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الهالل الأحمر الإم�راتي يعيد ت�أهيل 
املركز ال�شحي مبديرية �شقرة ب�أبني

•• اأبني - �شقرة -وام:

املركز  ام�س  اأبيين  مبحافظة  وال�سكان  العامة  ال�سحة  مكتب  افتتح 
ال�سحي مبدينة �سقرة ال�ساحلية الذي اأعادت هيئة الهالل الأحمر 
الو�سائل  باأحدث  جمهزة  عمليات  غرفة  وان�ساأت  تاأهيله  الإميياراتييي 
اأن تعر�س للتخريب ونهب معداته خالل احلرب التي  الطبية بعد 
�سنها النقالبيون وما تالها من �سيطرة للجماعات الإرهابية على 
املحلي  املجل�س  عام  اأميين  احلامد  الفتتاح مهدي  املحافظة. ح�سر 
مبحافظة اأبن والدكتور علي من�سور مدير مكتب ال�سحة والعميد 
الهالل  وفييريييق  واإ�ييسيينيياد  دعييم  الأول  الييلييواء  قائد  اليمامة  اأبييو  منري 
الحييميير الإميييياراتييييي. وجتيييول اجلييميييييع عييلييى اأقيي�ييسييام املييركييز ال�سحي 

واطلعوا على جتهيزاته احلديثة.                   )التفا�سيل �س7(

قوافل زايد اخلري ت�شت�أنف مه�مه� 
الإن�ش�نية يف القرى امل�شرية

•• ابوظبي-وام:

امل�سرية  الييقييرى  يف  الن�سانية  مهامها  اخلييري  زاييييد  قييوافييل  ا�ستاأنفت 
بعالج املئات من املر�سى املعوزين من الطفال وامل�سنن باإ�سراف فريق 
القلب  برئا�سة جراح  �سعودي م�سري تطوعي  اإماراتي  طبي وجراحي 

الماراتي الدكتورعادل ال�سامري.
وياتي تنظيم قوافل زايد اخلري ان�سجاما مع توجيهات �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل بان يكون عام 
2017 عام اخلري ... يف اإطار حملة العطاء املليونية الن�سانية ومببادرة 
ال�سارقة  بيت  وموؤ�س�سة  اليير  دار  وجمعية  العطاء  زايييد  من  م�سرتكة 
اخلريي وجمموعة م�ست�سفيات ال�سعودية الملانية. )التفا�سيل �س3( حممد بن را�سد خالل اطالقه مبادرة الرثوة الرقمية وا�سرتاتيجية اإنرتنت الأ�سياء    )وام(

ال�سي�سي خالل اجتماعه مع القيادات الع�سكرية والأمنية لبحث خطوات مواجهة الرهاب  )رويرتز(خادم احلرمن خالل اجتماعه مع رئي�س الوزراء العراقي بالريا�س  )رويرتز(

ال�سب�سي البن .. خارج ال�سباق

اأطلق مبادرة الرثوة الرقمية وا�شرتاتيجية اإنرتنت الأ�شياء

حممد بن را�شد: ن�شعى لكتم�ل احلي�ة الذكية يف دبي بحلول 2021
•• دبي- وام:

اأطلق �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
نييائييب رئي�س  اآل مييكييتييوم  بيين را�ييسييد 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي رعاه اهلل بح�سور �سمو ال�سيخ 
حيييميييدان بييين حمييمييد بييين را�يييسيييد اآل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س 
بن  ال�سيخ مكتوم  و�سمو  التنفيذي 
نائب  مكتوم  اآل  را�ييسييد  بيين  حممد 
الرقمية  حاكم دبي مبادرة الرثوة 
واحلييييفيييياظ عييليييييهييا وتيياأمييييينييهييا من 
الرقمية.. كما  خالل �سهادات دبي 
اإنرتنت  ا�سرتاتيجية  �سموه  اأطلق 
املوؤ�س�سات  ت�سجيع  بهدف  الأ�سياء 
والهيئات احلكومية على الن�سمام 
الرقمي  اليييتيييحيييول  ميينييظييوميية  اإىل 
الييذكييي يف الإميييارة وكييذلييك حتقيق 
 2021 اأهييداف خطة دبي الذكية 
حييكييوميية خالية  نييحييو  الييتييحييول  يف 
متاما من املعامالت الورقية. وقال 
دولة  يف  امل�ستقبل  �سناعة  �سموه: 
بيينيياء منظومة  اأثيييميييرت  الإميييييييارات 
ا�سرتاتيجيا  جزءا  اأ�سبحت  رقمية 
الييوطيينييييية يف ع�سر  ثيييرواتييينيييا  مييين 

الثورة ال�سناعية الرابعة.
)التفا�سيل �س2(

مواقــيت ال�صالة
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ال�شي�شي يتعهد مبوا�شلة احلرب على الإره�ب ومموليه
•• القاهرة-وام:

احلرب  اأن  ال�سي�سي  الييفييتيياح  عبد  امليي�ييسييري  الرئي�س  اأكيييد 
احلروب  عيين  تختلف  خييا�ييسيية  طبيعة  لييهييا  الإرهييييياب  عييلييى 
وال�سرطة  امل�سلحة  القوات  رجال  اأن  مو�سحا  النظامية.. 
امل�سرية جنحوا خالل ال�سنوات املا�سية يف جتنيب م�سر 
يف  وجنييحييوا  الإرهييياب  فيها  تف�سى  دول  �سهدتها  م�سارات 
ا�ستعادة ال�ستقرار والأمن وحما�سرة اجلماعات الإرهابية 
والت�سييق عليها.. م�سددا على اأن م�سر �ستوا�سل مواجهة 

الإرهاب ومن ميوله ويقف وراءه بكل قوة وح�سم.
جاء ذلك خالل اجتماع عقده �سباح ام�س و�سم عددا من 
امل�سوؤولن منهم الفريق اأول �سدقي �سبحي وزير الدفاع 
رئي�س  فوزي  وخالد  الداخلية  وزير  الغفار  عبد  وجمدي 
وزارتي  وم�سئويل  قيييييادات  ميين  وعيييددا  العامة  املييخييابييرات 
املتحدث  يو�سف  عالء  ال�سفري  وقييال  والداخلية.   الدفاع 

الرئي�س  اإن  امل�سرية  اجلمهورية  رئا�سة  با�سم  الر�سمي 
ال�سي�سي ا�ستمع خالل الجتماع اإىل تقارير مف�سلة ب�ساأن 
ال�ييسييتييبيياكييات الييتييي جييرت يييوم اجلمعة املييا�ييسييي بيين قوات 
الأمن وعدد من العنا�سر الإرهابية واأ�سفرت عن ا�ست�سهاد 
الإرهابين.  ميين  عييدد  ومقتل  ال�سرطة  رجيييال  ميين  عييدد 
بالتعازي يف  تقدم  ال�سي�سي  اأن  الر�سمي  املتحدث  واأ�ساف 
الييوطيين واأعيييرب عيين خال�س  �سحايا احليييادث ميين �سهداء 
اأن هوؤلء الأبطال �سربوا املثل  املوا�ساة لأ�سرهم.. موؤكداً 
لن  ت�سحياتهم  واأن  لييلييوطيين  والإخيييال�يييس  ال�سجاعة  يف 

تذهب �سدى.
الإرهابية  العنا�سر  ملالحقة  اجلهد  اأق�سى  ببذل  ووجييه 
التي ارتكبت احلادث وتكثيف اجلهود الأمنية والع�سكرية 
م�سدداً  الخيييرتاق..  البالد من حميياولت  حييدود  لتاأمن 
ميوله  وميين  الإرهيييياب  مواجهة  �ستوا�سل  م�سر  اأن  على 

ويقف وراءه بكل قوة وح�سم وفاعلية حتى الق�ساء عليه.

مواقــيت ال�صالة

بعد عدم تر�شيح ال�شب�شي البن:
نداء تون�س يفتح الن�ر على خ�شومه!

 •• الفجر – تون�ص - خا�ص
بعدما اعلنت التن�سيقية اجلهوية لنداء تون�س باأملانيا عن تر�سيح احلزب في�سل 
و16   15 اأيام  تنظيمها  املزمع  باأملانيا  الت�سريعية  الطيب لالنتخابات  احلاج 
و17 دي�سمر القادم، اجتمعت القيادة الوطنية للحزب وتداولت يف مو�سوع 
تر�ّسح احلركة خلو�س ال�ستحقاق النتخابي باأملانيا.                 )التفا�سيل 

اأنقرة حتذر وا�شنطن من �شراع عرقي يف الرقة 
�شوري� الدميقراطية ت�شيطر على 

حقل نفطي رئي�شي بدير الزور
•• عوا�شم-وكاالت:

ت�سليم  وا�سنطن من  اإي�سيق،  الييوزراء الرتكي، فكري  نائب رئي�س  حذر 
�سيولد  ذلييك  اأن  اإىل  م�سرياً  الأكيييراد،  اإىل  ال�سورية  الرقة  مدينة  اإدارة 

م�ساكل اأخرى، وقد ي�سعل فتيل �سراع عرقي يف املدينة.
وقال اإي�سيق اإنه يجب األ يتوىل الأكراد اأي مهام يف اإدارة الرقة، ويف حال 

تولوا فاإن وقوع م�ساكل اأكر بكثري من ال�سابقة �سي�سبح اأمراً حمتماً.
اىل ذلك، قالت قوات �سوريا الدميقراطية املدعومة من الوليات املتحدة 
اإنها �سيطرت على حقل نفط رئي�سي يف حمافظة دير الزور ام�س الأحد 

فيما توا�سل حملتها �سد تنظيم داع�س الإرهابي يف �سرق البالد.
اأحد  اأنها �سيطرت على حقل العمر  وذكرت قوات �سوريا الدميقراطية 
لنهر  ال�سرقية  ال�سفة  على  يقع  والييذي  ال�سورية  النفط  حقول  اأكيير 

الفرات يف ال�ساعات الأوىل من �سباح ام�س .
وقالت ليلوى العبداهلل املتحدثة با�سم حملة قوات �سوريا الدميقراطية 
دون  العمر...  حقول  حترير  قواتنا  ا�ستطاعت  الييزور  دير  حمافظة  يف 
قريب  بحي  مبان  يف  حت�سنوا  املت�سددين  اأن  واأ�ييسييافييت  تييذكيير.  اأ�ييسييرار 

وقوات �سوريا الدميقراطية تالحقهم.
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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

الإم�������رات ت��ب���رك 
حترير الرقة من قب�شة 
داع�����س الره���ب��ي

•• اأبوظبي-وام:

باركت دولة المارات حترير 
ال�سورية  الييييرقيييية  ميييديييينييية 
تيينييظيييييم داع�س  قييبيي�ييسيية  مييين 
الإرهييابييي الييذي عيياث ف�سادا 
يف اإميييارتيييه املييزعييوميية خالل 

فرتة �سيطرته عليها.
اخلارجية  وزارة  واأكييييييييدت 
بيان  الييييدويل يف  والييتييعيياون 
لييييهييييا اميييي�ييييس مييييوقييييف دولييييية 
املناه�س  املبدئي  المييييارات 
الذي  وليييالرهييياب  للتطرف 
تدينه باأ�سكاله و�سوره كافة 
وتدعو اىل جتفيف منابعه.

تطهري  ان  اليييبيييييييان  وقييييييال 
الرقة من يد تنظيم داع�س 
اإيجابي  تطور  هو  الإرهابي 
الت�سدي  طيييرييييق  يف  ميييهيييم 
لييييييييالرهيييييييياب والييييوحيييي�ييييسييييييييية 
التنظيم  انييتييهييجييهييا  اليييتيييي 
املا�سية  الأعيييييييييييوام  خييييييالل 
مدينة  يف  امليييواطييينييين  عييلييى 
اليييرقييية وتيي�ييسييهييد عييلييى ذلك 
ممار�سات التنظيم الهمجية 
والييييوحيييي�ييييسييييييييية و�يييسيييقيييوطيييه 

الأخالقي املدوي.
)التفا�سيل �س5(

وقع مع العبادي مذكرة تاأ�شي�س املجل�س التن�شيقي 

الع�هل ال�شعودي: يربطن� مع العراق اأوا�شر الدم وامل�شري الواحد
•• الريا�ص-د ب اأ:

عبدالعزيز  بيين  �سلمان  املييلييك  اليي�ييسييعييودي  الييعيياهييل  اأكيييد 
ام�س الأحد على دعم بالده وتاأييدها »لوحدة العراق 
مع  يربطنا  »مييا  ال�سعودي  العاهل  وقييال  وا�ستقراره«. 
اإمنا  امل�سرتكة  وامل�سالح  اجليييوار  جمييرد  لي�س  الييعييراق 

اأوا�سر الأخوة والدم والتاريخ وامل�سري الواحد«.
واأ�ساف »نوؤّكد دعمنا وتاأييدنا لوحدة العراق وا�ستقراره، 
والإمكانات الكبرية املتاحة لبلدينا ت�سعنا اأمام فر�سة 
لييتييحييقيييييق تطلعاتنا  فيياعييليية  �ييسييراكيية  لييبيينيياء  تيياريييخييييية 
امل�سرتكة«، م�سيفاً »نتطلع اأن ت�سهم اجتماعات جمل�س 

التن�سيق يف املُ�سي اإىل اآفاق اأو�سع واأرحب«.

الييعييراقييي حيدر  اليييييوزراء  املييلييك �سلمان ورئييييي�ييس  ووقيييع 
التن�سيقي  املجل�س  تاأ�سي�س  مذكرة  على  اأم�س  العبادي 
بن البلدين بح�سور وزير اخلارجية الأمريكي ريك�س 

تيلر�سون.
التلفزيون  بييثييهييا  كييلييميية  اليي�ييسييعييودي، يف  الييعيياهييل  وقييييال 
»نيييواجيييه يف ميينييطييقييتيينييا حتديات  اليي�ييسييعييودي  اليير�ييسييمييي 
خطرية تتمثل يف التطرف والإرهاب وحماولة زعزعة 

الأمن وال�ستقرار يف بلداننا«.
واأ�ساف العاهل ال�سعودي يف كلمته »نبارك لأ�سقائنا يف 
العراق ما حتّقق من اإجنازات يف الق�ساء على الإرهاب 
ودحييييييره«، ونيييوؤّكيييد »دعييميينييا وتيياأييييييدنييا ليييوحيييدة العراق 

وا�ستقراره«.

بحث مع ويل العهد ال�شعودي جهود مكافحة الإرهاب

تيلر�شون : طهران ُتزعزع ا�شتقرار املنطقة 
•• الريا�ص-وكاالت:

عقد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل 
اجتماعا يف  ال�سعودي  الدفاع  وزير  الييوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  العهد 
بحثا  تيلر�سون  ريك�س  الأمييريييكييي  اخلارجية  وزييير  مييع  ام�س  الريا�س 
مكافحة  يف  امل�سرتكة  واجلييهييود  الإقليمية،  الأو�ييسيياع  تييطييورات  خالله 
الثنائية بن  العالقات  الجتماع  كما بحث اجلانبان خالل  الإرهيياب.. 

البلدين ال�سديقن وجمالت تطويرها.
واأعييليين وزيييير اخلييارجييييية اليي�ييسييعييودي، عيييادل اجلييبييري، يف مييوؤمتيير �سحايف 
ام�س  الييريييا�ييس،  يف  تيلر�سون،  ريك�س  الأمييريكييي،  نظريه  مييع  م�سرتك 

الأحد، اأن اجلانبن بحثا خطر اإيران على املنطقة واأزمة قطر.
واأ�ساف اجلبري: نت�ساور مع الإمارات والبحرين وم�سر ب�ساأن اخلطوة 

املقبلة يف اأزمة قطر.
تييوؤكييد عمق  لييلييريييا�ييس  الييثييالييثيية  اإن زيييارتييي  ميين جييانييبييه، قيييال تيلر�سون 
املنبثقة  اللتزامات  تنفيذ  �سنعمل على  البلدين، موؤكداً  العالقات بن 
عن القمة الأمريكية - ال�سعودية. وتابع قائاًل: بحثت يف الريا�س دور 
الأوروبية  ال�سركات  اأن تن�سم  املنطقة. وناأمل  املزعزع لالأمن يف  اإيران 
الأمريكي  الييوزييير  دعييا  كذلك  اإييييران.  على  املفرو�سة  العقوبات  لآلييييية 
اأن املجل�س  اأ�سار تيلر�سون اإىل  امليلي�سيات الإيرانية ملغادرة العراق. كما 
امل�ستقبل.  اإىل  العراق  نقل  على  �سيعمل  العراقي  ال�سعودي  التن�سيقي 

نتطلع لعراق قوي وهذا يتطلب عالقات عراقية جيدة مع اجلوار.

اإ�شرائيل تخطط لإع�دة بن�ء 4 م�شتوطن�ت يف ال�شفة 
•• القد�ص املحتلة-وام: 

يف  يتمثل  ا�ستيطاين  خمطط  عن  ال�سرائيلية  ال�سابعة  القناة  ك�سفت 
الغربية عام  اإخالوؤها يف �سمال ال�سفة  اربع م�ستوطنات مت  اإعييادة بناء 

2005 �سمن اإطار خطة النف�سال التي �سملت قطاع غزة.
وقييالييت الييقيينيياة انيييه ميين املييرجييح ان تييوافييق الييلييجيينيية اليييوزاريييية ل�سوؤون 
الت�سريع بالكني�ست الإ�سرائيلي على مقرتح م�سروع قانون لإعادة بناء 

امل�ستوطنات.

احلكومة ال�شرعية: ملي�شيات احلوثي م�شتمرة يف جتنيد الأطفال

اجلي�س اليمني يطهر اجلوف ويحبط هجم�ت يف �شعدة
•• عوا�شم-وكاالت:

قال م�سدر ع�سكري ميني اإن قوات اجلي�س متكنت من 
غربي  املييتييون  مديرية  يف  لالنقالبين  جيوب  تطهري 
حمافظة اجلوف. واأكد امل�سدر اأن قوات اجلي�س جنحت 
يف تطهري كافة اجليوب يف جبهتي مزوية وحييام، التي 
مو�سحاً  اإليييييهييا،  الت�سلل  النقالبية  العنا�سر  حيياولييت 
و�سل�سلة حام  �سهدتها جبهتا مزوية  �سارية  اأن معارك 
اجلبلية بن اجلانبن اإثر هجوم �سنته امليلي�سيات على 
مواقع للجي�س وخرقها اتفاقاً يق�سي بتجنيب املناطق 

ال�سكنية يف مديرية املتون ويالت احلرب.
اأمام �سربات  تراجعت  امليلي�سيات  اأن  اإىل  امل�سدر  ولفت 
اجلي�س وفرت من مواقعها تاركة خلفها عتاداً ع�سكرياً 

ا�ستعادته قوات اجلي�س.
ميين جييانييبييه، اأكييييد حمييافييظ اجلييييوف اليييليييواء اأميييين علي 
اخلنجر  جبهة  يف  اجلي�س  مييواقييع  زار  اليييذي  العكيمي 
التابعة ملديرية خب وال�سعف، اأن امليلي�سيات الإنقالبية 
اجلي�س  قيييوات  عييزمييية  اأميييام  و�سعيفة  يائ�سة  اأ�سبحت 

الييقييوات عييلييى رفيييع اجليياهييزييية القتالية  اليييييميينييي، حيياثيياً 
وموا�سلة الن�سال حتى حترير كافة املناطق يف اجلوف 

من �سيطرة امليلي�سيا النقالبية.
وكانت قوات اجلي�س اليمني اأف�سلت اأم�س، يف حمافظة 
النقالبية  للميلي�سيا  هييجييوميياً  الييبييالد،  �سمال  �سعدة 
يف  مينية  ميدانية  م�سادر  واأ�ييسييارت  بيياقييم،  مديرية  يف 
هاجمت  النقالبية  امليلي�سيا  اأن  اإىل  مييدرع  اللواء63 
�سبحطل، مبحور علب،  لقوات اجلي�س يف جبل  مواقع 

مبينة اأن القوات �سدت الهجوم.
دعوة  ال�سرعية،  اليمنية  احلكومة  ا�ستنكرت  ذلييك،  اىل 
القيادي احلوثي ح�سن زيد، تعطيل العملية التعليمية 
يف مناطق �سيطرة النقالبين، وتوجيه طالب املدار�س 
والكادر التعليمي جلبهات القتال. واأ�سار وزير الإعالم 
طالبت  اليي�ييسييرعييييية  احلييكييوميية  اأن  اإىل  الأرييييييياين  مييعييميير 
احلوثي  ميلي�سيات  عييلييى  بال�سغط  الييييدويل  املييجييتييمييع 
لت�سريح الأطفال املجندين، واأكد اأن احلكومة تفاجاأت 
بدعوة اأحد قياداتها لتعطيل الدرا�سة والزج بالأطفال 

لقتال اليمنين خدمة لالأجندة الإيرانية التو�سعية.

اأ����ش���رال���ي���� ت�����ش��دد اأم���ن 
هجوم اإحب�ط  بعد  املط�رات 

•• �شيدين-رويرتز:

اأ�سرتاليا  اإن  مييي�يييسيييوؤوليييون  قييييال 
�ستقوم بعمليات تفتي�س ع�سوائية 
لييلييعييمييال الييييذييييين ييييدخيييليييون اإىل 
الإجيييراءات  تعزيز  مع  مطاراتها 
موؤامرة  اإحيييبييياط  بييعييد  الأمييينييييييية 

اإرهابية يف الآونة الأخرية.
التحتية  اليييبييينييييييية  وزييييييير  وقييييييال 
واليييينييييقييييل ال�يييييييسيييييييرتايل داريييييييين 
الأحد:  اميي�ييس  بيييييان  يف  ت�سي�سرت 
ال�سوابط  تعزز  الإجيييراءات  هييذه 
بدخول  ال�سماح  ل�سمان  القائمة 
عمال املطارات وحتديد هوياتهم 
على نحو مالئم وتدريبهم ب�سكل 
منا�سب قبل دخول مناطق جوية 

اآمنة.
اأي�ساً  يييخيي�ييسييعييون  قييد  واأ�يييسييياف: 
قيامهم  خييالل  اأميينييييية  لفحو�س 

بواجباتهم.
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اأخبـار الإمـارات

اطلق مبادرة الرثوة الرقمية وا�شرتاتيجية اإنرتنت الأ�شياء

حممد بن را�شد: ن�شعى لكتم�ل احلي�ة الذكية يف دبي بحلول 2021
•• دبي- وام:

اأطلق �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�س  نييائييب  مكتوم  اآل  را�ييسييد  بيين 
اليييدولييية رئييييي�ييس جمييليي�ييس الييييييوزراء 
بح�سور  اهلل  رعيييييياه  دبيييييي  حييياكيييم 
�ييسييمييو اليي�ييسيييييخ حيييميييدان بييين حممد 
دبي  اآل مكتوم ويل عهد  را�سد  بن 
و�سمو  التنفيذي  املجل�س  رئييييي�ييس 
ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد 
مبادرة  دبي  نائب حاكم  مكتوم  اآل 
عليها  واحلييفيياظ  الرقمية  اليييرثوة 
�سهادات  خيييييالل  ميييين  وتييياأمييييييينيييهيييا 
اأطييلييق �سموه  الييرقييمييييية.. كما  دبييي 
الأ�سياء  اإنييييرتنييييت  ا�ييسييرتاتيييييجييييية 
بهدف ت�سجيع املوؤ�س�سات والهيئات 
احلييكييومييييية عييلييى النييي�يييسيييميييام اإىل 
الذكي  الرقمي  التحول  منظومة 
اأهداف  الإمييارة وكذلك حتقيق  يف 
يف   2021 اليييذكييييييية  دبيييييي  خيييطييية 
التحول نحو حكومة خالية متاما 

من املعامالت الورقية.
امل�ستقبل  »�ييسيينيياعيية  �ييسييمييوه  وقييييال 
بناء  اأثييييمييييرت  الإميييييييييارات  دولييييية  يف 
ميينييظييوميية رقييمييييية اأ�ييسييبييحييت جزءا 
الوطنية  ثرواتنا  من  ا�سرتاتيجيا 
يف ع�سر الثورة ال�سناعية الرابعة 
بنية  من  الرقمية  املنظومة  وهذه 
حتتية ذكية وبيانات هي ثروة على 

اجلميع احلفاظ عليها«..
ال�سيخ  الييي�يييسيييميييو  �يييسييياحيييب  ونيييييييوه 
حممد بن را�سد اآل مكتوم باأهمية 
ال�ييسييتييفييادة ميين اأحييييدث مييا وفرته 
الييتييكيينييولييوجيييييا مييين حييلييول بهدف 
ت�سريع وتييرية الإجنييياز يف خمتلف 
واإيجاد  احلكومي  العمل  قطاعات 
البيئة  بتعزيز  الكفيلة  املييقييومييات 
الآميينيية مبييا يف ذلييك ميين �سمانات 
حلييميياييية الييبيييييانييات واملييعييلييومييات يف 
الرقمية  التعامالت  مراحل  كافة 
موؤكدا اأن م�سرية التطوير ما�سية 
الإماراتية  اليييرييييادة  تر�سيخ  نييحييو 
ت�ستثمر يف  الييتييي  لييلييدول  كيينييمييوذج 
امتالك  عييلييى  وتييعييمييل  امليي�ييسييتييقييبييل 
اأدواتيييييه مبييا يييعييود بيياخلييري والنفع 
املييجييتييمييع وييييوؤكيييد لييه مكانته  عييلييى 
بن م�ساف اأكرث املجتمعات تقدما 
»نريد  �سموه:  واأ�ييسيياف  وازدهييييارا. 
الرقمية  دبيييي  �ييسييهييادات  تييكييون  اأن 
اخلدمات  كافة  اإليه  ت�ستند  اأ�سا�سا 
دبي  ثيييروة  عييلييى  للحفاظ  الييذكييييية 
ال�سهادات  تلك  وباإطالق  الرقمية 
الأ�سياء...  اإنرتنت  وا�سرتاتيجية 
نييعييليين اكييتييمييال احلييييييياة الييذكييييية يف 
اأبيييعيييادهيييا وقيييد وجهنا  دبيييي بييكييافيية 
جييميييييع املييوؤ�ييسيي�ييسييات احلييكييومييييية يف 
الإمارة للتعاون يف حتقيقها بن�سبة 

بحلول 2021«.  100%
ال�سيخ  اليي�ييسييمييو  �يييسييياحيييب  وتيييليييقيييى 

اإىل 10.4مليار درهم بينما يتوقع 
الناجمة  املتوقعة  القيمة  ت�سل  اأن 
عييين تييطييبيييييقييات الييبييلييوك تيي�ييسيين يف 
اليييقيييطييياع احليييكيييوميييي بييحييلييول عام 

درهم. مليار   5.5 اإىل   2020
ا�سرتاتيجية  هييذه  تنفيذ  و�سيتم 
اأربع  الأ�ييسييييياء على مييدى  انييرتنييت 
ال�سنوات  يف  مييتييتييالييييية  مييييراحييييل 
الثالث املقبلة تعد مبثابة خارطة 
طريق لهذه ال�سرتاتيجية. ت�سمل 
لبناء  اجلييييهييييود  تيينيي�ييسيييييق  ميييرحيييلييية 
املوؤ�س�سية لتقليل  القدرات والفرق 
اإنرتنت  تنفيذ  واجلييهييد يف  الييوقييت 
الأ�سياء ومرحلة التكامل والتحول 
لتحقيق التكامل يف تقنية اإنرتنت 
التح�سن  مييرحييليية  ثيييم  الأ�يييسييييييياء 
اإطار عمل متكامل  يو�سع خاللها 
اإنرتنت  تييقيينييييية  لإدارة  وحميي�ييسيين 
الأ�يييسييييييياء وامليييرحيييلييية الأخييييييرية هي 
رحييليية الييبييلييوك تيي�ييسيين وفيييييهييا يتم 
اإييييييجييييياد جتييييربيييية ميييتييينييياغيييمييية عر 
وتفعيل  ت�سن  الييبييلييوك  منظومة 

عائد اإنرتنت الأ�سياء.
وتيييغيييطيييي ا�ييسييرتاتيييييجييييية اإنيييرتنيييت 
الأ�سياء 6 جمالت رئي�سية ت�سمل 
احلوكمة والإدارة وال�سرعة الن�سر 

والت�سييل والأمان.
كيييييييميييييييا �ييييييسييييييمييييييل اإطيييييييييييييييييييالق هيييييييذه 
نظام  عن  الإعييالن  ال�سرتاتيجية 
اإدارة احل�سود يف دبي كاأول م�سروع 
اإنرتنت  ا�ييسييرتاتيييييجييييية  يف  تييقيينييي 
الأ�يييسييييييياء حيييييث يييتييم مييين خالله 
املوا�سم  يف  دبي  يف  احل�سود  تنظيم 
الأكرث ازدحاما بالتجمعات لزيادة 
دبي  تييعييد  اإذ  واليي�ييسييالميية  الأميييييييان 
العاملية  املييييدن  اأ�ييسييهيير  مييين  واحيييييدة 
يف  ب�سرية  ازدحييامييات  ت�سهد  الييتييي 
الحتفال  مثل  واملنا�سبات  املوا�سم 
نظام  يييعييمييل  اإذ  اجليييدييييد.  بييالييعييام 
اإدارة احل�سود على حتليل البيانات 
الت�سورات  وتييييوفييييري  الييلييحييظييييية 
الييي�يييسيييروريييية ليي�ييسيينيياعيية الييييقييييرارات 
ا�سرتاتيجية  و�ست�سهم  الييذكييييية. 
دفييييع عجلة  الأ�يييسييييييياء يف  اإنيييرتنيييت 
التحول الذكي يف اإمييارة دبي حيث 
ت�سعى اإىل رقمنة املزيد من جوانب 
لييليينييا�ييس وربطها  اليييييومييييية  احلييييياة 
-العمود  بيييالييي�يييس«  »دبيييييي  مبيينيي�ييسيية 
مليي�ييسييروع املدينة  الييرقييمييي  الييفييقييري 

الذكية. 
يف  الييييييييقييييييييرار  �يييييسييييينييييياع  اأن  ومبيييييييييا 
يح�سلون  اليييقيييطييياعيييات  خمييتييلييف 
قراراتهم  لييدعييم  املييعييلييومييات  عييلييى 
بال�س  دبيييي  خيييالل  ميين  وخططهم 
عجلة  �ستدفع  ال�سرتاتيجية  فيياإن 
كما  املدينة  يف  والكفاءة  الإنتاجية 
يحتاجها  الييتييي  الدوات  �ييسييتييوفيير 
التغيري  م�سرية  يف  قدما  للم�سي 

والتح�سينات امل�ستدامة.

نائب  مكتوم  اآل  را�ييسييد  بيين  حممد 
رئييييييي�يييس جمل�س  اليييييدولييييية  رئييييييي�يييس 
اليييييييييييوزراء حيييياكييييم دبييييييي رعييييييياه اهلل 
ال�سهادة الرقمية الأوىل من �سعادة 
الدكتورة عائ�سة بنت بطي بن ب�سر 
مدير عام دبي الذكية اإيذانا ببدء 
ر�سميا  الرقمية  بال�سهادات  العمل 
ال�سيخ  �ييسييمييو  وقييييد وجييييه  دبييييي.  يف 
حييمييدان بيين حمييمييد بيين را�ييسييد اآل 
رئي�س  دبييييييي  عيييهيييد  ويل  ميييكيييتيييوم 
الذكية«  »دبيييي  التنفيذي  املجل�س 
احلفاظ  مييييبييييادرة  تيينييفيييييذ  بيييتيييويل 
�سموه  الرقمية وحث  الييرثوة  على 
حكومة  وموؤ�س�سات  دوائيير  خمتلف 
دبي على تطبيقها بال�سكل الأمثل 
مبا يحقق اأهداف التحول الرقمي 
املدينة  دبيييييي  جيييعيييل  اإىل  و�ييييسييييول 

الأذكى عامليا.
جميع  دبيييي  عييهييد  ويل  �سمو  ودعيييا 
جعل  اإىل  احليييكيييومييييييية  اجلييييهييييات 

الأ�سياء  اإنييييرتنييييت  ا�ييسييرتاتيييييجييييية 
وبهذه اخلطوة نحن نر�سي دعامة 
التحول  ا�ستكمال  مليي�ييسييرية  اأخييييرى 
الييذكييييية ونقدمها  ليييييدبييي  الييرقييمييي 
اآمنة  ملييجييتييمييع دبييييي حلييييييياة  هيييديييية 

وم�ستقبل واعد.
واأ�سافت تاأتي دبي بن اأ كرث مدن 
مبكانة  وتييتييمييتييع  تيييطيييورا  اليييعيييامل 
لالأعمال  مف�سلة  كوجهة  مميزة 
جعل  مييا  وهييو  وال�سياحة  والييعييمييل 
ثقافاته  بييتيينييوع  غيينيييييا  جمييتييمييعيينييا 
وعندما  جن�سية   200 من  باأكرث 
اأطلق �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ا�سرتاتيجية  مكتوم  اآل  را�ييسييد  بيين 
3 �سنوات  دبيييي الييذكييييية قييبييل نييحييو 
التحتية  بنيتنا  تكون  اأن  حر�سنا 
احييتييييياجييات احلياة  ميييع  مييتييوافييقيية 
للنا�س  نييريييدهييا  الييتييي  امل�ستقبلية 
الهائل  الكم  ا�ستثمار  على  وقييادرة 
احلياة  عيين  الناجتة  البيانات  ميين 

بياناتها  مبن�سة  املدينة  يف  احلياة 
م�ستدام  بيي�ييسييكييل  بيييهيييا  وتييغييذيييتييهييا 
اإنرتنت  ا�ييسييرتاتيييييجييييية  وبييياإطيييالق 
املغذي  املييي�يييسيييار  نيييوجيييد  الأ�ييييسييييييييياء 
بيانات دبي  بال�س - حا�سنة  لدبي 
الذكي-  للتحول  الفقري  والعمود 
كييميي�ييسييتييوى جييديييد ونييييوع اآخيييير من 
الييينييياجتييية عييين خمتلف  اليييبيييييييانيييات 
ا�سرتاتيجية  واأ�ساف:  القطاعات. 
اإنرتنت الأ�سياء �ستفتح اآفاقا للنمو 
والإنتاج  العمل  بكفاءة  والرتييقيياء 
و�ستفتح  دبييييي  قييطيياعييات  ملييخييتييلييف 
واجتماعية  اقيييتييي�يييسييياديييية  فييير�يييسيييا 
غيييري ميي�ييسييبييوقيية لييالإنيي�ييسييان يف دبي 
واليي�ييسييهييادات الييرقييمييييية هييي �سمان 
احلييفيياظ على كييل هييذه الإجنيييازات 
املتوافقة مع امل�ستقبل الذي نطمح 

لتحقيقه منذ الآن.
وتيييرتيييكيييز اليييييييرثوة اليييرقيييمييييييية على 
البيانات  وتييييخييييزييييين  الييييبيييييييييانييييات 

اأ�سيال  جيييزءا  الرقمية  اليي�ييسييهييادات 
�سموه:  وقييال  اآليييييات عملهم..  ميين 
الييي�يييسيييهيييادات اليييرقيييمييييييية واإنييييرتنييييت 
الكاملة  جاهزيتنا  تدعم  الأ�سياء 
اأوراق  ول  زيييييييارات  بيييال  حلييكييوميية 
وندعو   ..  2021 الييعييام  بييحييلييول 
اجليييميييييييع لإجنييييييييياح هييييييذا اليييهيييدف 
نوعية  مبيييبيييادرات  ال�ييسييرتاتيييييجييي 
املتعاملن  على  بالإيجاب  تنعك�س 
والهيئات  الييييدوائيييير  خمييتييلييف  ميييع 
واملييوؤ�ييسيي�ييسييات احلييكييومييييية ميييا يعزز 
و�سعادتهم  النا�س  ر�سا  م�ستويات 
لالرتقاء  جديدة  اآفاقا  يفتح  ومبا 
بييالييكييفيياءة والإنييتيياجييييية يف خمتلف 

قطاعات العمل يف دبي.
الييدكييتييورة عائ�سة  �ييسييعييادة  وقييالييت 
�سنطلق  بييي�يييسييير:  بيييين  بيييطيييي  بييينيييت 
مبادرة  لييتييفييعيييييل  طيييرييييق  خيييارطييية 
الرقمية  دبييي  ثييروة  احلييفيياظ على 
باعتماد ال�سهادات الرقمية وتنفيذ 

يف اأكيييييرث مييييدن اليييعيييامل ازدحييياميييا. 
اإنرتنت  ا�ييسييرتاتيييييجييييية  وبييياإطيييالق 
الأ�يييسييييييياء �ييسيينييقييدم لييليينييا�ييس يف دبي 
من  يعهدوها  مل  معي�سية  جتييارب 
نكفل  الرقمية  وبيياليي�ييسييهييادات  قبل 
الرقمية  الييييييرثوة  عييلييى  احليييفييياظ 
ونييي�يييسيييفيييي املييييييزيييييييد ميييييين الأميييييييييان 
والطماأنينة على حياتهم و�سنعمل 
ميييع كيييافييية الييي�يييسيييركييياء يف دبييييي من 
واخلا�س  احلييكييومييي  الييقييطيياعيين 
القيادة  توجيهات  حتقيق  ل�سمان 
ميييين م�سرية  جييييييزءا  دبيييييي  ليييتيييكيييون 

مئوية الإمارات 2071.
اآل  يون�س  �ييسييعييادة  قييال  جانبه  ميين 
نيييائيييب ميييديييير عيييييام مكتب  نيييا�يييسييير 
التنفيذي  وامليييديييير  الييذكييييية  دبييييي 
ملوؤ�س�سة دبي للبيانات: اإجنازات اأي 
بيانات  من  العامل  يف  ذكية  مدينة 
وحلول ذكية ثروة رقمية ل ميكن 
ال�ستفادة منها دون ربط تفا�سيل 

اإىل  والييييييتييييييحييييييول  ومييييعيييياجلييييتييييهييييا 
جانب  اإىل  الييذكييييية  الييتييكيينييولييوجيييييا 
غري  املييعييامييالت  واأنييظييميية  �سيا�سات 
الورقية مثل بلوك ت�سن والتوقيع 
الييرقييمييي والييهييوييية بييالإ�ييسييافيية اإىل 
والطاقة  اليييذكيييي  الييعييييي�ييس  حميييياور 

النظيفة ومكونات اأخرى. 
ذكية  مييبييادرة   121 على  وتعتمد 
و1129  بيييييانييات  قيياعييدة  و200 
خدمة ذكية. ومن املتوقع اأن حتقق 
الرثوة الرقمية لإمييارة دبي نتائج 
�سنوات  واعييدة يف ثالث  اقت�سادية 
مليار   33.8 اإىل  قيمتها  تيي�ييسييل 
القيمة  ت�سل  اأن  يتوقع  اإذ  درهيييم 
اإنرتنت  تييطييبيييييقييات  عييين  اليينيياجتيية 
اإىل   2020 عييام  بحلول  الأ�ييسييييياء 
فيما  اإماراتي.  درهم  17.9مليار 
�ست�سل القيمة امل�سافة اإىل الناجت 
البيانات  مييين  الإجييييمييييايل  املييحييلييي 
املفتوحة وامل�سرتكة يف عام 2021 

�شموه يوؤكد اهمية ت�شريع الجناز بال�شتفادة من اأحدث ما وفرته التكنولوجيا 
ما�شون يف تر�شيخ الريادة الإماراتية كنموذج للدول التي ت�شتثمر يف امل�شتقبل

حممد بن را�شد ي�شهد توقيع اتف�قية تفعيل ال�شه�دات الرقمية
•• دبي-وام:

نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سهد 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل توقيع 
مذكرة تفاهم بن دبي الذكية ومركز دبي لالأمن الإلكرتوين 
حول تفعيل ال�سهادات الرقمية وذلك على هام�س اإطالق �سموه 

ملبادرة الرثوة الرقمية وا�سرتاتيجية اإنرتنت الأ�سياء.
وح�سر �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل 
بن  مكتوم  ال�سيخ  و�سمو  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دبييي  عهد 
التفاقية  توقيع  دبييي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
�سهادات  الرقمية وتفعيل  اإىل احلفاظ على ثروة دبي  الهادفة 
املدينة  لبيانات  الأمييييان  درجيييات  اأعييلييى  وحتقيق  الرقمية  دبييي 
رقمية  �سهادات  اإ�سدار  جانب  اإىل  جهة  من  الرقمية  وثروتها 
تاأمن  نحو  �سعيا  الذكية  للمدينة  التابعة  احليوية  للم�ساريع 

العامل الرقمي يف دبي مبوا�سفات م�ستقبلية.
وتهدف املذكرة اإىل حماية حقوق املتعاملن واجلهات احلكومية 
لتقدمي  امل�ستويات  خمتلف  على  معها  تتعاون  التي  واخلا�سة 
كافة  خييالل  من  الذكية  دبييي  التزام  وتر�سيخ  موثوقة  خدمات 
من  املتعاملن  و�سعادة  راحيية  حتقيق  اإىل  ومبادراتها  خططها 
كافة اجلوانب عر توفري اأف�سل احللول التي تتميز بال�سهولة 

وال�سرعة اإىل جانب امل�سداقية والأمان.
العام  املدير  ب�سر  بنت بطي بن  الدكتورة عائ�سة  �سعادة  وقالت 

لدبي الذكية » دخلت دبي الذكية مرحلة جديدة يف م�سريتها 
باإطالق �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ملبادرة 
املييحييافييظيية عييلييى الييييرثوة الييرقييمييييية لإمييييارة دبييييي.. وتييعييتيير هذه 
�سموه  توجيهات  لتنفيذ  ال�سرتاتيجية  الدعائم  من  املييذكييرة 
جلعل �سهادات دبي الرقمية الأداة الأوىل يف احلفاظ على اأمان 
البيانات والرثوة الرقمية يف دبي وهو ما يعزز اأحد اأهم حماور 
الذكي  التحول  قيادة  الذكية يف  لدبي  ال�سرتاتيجية  اخلطط 

لالإمارة.
املعلومات هما  و�سهولة تدفق  الإلكرتوين  الأمييان  اأن  واأ�سافت 
مو�سحة  اليييذكيييي..  الييتييحييول  عمليات  لتمكن  الأ�ييسييا�ييس  حييجيير 
وت�سافر  تعاون  تتطلب  دبييي  لإمييارة  الذكي  التحول  عملية  اأن 
جهود كافة اجلهات احلكومية واخلا�سة ل�سمان تطبيق اأف�سل 
املقدمة  الييذكييييية  اخلييدمييات  و�سفافية  جيييودة  مل�ستوى  املييعييايييري 
اأكرث  اآفيياق  الإلييكييرتوين  دبي لالأمن  ال�سراكة مع مركز  وتتيح 
اأف�سل املمار�سات يف جمال الأمييان الإلكرتوين  رحابة لتطبيق 
التحديات ومعاجلتها وو�سع  للتعرف على  الفر�سة  كما تقدم 

احللول.
العام ملركز دبي  املدير  ال�سيباين  �سعادة يو�سف  من جانبه قال 
لييالأميين الإليييكيييرتوين اإنيييه ميين خييالل الييتييعيياون مييع دبييي الذكية 
مدينة  جلعل  الإلييكييرتونييييية  التحديات  مواجهة  ميين  �سنتمكن 
العامل..  م�ستوى  على  اإلكرتونيا  اأمييانييا  والأكيييرث  الأذكيييى  دبييي 

منوها باأهمية تبادل املعرفة واخلرات يف كل امل�ساريع امل�سرتكة 
اىل  بييالإ�ييسييافيية  انظمتهم  تيياأميين  ميين  املعنية  اجلييهييات  لتمكن 
اأمن  نظام  ومعايري  الدولية  املعايري  باأف�سل  المتثال  �سرورة 

املعلومات اخلا�س باإمارة دبي.
دبي  اإميييارة  يف  احلكومية  و�سبه  احلكومية  اجلييهييات  و�ستتمكن 
من اإ�سدار �سهادات رقمية موثوقة ومعتمدة متكنها من تبادل 
املعلومات ب�سكل اآمن من خالل اخلدمات التي تقدمها اجلهات 
وغريها من النظمة التي تتطلب ال�سهادات الرقمية لتاأمينها 
مما ي�سهم يف ت�سهيل تاأدية العديد من املهام مثل ت�سفري امللفات 

وتوفري قنوات ات�سال اآمنة لتبادل البيانات.
اوا�سر  توطيد  اإىل  التفاهم  مييذكييرة  تييهييدف  اأخيييرى  جهة  ميين 
الييتييعيياون بيين الييطييرفيين يف جميييالت تييعييزيييز الييتييوا�ييسييل املعريف 
امل�سرتك  الهييتييمييام  ذات  املييعييلييومييات  وتييبييادل  والييتييقيينييي  الإداري 
الييذكييييية ور�سم  تييوجييهييات واأهييييداف دبييي  بييالإ�ييسييافيية اإىل حتقيق 
مالمح �سيا�سات عامة وخطط ا�سرتاتيجية ومبادرات متوائمة 

فيما يتعلق بتقنية املعلومات والتحول الذكي.
كما تت�سمن املذكرة جوانب ال�سراكة يف جمالت تبادل املعلومات 
ذات الهتمام امل�سرتك عن امل�ساريع �سواء يف مراحل التخطيط 
املعلومات  ا�ستخدام  واإعيييادة  وا�ستخدام  املتابعة  اأو  التنفيذ  اأو 
واملمار�سات  املعلومات  لأمييين  املعتمدة  املييعييايييري  مثل  املن�سورة 
واخلييرات يف جمال املدن الذكية والأميين الإلكرتوين وكذلك 
ال�ستفادة من الأبحاث والدرا�سات املعنية يف جمالت التقنيات 

والبيانات  ال�سطناعي  والييذكيياء  ت�سن  البلوك  مثل  احلديثة 
ال�سخمة وغريها من التقنيات.

الطرفن يف جمال  تعاون  على  كذلك  التفاهم  وتن�س مذكرة 
و�سع  يف  الييتييعيياون  ت�سمل  الييتييي  امل�سرتكة  احلكومية  امليي�ييسيياريييع 

لأنظمة  الأمني  التدقيق  جمال  ويف  الأمنية  املعايري  وتطبيق 
اخليييدميييات الإليييكيييرتونييييييية وكيييذليييك الييتييعيياون يف و�ييسييع تطوير 
ال�سيا�سات الأمنية وال�سرتاتيجيات وتعميم م�ساريع مركز دبي 

لالأمن الإلكرتوين.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ست�سفى املفرق                     5823100
 م�ست�سفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�سيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�ست�سفى توام                         7677444
م�ست�سفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�ست�سفى را�سد                       3371111
م�ست�سفى دبى                          2714444
م�ست�سفى الراحة                   2710000
م�ست�سفى املكتوم                     2221211         
م�ست�سفى المل                      3444010
م�ست�سفى الو�سل                    2193000

ال�شارقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
م�ست�سفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�ست�سفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

م�ست�سفى �سقر                       2223666
م�ست�سفى �سيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ست�سفى الأهلى مرد�س         6262666
م�ست�سفى النور                       6139111
امل�ست�سفى الماراتى الفرن�سى 6265722

 دبى
م�ست�سفى ولكري                      2829900
امل�ست�سفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ست�سفى الدولية  اخلا�سة 2212484

ال�شارقة 
م�ست�سفى الزهراء اخلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
امل�ست�سفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�ست�سفى امللكى                       5452222

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�سيدلية النور اجلديدة          6264264
�سيدلية الرازى                      6326671
ال�سيدلية الأهلية املركزية     6269545
�سيدلية رميا                          6744214
�سيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�سيدلية م�سفح                      5546674
�سيدلية دار ال�سفاء                 6411299
�سيدلية ابن �سينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�سيدلية عجمان                     7446031 
�سيدلية مكة                           7446343 
�سيدلية املدينة                       7468424
�سيدلية المارات                    7474900
�سيدلية الأم                           7429006

دبى 
�سيدلية املدينة                       2240566 
�سيدلية اجلامعة                    3967335 
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قوافل زايد اخلري ت�شت�أنف مه�مه� الإن�ش�نية يف القرى امل�شرية
•• ابوظبي-وام:

ا�يييسيييتييياأنيييفيييت قييييوافييييل زايييييييد اخلري 
القرى  يف  النييي�يييسيييانييييييية  مييهييامييهييا 
املر�سى  املئات من  بعالج  امل�سرية 
وامل�سنن  الطييفييال  ميين  املييعييوزييين 
وجراحي  طييبييي  فييريييق  بييياإ�يييسيييراف 
تطوعي  م�سري  �سعودي  اإماراتي 
الماراتي  الييقييلييب  جيييراح  بييرئييا�ييسيية 

الدكتور عادل ال�سامري.
وياأتي تنظيم » قوافل زايد اخلري 
�ساحب  توجيهات  مع  ان�سجاما   «
ال  زايييد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
اهلل  حفظه  الييدوليية  رئي�س  نهيان 
2017 عام اخلري  بان يكون عام 
... يف اإطار حملة العطاء املليونية 
من  م�سرتكة  ومببادرة  الن�سانية 
الر  دار  الييعييطيياء وجييمييعييييية  زايييييد 
اخلريي  ال�سارقة  بيت  وموؤ�س�سة 
ال�سعودية  م�ست�سفيات  وجمموعة 
من  عييدد  مييع  وبالتن�سيق  الملانية 

اجلهات بالدولة.
وتييهييدف » قييوافييل زاييييد اخلييري ».. 
اىل تر�سيخ ثقافة العمل التطوعي 
والعطاء الن�ساين وتقدمي اف�سل 
اخلدمات الت�سخي�سية والعالجية 
املجانية  والييوقييائييييية  واجلييراحييييية 
وامل�سنن  الأطييفييال  ميين  للمر�سى 
ا�سافة اىل اجراء العمليات القلبية 

يحفز  احلييييرجيييية ممييييا  ليييليييحيييالت 
املوؤ�س�سات  بييين  امليي�ييسييرتك  الييعييمييل 
من  كييل  يف  والتطوعية  ال�سحية 
المارات وال�سعودية وم�سر لتبني 
تخلق  مبتكرة  جمتمعية  مبادرات 
حلول م�ستدامة مل�ساكل جمتمعية 
من  التخفيف  يف  ت�ساهم  و�سحية 

معاناه الفئات املعوزة واملتعففة.
واأعييييربييييت �ييسييعييادة اليييدكيييتيييورة رمي 
الن�ساين  الييعييمييل  �ييسييفييرية  عييثييمييان 
عيييييين �ييييسييييعييييادتييييهييييا بيييياليييينييييجيييياحييييات 
قوافل  حتققها  الييتييي  املييتييالحييقيية 
زايد اخلري يف خمتلف دول العامل 

عييلييى نييهييج اخليييري بييقيييييادة �ساحب 
اآل  زايييد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« 
و�ييسيياحييب اليي�ييسييمييو اليي�ييسيييييخ حممد 
رئي�س  نييائييب  اآل مكتوم  را�ييسييد  بيين 
اليييدولييية رئييييي�ييس جمييليي�ييس اليييييوزراء 
و�ساحب  اهلل«  »رعيييياه  دبيييي  حيياكييم 
اآل  زايييد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
نائب  اأبييوظييبييي  عييهييد  نييهيييييان ويل 

القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.
من جانبه ذكر �سعادة خالد اخليال 
بيت  موؤ�س�سة  ادارة  جمل�س  رئي�س 
زايد  قوافل  ان  اخلييريي  ال�سارقة 

�ستى  يف  والكبار  الأطفال  املر�سى 
اأنحاء العامل.

لقوافل  الن�سانية  املهام  ان  واكييد 
اخلييري يف حمطتها احلالية  زايييد 
ال�سابقة يف  ا�ستكمال للمهام  تاأتي 
ال�سنوات املا�سية والتي ا�ستطاعت 
يييزيييد عن  مييا  ان ت�ساهم يف عييالج 
خمتلف  ميين  وم�سن  طفل  مليون 
 65 خييالل  ميين  م�سر  حمافظات 
متنقلة  وعيييييييييادات  طييبييييية  قييافييليية 
متحركة  ميدانية  وم�ست�سفيات 
واجيييراء مييا يزيد عيين الييف عملية 
قلب لالأطفال وامل�سنن يف املراكز 

من  تخفف  ان  ا�ستطاعت  والييتييي 
حتت  الب�سر  ميين  املييالييين  معاناه 
ان�سانية  ومييظييليية  تييطييوعييي  اطييييار 
اأ�سبح  الإنيي�ييسيياين  العمل  ان  حيث 
اأ�سلوب حياة وميثل قيمة اإن�سانية 
توؤمن  و�ييسييلييوكييا حيي�ييسيياريييا  نييبيييييليية 
ويتناقله  واليي�ييسييعييوب  الييقيييييادات  بييه 
الجيييييييال جيييييال بييعييد جيييييل مثلها 
املوؤ�س�س  الييقييائييد  ذليييك  يف  الأعيييليييى 
وبييياين نه�ستها  الإميييييارات  لييدوليية 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 

اآل نهيان رحمه اهلل .
واأ�سافت اأن دولة المارات ا�ستمرت 

مهامها  تنفيذ  �ستوا�سل  اخليييري 
القرى  يف  الإن�سانية  وم�ساريعها 
معاناة  مييين  للتخفيف  امليي�ييسييرييية 
الييفييقييراء وتيير�ييسيييييخ ثييقييافيية العمل 
الإن�ساين  واليييعيييطييياء  الييتييطييوعييي 
والعرق  اجلن�س  عن  النظر  بغ�س 
والدين م�سريا اىل ان مبادرة زايد 
الييعييطيياء قييدمييت منيييوذجيييا يفتخر 
الإن�ساين  العطاء  جميييالت  يف  بييه 
الييييييييييدويل واليييييتيييييي ا�ييييسييييتييييفيييياد من 
واجلراحية  العالجية  بييراجمييهييا 
والوقائية  والتعليمية  والتدريبية 
�ييسييبييعيية مييليييييون طييفييل وميي�ييسيين من 

اجلراحية التخ�س�سية.
اأ�يييسييياد جييييراح الييقييلييب امل�سري  كييمييا 
الييييرفيييي�ييييسييييور مييير�يييسيييي اميييييين من 
الييي�يييسيييويييي�يييس ع�سو  قييينييياة  جييياميييعييية 
التطوعي مببادرة  الفريق الطبي 
الييعييطيياء ورعييايييتييهييا حلملة  زاييييييد 
ومتكينها  الإنييي�يييسيييانييييييية  اليييعيييطييياء 
الييييفييييريييييق الييييطييييبييييي واجليييييراحيييييي 
خدماته  تييقييدمي  مييين  الييتييطييوعييي 
والوقائية،  واجلراحية  العالجية 
منوذجا  يقدم  ان  ا�ستطاع  والييذي 
التطوعي  امل�سرتك  للعمل  مميزا 

الإن�ساين.

واإجن�زات” مب�دئ   .. مب�رك  بنت  “ف�طمة  كت�ب  عن  حم��شرة  للدرا�ش�ت” ينظم  “الم�رات 
•• اأبوظبي-وام:

م مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث ال�سرتاتيجية، يف اإطار اأن�سطته  ينظِّ
الوطني  الييعييام  الييييراأي  تنوير  على  وحيير�ييسييه  يية،  الييرثيَّ والبحثية  العلمية 
الإمييارات: فاطمة  “اأم  562 عن كتاب  وخدمة املجتمع، حما�سرته رقم 
بنت  ميثاء  الييدكييتييورة  مييعييايل  تلقيها  واإجنازات”،  مييبييادئ  مييبييارك..  بنت 
�سامل ال�سام�سي وزيرة دولة وذلك يوم الأربعاء 25 اأكتوبر اجلاري مبقر 
اأبوظبي. تاأتي املحا�سرة يف اإطار الأن�سطة والفعاليات الثقافية  املركز يف 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  الق�سايا  مناق�سة  بهدف  املييركييز  مها  ينظِّ التي 
العربية  الإمييييارات  دولييية  تهم  الييتييي  تلك  �ييسييواء  والييفييكييرييية،  والجتماعية 
الأو�سط،  واليي�ييسييرق  الييعييربييي  اخلليج  مبنطقتي  تتعلَّق  الييتييي  اأو  املييتييحييدة، 
على  املركز  من  حر�ساً  وذلييك  والعاملية؛  الدولية  بال�سوؤون  املرتبطة  اأو 

وا�سح  ر  تيي�ييسييوُّ خلق  يف  منه  واإ�ييسييهيياميياً  املجتمع،  خييدميية  يف  دوره  ممييار�ييسيية 
لها، وو�سع  املنا�سبة  اقييرتاح احللول  ي�ساعد على  الق�سايا؛ ما  حول تلك 
ال�سرتاتيجيات املالئمة للتعامل معها، مبا ي�ساعد يف دعم �سانع القرار. 
رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  حياة  م�سرية  املحا�سرة  تتناول 
رئي�سة  الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة  العام  الن�سائي  الحتيياد 
بالإجنازات؛  املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة “اأم الإمارات” احلافلة 
لتها فطرتها  �سكَّ اإن�سانية  اعتمدت �سموها يف م�سرية حياتها، مبادئ  فقد 
النقّية وفكرها املّتقد، وارتكزت روؤيتها التي امتازت بالو�سوح، على فل�سفة 
يف  ودور  ر�سالة  بتحقيق  وكلَّفنا  احلياة  لنا  وهييب  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  اأن 
قادت  الروؤية  هذه   .. ولالآخرين  للذات  النفع  وحتقيق  الكون  هذا  اإعمار 
اإن�سانية وتنموية قائمة على  اأبعاد  اإىل اعتناق مبادئ �سامية ذات  �سموها 
بقدراتها  اإمياناً  املييراأة،  وبالأخ�س يف جمال متكن  والدرا�سة،  التخطيط 

“اأم  �سمو  اهتمام  املحا�سرة  تتناول  كما  وامل�ستقبل.  احلا�سر  �سنع  على 
الإمارات” مبو�سوع تعليم املراأة ومتكينها الأولوية، حيث توؤكد �سموها اأن 
اإجناح اجلهود العملية لتحقيق ال�سرتاتيجيات التنموية للمراأة ل بّد من 
اأن يكون يف اإطار ال�سياق املجتمعي، اإذ اإنه ل ميكن اأن يتحقق النجاح لأي 
درا�سة م�سبقة وتخطيط وا�سح وتنفيذ  برنامج عمل من دون  اأو  مبادرة 
جاد يف اإطار ال�سراكة مع املوؤ�س�سات احلكومية وموؤ�س�سات املجتمع املدين، 
وال�سيا�سية  والجتماعية  القت�سادية  والعوامل  الظروف  فهم  اإطييار  ويف 
والبيئية .. ولأنها �سخ�سية قوية مببادئها وحكمتها، ترى �سموها �سرورة 
اأن تعمل املراأة على ا�ستثمار كل الفر�س واجلهود من حولها، ما يجعلها 
الطموحات  الييتييحييديييات وحتييقيييييق  مييواجييهيية  ميين  اأقييييوى ميّكنها  و�ييسييع  يف 
حا�سلة  ال�سام�سي  ميثاء  الدكتورة  معايل  اأن  بالذكر  جدير  والتطلعات. 
على درجة الدكتوراه يف علم الجتماع، وهي باحثة يف عدد من املجالت 

جمل�س  دول  يف  العاملة  والييقييوى  وال�سكان  بيياملييراأة  املتعلقة  الجتماعية 
مبجال  �سن  املتخ�سِّ اخلييراء  من  وُتَعدُّ  العربية؛  اخلليج  لييدول  التعاون 
املن�سورة،  والكتب  الدرا�سات  الكثري من  ولها  والتنمية،  وال�سكان  الهجرة 
اأم الإمييارات: فاطمة بنت مبارك.. مبادئ واإجنييازات، وكتاب  ومنها كتاب 
الواقع  اإ�سكاليات  اخلليجي:  التعاون  جمل�س  دول  اإىل  الييوافييدة  الهجرة 
مت معاليها عدداً من الإ�سهامات من خالل ع�سوية  وروؤى امل�ستقبل.  وقدَّ
عدد من اللجان الدولية والإقليمية واملحلية .. وحازت على جائزة حممد 
املييراأة العربية الإدارية  2003، عن  لييالإدارة العربية  اآل مكتوم  بن را�سد 
املتميزة يف العامل العربي، وجائزة اأف�سل األفي �سخ�سية يف القرن احلادي 
املتحدة  باململكة  كييامييريييدج  يف  اليييدويل  الييبيييييوجييرايف  املييركييز  والع�سرين، 
لأقوى 200 امراأة  فورب�س  الأكادميية، وجائزة  ال�سعفة  وو�سام   ،2002

يف الوطن العربي 2014.

الإعالن يف دبي عن اأول حديقة خريية للوقف اجلم�عي ب�لع�مل
•• دبي-وام:

م�سروع  تنفيذ  دبييي  بلدية  بيييداأت 
للوقف  خييييريييييية  حيييدييييقييية  اأول 
حتمل  والتي  العامل  يف  اجلماعي 
ا�سم »واحة الح�سان« بتكلفة 10 
بالتعاون  وذلييييك  درهييييم  مييالييين 
مع مركز حممد بن را�سد العاملي 

ل�ست�سارات الوقف والهبة.
مبنهجية  احلديقة  زراعة  و�ستتم 
التعهيد  عيييليييى  مييبيينييييية  مييبييتييكييرة 
الفر�سة  �ستتاح  فيما  اجلماعي.. 
الأوىل  وللمرة   - املجتمع  لأفييراد 
احلديقة  اإنيي�ييسيياء  يف  للم�ساركة   -
ترعهم  خيييييالل  ميييين  اجليييييدييييييدة 
بيوتهم  مييين  اليينييخيييييل  بييياأ�يييسيييجيييار 
وميييزارعيييهيييم لييتييكييون وقييفييا خرييا 
با�سم جمتمع الإمييارات يعود ريع 

ثماره للمحتاجن.
الييتييعيياون متا�سيا مع  هيييذا  وييياأتييي 
اليي�ييسيييييخ خليفة  اليي�ييسييمييو  �ييسيياحييب 

متا�سيا مع عام اخلري الذي اأعلن 
عنه �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايييد  بن 
وا�سرتاتيجية عام   « » حفظه اهلل 
اخلري التي اأطلقها �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 

الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل«.
واأ�ساف اأن واحة الإح�سان �ستكون 
للوقف  خييييريييييية  حيييدييييقييية  اأول 
تعد  وهييي   .. الييعييامل  اجلماعي يف 
بييا�ييسييم جمتمع  وقيييفيييا ميي�ييسييتييدامييا 
اأعمال  عييلييى  و�ييسيياهييدا  الإميييييييارات 
اخليييييري اليييرا�يييسيييخييية يف الإمييييييييارات 
تعمل  اأن  يف  اأمييلييه  عيين  مييعييربييا   ..
احلييييديييييقيييية عيييليييى فيييتيييح جميييييالت 
اجلماعية  للم�ساهمات  جييديييدة 
باأ�سلوب مبتكر ير�سخ عادة اخلري 

يف الأجيال.
فريق  ت�سكيل  اإنييه مت  لوتاه  وقييال 
برئا�سة  املييي�يييسيييروع  لييتيينييفيييييذ  عييمييل 

ومدخل  مربعا  مييرتا   650 تبلغ 
ومنطقة  ليييليييمييي�يييسيييروع  رئييييييي�يييسيييي 
مب�ساحة  البالزا  و�ساحة  فعاليات 
ومنطقة  ميييربيييع  ميييرت   2000

الأفالج وممر رئي�سي.
اأ�سجار  انتخاب  �سيتم  اأنه  واأو�سح 
النخيل من �سنف جيد ومعروف 
و�سرعة  اإنيييتييياجيييه  بييييغييييزارة  مييييتييياز 
الأ�سجار  تييكييون  اأن  ويييجييب  منيييوه 
نييا�ييسييجيية وجيييييييدة الييتييكييوييين وذات 
جمييييمييييوع جييييييييذري جيييييييييد وطيييييول 
واأن  مييرت   -1  0.5 ميين  جييذعييهييا 
املنت�سرة يف  الأ�ييسيينيياف  ميين  تييكييون 
امليينييطييقيية الييتييي تييييزرع فيييييهييا وذلك 
حتى ن�سمن جتان�س النمو وعلى 
معروفة  باأ�سناف  الترع  الأفييراد 
النغال  املييبييكييرة  الأ�يييسييينييياف  مييثييل 
واخلنيزي  اخلييال�ييس  واملتو�سطة 

والرحي واملتاأخرة الهاليل.
بزراعة  امليييتيييرع  رغيييبييية  حييييال  ويف 
منذ  ذلييك  ذكيير  فعليه   .. النخيل 

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايييد  بن 
 2017 بييياإعيييالن   « اهلل  حييفييظييه   «
عاما للخري ودعما ملفهوم الوقف 
�ساحب  اأطيييليييقيييه  الييييييذي  املييبييتييكيير 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
الييييوزراء حيياكييم دبييي رعاه  جمل�س 
اهلل ميين خييالل مييركييز حممد بن 
الوقف  ل�ست�سارات  العاملي  را�سد 

والهبة.
وتتبنى منهجية احلديقة اجلديدة 
التعهيد اجلماعي املفهوم الذي مت 
من  الكثري  يف  بنجاح  ا�ستخدامه 
امل�ساريع القت�سادية حيث ي�ساهم 
امل�ساريع  بتمويل  املجتمع  اأفييييراد 

القت�سادية بن�سب �سغرية.
وقال �سعادة املهند�س ح�سن نا�سر 
اإن »  لييوتيياه مدير عييام بلدية دبييي 
دبي رائدة يف البتكار يف املجالت 
اأحد  عن  نعلن  واليوم  املختلفة.. 
ابيييتيييكييياراتيييهيييا يف امليييجيييال اخليييريي 

تعمل  فيما  للمحتاجن..  ريييعييه 
احلييديييقيية اجليييدييييدة عييلييى اإعيييييادة 
النخيل لكن مبفهوم  اإحياء وقف 
جماعي يتيح عمل اخلري جلميع 

اأفراد املجتمع.
دبي  بييلييدييية  اأن  اإىل  لييوتيياه  واأ�يييسيييار 
�ستعلن عن فتح باب تلقي ترعات 
لييلييحييديييقيية وذلك  اليينييخيييييل  وقييييف 
التحتية  البنية  من  النتهاء  فور 
لييهييا خييييالل اليييفيييرتة املييقييبييليية كما 
ال�سرتاطات  عن  الإعيييالن  �سيتم 
كيييل نخلة  تيييوافيييرهيييا يف  اليييواجيييب 
وقيييفييييييية وذليييييييك لييي�يييسيييميييان جييييودة 
الإح�سان  لييواحيية  الوقفي  الإنييتيياج 

للوقف اجلماعي.
و�سي�سم امل�سروع مواقف ال�سيارات 
�سيارة..   200 لنحو  يت�سع  الذي 
للبا�سات  ميييوقيييف  اإىل  اإ�يييسيييافييية 
مبيي�ييسيياحيية اإجييمييالييييية تييبييلييغ 500 
يبلغ  رئي�سي  ومييبيينييى  مييربييع  مييرت 
320 مرت مربع مب�ساحة طبقية 

العو�سي  الييرحييميين  عييبييد  حمييمييد 
العامة  احلييييدائييييق  اإدارة  ميييديييير 
�سيعمل  الييبييلييدييية  يف  واليييييزراعييييية 
اإنهاء  على  املقبلة  الييفييرتة  خييالل 
البنية التحتية الالزمة للحديقة 
الوقفية ومن ثم فتح املجال لأفراد 
للم�ساركة اجلماعية من  املجتمع 
خالل الترع باأجود اأنواع النخيل 
لإن�ساء  ومييزارعييهييم  بيييييوتييهييم  ميين 
�سيكون  الييذي  املبتكر  الوقف  هييذا 

با�سم جمتمع الإمارات.
وتييهييدف واحيية الإحيي�ييسييان اإىل فتح 
امليي�ييسييتييدام جلميع  اأبييييييواب اخلييييري 
املجتمع مرتكزة على وقف  اأفييراد 
الييينيييخيييييييل اليييييييذي ييييعيييتييير اإحييييييدى 
التي  الرا�سخة  املجتمعية  العادات 

ت�سب يف عمل اخلري.
النخيل  لوقف  �سك  اأقييدم  ويعود 
عاما   125 عييين  ييييزييييد  ميييا  اإىل 
وهييييييو �يييسيييك لييييوقييييف الييينيييخيييييييل يف 
ي�ستخدم  اليييييييذي  حيييتيييا  ميينييطييقيية 

بييداييية تييقييدمي طلب الييتييرع ليتم 
احلدائق  اإدارة  قبل  من  الإ�سراف 
عيييليييى عمال  واليييييزراعييييية  اليييعيييامييية 
ميييين جهته  اليييقيييادمييين  اليييييزراعييييية 
الت�سال  مبركز  الت�سال  وعليه 
 800900 بييالييبييلييدييية  اخليييا�يييس 
وتقدمي طلب اإىل مركز الت�سال 
يحدد فيه البيانات الالزمة وهي 

املوقع والعدد وال�سنف والهاتف.
مييييين جيييييانيييييبيييييه.. قيييييييال الييييدكييييتييييور 
العام  الأمييييييين  احلييييمييييادي  حيييميييد 
العاملي  را�يييسيييد  بييين  مليييركيييز حمييمييد 
ل�ييسييتيي�ييسييارات اليييوقيييف والييهييبيية اإن 
املركز ي�سعى يف اخلروج مببادرات 
مبتكرة تتيح جلميع اأفراد املجتمع 
فيما  الوقف..  اأعمال  يف  امل�ساركة 
تعد احلديقة الوقفية هي الأوىل 
�ستكون  وفكرتها  باأ�سلوبها  عامليا 
اأن جمتمع  تيييوؤكيييد  بيييييارزة  عييالميية 
الإمارات هو جمتمع يتبنى اخلري 

يف جميع املجالت.

» الهالل الأحمر « تنفذ حملة توعوية للتعري�ف 
ب�أهمية الك�شف املبكر عن �شرط�ن الثدي

•• اأبوظبي-وام: 

الإن�سانية  امل�ساعدات  اإدارة  عر   - الإميياراتييي  الأحمر  الهالل  هيئة  نفذت 
املحلية بقطاع ال�سوؤون املحلية - حملة توعوية للتعريف باملر�س والك�سف 

املبكر عنه.. ا�ستفاد منها نحو 850 مراجعة من فئات عمرية خمتلفة.
وياأتي تنفيذ هذه احلملة - التي �ساركت فيها فروع الهيئة كافة - تزامناً 
مع احلملة الوطنية للتوعية مبر�س �سرطان الثدي على م�ستوى الدولة.

املحلية  لل�سوؤون  العام  الأميين  نائب  املن�سوري  مبارك  را�سد  �سعادة  وقييال 
التوعية  جمييال  يف  الت�سغيلية  اخلييطيية  اإطيييار  يف  تيياأتييي  احلملة  اإن  بالهيئة 

والتدريب لإدارة امل�ساعدات الإن�سانية املحلية.
الهيئة  فيييروع  تنفذها  الييتييي  الأن�سطة  �سمن  ييياأتييي  تنفيذها  اأن  مو�سحاً 
لتوعية مر�سى �سرطان الثدي والتعريف باأهمية الك�سف املبكر عنه لتفادي 
وح�سر  املخاطر  من  والتقليل  احلد  اأو  ال�سفاء  يف  ي�ساهم  مبا  م�ساعفاته 

امل�ساعفات لدى املتعاي�سات وامل�سابات.
واأو�سح املن�سوري اأن حملة التوعية - التي �سارك فيها عدد املراكز الطبية 
- ت�سمنت اإلقاء حما�سرات عن اأ�سباب املر�س وطرق الوقاية منه واأهمية 
الفح�س املبكر عنه وم�ساركة متطوعات الهيئة عر توزيع قفازات الفح�س 
القفازات  ا�ستخدام  كيفية  على  الفح�س  يف  امليي�ييسيياركييات  وتييدريييب  الييذاتييي 

وتوزيع مطبوعات وبرو�سورات خا�سة باملر�س. 
ونوه اإىل اأن الهيئة - وحر�ساً على ال�سحة العامة و�سالمة اأفراد املجتمع 
من خمتلف الأمرا�س - �ساركت يف برامج القوافل الوردية منذ انطالقها 
جنحت  حيث   .. الييثييدي  ب�سرطان  الييوعييي  ن�سر  على  وداأبييييت   2011 عييام 
القوافل الوردية يف توفري معلومات مهمة حول الك�سف املبكر عنه واأعرا�سه 
وت�سخي�سه اإ�سافة اإىل توفري موارد الرعاية والفحو�س للعديد من الن�ساء 
اإىل جانب تنفيذ عدد من الرامج التوعوية والتدريبية يف جمال ال�سحة 
كافة  وتعريف  الإيجابية  احلييييياة  اأمنييياط  وت�سجيع  املحلية  ال�ساحة  على 
�سرائح املجتمع بدور الهالل الأحمر يف خدمة ال�سرائح ال�سعيفة وحت�سن 
م�ستوى احلياة العامة مبا ي�سمن حياة �سحية اآمنة لكافة اأفراد املجتمع 

ب�سفة عامة ومر�سى �سرطان الثدي ب�سفة خا�سة.

من خالل تدريب املعلمني واملوجهني الرتبويني

بني طلبة املدار�س يف ُعم�ن العربية  اللغة  مه�رات  “حروف” تعزز 
•• ال�شارقة-الفجر:

�سركات  احيييدى  “حروف”  نّظمت 
الن�سر  دار  كلمات”،  “جمموعة 
ن�سر  يف  املييتييخيي�ييسيي�ييسيية  الإميييياراتييييييييية 
العربية،  بييالييلييغيية  الييكييتييب  وتيييوزييييع 
ور�يييسييية عييمييٍل تييدريييبيييييًة عييلييى مدار 
الُعمانية  اليييعيييا�يييسيييمييية  يف  ييييومييين 
املعلمن  ا�يييسيييتيييهيييدفيييت  مييي�يييسيييقيييط، 
وتناولت  اليييرتبيييويييين،  واملييوجييهيين 
اليييطيييليييبييية على  كيييييفييييية مييي�يييسييياعيييدة 
تطوير مهاراتهم القرائية يف اللغة 

العربية.
التعريف  الييعييمييل  ور�ييسيية  وت�سمنت 
ب�سل�سلة “القراءة املت�سل�سلة”، التي 
تاأ�سي�س  بهدف  “حروف”  اأطلقتها 
نظام �سهل ي�سمح لالأطفال بالتقدم 
املختلفة،  الييييقييييراءة  ميي�ييسييتييويييات  يف 
الأطفال،  ريييا�ييس  مبييرحييليية  ابيييتيييداًء 
وانتهاًء باملرحلة الأ�سا�سية، وتتكون 
مق�ّسم  كييتيياب   144 ميين  ال�سل�سلة 
 12 ت�سمل  م�ستويات  ثييالثيية  على 
م�ستويات  لييتيينييا�ييسييب  اأُعييييييييّدت  فيييئيييًة 

الأطفال املختلفة يف القراءة.
وُتوفر �سل�سلة “القراءة املت�سل�سلة” 
للطلبة طريقة �سهلة وفاعلة لتعزيز 
مهاراتهم القرائية يف اللغة العربية، 

اأع�ساء الهيئات التعليمية بالتقنيات 
املبتكرة لتعليم اللغة العربية. 

وقييييياليييييت ميييييييالك عييييبيييييييييد، مييييديييييرة 
�سل�سلة  ُت�سهم  “حروف”:  وحمررة 
كتب القراءة املت�سل�سلة يف م�ساعدة 
اأ�سا�سيات  فيييهيييم  عيييليييى  اليييييطيييييالب 
خالل  من  واإتقانها  العربية  اللغة 
لهم  ُتييوّفيير  الييتييي  الأوىل  امل�ستويات 
�سفحاتها،  الييي�يييسيييوُر  متيييييالأ  كيييتيييًبيييا 
العربية  الأحييرف  خمييارج  وتعلمهم 
للفظها،  اليي�ييسييحيييييحيية  والييطييريييقيية 

من خالل اجتياز امل�ستويات الثالث 
تلو الآخيير بالتدريج، ف�ساًل  واحييداً 
مع  الييتييفيياعييل  عييلييى  ت�سجيعهم  عيين 
�سخ�سيات كل كتاب يقراأونه �سمن 

هذه ال�سل�سلة.
التدريبية  الييعييمييل  ور�يييسييية  وتيييياأتييييي 
الرتبية  وزارة  بييدعييم  حظيت  الييتييي 
جهود  �سمن  الييُعييمييانييييية  التعليم  و 
تعزيز  اإىل  اليييرامييييييية  “حروف” 
واملعلمن  امليييدار�يييس  مييع  الييتييوا�ييسييل 
تعريف  بييهييدف  العربية،  اليييدول  يف 

الرتقيم،  عييالمييات  اإىل  بييالإ�ييسييافيية 
وذلك  والنغمات،  الأ�ييسييوات،  ونييرة 

بطريقة مبتكرة وممتعة.
العمل  ور�يييس  “ُت�ساعد  واأ�ييسييافييت: 
املعلمن  الييتييدريييبييييية  واجليييلييي�يييسيييات 
ب�سكل  الييتييقيينييييية  هيييييذه  فيييهيييم  عيييليييى 
فر�سة  لهم  وتوفر  وعملي،  نظري 
اأف�سل  عييلييى  واليييتيييدرب  ممييار�ييسييتييهييا 
ال�سفوف  يف  لييتييطييبيييييقييهييا  اليي�ييسييبييل 
�ساأنه  مييين  ميييا  بييينيييجييياح،  امليييدر�يييسييييييية 
اإلهام الطالب للتقدم يف امل�ستويات 

تتخللها  ميينييظييميية  ميييراحيييل  �ييسييميين 
املتعة والفائدة واملرح، وهو ما يزيد 
ميين اهييتييمييام وتييفيياعييل الييطييالب مع 

الدرا�سة”.
و�ييسييمييل اليييرنييياميييج جمييمييوعيية من 
ور�س العمل، واجلل�سات التطبيقية 
�ييسييبييل تطوير  تيينيياولييت  والييعييمييلييييية، 
قييييراءة اللغة  ميييهيييارات الأطيييفيييال يف 
ح�سيلتهم  نطاق  وتعزيز  العربية، 
تدريجية  مييراحييل  �سمن  اللغوية، 
اإبيييداعيييي فريد،  نييظييام  مييتييتييالييييية، يف 
ٌييي�ييسييّجييع الأطييييفييييال عييلييى الرتيييقييياء 
الكتاب يف  بثقافتهم، وغر�س حمبة 

قلوبهم.
ومتيييكييينيييت جميييميييوعييية كيييليييميييات منذ 
 16 يف  كتبها  توزيع  من  تاأ�سي�سها 
وتفخر  مييدر�ييسيية،  اآلف  و3  دوليييية 
املييجييمييوعيية بيياأنييهييا قييدمييت اأكيييرث من 
جوائز  عييلييى  حييائييًزا  اإ�يييسيييداًرا   30
انطالقها  وميينييذ  ودولييييييية،  عييربييييية 
 70 اأكييرث من  املجموعة مع  عملت 
كاتًبا و100 ر�ساٍم من اأ�سهر واأبرز 
وعاملياً،  عربياً  والر�سامن  الكتاب 
وتييرجييمييت اأكييييرث ميين 42 اإ�يييسيييداًرا 
من اللغة العربية اإىل لغات اأُخرى، 
اأكرث  اإ�سدار  الآن يف  وجنحت حتى 

من 300 عنواٍن باللغة العربية.
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اأخبـار الإمـارات

نهي�ن بن مب�رك يفتتح القمة اخلليجية الأوىل للمنح الدرا�شية
•• اأبوظبي - وام:

افتتح معايل ال�سيخ نهيان مبارك اآل نهيان وزير الت�سامح hls القمة 
اليوم  حتى  اأعمالها  ت�ستمر  التي  الدرا�سية  للمنح  الأوىل  اخلليجية 
ممثلن  اىل  بال�سافة  م�سارك   300 روتانا بح�سور  بييارك  فندق  يف 
و100  الدولة  خييارج  من   70 منهم  بالتعليم  اهتمام  ذات  موؤ�س�سات 
ميين الييداخييل وممييثييليين عيين 23 ميين اجلييامييعييات وكييذلييك ممثلن عن 
وزارات التعليم وال�سحة والهيئات التدريبية يف كل من دولة المارات 
ومملكة  عييمييان  و�سلطنة  الييكييويييت  ودولييية  ال�سعودية  العربية  واململكة 

البحرين وجمهورية العراق.
واأكد معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك ال نهيان يف كلمة الفتتاح اهتمام 

دولة الإمارات بال�سراكات التعليمية يف بناء القدرات الوطنية يف جمال 
املناف�سة يف  الدولة على  مل�ساعدة  التعليم مدى احلياة  التعليم وتعزيز 
القت�ساد العاملي. كما اأكد معاليه تركيز الدولة على طالب العلم لفتا 
اىل اأهمية ت�سليط القمة ال�سوء من خالل املناق�سات املتعلقة بالتعليم 

العايل على الأ�سخا�س الذين يتعن تعليمهم.
وقال اأن �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
نائب  اآل مكتوم  را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  »حفظه اهلل« و�ساحب 
»رعيياه اهلل« و�ساحب  دبييي  اليييوزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
والنهو�س  التعليم  لتطوير  اهتماما  اأعييطييوا  امل�سلحة  للقوات  الأعييلييى 
بال�سباب ولذلك اأ�سبحت دولة الإمارات دولة تقدم وازدهار وا�ستقرار.

ببناء  والبتكار وملتزم  الإبيييداع  بلد يدعم  الميييارات  دوليية  اأن  واأ�ييسيياف 
جمتمع املعرفة الأمر الذي يدفع للنجاح القت�سادي ويدعم التغيري 
املاهرة  الييعييامييليية  بييالييقييوى  اليييدولييية  اهييتييمييام  اإىل  الإييييجيييابيييي.. ميي�ييسييريا 

واملتعلمة.
الفعاليات  يف  املتخ�س�سة   - الريطانية  اآي  ام  بي  �سركة  القمة  تنظم 

التعليمية - بال�سراكة مع دائرة التعليم واملعرفة يف اأبوظبي.
وترز القمة اخلليجية الأوىل للمنح الدرا�سية كفعالية عالية امل�ستوى 
للتوا�سل وبناء العالقات واإتاحة الفر�س للموؤ�س�سات القائمة يف جمل�س 
التعاون اخلليجي واملعنية بعر�س املنح الدرا�سية لالت�سال املبا�سر مع 
اجلامعات املتميزة ومقدمي خدمات التعليم من داخل الإمارات وكافة 

اأنحاء العامل.

طحنون بن حممد يعزي يف وف�ة 
حمد مطوع بن �شحي الكتبي

•• العني-وام:

منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  حممد  بن  طحنون  ال�سيخ  �سمو  قييدم 
العن ام�س واجب العزاء اىل علي حمد مطوع بن �سحي الكتبي واإخوانه 
يف وفاة والدهم املغفور له حمد مطوع بن �سحي الكتبي وذلك خالل زيارة 

�سموه اإىل جمل�س العزاء يف منطقة الهري �سمال مدينة العن.
وقدم واجب العزاء اإىل جانب �سموه ال�سيخ ذياب بن طحنون اآل نهيان.

تعازيه  خيياليي�ييس  عيين  نييهيييييان  اآل  بيين حمييمييد  ال�سيخ طييحيينييون  �سمو  واأعييييرب 
وموا�ساته اإىل اأبناء واأ�سرة الفقيد.. �سائال املوىل عز وجل اأن يتغمده بوا�سع 

رحمته واأن ي�سكنه ف�سيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه ال�سر وال�سلوان. 

حمي الديندكتور ح�شام حمديحميد القطامي

اإطالق الدورة اجلديدة ل�ج�ئزة ال�شحة يف دبي  2018 
القطامي : اجلائزة متثل ثمار ال�شراكة بني الهيئة والقطاع ال�شحي اخلا�س ودافع لالإبداع والريادة

حمي الدين : تطبيقا لل�شفافية وامل�شداقية ل م�شاركة لأيا من موؤ�ش�شات ثومبي �شمانا للنزاهة واحليادية
دكتور ح�شام حمدي : اجلوائز يف اأي قطاع تعد دعم ملبادرات البتكار والتميز من �شاأنها اأ�شعاد املتعاملني

•• دبي – حم�شن را�شد 

د�سن ظهر اأم�س الحد 22 اأكتوبر 
القطامي  حمييمييد  حييميييييد  مييعييايل 
عام  مدير  الإدارة،  جمل�س  رئي�س 
، وحميي  بيييدبيييي  اليي�ييسييحيية  هيييييئيية 
املوؤ�س�س  الرئي�س  ثومبي  الييدييين 
جمموعة  اإدارة  جمل�س  ورئييييي�ييس 
ثييومييبييي ، بيييدء اليييييدورة الييثييانييييية لي 
هذا   « ال�سنوية  ال�سحة    « جائزة 
املهرجان الذي يقام �سنوياً مبدينة 
دبي ، والذي تنظمه هيئة ال�سحة 
التابعة  اليي�ييسييحيية  وجميييلييية  بيييدبيييي 
ملجموعة ثومبي المارات ،  و�سهد 
احليييفيييل الييييييذي انيييطيييليييق يف اأبييييييراج 
الإمييييارات بييدبييي ، الييدكييتييور ح�سام 
اخلليج  جييياميييعييية  ميييديييير  حيييميييدي 
املعنين  كييبييار  وحيي�ييسييور  الييطييبييييية 
وم�سوؤولن  ال�سحية،  بييالييرعيياييية 
بارزين ملوؤ�س�سات الرعاية ال�سحية 
600 من  واأكييرث من  املنطقة،  يف 
ال�سحية  الرعاية  ورواد  خمت�سي 
العام  بقطاعيها  الإميييارات  بدولة 

واخلا�س . 
حيييميييييييد حممد  مييييعييييايل  وقييييياميييييا 
الإدارة،  جمل�س  رئي�س  القطامي 
مييدييير عيييام هيييييئيية اليي�ييسييحيية بدبي 
الدين،  ثييومييبييي حمييي  واليي�ييسيييييد   ،
املوؤ�س�س ملجموعة ثومبي  الرئي�س 
املالكة  ملجلة ال�سحة فور تد�سن 
الييدورة الثانية لي جائزة » ال�سحة  
تعاون  مذكرة  بتوقيع   « ال�سنوية 
بييين هيييييئيية اليي�ييسييحيية دبييييي وجملة 
وتيييعيييزييييز جوائز  ليييدعيييم  اليي�ييسييحيية 
والتي   ،  2018 ليييعيييام  اليي�ييسييحيية 
ال�سخ�سيات  تكرمي  على  حتر�س 
القطاع  ذات  يف  والييبييارزة  املتميزة 
ت�سكيل  يف  الييييريييييادي  لييييدورهييييم   ،
ال�سحية  اليييييرعيييييايييييية  �يييسييينييياعييية 
بييامليينييطييقيية، اعييييرتافيييياً بيييدورهيييم يف 
ال�سحية  الييرعيياييية  �سناعة  اإثييييراء 
اجلائزة  اأميينيياء  جمل�س  بيييداأ  كما   ،
للراغبن  الرت�سيح  طلبات  تلقي 
الرعاية  ومييوؤ�ييسيي�ييسييات  هيييييئييات  ميين 
ال�سحية وكذلك الفراد العاملن 
للم�ساركة   ، ال�سحي  الييقييطيياع  يف 
لها من فائدة  ملا  هييذه اجلائزة  يف 

اليي�ييسييحيية هي   اأن جمييليية  ميينييطييلييق 
جييييييزء مييييين جميييميييوعييية ثيييوميييبيييي ،  
وذلك ل�سمان ال�سفافية والنزاهة 
املر�سحن  تييقييييييييم  يف  واحلييييييياديييية 
والعييييييالن عييين الييفييائييزييين، لفتا 
ال�سنوية  ال�سحة  جييائييزة  ان  اىل 
 24 يف دورتها الثانية العام ت�سم 
واملوؤ�س�سات  لل�سركات  ي�سمح  فئة 
الطبية ال�سحية والعالجية وكذا 
الفئات  ميين  الرت�سح لأيييا  الفيييراد 

الي24 .
كما مت العييالن عن حفل تكرمي 
الفائزين واعالن ا�سماء الفائزين 
يف الييييييييدورة اليييثيييانييييييية لييييي جييييائييييزة » 
 ،   2018  « اليي�ييسيينييوييية  اليي�ييسييحيية  
فيينييدق جراند  �ييسيييييقييام يف  واليييييذي 
26 فراير   بييتيياريييخ  دبيييي  حييييياة - 
ح�سور ح�سد  ويتوقع   ،   2018
كييبييري يييقييدر بيياأكييرث مييين  1000 
�سخ�س من امل�ساركن يف امل�سابقات 
من  الييبييارزييين  ال�سيوف  واليي�ييسييادة 
الرعاية  واليييرواد يف جمييال  القادة 
اليي�ييسييحييييية وكيييذليييك امليي�ييسيياهييري من 
الكبرية  اجلييميياهييريييية  اأ�يييسيييحييياب 
ال�سينما  العرب وجنييوم  من جنوم 
الحتفال  هييذا  وييياأتييي   ، الهندية  
الكبري  الييينيييجييياح  بيييعيييد   ، الييييثيييياين 
دورتها  يف  اجلييائييزة  حققته  الييتييي 

. الفتتاحية الأوىل 2017 
ح�سام  الييدكييتييور  جهته  ميين  واأكييييد 
اخلليج  جييياميييعييية  ميييديييير  حيييميييدي 
الطبية ، اأن اجلائزة ت�سكل لها دافعا 
للعطاء الأكر وحافزا للمتابعة يف 
ينعك�س  مبا  البناء  العمل  م�سرية 
، يف  واملجتمع  الدولة  بالنفع على 
املوؤ�س�سي  والتميز  الإبيييداع  جمييال 
، وهييو ما ميثل دافعا لبذل مزيد 
ميين اجلييهييد، بحًثا عيين الييتييفييرد يف 
حت�سن اخلدمات والتي �سنهتدي 
بها يف حياتنا العملية وتعد مبثابة 
عليه  نبني  الييذي  واملحفز  املحرك 

ل�ستلهام الأفكار الإبداعية.
اأن اجلييوائييز بوجه عام  واأ�ييسييار اىل 
ملبادرات  دعييييم  تييعييد  قييطيياع  اأي  يف 
والتميز، ومثاًل يحتذى،  البتكار 
وحمطة ل بد من الوقوف عندها، 
بو�سفه  الإبيييداع،  على  تركز  حيث 

اأبيييعييياد الأداء  الييُبييعييد اجلييديييد ميين 
عليه  ال�ييسييرتاتيييييجييي، وحتييير�يييس 
الأمييييد يف  فييعيياليية طييويييليية  كو�سيلة 
حتقيق امليزة التناف�سية امل�ستدامة 
اأن اجلوائز ت�سكل دافعاً  لفتا اىل 
لييلييمييوؤ�ييسيي�ييسييات والأفيييييييراد مييين اأجل 
العمل  ميييين  لييلييمييزيييد  حتييفيييييزهييم 
وم�ساريع  وتطبيقات  اأفييكييار  على 
وبيييراميييج جيييدييييدة، ميين �ييسيياأنييهييا اأن 
الدولة،  وتخدم  املتعاملن،  ت�سعد 
خدمة  �ساأنها  من  م�ساريع  وتقدم 
جمتمع الإمارات ب�سكل مغاير عن 

املاألوف.
اليييدكيييتيييور ح�سام  ا�ييسييتييعيير�ييس  كييمييا 
اخلليج  جييياميييعييية  ميييديييير  حيييميييدي 
تفا�سيل  ميييين  املييييزيييييد  اليييطيييبييييييية 
اجليييائيييزة وفييئيياتييهييا واآلييييييية تقدمي 
موقعها  عييير  الييرت�ييسيييييح  طييلييبييات 
http://www. :الإلكرتوين
healthmagazine.ae/

اأن  اىل  مييي�يييسيييريا   ،  awards
جمييليية اليي�ييسييحيية هييي جمييليية رائدة  
مت اإطالقها عام 1999 من قبل 
بعجمان  الطبية  اخلليج  جامعة 
املتحدة،  الييعييربييييية  الإميييييييارات   –
ت�سدر  �سهرية  ن�سف  جملة  وهييي 
 ، نيي�ييسييخيية   20000 حيييييوايل  مييين 

حوايل  اليوم  قرائها  عييدد  وو�سل 
جملة  وهييييييي  قيييييييارئ   80000
العائلة  اأفيييييراد  جييميييييع  تيي�ييسييتييهييدف 
حيث تغطي جمموعة متنوعة من 
املو�سوعات التي ترتبط بال�سحة، 
البدنية،  واللياقة  احلياة  وا�سلوب 
بالإ�سافة  والأ�ييييسييييرة،  واجليييميييال، 
وكتابات  ومو�سوعات  مقالت  اىل 
والنظام   ، ال�ييييسييييرة  تييهييم  نييوعييييية 
الييييغييييذائييييي والييييتييييغييييذييييية والييييييرتف 
املهتمن  وتيييخييياطيييب   ، والأزيييييييييياء 
بال�سحة واملتخ�س�سن يف الرعاية 
ال�سحية، واجلمال، ومنط احلياة، 
وع�ساق املو�سة ، لفتا اىل اأن هذه 
واملعتمدة من  اللغة  ثنائية  املجلة 
الوطني  املييجييليي�ييس    BPA قييبييل 
العربية  لالإعالم بدولة المييارات 
كبري  وجييود  لها  ان  كما   ، املتحدة 
على �سبكة النرتنت وعلى مواقع 
التوا�سل  و�يييسيييائيييل  عييلييى  نيي�ييسييطييه 
الجيييتيييمييياعيييي يف جييييييذب  اأعيييييييدادا 
كبرية من القراء من كافة انحاء 
امل�ستهدفة  الفئات  . وحول  العامل 
بجائزة ال�سحة 2018 ، فهي اإما 
فئة  اأو  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  فئة 
فردية ، الأوىل ومتثل: املتميزين 
ال�سحية-  اليييرعيييايييية  جميييييال  يف 

– العيادات -خدمات  امل�ست�سفيات 
املييخييتييرات - خييدمييات الأ�ييسييعيية – 
و  الأدوييييية  �ييسييركييات   - ل�سيدليات 
ال�سحي-مراكز  التاأمن  �سركات 
املعدات  مييوردي  البدنية-  اللياقة 
التقنيات  وم�ستلزماتها-  الطبية 
والهيئات  امليينييظييمييات  امليييبيييتيييكيييرة- 
امل�ساهمة يف امل�سوؤولية الجتماعية 
العالجية  اليي�ييسييييياحيية  لييليي�ييسييركييات- 
التحتية  الييييبيييينييييييييية  تييييطييييوييييير   -
هيييييئييات عالج    - لييلييميي�ييسييتيي�ييسييفيييييات 
الحتياجات  ذوي  الهمم  اأ�سحاب 

اخلا�سة.  
فتمثل  الييييفييييردييييية  الييييفييييئييييات  اأميييييييا 
الرعاية  جميييييال  يف  امليييتيييميييييييزيييين 
ال�سحية - رواد الرعاية ال�سحية 
امليييوؤ�يييسييي�يييسيييون مييالييكييي الييهيييييئييات او 
تنفيذين    - -املتعهدين  الكيانات 
الرئي�س  الييي�يييسيييحييييييية  الييييرعيييياييييية 
تنفيذي  رئييييييييي�ييييس  الييييتيييينييييفيييييييييذي 
اول  تنفيذي  ميي�ييسييوؤول  الييعييمييليييييات 
– اجلراحن  – الأطييبيياء  ماليات 
اليييطيييبيييييييون -  - الأخيييي�ييييسييييائيييييييييون 
ال�سحية  الييييرعيييياييييية  يف  امليييييييييييراأة 
جمال  يف  مييبييتييكييرون  بييياحيييثيييون   -
 - املمر�سات   ال�سحية-  الرعاية 

ال�سيادلة.

ثقافة  ونييي�يييسييير  تيييعيييزييييز  يف  كيييبيييرية 
اليييتيييميييييييز يف اليييقيييطييياع الييي�يييسيييحيييي ، 
بدبي  ال�سحة  هيئة  دعيييم  وييياأتييي 
لييهييذه امليييبيييادرة ، الييتييي متيينييح اأكر 
واأرقييى اجلوائز يف جمال الرعاية 
اإطييار خطة  باملنطقة، يف  ال�سحية 
الرامية  ال�ييسييرتاتيييييجييييية  الييهيييييئيية  
القطاعات  يف  التميز  حتقيق  اإىل 
كافة  اخلدمية  وال�سحية  الطبية 
متابعة  اإىل  اإ�ييسييافيية  الإمييييييارة،  يف 
املبادرات التي من �ساأنها امل�ساهمة 
دبي  حييكييوميية  تييطييلييعييات  حتقيق  يف 
والتميز،  اجلييييودة  ميي�ييسييرية  لييدعييم 
وتطبيق اأف�سل املمار�سات يف دولة 

الإمارات العربية املتحدة.
وقال معايل حميد القطامي عقب 
حالة  تعك�س  اجلائزة  اإن  التوقيع، 
تت�سم  التي  الإيجابية  التناف�سية 
بها اإمارة دبي يف خمتلف املجالت، 
ومن اأهمها املجال ال�سحي، الذي 
املفتوحة  الييي�يييسييياحيييات  اأحييييييد  ييييعيييد 
ليييالبيييتيييكيييار والإبييييييييييداع واليييتيييميييييييز ، 
توليه  الذي  الدعم  مثمنا معاليه 
التميز  مل�سارات  ثومبي  جمموعة 
بدبي،  ال�سحة  تتبناها هيئة  التي 
واأ�ييييسيييياد مبيي�ييسييمييون اجليييائيييزة وما 
اأهيييداف،  ميين  حتقيقه  اإىل  ت�سعى 
متثل  اجليييائيييزة  اأن  عييلييى  مييييوؤكييييداً 
تعمل  التي  ال�سراكة  ثمار  اإحييدى 

القطاع  مييع  توثيقها  على  الهيئة 
ال�سحي اخلا�س .وذكر معاليه اأن 
من �ساأن اجلائزة حتفيز املوؤ�س�سات 
فيها  والعاملن  دبييي  يف  ال�سحية 
وتوفري  الأداء  م�ستوى  رفييع  على 
خدمات عالية اجلييودة، مبا ي�سب 
التطوير  اأعيييييميييييال  ميي�ييسييلييحيية  يف 
يخدم  و  عييييييام،  بيي�ييسييكييل  اجلييييارييييية 
امليير�ييسييى وجييمييهييور املييتييعييامييليين يف 
ال�سحية  وامليييراكيييز  امليي�ييسييتيي�ييسييفيييييات 
والييييعيييييييييادات الييطييبييييية عيييليييى وجه 
اجلميع  �سيدخل  حيث  التحديد، 
الأف�سل  بو�سول  ينتهي  �سباق  يف 

ملن�سة التتويج .
ودعيييييا مييعيياليييييه امليي�ييسييتييهييدفيين من 
بجدية،  امليي�ييسيياركيية  اإىل  اجليييائيييزة 
اإحدى  تعد  اجلييائييزة  اأن  اإىل  لفتاً 
امليييوؤ�يييسيييرات املييهييميية لييلييوقييوف على 
الطبية،  اخلييييدمييييات  ميي�ييسييتييويييات 
وتقييم الأداء، وخا�سة اأن املناف�سة 
– مفتوحة  معاليه  يوؤكد  – كما 
لييلييجييميييييع، يف اليييوقيييت نييفيي�ييسييه حث 
التم�سك  عييلييى  الييتييحييكيييييم  جلييييان 
جميع  يف  وال�سفافية  باملو�سوعية 
ينال  الييتييقييييييييم، وحيييتيييى  مييييراحييييل 

املتميز ما ي�ستحقه من التكرمي .
اليي�ييسيييييد  ثومبي  اأكيييد  ومييين جهته 
املوؤ�س�س  الييرئييييي�ييس  اليييديييين  حميييي 
جمموعة  اإدارة  جمل�س  ورئييييي�ييس 

جائزة  اأن  على  المييييارات   ثومبي 
تيييهيييدف اإىل   ، اليي�ييسيينييوييية  اليي�ييسييحيية 
الرعاية  قييطيياع  يف  التميز  تييعييزيييز 
من  والييتييي   ، املنطقة  يف  ال�سحية 
الأخيييري  للتقرير  طييبييقيياً   املييتييوقييع 
الييييذي نيي�ييسييرتييه األيييين كييابيييييتييال عن 
قييييطيييياع الييييرعيييياييييية الييي�يييسيييحييييييية يف 
من  حيييالييية  تيي�ييسييهييد  اأن   ، امليينييطييقيية 
دولر  ميييليييييييار   71 تيييبيييليييغ   الييينيييميييو 
تعد  ، حيث   2020 العام  بحلول 
الوجهة  دبيييي  وخييا�ييسيية  امليينييطييقيية، 
 ، الييعييالجييييية  لل�سياحية  الأفيي�ييسييل 
عالية  مبيي�ييسييتييويييات  تتميز  والييتييي 
وبتكلفة  واخلييييييرة  اجلييييييودة  مييين 
كما  ملناف�سيها،  بالن�سبة  معقولة 
لبلوغ  املتوا�سل  العمل  اأن  اأ�ييسيياف 
اأعلى من اجلييودة �سيوؤدي  درجييات 
اإىل جييذب اأعييداد اأكيير من راغبي 
انحاء  مييين  الييعييالجييييية  اليي�ييسييييياحيية 
قبلة  و�سيجعلنا  املختلفة  الييعييامل 

لل�سياحة العالجية . 
وانييييييطييييييالقييييييا مييييييين الييي�يييسيييفيييافييييييية 
واملييي�يييسيييداقييييييية اليييتيييي تييتييمييتييع بها 
املر�سحن لنيل  اجلائزة يف تقييم 
اليي�ييسيييييد ثومبي  اأعيييلييين   ، اجليييائيييزة 
حمييي الييدييين اأنييه ليين تكون هناك 
اأو لي  نييوع  اأي  اأييية م�ساركات من 
فييئيية لأييييا ميين املييوؤ�ييسيي�ييسييات الطبية 
الييتييابييعيية ملييجييمييوعيية ثييومييبييي ، من 

ق�ئد ع�م �شرطة راأ�س اخليمة ين�ق�س ا�شتحداث مركز للدرا�ش�ت والبحوث
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تيييراأ�يييس اليييليييواء عييلييي عييبييداهلل بن 
�سرطة  قائد عام  النعيمي  علوان 
راأ�يييييييس اخليييييييمييية، اجيييتيييمييياع جلنة 
للعام   9 الييتييا�ييسييع  العليا  الييقيييييادة 
بح�سور  2017م،  اجلييييييييياري 
العليا يف  الييقيييييادة  اأعيي�ييسيياء جليينيية 

القطاع الأمني براأ�س اخليمة.
عام  قائد  الجتماع رحب  بدء  يف 
باحل�سور،  اخليمة  راأ�ييس  �سرطة 

الأميييييير اليييييذي اأ�يييسيييهيييم بييييييدوره يف 
اإ�ييسييعيياد جييمييهييور املييتييعييامييليين، كما 
ا�ستحداث  اآلييييييية  ميينيياقيي�ييسيية  متيييت 
مييييركييييز لييييلييييدرا�ييييسييييات واليييبيييحيييوث 
القطاع  ييييدعيييم  اليييقيييرار  واتيييخييياذ 
الأمييينيييي بيييراأ�يييس اخليييييميية، بهدف 
تييطييوييير الييعييمييل الإبيييداعيييي ودعم 
البييتييكييار،  كما مت تقدمي عر�س 
الأمني  القطاع  م�ساركات  حييول 
يف املعار�س واملوؤمترات، ومناق�سة 
تطبيق معايري الأجندة الوطنية 

وت�سجيع  دعم  �سرورة  اإىل  داعياً 
م�ستوى  عييلييى  والبييتييكييار  التميز 
راأ�ييس اخليمة،  الأمني يف  القطاع 
اليييييذي حققه  بييالييتييميييييز  ميي�ييسيييييداً 
مركز خدمات املرور والرتخي�س 
بيي�ييسييرطيية راأ�يييييس اخليييييميية، واليييذي 
نوعية  نقلة  حتقيق  يف  جلياً  بييدا 
ال�سرطية  اخليييدميييات  كيييفييياءة  يف 
اجلمهور،  اإىل  املقدمة  املييرورييية 
عر ت�سهيل الإجييراءات وحتقيق 
اليييتيييميييييييز يف اإجنيييييييياز امليييعييياميييالت، 

وبطاقات منظومة اجليل الرابع 
كما  الييقييطيياع،  ميييييي�ستوى  عيييييلى 
الربط  دور  الجيييتيييمييياع  نييياقييي�يييس 
والييييييرتا�ييييييسييييييل الإلييييييييكييييييييرتوين يف 
التميز  ميينييظييوميية  وتييعييزيييز  نيي�ييسيير 

املوؤ�س�سي.
اللواء  اأكييييد  الجيييتيييمييياع،  خييتييام  يف 
عيييليييي عييييبييييداهلل الييينيييعيييييييميييي، على 
ا�سرتاتيجية  تييطييبيييييق  �ييييسييييرورة 
تدعم  اليييتيييي  اليييداخيييلييييييية،  وزارة 
اأعييييمييييال اليييقيييطييياع الأميييينييييي، نحو 

امل�ستمر،  والييتييحيي�ييسيين  الييتييطييوييير 
ميييثيييمييينييياً �يييييسيييييرورة اليييعيييميييل بييييروح 
وزارة  بييقيييييم  والييتييحييلييي  الييفييريييق 
الداخلية التي حتث على النزاهة 
ت�سجع  و  واليي�ييسييدق،  وال�سفافية 
العمل،  الإبييداع والبتكار يف  على 
الأداء  مب�ستوى  الرتييقيياء  بهدف 
اخلدمات  ومبيي�ييسييتييوى  اليي�ييسييرطييي 
وفق  للجمهور،  املقدمة  املختلفة 
اأف�سل املمار�سات املطبقة واملنفذة 

على م�ستوى الوزارة.

مرور راأ�س اخليمة يح��شر موظفي هيئة الكهرب�ء ب�لالئحة اجلديدةن�دي راأ�س اخليمة يحتفي ب�ملواطنني حملة امل�ج�شتري والدكتوراة
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اإحييتييفييى نييييادي راأ�ييييس اخليييييميية الييريييا�ييسييي الثقايف 
الثقايف  املييو�ييسييم  فعاليات  �سمن  خييا�ييس،  حفل  يف 
جنٌد  “كلنا  �يييسيييعيييار  حتييييت  الأول  الجيييتيييمييياعيييي 
عييام اخلري  اأ�ييسييهيير  لآخييير  الوطن” تفعياًل  خلييري 
من  وعييدد  النادي،  اإدارة  جمل�س  اأع�ساء  بح�سور 
واملدربن  بييالييالعييبيين  املجتمعية،  ال�سخ�سيات 
اللجنة  بييعيي�ييسييوات واملييتييعيياونييات ميين  الييقييدامييى و 
على   احلا�سلن  النادي  يف  الجتماعية  الثقافية 
�سهادات الدرا�سات العليا املاج�ستري والدكتوراة يف 
خطوة لتقدير طلبة العلم والعتزاز باإجنازهم . 

النادي  الييقييدامييى يف  الييالعييبيين  الييتييكييرمي  �ييسييمييل 
الدكتور  منهم  الدكتوراه  �سهادة  على  احلا�سلن 
حممد عبداللطيف خليفة، الأمن العام للمجل�س 
اإبراهيم  والييدكييتييور  اخليييييميية،  راأ�يييس  يف  التنفيذي 
ال�سكار ع�سو جمل�س اإدارة النادي �سابقاً، والدكتور 
عييييارف الييعيياجييل لعيييب كيييرة طيييائيييرة �ييسييابييقييا ومن 
القدامى  الالعبن   من  املاج�ستري  �سهادة  حملة 
نا�سر  خالد  املييهييري،  �سامل  اأحمد  التكرمي  �سمل 

جمل�س  وع�سو  لعييب  الييكييا�ييس  �سعيد  اليي�ييسييويييدي، 
الإدارة حالًيا،  والالعب ال�سابق اأحمد عبداللطيف 
خليفة، وجا�سم الطنيجي رئي�س اللجنة الثقافية 
الع�سوات   التكرمي  �سمل  كما  �سابًقا،  اليينييادي  يف 
يف  والجتماعية  الثقافية  اللجنة  مع  واملتعاونات 
علياء  املتطوعة  الع�سوة  تتقدمهم  حالًيا  النادي 
ومن  النادي،  يف  ال�سعادة  �سفرية  البلو�سي  اأحمد 
املتعاونات الرتبوية عائ�سة الزعابي مديرة رو�سة 
املفتول، وهناء  ال�سحي و�سمية  الغدير، وعواطف 
املقدحي، وفاطمة املن�سوري، واأماين  املن�سوري، 

واملعلمة اأ�سماء حميدان الزعابي، واملهند�سة هدى 
عالي، واليازية من�سور النقبي. 

اليي�ييسيياهيين رئي�س  اليييدكيييتيييور عييبييدالييرحيييييم  وقيييييال 
جمل�س اإدارة نادي راأ�س اخليمة الريا�سي الثقايف، 
والدكتوراة،  املاج�ستري  بحملة  النادي  اإحتفاء  اإن 
الييقييدامييى وامليييدربييين والع�سوات  ميين الييالعييبيين  
يف  الجتماعية  الثقافية  اللجنة  مع  واملتعاونات 
النادي، �سمن فعاليات املو�سم الثقايف الجتماعي 
للكوادر  يييقييدم  اأن  ميييكيين  تييقييدييير  اأقيييل  هييو  الأول، 

املواطنة التي قدمت للنادي الكثري.
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نظمت القيادة العامة ل�سرطة راأ�س اخليمة ممثلة 
باإدارة املرور والدوريات – فرع التوعية والإعالم 
تثقيفية �سمن ور�سة عمل  – حما�سرة  املييروري 
للقانون  الييتيينييفيييييذييية  اليييالئيييحييية  حييييول  تيييوعيييويييية 
الحتادي ب�ساأن ال�سري واملرور وقواعد واإجراءات 
وا�ستهدفت  املخالفات  وجييدول  امليييروري  ال�سبط 
وذليييك يف مقر   ، والييكييهييربيياء  املييييياه  موظفي هيئة 
الإدارة. وتناول العقيد علي �سعيد العلكيم مدير 
العمل  ور�سة  �سهد  والذي  والدوريات  املرور  اإدارة 
النقبي نائب مدير  ال�سم  اأحمد  العقيد  بح�سور 
اإدارة املرور والدوريات وعدد من ال�سباط والأفراد 
تعريفهم  اأهمها  الرئي�سية  املحاور  من  العديد   ،
باللوائح املرورية اجلديدة والتي ت�سمنها القرار 
 ،  2017 لعام  املا�سي  يوليو  بداية  تفعيلها  ومت 
لفتاً اإىل اأن الهدف من تلك التطبيقات اجلديدة 
هييو احليييد ميين احلييييوادث امليييروريييية واليي�ييسييعييي نحو 
تخفي�س موؤ�سر معدل الوفيات اإىل الن�سبة العاملية 
ن�سمة بحلول عام  األييف  3 وفيات لكل مائة  وهييي 

2021 ، منا�سداً احل�سور من امل�ساركن وخا�سة 
بالقرارات  بيييالليييتيييزام  اليييقيييييييادة  رخيي�ييسيية  حييامييلييي 
املييييرورييييية اجليييدييييدة لييتييفييادي املييخييالييفييات وحجز 
ورخ�س  مركباتهم  جتديد  اإىل  اإ�سافة  املركبات 
القيادة واللتزام مبا جاء ببنود القرار والإطالع 
عليه ب�سكل تف�سيلي ودقيق عر توزيع الكتيبات 
املعلومة  ترت�سخ  حتى  عليهم  بالقرار  التعريفية 
لديهم من اأجل تفادي الوقوع يف املخالفات. وبّن 
ال�سم حر�س القيادة العامة ل�سرطة راأ�س اخليمة 

والأمان  الأميين  وتعزيز  املرورية  التوعية  ن�سر  يف 
املتمثلة يف  التوعية  اإجراءاتهم  واأو�سح   ، للجميع 
تنظيم عدد من املحا�سرات وور�س العمل جلميع 
وتوزيع  املجتمع  يف  واملوؤ�س�سات  والدوائر  اجلهات 
الدوريات  وتكثيف  ال�سائقن  على  الييرو�ييسييورات 
والداخلية  اخليييارجييييييية  اليييطيييرق  عييلييى  املييييرورييييية 
وتوجيه  القانون  روح  وكييذلييك  القانون  لتطبيق 
اجلميع بهدف ن�سر م�سمون التعديالت املرورية 

اجلديدة وتعريف اأكر �سريحة بها.
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اأخبـار الإمـارات
موظف� ل�150  تدريبية  برامج  �شبعة  تختتم  الب�شرية” ب�ل�ش�رقة  “املوارد 

•• ال�شارقة-وام:

ا�ستهدفت  تدريبية  برامج  �سبعة  بال�سارقة  الب�سرية  املييوارد  دائييرة  اختتمت 
ال�سارقة  حكومة  وموؤ�س�سات  ودوائيير  جهات  من  وموظفة  موظفا   152

ومنطقتها الو�سطى من خمتلف امل�ستويات الوظيفية.
ومفاتيح  اأ�ييسييرار   : هييي  ال�سارقة  ملوظفي  تدريبية  بييرامييج  اأربييعيية  وت�سمنت 
التعاقب  وتخطيط  املهني  والتطوير  البتكار  واإدارة  امليييدراء  مع  التعامل 
الوظيفي والتوا�سل املوؤ�س�سي.. وا�ستملت على برناجمن تدريبين �سمن 
منظومة برامج التدريب امل�سممة حتت طلب اجلهات احلكومية يف الإمارة 
قدم  الذي  املايل  التدقيق  وهما:  التدريب  يف  املدرو�سة  لحتياجاتها  تلبية 

الأوقاف  لييدائييرة  نفذ  الييذي  الوظيفي  الن�سباط  و  الييذيييد  بلدية  ملوظفي 
بال�سارقة.

الرامج  ييينييدرج حتييت  اليييذي  الييتييدريييب  اإدارة  دبييلييوم  الييرامييج  كما ت�سمنت 
التاأ�سي�سية للموظفن وا�ستهدف م�سوؤويل التدريب باجلهات احلكومية.

التدريبية  الييرامييج  طييرح  على  بال�سارقة  الب�سرية  امليييوارد  دائييرة  وحتر�س 
حيث  عملهم  يف  والييكييفيياءة  املييعييرفيية  واإك�سابهم  املييوظييفيين  مييهييارات  لتطوير 
يعد التدريب من اأهم حماور تطوير العمل كونه يزود املوظفن باملهارات 
كوادر  واإعييداد  املوؤ�س�سات  مب�ستوى  والرتقاء  العمل  اأداء  لتح�سن  الالزمة 
والتغريات  الييتييطييورات  ومييواكييبيية  العمل  حيياجييات  تلبية  على  قيييادرة  ب�سرية 

ال�سريعة التي حتدث يف جمال الأعمال.

الإم�رات تب�رك حترير مدينة الرقة من قب�شة تنظيم داع�س الره�بي
•• اأبوظبي-وام:

ميين قب�سة  ال�سورية  الييرقيية  الميييارات حترير مدينة  دوليية  بيياركييت 
تنظيم داع�س الإرهابي الذي عاث ف�سادا يف اإمارته املزعومة خالل 

فرتة �سيطرته عليها.
واأكدت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف بيان لها ام�س موقف 
تدينه  الذي  للتطرف ولالرهاب  املناه�س  املبدئي  المييارات  دولة 

باأ�سكاله و�سوره كافة وتدعو اىل جتفيف منابعه.
الإرهابي هو  داع�س  الرقة من يد تنظيم  ان تطهري  البيان  وقال 
التي  والوح�سية  لالرهاب  الت�سدي  طريق  يف  مهم  اإيجابي  تطور 

انتهجها التنظيم خالل الأعوام املا�سية على املواطنن يف مدينة 
والوح�سية  الهمجية  التنظيم  ممار�سات  ذلك  على  وت�سهد  الرقة 

و�سقوطه الأخالقي املدوي.
طريق  يف  والوا�سح  احلا�سم  للتقدم  دعمها  عن  اليييوزارة  واعييربييت 
الق�ساء على تنظيم »داع�س« الإرهابي والذي يعد خطوة رئي�سية 

�سمن اجلهود القائمة لدحر اٍلرهاب.
اأن احلرب احل�سارية  الدويل  والتعاون  وزارة اخلارجية  واأ�سافت 
الظاهرة..  هييذه  على  للق�ساء  م�ستمرة  والإرهيييياب  التطرف  �سد 
املواجهة  هييذه  اأبييعيياد  �ستى  يف  اجلهود  ت�سافر  ا�ستمرار  اىل  داعية 

ال�سرورية.

ح�كم ال�ش�رقة يلتقي ن�ئب رئي�س جرنال اإلكريك الع�ملية

نورة الكعبي خالل موؤمتر وزارة الدف�ع : التطورات التكنولوجية غريت مالمح احلروب جذري�

•• ال�شارقة -وام:

ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  التقى 
املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة رئي�س اجلامعة الأمريكية يف ال�سارقة ام�س 
اإلكرتيك العاملية والوفد املرافق له  ال�سيد جون راي�س نائب رئي�س جرنال 

وذلك يف مكتب �سموه يف اجلامعة الأمريكية.
ورحب �سموه يف بداية اللقاء بنائب رئي�س جرنال الكرتيك والوفد املرافق 

له يف اإمارة ال�سارقة التي و�سعت من العلم واملعرفة اأ�سا�سا للتنمية والتقدم 
لت�سبح وجهة رائدة يف العديد من املجالت اأهمها الثقافة والعلوم.

وجرى خالل اللقاء بحث املوا�سيع امل�سرتكة ذات ال�ساأن العلمي والتكنولوجي 
ومناق�سة �سبل التعاون يف جمالت البحث والتطوير والبتكار.

الرخاء  لتعزيز  امل�سرتكة  الأولوية  ذات  املجالت احليوية  اللقاء  وا�ستعر�س 
القت�سادي والجتماعي، ا�ستنادا اإىل دعائم متينة قوامها ال�سراكة البناءة 
بن القطاعن العام واخلا�س. وياأتي هذا اللقاء متا�سيا مع اجلهود املبذولة 

الرامية اإىل جعل اإمارة ال�سارقة وجهة رائدة على خارطة البحث والتطوير 
“جممع  دور  ياأتي  املقبلة، حيث  ال�سنوات اخلم�س  العربي خالل  العامل  يف 
ا�سرتاتيجية  من�سة  ليكون  والبتكار”،  والتكنولوجيا  للبحوث  ال�سارقة 

داعمة لعجلة البتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا والبحوث التطبيقية.
ويف ختام اللقاء قدم �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة درع اجلامعة التذكاري اإىل 
جون راي�س نائب رئي�س جرنال الكرتيك الذى دون كلمة يف ال�سجل الذهبي 
لكبار زوار اجلامعة الأمريكية اأثنى فيها على ما و�سلت اإليه اجلامعة من 

الليم  را�سد  الدكتور  �سعادة  اللقاء  ح�سر  متميز.  واأكادميي  علمي  م�ستوى 
الأعمال  �سركة  اإدارة  جمل�س  ع�سو  ال�سارقة  ومييييياه  كهرباء  هيئة  رئي�س 
�سريفيه مدير  بيورن  والدكتور  ال�سارقة،  الأمريكية يف  للجامعة  التجارية 
اجلامعة الأمريكية يف ال�سارقة، و�سعادة ح�سن املحمودي الرئي�س التنفيذي 
ل�سركة الأعمال التجارية للجامعة الأمريكية يف ال�سارقة وجممع ال�سارقة 
اإدارة  للبحوث والتكنولوجيا والبتكار، وال�سيد حميد جعفر ع�سو جمل�س 

�سركة الأعمال التجارية للجامعة الأمريكية يف ال�سارقة.

•• اأبوظبي-وام:

اأن  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزييييرة  الكعبي  حممد  بنت  نييورة  معايل  اأكيييدت 
تغيري  ب�سكل كبري يف  �ساهمت  اليوم  ن�سهدها  التي  التكنولوجية  التطورات 
اأنه على الرغم من ذلك ل يتم  مالمح احلرب ب�سكل جذري ..م�سرية اإىل 
الو�سائل  ت�سكيل  يف  الإعيييالم  يلعبه  اليييذي  الكبري  اليييدور  اإىل  بعمق  النظر 

والأدوات اجلديدة لهذه احلروب.
ال�سنوي  املوؤمتر  خالل  معاليها  األقتها  التي  الرئي�سية  الكلمة  يف  ذلك  جاء 
والع�سرين”  احلييادي  القرن  القادة حلييروب  “موؤمتر  الدفاع  لييوزارة  الثاين 
ال�سيخ  ال�سمو  رعاية �ساحب  اأبوظبي حتت  ام�س يف  اأعماله  انطلقت  الييذي 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 

دبي رعاه اهلل .
اإن موؤمتر القادة حلروب القرن احلادي والع�سرين يناق�س  وقالت معاليها 
الق�سايا التي اأ�سحبت حتظى باأهمية كرى يف ع�سرنا احلايل وهي ق�سايا 
الييقييرن احلادي  “احلرب يف  الأميييين واليييدفييياع وهيييو مييا يجعل ميين مييو�ييسييوع 
والع�سرين” اأمراً بالغ الأهمية على ال�سعيدين الإقليمي والدويل ول�سيما 

مع ظهور اأدوات ومفاهيم جديدة عن اأ�سكال احلروب واأدواتها.
واأكدت معاليها اإن دولة الإمارات مبا متتلكه من روؤية م�ستقبلية بعيدة املدى 
متكنت من التعامل ب�سكل ا�سرتاتيجي مع جميع التحديات واأياً كان نوعها 
اأنها حتر�س على  العامل كما  اإيجابية مع دول  بناء عالقات  وحر�ست على 

توفري اأعلى معدلت الأمن وال�ستقرار ملواطنيها واملقيمن على اأر�سها.
التي  الإميييارات  دوليية  من  جييزءاً  نكون  اأن  للفخر  ما يدعونا  اأن  اإىل  م�سرية 
تثبت كل يوم للعامل متيزها وريادتها يف كثري من املجالت واأن نكون جزءاً 
من هذه الدولة التي يت�سارك فيها اجلميع العمل بجد واإخال�س لتحقيق 

الإجنازات وتعزيز املكانة املرموقة لدولة الإمارات عاملياً.
وجمموعات  جهات  �سعود  �سهدت  املا�سية  الييفييرتة  اأن  معاليها  واأو�ييسييحييت 

اأن�ساأ  اليييذي  الأمييير  وهييو  اأجيينييداتييهييا  تنا�سب  بطريقة  التقنيات  ا�ستخدمت 
تهديدات جديدة وخطرية مل نعرفها من قبل مو�سحة اأن تلك الف�ساءات 
تتجاوز جمرد كونها و�سائل للتوا�سل الجتماعي اإىل غايات اأبعد من ذلك 
لتجنيد  املخ�س�سة  ال�سبكية  املن�سات  هو  ذلييك  على  الوا�سح  واملثال  بكثري 
اأفراد �سمن جمموعات تخريبية بالإ�سافة اإىل القنوات الر�سمية التي تروج 

خلطابات تعزز اأجندات الدول التي متلكها.
رئي�سية  اأ�سكال  اليوم ثالثة  تاأخذ  الرقمية  املن�سات  اأن  اإىل  ولفتت معاليها 
من  ا�ستخداماً  الأكييرث  ال�سورة  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  تعتر  حيث 
بينها فهي فورية مبا�سرة ووا�سعة النت�سار وميكن لأي �سخ�س ن�سر اأي نوع 
الك�سف  عدم  وياأتي  يبدو �سحيحا  بطريقة جتعله  وتقدميه  املعلومات  من 
تعقبهم  اإمكانية  من  ليجعل  الإنييرتنييت  مل�ستخدمي  احلقيقية  الهوية  عن 

والإم�ساك بهم مهمة تقارب امل�ستحيل.
يف  يتمثل  الإعالمية  احلييرب  اأ�سكال  من  الثاين  ال�سكل  اإن  معاليها  وقالت 
ال�سبكات والتطبيقات املتطورة وبالطبع فاإن من اأكر التهديدات الواقعية 
والرقمية يف وقتنا احلا�سر هو تنظيم “داع�س” الذي جنح يف جتنيد ون�سر 
با�ستخدام  حمدد  جمهور  ا�ستهداف  على  لعتماده  نتيجة  املتطرفة  اأفكاره 
ال�سبكات والتطبيقات التي اأن�ساأها بنف�سه ..مو�سحة اأن هذا التنظيم �سكل 
منظمة  يد  على  الجتماعي  التوا�سل  بو�سائل  ناجحة  تالعب  عملية  اأول 
منهجيات  على  اعتماداً  التهديدات  هذه  مبواجهة  التفكري  وعلينا  اإرهابية 

قادرة على مواجهة املنهجيات التي مت اتباعها من هذه اجلماعات.
وبينت اأن ال�سكل الثالث الذي تتخذه هذه احلرب مير عر و�سائل الإعالم 
واملن�سات احلكومية الر�سمية حيث اأدركت بع�س الدول اأن املن�سات الرقمية 
الأجندة  ميين  بييييدءاً  ر�سالتها  لإييي�ييسييال  فعالية  الأكييييرث  الييطييريييقيية  اأ�ييسييبييحييت 
ال�سيا�سية والتفاعل مع اجلمهور وو�سوًل اإىل ن�سر بيانات زائفة عن بلدان 

اأخرى.
وذكرت معاليها اأنه بالإ�سافة اإىل ذلك فاإن التاأثري على و�سائل الإعالم يف 

البلدان الأخرى ي�سمح للدول بتعزيز روايتها على نطاق عاملي وقد كان هذا 
النوع من التالعب بو�سائل الإعالم �سائداً يف بدايات الأزمة القطرية.

املعارك  مليدان  الوحيد  ال�سكل  لي�ست  الإعييالم  و�سائل  اأن  واأو�سحت معاليها 
الرقمية فاحلرب ال�سيرانية ت�ستخدم غالباً يف ال�سراعات ل�ستهداف نظم 
الت�سالت لدى اخل�سم ومتيل اإىل القت�سار على النظم الكمبيوترية التي 
تدير حياتنا اليومية وحتفظ البنية التحتية احليوية لدينا ..م�سرية اإىل 
النفط  ال�سيراين �سرب الأنظمة احليوية مثل م�سايف  اأنه ميكن للهجوم 
اأ�سبحت اإحدى  والأقمار ال�سناعية و�سبكات الكهرباء واأنظمة النقل وهذه 
ا�سرتاتيجيات احلرب الأكرث ا�ستخداماً �سد احلكومات نظراً ملا ت�سببه من 

اأ�سرار ج�سيمة دون احلاجة اإىل التوغل الفعلي.
الكمبيوترية  الأنييظييميية  الييبييلييدان على  اعييتييميياد  تييزايييد  اأنيييه مييع  اإىل  واأ�يييسيييارت 
�ستتخذ  ال�سيرانية  احلييرب  فيياإن  ممكنة  خدمة  لكل  اليومي  الت�سغيل  يف 
اأن  ال�سيرانية  احلرب  لأثر  وميكن  الهجوم  تر�سانة  يف  الرئي�سي  مو�سعها 
الأمر  وهييذا  معها  التعامل  احلكومات  ت�ستطيع  ل  بطرق  احلييدود  يتخطى 
اأق�سى  من  واحييدة  ويجعلها  ا�سرتاتيجية  ميزة  ال�سيرانية  احلييرب  يعطي 

اأولوياتنا الأمنية.
وعن مواجهة احلرب الإعالمية قالت معايل نورة الكعبي اإن قلة الت�سريعات 
اخلا�سة ب�سبط عمل هذه املن�سات الرقمية ي�سعب مهمة و�سع حدود لتقيد 
اآثارها ال�سلبية كما اأنه ي�سعب يف الوقت ذاته من الق�ساء على اآثارها ال�سلبية 
ول�سيما اأنها اأ�سبحت تتطور ب�سكل م�ستمر ولهذا فاإنه لبد من التفكري يف 
اآليات م�ستقبلية للتعامل مع هذه املن�سات مبا ي�سمن تفادي الآثار ال�سلبية 
لها واأن تكون هناك خطوات ا�ستباقية حلماية اأفكار اأجيالنا من املخاطر واأن 

ل نبقى نتعامل بردود الأفعال على هذه الت�سرفات.
اأنها  اأن دولة الإمييارات متتلك جميع املقومات لذلك حيث  واأكييدت معاليها 
من اأف�سل دول العامل يف جمال اأمن الإنرتنت وتعاونت يف هذا اجلانب مع 
العديد من الدول كما مت اإن�ساء املوؤ�س�سات املحلية والعاملية ملراقبة والتحكم 

بالف�ساءات الرقمية ملواجهة انت�سار الأفكار الهدامة والأخبار الكاذبة.
مواجهة  اأ�سكال  اأحييد  تعد  الرقمية  الدبلوما�سية  اأن  اإىل  معاليها  ولفتت 
تعد  اأنها  اإىل  ..م�سرية  الإعييالم  و�سائل  ا�ستخدام  على  تقوم  التي  احلييروب 
ال�سلطة على  للحفاظ على م�ستوى معن من  للحكومات  اأ�سا�سية  طريقة 
الف�ساءات الرقمية عر تتبع انت�سار املعلومات امل�سللة ال�سادرة من اجلهات 

غري امل�سرح لها واملجموعات املتطرفة على الإنرتنت.
واأكدت معاليها اأن الدبلوما�سية الرقمية على درجة كبرية من الأهمية لأنها 
متلك القدرة على التاأثري يف اآراء الأفراد حول م�سكلة ما لي�س حملياً فقط 

بل عاملياً اأي�سا.
م�سرية اإىل اأن لدولة الإمارات ا�سرتاتيجية ات�سالت ن�سيطة جداً قادرة على 
الدولية من خالل ف�ساء و�سائل الإعالم  اللجان  اأع�ساء من  اإىل  الو�سول 
املوجه  اخلطاب  لتحديد  احلكومين  للم�سوؤولين  الفر�سة  تعطي  اأن  كما 
التي تتعر�س ب�سكل م�سيء لل�سورة  الروايات الإعالمية  لدولتهم وتق�سي 
الدبلوما�سية  اليينييزاعييات  ميين  الييعييديييد  اأن  اإىل  ولفتت  لييلييدوليية.  احليي�ييسييارييية 
�سمن  حللها  التو�سط  يتم  ثم  ومن  الرقمي  ال�سعيد  على  حتدث  الدولية 
املجال رقمي ولكن تاأثريها ل يقت�سر على املجال الرقمي فح�سب وهذا دليل 
اأهمية انتهاج الدبلوما�سية الرقمية كو�سيلة ملواجهة الأنواع اجلديدة  على 
بالتاأكيد خطوة نحو  ولكن  لي�س حاًل مبا�سراً  الرقمية وهذا  احلييروب  من 
الأمام لال�ستعداد ملواجهة التحديات الع�سرية ولبد من الرتكيز يف وقت 
لحق على و�سع ت�سريعات للف�ساءات الرقمية وتعليم ال�سباب كيفية التعامل 
مع مثل تلك الرامج. واأكدت معايل نورة الكعبي يف ختام كلمتها اأن وقتنا 
احلا�سر الذي ي�سهد تطوراً تكنولوجياً متوا�ساًل ينبغي األ يقت�سر تطوير 
الرقمية  احلييروب  اأي�ساً  لي�سمل  بل  التقليدية  الدفاعات فيه على احلييروب 
ولبد من ا�ستخدام التكتيكات الأخرى كالدبلوما�سية الرقمية التي توظف 
اأ�سبحت  والييتييي  احلييايل  الييقييرن  حييروب  الإعيييالم بطرق خمتلفة يف  و�سائل 

ت�ستخدم و�سائل اأكرث فتكاً يف ن�سيج املجتمعات من الأ�سلحة التقليدية.

بالتزامن مع احتفالت اليوم الوطني الـ 46 لدولة الإمارات

دائرة الثق�فة وال�شي�حة – اأبوظبي ودعوة مفتوحة 
للفن�نني الت�شكيليني للم�ش�ركة يف معر�س »مل�شة من الراث«

•• اأبوظبي - الفجر

اعلنت دائرة الثقافة وال�سياحة – 
الت�سجيل  بييياب  فييتييح  اأبييوظييبييي عيين 
الت�سكيلين  الفنانن  جميع  اأمييام 
الإمييييييارات ميين مواطنن  يف دولييية 
معر�س  يف  للم�ساركة  ومييقيييييميين 
ن�سخته  يف  اليييييييرتاث«  مييين  »مليي�ييسيية 
الدائرة  تيينييظييمييه  الييييذي  الييثييانييييية، 
اليوم  احيييتيييفيييالت  ميييع  بييالييتييزاميين 
الإمارات.  لدولة   46 الييي  الوطني 
ا�ستقبال  يف  املييييعيييير�ييييس  ويييييييبييييييداأ 
اجلمهور جماناً بداية من يوم 29 

الثقافة  دائييييييييرة  يف  املييجييتييمييعييييية 
اأبوظبي«جت�سد   - والييي�يييسييييييياحييية 
التي  الطبيعية  الييبيييييئيية  مييكييونييات 
الإميييارات عنا�سر  دوليية  بها  تزخر 
اأ�سا�سية يف ثقافتنا وتراثنا املحلي، 
من  للكثري  اإلهام  م�سدر  اأنها  كما 
�ساحة  التي ترثي  الفنية  الأعمال 
الفنون التعبريية يف الدولة. وبناء 
على ما حققته الن�سخة الأوىل من 
جناح، جت�سد هذه الدورة التزامنا 
يف دائرة الثقافة وال�سياحة وخطوة 
رائيييييدة وجيييييادة ومييهييميية جتييياه دعم 
وت�سجيع هوؤلء الفنانن وت�سليط 

نوفمر املقبل، يف منارة ال�سعديات 
بييجييزيييرة اليي�ييسييعييديييات حييتييى ييييوم 7 

يناير 2018. 
ويييييتييييوجييييب عيييليييى الييييراغييييبيييين من 
اأعمال  تقدمي  بامل�ساركة  الفنانن 
فنية م�ستوحاة من جماليات البيئة 
املييحييلييييية الإميييياراتييييييييية، عييين طريق 
يف  امل�ستخدمة  الأليييوان  اأو  ال�سور 
اللوحات  اأو  التقليدية  الييلييوحييات 
الفوتوغرافية  وال�سور  الرقمية، 

والأعمال الفنية املختلفة.
�سمية  قييياليييت  املييينيييا�يييسيييبييية،  وبييييهييييذه 
الييييي�يييييسيييييوييييييدي، ميييييديييييير اليييييراميييييج 

ال�سوء على اأعمالهم امل�ستوحاة من 
البيئة الإماراتية املحلية مبا يوؤكد 
وت�سكيلها  البيئة  هييذه  ثيييراء  على 
فر�سة نادرة لإلهامهم، مما يعك�س 
الزدهار الذي ت�سهده �ساحة الفن 
يف  اجتيياهيياتييه  مبختلف  الت�سكيلي 
الدعوة  نوجه  اأننا  كما  الإمييييارات. 
املعر�س  لييزيييارة  للجمهور  اأييي�ييسيياً 
والإطييييييالع عييلييى الإبييييداعييييات التي 
روائع  بيين  التوا�سل  ج�سور  تبني 
تراثنا الطبيعي، وثقافة جمتمعنا 
�سيمثل  امليييعييير�يييس  اأّن  وبيييخيييا�يييسييية 
فيير�ييسيية نييييادرة لييلييقيياء اأجيييييال الفن 
الت�سكيلي الإماراتي واملقيمن مع 

بع�سهم البع�س.
وبالإ�سافة اإىل ما �سيقدمه املعر�س 
مييين منييييياذج فيينييييية تييعييكيي�ييس ازدهيييييار 
الت�سكيلين  الييفيينييانيين  جمييتييمييع 
املعا�سرين عر �سور فوتوغرافية 
وغريها.  وميينييحييوتييات،  وليييوحيييات 
يقدم املعر�س اأي�ساً من�سة للفنانن 
وتبادل  والتفاعل  العالقات،  لبناء 
على  والتعرف  واخلييرات،  الأفكار 
الفنون  �ساحة  اإجنييازات  املزيد عن 

الت�سكيلية يف الدولة. 

بلدية مدينة اأبوظبي تكرم امل�ش�ريع والقط�ع�ت والأفراد الف�ئزين 
بج�ئزته� الداخلية للتميز )ارتق�ء( يف دورته� احل�لية 2017

•• اأبوظبي –الفجر:

والإدارات  القطاعات  وتقدير  لتكرمي  حفال  اأبوظبي  مدينة  بلدية  نظمت 
لعام  احلالية  لدورتها  للتميز  الداخلية  باجلائزة  فييازوا  الذين  واملوظفن 
)ارتقاء( مت�سمنة  للبلدية  الداخلية  التميز  2017 من جائزة   2016-
فرق  امل�ساريع   فئة  جائزة  الإدارة،  املتميز  القطاع  فئة  :جييائييزة  فئات  اأربييع 
الييعييمييل املييتييميييييزة، جييائييزة فييئيية املييوظييف املييتييميييييزالفييراد، جييائييزة فييئيية اأف�سل 
اإىل تكري�س وتر�سيخ معاين التميز لت�سمل  املمار�سات ، حيث توؤدي جميعا 

كافة قطاعات البلدية ومهامها وخدماتها وموظفيها دون ا�ستثناء.

وياأتي هذا التكرمي تاأكيدا على روؤييية واأهييداف دائييرة التخطيط العمراين 
والبلديات الرامية اإىل  حتفيز الطاقات الإبداعية املتميزة لدى املوظفن، 
واإذكاء روح التناف�س الهادف اإىل الرتقاء امل�ستمر يف اأداء املوظفن حتقيقا 
املجتمع  اإىل  تقدمي خدمات ح�سارية متميزة  واملتمثل يف  الأ�سمى  للهدف 

واملتعاملن .
اأبوظبي  بلدية مدينة  ا�ستمل احلفل على تكرمي جلنة مقيمي جائزة  كما 
25 مقيما تقديرا جلهودهم يف متابعة وتقييم  الداخلية التميز وعددهم 
املييعييطيييييات واملييتيينييافيي�ييسيين ، وقيييد حيي�ييسيير حييفييل الييتييكييرمي عيييدد ميين املديرين 

التنفيذين ومديري الإدارات وروؤ�ساء الأق�سام واملوظفن .

فقدان جواز �سفرت
فيييقيييد  املييييدعييييو/ �يييسيييارو مياه 
حمييييييمييييييد غيييييييييييان بيييييياد�ييييييسييييييا - 
بنجالدي�سي اجلن�سية  - جواز  
 )467936( رقييييم  �ييسييفييره 
�ييسييادر ميين بنجالدي�س   من 
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم 052/9806000

فقدان جواز �سفرت
فيييقيييد امليييدعيييو/ميييارييييو�يييسيييز 
اجلن�سية  املانيا    ، دت�سنيج 
جيييييييييييييييييواز �يييييييسيييييييفيييييييره رقيييييييم 
 )C5JXMVFFP (
يييرجييى مميين يعرث عليه   -
اأملانيا   بيي�ييسييفييارة  تيي�ييسييليييييمييه 
�سرطة  مييييركييييز  اقيييييييرب  او 

بالمارات.   

فقدان جواز �سفرت
جاجان   / املييييدعييييو  فيييقيييد 
اليييهييينيييد   ، كيييييييييور  بييييييريييييييت 
�سفره  جيييواز   - اجلن�سية 
 )983463( رقييييييييييم 
ميييييييييييين يييييييييييجييييييييييده عييييليييييييييه 
بييتييليييييفييون رقم  التييي�يييسيييال 
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اأخبـار الإمـارات

الإم�رات تر�شم خريطة جديدة للم�شتقبل وتتقدم بثقة نحو املئوية
•• اأبوظبي-وام:

العامل جديدا  اأن تهدي  الإميييارات  دوليية  اعتادت 
كل يوم واأن تبدع وت�سبق غريها من الدول واأن 
اإىل واقييع وداأبييت على املناف�سة  ترتجم الأحييالم 
�سدور  يف  فغر�ست  الأول  املركز  وحب  والطموح 
اأبنائها �سغف التطور واأوجدت يف �ساحات اإبداعها 
فر�سا للباحثن عن التميز والتفرد .. الإمارات 
الروتن وهييي دولة  دوليية ل تعرف العتياد ول 

ال�ستثناء قيادة ورجال وفكرا وعمال.
الر�سيدة  قيييييادتييهييا  بحكمة  الإمييييييارات  وحييقييقييت 
والتفافهم  املخل�سن  وبناتها  اأبنائها  و�سواعد 
قيا�سية  الوطن مكت�سبات  الدائم حول م�سلحة 
التي  املكت�سبات  وهييي  احلييييياة  جييوانييب  جميع  يف 
اأثارت ول تزال اإعجاب املجتمع الدويل وتقديره 
واأ�ييسييبييحييت حميييط اأنيييظيييار �ييسييعييوب املييعييمييورة من 
اأقيي�ييسيياهييا اإىل اأقيي�ييسيياهييا الييتييي تييرتقييب كييل جديد 
تيييقيييدميييه هيييييذه اليييتيييجيييربييية الييييوحييييدوييييية الييييرائييييدة 
بييكييل املييقييايييييي�ييس وتيي�ييسييتييلييهييم مييين قيي�ييسيية جناحها 
ال�ييسييتييثيينييائييييية روح الييطييمييوح الييييذي ل حييييدود له 
بحياة  لالرتقاء  يحتذى  منييوذجييا  منها  وتتخذ 

الإن�سان والنهو�س بالب�سرية جمعاء.
توجيهات  ينبعان من  الإمييارات ومتيزها  وتفرد 
اآل  وروؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
و�ساحب  اهلل”  “حفظه  الييدوليية  رئي�س  نهيان 
نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
الييوزراء حاكم دبي  رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن  اهلل”  “رعاه 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زايييد 
الأعلى للقوات امل�سلحة الذين ميتازون بالروؤية 

الثاقبة يف القيادة وا�ست�سراف امل�ستقبل.
واملتابع لل�ساأن الإماراتي يدرك اأن الإمارات تقود 
فن  وتت�سدر  املنطقة  يف  احلديثة  القيادة  ثييورة 
الإدارة والإبداع للعامل منذ الت�سكيل ال�سابق عام 
ليوؤكد  الوزاري اجلديد  الت�سكيل  2016 وجاء 

هذا النهج.
بناء  وزاريييية  تعديالت  اإجيييراء  الإميييارات  واأعلنت 
اإطالق  �سهدت  التي  ال�سنوية  الجتماعات  على 
ا�ستحداث  التعديل  “ و�سمل  الإمارات  “ مئوية 
ووزير  ال�سطناعي  للذكاء  دوليية  وزييير  من�سب 
ووزير  املتقدمة  العلوم  تكون مهمته ملف  دوليية 
الأمن  ملف  م�سوؤوليته  الييغييذائييي  لييالأميين  دولييية 
الغذائي .. كما �سمل التعديل ا�ستحداث ملفات 

جديدة للمهارات املتقدمة وال�سناعة.
اجلديد  اليييييوزاري  الت�سكيل  مييالمييح  اأهيييم  ومييين 
زييييييادة ميي�ييسيياركيية املييييييراأة يف جمييليي�ييس الييييييوزراء مع 
يف  ن�سائي  ح�سور  اأكييير  وهييو  ن�ساء  ت�سع  دخيييول 
ورمبا  املنطقة  يف  اليييوزاريييية  الت�سكيالت  جميع 
اليييوزراء يف  اإجييمييايل  على م�ستوى العامل وييياأتييي 
ن�سبة  ارتفاع  مع  وزيييرا   31 اجلديدة  احلكومة 

ال�سباب بينهم.
ويف الوقت الذي يتاأهب فيه العامل ل�ستقبال عام 
2018 ها هي دوليية الإمييارات تعر اإىل املئوية 
و�سط حالة من التميز والتفرد وتت�سلح بحكومة 

تنب�س باحليوية جلها من ال�سباب الطموح.
الدولة  تيي�ييسييتييكييمييل  الييييييييوزاري  الييتيي�ييسييكيييييل  وبيييهيييذا 
خطواتها املدرو�سة نحو املئوية وتتويجها واحدة 
من اأف�سل دول العامل يف خمتلف املجالت بحلول 
الذكرى اخلم�سن لقيام الحتاد جت�سيدا ليروؤية 
التوجيهات  ظيييل  يف  وذلييييك   2021 الإميييييييارات 
الر�سيدة  لقيادتنا  احلثيثة  واملتابعة  ال�سديدة 
ممثلة يف �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
و�سعادته  واأميينييه  املييواطيين  ت�سع  الييتييي  نهيان  اآل 
وتطويره يف قمة اأولوياتها وت�سل الليل بالنهار 
بغية تن�سيب الإمارات و�سعبها يف املراكز الأوىل 

يف جمالت التنمية املختلفة.
ثروات  ت�سخر  الر�سيدة  القيادة  اأن  يقال  واحلق 
بالأجيال  الرتيييقييياء  �سبيل  يف  جميعها  الييوطيين 
الإجناز  ميادين  املتعاقبة يف خمتلف  الإماراتية 
والوفاء  املجد  مللحمة  امتداد  وذلييك يف  والنجاح 
باإن�سائهم  املوؤ�س�سن  الآبييياء  جيل  �سطرها  التي 
دولة الحتاد التي بهرت العامل واألهمت �سعوبه 
على  ثمارها  تقت�سر  ل  التي  اإجنييازاتييهييا  بعظيم 
قيادات  اإىل  متييتييد  بييل  فح�سب  الإمييييييارات  اأبييينييياء 

العامل واملالين من �سكان املعمورة.
وغييييدت الإميييييييارات منيييوذجيييا يييحييتييذى بيييه ويلفت 
اإىل مييا يييحييدث يف هذه  الأنييظييار وي�سد النييتييبيياه 
جذرية  حتييولت  ت�سهد  التي  العامل  من  البقعة 
يف فن قيادة الأوطان والعبور اإىل م�ستقبل زاهر 
بعد اأن كانت عبارة عن رمال متحركة وحتولت 

اليوم لواحدة من اأف�سل دول العامل.
كما �سهدت بع�س الوزارات تغيريات هيكلية من 
لها  اأ�سيف  التي  لل�سعادة  الييدوليية  وزييييرة  بينها 
ملف جودة احلياة ووزارة الدولة ل�سوؤون التعليم 
املتقدمة  املييهييارات  ملف  لها  اأ�سيف  التي  العايل 

ووزارة الطاقة التي اأ�سيف لها ملف ال�سناعة.
اليوم  الإميييييارات  اأن  يييوؤكييد  اليييييوزاري  والت�سكيل 
ملئوية  ا�ستعدادا  التنموية  م�سريتها  يف  مت�سي 
الإمارات بخطى ثابتة وروؤى وا�سحة ت�سعى من 
اإىل ال�ستثمار بالدرجة  خالل روؤيتها واأهدافها 
دول  اأف�سل  تييكييون  كييي  الييوطيين  �سباب  يف  الأوىل 
العامل واأكرثها تقدما وذلك �سمن ا�سرتاتيجية 
وامل�ستهدفات  النتائج  حتقيق  يتم  بحيث  �ساملة 
الإميييارات  احتييياد  لقيام  املئوية  الييذكييرى  بحلول 
تعزيز  على  احلكومة  وحتر�س   2071 عييام  يف 
ال�سطناعي  والييذكيياء  والبييتييكييار  الإبيييداع  ثقافة 

بهدف اإ�سعاد النا�س.
اأبرز  اأحيييد  “املئوية” هييي  حييكييوميية  اأن  �ييسييك  ول 
وا�ستثنائية  فيييرييييدة  حييكييوميية  فييهييي  الإجنيييييييازات 
على  م�سبوقة  وزارييية غري  با�ستحداثها حقائب 

م�ستوى العامل للت�سامح وامل�ستقبل وال�سعادة.
رائدة  حكومة  الإميييارات  دوليية  حكومة  و�ستبقى 
العليا  الوطنية  الييغييايييات  حتقيق  على  مييرتييكييزة 
وهييييي حتييقيييييق اليي�ييسييعييادة لييلييمييجييتييمييع وقييييد بييييداأت 
الإمارات م�سوارها نحو حتقيق ال�سعادة الكاملة 
من  فراير  يف  احلكومي  امل�ستوى  على  ل�سعبها 
العام املا�سي عندما اأعلن �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
من�سب  ا�ستحداث  مكتوم  اآل  را�ييسييد  بيين  حممد 
دولة  “وزير  م�سمى  حتييت  احلييكييوميية  يف  جييديييد 
كاأول  الييرومييي  عييهييود  مييعييايل  لل�سعادة” وكييلييف 

وزيرة دولة لل�سعادة يف العامل.
اأن الوزيرة اجلديدة �ستقود �سيا�سة  واأكد �سموه 
ويرز  املجتمع”..  يف  والر�سا  اخلييري  “توفري 
هذا النهج ب�سكل قاطع مدى حر�س �سموه على 
لل�سعادة وذلييك من خالل  الإميييارات دوليية  جعل 

توفري كل �سبل الراحة والرفاهية لل�سكان.
وقييييال اأييي�ييسييا يف هيييذا اليي�ييسييدد عيينييدمييا نييقييول اإن 
نعنيه  فنحن  اليي�ييسييعييادة  حتقيق  احلييكييوميية  هييدف 
حرفيا و�سنطبقه حرفيا و�سن�سعى لتحقيقه مبا 
يتنا�سب مع طموحات �سعبنا وتطلعاته وعاداتنا 
ينتجون  “ال�سعداء  كذلك  وقوله  الثقافية”.. 
اأكرث ويعي�سون اأطول ويقودون تنمية اقت�سادية 

ب�سكل اأف�سل.
الييعييامل ت�ستحدث  اأول دولييية يف  الإميييييارات  وتييعييد 
وزارة من اأهم مهامها توفري الرفاهية وحتقيق 
دول  بع�س  تبعها  ثم  وميين  للمواطنن  ال�سعادة 
طموح  ولييكيين  لل�سعادة  وزارة  ت�سمية  يف  الييعييامل 
القيادة ل يتوقف نحو اإ�سعاد املواطنن فاأ�سيف 
احلياة  جييودة  الت�سكيل اجلديد ملف  للوزارة يف 
وهييو اأحيييد الأفييكييار اخلييالقيية الييتييي عييودنييا عليها 
را�سد  بيين  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  دائييمييا 
والتعديالت  الت�سكيالت  يخ�س  فيما  مكتوم  اآل 

الوزارية التي قام بها.
ي�سمن  لكي  احلياة  جييودة  ملف  اأ�ييسيياف  و�سموه 
وحياة  �سعيد  م�ستقبل  وتييياأمييين  ال�ييسييتييمييرارييية 
الدولة  مكانة  ورفيييع  الييقييادميية  لييالأجيييييال  اأف�سل 
الييعييامل عييلييى امل�ستويات  اأفيي�ييسييل دولييية يف  لييتييكييون 

كافة.
وهو ي�سعى من وراء دمج ال�سعادة وجودة احلياة 
يف  الإمييييارات  يف  امل�ستقبل  اأجيييييال  تعي�س  اأن  اإىل 
اأ�سعد جمتمع يف العامل قوامه الهوية الوطنية 
املنفتحة  والواعية  املتما�سكة  والأ�ييسيير  الرا�سخة 
للقيم  عاملين  �سفراء  و�سيكونون  امل�ستقبل  على 
اآمنة  بحياة  ويتمتعون  الإماراتية  والأخالقيات 
و�سحية واأ�سلوب حياة تفاعلي ذكي وم�ستدام يف 

اأف�سل املدن للعي�س يف العامل.
و�ييسييتييظييل قيييييم الييتيي�ييسييامييح والييتييعيياييي�ييس يف دولييية 
الثقة  ت�سوده  جمتمع  يف  اأ�سيلة  قيم  الإمييييارات 
املييتييبييادليية والحيييييرتام والييتيي�ييسيياميين بيين خمتلف 
لتكون  بييالييدوليية  القيم  هييذه  و�ستدفع  الييفييئييات.. 

املعارف  اإنيي�ييسيياين وحيي�ييسيياري تنتج  اإ�ييسييعيياع  مييركييز 
والأفكار واملفاهيم والقيم الإن�سانية.

وا�ستمرارا لنهج الإمارات يف العتدال والت�سامح 
اأبقى على وزارة دولة للت�سامح وهي الأوىل من 
تر�سيخ  اأجيييل  ميين  الييعييامل  عييلييى م�ستوى  نييوعييهييا 

الت�سامح كقيمة اأ�سا�سية يف املجتمع.
اآمنوا  رجييييال  بيينييائييهييا  عييلييى  قيييام  الإميييييييارات  ولأن 
باأهمية العلم وقدا�سة الفرد ونهلوا من مدر�سة 
�سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  الراحل  املوؤ�س�س  القائد 
انفك  مييا  اليييذي  ثراه”  اهلل  “طيب  نييهيييييان  اآل 
ال�سباب  يييحييتيي�ييسيين  عيييميييره  �ييسيينيين  كييييل  خيييييالل 
ببناء  ا�سطالعهم  اأهمية  ويوؤكد  منه  ويقربهم 
العقل  رجيياحيية  ميين  امتلك  موؤ�س�س  امل�ستقبل.. 
الكثري وبلغ من الذكاء والخال�س مبلغا فكان 
الإمارات  قييدوة ملن خلفوه يف قيادة  الييدوام  على 
التي  ال�سفينة  ال�سباب لالإم�ساك بدفة  و�سجعوا 

تبحر نحو امل�ستقبل با�سم الإمارات.
ويدرك �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم اأن متكن جيل املئوية والطاقات الب�سرية 
الإمارات  “مئوية  ال�سابة عماد حتقيق  الوطنية 
لهذا اأبقى يف الت�سكيل الوزاري على   ..”2071
وزارة دولة لل�سباب وهي رائدة اإقليميا وعامليا يف 

رعاية ال�سباب وحتفيزهم.
فار�س  بن  �سهيل  بنت  �سما  معايل  توؤكد  ودائييمييا 
كلمة  اأن  ال�سباب  ل�سوؤون  دوليية  وزيييرة  املييزروعييي 
“امل�ستحيل” ل توجد يف قامو�س دولة الإمارات.
وتقول اإن و�سولها اإىل املن�سب الوزاري هو برهان 
وا�ييسييح عييلييى ميييدى الييدعييم اليييذي تييوفييره دولتنا 
الذي حتيط  الكبري  الت�سجيع  ل�سبابها يف �سوء 
لإطالق  ال�سابة  الأجيييييال  الر�سيدة  قيادتنا  بييه 
على  وحتفيزهم  واأفكارهم  لطموحاتهم  العنان 
التطلع دائما لالأمام بعيون ملوؤها الأمل وعزمية 
وقودها الطموح وعقول ت�سيئها املعرفة وحر�س 

على التطوير لالأف�سل.
ولأن روؤية ال�سيخ زايد كانت �سابقة لأوانها وروح 
الإبداع كذلك والتي ل تزال م�ستمرة اإىل يومنا 
هذا يف الإمييارات.. اإذ مل تكن جمرد م�سادفة اأن 
الب�سرية  والكفاءات  للتكنولوجيا  موطنا  تكون 

املتميزة ومركزا عامليا للتجدد والبتكار.
اأ�سا�س  و�ييسييع  عندما  اهلل”  “رحمه  اأبيييدع  فلقد 
اإخييوانييه حكام  املييتيين مييع  اليي�ييسييرح  لييهييذا  البنيان 
الإمارات يف تلك الفرتة.. وها هي اليوم الإمارات 
45 عاما تعي�س يف تطور ورقييي ورخاء  وطييوال 
اأ�سحت منارة العلم والتكنولوجيا والأمن  حتى 

والتقدم واحل�سارة.
ال�سيخ  ال�سمو  وبف�سل روؤى وتوجيهات �ساحب 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�سيخ  ال�سمو  “رعاه اهلل” و�ساحب  دبي  حاكم 

حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة مل تعد الإمارات 
تنتظر امل�ستقبل وترتقبه بل ت�سنعه من خالل 
اجلهود التي تبذلها لتبني التوجهات والتقنيات 
امل�ستقبلية يف العمل احلكومي وحر�س �سموهم 
اأن ت�سبح الإمييارات خالل ال�سنوات املقبلة  على 
واخلرات  والتكنولوجيا  للعلوم  عاملية  عا�سمة 

واملواهب.
املتقدمة  امليي�ييسييتييقييبييل  تييكيينييولييوجيييييا  و�ييسييتيي�ييسيياهييم 
عمل  دعم  يف  ال�سطناعي  والذكاء  كالروبوتات 
الأجيييهيييزة الأميينييييية واليي�ييسييرطييييية وحتييقيييييق اأعلى 
م�ستويات الأمن والأمان اإ�سافة اإىل م�ساهمتها 
القانون وتعزيز كفاءة و�سرعة  �سيادة  يف �سمان 
الذكاء  وتوظيف  الق�سائية  الأنظمة  ومييرونيية 
وتكنولوجيا  ال�سخمة  والبيانات  ال�سطناعي 
ا�ييسييتييخييدام البنية  كيييفييياءة  لييتييعييزيييز  ال�ييسييتيي�ييسييعييار 

التحتية خلدمة الإن�سان.
ذكية  عييييي�ييس  نييظييم  اليييدولييية  ميييدن  �ستتبنى  كييمييا 
وتكنولوجيا  اليينييا�ييس  حييييياة  لييتييييي�ييسييري  تييفيياعييلييييية 
�سي�سهل  اجلييودة مما  وعالية  ات�سالت متقدمة 
وال�سحية  التعليمية  اخلييدمييات  اإىل  الييو�ييسييول 
اجلودة  وذات  ال�سريعة  والرتفيهية  واحلكومية 

العالية يف اأي وقت ويف اأي مكان.
وحتدث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
املرحلة اجلديدة  امل�ستقبلية قائال:  الروؤية  عن 
امل�ستقبل..  وعلوم  امل�ستقبل..  مهارات  عنوانها 
للتاأ�سي�س  ن�سعى  لأننا  امل�ستقبل..  وتكنولوجيا 

ملئوية نوؤمن من خاللها م�ستقبل اأجيالنا.
وقال �سموه: “نعلن اليوم عن تعين وزير دولة 
القادمة  العاملية  املوجة  ال�سطناعي..  للذكاء 
هي الذكاء ال�سطناعي ونريد اأن نكون الدولة 

الأكرث ا�ستعدادا لها.
الذكية  النظم  م�ستقبال  الدولة  �ستتبنى  وكما 
جمالت  يف  ال�سطناعي  الييذكيياء  على  املعتمدة 
العي�س والعمل والرتفيه وال�سيافة كاخلدمات 
امل�ساكن  مييين  الييذكييييية  الييتييفيياعييلييييية  اليي�ييسييخيي�ييسييييية 
الذكية..  وامليييكييياتيييب  اليييذكيييي  الييتيينييقييل  وو�يييسيييائيييل 
حقيبة  ا�ستحداث  مت  التوجه  هذا  مع  ومتا�سيا 
لييلييذكيياء ال�ييسييطيينيياعييي وهيييي اول وزارة  وزاريييييية 
للذكاء ال�سطناعي يف العامل كما �سهد الت�سكيل 
الييوزاري ولدة وزارة دولة جديدة م�سوؤولة عن 
العلوم املتقدمة وتعين وزيرة م�سوؤولة عن ملف 

العلوم املتقدمة.
عالية  مب�ستويات  الإميياراتييي  الإنيي�ييسييان  و�سينعم 
�ست�ستثمر  وامليييائيييي حيييييث  الييغييذائييي  الأميييين  ميين 
الدولة وتبتكر يف العلوم والتكنولوجيا احليوية 
املتقدمة يف جمال الإنتاج الغذائي واإنتاج وتنقية 
املييييياه وتييطييوييير منييياذج �ييسييراكييات فيياعييليية لإيجاد 
حلول وم�سادر جديدة للمياه والغذاء وتطبيق 
هذه  على  الطلب  تلبية  كييفيياءة  تييعييزز  �سيا�سات 

اأ�سبحت  الييغييذائييي  الأمييين  م�سالة  ولأن  املييييوارد. 
يف  الييواعييييية  اليييدول  تت�سابق  اأن  ولبييد  مف�سلية 
�ييسييرعيية الييو�ييسييول اإىل اكييتييفيياء ذاتيييي ميين الغذاء 
اأعلن �سموه عن تعين مرمي بنت حارب املهريي 
وزيرة للدولة م�سوؤولة عن ملف الأمن الغذائي 
امل�ستقبلي للدولة.. بحثا وخطة وتقنية.. مبينا 
اأهمية هذا امللف بالقول “اأمن الغذاء هو ق�سية 
والعلم  الييبييحييث  عييمييادهييا   .. م�ستقبلية  وطيينييييية 

وامل�ساريع.
التفكري يف  ال�سبق يف  ومن هنا يكون لالإمارات 
اأول  اإىل تعين  الغذائي و�سارعت  الأمن  م�ساألة 

وزيرة لالأمن الغذائي يف العامل.
�سي�سبح   ”2071 الإمييييارات  “مئوية  وح�سب 
مفتوحا  عامليا  خمترا  الإميييارات  دوليية  اقت�ساد 
لتكنولوجيا  اجلييييديييييدة  امليييفييياهيييييييم  لييتييجييريييب 
عيياملييييية لالبتكار  املييتييقييدميية وميينيي�ييسيية  امليي�ييسييتييقييبييل 
وريادة الأعمال مما �سي�ساهم يف تطوير �سناعات 
وقطاعات جديدة تكون دولة الإمارات ال�سباقة 

يف تطويرها اأو تبنيها عامليا.
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  يتوان  مل  ولهذا 
بن را�سد اآل مكتوم عن الإعالن اأي�سا عن تويل 
وزير الطاقة ملف ال�سناعة يف الدولة.. ليكون 
م�سوؤول عن تطوير ال�سناعة وخا�سة املتقدمة 

يف دولة الإمارات.
و�ستعمل الدولة على تطوير التعليم وال�ستثمار 
ال�سباب  ميييواهيييب  لييتييطييلييق  بييكييل طيياقيياتييهييا  فيييييه 
وقيييدراتيييهيييم خلييدميية اليييوطييين مييين خيييالل غر�س 
وت�سليحهم  والع�سرين  الييثيياين  الييقييرن  مييهييارات 
الهوية  وتيير�ييسيييييخ  املييتييقييدميية  امليي�ييسييتييقييبييل  بييعييلييوم 
والإيجابية  الأخالقية  القيم  واأف�سل  الوطنية 
فيهم و�سيكون التعليم يف دولة الإمارات الأف�سل 
 ”2071 الإميييييارات  “مئوية  ح�سب  الييعييامل  يف 
والقت�سادي  احليي�ييسيياري  النمو  بعجلة  ويييدفييع 
الإيجابية  الإماراتية  الأخالقية  القيم  وير�سخ 
فيييييهييم وييييخيييرج عيييقيييول ميينييفييتييحيية مييطييلييعيية على 

العامل.
و�ييسيييييتييبيينييى اليينييظييام الييتييعييليييييمييي اأفيي�ييسييل واأحييييدث 
التعليمية بالرتكيز على نقاط قوة كل  الطرق 
طييالييب واهييتييميياميياتييه وا�ييسييتييخييدام اأفيي�ييسييل العلوم 
متوفرا  التعليم  ليكون  املتقدمة  والتكنولوجيا 
اأي مكان و�سيحظى طلبة دولة  اأي وقت ويف  يف 
الإمارات باأف�سل تعليم عال وم�ستمر يف العامل 
و�ستكون جامعات الدولة من اجلامعات الرائدة 
اإماراتين  وباحثن  علماء  حتت�سن  الييعييامل  يف 
اأبحاثا متقدمة تخدم م�ستقبل الدولة  يجرون 

والعامل.
بييعيي�ييس التعديالت  الييتييعييليييييم  لييهييذا طيييال جميييال 
التقنيات  اأن  اإىل  �ييسييمييوه  ميي�ييسييريا  اليييييوزاريييييية.. 
ن�سف  وتلغي  جديدة  وظائف  �ستخلق  املتقدمة 

احلالية خالل 10 �سنوات فقط.

•• ال�شارقة-وام: 

اأطلقت اإدارة فروع نادي �سيدات ال�سارقة يف كل من وادي 
مع  تزامناً  ودبا احل�سن  وكلباء  والذيد ومليحة  احللو 
ي�سادف  الذي  الثدي  ب�سرطان  للتوعية  العاملي  ال�سهر 
�سهر اأكتوبر من كل عام برناجماً توعوياً ملكافحة املر�س 
ريا�سية  ومنا�سط  تدريبية  وور�يييس  حما�سرات  ي�سمل 

وعرو�س ا�سرتاك مميزة.
نهاية  ي�ستمر حتى  الييذي  الرنامج  هييذا  اإطيييالق  ييياأتييي 
اأكتوبر اجلاري يف اإطار حر�س اإدارة فروع نادي �سيدات 
العاملية  الأحيييييداث  مييع جميع  الييتييفيياعييل  عييلييى  اليي�ييسييارقيية 

الق�سايا  على  ال�سوء  ت�سلط  الييتييي  املحلية  وامليييبيييادرات 
املجتمعية ل �سيما تلك التي تن�سد �سحة وعافية الفرد 
هذا  �سمن  املقامة  الفعاليات  جميع  وتييركييز  واملجتمع 
وباأهمية  الثدي  ب�سرطان  الوعي  تعزيز  على  الرنامج 
الك�سف املبكر عنه كما تركز على تبديد املخاوف واإزالة 

املفاهيم اخلاطئة واملغلوطة التي تدور حول املر�س.
وقالت نورة البلو�سي من�سق فعاليات باإدارة فروع نادي 
�سيدات ال�سارقة ان �سرطان الثدي يعتر من اأكرث اأنواع 
ال�سرطان انت�ساراً بن الن�ساء يف جميع اأنحاء العامل اإذ 
ت�سيب  التي  ال�سرطانات  جميع  من  باملائة   16 ميّثل 
 1.1 نحو  هيينيياك  اأن  تييوؤكييد  فالإح�سائيات  الفئة  هييذه 

الثدي  ب�سرطان  �سنوياً  ت�سخي�سهن  يتم  امييراأة  مليون 
قدماً  للم�سي  تييدفييع  احلييقييائييق  هييذه  ان  اىل  ..ميي�ييسييرية 
اليي�ييسييوء على  امليير�ييس وت�سليط  بييهييذا  الييوعييي  تييعييزيييز  يف 
العوامل التي تزيد من فر�س الإ�سابة به بجانب اإبراز 
ال�سليمة التي تقلل من  الأ�ساليب واملمار�سات ال�سحية 
حال  يف  ال�سفاء  معدلت  من  وتزيد  به  الإ�سابة  فر�س 

الإ�سابة.
ال�سارقة لل�سيدات ب�سكل  وتوفر كل فروع نادي �سيدات 
اليينييادي ب�سكل خييا�ييس فحو�سات  عييام ومييوظييفييات فيييروع 
طبية جمانية للك�سف عن �سرطان الثدي بجانب تنظيم 

جمموعة من الفعاليات التوعوية .

»فروع ن�دي �شيدات ال�ش�رقة« تعزز الوعي ب�شرط�ن الثدي

بالتعاون مع �شركة نريون للتاأمني ال�شحي

جمموعة بريد الإم�رات تنظم فع�لية يوم 
ال�شحة يف مكتب بريد دبي املركزي

•• دبي-الفجر:

نظمت جمموعة بريد الإمارات بالتعاون مع �سركة نريون 
للتاأمن مزود خدمات التاأمن ال�سحي للموظفن فعالية 
يوم ال�سحة يف مكتب بريد دبي املركزي مبنطقة الكرامة 
مب�ساركة عدد من مزودي اخلدمات الطبية �سمن �سبكة 
التطوعية  امليي�ييسيياركيين يف احلييمييليية  الأطيييبييياء  نييييريون ميين 
ا�ستملت على التوعية ال�سحية مبخاطر الأمرا�س املزمنة 
اىل  بالإ�سافة  والكول�سرتول  وال�سغط  ال�سكر  وفح�س 

فح�س كثافة العظام وفح�س النظر واللياقة العامة.
وقد �سهدت احلملة منذ انطالقها اإقباًل كبرياً وترحيباً 
على  وامتنانهم  �سكرهم  عن  معربن  املوظفن  قبل  من 
امل�ست�سفيات  اأطيييبييياء  كيييان  حيييييث  الييكييرمييية.  الييلييفييتيية  هيييذه 
لتقدمي  ال�ييسييتييعييداد  اأمت  على  امل�ساركة  الطبية  واملييراكييز 
الدم  فحو�سات  واإجييييراء  املجانية  الطبية  ال�ييسييتيي�ييسييارات 

وعدد من الفحو�سات الأخرى.
وقييييال امليييديييير الييتيينييفيييييذي اليييتيييجييياري يف جمييمييوعيية بريد 
هذه  تيياأتييي  القطامي:  عبيد  ال�سيد  بالوكالة  الإمييييارات 
احلملة انطالقاً من حر�س جمموعة بريد الإمارات على 
الأ�سا�سي لكل �سخ�س،  ال�سحة حمور الهتمام  اأن تكون 
وميكن للفحو�س املنتظمة امل�ساعدة يف اكت�ساف الأمرا�س 
تنظيم  امل�ساهمة يف  املهم  اإنه من  ال�سبب  ولهذا  الكامنة، 

مثل هذه احلمالت ال�سحية.
تاأتي  ال�سحية  ميي�ييسيياركيية  احلييمييالت  الييقييطييامييي  واأ�يييسييياف 
ا�ستجابة اخلدمة املجتمعية والتعاون مع كافة املوؤ�س�سات 
للك�سف املبكر على الأمرا�س املزمنة، نود حث كل �سخ�س 
الطبية  احلمالت  تقدمها  التي  الفر�س  من  لال�ستفادة 
واحل�سول على ال�ست�سارة الطبية حتى لو كان ل يعاين 
العلل والأمرا�س مثل  للوقاية من  اأي مر�س ولكن  من 

ال�سكري واأمرا�س القلب.

رئي�س حمكمة ال�شتئن�ف ي�شتعر�س نت�ئج اأداء الربع الث�لث لع�م 2017 

»الهالل الأحمر« تطلق حزمة من الربامج التطوعية الطالبية
•• دبي -وام:

اكييدت هيئة الييهييالل الحييميير الميياراتييي �سعيها يف عييام اخلري 
اىل تو�سيع ال�سراكة مع وزارة الرتبية والتعليم ودعم العديد 
التي اطلقتها هذه الخييرية وذلييك بهدف غر�س  من الرامج 
املدار�س من خالل دعمها  العمال اخلريية يف نفو�س طالب 

للعديد من برامج والفعاليات املوجهة للطالب.
لدعم  ر�سدتها  التي  املبالغ  ان  الحمر  الهالل  هيئة  وذكييرت 
التعليم �سنويا بلغت اأكرث من 25 مليون درهم م�سرية اىل انه 
فى اطار دعمها للرامج التي اطلقتها وزارة الرتبية والتعليم 
عملت  التي  الرامج  على  الطلبة  تدريب  بدعم  الهيئة  تقوم 

عليها هيئة الهالل الحمر وتاأ�سي�س فرق تخ�س�سية.
كما ت�سعى الهيئة ىل دعم العديد من الرامج التطوعية ياأتي 
على راأ�س هذه الرامج اطالق جائزة عون للخدمة املجتمعية 
العمل  روح  لتعزيز  ت�سعى  والييتييي  الييدوليية  مييدار�ييس  جميع  يف 
التطوعي وغر�س امل�سوؤولية املجتمعية يف نفو�س الن�سء وار�ساء 

ثقافة العمل التطوعي يف املجتمع .

الحمر  الييهييالل  هيئة  لها  ر�ييسييدت  الييتييي  اجلييائييزة  وت�ستهدف 
املدار�س  �سنويا جميع طلبة  درهييم  األييف   500 و  مليون  مبلغ 
ادراج  مت  فيما  احلكومية  منها  الدرا�سية  احللقات  جميع  يف 
ريا�س الطفال حديثا خالل هذه ال�سنة للم�ساركة يف جائزة 
عون حيث �سيتم ت�سكيل فرق اأ�سبال الهالل يف مرحلة ريا�س 
الطفال بالإ�سافة اىل فريق الهالل الطالبي يف جميع حلقات 
مدار�س الدولة مع اطالق خطة تدريبية عر ادارة املتطوعن 
الميييارات  دولييية  بيييدور  لتعريفهم  الطالبية  الييفييرق  ت�ستهدف 

الن�ساين وواجبها اجتاه املحتاجن من الدول.
الولية  ال�ييسييعييافييات  عييلييى  لييلييتييدريييب  املييتييطييوعييون  و�سيخ�سع 
ت�ستهدف  املعرفية حيث  و  التخ�س�سية  الييدورات  وغريها من 
املتميز وويل  املبتكر وامل�سرف الرتبوي  هذه الرامج الطالب 
هذه  جلميع  ال�سا�سية  الييركيييييزة  يعتر  اليييذي  املتميز  المييير 

الفئات و لعب الدور الرئي�سي يف جائزة عون.
م�سروع  الييطييالب  ميين  املييقييدميية  املجتمعية  اخلييدمييات  وت�سمل 
لرعاية املر�سى وخدمة اأ�سر ال�سجناء و برنامج خلدمة اأ�سحاب 
الهمم وم�سروع رعاية اليتام و برناجما لدعم ال�سر املتعففة 

ورعايتهم اإ�سافة اىل برامج تطوعية جمتمعية ان�سانية تخدم 
فئات املجتمع جميعا .

وك�سفت الهيئة انه مت حتديد معايري لتحكيم اجلائزة و ر�سد 
خييالل حفل  ميين  الفائزة  الوىل  مييراكييز  لثالث  مالية  جييوائييز 
�سنوي يقام يف مايو 2018 مو�سحة ان العام الدرا�سي املا�سي 
 5 189 مدر�سة و اأكرث من  م�ساركة  �سهد   2017-2016

الف طالب يف هذه اجلائزة.
كما �ستطلق هيئة الهالل الحمر �سمن براجمها التطويرية 
برنامج نرا�س والذي ي�ستهدف تاأهيل عدد من الرتبوين و 
متكينهم لتنفيذ عدد من الرامج التوعوية املدرجة يف اخلطة 
التدريبية املخ�س�سة لفرق الهالل الطالبي يف مدار�س الدولة 
اأي�سا  اطالقها  �سيتم  التي  التطوعية  الرامج  تت�سمن  فيما 
حملة بطل الهالل ال�سغري و التي ي�ستهدف من خاللها دعم 
فئة طلبة العلم املتع�سرين �سعيا من الهيئة لتذليل كل العقبات 
التي تعرت�س طلبة العلم يف م�سريتهم التعليمية حيث قامت 
دعم  بند  �سمن  طالب  الف   10 من  اأكييرث  مب�ساعدة  الهيئة 

طلبة العلم خالل العام الدرا�سي املا�سي.

••دبي –الفجر:

عقد �سعادة القا�سي عي�سى حممد �سريف رئي�س حمكمة ال�ستئناف مبحاكم دبي 
اجتماعاً مع ق�ساة حمكمة ال�ستئناف، ملناق�سة نتائج اأداء الربع الثالث لعام 2017م 
ال�سرتاتيجي  الأداء  نتائج  يعر�س  برنامج  وهييو  )الييرا�ييسييد(،  برنامج  خييالل  ميين 

للمحاكم )اخلطة ال�سرتاتيجية – الت�سغيلية - العمليات واملبادرات(.
معدل  حققت  ال�ستئناف  حمكمة  اأن  �سريف  حممد  عي�سى  القا�سي  �سعادة  واأ�سار 
امل�سجلة  الق�سايا  مناق�سة  احلييايل، حيث مت  العام  اإىل )%100( يف  ي�سل  ف�سل 
املحكمة  يف  امل�سجلة  الق�سايا  عدد  بلغ  حيث   ،2017 الثالث  الربع  يف  واملحكومة 
الربع  املحكومة خالل  الق�سايا  اإىل )2088( ق�سية، وعدد  الثالث  الربع  خالل 
اإىل  ي�سل  اأول جل�سة  مييدة حكم من  بلغ معدل  وقييد  )2105( حكم.  اإىل  الثالث 
بطرح  الييقيي�ييسيياة  اليي�ييسييادة  �ييسييارك  كييمييا  ييييوم.   )213( م�ستهدف  ميين  ييييوم   )207(
اجيييراءات  وت�سريع  املحكمة  اأداء  م�ستوى  ميين  رفييع  يف  ت�ساعد  الييتييي  القيييرتاحيييات 
على  الق�ساة  ال�سادة  ال�ستئناف  حمكمة  رئي�س  �سكر  الجتماع  نهاية  ويف  الف�سل، 
والعمل  املوؤ�سرات  متابعة  على  وحثهم  ال�سابقة  الفرتة  خالل  جهد  من  بذلوه  ما 
اأ�سرع وقت ممكن، وذلك لتحقيق عدالة نافذة تت�سم  على الف�سل يف الدعاوى يف 
للو�سول  للمجتمع،  الو�سول  مي�سرة  ق�سائية  وتقدمي خدمات  وال�سرعة،  بالدقة 

اإىل “حماكم رائدة متميزة عاملياً”.



االثنني   23   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12154  
Monday  23   October   2017  -  Issue No   12154

07

اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام: 

ماكري�ستال  �ستانلي  املتقاعد  اجلييرنال  اأكييد 
بالتقنيات  �ييسييرتتييبييط  امل�ستقبل  حيييروب  اأن 
ال�سرعة  من  اأعلى  بقدر  و�ستت�سم  احلديثة 
واخلطورة و�ستكون تكلفتها اأعلى بكثري من 

احلروب التي �سهدها العامل يف ال�سابق.
موؤمتر  خييالل  الرئي�سية  كلمته  يف   - وقييال 
الييقييرن احليييادي والع�سرين  الييقييادة حليييروب 
رعاية  حتت  اأبوظبي  يف  ام�س  انطلق  الييذي 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

جمل�س  رئي�س  الييدوليية  رئي�س  نائب  مكتوم 
اإن احلروب  اليييوزراء حاكم دبييي رعيياه اهلل - 
امل�ستقبلية �سرتتبط بالتقنيات احلديثة وهو 
فكلما  خماطر  على  �سينطوي  �سك  ل  اأميير 
التكنولوجيا  ا�ييسييتييخييدام  على  اعييتييمييادنييا  زاد 
احلديثة زادت حاجاتنا اإىل اأن نتفهم ب�سكل 

دقيق طبيعة عمل هذه الآلت.
واأ�سار - يف كلمته التي حملت عنوان “ �سكل 
احلرب املتغري يف القرن الواحد والع�سرين” 
- اإىل اأن الإن�سان لن يكون مبقدوره املناف�سة 
بقرار  يتعلق  فيييييمييا  كييبييري  ب�سكل  الآليييية  مييع 

فجيو�س  فيها  امل�ساركة  اأو  احليييروب  اتييخيياذ 
اأن ت�ستعن بالأنظمة  العامل �سيتعن عليها 
الإلييكييرتونييييية عييلييى نييطيياق عييرييي�ييس وتتفهم 
بيي�ييسييكييل كييامييل طييبيييييعيية عييمييل هيييذه الأنظمة 
وحيييييدود اليي�ييسيييييطييرة عييليييييهييا واملييخيياطيير التي 
م�ستقل  ب�سكل  ا�ستخدامها  عليها  ينطوي 

عن الإن�سان.
كانت  اأن  بعد  احليييرب  �ساحة  اأن  اإىل  ولييفييت 
الآن  فاإنها  النظامية  القوات  على  مقت�سرة 
والع�سابات  الإرهابين  اأمييام  مفتوحة  باتت 
ميكن  التي  الأطيييراف  من  وغريها  امل�سلحة 

اأي  يف  تلقائي  ب�سكل  معركة  اأي  تييدخييل  اأن 
وقت ودون اأي معوقات.

واأكد - يف ختام كلمته - اأن القادة الع�سكرين 
عليهم  بييييييات  الييييعييييامل  بييييلييييدان  خميييتيييليييف  يف 
كييانييوا يعرفونه  بيياأن الكثري ممييا  العيييرتاف 
عييلييى اأنييييه ميين ميي�ييسييلييمييات احلييييروب قييد تغري 
بيي�ييسييكييل كييبييري و�ييسيييييتييغييري بيي�ييسييكييل اأكييييير على 
الأمر  فاإن  ثم  ومن  املقبلة  ال�سنوات  امتداد 
والرغبة  الإرادة  الت�سلح مبزيد من  يتطلب 
بها  تتطور  التي  ذاتها  بالدرجة  التطور  يف 

البيئة من حولهم.

•• دبي-وام:

دعت هيئة الطرق واملوا�سالت يف دبي اجلمهور 
ا�ستخدام  اإىل  املييجييتييمييع  �ييسييرائييح  خمييتييلييف  ميين 
املوا�سالت  ييييوم  يف  اجلييميياعييي  اليينييقييل  و�ييسييائييل 
من  نوفمر  من  الأول  ي�سادف  الييذي  العامة 

كل عام.
الهيئة مكافاآت نقدية وجوائز عينية  ور�سدت 
املوا�سالت  لو�سائل  امل�ستخدمن  لأكييرث  قيمة 

الييعيياميية وذليييك يف اإطييييار دعييمييهييا ملييبييادرة حتدي 
ال�سيخ  �سمو  اأطلقها  التي  البدنية  للياقة  دبي 
حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد 
فيها  ودعييا  الريا�سي  دبييي  جمل�س  رئي�س  دبييي 
التي  الريا�سات  نوع من  اأي  ملمار�سة  اجلمهور 
يف�سلونها ملدة 30 دقيقة يوميا خالل الفرتة 
نوفمر   18 اإىل  احليييييايل  اأكيييتيييوبييير   20 مييين 
املقبل. وحثت موزة املري مدير اإدارة الت�سويق 
من  اجلييمييهييور  الهيئة  يف  املوؤ�س�سي  والتيي�ييسييال 

و�سائل  ا�ستخدام  على  املجتمع  �سرائح  جميع 
الفعاليات  يف  وال�ييسييرتاك  العامة  املييوا�ييسييالت 
املييتيينييوعيية اليييتيييي تييطييلييقييهييا الييهيييييئيية هييييذا العام 
للح�سول على جوائز قيمة .. موؤكدة اأن الهيئة 
اجلمهور  اإ�سعاد  يف  امل�ساهمة  اإىل  دائما  ت�سعى 
اجلماعي  اليينييقييل  و�ييسييائييل  م�ستخدمي  خييا�ييسيية 
وحتفزهم دائما على احلركة والن�ساط البدين 
اأثناء تنقلهم اليومي يف اإمارة دبي التي تنب�س 
اأن ميييبيييادرة يوم  بيياليينيي�ييسيياط واحليييييوييية. يييذكيير 

اإمارة  املوا�سالت العامة تهدف اإىل تعزيز دور 
ت�سهم يف حت�سن  الييتييي  دعيييم اجلييهييود  دبيييي يف 
وت�سجيع  امل�ستدامة  التنمية  وحتقيق  البيئة 
النقل اجلماعي  ا�ستخدام و�سائل  ال�سكان على 
توعيتهم  م�ستخدميها من خالل  ن�سبة  ورفييع 
بييياميييتيييييييازات امليييوا�يييسيييالت اليييعيييامييية واليييرتوييييج 
ملنظومة النقل اجلماعي احلديثة التي تقدمها 
الهيئة والتي ت�سمل املرتو واحلافالت وو�سائل 

النقل البحري .

•• دبي -وام:

عقدت جلنة اختبار مزاويل مهنة مرتجمي لغة الإ�سارة اجتماعها 
مببنى ديوان وزارة العدل يف دبي، برئا�سة امل�ست�سيارة �سييارة هزمي 
رئي�سة   - بالوزارة  واملرتجمن  املحامن  اإدارة  مدير  ال�سييام�سي 

جلنة اختبار مزاويل مهنة مرتجمي لغة الإ�سارة.
مت خالل الجتماع عر�س روؤية الوزارة، والقرار الوزاري بت�سكيل 
جلنة اختبارات مرتجمي لغة الإ�سارة ودورها يف التاأكد والكفاءة 
اآلية  ومناق�سة  اإ�ييسييارة،  مرتجم  مهنة  ملزاولة  ت�سريح  يعطى  ملن 
عدة  وجييود  مييع  تخ�س�س  لكل  الختبار  بتوزيع  وذلييك  الختبار 

اإ�يييسيييارة حمييلييييية عييامييييية وفيي�ييسييحييى، والييتييطييرق اإىل قانون  لييغييات 
مرتجمي لغة الإ�سارة، والذي يعد الأول اخلا�س بهذه الفئة يف 

الوطن العربي.
كما مت ا�ستعرا�س املادة اخلا�سة بالختبارات ال�سفهية والإ�سارة 
اللجنة،  خيييارج  ميين  باأ�سخا�س  ال�ستعانة  واإمييكييانييييية  وبالعك�س، 
ومناق�سة الفروقات يف لغة الإ�سارة بن الدارج يف الوطن العربي 
عن اللغة الدولية يف ظل وجود قامو�س موحد يف الوطن العربي، 
اليينييجيياح لكل  الييطييبيياعيية، وحتييديييد معايري  وقييامييو�ييس حملي قيد 

تخ�س�س واإجراء الختبار للمر�سحن والتوقيع على النتائج.
�سعيد  بن  �سلطان  معايل  توجيهات  اإىل  اللجنة  رئي�س  واأ�ييسييارت 

اليييبيييادي اليييظييياهيييري وزييييير اليييعيييدل الييتييي تييياأتيييي يف اإطيييييار حر�س 
املحوري  لدورهم  اإدراكيياً  الهمم،  باأ�سحاب  الهتمام  على  الدولة 

وم�ساركتهم الفاعلة يف نه�سة الوطن.
بوزارة  الإعاقة  ذوي  وتاأهيل  رعاية  اإدارة  من  فييوزي  ناظم  واأكييد 
تنمية املجتمع اأن عدد ال�سم يف الإمارات يتجاوز 1500 �سخ�س، 
ووعد بتزويد اللجنة يف الجتماع القادم بالعدد ال�سحيح وامل�سجل 

يف وزارة تنمية املجتمع.
اأع�ساء اللجنة بدرية ح�سن اجلابر، وحمد  ح�سر الجتماع من 
هيييزاع الييدرمييكييي، وعييبييري زيييد ال�سحي ، ونيياظييم فيييوزي من�سور ، 

وعمري م�سبح الكتبي ع�سو ومقرر اللجنة.

تنظيم عمل مرجمي لغة ال�ش�رة بق�نون مهنة الرجمة الحت�دي

••دبي-وام: 
للتزلج  دبي  وحلبة  املائية  احليوانات  وحديقة  اأكييواريييوم  ودبييي  كيدزانيا  مع  بالتعاون  مول  دبي  نظم 
القراءة  حتييدي  يف  امل�ساركة  الوفود  من  وطالبة  طالب   200 من  لأكييرث  متكامال  ترفيهيا  برناجما 
الوجهات الرتفيهية بدبي - يف  زيييارة عدد من  الذي ت�سمن   - الرنامج  وياأتي تنظيم هذا  العربي. 
يف  التحدي  من  الأوىل  باملراتب  لفوزهم  وتكرميا  ملواهبهم  وت�سجيعا  التحدي  لأبطال  دعمهم  اإطييار 
بلدانهم . وميثل م�سروع حتدي القراءة العربي الذي اأطلقه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” يف �سبتمر من العام 2015 
اأكر م�سروع اإقليمي عربي لت�سجيع القراءة لدى الطالب يف العامل العربي و�سول لإبراز جيل جديد 

متفوق يف جمال الطالع والقراءة و�سغف املعرفة.

برن�مج ترفيهي بدبي لأبط�ل 
حتدي القراءة العربي

•• ال�شارقة - وام:

حاكم  ال�سمو  �ساحب  قرينة  وجهت 
بنت  جواهر  ال�سيخة  �سمو  ال�سارقة 
املجل�س  رئييييي�ييسيية  الييقييا�ييسييمييي  حمييمييد 
�سكرها  الأ�ييييسييييرة  لييي�يييسيييوؤون  الأعييييلييييى 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  وتييقييديييرهييا 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة 
للمجل�س  اليييالحميييدود  دعييمييه  عييلييى 
تيييعيييميييل على  الييييتييييي  ومييييوؤ�ييييسيييي�ييييسيييياتييييه 
القت�سادية  الأ�يييسيييرة  قيي�ييسييايييا  دعيييم 
والتنموية  والثقافية  والجتماعية 
رفاهية  يحقق  اأن  �ساأنه  ما من  وكييل 

الفرد والأ�سرة واملجتمع.
ال�سيخة  ل�سمو  مييقييال  يف  ذليييك  جييياء 
جواهر بنت حممد القا�سمي مبنا�سبة 
حديث �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة 
العادي  النييعييقيياد  دور  افييتييتيياح  خييالل 
الثالث من الف�سل الت�سريعي التا�سع 
اأحدث  حييول  ال�ييسييتيي�ييسيياري  للمجل�س 
واآثارها  اليي�ييسييارقيية  �سكان  اإحيي�ييسيياءات 

على امل�ستوى القت�سادي.
وقالت �سموها “ لقد �سعدت بح�سور 
لإ�ست�ساري  الإفييتييتيياحييييية  اجلييليي�ييسيية 
اليي�ييسييارقيية مبييرافييقيية جمييمييوعيية من 
الدوائر  يف  وامليي�ييسييوؤولت  الييقييييياديييات 

احلييكييومييييية بيياليي�ييسييارقيية حيييييث جاءت 
الإحييي�يييسييياءات مييلييفييتيية لييالنييتييبيياه من 
نيياحييييية حييجييم الأرقيييييام اليييييواردة فيها 
وبييياليييتيييايل حييجييم امليي�ييسييوؤوليييييات التي 
تيييوجيييه لييتييذليييييل الييي�يييسيييعيييوبيييات اأميييييام 
اأظهرت  ومقيم  مييواطيين  كييل  طييريييق 
يحقق  لأن  حاجته  الإح�ساءات  تلك 
هو  ممييا  بيياأفيي�ييسييل  معي�سيا  ميي�ييسييتييوى 
نف�سه  على  يطمئنه  الييواقييع  يف  عليه 

وعلى من يعولهم.
�ساحب  كيييان  اإن  �ييسييمييوهييا  واأ�يييسيييافيييت 
اأحاديثه  يف  اليي�ييسييارقيية  حيياكييم  ال�سمو 
نيييرى مييين ميي�ييسيياريييع تنموية  وفيييييمييا 
تنفيذها  بنف�سه ويرعى  لها  يخطط 
واملجتمع  الأفيييييراد  ميي�ييسييوؤولييييية  يلقي 
كله على عاتقه باعتباره الأب القائد 
واحلاكم الذي يعمل ليل نهار جاهدا 
للنا�س  العي�س  �سبل  اأف�سل  لتحقيق 
اأي�سا ترمي بظاللها  امل�سوؤولية  فاإن 
ليكون  املييجييتييمييع  يف  فيييييرد  كييييل  عيييليييى 
قيييافيييلييية هذه  �يييسيييائيييريييين يف  اجليييميييييييع 
امليي�ييسييوؤولييييية بييقيييييادة احليياكييم كييل وفق 
“ل يكلف اهلل  اإذ  ا�ستطاعته وقدرته 
باأمر  فالإن�سان  و�سعها” ..  اإل  نف�سا 
من اهلل �سبحانه م�سوؤول عن رعيته.. 
وكل اإن�سان �ساحب رعية.. واملطلوب 
ثم  باحتياجاتها  اأول  ي�سعر  اأن  منه 

الحتياجات  هيييذه  لتنفيذ  يييخييطييط 
لييذلييك كييييان الييتييخييطيييييط مييهييمييا لكل 
يف  ي�ساهم  اأو  م�ستقبال  يبني  اإن�سان 
البيت  ميزانية  حتى  م�ستقبل  بيينيياء 
والأ�سرة حتتاج اإىل مهارة التخطيط 

من قبل الأم اأو الأب.. اأو كليهما.
بنت  جييواهيير  ال�سيخة  �سمو  واأكييييدت 
فرد  كييل  �سعور  اإن  القا�سمي  حممد 
من  وجتييياه  نف�سه  جتيياه  بامل�سوؤولية 
ييييعيييول وجتيييييياه مييييا مييييليييك ييييحيييد من 
اأي  يف  املجتمع  م�سكالت  ميين  كييثييري 
مييكييان وزميييييان ويييخييفييف مييين العبء 
امللقى على احلكومة التي تعمل على 
ومتطورة  حديثة  مييبييادرات  �سياغة 
امل�سارك مع  الإن�سان فالفرد  خلدمة 
كل القطاعات يف البناء ل يعتمد كليا 
يف حل م�سكالته وخا�سة املادية على 
وجدت  الييتييي  القطاعات  هييذه  بع�س 
خلييدمييتييه وخييدميية غيييريه خييا�ييسيية اإذا 
من  ميكنه  جيييييد  بييدخييل  يتمتع  كيييان 
اأح�سن  اإن  الأميييان  بر  على  يعي�س  اأن 

تخطيطه - كما ذكرنا -.
األ  املقيم  اأو  املييواطيين  واأ�ييسييافييت على 
يييتييوقييع دائيييميييا وجييييود حييلييول جاهزة 
املتوقعة  مليي�ييسييكييلييتييه  لييييه  وميييقيييوليييبييية 
اإىل   - املييثييال  �سبيل  عييلييى   - فيييييتييقييدم 
واثق  وهو  القرو�س  بطلب  امل�سارف 

.. ل بييقييدرتييه على �ييسييدادهييا بييل على 
اأن ال�سداد �ستتكفل به جهة حكومية 
الكفاف  اأ�سحاب  اأن  نعلم  اأن  فيكفي 
رواتبهم  تيييبيييداأ  اليييذيييين  الييييييرزق  مييين 
فييوق يبلغ  25000 درهييم فما  ميين 
جمموع ديونهم 546 مليون درهم.. 
مل�ستحقي  درهييم  مليون   18،7 منها 
الفئات  ديون  عن  اإذن  فماذا  الإيجار 

الأقل دخال .
هناك  كييييييان  اإن  �يييسيييميييوهيييا  وقييييياليييييت 
ا�سطرار لدى بع�س املواطنن وغري 
املواطنن لالقرتا�س ب�سبب �سعوبة 
احلياة التي تواجههم معتمدين على 
يييتييوفيير مييين دخولهم  اأنييفيي�ييسييهييم وميييا 
امليييدار�يييس والعالج  اأقيي�ييسيياط  كييتييوفييري 
وبناء امل�سكن وغري ذلك وهم قادرون 
عييلييى �يييسيييدادهيييا فييياإنيييه ويف املييقييابييل ل 
قييرو�ييس كبرية ل ميكن  تييزال هناك 
اإطيييار  عييين  خيييارجيييا  �سببها  يييكييون  اأن 
الييتييبيياهييي وال�ييسييتييعييرا�ييس مبييا ميلك 
ظاهرة  مييقييتيينيييييات  ميييين  �ييسيياحييبييهييا 
يييبييدو بييهييا عييلييى غيييري اليييواقيييع الذي 
ال�سباب  بيين  ينت�سر  مييا  وهييو  يعي�سه 
فارهة  �ييسيييييارات  بيياقييتيينيياء  ال�سغوفن 
ال�سهري  دخييلييهييم  �ييسييعييرهييا  يييتييجيياوز 
مما  الكثري  ذلييك  على  ق�س  مبراحل 
يغذي رغبة ال�ساب يف الظهور واأقول 

فكر  هيييوؤلء..  اأبنائي  واحييد من  لكل 
تلقي  اأنييييك  ويف  اول  م�ستقبلك  يف 
تودي  اأمييييور  عييلييى  لك�سبه  تعبت  مبييا 
يكون  اأن  من  فبدل  امل�ساكل  اإىل  بك 
حا�سل عملك من الراتب واحلوافز 
�سخ�سيتك  بناء  ل�سالح  والييعييالوات 
وحتقيق الأحالم والطموحات اجلادة 
فييياأنيييت تييهييدم ذليييك بييتييحييقيييييق رغبات 
كاهلك يف  يثقل  ما  اقتناء  موؤقتة يف 
امل�ستقبل القريب حيث �ستجد نف�سك 
حما�سرا بالدين ومبطالبي الديون 
ومبييالحييقيية الييقييانييون ولييتييبييحييث بعد 
يحمل  عمن  وم�ستميتا  جاهدا  ذلك 

عنك هذا العبء الذي تورطت فيه.
املبادرات  جيياءت  لقد  �سموها  وتابعت 
الييييتييييي اأريييييييييييد بييييهييييا تيييخيييفيييييييف عييييبء 
الييديييون عيين كيياهييل اليييرازحييين حتت 
لتحل  امليييييال  اإىل  احلييياجييية  �ييسييغييوط 
الر�سا  لتحقيق  املييعيييييقيية  امليي�ييسييكييالت 
والأمييان والطمئنان على حا�سرهم 
معاجلة  جليينيية  وميينييهييا  وم�ستقبلهم 
اليييدييييون اليييتيييي تيييعيييرف مييهييامييهييا من 

م�سماها.
وقييالييت اإنيينييي ومييين هيينييا اأدعييييو جلنة 
دورها  يكتفي  بيياأل  الييديييون  معاجلة 
بييا�ييسييتييقييبييال طيييليييبيييات اليييراغيييبييين يف 
ت�سديد ديييونييهييم وميين ثييم رفييع هذه 

املخولة  اجلييييهييييات  اإىل  اليييطيييليييبيييات 
بل  الت�سديد  على  والعمل  لدرا�ستها 
اجلهات  اأو  اللجنة  تعمل  اأن  بييد  ل 
برامج  و�سع  على  املعنية  املجتمعية 
توعية للم�ستهدفن.. للمجتمع كله 
وال�سعوبات  الييديييون  اأخييطييار  حيييول 
املديون  يييواجييهييهييا  اأن  ميييكيين  الييتييي 
للقر�س  امل�سطر  اإر�ييسيياد  اأمييكيين  واإن 
كدرا�سة اجلدوى  درا�سة  ي�سع  كيف 
م�ساريعهم  فيييتيييح  عيييليييى  لييلييمييقييبييليين 
ييي�ييسييتييدييين وكيف  اخليييا�يييسييية.. كيييييف 
ي�سدد دينه قيا�سا على دخله ال�سهري 
مبا ل يوؤثر كثريا على معي�سته حتى 
يتجاوز الأمر ويكمل ال�سداد ب�سالم 
حدد  الييتييي  الييديييون  ت�سديد  فلجنة 

�ساحب  اأو�ييسييح  كما   - م�ستهدفوها 
انعقاد  يف  اليي�ييسييارقيية  حيياكييم  اليي�ييسييمييو 
املجل�س ال�ست�ساري بخم�س فئات – 
لي�ست معنية بال�سداد عمن ي�ست�سهل 
تدخل  ل  كماليات  ليي�ييسييراء  الييقيير�ييس 
ل�سالح  املوجهة  ال�سروريات  �سمن 

نف�سه واأ�سرته«.
الذي  الإحييي�يييسييياء  نييتييائييج  اإن  واأكيييييدت 
اأوردها �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة 
القت�سادية  واآثيييييييياره  اجلييليي�ييسيية  يف 
حقائق  تك�سف  والأ�ييسييرة  الفرد  على 
م�ساريعه  اإقامة  احلاكم  على  تي�سر 
التنموية خلدمة الإن�سان على اأ�س�س 
عييلييى معرفة  وتيي�ييسيياعييده  �ييسييحيييييحيية 
به  مير  ما  وتفا�سيل  الأميييور  دقائق 

منها  خمتلفة  اأو�ييسيياع  ميين  املجتمع 
ي�سهم يف دعم اأمانه وا�ستقراره ومنها 
ما يهدد هذا ال�ستقرار وي�سلب منه 

اطمئنانه بن اأ�سرته وجمتمعه.
اليي�ييسيييييخيية جواهر  �ييسييمييو  واخييتييتييمييت 
مقالها  اليييقيييا�يييسيييميييي  حميييميييد  بييينيييت 
“ ونييحيين حتييت قييبيية املجل�س  قييائييليية 
اأع�ساء  مبيي�ييسييوؤولييييية   - ال�ييسييتيي�ييسيياري 
تتلخ�س  التي  ال�ست�ساري  املجل�س 
احليييياكييييم..  اإىل  احلييقيييييقيية  نيييقيييل  يف 
حقيقة ل جماملة فيها ول جتاوزات 
والإخال�س  بييالأمييانيية  وتت�سم  عنها 
نلم�سه  ما  وهو  و�سعبه  الوطن  لهذا 
للمجل�س  املتميز  الأداء  خييالل  ميين 

ورئا�سته«.

جواهر الق��شمي : م�شوؤولية احل�كم ترمي بظالله� على كل فرد

ج�ئزة ال�شح�فة العربية تفتح ب�ب الر�شح لدورته� ال� 17 

جرنال متق�عد: حروب امل�شتقبل ترتبط ب�لتقني�ت احلديثة

ط��رق دب��ي تك�ف��ئ اجلمه��ور الأكث���ر ا�شتخدام���� 
لو�ش�ئ���ل النق���ل اجلم�ع��ي

•• دبي-وام:

الأمانة  ممثل   - لل�سحافة  دبييي  نيييادي  اأعييليين 
فتح  عن   - العربية  ال�سحافة  جلائزة  العامة 
ال�سحافة  ليجائزة  والييرت�ييسييح  الت�سجيل  بيياب 
17 وحيييييددت موعد  اليييي  الييعييربييييية يف دورتيييهيييا 
نهائي  كييمييوعييد   2017 املييقييبييل  دي�سمر   26
الرت�سيح  للتمديد ل�ستالم طلبات  غري قابل 
�سمن 13 فئة تغطي خمتلف جمالت الإبداع 
ال�سحايف ..داعية الراغبن يف الرت�ّسح للجائزة 
ح�سري  وب�سكل  اأعمالهم  بتقدمي  املبادرة  اإىل 
www.aja- الكرتونياً عر موقع اجلائزة

.  registration.com
ودعييييا جييا�ييسييم اليي�ييسييميي�ييسييي نييائييب مييدييير جائزة 
العامة  الأمييييانيييية  بييا�ييسييم  الييعييربييييية  اليي�ييسييحييافيية 
اليييعيييرب لزيارة  اليي�ييسييحييافييييين  لييلييجييائييزة كييافيية 
املوقع الإلكرتوين للجائزة لالطالع على اآخر 
تطورات وم�ستجدات اجلائزة وقواعد امل�ساركة 
اليي�ييسييروط ومييعييايييري الرت�ّسح  والييتييعييرف عييلييى 
اجلديدة للجائزة ..لفتاً اإىل اأن الأمانة العامة 
لييلييجييائييزة كييانييت قييد اأعييليينييت اأميي�ييس عيين اإدخيييال 
النظام  على  اجلوهرية  التعديالت  ميين  عييدد 

اليييعيييام لييلييجييائييزة مبيييا يف ذلك 
املعايري  اعتماد جمموعة من 
ومراجعة  للتحكيم  اجلديدة 
بالرت�ّسح  اخلا�سة  ال�سروط 
بهدف  فئاتها  خمتلف  �سمن 
رفع م�ستوى املناف�سة مواكبًة 
ال�سحايف  امليي�ييسييهييد  ملييتييغييريات 
الييعييربييي ومتييا�ييسييييياً مييع النمو 
امل�ساركات  اأعيييييداد  يف  امليييطيييرد 
العامل  اأنييييحيييياء  مييين خمييتييلييف 
الييييعييييربييييي وخيييييييارجيييييييه. وحييييث 

العرب  وال�سحافين  ال�سحافية  املييوؤ�ييسيي�ييسييات 
www. مييوقييع اجلييائييزة  على الطيييالع على 
 arabjournalismaward.com
الييتييفييا�ييسيييييل اجلديدة  كيييافييية  عييلييى  ليييليييوقيييوف 
العامة  الأمييانيية  اإن  ال�سم�سي  وقييال  للجائزة. 
لييلييحييفيياظ عييلييى رييييادة  لييلييجييائييزة ت�سعى دائيييمييياً 
العامل  يف  ال�سحايف  التميز  قيادة  يف  اجلييائييزة 
العربي من خالل توفري خمتلف اأنواع الدعم 
لل�سحافين واملوؤ�س�سات ال�سحافية وامل�ساهمة 
والييريييادة مبا  الإبيييداع  روح  تر�سيخ  بفعالية يف 
مع  يتما�سى  �سحايف  حمتوى  بتطوير  ي�سمح 

التي  اليييتيييطيييورات  �ييسييرعيية 
ي�سهدها عاملنا العربي.

واأ�ييييييييسييييييييار نيييييائيييييب ميييديييير 
اجلائزة اإىل اأن ال�سحافة 
وال�سحافين  الييعييربييييية 
مطالبن  فيها  العاملن 
الهائل  الكم  و�سط  اليوم 
التقنية  اليييتيييطيييورات  مييين 
وال�سحافية التي ي�سهدها 
جديد  فكر  بتبني  العامل 
بيييييعيييييييييييداً عن  وميييييتيييييطيييييور 
تقيد  اأن  �ساأنها  من  التي  التقليدية  احلواجز 
التطورات  �سيما  ول  ال�سحايف  الإبييداع  عملية 
فكراً  تتطلب  التي  العربية  للمنطقة  الراهنة 
على  الواقع اجلديد وعر�سه  فهم  على  قييادراً 
القوالب  خمتلف  خييالل  ميين  الييعييربييي  املتلقي 
من  نتمكن  كييي  ونييزاهيية  بحيادية  ال�سحافية 
امل�ستقبل  وا�ست�سراف  احلالية  املرحلة  عبور 
الإبييييداع ت�سمن  روؤيييية قائمة على  ميين خييالل 
بو�سفها  املهمة  مكانتها  العربية  لل�سحافة 

و�سيلة اأ�سا�سية للتثقيف ون�سر الوعي.
نييييييادي دبي  ييييوفييير  املييي�يييسييياركييية  وليييليييراغيييبييين يف 

لل�سحافة كافة عنا�سر الدعم لت�سهيل عملية 
تيير�ييّسييح اليي�ييسييحييافييييين اليييعيييرب املييتييواجييدييين يف 
وذلييك يف خطوة  الييعييامل  ميين  مناطق متفرقة 
ال�سحفين  م�ساركة جميع  اإىل  تهدف  عملية 
يف  يييخييتييارونييه  ميين  اأو  ال�سحافية  واملييوؤ�ييسيي�ييسييات 
خمتلف  يف  الييعييربييييية  اليي�ييسييحييافيية  دور  تييعييزيييز 
نواحي احلياة خا�سًة مع ازدياد اأهمية املحتوى 

ال�سحفي مع التقدم التكنولوجي والتقني.
اأعماله  تيييكيييون  عيييربيييي  �ييسييحييايف  لييكييل  وييييحيييق 
باأعماله  التقدم   2017 عييام  خييالل  من�سورة 
�سمن  العربية  ال�سحافة  جوائز  اإحييدى  لنيل 
الفئات التالية: جائزة ال�سحافة ال�ستق�سائية 
ال�سحافة  وجائزة  الذكية  ال�سحافة  وجائزة 
القت�سادية  اليي�ييسييحييافيية  وجيييائيييزة  الييريييا�ييسييييية 
ال�سحافة  وجييائييزة  ال�سحايف  احليييوار  وجييائييزة 
ال�سيا�سية  ال�سحافة  وجائزة  لل�سباب  العربية 
الكاريكاتريي  لييليير�ييسييم  اليي�ييسييحييافيية  وجيييائيييزة 
اأف�سل  وجييائييزة  الثقافية  ال�سحافة  وجييائييزة 
الإن�سانية  ال�سحافة  وجائزة  �سحافية  �سورة 
اليي�ييسييحييايف و �سخ�سية  الييعييامييود  اأميييا جييائييزتييي 
جمل�س  من  بقرار  فتمنحان  الإعالمية  العام 

اإدارة اجلائزة.

الهالل الأحمر الإم�راتي يعيد ت�أهيل 
املركز ال�شحي مبديرية �شقرة ب�أبني

•• اأبني - �شقرة -وام:

افتتح مكتب ال�سحة العامة وال�سكان مبحافظة اأبن 
الذي  ال�ساحلية  �سقرة  مبدينة  ال�سحي  املركز  ام�س 
اأعادت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي تاأهيله وان�ساأت 
بعد  الطبية  الو�سائل  باأحدث  غرفة عمليات جمهزة 
اأن تعر�س للتخريب ونهب معداته خالل احلرب التي 
�سنها النقالبيون وما تالها من �سيطرة للجماعات 

الإرهابية على املحافظة.
اأمييين عيييام املجل�س  ح�سر الفييتييتيياح مييهييدي احلييامييد 
علي من�سور مدير  والدكتور  اأبن  املحلي مبحافظة 
مكتب ال�سحة والعميد منري اأبو اليمامة قائد اللواء 

الأول دعم واإ�سناد وفريق الهالل الحمر الإماراتي.
واطلعوا  ال�سحي  املركز  اأق�سام  على  اجلميع  وجتييول 
املجل�س  عييام  اأمييين  واأ�ييسيياد  احلييديييثيية.  على جتهيزاته 
الهالل  هيئة  فييريييق  بجهود  اأبييين  مبحافظة  املحلي 
ب�سائر  للمحافظة  حييمييل  اليييذي  الإمييياراتيييي  الأحييميير 

اخلري من خالل تنفيذ امل�ساريع اخلدمية والإن�سانية 
التي ي�ستفيد منها اليمنيون واأهمها اجلانب ال�سحي.  
وقال اأن حمافظة اأبن تقدم �سكرها حلكومة و�سعب 
الإمارات على كل ما بذلته ول تزال يف حمافظة اأبن 
جانبه  من  اجلميع.  ذاكييرة  يف  حمفورا  �سيظل  وهييذا 
الدعم  اأبييين  مبحافظة  ال�سحة  مكتب  مييدييير  ثييميين 
تاأهيل  الذي قدمه الهالل الأحمر الإماراتي لإعييادة 
املركز ال�سحي ب�سقرة واإن�ساء غرفة عمليات وتزويدها 
بييالأجييهييزة. وقييال قائد الييلييواء الأول دعييم واإ�ييسيينيياد اإن 
اإعادة تاأهيل املركز ال�سحي ب�سقرة ياأتي بعد تطهري 
الإرهابية  العنا�سر  من  املحافظة  من  وا�سعة  اأجييزاء 
يف  والإن�سانية  اخلدمية  امل�ساريع  ببدء  اإيييذانييا  وهييذا 
اأبيين. يذكر ان حمافظ ابن  كل مديريات حمافظة 
كبريا  اأمنيا  ا�ستقرارا  �سهدت  مديرياتها  مبختلف 
والإ�سناد  والدعم  الأمني  احلييزام  قييوات  انت�سار  عقب 
وطرد عنا�سر القاعدة من معظم مديريات املحافظة 

مما انعك�س ايجابا على حياة اليمنين يف املحافظة.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة -وام:

الدكتور حممد خمي�س  العقيد  بحث 
العلوم  اأكادميية  عييام  مدير  العثمني 
رانيا  مييع  اميي�ييس  بال�سارقة  ال�سرطية 
ل�سوؤون  الإقييليييييمييي  امليييديييير  الييقييييي�ييسييي 
 ICDL Arabia يف  الأعييييمييييال 
اجلانبن  بيين  الثنائي  التعاون  اآفييياق 
و�سبل تعزيزها وتطويرها مبا يخدم 
الرتقاء مب�ستوى منت�سبي الأكادميية 
واملوظفن  اليي�ييسييبيياط  الييطييلييبيية  مييين 
وتطوير  الآيل  احلييا�ييسييب  بيييراميييج  يف 
ميييهييياراتيييهيييم عيييليييى اأحييييييييدث الييييرامييييج 

املطروحة عامليا يف هذا املجال.
اللقاء - الذي عقد مبقر  وا�ستعر�س 
الأكييييادميييييييييية - عيييييددا مييين اليييراميييج 
لالأكادميية  ميكن  التي  املتخ�س�سة 
اعتمادها يف براجمها الدرا�سية والتي 
وحاجة  التكنولوجي  الت�سارع  تواكب 
كييييل فيييييرد ليييهيييا وفيييقيييا لييعييمييلييه احلييييايل 
لدرا�سة  بالإ�سافة  تخ�س�سه  وجمييال 
مركزا  الأكادميية  ت�سبح  اأن  اإمكانية 

معتمدا لطرح �سهادات ICDL على 
امل�ستوى املحلي.

ال�سهادات  مييين  عيييدد  عيير�ييس  مت  كييمييا 
اليييتيييي متنحها  اليييدولييييييية  واليييرخييي�يييس 
ال�سهادات الأ�سا�سية  ومنها   ICDL

املعيارية  و  واليييروفييياييييل  واملييعيييييارييية 
اللقاء  حيي�ييسيير  والحيييرتافييييييية.  بييليي�ييس 
اإدارة  مييدييير  احليايي  عييبييداهلل  املييقييدم 
ال�سحي  واملقدم جمال  ال�سباط  كلية 
رئي�س ق�سم التعليم والدرا�سات العليا 

ق�سم  رئي�س  النعيمي  نا�سر  واملييقييدم 
والدكتور  املهني  والتطوير  التدريب 
الدرا�سات  كلية  عميد  ح�سن  عييميياد 
روؤ�ساء  اليي�ييسييبيياط  مييين  وعييييدد  الييعييليييييا 

الأق�سام ومديري الفروع.

•• دبي-وام:

الع�سو  تيييييييكيييوم  جميييميييوعييية  وقيييعيييت 
تفاهم  ميييذكيييرة  الييقييابيي�ييسيية  دبييييي  يف 
التعاون  بيييهيييدف  دبييييي  �ييسييرطيية  ميييع 
اإن�ساء  اأجييل  من  امل�سرتك  والتن�سيق 
الذكية  لييليي�ييسييرطيية  ميييراكيييز  ثيييالثييية 
رئييييي�ييسييييية �سمن  ميييواقيييع  ثيييالثييية  يف 
جمييمييعييات جمييمييوعيية تيييييكييوم وهي: 
ومدينة   d3 للت�سميم  دبيييي  حيييي 
واملنطقة  العاملية  الأكييادميييييية  دبييي 
امليييحيييييييطييية بيييكيييل ميييين ميييديييينييية دبيييي 
لالإنرتنت  دبيييي  ومييدييينيية  ليييالإعيييالم 

وجممع دبي للمعرفة.
اللواء  �سعادة  من  كل  املذكرة  ووقييع 
العام  القائد  املييري  خليفة  اهلل  عبد 
الر�ستماين  اأمينة  ود.  دبي  ل�سرطة 
تيكوم  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س 
يف حي دبي للت�سميم بح�سور نخبة 
ميين امليي�ييسييوؤوليين والييقيييييادات ميين كال 

الطرفن.
الطرفان  �سيعمل  املذكرة  ومبوجب 
عيييليييى تيييوحيييييييد اجلييييهييييود ميييين اأجييييل 
اأرقى  توفر  التي  املراكز  هذه  اإن�ساء 

معايري الأمن وال�سالمة للقاطنن 
اأعمال  جممعات  �سمن  والعاملن 
جمموعة تيكوم حيث �ستمتاز مراكز 
الأوىل  تعد  والتي  الذكية  ال�سرطة 
بت�سهيالت  امليينييطييقيية  يف  نييوعييهييا  ميين 
مييبييتييكييرة وعيييالييييييية اجلييييييودة خلدمة 
الأفييييراد طيييوال اأييييام الأ�ييسييبييوع وعلى 
و�ستقدم  اليييييوم  يف  �ساعة   24 مييدار 

اخلدمات  متعددة  باقة  للمتعاملن 
واملجتمعية  واملييييرورييييية  اجليينييائييييية 
لكل  خييدميية   27 اإىل  عييددهييا  ي�سل 
33 خدمة  نييحييو  اإىل جييانييب  مييركييز 
تعمل  التي  املييراكييز  توفرها  فرعية 
دون اأي تدخل ب�سري يف تقدمي هذه 

اخلدمات لطالبيها.
اهلل خليفة  اللواء عبد  �سعادة  وقييال 

اإن  دبييي  ل�سرطة  العام  القائد  املييري 
اأوامر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�س  نييائييب  مييكييتييوم  اآل  را�يييسيييد  بييين 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبيييي رعييياه اهلل اثيينيياء افييتييتيياح �سموه 
بتعميم  الييييذكييييي  الييي�يييسيييرطييية  ميييركيييز 
مناطق  على  الذكية  التجربة  هييذه 
م�ستقبال  والتجارية  ال�سكنية  دبييي 

اأرقيييى اخلييدمييات ال�سرطية  وتييوفييري 
و�سرعة  ت�سهيل  اأجييييل  ميين  الييذكييييية 
و�ييييسييييول وتييييوا�ييييسييييل اجليييميييهيييور مع 
والوقت  العناء  وتخفيف  ال�سرطة 
عييليييييهييم واإ�يييسيييعيييادهيييم تيييزييييدنيييا ثقة 
واإخال�سا وتدفعنا ملزيد من اجلهد 
لتحقيق  و�سعيا  والبييتييكييار  والييعييمييل 
تطلعات وتوجيهات قادتنا الر�سيدة. 
�ييسييرطيية دبي  ان  �ييسييعييادتييه  واأ�ييييسيييياف 
�ساحب  اأوامييير  تنفيذ  على  حتر�س 
اآل  را�ييسييد  بيين  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
اخلدمات  اأرقييييييى  لييتييقييدمي  مييكييتييوم 
لأفيييراد  املبتكرة  الييذكييييية  ال�سرطية 
اجلمهور مبا يحقق تطلعات القيادة 
املجتمع ومتكن  ا�سعاد  يف  الر�سيدة 
املتعاملن باحل�سول على اخلدمات 
ب�سهولة وي�سر و�سول اىل تخفي�س 
ا�سعاد  ميييراكيييز  يف  امليييراجيييعييين  عييييدد 
بالإ�سافة   80% بن�سبة  املتعاملن 
اأفيي�ييسييل اخلييدمييات لفئة  اىل تييوفييري 
جعل  يف  وامل�ساهمة  الهمم  اأ�سحاب 
مدينة دبي الذكى وال�سعد عامليا يف 

وجهاتها املتنوعة.
اأمينة  الييدكييتييورة  ثمنت  جانبها  ميين 

التنفيذي  الييرئييييي�ييس  اليير�ييسييتييميياين 
�سرطة  مع  تعاوننا  تيكوم  ملجموعة 
مييراكييز �سرطة ذكية  اإنيي�ييسيياء  دبييي يف 
يف  وع�سرية  حيوية  مناطق  �سمن 
التي  الإميييييييارة و اجليييهيييود احلييثيييييثيية 
اأرقى  توفري  يف  دبييي  �سرطة  تبذلها 
خيييدميييات الأمييييين واليي�ييسييالميية والتي 
تعزز مكانة دبي كاإحدى اأكرث املدن 
العامل.  م�ستوى  على  و�سعادة  اأمنا 
اأنيينييا ن�سجل  واأ�ييسييافييت اليير�ييسييتييميياين 
م�سريتنا  يف  متقدمة  خطوة  اليييييوم 
املرتكزة على البتكار وال�ستثمار يف 

التكنولوجيا ملا فيه خدمة الإن�سان. 
وميييع تييوقيييييع مييذكييرة الييتييفيياهييم هذه 
التي  ا�سرتاتيجيتنا  اأهييداف  نرتجم 
ال�سمو  �ييسيياحييب  روؤييييية  مييع  تن�سجم 
مكتوم  اآل  را�ييسييد  بيين  حممد  ال�سيخ 
جمل�س  رئي�س  الييدوليية  رئي�س  نائب 
الييوزراء حاكم دبي رعاه اهلل باإر�ساء 
والرتقاء  البييتييكييار  يييقييوده  اقت�ساد 
الأذكى  املدينة  لت�سبح  دبييي  مبكانة 

والأ�سعد يف العامل. 
دبي  �سرطة  مع  تعاوننا  اإن  وتابعت 
ذكية  �سرطة  مييراكييز  ثالثة  لإنيي�ييسيياء 

�ييسييميين جمييمييعييات جمييمييوعيية تيكوم 
الأمن  باأهمية  اإميييانيينييا  ميين  ينطلق 
جمتمعات  بيييينيييياء  يف  واليييي�ييييسييييالميييية 
الذي  التكنولوجي  فالتقدم  �سعيدة 
و�سيبقى  كيييان  نبيلة  لييغيياييية  يييوظييف 
العامل  تت�سدر  التي  الإمييييارات  نهج 
اليي�ييسييعييادة لأنها  مييوؤ�ييسيير  الييعييربييي يف 
املعرفة  تييي�يييسيييخيييري  عيييليييى  حييير�يييسيييت 
والييعييلييوم والييتييكيينييولييوجيييييا مييين اأجل 
وا�ستقراره  واأميينييه  الإن�سان  رفاهية 
اإبيييداع ميين دون اأميين ول ابتكار  فييال 
من دون �سالمة وا�ستقرار املجتمع.

•• اأبوظبي-وام:

الوطني الحتادي  املجل�س   2018 الوطني -2017  الدفاع  دورة  زارت 
�سمن م�ساق ال�سياق املحلي.

اأهمية   - الوطني  الييدفيياع  كلية  تنظمها  التي   - الييزيييارات  هييذه  وتكت�سب 
خا�سة باعتبارها قنوات ات�سال للتبادل الفكري والثقايف واملعريف ومتكن 
الإمارات  “ روؤييية  الييدوليية يف حتقيق  الدار�سن من الطييالع على جهود 

.  «  2021

دورة الدف�ع الوطني تزور 
املجل�س الوطني الحت�دي

�شرطة دبي وجمموعة تيكوم يتفق�ن لإن�ش�ء 3 مراكز ذكية

•• ابوظبي-وام:

�ساملة على  درا�سة  الأعلى لالأمومة والطفولة اىل اجراء  املجل�س  دعا 
ا�ستخدامات الأطفال يف دولة المارات لالأجهزة الذكية وادمانهم عليها 

لت�سخي�س هذه الظاهرة وو�سع احللول الناجحة لهذه امل�سكلة.
العلى  للمجل�س  العام  الميين  الفال�سي  عبداهلل  الييرمي  �سعادة  وقالت 
لالأمومة والطفولة ان هذا القرتاح الذي قدمه املجل�س لندوة ادمان 
الطفال لالأجهزة الذكية التي عقدت مبقر الحتاد الن�سائي لقي قبول 
من امل�ساركن بالنظر اىل ان هذه امل�سكلة تعتمد على اح�ساءات ودرا�سات 

عربية واجنبية ولي�س هناك درا�سات حملية ميكن العتماد عليها .

واو�سحت ان �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة الحتاد الن�سائي 
الأعلى  املجل�س  الأ�سرية رئي�سة  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة  العام 
اىل  وت�سعى  واطفالها  لييالم  كبريا  اهتماما  تييويل  والطفولة  لالأمومة 
توفري كافة ال�سبل حلمايتهم ورعايتهم والعمل على ابعاد كافة املخاطر 

عنهم وتن�سئتهم بطريقة �سليمة لتاأهيلهم للم�ستقبل .
وا�سافت ان املجل�س العلى لالأمومة والطفولة اقرتح اي�سا عقد جل�سة 
الذكية  الجهزة  على  الطفال  ادمييان  مو�سوع  تتناول  مو�سعة  حوارية 
حيث يتوقع ان ي�ست�سيفها مقر الحتاد الن�سائي يوم 20 نوفمر املقبل 
للجل�سة  منا�سب  يييوم  وهييو  بالطفولة  لالحتفال  عامليا  يوما  باعتباره 
فيها من  اكييرث من مائة ع�سو  التي ميكن م�ساركة  املو�سعة  احلييوارييية 

من  الطييفييال  ميثلون  وطيييالب  اميييور  واولييييياء  وم�سرفن  متخ�س�سن 
مرحلة مبكرة واملتاأخرة اي�سا .

وقد ابدى املجل�س ا�ستعداده لدعوة اطباء متخ�س�سن حل�سور اجلل�سة 
احلوارية املو�سعة لت�سليط ال�سوء على حجم م�سكلة ا�ستخدام الطفال 
لالأجهزة الذكية والمرا�س النف�سية واجل�سدية التي ميكن ان ت�سيبهم 

من جراء ال�ستخدام املفرط لها .
وكانت ندوة ادمان الطفال لالأجهزة الذكية قد ناق�ست م�سكلة ادمان 
الطفال على الهواتف والجهزة الذكية واملخاطر الكبرية التي يتعر�س 
لها اطفالنا من هذا ال�ستخدام الغري واع لإثارة الكبرية عليهم وعلى 

ا�سرهم.

»الأعلى لالأمومة والطفولة« يدعو اىل درا�شة اإدم�ن الأطف�ل ب�لدولة لالأجهزة الذكية 

العلوم ال�شرطية ب�ل�ش�رقة تبحث تطوير مه�رات منت�شبيه� يف برامج احل��شب الآيل

حممد بن را�شد لالإدارة احلكومية والتنمية الأ�شرية تتفق�ن على اإثراء املع�رف احلكومية

» ال�شحة « تطلق برن�مج الك�شف املبكر عن ال�شكري يف 10 مراكز

�شرطة دبي تنظم ندوة بعنوان املراأة الع�ملة بني التمكني والت�أثري 

ن�دي ال�ش�رقة لل�شح�فة ينظم ور�شة حول اأرك�ن الت�ش�ل املوؤ�ش�شي الفع�ل
•• ال�شارقة -وام:

الإعالمي  للمكتب  الييتييابييع  اليي�ييسييارقيية  نيييادي  نييظييم 
“اأركان  حيييول  تييدريييبييييية  دورة  اليي�ييسييارقيية  حلييكييوميية 
الت�سال املوؤ�س�سي الفعال” قدمها كل من اخلبري 
اليي�ييسييارقيية لالت�سال  جيييائيييزة  و�ييسييفييري  الإعيييالميييي 
الإعالم  وامل�ست�سار يف  بن دخن  احلكومي حممد 
املييوؤ�ييسيي�ييسييي مييدييير عييييام �ييسييركيية تيياكييتييكيي�ييس ليييييالإدارة 
مب�ساركة  غييزاليية  اأبيييو  الغني  وعييبييد   .. الت�سويقية 
الهيئات  يف  اليييعييياميييلييين  ميييين  كيييبيييرية  جميييميييوعييية 

واملوؤ�س�سات احلكومية.
باب  فتح  مييع  بالتزامن  التدريبية  اليييدورة  وتيياأتييي 
ال�سارقة  جييائييزة  ميين  اخلام�سة  لييلييدورة  الت�سجيل 
اإ�سافة  اأخيييريا  �سهدت  الييتييي  احلكومي  لالت�سال 

اأف�سل خطة  جييائييزة  اأبييرزهييا  فئات جييديييدة  خم�س 
ات�سال لعام زايد.

وا�ستعر�ست اأ�سماء اجلويعد مديرة نادي ال�سارقة 
لل�سحافة اأهداف اجلائزة وفئاتها وما حققته من 
الت�سال  مفهوم  تعزيز  يف  لييدورهييا  بيييارزة  مكانة 
احلكومي يف دولة الإمارات ودول جمل�س التعاون 
تزايد  اإىل  .. لفييتيية  الييعييربييي  واليييعيييامل  اخلييليييييجييي 

الإقبال على امل�ساركة يف اجلائزة حمليا وعربيا.
اإىل فييئييات اجلييائييزة اجلييديييدة يف دورتها  واأ�يييسيييارت 
اخلام�سة والتي تهدف اإىل تو�سيع دائرة امل�ساركة 
“ اأف�سل خطة  وهي  اجلييغييرايف..  وانت�سارها  فيها 
واأف�سل   ..  2018 زاييييد  لييعييام  حييكييومييي  اتيي�ييسييال 
ممار�سة يف امل�سوؤولية الجتماعية - دولة الإمارات 
اإلكرتوين حكومي.. واأف�سل  - .. واأف�سل تطبيق 

واأف�سل  احلكومي..  الت�سال  يف  �سبابية  مييبييادرة 
مييبييادرة اإعييالمييييية يف التيي�ييسييال احلييكييومييي - دول 
جمل�س التعاون اخلليجي - واملعايري التي و�سعتها 

جلنة التحكيم يف تقييمها.
اإىل  اليي�ييسييارقيية لل�سحافة  نيييادي  مييديييرة  وتييطييرقييت 
اعتماد خطة ا�سرتاتيجية للجائزة التي ت�ستهدف 

دوراتها املقبلة خمتلف اأنحاء الوطن العربي .
موؤكدة حر�س اجلائزة على مواكبة اآخر التطورات 
الييعيياملييييية يف التيي�ييسييال احلييكييومييي وجيييذب �سريحة 
باأفكارهم  فيها  فاعال  جييزءا  يكونوا  لكي  ال�سباب 
املبتكرة من خالل تخ�سي�س فئات تعنيهم وتتيح 
لهم امل�ساهمة يف هذا املجال الداعية اإىل امل�ساركة 
يف مهلة اأق�ساها 31 دي�سمر املقبل عر موقعها 
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•• دبي-وام:

نظم مركز �سرطة دبي ال�سحي ندوة بعنوان املراأة 
العاملة بن التمكن والتاأثري وذلك برعاية �سعادة 
العامة  الإدارة  مدير  بخيت  �سعيد  حممد  الييلييواء 

للخدمات والتجهيزات يف �سرطة دبي.
مركز  مدير  القا�سم  را�سد  ح�سور  اليينييدوة  �سهدت 
ال�سباط  وعييدد من  بالوكالة  ال�سحي  دبي  �سرطة 
والأفراد وم�ساركة املهند�سة �سعاد �سلطان ال�سام�سي 
اأول مهند�سة طريان يف الإمارات وجنوى عبد الإله 
الفعاليات  لتنظيم  نيوزلينوز  عام  مدير  رحمة  اآل 
الأمانة  رئي�سة  اليييزرعيييوين  عييلييي  اأ�ييسييميياء  والييكيياتييبيية 

العامة مللتقى الإمارات لالإبداع اخلليجي.
للمراأة  الييريييادي  اليييدور  على  القا�سم  را�ييسييد  واأكيييد 
الإماراتية وما متكنت من حتقيقه خالل ال�سنوات 
املا�سية واقتحامها جمالت عمل كانت حكرا على 
الإماراتية  املييراأة  اأن  اإىل  ال�سابق م�سريا  الرجال يف 
تبواأت اأعلى املنا�سب يف خمتلف املحافل وغدت فردا 
فاعال واأ�سا�سيا يف خدمة الوطن واإعييالء كلمته يف 

خمتلف امليادين.
واكبت  دبيييي طيياملييا  �ييسييرطيية  اأن  اإىل  الييقييا�ييسييم  ولييفييت 
توجهات الدولة وقيادتها الر�سيدة يف متكن املراأة 
امل�ستويات  اأعييلييى  اإىل  والييو�ييسييول  للتقدم  ودعييمييهييا 
عملها  بييفيي�ييسييل  الإمييياراتييييييية  امليييييراأة  اأن  اإىل  ميينييوهييا 
الدوؤوب قدمت الكثري لأجل بناء املجتمع و�ساهمت 
اأن  مييوؤكييدا  والتنمية  التعمري  عملية  يف  بعطائها 
تقديرها واجب نلتزم به اأمام قيادتنا واملجتمع اأيا 

كان جمال عملها.
وحتييدثييت الييكيياتييبيية اأ�ييسييميياء عييلييي اليييزرعيييوين خالل 
املعمري  يو�سف  الإعييالمييي  تراأ�سها  التي   - اليينييدوة 
الكتابة  عييامل  يف  انطالقها  وبداية  جتربتها  عن   -
مو�سحة اأنها واجهت بع�س التحديات كفتاة تكتب 
اإ�سرارها  مييع  لكنها  ال�سحف  يف  با�سمها  وتن�سر 
و�ييسييغييفييهييا لييلييحييرف والييكييلييميية وبيييدعيييم مييين والدها 
�سمدت وو�سلت اإىل ما هي عليه اليوم وهي ال�سيدة 
رئي�س  نائب  ت�سغل من�سب  التي  الأوىل  الإماراتية 
احتييياد كييتيياب واأدبييييياء الإميييييارات واليييييوم هييي رئي�سة 
الذي مثل لها  الإمييارات لالإبداع اخلليجي  ملتقى 
حلما لتتمكن من �سد فجوة التوا�سل الثقايف بن 
دول جمل�س التعاون وقد حتقق اليوم حتت مظلة 

احتاد كتاب واأدباء الإمارات.
ال�سام�سي  �سلطان  �سعاد  املهند�سة  حتدثت  بدورها 
يف  جتربتها  عيين  اإميياراتييييية  طيييريان  مهند�سة  اأول 
حكرا  كييانييت  الييتييي  املهنة  الييطييريان  هند�سة  جمييال 
عييلييى اليييرجيييال وكيييييان مييين اليي�ييسييعييب اكييتيي�ييسيياب ثقة 
للعديدين  بالن�سبة  ي�سكل  جمال  يف  بها  املحيطن 
حتديا كبريا لذلك فقد كان عليها اأن تثبت نف�سها 

لأ�سرتها ولزمالئها وللمجتمع باأكمله.
وبف�سل  اليييييوم  اإنييهييا  ال�سام�سي  املهند�سة  وقييالييت 
وزوجها  عائلتها  ميين  وبييدعييم  امليي�ييسييتييمييرة  جييهييودهييا 
مرحلة  ت�ستكمل  اإنييهييا  كييمييا  عيييدة  اإجنيييييازات  حققت 
الدكتوراة يف قانون علوم الطريان وهي واحدة من 
الأع�ساء املوؤ�س�سن لفرع الإمارات جلمعية ن�ساء يف 
الطريان الهادفة اإىل ت�سجيع املراأة لالن�سمام اإىل 

يف  فاعال  ع�سوا  ولتكون  الييطييريان  �سناعة  جمييال 
الإمارات والعامل العربي.

كما حتدثت جنوى اآل رحمة عن جتربتها يف عامل 
اخلا�س  مل�سروعها  وتاأ�سي�سها  واليييروايييية  الييكييتييابيية 
بن  حمييمييد  موؤ�س�سة  �سمن  الييفييعيياليييييات  تنظيم  يف 
رغم  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  لتنمية  را�سد 
تخ�س�سها يف نظم املعلومات. واأ�سارت اآل رحمة اإىل 
م�سروعها  متلك  اأن  قبل  عدة  منا�سب  �سغلت  اأنها 
اأطفال  اخلييا�ييس فييقييد كييانييت مييديييرة حتييرييير ملجلة 
اأكرث  وترجمت  الفعاليات  تنظيم  يف  وتخ�س�ست 
الإجنليزية  الييلييغيية  ميين  لييالأطييفييال  ق�سة   40 ميين 
عام  مدير  اليوم  وهييي  ن�سر  دور  لعدة  العربية  اإىل 
اخلا�س  م�سروعها  الفعاليات  لتنظيم  نيوزلينوز 

الذي اأ�س�سته.
ونظم مركز �سرطة دبي ال�سحي على هام�س الندوة 
ت�سمن  اأيييام   3 ي�ستمر  الن�سائي  للعن�سر  معر�سا 
فحو�سات  قدمت  �سحية  وعيييييادات  ملراكز  من�سات 
جمانية طبية وخدمات جتميلية ون�سائح �سحية .

“ال�سيل”  لتوزيع  من�سة  على  املعر�س  ويحتوى 
الإميياراتييييية واأخييييرى لييتييوزيييع الييييورود جمييانييا وعلى 
لوحات فنية لر�سامن ومبدعن من خارج �سرطة 
دبي يف خطوة تهدف لدعم املواهب الفنية والرتقاء 

بالذوق العام.
ويف نهاية الندوة كرم را�سد القا�سم القائمن على 
واإبييراهيييييم حممد  اإبييراهيييييم  اليينييدوة واملعر�س هالة 
القيادات الن�سائية تقديرا حل�سورهن وم�ساركتهن 

العن�سر الن�سائي من �سرطة دبي جتاربهن.

•• دبي- وام: 

برنامج  املجتمع  ووقيياييية  ال�سحة  وزارة  اأطييلييقييت 
الك�سف املبكر عن ال�سكري يف 10 مراكز للرعاية 
الرامية  ل�سرتاتيجيتها  تنفيذا  الأولية  ال�سحية 
اإىل الييتيي�ييسييدي لييالأمييرا�ييس غييري اليي�ييسييارييية وزيييييادة 
فعالية متابعة الأ�سخا�س الأكرث عر�سة للمر�س.. 
اند جون�سون  �سركة جون�سون  بالتعاون مع  وذلك 

الطبية.
وتيي�ييسييمييل امليييراكيييز اليي�ييسييحييييية اليييتيييي �ييسيييييطييبييق فيها 
الرنامج القرائن وال�سبخة بال�سارقة و املحي�سنة 
بعجمان  واملييدييينيية  القيوين  اأم  يف  وال�سلمة  بييدبييي 
واملعمورة  والظيت  الأ�ييسييرة  �سحة  تعزيز  ومييراكييز 
يف راأ�ييييس اخليييييميية وميييركيييزي مييرييي�ييسييد والييبييدييية يف 
املراجعن  جميع  الرنامج  وي�ستهدف  الفجرية. 

البالغن والذين لديهم اأحد عوامل اخلطورة مثل 
زيادة الوزن اأو ال�سمنة وارتفاع �سغط الدم اأو تاريخ 

عائلي لالإ�سابة بال�سكري واملدخنن.
وي�سعى الرنامج اإىل فح�س 10 اآلف �سخ�س من 
ال�سمنة  الأكييرث عر�سة لالإ�سابة مثل  الفئات  بن 
وارتفاع �سغط الدم اإ�سافة اإىل تثقيف نحو 100 
فرد من كوادر التمري�س ومتكينهم من ا�ستخدام 

منهج التوعية وفق اأرقى املعايري العاملية.
واأكدت الدكتورة هيفاء فار�س رئي�سة ق�سم الرامج 
الأولية  اليي�ييسييحييييية  اليييرعيييايييية  اإدارة  يف  اليي�ييسييحييييية 
التوعية  حييمييليية  تن�سيط  اإىل  تييهييدف  الييييييوزارة  اأن 
والفحو�سات التي اأطلقتها يف مار�س من هذا العام 
املجتمع..  اأفيييراد  ميين  �سريحة  اأكيير  اإىل  للو�سول 
غري  الأميييرا�يييس  ملكافحة  م�ساعيها  �سمن  وذليييك 
نتائج  لتح�سن  اليي�ييسييكييري  راأ�ييسييهييا  وعييلييى  اليي�ييسييارييية 

بداء  امليي�ييسييابيين  اليي�ييسييكييان  لن�سبة  الييوطيينييي  املييوؤ�ييسيير 
لتقدمي  ا�سرتاتيجيتها  اإطيييار  يف  وذليييك  ال�سكري 
الييرعيياييية اليي�ييسييحيييييييية اليي�ييسييامييليية واملييتييكييامييليية بطرق 
من  املجتمع  وقيياييية  ت�سمن  وميي�ييسييتييداميية  مبتكرة 
الأمرا�س والتفعيل الأمثل لرنامج ال�سكري من 
والعالجية  والوقائية  التعزيزية  اخلدمات  خالل 

طبقا للممار�سات العاملية.
واأ�سارت اإىل اأولوية حماربة ال�سكري يف ال�سيا�سات 
موؤ�سر  اأن  ل�سيما  اليييوزارة  يف  ال�سحية  والييرامييج 
مر�س ال�سكري مدرج يف الأجندة الوطنية 2021 
ال�سرتاتيجية  اأعيييييدت  اليييييييوزارة  اأن  اإىل  ميينييوهيية 
الوطنية ملكافحة ال�سكري 2009 - 2018 التي 
والرامج  والفعاليات  املبادرات  من  العديد  �سمت 
ووقائية  عييالجييييية  خيييييييارات  اإىل  الييو�ييسييول  بييهييدف 
للمجتمع مع العمل على احلد من انت�سار املر�س.

•• دبي-وام:

وقييعييت كييلييييية حمييمييد بيين را�ييسييد لييييييالإدارة احلكومية” 
الأ�سرية  الييتيينييمييييية  ميييراكيييز  اإدارة  ميييع  تييفيياهييم  ميييذكيييرة 
ل�سوؤون  الأعييلييى  املجل�س  موؤ�س�سات  اإحيييدى  بال�سارقة 
الأ�سرة بال�سارقة وذلك بهدف تعزيز جهود املوؤ�س�سات 
احلكومية يف اإثراء املعارف احلكومية ومتكن الكوادر 
امل�سرتك  والهتمام  احلر�س  من  وانطالقا  الوطنية 
اأطر  فعالة وحتديد  �سراكة معرفية  بتطوير عالقات 

التعاون بن الطرفن يف عدد من املجالت.
وتن�س مذكرة التفاهم على توفري منح درا�سية لرامج 
موظفيها  ميين  ملجموعة  الإدارة  قبل  ميين  املاج�ستري 
وذلييييك بييهييدف تييزويييدهييم مبيييهيييارات وقيييييدرات جديدة 
متكنهم من مواجهة التحديات وربط املعرفة النظرية 
الأ�ساليب  اأحيييدث  با�ستخدام  العملية  املييمييار�ييسييات  مييع 
التعاون تطوير  والآليات املتطورة. كما ت�سمل املذكرة 
التجارب  اأف�سل  وتوثيق  ون�سر  والييدرا�ييسييات  البحوث 
الهتمام  ذات  امليييجيييالت  يف  واخليييدميييات  واملييمييار�ييسييات 

امل�سرتك بن الطرفن.
واكدت الدكتور علي بن �سباع املري الرئي�س التنفيذي 
لكلية حممد بن را�سد لييالإدارة احلكومية �سعيهم اىل 
امل�سرتكة يف الرتقاء بجهود تطوير  حتقيق الأهييداف 
ال�ستثمار  خييالل  ميين  واحلييوكييميية  الييعيياميية  ال�سيا�سات 
املوؤ�س�سي  التميز  ثقافة  وتعزيز  الب�سري  املييال  راأ�ييس  يف 
واعداد  والوظيفية  الإداريييييية  الأو�يييسييياط  يف  والبييتييكييار 
البيئة املحفزة التي تعمل على تعزيز القدرة التناف�سية 
للجهات احلكومية وجودة اخلدمات املقدمة من قبلها 
مكانة  وتيياأكيييييد  الييدوليية  بتناف�سية  الرتييقيياء  وبييالييتييايل 

المارات الريادية على كافة الأ�سعدة.
من جانبها قالت �سعادة مو�سي بنت حممد ال�سام�سي 
رئي�س اإدارة مراكز التنمية الأ�سرية بال�سارقة ان الهدف 
من مذكرة التفاهم مع كلية حممد بن را�سد لالإدارة 
اإييييجييياد الأر�ييسييييية اخليي�ييسييبيية لالرتقاء  احلييكييومييييية هييو 
باخلدمات املقدمة من موؤ�س�سات الدولة وجهاتها مبا 
ج�سور  ومييد  وتطلعاتها  الييدوليية  �سيا�سة  مييع  يتما�سى 
ال�سراكة الهادفة اإىل اإثراء املعارف احلكومية ومتكن 

التميز  ميي�ييسييرية  لتحقيق  واليي�ييسييعييي  الييوطيينييييية  اليييكيييوادر 
احلكومي يف الدولة ب�سكل خا�س واملنطقة ب�سكل عام 
لرفع عجلة التنمية من خالل متكن املوارد الب�سرية 
وتييطييوييير مهاراتهم  املييواطيينيية  الييكييفيياءات  وا�ييسييتييقييطيياب 
اإدارة  مدير  كمايل  اهلل  اأميييان  نييادييية  وقييالييت  القيادية. 
كلية  يف  ال�سرتاتيجية  واليي�ييسييراكييات  الأعييمييال  تطوير 
حممد بن را�سد لييالإدارة احلكومية ان املذكرة اإ�سافة 
هيييامييية جيييدييييدة جليييهيييود تيييبيييادل املييعييرفيية بييين خمتلف 
رفع  يف  حمفز  وعامل  الييدوليية  يف  والهيئات  املوؤ�س�سات 
الكفاءات  هييذه  وا�ستقطاب  الوطنية  الييكييفيياءات  قيييدرة 
لأو�ساط العمل احلكومية وتطويرها و�سقل مهاراتها 

وفق اأف�سل املمار�سات العاملية.
احلوارية  الجتماعات  تنظيم  اأي�سا  املييذكييرة  وت�سمل 
الأفكار  لتبادل  وامليييوؤمتيييرات  واليينييدوات  العمل  وور�يييس 
واملقرتحات والرامج الإبداعية والبتكارية والزيارات 
العلمية  واليييرحيييالت  املييعيييييارييية  وامليييقيييارنيييات  املييعييرفييييية 
اأفيي�ييسييل املييمييار�ييسييات احلكومية  املييعييرفييييية املييبيينييييية عييلييى 

املطبقة يف الدولة.

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1766  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1- �سيد حممد علي �سيد حممد حنيف  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ من�سور م�سعود بارزاين وميثله / �سعيد مبارك عبيد اأحمد الزحمي   قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )50000000 
بالتعوي�س عن  التام واحلكم  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  درهم( والفائدة 9% من 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهييم(  ال�سيك يف موعده مببلغ )500000  عدم �سرف 
املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء   املوافق  2017/11/1  ال�ساعة 9.30 �س 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لييذا   Ch2.E.22 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/94  ا�ستئناف عقاري    

القامة  ليمتد جمهول حمل  ترابينك�س  دن�ساو  امل�ستاأنف �سده/ 1-  اىل 
مبا ان امل�ستاأنف /�سعيد حممد عبداهلل الرقباين وميثله / �سعيد مبارك 
بالدعوى  ال�سادر  احلكم  الييقييرار/  ا�ستاأنف  قييد   - الزحمي  احمد  عبيد 
جل�سه  لها  وحيييددت   2017/2/26 بتاريخ  كلي  عييقيياري   2016/624  : رقييم 
يوم اخلمي�س  املوافق 2017/11/2  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم 
ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
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•• اأبوظبي- وام:

ال�سنوي  املوؤمتر  اأعمال  اأم�س  انطلقت   
ليييييوزارة اليييدفييياع مييوؤمتيير القادة  الييثيياين 
حلروب القرن احلادي والع�سرين الذي 
يعقد حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
نائب رئي�س  اآل مكتوم  را�سد  حممد بن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
مدار  على  فعالياته  وت�ستمر  اهلل  رعيياه 
يومن يف مقر مركز الإمارات للدرا�سات 
والبحوث ال�سرتاتيجية ومقر اأكادميية 

ربدان يف اأبوظبي.
البواردي  اأحمد  واأكد معايل حممد بن 
وزير دولة ل�سوؤون الدفاع اأن تنظيم هذا 
املوؤمتر ياأتي تعزيزا لروؤية وزارة الدفاع 
ا�سرتاتيجية  وطنية  موؤ�س�سة  كونها  يف 
بالدفاع  املتعلقة  الق�سايا  كافة  تتناول 
عليها  ييييتيييحيييتيييم  وليييييهيييييذا  اليييييدولييييية  عييييين 
ا�ست�سراف امل�ستقبل والعمل على ا�ستباق 
ا�ستعدادا  املحتملة  وظييروفييه  معطياته 

ملجابهة كافة حتدياته.
الفتتاحية  الييكييلييميية  يف  مييعيياليييييه  وقييييال 
حر�س  يييعييكيي�ييس  املييييوؤمتيييير  ان  لييلييمييوؤمتيير 
الوزارة على تطوير الفكر ال�سرتاتيجي 
وتوحيد الوعي املعريف الوطني وتعميق 
بطبيعة  الوطنية  املكونات  جميع  اإدراك 
اأنه جاء اختيار  اإىل  التحديات ..م�سرياً 
املوؤمتر  هييييذا  مليييو�يييسيييوع  الييييدفيييياع  وزارة 
مييوؤمتيير الييقييادة حليييروب الييقييرن احلادي 
لييلييواقييع مبا  والييعيي�ييسييرييين حميياكيياة منها 
وا�ست�سرافا  اآنييييييية  حتيييدييييات  مييين  فيييييه 
الإقليمي  امل�سهدين  ال�سراع يف  مل�ستقبل 

والدويل.
واأ�سار معاليه اإىل اأنه لي�س جديدا عر 
بيييياأن طييبيييييعيية احلييييرب متغرية  اليييتيييارييييخ 
وال�سراعات  اليينييزاعييات  ظيييروف  بتغري 
القتال  واأدوات  الأ�سلحة  لتطور  ووفقا 
هو  اجلديد  ولكن  الإمييكييانييات  وخمتلف 
الهائلة  التكنولوجية  الييقييفييزات  حييجييم 
�ستقود  والتي  الرقمية  بالثورة  املتمثلة 
يف  احلييرب  لطبيعة  اجلييذرييية  التغريات 

امل�ستقبل املنظور.
خمتلف  تداخلت  لقد  معاليه  واأ�ييسيياف 
العوامل يف تاأثريها على �سرعة ووترية 
الغمو�س  الكثري من  لفها  التغري حتى 
ال�سرتاتيجية  اآثييارهييا  اإدراك  فاأ�سبح 
حروب  اأن  ميييوؤكيييدا   .. وخطري”  مييعييقييد 

اأ�سبحت  اأنيييهيييا  يف  تييتييلييخيي�ييس  امليي�ييسييتييقييبييل 
تيي�ييسييتييهييدف امليييجيييتيييميييعيييات بيييييييييياأدوات غري 
عيي�ييسييكييرييية كيييميييا تيييهيييدد كيييييييانيييات اليييييدول 
ومكوناتها  مفا�سلها  جميع  با�ستهداف 

من الداخل بهدف �سلها واإف�سالها.
اأن هناك تطورات يف  اإىل  واأ�سار معاليه 
لو�سف  جييديييدة  ومفاهيم  م�سطلحات 
احلرب غري التقليدية من حيث اأدواتها 
كيييياحلييييروب اليييييال مييتييميياثييليية واحلييييييروب 
الهجينة كما تو�سعت من حيث نطاقاتها 

واملالية  القييتيي�ييسييادييية  احليييروب  لت�سمل 
واحلرب  الإلييكييرتوين  الف�ساء  وحيييروب 
واحلرب  البيئية  واحليييرب  املعلوماتية 
اليينييفيي�ييسييييية بييهييدف الييتيياأثييري عييلييى الفكر 
بنية  وتدمري  ال�سرتاتيجية  والقدرات 
كافة  ا�ستهداف  اإىل  بالإ�سافة  املجتمع 

املوارد الوطنية.
واأ�ييييسيييياف مييعيياليييييه “ كيييل ذلييييك قيييد يتم 
باأ�سلوب ل مركزي ومن خالل حتالفات 
وجيييمييياعيييات  دول  تييي�يييسيييم  قيييييد  وا�ييييسييييعيييية 

وجيو�س  م�سلحة  وتنظيمات  ومنظمات 
�يييسيييركيييات قد  اإىل  بيييالإ�يييسيييافييية  نييظييامييييية 
لها  اإجييييرامييييييييية  �ييسييبييكييات  اأو  تيي�ييسييانييدهييا 
تيييياأثييييريات ميييدميييرة عييلييى املييجييتييمييعييات .. 
بات  اليييذي  الأ�ييسييود  القييتيي�ييسيياد  ك�سناعة 
يجتاح القت�ساد الر�سمي العاملي وينهكه 
الييقييوى املتباينة  تييلييك  تييعييمييل كييل  حيييييث 
باأ�ساليب م�سللة وخفية ولكنها متعمدة 
كما تتحرك باأمناط غري تقليدية يغيب 
حتديد  ميكن  ل  بحيث  الييو�ييسييوح  فيها 

مركز قيادتهم اأو حتديد اأر�س تقليدية 
للمعركة”.

البواردي  اأحمد  واأكد معايل حممد بن 
اأنه من منطلق ال�سرورة ال�سرتاتيجية 
املفاهيم  وتييوحيييييد  الييتييكييامييل  لييتييحييقيييييق 
ال�سرتاتيجية  الأمنية  بالبيئة  املت�سلة 
ملوؤمترها  اليييدفييياع  وزارة  تيينييظيييييم  يييياأتيييي 
حلروب القرن احلادي  القادة  “موؤمتر 
اإىل  مييعيياليييييه  ميي�ييسييريا   .. والع�سرين” 
مقولة  ال�سدد  هييذا  يف  “ ن�ستذكر  اأنيينييا 

را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
نييائييب رئييييي�ييس الييدوليية رئي�س  اآل مييكييتييوم 
“رعاه اهلل”  الييوزراء حاكم دبي  جمل�س 
حتقيق  ميييين  متيييكييينيييت  “الإمارات   ..
البتعاد  بف�سل  عامليا  الريادية  مكانتها 
والرتكيز  اليييتيييقيييليييييييدي  اليييتيييفيييكيييري  عيييين 
للم�ستقبل  املييبييكيير  ال�ييسييتيي�ييسييراف  عييلييى 
وا�سرتاتيجيات  �ييسييييينيياريييوهييات  وو�ييسييع 
ا�ستباقية له”. وقال معاليه اإن برنامج 
القرن احلادي  حلروب  القادة  “موؤمتر 

والع�سرين” �سيتناول مو�سوعات ت�سمل 
احلادي  الييقييرن  يف  املتغري  احلييرب  �سكل 
احلكومية  وال�سرتاتيجيات  والع�سرين 
التي  اليييتيييهيييدييييدات  مليييواجيييهييية  الييييالزميييية 
ت�سكلها حروب القرن احلادي والع�سرين 
اأف�سل  وفق  الفعالة  ال�ستجابة  واآليات 
اخلطابات  واأهييمييييية  العاملية  املييمييار�ييسييات 
طريق  عن  تاأثري  وخلق  ال�سرتاتيجية 
ا�ستخدام و�سائل غري ع�سكرية يف حروب 
القرن احلادي والع�سرين كما �سيتناول 

ال�سيا�سية  اجلييغييرافيييييا  اأييي�ييسيياً  احلييييدث 
والقت�سادي  الييتييكيينييولييوجييي  لييلييتييقييدم 
والييييييتيييييياأثييييييريات امليييحيييتيييميييلييية عيييليييى دولييييية 

الإمارات.
البواردي  اأحمد  واأكد معايل حممد بن 
وزير دولة ل�سوؤون الدفاع يف ختام كلمته 
هي  ال�سرتاتيجية  املعرفة  تعزيز  “ اأن 
و�سيلة وا�سلوب لتحقيق الغايات الوطنية 
لنا جميعا كل  اأنها حاجة �سرورية  كما 
بعملنا  وتييتييحييقييق  تخ�س�سه  جميييال  يف 
تعزيز  يف  تتمثل  اأهيييداف  وفييق  امل�سرتك 
بييين وزارة  ال�ييسييرتاتيييييجييييية  اليييعيييالقيييات 
الأخيييرى  الوطنية  واملييوؤ�ييسيي�ييسييات  الييدفيياع 
بالإ�سافة  ال�سرتاتيجين  واليي�ييسييركيياء 
خمتلف  على  امل�ستقبل  قييادة  اإعيييداد  اإىل 
يف  الوطنية  القوى  ومكونات  م�ستويات 
ا�ستباق  على  والقادرين  الإميييارات  دوليية 

وجمابهة حتديات امل�ستقبل.
على  اجلميع  نحث   “ معاليه  واأ�ييسيياف 
احليوية  احلييياجييية  ليييهيييذه  ال�ييسييتييجييابيية 
دور  لديها  الوطنية  املوؤ�س�سات  فجميع 
حيييييييوي تيي�ييسييطييلييع بيييه يف جمييييال الأميييين 
والدفاع بهدف حتقيق الواجب الوطني 
امليي�ييسييرتك الأ�ييسييمييى وهيييو احلييفيياظ على 
اأمنه  وعييلييى  الحتييياد  و�ييسيييييادة  ا�ستقالل 
وا�ييسييتييقييراره وحييميياييية وجييييوده وحتقيق 
ال�سنوي  املييوؤمتيير  يف  ييي�ييسييارك  الن�سر”. 
حلروب  القادة  “موؤمتر  الدفاع  لييوزارة 
نخبة  والع�سرين”  احليييييييادي  الييييقييييرن 
مييين كيييبيييار املييي�يييسيييوؤولييين واأبييييييرز اخلييييراء 
على  والأكيييييادميييييييييييين  واملييتييخيي�ييسيي�ييسيين 
ال�سعيدين الوطني والدويل يف جمالت 
للم�ستقبل  ال�سرتاتيجي  ال�ست�سراف 

والق�سايا الأمنية والع�سكرية.
خيييالل  مييييين  اليييييدفييييياع  وزارة  وتيييييهيييييدف 
على  اليي�ييسييوء  تيي�ييسييليييييط  اإىل  ميييوؤمتيييرهيييا 
الييتييطييورات يف  الناجمة عيين  الييتييحييديييات 
جمال احلروب املعا�سرة وزيادة املعرفة 
بطبيعة  الييي�يييسيييروريييية  ال�ييسييرتاتيييييجييييية 

ال�سراعات املعا�سرة وامل�ستقبلية.
ثمينة  فييييير�يييييسييييية  املييييييييوؤمتيييييييير  وييييييييوفييييييير 
لييال�ييسييتييعييداد لييلييتييحييديييات املييتييوقييعيية من 
املتعلقة  اليييييروؤى  اأحييييدث  تييقييدمي  خيييالل 
طابع  يف  الييتييطييور  �سريعة  بييالجتيياهييات 
املحتملة  التهديدات  وتاأثريات  ال�سراع 
الأمنية  البيئة  على  واملتغرية  النا�سئة 

ال�سرتاتيجية.

برع�ية حممد بن را�شد ..انطالق اأعم�ل موؤمتر الق�دة حلروب القرن احل�دي والع�شرين يف اأبوظبي

»م�لية الوطني الحت�دي« توا�شل من�ق�شة مواد 
م�شروع ق�نون الت�أجري التمويلي

•• الفجرية -وام:

احتفل مركز الفجرية لالإح�ساء باليوم العاملي لالإح�ساء عر جمموعة من الفعاليات والرامج 
وامل�سابقات التثقيفية. كما عقد ور�سة لطالبات الكلية التقنية العليا يف الفجرية مب�ساركة عدد من 
موظفيه مت خاللها عر�س فيديو تثقيفي حول اأهمية امل�سوح الإح�سائية وكيفية جمع املعلومات 
الدميوغرافية والجتماعية والقت�سادية. واأكد الدكتور اإبراهيم �سعد مدير املركز احلر�س على 
اإتاحة الفر�سة لكل فئات املجتمع خا�س الطالب للتعرف على علم الإح�ساء ودوره يف دعم خطط 

التنمية.

•• دبي - وام:

التابع  للذكور  الكرمي  القراآن  لتحفيظ  الر  م�سروع  �سجل 
اأ�سهر  الت�سعة  خييالل  جييديييدا  طالبا   65 اليير  دار  جلمعية 
حتفيظ  اإىل  الييهييادف  امل�سروع  يف  اجليياري  العام  من  املا�سية 
القراآن الكرمي للطلبة لي�سل العدد الإجمايل للم�سجلن يف 

امل�سروع اإىل 271 طالبا بينهم 106 طالب مواطنن.
وقال خالد حممد �سلطان العلماء مدير م�سروع الر للذكور 
القراآن  ا�ستكمال حفظ  6 طالب جنحوا يف  اإن  يف اجلمعية 
العام  ميين  الأوىل  الييثييالثيية  الأربيييياع  خييالل  بالكامل  الييكييرمي 
العاملن فيه مبختلف  بكافة  امل�سروع  احلايل يف ظل جهود 
حفظته  ودعييم  وجييل  عز  اهلل  كتاب  رعاية  لتعزيز  امل�ستويات 

ليبلغ اإجمايل عدد طلبة امل�سروع الذين جنحوا يف ختم حفظ 
الكتاب الكرمي خالل املراحل املا�سية 28 طالبا حتى الآن.

واأ�سار العلماء اإىل اأن عدد طلبة م�سروع الر الذين �ساركوا 
حتى   2017 الييعييام  بييداييية  منذ  بلغ  الييقييراآنييييية  امل�سابقات  يف 
92 طالبا ح�سد امل�سروع ممثال بهم  نهاية �سبتمر املا�سي 
جائزة خمتلفة متوجا مبراكز اأوىل ومتقدمة وبلغ عدد   30
امل�سابقات التي �سارك فيها امل�سروع 9 م�سابقات حملية داخل 

الإمارات مقابل م�سابقة واحدة خارجية احت�سنتها تون�س.
ولفت اإىل اأن امل�سروع القراآين املتخ�س�س يف حتفيظ القراآن 
للطلبة والن�سء نفذ خالل الربع الأول والثاين والثالث من 
دورتن  واأطييلييق  متنوعا  ون�ساطا  فعالية   53 اجلييياري  الييعييام 
واليييدورة  للطالب  الأوىل  ال�ستوية  الييييدورة  هما  للتحفيظ 

ال�سيفية مع ا�ستمرار برناجمي “املحفظ الذكي” لتحفيظ 
اليييقيييراآن عيير الييهيياتييف املييتييحييرك وبييرنييامييج حييلييقييات حتفيظ 

الكبار.
امل�سروع نظم عددا من احللقات اخلارجية هي  اأن  اإىل  ونوه 
الإ�سالمي  املعلومات  مبركز  القراآن  لتحفيظ  خا�سة  حلقة 
الناطقن  غييري  وحتفيظ  لتعليم  اليير  دار  جلمعية  الييتييابييع 
والإ�سالحية  العقابية  املوؤ�س�سة  يف  واأخييرى  العربية  باللغة 
“ وثييالييثيية مب�سجد  لي” الأحييييداث  الييقييراآن  دبييي لتحفيظ  يف 
اإىل ال�سراكة  ال�سحابة مبنطقة املحي�سنة يف دبي .. م�سريا 
مع عدد من املدار�س اخلا�سة لتنظيم ن�ساط حتفيظ القراآن 
بيياملييمييزر ومدر�سة  للطالب وهييي مييدر�ييسيية الحتييياد اخلييا�ييسيية 

البحث العلمي ومدر�سة ال�سروق.

» مركز الفجرية« يحتفل 
ب�ليوم الع�ملي لالإح�ش�ء
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•• دبي -وام:

والقت�سادية  املييالييييية  اليي�ييسييوؤون  جليينيية  وا�ييسييلييت 
وال�سناعية باملجل�س الوطني الحتادي - خالل 
اجتماعها الذي عقد ام�س يف مقر الأمانة العامة 
ال�سام�سي  �ييسييعييادة ميياجييد حييمييد  بييرئييا�ييسيية  بييدبييي 
قانون  م�سروع  ملييواد  مناق�ستها   - اللجنة  رئي�س 
احتييييييادي يف �يييسييياأن اليييتييياأجيييري الييتييمييويييلييي وذليييك 

بح�سور اجلهات املعنية مب�سروع القانون.
ح�سر الجتماع اأع�ساء اللجنة �سعادة كل من .. 
�سامل عبداهلل ال�سام�سي مقرر اللجنة والدكتور 
النعيمي  يو�سف  واأحييمييد  املطوع  عبداهلل  �سعيد 
عمري  و�سعيد  الييزعييابييي  عييبييداهلل  وعييبييدالييعييزيييز 

يو�سف.
وقال �سعادة ماجد حمد ال�سام�سي اإنه مت خالل 
الجتماع مناق�سة بنود م�سروع القانون بح�سور 
ممييثييلييي �ييسييلييطيية دبييييي لييلييمييجييمييعييات الإبيييداعييييييية 
امل�ساريع  لتنمية  را�ييسييد  بيين  حمييمييد  ومييوؤ�ييسيي�ييسيية 
التجارة  واملييتييو�ييسييطيية واحتيييياد غيييرف  اليي�ييسييغييرية 

امل�ساريع  لتطوير  خليفة  و�سندوق  وال�سناعة 
ودائييييييرة الييتيينييمييييية القييتيي�ييسييادييية بيييدبيييي ودائيييييرة 
م�سارف  واحتيياد  باأبوظبي  القت�سادية  التنمية 

الإمارات .
مناق�سة  �ست�ستكمل  الييلييجيينيية  اأن  اإىل  ميي�ييسييريا 
م�سروع القانون يف اجتماعها القادم مع ممثلي 

احلكومة.
واأ�ساف اأن اللجنة ا�ستمعت اإىل وجهات نظر تلك 
اجلهات حول بنود م�سروع القانون واطلعت على 
اأع�ساء  ا�ستف�سارات  على  وردهيييم  مالحظاتهم 
�سياغتها خالل  التي مت  اللجنة ومالحظاتهم 
على  والطييييالع  الييقييانييون  لبنود  اللجنة  درا�ييسيية 
ممثلي  اأن  اإىل  لفتا   .. حوله  الفنية  الدرا�سات 
ال�ستف�سارات  جميع  عييلييى  ردوا  اجلييهييات  تييلييك 

ب�سكل وايف.
التي  اجلييهييات  ممثلي  بييتييعيياون  اللجنة  واأ�يييسيييادت 
الييدائييم والييبيينيياء مييع املجل�س  ح�سرت الجييتييميياع 
الييرائييد يف جمال  الوطني الحتيييادي وبييدورهييم 
ت�سهيل الأعمال ودعمهم للم�ساريع القت�سادية 

الوطني  املييجييليي�ييس  اأن  ميييوؤكيييديييين   .. املييخييتييلييفيية 
الحتيييييييادي يييحيير�ييس عييلييى دعيييييوة ذوي اخليييرة 
ذات  املوؤ�س�سات  خمتلف  وممثلي  والخت�سا�س 
القوانن  ميي�ييسييروعييات  مناق�سة  خييالل  الييعييالقيية 
واملو�سوعات العامة لت�سمن تقاريرها باأف�سل 

الت�سورات والتو�سيات.
وقييييال �ييسييعييادة ميياجييد حييمييد اليي�ييسيياميي�ييسييي رئي�س 
اللجنة اإن التاأجري التمويلي يحتاج اإىل تنظيمه 
النجاح  يحقق  حتى  خييا�ييس  ت�سريع  خييالل  ميين 
ل  الييعيياميية  القانونية  النظم  اأن  حيث  املييطييلييوب 
التمويلي خا�سة  التاأجري  ن�ساط  لتنظيم  تكفي 
اأبيييعييياد �سريبية  عييليييييه  يييرتتييب  اليينييظييام  هيييذا  اأن 
وجمركية وحما�سبية م�ستجدة ول توجد قواعد 

لتنظيمها يف اأحكام القوانن العامة.
اإىل هذا  تييييرز احلييياجييية  ليييذليييك  اأنيييييه  واأ�ييييسيييياف 
اإيجابي  اأثر  التمويلي من  للتاأجري  ملا  الت�سريع 
الفر�سة  واإتييييياحييييية  تيي�ييسييهيييييل  حيييييييث  ميييين  كيييبيييري 
للح�سول  والييتييجييارييية  ال�سناعية  للم�سروعات 
من  متكنها  الييتييي  الإنييتيياج  واأدوات  املييعييدات  على 

طريق  عيين  وذليييك  وتييطييويييره  ن�ساطها  مبا�سرة 
ا�ستئجار تلك املعدات والأدوات مع حق متلكهم 
اإىل  احليياجيية  دون  الييتيياأجييري  فييرتة  نهاية  لها يف 
اللجوء للتمويل امل�سريف من اأجل �سراء املعدات 

بطريقة مبا�سرة.
وبييحيي�ييسييب امليييذكيييرة الييي�ييسيياحييييية مليي�ييسييروع قانون 
احتادي يف �ساأن التاأجري التمويلي الذي يتكون 
التمويلي هو عقد  التاأجري  فيياإن  مييادة   40 من 
اإيجار يقع على الأموال املنقولة اأو غري املنقولة 
يعطي مبوجبه احلق للم�ستاأجر بتملك املاأجور 

يف نهاية الفرتة الإيجارية حكما اأو خيارا.
تنظم  اأحييكييامييا  الييقييانييون  ميي�ييسييروع  وقيييد ت�سمن 
التاأجري التمويلي و�سرط كتابة  مزاولة ن�ساط 

ت�سجيل  اإىل  اإ�ييسييافيية  الييعييقييد  ومييكييونييات  الييعييقييد 
العقار  على  يرد  الييذي  بالعقد  والتاأ�سري  العقد 
يف �سحيفته يف ال�سجل العقاري لدى كل اإمارة 
امل�ستاأجر  من  كل  بالتزامات  املتعلقة  والأحييكييام 
وعالقة  منهما  كييل  حقوق  عيين  ف�سال  واملييوؤجيير 
امل�ستاأجر مع املورد و�سروط تنازل امل�ستاأجر عن 

العن املوؤجرة مل�ستاأجر اآخر.
لالأحكام  اليييقيييانيييون  ميي�ييسييروع  ميييييواد  وتييعيير�ييسييت 
وا�ستغاللها  املييوؤجييرة  العن  با�ستعمال  املتعلقة 
املوؤجرة  العن  على  والتح�سينات  بها  والنتفاع 
اإىل  ملكيتها  بنقل  املوؤجرة  العن  يف  والت�سرف 
العن  ا�ستالم  اإىل  اإ�سافة  اآخيير  متويلي  موؤجر 

املوؤجرة.

وتيي�ييسييميينييت الأحيييكيييام املييتييعييلييقيية بييامليي�ييسييوؤولييييية عن 
املوؤجرة  العن  وترخي�س  واملوا�سفات  العيوب 
وامل�سوؤولية عن حيازة العن املوؤجرة وم�سوؤولية 
املوؤجر يف حال اإخالل املورد يف تنفيذ اللتزامات 

املرتتبة عليه مبقت�سى اأحكام عقد التوريد.
كما ت�سمنت مواد م�سروع القانون اأحكاما تتعلق 
العقد  على  التوريد  عقد  ف�سخ  اأو  بطالن  باأثر 
واإعادة العن املوؤجرة اإىل املوؤجر واجلهة �ساحبة 
الخت�سا�س يف الف�سل يف الدعاوى النا�سئة عن 

العقد واجلهة املعنية باإلغاء الرتخي�س.
اإ�سافة  بييالييعييقييوبييات  تتعلق  اأحييكييامييا  وت�سمنت 
والأحكام  الق�سائي  ال�سبطية  �سفة  منح  اإىل 

اخلتامية املتعلقة بتوفيق الأو�ساع والإلغاءات.

•• دبي-وام: 

ناق�ست جلنة ال�سوؤون ال�سحية والبيئة باملجل�س الوطني 
الأمانة  موؤخرا يف مقر  اجتماع عقدته  الحتييادي، خالل 
العامة بدبي، برئا�سة �سعادة �سامل عبيد ال�سام�سي رئي�س 

اللجنة، مو�سوع �سيا�سة وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع.
اأع�ساء اللجنة �سعادة كل من خالد علي  ح�سر الجتماع 
بن  ح�سن  وعبيد  الجتماع،  لهذا  اللجنة  مقرر  زايييد  بن 

ركا�س، وفي�سل حارب الذباحي.
وقال �سعادة �سامل عبيد ال�سام�سي رئي�س اللجنة اإن اللجنة 
درا�سة  على  املو�سوع  ملناق�سة  عملها  خطة  �سمن  اطلعت 
وزارة  �سيا�سة  �ييسيياأن  يف  الييعيياميية  الأمييانيية  اأعييدتييهييا  حتليلية 
ال�سحة ووقاية املجتمع، م�سرياً اإىل اأن الدرا�سة ت�سمنت 

ال�سحية، وتنمية  الرعاية  حماور تطوير نوعية خدمات 
املقدمة  والمتيازات  املواطنة  والإداريييية  الطبية  الييكييوادر 
الييتييجيياري يف الدولة،  اليي�ييسييحييي  اليينيي�ييسيياط  لييهييم، وتيينييظيييييم 
والتن�سيق  اخلييارج  يف  للعالج  املر�سى  اإيفاد  اآلية  وتنظيم 
مع اجلهات املعنية بالدولة، واأخريا تنظيم واإدارة اأنظمة 
املعنية  ال�سحي الحتييادي والتن�سيق مع اجلهات  التاأمن 
الدرا�سة  اإطيييار  يف  اطلعت  اللجنة  اأن  واأ�ييسيياف  �ييسيياأنييه.  يف 
التي  الإ�سكاليات  كافة  حلل  واملقرتحات  التو�سيات  على 
بييدور احلكومة  م�سيدا  املييحيياور،  تناول  خييالل  ذكرها  ورد 
يف  ال�سحي  التاأمن  اأنظمة  تنظيم  مبو�سوع  واهتمامها 
املالحظات،  بع�س  و�سعت  اللجنة  اأن  واأو�ييسييح  الييدوليية. 
يف  وردت  التي  الإح�سائيات  كافة  حتديث  �ييسييرورة  منها 
املعلومات  ببع�س  تدعيمها  اللجنة  طلبت  كما  الدرا�سة، 

مثل اإح�سائيات اخلدمات املقدمة يف وزارة ال�سحة ووقاية 
املعنية  اجلييهييات  ميين  املطلوبة  املعلومات  وكييافيية  املجتمع، 
الطبية  العاملية  واملعايري  املو�سوع،  مناق�سة  تدعم  التي 
باملعايري  ومقارنتها  ال�سحية  اخلدمات  بتقدمي  املتعلقة 
لفتاً  بالدولة،  للوزارة  التابعة  امل�ست�سفيات  لدى  املطبقة 
تتعلق  اإح�سائيات  بطلب  كييذلييك  وجييهييت  اللجنة  اأن  اإىل 
الييوزارة. واأ�سار ال�سام�سي  باخلدمات ال�سحية املقدمة يف 
اإىل اأن اللجنة اطلعت كذلك خالل الجتماع على جدول 
الزيارات امليدانية املقرتح �سمن خطة اللجنة يف مناق�سة 
املو�سوع، التي تت�سمن القيام بزيارات مل�ست�سفيات ومراكز 
�سحية تابعة لوزارة ال�سحة ووقاية املجتمع، وبعدها عقد 
لقاءات مع ممثلي الوزارة، بهدف تبادل الراأي وال�ستماع 

لردود الوزارة على اأ�سئلة ومالحظات الأع�ساء.

جلنة ب�لوطني الحت�دي تن�ق�س �شي��شة وزارة ال�شحة
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كل م� تريد معرفته عن جه�ز في�س 
Aloha بوك لدرد�شة الفيديو

�شركة في�س بوك على تطوير جهاز درد�شة فيديوية يحمل  تعكف 
ال�شم األوها Aloha، وذلك وفقًا لأ�شخا�س من داخل ال�شركة على 
Aloha ما يزال  دراية حول هذه امل�شاألة، ويبدو اأن تطوير جهاز 
�شهر  خالل  ي�شل  اأن  يفرت�س  بحيث  ال�شحيح  الطريق  وعلى  جاريًا 
مايو 2018، وذلك على الرغم من اأن تاريخ الو�شول ميكن اأن يتغري، 
هذا وتعترب خدمة الدرد�شة الفيديوية الآن �شخمة للغاية اإىل حد 
التوا�شل الجتماعية  ومن�شات  الرتا�شل  الكثري من من خدمات  اأن 
توفر هذه امليزة للم�شتهلكني. وتعترب خدمة �شكايب واحدة من اأكرب 
واأ�شهر خدمات الرتا�شل الفيديوية، وميكن للم�شتهلكني احل�شول على 
�شكايب على الهاتف الذكي املحمول اأو احلا�شب اللوحي اأو احلا�شب 
بامل�شتخدمني،  التلفزيون اخلا�س  املكتب وحتى من خالل جهاز  �شطح  اأو حا�شب  املحمول 
بحيث ميكن دعوة الأ�شدقاء والعائلة اإىل الدرد�شة الفيديوية بكامل ميزاتها يف الوقت 

احلقيقي، وكل ما يلزم هو جهاز مع كامريا وميكروفون و�شا�شة عر�س.

وتناف�س في�س بوك حالياً خدمة �سكايب عن طريق خدمتها 
ما�سنجر، والتي توفر الوظيفة الكاملة للمكاملة الفيديوية، 
بحيث ميكن للم�ستخدمن الدرد�سة الفيديوية مع اأي من 
جهات الت�سال اخلا�سة بهم يف في�س بوك، جنباً اإىل جنب 
اإر�سال ال�سور ومقاطع الفيديو امللتقطة من  اإمكانية  مع 
الألييعيياب معهم عر  ولعب  املحمول،  الهاتف  خييالل جهاز 

الإنرتنت.
بوك يف  لفي�س  فعلية  اأول جتربة   Aloha وميثل جهاز 
ببيع  ال�سركة  قامت  حيث  ال�ستهالكية،  الأجييهييزة  جمييال 
نظارتها للواقع الفرتا�سي Rift يف �سهر يناير 2016 
للنظارة  املطورة   Oculus �سركة  على  ا�ستحواذها  بعد 
جاذبية  اأكييرث  القادم  األوها  جهاز  يكون  بيياأن  تاأمل  ولكنها 
لييليي�ييسييوق ال�ييسييتييهييالكييييية، وذلييييك عيير �ييسييا�ييسيية كييبييرية تعمل 
باللم�س ومكرات �سوت وكامريا لإجراء مكاملات فيديو، 
الذي   Echo اأميييازون  جهاز  ملناف�سة  موؤهاًل  يجعله  مما 
�سدر يف �سهر يونيو. ويبدو اأن ال�سركة قد بداأت العمل على 
جهاز Aloha بعد روؤية املدراء التنفيذين لفي�س بوك 
اأمازون،  ل�سركة   Echo جهاز  اأول  حققه  الييذي  النجاح 
جهاز  اعتبار  وميكن   ،Echo Show وجهازها احلايل
األوها اأول منتج ي�سدر ويرى النور من خمترها ال�سري 
يدار من  الذي   ،Building 8 ال�ستهالكية  لالأجهزة 
ال�سابقة يف جوجل، وعمدت  امل�سوؤولة  قبل ريجينا دوغان 
�سركة التوا�سل الجتماعي حديثاً اإىل جعل اأندرو بو�سورث 
امل�سوؤول عن جميع الأجهزة ال�ستهالكية لل�سركة، مبا يف 

.Building 8و Oculus ذلك
ويت�سمن اجلهاز اجلديد �سا�سة عر�س كبرية، بقيا�س اإما 
اإىل جنب مع  اإن�س، تعمل باللم�س جنباً   15 اأو  اإن�س   13
كامريا ومكرات �سوت، وبا�ستطاعة اجلهاز التعرف على 
ويكمن  العر�س،  �سا�سة  باجتاه  حتركهم  عند  الأ�سخا�س 
�سحر اجلهاز يف الكامريا، التي و�سفها اأحد امل�سادر باأنها 
كامريا ذكاء �سناعي، وقد وظفت في�س بوك كبار اخلراء 
جلعل  ال�سناعي  والييذكيياء  احلا�سوبية  الييروؤييية  جمييال  يف 

وتتعرف  تلقائياً  ال�سور  تلتقط  الكامريا 
على العنا�سر املوجودة يف جمال الروؤية.

�سمن  ا�ستعماله  اإىل  اجلييهيياز  ويييهييدف 
املطابخ  اخييتييبيياره يف  وقيييد مت  املييينيييزل، 
وغرف النوم وغرف املعي�سة، ويتطلب 

األوها اإما ح�ساب في�س بوك اأو ما�سنجر 
قائمة  ربيييط  عييلييى  يعمل  بحيث  لييلييعييمييل، 

الأ�سدقاء املوجودة على في�س بوك ب�سكل 
تلقائي، وي�سمح هذا التكامل للجهاز ببدء 

الأخرين  الأ�يييسيييدقييياء  ميييع  فيييييديييو  مييكيياملييات 
الذين ميلكون جهاز األوها اإذا كان ال�سخ�سان 

املعلوم  غري  الوحيد  ال�سيء  ويعد  متواجدان، 
حييال وجود  اجلييهيياز يف  تعامل  كيفية  هييو  بعد 

م�ستخدمن متعددين يف املنزل مع ح�سابات 
خمتلفة.

ال�سوتي   Aloha جيييهييياز  ويييعييمييل 
با�ستناد على امل�ساعد الذكي M، وهو 
امل�ساعد املعتمد على الذكاء ال�سناعي 

واملتواجد على �سكل روبوت درد�سة كتابية املطور خ�سي�ساً 
ملن�سة ما�سنجر، وقد ي�سمح توفر ن�سخة �سوتية قادرة على 
لأ�سحاب   M التعامل مع العمليات التجارية من امل�ساعد
وتفكر  ال�سوت،  ال�سراء عن طريق  عمليات  باإجراء  األوها 
يف  دولر   500 اإىل  ي�سل  ب�سعر  اجلهاز  ببيع  بييوك  في�س 
املتاجر وعر الإنرتنت، اإل اأنها مل تقرر بعد ال�سعر ب�سكل 
نهائي. وتفكر في�س بوك ببيع جهاز Aloha من خالل 
 Best متاجر منبثقة وداخل متاجر التجزئة املوجودة مثل
اأمريكا ال�سمالية  حيث تخطط ال�سركة لبيعه يف   ،Buy
واأوروبا يف البداية، اإل انها تواجه عقبة واحدة فيما يخ�س 
امل�ستهلك  ثقة  بعدم  املتمثلة  وهي  الآن،  بناء اجلهاز حتى 
بنقطة حماية خ�سو�سية امل�ستخدم لدى في�س بوك، حيث 
اأجرت ال�سركة درا�سات ت�سويقية مل�سروعها اجلديد وتلقت 
اأن  ميين  امل�ستهلكن  تييخييوف  اإىل  ت�سري  كييبييرية  فييعييل  ردود 
ت�ستعمل  �سوف  بييوك  في�س 
على  للتج�س�س  اجلهاز 

امل�ستخدمن.
فييييي�ييس بوك  وتييييدر�ييييس 
طييييييييييييييرق ميييييبيييييتيييييكيييييرة 

لت�سويق جهازها اجلديد يف �سبيل تهدئة املخاوف 
كجهاز  لييه  الييرتويييج  ذلييك  يف  مبييا  باخل�سو�سية،  املتعلقة 
واإىل  ب�سهولة،  عائالتهم  مع  بالتوا�سل  للم�سنن  ي�سمح 
يعمل   Building 8 خمييتيير  فيييياإن   Aloha جييانييب 
على تطوير جهاز منزيل �سوتي ذكي بدون �سا�سة عر�س، 
بحيث يعمل اجلهاز ب�سكله �سدا�سي الت�سميم اإىل حد كبري 
ب�سعر  لبيعه  بوك  في�س  وتخطط  الأول،   Echo كجهاز 

اأقل من �سعر جهاز األوها.

ربط قائمة الأ�شدقاء تلقائًيا
ويتطلب Aloha ، ح�ساب في�س بوك اأو ما�سنجر للعمل؛ 
اإذ يربط قائمة اأ�سدقاء امل�ستخدم على في�س بوك تلقائًيا؛ 
ما يتيح له اإجراء مكاملات فيديو مع من ميتلكون اجلهاز 
اجلهاز  تعامل  كيفية  عن  ال�سركة  تف�سح  مل  فيما  نف�سه، 

حال تعدد امل�ستخدمن يف املنزل مع ح�سابات خمتلفة.
وفيما يخطط موقع في�س بوك لبيع Aloha يف اأمريكا 
 Best اليي�ييسييمييالييييية واأوروبييييييا عيير مييتيياجيير الييتييجييزئيية مييثييل
حماية  حييول  امل�ستخدم  طماأنة  اإىل  بعد  ي�سل  مل   ،Buy
خ�سو�سيته على في�س بوك؛ اإذ تلقت ال�سركة ردود اأفعال 
ا�ستخدام  ميين  تخوفهم  عيين  تعر  امل�ستهلكن،  ميين  قوية 

اجلهاز للتج�س�س عليهم!!.
�سركة  فيييياإن   ،  Business Insider ملييوقييع  ووفيييًقيييا 
في�س بوك اأوكلت اإىل اأندرو بوز بو�سورث- اأحد موظفيها 
الأجهزة  �سناعة  جمييال  يف  جهودها  قيادة  املخ�سرمن- 
اإنتاج  عيين  امليي�ييسييوؤول   Building 8 ذلييك ق�سم  ، مبييا يف 
جهاز األوها؛ اإذ تعتزم في�س بوك و�سع ا�ستثمارات طويلة 
الأمد يف الواقع الفرتا�سي والواقع الطبيعي والأجهزة 
جعل  على  قيييدرة  ميين  التقنيات  لتلك  ملييا  ال�ستهالكية؛ 

العامل قرية واحدة.

مناف�شة �شر�شة من جوجل
ما�سنجر-  تطبيق  – امل�سوؤول عن  بو�سورث  تعين  وياأتي 
ليعك�س كم التحديات التي تواجهها في�س بوك يف جمال 
اآبل  ميين  �سر�سة  مناف�سة  ظييل  يف  ال�ستهالكية  الأجييهييزة 
وجوجل ومايكرو�سوفت؛ اإذ اأنفقت حتى الآن مبالغ �سخمة 
لال�ستحواذ على املواهب والتقنيات التي تغزو بها العامل.

 Building اأن   Business Insider واأكد موقع 
8 �سين�سب عمله على اخرتاع تقنيات م�ستقبلية، كاأجهزة 
الب�سر،  اجللد  اللغة من خالل  تتح�س�س  التي  ال�ست�سعار 

والقدرة على قراءة الأفكار ، عالوة على األوها.

خدمة جديدة تناف�س يوتيوب
اأعييليين ميييوؤخيييًرا، عيين تد�سن خدمة  بيييوك، قييد  وكيييان في�س 
جديدة يناف�س بها موقع يوتيوب بعنوان »�ساهد« ؛ لعر�س 
مقاطع  ت�سجيل  للم�ستخدمن  ليتيح  الفيديو؛  مقاطع 
فيديو بناء على ما ي�ساهده الأ�سدقاء، مع روؤية التعليقات 
على  للفيديوهات،  املخ�س�سة  املجموعات  مع  والتوا�سل 
اأن تنا�سب اخلدمة كل �سخ�س على حدة. تتميز اخلدمة 
اجليييدييييدة- واملييقييرر اإطييالقييهييا يف الييبييداييية عييلييى الوليات 
املتحدة -عن يوتيوب ومثيله من املواقع ال�سبيهة مبيزتن: 
البع�س قنوات خا�سة على يوتيوب،  الأوىل عدم امتالك 
مليارات   4 ميين  لأكييرث  متاح  بييوك،  اليفي�س  ح�ساب  بينما 
واحل�سول  امليييادة  وجيييود  ف�سهولة  الأخييييرى،  اأميييا  �سخ�س؛ 
عليها من قبل م�ستخدمي في�س بوك ؛ ما ي�سكل م�سدر 
بتلك  مقارنة  بالفيديو،  املعرو�سة  لالإعالنات  قوي  دخل 
التي تتم من خالل ال�سور الثابتة. تاأتي خدمة �ساهد من 
في�س بوك متهيًدا لإنتاج جهازه اجلديد، وكذلك اإطالق 
خدمات اأخرى م�ستقباًل، يف طليعتها اإطالق من�سة اأخبار 

معتمدة.
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عربي ودويل

جمل�س  تاأ�سي�س  حم�سر  والعراق  ال�سعودية  العربية  اململكة  وقعت 
الأول  الجتماع  اعمال  ختام  فى  وذلك  العراقي  ال�سعودي  التن�سيق 
ملجل�س التن�سيق ال�سعودي العراقي الذي عقد ام�س يف ق�سر اليمامة 
عبد  بيين  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احلييرميين  خييادم  وكييان  بالريا�س. 
العزيز اآل �سعود والدكتور حيدر العبادي رئي�س الوزراء العراقي قد 
افتتحا الجتماع الأول ملجل�س التن�سيق ال�سعودي العراقي بح�سور 

وزير خارجية الوليات املتحدة الأمريكية ريك�س تيلر�سون.
عبدالعزيز  بيين  �سلمان  املييلييك  اليي�ييسييريييفيين  احلييرميين  خيييادم  واعييييرب 
اخلارجية  ووزييير  العبادي  حليدر  �سكره  عن  له  كلمة  فى  �سعود  اآل 
ال�سعودي  التن�سيق  ملجل�س  الأول  الجييتييميياع  حليي�ييسييور  الأمييريييكييي 
يييوليييييه فييخيياميية الرئي�س  اليييذي  الييعييراقييي والييييذي يعك�س الهييتييمييام  ي 
المريكي دونالد ترمب والإدارة الأمريكية للم�سالح امل�سرتكة بن 
ال�سعودية وجمهورية  العربية  واململكة  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
نييواجييه يف  اإنيينييا  ال�سريفن  وقيييال خيييادم احلييرميين  ال�سقيق.  الييعييراق 
منطقتنا حتديات خطرية تتمثل يف التطرف والإرهيياب وحماولت 
زعزعة الأمن وال�ستقرار يف بلداننا مما ي�ستدعي منا التن�سيق التام 
ملواجهة هذه التحديات. واإننا اإذ نبارك لأ�سقائنا يف العراق ما حتقق 
ميين اإجنييييازات يف الق�ساء على الإرهيييياب ودحيييره واليييذي �ييسييارك فيه 
التحالف الذي تقوده الوليات املتحدة الأمريكية ال�سديقة وت�سارك 
وتاأييدنا لوحدة  دعمنا  لنوؤكد   ، �سقيقة و�سديقة  ودول  اململكة  فيه 
العراق ال�سقيق وا�ستقراره موؤملن معاجلة اخلالفات داخل البيت 

العراقي من خالل احلوار ، ويف اإطار الد�ستور العراقي.

ثالثة  بينهم  رجييال  لثمانية  اتهامات  الفرن�سية  ال�سلطات  وجهت 
مييني  نا�سط  ا�س�سها  منظمة  حييول  حتقيقات  اطيييار  يف  قا�سرين 
متطرف كانت تخطط لأعمال عنف �سد �سيا�سين وم�ساجد، ح�سب 
 17 اأعييمييار املتهمن بيين  بييارييي�ييس. وتييييرتاوح  اأعييليين حمققون يف  مييا 
اجرامية  ارهابية  مييوؤامييرة  يف  بامل�ساركة  متهمون  وهييم  عاما.  و29 
املنظمة  ا�س�س  الييذي  النا�سط  ني�سن  الك�سندر  بلوغان  وبارتباطهم 
واأ�س�س  الفائت.  يونيو  حييزيييران  يف  مار�سيليا  قييرب  بالقرب  واوقييف 
اجلي�س  مبنظمة  اإ�ييس(  اآ  )اأو  الأوىل  باأحرفها  تذكر  منظمة  ني�سن 
ال�سري املتطرفة التي قاتلت ملنع ا�ستقالل اجلزائر قبل عقود. وقد 
الفعل  اىل  النتقال  على  النرتنت عزمه  اعلن عر  ان  بعد  اعتقل 
�سد ال�سود واجلهادين واملهاجرين. واثار ال�ساب البالغ من العمر 
متجد  ل�سفحة  اإدارتيييه  بعد  الفرن�سية  ال�سلطات  اهتمام  عاما   21
تيار  اىل  ينتمي  اليييذي  بريفيك  بريينغ  املييتييطييرف  النا�سط  افييعييال 
الرنوج  يف  والقنابل  بالر�سا�س  �سخ�سا   77 وقتل  اجلييدد  النازين 
املجموعة  اأن  بييارييي�ييس  يف  الييعييام  اليينييائييب  مكتب  واعييليين   .2011 يف 
لكن  عنيفة  افعال  لرتكاب  خمططات  “لديها  ني�سن  �سكلها  التي 
مالحمها لي�ست وا�سحة«. وقال م�سدر قريب من امللف ان التحقيق 
ا�سلحة واجييراء تدريبات لقوات  املنظمة كانت تنوي �سراء  ك�سف ان 

�سبه ع�سكرية وبع�س اع�سائها تدربوا ا�سا�سا على اطالق النار.

قائد  منع  بخ�سو�س  بتو�سيح  وا�سنطن  اأميي�ييس  اندوني�سيا  طالبت 
تنظمه  مييوؤمتيير  الأمييريكييييية حل�سور  الأرا�يييسيييي  دخيييول  ميين  جي�سها 
ي�ستعد  نورمانتيو  غاتوت  اجلييرنال  وكييان  الأمريكية.  الدفاع  وزارة 
حل�سور موؤمتر يف وا�سنطن بدعوة من رئي�س هيئة الأركان امل�سرتكة 
الأمريكية اجلرنال جوزف دانفورد، لكن اجلي�س الندوني�سي اعلن 

ان قائده مل ي�ستطع اأن ي�ستقل طائرة من جاكرتا ال�سبت.
ان  ووريييانييتييو  بريغجن  الندوني�سي  اجلي�س  با�سم  اليينيياطييق  وقيييال 
قرار رف�س دخول نورمانتيو لالأرا�سي المريكية �سادر من وكالة 
قرر  اجلي�س  قائد  اأن  وتابع  احلييدود.  وحماية  المريكية  اجلمارك 

عدم ح�سور املوؤمتر حتى تف�سر ال�سلطات المريكية قرار املنع.
املغادرة  “قبل وقييت ق�سري ميين  وقييال ووريييانييتييو يف مييوؤمتيير �سحايف 
تلقى قائد اجلي�س وزوجته اخطارا بانه غري م�سموح لهما بدخول 
وا�سنطن  يف  الندوني�سية  ال�سفارة  ووجهت  المريكية«.  الرا�ييسييي 
تو�سيحا  فيها  تطلب  المريكية  اخلارجية  لييوزارة  ر�سمية  مذكرة 
بتو�سيح من  النييدونييييي�ييسييي  اخلييارجييييية  وزيييير  طييالييب  فيما  لييالميير، 

ال�سفارة المريكية يف جاكرتا.

عوا�شم

الريا�ض

جاكرتا

باري�ض

لومب�ردي� وفينيتو اليط�ليت�ن 
ت�شوت�ن ل�شتقالل اأكرب

•• ميالنو-اأ ف ب:

تنظم منطقتا لومبارديا وفينيتو اليطاليتان ا�ستفتاء للمطالبة مبزيد من 
احلكم الذاتي يرتدي اهمية بعد الت�سويت على احلكم الذاتي يف كاتالونيا. 
با�سكال  ترغبون  “هل  �سوؤال  على  ل  او  بنعم  الناخبون  يرد  ان  ويفرت�س 
ا�سافية و�سروط خا�سة للحكم الذاتي” ملنطقتيهما. وت�سري ا�ستطالعات 
العن�سر  لكن  املنطقة،  �سالحيات  تعزيز  ملييوؤيييدي  كبري  تقدم  اىل  اليييراأي 
املجهول الوحيد يبقى ن�سبة امل�ساركة. وبلغت هذه الن�سبة حتى ظهر اأم�س 
%10 يف لومبارديا و%21،1 يف فينيتو. وينظم هذا ال�ستفتاء الت�ساوري 
مببادرة من رئي�سي منطقتي لومبارديا روبرتو ماروين وفينيتو لوكا ت�سايا 
و�سرح  املتطرف.  اليميني  ال�سمال”  “رابطة  حييزب  اىل  ينتميان  اللذين 
ماتيو �سالفيني زعيم حزب “رابطة ال�سمال” “اأنا �سعيد ملطالبة اللف، 
واآمل املالين، من الناخبن يف فينيتو ولومبارديا ب�سيا�سة ملمو�سة اكرث 
قربا وفعالية واأقل بريوقراطية وهدرا. وتعد فينيتو خم�سة مالين ن�سمة 
ولومبارديا ع�سرة مالين ن�سمة من اغنى املناطق يف ايطاليا، وت�ساهمان 
وحدهما بي %30 من اجمايل الناجت املحلي. وهما تطمحان اىل احل�سول 
املييوارد، من خالل ا�ستعادة حواىل ن�سف ر�سيد ال�سرائب  على مزيد من 
يتلقونه  ومييا  ور�ييسييوم  ال�سكان من �سرائب  الييفييارق بن ما يدفعه  الييراهيين 
45 مليار يورو للومبارديا، و15،5  من نفقات عامة. وبلغ هذا الر�سيد 
تريان  وهما  لكاتالونيا.  مليارات  ثمانية  مقابل  يف  لفينيتو،  يييورو  مليار 
بفاعلية  منها  ال�ستفادة  التي ميكن  املبالغ  ا�ستخدام هذه  ت�سيء  رومييا  ان 
اكر مبا يف ذلك عر اتفاقات �سراكة بن املناطق. كما تريدان احل�سول 
على �سالحيات ا�سافية يف جمال البنى التحتية وال�سحة والتعليم وحتى 
عليهما  يركز  اللذين  والهجرة  الميين  جمايل  يف  بالدولة  خا�سة  �سلطات 

حزب رابطة ال�سمال لكنهما تتطلبان تعديل الد�ستور. 

الوطني الحتادي يختتم م�شاركة ناجحة يف اجتماعات »الربملاين الدويل « برو�شيا

الإم�رات توؤكد اهمية قطع التمويل عن الإره�ب وجتفيف من�بعه للت�شدي خلطر هذه الظ�هرة اخلبيثة
اإدانة انتهاكات النقالبيني �شد الإن�شانية يف اليمن واجلرائم بحق اأقلية الروهينيجيا يف ميامنار

رو�شي� تتهم اأمريك� بق�شف »همجي« للرقة 

تظ�هرة �شد اليمني املتطرف يف اأمل�ني�  

•• �شان بطر�شربغ-وام:

اختتم وفد املجل�س الوطني الحتادي 
برئا�سة معايل الدكتورة اأمل عبداهلل 
م�ساركة  املييجييليي�ييس  رئييييي�ييسيية  القبي�سي 
نيياجييحيية يف اجييتييميياعييات اجلييمييعييييية الي 
الي  دروتييه  يف  احلاكم  واملجل�س   137
لالحتاد  اليييدائيييمييية  واليييليييجيييان   201
الييييرمليييياين الييييييدويل اليييتيييي عيييقيييدت يف 
الأ�سبوع  بييطيير�ييسييرغ  �يييسيييان  مييدييينيية 

املا�سي.
واأجيييييرى وفيييد املييجييليي�ييس عييلييى هام�س 
اللقاءات  مييين  عيييييددا  الجيييتيييمييياعيييات 
التكامل  اإطيييييار  يف  وذلييييك  اليير�ييسييمييييية 
تبذلها  الييتييي  املكثفة  اجلييهييود  ودعيييم 
لتعزيز  اليير�ييسييمييييية  الييدبييلييومييا�ييسييييية 
عييالقييات الييتييعيياون مييع خمييتييلييف دول 
املجالت  �ييسييتييى  يف  اليييعيييامل  و�ييسييعييوب 
والتعبري  منها  الييرملييانييييية  �سيما  ل 
اإزاء  الإميييييييييارات  ميييواقيييف دولييييية  عييين 
خمتلف الأحداث والق�سايا الوطنية 

والإقليمية والدولية.
137 جلمعية  اليييي  الييييدورة  و�ييسييهييدت 
اليييييدويل ح�سور  اليييرملييياين  الحتييييياد 
برملان  رئي�س  و82  نائبا   829 نحو 
و64 نائب رئي�س برملان و249 نائبة 
وهو ح�سور غري م�سبوق للجمعية يف 

تاريخ الحتاد.
�سم وفد املجل�س يف ع�سويته �سعادة 
والدكتور  اأحمد  جا�سم  علي  من  كل 
وحمد  املييييحييييرزي  اهلل  عيييبيييد  حميييميييد 
حممد  وجييييمييييال  الييغييفييلييي  اهلل  عيييبيييد 
الرميثي  �يييسييياليييح  و�يييسيييعيييييييد  احليييييياي 
اأع�ساء  اجلييا�ييسييم  �ييسييليييييمييان  وعييلييييياء 
و�سعادة  الحتييييادي  الييوطيينييي  املجل�س 
العام  الأمن  الظاهري  �سبيب  اأحمد 

للمجل�س.
وحيييير�ييييسييييا مييييين امليييجيييلييي�يييس اليييوطييينيييي 
توجهات  ميييواكيييبييية  عييلييى  الحتيييييييادي 
الدولة و�سيا�ستها اخلارجية والدفاع 
�سيما  ل  تتبناها  التي  الق�سايا  عيين 
اليييتيييي ليييهيييا عيييالقييية بييتييعييزيييز الأمييييين 
واليي�ييسييلييم الييدولييييين وتييعييزيييز حقول 
و�سعوب  دول  لييدى خمتلف  الإنيي�ييسييان 
الييييعييييامل تيييقيييدم بييبيينييد طييييييارئ حظي 
بالنجاح واملوافقة من قبل الرملانات 
الأع�ساء يف الحتاد الرملاين الدويل 
تعاين  التي  الإن�سانية  املعاناة  حييول 
بعنوان  الروهينيجييا  اأقييلييييية  منها 
الإن�سانية اخلطرية  الأزميية  اإنهاء   “

يف  الييدويل  املجتمع  باأهداف  التزمها 
حتقيق التنمية امل�ستدامة البيئية.

 26 الييي  امل�ساركون يف الجتماع  واأكييد 
اأهمية  الييرملييانيييييات  اليينيي�ييسيياء  مليينييتييدى 
يف  �ييسييدر  اليييذي  اأبوظبي”  “اإعالن 
لرئي�سات  العاملية  القمة  اأعمال  ختام 
املجل�س  نييظييمييهييا  اليييتيييي  الييييرملييييانييييات 
اليييوطييينيييي الحتيييييييادي بييياليييتيييعييياون مع 
الحتاد الرملاين الدويل يف اأبوظبي 
يف �ييسييهيير دييي�ييسييميير امليييا�يييسيييي والييييذي 
نيي�ييس عييلييى �ييسييرورة الييعييمييل ميين اأجل 
حتييقيييييق الييييتييييوازن بييين اجليينيي�ييسيين يف 
والرملاين  ال�سيا�سي  العمل  ممار�سة 
بحلول عام 2030 ودعا اإىل متكن 
والآليات  الييلييوائييح  وتييطييوييير  ال�سباب 
الرملانات  يف  ال�سباب  متثيل  لييزيييادة 
وتعزيز التمكن القت�سادي والثقايف 
�سيا�سات  تطوير  خييالل  من  لل�سباب 
وا�سرتاتيجيات التعليم، كحائط �سد 
قوي يف مواجهة الرهاب والتطرف.

واأطيييليييق الحتييييياد اليييرملييياين الييييدويل 
املييوقييع الإليييكيييرتوين لييالحتيياد باللغة 
اجلمعية  اجتماعات  خييالل  العربية 
الي 137 والذي مت تطويره بناء على 
املرمة  والييتييعيياون  ال�سراكة  اتفاقية 
بيييين امليييجيييلييي�يييس اليييوطييينيييي الحتييييييادي 
املجل�س  ميين  والحتييياد وذلييك حر�سا 
الرملانات  بن  التوا�سل  تعزيز  على 
وال�سعوب  واليييييييييدول  وامليييوؤ�يييسييي�يييسيييات 
الحتاد  مع  العربية  باللغة  الناطقة 
وقراراته  نيي�ييسيياطيياتييه  عييلييى  لييالطييالع 
الرملانات  حيي�ييسييول  يف  ييي�ييسييهييم  ومبيييا 
دور  لتعزيز  اخلييدمييات  على  العربية 
اليييرمليييانييييييين وتيي�ييسييهيييييل عييمييلييهييم من 
اأن�سطة  خمتلف  يف  امليي�ييسيياركيية  خيييالل 

الحتاد واجتماعاته.
واأ�يييييييسييييييياد ميييييعيييييايل رئييييييييي�ييييس الحتييييييياد 
ال�سراكة  بعالقة  اليييدويل  الييرمليياين 
واملجل�س  الحتاد  ال�سرتاتيجية بن 
اإطالق  اأن  الحتييادي موؤكدا  الوطني 
العربية  باللغة  الليييكيييرتوين  املييوقييع 
ياأتي يف اإطار حر�س املجل�س والحتاد 
الرملانية  اليييييروابيييييط  تييفييعيييييل  عيييليييى 
غايات  ولتحقيق  بينهما  امليي�ييسييرتكيية 
الرملانية  الثقافة  ن�سر  ومتطلبات 
الرملانية  املييعييرفيية  اأ�ييسيي�ييس  وتييوطيييييد 
اإقليميا ودوليا واإميانا منهما باأهمية 
ال�سالم  نيي�ييسيير  يف  اليييرمليييانيييات  ودور 
وال�ييسييتييقييرار والييتييوا�ييسييل بيين �سعوب 

العامل.

للح�سارة والإن�سانية و�سيلة لتحقيق 
م�ساحلها من دون اأدنى اعتبار حلق 
ال�سعوب يف العي�س باأمان واأن حتافظ 
ومكت�سباتها  دولييييهييييا  �يييسيييييييادة  عيييليييى 

الوطنية.
الإمارات  دوليية  اإن   : معاليها  وقالت 
الدول  بع�س  مييع  بييالييتييعيياون  اتييخييذت 
حقوقها  �سمن  اإجيييييراءات  ال�سقيقة 
و�سونا  النف�س  عيين  دفيياعييا  ال�سيادية 
اأنه  عييلييى  و�يييسيييددت   .. �سعوبنا  لأمييين 
لي�س لدينا �سك يف اأن قطع التمويل 
عن الإرهاب املدفوع وجتفيف منابعه 
اأحد اأهم و�سائل الت�سدي خلطر هذه 
التطرف  منع  واأن  اخلبيثة  الظاهرة 
وحماربة اأيديولوجيات العنف م�سار 

حتمي ل بديل له .
واأ�سافت : اإن دولة الإمارات حتر�س 
على موا�سلة التزامها ونهجها الثابت 
على �سعيد تقدمي امل�ساعدات والدعم 
الإن�ساين والغاثي للمحتاجن دول 
و�سعوبا يف كل مكان ومن دون تفرقة 
وليين نفقد الأمييل يف جييدوى ر�سالتنا 
ويف  احل�سارية  واأهدافها  الإن�سانية 
ن�سر ال�سالم وقيم اخلري واحلد من 

نوازع ال�سر.
فاإننا  املبادئ  بهذه  والتزاما   : وقالت 
�سد  ترتكب  التي  النتهاكات  ندين 
ندين  فنحن  مكان  اأي  يف  الإن�سانية 
ميينييع و�يييسيييول الأدوييييييييية والأمييي�يييسيييال 
ملالين  الإنييي�يييسيييانييييييية  وامليييي�ييييسيييياعييييدات 
ت�سيطر  الييتييي  امليينيياطييق  يف  اليمنين 
و�سالح  احليييوثيييي  ميييييليي�ييسيييييات  عييليييييهييا 
الأطفال  بييا�ييسييتييخييدام  اأييي�ييسييا  ونييينيييدد 
املعارك  �ييسيياحييات  يف  بيي�ييسييرييية  كيييييدروع 
ندين  كما  امليل�سيات  هذه  جانب  من 
اجلرائم �سد الإن�سانية التي ترتكب 

�سد اأقلية الروهينيجيا يف ميامنار.
اإنييينيييا يف دولييييية الإميييييييارات  وذكييييييرت : 
الييعييربييييية املييتييحييدة نييوؤميين بيييياأن علينا 
انييييي�يييييسييييياين مهم  والييييييييتييييييييزام  واجيييييييييب 
فالإمارات التي ت�ستند منذ تاأ�سي�سها 
موؤ�س�سها  غر�سها  وقيم  مييبييادئ  على 
�سلطان  بيين  زاييييد  ال�سيخ  لييه  املييغييفييور 
“ ترى  ثيييراه  اهلل  “ طيب  نهيان  اآل 
مثايل  منييييوذج  بيينيياء  يف  جنيياحييهييا  اأن 
للتعاي�س والت�سامح على اأر�سها ميلي 
عليها �سرورة العمل اجلاد واملتوا�سل 
والعي�س  التعددية  تكري�س  اأجييل  من 
اجلميع  ي�سعر  عييامل  لبناء  امل�سرتك 

فيه بالأمان وال�سالم.

العنيفة  والييهييجييمييات  وال�يييسيييطيييهييياد 
تهديدا  باعتبارها  الروهينيغيا  على 
و�سمان  الييدولييييين  والأمييييين  لل�سلم 
اإىل  والآمنة  امل�سروطة  غري  عودتهم 

وطنهم يف ميامنار«.
ملعايل  العربية  املجموعة  اأوكلت  وقد 
بالإجماع  القبي�سي  اأميييل  الييدكييتييورة 
البنود  بيي�ييسيياأن  والييتيينيي�ييسيييييق  الييتيي�ييسيياور 
الييطييارئيية الييتييي تييقييدمييت بييهييا الدولة 
الييعييربييييية لييلييتيينيي�ييسيييييق واليييتييي�يييسييياور مع 
الأخرى  اجليو�سيا�سية  املجموعات 
اليييتيييي تييقييدمييت بييبيينييود لييتييقييدمي بند 
الروهينيجييا  باأقلية  يتعلق  �سامل 
الفاعل  اليييييييييدور  عيييليييى  يييييييدل  وهيييييييذا 
والجنييازات التي مت حتقيقها خالل 

امل�ساركات ال�سابقة.
وطالب املجل�س الوطني الحتادي يف 
بيياإدانيية وبقوة جميع  الييطييارىء  البند 
النتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان 
مبا يف ذلك فقدان العديد من الأرواح 
الريئة يف ولييية راخيين يف ميامنار 
املتمثلة  البغي�سة  املمار�سة  �سيما  ول 
“ وبدعوة  الييعييرقييي  “ الييتييطييهييري  يف 
هذه  وقيييييف  اإىل  ميييييييامنيييار  حيييكيييومييية 
النييتييهيياكييات فيييورا و�ييسييمييان الحرتام 
واحلريات  الإنيي�ييسييان  وحييقييوق  الكامل 
الأ�سا�سية للجميع دون متييز ب�سبب 

العرق اأو الدين.
وحث املجتمع الدويل ل �سيما الأمم 
اتخاذ  النظر بجدية يف  املتحدة على 
مزيد من الإجييراءات ملعاجلة الأزمة 
اجلارية يف ميامنار واأن تر�سل الأمم 
بعثة  ال�ستعجال  وجييه  على  املتحدة 
لتق�سي احلقائق اإىل ميامنار لإجراء 
الأعمال  يف  وم�ستقل  �سامل  حتقيق 
والنتهاكات  امليييزعيييومييية  الييوحيي�ييسييييية 
ولية  يف  الإن�سان  حلقوق  اجل�سيمة 

راخن.
واأكيييييييييييدت مييييعييييايل اليييييدكيييييتيييييورة اأميييييل 
القتها  كييلييميية  الييقييبييييي�ييسييي يف  عيييبيييداهلل 
العامة  اجلمعية  اجييتييميياعييات  خيييالل 
اأن  الييييييييييدويل  الييييييرمليييييياين  ليييييالحتييييياد 
الإمارات  دوليية  تبذلها  التي  اجلهود 
اليييعيييربييييييية املييييتييييحييييدة بييياليييتيييعييياون مع 
والدولين  الإقييليييييمييييين  �ييسييركييائييهييا 
وال�ستقرار  الأميين  توطيد  اأجييل  من 
الإرهاب  ومكافحة  ال�سالم  وحتقيق 
وتنظيماته ت�سطدم يف اأحيان كثرية 
باأدوار م�سادة من بع�س الدول التي 
املعادية  التنظيمات  هييذه  ميين  تتخذ 

الإميييارات  دوليية  ر�سالة  اإنييهييا  م�سيفة 
التي وبتوجيهات من �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة “حفظه اهلل” توظف يف ظل 
�ييسييعييار “ عيييام اخليييري “ كييل الطاقات 
ن�سر  اأجييل  ميين  الإن�سانية  واملييبييادرات 

اخلري يف منطقتنا والعامل.
املجل�س  رئييييييي�يييسييية  مييييعييييايل  واأجيييييييييرت 
هام�س  عيييليييى  الحتيييييييييادي  اليييوطييينيييي 
اجتماعات  يف  املجل�س  وفييد  م�ساركة 
الحتييياد الييرمليياين اليييدويل مباحثات 
مع معايل فالنتينا ماتفيينكو رئي�سة 
الفدرالية  للجمعية  الحتيياد  جمل�س 
اجلمعية  رئي�سة  الحتييادييية  لرو�سيا 
الدويل  الييرمليياين  137 لالحتاد  الييي 
نائبة  تيموفييفا  فيكتورفينا  وميييع 
على  تييركييزت  الييدومييا  جمل�س  رئي�س 
التعاون  عييالقييات  تعزيز  �سبل  بحث 
اليييقيييائيييمييية يف خمييتييلييف امليييييجيييييالت ل 
�ييسيييييمييا الييرملييانييييية ميينييهييا مبيييا يج�سد 
و�سعبي  وحكومتي  قيادتي  تطلعات 
البلدين وحر�سهما على تطوير هذه 
ال�سرتاتيجية  وال�سراكة  العالقات 

يف املجالت كافة.
ا�ستعرا�س  الييلييقيياءييين  خييالل  وجيييرى 
القائمة  وال�سراكة  التعاون  عالقات 
وجمهورية  الإميييييييييييارات  دوليييييية  بيييين 
ت�سهد  والييييتييييي  الحتييييياديييييية  رو�يييسيييييييا 
امليييييجيييييالت  يف  مييييلييييحييييوظييييا  تييييييطييييييورا 
وال�ستثمارية  والرملانية  ال�سيا�سية 
والثقافية  وال�سياحية  والقت�سادية 
التطور  اأهيييمييييييية  عييلييى  الييتيياأكيييييد  ميييع 
العالقات  تيي�ييسييهييده  اليييييذي  املييتيينييامييي 
الرملانية بن اجلانبن لتعزيز هذه 
ال�سداقة  جمعية  ظييل  يف  الييعييالقييات 
اليييرمليييانييييييية اليييتيييي مت اإنيييي�ييييسيييياوؤهييييا يف 
هذا  لييتيياأطييري  املييا�ييسييي  دي�سمر  �سهر 
خالل  من  التن�سيق  وتفعيل  التعاون 
الدبلوما�سية الرملانية ل �سيما خالل 
الدويل  الرملاين  الحتاد  اجتماعات 
حيال  الرملانية  الفعاليات  وخمتلف 

الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك.
الجتماعات  يف  املجل�س  وفد  و�سارك 
العربية  لييلييمييجييمييوعييات  الييتيينيي�ييسيييييقييييية 
والإ�سالمية والآ�سيوية بهدف تن�سيق 
الق�سايا  خمييتييلييف  حيييييييال  املييييواقييييف 
املطروحة على اأجندة الجتماعات ل 

�سيما ذات الهتمام امل�سرتك .
اجييتييميياعييات اجلمعية  �ييسييارك يف  كييمييا 
واللجان  احليياكييم  واملييجييليي�ييس  الييعيياميية 

املعنية  اليييليييجييينييية  وهيييييييي:  الييييدائييييميييية 
بيييييالييييي�يييييسيييييالم والأمييييييييييييييين اليييييدولييييييييييين 
امل�ستدامة  بالتنمية  املعنية  واللجنة 
املعنية  واللجنة  والتجارة  والتمويل 
الإن�سان  وحيييقيييوق  بييالييدميييقييراطييييية 
ال�سرق  بييي�يييسيييوؤون  املييعيينييييية  والييلييجيينيية 
الأو�سط املعنية ب�سوؤون الأمم املتحدة 
الن�ساء  مليينييتييدى   26 اليييي  والجييتييميياع 
63 للجنة  الي  الرملانيات والجتماع 
الأو�سط  بيياليي�ييسييرق  املتعلقة  امليي�ييسييائييل 

ومنتدى الرملانين ال�سباب.
وحييير�يييس وفييييد املييجييليي�ييس عييلييى طرح 
وجييهيية نييظيير الييدوليية وروؤيييتييهييا حيال 
الق�سايا املطروحة على جدول اأعمال 
تيينيياولييت تعزيز  الجييتييميياعييات والييتييي 
التعددية الثقافية وال�سالم من خالل 
احلييييوار بيين الأدييييييان وبييين الأعييييراق 
وم�ساركة الذكرى ال�سنوية الع�سرين 
العاملي حول الدميقراطية  لالإعالن 
ودور الرملانات يف ر�سد عمل القوات 
امل�سلحة الوطنية امل�ساركة يف عمليات 
املتحدة  لأمم  التابعة  ال�سالم  حفظ 
واإ�ييسييراك الييقييطيياع اخلييا�ييس يف تنفيذ 
امل�ستدامة ل�سيما يف  التنمية  اأهداف 
وا�ستخدام  املييتييجييددة  الطاقة  جمييال 
العلم والبحث لتحقيق اأعلى املعايري 
لالأمم  اليييرملييياين  والييبييعييد  ال�سحية 
�سنع  عملية  يف  عاما   20  - املتحدة 
لالأمم  العامة  اجلمعية  ودور  القرار 
املتحدة يف احلوكمة الدولية واحلظر 
اليي�ييسييامييل لييلييتييجييارب اليينييووييية وخطة 
العمل للرملانات املراعية لالعتبارات 

اجلندرية.
اأهمية  عيييليييى  املييجييليي�ييس  وفيييييد  و�ييييسييييدد 
واملنظمات  املييوؤ�ييسيي�ييسييات  خمييتييلييف  دور 
الدولية ل �سيما الرملانية التي تعنى 
بالت�سريع والرقابة لتاأ�سي�س وتطوير 
تدعم  وقيييانيييونييييييية  تيي�ييسييريييعييييية  بييينيييى 
التعاي�س والت�سامح وت�سمن تكري�س 
اليي�ييسييالم ومييعيياجليية حتديات  ثييقييافيية 
التطرف والت�سدد والتحري�س ون�سر 

ثقافة الكراهية.
ومتييت الإ�ييسييادة بدعم دوليية المارات 
العاملي  الإنيييي�ييييسيييياين  اليييعيييميييل  جليييهيييود 
امل�ستقبل  ا�ييسييتيي�ييسييراف  يف  وبييروؤيييتييهييا 
وباعتبارها  وال�سباب  امليييراأة  ومتكن 
وبريادتها  والبتكار  لييالإبييداع  مركزا 
الفعاليات  وا�ييسييتيي�ييسييافيية  تيينييظيييييم  يف 
العاملية  الييقييميية  �ييسيييييمييا  ل  اليييدولييييييية 
لييرئييييي�ييسييات الييييرملييييانييييات فيي�ييسييال عن 

و�سكل دخول احلزب للرملان زلزال �سيا�سيا يف مرحلة 
قييييييييادة  ويييحيياول  الثانيييييييية  العامليييييييييية  احليييرب  بعد  مييا 
احلزب با�سيييييييييتمرار حتطييم حمظورات فكرية و�سيا�سية 
او  الملانيييييييية  الهوييييييييية  حول  اطروحاتهييييييييم  خالل  من 
العاملييييييية  احلييرب  ب�سيييييبب  الذنب  عن  التكفيييييير  ثقافة 

الثانية.
�سيا�سات  الغا�سبن من  للناخبن  احلزب  افكار  وراقييت 
امليي�ييسييتيي�ييسييارة انييغيييييال مييريكييل الييتييي فتحت احلييييدود امام 
املهاجرين لل�سماح بدخول اأكرث من مليون طالب جلوء 

منذ العام 2015.
ودعت حركة كامباكت اىل التظاهرة الحد، طالبة من 

•• برلني-اأ ف ب:

�ييسييارك اآلف يف ميي�ييسييرية احييتييجيياج يف بييرليين �ييسييد حزب 
لدخول  ي�ستعد  الذي  املتطرف  اليميني  لأملانيا  البديل 

الرملان الفدرايل ال�سبوع املقبل.
وحييمييل املييتييظيياهييرون لفييتييات كييتييب عليها اوقييفييوا حزب 
البديل، و�سوتي �سد التحري�س ، وذلك قبل يومن من 

دخول نواب احلزب الرملان )البوند�ستاغ(.
وحاز احلزب املعادي للمهاجرين وامل�سلمن ثالثا بن�سبة 
%12،6 من الأ�سوات يف النتخابات الت�سريعية التي 

جرت يف اأيلول �سبتمر الفائت.

البديل  حييزب  اقيييدام  حتييت  ميين  الب�ساط  �سحب  المليييان 
لأمليييانيييييييا. واو�يييسيييحيييت احليييركييية اإنييييه حييين يييجييليي�ييس حزب 
 24 يف  الأوىل  للمرة  البوند�ستاغ  يف  لأملييانيييييا  الييبييديييل 
اكتوبر، ف�سيتعن عليهم معرفة ان برملاننا لي�س من�سة 

للعن�سرية والتمييز.
وقالت املتظاهرة انيت �سيلر ل ميكننا فعل اي �سيء غري 
التظاهر، للقول بانه ل يزال هناك كثريون مل ي�سوتوا 

لهذا احلزب.
ي�سارك  اإنييه  �سميدت  با�ستيان  اجلامعي  الطالب  وقييال 
يف  لالحتجاج  الرملانية  الحيييزاب  لدعوة  التظاهرة  يف 

الرملان �سد حزب البديل لأملانيا.

 •• مو�شكو-رويرتز:

الوليات  تقوده  الذي  التحالف  الأحييد  اأم�س  رو�سيا  اتهمت 
املتحدة يف �سوريا مب�سح مدينة الرقة من على وجه الأر�س 
مييين خييييالل عييمييليييييات قيي�ييسييف �ييسييامييل عييلييى غييييرار ميييا فعلته 
الوليات املتحدة وبريطانيا يف مدينة در�سدن الأملانية عام 
التي ا�سطرت هي  الرو�سية،  الدفاع  1945. وقالت وزارة 
غربين  و�سيا�سين  ن�سطاء  اتييهييامييات  لنفي  ميييرارا  نف�سها 
الآن  يهرع  الغرب  اأن  يبدو  اإنه  ال�سورين،  املدنين  بق�سف 
اإىل تقدمي م�ساعدات مالية للرقة للت�سرت على اأي اأدلة على 
جرائمه. وقال امليجر جرنال اإيجور كونا�سينكوف املتحدث 
با�سم وزارة الدفاع يف بيان اإن نحو 200 األف �سخ�س كانوا 
يعي�سون يف الرقة قبل اندلع ال�سراع يف �سوريا ومل يتبقى 

هناك حاليا اأكرث من 45 األفا.
الدميقراطية  �ييسييوريييا  قييييوات  اأعييليينييت  املييا�ييسييي  والأ�يييسيييبيييوع 
داع�س  تنظيم  على  الن�سر  املتحدة  الوليات  من  املدعومة 

اأربعة  يف الرقة معقل التنظيم يف �سوريا بعد معركة دامت 
اأ�سهر. وذكر كونا�سينكوف “ورثت الرقة م�سري در�سدن يف 
من  الأمريكي  الريطاين  الق�سف  حماها  التي   ..1945
على وجه الأر�ييس«. ودمييرت غييارات احللفاء اجلوية معظم 

املدينة الأملانية قبل نهاية احلرب العاملية الثانية مبا�سرة.
ورغم اأن كونا�سينكوف قال اإن رو�سيا ترحب بتعهدات الغرب 
�سكا  فقد  الييرقيية  اإعييمييار  لإعييييادة  مالية  ميي�ييسيياعييدات  بتقدمي 
خالل  الرو�سية  املطالب  من  كبري  لعدد  الغرب  رف�س  من 
للمدنين  اإن�سانية  م�ساعدات  لتقدمي  ال�سابقة  ال�سنوات 

ال�سورين يف اأجزاء اأخرى من البالد.
وتابع ما هو ال�سبب وراء اندفاع العوا�سم الغربية لتقدمي 

م�ساعدة مالية للرقة فقط؟.
وم�سى قائال “هناك تف�سري واحد فقط.. الرغبة يف الت�سرت 
على اأي دليل على الق�سف الهمجي من جانب �سالح اجلو 
املدنين  اآلف  ودفن  ما ميكن  باأ�سرع  والتحالف  الأمريكي 

‘املحررين‘ من داع�س حتت الأنقا�س«.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�سادية بان ال�سيييييادة/�سيدلية ابن حيان

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1015615 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ر�ساد م�سطفى املو�سي %35
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة زياد م�سطفى املو�سي %35

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ناديا م�سطفى املو�سي %17.50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة اجنبورج الفون مور %12.50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ورثة/ح�سن م�سطفى املو�سي

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ �سيدلية ابن حيان

IBN HAYAN PHARMACY
اىل/ �سيدلية ابن حيان ذ.م.م

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
لالن�ساءات  الطاقة  معدات  ال�سيييييادة/فريق  بان  القت�سادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

والعمال امليكانيكية والكهربائية
CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1200526 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبداهلل �سامل عثمان مبارك الزعابي %51
تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/

فريق معدات الطاقة لالن�ساءات والعمال امليكانيكية والكهربائية
POWER EQUIPMENT TEAM FOR STRUCTUAL MECHANICAL & ELECTRICAL WORKS

اىل/ فريق معدات الطاقة لالن�ساءات والعمال امليكانيكية والكهربائية ذ.م.م
POWER EQUIPMENT TEAM FOR STRUCTUAL MECHANICAL & ELECTRICAL WORKS LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
لنقل  ال�سيييييادة/الفهر�س  بان  القت�سادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

الركاب باحلافالت املوؤجرة
رخ�سة رقم:CN 1079832 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سعيد طالب حممد �سليمان الفزاري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف مطر حارب مبارك مطر الظاهري

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

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

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23

اإعــــــــــالن
كي  يو   - ال  كية  تي  ال�سيييييادة/ار  بان  القت�سادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

CN ليمتد - ابوظبي  رخ�سة رقم:1181485 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�ساحة 2*4 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/ار تي كية ال - يو كي ليمتد - ابوظبي

RTKL-UK LTD ABU DHABI

اىل/ كالي�سون اآر تي كيه ال يو كي ليمتد - ابوظبي
CALLISON RTKL-UK LTD - ABU DHABI

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�سادية بان ال�سيييييادة/الحتاد الدولية القاب�سة ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1005456 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/جوعان عوي�سة �سهيل عوي�سة اخليلي من �سريك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ جوعان عوي�سة �سهيل عوي�سة اخليلي من 1% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف الحتاد الدولية لال�ستثمار ذ.م.م
ITTIHAD INTERNATIONAL INVESTMENT LLC

تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�ساحة 0.40*0.20 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ الحتاد الدولية القاب�سة ذ.م.م
ETIHAD INTERNATIONAL HOLDINGS LLC

اىل/ الحتاد الدولية القاب�سة 
ETIHAD INTERNATIONAL HOLDING

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

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

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23

اإعــــــــــالن
لل�سيانة  الغربي  ال�سيييييادة/ل�ساحل  بان  القت�سادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

العامة ذ.م.م  رخ�سة رقم:CN 1182886 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ال�ساحل الغربي لدارة املن�سات ذ.م.م

West Coast Facilities Management LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة الحتاد الدولية القاب�سة ذ.م.م
ETIHAD INTERNATIONAL HOLDINGS LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ال�ساحل الغربي لإدارة املن�سات ذ.م.م
west coast facilities management llc

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ب�سار اح�سان املهاينى
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان  القت�سادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23

اإعــــــــــالن
فري�ست  ادوية  ال�سيييييادة/م�ستودع  بان  القت�سادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب كيور  رخ�سة رقم:1858275 
تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�ساحة 0.50*0.20 اىل 1*2.80

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/م�ستودع ادوية فري�ست كيور

FIRST CURE DRUG STORE

اىل/ م�ستودع ادوية فري�ست كيور - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
FIRST CURE DRUG STORE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23

اإعــــــــــالن
العامة   للمقاولت  ماأرب  ال�سيييييادة/�سد  بان  القت�سادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1085722 
تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�ساحة 0.50*0.20 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/�سد ماأرب للمقاولت العامة
اىل/ مريت اعمال الديكور

MERIT DECOR WORKS

تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي )الديكور( )4330015(
تعديل ن�ساط/حذف مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(

تعديل ن�ساط/حذف خدمات التنظيف اخلارجي )واجهات( املباين )8129001(
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23

اإعــــــــــالن
وادي  ال�سيييييادة/م�سبغة  بان  القت�سادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

امللوك الوتوماتيكية ذ.م.م
رخ�سة رقم:CN 1039673 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة رفيق بالكرينتي �ساليل ابو بكر %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف اقبال اناكاران �ساليلي بوراييل

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

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

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�سادية بان ال�سيييييادة/او�سي�س �ستار لدار ة العقارات 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1974247 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سهيل مبارك �سعيد حممد العامري %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة راجيف كوروفيال ماثيو�س %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف راجيف كوروفيال ماثيو�س
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عادل حممد �سامل فرج �سامل بن ما�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان  القت�سادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�سادية بان ال�سيييييادة/الكرتا 
 CN 1032444-2:ابوظبي ذ.م.م - فرع 2 رخ�سة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23

اإعــــــــــالن
ال�سيييييادة/ بان  القت�سادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

بيل�سبوري وينرثوب �ساو بيتمان ال ال بي
رخ�سة رقم:CN 1275598  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23

اإعـــالن
ل�سناعات  بال�ست  ال�سادة/ماج�ستيك  باأن:  ال�سناعة  تنمية  مكتب  تعلن 

IN 1002277:البال�ستيكية  رقم الرخ�سة ال�سناعية
 قد اأبدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل التي:

تعديل ال�سكل القانوين:من موؤ�س�سة فردية
 اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة ذ.م.م

وتعديل ال�سم التجاري من: ماج�ستيك بال�ست ل�سناعات البال�ستيكية
اىل/ماج�ستيك بال�ست لل�سناعات البال�ستيكية ذ.م.م

لت�سبح الرخ�سة ال�سناعية با�سم:
ماج�ستيك بال�ست لل�سناعات البال�ستيكية ذ.م.م

ا�سافة ال�سريك بن�سبة %49
ا�سكندر م�سيح  • ا�سافة/ح�سن 

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

واإل فلن يقبل املكتب اأية اعرتا�س بعد انق�ساء مدة الإعالن .
مكتب تنمية ال�شناعة

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية
تعلن الهيئة الوطنية للموا�سالت )قطاع النقل البحري( بان /

�سم�س الغروب لتاأجري قوارب النزهه �س.ذ.م.م 

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

ال�سفينة مراجعة  على كل من له اعرتا�س على ت�سجيل هذه 

مكتب ت�سجيل ال�سفن ابوظبي خالل مدة اق�ساها 60 يوما من 

تاريخ هذا العالن.

 اإدارة مراكز �سعادة املتعاملني - مركز اأبوظبي  

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الحتادية للموا�سالت الربية والبحرية

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

                     اإ�شم ال�شفينة                      رقم الت�شجيل ال�شابق       العلم ال�شابق
                    215158      )ex:Zahbeel( زعبيل      

                    طوفان                                       --                           --
Abu Dhabi - UAE

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

تييعييليين الييهيييييئيية الييوطيينييييية لييلييمييوا�ييسييالت )قيييطييياع النقل 

البحري( بان /ذا كابنت لتجارة ال�سفن والقوارب قد تقدم 

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

ال�سفينة  هييذه  ت�سجيل  اعييرتا�ييس على  لييه  ميين  كييل  على 

مدة  خيييالل  ابييوظييبييي  ال�سفن  ت�سجيل  مكتب  مييراجييعيية 

اق�ساها 60 يوما من تاريخ هذا العالن.

 اإدارة مراكز �سعادة املتعاملني - مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الحتادية للموا�سالت الربية والبحرية

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

                   اإ�شم ال�شفينة                    رقم الت�شجيل ال�شابق          العلم ال�شابق
--                    --                             Vodoo AD               

منوذج اعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك:�سركة بن عوي�سة للتجارة العامة
Media PLUS : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :277944     بتاريخ : 2017/8/10
با�سييييييم :�سركة بن عوي�سة للتجارة العامة

وعنوانه:ابوظبي - ابوظبي - �سارع خليفة - خلف م�ست�سفى النور - برج را�سد بن عوي�سة - هاتف:026275899 
  rana@bae.ae :فاك�س:026268478 - �سندوق الريد:266 -  امييل -

�شورة العالمة

والطهو  البخار  وتوليد  والتدفئة  لييالنييارة  اجييهييزة  بالفئة:11  الواقعة  اخلييدمييات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذلييك 
والتريد والتجفيف والتهوية وامداد املياه والغرا�س ال�سحة.

كلمة  لها  م�ساف  طويل  ذنب  لديه   M حرف  الجنليزية  باللغة  كبري  حجم  ميديا  العالمة:كلمة  و�سف 
.  D حرف  عند  كتابتها  تبدء  ميديا  كلمة  حتت  موجوده  �سغري  حجمها  الجنليزية  باللغة   PLUS

ال�سرتاطات:.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  23  اأكتوبر 2017 العدد 12154

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�سادية بان ال�سيييييادة/تالل الذهبية خلدمات 

ال�سيافه رخ�سة رقم:CN 1891015 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة موزه �سعد مرزوق حمد العامري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عفراء خمي�س دروي�س البلو�سي
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

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

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

منوذج اعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك:�سركة بن عوي�سة للتجارة العامة
Super MEDIA : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :278655     بتاريخ : 2017/8/24
با�سييييييم :�سركة بن عوي�سة للتجارة العامة

وعنوانه:ابوظبي - ابوظبي - �سارع خليفة - خلف م�ست�سفى النور - برج را�سد بن عوي�سة - هاتف:026275899 
  rana@bae.ae :فاك�س:026268478 - �سندوق الريد:266 -  امييل -

�شورة العالمة

والطهو  البخار  وتوليد  والتدفئة  لييالنييارة  اجييهييزة  بالفئة:11  الواقعة  اخلييدمييات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذلييك 
والتريد والتجفيف والتهوية وامداد املياه والغرا�س ال�سحة.

�سوبر  كلمة  تتبعها  الجنليزية  باللغة    S حرف  لت�سكل  ابي�س  خط  يق�سمها  �سوداء  العالمة:دائرة  و�سف 
ميديا باللغة العربية على ميينها وكلمة Super MEDIA باللغة الجنليزية حتتها مبا�سرة .

ال�سرتاطات:.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  23  اأكتوبر 2017 العدد 12154

منوذج اعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك:�سركة بن عوي�سة للتجارة العامة
Super MEDIA : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :278654     بتاريخ : 2017/8/24
با�سييييييم :�سركة بن عوي�سة للتجارة العامة

وعنوانه:ابوظبي - ابوظبي - �سارع خليفة - خلف م�ست�سفى النور - برج را�سد بن عوي�سة - هاتف:026275899 
  rana@bae.ae :فاك�س:026268478 - �سندوق الريد:266 -  امييل -

�شورة العالمة

منها  كييان  ما  عييدا  ومكائن  حمركات  الية  وعييدد  الت  بالفئة:7  الواقعة  اخلييدمييات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذلييك 
للمركبات الرية )قارنات الية وعنا�سر نقل احلركة( عدا ما كان منها للمركبات الرية )معدات زراعية( 

عدا ما يدار باليد اجهزة )تفقي�س البي�س والت بيع اتوماتيكية(.
�سوبر  كلمة  تتبعها  الجنليزية  باللغة    S حرف  لت�سكل  ابي�س  خط  يق�سمها  �سوداء  العالمة:دائرة  و�سف 

ميديا باللغة العربية على ميينها وكلمة Super MEDIA باللغة الجنليزية حتتها مبا�سرة .
ال�سرتاطات:.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  23  اأكتوبر 2017 العدد 12154

منوذج اعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك:�سركة بن عوي�سة للتجارة العامة
Media PLUS : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :277949     بتاريخ : 2017/8/10
با�سييييييم :�سركة بن عوي�سة للتجارة العامة

وعنوانه:ابوظبي - ابوظبي - �سارع خليفة - خلف م�ست�سفى النور - برج را�سد بن عوي�سة - هاتف:026275899 
  rana@bae.ae :فاك�س:026268478 - �سندوق الريد:266 -  امييل -

�شورة العالمة

منها  كييان  ما  عييدا  ومكائن  حمركات  الية  وعييدد  الت  بالفئة:7  الواقعة  اخلييدمييات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذلييك 
للمركبات الرية )قارنات الية وعنا�سر نقل احلركة( عدا ما كان منها للمركبات الرية )معدات زراعية( 

عدا ما يدار باليد اجهزة )تفقي�س البي�س والت بيع اتوماتيكية(.
لها كلمة  M لديها ذنب طويل م�ساف  باللغة الجنليزية حرف  العالمة:كلمة ميديا حجم كبري  و�سف 

.  D حرف  عند  كتابتها  تبدء  ميديا  كلمة  حتت  موجوده  �سغري  حجمها  الجنليزية  باللغة   PLUS
ال�سرتاطات:.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  23  اأكتوبر 2017 العدد 12154



االثنني   23   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12154  
Monday  23   October   2017  -  Issue No   12154

13

عربي ودويل
مط�لب اأوروبية لربيط�ني� بتن�زلت اأكرب يف بريك�شت 

•• لندن-اأ ف ب:

الوزراء  رئي�سة  الأوروبييي غي فريهوف�ستاد  الرملان  بريك�ست يف  ن�سح من�سق 
اأجل  ميين  حكومتها  يف  بريك�ست  ان�سار  مبواجهة  ميياي  تييرييييزا  الريطانية 
“ذي  وقييال فريهوف�ستاد ل�سحيفة  الأوروبيييي.  اأكيير لالحتاد  تنازلت  تقدمي 
ميل” الريطانية يف عدد ام�س الحد اإن على ماي مواجهة وزير اخلارجية 
بوري�س جون�سون وامل�سوؤولن الخرين املوؤيدين لريك�ست، وحتديد اي اتفاق 
الوروبييييي يف قمتهم اجلمعة  قيييادة الحتييياد  ووافيييق  تييريييده بريطانيا.  جتيييارة 
للتجارة  اتفاق  حييول  املفاو�سات  من  املقبلة  للمرحلة  ال�ستعدادات  بييدء  على 
العوا�سم  كييرى  وطالبت  انتقايل.  واتفاق  التكتل  من  بريطانيا  خييروج  بعد 
املوافقة  قبل  الطالق  عملية  لندن حول  بتعهد خطي مف�سل من  الوروبية 

بريطانيا  خييروج  يت�سبب  اأن  الحتيياد  يخ�سى  اإذ  التجارة،  مباحثات  بييدء  على 
اأي  بتحديد  ماي  وطالب فريهوف�ستاد  ميزانيته.  بثغرة يف   2019 العام  يف 
اأن  نوع من العالقة امل�ستقبلية تريده بريطانيا مع الحتاد الوروبييي. وتابع 
الذين  واخرين يف حزبها  بوري�س جون�سون  �سيتطلب من ماي مواجهة  هذا 
ومن  اأجييلييه.  ميين  دعائية  حملة  قيييادوا  بعدما  بريك�ست  واقييع  تقبل  يرف�سون 
واأكدت  القمة.  نتائج  على  الثنن  الريطاين  الرملان  ماي  تطلع  اأن  املقرر 
ماي التزامها بالن�سبة اىل ثالثة مالين اوروبي يعي�سون يف بريطانيا ممن 
يقدمون م�ساهمات ا�ستثنائية، م�سددة نريد منهم اأن يبقوا. كما طالبت دول 
الحتاد.  دول  يف  يعي�سون  الذين  الريطانين  حقوق  بحماية  الي27  التكتل 
وقالت بح�سب مقتطفات من �سحف الحد اإن “املفاو�سات معقدة وتقنية جدا 

لكن يف النهاية المر متعلق بالنا�س وانا م�سممة على جعل النا�س اولوية«.

التع�ون الإ�شالمي تدين الهجوم الإره�بي يف النيجر
•• جدة -وام:

اأدانت منظمة التعاون الإ�سالمي الهجوم الذي وقع اأم�س الأول يف اأيورو الواقعة يف اإقليم تيالبريي 
بجنوب �سرق النيجر واأ�سفر عن �سقوط 12 عن�سرا من رجال الدرك. وندد الدكتور يو�سف العثيمن 
الأمن العام للمنظمة يف ت�سريح له با�ستمرار الهجمات التي ت�ستهدف القوات الأمنية التي ت�سنها 
وتعازيه لأ�سر  املنطقة معربا عن �سادق موا�ساته  تلك  الن�سطة يف  والإرهابية  املتطرفة  املجموعات 
يتم  اأن  ذاته  الوقت  اآمال يف  الأليمة  اخل�سارة  و�سعبا يف هذه  النيجر حكومة  ال�سحايا وجلمهورية 
وجدد  العدالة.  اإىل  وتقدميهم  ال�سنعاء  اجلرمية  هييذه  مرتكبي  هوية  حتديد  ال�سرعة  وجييه  على 
العثيمن التاأكيد على ت�سامن منظمة التعاون الإ�سالمي التام مع النيجر يف مكافحتها لالإرهاب 
داعيا ال�سركاء الدولين للنيجر وبلدان املنطقة اإىل دعم هذا البلد من اأجل الإ�سراع يف تفعيل القوة 
امل�سرتكة التابعة للمجموعة اخلما�سية ملنطقة ال�ساحل وذلك من اأجل الت�سدي للظاهرة املتنامية 

املتمثلة يف انعدام الأمن وتف�سي اآفة الإرهاب داخل ف�ساء منطقة ال�ساحل امل�سرتك.

!... ارتف�ع عدد الأحزاب يف تون�س اإىل 209 
•• الفجر - تون�ص - خا�ص

املدين  واملجتمع  الد�ستورية  الهيئات  مع  العالقة  وزارة  اأعلنت     
يحمل  جديد  �سيا�سي  حييزب  تاأ�سي�س  مّت  قد  اأنييه  الإنيي�ييسييان،  وحقوق 
ال�سابق  اليي�ييسييحيية  بيينييي وطيينييي، ومييوؤ�ييسيي�ييسييه هييو وزييييير  ت�سمية حيييزب 
بني وطني  القانوين حلزب  العمل  تاأ�سرية  العايدي، ومبنح  �سعيد 
اأ�سبح العدد الإجماليييي لالأحزاب ال�سيا�سية يف تون�س بذلك 209 

اأحزاب.
اأن  نييداء تون�س قبل  قيييييادات حركة  اأحييد  كييان  العايدي،  اأن     يذكر 
بيينييي وطني.  حيييزب  اأخييييرى  مييع جمييمييوعيية  ويييوؤ�ييسيي�ييس  ي�ستقيل منها 
اأن تقلد من�سب وزير الت�سغيل والتكوين املهني يف  و�سبق للعايدي 
حكومة حممد الغنو�سي بن 27 يناير 2011 ودي�سمر من نف�س 
ال�سنة، كما مت تعيينه يف حكومة احلبيب ال�سيد كوزير لل�سحة بعد 

انتخابات 2014.

•• الفجر – تون�ص - خا�ص
   بعدما اعلنت التن�سيقية اجلهوية 
تر�سيح  عيين  بيياأملييانيييييا  تون�س  ليينييداء 
الطيب  احلييييييياج  فييييي�ييسييل  احليييييييزب 
باأملانيا  الت�سريعية  لييالنييتييخييابييات 
و16   15 اأيييييام  تنظيمها  املييزمييع 
اجتمعت  اليييقيييادم،  دييي�ييسييميير  و17 
وتداولت  للحزب  الوطنية  القيادة 
يف مو�سوع تر�ّسح احلركة خلو�س 

ال�ستحقاق النتخابي باأملانيا.
   وبخ�سو�س ما اثري حول امكانية 
للحزب  التنفيذي  املييدييير  تر�سيح 
ال�سب�سي لالنتخابات  حافظ قائد 
اأعييييرب احلييييزب يف بيان  امليييذكيييورة، 
ا�سماه  مّميييييا  ا�يييسيييتيييغيييرابيييه  عيييين  لييييه 
ال�سيا�سية  اجلييهييات  بع�س  �سلوك 
اأ�سواطا  الييتييي ذهييبييت  والإعييالمييييية 
�سيناريوهات  �ييسييييياغيية  يف  بييعيييييدة 
خميلتها  يف  اإل  تييوجييد  ل  خيالية 
يف  والرغبة  النية  �سوء  من  بكثري 
وخا�سة  وقييييياداتييه  احلييزب  ت�سويه 

مديره التنفيذي.
اأن  “نقا�س عو�س  البيان  وتابع     
التي  الق�سايا  جييوهيير  على  يييركييز 
تهم املهجر وتهم الق�سايا اجلدية 
الت�سكيك  عييلييى  ركيييز  للتون�سين 
وا�سطناع  تييونيي�ييس  نييييداء  نيييواييييا  يف 
توجد  ل  وهييمييييية  �ييسييييينيياريييوهييات 
احلاقدة  املييرييي�ييسيية  الييعييقييول  يف  اإل 

لأ�سحابها«.
   ميين جهة اخيييرى، دعييت احلركة 
اإىل  امليييانيييييييا  يف  مييينيييا�يييسيييرييييهيييا  كييييل 
التجند وراء مر�ّسحها وتوفري كل 

م�ستلزمات الفوز النتخابي.
اجلهوية  الييتيينيي�ييسيييييقييييية  وكيييانيييت     
اعترت  قييد  بيياأملييانيييييا  تون�س  ليينييداء 
خرية  “من  الطيب  احليياج  في�سل 
الكفاءات املهاجرة ملا يتمتع به من 
�سيت اأكادميي ومهني يف الأو�ساط 

الأملانية«.

ال�سيا�سية، من  الأحيييزاب  عييدد من 
وحركة  اجلمهوري،  احلييزب  بينها 
املحبة،  وتيار  وامل�ستقبل،  ال�سعب، 
مييير�يييسيييحييين لييييهييييذه النيييتيييخيييابيييات 
الت�سريعية اجلزئية، يف حن اأعلن 
النه�سة  حيييركييية  �يييسيييورى  جمييليي�ييس 
اأكتوبر   14 يف  اجييتييميياعييه  عييقييب 
اجلييياري بييياأن احلييركيية غييري معنية 

باملناف�سة على مقعد دائرة اأملانيا.
   ويف هذا ال�سياق، اأّكد نائب رئي�س 
الأ�سبق  احلكومة  ورئي�س  احلركة 
علي العري�س، اأن احلركة لن ُتغرّي 
اتخذنا  عندما  مو�سحا:  قييرارهييا، 
يرتبط  مل  اليييرت�يييسيييح  عييييدم  قيييييرار 
مبر�سح بعينه للنداء.. ول نتدخل 
يف القرار ال�سيادي حلركة نداء يف 

اختيار من ميثلها يف املانيا.
   كييمييا ا�يييسيييار عييلييي الييعييرييي�ييس اإىل 
على  انيييبييينيييى  اليينييهيي�ييسيية  قييييييرار  اأن 
كونها  يف  الأول  يتمثل  عن�سرين، 
ن�سبيا  هييو  املييانيييييا  مقعد  ان  تعتر 
لييفييائييدة نييييداء تييونيي�ييس بيياعييتييبييار ان 
يت�سمن  ل  النييتييخييابييي  الييقييانييون 
اجراء انتخابات جزئية بل تعوي�س 
مقعد  اأّي  يف  احلييا�ييسييل  اليي�ييسييغييور 
بالذي يليه يف نف�س القائمة مثلما 
الرملان،  يف  ال�سغورات  ت�سديد  مت 
بالن�سبة  اخييتييلييف  الأميييييير  اأن  ال 
القانون  يييقييراأ  فلم  املييانيييييا  لييدائييرة 
ح�سابا اإىل دائرة بها مر�سح واحد 
وقائمة واحدة، اأّما العن�سر الثاين 
النه�سة  حييركيية  كيييون  يف  فيتمثل 
ال�سراكة  و�سيا�سة  التوافق  تدعم 
وبن  وبييييينييهييا  الييينيييداء  وبييين  بينها 
بال�سراكة  تقبل  التي  الحييزاب  كل 
معها تقديرا منها ان املرحلة التي 

متر بها البالد تقت�سي التوافق.
  وختم العري�س بالتاأكيد على اأن 
موقفها  تغري  ليين  النه�سة  حركة 
بيييعيييد اإعيييييييييالن نييييييييداء تيييونييي�يييس عن 

مر�سحه يف دائرة املانيا.

   وجاء يف بيان �سادر عن التن�سيقّية 
اأن املدير التنفيذي للحزب حافظ 
الرت�سيح  هذا  زّكييى  ال�سب�سي  قائد 

خالل زيارته الأخرية اإىل اأملانيا.
   وفي�سل احلاج الطيب هو طبيب 
در�س  �سفاق�س  حمييافييظيية  اأ�ييسيييييل 
للطب  الملانية  ميياربييورغ  بجامعة 
و�ييسييغييل اليييعيييدييييد مييين اخليييطيييط يف 

لييهييذا املييقييعييد انييتييهييت اميي�ييس الحد، 
 16 انطلقت يف  قييد  كييانييت  والييتييي 
الرزنامة  ح�سب   ، اجليياري  اأكتوبر 
التي اأعدتها الهيئة العليا امل�ستقلة 

لالنتخابات.
تييييداول ا�ييسييم ال�سب�سي  اأثييييار    وقيييد 
البن كمر�سح للنداء حفيظة عدد 
ميين الييقيييييادات احليييزبييييييية.    وقدم 

ال�سم  التون�سية مل�ساعدة  اجلمعية 
انه  جييانييب  اىل  ب�سفاق�س  والييبييكييم 
عيي�ييسييو بيياليي�ييسييركيية المليييانييييييية لطب 
احلاج  في�سل  ن�سط  كييمييا  الييقييلييب. 
لإعانة  الملانية  باملنظمة  الطّيب 
الالجئن.    من جهته، اأكد خالد 
�ييسييوكييات الييقيييييادي بيياحلييركيية، باأن 
مديرها  تر�سيح  تقرر  مل  احلركة 

املانية  مييييدن  بيييعيييدة  اليييطيييب  مييهيينيية 
اأ�يييسيييبيييح  اأن  اىل   2002 ميييينييييذ 
القلب  امرا�س  ق�سم  عن  م�سوؤول 
مب�ست�سفى جوزيف مور�س مبدينة 
دو�سلدورف الملانية �سنة 2013.

املجتمع  انيي�ييسييطييتييه يف  عييين  اأميييييا     
املييييدين فييقييد �ييسييغييل احليييياج الطيب 
جلنة  يف  �يييييسيييييريف  عييي�يييسيييو  خييييطيييية 

نائبا  ليكون  ال�سب�سي  قائد  حافظ 
يف جمل�س نواب ال�سعب عن دائرة 
النائب  تعين  بعد  وذليييك  اأملييانيييييا، 
دوليية لدى  الفرجاين كاتب  حييامت 
اليي�ييسييوؤون اخلييارجييييية مكلفا  وزييييير 
بييالييدبييلييومييا�ييسييييية القييتيي�ييسييادييية يف 

التحوير الوزاري الأخري.
  يذكر اأن اآجال تقدمي الرت�سحات 

ال�سب�سي  قييائييد  حييافييظ  التنفيذي 
تداول  مت  واإمنيييا  بيياأملييانيييييا،  ليمثلها 
ا�سمه مع بقية املر�سحن فح�سب.

   وكان املكلف بال�سوؤون ال�سيا�سية 
يف حركة نداء تون�س برهان ب�سي�س، 
قال يف ت�سريح اإعالمي بداية �سهر 
�سبتمر املا�سي، اإن احلزب يدر�س 
التنفيذي  ميييدييييره  تيير�ييسيييييح  قييييرار 

ال�سب�سي البن  خارج ال�سباق املر�سح النهائي للنداء يف املانياالعري�س: ل تغيري يف موقف النه�سة

بني وطني  رقم جديد يف امل�سهد ال�سيا�سي التون�سي

بعد عدم تر�شيح ال�شب�شي البن:

نداء تون�س يفتح الن�ر على خ�شومه...!
النداء يدين ا�شطناع �شيناريوهات وهمية ل توجد اإل يف عقول اأ�شحابها

النه�شة لن تغري قراره�.. وتف�شح املج�ل ملر�شح النداء

اأج�شاد هزيلة ووجوه �شاحبة

�شوء التغذية يهدد اأطف�ل الغوطة ال�شرقية املح��شرة 
حلقوق الن�سان الأحد.

ذاتييه وكييذلييك يف مركز  امل�سفى  داخييل 
عيادة  يت�سمن  الييذي  الطبي  احلكيم 
التغذية،  �يييسيييوء  حليييييالت  خميي�ييسيي�ييسيية 
للتنمية  الدولية  للموؤ�س�سة  التابعن 
حكومية  غييري  منظمة  الجتماعية، 
مقرها ا�سطنبول، يوؤكد الأطباء انهم 
�سوء  حييالت  ع�سرات  يومياً  يعاينون 
يف  الأطيييفيييال خ�سو�ساً  بيين  الييتييغييذييية 

الأ�سهر الأخرية.
وتظهر �سور ومقاطع فيديو لفران�س 
ومركز  املييي�يييسيييفيييى  داخييييييل  ميييين  بييير�يييس 
واأطفاًل  ر�ييسييعيياً  حييمييورييية  يف  احلكيم 
بهياكل  اأ�يييسيييبيييه  هيييزييييلييية  اأجييي�يييسيييادهيييم 
اأحدهم  �ساحبة.  ووجوههم  عظمية، 
عظام  تييرز  وثيييان  ب�سعوبة،  يتنف�س 
ممدد  ثالث  وطفل  ال�سدري  قف�سه 
اأنيييبيييوب مو�سول  فيييييمييا  �ييسييرييير  عييلييى 
رابيييييع و�سعت  بييفييمييه. ويييبييكييي طييفييل 
�سمادة بي�ساء على زنده الرفيع لدى 

معاينته من قبل طبيب.
يحيى  اأبيييو  يحيى  الييدكييتييور  ويييو�ييسييح 
املنظمة  الطبي يف  الق�سم  وهو مدير 
لوكالة  تيي�ييسييريييحييات  يف  النيي�ييسييانييييية 
اأن فروع مركز احلكيم  فران�س بر�س 
ال�سرقية  الييغييوطيية  يف   11 وعيييددهيييا 

•• حمورية- اأ ف ب:

�سحر  اليير�ييسيييييعيية  الييتييقييطييت  ب�سعوبة 
اأنفا�سها  الأول  �سهرها  اأمتيييت  الييتييي 
خيييالل اليي�ييسيياعييات املييا�ييسييييية فيييييمييا كان 
جيي�ييسييدهييا الييهييزيييل ييييرجتيييف، قييبييل اأن 
�سوء  مييقيياوميية  عيين  عييياجيييزاً  ي�ست�سلم 
ويهدد  عييانييتييه،  اليييذي  احلييياد  التغذية 
ال�سرقية  الغوطة  يف  الأطييفييال  مئات 

املحا�سرة.
ال�سرقية،  الييغييوطيية  منطقة  وتييعيياين 
قرب  املعار�سة  للف�سائل  معقل  اأبييرز 
دميي�ييسييق ميين حيي�ييسييار خييانييق ميينييذ العام 
اربع  اإحييييدى  كييونييهييا  ورغييييم   .2013

دار ال�سفاء يف مدينة حمورية.
الر�سيعة  تظهر  الفيديو،  مقاطع  يف 
وهي الطفلة البكر لثنائي يعجز عن 
احل�سار.  جييراء  اليومي  قوته  توفري 
وترز  للغاية  هزيل  العاري  ج�سدها 
 1920 بيييو�يييسيييوح. وزنيييهيييا  عييظييامييهييا 
كيلوغرامن  مييين  اأقييييل  اأي  غييييراميييياً، 
عيناها  تبدو  فيما  ب�سعوبة  وتتنف�س 
خييائييرتييي الييقييوى. حتييياول الييبييكيياء من 

التوتر  خف�س  اتفاق  ي�سملها  مناطق 
امل�ساعدات  دخيييييول  لييكيين  �يييسيييورييييا،  يف 
يييفيياقييم معاناة  ميييا  يييييزال خيييجيييوًل،  ل 
املييدنييييين يف ظييل نيييدرة ميييواد غذائية 

رئي�سية.
يوم ال�سبت، التقط م�سور متعاون مع 
ل�سحر  م�ساهد  بر�س  فران�س  وكيياليية 
يوماً   34 عييمييرهييا  ر�ييسيييييعيية  �ييسييفييدع، 
اأح�سرتها والدتها اىل م�سفى  بعدما 

وبالقرب  قوياً.  �سوتاً  ت�سدر  ان  دون 
جته�س  الفتية  والييدتييهييا  كييانييت  منها 

بالبكاء.
عانت �سحر وفق ما قال م�سدر طبي 
امل�سفى لوكالة فران�س بر�س حالة  يف 
�يييسيييوء تييغييذييية �يييسيييدييييد، يف ظيييل عجز 
والدتها التي تعاين بدورها من �سوء 
يتمكن  ومل  ار�ييسيياعييهييا.  عييين  تييغييذييية 
اللحوم  لبيع  حمل  يف  العامل  الوالد 
مقابل راتب زهيد من توفري احلليب 

واملكمالت الغذائية ال�سرورية.
اإنقاذ  الييييوالييييدان  حييييياول  ذليييييك،  رغييييم 
توفيت  لييكيينييهييا  اليييوحيييييييدة،  طفلتهما 
اأن  امليي�ييسييفييى قيييبيييل  �يييسيييبييياح الأحيييييييد يف 
بلدة  راأ�سهما يف  ينقالها اىل م�سقط 

كفربطنا ويتم دفنها هناك.
�سباح  بيير�ييس  فران�س  م�سور  و�ساهد 
ابيينييتييه اىل  الأحيييييد الأب وهيييو يييحييمييل 
تيي�ييسييري خييلييفييه زوجته  فيييييمييا  امليييدفييين 
املييييفييييجييييوعيييية واملييييينيييييهيييييارة وعييييييييدد من 

الأقارب.
فييييارقييييت �ييسييحيير احلييييييييياة الأحيييييييد بعد 
اآخييير ال�سبت  �ييسيياعييات ميين وفييياة طفل 
ال�سرقية  الغوطة  يف  مييديييرا  بلدة  يف 
اأييي�ييسيياً جيييراء �ييسييوء الييتييغييذييية، وفييق ما 
اأكدت م�سادر طبية واملر�سد ال�سوري 

الثالثة  الأ�ييييسييييهيييير  يف  “ا�ستقبلت 
طفاًل،   9700 الآن  حييتييى  الأخييييرية 
يييعيياين 80 ميينييهييم تييقييريييبيياً ميين �سوء 
تغذية حاد �سديد ومئتان اآخرين من 

�سوء تغذية حاد متو�سط«.
اآخرين  طييفييل   4000“ اأن  واأو�يييسيييح 
ييييعيييانيييون ميييين درجيييييييات خمييتييلييفيية من 
الدقيقة”،  امليييغيييذييييات  اىل  احلييياجييية 
ميي�ييسيييييفيياً هييييذا ميييوؤ�يييسييير خييطييري جيييداً 

وكبري.
الأمم  ميينييظييميية  تيييعيييرييييف  وبيييحييي�يييسيييب 
املتحدة للطفولة يوني�سف، فاملغذيات 
عيين فيتامينات  عييبييارة  هييي  الييدقيييييقيية 
ومعادن تعد املكونات الأ�سا�سية لنظام 
غذائي عييايل اجلييودة، يف حن تعرف 
ال�سكل  بو�سفه  احليياد  التغذية  �سوء 
على  ويظهر  التغذية،  لنق�س  الأبييرز 
وجيييييه اليييطيييفيييل وهيييييكييلييه الييعييظييمييي - 
ليتمكن  عيياجييليية  مييعيياجليية  ويييتييطييلييب 

الطفل من البقاء على قيد احلياة.
توافر  عيييييدم  اىل  الييطييبيييييب  ويييي�يييسيييري 
الغوطة  يف  رئي�سية  غذائية  عنا�سر 
تناولها  الأطييييفييييال  عييلييى  اليي�ييسييرقييييية 
الروتينية  واملواد  كال�سكريات  يومياً 
املييييواد  اأن  حييين  يف  والييفيييييتييامييييينييات، 
املخ�س�سة لعالج حالت �سوء التغذية 

على اأنواعها “غري متوفرة«.
عن  امليير�ييسييليية  “الكميات  اأن  ويييو�ييسييح 
 5 اإل  طريق الأمم املتحدة.. ل تلبي 
اىل 10 يف املئة من احتياجات اأطفال 
�سوء  ميين  يييعييانييون  الييذييين  الغوطة” 

التغذية على اأنواعها.
ورغم اأن اتفاق مناطق خف�س التوتر 
الذي تو�سلت رو�سيا وايييران، حليفتا 
الداعمة  وتيييركيييييييا  اليييينييييظييييام،  قييييييوات 
يف  اآ�ستانا  يف  اليه  املعار�سة  للف�سائل 
ال�سرقية،  الغوطة  ي�سمل  مايو  اأييييار 
اأن  اإل  ميدانياً،  التنفيذ  حيز  ودخييل 
وترية اإدخال امل�ساعدات الن�سانية مل 
ال�سوري  املر�سد  ويتحدث  تتح�سن. 
الغذائية  املييييواد  كييبييري يف  نييقيي�ييس  عيين 
املييخييزنيية لييييدى امليييواطييينييين، عييييدا عن 
ارتيييفييياع اأ�ييسييعييارهييا بيي�ييسييكييل جيينييوين يف 

الأ�سواق حيث تتوفر.
ال�سوؤون  تيينيي�ييسيييييق  مييكييتييب  وبييحيي�ييسييب 
التابع لالأمم املتحدة، فاإن  الن�سانية 
اآخر قافلة ان�سانية تت�سمن م�ساعدات 
اأخرى  وم�ستلزمات  وطبية  غذائية 
دخلت اىل ثالث مدن حما�سرة فقط 
يف الغوطة ال�سرقية يف 23 �سبتمر، 
بعد دخييول قافلة مماثلة يف حزيران 

يونيو.
ويعي�س نحو ثالثة مالين �سخ�س يف 
�سوريا يف مناطق حما�سرة اأو ي�سعب 
منهم  األييييف   400 اليييييهييا،  الييو�ييسييول 
الغوطة  يف  ومييعييظييمييهييم  حمييا�ييسييرون 

ال�سرقية، بح�سب الأمم املتحدة.

اأبو الغيط يط�لب احلكومة الإيط�لية 
العراف ب�لدولة الفل�شطينية 

•• القاهرة-وام:

اأبييو الغيط الأميين العام  اأعييرب اأحمد 
جلامعة الدول العربية   عن تقديره 
عام  ب�سكل  الييداعييميية  اإيطاليا  ملييواقييف 
لييلييقيي�ييسييييية الييفييليي�ييسييطييييينييييية واحليييقيييوق 
الفل�سطيني  لييليي�ييسييعييب  املييي�يييسيييروعييية 
،جمددا مطالبته للحكومة الإيطالية 
الفل�سطينية  بييياليييدولييية  بييييالعييييرتاف 
امليي�ييسييتييقييليية عييلييى حييييدود عيييام 1967.
جيييياء ذلييييك خييييالل ا�ييسييتييقييبييالييه  ام�س 
وزارة  وكيل  اأمندول”  “فينت�سينزو 
اليييييذى يقوم  اخليييارجييييييية الإييييطيييالييييييية 
الوزير  حييالييييياً.وقييال  للقاهرة  بييزيييارة 
املتحدث  عييفيييييفييي،  املييفييو�ييس حمييمييود 
اليير�ييسييمييي بييا�ييسييم الأميييييين الييييعييييام، اأن 
الييلييقيياء تييينييياول �ييسييبييل تييعييزيييز عالقات 
التعاون القائمة بن اجلامعة العربية 
واإيطاليا وكذا تبادل الآراء حول اآخر 
ذات  بالق�سايا  ال�سلة  ذات  امل�ستجدات 
ويف  العربية،  ال�ساحة  على  الأولييوييية 
حيث  الفل�سطينية  الق�سية  مقدمتها 
اأكد وكيل اخلارجية الإيطالية يف هذا 
بيييالده مبوا�سلة  الييتييزام  على  الإطييييار 
الفل�سطينية  لييليي�ييسييلييطيية  ميي�ييسييانييدتييهييا 
وت�سغيل  لغوث  املتحدة  الأمم  ووكالة 
الالجئن الفل�سطينين وغريها من 
الوكالت الأممية والدولية العاملة يف 

الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة  .



االثنني   23   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12154  
Monday  23   October   2017  -  Issue No   1215414

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�سادية بان ال�سيييييادة/حمل ابن ع�سيان لالطارات - فرع 1

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1038028-1 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سامل حممد غامن حممد القبي�سي %100

تعديل وكيل خدمات/حذف في�سل احمد حممد �سامل بالعمى التميمي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سامر ح�سن �سحادة

تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�ساحة 18.8*1 اىل 1*10
تعديل ا�سم جتاري من/ حمل ابن ع�سيان لالطارات - فرع 1

IPN ASSYAN TYRE SHOP - BRANCH1

اىل/ �سند املرعب لالطارات 
SANAD AL MERAAB TIRES

تعديل ن�ساط/حذف جتارة الجزاء ال�سافية لل�سيارات )4530011(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
وزينة  لاللكرتونيات  املرعب  ال�سيييييادة/�سند  بان  القت�سادية  التنمية  دائيييرة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�سيارات   رخ�سة رقم:1049095 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سامل حممد غامن حممد القبي�سي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة يو�سف عبدالرحمن القادري %49
تعديل وكيل خدمات/حذف �سيف بخيت �سيف مر�سد خمي�س املرر

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف يو�سف عبدالرحمن القادري
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�ساحة 1*23 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ �سند املرعب لاللكرتونيات وزينة ال�سيارات
SANAD AL MERAAB ELECTRONICS & DECOR FOR CAR

اىل/ �سند املرعب لاللكرتونيات وزينة ال�سيارات ذ.م.م 
SANAD AL MERAAB ELECTRONICS AND DECOR FOR CAR LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�سادية بان ال�سيييييادة/بقالة الكرام

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1037572 
تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�ساحة 02*01 اىل 3*1

تعديل ا�سم جتاري من/ بقالة الكرام
AL IKRAM GROCERY

اىل/ الكرام للهدايا والقرطا�سية 
AL IKRAM GIFTS AND STSTIONERY

الظفرة  جمعية  بناية  الظفرة  زايد/منطقة  الظفرة  منطقة  عنوان/من  تعديل 
التعاونيه اىل منطقة الظفرة مدينة زايد غرب 1 90990 90990 الهيئة العامة لل�سوؤون 

ال�سالمية والوقاف واخرين
تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع ادوات القرطا�سية - بالتجزئة )4761003(

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع الهدايا - بالتجزئة )4773402(
تعديل ن�ساط/حذف بقالة )4711003(

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�سادية بان ال�سيييييادة/بي�ساور �سوبر لالقم�سة 

واخلياطة رخ�سة رقم:CN 1176725 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد احمد حممد احمد املن�سوري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�سادية بان ال�سيييييادة/ماي بيتزا

رخ�سة رقم:CN 2168841 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حمدان زايد عبداهلل بوحميد املزروعي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف جابر علي مر�سد خمي�س املرر
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1.50*4 اىل 1*1

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�سادية بان ال�سيييييادة/بقالة ح�سينة

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1102663 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عو�س نا�سر �سعيد نا�سر احل�ساين %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف كاومرت ح�سن كوتي

تعديل وكيل خدمات/حذف عو�س نا�سر �سعيد نا�سر احل�ساين

تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 1*3

تعديل عنوان/من العن العن - ال�سناعية - بناية - حممد بخيت العرياين اىل العن 

املنطقة ال�سناعية ليتاق 90463 90463 حممد بخبت حممد واخرين

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�سادية بان ال�سيييييادة/مكتب مرحبا للطباعة  

وفروعها رخ�سة رقم:CN 1121737 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد ي�سلم �سامل وقا�س %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف يو�سف نا�سر عبداهلل حممد البلو�سي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23

اإعــــــــــالن
تعلن دائيييرة التنمية القت�سادية بان ال�سيييييادة/رومانا لل�سحن

رخ�سة رقم:CN 1129444 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد ي�سلم �سامل وقا�س %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف يو�سف نا�سر عبداهلل حممد البلو�سي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  23  اأكتوبر 2017 العدد 12154

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  23  اأكتوبر 2017 العدد 12154

منوذج اعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك:مركز ذا ميوز لتجميل ال�سيدات
THE MUSE : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :277132     بتاريخ : 2017/7/27
با�سييييييم :مركز ذا ميوز لتجميل ال�سيدات

وعنوانه:حممد بن زايد - هاتف:026668833 - فاك�س:026668833 - �سندوق الريد:73469
امييل: AZZA@THEMUSE.AE اأبوظبي

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:44 ق�س وت�سفيف ال�سعر واحلالقة للن�ساء.
و�سف العالمة:العالمة عبارة عن كملة THE معكو�سة وكلمة MUSE بخط كبري .

ال�سرتاطات:.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  23  اأكتوبر 2017 العدد 12154

منوذج اعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك:احمد �سامل احمد حممد بو �سمنوه ال علي
Reesh طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : ري�س

املودعة بالرقم :276816     بتاريخ : 2017/7/19
با�سييييييم :احمد �سامل احمد حممد بو �سمنوه ال علي

وعنوانه:دولة المارات العربية املتحدة - ال�سارقة - هاتف:0528199991 - �سندوق الريد:131
امييل: alya.busamnoh@gmail.com ال�سارقة
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43 خدمات توفري الطعمة وامل�سروبات واليواء املوؤقت.
 reesh وكلمة  ال�سود  باللون  اليمن  جهة  من  ري�س  كلمة  عن  عبارة  التجارية  العالمة:العالمة  و�سف 

باللغة الالتينية باللون ال�سود ب�سكل مميز من اجلهة الي�سرى من العالمة .
ال�سرتاطات:.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا الإعالن .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  23  اأكتوبر 2017 العدد 12154

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم : 271249            بتاريخ : 10/ 04 / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     /   200م

با�سييم:ايت�س اأر اي للتجارة العامة �س.ذ.م.م.
وعنوانه: �سندوق بريد 35549 ، دبي ، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :الب�سائع.
الزيوت، والدهون ال�ساحلة لالأكل.

الواقيعة بالفئة:29.
-غلوب   GLOBE PURE SUN FLOWER  OIL(التجارية العالمة  الييعييالميية:  و�ييسييف 
باللغة  لتينية  بحروف  مكتوب  اأحدهما  زجاجة  جلانبى  ملون  مل�سق  عن  عبارة  ال�سم�س(،  دوار  زيت  نقي 
الجنليزية، واجلانب الآخر عبارة عن ترجمة لذلك اجلانب املكتوب باللغة الجنليزية اإىل اللغة العربية، 
زيييت، وكلمة )PURE(  )نقي( مكتوبة  داخييل قطرة  كلمة )GLOBE( )غلوب( مكتوبة بخط مميز 
ال�سم�س( مكتوبة بخط  مميز، يوجد  بخط مميز، وعبارة )SUN FLOWER OIL(  )زيت دوار 
داخل املل�سق �سورة لزهرة دوار ال�سم�س و�سكل لتدفق زيت ، ويوجد كلمات اإ�سافية مكتوبة داخل اأ�سرطة هي 
)Cholesterol Free( )خايل من الكول�سرتول(، )Natural Energy Provider( )م�سدر 

طبيعي للطاقة(، و )Transfat Free( )خايل من الدهون املتحولة(.
ال�سييرتاطات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  23  اأكتوبر 2017 العدد 12154

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم : 271250         بتاريخ : 10/ 04 / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     /   200م

با�سييم: ايت�س اأر اي للتجارة العامة �س.ذ.م.م.
وعنوانه: �سندوق بريد 35549، دبي ، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :الب�سائع.
الزيوت، والدهون ال�ساحلة لالأكل.

الواقيعة بالفئة:29.
 GLOBE BLENDED COOKING OIL For( التجارية  العالمة  الييعييالميية:  و�سف 
مل�سق  عن  عبارة  والطبخ(،  القلى  لأغرا�س  الطبخ  زيت  مزيج  Cooking And Frying-غلوب 
ملون جلانبى زجاجة اأحدهما مكتوب بحروف لتينية باللغة الجنليزية، واجلانب الآخر عبارة عن ترجمة 
بخط  مكتوبة  )غلوب(   )GLOBE( كلمة  العربية،  اللغة  اإىل  الجنليزية  باللغة  املكتوب  اجلانب  لذلك 
مميز داخل قطرة زيت، وكلمة )BLENDED(  )مزيج( مكتوبة داخل �سريط فني بخط مميز، وكلمة 
 For Cooking and( مكتوبة ب�سكل مميز، وحتتها عبارة )زيت الطبخ(  )COOKING OIL(
Frying( )لأغرا�س القلى والطبخ(، يوجد داخل املل�سق �سورة لزهرة دوار ال�سم�س و�سكل لتدفق زيت 
)مع   )with Vitamin A&Vitamin D( اأ�سرطة هي داخييل  اإ�سافية مكتوبة  كلمات  ويوجد   ،
 Natural Energy( ،)خايل من الكول�سرتول( )Cholesterol Free( و ،)فيتامن اأ وفيتامن د

املتحولة(. الدهون  من  )خايل   )Transfat Free( و  للطاقة(،  طبيعي  )م�سدر   )Provider
ال�سييرتاطات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  23  اأكتوبر 2017 العدد 12154

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم :273018        بتاريخ : 10/ 2017/05
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     /   200م
با�سييم:�سيلفي �ساي (موؤ�س�سة فردية).

وعنوانه: �س.ب: 112406  دبي -الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :اخلدمات.

خدماتتوفريالأطعمةوامل�سروبات، وخدماتالإيواءاملوؤقت. املقاهي؛ الكافيرتيات؛ الفنادق؛ املطاعم؛ مطاعم 
اخلدمة الذاتية؛ مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.

الواقيعة بالفئة: 43.
و�سف العالمة: العالمة التجارية )SELFIIE TEA( هي عبارة تتكون من كلمتن، كتبت بحروف من 
الأبجدية الالتينية بخط مميز، وب�سيغة فنية باللون الأبي�س داخل �سكل دائري مميز لونه بني، ويوجد 

اأعلي الكلمتن ر�سم �سغري لفنجان �ساي �ساخن.
ال�سييرتاطات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  23  اأكتوبر 2017 العدد 12154

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23
اإعالن رقم:2017-26

)ADAFZ00161(:تعديل الرخ�شة رقم
�ساحب الرخ�سة:�س م ري�سان�س ميدل اي�ست ذ.م.م

S M Resinas Middle East LLC
العنوان:ابوظبي - املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي

يف  ال�سركاء  تغيري  عن  اأبوظبي  ملطارات  احلرة  املنطقة  تعلن 
الرخ�سة املذكورة على النحو التايل:

خروج/�سمرلن ال�سرق الو�سط ذ.م.م
لت�سبح الرخ�سة بال�سماء التالية:

�س م ري�سان�س �س ل
املنطقة  اأو اعرتا�س مراجعة  اأي حق  او جهة  فعلى كل �سخ�س 
احلرة ملطارات اأبوظبي خالل اأ�سبوعن من تاريخ الإعالن دون 

حتمل املنطقة اأدنى م�سوؤولية جتاه حقوق الغري.
العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   

   اعالن حكم بالن�سر 
يف الدعوى  02074782017   

اىل املحكوم عليه : املوؤجر : احمد حممد �سيبان املهريي - اإماراتي 
اجلن�سية  - جمهول حمل القامة  

بجل�ستها  حكمت  باملركز  الإبتدائية  الق�سائية  اللجنة  بان  نعلمكم 
بتاريخ 2017/10/18 يف الدعوى املذكورة اعاله 

ل�سالح املدعي / امل�ستاأجر : خمزن بيك العام 
بحكمت اللجنة مبثابة احل�سوري : بتجديد عقد اليجار ملدة �سنة 
ولغاية   2017/9/1 تاريخ  من  اليجارية  والقيمة  ال�سروط  وبييذات 

2018/8/31 مع الزام املدعي عليه مب�سروفات الدعوى. 
وملا كان هذا احلكم قد �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد ال مكتوم حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�سوري ، فهو قابل 
لالإ�ستئناف خالل 15 يوما اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل 

�سار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى  02074762017   
اإماراتي   - املييهييريي  �سيبان  حممد  احمد   : املييوؤجيير   : عليه  املحكوم  اىل 
الق�سائية  اللجنة  بييان  نعلمكم   - القيياميية   حمييل  جمهول   - اجلن�سية  
الدعوى  يف   2017/10/16 بتاريخ  بجل�ستها  حكمت  باملركز  الإبتدائية 

املذكورة اعاله  ل�سالح املدعي / امل�ستاأجر : بيج�س - �س ذ م م 
بحكمت اللجنة مبثابة احل�سوري الزام املدعي عليه بالتي : 

 2017/8/31 يف  ينتهي  واليييذي  الييدعييوى  �سند  اليييجييار  عقد  جتديد   -1
ايجار  بييبييدل   2018/8/31 حتى   2017/9/1 تيياريييخ  ميين  تييبييداأ  �سنة  ملييدة 
وقدره 38000.00 درهم وبنف�س �سروط العقد ال�سابق  - 2- مب�سروفات 
ال�سيخ  ال�سمو  با�سم �ساحب  قد �سدر  هييذا احلكم  كييان  وملييا   - الييدعييوى 
حممد بن را�سد ال مكتوم حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�سوري ، فهو 
قابل لالإ�ستئناف خالل 15 يوما اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل 

�سار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
   اعالن ح�سور امل�ستانف �سده  بالن�سر 

يف الدعوى 03/00976/2017 / �سكني  
هييييوم لالأعمال  وليييكيييي   ، لييلييعييقييارات  املييحييظييوظ  الييبيييييت   : �يييسيييده  امليي�ييسييتييانييف  اىل 

الكهروميكانيكية - �س ذ م م ،  وياراتينجال عبدالرحمن �سريف 
مبا اأن امل�ستانف  :  فخر الدين للعقارات   

قد اأقام �سدكم ال�سئناف  03/00976/2017/ �سكني  امام املركز بطلب بالتايل : 
تعديل   : املو�سوع  حيث  من  �سكال  ال�ستئناف  قبول   - امل�ستاأنف  احلكم  تعديل 

احلكم امل�ستاأنف والق�ساء جمددا بالطلبات الواردة يف لئحة ال�ستئناف 
مطالبة مالية  - الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى.  

وقررت اللجنة الق�سائية اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الثنن  املوافق 
2017/10/30 ال�ساعة 2.00 امام اللجنة الق�سائية )اللجنة ال�ستئنافية الوىل( 
لنظر  الإيييجييارييية  امليينييازعييات  ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة  ال�ستئنافية  بييالييدائييرة 
الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت 
دفاع وم�ستندات.   لديكم من  قانونا وتقدمي ما  اأو من ميثلك  مكلف باحل�سور 

يتم ا�سدار هذه الوثيقة الكرتونيا ول تتطلب اي ختم اوتوقيع

مركز ف�س املنازعات اليجارية

لإعالن�تكم يف 

يرجى الت�شال على
هاتف:024488300 - فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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عربي ودويل
رئي�س الوزراء الي�ب�ين يفوز يف النتخ�ب�ت 

•• طوكيو-اأ ف ب:

حقق رئي�س الوزراء الياباين املحافظ �سينزو اآبي فوزا كبريا 
ا�ستطالعات  اوىل  وفييق  املبكرة  الت�سريعية  النييتييخييابييات  يف 
راأ�ييييس ثالث  لييولييية جييديييدة عييلييى  امليينيي�ييسييب  اليييييراي، لي�سغل 
ال�سمالية.  كييوريييا  تهديدات  خلفية  على  الييعييامل  يف  اقت�ساد 
ويتجه حتالف احلزب الليرايل الدميوقراطي بزعامة اآبي 
وحزب كوميتو اىل الفوز ب311 مقعدا من ا�سل 465 يف 
الرملان بح�سب تقديرات قناة “تي بي ا�س” اخلا�سة ا�ستنادا 
القرتاع  مكاتب  من  اخلييروج  لييدى  ا�ستطالعات  نتائج  اىل 
وبذلك، يك�سب رئي�س احلكومة   .20،00 بثت بعد ال�ساعة 
متجاوزا   2021 حتى  ال�سلطة  يف  ويبقى  رهييانييه  القومي 

الرقم القيا�سي الذي �سجله رئي�س وزراء ياباين يف البقاء يف 
ال�سلطة وكان حواىل ثماين �سنوات. وقبل هذه النتخابات 
كان لتحالفه احلكومي 318 مقعدا يف الرملان لكن ف�سائح 
متكررة اثرت يف �سورته مع خ�سية من خ�سارته النتخابات 
الفائت  ال�سهر  دفعه  ما  عييام،  بعد  ا�سال  املقررة  الت�سريعية 
الغالبية  وبييهييذه  مبكرة.  ت�سريعية  لنتخابات  الييدعييوة  اىل 
اآبي احلازم حيال كوريا  املريحة يتعزز يف �سكل اكر موقف 
الرخبيل  فييوق  �ساروخن  اطلقت  ان  �سبق  التي  ال�سمالية 
القائم على  اآبي موقف احلليف المريكي  ويوؤيد  الياباين. 
فيها  مبا  يانغ  بيونغ  �سد  مطروحة  اخليارات”  “كل  ابقاء 
الع�سكري. وقال يو�سيهي�سا ميوري الذي يدير �سركة للبناء 
وادىل بو�سته يف و�سط طوكيو “ادعم موقف �سينزو اآبي يف 

“اريد  وا�ييسيياف  ال�سمالية«.   كوريا  ل�سغوط  الر�سوخ  عييدم 
الوليات  مع  التعاون  عر  احلازمة  الرادة  هذه  يوا�سل  ان 
مهمة  نقطة  انها  يل  وبالن�سبة  اجلنوبية،  وكييوريييا  املتحدة 
يوما   12 ا�ستمرت  ق�سرية  حملة  وبعد  احلييمييليية«.  هييذه  يف 
القت�سادية، جرت  والق�سايا  ال�سمالية  كوريا  وتركزت على 
عمليات القييييرتاع الحيييد حتييت امييطييار غييزيييرة مييع اقرتاب 
اع�سار قوي. واذا كانت الحوال املناخية ال�سيئة مل توؤثر يف 
يف  �ساهمت  تكون  قد  فاإنها  لالنتخابات  اللوج�ستي  اجلانب 
زيادة عدم امل�ساركة علما بان اليابانين ي�ستطيعون القرتاع 
قييبييل اييييام عيييدة ميين مييوعييد ال�ييسييتييحييقيياق. وقيييدر عيييدد الذين 
مئة  ا�سل  ميين  يييابيياين  مليون  ب21،4  الحييد  قبل  �سوتوا 

مليون ما ي�سكل رقما قيا�سيا.

•• الفجر - خرية ال�شيباين
    ت�ستمر موجة التمرد ال�سعبوي 
اإىل  الغرب  اأوروبييا من  التي تعر 
ال�سرق، ومن ال�سمال اإىل اجلنوب 
يف حتقيق النقاط. اخر املحطات، 
كانت يف براغ حيث جاءت لتزعزع 
ترتيب الأحزاب التقليدية، خالل 
انتخابات ت�سريعية �سهدت انت�سار 
بقيادة  نعم(  )تعني  “اأنو”  حييزب 
كل  على  بابي�س  اندريه  امللياردير 
الأحييييزاب الأخييييرى، بييحييوايل 30 

باملائة من الأ�سوات.
   فقد خرج رجل العمال الداهية 
- الذي وعد بتنظيف ال�سطبالت 
الف�ساد، ومبقاومة  ال�سيا�سية من 
اأكييييييييرث فيييعيييالييييييية �يييسيييد امييييييييالءات 
بييروكيي�ييسييل، ولييكيينييه حميييّل مالحقه 
الحتاد  اأميييييوال  اخييتييال�ييس  بتهمة 
ا�ستباه  حييول  وحتقيق  الأوروبيييييي 
ال�سيا�سية  ال�سرطة  تعاونه مع  يف 
يف الع�سر ال�سيوعي - خرج الفائز 

الكر يف النتخابات.

املفاجاأة
   »املفاجاأة” الأخرى لالنتخابات، 
جدا  الكبري  الخيييرتاق  يف  متثلت 
والدميقراطية  احليييريييية  حليييزب 
املتطرف  اليييييييمييييييينيييي  املييييبييييا�ييييسييييرة 
بييرئييا�ييسيية تييوميييييو اأوكييييياميييييورا، من 
على  ح�سل  الييذي  يابانية  ا�ييسييول 
اأكرث من 11 باملائة من الأ�سوات 
- نتيجة ت�سعه على قدم امل�ساواة 
مييييع احليييييييزب املييييحييييافييييظ، احلييييزب 
باملائة،   11 الدميقراطي  الهلي 
الذي  الوحيد  التقليدي  احليييزب 
مل ينهار عك�س احلزب ال�سرتاكي 
الدميقراطي الذي �سجل تراجعا 
حيييادا، وكييان هييذا الأخيييري ي�سيطر 
عييلييى احلييكييوميية اليي�ييسييابييقيية، وعانى 
على  بح�سوله  نكراء  هزمية  من 
كما  بيياملييائيية.   7 ميين  بقليل  اأكييييرث 
فييقييد اليي�ييسيييييوعيييييون نيييقييياطيييا، ومل 

يتعدوا ن�سبة 8 باملائة.
اأوكييامييورا �سكره     مبتهجا، وّجييه 
اجلمهورية  ميييواطييينيييي  جلييميييييع 
الت�سيكية الذين �سوتوا ل�ساحله. 
وعّر عن �سروره بان اأفكار حزبه 
وبرناجمه الذي يهدف اىل ادخال 
املييبييا�ييسييرة ووقف  الييدميييوقييراطييييية 
الت�سيكية  اجليييميييهيييوريييية  ا�ييسييلييميية 
تلقى  املهاجرين  ا�ستقبال  ووقييف 

مفاو�ساته مع الأحزاب الأخرى. 
مع  حتييييالييييف  اإىل  �يييسيييييييذهيييب  هييييل 
التقليدين يف احلزب  املحافظن 
خيار  وهييو  الدميقراطي،  الهلي 
رغبته يف  اإىل  ي�سري  اأن  �ساأنه  من 
معار�سة  وممار�سة  اللعبة  تهدئة 
حذرا  اأكييرث  ولكن  لأوروبييييا،  قوية 

مما هو ُمعلن؟ 
   وبداأ احلزب الهلي الدميقراطي 
بابي�س  مييع  بييان حتالفا  الييقييول  يف 
مطلعا،  م�سدرا  ولكن  وارد،  غري 
يييبييدو اأنيييه �ييسييارك منذ اأ�ييسييابيييييع يف 
مفاو�سات ما وراء الكوالي�س بن 
اأنيييو والهييلييي الييدميييقييراطييي، اأكد 

العك�س.
املحافظن،  مع  يتعاون  مل  واإذا    
فان بابي�س قد ي�سعى اىل حتالف 
مييييع احيييييييزاب اخييييييرى ميينييهييا حزب 
املبا�سرة  والدميقراطية  احلرية 
اليييييييمييييييينيييي املييييتييييطييييرف بيييزعيييامييية 
اوكامورا الذي ظل غام�سا حول 
بياملعقد  الو�سع  وا�سفا  �سروطه، 

واملفتوح.
   وميكن للملياردير اأي�سا اأن يقرر 
تعتمد،  اأقلية  حكومة  مع  احلكم 
حالة بحالة، على هذا ال�سريك اأو 
ذاك. ان ت�سعة اأحزاب ان�سمت اإىل 
الرملان، وهو رقم قيا�سي يف تاريخ 
اجلمهورية الت�سيكية، وهذا يعني 
اأن مفاو�سات تقوم على م�ساومات 
اخت�سا�س  فيييتيييحيييت،  قييييد  كيييبيييرية 
ح�سب  ي�ستمر،  اأن  ميييكيين  حمييلييي 

دبلوما�سي اأوروبي.
   وميييين بييين الحيييييييزاب الأخيييييرى 
اىل  ي�سار  اخييرتاقييا،  حققت  الييتييي 
اليينييتيييييجيية اجليييييييييدة جيييييدا حلزب 
وهو  للنظام،  املناه�س  القرا�سنة 
ويتبنى  لأوروبيييييييا  ميييوؤييييد  تيي�ييسييكيييييل 
الدميقراطية املبا�سرة وا�ستخدام 
ال�سفافية  لييتييعييزيييز  الإنيييييرتنيييييت 
ا�ستقطب  واليييييييذي  اليي�ييسيييييا�ييسييييية، 
اليي�ييسييبيياب. اىل جانب  الييكييثييري ميين 
املييي�يييسيييييييحييييييين اليييدمييييقيييراطييييييين، 
وامل�ستقلن،  الييبييلييديييات  وروؤ�يييسييياء 
بقيادة  ت�سكيل   ،09 تييوب  واأخييريا 
فات�سالف  مييييين  �يييسيييابيييق  مييييقييييرب 
هافل، دخل اأي�سا جمل�س النواب، 

متجاوزا بقليل عتبة 5 باملائة. 
  يييبييدو مييين اليي�ييسييعييب مييعييرفيية ما 
الييييذي �ييسيييييخييرج مييين كيييل هيييذا مع 
وجيييييييود الييييعييييديييييد ميييين الأحييييييييزاب 
املناه�سة للنظام، ميكن اأن ندخل 
فرتة طويلة من عدم ال�ستقرار، 
تيييابيييريي يف جملة  يييتييوقييع ارييييييك 

ري�سبكت.          عن لوفيغارو

هذا الزخم من الدعم، م�سريا اىل 
اأن نتائجه كانت غري متوقعة مبا 
�سد  منحازة  كانت  ال�سحافة  اأن 
حركته، واأطلقت ب�ساأنه الكاذيب، 
اليييراميييج  اىل  دعييييوتييييه  تيييتيييم  ومل 

احلوارية اإل نادرا جدا.

ت�شاوؤلت
   وفى مقابلة مع لو فيغارو، اأكد 
الرتويج  اعتزامه  اي�سا  اوكامورا 
ملغادرة  ا�ييسييتييفييتيياء  اجييييييراء  لييفييكييرة 
الحتيييياد الأوروبييييييي بيياعييتييبييار ذلك 
اأحد اولوياته. واأعلن تاأييده لبناء 
على غرار  دفيياعييي  منييوذج جلي�س 
اجلي�س ال�سوي�سري اأو النم�ساوي، 
مييو�ييسييحييا اأنيييه يييريييد اليييذهييياب اىل 
اليينييهيياييية بييياجتييياه النيي�ييسييحيياب من 
عيين موافقته  اأعيييرب  كما  اليينيياتييو! 
�ييسييبييه جيييزييييرة القرم  عييلييى عيييييودة 
مدافعا  الييرو�ييسييييية،  اليييدولييية  اىل 

الييبييلييد، فكيف  هييييذا  ميي�ييسييلييميين يف 
ميكننا احلديث عن الأ�سلمة. 

ال�سحفي  جيييانيييبيييه،  مييين  واأ�ييييسييييار، 
الييتيي�ييسيييييكييي جريي  الييتييلييفييزيييون  يف 
فاكالفيك، ان ما يثري القلق عند 
اأنييه ل  كييل هيييوؤلء ال�سعبوين هييو 
الرياح  مييع  مييلون  لييهييم،  مييبييادئ 
انييتييهييازييية. غري  حيث متيييييل، بكل 
موقعا  يدير  قدميا،  �سحافيا  اأن 
الكرتونيا، ل ي�ساطر هذه الروؤية 
م�سطلح  اأن  مييو�ييسييحييا  اليينييقييدييية، 
واأن  ميي�ييسييلييال،  كيييييان  اليي�ييسييعييبييوييية 
الرغبة  ترجم  احلييايل  الت�سويت 
تعد  مل  الييتييي  اليينييخييب  معاقبة  يف 

تفكر يف ال�سعب.

التحالفات
  واليي�ييسييوؤال الييكييبييري امليييطيييروح، هو 
�سيعتمدها  التي  املقاربة  معرفة 
رجييييييييييل العييييييييمييييييييال بييييابييييييييي�ييييس يف 

نتيجة  �ييسييدمييتييهييم  وقييييد  بييالييقييلييق 
وعيييييييييييييييّروا عن  النييييييتييييييخييييييابييييييات، 
ا�يييسيييتيييغيييرابيييهيييم مييييين قييييييوة امليييوجييية 

اقامة عالقة طيبة مع  عن فكرة 
مو�سكو.

الت�سيك  ال�سحفيون  وييي�ييسييعيير     

واملناه�سة  ليييالإ�يييسيييالم  امليييعييياديييية 
ليييليييهيييجيييرة.     وتييي�يييسييياءل مرا�سل 
يوجد  ل  كييييادافييييا  اآنييييييا  تيييليييفيييزييييون 

يف  الييبييالد  ان  حيين  يف  ال�سعبوية 
القت�سادية،  الناحية  من  عافية 
وميييين جنيييياح �يييسيييعيييارات اأوكييييامييييورا 

عا�شفة متردها م�شتمرة يف اوروبا

ت�شيكي�: احلرك�ت ال�شعبوية تلتهم الأحزاب التقليدية...!
 مفاو�شات تقوم على م�شاومات كبرية فتحت وقد تدخل ت�شيكيا فرتة طويلة من عدم ال�شتقرار 

اخلطاب ال�سعبوي هو املنت�سر يف اوروبا

توميو اأوكامورا مفاجاة اليمن املتطرف

اليمن املتطرف يغزو ت�سيكيا

ترامب الت�سيكي الفائز الكر

هزمية نكراء للدميقراطين ال�سرتاكين

حتليل اخباري

حقق حزب اليمني املتطرف اخراق� 
ت�ريخي�� يوؤهل�ه للم��ش�ركة يف احلكم

ــراب مـــن قــوة  ــغ ــت ــش ا�
ال�شعبوية  املـــوجـــة 
الــــبــــالد ان  رغـــــــم 

مــن  عــــافــــيــــة  يف   
الناحية القت�شادية

�شجل احلزب ال�شراكي الدميقراطي 
تراجع��� ح���دا وتكبد هزمي��ة نكراء

الت�شويت احلايل ترجم الرغبة يف معاقبة 
النخــب التـــي لـــم تعــــد تفكر يف ال�شــــعب

اإجراءات �ش�رمة ملدريد ملنع انف�ش�ل ك�ت�لوني� 
الذاعييية  اىل  �سرطتها  ميين  امليينييطييقيية،  ادارات  مفا�سل  كييل  عييلييى  ال�سيطرة 

والتلفزيون العامن، وو�سع برملانها حتت و�ساية مدريد.
انها  الجييييراءات معترة  فييوركيياديييل  كييارمييي  كاتالونيا  بييرملييان  رئي�سة  دانييت 
انقالب بينما دعا بوت�سيمون اىل جل�سة عامة ليبت النواب خاللها الرد على 
هذه التدابري. وكان قد هدد اخلمي�س بدعوة برملان املنطقة اىل الجتماع 

لعالن ال�ستقالل اذا قامت احلكومة ال�سبانية بتفعيل املادة 155.
لكن بوت�سيمون احلذر حر�س على ال يذكر كلمة ا�ستقالل يف خطابه م�ساء 

ال�سبت.
اغلبية  راخيييوي  حييزب  ي�سكل  اليييذي  ال�سيوخ  جمل�س  يييوافييق  ان  ويييفييرت�ييس 
والع�سرين  ال�سابع  بحلول  احلكومة  طلبتها  التي  الجييييراءات  على  فيه، 
من اكتوبر. وهييذه الجيييراءات تلقى دعييم احلييزب ال�سرتاكي اكيير قييوة يف 

املعار�سة، والو�سطين يف حزب املواطنة كيودادانو�س.

الأوروبية  القيم  ان  قائال  الوروبين  اىل  بالإنكليزية  بوت�سيمون  وتوجه 
يييتييوقييعييوا مييزيييدا من  تييواجييه خييطييرا. وحييييذر ال�ييسييبييان ميين ان عليهم ان 

التجاوزات.
وكان راخوي قد طلب قبل ذلك ا�ستنادا اىل املادة 155 من الد�ستور، من 
جمل�س ال�سيوخ منحه �سالحية حل الرملان الكاتالوين من اجل الدعوة 

اىل انتخابات خالل مهلة اق�ساها �ستة ا�سهر.
ويرغب راخوي اي�سا يف اقالة احلكومة الكاتالونية التي �ستمار�س الوزارات 

الوطنية �سالحياتها خالل هذا الو�سع ال�ستثنائي.
واكد ماريانو راخوي انه مل يتم تعليق ال�ستقاللية الكاتالونية ول احلكم 
حكمهم  نظام  على  احلري�سن  الكاتالونين  طماأنة  بهدف  وذلك  الذاتي، 

الذاتي الذ�س ا�ستعادوه بعد انتهاء الديكتاتورية.
تريد  ال�سبانية  ال�سلطة  ان  على  تييدل  املطروحة  الجيييراءات  لئحة  لكن 

•• مدريد-اأ ف ب:

اتخذت ا�سبانيا اجراءات �سارمة ملنع كاتالونيا من النف�سال وتعد لإقالة 
حكومة كارلي�س بوت�سيمون الذي راأى يف هذه التدابري ا�سواأ هجوم تتعر�س 

له املنطقة من ديكتاتورية فرانكو.
والوا�سعة  امل�سبوقة  غري  راخييوي  ماريانو  املحافظ  حكومة  ميينيياورة  وتلت 
اىل درجة مل تكن متوقعة، تظاهرة لالنف�سالين �سارك فيها نحو 450 

�سخ�س بعد ظهر ال�سبت يف بر�سلونة، كما قالت ال�سرطة املحلية.
باللغة  الييتييلييفييزيييون  عيير  بييخييطيياب  الييتييظيياهييرة،  قييياد  اليييذي  بوت�سيمون  ورد 
ب�سن  ال�سبانية  احلكومة  فيه  اتهم  والنكليزية،  وال�سبانية  الكاتالونية 
الديكتاتور  مرا�سيم  منذ  كاتالونيا  و�سعب  موؤ�س�سات  على  هجوم  ا�ييسييواأ 

الع�سكري فران�سي�سكو فرانكو.
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

بتاريخ : 2017/03/16 املودعة حتت رقم :  269925 

با�سييم : اأندو كونت اند�سرتيز ليمتد                                               

وعنوانه: مكتب رقم 1، قطعة اأر�س رقم 266ي فيلج التي ي �سارع كومبهوج ي تالوكا ي هاكاجنال ي منطقة 

كولهابور ي 416109، مهارا�سرتا ي الهند

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املن�سوجات ومنتجات الن�سيج غري الواردة يف فئات اأخرى، اأغطية الفرا�س واملوائد

الواقيعة بالفئة   :24

باللغة  مبتكرة  بطريقة  مكتوبة    Signature Sateen كلمة  عن  عبارة  هي   : العالمة  و�سف 

الالتينية وباللون الأ�سود.

ال�سييرتاطات   : دون �سرط 

القت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لق�سم  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  فعلى من 

والتجارة ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  23  اأكتوبر 2017 العدد 12154

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك : مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 272786  بتاريخ : 2017/05/07
بيانات الأولوية : 

باإ�سم :  �ستيفن مادن ليمتد
وعنوانه : 52-16 بارنيت اأفنيو، لونغ اآيالند �سيتي، اإن واي 11104، الوليات املتحدة الأمريكية

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 25: 
املالب�س، املالب�س الداخلية، القبعات، الو�ساحات، الأحزمة، اجلوارب، القفازات، األب�سة القدم.

و�سف العالمة الكلمتن STEVE MADDEN مكتوبتن على خلفية بي�ساوية ال�سكل 
وعلى جانبيه بن كل من الكلمتن مربع على كل جانب

ال�سرتاطات :
وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلييك  علي  اإعييرتا�ييس  لدية  من  فعلي 

الإقت�ساد اأو اإر�سالة بالريد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  23  اأكتوبر 2017 العدد 12154

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 276203  بتاريخ : 2017/07/10

بيانات الأولوية : 
باإ�سم :  ل كولومبي توريفاك�سن، اإنك.

وعنوانه : 2620 اإي�ست تيوغا �سرتيت، فيالديلفيا، بن�سلفانيا 19134، الوليات املتحدة الأمريكية.
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 30: 
القهوة، حتديدا، الكاملة واملطحونة، املخلوطة، املنكهة و/اأو حبوب الن منزوعة الكافين، وامل�سروبات التي 
اأ�سا�سها على القهوة، وال�سكر، ما يقوم مقام القهوة، منكهات القهوة )منكهات(، بدائل القهوة، القهوة غري 

املحم�سة.
حمامة  �سكل  على  طائر  ر�سم  وفوقها  بالالتينية   La COLOMBE العبارة  الكلمة  العالمة  و�سف 

حتمل مبنقارها غ�سن.
ال�سرتاطات :

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  23  اأكتوبر 2017 العدد 12154

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 277128  بتاريخ : 2017/07/27

بيانات الأولوية : 
باإ�سم :  �ستيف�س، اإنك.

وعنوانه : 52-16 بارنيت اأفنيو، لونغ اآيالند �سيتي، نيويورك 11104، الوليات املتحدة الأمريكية
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 18: 
احلقائب، وهي، حقائب اليد، حقائب الكتف، حقائب الظهر، حقائب الريا�سة، حقائب من القما�س اخل�سن، 
حقائب التنقل، حقائب ال�سفر، احلقائب الريا�سية، حقائب اليوغا، املحافظ، حقائب ذات مقب�س، حمافظ 
تباع  التي  احلقائب  الأعمال،  بطاقات  حامالت  الوثائق،  حقائب  الأمتعة،  حقائب  جلدية،  حقائب  النقود، 
فارغة حلمل مواد الزينة/م�ستح�سرات التجميل، حقائب احلالقة تباع  فارغة، الأربطة اجللدية جلميع 

الأغرا�س، املظالت.
و�سف العالمة الكلمة stevies مكتوبة باأحرف لتينية ب�سكل مميز باللون الأ�سود والنقطة على احلرف 

الزهري. باللون  بي�ساوي  اإطار  الكلمة  وحول  الأزرق  باللون  بقعة  �سكل  على   i
ال�سرتاطات :

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  23  اأكتوبر 2017 العدد 12154

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 277130  بتاريخ : 2017/07/27

بيانات الأولوية : 
باإ�سم :  �ستيفن مادن ليمتد

وعنوانه : 52-16 بارنيت اأفنيو، لونغ اآيالند �سيتي، اإن واي 11104، الوليات املتحدة الأمريكية
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 18: 
القما�س  من  حقائب  الريا�سة،  حقائب  الظهر،  حقائب  الكتف،  حقائب  اليد،  حقائب  حتديدا،  احلقائب، 
اخل�سن، حقائب التنقل، حقائب ال�سفر، احلقائب الريا�سية، حقائب اليوغا، املحافظ، حقائب ذات مقب�س، 
حمافظ النقود، حقائب جلدية، حقائب الأمتعة، حقائب الوثائق، حامالت بطاقات الأعمال، احلقائب التي 
اجللدية  الأربطة  فارغة،  تباع   احلالقة  حقائب  التجميل،  الزينة/م�ستح�سرات  مييواد  حلمل  فارغة  تباع 

جلميع الأغرا�س، املظالت.
و�سف العالمة الكلمتن STEVE MADDEN بالالتينية.

ال�سرتاطات :
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  23  اأكتوبر 2017 العدد 12154

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 277129  بتاريخ : 2017/07/27

بيانات الأولوية : 
باإ�سم :  �ستيف�س، اإنك.

وعنوانه : 52-16 بارنيت اأفنيو، لونغ اآيالند �سيتي، نيويورك 11104، الوليات املتحدة الأمريكية
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 25: 
األب�سة القدم للرجال والن�ساء والأطفال، حتديدا، الأحذية الريا�سية ، اجلزم ، اأحذية ال�سرتخاء، ال�سبا�سب، 

القباقيب، الأخفاف، ال�سنادل، اأكعاب الأحذية.
و�سف العالمة الكلمة stevies مكتوبة باأحرف لتينية ب�سكل مميز باللون الأ�سود والنقطة على احلرف 

الزهري. باللون  بي�ساوي  اإطار  الكلمة  وحول  الأزرق  باللون  بقعة  �سكل  على   i
ال�سرتاطات :

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالريد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  23  اأكتوبر 2017 العدد 12154

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك : مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 277131  بتاريخ : 2017/07/27
بيانات الأولوية : 

باإ�سم :  �ستيفن مادن ليمتد
وعنوانه : 52-16 بارنيت اأفنيو، لونغ اآيالند �سيتي، اإن واي 11104، الوليات املتحدة الأمريكية

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 25: 
األب�سة القدم للرجال والن�ساء والأطفال، حتديدا، الأحذية الريا�سية ، اجلزم ، اأحذية ال�سرتخاء، 

ال�سبا�سب، القباقيب، الأخفاف، ال�سنادل، اأكعاب الأحذية.
و�سف العالمة الكلمتن STEVE MADDEN بالالتينية.

ال�سرتاطات :
وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلييك  علي  اإعييرتا�ييس  لدية  من  فعلي 

الإقت�ساد اأو اإر�سالة بالريد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  23  اأكتوبر 2017 العدد 12154

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم :269962           بتاريخ : 16/ 03 / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     /   200م

با�سييم: �سركة جلفار لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م. 
وعنوانه: �س.ب: .24239 العن. الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :الب�سائع.

القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة ال�سطناعية; الرز؛ التابيوكا وال�ساغو؛ الدقيق و امل�ستح�سرات امل�سنوعة 
من احلبوب؛ بوظة)اي�سكرمي( اخلبز والفطائر واحللويات؛ احللويات املثلجة؛ ع�سل النحل والع�سل الأ�سود؛ 

اخلمرية وم�سحوق اخلبيز؛ امللح اخلردل؛ اخلل وال�سل�سات )التوابل( البهارات؛ الثلج.
الواقيعة بالفئة: 30.

 GULFAR FOOD STUFF TRADING CO.( التجارية  العالمة  العالمة:  و�سف 
 "GULFAR-سعار"جلفار� مع  العربية  باللغة  و  الالتينية  الأبجدية  من  بحروف  مكتوبة   )L.L.C

باللون ال�سود.
ال�سييرتاطات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  23  اأكتوبر 2017 العدد 12154

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك : مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 275346  بتاريخ : 2017/06/19
بيانات الأولوية : 

باإ�سم :  اإك�سر�سبا هولدينغز، ال ال �سي
وعنوانه : 780 ثريد اأفنيو، نيو يورك، اإن واي 10017، الوليات املتحدة الأمريكية.

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 44: 
خدمات العالج بالتريد.

و�سف العالمة : الكلمة XPRESCRYO بالالتينية.
ال�سرتاطات : 

وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلييك  علي  اإعييرتا�ييس  لدية  من  فعلي 
الإقت�ساد اأو اإر�سالة بالريد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  23  اأكتوبر 2017 العدد 12154

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 275939  بتاريخ : 2017/07/04

بيانات الأولوية : 
باإ�سم :  وورفل كوت�سه برايفيت ليمتد

وعنوانه : رقم 1/74 - 2989 - �سي، الطابق الثالث، ال�سارع الرئي�سي 12، هال املرحلة الثانية، اإجنرياناجار، 
بنغلور، 560038، الهند.

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 20: 
الأثاث واملرايا وبراويز ال�سور ، املنتجات )غري امل�سنفة يف فئات اأخرى( امل�سنوعة من اخل�سب او الفلن او 
الق�سب او اخليزران او ال�سف�ساف او القرون او العظم او العاج او عظم احلوت او ال�سدف  او الكهرمان او 

عرق اللوؤلوؤ  او الزخفة او ما يقوم مقام تلك املواد اأو من البال�ستيك.
و�سف العالمة الكلمة Würfel مكتوبة باأحرف لتينية.

ال�سرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  23  اأكتوبر 2017 العدد 12154

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

بتاريخ : 2017/03/19 املودعة حتت رقم :  269995 

با�سييم : اأندو كونت اند�سرتيز ليمتد                                               

وعنوانه: مكتب رقم 1، قطعة اأر�س رقم 266ي فيلج التي ي �سارع كومبهوج ي تالوكا ي هاكاجنال ي منطقة 

كولهابور ي 416109، مهارا�سرتا ي الهند

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املن�سوجات ومنتجات الن�سيج غري الواردة يف فئات اأخرى، اأغطية الفرا�س واملوائد

الواقيعة بالفئة   :24

و�سف العالمة : هي عبارة عن كلمة AeroSateen   مكتوبة بطريقة مبتكرة باللغة الالتينية 

وباللون الأ�سود.

ال�سييرتاطات   : دون �سرط 

القت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لق�سم  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  فعلى من 

والتجارة ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  23  اأكتوبر 2017 العدد 12154

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

بتاريخ : 2017/03/16 املودعة حتت رقم :  269926 
با�سييم : اأندو كونت اند�سرتيز ليمتد                                               

وعنوانه: مكتب رقم 1، قطعة اأر�س رقم 266ي فيلج التي ي �سارع كومبهوج ي تالوكا ي هاكاجنال ي منطقة 
كولهابور ي 416109، مهارا�سرتا ي الهند

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
املن�سوجات ومنتجات الن�سيج غري الواردة يف فئات اأخرى، اأغطية الفرا�س واملوائد

الواقيعة بالفئة   :24
و�سف العالمة : هي عبارة عن نبتة ال�سبري مكتوب حتتها كلمة Aloe وحتتها خط وحتت اخلط 

مكتوب كلمة Therapy   وجميعها باللون الأ�سود.
ال�سييرتاطات   : دون �سرط 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  23  اأكتوبر 2017 العدد 12154

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

بتاريخ : 2017/03/19 املودعة حتت رقم :  269979 

با�سييم : اأندو كونت اند�سرتيز ليمتد                                               

وعنوانه: مكتب رقم 1، قطعة اأر�س رقم 266ي فيلج التي ي �سارع كومبهوج ي تالوكا ي هاكاجنال ي منطقة 

كولهابور ي 416109، مهارا�سرتا ي الهند

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املن�سوجات ومنتجات الن�سيج غري الواردة يف فئات اأخرى، اأغطية الفرا�س واملوائد

الواقيعة بالفئة   :24

و�سف العالمة : هي عبارة عن كلمة LAYERS   مكتوبة باللغة الالتينية وباللون الأ�سود.

ال�سييرتاطات   : دون �سرط 

القت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لق�سم  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  فعلى من 

والتجارة ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  23  اأكتوبر 2017 العدد 12154

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

بتاريخ : 2017/03/19 املودعة حتت رقم :  269977 

با�سييم : اأندو كونت اند�سرتيز ليمتد                                               

وعنوانه: مكتب رقم 1، قطعة اأر�س رقم 266ي فيلج التي ي �سارع كومبهوج ي تالوكا ي هاكاجنال ي منطقة 

كولهابور ي 416109، مهارا�سرتا ي الهند

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املن�سوجات ومنتجات الن�سيج غري الواردة يف فئات اأخرى، اأغطية الفرا�س واملوائد

الواقيعة بالفئة   :24

و�سف العالمة : هي عبارة عن كلمة AvoSoft   مكتوبة بطريقة مبتكرة باللغة الالتينية وباللون 

الأ�سود

ال�سييرتاطات   : دون �سرط 

القت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لق�سم  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  فعلى من 

والتجارة ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  23  اأكتوبر 2017 العدد 12154

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

بتاريخ : 2017/03/19 املودعة حتت رقم :  269989 

با�سييم : اأندو كونت اند�سرتيز ليمتد                                               

وعنوانه: مكتب رقم 1، قطعة اأر�س رقم 266ي فيلج التي ي �سارع كومبهوج ي تالوكا ي هاكاجنال ي منطقة 

كولهابور ي 416109، مهارا�سرتا ي الهند

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املن�سوجات ومنتجات الن�سيج غري الواردة يف فئات اأخرى، اأغطية الفرا�س واملوائد

الواقيعة بالفئة   :24

باللغة  مبتكرة  بطريقة  مكتوبة     Personal Touch كلمة  عن  عبارة  هي   : العالمة  و�سف 

الالتينية وباللون الأ�سود.

ال�سييرتاطات   : دون �سرط 

القت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لق�سم  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  فعلى من 

والتجارة ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  23  اأكتوبر 2017 العدد 12154

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي : عبا�س احلواى

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

بتاريخ : 2017/03/19 املودعة حتت رقم :  269999 

با�سييم : اأندو كونت اند�سرتيز ليمتد                                               

وعنوانه: مكتب رقم 1، قطعة اأر�س رقم 266ي فيلج التي ي �سارع كومبهوج ي تالوكا ي هاكاجنال ي منطقة 

كولهابور ي 416109، مهارا�سرتا ي الهند

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املن�سوجات ومنتجات الن�سيج غري الواردة يف فئات اأخرى، اأغطية الفرا�س واملوائد

الواقيعة بالفئة   :24

و�سف العالمة : هي عبارة عن كلمة Heirloom   مكتوبة باللغة الالتينية وباللون الأ�سود

ال�سييرتاطات   : دون �سرط 

القت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لق�سم  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  فعلى من 

والتجارة ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن . 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  23  اأكتوبر 2017 العدد 12154

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 273539  بتاريخ : 2017/05/18

بيانات الأولوية : 
باإ�سم :  عبد اهلل حممد اأحمد اإ�سماعيل

وعنوانه : �س.ب 92403  دبي، الإمارت العربية املتحدة
�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 3: 
 ، املييالبيي�ييس  وكييي  غ�سيل  يف  ت�ستخدم  الييتييي  امليييواد  ميين  وغييريهييا  الأقييميي�ييسيية  بتبيي�س  اخلييا�ييسيية  امل�ستح�سرات 
وم�ستح�سرات  العطرية  والييزيييوت  العطور   ، ال�سابون   ، والك�سط  وجلي  وال�سقل  التنظيف  م�ستح�سرات 

جتميل ، وغ�سول )لو�سن(لل�سعر ومنظفات الأ�سنان.
و�سف العالمة الكلمة BOUTIQUE مكتوبة باللتينية واحلرف Q مكتوب بطريقة مميزة وحتتها 

الكلمة PERFUMES بالالتينية.
على  كل   perfumes، boutique الكلمات  ت�سمل  ول  جمملها  يف  للعالمة  احلماية   : ال�سرتاطات 

حدة يف الو�سع العادي.
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  23  اأكتوبر 2017 العدد 12154

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
بيانات الأولوية :  املودعة بالرقم : 274652  بتاريخ : 2017/06/07 

باإ�سم :  جزيرة ال�ساعات م م ح
وعنوانه : العنوان: 6WB 237 املنطقة احلرة مبطار دبي، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 14: 
اجليب  و�ساعات  احلائط  �ساعات  علب  واليد(،  اجليب  و�ساعات  احلائط  )ل�ساعات  مثبتات  منبهة،  �ساعات 
واليد، علب �ساعات اجليب واليد )لالإهداء(، �سال�سل �ساعات، كرونوغرافات )موقتات م�سجلة( )�ساعات(، 
)ل�سناعة  ال�ساعات  عقارب  �ساعات،  علب  الدقيقة،  الوقت  قيا�س  اأدوات  دقيقة(،  )موقتات  كرونومرتات 
املنبهات وال�ساعات(، �ساعات كبرية، �ساعات كبرية و�ساعات كهربائية، اآليات ال�ساعات، �ساعات �سابطة )�ساعات 
ال�ساعات )�سناعة  ال�ساعات الكبرية وال�ساعات عموما(، عقارب  ال�ساعات املدرجة )�سناعة  رئي�سية(، وجوه 
الكبرية  لل�ساعات  )اآلت  وال�ساعات  الكبرية  لل�ساعات  اآلت  رئي�سية،  �ساعات  وال�ساعات(،  الكبرية  ال�ساعات 
اليد،  علب  ل�ساعات  اأحزمة  توقيت،  �ساعات  �ساعات،  نواب�س  و�ساعات(،  )�ساعات كبرية  بندول  وال�ساعات(، 
لل�ساعات، �سال�سل لل�ساعات، بلور لل�ساعات، زجاج �ساعات، نواب�س �ساعات، �سيور �ساعات، �ساعات، �ساعات يد.

و�سف العالمة: الكلمة Golf مكتوبة ب�سكل مميز حيث يقطعها من الأ�سفل ر�سم خط مائل ومنحني وعلي 
ي�سار الكلمة ر�سم ظالل لالعب يحمل م�سربا.

ال�سرتاطات: 
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  23  اأكتوبر 2017 العدد 12154

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : مارك مريور خلدمات امللكية الفكرية

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
بيانات الأولوية :  املودعة بالرقم : 274655  بتاريخ : 2017/06/07 

باإ�سم :  جزيرة ال�ساعات م م ح
وعنوانه : العنوان: 6WB 237 املنطقة احلرة مبطار دبي، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة 14: 
�ساعات منبهة، مثبتات )ل�ساعات احلائط و�ساعات اجليب واليد(، علب �ساعات احلائط و�ساعات اجليب واليد، علب �ساعات 
دقيقة(،  )موقتات  كرونومرتات  )�ساعات(،  م�سجلة(  )موقتات  كرونوغرافات  �ساعات،  �سال�سل  )لالإهداء(،  واليد  اجليب 
كبرية  �ساعات  كبرية،  �ساعات  وال�ساعات(،  املنبهات  )ل�سناعة  ال�ساعات  عقارب  �ساعات،  علب  الدقيقة،  الوقت  قيا�س  اأدوات 
الكبرية  ال�ساعات  املدرجة )�سناعة  ال�ساعات  �ساعات �سابطة )�ساعات رئي�سية(، وجوه  ال�ساعات،  اآليات  و�ساعات كهربائية، 
وال�ساعات عموما(، عقارب ال�ساعات )�سناعة ال�ساعات الكبرية وال�ساعات(، �ساعات رئي�سية، اآلت لل�ساعات الكبرية وال�ساعات 
)اآلت لل�ساعات الكبرية وال�ساعات(، بندول )�ساعات كبرية و�ساعات(، نواب�س �ساعات، �ساعات توقيت، اأحزمة ل�ساعات اليد،  

علب لل�ساعات، �سال�سل لل�ساعات، بلور لل�ساعات، زجاج �ساعات، نواب�س �ساعات، �سيور �ساعات، �ساعات، �ساعات يد.
و�سف العالمة: الكلمتن IRMAL dimih مكتوبة ب�سكل مميز حيث الكلمة IRMAL مكتوبة راأ�سيا على خلفية 

م�ستطيلة والكلمة dimih مكتوبة باأحرف طويلة من اجلانبن واحلرف الأو�سط ق�سري تتو�سطها الكلمة الأوىل.
ال�سرتاطات: 

اإر�سالة بالريد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  اإعرتا�س علي ذلك  فعلي من لدية 
امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  23  اأكتوبر 2017 العدد 12154

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 273679    بتاريخ : 2017/05/22
باإ�سم :  جون�سيون اأند جون�سيون

وعنوانه : وان جون�سون اأند جون�سون بالزا ، نيو برنزويك ، نيو جري�سي ، 08933 الوليات املتحدة الأمريكية.   
بيانات الأولوية : 2017/03/08

�شورة العالمة  

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 5
الذاتية  املناعة  واأمييرا�ييس  الفريو�سية  الأمييرا�ييس  ميين  والييعييالج  للوقاية  ب�سرية  �سيدلنية  م�ستح�سرات 
والأمل  املييركييزي  الع�سبي  اجلييهيياز  واأمييرا�ييس  الييدمييوييية  والأوعييييية  القلب  واأمييرا�ييس  الإلتهابية  والأميييرا�يييس 
ال�ستقالبية  والأمييرا�ييس  بالعدوى  املرتبطة  والأمييرا�ييس  اله�سمي  اجلهاز  واأمييرا�ييس  اجللدية  والأمييرا�ييس 

)الأي�سية( واأمرا�س الأورام واأمرا�س العيون واأمرا�س اجلهاز التنف�سي ، مطاعيم.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة SURDEFTO باللغة الإجنليزية.

ال�سرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  23  اأكتوبر 2017 العدد 12154
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العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
 اخطار دفع بالن�سر

يف الق�سية التنفيذية رقم 2016/1052 
اىل املحكوم عليه : النمر لل�سيانة العامة - اجلن�سية :      ، العنوان : الإمييارات راأ�ييس اخليمة 

النخيل ، �سارع الت�سالت القدمي - الهاتف املتحرك : 971502499881+ 
ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�س اخليمة قد ا�سدرت بحقك حكما بتاريخ 2016/8/30 يف 
الر�سوم  بالزامك بدفع مبلغ وقدره 10230.00 درهم �سامال   ، ق�سية )2016/256( مدين كلي 
وامل�ساريف.   املحكوم له : ليلى زغيياري ، اجلن�سية : املغرب ، العنوان : الإمييارات راأ�ييس اخليمة 

مقابل مركز دبي تو دي النخيل ، راأ�س اخليمة ، الهاتف املتحرك : 971502721263+     
ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل بالرقم امل�سار اعاله. 

فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم التايل للتبليغ 
لتنفيذ  املنا�سبة  القانونية  الجييراءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  فان  ذلك  تخلفك عن  ويف حالة 

احلكم والر�سوم املرتتبة عليك. 
 رئي�س ق�سم التنفيذ

  حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   

 اإعالن بالن�سر بجل�سة  
اىل املدعي عليه :  علي رم�سان اإبراهيم عفانه 

حيث اأن املدعية / كرمية لغ�سيم 
يقت�سي  وعليه  �سخ�سية  احييوال  رقم 2017/266  الدعوى  اقامت عليك  قد 
البتدائية(  اخليمة  راأ�يييس  مبحكمة  الييدعييوى  اإدارة  )مكتب  اإىل  ح�سورك 
املوافق  الثالثاء  يوم  لل�سرر  التطليق  ومو�سوعها  الدعوى  على  لالجابة 
ما  وتقدمي  الدعوى  على  لالجابة  �سباحا  التا�سعة  ال�ساعة   2017/10/31
لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�سور او ار�سال وكيل عنك 

يف الوقت املحدد يف مكتب اإدارة الدعوى �سيبا�سر الدعوى غيابيا بحقك. 
حرر بتاريخ : 2017/10/22 

مدير  اإدارة الدعوى 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
 اعـــــــالن       

 : والت�سديقات- خورفكان   العدل  الكاتب  بييادارة  العدل  الكاتب  انا  ايل  تقدم   
ال�سادة / حممد وني�س جاليل ، اجلن�سية : ايران ، وطلب الت�سديق على حمرر 
يت�سمن )تنازل( يف ال�سم التجاري مطعم ايراين بار�س ، واملرخ�س من دائرة 
بتاريخ  ال�سادر   240791 رقم  جتارية  رخ�سة  ال�سارقة  يف   القت�سادية  التنمية 
1987/7/27 يف دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان.  اىل ال�سيد/ علي ح�سن 
�سالح �سامل احلمادي ، اجلن�سية : الإمارات ، وتغيري ال�سم التجاري اىل مطعم 
ال�سراع - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم 
بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعن من 

تاريخ ن�سر هذا العالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   

 اعـــــــالن       
انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/  تقدم ايل 
على  الت�سديق  ،  وطلب  الإميييارات   : اجلن�سية   ، مبارك احلمادي  علي  جا�سم حممد 
اخلور  حراير  التجاري  ال�سم  يف   %100 البالغة  ح�سته  يف  )تيينييازل(   يت�سمن  حمييرر 
املالب�س  تطريز   ، الن�سائية  املالب�س  خياطة  الرخ�سة  ن�ساط   ، والتطريز  للخياطة 
القت�سادية يف خورفكان رخ�سة مهنية رقم  التنمية  دائرة  واملرخ�س من   ، الن�سائية 
اىل   . بخورفكان  القت�سادية  التنمية  دائييرة  يف   2004/10/4 بتاريخ  ال�سادر   531426
ال�سيد/ جاهد ال�سالم مقبول ح�سن - اجلن�سية : بنغالدي�س - ليكن معلوما للجميع 
بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف 

املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعن من تاريخ ن�سر هذا العالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

يف الدعوى رقم 1990/1071 تنفيذ الحكام      
مو�سوع الق�سية : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 836/90 حقوق 
مدين مبلغ 429981 درهييم  طالب العييالن : طالب التنفيذ : بنك دبي 
ال�سالمي    املطلوب اعالنه : املنفذ �سدهما : 1- عبداهلل ح�سن عبداهلل 
املييرزوقييي -  جمهول حمل القيياميية.  مو�سوع الإعييالن : - نعلنكم بانه 
ديار  �سركة  يف  ا�سهم  عن  عبارة  وهييي  اخلا�سة  اموالكم  على  احلجز  مت 
للتطوير البالغ عددها 6.532 هذا للعلم مبا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا 

بناء على قرار املحكمة ال�سادر بتاريخ 2017/10/16 
 رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/368 مدين كلي 

 : ال�سيخ  ذ م م  وميثلها قانونا �سعادة  اىل املدعي عليه / 1- �سركة بيرت هومز - �س 
احمد بن حمد بن خالد ال ثاين  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ مازن ا�سماعيل 
حممد حممد وميثله / حممد حممود حممد مو�سى ال�سوان - قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بان توؤدي للمدعي مبلغ )150.000 درهم( 
)مائة وخم�سون الف درهم( تعوي�سا ماديا وادبيا له عن ال�سرر الذى حلقه وامل�ساريف 
ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2017/10/24   ال�ساعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لييذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �س   9.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1760   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- يو�سف �سامل خلفان خلف احلميدي جمهول حمل 
 - دبي  - فرع  التجاري  ابوظبي  التنفيذ/بنك  ان طالب  القامة مبا 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية  مدينة دبي الكادمية - بوكالة - قد 
وقييدره )251018.16(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة 
املحكمة  فييان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  درهييم 
�ستبا�سر الجييراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/188 جتاري كلي                                                
اىل املحكوم عليه/1- ئي مارت �سوبر ماركت ومتجر اق�سام )�س ذ م م( وميثلها قانونا/ 
بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  داميييوداران  �سريات  راجي�س 
بالزام  املايا  ل�سالح/جمموعة  اعيياله  املذكورة  الدعوى  يف    2017/9/27 بتاريخ   املنعقدة 
تييوؤدي للمدعية مبلغ  املدعي عليها )ئي مييارت �سوبر ماركت ومتجر اق�سام �س م م ( بان 
خم�سمائة و�سبعة وثمانون الفا وثالثمائة و�سبعة وثمانون درهما وواحد وخم�سون فل�سا  
والفوائد القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2017/01/7 
اتعاب  مقابل  درهيييم  الييف  ومبلغ  امل�ساريف  عليها  املييدعييي  والييزمييت  الييتييام  اليي�ييسييداد  وحييتييى 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   

       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/5912  عمايل  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-بروكون للمقاولت العامة - ذ م م - فرع دبي  جمهول 
اأقام عليك  حمل القامة مبا ان املدعي / بي�سوى جورج �سهيد ا�سطفان   قد 
درهم(   84549( وقييدرهييا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الييدعييوى 
وتييذكييرة عيييودة مببلغ )2500 درهيييم( واليير�ييسييوم وامليي�ييسيياريييف واتييعيياب املحاماة. 
الحد  يييوم  جل�سة  لها  وحيييددت   )mb171424608ae(ال�سكوى ورقييم 
لذا فاأنت مكلف   Ch1.A.5 املوافق 2017/10/29  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
او  مييذكييرات  ميين  لديك  مييا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  ميين  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/138  بيع عقار مرهون    
اىل املنفذ �سده/1- م�سيح نقدر �سرازيان   جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ 
بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق الأو�سط املحدود وميثله / احمد ح�سن رم�سان اآل علي - 
قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2017/10/9 اعالنكم ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها 
واإلبيع  اأعاله  التنفيذ  التبليغ يف ملف  تاريخ  �سهر من  )2.177.197.22( درهم خالل 
العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�س املادة 295 من قانون الجراءات املدنية 
)نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : نخلة جمريا - رقم الر�س : 1121 - رقم املبنى : 
1- ا�سم املبنى : - -ALKHUSHKAR-B20 رقم الوحدة : 506 - رقم الطابق 

: 5 - م�ساحة العقار : 2012/20 قدم مربع( 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   

 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ اأمري بخ�س ابن بيارا 
خان ب�سفته وكيل ورثة / بري بخ�س بن بيارا خان خان مبوجب وكالة خا�سة �سادره يف باك�ستان واملقيدة 
بالرقم 0535520 وامل�سدقة يف وزارة خارجية دولة باك�ستان ، وقن�سلية دولة الإمارات العربية املتحدة بتاريخ 
2017/9/7 م وزارة خارجية دولة الإمارات العربية املتحدة بتاريخ 2017/9/18 م وطلب الت�سديق على حمرر 
يت�سمن )تنازل( يف ح�س�سهم التي اآلت اإليهم من مورثهم املذكوره اأعاله والبالغة 49% يف ال�سم التجاري 
، ن�ساط الرخ�سة جتييارة �سكراب احلديد ، جتييارة املعادن ، واملرخ�س من  الأمييل ل�سكراب احلديد - ذ م م  
دائرة التنمية القت�سادية يف  خورفكان رخ�سة جتارية رقم 509243 ال�سادر بتاريخ 2007/4/17 يف دائرة 
التنمية القت�سادية بخورفكان. اإىل �سريكهم يف الرخ�سة : ال�سيد/ �سامل حممد عبداهلل عبدالرزاق النقبي 
- اجلن�سية : الإمارات وبذلك تكون الرخ�سة باأكملها بن�سبة 100% با�سم �سامل حممد عبداهلل عبدالرزاق 
النقبي - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي 

ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعن من تاريخ ن�سر هذا العالن.

الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
    يف الق�سية رقم 2017/2653  جتاري جزئي

املرفوعة من : م�سرف اأبوظبي ال�سالمي بوكالة : جابر را�سد ال�سالمي للمحاماة 
وال�ست�سارات القانونية �سد / �سركة الرواد لل�سياحة وال�سفر - �س ذ م م   - بال�سارة 
اىل كتاب حمكمة دبي البتدائية املوؤرخ يف 2017/10/19  واملت�سمن تكليفي خبريا 
يف الق�سية املذكورة اعاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع خرة يف الق�سية 
املييوافييق 2017/10/30  ال�ساعة 11.00 �سباحا  وذلييك على  يييوم الثيينيين   املييذكييورة 
الطابق  كابيتال-  الييهييالل  لييوتيياه-  ماجد  احمد  اخلييبييري:  مكتب  الييتييايل:  العنوان 
�سنرت-  �سيتي  للتامن- مقابل ديرة  الوطنية  بناية دبي  الثالث- مكتب رقم 302 
بور�سعيد هاتف 2999000-04 لذا ندعوكم للح�سور يف املوعد املذكور وتقدمي كافة 

مالديكم من م�ستندات ومذكرات .
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
    اعالن ن�سر اجتماع خربة

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
يف الدعوى رقم 2017/2662  جتاري جزئي 

املدعى : بنك ابوظبي التجاري - فرع 
املدعي عليه / تيلو بارينكو  

يف الدعوى رقم 2017/2662 جتاري جزئي - دبي - لقد تقرر عقد جل�سة اخلرة 
ال�ساعة   2017/10/30 املوافق  الثنن  يوم  اعيياله  الدعوى  يف  الأوىل  امل�سرفية 
الطاقة( خلف  ببناية الحتاد )وزارة  الكائن  الثانية ع�سر ظهرا وذلك مبكتبنا 
�سيتي �سنرت ديرة - الطابق الثالث - مكتب رقم 301 ، هاتف رقم 04/2588900 
وفاك�س رقم 04/2581055 ،  لذا يرجى منكم احل�سور او من ميثلكم يف املوعد 
املذكور اأعاله مع اح�سار كافة دفوعكم وم�ستنداتكم وما ترونه منا�سبا لتي�سري 

اعمال اخلرة يف الدعوى
اخلبري املحا�شبي / امل�شريف 
عبداهلل فايز ال�شام�شي 

 دعوة حل�سور
 اجتماع اخلربة الأول

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر

                       اىل املدعي عليه/�سي اي ا�س بي لالأمن - �س ذ م م 
نعلنكم باأن املدعين قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها  جل�سة يوم الثالثاء بتاريخ 2017/10/31 م ، يف ال�ساعة 8.30   

او  مذكرات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�سور  مكلفون  فانتم  لذا 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث ايام على القل ، ويف حالة تخلفكم فان احلكم �سيكون 

مبثابة ح�سوري ،  بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واحلكم م�سمول املعجل بال كفالة.
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 8424/2017/13 
 8454/2017/13
 8455/2017/13

م
1
2
3

ا�سم املدعي
  طاهر و�سيم منري احمد 
جواد احمد اعجاز احمد 
علي ح�سن طارق مهمود 

مبلغ املطالبة
10374 درهم +  تذكرة العودة
10377 درهم +  تذكرة العودة
10374 درهم +  تذكرة العودة

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
يف الدعوى  رقم 2017/2906   جتاري جزئي 

املدعى : بنك اأم القيوين الوطني - �س م ع   
املدعي عليه : ماجد ال�سيد �سرف ال�سيد حممد العلوي 

بناء على القرار ال�سادر من قبل حمكمة دبي البتدائية بندبنا خبريا م�سرفيا يف الدعوى 
املذكورة اأعاله ، ومبا اأنكم املدعلي عليه ، فاإننا نود باأن نعلمكم اأننا قد حددنا يوم اخلمي�س 
املوافق 2017/10/26 يف متام ال�ساعة احلادية ع�سر ظهرا موعدا لالجتماع معكم يف مقر 
مكتبنا الكائن يف امارة دبي - ديرة - بور�سعيد بناية الو�سل بزن�س �سنرت - مقابل ديرة 
�سيتي �سنرت بجوار فندق رحاب روتانا - �سارع رقم 27 - طابق رقم 9 - مكتب رقم 902 ، لذا 
نرجو منكم التكرم باحل�سور يف املوعد املحدد اأعاله ، واإح�سار جميع الوراق وامل�سنتدات 

التي تودون تقدميها لنا للتمكن من اأداء مهمتنا. 
اخلبري امل�سريف  
 عمار حممد الن�سر  

حتديد موعد 
اجتماع اخلربة امل�سرفية 

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                       اىل املدعي عليه/ اتكو لالن�ساءات - �س ذ م م  
نعلنكم باأن املدعين قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها  جل�سة يوم الربعاء بتاريخ  2017/10/25 م ، يف ال�ساعة 15.00 

من  لديكم  مييا  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  ميين  او  باحل�سور  مكلفون  فانتم  لييذا 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث ايام على القل ، ويف حالة تخلفكم 
واحلكم  وامل�ساريف  الر�سوم  اىل  بال�سافة    ، ح�سوري  مبثابة  �سيكون  احلكم  فييان 

م�سمول املعجل بال كفالة.
ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 8782/2017/13 
8783/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
بحر علي رحمت خان 

رم�سان علي بيومي قم�سان 

مبلغ املطالبة
10200 درهم + تذكرة العودة 
14788 درهم + تذكرة العودة

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7269   

املنذرة : ال�سيخه �سم�سة بنت ال�سيخ �سلطان بن خليفة بن زايد اآل نهيان 
املنذر اليها : انرتوورك�س  للخدمات الفنية - وميثلها مالكها / �سلطان 
ح�سن علي ابراهيم بودخان - ننذركم ب�سرورة �سداد مبلغ 28.446 درهم 
واإل �سن�سطر  الإنيييذار  تاريخ ن�سر  للمنذرة وذلييك خييالل مييدة �سهر من 
اآ�سفن لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة يف مواجهتكم  مع حتميلكم 

الر�سوم وامل�ساريف والتعوي�سات املنا�سبة ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/7290   

املنذر : اترينيتي العقارية 
املنذر اليها : تت�س لينك لتجارة الهواتف - �س ذ م م - جمهول حمل القامة 

انذار ب�سداد املرت�سد والخالء 
حيث انه مبوجب عقد ايجار موثق ا�ستاأجرت املنذر اليها من املنذرة ما هو عبارة عن مكتب رقم 
اإىل  تبداأ من 2016/10/10  اإيجار  درهييم عن مدة  �سنوي 75000   اإيجار  دبي مقابل  باإمارة   401

2017/10/9 -بناء عليه ينذر املنذر اليها 
، واإخالء العن امل�ستاأجرة  -ب�سرورة )�سداد مبلغ 56250 درهم( مبلغ اليجار املرت�سد بذمتها 
خالل مدة ثالثن يوم من تاريخ ا�ستالمكم لهذا الإنذار واإل �سن�سطر ا�سفن اىل اللجوء اىل 
حتميلكم  مع  املوؤجرة  العن  واإخييالء  ايجار  من  ي�ستجد  ما  مع  املبالغ  بتلك  للمطالبة  الق�ساء 

الر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   

اإعالن بالن�سر
رقم 2017/7327   

املنذر : كوزمتيكا لتجارة معدات التجميل والعناية ال�سخ�سية - ذ م م
املنذر اليه : فيليك�س اجنال بان�سا

املو�سوع  -  ينذر املنذر/ املنذر اليه باأداء مبلغ وقدره )15.367( خم�سة ع�سر 
من  اييييام  خم�سة  اق�ساها  مييدة  خييالل  درهيييم  و�ستون  و�سبعة  وثالثمائة  الييف 
تاريخ الن�سر ، وال �سي�سطر املنذر اآ�سفا اإىل اتخاذ كافة الجييراءات القانونية 
الداء  اأميير  وا�ست�سدار  الق�سائية  الدعاوى  اقامة  فيها  مبا  باملبلغ  للمطالبة 
واملطالبة بالتعوي�س اجلابر للعطل وال�سرر مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم 

وم�ساريف التقا�سي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/2003  مدين جزئي                                 
اأت�س كيو �سركة منطقة حرة - جمهول حمل القامة  اإك�سبات  اىل املدعي عليه /1 - 
نعلنكم  اعيياله وعليه  املييذكييورة  الييدعييوى  اقييام  املدعي / متيم عماد خ�سر  قد  ان  مبا 
التايل  التمهيدي  بتاريخ  2017/8/17  احلكم  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان 
وعليه  بالن�سر  التمهيدي  باحلكم  الثاين  عليه  املدعي  لعالن   2017/10/23 :جلل�سة 
بها  ومييا  الطيييراف  لييالطييالع على م�ستندات  اليييدور  نييدب خبري احل�سابي �ساحب  مت 
ما  حتديد  اىل  و�سول  عليهما  واملدعي  املدعي  العالقة  وبيان  وم�ستندات  اوراق  من 
التزامات يف نطاق الطلبات وقييدره مبلغ المانة وقييدره خم�سة  يحكم عالقتهما من 
الف درهم كلفات لها املدعي ب�سدادها  وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الثنن املوافق 

 .Ch1.B.10 2017/10/23  ال�ساعة 30 : 8 �سباحا يف القاعة
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/1404 جتاري كلي 

اىل املحكوم عليهما/1- �سركة جي تي ا�س لتاأجري ال�سيارات - �س ذ م م 2- نواف حممد 
احمد حممد مريزا احلمادي - �سامن  جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/9/27  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/م�سرف الإمارات 
ال�سالمي - �س م ع بحكمت املحكمة مبثابة احل�سوري : بالزام املدعي عليهما بالت�سامن 
بواقع  التاأخريية  والغرامة  درهم   2.322.500 للمدعي  يوؤديا  بان   بينهما  فيما  والتكافل 
9% �سنويا من تاريخ 2017/6/17 وحتى متام ال�سداد والزمتهما بامل�سروفات ومببلغ الف 
لال�ستئناف خالل ثالثن  قابال  املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري  اتعاب  مقابل  درهم 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/1401 جتاري كلي                                                

اىل املحكوم عليهما/1- مطعم دونر كباب - م د م �س 2-فر�ساد عبا�س زاده - جمهول 
 2017/9/27 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بييان  نعلنكم  القيياميية  حمييل 
املييذكييورة اعيياله ل�سالح/ م�سرف الإمييييارات ال�ييسييالمييي �ييس م ع بحكمت  الييدعييوى  يف 
يوؤديا  بان  بينهما  فيما  بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام  احل�سوري  مبثابة  املحكمة 
للبنك املدعي مبلغ 2021159.72 درهم )مليونان وواحد وع�سرون الف ومائة وت�سعة 
من  اعتبارا  �سنويا   %9 بواقع  تاأخري  وفائدة  فل�سا(  و�سبعون  واثنان  درهما  وخم�سون 
تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     
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اعالن حكم بالن�سر
 يف  الدعوى رقم 2017/1400 جتاري كلي 

ايييراين - �س ذ م م 2- ح�سن عالمر�سا بردبار -  اب�سار  اىل املحكوم عليها/1- مطعم 
جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/9/27 
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ م�سرف الإمارات ال�سالمي �س م ع بحكمت املحكمة 
للم�سرف  يييوؤديييا  بييان  والتكافل  بالت�سامن  عليهما  املدعي  بييالييزام   : ح�سوري  مبثابة 
درهم  ع�سر  و�سبعة  وخ�سمائة  الييف  وواحيييد  وخم�سمائة  مليون  مييقييداره  مبلغ  املييدعييي 
وثمانية فلو�س والفوائد القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة يف 2017/9/17 
وحتى متام ال�سداد والزمته.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثن 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  العييالن  هذا  لن�سر  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     
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     اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/3103  جتاري جزئي
حمل  جمهول  ذ.م.م  حييره  منطقه  ادفرتايزجن  ايكويتي   -1  / عليه  املدعي  اىل 
الدعوى  اأقييام عليك  �ييس.ذ.م.م قد  ايفنت للخدمات  املدعي/ريد  ان  القامة مبا 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره )118010 درهم( وهي 
قيمة املبلغ املرت�سد بذمة املدعي عليها ل�سالح املدعيه بال�سافة اىل 9% فائدة 
بالر�سوم  الزامها  ال�سداد مع  الق�سائية وحتى متام  املطالبه  تاريخ  قانونيه من 
وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم الثنن املوافق 2017/10/30  ال�ساعة 8.30 
اأو من ميثلك قانونيا  فاأنت مكلف باحل�سور  Ch 1.C.13 لذا  بالقاعة  �س 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

اأيام على الأقل  ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإلغاء نتائج عدد من القوارب لعدم اللتزام 

�ش�لك 16 بطل �شب�ق دبي لل�شراعية 22 قدم�
�شردال 83 �شاحب املركز الثاين وتواق 13 الثالث

الدرجة  اأندية  تراخي�س  عمل  فريق  عقد 
اإحتاد  اإدارة  جمل�س  �سكله  واليييذي  الأوىل، 
مييقيير الحتاد  الول يف  اإجييتييميياعييه  اليييكيييرة،  
بدبي، برئا�سة �سعادة م�سلم الكثريي ع�سو 
اإجتماعاته  �سل�سة  �سمن  الإدارة،  جمل�س 
اإىل  يهدف  تنفيذ م�سروع  اإىل  تهدف  التي 
اأندية  لييرتاخييييي�ييس  متكامل  بييرنييامييج  خييلييق 
اإىل  الو�سول  يف  وي�ساهم  الأوىل،  الييدرجيية 
اأف�سل م�ستوى ممكن لالإحرتاف، وي�ساعد 
تييطييوييير ميي�ييسييتييواهييا الفني  الأنييييدييييية عييلييى 
والإداري، و�سوًل اإىل تطبيق الإحرتاف يف 

جميع اأندية الدولة.  

الإجتماع،  خيييالل  الييكييثييريي  ميي�ييسييلييم  واأكيييييد 
امل�سروعات  اأحييد  يعد  امل�سروع  هييذا  اأن  على 
اإدارة  اأعييتييمييدهييا جمييليي�ييس  اليييتيييي  احليييييييويييية 
لالإرتقاء  امل�ستمر  �سعيه  يف  الييكييرة،  اإحتييياد 
اإىل جنب مع  الأوىل جنباً  الدرجة  باأندية 
بحيث  الهواة،  اأندية  م�سروع جلنة تطوير 
يعود النفع على تلك الأندية، وامل�ساهمة يف 

تطوير كرة القدم الإماراتية ب�سكل عام .  
امل�سروع  اأهييييييداف  اإىل  الجيييتيييمييياع  وتيييطيييرق 
وخطوات تنفيذه واملعايري الرئي�سية، التي 
امل�سروع  �سمن  اإدراجييهييا  على  العمل  �سيتم 
املعايري  �سمن  من  اإ�ستيفائها  على  للعمل 

الييرئييييي�ييسيية املييعييتييمييدة املييطييبييقيية حييالييييياً على 
)املعيار  تت�سمن  والتي  املحرتفن،  اأندية 
الوظائف،  الييتييحييتييييية،  الييبيينييييية  الييريييا�ييسييي، 
واملالية(،  الييقييانييونييييية  التنظيمية،  الأمييييور 
بحيث تكون اأقرب اإىل الواقع، مبا ل ي�سكل 
الأندية،  عييلييى  اإ�ييسييافييييية  مييالييييية  اأعيييبييياء  اأي 
التي  الييفييرعييييية  امليييعييياييييري  اإىل  بيييالإ�يييسيييافييية 
تيينييدرج حتييت كييل مييعيييييار رئييييي�ييسييي، حيييييث مت 
التفاق على عر�س تلك املعايري على اأندية 
الدرجة الأوىل، واإ�سراكها يف اإتخاذ القرار، 
جمل�س  ميين  اليينييهييائييي  ب�سكلها  لعييتييمييادهييا 

اإدارة الحتاد.  

امل�سروع  اأن  الييعييمييل،  فييريييق  رئييييي�ييس  واأ�يييسيييار 
واإجتماعات  عييمييل  ور�ييييس  عييقييد  �سيت�سمن 
الدرجة  اأنيييديييية  يف  املييعيينييييين  مييع  تن�سيقية 
امليدانية  الييزيييارات  اإىل  بالإ�سافة  الأوىل، 
التعرف  اإىل  تهدف  والييتييي  الأنييدييية،  لتلك 
الأمر  احلقيقي،  وواقييعييهييا  اإمكاناتها  على 
الذي �سي�ساهم يف تخطيط وبرجمة اأف�سل 

للم�سروع.  
ح�سر الجتماع اأع�ساء فريق العمل، حمد 
اجلنيبي، وجابر دبابنة، ممثلن عن جلنة 
اهلل  عبد  اإىل،  بالإ�سافة  املحرتفن،  دوري 

ح�سن، واأمين هارون، وحمد الدو�سري.

�شرطة راأ�س اخليمة تعزز مه�رات منت�شبيه� على ال�شب�حة
•• راأ�ص اخليمة – الفجر

ق�سم   - اخليمة  راأ�ييس  ل�سرطة  العامة  القيادة  اأطلقت 
الأنيي�ييسييطيية الييريييا�ييسييييية والجييتييميياعييييية بييييياإدارة الإعيييالم 
ال�سباحة  بيييرنييياميييج  فييعيياليييييات  اليييعيييامييية،  واليييعيييالقيييات 
�سرطية جديدة  لتدريب واختيار عنا�سر  التاأ�سي�سية، 
ومناف�سات  امليينييتييخييب،  بييطييولت  يف  للم�ساركة  تييتيياأهييل 
احتاد ال�سرطة الريا�سي لل�سباحة، وذلك بهدف تنمية 
املواهب  ال�سرطة، واكت�ساف  مهارات وقدرات منت�سبي 

اجلديدة يف ممار�سة ريا�سة ال�سباحة. 

واأو�يييسيييح اليييرائيييد فييهييد عييبييد اهلل جييمييعيية رئييييي�ييس ق�سم 
الأن�سطة الريا�سية والجتماعية ب�سرطة راأ�س اخليمة، 
اأن برنامج ال�سباحة التدريبي التاأ�سي�سي �سي�ستمر ملدة 
اإ�ييسييراف وتييدريييب كابنت عييارف اهلل  �سهر كامل، حتت 
يف  الريا�سية  تييامي  فتن�س  �سالة  مييع  بالتعاون  كيييول، 
اإقامة  باأن  م�سيفاً  اخليمة،  براأ�س  مول  النعيم  مركز 
على  ت�ساعد  الريا�سية،  التدريبية  الرامج  هذه  مثل 
رفع امل�ستوى الريا�سي والبدين ملنت�سبي ال�سرطة، مما 
ي�سهم يف رفع معدلت الأداء املتميز اأثناء تنفيذ املهام 

املوكلة اإليهم بكفاءة واإتقان.

والجتماعية  الريا�سية  الأن�سطة  ق�سم  رئي�س  واأكييد 
تقدمي  على  العمل  �سيتم  اأنييه  اخليمة،  راأ�يييس  ب�سرطة 
التدريبية  الرامج  املتميزة مثل  املزيد من اخلدمات 
الريا�سية واملتنوعة ملنت�سبي ال�سرطة على مدار العام، 
اإىل م�ستوى  بها  والنهو�س  الريا�سية  املواهب  ل�سقل 
تنظيمها  يييتييم  الييرامييج  هيييذه  بييياأن  مبيناً  الييبييطييولت، 
بييهييدف اإعيييييداد ُفيييييُرْق ريييا�ييسييييية مييتييميييييزة لييلييميي�ييسيياركيية يف 
الفعاليات وامل�سابقات التي تقام على م�ستوى الدولة، 
من  وغريها  الريا�سي  ال�سرطة  احتيياد  بطولت  مثل 

البطولت املحلية.

وان�سجاماً  الييفيياعييل،  الييريييا�ييسييي  ليييدورهيييا  تثبيتاً 
ال�سارقة  موؤ�س�سة  نظمت  املجتمعي،  واجبها  مع 
ال�سالة  الول، يف  اأميي�ييس  ميي�ييسيياء  امليييييراأة،  لييريييا�ييسيية 
الريا�سية التابعة لها، فعالية ريا�سية ا�ستثنائية 
خيي�ييسيي�ييسييتييهييا لييكييبييار الييي�يييسيييّن، هييدفييت مييين خاللها 
الريا�سة  بيي�ييسييرورة ممييار�ييسيية  الييوعييي  تييعييزيييز  اإىل 
باعتبارها اأ�سا�س ال�سحة اجل�سدية وجزءاً رئي�سياً 
�سيما  ل  الأمييرا�ييس،  الوقاية من  على  للم�ساعدة 

لالأ�سخا�س املتقدمن بالعمر. 
م�سّن   25 فيها  �ييسييارك  الييتييي  الفعالية  وهييدفييت 
تعزيز  اإىل  املييوؤ�ييسيي�ييسيية،  كيييوادر  ميين  وعيييدد  وم�سنة، 
ال�سبابية  اليي�ييسييرائييح  بيين  الجييتييميياعييييية  اليييروابيييط 
ريا�سية  ميينييافيي�ييسييات  يف  واإ�يييسيييراكيييهيييم  وامليي�ييسيينيين، 
عييلييى عدد  ا�ستملت  عييليييييهييم، حيييييث  بيياليينييفييع  تييعييود 

لقت  التي  الريا�سية  وامل�سابقات  الأن�سطة  من 
اإقامة  جانب  اإىل  امل�ساركن،  وجتيياوب  ا�ستح�سان 
مناف�سات حما�سية يف عدد من الألعاب الرئي�سية 
وكرة  الرماية،  كريا�سات  املوؤ�س�سة  تتبناها  التي 
الن�ساطات  عن  ف�ساًل  وال�سهم،  والقو�س،  ال�سلة، 
اجلانبية املب�سطة التي عززت من الأجواء الودية 

واحلما�سية بن جميع امل�ساركن. 
موؤ�س�سة  عام  مدير  النقبي،  ندى  �سعادة  واأ�سارت 
ت�سعى  املوؤ�س�سة  اأن  اإىل  امليييراأة،  لريا�سة  ال�سارقة 
الفعاليات  جميع  ويف  ا�سرتاتيجيتها  �سوء  على 
الذي  املجتمعي  دورهيييا  تفعيل  اإىل  تقيمها  التي 
الوقت  يف  مييوؤكييدة  عليها،  اأ�ييسييييياًل  واجييبيياً  تعتره 
نييفيي�ييسييه عييلييى حيير�ييس املييوؤ�ييسيي�ييسيية يف تييثييبيييييت دعائم 
الريا�سة الن�سوية، وتهيئة املناخ نحو لفت انتباه 

ودفعهم  الريا�سة،  ملمار�سة  املجتمع  فئات  جميع 
اإىل انتهاج اأ�ساليب �سحية ا�سا�سية. 

�سكر  كبادرة  الفعالية  هذه  تاأتي  النقبي:  وقالت 
وثيينيياء ميين املييوؤ�ييسيي�ييسيية عييلييى مييا قييّدمييه كييبييار ال�سن 
الأعمدة احلقيقية التي �ساهمت اياديهم اخلرّية 
يف بناء املجتمع ورّبت اأجيال باأكملها على املبادئ 
والييقيييييم الأ�ييسيييييليية، وبييالييطييبييع اإن هيييذه الييفييئيية من 
اأب�سط تعبري ميكن  لها علينا حّق وهييذا  املجتمع 

لنا اأن نقدمه تاأكيداً على دورهم الكبري. 
واأبعادها  حواجزها  الفعالية  تتخطى  وتابعت: 
الريا�سية، لتحقق اأهدافاً جمتمعية �سامية، واإن 
توطيد  ي�سهم يف  ال�سن  كبار  مع  الفتيات  ا�سراك 
اإذ  الذهبي،  واجليل  ال�ساب،  اجليل  بن  العالقة 
اأن تبادل اخلرات اأمر مهم ون�سعى لأن نر�ّسخه 

ال�سحة  اأن  كييوادرنييا، وممييا ل �سك فيه  يف نفو�س 
عييامييل �ييسييروري واأ�ييسييا�ييسييي يف احلييييياة فييهييي حجر 
الزاوية يف املحافظة على �سحة الإن�سان خ�سو�ساً 
لكرى  ال�سحية  الييدرا�ييسييات  اأن  اإذ  اليي�ييسيين،  كييبييار 
املعاهد العاملية اأ�سارت اإىل اأن كبار ال�سّن ميكنهم 
الريا�سية  التمارين  من  كبري  ب�سكل  ال�ستفادة 
تدريجي،  ب�سكل  البدنية  اللياقة  ت�ستهدف  التي 
كما اأثبتت تلك الدرا�سات اأن الريا�سة توؤخر من 
عوامل ال�سيخوخة ما يوؤثر اإيجاباً على نف�سيتهم 

على املدى البعيد. 
ومن جانبها توجت �سعادة مرمي القطري، مدير 
ع�سكر  نييدى  �سعادة  اإىل  بال�سكر  امل�سنن  دار  عييام 
على  للموؤ�س�سة  التابعة  الييكييوادر  وجميع  النقبي، 
الفعالية  اأن  اإىل  لفتاً  املثمرة،  ال�ست�سافة  هييذه 

تييوؤكييد حيير�ييس املييوؤ�ييسيي�ييسيية عييلييى دعيييم جييميييييع فئات 
جميع  يف  وا�سراكهم  ال�سن  كبار  ل�سيما  املجتمع 
م�سرية  العام،  مييدار  على  تقيمها  التي  الأن�سطة 
الوقوف  على  وحر�سها  املجتمعي  التزامها  اإىل 
اإىل جانب جميع اأفراد املجتمع و�سياغة مفاهيم 
جيييدييييدة ملييمييار�ييسيية اليييرييييا�يييسييية واتييييبيييياع المنيييياط 

ال�سحية.  
وقالت القطري: اأ�سهمت م�ساركة كبار ال�سن اإىل 
تعزيز  يف  املوؤ�س�سة  منت�سبات  من  ال�سابات  جانب 
الروح الفاعلة يف نفو�سهم، وحفزتهم على موا�سلة 
الدار ب�سكل  الريا�سية اخلا�سة يف  التمارين  اأداء 
متوا�سل، ما يوؤكد ريادة املوؤ�س�سة باإ�سراك جميع 
ودفعهم  متكامل،  ريا�سّي  نظام  يف  املجتمع  فئات 
حلياتهم  الييداعييميية  ال�سحية  الأ�ييسيياليييييب  لنتهاج 

خ�سو�ساً  بيييالأميييرا�يييس،  الإ�ييسييابيية  ميين  يقلل  مبييا 
اأن  يف  وناأمل  بال�سن،  املتقدمن  الأ�سخا�س  لدى 
تكون الفعالية قد تركت اأثرها اجلميل يف نفو�س 

امل�ساركن. 
�ساحب  قرينة  تراأ�سها  الييتييي  املوؤ�س�سة،  وتييهييدف 
ال�سمو حاكم ال�سارقة، �سمو ال�سيخة جواهر بنت 
الوطنية  الكفاءات  متكن  اإىل  القا�سمي،  حممد 
جمال  يف  الب�سري  املييال  راأ�ييس  وتطوير  الن�سائية 
القيادات  من  موؤهل  جيل  وتن�سئة  املييراأة،  ريا�سة 
الن�سائية يف املجال الريا�سي، وت�سجيع املراأة على 
الثقافة  وتعزيز  املختلفة،  الريا�سات  يف  امل�ساركة 
ت�ساهم  حمفزة  ريا�سية  بيئة  وخلق  الريا�سية، 
املييراأة والرتييقيياء بها على كافة  يف تطوير ريا�سة 

الأ�سعدة.

ل�سناعة  ل�سردال  العائد   16 �سالك  الييقييارب  تييوج 
الطاير  �سهيل  جمعة  اليينييوخييذة  وبييقيييييادة  ال�سفن 
بييطييال ليي�ييسييبيياق دبيييي لييلييقييوارب اليي�ييسييراعييييية املحلية 
دبي  بييطييوليية  مييين  الأوىل  -اجليييولييية  قييدمييا   22
2017--2018 والذي نظمه نادي دبي الدويل 
للريا�سات البحرية يف �سواطئ حمريا يوم اأول من 

اأم�س الول ال�سبت.
و�ييسييهييد اليي�ييسييبيياق ميي�ييسيياركيية كييبييرية و�ييسييلييت اإىل 80 
قاربا �سجلت ح�سورها عند خط البداية واأبحرت 
بعد اإعالن انطالقة ال�سباق حيث تناف�س اجلميع 
على لقب اجلولة وعاد النامو�س يف نهاية ال�سباق 
جميع  على  تفوق  واليييذي   16 �سالك  الييقييارب  اإىل 
ملالكه   83 �ييسييردال  الييقييارب  بينها  ومييين  اليييقيييوارب 
النوخذة  وبييقيييييادة  الرميثي  مر�سد  ثيياين  مر�سد 
تواق  الييقييارب  ح�سل  بينما  الرميثي  حممد  ثيياين 
وبقيادة  ال�سويدي  احمد  علي  مروان  ملالكه    13
املركز  احمد معيوف على  النوخذة م�سعل حممد 
 48 م�سري  القارب  جيياء  املراكز  باقي  ويف  الثالث. 
املركز  املييخييمييري يف  را�ييسييد  اليينييوخييذة حممد  ملالكه 
ملالكه حممد   82 ربيييدان  الييقييارب  الييرابييع وح�سل 
را�سد  خليفة  اليينييوخييذة  وبييقيييييادة  الرميثي  خليفة 
زعزاع  الييقييارب  ونييال  اخلام�س  املييركييز  يف  الرميثي 
وبقيادة  امليييرزوقيييي  عييبييدالييرحييميين  ملييالييكييه   117
ال�ساد�س  املركز  املييرزوقييي  مييروان  حممد  النوخذة 
را�سد  اليينييوخييذة  ملالكه   80 ال�سرب  الييقييارب  وجييياء 

الزود  الييقييارب  ثم  ال�سابع  املركز  يف  املهريي  خييادم 
ملالكه النوخذة �سلطان �سعيد حارب يف املركز   47
اجلولة  ل�سباق  املنظمة  اللجنة  واألييغييت  الييثيياميين. 
الأوىل من بطولة دبي للقوارب ال�سراعية املحلية 
التي  القوارب  ببع�س  اخلا�سة  النتائج  قدما   22
بالوقوف  اللييتييزام  عييدم  ب�سبب  ال�سباق  يف  �ساركت 
الذي  الأميير  البداية  ال�سحيحة يف خط  بال�سورة 
ملبداأ  حتقيقا  اليييقيييرار  هيييذا  اتييخيياذ  اإىل  ا�ييسييطييرهييا 
العدد  الييتييزام  بييعييد  اليي�ييسييبيياقييات  الييعييداليية يف تنظيم 

الأكر بالوقوف بن عوامات خط البداية.
امل�ساركن  كافة  األزمت  قد  املنظمة  اللجنة  وكانت 
قاربا   80 اإىل  عددهم  و�سل  واللذين  ال�سباق  يف 
اأتابع خطوات امل�ساركة واأرفقت اللوائح وال�سروط 
الر�سمي  امليييوقيييع  بيياليي�ييسييبيياق مييين خييييالل  اخلييا�ييسيية 
النواخذة  جلييميييييع  اخلييا�ييسيية  اليييروابيييط  واأر�يييسيييليييت 
الق�سرية  الن�سية  الر�سائل  خدمة  عيير  وامليييالك 

)اأ�س ام اأ�س( ودعتهم لالطالع عليها.
وقال هزمي حممد القمزي م�سرف عام ال�سباقات 
يف نييييادي دبيييي اليييييدويل لييلييريييا�ييسييات الييبييحييرييية اأن 
اللجنة املنظمة ت�سعى دائما لإجناح كافة الأحداث 
الييينيييادي يف  الييتييي ينظمها  الييبييحييرييية  واليي�ييسييبيياقييات 
املييو�ييسييم الييريييا�ييسييي الييبييحييري وتييعييمييل مييين خالل 
التعاون مييع املييالك واليينييواخييذة والييبييحييارة لإجناح 
تفاجئوا  املنظمة  اللجنة  لكن  الييتييظيياهييرات  كييافيية 
عوامات  خلف  بييالييوقييوف  املت�سابقن  الييتييزام  بعدم 

خييط الييبييداييية رغيييم الإجييييييراءات اجلييديييدة املتبعة 
امل�ساركن  �سواءا  اجلميع  مهمة  من  ت�سهل  والتي 
الروؤية  لت�سهيل  اإعييالم  بو�سع  املنظمة  اللجنة   اأو 
للم�ساركن اإ�سافة اإىل زيادة عوامات خط البداية 

من اجل ا�ستكمال الإجراءات ال�سحيحة.
واأ�ساف لالأ�سف مل يعي الكثري من املت�سابقن تلك 
اأرجات النطالقة  اأن اللجنة املنظمة  الأمور رغم 
والعودة  اللتزام  الكثريين منهم ب�سرورة  ونبهت 
اإىل املكان الطبيعي خلف العوامات اأ�سوة بالأغلبية 
التزمت  التي  القوارب  يف  والبحارة  النواخذة  من 
املنظمة  اللجنة  عمدت  لذلك  ال�سحيح  بالوقوف 
امللتزمن منهم  الإلغاء لغري  توقيع عقوبات  على 
جلان  قبل  من  التقارير  كافة  على  اطلعت  بعدما 
من  التلفزيونية  اللقطات  اإعييادة  واأي�سا  التحكيم 
كامريات املراقبة املتوفرة عند اللجان التحكيمية 
ومييين بينها )طيييائيييرات �ييسييغييرية بييييدون طيييييار( مت 
البداية  خييطييي  ملييراقييبيية  خ�سي�سا  بييهييا  ال�ييسييتييعييانيية 
والنهاية يف اإطييار اجلهود من اجل اإجنيياح اجلانب 
التنظيمي. واأو�سح القمزي اأن ال�سباقات البحرية 
الرتاثية حتظي باهتمام كبري من كافة القطاعات 
لذا وجب اأن نكون اأمام م�سئولية للمحافظة عليها 
والعمل مببداأ الروح الريا�سية واملناف�سة ال�سريفة 
وعلى ذلك تعمل اللجنة املنظمة التي توؤكد دائما 
قدما   22 املحلية  ال�سراعية  القوارب  �سباقات  اأن 
اللتزام  تعلم  اأن  يييحييب  واأكييادميييييية  مييدر�ييسيية  هييي 

تيياأهيييييل اأجيال  بيييييالإجيييييراءات مييين اجييييل  والييتييقيييييد 
الكبرية  الييفييئييات  يف  ال�سباقات  خلييو�ييس  امل�ستقبل 

ال�سفن ال�سراعية املحلية 60 قدما.
وقال م�سرف عام ال�سباق اأن اللجنة املنظمة تعاملت 
مع املوقف بحكمة وترو وارجاءت ا�ستكمال التتويج 
حلن النتهاء من كافة اأعمال اللجان التنظيمية 
داعيا  النتائج  باعتماد  النهائي  الييقييرار  واإ�يييسيييدار 
جميع النواخذة واملالك امل�ساركن يف اأن�سطة املو�سم 
الييريييا�ييسييي الييبييحييري و�ييسييبيياقييات الييقييوارب وال�سفن 
التام  اللتزام  �سرورة  الرتاثية  املحلية  ال�سراعية 
بالتوجيهات واللوائح مبينا اأن تتويج اأبطال �سباق 
دبي للقوارب ال�سراعية املحلية �سيكون يف اجلولة 
العا�سر  يييوم  النادي  ينظمها  �سوف  والتي  الثانية 

من �سهر نوفمر املقبل.
للريا�سات  الييدويل  دبييي  نييادي  اأن  بالذكر  اجلدير 
 2018-2017 املييو�ييسييم  يف  �ييسييييينييظييم  الييبييحييرييية 
للقوارب  دبيييييي  بيييطيييولييية  �ييسييميين  جييييييولت  خييميي�ييس 
اجلولة  �سباق  منها  قدما   22 املحلية  ال�سراعية 
الأوىل الذي اأقيم يوم اأول من اأم�س ال�سبت بينما 
نوفمر وحتديدا  �سهر  الثانية يف  تنطلق اجلولة 
الييثييالييثيية بعدها  تييقييام اجلييوليية  10 ميينييه فيما  ييييوم 
مبا�سرة باأ�سبوع يوم 18 منه على اأن تقام اجلولة 
الرابعة يف الثامن من دي�سمر وي�سدل ال�ستار على 
اجلولت نهاية ال�سهر يوم 23 منه باإقامة اجلولة 

اخلام�سة واخلتامية.

تفعياًل لدورها املجتمعي و�شعيًا لتحفيز جميع اأفراد املجتمع ملمار�شة الريا�شة 

»ال�ش�رقة لري��شة املراأة« تنّظم يومً� ري��شيً� مفتوحً� لكب�ر ال�شن

فريق عمل تراخي�س الأوىل يعقد اإجتماعه الأول

الكثريي: الحت�د ي�شعى اإىل تطبيق الإحراف يف جميع اأندية الدولة
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الفجر الريا�ضي

التنازيل لإنطالقة بطولة  العد  بداأ 
لعام  للجودو  �سالم  اأبو ظبي جراند 
عا�سمة  ت�ست�سيفها  الييتييي   2017
دوليييية الإمييييييارات اأبييييو ظييبييي بييعييد 72 
�ساعة وللمرة التا�سعة وذلك اعتبارا 
 26 املقبل  اخلمي�س  يييوم  �سباح  من 
اأكتوبر   28 اليي�ييسييبييت  ميي�ييسيياء  وحييتييى 
مبدينة  اأرينا  اآيبيك  ب�سالة  احلييايل 
زايد الريا�سية يف اأبو ظبي مب�ساركة 
دولة   50 من  ولعبه  لعب   300
متييثييل 5 قييييييارات مييين خمييتييلييف دول 
العامل بعد اإغييالق بيياب ال�ييسييرتاك ، 
�سالة  بتجهيز  العمل  يتوا�سل  فيما 
واملعايري  املوا�سفات  وفييق  البطولة 
الحتاد  نقاطها  حييدد  التي  الدولية 
للجودو)IJF   )الذي كلف  الدويل 
�سكرتري  ليييوك  جيييان  روج  الييفييرنيي�ييسييي 
عام لالحتاد ملتابعة كافه الإجراءات 

التح�سريية للبطولة. 
�سعادة حممد  نف�سه رحب  الوقت  يف 
بييين ثييعييلييوب اليييدرعيييي رئييييي�ييس احتييياد 
اللجنة  رئييييي�ييس  امليي�ييسييارعيية واجليييييودو 
الحتاد  برئي�س  للبطولة  املنظمة 
ماريو�س  املييجييري  لييلييجييودو  الييييدويل 
فييييايييييزر واليييييوفيييييد امليييييرافيييييق اأعييي�يييسييياء 
الحتاد و�سيوف البالد من الأ�سقاء 
تيييبيييداأ وفودهم  اليييذيييين  والأ�يييسيييدقييياء 
الو�سول للبالد اعتبارا من م�ساء يوم 
غد الثالثاء ا�ستعدادا للبطولة التي 

اجلودو  بيوم  الحتفال  مييع  تتزامن 
الييعيياملييي الييييذي ييي�ييسييادف تيييارييييخ 28 
اأكتوبر من كل عام  والذي يحتفل به 
يف كثري من الدول الأع�ساء، متزامنا 
كل عام مع ا�ست�سافة بطولة غراند 
�سالم اأبو ظبي، كما �سهدت البطولة 
العاملي  اجلييودو  يييوم  بجانب  املا�سية 
اأع�ساء  قييدامييي  بييتييكييرمي  الحييتييفييال 

تقديرا  ليييليييجيييودو  الييييييدويل  الحتيييييياد 
املا�سية  اليييفيييرتة  خييييالل  جلييهييودهييم 
ليييرجيييال خدموا  اليييوفييياء  كييينيييوع مييين 

اللعبة لأكرث من خم�سة عقود.
املنظمة  الييلييجيينيية  رئييييي�ييس  واأ�ييييسيييياف 
لييلييبييطييوليية اأنييينيييا يف دولييييية الإميييييييارات 
نفتخر  اأن  لبييييد  املييتييحييدة  الييعييربييييية 
اإمييييييارات اخليييري واملحبة  بيييياأن  ونييعييتييز 

الدول  اأ�سبحت واحدة من  وال�سالم 
املييتييقييدميية يف جميييال الييلييعييبيية بييعييد اأن 
يف  نييور  ميين  بيياأحييرف  ا�سمها  �سطرت 
الييييييدورات الوملييبييييية للمرة  اأر�ييسيييييف 
امليدالية  عييلييى  بييحيي�ييسييولييهييا  الييثييانييييية 
اليييرونيييزيييية ميييوؤخيييرا ، واليييتيييي جتدد 
احيييتييي�يييسيييانيييهيييا ليييييواحيييييدة مييييين كيييري 
بييطييولت الييعييامل لييلييجييودو بجانب 4 

العا�سمة  يف  تييتييمييثييل  كيييبيييرية  مييييدن 
عا�سمة  بييارييي�ييس،وبيياكييو  الييفييرنيي�ييسييييية 
اأذربيجان،وطوكيو اليابانية ومدينة 
الييرو�ييسييييية وهيياهييي عا�سمة  تيييييوميين 
والتي  اأبييييييو ظيييبيييي  الإمييييييييييارات  دوليييييية 
للبطولة  املتميز  تنظيمها  يييتييجييدد 
اأيام   3 بعد  مناف�ساتها  تنطلق  التي 
مييوا�ييسييليية ليينييجيياحييات الإميييييارات التي 

الكرى،  الأربيييع  البطولت  من  تعد 
الدويل  الحتييياد  عليها  ي�سرف  التي 

للجودو.
العليا  املنظمة  اللجنة  رئي�س  وثمن 
بيييدعيييم ورعيييياييييية جمييليي�ييس اأبييييييو ظبي 
ال�سيخ  �ييسييمييو  بيييرئيييا�يييسييية  اليييرييييا�يييسيييي 
لفعاليات  نهيان  اآل  زايييد  بيين  نهيان 
والتي  جوانبها  خمتلف  يف  البطولة 

من  اعتبارا  انطالقتها  مرا�سم  تبداأ 
بالجتماع  الأربيييعييياء  غييد  بعد  م�ساء 
الييفيينييي الييييذي ييي�ييسييهييد الطيييييالع على 
لوائح و�سروط البطولة والتعليمات 
العامة واإجييراء قرعة البطولة وفقا 
للت�سنيف الدويل مبا يحقق التكافوؤ 
جتنب  مييع   ، املتناف�سة  الأوزان  بيين 
مييالقيياة اأبيييطيييال الييفييريييق اليييواحيييد يف 

املناف�سة يف الدور التمهيدي مبا يتيح 
املراحل  بلوغ  اليييدول  لتلك  الفر�سة 
الأوزان.   تلك  مناف�سات  يف  املتقدمة 
ظبي  اأبييو  بطولة  مناف�سات  وت�سمل 
غراند �سالم للجودو 2017 ، املقرر 
انطالقها يف دورها التمهيدي �سباح 
خروج  بطريقة  املقبل  اخلمي�س  يوم 
الالعبن  اأبيييييرز  املييغييلييوب مبيي�ييسيياركيية 
يف  عاملياً  الأوىل  املراكز  يف  امل�سنفن 
وال�سيدات،  للرجال  خمتلفة  اأوزان 
 7 الييرجييال  مناف�سات  اأوزان  وت�سمل 
 ،81  ،90 حتت100،  ميينييافيي�ييسييات، 
وزن  وفييييوق  كييغييم   ،60  ،66  ،73
اأما مناف�سات ال�سيدات،  كغم،   100
 ،57  ،63  ،70  ،78 اأوزان  فت�سمل 
كغم، وفوق 78 كغم، وتكت�سب   ،48
بطولة اأبو ظبي املقبلة اأهمية خا�سة 
املييو�ييسييم احليييايل لبطولت  نييهيياييية  يف 
 2017 عيييييام  يف  اليييييييدويل  الحتييييييياد 
وتييي�يييسيييعيييى ميييين خيييالليييهيييا الحتييييييييادات 
الدويل  الت�سنيف  ل�سدارة  الأع�ساء 
ال�سيء الذي ي�سهم يف اإعداد اأبطالها 
للبطولت املتبقية من املو�سم احلايل 
والييييتييييي تيي�ييسييمييل بييييطييييولت اجليييائيييزة 
العامل  وبطولة  هولندا  يف  الييكييرى 
الكرى  واجلييائييزة  باملغرب  املفتوحة 
بطولة  اليييييابييانييييية  ثيييم  طييوكيييييو  يف 
ا�سيا بهوجن كوجن وم�سكا يف بطولة 

املا�سرت يف رو�سيا.

بدء العد التن�زيل لإنطالق بطولة اأبو ظبي جراند �شالم للجودو لع�م 2017 

•• دبي - الفجر

ق�سم  رئي�س  ح�سن  عييبييداهلل  الآ�ييسيييييوي  املحا�سر  ُييي�ييسييارك 
التدريب  باحتاد الكرة، يف ندوة الإحتاد الأوروبي رقم 38 
ال�سربية  العا�سمة  ت�ست�سيفها  والتي  النخبة،  للمدربن 
بلغراد، خالل الفرتة من 23 اإىل 26 من ال�سهر اجلاري، 
وي�سرف على حما�سرات الندوة، فرناندو �سانتو�س املدرب 
�ييسييتييوجييارت ع�سو  وبيييرينيييارد  الييرتييغييال،  ملنتخب  احليييايل 
حتديث املناهج التدريبية يف الحتاد الأوروبي لكرة القدم، 
وخو�سيه ترافي�س مدرب نادي بوتو الرتغايل، واأنطونيو 

جاجلي رئي�س ق�سم حتليل املباريات يف الحتاد الإيطايل 
لييكييرة اليييقيييدم، وجييييريار هييويييليير كييبييري حمييا�ييسييري الحتاد 

الأوروبي.
اإىل مو�سكو”،  مونتافيدو  “من  �سعار  الندوة حتت  وتقام 
وتييقييتيي�ييسيير امليي�ييسيياركيية بييهييا لييلييمييدربيين اليينييخييبيية يف جميع 
الإحتادات الأوروبية الأع�ساء يف الإحتاد الأوروبي، وكانت 
اأول م�ساركة للمحا�سر الإماراتي الآ�سيوي يف عام 1998، 
على هام�س بطولة كاأ�س العامل وقتها، وت�ستعر�س الندوة 
كاأ�س  الرتغال يف  �سانتو�س مدرب  فرناندو  فل�سفة جناح 
2016، وبرامج تطوير اللعبة، اإىل جانب اأهمية  اأوروبييا 

الوقت  يف  الأوروبييييية  الكرة  واقييع  وبحث  املباريات،  حتليل 
�سيكون يف  ما  اإ�ستعرا�س  �سيتم  ذاته  الوقت  ويف  احلا�سر، 
كاأ�س العامل يف رو�سيا 2018، وحتليل املباريات وتطوير 

قرارات املدربن والالعبن.
ح�سن  اهلل  عبد  الآ�ييسيييييوي  املحا�سر  اأن  بييالييذكيير،  اجلييدييير 
قد  كييان  الكرة،  احتيياد  والتطوير يف  التدريب  ق�سم  رئي�س 
العمل  ور�ييسيية  يف  املييا�ييسييي،  ال�سهر  خييالل  م�ساركته  اأنييهييى 
الدولية  هيييوان  بطولة  هام�س  على  اأقيمت  الييتييي  الفنية 
الودية ملنتخبات النا�سئن حتت 14 �سنة يف ال�سن، والتي 

نظمت على هام�س البطولة الودية.

فوق  مر�سحا  رونييالييدو  كري�ستيانو  الرتغايل  �سيكون 
 2017 لعام  اف�سل لعب  العادة لإحييراز لقب جائزة 
يف  )فيفا(  القدم  لكرة  الييدويل  الحتيياد  مينحها  التي 
ظل مناف�سة من الرجنتيني ليونيل مي�سي والرازيلي 

نيمار يف احلفل الذي يقام اليوم الثنن يف لندن.
وكييان رونييالييدو قيياد فريقه ريييال مدريد ال�سباين اىل 
الييتييتييويييج بييبييطييوليية اليييييدوري املييحييلييي والييكيياأ�ييس ال�سوبر 
املحلية ودوري ابطال اوروبا والكاأ�س ال�سوبر الوروبية 

املو�سم الفائت.
اي�سا  املا�سي  العام  املرموقة  باجلائزة  رونييالييدو  وُتييوج 
بعد قيادته منتخب بالده الرتغال اىل بطولة اوروبا 

2016 وريال مدريد اىل دوري ابطال اوروبا اي�سا.
املو�سم  ليير�ييسييلييونيية  هييدفييا   54 ف�سجل  مي�سي  اميييا 

املا�سي وقاده اىل احراز الكاأ�س املحلية، كما ا�ستهل 
املو�سم احلايل بطريقة رائعة بت�سجيله 12 هدفا 

يف اول 8 مباريات يف خمتلف امل�سابقات لفريقه.
يف املقابل، فاز نيمار مع بر�سلونة فريقه ال�سابق 
بالكاأ�س املحلية قبل ان ينتقل اىل �سفوف باري�س 
�سان جرمان الفرن�سي مقابل �سفقة قيا�سية بلغت 

222 مليون يورو.
املناف�سة  انييحيي�ييسييرت  امليييدربييين،  فييئيية  ويف 

عييلييى اجليييائيييزة بييين الييفييرنيي�ييسييي زين 
اليييديييين زييييييدان الييييذي قيييياد ريال 

اليييييييدوري  ليييقيييب  اىل  مييييدريييييد 
ال�ييسييبيياين وميي�ييسييابييقيية دوري 

واليطايل  اوروبيييا،  ابطال 
كييونييتييي الذي  انييطييونيييييو 

تيييييوج بييلييقييب الييييييدوري 
النييييييييكييييييييليييييييييييييييييزي يف 

مع  الول  مو�سمه 
ت�سل�سي، ومواطنه 
نو  �سيميليا ما

قاد  الييذي  األيغري 
يوفنتو�س اىل الثنائية 

والكاأ�س(  )الييدوري  املحلية 
التوايل  عييلييى  الييثييالييث  لييلييمييو�ييسييم 

ابطال  دوري  ميي�ييسييابييقيية  ونيييهيييائيييي 
اوروبا.

اليييذي حييل و�سيفا ملدرب  زييييدان  وميييلييك 
هييو كالوديو  املييا�ييسييي  املييو�ييسييم  اخيير  ايطاليا 

رانيييييييريي، فيير�ييسيية الييتييتييويييج هيييذه امليييرة وقال 
اأكون  “لكي  ال�سبت  اميي�ييس  �سحايف  مييوؤمتيير  يف 

�سادقا، اذا منحت يل، �ساأقبلها ب�سرور كبري. اأما 
العامل؟،  مييدرب يف  اأف�سل  اأنييا  ال�سوؤال هل  كييان  اذا 

فاجلواب هو كال، واأنا اأكيد من ذلك«.
ويف نهاية الأ�سبوع املا�سي، خا�س زيدان مباراته الرقم 
100 على راأ�س اجلهاز الفني للنادي امللكي، وهو قاده 
منذ مطلع عام 2016 اىل �سبعة األقاب من اأ�سل ت�سعة 
الدوري  ولقب  مييرتيين،  اأوروبييييا  اأبييطييال  دوري  ممكنة: 

منذ  الأوىل  لييلييمييرة  ال�ييسييبيياين 
العامل  وكيياأ�ييس   ،2012

لييييالأنييييدييييية، واليييكييياأ�يييس 
اليي�ييسييوبيير الأوروبييييييية 
مييييرتيييين، واليييكييياأ�يييس 

ال�سوبر ال�سبانية.
واعيييتييير زييييييدان انه 

حميييييظيييييوظ هييييينيييييا، يف 
العامل،  يف  نيييياد  اأفيي�ييسييل 

مع الالعبن املوجودين هنا... قمت بكل ما هو ممكن 
لكي اأ�سبح مدربا. اأحاول، هذا ما اأقوم به، هذا ما يروق 
يل. عندما نقوم بالأمور ب�سغف، ن�سبح اأف�سل بطبيعة 

احلال. اأنا مثل الآخرين، اأحت�سن يوما عن يوم.
يوفنتو�س  بييوفييون  جييانييلييويييجييي  الييييطيييايل  ويييتيينييافيي�ييس 
والملاين  مييدريييد  رييييال  نييافييا�ييس  كيلور  والكو�ستاريكي 
مانويل نوير بايرن ميونيخ على جائزة اأف�سل حار�س 

مرمى.
اأف�سل  لقب  على  املناف�سة  انح�سرت  ال�سيدات،  ولييدى 
لعبة بن الفنزويلية دينيا كا�ستيانو�س �سانتا كالريتا 
ليييييو هيييييت والييهييوليينييدييية لييييييييكييي مييارتيينيي�ييس روزنيييغيييارد 
ال�سويدي بر�سلونة ال�سباين والمريكية كاريل لويد 

هيو�سنت دا�س.
جلائزة  النهائية  الييالئييحيية  و�سمت 
الدمناركي  بييين  ميييييدرب  افيي�ييسييل 
نيلز نيل�سن املنتخب الدمناركي 
بري�سور  جييييييريار  واليييفيييرنييي�يييسيييي 
اوملبيك ليون والهولندية �سارينا 

فيغمان املنتخب الهولندي.
وتيييييييييوزع ايييي�يييسيييا جيييوائيييز 
لأفيييييي�ييييييسييييييل هيييييدف 
ولأفيييييييي�ييييييييسييييييييل 

امل�سجعن.

عبداهلل ح�شن ي�ش�رك يف ندوة الحت�د الأوروبي للمدربني النخبة

الذي  الأربييع  النقاط  بفارق  املت�سدر  بر�سلونة  احتفظ 
على  املييتييوقييع  فيييوزه  بعد  مناف�سيه،  اقيييرب  عيين  يف�سله 
الدوري  التا�سعة من  املرحلة  2-�سفر يف  �سيفه ملقة 

ال�سباين لكرة القدم.
ويف خ�سم الزمة ال�سيا�سية يف اقليم كاتالونيا وانعقاد 
ا�ستعاد  ال�سبت،  �سباح  للنادي  هادئة  عمومية  جمعية 
اتلتيكو  مع  الخييري  تعادله  بعد  الفوز  نغمة  بر�سلونة 

مدريد.
حادة  �سيا�سية  اأزمييية  يف  ا�سبانيا  ودخييلييت 

اقليم  ا�يييسيييتيييقيييالل  ا�يييسيييتيييفيييتييياء  مييينيييذ 
كيياتييالييونيييييا مييطييلييع اكييتييوبيير احليييايل، 
املركزية  احلييكييوميية  رف�سته  والييييذي 
بالقوة،  اإقامته  منع  وحيياولييت  ب�سدة 
ال�سرطة  بيين  �سدامات  اىل  اأدى  مييا 
و�سكان الإقليم، اأدت اىل اإ�سابة مئات 

بجروح.
وقاد رئي�س كاتالونيا النف�سايل 

بوت�سيمون  كيييارلييييييي�يييس 
تييظيياهييرة �ييسييارك فيها 

يف  الآلف  مييييئييييات 
ال�سبت  بيير�ييسييلييونيية 
“حرية”  هاتفن 
 ” ل �ستقال ا ” و
بيييعيييدميييا اأعيييلييينيييت 
اجراءات  مدريد 
ملنع  جييييييييذرييييييييية 
انييييييييفيييييييي�ييييييييسييييييييال 

الإقليم.وحتركت 
حكومة  لإقالة  مدريد 

املنطقة النف�سالية وو�سع 
ييييدهيييا عيييليييى جييميييييع الييييييييوزارات 

والدعوة اإىل انتخابات مبكرة.
ورفع بر�سلونة ر�سيده اىل 25 
27 ممكنة،  ا�ييسييل  ميين  نييقييطيية 
فالن�سيا  عيين  نييقيياط   4 بييفييارق 

الذي �سحق ا�سبيلية 4-�سفر.
وكانت املواجهة الخرية بينهما 
ادت اىل فوز ملقة 2-�سفر يف 
ايييييياب امليييو�يييسيييم امليييا�يييسيييي، اليييذي 
تنازل فيه بر�سلونة على اللقب 

لغرميه ريال مدريد.
وترك املدرب ارن�ستو فالفريدي 

الييييدويل جييييريار بيكيه  امليييدافيييع 
بال�سافة  الييبييدلء  مقاعد  على 

والظهري  باولينيو  الرازيلي  اىل 
الرتغايل نل�سون �سيميدو.

على ملعبه كامب نو وامام 74 الف 
الت�سجيل  بر�سلونة  افتتح  مييتييفييرج، 

بييييهييييدف جيييييييديل، بيييعيييد عييير�يييسييييييية من 
جتاوزت  دينيي  لوكا  الفرن�سي  الظهري 

خط امللعب، تابعها اجلناح جريار ديلوفيو 
بكعبه يف ال�سباك . 

و�سجل ديلوفيو هدفه الول مع بر�سلونة يف 16 
مباراة.

وتنف�س بر�سلونة ال�سعداء يف ال�سوط الثاين عن 
بعد  ايني�ستا،  انييدرييي�ييس  املخ�سرم  قييائييده  طييريييق 
متريرة من الرجنتيني ليونيل مي�سي وت�سديدة 

ارتدت من الدفاع يف ال�سباك.
وعول بر�سلونة ب�سكل رئي�س على ا�سطورته مي�سي، 

الذي حقق بداية رائعة يف الييدوري م�سجال 11 هدفا 
يف �سدارة ترتيب الهدافن، كما قاد فريقه اىل ثالثة 
الثاين من  الييدور  انت�سارات متتالية و�سعت قدمه يف 

دوري ابطال اوروبا.
وبرغم عدم ت�سجيله، مرر مي�سي الكرة احلا�سمة الرقم 

140 يف الدوري اىل 360 هدفا يف 391 مباراة.
الثالث،  ا�يييسيييافييية  اكييييرث مييين مييييرة  بيير�ييسييلييونيية  وحيييييياول 
اخطرها بعد كرة مق�سرة من �سريجي روبرتو اهدرها 
الرووغيييويييياين لييوييي�ييس �ييسييواريييز اميييام املييرمييى، لتنتهي 

املباراة بثنائية للم�سيف.
خ�سارة  واأحلييق  الالفتة  نتائجه  فالن�سيا  وتابع 
4-�سفر،  ا�سبيلية  الييقييوي  ب�سيفه  �ييسيياحييقيية 
حمققا فوزه اخلام�س على التوايل، حمتفظا 
بر�سيده من دون اي خ�سارة، فيما مني ا�سبيلية 

بخ�سارته الثالثة يف اآخر اربع مباريات.
 ،1948 عيييام  ميينييذ  الأوىل  املييييرة  وهيييي 
هدفا   25 فيياليينيي�ييسيييييا  ييي�ييسييجييل 
يف  ميييبيييارييييات  تيي�ييسييع  اول  يف 

الدوري.
مي�ستايا  مييلييعييب  عيييليييى 
الييييييف   44 واأمييييييييييييييييييام 
اجلناح  تاألق  متفرج، 
الييييييييييييرتييييييييييييغييييييييييييايل 
غونزالو  اليي�ييسيياب 
غويدي�س، املعار 
مييييييين بييييارييييي�ييييس 
جرمان  �يييسيييان 
اليييييفيييييرنييييي�يييييسيييييي، 
الت�سجيل  فافتتح 
مبييييجييييهييييود فيييييردي 
بعدما رو�س الكرة 
�ساروخية  و�سددها 
ال�سوط  نيييهيييايييية  يف 

الأول.
ويف ال�سوط الثاين، �ساعف 
�سيموين  الييييطيييايل  املييهيياجييم 
ثبت  عيينييدمييا  النتيجة  ت�سا�سا 
يف  و�ييييسييييدد  راوغ  ثييييم  امليييييدافيييييع 

الزاوية ال�سعبة بي�سراه.
�ييسييانييتييي مينا  اأ�ييييسيييياف  بييعييدهييا 
بييعييد متريرة  الييثييالييث  الييهييدف 
حييا�ييسييميية مييين غييويييدييي�ييس، قبل 
املهرجان  الييرتييغييايل  ييينييهييي  ان 
بانفراد امام احلار�س بعد متريرة 
جيفري  اليييفيييرنييي�يييسيييي  ميييين  طيييوييييلييية 

كوندوغبيا .
و�ييسييعييد رييييييال بيييييتييييي�ييس مييوقييتييا اىل 
األفي�س  على  بفوزه  اخلام�س  املركز 
ملعب  على  2-�سفر  الييقيياع  و�سيف 
الف   49 اميييييام  فيييييييامييياريييين  بيينيييييتييو 
متفرج، بهديف الباراغوياين انتونيو 

�سانابريا واليك�سي�س.
ويف مييبيياراة و�ييسييط الييرتتيييييب، تعادل 
 .1-1 خيييييتييايف  �سيفه  مييع  ليفانتي 
الت�سجيل  فجر  في�سل  املغربي  افتتح 
لوي�س  خييو�ييسيييييه  عييييييادل  ثييييم  خليييييييتيييايف 

مورالي�س.
ويلعب ريال مدريد حامل اللقب وثالث 

الرتتيب الحد مع �سيفه ايبار.

بر�شل���ون���ة يه���زم ملق���ة 
ويبق���ى يف ال�ش����دارة

رون�لدو مر�شح للقب لعب الع�م 2017 

م�ش�ركة وا�شعة يف اجلولة 
التح�شريية الث�لثة ل�تحدي 

�شبين�س دبي للدراج�ت 
وا�سل الدراجون من جميع اأنحاء الدولة ا�ستعداداتهم للم�ساركة يف حتدي 
�سبين�س دبي 92 للدراجات الهوائية الذي يقام يف 15 دي�سمر مل�سافة 92 
كم، حيث �سارك اأكرث من 550 دراجا �سباح اأم�س يف اجلولة التح�سريية 

الثالثة للتحدي مل�سافة 65 كم على م�سمار القدرة للدراجات.
وحل يف املركز الأول كل من را�سد حممد غالم و�سيدريك دومونت بعد اأن 
و�سال معاً اإىل خط النهاية بزمن قدره 01:34:22، يف حن ذهب املركز 

الثالث اإىل من�سور علي ثاين بزمن قدره 01:34:24. 
ويف فييئيية اليي�ييسيييييدات فيييازت نيييييكييول ميياكييدونييالييد بيياملييركييز الأول بييزميين قدره 
01:41:49، وجويل  الثاين  املركز  تلتها كيم بري�سي يف   ،01:40:59

لويت يف الثالث 01:41:57.
وقدم �سوبرماركت �سبين�س جلميع امل�ساركن ماأكولت وم�سروبات متنوعة 
يف قرية الدراجات التي تواجد فيها اأي�ساعدد من رعاة احلدث مثل “اآب 
للدراجن  اخلييدمييات  اأف�سل  تقدمي  على  جميعهم  وحيير�ييس  رنينغ”،  اآنييد 
اأن تقام الدولة التح�سريية الرابعة للتحدي يف  وعائالتهم.  ومن املقرر 

للدراجات.  القدرة  م�سمار  على  كم   85 مل�سافة  نوفمر   24

املرحلة  3-2 يف  امييام جيياره هيال�س يف �ساحله  دربييي مدينة فريونا  ح�سم كييفو 
التا�سعة من الدوري اليطايل لكرة القدم. وكان هيال�س فريونا البادئ بالت�سجيل 
عر لوكا مانيريو يف الدقيقة ال�ساد�سة، لكن كييفو رد بهدفن لروبرتو اينغلي�سي 
موجعة  �سربة  فريونا  هيال�س  وتلقى  جييزاء.  ركلة  من  و30   23 الدقيقتن  يف 
برونو  الرجنتيني  و�سطه  لعييب  بطرد  دقائق  بخم�س  الول  ال�سوط  نهاية  قبل 
ت�سوكوليني لتلقيه انذارين. ورغم النق�س العددي، جنح هيال�س يف ادراك التعادل 
من ركلة جزاء انرى لها مهاجمه املخ�سرم جامباولو باتزيني بنجاح يف الدقيقة 
الهدف  بت�سجيله  لكييفو  الفوز  بيلي�سييه  �سريجيو  الخيير  املخ�سرم  ومنح   .55
وارتقى كييفو اىل املركز ال�سابع موؤقتا بر�سيد 15 نقطة،  الثالث يف الدقيقة 73. 

فيما جتمد ر�سيد هيال�س فريونا عند 6 نقاط يف املركز اخلام�س ع�سر.
فيورنتينا، وميالن مع جنوى،  وبينيفينتو مع  بولونيا،  اتالنتا مع  ويلعب لحقا 
مع  ولت�سيو  يوفنتو�س،  مع  واودينيزي  رومييا،  مع  وتورينو  �سا�سوولو،  مع  و�سبال 

كالياري. 

كييفو يح�شم دربي فريون� 



    

 
"اأظرف" �شقيق�ن متخ��شم�ن

اآفاق جديدة،  اإىل  نقل �سقيقان متخا�سمان يف بريوت خ�سامهما 
كل  يف  ومتماثلن  متال�سقن  فالفل  مطعمي  يديران  فاأ�سبحا 
الطعام  قائمة  ويييقييدمييا  ال�ييسييم  ذات  يحمال  حيث  تقريبا،  �ييسيييء 
كييانييا واحييييدا، هييو حمل  الأ�ييسييل  ذاتييهييا لزبائنهما. واملييطييعييمييان يف 
اأقييدم مطاعم الفالفل  فالفل م�سطفى �سهيون، وهو واحد من 
اإىل عام  اإن�سائه  تاريخ  اللبنانية بريوت، حيث يرجع  العا�سمة  يف 
زهري  ميين  كييل  واليييد  �سهيون،  م�سطفى  واأدخييييل  تقريبا.   1935
وفوؤاد، الفالفل التي اأ�سلها من م�سر اإىل لبنان، واأجرى تغيريا 

على مكوناتها الأ�سا�سية قبل ع�سرات ال�سنن.
وبح�سب رويرتز، فقد �سهد املحل، يف تلك الفرتة، الع�سر الذهبي 

للبنان، وقدم الفالفل لأجيال.
واإبان احلرب الأهلية يف لبنان عام 1975، ونظرا للموقع ال�سعب 
للمطعم، حيث كان على خط تر�سيم احلدود، نقله اأ�سحابه ملنطقة 
با�سم  والحتفاظ  للنا�س،  الفالفل  بيع  يف  ي�ستمروا  لكي  اأخييرى 

املحل حيا يف الأذهان.
وبعد وفاة والدهما يف عام 1978، احتفظ زهري وفوؤاد مبطعمهما 
معا حتى عام 2007 تقريبا، عندما انف�سال لأ�سباب غري معروفة. 
الق�سم  منهما  كل  يدير  ن�سفن،  املطعم  ق�سما   2007 عييام  وبعد 

اخلا�س به بطريقته، وهو مال�سق ملطعم �سقيقه.
ويف داخل املطعمن ميكن للزائر اأن يرى ذات الأ�سياء تقريبا، فكل 
من ال�سقيقن يحتفظ بذات ال�سورة للوالد، وذات قائمة الطعام، 

ومبقالت قدمية وحديثة يف ال�سحف حول املطعم.
فالفل  اخلييييارج  ميين  مطعمه  بييياب  عييلييى  ال�سقيقن  اأحييييد  ويييكييتييب 
الآخر  يييكييتييب  بينما  اآخيييير،  فيييرع  لييدييينييا  لييييي�ييس  �ييسييهيييييون  م�سطفى 

م�سطفى �سهيون املحل الأ�سا�سي.

حتجز غرفة فندقية برفقة ح�ش�نه�!
قررت امراأة غريبة الأطوار اختبار �سيا�سة اأحد الفنادق فيما يخ�س 

الرتحيب باحليوانات الأليفة، عر حجز غرفة لها وحل�سانها.
با�سطحاب  اأونتاريو،  بونتيبول،  من  بارتريدج  ليند�سي  وقامت 
Super 8 يف منطقة جورج  اإىل فندق   ،Blizz الرمادي،  فر�سها 

.Kentucky تاون بي
وتييبيين لييقييطييات الييفيييييديييو نييظييرات ال�ييسييتييغييراب عييلييى وجيييه موظفة 
ال�ستقبال، حيث اأ�سافت مبلغا قدره 10 دولرات على �سعر حجز 

الغرفة، من اأجل اإقامة احل�سان مع �ساحبته ليند�سي.
فر�سها  مع  ليدن�سي  ق�ستها  التي  اللحظات  الكامريات  و�سورت 
التلفاز مع حيوانها  الغرفة، وهي تق�سي وقتا ممتعا وت�ساهد  يف 
الأليف. ون�سرت ليدن�سي �سورا لالأوقات املمتعة التي ق�سياها يف 
الآلف  واأعجب  في�سبوك.  يف  ال�سخ�سية  �سفحتها  على  الغرفة، 

بهذه ال�سور كما كتبوا تعليقات اإيجابية.
وعلى الرغم من الرتحيب احلار باحل�سان يف الفندق، اإل اأنه مل 
يق�س ليلة واحدة يف الغرفة، فبعد التقاط ال�سور، قامت ليند�سي 

با�سطحابه اإىل املقطورة اخلا�سة به.
وبهذا ال�سدد، كتب موقع فندق Super 8 الإلكرتوين: "معظم 
الفنادق ت�ستقبل احليوانات الأليفة، ولكن القرار النهائي يعود اإىل 

�سيا�سة كل فندق على حدة".
وعادة ما تفر�س الفنادق التي ترحب باحليوانات الأليفة، ر�سوما 

اإ�سافية ترتاوح بن 5 و20 دولرا يف الليلة الواحدة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

م�ش�ب ب�شلل يوؤلف رواية كتبه� ب�أنفه
القدرة على  اأبييو حمفوظ وعييدم  باهلل  املعت�سم  الأردين  الع�سريني  ال�ساب  به  ابتلي  الييذي  الرباعي  ال�سلل  مل يقف 

الكالم، حاجزاً اأمام رغبته وطموحه باإ�سدار رواية كتبها باأنفه عر جهاز لوحي. 
ال�ساب الذي �سكلت حكايته مثار اإعجاب بن اجلميع، يقول من خالل كتابته باأنفه على اجلهاز اللوحي: "اإن اإعاقته 

اأجمل ما مييزه لأنها كانت املعجزة التي جعلته اإن�ساناً مميزاً، وتعجب منها الكثريون".
واأ�ساف: ل اأحزن ول اأخجل منها واأعترها كال�سلع اأو لون الب�سرة، وقد يظن النا�س اأنني اأوا�سي نف�سي لكن هذا 
غري �سحيح، حيث اأن اهلل حرمني من هذه النعمة ومنحني ملكة الكتابة التي و�سعتني بن املثقفن والكتاب والتي 

ل ي�ستطيع اأي اأحد اأن ي�سل لها.
واأطلق ال�ساب روايته الثانية التي حتمل ا�سم "عا�سقة �ساحب الكر�سي"، التي تقع يف 178 �سفحة وت�سم 13 باباً 
لهم  الإعاقات  اأ�سحاب  اأن  ر�سالة  اإي�سال  خاللها  من  اأراد  الإعاقات،  اأ�سحاب  تخ�س  ق�سايا  معاجلة  عن  تتحدث 

حقوق يجب على اجلميع م�ساعدتهم للح�سول عليها.
وا�ستطاع املعت�سم تاأليف الرواية بعد اأن نقر 200 األف مرة على �سا�سة اجلهاز اللوحي، وا�ستغرقت وقتاً طوياًل حتى 

اإجنازها لكون الكتابة بالأنف كانت توؤثر على وظائف التنف�س ما كان يعر�سه لأمل بالأنف.
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�شركة طريان تعو�س ع�ئلة بعد "رحلة البق"
اأفرادها  تعر�س  بعدما  كندية  عائلة  من  الريطانية  اخلطوط  اعييتييذرت 
اإحييدى رحالتها الطويلة التي  للدغات موؤملة من البق، وذلك على منت 
عرت الأطل�سي. وطبقا ملا اأوردت �سحيفة غارديان الريطانية، فاإن هيذر 
زيالغي وابنتها وخطيبها تركوا وحدهم ليواجهوا ل�سعات البق بينما كانوا 

يف رحلة من مدينة فانكور الكندية اإىل العا�سمة الريطانية لندن.
وقالت هيذر اإنها لحظت يف البداية ح�سرة اأمامها وحتديدا مبحاذة �سا�سة 
التلفزيون املثبت اأمامها، م�سيفة اأنها حاولت التخل�س منها لكن احل�سرة 
�سرعان ما توارت. و�سارعت ال�سيدة الكندية اإىل اإبالغ امل�سيفات املوجودات 
بالأمر، لكنا تلقت ردا مفاده باأن الطائرة ممتلئة عن اآخرها بالركاب ول 
ميكن فعل �سيء. وحدث ما هو غري متوقع للمراأة التي تعاين احل�سا�سية 
ولدغتهما  متتالية  مييرات  عدة  النوم  اأثناء  وابنتها  هاجمتها  اإذ  البق،  من 
اأثار  تظهر  �سورا  تويرت  على  ح�سابها  على  ون�سرت  ج�سديهما،  اأنحاء  يف 
اللدغات. وطالبت بالعودة على منت طائرة خمتلفة ل يكون فيها انت�سار 
للبق اأو اأن يعاد لها ثمن التذاكر. واإىل جانب العتذار، عر�ست اخلطوط 
باإحدى  الأعييمييال  رجييال  درجيية  يف  منزلها  اإىل  العائلة  عييودة  الريطانية 
وفتحت  العائلة  مع  توا�سلت  اإنها  ال�سركة  با�سم  متحدث  وقال  رحالتها. 
حتقيقا يف احلادث، م�سرية اإىل ال�سركة ت�سرّي نحو 280 األف رحلة �سنويا 

وال�سكاوى عن البق واحل�سرات نادرة جدا.

عر�س للمو�شة "املحت�شمة" يف لندن 
للمو�سة  اأزيييياء  عر�س  يف  لندن   يف  جمموعاتهن  م�سممات  �سبع  عر�ست 
اإىل اإ�سفاء البهجة مبا ل يتعار�س  يهدف  اإنه  املنظمون  "املحت�سمة" قال 

مع ارتداء احلجاب.
وامل�سممات ال�سبع من عمان واملغرب وبريطانيا واإندوني�سيا.

مع  ع�سرية  اأزييياء  ارتييداء  يف  الراغبات  للن�ساء  الت�سميمات  هذه  وو�سعت 
�سرت اأج�سادهن.

وقالت امل�سممة املغربية مرمي بو�سيكوك "هادي املجموعة اللي كان قدمت 
القفاطن  ميين  جمموعة  هييي  بييالإجنييليييييزييية  املحت�سمة  املييو�ييسيية  عيير�ييس  يف 
الجتاهات  ومواكبة  الع�سر  ومواكبة  املو�سة  مواكبة  هييي  اللي  املغربية 
احلديثة... فا�ستغلت على اأقم�سة �سفافة بتطريز يدوي واملنتج كله �سناعة 

يدوية".
و�ُسلطت الأ�سواء يف املعر�س على الأمريكية حليمة عدن وهي اأول عار�سة 

اأزياء ترتدي حجابا على املم�سى يف اأ�سابيع املو�سة يف نيويورك وميالنو.
مت�سابقة  اأول  باعتبارها  ال�سحف  عناوين  ال�سابقة  الالجئة  وتيي�ييسييدرت 
جمال  ملكة  م�سابقة  يف  وت�سارك  الريا�سي  والبوركيني  احلجاب  ترتدي 
ميني�سوتا بالوليات املتحدة الأمريكية. وقد جنحت هذه اخلطوة اجلريئة 

يف نقل م�سريتها املهنية اإىل اآفاق جديدة.

حريق يلتهم اأب 
و4 من اأولده

اأولده حتفهم  اأب واأربعة من  لقي 
يف حريق مروع باأحد مباين مدينة 

كومو الإيطالية.
وذكرت هيئة الإطفاء على ح�سابها 
مبوقع "تويرت" قائلة "اإنه حريق 
الأعييلييى من  بالطابق  وقييع  هائل"، 
كومو  مدينة  و�ييسييط  �سكني  مبنى 

على بحرية كوم الإيطالية.
الإيطالية  اأنيي�ييسييا  وكيييالييية  وذكيييييرت 
لالأنباء اإن جثة الأب عرثت عليها 
قوات الإنقاذ مبجرد و�سولها اإىل 

املبنى.
ال�سلطات  بييا�ييسييم  مييتييحييدث  وقييييال 
اليي�ييسييحييييية الإقييليييييمييييية هييينييياك رداً 
اأطفال  ميين  ثييالثيية  اإن  �ييسييوؤال  على 
واحلادية  الثالثة  �سن  بن  الرجل 
ع�سرة ماتوا يف امل�ست�سفى متاأثرين 
قوات  متكنت  اأن  بعد  باإ�ساباتهم 
اإىل احلياة  اإعييادتييهييم  ميين  الإنيييقييياذ 

والتنف�س موؤقتاً.
اليوم  م�ساء  اأن�سا  وكالة  واأ�سافت 
�سن  اليييرجيييل يف  ابيينيية  اإن  اجلييمييعيية 
اخلام�سة توفيت اأي�ساً م�ساء اليوم 
اأن عانت من و�سع حرج على  بعد 

مدار اليوم.
وقت  تكن  مل  الأم  اإن  اأن�سا  وقالت 
كانت  حيث  البيت  داخيييل  احلييريييق 

تخ�سع لعالج نف�سي.
التحقيقات  اإن  الييوكيياليية  وذكيييييرت 
الأولية اأ�سارت اإىل اأن احلريق ن�ساأ 

بفعل فاعل، والأرجح اأنه الأب.

ظهور جديد ل�توب� 
بويوك�شتون مع حبيبه�

�ييسييوهييدت اليينييجييميية الييرتكييييية توبا 
اجلديد  حبيبها  مع  بويوك�ستون  

املنتج اأموت اأفريغن.
وتوا�سل النجمة الرتكية عالقتها 
الغرامية مع حبيبها اجلديد، اإثر 
تواأمها  طالقها من زوجها ووالييد 

النجم اأنور �سايالك.
تواأمها  تييركييت  بويوك�سنت  وكييانييت 
مع  لييلييعييييي�ييس  وتوبراك"  "مايا 
والييدهييمييا اأنيييور �ييسييايييالك، وقررت 
يف  حبيبها  مييع  للعي�س  النييتييقييال 
منزل ا�ستاأجره الثنائي يف منطقة 
اإ�سطنبول، حيث اختار  "بيبك" يف 
احلبيبان املنزل اإىل جانب الق�سر 
الذي �سهد ت�سوير م�سل�سل الع�سق 

الأ�سود.

ي�شلم نف�شه لل�شرطة مق�بل األف م�ش�ركة على في�س بوك  
حال  يف  نف�سه  بت�سليم  للعدالة  اأمييريييكييي  مطلوب  وعييد 
متكنت ال�سرطة من احل�سول على 1000 م�ساركة على 
واأوفى  عليه،  القب�س  يف  امل�ساعدة  يطلب  ملن�سور  الأقييل 
من  املطلوب  العدد  اإىل  ال�سرطة  و�سلت  اأن  بعد  بوعده 
امل�ساركات. وكان مي�سيل زيدال، قد انتهك �سروط اإطالق 
�سراحه، على اإدانته بتهم العتداء، مما دفع ال�سرطة يف 
طلب  اإىل  الأمريكية،  ميت�سيغان  بولية  ريييدفييور،  بلدة 
مكانه  لتحديد  بييوك،  في�س  على  متابعيها  من  امل�ساعدة 
ا�ستجاب مي�سيل  املفاجاأة، عندما  والقب�س عليه. وكانت 
 1000 على  باحل�سول  ال�سرطة  وحتييدى  بل  للمن�سور، 
�سيقوم  القادم، ويف حال حتقيق ذلك،  ملن�سورها  م�ساركة 
ل�سباط  احللويات  واإح�سار  بل  طواعية،  نف�سه  بت�سليم 
مي�سيل  وقييال  �سنرتال.  اأوديتي  موقع  بح�سب  ال�سرطة، 
"اأنا ل�ست قلقاً من ذلك، ويف  ال�سرطة:  رداً على من�سور 
حال متكنتم من احل�سول على 1000 م�ساركة للمن�سور 
القادم، �ساأقوم بت�سليم نف�سي، واإح�سار دزية من حلويات 
قطعة  كل  بجمع  �ساأقوم  كما  مني،  وعييد  هييذا  الدونت�س، 
قبلت  ما  و�سرعان  العامة".  املدار�س  حول  القمامة  من 
املوقع  عييلييى  متابعيها  ميين  وطييلييبييت  الييتييحييدي،  اليي�ييسييرطيية 
امل�ساركات،  ميين  املطلوب  الييعييدد  اإىل  للو�سول  امل�ساعدة 
وبالفعل و�سل العدد اإىل 4000 م�ساركة، لتلقي ال�سرطة 
الكرة يف ملعب مي�سيل، بانتظار الوفاء بوعده. ويف يوم 
الإثنن 6 اأكتوبر، ظهر مي�سيل يف مقر �سرطة ريدفورد، 
ت�سليم  الرغم من  وعلى  وعييد.  كما  وهو يحمل احللوى 
نف�سه، اإل اأن القا�سي اأمر بح�سبه ملدة 39 يوماً، عقاباً له 
على انتهاك قواعد اإطالق �سراحه، و30 يوماً اإ�سافية، يف 

حال مل يدفع جميع تكاليف املحكمة وغراماتها.

عملية �شرقة "غبية"
فيييى ولييييية نيوجري�سى  الأميييريكييييييية  اليي�ييسييرطيية  اعييتييقييلييت 
مكان  يف  حمفظته  تيييرك  اإنيييه  قييالييوا  بيياليي�ييسييرقيية  م�ستبها 
احلادث، بح�سب اأ�سو�سييتد بر�س. وتلقت ال�سرطة بالغا 
حيث  الإطيييارات،  على  للخ�سومات  مافي�س  معر�س  من 

وجدوا نافذة مك�سورة فى اجلزء اخللفي من املبنى.
وتقول ال�سرطة اإنهم لدى عملية التفتي�س اكت�سفوا �سرقة 
300 دولر. وخالل البحث، وجد املحققون حمفظة تعود 
اإىل رجل اأربعيني، كان يعمل موظفا يف املخزن، ليكت�سفوا 

بداخلها املبلغ املفقود مع الرقم املت�سل�سل.
�سابطان من  اليي�ييسييرقيية، متكن  ميين  قليلة  �ييسيياعييات  وبييعييد 
اعتقال الرجل ومعه �سائق، حيث عادا اإىل مكان اجلرمية 

يف حماولة العثور على املحفظة املفقودة.

تلميذ يفتح الن�ر على مدر�شته 
باإقليم  الواقعة  مدر�سته  يف  النار  برازيلي  تلميذ  اأطلق 
اأ�ييسييفيير عيين مقتل اثيينيين عييلييى الأقل  بييو�ييسييط الييبييالد مييا 
اأربعة من زمالئه التالميذ، ح�سبما ذكر موقع  واإ�سابة 

اأخرى. برازيلية  اإعالم  وو�سائل  1"اللكرتوين  "جي 
واأبلغ اأحد املدر�سن رجال املطافئ عن الهجوم الذي وقع 
يف مدينة جويانيا. ومت اإلقاء القب�س على املهاجم ونقل 

ال�سحايا امل�سابن اإىل امل�ست�سفى. امراأة لبنانية ت�شتخدم هاتفها اخللوي للتقاط �شورة "�شيلفي" بينما متار�س اليوغا مع اآخرين خالل حدث خا�س ب�شاحة ال�شهداء يف بريوت. )ا ف ب(

زي�رة الب�ب� اإىل البريو 
تكلف 11 مليون دولر

البابا  زيييارة  تكّلف  اأن  املتوقع  من 
فرن�سي�س اإىل البريو،  حواىل 11 
مليون دولر، ح�سب ما اأعلن وزير 
الذي  غييرادو�ييس  األفون�سو  العمل 
احليييدث على  هييذا  تن�سيق  يييتييوىل 

ال�سعيد الوطني. 
وقال الوزير خالل موؤمتر �سحايف 
الدولة  على  املرتتبة  "الكلفة  اإن 
يوازي  ما  �سول"،  مليون   37 هي 
مو�سحاً  دولر،  مييليييييون   11،4
النوع  هييذا  مع  يتنا�سب  مبلغ  اأنييه 
الن�ساطات  ي�سمل  الفعاليات  من 
التي  اليييثيييالث  امليييييدن  امليينييظييميية يف 

�سيزورها احلر الأعظم.
املرتقب  ميين  ت�سيلي،  زييييارة  وبعد 
 18 يف  ليييييمييا  اليييبيييابيييا  يييقيي�ييسييد  اأن 
اليوم  يييتييوجييه يف  اأن  قييبييل  ييينيياييير، 
يف  مالدونادو  بويرتو  اإىل  التايل 
بال�سكان  �سيلتقي  الأمييازون حيث 
املحلين، وهو �سيزور تروخيو  يف 

20 يناير.
وتختتم زيارة البابا فرن�سي�س اإىل 
القاعدة  يف  كبري  بقدا�س  البريو 
وتعود  ليييييمييا،  للعا�سمة  اجلييوييية 
اآخر زيارة باباوية اإىل البريو ملايو 
اأتى يوحنا بول�س  1988، عندما 
الييييثيييياين لييلييميي�ييسيياركيية يف امليييوؤمتييير 

الأفخار�ستي. 

ل ي�شتطيع العي�س اإل و�شط القم�مة
يعاين رجل فرن�سي من متالزمة مر�سية جتعله ل 

يطيق العي�س دون اأن يكون حماًطا بالقمامة.
منزله  ميتلئ  عيياًمييا،   60 العمر  ميين  البالغ  والييرجييل 
بالقمامة التي ت�سل حتى ال�سقف، كونه ل ي�ستطيع 
ليلة  كييل  الأ�ييسييييياء  بجمع  يييقييوم  فهو  منها،  التخل�س 
ميل  الديلي  �سحيفة  ذكيييرت  مييا  وفييق  ا�ستثناء،  دون 
الريطانية . وتظهر �سور التقطها امل�سور الفرن�سي 
اأرنييو ت�سو�سون الييذي عا�س مع جييان ملييدة عييام، موثًقا 
عييلييى م�ساحة  اأنييييه يجل�س  امليينييزلييييية  وحييييياتييه  عييياداتيييه 
املواد  وعلب  بال�سحف،  املكد�س  �سريره  من  �سغرية 

الغذائية التي متالأ حو�س حمامه.
اأخرى جان، وهو يجمع الف�سالت من  وتظهر �سور 

حاويات القمامة لياًل وبقايا الطعام.
ويقوم جمل�س املدينة التي يعي�س فيها جان، بتنظيف 
بال�سحة  تتعلق  ال�سنة لأ�سباب  منزله مرة واحدة يف 
وال�سالمة، وهي خدمة يجب اأن يقوم بها هو بنف�سه.

ا  اأي�سً املعروفة  ديييوجيين  متالزمة  ميين  جييان  ويييعيياين 
بالعزلة  والتي تعرف  الع�سب،  با�سم متالزمة خرف 

الجتماعية والكتناز القهري من القمامة والإهمال 
الذاتي. وكان جان يعمل فني بناء حتى العام 2002، 
لكنه الآن يعي�س على الأ�سياء التي يجدها يف حاويات 

القمامة واملال الذي ورثه.
وقال امل�سور ت�سو�سون: عدم وجود م�ساحة للتقاط 
ال�سور كان تقييداً له، وقد عانى من رائحة املكان يف 
اأن ذلك �ساعده على بناء  بع�س الأحيان، م�سرًيا اإىل 
اإىل حياته  ثقة مع جان حتى منحه فر�سة الدخول 

املنعزلة.
وييي�ييسيييييف: اليينييا�ييس ييييرون اأن هيييذا الأميييير جيينييوين ول 
ُي�سّدق، ولكنه وجد يف جان ال�سخ�س الذكي جداً، كما 
اأن لديه الكثري من املعرفة ويذهب حل�سور العديد 
من املحا�سرات، والفتتاحات واملكتبات العامة ولديه 
اإلقاء  هييو  اجليينييون  اأن  يعتقد  حيث  خمتلف،  منطق 
الكتب جيدة  اأنه يجد  املهمالت، كما  �سلة  الأ�سياء يف 

جداً ولكن لديه نهًجا بيئياً. 
واأ�ساف :اأراد اإظهار التباين بن املر�س والذكاء لهذا 

الرجل.

م�ش�هدة  ماليني   10
لأغنية ت�يلور �شويفت 

ا�سم  حملت  التي  اجلييديييدة  اأغنيتها  �سويفت  تايلور  الأمريكية  الفنانة  اأطلقت 
"Gorgeous" منذ يومن ال اأنها عادت بهذه الأغنية لتك�سر ارقامها نظرا اىل 
اأنها حاملة الرقم الأعلى للم�ساهدات على موقع يوتوب اإل انه يبدو انها م�سرة 

ان تقّدم الأف�سل يف كل عمل تطرحه.
 Look what you" اأغنيتها  كليب  فيديو  طرحت  قد  كانت  تايلور  اأن  يذكر 
608 مليون م�ساهدة  الآن على  حتى  ح�سد  وقد  �سهر  منذ   "made me do
لبع�س  املبا�سرة  غري  انتقاداتها  ب�سبب  للجدل  مثرياً  عمل  كانت  اأنييه  اىل  نظرا 

امل�ساهري فيه ككانيي وي�ست وكيم كاردا�سيان وغريهم.


