكاأ�س ال تكون �ضهلة”. وتابع: “مور�ضيا 
ي��ك��ن جتاوز  ل��ل��غ��اي��ة، ومل  ق����دم م���ب���ار�ة م��غ��ل��ق��ة 
ف�ضيئاً  �ضيئاً  لكن  �ضهاًل،  �أم���ر�ً  �خل�ضم  خطوط 
متكنا من ت�ضجيل هدفني بعدها، على �لرغم من 
�أن �لفر�ضة �ضنحت لهم �أي�ضاً”. و�أ�ضاد فالفريدي 
باأد�ء باكو �ألكا�ضري �ضاحب �لهدف �الأول، العتباره 
�أن “ت�ضجيل �لهدف �الأول د�ئماً ما يكون �أ�ضعب 
�أل��ك��ا���ض��ري ح��ا���ض��ر د�ئماً  �ل���ر�ب���ع.  �أو  �ل��ث��ال��ث  م��ن 

ويتحرك ب�ضكل جيد بني �ملد�فعني”.
�ضجل  ي�ضاعدنا.  به الأنه  �ضعد�ء  “نحن  و�أ�ضاف: 

هدفاً وكان باإمكانه ت�ضجيل �آخر”. كما �أبرز �ملدير 
�لرديف  قدمه جناح  �لذي  �الأد�ء  للر�ضا،  �لفني 
�ل��ذي �ضجل �لهدف �لثالث  �أرن��اي��ز )22 ع��ام��اً(، 
ل��ر���ض��ل��ون��ة م��ن ت�����ض��دي��دة ق��وي��ة خ����ارج �ملنطقة، 
خالل  “تطور  �ل�����ض��اب  �ل��الع��ب  �أن  �إىل  م�����ض��ري�ً 
�ملبار�ة الأنه يف بد�ية �للقاء مل يكن م�ضرتيحاً يف 
�للعب. حني ح�ضل على �لكرة �أمام �ملرمى �ضددها 

ب�ضكل جيدة و�ضجل هدفاً ر�ئعاً”.
يف  �مل�����ض��اع��دة  ي�����ض��ت��ط��ي��ع  �أن�����ه  “�أعتقد  و�أردف: 
ل�ضنا  لكننا  �الأوىل،  �خلطوة  هذه  عقب  �مل�ضتقبل 

فريقاً و�حد�ً بل �ثنني مع �لرديف”. 

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

بتاريخ: 2017/05/01م   �ملودعة حتت رقم:  272446 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   16 نوفمر 2016

با�ض��م:  �نرتتك جروب بي �ل �ضي 
 وعنو�نه: 33 كافيند�س �ضكوير، لندن، دبليو1جي 0بي ��س، �ململكة �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�ضائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لبحرية؛  و�مل�ضوؤولية  �ملخاطر  خدمات  �لتاأمني؛  خدمات  �ملالية؛  و�لتحقيقات  �ملالية،  �ال�ضتف�ضار�ت  �ملالية؛  �خل��دم��ات 
��ضتف�ضار�ت �لتاأمني، وحتقيقات �لتاأمني؛ حتليل �ملعلومات �ملالية؛ حتليل معلومات �لتاأمني؛ �خلدمات �ال�ضت�ضارية و�مل�ضورة 
يف جمال �إد�رة �ملخاطر �ملالية؛ حتليل �ملعلومات �ل�ضريبية؛ جتميع �ملعلومات �ملالية؛ جتميع معلومات �لتاأمني؛ �خلدمات 
و/�أو  وح�ضاب  باالإعالن،  �ملتعلقة  �ال�ضت�ضارية  �خلدمات  �الإي���ر�د�ت؛  حت�ضيل  و/�أو  وح�ضاب  باالإعالن،  �ملتعلقة  �ال�ضت�ضارية 
�لتح�ضيل �أو ر�ضوم �ال�ضتري�د و/�أو �الإير�د�ت �جلمركية؛ حتليل �ملعلومات �ملالية و/�أو �لتاأمينية �ملتعلقة ب�ضحن �لب�ضائع؛ 
�إعد�د �لتقارير �ملالية و/�أو �لتاأمينية؛ جتميع و/�أو ��ضتخد�م �لنماذج �الإح�ضائية لتحليل �ملعلومات �ملالية و/ �أو معلومات 
�لتاأمني؛ جتميع و/�أو ��ضتخد�م �خلو�رزميات لتحليل �ملعلومات �ملالية و/�أو معلومات �لتاأمني؛ �أي من �خلدمات �ملذكورة �آنفاً 
و�لتي يتم توفريها عر �الإنرتنت من قاعدة بيانات حا�ضوبية �أو �ضبكة معلومات و/�أو �ضبكة �الإنرتنت؛ �خلدمات �ال�ضت�ضارية 

و/�أو �مل�ضورة �لتي تتعلق باخلدمات �ملذكورة �أعاله.
 36  �لو�ق�عة بالفئة:  

 intertek " لعالمة عبارة عن جمموعة من عالمتني �لعالمة �الأوىل من �ملجموعة تتكون من كلمة� و�ضف �لعالمة:  
�لثانية من  "i"  �لعالمة  �أعلى �حلرف  �الأ�ضفر  باللون  �الأ�ضود مع نقطة  باللون  باأحرف التينية  ب�ضكل مميز  "  مكتوبة 
  "i" مكتوبة باأحرف التينية  ب�ضكل مميز مع نقطة بلون خافت �أعلى �حلرف  " intertek " ملجموعة تتكون من كلمة�

كما هو مبني يف منوذج �لطلب.
�ال�ض��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�ضم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ضاد �أو �إر�ضاله بالريد �مل�ضجل

 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  26  اأكتوبر 2017 العدد 12157

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

بتاريخ: 2017/05/01م   �ملودعة حتت رقم:  272447 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   16 نوفمر 2016

با�ض��م:  �نرتتك جروب بي �ل �ضي 
 وعنو�نه: 33 كافيند�س �ضكوير، لندن، دبليو1جي 0بي ��س، �ململكة �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�ضائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خدمات �لتدريب؛ �خلدمات �ال�ضت�ضارية و�مل�ضورة �ملتعلقة باحل�ضول على �ملوؤهالت �لتنظيمية �أو �حلكومية؛ 
�ضبكة  �أو  حا�ضوبية  بيانات  قاعدة  من  �الإن��رتن��ت  عر  توفريها  يتم  و�لتي  �آنفا  �مل��ذك��ورة  �خل��دم��ات  من  �أي 

معلومات و/�أو �ضبكة �الإنرتنت؛ �خلدمات �ال�ضت�ضارية و/�أو �مل�ضورة �لتي تتعلق باخلدمات �ملذكورة �أعاله.
 �لو�ق�عة بالفئة:  41 

و�ضف �لعالمة:  �لعالمة عبارة عن جمموعة من عالمتني �لعالمة �الأوىل من �ملجموعة تتكون من كلمة " 
intertek "  مكتوبة باأحرف التينية  ب�ضكل مميز باللون �الأ�ضود مع نقطة باللون �الأ�ضفر �أعلى �حلرف 
"i"  �لعالمة �لثانية من �ملجموعة تتكون من كلمة " intertek "  مكتوبة باأحرف التينية  ب�ضكل مميز 

مع نقطة بلون خافت �أعلى �حلرف "i"  كما هو مبني يف منوذج �لطلب.
�ال�ض��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�ضم  �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ضاد �أو �إر�ضاله 
بالريد �مل�ضجل للق�ضم �مل�ضار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  26  اأكتوبر 2017 العدد 12157

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

بتاريخ: 2017/05/01م   �ملودعة حتت رقم:  272439 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   16 نوفمر 2016

با�ض��م:  �نرتتك جروب بي �ل �ضي 
 وعنو�نه: 33 كافيند�س �ضكوير، لندن، دبليو1جي 0بي ��س، �ململكة �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�ضائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�خلدمات �ملالية؛ �لتحريات �ملالية؛ تق�ضي �حلقائق �ملالية؛ خدمات �لتاأمني؛ خدمات �ملخاطر و�مل�ضوؤولية �لبحرية؛ حتريات 
�إد�رة  �لتاأمني؛ تق�ضي حقائق �لتاأمني؛ حتليل �ملعلومات �ملالية؛ حتليل معلومات �لتاأمني؛ خدمات �لن�ضح و�مل�ضورة ب�ضاأن 
�ملخاطر �ملالية؛ حتليل �ملعلومات �ل�ضريبية؛ جتميع �ملعلومات �ملالية؛ جتميع معلومات �لتاأمني؛ خدمات �مل�ضورة ذ�ت �ل�ضلة 
و/�أو  ر�ضوم  عو�ئد  جمع  و/�أو  �حت�ضاب  و/�أو  باإعالن  �خلا�ضة  �مل�ضورة  خدمات  �لعو�ئد؛  جمع  و/�أو  �حت�ضاب  و/�أو  باإعالن 
�أو  �ملالية  �لتقارير  تقدمي  �لب�ضائع؛  ب�ضحن  �ملرتبطة  �لتاأمني  و/�أو معلومات  �ملالية  �ملعلومات  �ال�ضتري�د؛ حتليل  جمارك 
تقارير �لتاأمني؛ جتميع و/�أو ��ضتعمال �لنماذج �الإح�ضائية لتحليل �ملعلومات �ملالية و/�أو معلومات �لتاأمني؛ جتميع و/�أو 
��ضتعمال �خلو�رزميات لتحليل �ملعلومات �ملالية �أو معلومات �لتاأمني؛ �أي من �خلدمات �ملذكورة �آنفاً و�ملقدمة عر �النرتنت 
من قو�عد بيانات �حلا�ضوب و/�أو �ضبكات �ملعلومات و/�و �النرتنت؛ خدمات �لن�ضح و/�أو �مل�ضورة �ملرتبطة باخلدمات �ملذكورة 

�آنفاً.
 36  �لو�ق�عة بالفئة:  

�لعالمة عبارة عن جمموعة من عالمتني �لعالمة �الأوىل من �ملجموعة تتكون من �حلرفني �التينني  و�ضف �لعالمة:  
�ضود�ء   بد�ئرة  "i"  حماطني  �أعلى �حلرف  �الأ�ضفر  باللون  نقطة  �الأ�ضود مع  باللون  ب�ضكل مميز  "i"  و"n"   مكتوبني 
تتخللها نقطة �ضفر�ء �لعالمة �لثانية من �ملجموعة تتكون من �حلرفني �التينني "i"  و"n"  مكتوبني  ب�ضكل مميز مع 

نقطة �أعلى �حلرف "i"  حماطني بد�ئرة تتخللها نقطة كما هو مبني يف منوذج  �لطلب.
�ال�ض��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�ضم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ضاد �أو �إر�ضاله بالريد �مل�ضجل 
للق�ضم �مل�ضار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  26  اأكتوبر 2017 العدد 12157

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

بتاريخ: 2017/05/01م   �ملودعة حتت رقم:  272440 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   16 نوفمر 2016

با�ض��م:  �نرتتك جروب بي �ل �ضي 
 وعنو�نه: 33 كافيند�س �ضكوير، لندن، دبليو1جي 0بي ��س، �ململكة �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�ضائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خدمات �لتدريب؛ خدمات �لن�ضح و�مل�ضورة �ملرتبطة باحل�ضول على موؤهالت نظامية �أو حكومية؛ �أي من 
و/�أو  �ملعلومات  �ضبكات  و/�أو  �حلا�ضوب  بيانات  قو�عد  من  �النرتنت  عر  و�ملقدمة  �آنفاً  �ملذكورة  �خلدمات 

�النرتنت؛ خدمات �لن�ضح و/�أو �مل�ضورة �ملرتبطة باخلدمات �ملذكورة �آنفاً.
 �لو�ق�عة بالفئة:  41 

من  تتكون  �ملجموعة  م��ن  �الأوىل  �ل��ع��الم��ة  عالمتني  م��ن  جمموعة  ع��ن  ع��ب��ارة  و�ضف �لعالمة:  �ل��ع��الم��ة 
�حلرفني �التينني "i"  و"n"   مكتوبني ب�ضكل مميز باللون �الأ�ضود مع نقطة باللون �الأ�ضفر �أعلى �حلرف 
�حلرفني  من  تتكون  �ملجموعة  من  �لثانية  �لعالمة  �ضفر�ء  نقطة  تتخللها  �ضود�ء   بد�ئرة  "i"  حماطني 
"i"  حماطني بد�ئرة تتخللها نقطة  "i"  و"n"  مكتوبني  ب�ضكل مميز مع نقطة �أعلى �حلرف  �التينني 

كما هو مبني يف منوذج  �لطلب.
�ال�ض��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�ضم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ضاد �أو �إر�ضاله 
بالريد �مل�ضجل للق�ضم �مل�ضار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  26  اأكتوبر 2017 العدد 12157

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

بتاريخ: 2017/05/01م   �ملودعة حتت رقم:  272449 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   16 نوفمر 2016

با�ض��م:  �نرتتك جروب بي �ل �ضي 
 وعنو�نه: 33 كافيند�س �ضكوير، لندن، دبليو1جي 0بي ��س، �ململكة �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�ضائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خدمات دعم �لتقا�ضي؛ خدمات �ل�ضهود �خلر�ء؛ خدمات �لتحقق من �لوثائق؛ خدمات تقييم خماطر �الأمن 
و�ل�ضالمة؛ حتليل �ضالمة �لعمليات وخماطر �لعمليات؛ توفري �ملعلومات و�مل�ضورة �ملتعلقة بال�ضالمة؛ توفري 
�ملعلومات و�مل�ضورة �الأمنية؛ توفري �ملعلومات و�مل�ضورة �ملتعلقة باأنظمة �جلودة و�الأد�ء و�لتنظيم؛ �خلدمات 
�ال�ضت�ضارية و�مل�ضورة �ملتعلقة باحل�ضول على �ملو�فقات �لتنظيمية �أو �حلكومية؛ مر�جعة �ملمار�ضات �الأمنية 
بال�ضالمة  �ملتعلقة  �مل�ضاريع  �إد�رة  و�ل�ضالمة؛ خدمات  بال�ضحة  �ملتعلقة  �مل�ضاريع  در��ضات  �لتوريد؛  ل�ضل�ضلة 
�أي من �خلدمات �ملذكورة  و�الأمن؛ توفري معلومات مقارنة ومعلومات مرجعية تتعلق مبعايري �ل�ضالمة؛ 
�آنفا و�لتي يتم توفريها عر �الإنرتنت من قاعدة بيانات حا�ضوبية �أو �ضبكة معلومات و/�أو �ضبكة �الإنرتنت؛ 

�خلدمات �ال�ضت�ضارية و�مل�ضورة �ملتعلقة بجميع �خلدمات �ملذكورة �أعاله.
 �لو�ق�عة بالفئة:  45 

و�ضف �لعالمة:  �لعالمة عبارة عن جمموعة من عالمتني �لعالمة �الأوىل من �ملجموعة تتكون من كلمة " 
intertek "  مكتوبة باأحرف التينية  ب�ضكل مميز باللون �الأ�ضود مع نقطة باللون �الأ�ضفر �أعلى �حلرف 
"i"  �لعالمة �لثانية من �ملجموعة تتكون من كلمة " intertek "  مكتوبة باأحرف التينية  ب�ضكل مميز 

مع نقطة بلون خافت �أعلى �حلرف "i"  كما هو مبني يف منوذج �لطلب.
�ال�ض��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�ضم  �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ضاد �أو �إر�ضاله 
بالريد �مل�ضجل  للق�ضم �مل�ضار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  26  اأكتوبر 2017 العدد 12157

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

بتاريخ: 2017/05/01م   �ملودعة حتت رقم:  272442 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   16 نوفمر 2016

با�ض��م:  �نرتتك جروب بي �ل �ضي 
 وعنو�نه: 33 كافيند�س �ضكوير، لندن، دبليو1جي 0بي ��س، �ململكة �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�ضائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�الأمن  خماطر  تقييم  خدمات  �مل�ضتند�ت؛  �ضحة  من  �لتحقق  خدمات  �خل��ر�ء؛  �ل�ضهود  خدمات  �لتقا�ضي؛  دعم  خدمات 
و�ل�ضالمة؛ حتليل �ضالمة �لعمليات و�أخطار �لعمليات؛ تقدمي �ملعلومات و�مل�ضورة ب�ضاأن �ل�ضالمة؛ تقدمي �ملعلومات و�مل�ضورة 
ب�ضاأن �الأمن؛ تقدمي �ملعلومات و�مل�ضورة �خلا�ضة باجلودة و�الأد�ء و�الأنظمة �لتنظيمية؛ خدمات �لن�ضح و�مل�ضورة �خلا�ضة 
باحل�ضول على �ملو�فقات �لنظامية �أو �حلكومية؛ تدقيق ممار�ضات �أمن �ضل�ضلة �لتوريد؛ در��ضات �مل�ضاريع �خلا�ضة بال�ضحة 
مبعايري  �خلا�ضة  و�ملرجعية  �ملعايرة  معلومات  تقدمي  و�الأم���ن؛  بال�ضالمة  �خلا�ضة  �مل�ضاريع  �إد�رة  خدمات  و�ل�ضالمة؛ 
�ل�ضالمة؛ �أي من �خلدمات �ملذكورة �آنفاً و�ملقدمة عر �النرتنت من قو�عد بيانات �حلا�ضوب و/�أو �ضبكات �ملعلومات و/�أو 

�النرتنت؛ خدمات �لن�ضح و/�أو �مل�ضورة �ملرتبطة باخلدمات �ملذكورة �آنفاً.
 45  �لو�ق�عة بالفئة:  

�لعالمة عبارة عن جمموعة من عالمتني �لعالمة �الأوىل من �ملجموعة تتكون من �حلرفني �التينني  و�ضف �لعالمة:  
�ضود�ء   بد�ئرة  "i"  حماطني  �أعلى �حلرف  �الأ�ضفر  باللون  نقطة  �الأ�ضود مع  باللون  ب�ضكل مميز  "i"  و"n"   مكتوبني 
تتخللها نقطة �ضفر�ء �لعالمة �لثانية من �ملجموعة تتكون من �حلرفني �التينني "i"  و"n"  مكتوبني  ب�ضكل مميز مع 

نقطة �أعلى �حلرف "i"  حماطني بد�ئرة تتخللها نقطة كما هو مبني يف منوذج  �لطلب.
�ال�ض��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�ضم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ضاد �أو �إر�ضاله بالريد �مل�ضجل 
للق�ضم �مل�ضار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  26  اأكتوبر 2017 العدد 12157

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

بتاريخ: 2017/05/01م   �ملودعة حتت رقم:  272445 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   16 نوفمر 2016

با�ض��م:  �نرتتك جروب بي �ل �ضي 
 وعنو�نه: 33 كافيند�س �ضكوير، لندن، دبليو1جي 0بي ��س، �ململكة �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�ضائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�لتجارية؛  �ال�ضتف�ضار�ت  �لتجارية؛  �الإد�رة  �الأع��م��ال؛  وتوجيه  �إد�رة  جت��اري��ة؛  خدمات  �الأع��م��ال؛  خدمات 
�لتحريات عن �الأعمال؛ تق�ضي حقائق �الأعمال، �لتحقيقات �لتجارية؛ �أبحاث �الأعمال؛ �الأبحاث �لتجارية؛ 
جتميع  �الأع��م��ال؛  بيانات  و/�أو  �ملعلومات  جتميع  �لتجارية؛  �ملعلومات  حتليل  �الأع��م��ال؛  معلومات  حتليل 
�لتوريد؛ جتميع  �ضل�ضلة  �إد�رة  �الأعمال؛ خدمات  �إد�رة خماطر  �لتجارية؛ خدمات  �لبيانات  و/�أو  �ملعلومات 
و�إح�ضاء�ت  �ملنتجات  بخ�ضائ�س  �ملتعلقة  �ملعلومات  ذل��ك  يف  مب��ا  حا�ضوبية  بيانات  ق��و�ع��د  على  �ملعلومات 
�ل�ضالمة و�الإ�ضابات و�لبيانات �لبيئية و�الأر�ضاد �جلوية للمحيطات و�لبيانات �جليوفيزيائية و�جليوتقنية 
وبيانات ومعلومات �ملخاطر �جليولوجية؛ توفري �ملعلومات حول �الأعمال و�ملعلومات �لتجارية و�مل�ضورة و/

�أو �الإح�ضاء�ت؛ جتميع و/�أو حتليل �إح�ضاء�ت �الأعمال �لتجارية؛ جتميع و/�أو حتليل �الإح�ضاء�ت �لتجارية؛ 
لتحليل معلومات  �إح�ضائية  ��ضتخد�م مناذج  و/�أو  �ملنتجات؛ جتميع  �إح�ضاء�ت �ضالمة  و/�أو حتليل  جتميع 
�الأعمال و�ملعلومات �لتجارية و/�أو معلومات �ل�ضالمة؛ جتميع و/�أو ��ضتخد�م �خلو�رزميات لتحليل معلومات 
�ملتعلقة باال�ضتري�د و/�أو  �ل�ضالمة؛ جتميع معلومات �ل�ضحن  �الأعمال و�ملعلومات �لتجارية و/�أو معلومات 
و/ �الأعمال  حول  تقارير  �إع��د�د  �لت�ضدير؛  و/�أو  باال�ضتري�د  �ملتعلقة  �ل�ضحن  معلومات  حتليل  �لت�ضدير؛ 

�لبيانات؛ و�ضع معايري  تاأمينية؛ خدمات �لتحقق من  �إح�ضاء�ت مالية و/�أو  �لتقارير �لتجارية؛ توفري  �أو 
مرجعية  ومعلومات  مقارنة  معلومات  توفري  �لتجارية؛  �الأعمال  ملمار�ضات  �ملقارنة  معايري  و�ضع  �ملقارنة؛ 
�إد�رة  �ل�ضالمة؛  معايري  �أو  �الأخالقية  �ملعايري  �أو  �الجتماعي  �لرفاه  �أو  �لبيئية  �ملعايري  �أو  ب���االأد�ء  تتعلق 
ح��م��الت ����ض��ت��دع��اء �مل��ن��ت��ج��ات؛ خ��دم��ات �إد�رة م�����ض��اري��ع �الأع���م���ال �ل��ت��ج��اري��ة؛ ت��وف��ري خ��دم��ات �ال����ض���رت�ك يف 
�خلو�دم �حلا�ضوبية وقو�عد �لبيانات و�ملو�قع �ل�ضبكية ومو�رد �لرجميات؛ �أي من �خلدمات �ملذكورة �آنفا 
�الإنرتنت؛  �ضبكة  و/�أو  معلومات  �ضبكة  �أو  حا�ضوبية  بيانات  قاعدة  من  �الإنرتنت  عر  توفريها  يتم  و�لتي 

 �خلدمات �ال�ضت�ضارية و/�أو �مل�ضورة �لتي تتعلق باخلدمات �ملذكورة �أعاله. 
 �لو�ق�عة بالفئة:  35 

و�ضف �لعالمة:  �لعالمة عبارة عن جمموعة من عالمتني �لعالمة �الأوىل من �ملجموعة تتكون من كلمة " 
intertek "  مكتوبة باأحرف التينية  ب�ضكل مميز باللون �الأ�ضود مع نقطة باللون �الأ�ضفر �أعلى �حلرف 
"i"  �لعالمة �لثانية من �ملجموعة تتكون من كلمة " intertek "  مكتوبة باأحرف التينية  ب�ضكل مميز 

مع نقطة بلون خافت �أعلى �حلرف "i"  كما هو مبني يف منوذج �لطلب.
�ال�ض��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�ضم  �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ضاد �أو �إر�ضاله 
بالريد �مل�ضجل للق�ضم �مل�ضار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  26  اأكتوبر 2017 العدد 12157

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

بتاريخ: 2017/05/01م   �ملودعة حتت رقم:  272438 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   16 نوفمر 2016

با�ض��م:  �نرتتك جروب بي �ل �ضي 
 وعنو�نه: 33 كافيند�س �ضكوير، لندن، دبليو1جي 0بي ��س، �ململكة �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�ضائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خدمات �الأعمال؛ �خلدمات �لتجارية؛ توجيه �الأعمال؛ �الإد�رة �لتجارية؛ �لتحريات عن �الأعمال؛ �لتحريات 
�لتجارية؛ تق�ضي حقائق �الأعمال؛ تق�ضي �حلقائق �لتجارية؛ �أبحاث �الأعمال؛ �الأبحاث �لتجارية؛ حتليل 
�ملعلومات  جتميع  �الأعمال؛  بيانات  و/�أو  معلومات  جتميع  �لتجارية؛  �ملعلومات  حتليل  �الأعمال؛  معلومات 
�ملعلومات  �لتوريد؛ جتميع  �ضل�ضلة  �إد�رة  �الأعمال؛ خدمات  �إد�رة خماطر  �لتجارية؛ خدمات  �لبيانات  و/�أو 
�ل�ضالمة  و�إح�ضائيات  �ملنتجات  بخ�ضائ�س  �ملرتبطة  �ملعلومات  ذل��ك  يف  مب��ا  �حلا�ضوب  بيانات  ق��و�ع��د  يف 
و�الإ�ضابات و�لبيانات و�ملعلومات �لبيئية وبيانات ومعلومات �الأر�ضاد �جلوية �لبحرية و�لبيانات و�ملعلومات 
و/�أو  �الأع��م��ال  معلومات  ت��ق��دمي  �الأر���ض��ي��ة؛  �الأخ��ط��ار  ومعلومات  وب��ي��ان��ات  و�جليوتقنية  �جليوفيزيائية 
و/ جتميع  �الأعمال؛  �إح�ضائيات  حتليل  و/�أو  جتميع  �الإح�ضائيات؛  و/�أو  �مل�ضورة  و/�أو  �لتجارية  �ملعلومات 
��ضتعمال  و/�أو  �ملنتجات؛ جتميع  �ضالمة  �إح�ضائيات  و/�أو حتليل  �لتجارية؛ جتميع  �الإح�ضائيات  �أو حتليل 
�ل�ضالمة؛ جتميع  معلومات  و/�أو  �لتجارية  �ملعلومات  و/�أو  �الأعمال  معلومات  لتحليل  �الإح�ضائية  �لنماذج 
�ل�ضالمة؛  �لتجارية و/�أو معلومات  �ملعلومات  ��ضتعمال �خلو�رزميات لتحليل معلومات �الأعمال و/�أو  و/�أو 
و/ �ال�ضتري�دية  �ل�ضحنات  معلومات  حتليل  �لت�ضديرية؛  و/�أو  �ال�ضتري�دية  �ل�ضحنات  معلومات  جتميع 
و/ �ملالية  �الإح�ضائية  �لبيانات  تزويد  �لتجارية؛  �لتقارير  و/�أو  �الأع��م��ال  تقارير  تقدمي  �لت�ضديرية؛  �أو 

تقدمي  �الأع��م��ال؛  ممار�ضات  معايرة  �ملعايرة؛  �لبيانات؛  �ضحة  من  �لتحقق  خدمات  بالتاأمني؛  �خلا�ضة  �أو 
�لرعاية  معايري  �أو  �لبيئية  �ملعايري  �أو  �الأد�ء  مبعايري  �خلا�ضة  �ملرجعية  و�ملعلومات  �مل��ع��اي��رة  معلومات 
م�ضاريع  �إد�رة  خدمات  �ملنتجات؛  ��ضتدعاء  �إد�رة  �ل�ضالمة؛  معايري  �أو  �الأخالقية  �ملعايري  �أو  �الجتماعية 
�الأعمال؛ تقدمي خدمات �الكتتاب خلو�دم �حلا�ضوب وقو�عد �لبيانات ومو�قع �لويب وم�ضادر �لرجميات؛ 
�أي من �خلدمات �ملذكورة �آنفاً و�ملقدمة عر �النرتنت من قو�عد بيانات �حلا�ضوب و/�أو �ضبكات �ملعلومات و/

�و �النرتنت؛ خدمات �لن�ضح و/�أو �مل�ضورة �ملرتبطة باخلدمات �ملذكورة �آنفاً.   

 

 �لو�ق�عة بالفئة:  35 
من  تتكون  �ملجموعة  م��ن  �الأوىل  �ل��ع��الم��ة  عالمتني  م��ن  جمموعة  ع��ن  ع��ب��ارة  و�ضف �لعالمة:  �ل��ع��الم��ة 
�حلرفني �التينني "i"  و"n"   مكتوبني ب�ضكل مميز باللون �الأ�ضود مع نقطة باللون �الأ�ضفر �أعلى �حلرف 
�حلرفني  من  تتكون  �ملجموعة  من  �لثانية  �لعالمة  �ضفر�ء  نقطة  تتخللها  �ضود�ء   بد�ئرة  "i"  حماطني 
"i"  حماطني بد�ئرة تتخللها نقطة  "i"  و"n"  مكتوبني  ب�ضكل مميز مع نقطة �أعلى �حلرف  �التينني 

كما هو مبني يف منوذج  �لطلب.
�ال�ض��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�ضم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ضاد �أو �إر�ضاله 
بالريد �مل�ضجل للق�ضم �مل�ضار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  26  اأكتوبر 2017 العدد 12157

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

بتاريخ: 2017/05/01م   �ملودعة حتت رقم:  272441 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   16 نوفمر 2016

با�ض��م:  �نرتتك جروب بي �ل �ضي 
 وعنو�نه: 33 كافيند�س �ضكوير، لندن، دبليو1جي 0بي ��س، �ململكة �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�ضائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خدمات �لفح�س؛ خدمات �لتفتي�س؛ خدمات �لت�ضديق؛ خدمات �لتقييم؛ خدمات �لتحقق؛ خدمات �لتحليل؛ 
�أو �لتحقق من  �أو تقييم  �أو ت�ضديق  �أو تفتي�س  خدمات �لتوثيق؛ خدمات �لفح�س غري �لتدمريي؛ فح�س 
�لبناء و�لهياكل �خلر�ضانية  �لبناء وم��و�د  �مل�ضتهلك ومنتجات  �مل��و�د ومنتجات  �ل�ضلع مبا يف ذلك  �أو حتليل 
�مل�ضلحة و�لقطع �لهند�ضية و�لهياكل �لبحرية و�لقطع �لبحرية ومنتجات متديد �الأنابيب و�ملو��ضري ومو�د 
متديد �ملو��ضري و�ملركبات و�ملحركات وقطع �ملركبات و�ملو��ضي و�لدو�جن و�الأطعمة و�مل�ضروبات و�ملو�د �لطبية 
�لتحليل  �أو  �لتحقق  �أو  �لتقييم  �أو  �لت�ضديق  �أو  �لفح�س  خدمات  �لدو�ئية؛  و�ملنتجات  �لطبية  و�ملنتجات 
و�لتفتي�س  �لفح�س  �لطاقة؛  و�ضلع  �لزر�عية  و�ملنتجات  �لطبيعية  �مل��و�رد  ذل��ك  ي  مبا  بالب�ضائع  �خلا�ضة 
و�لت�ضديق و�لتقييم و�لتحقق و�لتحليل �لبيئي؛ خدمات �لفح�س و�لتفتي�س و�لت�ضديق و�لتحقق و�لتقييم 
و�الإ�ضعاعي  �ل�ضوتي  و�لفوق  و�مليكانيكي  و�ملعدين  و�لكيميائي  و�مل��ادي  و�لكهربائي  �اللكرتوين  و�لتحليل 
و�لب�ضري؛ خدمات �لفح�س و�لتفتي�س و�لت�ضديق و�لتحقق و�لتقييم و�لتحليل وجميعها ذ�ت �ضلة باملعايري 
�لتنظيمية �أو معايري �جلودة �أو �لكمية �أو �لثبات �أو �الأد�ء �أو �ملعايري �الأخالقية �أو معايري �ل�ضالمة؛ خدمات 
�لتفتي�س ما قبل �ل�ضحن وما بعد �ل�ضحن؛ خدمات �مل�ضح؛ خدمات �مل�ضح بالليزر؛ م�ضح �حلاويات؛ خدمات 
مر�قبة وتقييم �جلودة و�ل�ضالمة؛ تدقيق �لقدرة على مر�قبة �جلودة؛ خدمات �لتقيي�س؛ �خلدمات �لعلمية 
فح�س  خدمات  �لطبي؛  �لفح�س  خدمات  �لطبية؛  �ملختر�ت  خدمات  �ملختر�ت؛  خدمات  و�لتكنولوجية؛ 
خدمات  �ل�ضناعي؛  �لتحليل  خدمات  �جلنائي؛  �لتحقيق  خدمات  �جل�ضم؛  �ضو�ئل  فح�س  خدمات  �ل��دم؛ 
�لبحوث �ل�ضناعية و�لعلمية؛ خدمات �لبحوث �لطبية و�لدو�ئية؛ خدمات �لتاآكل؛ منذجة ومر�قبة �لتاآكل؛ 
خدمات �ل�ضالمة �مليكانيكية؛ خدمات �ضالمة خطوط �الأنابيب؛ خدمات مر�قبة �ل�ضالمة؛ فح�س �جلهد؛ 
�إجر�ء جتارب �ضريرية وجتارب ميد�نية؛ تطوير �ملنتجات �لطبية؛ تطوير �الأ�ضاليب �ل�ضناعية و�لرت�كيب 
�لطبية؛  �الأج��ه��زة  وتطوير  ت�ضميم  و�لبيطرية؛  و�لطبية  و�ملجهرية  �ل��دو�ئ��ي��ة  بامل�ضتح�ضر�ت  �خلا�ضة 
�ملر�قبة  �مل�ضاريع؛  �إد�رة  �لعلمية؛ خدمات  �لدر��ضات  �لنباتات؛ تطوير بروتوكول  �ملرتبطة برتبية  �لبحوث 
خمططات  ت�ضميم  خدمات  �ل�ضالمة؛  ت�ضاميم  خدمات  �لت�ضميم؛  خدمات  �الأخ��ط��ار؛  وتقييمات  �لبيئية 
�الأبنية؛ خدمات �مل�ضح؛ �خلدمات �لهند�ضية؛ �إعد�د �لتحاليل و�لتقارير �لهند�ضية؛ �خلدمات �جليولوجية 
و�جليوتقنية؛ فح�س وتفتي�س وتقييم وتدقيق وحتليل �أنظمة �الأعمال و�أنظمة �الإد�رة و�أنظمة �إد�رة �جلودة 
تقدمي  �لتوريد؛  �ضل�ضلة  �إد�رة  ذل��ك  يف  مبا  و�لعمليات  و�لطرق  �لت�ضنيع  و�أنظمة  �لبيئية  �الإد�رة  و�أنظمة 
�أو  �لهند�ضية  �ملعايري  �أو  �لبيئية  �ملعايري  �أو  �الأد�ء  �خلا�ضة مبعايري  �ملرجعية  و�ملعلومات  �ملعايرة  معلومات 
معايري �لرعاية �الجتماعية �أو �ملعايري �الأخالقية �أو معايري �ل�ضالمة؛ تقدمي معلومات �ملعايرة و�ملعلومات 
�أو  �جليوفيزيائية  و�ملعلومات  �لبيانات  �أو  �لبحرية  �جلوية  �الأر�ضاد  ومعلومات  ببيانات  �خلا�ضة  �ملرجعية 
�جليوتقنية �أو بيانات ومعلومات �الأخطار �الأر�ضية؛ �أي من �خلدمات �ملذكورة �آنفاً و�ملقدمة عر �النرتنت 
بطبيعة  �ملرتبطة  �حلا�ضوب  خدمات  �النرتنت؛  و/�أو  �ملعلومات  �ضبكات  و/�أو  �حلا�ضوب  بيانات  قو�عد  من 
ليتمكن  �لرجميات  ��ضتغالل  وخ��دم��ات  �حلا�ضوب  برجميات  ��ضت�ضافة  وحت��دي��د�ً  كخدمة،  �لرجميات 
�لرجميات  بطبيعة  �ملرتبطة  �حلا�ضوب  خدمات  ��ضتعمالها؛  �أو  تنزيلها  �أو  �إليها  �لو�ضول  من  �الآخ��ري��ن 
كخدمة، وحتديد�ً تزويد م�ضادر �لرجميات عر �النرتنت )من مو�قع �لويب �أو عر �النرتنت( ليتمكن 
و�لتخطيط  و�لن�ضح  و�لبحوث  �مل�ضورة  خ��دم��ات  �حل��ا���ض��وب؛  برجميات  ت��اأج��ري  ��ضتعمالها؛  م��ن  �الآخ��ري��ن 
وفح�س  وتركيب  ومو�ئمة  وتطوير  وكتابة  ت�ضميم  خدمات  �حلا�ضوب؛  برجميات  �خلا�ضة  و�ملعلومات 
وحتديث وت�ضليح و�ضيانة برجميات �حلا�ضوب؛ خدمات �ملعلومات و�مل�ضورة �خلا�ضة برجميات �حلا�ضوب 

و��ضتعمالها وتطبيقها؛ خدمات �لن�ضح و�مل�ضورة �ملرتبطة باخلدمات �ملذكورة �آنفاً. 

 

 �لو�ق�عة بالفئة:  42 
من  تتكون  �ملجموعة  م��ن  �الأوىل  �ل��ع��الم��ة  عالمتني  م��ن  جمموعة  ع��ن  ع��ب��ارة  و�ضف �لعالمة:  �ل��ع��الم��ة 
�حلرفني �التينني "i"  و"n"   مكتوبني ب�ضكل مميز باللون �الأ�ضود مع نقطة باللون �الأ�ضفر �أعلى �حلرف 
�حلرفني  من  تتكون  �ملجموعة  من  �لثانية  �لعالمة  �ضفر�ء  نقطة  تتخللها  �ضود�ء   بد�ئرة  "i"  حماطني 
"i"  حماطني بد�ئرة تتخللها نقطة  "i"  و"n"  مكتوبني  ب�ضكل مميز مع نقطة �أعلى �حلرف  �التينني 

كما هو مبني يف منوذج  �لطلب.
�ال�ض��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�ضم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ضاد �أو �إر�ضاله 
بالريد �مل�ضجل للق�ضم �مل�ضار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  26  اأكتوبر 2017 العدد 12157

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

بتاريخ: 2017/05/01م   �ملودعة حتت رقم:  272448 
 تاريخ �إيد�ع �الأولوية:   16 نوفمر 2016

با�ض��م:  �نرتتك جروب بي �ل �ضي 
 وعنو�نه: 33 كافيند�س �ضكوير، لندن، دبليو1جي 0بي ��س، �ململكة �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�ضائع / �خلدمات / �ملنتجات:
خدمات �الختبار؛ خدمات �ملعاينة؛ خدمات �مل�ضادقة؛ خدمات �لتقييم؛ خدمات �لتحقق؛ خدمات �لتحليل؛ 
خدمات �لتحقق من �لفعالية؛ خدمات �الختبار غري �ملدمر؛ خدمات �الختبار �أو �ملعاينة �أو �مل�ضادقة �أو �لتقييم 
�أو �لتحقق �أو حتليل �ل�ضلع مبا يف ذلك �ملو�د و�ملنتجات �ال�ضتهالكية ومنتجات �لبناء ومو�د �لبناء وهياكل 
�خلر�ضانة �مل�ضلحة و�ملكونات �لهند�ضية و�لهياكل �لبحرية و�ملكونات �لبحرية و�الأنابيب ومنتجات �ل�ضباكة 
ومو�د �ل�ضباكة و�ل�ضيار�ت و�ملحركات ومكونات �ملركبات و�ملا�ضية و�لدو�جن و�الأطعمة و�مل�ضروبات و�ملعد�ت 
�لطبية و�ملنتجات �لطبية و�مل�ضتح�ضر�ت �ل�ضيدالنية؛ خدمات �الختبار �أو �ملعاينة �أو �مل�ضادقة �أو �لتقييم �أو 
�أو حتليل �ل�ضلع مبا يف ذلك �ملو�رد �لطبيعية و�ملنتجات �لزر�عية و�ضلع �لطاقة؛ خدمات �الختبار  �لتحقق 
�مل�ضادقة  �أو  �ملعاينة  �أو  �الختبار  �لبيئي؛ خدمات  �لتحليل  �أو  �لتحقق  �أو  �لتقييم  �أو  �مل�ضادقة  �أو  �ملعاينة  �أو 
و�مليكانيكي  و�ملعدين  و�لكيميائي  و�لفيزيائي  و�لكهربائي  �اللكرتوين  �لتحليل  �أو  �لتحقق  �أو  �لتقييم  �أو 
�أو  �لتحقق  �أو  �لتقييم  �أو  �مل�ضادقة  �أو  �ملعاينة  �أو  �الختبار  خدمات  و�لب�ضري؛  و�الإ�ضعاعي  �ضوتي  و�لفوق 
�لتحليل �ملتعلقة جميعها باالمتثال للمعايري �لتنظيمية �أو �لنوعية �أو �لكمية �أو �الت�ضاق �أو �الأد�ء �أو �ملعايري 
�مل�ضح  �مل�ضح؛ خدمات  �ل�ضحن؛ خدمات  �ل�ضحن وبعد  �ملعاينة قبل  �ل�ضالمة؛ خدمات  �أو معايري  �الأخالقية 
بالليزر؛ م�ضح �حلاويات؛ خدمات مر�قبة وتقييم �جلودة و�ل�ضالمة؛ تدقيق �لقدرة على مر�قبة �جلودة؛ 
خدمات  �لطبية؛  �ملختر�ت  خدمات  �ملختر�ت؛  خدمات  و�لتقنية؛  �لعلمية  �خل��دم��ات  �ملعايرة؛  خدمات 
�جلنائي؛  �لتحقيق  خدمات  �جل�ضم؛  يف  �ل�ضو�ئل  �ختبار  خدمات  �ل��دم؛  فح�س  خدمات  �لطبي؛  �لفح�س 
خدمات �لتحليل �ل�ضناعي؛ خدمات �لبحوث �ل�ضناعية و�لعلمية؛ خدمات �لبحوث �لطبية و�ل�ضيدالنية؛ 
خدمات �لتاآكل؛ منذجة ومر�قبة �لتاآكل؛ خدمات �ل�ضالمة �مليكانيكية؛ خدمات �ضالمة خطوط �الأنابيب؛ 
خدمات مر�قبة �ل�ضالمة؛ �ختبار �الإجهاد؛ �إجر�ء �لتجارب �ل�ضريرية و�لتجارب �مليد�نية؛ تطوير �ملنتجات 
�لطبية؛ تطوير عملية و�ضياغة �مل�ضتح�ضر�ت �ل�ضيدالنية و�مليكروبيولوجية و�لطبية و�لبيطرية؛ ت�ضميم 
وتطوير �الأجهزة �لطبية؛ �لبحوث �ملتعلقة برتبية �لنباتات؛ تطوير بروتوكوالت �لدر��ضات �لعلمية؛ خدمات 
خدمات  �ل�ضالمة؛  ت�ضميم  خدمات  �لت�ضميم؛  خدمات  �ملخاطر؛  وتقييم  �لبيئي  �لر�ضد  �مل�ضاريع؛  �إد�رة 
ت�ضميم تخطيط �ملباين؛ �خلدمات �مل�ضاحية؛ �خلدمات �لهند�ضية؛ �إعد�د �لتحليالت و�لتقارير �لهند�ضية؛ 
�خلدمات �جليولوجية و�جليوتقنية؛ �ختبار ومعاينة وتقييم و�لتحقق من وحتليل نظم �الأعمال و�أنظمة 
�الإد�رة و�أنظمة �إد�رة �جلودة و�أنظمة �الإد�رة �لبيئية ونظم �لت�ضنيع و�الأ�ضاليب و�لعمليات، مبا يف ذلك �إد�رة 
�أو  �لبيئية  �ملعايري  �أو  �الأد�ء  تتعلق مبعايري  ومعلومات مرجعية  مقارنة  معلومات  توفري  �لتوريد؛  �ضل�ضلة 
�أو �ملعايري �الأخالقية؛ توفري معلومات مقارنة ومعلومات مرجعية تتعلق  �أو �لرفاه �الجتماعي  �لهند�ضية 
ببيانات ومعلومات �الأر�ضاد �جلوية للمحيطات �أو �جليوفيزيائية �أو �جليوتقنية �أو �الأخطار �جليولوجية؛ 
�ضبكة  �أو  حا�ضوبية  بيانات  قاعدة  من  �الإن��رتن��ت  عر  توفريها  يتم  و�لتي  �آنفا  �مل��ذك��ورة  �خل��دم��ات  من  �أي 
معلومات و/�أو �ضبكة �الإنرتنت؛ خدمات �لكمبيوتر على �ضكل برجميات كخدمة، وحتديد�ً خدمات ��ضت�ضافة 
��ضتخد�مها  �أو  حتميلها  �أو  �إليها  �لولوج  يتم  و�لتي  �لرجميات  ��ضتخد�م  وخدمات  �لكمبيوتر  برجميات 
�لرجميات  م��و�رد  توفري  وحتديد�ً  كخدمة،  برجميات  �ضكل  على  �لكمبيوتر  خدمات  �الآخ��ري��ن؛  قبل  من 
ت��اأج��ري برجميات  �الآخ��ري��ن؛  م��ن قبل  �الإن��رتن��ت( ال�ضتخد�مها  ع��ر  �أو  �مل��و�ق��ع  �ل�ضبكة )م��ن خ��الل  على 
و�ملعلومات؛  و�لتخطيط  �ال�ضت�ضارية  و�خلدمات  و�لبحوث  �حلا�ضوبية  �لرجميات  ��ضت�ضار�ت  �لكمبيوتر؛ 
خدمات ت�ضميم �لرجميات �حلا�ضوبية وكتابتها وتطويرها وتخ�ضي�ضها وتن�ضيبها و�ختبارها وحتديثها 
و��ضتخد�مها  �حلا�ضوب  بر�مج  �ملتعلقة  �ال�ضت�ضارية  و�خلدمات  �ملعلومات  خدمات  و�ضيانتها؛  و�إ�ضالحها 

 وتطبيقها؛ �خلدمات �ال�ضت�ضارية و�مل�ضورة �ملتعلقة بجميع �خلدمات �ملذكورة �أعاله. 
 �لو�ق�عة بالفئة:  42 

و�ضف �لعالمة:  �لعالمة عبارة عن جمموعة من عالمتني �لعالمة �الأوىل من �ملجموعة تتكون من كلمة " 
intertek "  مكتوبة باأحرف التينية  ب�ضكل مميز باللون �الأ�ضود مع نقطة باللون �الأ�ضفر �أعلى �حلرف 
"i"  �لعالمة �لثانية من �ملجموعة تتكون من كلمة " intertek "  مكتوبة باأحرف التينية  ب�ضكل مميز 

مع نقطة بلون خافت �أعلى �حلرف "i"  كما هو مبني يف منوذج �لطلب.
�ال�ض��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�ضم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �القت�ضاد �أو 
�إر�ضاله بالريد �مل�ضجل للق�ضم �مل�ضار �إليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذ� �الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  26  اأكتوبر 2017 العدد 12157



    

 
غّنى يف �سيارته.. فح�سل 

على غرامة 
�ضيارته على  �لكندية رجاًل كان يغني وهو يقود  �ل�ضرطة  �أوقفت 
�لطريق، و�أ�ضدرت بحقه غر�مة مالية قيمتها 150 دوالر�ً، عقاباً 

له على ذلك.
�حلادثة وقعت يف 27 �ضبتمر )�أيلول( �ملا�ضي، يف �ضانت لورينت، 
توفيق  �ل�ضيد  �ل�ضرطة  �أوقفت  حيث  �لكندية،  كيوبيك  مبقاطعة 
مو�ال، وهو يقود �ضيارته، ويغني �أغنية �إيفري بودي د�ن�س ناو �لتي 
�إنذ�ر  �ضفار�ت  وقاطعته  �ملا�ضي،  �لقرن  �لت�ضعينات من  �إىل  تعود 

�ضيارة �ل�ضرطة.
�أنهم  �أعتقد  كنت  نيوز:  تي يف  �ضي  ل�ضبكة  م��و�ال يف حديث  وق��ال 
يريدون جتاوزي، لكنهم طلبو� مني عر مكر �ل�ضوت، �لتوقف 
رجال   4 خ��رج  توقفت،  وعندما  �ل��ط��ري��ق.  ج��ان��ب  على  بال�ضيارة 
�ث��ن��ان م��ن كل  ب�ضيارتي،  �ل���دوري���ة، و�ح��اط��و�  ���ض��ي��ارة  �ضرطة م��ن 

جانب، وتفقدو� �ل�ضيارة من �لد�خل .
و�ضاأل رجال �ل�ضرطة �ل�ضيد مو�ال �إذ� كان ي�ضرخ يف �ل�ضيارة، لكنه 
�أنه  �أ�ضرت  �ل�ضرطة  �ملف�ضلة، لكن  �أغنيته  �إنه كان يغني  قال لهم 
مقاطعة  يف  خمالفة  هذ�  ويعتر  �ل�ضيارة،  يقود  وهو  ي�ضرخ  كان 

كيبيك �لكندية.
و�أ�ضاف مو�ال: مل �أكن �أعرف �إذ� كان �ضوتي عالياً للغاية، ولكنني 
�أنا  بالن�ضبة يل..  �الأم��ر �ضدمة  وك��ان هذ�  ح�ضلت على خمالفة، 
�لتحقق من  عليهم  كان  لكن  بعملهم،  يقومون  كانو�  �أنهم  �أتفهم 

�الأمر قبل �إ�ضد�ر �ملخالفة .

طفل ينام 11 يومًا متتاليًا
يوماً،   11 ��ضتمر  �لذي  �لعميق  �ضباته  �أمريكي من  ��ضتفاق طفل 

دون �أن يعرف �الأطباء �ل�ضبب �لذي جعله ينام كل هذه �ملدة.
و�لدة  توقعت  �ل�ضابق،  �ليوم  زف��اف خالته يف  �أن ح�ضر حفل  بعد 
�إيت �ضو �لبالغ من �لعمر 7 �ضنو�ت، �أن يتاأخر يف �لنوم، لكنها مل 
11 يوماً متتالية، وعندما  �إىل  �أن متتد فرتة نومه  تكن تتخيل، 
��ضتيقظ �أخري�ً، كان يعاين من �ضعوبات يف �لكالم و�حلركة، لكنه 
حقق تقدماً جيد�ً مع �لوقت، ويف طريقه �إىل �لتعايف ب�ضكل كامل.

م�ضتيقظاً  يبق  لكنه مل  م���ر�ت،  ع��دة  �إيقاظه  �ضو  و�ل���دة  وح��اول��ت 
لوقت طويل، وعلى �لرغم من �أنه فتح عينيه عدة مر�ت، �إال �أنه مل 

يكن و�عياً ملا يدور من حوله، بح�ضب موقع �أوديتي �ضنرت�ل.
وتقول و�ل��دة �ضو لقد ك��ان ر�ئ��ع��اً يف �حلفل، و�ضرق �الأ���ض��و�ء من 
�جلميع. و��ضتطاع �أن ياأخذ �لعرو�س بعيد�ً عن عري�ضها، لكنه نام 
�إيقاظه م��ر�ت ع��دي��دة، لكنه ك��ان يعود  �ل��ت��ايل، وح��اول��ت  يف �ليوم 

للنوم كل مرة. كان �الأمر مرعباً للغاية .
�أدرك��ت وج��ود م�ضكلة ما، عر�ضت و�ل��دة �ضو طفلها على  �أن  وبعد 
ل��ك��ن جميع  �مل�ضت�ضفى،  �إىل  �ل��ف��ور  ع��ل��ى  �أح��ال��ه  �ل���ذي  �ل��ط��ب��ي��ب، 

�لفحو�ضات و�لتحاليل، �أظهرت �أنه كل �ضيء كان على ما ير�م.
وبعد 11 يوماً من �ل�ضبات، ��ضتفاق �ضو �أخري�ً، على �لرغم من �أن 
�الأطباء مل يتمكنو� من حل لغز حالته �لغريبة، وتركز �أ�ضرته يف 

�لوقت �حلايل، على �ضفائه ب�ضكل كامل.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

بلدة تهدي قا�سديها مبالغ مالية 
متنح بلدة كانديال �لو�دعة �لتي تقع يف �إقليم بوليا �الإيطايل، فر�ضة ثمينة ملن يرغبون يف �النتقال من بلد�نهم 

و�ال�ضتمتاع باأجو�ء هادئة ومريحة، عر تقدمي مبلغ مايل يعينهم على بدء حياتهم �جلديدة يف �لبلدة. 
�ل�ضكان �جل��دد مبلغاً  ينوي منح  �ملحلي  �لبلدة  ب��اأن جمل�س  �الإخبارية  �إن  �إن  �ضي  لقناة  كانديال  بلدة  �ضرح عمدة 
�لو�فدة، يف حماولة الإع��ادة �حلياة  �أمريكي للعائالت  2350 دوالر  �أي ما يعادل  2000 يورو  �إىل  ي�ضل  ت�ضجيعياً 
�إىل �لبلدة �لتي باتت �ضبه مهجورة.  ويقدم جمل�س �لبلدة �ملحلي مبالغ مالية ت�ضجيعية وفقاً للحالة �الجتماعية 
1200 يورو، يف  يورور، بينما يح�ضل حديثي �لزو�ج على مبلغ   800 �إذ يح�ضل �ل�ضخ�س �الأعزب على  للو�فدين، 
حني حت�ضل �لعائلة �لتي يبلغ عدد �أفر�دها 4 �أ�ضخا�س على 2000 يورور.  ويذكر باأن �ضروط ح�ضول �لو�فدين 
�جلدد على �ملبالغ �ملالية ب�ضيطة للغاية، �إذ ال يتطلب �الأمر �ضوى �لعثور على منزل منا�ضب يف �لبلدة و��ضتئجاره، 
ي��ورو.  وتاأتي هذه �خلطوة،   7500 �إثبات للجهات �ملخت�ضة باأن دخلك �ل�ضنوي ال يقل عن  �إىل تقدمي  باالإ�ضافة 
1990 �إىل  8000 ن�ضمة يف عام  كجزء من م�ضاعي �لبلدة الإعادة �حلياة للمدينة بعدما تناق�س عدد �ضكانها من 
2700 ن�ضمة يف وقتنا �حلا�ضر.  وعلى �لرغم من جمالها وروعة طبيعتها، �إال �أن �لبلدة تعتر �أقل �الأماكن �ضهرة 
يف �إيطاليا. وت�ضتهر مبطاعمها �لتي تقدم وجبات �إيطالية �ضهية �بتد�ء من �الأطعمة �لبحرية، و�نتهاء باالأجبان 

و�ملعجنات. 
وباالإ�ضافة �إىل ما �ضبق، تطل �لبلدة على �ضو�طئ ر�ئعة ذ�ت ت�ضكيالت �ضخرية مده�ضة، بح�ضب ما ورد يف �ضحيفة 
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رجل اأم�سى 3 �سنوات فوق �سجرة 
�ضنو�ت،   3 �ضجرة منذ  فوق  رج��اًل ظل عالقاً  �لفلبني  �ل�ضلطات يف  �أنقذت 
م��ن فوق  �ل��ن��زول  �إج��ب��اره على  يتم  �أن  للقتل، قبل  �أن يتعر�س  م��ن  خ��وف��اً 
هند  �ضجرة جوز  ت�ضلق  قد  عاماً(،   47( �ضان�ضيز  وك��ان جيلرت  �ل�ضجرة. 
2014، وذل���ك بعد تعر�ضه  ق��دم��اً، وذل���ك يف ع��ام   60 �الأر����س  ترتفع ع��ن 
ب�ضكل  خائفاً  كان  �إن��ه  و�لدته،  وتقول  م�ضاجرة.  خالل  �لر�أ�س  يف  الإ�ضابة 
كبري من �أن يتعر�س للقتل، لدرجة �أنه �عتقد �أن �لو�ضيلة �لوحيدة للنجاة، 

هي ت�ضلق �ضجرة و�لعي�س فوقها.
ومنذ ذلك �لوقت، حتولت قمة �ل�ضجرة �إىل عنو�ن �إقامة �ضان�ضيز �لد�ئم، 
�لذي كانت و�لدته حت�ضره له كل يوم، وكان ي�ضحبه  وعا�س على �لطعام 
�أو  �ل��ه��وج��اء،  �لعو��ضف  تكن  ومل  �ل�ضجرة.  على  مثبت  حبل  با�ضتخد�م 
�حلر�رة �لعالية، وحتى �حل�ضر�ت �ملزعجة، قادرة على ثني �ضان�ضيز و�إجباره 

على �لنزول من فوق �ل�ضجرة، بح�ضب موقع �أوديتي �ضنرت�ل.
فوق  من  بالنزول  �إقناعة  �ل�ضنو�ت،  تلك  خ��الل  �ضان�ضيز،  و�ل��دة  وحاولت 
�ل�ضجرة، الأخذ حمام على �الأقل، لكنها مل تفلح يف ذلك، وكل ما ��ضتطاعت 
�إىل �ملالب�س  ب��االإ���ض��اف��ة  و�ل�����ض��ر�ب،  �ل��ط��ع��ام  �إي�����ض��ال  �أج��ل��ه،  �أن تفعله م��ن 
�أن �جلميع يف مدينة ال باز يعرفون  و�ل�ضجائر كل يوم. وعلى �لرغم من 
ق�ضته  �نت�ضرت  �أن  �إىل  حياله،  �ضيئاً  يفعل  �أح��د�ً مل  �أن  �إال  �ضان�ضيز،  ق�ضة 
على مو�قع �لتو��ضل �الجتماعي، و�لتقطتها و�ضائل �الإعالم �لرئي�ضية يف 
�لبالد، ومت �إر�ضال فريق تغطية تلفزيوين �إىل منزله، مما �أقنع �ل�ضلطات 

�أخري�ً على تقدمي يد �لعون الأ�ضرته الإنز�له من فوق �ل�ضجرة.

القب�س على رجل وزوجته يبيعان االأطفال
قررت �لنيابة �لعامة يف م�ضر حب�س ع�ضابة �جتار بالب�ضر 15 يوًما على 
ذمة �لتحقيقات، بعد �أن ك�ضف رجال �الأمن �جلرمية �لتي يرتكبها �ملتهمون 
لتنفيذ خمططهم  �الأي��ت��ام  �لق�ضية بني �حل��ني و�الآخ���ر، م�ضتغلني دور  يف 
و�لبحث  �الأم���ن  ل��رج��ال  معلومات  و�ضلت  �لتفا�ضيل،  ويف  وج��رمي��ت��ه��م. 
�جلنائي تفيد بقيام �أفر�د بعمل تقارير طبية مزورة لرجل وزوجته باأنهما 
ال ينجبان، ومن ثم �لذهاب للعديد من دور �الأيتام لتبني �أطفال، ثم بيعهم 
�الأع�ضاء  جت��ارة  عمليات  يف  ��ضتخد�مهم  جانب  �إىل  ينجبون،  ال  الآخرين 
�لب�ضرية. و�ألقى رجال �الأمن بالقاهرة �جلديدة �لقب�س على �أ.م وزوجته 
�إنهاء �الأور�ق  م.ح ، �إىل جانب موظف م.ج باأحد دور �الأيتام، كانت مهمته 
�خلا�ضة بالتبني و�إنهاءها من قبل وز�رة �لت�ضامن �الجتماعي، با�ضتيفاء 

�ضروط �لتبني �أكر من مرة ببيانات ومعلومات مزورة.
وكان بحوزة �ملتهمني �أثناء �لقب�س عليهم د�خل منزل �ملتهم �الأول وزوجته 
5 �أطفال متهيًد� لبيعهم خالل �الأيام �ملقبلة، بعد �أن تبني وجود �الأطفال 

يف د�ر �الأيتام قبل �حل�ضول عليهم مب�ضتند�ت مزورة.

يحول منزله املتوا�سع 
اإىل ق�سر فخم

ب��ع��د ����ض���ر�ئ���ه مل���ن���زل م��ت��و����ض��ع مل 
دوالر   20000 �ل���  �ضعره  ي��ت��ج��اوز 
بريطاين  م�����ض��ن  ق����رر  �أم���ري���ك���ي، 
ف��اخ��ر يحمل  ق�����ض��ر  �إىل  حت��وي��ل��ه 

طابع ع�ضر �لنه�ضة يف �أوروبا. 
يف عام 1966 ��ضرتى بريفور وين 
ج��ون��ز م��ن��زاًل ق��دمي��اً وق���ام بهدمة 
وبنى منزاًل �آخر مكانه. ويف بد�ية 
يبد�أ  �أن  ج��ون��ز  ق���رر  �لثمانينيات 
م�ضروعاً �ضخماً يجعل من منزله 

حتفة فنية ر�ئعة.
وخالل �ضنو�ت من �لعمل �لدوؤوب 
و�مل�����ض��ن��ي، جن��ح ج��ون��ز يف حتويل 
ويند�ضور  �أول���د  منطقة  يف  منزله 
من  ديكور�ته  ��ضتوحى  ق�ضر  �إىل 

فنون مدينة �لبندقية �ملعمارية.
ثمنه  يقدر  �ل��ذي  �لق�ضر  ويتاألف 
من  �أمريكي،  دوالر  مبليوين  �الآن 
امات،  و�ضتة حمرّ للنوم،  �ضبع غرف 
بينما  ل��ل�����ض��ي��وف.  ق���اع���ات  و�أرب������ع 
�لق�ضر  ج��در�ن  من  �لكثري  تتميز 
�مل�ضتوحاة من  بلوحاتها �جلد�رية 
ع�ضر �لنه�ضة. باالإ�ضافة �إىل قاعة 
ويند�ضور،  ق��ل��ع��ة  م���ن  م�����ض��ت��وح��اة 

حتتوي على عر�ضني كبريين. 
�لرئي�ضية  �ل��ن��وم  غ��رف��ة  وتتباهى 
حتاكي  جد�رية  بلوحة  �لق�ضر  يف 
وليام  جون  �ل�ضهري  �لر�ضام  لوحة 
�أ�ضطورة  �ضخ�ضيات  تظهر  �ل��ت��ي 

هيال�س و�حلوريات �الإغريقية.
وت�ضاهي �الأر�ضيات بروعتها باقي 
�ل�����ذي يحتوي  �ل��ق�����ض��ر  م��ك��ون��ات 
دير  �الأ���ض��ل من  ن�ضخة طبق  على 
ت��ي��ن��رتن �الأث�����ري، ب��االإ���ض��اف��ة �إىل 
�لنو�فري  برج �ضغري و�لعديد من 

و�ل�ضالالت. 

الريا�سة حتد من خطر 
�سرطان الثدي 

ملكافحة  �الأمل��ان��ي��ة  �جلمعية  ق��ال��ت 
على  �مل����و�ظ����ب����ة  �إن  �ل���������ض����رط����ان 
خطر  من  حتد  �لريا�ضة  ممار�ضة 
بن�ضبة  �ل��ث��دي  ب�ضرطان  �الإ���ض��اب��ة 
ترت�وح بني 20 و%30.  كما تلعب 
�أث��ن��اء عالج  ه��ام��اً  �ل��ري��ا���ض��ة دور�ً 
حتارب  �إنها  حيث  �لثدي،  �ضرطان 
ما  غالباً  �لتي  �الإن��ه��اك،  متالزمة 
�لثدي.  ب�ضرطان  �مل�ضابات  تهاجم 
�أثناء  �ل��ري��ا���ض��ة  مم��ار���ض��ة  �أن  ك��م��ا 
�ل��ك��ي��م��اوي حتد  للعالج  �خل�����ض��وع 
وباالإ�ضافة  �جلانبية.   �الآث��ار  من 
على  �مل����و�ظ����ب����ة  حت����د  ذل������ك،  �إىل 
مم���ار����ض���ة �ل���ري���ا����ض���ة م����ن خطر 
�خل�ضوع  ب��ع��د  �ن��ت��ك��ا���ض��ة  ح�����دوث 
ل��ل��ع��الج، ف�����ض��اًل ع���ن �أن���ه���ا تعمل 
على حت�ضني �حلالة �لنف�ضية، مما 

ي�ضهم يف مو�جهة �الكتئاب.

يحرق حبيبته ووالدتها و�سقيقتها وعري�سها  
�النتقام  على  ع��اًم��ا،   40 �لعمر  من  يبلغ  م�ضري،  �أق��دم 
�أهلها  رف�س  ع��اًم��ا،   22 وتبلغ  يا�ضمني  تدعى  فتاة،  من 

تزويجها له؛ �إذ قتلها يوم زفافها.
منها  �نتقمت  وق��ال  بفعلته،  �لتحقيقات  يف  �ملتهم  و�أق��ر 
باإلقاء  ق��ام  �إذ   ، زو�ج��ي منها  رف�ضهم  بعد  عائلتها  وم��ن 
�إحدى  �أثناء خروجها من  زجاجة مولوتوف على �لفتاة 
قاعات كتب �لكتاب؛ ما ت�ضبب يف وفاتها و�إ�ضابة و�لدتها 
للم�ضت�ضفى،  جميعا  نقلهم  ومت  وزوج���ه���ا،  و�ضقيقتها 

بح�ضب �ليوم �ل�ضابع .
وك�ضفت �لتحقيقات، �أن �ملتهم �أحد �أقارب �ملجني عليهم، 
رف�س  و�ل��ده��ا  ولكن  عليها،  �ملجني  خلطبة  تقدم  وك��ان 
�ضخ�س  م��ن  بتزويجها  وق���ام  بينهما،  عائلية  خل��الف��ات 
�آخر؛ ما دفع �ملتهم لالنتقام من �الأ�ضرة باأكملها، باإ�ضعال 
�لنري�ن يف �ل�ضيارة �لتي كانو� ي�ضتقلونها فاأ�ضرع �جلميع 
باأن  يعلمو�  مل  �ل��ن��ري�ن  �ضدة  م��ن  �أن��ه  �إال  �إطفائها،  �إىل 
�لعرو�س ال تز�ل د�خلها، حتى فوجئو� بجثتها متفحمة 
بعد �الن��ت��ه��اء م��ن �الإط��ف��اء، وح���اول �ملتهم �ل��ه��رب، لكن 
ت�ضليمه  ومت  عليه  و�ع��ت��دو�  ب��ه،  �أم�ضكو�  �ملنطقة  �أه���ايل 

لل�ضرطة.
�ملخدر�ت،  ي��ت��ع��اط��ى  �مل��ت��ه��م  �أن  �ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات،  و�أ����ض���اف���ت 
حاول  و�أن��ه  قبل،  من  خم��در�ت  ق�ضية  يف  �تهامه  و�ضبق 
رف�س،  وه���و حم���ام  و�ل��ده��ا  ل��ك��ن  عليها،  �مل��ج��ن��ي  خطبة 
وقد  ع��اًم��ا،  ب�20  �بنته  وي��ك��ر  �مل��خ��در�ت  يتعاطى  ك��ون��ه 
و�ضرح  عديدة.  �ضنو�ت  يا�ضمني  مبطاردة  �ملتهم  ��ضتمر 
�ملتهم،  مل�ضايقات  تعر�ضت  �بنته  �أن  عليها،  �ملجني  و�ل��د 
بتهديدها، مو�ضًحا  ق��ام  ث��م  ع��دي��دة،  �ضنني  وم��ط��ارد�ت��ه 
�أنه جلاأ �إىل �أ�ضقاء �ملتهم لل�ضكوى، لكنهم مل ي�ضتطيعو� 
�ل�ضيطرة على �ضقيقهم. فيما قررت �لنيابة حب�س �ملتهم 

على ذمة �لق�ضية، حتى ��ضتكمال �لتحقيقات.

يقتل والده ويلقى بجثته على الطريق
جترد م�ضري، يف �لعقد �لر�بع من عمره، من �الإن�ضانية، 
عندما �أنهى حياة و�لده �ل�ضبعيني، ثم �ألقى بجثته على 
قارعة �لطريق وتفاخر بجرميته �أمام �ملو�طنني ، بح�ضب 
�ل�ضنطة يف حمافظة  م��رك��ز  ���ض��رط��ة  ق�����ض��م  ت��ل��ق��اه  ب���الغ 

�لغربية يف م�ضر.
و�أفاد �لبالغ باأن �البن قتل �أبيه و�ألقى بجثته على قارعة 

�لطريق بحالة من �لالمباالة.
�جلرمية  ملوقع  �جلنائي  و�لبحث  �الأم���ن  رج��ال  و�نتقل 
للوقوف على تفا�ضيلها، �إذ تبني �أن جنل �ملجني عليه م.ع 
�آل��ة حادة  �ملنزل م�ضتخدماً  45 عاماً، نفذ جرميته يف   ،
بته�ضيمه حتى غرق  وق��ام  ر�أ���ض��ه،  و�ل��ده على  بها  �ضرب 
يف �لدماء و�ضقط جثة هامدة، ثم قام باإلقاء جثته على 

�لطريق، قبل �أن يفر هارباً.
ب�ضبب  جرميته  �رت��ك��ب  �ملتهم  �أن  �لتحريات  م��ن  وتبني 
خالفات بينه وبني و�لده و�أ�ضقائه على تق�ضيم �ملري�ث، �إذ 
�أر�د �ملجنى عليه تق�ضيم ممتلكاته على �أبنائه قبل وفاته 
جتنباً لل�ضد�م بينهم بعد وفاته، �إال �أن تق�ضيم �ملمتلكات 
مل يكن مر�ضياً للمتهم فن�ضبت خالفات بينهما �أدت �إىل 
وقوع �جلرمية. وما ز�ل رجال �الأمن يبحثون عن �ملتهم 

ل�ضبطه و�تخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية بحقه. اأورور ت�سيكوت من �سوفت بانك اأوروبا تقف بجانب الروبوت خالل موؤمتر مبادرة ال�ستثمار يف امل�ستقبل يف الريا�س )رويرتز(

ثور يت�سبب باإ�سابات 
خطرية مل�سارع 

�ملك�ضيكي  �ل���ث���ري�ن  م�����ض��ارع  جن���ا 
�رت������ورو م��ا���ض��ي��ا���س )35 ع���اًم���ا( ، 
�أن نطحه  بعد  باأعجوبة  �ملوت  من 
مبار�ة  خ��الل  رقبته  يف  هائج  ث��ور 
، ول��ك��ن��ه عاد  �ل���ث���ري�ن  م�����ض��ارع��ة 
�حليو�ن  لقتل  �حللبة  �إىل  الح��ًق��ا 

�لغا�ضب.
وب���ح�������ض���ب ���ض��ح��ي��ف��ة دي����ل����ي ميل 
�مل�ضارع  ت���ع���ر����س  �ل���ري���ط���ان���ي���ة 
مهرجان  خالل  خطرية  الإ�ضابات 
ت�����ورو������س  دي  ب���������الز�  يف  �أق������ي������م 
�أجو��ضكالينتي�س  دي  مونومنتال 
�أم�س  ب��امل��ك�����ض��ي��ك،  ���ض��ان م��ارك��و  يف 

�الثنني.
�ملهرجان �ضمن  وج��اء تنظيم هذ� 
عمل خريي مل�ضاعدة �ضحايا زلز�ل 

�ملك�ضيك.
وُي��ظ��ه��ر �ل��ف��ي��دي��و م��ا���ض��ي��ا���س وهو 
وزنه  يبلغ  �ل��ذي  �لثور  ي�ضخر من 
1200 رطل، بينما يحاول �حليو�ن 

مهاجمته.
تقدير  ما�ضيا�س يف  �أخطاأ  وعندما 
�حليو�ن  ،�أ�ضقطه  �ل��ث��ور  حت��رك��ات 
3 م��ر�ت ،�إحد�ها  ��ا، وج��رح��ه  �أر���ضً
ق�ضبته  من  �ضنتيمرت�ت  بعد  على 

�لهو�ئية.
ومي����ك����ن روؤي��������ة زم�������الء �مل�������ض���ارع 
ي�������ض���اع���دون���ه ع���ل���ى �خل��������روج من 
�لطبي  للفريق  نقله  ،قبل  �حللبة 
�مل�ضارعة  �إكمال  ،�ل��ذي ح��ذره من 
،ولكنه جتاهل �لتعليمات ،وعاد �إىل 
،ويقتل  �مل�ضارعة  ؛ليكمل  �حللبة 
�مل�ضت�ضفى  �إىل  ن��ق��ل��ه  ق��ب��ل  �ل���ث���ور 

الإنقاذ حياته.

حقنة �سهرية لعالج ال�سداع الن�سفي
لعالج  �ضهرية  حقنة  �بتكار  يف  �لعلماء  من  فريق  جنح 
ميل  ديلي  �ضحيفة  ذك��رت  م��ا  وف��ق  �لن�ضفي،  �ل�����ض��د�ع 

�لريطانية.
ت��ت��ك��ون منها  �ل��ت��ي  �ل��ع��ق��اق��ري  ف���اإن  �ل�ضحيفة  وح�����ض��ب 
�لن�ضفي  �ل�����ض��د�ع  م��ن��ع  �أو  ل��ع��الج  ت�ضمم  مل  �حل��ق��ن��ة 

كهدف �أ�ضا�ضي، بل كاأحد خ�ضائ�ضها �لثانوية .
وجاء يف ديلي ميل �أن دكتورة تدعى ديان بروك�س �عتادت 
�ملعاناة من �ل�ضد�ع �لن�ضفي �ل�ضديد ملدة يومني ون�ضف 
يف �الأ�ضبوع، وهيمن �الأمل على حياتها مما جعلها غري 

قادرة على �خلروج من �ل�ضرير .
لكن ذلك تغري بعد �أن �ضاركت ديان يف در��ضة ت�ضتخدم 
ملنع  ا  خ�ضي�ضً �مل�ضممة  �الأدوي���ة  من  جديدة  جمموعة 
�ل����ذي يجعلها ف��ري��دة من  �ل��ن�����ض��ف��ي، �الأم����ر  �ل�����ض��د�ع 

نوعها.
بامل�ضت�ضفيات  �أجريت  �لتي  �لدر��ضة  يف  ديان  قبول  ومت 
�جلامعية يف �ضمال ميدالندز ملدة 15 �ضهًر�، ففي �ل�ضهر 
�الأول �نخف�ضت نوبات �ل�ضد�ع �لن�ضفي �الأ�ضبوعي �إىل 
ت��دوم ب�ضع �ضاعات فقط، كما توقفت عن  نوبة و�ح��دة 
نوبات  �ضاحب  م��ا  ع��ادة  �ل��ذي  �مل�ضتمر  �لعنيف  �ل��ق��يء 

�ل�ضد�ع. �إز�ء ذلك، قالت ديان عن �لدر��ضة �إنها در��ضة 
ثورية حيث ال يوجد دو�ء يف �لعامل خم�ض�س للوقاية 

من �ل�ضد�ع �لن�ضفي .
ووفقا لل�ضحيفة، تعد �مل�ضكلة �لرئي�ضية ملر�ضى �ل�ضد�ع 
ت�ضاعد  �مل��ث��ال  �ضبيل  فعلى  �جلانبية،  �الآث���ار  �لن�ضفي، 
�لن�ضفي عن طريق  بال�ضد�ع  �مل�ضابني  �لبيتا  مثبطات 
منع متدد �الأوعية �لدموية يف �لدماغ، لكنها م�ضممة 
�أن  �ل�ضائع  وم��ن  �ل���دم،  �ضغط  �رت��ف��اع  لعالج  باالأ�ضا�س 

توؤدي �إىل �لكو�بي�س و�لهلو�ضة و�لتعب.
�الأع�ضاب  ��ضت�ضاري  �أحمد وهو  فياز  �ضرح  ناحيته،  من 
�لعالجات  �إن  قائال  يورك�ضاير  و  ه��ال  م�ضت�ضفيات  يف 
�ملتاحة  �خليار�ت  �إىل  ت�ضيف  �إرينوماب  مثل  �جلديدة 
لالأ�ضخا�س �لذين يعانون من �ل�ضد�ع �لن�ضفي �ملزمن، 
�إث��ارة هو  فالبع�س �ضي�ضهد فرًقا هائاًل وما هو �الأكر 

عدم وجود �آثار جانبية .
وطبقا ل� ديلي ميل ، فاإن �ملري�س با�ضتطاعته �أخذ �لعقار 
بنف�ضه �إىل �ملنزل، وتناوله عن طريق حقنة حتت �جللد، 
�الأمر �لذي �ضيجعل هذ� �لعقار �أكر جاذبية للمر�ضى 

مقارنة بالعالجات �الأخرى مثل �لبوتوك�س .

�سيلني ديون برفقة طفليها
ن�ضرت �لفنانة �لعاملية �ضيلني ديونعر ح�ضابها �ل�ضخ�ضي على �حد مو�قع 
�لتو��ضل �الجتماعي، �ضورة برفقة طفليها �لتو�أم �يدي و نيل�ضون �جنليل، 

و ذلك مبنا�ضبة عيد ميالدهما �ل�ضابع.
و علقت ديون على �ل�ضورة قائلة: ال ��ضتطيع �ن ��ضدق �نكما ��ضبحتما 7 

�ضنو�ت..كل عام و�نتما بخري حبيباي..�نا فخورة بكما يا �إبناي .
�ضر�ع  بعد  ع��ام��ني،  منذ  �جنليل  رينيه  زوج��ه��ا  ف��ق��دت  ق��د  ك��ان��ت  �ضيلني 
طويلة،  لفرتة  ح��د�د  حالة  يف  حينها  وبقيت  �ضرطاناحلنجرة،  معمر�س 
ولكن يتم منذ مدة تد�ول �خبار عن عالقة تربط بني �ضيلني و�لر�ق�س 
�ملنا�ضبات  من  �لعديد  يف  ير�فقها  �ل��ذي  مونوز  بيه  بيه  �ل�ضاب  �ال�ضباين 
و�آخرها جولتها �الوروبية 2017، وقد بدت موؤخر� �كر حيوية وبتغيري 

و��ضح على �ضتايل مالب�ضها.


