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ع�شرات القتلى ب�شفوف النظ�م يف مع�رك ب�أطراف دم�شق
•• عوا�صم-وكاالت:

و�أ�سرت  عن�سر�   35 �م�����س  �مل�سلحة  �مل��ع��ار���س��ة  قتلت 
�لنظام  ق��و�ت  �سنته  لهجوم  ت�سديها  �أث��ن��اء  �آخ��ري��ن 
�لنظام  ق����و�ت  ���س��ع��دت  بينما  دم�����س��ق،  ���س��رق  ���س��م��ال 
كبري،  دم���ار  يف  مت�سببة  �مل��ن��اط��ق  تلك  على  ق�سفها 
كما �سقط ثالثة قتلى بنري�ن طائرة رو�سية يف ريف 

�إدلب.
و�أفادت م�سادر يف �ملعار�سة �مل�سلحة- �إن 35 من قو�ت 
خالل  �آخ���رون،  جنود  و�أُ���س��ر  قتلو�،  �ل�سوري  �لنظام 
�سد �ملعار�سة هجوما للنظام �ل�سوري على مو�قعها 

يف ب�ساتني برزة بالعا�سمة دم�سق.
و�لقابون  وب���رزة  ت�سرين  �أح��ي��اء  �ل��ن��ظ��ام  و��ستهدف 
وم���و�ق���ع �أخ�����رى ت��اب��ع��ة ل��ل��م��ع��ار���س��ة ���س��رق��ي دم�سق 
مت�سببا  و�ل�سو�ريخ،  �لثقيلة  و�ملدفعية  بالطائر�ت 
يف دمار كبري يف �لأبنية �ل�سكنية، حيث حتاول قو�ته 
�ل�سرقية  �لأحياء  �قتحام  �لتو�يل  �لثالث على  لليوم 
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جمل�س حممد بن زايد للأجي�ل ي�شت�شرف 
م�شتقبل مزدهرا للوطن ركيزته ال�شب�ب

•• اأبوظبي -وام:

يج�سد جمل�س حممد بن ز�يد لأجيال �مل�ستقبل - �لذي يعقد حتت 
عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  رع��اي��ة 
مار�س   8 و   7 يومي   �مل�سلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
وتاأكيد  بالن�سان  �ل�ستثمار  �لر�سيدة يف  �لدولة  قيادة  نهج   - �ملقبل 
دور �سباب �لوطن يف �سياغة م�ستقبل مزدهر للوطن وبناء �قت�ساد 
قائم على �ملعرفة يف مرحلة ما بعد �لنفط ومو��سلة م�سرية �لتنمية 

�ل�ساملة و�مل�ستد�مة بقطاعات �لدولة كافة.
موؤ�س�سات  �ملجل�س  مل��ب��ادرة  �لتابعة  و�أط��م��ح  �إم��ار�ت��ي  حافلة  وج��اب��ت 
�أنباء  وكالة  ور�سدت  �ملا�سية  �لأي��ام  خالل  بالدولة  �لعايل  �لتعليم 
�لإمار�ت و�م تفاعاًل كبري�ً من �لطلبة معها وحر�سهم على ت�سجيل 
م�ساركتهم يف �ملجل�س �لذي يجمع طلبة �جلامعات �لإمار�تيني �لذين 

ترت�وح �أعمارهم بني 17 و21 �سنة.       )�لتفا�سيل �س4(

قوافل زايد اخلري تع�لج األف 
طفل وم�شن يف القرى التنزانية

•• دار ال�صالم-وام:

يف  �لثاين  يومها  يف  �لتطوعية  بر�جمها  �خل��ري  ز�ي��د  قو�فل  كثفت 
�لقرى �لتز�نية بعالج �لف من �لطفال و�مل�سنني حتت ��سر�ف خرب�ء 
متطوعني �مار�تيني وتنز�نيني وعامليني. وتاأتي �لقو�فل - �لتي تقام 
مببادرة من ز�يد �لعطاء - يف �طار حملة �لعطاء �لن�سانية �لعاملية 
للتخفيف من معاناة �ملر�سى �ملعوزين ��ستجابة لدعوة �ساحب رئي�س 

�لدولة بان يكون عام 2017 عاما للخري.          )�لتفا�سيل �س5(

•• عوا�صم-وام:

و�سالح  �حل��وث��ي  ملي�سيا  منعت 
�لنقالبية �م�س �ستيفن �أوبر�ين 
وك����ي����ل �لأم���������ني �ل�����ع�����ام ل�����الأمم 
من  �لإن�سانية  لل�سوؤون  �ملتحدة 
دخول مدينة تعز لالطالع على 

�لأو�ساع �لن�سانية يف �ملدينة.
وقالت وكالة �لأنباء �ليمنية �سباأ 
�أطلقت  �لن��ق��الب��ي��ة  �مللي�سيا  �إن 
�ل��ن��ار على م��وك��ب وك��ي��ل �لأمني 
و�لوفد  �مل��ت��ح��دة  ل�����الأمم  �ل���ع���ام 
�مل��ر�ف��ق �أث��ن��اء م���روره يف �ملناطق 
�جلي�س  �سيطرة  حت��ت  تقع  �لتي 
�لوطني و�ملقاومة �ل�سعبية غرب 

تعز.
وتاأتي زيارة �مل�سوؤول �لأممي �ىل 
تعز بناء على دعوة علي �ملعمري 
ل�����الإط�����الع على  ت���ع���ز  حم����اف����ظ 
يعانيه  وم��ا  �لن�سانية  �لأو���س��اع 

يف  تبي�سعة  وق��رى  �ملدينة  �سكان 
و�ل�سلو  و�ل��و�زع��ي��ة  حب�سي  جبل 
و�ملخا وغريها من ح�سار وتهجري 

من قبل �مللي�سيا �لنقالبية.
وتو��سل ملي�سيا �حلوثي و�سالح 
�لنقالبية ح�سارها �جلائر على 
�ملدينة منذ �أكرث من عامني على 
ب��ج��ان��ب م��ن��ع��ه��ا و�سول  �ل���ت���و�يل 
�مل�������س���اع���د�ت �لإغ���اث���ي���ة و�ل���غ���ذ�ء 
�إىل  �إ�سافة  �ل�سكان  �ىل  و�ل���دو�ء 
مو��سلة ق�سفها �لع�سو�ئي �ملكثف 
�لأحياء �ل�سكنية و�لتي ت�سببت يف 
�سقوط قتلى وجرحى يف �سفوف 

�ملدنيني بينهم ن�ساء و�أطفال.
�ليمنية  �حلكومة  دعت  ذلك  �ىل 
����س���رورة  �إىل  �ل���ع���رب���ي���ة  �ل�������دول 
ت�سنيف ميلي�سات �حلوثي �سمن 

قائمة �جلماعات �لإرهابية.
�ليمنية  �لأن���ب���اء  وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت 
�ل�سباب  وزي��ر  �لبكري  نايف  ع��ن 

اليمن يدعو اإىل ت�ضنيفها �ضمن اجلماعات الإرهابية

ملي�شي� احلوثي متنع وكيل الأمم املتحدة من دخول تعز

حممد بن ز�يد خالل ��ستقباله وفد هيئة �أبوظبي لل�سياحة و�لثقافة  )و�م(

ا�ضتقبل وفد هيئة اأبوظبي لل�ضياحة والثقافة

حممد بن زايد يدعو لل�شتف�دة من مقوم�ت 
القط�ع ال�شي�حي للإم�رات مب� يعزز من تن�ف�شيته�

•• اأبوظبي-وام:

�آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ��ستقبل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
و�لثقافة  لل�سياحة  �أبوظبي  �مل�سلحة وفد� من هيئة 
ير�فقهم �سعادة حممد خليفة �ملبارك رئي�س �لهيئة 

و�سعادة �سيف �سعيد غبا�س مديرها �لعام .
و تعرف �سموه خالل �للقاء �لذي ح�سره �سمو �ل�سيخ 
طحنون بن حممد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف �ملنطقة 
و�ملبادر�ت  و�لأن�سطة  �لفعاليات  �أه��م  على  �ل�سرقية 

�لتي تنفذها �لهيئة و�مل�ساركات �خلارجية. 
)�لتفا�سيل �س2(

كلمة  ����� يف  �ل��ي��م��ن��ي  و�ل���ري���ا����س���ة 
�لفتتاحية  �جلل�سة  �أم���ام  ب���الده 
�لإرهاب  حول  �ل��وز�ري  للموؤمتر 
�لجتماعية..�أ�سباب  و�ل��ت��ن��م��ي��ة 
ومعاجلات �لذي �نطلق يف مدينة 
�سرم �ل�سيخ �مل�سرية �� �إن �ليمنيني 

�نقالب  �ل��ث��م��ن ج����ر�ء  ي��دف��ع��ون 
هذه �جلماعة على �لدولة و قيم 
م�سري�   .. �مل��ج��ت��م��ع  و�خ��الق��ي��ات 
�ىل �أن جر�ئم و�سلوكيات �مللي�سيا 
م�ساف  �ىل  ت��رت��ق��ي  �لن��ق��الب��ي��ة 

�لإرهاب.
�ل����ذي يعقد  �مل���وؤمت���ر�����  وي��ن��اق�����س 
حتت رعاية �لرئي�س �مل�سري عبد 
وزر�ء  مب�ساركة  �ل�سي�سي  �لفتاح 
�لجتماعية  و�ل�����س��وؤون  �لتنمية 
�ل��ع��رب ���� ع���دد� م��ن �مل��ح��اور حول 
�لتنمية  ع��ل��ى  و�أث�������ره  �لإره��������اب 
�حلفاظ  بجانب   .. �لجتماعية 
و�لعلوم  �ملجتمعي  �لن�سيج  على 
�لجتماعية و�خلطاب �لديني يف 
�إىل  �إ�سافة   .. �لإره���اب  مو�جهة 
دعم �ل�سباب و�لأ�سرة يف مو�جهة 
�ل��ف��ك��ر �مل���ت���ط���رف ودور�ل���ق���ط���اع 
�خلا�س باعتباره �سريكا رئي�سا يف 

�لق�ساء على �لإرهاب.

القوات العراقية تقرتب 
من املجمع احلكومي ب�ملو�شل

•• بغداد-وكاالت:

�لأمن  ق���و�ت  �أن  �م�����س  �ل��ع��ر�ق��ي  �لع�سكري  �لإع���الم  م�����س��وؤول يف  ك�سف 
هجومها  يف  �مل��و���س��ل،  ب��غ��رب  �لرئي�سي  �حل��ك��وم��ي  �ملجمع  م��ن  ت��ق��رتب 

لإخر�ج م�سلحي تنظيم د�ع�س �لإرهابي من �آخر معقل لهم يف �ملدينة.
ل�  �لد�خلية  وز�رة  �لوحد�ت �خلا�سة يف  �ل��ذي يعمل مع  �مل�سوؤول  وق��ال 
قو�ت  ن��ري�ن  حتت  �حلكومي  و�ملجمع  �ملحافظة  حاليا جمل�س  روي��رتز 

�لرد �ل�سريع.
�جلي�س  ق���و�ت  م��ن   12 مبقتل  ع��ر�ق��ي��ة  ع�سكرية  م�����س��ادر  �أف�����ادت  ك��م��ا 
تنظيم  مع  عنيفة  با�ستباكات  �آخ��ري��ن   14 وج��رح  �لعر�قيني  و�ل�سرطة 
و�مل��اأم��ون غربي  و�جلو�سق  �لطري�ن  �أحياء  �لإره��اب��ي يف حميط  د�ع�س 

�ملو�سل.
�لقو�ت  هاجم  �لتنظيم  �إن  د�ع�����س  تنظيم  م��ن  مقربة  م�سادر  وق��ال��ت 
وج��رح ثالثني من  وقتل  و�ل�سهد�ء،  �ملاأمون  حيْي  �لعر�قية يف حميط 

�أفر�دها.
م��و�ق��ع ج��دي��دة يف  �سيطرتها على  �أعلنت  ق��د  �لعر�قية  �ل��ق��و�ت  وك��ان��ت 

�ستيفن �أوبر�ين

�حرت�م �ولويات وثيقة قرطاج مطلب �لحتاد

�لتقدم يف  للمعار�سة بدم�سق، وذلك عرب  �خلا�سعة 
�ملناطق �لزر�عية بب�ساتني برزة.

جر�ء  ن�ساء،  بينهم  بجروح،  مدنيني  �أربعة  و�أ�سيب 
�إطالق نار كثيف من قبل ملي�سيا حزب �هلل �للبناين 
على �لأحياء �ل�سكنية يف بلدة م�سايا �ملحا�سرة بريف 
دم�سق، بينما يعاين �سكان �لبلدة من �أو�ساع �إن�سانية 

�سعبة جر�ء �حل�سار �ملفرو�س منذ نحو �سنتني.
من جهتها، قالت وكالة م�سار بر�س �إن قو�ت �لنظام 
باملدفعية،  دم�������س���ق(  )����س���رق���ي  ح����زة  ب���ل���دة  ق�����س��ف��ت 
�أن  و�أ�سافت  �أطفال-  -بينهم  جرحى  عدة  و�أ�سقطت 
قبتان  ببلدة  مماثل  ق�سف  يف  �سقطو�  جرحى  ع��دة 

�جلبل )�سمايل حلب(.
ووث��ق��ت �ل��وك��ال��ة م��ق��ت��ل ث��الث��ة م��دن��ي��ني م��ن عائلة 
بالريف  بلدة ترمال  �إث��ر غ��ار�ت رو�سية على  و�ح��دة 
�جل��ن��وب��ي لإدل������ب، م�����س��ي��ف��ة �أن����ه مت ت��وث��ي��ق ق�سف 
برب�ميل متفجرة على مدينة �ملزيريب بدرعا وعلى 

حي �لوعر �ملحا�سر بحم�س.

•• دبي-وام:

�آل  ر����س��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ��ستقبل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي رعاه �هلل يف ق�سر زعبيل ظهر �م�س فخامة ر�ين 
فور رئي�س جمهورية �سي�سل و�لوفد �ملر�فق �لذي يزور 

�لبالد حاليا.
حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أطلق  �خ��رى  جهة  من 
بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل مبادرة �سناع �لأمل �أكرب 
و�مل�ساريع  �ل��رب�م��ج  تكرمي  �إىل  تهدف  عربية  م��ب��ادرة 

و�ملبادر�ت �لإن�سانية و�ملجتمعية.    )�لتفا�سيل �س2(

حممد بن ر��سد خالل ��ستقباله رئي�س �سي�سل  )و�م(

اطلق مبادرة �ضناع الأمل  

حممد بن را�شد يبحث مع رئي�س �شي�شل 
العلق�ت الثن�ئية بني البلدين و�شبل تعزيزه�

يقتل11  اأفغ�ين  �شرطي 
بهلمند  زم���لئ���ه  م���ن 

•• قندهار-اأ ف ب:

�أع��ل��ن م�����س��وؤول��ون �ف��غ��ان �أم�����س �أن 
بحركة  مرتبطا  �ف��غ��ان��ي��ا  �سرطيا 
طالبان قتل 11 من زمالئه عندما 
�أط���ل���ق �ل���ن���ار ع��ل��ي��ه��م ع��ن��د حاجز 
تفتي�س يف ولية هلمند �جلنوبية، 
ت���اأت���ي يف �طار  ع��م��ل��ي��ة ج���دي���دة  يف 
من  هجوم  م�سمى  عليه  يطلق  ما 
�ل���د�خ���ل. ووق����ع �ل��ه��ج��وم يف وقت 
متاأخر من ليل �لثنني بينما كان 
عنا�سر �ل�سرطة نائمني يف ثكنتهم 
يف ل�سكر كاه، كربى مدن �لولية، 
ت�����س��ع��ي��د ط���ال���ب���ان حلملة  و����س���ط 
��ستمرت  �ل���ت���ي  �ل���د�م���ي���ة  �ل��ع��ن��ف 

طو�ل �ل�ستاء.
وحتدث �سهود عن توزع جثث رجال 
�ل�����س��رط��ة �مل��غ��ط��اة ب��ال��دم��اء حول 
�حلاجز، معظمها تعر�س لإطالق 
ق��ري��ب��ة، يف هجوم  م��ن م�سافة  ن��ار 
ي�سكل نك�سة للقو�ت �لفغانية قبل 
دخول ف�سل �لربيع �لذي يتوقع �أن 

ي�سهد �ي�سا ت�سعيد� للقتال.

وثيقة قرطاج هي اخل�ضم واحلكم:
تون�س: اإجم�ع على تف�دى املرجل ال�ش�خن!

•• الفجر - تون�ص – خا�ص

�ملزيد من  �أّن �لبالد ل تتحّمل  �أدرك��و�  �لفرقاء يف تون�س  �أّن جميع  يبدو 
�لتوتر، و�نه ل ر�بح من عملية يل �لذر�ع �جلديدة، و�ن �خل�سارة �ستطال 
�جلميع، وهذ� ما يف�سر مار�تون �للقاء�ت و�مل�ساور�ت بني �ملركزية �لنقابية 

و�لأحز�ب �ل�سيا�سية وبني �حلكومة و�حتاد �ل�سغل و�لرئا�سة �لتون�سية.
�لعام  �لأم���ني  �لطبوبي  ن��ور�ل��دي��ن  منطلقه  ك��ان  �لتهدئة،  �إىل  �للجوء 
�ل�ساهد،  يو�سف  �حلكومة  رئي�س  لقائه  �سعى عقب  �لذي  �ل�سغل،  لحتاد 

�إىل �لبتعاد عن ت�سريحات بع�س �لنقابيني �ملت�سنجة.
)�لتفا�سيل �س13(
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معركتها مع تنظيم د�ع�س باجلانب �لغربي من مدينة �ملو�سل.
وقال �جلي�س �لعر�قي �إنه �سيطر على موقع �جل�سر �لر�بع جنوب غربي 
�ملو�سل، كما �أعلن �ل�سيطرة على �أحياء �جلو�سق و�لطري�ن و�ملاأمون يف 
�جلانب �لغربي من �ملدينة. و�أ�ساف �أن قو�ته تخو�س معارك يف و�دي 

حجر يف �جلانب �لغربي من �ملدينة.

يحذر  ال�����ش��ع��ودي  ال��ع���ه��ل 
الإ�شلم بو�شطية  امل�س  من 

•• كواالملبور-وكاالت:

�أكد عاهل �ل�سعودية �مللك �سلمان 
�لتعريف  �أهمية  �لعزيز  عبد  بن 
�إىل  �ل�����د�ع�����ي  ب���ن���ه���ج �لإ�������س������الم 
وحماربة  و�لع���ت���د�ل  �ل��ت�����س��ام��ح 
�أ�سكاله،  بكل  و�لإره��اب  �لتطرف 
وح��ذر من حمالت حت��اول �لنيل 

من و�سطية �لإ�سالم.
وقال �مللك �سلمان، �أثناء ��ستقباله 
وعدد�  �ملاليزية  �ل��ولي��ات  مفتي 
من كبار �ل�سخ�سيات �لإ�سالمية 
زيارته  ه��ام�����س  ع��ل��ى  �مل��ال��ي��زي��ة 
�لتحديات  �إن  ك���و�لمل���ب���ور،  �إىل 
�لإ�سالمي  �لعامل  يو�جهها  �لتي 
ت��ت��ط��ل��ب �مل����زي����د م����ن �ل���ت���ع���اون 
�لدول و�ل�سعوب  و�لت�سامن بني 

�لإ�سالمية.
�مل��م��ل��ك��ة على  �إىل ح��ر���س  ول��ف��ت 
خلدمة  و�سعها  يف  ما  كل  تقدمي 
�مل�سلمني  مع  و�لتو��سل  �لإ�سالم 

يف كافة �أنحاء �ملعمورة.

ال�شلطة الفل�شطينية تقرر اإجراء 
غزة دون  ب�ل�شفة  الإنتخ�ب�ت 

•• عوا�صم-وكاالتـ:

قررت حكومة �لوفاق �لفل�سطينية 
�أم�����س �إج����ر�ء �لن��ت��خ��اب��ات �ملحلية 
�ل�سفة  �ملقبل يف  �أي��ار  مايو   13 يف 

�لغربية وتاأجيلها يف قطاع غزة.
�لفل�سطينية  �لأنباء  وكالة  وقالت 
�لر�سمية “وفا”�إن �حلكومة قررت 
)جنوبي  �لأ�سبوعي  �جتماعها  يف 
�ل�سفة( �إجر�ء �لنتخابات �ملحلية 
�ل��غ��رب��ي��ة ف��ق��ط لتعذر  �ل�����س��ف��ة  يف 

�إجر�ئها يف �لقطاع.
حكومة  رئي�س  ق��ال  يومني  وقبل 
�إن  �هلل  �حل����م����د  ر�م�������ي  �ل�����وف�����اق 
�لن��ت��خ��اب��ات �مل��ح��ل��ي��ة ���س��ت��ج��رى يف 
موعدها، لكنها قد توؤجل بغزة �إذ� 

رف�ست )حما�س( �إجر�ءها هناك.

�لقو�ت �لعر�قية تلقي �لقب�س على �حد �لرهابيني �لدو�ع�س غرب �ملو�سل
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اأخبـار الإمـارات

اطلق مبادرة  »�ضناع الأمل« 

حممد بن را�شد: �شن�ع اخلري والأمل واحل�ش�رة يف ع�ملن� العربي هم النجوم احلقيقيون والنم�ذج للأجي�ل اجلديدة 
•• دبي -وام:

�أطلق �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” مبادرة “�سناع �لأمل” �أكرب 
�لإن�سانية  و�مل��ب��ادر�ت  و�مل�ساريع  �لرب�مج  تكرمي  �إىل  تهدف  عربية  مبادرة 
دون  �لنا�س  م�ساعدة  �إىل  خاللها  من  �أ�سحابها  ي�سعى  �لتي  و�ملجتمعية 
مقابل ون�سر �لأمل وتر�سيخ قيم �خلري و�لعطاء وتعزيز �لإيجابية و�لتفاوؤل 

وحت�سني نوعية �حلياة يف جمتمعاتهم و�حد�ث فرق يف حياة �لنا�س.
و�أكد �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم �أن مبادرة “ �سناع 
�لأمل “ �متد�د لعام �خلري �لذي ت�سهده دولة �لإمار�ت” .. وقال �سموه : 

نريد غر�س �خلري يف جميع �أرجاء وطننا �لعربي .
�مل�ساهمات  ع��ل��ى  �ل�����س��وء  ت�سليط  �ل�����س��روري  م��ن  �أن���ه  �إىل  ���س��م��وه  ول��ف��ت 
 : و�أ���س��اف  جمتمعهم  خلدمة  ع��ادي��ون  �أن��ا���س  بها  يقوم  �لتي  �ل�ستثنائية 
عاملنا  يف  �حل�سارة  و�سناع  �لأم��ل  و�سناع  �خلري  ب�سناع  نحتفي  �أن  هدفنا 

�لعربي .. فهم �لنجوم �حلقيقيون و�لنماذج لالأجيال �جلديدة.
وقال �سموه : �إذ� كان �أ�سحاب �خلري و�لعطاء ل ينتظرون مكافاأة من �أحد 

فاإنه من �لأهمية مبكان �للتفات �إىل �سانعي �لأمل .
و�أ�ساف : �سانع �لأمل وز�رع �خلري بطبعه ل يحب �ل�سهرة .. لكن �لأجيال 

�جلديدة بحاجة �إىل قدو�ت يف �سناعة �لتغيري �لإيجابي .
و �سدد �سموه على �أهمية �سناعة �لأمل يف �ملنطقة ويف هذه �لظروف حتديد� 
و�أن م�سوؤولية �سناعة �لأمل ل تقت�سر على فئة بعينها وقال: “ كل فرد يف 
�لوطن �لعربي عليه م�سوؤولية وبذرة �خلري موجودة يف �جلميع و�سناعة 

�لأمل يف هذ� �لوقت يف عاملنا �لعربي هي مهمة ح�سارية”.
�إحباط  وهناك موجة  تياأ�س  ول��ن  تياأ�س  �أم��ة مل  “ نحن  �سموه:  و�أ���س��اف 
وت�ساوؤم يف عاملنا �لعربي ل بد من حماربتها ول ميكن لأية �أمة �أن ت�ستاأنف 
�سبابها و�جلميع م�سوؤول عن �سنع  �لياأ�س منها ومن  �إذ� متكن  ح�سارتها 
 “  : ر����س��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  وق��ال  منطقتنا”.  يف  �لأم���ل 
�ل�سعوب  �أي�سا على  .. بل  نه�سة �ملجتمعات ل تقوم على �حلكومات فقط 

�لو�عية و�مل�ساهمة باإيجابية يف حل حتدياتها �لجتماعية و�لثقافية”.

�أ�سهم يف خلق حر�ك �إن�ساين جميل يف �لف�ساء �لإلكرتوين.
بن  حممد  موؤ�س�سة  مبادر�ت  مظلة  �لأمل” حتت  “�سناع  مبادرة  وتندرج 
ر��سد �آل مكتوم �لعاملية وتاأتي �ملبادرة جت�سيد� لأهد�ف عام �خلري و�ن�سجاما 
مع روؤية �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم ب�سرورة �ل�سعي 
وبث  �لعطاء  ثقافة  وتكري�س  �ملنطقة  و�لإيجابية يف  �لأم��ل  ن�سر  �أج��ل  من 

�لتفاوؤل وعدم �ل�ست�سالم للياأ�س �أيا كانت �لظروف.
�لعربي  وطننا  يف  �لأم���ل  �سناع  على  �ل�سوء  ت�سليط  �إىل  �مل��ب��ادرة  وت��ه��دف 
�أج��ل خدمة  ب��روح متفانية من  يعملون  و�سابات  و�سباب  ون�ساء  رج��ال  من 
�لذين  �لأ�سخا�س  ه��وؤلء  وتكرمي  �ملعي�سية  ظروفهم  وحت�سني  �لآخ��ري��ن 
�لتعريف  خ��الل  من  وذل��ك  �حلياة  حت�سني  يف  وي�سهمون  �لأم��ل  ي�سنعون 
بهم ومب�ساريعهم وتعزيز �سهرتهم وتوفري �لدعم �ملادي لهم مل�ساعدتهم يف 
مو��سلة م�ساريعهم �لتطوعية وجهودهم �لفردية �ملتميزة يف غر�س �لأمل 
يف بيئاتهم وجمتمعاتهم وتو�سيع نطاق مبادر�تهم لي�ستفيد منها �أكرب عدد 
و�ملوؤ�س�سات  �لأمل” �لأف��ر�د  “�سناع  مبادرة  وت�ستهدف  �لنا�س.  ممكن من 
�أو مبادرة  “�سانع �لأمل” �لذي ت�سمله �ملبادرة لديه م�سروع  بحيث يكون 
�أو  �قت�ساديا  �أو  �جتماعيا  بعينها  بيئة  تطوير  �أو  �لنا�س  حت�سني  يف  ت�سهم 
ثقافيا �أو تربويا �أو �مل�ساهمة يف حل �أي من �لتحديات �لجتماعية يف بلده.

�ألف   20 “�سناع �لأمل” �إىل تق�سي و��ستك�ساف �أكرث من  وت�سعى مبادرة 
ق�سة �أمل يف �لعامل �لعربي و�إلقاء �ل�سوء على �سناع هذه �لآمال و�أ�سحاب 

و�أ�ساف �سموه: “ كل �سخ�س يف نف�سه خري .. وكل �إن�سان ميكن �أن ي�ساهم 
ب�سيء يف جمتمعه .. وكلنا نعي�س على �آمال تدفعنا ل�سنع �لتغيري �لإيجابي 

يف جمتمعاتنا”.
�أن هناك من يرعى �لأيتام ومن يطعم �جلائع ومن ينه�س بالأ�سر  و�أك��د 
�ل�سباب ومن يعالج �ملر�سى ومن يطور �ملعرفة ومن  �لفقرية ومن يدعم 
يهتم بالبيئة ومن يبتكر من �أجل �خلري وقال : هم و�أمثالهم �سركاوؤنا يف 

�سناعة �لأمل يف عاملنا �لعربي .
و �أ�سار �سموه �إىل �أن غلق �أبو�ب �لأمل فتح لنو�فذ �لياأ�س يف عاملنا �لعربي .

على  �ل���دول  بناء  ل�سمان  �لإن�سانية  �لقيم  على  �حل��ف��اظ  ���س��رورة  م��وؤك��د� 
“ ل نه�سة بدون منظومة قيم تدفع  �أ�سا�س قو�مه �لإن�سان و قال �سموه 

�لنا�س للم�ساهمة يف عمل �خلري”.
كان �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم قد ن�سر على ح�ساباته 
على مو�قع �لتو��سل �لجتماعي �إعالنا مبتكر� من نوعه لوظيفة متاحة 
�إتقان  �سروطها  عاما   95 �إىل   5 �سن  من  �لعربي  �لعامل  يف  �سخ�س  لأي 
مهار�ت �لبذل وخدمة �لنا�س و�أن يكون �إيجابيا وموؤمنا بطاقات من حوله 
مببادرة  قيامه  يف  تتمثل  خ��ربة  لديه  تكون  و�أن  �لعربي  �لوطن  �أبناء  من 

جمتمعية و�حدة على �لأقل وذلك نظري مكافاأة قيمتها مليون درهم.
�لإعجابات  �آلف  تلقيه  م��ع  م�سبوق  غ��ري  بتفاعل  �سموه  �إع���الن  وح��ظ��ي 
و�مل�ساركات فيما �نهالت �لقرت�حات و�لرت�سيحات و�ل�ستف�سار�ت على نحو 

�مل�ساريع و�لرب�مج �لنبيلة ور�سد جهودهم وحتتفي بها.
وت�سعى �ملبادرة �إىل ��ستغالل و�سائل �لتو��سل �لجتماعي للرتويج لأهد�فها 
ور�سالتها حيث �ستتو��سل عرب من�ساتها �لإلكرتونية عرب ن�سر وبث ق�س�س 
�لأمل �ملختلفة ليتاح للنا�س �لطالع عليها و�مل�ساركة باآر�ئهم وتعليقاتهم.

“�سناع  �لعربي لختيار  �لعامل  �أنحاء  للنا�س يف خمتلف  �لفر�سة  و�ستتاح 
�لتغيري  �سناعة  يف  �لنوعية  �لب�سمات  �أ���س��ح��اب  م��ن  �ل��ف��ائ��زي��ن  �لأمل” 
�لإيجابي يف جمتمعاتهم. وميكن ل�سناع �لأمل �لذين يتقدمون للجائزة 
ي�ستحق  ي��رون��ه  م��ن  ير�سحو�  �أن  للنا�س  ميكن  كما  �أنف�سهم  ير�سحو�  �أن 
لقب “�سانع �أمل” وت�ستطيع �ملوؤ�س�سات �أن تر�سح �لأ�سخا�س من �أ�سحاب 

�ملبادر�ت �لإن�سانية و�ملجتمعية �ملوؤثرة �أينما كانو� يف �لوطن �لعربي.
�لتايل  �لإلكرتوين  �ملوقع  على  للجائزة  �لرت�سيحات  ��ستقبال  وبالإمكان 
للمبادرة: WWW.ArabHopeMakers.com على �أن يكون 
�لطلب مدعوما بال�سور و�لفيديوهات وكل �ملعلومات �لتي ت�سلط �ل�سوء 

على ن�ساط �سانع �لأمل �ملعني.
و�سيتم �إخ�ساع جميع �لرت�سيحات للدر��سة و�ملعاينة من قبل جلنة حتكيم 
�لنهائيني  �ملر�سحني  �ختيار  قبل  �لرت�سيحات  وف��رز  مر�جعة  تتم  بحيث 
للجائزة وعلى �لإثر �سيتم ن�سر �لفيديوهات و�ملعلومات �خلا�سة باملر�سحني 
�لنهائي  �لفائز  �ختيار  يف  �لتحكيم  جلنة  مع  �جلمهور  لي�سهم  �لنهائيني 

�لذي �سيتم �لإعالن عنه يف حفل كبري يقام يف دبي.

ل ميكن لأية اأمة اأن ت�ضتاأنف ح�ضارتها اإذا متكن الياأ�س منها ومن �ضبابها 
�ضموه يوؤكد اأن غلق اأبواب الأمل فتح لنوافذ الياأ�س يف عاملنا العربي

نه�ضة املجتمعات ل تقوم على احلكومات فقط .. بل اأي�ضا على ال�ضعوب الواعية وامل�ضاهمة باإيجابية يف حل حتدياتها 

ا�ضتقبل وفد هيئة اأبوظبي لل�ضياحة والثقافة

حممد بن زايد يدعو لل�شتف�دة من مقوم�ت القط�ع ال�شي�حي للإم�رات مب� يعزز من تن�ف�شيته� كوجهة ومق�شدا �شي�حي�
•• اأبوظبي-وام:

�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  ����س��ت��ق��ب��ل 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�أبوظبي  هيئة  م��ن  وف���د�  �مل�سلحة 
لل�سياحة و�لثقافة ير�فقهم �سعادة 
حممد خليفة �ملبارك رئي�س �لهيئة 
و�سعادة �سيف �سعيد غبا�س مديرها 
�لعام . و تعرف �سموه خالل �للقاء 
�لذي ح�سره �سمو �ل�سيخ طحنون 
بن حممد �آل نهيان ممثل �حلاكم 
يف �مل��ن��ط��ق��ة �ل�����س��رق��ي��ة ع��ل��ى �أه���م 
و�ملبادر�ت  و�لأن�����س��ط��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
و�مل�ساركات  �لهيئة  تنفذها  �ل��ت��ي 
�جلو�نب  تعك�س  �ل��ت��ي  �خل��ارج��ي��ة 
�ل���ث���ق���اف���ي���ة و�ل�������س���ي���اح���ي���ة ل���دول���ة 
وب�سكل  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 

حتتية  بنية  �متالكها  ع��ن  ف�سال 
لالرتقاء  وذل���ك  م��ت��ط��ورة  وتقنية 
وتعزيز  �ملتكامل  �ل�سياحي  باملنتج 
�ملو�طن  �ل��ب�����س��ري  �ل��ع��ن�����س��ر  دور 
�لقت�سادية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق  يف 

و�لجتماعية و�لثقافية.
وف��د من هيئة  �أع��رب  من جانبهم 
�أب��وظ��ب��ي �ل�����س��ي��اح��ة و�ل��ث��ق��اف��ة عن 
�سعادته بلقاء �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان و�لطالع 
تطوير  يف  وتوجيهاته  روؤيته  على 
و�لثقافة  �ل�سياحة  وحتديث قطاع 
�مل���زي���د م���ن �جلهود  ب����ذل  م���وؤك���د� 
�لثقافية  �مل��ك��ان��ة  على  للمحافظة 
�لإمار�ت  تبو�أتها  �لتي  و�ل�سياحية 
و تنميتها مبا  و�لعمل على دعمها 
�ل�سرت�تيجية  �لأه������د�ف  ي��ح��ق��ق 

للدولة.

خا�س �إمارة �أبوظبي.
و �أكد �سموه على �لدور �لكبري �لذي 
تلعبه �لهيئات �لثقافية و�ل�سياحية 
للدولة  �ل��وج��ه �حل�����س��اري  نقل  يف 
وت��ع��زي��ز ح��ر�ك��ه��ا �ل��ث��ق��ايف و�إب�����ر�ز 
�أن  �إىل  م��ن��وه��ا  �ل��ت��اري��خ��ي  �رث���ه���ا 
يف  مهم  حم��رك  �ل�سياحي  �لقطاع 
�لعمل  علينا  وب��ال��ت��ايل  �لق��ت�����س��اد 
من  �ل���س��ت��ف��ادة  �آف���اق  تو�سيع  على 
�لقطاع �حليوي مبا  مقومات هذ� 
�لإمار�ت  دول��ة  تناف�سية  من  يعزز 
كوجهة  و�أبوظبي  �ملتحدة  �لعربية 

ومق�سد� �سياحيا.
و دعا �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
��ستغالل  �إىل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�ل��ف��ر���س �ل��غ��ن��ي��ة �ل��ت��ي ت��زخ��ر بها 
�لإمار�ت �سو�ء يف �ملو�قع �ل�سياحية 
و�لتاريخي  �ل��ث��ق��ايف  �مل������وروث  �أو 

حممد بن را�شد يبحث مع رئي�س �شي�شل العلق�ت الثن�ئية بني البلدين و�شبل تعزيزه�
•• دبي-وام:

��ستقبل �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه 
�هلل يف ق�سر زعبيل ظهر �م�س فخامة ر�ين فور رئي�س جمهورية �سي�سل و�لوفد �ملر�فق �لذي يزور �لبالد حاليا.

وقد رحب �سموه بال�سيف بح�سور �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم ويل عهد دبي و�سمو �ل�سيخ 
مكتوم بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب حاكم دبي وجتاذب معه �سموه �أطر�ف �حلديث حول �لعالقات �لثنائية 

بني �لبلدين دولة �لإمار�ت وجمهورية �سي�سل و�سبل تعزيزها خا�سة يف قطاعي �ل�سياحة و�لنقل �جلوي .
وقد �أ�ساد رئي�س �سي�سل بالعالقات �لثنائية ورحب بال�سياح من دولة �لإمار�ت يف بالده م�سري� يف هذ� �ل�سياق �إىل دور 
طري�ن �لإمار�ت يف تعزيز �لعالقات �ل�سياحية و�لثقافية بني �لبلدين . ح�سر �للقاء �سمو �ل�سيخ �أحمد بن �سعيد �آل 
مكتوم رئي�س هيئة دبي للطري�ن �لرئي�س �لأعلى ملجموعة طري�ن �لإمار�ت و معايل حممد بن عبد�هلل �لقرقاوي 
�لدويل  �لتعاون  ل�سوؤون  دول��ة  وزي��رة  �لها�سمي  �إبر�هيم  بنت  و�مل�ستقبل ومعايل رمي  �ل��وزر�ء  �سوؤون جمل�س  وزي��ر 

و�سعادة �أحمد �سعيد �لنيادي �لقائم باأعمال �سفارة �لدولة لدى �سي�سل .

حممد بن را�شد يرقي عبداهلل 
خليفة املري اإىل رتبة لواء

•• دبي-وام:

�أ�سدر �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل ق��ر�ر� برتقية �لعميد عبد�هلل  رئي�س جمل�س 
خليفة �ملري �إىل رتبة لو�ء. وقد وجه معايل �لفريق �ساحي خلفان متيم 
�ساحب  �إىل  و�لتقدير  �ل�سكر  بدبي  �ل��ع��ام  و�لأم���ن  �ل�سرطة  رئي�س  نائب 
�لغالية  �ل مكتوم على قر�ر �سموه و�لثقة  ر��سد  �ل�سيخ حممد بن  �ل�سمو 
�لتي يوليها للقياد�ت من �أبناء �لوطن. و�أ�ساد معايل �لفريق �ساحي خلفان 
متيم بجهود �للو�ء عبد�هلل خليفة �ملري وتفانيه و�إخال�سه يف �أد�ء و�جبه 

يف خدمة �لوطن وحتقيق �أمنه.
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اأخبـار الإمـارات
الفريق التنفيذي ملوؤ�شر »ن�شبة امل�ش�عدات الإمن�ئية الر�شمية من الدخل القومي الإجم�يل« يعقد اأول اجتم�ع�ته

•• اأبوظبي -وام:

مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  لتوجيهات  جت�سيد� 
بد�أت  �هلل  رع��اه  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب 
خطط  وتنفيذ  لو�سع  �جتماعاتها  �لوطنية  لالأجندة  �لتنفيذية  �لفرق 

عمل وطنية متكاملة لتحقيق روؤية �لإمار�ت 2021.
وعقد مبقر وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل يف �أبوظبي �أول �جتماعات 
من  �لر�سمية  �لإمن��ائ��ي��ة  �مل�����س��اع��د�ت  “ن�سبة  مل��وؤ���س��ر  �لتنفيذي  �ل��ف��ري��ق 
م�ساعد  �ل�سام�سي  �سلطان  �سعادة  برئا�سة  �لإجمايل”  �لقومي  �لدخل 

وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل ل�سوؤون �لتنمية �لدولية.

ح�سر �لجتماع �أع�ساء �لفريق من �لوز�ر�ت و�لهيئات �لحتادية و�ملحلية 
�ملعنية ممثلة بوز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل و ديو�ن ويل عهد �أبوظبي 
ز�يد  �لإن�سانية وموؤ�س�سة  �آل نهيان لالأعمال  ز�يد  و موؤ�س�سة خليفة بن 
�لإن�سانية وموؤ�س�سة حممد بن  �آل نهيان لالأعمال �خلريية  بن �سلطان 
ر��سد �آل مكتوم لالأعمال �خلريية و�لإن�سانية وهيئة �آل مكتوم �خلريية 
وموؤ�س�سة  �لإمار�تي  �لأحمر  �لهالل  هيئة  و  للتنمية  �أبوظبي  و�سندوق 
دبي �لعطاء. و��ستعر�س �سعادة �ل�سام�سي تعريف ومكونات �ملوؤ�سر و�أبرز 
�لتحديات �لتي ي�سعى �لفريق �إىل �إيجاد حلول وطرق مبتكرة ملعاجلتها 
�لإم���ار�ت  تقدمها  �لتي  �جل��ه��ود  وتكامل  �مل�سرتك  �لعمل  �أهمية  و�أك���د 
�مل�ساعد�ت  جمال  يف  و�لإن�سانية  �لتنموية  وموؤ�س�ساتها  �ملتحدة  �لعربية 

�خلارجية �سمن خطة وطنية �ساملة ت�سمن حتقيق م�ستهدفات 2021 
وتربز جهود دولة �لإمار�ت يف �ملجال �لإن�ساين عامليا.

ومت خالل �لجتماع ت�سكيل فرق عمل فرعية ملتابعة تنفيذ �ملهام �ملوكلة 
للفريق �لتنفيذي ومنها فريق �لت�سال �لذي �سيعنى بالرتويج للم�ساريع 
بالرقابة  �آخر معني  �لدولة وت�ساهم بها وفريق  �لتي تتبناها  �لإمنائية 
و�لتقييم وفريق ثالث لتوحيد نظام توثيق �مل�ساعد�ت �خلارجية وو�سع 

ت�سور خلطة عمل توؤطرعمل �لفريق.
جدير بالذكر �أن �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل كان قد وجه يف 
 550 من  �لوطنية  لالأجندة  �لتنفيذية  �لفرق  بت�سكيل  �ملا�سي  �أكتوبر 

على  للعمل  و�مل�ستويات  و�لقطاعات  �جلهات  خمتلف  ميثلون  م�سوؤول 
�لريادة  حتقيق  يف  �ل��دول��ة  �إجن���از�ت  لقيا�س  وطنيا  موؤ�سر�   52 حتقيق 
و�سعادة ورفاهية �ملجتمع �سمن 6 �أولويات وطنية هي: �ل�سحة و�لتعليم 

و�لقت�ساد و �لبيئة و�لبنية �لتحتية و �ملجتمع و �لأمن و�لق�ساء.
تت�سمن  متكاملة  عمل  خطط  و�سع  يف  �لتنفيذية  �لفرق  مهام  وتتمثل 
ف��رق عمل  و�ق����رت�ح  �مل���دى  وب��ع��ي��دة  �لأث���ر ومتو�سطة  �سريعة  م��ب��ادر�ت 
فرعية م�سرتكة لتنفيذ �ملهام و�ملبادر�ت و�لإ�سر�ف على تنفيذ �خلطط 
�حلكومية  �جلهات  خمتلف  مع  و�لتن�سيق  مبتكرة  ب���اأدو�ت  بال�ستعانة 
و�لدولية ذ�ت �لعالقة ل�سمان تنفيذها ومتابعة تطور�ت �لتنفيذ ونتائج 

�لأد�ء ورفع تقارير دورية بخ�سو�سها.

ح�مد بن زايد ي�شهد تخريج الدفعة احل�دية ع�شرة من املعهد البرتويل
•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
ز�يد  بن  حامد  �ل�سيخ  �سمو  �سهد  �مل�سلحة  للقو�ت 
رئي�س  �أبوظبي  عهد  ويل  دي���و�ن  رئي�س  نهيان  �آل 
و�لتكنولوجيا  للعلوم  �أمناء جامعة خليفة  جمل�س 
�حل��ف��ل �ل����ذي �أق���ام���ه �مل��ع��ه��د �ل���ب���رتويل يف فندق 
�لدفعة  باأبوظبي مبنا�سبة تخريج  �لإم��ار�ت  ق�سر 

�حلادية ع�سرة من طالبه.
�أحمد  ب��ن  �سلطان  �ل��دك��ت��ور  م��ع��ايل  �حل��ف��ل  ح�سر 
�ل��رئ��ي�����س �لتنفيذي  ���س��ل��ط��ان �جل��اب��ر وزي����ر دول����ة 
ل�سركة برتول �أبوظبي �لوطنية �أدنوك وجمموعة 
�سركاتها وعدد من موظفي �سركة برتول �أبوظبي 

�لوطنية �أدنوك و�أهايل �خلريجني.
و�أكد �سمو �ل�سيخ حامد بن ز�يد �آل نهيان �أن دولة 
�ل�سمو  �ساحب  بقيادة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ 
�لإن�سان  ل��ب��ن��اء  ج��ه��وده��ا  يف  م��ا���س��ي��ة  �هلل  ح��ف��ظ��ه 
�ملوؤ�س�س  �ل��و�ل��د  �أر����س���اه  �ل���ذي  �ل��ن��ه��ج  م��ع  متا�سيا 
نهيان طيب  �آل  �سلطان  ز�يد بن  �ل�سيخ  له  �ملغفور 

�هلل ثر�ه.
�ملعارف  �أح���دث  �كت�ساب  �أهمية  على  �سموه  و���س��دد 
و�خلرب�ت و�لعلوم يف خمتلف جو�نب �لتكنولوجيا 
منهجية  تر�سيخ  �سرورة  �سموه  موؤكد�  �ملتقدمة.. 
�لبحث و�لتطوير و�لبتكار لت�سميم حلول خا�سة 

ملختلف �لتحديات �لتي تو�جهنا.
�آل نهيان  ب���ن ز�ي����د  ���س��م��و �ل�����س��ي��خ ح��ام��د  و�أع�����رب 
م�ساهاة  على  �لوطنية  �ل��ك��و�در  ب��ق��درة  ثقته  ع��ن 
�خلرب�ت �لعاملية لأن �أبناء �لوطن هم �لأقدر على 

�إدر�ك �لظروف و�لحتياجات �ملحلية وكيفية �لعمل 
على تلبيتها.

بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أن  �سموه  و�أك���د 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ز�ي���د 
دعم  على  دوم���ا  يحر�س  �مل�سلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى 
وت�����س��ج��ي��ع وت��ي�����س��ري ���س��ب��ل �حل�������س���ول ع��ل��ى �لعلم 
باعتباره �أ�سا�س �لنه�سة و�لتقدم. وهناأ �سمو �ل�سيخ 
حامد بن ز�يد �آل نهيان خريجي �ملعهد �لبرتويل 
يف  مهم  ب���دور  �سيقومون  ب��اأن��ه��م  ثقته  ع��ن  معربا 
و�لغاز  �لنفط  قطاع  وتطوير  �مل�ستقبل  ��ست�سر�ف 
مبا ير�سخ �ملكانة �ملتقدمة لدولة �لإمار�ت يف قطاع 
�لطاقة وي�سهم يف دفع عجلة �لتنمية �لقت�سادية 
وكان  �ملجالت.  و�لعلمية يف خمتلف  و�لجتماعية 
�حلفل بد�أ بعزف �ل�سالم �لوطني كما �أدى �لطلبة 
ق�سم �ملهند�سني ومت عر�س فيلم ق�سري ��ستعر�س 
م�����س��اري��ع و�أب���ح���اث �ل��ط��ل��ب��ة ب��ع��ده��ا �أخ����ذت �سورة 
تذكارية للخرجني مع �سمو �ل�سيخ حامد بن ز�يد 

�آل نهيان ومعايل �لدكتور �سلطان �جلابر.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���دم م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان �أحمد 
�جل��اب��ر �ل�����س��ك��ر ل��ل��ق��ي��ادة �حل��ك��ي��م��ة ع��ل��ى جهودها 
�لذي  بالعلم  وت��زوي��ده  �لإن�سان  بناء  �إىل  �لر�مية 
يتيح له مو�جهة حتديات �مل�ستقبل بثقة و�قتد�ر.. 
�ل�سيخ  �ل�سمو  ل�ساحب  �سكره  عن  معاليه  و�ع��رب 
ه��ذ� �حلفل  رعاية  نهيان على  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 
ول�����س��م��و �ل�����س��ي��خ ح��ام��د ب���ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان على 
م�ساركته �حتفال �ملعهد بتخريج طلبته وت�سليمهم 

�ل�سهاد�ت.
�إن تخريج هذه �لدفعة من �ملعهد  و�أ�ساف معاليه 
�لبرتويل يكت�سب �أهمية خا�سة حيث يفخر �ملعهد 
بان�سمامه �إىل جامعة خليفة للعلوم و�لتكنولوجيا 

ليو��سل من خاللها دوره يف �إعد�د �أجيال متميزة 
من �ملخت�سني يف قطاع �لطاقة وتزويدهم باملعرفة 
ت�ساعدهم يف �سنع م�سرية  �لتي  �لعملية  و�ملهار�ت 
مهنية ن��اج��ح��ة لأن��ف�����س��ه��م وت���رك �أث���ر �إي��ج��اب��ي يف 
�أن �ل�ستثمار يف  �لوطن و�ملجتمع. و�أو�سح معاليه 
�ملو�رد �لب�سرية ي�سكل �أحد �لركائز �لأ�سا�سية �لتي 
�لعمل  وج��و�ن��ب  كافة مر�حل  �أدن���وك يف  بها  تهتم 
مبا يف ذلك توفري �لرب�مج �لأكادميية �لهادفة �إىل 
�أن�سطة  �إج��ر�ء  �لوطنية على  �ل��ك��و�در  ق��درة  تعزيز 

�لبحث و�لتطوير �لالزمة لدعم منو �لقطاع.
�أح���م���د �جلابر  وه���ن���اأ م���ع���ايل �ل���دك���ت���ور ���س��ل��ط��ان 
معربا  ناجحا..  م�ستقبال  لهم  متمنيا  �خلريجني 
و�لإد�ري��ة يف  �لتعليمية  �لهيئة  �سكره لأع�ساء  عن 

�ملعهد على جهودهم يف �إعد�د �أجيال �مل�ستقبل.
من جانبه قال عبد �ملنعم �سيف �لكندي مدير د�ئرة 
�ل�ستك�ساف و�لتطوير ب� �أدنوك �ن هذ� �حلفل يقدم 
دفعة جديدة من طالب �ملعهد �لبرتويل لين�سمو� 
�إىل �أ�سحاب �لكفاء�ت �ملتميزة و�ملتخ�س�سة يف قطاع 
�ل�سوء  لت�سليط  فر�سة  �ل��ي��وم  وي�سكل  �ل��ط��اق��ة.. 
على �لنجاح �لذي حققه �ملعهد لي�سبح يف مقدمة 
حر�س  م��وؤك��د�  ب��اأب��وظ��ب��ي..  �لتعليمية  �مل��وؤ���س�����س��ات 
و�لعلم  �ملعرفة  على  طلبته  يح�سل  �أن  على  �ملعهد 
م�ستقبلهم  ب��ن��اء  يف  �مل�ساهمة  م��ن  ميكنهم  �ل���ذي 
مهنئا  و�ل��غ��از  �لنفط  قطاع  يف  �لفاعلة  و�مل�ساركة 
�ملزيد من  لهم  �لإجن��از ومتمنيا  �لطلبة على هذ� 

�لنجاح يف �مل�ستقبل.
عن  نيابة  كلمة  يف  �لكندي  ن��وف  �لطالبة  و�أك���دت 
�خلريجني فخر و�عتز�ز �لطلبة باأن يكونو� جزء� 
و�أن  �أدن����وك  �لوطنية  �أب��وظ��ب��ي  ب���رتول  �سركة  م��ن 
�إ�سافة  ل��ي��ق��دم��و�  ي��ك��ر���س��و� ط��اق��ات��ه��م وج��ه��وده��م 

و�لعلم  �ملعرفة  با�ستخد�م  �لطاقة  لقطاع  متميزة 
�لإمار�ت  دول��ة  و�سالح  خل��ري  عليه  ح�سلو�  �ل��ذي 
على  للمحافظة  �لعمل  يف  و�لإخ��ال���س  و�ل��ت��ف��اين 
�حلكيمة  �ل��ق��ي��ادة  معاهدين  �ل��وط��ن..  مكت�سبات 
�أف�سل  م�ستقبل  لتحقيق  و�سعهم  يف  م��ا  ك��ل  ببذل 

لدولة �لإمار�ت.
منهم  ح�سل191  خ��ري��ج��ا   347 ���س��م��ن  وم����ن 
طالبا   127 �سم  حيث  �لبكالوريو�س  �سهادة  على 
درجة  على  منهم   156 ح�سل  بينما  طالبة  و64 
كما  طالبة  و54  طالب   102 و�سم  �ملاجي�ستري 
 22 ون��ال  �ل�سرف  مرتبة  على  طالبا   18 ح�سل 

طالبا مرتبة �ل�سرف بامتياز.
و�سين�سم خريجو �لدفعة �حلادية ع�سرة �إىل �أكرث 
من 1537 خريجا خالل �خلم�س �سنو�ت �ملا�سية.. 
و���س��م��ل��ت �ل��ت��خ�����س�����س��ات �ل��ت��ي ت��خ��رج م��ن��ه��ا طالب 

�لدفعة �حلادية ع�سرة من �ملعهد �لبرتويل..
�لكيميائية:  �ل��ه��ن��د���س��ة  يف  �ل��ع��ل��وم  ب��ك��ال��وري��و���س 
�لهند�سة  يف  �لعلوم  بكالوريو�س  خ��ري��ج��ا..   51
يف  �لعلوم  بكالوريو�س  خريجا..   15 �لكهربائية: 
بكالوريو�س  خريجا..   56 �لبرتولية:  �لهند�سة 
13خريجا..  �لبرتولية:  �لأر���س  علوم  يف  �لعلوم 
�مليكانيكية:  �ل��ه��ن��د���س��ة  يف  �ل��ع��ل��وم  ب��ك��ال��وري��و���س 
�لكيمياء  يف  �ل��ع��ل��وم  م��اج�����س��ت��ري  خ��ري��ج��ا..   56
يف  �ل��ع��ل��وم  ماج�ستري  خ��ري��ج��ني..   3 �لتطبيقية: 
ماج�ستري  خ��ري��ج��ا..   29 �لكيميائية:  �لهند�سة 
خريجني..   8 �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة:  �لهند�سة  يف  �ل��ع��ل��وم 
 22 �مليكانيكية:  �لهند�سة  يف  �ل��ع��ل��وم  ماج�ستري 
خريجا.. ماج�ستري �لعلوم يف �لهند�سة �لبرتولية: 
�لأر�س  علوم  يف  �لعلوم  ماج�ستري  خريجا..   19
يف  �لهند�سة  خريجا..ماج�ستري   20 �لبرتولية: 

ماج�ستري  خ��ري��ج��ني..   4 �لكيميائية:  �لهند�سة 
خريجني..   5  : �لكهربائية  �لهند�سة  يف  �لهند�سة 
ماج�ستري �لهند�سة يف �ل�سحة و�ل�سالمة و�لبيئة: 
�لهند�سة  يف  �لهند�سة  ماج�ستري  خريجا..   24
يف  �لهند�سة  ماج�ستري  خريجا..   13 �ملكانيكية: 

هند�سة �لبرتول: 9 خريجني.
وكان �ملعهد �لبرتويل ح�سل على ت�سريح من جلنة 
�لعايل  �لتعليم  لوز�رة  �لتابعة  �لأكادميي  �لعتماد 
و�لبحث �لعلمي لتقدمي �سهادة �لدكتور�ة يف خم�سة 
و�لكهربائية  �لكيميائية  �لهند�سة   : ه��ي  ب��ر�م��ج 
و�جليولوجيا  �ل���ب���رتول  وه��ن��د���س��ة  و�مل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة 

�لبرتولية.
وت���اأت���ي ب���ر�م���ج �ل���دك���ت���ور�ه �ل��ت��ي ط��رح��ه��ا �ملعهد 
دولة  جلهود  مبا�سرة  ��ستجابة  م��وؤخ��ر�  �ل��ب��رتويل 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لهادفة �إىل تعزيز ركائز 

�لتعليم ملرحلة �لدر��سات �لعليا و�لتي تعد عن�سر� 
�أ�سا�سيا يف �لأجندة �لوطنية لتعزيز �لبتكار.

�ملعهد  يوفرها  �لتي  �ملاج�ستري  بر�مج  جانب  و�إىل 
بعد�  �خل��م�����س��ة  �ل���دك���ت���ور�ه  ب��ر�م��ج  ت�سيف  ح��ال��ي��ا 
�لر�مية  �لبرتويل  �ملعهد  جهود  �إىل  مهما  جديد� 
�لعاملة  �ل��ق��وى  و�إع����د�د  تطوير  يف  �مل�ساهمة  �إىل 

�ملحلية يف دولة �لإمار�ت.
كما �فتتح �ملعهد �لبرتويل مركز �أدنوك لالأبحاث 
�ل��ت��ي تعترب  �مل��ت��ط��ورة  �لبحثية  �مل��ن�����س��اأة  و�لب��ت��ك��ار 
�أحد  �إىل  للتحول  �ملعهد  م�سرية  يف  ب���ارزة  حمطة 
�مل���ر�ك���ز �ل���ر�ئ���دة يف جم���ال �أب���ح���اث �ل��ط��اق��ة على 
م�ستوى �لعامل. و�ست�سهم جهود �لبحث و�لتطوير 
�لعملية  �لتطبيقات  دعم  يف  �ملركز  �سيجريها  �لتي 
�سناعة  جم��الت  خمتلف  يف  �لتكنولوجيا  لأح��دث 

�لنفط و�لغاز.

ب�حلزن والإجلل لذكراه 
..الفجر تنعي الزميل 

ممدوح عبد احلميد 
مبزيد من �حلزن و�لأ�سى ، وبكثري 
من �لإجالل لذكر�ه �لطيبة تنعي 
�أق�سامها  بجميع  �ل��ف��ج��ر  ج��ري��دة 
�ل�������س���اب���ق مم�������دوح عبد  �ل���زم���ي���ل 
�حلميد ، ر�جية �هلل �لعلي �لقدير 
�أن يتغمد روحه �لطاهرة بالرحمة 
و�أن ي�سكنه ف�سيح جناته ، ويحت�سبه 

مع �ل�سديقني �ل�ساحلني .
بالتحاق  )�ل��ف��ج��ر(  ت�سرفت  وق���د 
�لإع���الم���ي �ل���ر�ح���ل مم����دوح عبد 
�لت�سعينات  ب��د�ي��ات  منذ  �حلميد 
و�����س���ت���م���ر معها  ل���دي���ه���ا  ب��ال��ع��م��ل 
عمل  ح����ي����ث  ع������دي������دة  ������س�����ن�����و�ت 
�أن  قبل  �ملحلي،  �لق�سم  يف  حم��رر� 
�ليوم  �لإم����ار�ت  جملة  �إىل  ينتقل 
يف  �مل��ق��ام  ب��ه  لي�ستقر  �لقت�سادية 

�لزميلة �سحيفة �لبيان .
وق���د �أث��ب��ت خ���الل ف���رتة ع��م��ل��ه يف 
�إعالمية  ج����د�رة  �ل��ف��ج��ر  ج��ري��دة 
وح����ق����ق �ل����ع����دي����د م�����ن �لإع�����م�����ال 
�سيما يف  �مل��ت��م��ي��زة ول  �لإع��الم��ي��ة 

جمال �لتحقيقات �ل�سحافية .
 ك��م��ا مل�����س ج��م��ي��ع زم���الئ���ه دماثة 
للزميل  م����ث����ال  وك�������ان  �أخ�����الق�����ه 
�لنزيه �ملهذب حيث حظي باحرت�م 
روح  �هلل  تغمد   ، �جلميع  وتقدير 
�حلميد  ع���ب���د  مم�������دوح  زم���ي���ل���ن���ا 

و�أ�سكنه �جلنة ، �آمنا مطمئنا .

وزارة امل�لية ت�شت�شيف جل�شة ل�شتعرا�س فر�س تطوير وتعزيز البتك�ر يف العمل احلكومي
•• دبي -وام:

�لروؤ�ساء  �ملالية  وز�رة  ��ست�سافت 
�جلهات  يف  لالبتكار  �لتنفيذيني 
�حلكومية �لحتادية �سمن جل�سة ل� 
�سبكة �ملبتكرين - �ملن�سة �لتفاعلية 
�ل���ت���ي �أط��ل��ق��ه��ا م���رك���ز حم��م��د بن 
وذلك   - �حلكومي  لالبتكار  ر��سد 
�مل�ساهمة  ع��ل��ى  ح��ر���س��ه��ا  �إط����ار  يف 
�لمار�ت  روؤي���ة  حم���اور  حتقيق  يف 
�لوطنية  و�ل�سرت�تيجية   2021

لالبتكار.
عقد  �ل������ذي   - �ل���ل���ق���اء  خ�����الل  مت 
وز�رة  �لب���ت���ك���ار مب��ق��ر  يف خم��ت��رب 
��ستعر��س فر�س   - دبي  �ملالية يف 
�حلكومي  �جل���ه���ات  يف  �ل��ت��ط��وي��ر 
وم�ساركة خطط �لبتكار ومناق�سة 
و�خلدمات  و�مل�����س��اري��ع  �لفعاليات 
�ملبتكرة �لتي تقدمها وز�رة �ملالية.

يون�س حاجي  �سعادة  �للقاء  ح�سر 
�خلوري وكيل وز�رة �ملالية وفريق 
ر����س��د لالبتكار  ب��ن  م��رك��ز حممد 
�حل���ك���وم���ي وف����ري����ق �لب����ت����ك����ار يف 
�لتنفيذيون  و�ل���روؤ����س���اء  �ل������وز�رة 

لالبتكار يف �جلهات �حلكومية.
وهدفت وز�رة �ملالية من ��ست�سافة 
�حل�سور  ت���ع���ري���ف  �إىل  �ل����ل����ق����اء 
باخلطو�ت �لتي قامت بها يف جمال 
�لبتكار وتبادل �ملعرفة مع �جلهات 
ل��رت���س��ي��خ ث��ق��اف��ة �لب���ت���ك���ار. و�أك���د 
يون�س حاجي �خل��وري يف كلمة له 
�أهمية �تخاذ خطو�ت فاعلة جلعل 
�لبتكار جزء�ً ل يتجز�أ من �لعمل 
�حل���ك���وم���ي ب��ح��ي��ث ي�����س��ك��ل د�ف���ع���اً 
�لدولة  تناف�سية  لتعزيز  رئي�سياً 
�إىل  م�سري�ً  �ل��دويل  �مل�ستوى  على 
�لركائز �لرئي�سية �لثالث لالبتكار 
بن  حم��م��د  م��رك��ز  يعتمدها  �ل��ت��ي 
�ملتمثلة  �حلكومي  لالبتكار  ر��سد 
�أف��ك��ار مبتكرة وق���در�ت مبتكرة  يف 
وثقافة مبتكرة. وقال �ن دور وز�رة 

�ملالية ل يقت�سر على تر�سيخ ثقافة 
�لبتكار يف �لبيئة �لد�خلية لوز�رة 
�ملالية فقط بل لها دور رئي�سي يف 
�حلكومة �لحتادية وعلى م�ستوى 
دولة �لمار�ت وترجمة لهذ� �لدور 
�لرئي�سي مت �لإعالن عن �سندوق 
حم��م��د ب��ن ر����س��د ل��الب��ت��ك��ار �لذي 
�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  �أط���ل���ق���ه 
نائب  مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رع��اه �هلل �لعام 
�ملا�سي و�لذي ميثل خطوة مهمة 
�لتنموية  �لإم���ار�ت  روؤي��ة  لتحقيق 
د�عمة  بيئة  تاأ�سي�س  يف  و�مل�ساهمة 

لالبتكار ..م�سري� �ىل �ن ��ست�سافة 
�إطار  يف  ياأتي  �للقاء  لهذ�  �ل���وز�رة 
�لوز�رة  تلعبه  �ل��ذي  �لر�ئد  �ل��دور 
يف بناء �لقدر�ت �لوطنية يف جمال 
�ل�سعي  ن���و�����س���ل  ح��ي��ث  �لب���ت���ك���ار 
و�لطالع  �خل��رب�ت  تبادل  لتعزيز 
تدعم  �لتي  �ملمار�سات  �أف�سل  على 

�لبتكار يف جهات �لعمل.
ت�����س��ع��ى وز�رة  ���س��ع��ادت��ه   و�أ�����س����اف 
�ملالية �إىل دعم بيئة �لبتكار لدى 
على  و�لتعرف  �حلكومية  �جلهات 
�أنحاء  كافة  �لبتكار�ت من  �أح��دث 
�نطالقاً من حر�س  �لعامل وذلك 
�لوز�رة على �أن يكون لها دور فاعل 

لتحقيق �مل�ساعي �لر�مية �إىل �إدر�ج 
دولة �لإمار�ت لتكون �سمن �لدول 

�لأكرث �بتكار� بحلول 2021 .
ي�سار �إىل �أن مركز حممد بن ر��سد 
ل��الب��ت��ك��ار �حل��ك��وم��ي �أط��ل��ق �سبكة 
�ملبتكرين لتكون �ملن�سة �لتفاعلية 
�ل����روؤ�����س����اء  ت�������س���م  �ل����ت����ي  �لأوىل 
�إطار دعم  �لتنفيذيني لالبتكار يف 
للعمل  مبتكرة  بيئة  تهيئة  جهود 

�حلكومي.
�مل��ب��ت��ك��ري��ن حلقة  ���س��ب��ك��ة  وت�����س��ك��ل 
�لتنفيذيني  �ل��روؤ���س��اء  ب��ني  و���س��ل 
ل���الب���ت���ك���ار وخ����ري����ج����ي �ل���دب���ل���وم 
و�مل���ب���ت���ك���ري���ن يف دول������ة �لإم��������ار�ت 
�ل�سرت�تيجية  دع��م  �إىل  وت��ه��دف 
ع����ن طريق  ل���الب���ت���ك���ار  �ل���وط���ن���ي���ة 
�لتنفيذيني  �ل���روؤ����س���اء  م�����س��ارك��ة 
لالبتكار يف حلقات وور�س نقا�سية 
�أف�سل  وتخ�س�سية و�لطالع على 
�مل��م��ار���س��ات حم��ل��ي��اً ودول���ي���ا وعقد 
ندو�ت خلرب�ء وخمت�سني عامليني 
�لتنفيذيني  �ل��روؤ���س��اء  ��ك��ن  مُيّ مب��ا 
يف  ب��اأدو�ره��م  �لقيام  م��ن  لالبتكار 
تر�سيخ ثقافة �لبتكار د�خل جهات 

عملهم.

بقلوب موؤمنة بق�ضاء اهلل وقدره 
تنعى

جريدة الفجر 
الزميل 

ممدوح عبد احلميد
�ضائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمده 

بوا�ضع رحمته وي�ضكنه ف�ضيج جناته ، 

ويلهم اأهله وذويه ال�ضرب وال�ضلوان 

{ اإن� هلل  واإن� اليه راجعون}
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اأخبـار الإمـارات
منتدى الدبلوم��شية الع�مة والت�ش�ل احلكومي- املكتب الإعلمي حلكومة دبي يعلن بدء الت�شجيل يف منتدى الدبلوم��شية الع�مة والت�ش�ل احلكومي

•• دبي -وام:

�لت�سجيل يف منتدى  ب���دء  دب���ي ع��ن  �لإع���الم���ي حل��ك��وم��ة  �مل��ك��ت��ب  �أع��ل��ن 
�ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة �ل��ع��ام��ة و�لت�������س���ال �حل��ك��وم��ي �ل����ذي ي��ن��ظ��م��ه برعاية 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
�سهر  �لثاين ع�سر من  رع��اه �هلل، يف  دب��ي،  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 
و�خلرب�ء  �مل�سوؤولني  وكبار  �ل��وزر�ء  من  نخبة  مب�ساركة   2017 مار�س 
و�ملتخ�س�سني يف �لقطاعات ذ�ت �ل�سلة بالدبلوما�سية �لعامة و�لت�سال 
�حلكومي، وجمموعة من �مل�ست�سارين �لدوليني �مل�سهود لهم باخلربة يف 

هذ� �ملجال.

ودعت �للجنة �لتنظيمية للمنتدى �ملهتمني بامل�ساركة باحل�سور يف دورته 
�لأوىل، �سو�ء من �ملتخ�س�سني يف هذ� �ملجال �أو �ملعنيني به من خارجه، 

باملبادرة للت�سجيل وذلك ملحدودية �لأماكن �ملتاحة.
و�أ�سارت نورة �ملن�سوري، مدير �لت�سال �ل�سرت�تيجي باملكتب �لإعالمي 
�للجنة  مل�سته  �ل��ذي  �لكبري  �لهتمام  �إىل  �مل�سروع  ومدير  دب��ي  حلكومة 
�أنه يهدف �إىل مناق�سة  �أو�سحت  �إط��الق �ملنتدى �لتي  فور �لإع��الن عن 
�حلكومي  و�لت�سال  �لعامة  �لدبلوما�سية  بدعم  �لكفيلة  �ل�سبل  �أف�سل 
مع ��ستعر��س �أجنح �لتجارب �لإقليمية و�لعاملية يف �إطار تفاعلي يكفل 
�لعمل �حلكومي  تعزيز  �إىل  ت�سمني �جلميع يف حو�ر متخ�س�س يرمي 

ب�سورة عامة من خالل تعزيز قدر�ت �أحد حماوره �ملهمة.

دب��ي على  �لإع��الم��ي حلكومة  �ملكتب  ح��ر���س  �مل��ن��ت��دى  يعك�س   : وق��ال��ت 
تر�سيخ �أ�س�س �لتعاون �لوثيق مع كافة مكونات �جلهاز �حلكومي وتقدمي 
�إ�سافات نوعية من �ساأنها دعم توجهات �لتطوير فيها يف ناحية تخ�س�سه، 
حيث ياأتي �ملنتدى مكماًل ل�سل�سلة من �ملبادر�ت و�لفعاليات �لتي ينظمها 
�ملكتب �لإعالمي على مد�ر �لعام وتعنى ب�سورة مبا�سرة بتعزيز �خلطاب 

�حلكومي �لر�سمي وتقدمي �ل�ست�سار�ت �ل�سرت�تيجية يف هذ� �ملجال.
�لت�سجيل عرب  �لر�غبني يف �حل�سور  �أن على  �ملن�سوري  نورة  و�أو�سحت 
HYPERLINK ”http://pdgc.  : �لإل���ك���رتوين  �ل��ر�ب��ط 
mediaoffice.ae/“http://pdgc.mediaoffice.
�سيتلقى  ثم  ومن  �للجنة  ملر�جعة  �لت�سجيل  طلبات  �ستخ�سع  حيث   ae

يجب  و�ل��ذي  بهم  �خلا�س  �لإل��ك��رتوين  �لربيد  عرب  تاأكيد�ت  �حل�سور 
ت�سمينه يف �ملعلومات �خلا�سة بالت�سجيل يفيد باإمتام �لت�سجيل وتفا�سيل 
�حل�سور. وكان �ملكتب �لإعالمي حلكومة دبي �أعلن عن �إطالق منتدى 
تعزيز  يف  �مل�ساهمة  ب��ه��دف  �حلكومي  و�لت�����س��ال  �لعامة  �لدبلوما�سية 
خاللها  م��ن  ميكن  ج��دي��دة  من�سة  و�إت��اح��ة  �حلكومي،  �لت�سال  ق���در�ت 
��ستحد�ث �سيغ جديدة د�عمة للخطاب �لر�سمي ون�سر وتو�سيل ر�سائله 
بفاعلية نحو حتقيق �لتاأثري �ملن�سود وذلك متا�سياً مع ��سرت�تيجية �ملكتب 
�لإعالمي �لر�مية �إىل �مل�ساهمة بدور عملي وموؤثر يف تطوير منظومة 
�لت�سال �حلكومي عرب �لعديد من �ملحاور وبال�سر�كة و�لتعاون مع كافة 

�لدو�ئر و�لهيئات و�ملوؤ�س�سات �حلكومية.

جمل�س حممد بن زايد للأجي�ل ي�شت�شرف م�شتقبل مزدهرا للوطن ركيزته ال�شب�ب
•• اأبوظبي -وام:

�مل�ستقبل  ز�يد لأجيال  يج�سد جمل�س حممد بن 
�ل�سيخ  �ل�سمو  رعاية �ساحب  يعقد حتت  �لذي   -
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة يومي 7 و 8 مار�س 
�ملقبل - نهج قيادة �لدولة �لر�سيدة يف �ل�ستثمار 
�سياغة  يف  �ل��وط��ن  �سباب  دور  وتاأكيد  بالإن�سان 
قائم  �ق��ت�����س��اد  وب��ن��اء  ل��ل��وط��ن  م��زده��ر  م�ستقبل 
�لنفط ومو��سلة  بعد  ما  �ملعرفة يف مرحلة  على 
بقطاعات  و�مل�ستد�مة  �ل�ساملة  �لتنمية  م�سرية 
�ل��دول��ة ك��اف��ة. وج��اب��ت ح��اف��ل��ة �إم���ار�ت���ي و�أطمح 
�لعايل  �لتعليم  موؤ�س�سات  �ملجل�س  ملبادرة  �لتابعة 
ب��ال��دول��ة خ���الل �لأي����ام �مل��ا���س��ي��ة ور���س��دت وكالة 
�أنباء �لإمار�ت و�م تفاعاًل كبري�ً من �لطلبة معها 
�ملجل�س  يف  م�ساركتهم  ت�سجيل  على  وحر�سهم 
�لذين  �لإمار�تيني  �جلامعات  طلبة  يجمع  �لذي 

ترت�وح �أعمارهم بني 17 و 21 �سنة.
و �أك���د م�����س��وؤول��ون وط��ل��ب��ة م�����س��ارك��ون يف جمل�س 
ت�سريحات  يف  �مل�ستقبل  لأجيال  ز�ي��د  بن  حممد 
تاأكيد�  تاأتي  �لهامة  �ملبادرة  �أن هذه  ل� و�م  خا�سة 
على �لدور �لهام ل�سباب �لوطن يف �مل�ستقبل فهم 
مل�����س��رية �لتنمية  �مل��ت��ج��ددة و�مل�����س��ت��د�م��ة  �ل��ط��اق��ة 
�ل�ساملة للدولة فب�سو�عدهم �ستتو��سل �لجناز�ت 

و�لريادة �لعاملية للدولة يف �ستى �ملجالت.

وق����ال �ل��دك��ت��ور ع��ب��د�ل��ل��ط��ي��ف �ل�����س��ام�����س��ي مدير 
جممع كليات �لتقنية �لعليا �إن جمل�س حممد بن 
ز�يد لأجيال �مل�ستقبل �سي�سهد م�ساركة �أكرث من 
�ملبادرة  ه��ذه  يف  �لكليات  من  وطالبة  طالب  �أل��ف 
لت�سليط  �جلامعات  طلبة  ت�ستهدف  �لتي  �لهامة 
�ل�����س��وء ع��ل��ى �لأه������د�ف �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة لدولة 
�قت�ساد  بناء  يف  �مل�ستقبل  �أج��ي��ال  ودور  �لم���ار�ت 

�ملعرفة يف مرحلة ما بعد �لنفط.
ز�يد  ب��ن  حممد  جمل�س  م��ب��ادرة  �أن  �إىل  �أ���س��ار  و 
�مل�ستقبلية  �ل���روؤي���ة  ت��ع��ك�����س  �مل�����س��ت��ق��ب��ل  لأج���ي���ال 
فعلي  تاأكيد  وهي  �لر�سيدة  لقيادتنا  و�لطموحة 
بن  حم��م��د  �ل�سيخ  �ل�سمو  ���س��اح��ب  م��ق��ول��ة  ع��ل��ى 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د 
�لأعلى للقو�ت �مل�سلحة :  �إذ� كان ��ستثمارنا �ليوم 
�آخر  باأننا �سنحتفل عند ت�سدير  �أر�ه��ن  �سحيحا 
كانت  �مل��ق��ول��ة  ف��ه��ذه  �سنة   50 بعد  نفط  برميل 
�سر�رة �نطالق نحو ��ست�سر�ف �مل�ستقبل و�لتفكري 
ودعم  �لتعليم  يف  �حلقيقي  �ل�ستثمار  كيفية  يف 
م���و�ردن���ا �ل��ب�����س��ري��ة ل�����س��م��ان ج��اه��زي��ت��ه��م للعمل 

و�لنتاج و�لتناف�سية.
تتطلب  �حلالية  �ملرحلة  �أن  �ل�سام�سي  �أو���س��ح  و 
�إعد�د �أبنائنا للم�ستقبل �ملتغري و�ملت�سارع يف �لنمو 
�لقيادة  وط��م��وح��ات  �مل��ت��غ��ري�ت  ب��ه��ذه  وتوعيتهم 
وقال  �لن�سان  على  د�ئما  تر�هن  �لتي  �لر�سيدة 
ر�بعة  �سناعية  ث���ورة  �أع��ت��اب  على  �ل��ي��وم  نحن    :

ي��وم خا�سة  ي��وم��ا بعد  ت���زد�د مالحمها و���س��وح��ا 
مع دخول �لذكاء �ل�سناعي و�لذي �أ�سبح موجود� 
�أم��ام تغري�ت  و�أ�سبحنا  �ليوم يف كل مكان حولنا 
�ستعتمد  �لتي  �مل�ستقبل  ووظائف  مبهار�ت  تتعلق 
على �ملعرفة و�ملهارة . و�أ�ساف مدير جممع كليات 
�لتقنية �لعليا �إن مبادرة جمل�س حممد بن ز�يد 
لأجيال �مل�ستقبل �ست�ساهم ب�سكل كبري يف تكوين 
�ل�����س��ب��اب وت��ن��م��ي��ة وع��ي��ه��م ن��ح��و �لتخطيط  ف��ك��ر 
يف  �مل�ساركة  بفر�سة  �سيحظون  حيث  للم�ستقبل 
برنامج حيوي يت�سمن جل�سات حو�رية و�أن�سطة 
�ل��ع��دي��د م���ن �مل��و����س��ي��ع �ملتعلقة  ت��ف��اع��ل��ي��ة ح���ول 
بالتكنولوجيا وتطور�ت �لع�سر و�جلهود �لوطنية 
لبناء �قت�ساد �ملعرفة و �ملو�طنة �ل�ساحلة وغريها 
من �ملو�سوعات �لتي �سيت�سارك فيها �لطلبة من 
 .. ب��ال��دول��ة  �ل��ع��ايل  �لتعليم  م��وؤ���س�����س��ات  خمتلف 

مثمنا جهود �لقائمني على هذه �ملبادرة �لر�قية.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال �أح��م��د �مل���ال �ل��ع��م��ي��د �لتنفيذي 
ل�سوؤون �لطلبة يف كليات �لتقنية �لعليا �إن مبادرة 
جمل�س حممد بن ز�يد لأجيال �مل�ستقبل حظيت 
بتفاعل كبري من طلبة كليات �لتقنية �لعليا على 
خالل  م��ن  ب��ال��دول��ة  �ملختلفة  ف��روع��ه��ا  م�ستوى 
و�لتي  للمبادرة  �لتابعة  و�أط��م��ح  �إم��ار�ت��ي  حافلة 
بطبيعة  �لطلبة  لتعريف  �لكليات  ف���روع  ج��اب��ت 
�ملناق�سات  ب��رن��ام��ج  �مل��ب��ادرة و�أه��د�ف��ه��ا وحم��ت��وى 
�لطلبة مع  تفاعل  بها حيث  و�لفعاليات �خلا�س 

�لفكرة وحر�سو� على �لت�سجيل خاللها.
وطالبة  طالب  �أل��ف  من  �أك��رث  ي�سارك  �أن  وتوقع 
�إطار وعيهم بها  �ملبادرة يف  من كليات �لتقنية يف 
و�أهميتها لهم ك�سباب ورو�د �لغد .. م�سري�ً �إىل �أن 
كليات �لتقنية �لعليا يف �إطار حر�سها على ت�سجيع 
وحفز طلبتها على �لتفاعل �مل�ستمر مع �ملبادر�ت 
خم�س  باحت�ساب  �ستقوم  و�لوطنية  و�لفعاليات 
بهدف  وذل��ك  �مل�سارك  للطالب  تطوعية  �ساعات 
وطنية  م�سوؤولية  �مل�ساركة  ه��ذه  �أن  على  �لتاأكيد 

وخدمة للمجيمع.
و�أكد �أحمد عبد�هلل �ل�سحي  طالب جامعي حر�سه 
على �لت�سجيل و�مل�ساركة يف مبادرة جمل�س حممد 
�أنها  �إىل  م�����س��ري�ً   .. �مل�ستقبل  لأج��ي��ال  ز�ي���د  ب��ن 
على  ق��رب  ع��ن  خاللها  يتعرف  حقيقية  فر�سة 
روؤية �لقيادة ونظرتها �مل�ستقبلية ودورهم ك�سباب 
�إن��ن��ا نتحدث �ل��ي��وم عن  يف حتقيق ذل��ك وق���ال :  
�لنفط وكيف  بعد  �لآن ملرحلة ما  �ل�ستعد�د من 

�سيكون �قت�سادنا يف �ملرحلة �ملقبلة .
ونوه �إىل �أن هذه �ملبادرة جت�سد �إميان قيادة �لدولة 
�سناعة  يف  �لوطن  �سباب  ب��دور  �لعميق  �لر�سيدة 
م�ستقبل مزدهر للوطن و�لعتماد عليهم ملو��سلة 
�حل�سارية  و�لنه�سة  �ل�ساملة  �لتنمية  م�سرية 
�لأ�سعدة.  خمتلف  على  �ل��دول��ة  بها  تزخر  �لتي 
�إنه  �لكربي  طالب جامعي   وق��ال مبخوت حمد 
�سجل للم�ساركة يف مبادرة جمل�س حممد بن ز�يد 

�مل�ستقبل  ملناق�سة  فر�سة  لأنها  �مل�ستقبل  لأجيال 
من  طلبة  مع  و�لتفاعل  حتدياته  على  و�لتعرف 

خمتلف موؤ�س�سات �لتعليم �لعايل بالدولة.
�ل��ط��ال��ب ع��ل��ى �طالع  ي��ك��ون  �أن  و�أك�����د ����س���رورة 
ب���امل���ت���غ���ري�ت و�خل���ط���ط �ل��وط��ن��ي��ة ل��ي��ت��م��ك��ن من 
م�سري�ً   .. �ل�سحيح  بال�سكل  مل�ستقبله  �لتخطيط 
�إىل �أن �ختار در��سة تخ�س�س �لهند�سة �مليكانيكية 
لهذ�  �ملتطور  �ل�سناعي  �لقطاع  بحاجة  ملعرفته 

دور  �د�ء  م��ن  ميكنه  م��ا  وه���و  �ل��ه��ام  �لتخ�س�س 
مبختلف  �مل�����س��ت��د�م��ة  �لتنمية  م�����س��رية  يف  ف��اع��ل 
�أن جمل�س  �إىل  �ل��دول��ة. جت��در �لإ���س��ارة  قطاعات 
حممد بن ز�يد لأجيال �مل�ستقبل �سي�سهد م�ساركة 
من  ومتنوع  حيوي  برنامج  يف  �جل��ام��ع��ات  طلبة 
�لتفاعلية  و�لأن�سطة  �لعامة  �حلو�رية  �جلل�سات 
يوؤهلهم  لهم  �إل��ه��ام  م�سدر  ت�سكل  �لتي  �ملختلفة 

لأن ي�سبحو� قادة ورو�د �أعمال ومبتكرين.

�شيف بن زايد يزور الحت�د الن�ش�ئي الع�م وي�شهد توقيع مذكرة تف�هم مع اأقدر
•• اأبوظبي-وام:

بن  �سيف  �ل�سيخ  �سمو  �لفريق  ز�ر 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�ل���د�خ���ل���ي���ة �م�س  �ل��������وزر�ء وزي�����ر 
باأبوظبي  �ل��ع��ام  �لن�سائي  �لحت���اد 
يف  ج��ه��وده  ع��ن  �سرح  �إىل  و��ستمع 
للنهو�س  �لإمار�تية  �مل��ر�أة  توعية 
مب�سوؤولياتها يف خمتلف جمالت 

�لعمل.
�سمو  ب����ج����ه����ود  �����س����م����وه  و�أ��������س�������اد 
مبارك،  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  �ل�����س��ي��خ��ة 
�لعام،  �ل��ن�����س��ائ��ي  رئ��ي�����س��ة �لحت����اد 
�لتنمية  ملوؤ�س�سة  �لأع��ل��ى  �لرئي�س 
�لأعلى  �ملجل�س  رئي�سة  �لأ���س��ري��ة، 
�لمار�ت،  �م  و�لطفولة  لالأمومة 
ودورها �لفعال يف خدمة �لق�سايا 
و�إ���س��ه��ام��ات��ه��ا يف �ستى  �لإن�����س��ان��ي��ة 
�ملحلي  �مل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  �مل����ج����الت 
�ملتو��سل،  ودع���م���ه���ا  و�ل����ع����امل����ي، 
وخارجها  �لدولة  د�خ��ل  وعطائها 
خلدمة  �ملمتدة  �لبي�ساء  و�أياديها 
�لعلم و�ل�سحة و�لن�سانية و�لدب 
و�ل��ث��ق��اف��ة و�ل��ع��دي��د م��ن �ملجالت 

�لخرى يف دول �لعامل كافة.
رئي�س جمل�س  نائب  �سمو  وتعرف 
�ل���������وزر�ء وزي������ر �ل���د�خ���ل���ي���ة على 
�ل���رب�م���ج و�لأن�����س��ط��ة �ل��ت��ي تركز 
للقيام  �مل�������ر�أة  دور  �أه���م���ي���ة  ع��ل��ى 
عملية  يف  �ل���ف���اع���ل���ة  ب���و�ج���ب���ات���ه���ا 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �ل�������س���ام���ل���ة، و�حل���ف���اظ 
�لإمار�تية  �ل���س��رة  متا�سك  على 

و��ستقر�ر �ملجتمع.
ع���ل���ى �خلطط  ����س���م���وه  و�ط����ل����ع    
�أج��ل حتقيق  و�ل��رب�م��ج �ملعدة من 
�أك��رب لبنة �لإم���ار�ت من  مكا�سب 
�لن�ساط  وت��و���س��ي��ع  تفعيل  خ���الل 
�ل��ن�����س��ائ��ي يف �ن��ح��اء �ل��دول��ة كافة 
و�ث���������ر�ء �ل���ف���ع���ال���ي���ات و�ل����رب�م����ج 
�أهد�ف  م��ع  تتفق  �ل��ت��ي  �لن�سائية 
�مل�ستقبلية  وط��م��وح��ات��ه  �لحت����اد 
��سافة �إىل بر�مج توطيد �لعالقات 

وت���ع���ددت �مل��ن��ا���س��ب��ات �ل��ت��ي منحت 
ف��ي��ه��ا ه�����ذه �لأو�����س����م����ة و�ل�������دروع 
ل�سموها ما بني �لتقدير جلهودها 
يف �لدفاع عن ق�سايا �ملر�أة ودعمها 
�لإن�ساين،  �لعمل  يف  وع��ط��اء�ت��ه��ا 
ومتكينها  ب������امل������ر�أة  و�ل���ن���ه���و����س 
ورعايتها  ق�ساياها،  عن  و�ل��دف��اع 
تهتم  �لتي  و�لفعاليات  لالأن�سطة 
يف  وتفانيها  �لإن�سانية،  بالق�سايا 
�لأمية  وحم��و  �مل����ر�أة  ق�سايا  دع��م 
ورع������اي������ة �ل���ط���ف���ول���ة و�مل���ع���اق���ني 
و�مل�سنني و�لأيتام.    و�أ�سبحت “�أم 
�لإمار�تية  �مل��ر�أة  �لإمار�ت” ر�ئدة 
�لعاملي  �مل�ستوى  وع��ل��ى  و�لعربية 
�لكبرية  �لإجن������از�ت  ب��ف��ع��ل  �أي�����س��ا 
م�سريتها  خ����الل  ح��ق��ق��ت��ه��ا  �ل���ت���ي 
�أن  �مل����ع����ط����اءة ..ك����م����ا  �ل���ط���وي���ل���ة 
���س��ب��اق��ة يف جمال  ت���ع���د  ���س��م��وه��ا 
�ل��ع��م��ل �لإن�����س��اين و�ل��دي��ن��ي حيث 
�لر�ئدة  �لإن�سانية  م��ب��ادر�ت��ه��ا  �ن 
ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ف��ك��رة ت��ق��دمي �خلري 
يحتاج  م��ن  لكل  و�لعطاء  و�ل��ب��ذل 
�سموه و�لوفد  �ينما كان. كما قام 
�لد�ئم  �مل��ع��ر���س  ب���زي���ارة  �مل���ر�ف���ق 
�أح��د �لأق�سام �ملهمة يف  �ل��ذي يعد 
ويهدف  �ل��ع��ام،  �لن�سائي  �لحت���اد 
�إىل �إب�����ر�ز ت����ر�ث دول����ة �لإم�����ار�ت 

�لعربية �ملتحدة و�ملحافظة عليه.
�أق�سام  �ملعر�س من عدة    ويتكون 
�حلياة  �من�����اط  ت��ع��ك�����س  م��ت��ن��وع��ة 
�ليومية  �حلياة  ومناحي  �ملختلفة 
ق��دمي��ا م��ث��ل ق�����س��م �ل���ب���دو ممثال 
�حلياة  وم�����س��ت��ل��زم��ات  �خل��ي��م��ة  يف 
وق�سم  �لبادية  �أه��ل  عند  �ليومية 
�حل�������س���ر مم���ث���ال يف ح����ي����اة �ه���ل 
�ق�سام  �ىل  ب��الإ���س��اف��ة  �ل�����س��اح��ل، 
غرفة  مثل  قدميا  �حل��ي��اة  تو�سح 
�لعرو�س، �لزياء و�حللي �لتقليدية 

وق�سم �لدوية �ل�سعبية.
ن�����ورة خليفة  ����س���ع���ادة  و�أ������س�����ادت    
بني  �مل�سرتك  بالتعاون  �ل�سويدي 
لتمكني  خليفة  وبرنامج  �لحت���اد 

�إط��ار حر�سه  “�أقدر” يف  �لطالب 
�ملوؤ�س�سات  م����ع  �ل����ت����ع����اون  ع���ل���ى 
يف  و�ملحلية  �لحت��ادي��ة  و�ل��ه��ي��ئ��ات 
�ل��دول��ة ل��رف��ع ���س��اأن �ب��ن��اء �لوطن 
خ��ا���س��ة �ل�����س��ب��اب و�ل��ط��ل��ب��ة منهم 
وحت�������س���ي���ن���ه���م م�����ن �ل���ت���ح���دي���ات 
عليهم  و�حل��ف��اظ  تو�جههم  �ل��ت��ي 
بالوطن  ل��ي��ن��ه�����س��و�  ورع���اي���ت���ه���م 
باأف�سل �لطرق و�أحدث �ل�ساليب 
�ل��ع��ل��م��ي��ة.  و�أو���س��ح��ت يف ت�سريح 
�أن �ملذكرة  تاأتي �نطالقا من  لها 
فاطمة  �ل�سيخة  �سمو  توجيهات 
بنت مبارك بالعمل �ملكثف مل�ساعدة 
وتوفري  و�ل�سابات  �ل�سباب  �أبنائنا 
�لتي  �لعلمية  و�لفر�س  �ل�ساليب 
ت��ف��ي��ده��م يف حت��ق��ي��ق �ه��د�ف��ه��م يف 

�لبذل و�لعطاء لوطنهم.
 و�أكدت �سرورة �مل�سوؤولية �مل�سرتكة 
و�لدو�ئر  و�لهيئات  �ملوؤ�س�سات  بني 
�لوطن  لبناء  و�ملحلية،  �لحتادية 
و�مل��و�ط��ن �ل�����س��ال��ح، و�ل��ع��م��ل على 
حت�����س��ني وط��ن��ن��ا وجم��ت��م��ع��ن��ا من 
ل�سيما  ب���ه  �مل��ح��دق��ة  �ل��ت��ح��دي��ات 
تو�جهها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي��ات  ت��ل��ك 
عماد  هم  و�لذين  �ل�سابة  �أجيالنا 
و�لذخرية  �مل�ستقبل،  و�أم���ل  �ل��غ��د 
�حلقيقية للحفاظ على �ملكت�سبات 

وحمايتها.

تاأتي  �مل���ذك���رة  �أن  �إىل  و�أ�����س����ارت   
تنفيذ  ع���ل���ى  �حل����ر�����س  �إط�������ار  يف 
و�لتي  �مل���ر�أة  متكني  ��سرت�تيجية 
�ل�����س��ي��خ��ة فاطمة  ���س��م��و  د���س��ن��ت��ه��ا 
 2015 ع������ام  يف  م�����ب�����ارك  ب���ن���ت 
قدرة  تعزيز  ب��ن��وده��ا  �سمن  وم��ن 
و�خلا�سة  �حل��ك��وم��ي��ة  �مل��وؤ���س�����س��ات 
وت�سريعات  �سيا�سات  �عتماد  على 
�لنوع  ملنظور  مر�عية  وميز�نيات 
�لجتماعي و�حلفاظ على �لن�سيج 
خالل  من  ومتا�سكه،  �لجتماعي 
و�ملر�أة،  �لرجل  �لأدو�ر بني  تكامل 
ومتما�سك  ق����وي  جم��ت��م��ع  ل��ب��ن��اء 
ق�������ادر ع���ل���ى م���و�ك���ب���ة �ل���ت���غ���ري�ت 
متا�سك  وت����ع����زي����ز  �مل���������س����ت����ج����دة، 
��ستمر�رية  و����س���م���ان  �لأ������س�����رة، 
بني  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �لأدو�ر  ت��ك��ام��ل 
ج��ي��ل وجمتمع  ل��ب��ن��اء  �أف�����ر�ده�����ا، 
م��ت��الح��م وم����زده����ر.  وذك�����رت �أن 
�ملذكرة مع برنامج خليفة لتمكني 
تنفيذ  �ستعمل على  �أقدر  �لطالب 
�ملختلفة  و�لن�����س��ط��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
و�لتكامل  �لتعاون  �ليات  وتر�سيخ 
وف���ق���ا ل����الأه����د�ف �مل�����س��رتك��ة بني 
�جتماعات  وع����ق����د  �ل����ط����رف����ني، 
دورية م�سرتكة لتوحيد �مل�سمون 
�سمن  و�لر��������س�������ادي  �ل����ت����وع����وي 
�ىل  �ملوجهة  �لإلكرتونية  �لثقافة 

�مل��ج��ت��م��ع ل���س��ي��م��ا �لطالب  ف��ئ��ات 
�لربنامج  �خ��ت�����س��ا���س��ات  ���س��م��ن 
و�أكدت  �ل�سا�سي.  بنظامه  �لو�ردة 
�لعام  �ل��ن�����س��ائ��ي  ح��ر���س �لحت�����اد 
على �لتعاون بكل ثقة و�قتد�ر مع 
فيه  ملا  �هد�فه  لتحقيق  �لربنامج 
خالل  م��ن  وبناتنا  �بنائنا  ف��ائ��دة 
�ملكثفة حول  و�لفعاليات  �ل��دور�ت 

هذ� �ملو�سوع.
�لدكتور  �ل��ع��ق��ي��د  ث��م��ن  ب������دوره   
�إب��ر�ه��ي��م �ل��دب��ل �جل��ه��ود �لكبرية 
�لن�سائي  �لحت�����اد  ي��ب��ذل��ه��ا  �ل��ت��ي 
�ملجتمعي  �ل���وع���ي  ل��ن�����س��ر  �ل���ع���ام 
..لفتا  �لوطنية  �لهوية  وتر�سيخ 
�أهمية �لتعاون و�ل�سر�كة بني  �إىل 
�ملجتمعية  �لقيم  لتعزيز  �جلهتني 
وتدعيمها. و �أ�ساد باهتمام �لحتاد 
�لن�سائي �لعام بتنفيذ �لعديد من 
�ملجتمع  يف  و�لفعاليات  �لأن�سطة 
يف �إطار �هتمامه باملر�أة �لمار�تية 
مهما  ب�سريا  ر�أ�سمال  متثل  و�لتي 
يف �ملجتمع، و��سهاماتها �لفعالة يف 
تبلورت  و�لتي  �مل�ستد�مة  �لتنمية 
يف حت��ق��ي��ق �إجن��������از�ت م��ذه��ل��ة يف 
�لتي  �ل���ع���م���ل  خم��ت��ل��ف جم������الت 
مار�ستها لتعزيز �لتقدم �حل�ساري 
للدولة و�مل�ساركة يف بناء نه�ستها 

جنبا �إىل جنب مع �لرجل.   

مع �لحتاد�ت و�ملنظمات �لن�سائية 
يف �لوطن �لعربي وخارجه، وذلك 
�سهيل  بنت  �سما  م��ع��ايل  بح�سور 
ب��ن ف��ار���س �مل���زروع���ي وزي����رة دولة 
ل�������س���وؤون �ل�����س��ب��اب و����س���ع���ادة ن���ورة 
�لحتاد  مديرة  �ل�سويدي  خليفة 
�لن�سائي �لعام و�سعادة رمي عبد�هلل 
للمجل�س  �لعام   �لأم��ني  �لفال�سي 
و�لطفولة،  ل���الأم���وم���ة  �لأع����ل����ى 
وع��ب��د �ل��رح��ي��م  �ل��ه��ا���س��م��ي مدير 
�إد�رة  �لإعالم و�لتعاون �خلارجي 
بالحتاد �لن�سائي �لعام، وعدد  من 

كبار �ل�سباط بوز�رة  �لد�خلية .
بقاعة  ���س��ه��د  ق����د  ����س���م���وه  وك������ان   
تفاهم  م��ذك��رة  توقيع  �لتوقيعات 
لتمكني  خ���ل���ي���ف���ة  ب����رن����ام����ج  ب�����ني 
و�لحت��������اد  “�أقدر”،  �ل�����ط�����الب 
تفعيل  �إط�����ار  �ل���ع���ام يف  �ل��ن�����س��ائ��ي 
للتوعية  �ل���وط���ن���ي���ة  �ل���وث���ي���ق���ة 
�لتو��سل  وت��ع��م��ي��ق  �ل���ط���الب���ي���ة، 
و�لنتائج  �جل��ه��ت��ني  ب���ني  �ل��ف��ع��ال 
�مل�����س��رتك��ة يف جانب  و�مل���خ���رج���ات 
وت�ستهدف  �لج��ت��م��اع��ي  �ل���وع���ي 
�لعام  �ل��ت��ع��ل��ي��م  م����د�ر�����س  ط��ل��ب��ة 
�حلكومية  و�جل��ام��ع��ات  و�خل��ا���س 

و�خلا�سة يف �لدولة.
  وق��������ع �مل��������ذك��������رة  م������ن ج���ان���ب 
�ملرر  حممد  �أحمد  “�لربنامج” 
رئي�س  ن���ائ���ب  ���س��م��و  دي�������و�ن  ع����ن 

�لد�خلية  وزي���ر  �ل�����وزر�ء  جمل�س 
خليفة  ل��ربن��ام��ج  �لعليا  و�للجنة 
ومن  “�أقدر”،  �ل��ط��الب  لتمكني 
�لعام  �ل��ن�����س��ائ��ي  �لحت������اد  ط����رف 
�ل�سويدي  خ��ل��ي��ف��ة  ن�����ورة  ����س���ع���ادة 

مديرة �لحتاد �لن�سائي �لعام.
برنامج  يلتزم  �مل��ذك��رة   ومب��وج��ب 
“�أقدر”  �لطالب  لتمكني  خليفة 
�ل��ن�����س��ائ��ي �لعام  ب��ت��زوي��د �لحت����اد 
ب��امل��ن��ه��ج �مل��ت��ك��ام��ل ل��ل��ربن��ام��ج على 
وتدريب  �ل���در�����س���ي،  �ل���ع���ام  م����د�ر 
�ملن�سقني  وت����ع����ري����ف  وت�����اأه�����ي�����ل 
�لن�سائي  “�لحتاد  لدى  و�ملعنيني 
�ل��ع��ام “ ب��اأه��د�ف وغ��اي��ات و�آليات 
�للجان  قبل  م��ن  �ل��ربن��ام��ج  عمل 
�لعاملة به، و�مل�ساركة و�لتعاون يف 
و�ملحتوى  �لعلمية  �مل���و�د  ت�سميم 

�لتدريبي لتنفيذ عمل �لربنامج.
 وي��ل��ت��زم �لحت����اد �ل��ن�����س��ائ��ي �لعام 
وف�����ق �مل����ذك����رة ب���اع���ت���م���اد حم����اور 
للتوعية  �ل���وط���ن���ي���ة  �ل���وث���ي���ق���ة 
�لأ�سا�سية   �مل��رج��ع��ي��ة  �ل��ط��الب��ي��ة 
و�لوقاية   �لتوعية  ر�سائل  لتوحيد 
على  و�حل��ر���س  للطالب  �ملوجهة 
برنامج  وتزويد   منها،  �ل�ستفادة 
“�أقدر”  �لطالب  لتمكني  خليفة 
�ملرتبطة  �ل�سنوية  �لعمل  بخطة 
بالرب�مج �مل�سرتكة بني �لطرفني، 
م�سرتكة  دوري��ة  �جتماعات  وعقد 

ل���ت���وح���ي���د �مل�������س���م���ون �ل���ت���وع���وي 
فئات  �إىل  �مل����وج����ه  و�لر�������س������ادي 
وتقييم  �لطالب،  ل�سيما  �ملجتمع 
�ملتعلقة  �لعلمية  �مل���و�د  وت�سميم 
وتدريب  �لوطني،  �لوعي  بجانب  
“�لربنامج” يف جانب  حما�سري 
�لوعي  �لوطني  وتقييم  �لربنامج  
�آليات  ور���س��د ن��ت��ائ��ج��ه  وت��ر���س��ي��خ 
وفقا لالأهد�ف  و�لتكامل  �لتعاون 

�مل�سرتكة بني �لطرفني.
�لتفاهم،  م��ذك��رة  توقيع  وع��ق��ب    
ق���ام ���س��م��و ن��ائ��ب رئ��ي�����س  جمل�س 
�ل����وزر�ء وزي���ر �ل��د�خ��ل��ي��ة  و�لوفد 
قاعة �جلوهرة  �ملر�فق، بجولة يف 
�ل��ت��ي ت��ع��د ���س��اه��د�  ع��ل��ى �إجن����از�ت 
�سموها جتاه �مل��ر�أة و حتتوي على 
�أكرث من 500 جائزة وو�سام ودرع 
�ل�سيخة  ل�سمو  منحت  ت��ذك��اري��ة 
�أ�سحاب  م��ن  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
وروؤ�ساء  و�مل��ل��وك  �ل�سيوخ  �ل�سمو 
ومن  و�لإ�سالمية  �لعربية  �ل��دول 
وهيئات  وم��ن��ظ��م��ات  �ل���ع���امل  دول 
وج��ه��ات دول��ي��ة وع��رب��ي��ة وحملية، 
�لآن  ح���ت���ى   1973 ع������ام  م���ن���ذ 
�لد�ئمة  �سموها  جل��ه��ود  ت��ق��دي��ر� 
مب�ستوى  �ل���رق���ي  يف  و�مل�����س��ت��م��رة 
�لإن�سانية  ولإ���س��ه��ام��ات��ه��ا  �مل������ر�أة 
و�خلريية �ملتعددة يف جميع �أنحاء 

�لعامل.

فريق امل�شتقبل ب�إق�مة دبي يهدف خللق جتربة مرور متميزة عرب مط�رات دبي�شركة اأبوظبي الوطنية للت�أمني تفتتح مركز خدم�ت جديدا يف ال�ش�خمة
•• اأبوظبي-وام:

�ف��ت��ت��ح��ت ���س��رك��ة �أب��وظ��ب��ي �ل��وط��ن��ي��ة ل��ل��ت��اأم��ني مركز 
�ملبيعات وخدمة �لعمالء �جلديد �سمن مركز �لفح�س 
�لفني للمركبات �سالمة �لتابع ل�سركة �أدنوك للتوزيع 
�ملركز  �ف��ت��ت��اح  ومت  ب��اأب��وظ��ب��ي.  �ل�����س��اخم��ة  منطقة  يف 
�سالمة  م��رك��ز  عمليات  �إط����الق  فعالية  ه��ام�����س  ع��ل��ى 
�إدري�س �لرئي�س �لتنفيذي لدى  وذلك بح�سور �أحمد 
�سركة �أبوظبي �لوطنية للتاأمني و�لعميد علي خلفان 
�سرطة  لدى  �ملركزية  �لعمليات  عام  مدير  �لظاهري 
�لرئي�س  �لر��سدي  مبارك  �سعيد  و�ملهند�س  �أبوظبي 
وعدد  للتوزيع  �أدن��وك  �سركة  لدى  بالإنابة  �لتنفيذي 
م���ن ك��ب��ار �مل�����س��وؤول��ني. ورح����ب �ل��ع��م��ي��د ع��ل��ي خلفان 
للتامني  �لوطنية  �أبوظبي  �سركة  مببادرة  �لظاهري 
�لتاأمينية للجمهور يف مركز  بافتتاح مركز خدماتها 
�لفح�س �لفني للمركبات يف منطقة �ل�ساخمة موؤكد� 
�لهتمام �لذى توليه �سرطة �أبو ظبي يف توفري �ف�سل 
لتقدمي  �ل��ن��ج��اح  ع��و�م��ل  وو���س��ع  للعمالء  �خل��دم��ات 
خدمات  مبر�كز  �ملعايري  �أف�سل  وف��ق  مميزة  خدمات 

و��سعاد  �ملتميزة  �خل��دم��ة  ثقافة  وت��ع��زي��ز  �ملتعاملني 
�ل�ساخمة  مبنطقة  �ملركبات  قائدي  ودع��ا  �ملتعاملني. 
�ل�ستفادة من �خلدمات  �ىل  منها  �لقريبة  و�لأماكن 
�ل��ت��اأم��ي��ن��ي��ة �ل��ت��ي وف��رت��ه��ا ���س��رك��ة �ب��وظ��ب��ي �لوطنية 
�جلديد  �ل��ف��ن��ي  �لفح�س  م��رك��ز  خ���الل  م��ن  للتامني 

من  بال�ساخمة.  �ل�سيار�ت  عامل  خدمة  �سمن  �لو�قع 
�ملبيعات  �ف��ت��ت��اح م��رك��ز  �ن  �إدري�����س  �أح��م��د  ق��ال  جانبه 
كخطوة  ياأتي  �ل�ساخمة  يف  �جلديد  �لعمالء  وخدمة 
مو��سلة  على  �حلر�س  م��وؤك��د�  �لنجاح  نحو  �إ�سافية 

�لتو�سع و�ل�سعي للح�سول على فر�س جديدة .

•• دبي -وام: 

�لأجانب  و�سوؤون  لالإقامة  �لعامة  �لإد�رة  قامت 
بدبي بت�سكيل فريق �مل�ستقبل ي�سم جمموعة من 
و�لتي  �لإد�رة  م�ساريع  جم��الت  يف  �ملتخ�س�سني 
ت��ه��دف م���ن خ��الل��ه��ا ل��ت��ق��دمي خ���دم���ات متميزة 
تطلعات  يو�كب  مبا  �ملتعاملني  ��سعاد  على  تعمل 

�حلكومة �لر�سيدة .
بح�سور   - دب��ي  باإقامة  �مل�ستقبل  فريق  و�لتقى 
�إقامة  �أحمد �ملري مدر عام  �للو�ء حممد  �سعادة 
�ملدير  م�ساعد  �ل�سنقيطي  ط��الل  و�لعميد  دب��ي 
�لعام ل�سوؤون �ملنافذ �جلوية وثاين �لزفني مدير 
من  ب��ع��دد   - �إم�����ار�ت  �إد�رة  جمل�س  وع�����س��و  ع���ام 
لالطالع  �مل��ج��ال  ه��ذ�  يف  �ملتخ�س�سة  �ل�����س��رك��ات 
على �إمكانياتهم وخرب�تهم �لتي ميكن توظيفها 
لتتنا�سب مع م�ستوى �خلدمات �لتي و�سلت �إليها 
مطار�ت دبي و�ختيار �ل�سركات �لتي �ستعمل على 
تنفيذ �مل�سروع مبا ي�سمن حتقيق �لهدف �ملرجو 

بكل كفاءة وفاعلية .
ورحب �سعادة �للو�ء حممد �ملري يف بد�ية �للقاء 

بال�سركات ..منوها باأنه �أ�سبح من �ل�سهل تطبيق 
�إقامة  ع��ك��ف��ت  ح��ي��ث  ���س��ري��ع  ب�سكل  �ل��ن��ظ��ام  ه���ذ� 
ت�سكيل  �أن  و�أك���د   . ف��رتة  در����س��ت��ه منذ  دب��ي على 
دبي  �إط��ار مبادرة م�سرعات  ياأتي يف  �لفريق  هذ� 
�ل�سيخ  �ل�سمو  ���س��اح��ب  �طلقها  �ل��ت��ي  �مل�ستقبل 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل ب�ساأن 
تقدمي �خلدمات باأحدث �لتقنيات �ملتطورة وذ�ت 
بدقة  �مل��ع��ام��الت  ت�سهيل  �إط���ار  ويف  عالية  ج���ودة 
ع��ال��ي��ة و����س��ع��اد �ل��ن��ا���س وت�����س��ري��ع �ل��ت��غ��ي��ري ورفع 
كفاءة �لتنفيذ �حلكومي �سمن �طار عمل يتو�ءم 
م��ع روؤي����ة دب���ي يف ب��ن��اء من���وذج م��دي��ن��ة �مل�ستقبل 

و�لقت�ساد �لقائم على �مل�ستقبل.
و�أو�سح �سعادة �ملري �أن �لفريق يتوىل مهام تطوير 
��ست�سر�ف  �ل��ف��ري��ق يف جم���ال  وق����در�ت  م��ه��ار�ت 
وتطوير  �مل�ستقبل  م�سرعات  وتطبيق  �مل�ستقبل 
يف  �مل�ستقبل  ت�سريع  ب��ه��دف  جتريبية  م�����س��اري��ع 
�لأجانب  و�سوؤون  لالإقامة  �لعامة  �لإد�رة  جمال 
و�ملتعلقة  �لناجحة  �لتجارب  تطبيق  جانب  �إىل 
موؤ�س�سة  �حتياجات  وتلبية  �مل�ستقبل  مب�سرعات 

دوري.  ب�����س��ك��ل  �مل��ع��رف��ة  ون��ق��ل  للم�ستقبل  دب����ي 
و�أ�سار �إىل �أن �إقامة دبي حري�سة على م�ساركتها 
ي�سارع  �ل����ذي  �مل�����س��ت��ق��ب��ل  م�����س��رع��ات  ب��رن��ام��ج  يف 
و��ست�سر�ف  للم�ستقبل  دب���ي  �أج��ن��دة  حتقيق  يف 
وذ�ت  �حل��ي��وي��ة  �ل��ق��ط��اع��ات  م�ستقبل  و���س��ن��اع��ة 
�لأهمية �ل�سرت�تيجية يف دبي. و�أو�سح �أن �إقامة 
�مل�ساركة لالإ�سهام يف  دبي تهدف من خالل هذه 
تطوير نظام يعمل على تقلي�س �لفرتة �لزمنية 
ملرور �مل�سافرين عرب بو�بة �ل�سالم مبطار�ت دبي 
ذ�ته  �ل��وق��ت  يف  و�آم��ن��ه  �سريعة  بطريقة  �لدولية 
�ل��ع��ال��ي��ة وي��ع��م��ل على  ب��ال��ك��ف��اءة و�جل����ودة  تتميز 
متميزة  م���رور  جت��رب��ة  وخ��ل��ق  �مل�سافرين  �إ���س��ع��اد 
�لأوىل  باملرتبة  حظيت  �لتي  دب��ي  م��ط��ار�ت  ع��رب 
�لعامل  �زدح��ام��ا يف  �لأك���رث  �مل��ط��ار�ت  على قائمة 

بامل�سافرين على �لرحالت �لدولية.
�لدولية  دب��ي  م��ط��ار�ت  �مل�سافرين عرب  �أن  و�أف���اد 
قيا�سية  ب�سرعة  �إجر�ء�تهم  �جن��از  �إىل  يتطلعون 
و�آمنه خا�سة يف ظل �لتطور و�لنمو �لذي ت�سهده 
م��ر�ت��ب عليا  تتبو�أ  و�ل��ت��ي جعلتها  دب��ي  م��ط��ار�ت 

وحت�سد جو�ئز عاملية يف هذ� �ملجال .



األربعاء   1   مارس    2017  م   -   العـدد  11957  
Wednesday  1  March   2017  -  Issue No   11957

05

اأخبـار الإمـارات
قرينة ح�كم عجم�ن ت�شهد الجتم�ع ال�شنوي للجمعية العمومية ل�»اأم املوؤمنني«

•• عجمان- وام:

ع�سو  �لنعيمي  ر��سد  بن  حميد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  قرينة  �سهدت 
�آل  �سقر  بن  ز�ي��د  بنت  فاطمة  �ل�سيخة  عجمان  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س 
للجمعية  �ل�سنوي  �لج��ت��م��اع  �م�س  �مل��وؤم��ن��ني  �م  جمعية  رئي�سة  نهيان 

�لعمومية لأم �ملوؤمنني.
د�ئرة  رئي�س  �لنعيمي  حميد  ب��ن  ر����س��د  �ل�سيخ  ح��رم  �لج��ت��م��اع  ح�سر 
�لبلدية و�لتخطيط بعجمان �ل�سيخة خولة بنت خالد بن ز�يد �آل نهيان 
ورجاء �لنومان نائبة رئي�سة جمعية �أم �ملوؤمنني وع�سو�ت جمل�س �لإد�رة 
وز�رة  من  �لعبودي  وعلياء  للجمعية  �ملنت�سبات  و�لع�سو�ت  و�ملوظفات 

تنمية �ملجتمع.

باحلا�سر�ت  نهيان  �آل  �سقر  ب��ن  ز�ي���د  بنت  فاطمة  �ل�سيخة  ورح��ب��ت 
م�ساركتهن  �همية  م��وؤك��دة  و�ل�����س��ع��ادة  و�ل��ن��ج��اح  �لتوفيق  لهن  متمنية 
�لفائدة لهن  �جل تقدمي  �لتي وج��دت من  لرب�مج وفعاليات �جلمعية 
فكرهن  و�ث��ر�ء  تكوين  يف  تن�سب  و�لتي  �حلياتية  �ملجالت  خمتلف  يف 

وثقافتهن ومنوها.
�ل�سابق  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع  حم�سر  باعتماد  �لج��ت��م��اع  وب���د�أ 
يف  �ملنتهية  �ل�سنة  يف  �أعماله  عن  �لإد�رة  جمل�س  تقرير  على  و�ملو�فقة 
ومناق�سة  2017م  لعام  �مليز�نية  م�سروع  و�عتماد  2016-12-31م 
�حل�ساب �خلتامي لل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 31/12/2016م و�ختيار 

مدقق �حل�سابات وحتديد مكافاأته وما ي�ستجد من �أعمال.
�لتابعة  و�مل��ر�ك��ز  �لرب�مج  �جلمعية  مديرة  �سهد�د  ��سماء  و��ستعر�ست 

�سارك  و�لتي  و�لعلوم  للثقافة  حميد  بن  ر��سد  جائزة  وه��ي  للجمعية 
�لتعاون  جمل�س  م�ستوى  ع��ل��ى  م�����س��ارك��ا   -  118  - �ل�33  دورت��ه��ا  يف 
�لقادم..  �ل�سهر  خ��الل  �لفائزين  تكرمي  حفل  �سيقام  و�لتي  �خلليجي 
�إ�سافة �ىل مركز �لتعليم �مل�ستمر �ملتكامل بد�أ ن�ساطه عام 1983م وبلغ 
 - 15 2015م– 2016م -  ل��ع��ام  �ل��ع��ام��ة  �ل��ث��ان��وي��ة  ع���دد خ��ري��ج��ات 
 239  - 2016-2017م  �لعام  هذ�  يف  �لد�ر�سات  عدد  وبلغ  خريجة 
�لتي  �ل��ك��رمي  �ل��ق��ر�آن  لتحفيظ  بكر  �أب���ي  بنت  �أ���س��م��اء  ود�ر  د�ر����س���ة..   -
وجتويد  حفظ  م��و�د  ت��در���س  و�ل��ت��ي  1993م  ع��ام  نوفمرب  يف  تاأ�س�ست 
�لقر�آن �لكرمي و�لتف�سري و�لأحاديث �لنبوية �ل�سريفة و�لعقيدة و�لفقه 
 231 فيها  �ل��د�ر���س��ات  ع��دد  ويبلغ  �لعربية  و�ل��ل��غ��ة  �لنبوية  و�ل�����س��رية 
2000م وت�سم مر�فقه  عام  ن�ساطه  بد�أ  �لذي  �لريان  ون��ادي  د�ر�سة.. 

يف  دور�ت  وينظم  و�ملكتبة  و�لهو�يات  �لأن�سطة  وغرف  �ل�سباحة  حو�س 
�لقر�آن �لكرمي لالأطفال وبرنامج رياحني مبدعة و�لربنامج �ل�سيفي 
�ملتكامل. ��سافة �ىل مركز مودة �لأ�سري �لذي ي�سعى لتقدمي �مل�ساعدة 
�لأ�سرة بهدف  �لقانوين و�لجتماعي و�لنف�سي �لالزم لأفر�د  و�لإر�ساد 
قيمها  على  و�ملحافظة  �لأ���س��رة  كيان  حلماية  �لأ���س��ري  �لتو�فق  حتقيق 

�لر��سخة.
وي�سم �ملركز ثالثة �ق�سام هي ق�سم �لرب�مج و�لأن�سطة وق�سم �لتوجيه 

�لأ�سري وق�سم حالت �لروؤيا و�لتحكيم.
وتناول �لجتماع خطة عمل �جلمعية لعام 2017م.

وفتح باب �حلو�ر و�لنقا�س �مام �لع�سو�ت لال�ستف�سار و�حلديث حول ما 
يتعلق باجلمعية من بر�مج وفعاليات.

قوافل زايد اخلري تع�لج األف طفل وم�شن يف القرى التنزانية

البلدية مع  الكرتوين  ربط  لديها  حكومية  جهة   22

بلدية مدينة اأبوظبي تنجح يف رفع ن�شبة ر�ش� ال�شرك�ء عن التف�قي�ت املربمة اإىل 83 % وتوقع 15 مذكرة تع�ون خلل الع�م امل��شي

•• دار ال�صالم-وام:

كثفت قو�فل ز�يد �خلري بر�جمها 
�ل��ت��ط��وع��ي��ة يف ي��وم��ه��ا �ل��ث��اين يف 
�ل��ف من  ب��ع��الج  �لتز�نية  �ل��ق��رى 
��سر�ف  حت��ت  و�مل�سنني  �لط��ف��ال 
خ������رب�ء م���ت���ط���وع���ني �م���ار�ت���ي���ني 

وتنز�نيني وعامليني.
تقام  �ل���ت���ي   - �ل���ق���و�ف���ل  وت����اأت����ي 
مب���ب���ادرة م��ن ز�ي����د �ل��ع��ط��اء - يف 
�لن�سانية  �ل��ع��ط��اء  ح��م��ل��ة  �ط����ار 
معاناة  م���ن  ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف  �ل��ع��امل��ي��ة 
�ملر�سى �ملعوزين ��ستجابة لدعوة 
�ل�����س��ي��خ خليفة  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �ل  ز�ي��د  بن 
حفظه �هلل بان يكون عام 2017 
عاما للخري و��ستكمال للمبادر�ت 
�لن�سانية �ل�سابقة يف خمتلف دول 
�ملا�سية  �ل�����س��ن��و�ت  �ل��ع��امل خ���الل 
من  �لتخفيف  يف  �ساهمت  و�ل��ت��ي 
معاناة �ملر�سى �لفقر�ء حتت �طار 
وذلك  �ن�سانية  وم��ظ��ل��ة  ت��ط��وع��ي 
بال�سر�كة مع �مل�ست�سفى �ل�سعودي 
د�ر �لرب ومركز  �لملاين وجمعية 
مع  وبالتن�سيق  للتطوع  �لم��ار�ت 
�حلكومية  �ملوؤ�س�سات  من  �لعديد 
و�خلا�سة وغري �لربحية يف منوذج 
مميز للعمل �لتطوعي و�لتالحم 

�لجتماعي و�لن�ساين.
لقو�فل  �لن�سانية  �مل��ه��ام  وت��اأت��ي 
بهدف  ت��ن��ز�ن��ي��ا  �خل����ري يف  ز�ي�����د 
�لتطوعي  �لعمل  ثقافة  تر�سيخ 
يف  �لبلدين  من  �ل�سباب  ومتكني 
�لتطوعي  �ل��ط��ب��ي  �ل��ع��م��ل  جم���ال 
�لفئات  م���ع���ان���اه  م���ن  ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف 
�مل��ع��وزة وب��الأخ�����س م��ن �لطفال 
�ل�سر�كة  وحت���ف���ي���ز  و�مل�������س���ن���ني 
بني  �مل�سرتك  و�لعمل  �لن�سانية 
و�لتطوعية  �ل�سحية  �ملوؤ�س�سات 
و�لتنز�نية  �لإمار�تية  و�لن�سانية 
. و�أكدت �سفرية �لعمل �لن�سانية 
�لدكتورة رمي عثمان �ن �لربنامج 
�مل�سرتك  �ل���ت���ن���ز�ين  �لم�����ار�ت�����ي 
ل���ع���الج �مل���ر����س���ى م����ن �لط���ف���ال 
و�مل�سنني يحظى بدعم �لعديد من 
و�ل�سحية  �حلكومية  �ملوؤ�س�سات 
من  يقدمه  مل��ا  نظر�  و�لتطوعية 

•• اأبوظبي-الفجر:

�أبوظبي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  ح��ق��ق��ت 
ن�����س��ب��ة ر�سا  �رت��ف��اع��ا م��ل��ح��وظ��ا يف 
�ل�������س���رك���اء �ل����س���رت�ت���ي���ج���ي���ني عن 
نتيجة  وذل��ك  �لقائمة  �لتفاقيات 
�لتي  �ل���ت���ط���وي���ري���ة  ل������الإج������ر�ء�ت 
من  و��ستهدفت  �لبلدية  �تخذتها 
�لتعاون  ع���الق���ات  ت��ع��زي��ز  خ��الل��ه��ا 
باخلدمات  و�لرت��ق��اء  �ل�سركاء  مع 
تطلعاتهم  ي��ح��ق��ق  �ل����ذي  ب��ال�����س��ك��ل 
�لتنمية  وي�ساهم يف دعم متطلبات 
وكثمرة   ، �أب��وظ��ب��ي  يف  �مل�����س��ت��د�م��ة 
حلر�س قيادة �لبلدية على حتقيق 
�ل�سركاء  م��ع  �ل��ت��ك��ام��ل��ي��ة  �ل��ع��الق��ة 
�لعالقة  و�أ�سحاب  �ل�سرت�تيجيني 
لإد�رة  ك��ي��ان  تخ�سي�س  مت  ح��ي��ث 
�إد�رة  �ل�سركاء )�سمن  �لعالقة مع 
�ل�سرت�تيجي-قطاع  �لتخطيط 
و�إد�رة  �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي  �لتخطيط 
متكاملة  خطة  بو�سع  ق��ام  �لأد�ء( 
من  �ل�سركاء  م��ع  �لعالقة  لتعزيز 
�حتياجات  وت��ل��ب��ي��ة  ر����س���د  خ����الل 
�ل�����س��رك��اء وت��ذل��ي��ل �ل��ت��ح��دي��ات مبا 
�أبوظبي  ح���ك���وم���ة  روؤي��������ة  ي��ح��ق��ق 

�لر�سيدة. 
�أبوظبي  مدينة  بلدية  و�أو���س��ح��ت 
���س��ر�ك��ة مع  ب��ع��الق��ات  �أن��ه��ا ترتبط 
مذكر�ت  خ���الل  م��ن  �سريكا   72
و�ت�����ف�����اق�����ي�����ات يف جم����ال  ت����ف����اه����م 
ويتم  ت��و�أم��ة.  و�تفاقيات  �خلدمات 
 ، )رئي�سي(  �سريك  �ىل  ت�سنيفهم 

)��سرت�تيجي(،)م�ساند (.  
 و�أك�������دت �ل��ب��ل��دي��ة ح��ر���س��ه��ا على 
ت���و����س���ي���ع خ����ارط����ة �ل�������س���ر�ك���ة مع 
بهدف   ، و�خلا�س  �لعام  �لقطاعني 
�لتو�سل �إىل �أف�سل �ل�سبل ملو�جهِة 
جم����اِل  يف  ���س��ي��م��ا  ول  �ل���ت���ح���دي���ات 
مع  ومطابقتها  �مل�ستد�مة  �لتنمية 
�مل�ساريع �ملختلفة ، و تر�سيِخ �أف�سل 
�حللوِل  �إيجاد  جمال  يف  �ملمار�سات 

نقلة نوعية يف م�ستوى �خلدمات 
للمر�سى باأيدي خرب�ء �مارتيني 
وت��ن��ز�ن��ي��ني وع��امل��ي��ني حت��ت �طار 
��سافة  �ن�سانية  ومظلة  تطوعي 
�ل���ربن���ام���ج من  ي���ق���دم���ه  م����ا  �ىل 
للتدريب  �لطبية  للكو�در  فر�سة 
�لتقنيات  من  و�ل�ستفادة  �لعملي 

�حلديثة يف �لطب �مليد�ين .
وق�����ال ج�����ر�ح �ل��ق��ل��ب �لم����ار�ت����ي 
�لرئي�س  �ل�سامري  �لدكتور عادل 
�لعطاء  ز�ي����د  مل���ب���ادرة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
للتطوع  �لم���ار�ت  برنامج  رئي�س 
�لتخ�س�سي رئي�س �طباء �لمار�ت 
يف  �لتطوعي  �لطبي  �ل��ف��ري��ق  �ن 
�لتنز�ين  �لم���ار�ت���ي  �مل�ست�سفى 
حمطاته  يف  مت���ك���ن  �ل���ت���ط���وع���ي 
�حلالية يف تنز�نيا وخالل يومني 
ت�سخي�سه  ب���ر�م���ج  ت���ق���دمي  م���ن 
��ستفاد  ووق����ائ����ي����ة  وع����الج����ي����ة 
من   1000 ع��ن  ي��زي��د  م��ا  منها 
�لطفال و�مل�سنني �ملر�سى ��سافة 
لتطوير  ت��دري��ب��ي��ة  ب���ر�م���ج  �ىل 
�لتنز�نية  �لطبية  �لكو�ر  مهار�ت 
�مليد�ين وبر�مج  �لطب  يف جمال 
�ملزمنة  لالأمر��س  �ملبكر  �لك�سف 

و�لطارئة.
�لتطوعي  �مل�����س��ت�����س��ف��ى  �أن  و�أك�����د 
�ملتحرك �سيعمل على �يجاد حلول 
عملية ملعاناة �لآلف من �ملر�سى 

مبادرة  م��ن  فريق عمل  ب��اإ���س��ر�ف 
�لرب  د�ر  وجمعية  �ل��ع��ط��اء  ز�ي���د 
وجمموعة �مل�ست�سفيات �ل�سعودية 

�لملانية.
جمّهز  �مل�ست�سفى  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 
باأحدث �ملعد�ت و�لأجهزة �لطبية 
وكل  و�ل��ع��الج��ي��ة  �لت�سخي�سية 
عدة  وي�سم  �لطبية  �مل�ستلزمات 
للك�سف  وح��دت��ني  ت�سمل  �أق�����س��ام 
�لقلبية  �ل��ع��ن��اي��ة  ووح�����دة  �مل��ب��ك��ر 
�مل�ساندة  �ل��وح��د�ت  م��ن  وغ��ريه��ا 
لإجر�ء  و�لأ�سعة  �ملخترب�ت  مثل 

�لفحو�سات و�لتحاليل �لالزمة.
ي�سمل  �مل�����س��ت�����س��ف��ى  �أن  و�أ�����س����اف 
كذلك وحدة متكاملة لفحو�سات 
وتخطيط �لقلب وفح�س �ملوجات 
�ل�سوتية كي يتمكن �لكادر �لطبي 
�لتطوعي من �لعمل على تخفيف 
مر�سى  م�����ن  �لآلف  م����ع����ان����اة 
�لقادرين على حتمل  �لقلب غري 

�لتكاليف �لباهظة للعالج.
و�أو�سح �أن برنامج عمل �مل�ست�سفى 
�ملتحرك يت�سمن جولت ميد�نية 
�لتنز�نية  �ل����ق����رى  خم��ت��ل��ف  يف 
ل����ت����ق����دمي خ�����دم�����ات�����ه �مل���ج���ان���ي���ة 
�ملر�سية  �حل��������الت  ل����س���ت���ق���ب���ال 
�خلدمات  وت���ق���دمي  و�مل���ر�ج���ع���ني 
�ل���ت�������س���خ���ي�������س���ي���ة و�ل����ع����الج����ي����ة 
و�جل��ر�ح��ي��ة م��ن ق��ب��ل نخبة من 

�لقلبية  �ل��ط��ب��ي��ة  �ل��ت��خ�����س�����س��ات 
ل��الأط��ف��ال و�ل��ك��ب��ار ..م�����س��ري� �ىل 
�مل�ست�سفى  خ���الل  م��ن  �سيتم  �ن���ه 
توعوية  خدمات  تقدمي  �ملتحرك 
�لأمر��س  خمتلف  م��ن  للوقاية 
و�لتنف�سية  كالقلبية  �ملعدية  غري 
لتجنب  �ملجتمع  �أف����ر�د  وتثقيف 
�لأمر��س  من  بالعديد  �لإ�سابة 

�ملزمنة.
�مل�ست�سفى  يف  �سيتوفر  �أن���ه  و�أك���د 
�مل����ت����ح����رك ����س���ي���دل���ي���ة جم���ه���زة 
�لطبية  و�مل�ستح�سر�ت  ب��الأدوي��ة 
للمر�سى  ت��وف��ريه��ا  �سيتم  �ل��ت��ي 
و�ملر�جعني جمانا وفقا للو�سفات 
�ل�����س��ادرة ع��ن �لط��ب��اء �ملعاجلني 
�لتطوعي  �مل�ست�سفى  ي�سم  ك��م��ا 
�لوحد�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د  �مل��ت��ح��رك 
�ل���ت�������س���خ���ي�������س���ي���ة و�ل����ع����الج����ي����ة 
و�جلر�حية و�لوقائية �إ�سافة �إىل 

وحد�ت للعناية �ملركزة .
و�أكدت موزة �لعتيبة ع�سو جمل�س 
�أن متطوعي  �م��ن��اء م��ب��ادرة ز�ي��د 
�لعاملية  �لن�سانية  �لعطاء  حملة 
للعمل  ���س��رب��و� من���وذج���اً مم���ي���ز�ً 
�ملجتمعي  و�ل���ت���ط���وع  �جل���م���اع���ي 
و�لن���������س����اين م����ن خ�����الل �إجن�����از 
�لتطوعية  �ل�ساعات  م��ن  �لآلف 

يف خمتلف دول �لعامل.
و�أو�سحت �أن تعزيز عملية �لتطوع 

توفري  خ��الل  من  �لقادرين  غري 
�لت�سخي�سية  �خل���دم���ات  �أف�����س��ل 
و�ل������ع������الج������ي������ة و�جل������ر�ج������ي������ة 
�لأطباء  كبار  من  نخبة  باإ�سر�ف 
�أف�سل  و�جلر�حني �لعامليني وفق 

�ملعايري �لعاملية.
�لطبي  �ل��ف��ري��ق  ع��م��ل  �ن  وق�����ال 
و�جلر�حي يف تنز�نيا ياأتي �سمن 
�ن�سانية  ت��ط��وع��ي��ة  ع��امل��ي��ة  ح��م��ل��ة 
�ملر�سى  م��ع��ان��اه  م���ن  للتخفيف 
�لعامل  دول  خمتلف  يف  �مل��ع��وزي��ن 
مب�������س���ارك���ة �ط�����ب�����اء وج����ر�ح����ني 
مبادرة  جنحت  حيث  متطوعني 
�ل�سنو�ت  خ����الل  �ل���ع���ط���اء  ز�ي�����د 
بر�سالتها  ت�����س��ل  �ن  �مل���ا����س���ي���ة 
�لن�سانية �ىل �ملاليني من �لب�سر 
وتقدم �لعالج �ملجاين ملا يزيد عن 
5 ماليني طفل وم�سن و�جر�ء ما 
قلب  عملية   10000 عن  يزيد 
�نطالقا من �لمار�ت �ىل �ملغرب 
و�ندوني�سيا  و�ل�����س��وم��ال  وكينيا 
وباك�ستان  وه����اي����ت����ي  و�ل����ه����ن����د 
ولبنان  و�لردن  ولبنان  و�رترييا 

وم�سر وموؤخر� تنز�نيا.
م��ن ن��اح��ي��ت��ه ق���ال ���س��ع��ادة عمر�ن 
ع���ب���د�هلل ع�����س��و جمل�س  حم��م��د 
�د�رة جمعية د�ر �لرب �إن �مل�ست�سفى 
�ل��ت��ط��وع��ي �مل��ت��ح��رك ����س�����س وفق 
و�سيعمل  �لعاملية  �ملعايري  �أف�سل 

�لأط����ب����اء و�ل����ك����و�در �ل��ف��ن��ي��ة ذ�ت 
�خلربة �لو��سعة و�لكفاءة �لعالية 
�جلهات  م���ع  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  وذل�����ك 

�ل�سحية �حلكومية و�خلا�سة.
�إىل  ي��ه��دف  �مل�ست�سفى  �إن  وق����ال 
و�لوقائي  �لطبي  �لعالج  تقدمي 
و�لتاأهيلي للمر�سى من �لطفال 
تطوعي  �إط�������ار  حت����ت  و�مل�������س���ن���ني 
�لأ�سر  ذوي  لالأطفال من  خا�سة 
�ل����دخ����ل، ح���ي���ث تقدم  حم�������دودة 
�خل����دم����ات جم���ان���ا و���س��ي��ع��م��ل يف 
متطوعة  طبية  ك��و�در  �مل�ست�سفى 
�لطبية  �ملر�كز  �أ�سهر  و�أطباء من 

�لعاملية.
�خل�����دم�����ات  ن����وع����ي����ة  �ن  و�ك����������د 
من  ���س��ت��ق��دم  �ل��ت��ي  �لت�سخي�سية 
غالبية  ت�سمل  �مل�ست�سفى  خ��الل 
�ملخربية  و�لتحاليل  �لفحو�سات 
ت�سمل  و�ل��ت��ي  �لقلب  وفحو�سات 
ثالثي  �ل���ت���ل���ف���زي���وين  �ل��ف��ح�����س 
�لأبعاد و�ختبار �جلهد وتخطيط 
فح�س  �إىل  �إ�����س����اف����ة  �ل����ق����ل����ب، 
وظ��ائ��ف �ل��ق��ل��ب و�ل��رئ��ة وغريها 
�لتي  و�لفحو�سات  �لتحاليل  من 
���س��ت��ج��رى ب��اإ���س��ر�ف ك����و�در طبية 

متخ�س�سة.
ولفت �إىل �أن �خلدمات �لعالجية 
�ل�����ت�����ي ����س���ي���ت���م ت�����وف�����ريه�����ا من 
جميع  ت�سمل  �مل�ست�سفى  خ���الل 

�لعمل  ثقافة  ن�سر  على  �سرتكز 
�لتطوعي و�إبر�ز دوره يف �لتنمية 
متطوعي  �إن  ..وق��ال��ت  �ل�ساملة 
�سكلو�  �لن�سانية  �ل��ع��ط��اء  حملة 
خدماته  يقدم  و�ح��د  عمل  فريق 
�لتطوعية و�لن�سانية يف خمتلف 
و�لتعليمية  �ل�����س��ح��ي��ة  �مل���ج���الت 
�ل�سباب  �أم��ام  �لباب  حيث مت فتح 
�لر�غبني  وتنز�نيا  �لم���ار�ت  من 
�لقرى  يف  ل��ل��ت��ط��وع  ب���امل�������س���ارك���ة 
�ملهام  م����ع  ت���ز�م���ن���ا  �ل���ت���ن���ز�ن���ي���ة، 
�لإن�������س���ان���ي���ة حل��م��ل��ة �ل���ع���ط���اء يف 

�لقارة �لفريقية.
مغمبي  غر�س  �ل��دك��ت��ورة  وثمنت 
�لتنز�نية  �ل�سحة  وز�رة  ممثلة 
ج��ه��ود دول���ة �لإم������ار�ت يف جمال 
�لعديد  وتبنيها  �لإن�ساين  �لعمل 
�لبعد  ذ�ت  �ملبتكرة  �مل��ب��ادر�ت  من 
�ل����ط����ب����ي �لن�����������س�����اين �مل�������س���ت���د�م 
�أن �لإم��ار�ت هي �لأوىل  ..موؤكدة 

عامليا يف �مل�ساعد�ت ويف �لعطاء .
من  �ل�سركاء  ج��ه��ود  على  و�أث��ن��ت 
و�خلا�سة  �حلكومية  �مل��وؤ���س�����س��ات 
يف �لبلدين و�لذين �سخرو� جميع 
�إم���ك���ان���ي���ات���ه���م ل��ت��م��ك��ني �ل����ك����و�در 
�لتطوعية  و�جل��ر�ح��ي��ة  �لطبية 
�لن�سانية  مب��ه��ام��ه��ا  �ل��ق��ي��ام  م��ن 
ل���ع���الج �ل���ف���ق���ر�ء م����ن �لأط����ف����ال 

و�لكبار.

�مل�������س���روع  ل���ل���ت���ح���دي���ات ، لإك�����م�����ال 
، وحتقيق  و�ل��ت��ط��وي��ري  �ل��ت��ن��م��وي 
�لر�سيدة  �حلكومة  وروؤي���ة  �أه���د�ف 
،وبناء عالقات م�ستد�مة تقوم على 
 ، �ملعرفة  وت��ب��ادل   ، و�لتعاون  �لثقة 

وتذليِل �ل�سعوبات.  
خالل  وقعت  �أنها  �لبلدية  و�أ�سارت 
مع  م�����ذك�����رة  �ملا�سي15  �ل�����ع�����ام 
وبلغت   ، �ل�سرت�تيجيني  �ل�سركاء 
ن�سبة �لر�سا �لعام من �ل�سركاء عن 
 78 ��سرت�تيجي  ك�سريك  �لبلدية 
فيه  ترتبط  �لذي  �لوقت  يف   ، %
�ل��ب��ل��دي��ة �ل��ك��رتون��ي��ا م��ع 22 جهة 

حكومة .
�لتي  �لإج�����������ر�ء�ت  ���س��ع��ي��د  وع���ل���ى 
�لعامني  خ��الل  �لبلدية  �تخذتها 
تعزيز  ب�����س��اأن   -2015  2014
�أو�سحت  �ل�سرت�تيجية  �ل�سر�كات 
عديدة  حم���اور  على  ��ستندت  �أن��ه��ا 
منها تفعيل �لتو��سل مع �ل�سركاء، 
حت�سني �إد�رة �لعالقة مع �ل�سركاء، 
لدر��سة  �لبلدي  �لنظام  مع  �لعمل 
و�إد�رة  �لقائمة  �مل��م��ار���س��ات  �أف�����س��ل 
ع�����الق�����ة �ل�����������س�����رك�����اء، وحت�������س���ني 
و�إد�رة  بتحديد  �ملرتبطة  �لعمليات 
�ل�����س��رك��اء، وب��ن��اء على  �لعالقة م��ع 

ويتّم حالياً ن�سر �ملعرفة من خالل 
ملتقيات �ل�سركاء حيث يتّم تقدمي 
8 جهات  ل�  �إلكرتونية   50 خدمة 
خدمة  موظفي  قبل  م��ن  حكومية 
ع��م��الء �ل��ب��ل��دي��ات، وت��ن��ظ��ي��م عدد 
�لتدريبية  و�لرب�مج  �لفعليات  من 
�ل�����س��رك��اء، وحتقيق  �مل�����س��رتك��ة م��ع 
�لربط �لإلكرتوين مع عدة جهات 
لالإح�ساء  �أب���وظ���ب���ي  م��رك��ز  م��ن��ه��ا 
،وتكرمي  للتوزيع  �أبوظبي  و�سركة 
بهجف  �مل����ت����م����ي����زي����ن  �ل���������س����رك����اء 
حتفيزهم وتعزيز عالقات �لتعاون 
�لبلدية  ����س���ارك���ت  ك���م���ا   . م���ع���ه���م 
لعالقتها  ت��ع��زي��زه��ا  �إط�����ار  ���س��م��ن 
�مللتقيات  من  �لعديد  �ل�سركاء  مع 
وور�����س �ل��ع��م��ل وم��ن��ه��ا ع��ل��ى �سبيل 
�ملثال ل �حل�سر ، �مل�ساركة يف تنظيم 
�ل�سرت�تيجيني  �ل�����س��رك��اء  ملتقى 
م�ستوى  ع��ل��ى   2014 و�مل���وردي���ن 
�ل��ن��ظ��ام �ل��ب��ل��دي، وت��ن��ظ��ي��م ملتقى 
�أبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ����س���رك���اء 
م����ن �ل����س���ت�������س���اري���ني و�مل���ق���اول���ني 
ملتقى  2014،تنظيم  و�مل��وردي��ن 
من  �أبوظبي  مدينة  بلدية  �سركاء 
و�ملوردين  و�ملقاولني  �ل�ست�ساريني 
ور�سة  تنظيم   ،2015 و�ملطورين 

– فئة  ل��ل��ت��م��ّي��ز  �ل���د�خ���ل���ي���ة  وزي�����ر 
�سهادة  و����س��ت��الم  �مل��ث��ايل،  �ل�سريك 
تقديرية من جامعة �لإمار�ت على 
�لطالب  �لتدريب  برنامج  هام�س 

�ل�سيفي.
�أن���ه���ا ترتبط  �ل��ب��ل��دي��ة  و�أو����س���ح���ت 
�أبوظبي  جم��ل�����س  م���ع  ب��ات��ف��اق��ي��ات 
للتعليم ، د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
مركز   ، دو   ، �أب��وظ��ب��ي  م���ط���ار�ت   ،
�مل��ت��اب��ع��ة و�ل��ت��ح��ك��م ، ت��ر�ن�����س��ك��و ، 
مركز �لإح�ساء ، �ملجل�س �لحتادي 
ل��ل��رتك��ي��ب��ة �ل�����س��ك��ان��ي��ة ، �لحت�����اد 
ل��ل��ق��ط��ار�ت ، �أك��ت��ف��ي��ت ، �ت�����س��الت ، 
تربيد،   ، لالإ�سكان  �أب��وظ��ب��ي  هيئة 
�لنووية  للطاقة  �لإم��ار�ت  موؤ�س�سة 
�أبوظبي  ه��ي��ئ��ة   ، �مل���ال���ي���ة  د�ئ������رة   ،
ل��ل�����س��ي��اح��ة  و�ل���ث���ق���اف���ة ، ط����ري�ن 
�أدنوك   ، �أب��وظ��ب��ي  �لحت����اد، م��و�ن��ئ 
�ل�سرف  خل�����دم�����ات  �أب����وظ����ب����ي   ،
 ، للتوزيع  �أبوظبي  �سركة  �ل�سحي، 

هيئة �لإمار�ت للهوية .
�لتي  �لإجن�����������از�ت  ���س��ع��ي��د  وع���ل���ى 
�لعام  خ�����الل  �ل���ب���ل���دي���ة  ح��ق��ق��ت��ه��ا 
�ملا�سي 2016 يف جمال �لتو��سل 
مع �ل�سركاء لتحقيق �لتكامل فقد 
�لبلدية  م�����س��ت��ج��د�ت  ن�����س��ر  �سملت 

هذه �ملعطيات قامت �لبلدية بو�سع 
�لعالقة  لإد�رة  ���س��ي��ا���س��ة  و�ع��ت��م��اد 
وتوحيد  �ل�����س��رك��اء، وحت�����س��ني  م���ع 
�إد�رة  ع��م��ل��ي��ات  وت��ط��ب��ي��ق  و�ع��ت��م��اد 
�ل��ع��الق��ة م��ع �ل�����س��رك��اء مب��ا ي�سمل 
�ل�سركاء  ه���وي���ة  حت���دي���د  �آل�����ي�����ات 
وحت��ل��ي��ل �إط������ار �ل���ع���الق���ة و�إع������د�د 
�ل�سركاء وخطة  �إد�رة عالقة  خطة 
�لتو��سل مع �ل�سركاء و�آليات �إعد�د 
�ل�سر�كات،  وت��ق��ي��ي��م  �لت���ف���اق���ي���ات 
لتفعيل  �آل����ي����ة  وت���ط���ب���ي���ق  وو�����س����ع 
�مل�سافة  �لقيمة  ور�سد  �لتفاقيات 
�مللتقيات  وتنظيم  �ل�����س��ر�ك��ات،  م��ن 
�ل�سنوية و�لجتماعات �لتخ�س�سية 
�لعام  �لقطاعني  م��ن  �ل�سركاء  م��ع 
�لتو��سل  تعزيز  ب��ه��دف  و�خل��ا���س 
ومناق�سة �لتحديات �لقائمة، وو�سع 
بناء  حت�سينية  جم���الت  وم��ت��اب��ع��ة 
على خمرجات �مللتقيات و��ستبيانات 
�لر�سا، وكذلك تطبيق �آلية ملتابعة 
تنفيذ �مل�ساريع �حلالية و�مل�ستقبلية 
�حلكومية  �جل����ه����ات  ج���م���ي���ع  م����ع 
 2030 �حلكومة  بخطة  �ملرتبطة 
و�عتماد   ، �ل���ع���اج���ل���ة(  )�خل����ط����ة 
�حلكومية  �خل�����دم�����ات  م���������س����روع 
�ملوحدة ومّتت �ملبا�سرة يف �لتطبيق 

و�إد�رة  �مل�������س���رتي���ات  لإد�رة  ع��م��ل 
و�ل�سحة  �ل��ب��ي��ئ��ة  و�إد�رة  �ل���ط���رق 
و�ل�����س��الم��ة م��ع �مل��ق��اول��ني، تنظيم 
ور�سة عمل لإد�رة �مل�سرتيات و�إد�رة 
و�ل�سحة  �ل��ب��ي��ئ��ة  و�إد�رة  �ل���ط���رق 
و�ل�سالمة مع �ل�ست�ساريني، تنظيم 
عدد 3 ور�س عمل لإد�رة �لتخطيط 
�مل��ط��وري��ن، تنظيم  �حل�����س��ري م��ع 
�ل�سرت�تيجيني  ل��ل�����س��رك��اء  ور���س��ة 
بالتعاون  �مل��روري��ة  �ل�سالمة  ح��ول 
للطرق   �ل�����������دويل  �لحت�����������اد  م������ع 
�لتدريب  برنامج  تفعيل   ،)IRF(
م���ع �جل���ام���ع���ات، تنظيم  �ل�����س��ي��ف��ي 
ور�س للتوعية و�لتدريب  مب�ساركة 
هيئة �ل�سحة و�لدفاع �ملدين وهيئة 
�آ�سيا  �مل�ساركة يف قمة مدن  �لبيئة، 
�ملطلة على �ملحيط �لهادئ وملتقى 
بري�سنب   – �ل���ب���ل���دي���ات  روؤ�������س������اء 
�لوفود  2015،��ستقبال  �أ�سرت�ليا 
�مل��ح��ل��ي��ة و�لإق���ل���ي���م���ي���ة و�ل���دول���ي���ة 
وتعزيز  �مل��ع��رف��ة  ل��ت��ب��ادل  �ل��ه��ادف��ة 

�سبل �لتو��سل.
ونتيجة لهذه �ل�سيا�سة و�لإجر�ء�ت 
�لبلدية  ن���ال���ت  ف��ق��د  �ل��ت��ط��وي��ري��ة 
ج��و�ئ��ز ع��دي��دة يف جم���ال عالقات 
ياأ�تي يف مقدمها جائزة   ، �ل�سركاء 

���س��رك��ائ��ه��ا م���ن خ����الل قنو�ت  م���ع 
تعزيز  �لتو��سل �لجتماعي بهدف 
�جتماعات  �ملجتمع،  م��ع  �لتو��سل 
�ملمار�سات  و�أف�سل  �خل��رب�ت  تبادل 
و�لدوليني،  �ملحليني  �ل�سركاء  مع 
و�إق������ام������ة �مل���ل���ت���ق���ى �ل�������س���ن���وي مع 
من  �أبوظبي  مدينة  بلدية  �سركاء 
�جتماعات  عقد  �خل��ا���س،  �ل��ق��ط��اع 
15 �سريكا  �أك��رث من  تن�سيقية مع 
�خلطط  مل��ن��اق�����س��ة  �����س���رت�ت���ي���ج���ي���ا 
�لقائمة،  ل��ل��ع��الق��ات  �لتح�سينية 
�ل�سركاء  م���ع  ع��م��ل  ور����س���ة  �إق���ام���ة 
تذليل  ب���ه���دف  �ل����س���رت�ت���ي���ج���ي���ني 
مفّت�سي  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي  �ل�����س��ع��وب��ات 
�لبلدية، تنظيم ور�س عمل مل�ساركة 
�خل���ط���ط و�ل����س���رت�ت���ي���ج���ي���ات مع 
�أجندة  ت��ط��ب��ي��ق  ب���ه���دف  �ل�����س��رك��اء 
�سركاء  حتليل  مّت  ك��م��ا  �حل��ك��وم��ة. 
�أب���وظ���ب���ي وحتديد  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة 
بالبلدية  وتاأثرهم  تاأثريهم  مدى 
ونقاط  �ل���ع���الق���ة  �إط������ار  وحت��ل��ي��ل 
وتطوير  حت�سني  ومتطلبات  �لقوة 
�لعامة،  �ل�ستفادة  بهدف  �لعالقة 
���س��ن��وي��ة لإد�رة  خ���ط���ط   و�إ�����س����د�ر 
�ل�������س���رك���اء وخطط  م����ع  �ل���ع���الق���ة 
ومتابعة  �ل�����س��رك��اء  م���ع  �ل��ت��و����س��ل 
من   93% �إجن�����از  )مّت  ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
�ل�������س���رك���اء  ع����الق����ة  �إد�رة  خ���ط���ة 
تطبيق  مّت  ك��م��ا   ،)2016 ل���ع���ام 
�لتح�سني  جم���الت  م��ن   100%
�لتعقيبي  �ل��ت��ق��ري��ر  م���ن  �ل�������و�ردة 
وتنظيم  للتميز،  �أب��وظ��ب��ي  جل��ائ��زة 
بالقانون  ل��ل��ت��ع��ري��ف  ع��م��ل  ور������س 
�ملطورين  م��ع  بال�سر�كة  �ل��ع��ق��اري 
وت����وق����ع �ت���ف���اق���ي���ات م����ع ع�����دد من 
موؤ�س�سة   45 مع  �لبنوك،و�لتعاون 
�ملكتبات  ميثلون  وخا�سة  حكومية 
�ل��ع��ام��ة و�خل��ا���س��ة يف �إق��ام��ة ندوة 
دور  �لإم���ار�ت حتت عنو�ن  مكتبات 
�ملكتبات يف تر�سيخ ثقافة �لقر�ءة يف 

�ملجتمع �لإمار�ت.
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العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1

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

للخدمات �لطبية 
رخ�سة رقم:CN 1818494 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1

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

�سريينتي لل�ساعات 
رخ�سة رقم:CN 2035301 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/مقهى ومرطبات 

عرو�س جلزيرة
رخ�سة رقم:CN 1028685 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة �سيف حميد �سيف حميد �لزعابي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف �بر�هيم �سعيد ر��سد علي �لعلكيم �لزعابي

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

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

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�حلربى لل�سيانه 

�لعامه رخ�سة رقم:CN 1077038 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة طالب �سامل جوهر عبد�هلل قعود %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف نا�سر �سام�س نا�سر �لبحري
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/موؤ�س�سة تريبوىل 

للنقليات �لعامة
رخ�سة رقم:CN 1059347 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة علي حم�سن عو�س هادي �لعامري %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف خليفة حممد عبد�لرحيم �حمد �ل�سيباين

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

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

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/ت�سنيم للمقاولت 

�لعامة و�د�رة �لعقار�ت ذ.م.م
رخ�سة رقم:CN 1079028 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة علي حم�سن عو�س هادي �لعامري %51

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف خليفة حممد عبد�لرحيم �حمد �ل�سيباين

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

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

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سيدلية جلف �بولو ذ.م.م 

رخ�سة رقم:CN 1721954 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة حممد �نور بالر�كات كالينجال %49
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة طالل علوي عبد�هلل �جلنيبي %51
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف �سانديب ثوز هوثومرب�مبيل كوتوبان
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف خلف حممد خلف حممد �ملهريي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/فيا بييال لالزياء 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1011124 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل ن�سب �ل�سركاء

ظافر ب�سري �لعبد من 23% �ىل %25
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد م�سطفى �سطوف �لنجار
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1

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

 CN 1131590:كاز�بالنكا رخ�سة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/بقالة ريحان �خلليج لبيع �ملو�د 

�لغذ�ئية  رخ�سة رقم:CN 1123701  قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حممد �سامل حمد عوي�س �لدرعي من وكيل خدمات �ىل مالك
تعديل ن�سب �ل�سركاء

حممد �سامل حمد عوي�س �لدرعي من 0% �ىل %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف عبد�لرز�ق ثاد�ثي بر�مبيل
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

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

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1

اإعــــــــــالن
ليمون  �ل�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لتنظيف �ملباين و�ل�سيانة �لعامة وفرعها
رخ�سة رقم:CN 1300104  قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة ر��سد �سقر �سلطان �لكعبي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد خالد �سعيد عبد�هلل �ملعويل

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

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

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/بر�مي لال�ست�سار�ت 

CN 1696405:لهند�سية �ملعمارية  رخ�سة رقم�
 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة �مين جميعان �سليمان �مل�سري %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف خليفه عبد�هلل حارب جا�سم �لظاهري

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

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

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1

اإعــــــــــالن
للنجارة  �ل�س�����ادة/�لماكن  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

و�حلد�دة �مل�سلحة
 رخ�سة رقم:CN 2185743 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�ساحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل ��سم جتاري من/�لماكن للنجارة و�حلد�دة �مل�سلحة

AL AMAKEN REINFORCED CARPENTRY & BLACKSMITH

�ىل/ليلك للديكور
LILAC DECORATION

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

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/جتارة علي
 رخ�سة رقم:CN 1031063 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حممد في�سل علي عبد�هلل �لكثريي من مالك �ىل �سريك
تعديل ن�سب �ل�سركاء/ حممد في�سل علي عبد�هلل �لكثريي من 100% �ىل %51

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة �حمد �سالح علي �لنهدي %49
تعديل ر��س �ملال/من 50000 �ىل 100000

تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�ساحة 3.70*1 �ىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

تعديل ��سم جتاري من/جتارة علي
ALI TRADERS

�ىل/جتارة علي ذ.م.م
ALI TRADERS LLC LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خالل 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1

ارت عب�ي� �شويتي- ذ.م.م
�ملنعقدة  عادية  �لغري  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر  مبوجب 
بالرقم  �لعدل  كاتب  لدى  �ملوثق   2017/02/27 تاريخ  يف 
و�ملحا�سبة  للتدقيق  ��سورن�س  �مل�سفي  يعلن   1709001881

عن حل وت�سفية �سركة:
)ارت عبايا �ضويتي - ذ.م.م(

فعلى من لدية �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم به �إىل مكتب 
�مل�سفى �ملعني هاتف رقم 026264006 فاك�س 026264007 
نورة  بناية  �ل�سياحي  �لنادي  �بوظبي   107750 ب   �س 
ماجد حممد �لفطيم �لطابق 10 مكتب رقم 1  م�سطحبا 
�لثبوتية وذلك خالل مدة  �لأور�ق و�مل�ستند�ت  معه كافة 

�أق�ساها 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن

اإع��������لن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1

اإعـــالن

يعلن مكتب تنمية �ل�سناعة باأن: �ل�سادة/

كلري فيجن تابيولر لل�سناعات ذ.م.ع - فرع 

IN-1002410:رقم �لرخ�سة �ل�سناعية

 قد �أبدو� رغبتهم يف �لغاء �لرخ�سة �ل�سناعية �ملذكورة �عاله

�لجر�ء/�لجر�ء�ت  على  �عرت��س  لديه  من  كل  وعلى 

�ملذكورة �عاله مر�جعة مكتب تنمية �ل�سناعه - �إد�رة خدمة 

�مل�ستثمرين - خالل �أ�سبوع من تاريخ ن�سر �لإعالن ، و�إل فلن 

يقبل �ملكتب �أية �عرت��س بعد �نق�ساء مدة �لإعالن .

مكتب تنمية ال�ضناعة

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�لديو�ن 

لتجارة �لملنيوم و�لنحا�س و�لبطاريات �مل�ستعملة
 رخ�سة رقم:CN 1150756  قد تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1

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

للمفرو�سات
 رخ�سة رقم:CN 1195977  قد تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/مطعم فروتريانو - 

فرع 1  رخ�سة رقم:CN 1156143-1 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�ساحة 3.00*3.00 �ىل 1*1

تعديل ��سم جتاري من/مطعم فروتريانو - فرع 1
FRUITARIANO RESTAURANT - BRANCH1

�ىل/كافترييا با�ستا ل في�ستا
PASTA AL VISTA CAFETERIA

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

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

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1

اإعــــــــــالن
جريل  �ل�س�����ادة/تي�ستي  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

كافترييا  رخ�سة رقم:CN 1029909 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�ساحة 1*4 �ىل 1*3.50

تعديل ��سم جتاري من/تي�ستي جريل كافترييا
TASTY GRIL CAFETERIA

�ىل/مطعم بي�ست بيتز�
BEST PIZZA RESTAURANT

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

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ  
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة -وام:

للمنتدى  �ل�ساد�سة  �ل����دورة  �ن  �ل�����س��ارق��ة  حلكومة  �لإع��الم��ي  �ملكتب  �أك���د 
مار�س  من  و�لع�سرين  �لثاين  يف  تنطلق  �لتي  �حلكومي  لالت�سال  �ل��دويل 
حممد  ب��ن  �سلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�سيخ  �ل�سمو  ���س��اح��ب  رع��اي��ة  حت��ت  �مل��ق��ب��ل 
�ل�سارقة  �أك�سبو  مركز  يف  �ل�سارقة  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�سو  �لقا�سمي 
و�مل�سوؤولني  �خل��رب�ء  جمموعة  عن  �سدرت  �لتي  للتو�سيات  تتويجا  متثل 
�ملحليني و�لدوليني من �مل�ساركني يف �لدور�ت �خلم�س �ل�سابقة �لتي عملت 
للتنمية  �ملتنوعة  �ملجالت  يف  �ملحاور  من  �لعديد  تفا�سيل  مناق�سة  على 
�مل�ستد�مة وهو �سعار دورة هذ� �لعام. وقالت جو�هر �لنقبي مديرة �ملنتدى 
�لدويل لالت�سال �حلكومي �أن �سعار “م�ساركة جمتمعية تنمية �ساملة” 
يطرح روؤية متكاملة ملختلف جو�نب �لتنمية �لتي تهم �ملجتمعات وت�ساهم 

يف �إحد�ث حمالت تنطلق من �ملنتدى تكون موجهة للفئات �لأكرث تاأثري� 
وتاأثر� بحيث يعزز �ملنتدى �لدويل لالت�سال �حلكومي دوره �ل�سباق د�ئما 
�سناعة  يف  �حلكومي  �لت�����س��ال  م�ساهمة  لتعزيز  �مل��ب��ادر�ت  عديد  لطرح 
�لتي  �مل�ستد�مة  �لتنمية  �أه��د�ف  لتحقيق  كمقدمة  �لثالثة  �لألفية  ثقافة 
�إبر�ز  يف  �سي�ساهم  �ملنتدى  �أن  و�أو���س��ح��ت  �حل��ي��اة.  �أوج���ه  خمتلف  ت�سمل 
�لغني  �ملتحدة ور�سيدهما  �لعربية  �لإم��ار�ت  �ل�سارقة ودولة  �إم��ارة  جهود 
�مل�ستد�مة من خالل حمورين �لأول  �لتنمية  �أه��د�ف  يف �للتز�م مببادئ 
د�خلي عربت عنه ر�سائل �لت�سال �حلكومي �ملوجهة للجمهور فيما يتعلق 
م�ساريع  وكذلك  �ل�ستد�مة  عو�مل  وتوفري  �لطاقة  ��ستهالك  برت�سيد 
�ل�سامة  �لنبعاثات  �لنظيفة و�حلد من  �لطاقة  �لإم��ار�ت يف جمال  دولة 
و�ملعارف  �لعلوم  قيم  وتعزيز  �لجتماعي  و�لتمكني  �مل��ر�أة  بو�قع  و�لرتقا 
�لقت�سادي  �لبعد  ذ�ت  �لإمن��ائ��ي��ة  �مل�����س��اري��ع  م��ن  جمموعة  و����س��ت��ع��ر����س 

و�لجتماعي و�خلريي... يف حني �أن �ملحور �لثاين �خلارجي يتمثل بدور 
دولة �لإم��ار�ت يف دعم م�ساريع تنموية يف �لعديد من دول �لعامل خا�سة 
و�لتعليم  �ل�سحة  وتطوير قطاعات  �لتحتية  �لبنية  بتطوير  يت�سل  فيما 
ودعم م�ساريع �لطاقة �لنظيفة ون�سر �لثقافة و�لعلوم وتقدمي �مل�ساعد�ت 
�لإن�سانية لل�سعوب �لأكرث فقر� مبا ي�سب ب�سكل مبا�سر يف دعم �لتوجهات 
لتحقيق �لأهد�ف �لأممية للتنمية �مل�ستد�مة. و�أ�سارت �لنقبي �ىل �أن دورة 
�لتنمية  �أه��د�ف  �لعام �جل��اري �سرتكز على �لت�سال �حلكومي يف خدمة 
�مل�ستد�مة . مو�سحة باأن لالت�سال �حلكومي دور حموري بالغ �لأهمية يف 
م�سرية حتقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�ستد�مة حيث باتت تلك �لأهد�ف ت�سغل 
حيز� كبري� من بر�مج �حلكومات و�ملوؤ�س�سات �لدولية ومنظمات �ملجتمع 
�ملدين و�ساحة �لإعالم �لر�سمي و�خلا�س فقد �أ�سبح مقيا�س حت�سر �لدول 
و�ل�سلوكيات  �لإج���ر�ء�ت  بحجم  مرتبط  �لعاملي  �مل�ستوى  على  وفاعليتها 

و�ل�سيا�سات وبر�مج �لعمل �لتي تو�جه حتديات �لتنمية. وبينت �أن �لدورة 
�ل�ساد�سة من �ملنتدى �لدويل لالإت�سال �حلكومي هي مبثابة �إعادة �إطالق 
جلهود مو�جهة حتديات �لألفية �لثالثة وربطها ب�سرورة تن�سيق حمالت 
�لتثقيف  ومر�كز  �لإعالمية  و�ملوؤ�س�سات  �ل��دول  بني  �حلكومي  �لت�سال 
و�لتوعية وكذلك مبثابة نقا�س حول �آليات هذ� �لت�سال ور�سائله �لأكرث 
ذ�ته  �ملنتدى  �لتحديات كما �سيكون  مالءمة مبا يتو�فق مع طبيعة هذه 
من�سة ل�سياغة �خلطوط �لعامة لثقافة �إمنائية م�سوؤولة جتاه �لتحديات 
�لقت�سادية و�لجتماعية و�لبيئية. و��سافت �أن توزيع �ملحاور �ىل د�خلية 
وخارجية ياأتي �سمن روؤية �ملنتدى لتعزيز تو��سل �جلهود بني �لقطاعات 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة �مل��ح��ل��ي��ة و�ل���دول���ي���ة وب���ي���ان م���دى �إم��ك��ان��ي��ات �ل��ت��ن�����س��ي��ق بينهما 
ب�سورة  �ملختلفة  �لتجارب  ملناق�سة  �ملنا�سبة  �مل�ساحات  �إعطاء  على  و�لعمل 

م�ستفي�سة.

•• ال�صارقة-وام:

ت����ر�أ�����س ���س��م��و �ل�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان بن 
�ل��ق��ا���س��م��ي ويل  �سلطان  ب��ن  حم��م��د 
رئي�س  �ل�سارقة  حاكم  نائب  �لعهد 
�ل�سارقة  لإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�حلاكم  �سمو  مكتب  يف  �م�س  �سباح 
لإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  �ج��ت��م��اع 

�ل�سارقة.
ع����������دد�ً من  ن����اق���������س �لج�����ت�����م�����اع    
برفد  �ملتعلقة  �ل��ه��ام��ة  �مل��و���س��وع��ات 
�لتي  و�ملبادر�ت  بامل�سروعات  �لإم��ارة 
�مل�ستمر  �لنمو  عجلة  دف��ع  يف  ت�سهم 
لتوفري �حلياة �لكرمية للمو�طنني 

و�لقاطنني على �أر�س �لإمارة.
ع���ل���ى حم�سر  �ل��ت�����س��دي��ق  وب���ع���د    

�ملجل�س  ن��اق�����س  �ل�����س��اب��ق��ة،  �جل��ل�����س��ة 
م�سروع قانون �لنظام �ملايل حلكومة 

�ل�سارقة.
�سعود  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  و�أو���س��ح    
�ملالية  د�ئ��������رة  رئ���ي�������س  �ل���ق���ا����س���م���ي 
�حلكومية �أن �مل�سروع يحدد �سو�بط 
يف  �مل��ال��ي��ة  �حلكومية  �ل���س��ت��ع��م��الت 
�ساأنها  من  و�لتي  �مل��ج��الت  خمتلف 
�أطر  وو�سع  �لعام  �ملال  �إد�رة  تنظيم 
للدو�ئر  �ملالية  للتعامالت  قانونية 
�إم�������ارة  و�ل���ه���ي���ئ���ات �حل���ك���وم���ي���ة يف 

�ل�سارقة.
و�بد�ء  �مل�سروع  م��و�د  مناق�سة  وبعد 
�ل�سادة �أع�ساء �ملجل�س مالحظاتهم 
بت�سمني  �مل���ج���ل�������س  وج������ه  ح����ول����ه 
م�سروع  و�ح���ال���ة  �مل��الح��ظ��ات  ه���ذه 

�ل�ست�ساري  �ملجل�س  �إىل  �ل��ق��ان��ون 
دورته  ل�ستكمال  �ل�����س��ارق��ة  لإم����ارة 

�لت�سريعية.
د�ئرة  تقرير  على  �ملجل�س  و�ط��ل��ع    
�لدور  ح���ول  �لق��ت�����س��ادي��ة  �لتنمية 
�ملن�ساآت  ج���م���ي���ع  ع���ل���ى  �ل����رق����اب����ي 
�لق���ت�������س���ادي���ة �مل��رخ�����س��ة يف �إم�����ارة 
�سلطان  ���س��ع��ادة  و�أ�����س����ار  �ل�����س��ارق��ة، 
�لتنمية  د�ئ�������رة  رئ���ي�������س  ه�����ده  ب����ن 
�لقت�سادية �إىل �لجر�ء�ت �لرقابية 
ومتار�سها  �ل��د�ئ��رة  بها  ت��ق��وم  �ل��ت��ي 
وفق حمورين هم �لتوعوي و�سبط 
�مل��خ��ال��ف��ني ل��الأن��ظ��م��ة �مل��ع��ت��م��دة يف 

�لدولة و�لإمارة.
�لب�سري  �ل��ك��ادر  �لتقرير  وت��ن��اول    
�ل���رق���اب���ي �ل�����ذي ي��ت��م ت��اأه��ي��ل��ه من 

خ��الل ع��دد م��ن �ل���دور�ت �لد�خلية 
بالإ�سافة  �لعمل  و�خلارجية وور�س 
�ل�سبطية  �سفة  على  �حل�سول  �إىل 
�لعدل،  وزي��ر  م��ن  ب��ق��ر�ر  �لق�سائية 
�حلمالت  �ل���ت���ق���ري���ر  ت�����س��م��ن  ك���م���ا 
�ل��ت��وع��وي��ة �ل��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا د�ئ����رة 
للمن�ساآت  �لق���ت�������س���ادي���ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�لقت�سادية يف �إمارة �ل�سارقة، و�أثنى 

�ملجل�س على جهود �لد�ئرة.
  وتنفيذ� لتوجيهات �ساحب �ل�سمو 
حممد  بن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  ع�����س��و  �ل��ق��ا���س��م��ي 
�ملجل�س  وم��ت��اب��ع��ة  �ل�����س��ارق��ة  ح��اك��م 
�لبنى  ت���ط���وي���ر  ح�����ول  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
�لتحتية و�ل�سبكة �لطرقية يف �إمارة 
�مل��ج��ل�����س م�سروع  ن��اق�����س  �ل�����س��ارق��ة، 

�لرئي�سية  �ل��ط��رق  �سبكة  ��ستكمال 
�لرحمانية  ل�����س��اح��ي��ة  و�ل��د�خ��ل��ي��ة 

مبدينة �ل�سارقة .
يو�سف  �مل��ه��ن��د���س  ���س��ع��ادة  و�أو�����س����ح 
�سالح �ل�سويجي رئي�س هيئة �لطرق 
على  تعمل  �لهيئة  �أن  و�مل��و����س��الت 
در��سة وح�سر �حتياجات �لطرق يف 
�ل�سارقة ومن �سمنها �لطرق  �إمارة 
ل�ساحية  و�ل���د�خ���ل���ي���ة  �ل��رئ��ي�����س��ي��ة 
�ل��رح��م��ان��ي��ة. و�ط��ل��ع �مل��ج��ل�����س على 
تو�سيات �ملجل�س �ل�ست�ساري لإمارة 
�سيا�سة  م��ن��اق�����س��ة  ح����ول  �ل�����س��ارق��ة 
و�لتي  �لق��ت�����س��ادي��ة  �لتنمية  د�ئ���رة 
للمجل�س  �ملهم  للدور  حتقيقاً  تاأتي 
�لتي  �لتو�سيات  رفع  �ل�ست�ساري يف 
�حلكومي  �ل��ع��م��ل  خ��دم��ة  يف  ت�سب 

للتكامل  وت����ف����ع����ي����اًل  وت�����ط�����وي�����ره 
ب���ني �جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة يف �إم����ارة 

�ل�سارقة.
  و���س��م��ن م���ا ����س��ت��ج��د ع��ل��ى جدول 
على  �ملجل�س  �طلع  �جلل�سة  �أع��م��ال 

جدول �أعمال �جلل�سة �حلادية ع�سرة 
ل���دور �لن��ع��ق��اد �ل��ع��ادي �ل��ث��اين من 
�لف�سل �لت�سريعي �لتا�سع للمجل�س 
�ملزمع  �ل�سارقة  لإم��ارة  �ل�ست�ساري 
ع��ق��ده��ا ي����وم �خل��م��ي�����س �مل����و�ف����ق 2 

�ملجل�س  �طلع  كما   ،2017 م��ار���س 
 2017 ل�سنة   3 رقم  �لقانون  على 
ل�سنة   6 رقم  �لقانون  تعديل  ب�ساأن 
يف  �لب�سرية  �مل����و�رد  ب�����س��اأن   2015

�إمارة �ل�سارقة. 

ويل عهد ال�ش�رقة يرتاأ�س اجتم�ع املجل�س التنفيذي

�شعيد بن طحنون يح�شر زف�ف �شلط�ن را�شد البلو�شي

تخريج 65 طبيبًا اإماراتيًا متا�ضيًا مع ا�ضرتاتيجية التوطني وا�ضتدامة اخلدمات ال�ضحية

»�شحة« حت�شل على اعتم�د اأول برن�جمني لطب الأطف�ل حديثي 
الولدة واخلدج خ�رج الولي�ت املتحدة لأول مرة يف الع�مل

بلدية دبي توؤهل خريجي الث�نوية الع�مة مبنطقة 
حت� للح�شول على دبلوم �شحة البيئة

الإم�رات جتمع اخلربات الدولية يف اليوم الع�ملي 
للدف�ع املدين 6 م�ر�س املقبل

•• اأبوظبي-وام:

للدفاع  �ل���ع���ام���ة  �ل���ق���ي���ادة  ك�����س��ف��ت 
�ملدين بوز�رة �لد�خلية عن فعاليات 
�لعاملي  ب��ال��ي��وم  �لإم������ار�ت  �ح��ت��ف��ال 
للدفاع �ملدين �لذي يقام حتت �سعار  

�لوقاية من خماطر �حلريق  .
وت�سمل �لفعاليات تنظيم موؤمتر يف 
�ل�ساد�س من مار�س �ملقبل مب�ساركة 
�لوقاية  ح�����ول  ودول�����ي�����ة  حم���ل���ي���ة 
و�ل�����س��الم��ة و�حل��م��اي��ة �مل��دن��ي��ة �إىل 
�ملمار�سات  �أف�سل  ��ستعر��س  جانب 
�لعاملية يف مو�جهة حو�دث �حلر�ئق   
ويتناول �ملوؤمترون مو�سوع  كا�سف 
�لدخان خيار �ل�سالمة من �حلر�ئق 
فيلم  عر�س  على  ع��الوة  �ل�سكنية  
ع��ن �ل��وق��اي��ة م��ن خم��اط��ر �حلريق 
ذ�تها  بحد  �لحتفالية  ت�سكل  فيما 
�مل���دين يف  �ل��دف��اع  ملتقى لأج��ه��زة 

�لدولة ونظري�تها يف دول �أخرى.
  كان �للو�ء جا�سم حممد �ملرزوقي 
�مل��دين قد حتدث  قائد عام �لدفاع 
بفندق  �م�����س  ���س��ح��ف��ي  م���وؤمت���ر  يف 
�أبو  مبدينة  �لبحر  ب��اب  فريمونت 
لليوم  �ل����س���ت���ع���د�د�ت  ح����ول  ظ��ب��ي 
�ل���ع���امل���ي ل���ل���دف���اع �مل�����دين و�أك������د �أن 
جلهود  ملتقى  �سي�سكل  �لح��ت��ف��ال 
و�لأجهزة  �لدولة  �ملدين يف  �لدفاع 
ليكون  �لأخ���رى  �ل���دول  يف  �ملماثلة 
�ل����دف����اع �مل�����دين �لإم�����ار�ت�����ي ج���زء� 
�خلرب�ت  ت��ب��ادل  يف  وف��اع��ال  حيويا 
و�ملعارف وتطبيق �أحدث �ملمار�سات 
و�لتوعية  �ل����وق����اي����ة  يف  �ل���ع���امل���ي���ة 
و�لإط���ف���اء و�لإن���ق���اذ و�ي���ج���اد بيئة 
م�ستقرة خالية من �حلو�دث  �آمنة 
لت�سبح دولة �لإمار�ت �إحدى �أكرث 

دول �لعامل �أمنا و�سالمة.
و�أ���س��اف �إن دول��ة �لإم���ار�ت حتتفل 
�لأول  يف  ���س��ن��وي��ا  �ل���ع���امل  دول  م���ع 
م��ن م��ار���س ب��ال��ي��وم �ل��ع��امل��ي للدفاع 
�مل���دين حت��ت رع��اي��ة �ل��ف��ري��ق �سمو 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  ���س��ي��ف  �ل�����س��ي��خ 
وزير  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب 
�ل��د�خ��ل��ي��ة و���س��ي��ك��ون �ح��ت��ف��ال هذ� 
�ل���ع���ام حت���ت ����س���ع���ار  �ل���وق���اي���ة من 
خم���اط���ر �حل����ري����ق  ل��ل��ت��اأك��ي��د على 
�حلماية  متطلبات  تطبيق  �أهمية 
و�ل����وق����اي����ة ل���ل���ح���د م����ن �حل����ر�ئ����ق 
�لوقاية  م�سوؤولية  �أن  �إىل  م�سري� 
�لأرو�ح  وح����م����اي����ة  و�ل���������س����الم����ة 
جمتمعية  م�����س��وؤول��ي��ة  و�مل��م��ت��ل��ك��ات 
�ملجتمع  ���س��ر�ئ��ح  ت�سافر  تتطلب  

لدعم جهود وز�رة �لد�خلية .
�ل���وق���اي���ة من  �إن حت��ق��ي��ق  وق�����ال    
�حل��ر�ئ��ق يف �مل��ن��ازل م��ره��ون بن�سر 
�لأ�سرة  �أف���ر�د  بني  �لوقائي  �لوعي 

دوره������م  �أد�ء  ع���ل���ى  وحت���ف���ي���زه���م 
ومن  �أنف�سهم  حماية  يف  ك�سركاء 
معهم من خطر �حلر�ئق فيتحول 
ك��ل ف���رد يف م��وق��ع��ه �إىل خ��ط دفاع 
ي��ه��دده ويهدد  �أول يف م��و�ج��ه��ة م��ا 

حميطه من �أخطار.
�لإم������ار�ت  ت��ف��وق  �أن  �إىل  �أ����س���ار  و   
وري���ادت���ه���ا ع��امل��ي��ا و�لإجن����������از�ت يف 
و�لوفيات  �حل��ر�ئ��ق  ن�سبة  خف�س 
توجيهات  ث��م��ار  ه��و  عنها  �ل��ن��اجت��ة 
وحر�سها  �لر�سيدة  �لقيادة  ودع��م 
�ملدين  �ل��دف��اع  �أج��ه��زة  على تطوير 
�ملهام  �أد�ء  ع��ل��ى  ق��درت��ه��ا  وت��ع��زي��ز 
�لوجه  على  و�ل��وط��ن��ي��ة  �لإن�سانية 
جهود  �إىل  وت����ط����رق  �لأك�������م�������ل.   
�ملدين  �ل��دف��اع  ق��ط��اع  يف  �لعاملني 
ب�������دء� م����ن �ل����ت����دري����ب و�ل���ت���اأه���ي���ل 
وتنفيذ  م��ت��اب��ع��ة  �إىل  و�ل��ت��ث��ق��ي��ف 
م���ت���ط���ل���ب���ات �ل����وق����اي����ة و�حل���م���اي���ة 
و�سرعة �ل�ستجابة يف �إنقاذ �لأرو�ح 
عليها  و�ل�سيطرة  �حل��ر�ئ��ق  و�إد�رة 
ب��اإخ��م��اد �ل��ن��ري�ن. وت��ط��رق �لعقيد 
�ل���ت���ك���اوي مدير  �هلل  ع��ب��د  حم��م��د 
بالقيادة  �لإعالمية  �ل�سوؤون  �إد�رة 
�لعامة للدفاع �ملدين �إىل �لفعاليات 
�لعاملي  باليوم  �مل�ساحبة لالحتفال 
�ملوؤمتر  �أن  مو�سحا  �مل��دين  للدفاع 
�لعام �سيقام يف �ل�ساد�س من مار�س 
مبدينة  فريمونت  فندق  يف  �ملقبل 
�أبوظبي و�أنه مت ت�سكيل جلنة عليا 
وجل�����ان رئ��ي�����س��ي��ة وف���رع���ي���ة تتوىل 
�إد�رة �ملوؤمتر وفعالياته ليكون على 
�لنحو �لذي يليق بدولة �لإمار�ت .

�أن ع���دد� م��ن �خلرب�ء  �إىل  و�أ���س��ار   

�لدفاع  جم��الت  يف  و�ل�ست�ساريني 
�مل��دين من د�خ��ل �لدولة وخارجها 
�ملوؤمتر و�سيتناولون  �سي�ساركون يف 
ع������دد� م����ن �مل���و�����س���ي���ع �ل���ه���ام���ة يف 
جم��������الت �ل�����وق�����اي�����ة و�ل�������س���الم���ة 
و�حلماية �ملدنية من بينها �ل�سالمة 
�لعاملية  �لأح���������د�ث  يف  �ل���وق���ائ���ي���ة 
و�ل�����س��الم��ة م��ن �حل��ر�ئ��ق يف �ملدن 
�لدرو�س  ع��ر���س  وك��ذل��ك  �ل��ك��ربى 
�ملمار�سات  لأف�������س���ل  �مل�������س���ت���ف���ادة 
�ل�سالمة من �حلر�ئق يف  وتطوير 
�ملباين �إىل جانب �سرح وحتليل كود 

�لإمار�ت بعد حتديثه.
�مل���وؤمت���ر  �أن  �ل���ت���ك���اوي  و�أو������س�����ح    
كا�سف  بعنو�ن   مو�سوعا  �سيتناول 
�ل������دخ������ان خ����ي����ار �ل���������س����الم����ة من 
وتت�سمن  �ل�������س���ك���ن���ي���ة   �حل�����ر�ئ�����ق 
�لوقاية  ع��ن  فيلم  ع��ر���س  ف��ق��ر�ت��ه 
ي�ستمل  �حل�����ري�����ق  خم����اط����ر  م�����ن 
حو�دث  م��ن  و�ق��ع��ي��ة  ق�س�س  ع��ل��ى 
�أوبريت  ع��الوة على عر�س  �مل��ن��ازل 
�لدفاع  �أ���س��دق��اء  مب�ساركة  غنائي 
�مل���دين وف��ي��ل��م ت��وع��وي ع��ن كا�سف 
�لدخان للتاأكيد على �أهمية تركيب 
للك�سف  �ملنازل  يف  �لدخان  كو��سف 
ع��ن �حل��ري��ق و�ل��وق��اي��ة م��ن��ه وذكر 
�لدفاع  عنا�سر  ت��ك��رمي  �سيتم  �أن���ه 
 2016 ل���ع���ام  �مل��ت��م��ي��زي��ن  �مل�����دين 
باملوؤمتر  �مل�����س��ارك��ني  و�مل��ت��ح��دث��ني 
 .. �لإق��ل��ي��م��ي��ة  و�لإد�ر�ت  و�ل���رع���اة 
وقال �إن  حتقيق �سعار �ليوم �لعاملي 
�لوقاية  �لعام   لهذ�  �مل��دين  للدفاع 
�سيكون وفق  من خماطر �حلريق  
ومبادر�ت  وب���ر�م���ج  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

�ل���ق���ي���ادة �ل���ع���ام���ة ل���ل���دف���اع �مل����دين 
�إعد�د �خلطط وبر�مج  �إىل  م�سري� 
ثقافة  لتنمية  �ل��د�ع��م��ة  �ل��ت��وع��ي��ة 
�لوقاية بني �أفر�د �ملجتمع لتحقيق 
�لعامة  �ل�����س��الم��ة  م���ع���دلت  �أع���ل���ى 

ملو�جهة �ملخاطر و �لتحديات.
�لتوعية  خطة  �عتماد  �إىل  ولفت    
�لرئي�سية لعام 2017 وفق در��سات 
�ملعامل  و�����س���ح���ة  و�آل�����ي�����ات  وروؤى 
م��ت�����س��م��ن��ة �حل����م����الت و�مل�����ب�����ادر�ت 
بالتوعية  �خل���ا����س���ة  و�مل�������س���اري���ع 
�مل�ساركات  ج��ان��ب  �إىل  و�ل��ت��ث��ق��ي��ف 
و�لوطنية  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��ن��ا���س��ب��ات  يف 
تنظيم  ع����ن  ف�������س���ال  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
�لدور�ت �لتثقيفية لطالب �ملد�ر�س 
�لبيوت.  ولربات  �ل�سيف  ف�سل  يف 
و�أ�سار �إىل �أن �خلطة ت�سمنت �أربع 
�إخالء  ثقافة  تناولت  حملة  ع�سرة 
و�لتجمهر  �ل��دخ��ان  وكا�سف  �ملبنى 
��ستخد�م  و�سالمة  �حل���و�دث  ح��ول 
حم��ط��ات �ل���ب���رتول و�ل�����س��الم��ة يف 
�لأمطار  م��و���س��م  وب��د�ي��ة  �مل���د�ر����س 
جانب  �إىل  �ل�����س��ت��وي��ة  و�مل��خ��ي��م��ات 
حمالت �حلج �لآمن و�أئمة �مل�ساجد 
�أمن  �لنقل وحمالت بيتي  وو�سائل 
�آمنة  وخ��ي��م��ت��ي  �آم������ن  وم��ط��ب��خ��ي 

وطفلي �آمن.

•• العني-وام:

ح�سر معايل �ل�سيخ �سعيد بن طحنون �آل نهيان 
ح��ف��ل �ل���س��ت��ق��ب��ال �ل���ذي �أق��ام��ه ر����س��د خمي�س 

�سلطان  جنله  زفاف  مبنا�سبة  �لبلو�سي  خلفان 
�إىل كرمية عبد�هلل مطر �سليم �لعربي .

�أم�س �لول يف  �أقيم  �ل��ذي  كما ح�سر �حلفل - 
قاعة �لحتفالت ب�سالة ز�خر يف مدينة �لعني 

�ل�سخ�سيات  وكبار  �لقبائل  وجهاء  من  ع��دد   -
�مل�سلحة  �ل�����ق�����و�ت  و�����س����ب����اط  و�مل���������س����وؤول����ني 
و�لأهل  جانب  �إىل  �لق�ساء  ورج�����ال  و�ل�سرطة 

و�لأ�سدقاء.

•• اأبوظبي – الفجر

“�سحة”  �ل�سحية  للخدمات  �أبوظبي  �سركة  �حتفلت 
بتخريج �أطباء �لإقامة للعام 2015-2016 متا�سياً 
�ل�سحية  �خل��دم��ات  و��ستد�مة  �لتوطني  برنامج  م��ع 
كافة قطاعات  �إىل تطبيقه يف  “�سحة”  ت�سعى  �ل��ذي 

�خلدمات �ل�سحية وفق �أعلى �ملعايري �لعاملية. 
د. علي �لعبيديل �ملدير �لتنفيذي لل�سوؤون �لأكادميية 
�إمار�تية  ك��و�در  تخريج  �أن  �أ�ساف  “�سحة”  �سركة  يف 
طبية موؤهلة تاأتي بالتز�من مع �لنمو �ملعريف و�لعلمي 
�لحتياجات  تلبية  علينا  يحتم  مم��ا  �ملت�سارع  �لعاملي 

حتاكي  و�ل��ت��ي  �لطبية  �ملعايري  �أع��ل��ى  وف��ق  �ملجتمعية 
م�ستويات عاملية مرموقة.

�أب��وظ��ب��ي للخدمات  �أع��ل��ن��ت ���س��رك��ة  �ل�����س��ي��اق،  ويف ه���ذ� 
قد  برنامج  وع�سرين  خم�سة  �أن  “�سحة”  �ل�سحية 
ح�سلو� على �لعتماد �لتخ�س�سي �ملتقدم من جمل�س 
�لطبية  �لتخ�س�سات  ل��رب�م��ج  �لأم��ري��ك��ي  �لع��ت��م��اد 
�لعاملي ، خم�سة ع�سر برناجماً قد مت �عتمادهم �سمن 
�ملرحلة �لأوىل ، �أما �ملرحلة �لثانية حالياً فقد توجت 
زمالة  بر�مج  هي  منهم  �أربعة  بر�مج  ثمانية  باعتماد 

تعد �لأوىل من نوعها يف �ملنطقة.
تعليقاً على �لإجناز �لذي حققته �سحة عاملياً قالت د. 

�ل�سيخ  مدينة  يف  �لطبي  �لتعليم  مديرة  �لفهيم،  مها 
خليفة �لطبية �إن ما حققته �سحة فيما يخ�س �عتماد 
بر�مج �ملرحلة �لثانية لأول برناجمني لطب �لأطفال 
حديثي �لولدة يف �لعامل ما هو �إل خطوة على طريق 
متو��سل ت�سعى �إليها �سحة من �أجل جعل �أبوظبي يف 

م�ساف �لدول �لأوىل عاملياً و�ملتفوقة طبياً. 
�أول  �عتماد  على  ح�سلت  قد  �سحة  �أن  بالذكر  جدير 
بر�ناجمني يف �لعامل خارج �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 
يف طب �لأطفال حديثي �ل��ولدة و�خل��دج من جمل�س 
�لطبية  �لتخ�س�سات  ل��رب�م��ج  �لأم��ري��ك��ي  �لع��ت��م��اد 

�لعاملي لتكون �لأوىل عاملياً �لتي حتقق هذ� �لعتماد.

•• دبي-وام:

بد�أت �إد�رة �ملو�رد �لب�سرية يف بلدية 
ل��ت��ق��ل��ي طلبات  ����س��ت��ع��د�د�ت��ه��ا  دب����ي 
ط���الب م��ن��ط��ق��ة ح��ت��ا �ل��ر�غ��ب��ني يف 
�ملهني  �لتاأهيل  بربنامج  �للتحاق 
�ل��ب��ي��ئ��ة تخ�س�س  ���س��ح��ة  يف جم���ال 
و�ل���ذي مينح  �لأغ��ذي��ة -  - �سالمة 

درجة �لدبلوم.
ياأتي ذلك يف �إطار م�ساهمة �لبلدية 
�ل�ساملة  �ل��ت��ط��وي��ري��ة  �خل���ط���ة  يف 
�أولوياتها  �سمن  وم��ن  حتا  ملنطقة 
�إعد�د �لكو�در �لب�سرية �لالزمة من 
�أهل �ملنطقة بالأ�سلوب �لأمثل �لذي 
�لتطوير  �أه���د�ف  دع��م  مع  يتنا�سب 

و�لتنمية فيها.
مدير  �لفال�سي  بيات  م��رو�ن  و�أك��د 
�إد�رة �ملو�رد �لب�سرية ببلدية دبي �أن 
هذه �خلطوة تاأتي يف �إطار توجيهات 
بن  حم��م��د  �ل�سيخ  �ل�سمو  ���س��اح��ب 
ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�لكو�در  و�إع�����د�د  ب��ت��اأه��ي��ل  �هلل  رع���اه 

بكافة  وت��زوي��ده��ا  �ل�سابة  �لوطنية 
�مل�ساركة  م��ن  متكنها  �لتي  �لأدو�ت 
ث���م عملية  وم����ن  �ل��ع��م��ل  ����س���وق  يف 
�لدولة و�سمن  �ل�ساملة يف  �لتنمية 
للم�ساهمة  �لر�مية  �لبلدية  جهود 
يف ت��ط��وي��ر م��ن��ط��ق��ة ح��ت��ا ب����دء� من 
�أهم �لعنا�سر وهو �لعن�سر �لب�سري 
�سوق  متطلبات  م��ع  يتما�سى  ومب��ا 
يف  م�ساركتهم  رف��ع  وي�سمن  �لعمل 
�لقت�سادية.  �ل��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف 
وقال �أن برنامج دبلوم �سحة �لبيئة 
يوؤهل  �لأغ���ذي���ة  ���س��الم��ة  تخ�س�س 

�ملنت�سبني للعمل �سمن �إد�رة �سالمة 
��ستري�د  عملية  ل��رق��اب��ة  �لأغ���ذي���ة 
وت�سدير �لأغذية عن طريق منفذ 
�أن��ه ق��د مت و�سع  �إىل  ح��ت��ا.. م�سري� 
�ملر�سحني  لخ��ت��ي��ار  م��ع��اي��ري  ع����دة 
�حل�سول  ���س��م��ن��ه��ا  م���ن  ل��ل��ربن��ام��ج 
على �سهادة �لثانوية �لعامة و�جتياز 
ومن  �لإجنليزية..  �للغة  يف  �ختبار 
ل تنطبق عليهم تلك �ملعايري �سيتم 
�إخ�ساعهم لختبار حتديد م�ستوى 
�ل�سهادة..  على  للح�سول  لتاأهيلهم 
لختبار  �ملر�سح  �جتياز  �إىل  �إ�سافة 
حتديد �مل�ستوى يف مادة �لريا�سيات 
�لكندية  �جل��ام��ع��ة  ق��ب��ل  م���ن  �مل��ع��د 

و�جتياز �ملقابلة �ل�سخ�سية.
�سيح�سل عقب  �ملنت�سب  �أن  و�أ�ساف 
�ل���ت���خ���رج ع��ل��ى دب���ل���وم م��ع��ت��م��د من 
�سحة  يف  و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة 
�لأغذية..  �سالمة  تخ�س�س  �لبيئة 
خالل  �سيتلقى  �ملتدرب  �أن  مو�سحا 
�سهرية  م���ك���اف���اأة  �ل���ت���دري���ب  ف����رتة 
ت�سجيعا  دره������م   4500 ق����دره����ا 
تاأمني  ع���ل���ى  ع������الوة  ل��ل��م��ن��ت�����س��ب��ني 

����س���ح���ي ط��������و�ل ف������رتة �ل���ربن���ام���ج 
�لدر��سي وهي عامني فيما يح�سل 
ر�تب  على  �لتعيني  بعد  �مل��ت��درب��ون 
ودع��ا مدير  للغاية.  �سهري جم��زي 
�لر�غبني  بالبلدية  �لب�سرية  �مل��و�رد 
من  �ل�����س��روط  عليهم  تنطبق  مم��ن 
�أبناء حتا بالتو��سل مع �لإد�رة عرب 
�لربيد �لإلكرتوين و�إر�سال �سريتهم 
�لذ�تية ون�سخة من �ل�سهادة �لعلمية 

وجو�ز �ل�سفر وبطاقة �لهوية.
�لفال�سي  �أو���س��ح  مت�سل  �سياق  ويف 
�أن مدير عام �لبلدية وجه بت�سكيل 
جلنة د�خلية برئا�سة �ملهند�س خالد 
�ملدير  م�����س��اع��د  �ل��ع��و���س��ي  ���س��ري��ف 
لقطاع رقابة �ل�سحة �لعامة و�لبيئة 
ل���الإ����س���ر�ف ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة خمتلف 
�ستقوم  �لتي  و�مل��ب��ادر�ت  �مل�سروعات 
�خلطة  ���س��م��ن  بتنفيذها  �ل��ب��ل��دي��ة 
منطقة  يف  �ل�����س��ام��ل��ة  �ل��ت��ط��وي��ري��ة 
�أن �لبلدية تعتزم  حتا.. م�سري� �ىل 
تنفيذ م�سروعات عدة هناك �سمن 
و�ل�سياحة  �لتحتية  �لبنية  قطاعات 

و�لرتفيه.

املنتدى الدويل للت�ش�ل احلكومي ينطلق يف 22 م�ر�س املقبل يف ال�ش�رقة

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/1606  ا�ستئناف جتاري    
�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- �سركة حممد كاهن للتجارة �لعامة ذ.م.م 2-عطاء 
�مل�ستاأنف/ حممد  �ن  �لق��ام��ة مبا  �هلل  جمهويل حمل  ذبيح  ب��ور  ر�سا  �هلل 
�حمد  �أب��وب��ك��ر  حممد  وميثله:عبد�للطيف  علي  �ل  �لكاهن  ح�سني  �حمد 
�حلمادي  قد ��ستاأنف �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2015/1406 جتاري كلي 
�ملو�فق 2017/3/26  �لحد  يوم  لها جل�سه  : 2016/10/27  وح��ددت  بتاريخ 
�ل�ساعة 10.00 �سباحا بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د �مل���دع���و/ �ن����ور ح�سن 
�ل�سود�ن   ، حم��م��د  ح��ام��د 
�سفره  ج����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )00930182( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������س���ال 

 050/7228402

فقدان جواز �سفرت
فري�مانى  �مل����دع����و/  ف��ق��د 
ك����ان����د�ن م����وروغ����ان����ان����د�م 
�لهند   ، م����وروغ����ان����ان����د�م 
�جلن�سية - جو�ز �سفره رقم 
)2570789( من يجده 
عليه �لت�سال بتليفون رقم 

 050/1658275

فقدان �سهادة ا�سهم ت
ر��سد  عليا  �ل�سيدة  فقدت 
��سهم  ����س���ه���ادة  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
�������س������ادرة ع�����ن �ل�������س���رك���ة 

�بوظبي لبناء �ل�سفن 
عليها  يعرث  مم��ن  ي��رج��ى 
�لت�����س��ال ع��ل��ى �ل��ه��ات��ف : 

 026660665
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العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/خمبز حممد �سابر - فرع 1

 رخ�سة رقم:CN 1045860-1 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة علي �حمد عبد�هلل �حلمادي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف في�سل �حمد نا�سر �حلارثي
تعديل لوحة �لإعالن/�إجمايل من م�ساحة 1*3.50 �ىل 1*4

تعديل �سكل قانوين/من فرع �ىل موؤ�س�سة فردية
تعديل ��سم جتاري من/خمبز حممد �سابر - فرع 1

MOHAMED SABIR BAKERY - BRANCH1

�ىل/مطعم �سيتا غونغ
CHITTAGONG REATAURANT

تعديل ن�ساط/��سافة مطعم )5610001(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1

اإعــــــــــالن
و�ملو�د  �لتموين  خلدمات  �لقمر  �ل�س�����ادة/نور  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لغذ�ئية   رخ�سة رقم:CN 1740569 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

تعديل ��سم جتاري من/نور �لقمر خلدمات �لتموين و�ملو�د �لغذ�ئية

MOON LIGHT CATERING & FOOD STUFF SERVICES

�ىل/نور �لقمر لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية 

NOOR ALQAMR FOOD STUFF TRADING

تعديل ن�ساط/��سافة جتارة �ملو�د �لغذ�ئية �ملعلبة و�ملحفوظة - باجلملة )4630101(

تعديل ن�ساط/حذف خدمات متوين باملو�د �لغذ�ئية )5629001(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

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

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

قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ �ملالك:عذر� للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م
Q7+ :طلب لت�سجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم:258538       بتاريخ:2016/8/18 م
با�س��م:عذر� للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م

 042290258 فاك�س:   042290251 هاتف:  �أ.ع.م  دبي  ديرة  �سينا  فندق  قرب  تاون  د�ون  فندق  وعنو�نه:جنب 
�سندوق �لربيد 40424 �مييل ADMIN@ATHRAA.COM دبي 

وذلك لتمييز �ل�سلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:3 �سامبو �ل�سعر �سامبو ل�سبغ �ل�سعر كرمي بودر ل�سبغ �ل�سعر 
�سابون �جل�سم بخاخ ل�سبغ �ل�سعر ما�سك للوجه جل لل�سعر م�ستلزمات تنظيف �لب�سرة و�ل�سعر م�ستلزمات 

�لتجميل . 
و�سف �لعالمة:�لعالمة عبارة عن �حلرف �لول وهو من �لحرف �لبجدية �لجنليزية وهو Q �ما �لق�سم 
�لثاين وهو عبارة عن �لرقم �سبعة )7( وبجانبه عالمة �جلمع )+( ويوجد ز�ويتني �ثنني ت�سعني درجة على 

�لي�سار وبجانب حرف �ل Q على �ليمني بجانب �لعدد �سبعة )7(. 
�ل�س��رت�طات:. 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/331  جتاري جزئي
�ىل �مل��دع��ي عليه / 1-  حم��رم علي غ��الم ر���س��ول جمهول حم��ل �لق��ام��ة مبا 
ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  ����س.ذ.م.م  لل�سياحه  �ملدعي/ �حل�سن  �ن 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )14000( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف 
يوم  لها جل�سة  وح��ددت  �لتام   �ل�سد�د  �ملطالبة وحتى  تاريخ  و�لفائدة 9% من 
�لثالثاء �ملو�فق 2017/3/7 �ل�ساعة 9.00 �س مبكتب �لقا�سي لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/2723  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1- حممد �سادق مي�سر حجه جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/�سركة �حل�سن لل�سياحة �س.ذ.م.م وميثلها مديرها �ل�سيد/د�ني�س �قبال 
خالد �قبال بنجا�س قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
عليهم مببلغ وقدره )21699( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف. وحددت لها جل�سة 
 ch2.D.19:يوم �لثالثاء �ملو�فق  2017/3/14  �ل�ساعة 08.30 �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/355  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- تيموفيو� �سفيتالنا جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/فادميا 
بنت�سوكوفا قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي 
�م��ار�ت��ي ل  �ل��ف دره��م  �م��ار�ت��ي )فقط �ستون  للمدعية مبلغ وق��دره )60000( دره��م 
غري( للمدعي و�لفائدة �لقانونية 9% من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى متام �ل�سد�د و�لز�م 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  �ملحاماة.  �تعاب  ومقابل  و�مل�ساريف  بالر�سوم  عليها  �ملدعي 
�لثالثاء �ملو�فق 2017/3/7  �ل�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.B.10 لذ� فاأنت مكلف 
�و م�ستند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�سور 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/181  جتاري جزئي

�ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  �سانتو�س  �ي�سون  لورنا   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  ج���وجن   �مل��دع��ي/ف��اجن 
�ملدعي عليها مببلغ وقدره )65000( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�لفائدة %12 
من تاريخ �ل�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام و�لق�ساء ب�سحة �حلجز �لتحفظي 
رق���م:22/2017 حجز حتفظي جت��اري . وح��ددت لها جل�سة يوم �لح��د �ملو�فق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   ch2.D.19:بالقاعة ���س   08.30 �ل�ساعة    2017/3/12
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2016/757  عقاري كلي
�ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  فردية  موؤ�س�سة   - للعقار�ت  �جن�سي  ذي   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ملدعي/جوزيف ناجي وميثله:�مل عمري �ل�سبيعي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
ب�سم ملف �لنز�ع رقم:105 ل�سنة 2015 نز�ع تعيني خربة عقاري و�لز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن 
و�لت�سامم فيما بينهم بان يوؤدو� للمدعني مبلغ  وقدره )740.000( درهم و�لفائدة �لقانونية 
لها  وح��ددت  و�لت��ع��اب   و�مل�ساريف  و�لر�سوم  �ل�سد�د  �ملطالبة وحتى متام  تاريخ  9% من  بو�قع 
جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2017/3/12 �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch 1.B.8 لذ� فاأنت مكلف 
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
       مذكرة اعالن متنازع �سده بالن�سر

                يف  الدعوى 2017/8  نزاع تعيني خربة جتاري
ر�مي�س   -2 ������س.ذ.م.م  �ل��ع��ام��ة  للتجارة  �ي  �م  �رم  1-���س��رك��ة   / ���س��ده  �مل��ت��ن��ازع  �ىل 
مانغهناين هوت�سند 3- ماجد �سقر عبد �هلل �ملري جمهويل حمل �لقامة مبا �ن 
�ملتنازع /ر�كي�س كومار جولو�ين وميثله:�حمد عبد�هلل �ساحي عبد�هلل �ل بوعميم  
�لز�م  م��ع  متخ�س�س  خبري  بندب  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د 
�ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء 
�ملو�فق 2017/3/7   �ل�ساعة 8.30 �س مبكتب �مل�سلح  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

الت�سويات   الودية 

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/130  تنفيذ عقاري   
�ىل �ملنفذ �سده/1- بلقي�س ريزيدن�س م.م.ح حاليا - ذكري�سنت ريزدن�س م.م.ح �سابقا 
- وميثلها مديرها/نعمان حممد نعمان حممد جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب 

�لتنفيذ/يفجني دجتياريوف وميثله:�بر�هيم علي �ملو�سى �حلمادي
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك��م  �ع���اله  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليكم  �ق���ام  ق��د 

)3699268.79( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .
باملبنى  رق����م:708  �ل��وح��دة  ع��ن  �مل����وؤرخ����ة:2007/4/1  و�ل�����س��ر�ء  �لبيع  �تفاقية  ف�سخ   -

�مل�سمى:بلقي�س رزيدن�س 2 �لكائن بنخلة جمري� مو�سوع �لدعوى.
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2016/3242   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1- �لرقي لتاأجري �ل�سيار�ت - ذ م م  2- �بت�سام جعفر زوجة 
حممد �حمد �خلل�سان  3- جوهر بنت قلة  جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب 
�لتنفيذ/بنك دبي �لتجاري - �س م ع وميثله : عبا�س م�ستت فندي �ملالكي  قد 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )242475.60( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  .وعليه فان 
�ملحكمة �ستبا�سر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2016/1384   تنفيذ جتاري  
�نور  ي���ارل���و  2- مليحة  �مل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- ه��وم��ن حم��م��د حم��م��د  �ىل 
�سادر�ت  �لتنفيذ/بنك  طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهويل  بيكاين  
�ي����ر�ن ومي��ث��ل��ه : �أح��م��د ع��ل��ي م��ف��ت��اح ���س��ال��ح �ل��زع��اب��ي  ق��د �أق����ام عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ملحكمة   وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ  )46260.96( درهم �ىل طالب 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/332   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1- ديذ�ينو للخدمات �لفنية - �س ذ م م  

جمهول حمل �لقامة 
 مبا �ن طالب �لتنفيذ/�أحمد عبد �لر�سيد �أحمد رم�سان -  ب�سفته مدير �سيدلية مارينا )�سركة 

وميثله : يون�س حممد علي حممد �إليا�س �ل�سحي  
قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)92371( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/95   تنفيذ مدين  
حمل  جم��ه��ول  كونهيدو   فد�كيتيا  �جلليل  عبد  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لكرمي  عبد  �ر�ك���ار�  بادينج  �لتنفيذ/�سيديوتي  طالب  �ن  مبا  �لق��ام��ة 
�أقام  �ر�ك��ار� وميثله : هاين رجب مو�سى عبد�هلل �جل�سمي  قد  بادينج 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وعليه  �ملحكمة   �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب  دره��م   )613640( وق��دره 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/05748/2016 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/06391/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �سده: تى �ل بيه للتجارة �لعامة - �س ذ م م 
و �نيل هان�س ر�ج جونيجا جونيجا  -  جمهول حمل �لقامة   

حيث تقدم طالب �لتنفيذ:   �سنتيمرت كيوب للعقار�ت - �س ذ م م 
وميثاء علي عبد�هلل �لعوي�س      

 �ل�سادر ل�ساحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�سي بالتي:
1- �لز�م �ملدعي عليهما ما ��ستجد من �جرة من تاريخ 2016/9/1 حتى تاريخ �لخالء 

�لفعلي و�لزمهما باح�سار بر�ءة ذمة من هيئة �لكهرباء و�ملياه 
2- باإخالء �ملاجور وت�سليمه خاليا من �ل�سو�غل

3- �لز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن ب�سد�د مبلغ وقدره 21600 درهم �لجرة للفرتة من 
2016/5/1 ولغاية 2016/8/31  

�لعقد من   23 للبند  ��ستناد�  �ل�سيكيم  �رجت��اع  غر�مة  دره��م   2000 ب�سد�د  �لز�مهما   -4 
5- �لز�م �ملدعي عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى. 

لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من تاريخ �لن�سر 
ويف حال �متناعكم عن �لتنفيذ خالل �ملهلة �ملبينة �سوف يتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية 

�ملنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
    اإعادة  اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/01155/2017 / جتاري 
�ىل �ملدعى عليه : �يفانو للتجارة - �س ذ م م 

مبا �أن �ملدعي : �سركة بو�به �ل�سرق �لعقارية �س ذ م م - فرع دبي   
 قد �أقام �سدكم �لدعوى 02/01155/2017 /جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
 مطالبة مالية - وما ي�ستجد من بدل �ليجار من تاريخ 2016/11/18 وحتى �لخالء �لتام

�خالء عقار - �ن �ملدعي عليه ميتنع عن �سد�د �لجرة للماجور للفرتة من 2016/5/18 
وحتى 2016/11/17 فرت�سد بذمته مبلغ 39675 درهم وميتنع عن �سد�ده رغم �خطاره 

بال�سد�د �و  �لخالء يف 2016/12/4 
�يجارية  كقيمة  �سيك مببلغ 39675(   )2( له عدد  �ملدعي عليه حرر  �ن   - مالية  مطالبة 

وتبني عدم وجود ر�سيد له وميتنع عن �سد�د مقابلة.  
�لز�م بت�سليم م�ستند�ت - �ن �مل�ستاجر هو �مللزم بقيمة ��ستهالك �لكهرباء و�ملياه ولبد من 

تطهري �ملاأجور من تلك �لإلتز�مات ليمكن �عادة �لإنتفاع به
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى 

�ملو�فق  �لح��د  ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  �عالنكم  �إع���ادة  �لق�سائية  �للجنة  وق���ررت 
2017/3/5  �ل�ساعة 3.00م �مام �للجنة �لق�سائية )�للجنة �ل�سابعة( بالد�ئرة �لإبتد�ئية 
بتق�سري مدة  �أمر  وقد   ، �لدعوى  لنظر  �لإيجارية  �ملنازعات  و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س 
قانونا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت   . �لن�سر  تاريخ  من  �ي��ام  ثالثة  �ىل  �مل�سافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستند�ت 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
    اإعادة  اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/00214/2017 / جتاري 
�ىل �ملدعى عليه : ر�ئد خمي�س دروي�س جمعه �سعيد

مبا �أن �ملدعي : �سنتيمرت كيوب للعقار�ت - �س ذ م م - وميثاء علي عبد�هلل �لعوي�س   
قد �أقام �سدكم �لدعوى 02/00214/2017 /جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل

مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليهما ب�سد�د بدلت �ليجار حتى تاريخ �لخالء �لتام و�لفعلي
�خالء عقار - �ن �ملدعي عليه ميتنع عن �سد�د �لجرة للماجور للفرتة من 2016/9/2 وحتى 2017/3/1 
فرت�سد بذمته مبلغ 32500 درهم وميتنع عن �سد�ده رغم �خطاره �و �لخالء يف 2016/10/4 وتعذر 
تنفيذ �لإعالن ومت �عالنه باجلريدة ن�سر� بتاريخ 2016/11/13 بال�سافة ملا ي�ستجد من �جرة حتى 

تاريخ �لخالء �لتام و�لفعلي 
وحتى   2016/9/2 م��ن  للفرتة  للماجور  �لج���رة  ���س��د�د  ع��ن  ميتنع  عليه  �مل��دع��ي  �ن   - مالية  مطالبة 
�لخالء  �و  بال�سد�د  �خطاره  رغ��م  �سد�ده  عن  وميتنع  دره��م   32500 مبلغ  بذمته  فرت�سد   2017/3/1
ملا  بال�سافة   2016/11/13 بتاريخ  ن�سر�  باجلريدة  �عالنه  �لع��الن ومت  تنفيذ  وتعذر   2016/10/4 يف 

ي�ستجد من �جرة حتى تاريخ �لخالء �لتام و�لفعلي. 
مطالبة مالية - �ن �لعقد ت�سمن �لن�س على غر�مة �رتد�د كل �سيك  مبلغ 1000 وقد �رتد عدد )2( 

�سيك دون �سرف. 
�لز�م بت�سليم م�ستند�ت - �ن �مل�ستاجر هو �مللزم بقيمة ��ستهالك �لكهرباء و�ملياه ولبد من تطهري �ملاأجور 

من تلك �لإلتز�مات ليمكن �عادة �لإنتفاع به
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى 

وقررت �للجنة �لق�سائية �إعادة �عالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم �لحد �ملو�فق 2017/3/5  �ل�ساعة 
3.00م �مام �للجنة �لق�سائية )�للجنة �لر�بعة( بالد�ئرة �لإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س �ملنازعات 
�لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�سري مدة �مل�سافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�سر . فاأنت مكلف 

باحل�سور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستند�ت 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
      اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/01520/2017 / جتاري 

�ىل �ملدعى عليه : بونام ميديا لالد�رة �لت�سوقية - ذ م م 
مبا �أن �ملدعي : �سنتيمرت كيوب للعقار�ت - �س ذ م م - وميثاء علي عبد�هلل �لعوي�س   

قد �أقام �سدكم �لدعوى 02/01520/2017 /جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليهم ب�سد�د بدلت �ليجار حتى تاريخ �لخالء �لتام و�لفعلي

وحتى   2016/11/14 من  للفرتة  للماجور  �لج��رة  �سد�د  عن  ميتنع  عليه  �ملدعي  �ن   - عقار  �خ��الء 
يف  �لخ���الء  �و  �خ��ط��اره  رغ��م  ���س��د�ده  ع��ن  وميتنع  دره��م   50000 مبلغ  بذمته  فرت�سد   2017/9/13

2016/11/28 وتبني �ن �ملكتب مغلق وتوجد لوحة ومت �عالنه بالن�سر بتاريخ 2016/12/29  
مطالبة مالية  - �ن �ملدعي عليه ميتنع عن �سد�د �لجرة للماجور للفرتة من 2016/11/14 وحتى 
يف  �لخ���الء  �و  �خ��ط��اره  رغ��م  ���س��د�ده  ع��ن  وميتنع  دره��م   50000 مبلغ  بذمته  فرت�سد   2017/9/13

2016/11/28 وتبني �ن �ملكتب مغلق وتوجد لوحة ومت �عالنه بالن�سر بتاريخ  2016/12/29    
مطالبة مالية - �ن �لعقد ت�سمن �لن�س على غر�مة �رتد�د كل �سيك  مبلغ 2000 وقد �رتد عدد )1( 

�سيك دون �سرف. 
�لكهرباء و�ملياه ولبد من تطهري  ��ستهالك  �مللزم بقيمة  �مل�ستاجر هو  �ن  بت�سليم م�ستند�ت -  �ل��ز�م 

�ملاأجور من تلك �لإلتز�مات ليمكن �عادة �لإنتفاع به
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى 

�ل�ساعة  �ملو�فق 2017/3/5   بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم �لحد  �لق�سائية �عالنكم  �للجنة  وقررت 
ف�س  مركز  مبقر  و�ملنعقدة  �لإبتد�ئية  بالد�ئرة  �لر�بعة(  )�للجنة  �لق�سائية  �للجنة  �م��ام  3.00م 
�ملنازعات �لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�سري مدة �مل�سافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�سر . 

فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستند�ت 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/1515  جتاري كلي                              
                               �ىل �ملدعي عليه /1 - ميد�ي�ست �ستار �مبك�س - م م ح   2- �سوروجيت 
م  4-  م  ذ  �لعامة - �س  �ستار للتجارة  �ن��درو جلف  كومار ك�سيرت� موهان روي 3- 
يلولين ديفلومبنت م م ح  5- عرفان �حمد جان حممد رم�سان  6- �لق�سر �لذهبي 
للتجارة �س . ذ م م  7- تاج �لدين �سميع �لدين  8- �لتفاوؤل للتجارة �لعامة  �س . 
ذ . م م  9- قمر حيدر حيدر علي  10- باركود �نرتنا�سيونال للتجارة - �س ذ م م  
11- �نيل كومار تابالل  12- �سكايون �ستار للتجارة �لعامة -  �س ذ م م  13- موهيت 
�مل��و�د �لغذ�ئية - �س ذ م م  15-  كومار روهتا�س كومار 14- بوبالر كورنر لتجارة 
ح�سن عبا�س حمرم علي  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �مل�سرف �لعربي 
لال�ستثمار و�لتجارة �خلارجية  قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان 
�ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2017/2/23  �حلكم �لتمهيدي �لتايل : 
حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�سوري  وقبل �لف�سل يف �ملو�سوع : بندب �خلبري �مل�سريف 
�ملخت�س �ساحب �لدور باجلدول وتكون مهمته وفق منطوق �حلكم �ل�سادر بتلك 
�جلل�سة.  وحددت لها �ملحكمة جل�سة يوم �لثنني  �ملو�فق 2017/3/13  �ل�ساعة 30 : 

09 �سباحا يف �لقاعة Ch2.E.21 يف حالة عدم �سد�د �ملدعي �مانة �خلبري
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د �مل����دع����و/�مي����اك����ولت 
�لفلبني     ، فابيالر  كويزون 
رقم  �سفره  ج���و�ز  �جلن�سية 
 -  )EC3159810(
عليه  ي���ع���رث  مم�����ن  ي����رج����ى 
�لفلبينية   بال�سفارة  ت�سليمه 
�سرطة  م����رك����ز  �ق��������رب  �و 

بالمار�ت.   

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د �مل������دع������و/ع������ج������ب 
باك�ستان   ، ك��ي�����س��و�ر  خ���ان 
�جلن�سية جو�ز �سفره رقم 
يرجى   -  )4127251(
ت�سليمه  عليه  يعرث  مم��ن 
�لباك�ستانية   ب��ال�����س��ف��ارة 
�سرطة  م���رك���ز  �ق������رب  �و 

بالمار�ت.   

فقدان جواز �سفرت
�مل��دع��و/ع��ب��د �هلل عبد  ف��ق��د 
�حلميد عمر �حمد ، �ل�سود�ن 
رقم  �سفره  ج���و�ز  �جلن�سية 
يرجى   -  )01074916(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
بال�سفارة �ل�سود�نية  �و �قرب 

مركز �سرطة بالمار�ت.   

فقدان جواز �سفرت
بارجميت   / �مل���دع���و  ف��ق��د 
���س��ي��ن��غ ���س��ورج��ي��ت ���س��ي��ن��غ ، 
جو�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة  �ل��ه��ن��د 
�سفره رقم )3219487(  
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������س���ال 

 050/7908880

فقدان جواز �سفرت
فقد �ملدعو /�سونيتا جاياك 
نيبال   ، ج���اي���اك  ب��ال��ب��ري 
�سفره  ج���و�ز   - �جلن�سية 
 )06448896( رق����م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������س���ال 

 050/3111645

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د �مل�������دع�������و /ن����������وره 
�لهند    ، ��������س  ر�ف����ي����ن����در 
�سفره  ج���و�ز   - �جلن�سية 
 )1756879( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �لت�������س���ال 

 050/8086880
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•• عجمان -وام: 

ب���ن حميد  ع��م��ار  �ل�����س��ي��خ  ���س��م��و  �أدىل 
رئي�س  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
�مل����ج����ل���������س �ل����ت����ن����ف����ي����ذي ب���ب���ي���ان���ات���ه 
��ستخد�م  خ�����الل  م����ن  �ل�����س��خ�����س��ي��ة 
ب��و�ب��ة �ل��ع��د �ل��ذ�ت��ي مل�����س��روع �لتعد�د 
�ل�سكاين يف �مارة عجمان عرب �ملوقع 
مت  و�ل��ذي   ajmancensus.ae
�ط��الق��ه �خل��م��ي�����س 23 ف��رب�ي��ر من 
قبل �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حميد بن 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�سو  �لنعيمي  ر��سد 

حاكم عجمان.
�لثالث  ح��ت��ى  �ل��ذ�ت��ي  �ل��ع��د  وي�ستمر 
�لعد  يبد�أ  �ن  على  �لقادم  مار�س  من 
مار�س  م����ن  �ل�������س���اد����س  يف  �مل����ي����د�ين 
و�لبيانات  �مل��ع��ل��وم��ات  ج��م��ع  ب���ه���دف 

م�ساعدة  �ساأنها  من  �لتي  �لإح�سائية 
عجمان  ح��ك��وم��ة  يف  �ل����ق����ر�ر  ���س��ن��اع 
و�لهيئات  و�مل���وؤ����س�������س���ات  و�ل�����دو�ئ�����ر 
على  �لم��ارة  يف  و�خلا�سة  �حلكومية 
و�لرب�مج  �مل�ستقبلية  �خلطط  و�سع 
وتطوير  تنمية  تدعم  �لتي  �لتنموية 

ورقي �لمارة.
�للقاء  خ������الل   - ����س���م���وه  و�����س���ت���م���ع 
دي���و�ن  �م�����س مبكتبه يف  ع��ق��د  �ل����ذي 
�حل���اك���م ب��ح�����س��ور �ل�����س��ي��خ ر�����س���د بن 
�لبلدية  د�ئ��رة  رئي�س  �لنعيمي  حميد 
�لعليا  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  و�ل��ت��خ��ط��ي��ط 
للتعد�د و�سعادة �ملهند�س �سعيد �سيف 
للمجل�س  �ل��ع��ام  �لم����ني  �مل��ط��رو���س��ي 
من   - �لتعد�د  ع��ام  ومدير  �لتنفيذي 
�حلبي�سي  ���س��ع��ي��د  ه���اج���ر  �ل���دك���ت���ورة 
عجمان  لتعد�د  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  م�ساعد 

�ل�ستعد�د�ت  ح���ول  و�ف  ���س��رح  �ىل 
�ل�سكاين  �ل��ت��ع��د�د  م�����س��روع  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
و�لرب�مج �خلا�سة بهذ� �ل�ساأن و�لتي 
ت��ت�����س��م��ن ك��اف��ة �ل��ت��ف��ا���س��ي��ل و�إدخ�����ال 
و�سبل  �لدعم  �آليات  وتوفري  �لبيانات 
�ل��ن��ج��اح ل��ع��م��ل �ل��ب��اح��ث��ني مب��ا ي�سب 
وحتقيق  �مل�ستهدفة  �ل��ف��ئ��ات  ر���س��ا  يف 
�أه��د�ف��ه �مل��رج��وة وذل��ك خلدمة روؤية 
وخطة �لإمارة �ل�سرت�تيجية 2021 
جمهور  وط��م��وح��ات  تطلعات  وي��ل��ب��ي 

�لإمارة من مو�طنني ومقيمني.
و�ط��ل��ع ���س��م��وه م��ن �ل��دك��ت��ورة هاجر 
�ىل خطط و�ه��د�ف �مل�سروع �ملطلوب 
ومن  �لتعد�د  عملية  خ��الل  حتقيقها 
�ل�سكان  خ�����س��ائ�����س  م��ع��رف��ة  ب��ي��ن��ه��ا 
تف�سيلية  ب��ي��ان��ات  ق���اع���دة  وت��ك��وي��ن 
وتوزيع  و�ملن�ساآت  و�مل�ساكن  للمباين 

توزيع  م��ع  يتنا�سب  ب�سكل  �خل��دم��ات 
�لتنمية  ب����ر�م����ج  وو�����س����ع  �ل�������س���ك���ان 

�ملجتمعية.
ودع������ا ����س���م���وه خ�����الل �ل���ل���ق���اء جميع 
�مل�����و�ط�����ن�����ني و�مل����ق����ي����م����ني ب����������الإدلء 
مع  و�ل��ت��ع��اون  �ل�سحيحة  ببياناتهم 
�لبيانات  ك���اف���ة  و�ع���ط���اء  �ل��ب��اح��ث��ني 
ت�ساعد  �ل��ت��ي  �مل��ط��ل��وب��ة  و�مل��ع��ل��وم��ات 
عملية  يف  �ل�سليم  �ل��ق��ر�ر  �تخاذ  على 
�لتطوير ور�سم �ل�سيا�سات �لعامة من 
خطط وبر�مج لالرتقاء �حل�ساري يف 

�لمارة.
وطالب �ع�ساء �للجنة �لعليا للتعد�د 
بيانات  توفري  على  �لرتكيز  ���س��رورة 
�ملجتمعية  �لفئات  كافة  عن  مف�سلة 
من �جل �لعمل على تلبية �حتياجاتها 
ع���ل���ى جو�نب  �ل����وق����وف  خ�����الل  م����ن 

معي�ستهم وتوفري كل ما ي�سمن حياة 
عمار  �ل�سيخ  �سمو  و�ك��د  لهم.  كرمية 
تعد�د  م�سروع  �ن  �لنعيمي  حميد  بن 
عجمان يجب �ن يكون �سامال وكامال 
�لبيانات  ك���اف���ة  ت���وف���ري  خ�����الل  م����ن 
بتطوير  ت��ق�����س��ي  �ل���ت���ي  و�مل���ع���ل���وم���ات 
�سناع  وت�ساعد  �لإم���ارة  �خل��دم��ات يف 
�ل��ق��ر�ر و�مل��وؤ���س�����س��ات يف �لإم�����ارة على 

و�سع خططهم �مل�ستقبلية للعمل.
�ملهند�س  ����س���ع���ادة  ق�����ال  ج���ان���ب���ه  م����ن 
���س��ع��ي��د ����س���ي���ف �مل���ط���رو����س���ي �لم����ني 
ومدير  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  للمجل�س  �ل���ع���ام 
�ل���ذ�ت���ي  �ل���ت���ع���د�د  �ل���ت���ع���د�د �ن  ع�����ام 
�لبيانات  كافة  لتعبئة  فر�سة  يعترب 
زيارة  �ىل  �حل��اج��ة  دون  و�مل��ع��ل��وم��ات 
..د�عيا  مل�ساكنهم  �مل��ي��د�ين  �ل��ب��اح��ث 
بالبيانات  �لتعد�د  ��ستمارة  �ىل تعبئة 

و�ملعلومات �ل�سحيحة.
���س��م��و �ل�سيخ  ب��ح��ر���س ودع����م  و�����س���اد 
عهد  ويل  �لنعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار 
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ع��ج��م��ان 
�مل�ستمرة  وباملتابعة  �مل�سروع  لإجن���اح 
�لنعيمي  ح��م��ي��د  ب���ن  ر�����س���د  ل��ل�����س��ي��خ 

رئي�س �للجنة �لعليا للتعد�د.

�لتعد�د  �لهدف من م�سروع  �ن  وق��ال 
بيانات  ق��اع��دة  ت��وف��ري  �ىل  �ل��و���س��ول 
�إح�سائية �سمولية ومف�سلة عن جميع 
�لدميوغر�فية  وخ�سائ�سهم  �ل�سكان 
و�لجتماعية و�لقت�سادية و�لتعليمية 
وتوفري بيانات عن �لوحد�ت �ل�سكنية 
و�أو�ساعها  وخ�سائ�سها  وم��ر�ف��ق��ه��ا 

ذ�ت �ل�سلة بالأحو�ل �ملعي�سية و�لأ�سر 
ح�سب �لتجمعات و�لتق�سيمات �لإد�رية 
�مل��خ��ت��ل��ف��ة و�ل���ت���ي مت��ك��ن م���ن تقييم 
وتوفري  �لم���ارة  يف  �ل�سكاين  �لو�سع 
م��وؤ���س��ر�ت �إح�����س��ائ��ي��ة ع��دي��دة تخدم 
�ل�سرت�تيجية  �خلطة  وروؤية  �أهد�ف 

لإمارة عجمان 2021.

•• اأبوظبي-الفجر:

�أكد معايل �ل�سيخ نهيان بن مبارك 
وتنمية  �ل��ث��ق��اف��ة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  �آل 
�مل��ع��رف��ة �أن  ب��ن��ك �ل��ك��ت��اب ُي��ع��د من 
�أه����م م�����س��اري��ع  وم����ب����ادر�ت �ل�����وز�رة 
خالل �سهر �لقر�ءة �لتي ت�ساهم يف 
رفع م�ستوى �لوعي �لثقايف و�ملعريف 
ثقافة  وتر�سيخ  �ملجتمع،  �أف��ر�د  بني 
�لإيثار  بالنفو�س  وتغر�س  �ل��ق��ر�ءة 
�ملعرفية  ومبادئ �خلري يف �ملجالت 
و�ل��ث��ق��اف��ي��ة، مل��ا ت��ق��دم��ه �مل���ب���ادرة من 
�مل�سوؤولية  روح  تعزيز  يف  فعال  دور 
يف  ل��الإ���س��ه��ام  �ملجتمعية  و�ل�����س��ر�ك��ة 
�لثقافية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ودع�����م  ت��ط��وي��ر 
وتعزيز ثقافة �لقر�ءة، لفتا معاليه 
�لأول  باملقام  ج��اءت  �مل��ب��ادرة  �أن  �إىل 
�نطالقاً من �عتماد �ساحب �ل�سمو 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة  �ل�����س��ي��خ 
عام   - �هلل  حفظه   - �ل��دول��ة  رئي�س 
مع  ومتا�سيا  للخري  ع��ام��اً   2017
وتنمية  �لثقافة  وز�رة  م�سوؤوليات 

�لوطنية  �ل�������س���ي���ا����س���ة  يف  �مل���ع���رف���ة 
�لقر�ءة  �أن  معاليه  وق��ال  ل��ل��ق��ر�ءة. 
�لبتكار  وم��ف��ت��اح  �مل��ع��رف��ة  �أد�ة  ه��ي 
بالفكر  ت�سمو  ف��ال��ق��ر�ءة   ، و�لإب����د�ع 
وتفجر �لإبد�ع وتعزز �لثقة بالنف�س 
و�لقا�سم  �لب���ت���ك���ار،  ع���و�م���ل  وه����ذه 
�مل�سرتك �لعلماء و�لأدباء و�لعظماء 
للب�سرية،  �خل����ري  ق���دم���و�  �ل���ذي���ن 
باملثابرة  �إليه  ملا و�سلو�  فقد و�سلو� 
�أب��رز عو�مل  على �لقر�ءة، فهي من 
نه�سة �لأمم و�ل�سعوب وحتى نه�سة 
�لرئي�سي  �ل��ع��ام��ل  وه����ي  �لأف��������ر�د، 
��ستطاعت  وب���ه���ا  ل���ذل���ك  و�مل��������وؤدي 
وتوثق  �ملا�سي  جتمع  �أن  �ملجتمعات 

�حلا�سر وت�ست�سرف �مل�ستقبل.
ن�سهده  م���ا  �أن  ع��ل��ى  م��ع��ال��ي��ه  و�أك�����د 
�ليوم من جناح م�ستمر يف ��ستكمال 
للقر�ءة  �لوطنية  �ل�سيا�سة  تنفيذ 
�أن  على  ي��وؤك��د   )2026-2016(
دولتنا بقيادة  �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
�لدولة، ومتابعة �أخيه �ساحب �ل�سمو 

مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب 
�لوزر�ء حاكم دبي، و�ساحب �ل�سمو 
�ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي،  عهد 
للقو�ت �مل�سلحة، و�إخو�نهم �أ�سحاب 
�ل�سمو �أع�ساء �ملجل�س �لأعلى حكام 
�ل�سحيح  �لنهج  ت�سري يف  �لإم���ار�ت، 
�ملوؤ�س�سني،  �لآب��������اء  خ���ط���ى  وع���ل���ى 
من   وت�سميمنا  عزميتنا  م�ستمدين 
وقدرتهم  و�سدتهم  �إ���س��ر�ره��م  ق��وة 
�مل�ستقبل،  و�سناعة  ��ست�سر�ف  على 
قيادتنا  ع���ل���ي���ه  ������س�����ارت  م�����ا  وه������و 
ف�����س��خ��رو� ل��ن��ا ك��اف��ة ج��ه��وده��م وكل 
ملو��سلة  �إمكانيات  من  متاح  هو  ما 
�لزمن،  ت�سابق  عظيمة  نه�سة  بناء 
و���س��ع��ت دول��ت��ن��ا يف م��ق��دم��ة و�جهة 
�حل�����س��ارة و�ل��ت��ق��دم، لأن��ن��ا و�حلمد 
قيادتنا  وبف�سل  �ليوم  �أ�سبحنا  هلل 
ومركز�  �ملتقدمة  �ل��دول  م�ساف  يف 
�ملنطقة،  يف  و�ع��د�  ومعرفياً  ثقافيا 

نتيجة ملا حتقق من �إجناز�ت .

حققته  م����ا  �أن  م��ع��ال��ي��ه  و�أ������س�����اف 
�ل�����س��ي��ا���س��ة �ل��وط��ن��ي��ة ل���ل���ق���ر�ءة من 
جمتمعنا  يف  �سلوكي  تغيري  �إح���د�ث 
لن�سر ثقافة �لقر�ءة يف كافة �ملر�فق 
�لفئات هو  ول��دى جميع  و�مل��ج��الت 
موؤ�سر مبكر لنجاح �ل�سيا�سة و�إجناز 
وحر�س  �إجن��از�ت��ن��ا،  �سجل  يت�سدر 
كافة  تطوير  على  �حلكيمة  �لقيادة 
�لبذل  م�سرية  ملو��سلة  �لقطاعات 
و�ل���ع���ط���اء ب���ك���ل ت���ف���اين و�إخ����ال�����س 
�لكتاب  ب���ن���ك  م���������س����روع  و�إط����������الق 
�ل��ي��وم ُي��ع��د خ��ط��وة وم���ب���ادرة ر�ئدة 
�لوعي  ن�سر  �ل����وز�رة يف  ج��ان��ب  م��ن 
على  و�ملقيمني  للمو�طنني  �لثقايف 
حد �سو�ء، موؤكد� معاليه �أن �لدولة 
على  تنميتها  يف  ت��ع��ت��م��د  �مل��ت��ق��دم��ة 
�أجل  م��ن  �لب�سري  �لعن�سر  ق���در�ت 
�ل�ساملة  و�لتنمية  و�ل��رق��ي  �ملعرفة 
�حتياجات  يلبي  �لبنك  �أن  �سك  ول 
و�لتي  و�ع��دة  م�ستقبلية  وطموحات 
�لثقافة  م���ن���اح���ي  ج���م���ي���ع  ت�����س��م��ل 
، متاأملني  �أم��ر طيب  وه��و  و�ملعرفة 

�لثقافية  �جل���ه���ات  ك��اف��ة  حت���ذو  �أن 
�ملنحنى  ه��ذ�  �لأخ���رى  �ل�سلة  وذ�ت 
�أجل تفعيل  �لأ�ساليب من  �بتكار  يف 
�ل�سر�كة �ملجتمعية يف عام �خلري �أو 

�سهر �لقر�ءة. 
�لثقافة وتنمية   وق��ال معايل وزي��ر 
�ملعرفة  �أن  بنك �لكتاب هو م�سروع 
ي���رت���ك���ز  يف ج����وه����ره على  ط���م���وح 
�جلمع ما بني تعزيز ثقافة �لقر�ءة 
يف �ملجتمع ودجمها مع �أه��د�ف عام 
�خل��ري من خ��الل جعل ع��ام �خلري، 
من  �ملجتمع  وحتفيز  حل��ث  فر�سة 
جهات وموؤ�س�سات و�أفر�د من خمتلف 
�ل�����س��ر�ئ��ح، م��ن خ���الل �أرب����ع حماور 
رئي�سية منها �ملن�سات �ملعرفية  �لتي 
توفر منابر مفتوحة لأفر�د �ملجتمع 
�لإم����ار�ت تتيح لهم  و�مل��وؤ���س�����س��ات يف 
�أو  ج��دي��دة  بكتب  و�ل��ت��ربع  �مل�ساركة 
يف  و�سعها  �سيتم  ح��ي��ث  م�ستعملة، 
�أنحاء  وزع��ت يف  �سناديق خم�س�سة 
و�سركاء  ثقافية  مر�كز  من  �لدولة 
لي�ستفيد  وم��د�ر���س،  ت�سوق  ومر�كز 

لي�س  �ل���ق���ر�ءة  حم��ب��ي  جميع  منها 
�ل��دول��ة فقط و�إمن���ا خارجها  د�خ��ل 
و�مل���ح���ور �ل���ث���اين  ي���اأت���ي م���ن خالل 
ت��ن��ظ��ي��م ع���دد م���ن م��ع��ار���س �لكتاب 
�خل������ريي ل���دع���م وت�����س��ج��ي��ع �أف������ر�د 
�مل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى �ل���ق���ر�ءة م���ن خالل 
يف  للكتاب  م��ع��ار���س  وتنفيذ  �إق��ام��ة 
للوز�رة، ويف  �لثقافية  �ملر�كز  جميع 

قو�فل �خلري �لتي �سيتم تنفيذها.
�ملعرفة  ه��و منح  �لثالث  �مل��ح��ور  �أم��ا 
و�لذي يتم تنفيذه من خالل �إعد�د 
وجتهيز جمموعات من �لإ�سد�ر�ت 
وتوزيعها  لإه���د�ئ���ه���ا  و�مل��ط��ب��وع��ات 
د�خ�����ل وخ������ارج �ل����دول����ة م���ن خالل 
�ملحور  وياأتي  �ل�سركاء  مع  �لتن�سيق 
�ل���ر�ب���ع �ل��ت��ط��وع �مل��ع��ريف وذل���ك من 
وبر�مج  روح  وتعزيز  تر�سيخ  خ��الل 
�ل���ت���ط���وع �مل���ع���ريف ب���ني ك���اف���ة فئات 
من  متكينهم  خ���الل  م���ن  �مل��ج��ت��م��ع 
يف  �لتطوعية  ب��اخل��دم��ات  �مل�����س��ارك��ة 
�أن�سطة وخدمات �مل�سروع، و�لرب�مج 

�لتطوعية يف جمال تعزيز �لقر�ءة.

ودع������ا م���ع���ايل �ل�������س���ي���خ ن���ه���ي���ان بن 
�أف�������ر�د  ك����اف����ة  ن���ه���ي���ان  �آل  م����ب����ارك 
من  و�ملوؤ�س�سات  و�لهيئات  �ملجتمع 
�مل�ساركة  يف  و�لرغبة  �لقدرة  لديهم 
يقوم  �أن  �ل��ك��ت��اب  ب��ن��ك  م�����س��روع  يف 

ب��ت��ق��دمي �ل��دع��م م��ن خ���الل �لتربع 
مبا ي�ستطيع من �لكتب، �سو�ء كانت 
يف  �مل�ساركة  �أو  م�ستعملة  �أو  جديدة 
�لتطوع  �أو  �خل��ريي  �لكتب  معار�س 

�ملعريف.

•• راأ�ص اخليمة –الفجر 

�ملجل�س  ع�سو  �لقا�سمي  �سقر  بن  �سعود  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ح��رم  �سهدت 
تخريج  حفل  �مل��اج��د،  جمعة  بنت  هنا  �ل�سيخة  �خليمة  ر�أ����س  ح��اك��م  �لأع��ل��ى 
�لفائز�ت بجائزة ر�أ�س �خليمة للقر�آن �لكرمي يف دورتها �ل�سابعة ع�سرة،، حتت 
�ملا�سي، على م�سرح  �ل�سبت  ر�أ���س �خليمة، �سباح  �ل�سمو حاكم  رعاية �ساحب 

مركز وز�رة �لثقافة وتنمية �ملعرفة بر�أ�س �خليمة.
ح�سرت �حلفل حرم �ل�سيخ �سقر بن خالد بن حميد �لقا�سمي، رئي�س جمل�س 
�إد�رة موؤ�س�سة ر�أ�س �خليمة للقر�آن �لكرمي وعلومه �ل�سيخة موزة بنت �سقر 
�لقا�سمي، و�ل�سيخة علياء بنت خالد بن حميد �لقا�سمي، ونفله �سميط مدير 
غفري  جماهريي  ح�سور  و�سط  �خليمة،  ب��ر�أ���س  �لجتماعية  �لتنمية  مركز 
�ملحا�سر�ت  يف  �مل�ساركات  و�ل��و�ع��ظ��ات  �مل�����س��وؤولت  من  ع��دد�  �سم  �لن�ساء،  من 

�لن�سائية  و�ل�سخ�سيات  �جلائزة،  �إط��ار  يف  �أقيمت  �لتي  �خلتامية،  و�لفعاليات 
و�سيد�ت �ملجتمع �ملحلي، ومدير�ت و�سكرتري�ت مر�كز حتفيظ �لقر�آن �لكرمي 
لل�سوؤون  �لعامة  للهيئة  �لتابعة  و�ملر�كز  للقر�آن  ر�أ�س �خليمة  ملوؤ�س�سة  �لتابعة 
�لإ�سالمية و�لأوق��اف فرع ر�أ�س �خليمة، بفئاتها �ملختلفة، و�أمهاتهن و�أولياء 

�أمورهن.
�آي���ات م��ن �ل��ق��ر�آن �ل��ك��رمي ب��ت��الوة �إحدى  ��ستملت ف��ق��ر�ت �حلفل على ق���ر�ءة 
�ألقت ر�بعة علي �ملن�سوري ع�سو �للجنة �لعليا �ملنظمة جلائزة  �لفائز�ت، ثم 
ر�أ�س �خليمة للقر�آن �لكرمي وم�سرفة �ختبار�ت �لإناث باجلائزة كلمة �جلائزة 
بهذه �ملنا�سبة �لغالية، ومن ثم مت عر�س فيلم يحكي �إجناز�ت �جلائزة، ومن 
و�لو�عظات،  �ملتعاونة  �جلهات  بتكرمي  �خليمة  ر�أ���س  حاكم  ح��رم  توجهت  ثم 
�لتقديرية  �ل�����س��ه��اد�ت  �ل��ف��ائ��ز�ت  �سلمت  وب��ع��ده��ا  �لتحكيم،  جل��ان  وع�����س��و�ت 
و�جلو�ئز �لنقدية من �ملركز �لأول وحتى �لثالث، ، و�أهدت �ل�سيخة موزة بنت 

�سقر �لقا�سمي �ل�سيخة هنا بنت جمعة �ملاجد درعا تذكاريا �عتز�ز� وتقدير� 
جلهودها يف خدمة �لقر�آن وتكرمي حافظاته، ثم قامت �ل�سيخة موزة بنت �سقر 
�لقا�سمي باإكمال تكرمي �لفائز�ت من �ملركز �لر�بع وحتى �لعا�سر، وفريق عمل 
�لإناث باجلائزة  �ختبار�ت  �ملن�سوري م�سرفة  ر�بعة  �لن�سائي. وقالت  �جلائزة 
�إن تطور �جلائزة و�زدهار منا�سطها ينطلق من �هتمام ورعاية �ساحب �ل�سمو 
�لنبوية  و�ل�سنة  �لكرمي  �لقر�آن  �أوىل  �ل��ذي  �لقا�سمي  �سقر  بن  �سعود  �ل�سيخ 
�لإمارة  يف  مميز�  طابعا  �أ�سافت  �لتي  �جل��ائ��زة  بهذه  و�عتنى  كاملة،  عناية 
وخارجها، وفتحت �آفاق �لتناف�س �أمام حفظة �لقر�آن �لكرمي و�أدخلت �ل�سعادة 
ر�ئد�  من��وذج��ا  ق��دم��ت  �مل�سرقة  م�سريتها  خ��الل  �جل��ائ��زة  و�إن  قلوبهم،  �إىل 
و�لفعاليات  �مل�سابقات  �بتكار  على  �لعمل  خ��الل  م��ن  �حلافظني،  ت�سجيع  يف 
�ل�سحي  �أحمد حممد  �أزه��ى و�أبهى. و�أك��د  وتطويرها لتظهر كل �سنة يف حلة 
�لإمار�ت  دول��ة  �أن  وعلومه  �لكرمي  للقر�آن  �خليمة  ر�أ���س  موؤ�س�سة  ع��ام  مدير 

و�لتميز يف  و�لإب���د�ع  �لتناف�س  �أب��و�ب  لها  ب��امل��ر�أة، وتفتح  �هتماما كبري�  تويل 
خمتلف �ملجالت، لتحقق �لإجناز�ت �ملتنوعة وت�ساهم يف بناء �ملجتمع وتنميته، 
مبينا �أن �جلائزة خ�س�ست للمر�أة م�سابقة خا�سة لها، كما �أتاحت لها �مل�ساركة 
وخو�س �لتناف�س يف جميع م�سابقاتها، وخ�س�ست �سمن فعالياتها حما�سر�ت 
ختامي  حفل  وتخ�سي�س  و�جلامعات،  �ملد�ر�س  لطالبات  وحما�سر�ت  ن�سائية 

خا�س بهن لتكرميهن.
من جهته توجه �أحمد �إبر�هيم �سبيعان �أمني عام جائزة ر�أ�س �خليمة للقر�آن 
�إىل  و�لتقدير  �ل�سكر  بجزيل  للجائزة  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  ورئي�س  �لكرمي 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�سو  �لقا�سمي  �سقر  بن  �سعود  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ح��رم 
�هتمامها وت�سريفها  �ملاجد على  �ل�سيخة هنا بنت جمعة  ر�أ�س �خليمة  حاكم 
�لكرمي  �ل��ق��ر�آن  م�سابقات  يف  �ل��ف��ائ��ز�ت  �ملت�سابقات  لتكرمي  �خلتامي  �حلفل 

بنف�سها يف كل عام.

حرم ح�كم راأ�س اخليمة ت�شهد حفل الف�ئزات بج�ئزة راأ�س اخليمة ب�لقراآن الكرمي 

عم�ر النعيمي يديل ببي�ن�ته ال�شخ�شية يف موقع بوابة العد الذاتي 
ويطلع على ا�شتعدادات واهداف التعداد ال�شك�ين

بهدف دعم ال�ضيا�ضة الوطنية للقراءة وتر�ضيخ مبادئ اخلري 

نهي�ن بن مب�رك يطلق م�شروع  بنك الكت�ب يف اأنح�ء الدولة

•• بلغراد -وام:

�لتقى �سعادة جمعه ر��سد �لظاهري 
���س��ف��ري �ل����دول����ة ل�����دى ب���ل���غ���ر�د مع 
تومي�سالف  �ل����رئ����ي���������س  ف����خ����ام����ة 
�سربيا  جمهورية  رئي�س  نيكوليت�س 
وذلك على هام�س ماأدبة �لغد�ء �لتي 
�لعربية  �مل��ج��م��وع��ة  ���س��ف��ر�ء  �أق��ام��ه��ا 

و�لفريقية على �سرف فخامته.
جرى خالل �للقاء مناق�سة �ملو��سيع 
�سبل  وبحث  �مل�سرتك  �لهتمام  ذ�ت 
�لعالقات  وت��ط��وي��ر  �ل��ت��ع��اون  تعزيز 
ي�ساهم  مب����ا  �مل�����ج�����الت  مب��خ��ت��ل��ف 
يف حت��ق��ي��ق �مل�����س��ال��ح �مل�����س��رتك��ة بني 

�لبلدين �ل�سديقني. 

دار زايد للرع�ية ال�شرية تعلن غدا نت�ئج رئي�س �شربي� يلتقي �شفري الدولة
الدورة الث�نية حلفل تكرمي املتميزين 

�شرطة الفجرية توعي طلبة املدار�س مبخ�طر 
ا�شتخدام اله�تف النق�ل اثن�ء القي�دة

•• الفجرية -الفجر:

نفذت �إد�رة �ملرور و �لدوريات ب�سرطة �لفجرية توعية و�ر�ساد 3978 من 
طلبة وطالبات �ملرحلة �لثانوية �سمن برنامج �لتوعية بال�سالمة �ملرورية 
 02 2017 ولغاية 21   02 عرب �لإذ�عة �ملدر�سية خالل �لفرتة من 01 
�سمن  �لأوىل  �لف�سلية  �حلملة  وفعاليات  لأن�سطة  تفعياًل  وذلك   2017
للقيادة  و  �لد�خلية  ب��وز�رة  �مل��رور  لقطاع   2017 لعام  �لت�سغيلية  �خلطة 

�لعامة ل�سرطة �لفجرية حتت �سع�ار ) حياتك �أهم من �ت�سالك (.
�ملرحلة  مد�ر�س  ملختلف  ميد�نية  زي��ار�ت  على  �لتوعوي  �لربنامج  ��ستمل 
�لطلبة  �ملرورية لدى  �لوعي و�لثقافة  �لفجرية لتعزيز  �إم��ارة  �لثانوية يف 
�للتز�م  يف  �ل�سحيحة  و�لأ�ساليب  �ملمار�سات  يف  �ملرورية  �لتوعية  وتنمية 

بالقو�نني و�لأنظمة �ملرورية .
كما ت�سمن �لربنامج  توعية و�إر�ساد �لطلبة عن خماطر ��ستخد�م و�سائل 
�أثناء  باليد  �ل��ن��ق��ال  �ل��ه��ات��ف  ��ستخد�م  ط��ري��ق  ع��ن  �لجتماعي  �لتو��سل 
�لقيادة ، و��ستعر�س فريق �لتوعية و�لإعالم �ملروري  �أهمية �لنتباه وعدم 
لوقوع  ت��وؤدي  �لتي  �لرئي�سية  �لأ�سباب  �أهم  و�سرح  �لطريق  بغري  �لن�سغال 
�ملحددة  بال�سرعات  �لل��ت��ز�م  وع��دم  �ل��ز�ئ��دة  كال�سرعة  �مل��روري��ة  �حل���و�دث 
و����س��ت��خ��د�م �ل��ه��ات��ف �ل��ن��ق��ال باليد �أث��ن��اء �ل��ق��ي��ادة �لأم���ر �ل���ذي ي���وؤدي �إىل 
ت�ستيت ذهن م�ستخدمي �لطريق و�سائقي �ملركبات مما يفقدهم �لرتكيز 
قبل  من  �خلطرة  و�ل��ت��ج��اوز�ت  �ملمار�سات  و�أي�سا  �ملركبة  على  و�ل�سيطرة 

بع�س �ل�سائقني �ملتهورين .
بن عو��س  ر��سد  علي  �لدكتور  �لعميد  و�لدوريات  �مل��رور  �إد�رة  ودعا مدير 
�إىل تفعيل دور �لأ�سرة و�ملدر�سة لغر�س مبادئ ونظم �ل�سالمة �ملرورية يف 
�حلو�دث  وخماطر  �أ�سباب  من  �سالمتهم  على  للمحافظة  �لأب��ن��اء  نفو�س 
ن�ست  �لتي  �لقانونية  باملو�د  �لوعي  �سرورة  على  �لرتكيز  موؤكد�ً  �ملرورية 
عليها �لالئحة �لتنفيذية للقانون �لحتادي رقم )21( ل�سنة 1995 يف 

�ساأن �ل�سري و�ملرور .
من جانبه �أف��اد مدير فرع �لتوعية و�لإع��الم �مل��روري �مل��الزم �أول  حممد 
ح�سن �لب�سري �أن �سالمة �لطلبة م�سوؤولية م�سرتكة ومرت�بطة و�ملبادر�ت 
�لتي ت�سعى من خاللها وز�رة �لد�خلية و�لقيادة �لعامة ل�سرطة �لفجرية 
تلعب دور�ً فعاًل يف تبني ون�سر �لتوعية �لأمنية و�ملرورية خللق بيئة خالية 
يهدد حياة  �لتي ت�سكل هاج�ساً مقلقاً  �ملمار�سات و�ل�سلوكيات �خلطرة  من 

�لأفر�د و�ملجتمع و حتقيق �لأمن و�لأمان للجميع.

•• العني-وام:

تنظم د�ر ز�يد للرعاية �لأ�سرية غد� �حتفال على م�سرح كلية 
فاطمة للعلوم �ل�سحية يف مدينة �لعني لإعالن نتائج �لدورة 
�لتميز  ف��ئ��ات ه���ي   ���س��ت  ت��ك��رمي �ملتميزين يف  �ل��ث��ان��ي��ة حل��ف��ل 
 - و�لب��د�ع��ي  �لفني  �لتميز   - �جلامعة  خريجو   - �ل��در����س��ي 

�لقدوة �حل�سنة – �لتميز و�لندماج – �ملوظف �ملتميز .
وقال نبيل �لظاهري مدير عام د�ر ز�يد للرعاية �ل�سرية �ن 
تكرمي  و  �لبناء  بني  �لتميز  ثفافة  ن�سر  �إىل  يهدف  �لتكرمي 
�لأطفال  وت�سجيع  �ملجالت  خمتلف  يف  و�ملبدعني  �ملتميزين 
�لد�ر  �ن  �ىل  م�سري�   ، بينهم  �ملناف�سة  روح  لغر�س  و�ل�سباب 
�لأخالقي  �لتميز  لت�سمل  �مل��ك��رم��ني  د�ئ����رة  بتو�سيع  ق��ام��ت 
،و�لن�سجام �ل�سري، و�إ�سافة �ملوظف �ملتميز لت�سجيع �لكادر 

�لوظيفي �ملتميز بعطائه.
وت��ن��ظ��م د�ر ز�ي���د ل��ل��رع��اي��ة �ل���س��ري��ة �جل��ائ��زة ���س��ن��وي��اً ب�سكل 

و�ملوظفني  �لبناء  و�ملبدعني من  للمتميزين  ، ومتنح  د�خلي 
يف خمتلف �ملجالت مما ي�سهم يف حتقيق روؤية ور�سالة �لد�ر 
يف تقدمي رعاية �أ�سرية تربوية حتقق �ل�ستقاللية و�ل�سعادة 

و�لندماج �ملجتمعي .
�لتفوق  �ملتميزين لال�ستمر�ر يف  وتهدف �جلائزة �ىل حتفيز 
�لدر��سي  �ل��ت��ف��وق  ع��ل��ى  �لأب���ن���اء  ولت�سجيع  �ل����ذ�ت،  وت��ط��وي��ر 
و��ستمر�رية �لتعليم ، يف حني ت�سعي �لد�ر نحو �إ�سعاد �لأطفال 
و�سقل  وتعزيز  بالنف�س،  �لثقة  ويحقق  يدعم  مبا  و�ل�سباب 
و�ل�سابات  �ل�سباب  وت�سجيع  و�ل�سباب،  �لأطفال  لدى  �ملو�هب 
و�مل�ساركة  �ل�ساحلة  �ملو�طنة  ولتعزيز  �مل�سوؤولية،  حتمل  على 
وت�سجيع  �ملجتمع،  وخ��دم��ة  و�ل��ت��ط��وع  �خل��ريي��ة  �لأع��م��ال  يف 
�لندماج  وت�سجيع  �ل���و�ح���دة،  �لأ���س��رة  �لأ���س��ري يف  �ل��رت�ب��ط 
روح  ولبث  �ملجتمع،  يف  و�ل�سابات  و�ل�سباب  لالأ�سر  �لإيجابي 
�أف�سل  �لتناف�س و�لبد�ع بني �لبناء، وحتفيز �لأ�سر لتقدمي 

�خلدمات لأفر�دها.

•• الفجرية -وام:

�أعلنت �إذ�عة �لفجرية  �إف �إم  عن دورتها �لرب�جمية �جلديدة �لتي تنطلق يف �لأول 
من مار�س �ملقبل وت�ستمر حتى بد�ية �سهر رم�سان �ملبارك على �أن تكون هناك دورة 
�لفجرية  �لف�سيل.  جاء ذلك خالل موؤمتر �سحفي عقدته هيئة  بال�سهر  خا�سة 
للثقافة و�لإعالم يف مقر �إذ�عة �لفجرية بح�سور �سعادة حمد�ن كرم �لكعبي مدير 
زريقات  حكمت  و�لدكتور  �لإذ�ع��ة  مدير  حممود  �لدين  بدر  و�لدكتور  �لهيئة  عام 
مدير �إذ�عة ز�يد للقر�آن �لكرمي و�سيخة �مل�سماري مدير �لرب�مج بالإذ�عة وعدد من 
�لإعالميني. ت�سم �لدورة �لرب�جمية �جلديدة نحو 10 بر�مج متنوعة ت�ستهدف 
خمتلف �سر�ئح �ملجتمع �إ�سافة �إىل �مل�سابقات �لرت�ثية �لتي حتمل يف طياتها قيما 
�إن�سانية و�إمار�تية وتركز على �ل�سعادة و�لت�سامح و�لإيجابية و�خلري تز�منا مع عام 
�خلري . و تتميز �لدورة بظهور �أ�سو�ت جديدة وم�ساركات مميزة لالأطفال ولقاء�ت 

ل�سخ�سيات بارزة وموؤثرة يف �ملجتمع عرب �أثري �لفجرية �إف �إم .
و�إنتاجه من  �ختياره  �أن ما مت  �إىل  �ملوؤمتر  �لكعبي خالل  �أ�سار حمد�ن  من جهته 
�لأف�سل  باختيار  و�لإع���الم  للثقافة  �لفجرية  هيئة  �ل��ت��ز�م  يعك�س  و�أع��م��ال  بر�مج 
�لإمار�تي  �ملجتمع  يف  و�لتقاليد  و�ل��ع��اد�ت  �جلمهور  تطلعات  مع  و�ملتو�فق  د�ئما، 
ليكون مكمال مل�سرية �إذ�عة �لفجرية ودورها �لتوعوي و�لثقايف، تعزيز� لتوجيهات 

قيادتنا �لر�سيدة بالرتقاء باملجتمع �لإمار�تي.

•• ال�صارقة-وام:

�أكد �سعادة �لدكتور طارق �سلطان بن خادم ع�سو �ملجل�س 
�لتنفيذي لإمارة �ل�سارقة رئي�س د�ئرة �ملو�رد �لب�سرية 
يف  �ملو�طنني  توظيف  فر�س  تعزيز  �إىل  �لد�ئرة  �سعي 
�لقطاع �خلا�س عرب تطبيق �آليات متعددة لتفعيل هذ� 
موؤ�س�سات  مع  �ل�سر�كات  وتعزيز  �إيجاد  �أهمها  �لهدف 

و�سركات �لقطاع �خلا�س.
�أعدت حزمة بر�مج ت�سمن تاأهيل  �أن �لد�ئرة  و�أو�سح 
لل�سركات  �لأول  �خل���ي���ار  جل��ع��ل��ه  �مل���و�ط���ن  وت���دري���ب 
و�ملوؤ�س�سات �خلا�سة مع فتح قنو�ت تو��سل بني �أ�سحاب 

�لعمل يف �لقطاع �خلا�س و�لباحثني عن عمل.
�ملفتوح  �ل��ي��وم  �ل��د�ئ��رة  تنظيم  هام�س  على  ذل��ك  ج��اء 
�لعاملية  ���س��رك��ة �لإم�������ار�ت  ب��ال��ت��ع��اون م���ع  ل��ل��ت��وظ��ي��ف 
بالدفني  �ل����د�ئ����رة  ف����رع  مب��ق��ر   »EGA« ل��الأمل��ن��ي��وم 
عمل  عن  �لباحثة  �لوطنية  �لكو�در  من   70 بح�سور 
فئة  من  دونها  وم��ا  �لعامة  �لثانوية  موؤهل  حملة  من 

�لذكور.
وب����د�أ ب��رن��ام��ج �ل��ي��وم �مل��ف��ت��وح ب��ع��ر���س م��رئ��ي تعريفي 
بال�سركة وطبيعة عملها تبعه �ختبار لقيا�س م�ستويات 
�ل����ذي �سيتم م��ن خ��الل��ه حتديد  �ل��ل��غ��ة �لإجن��ل��ي��زي��ة 
بال�سو�غر  �خلا�سة  �لوظيفية  للمقابالت  �ملر�سحني 
 30 وع��دده��ا  �ل�سركة  قبل  م��ن  �ملطروحة  �لوظيفية 
وت�سمل فنيي عمليات �سهر و بناء على نتائج �ملقابالت 
�لتعيني  �ج�����ر�ء�ت  مل��ب��ا���س��رة  �مل��ق��ب��ول��ني  �إخ���ط���ار  �سيتم 
جمتازي  �إحل���اق  �سيتم  ذل��ك  وبعد  �ل�سركة  يف  �ملتبعة 
�ملقابالت بربنامج تدريبي متكامل ملدة 6 �أ�سهر ي�سمل 
�لعديد من �لدور�ت �لتطويرية و�لإثر�ئية يف خمتلف 
�ملجالت �ملعنية بالوظيفة �ملطروحة كاللغة �لإجنليزية 
�ليوم  و�سيق�سم  و�ل��ف��ي��زي��اء  و�لكيمياء  و�ل��ري��ا���س��ي��ات 
�لف�سل  يف  نظري  جز�أين  �إىل  �لربنامج  يف  �لتدريبي 

�لتعليمي ثم عملي تطبيقي يف �مل�سنع.
وبعد �جتياز �لربنامج �سيتم �لتوزيع وفق �حتياج �أق�سام 
�ل�سركة و�لنتائج �لتي حققها �ملتدرب خالل �ستة �أ�سهر 

و�سيتم �لتعيني بفرعي �ل�سركة يف دبي و�أبوظبي.
وت��ه��دف �ل��د�ئ��رة م��ن خ��الل تن�سيق ه��ذ� �ل��ت��ع��اون مع 
فر�س  �إي��ج��اد  �إىل  لالأملنيوم  �لعاملية  �لإم����ار�ت  �سركة 
بالفر�س  وت��ع��ري��ف��ه��م  �ل��وط��ن��ي��ة  ل���ل���ك���و�در  وظ��ي��ف��ي��ة 
�ل��وظ��ي��ف��ي��ة �مل��ت��اح��ة يف �ل��ق��ط��اع �خل��ا���س �ل���ذي ي�سكل 

م�ستقبل �لوظائف يف وقتنا �حلايل.
�أهمية هذه �ل�سر�كة  �إن  �لد�ئرة  و�أ�ساف �سعادة رئي�س 
ت��ك��م��ن يف ت���وف���ري ف���ر����س وظ��ي��ف��ي��ة ل��ل��خ��ري��ج��ني من 

�ملو�طنني .
يف  فاعلة  م�ساهمة  ي�سكل  �ل��ذي  �ل�سركة  تعاون  مثمنا 
بتوطني  �لكفيلة  و�ل���س��رت�ت��ي��ج��ي��ات  �خل��ط��ط  حتقيق 

�ملو�رد �لب�سرية يف �لقطاع �خلا�س .
مع  �ل��ع��الق��ة  توطيد  على  حري�سة  �ل��د�ئ��رة  �أن  و�أك���د 
م��وؤ���س�����س��ات �ل��ع��م��ل م��ن خم��ت��ل��ف �ل��ق��ط��اع��ات بالدولة 
و�����س���ت���ق���ط���اب خم��ت��ل��ف �مل���وؤ����س�������س���ات و�ل�������س���رك���ات من 
�لعمل  فر�س  لتقدمي  و�خلا�س  �حلكومي  �لقطاعني 

�ملتنوعة للباحثني عن عمل .

موارد ال�ش�رقة تعزز فر�س توظيف املواطنني يف القط�ع اخل��ساذاعة الفجرية تعلن عن دورته� الرباجمية اجلديدة
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

تر�أ�س �لعقيد علي حممد �لنقبي رئي�س 
ق�سم �خلدمات �مل�ساندة باإد�رة �لعمليات 
ب�سرطة ر�أ�س �خليمة، �لوفد �لز�ئر �إىل 
�إد�رة �لعمليات، بوز�رة �لد�خلية، حيث 
كان يف ��ستقبالهم �لعميد فار�س خليفة 
ب���وز�رة  �مل��رك��زي��ة  �لعمليات  ع��ام  م��دي��ر 
�أف�سل  على  لالطالع  وذلك  �لد�خلية، 
عمل  عمل  ن��ظ��ام  يف  �ملتبعة  �مل��م��ار���س��ات 
�لعمليات �ملركزية، و�لتاأكد من �خلطط 
�ل�ستعد�د،  ح������الت  ورف������ع  �لأم���ن���ي���ة 
��سرت�تيجية  على  �لط��الع  عن  ف�ساًل 
�لرئي�سّية و�لطالع  �ملركزية  �لعمليات 

على �حدث �لأنظمة �لذكية.
�لزيارة  �ل��ن��ق��ب��ي،  ع��ل��ي  �ل��ع��ق��ي��د  وث��م��ن 
�لتي تهدف �إىل �إجر�ء مقارنة معيارية 
�ل��ع��م��ل��ي��ات ع��ل��ى م�ستوى  �إد�رت������ي  ب���ني 
�خليمة،  ر�أ���س  ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة 
�خل����رب�ت  ل��ت��ب��ادل  �ل��د�خ��ل��ي��ة،  ووز�رة 
�مل�ستقبلية  �ل����روؤى  وتعميق  �ملكت�سبة، 
�جلانبني،  بني  �مل�سرتك  �لهتمام  ذ�ت 
ف�ساًل عن �لطالع على كيفية �لتعامل 
�ليومية  �مل�ستجد�ت  على  و�ل�سيطرة 
و�ل����ط����ارئ����ة ل��ت��ح��ق��ي��ق �ل����و�����س����ول �إىل 
للبالغات  �لفورية  �ل�ستجابة  �سرعة 

و��ستمع  �جل���م���ه���ور.  و�����س���ت���ف�������س���ار�ت 
علي  �لعقيد  ب��رئ��ا���س��ة  �ل��ز�ئ��ر  �ل��ف��ري��ق 
�لنقبي، �إىل �سرح تف�سيلي من �لعميد 
برنامج  خ��الل��ه  ��ح  و���سّ خليفة،  ف��ار���س 
�لعمليات  �إد�رة  ع��م��ل  ���س��ري  �إج������ر�ء�ت 
ب����وز�رة �ل��د�خ��ل��ي��ة، بالطالع  �مل��رك��زي��ة 
للبيانات  �ل���ع���ام  �لأد�ء  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 

موؤكد�ً  �ملقدمة،  للخدمات  �لإح�سائية 
�لعمل  ب��ت��ط��وي��ر  �له���ت���م���ام  �����س����رورة 
�ل�سرطي، و�لرتقاء مب�ستوى �خلدمات 
�ملبادر�ت  وت�سجيع  للجمهور،  �ملقدمة 
�ملقدمة  �خل���دم���ات  ب��ت��ط��وي��ر  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
لوز�رة  �ل�سرت�تيجية  �لأه����د�ف  وف��ق 

�لد�خلية.

معر�س متميز للأندية الطلبية يف ج�معة عجم�ن

حم�كم دبي تبحث التع�ون مع مركز ارادة للعلج والت�أهيل

ج�ئزة حمدان بن را�شد الطبية تنظم برن�جم� تدريبي� حول احلم�ية من الإ�شع�ع

•• عجمان ـ الفجر 

�لأول  �ملعر�س  عجمان  جامعة  يف  �لطلبة  �سوؤون  عمادة  نظمت 
ق��ام طالب  ن��ادي��ا،   60 نحو  و�ل���ذي جمع  �لطالبية،  ل��الأن��دي��ة 
وطالبات �جلامعة بت�سكيلهم. وقد �فتتح �ملعر�س �لدكتور كرمي 
�لقا�سمي،  نهلة  �ل��دك��ت��ورة  ور�فقته  �جلامعة،  مدير  �ل�سغري، 
وعمد�ء  �جلامعة،  مدير  ن��و�ب  بح�سور  �لطلبة،  �سوؤون  عميدة 
�لكليات، وعدد من �أع�ساء �لهيئة �لتدري�سية، وجمهور عري�س 

من �لطلبة و�لطالبات.
ويعد هذ� �ملعر�س �لأول من نوعه يف جامعة عجمان، وهذ� يعك�س 
�هتمام �إد�رة �جلامعة وعمادة �سوؤون �لطلبة بالأندية �لطالبية 

�ملبادر�ت  من  كبري  لعدد  �لرئي�سية  �لنطالق  نقطة  باعتبارها 
�ه��ت��م��ام��ات وث��ق��اف��ات �لطلبة من  �ل��ت��ي تعرب ع��ن  و�لإجن�����از�ت 
�ملعر�س  �أجنحة  �زد�ن��ت  خمتلف �جلن�سيات و�لكليات. هذ� وقد 
و�ل�سور  و�ملج�سمات  �جل��ذ�ب��ة،  و�لأل����و�ن  �ملبتكرة،  بالت�ساميم 
�ملعربة �لتي بلورت �مل�سميات و�ملجالت �ملختلفة لالأندية، و�لتي 
�أندية  �إىل  �إ�سافة  و�لثقافية  �لعلمية  �لأن��دي��ة  ب��ني  م��ا  ت��وزع��ت 

�ملو�هب و�لهو�يات.
جولته  خ��الل  �جلامعة  مدير  �ل�سغري،  ك��رمي  �لدكتور  ت��ب��ادل 
و��ستمع  ل��الأن��دي��ة،  �ملمثلني  �لطلبة  م��ع  �حل��دي��ث  �مل��ع��ر���س،  يف 
ل�سرح مف�سل حول كل نادي و�أهد�فه و�أفكاره و�أ�سباب �إطالقه، 

وخطط كل نادي.

�ل��ق��ا���س��م��ي، ع��م��ي��دة �سوؤون  م��ن ج��ان��ب��ه��ا، ع���ربت �ل��دك��ت��ور نهلة 
�لتي �ساهم  باإمكانيات �لطلبة ومو�هبهم  �لطلبة، عن �سعادتها 
�لفاعلة  �مل�ساركة  و�أثنت على  �إبر�زها وبلورتها،  �ملعر�س يف  هذ� 
�أفكارهم من  �إب��ر�ز  �ملعر�س، وبالتفنن يف  �إجن��اح  �لطلبة يف  من 

خالل �لت�ساميم �ملختلفة لالأجنحة.
 و�أكدت �لدكتورة نهلة على �أهمية �لأندية �لطالبية يف �ملوؤ�س�سات 
�لطلبة  �هتمامات  �لتعبري عن  �لريادي يف  ودوره��ا  �لأكادميية، 

وهو�ياتهم وثقافاتهم.
على  للتعرف  �لطلبة  جلميع  ر�ئعة  فر�سة  �ملعر�س  ه��ذ�  ويعد 
�لأندية �لطالبية وت�سجيعهم على �مل�ساركة بها، �أو ت�سكيل �أندية 

جديدة حتمل �أفكار� ومو�هب جديدة.

•• دبي-وام:

�تفقت حماكم دبي ومركز �ر�دة للعالج و�لتاأهيل على �لتعاون من 
�ملقرتحات  �ملركز وتبني  لتاأ�سي�س  �ملن�سودة  �لأه��د�ف  �أجل حتقيق 
و�لق�سائية   �لأمنية  �لأج��ه��زة  مع  بالتن�سيق  ودر��ستها  و�لأف��ك��ار 

�لقيادة �لعامة ل�سرطة دبي و �لنيابة �لعامة .
جاء ذلك خالل �لجتماع �لتن�سيقي �لذي عقده �سعادة طار�س عيد 
�ملن�سوري مدير عام حماكم دبي مع مركز �ر�دة للعالج و�لتاأهيل 
برئا�سة �لدكتور عبد�لقادر �خلياط رئي�س جمل�س �لإد�رة بهدف 
�ط���ار دعم  �ملقدمة وذل���ك يف  �مل��رك��ز و�خل��دم��ات  �لتعريف مب��ه��ام 
�لتوّجهات و�ل�سيا�سات �لعامة للدولة و�لإمارة يف جمال مكافحة 
�ل�سلبية  باآثارهما  �ملجتمعي  �ل��وع��ي  وزي���ادة  و�لإدم����ان  �لتعاطي 
�ملمكنة  �لو�سائل  بكافة  حماربتهما  و�أهمية  مو�جهتهما  وكيفية 

وحت�سينه  �ملجتمع  �أف���ر�د  و�سالمة  �سحة  على  �حلفاظ  وكذلك 
وحمايته من �ل�سلوكيات �ل�سارة.

ين�سده  �ل��ذي  و�لتن�سيق  �لتعاون  مقرتح  �إىل  �لجتماع  وت��ط��رق 
�مل��رك��ز م��ع �لأج���ه���زة �لأم��ن��ي��ة و�ل��ق�����س��ائ��ي��ة يف ق�����س��اي��ا �ملخدر�ت 
و�لأحكام �ل�سادرة بحق �ملدمن وجلوء �لق�ساء �ىل �يد�ع �ملحكوم 
عليه يف �ملركز حتى �متام فرتة عالجه حيث يقدم �ملركز فر�سة 
ق�سايا  عليهم يف  �ملحكوم  ملتابعة حالت  �لق�سائية  �لأجهزة  �أم��ام 
دوري��ة ت�سدر  تقارير  �لعالج من خالل رفع  �أثناء فرتة  �لإدم��ان 

عن �ملركز.
لأي  �ل�ستعد�د  �أمت  على  دب��ي  حماكم  �أن  �ملن�سوري  طار�س  و�أك��د 
من  �لتي  �جلهود  ودع��م  و�ملجتمع  �لفرد  م�سلحة  تخدم  م��ب��ادرة 
�ساأنها مت تاأ�سي�س �ملركز ..لفتا �ىل �سرورة تغيري �لنظرة �ل�سابقة 
توفري  م��ع  �مل��ج��رم  يعامل معاملة  و�أن ل  �مل��خ��در�ت  ح��ول مدمن 

و�طلع  �لتعاطي.  م��ن  معاجلته  يف  ت�ساهم  �لتي  �لإم��ك��ان��ي��ات  ك��ل 
�ملن�سوري خالل �للقاء على نبذه تعريفية عن �ملركز �لذي �ن�سئ 
مبوجب �لقانون رقم 5 ل�سنة 2016 �ل�سادر عن �ساحب �ل�سمو 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ 
�ل���وزر�ء حاكم دب��ي رع��اه �هلل ومب��ب��ادرة م��ن �سمو �ل�سيخ  جمل�س 
حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم ويل عهد دبي ملعاجلة فئة 
وتاأهيلهم  �لعقلية  و�مل��وؤث��ر�ت  �ملخدرة  �مل��و�د  مدمني  من  �ملر�سى 
للعودة و�لندماج يف �ملجتمع با�ستخد�م �أحدث �لو�سائل �لوقائية 

وت�سجيع �ملتعاطني و�ملدمنني لالنت�ساب �إىل �ملركز .
كما ��ستمع ل�سرح و�ف حول مر�فق �ملركز وما يحتويه من خدمات 
�جتماعية وثقافية ودينية وترفيهية �ذ ي�سم �ملركز جمموعة من 
�لأطباء و�ملمر�سني �لأكفاء و�لأخ�سائيني �لنف�سيني و�لجتماعيني 

ميتلكون �ملوؤهالت و�خلرب�ت يف جمال معاجلة �لإدمان.

•• اأبوظبي-وام:

وز�رة  وك��ي��ل  �خلييلي  ح���ارب  خليفة  �ل��رك��ن  �ل��ل��و�ء  �ف��ت��ت��ح 
و�ملنافذ  و�لإق���ام���ة  �جلن�سية  ل�����س��وؤون  �مل�����س��اع��د  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
�لإقليمية  �لعمل  ور�سة  �أعمال  �لول  �أم�س  �سباح  بالإنابة 
ح���ول �إج�������ر�ء�ت �إن���ف���اذ �ل��ق��ان��ون �خل��ا���س��ة ب��ح��ف��ظ �لأم���ن 
�لأو�سط  �ل�سرق  منطقة  يف  للجرمية  و�لت�سدي  و�لنظام 
و�سمال �فريقيا. ينظم �لور�سة مكتب �لأمم �ملتحدة �ملعني 
�لتعاون  دول جم��ل�����س  و�جل���رمي���ة يف  �مل���خ���در�ت  مب��ك��اف��ح��ة 
�سوفيتيل  فندق  يف  �لد�خلية  وز�رة  مع  بالتعاون  �خلليجي 
�أبوظبي. ح�سر �لفتتاح �لعميد حمد عجالن �لعميمي  يف 

�لد�خلية  ب���وز�رة  �لحت��ادي��ة  �جلنائية  �ل�سرطة  ع��ام  مدير 
�ملتحدة  �لأمم  مكتب  مدير  علي  ح��امت  �لقا�سي  و�لدكتور 
�ملعني مبكافحة �ملخدر�ت و�جلرمية يف دول جمل�س �لتعاون 
�خلليجي ومديري �لإد�ر�ت وممثلني عن �لدول �خلليجية 
�ل�سرطة  جهاز  ع��ن  وممثل  �لور�سة  يف  �مل�ساركة  و�لعربية 
�خلليجية وعدد كبري من �ل�سباط بوزر�ة �لد�خلية. ونقل 
�ل�سيخ  �سمو  �لفريق  حتيات  للم�ساركني   �خلييلي  �ل��ل��و�ء 
�ل��وزر�ء وزير  �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  �سيف بن ز�ي��د 
�أن  متمنيا   .. و�لنجاح  بالتوفيق  لهم  ومتنياته  �لد�خلية  
فيها  �مل�����س��ارك��ني  و�ملتخ�س�سني  ب��اخل��رب�ء  �ل��ور���س��ة  ت�سهم 
يف ن��ق��ل �مل���ع���ارف �ل�����س��رط��ي��ة وت��ب��ادل��ه��ا  ل��ت��وح��ي��د �جلهود 

�مل�سرتك  �لتعاون  وتعزيز  �لأم��ن  حفظ  باأهمية  و�لتوعية 
ومو�جهة �لتحديات �ملتز�يدة لهذه �جلر�ئم و�لت�سدي لها 
�إن عقد هذه  �لفتتاح  كلمة  وق��ال �خلييلي يف  ومكافحتها. 
ياأتي  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  �أر����س  على  �ل��ور���س��ة 
جت�سيد� لروؤى وطموحات وتطلعات قيادتنا �لعليا باأن تكون 
دولتنا من �أف�سل دول �لعامل �أمنا و�سالمة.. لفتا �إىل �إنها 
�إليه �لإمار�ت  �لذي و�سلت  بامل�ستوى  �لعامل  تعرب عن ثقة 
يف تنظيم �لور�س و�ملوؤمتر�ت �لعلمية وتوؤكد مدى حر�سنا 
على �أن نكون �سركاء فاعلني يف �لتعاون و�لتن�سيق و�لتو��سل 
باأن  �إمياننا  �نطالقا من  ملكافحة �جلرمية  �لعامل  مع دول 
م�سوؤولية  هي  بل  بعينها  جهة  م�سوؤولية  لي�ست  مو�جهتها 

للت�سدي  و�لإم��ك��ان��ي��ات  �جل��ه��ود  ت�سافر  تتطلب  جماعية 
مبا  و�لو�سائل  �ل�سبل  بكل  منها  و�لوقاية  ومكافحتها  لها 
�أن   و����س��اف  وجمتمعاتنا.  لأجيالنا  و�لأم���ان  �لأم��ن  يحقق 
بتحقيق  �ل�سرطية  قيادتنا  لهتمام  �م��ت��د�د�  تعد  �لور�سة 
�مل���زي���د م���ن �ل��ت��ف��اع��ل و�ل��ت��و����س��ل ب���ني �خل�����رب�ء و�ملعنيني 
مبكافحة �جلرمية على �مل�ستوى �ملحلي و�لإقليمي و�لدويل 
و�ل�ستفادة من جتارب �لدول يف �حلد منها و�لت�سدي لها 
دولة  يف  �جلنائية  و�لعد�لة  �لقانون  �إن��ف��اذ  �أج��ه��زة  ومتكني 
�لدولية  �ملحافل  ��ست�سافة  من  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
تن�سيق  �لريادي يف  �لدور  و�لعمل على دعم  و�مل�ساركة فيها 
�ملتحدثون  ي�سهم  �أن  �أم��ل��ه  ع��ن  و�أع����رب  �ل����دوىل.  �ل��ت��ع��اون 

و�مل�ساركون يف �لور�سة باأفكارهم �لبناءة بو�سع حلول جادة 
وت�ساعدنا  �لأم��ن��ي  �لعمل  تخدم  ونتائج  عملية  وتو�سيات 
�لتي  �ل��ت��ط��ل��ع��ات  جميعا ع��ل��ى م��ك��اف��ح��ة �جل��رمي��ة وحت��ق��ق 
ن�سبو� �إليها جميعا.. و�سكر �لقائمني على تنظيمها وكافة 
�مل�ساركني فيها متمنيا لهم �لتوفيق و�لنجاح و�أن ي�سدد �هلل 
ملا فيه م�سلحة �سعب �لإمار�ت  خطاهم على طريق �خلري 
و�سعوب �لعامل. و�لقى �لدكتور حامت علي كلمة توجه فيها 
بال�سكر و�لتقدير �إىل دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ممثلة 
يف وز�رة �لد�خلية على ��ست�سافتها لهذه �لور�سة و�سر�كتها 
للجرمية  للت�سدي  معا  و�لعمل  �ملتحدة  �لأمم  مكتب  مع 

و�لوقاية منها.. 

الداخلية : ور�شة اإقليمية حول اإجراءات اإنف�ذ الق�نون اخل��شة بحفظ الأمن والنظ�م

•• اأبوظبي-وام:

�أمل  �ل���دك���ت���ورة  ����س��ت��ق��ب��ل��ت م���ع���ايل 
�ملجل�س  رئي�سة  �لقبي�سي  ع��ب��د�هلل 
�ملجل�س  مقر  يف  �لحت��ادي  �لوطني 
�لرئي�س  ف��خ��ام��ة  �م�����س  ب��اأب��وظ��ب��ي 
رميوند�س فيون�س رئي�س جمهورية 

لتفيا �لوفد �ملر�فق له.
�للقاء  ب��د�ي��ة  يف  معاليها  ورح��ب��ت 
وبالوفد  لت��ف��ي��ا  رئ��ي�����س  ب��ف��خ��ام��ة 
�مل����ر�ف����ق ل����ه م����وؤك����دة �أه���م���ي���ة هذه 
�لزيارة للمجل�س �لوطني �لحتادي 
بالتز�من مع �نعقاد جل�سته �لثامنة 
عالقات  عمق  يج�سد  �ل���ذي  �لأم���ر 
�ل����ت����ع����اون و�ل���������س����ر�ك����ة ب����ني دول����ة 
�لإمار�ت وجمهورية لتفيا وحر�س 
يف  تطويرها  على  �لبلدين  قيادتي 

�ستى �ملجالت.
ح�����س��ر �ل���س��ت��ق��ب��ال ���س��ع��ادة ك��ل من 
�ل��دك��ت��ور حم��م��د ع��ب��د�هلل �ملحرزي 
�مل��ط��وع وع���ز� بن  �سعيد  و�ل��دك��ت��ور 
�لغفلي  غليطة  بن  وحمد  �سليمان 

�ملجل�س  �أع�����س��اء  �ل��رم��ي��ث��ي  و�سعيد 
ح�سرها  كما  �لحت����ادي..  �لوطني 
�لعليلي  عبيد  خلفان  حنان  �سعادة 
جمهورية  ل����دى  �ل����دول����ة  ���س��ف��رية 
لتفيا. ومت خالل �للقاء بحث �سبل 
و�لتعاون  �ل�سد�قة  عالقات  تعزيز 
بني دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
يخدم  مب�����ا  لت���ف���ي���ا  وج����م����ه����وري����ة 
�ل�سديقني  و�ل�����س��ع��ب��ني  �ل��ب��ل��دي��ن 
جميع  يف  �ملتنامي  �لتطور  ويو�كب 
�أهمية  على  �لتاأكيد  مع  �لقطاعات 
ت��ف��ع��ي��ل �ل���ع���الق���ات �ل��ربمل��ان��ي��ة بني 

برملاين �لدولتني.
�لنظر  وج�����ه�����ات  ت�����ب�����ادل  مت  ك���م���ا 
�لر�هنة  و�ل��ت��ط��ور�ت  و�مل�����س��ت��ج��د�ت 
على �ل�ساحتني �لإقليمية و�لدولية 
وجهود مو�جهة �لتطرف و�لإرهاب 
م�سادر  وجتفيف  مكافحته  و�سبل 

ومنابع متويله.
و�أك���������دت م����ع����ايل �ل����دك����ت����ورة �أم����ل 
�لقبي�سي حر�س دولة �لإمار�ت على 
�لقوية  ع��الق��ت��ه��ا  وت��ط��وي��ر  ت��ع��زي��ز 

بد�أت  و�ل��ت��ي  لتفيا  جمهورية  م��ع 
و�هتمام  بدعم  وحظيت  عقود  منذ 
�لبلدين  ق���ي���ادت���ي  م����ن  ك���ب���ريي���ن 

�ل�سديقني.
وعربت معاليها عن تقدير �ملجل�س 
�لبلدين  ب��ني  �ل��ع��الق��ات  ت�سهده  مل��ا 
م�����ن ح����ر�����س ع���ل���ى ت���دع���ي���م �أط�����ر 
حر�س  مثمنة  و�لتن�سيق..  �لتعاون 
ف��خ��ام��ة رئ��ي�����س لت��ف��ي��ا ع��ل��ى تقوية 
وفتح  وتعزيزها  �لثنائية  �لعالقات 
�لبلدين  بني  لل�سر�كة  �أرح��ب  �آف��اق 

يف �ملجالت كافة.
رميوند�س  فخامة  �أ�ساد  جانبه  من 
ت�سهده  �ل�����ذي  ب��ال��ت��ط��ور  ف��ي��ون�����س 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�������ار�ت  دول����ة 
قيادة  بف�سل  �مل��ج��الت  خمتلف  يف 
بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  ���س��اح��ب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  و�أخ��ي��ه  �هلل 
�آل م��ك��ت��وم نائب  حم��م��د ب��ن ر����س��د 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل و�ساحب �ل�سمو 

نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�سيخ 
�لقائد  ن���ائ���ب  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل 
�لأعلى للقو�ت �مل�سلحة.. موؤكد� �أن 
دولة �لإمار�ت تتبو�أ مكانة مرموقة 
حيوي  دور  ول��ه��ا  �ل��ع��امل  دول  ب��ني 
�ل�ساحة  ع��ل��ى  وم����وؤث����ر  وم��ل��م��و���س 

�لدولية.
حري�سة  ب���الده  �أن  فخامته  وق���ال 
ع���ل���ى ت���ع���زي���ز وت����ط����وي����ر ع���الق���ات 
�ل�سر�كة  �مل�سرتك وحتقيق  �لتعاون 
�ل�سرت�تيجية مع دولة �لإمار�ت يف 
�ل�ستثمارية  خا�سة  كافة  �ملجالت 
م�سيد�  و�ل�سياحية  و�لق��ت�����س��ادي��ة 
ب��ت��ط��ور �ل��ع��الق��ات �ل��ربمل��ان��ي��ة بني 
�ملجل�س  ي�����س��ه��ده  ومب����ا  �جل���ان���ب���ني 
م�ساركة  م���ن  �لحت������ادي  �ل��وط��ن��ي 
�سيما  ل  �لدولية  �ملحافل  يف  فاعلة 
لرئي�سات  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ق��م��ة  ت��ن��ظ��ي��م 

�لربملانات.
ف��خ��ام��ة رئي�س  ذل����ك ح�����س��ر  ب��ع��د 
�لثامنة  �جلل�سة  م��ن  جانبا  لتفيا 

للمجل�س �لوطني �لحتادي.

�لقبي�سي  �لدكتورة  معايل  ورحبت 
ح�سوره  ل����دى  �ل��رئ��ي�����س  ب��ف��خ��ام��ة 
�نتهز  وقالت   �جلل�سة..  من  جانبا 
لوجودكم  �ل��ث��م��ي��ن��ة  �مل��ن��ا���س��ب��ة  ه���ذه 
�مل�سرتكة  �جل���و�ن���ب  ع��ل��ى  ل��ل��ت��اأك��ي��د 
و�مل�سالح  و�حل�������س���اري���ة  �ل��ق��ي��م��ة 
�ل�سرت�تيجية �لتي تربط دولتينا.. 
و�أع����رب ع��ن ت��ق��دي��ري ل����دور بلدكم 
�ل�سالم  حفظ  عمليات  يف  �ل�سديق 
حيث  �لعامل  من  خمتلفة  مبناطق 
ت�سطلع دولتكم بدور حيوي يف هذ� 
�ل�ساأن عامليا وميثل هذ� �لدور �أحد 
�لقو��سم �مل�سرتكة مع دولة �لإمار�ت 
�لإ�سهام جديا  �لتي توؤمن ب�سرورة 
يف حتقيق �لأمن و�ل�ستقر�ر ون�سر 
�لب�سر  ب��ني  و�لتعاي�س  �خل��ري  قيم 
ل���ون وجن�س  ب��ني  ت��ف��رق��ة  م��ن دون 
رئي�سة  م��ع��ايل  و�أ����س���اف���ت   . وع����رق 
�ملجل�س  �إن �سعاركم �لوطني �لنابع 
م��ن �لحت���اد و�ل�سالم و�ل��رخ��اء هو 
ج��وه��ر م�����س��ريت��ن��ا �لحت���ادي���ة �لتي 
بال�سالم  و�آم���ن���ت  ب���الحت���اد  ب�����د�أت 

ن�سره  �إىل  ت���ز�ل  ول  د�ئ��م��ا  و���س��ع��ت 
�أثمرت  ك��اف��ة حتى  �ل��ع��امل  رب���وع  يف 
�لتنموية  وجت���رب���ت���ن���ا  م�����س��ريت��ن��ا 
�سعبنا  ب��ه  ينعم  رخ��اء  ع��ن  �لفريدة 
�أكرث  �إىل  ينتمون  �لذين  و�ملقيمني 
من مائتي جن�سية يعي�سون بيننا يف 
منوذج ح�ساري يجعل من �لمار�ت 
ل��ل��ت�����س��ام��ح ك��م��ا ه���ي عا�سمة  وط��ن��ا 
�لإن�ساين  ل��ل��ع��م��ل  ر�ئ������دة  ووج���ه���ة 

عامليا من جهة �أخرى �أعربت معايل 
عظيم  عن  �لقبي�سي  �أم��ل  �لدكتورة 
�آرينا  مل���ع���ايل  وت���ق���دي���ره���ا  ���س��ك��ره��ا 
جمهورية  ب��رمل��ان  رئي�سة  مورني�س 
�لقمة  م�����س��ارك��ت��ه��ا يف  ع��ل��ى  لت��ف��ي��ا 
�لتي  �ل��ربمل��ان��ات  لرئي�سات  �لعاملية 
��ست�سافتها دولة �لإمار�ت منت�سف 
�مل����ا�����س����ي.. لفتة  دي�����س��م��رب  ���س��ه��ر 
�لقمة  يف  معاليها  م�ساركة  �أن  �إىل 

يعك�س وجه  �إيجابيا  �إ�سهاما  قدمت 
ب��الده��ا �حل�����س��اري كما ع��ربت عن 
وجود �لتقاء و��سح يف وجهات نظر 
�ل�سديقني  �لبلدين  يف  �لربملانيني 

حيال �لأزمات و�لق�سايا �لدولية.
�إىل  تطلعها  ع��ن  �لقبي�سي  وع��ربت 
وقعت  �لتي  �لتفاهم  مذكرة  تفعيل 
�ملجل�س  ب���ني  �مل��ا���س��ي  دي�����س��م��رب  يف 

�لوطني �لحتادي وبرملان لتفيا.

اأم��ل القبي�ش��ي ت�شتقب���ل رئي�����س لتفي�����

مق�رنة معي�رية لعملي�ت �شرطة راأ�س اخليمة 

»تنمية املجتمع« و»موا�شلت الإم�رات« تتفق�ن على 
توفر خدم�ت نقل اآمنة وذكية لذوي الإع�قة

•• دبي -وام: 

على  �لإمار�ت”  و”مو��سالت  �ملجتمع  تنمية  وز�رة  �تفقت 
ت��وف��ري خ��دم��ات نقل �آم��ن��ة وذك��ي��ة ل���ذوي �لإع��اق��ة م��ن خالل 
تن�سجم هذه �ملبادرة مع روؤية �لوز�رة  مبادرة “�أ�سل باأمان”. 
و�أهد�فها �ل�سرت�تيجية �لر�مية �إىل حتقيق �لتنمية �ملجتمعية 
�مل�ستد�مة وتفعيل �ل�سر�كة �ملجتمعية ون�سر مفاهيم �مل�سوؤولية 
�لتما�سك  وحتقيق  �لجتماعي  بالعمل  لالرتقاء  �لجتماعية 
�ملجتمعي وتقدمي خدمات �جتماعية متميزة. ومبوجب هذه 
�لتي  �خل��دم��ات  مل�ستوى  نوعية  �إ���س��اف��ة  ت�سكل  �ل��ت��ي  �مل��ب��ادرة 
توفري  �سيتم  �لإع��اق��ة  ل���ذوي  �ملجتمع  تنمية  وز�رة  تقدمها 
�ملعاقني  تاأهيل  مر�كز  من  للم�ستفيدين  ذكية  رب��ط  خدمات 
�لطلبة  �أم��ور  و�أول��ي��اء  �ملر�كز  ب���اإد�رة  ل��ل��وز�رة  �لتابعة  �ل�سبعة 
ميكنهم من خاللها �لط��الع على تقارير دوري��ة مل�سار رحلة 
�لذكية  �لهو�تف  على  مبتكرة  تطبيقات  خ��الل  من  �حلافلة 
وف��اء حمد  و�لأن��دروي��د. وقالت  �لأيفون  �لتي تعمل بنظامي 
ذوي  �إن  �لعاقة  ذوي  وتاأهيل  رعاية  �إد�رة  مدير  �سليمان  بن 
�لإعاقة يحظون باهتمام كبري من �لوز�رة �لتي حتر�س دوما 
على تقدمي خدمات متميزة لهم وفقا لأرقى �ملعايري �لعاملية 
�لتي من �ساأنها �مل�ساهمة يف تفعيل دورهم ودجمهم يف �ملجتمع 

وم�ساعدتهم يف �لتغلب على �لتحديات �لتي تو�جههم .
و�أك��دت �أن هذه �ملبادرة �ملبتكرة �لتي تعد ثمرة ل�سجل طويل 
وحافل بالإجناز�ت مع موؤ�س�سة “مو��سالت �لإمار�ت” جت�سد 
�ل�سر�كة �ملجتمعية �لفاعلة لدفع جهود �لدمج و�لتمكني لفئة 
باإمكان  و�سيكون  �ملجتمع.  فئات  م��ن  وغ��ريه��ا  �لإع��اق��ة  ذوي 
على  �حل�سول  �ملعاقني  تاأهيل  م��ر�ك��ز  و�إد�رة  �لأم���ور  �أول��ي��اء 
�إ�سعار�ت �أثناء �سعود ونزول �لطلبة ذوي �لإعاقة من منازلهم 
ومر�كز تاأهيلهم وعند غيابهم وح�سورهم من خالل تزويد 
�لطلبة ذوي �لإعاقة بنظام �لبطاقة �لذكية مت�سلة بكامري�ت 
مر�قبة د�خل حافالت �لنقل تيتح لأولياء �لأمور مر�قبة م�سار 
رحلة حافلة �لنقل و�لتعرف على حالة �لطلبة ومعلومات عن 
�حلافلة وغريها من �ملعلومات �لأخرى. ومن �ملقرر �أن تتوفر 
و�لتثقيفية  “�لتعليمية  �ملتنوعة  �ل��رب�م��ج  لعر�س  �سا�سات 

م�ساعد  �إىل  بالإ�سافة  �حلافلة  د�خ��ل  و�مل�سلية”  و�لتوعوية 
ت�سهيل  يف  ت�سهم  خا�سة  وجتهيز�ت  جانبية  و�أذرع  ديناميكية 
�سعود ونزول �لطلبة من ذوي �لإعاقة �حلركية �إىل �حلافلة 
�أي�سا مكتبة ت�سم جمموعة متنوعة من  �ستتوفر فيها  �لتي 
�لكتب �لتعليمية و�لألعاب وق�س�سا تربوية �إ�سافة لتجهيز�ت 
�أثناء �لنقل وخدمات توفر �لر�حة  خا�سة بالأمن و�ل�سالمة 
�لذكية  �ملنظومة  وت�سمل  �لإع��اق��ة.   ذوي  للطلبة  و�لرفاهية 
ح�سر  �إىل  تهدف  �إلكرتونية  �أنظمة  ثالثة  �لطلبة  ل�سالمة 
عدد �لطلبة يف عملية �ل�سعود و�لنزول من �حلافلة �ملدر�سية 
و�لتحقق من وجودهم و�سالمتهم وحتديد مو�قع �حلافالت 
عن طريق نظام تتبع ومر�قبة وهو قادر على ت�سجيل �سرعة 
�حلافلة وبيان ت�سارعها يف �لقيادة.  و�ستتوفر من خالل هذه 
�ملبادرة د�ئرة تلفزيونية مغلقة CCTV Mobile مزودة 
�لدخول  وميكن  و�ل�سورة  بال�سوت  م�ستمر  ت�سجيل  بنظام 
�إليها ل�سلكيا يف حالة �لطو�رئ وت�سمح مبر�قبة جميع �ملقاعد 

و�ملو��سع �لتي يتمركز بها �لطلبة د�خل �حلافلة �ملدر�سية.
و �سيتم ربط جميع هذه �لأنظمة �لتي يت�سمنها �مل�سروع بغرفة 
حركة  مر�قبة  خاللها  من  تتم  �لتي  �ملدر�سي  �لنقل  عمليات 
�حلافالت على مد�ر �ل�ساعة وتقدمي �لإخطار�ت و�لإ�سعار�ت 
ب�سكل مبا�سر و�لعمل على توفري تقارير عن �لأنظمة ل�سمان 
�ملنظومة  هذه  ت�سهم  و  وجه.  �أكمل  على  �لأعمال  ��ستمر�رية 
ومن خالل ما تقدمه �ملو��سفات و�ملعايري �جلديدة يف تقدمي 
د�خل  و�لأم���ان  �ل�سالمة  يخ�س  فيما  �لتطور  معايري  �أع��ل��ى 
�حلافلة �ملدر�سية �إىل جانب دورها يف مو�جهة حتديات �لنقل 

�ملدر�سي و�لق�سايا �لتي قد تنجم عنها.
و���س��ت��وف��ر �مل��ن��ظ��وم��ة �ل��ذك��ي��ة د�خ���ل �حل��اف��الت ح��ل��ول عملية 
ومعرفة  �ملدر�سية  �حل��اف��الت  د�خ��ل  �لطلبة  ن�سيان  لتفادي 
حت���رك���ات �حل��اف��ل��ة مب���ا ي�����س��ه��م ب�����س��ك��ل ك��ب��ري يف ن�����س��ر �لأم���ن 
�أولياء  �لطماأنينة عند  بث  �إىل جانب  �لطلبة  و�ل�سالمة بني 
و�أ�سباب  �أبنائهم  بتحركات  در�ي��ة  �أك��رث  يكونو�  بحيث  �لأم��ور 
تاأخر �حلافالت عن �ملو�عيد وغريها من �لأمور ويتمكنو� من 
�لتو��سل مع �حلافلة ومعرفة �أي م�ساكل يتعر�س لها �لطلبة 

�أثناء �لتنقل. 

•• دبي -وام:

نظمت جائزة �ل�سيخ حمد�ن بن ر��سد �آل مكتوم للعلوم �لطبية 
�أمانا  �أك��رث  �إ�سعاعي  لت�سوير  �سعيا  �لتدريبي  �لربنامج  �م�س 

للمر�سى و�ملتخ�س�سني بالتعاون مع هيئة �ل�سحة بدبي.
بن  يومني يف مركز حممد  ي�ستمر  �ل��ذي  �لربنامج  �سارك يف 
و�أطباء  �لأطباء  من  متخ�س�سا   40 �لطبي  �لأك��ادمي��ي  ر��سد 
�سيح�سلون  مم��ن  و�لفنيني  �لطبيني  و�لفيزيائيني  �لأ���س��ع��ة 
على 8 �ساعات تعليم طبي م�ستمر معتمدة من هيئة �ل�سحة 

بدبي.
�ل�سيخ  جائزة  �أمناء  جمل�س  ع�سو  �سوقات  بن  �هلل  عبد  و�أك��د 
ح��م��د�ن ب��ن ر����س��د �آل م��ك��ت��وم ل��ل��ع��ل��وم �ل��ط��ب��ي��ة خ���الل �فتتاح 
�أهد�ف  �أهم  �أحد  �لذي يحقق  �لربنامج  �أهمية هذ�  �لربنامج 
�جلائزة وهو بلوغ �لتميز �لطبي يف كافة �لتخ�س�سات �لطبية 

وعلى كافة �مل�ستويات.
وقال �أن دولة �لإمار�ت هي �إحدى �لدول �لر�ئدة على م�ستوى 
دول �ملنطقة يف �لهتمام بتطبيق �لنظم �ملعتمدة دوليا للحماية 
من �لإ�سعاع �نطالقا من �إميانها باأنه �أحد مقومات �لنهو�س 

�لطبية �حلكومية و�خلا�سة ومن  �ملوؤ�س�سات  �ملهني يف  ب��الأد�ء 
�لعالجية  �ل�سياحة  جم��ال  يف  �لتناف�سية  قدر�تها  تعزيز  ث��م 
على م�ستوى �ملنطقة. و�أ�ساف �أن �جلائزة نظمت بالتعاون مع 
هيئة �ل�سحة بدبي جمموعة من �لدور�ت �لتدريبية منذ عام 
2014 وحتى �لآن و�لتي ت�سب يف �سالح تثقيف �ملتخ�س�سني 
�ملو�سوع  بهذ�  �لدولة  �إم���ار�ت  كافة  م�ستوى  على  و�مل�سوؤولني 
�لذي �أ�سبح �للتز�م به �أحد �ملوؤ�سر�ت �لهامة لاللتز�م باجلودة 
�لعتماد  على  للح�سول  �إعد�دها  ثم  ومن  �لطبية  باملوؤ�س�سات 

�لدويل �لذي مل يعد خيار� بل �أ�سبح �إلز�ميا.
�إ�ست�سارية  �ل�سويدي  جميلة  �ل��دك��ت��ورة  توجهت  جانبها  م��ن 
تطوير بر�مج �لإ�سعاع �لطبي يف �إد�رة �لتعليم �لطبي يف هيئة 
�ل�سحة بدبي و�ملديرة �مل�ساركة للربنامج �لتدريبي بال�سكر �إىل 
جائزة حمد�ن �لطبية على دعمها �مل�ستمر لهذه �لرب�مج �لتي 
تتعاظم �أهميتها يف ظل �لزيادة �مل�ستمرة يف ��ستخد�م �لإ�سعاع 

�لطبي وبخا�سة من خالل �لأ�سعة �ملقطعية.
�إىل  �أن �لإ���س��ع��اع �لطبي ي�سهم  �ل��رغ��م م��ن  �أن��ه على  و�أ���س��اف��ت 
وبدقة  �ملري�س  يعاين منها  �لتي  �مل�سكلة  حد كبري يف حتديد 
ف���اإن���ه ق���د ي��ن��ج��م ع��ن��ه م�����س��اك��ل خ��ط��رية يف ح���ال �لإف������ر�ط يف 

ب�سبل  �لإخ��الل  مت  ما  �إذ�  �أو  �مل�ستخدمة  �لإ�سعاعية  �جلرعات 
�ملتخ�س�سني  بني  �ملثمر  بالتعاون  و�أ���س��ادت  �ملعتمدة.  �حلماية 
على  و�خل��ا���س��ة  �حلكومية  �ل�سحية  و�مل��ر�ك��ز  �مل�ست�سفيات  يف 
�لتدريبية  �ل�����دور�ت  ه���ذه  يف  ي��ج��دون  مم��ن  �ل��دول��ة  م�ستوى 
ف��ر���س��ة ج��ي��دة ل��ل��ت��ع��اون م��ع �خل����رب�ء �ل��دول��ي��ني م��ن �لوكالة 
م�ستويات �جلرعات  لدر��سة  �لذرية وغريها  للطاقة  �لدولية 
�لإ�سعاعية �مل�ستخدمة يف دولة �لإمار�ت ومقارنتها باملرجعيات 
و�لإجر�ء�ت  �لتو�سيات  �لعمل على تطبيق  �إىل جانب  �لعاملية 

�لتي �أقرتها �ملنظمات �لدولية يف هذ� �ملجال.
ي�سارك يف �لربنامج �لتدريبي �لدكتور ماد�ن رحاين من كلية 
هارفارد �لطبية - �مل�ست�سفى �لعام يف ما�سات�سو�ست�س بو�سطن 
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية - و�لربوفي�سور دونالد فر��س من 

�ملركز �لطبي جلامعة ديوك بالوليات �ملتحدة �لأمريكية.
�ل��ه��ام��ة يف جمال  �لق�سايا  �ل��ع��دي��د م��ن  �ل��ربن��ام��ج  وي��ن��اق�����س 
�حلماية من �لإ�سعاع منها �أن �ل�سالمة من �لإ�سعاع لن تتحقق 
�أق�سام �لأ�سعة  مبجرد توفري �لتجهيز�ت و�ملعد�ت �حلديثة يف 
بل من خالل تر�سيخ ثقافة �لهتمام بتعزيز مقومات �لأمان 

و�ل�سالمة لدى كافة �لعاملني يف هذ� �ملجال.
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نتنياهو ينفي التفاق مع ترامب ب�ضاأن امل�ضتوطنات

األف فل�شطيني �شح�ي� حظر مل ال�شمل  12

املعار�ضة ت�ضيد بلقاء دي م�ضتورا وتلتقي م�ضوؤوًل رو�ضيًا

النظ�م ال�شوري ي�شعى لتغيري خريطة املواجه�ت قرب تركي�

الرئا�ضة اليمنية جتدد اتهام طهران بتهريب اأ�ضلحة للحوثيني

البيت الأبي�س يرف�س التحقيق يف عملية الإنزال ب�ليمن

في�شبوك يغلق حركة فتح الفل�شطينيةالأردن يحذر من خطوات اأح�دية تقو�س حل الدولتني
•• رام اهلل-اأ ف ب:

�إد�رة  �إن  فتح  �لفل�سطينية  �لوطني  �لتحرير  حركة  قالت 
يكون  �أن  وي��رج��ح  �مل��وق��ع،  على  �سفحتها  �أغ��ل��ق��ت  في�سبوك 
يا�سر  �لتاريخي  �لفل�سطيني  للزعيم  ���س��ورة  ن�سر  �ل�سبب 
عرفات يحمل فيها ر�سا�سا.  وقال م�سوؤول �لإعالم يف مكتب 
�لتعبئة و�لتنظيم حلركة فتح منري �جلاغوب  “قامت �إد�رة 
في�سبوك ب�سطب �ل�سفحة عن �ل�سبكة، وو�سعو� ر�سالة باأن 
�ل�سفحة تتعار�س مع معايري في�سبوك«.  و�أ�ساف �جلاغوب 
يا�سر  �لر�حل  للرئي�س  �سورة قدمية  �لر�سالة  مع  “و�سعو� 
عرفات وهو يتفقد �سالحا من نوع كال�سنكوف كان بحوزة 
�لثمانينيات،  يف  ب��ريوت،  يف  خطفه  عقب  �إ�سر�ئيلي  جندي 

ويقف �إىل جانبه �لقيادي حممود �لعالول«.

••القد�ص املحتلة-وكاالت:

“هاآرت�س”  ����س���ح���ي���ف���ة  ق�����ال�����ت 
�إ���س��ر�ئ��ي��ل مددت  �إن  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 
ه���ذ� �ل��ع��ام ق��ان��ون ح��ظ��ر مل �سمل 
�ل���ع���ائ���الت �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة د�خ����ل 
�خل��ط �لأخ�����س��ر وم��دي��ن��ة �لقد�س 
�ألف   12 يجعل  مبا  �ل�15،  للعام 
فل�سطيني يعي�سون حالة من عدم 

�ل�ستقر�ر �لعائلي و�لجتماعي.
متديد  �أن  �ل�����س��ح��ي��ف��ة  و�أ����س���اف���ت 
�لكبري  �لعدد  ه��ذ�  يجعل  �لقانون 
قلق  ح��ال��ة  يف  �لفل�سطينيني  م��ن 
د�ئم، لأنهم مهددون بالعتقال �أو 
و��ستحال  �إ�سر�ئيل،  خ��ارج  �لطرد 
�ل����ق����ان����ون مب�������رور �ل����وق����ت �أم������ر� 
و�ق���ع���ا، و�أق�����ام ح��و�ج��ز د�ئ��م��ة بني 
�إ�سر�ئيل  د�خ�����ل  �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني 
�ل�سفة  يف  و�أ���س��ق��ائ��ه��م  و�ل��ق��د���س 

�لغربية وقطاع غزة.
وق����ال �ل��ك��ات��ب يف �ل�����س��ح��ي��ف��ة نري 
�سن هذ�  �إن��ه ج��رى تربير  ح�سون 
عهد  يف   2003 ع�����ام  �ل���ق���ان���ون 
�أرييل  �ل���ر�ح���ل  �حل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س 
������س�����ارون ب����اإم����ك����ان ت���ع���ر����س �أم����ن 
�لأمن  لكن جهاز  للخطر،  �لدولة 
�أبلغ  )�ل�ساباك(  �لإ�سر�ئيلي  �لعام 
للغاية  �سئيلة  ن�سبة  �أن  �لكني�ست 
�أب���ن���اء  م����ن   0.1% ت���ت���ج���اوز  ل 
باأن�سطة  �سالعون  �لعائالت  ه��ذه 
�حلكومات  ت��خ��ف  ومل  م���ع���ادي���ة. 
�لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة ب��ني ح��ني و�آخ����ر �أن 
دميغر�فية  �أغر��سا  �لقانون  لهذ� 
تتعلق بتقلي�س عدد �لفل�سطينيني 
د�خ����ل �إ���س��ر�ئ��ي��ل، مم��ا �أوق����ع هذه 
�لعائالت يف تعقيد�ت بريوقر�طية 

و�سيبحثه �لكني�ست بعد �ستة �أ�سهر، 
لكن رئي�سة �ملحكمة �لعليا �لقا�سية 
للملتم�سني  �أمل��ح��ت  ن�����اوؤور  م���رمي 

�سده ب�سحب �لتما�ساتهم.
�لقانون  �أن  ب���ال���ذك���ر  �جل����دي����ر   
�لإ�سر�ئيلية  �مل��و�ط��ن��ة  منح  مينع 
�ملحتلة  �ملناطق  للفل�سطينيني من 
من  و�مل����ت����زوج����ني   ،1967 ع�����ام 
مي�س  مما  �إ�سر�ئيليني،  مو�طنني 
ويف  �لفل�سطينية،  �لعائالت  �آلف 
�حلكومة  رئ��ي�����س  �ق����رتح   2010
�لقانون  تعديل  نتنياهو  بنيامني 

جعلت حياتهم بائ�سة، وبال �أمل يف 
�لقانون  �أن  مع  �أو�ساعهم،  تغيري 
بتجديد  �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني  ي���ل���زم 
كل  �إ�سر�ئيل  يف  مكوثهم  ت�سريح 
�سل�سلة  يف  يدخلهم  مم��ا  ع��ام��ني، 
عليهم  ويتعني  معقدة،  �إج����ر�ء�ت 
ع��دي��دة ومتنوعة  وث��ائ��ق  �إح�����س��ار 

وت�ساريح �أمنية.
�أن مد�ولت   و�أو�سحت �ل�سحيفة 
موؤخر�  ���س��ه��ده��ا  �ل���ق���ان���ون  ح����ول 
�لعليا  و�مل����ح����ك����م����ة  �ل���ك���ن���ي�������س���ت 
متديده،  مت  ح��ي��ث  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة، 

مب���ا ي��ل��زم ط��ال��ب��ي �حل�����س��ول على 
ق�سم  ب��اأد�ء  �لإ�سر�ئيلية  �جلن�سية 
يهودية.  دول���ة  لإ���س��ر�ئ��ي��ل  �ل����ولء 
�ل�سحيفة  ذك���رت  �لأرق�����ام،  وبلغة 
فل�سطيني   12500 ب��ني  م��ن  �أن 
�سمل،  مل  ب������اإج������ر�ء�ت  ي���ق���وم���ون 
لديهم  ل��ي�����س  �آلف  ع�����س��رة  ه��ن��اك 
م��ك��ان��ة ق��ان��ون��ي��ة ل��ل��ت��و�ج��د د�خل 
ويحملون  و�ل���ق���د����س،  �إ����س���ر�ئ���ي���ل 
ت�����س��ري��ح م���ك���وث ع�����س��ك��ري��ا فقط 
�لعمال  عليه  يح�سل  مب��ا  �سبيها 
لي�س  ول����ذل����ك  �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون، 

•• عوا�صم-وكاالت:

جدد �لبيت �لأبي�س، دفاعه عن عملية 
�لتي نفذها �جلي�س �لأمريكي  �لإن��ز�ل 
يف �ليمن �ل�سهر �ملا�سي، و�لتي �أ�سفرت 
ع���ن م��ق��ت��ل ج��ن��دي �أم���ري���ك���ي، وحتطم 
�إ���س��اف��ة �إىل مقتل ع��دد من  م��روح��ي��ة، 
بينهم  وم���دن���ي���ني  �ل���ق���اع���دة،  ع��ن��ا���س��ر 
�أطفال ون�ساء. جاء ذلك رد� على دعوة 
بيل �أوينز، و�لد �جلندي �لقتيل ويليام، 
�إىل �إجر�ء حتقيق يف �لظروف �لتي �أدت 
ملقتل �بنه، و��سفا عملية �لإنز�ل، �لتي 
�ل��ب��ي�����س��اء )و�سط  ج���رت يف حم��اف��ظ��ة 
�لثاين،  ك��ان��ون  يناير   29 يف  �ل��ي��م��ن( 

�ملوجز  �سباي�سر، �سمن  �سون  �لأبي�س  �لبيت  با�سم  �ملتحدث  وقال  باأنها غبية. 
�ل�سحفي �ليومي للبيت �لأبي�س من و��سنطن: �إن عملية �لإنز�ل تلك �أدت �إىل 
�سباي�سر  و�أ�ساف   . �أمننا  �سمان  يف  �ست�ساعد  �لتي  �ملعلومات  من  �لكثري  جمع 
3 عمليات تقييم للعملية، و�لظروف  �أن وز�رة �لدفاع �لأمريكية جتري حالياً 
�لتي جرت بها. و�أو�سح �أن قر�ر �إجر�ء عمليات تقييم لعملية �لإنز�ل مت �تخاذه 
لثالثة �أ�سباب هي: وقوع �سحايا �أمريكيني، ومقتل مدنيني، وتعر�س �ملعد�ت 
لأ�سر�ر وهو حتطم �ملروحية. و�عترب �أن �أوينز مات كبطل، لفتا �إىل �أن �لقتيل 
كان يعرف باملخاطر�ت �لتي تتخلل عمله. وح�سب �لبنتاغون، �أدت عملية �لإنز�ل 

�إىل مقتل �جلندي ويليام  �لبي�ساء  يف 
للجي�س  مروحية  وحتطم  �أوي��ن��ز،  بيل 
 14 �سقوط  �إىل  بالإ�سافة  �لأمريكي، 
�ل��ق��اع��دة، ومقتل ع��دد من  قتياًل م��ن 

�ملدنيني بينهم ن�ساء و�أطفال.
ع��ل��ي حم�����س��ن �سالح  ذل����ك، ج���دد  �ىل 
ن��ائ��ب �ل��رئ��ي�����س �ل��ي��م��ن��ي �ت��ه��ام �إي����ر�ن 
�حلوثي  مل��ل��ي�����س��ي��ا  �ل�������س���الح  ب��ت��ه��ري��ب 
بهدف قتل �ليمنيني وزعزعة ��ستقر�ر 
دول �جلو�ر، �إىل جانب تهديد �ملالحة 
لقائه  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء  �ل����دول����ي����ة. 
حيث  �ليمن،  لدى  �لأمريكي  �ل�سفري 
�لأمريكيني  �سالح  حم�سن  علي  دع��ا 
�إىل �لإ�سهام يف تاأهيل ميناء �ملخا �لذي 
جنح �جلي�س �لوطني -بدعم من �لتحالف �لعربي- يف ��ستعادة �ل�سيطرة عليه، 
�آمنا ل�ستقبال �لب�سائع و�مل�ساعد�ت �لإن�سانية. وكان �سفر�ء �لوليات  و�أ�سبح 
كانون  يناير   يف  �تهمو�  قد  �ملتحدة  �لأمم  ل��دى  وفرن�سا  وبريطانيا  �ملتحدة 
�لثاين �ملا�سي �إير�ن بخرق قر�ر حلظر �ل�سالح �ملفرو�س على �ليمن مبوجب 
ملناق�سة تقرير ن�سف  �ل��دويل  �لأم��ن  وذل��ك يف جل�سة ملجل�س   ،2231 �لقر�ر 
�سنوي لالأمني �لعام �لأممي ب�ساأن �لقر�ر. كما �أكد حمققون دوليون يف تقرير 
ُن�سر يف نوفمرب ت�سرين �لثاين �ملا�سي، وجود خط بحري لتهريب �لأ�سلحة من 

�إير�ن �إىل �ملتمردين �حلوثيني يف �ليمن عرب �إر�سالها �أول �إىل �ل�سومال.

جتدد التوتر يف خميم 
عني احللوة جنوب لبن�ن 

•• بريوت-وكاالت:

خميم  يف  �لتوتر  من  حالة  ت�سود 
عني �حللوة لالجئني �لفل�سطيني 
�ل��رغ��م من  لبنان على  ج��ن��وب  يف 
���س��اب��ق لتفاق  وق���ت  �ل��ت��و���س��ل يف 

لوقف �إطالق �لنار فيه.
وذكرت �لوكالة �لوطنية لالإعالم 
خروقات  �أن  �لر�سمية  �للبنانية 
���س��اع��ات �ل�سباح  �أم��ن��ي��ة وق��ع��ت يف 
قنابل  �إل����ق����اء  ت�����س��م��ن��ت  �لأوىل، 
يدوية و�إطالق نار، دون �أنباء عن 

وقوع �إ�سابات.
وكانت �ل�ستباكات بد�أت يف �ملخيم 
عنا�سر  ب����ني  �لأ�����س����ب����وع  م��ط��ل��ع 
م����ن ح���رك���ة ف���ت���ح و�آخ�����ري�����ن من 
جمموعات مت�سددة، ما �أ�سفر عن 

�سقوط جرحى.
وج���رت م�����س��اور�ت على �أك���رث من 
�ملا�سية  �لأي������ام  خ����الل  م�����س��ت��وى 
ل���ل�������س���ي���ط���رة ع���ل���ى �لأو��������س�������اع يف 

�ملخيم.

رخ�سة  �����س���ت�������س���د�ر  مب���ق���دوره���م 
و�إن  للدر��سة،  و�لت�سجيل  �سياقة 
�أحدهم  �إ�سر�ئيلي  �سرطي  �أوق���ف 
زمنية  م����دة  �ع��ت��ق��ال��ه  ف��ب��اإم��ك��ان��ه 
ط��وي��ل��ة.  وب���اإم���ك���ان �ل��ن�����س��اء فوق 
25 عاما و�لرجال فوق 35 عاما 
موؤقتة  ت�����س��اري��ح  ع��ل��ى  �حل�����س��ول 
�لإ�سر�ئيلي،  �جل��ي�����س  ي�����س��دره��ا 
لكنها ل متنحهم حقوقا ول توفر 
�ل�سحيفة  و�أوردت  ل��ه��م.   �لأم����ن 
من  تعاين  قا�سية  �إن�سانية  من��اذج 
متديد هذ� �لقانون، كن�سوء �أحياء 
ف���ق���رية خ��ل��ف �جل������د�ر �ل���ع���ازل يف 
�لوقت  م��رور  مع  �لقد�س، حتولت 
هذه  م��ن  لآلف  جل���وء  م���دن  �إىل 

�لعائالت �لفل�سطينية.
�ىل ذل������ك، ق�����ال رئ���ي�������س �ل�������وزر�ء 
نتنياهو،  ب��ن��ي��ام��ني  �لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي 
�ت��ف��اق مع  �أي  �إىل  يتو�سل  �إن��ه مل 
تر�مب  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س 

ب�ساأن �لبناء يف �مل�ستوطنات.
ج����اء ذل����ك خ����الل ج��ل�����س��ة مغلقة 
لأع�����س��اء ح��زب��ه �ل��ل��ي��ك��ود، بح�سب 
موقع �سحيفة هاآرت�س �لإ�سر�ئيلية 

على �سبكة �لإنرتنت.
ن��ت��ن��ي��اه��و �لأم�����ور لي�ست  و�أ����س���اف 
�أي  ي��وج��د  ل  ت��ظ��ن��ون،  ك��م��ا  �سهلة 
�أي من  ت���ر�م���ب يف  م���ع  خ���الف���ات 
�إىل  ن��ت��و���س��ل  مل  لكننا  �ل��ق�����س��اي��ا، 
�لبناء  ب�ساأن  �لآن  حتى  تفاهم  �أي 
نتنياهو،  و�عترب  �مل�ستوطنات.  يف 
خ����الل �جل��ل�����س��ة، و����س���ول تر�مب 
مبثابة  �لأبي�س  �لبيت  زعامة  �إىل 
ف��ر���س��ة ت��اري��خ��ي��ة، م�����س��ي��ف��ا: لكن 
ه���ذه  ح��������دود  ن����ع����رف  �أن  ع���ل���ي���ن���ا 

�لفر�سة.

تنعم �ملنطقة و�سعوبها بحقهم يف �لأمن و�ل�سالم من دون حل 
�ل�سر�ع �لفل�سطيني �لإ�سر�ئيلي على �أ�سا�س حل �لدولتني.

و�لدولة  �حلرية  يف  �لفل�سطينيني  حقوق  �نكار  �أن  و�أ���س��اف 
وحرمانهم من حتقيق �مل�سري، ميثل خرقاً للقو�نني �لدولية 
و�ع���ت���د�ء ���س��ارخ��اً ع��ل��ى ح��ق��وق �لإن�������س���ان، ودع����ا �إىل �إطالق 
مبادرة  وفق  لل�سر�ع،  �ل�سلمي  �حلل  حتقق  ج��ادة  مفاو�سات 
�ل�سالم �لعربية و�ملبادر�ت ذ�ت �ل�سلة. و��ستطرد: ل بد هنا من 
�لتحذير من �خلطو�ت �لأحادية �لتي تقو�س حل �لدولتني، 
وتهدد  �لقد�س  مدينة  يف  �لقائم  �لو�سع  حتديد�ً  وت�ستهدف 
�نطالقاً  �لأردن  ويعمل  و�مل�سيحية،  �لإ�سالمية  مقد�ساتها 
مع  وبالتن�سيق  �ملقد�سات،  هذه  على  �لها�سمية  �لو�ساية  من 

•• عمان-وكاالت:

�أمين  �لأردين  �مل��غ��رتب��ني  و�����س����وؤون  �خل���ارج���ي���ة  وزي����ر  ح����ذر 
�ل�سفدي، من �خلطو�ت �لأحادية �لتي من �ساأنها �أن تقو�س 
�لفل�سطيني، ودعا لو�سع  حل �لدولتني لل�سر�ع �لإ�سر�ئيلي 
ح��د مل��ع��ان��اة �ل�����س��وري��ني. ج��اء ذل��ك يف كلمته يف �ف��ت��ت��اح دورة 
بجنيف،  و�لثالثني  �لر�بعة  �لعادية  �لإن�سان  حقوق  جمل�س 
ح�سبما ذكرت �إذ�عة �لأمم �ملتحدة. وقال �ل�سفدي �إن �إيجاد 
حل عادل و�سامل للق�سية �لفل�سطينية، ي�سكل م�سلحة وطنية 
�لق�سية  �أن  على  م��وؤك��د�ً  �لها�سمية،  �لأردن��ي��ة  للمملكة  عليا 
ولن  �لأو�سط،  �ل�سرق  يف  �ملركزية  �لق�سية  هي  �لفل�سطينية 

�ل����دويل، على �حل��ف��اظ على  �ل��ع��رب وم��ع �ملجتمع  �لأ���س��ق��اء 
�لو�سع �لقائم يف �ملدينة �ملقد�سة و�حليلولة دون �أي �جر�ء�ت 
تهدد هويتها.  وفيما يتعلق بالو�سع يف �سوريا، قال �ل�سفدي 
�أبناء �ل�سعب  “�إن تفاقم �ملعاناة �لإن�سانية لأعد�د كبرية من 
�لقلق  يبعث على  �أمر  �لد�خل و�خل��ارج،  �ل�سقيق يف  �ل�سوري 
يجب  �لتي  �لدولية  لالأ�سرة  بل  ل���الأردن  فقط  لي�س  �لبالغ، 
�ملعاناة، وتلبية  عليها بذل �جلهود �لالزمة لو�سع حد لهذه 
طموحات �أبناء �ل�سعب �ل�سوري وتطلعاته �مل�سروعة، ونحن يف 
�لأردن موؤمنون بوجوب �إيجاد حل �سيا�سي عاجل لهذه �لأزمة 
يحقن �لدماء ويعيد �لأمن و�ل�ستقر�ر ويحافظ على �سيادة 

�سوريا ووحدة �أر��سيها«.

ب��ذل��ك �لت��ه��ام��ات �ملوجهة  م��ع��زز� 
�لكردية  �ل�سعب  حماية  ل��وح��د�ت 
�ل��ن��ظ��ام يف �حلرب  ب��ال��ت��ع��اون م���ع 
�ل�����س��وري��ة. ون��ق��ل��ت وك��ال��ة رويرتز 
�لتجارة  ناحية  من  قوله  �سلو  عن 
)تقدم  ي���ع���د  �مل���دن���ي���ة  و�ل���ن���اح���ي���ة 
لنا  جيد�  �سيئا  �ل�����س��وري(  �جلي�س 
ر�بط مع  �لآن.. حاليا �سار هناك 
وقال  بالكامل”.  �ل�سمايل  �لريف 
�إن���ه ب��ات ه��ن��اك ط��ري��ق مبا�سر من 
ب��ل��دة م��ن��ب��ج �ل��ت��ي ت�����س��ي��ط��ر عليها 
وبني  �لدميقر�طية  �سوريا  ق���و�ت 
مدينة حلب “عرب مناطق ت�سيطر 
�لدميقر�طية  �سوريا  ق��و�ت  عليها 
وم���ن���اط���ق ت�����س��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه��ا ق����و�ت 
تعليق  �أي  ي�����س��در  ومل  �ل���ن���ظ���ام«. 
فوري من قو�ت �لنظام على �أحدث 
تقدم له. لكن و�سائل �إعالم ر�سمية 
ق���ال���ت �إن�����ه مت���ت �ل�����س��ي��ط��رة على 
�جلي�س  تو�سيع  مع  �لقرى  �إح��دى 
�سيطرته على مناطق �إىل �جلنوب 

من مدينة �لباب.
�لدميقر�طية  �سوريا  قو�ت  وكانت 
كانت  �أن  بعد  منبج  على  �سيطرت 
�لإرهابي  د�ع�����س  لتنظيم  خا�سعة 

�لأمم����ي �خلا�سة  �ل��و���س��ي��ط  ورق���ة 
للمفاو�سات،  �لإجر�ئية  بالق�سايا 
بالأو�ساع  �ل��ث��ان��ي��ة  ت��ت��ع��ل��ق  ب��ي��ن��م��ا 
وخروقات  ���س��وري��ا  يف  �لإن�����س��ان��ي��ة 

وقف �إطالق �لنار.
�ملعار�س  �ل���وف���د  رئ��ي�����س  و�أو�����س����ح 
وقف  �ت��ف��اق  م��ن��ذ  �لقتلى  ع���دد  �أن 
دي�سمرب/  31 ي���وم  �ل��ن��ار  �إط����الق 

 1161 بلغ  �ملا�سي  �لأول  ك��ان��ون 
وما  ط��ف��ال،   216 بينهم  ق��ت��ي��ال، 

بني 150 و160 �مر�أة.
�لنظام  وف��د  من  ملوقفه  وبالن�سبة 
مفاو�سات  من  �لر�بعة  �جلولة  يف 
�خلمي�س  �ن��ط��ل��ق��ت  �ل���ت���ي  ج��ن��ي��ف 
�ملا�سي، �أكد �حلريري �أن �ملعار�سة 
�سريكا حقيقيا  �لآن  مل جتد حتى 
�لنظام  �أن  �إىل  م�����س��ري�  ل��ل�����س��الم، 
لتقوي�س  �ملدنيني  قتل  يف  ي�ستمر 
تكون  �أن  دون  �لتفاو�سية،  �لعملية 
�أغ���ل���ب دول  م���ن  �إد�ن������ة  �أي  ه���ن���اك 

�ملجتمع �لدويل.
ول���دى ���س��وؤ�ل��ه ع��ن �إ���س��ر�ر �لنظام 
ع��ل��ى �ل���ب���دء مب��ك��اف��ح��ة م���ا ي�سمى 
�ملعار�سة  مطالبة  مقابل  �لإره��اب 
ببحث �لنتقال �ل�سيا�سي كاأولوية، 

•• عوا�صم-وكاالت:

�ل�سوري  �ل���ن���ظ���ام  ق�������و�ت  ت���ك���ث���ف 
ت���ق���دم عملية  لإع����اق����ة  م�����س��اع��ي��ه��ا 
�ملناطق  يف  وتو�سعها  �ل��ف��ر�ت  درع 
د�ع�س  تنظيم  عليها  ي�سيطر  �لتي 
�لإره���اب���ي، و�أق����ام �ل��ن��ظ��ام منطقة 
�ل��ب��اب وفتح  ع��ازل��ة ج��ن��وب مدينة 
�ملناطق  �إىل  ج��دي��دة  و���س��ل  حلقة 
خريطة  ر���س��م  يعيد  مب��ا  �ل��ك��ردي��ة 

�ل�سر�ع قرب �حلدود �لرتكية.
مدينة  يف  ميد�نية  م�سادر  وقالت 
�جلي�س  عليها  �سيطر  �لتي  �ل��ب��اب 
�لنظام  ق����و�ت  �إن  �حل���ر  �ل�����س��وري 
لها  �لد�عمة  �لأجنبية  و�مللي�سيات 
�سكنية  ب��ل��دة   22 ع��ل��ى  ���س��ي��ط��رت 
�لأ�سبوع  خ����الل  �مل��دي��ن��ة  ب��ج��ن��وب 

�لأخري.
ولحظت �مل�سادر �أن تنظيم د�ع�س 
�أثناء  تذكر  مقاومة  �أي  يظهر  مل 
�لأحياء  ع��ل��ى  �ل�����س��ي��ط��رة  ع��م��ل��ي��ات 
�ل�����س��ك��ن��ي��ة، وب���ذل���ك ف��ر���س��ت قو�ت 
�لأجنبية  و�مل���ل���ي�������س���ي���ات  �ل���ن���ظ���ام 
�لو��سل  �لطريق  على  �سيطرتها 
ب�����ني �ل�����ب�����اب وحم����اف����ظ����ة �ل���رق���ة 

�ل�سمالية معقل �لتنظيم يف �سوريا. 
تنظيم  ��ستباكات  �مل�سادر  وو�سفت 
وحلفائه  �لنظام  ق��و�ت  مع  �لدولة 
مكن  ذل��ك  �أن  و�أ���س��اف��ت  ب�ال�سكلية 
ق����و�ت �ل��ن��ظ��ام م���ن �ل��و���س��ول �إىل 
�خلا�سعة  م��ن��ب��ج  م��دي��ن��ة  م�����س��ارف 
“قو�ت  تنظيم  عنا�سر  ل�سيطرة 
�لتي  �لكردية”  �ل�����س��ع��ب  ح��م��اي��ة 
حلزب  �سوريا  جناحا  تركيا  تعدها 

�لعمال �لكرد�ستاين.
وف��ت��ح ت��ق��دم ق���و�ت �ل��ن��ظ��ام يف تلك 
حلقة  ���س��وري��ا  ���س��م��ال  م��ن  �ملنطقة 
و�سل جديدة بني �ملناطق �خلا�سعة 
ل�سيطرتها يف غرب �سوريا و�ل�سمال 
�ل�سرقي �لذي يهيمن عليه �لأكر�د 
�ل�سر�ع  خ��ري��ط��ة  ر���س��م  يعيد  مم��ا 

قرب �حلدود �لرتكية. 

ا�ضتبعاد املواجهة 
“قو�ت  و����س��ت��ب��ع��د �مل��ت��ح��دث ب��ا���س��م 
طالل  �لدميقر�طية”  ����س���وري���ا 
�لف�سائل  م��ن  حت��ال��ف  -وه���و  �سلو 
�مل�����س��ل��ح��ة ت��ه��ي��م��ن ع��ل��ي��ه وح�����د�ت 
�حتمال  �ل��ك��ردي��ة  �ل�سعب  حماية 
�لنظام،  ق��و�ت  مع  ��ستباك  ح��دوث 

�لتحالف  م��ن  بدعم  �ملا�سي  �ل��ع��ام 
�لذي تقوده �لوليات �ملتحدة �سد 
�لتنظيم، ول يز�ل للنظام �ل�سوري 
�لقام�سلي  مدينتي  يف  قدم  موطئ 
و�حل�سكة ب�سمال �سرق �سوريا �لذي 
تهيمن عليه وحد�ت حماية �ل�سعب 

�لكردية.

لقاء دي م�ضتورا
و�����س����ف رئ���ي�������س وف������د �مل���ع���ار����س���ة 
جنيف  م��ف��او���س��ات  �إىل  �ل�����س��وري��ة 
�ملمثل  م��ع  ل��ق��اءه  �حل��ري��ري  ن�سر 
�لأممي �خلا�س �إىل �سوريا �ستفان 
و�أعرب  �إيجابي،  باأنه  مي�ستور�  دي 
موقفا  رو�سيا  تتخذ  ب��اأن  �أمله  عن 
�لذي  �لنظام  �إيجابيا ي�سغط على 
�أن��ه لي�س �سريكا لل�سالم، يف  �أق��رت 
ب��ا���س��م �لهيئة  �أك����د م��ت��ح��دث  ح��ني 
�ل��ع��ل��ي��ا �ل�����س��وري��ة ل��ل��م��ف��او���س��ات �أن 
غاتيلوف  غينادي  �سيلتقي  �لوفد 

نائب وزير �خلارجية �لرو�سي .
لقائه  ع��ق��ب  �سحفي  م��وؤمت��ر  ويف 
�إن  ق���ال �حل���ري���ري  دي م��ي�����س��ت��ور� 
للمبعوث  م��ذك��رت��ني  ق����دم  وف�����ده 
�ل��رد على  �لأوىل  تناولت  �لأمم��ي، 

�لنظام  �أن  �إىل  �حل���ري���ري  �أ����س���ار 
يلعب بورقة �لإرهاب لت�سويه ثورة 

�ل�سعب �ل�سوري.

املوقف من رو�ضيا
�لآم����ال  ع���ن  ����س���وؤ�ل  ع��ل��ى  رده  ويف 
�ملوقف  على  �ملعار�سة  تعلقها  �لتي 
�ل�سورية،  �لأزم�����ة  جت���اه  �ل��رو���س��ي 
موؤ�سر�ت  ع���ن  �حل���ري���ري  حت����دث 
رو�سية �إيجابية منها �نفتاحها على 
�لف�سائل �مل�سلحة، و�للقاء �ملرتقب 

�لنظام للدخول يف مفاو�سات جادة 
�لأزم�����ة. ومتنى  �إن���ه���اء  �إىل  ت����وؤدي 
�ل�سعب  ع��ل��ى  رو���س��ي��ا  “تر�هن  �أن 
�ل�������س���وري، ل ع��ل��ى ���س��خ�����س ز�ئ���ل 
يف  �ل�سلطة”،  �أجل  دمر بالده من 
�إ�سارة �إىل �لرئي�س ب�سار �لأ�سد. يف 
�ملعار�سة  وف��د  �سّلم  ذل��ك  غ�سون 
�ملبعوث �لدويل �إىل �سوريا ورقتني، 
�لإن�سانية  بالأو�ساع  تتعلق  �لأوىل 
وقف  ب��خ��روق  و�لثانية  ���س��وري��ا،  يف 

�إطالق �لنار.

ب����ني وف������د �مل���ع���ار����س���ة وغ���ي���ن���ادي 
�خلارجية  وزي����ر  ن��ائ��ب  غ��ات��ي��ل��وف 

�لرو�سي بناء على طلب �لأخري.
وحت���دث���ت م�����س��ادر �مل��ع��ار���س��ة عن 
�ل��ي��وم، يف ح��ني قالت  �ل��ل��ق��اء  عقد 
وك���ال���ة ���س��ب��وت��ن��ي��ك �ل��رو���س��ي��ة �إن���ه 
���س��ي��ع��ق��د غ����د� �لأرب�����ع�����اء. و�أع�����رب 
�ل�سورية  �مل��ع��ار���س��ة  وف����د  رئ��ي�����س 
م��ا و�سفها  ب���اأن يتحول  �أم��ل��ه  ع��ن 
�إىل  �لإيجابية  �لنظرية  باملو�قف 
م���و�ق���ف ع��م��ل��ي��ة؛ ب��ال�����س��غ��ط على 

نافذة 
م�ضرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�ضة اكت�ضاف كيف يفكر الآخر

•• فران�صوا را�صلني

�ل�ساعر  ك�����ان   ،1816 ع�����ام  ���س��ي��ف  خ�����الل      
�ل��ربي��ط��اين ب��ري���س��ي ���س��ي��ل��ي ي��ق��ي��م  ب��ال��ق��رب من 
جنيف للر�حة. وكانت تلك �لتي �ست�سبح زوجته، 
ماري، ت�سعر بامللل حتى �ملوت، ولقتل �لوقت، كتبت 
ق�سة غريبة فحو�ها �أّن طبيبا �سنع م�سخا ومنحه 

�حلياة، و�سّمت بطلها فيكتور فر�نكن�ستاين. 
�آن و�ح��د وح�س ق��وي م�سّمم من      �مل�سخ هو يف 
 - �لتي ُجمعت من هنا وهناك  �لب�سرية  �لأع�ساء 
دماغ، و�أطر�ف، وع�سالت، و�أع�ساب، كل ما ت�ساء- 

ويتمتع بالذكاء.
   حتكي �لرو�ية مغامرة هذ� �لطبيب ح�سن �لنية، 
�لذي جتاوزه خملوقه ب�سرعة. وعو�س �أن يحافظ 
على عالقات ثقة وحمبة مع �مل�سخ، ويعّلمه �حرت�م 
�حلياة وتنظيمها، ويثّقفه، تركه مل�سريه ، مرتعبا 

من هذ� �لخرت�ع �لذي فقد �ل�سيطرة عليه. 
  �ج��ت��اح �مل�����س��خ ك��ل م��ا ي��ق��در ع��ل��ي��ه، ه��اج��م عائلة 
ب��ال�����س��ي��اع يف ج��ل��ي��د �لقطب  و�ن��ت��ه��ى  م�����س��م��م��ه، 
لقي حتفه،  �أن��ه  �ل��ق��ارئ  يعترب  �أي��ن قد  �ل�سمايل، 

لكن �لربد يحفظ وُيبقي ...

اإخ�ضاع الإنرتنت اإىل جنون العظمة
ذ�ت  يف  �ليوم  نف�سها  �لدميقر�طية  �لأنظمة  جتد 
بالتاأكيد  فر�نكن�ستاين.  فيكتور  �ل��دك��ت��ور  و���س��ع 
�أنها مل تخرتع �سبكة �لإنرتنت، ثمرة �بتكار تقني 
و�سجعت  و�سمحت  ممكنة،  جعلتها  و�إمن���ا  ك��ب��ري، 
بني  �لربط  تعميم  فكرة  �إّن  وتطويرها.  تو�ّسعها 
�أن تثري فخر طموحات نظام  �إّل  �لنا�س ل ميكن 
ت��ع��زي��ز ح��ري��ة �لتعبري  ���س��ي��ا���س��ي ي��خ��ف��ق يف ق��ل��ب��ه 
�لأنظمة  �أّن  ك��ي��ف  ن���رى  �أن  وي��ك��ف��ي  �مل��و�ط��ن��ي��ة، 
وتركيا...-  و�إي���ر�ن  و�ل�سني  رو�سيا   - �لت�سّلطّية 
جنون  �إىل  �لإن���رتن���ت  �سبكة  �إخ�����س��اع  �إىل  ت�سعى 
�ملبد�أ،  ب��ذل��ك.     من حيث  عظمتها، حتى نقتنع 
جممل  باإيجاز،   - وم�ستقاته  �لإن��رتن��ت  ف��اإن  �إذن، 
�أن  �لتو��سل �لجتماعي- يجب  ما ي�سمى �سبكات 
ت�سفق لتطّور �حلو�ر بني �لأفر�د، �إّل �أّن مالحظة 
ُمفورقة.  �مل�����س��ال��ة  �أّن   ُت��ظ��ه��ر  �لإن���رتن���ت  ���س��ب��ك��ة 
بني  �لت�����س��الت  وتت�سّخم  تت�ساعف  م��ا  ف��ب��ق��در 
نف�س  �أو  �ل��روؤي��ة  نف�س  يتقا�سمون  م�ستخدمني 
يخلق  �مل��ت�����س��ارع  من��وه��ا  ف���ان  للمجتمع،  �مل��ق��ارب��ة 
ب�سكل  نف�سها  على  منغلقة  جمموعات  تدريجيا 
ي�سغله  ل  �ملنطق  ه��ذ�  �آر�وؤه����ا.  كانت  �أّي���ا  متز�يد، 
�لتي يحققها هذ�  �لإث��ارة  و�إمن��ا  �سحة ما ينقله، 
�أو ذ�ك منهم. و�سو�ء تعلق �لأمر بكذبة �أو بحماقة 

فان ذلك مل يعد يوؤخذ يف �حل�سبان.

�أوباما  ب��ار�ك  �أن يتهم  ��ستطاع دونالد تر�مب      
�لنا�س  �ملاليني من  ووق��ع  �أمريكيا،  يولد  باأنه مل 
يف �ل���ف���خ. �حل��ج��ج ���س��د �ل��ربي��ك�����س��ي��ت، ح��ت��ى و�ن 
�أولئك  عقول  تغزو  �أن  ��ستطاعت  منحرفة،  كانت 
�إّن  موثوقة.  معطيات  �أنها  على  �بتلعوها  �لذين 
لربوز  توؤ�سر  ل  �لجتماعية  و�ل�سبكات  �لإنرتنت 
�لتعبري �لفردي �حلر، و�إمنا �لإمكانية �ملتاحة لأي 
�أن يقول �أي �سيء عن �أي �سيء ويف �أي وقت.  كان 
وهكذ� ُتخلق دفعة و�حدة فقاعات ما تنفك تكرب 
خالل  من  �سدى  وظو�هر  �لنقر�ت،  �سغط  حتت 
ت�سكيل غرف لل�سدى. ويرت�ّسخ �نت�سار �لفريو�س، 
ويتنازل �لتفكري عن عر�سه. وهكذ�، يتحّول �لعامل 
�إىل ما بعد �حلقيقة: عامل �أين �حلقائق و�لوقائع 
�أقل �أهمية من �ملعطيات ب�ستى �أنو�عها، �سحيحة، 
ت�سفر  كاذبة، وهمية، ملّفقة، م�سللة، مزورة، ول 

�أبد� عن نتائج �سلبية للذين رّكبوها ورّوجوها.

الوقائع �ضد الهذيان
فر�نكن�ستاين،  فيكتور  �سنعه  �ل��ذي  �لوح�س  كما 
�سدها.  �ل�������س���الح  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة  �أع��������د�ء  ق���ل���ب 
ف��الدمي��ري ب��وت��ني، وج��م��ي��ع �مل��ت��ط��رف��ني مبختلف 
م�ساربهم و�أ�سحاب نظرية �ملوؤ�مرة، ي�ستخدمونها 
ب�سكل �أف�سل يوما بعد �آخر، من خالل �لت�سوي�س 
على �لر�سائل، وعن طريق زيادة كتلتهم، وتطوير 
�لتي  حمتوياتهم وم�سامينهم. وبنف�س �لطريقة 
�ملال �حل�سن نحافظ على  �ملال �لفا�سد  يطرد بها 
هذ� �لأخري لالأمان، وهو ما يقويها ، �أو كما حتّط 
وفرة �لقو�نني �ل�سيئة من قيمة �لقو�نني �جليدة، 
�لتو�زن؟  ن�ستعيد  فكيف  �ملعلومة.  �لإ�ساعة  تقتل 
ت�سونامي،  ب�سرعة  تنت�سر  �ل�سائعات  �أّن  خ�سو�سا 
�لياأ�س  ي��ث��ري  ب��ب��طء  ت��ت��م  �ل��وق��ائ��ع  م��ر�ج��ع��ة  و�ن 

�أحيانا.
    هكذ� هي �لعالقة بني �لدميقر�طية و�لذي، يف 
مبدئه �أ�سال ، ي�سعى �إىل تدمريها. قال ون�ستون 
ت�سر�سل، �لدميقر�طي حتى �لنخاع متنّهد�: �أف�سل 
حجة �سد �لدميقر�طية تقدمها حمادثة ت�ستغرق 
خم�س دقائق مع ناخب ع��ادي.  وهنا يكمن رهان 
�ي �نتخابات رئا�سية �ليوم، �إذ مل تعد �مل�سالة فقط 
، �نتخاب �مر�أة �أو رجل لرئا�سة �لدولة، ولكن وزن 
�لنظريات  �سد  و�ل��وق��ائ��ع  �ل��ك��ذب،  �سد  �حلقيقة 
�لتزييف  �سد  و�ل��و�ق��ع  �ملنطقية،  وغ��ري  �لغريبة 
هو  يو�جهنا  �ل���ذي  �ل��ت��ح��دي  �إّن  �أن��و�ع��ه.  بجميع 
و�لو�سائل  �لفر�س  كل  �ل��ع��ادي  للناخب  نقّدم  �أن 
للتعرف على �خلد�ع �لذي يرتكز �إليه �ملتطرفون 

دينيا �أو �سيا�سيا، طالئع �أعد�ء �لدميقر�طية.
ترجمة خرية �ل�سيباين

الدميقراطية: متلزمة فرانك�شت�ين..!

•• باحث و�أكادميي، وخبري �قت�سادي، وم�ست�سار لكبار رجال �لأعمال، ن�سر �أدبيات 
�قت�سادية، وهو �أي�سا رو�ئي حت�سلت رو�يته “مت�سول فيال�سكيز” على جائزة كابور عام 

2014، ومن �آخر �إ�سد�ر�ته “�سمت مقاوم ».



األربعاء   1   مارس    2017  م   -   العـدد  11957  
Wednesday  1  March   2017  -  Issue No   1195712

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه 

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

95456 : �ملودع��ة بال�رقم  
ب�اإ�س��م : كاتربيلر �إنك

وعنو�نه : 100 �إن. �إي. ، �أدمز �سرتيت ، بيوريا ، �إلينويز 6490-61629 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
بتاريخ : 2009/03/15 و�مل�س�جلة حتت رقم : 93794 

�لفئة : 4
�ملنتجات : زيوت و �س�حوم �سناعية ، مزلقات ، مركبات �مت�سا�س وترطيب وتثبيت �لغبار ، �لوقود )مبا يف 
 ، �إ�ساءة ، �س�موع وفتائل لالإ�ساءة ، �س�حوم ومزلقات وزيوت للمركبات �لربية  ذلك وقود �ملحركات( ، مو�د 
�س�حوم ومزلقات وزيوت للمحركات ، �س�حوم ومزلقات وزيوت �سناعية ، زيوت هيدروليكية ، �س�حوم ومزلقات 
و�إ�سافات غري  ، معاجلات  �ملحركات  لزيوت  كيميائية  و�إ�سافات غري  ، معاجلات  �ل�سناعية  ل��الآلت  وزي��وت 
كيميائية للجازولني ، معاجلات و�إ�سافات غري كيميائية لوقود �لديزل ، معاجلات و�إ�سافات غري كيميائية 

ملو�ئع نقل �حلركة ، معاجلات و�إ�سافات غري كيميائية للمربد�ت .
�ل�سرت�طات:

و�س�تظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�س�ر �س�نو�ت �أخرى �عتبار�ٌ من تاريخ �نت��هاء �حلماية يف 2017/05/30 
وحتى تاريخ 2027/05/30

ق�ضـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه 

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

95462 : �ملودع��ة بال�رقم  
ب�اإ�س��م : كاتربيلر �إنك

وعنو�نه : 100 �إن. �إي. ، �أدمز �سرتيت ، بيوريا ، �إلينويز 6490-61629 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
بتاريخ : 2011/02/14 و�مل�س�جلة حتت رقم : 132443 

�لفئة : 9
�ملنتجات : �لأجهزة و�لأدو�ت �لعلمية و�ملالحية و�مل�س�احية و�لأجهزة و�لأدو�ت �لب�سرية و�أدو�ت �لوزن و�لقيا�س و�لإ�س�ارة 
و�ملر�قبة )�لإ�سر�ف( و�لإنقاذ و�لتعليم ، �أجهزة و�أدو�ت لو�سل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو �لتحكم يف �لطاقة 
�لكهربائية ، �أجهزة ت�س�جيل �أو �إر�س�ال �أو ن�س�خ �ل�سوت �أو �ل�سور ، حامالت بيانات مغناطي�س�ية ، �أقر��س ت�س�جيل ، �آلت 
حا�س�بة ، معد�ت و�أجهزة �حلو��س�ب ملعاجلة �لبيانات ، �لأجهزة و�لأدو�ت �لكهربائية و�لإلكرتونية ، �أجهزة و�أدو�ت �ختبار 
)لي�س�ت لغايات طبية( ، �أجهزة مر�قبة وعر�س ، �أجهزة و�أدو�ت ت�س�خي�س )لي�س�ت لغايات طبية( ، موؤ�سر�ت و حمدد�ت 
 ، للم�س�غالت  بينية  �أجهزة   ، حتكم  وح��د�ت   ، �حلا�س�وب  وبرجميات  �أجهزة   ، و�حل��ر�رة  �ل�سغط  قيا�س  و�أجهزة  قيا�س 
معد�ت �أمنية ، معد�ت �لأقمار �ل�سناعية �ملالحية �لعاملية لتحديد �ملو��سع )عرب �سبكة �أقمار �سناعية عاملية( ، معد�ت 
للت�سغيل و�لتحكم و�ملر�قبة عن بعد للمركبات و�ملعد�ت و�لآلت و�ملحركات ومعد�ت توليد �لطاقة و�ل�ساحنات �لثقيلة 
�مل�س�تخدمة يف حتريك �لأر�س وت�س�ويتها وتعبئة �ملو�د و�لإن�س�اء�ت و�لتعدين و�لر�سف و�لزر�عة و�لغابات ، �لبطاريات 
و�أجهزة �سحن �لبطاريات ، �لكبالت و�لأنابيب ومفاتيح �لتحويل ، �أجهزة �لر�ديو ، معد�ت �لت�سالت ، نظار�ت ، نظار�ت 
، قطع وتركيبات لكافة  �س�ا�س�ات عر�س خارجية  �و  �أجهزة  �ملعدة لال�س�تخد�م مع  �لأقر��س �ملدجمة  �ألعاب   ، �س�م�س�ية 

�ملنتجات �ملذكورة �آنفاً و�لو�قعة بالفئة 9 وغري �ملدرجة يف فئات �أخرى.
�ل�سرت�طات:

و�س�تظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�س�ر �س�نو�ت �أخرى �عتبار�ٌ من تاريخ �نت��هاء �حلماية يف 2017/05/30 وحتى تاريخ 
 2027/05/30

ق�ضـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه

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

�ملودع��ة بال�رقم  : 95463
ب�اإ�س��م : كاتربيلر �إنك

�ملتحدة  �ل��ولي��ات   ،  61629-6490 �إلينويز   ، بيوريا   ، �سرتيت  �أدم���ز   ، �إي.  �إن.   100  : وع��ن��و�ن��ه 
�لأمريكية.

بتاريخ : 2009/03/15 و�مل�س�جلة حتت رقم : 93791 
�لفئة : 36

، �ل�س�وؤون �لعقارية ، خدمات  ، �ل�س�وؤون �ملالية  ، �ل�س�وؤون �لتمويلية  �ملنتجات : خدمات �لتاأمني 
�لتمويل ، خدمات �لإد�رة �ملالية ، �إ�سد�ر �سمانات �لدين ، خدمات �ل�س�تثمار ، خدمات �لتاأمني ، 

خدمات �لئتمان ، خدمات �ل�سمان .                           
�ل�سرت�طات:

�نت��هاء �حلماية يف  تاريخ  �عتبار�ٌ من  �أخ��رى  �س�نو�ت  ملدة ع�س�ر  �ملفعول  نافذة  و�س�تظل �حلماية 
2017/05/30 وحتى تاريخ 2027/05/30 

ق�ضـم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه

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

95464 : �ملودع��ة بال�رقم  
ب�اإ�س��م : كاتربيلر �إنك

وعنو�نه : 100 �إن. �إي. ، �أدمز �سرتيت ، بيوريا ، �إلينويز 6490-61629 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
بتاريخ : 2010/06/03 و�مل�س�جلة حتت رقم : 104039 

�لفئة : 37
�إن�س�اء و�إ�سالح وتركيب �أو جتميع �ملباين ، خدمات �سيانة �ملركبات ، خدمات �لإن�س�اء ،  �ملنتجات : خدمات 
تاأجري معد�ت �لإن�س�اء ، معلومات عن �لإن�س�اء ، تعبيد �لطرق ، ��س�تخر�ج �ملعادن ، تركيب و�سيانة و�إ�سالح 
�ملعد�ت �لآلية ، �إعادة بناء �ملحركات ، �إعادة بناء �لآلت ، تاأجري �جلر�فات )�لبولدوزر�ت( ، تاأجري �حلفار�ت 
، تاأجري �آلت كن�س �لطرق ، �إعادة �لت�سنيع حتديد�ً �لتفكيك و�لتنظيف و��ستبد�ل �لأج��ز�ء و�إع��ادة جتميع 
�ملحركات و�أجهزة نقل �حلركة ومكونات عربات �جلر ووحد�ت توليد �لطاقة و�ملركبات �لربية و�آلت جرف 
وت�سوية �لرتبة و�آلت �سحن �ملو�د )�أجهزة مناولة( و�لآلت �لزر�عية ومعد�ت �لر�سف و�لإن�ساء�ت و�ملكونات 
توليد  معد�ت  تاأجري   ، و�ل�سخ�سية  �ملنزلية  �لإلكرتونية  و�لأجهزة  �سبق  ما  لكل  �لإلكرتونية  )�لعنا�سر( 
درجة  تربيد  ومعد�ت  �لهو�ء  �سغط  ومعد�ت  و�لرتبينات  �مل��ول��د�ت  وجمموعات  �مل��ول��د�ت  وت�سمل  �لطاقة 

�حلر�رة و�ملعد�ت �مللحقة بها .       
�ل�سرت�طات:

و�س�تظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�س�ر �س�نو�ت �أخرى �عتبار�ٌ من تاريخ �نت��هاء �حلماية يف 2017/05/30 
وحتى تاريخ 2027/05/30

ق�ضـم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه

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

95469 : �ملودع��ة بال�رقم  
ب�اإ�س��م : كاتربيلر �إنك

وعنو�نه : 100 �إن. �إي. ، �أدمز �سرتيت ، بيوريا ، �إلينويز 6490-61629 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
بتاريخ : 2010/01/04 و�مل�س�جلة حتت رقم : 99128 

�لفئة : 37
�ملنتجات  : خدمات �إن�س�اء و�إ�سالح وتركيب �أو جتميع �ملباين ، خدمات �سيانة �ملركبات ، خدمات �لإن�س�اء ، 
تاأجري معد�ت �لإن�س�اء ، معلومات عن �لإن�س�اء ، تعبيد �لطرق ، ��س�تخر�ج �ملعادن ، تركيب و�سيانة و�إ�سالح 
�ملعد�ت �لآلية ، �إعادة بناء �ملحركات ، �إعادة بناء �لآلت ، تاأجري �جلر�فات )�لبولدوزر�ت( ، تاأجري �حلفار�ت 
، تاأجري �آلت كن�س �لطرق ، �إعادة �لت�سنيع حتديد�ً �لتفكيك و�لتنظيف و��ستبد�ل �لأج��ز�ء و�إع��ادة جتميع 
�ملحركات و�أجهزة نقل �حلركة ومكونات عربات �جلر ووحد�ت توليد �لطاقة و�ملركبات �لربية و�آلت جرف 
وت�سوية �لرتبة و�آلت �سحن �ملو�د )�أجهزة مناولة( و�لآلت �لزر�عية ومعد�ت �لر�سف و�لإن�ساء�ت و�ملكونات 
توليد  معد�ت  تاأجري   ، و�ل�سخ�سية  �ملنزلية  �لإلكرتونية  و�لأجهزة  �سبق  ما  لكل  �لإلكرتونية  )�لعنا�سر( 
درجة  تربيد  ومعد�ت  �لهو�ء  �سغط  ومعد�ت  و�لرتبينات  �مل��ول��د�ت  وجمموعات  �مل��ول��د�ت  وت�سمل  �لطاقة 

�حلر�رة و�ملعد�ت �مللحقة بها .     
�ل�سرت�طات:

و�س�تظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�س�ر �س�نو�ت �أخرى �عتبار�ٌ من تاريخ �نت��هاء �حلماية يف 2017/05/30 
وحتى تاريخ 2027/05/30

ق�ضـم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:
95470 : �ملودع��ة بال�رقم  

ب�اإ�س��م : كاتربيلر �إنك
وعنو�نه : 100 �إن. �إي. ، �أدمز �سرتيت ، بيوريا ، �إلينويز 6490-61629 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

بتاريخ : 2008/09/09 و�مل�س�جلة حتت رقم : 91346 
�لفئة : 42

�ملنتجات : �خلدمات �لعلمية و�لتقنية وخدمات �لبحث و�لت�سميم �ملتعلقة بها ، خدمات �لتحليل و�لأبحاث 
�لهند�س�ية  �ل�س�ت�س�ار�ت   ، ، خدمات �حلا�س�وب  ، خدمات ت�سميم وتطوير عتاد وبر�مج �حلا�س�وب  �ل�سناعية 
و�لتقنية )�لفنية( ، برجمة �حلا�س�وب ، توفري عرب �س�بكة �لإنرتنت برجميات غري قابلة للتنزيل �ملبا�س�ر ، 
ت�سميم �أنظمة �ملعلومات عرب �حلا�س�وب ، �ختبار وفح�س �ملحركات و�لآلت ، �ختبار وحتكم وت�سخي�س ومعايرة 
�لآلت  وجمموعات  �لعمل  ومو�قع  �لطاقة  توليد  ومعد�ت  و�ملحركات  و�لآلت  و�مل��ع��د�ت  �ملركبات  ومر�قبة 
و�لتعدين  و�لإن�س�اء  �مل��و�د  وتعبئة  وت�س�ويتها  �لأر���س  حتريك  يف  �مل�س�تخدمة  �ل�س�حن  و�أ�س�اطيل  و�ل�س�احنات 
و�لر�سف و�لزر�عة و�لغابات وت�س�غيل �لآلت عرب �س�بكات �حلا�س�وب و�لإنرتنت ، �لتحكم و�لت�سغيل عن بعد 
للمركبات و�ملعد�ت و�لآلت و�ملحركات ومعد�ت توليد �لطاقة �مل�س�تخدمة يف حتريك �لأر�س وت�س�ويتها وتعبئة 
�لبيانات  جمع   ، و�لإنرتنت  �حلا�س�وب  �س��بكات  عرب  و�لغابات  و�لزر�عة  و�لر�سف  و�لتعدين  و�لإن�س�اء  �مل��و�د 

وحتليلها عرب �س�بكات �حلا�س�وب و�لإنرتنت ، خدمات �لعم �لتقني لأجهزة وبرجميات �حلا�س�وب .           
�ل�سرت�طات:

و�س�تظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�س�ر �س�نو�ت �أخرى �عتبار�ٌ من تاريخ �نت��هاء �حلماية يف 2017/05/30 
وحتى تاريخ 2027/05/30

ق�ضـم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه

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

�ملودع��ة بال�رقم  : 95471
ب�اإ�س��م : كاتربيلر �إنك

وعنو�نه : 100 �إن. �إي. ، �أدمز �سرتيت ، بيوريا ، �إلينويز 6490-61629 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
بتاريخ : 2008/09/09 و�مل�س�جلة حتت رقم : 91348 

�لفئة : 9
�لوزن و�لقيا�س و�لإ�س�ارة  و�أدو�ت  �لب�سرية  �لعلمية و�ملالحية و�مل�س�احية و�لأجهزة و�لأدو�ت  �لأجهزة و�لأدو�ت   : �ملنتجات 
و�ملر�قبة )�لإ�سر�ف( و�لإنقاذ و�لتعليم ، �أجهزة و�أدو�ت لو�سل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو �لتحكم يف �لطاقة 
�آلت   ، ت�س�جيل  �أقر��س   ، بيانات مغناطي�س�ية  ، حامالت  �ل�سور  �أو  �ل�سوت  ن�س�خ  �أو  �إر�س�ال  �أو  ت�س�جيل  �أجهزة   ، �لكهربائية 
�أجهزة و�أدو�ت �ختبار   ، ، �لأجهزة و�لأدو�ت �لكهربائية و�لإلكرتونية  �لبيانات  ، معد�ت و�أجهزة �حلو��س�ب ملعاجلة  حا�س�بة 
)لي�س�ت لغايات طبية( ، �أجهزة مر�قبة وعر�س ، �أجهزة و�أدو�ت ت�س�خي�س )لي�س�ت لغايات طبية( ، موؤ�سر�ت و حمدد�ت قيا�س 
و�أجهزة قيا�س �ل�سغط و�حلر�رة ، �أجهزة وبرجميات �حلا�س�وب ، وحد�ت حتكم ، �أجهزة بينية للم�س�غالت ، معد�ت �أمنية ، 
معد�ت �لأقمار �ل�سناعية �ملالحية �لعاملية لتحديد �ملو��سع )عرب �سبكة �أقمار �سناعية عاملية( ، معد�ت للت�سغيل و�لتحكم 
و�ملر�قبة عن بعد للمركبات و�ملعد�ت و�لآلت و�ملحركات ومعد�ت توليد �لطاقة و�ل�ساحنات �لثقيلة �مل�س�تخدمة يف حتريك 
�لأر�س وت�س�ويتها وتعبئة �ملو�د و�لإن�س�اء�ت و�لتعدين و�لر�سف و�لزر�عة و�لغابات ، �لبطاريات و�أجهزة �سحن �لبطاريات ، 
�ألعاب �لأقر��س   ، �س�م�س�ية  ، نظار�ت  ، نظار�ت  ، معد�ت �لت�سالت  �لر�ديو  �أجهزة   ، �لتحويل  �لكبالت و�لأنابيب ومفاتيح 
و�لو�قعة  �آنفاً  �ملنتجات �ملذكورة  ، قطع وتركيبات لكافة  �س�ا�س�ات عر�س خارجية  �و  �أجهزة  �ملعدة لال�س�تخد�م مع  �ملدجمة 

بالفئة 9 وغري �ملدرجة يف فئات �أخرى .
�ل�سرت�طات:

تاريخ  �نت��هاء �حلماية يف 2017/05/30 وحتى  تاريخ  �عتبار�ٌ من  �أخرى  �س�نو�ت  �ملفعول ملدة ع�س�ر  نافذة  و�س�تظل �حلماية 
 2027/05/30

ق�ضـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه

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

95472 : �ملودع��ة بال�رقم  
ب�اإ�س��م : كاتربيلر �إنك

وعنو�نه : 100 �إن. �إي. ، �أدمز �سرتيت ، بيوريا ، �إلينويز 6490-61629 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
بتاريخ : 2008/09/09 و�مل�س�جلة حتت رقم : 91347 

�لفئة : 35
�ملنتجات : خدمات �لدعاية و�لإعالن ، �إد�رة �لأعمال للغري ، توجيه �لأعمال للغري ، تفعيل �لن�س�اط �ملكتبي 
�إد�رة عمليات توزيع  ، خدمات  �لأعمال  �ملعلومات و�لأخبار عن  ، تقدمي  للغري  �لأعمال  و��س�ت�س�ار�ت  �إد�رة   ،
، خدمات  �لتوريد  �س�بكة )�س�ل�س�لة(  و�إد�رة  �لتي ت�س�مل ت�سميم  �للوج�س�تية  ، خدمات �ل�س�ت�س�ار�ت  �ملنتجات 
�ملخزنة  �لبيانات  قو�عد  وجتميع  �إد�رة   ، �حلا�س�وب  بيانات  قو�عد  يف  �ملعلومات  وتنظيم  جتميع   ، �لت�س�ويق 
يف �حلا�س�وب ، توفري قو�عد بيانات حا�س�وب ومو�قع �إنرتنت وخدمات مبا�سرة عرب �لإنرتنت قابلة للبحث 
�ملتعلقة ب�س�ر�ء وتاأجري ومتويل و�إ�سالح و�سيانة �ملركبات و�ملعد�ت و�لآلت و�ملحركات ومعد�ت توليد �لطاقة 
�لتي ت�س�تخدم يف حتريك �لأر�س وت�س�ويتها وتعبئة �ملو�د و�لإن�س�اء و�لتعدين و�لر�سف و�لزر�عة و�لغابات ، 

تقدمي �ل�س�لع عرب و�س�ائل �لإعالم .  
�ل�سرت�طات:

و�س�تظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�س�ر �س�نو�ت �أخرى �عتبار�ٌ من تاريخ �نت��هاء �حلماية يف 2017/05/30 
وحتى تاريخ 2027/05/30

ق�ضـم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:
95465 : �ملودع��ة بال�رقم  

ب�اإ�س��م : كاتربيلر �إنك
وعنو�نه : 100 �إن. �إي. ، �أدمز �سرتيت ، بيوريا ، �إلينويز 6490-61629 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

بتاريخ : 2008/09/09 و�مل�س�جلة حتت رقم : 91343 
�لفئة : 42

�ملنتجات : �خلدمات �لعلمية و�لتقنية وخدمات �لبحث و�لت�سميم �ملتعلقة بها ، خدمات �لتحليل و�لأبحاث �ل�سناعية 
، خدمات ت�سميم وتطوير عتاد وبر�مج �حلا�س�وب ، خدمات �حلا�س�وب ، �ل�س�ت�س�ار�ت �لهند�س�ية و�لتقنية )�لفنية( ، 
برجمة �حلا�س�وب ، توفري عرب �س�بكة �لإنرتنت برجميات غري قابلة للتنزيل �ملبا�س�ر ، ت�سميم �أنظمة �ملعلومات عرب 
�حلا�س�وب ، �ختبار وفح�س �ملحركات و�لآلت ، �ختبار وحتكم وت�سخي�س ومعايرة ومر�قبة �ملركبات و�ملعد�ت و�لآلت 
�مل�س�تخدمة  �ل�س�حن  و�أ�س�اطيل  و�ل�س�احنات  �لآلت  وجمموعات  �لعمل  ومو�قع  �لطاقة  توليد  ومعد�ت  و�ملحركات 
�لآلت عرب  وت�س�غيل  و�لغابات  و�لزر�عة  و�لر�سف  و�لتعدين  و�لإن�س�اء  �ملو�د  وتعبئة  وت�س�ويتها  �لأر���س  يف حتريك 
توليد  ومعد�ت  و�ملحركات  و�لآلت  و�ملعد�ت  للمركبات  بعد  و�لت�سغيل عن  �لتحكم   ، و�لإنرتنت  �حلا�س�وب  �س�بكات 
�لطاقة �مل�س�تخدمة يف حتريك �لأر�س وت�س�ويتها وتعبئة �ملو�د و�لإن�س�اء و�لتعدين و�لر�سف و�لزر�عة و�لغابات عرب 
�لتقني  �لعم  ، خدمات  و�لإنرتنت  �حلا�س�وب  �س�بكات  �لبيانات وحتليلها عرب  ، جمع  و�لإنرتنت  �حلا�س�وب  �س��بكات 

لأجهزة وبرجميات �حلا�س�وب .             
�ل�سرت�طات:

و�س�تظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�س�ر �س�نو�ت �أخرى �عتبار�ٌ من تاريخ �نت��هاء �حلماية يف 2017/05/30 وحتى 
تاريخ 2027/05/30 

ق�ضـم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه

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

95466 : �ملودع��ة بال�رقم  
ب�اإ�س��م : كاتربيلر �إنك

وعنو�نه : 100 �إن. �إي. ، �أدمز �سرتيت ، بيوريا ، �إلينويز 6490-61629 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
بتاريخ : 2009/03/15 و�مل�س�جلة حتت رقم : 93796 

�لفئة : 4
�ملنتجات : زيوت و �س�حوم �سناعية ، مزلقات ، مركبات �مت�سا�س وترطيب وتثبيت �لغبار ، �لوقود )مبا يف 
 ، �إ�ساءة ، �س�موع وفتائل لالإ�ساءة ، �س�حوم ومزلقات وزيوت للمركبات �لربية  ذلك وقود �ملحركات( ، مو�د 
�س�حوم ومزلقات وزيوت للمحركات ، �س�حوم ومزلقات وزيوت �سناعية ، زيوت هيدروليكية ، �س�حوم ومزلقات 
و�إ�سافات غري  ، معاجلات  �ملحركات  لزيوت  كيميائية  و�إ�سافات غري  ، معاجلات  �ل�سناعية  ل��الآلت  وزي��وت 
كيميائية للجازولني ، معاجلات و�إ�سافات غري كيميائية لوقود �لديزل ، معاجلات و�إ�سافات غري كيميائية 

ملو�ئع نقل �حلركة ، معاجلات و�إ�سافات غري كيميائية للمربد�ت .
�ل�سرت�طات:

و�س�تظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�س�ر �س�نو�ت �أخرى �عتبار�ٌ من تاريخ �نت��هاء �حلماية يف 2017/05/30 
وحتى تاريخ 2027/05/30

ق�ضـم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه

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

�ملودع��ة بال�رقم  : 95467
ب�اإ�س��م : كاتربيلر �إنك

وعنو�نه : 100 �إن. �إي. ، �أدمز �سرتيت ، بيوريا ، �إلينويز 6490-61629 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
بتاريخ : 2008/09/09 و�مل�س�جلة حتت رقم : 91345 

�لفئة : 9
�لوزن و�لقيا�س و�لإ�س�ارة  و�أدو�ت  �لب�سرية  �لعلمية و�ملالحية و�مل�س�احية و�لأجهزة و�لأدو�ت  �لأجهزة و�لأدو�ت   : �ملنتجات 
و�ملر�قبة )�لإ�سر�ف( و�لإنقاذ و�لتعليم ، �أجهزة و�أدو�ت لو�سل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو �لتحكم يف �لطاقة 
�آلت   ، ت�س�جيل  �أقر��س   ، بيانات مغناطي�س�ية  ، حامالت  �ل�سور  �أو  �ل�سوت  ن�س�خ  �أو  �إر�س�ال  �أو  ت�س�جيل  �أجهزة   ، �لكهربائية 
�أجهزة و�أدو�ت �ختبار   ، ، �لأجهزة و�لأدو�ت �لكهربائية و�لإلكرتونية  �لبيانات  ، معد�ت و�أجهزة �حلو��س�ب ملعاجلة  حا�س�بة 
)لي�س�ت لغايات طبية( ، �أجهزة مر�قبة وعر�س ، �أجهزة و�أدو�ت ت�س�خي�س )لي�س�ت لغايات طبية( ، موؤ�سر�ت و حمدد�ت قيا�س 
و�أجهزة قيا�س �ل�سغط و�حلر�رة ، �أجهزة وبرجميات �حلا�س�وب ، وحد�ت حتكم ، �أجهزة بينية للم�س�غالت ، معد�ت �أمنية ، 
معد�ت �لأقمار �ل�سناعية �ملالحية �لعاملية لتحديد �ملو��سع )عرب �سبكة �أقمار �سناعية عاملية( ، معد�ت للت�سغيل و�لتحكم 
و�ملر�قبة عن بعد للمركبات و�ملعد�ت و�لآلت و�ملحركات ومعد�ت توليد �لطاقة و�ل�ساحنات �لثقيلة �مل�س�تخدمة يف حتريك 
�لأر�س وت�س�ويتها وتعبئة �ملو�د و�لإن�س�اء�ت و�لتعدين و�لر�سف و�لزر�عة و�لغابات ، �لبطاريات و�أجهزة �سحن �لبطاريات ، 
�ألعاب �لأقر��س   ، �س�م�س�ية  ، نظار�ت  ، نظار�ت  ، معد�ت �لت�سالت  �لر�ديو  �أجهزة   ، �لتحويل  �لكبالت و�لأنابيب ومفاتيح 
و�لو�قعة  �آنفاً  �ملنتجات �ملذكورة  ، قطع وتركيبات لكافة  �س�ا�س�ات عر�س خارجية  �و  �أجهزة  �ملعدة لال�س�تخد�م مع  �ملدجمة 

بالفئة 9 وغري �ملدرجة يف فئات �أخرى ، �لهو�تف �لنقالة وم�ستلزماتها �لو�قعة يف �لفئة 9.
�ل�سرت�طات:

تاريخ  �نت��هاء �حلماية يف 2017/05/30 وحتى  تاريخ  �عتبار�ٌ من  �أخرى  �س�نو�ت  �ملفعول ملدة ع�س�ر  نافذة  و�س�تظل �حلماية 
 2027/05/30

ق�ضـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه

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

�ملودع��ة بال�رقم  : 95468
ب�اإ�س��م : كاتربيلر �إنك

�ملتحدة  �ل��ولي��ات   ،  61629-6490 �إلينويز   ، بيوريا   ، �سرتيت  �أدم���ز   ، �إي.  �إن.   100  : وع��ن��و�ن��ه 
�لأمريكية.

بتاريخ : 2009/03/15 و�مل�س�جلة حتت رقم : 93795 
�لفئة : 36

، �ل�س�وؤون �لعقارية ، خدمات  ، �ل�س�وؤون �ملالية  ، �ل�س�وؤون �لتمويلية  �ملنتجات : خدمات �لتاأمني 
�لتمويل ، خدمات �لإد�رة �ملالية ، �إ�سد�ر �سمانات �لدين ، خدمات �ل�س�تثمار ، خدمات �لتاأمني ، 

خدمات �لئتمان ، خدمات �ل�سمان .
�ل�سرت�طات:

�نت��هاء �حلماية يف  تاريخ  �عتبار�ٌ من  �أخ��رى  �س�نو�ت  ملدة ع�س�ر  �ملفعول  نافذة  و�س�تظل �حلماية 
2017/05/30 وحتى تاريخ 2027/05/30

ق�ضـم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه

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

�ملودع��ة بال�رقم  : 95473
ب�اإ�س��م : كاتربيلر �إنك

�ملتحدة  �ل��ولي��ات   ،  61629-6490 �إلينويز   ، بيوريا   ، �سرتيت  �أدم���ز   ، �إي.  �إن.   100  : وع��ن��و�ن��ه 
�لأمريكية.

بتاريخ : 2009/04/12 و�مل�س�جلة حتت رقم : 94255 
�لفئة : 36

، �ل�س�وؤون �لعقارية ، خدمات  ، �ل�س�وؤون �ملالية  ، �ل�س�وؤون �لتمويلية  �ملنتجات : خدمات �لتاأمني 
�لتمويل ، خدمات �لإد�رة �ملالية ، �إ�سد�ر �سمانات �لدين ، خدمات �ل�س�تثمار ، خدمات �لتاأمني ، 

خدمات �لئتمان ، خدمات �ل�سمان .
�ل�سرت�طات:

�نت��هاء �حلماية يف  تاريخ  �عتبار�ٌ من  �أخ��رى  �س�نو�ت  ملدة ع�س�ر  �ملفعول  نافذة  و�س�تظل �حلماية 
2017/05/30 وحتى تاريخ 2027/05/30

ق�ضـم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه

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

95474 : �ملودع��ة بال�رقم  
ب�اإ�س��م : كاتربيلر �إنك

وعنو�نه : 100 �إن. �إي. ، �أدمز �سرتيت ، بيوريا ، �إلينويز 6490-61629 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
بتاريخ : 2010/05/20 و�مل�س�جلة حتت رقم : 103622 

�لفئة : 37
�إن�س�اء و�إ�سالح وتركيب �أو جتميع �ملباين ، خدمات �سيانة �ملركبات ، خدمات �لإن�س�اء ،  �ملنتجات : خدمات 
تاأجري معد�ت �لإن�س�اء ، معلومات عن �لإن�س�اء ، تعبيد �لطرق ، ��س�تخر�ج �ملعادن ، تركيب و�سيانة و�إ�سالح 
�ملعد�ت �لآلية ، �إعادة بناء �ملحركات ، �إعادة بناء �لآلت ، تاأجري �جلر�فات )�لبولدوزر�ت( ، تاأجري �حلفار�ت 
، تاأجري �آلت كن�س �لطرق ، �إعادة �لت�سنيع حتديد�ً �لتفكيك و�لتنظيف و��ستبد�ل �لأج��ز�ء و�إع��ادة جتميع 
�ملحركات و�أجهزة نقل �حلركة ومكونات عربات �جلر ووحد�ت توليد �لطاقة و�ملركبات �لربية و�آلت جرف 
وت�سوية �لرتبة و�آلت �سحن �ملو�د )�أجهزة مناولة( و�لآلت �لزر�عية ومعد�ت �لر�سف و�لإن�ساء�ت و�ملكونات 
توليد  معد�ت  تاأجري   ، و�ل�سخ�سية  �ملنزلية  �لإلكرتونية  و�لأجهزة  �سبق  ما  لكل  �لإلكرتونية  )�لعنا�سر( 
درجة  تربيد  ومعد�ت  �لهو�ء  �سغط  ومعد�ت  و�لرتبينات  �مل��ول��د�ت  وجمموعات  �مل��ول��د�ت  وت�سمل  �لطاقة 

�حلر�رة و�ملعد�ت �مللحقة بها .    
�ل�سرت�طات:

و�س�تظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�س�ر �س�نو�ت �أخرى �عتبار�ٌ من تاريخ �نت��هاء �حلماية يف 2017/05/30 
وحتى تاريخ 2027/05/30

ق�ضـم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:
95475 : �ملودع��ة بال�رقم  

ب�اإ�س��م : كاتربيلر �إنك
وعنو�نه : 100 �إن. �إي. ، �أدمز �سرتيت ، بيوريا ، �إلينويز 6490-61629 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

بتاريخ : 2008/09/09 و�مل�س�جلة حتت رقم : 91349 
�لفئة : 42

�ملنتجات : �خلدمات �لعلمية و�لتقنية وخدمات �لبحث و�لت�سميم �ملتعلقة بها ، خدمات �لتحليل و�لأبحاث 
�لهند�س�ية  �ل�س�ت�س�ار�ت   ، ، خدمات �حلا�س�وب  ، خدمات ت�سميم وتطوير عتاد وبر�مج �حلا�س�وب  �ل�سناعية 
و�لتقنية )�لفنية( ، برجمة �حلا�س�وب ، توفري عرب �س�بكة �لإنرتنت برجميات غري قابلة للتنزيل �ملبا�س�ر ، 
ت�سميم �أنظمة �ملعلومات عرب �حلا�س�وب ، �ختبار وفح�س �ملحركات و�لآلت ، �ختبار وحتكم وت�سخي�س ومعايرة 
�لآلت  وجمموعات  �لعمل  ومو�قع  �لطاقة  توليد  ومعد�ت  و�ملحركات  و�لآلت  و�مل��ع��د�ت  �ملركبات  ومر�قبة 
و�لتعدين  و�لإن�س�اء  �مل��و�د  وتعبئة  وت�س�ويتها  �لأر���س  حتريك  يف  �مل�س�تخدمة  �ل�س�حن  و�أ�س�اطيل  و�ل�س�احنات 
و�لر�سف و�لزر�عة و�لغابات وت�س�غيل �لآلت عرب �س�بكات �حلا�س�وب و�لإنرتنت ، �لتحكم و�لت�سغيل عن بعد 
للمركبات و�ملعد�ت و�لآلت و�ملحركات ومعد�ت توليد �لطاقة �مل�س�تخدمة يف حتريك �لأر�س وت�س�ويتها وتعبئة 
�لبيانات  جمع   ، و�لإنرتنت  �حلا�س�وب  �س��بكات  عرب  و�لغابات  و�لزر�عة  و�لر�سف  و�لتعدين  و�لإن�س�اء  �مل��و�د 

وحتليلها عرب �س�بكات �حلا�س�وب و�لإنرتنت ، خدمات �لعم �لتقني لأجهزة وبرجميات �حلا�س�وب .          
�ل�سرت�طات:

و�س�تظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�س�ر �س�نو�ت �أخرى �عتبار�ٌ من تاريخ �نت��هاء �حلماية يف 2017/05/30 
وحتى تاريخ 2027/05/30

ق�ضـم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه

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

�ملودع��ة بال�رقم  : 95476
ب�اإ�س��م : كاتربيلر �إنك

وعنو�نه : 100 �إن. �إي. ، �أدمز �سرتيت ، بيوريا ، �إلينويز 6490-61629 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
بتاريخ : 2008/09/09 و�مل�س�جلة حتت رقم : 91336 

�لفئة : 9
�لوزن و�لقيا�س و�لإ�س�ارة  و�أدو�ت  �لب�سرية  �لعلمية و�ملالحية و�مل�س�احية و�لأجهزة و�لأدو�ت  �لأجهزة و�لأدو�ت   : �ملنتجات 
و�ملر�قبة )�لإ�سر�ف( و�لإنقاذ و�لتعليم ، �أجهزة و�أدو�ت لو�سل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو �لتحكم يف �لطاقة 
�آلت   ، ت�س�جيل  �أقر��س   ، بيانات مغناطي�س�ية  ، حامالت  �ل�سور  �أو  �ل�سوت  ن�س�خ  �أو  �إر�س�ال  �أو  ت�س�جيل  �أجهزة   ، �لكهربائية 
�أجهزة و�أدو�ت �ختبار   ، ، �لأجهزة و�لأدو�ت �لكهربائية و�لإلكرتونية  �لبيانات  ، معد�ت و�أجهزة �حلو��س�ب ملعاجلة  حا�س�بة 
)لي�س�ت لغايات طبية( ، �أجهزة مر�قبة وعر�س ، �أجهزة و�أدو�ت ت�س�خي�س )لي�س�ت لغايات طبية( ، موؤ�سر�ت و حمدد�ت قيا�س 
و�أجهزة قيا�س �ل�سغط و�حلر�رة ، �أجهزة وبرجميات �حلا�س�وب ، وحد�ت حتكم ، �أجهزة بينية للم�س�غالت ، معد�ت �أمنية ، 
معد�ت �لأقمار �ل�سناعية �ملالحية �لعاملية لتحديد �ملو��سع )عرب �سبكة �أقمار �سناعية عاملية( ، معد�ت للت�سغيل و�لتحكم 
و�ملر�قبة عن بعد للمركبات و�ملعد�ت و�لآلت و�ملحركات ومعد�ت توليد �لطاقة و�ل�ساحنات �لثقيلة �مل�س�تخدمة يف حتريك 
�لأر�س وت�س�ويتها وتعبئة �ملو�د و�لإن�س�اء�ت و�لتعدين و�لر�سف و�لزر�عة و�لغابات ، �لبطاريات و�أجهزة �سحن �لبطاريات ، 
�ألعاب �لأقر��س   ، �س�م�س�ية  ، نظار�ت  ، نظار�ت  ، معد�ت �لت�سالت  �لر�ديو  �أجهزة   ، �لتحويل  �لكبالت و�لأنابيب ومفاتيح 
و�لو�قعة  �آنفاً  �ملنتجات �ملذكورة  ، قطع وتركيبات لكافة  �س�ا�س�ات عر�س خارجية  �و  �أجهزة  �ملعدة لال�س�تخد�م مع  �ملدجمة 

بالفئة 9 وغري �ملدرجة يف فئات �أخرى .
�ل�سرت�طات:

تاريخ  �نت��هاء �حلماية يف 2017/05/30 وحتى  تاريخ  �عتبار�ٌ من  �أخرى  �س�نو�ت  �ملفعول ملدة ع�س�ر  نافذة  و�س�تظل �حلماية 
 2027/05/30

ق�ضـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه

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

�ملودع��ة بال�رقم  : 95477
ب�اإ�س��م : كاتربيلر �إنك

�ملتحدة  �ل��ولي��ات   ،  61629-6490 �إلينويز   ، بيوريا   ، �سرتيت  �أدم���ز   ، �إي.  �إن.   100  : وع��ن��و�ن��ه 
�لأمريكية.

بتاريخ : 2009/03/15 و�مل�س�جلة حتت رقم : 93798 
�لفئة : 36

، �ل�س�وؤون �لعقارية ، خدمات  ، �ل�س�وؤون �ملالية  ، �ل�س�وؤون �لتمويلية  �ملنتجات : خدمات �لتاأمني 
�لتمويل ، خدمات �لإد�رة �ملالية ، �إ�سد�ر �سمانات �لدين ، خدمات �ل�س�تثمار ، خدمات �لتاأمني ، 

خدمات �لئتمان ، خدمات �ل�سمان .
�ل�سرت�طات:

�نت��هاء �حلماية يف  تاريخ  �عتبار�ٌ من  �أخ��رى  �س�نو�ت  ملدة ع�س�ر  �ملفعول  نافذة  و�س�تظل �حلماية 
2017/05/30 وحتى تاريخ 2027/05/30

ق�ضـم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه

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

95478 : �ملودع��ة بال�رقم  
ب�اإ�س��م : كاتربيلر �إنك

وعنو�نه : 100 �إن. �إي. ، �أدمز �سرتيت ، بيوريا ، �إلينويز 6490-61629 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
بتاريخ : 2010/01/04 و�مل�س�جلة حتت رقم : 99125 

�لفئة : 37
�إن�س�اء و�إ�سالح وتركيب �أو جتميع �ملباين ، خدمات �سيانة �ملركبات ، خدمات �لإن�س�اء ،  �ملنتجات : خدمات 
تاأجري معد�ت �لإن�س�اء ، معلومات عن �لإن�س�اء ، تعبيد �لطرق ، ��س�تخر�ج �ملعادن ، تركيب و�سيانة و�إ�سالح 
�ملعد�ت �لآلية ، �إعادة بناء �ملحركات ، �إعادة بناء �لآلت ، تاأجري �جلر�فات )�لبولدوزر�ت( ، تاأجري �حلفار�ت 
، تاأجري �آلت كن�س �لطرق ، �إعادة �لت�سنيع حتديد�ً �لتفكيك و�لتنظيف و��ستبد�ل �لأج��ز�ء و�إع��ادة جتميع 
�ملحركات و�أجهزة نقل �حلركة ومكونات عربات �جلر ووحد�ت توليد �لطاقة و�ملركبات �لربية و�آلت جرف 
وت�سوية �لرتبة و�آلت �سحن �ملو�د )�أجهزة مناولة( و�لآلت �لزر�عية ومعد�ت �لر�سف و�لإن�ساء�ت و�ملكونات 
توليد  معد�ت  تاأجري   ، و�ل�سخ�سية  �ملنزلية  �لإلكرتونية  و�لأجهزة  �سبق  ما  لكل  �لإلكرتونية  )�لعنا�سر( 
درجة  تربيد  ومعد�ت  �لهو�ء  �سغط  ومعد�ت  و�لرتبينات  �مل��ول��د�ت  وجمموعات  �مل��ول��د�ت  وت�سمل  �لطاقة 

�حلر�رة و�ملعد�ت �مللحقة بها .      
�ل�سرت�طات:

و�س�تظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�س�ر �س�نو�ت �أخرى �عتبار�ٌ من تاريخ �نت��هاء �حلماية يف 2017/05/30 
وحتى تاريخ 2027/05/30

ق�ضـم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:
95479 : �ملودع��ة بال�رقم  

ب�اإ�س��م : كاتربيلر �إنك
وعنو�نه : 100 �إن. �إي. ، �أدمز �سرتيت ، بيوريا ، �إلينويز 6490-61629 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

بتاريخ : 2008/09/09 و�مل�س�جلة حتت رقم : 91350 
�لفئة : 42

�ملنتجات : �خلدمات �لعلمية و�لتقنية وخدمات �لبحث و�لت�سميم �ملتعلقة بها ، خدمات �لتحليل و�لأبحاث 
�لهند�س�ية  �ل�س�ت�س�ار�ت   ، ، خدمات �حلا�س�وب  ، خدمات ت�سميم وتطوير عتاد وبر�مج �حلا�س�وب  �ل�سناعية 
و�لتقنية )�لفنية( ، برجمة �حلا�س�وب ، توفري عرب �س�بكة �لإنرتنت برجميات غري قابلة للتنزيل �ملبا�س�ر ، 
ت�سميم �أنظمة �ملعلومات عرب �حلا�س�وب ، �ختبار وفح�س �ملحركات و�لآلت ، �ختبار وحتكم وت�سخي�س ومعايرة 
�لآلت  وجمموعات  �لعمل  ومو�قع  �لطاقة  توليد  ومعد�ت  و�ملحركات  و�لآلت  و�مل��ع��د�ت  �ملركبات  ومر�قبة 
و�لتعدين  و�لإن�س�اء  �مل��و�د  وتعبئة  وت�س�ويتها  �لأر���س  حتريك  يف  �مل�س�تخدمة  �ل�س�حن  و�أ�س�اطيل  و�ل�س�احنات 
و�لر�سف و�لزر�عة و�لغابات وت�س�غيل �لآلت عرب �س�بكات �حلا�س�وب و�لإنرتنت ، �لتحكم و�لت�سغيل عن بعد 
للمركبات و�ملعد�ت و�لآلت و�ملحركات ومعد�ت توليد �لطاقة �مل�س�تخدمة يف حتريك �لأر�س وت�س�ويتها وتعبئة 
�لبيانات  جمع   ، و�لإنرتنت  �حلا�س�وب  �س��بكات  عرب  و�لغابات  و�لزر�عة  و�لر�سف  و�لتعدين  و�لإن�س�اء  �مل��و�د 

وحتليلها عرب �س�بكات �حلا�س�وب و�لإنرتنت ، خدمات �لعم �لتقني لأجهزة وبرجميات �حلا�س�وب .          
�ل�سرت�طات:

و�س�تظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�س�ر �س�نو�ت �أخرى �عتبار�ٌ من تاريخ �نت��هاء �حلماية يف 2017/05/30 
وحتى تاريخ 2027/05/30

ق�ضـم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه

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

104048 : �ملودع��ة بال�رقم  
ب�اإ�س��م  : كاتربيلر �إنك

وعنو�نه : 100 �إن. �إي. ، �أدمز �سرتيت ، بيوريا ، �إلينويز 6490-61629 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
بتاريخ : 2010/03/16 و�مل�س�جلة حتت رقم : 100635 

�لفئة : 1
�ملنتجات : �لكيماويات �مل�س�تخدمة يف �ل�سناعة و�لبحث �لعلمي و�لت�سوير �لفوتوغر�يف و�لزر�عة و�لب�س�تنة 
�لنري�ن  �إخماد  مركبات   ، �أ�سمدة   ، معالج  غري  بال�ستيك   ، معالج  غري  ��سطناعي  ر�تنج   ، �لغابات  وزر�ع��ة 
�لل�سق  م��و�د   ، دب��اغ��ة  م��و�د   ، �لغذ�ئية  �مل���و�د  كيميائية حلفظ  م��و�د   ، �مل��ع��ادن  �سقي وحل��ام  ، م�ستح�سر�ت 
�مل�س�تخدمة يف �ل�سناعة ، ��س�منت )لو��سق( لأغر��س �لإ�سالح ، مقاوم للتجمد ، مربد�ت ملحركات �ملركبات 
 ، �لبطار�يات  ، مو�ئع  �للولب  �أ�سنان  كيماوية لأحكام  ، م�ستح�سر�ت  �لتربيد  لأنظمة  كيميائية  ، منظفات 
كيماويات لت�سنيع �لألو�ن لأغر��س �سناعية ، مو�د تر�سيح ، �سو�ئل )مو�ئع( هيدرولية ، �إ�سافات كيميائية 

�ىل وقود �ملحركات ، مركبات لإ�سالح �إطار�ت �ل�سيار�ت ، ر�تنجات ��سطناعية ومركبة .
�ل�سرت�طات:

و�س�تظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�س�ر �س�نو�ت �أخرى �عتبار�ٌ من تاريخ �نت��هاء �حلماية يف 2017/12/09 
وحتى تاريخ 2027/12/09 

ق�ضـم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957
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عربي ودويل
وثيقة قرطاج هي اخل�ضم واحلكم:

تون�س: اإجم�ع على تف�دي املرجل ال�ش�خن..!
•• الفجر - تون�ص – خا�ص

    يبدو اأّن جميع الفرقاء يف تون�س اأدركوا اأّن البالد ل 
تتحّمل املزيد من التوتر، وانه ل رابح من عملية يل 
الذراع اجلديدة، وان اخل�ضارة �ضتطال اجلميع، وهذا 

اإىل  ال�ضاهد،  يو�ضف  احلكومة  رئي�س  لقائه  عقب 
البتعاد عن ت�ضريحات بع�س النقابيني املت�ضنجة يف 
حماولة لتهدئة الأجواء حني اأكد اأّن �ضوت احلكمة 

والعقل �ضيتغلب يف الأخري.
موقف  تو�ضيح  على  الأخـــري  هــذا  حــر�ــس  كما      

ما يف�ضر ماراتون اللقاءات وامل�ضاورات بني املركزية 
النقابية والأحزاب ال�ضيا�ضية وبني احلكومة واحتاد 

ال�ضغل والرئا�ضة التون�ضية.
نورالدين  منطلقه  كــان  التهدئة،  اإىل  اللجوء       
�ضعى  الــذي  ال�ضغل،  لحتــاد  العام  الأمــني  الطبوبي 

وزير  من�ضب  اأّن  يف  واملتمثل  النقابية،  املركزية 
الوظيفة العمومية يعنينا، وان اإقالة عبيد الربيكي 
اأّن  من  انطالقا  حتمي  معنا  الت�ضاور  وان  تخ�ضنا،  ل 
التي على قاعدتها  الحتاد طرف يف وثيقة قرطاح 

ت�ضكلت احلكومة.

   ع����الم����ة �أخ��������رى م����ن ع���الم���ات 
�جلنوح �إىل �لتهدئة وتفادي �ملرجل 
�ل�����س��اخ��ن، ه���و �إح���ال���ة �جل��م��ي��ع يف 
فمن  قرطاج.  وثيقة  �إىل  مو�قفهم 
ومن  منها،  �نطلق  �ل�ساهد  �نتقد 
�سانده عاد �إليها، وهو ما يدل على 
�لتم�سك  على  �لفرقاء  ك��ل  �إ���س��ر�ر 
باأر�سية �لتو�فق تلك، على عاّلتها، 
و�حلكم،  �خل�سم  منها  يجعل  مم��ا 
و�مل�����س��ك��ل و�حل������ل، وم���دخ���ل ح���و�ر 
�لرئي�س  ي��ج��م��ع  وج����ام����ع  ����س���ام���ل 

مبوّقعيها لن يطول �نتظاره.

وثيقة قرطاج هي املرجع
�ل�سياق، قال �لأم��ني �لعام  ويف هذ� 
لل�سغل،  �ل��ت��ون�����س��ي  �ل��ع��ام  ل��الحت��اد 
نور �لدين �لطبوبي ، �نه ل عالقة 
ملو�قف �حتاد �ل�سغل با�ستقالة عبيد 
�لربيكي من �حلكومة، مو�سحا �أن 
ما �أزعج �لحتاد هو بد�ية �لزيغ عن 
وثيقة قرطاج �لتي تفر�س �سياغة 
�مل�سريية،  �ل���ق���ر�ر�ت  يف  ت�����س��ارك��ي��ة 
�ل�ساهد  ع���ل���ى  ك�����ان  �أن������ه  م�����وؤك�����د�  
�ل��ت�����س��اور مع  �إىل منطق  �لح��ت��ك��ام 
ك���ل �مل��ك��ون��ات �مل��وق��ع��ة ع��ل��ى وثيقة 
�تفاق قرطاج قبل �لقيام بالتحوير 
�ل����������وز�ري.    وح����ول �ل��ل��ق��اء �لذي 
، قال  ب��رئ��ي�����س �حل���ك���وم���ة  ج��م��ع��ه 
�أّن م��وق��ف �لحت�����اد مل  �ل��ط��ب��وب��ي 
يتغري عّما ت�سمنه �لبيان �لر�سمي 
�أّك����د  �أن�����ه  �إىل  ل��ل��م��ن��ظ��م��ة، م�����س��ري� 
و�إيجاد  �ل��ت��د�رك  عليه  �أن  لل�ساهد 
ل��ت��ج��ّن��ب دخول  �ل��ب��دي��ل��ة  �حل���ل���ول 
�لبالد يف �لتوتر �لجتماعي وذلك 

بالعودة �إىل وثيقة قرطاج.
�ملنظمة  �أن  �ل��ط��ب��وب��ي  ولح����ظ     
رغبة �حلكومة  ��ست�سعرت  �ل�سغيلة 
يف �ل��ت��ن�����س��ل م���ن وث��ي��ق��ة �أول���وي���ات 
�ت��ف��اق ق��رط��اج، وب��ال��ت��ايل حماولة 

�إرغام �لحتاد على �خلروج منها.
   و�أكد �لطبوبي �أنه �سيو��سل لقاء 
�لوطنية  و�ملنظمات  �لأح���ز�ب  ق��ادة 
�لبديلة  �حللول  ولإي��ج��اد  للت�ساور 
مو�سحا  ق��رط��اج،  لوثيقة  و�ل��ع��ودة 
منظمة  ي�����س��ت��ه��دف  ل  �لحت�����اد  �أّن 
ت��ع��ي��ني خليل  ب���رف�������س  �لأع���������ر�ف 
�أن  يرف�س  و�إمن��ا  وزي���ر�،  �لغرياين 
يكون ه��ذ� �لأخ��ري على ر�أ���س وز�رة 

معينة تثري �جلدل.

خرق للوثيقة
�لأح�������ز�ب م���ن ج��ه��ت��ه��ا، ����س���ددت يف 
و�أكد  قرطاج،  وثيقة  على  مو�قفها 

   يف ح���ني �أع���ل���ن ك���ل م���ن �حل���زب 
�لوطني  �لعمل  وح��زب  �ل�سرت�كي 
�لدميقر�طي يف بيان م�سرتك لهما 
قرطاج  وثيقة  �أن  �ل��ث��الث��اء،  �أم�����س 
دخ���ل���ت ن��ه��ائ��ي��ا ط���ي �ل���ت���اري���خ على 
�ع��ت��رب�ه �نحر�فا ح�سل يف  �إث��ر م��ا 
�أ���س��ل��وب �حل��ك��م وه��ي��م��ن��ة �حلزبني 
�حلكم  ن����ظ����ام  ع���ل���ى  �ل���رئ���ي�������س���ي���ني 
�لبالد  م�سري  بتقرير  و�نفر�دهما 
وت��خ��ل�����س �حل���ك���وم���ة ن��ه��ائ��ي��ا من 
�ملم�سية  �لأطر�ف  �لتز�ماتها جتاه 

على �لوثيقة.
بيانهما  يف  �حل����زب����ان  و�ن���ت���ق���د     
�سريحة  ب�سورة  �حلكومة  خ�سوع 
�لدويل  �لنقد  ���س��ن��دوق  لإم����الء�ت 
مب���ا ���س��ت��ق��دم ع��ل��ي��ه م���ن �إج�������ر�ء�ت 
�لعمومية  �ل���ب���ن���وك  يف  �ل��ت��ف��وي��ت 
و�مل��ن�����س��اآت �ل��ع��ام��ة وت�����س��ري��ح م���ا ل 
يقل عن 10 �آلف موظف عمومي 

وغلق باب �لإنتد�ب. 

احلكومة تنفي ال�ضتفزاز
با�سم  �لر�سمي  �لناطق  �لوزير  لكن 
�أّنه ل  �لتاأكيد على  �حلكومة، جدد 
�لربيكي  عبيد  �إقالة  لقر�ر  عالقة 
يعتقد  ك���م���ا  �لحت��������اد  ب���ا����س���ت���ف���ز�ز 
�سريك  �لحت���اد  �أّن  م��ق��ّر�  �لبع�س، 
فاعل ول رغبة لدينا �أو نية يف خلق 

مناخ متوتر معه.
��ست�سارة  ع���دم  ع���ن  ���س��وؤ�ل��ه  ويف     
�لوحدة  حلكومة  �ملكونة  �لأح���ز�ب 
�لتحوير،  هذ�  بخ�سو�س  �لوطنية 
�أو�سح �إياد �لدهماين �أّن �لقر�ر كان 
�أّن��ه جزئي ل مي�س  كما  م�ستعجال 
�أّن  على  م�سّدد�  �لعامة،  �لتوجهات 
قرطاج،  بوثيقة  مي�س  مل  �لتحوير 
م��ق��ّر� ب��وج��ود �خ��ت��الف يف وجهات 

�لنظر لكننا نحرتم كل �سركائنا.
�لوظيفة  وزي����ر  �أّن  �إىل  ي�����س��ار      
عبيد  �مل��ق��ال  و�حل��وك��م��ة  �لعمومية 
�ل��ربي��ك��ي ق���د حت����ادث �لث���ن���ني مع 
�ل�سب�سي  ق��ائ��د  �ل��ب��اج��ي  �ل��رئ��ي�����س 
�لوحدة  حكومة  م��ن  �إق��ال��ت��ه  ح��ول 
جمعهما  ل���ق���اء  خ�����الل  �ل���وط���ن���ي���ة 

بق�سر �حلكومة بقرطاج.
   و�أك���د �ل��ربي��ك��ي وج���ود تطابق يف  
�ل�سب�سي  وبني  بينه  �لنظر  وجهات 
م�سري�  �حلكومة،  من  �إقالته  حول 
�أبرز للرئي�س �متعا�سه  �أنه قد  �إىل 
م��ن �حلكومة،  �إق��ال��ت��ه  م��ن طريقة 
قائد  �ل���ب���اج���ي  �أن  ع���ل���ى  م�������س���دد� 
�ل�����س��ب�����س��ي ق���د ����س��ت��م��ع �إل���ي���ه و�ىل 

موقفه ب�سفة جيدة.
   و�أب���ل���غ �ل��رئ��ي�����س � �ل��ب��اج��ي قايد 
�لو�سع  �أّن  �لربيكي  عبيد  �ل�سب�سي 
�أزم���ات  وق���وع  ت��ون�����س ل يحتمل  يف 

�جتماعية و�سيا�سية.
   هذ� وقد ��ستقبل �لرئي�س �لتون�سي 
�لباجي قائد �ل�سب�سي �م�س �لثالثاء 
، نور �لدين �لطبوبي �لمني �لعام 

لالحتاد �لعام �لتون�سي لل�سغل.
 و�أفاد �لطبوبي يف ت�سريح �إعالمي 
لتقدمي  ف���ر����س���ة  ك�����ان  �ل���ل���ق���اء  �أن 
حول  �ل�سغيلة  �ملنظمة  نظر  وجهة 
�لر�هنة  و�مل���ع���وق���ات  �لإ���س��ك��ال��ي��ات 
و�ل�������س���ب���ل �ل��ك��ف��ي��ل��ة ب���ت���ج���اوزه���ا يف 
ه���ذه �مل��رح��ل��ة �ل��دق��ي��ق��ة �ل��ت��ي متر 
ب��ه��ا �ل���ب���الد، م����ربز� ت��اأك��ي��د رئي�س 
�أه���م���ّي���ة تظافر  ع��ل��ى  �جل��م��ه��وري��ة 
�حللول  لإي����ج����اد  �جل��م��ي��ع  ج���ه���ود 
�ل��ن��اج��ع��ة �ل��ت��ي م���ن ���س��اأن��ه��ا جتّنب 

�لتوتر�ت �لجتماعية.

�لعام  �لأم�������ني  م��������رزوق،  حم�����س��ن 
حل���زب ح��رك��ة م�����س��روع ت��ون�����س، �أّن 
�لعام  بالأمني   ، �لذي جمعه  �للقاء 
�لدين  ن����ور  �ل��ن��ق��اب��ي��ة  ل��ل��م��رك��زي��ة 
باخل�سو�س  مت���ح���ور   ، �ل��ط��ب��وب��ي 
ح�����ول �ل����ت����ط����ور�ت �لأخ��������رية على 
�أزمة  ول�سيما  �ل�سيا�سية،  �ل�ساحة 

�لعالقة مع �حلكومة.
هناك  �أّن  �إىل  م�����رزوق  و�أ�����س����ار      
�تفاق مع �لإحت��اد على وجود خرق 
لوثيقة �تفاق قرطاج، �لتي تاأ�س�ست 
ع��ل��ى ق��اع��دت��ه��ا ح��ك��وم��ة �ل���وح���دة 
�لنهج  على  تن�س  و�ل��ت��ي  �لوطنية، 
�لت�ساركي يف �إد�رة �حلكومة وتنفيذ 

برناجمها.
و����س���رح ب�����اأن �أم������ور� خ���ط���رية جد� 
باحلكومة،  ع����الق����ة  يف  حت�������س���ل 

من منظمة �أ�سحاب �ملوؤ�س�سات يعرّب 
�لتو�زنات  م�ستوى  يف  �رت��ب��اك  ع��ن 
�له�سة وغري �ملدرو�سة �لتي �نبثقت 
�لوحدة  بحكومة  ي�سمى  م��ا  عنها 

�لوطنية.
    و�سددت �لهيئة �لت�سيريية يف بيان 
�ن�سغال  م��ن  ي��ث��ار  م��ا  �أّن  على  ل��ه��ا، 
�ملحاباة  �ع����ت����ب����ار�ت  ت����و�ت����ر  ح�����ول 
و�لقرب �لعائلي و�لت�ساهر يف تعيني 
�مل�سوؤولني باحلزب و�لدولة �سيزد�د 

تاأّكد� بعد �لت�سميات �لأخرية.
“�لت�سّدع  �إىل  �لبيان  �أ���س��ار      كما 
بتو�فق  ي�سمى  م��ا  �سلب  �ملتو��سل 
�لأحز�ب �ل�سبعة و�لثالث منظمات 
وط����ن����ي����ة ك�������ربى م�����ع م�����ا ي����و�ك����ب 
�لجتماعية  �ل�سعوبات  م��ن  ذل��ك 

و�لقت�سادية و�ملالية.

م�ساعي  �سمن  “يندرج  �للقاء  هذ� 
�ل��ت�����س��اور ب���ني خم��ت��ل��ف �لأط������ر�ف 
�ملم�سية على وثيقة �تفاق قرطاج«.    
و�سّرح �أمني عام �حلزب �جلمهوري 
ع�����س��ام �ل�����س��اب��ي �ث���ر ل��ق��اء وف���د من 
�ل�سغل  �حت�����اد  ع����ام  �أم�����ني  �حل�����زب 
�لتحوير  �أّن  �لطبوبي،  ن��ور�ل��دي��ن 
�ل����وز�ري �لأخ���ري ك��ان ق��ر�ر خاطئا 
�أن��ه ت�سمن  ت��ق��دي��ره، م�سيفا  وف��ق 
ر�سائل معاك�سة ملا مت �لتفاق عليه 
يف وثيقة قرطاج من تعزيز �لوحدة 
و  �أولويات  على  و�لتو�فق  �لوطنية 

برنامج عمل حكومتها.
�لعام      م��ن جانبه طالب �لأم���ني 
حلركة �ل�سعب زهري �ملغز�وي عقب 
�أم��ني عام �حت��اد �ل�سغل، كال  لقائه 
و�جلمهورية  �حلكومة  رئي�سي  من 

�لأخري،  �ل����وز�ري  �لتحوير  ومنها 
عليه  �ملتفق  �لقر�س  �سرف  ووق��ف 
م��ع ���س��ن��دوق �ل��ن��ق��د �ل����دويل، ونية 
�لعمومية  �ل���ب���ن���وك  يف  �ل��ت��ف��وي��ت 
بالقت�ساد  ت�سر  جلهات  �ل��ث��الث��ة، 

�لوطني، على حد تعبريه.
    م���ن ج��ان��ب��ه، ق����ال رئ��ي�����س كتلة 
حركة ند�ء تون�س بالربملان �سفيان 
�لقت�سادي  �لو�سعني  �إّن  ط��وب��ال، 
يحتمان  �ل���ب���الد،  يف  و�لج��ت��م��اع��ي 
�للتفاف  �لأط�����ر�ف  خمتلف  ع��ل��ى 
ح������ول م�������س���ام���ني وث���ي���ق���ة �ت���ف���اق 

قرطاج.
    و�أفاد طوبال، يف ت�سريح �إعالمي، 
�إث���ر �ج��ت��م��اع وف��د م��ن ح��زب حركة 
�ل��ع��ام لحتاد  ب��الأم��ني  ن��د�ء تون�س 
باأّن  �لطبوبي،  �ل��دي��ن  ن��ور  �ل�سغل 

�ل����دمي����ق����ر�ط����ي �لج����ت����م����اع����ي يف 
�أن ي��ب��ادر رئي�س  ب��ي��ان، �إىل ���س��رورة 
�جل��م��ه��وري��ة ب��دع��وة ك��ل �لأط����ر�ف 
�مل���م�������س���ي���ة ع���ل���ى وث���ي���ق���ة ق���رط���اج 
عاجل  �ج��ت��م��اع  �إىل  لها  و�ل��د�ع��م��ة 
بتجاوز  �ل��ك��ف��ي��ل��ة  لإي���ج���اد �حل��ل��ول 
�مل����اأزق �حل���ايل وف��ت��ح �آف����اق جديدة 
ل���س��ت��ئ��ن��اف م�����س��ار �لإن����ق����اذ �ل���ذي 
�أج���ل���ه وث��ي��ق��ة قرطاج  ج�����اءت م���ن 

وحكومة �لوحدة �لوطنية.

نعي الوثيقة
�أما �لهيئة �لت�سيريية لند�ء تون�س، 
“�لإ�سالح  مبجموعة  يعرف  ما  �أو 
، فقد  بلحاج  ر�سا  جناح  و�لإنقاذ” 
�إقالة وزير حم�سوب على  �أن  �أك��دت 
بقيادي  وتعوي�سه  �لنقابي  �لتيار 

�سو�ء  �ل�سيا�سية  �لأط����ر�ف  ب��دع��وة 
�لتي  �أو  �ملوقعة على وثيقة قرطاج 
مل توقع عليها �إىل �جتماع لتقييم 
و�لو�سع  �لأخ���������رية  �مل�������س���ت���ج���د�ت 

�لر�هن  يف �لبالد.
�آف��اق تون�س     و�عترب رئي�س ح��زب 
�لثالثاء،  �أم�������س  �إب���ر�ه���ي���م  ي��ا���س��ني 
تدخل  و�إقالتهم  �ل���وزر�ء  تعيني  �أّن 
�حلكومة،  رئي�س  �سالحيات  �سمن 
ولكنه �عترب يف �ملقابل �أّن �لتحوير 
تتطلب  م��ف��اج��اآت  ت�سّمن  �لأخ����ري 
حد� �أدنى من �لت�ساور مع �لأطر�ف 
ح�سب  قرطاج،  وثيقة  على  �ملوقعة 
�أم�س  �ث����ر ل��ق��ائ��ه  ت�����س��ري��ح��ه ع��ل��ى 
�لأمني �لعام للمنظمة �ل�سغيلة نور 

�لدين �لطبوبي.
�مل�سار  ح������زب  دع������ا  ج����ان����ب����ه،  م�����ن 

�لوزير �ملقال عند �ل�سب�سي جتنب �لتوتر�ت �لجتماعية حمور لقاء �ل�سب�سي و�لطبوبي �م�س

اآفاق تون�س: التحوير الأخري ت�ضّمن 
مفاجاآت تتطلب حدا اأدنى من الت�ضاور

احلزب ال�ضرتاكي وحزب العمل الوطني 
الدميقراطـي ينعيـــان وثيقــة قرطــــــاج

�فاق تون�س عند �لطبوبي

�حرت�م �ولويات وثيقة قرطاج مطلب �لحتاد ند�ء تون�س يدعو �ىل كلمة �سو�ء

حم�سن مرزوق �نحر�ف على وثيقة قرطاج

الطبوبي: احت�د ال�شغل ا�شت�شعر رغبة احلكومة يف التن�شل من اأولوي�ت اتف�ق قرط�ج

ال�ضب�ضي يدعو اإىل اإيجاد احللول الناجعة التي من �ضاأنها جتّنب التوترات الجتماعية

 احلكومة: التحوير الوزاري 
لــم ميــ�س بوثيقــة قرطــاج
 هيئة اإنق�ذ النداء: حكم الع�ئلة يت�أكد 
وتواف���ق الأح���زاب ال�شبعة يت�شدع..

حم�شن مرزوق: هن�ك اتف�ق مع احت�د 
ال�شغل على وجود خرق لوثيقة قرط�ج
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957

EAT 34065

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه

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

�ملودع��ة بال�رقم  : 104049
ب�اإ�س��م : كاتربيلر �إنك

�ملتحدة  �ل��ولي��ات   ،  61629-6490 �إلينويز   ، ب��ي��وري��ا   ، �سرتيت  �أدم���ز   ، �إي.  �إن.   100  : وع��ن��و�ن��ه 
�لأمريكية.

بتاريخ : 2010/08/29 و�مل�س�جلة حتت رقم : 107285 
�لفئة : 4

�ملنتجات : زيوت و�سحوم �سناعية ، مزلقات ، مركبات �مت�سا�س وترطيب وتثبيت �لغبار ، وقود 
)مبا يف ذلك وقود �ملحركات( ، مو�د �إ�ساءة ، �سموع وفتائل لالإ�ساءة ، زيت ديزل ، وقود حمركات 
، �إ�سافات غري كيميائية �ىل وقود �ملحركات ، مركبات م�سادة لاللت�ساق ، مركبات ت�سميع ، �أثري 

برتويل . 
�ل�سرت�طات:

يف  �حلماية  �نت��هاء  تاريخ  من  �عتبار�ٌ  �أخ��رى  �س�نو�ت  ع�س�ر  ملدة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�س�تظل 
2017/12/09 وحتى تاريخ 2027/12/09

ق�ضـم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957

EAT 34066

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه

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

�ملودع��ة بال�رقم  : 104050
ب�اإ�س��م : كاتربيلر �إنك

وعنو�نه : 100 �إن. �إي. ، �أدمز �سرتيت ، بيوريا ، �إلينويز 6490-61629 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
بتاريخ : 2010/08/29 و�مل�س�جلة حتت رقم : 107286 

�لفئة : 6
�ملنتجات : معادن غري نفي�سة وكل خليط منها ، مو�د بناء معدنية ، مباين متنقلة معدنية ، مو�د معدنية خلطوط �ل�سكك �حلديدية ، حبال 
و�أ�سالك غري كهربائية من معادن غري نفي�سة ، م�سنوعات حد�دة ، خردو�ت معدنية �سغرية ، مو��سري و�أنابيب معدنية ، خز�ئن حفظ �لوثائق 
و�لأ�سياء �لثمينة )خز�ئن متينة( ، منتجات م�سنوعة من معادن غري نفي�سة غري و�ردة يف فئات �أخرى ، خامات معادن ، �أطو�ق معدنية لربط 
�ملو��س�ري ، �أغطية �إحكام معدنية ، �أختمام ر�سا�س )لإحكام �ل�س�د( و�أغطية �إحكام معدنية للقو�رير ، خو�بري معدنية ، �أ�سرطة معدنية ، م�سابك 
معدنية ، �سو�ميل معدنية ، م�سامري ملولبة ، بر�غي معدنية ، حلقات معدنية ، م�سامري )خردو�ت( ، فلكات )حلقات( معدنية ، �أختام )لإحكام 
، قو�مط  �أط��و�ق معدنية   ، �أغطية معدنية   ، كب�س�ولت معدنية   ، �سد�د�ت معدنية   ، �أربطة معدنية   ، ت�سحيم  ، حلمات  ، مر�بط معدنية  �ل�سد( 
)م�سابك( معدنية ، و�سالت قارنة معدنية ، كالبات معدنية ، م�سابك معدنية ، م�سامري ، �أوتاد معدنية ، م�سمار بر�سام معدنية ، در�بزين معدين 
، خز�نات معدنية ، خو�بري ت�سريف معدنية ، م�سامري خابورية ، م�سامري خابورية لق�سبان �جلر ، م�سامري خطافية ، م�سامري زنق �أو �إحكام ، 
م�سامري ذ�ت عر�وي ، حلقات �إطباقية معدنية ، م�سلكات خيط معدنية ، م�سائد )�سمامات معدنية( ملياه �ملطر ، �أغطية ت�سريف معدنية ، و�سالت 
مو��سري معدنية ، حارفات معدنية ، �سبكات معدنية ، لوحات معدنية ، من�سات حتميل معدنية ، مالزم معدنية ، ق�سبان معدنية للحام ، كابالت 
و�أ�سالك معدنية ، �أنابيب ومو��سري معدنية ، �سال�سل معدنية ، �سبكات حبال وبكر�ت معدنية ، �سار�ت معدنية ، �أجر��س ، �أقفال و�أقفال ذ�ت حلقات 
معدنية ، لوحات �أرقام معدنية ، مقاب�س معدنية ، �إ�سار�ت معدنية غري م�سيئة وغري ميكانيكية ، لوحات �إ�سارة غري م�سيئة وغري ميكانيكية ، 
مو�د تقوية معدنية ، �أجز�ء وتركيبات معدنية لكافة �لب�سائع �ملذكورة�لو�قعة يف �لفئة 6 وغري �ملدرجة يف فئات �خرى ، م�سابك �لأنابيب �ملعدنية 
�ملعدنية  �لو�سالت   ، �مللولبة  �ملعدنية  �مل�سامري   ، �ملو��سري  �ملعدنية لربط  ، �لأط��و�ق  �ملانعة للت�سرب  �ملعدنية  ، �لأط��و�ق  �ملعدنية  �أربطة �لإحكام   ،
للمو��سري ، �أغطية معدنية لأطر�ف �لأنابيب ، تركيبات معدنية للمو��سري ، �أ�سطو�نات معدنية �سلبة وفارغة لتخزين �لغاز �مل�سغوط �أو �ملو�ئع ، 

مثبتات معدنية ملولبة ، م�سابك وتركيبات معدنية للخر�طيم .  
�ل�سرت�طات:

و�س�تظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�س�ر �س�نو�ت �أخرى �عتبار�ٌ من تاريخ �نت��هاء �حلماية يف 2017/12/09 وحتى تاريخ 2027/12/09 
ق�ضـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957

EAT 34067

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه

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

104161 : �ملودع��ة بال�رقم  
ب�اإ�س��م : كاتربيلر �إنك

وعنو�نه : 100 �إن. �إي. ، �أدمز �سرتيت ، بيوريا ، �إلينويز 6490-61629 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
بتاريخ : 2010/03/16 و�مل�س�جلة حتت رقم : 100629 

�لفئة : 7
�ملنتجات : �آلت وعدد �آلية ، حمركات ومكائن )عد� ما كان منها للمركبات �لربية( ، قارنات �آلية وعنا�سر نقل �حلركة 
)عد� ما كان منها للمركبات �لربية( ، معد�ت زر�عية )عد� ما يد�ر باليد( ، �أجهزة تفقي�س �لبي�س ، �سمامات )�جز�ء 
�آلت( ، �سمعات �إ�سعال ، مر�سحات هو�ء )�أجز�ء من �ملاكينات و�ملحركات( ، منظمات مياه )�أجز�ء �آلت( ، مر�سحات 
للمحركات  �إق��الع  �أجهزة   ، جتميع  مكاب�س   ، �لربية  للمركبات  �مل�ستخدمة  بخالف  قارنة  و�سالت   ، زي��ت  )فالتر( 
�لأ�سجار  قاطعات   ، )�آلت(  �ملحمالت   ، )ب��ول��دوزر�ت(  جر�فات   ، حفار�ت   ، حفر  �آلت   ، )�آلت(  م�سخات   ، و�ملكائن 
�لكاحمات   ، ، مدكات )ماكينات دك(  ، مكائن قطع  زر�عية  ، مكائن  ، ماكينات ر�سف  كا�سطات   ، �حل��زم  ماكينات   ،
�أو مكائن( ، �سيور لالآلت( ، �سفر�ت )�جز�ء �آلت( ،  )من�سات زلق ذ�ت عجالت( ، مر�سحات )فالتر( )�جز�ء �آلت 
�آلت جرف �لرت�ب ، �آلت تعبيد �لطرق ، �آلت رفع ، �أجهزة ومعد�ت زر�عية ، مد�حل بخارية ، ماكينات ت�ستخدم يف 
�لغابات ، �آلت مد �ملو��سري ، ماكينات �لدمج ، دلء خا�سة باآلت جرف �لرت�ب )�جز�ء �آلت( ، ر�فعات هيدروليكية ، 
�آلت و�أجهزة حلام ، �آلت تع�سيق )تر�سيخ( ، �آلت ت�سوية �لأر�سفة ، �آلت خد�س )�آلت نب�س �سطح �لأر�س قبل �إعادة 
�لتعبيد( ، �آلت متهيد ، �أجهزة حتكم يف ن�سبة �لوقود و�لهو�ء ، منفث �لوقود ، �أجهزة ف�سل �ملاء ، �سخانات �لوقود ، 
�آلت حرث وح�سد �لأر��سي �لزر�عية ، �آلت در�س ، ماكينات تكوين �لر�أ�س )للرب�سامات و�مل�سامري( ، ماكينات �حل�سد 
�آلت ت�سريف   ، �لرتبة  تقليب )ج��رف(  و�أدو�ت  �ملحاريث   ، �لرتبة  لتمهيد  �أم�ساط   ، �آلت �جلز   ، �لربط  ، ماكينات 
، من�سات مقاومة  ل��الآلت  ، حمامل مقاومة لالحتكاك  �مل��رتدد  �لتيار  ، مولد�ت  ، مكثفات هو�ئية  �أجهزة تقليب   ،
لالحتكاك لالآلت ، �أدو�ت �سد �لتلوث للمحركات و�ملكائن ، حماور دو�ليب �لآلت ، حلقات كريات �ملحامل ، كتائف 

�رتكاز لالآلت ، حمامل )�جز�ء �آلت( ، ناقالت 
بال�سيور ، مكائن وحمركات للقو�رب ، بطانات مكابح بخالف �مل�ستخدمة للمركبات ، قطع مكابح بخالف �مل�ستخدمة 
بالهو�ء  ت��د�ر  �آلت   ، مكربنات   ، �آلت(  )�أج��ز�ء  فرجونات   ، للمركبات  �مل�ستخدمة  بخالف  مكابح  نعول   ، للمركبات 
و�ملكائن  ل��الآلت  تو�سيل  �أذرع   ، تكثيف  من�ساآت   ، )�آلت(  �ساغطات   ، �مل�سغوط  بالهو�ء  ت��د�ر  م�سخات   ، �مل�سغوط 
 ، �لتيار  ، مولد�ت  و�ملحركات  و�ملكائن  ل��الآلت  �آليات حتكم   ، و�ملحركات  و�ملكائن  ل��الآلت  ، كبالت حتكم  و�ملحركات 
قطاعات )�آلت( ، �آلت قطع ، روؤو�س ��سطو�نات للمكائن ، ��سطو�نات لآلت ، ��سطو�نات للمحركات و�ملكائن ، لقم 
حفر )�أجز�ء �آلت( ، روؤو�س حفر )�أجز�ء �آلت( ، �آلت ثقب ، مثاقب ، �سيور للمولد�ت �لكهربائية ، فرجونات للمولد�ت 
 ، ، �سيور م��ر�وح �ملحركات و�ملكائن  �ملركبات �لربية  �مل�ستخدمة يف  ، مكائن بخالف  ، مولد�ت كهربائية  �لكهربائية 
مر�وح �ملحركات و�ملكائن ، �أجهزة حتويل �لوقود ملحركات �لحرت�ق �لد�خلي ، مقت�سد�ت وقود للمحركات و�ملكائن 
�آلت   ، ، م�سننات بخالف �مل�ستخدمة يف �ملركبات �لربية  ، �سناديق م�سننات بخالف �مل�ستخدمة يف �ملركبات �لربية 
طحن ، وقاء )�أجز�ء �آلت(، مطارق )�أجز�ء �آلت( ، مطارق تد�ر بالهو�ء �مل�سغوط ، عدد حتمل باليد تد�ر ميكانيكياً 
، قو�دي�س  �أجهزة تثبيت �لعدد �لآلية   ، ، ر�فعات  و�إف��ر�غ �حلمولة  �أجهزة �سحن لتحميل   ، �لتي تد�ر يدوياً  بخالف 
، من�سات  �أجهزة رفع   ، �سيور للم�ساعد   ، ، ر�فعات نقالة )�آلت( ، جمز�ت ع�سب )�آلت(  ت�سريف )للتفريغ �لآيل( 
حتميل ، م�سخات ت�سحيم ، م�سحمات )�أجز�ء �آلت( ، دو�ليب تنظيم �سرعة �لآلت ، دو�ليب �آلية ، �أجهزة ت�سغيل �آيل 
، �آلت ت�سنيع �لأدو�ت �ملعدنية ، م�سد�سات لر�س �لدهانات ، �آلت دهان ، مكاب�س ، ناقالت تد�ر بالهو�ء �مل�سغوط ، 
م�ساغط ، بكر�ت ، مدكات )�آلت( ، م�سننات تخفيف �ل�سرعة بخالف �مل�ستخدمة يف �ملركبات �لربية ، جمارف �آلية 
 ، �آلت ر�س   ، و�ملحركات  و�ملكائن  ل��الآلت  �سرعة  ، منظمات  ، حمامل لأعمدة نقل �حلركة  �لإد�رة  ، قارنات لأعمدة 
�ساغطات فائقة ، �آلت للمعاجلة بالقطر�ن ، �آلت لولبة )ت�سنني( ، �سال�سل و�أعمدة لنقل �حلركة بخالف �مل�ستعملة 
يف �ملركبات �لربية ، �آليات نقل حركة لالآلت ، تربينات بخالف �مل�ستعملة يف �ملركبات �لربية ، �ساغطات تربينية ، 
�سمامات )�أجز�ء ماكينات( ، معد�ت غ�سل �ملركبات ، �أجهزة فلكنة ، �أجهزة غ�سيل ، �آلت �لتخل�س من �لنفايات ، �آلت 
ن�سح �ملياه ، �أجز�ء وتركيبات لكافة �ملنتجات �سابقة �لذكر �ملت�سمنة يف �لئة 7 وغري �لو�ردة يف فئات �أخرى ، حمركات 
، �ل�سو�غط �لهو�ئية و�لبكر�ت ، م�سعات  �أنظمة �لتزليق  �أج��ز�ء   ، ، �ساحن تربيني  �أنظمة �لتربيد  �أج��ز�ء   ، �لإق��الع 

لتربيد �ملحركات و�ملكائن ، �أجهزة �سرف عو�دم �ملحركات و�ملكائن ، مر�فق )�جز�ء �آلت( .
�ل�سرت�طات:

و�س�تظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�س�ر �س�نو�ت �أخرى �عتبار�ٌ من تاريخ �نت��هاء �حلماية يف 2017/12/11 وحتى 
تاريخ 2027/12/11

ق�ضـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية

الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957
EAT 34068

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه

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

�ملودع��ة بال�رقم  : 104053
ب�اإ�س��م : كاتربيلر �إنك

وعنو�نه : 100 �إن. �إي. ، �أدمز �سرتيت ، بيوريا ، �إلينويز 6490-61629 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
بتاريخ : 2010/06/10 و�مل�س�جلة حتت رقم : 104386 

�لفئة : 12
�ملنتجات : �ملركبات ، �أجهزة �لنقل �لربي �أو �جلوي �أو�ملائي ، جر�ر�ت ومكائن �جلر�ر�ت ، �ساحنات �ل�سحب وعربات �ملقطورة 
، �ساحنات نقل  ، �ساحنات  ، ق�سبان للمركبات  ، عجالت للمركبات  �إط��ار�ت لعجالت �ملركبات   ، ، هياكل �ملركبات )�ل�سا�سي( 
�لنفايات ، �ملركبات �لربية �ملجهزة باأجهزة للتحميل و�لدمج ومعد�ت مد �لأنابيب و�لتدريج ، �سمامات �لإطار�ت ، كامتات 
، د�ر�ت هيدروليكية ومهيئات هيدروليكية ، و�سالت قارنة للمركبات  �أغطية لعو�دم �ملركبات ، خاف�سات �ل�سوت   ، �ل�سوت 
�لربية ، م�سخات هو�ء )لو�زم للمركبات( ، �أبو�ق للمركبات ، مر�يا �لروؤية �خللفية ، مر�يا �لروؤية �جلانبية ، �أوقية �لطني ، 
و�قيات وحل ، و�قيات رذ�ذ ، �أوقية ر�سا�س ، مقاعد للمركبات و�أحزمة �أمان ملقاعد �ملركبات ، م�ساحات حاجب �لريح )�لزجاج 
�لأمامي( للمركبات ، �سفر�ت )لقم( م�ساحات �لزجاج �لأمامي للمركبات ، �أجهزة مانعة لالنزلق ، �سال�سل مانعة لالنزلق ، 
مكابح للمركبات ، بطانات مكابح �ملركبات ، �أجهزة هيدروليكية للمركبات �لربية ، �أغطية للمركبات ، �أجز�ء وتركيبات لكافة 
�ملنتجات �آنفة �لذكر و�أجز�ء وتركيبات للمركبات �لربية �ملت�سمنة يف �لفئة 12 وغري �ملدرجة يف فئات �أخرى ، �أعمدة �حلدبات 
، مكائن للمركبات �لربية ، �أذرع تو�سيل للمركبات �لربية بخالف �أجز�ء �ملحركات و�ملكائن ، �آليات نقل �حلركة للمركبات 

�لربية و�أجز�ئها �لهيكلية وقطع �ل�سيانة و�ل�ستبد�ل .
�ل�سرت�طات:

تاريخ  وحتى   2017/12/09 يف  �حلماية  �نت��هاء  تاريخ  من  �عتبار�ٌ  �أخ��رى  �س�نو�ت  ع�س�ر  ملدة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�س�تظل 
 2027/12/09

ق�ضـم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957

EAT 34072

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه 

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

104052 : �ملودع��ة بال�رقم  
ب�اإ�س��م : كاتربيلر �إنك

وعنو�نه : 100 �إن. �إي. ، �أدمز �سرتيت ، بيوريا ، �إلينويز 6490-61629 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
بتاريخ : 2010/05/10 و�مل�س�جلة حتت رقم : 103095 

�لفئة : 11
�ملياه  وتوريد  و�لتهوية  و�لتجفيف  و�لتربيد  و�لطهي  �لبخار  وتوليد  و�لتدفئة  لالإنارة  �أجهزة   : �ملنتجات 
و�لأغر��س �ل�سحية ، من�ساآت لالإ�ساءة و�أجهزة ت�سخني ، ب�سيالت م�سابيح ، ب�سيالت �مل�سابيح �لأمامية ، 
ب�سيالت �مل�سابيح �خللفية ، ب�سيالت موؤ�سر�ت �لجتاه ، ب�سيالت م�سابيح لوحات �أجهزة �لقيا�س ، م�ساعل 
 ، �ل��ه��و�ء  ، مر�سحات مكيفات  �ل��ه��و�ء  تكييف  �أج��ه��زة   ، �مل�سابيح  عاك�سات �سوء   ، ، م�سابيح  �أ���س��و�ء   ، �إ���س��اءة 
�لفئة  �ملت�سمنة يف  �آنفاً  �ملذكورة  �ملنتجات  لكافة  وتركيبات  �أج��ز�ء   ، وق��ود  ، مقت�سد�ت  �ل�سقيع  �إز�ل��ة  �أجهزة 
�لتربيد  م��و�د  ��سرتد�د  �أنظمة   ، �لربية  للمركبات  �لإ���س��اءة �لحتياطية   ، �أخ��رى  �ملدرجة يف فئات  11 وغري 
وت�سمل �خلز�نات و�مل�سخات و�ملر�سحات و�ملنظفات ، ب�سيالت �مل�سابيح �لكهربائية ، ب�سيالت م�سابيح �إل ئي 
دي ، �لإ�ساءة  �خللفية للمركبات ، م�سعات حر�رية كهربائية ، م�سعات حر�رية للت�سخني ، �أغطية للم�سعات 

�حلر�رية ، �سمامات كاأجز�ء من �مل�سعات .
�ل�سرت�طات:

و�س�تظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�س�ر �س�نو�ت �أخرى �عتبار�ٌ من تاريخ �نت��هاء �حلماية يف 2017/12/09 
وحتى تاريخ 2027/12/09

ق�ضـم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957

EAT 34071

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه

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

102897 : �ملودع��ة بال�رقم  
ب�اإ�س��م : كاتربيلر �إنك

وعنو�نه : 100 �إن. �إي. ، �أدمز �سرتيت ، بيوريا ، �إلينويز 6490-61629 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
بتاريخ : 2010/03/08 و�مل�س�جلة حتت رقم : 100288 

�لفئة : 8
 ، بي�ساء  �أ�سلحة   ، و�ملالعق(  و�ل�سكاكني  )�ل�سوك  �أدو�ت قطع   ، باليد(  )ت��د�ر  يدوية  و�أدو�ت  : عدد  �ملنتجات 
 ، ، ر�فعات تد�ر باليد ، قطاعات كابالت ، قطاعات  ، مقلوظات وقو�لب ت�سكيل )عدد يدوية(  �أدو�ت حالقة 
مفاتيح ربط )عدد يدوية( ، �سكاكني ، �أدو�ت وعدد تركيب �لزجاج )عدد يدوية( ، �أدو�ت كي )عدد يدوية( ، 
�أدو�ت قطع )عدد يدوية( ، �سفر�ت مر�وح لالأدو�ت عك�سية �حلركة ، قطاعات خر�طيم ، مثاقب ولقم للمثاقب 
، مر�سات زيت )م�سد�سات ت�سحيم( )عدد يدوية( ، مقاب�س ، مفاتيح ربط )تقي�س عزم �للي( )عدد يدوية( ، 
�أدو�ت حلام )عدد يدوية( ، �أجز�ء وتركيبات لكافة �ملنتجات �ل�سابق ذكرها �لو�قعة يف �لفئة 8 وغري �ملدرجة 

يف فئات �أخرى . 
�ل�سرت�طات:

و�س�تظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�س�ر �س�نو�ت �أخرى �عتبار�ٌ من تاريخ �نت��هاء �حلماية يف 2017/11/19 
وحتى تاريخ 2027/11/19 

ق�ضـم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957

EAT 34069

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه

 بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:
104160 : �ملودع��ة بال�رقم  

ب�اإ�س��م : كاتربيلر �إنك
وعنو�نه : 100 �إن. �إي. ، �أدمز �سرتيت ، بيوريا ، �إلينويز 6490-61629 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

بتاريخ : 2010/06/10 و�مل�س�جلة حتت رقم : 104392 
�لفئة : 17

�ملنتجات : �ملطاط و�لغوتابر�سا و�ل�سمغ و�لأ�سب�ستو�س و�مليكا و�ملنتجات �مل�سنوعة من هذه �ملو�د وغري ور�دة 
و�لعزل  �لتغليف و�حل�سو  ، مو�د  �لت�سنيع  بالبثق لالإ�ستعمال يف  ، مو�د بال�ستيكية مت�سكلة  �أخ��رى  يف فئات 
 ، �أ�سرطة   ، حمكمة  ���س��د�د�ت   ، و�لبال�ستيك  �ملطاط  من  �مل�سنوعة  �ملنتجات   ، معدنية  غري  مرنة  �أنابيب   ،
ولي�ست  �لقرطا�سية  �أ�سرطة ل�سقة بخالف   ، ن�س�يجية  ، خر�طيم  ري  ، خر�طيم  لإطفاء �حلريق  خر�طيم 
لغايات طبية �أو منزلية ، �أ�سرطة عازلة ، مو�د معاجلة جزئياً لتبطني �ملكابح ، بطانات للقاب�س )�لكلت�س( ، 
و�سالت �أ�سطو�نية ، �أطو�ق منع �لت�سرب ، قفاز�ت عازلة ، قارنات وو�سالت غري معدنية ، حلقات م�سنوعة من 
�ملطاط �أو �لبال�ستيك ، مو�د مطاطية لإ�سالح �لإطار�ت ، مو�د �إحكام مطاطية ، خر�طيم �لتو�سيل ل�سبكات 
تربيد �ملحركات ، �لأ�سرطة �لكهربية �لعازلة ، �خلر�طيم �لبال�ستيكية �ملرنة لال�ستخد�م يف �لتهوية ، خر�طيم 
م�سنوعة من �ملطاط ملكيفات �لهو�ء ، خر�طيم م�سنوعة من �ملطاط هيدروليكية ، خر�طيم زيت غري معدنية 

، مركبات منع �لت�س�رب للمفا�سل . 
�ل�سرت�طات:

و�س�تظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�س�ر �س�نو�ت �أخرى �عتبار�ٌ من تاريخ �نت��هاء �حلماية يف 2017/12/11 
وحتى تاريخ 2027/12/11

ق�ضـم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957

EAT 34074

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه

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

�ملودع��ة بال�رقم  : 24917
ب�اإ�س��م : �سولر توربني �نكوربوريتد

وعنو�نه : 2200 با�سفيك هايو�ي �سان ديبيغو كاليفورنيا 92101 �لوليات �ملتحدة.
بتاريخ : 1998/08/23  و�مل�س�جلة حتت رقم : 18373 

�لفئة  : 7
�ملنتجات : ماكينات توربينات �لغاز �ل�سناعية-�ساغطات �لغاز �لطبيعي و�أطقم �ملولد�ت �لتي تد�ر 

بتوربينات �لغاز �طقم �ساغطات �لغاز وحزم �لدفع �مليكانيكي. 
�ل�سرت�طات:

يف  �حلماية  �نت��هاء  تاريخ  من  �عتبار�ٌ  �أخ��رى  �س�نو�ت  ع�س�ر  ملدة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�س�تظل 
2017/12/31 وحتى تاريخ 2027/12/31

ق�ضـم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957

EAT 5512

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
ر��س�م �أب�و �لنج�ا لت�سجيل بر�ء�ت �لإخرت�ع

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتالية:

بتاري��خ: 2016/09/08 �ملودعة حتت رقم: 259750 
با�س���م: �ل�سيد/ �إ�سماعيل حممد م�سطفي ر��سي

وعنو�ن�ه:  رقم 136، جالن بوكيت بينتاجن، 55100، كو�لملبور، ماليزيا
وذلك لتمييز �لب�سائع/ �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية:

مكمالت غذ�ئية لغايات طبية، مو�د حمية معدة لالإ�ستخد�م �لطبي، �أدوية لالأغر��س �لب�سرية، 
م�ستح�سر�ت �سيدلنية

و�لو�قعة يف �لفئة: 05
و�سف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن �لكلمة �لالتينية )AVOCA(، حتتها �لكلمات �لالتينية 
�أعلى  ويف   ، مت�سابكة  خطوط  �سكل  على  ر�سم  �ل�سفل  ويف   ،)CAPSULE( و   )PLUS(
بطريقة  مكتوبني   )R( و   )I( �لالتينيني  �حل��رف��ني  وبد�خله  ت��اج  عليه  د�ئ���ري  �سكل  �لعالمة 

مميزة
فعلى من لديه �إعرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجاريه يف وز�رة �لإقت�ساد 

�أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
 ر��س�م �أب�و �لنج�ا لت�سجيل بر�ء�ت �لإخرت�ع

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتالية:

بتاري��خ: 2016/04/19 �ملودعة حتت رقم: 252291 
با�س���م: �س. �ن جي تي للتكنولوجيا �س.ذ.م.م

�لرحيم برهان، �س. ب 128223 دبي، �لمار�ت  وعنو�ن�ه:  مكتب رقم 705، ملك م�سطفى عبد 
�لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�سائع/ �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية:
�خلدمات �لعلمية و�لتقنية وخدمات �لبحث و�لت�سميم �ملتعلقة بها، خدمات �لتحاليل و�لأبحاث 

�ل�سناعية، خدمات ت�سميم وتطوير عتاد وبر�مج �لكمبيوتر
و�لو�قعة يف �لفئة: 42

مميزة  بطريقة  مكتوبة    )NGT( �لالتينية  �حل���روف  ع��ن  ع��ب��ارة  �لعالمة  �لعالمة:  و�سف 
و   )YOUR( ��لالتينية  �لكلمات  وحتتها  د�ئ���ري،  ب�سكل  �سهم  ر�سم   )N( باحلرف  ويحيط 

)TECHNOLOGY( و )GENERATION( و )NEXT(
فعلى من لديه �إعرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجاريه يف وز�رة �لإقت�ساد 

�أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
 ر��س�م �أب�و �لنج�ا لت�سجيل بر�ء�ت �لإخرت�ع

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتالية:

بتاري��خ: 2016/06/07 �ملودعة حتت رقم: 254880 
با�س���م: �س. روكني بيبي، �ل �ل �سي

وعنو�ن�ه:  314 �ن. �سارع رقم 32، ريت�سموند، فرجينيا 23223، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية
وذلك لتمييز �لب�سائع/ �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية:

�جللود �ملدبوغة و�جللود �ملدبوغة �ملقلدة و�ملنتجات �مل�سنوعة من هذه �ملو�د غري �لو�ردة يف فئات 
و�ل�سما�سي  �ملظالت  �ل�سفرية،  �ل�سناديق و�حلقائب  �ملدبوغة،  �أو  �خلام  �أخرى، جلود �حليو�نات 
و�لع�سي، �ل�سياط و�أطقم �حليو�نات و�ل�سروج، �أحزمة كتف جلدية، �أحزمة كتف جلدية، حمالة 

�لأطفال، حقائب حلمل �لأطفال، حمالت �لأطفال
و�لو�قعة يف �لفئة: 18

 ) BABY ( يتبعها فا�سلة و ) ROCKIN ( و�سف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن �لكلمتني
مكتوبتان بحروف لتينية

فعلى من لديه �إعرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجاريه يف وز�رة �لإقت�ساد 
�أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

 �ورينتال وكيل ت�سجيل �لعالمات �لتجارية

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتالية:

بتاري��خ: 2016/09/05 �ملودعة حتت رقم: 259473 

با�س���م: �س. �إي�ستمان �أوتو �أند باور ليمتد

وعنو�ن�ه:  �لقطعة رقم -572، يوديوغ فيهار، �ملرحلة - 5، جورجاون – 122016، هاريانا، �لهند

وذلك لتمييز �لب�سائع/ �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية:

�سحن  �أجهزة  )كهربائية(،  عك�سية  مقومات  للمركبات،  كهربائية  بطاريات  كهربائية،  بطاريات 

�لباطريات، بطاريات �سم�سية، بطاريات غلفانية، بطاريات لالإ�ساءة، �سناديق بطاريات، �سفائح 

للبطاريات، �ألو�ح �سم�سية لإنتاج �لطاقة �لكهربائية

 و�لو�قعة يف �لفئة: 09

و�سف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن �لكلمة �لالتينية )ADDO( مكتوبة بطريقة مميزة

فعلى من لديه �إعرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجاريه يف وز�رة �لإقت�ساد 

�أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
 �ورينتال وكيل ت�سجيل �لعالمات �لتجارية 

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتالية:

بتاري��خ: 2016/10/17 �ملودعة حتت رقم: 257887 
با�س���م: �س. �كو� كون�سيبت�س ليمتد

�لعذر�ء  تورتول، �جلزر  تاون،  رود  �سنرت،  �نكوربوري�سنز  �أوف�سور  بريد 957،  وعنو�ن�ه:  �سندوق 
�لربيطانية

وذلك لتمييز �لب�سائع/ �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية:
خدمات توفري �لأطعمة و�مل�سروبات، �لإيو�ء �ملوؤقت، �لتزويد بالطعام و�ل�سر�ب، �ملطاعم، خدمة 
�لإجتماعات،  غرف  تاأجري  �لذ�تية،  �خلدمة  مطاعم  �لكافترييات،  �ملقاهي،  )�لبار�ت(،  �حلانات 

حجز �أماكن �لإقامة �ملوؤقتة.
 و�لو�قعة يف �لفئة: 43

)HUTONG( و�سف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن �لكلمة �لالتينية
فعلى من لديه �إعرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجاريه يف وز�رة �لإقت�ساد 

�أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
 �ورينتال وكيل ت�سجيل �لعالمات �لتجارية  

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتالية:

بتاري��خ: 2016/07/26 �ملودعة حتت رقم: 257146 
با�س���م: �س. �يكون ��س �ر �ل

وعنو�ن�ه:  فيا جي، دي فيتوريو، 11 40057 كادريانو دي غر�نارولو �مييليا )بو( �يطاليا
وذلك لتمييز �لب�سائع/ �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية:

م�ستح�سر�ت تبيي�س �لأقم�سة ومو�د �أخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي �ملالب�س، م�ستح�سر�ت تنظيف 
)لو�سن(  غ�سول  جتميل،  م�ستح�سر�ت  عطرية،  وزي��وت  عطور  �سابون،  وك�سط،  وجلي  و�سقل 
لل�سعر، منظفات �أ�سنان، لو��سق لتثبيت �ل�سعر �مل�ستعار، ملونات لل�سعر، �أ�سباغ لل�سعر، غ�سولت 

)لو�سن( لل�سعر، رذ�ذ )�سرب�ي( لل�سعر، م�ستح�سر�ت جتعيد �ل�سعر
 و�لو�قعة يف �لفئة: 03

مميزة،  بطريقة   )INSIGHT( �لالتينية  �لكلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  �ل��ع��الم��ة  �ل��ع��الم��ة:  و���س��ف 
�حلرفني )I( و )N( مكتوبان باخلط �لعري�س

فعلى من لديه �إعرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجاريه يف وز�رة �لإقت�ساد 
�أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/  كاليد �ند كو �ل �ل بي 
بن�سر �لتعديالت �ملو�سحة �أدناه على طلب ت�سجيل  �لعالمة �لتجارية �لتالية:

 
بتاريخ : 3 �أكتوبر 2013   �ملودعة حتت رقم :  199012 
بتاريخ : 6 يوليو 2014 �مل�سجلة حتت رقم : 199012 

با�س��م:  تيكوم لالإ�ستثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م
 وعنو�نه:  مبنى رقم 4، �لطابق �لول، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :  
�لورق و�ملنتجات �لورقية؛ �لكرتون ومنتجات �لكرتون؛ �لكتيبات؛ �لن�سر�ت �لإعالنية؛ �لكر��سات؛ �لتقاومي؛ 
دورية؛  �إخبارية  ن�سر�ت  �لر�سائل؛  �لل�ساقات؛  �لدعو�ت؛  �لتهنئة؛  بطاقات  �ملل�سقات؛  �لنماذج؛  �لبطاقات؛ 
�لدفاتر؛ دفاتر قطع �لقرطا�سية؛ ورق ن�ساف؛ دفاتر �ملذكر�ت و�ملو�عيد؛ �ل�سور �لفوتوغر�فية؛ �لألبومات؛ 
�لكبرية؛  �لإع��الن��ات  �ل��ربي��دي��ة؛  �لبطاقات  �ملفهر�سة؛  �مللفات  �مللفات؛  �لر�سائل؛  �أرف���ف  �ليوميات؛  دف��ات��ر 
�لكتب؛  جتليد  مو�د  �لكتب؛  �لدوريات؛  �ل�سحف؛  �ملطبوعات؛  �لكتابة؛  ورق  للكتابة؛  قطع  دفاتر  �لتذ�كر؛ 
)عد�  �ملكتبية  و�ل��ل��و�زم  �لأدو�ت  �لكتالوجات؛  �ملجالت؛  �لن�سر�ت؛  �ليومية؛  �ل�سحف  �ملطبوعة؛  �ملن�سور�ت 
�لأثاث(؛ �أقالم �حلرب؛ �أقالم �لر�سا�س؛ �أقالم �للباد؛ �أقالم �لر�سا�س �لآلية؛ �أقالم �حلرب �جلاف؛ �مل�ساطر؛ 

�ملماحي؛ ثقالت �لورق.
 �لو�ق�عة بالفئة   : 16 

رقم وتاريخ �لن�سر �ل�سابق يف �جلريدة �لر�سمية:)140( )بتاريخ 01 مايو 2014(
�لتعديالت على �لطلب بعد �لن�سر �ل�سابق: تعديل �لعالمة من:  

�إىل: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/  كاليد �ند كو �ل �ل بي  
بن�سر �لتعديالت �ملو�سحة �أدناه على طلب ت�سجيل  �لعالمة �لتجارية �لتالية:

بتاريخ : 3 �أكتوبر 2013   �ملودعة حتت رقم :  199015 
بتاريخ : 6 يوليو 2014 �مل�سجلة حتت رقم : 199015 

با�س��م:  تيكوم لالإ�ستثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م
 وعنو�نه:  مبنى رقم 4، �لطابق �لول، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
خدمات �لتعليم؛ خدمات �لتدريب؛ توفري مر�فق �لتدريب يف جمال �لفنادق و�ل�سيافة؛ توفري خدمات دور 
�حل�سانة؛ خدمات �لرتفيه؛ �لأن�سطة �لريا�سية و�لثقافية؛ توفري �سالت �لتدريبات �لريا�سية )�جلمنازيوم( 
برك  ت�سهيالت  توفري  �لتن�س؛  ت�سهيالت  توفري  �جل��ول��ف؛  مالعب  ت�سهيالت  توفري  �ل�سحية؛  و�ل��ن��و�دي 
�ل�سباحة؛ ترتيب و�إد�رة �ملوؤمتر�ت و�لجتماعات و�ملعار�س و�جلل�سات �لتدريبية وور�سات �لعمل و�لجتماعات 
�لر�سمية و�ملحا�سر�ت؛ توفري حد�ئق �ملالهي و�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س؛ ن�سر �لكتب؛ توفري ت�سهيالت 
�ل�سينما؛ توفري �لت�سهيالت �لريا�سية؛ توفري ت�سهيالت زقاق �لبولنغ؛ توفري ت�سهيالت �ل�ستجمام؛ خدمات 
�لت�سجيل؛  �ستوديوهات  ت�سهيالت  توفري  �لأف���الم؛  �ستوديوهات  خدمات  �ل�سوتي؛  �لت�سجيل  �ستوديوهات 
�لت�سجيل؛  �ستوديوهات  تاأجري  و�ل��ر�دي��و؛  و�لفيديو  و�لتليفزيون  لالأفالم  �لت�سجيل  �ستوديوهات  خدمات 
توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عرب 

�سبكة حا�سوب عامة.   
 �لو�ق�عة بالفئة   : 41 

رقم وتاريخ �لن�سر �ل�سابق يف �جلريدة �لر�سمية:)140( )بتاريخ  01 مايو 2014(
�لتعديالت على �لطلب بعد �لن�سر �ل�سابق: تعديل �لعالمة من:  

�إىل: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957

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

بن�سر �لتعديالت �ملو�سحة �أدناه على طلب ت�سجيل  �لعالمة �لتجارية �لتالية:

بتاريخ : 3 �أكتوبر 2013   �ملودعة حتت رقم :  199013 
بتاريخ : 6 يوليو 2014 �مل�سجلة حتت رقم : 199013 

با�س��م:  تيكوم لالإ�ستثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م
 وعنو�نه:  مبنى رقم 4، �لطابق �لول، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات :  
و�إع��الن؛ خدمات  دعاية  و�لت�سنيع؛ خدمات  و�لت�سميم  �لبحث  و�إد�رة مر�فق  توفري  �ملكاتب؛  و�إد�رة  توفري 
تقييم  �لتجارية؛  �لعمال  �إد�رة  يف  �مل�ساعدة  �لتجارية؛  �لأعمال  �إد�رة  خدمات  و�لإع���الن؛  �لدعاية  وك��الت 
م�ساريع  �إد�رة  للفنادق؛  �لتجارية  �عمال  �د�رة  �لتنظيمية؛  و�ل�ست�سار�ت  �لتجارية  �لأعمال  �إد�رة  �لأعمال؛ 
خدمات  �ل�سناعية؛  �أو  �لتجارية  �لأع��م��ال  �إد�رة  يف  �مل�ساعدة  )للغري(؛  �لأع��م��ال  �إد�رة  �لتجارية؛  �لأع��م��ال 
�لت�سويق؛ خدمات �لدعاية و�لإعالن و�لعالقات �لعامة؛ ت�سغيل حمالت �لبيع بالتجزئة؛ خدمات توفري �أو 
تاأمني لالآخرين؛ �لإد�رة �ل�سناعية؛ �إد�رة �ملعار�س و�ملعار�س �لتجارية للغايات �لتجارية و�لإعالنية؛ تاأجري 
بو�سائل  يتعلق  فيما  �ل�سوق  �أبحاث  �لإع��الم؛ خدمات  و�سائل  لالإعالن يف  وقت  تاأجري  �لإعالنية؛  �مل�ساحات 
توفري  للعقار�ت؛  �لعلنية  �مل��ز�د�ت  �إد�رة  �لأع��م��ال(؛  �إد�رة  يف  م�ساعدة  )باعتبارها  �لتعهيد  �لإع��الم؛ خدمات 
�ملتعلقة بهذه �خلدمات عرب �سبكة  �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات 

حا�سوب عامة. 
 �لو�ق�عة بالفئة   : 35 

رقم وتاريخ �لن�سر �ل�سابق يف �جلريدة �لر�سمية:)140( )بتاريخ 01 مايو 2014(
�لتعديالت على �لطلب بعد �لن�سر �ل�سابق: تعديل �لعالمة من:  

�إىل: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957   

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/ كاليد �ند كو �ل �ل بي   
بن�سر �لتعديالت �ملو�سحة �أدناه على طلب ت�سجيل  �لعالمة �لتجارية �لتالية:

بتاريخ : 3 �أكتوبر 2013   �ملودعة حتت رقم :  199014 
بتاريخ : 6 يوليو 2014 �مل�سجلة حتت رقم : 199014 

با�س��م:  تيكوم لالإ�ستثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م
 وعنو�نه:  مبنى رقم 4، �لطابق �لول، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  

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

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

رقم وتاريخ �لن�سر �ل�سابق يف �جلريدة �لر�سمية:)140( )بتاريخ 01 مايو 2014(
�لتعديالت على �لطلب بعد �لن�سر �ل�سابق: تعديل �لعالمة من:  

�إىل: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957
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عربي ودويل
توافد كبري للمه�جرين اىل اإيط�لي� جراء الأزمة يف ليبي� 

•• روما-وكاالت:

تتو�فد �أعد�د متز�يدة من �ملهاجرين هذ� �ل�ستاء �إىل �إيطاليا نتيجة جهود 
�ل�سلطات �لأوروبية لإغالق طريق �لهجرة �نطالقاً من ليبيا، وخ�سو�ساً 

ب�سبب �لظروف �ملروعة يف هذ� �لبلد يف �سمال �أفريقيا.
ويف �لأي����ام �لأخ����رية و���س��ل �أك���رث م��ن 2700 م��ه��اج��ر مت �إن��ق��اذه��م �إىل 
�لرنوجية، ما  لل�سرطة  تابع  �إنقاذ  بينهم ر�سيع ولد على زورق  �إيطاليا، 
يرفع عدد �لو�فدين �إىل �أكرث من 12 �ألفاً هذ� �لعام، �أي بزيادة 30 �إىل 

%40 مقارنًة بال�سهرين �لأولني للعامني 2015 و2016.
ب�سعة  �أي مقارنًة خالل  ليبيا يف موجات جتعل  �ملهاجرون من  وينطلق 
�ل�ستاء ل غر�بة فيها.  �لزيادة يف  �أ�سابيع فح�سب عماًل دقيقاً، لكن هذه 

ففي فرب�ير)�سباط( 2015 ق�سى �أكرث من 330 مهاجر�ً يف عا�سفة، 
بينهم حو�يل 20 برد�ً �أثناء عملية �إنقاذ مهولة.

مقتل  عن  �لعبور  عمليات  �أ�سفرت  �لفائت،  �لعام  من  نف�سها  �لفرتة  ويف 
حو�يل 100 �سخ�س، فيما �أح�ست �لأمم �ملتحدة هذ� �لعام حو�يل 350 

قتياًل �أو مفقود�ً. 
وقبل �أ�سبوع عرث على جثث 74 مهاجر�ً على �ساطئ قرب طر�بل�س.

و�أو�سح �ملتحدث با�سم �ملنظمة �لدولية للهجرة فالفيو دي جاكومو، �لتي 
�أعد�د  زي��ادة  �أن  �إيطاليا  �إىل  و�سولهم  عند  �ملهاجرين  مندوبوها  يلتقي 
يف  �ملعي�سة  ظ��روف  خ��ط��ورة  ت�ساعف  �إىل  �لأرج���ح  على  يعود  �ملتو�فدين 

ليبيا«.
وهذ� �لأ�سبوع عرث على جثث 13 مهاجر�ً ق�سو� �ختناقاً يف حاوية بعدما 

�أم�سو� �أربعة �أيام حمتجزين فيها بانتظار �لإبحار. ولكن ل ينطلق جميع 
�ملهاجرين من ليبيا م�ستهدفني �أوروبا. فقد �أنقذ زورق �كو�ريو�س �لذي 
 75 �لأ�سبوع  و�أطباء بال حدود هذ�  �ملتو�سط  ��س  �و  ��س  ت�سغله منظمتا 
مهاجر�ً بنغالد�سياً، كانو� يعملون منذ �أربع �سنو�ت يف ليبيا قبل �أن يقررو� 
�لفر�ر نتيجة �لعنف �ل�سائد بعد �ست �سنو�ت على �لإطاحة بنظام معمر 

�لقذ�يف.
لكي  �أن�سطتهم  لوقف  �لأوروب��ي��ة  باجلهود  �ملهربون  يتذرع  جهتهم،  ومن 
فرب�ير  مطلع  ويف  وق���ت.  �أ���س��رع  يف  �لن��ط��الق  �إىل  باملهاجرين  ي��دف��ع��و� 
وقعت روما وطر�بل�س مذكرة تفاهم من �أجل �حلد من تو�فد �ملهاجرين 
�إيطاليا مبوجبه يف تدريب قوة  �لأوروب��ي. و�ست�سارك  مب�ساعدة �لحت��اد 

خفر �ل�سو�حل �لليبيني وتزويدها زو�رق �سريعة ومعد�ت. 

ا�شكتلندا تلوح ب�إجراء ا�شتفت�ء ث�ن
•• لندن-رويرتز:

قالت رئي�سة وزر�ء ��سكتلند� نيكول �ستريجن �م�س �إن �لعناد �ملطلق �لذي 
ب�ساأن �خلروج من �لحتاد  �ل��وزر�ء �لربيطانية ترييز� ماي  تبديه رئي�سة 
�ل�ستقالل حمذرة  على  ث��ان  ��سكتلندي  ��ستفتاء  �إىل  ي��وؤدي  قد  �لأوروب���ي 
من �أن �لوقت ينفد �أمام لندن لتغيري �مل�سار. و�أ�سافت �ستريجن يف مقال 
�لحتاد  عن  �لنف�سال  ل�سالح  �لربيطاين  �لت�سويت  �إن  تاميز  ب�سحيفة 
ب�ساأن  ��ستفتاء  �آخ��ر  ��سكتلند�  �أج��رت  �ل�سيا�سي منذ  �مل�سهد  �لأوروب��ي غري 
�ململكة  �إط��ار  يف  �لبقاء  ل�سالح  نقاط  ع�سر  بفارق  ج��اء  و�ل��ذي  ��ستقاللها 
وتابعت قائلة �إذ� �أجري ��ستفتاء على �ل�ستقالل فلن  �ملتحدة يف 2014. 
يكون ب�سبب �سوء نية من جانب �حلكومة �ل�سكتلندية و�إمنا ب�سبب �لعناد 
�ملطلق من جانب �حلكومة �لربيطانية. مل يفت �لأو�ن بالن�سبة للحكومة 

�لربيطانية كي تغري �مل�سار لكن �لوقت ينفد.

�ملعتادة،  حقائبهم  ج��ان��ب  ف���اإىل   
ف��ق��د ورث�����و� ج��م��ي��ع��ا م��ه��م��ة رمبا 
�ملطافئ.  رج����ال  ي��ت��وّق��ع��وه��ا:  مل 
ح�ساب  ع���ل���ى  م��ن�����س��ب��ة  ع��ي��ن��ه��م 
تويرت لرئي�سهم، يق�سون وقتهم 
يف ت��و���س��ي��ح وت��ف�����س��ري، وو���س��ع يف 
�لإطار، �أو بلورة �لفكرة �لرئا�سية 
معار�سته  �أخ��������رى،  وب���ع���ب���ارة   -
حماوريهم  طماأنة  بهدف  حرفيا 
يف  م���ع���رف���ة،  ودون  �مل����ذع����وري����ن. 
تدمري  ي���ت���م  ل�����ن  �إذ�  �مل����ق����اب����ل، 
من  دقيقة  خ��الل  ت�سحيحاتهم 

قبل �لبيت �لأبي�س. 
ويف ه���ذ� �ل�����س��ي��اق، ي��الح��ظ جان 
ريت�سارد  م��ن��ت��دى  م��دي��ر  ت��ي�����س��و، 
�لأك������ادمي������ي������ة  يف  ه��������ول��������ربوك 
�إن���ه���م  ب����رل����ني:  �لأم����ري����ك����ي����ة يف 
للغاية لأنهم ل يعرفون  ح��ذرون 
على  �سيناق�س  رئي�سهم  ك��ان  �إن 

تويرت ن�سف ما يقولون �أم ل.
   يف بع�س �لأح��ي��ان، يكون �لأمر 
�ملا�سي،  �لأ�����س����ب����وع  يف  م���ه���زل���ة. 
ع�سكرية  ع��م��ل��ي��ة  ت���ر�م���ب  �أث������ار 
غري  �لهجرة  مكافحة  بخ�سو�س 
�ل�����س��رع��ي��ة. م��ب��ع��وث��ا �ل��رئ��ي�����س يف 
تيلر�سون  ريك�س  �سيتي،  مك�سيكو 
كيلي  وج���ون  �خل��ارج��ي��ة(  )وز�رة 
)�لأم����ن �ل��د�خ��ل��ي( ق���ّدر� �ملوقف 
�أي�سا  ���س��ّدد  ت��ر�م��ب  �أن  خ�سو�سا 
على �أباطرة �ملخدر�ت و�ملجرمني 
�إىل  �أع���ي���دو�  �ل��ذي��ن  �ملك�سيكيني 
م�سافحات  و�لنتيجة،  ب��الده��م. 
�حلرج،  يعلوها  �بت�سامة  متوترة، 
تكون  “لن  ك��ي��ل��ي:  ج����ون  ووع����د 
طرد  عمليات  ل   - �أك���رر   - هناك 
��ستخد�م  �أك�����رر-   - ول  ج��م��اع��ي 
�لعمليات  يف  �ل��ع�����س��ك��ري��ة  �ل���ق���وة 

�ملتعلقة بالهجرة. 

ريك�س.. املخدوع!
تيلر�سون،  ل��ري��ك�����س  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
�لأوىل.  �لإه��ان��ة  لي�ست ه��ذه ه��ي 
�لرجل من  �أ�سابيع، حتّول  خالل 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  ���س��وب��رم��ان 
ل�سركة �ك�سون موبيل ، �إىل جمرد 

موظف �إد�ري ب�سيط.
�إىل موؤمتر  ت��ت��ّم دع��وت��ه        مل 
ت��ر�م��ب م��ع ن��ت��ن��ي��اه��و �أو ت����رودو، 
للترييز�  �مل���زه���رّي���ة  دور  ول���ع���ب 
�آب��ي. فقد علم بعد  م��اي و�سينزو 
من  �ملو�قف  يف  بالتغرّي�ت  �لأو�ن 
فل�سطني و�إير�ن ورو�سيا و�ل�سني، 
ومت رف�س �ختياره للرجل �لثاين 
يف وز�رت�����ه يف �ل��ل��ح��ظ��ة �لأخ����رية 
من ط��رف تر�مب، و�آخ��ر موؤمتر 
 19 �إىل  ي��ع��ود  ل���وز�رت���ه  �سحفي 

يناير �ملا�سي ... 
    ل��ي�����س ت��ي��ل��ر���س��ون وح�����ده من 
هايل،  نيكي  �لتيار.  �سد  ي��ج��ّدف 
�ملتحدة،  �لأمم  ل���دى  �ل�����س��ف��رية 
�لوليات  �أن  �إع���الن  �إىل  �سارعت 
�مل��ت��ح��دة ت��دع��م مت��ام��ا ف��ك��رة حل 
�لإ�سر�ئيلي  �ل�سر�ع  يف  �لدولتني 
تر�مب  كان  �أن  بعد  �لفل�سطيني، 
ق��د �أع��ل��ن ع���دم م��ب��الت��ه. �ستيف 
�لقول  يرف�س  �خلز�نة  منو�سني 
بعملتها،  ت��ت��الع��ب  �ل�����س��ني  ب����اأن 
ل��رئ��ي�����س��ه. وذّك����ر جيم�س  خ��الف��ا 
يف  لي�سو�  ب��اأن��ه��م  �ل��دف��اع  ماتي�س 

خارجية  �سيا�سة  يف  �لرئي�س  دمج 
وحكيمة  توّقعها،  ميكن  �أمريكية 
رئي�س جلنة  روجت����ان،  )ن��ورب��رت 
�لربملان  يف  �خل��ارج��ي��ة  �ل�����س��وؤون 

�لأملاين(.
�سدقا  �أك���رث  �أو  �أف�����س��ل،  وب�سكل 
م��اي��ك ب��ن�����س ك���ان م��ت��ف��ّه��م��ا جد�، 
�إذ� كان  �أنه  ودّيا للغاية، وقال لنا 
لدينا �أي م�سكل ميكن �أن تهاتفو� 
ت���ر�م���ب. وق����ال ل��ن��ا: �إذ� ك��ن��ت��م ل 
بالرئي�س،  �لت�����س��ال  يف  ت��رغ��ب��ون 
مي���ك���ن���ك���م �لت���������س����ال ب�����ي د�ئ���م���ا 
رئي�سة  ك���اجل���ولي���د  )ك��ري���س��ت��ى 

��ستونيا(.
�لو  ولكن  “ل  ��سرت�تيجية   -     
ماذ�”. وهي ترّكز على �لتناق�سات 
�ل���ق���ادم���ة م����ن و�����س���ن���ط���ن. وهي 
�أكرث  ت�ستخدمها  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

�لدول خالفا مع دونالد.
< مثال: �أرى ر�سائل خمتلفة من 
�لبيت �لأبي�س، ووزر�ء يف زيارتنا، 
�لوزير�ن  ك���ان  �إذ�  م��ا  ن��ع��رف  ول 
تيلر�سون وكيلي يقولن �حلقيقة 
�إنها م�ساألة م�سد�قية، هل  �أم ل. 
ج��اء� ل��رو�ي��ة �أك��اذي��ب و�أوه����ام، �أم 
رئي�سهما؟  م��ع  ين�ّسقان  ل  �أنهما 
من ن�سدق؟ )غابرييال كويفا�س، 
�خلارجية  �ل�سوؤون  جلنة  رئي�سة 

يف جمل�س �ل�سيوخ �ملك�سيكي(.
ل  لكن  �سكر�  ��سرت�تيجية   -     
���س��ك��ر�. ���س��ع��ب��ة �ل���س��ت��ي��ع��اب من 
ط���رف �مل��ح��اوري��ن �لأج���ان���ب، هي 
خ���ي���ار �ل���ع���دي���د م���ن �خل������رب�ء �أو 
�ل�����س��خ�����س��ي��ات �ل����و�زن����ة �ل���ت���ي مت 
منا�سب  لح��ت��الل  بها  �لت�����س��ال 
�لأبي�س:  �ل��ب��ي��ت  يف  �مل�����س��وؤول��ي��ة 
ويدر�سون  �مل��ع��ل��وم��ات،  ي�ستقون 
حقا،  لهم  �ستكون  �لتي  �ل�سلطة 
ويف�سلون لحقا �لعودة لالعتناء 

ب�سوؤونهم �خلا�سة.
< م��ث��ال: ن��ائ��ب �لأم�����ري�ل بوب 
���ح خل��الف��ة مايك  ه����ارف����ارد، ر����سّ
�لقومي.  لالأمن  كم�ست�سار  فلني 
�لتفكري،  م���ن  �أي�����ام  ب�����س��ع��ة  ب��ع��د 
رف�������س ه����ارف����ارد �ل��ع��ر���س نظر� 
�لبيت  يف  �ل�������س���ائ���دة  ل��ل��ف��و���س��ى 
�ملقربني  و�����س���ّر لأح���د  �لأب��ي�����س، 
ت��ر�م��ب �سبيها  �ق���رت�ح  ك��ان  منه، 

ب�”�ساندويت�س مقرف« ...

�لنفط  على  لال�ستيالء  �ل��ع��ر�ق 
�أي ك��ان، عك�س �لأ���س��ف �لذي  من 
�أع��رب عنه تر�مب خالل �حلملة 
�لنتخابية. مايك بن�س، يف زيارة 
�أق�سم �أن رئي�سه ل يز�ل  لأوروب��ا، 
�لعابر  بحلفنا  بالكامل  ملتزما 
�لتز�م  يعرّب عن  و�ن��ه  لالأطل�سي، 

    - ��سرت�تيجية “كل �سيء على 
تعني  وه����ي  ير�م”،  م���ا  �أح�������س���ن 
وزر�ء  �لعاقلني  �أّن  لو  كما  �لعمل 
لهم  ���س��ت��ك��ون  �ل��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  �أو 

�لكلمة �لأخرية.
خطابات  �أّن  يف  �أم��ل��ي  م��ث��ال:   >
نائب �لرئي�س بن�س تعك�س كيفية 

ف��ر�ن��ك��ل��ني روزف����ل����ت، مل ي���رتدد 
بني  �لن��ق�����س��ام��ات  على  �للعب  يف 
د�ئما  ك��ان��ت حت��ّل  لكنها  وزر�ئ����ه، 
�لرئا�سي  �مل��وق��ف  ي�سبح  �أن  قبل 
معلنا ويح�سم �لنقا�س. هذه �ملرة، 
�لتنافر �ل�سائد لي�س �سوى تعبري 
ع��ن ح��ال��ة �ل��ف��و���س��ى �ل�����س��ائ��دة يف 

�لوليات �ملتحدة �لقوي بالتعاون 
�لأوروبي،  �لحت��اد  مع  و�ل�سر�كة 
عك�س ما قاله تر�مب قبل ب�سعة 

�أيام.
�لتاريخ �لأمريكي �حلديث،     يف 
له  ي�سبق  �ل��ت��ن��اف��ر مل  ه���ذ�  م��ث��ل 
�ل����روؤ�����س����اء مثل  ب��ع�����س  م���ث���ي���ل. 

�خلارجية �أو �لد�خلية. 

�ضكرا ولكن ل �ضكرا
وم�����ن ه���ن���ا ه�����ذ� �ل���������س����وؤ�ل �ل����ذي 
ي�����ط�����رح�����ه ج�����م�����ي�����ع حم����������اوري 
ندير  ك���ي���ف  �لأب����ي���������س:  �ل���ب���ي���ت 

�لرت�مبوفونية؟

�لبيت �لأبي�س، حيث �مل�ست�سارين 
�ملقربني من تر�مب �ستيف بانون، 
�لحتفاظ  ينويان  كو�سرن  جاريد 
�ل�سيا�سة  ع����ل����ى  ب���ال�������س���ي���ط���رة 
�لرئي�س  ين�سر  وحيث  �خلارجية، 
للتفا�سيل  �عتبار  دون  تغريد�ته 
�ل�سيا�سة  تتطلبها  �لتي  �لدقيقة 

كالم الليل ميحوه النهار:

دون�لد ترامب ينبح.. ووزراوؤه يلهثون وراء الت�شحيح..!
اإىل جانب حقائبهم املعتادة يلعب وزراء ترامب دور رجال املطافئ

التن�فر بني الرئي�س وط�قم وزرائه �ش�بقة اأوىل يف الت�ريخ الأمريكي احلديث
احلذر �شيد املوقف لأنهم ل يعرفون اإن ك�ن رئي�شهم �شين�ق�س ن�شف م� يقولون اأم ل

•• الفجر -  فيليب بوليه- جريكورت 
 ترجمة خرية ال�صيباين

وبني  الهجرة،  مكافحة  لع�ضكرة  جمــال  ل 
اإ�ضرائيل وفل�ضطني، ت�ضجع الوليات املتحدة 
الــدولــتــني،  حـــّل  م�ضى  وقـــت  اأي  ــن  م ـــر  اأك
وكذلك  فيه،  ثغرة  ل  الناتو  مع  التزامهم 
اخلطاأ  من  الأوروبـــي،  الحتــاد  مع  حتالفهم 
ـــاب الإ�ــضــالمــي املتطرف  احلــديــث عــن الإره
بح�ضر جميع البلدان الإ�ضالمية، وال�ضني ل 

ت�ضطنع التالعب بعملتها .
اإنها  ل،  اأوبــامــا؟  ــاراك  ب �ضيا�ضة  هــذه  هل     

�ضيا�ضة وزراء دونالد ترامب.
تر�مب منفلت من عقاله

�ستيف منو�سني يغازل �ل�سني نيكي هاليفي �لت�سلل

ريك�س تيلر�سون وجون كيلي حرج يف مك�سيكوجيم�س ماتي�س يناق�س رئي�سه

بانون وجاريد كو�سرن.. �خلارجية لنا

حالة فو�ضى يف البيت الأبي�س و�ضتيف بانون وجاريد كو�ضرن ينويان الحتفاظ بال�ضيطرة على ال�ضيا�ضة 
ريك�س تيلر�ضون حتّول من �ضوبرمان اإىل جمرد موظف اإداري ي�ضتبعد من ا�ضتقبال ترامب لروؤ�ضاء الدول
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
 ر��س�م �أب�و �لنج�ا لت�سجيل بر�ء�ت �لإخرت�ع

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتالية:

بتاري��خ: 2016/09/18 �ملودعة حتت رقم: 259893  
تاريخ �لأولوية: 2016/03/18

با�س���م: �س. ز�نيري ��س �يه ��س .
وعنو�ن�ه:  6 بي�س ، ريو جرب�يل لومان ، 75010 باري�س ، فرن�سا

وذلك لتمييز �لب�سائع/ �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية:
للريا�سة،  قم�سان  )مالب�س(،  �سوفية  قم�سان  ك��م،  ن�سف  قم�سان  �ل��ر�أ���س،  �أغطية  �لقدم،  لبا�س  مالب�س، 
د�خلية،  �سر�ويل  �أفرهولت،  بناطيل،  كنز�ت �سوفية،  �سرت�ت، جرز�ية )كنز�ت �سوفية(،  �سد�ر�ت، قم�سان، 
مالب�س  د�خلية،  مالب�س  )مالب�س(،  جاكيتات  )مالب�س(،  م�سرولة  قم�سان  عباء�ت،  تنانري،  �سباحة،  �أث��و�ب 
ن�سائية د�خلية، قم�سان د�خلية )مالب�س د�خلية(، �سبا�سب، جو�رب ق�سرية، �أثو�ب �سيقة، بيجامات، �أرو�ب 
�أغطية لالأذنني  �أحزمة )مالب�س(،  �أحذية، �سنادل،  �ل��ورق،  ��ستحمام، مر�ييل لالأطفال غري م�سنوعة من 

)مالب�س(، نطاقات، قبعات )�أغطية للر�أ�س(
و�لو�قعة يف �لفئة: 25

و�سف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن �سكل هند�سي مميز باللون �ل�سود وبد�خله �حلرف �لالتيني Z و�عاله 
د�ئرتني �سغريتني.

فعلى من لديه �إعرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجاريه يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
 ر��س�م �أب�و �لنج�ا لت�سجيل بر�ء�ت �لإخرت�ع

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتالية:

بتاري��خ: 2016/09/18 �ملودعة حتت رقم: 259894  
تاريخ �لأولوية: 2016/03/18 

با�س���م: �س. ز�نيري ��س �يه ��س .
وعنو�ن�ه:  6 بي�س ، ريو جرب�يل لومان ، 75010 باري�س ، فرن�سا

وذلك لتمييز �لب�سائع/ �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية:
خدمات �لدعاية و�لإعالن، و�إد�رة وتوجيه �لأعمال، وتفعيل �لن�ساط �ملكتبي، �إد�رة �مللفات �ملربجمة، خدمات 
�لعالقات �لعامة، معاجلة �لإد�رة �لتجارية لرتخي�س �سلع وخدمات �لغري، ترويج �ملبيعات لالآخرين، �مل�ساعدة 
يف �إد�رة �لأعمال، خدمات توفري �أو تاأمني لالآخرين )�سر�ء �سلع وخدمات لأعمال �أخرى(، ن�سر مو�د �لدعاية 
و�لإعالن، �إد�رة �أعمال و��ست�سار�ت تنظيمية، �لدعاية و�لإعالن، ترويج �ملبيعات لالآخرين، عر�س �ل�سلع على 

و�سائل �ت�سالت لغايات �لبيع بالتجزئة  
و�لو�قعة يف �لفئة: 35

و�سف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن �سكل هند�سي مميز باللون �ل�سود وبد�خله �حلرف �لالتيني Z و�عاله 
د�ئرتني �سغريتني.

فعلى من لديه �إعرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجاريه يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
ر��س�م �أب�و �لنج�ا لت�سجيل بر�ء�ت �لإخرت�ع

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتالية:

بتاري��خ: 2016/09/20 �ملودعة حتت رقم: 260044 
با�س���م: �س. �سري�ي�سي كوجيو كاي�سا، ليمتد

 ، ، �و�ساكا- فو ، 0041-541  ، �و�ساكا- �سي  ، كيتاهاما، ت�سيو-كيو  – ت�سومي   3 ، وعنو�ن�ه:  4-1 
�ليابان

وذلك لتمييز �لب�سائع/ �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية:
�لكيماويات �مل�ستخدمة يف �ل�سناعة و�لبحث �لعلمي و�لت�سوير �لفوتوغر�يف وكذلك يف �لزر�عة 
و�لب�ستنة وزر�عة �لغابات ، ر�تنجات ��سطناعية غري معاجلة ، بال�ست�سك غري معالج ، �ل�سمدة ، 
مركبات �خماد �لنري�ن ، م�ستح�سر�ت �سقي وحلام �ملعادن ، مو�د كيميائية حلفظ �ملو�د �لغذ�ئية ، 

مو�د دباغة ، مو�د �لل�سق �مل�ستخدمة يف �ل�سناعة
و�لو�قعة يف �لفئة: 01

و�سف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة ) VISCOLITE (  مكتوبة بحروف لتينية
فعلى من لديه �إعرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجاريه يف وز�رة �لإقت�ساد 

�أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
 �ورينتال وكيل ت�سجيل �لعالمات �لتجارية

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتالية:

بتاري��خ: 2016/10/17 �ملودعة حتت رقم: 261420 
با�س���م: �س. �ن�ستيتيوتوم �يه جي

وعنو�ن�ه:  جوبيل�سرت��س 12، 6300 زوغ، �سوي�سر�
وذلك لتمييز �لب�سائع/ �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية:

م�ستح�سر�ت تبيي�س �لأقم�سة ومو�د �أخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي �ملالب�س، م�ستح�سر�ت تنظيف 
)لو�سن(  غ�سول  جتميل،  م�ستح�سر�ت  عطرية،  وزي��وت  عطور  �سابون،  وك�سط،  وجلي  و�سقل 

لل�سعر، منظفات �أ�سنان
 و�لو�قعة يف �لفئة: 03

مكتوبة   )INSTYTUTUM( �لالتينية  �لكلمة  ع��ن  ع��ب��ارة  �لعالمة  �ل��ع��الم��ة:  و���س��ف 
بطريقة مميزة وفوقها ر�سم ي�سبه زجاجة �لعطر

فعلى من لديه �إعرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجاريه يف وز�رة �لإقت�ساد 
�أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
 ر��س�م �أب�و �لنج�ا لت�سجيل بر�ء�ت �لإخرت�ع

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتالية:

بتاري��خ: 2016/11/02 �ملودعة حتت رقم: 262459 
با�س���م: �س.  �أوتري�س �ساين�س �آند تيكنولوجي بي �ل �سي.

وعنو�ن�ه:  �ند�ستيال بارك، جاو �ن، جيانغ�سي، �ل�سني
وذلك لتمييز �لب�سائع/ �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية:

ب�سيالت م�سابيح، م�سابيح، م�سابيح قيا�سية، �أجهزة �إ�ساءة للمركبات، �أ�سو�ء لل�سيار�ت، �أ�سو�ء 
للغو�س، �أجهزة �إ�ساءة، لل�سمامات �لثنائية لل�سوء )LED(�أ�سو�ء للمركبات، �أجهزة ومن�ساآت 

لالإ�ساءة، ملبات للمخترب�ت 
و�لو�قعة يف �لفئة: 11

و�سف �لعالمة:
�لعالمة عبارة عن �لكلمة �لالتينية )OUTRACE( مكتوبة بطريقة مميزة

فعلى من لديه �إعرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجاريه يف وز�رة �لإقت�ساد 
�أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
 ر��س�م �أب�و �لنج�ا لت�سجيل بر�ء�ت �لإخرت�ع

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتالية:

بتاري��خ: 2016/11/09 �ملودعة حتت رقم: 262886 
با�س���م: �س. ويام �ساين�س �آند تيكنولوجي هولدينغز كو.، ليمتد

وعنو�ن�ه:  غرفة 201، بيلدينج �يه، رقم.1، كيانو�ن رود، كيانهاي �سينجانغ كوبريي�سني دي�سرتيكت،
 �سينزهني، جو�نغدونغ بروفين�س، �ل�سني

وذلك لتمييز �لب�سائع/ �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية:
بر�مج كمبيوتر ) برجميات قابلة للتنزيل (، عد�د �خلطى، لوحات �إ�سارة م�سيئة �أو �آلية، �أجهزة ر�ديو، معد�ت 

م�ساحة، �أجهزة قيا�س، �أجهزة و�أدو�ت م�ساحة، �أجهزة و�قية من �حلو�دث لالإ�ستخد�م �ل�سخ�سي، نظار�ت. 
 و�لو�قعة يف �لفئة: 09

 MICRO ( و�سف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن �سكل هند�سي مميز بد�خله من �لأعلى �لكلمات �لالتينية
( و ) MARATHON ( وحتتها د�خل �إطار م�ستطيل كلمات �سينية تلفظ كالتايل:

جد�آ �سغري  بالعربية  ومعناها   TINY: بالنجليزية  معناها   :WEI
ح�سان  بالعربية  ومعناها   HORSE: بالجنليزية  معناها   :MA

ريا�سي  فريق  بالعربية  ومعناها   TEAM: بالجنليزية  معناها   :DUI
ويف �لأ�سفل ر�سم لثالثة �أ�سخا�س يرك�سون

فعلى من لديه �إعرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجاريه يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
 ر��س�م �أب�و �لنج�ا لت�سجيل بر�ء�ت �لإخرت�ع

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتالية:

بتاري��خ: 2016/11/09 �ملودعة حتت رقم: 262887 
با�س���م: �س. ويام �ساين�س �آند تيكنولوجي هولدينغز كو.، ليمتد

وعنو�ن�ه:  غرفة 201، بيلدينج �يه، رقم.1، كيانو�ن رود، كيانهاي �سينجانغ كوبريي�سني دي�سرتيكت،
 �سينزهني، جو�نغدونغ بروفين�س، �ل�سني

وذلك لتمييز �لب�سائع/ �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية:
�أحذية،  �لتنكرية،  للحفالت  مالب�س  للماء،  م�سادة  مالب�س  �إ�ستحمام،  �أث��و�ب  للمو�ليد،  مالب�س  مالب�س، 

قبعات، مالب�س حمبوكة، قفاز�ت ) مالب�س (، لفاعات.
 و�لو�قعة يف �لفئة: 25

 MICRO ( و�سف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن �سكل هند�سي مميز بد�خله من �لأعلى �لكلمات �لالتينية
( و ) MARATHON ( وحتتها د�خل �إطار م�ستطيل كلمات �سينية تلفظ كالتايل:

جد�آ �سغري  بالعربية  ومعناها   TINY: بالنجليزية  معناها   :WEI
ح�سان  بالعربية  ومعناها   HORSE: بالجنليزية  معناها   :MA

ريا�سي  فريق  بالعربية  ومعناها   TEAM: بالجنليزية  معناها   :DUI
ويف �لأ�سفل ر�سم لثالثة �أ�سخا�س يرك�سون

فعلى من لديه �إعرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجاريه يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
 ر��س�م �أب�و �لنج�ا لت�سجيل بر�ء�ت �لإخرت�ع

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتالية:

بتاري��خ: 2016/11/09 �ملودعة حتت رقم: 262888 
با�س���م: �س. ويام �ساين�س �آند تيكنولوجي هولدينغز كو.، ليمتد

وعنو�ن�ه:  غرفة 201، بيلدينج �يه، رقم.1، كيانو�ن رود، كيانهاي �سينجانغ كوبريي�سني دي�سرتيكت،
 �سينزهني، جو�نغدونغ بروفين�س، �ل�سني

وذلك لتمييز �لب�سائع/ �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية:
خدمات �لتاأمني، �سمان �سند�ت �لتاأمني �ل�سحي، �إبر�م �سند�ت �لتاأمني على �حلياة، �إ�ستثمار روؤو�س �لأمو�ل، 
�لتربعات  جمع  �لعقار�ت،  �إد�رة  �ملالية،  �لكفالت   ،) و�لعقار�ت  �مل�سرفية  و�لأعمال  �لتاأمني   ( �ملايل  �لتقييم 

�خلريية، خدمات �ل�سمان، �لو�ساية.
 و�لو�قعة يف �لفئة: 36

 MICRO ( و�سف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن �سكل هند�سي مميز بد�خله من �لأعلى �لكلمات �لالتينية
( و ) MARATHON ( وحتتها د�خل �إطار م�ستطيل كلمات �سينية تلفظ كالتايل:

جد�آ �سغري  بالعربية  ومعناها   TINY: بالنجليزية  معناها   :WEI
ح�سان  بالعربية  ومعناها   HORSE: بالجنليزية  معناها   :MA

ريا�سي  فريق  بالعربية  ومعناها   TEAM: بالجنليزية  معناها   :DUI
ويف �لأ�سفل ر�سم لثالثة �أ�سخا�س يرك�سون

فعلى من لديه �إعرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجاريه يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
 ر��س�م �أب�و �لنج�ا لت�سجيل بر�ء�ت �لإخرت�ع

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتالية:

بتاري��خ: 2016/11/22 �ملودعة حتت رقم: 263723 
با�س���م: �س. كر�يول بروبريتيز، �نك.

وعنو�ن�ه:  1100 ت�سري�س لين، �ي�ستون، بن�سلفانيا 18044، �لوليات �ملتحدة �لمريكية
وذلك لتمييز �لب�سائع/ �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية:

�لتلف،  �للك، مو�د �لوقاية من �ل�سد�أ ومو�د حفظ �خل�سب من  �لدهانات و�لورني�س وطالء�ت 
مو�د �لتلوين، مو�د تثبيت �لألو�ن، ر�تنج طبيعي خام، معادن يف �سكل رقائق �أو م�سحوق ل�ستخد�م 

�لدهانني وفنيي �لديكور وعمال �لطباعة و�لفنانني 
و�لو�قعة يف �لفئة: 02

و�سف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن �سكل بي�سوي باإطار باللون �لأخ�سر بد�خله �لكلمة �لالتينية 
) CRAYOLA ( مكتوبة باللون �لأخ�سر  ب�سكل مائل بطريقة مميزة على خلفية �سفر�ء، 

وحتت �لكلمة �سكل بد�خله �لو�ن قو�س قزح
فعلى من لديه �إعرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجاريه يف وز�رة �لإقت�ساد 

�أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /
 ر��س�م �أب�و �لنج�ا لت�سجيل بر�ء�ت �لإخرت�ع

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتالية:

بتاري��خ: 2016/11/22 �ملودعة حتت رقم: 263724 
با�س���م: �س. كر�يول بروبريتيز، �نك.

وعنو�ن�ه:  1100 ت�سري�س لين، �ي�ستون، بن�سلفانيا 18044، �لوليات �ملتحدة �لمريكية
وذلك لتمييز �لب�سائع/ �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية:

�لورق و�لورق �ملقوى و�ملنتجات �مل�سنوعة من هذه �ملو�د وغري و�ردة يف فئات �أخرى، �ملطبوعات، مو�د جتليد 
مو�د  منزلية،  لغايات  �أو  �لقرطا�سية  يف  �مل�ستعملة  �لل�سق  مو�د  �لقرطا�سية،  �لفوتوغر�فية،  �ل�سور  �لكتب، 
�لفنانني، فر��سي �لدهان �أو �لتلوين، �لآلت �لكاتبة و�للو�زم �ملكتبية ) عد� �لأثاث (، مو�د �لتوجيه و�لتدري�س 

) عد� �لأجهزة (، مو�د �لتغليف �لبال�ستيكية
) غري �لو�ردة يف فئات �أخرى (، حروف �لطباعة، �لكلي�سيهات ) �لر��سمات (، �أقالم تلوين، طبا�سري للطباعة 

�حلجرية،
 طبا�سري لو�سع �لعالمات، طبا�سري �لكتابة، �أقالم حرب ) لو�زم مكتبية (، �أقالم ر�سا�س، طني للت�سكيل،

مو�د  �لأ�سنان،  طب  لأغر��س  �مل�ستخدم  بخالف  للت�سكيل  �سمع   ،) �لفنانني  م��و�د   ( �لت�سكيل  لطني  قو�لب 
للت�سكيل، معجون للت�سكيل، مو�د بال�ستيكية للت�سكيل 

و�لو�قعة يف �لفئة: 16
�لكلمة �لالتينية )  ب��د�خ��ل��ه  �لأخ�����س��ر  ب��ال��ل��ون  ب��اإط��ار  �ل��ع��الم��ة ع��ب��ارة ع��ن �سكل بي�سوي  �ل��ع��الم��ة:  و���س��ف 
CRAYOLA ( مكتوبة باللون �لأخ�سر  ب�سكل مائل بطريقة مميزة على خلفية �سفر�ء، وحتت �لكلمة 

�سكل بد�خله �لو�ن قو�س قزح
فعلى من لديه �إعرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجاريه يف وز�رة �لإقت�ساد �أو �إر�ساله 

بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / 
ر��س�م �أب�و �لنج�ا لت�سجيل بر�ء�ت �لإخرت�ع

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتالية:

بتاري��خ: 2016/11/22 �ملودعة حتت رقم: 263725 
با�س���م: �س. كر�يول بروبريتيز، �نك.

وعنو�ن�ه:  1100 ت�سري�س لين، �ي�ستون، بن�سلفانيا 18044، �لوليات �ملتحدة �لمريكية
وذلك لتمييز �لب�سائع/ �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية:

�للعب و �أدو�ت �للعب، �أدو�ت �لريا�سة �جلمنازية و�لأدو�ت �لريا�سية غري �لو�ردة يف فئات �أخرى، 
زينة ل�سجرة عيد �مليالد

 و�لو�قعة يف �لفئة: 28
و�سف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن �سكل بي�سوي باإطار باللون �لأخ�سر بد�خله �لكلمة �لالتينية 
) CRAYOLA ( مكتوبة باللون �لأخ�سر  ب�سكل مائل بطريقة مميزة على خلفية �سفر�ء، 

وحتت �لكلمة �سكل بد�خله �لو�ن قو�س قزح
فعلى من لديه �إعرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجاريه يف وز�رة �لإقت�ساد 

�أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل /

 ر��س�م �أب�و �لنج�ا لت�سجيل بر�ء�ت �لإخرت�ع

بطلب لت�سجيل �لعالمة �لتالية:

بتاري��خ: 2016/11/29 �ملودعة حتت رقم: 264076 

با�س���م: �س. بي تي. �إ�سمايا دجاجا

وعنو�ن�ه:  جاند�ريا 8 �وفي�س تاور، ليفيل 29 يونيت �يه �آند دي، جيه �ل. �سلطان �إ�سكندر مود�،

 كيبايور�ن لما، جاكارتا �سيالتان، �ندوني�سيا

وذلك لتمييز �لب�سائع/ �خلدمات/ �ملنتجات �لتالية:

خدمات توفري �لأطعمة و�مل�سروبات، �ملطاعم، �ملقاهي، خدمات �حلانات ) �لبار�ت (

 و�لو�قعة يف �لفئة: 43

و�سف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن �لكلمة �لالتينية ) GIA (، حتتها ر�سم ي�سبه �لوردة

فعلى من لديه �إعرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�سم �لعالمات �لتجاريه يف وز�رة �لإقت�ساد 

�أو �إر�ساله بالربيد �مل�سجل للق�سم �مل�سار �إليه وذلك خالل ثالثني يوما من هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957

اإعالن جتديد
يعلن ق�س�م �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لتميمي  وم�ساركوه

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

104051 : �ملودع��ة بال�رقم  
ب�اإ�س��م : كاتربيلر �إنك

وعنو�نه : 100 �إن. �إي. ، �أدمز �سرتيت ، بيوريا ، �إلينويز 6490-61629 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
بتاريخ : 2010/06/10 و�مل�س�جلة حتت رقم : 104385 

�لفئة : 9
و�ل�سينمائي  �لفوتوغر�يف  �لت�سوير  و�أدو�ت  و�أجهزة  و�مل�ساحية  و�ملالحية  و�لب�سرية  �لعلمية  و�لأدو�ت  �لأجهزة   : �ملنتجات 
و�لأجهزة و�لأدو�ت �لب�سرية و�أدو�ت �لوزن و�لقيا�س و�لإ�سارة و�ملر�قبة )�لإ�سر�ف( و�لإنقاذ و�لتعليم ، �أجهزة و�أدو�ت لو�سل 
�أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو �لتحكم يف �لطاقة �لكهربائية ، �أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ �ل�سوت �أو �ل�سور ، 
حامالت بيانات مغناطي�سية ، �أقر��س ت�سجيل ، ماكينات بيع �آلية لالأجهزة �لتي تعمل بقطع �لنقد ، �آلت ت�سجيل �لنقد ، �آلت 
حا�سبة ، معد�ت و�أجهزة �حلو��سب ملعاجلة �لبيانات ، �أجهزة �إطفاء �حلر�ئق ، برجميات �حلا�سوب ، �أجهزة ل�سلكية )كاملة( ، 
�أجهزة تلفزيون )كاملة( ، �أجهزة و�أدو�ت �ختبار )لي�ست لغايات طبية( ، كابالت و�أ�سالك كهربائية ، مو��سري ��سالك كهربائية 
، مفاتيح كهربائية ، مفاتيح �سغط ، و�سالت )كهربائية( ، و�سالت تو�سيل �لكهرباء لبطاريات �ل�سيار�ت ، م�ساهر ، �أجهزة 
�ختبار �لد�ر�ت �لكهربائية ، �أجهزة �ختبار �لفلطية ، مما�سك �مل�ساهر ، حمولت )كهربائية( ، �أجهزة �ختبار �لبطاريات يف 
هيئة �أطقم �أو )عدد( ، ثريمو�ستات )منظمات �حلر�رة( ، حمدد�ت قيا�س ، �أجهزة و�أدو�ت �لت�سوية ، �أ�سرطة قيا�س وم�ساطر 
لغايات  )لي�ست  ت�سخي�س  و�أدو�ت  �أجهزة   ، �لز�وية(  �ل�سرعة  قيا�س  )�أجهزة  تاكومرت�ت   ، ، ميكرو�سكوبات )جماهر(  قيا�س 
 ، ، وح��د�ت وَما�سة  �أب��و�ق للمكبات �ل�سوتية   ، �إن��ذ�ر  �أجهزة   ، �أجهزة قيا�س ، مو�زين ح��ر�رة )لي�ست لغايات طبية(   ، طبية( 
عاك�سات ، مر�يا )ب�سرية( ، هو�ئيات ، �ساحنات بطاريات ، بر�مج حا�سوب ، قارنات )كهربائية( ، م�سخات وقود )بنزين( ، 
م�ستويات )�أدو�ت حتديد �خلطوط �لأفقية( ، �أقفال كهربائية ، �أجهزة ر�ديو ، بطاريات كهربائية ، بادئ �حلركة �أو )�لت�سغيل( 
، �أجهزة و�أدو�ت �سبط �ل�سرعة للمركبات ، كابالت بطاريات ، و�سالت كهربائية على هيئة �أطقم )عدد( ، طرفيات تو�سيل 
كهربائية ، �أ�سرطة كهربائية ، منظمات درجة حر�رة �ملياه ، جم�سات لالأغر��س �لعلمية ، مقيا�س �لتيار �لكهربائي ، �أجهزة 
�أدو�ت قيا�س   ، ب��الأوم(  �ملقاومة  )�أجهزة قيا�س  �أوم��رت�ت   ، ، م�سعل قطع  �لتدفق  ، مقيا�س  ، كو��سف غاز  �لبطاريات  �ختبار 
�ل�سغط ، �أجهزة حلام )كهربائية( ، و�سالت بطار�يات �أر�سية ، و�سالت بطاريات ، و�قيات �ملو��سري و�لأ�سالك �لكهربائية ، 
�أجهزة بدء طفري )ت�سغيل حمرك �ل�سيارة بالتدفي�س( يف حالت �لطو�رئ ، جمموعات �أوعية �أجهزة �لبدء �لطفري يف حالت 
�لطو�رئ ، حمولت فلطية ، �أجز�ء وتركيبات لكافة �ل�سلع �ملذكورة �آنفاً �ملت�سمنة يف �لفئة 9 وغري �ملدرجة يف فئات �أخرى 
، معد�ت �سوتية للمركبات  ، هو�ئيات لأجهزة �لت�سالت �لال�سلكية  �نتينات   ، �مل�سخمة لالت�سالت �لال�سلكية  �لعد�سات   ،
خا�سة �لأنظمة �ل�سوتية ومكرب�ت �ل�سوت و�لعد�سات �مل�سخمة ومعادلت �ل�سوت و�لتحويالت و�إط��ار�ت مكرب�ت �ل�سوت 
، لوحات عر�س كهربائية و�ساءة  ، لوحات حتكم كهربائية  �أجهزة للبث �لإذ�ع��ي �لال�سلكي   ، ، بطار�يات كهربائية �ملركبات 
�ت�سال  �آلت ومكونات   ، �لب�سرية  �لإر�سال  �أجهزة  وب�سرية خا�سًة  �إلكرتونية  �ت�سال  �آلت ومكونات   ، كهربائية  ، مرحالت 
�إلكرتونية وب�سرية خا�سة �مل�ستقبالت �لب�سرية ، �آلت ومكونات �ت�سال �إلكرتونية وب�سرية خا�سة �أجهزة �لإر�سال �لرقمية ، 
�أنظمة حتكم �لكرتونية للمكائن ، �أجهزة لالأقمار �ل�سناعية ، كو��سف ليزر لال�ستخد�م يف �ملركبات ، �أجهزة مالحة للمركبات 

على هيئة حا�سوب ، �أجهزة ر�ديو للمركبات ، منظمات فولطية ، مثبتات فلطية و�أجهزة قيا�س �لفلطية )فولتاميرت�ت( . 
�ل�سرت�طات:

تاريخ  وحتى   2017/12/09 يف  �حلماية  �نت��هاء  تاريخ  من  �عتبار�ٌ  �أخ��رى  �س�نو�ت  ع�س�ر  ملدة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�س�تظل 
 2027/12/09

ق�ضـم العالمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  1  مار�س 2017 العدد 11957
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حتت رعاية �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن 
حممد �لقا�سمي ع�سو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�سارقة 
فرب�ير   27 �لث���ن���ني  ي����وم  �خ��ت��ت��م��ت  �هلل”،  “رعاه 
فعاليات “بطولة �لعامل للجائزة �لكربى لل�سطرجن” 
لل�سطرجن،  �لثقايف  �ل�سارقة  ن��ادي  ��ست�سافها  �لتي 
و�لتي ح�سل �لرو�سي �ألك�سندر غريت�سوك على �ملركز 
�لأوىل فيها، وحل �لفرن�سي ماك�سيم فا�سري لغر�ف 

و�سيفاً له.  
وت����وج �ل�����س��ي��خ ���س��ع��ود ب���ن ع��ب��د �ل��ع��زي��ز �ملُ���ع���ال رئي�س 
باللقب  �لفائزين  لل�سطرجن  �لثقايف  �ل�سارقة  ن��ادي 
كري�سان  بح�سور  للبطولة،  �خلتامية  �ملر��سم  خالل 
�مل��ج��ون��وف رئ��ي�����س �لحت����اد �ل����دويل ل��ل�����س��ط��رجن، �إىل 

جانب عدد من �مل�سوؤولني �ملحليني و�لدوليني. 
بالدعم  �ملُ��ع��ال  �ل��ع��زي��ز  عبد  ب��ن  �سعود  �ل�سيخ  و�أ���س��اد 
�لكبري �لذي ح�سلت عليه �لبطولة من قبل �ساحب 
�لقا�سمي  حممد  بن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو 
�هلل”،  “رعاه  �ل�سارقة  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�سو 

و�لذي كان له �لدور �لأبرز يف جناح �لبطولة، مهنئاً 
جميع �لقائمني على �لتنظيم �لناجح، و�إىل �لالعبني 
متمنياً  �ل����دول����ة،  يف  وت���و�ج���ده���م  م�����س��ارك��ت��ه��م  ع��ل��ى 

��ست�سافتهم مرة �أخرى يف �إمارة �ل�سارقة. 
و�أ�سار �ل�سيخ �سعود بن عبد �لعزيز �ملُعال �إىل �أن جناح 
نادي �ل�سارقة �لثقايف لل�سطرجن يف ��ست�سافة �لبطولة 
يعترب دلياًل على �لقدر�ت �لتي يتمتع بها �لنادي من 
�ملحرتفني،  و�لإد�ري���ني  �حُلكام  وطاقم  عاملية  مر�فق 
نادٍي  �أك���رب  بو�سفه  �ل��ن��ادي  �سمعة  ع��ل��ى  ينعك�س  م��ا 
�سورة  تقدمي  يف  �أ�سهم  و�ل��ذي  �لعامل،  يف  لل�سطرجن 
��ست�سافتها لهذ�  �لإم��ار�ت من خالل  متميزة لدولة 
�لهتمام  على  �ل�سوء  وت�سليط  �مل��رم��وق��ة،  �لبطولة 
�لذي تتمتع به لعبة �ل�سطرجن على م�ستوى �لدولة. 

�لحتاد  رئي�س  نائب  ماكروبول�س  جورجيو�س  و�أ�ساد 
�ملميزين  وب��ال��ت��ن��ظ��ي��م  ب�������الأد�ء  ل��ل�����س��ط��رجن  �ل�����دويل 
ل��ل��ب��ط��ول��ة، م��ع��ت��رب�ً �أن��ه��ا ك��ان��ت مب��ث��اب��ة ف��ت��ح �سفحة 
�لتعاون بني �لحت��اد وبني ورل��د ت�سي�س،  جديدة من 

متوجهاً بالتهنئة  لغريت�سوك على فوزه بالبطولة. 
وقال �إيليا مرييزون �لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة �آغون، 
يف  �ل�سطرجن  بلعبة  ب��الرت��ق��اء  �ساهمت  �لبطولة  �أن 
�لقوية  ع��ام، وكانت مناف�ساتها  ب�سكل  �لإم��ار�ت  دول��ة 
�لعام،  ه��ذ�  دورة  ملناف�سات  مم��ي��زة  �ن��ط��الق��ة  مبثابة 
�لعا�سمة  يف  �ملناف�سات  ل�ستكمال  تطلعه  عن  معرباً 

�لرو�سية مو�سكو منت�سف �ل�سهر �ملقبل. 
كا�سرب�سكي  ل�سركة  �لعام  �ملدير  كنعان  �أم��ري  و�سرح 

لب مل��ن��ط��ق��ة �ل�������س���رق �لأو������س�����ط و����س���ري���ك �لأم�����ن 
وبطولة  لل�سطرجن  �ل����دويل  ل��الحت��اد  �لإل���ك���رتوين 
�لعامل  بطولة  مناف�سات  حظيت  لل�سطرجن:  �لعامل 
باهتمام  �ل�����س��ارق��ة  يف  لل�سطرجن  �ل��ك��ربى  ل��ل��ج��ائ��زة 
متابعو  يكون  �أن  وناأمل  للغاية،  م�سوقة  وكانت  كبري 
ري��ا���س��ة �ل�����س��ط��رجن يف دول���ة �لإم�����ار�ت وخ��ارج��ه��ا قد 
��ستمتعو� بها مع �رتفاع ن�سبة �إدر�كهم باأهمية �لأمن 
�سهدت م�ساركة  ق��د  �لبطولة  وك��ان��ت  �لل���ك���رتوين.   

�لدويل  بالأ�ستاذ  ممثلة  تاريخها  يف  لأول  �إم��ار�ت��ي��ة 
عاملياً  م�سنفاً   18 �إىل  �لرحمن،  عبد  �سامل  �لكبري 
 130 قيمتها  �لبالغة  �لبطولة  جو�ئز  على  تناف�سو� 
على  �لأول  �مل��رك��ز  و�ل��ت��ي ح�سل �ساحب  ي���ورو،  �أل���ف 
20 �ألف يورو منها. وتاأهل �لالعبون للمناف�سات �إما 
قبل  تر�سيحهم من  �أو عرب  �لعاملي،  ت�سنيفهم  بحكم 
�ملحدودة،  �آغ��ون  ل�سركة  �لتابعة  ت�سي�س  ورل��د  �سركة 
ح��ني يرت�سح  لل�سطرجن، يف  �ل���دويل  �لحت���اد  �سريك 

لعب و�حد من قبل ر�بطة حمرتيف �ل�سطرجن. 
�سمن  �أربعة  بني  �لأوىل  هي  �لبطولة  ه��ذه  �أن  يذكر 
�لرو�سية  �لعا�سمة  ت�ست�سيف  حيث  �لعام،  هذ�  دورة 
م��و���س��ك��و �مل��ن��اف�����س��ات خ����الل �ل���ف���رتة ب���ني 11 و22 
مايو، �إ�سافة �إىل �لعا�سمة �ل�سوي�سرية جنيف خالل 
�لفرتة بني 5 و16 يوليو، ويف حني ت�ست�سيفها باملا 
و26   15 بني  �لفرتة  خ��الل  �لإ�سبانية  مايوركا  دي 

نوفمرب.

�أع��ل��ن �حت���اد �لم�����ار�ت ل��ل��رم��اي��ة عن 
مبارك  بنت  فاطمة  �ل�سيخة  بطولة 
�أ�سخم  �ل�����س��ي��د�ت  ل��رم��اي��ة  �ل��ع��امل��ي��ة 
�لعامل  ل��ل�����س��ي��د�ت يف  ري��ا���س��ي  ح���دث 
و�أوروبا  و�أفريقيا  �آ�سيا  قار�ت  يطوف 
�للعبة  بطالت  تتويج  بحفل  لينتهي 
�أب���وظ���ب���ي خ����الل �سهر  �ل��ع��ا���س��م��ة  يف 

دي�سمرب �ملقبل.
وتنطلق �لبطولة �آ�سيويا يف �لمار�ت 
حيث ي�ست�سيف نادي �لعني للفرو�سية 
و�ل���رم���اي���ة و�جل���ول���ف �مل��ن��اف�����س��ات يف 
و��سكيت”  “تر�ب  �خلرطو�س  رماية 
�لهو�ء  �سغط  و�لبندقية  و�مل�����س��د���س 
خ���الل �ل��ف��رتة م��ن �خل��ام�����س وحتى 
�ملقبل  �ب��ري��ل  �سهر  م��ن  ع�سر  �لثالث 
لتنتقل بعدها �ىل �فريقيا لت�ست�سيف 
و�لبندقية  �مل�سد�س  مناف�سات  م�سر 
 24 �لفرتة من  �لهو�ء خالل  �سغط 
�ب��ري��ل حتى �ل��ث��اين م��ن م��اي��و �ملقبل 
ثم حتت�سن �وروبا م�سابقات �مل�سد�س 
و�لبندقية �سغط �لهو�ء من �ل�ساد�س 
�ملقبل  يوليو  من  ع�سر  �لر�بع  وحتى 
�لإيطالية  ت��ودي  مدينة  وت�ست�سيف 
21 وحتى  مناف�سات �خلرطو�س من 
مناف�سات  ل���ت���ع���ود  �أغ�������س���ط�������س   28
�لبطولة �ىل �فريقيا عرب �ملغرب �لتي 
ت�ست�سيف م�سابقة رماية �خلرطو�س 
من  ع�سر  �لر�بع  وحتى  �ل�ساد�س  من 
�سهر �كتوبر �ملقبل يف مدينة مر�ك�س 
ت�سهد  �ن  و�ملتابعون  ويتوقع �خلرب�ء 
من  م�سبوقة  غري  م�ساركة  �لبطولة 
�سيد�ت �لعامل �لبرز يف عامل �لرماية 
�أ�سخم  م��ن  و�ح���دة  �لبطولة  تعد  �ذ 
من  �ل��ع��امل  م�ستوى  على  �ملناف�سات 

حيث عدد �لرماة �مل�ساركني و�جلو�ئز 
�ملنظمة  �للجنة  تعقد  �ن  �ملقرر  ومن 
موؤمتر�  �ل��ري��ا���س��ي  ل��ل��ح��دث  �ل��ع��ل��ي��ا 
���س��ح��اف��ي��ا م��و���س��ع��ا ب��ح�����س��ور رج���الت 
ل��ل��رم��اي��ة لالإعالن  �ل����دويل  �لحت����اد 
ويف  للحدث  �لكاملة  �لتفا�سيل  ع��ن 
و�ل�سركات  �ملالية  �جلو�ئز  مقدمتها 
�لر�عية . و�أعرب �للو�ء د. �أحمد نا�سر 
�لري�سي رئي�س �للجنة �ملنظمة �لعليا 
للبطولة عن �سعادته �لبالغة باإطالق 
ه���ذه �مل���ب���ادرة �ل�����س��ام��ي��ة �ل��ت��ي تعك�س 
�ل�سيخة  ���س��م��و  �لم������ار�ت  �أم  �ه��ت��م��ام 
�لحتاد  رئي�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
�لأعلى  �ل��رئ��ي�����س��ة  �ل���ع���ام  �ل��ن�����س��ائ��ي 
رئي�سة  �لأ����س���ري���ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  مل��وؤ���س�����س��ة 
و�لطفولة  لالأمومة  �لأعلى  �ملجل�س 
�ىل  و�ل��ع��رف��ان  �ل�سكر  ب��امل��ر�أة موجها 
�لغالية  �مل��ك��رم��ة  ه���ذه  ع��ل��ى  ���س��م��وه��ا 
�سموها  م����ك����ارم  �ىل  ت�������س���اف  �ل���ت���ي 
وفتيات  لفتياتنا  و�ل��غ��ال��ي��ة  �مل��ت��ع��ددة 
�ل��ع��امل وح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى �ن ت��ت��ب��و�أ كل 
فتياتنا �ملكانة �لتي تليق بهن يف كافة 
�لريا�سي على وجه  �ملجالت و�ملجال 

�خل�سو�س.
وق������ال ل���ق���د �أول�������ت دول������ة �لم�������ار�ت 
�ل�سباب  ب���ق���ط���اع  ك����ب����ري�  �ه���ت���م���ام���ا 
عاما   45 �ل������  وخ������الل  و�ل���ري���ا����س���ة 
�إجن���از�ت  �ل��ق��ط��اع  ه��ذ�  حقق  �ملا�سية 
�لرماية ول تز�ل هي  متميزة وكانت 
�لمار�ت  لريا�سة  �لجن���از�ت  منجم 
وعلى كافة �ل�سعدة بدء� بالإجناز�ت 

بالبطولت  وم����������رور�  �خل���ل���ي���ج���ي���ة 
و�نتهاء  و�لدولية  و�لقارية  �لعربية 
�لري�سي  �ل��ل��و�ء  و�رج����ع   . ب��الأومل��ب��ي��ة 
بهذ�  �له���ت���م���ام  ت��ن��ام��ي  �ل��ف�����س��ل يف 
�لتي  �حلكيمة  �ل�سيا�سة  �ىل  �لقطاع 
و�لتي  ن�ساأتها  منذ  �لدولة  �نتهجتها 
ز�يد  �ل�سيخ  له  �ملغفور  ��س�سها  و�سع 
ثر�ه  �هلل  طيب  نهيان  �آل  �سلطان  بن 
و�ل��ت��وج��ي��ه��ات �ل��ك��رمي��ة م��ن �ساحب 

�ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�ي����د �آل 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س �ل����دول����ة ح��ف��ظ��ه �هلل 
وروؤي��ة حكومة دول��ة �لم��ار�ت بقيادة 
���س��اح��ب �ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ حم��م��د بن 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه 
�هلل و�لهتمام و�لدعم �لكرميني من 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد 
نائب  �ب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  �آل 

�لقائد �لعلى للقو�ت �مل�سلحة .
و�أك��د �ل�سعي - كما تعود �جلميع من 
�ب��ن��اء ز�ي��د - �ن تكون ه��ذه �لبطولة 
�لتي �ستطوف �لعامل نافذة للتو��سل 
و�لعمر�ين  �حل�ساري  �لتطور  ونقل 
ل��دول��ت��ن��ا �حلبيبة  �ل��ث��ق��ايف  و�مل�����وروث 
موؤكدين  �مل���ع���م���ورة  �أرج������اء  ك��اف��ة  يف 
ب��ت��ح��ق��ي��ق �له�������د�ف �لتي  �ل���ت���ز�م���ن���ا 
�لطموحة  ��سرت�تيجيتنا  تت�سمنها 

و�ن نكون خري عون لفتياتنا من �أبناء 
قدر�تهن  لإب���ر�ز  لتحفيزهن  �لوطن 
�لب���د�ع���ي���ة . و������س����ادت ���س��ع��ادة ن���ورة 
خليفة �ل�سويدي نائب رئي�س �للجنة 
�لر�ئعة  ب���امل���ب���ادرة  �ل��ع��ل��ي��ا  �مل��ن��ظ��م��ة 
�سمو  �لم�����ار�ت  �مل�����س��ب��وق��ة لأم  وغ���ري 
و�لتي  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�سيخة 
�ملر�أة  جت��اه  �سموها  ماآثر  �ىل  ت�ساف 
�م���ر�أة  و�ىل  ع��ام��ة  ب�سفة  �ل��ع��امل  يف 

. ووجهت  خ��ا���س��ة  ب�����س��ف��ة  �لم������ار�ت 
�لم�����ار�ت  �م  و�ل���ع���رف���ان �ىل  �ل�����س��ك��ر 
و�ساما  تعد  �لتي  �لغالية  ثقتها  على 
حافز�  �ستكون  و�ل��ت��ي  ���س��دورن��ا  على 
��سم  لرفع  �جل��ه��ود  �أق�سى  لبذل  لنا 
�لعامل  �لغالية يف قار�ت  وعلم دولتنا 
لدولتنا  �حل�����س��اري  �ل��وج��ه  ولنعك�س 
�لتي  �ملكانة  �لعامل  وليعرف  �لغالية 
بف�سل  �لم���ار�ت  �م���ر�أة  �ليها  و�سلت 

دعم قيادتنا وم�سوؤولينا.
بطولت  �سل�سلة  �إط���الق  “�ن  وق��ال��ت 
�لعاملية  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�سيخة 
ل���رم���اي���ة �ل�������س���ي���د�ت ي����اأت����ي يف �ط����ار 
ح��ر���س��ن��ا ع��ل��ى ت��ع��زي��ز دور �مل������ر�أة يف 
�سعيد  ع��ل��ى  لي�س  �ل��ري��ا���س��ي  �مل��ج��ال 
فح�سب  و�ل��ع��رب��ي  �مل��ح��ل��ي  �مل�ستويني 
بل وعلى �ل�سعيد �لعاملي بهدف دعم 
وم�ساندة وت�سجيع �لن�ساء �لريا�سيات 
�ل�سريف  �ل��ت��ن��اف�����س  �أج������و�ء  وت��ع��زي��ز 
باأد�ئهن  ل��الرت��ق��اء  و�ل�����س��ع��ي  بينهن 
ع���ل���ى خم���ت���ل���ف �مل�������س���ت���وي���ات ف���ردي���ة 
�لتهنئة  وج��ه��ت  ك��م��ا  ج��م��اع��ي��ة«.  �أم 
�لغالية  �مل��ك��رم��ة  ب��ه��ذه  ف��ت��ي��ات��ن��ا  �ىل 
و�ل�سخية وحثتهن على �ل�ستفادة من 
هذه �ملبادرة �لكرمية و�ملكرمة �لغالية 
�ل��ت��ي ت��ه��دف �ىل �ع���الء ���س��اأن��ه��ن بني 

�سيد�ت �لعامل .
�للجنة  �لنعيم ع�سو  ل��وؤي ح�سن  و�أك��د 
�ملنظمة �لعليا �ملدير �لتنفيذي للبطولة 
�ن ريا�سة �ملر�أة هي �ل�سريك �ل�سا�سي 
ه����ذه �لجن��������از�ت ويف ظل  يف حت��ق��ي��ق 

تنامي �هتمام �للجنة �لوملبية �لدولية 
ب��ال��ع��ن�����س��ر �ل��ن�����س��ائ��ي و�حل���ر����س على 
ت�ساوي �ملر�أة مع �لرجل يف ممار�سة كافة 
�للعاب �لريا�سية �لوملبية ولدت فكرة 
�لمار�ت  �م  ��سم  حتمل  بطولة  تنظيم 
و�ن  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�سيخة  �سمو 
تكون هذه �لبطولة على �أعلى م�ستوى 
ق����ار�ت  ت���ط���وف  م�����س��ب��وق��ة و�ن  وغ����ري 
�أك��رب ع��دد من  �ل��ع��امل و�ن ي�سارك بها 
�لعلى  هي  جو�ئزها  وتكون  �لر�ميات 

و�لغلى بالعامل.
�لعربية  و����س��ار �ىل �ن دول��ة �لم����ار�ت 
و�لهتمام  �ل��رع��اي��ة  وبف�سل  �مل��ت��ح��دة 
�لر�سيدة  قيادتنا  من  جتدهما  �للذين 
�عتادت �ن ت�سهم يف ن�سر �لقيم �لنبيلة 
بني  و�حل��ب  و�لتعاي�س  �لت�سامح  وروح 
�لريا�سي  �مل��ج��ال  ول��ع��ل  �ل��ب�����س��ر  ك��اف��ة 
�ل������ذي ميكننا  �مل����ي����د�ن �خل�������س���ب  ه����و 
�ل�سامية  �ل��ق��ي��م  ه����ذه  ف��ي��ه  ن�����زرع  �ن 
ليح�سدها �لعامل �أجمع ..مبديا �لثقة 
بت�سافر كافة �جلهود جلني ثمار هذه 
�لآلف  منها  �ست�ستفيد  �لتي  �لبطولة 
�لرتقاء  يف  و�ست�ساهم  �ل�����س��ي��د�ت  م��ن 
مب�ستوى �أد�ء ر�ميات �لعامل يف خمتلف 

�ل�سلحة وبينهن فتياتنا .
وق������ال : ����س���وف ت��ت��ن��اف�����س �ل���ر�م���ي���ات 
م�سابقات  يف  �ل�����ع�����امل  يف  �لف���������س����ل 
�ل��ب��ن��دق��ي��ة ���س��غ��ط �ل���ه���و�ء مل�����س��اف��ة 10 
50 مرت�  مل�����س��اف��ة  �أم���ت���ار و�ل��ب��ن��دق��ي��ة 
�لهو�ء  �سغط  و�مل�سد�س  �و�ساع  ثالثة 
مرت�   25 مل�سافة  و�مل�سد�س  �متار   10
�لطباق من �حلفرة  رماية  �ىل جانب 
“�لرت�ب” ورماية �لطباق من �لأبر�ج 

“�ل�سكيت« .

�أطلقها  �ل��ت��ي  “عام �خلري”  م��ب��ادرة  مع    جت��اوب��ا 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب 
لعام  ���س��ع��ار�  لتكون   ) �هلل  )حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
فالح  �ل�سيخ  �سمو  م��ن  كرمية  وب��رع��اي��ة   2017
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �إد�رة نادي غنتوت 
ل�سباق  غنتوت  ن��ادي  يعقد  و�لبولو،  �خليل  ل�سباق 
�خليل و�لبولو،  يف �حلادية ع�سرة من �سباح �ليوم 
بولو  مهرجان  م��وؤمت��ر  غنتوت  يف  مبقره  �لرب��ع��اء 
غنتوت �خل��ريي �ل��ذي حت��دد ل��ه بعد غ��د �جلمعة 
يف  �لرئي�سية  �حل��ايل  مبالعبه  مار�س  من  �لثالث 
م��ن حملة  �خل��ريي  ريعه  ،و�ل���ذي خ�س�س  غنتوت 
�لتوحد  ل��دع��م م��ر���س��ى  �ل���ت���ربع���ات و�مل�����س��اه��م��ات 

بالدولة ، و�سيتم خالل �ملوؤمتر �لك�سف عن فقر�ت 
�لر�عية  �مل�����س��ارك��ة و�جل���ه���ات  �مل��ه��رج��ان و�ل��ف��ري��ق 
للحدث �لإن�ساين �ل�سنوي . وقد �أكمل �لنادي كافه 
�مل��ه��رج��ان �خل���ريي �لريا�سي  �ل��رتت��ي��ب��ات لإق��ام��ة 
�ملجتمعي �لكبري، من خالل تنظيم �ملبار�ة �خلريية 
�لإن�سانية و�لفعاليات �مل�ساحبة �لتي تبد�أ فقر�تها 
ن�ساط  �سمن  تقام  و�لتي   ، �جلمعة  ي��وم  ظهر  بعد 
 2017  –  2016 �ل��ري��ا���س��ي  للمو�سم  �ل��ن��ادي 
�لفعاليات  م��ن  �ل��ع��دي��د  على  �مل��ه��رج��ان  ،وي�ستمل 
�لريا�سية و�لإن�سانية �ملجتمعية مو��سلة لنجاحات 
و�لتي  و�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  و�ل��ف��ن��ي��ة  �لتنظيمية  �ل��ن��ادي 

�أفرزت �لعديد من �لنتائج �لإيجابية.

ن�دي غنتوت ل�شب�ق اخليل والبولو يعقد موؤمتر مهرج�ن بولو غنتوت اخلريي

غريت�شوك يتوج بطًل لبطولة الع�مل 
للج�ئزة الكربى لل�شطرجن يف ال�ش�رقة

بطولة ال�شيخة ف�طمة بنت مب�رك الع�ملية لرم�ية ال�شيدات تطوف الق�رات

�لثقايف  �لريا�سي  �ل�سارقة  نادي  حقق لعبو 
م�ساركاتهم  و���س��م��ن  �مل��ا���س��ي��ة  �لأي����ام  خ���الل 
�لدولية  �لفجرية  بطولة  وه��ي  بطولتني  يف 
ل���ل���ت���اي���ك���ون���دو ج����ي 1 وب���ط���ول���ة �لم��������ار�ت 
يف  متقدمة  م��ر�ك��ز  على  كومتيه  للكار�تيه 
خ��ت��ام �ل��ب��ط��ول��ت��ني وظ���ف���رو� ب��اأرب��ع��ة ع�سرة 

ميد�لية ملونة.
وياأتي هذ� �لجناز �إ�سافة ل�سل�سلة �لجناز�ت 
�للعاب  حتقيقها  ت��و����س��ل  �ل��ت��ي  �مل�ستحقة 
�إطار  �لريا�سي يف  �ل�سارقة  نادي  �لفردية يف 
�له��ت��م��ام �ل��ك��ب��ري و�ل���دع���م �مل��ت��و����س��ل �لذي 
حتظى به خمتلف �لريا�سات �لفردية من قبل 
جمل�س �إد�رة نادي �ل�سارقة �لريا�سي برئا�سة 
و�ملتابعة  ث��اين  �آل  ع��ب��د�هلل  ب��ن  �أح��م��د  �ل�سيخ 

�لريا�سي  �ل�سارقة  جمل�س  قبل  من  و�لدعم 
بجانب �ل�سر�ف �ملتو��سل من قبل �ملهند�س 
�سليمان �لهاجري ع�سو جمل�س �لد�رة �أمني 
�لفردية  �لألعاب  �مل�ساعد م�سرف  �لعام  �ل�سر 
كوميته  للكار�تية  �لإم����ار�ت  ففي  بطولة   .
ف�����ردي ف��ئ��ة �ل����رج����ال ب���ق���ي���ادة �مل������درب ع���ادل 
���س��الم��ه ح��ق��ق �ل��الع��ب ت��وم��ا���س ن���دج �نكال 
بايا �لربونزية، ويف  و�أبويا  �لف�سية  �مليد�لية 
ف��ئ��ة �ل�����س��ب��اب ح��ق��ق حم��م��د ���س��ام��ي �لف�سية 
�لبطولة  نف�س  ومن  �لربونزية،  وليد  ور�سا 
ح��ق��ق ك���ل م���ن ح��م��د ج��ا���س��م و خ��ال��د �سالح 
�مليد�لية �لف�سية لفئة �لنا�سئني. جاءت هذة 
�لإيجابية  �لنتائج  ل�سل�سلة  ��ستمر�ر�  �لنتائج 
و�ملميزة لفريق �ل�سارقة للكار�تية هذ� �ملو�سم 

�أح����رز خ��الل��ه �ل��ع��دي��د م��ن �مليد�ليات  �ل���ذي 
�مللونة يف �لبطولت �ملختلفة منذ بدء �ملو�سم 
ف�سيات   7 و  ذه��ب��ي��ات   8 �ل��ري��ا���س��ي  منها 

بالإ�سافة �إىل �مليد�ليات �لربونزية.
للتايكوندو  �لدولية  �لفجرية  بطولة  يف  �أم��ا 
�لوطني عبد�هلل حامت  �مل��درب  بقيادة   1 جي 
�لريا�سي  �ل�������س���ارق���ة  ن�����ادي  لع���ب���و  ف��ح��ق��ق 
ف�سيتني و�ست برونزيات و�لتي تاأتي يف �إطار 
حر�س �لنادي على جمع عدد من �لنقطا من 

�أجل �أوليمبياد طوكيو �ملقبلة  .
عمرو  م��ن  ك��ل  ن�سيب  م��ن  �لف�سيات  وج���اء 
حممد ��سحاق يف فئة �ل�سباب و�أفتاب ح�سني 
يف فئة �لنا�سئني . �أما �لربونزيات فكانت من 
ن�سيب عبد�لرحمن معت�سم وعبد�هلل فار�س 

وخالد  ع��ب��د�ل��رز�ق  وفهد  �لنا�سئني  فئة  يف 
�ل�سباب  ف��ئ��ة  يف  عمرو   و�أن�����س  ع��ب��د�ل��ك��رمي 
وزك���ري���ا حم��م��د يف ف��ئ��ة �ل����رج����ال. و�أع�����رب 
جمل�س  ع�سو  �ل��ه��اج��ري  �سليمان  �ملهند�س 
�أمني  �لثقايف  �لريا�سي  �ل�سارقة  نادي  �إد�رة 
�لفردية  �لأل���ع���اب  م�����س��رف  �مل�����س��اع��د  �ل�����س��ر 
�سعادته بهذ� �لجناز لالعبي نادي �ل�سارقة 
و�لتايكوندو  �ل��ك��ار�ت��ي��ه  يف  ���س��و�ء  �لريا�سي 
�ل�سارقة  ن��ادي  �إد�رة  ملجل�س  بال�سكر  وتقدم 
�لريا�سات  ل��ك��اف��ة  دع��م��ه��م  ع��ل��ى  �ل��ري��ا���س��ي 
من  �ل��ع��دي��د  لتحقيق  �ل���ن���ادي  يف  �ل��ف��ردي��ة 
�لإجناز�ت و�لفوز بامليد�ليات �مللونة �ملختلفة 
مو��سلة  على  �لريا�سي  �ل�سارقة  وملجل�س 

�لهتمام و�لدعم 

لعبو ن�دي ال�ش�رقة الري��شي يحققون ثم�ين ميدالي�ت ملونة يف بطولة الفجرية الدولية للت�يكوندو و�شت ميدالي�ت ملونة يف بطولة الإم�رات للك�راتيه
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لل�سياحة  �أب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  ت��ع��اون��ت 
مان�س�سرت  ن������ادي  م����ع  و�ل���ث���ق���اف���ة 
وموؤ�س�سة  �ل����ق����دم  ل����ك����رة  ���س��ي��ت��ي 
»حت��ق��ي��ق �أم��ن��ي��ة« وق�����س��ر �لإم����ار�ت 
منحهما  عرب  �سابني  حلم  لتحقيق 
�أبطالهما  للقاء  �لعمر  من  فر�سة 

�لريا�سيني.
وق���د ف���از �ل�����س��اب �لإم����ار�ت����ي حمد 
ع����ام����اً(   17( �حل���و����س���ن���ي  خ���ل���ي���ل 
و�ل�سوري ب�سار فوؤ�د �لقي�سي )15 
فريق  م�سجعي  م��ن  وه��م��ا  ع���ام���اً(، 
حتويل  ف��ر���س��ة  �سيتي،  مان�س�سرت 
جنوم  ول��ق��اء  حقيقة  �إىل  حلمهما 
�ل��������دوري �لإجن����ل����ي����زي �مل���م���ت���از يف 

�أبوظبي.
لل�سياحة  �أب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة   نظمت 
و�لثقافة، �سريك �لوجهة �ل�سياحية 
�سيتي  مان�س�سرت  لفريق  �لر�سمية 
لكرة �لقدم، زيارة �ل�سابنّي لالعبي 
�لتدريبي  مع�سكرهم  �أثناء  �لفريق 
�ل�ستوي يف ق�سر �لإمار�ت. و�لتقى 

فين�سنت  �لفريق  قائد  وب�سار  حمد 
�لو�سط  خ����ط  ولع������ب  ك���وم���ب���اين 
و�ملد�فع  ف��رن��ان��دي��ن��ي��و  �ل���رب�زي���ل���ي 
�ل�سربي �ألك�سندر كولروف و�لنجم 

حيث  �آد�رب��ي��وي��و،  تو�سني  �ل�ساعد 
معهم  �ل��ت��ذك��اري��ة  �ل�����س��ور  �لتقطا 
مان�س�سرت  قم�سان  ع��ل��ى  وح�����س��ال 

�سيتي موقعة من جنوم �لفريق.

و�أع������رب ح��م��د ع���ن ���س��ع��ادت��ه بهذه 
ح�سور  �أن  �إىل  م�����س��ري�ً  �مل���ف���اج���اأة، 
ق�سر  يف  �سيتي  مان�س�سرت  ت��دري��ب 
مذهلة،  جت���رب���ة  ���س��ّك��ل  �لإم��������ار�ت 

ت��ك��ر�ره��ا مرة  �إىل  �أت��ط��ل��ع  وق�����ال: 
�أخ�����رى، و�أ���س��ك��ر م��وؤ���س�����س��ة حتقيق 
�أمنية على هذه �لفر�سة �لفريدة. 

ب����دوره، ق��ال ب�����س��ار: �إن ل��ق��اء جنوم 

م��ان�����س�����س��رت ���س��ي��ت��ي ه���و �أم����ر ر�ئ����ع، 
توقيعهم  ع��ل��ى  ج��م��ي��ع��اً  و�أ���س��ك��ره��م 
ح�سلت  �ل������ذي  �ل���ف���ري���ق  ق��م��ي�����س 
�أ�سكر موؤ�س�سة  �أن  �أي�ساً  و�أود  عليه. 

حت���ق���ي���ق �أم���ن���ي���ة لإت�����اح�����ة �مل���ج���ال 
�لفريق  لع���ب���ي  مل�����س��اه��دة  �أم���ام���ي 
�مل���ف�������س���ل ع�����ن ق������رب خ������الل ه���ذه 
�ل����زي����ارة �ل���ت���ي ل���ن �أن�����س��اه��ا �أب�����د�ً.

 

�لفريق  ك��وم��ب��اين وجن����وم  ورح����ب 
ب��ح��م��د وب�����س��ار يف �ل��ت��دري��ب، وقال 
�أبوظبي  نعترب  �لبلجيكي:  �ملد�فع 
�لعودة  ي�سرنا  حيث  �ل��ث��اين،  بيتنا 
يف  �لكبري  جمهورنا  للقاء  جم���دد�ً 
فيهم  مب��ن  �لإم���ار�ت���ي���ة،  �لعا�سمة 
ي�ستمتعا  �أن  و�أمت��ن��ى  وب�سار.  حمد 
 مبتابعة تدريبنا يف ق�سر �لإمار�ت«.

�لزبيدي،  ه���اين  �أّك����د  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
حتقيق  ملوؤ�س�سة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�سكره  �لإم��������ار�ت،  دول����ة  �أم��ن��ي��ة يف 
و�لثقافة  لل�سياحة  �أبوظبي  لهيئة 
ونادي مان�س�سرت �سيتي لكرة �لقدم« 
�أتاحو�  �ل��ذي��ن  �لإم������ار�ت  و«ق�����س��ر 
�أمام حمد وب�سار للقاء هذه  �ملجال 
�لعامليني.   �لالعبني  من  �ملجموعة 
وقال: �أثق �أنهما �سيحتفظان د�ئما 
بذكريات جميلة لهذه �لزيارة. وقد 
على  ترت�سم  �لب�سمة  روؤي��ة  �أ�سعدنا 
جنومهما  حت��ي��ة  ع��ن��د  وج��ه��ي��ه��م��ا 

�ملف�سلني.

�لعربي  �ل�����ط�����و�ف  ك����اأ�����س  ي����ط����ّل 
ل��الإب��ح��ار �ل�����س��ر�ع��ي �أي.�أف.ج������ي. 
م��رة �أخ���رى ه��ذ� �ل��ع��ام، يف �حلفل 
�لربعاء  �ليوم  م�ساء  �سيقام  �ل��ذي 
ن���خ���ل���ة ج����م����ري� حتت  م���ر����س���ى  يف 
ب��ن ز�ي���د بن  رع��اي��ة �ل�سيخ خ��ال��د 
�حت����اد  رئ���ي�������س  ن���ه���ي���ان  �آل  ���س��ق��ر 
و�ل�سر�ع،  ل��ل��ت��ج��دي��ف  �لإم���������ار�ت 
وبح�سور �سعادة �لدكتور خالد بن 
�ل�سلطنة  �جل���ر�دي  �سفري  �سعيد 
�ملعتمد يف دول��ة �لإم���ار�ت �لعربية 
�ملناف�سة  �نح�سرت  حيث  �ملّتحدة، 
�لأخرية  �جل���ولت  يف  �لكاأ�س  على 
ن�سخة  بطل  �ل�سباق بني  ُعمر  من 
�لعام �ملا�سي فريق بنك �أي �أف جي 
�لن�سخة  يف  و�سيفه  وب��ني  موناكو 

�ل�ساد�سة فريق �ملوج م�سقط.
وعلى �لرغم من �إمتام كافة �لقو�رب 
بعد  �لطويلة  �ملحيطية  لل�سباقات 
760 ميال  ت��ط��و�ف��ه��ا لأك���رث م��ن 
ب��ح��ري��ا ب���دء� م��ن م�����س��ق��ط، مرور� 
ب��ولي��ت��ي ���س��ح��ار وخ�����س��ب، ومن 
ث��م �أب��وظ��ب��ي، و�ل���دوح���ة، و�أخ����ري� 
�أم���ام �لفرق  �إم���ارة دب��ي، ل ز�ل  يف 
�مل�سافات  �سباق  �مل�ساركة  �لثمانية 
�لق�سرية �ملخّطط عقده يف مر�سى 
�ل��ن��خ��ل��ة، و�ل������ذي م���ن �مل���زم���ع �أن 
لتحمل  �مل��ر�ك��ز  يف  تغيري�  ي��ح��دث 
�لفرق  �أم��ن��ي��ات  �ل�سابعة  �لن�سخة 
�لنتائج  تك�سف  مل  �ل��ت��ي  �مل�ساركة 
عن �لأولية عن بطل هذه �لن�سخة 
جد�  ب�سيط  �لنقطتني  ف��ارق  ك��ون 
بني �لفريقني. ويتوق حو�يل 72 
�أكرب  نقاط  لك�سب  م�ساركا  بحار� 
عمان  �سّممته  �ل��ذي  �لكاأ�س  لنيل 
تنظيم  ع��ل��ى  �مل�����س��رف��ة  ل���الإب���ح���ار 
�ل�سباق خ�سي�ساً للطو�ف �لعربي.  
وقد مت ت�سميم هذ� �لكاأ�س ليكون 
حافز�ً �إ�سافياً للمناف�سة بني �لفرق 
ورمًز� للتميز �لبحري �لذي ي�سعى 
�أوكلت  �ل��ط��احم��ون، فقد  �إل��ي��ه ك��ل 
�سركة  �إىل  �ل��ك��اأ���س  ت�سميم  مهمة 
�لتي  �مل��ح��دودة  فاتوريني  توما�س 
�سممت عدد�ً من �لكوؤو�س �لعاملية 
للمناف�سة  رم���ز�ً  ليكون  �مل��رم��وق��ة 
�لبحرية �حلديثة يف �خلليج ومن 
ن�سيب �لفريق �لفائز بهذ� �ل�سباق 

�ملحيطي كل عام. ويتم �لحتفاظ 
به بعد ذلك يف عهدة م�سروع عمان 
�لن�سخة  �إق����ام����ة  ح��ت��ى  ل���الإب���ح���ار 
�لعربي  �ل����ط����و�ف  م����ن  �ل���ث���ام���ن���ة 
متت  �ل�������س���ر�ع���ي،  كما  ل���الإب���ح���ار 
�لكاأ�س  م��ن  م�سغرة  ن�سخ  �سناعة 
لتكون حتفة يحتفظ بها �لربابنة 
�سجل  �إىل  ولإ���س��اف��ت��ه��ا  �ل��ف��ائ��زون 

�إجناز�تهم �لبحرية.   
فارق النقاط

���س��ك��ل��ت �مل��ن��اف�����س��ة �ل��ث��ن��ائ��ي��ة بني 
�ل��ف��رق �مل�����س��ارك��ة يف �ل�����س��ب��اق حتِد 
خا�س يف تعديل فارق �لنقاط بني 
�لفرق، حيث متكن فريق �لنه�سة 
م��ن ت��و���س��ي��ع �ل���ف���ارق و�إب���ع���اد �أكرب 
مناف�سيه وهو فريق زين �لكويتي، 
حيث تو�سع �لفارق �إىل 16 نقطه 
نقاط، ومل   4 �لفارق  ك��ان  �أن  بعد 
�ل��ن��ق��اط يف �لرتتيب  ف���ارق  ي��وؤث��ر 
�لعام �سوى يف �لتقلي�س بني فريق 
وفريق  م��ون��اك��و  ج��ي  �أف  �أي  ب��ن��ك 
�أن كان �لفارق  �ملوج م�سقط، فبعد 
نقطتني  �لفارق  �أ�سبح  نقاط،   4
ل��ي��ك��ون �ل��رتت��ي��ب �ل��ع��ام ق��ب��ل قر�ر 
جل��ن��ة �ل��ت��ح��ك��ي��م �ل�����ذي ق���د يغري 
�ل���ف���رق، ف��ف��ي �ملركز  م���ن ت��رت��ي��ب 
�إي.�أف. بنك  فريق  ز�ل  م��ا  �لأول 

جي موناكو م�سيطر� على �ملقدمة 
فريق  وياأتي  نقطة،   12 بر�سيد 
�لثاين  �مل����رك����ز  يف  م�����س��ق��ط  �مل������وج 
فريق  ويحتل  نقطة،  بر�سيد 14 

�لثالث  �مل��رك��ز  يف  �لنه�سة 
وياأتي  ن��ق��ط��ة،   27.75 ب��ر���س��ي��د 
فريق زين �لكويتي يف �ملركز �لر�بع 
�ملركز  ويف  ن��ق��ط��ة،   34 ب��ر���س��ي��د 
دي  �أديال�سيا  فريق  حل  �خلام�س 
بينما   ،42.75 بر�سيد  توري�س 
يحتل فريق �أفريد� �ملركز �ل�ساد�س 
فريق  ومت��ك��ن   ،50.75 بر�سيد 
دي.ب���ي �سنكر م��ن �ل���س��ت��ف��ادة من 
تعطل فريق بيني فو�ل يف �ملرحلة 
�خلام�س  �مل��رك��ز  ليحتل  �خلام�سة 
بر�سيد 54.25 نقطة، ومل يكمل 
فريق بيني فو�ل �ملرحلة �خلام�سة، 
بر�سيد  �لثامن  للمركز  ليرت�جع 

نقطة.   55.50
اخلام�ضة  املــرحــلــة  ــات  ــري جم

)الدوحة – دبي(
ظروفا  �خلام�سة  �مل��رح��ل��ة  حملت 
مناخية ر�ئعة، حيث كان �لتحدي يف 
هذه �ملرحلة حمفوفا بالعديد من 
�لهتمام  يكن  مل  حيث  �لثنائيات، 
و�لرتكيز يف كل ميل بحري تقطعه 
ب�سكل  �ملناف�س  �ل��ف��ري��ق  يف  �ل��ف��رق 
�لقو�رب  �نطالقة  وكانت  مبا�سر، 
بالعا�سمة  �ل���ل���وؤل���وؤة  م��ر���س��ى  م���ن 
�إىل  متوجهة  �ل��دوح��ة،  �لقطرية 
دبي،  ب��اإم��ارة  جمري�  نخلة  مر�سى 
لتقطع �لقو�رب 205 ميل بحري 
وجاءت  �ملطلوبة.  �لنتائج  وحتقق 
ب��ت�����س��در فريق  �ل��ن��ت��ائ��ج �لأول����ي����ة 
�خلام�سة،  للمرحلة  م�سقط  �مل��وج 

�أف جي  �أي  ب��ن��ك  ف��ري��ق  م��ت��ج��اوز� 
موناكو �لذي حل يف �ملركز �لثاين، 
و�حتل فريق �أديال�سيا دي توري�س 
بينما جاء فريق  �لثالث،  �ملركز  يف 
وذهب  �ل��ر�ب��ع  �مل��رك��ز  يف  �لنه�سة 
�ملركز �خلام�س ل�سالح فريق زين 
حل  �ل�ساد�س  �ملركز  ويف  �لكويتي، 
بينما و���س��ل فريق  �أف����ريد�،  ف��ري��ق 
�ل�سابع،  �مل��رك��ز  يف  �سنكر  دي.ب����ي 
وو�سع توقف فريق بيني فو�ل عن 

�ل�سباق يف �ملركز �لثامن.
قرار التحكيم

�مل�ساركة  �لثمانية  �ل��ف��رق  تنتظر 
�لطو�ف  من  �ل�سابعة  �لن�سخة  يف 
�ل��ع��رب��ي ل��الإب��ح��ار �ل�����س��ر�ع��ي �أي. 
�لتحكيم  جل��ن��ة  ق���ر�ر   ، ج��ي   . �أف 
�مل�����س��ت��ق��ل��ة �مل�����س��ك��ل��ة م���ن خ����رب�ء يف 
و�لتحكيم  �لع���رت�����س���ات  جم����ال 
�لدويل، حيث تتو��سل هذه �للجنة 
�لطو�ف  يف  ممثلهم  عرب  �لدولية 
�ل��ع��رب��ي ل��الإب��ح��ار �ل�����س��ر�ع��ي عرب 
�ملتوقع  من  حيث  �سكايب  برنامج 
�أن ت�سدر هذه �للجنة �لقر�ر �ليوم 
قبل بدء �ل�سباق �لد�خلي مبر�سى 
نخلة جمري�، و�لتي من �ملتوقع �أن 
ت��وؤث��ر يف ج���دول �ل��رتت��ي��ب ملرحلة 
ح�سلت  �ل��ت��ي  و�ل��ن��ت��ائ��ج  �خلام�سة 
عليها �لفرق يف هذه �ملرحلة، حيث 
بعد  للجنة  �لج��ت��م��اع  ه���ذ�  ي��اأت��ي 
�لع��رت����س �مل��ق��دم م��ن قبل فريق 
بنك �أي �أف جي موناكو على فريق 

ب��دخ��ول��ه منطقة  م�����س��ق��ط،  �مل�����وج 
تعرف  و�لتي  �ل�سباق  يف  �ملحظورة 
�ملناطق  وه���ي  �مل��ح��ظ��ور  ب��ال��ن��ط��اق 
�ل�سباق  ي��خ��رج ع��ن��ه��ا م�����س��ار  �ل��ت��ي 

�ملو�سوع من قبل جلنة �لتحكيم.
توقف عن �ل�سباق

تاأثر قارب فريق بيني فو�ل كثري� 
�ملرجانية  �ل�سعاب  علقت  �أن  بعد 
يف �ل��غ��اط�����س �مل��ع��دين �ل���ذي يعمل 
ع��ل��ى ت������و�زن �ل���ق���ارب وم��ن��ع��ه من 
بعد  �أعقت حركاته  �لنقالب، مما 
وتبقى  ب��ح��ري  ميل   80 قطع  �أن 
�ملرحلة  ب��ح��ري يف  م��ي��ل   125 ل��ه 
205 ميل  ت��ب��ل��غ  �ل��ت��ي  �خل��ام�����س��ة 
�ل�سائب  �ل���ق���ر�ر  ل��ي��ك��ون  ب���ح���ري، 
�ل���ف���ري���ق م���ول���ر بعدم  م����ن ق���ائ���د 
ب�سبب  �خل��ام�����س��ة  �مل��رح��ل��ة  تكملة 
تاأثر �لغاط�س �ملعدين ب�سكل كبري 
فريق  م�ساركة  يتوقع عدم  ، حيث 
�لد�خلي  �ل�����س��ب��اق  يف  ف����و�ل  ب��ي��ني 
يوم  �ل��ق��ارب  ، ح��ي��ث خ�سع  �ل��ي��وم 
�نتهاء  ويف  �لإ�سالح  لعملية  �أم�س 
خ�سع  �لتي  �لإ�سالحية  �لإع��م��ال 
ل��ه��ا �ل��ق��ارب ي���وم �أم�����س يف مر�سى 
موؤهل  ����س���ي���ك���ون  ج����م����ري�،  ن��خ��ل��ة 

خلو�س �ل�سباق �لد�خلي �ليوم. 
مناف�سة �لنه�سة

مل يكن تركيز طاقم فريق �لنه�سة 
على �إحر�ز مركز متقدم يف �ملرحلة 
�خلام�سة بقدر ما كان �لرتكيز يف 
حيث  �لأ�ستاذ،  على  �لتلميذ  تفوق 

ت��ع��ت��رب �ل���رب���ان ف��ه��د �حل�����س��ن��ي هو 
�أحدث تلميذ �لربان �سيدرك قائد 
و�سفت  حيث  �لكويتي،  زين  فريق 
�ملرحلة �خلام�سة على �أنه مناف�سة 
�لنه�سة على �ملحافظة على �ملركز 
�لكويتي  زين  فريق  و�إبعاد  �لثالث 
د�ر يف هذه  وع��ن ما  �ملناف�سة.  عن 
�مل��رح��ل��ة ق���ال ع��ل��ي �ل��ب��ل��و���س��ي من 
ف��ري��ق �ل��ن��ه�����س��ة: ل��ق��د ك��ان��ت هذه 
�ملرحلة من �أ�سعب �ملر�حل يف هذه 
�لن�سخة من �لطو�ف �لعربي، فاأي 
خطاأ قد ينزف �لنقاط ويجعلك يف 
�ملوؤخرة رغم �جلهد و�لعطاء �لذي 
قدمته  م���ا  �أو  �ل�����س��ب��اق  يف  ت��ب��ذل��ه 
يف ك��ل �مل��ر�ح��ل، حيث ك��ان��ت �لثقة 
�ل���ف���ري���ق يف حتقيق  ل����دى  ع��ال��ي��ة 
�لعمل  وك��ان  ور�ئ��ع��ة  نتيجة جيدة 
�لأوىل  �لنطالقة  منذ  ذل��ك  على 
�إىل  �لو�سول  ولغاية  م�سقط  م��ن 
�إم��ارة دبي.  و�أ�ساف: قبل �ملرحلة 
�لفريق  يف  �حلديث  كان  �خلام�سة 
وتو�سيع  ر�ئعة  نتيجة  تقدمي  على 
زين  فريق  على  و�لرتكيز  �ل��ف��ارق 
�ل��ك��وي��ت��ي وف��ع��ال حت��ق��ق ذل���ك بعد 
�ل�سبابي  �لعماين  �لطاقم  بذل  �أن 
�لفارق،  ت��و���س��ي��ع  يف  ك��ب��ري�  ج��ه��د� 
�لعزمية  خ��الل  م��ن  ذل��ك  فتحقق 
و�لإ�سر�ر �لذي حتل به �لطاقم يف 
كل ميل بحري كان يقطعه �لفريق 
وناأمل  �مل��رح��ل��ة �خل��ام�����س��ة  خ���الل 
�ل�سباق  يف  ر�ئ���ع  م��رك��ز�  نحقق  �أن 

جمري�  نخلة  مر�سى  يف  �ل��د�خ��ل��ي 
�ليوم. 

ظروف متقلبة
جي  �أف  �أي  ب��ن��ك  ف���ري���ق  ز�ل  م���ا 
موناكو يف �ملقدمة رغم و�سوله يف 
�ملركز �لثاين يف �ملرحلة �خلام�سة، 
حيث و�سف هيثم �لوهيبي ما جاء 
يف �ل�سباق قائال: مل تكن �نطالقة 
موناكو  ج���ي  �أف  �أي  ب��ن��ك  ف��ري��ق 
حيث  �خلام�سة  �مل��رح��ل��ة  يف  ج��ي��دة 
و�سلنا يف مركز متاأخر من نقطة 
و�سعتها  حتويلة  �أول  ويف  �لبد�ية 
�مل�سار، ما دفعنا  �لتحكيم يف  جلنة 
�ملناف�س  مل���الح���ق���ة  �مل����زي����د  ل���ب���ذل 
وهو  �ل�سباق  يف  و�لرئي�سي  �لأول 
فريق �ملوج م�سقط، وقد متكنا من 
من  �ساعات   8 بعد  �ل�����س��د�رة  نيل 
�لن��ط��الق��ة، ول��ك��ن �ل��ع��و�ل��ق �لتي 
مت�سك يف �لغاط�س �ملعدين هي ما 
توؤثر يف تو�زن �لقارب، حيث توقف 
�لقارب وغط�س �أحد �لبحارة حتت 
�لقارب لإز�لة �لأكيا�س �لبال�ستكية 
�ساهم  ما  �لغاط�س  يف  علقت  �لتي 
�أخ�����رى يف هذه  ت��اأخ��رين��ا م���رة  يف 
�ملرحلة. بد�أنا بعدها بد�ية جديدة 
ع��م��ل��ن��ا ف��ي��ه��ا ع��ل��ى م���ط���اردة قارب 

فريق �ملوج م�سقط. 
وع����ن م�����س��ارك��ت��ه م���ع ف���ري���ق بنك 
هيثم  ق����ال  م���ون���اك���و  ج���ي  �أف  �أي 
�مل�ساركة  ه���ذه  �ع��ت��رب  �ل��وه��ي��ب��ي: 
ر�ئ����ع����ة م����ن خ�����الل �ل���ت���و�ج���د مع 

�لبحارة يف عامل  خ��رية  طاقم من 
�أ�سهمت  حيث  �ل�سر�عي،  �لإب��ح��ار 
ه�����ذه �ل���ت���ج���رب���ة يف ن���ه���ل �خل����ربة 
جمال  يف  و�لح���������رت�ف  �ل���ع���ال���ي���ة 
�ست�سهم  حيث  �ل�����س��ر�ع��ي  �لإب��ح��ار 
هذه �خلربة يف تطوير من قدر�تي 

يف جمال �لإبحار �ل�سر�عي. 
حتديات املوج

فريق  م��ن  �لبلو�سي  �سلطان  ق��ال 
�ملرحلة  �سهدت  لقد  م�سقط:  �ملوج 
�خلام�سة مناف�سة قوية بني فريق 
�أف  �أي  بنك  وف��ري��ق  م�سقط  �مل���وج 
ج��ي م��ون��اك��و ح��ي��ث ك���ان �لتحدي 
�لأبرز يف �لو�سول �إىل خط �لنهاية 
�ل�سباق.  م���ر�ح���ل  �أط������ول  خ����الل 
ول��ع��ب��ت �ل��ت��ق��ل��ب��ات �جل���وي���ة خالل 
حتديد  يف  مهم  دور�  �ملرحلة  ه��ذه 
�لتحويل  حيث  من  �ل�سباق  م�سار 
مو��سلة  �أو  خمتلف  م�سار  و�تخاذ 
�ل�����س��ري وف����ق �مل��ع��ط��ي��ات �ل���ت���ي قد 
تتحكم يف م�سار �ل�سباق وقد تلعب 

دور� مهما يف مو��سل �مل�سو�ر. 
و�أ�ساف: مثل هذه �لتحديات وهذه 
�ل����ظ����روف ت��ك�����س��ب �ل���ب���ح���ار خربة 
كبرية يف جمال �لإبحار �ل�سر�عي، 
�لقر�ر  �ت��خ��اذ  ���س��رع��ة  يلعب  ح��ي��ث 
دور� هاما يف �ملناف�سة �لقائمة بني 
�لفرق �مل�ساركة يف �لطو�ف �لعربي 
�أن  ناأمل  �ل��ذي  �ل�سر�عي  لالإبحار 
ن�ستثمر هذه �خلربة يف ما هو قادم 

يف جمال �لإبحار �ل�سر�عي.

حمد احلو�ضني  وب�ضار القي�ضي يلتقيان جنوم الدوري الإجنليزي خالل مع�ضكرهم التدريبي يف »ق�ضر الإمارات« 

هيئة اأبوظبي لل�شي�حة والثق�فة ون�دي م�ن�ش�شرت �شيتي يقدم�ن مف�ج�أة ا�شتثن�ئية ل�ش�بنينّ من »موؤ�ش�شة حتقيق اأمنية«

يف ختام املرحلة اخلام�ضة من الطواف العربي لالإبحار ال�ضراعي »اإي.اأف.جي« 

هل يحتفظ فريق بنك اأي اأف جي مون�كو ب�لك�أ�س اأم تكون من ن�شيب فريق املوج م�شقط؟
تقلبات وحتديات ت�ضهدها املرحلة اخلام�ضة من الدوحة اإىل دبي

جتاوبا وتفاعال مع مبادرة “عام �خلري” �لتي �أطلقها �ساحب �ل�سمو 
لتكون  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ 
�سعار� لعام 2017 ينظم �حتاد �لإمار�ت للم�سارعة و�جلودو و�لكيك 
�سالة  وحتت�سن  للم�سارعة  �ل��دول��ة  رئي�س  ك��اأ���س  بطولة  بوك�سينج  
�خلمي�س  غ��د  ي��وم  �ل�سرقية  باملنطقة  كلباء  �ليعربي  مبدينة  �سيف 
 6 ت�سم  �ل��ت��ي   ، للم�سارعة  �ل��دول��ة  رئي�س  لكا�س  �لنهائية  �جل��ول��ة 
�لدور  يف  متت  �لتي  �لت�سفيات  �سوء  على  �ملرحلة  لتلك  تاأهلت  فرق 
�لتمهيدي بعد دمج �لفرق يف منتخبات �ملناطق و�لتي تتمثل يف فرق 
�لعني ، �ل�سارقة،دبي، كلباء،�لرت�ث �أبو ظبي، ونادي �لفجرية  للفنون 

�لقتالية.
للم�سارعة  �لإم���ار�ت  �حت��اد  رئي�س  �ل��درع��ي  ثعلوب  بن  وثمن حممد 
و�جلودو و�لكيك بوك�سينخ �هتمام ودعم و�سمو �ل�سيخ حممد بن حمد 
�لقتالية  للفنون  �لفجرية  نادي  ورئي�س  �لفجرية  عهد  ويل  �ل�سرقي 

علي �عتماد ريا�سة �مل�سارعة  �سمن �أن�سطة �لنادي مما كان له �لأثر 
�لبالغ يف طفرة �لألعاب �لقتالية باملنطقة �ل�سرقية �لتي تتمتع بقاعدة 
�أبطال �مل�ستقبل �لذين ينتظرهم م�ستقبل كبري يف جمال  كبرية من 
تلك �لألعاب �لريا�سية �لفردية �لتي حتظى باهتمام �لحتاد .. وكان 

�جتماع قد مت بني �لعميد  �حمد حمد�ن �لزيودي نائب �لرئي�س �ملدير 
�لتنفيذي ويا�سر بوجميد ممثل �حتاد �لإمار�ت للم�سارعة و�جلودو 
�متد�د  و�لتنظيمي  �لإد�ري  �لتن�سيق  م��ن  مل��زي��د  بوك�سينخ  و�ل��ك��ي��ك 
للنادي  �لفني  �مل��دي��ر  �بو�ساوي�س  ن���ادر  �سم  �ل���ذي  �لفني  لالجتماع 

و�لكابنت  �سعبان �ل�سيد �ل�سكرتري �لفني بالحتاد  للم�سارعة بهدف 
�لإعد�د �جليد  ل�ست�سافة نادي �لفجرية للبطولة �لغالية �لتي �سخر 
متطلبات  ك��اف��ه  �ل��درع��ي  ثعلوب  ب��ن  حممد  بتوجيهات  �لحت���اد  لها 
�لدولة  رئي�س  ك��ا���س  لبطولة  �ل��زم��ن��ي  �جل���دول  �ع��ت��م��اد  بعد  �ل��ن��ج��اح 
�ملباريات  قرعة  و�إج���ر�ء  �لالعبني  ت�سجيل  �سملت  للم�سارعة  �لتي 
�إلية �لحتاد  �أخر ما و�سل  �ليكرتونيا وتطبيق  عن طريق �حلا�سوب 

�لدويل للم�سارعة من تقنيات من �ساأنها �أن ت�سهم يف تطور �للعبة .
�لالعبني  بر�سد  ب��الحت��اد  �لفنية  �للجنة  �لحت���اد  رئي�س  وج��ه  كما 
جمموعة  باختيار  �لبطولة  هذه  فعاليات  خالل  �لبارزين  �لو�عدين 
من �لأ�سبال و�لنا�سئني �ل�ساعدين �لذين ميثلون �لقاعدة �لأ�سا�سية 
لت�سكيل �ملنتخبات �ل�سنية لتلك �لفئات ��ستعد�د� للم�ساركات �لقادمة، 
و�لذين �ستتاح لهم �لفر�سة لدخول �ملع�سكر�ت �لقادمة  مبقر �لحتاد 

يف �أبو ظبي.

جتاوبًا وتفاعاًل مع مبادرة “عام اخلري”

�ش�لة �شيف اليعربي مبدينة كلب�ء ب�ملنطقة ال�شرقية 
حتت�شن اجلولة النه�ئية لك�أ�س رئي�س الدولة للم�ش�رعة
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الفجر الريا�ضي

مناف�سات  م��ن  �لأول  �ل��ي��وم  ف��ئ��ات  يف  �لذهبية  �مل��ي��د�ل��ي��ات  دول  خم�س  تقا�سمت 
�لتي  �لعامل -  كاأ�س  �لقوة -  �لدولية لرفعات  �لثامنة من بطولة فز�ع  �لن�سخة 
�نطلقت �أم�س �لأول يف نادي دبي للمعاقني مب�ساركة 194 لعبا من 33 دولة.

ففي فئة �ل�سيد�ت وزن 45 كلج ح�سدت �ل�سينية لينج جوو �ملركز �لأول بعدما 
رفعت وزنا بلغ 94 كلج يف حماولتها �لثالثة لتتفوق بفارق ب�سيط عن مناف�ستيها 
�لأوكر�نية مارينا كوبيكا و�لبولندية جو�ستينا كوزدريك �للتني حققتا 93 كلج.

�سجلت  بعدما  �لأول  �ملركز  ب��دور  ن��ور�  �ل�سورية  كلج ح�سدت   41 وزن  فئة  ويف 
�لتي  �لثانية وتفوقت على �لرتكمانية روز� ماتايكوبوفا  90 كلج يف حماولتها 

�سجلت 72 كلج .
�مليد�لية  توبوروكوفا  ري�سا  �لأوكر�نية  فقد حققت  �سيد�ت  كلج   50 فئة  �أما يف 
كابري�  �لكازخ�ستانية  �لثاين  باملركز  وج��اءت  كلج   95 �سجلت  بعدما  �لذهبية 

�أ�سكاروفا مبجموع 75 كلج مت�ساوية مع �لتايالندية و�ندي كوجنمو�جن.
وعلى �سعيد �لرجال فئة وزن 54 كلج للنا�سئني حقق �ملجري جورجي �سزتانو 
باملركز  بينما جاء  �لثالثة  113 كلج يف حماولته  �لذهبية بعدما رفع  �مليد�لية 
�أ�سامة  ح�سد  ح��ني  يف  كلج   97 �سجل  �ل���ذي  روزك���و  في�سل  �لأوك�����ر�ين  �ل��ث��اين 

�لبلو�سي �أول ميد�لية �إمار�تية وجاءت برونزية بعدما رفع 58 كلج .
�مليد�لية  �جلعفري  ح�سام  �مل�سري  حقق  كلج   54 وزن  يف  �لرجال  �سعيد  وعلى 
باملركز  جاء  بينما  �لثانية  حماولته  يف  وذل��ك  كلج   150 �سجل  بعدما  �لذهبية 
�لثالث  �مل��رك��ز  ن��ال  143 كلج يف ح��ني  �ل��در�ج��ي حمققا  �ل��ع��ر�ق��ي علي  �ل��ث��اين 

�لياباين تيت�سو ني�سز�كي �لذي رفع 124 كلج.
ب�سيطا قدمت من خالله  �فتتاح  �أم�س حفل  نظم  قد  للمعاقني  دبي  ن��ادي  كان 
للمبدعني  �حلا�سنة  ه��ي  �لإم����ار�ت  �أن  مفادها  للعامل  ر�سالة  �ملنظمة  �للجنة 

ن�سخة  لهم  تقدم  �لذين  �لإع��اق��ة  ذوي  �مل��ج��الت وحت��دي��د�  و�ملتفوقني يف جميع 
بربيق  للتو�سح  �ل�ساعني  �لريا�سيني  لأف�سل  مق�سد�  باتت  بطولة  من  جديدة 

�لذهب و�إكمال �مل�سو�ر من هذه �لبطولة نحو كربى �لبطولت �لعاملية.
ح�سر فعاليات حفل �لفتتاح �سعادة حممد حممد فا�سل �لهاملي رئي�س �حتاد 
�ملنظمة  �للجنة  رئي�س  بالرقاد  جمعة  ثاين  و�سعادة  �ملعاقني  لريا�سة  �لإم���ار�ت 
ل��ب��ط��ولت ف���ز�ع �ل��دول��ي��ة ���س��ع��ادة م��اج��د �لع�سيمي م��دي��ر ب��ط��ولت ف���ز�ع لذوي 
�لإعاقة وعبد �لكرمي جلفار نائب رئي�س جمل�س �إد�رة نادي دبي للمعاقني ورئي�س 
�حتاد �لإمار�ت لليدوجون �آمو�س رئي�س جلنة رفعات �لقوة يف �للجنة �لبار�ملبية 

�لدولية و�لوفود �مل�ساركة يف �لبطولة �لتي ت�سم 194 لعبا من 33 دولة .
و �أ�ساد �سعادة حممد حممد فا�سل �لهاملي برعاية ودعم �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي �لريا�سي ملثل هذه 

�لبطولت �لتي ت�سهم يف دفع عجلة ريا�سة ذوي �لإعاقة نحو �آفاق و��سعة.
وعرب �لهاملي عن تقديره جلهود �للجنة �ملنظمة يف حتقيق �لنجاحات عاما بعد 
عام . م�سري� �إىل هذه �لبطولة �أ�سهمت يف تطوير ريا�سة ذوي �لإعاقة لي�س يف 
�لدولة وح�سب ولكن على م�ستوى �ملنطقة بعدما حظي �لريا�سيون ذوو �لإعاقة 
و�لتح�سري  م�ستوياتهم  ورف��ع  �لعامل  �أبطال  ملناف�سة  �ملجال  لهم  تقدم  ببطولة 
لبطولت �لعامل و�لأوملبياد. من جانبه قال ثاين جمعة بالرقاد يف كلمة يف حفل 
�لأكرث  �لرقم  دول��ة وهو   33 ت�سهد لأول مرة م�ساركة  �لبطولة  “ �إن  �لفتتاح 
من  �ملزيد  �سعي  مع  �لثقة  من  �ملزيد  ومينحنا  لنا  �سارة  مفاجاأة  و�سكل  تنوعا 

�لريا�سيني للتو�جد و�مل�ساركة هنا«.
من جهته �أ�ساد جون �آمو�س بامل�ستوى �لتنظيمي �لر�قي للبطولة �لتي تز�د� تاألقا 

يف كل عام .

خم�س دول تتق��شم ذهب اأول اأي�م بطولة فزاع الدولية لرفع�ت القوة

•• العني - الفجر 

�آل نهيان  ز�يد  �ل�سيخ نهيان بن  �سمو  حتت رعاية 
�سلطان  ب��ن  ز�ي���د  موؤ�س�سة  �أم��ن��اء  جمل�س  رئ��ي�����س 
ل��الأع��م��ال �خل��ريي��ة و�لإن�����س��ان��ّي��ة رئ��ي�����س جمل�س 
خالد  �ل�سيخ  �سمو  وبح�سور  �لريا�سي  �أب��وظ��ب��ي 
موؤ�س�سة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
ز�يد �لعليا للرعاية �لإن�سانية ، �أ�سدل �ل�ستار �أم�س 
�ملعاقني  لرماية  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  بطولة  على  �لأول 
يوم  مناف�ساتها  �نطلقت  قد  كانت  �لتي   2017
ولعبة  77 لع���ب���اً  �مل��ا���س��ي مب�����س��ارك��ة  �لأرب����ع����اء 
ميثلون 20 دولة تناف�سو� يف 14 م�سابقة متنوعة 
�لإن�سانية  للرعاية  �لعليا  ز�يد  موؤ�س�سة  ونظمتها 
وذوي �لح��ت��ي��اج��ات �خل��ا���س��ة ع��ل��ى م��ي��ادي��ن نادي 

�لعني للفرو�سية و�لرماية و�جلولف.
وب��ع��د ���س��رع ق���وي وم��ث��ري م��ع �ل��ع��دي��د م��ن جنوم 
�لعامل، ��ستطاع منتخبنا �لوطني على مد�ر �ل�ستة 
ذهبية  ميد�ليات  ث��الث  يح�سد  �أن  �ملا�سية  �أي���ام 
�لر�ميان  حققها  برونزية  ومثلها  ف�سية  وو�ح��دة 
ع���ب���د�هلل �لأح���ب���اب���ي ذه��ب��ي��ت��ان وف�����س��ي��ة وعبد�هلل 

�سلطان �لعرياين ذهبية وف�سية.
�لأوملبي  �لبطل  ف��از  �لأخ���ري  �ل��ي��وم  مناف�سات  ويف 
�لإمار�تي عبد�هلل �لعرياين باملركز �لول و�مليد�لية 
وبثالث  م��رت�ً   50 بندقية  �لذهبية  يف مناف�سات 
ميلوم�سكا  �ل�سلوفاكي  �ل��ر�م��ي  ت��اله   ، و�سعيات 
ريد�سيف يف �ملركز �لثاين �ساحب �مليد�لبة �لف�سية 
بينما ح�سل �لر�مي �لتايلندي �أنتون �ديتدت على 

�ملركز �لثالث و�مليد�لية �لربونزية.

 ، �أم��ت��ار   10 بندقية  مناف�سات  يِف  �سعيد  وع��ل��ى 
�لول  �مل��رك��ز  ري��ان  �ل�سويدي كوكبل  �ل��ر�م��ي  ن��ال 
�لربيطاين  �ل��ر�م��ي  و�ح��ت��ل  �لذهبية  و�مل��ي��د�ل��ي��ة 
�لف�سية   و�مليد�لية  �لثاين  �ملركز  فيليب  جون�سن 
على  في�سي  كوفالي�سي  �لوك�����ر�ين  ح�سل  فيما 

�ملركز �لثالث.  
�ل�سيخ خالد  �سمو  ق���ام   �مل��ن��اف�����س��ات  ن��ه��اي��ة  وب��ع��د   
مو�س�سة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  نهيان  �ل  ز�ي���د  ب��ن 
�لفائزين  بتتويج  �لإن�سانية  للرعاية  �لعليا  ز�ي��د 
�حلميد�ن  وع��ب��د�هلل  �ل�سام�سي  م��ب��ارك  بح�سور 
عبد�هلل  و�ل��دك��ت��ور  �ملوؤ�س�سة  �إد�رة  جمل�س  ع�سو� 
�لوح�سي رئي�س جمل�س �لإم��ار�ت لتنمية عالقات 
�لعمل �لر�عي �لر�سمي ملنتخبنا �لوطني للمعاقني 
�لحتياجات  ذوي  قطاع  رئي�س  �لكمايل  وعبد�هلل 
للرعاية  �لعليا  ز�ي��د  مبوؤ�س�سة  ب��الإن��اب��ة  �خلا�سة 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل��ع��ري��اين  �لإن�����س��ان��ي��ة وم��ب��ارك 
رئي�س  �لهاجري  ور����س��د  ب��الإن��اب��ة  �لرماية  ل��ن��ادي 
وروؤ�ساء  �مل�سوؤولني  من  وع��دد  �لإعالمية  �للجنة 

�لوفود و�أع�ساء جلان �لبطولة.
م�ساء  �ملنظمة  �للجنة  �أق��ام��ت  �أخ���رى  جهة  وم��ن 
حفاًل   ري��ح��ان��ا  روت��ان��ا  هيلي  ب��ف��ن��دق  �لأول  �أم�����س 
مت خ��الل��ه ت��ك��رمي وف���ود �ل����دول �ل��ت��ي ���س��ارك��ت يف 
�لبطولة. و�ألقى عبد �هلل �إ�سماعيل �لكمايل رئي�س 
�خلا�سة  �لح��ت��ي��اج��ات  ذوي  ق��ط��اع  رئي�س  �للجنة 
�لإن�سانية  للرعاية  �لعليا  ز�ي��د  مبوؤ�س�سة  بالإنابة 
�للجان  �أع�ساء  �مل�ساركني من  �سكر فيها كل  كلمة 
ر��سد  �سكر  كما  و�مل��ت��ط��وع��ني.  و�حل��ك��ام  �ملختلفة 
و�سائل  ك��ل  �لإع��الم��ي��ة  �للجنة  رئي�س  �ل��ه��اج��ري 

�لإعالم �ملقروءة و�ملرئية و�مل�سموعة على �لتغطية 
�ملتميزة ما �ساعد على جتاح �حلدث.

بالنجاح  �لكمايل  �هلل  عبد  �أ���س��اد  ل��ه  ت�سريح  ويف 
�لكبري �لذي حققته �لبطولة من �لناحيتني �لفنية 
يف  �لوطني  منتخبنا  ح�سيلة  مثمناً  و�لتنظيمية 
�ملتو��سل  �لهتمام  على  �أثنى  كما  �ملناف�سات.  هذه 
لفر�سان  �لر�سيدة   قيادتنا  وت��وف��ره  توليه  �ل��ذي 
�لإر�دة ممثلة يف �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة �� حفظه �هلل ��  و�أخيه 
�آل مكتوم  ر��سد  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو  �ساحب 
حاكم  �ل��وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  و�ساحب   ���� �هلل  رع��اه   ���� دب��ي 
بن ز�يد �آل نهيان، �لد�عم �لرئي�س لحتاد �ملعاقني 
�لالحمدود  ولدعمهم  �لم���ار�ت  حكام  و�إخو�نهم 
لكل فئات جمتمع �لإمار�ت ب�سكل عام ولفئة ذوي 

�لإعاقة ب�سكل خا�س.
�سمو  �إىل  و�لتقدير  �ل�سكر  بكل  �لكمايل  وت��ق��دم 
�ل�سيخ حممد بن خليفة بن ز�يد �آل نهيان ع�سو 
للفرو�سية  �لعني  ن��ادي  رئي�س  �لتنفيذي  �ملجل�س 
و�ل���رم���اي���ة و�جل���ول���ف ل��ت��وج��ي��ه��ات��ه �ل��ف��وري��ة �إىل 
�ملتطلبات  ك��ل  لتوفري  ب��ال��ن��ادي  �مل�����س��وؤول��ني  ك��اف��ة 
�أن ت�ساهم يف �جناح  �لتي من �ساأنها  و�لت�سهيالت 
هذ� �حلدث متمنياً لرماة منتخبنا �لوطني �ملزيد 
من �لنجاح يف بطولة �لن�سخة �لقادمة �لتي �سوف 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  �أي�ساً  ت�ست�سيفها 

وتقام على نف�س �مليادين مبدينة �لعني.
من  �ملزيد  ح�سد  على  ق���ادرون  رماتنا  �لوح�سي: 

�مليد�ليات 

�أث���ن���ى �ل��دك��ت��ورع��ب��د�هلل ���س��امل �ل��وح�����س��ي رئي�س 
�لر�عي  �لعمل  عالقات  لتنمية  �لإم���ار�ت  جمل�س 
بالنتائج  للمعاقني،  �ل��وط��ن��ي  ملنتخبنا  �لر�سمي 
�مل��ت��م��ي��زة �ل��ت��ي ح��ق��ق��ه��ا رم��ات��ن��ا يف ب��ط��ول��ة كاأ�س 
هذ�  �أن  م��وؤك��د�ً   2017 �ملعاقني  لرماية  �ل��ع��امل 
�ملنتخب ظل يبدع ويح�سد �مليد�ليات �مللونة منذ 
�حل�ساد  م�����س��رية  وي��ك��م��ل   2007 يف  �ن��ط��الق��ت��ه 
�لنتائج  وي��ح��ق��ق  �مل��ج��ل�����س  م��ظ��ل��ة  ح���ال���ي���اً حت���ت 
ل  �لتي  �لر�سيدة  قيادتنا  تفرح  �لتي  �لإيجابية 
�ل�سعاب  وتذليل  �حتياجاتهم  كل  بتوفري  تبخل 
�لإبت�سامة  تر�سم  و�أي�ساً  طريقهم  تعرت�س  �لتي 
ع��ل��ى وج���وه �أب��ن��اء �سعب �لإم������ار�ت. وق����ال: نحن 
فر�سان  ملنتخب  �لر�سيدة  قيادتنا  بدعم  فخورون 
و�مل�ساندة  �ل��دع��م  ه��ذ�  ي�ستحقون  �ل��ذي��ن  �لإر�دة 
بعد �أن �أ�سافو� �لكثري لدولتهم ول ز�لو� قادرون 
على �ملزيد من �لعطاء وبلوغ �أعلى درجات �لنجاح 
وهم ي�ستعدون يف �لأيام �لقليلة �ملقبلة للم�ساركة 
يف  بولند�  ت�ست�سيفه  �ل��ذي   2017 �أومل��ب��ي��اد  يف 
�ل��ق��ادم و�أمتنى  �أب��ري��ل   29 �إىل   24 �ل��ف��رتة م��ن 
�أن يعود رماتنا من هناك و�مليد�ليات �مللونة تزين 

�سدورهم كما عودونا يف كل �لبطولت.
�ل�سيخ خالد  �سمو  �إىل  �ل�سكر  �لوح�سي كل  ووجه 
موؤ�س�سة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
ز�يد �لعليا للرعاية �لإن�سانية لرعايته وح�سوره 
�إىل �أن  مناف�سات �ليوم �خلتامي للبطولة م�سري�ً 
جمل�س �لإمار�ت لتنمية عالقات �لعمل �سيحر�س 
�أج��ل رد جزء من  �لوطني من  �ملنتخب  على دعم 

�جلميل لدولة �لعطاء و�خلري و�لربكة.

خالد بن زايد ي�ضهد ختام كاأ�س العامل لرماية املعاقني

بطلن� الأوملبي العري�ين يح�شد ذهبية بندقية 50 مرتًا

�أخ��ف��ق يف  ب�سكل  م��ت��اأخ��رة،  �سيتي  لي�سرت  ج��اءت �سحوة 
ر�نيريي،  ك��الودي��و  �لأ���س��ط��وري  م��درب��ه  �إن��ق��اذ م�سري 
ل��ك��ن �ل��ف��ري��ق جن���ح �أخ������ري�ً يف ت��ذك��ر �أن����ه ح��ام��ل لقب 
�لدوري �لإجنليزي �ملمتاز لكرة �لقدم، بفوزه 3-1 على 
ت�سجيل  دون  وم��ن  متتالية  هز�ئم   5 وبعد   . ليفربول 
وب��ات لي�سرت يقرتب  �أي ه��دف، فقد ر�نيريي من�سبه، 
�ملوؤقت كريغ �سيك�سبري توىل  �ملدرب  �لهبوط، لكن  من 
�مل�سوؤولية ب�سكل منفرد، وترك ب�سمة �سريعة يف �مللعب.

�لنت�سار  كان هذ�  ما  �إذ�  �ملقبلة  �لأ�سابيع  و�سيت�سح يف 
ميثل رد فعل من لعبي لي�سرت على �لنتقاد�ت �ملوجهة 
�أو رمبا  ر�نيريي،  تعليمات  تنفيذ  عدم  بد�عي  �سدهم، 

�ل�ستفادة من تغيري �لتعليمات.
لكن جيمي فاردي مهاجم �إجنلرت�، �لذي قاد باأهد�فه 
لي�سرت لإح��ر�ز لقب �ل��دوري لأول مرة �ملو�سم �ملا�سي، 
ظ��ه��ر ب�����س��ك��ل خم��ت��ل��ف مت���ام���اً، و���س��ج��ل ه���دف���ني، بينما 
تفوق لعبون مثل مارك �أولرب�يتون ود�ين درينكووتر 
وري��ا���س حم��رز على ف��ري��ق ل��ي��ف��رب��ول، �ل���ذي مل يقدم 

�لكثري خالل �للقاء.
و�إذ� كان ر�نيريي، �ساحب �ل�سعبية �لكبرية بني 

يف  مدوية  مفاجاأة  حقق  �ل��ذي  �مل�سجعني، 
عامل كرة �لقدم عند فوزه باللقب �لعام 
فمن  منزله  يف  �ل��ل��ق��اء  ي�ساهد  �مل��ا���س��ي، 

�ملتوقع �أن يكون �سعر باحلرية.
بعد  �سحايف  موؤمتر  يف  �سيك�سبري،  وق��ال 

�أعينهم  �أرى يف  �أن  “ميكنني  �ملبار�ة: 
وجود رغبة يف �لقتال«.

�أن �لنتقاد�ت  و�أ�ساف: �أعرف 
ت�����������������وؤمل، ورمب���������������ا ي�����ك�����ون 
ذلك.  ب�سبب  ز�د  �حل��م��ا���س 
تقبل  �ل�����الع�����ب�����ني  ع����ل����ى 
لعبنا  لكننا  �لن��ت��ق��اد�ت.. 
 10 �أول  يف  ر�ئ���ع  ب�سكل 

ما  ك��ل  دق��ي��ق��ة.   15 �أو 
�لالعبني  م��ن  طلبته 
كانو�  م���ا  ت���ذك���ر  ه���و 

عليه .
فاردي �ملزعج

و�أك������������د ف����������اردي، 
�ل��������������������������ذي مل 

�أي  ي�������س���ج���ل 
ه���������������������دف يف 

منذ  �ل��������دوري 
�أن  �ملا�سي،  دي�سمرب 

�سيك�سبري طلب منه �للعب ب�سكل 
و��ستغل  بثماره  �أت��ى  م��ا  وه��و  متقدم، 

بطء دفاع ليفربول.
وقال �سيك�سبري، �لذي يعمل كمدرب م�ساعد 

يف لي�سرت منذ 2001: طالبت جيمي فاردي �أن 
يكون مزعجاً ويقود خطورة �لفريق. كان مذهاًل.

�ملدرب  �سي�سبح  ك��ان  ما  �إذ�  �لتكهن  �سيك�سبري  ورف�س 
�لد�ئم للي�سرت.

�أمام ليفربول  �لفريق  وقال: متثلت مهمتي يف جتهيز 
�أنه رمبا  �أعتقد  �سيحدث.  ما  وفعلت ذلك. دعونا نرى 
يكون من �ملبكر جد�ً �حلديث، لكن �لنادي �سياأتي يل �إذ� 

كانت هناك �أي تغيري�ت.
و�أ�ساف: �لنقاط �ل�3 هي �لبد�ية. خ�سنا مبار�ة و�حدة 

فقط لكنها �لبد�ية. �أعتقد �أن بو�سعي �أد�ء �ملهمة. 
جماهري لي�سرت

�لإجنليزي عن تعاطفها  �سيتي  عرّبت جماهري لي�سرت 
ر�نيريي  كالوديو  �لإيطايل  �ملقال،  �لفريق  م��درب  مع 
 26 �ل�  �أم��ام ليفربول يف �جلولة  �لفريق  قبل مو�جهة 

من �لدوري �لإجنليزي.
و�رتدى بع�س م�سجعي لي�سرت �سيتي �أقنعة حتمل وجه 
�ملدرب �لإيطايل، كما رفع �آخرون لفتات حتمل عبار�ت 

�ل�سكر للمدرب �لأف�سل يف تاريخ �لنادي.
�خلمي�س  ر�ن��ي��ريي  �إق��ال��ة  �سيتي  لي�سرت  �إد�رة  وق���ررت 
�ملا�سي بعد تدهور نتائج �لفريق على �مل�ستوى �ملحلي، 

وخ�سارة مبار�ة ذهاب دور �ل� 16 �أمام �إ�سبيلية.
�لدوري  بلقب  للتتويج  �ل��ف��ري��ق  ر�ن��ي��ريي  وق���اد 
�ل���ن���ادي،  ت���اري���خ  يف  م����رة  لأول  �لإجن���ل���ي���زي 
تاريخ  �لأك������رب يف  ت���ك���ون  ق���د  م���ف���اج���اأة  يف 

�لربميرليغ.

جت���اه���ل ري�����ال م���دري���د وق����ائ����ده ���س��ريج��ي��و ر�م���و����س، 
باأن مت�سدر  تلميحات جري�ر بيكيه مد�فع بر�سلونة، 
يتلقى  �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �لإ���س��ب��اين  �لأوىل  �ل��درج��ة  دوري 
جم��ام��الت م��ن �حل��ك��ام، قبل �ن��ط��الق ج��ول��ة جديدة 

�ليوم �لأربعاء.
بينما  ب��امل��ا���س،  ف��ري��ق ل���س  م��دري��د  ري���ال  وي�ست�سيف 
بفارق  �لقمة  ع��ن  يبتعد  �ل��ذي   – بر�سلونة  ي�ستقبل 

نقطة و�حدة – مناف�سه �سبورتنغ خيخون.
ومي�����س��ي ري���ال م��دري��د يف ط��ري��ق��ه ل���س��ت��ع��ادة �للقب 
�لغائب منذ 2012، وحافظ على �ل�سد�رة بعد فوز 
متاأخر على فياريال �أم�س �لأحد، مثلما فعل بر�سلونة 
�أتلتيكو  على   1/2 مي�سي  ليونيل  بهدف  �نت�ساره  يف 

مدريد يف �لرمق �لأخري.
وع��ّو���س ري���ال م��دري��د ت��اأخ��ره 0/2 �إىل �ل��ف��وز 2/3 
�لنتيجة من  ع��ادل  رون��ال��دو  وك��ان هد�فه كري�ستيانو 
�سوريانو  ب��رون��و  مل�س  بعد  للجدل  مثرية  ج��ز�ء  ركلة 

قائد فياريال �لكرة بيده.
وطرد فر�ن �أ�سكريبا مدرب فياريال و�لالعب �لبديل 

روبرتو �سولد�دو لالعرت��س على قر�ر �حلكم.
لريال مدريد يف  �لفوز  ه��دف  م��ور�ت��ا  �أل��ف��ارو  و�سجل 

�لدقيقة 83.
وبعد �ملبار�ة ن�سر بيكيه تغريد�ت عرب موقع �لتو��سل 
�إ�سبانية  �إع���الم  و�سائل  تد�ولتها  تويرت  �لجتماعي 
�أن ق��ر�ر�ت �حلكام ت�سب مل�سلحة مت�سدر  �إىل  ت�سري 

�لدوري و�سد م�سلحة فريقه.
وقال ر�مو�س ملوقع ريال مدريد على �لإنرتنت: ل 
�أعتقد �أن �حلكام يحاولون �إعطاء �أو �سلب �أي �سيء 

بل على �لنقي�س ي�سعون للت�سرف بنز�هة.
هدفني  م�����دري�����د  ري��������ال  و�����س���ت���ق���ب���ل 

فالن�سيا،  �أم��ام  خ�سارته  يف  مبكرين 
يوم �لأربعاء �ملا�سي.

و�أ���س��اف ر�م��و���س: نركز 
مو��سلة  ع��ل��ى 

با�ستمر�ر  �ل���ث���الث  �ل��ن��ق��اط  ح�����س��د  ن��ري��د  �ل��ت��ط��ور. 
لتحقيق �للقب.

�سد  باملا�س  ل���س  مهاجم  رودريغيز  خي�سي  و�سيلعب 
�أ�سهر على رحيله من   6 �أقل من  �ل�سابق بعد  فريقه 

ريال مدريد لالن�سمام لباري�س �سان جريمان.
منذ  ب��امل��ا���س  ل����س  م��ع  ه���دف  �أي  خي�سي  ي�سجل  ومل 
�ملا�سي،  يناير   31 يف  �لإع���ارة  �سبيل  على  �ن�سمامه 

وخ�سر فريقه كل مبارياته �لأربع منذ و�سوله.
فريقه  ب��ر���س��ل��ون��ة  م����درب  �إن��ري��ك��ي  ل��وي�����س  وي�ستقبل 
ا من جهود مد�فعه  �ل�سابق �سبورتنغ خيخون منقو�سً
�أتلتيكو  �أم��ام  بالكاحل  �إ�سابة  من  عانى  �ل��ذي  ماتيو 

مدريد.
ل��ك��ن ح��ام��ل �ل��ل��ق��ب يحظى ب��خ��دم��ات مي�سي وه���و يف 
4 مباريات  �آخر  �ل�سباك يف  بعدما هز  �أف�سل حالته 
بر�سيد  �ل��ه��د�ف��ني  ت��رت��ي��ب  يت�سدر  ك��م��ا  ل��رب���س��ل��ون��ة، 

20هدًفا. 
وقال �أندري�س �إنيي�ستا قائد بر�سلونة: �إن فريقه يهدف 

للعب ب�سكل جيد ومو��سلة �ل�سغط على �ملت�سدر.
و�أ�ساف يف ت�سريحات لل�سحفيني، : نحتاج للحفاظ 
ع��ل��ى �لن���ت�������س���ار�ت ب��ان��ت��ظ��ار �رت����ك����اب ري�����ال مدريد 

لأخطاء.
�سبورتنغ خيخون يف منطقة  ويقبع 
�لهبوط وجمع 17 نقطة من 

24 مبار�ة.
ثالث  �إ�سبيلية  وي�ست�سيف 
نقطتني  ب����ف����ارق  �ل���رتت���ي���ب 
خ������ل������ف ب�����ر������س�����ل�����ون�����ة، 
�أتلتيك  مناف�سه 
ب���ي���ل���ب���او ي����وم 

�خلمي�س.

بعد �ضحوة متاأخرة بثالثية يف مرمى ليفربول

لي�شرت يطوي �شفحة رانيريي ويبداأ عهد �شيك�شبري
الري�ل ي�شت�شيف ل�س ب�مل��س 

وبر�شلونة ي�شتقبل خيخون
جولدن �شتيت يتج�وز فيلدلفي� 
�أحرز كيفن دور�نت 27 نقطة و�أ�ساف كالي طوم�سون 21 ليفوز جولدن 
�ستيت وريورز على فيالدلفيا �سيفنتي �سيك�سرز 119-108 يف دوري كرة 
بعدما  �لنت�سار  يف  باكوليا  ز�ز�  و�ساهم   . للمحرتفني  �لأمريكي  �ل�سلة 
�سجل 16 نقطة كما �أحرز درميوند جرين 14 نقطة و��ستحوذ على 11 
كرة مرتدة. و�أنهى د�ريو �ساريت�س لعب فيالدلفيا �للقاء ويف ر�سيده 21 
�للقب  حامل  كافالريز  كليفالند  وتغلب  حا�سمة.  مترير�ت  و�سبع  نقطة 
102-95 على ميلووكي باك�س بف�سل 24 نقطة �سجلها ليربون جيم�س 
�لذي ��ستحوذ �أي�سا على ع�سر كر�ت مرتدة.  و�أ�ساف كايري �إيرفينج 20 

نقطة ومرر ت�سع كر�ت حا�سمة ل�سالح كافالريز.
وفاز �أتالنتا هوك�س 114-98 على بو�سطن �سيلتيك�س رغم �أنه فقد دو�يت 
�لفنية لي�سع حد� لثالث هز�ئم  هاو�رد ب�سبب �لأخطاء 
 21 ���س��رودر  ل��ه ديني�س  م��ت��ت��ال��ي��ة. و���س��ج��ل 
مرتدة  ك��ر�ت  �أرب��ع  على  و��ستحوذ  نقطة 
17 نقطة. وقدم  و�أ�ساف بول ميل�ساب 
�ي�����س��ي��اه ت��وم��ا���س �أ����س���و�أ م��ب��ار�ة ل��ه مع 
�سيلتيك�س هذ� �ملو�سم فاأحرز 19 
�لتي  م�سريته  لتتوقف  نقطة 
�سجل خاللها 20 نقطة �أو 
�أكرث يف 43 مبار�ة 

متتالية.

بر�شلونة يع�ر�س مع�قبة 
بيكيه ب�شبب تغريدته 

�أن  يرف�س  �لكاتالوين  �ل��ن��ادي  �أن  بيبي�س،  جو�سيب  بر�سلونة،  با�سم  �لناطق  �أك��د 
�لدوري  �لتحكيم يف  ب�ساأن  بيكيه على تويرت  تكون تغريد�ت قلب دفاعه جريير�د 
�أن قررت جلنة �حلكام  �لالعب، وذلك بعد  �سبباً يف معاقبة  �لقدم  �لإ�سباين لكرة 

�لتابعة لالحتاد �لوطني للعبة رفع �لأمر للجنة �مل�سابقات.
ون�سر بيكيه، عقب فوز ريال مدريد على م�سيفه فياريال 3-2، �أم�س �لأحد، عرب 
�أ�سرت بفريقه مع  �لتي  �لتحكيمية  قارن فيه �لأخطاء  ح�سابه على تويرت تعليقاً 
تلك �لتي ��ستفاد منها مناف�سه �لتقليدي، نا�سر�ً بع�س �ل�سور �ملاأخوذة من بع�س 
�ل�سحف م�سحوبة بتعليق: �سد نف�س �لفرق.. 8 نقاط.. 8 على �لأقل.. هذه �سور 
�ل�سحافة �ملدريدية ملن ي�سكك. ود�فع بيبي�س عن مد�فع فريقه يف موؤمتر �سحايف 
�أقيم عقب �جتماع ملجل�س �إدر�ة �لنادي �لكاتالوين، موؤكد�ً �أن ما ن�سره يدخل �سمن 
جري�رد  نحرتم  �أننا  قلنا  بر�سلونة:  با�سم  �لناطق  وق��ال  �لتعبري.  حرية  �أ�سماه  ما 
لأننا نتفهم �أن ما كتبه يدخل �سمن حرية �لتعبري.. نتفهم �أن ما قام به من �لتعبري 

لن يكون م�سوغاً ملعاقبته.. �سرنى �حليثيات �لتي �سيتخذ على �أ�سا�سها �لقر�ر.
�إحدى  ح��ول  ور�ي���ه  وم�ساعره  فكرته  ع��ن  ع��رب  �ل��الع��ب  �أن  على  بيبي�س  �سدد  كما 

�حلقائق، ولكنه جتنب �حلديث عن �لتحيز �لتحكيمي �ملفرت�س.
هناك  لكن  �إح�سا�س..  جم��رد  ه��و  بالظلم  �ل�سعور  بر�سلونة:  با�سم  �لناطق  وق��ال 
�أخطاء حتكيمية ت�سرك.. هناك وقائع ل يرقى �إليها �ل�سك مثل �لهدف �مللغي �أمام 
�أ�سرتنا مل�س برونو �لكرة بيده؟ نعم، هي وقائع حمددة، هذه لي�ست  بيتي�س.. هل 

م�ساعر، هذه معلومات، ولكن ل�سنا نعاين من �أن �حلكام يريدون �أن ي�سرونا. 



    
ي�شنع �شي�رة لمبورغيني حلفيده

بالكهرباء  تعمل  لمبورغيني  ���س��ي��ارة  ب�سناعة  �سيني  ج��د  ق��ام 
من  عليه  خ�سي  بعدما  �للعب،  يف  لي�ستخدمها  �ل�سغري  حلفيده 
على  قلقه  ب��اأن  عاماً(   53( ليانغو�ن  غو  قال  �ل�سكوتر.  ��ستخد�م 
�سالمة حفيده �ل�سغري �لذي ل يتجاوز عمره �لثالثة و�لذي كان 
�سيارة  ت�سميم  يف  �لتفكري  �إىل  دفعه  لعبه،  �أثناء  �ل�سكوتر  يركب 
�سيار�ت  هيكل  ي�سبه  مميز  هيكل  ذ�ت  كهربائي،  مبحرك  تعمل 
�لالمبورغيني.  وذكر غو �لذي يعمل مهند�ساً، باأنه �سنع �سيارتني 

من هذ� �لنوع حلفيده و�أنه على و�سك �إنهاء �لثالثة. 
ما  وه���ذ�  �ل��ل��ع��ب،  يف  �ل�سكوتر  ع���ادة  حفيدي  ي�ستخدم  و�أ����س���اف: 
كهربائية  �سيار�ت  ب�سناعة  ب��د�أت  لذ�  �سالمته،  على  �أقلق  جعلني 

�أكرث �أماناً تنا�سب حجمه.
�لتو��سل  مو�قع  من  �لعديد  على  ن�سر  فيديو  مقطع  �أظهر  وقد 
�لجتماعي، �جلد وهو يجرب �إحدى �ل�سيار�ت �لتي �سنعها برفقة 

حفيده، وفقاً ملا ورد يف موقع يو بي �آي �لإلكرتوين.   

ي�شتغلن م�شجًدا لبيع املخدرات
�أيدت حمكمة �ل�ستئناف يف �لبحرين �إد�نة مو�طنني بحرينيني يف 
10 �سنو�ت لالأول  ق�سية خمدر�ت بالقرب من م�سجد، بال�سجن 
وتغرميه 5 �آلف دينار، وحب�س �لثاين �سنة وتغرميه 3 �آلف دينار. 
�إد�رة مكافحة �ملخدر�ت بالغا يفيد بوجود  �لتفا�سيل، تلقت  ويف 
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م�سدر �سري، وبناء عليه مت �سبط وتفتي�س �ملتهم.
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�مل�سدر �ل�سري �لهريوين و��ستلم منه مبلغا �سلفا، ثم حترك من 
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باملتهم �لثاين، و�سوهد �لأول وهو ي�سلم �لثاين لفافتي هريوين، 
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�لأول باأنه باع بق�سد �لجتار مادة خمدرة هريوين يف غري �لأحو�ل 
�ملرخ�س بها قانوًنا، وللمتهم �لثاين، �أنه حاز و�أحرزبق�سد تعاطي 

�ملورفني، يف غري �لأحو�ل �ملرخ�س بها قانوًنا.

ي�شجن مدى احلي�ة لقي�دته املتهورة
�لقيادة �ملتهورة و�لتحدي ب�سرعة قد يوؤدي �إىل عو�قب كارثية.

ثالث...وجر�ء  �سخ�س  بوفاة  و�سببا  بال�سباق  �أملانيان  رجالن  قام 
�ملت�سبب  على  ممكنة  عقوبة  �أق�سى  �أمل��ان��ي��ة  حمكمة  �أوق��ع��ت  ذل��ك 
على  �حل��ي��اة  م��دى  بال�سجن  وق�ست  �مل��ت��ه��ورة،  لقيادته  ب��ال��وف��اة 

متهمني قاما ب�سباق �سيار�ت غري قانوين، وت�سببا يف مقتل رجل.
 ، �لأول  ليلة  متجر  م��ن  بالقرب  خطري  ح��ادث  يف  ت�سببا  و�أي�����س��اً 
�لبالغ من  �أ�سفرعن وفاة �سائقها  �أحدهما �سيارة جيب ما  و�سدم 

�لعمر 69 عاماً.
وو�سفت خبرية نف�سية خالل جل�سة �ملحاكمة حالة �أحد �لرجلني 
للفوز  يهدف  ك��ان  �أن��ه  مو�سحة  �لقيادة،  �أث��ن��اء  بنف�سه  �غ��رت  باأنه 

بال�سباق و�إر�ساء غروره، دون �إدر�ك ما �قرتفه من ذنب.
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الرجل الذئب.. والرجل ال�شجرة
هل �سمعت يوما عن �لرجل �ل�سجرة �أو �لرجل �لذئب؟، �إذ� كنت تعتقد �أن هذه هي �سخ�سيات خيالية، فاأنت خمطئ 

حيث �أن هذين هما �ثنان مما يعرف با�سم �لأمر��س �لنادرة.
ويحل يوم �لأمر��س �لنادرة يف �ليوم �لأخري من �سهر �سباط فرب�ير من كل عام، وذلك لرفع �لوعي بني �لعامة 

و�سناع �ل�سيا�سات و�لباحثني و�ملتخ�س�سني يف �لطب حول �لأمر��س �لنادرة.
وت�سيب �لأمر��س �لنادرة و�لأمر��س �سديدة �لندرة، عدد� �سئيال للغاية من �لأ�سخا�س، يقل مثال عن 200 �ألف 

�سخ�س ح�سب �لتعريف �لأمريكي، ويقل عن �سخ�س من بني كل �ألفي �سخ�س ح�سب �لتعريف �لأوروبي.
وكانت �ملنظمة �لأوروبية لالأمر��س �لنادرة يوروردي�س، قد �أطلقت يوم �لأمر��س �لنادرة للمرة �لأوىل عام 2008،  
ومع �أن 18 دولة فقط قد �سهدت �لن�سخة �لأوىل من يوم �لأمر��س �لنادرة ، �رتفع عدد �لدول �مل�ساركة �لآن �إىل 

84 دولة .
يذكر �أن يوروردي�س، هي منظمة غري حكومية متثل حتالفا ي�سم 738 منظمة للم�سابني بالأمر��س �لنادرة يف 65 
دولة، وتدور فكرة يوم �لأمر��س �لنادرة هذ� �لعام غد� �ملو�فق 28 من �سباط فرب�ير، حول �لبحث وحتمل �سعار 

بالبحث ل حدود لالحتمالت.
وح�سب تقدير�ت �ملعاهد �لوطنية لل�سحة �لأمريكية، هناك نحو 6800 مر�س نادر.
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ق�ش�س حب قدمية حتيي روابط دولتني
هذ� زوجي. هكذ� تقول جنوين تاي �سو�ن وهي ت�سري �إىل و�سادة لفت بعلم 

فيتنام وبقمي�س للجي�س �لياباين.
من  و�ح��دة  و���س��و�ن  ليلة،  كل  �لو�سادة  تلك  بجو�ر  عاما(   94( �سو�ن  تنام 
�لأر�مل �لفيتناميات �لقليالت �لالئي ما زلن على قيد �حلياة لأزو�ج من 

�جلنود �ليابانيني �لذين �أعيدو� لبالدهم بعد �حلرب �لعاملية �لثانية.
وقالت عن زوجها �إنه كان يتحدث �لفيتنامية بطالقة، وعادة ما كان يدندن 
باأغنيات فيتنامية، وتزوجا عام 1945 بعد هزمية �ليابان عندما كان نحو 

مئة �ألف جندي ياباين متمركزين يف �لهند �ل�سينية.
وبدل من �أن يعود لوطنه بقي مع نحو �ستمئة جندي �سابق وظفهم زعيم 
�لع�سكرية  لنقل �خلربة  فيتنام  ��ستقالل  ت�سي منه يف �حتاد  �لتحرير هو 
يف  �إما  �ليابانيني  ن�سف  ومات  �لفرن�سي.  �ل�ستعمار  ملحاربة  للفيتناميني 
هزمية  من  فيتنام  ��ستقالل  �حت��اد  متكن  وعندما  �مل��ر���س،  من  �أو  �لقتال 
�لفرن�سيني يف 1954 قررت �حلكومة �لفيتنامية عودة �لناجني لوطنهم. 
كان زوج �سو�ن من بني �أول جمموعة موؤلفة من 71 جنديا غادرت للعودة 

لليابان يف 1954، ومل ي�سمح لهم با�سطحاب عائالتهم.
وقالت �سو�ن يف منزلها يف هانوي �إنه "عندما �نقطعت �أخباره �عتقدت �أنه 
مات، مل �أعلم كيف ومتى تويف، فاعتربت �أن �ليوم �لذي غادر فيه هو يوم 

وفاته ونحيي ذكر�ه كل عام"، و�أ�سافت �أنها مل تتزوج بعد �أن غادر زوجها.
كان  لكن  عائالتهم،  ��سطحاب  باإمكانهم  وك��ان   ،1961 يف  �آخ��رون  وغ��ادر 

بع�سهم قد �أجنب �أطفال من �أكرث من زوجة و��سطر �لبع�س للبقاء.

م�شرح متحرك ي�شدم املحتفلني
جانريو  دي  ري��و  مهرجان  يف  �ملحتفلني  م��ن  ع���دد�ً  متحرك  م�سرح  �سدم 

�ل�ساخب، ما �أ�سفر عن �إ�سابة ثمانية �أ�سخا�س.
وقع �حلادث يف بد�ية �ل�ساحة �لرئي�سية لعرو�س رق�سات �ل�سامبا، و�لتي 
تعرف با�سم �سامبادرومو، حيث �سدم �مل�سرح �ملتحرك �لذي ينتمي ملدر�سة 

بار�يزو دو تويوتي لل�سامبا جمموعة من �ملحتفلني .
و�أ�سيب ما ل يقل عن ثمانية �أ�سخا�س من بينهم رجل �نح�سر بني �ملركبة 

وبني �أحد �حلو�جز.
و�ساحنات  �لإ�سعاف  ل�سيار�ت  لل�سماح  �حل��ادث  وق��وع  فور  �لعر�س  وتوقف 

�لإطفاء بدخول �ل�ساحة ، قبل �أن يعلن �ملنظمون ��ستئناف �لعر�س.
ي�سار �إىل �أن نهائيات �ملناف�سات بني مد�ر�س �ل�سامبا هي من �أبرز �لفقر�ت 

يف �حتفالت كرنفال ريو دي جانريو.
ر�ق�س ومو�سيقي  �آلف   3 على  يزيد  ما  كل منها  ت�سم  12 مدر�سة  و�أدت 
�لعرو�س منذ وقت متاأخر �لأحد وحتى �لثنني �ملا�سي للمناف�سة على لقب 

�أف�سل مدر�سة �سامبا هذ� �لعام. 
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اأول راكب للأمواج 
يقطع املحيط 

يقوم بحار قادم من جنوب �أفريقيا 
مبغامرة  بريت�س  كري�س  وي��دع��ى 
�لأطل�سي  �ملحيط  عبور  يحاول  �إذ 
و�ق����ف����ا ع���ل���ى ل������وح �ل����ت����زل����ج على 
�لأم��و�ج لي�سبح �أول �سخ�س يعرب 
�ملحيط �لطل�سي عن طريق ركوب 

�لأمو�ج.
م�سعاه،  يف  كري�س  جن��ح  ح��ال  ويف 
750 كم منذ  �أكرث من  ف�سي�سجل 
بد�ية رحلته، يوم 6 دي�سمرب كانون 

�لأول، من �أغادير يف �ملغرب.
�لعمر  من  �لبالغ  كري�س،  و�جتاز، 
42 ع��ام��ا، ج��زر �ل��ك��ن��اري ويقرتب 
ولقد  فنزويال،  �سو�حل  م��ن  �لآن 
عامليا،  قيا�سيا  رقما  بالفعل  ك�سر 
وو�ج��ه خطر� حقيقيا يف مو�جهة 
�سمكة قر�س يف عر�س �لبحر، هذ� 
�إىل جمع  �لأم��ر  نهاية  ويهدف يف 
�لأمو�ل ل�سالح جمعيات �لأطفال 

�خلريية.
وكان لوح �لتزلج )بطول 6 �متار( 
�لبحرية  �لتيار�ت  ويو�جه  يقاتل 
�لتي  �ل����رح����ل����ة  خ������الل  �ل���ع���ال���ي���ة 
����س��ت��م��رت �أك����رث م���ن 72 ي��وم��ا يف 
عر�س �لبحر، ليثبت �أن �مل�ستحيل 

قد يتحقق.
عامليا  قيا�سيا  رقما  �ملغامر  و�سجل 
يف �أط����ول م�����س��اف��ة جت��دي��ف خالل 
24 �ساعة، يوم 16 �سباط/فرب�ير، 
ح��ي��ث و���س��ل يف �ل��ي��وم �ل��ت��ايل �إىل 

م�سافة 62.54 ميال بحريا. 

ا�شتدع�ء مريي�م كلينيك للتحقيق
كلينك  مرييام  �لأزي���اء  عار�سة  ك�سفت 
ح�ساباتها  �أح���د  ع��رب  كتبته  تعليق  يف 
�لتو��سل  م����و�ق����ع  ع���ل���ى  �ل���ر����س���م���ي���ة 
�ملحكمة  �إ����س���ت���دع���اء  ع���ن  �لج���ت���م���اع���ي 

�لع�سكرية لها، وذلك للتحقيق معها.
�أ�����س����ب����اب  ع�����ن  ك���ل���ي���ن���ك  ت���ك�������س���ف  ومل 
فيه:  جاء  بتعليق  مكتفية  �إ�ستدعائها، 
�إ�ستدعتني،  �لع�سكرية  �ملحكمة  هههه 

قريبا يف �ل�سجن، و�سيبد�أ �لأك�سن!.
ك��ل��ي��ن��ك، كم  ك��ان��ت ق��د ك�سفت  و�أي�����س��اً 
ت�ساركها  �لتي  �ملن�سور�ت  على  تتقا�سى 
�لتو��سل  �سبكات  على  ح�ساباتها  ع��رب 
�لج��ت��م��اع��ي، �مل��ن��ت��ج م���ن دون���ه���ا 250 
�ر�دت  �ذ�  �ملبلغ  وي�سل  �مريكي،  دولر 

�ملنتج �ىل 500 دولر�ً.
تتقا�سى  دون�ها  م�ن  �ل���فيديو  وع�����ن 
في�سبح  معها  �أم��ا  دولر�ً،   1000 مبلغ 

�ملبلغ 1500.

حتقق اأمني�ت كلبه� قبل موته 
قلبها  على  �لعزيز  كلبها  �أن متنح  بريطانية  �سيدة  قررت 
�أ�سيب  �أن  بعد  وذل��ك  حياته،  �أي���ام  �أج��م��ل  ليعي�س  فر�سة 
13 عاماً،  ���س��ف��اء م��ن��ه. وع��ل��ى م���دى  مب��ر���س خ��ط��ري ل 
ويلنغتون،  كلبها  مع  �سعيدة  حياة  لوفلي�س  �إمي��ي  عا�ست 
ومل ي�سبق �أن �أ�سيب �لكلب باأية وعكة �سحية، لكن �لأمور 
�آمي  بد�أت  �ملا�سي، عندما  �ل�سيف  بالكامل خالل  تبدلت 
م�ساكل  من  يعاين  كلبهما  �أن  يالحظان  مي�سيل  وزوجها 
�أن يقفز ومي�سي ب�سهولة كما كان  �سحية، ومل يعد قادر�ً 
طبيب  �إىل  �لكلب  حمل  �إىل  �ل��زوج��ان  و�سارع  �ل�سابق.  يف 
�أو  �ملفا�سل  يعاين من م�سكلة يف  �أنه  بيطري، مفرت�سان 
�لعمود �لفقري، لكن �لطبيب �كت�سف وجود ورم خبيث يف 
�أن  �لبيطري  �لطبيب  و�ق��رتح  �خللفيتني،  �ساقيه  �إح��دى 
يتم برت �ل�ساقني �خللفيتني لإنقاذ حياة �لكلب، بح�سب ما 
ذكرت �سحيفة ديلي ميل �لربيطانية. �إل �أن �إميي مل تكن 
�ملدلل، وحملته  �لأم��ور على كلبها  باأن ت�سعب من  ر�غبة 
هي وزوجها �إىل �ملنزل، بعد �أن و�سف لهما �لطبيب بع�س 
م��ن م�سريه  �أن تبطئ  �ل��ت��ي مي��ك��ن  �ل��ك��ي��م��اوي��ة  �لأدوي�����ة 
له جمموعة  �أن حتقق  ق��ررت  �ل��وق��ت،  نف�س  ويف  �ملحتوم، 
�أن  ي�ستطيع  ل  �لكلب  �أن  ومب��ا  وفاته.  قبل  �لأمنيات  من 
يعرب عن �أمنياته، قررت �إميي �أن تكتبها بنف�سها، و�سمت 
جمموعة من �لنزهات و�لرحالت ووجبات �لطعام �ل�سهية 

للكلب، بالإ�سافة �إىل �لزو�ج من �لكلبة �إل�سا.

ي�شحق 80 عبوة �شراب مبرفقه 
حقق خبري بالفنون �لقتالية من �لباك�ستان رقماً قيا�سياً 
عاملياً بعدما جنح يف �سحق 80 عبوة �سر�ب مبرفقه خالل 
دقيقة و�حدة فقط.  دخل �لباك�ستاين حممد ر�سيد �سجل 
غيني�س لالأرقام �لقيا�سية بعدما متكن من �سحق 80 من 
غ�سون  يف  مبرفقه  بال�سر�ب  �ملليئة  �ملعدنية  �ل��ع��ب��و�ت 
على  ن�سر  فيديو  مقطع  يف  حممد  ويظهر  ثانية.     60
�ل�سر�ب  عبو�ت  ي�سحق  وهو  �لإلكرتوين،  يوتيوب  موقع 
و�ح����دة ت��ل��و �لأخ����رى مب��رف��ق��ة ب��ح��رك��ات ق��وي��ة و�سريعة 
�ل��ذي حقق  ب��اأن حممد ر�سيد  �ملتابعني.  ويذكر  �أده�ست 
�لعديد من �لأرقام �لقيا�سية �لأخرى، قدم هذ� �لعر�س 
�ملده�س �أمام ح�سد كبري من �ملتفرجني، يف بلدة جيمونا 

�لإيطالية �أثناء م�سابقة نظمتها جمعية كونز �إيرفا.
�لباك�ستانية  �لأكادمية  �أ�س�س  �ل��ذي  ر�سيد  حممد  وك��ان 
قيا�سية عديدة منها:  �أرقاماً  �لقتالية، قد حقق  للفنون 
حتطيم �أكرب عدد من ثمار �جلوز بيده يف دقيقة و�حدة، 
بالإ�سافة  ثمار �جلوز مبرفقه،  �أكرب عدد من  وحتطيم 
�مل�ستعلة يف دقيقة  �لأج�����س��ام  م��ن  ع��دد  ب��اأك��رب  �للعب  �إىل 

و�حدة، بح�سب موقع يو بي �آي �لإلكرتوين.

اقتحم متجًرا و�شرق دمية متج�هًل الأ�شي�ء الثمينة
�قتحم ل�س متجر ترفيه يف بريطانيا بعد �إغالق �أبو�به 
�لثمينة  �لأ�سياء  معظم  تاركاً  دمية  و�سرق  �لليل  خ��الل 
ومنها �لكمبيوتر و�آلة نا�سخة تقدر قيمتها باأكرث من 10 
ب��روك �ساحب  �آلن  وق��ال  �لف جنيه )12500 دولر(. 
�لل�س  �إن  بريطانيا  غرب  �سمال  ب��وري  مدينة  يف  �ملتجر 
�ساهد فيلماً جن�سياً قبل �سرقته �لدمية ومغادرة �ملتجر، 

�إذ �أنه عرث على �لفيلم وهو ل يز�ل يف و�سع �لت�سغيل.

دني� �شمري غ�من تنتهي 
من األبومه� اجلديد

�نتهت �لفنانة �مل�سرية دنيا �سمري غامن من ت�سجيل �أغاين �ألبومها �جلديد، 
�لذي ي�سم "10" �أغاين منوعة بني �لرومان�سية و�لاليت و�لإيقاع �ل�سريع.  
�لألبوم، وهي  �أغنية كفيديو كليب لعر�سها قبل طرح  وتقوم غامن بت�سوير 
�سقر،  م�سطفى  تاأليف  �ل�سايعني،  م�سل�سل  بت�سوير  �لأي���ام  ه��ذه  م�سغولة 

و�إخر�ج �أحمد �جلندي.
ُيذكر �أن غامن كانت قد قالت �إنها �أّجلت �لعرو�س �ملطروحة عليها يف �لوقت 
�حلايل، حلني �لإنتهاء من ت�سوير م�سل�سلها، و�لتفرغ ملا هو معرو�س لتتخذ 
بفكرة  لل�سينما  للعودة  متحم�سة  �أنها  م��وؤك��دة  �لأع��م��ال،  ه��ذه  ب�ساأن  ق��ر�ره��ا 

خمتلفة وجديدة بعد �ملو�سم �لرم�ساين �ملقبل.

الأمري وليام وزوجته كاثرين دوقة كامربيدج خالل ح�ضورهما حفل ا�ضتقبال مبنا�ضبة اإطالق اململكة املتحدة 
والهند عام الثقافة 2017 يف ق�ضر باكنغهام بلندن.  )رويرتز(

ت�شحلن ملزم� 
وتده�ش�ن رقيب� 

�ل����ك����وي����ت  يف  �لأم������������ن  �ح����ت����ج����ز 
عاما   23 تبلغ  �لأوىل  مو�طنتني 
36 ع��ام��ا، وذل����ك على  و�ل��ث��ان��ي��ة 
ع���ل���ى موظف  �ل���ت���ع���دي  خ��ل��ف��ي��ة 
و�إتالف  �لق�سوة  و��ستعمال  ع��ام 
�أم�����الك �ل���دول���ة، ح��ي��ث �أرف�����ق يف 
ب�ساأن  طبي  تقرير  �لق�سية  ملف 
�إ����س���اب���ات حل��ق��ت ب��رق��ي��ب ب����وز�رة 
للده�س،  ت���ع���ر����س  �ل����د�خ����ل����ي����ة 
�ملالزم  عن  �سادر  تقرير  وكذلك 

�إثر تعر�سه لل�سحل.
وب���ح�������س���ب م�������س���در �أم�����ن�����ي ف�����اإن 
م���رور  م���ن  �أول  ورق���ي���ب  م�����الزم 
�سرطة  خمفر  �إىل  تقدما  ح��ويل 
�لرميثية و�سرد� تفا�سيل �لو�قعة 
�ل��ت��ي ح��دث��ت ل��ه��م��ا خ���الل تاأدية 
عملهما. بح�سب �سحيفة �لأنباء.

�إن  �ل��رق��ي��ب  ق��ال  �لتفا�سيل،  ويف 
مركبة  تقود  كانت  �سابة  مو�طنة 
�سقيقتها،  وم��ع��ه��ا  ف��اره��ة  �أمل��ان��ي��ة 
لتحرير  ����س��ت��ي��ق��اف��ه��م��ا  وح������اول 
�ملوقع  �سابط  قبل  م��ن  خمالفة 
ف��ق��ام��ت �ل��ث��ان��ي��ة ب���الإم�������س���اك به 
فيما قادت �لأوىل �ملركبة ب�سرعة 
�أدى  به، ما  �ل�سرر  بق�سد �حل��اق 
بعمود  ����س��ط��دم��ت  ث���م  ل��ده�����س��ه 
�لق�سية  و�أح��ي��ل��ت  فاأفلتته  �إن����ارة 

�إىل جهة �لخت�سا�س.

مرة اأخرى.. حجب ج�ئزة الإجن�ز يف القي�دة الأفريقية لعدم ت�أهل مر�شحني 
حجب قطب �لت�سالت �ل�سود�ين مو �إبر�هيم جائزته 
لالإجناز يف �لقيادة �لأفريقية �لتي تبلغ قيمتها خم�سة 
ماليني دولر �م�س �لثالثاء للعام �لثاين على �لتو�يل. 
�ملنطقة  يف  �لدميقر�طية  تعزيز  �إىل  �جل��ائ��زة  وت��ه��دف 
2006 مل  لكنها ل جتد مر�سحني موؤهلني. ومنذ عام 
�سابقني  دول  لروؤ�ساء  م��ر�ت  �أرب��ع  �سوى  �جل��ائ��زة  متنح 
وفي�ستو�س موجاي  )موز�مبيق(  ت�سي�سانو  هم جو�كيم 
)ب��وت�����س��و�ن��ا( وب���ي���درو دي ف��ريون��ا رودري��ج��ي��ز بريي�س 
)ناميبيا(.  بوهامبا  وهيفيكبوين  �لأخ�سر(  )�ل��ر�أ���س 
لدولة  رئي�سا  �لقائد  يكون  �أن  ينبغي  باجلائزة  وللفوز 
�أو حكومة توىل �حلكم من خالل �نتخابات دميقر�طية 
�لثالث  �ل�����س��ن��و�ت  م��ن  �أي  يف  للرت�سح  م��وؤه��ال  وي��ك��ون 
�ل�سابقة لإعالن �جلائزة بعد �نتهاء فرتة حكمه �ملحددة 
وفقا لد�ستور بالده. ورغم �أن مثل هذه �ل�سخ�سيات مل 
تعد نادرة كما كانت من قبل يف قارة عرفت بالنقالبات 
عن  �ل�سلمي  �ل��رح��ي��ل  ف���اإن  �لأم���ن  و�ن��ع��د�م  �لع�سكرية 
�ل�سلطة بعد �سنو�ت من نهب خري�ت �لبالد ل ي�سمن 
كذلك  �لعتبار  يف  تاأخذ  �لتي  باجلائزة  �لفوز  للزعيم 
�سامل  �أح��م��د  �سامل  وق��ال  �ل�سلطة.  توليه  �أث��ن��اء  �سجله 

عام  �جلائزة  ل��دى حجب  بيان  �جلائزة يف  رئي�س جلنة 
و�لحتفاء  �ل�سوء  �إل��ق��اء  �إىل  تهدف  "�جلائزة   2016
�إىل  �جلائزة  �حلقيقية." وتهدف  �ل�ستثنائية  بالقيادة 
خم�سة  مببلغ  للفائز  �حلياة  مدى  كرمية  حياة  �سمان 
يعقبها  ���س��ن��و�ت  ع�سر  م��دى  على  ت��دف��ع  دولر  م��الي��ني 
معا�س تقاعد يبلغ 200 �ألف دولر. لكن ل يبدو �أن ذلك 

يجتذب �لكثريين من �ل�سفوة �حلاكمة يف �أفريقيا.
وبول  �لكوجنو  رئي�س  جني�سو  �سا�سو  دني�س  �سعى  فقد 
يف  بلديهما  د�ستور  تعديل  �إىل  رو�ن���د�  رئي�س  كاجامي 
�ل��ف��رتة �لأخ���رية مل��د ف��رتة وليتهما يف ح��ني مل يرتك 
من�سبه  �لدميقر�طية  �لكوجنو  رئي�س  كابيال  جوزيف 

منذ �نتهاء تفوي�سه يف دي�سمرب كانون �لأول.
وكان ميكن �أن يفوز باجلائزة يحيى جامع رئي�س جامبيا 
�لذي �أذهل �سكان بالده �لبالغ عددهم 1.8 مليون ن�سمة 
يف  �لنتخابات  يف  هزميته  قبل  عندما  كلها  و�أفريقيا 
 22 مل��دة  �ل�سلطة  ت��وىل  �أن  بعد  �لأول  ك��ان��ون  دي�سمرب 
�إل  �ل�سلطة  ي��رتك  ومل  موقفه  عن  تر�جع  لكنه  عاما. 
بعد �سهر بعد تدخل �ألوف من �أفر�د �لقو�ت �ل�سنغالية 

و�لغانية و�لنيجريية.


