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حممد بن زايد خالل ا�ستقباله رئي�س غينيا   )وام(

بحث مع رئي�س غينيا العالقات الثنائية وامل�ستجدات الإقليمية والدولية 

حممد بن زايد لأمهات ال�شهداء: نحن جميعًا اأبناوؤكن وبكن ي�شتد بنيان الوطن عزًا وفخرًا  وقوًة
•• اأبوظبي -وام: 

اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
األفا  الرئي�س  فخامة  ام�س  البحر  ق�سر  يف  امل�سلحة 
البالد  ي���زور  ال���ذي  غينيا  جمهورية  رئي�س  ك��ون��دي 

حاليا.
له  امل��راف��ق  وال��وف��د  الغيني  بالرئي�س  �سموه  ورح���ب 
دولة  ب��ن  وال��ت��ع��اون  ال�سداقة  ع��الق��ات  وب��ح��ث معه 

و�سبل  غينيا  وجمهورية  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
وال�سعبن  ال��ب��ل��دي��ن  م�سالح  ي��خ��دم  مب��ا  ت��ط��وي��ره��ا 

ال�سديقن.
وا�ستعر�س اجلانبان خالل اللقاء العالقات القائمة 
القت�سادية  امل����ج����الت  يف  خ���ا����س���ة  ال���ب���ل���دي���ن  ب����ن 
الكفيلة  وال�سبل  املجالت  وال�ستثمارية وغريها من 

بتطويرها وتنميتها.           )التفا�سيل �س 2(
من جهة اخرى ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي���د  ب��ن 

الأعلى للقوات امل�سلحة ام�س يف ق�سر البحر مبنا�سبة   
اأم���ه���ات ال�سهداء  ي���وم امل�����راأة الإم���ارات���ي���ة ع����ددا م���ن 
واملوؤ�س�سات  اجل���ه���ات  خم��ت��ل��ف  مي��ث��ل��ن  وم���واط���ن���ات 

الوطنية.
اىل ذلك اأ�ساد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
ال�سهداء وعطائهن وذلك يف ر�سالة  باأمهات  امل�سلحة 
يوم  مبنا�سبة  اأم�����س  ال�سهداء  اأم��ه��ات  تلقتها  ن�سية 
املراأة الإماراتية فيمايلي ن�سها : اإىل اأمهاتنا اأمهات 

ال�سهداء .. بكن ي�ستد بنيان الوطن عزاً وفخراً وقوًة 
.. وبغر�سكن قيم الوفاء والت�سحية والعطاء يف اأبناء 
الوطن �سنم�سي مب�سرية اخلري املباركة اإىل امل�ستقبل 

امل�سرق باإذن اهلل.
يا مربية الرجال و�سانعة الأبطال اأقول لِك : نحن 
يف  را�سخة  ال��رم��ز،  الأم  و�ستظلن  اأب���ن���اوؤِك..  جميعاً 

ذاكرة ووجدان الأجيال، نفتخر بِك ونعتز بعطائِك.
دمِت لنا وللوطن مرفوعة الراأ�س وعالية ال�ساأن.

)التفا�سيل �س2(

اجلي�س اليمني ي�سيطر على مواقع جديدة يف �سعدة

اآخر �شراعات النقالبيني.. طوارئ ومالحقات ب�شنعاء

مبوجب اتفاق لوقف اإطالق النار 

بدء خروج عنا�شر داع�ش من جرود القلمون

ال�سيخة فاطمة لأمهات ال�سهداء: 

اأننت الوطن الذي ي�شكن فينا وقلبه الناب�ش بالعزة
•• ابوظبي-وام:

ا�سادت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة الحتاد الن�سائي العام الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية 
رئي�سة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة بعطاءات وت�سحيات اأمهات ال�سهداء وذلك يف ر�سالة ن�سية تلقتها 
اأمهات ال�سهداء اليوم مبنا�سبة يوم املراأة الإماراتية فيمايلي ن�سها : اإىل اأمهات ال�سهداء.. اأمهات الوطن وقلبه 
الناب�س بالعزة.. دمنت لنا ذخراً وفخراً وقدوة.. فاأننت الوطن الذي ي�سكن فينا.. ن�ستمد منكن القوة والإ�سرار 
وال�سموخ، واأننت تيجان العز على روؤو�س اأبناء الوطن بعظيم عطائكن وت�سحياتكن و�سريتكن العطرة، و�سنظل 
على الدوام نفاخر بكن العامل على ما قدمنت لوطنكن، الذي ازداد مبوافقكن رفعًة وفخراً ومكانًة بن �سائر 

الأمم.          فكل عام واأننت والوطن بخري.

•• عوا�صم-وكاالت:

اهلل،  ح��زب  وملي�سيا  ال�����س��وري  ال��ن��ظ��ام  ق���وات  ت�ستعد 
لنقل مقاتلي تنظيم داع�س من على احلدود اللبنانية 
اإىل �سرق �سوريا، وذلك �سمن التفاقية التي اأبرمها 
باإجالء  تق�سي  وال��ت��ي  داع�����س  تنظيم  م��ع  اهلل  ح��زب 
م�سلحي التنظيم املتبقن على احلدود مع لبنان اإىل 

�سرق �سوريا.
وبذلك ينتهي اأي وجود لداع�س على احلدود اللبنانية 
ال�سورية، وهو ما ميثل هدفا مهما للبنان وحزب اهلل، 
كما اأنها املرة الأوىل التي يوافق فيها داع�س علنا على 

الن�سحاب جمرباً من اأرا�ٍس ي�سيطر عليها.

وق��د ب��داأ خ��روج ج��رح��ى  داع�����س م��ن ج��رود القلمون 
الغربي مبوجب ال�سفقة مع حزب اهلل. 

النار مع اجلي�س  اإط��الق  وواف��ق التنظيم، على وقف 
النظام  جي�س  وم��ع  اجل��ب��ه��ات  اإح���دى  على  اللبناين 
ال�سوري وحزب اهلل على اجلبهة الأخرى بعدما فقد 
ال�سيطرة على اأجزاء كثرية من اجليب اجلبلي على 
الطريق  فيه، ما ميهد  يتح�سن  ك��ان  ال��ذي  احل��دود 

اأمام اإخالئه.
وقال م�سدر اأمني لبناين اإن املتطرفن �سين�سحبون 
من  ال�سوري  اجل��ان��ب  على  نقطة  اإىل  مواقعهم  م��ن 
احلدود، حيث ي�ستقلون حافالت مع اأ�سرهم لالنتقال 

اإىل البوكمال يف �سرق �سوريا.
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حممد بن زايد خالل ا�ستقباله عددا من اأمهات ال�سهداء ومواطنات ميثلن خمتلف اجلهات واملوؤ�س�سات الوطنية )وام(

رئي�ش الدولة ياأمر بالإفراج عن 803 
�شجناء مبنا�شبة حلول عيد الأ�شحى املبارك

•• اأبوظبي-وام:

اأمر �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اأحكام يف ق�سايا  �سجناء ممن �سدرت بحقهم   803 ب��الإف��راج عن  اهلل 

خمتلفة وذلك مبنا�سبة حلول عيد ال�سحى املبارك.
وتكفل �سموه بت�سديد الغرامات املالية التي ترتبت عليهم تنفيذا لتلك 
الأحكام. وياأتي اأمر الإفراج عن ال�سجناء يف اإطار حر�س �ساحب ال�سمو 
اإعطائهم فر�سة لبدء حياة جديدة والتخفيف من  رئي�س الدولة على 

معاناة اأ�سرهم.

•• �صنعاء-وكاالت:

مواقع  على  �سيطرته  الث��ن��ن،  ام�����س  اليمني،  اجلي�س  اأع��ل��ن 
جديدة يف حمافظة �سعدة، معقل جماعة احلوثي النقالبية 

�سمال البالد.
�سنت هجوًما  الوطني  اجلي�س  ق��وات  اإن  ميداين  وق��ال م�سدر 

وا�سًعا من عدة حماور على مواقع امللي�سيا احلوثية.
ا�ستخدمت  �سارية  معارك  اأعقبه  الهجوم  اأن  امل�سدر  واأ���س��اف 
نت  �سبتمرب   26 موقع  بح�سب  الأ�سلحة،  اأن��واع  خمتلف  فيها 
اجلي�س  ق���وات  اأن  اإىل  واأ���س��ار  اليمني.  اجلي�س  با�سم  ال��ن��اط��ق 
العليب  جبال  و�سل�سلة  البقع  �سوق  على  ال�سيطرة  من  متكنت 

مبديرية كتاف، �سرقي �سعدة.

ع�سرات  تكبدوا  احلوثين  اأن  اإىل  اأ�سار  املعارك،  خ�سائر  وحول 
القتلى واجلرحى، و�سط انهيارات كبرية يف �سفوفهم.

لكن امل�سدر مل يذكر ما اإذا كانت املواجهات اأ�سفرت عن خ�سائر 
يف �سفوف اجلي�س اليمني.

اإىل  الثنن،  بارز يف ميلي�سيات احلوثي،  قيادي  دعا  ذلك،  اىل 
اإعالن حالة الطوارئ يف العا�سمة اليمنية �سنعاء، على خلفية 
النقالب  يف  الأ�سا�سي  �سريكهم  مع  املت�ساعد  الأم��ن��ي  التوتر 
حزب املخلوع علي �سالح، وتطورها اإىل ا�ستباكات م�سلحة �سقط 

فيها قتلى وجرحى يف جولة امل�سباحي بحدة.
القيادي حمزة احلوثي، وهو �سقيق زعيم النقالبين  واعترب 
عبدامللك احلوثي، اأن فر�س حالة الطوارئ يف �سنعاء اأ�سبح” 
التي  اخل��ط��وة  ه��ذه  ات��خ��اذ  اعتزامهم  اإىل  اإ���س��ارة  يف  �سرورة”، 

لوحوا بها مراراً ملواجهة �سركائهم يف النقالب، اأو من ي�سمونهم 
)الطابور اخلام�س(، داعياً ملالحقة حر�س جنل املخلوع �سالح 

الذين ا�ستبكوا مع نقطة حوثية يف �سنعاء م�ساء ال�سبت.
التابعة  امل�����س��رية  ���س��دى  �سحيفة  ن�سرته  ت�سريح  يف  واأو���س��ح 
لهم، يف عددها ال�سادر ام�س اأنه ل يحق لأحد العرتا�س على 
النت�سار الأمني يف العا�سمة �سنعاء، يف اإ�سارة اإىل النقاط التي 
قوات  ومع�سكرات  ���س��ال��ح،  م��ن��زل  م��ن  ب��ال��ق��رب  ا�ستحداثها  مت 

موالية له.
وو�سف حمزة احلوثي العتداء على اأفراد نقطة امل�سباحي يف 
�سنعاء، باأنه بادرة خطرية، مطالباً ما �سماها الأجهزة الأمنية 
�سالح )�سالح(  املخلوع  اإىل جنل  اإ���س��ارة  يف  اجل��ن��اة،  مبالحقة 

والقوات املوالية له التي ا�ستبكت مع العنا�سر احلوثية.

باتفاق مع حزب اهلل والنظام ال�سوري.. الرهابيون الدواع�س ي�ستقلون با�سات فاخرة لالنتقال من لبنان اىل البوكمال يف �سوريا!

غوا�شتني  تن�شر  رو���ش��ي��ا 
امل���ت���و����ش���ط  ال���ب���ح���ر  يف 

•• مو�صكو-اأ ف ب:

غوا�ستن  ن�سر  ام�س  رو�سيا  اعلنت 
املتو�سط  ال���ب���ح���ر  يف  ج����دي����دت����ن 
ال�سنوات  بقوة يف  اليه  ع��ادت  ال��ذي 
قاعدة  ت�ستخدم  وح��ي��ث  الخ����رية، 
غرب  �سمال  ط��رط��و���س،  يف  بحرية 

�سوريا التي ت�سهد نزاعا داميا.
واع�����ل�����ن ال�����س����ط����ول ال����رو�����س����ي يف 
اليه  تنتمي  ال���ذي  ال����س���ود  ال��ب��ح��ر 
الغوا�ستان، يف بيان، ان الغوا�ستن 
كولبينو وفيليكي نوفغورود و�سلتا 

اىل البحر املتو�سط.
وا�ساف البيان ان هاتن الغوا�ستن 
ب���ال���دي���زل، وهما  ت�����س��ريان  ال��ل��ت��ن 
غوا�سات  م��ن  حم��دث��ت��ان  ن�سختان 
ف��ئ��ة ك��ي��ل��و ح�����س��ب م�����س��ط��ل��ح حلف 
���س��م��ال الط��ل�����س��ي، ق���د و���س��ع��ت��ا يف 
اىل  وتن�سمان   2016 يف  اخلدمة 
لالأ�سطول  ال���دائ���م���ة  امل���ج���م���وع���ة 

الرو�سي يف املتو�سط.
الع�سكري  ت���دخ���ل���ه  ب����داي����ة  وم���ن���ذ 
الرو�سي  اجل��ي�����س  ن�سر  ���س��وري��ا،  يف 
وحاملته  حربية،  و�سفنا  غوا�سات 
الوحيدة للطائرات، طوال ا�سهر يف 

البحر املتو�سط.

ع�سرات القتلى واجلرحى يف انفجار مبدينة ال�سدر

اجلي�ش العراقي ي�شيطر على كامل تلعفر
•• بغداد-وكاالت:

اأعلن اجلي�س العراقي ال�سيطرة على كامل ق�ساء تلعفر. 
امل�سرتكة  العمليات  قيادة  با�سم  الر�سمي  املتحدث  وكان 
وقت  اأك����د، يف  ق��د  ال��زب��ي��دي،  يحيى  العميد  ال��ع��راق��ي��ة، 
نحو  تقدمها  ب��داأت  العراقي  اجلي�س  وح��دات  اأن  �سابق، 
فيها  يتواجد  التي  املناطق  اآخ��ر  تعترب  التي  العيا�سية 
اأنه مت  تنظيم داع�س يف ق�ساء تلعفر. واأو�سح الزبيدي 
تطويق العيا�سية بالكامل، فيما ينفذ الطريان �سربات 
ت�ستهدف عنا�سر داع�س داخلها. واأعلن اجلي�س العراقي، 
ال�سيطرة على معظم اأحياء ق�ساء تلعفر البالغ عددها 

اأيام من انطالق املعركة.  8 بعد   ،29

ال����ع����راق مبنا�سبة  ال�����س��ع��ودي��ة  ه���ن���اأت  اآخ������ر،  ���س��ي��اق  يف 
احلكومية  القوات  حتققها  التي  املتالحقة  النت�سارات 

�سد تنظيم داع�س، وا�ستعادة ق�ساء تلعفر من قب�سته.
انفجار  يف  اآخرون   26 واأ�سيب  �سخ�ساً  هذا وقتل 11 
الغالبية  ذات  ال�سدر  �سيارة مفخخة مركونة يف مدينة 
اأمنية و  اأف��ادت م�سادر  ال�سيعية يف �سرق بغداد، ح�سبما 
طبية. وقال رائد يف ال�سرطة: قتل 11 �سخ�ساً واأ�سيب 
يف  مركونة  مفخخة  �سيارة  انفجار  ج��راء  ب��ج��روح   26
�ساحة 55 يف مدينة ال�سدر ب�سرق بغداد. واأكدت م�سادر 
طبية ح�سيلة ال�سحايا. ووقع النفجار حوايل العا�سرة 
وال��ن�����س��ف ���س��ب��اح��اً ب��ال��ت��وق��ي��ت امل��ح��ل��ي، ق���رب ���س��وق بيع 

اخل�سار الرئي�سي يف منطقة جميلة يف مدينة ال�سدر.

اآلف  ي���ج���ل���ي  ه��������اريف 
تك�شا�ش يف  الأم��ري��ك��ي��ني 

•• وا�صنطن-رويرتز:

الطوارئ  اإدارة  يف  م�سوؤولون  ق��ال 
اإنهم  اأم�������س  امل���ت���ح���دة  ب���ال���ولي���ات 
الحتادية  امل��وارد  بتوفري  يعجلون 
لولية تك�سا�س للم�ساعدة يف جهود 
الإنقاذ بعد اجتياح الإع�سار هاريف 
ال��ولي��ة مما  م��ن  �ساحلية  مل��ن��اط��ق 
اأجرب 30 األف �سخ�س على اللجوء 
مل��راك��ز اإي���واء م��وؤق��ت��ة. وق���ال بروك 
الحتادية  ال���وك���ال���ة  م���دي���ر  ل����وجن 
اأن  املتوقع  من  اإن  الطوارئ  لإدارة 
يطلب اأكرث من 450 األف �سخ�س 

امل�ساعدة ب�سبب ال�سيول.
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن زايد يبحث مع رئي�ش غينيا العالقات 
الثنائية وامل�شتجدات الإقليمية والدولية 

اأ�ساد بعطاء اأمهات ال�سهداء ودور املراأة الإماراتية يف م�سرية التنمية والبناء

حممد بن زايد: »اأم ال�شهيد« �شربت اأروع الأمثلة وقدمت لنا درو�شا عظيمة يف حب الوطن والت�شحية لأجله
�سموه يوؤكد ان بنات الوطن اأثبنت دورهن يف جهود التنمية والنه�سة خالل م�سرية اخلري لدولتنا العزيزة 
املراأة الإماراتية تثبت يوما بعد يوم قدرتها ومتيزها وكفاءتها يف حتمل م�سوؤولياتها واأعمالها ومهامها يف خمتلف املجالت 

•• اأبوظبي -وام: 

ال�سيخ حممد  ال�سمو  ا�ستقبل �ساحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب 
يف ق�سر البحر ام�س فخامة الرئي�س 
غينيا  جمهورية  رئي�س  ك��ون��دي  األ��ف��ا 

الذي يزور البالد حاليا.
الغيني  ب���ال���رئ���ي�������س  ����س���م���وه  ورح�������ب 
والوفد املرافق له وبحث معه عالقات 
ال�سداقة والتعاون بن دولة الإمارات 
امل��ت��ح��دة وج��م��ه��وري��ة غينيا  ال��ع��رب��ي��ة 

و���س��ب��ل ت��ط��وي��ره��ا مب��ا ي��خ��دم م�سالح 
البلدين وال�سعبن ال�سديقن.

اللقاء  خ���الل  اجل��ان��ب��ان  وا���س��ت��ع��ر���س 
العالقات القائمة بن البلدين خا�سة 
يف املجالت القت�سادية وال�ستثمارية 
وغريها من املجالت وال�سبل الكفيلة 

بتطويرها وتنميتها.
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  واك���د 
المارات  دول��ة  ان  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
العربية املتحدة بقيادة �ساحب ال�سمو 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����س��ي��خ 
اهلل، حتر�س  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 

جمهورية  م��ع  عالقاتها  تقوية  على 
غينيا ال�سديقة يف املجالت التي تعود 
بالنفع واخلري على البلدين وال�سعبن 
ال�سديقن وتفتح اآفاقا او�سع للتعاون 
واقامة ال�سراكات الناجحة يف خمتلف 

املجالت.
الغيني عن  الرئي�س  اعرب  من جانبه 
�سعادته بزيارة دولة المارات العربية 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ولقائه  املتحدة 
م�سريا  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د  ب���ن  حم��م��د 
عالقاتها  توثيق  اىل  ب��الده  �سعي  اىل 
وتعزيز  الم�����ارات  دول���ة  م��ع  الثنائية 

القت�سادية  اجل����وان����ب  يف  ال���ت���ع���اون 
وال�ستثمارية وال�ستفادة من التجارب 
بها  تتميز  ال��ت��ي  ال��ن��اج��ح��ة  ال��ت��ن��م��وي��ة 
الم��ارات والت�ساور والتن�سيق معها يف 

الق�سايا التي تهم البلدين.
وج����رى خ���الل ال��ل��ق��اء ت��ب��ادل وجهات 
الإقليمية  امل�����س��ت��ج��دات  ح���ول  ال��ن��ظ��ر 
وال����دول����ي����ة وت�����ط�����ورات الأح���������داث يف 
املنطقة اإ�سافة اىل عدد من املوا�سيع 

ذات الهتمام امل�سرتك.
ح�����س��ر ال��ل��ق��اء م��ع��ايل ع��ل��ي ب��ن حماد 
ال�سام�سي نائب الأمن العام للمجل�س 

الأعلى لالأمن الوطني ومعايل خلدون 
املبارك رئي�س جهاز ال�سوؤون التنفيذية 
و�سعادة حممد مبارك املزروعي وكيل 
اأب��وظ��ب��ي، كما ح�سر  دي���وان ويل عهد 
ال��ل��ق��اء م���ن اجل���ان���ب ال��غ��ي��ن��ي معايل 
�سانو وزير وم�ست�سار  م�سطفى قطب 
مامادو  و����س���ع���ادة  اجل��م��ه��وي��ة  رئ��ي�����س 
و  للرئي�س  اخل��ا���س  امل�ست�سار  كوياتي 
�سعادة احل�سن �سواري �سفري جمهورية 
ال����دول����ة. وك�����ان فخامة  ل����دى  غ��ي��ن��ي��ا 
األفا كوندي رئي�س جمهورية  الرئي�س 
غينيا اىل ال��ب��الد ق��د و���س��ل ام�����س يف 

حامد  ال�سيخ  �سمو  وك��ان  عمل.  زي��ارة 
دي���وان ويل  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
م�ستقبيله  م��ق��دم��ة  يف  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د 

كان  كما  باأبوظبي.  الرئا�سة  مطار  يف 
نا�سر  اأح���م���د  ���س��ع��ادة  ال���س��ت��ق��ب��ال  يف 
ع��ب��دال��رح��ي��م حم��م��د اخل���اج���ة �سفري 

و�سعادة  غينيا  جمهورية  لدى  الدولة 
احل�سن �سواري �سفري جمهورية غينيا 

لدى الدولة. 

•• اأبوظبي-وام:

بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأك���د 
نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د 
ال���ق���ائ���د الأع����ل����ى ل���ل���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة اأن 
بقيادة  املتحدة  العربية  الم���ارات  دول��ة 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
اهلل(  )حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
تعتز وتفتخر باأمهات �سهدائنا الأبطال 
باعتبارهن مناذج م�سرف لإبنة المارات 

يف العطاء والوفاء للوطن.
ام�س  �سموه  ا�ستقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
يف ق�����س��ر ال��ب��ح��ر مب��ن��ا���س��ب��ة ي����وم امل����راأة 
اأم��ه��ات ال�سهداء  الم��ارات��ي��ة ع���ددا م��ن 
اجلهات  خم��ت��ل��ف  مي��ث��ل��ن  وم���واط���ن���ات 

واملوؤ�س�سات الوطنية.
و���س��دد ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
اأن )اأم ال�سهيد(   اآل نهيان على  بن زايد 
مواقفها  يف  الأم����ث����ل����ة  اأروع  ����س���رب���ت 
عظيمة  درو���س��ا  لنا  وق��دم��ت  و�سموخها 
لأجله..  وال��ت�����س��ح��ي��ة  ال���وط���ن  ح���ب  يف 
وقال اإن اأمهات ال�سهداء �سطرن �سفحة 
وط��ن��ي��ة م��ن ال��ع��ط��اء وال���ب���ذل م��ن اأجل 
الوطن جديرة باأن تدر�س يف جميع دول 

العامل.
عديدة  ب��ي��وت��ا  زرت   : ���س��م��وه  واأ�����س����اف 
فيه  بيت  بي  مر  ما  ال�سهداء..  لأم��ه��ات 
فقدت  اأنها  من  الرغم  على  مك�سورة  اأم 
اأم���ر ل يقدر  ���س��يء عندها وه���ذا  اأغ��ل��ى 

بثمن ولي�س له ثمن.
اأثبنت  ال��وط��ن  ب��ن��ات  اإن  ���س��م��وه:  وق����ال 

والنه�سة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ج��ه��ود  يف  دوره�����ن 
العزيزة  لدولتنا  اخل��ري  م�سرية  خ��الل 
جمالت  ل��دع��م  رئي�سية  ب�����اأدوار  وق��م��ن 
احليوية  القطاعات  خمتلف  يف  العمل 
والهتمام  ال��ع��ن��اي��ة  بف�سل  ج���اء  وه����ذا 
ال���ذي حظيت ب��ه امل����راأة الم��ارت��ي��ة منذ 
زايد  ال�سيخ  له  املغفور  املوؤ�س�س  اأوله���ا 
ثراه(  اهلل  )طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن 
بواجباتها  للقيام  والت�سجيع  ال��رع��اي��ة 

واأدوارها املنوطة بها.
واأو�سح �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان اأن املراأة الإماراتية تثبت 
يوما بعد يوم قدرتها ومتيزها وكفاءتها 
يف حت���م���ل م�������س���وؤول���ي���ات���ه���ا واأع���م���ال���ه���ا 
العمل  وم��ه��ام��ه��ا يف خم��ت��ل��ف جم����الت 

البناء  يف  اأ�سا�سيا  �سريكا  اأ�سبحت  حتى 
ثقته  ع��ن  معربا  وال��ط��م��وح..  والتنمية 
ب��ق��درة ب��ن��ات ال��وط��ن ع��ل��ى امل�����س��ي على 
جناحها  على  وامل��ح��اف��ظ��ة  نف�سه  النهج 
اأكرث  مل�ستقبل  اأك��رب  بتطلعات  وتعزيزه 

تقدما وازدهارا للوطن.
الماراتية  امل�����راأة  اإن  ���س��م��وه:  واأ����س���اف 
ون�سجت  والت�سميم  ب�����الإرادة  ت�سلحت 
للعيان  م��اث��ل��ة  ق�����س�����س جن����اح  خ���ي���وط 
اأثبتت من خاللها قدرتها على التطور 
رفعة  لأج��ل  املتوا�سل  وال��ب��ن��اء  امل�ستمر 

الوطن وتقدمه واإزدهاره.
بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  وق��ال 
زايد اآل نهيان : )اأننت بنات زايد .. الذي 
افتخر بكن ومهد الطريق لكن لتحقيق 

طموحاتكن.. وجناحاتكن دللة على اأن 
حملها  يف  كانت  بكن  الغالية  زاي��د  ثقة 
ودللة اأي�سا على روؤيته الثاقبة ونظرته 

البعيدة(.
بارزا  دورا  لعبت  امل���راأة  اأن  �سموه  واأك���د 
وم���وؤث���را يف م�����س��رية ال��دول��ة ع��ل��ى مدار 
عقود.. وهي اليوم ت�سيف بعداً وجناحاً 
ج���دي���دا مب��واك��ب��ت��ه��ا خم��ت��ل��ف جم���الت 
مت�سبثة  نف�سه  الوقت  يف  وه��ي  التنمية 
بقيمها ومبادئها اخلرية املتاأ�سلة فيها.. 
امل��راأة على تخطي  ق��درة  اأن  اإىل  م�سريا 
ومتيزها..  جدارتها  واإثبات  ال�سعوبات 
حتظى  جعلتها  التي  الأ�سباب  اأب��رز  من 

باهتمام القيادة ودعمها ومتكينها.
وقال �سموه: اإن امل��راأة يف دولة المارات 

نتائج  وح��ق��ق��ت  اأق�����س��ر  م��رح��ل��ة  قطعت 
اأك�����رب وذل�����ك ب��ف�����س��ل ال��ت�����س��ج��ي��ع ال���ذي 
اأن  تلقاه من القيادة احلكيمة ونوه اإىل 
والكفاءة  النوعية  على  تعتمد  الم��ارات 

والقدرات املتميزة يف اأبنائها.
و اأ���س��ار ���س��م��وه يف م��ع��ر���س ح��دي��ث��ه اإىل 
التعليم  ت��ط��وي��ر  اإىل  الم�������ارات  ���س��ع��ي 
مدرو�سة  خم����رج����ات  وف�����ق  وحت���دي���ث���ه 
وامل�ستقبل  احلا�سر  الدولة يف  حتتاجها 
ق���ادرون  وه���م  ال��راي��ة  اأج��ي��ال��ن��ا  لتت�سلم 
على النطالق بها اىل المام.. واأ�ساف 
�سموه: كلنا يف الم��ارات �سركاء يف بناء 
جتاه  وم�سرتكة  واح��دة  وروؤيتنا  وطننا 

م�ستقبلنا.
عميق  احل��ا���س��رات  اأك����دت  جانبهن  م��ن 

ل�ساحب  احلكيمة  ل��ل��ق��ي��ادة  ام��ت��ن��ان��ه��ن 
اآل نهيان  ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
رئي�س الدولة )حفظه اهلل( وتوجيهاته 
بجانبها  وال�����وق�����وف  امل���������راأة  ب��ت��م��ك��ن 
يف  الفاعلة  امل�ساهمة  على  وت�سجيعها 
ب���ن���اء ال���وط���ن وه����و ال��ن��ه��ج ذات�����ه ال���ذي 
اأر�ساه املعفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
احلثيثة  باملتابعة  ون��وه��ن  ن��ه��ي��ان..  اآل 
ال�سيخة  ���س��م��و  ق���ب���ل  م����ن  وامل�������س���ت���م���رة 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك رئ��ي�����س��ة الحت����اد 
ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة  العام  الن�سائي 
التنمية الأ�سرية رئي�سة املجل�س الأعلى 
�ساأنه  من  ما  لكل  والطفولة  لالأمومة 
اأن يعزز دور املراأة الماراتية يف املجتمع 
م���وؤك���دات موا�سلة  ���س��اأن��ه��ا  وي��ع��ل��ي م��ن 

من  كافة  اجلهود  وب��ذل  والبناء  العمل 
اأجل رفعة الوطن.

���س��ع��ري��ت��ان حملتا  ق�����س��ي��دت��ان  واأل��ق��ي��ت 
ر����س���ائ���ل وط��ن��ي��ة مب��ن��ا���س��ب��ة ي����وم امل�����راأة 
زايد  ال�سيخ  له  املغفور  ودور  الماراتية 
ودع����م �ساحب  ن��ه��ي��ان  اآل  ���س��ل��ط��ان  ب���ن 
اآل نهيان  ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
و�سمو  اهلل(  )ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك لتعزيز دور 

املراأة يف م�سرية اخلري والعطاء.
ك��ان��ت م��ع��ايل ال��دك��ت��ورة اأم����ل ع��ب��د اهلل 
الوطني  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س��ة  ال��ق��ب��ي�����س��ي 
ر�سالة حب ووفاء  الإحت��ادي قد قدمت 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  موجهة 
ب��ن��ات الم���ارات  اآل نهيان م��ن  ب��ن زاي���د 

اأعربن خاللها عن تقديرهن واعتزازهن 
بدعم �سموه للمراأة الماراتية.

امل����راأة  نه�سة  اأن  ر���س��ال��ت��ه��ن  يف  وذك����رن 
ر�سوخا  و  ���س��م��وخ��ا  ت�����زداد  الإم���ارات���ي���ة 
التمكن  مرحلة  خ��الل  ي��وم  بعد  ي��وم��ا 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ق���ي���ادة  يف ظ���ل 
اآل نهيان رئي�س الدولة  خليفة بن زايد 
مت�سي  احلبيبة  فدولتنا  اهلل..  حفظه 
املراأة  ن�سري  املوؤ�س�س  القائد  درب  على 
نه�ستها  وم��وؤ���س�����س  الأول  الإم���ارات���ي���ة 
اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور 
الروؤية  ووف��ق  ث���راه(  اهلل  )طيب  نهيان 
ال�سيخة  �سمو  �ساغتها  ال��ت��ي  احلكيمة 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك رئ��ي�����س��ة الحت����اد 
ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة  العام  الن�سائي 
التنمية الأ�سرية رئي�سة املجل�س الأعلى 
 � ل��الأم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة )اأم الإم������ارات( 
و�سيدة  للخري  رم��زاً  اأدامها اهلل لوطننا 
والب�سمات  الإجن���ازات  �ساحبة  للعطاء 
اخل�����ال�����دة يف م�������س���رية ن���ه�������س���ة امل�������راأة 

الإماراتية.
ح�سر اللقاء �سمو ال�سيخ نهيان بن زايد 
موؤ�س�سة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل 
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  ���س��ل��ط��ان  ب��ن  زاي����د 
ال�سيخ  و���س��م��و  والإن�������س���ان���ي���ة  اخل���ريي���ة 
ديوان  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حامد 
عمر  ال�سيخ  و�سمو  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
اأمناء موؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل نهيان 
ومعايل  والإن�سانية  اخلريية  لالأعمال 
اآل نهيان وزير  ال�سيخ نهيان بن مبارك 

•• اأبوظبي-وام:

طالبا   82 بتخريج  بال�سارقة  الحت��ادي��ة  ال�سرطة  مدر�سة  احتفلت 
 ”72 ال�  ال�سرطة  مل�ستجدي  الأ�سا�سي  “الإعداد  دورة  م�ستجدا من  
ال�سرطة  مدر�سة  مدير  ال��ه��اج��ري  ع��ب��داهلل  اأح��م��د  العميد  بح�سور 
الإحتادية وعدد من مدراء الإدارات وروؤ�ساء الأق�سام مبختلف القيادات 

والإدارات ال�سرطية بالدول�ة واأع�ساء هيئة التدري�س والتدريب.
وزارة  اإ�سرتاتيجية  اإط��ار  تاأتي يف  ال��دورة  اأن  الهاجري  العميد  وق��ال 
الداخلية يف دعم كوادرها الب�سرية بعنا�سر موؤهلة ومعدة وفق اأحدث 
الربامج والنظم الأمنية املعمول بها يف العمل ال�سرطي �سونا لالأمن 

ت�سهدها  التي  والتقدم  والنه�سة  النماء  مل�سرية  ودعما  وال�ستقرار 
دولة الإمارات العربية املتحدة.

واأ�ساف اإن هذه املنا�سبة مل تكن لتحقق جناحها لول ت�سافر اجلهود 
يف  ن�سيب  فللخريجن  امل�ستويات  خمتلف  على  امل��ب��ذول��ة  املخل�سة 
حتقيقها مبا قدموه من ح�سن اإلتزام واإقبال على التعلم وللعاملن 
مبدر�سة ال�سرطة الحتادية ن�سيب بامل�ساركة الفعالة وح�سن الإعداد 
التخطيط  ب�سالمة  امل��وؤث��ر  الن�سيب  وللقيادة  والتنفيذ  والتهيئة 
واو�سح   والتحفيز  الرعاية  وح�سن  التوجيه  ور�سد  املتابعة  وتوا�سل 
اأن التميز يف العطاء وخدمة املجتمع وا�سعاده غاية ن�سعى لتكري�سها 
بوزارة الداخلية ونعتمد يف ذلك على العن�سر الب�سري والرتقاء به 

وبقدراته  حيث يعد التدريب اأحد الروافد الأ�سا�سية يف تنمية الإن�سان 
للو�سول اإىل الغايات املن�سودة وها نحن اليوم مبدر�سة ال�سرطة ن�سع 
النهو�س  التحديث  عمليات  �سملت  حيث  اأعيننا  ن�سب  التوجه  ه��ذا 
مب�ستوى املدربن واملحا�سرين املواطنن وحتديث املناهج والتحقق 
املنا�سبة  التدريبية  البيئة  التعليمية وتوفري  امل�ساعدات  من جاهزية 
التي تراعي الأ�سول النظرية مع حتقيق القدر املالئم من التطبيق 
اخلريجن  لأ���س��ر  بالتهنئة  ت��ق��دم  و  وال���ربام���ج  ل��ل��م��ق��ررات  العملي 
من  متمنيا  لثمارها  وجنيهم  ال���دورة  مل��ق��ررات  اأبنائهم  اإجتياز  على 
على  ملقاة  ك��اأم��ان��ه  اأعينهم  ن�سب  الإم����ارات  ي�سعوا  اأن  اخلريجن 
العون  ت��ق��دمي  يف  �ساهم  م��ن  لكل  �سكره  بجزيل  ت��ق��دم  كما  عاتقهم 

واجلهد لإجناح هذه الدورة. ووزع  الهاجري يف ختام احلفل  اجلوائز 
وال�سهادات على متفوقي الدورة حيث ح�سل ال�سرطي م�ستجد ح�سن 
خور�سيد على املركز الأول يف املجموع العام و اأحمد ح�سن على املركز 
الأ�سلحة  الأول يف  املركز  �سامل على  النظرية و�سهيل  امل��واد  الأول يف 
والرماية فيما كان املركز الأول يف الريا�سة من ن�سيب �سامل جا�سم 
وخالد علي املركز الأول بامل�ساة وح�سل �سعيد ثابت على املركز الأول 

يف املهارات القيادية .
الق�سم وال��ولء للوطن  بتاأدية  ال��دورة  ويف ختام احلفل قام خريجي 
احلق  حتق  اأبيه  �سواعد  يكونوا  ب��اأن  اهلل  معاهدين  الدولة  ولرئي�س 

وتبطل الباطل وترفع راية هذا الوطن.

»الداخلية« حتتفي بتخريج دورة »الإعداد الأ�شا�شي مل�شتجدي ال�شرطة ال�72«
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

دبى 
�سيدلية املدينة                       2240566 
�سيدلية اجلامعة                    3967335 
�سيدلية الأحتاد                      3935619
�سيدلية ابن �سينا -  بر دبى   3556909 
�سيدلية جراند بن �سينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�سيدلية العن                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية ال�سالم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�سيدلية م�سافى                      5732221 
�سيدلية حمد                          5582800
�سيدلية مكة                           5656994 
�سيدلية الرازى                      5565262 
�سيدلية نادين                        5733311 
�سيدلية ابن  �سينا الكورني�س  5726885 
�سيدلية ال�سارقة                    5623850 

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

الهالل يفتتح مركزًا �شحيًا بح�شرموت
•• املكال -وام:

املركز  مبنى  اليمنية؛  ح�سرموت  مبحافظة  ال�سليعة،  مبديرية  ام�س،  الإماراتي،  الأحمر  الهالل  هيئة  افتتحت 
ال�سحي مبنطقة النجدين بعد اإعادة تاأهيله وتزويده مبا يلزم من اأجهزة واأدوات �سحية يف اإطار امل�ساريع الإن�سانية 

واخلريية التي تبنتها الهيئة باملناطق اليمنية املحررة.
وقال رئي�س فريق الهالل الأحمر الإماراتي مبحافظة ح�سرموت اأحمد النيادي ان دعم القطاع ال�سحي وال�سكاين 
من اأولويات عمل الفريق مبحافظة ح�سرموت، عرب بناء و�سيانة وتاأهيل امل�ست�سفيات واملراكز والوحدات ال�سحية. 
الإن�ساين  الإم��ارات ولذراعها  ال�سليعة عن خال�س تقديرهم للجهود اخلرية لدولة  وعرب م�سئولون يف مديرية 
الهالل الأحمر على ما قدموه من دعم وتطوير للموؤ�س�سات احلكومية والأهلية باملديرية، و�سائر مناطق حمافظة 
ح�سرموت.  وكانت الهيئة وقعت عدة اتفاقيات باملديرية لدعم جوانب خمتلفة يف القطاعن ال�سحي والتعليمي 

باملديرية، اإ�سافة لتغطية حاجتها من امل�ساعدات الإغاثية والإن�سانية.

حاكم اأم القيوين باأمر بالإفراج عن 
�شجناء مبنا�شبة عيد الأ�شحى املبارك

•• ام القيوين -وام:

اأمر �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعال ع�سو املجل�س 
الأعلى حاكم اأم القيوين بالإفراج عن عدد من ال�سجناء يف 
اأثبتوا  مم��ن  القيوين  ب���اأم  والإ���س��الح��ي��ة  العقابية  املن�ساآت 

اأهليتهم للتمتع بالعفو مبنا�سبة عيد الأ�سحى املبارك.
وياأتي اأمر العفو يف اإطار حر�س �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود 
بن را�سد املعال على اإدخال البهجة اإىل نفو�س النزلء املفرج 

عنهم وعائالتهم.

مدير مكتب مفو�شية الالجئني ل�»وام«: الإمارات رائدة الإغاثة الإن�شانية عامليا
•• اأبوظبي -وام:

اأك����د ت��وب��ي ه�����ارورد م��دي��ر مكتب 
املتحدة  لالأمم  ال�سامية  املفو�سية 
ل�سوؤون الالجئن يف دولة الإمارات 
.. اأن “ الدولة لها دور فاعل ورائد 
يف جم���ال الإغ���اث���ة الإن�����س��ان��ي��ة .. 
ال�سمو  �ساحب  قرينة  دور  مثمنا 
ال�سيخة  ���س��م��و  ال�������س���ارق���ة  ح���اك���م 
القا�سمي  حم���م���د  ب���ن���ت  ج����واه����ر 
املنا�سرة البارزة للمفو�سية يف دعم 
يف  الإن�سانية  والق�سايا  الالجئن 

املنطقة.
قدمت  “ ���س��م��وه��ا  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
موؤ�س�سة  خ���الل  م��ن  اأو  �سخ�سيا 
حوايل  اإىل  ال��دع��م  الكبري  القلب 
800 األف لأجئ ونازح يف املنطقة 
مببلغ  ال����ع����امل  م�������س���ت���وى  وع����ل����ى 
مليون   22 ح��وايل  ي�سل  اإجمايل 
حديث  يف  ه������ارورد  وق�����ال  دولر. 
م��ع وك��ال��ة اأن���ب���اء الإم������ارات “ وام 
تفخر  الالجئن  مفو�سية  اإن   “
بنت  ال�سيخة جواهر  �سمو  بتعين 
منا�سرة  اأول  ال��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د 
م�ستوى  ع��ل��ى  للمفو�سية  ب�����ارزة 
متتالية  ث����الث  ل���ولي���ات  ال���ع���امل 
الالجئن  دعم  لدورها يف  تقديرا 
والق�سايا الإن�سانية يف املنطقة “.

ال�سارقة  اإم�������ارة  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 
 2014 ا���س��ت�����س��اف��ت خ����الل ع����ام 
من  الأول  ك�����ان  ب�������ارزا  م����وؤمت����را 
الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  نوعه 
حماية  ملناق�سة  اأف��ري��ق��ي��ا  و���س��م��ال 
الالجئن حتت  الأط��ف��ال  مالين 
امل�ستقبل  يف  ال�ستثمار   “ ع��ن��وان 
الالجئن  الأط�����ف�����ال  ح���م���اي���ة   :
�ساحب  رع��اي��ة  حت��ت  وذل���ك   ..“
�سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و 
ع�سو  ال����ق����ا�����س����م����ي  حم����م����د  ب������ن 
ال�سارقة  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
ال�����س��ي��خ��ة جواهر  ���س��م��و  وق��ري��ن��ت��ه 
املنا�سرة  ال��ق��ا���س��م��ي  حم��م��د  ب��ن��ت 
البارزة للمفو�سية ال�سامية لالأمم 

املتحدة ل�سوؤون الالجئن.
اإىل  ه����دف  امل����وؤمت����ر  اأن  واأو�����س����ح 
ت���ط���وي���ر الآل������ي������ات ال�������س���روري���ة 
لالأطفال  احلماية  توفري  ل�سمان 
لتعزيز  احلاجة  بجانب  الالجئن 
القائمة بن احلكومات  ال�سراكات 
اخلا�س  والقطاع  املدين  واملجتمع 
يف �سبيل حماية ال�سعفاء الأ�سغر 

�سنا بن الالجئن.

ال�����دول مب���ا يف ذل����ك ال�����دول غري 
اأ�سا�س  املوقعة على التفاقية على 
عن  ف�سال  ال�سيادية  ت�سريعاتها 
مبا  وال��دي��ن��ي��ة  العرفية  ال��ق��وان��ن 
يف ذل��ك امل��ب��داأ الإ���س��الم��ي ع��ن حق 

الأمان.
وتابع اأنه اإ�سافة اإىل ذلك .. تعمل 
العاملية  ال�������س���رك���ات  م���ن  ال���ع���دي���د 
ال���رائ���دة ح��ال��ي��ا م��ع امل��ف��و���س��ي��ة يف 
جمالت خربتها الرئي�سية مبا يف 
والت�سالت  والطاقة  امل��اأوى  ذلك 
ح�����ي�����ث حت�����ق�����ق ظ�������ه�������ورا ك����ب����ريا 
لعالماتها  جاهزة  اأ�سواقا  وغالبا 

التجارية.
وحول طبيعة واأوج��ه التعاون بن 
دولة الإمارات ومفو�سية الالجئن 
املفو�سية  اإن  ه��ارورد  توبي  قال   ..
ل�سوؤون  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال�سامية 
وثيقة  بعالقات  تتمتع  الالجئن 
وممتدة مع حكومة دولة الإمارات 
م�سريا   ..“ املحلية  وموؤ�س�ساتها 
اإىل اأن “ لدولة الإمارات وقيادتها 
احل���ك���ي���م���ة ت����اري����خ����ا ط����وي����ال من 
ال�سخاء لتخفيف املعاناة الإن�سانية 
املفو�سية  م���ع  ع��م��ل��ت  م���ا  وك���ث���ريا 
ب�ساأن  الالجئن  ل�سوؤون  ال�سامية 
ق�����س��اي��ا ال��الج��ئ��ن.. اإ���س��اف��ة اإىل 
ا�ستعداد الدولة مل�ساعدة املفو�سية 
على اإيجاد حلول دائمة للنازحن.

اأن م���وق���ع دول�����ة الإم������ارات  واأك�����د 
اجلغرايف ال�سرتاتيجي �� باعتبارها 
منارة ال�ستقرار يف منطقة تعاين 
مثاليا  مكانا  يجعلها   �� ال�سراعات 
لأكرب م�ستودع للمخزونات العاملية 
الإغاثة  م����واد  م���ن  امل��ف��و���س��ي��ة  يف 
العاملية  املدينة  يف  وذل��ك  الطارئة 

للخدمات الإن�سانية يف دبي.
ال�سمو  ���س��اح��ب  م���ب���ادرات  وث��م��ن 
ب�����ن را������س�����د اآل  ال�������س���ي���خ حم���م���د 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
جمل�س الوزراء حاكم دبي وحرمه 
احل�سن  ب��ن��ت  ه��ي��ا  الأم�����رية  �سمو 
للخدمات  العاملية  املدينة  رئي�سة 
بانتظام  ت��دع��م  ال��ت��ي  الإن�����س��ان��ي��ة 

�سحنات الطوارئ للمفو�سية.
املفو�سية  م��ك��ت��ب  م��دي��ر  وت���ط���رق 
الالجئن  ل���������س����وؤون  ال�������س���ام���ي���ة 
للحديث عن جتربة دولة الإمارات 

يف جمال العمل الإن�ساين .
وقال “ اإن دولة الإم��ارات لها دور 
ف���ع���ال ورائ������د يف جم����ال الإغ���اث���ة 
الإن�سانية منذ عام 1971 والذي 

النزوح  مل��واج��ه��ة ح��ال��ة  امل��ف��و���س��ي��ة 
ال�سراعات  ع��ن  ال��ن��اجت  اجل��م��اع��ي 
قال   .. ال���ع���امل  دول  م���ن  ع����دد  يف 
تعمل  املفو�سية  اإن  ه���ارورد  توبي 
الدولية  احل���م���اي���ة  ���س��م��ان  ع��ل��ى 
بالدهم  من  الفارين  لالأ�سخا�س 
ال�سطهاد  اأو  احل�������رب  ب�����س��ب��ب 
وكالت  م��ن  العديد  م��ع  بالتعاون 
الآخرين  وال�سركاء  املتحدة  الأمم 
وت����ع����م����ل اأي�����������س�����ا ع����ل����ى ت���وف���ري 
لالجئن  الأ�سا�سية  الحتياجات 
والتعليم  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  مثل 

وامل�سكن وامللب�س.
واأ�سار توبي هارورد اإىل اأن اإجمايل 
عدد الالجئن الذين عربوا البحر 
بلغ  املا�سي  ال��ع��ام  خ��الل  املتو�سط 
توفى  لجئا   753 و  األفا   362
�سخ�س  اآلف  خم�سة  اأك���رث  منهم 
 14 اأفيد عن فقدانهم مبعدل  اأو 
�سخ�سا يف اليوم الواحد وهو اأعلى 

معدل ي�سجل على الإطالق.
اأن����ه وم��ن��ذ ب���داي���ة العام  واأ����س���اف 
اجلاري وحتى 17 من �سهر يوليو 
اأكرث  اأوروب����ا  اإىل  و�سل   .. املا�سي 
�سخ�سا   374 و  اآلف   110 م��ن 
ال��ب��ح��ر فيما مت الإف�����ادة عن  ع��رب 

وفاة الفن و 360 �سخ�سا.
دويل  حت����رك  اإىل  ه�������ارورد  ودع�����ا 
ع��اج��ل ل��ل��ت��اأك��د م��ن وج���ود اأنظمة 
حل��م��اي��ة ال��ه��ج��رة وال��ل��ج��وء حول 
�سيا�سات  ع���ن  وال��ت��خ��ل��ي  ال���ع���امل 
واملهاجرين  ال��الج��ئ��ن  اح��ت��ج��از 
ومكافحة  اإن�سانية  غري  اأو�ساع  يف 
توفري  ع����رب  ال���ت���ه���ري���ب  ����س���ب���ك���ات 
القانونية  وال���و����س���ائ���ل  ال����ط����رق 
لأولئك الذين هم بحاجة للحماية 
اإعادة  برامج  بتوفري  اإم��ا  الدولية 
التوطن اأو مل �سمل الأ�سر اأو املنح 
اخلا�سة. ونوه باأن “ هناك ت�سورا 
اأن  م�سبقا لدى الكثري من النا�س 
عبارة عن  الالجئن هي  جتمعات 
والتجمعات  اخل��ي��م  م���ن  ���س��ف��وف 
امل��وؤق��ت��ة وه���ذا ت�����س��ور خ��اط��ئ فقد 
ال�سادرة  الأخرية  التقارير  اأ�سارت 
الغالبية  اأن  اإىل  امل��ف��و���س��ي��ة  م���ن 
يف   85 “ الالجئن  من  العظمى 
خميمات  يف  يعي�سون  ل   “ امل��ائ��ة 
امل���دن واملناطق  م��ن��دجم��ون يف  ب��ل 

احل�سرية “.
اأن  اإىل  اأ�سار   .. املثال  �سبيل  وعلى 
امل��ف��و���س��ي��ة ت�����س��رف ع��ل��ى خميمن 
الأردن  يف  ال�����س��وري��ن  ل��الج��ئ��ن 

اأن امل��وؤ���س�����س��ة اأط��ل��ق��ت -  واأ����س���اف 
خالل �سهر يناير من عام 2017 
جائزة   - املفو�سية  مع  وبالتعاون 
ودعم  ملنا�سرة  ال��دول��ي��ة  ال�سارقة 
تكرمي  اإىل  تهدف  التي  الالجئن 
ال���ع���م���ل الإغ����اث����ي  ال���ع���ام���ل���ن يف 
وموؤ�س�سات  اأف��������رادا  والإن�������س���اين 
تقدمي  ع���ل���ى  ي���ع���م���ل���ون  وال�����ذي�����ن 
امل�������س���اع���دة وال����دع����م مل���الي���ن من 
احلروب  ب�سبب  املهجرين  الأ���س��ر 
الكوارث  اأو  الأه��ل��ي��ة  ال��ن��زاع��ات  اأو 

الطبيعية.
ال�سامية  امل��ف��و���س��ي��ة  اأن  واأو����س���ح 
الالجئن  ل�سوؤون  املتحدة  ل��الأمم 
املنظمة  باعتبارها   ���� حاليا  تعمل 
بحماية  واملكلفة  العامل  يف  املعنية 
النازحن  من  وغريهم  الالجئن 
ق���������س����را ع����ل����ى ت����ط����وي����ر “ اإط�������ار 
لالجئن  ال�����س��ام��ل��ة  ال���س��ت��ج��اب��ة 
عاملي  ك��م��ي��ث��اق  اع��ت��م��اده  “ ل��ي��ت��م 

لالجئن يف عام 2018.
املفو�سية  م��ك��ت��ب  م���دي���ر  وق������ال 
ل�سوؤون  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال�سامية 
الالجئن يف الإمارات اإن املفو�سية 
ل�سوؤون  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال�سامية 
وتن�سيق  ب��ق��ي��ادة  ت��ق��وم  ال��الج��ئ��ن 
ال����دويل اخل��ا���س بحماية  ال��ع��م��ل 

الالجئن يف جميع اأنحاء العامل.
الأ�سا�سي  الغر�س  اأن  اإىل  م�سريا 
م����ن اإن���������س����اء امل���ف���و����س���ي���ة يف ع���ام 
ورفاه  حقوق  حماية  كان   1951
الأ���س��خ��ا���س ال��ذي��ن اأج�����ربوا على 
احلرب  ب�سبب  بالدهم  من  الفرار 
غريهم  اإىل  اإ�سافة  ال�سطهاد  اأو 

من النازحن.
جاهدة  ت�سعى  املفو�سية  اأن  واأك���د 
الأ�سخا�س  ك��ل  مم��ار���س��ة  ل�سمان 
ال���ذي���ن اأج�����ربوا ع��ل��ى ال���ف���رار من 
اللجوء  ط��ل��ب  ح��ق��ه��م يف  ب��الده��م 
واحل�سول على مالذ اآمن يف دولة 
اإىل  اأخ��رى مع خيار العودة طوعا 
البلد  يف  الن���دم���اج  اأو  الأم  ال��ب��ل��د 
بلد  التوطن يف  اإع��ادة  اأو  امل�سيف 
�سركائها  م��ع  تعمل  فيما  ث��ال��ث.. 
على توفري الحتياجات الأ�سا�سية 
ال�سحية  ك���ال���رع���اي���ة  ل���الج���ئ���ن 

والتعليم وامل�سكن وامللب�س.
اأن�������ه يف حن  ه���������ارورد  واأ�������س������اف 
لعام  ال����الج����ئ����ن  ات����ف����اق����ي����ة  اأن 
ركنا هاما يف عمل  ت�سكل   1951
تعمل  املفو�سية  ف���اإن  املفو�سية.. 
ب�����س��ك��ل وث���ي���ق م����ع جميع  اأي�������س���ا 

اإر�سال 21 �سحنة طارئة انطالقا 
واليمن  ت���ن���زان���ي���ا  اإىل  دب�����ي  م����ن 
ال�سودان  واإث���ي���وب���ي���ا  والإك���������وادور 
حول  اأخ������رى  ودول  وال�������س���وم���ال 
اأبرز  م��ن  اأن  اإىل  م�����س��ريا  ال��ع��امل. 
 2017 امل�����س��اه��م��ات خ����الل ع����ام 
ت����ق����دمي م�������س���اع���دات لأك�������رث من 
من الالجئن  �سخ�س  األف   100
جنوب  يف  ال���ع���ن���ف  م����ن  ال���ف���اري���ن 
ال�����س��ودان نحو اأوغ��ن��دا م��ن خالل 
الإغاثة  م���واد  م��ن  �سحنة  مت��وي��ل 
الأ�سا�سية الالزمة لالإيواء كاخليام 
تفوق  املتنقلة  واملطابخ  والأغطية 
املليون  ون�����س��ف  م��ل��ي��ون��ا  ق��ي��م��ت��ه��ا 

درهم “.
املفو�سية  وب�ساأن خطط وم�ساريع 
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة م���ع دول�����ة الإم�������ارات 
املفو�سية  م��ك��ت��ب  م���دي���ر  ق����ال   ..
ل�سوؤون  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال�سامية 
اإن   .. الإم�����������ارات  يف  ال���الج���ئ���ن 
امل��ف��و���س��ي��ة ت��ع��م��ل م���ع الإم�������ارات 
م�ساريع وخطط  ع��دة  خ��الل  م��ن 
اأهمها مبادرة دولة  م�ستقبلية من 
األ����ف   15 الإم����������ارات ل���س��ت��ق��ب��ال 
�سنوات بداية  �سوري خالل خم�س 
اأعلنتها  وال��ت��ي   2017 ع���ام  م��ن 
�سبتمرب  ����س���ه���ر  خ������الل  ال�����دول�����ة 
ب�ساأن  ال���ق���ادة  “ ق��م��ة  يف  امل��ا���س��ي 
والتي   “ العاملية  الالجئن  اأزم���ة 
املتحدة  ال����ولي����ات  ا���س��ت�����س��اف��ت��ه��ا 
اجلمعية  هام�س  على  الأم��ريك��ي��ة 
.. لفتا  املتحدة  ل��الأمم  العمومية 
ت�ست�سيف  الإم����ارات  دول��ة  اأن  اإىل 
�سوري  األ����ف   250 ن��ح��و  ب��ال��ف��ع��ل 
العديد من  البالد مبا يف ذلك  يف 
ال�سراع  ان��دلع  بعد  دخلوا  الذين 

ال�سوري يف عام 2011.
متحم�سة  امل��ف��و���س��ي��ة  اأن  واأك�������د 
يتحها  ال���ت���ي  الآف������اق  ب��خ�����س��و���س 
الإن�سانية  امل�����س��رع��ات   “ ب��رن��ام��ج 
اأع��ل��ن��ه م���وؤخ���را �ساحب  ال����ذي   “
اآل  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو 
مكتوم وهناك اثنان من التحديات 
الأربعة التي يتعن على امل�سرعات 
ب�سكل  تت�سل  معاجلتها  الإن�سانية 
التي  الرئي�سية  بالق�سايا  مبا�سر 
اجلمعية  ق��م��ة  يف  حت���دي���ده���ا  مت 
العام  امل��ت��ح��دة يف  ل����الأمم  ال��ع��ام��ة 
ال���الج���ئ���ن وهما  ح�����ول  امل���ا����س���ي 
و�سبل  التعليم  توفري  اإىل  احلاجة 

العي�س لالجئن.
تتخذها  ال����ت����ي  الآل������ي������ات  وع������ن 

ي��ع��د ام���ت���دادا ل����الإرث ال����ذي ب���داأه 
ال�سيخ زايد بن �سلطان  املغفور له 
 “ ث�����راه  اهلل  “ ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
والذي له اأياد بي�ساء وتاريخ حافل 

بالعطاء والأعمال الإن�سانية.
واأكد اأن دولة الإمارات لديها وعي 
واإدراك بالأزمات التي تعاين منها 
ال�ستجابة  ع��ل��ى  وت��ع��م��ل  املنطقة 
ع�سرية  ب���ط���رق  الأزم��������ات  ل��ت��ل��ك 

ومبتكرة .
العديد  اأطلقت  الدولة  اأن  واأو�سح 
اخلا�سة  الإن�سانية  امل��ب��ادرات  م��ن 
�سوريا  يف  الإن�������س���ان���ي���ة  ب�����الأزم�����ة 
اآخرها  وك��ان  وال�سومال  واليمن 
اأطلقها  التي  الإن�سانية  امل�سرعات 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
الأوىل  وتعد  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
العربي  ال����ع����امل  يف  ن���وع���ه���ا  م����ن 
ت��ه��دف اإىل ال���س��ت��ف��ادة من  ف��ي��م��ا 
والكفاءات  احلديثة  التكنولوجيا 
يف �سبيل العمل الإن�ساين وحت�سن 

حياة النا�س يف املجالت كافة.
مفو�سية  م��ك��ت��ب  م���دي���ر  واأث����ن����ى 
الالجئن يف الإمارات على حملة “ 
لأجلك يا �سومال “ التي اأطلقتها 
الدولة مل�ساعدة ال�سومالين على 
الثالثة  املجاعة  خطر  من  النجاة 
خ���الل 25 ع��ام��ا وه���و دع���م كبري 
ال�سعب  اأرواح  لإن����ق����اذ  الأه���م���ي���ة 
ا�ست�سافة  وث���م���ن  ال�������س���وم���ايل. 
الالجئن  مفو�سية  مكاتب  دب��ي 
وامل���������س����ت����ودع����ات ال����ع����امل����ي����ة مل�����واد 
العاملية  امل��دي��ن��ة  م��ق��ر  الإغ���اث���ة يف 
اأن�ساأت  التي  الإن�سانية  للخدمات 
هذه  اأن  اإىل  واأ���س��ار   .2003 ع��ام 
ملفو�سية  الأك���رب  تعد  امل�ستودعات 
العامل  ع��ل��ى م�����س��ت��وى  ال��الج��ئ��ن 
املائة من  ب�50 يف  كفاءتها  وتقدر 
حلالت  العاملي  املفو�سية  خم��زون 
الطوارئ. لفتا اإىل اأن وجود هذه 
امل�ستودعات يف مدينة ا�سرتاتيجية 
ك��دب��ي مي��ك��ن��ن��ا م���ن ال��و���س��ول اإىل 
موانئ بحرية وجوية وال�ستجابة 
ل�������الأزم�������ات وح����������الت ال�����ط�����وارئ 
املختلفة يف جميع اأنحاء العامل يف 
اأقل من 72 �ساعة.. حيث يحتوي 
امل�ستودع على مواد اإغاثية اأ�سا�سية 
تكفي مل�ساعدة اأكرث من 200 األف 

�سخ�س.
املفو�سية  م��ك��ت��ب  م��دي��ر  واأ����س���اف 
ال�����س��ام��ي��ة ل�������س���وؤون ال��الج��ئ��ن يف 
2016 مت  اأن���ه يف ع���ام  الإم�����ارات 

األف لجئ  يقيم فيهما نحو120 
فيما ي�سكن ن�سف مليون لجئ يف 
التجمعات احل�سرية املنت�سرة على 

م�ساحة الأردن.
مكتب  مدير  ه���ارورد  توبي  ولفت 
امل���ف���و����س���ي���ة ال�������س���ام���ي���ة ل�������س���وؤون 
 “ اأن  اإىل  الإم�����ارات  ال��الج��ئ��ن يف 
للمفو�سية  ال��ع��امل��ي  ال��ت��وج��ه  ه���ذا 
ال�ستجابة   “ اإط���������ار  يف  ي�����اأت�����ي 
اإن  “ ح��ي��ث  ال�����س��ام��ل��ة ل��الج��ئ��ن 
ب��ق��اء ال��الج��ئ��ن يف امل��خ��ي��م��ات هو 
اخل��ي��ار الأخ����ري ال���ذي ن��ل��ج��اأ اإليه 
اأن  ل��ه��م ف��ر���س  ت��ت��اح  اأن  وه��دف��ن��ا 
ن�سطن  م�������س���ارك���ن  ي�������س���ب���ح���وا 
امل�سيفة  امل��ح��ل��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع��ات  يف 
ويكونوا قادرين على اإقامة �سالت 
داخ�����ل ت��ل��ك امل��ج��ت��م��ع��ات وم����ن ثم 
مهاراتهم  وبناء  حياتهم  ا�ستئناف 
والعمل  وال���درا����س���ة  واإم��ك��ان��ات��ه��م 
ب�����س��ك��ل ق���ان���وين مم���ا ���س��ي�����س��اه��م يف 
من��و الق��ت�����س��ادات امل��ح��ل��ي��ة الأم���ر 
الالجئن  م���ن  ك���ال  ي��ف��ي��د  ال�����ذي 

واملجتمعات امل�سيفة “.
مفو�سية  اإجن�����������ازات  اأن  واأك��������د 
ال���الج���ئ���ن ت���رتك���ز ح�����ول اإي���ج���اد 
التي  لالجئن  امل�ستدامة  احللول 
الطوعية  ال���ع���ودة  اإم����ا  ت��ك��ون  ق���د 
اأو الندماج يف  الأ�سلية  البلد  اإىل 
يف  التوطن  اإع���ادة  اأو  اللجوء  بلد 
اأن الإح�ساءات  بلد ثالث. واأ�ساف 
ال����������واردة يف ت���ق���ري���ر الجت����اه����ات 
العاملية اأظهرت اأن عدد الالجئن 
ال����ذي����ن مت���ك���ن���ت امل���ف���و����س���ي���ة من 
م�����س��اع��دت��ه��م ع���رب ب���رام���ج اإع�����ادة 
بلغ   ..  2016 ع���ام  يف  ال��ت��وط��ن 
األفا و 600 �سخ�س بزيادة   125
نحو 20 األف �سخ�س مقارنة بعام 

.  2015
يتعلق  ف���ي���م���ا  اأن�������ه  اإىل  م�������س���ريا 
مب��ن��ع��دم��ي اجل��ن�����س��ي��ة ف��ق��د جنح 
�سخ�س   800 و  األ���ف���ا   60 ن��ح��و 
من احل�سول على وثائق متنحهم 

جن�سية اإحدى الدول اأو تثبتها.
واأكد اأنه “ يف ظل �سمان التمويل 
النزوح  لأزم��ة  لال�ستجابة  ال��الزم 
غري امل�سبوقة ت�سعى املفو�سية اإىل 
و�سائل مبتكرة وتقدمية عن طريق 
بناء �سراكات مع �سركاء جدد وغري 
امل�ساعدات  ل���ت���ق���دمي  ت��ق��ل��ي��دي��ن 
حلياة  وامل��ن��ق��ذة  امللحة  الإن�����س��ان��ي��ة 
65 مليون لجئ ونازح  اأك��رث من 

وطالب جلوء حول العامل.

•• ح�رضموت -وام:

افتتحت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي، ام�س مدر�سة ال�سعابات 
تاأهيلها  واإع����ادة  �سيانتها  بعد  بح�سرموت  ال�سليعة  مب��دي��ري��ة 
وتزويدها بالأثاث الالزم يف اإطار جهود دولة الإمارات املتوا�سلة 
قطاع  را�سها  وعلى  اليمن  يف  احليوية  القطاعات  وتاأهيل  لدعم 

التعليم.

وخ����الل ح��ف��ل ح�����س��ره م�����س��ئ��ول��ون ب��امل��دي��ري��ة و ج��م��ع م��ن �سكان 
�سوقي  بح�سرموت  الهيئة  م�ساريع  م�سرف  تفقد   .. ال�سليعة 
رئي�س فريق  واأك��د   . املدر�سة  بها  التي زودت  التجهيزات  التميمي 

اأهمية  ال��ن��ي��ادي  اح��م��د  الإم���ارات���ي بح�سرموت  الأح��م��ر  ال��ه��الل 
املنطقة، حيث  املدر�سة يف  تلعبه  الذي  التعليمي  وال��دور  امل�سروع، 
التعليم،  من  الت�سرب  من  الأطفال  من  العديد  منع  على  ت�ساعد 

ع�سرات  تبعد  قد  اأخ��رى  ملدرا�س  يومياً  الذهاب  م�سقة  من  هرباً 
الأحمر  الهالل  الإم��ارات وهيئة  الكيلومرتات لفتا اىل ماتوليه 
الإماراتي من اهمية للتعليم يف اليمن، وما ميثله يف بناء الدولة 
�سكرهم  ع��ن  امل��دي��ري��ة  م�سئولو  اأع����رب  جانبهم  م��ن   . اجل��دي��دة 
وتقديرهم لدولة الإمارات ولهيئة الهالل الأحمر على ما تقدمه 
احلكومية  املوؤ�س�سات  تطوير  و  وت��اأه��ي��ل  لبناء  دع��م  و  عطاء  م��ن 

والأهلية يف ح�سرموت وخمتلف املحافظات املحررة .

الهالل يفتتح مدر�شة بح�شرموت

تعقد ور�سة عمل ل�ستقطاب القطاع اخلا�س

»LED« بلدية مدينة اأبوظبي تطلق م�شروعا رائدا ل�شتبدال وحدات اإ�شاءة الطرق احلالية بوحدات
•• اأبوظبي-الفجر:

رائدا  م�سروعا  قريبا  اأبوظبي  مدينة  بلدية  تطلق 
اإن���ارة  اإىل  اأب��وظ��ب��ي  الإن�����ارة يف  ا���س��ت��ب��دال  ي�ستهدف 
تر�سيد  احل��ر���س على  اإط���ار  �سمن  وذل��ك   LED
التنمية  م��ع��اي��ري  وحت��ق��ي��ق  ال��ك��ه��رب��اء  ا���س��ت��ه��الك 

امل�ستدامة واحلفاظ على الطاقة .
اأبوظبي  مدينة  بلدية  تعقد  الإط����ار  ه��ذا  و�سمن   
باأعمال  املخت�سة  لل�سركات  تعريفية  عمل  ور���س��ة 
الإن��ارة يومي الأح��د والثنن املوافقن 10 و 11 
تقدمي  بهدف  اأبوظبي،  يف   2017 املقبل  �سبتمرب 
وعر�س خطط بلدية مدينة اأبوظبي لتطوير نظام 
اإن����ارة الطرق  ا�ستبدال وح���دات  ال��ط��رق ع��رب  اإن����ارة 

لت�سبح   HPS/MH ن����وع  م���ن  وه����ي  احل��ال��ي��ة 
LED Luminaires من خالل عقود �سراكة 
الرتكيز  مع   PPP والعام  اخلا�س  القطاعن  بن 
ع��ل��ى امل�����س��روع ال��رائ��د واخل��ا���س ب��ج��زي��رة اأبوظبي 

واملزمع طرحه يف مناق�سة لحقاً هذا العام.
حر�سها  اهتمامها  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  واأك���دت 
والحت����ادات  والئ��ت��الف��ات  ال�����س��رك��ات  م�ساركة  على 
�سيتم  ال��ت��ي  اأو  املرخ�سة  امل��وؤ���س�����س��ات  و  املتخ�س�سة 
باأعمال  ل��ل��ق��ي��ام  اأب���وظ���ب���ي  اإم��������ارة  يف  ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا 
ت���وري���د وت���رك���ي���ب وت�����س��غ��ي��ل و���س��ي��ان��ة ومت���وي���ل ما 
 LED ن���وع  اإن�����ارة  43،000 وح����دة  ي��ق��رب م���ن  
Luminaires كم�سروع رائد. و�سيت�سمن نطاق 
العمل اي�سا ت�سميم وتوريد وتركيب ومتويل نظام 

حتكم مركزي ذكي لوحدات الإنارة اجلديدة والذي 
و  الرتكيب  ا�ستكمال  عند  للبلدية  ت�سليمه  �سيتم 
هذا  تنفيذ  خ��الل  م��ن  البلدية  وتتوقع  الت�سغيل.  
اأن يتم حتقيق وف���ورات ك��ب��رية م��ن خالل  امل�����س��روع 
الإنارة  بوحدات  اخلا�سة  الطاقة  ا�ستخدام  تر�سيد 
لت�سديد  كافية  ال��وف��ورات  ه��ذه  و�ستكون  اجل��دي��دة 
اخلا�س  ال��ق��ط��اع  م��ن  لل�سريك  ال��الزم��ة  ال��دف��ع��ات 
بالإ�سافة اإىل التوفري يف تكاليف الت�سغيل وال�سيانة 
اأن  البلدية  واأو���س��ح��ت  اأي�����س��اً.   بالبلدية  اخل��ا���س��ة 
تقدمييا  عر�سا  �ستت�سمن  التعريفية  العمل  ور�سة 
للم�سروع من قبل البلدية وم�ست�ساريها، مع فر�سة 
امل�ساركن  نظر  وجهات  والتعبري عن  الأ�سئلة  طرح 

وطرح ت�ساوؤلتهم ب�ساأن م�سروع الإنارة اجلديد. 
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اأخبـار الإمـارات
�شرطة ال�شارقة تكمل ا�شتعداداتها ل�شتقبال عيد الأ�شحى والعام الدرا�شي اجلديد

•• ال�صارقة -وام:

كافة  وامل��روري��ة  الأمنية  ا�ستعداداتها  ال�سارقة  �سرطة  اأكملت 
ل���س��ت��ق��ب��ال ع��ي��د الأ���س��ح��ى امل���ب���ارك وب���داي���ة ال��ع��ام الدرا�سي 
حركة  ان�سيابية  �سمان  بهدف   ،2018 –  2017 اجلديد 
ال�سري، وتعزيز التدابري املتعلقة بال�سالمة العامة، وال�سالمة 
املرورية على جميع املناطق وامليادين وال�سوارع العامة باإمارة 

ال�سارقة.
جاء ذلك خالل الجتماع الذي تراأ�سه العميد عبداهلل مبارك 
مبقر  الول  اأم�س  ال�سارقة  �سرطة  ع��ام  قائد  نائب  عامر  بن 
القيادة بح�سور العميد علي �سامل اخليال مدير عام العمليات 

الناعور، وعدد  �سعيد  اأحمد  الدكتور  العقيد  ونائبه  املركزية، 
خمتلف  من  الأق�سام  وروؤ���س��اء  ونوابهم  الإدارات  مديري  من 
مت  التي  اخلطط  مناق�سة  بهدف  ال�سارقة  ب�سرطة  الإدارات 
بهذه  ال�����س��ارق��ة  ب�سرطة  املعنية  الإدارات  قبل  م��ن  اإع���داده���ا 

املنا�سبة.
ووج����ه ال��ع��م��ي��د ع��ب��داهلل م��ب��ارك ب��ن ع��ام��ر خ���الل الجتماع 
بتكثيف الدوريات املرورية ملراقبة وتنظيم حركة ال�سري خالل 
الأم��ن��ي يف  احل�����س��ور  وتكثيف  امل��ب��ارك  الأ���س��ح��ى  عطلة عيد 
الأ�سواق واملقا�سب وم�سليات العيد وجميع املواقع التي ت�سهد 
الأ�سحى  اأي��ام عيد  اأف��راد اجلمهور خالل  ح�سورا كبريا من 
املبارك، وا�ستمرار الإدارات املعنية بتكثيف جهودها حتى بداية 

العام الدرا�سي اجلديد يف الأ�سبوع الأول من �سبتمرب القادم، 
واجلامعات  امل��دار���س  واإىل  من  الطالب  نقل  �سالمة  وت��اأم��ن 
يف جميع مناطق الإم��ارة، ل�سمان و�سولهم يف الوقت املحدد 
والختناقات  الزدح��ام��ات  وتفادي  الدرا�سي  العام  بداية  عند 
امل��روري��ة، اأو وق���وع احل����وادث. ول��ف��ت ن��ائ��ب ق��ائ��د ع��ام �سرطة 
اأن تقوم به الأ�سرة يف  ال��ذي يجب  ال��دور  اأهمية  اإىل  ال�سارقة 
توعية الأب��ن��اء ب�����س��رورة ات��ب��اع الإر����س���ادات امل��روري��ة واحرتام 
قواعد ال�سري حتى ل يعر�سوا اأنف�سهم للمخاطر، م�سريا اإىل 
املدر�سة  اإىل  الأ�سرة فقط بل ميتد  يقت�سر على  الأم��ر ل  اأن 
الأمنية  التوعية  اإن  حيث  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  ال��ت��وع��وي  ودوره����ا 

واملرورية م�سوؤولية م�سرتكة بن اجلميع.

غرفة عجمان حتتفي بيوم املراأة الإماراتية وُتكرم موظفاتها
•• عجمان ـ الفجر 

ال�سويدي مدير  �سامل  �سعادة  كرم 
عام غرفة جتارة و�سناعة عجمان 
»يوم  مبنا�سبة  ال��غ��رف��ة  م��وظ��ف��ات 
وتقديرا  الإماراتية« عرفانا  املراأة 
ت��ط��وي��ر منظومة  ع��ل��ى  ب���دوره���ن 
الغرفة  خ��دم��ات  وت��ط��وي��ر  العمل 
مبا ي�سب يف دعم اقت�ساد الإمارة 
احتفالية  وذل���ك خ��الل  وري���ادت���ه، 
ال��ي��وم يف  ال��غ��رف��ة ���س��ب��اح  نظمتها 

فندق فريمونت عجمان.
ك��ل��م��ت��ه يف احل���ف���ل وجه  وخ������الل 
ال�����س��وي��دي، التهنئة  ���س��امل  ���س��ع��ادة 
عام  كل  قائال:  الإماراتية  للمراأة 

ك��ان احل��اف��ز والإلهام  الإم��ارات��ي��ة 
اأعلى  وت����ب����ووؤه����ا  امل��������راأة  ل����ري����ادة 
العمل،   ميادين  كافة  يف  املنا�سب 
الإماراتية بخري  وامل���راأة  ع��ام  فكل 
الغالية  دولتنا  واحتفاء  و���س��ع��ادة، 
على  برهان  المارتية  امل��راأة  بيوم 
الماراتية   ل��ل��م��راأة  الكبري  ال���دور 
تاريخ  �سناعة  يف  به  �ساهمت  وم��ا 
وحا�سر وم�ستقبل دولة الإمارات.

عجمان  غ����رف����ة  وت���ت���م���ي���ز  ه�������ذا 
خمتلف  يف  ال��ن�����س��ائ��ي��ة  ب���ك���وادره���ا 
وال�سرافية  ال��ق��ي��ادي��ة  امل��ن��ا���س��ب 
الدفع  يف  لي�ساهمن  والتنفيذية 
يف  ت�سب  والتي  الغرفة  بخدمات 

روؤية اإمارة عجمان.

وريادة.
والتقدير  ال�����س��ك��ر  »ك����ل  واأ�����س����اف 
على  عجمان  غرفة  موظفات  اإىل 
ال���غ���رف���ة منذ  ت���ط���ور  دوره������ن يف 
ملوظفات  زال  ول  ف��ك��ان  ان�سائها، 
تقدمي  يف  رئ��ي�����س��ي  دور  ال���غ���رف���ة 
خ���دم���ات ع�����ززت ا���س��ت��دام��ة ومنو 
الفخر  ف��ب��ك��ل  الم�������ارة،  اق��ت�����س��اد 
عجمان  غ���رف���ة  مل���وظ���ف���ات  اق������ول 
بيئة  يف  ق���درت���ك���ن  اأث����ب����نت  »ل���ق���د 
م�سرفا  م����ث����ال  وك����ن����نت  ال���ع���م���ل 
لغرفة  فهنيئا  ال��ع��ام��ل��ة،  ل��ل��م��راة 
عجمان بهذه الكوكبة الرائدة من 

املوظفات املتميزات«.
واأ���س��اد م��دي��ر ع��ام غ��رف��ة عجمان 

و�سعادة  بخري  الإم��ارات��ي��ة  وامل����راأة 
وتقدم وريادة، فقد �ساركت املراأة يف 
كتابة  �سفحات التاريخ الماراتي 
ر�سيدة  ق����ي����ادة  ظ����ل  يف  امل�������س���يء 
ميادين  ك��اف��ة  يف  امل������راأة  ا���س��رك��ت 
ال��ع��م��ل امي��ان��ا ب��دوره��ا ال��رائ��د يف 

تطور ونه�سة دولتنا الغالية.
واأك��د ان امل���راأة الإم��ارات��ي��ة حظيت 
مب��ك��ان��ة اج��ت��م��اع��ي��ة رف��ي��ع��ة حيث 
تقلدت املنا�سب يف جميع املجالت 
الجتماعية والرتبوية وال�سيا�سية 
مربية  الم  ف��ه��ي  والق��ت�����س��ادي��ة، 
والطبيبة  وال�����وزي�����رة  الج����ي����ال 
وامل�سوؤولة،  وامل���وظ���ف���ة  وامل��ع��ل��م��ة 
فكل عام واملراأة المارتية يف تقدم 

ال�سيخة  ل�����س��م��ّو  ال��ك��ب��ري  ب���ال���دور 
فاطمة بنت مبارك »اأم الإمارات«، 
العام،  ال��ن�����س��ائ��ي  رئ��ي�����س��ة الحت����اد 
التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة 
الأعلى  املجل�س  رئي�سة  الأ���س��ري��ة، 
عززت  التي  والطفولة،  لالأمومة 
روؤي���ة وال��دن��ا املغفور ل��ه ب���اإذن اهلل 
ال�سيخ زايد بن �سلطان طيب اهلل 
الماراتية  امل����راأة  مت��ك��ن  يف  ث���راه 
املراأة  لت�سبح  بقدراتها  والمي���ان 
الماراتية مثال للعطاء والريادة.
من جانبها اكدت اميان ال�سام�سي 
الع���������س����اء  دع�������م  اإدارة  م����دي����ر 
ثقة  اأن  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  وامل�����س��وؤول��ي��ة 
امل����راأة  دور  ال��ر���س��ي��دة يف  ال��ق��ي��ادة 

اإل���ي���ه، ل��ي��ك��ون م���ا و�سلت  و���س��ل��ن 
امل���راأة الإم��ارات��ي��ة م��ن مكانة  اليه 
اآمنت  ر�سيدة  قيادة  جهود  نتيجة 

موظفات  ا�����س����دن  ج��ان��ب��ه��ن  م����ن 
واأعربن  ب��احل��ف��ل،  عجمان  غ��رف��ة 
ع��ن اف��ت��خ��اره��ن واع���ت���زازه���ن مبا 

باملراأة ودورها يف دعم وتنمية كافة 
القطاعات لت�سبح املراأة الإمارتية 

مثال للريادة والتميز.

بلدية احلمرية ترفع جاهزيتها ل�شتقبال الأ�شاحي يف مق�شبها
•• احلمرية -وام:

رفعت بلدية احلمرية جاهزيتها خالل الأيام املا�سية من خالل تاأهيل وتدريب فرق العمل ل�ستقبال 
الأ�ساحي يف مق�سبها خالل اأيام عيد الأ�سحى املبارك. واأنهى عدد من كوادر البلدية دورة تدريبية 
توا�سلت على مدى �سهر يف مق�سب بلدية ال�سارقة وذلك لالطالع على اأف�سل املمار�سات يف جمال 
ذبح الأ�ساحي والطرق ال�سحية املختلفة. واأكد مبارك را�سد ال�سام�سي مدير بلدية احلمرية اأنه مت 
النتهاء من خمتلف التجهيزات الرامية اإىل راحة امل�سحن خالل اأيام عيد الأ�سحى املبارك بعد اأن 
اأحلقت البلدية عددا من كوادرها يف دورة تدريبية يف بلدية ال�سارقة بجانب جتهيز مق�سب احلمرية، 
باملق�سب وجاهزيته ل�ستقبال  العمل  بدء  النتهاء من توفري جميع م�ستلزمات  اأن مت  اإىل  م�سريا 
ا�ساحي العيد. ولفت ال�سام�سي اإىل جاهزية املق�سب بجانب الكوادر الوظيفية من كافة التخ�س�سات 
اأعلى معايري ال�سحة وال�سالمة التي ي�سرف عليها طاقم طبي واإداري  للقيام بعمليات الذبح وفق 

مدرب ي�سرف على فرق الق�سابن املرخ�س لهم العمل باملق�سب من قبل اجلهات املخت�سة.

عمار النعيمي يفتتح حمطة ال�شعادة يف مركز الطب الوقائي يف عجمان
•• عجمان-وام:

افتتح �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س املجل�س 
ال��وق��ائ��ي يف منطقة  ال��ط��ب  ال�����س��ع��ادة« يف م��رك��ز  ام�����س »حم��ط��ة  التنفيذي 
احلميدية ويتم من خاللها اخت�سار الوقت واجلهد يف اإجناز املعامالت يف 
اأيام بدل من  مكان واحد وت�سليمها للمتعاملن يف وقت ل يتجاوز خم�سة 

ع�سرة اأيام.
ياأتي افتتاح املحطة �سمن مبادرة امل�سرعات احلكومية التي اأطلقها �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« .. فيما مت تنفيذها بالتعاون بن خم�س جهات 
حكومية هي وزارات الداخلية واخلارجية والتعاون الدويل واملوارد الب�سرية 

والتوطن وال�سحة ووقاية املجتمع والهيئة الحتادية للهوية واجلن�سية.
بعد  تاأتي  والتي  ال�سعادة  املختلفة ملحطة  الأق�سام  �سموه واحل�سور  وتفقد 
لإ�سدار  ال��الزم��ة  الزمنية  امل��دة  بخف�س  اخلا�س  احلكومي  امل�سرع  اإجن��از 
واحل�سول على الإقامة للقادمن للعمل يف اإمارة عجمان ويف اإطار حر�س 
التنمية  وحت��ق��ق  املجتمع  ت��خ��دم  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات  دع��م  على  ال�سحة  وزارة 

امل�ستدامة.
وا�ستمع �سموه اإىل �سرح حول اخلدمات املبتكرة التي يتم تنفيذها يف املحطة 
وما حتتويه من اأجهزة فح�س الدم والأ�سعة واملخترب مبا يتوافق مع اأعلى 

معايري اجلودة.
وتعرف على مبادرتي زيادة عدد �ساعات العمل بن جميع اجلهات وت�سميم 
ال���س��ت��م��ارة امل���وح���دة اخل��ا���س��ة ب�����وزارة ال�����س��ح��ة ووق���اي���ة امل��ج��ت��م��ع والهيئة 
الأجانب يف  و�سوؤون  العامة لالإقامة  والإدارة  للهوية واجلن�سية  الحتادية 
عجمان ف�سال عن مبادرة حتديد الطاقة ال�ستيعابية يف كل من اجلهات 

املذكورة.
وتفقد �سموه �سري العمل يف املحطة وق�سم الفح�س الفني للرجال والن�ساء 
واطلع على ما يتم اإجنازه داخل غرفة الفح�س الطبي ومنها غرفة ت�سوير 

الأ�سعة وق�سم التطعيمات واملخترب.
وا�ستمع اإىل نبذة خمت�سرة عن عمل حمطة ال�سعادة حيث كان قبل افتتاحها 
اأرب��ع جهات حكومية يف  اإىل  زي���ارات  �سبع  املعامالت من خ��الل  اإجن��از  يتم 
اأماكن متفرقة ويتم اإجناز املعاملة خالل ع�سرة اأيام .. اأما الآن يتم اإجنازها 

يف خم�سة اأيام من خالل زيارتن فقط ويف مكان واحد.
وتفقد �سموه حمطة الهيئة الحتادية للهوية واجلن�سية وجتول يف اأق�سامها 
املختلفة والتي يتم من خاللها اإجناز املعامالت اإ�سافة اإىل حمطة الفح�س 

الطبي وغريها من الأق�سام.
ويف نف�س ال�سياق مت اإطالق مبادرات ل�سمان ال�ستدامة تف�سي اإىل حتقيق 
اأن�ساأتها  التي  ال�سعادة  حمطة  يف  املتعاملن  توعية  كمبادرة  �سريعة  نتائج 
عجمان  اإم���ارة  يف  الوقائي  الطب  مركز  يف  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة 
العامة  الإدارة  وه��ي  الإق��ام��ة  ب��اإ���س��دار  كافة  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  بالتعاون 
والتوطن  الب�سرية  امل���وارد  ووزارة  عجمان  يف  الأج��ان��ب  و���س��وؤون  لالإقامة 

والهيئة الحتادية للهوية واجلن�سية .
احلكومي  امل�سرع  نتائج  على  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�سيخ  �سمو  واأثنى 
التي جتاوزت التوقعات بعد اإكمال 100 يوم بنجاح وتقلي�س املدة الزمنية 
اإمارة  يف  للعمل  القادمن  من  الإق��ام��ة  على  واحل�سول  لإ���س��دار  ال��الزم��ة 
عجمان اإىل اأربعة اأيام عمل بن�سبة %90 اإ�سافة اإىل تقلي�س %30 من 

فرتة مكوث العامل بدون اإقامة من تاريخ دخوله اإىل الدولة.
تنفيذ  على  العمل  ب�����س��رورة   - التفقدية  اجل��ول��ة  عقب   - �سموه  وط��ال��ب 
خالل  من  املعلن  ذل��ك  من  اأق��ل  اإىل  الوقت  وتقلي�س  احلكومية  م�سرعات 
تنظيم دورات وور�س تدريبية للموظفن والعاملن يف خمتلف القطاعات 

اخلدمية و�سول لإ�سعاد املتعاملن واإر�سائهم .
موؤكدا اأن حكومة الإمارات �ستم�سي قدما لتقدمي خدمات راقية تفوق ما 
يقدم يف دول العامل الأخرى لت�سبح الأوىل عامليا يف جمال اإ�سعاد الآخرين 

والت�سهيل عليهم.
بن  را���س��د  ال�سيخ   - ال�����س��ع��ادة  اف��ت��ت��اح حمطة  خ��الل حفل   - �سموه  وراف���ق 

ح�سن  الدكتور  و�سعادة  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  رئي�س  النعيمي  حميد 
عبدالرحمن الرند وكيل الوزارة امل�ساعد لقطاع املراكز والعيادات ال�سحة 
علوان  ع��ب��داهلل  حممد  العميد  و�سعادة  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  يف 
مدير عام الإقامة و�سوؤون الأجانب يف عجمان و�سعادة حمد ترمي ال�سام�سي 
مدير  نائب  الزرعوين  عبدالعزيز  و�سعادة  الطبية  عجمان  منطقة  مدير 
منطقة دبي الطبية ونوره ال�سمري مدير اإدارة الطب الوقائي يف عجمان 
ووداد اأحمد بن بريك من مكتب رئا�سة جمل�س الوزراء بجانب ممثلي كل 
ووزارتي  الداخلية  وزارة  يف  الأجانب  و�سوؤون  لالإقامة  العامة  الإدارة  من 
اخلارجية والتعاون الدويل واملوارد الب�سرية والتوطن والهيئة الحتادية 
يف  احلكومية  ال��دوائ��ر  يف  امل�����س��وؤول��ن  ك��ب��ار  م��ن  وع���دد  واجلن�سية  للهوية 

عجمان.
ال�سكر  ال��رن��د ع��ن خال�س  ال��رح��م��ن  ال��دك��ت��ور ح�سن عبد  ���س��ع��ادة  واأع����رب 
حمطة  افتتاحه  على  النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�سيخ  ل�سمو  والتقدير 
عجمان  اإم��ارة  يف  الر�سيدة  القيادة  تقدمه  ال��ذي  امل�ستمر  والدعم  ال�سعادة 
للمبادرات وامل�ساريع التي تخدم املجتمع وحتقق اأهداف التنمية امل�ستدامة 

للخدمات احلكومية وفق اأرقى املعايري العاملية.
احلكومي  امل�سرع  �سركائها  م��ع  بالتعاون  اأجن���زت  ال�سحة  وزارة  اإن  وق��ال 
اأثمر عن خمرجات  ما  الإقامة يف عجمان  اإ�سدار  بتقلي�س فرتة  اخلا�س 
فاقت التوقعات وذلك يف اإطار ت�سريع حتقيق م�ستهدفات الأجندة الوطنية 

عمال بتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم .
واأ�سار اإىل اأن الوزارة اأطلقت - يف وقت �سابق - ملتقى اإدارة الطب الوقائي 
يف اإمارة عجمان بهدف تعريف املتعاملن واأ�سحاب العمل املتلقن خلدمات 
اجلهات املعنية بالآليات املتبعة يف تب�سيط وت�سهيل الإجراءات وتقليل عدد 
الزيارات وامل�ستندات املطلوبة من اجلهات املعنية للح�سول على الإقامة من 
خالل الربط الإلكرتوين والتكامل مع اجلهات امل�سرتكة يف تقدمي اخلدمة 
وذلك يف اإطار الرتقاء مب�ستوى اخلدمات املقدمة ورفع م�ستوى ال�سفافية 

بن اجلهات احلكومية واملتعاملن.

اأطلقها  التي  امل�سرعات  اأن  علوان  عبداهلل  حممد  �سعادة  اأو�سح  جهته  من 
واإ�سعادهم من خالل تقدمي  املتعاملن  اإىل خدمة  ال��وزراء تهدف  جمل�س 
خدمات متميزة وراقية واخت�سار الزمن لإ�سدار الإقامة خالل اأربعة اأيام 

بدل من ع�سرة اأيام.
امل��ت��وا���س��ل ب��ن وزارة ال��داخ��ل��ي��ة واجلهات  واأرج�����ع ه���ذا الإجن�����از ل��ل��ت��ع��اون 
اخلارجية  ووزارة  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  ومنها  الأخ��رى  اخلدمية 
وغريها  للهوية  واجلن�سية  للهوية  الحتادية  والهيئة  اخلارجي  والتعاون 

من اجلهات.
املتعاملن رحلة  �ستوفر على  ال�سعادة يف عجمان  اإن حمطة  �سعادته  وق��ال 
التنقل بن اجلهات احلكومية وتقليل الوقت واجلهد وزمن رحلة املتعامل 

بهدف اإ�سعادهم وتقدمي خدمات متميزة و�سريعة.
من جانبه قال �سعادة حمد ترمي ال�سام�سي اإن حمطة ال�سعادة جاءت بهدف 
خف�س املدة الزمنية للح�سول على الإقامة بغر�س العمل يف عجمان وهذا 

الجراء جاء نتيجة تعاون م�سرتك بن خم�س جهات حكومية .
واأ�سار اإىل اأنه مت اختيار اإدارة الطب الوقائي يف عجمان لإقامة مبنى خا�س 
دخوله  منذ  امل��راج��ع  يتبعه  وا���س��ح  ت�سور  وو���س��ع  ال�سعادة«  »حمطة  با�سم 
املبنى للح�سول على اخلدمة حيث يتطلب منه طباعة كل النماذج املطلوبة 
ي��ب��داأ تنفيذ الإج����راءات  ث��م  اإح�����س��ار عقد عمل وم��ن  لإ���س��دار الهوية م��ع 

املطلوبة يف خطوات وا�سحة متتاز بال�سال�سة والو�سوح.
واأو�سح مدير طبية عجمان اأن اخلدمة اجليدة تاأتي �سمن اأهداف امل�سرعات 
احلكومية وهي اآلية عمل حكومية جديدة تهدف اإىل ت�سريع حتقيق الأجندة 
امل�سرعات احلكومية من�سة عمل  وت�سكل  الوطنية لروؤية الإمارات 2021 
للفرق احلكومية من خمتلف اجلهات يف الدولة ملعاجلة التحديات واإجناز 

الأهداف الطموحة خالل مدد زمنية ق�سرية.
اإم��ارة عجمان مت تنفيذها من قبل �سركة  اأن » حمطة ال�سعادة » يف  يذكر 
احلكومية  اخل��دم��ات  ه��ذه  يف  املتخ�س�سة  اللكرتونية  للخدمات  عجمان 

حيث مت ت�سييد املحطة وفق معايري جديدة و�سديقة للبيئة.

اجتماعية ال�شارقة تبث روح الإيجابية وال�شعادة يف متطوعيها
•• ال�صارقة -الفجر:

بعنوان  ملتطوعيها  تدريبياً  برناجماً  الجتماعية  اخل��دم��ات  دائ��رة  نظمت 
مبنطقة  الرئي�سي  مقرها  يف  املتطوع”  حياة  يف  والإيجابية  “ال�سعادة 
التميز  ا�ست�ساري  �سليمان  برهان  الدكتور  والتي قدمها  بال�سارقة،  الدفن 

املوؤ�س�سي وال�ستدامة.
حيث �سرحت فايزة ح�سن خباب مدير مركز التطوع بالدائرة، اإن الدائرة 
العمرية  الفئات  ملتطوعيها من جميع  املتنوعة  الربامج  تقدمي  اإىل  ت�سعى 
لن�سر ثقافة التطوع لديهم وا�ستمراريتها، وا�ستثمار طاقتهم واإمكانياتهم، 
واأن دائرة اخلدمات الجتماعية ت�ستمر يف تقدمي الربامج التطوعية ب�سكل 
دوري وذلك لإك�ساب املتطوعن مهارات التطوع اإىل جانب توعيتهم باأهميته 

والنتائج التي ترتتب على املتطوع واملجتمع.
التطوع مدر�سة نتعلم منها الإح�سا�س مب�ساكل الآخرين،  اإن  واأ�سافت  كما 
واأن��ه فر�سة  وجهد نبذله بال مقابل لالإ�سهام يف تقليل م�ساكل جمتمعنا، 
الثقة  ويعزز  الأف���راد،  مع  املبا�سر  والتعامل  املجتمع  ق�سايا  على  للتعرف 

بالنف�س واحرتام الذات. 
كما وركز الدكتور برهان �سليمان على حماور عدة يف الربنامج من اأهمها 
وو�سائل  ومعوقاته  التطوعي  العمل  وماهو  والإيجابية،  ال�سعادة  مفهوم 
التغلب على حتديات العمل التطوعي، واأن التطوع جهد بدين، اأو مايل، اأو 
اأو فكري مّتفق مع ال�سرع والقانون، والذي يقوم به الفرد ملجتمعه  عيني، 
دون اأي مقابل، وبدافع �سخ�سي ور�سا وقناعة تامة، ويكون يف اأّي جمال من 
املجالت الجتماعية؛ التي تهدف اإىل الإ�سهام يف تطوير املجتمع وتنميته.

دفاع مدين عجمان ينقذ طفال حم�شورا يف مركبة
•• عجمان ـ الفجر 

جن����ح رج������ال ال����دف����اع امل������دين يف 
ع��ج��م��ان، اأم�����س م��ن اإن���ق���اذ طفل 
مواطن يبلغ من العمر �سنة و 8 
�سهور كان حم�سوراً داخل مركبة 

ذويه يف منطقة الرو�سة.
م�سطفى  امل��ق��دم  ق��ال  وتف�سياًل 
ق�سم  رئ��ي�����س  ع��ل��ي  اآل  ���س��ل��ط��ان 
ب��الغ اىل غرفة  اأن���ه ورد  امل��راك��ز 
ال�ساعة  مت�������ام  يف  ال���ع���م���ل���ي���ات 
بوجود  ي��ف��ي��د  ظ���ه���راً   11:55
�سيارة  داخ�������ل  حم�������س���ور  ط���ف���ل 
ذويه يف منطقة  الرو�سة، وعلى 
الدفاع  ف��رق  انتقلت  ال��ب��الغ  اإث���ر 
اإىل  ال�سناعية  مركز  من  امل��دين 
مكان البالغ حيث �سوهد الطفل 
حم�سور ب�سيارة متوقفة . وعلى 
الفور ا�ستخدمت الفرقة الأدوات 
ال���الزم���ة ل��ف��ت��ح ب����اب امل��رك��ب��ة يف 
الطفل  اإخ���راج  ومت  قيا�سي  زم��ن 
ت�سليمه  ومت  ج��ي��دة  ب�سحة  وه��و 

لوالديه.

لل�سيارة  ال��داخ��ل��ي��ة  وامل��ح��ت��وي��ات 
البال�ستيك  م�����ن  امل�������س���ن���وع���ة 
اختناق  يف   ، والإ���س��ف��ن��ج  واجل��ل��د 

الأطفال حتديدا.
وكما �سدد على اأن ترك الأطفال 
اأحد  يرعاهم  اأح��د  دون  وح��ده��م 
داخ������ل ال�������س���ي���ارة ج���رمي���ة يجب 
لأن   ، ال��ق��ان��ون  عليها  يعاقب  اأن 
بال�سيارة  يعبث  اأن  ميكن  الطفل 

م�سطفى  املقدم  نوه  جهته  ومن 
�سلطان اآل علي، اأن ترك الأطفال 
ت�سغيل  دون  ال�سيارة  يف  وحدهم 
اأمر  ال�سيف،  ف�سل  يف  وحت��دي��داً 
يف غ��اي��ة اخل��ط��ورة وذل���ك ب�سبب 
التي تعمل على  العالية  احل��رارة 
زي����ادة ���س��غ��ط الأك�����س��ج��ن داخل 
املق�سورة  مما ي�سهم عنه  تبخر 
املقاعد  م���ن  ال�����س��ام��ة  ال����غ����ازات 

ويقوم باإطفاء املحرك اأو املكيف ، 
بدرجات حرارة عالية مما يوؤدي 

اإىل اختناقه.
وتت�سبب درجات احلرارة املرتفعة 
يف حالة ترك ال�سيارة يف و�سعية 
الت�سغيل اإىل ارتفاع حرارة مربد 
ال�سيارة »الرادييرت« ما يوؤدي اإىل 
يلتهم  اأن  ا���س��ت��ع��ال ح��ري��ق مي��ك��ن 

ال�سيارة مبن فيها.
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اأخبـار الإمـارات
دبي ت�شت�شيف فعاليات موؤمتر الدفاع ال�شيرباين 20 �شبتمرب املقبل

•• دبي-وام: 

موؤمتر  فعاليات  املقبل  �سبتمرب   20 يف  دب��ي  ت�ست�سيف 
الدفاع ال�سيرباين العا�سر الذي يهدف اإيل جمع اخلرباء 
اأمن املعلومات لبحث �سبل الك�سف والإ�ستجابة  يف جمال 
لتهديدات اأمن املعلومات والتحديات التي تواجه ال�سركات 

و احلكومات يف منطقة ال�سرق الأو�سط.
العام  ه���ذا  امل��وؤمت��ر  اإن  نا�سيبا  املنظمة  ال�����س��رك��ة  وق��ال��ت 
اإىل  جنبا  وامل�ستقبلية  احلالية  التحديات  على  �سريكز 
جنب مع احللول املرتبطة بها واأي�سا �سي�ستعر�س املعايري 
املوؤمتر  ف��ع��ال��ي��ات  وخ���الل  وال���س��رتات��ي��ج��ي��ات.  القيا�سية 

الدفاع  مل��وؤمت��ر  ال��ذه��ب��ي  ال��راع��ي  ب���الدي���ون  �ست�ستعر�س 
باإدارة  اخلا�سة  خدماتها  العا�سرة  دورت��ه  يف  ال�سيرباين 
الك�سف وال�ستجابة “MDR” حيث تقدم هذه احللول 
خالل  م��ن  التكلفة  حيث  م��ن  ت��وف��ريا  للعمالء  ال�ساملة 
والإ�ستجابة  ال��ك��ب��رية  ال��ب��ي��ان��ات  لتحليل  من�سة  ت��ق��دمي 

الفعالة للحوادث.
ومن املتوقع اأن ي�سارك يف املوؤمتر اأكرث من 120 �سخ�سا 
امل��ع��ل��وم��ات وممثلي  اأم���ن  م�����س��وؤويل تقنية  م����دراء و  م��ن 
املعلوماتية  التحتية  البنية  ذات  وال�����س��رك��ات  امل��وؤ���س�����س��ات 
الرئي�س  ن��ائ��ب  اأم��ي��ت روي  وق���ال  ال��ه��ام��ة.  و  احل�����س��ا���س��ة 
وال�سرق  اأوروب����ا  ملنطقة  الإق��ل��ي��م��ي  وال��رئ��ي�����س  التنفيذي 

املقرر  م��ن  ان��ه  ب��الدي��ون  �سركة  ل��دى  واأفريقيا  الأو���س��ط 
ال��ق��رار وكبار  ال��ه��ام ع���ددا م��ن ���س��ن��اع  اأن بجمع احل���دث 
احلدث  ان  اىل  لف��ت��ا  باملنطقة  ال�سناعة  يف  امل�����س��وؤول��ن 
املبا�سر مع روؤ�ساء ومدراء  ميثل من�سة ممتازة للتوا�سل 
ال�����س��رك��ات يف  م��ن خمتلف  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية  وم�����س��وؤويل 
منطقة ال�سرق الأو�سط و�سيكون اجلميع حا�سرا ملناق�سة 
و بحث كيفية التعامل و الت�سدي لتحديات تهديدات اأمن 
اأن �سركة بالديون  واأكد   . اليوم  التي نواجهها  املعلومات 
النوعية  املعرفة  ت��ب��ادل  ت��رك��ز خ��الل احل���دث على  ���س��وف 
الق�سايا  ومناق�سة  الأف��ك��ار  وت��ب��ادل  العملية  واجلل�سات 

احلا�سمة والرئي�سية يف جمال الأمن ال�سيرباين.

جمارك راأ�ش اخليمة حتتفل بيوم املراأة الإماراتية
•• راأ�س اخليمة – الفجر

احتفلت دائرة اجلمارك براأ�س اخليمة بيوم املراأة الإماراتية، الذي ي�سادف الثامن والع�سرين من �سهر اأغ�سط�س، 
حيث قامت الدائرة بتوزيع الهدايا على املوظفات تعبرياً منها وتقديراً لهن على دورهن البارز يف قيادة التنمية 

والتطور اأثناء قيامها بواجبها واأدائها لأعمالها على اأكمل وجه.
واأكدت عائ�سة ال�سحي نائب املدير العام اأن حكومتنا الر�سيدة توؤمن بالدور احليوي الذي تلعبه املراأة الإماراتية 
و�سراكتها مع الرجل جنباً اإىل جنب يف �سنع التاريخ لدولتنا احلبيبة والو�سول بها اإىل م�ساف الدول املتميزة، عرب 

تبواأها ملختلف املنا�سب القيادية التي تربز دورها ومتيزها.
ل�سمو  الكرمية  الرعاية  ل��ول  ليتاأتى،  يكن  مل  للنجاح  فر�س  من  الإماراتية  امل��راأة  به  حظيت  ما  كل  اأن  واأ�سافت 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة الحتاد الن�سائي العام، الرئي�سة العليا ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية – رئي�سة املجل�س 
الأعلى لالأمومة والطفولة اأم الإمارات، التي اآمنت باأدوار املراأة وم�ساهماتها يف جهود التنمية، والتي متثلت جلياً 

يف منجزات حتققت على اأر�س الواقع داخل الدولة وخارجها.

حاكم راأ�ش اخليمة ي�شتقبل النابغة الإماراتي اأديب البلو�شي و�شقيقته دانة

غرفة راأ�ش اخليمة تبحث التعاون مع بريطانيا

•• راأ�س اخليمة-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ا���س��ت��ق��ب��ل 
ع�سو  القا�سمي  �سقر  ب��ن  ���س��ع��ود 
املجل�س العلى حاكم راأ�س اخليمة 
يف ق�سر �سموه يف مدينة �سقر بن 
حم��م��د ام�����س ال��ن��اب��غ��ة الإم���ارات���ي 
البلو�سي  �سليمان  اأدي���ب  ال�سغري 
رائدة ف�ساء  اأ�سغر  دانه  و�سقيقته 
يف وكالة الف�ساء »نا�سا« يرافقهما 

والدهما �سليمان البلو�سي.
راأ�س  ح��اك��م  ال�سمو  �ساحب  واأك���د 
بقيادة  الإم���ارات  دول��ة  اأن  اخليمة 
���س��اح��ب ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 

متثيله دولة الإمارات يف املوؤمترات 
وم��ل��ت��ق��ي��ات ال��ع��رب��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة يف 
من  ا�ستمع  كما  واأوروب����ا..  اأمريكا 
اأ�سغر  ت��ع��د  ال��ت��ي  ال��ب��ل��و���س��ي  دان����ة 
»نا�سا«  يف  اإم��ارات��ي��ة  ف�ساء  رائ���دة 
رائدة  اأول  لتكون  طموحاتها  على 

ف�ساء ت�سل للمريخ.
من جانبه اأعرب �سليمان البلو�سي 
ل�ساحب  وت���ق���دي���ره  ����س���ك���ره  ع����ن 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ع��ود ب���ن �سقر 
ال��ق��ا���س��م��ي ع���ل���ى ال���ل���ق���اء الأب������وي 
وت�سجيعه  ودان�����ة  اأدي�����ب  ب��اأب��ن��ائ��ه 
لهما ع��ل��ى ال���س��ت��م��رار يف الب���داع 
اأن الإجن�����ازات  والب���ت���ك���ار م���وؤك���دا 

على  لتتوا�سل  والب��ت��ك��ار  الب����داع 
ال�ساملة  التنمية  م�سرية  اأيديهم 
ل���ه الوالد  امل��غ��ف��ور  ال��ت��ي اط��ل��ق��ه��ا 
املوؤ�س�س ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 

نهيان طيب اهلل ثراه.
وهناأ �سموه النابغة اأديب البلو�سي 
املبدع  ج��ائ��زة  ع��ل��ى  ح�سوله  ع��ل��ى 
املنجزين  م��وؤ���س�����س��ة  م���ن  ال��ع��رب��ي 
تقديرا لإجنازاته  ال�ساعد  العرب 

املحلية والدولية ال�ستثنائية.
العلمية  بالإجنازات  �سموه  م�سيدا 
والخرتاعات املبتكرة التي قدمها 
البلو�سي  اأدي����ب  الإم������ارات  ن��اب��غ��ة 
التي  وامل�����س��ارك��ات  دان���ة  و�سقيقته 

ال���دول���ة حفظه  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
ورعايتها  اهتمامها  جل  تويل  اهلل 
والطاقات  ال���وط���ن���ي���ة  ب���امل���واه���ب 
و�سقل  ق��درات��ه��م  لتعزيز  ال�سابة 
اميانا  املجالت  �ستى  يف  مواهبهم 
م��ن��ه��ا ب����ق����درات اأب����ن����اء الإم��������ارات 
ودوره����م احل��ي��وي يف ب��ن��اء الوطن 

وتعزيز مكانتها العاملية.
واأعرب �سموه عن فخره واعتزازه 
املبدعن  م���ن  الإم���������ارات  ب���اأب���ن���اء 
ي�ساهمون  ال����ذي����ن  وامل���ب���ت���ك���ري���ن 
رفع  يف  واخرتاعاتهم  باإجنازاتهم 
امل��ح��اف��ل الدولية  ال��وط��ن يف  راي���ة 
وتعزيز مكانة الدولة على خارطة 

قدماها با�سم الإمارات يف املحافل 
وامل��ل��ت��ق��ي��ات ال���دول���ي���ة وال���ت���ي نال 
خمتلف  م�����ن  ال����ت����ك����رمي  ع���ل���ي���ه���ا 
اجلهات الدولية فهما غرا�س زايد 
اأث���م���ر ج��ي��ال واعيا  ال�����ذي  اخل����ري 
مكانة  تر�سيخ  على  ق���ادر  ومثقفا 
لالإبداع  عاملية  كوجهة  الإم����ارات 

والتميز والبتكار.
الذي  اللقاء  وا�ستمع �سموه خالل 
ب��ن حممد  ال�����س��ي��خ �سقر  ح�����س��ره 
اأدي��ب على  بن �سقر القا�سمي من 
امل�ستقبلية  وم�����س��اري��ع��ه  خ��ط��ط��ه 
يف جم�����ال الخ���������رتاع والب���ت���ك���ار 
واجل�����وائ�����ز ال���ت���ي ح��ق��ق��ه��ا خالل 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

ب��ح��ث��ت غ��رف��ة راأ������س اخل��ي��م��ة اآف���اق 
الربيطانية  ال�سفارة  م��ع  ال��ت��ع��اون 
العايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  ق���ط���اع  يف  ب���دب���ي 
ا�ستقطاب  بهدف  املهني،  والتدريب 
واملوؤ�س�سات  اجل��ام��ع��ات  م��ن  امل��زي��د 
والتدريبية  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  وامل����راك����ز 
ذات اجل����ودة لف��ت��ت��اح ف���روع ل��ه��ا يف 
الإمارة. جاء ذلك خالل لقاء عقده 
را�سد  اأحمد  الدكتور  الغرفة  مبقر 
ال�سميلي، م�ساعد مدير عام الغرفة 
لقطاع اخلدمات التجارية وتطوير 
ال�سفارة  من  ممثلن  مع  الأع��م��ال، 

اإمكانية  م�����دى  ال���ل���ق���اء  ون���اق�������س 
ال���ت���ع���اون، م���ن خ����الل ال��ع��م��ل على 
ت��ن��ظ��ي��م ور�����س ع��م��ل ب��ال��ت��ع��اون مع 
واملوؤ�س�سات  اخل��ي��م��ة  راأ������س  غ��رف��ة 
وجلب  ب��������الإم��������ارة،  ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة 
للت�ساور  ال��ربي��ط��ان��ي��ن  ن��ظ��رائ��ه��م 
م�سرتكة  م�����س��اري��ع  اإق����ام����ة  ح����ول 
ت�سب يف م�سلحة الطرفن، خا�سة 
وقد وقعت دول��ة الإم���ارات العربية 
معادلة  اتفاقية  وبريطانيا  املتحدة 
البلدين  بن  التعليمية  ال�سهادات 
يف  ����س���اه���م  مم����ا   2013 ال����ع����ام  يف 
ت�سهيل العمل بن الطرفن يف هذا 

القطاع.

م�سرتكة  برامج  تنظيم  خ��الل  من 
تخدم تلك الروؤية.

واأعرب الدكتور اأحمد ال�سميلي عن 
لتعزيز  ال��رام��ي��ة  اجل��ه��ود  موا�سلة 
الغرفة  ب����ن  ال����ت����ع����اون  جم�������الت 
من  دب��ي،  يف  الربيطانية  وال�سفارة 
والبيانات  املعلومات  ت��ب��ادل  خ��الل 
ال����ت����ي ت����خ����دم جم���ت���م���ع الأع�����م�����ال، 
وت�سهم يف تقوية ال�سراكة التجارية 
بن الطرفن، وبن اأن راأ�س اخليمة 
من خالل بيئة الأعمال املحفزة تعد 
مقراً واعداً ل�ست�سافة العديد من 
املوؤ�س�سات التعليمية والتدريبية ذات 
املكانة الإقليمية، واأن الغرفة ت�سعى 

�سونيتا  ���س��م  ب���دب���ي،  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
التجارة  م�ست�سارة  م��ارت�����س��ن��داين، 
التعليم  ق����ط����اع  يف  وال����س���ت���ث���م���ار 
الربيطانية  ب��ال�����س��ف��ارة  وال��ت��دري��ب 
بدبي، يرافقها جا�سن ثاج م�سئولة 
بال�سفارة.  وال���س��ت��ث��م��ار  ال���ت���ج���ارة 
اإىل بحث جمالت  ال��ل��ق��اء  وت��ط��رق 
وال�سفارة  ال���غ���رف���ة  ب���ن  ال���ت���ع���اون 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة ب��دب��ي، وال��ع��م��ل على 
ت�سهم  م�ستقبلية  عمل  اآل��ي��ة  و�سع 
املحلي  اخل��ا���س  القطاع  تعريف  يف 
ال���س��ت��ث��م��اري��ة يف قطاع  ب��ال��ف��ر���س 
اأطر  وتوطيد  وال��ت��دري��ب،  التعليم 
الربيطانية  ال�سركات  مع  التعاون 

اإىل اإي�سال خدماتها اإىل امل�ستويات 
�سونيتا  اأبدث  الدولية. من جانبها 
بالفر�س  اهتمامها  م��ارت�����س��ن��داين 
اخل��ي��م��ة كوجهة  راأ������س  امل��ت��اح��ة يف 
العربية  الإم�����ارات  اأخ���رى يف دول���ة 
التعليمية  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات  امل���ت���ح���دة 
بالإ�سافة  الربيطانية  والتدريبية 
والتاأهيل  ال���ت���دري���ب  م���راك���ز  اإىل 
اأع�����رب�����ت ع����ن رغبة  ك���م���ا  امل���ه���ن���ي، 
املوؤ�س�سات التعليمية الربيطانية يف 
التعاون مع امل�ستثمرين الإماراتين 
ال���ت���ع���ل���ي���م وال����ت����دري����ب،  ق����ط����اع  يف 
امل�ستوى الأمثل يف تقدمي  لتحقيق 

اخلدمات.

به اأبناء الإم��ارات من قبل القيادة 
توليه  ال���ت���ي  وال����دع����م  ال���ر����س���ي���دة 

دانة  و�سقيقته  اأدي��ب  حققها  التي 
ه��ي ن��ت��اج اله��ت��م��ام ال���ذي يحظى 

لالأخذ  الوطنية  باملواهب  الدولة 
باأيديهم نحو الإبداع.

قائد عام �شرطة راأ�ش اخليمة يقلد ال�شباط رتبهم اجلديدة
•• راأ�س اخليمة – الفجر

بناًء على القرار الوزاري برتقية عدد من �سباط وزارة 
قّلد  احل��ال��ّي��ة،  رتبهم  تّلي  التي  ال��رت��ب  اإىل  الداخلية، 
�سعادة اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام 
�سرطة راأ�س اخليمة، ال�سباط املرفعن من �سرطة راأ�س 
اخليمة، اإىل الرتب اجلديدة التي تلي رتبهم احلالية، 
العامة  القيادة  مببنى  الإع��الم��ي  امل��رك��ز  بقاعة  وذل��ك 
ل�سرطة راأ�س اخليمة بح�سور العميد عبد اهلل خمي�س 
احلديدي نائب قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة وعدد من 

كبار �سباط القيادة.

النعيمي ال�سباط  اللواء علي عبد اهلل بن علوان  وهناأ 
املرفعن، مثمناً على ا�ستحقاقهم لهذه الرتقيات التي 
ببذل  الوطن  هذا  خدمة  جتاه  م�سوؤولياتهم  من  تزيد 
قدر  على  ليكونوا  ال���دوؤوب  العمل  و  اجلهد  من  املزيد 
هذه  اأن  م��وؤك��داً  عاتقهم،  على  األقيت  ال��ت��ي  امل�سوؤولية 

الرتقية تكليف اأكرث من كونها ت�سريفاً ل�ساحبها.
ومن جانبهم ثّمن ال�سباط املرفعون الثقة الغالية التي 
�سيكونون  اأن��ه��م  موؤكدين  امل��ف��دى،  ال��وط��ن  لهم  اأوله���ا 
على قدر تلك الثقة و�سيبذلون كل طاقاتهم للنهو�س 
بالعمل ال�����س��رط��ي و الأم��ن��ي ع��ل��ى ح��د ���س��واء مل��ا يخدم 

الوطن الغايل.

مركز �شباب الغيل يحتفي باملراأة الإماراتية
•• راأ�س اخليمة – الفجر : 

 ب��ح�����س��ور ال�����س��ي��خ��ة ح�����س��ة بنت 
ال��ق��ا���س��م��ي، اح��ت��ف��ل مركز  ���س��ق��ر 
�سباب الغيل  التابع للهيئة العامة 
بيوم  والريا�سة،  ال�سباب  لرعاية 
»املراأة  املراأة الإماراتية حتت �سعار 
�سريك يف اخلري والعطاء 2017 
القيادات  م��ن  ع���دد  با�ست�سافة   «
يف  املجتمع   يف  ال��ب��ارزة   الن�سائية 
مركز  م�سرح  على  نقا�سية  جل�سة 

راأ�س اخليمة الثقايف. 
�سمت اجلل�سة النقا�سية الدكتورة 

مرمي مطر عاملة الم��ارات الأوىل 
اختيارها  مت  والتي  ال��وراث��ة،  بعلم 
ت��اأث��رياً يف  الأك��رث  20 عاملاً  �سمن 
�سيخة  والدكتورة  العربي،  العامل 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ع�����س��و  ال���ع���ري 
�سابقاً م�ساعد بروفي�سور يف كليات 
احلب�سي  وم��ي��ث��اء  العليا،  التقنية 
ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�س  نائب 
والتي  ال�سباب،  لتنمية  الم����ارات 
اأ�سرفت موؤخراً على اإطالق من�سة 
متطوعي المارات، املن�سة الأكرب 
للمتطوعن على م�ستوى الدولة، 
وال�����رتب�����وي�����ة ع���ائ�������س���ة ال���زع���اب���ي 

اجلوائز  م��ن  ع��دد  على  احلا�سلة 
واأدارت  والإداري�������������ة،  ال����رتب����وي����ة 
ال��زم��ي��ل��ة ح�����س��ة �سيف  اجل��ل�����س��ة 

�سحافية يف جريدة  اخلليج . 
نا�سر  خ��ال��د  بكلمة  احل��ف��ل  وب����داأ 
�سباب  م���رك���ز  م���دي���ر  ال�������س���وي���دي 
الزعابي  عائ�سة  واأل��ق��ت��ه��ا  ال��غ��ي��ل، 

املركز  اأن  واأكد فيها  بالنيابة عنه، 
بيوم  ف��ع��ال��ي��ة  لتخ�سي�سه  يفخر 
امل������راأة الإم���ارات���ي���ة ال��ت��ي ك���ان لها 
املجتمع،  تنمية  يف  الكبري  ال���دور 
بال�سيخة ح�سة بنت �سقر  مرحباً 
التي  وب��ال�����س��خ�����س��ي��ات  ال��ق��ا���س��م��ي 
اليوم،  ه���ذا  يف  امل��رك��ز  ا�ست�سافها 

وباإجنازاتهن على م�ستوى املنطقة.   
اأن  الن�سائية  ال�سخ�سيات  واأك���دت 
كل ما و�سلت اإليه املراأة الإماراتية 
ك���ان ب��ف�����س��ل اهلل ت��ع��اىل وم���ن ثم 
دعم قيادتنا الر�سيدة التي ل تاألو 
املجالت  �ستى  لإب��رازه��ا يف  ج��ه��داً 

واإتاحة الفر�سة لها للعطاء.
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تنويه
بال�سارة اىل العالن ال�سادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 12076 بتاريخ 2017/07/22 
ابوبكر  التجاري/موؤ�س�سة  بال�سم   )CN-1159617( التجارية  الرخ�سة  بخ�سو�س 

حاجي لأعمال اجلب�س  ننوه بانه ورد خطاأ يف العالن امل�سار اليه اعاله:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ ا�سافة عبداهلل حممد خلفان الهامري %100

وال�سحيح هو
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ ا�سافة عبداهلل حممد خلفان الهاملي %100

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

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

العدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

             يف  الدعوى 2017/134  ا�ستئناف تظلم جتاري    
وب�سفته  نف�سه  ع��ن  ف��اروق��ي  عمر  حممد  احل��ق  �سياء   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
�����س.ذ.م.م  ال��ع��ام��ة  للتجارة  ���س��رم��دى  ل�سركة  بالتوقيع  امل��خ��ول  وامل��دي��ر  �سريك 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /بنك ابوظبي الوطني وميثله:نوال زايد 
ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/229  �ساملن ظبيك احلو�سني  قد 
تظلم جتاري. وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2017/9/27 ال�ساعة 17.30 
م�ساءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/2003  جتاري كلي
اىل اخل�سم املدخل / 1- حممود اعجاز خان 2- �سجاع اعجاز خان جمهويل حمل القامة 
مبا ان املدعي/ �سركة بريفرين�س لال�سا�سات واملقاولت �س.ذ.م.م وميثله:ابراهيم علي 
املو�سى احلمادي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   7.215.710( وق��دره 
تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة . وحددت 
 Ch2.E.22 لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/9/27  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1686  جتاري كلي

)�سابقا(  العمال  رج��ال  ه��وم خلدمات  �سكند   -2 توفيق ع�سفور  ام��ل   -1  / عليه  املدعي  اىل 
ان  الق��ام��ة مب��ا  �����س.ذ.م.م( جمهويل حم��ل  املعامالت  ه��وم خل��دم��ات متابعه  )�سكند  وحاليا 
عليك  اأق��ام  قد  خمري  عبداهلل  عمر  وميثله:عبدالرحمن  برعيه  عمر  حممد  ماهر  املدعي/ 
فيما  والت�سامم  بالت�سامن  للمدعي  ي��وؤدي��ا  ب��ان  عليهما  املدعي  ال��زام  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
بينهما مبلغ )260.770( دولر كندي او ما يعادله بالدرهم الماراتي مبلغ )731798.85( درهم 
والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيك حتى تاريخ ال�سداد التام وبالر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة . وحددت لها جل�سة يوم الثنن املوافق 2017/9/18  ال�ساعة 9.30 
�س بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2016/1500  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- �سيبو توما�س �ساريفكاليل توما�س 2- انيتا ماري �ساكو 3- ثارا ماري 
ابرهام 4- �سيندو يوهانان زوجة يوهانان توما�س 5- بيجي �ساجي دافيد �ساجي 6- اخيال 
مامنادهان جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ حممد عبيد ح�سن �سنقور حممد وميثله 
احلكم  بثبوت  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الب�سطي  خليفة  خليفة لحج  �ساحلة   :
وما  مالها  وبيان  ال�سركة  بت�سفية  للقيام  وانتداب خبري حما�سبي  وت�سفيتها  ال�سركة  بحل 
جل�سة  لها  وح��ددت   . املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  �سريك  كل  وح�سة  عليها 
يوم الثنن املوافق 2017/9/18 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 
قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .

رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12109 بتاريخ 2017/8/29   
 اإعادة اإعالن بالن�سر  
2017/192 جتاري كلي

اىل املدعي عليه / حممد علي عبد احل�سن كدخاين اليادراين - اجلن�سية - ايران 
حيث ان املدعي / بنك راأ�س اخليمة الوطني 

قد اقام املدعي الدعوى رقم 2017/192 جتاري كلي �سد املدعي عليه  جلميع هذه ال�سباب  ، 
وملا �سنديل به فيما بعد ، وملا تراه حمكمتكم املوقرة عفوا   نطلب من رئا�ستكم املوقرة ما يلي 

:  فبل الف�سل باملو�سوع : 
احلا�سر  امل��ف  يف  امل��ق��دم��ة  ال��دع��وى  اوراق  ع��ل��ى   الط���الع  مهمته  ت��ك��ون  ح�سابي  خبري  تعين 
و�سور  م�ستندات  ا���س��ول  م��ن  وامل��دع��ي  اخل�سوم  �سيقدمه  وم��ا  لحقا  �ستقدم  التي  وال��ف��وات��ري 
اخرى وعليه تكون مهماته حتديد املبلغ املرت�سد يف ذمة املدعي عليهما الول والثاين مل�سلحة 
العالقة  طبيعة  وحتديد  للمدعي  فواتريه  بح�سب  كل  الآخرين  عليهم  املجعي  ذمة  يف  املدعي 
املدعي  التي تربط  العالقة  باملدعي وحتديد طبيعة  والثاين  الول  املدعي عليهما  التي تربط 
والنتقال  اخ��رى  جهة  من  والثاين  الول  عليهما  وباملدعي  جهة  من  باملدعي  الآخرين  عليهم 
ت��راه حمكمتكم  اآخ��ر  اي ط��رف  او  املدعي عليها الوىل واىل اي جهة  ال�سركة  البنك واىل  اىل 
امل���وق���رة ���س��روري��ا ل��الط��الع ع��ل��ى ك�����س��وف��ات احل�����س��اب وا����س���ول ال��ع��ق��ود امل��وق��ع��ة ب��ن الط����راف 
�سروريا  املوقرة  حمكمتكم  ت��راه  ما  بكل  وتكليفه  للتاأكد  ال�سركات  ودفاتر  التعديالت  وا�سول 
 : ا�سليا  وبكل حال نطلب  امل��وق��رة.   اف�سل ملحكمتكم  ب�سكل  الدعوى  ولتو�سيح   لمت��ام مهامه 
املطالبة  بقيمة مبلغ  بينهم  فيما  والت�سامن  بالتكافل  والثاين  الول  املدعي عليه  ال��زام   : اول 
وقدره /10.773.656.60/ درهم )ع�سرة مالين ومئتن و�سبع مائة وثالثة و�سبعن الف و�ست 
تاريخ  القانونية مبلغ وق��دره / 12% من  ( والفائدة  مائة  و�ستة وخم�سن دره��م و�ستن فل�س 

املطالبة حلن متام ال�سداد 
 ثانيا : الزام املدعي عليهم كل بح�سب قيمة فواتريه املخف�سة من قبل البنك املدعي على ما يلي :
- الزام املدعي عليه الثالث بالتكافل والت�سامن مع املدعي عليهما الول والثاين مببلغ وقدره 

/ 1.000.000، درهم
- الزام املدعي عليه الرابع بالتكافل والت�سامن مع املدعي عليهما الول والثاين مبلغ وقدره 

/ 2.000.000، درهم 
- الزام املدعي عليه اخلام�س بالتكافل والت�سامن مع املدعي عليهما الول والثاين مبلغ وقدره / 

1.080.594، درهم  )مليون وثمانن الف وخم�س وائة واربعة وت�سعن درهم( 
- الزام املدعي عليه ال�ساد�س بالتكافل والت�سامن مع املدعي عليهما الول والثاين مببلغ وقدره / 
 762.322.5  درهم )�سبع مئة واثنان و�ستن الف وثالث مائة واثنان وع�سرين درهم وخم�سن فل�س( 

- الزام املدعي عليه ال�سابع مببلغ وقدره / 400.000/ درهم )اربع مائة الف درهم ( 
ثالثا - �سم ملف الآمر على عري�سة رقم 2017/9492 - منع من ال�سفر وتثبيت قرار القا�سي 
�سفره  ج��واز  ال�سفر وحجز  الثاين من  عليه  املدعي  املذكور مبنع  على عري�سة  الأم��ر  مبوجب 

حلن ايفائه مبلغ املطالبة 
رابعا - ت�سمن امل�ستدعي �سدهم امل�ساريف والر�سوم واتعاب املحاماة 

الثنن    امل���واف���ق  ال���دع���وى  ادارة  م��ك��ت��ب  اخل��ي��م��ة  راأ������س  حم��ك��م��ة  اىل  ح�����س��ورك  يقت�سي  مم���ا 
2017/9/18م ال�ساعة التا�سعة �سباحا وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع  

حرر بتاريخ : 2017/8/23
مدير اإدارة الدعوى  - عماد عرفات عطوة   

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د امل������دع������و /�����س����ب����اح 
لبنان   ، ال�����س��ال��ح  ح��ف��ي��ظ 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )2370089( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/3358019

فقدان جواز �سفرت
يو�سف   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
�سوريا   ، ح�����س��ن  حم��م��د 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )006922649( رقم 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/7123876
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اأخبـار الإمـارات
هيئة ال�شحة - اأبوظبي: اأم الإمارات اأعطت الأولوية لتمكني املراأة

•• اأبوظبي-وام:

مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  اأن  ب��اأب��وظ��ب��ي  ال�سحة  هيئة  اأك���دت 
رئي�سة الحتاد الن�سائي العام الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية 
رئي�سة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة “ اأم المارات” اأعطت املراأة 
الإماراتية الأولوية وحر�ست على منحها يوما حتتفل فيه دولة الإمارات 
باإجنازاتها وت�سحياتها التي اأثرت يف م�سرية الوطن ودفعتها نحو مزيد 
مدير  بركات  تي�سري  مها  الدكتورة  �سعادة  وقالت  والنمو.  التقدم  من 
عام هيئة ال�سحة – اأبوظبي يف ت�سريح لوكالة اأنباء الم��ارات “ وام “ 
مبنا�سبة يوم املراأة الماراتية اأن هذا اليوم فر�سة فريدة ل�سرد ق�سة جناح 
املراأة الإماراتية ولكي ن�سرتجع م�سرية �سهدت اإجنازات عظيمة وب�سمات 

وا�سحة يف نه�سة الدولة كان اأبطالها فتيات و�سيدات اإماراتيات.
واأ�سارت اىل اأن املغفور له الوالد القائد املوؤ�س�س ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه اأوىل م�سرية املراأة الإماراتية جل اهتمامه وكان 
خري ن�سري للمراأة ي�سجعها على اإثبات ذاتها وي�سخر جميع الإمكانيات 
يف �سبيل متكينها يف كافة املجالت لتدخل �سوق العمل وت�سهم يف خدمة 
ن�ساء  ب��ن  لي�س  ب��ه  يحتذى  وم��ث��ال  م�سرفا  من��وذج��ا  باتت  حتى  وطنها 
العامل العربي فح�سب بل العامل باأ�سره. وتقدمت بهذه املنا�سبة باأ�سمى 
اآيات ال�سكر والعرفان والتهاين اإىل “اأم الإمارات” �سمو ال�سيخة فاطمة 
بنت مبارك. من جانبها اأكدت الدكتورة اأمنيات الهاجري مديرة دائرة 
ال�سحة العامة بهيئة ال�سحة اأن املراأة الإماراتية حظيت بدعم ل حمدود 
لها  و�سخرت  بقدراتها  اآمنت  التي  الر�سيدة  الدولة  قيادة  من  واهتمام 

جميع الإمكانيات لتحقق ذاتها وت�سع ب�سمتها الفريدة يف نه�سة بالدها 
فقد ا�ستطاعت املراأة الإماراتية بجدارة اأن تتوىل منا�سب مرموقة وتاأخذ 

على عاتقها املهام و�سناعة القرار يف جميع املحافل و�ستى املجالت.
على  مكانتها  تثبت  اأن  ا�ستطاعت  ال�سحي  القطاع  يف  امل���راأة  اأن  وق��ال��ت 
خمتلف امل�ستويات �سواء الإدارية اأو املهنية فقد حققت الطبيبة الإماراتية 
اإجن��ازات م�سهودة واأثبتت قدرتها على مواكبة التطور يف القطاع واأخذ 
الرعاية  خلدمات  تقدميه  وموا�سلة  ا�ستدامته  �سمان  يف  حم��وري  دور 
املناعي  اأ�سماء  الدكتورة  وقالت  العاملية.  املعايري  لأعلى  وفقا  ال�سحية 
مديرة دائرة جودة الرعاية ال�سحية بهيئة ال�سحة ان املراأة الإماراتية 
ت�ستحق يوما يخ�سها ي�سمى با�سمها حتتفل فيه باجنازاتها. لفتة اىل 
اأن الماراتية مل تتوقف اإ�سهاماتها يف بناء الأ�سرة وتربية بناة امل�ستقبل 

جانب  اإىل  وقفت  بل  عاليا  املعطاء  الوطن  ه��ذا  راي��ة  �سريفعون  الذين 
�سريكها الرجل يف خمتلف املحافل واملجالت واأثبتت قدرتها على اتخاذ 
الأف�سل  نحو  واخلا�سة  احلكومية  باملوؤ�س�سات  قدما  وامل�سي  ال��ق��رارات 

دوما مدفوعة بدعم وتقدير قيادة الدولة الر�سيدة.
ب��اإرادة قوية وطموح وعطاء ل حم��دود ينب�س بحب الوطن  اأن  واأك��دت 
وخ��دم��ت��ه دخ��ل��ت امل����راأة الإم��ارات��ي��ة ومت��ي��زت يف ق��ط��اع��ات خمتلفة حيث 
اأثبتت جدارتها وكفاءتها يف اأكرث القطاعات حتديا و�سعوبة وعلى راأ�سها 
القطاع ال�سحي وا�ستطاعت املراأة الإماراتية اأن توؤكد اأهمية الدور الذي 
توؤديه يف القطاع من خالل م�ساركتها يف �سوق العمل ال�سحي وحتقيق 
الإجنازات فيه واأ�سبحت جزء ل يتجزاأ من املنظومة ال�سحية واأحد اأهم 

الأ�س�س التي يقوم عليها.

ال�شيخة فاطمة : الحتفال بيوم املراأة تعبري �شادق عن تقدير القيادة الر�شيدة لدورها الفاعل يف املجتمع
•• ابوظبي -وام: 

العام  الن�سائي  الحت���اد  رئي�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  اأك���دت 
الرئي�سة العلى ملوؤ�س�سة التنمية ال�سرية رئي�سة املجل�س الأعلى لالأمومة 
لها  خ�س�س  الذي  الإماراتية  امل��راأة  بيوم  ال�سنوي  الحتفال  ان  والطفولة 
هذا العام حتت �سعار “ املراأة �سريك يف اخلري والعطاء “ يهدف اىل تكرمي 
م�سرية  يف  وا�سهاماتها  املجتمع  يف  ومبركزها  بعطائها  والع���رتاف  امل��راأة 
بها  الظن  ح�سن  عند  تكون  بان  ال�ستمرار  اىل  ودعتها  البالد  يف  التنمية 

مربية فا�سلة ومتعلمة متفوقة وعاملة ن�سطة يف كافة امليادين.
وقالت �سموها يف كلمة لها يف الحتفال الذي اأقيم ام�س بفندق باب الق�سر 
بهذه املنا�سبة ان القيادة الر�سيدة يف الدولة برئا�سة �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
اآل نهيان ويل عهد  زايد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  دبي رعاه اهلل و�ساحب 
ال�سمو  ا�سحاب  واخوانهم  امل�سلحة  للقوات  العلى  القائد  نائب  ابوظبي 
لنهم  والثناء  التقدير  ي�ستحقون  الم��ارات  حكام  العلى  املجل�س  اع�ساء 
رعوا املراأة الماراتية وج�سدوا قيم العطاء التي ر�سمها املغفور له ال�سيخ 
من  ومتكينها  امل����راأة  دع��م  يف  ث���راه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د 
كافة فر�س العلم والعمل حتى جنحت وو�سلت اىل اأعلى املراتب العلمية 

والعملية.
ال�سنوي  بيومها  املراأة الماراتية  ان تهنئة  ال�سيخة فاطمة  �سمو  وا�سافت 
موجه بالدرجة الوىل اىل اأم ال�سهيد وزوجته وابنائه الذين مار�سوا اف�سل 
قيم العطاء بفقدانهم والدهم يف �ساحات ال�سرف يدافع عن حمى الوطن 
والم���ة ول��ذل��ك ف��اين اق��در متاما ل��ه��وؤلء ال��ذي��ن �سحوا باأغلى م��ا يكون 

لديهم من اأجل الوطن واملواطن.
�سادق عن  تعبري  الم��ارات��ي��ة هو  امل���راأة  بيوم  الحتفال  ان  �سموها  واأك���دت 
يف  الفاعل  ودوره���ا  للمراأة  الر�سيدة  القيادة  تكنه  ال��ذي  الكبري  التقدير 
املجتمع ومبا تقدمه وقدمته من عطاءات ل حدود لها لنف�سها ولأ�سرتها 

وجمتمعها وللدولة اي�سا يف كافة ميادين العلم والعمل.
لهيئة المم  الت�����س��ال  م��دي��رة مكتب  ال�سحي  م���وزة  ال��دك��ت��ورة  ال��ق��ت  ث��م 
املتحدة للمراأة ومقره ابوظبي كلمة يف الحتفال نقلت فيها ل�سمو ال�سيخة 
فاطمة بنت مبارك تهاين الأمن العام لالأمم املتحدة انطونيو غوتريي�س 
وامل�سوؤولن يف املنظمة الدولية على اجلهود التي بذلتها �سمو اأم المارات 
اهلها للم�ساركة  امل��ج��الت مما  امل���راأة الم��ارات��ي��ة يف كافة  اج��ل متكن  من 

من الدار�سن يف اجلامعات ون�سبة 41 باملائة من اع�ساء الهيئة التدري�سية 
ك�سفريات  ع��دده��ن  ب��ل��غ  ح��ن  ..يف   2016  /2015 ال��درا���س��ي  ال��ع��ام  يف 
ودبلوما�سيات اىل 234 من اجمايل 741 موظفا يف هذا املجال.. وو�سلت 
املراأة اىل �سلك الق�ساء واىل القوات امل�سلحة فمنهن القا�سيات واجلنديات 

ا�سحاب الرتب العليا.
وا�سارت الدكتورة موزة اىل انه وعلى امل�ستوى القت�سادي فان عدد �سيدات 
بروؤو�س  م�سروعات  ي��درن  �سيدة  الف   23 اىل  و�سل  الماراتيات  العمال 
ام����وال ت��ق��در بنحو 50 م��ل��ي��ار دره����م.. ويف ه���ذا ���س��اه��د ع��ل��ى ت��ق��دم امل���راأة 
الذي  الكبري  النجاح  على  و�ساهد  ال�سعدة  جميع  على  املذهل  الماراتية 

حققته وهو اخلري والعطاء نف�سه الذي متيزت به طوال م�سريتها.
قدم  كلمة  روي��ال  بوينت  برايت  مل�ست�سفى  التنفيذي  املدير  األقى  ذلك  بعد 
الماراتية..  امل��راأة  بيوم  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  ل�سمو  التهنئة  فيها 
القطاع  م��ن  وان��ن��ا كجزء  كبرية  اهمية  ل��ه  ال��ذي حققته  النجاح  ان  وق��ال 

اخلا�سة ندعم املراأة ونعمل على تقدمي كل عون لها.
ال�سناعات  ب���ادارة  ال��رتاث  حاميات  من  املحريبي  عتيقه  ال�سيدة  وا���س��ادت 
احلرفية والرتاثية بالحتاد الن�سائي بدور القيادة الر�سيدة للدولة وب�سمو 
بثبات  تقدمت  ان��ه��ا  وك��ي��ف  امل���راأة  متكن  يف  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة 
عملت  التي  القطاعات  خمتلف  ويف  م�سريتها  يف  مهمة  جناحات  وحققت 

بها.
ثم اأعلنت ال�سيدة مرمي الكعبي من الدارة املالية يف الحتاد الن�سائي العام 
املدير  ال�سامري  ع��ادل  ال��دك��ت��ور  ق��دم  حيث  التطوعي  العمل  ع��ن  م��ب��ادرة 

التنفيذي ملبادرة العطاء �سرحا عنها.
وعر�س فيلم فيديو حتدث عن مراحل تطور املراأة الماراتية وم�ساركتها 

يف كافة قطاعات الدولة وحتقيقها النجاح الكبري يف م�سريتها .
“ نال  فاطمة  امنا  “ كلنا  بعنوان  غنائي  اوب��ري��ت  طفالت  قدمت  بعدها 
اع��ج��اب احل�����س��ور ث��م ق��دم��ت ل��وح��ة ع��ط��اء مثلت ث��الث��ة اج��ي��ال.. الوىل 
اغ�سط�س   28 ال��ي��وم   “ قالت  حيث  عذيجة  ال�سيدة  ومثلتها  ال�سن  كبار 
الذي نحتفل فيه مبيالد الحتاد الن�سائي العام نعتربه يوم بداية م�سرية 
تكلمنا  واذا   .. مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  بقيادة  الماراتية  امل��راأة 
الجتماعية  الظروف  ق�سوة  من  بالرغم  الول  اجليل  فنحن  العطاء  عن 
والقت�سادية كان العطاء بالن�سبة لنا خ�سلة متاأ�سلة ما لها من حدود وكل 
وقتنا كان للبيت واهلنا وجرياننا نخدم بالبيت ون�ساعد بامل�ساريف ونربي 
املا�سية ون�سوي منهم ال�سمن واجلامي وناأتي باملاء من البار ون�سقي الزرع 
ون�سوي احل�سري وال�سالل وال�سجاد ونبيعهم ونتحمل جزءا من م�ساريف 

وم�ستقبل  حا�سر  تناق�س  التي  الدولية  واملحافل  امل��وؤمت��رات  يف  بفعالية 
املراأة.

وقالت ان ال�سمعة الطيبة والحرتام الدولين لدولة المارات ولقيادتها 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك و�سع  الر�سيدة وا�سحة للعيان كما ان ل�سمو 
املجالت  كافة  امل��راأة يف  دعم متكن  واملعروفة يف  الكبرية  مقدر جلهودها 

وكذلك موقفها املوؤيد للمراأة على امل�ستوين العربي والعاملي ...
الدولية  امل��وؤمت��رات  مل�سته يف  التقدير  ه��ذا  ان  م��وزة  ال��دك��ت��ورة  واأو���س��ح��ت 
اخلا�سة باملراأة التي مثلت فيها الحتاد الن�سائي العام باعتبارها م�سوؤولة 
متكن امل����راأة يف الحت���اد وه��و م��ا ي��زي��د امل����راأة الإم��ارات��ي��ة ف��خ��را واعتزازا 
على  متقدمة  م��رات��ب  اىل  و�سلت  التي  املعطاءة  ال��دول��ة  لهذه  بانتمائها 

جميع امل�ستويات حمليا ودوليا .
املا�سي  العام  افتتح  الذي  للمراأة  املتحدة  المم  ان مكتب هيئة  واو�سحت 
دوليون  وم�سوؤولون  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  �سهدته  احتفال  يف  ابوظبي  يف 
�سيكون ج�سرا للتوا�سل بن املنظمة الدولية ودول جمل�س التعاون لدول 
اخلليج العربية حيث �ستكون ال�سرة واملراأة والطفل اخلليجي من اأولويات 

اهتمام هذا املكتب.
العام  الن�سائي  الحت��اد  لعبه  الذي  الكبري  بالدور  موزة  الدكتورة  وا�سادت 
التي  الربامج واخلطط  ال�سيخة فاطمة بنت مبارك بو�سع  �سمو  برئا�سة 
ت��وف��ري المكانيات  امل��ج��الت وك��ذل��ك يف  امل����راأة يف جميع  ���س��اأن  ت��رف��ع م��ن 
املراأة  ا�ستفادة  بهدف  للمراأة  املتحدة  المم  مكتب  لإفتتاح  والت�سهيالت 
التوجهات  ودعم  املتحدة  الأمم  عليها  تركز  التي  الق�سايا  من  الماراتية 

التي تفيدها يف جمالت متعددة.
وثمنت الدور الرئي�سي الذي تلعبه الأمم املتحدة للمراأة واأجهزتها املعنية 
على  ومتكينها  اجلن�سن  ب��ن  امل�����س��اواة  تطبيقات  تعميم  كفالة  اأج���ل  م��ن 

ال�سعيد الدويل والوطني.
الت�سور وه��و ما  ف��اق  امل��ج��ال  ه��ذا  ال���ذي حققته يف  النجاح  ان  واو���س��ح��ت 
اعطاها الحرتام والتقدير الدولين .. فاملراأة يف المارات على �سبيل املثال 
... تتمثل بن�سبة اكرث من 22 باملائة من اع�ساء املجل�س الوطني الحتادي 
العربي يف حن  الوطن  دول��ة على م�ستوى  ك��اأول  رئا�سته  بل وو�سلت اىل 
باملائة من موظفي احلكومة الحتادية منها   66 الماراتية  امل��راأة  ت�سكل 
30 باملائة يف منا�سب قيادية لتخاذ القرار .. كما و�سل عدد الوزيرات يف 
احلكومة الحتادية اىل ثماين وزيرات وهي خطوة اإن دلت على �سيء فاإمنا 
ال�سيا�سية لتمكن  القيادة  تدل على مدى اللتزام والهتمام الذي توليه 
74 باملائة  امل��راأة. ويف اجلانب التعليمي فاإن امل��راأة الماراتية ت�سكل ن�سبة 

البيت ..
واجليل الثاين جيل ال�سباب ومثلته ال�سيدة مرمي عبداهلل ال�سام�سي التي 
قالت “ مثل ما قالت عذيجة العطاء هو خ�سلة متاأ�سلة يف دولة المارات 

دولة اخلري والعطاء وهذا ا�س�سه وغر�سه فينا ابونا زايد طيب اهلل ثراه”.
وا�سافت ان املراأة الماراتية اليوم ا�ستفادت كثريا من خري وعطاء دولتنا 
الم���ارات  دول���ة  التعليم حيث ح�سلت  ف��ر���س  ت��وف��ري  م��ا ق�سرت يف  ال��ت��ي 
على املركز الول عامليا يف موؤ�سر معدل التحاق املراأة بالتعليم واملام املراأة 

بالقراءة والكتابة واي�سا توفري الرعاية ال�سحية لها..
اما جيل الطفال فركز على ان م�ساعدة الفقراء هو هدفنا كما اننا نتعلم 

اخلري ونن�سر ال�سعادة يف كل مكان ونخل�س للوطن املعطاء.
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  قاله  ما  على  الكلمة  األقت  التي  الطفلة  وا�ستندت 
للقوات  العلى  القائد  نائب  ابوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 
ويت�سلح  يجاهد  اأن  عليه  وط��ن،  اأج��ل  م��ن  جيل  رحلة  رحلتكم   : امل�سلحة 

بالعلم ثم يعود ليت�سلم الراية، اأنتم جيل مهم.
بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  الطبية  كرمت مدينة خليفة  احلفل  ويف ختام 
مبارك فقدم لها درعا ت�سلمته بالنيابة عنها �سعادة نورة ال�سويدي مديرة 
الدعم  على  ل�سموها  التقدير  ع��ن  تعبريا  وذل��ك  ال��ع��ام  الن�سائي  الحت���اد 

الالحمدود الذي قدمته للمراأة الماراتية.
بعد ذلك مت تكرمي عدد من اجلهات امل�ساركة يف دعم املراأة الماراتية ومنها 
القيادة العامة للقوات امل�سلحة والأمانة العامة للمجل�س التنفيذي والهيئة 
لالت�سالت  الم���ارات  وموؤ�س�سة  احلكومية  الب�سرية  للموارد  الحت��ادي��ة 

وم�ست�سفى املراأة برايت بوينت رويال.
ال�سخ�سيات وجمع من  الدبلوما�سي وكبار  ال�سلك  ح�سر احلفل عقيالت 

الن�ساء املواطنات واملقيمات يف الدولة.

علي عي�شى النعيمي : املراأة الإماراتية �شريك يف اخلري والعطاء
•• عجمان-وام:

اأك����د ���س��ع��ادة ع��ل��ي ع��ي�����س��ى ال��ن��ع��ي��م��ي م��دي��ر ع����ام دائ����رة 
املراأة  بيوم  الحتفاء  اأن  القت�سادية يف عجمان  التنمية 
اإماراتية  لكل  امل�ستمر  للعطاء  تثمينا  ياأتي  الإم��ارات��ي��ة 
والعطاء”  اخلري  يف  “ال�سريك  و�ستبقى  كانت  متفانية 
لنا  فخر  م�سدر  متثل  ال��ت��ي  ال�سباقة  اإجن��ازات��ه��ا  ع��رب 
ب��ن��ات الإم�������ارات م���ن الوفاء  ج��م��ي��ع��ا ع��ل��ى درب مت��ك��ن 
لإرث باين النه�سة احلديثة املغفور له ال�سيخ زايد بن 
كان  لطاملا  ال��ذي  ثراه”  اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �سلطان 
ان  امل���راأة يف كل ما ي�سيمها. وق��ال ط ل ميكننا  ن�سري 
اأن نثمن الإجنازات  املراأة الإماراتية دون  نحتفي بتميز 
فاطمة  ال�سيخة  ل�سمو  الفاعلة  والإ�سهامات  ال�ساخمة 
بنت مبارك “اأم الإمارات” رئي�سة الإحتاد الن�سائي العام 

الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية رئي�سة املجل�س 
التي قدمت مثال يحتذى  والطفولة  الأعلى لالأمومة 
النه�سة  اأ�س�س  وا�سعة  ال��وط��ن  خدمة  يف  ل��الإم��ارات��ي��ات 
الن�سائية ا�ستلهاما من نهج زايد اخلري يف تعليم وتثقيف 
ومتكن املراأة لتكون ال�سريك وال�سند يف م�سرية البناء 
والإجن��از. وقدم النعيمي مبنا�سبة يوم املراأة الإماراتية 
التهنئة لبنات الإمارات اللواتي يوا�سلن ال�سري   2017
عن  معربا  وال��ري��ادة.  والعطاء  التميز  درب  على  قدما 
اعتزاز دائرة التنمية القت�سادية مبوظفاتها وقيادياتها 
اللواتي اأثبنت باإجنازاتهن البارزة وب�سماتهن الإيجابية 
حول  املتمحورة  ال��روؤي��ة  جت�سيد  يف  �سريك  خري  باأنهن 
حت��ق��ي��ق اق��ت�����س��اد ت��ن��اف�����س��ي م��ت��ن��وع ل���س��ت��دام��ة التنمية 
اإ�سعاد  اإىل ق��ي��م ج��وه��ري��ة ق��وام��ه��ا  ا���س��ت��ن��ادا  يف ع��ج��م��ان 

املتعاملن والإبداع والبتكار والتميز .

اأحمد بن طحنون : م�شروع اخلدمة الوطنية بات حافال باإجنازات للمراأة الإماراتية
•• اأبوظبي-وام:

ال���ل���واء ال��رك��ن ط��ي��ار ال�سيخ  اأك����د 
اأح����م����د ب����ن ط���ح���ن���ون ب����ن حممد 
اخلدمة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
اأن  والإح����ت����ي����اط����ي����ة  ال����وط����ن����ي����ة 
املراأة  اإحتفال دولة الإم��ارات بيوم 
الإماراتية ياأتي اإنطالقا من دعم 
واهتمام �سمو ال�سيخة فاطمة بنت 
الن�سائي  الحت���اد  رئي�سة  م��ب��ارك 
ملوؤ�س�سة  الأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����س��ة  ال��ع��ام 
املجل�س  رئي�سة  الأ�سرية  التنمية 
والطفولة  ل����الأم����وم����ة  الأع�����ل�����ى 
اأن يكون  ع��ل��ى  ل��ل��م��راأة وح��ر���س��ه��ا 
مهنيا  املجتمع  يف  ف��اع��ل  دور  لها 

واأكادمييا.
واأ�ساد بدور �سموها وجهودها التي 
م�������س���روع اخلدمة  اإجن������اح  ع�����ززت 
الوطنية وبقرار �سموها بالإحتفاء 

ب���امل���راأة الإم���ارات���ي���ة امل��ن�����س��وي��ة يف 
تقديرا  امل�سلحة  ال��ق��وات  �سفوف 
وت���ث���م���ي���ن���ا ل�������دوره�������ا ال���ب���ط���ويل 
النبيلة  وع��ط��اءات��ه��ا  وت�سحياتها 

وال�سجاعة يف هذا امليدان.
وق��������ال رئ����ي���������س ه���ي���ئ���ة اخل����دم����ة 
املراأة  اأن  والإح��ت��ي��اط��ي��ة  الوطنية 

ت�سجل  اأن  ا�ستطاعت  الإم��ارات��ي��ة 
اإجنازاتها  وا�ستحقاق  ج��دارة  عن 
ال�سعيد  يف خمتلف املجالت على 
املحلي وال��دويل وباتت تت�سابق يف 
اخلدمة  ���س��ف��وف  اإىل  الإن�����س��م��ام 
اإ�سرار وعزمية لرد  الوطنية بكل 
ج��زء م��ن م��ك��ارم ال��وط��ن وقيادته 
و�سهرت  ح��ر���س��ت  ال��ت��ي  احلكيمة 
دعمهم  وجت��اوز  واأمانه  اأمنه  على 
وع���ط���اوؤه���م ل��ل��م��راأة خ����ارج حدود 

الدولة وعم العامل اأجمع.
اخل����دم����ة  م�����������س�����روع  اأن  واأك�����������د 
ال��وط��ن��ي��ة ب���ات ح��اف��ال ب���اإجن���ازات 
ل��ل��م��راأة الإم���ارات���ي���ة ال��ت��ي جاءت 
�سمو  من  مبا�سرة  ومتابعة  بدعم 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  ال�����س��ي��خ��ة 
تخريج  حلفل  الكرمية  ورعايتها 
من  الأوىل  ال���دف���ع���ة  م��ن��ت�����س��ب��ات 

اخلدمة الوطنية.

احتفاًل بيوم املراأة الإماراتية

اإماراتيات تدعمن م�شرية جناح الهيئة الحتادية للرقابة النووية
•• اأبوظبي-الفجر: 

للرقابة  الحت��ادي��ة  الهيئة  احتفلت 
ال���ن���ووي���ة ب���ي���وم امل��������راأة الإم����ارات����ي����ة 
حيث  اأغ�سط�س   28 ي�سادف  ال���ذي 
م��ت��ن��وع��ة ملوظفي  ف��ع��ال��ي��ات  ع���ق���دت 
الإماراتية  امل���راأة  دور  لإب���راز  الهيئة 
الرقابي  ال��دور  وم�ساهماتها يف دعم 

للهيئة.
ب�����س��ف��ت��ه��ا اجلهة  ال��ه��ي��ئ��ة،  وت��ت��ب��ن��ي 
ال��رق��اب��ي��ة ع��ل��ى ال��ق��ط��اع ال���ن���ووي يف 
الدولة منذ تاأ�سي�سها يف عام 2009، 
الإماراتين  ق����درات  ل��ب��ن��اء  �سيا�سة 
وتعزيز  النووي  القطاع  العاملن يف 
مهاراتهم و�سمان ا�ستدامة القطاع. 
اإذ اأن التوطن هو هدف ا�سرتاتيجي 
رئ��ي�����س��ي م���ن اأه�����داف ح��ك��وم��ة دولة 
الإم���������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة حيث 
فر�س  ت���وف���ري  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  ت�����س��اه��م 
مهنية للكفاءات الوطنية من خالل 
التوظيف  ب����رام����ج  ع���ل���ى  ال���رتك���ي���ز 

والتدريب والتطوير املهني.
الأ�سا�سي  املراأة ودورها  بدور  واإمياناً 
الهيئة  ت��دع��م  امل��ج��ت��م��ع،  خ��دم��ة  يف 
لتمكن  الر�سيدة  احلكومة  �سيا�سة 
امل��������راأة ح���ي���ث ت�����س��ك��ل الإم����ارات����ي����ات 
العامالت يف الهيئة اأكرث من 38% 
وتتبواأ  موظفاً.    211 اإجمايل  من 
حوايل 42 اإماراتية منا�سب قيادية 
بالهيئة  العمليات  اإدارة  يف  وحيوية 
مثل  خمتلفة  اأق�����س��ام  ت�سمل  وال��ت��ي 
الأم������ان والأم������ن ال���ن���ووي والأم�����ان 
من  وغريها  وال�سمانات  الإ�سعاعي، 
املهام التي تلعب دوراً حيوياً يف تعزيز 

الدور الرقابي للهيئة. 

عمليات  اأج��راء  على  وتعمل  بالهيئة 
خمتلف  ام��ت��ث��ال  ل�سمان  التفتي�س 
القانون  ل��ب��ن��ود  وامل����ع����دات  امل��ن�����س��اآت 

النووي واللوائح التنفيذية.  
اأول  اأخ�سائية  ال�����س��وي��دي،  وجميلة 
ب��اإدارة الأمان  النووي  الأم��ان  تقييم 
النووي، وهي تتوىل م�سوؤولية فريق 
للمخاطر،  الح��ت��م��ايل  لتقييم  فني 
الطاقة  حم���ط���ات  اأم������ان  وم��ه��م��ت��ه��ا 
النووية بالدولة. اأما �سارة ال�سعدي، 
اأخ�سائية اأمن نووي بالهيئة، فتعمل 
على �سمان احلماية املادية للمرافق 
���س��ارة الهنائي،  ب��ال��دول��ة، و  ال��ن��ووي��ة 
ح�سلت  وال���ت���ي  ب��ال��ه��ي��ئ��ة  امل���ت���درب���ة 
اإماراتية  اأول  ل��ق��ب  ع��ل��ى  م����وؤخ����راً 
العاملي  املهني  العتماد  على  حت�سل 
يف جمال الأمن النووي، اإ�سافة اإىل 
�ساهمت  التي  الكفاءات  من  غريهم 
املجال  ه�����ذا  يف  ت�������س���اه���م  ولت���������زال 

احليوي.

ومنذ تاأ�سي�س الهيئة يف عام 2009، 
اإع�����داد ومتكن  م��ن  ال��ه��ي��ئ��ة  متكنت 
مواهب اإماراتية ول�سيما الإماراتيات 
ول�سيما  النووية  الطاقة  جم��ال  يف 
امل�ساهمة  اأج��ل  من  النووية  الرقابة 
القطاع  وا���س��ت��م��راري��ة  ا���س��ت��دام��ة  يف 
العربية  الإم�����ارات  ال��ن��ووي يف دول���ة 
امل���ت���ح���دة. وت�������س���م ه�����ذه ال���ك���ف���اءات 
املثال: مرية  �سبيل  الإماراتيات على 
مفت�سة  اأول  ت��ع��د  وال���ت���ي  امل���ه���ريي، 

اإدارة  م��دي��ر  ال�سحي،  ع��اي��دة  وق��ال��ت 
بالهيئة الحتادية  الإ�سعاعي  الأمان 
يوم  تكري�س  اإن  ال��ن��ووي��ة:  ل��ل��رق��اب��ة 
اأغ�سط�س  م��ن  وال��ع�����س��ري��ن  ال��ث��ام��ن 
فاطمة  ال�سيخة  �سمو  اأعلنته  ال��ذي 
الن�سائي  رئي�سة الحتاد  بنت مبارك 
ملوؤ�س�سة  الأع����ل����ى  ال��رئ��ي�����س��ة  ال���ع���ام 
املجل�س  رئ��ي�����س��ة  الأ����س���ري���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
الأع��ل��ى ل��الأم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة يوماً 
اإمنا  ع��ام  الإم��ارات��ي��ة من كل  للمراأة 

الإماراتية  امل�����راأة  اإجن������ازات  ي��ع��ك�����س 
ب��ف�����س��ل دع����م ���س��م��وه��ا ومت��ك��ي��ن��ه��ا يف 

كافة املجالت. 
كفاءات  ب��وج��ود  الهيئة  يف  ونفتخر 
ب����ن م��وظ��ف��ي��ن��ا حيث  اإم�����ارات�����ي�����ات 
تنفيذ  ح���ي���وي يف  ب�����دور  ي�����س��ط��ل��ع��ن 
على  باحلفاظ  املنوطة  الهيئة  مهام 
الإ�سعاع.  البيئة ووقاية املجتمع من 
ترجمة  عملها  الهيئة  توا�سل  �سوف 
ت���وج���ي���ه���ات احل����ك����وم����ة م����ن خ���الل 
القطاع  الإم��ارات��ي��ة يف  امل���راأة  متكن 
يف  للم�ساهمة  والإ���س��ع��اع��ي  ال��ن��ووي 

بناء جمتمعنا وخدمة الوطن.
ا�سرتاتيجياً  ه��دف��اً  ال��ت��وط��ن  وي��ع��د 
ل�سيا�سة  ات��ب��اع��اً  الهيئة  يف  رئي�سيا 
الهيئة  ت�������س���اه���م  ح���ي���ث  احل���ك���وم���ة 
بتوفري فر�س للكفاءات الوطنية من 
خالل الرتكيز على برامج التوظيف 
والتدريب والتطوير املهني. وو�سلت 
اأكرث  اإىل  الهيئة  يف  التوطن  ن�سبة 
القوى  اأج����م����ايل  % م���ن   62 م���ن 

العاملة.
اأهم الربامج التي تنفذها  ومن بن 
عليها الهيئة هو برنامج “املهند�سن 
من  الأول  ي��ع��د  وه����و  املتدربن”، 
الأو�سط،  ال�����س��رق  منطقة  يف  ن��وع��ه 
والذي اأطلق يف عام 2016، لتزويد 
باملعرفة  التخرج  حديثي  املهند�سن 
الأ���س��ا���س��ي��ة ال���الزم���ة ل��ل��وق��وف على 
امل���ف���اه���ي���م ال��ف��ن��ي��ة امل���ع���م���ول ب���ه���ا يف 
الرقابة.  وجم��ال  النووية  الهند�سة 
بربنامج  ال��ت��ح��ق   ،2016 ع���ام  ويف 
خريجاً   16 امل��ت��درب��ن  امل��ه��ن��د���س��ن 
التخ�س�سات  خم��ت��ل��ف  م��ن  ج���دي���داً 

الهند�سية.  
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اأخبـار الإمـارات

•• الفجرية-الفجر:

احتفلت القيادة العامة ل�سرطة الفجرية 
2017م حتت  ب��ي��وم امل���راأة الإم��ارات��ي��ة 
�سعار “ املراأة �سريك باخلري والعطاء “ 
يف فندق النوفوتيل بالفجرية، وتفاعلت 
مع  توجيهات اأم الإمارات �سمو ال�سيخة 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك رئ��ي�����س��ة الحت����اد 
الن�سائي العام الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة 
التنمية الأ�سرية، رئي�سة املجل�س الأعلى 
يوم  بتخ�سي�س  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة 
الثامن والع�سرين من اأغ�سط�س من كل 
الإماراتية  ب��امل��راأة  لالحتفال  يوما  ع��ام 
وتكرمي  واإجن��ازات��ه��ا  عطائها  وت��ق��دي��ر 
جهودها يف دفع م�سرية الوطن ورعاية 
وتن�سئة اأجياله، وحمل لواء الدفاع عنه 
ال��زود عن حيا�سه وحماية  ونيل �سرف 

مكا�سبه ومقدراته.
وبح�سور �سعادة اللواء حممد اأحمد بن 
وكاًل  ال�سرطة  ع��ام  قائد  الكعبي  غ��امن 
من العميد حممد اأحمد اليماحي نائب 
ال�سرطية والعقيد  العمليات  مدير عام 
�سعيد حممد �سليمان ال�سريدي مدير 
ال�ساملة والعقيد  ال�سرطة  اإدارة مراكز 

مدير  الظنحاين  حممد  عبدالرحمن 
اإدارة العمليات ال�سرطية واملقدم �سالح 
املرور  اإدارة  م��دي��ر  ال��ظ��ن��ح��اين  حم��م��د 
والدوريات بالإنابة وعدد من ال�سباط 

والكادر الن�سائي.
ال�سيخة  الكعبي بتوجيهات �سمو  واأ�ساد 

ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك رئ��ي�����س��ة الحت����اد 
ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�س  العام  الن�سائي 
التنمية الأ�سرية رئي�س املجل�س الأعلى  
للالأمومة والطفولة واهتمامها بتمكن 
اليوم  ه��ذا  لتخ�سي�س  ودعوتها  امل���راأة، 
لتكرمي املراأة الإماراتية، وم�ساركتها يف 

التقدم  عجلة  ودفع  بالوطن،  النهو�س 
يف  وامل�ساركة  والقت�سادي  الجتماعي، 
ال��وط��ن وحماية مقدراته،  ع��ن  ال��دف��اع 
الإماراتية،  امل��راأة  ا�ستجابة  كانت  حيث 
الوطني  العمل  �ساحات  على  واإقبالها 
وا�ستعدادها  النظري،  بحما�س منقطعة 

�سبيل  م����ا مت���ل���ك يف  ب���ك���ل  ل��ل��ت�����س��ح��ي��ة 
دور وجهود  �ساكراً  الوطن،  راي��ة  اإع��الء 
املنطقة  م�ستوى  على  الن�سائية  اللجنة 
وامل�ساركة  الفعال  دوره��م  على  الأمنية 
يف املبادرات املجتمعية واإب��راز دور املراأة 
امل�ستوى  ع��ل��ى  الإجن��������ازات  حت��ق��ي��ق  يف 

ال�سرطي.
وق����ال ه��اه��ي امل�����راأة ال��ي��وم ت��ت��ب��وا اأرف���ع 
امل�سوؤوليات  اأع��ظ��م  وتتحمل  امل��ن��ا���س��ب 
ما  وال��واج��ب��ات،  امل��ه��ام  لكافة  وتت�سدى 
من  وتكرمي  تقدير  كل  ت�ستحق  جعلها 

الدولة وقيادتها الوفية، وهذا دليل على 
املراأة  ب��ق��درات  الر�سيدة  قيادتنا  امي��ان 
بناء  للرجل يف  ك�سريك  دوره��ا  واأهمية 
امراأة  لكل  بالتهنئة  تقدم  كما  الوطن، 
بالتهنئة  وخ�����س�����س  ب��ي��وم��ه��ا  اإم��ارات��ي��ة 
ت�سحياتهم  لعظيم  ال�����س��ه��داء  اأم���ه���ات 
للوطن حيث ياأتي الحتفال بيوم املراأة 

الإماراتية ترجمة لهذا الوفاء.
ب�����داأت وق���ائ���ع الح��ت��ف��ال ب���ت���الوة اآي���ات 
م��ن ال��ذك��ر احل��ك��ي��م ث��م األ��ق��ت النقيب 
�سيخة الكعبي نيابًة عن رئي�س جمل�س 

ال�سرطة الن�سائية على م�ستوى املنطقة 
لنا  ل�سرف عظيم  اإن��ه  وق��ال��ت:  الأمنية 
نعرب  اأن  الأمنية،  الفجرية  منطقة  يف 
ولو بقدر ي�سري من امل�ساركة والتناغم، 
ع���ن ت��ف��اع��ل��ن��ا م���ع ح����دث وط���ن���ي ه���ام، 
من  حتتفي  ع��زي��زة،  وط��ن��ي��ة  ومنا�سبة 
خاللها الدولة بابنتها املراأة، ويعرب من 
واعتزازه  ف��خ��ره  ع��ن  املجتمع  خاللها 
ب��ع��ط��ائ��ه��ا واإجن���ازات���ه���ا، ط����وال م�سرية 
ب��ال��ك��ث��ري م���ن اجل���ه���د، والكثري  ح��ف��ل��ت 
م���ن ال���ب���ذل وال��ت�����س��ح��ي��ة وال���ت���ف���اين يف 

ابنة  اأك��دت من خاللها  الوطن،  خدمة 
الإمارات  قدرتها على مواجهة التحدي 
والريادة  والعقبات  ال�سعاب  ومغالبة 
يف ح��م��اي��ة ال��وط��ن وال�����س��ه��ر ع��ل��ى اأمنه 
احلفل  برنامج  تناول  كما  وا�ستقراره، 
الإماراتية،  امل���راأة  ع��ن  �سعرية  ق�سيدة 
العن�سر  م��ن  الهمم  اأ���س��ح��اب  وت��ك��رمي 
الأمنية  املنطقة  م�ستوى  على  الن�سائي 
و�سركاء احلفل واإقامة فحو�سات طبية 
و�سحوبات  الن�سائي  للعن�سر  جمانية 

عينية للح�سور.

ال�شيخة فاطمة يف حوار ل�»وام «: ال�شرتاتيجية الوطنية لتمكني املراأة تعد اإطارا عاما ومرجعيا ملوؤ�ش�شات الدولة
•• اأبوظبي -وام: 

رئي�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  اأك���دت 
ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة  العام  الن�سائي  الحت��اد 
التنمية الأ�سرية رئي�سة املجل�س الأعلى لالأمومة 
الوطنية  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اأه��م��ي��ة   .. وال��ط��ف��ول��ة 
لتمكن وري��ادة امل��راأة يف دولة الإم��ارات 2015 - 
2021 التي توفر اإطارا عاما و مرجعيا واإر�ساديا 

لكل املوؤ�س�سات احلكومية يف الدولة.
وقالت �سموها يف حوار مع وكالة اأنباء الإمارات وام 
 28 الذي يوافق  الإماراتية  امل��راأة  �� مبنا�سبة يوم 
من �سهر اأغ�سط�س من كل عام �� اإن ال�سرتاتيجية 
تهدف اإىل تنمية وتاأهيل الكوادر الن�سائية لتكون 
قادرة على امل�ساركة الإيجابية يف الربامج التنموية 
�سواء كانت خدمية اأو انتاجية و تعزيز ما حققته 
املراأة من جناح يف خمتلف جمالت العمل الإداري 
اإىل  اإ�سافة   .. والتعليمي  وال�سحي  والقت�سادي 
املجالت الجتماعية والبيئية والإعالمية غريها 

من جمالت العمل الوطني.
يعد  الإماراتية  امل��راأة  يوم  اأن   .. �سموها  واأ�سافت 
اأ�س�س مل�سرية عطاء  منا�سبة تاريخية للمراأة فقد 
ثرية اكت�سبت دعم الدولة الكامل لتمثل منوذجا 

فريدا لتالقي الأهداف بن الدولة واملجتمع.
امل���راأة الإم��ارات��ي��ة حظيت برعاية  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
تاأ�سي�س  الر�سيدة منذ  القيادة  ودعم كبريين من 
دول��ة الإم���ارات .. وذل��ك من خ��الل تهيئة البيئة 
املنا�سبة التي ت�سهم يف تفعيل دورها بال�سكل الذي 
 .. ال��ق��ادم��ة  الأج��ي��ال  وب��ن��اء  ذات��ه��ا وكيانها  يحقق 
اإ�سافة اإىل تاأهيلها لتحقيق الجنازات واملكت�سبات 

وتاأدية ر�سالتها على اأكمل وجه.
واأك������دت ���س��م��و ال�����س��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك .. 
ا�ستمرار دعم املراأة اأينما كانت فهي مفتاح ال�سالم 
والتقدم يف عامل اليوم م�سيفة اأن املراأة قادرة على 

ن�سر ثقافة العطاء وغر�سها يف نفو�س الأجيال.
 .. الإم���ارات���ي���ة  امل����راأة  اإىل  كلمة  �سموها  ووج��ه��ت 
فقالت لقد حققت جناحا مل يكن اأحد يتوقعه و 
والقادرة  املجالت  املعطاءة يف خمتلف  امل��راأة  كنت 
العلم  خالل  من  املراتب  اأعلى  اإىل  الو�سول  على 
والعمل فال تتوقفي وامل�ستقبل ينتظرك واأبناءك 
ب��ال��ق��ي��م واملبادئ  ال���ذي���ن ت��رب��ي��ه��م ع��ل��ى الل���ت���زام 

والقتداء بالآباء والأجداد .
ا�سربي   .. ال�سهيد  لأم  اأق���ول  �سموها  واأ���س��اف��ت 
و����س���اب���ري لأن����ك ق����دوة وم��ث��ل ل��ل��ج��م��ي��ع .. فقد 
فلذة  ووه��ب��ت  الت�سحية  درج����ات  اأع��ل��ى  ق��دم��ت��ي 
كبدك من اأجل الوطن .. فاأنت النموذج احلقيقي 

لالأم الإماراتية وقدوة ومثل جلميع الأمهات ..
بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  ح��وار  ن�س  يلي  وفيما 

مبارك : 
** ب�ساأن تقييم �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك 
رئي�سة لدور املراأة يف الإم��ارات يف م�سرية التنمية 
الدولة  احتفالت  مع  تزامنا   �� للدولة  امل�ستدامة 
�سهر  28 من  يوافق  الذي  الإماراتية  امل��راأة  بيوم 
اأغ�سط�س من كل عام ��� والكلمة التي توجهها اإىل 

ابنة الإمارات يف هذه املنا�سبة ..
قالت �سموها .. اإن املراأة الإماراتية اأثبتت جدارتها 
امل�ستدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ع��م��ل��ي��ة  يف  ط��ري��ق��ه��ا  ���س��ق  يف 
ال�سلطات  يف  ال���ق���ي���ادي���ة  امل��ن��ا���س��ب  ف��ت��ق��ل��دت   ..
وحققت  كافة  والق�سائية  والت�سريعية  التنفيذية 
الدول  يف  مثيالتها  حتققه  مل  م��ا  امل��ن��ج��زات  م��ن 
يف  امل��ث��ل  ب��ه  ي�سرب  من��وذج��ا  فاأ�سبحت  املتقدمة 

املحافل املحلية والإقليمية والدولية.
الإم��ارات��ي��ة حظيت  امل���راأة  اأن   .. واأ���س��اف��ت �سموها 
منذ  الر�سيدة  القيادة  ودع��م كبريين من  برعاية 
تاأ�سي�س دولة الإمارات .. فقد اأولت الدولة يف ظل 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب 
تعزيز  خ��الل  من  للمراأة  كبرية  اأهمية  ث��راه  اهلل 

دورها يف املجتمع الإماراتي �سريكا ا�سرتاتيجيا يف 
م�سرية التنمية وو�سع الدعائم الأ�سا�سية لتمكن 
بكل  كافة  املهنية  امل��ج��الت  يف  املناف�سة  م��ن  امل���راأة 
ثبات .. وهذا النهج �سار عليه �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
ال��وزراء حاكم  الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 
دبي رعاه اهلل و �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د 
الأعلى للقوات امل�سلحة واإخوانهم اأ�سحاب ال�سمو 
الإم����ارات لإكمال  الأع��ل��ى ح��ك��ام  املجل�س  اأع�����س��اء 
م�سرية متكن املراأة يف املجتمع الإماراتي .. وذلك 
يف  ت�سهم  التي  املنا�سبة  البيئة  تهيئة  خ��الل  م��ن 
وكيانها  ذاتها  ال��ذي يحقق  بال�سكل  دوره��ا  تفعيل 
لتحقيق  اأي�سا  ويوؤهلها  القادمة  الأج��ي��ال  لبناء 
اأكمل  ر�سالتها على  وتاأدية  واملكت�سبات  الإجن��ازات 

وجه.
يف  للمراأة  تاريخي  ي��وم  باأنه  اليوم  ه��ذا  واعتربت 
ع��ط��اء ثرية  مل�سرية  اأ���س�����س  الإم�����ارات حيث  دول���ة 
اكت�سبت دعم الدولة الكامل لتمثل منوذجا فريدا 

لتالقي الأهداف والغايات بن الدولة واملجتمع.
املراأة  تكون  اأن  اأج��ل  م��ن  عملت  لقد   .. واأ���س��اف��ت 
اأ�سا�سيا يف البناء والتنمية و�ساأظل اأوا�سل  �سريكا 
دعم املراأة اأينما كانت فهي مفتاح ال�سالم والتقدم 
يف عامل اليوم .. وامل��راأة بال �سك ق��ادرة على ن�سر 
ث��ق��اف��ة ال��ع��ط��اء وغ��ر���س��ه��ا يف ن��ف��و���س الأج���ي���ال .. 
اإليها  التي ن�سعى  اأن حتقيق الأه��داف  اأرى  واأنني 
يكفل  جمتمع  يف  تعي�س  التي  املتعلمة  امل���راأة  بيد 
املراأة  والواجبات ومتكن  احلقوق  امل�ساواة يف  لها 
هدف ا�سرتاتيجي لن نحيد عنه وهي متثل راأ�س 
مال ب�سري مهم يف املجتمع ولديها قدرات وملكات 
امل�ستدامة  التنمية  فاعل يف  ب�سكل  وت�سهم  خارقة 

يف كل املواقع.
ووجهت �سموها كلمة للمراأة الإماراتية .. فقالت 
لقد حققت جناحا مل يكن اأحد يتوقعه وكنت املراأة 
الو�سول  على  وال��ق��ادرة  امل��ج��الت  كل  يف  املعطاءة 
تتوقفي  ف��ال  والعمل  العلم  امل��رات��ب يف  اأع��ل��ى  اإىل 
على  تربيهم  الذين  واأبناءك  ينتظرك  وامل�ستقبل 
اللتزام بالقيم واملبادئ والقتداء بالآباء والأجداد 
الذين مهدوا لك الطريق اإىل النجاح .. ل تن�سي 
اأيتها املراأة انك الآم والزوجة تتحملن م�سوؤولية 
م�ساعفة يف تربية اأبنائك خا�سة يف هذه الظروف 
ال�سعبة التي مير بها العامل وما يتبعه من ت�ستت 
الأفكار وانت�سار و�سائل التوا�سل الجتماعي التي 
الأفكار  ون�سر  ال�سباب  نفو�س  يف  بلبلة  حتدث  قد 
ال�سباب  ت�ستهدف  وال��ت��ي  والإره��اب��ي��ة  امل��ت��ط��رف��ة 
منهم .. داعية الأمهات اإىل اأخذ احليطة واحلذر 
وتربيتهم  حياتهم  تفا�سيل  بكل  الأبناء  ومراقبة 
على الأخالق الفا�سلة وقيم الت�سامح .. وتو�سيح 
الأخطار  ال�سواب واخلطاأ لتحميهم من  مواطن 

التي تواجه ال�سباب يف اأي مكان.
اأن��ك زوج��ة وعليك  امل���راأة  اأيتها  وك��ذل��ك ل تن�سي 
وتلبية طلباته  زوج��ك  رعاية  كبرية يف  م�سوؤولية 
الأ���س��رة وحفظ ماله  تربية  ل��ه عونا يف  وف��ك��وين 
النهج  ات��ب��اع  على  يحثنا  واأولده..ف��دي��ن��ن��ا  وبيته 

القومي يف التعامل مع الزوج والأبناء..
و�سدق ال�ساعر اإذ يقول : الأم مدر�سة اإذا اأعددتها 

اأعددت �سعبا طيب الأعراق .
ال�سيخة  �سمو  توجهها  ال��ت��ي  الكلمة  وح���ول   **
فاطمة اإىل اأمهات ال�سهداء اللواتي قدمن فلذات 
�� يف يوم املراأة  اأكبادهن لتظل راية الوطن خفاقة 
اجنازاتهن  لإب��راز  منا�سبة  يعد  ال��ذي  الإماراتية 
�� .. اأكدت  ودورهن يف مواجهة خمتلف التحديات 

�سموها ..
ب��ه اليوم  ال���ذي نحتفل  امل���راأة الإم��ارات��ي��ة  اأن ي��وم 
حتت �سعار امل��راأة �سريك يف اخلري والعطاء .. هو 

فاأي   .. واأبنائه  وزوجته  ال�سهيد  لأم  تاريخي  يوم 
عطاء اأعظم من عطاء اأم ال�سهيد التي تقدم اأغلى 
واأي عطاء   .. للوطن  ف��داء  الوجود  ما عندها يف 
الزوجة من حتمل م�سوؤوليات ج�سيمة  اأكرب عند 
لتكمل م�سوارها يف تربية اأبنائها بعد فقدان الزوج 

معينها وم�ساعدها على بناء الأ�سرة ..
اأن  اأثبتت  الإماراتية  امل��راأة  اأن   .. واأ�سافت �سموها 
هذا العطاء قليل اأمام ما يقدمه الوطن لأبنائه .. 
واأم ال�سهيد هي النموذج احلقيقي لالأم الإماراتية 
الوطنية املعطاءة والقدوة واملثل .. ودور الأم �سهد 
املوؤ�س�س  ب��داأت مع جهود  مراحل متطورة عديدة 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان �� طيب 
واأث��ن��اء كل  الدولة  تاأ�سي�س  ب��داأ  �� حينما  ث��راه  اهلل 
ال�سعاب وامل�ساق التي واجهته يف م�سريته احلافلة 
الأم  ب�سفتها  ب��امل��راأة  الهتمام  يغفل  مل  املعطاءة 
والأخت والزوجة والبنة فكان له ما اأراد فاأثبتت 
املراأة قدرتها على العطاء وفعل اخلري يف كل مكان 

من حولها وخارج نطاق بلدها.
الدولة جهدا يف  الر�سيدة يف  القيادة  تدخر  و مل 
لل�سهيد  يوما  فيما خ�س�ست   .. امل��راأة  دعم  �سبيل 
للتعبري عن تقدير املجتمع ل�سهداء الوطن الأبرار 
ال��ذي��ن ق��دم��وا اأرواح���ه���م ف���داء ل��ل��وط��ن وتقديرا 
لوالديه وزوجته واأبنائه الذين �سيتحملون عبء 
اأي�سا  ال���دول���ة  ب��ع��ده .. وت��ك��ف��ل��ت  امل�����س��وؤول��ي��ة م��ن 
برعاية اأ�سر واأبناء ال�سهداء حتى تتوا�سل م�سرية 

اخلري والعطاء لأبناء الوطن.
 .. م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�سيخة  �سمو  واأع���رب���ت 
ع��ن اع��ت��زازه��ا وف��خ��ره��ا ب�����س��ه��داء ال��وط��ن الذين 
قدموا اأرواحهم فداء له ودفاعا عن اأمن املنطقة 
الإم����ارات  اأب��ن��اء  اأن  اإىل  م�����س��رية   .. وا���س��ت��ق��راره��ا 
�� للدفاع  اأثبتوا بوقوفهم خلف قيادتهم احلكيمة 
اأنهم   �� الإم���ارات والأم��ة  واأم��ن  النبيلة  القيم  عن 

متوحدون ومتكاتفون ومتما�سكون �سفا واحدا.
ال�سهداء  اأ�سر  واأك��دت �سموها دعمها ووقوفها مع 
ب��دءا م��ن الأم ث��م ال��زوج��ة والأب��ن��اء والأه���ل كافة 
رحيل  اإث��ر  اآلم��ه��م  م��ن  التخفيف  على  وحر�سها 
البن اأو الزوج اأو الأخ بعزة و�سرف يف �سبيل الدفاع 

عن الوطن والأمة.
وقالت .. لأم ال�سهيد ... ا�سربي و�سابري .. لأنك 
اأعلى  قدمتي  فقد  جميعا  لنا  واملثل  ال��ق��دوة  اأن��ت 
درجات الت�سحية لأنك وهبت ابنك وفلذة كبدك 
النموذج احلقيقي لالأم  .. فاأنت  الوطن  اأجل  من 
الإم��ارات��ي��ة واأن���ت ال��ق��دوة وامل��ث��ل جلميع الأمهات 
ف��ق��دت زوجك  اأن���ك   .. ال�سهيد  ل��زوج��ة  واأق���ول   ..
بعده يف  امل�سوؤولية  الوطن وحملت  الدفاع عن  يف 
تربية الأبناء للتعبري عن حب الوطن والذود عنه 
والتقدير  والتكرمي  الثناء  ي�ستحق  من  فاأنت   ..

وجزاك اهلل خري اجلزاء .
** وحول �سعار يوم املراأة الإماراتية املراأة �سريك 
العطاء  تعزيز قيم  ودوره��ا يف  والعطاء  يف اخلري 

يف املجتمع...
قالت �سموها .. اإن ال�سعار .. اأ�ساب احلقيقة حيث 
واخلري  بالعطاء  املليئة  األإماراتية  امل��راأة  م�سرية 
يف  وللمحتاجن  وجمتمعها  لأ�سرتها  الإن�����س��اين 
ب�سدق  يعرب  ال�سعار  ..ف��ه��ذا  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  �ستى 
عن دور املراأة وقدرتها على التفاعل مع املبادرات 
املتعددة يف الدولة وبذل العطاء لكل من يحتاجه 
وم�ساركتها مع جميع فئات املجتمع رجال ون�ساء 
لإجناح عام اخلري الذي اأطلقه .. �ساحب ال�سمو 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 

حفظه اهلل لعام 2017 وعام زايد 2018 .
واأكدت اأن العطاء الإماراتي مل يكن له حدود ومل 
يقت�سر على الرجل بل اأ�سهمت فيه املراأة وكل اأفراد 
املجتمع و�سيظل كذلك ما دامت القيادة الر�سيدة 
ر�سخوا  الذين  الوطن  اأبناء  خلفها  وم��ن  للدولة 
ثقافة العطاء والإن�سانية التي انتهجها املغفور له 

ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان �� طيب اهلل ثراه �� 
وغر�سها يف نفو�س اأبنائه املواطنن وا�ستفاد منها 

الآخرون واقتدوا بها يف العمل الإن�ساين.
وقالت اإنه على املراأة م�سوؤولية كبرية يف رد اجلميل 
م�ستمرة  ع��م��ل  منهجية  يف  وامل�����س��ارك��ة  ل��ل��وط��ن 
لرت�سيخ قيم التطوع وامل�سوؤولية املجتمعية تعزيزا 
منها  م�ستلهمة   .. املجتمع  وتكافل  لأطر متا�سك 
متجدد  ب��ع��ط��اء  م�سريتها  تت�سم  ط��ري��ق  خ��ارط��ة 
�ساأن  واإع���الء  م��ب��ادئ اخل��ري  تاأ�س�ست على  ل��دول��ة 

الإن�سان واإر�ساء قيم التعاون والت�سامح.
واأك��دت �سموها .. اأن امل��راأة الإماراتية جاهزة لكل 
فعل خ��ري مب��ا اأع��ط��اه��ا اهلل م��ن م��واه��ب وقدرات 
فهي الأم والزوجة والعاملة ومل تق�سر مع هوؤلء 
الذين هم عماد املجتمع وعطاوؤها ل حدود له وقد 
امل�سوؤولية  اإنها على قدر  والأح��داث  الأي��ام  اأثبتت 
امللقاة على عاتقها يف كل فعل خري اأو عطاء اإن�ساين 
اأو جمتمعي تقوم به .. وقد ا�ستلهمت املراأة والأم 
الإماراتية قيم اخلري من جمتمعها ومتكنت من 
الو�سول اإىل مبتغاها يف العمل والإجناز وها هي 
الآن تربي اأطفالها على قيم اخلري و�ستنجح كما 
من  اإل��ي��ه  ت�سبو  م��ا  حتقيق  يف  ال�سابق  يف  جنحت 
وقيم  اخل��ري  اأخ���الق  على  الن�سء  تربية  يف  تقدم 
احلق والعدل ون�سر ثقافة الت�سامح بالإ�سافة اإىل 

ارتياد كافة جمالت العمل الوطني .
واأ�سارت اإىل اأن املبادرات الوطنية يف جمال العمل 
اخلريي اأ�سبحت ب�سبب تعددها وانت�سارها حمليا 
مكونات  م��ن  اأ�سا�سيا  مكونا   .. ودول��ي��ا  واإقليميا 
ال�سخ�سية الإماراتية واأ�سبح للدولة الدور البارز 
يف حت�سن احلياة و�سون الكرامة الإن�سانية حول 
العامل مع تر�سيخ موقعها بن الدول املانحة من 
املعاناة عن  الفقراء واملحتاجن ورفع  ا�سعاد  اأجل 

املر�سي واملعوزين .
الإماراتية  امل����راأة  ع��ط��اء  ���س��ور  ت��ع��دد  اإىل  ولفتت 
التي ا�ستلهمتها من قيادتها الر�سيدة .. فال�سورة 
الأوىل رعاية الأم لأ طفالها واأ�سرتها وهو اأ�سا�س 
العطاء واخلري الذي تقدمه املراأة ومن ثم ت�سارك 
ك���ل ما  ل��ه��م  جمتمعها وال���ع���امل ه��م��وم��ه وت���ق���دم 

ت�ستطيع من دعم وم�ساعدة.
املراأة  عطاء  فيها  يتجلى  التي  الثانية  وال�سورة 
الإماراتية .. هو جناحها امللفت للنظر يف م�سريتها 
م��ن��ه ن�سيبها ثم  ون��ه��ل��ت  ال��ع��ل��م  ن��ح��و  ف��ان��دف��ع��ت 
توجهت اإىل ميادين العمل ومتكنت من الو�سول 
الآن  وزي���رة  ف��امل��راأة  الوظيفية  امل��رات��ب  اأع��ل��ى  اإىل 
بل ورئي�سة  الوطني الحت��ادي  املجل�س  وع�سو يف 
اأم  ذل��ك  م��ن  واأع��ل��ى  وجندية  ومهند�سة  وطبيبة 

�سهيد اأو زوجته فهي تقدم العطاء بال حدود.
الثالثة يف هذا العطاء هو ما حتمله  اأما ال�سورة 
امل������راأة الإم���ارات���ي���ة ن��ح��و الآخ����ري����ن مم���ن �ساءت 
اأنف�سهم و�سط كوارث  املعي�سية ووجدوا  ظروفهم 
امل����راأة  ف��ت�����س��ردت  اأو غ��ريه��ا  اأو ح����روب  ط��ب��ي��ع��ي��ة 
 .. احل��ي��اة  اأ�سا�سيات  اأب�سط  واف��ت��ق��دوا  واأط��ف��ال��ه��ا 
فمن هنا تواجدت املراأة الإماراتية يف اأكرث املواقع 
تخفف  كي  لهوؤلء  م�ساعدة  من  لديها  ما  لتقدم 
ع��ن��ه��م وت�����س��د رم��ق��ه��م وت��ع��ي��ن��ه��م ع��ل��ى ظروفهم 
التربع  املراأة بكرم يف حمالت  القا�سية.. و�ساركت 
اأوالكوارث  احل���روب  م��ن  املت�سررين  حاجة  ل�سد 
واأ�سهمت  اللجوء  على  اأج���ربوا  الذين  الطبيعية 
امل�����راأة مب��ا ل��دي��ه��ا م��ن م���ال وت��ط��وع��ت يف تقدمي 
العون وامل�ساعدة مبا�سرة اإىل املحتاجن يف مناطق 
ترافق  الرجل  اأخيها  مع  وكانت  املتعددة  الكوارث 
اإىل  الأح��م��ر  الهالل  لهيئة  التابعة  الإغ��اث��ة  ف��رق 
املناطق والدول امل�سابة وتقدم الطعام والدواء اإىل 
 .. ال�سن  وكبار  والأطفال  الن�ساء  ما يحتاجه من 
على املراأة الإماراتية م�سوؤولية واأنني واثقة اأنها..
عماد املجتمع..فعطاوؤها كبري وعملها اأي�سا كبري 

يف فعل اخلري.

** وب�ساأن اأهم الربامج التي يتم طرحها لتعزيز 
وب��ن��اء ق����درات امل����راأة الإم��ارات��ي��ة مب��ا ي��ت��واف��ق مع 
العاملية يف جمال متكن وريادة  املمار�سات  اأف�سل 

املراأة ...
اأن   .. مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  اأو�سحت 
تاأهيال جيدا لأخذ  اليوم موؤهلة  املراأة الإماراتية 
فجهودها  للدولة  ال�ساملة  التنمية  يف  اأك��رب  دور 
التي  القيادية  املنا�سب  يف  جلية  تبدو  وجناحها 
مبفهومها  التنمية  يف  اإ�سهاماتها  ويف   .. تولتها 
واإدارته  ال��دور  بهذا  جديرة  بذلك  وه��ي  ال�سامل 
.. وما زلنا على الطريق نذلل لها ال�سعاب وهي 
نوا�سل  ونحن  النجاح  خطوات  وتخطو  تتجاوب 
م�ستلهمن  املنا�سبة  ال��ظ��روف  لها  ونهيء  دعمها 
ديننا احلنيف  واأخالقيات  املجتمع  قيم اخلري يف 

ومبادئ قيادتنا الر�سيدة وتراثنا العريق.
امل��راأة ومتكينها  ق��درات  بناء  اإن   .. �سموها  وقالت 
الن�سائي  اأول��وي��ات عمل الحت���اد  راأ����س  ي��اأت��ي على 
ومتجددة  متكاملة  حزمة  ط��رح  خ��الل  من  العام 
على  املبنية  وال��ت��وع��وي��ة  التدريبية  ال��ربام��ج  م��ن 
درا���س��ات حتليلية ل��واق��ع امل���راأة يف دول��ة الإم���ارات 
اأف�سل  م����ع  ي���ت���واف���ق  مب����ا   .. امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
املمار�سات العاملية يف جمال متكن وريادة املراأة .. 
وثقتنا كانت وما تزال كبرية باملراأة وقدرتها على 
الريادة .. فتخ�سي�س �سعارات متعددة لالحتفال 
: تكرمي  الأول  له هدفان  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  بيوم 
امل���راأة على م��ا قدمته م��ن جهد وجن��اح يف عملها 
وال��ث��اين ه��و ت��وف��ري ك��ل م��ا ه��و ���س��روري خلدمة 
املراأة وجناحها يف املجالت املتعددة .. ف�سعار املراأة 
املراأة  و���س��ع��ار  الع�سكرية  امل����راأة  و���س��ع��ار  والب��ت��ك��ار 
�سريك يف اخلري والعطاء كما هو هذا العام كلها 
وبرامج متعددة  لن�ساط مكثف  وعناوين  �سعارات 

ت�ستفيد منها املراأة يف جمالت متنوعة .
العام  الن�سائي  املجال فقد اطلق الحتاد  ويف هذا 
مبادرات متعددة وبرامج حيوية �ساهمت يف متكن 
والجتماعي  والتعليمي  ال�سحي  املجال  يف  امل��راأة 
ومنها برنامج اعريف حقوقك وكوين جاهزة و يف 
بيتنا م�سعفة و �سحتك حتت املجهر وغريها من 

الربامج املفيدة .
اإن الدور الوطني الرائد الذي ينه�س به الحتاد 
الن�سائي العام وجهوده الوا�سحة يف جمال متكن 
ال�سيا�سية  للم�ساركة  الإم��ارات��ي��ة  امل����راأة  وت��اأه��ي��ل 
والندوات  امل��وؤمت��رات  تنظيم  خ��الل  من  وا�سح   ..
اأت�����اح للمراأة  امل���ج���ال ح��ي��ث  ه���ذا  امل��ت��خ�����س�����س��ة يف 
الإماراتية فر�سة الطالع على جتارب مثيالتها 
يف الدول العربية ال�سقيقة وعلى امل�ستوى العاملي 
.. واأ�سافت لن ندخر جهدا اأو ن�ساطا اإل ونقدمه 
اأه���داف���ه���ا يف التمكن  امل������راأة وحت��ق��ي��ق  م���ن اج���ل 

والدخول يف كل جمالت العمل امليداين .
الوطنية  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  م��ا حت��ق��ق��ه  وح����ول   **
لتمكن وري���ادة امل���راأة يف دول��ة الإم����ارات 2015 
ومرجعيا  ع��ام��ا  اإط�����ارا  ت��وف��ر  ال��ت��ي   �����  2021  -
 �� ال��دول��ة  يف  احلكومية  املوؤ�س�سات  لكل  واإر���س��ادي��ا 

على اأر�س الواقع ...
اأو�سحت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة 
م��ا يف هذه  اأف�����س��ل  اأن   .. ال��ع��ام  الن�سائي  الحت���اد 
م�سرتك  تعاون  ثمرة  ج��اءت  اإنها  ال�سرتاتيجية 
بن الحتاد الن�سائي العام واملوؤ�س�سات املعنية على 
ال�سعيدين الحتادي واملحلي وموؤ�س�سات املجتمع 
م���ن خالل  اإع����داده����ا  .. ومت  ال���دول���ة  امل�����دين يف 
درا�سات حتليل  اإج��راء  اعتمدت على  اأ�س�س علمية 
الواقع وبيان نقاط القوة وال�سعف يف ال�سيا�سات 
من  املختلفة  املوؤ�س�سات  تنفذها  التي  وال��ربام��ج 

اأجل متكن املراأة.
واأ���س��اف��ت .. اأن���ه ان��ط��الق��ا م��ن ذل��ك ف���اإن تطبيق 
ال�سرتاتيجية �� منذ اإطالقها قبل �سنتن �� اأ�سهم 
لوطننا  ن��ن�����س��ده  ال����ذي  امل�ستقبل  ل��وح��ة  ر���س��م  يف 

املوؤ�س�سات  م���ع  ال�������س���راك���ات  خ����الل  م���ن  و���س��ع��ب��ن��ا 
احلكومية الحتادية واملحلية وموؤ�س�سات املجتمع 
والدولية  الإقليمية  والهيئات  واملنظمات  امل��دين 
لتمكن  الوطنية  ال�سرتاتيجية  اأ�سبحت  حيث 
وريادة املراأة يف الإمارات العربية املتحدة 2015 
- 2021 اإطارا لها يف و�سع خطط وبرامج عملها 
مبا ي�سهم يف جعل دولة الإمارات العربية املتحدة 
يف م�ساف الدول املتقدمة يف جمال متكن املراأة 

وريادتها .
وبينت �سموها اأن .. اأف�سل ما يف هذه ال�سرتاتيجية 
التي بداأ تطبيقها منذ اإطالقها .. اإنها ا�ستهدفت 
الن�سائية  الب�سرية  الكوادر  وتاأهيل  تنمية  و  بناء 
الربامج  الإيجابية يف  امل�ساركة  على  قادرة  لتكون 
وتعزيز  انتاجية  اأو  خدمية  كانت  �سواء  التنموية 
م��ا حققته امل���راأة م��ن جن��اح��ات ب��اه��رة يف خمتلف 
والإعالمي  والقت�سادي  الإداري  العمل  جمالت 
والبيئي  والج���ت���م���اع���ي  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي  وال�����س��ح��ي 

وغريها من جمالت العمل الوطني.
اإط���الق هذه  منذ  الكثري  .. حتقيق  اإىل  واأ���س��ارت 
ال�سرتاتيجية قبل �سنتن وتنفيذ برامج مهمة يف 
الحتاد الن�سائي ا�ستفادت منها املراأة بكل املجالت 
والتثقيف  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف  خ��ا���س��ة  ت��ن��اول��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
الجتماعي كما اأن اجلانب القت�سادي اأخذ حيزا 
اأبدينا اهتماما كبريا  كبريا من اهتماماتنا حيث 
بالأ�سر املنتجة لتعتمد املراأة على نف�سها يف العمل 
والإنتاج وجتد لها م�سدر دخل تعيل بها اأ�سرتها .

كما اأقيمت عدة ور�س عمل وحما�سرات تثقيفية يف 
خمتلف الأوجه من �سحية واجتماعية كان اآخرها 
الوطنية والإحتياطية  التعاون مع هيئة اخلدمة 
اأمانة  يف القوات امل�سلحة يف اإجن��اح حملة ج�سدك 
التي ت�سلط ال�سوء على �سحة املراأة والرجل اأي�سا 
الكبري يف  ال��دور  العام  الن�سائي  وك��ان لالحتاد   ..
اإجناح هذه احلملة من خالل تنظيم املحا�سرات 
على  تركز  التي  الهادفة  العمل  وور���س  التوعوية 
�سرورة ممار�سة املراأة للريا�سة واختيار الأ�سلوب 
الأم��ث��ل لأن���واع ال��غ��ذاء ال���ذي ت��رك��ز عليه الأ�سرة 

خا�سة الأطفال منهم.
املراأة  لتقدم  الوطنية  ال�سرتاتيجية  ف��ان  ولهذا 
النه�سة  يف  ج��دي��دة  وم��رح��ل��ة  نوعية  نقلة  متثل 
ملواكبة  وتطلعا  طموحا  الأك���رث  لأن��ه��ا  الن�سائية 
الألفية اجلديدة بعزمية قوية واليات عمل فاعلة 
امل��رج��وة وو�سعت  الوطنية  الأه���داف  فقد ح��ددت 
املراأة  دور  ي��ع��زز  مب��ا  لتنفيذها  ال��الزم��ة  الأل��ي��ات 
احلياة  ميادين  جميع  يف  الإيجابية  وم�ساركتها 

وتاأ�سيل دورها يف التنمية.
للجميع  احل��ري��ة  م��ب��داأ  كفلت  ال�سرتاتيجية  اإن 
رج���ال ون�����س��اء ع��ل��ى ح��د ���س��واء وه��دف��ت اإىل دعم 
قوة  ع��ل��ى  ل��الإب��ق��اء  الج��ت��م��اع��ي  الن�سيج  خ��ي��وط 
وترابط العالقات الجتماعية يف خمتلف املجالت 
عامة ويف املجال الأ�سري على نحو خا�س وحتقيق 
مزيد من املنجزات يف العديد من املجالت وعلى 
الزيادة  على  لالإبقاء  القت�سادية  املجالت  راأ�سها 
تنويع  وذل��ك عن طريق   .. الإنتاجية  يف معدلت 
التعليمية  العملية  ودع��م  القت�سادية  الأن�سطة 
ال�ستثمار  اإىل  ي����وؤدى  مب��ا  املختلفة  مب��ج��الت��ه��ا 
املجتمعية.فنحن  ال��ب�����س��ري��ة  ل���ل���م���وارد  ال��ف��ع��ال 
م�����س��ت��م��رون يف ت��ط��ب��ي��ق ال���ربام���ج ال��ت��ي ت�����س��ب يف 

تطوير حياة املراأة يف خمتلف الوجوه .
اإن   .. اإن������ه  احل��������وار  خ���ت���ام  ����س���م���وه���ا يف  وق����ال����ت 
الإمارات  دولة  للمراأة يف  الوطنية  ال�سرتاتيجية 
موؤ�س�سات  وتقدير  اإعجاب  نالت  املتحدة  العربية 
دول���ي���ة ت��ع��ن��ى ب����امل����راأة ح��ي��ث ت��ل��ق��ي��ن��ا ال��ع��دي��د من 
الإ�سادات من م�سوؤولن دولين مبدين اإعجابهم 
عليها  بنيت  التي  وال��ق��واع��د  الأ�س�س  وطلبوا  بها 
الأمم  هيئة  يف  الأع�����س��اء  ال���دول  على  لتعميمها 

املتحدة للمراأة .

•• اأبوظبي-وام: 

نظم مركز اأبوظبي لالأنظمة الإلكرتونية واملعلومات، 
عددا من الفعاليات لتكرمي جهود املوظفات الإماراتيات 

يف املركز.. يف اإطار احتفائه بيوم املراأة الإماراتية .
لحج  را���س��د  �سعادة  ح�سره  ال��ذي  الح��ت��ف��ال  وت�سمن 
امل��ن�����س��وري، م��دي��ر ع���ام امل��رك��ز، وع���دد م��ن امل�سوؤولن 
حققتها  التي  الإجن���ازات  عن  ق�سري  فيلم  عر�س  فيه 
موظفات املركز يف اإطار �سعيه لتقدمي خدمات حكومية 
وتطوير  م��ت��ع��ددة،  ق��ن��وات  خ��الل  م��ن  مبتكرة  رقمية 

يف  نا�سج  ملجتمع  الأ�س�س  وب��ن��اء  وال�سيا�سات،  املعايري 
تكنولوجيا املعلومات و الت�سالت.

الر�سيدة  القيادة  الإم��ارات��ي��ة يف ظل  امل��راأة  اأن  واأ���س��اف 
حيوي  ب��دور  القيام  م��ن  مكنتها  رفيعة  مكانة  حققت 
وبارز يف دفع عجلة التطور، حيث ا�ستطاعت الو�سول 
واملوؤ�س�سات  ال����وزرات  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  ق��ي��ادي��ة  ملنا�سب 
وذلك  العمل،  جم��الت  خمتلف  ويف  واخلا�سة  العامة 
وتعزيز م�سرية  دعم  الفعالة يف  من خالل م�ساهمتها 

التنمية احل�سارية ال�ساملة التي ت�سهدها الدولة.
 واأ�ساد املن�سوري بتوجيهات ودعم �سمو ال�سيخة فاطمة 

الرئي�سة  ال��ع��ام  الن�سائي  الحت���اد  رئي�سة  م��ب��ارك  بنت 
الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية رئي�سة املجل�س الأعلى 
لالأمومة والطفولة “ اأم المارات” مل�سرية متكن املراأة 

الإماراتية، وتفعيل م�ساركتها يف م�سرية التنمية.
الإلكرتونية  لالأنظمة  اأبوظبي  مركز  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
على خمتلف  وتطورها  امل��راأة  يويل متكن  واملعلومات 
بقدراتها  اإمي����ان����اً  وذل����ك  ك����ربى،  اأه��م��ي��ة  امل�����س��ت��وي��ات 
من  ع��دداً  �سعادته  ك��رم  احلفل،  نهاية  ويف  ومواهبها،. 
م�سرية  وتعزيز  دع��م  يف  �ساهمن  امل��واط��ن��ات  املوظفات 

جناحات املركز.

» اأبوظبي لالأنظمة الإلكرتونية واملعلومات« يحتفي بيوم املراأة الإماراتية

�شرطة الفجرية حتتفل بيوم املراأة الإماراتية 2017
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اأخبـار الإمـارات
وزارة الدفاع حتتفل ب�»يوم املراأة الإماراتية«

•• اأبوظبي -وام: 

نظمت وزارة الدفاع ام�س احتفال مبنا�سبة يوم املراأة الإماراتية 
العام حتت �سعار  اأغ�سط�س - ويقام هذا   28 ال��ذي ي�سادف   -

والعطاء”. اخلري  يف  �سريك  “املراأة 
وق���ال م��ع��ايل حم��م��د اأح��م��د ال���ب���واردي ال��ف��ال���س��ي وزي���ر دولة 
املراأة  اإن   - املنا�سبة  بهذه  خا�س  ت�سريح  يف   - الدفاع  ل�سوؤون 
الدولة  ونه�سة  املجتمع  ب��ن��اء  يف  اأ�سا�سي  �سريك  الإم��ارات��ي��ة 
وت��ق��دم��ه��ا وازده���اره���ا وال���دف���اع ع��ن ح��م��اه��ا ول��ذل��ك حر�ست 
قيادتنا الر�سيدة على تاأهيلها ومتكينها لتكون �سريكة الرجل 
بالنجاحات  زاخ���رة  م�سرية  يف  وت�سانده  تعا�سده  الإم���ارات���ي 

وعامرة بالإجنازات.

واأكد معاليه اأن املراأة الإماراتية اليوم اأ�سبحت عن�سرا فاعال 
الدعم  بف�سل  وذل����ك  ال��وط��ن��ي  وال��ع��م��ل  التنمية  م�����س��رية  يف 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  م��ن  الكبري 
املراأة  ب��اأن دور  “حفظه اهلل” . معربا عن ثقته  الدولة  رئي�س 
امل�ستقبل نظرا  اأثرا يف  واأعمق  اأكرث بروزا  �سي�سبح  الإماراتية 
لدفع  دوره���ا  واأه��م��ي��ة  اإمكانياتها  يف  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  لثقة 
م�سرية بناء وتقدم الدولة يف جميع املجالت. من جهته اأ�ساد 
�سعادة اللواء الركن طيار عبداهلل ال�سيد الها�سمي وكيل وزارة 
الدفاع امل�ساعد للخدمات امل�ساندة - يف كلمته خالل الحتفال 
له من مكانة مرموقة خالل  وما و�سلت  الإماراتية  باملراأة   -
�سنوات قليلة بف�سل دعم القيادة الر�سيدة لها وت�سجيعها على 
متكنت  حتى  التحديات  ومواجهة  وال�سرب  والجتهاد  العطاء 

من اأن تثبت للمجتمع باأنها �سريكة الرجل يف حتمل امل�سوؤولية 
وتنمية املجتمع ويف م�سرية اخلري والعطاء. ومت خالل احلفل 
عر�س فيديو وثائقي عن املراأة الإماراتية واإجنازاتها بجانب 
من�سة حوارية �ساركت فيها �سخ�سيات ن�سائية اإماراتية مت من 
العمل  م�سرية  يف  املميزة  جتاربهن  على  ال�سوء  اإلقاء  خاللها 
املراأة  التي حققتها  النجاحات  الدولة وا�ستعرا�س  الن�سائي يف 

الإماراتية يف خمتلف املجالت.
تذكارية  هدايا  وتوزيع  امل�ساركات  تكرمي  مت  احلفل  ختام  ويف 
الع�سكريات  امل�سلحة  وال��ق��وات  ال��دف��اع  وزارة  منت�سبات  على 
لدعم  جهود  م��ن  يبذلنه  مل��ا  وامتنانا  بهن  احتفال  وامل��دن��ي��ات 
الوزارة يف �سبيل خدمة الوطن وتقديرا ملكانة املراأة الإماراتية 

�سانعة ال�سعادة واحلياة و�سريكة اخلري والعطاء.

جواهر القا�شمي ل�»وام«: العطاء م�شروع الإمارات احل�شاري
•• اأبوظبي -وام:

“ اإمارات  “ اأحد املحاور الأ�سا�سية لنهج العطاء يف  “ دعم الالجئن  يعد 
اخلري “ والق�سية الإن�سانية التي خفق لها “ قلب الإمارات الكبري “.

لعب  يف   ���� الر�سيدة  قيادتها  ورع��اي��ة  بتوجيهات   ���� الإم����ارات  دول��ة  وجنحت 
الرائد جتاه الالجئن ب�سكل لفت و بزخم متزايد عاما  دوره��ا الن�ساين 
بعد عام ويف خ�سم عطائها الذي ل ين�سب ح�سدت �سهادات التقدير من 
اأرقى املنظمات والهيئات الدولية ذات العالقة .. وذلك تاأكيدا على جهودها 

املتفردة لإغاثة املحتاجن وجندة امللهوفن يف �ستى بقاع الأر�س.
وتعر�س وك��ال��ة اأن��ب��اء الإم����ارات “ وام “ ���� م��ن خ��الل ه��ذا امل��ل��ف ويف اإطار 
اأغ�سط�س من  28 من �سهر  امل��راأة الإماراتية الذي ي�سادف  الحتفاء بيوم 
كل عام - جهود قرينة �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة..�سمو ال�سيخة جواهر 
منوذجا  باعتبارها   .. الكبري  القلب  موؤ�س�سة  رئي�سة  القا�سمي  حممد  بنت 

ل�ستجابة املراأة الإماراتية ملعاناة الالجئن.
�سموها  عينت  الالجئن  ل�سوؤون  املتحدة  لالأمم  ال�سامية  املفو�سية  وكانت 
اأول منا�سرة بارزة للمفو�سية على م�ستوى العامل لثالث وليات متتالية 

تقديرا لدورها يف دعم الالجئن والق�سايا الإن�سانية يف املنطقة.
تاريخ  “ �ساحبة  باأنها  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة  املفو�سية  وو�سفت 
العامل  الالجئن يف  الإن�سانية عن  املعاناة  “ لتخفيف  ال�سخاء  طويل من 
.. م�سرية اإىل اأوجه كثرية من التعاون مع الدولة يف هذا ال�سدد .. ملقية 
القا�سمي  حممد  بنت  جواهر  ال�سيخة  �سمو  وجهود  مبادرات  على  ال�سوء 

ودورها يف دعم الالجئن والق�سايا الإن�سانية يف املنطقة.
الكبري  القلب  “ موؤ�س�سة  اأو من خالل  �سموها قدمت �سخ�سيا  اأن  واأك��دت 
“ - املوؤ�س�سة الإن�سانية العاملية املعنية مب�ساعدة الالجئن واملحتاجن حول 
األف   800 اإم��ارة ال�سارقة مقرا لها - الدعم لنحو  العامل التي تتخذ من 
لجئ ونازح يف املنطقة والعامل بقيمة 22 مليون دولر.. معربة عن فخرها 
بتعيينها اأول منا�سرة بارزة للمفو�سية على م�ستوى العامل لثالث وليات 

متتالية.
ال�سيخة  �سمو  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب  قرينة  اأك���دت   .. جانبها  م��ا 
تاريخا  يوميا  ت�سجل  الإم����ارات  دول��ة  اأن   .. القا�سمي  حممد  بنت  ج��واه��ر 

جديدا يف الذاكرة الإن�سانية .
مو�سحة اأن جهود املوؤ�س�سة جت�سد مرتكزات الإمارات عامة واإمارة ال�سارقة 

التي توؤمن باأن اخلري باق ما بقيت الإن�سانية.
اإن  “وام” -  الإم��ارات  اأنباء  لوكالة  �سموها - يف ت�سريحات خا�سة  وقالت 
تاريخ دولة الإمارات العربية املتحدة والروؤية التي تاأ�س�ست عليها يوؤكدان اأن 
قيمتي اخلري والعطاء تر�سمان هوية الدولة وتقودان م�سروعها احل�ساري 

يف خمتلف امل�ستويات.

واأكدت �سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي رئي�سة “ موؤ�س�سة القلب 
الكبري “ اأنه كان لباين الحتاد املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
- “ طيب اهلل ثراه “ - يد بي�ساء امتدت اإىل خمتلف دول العامل وتركت 
اأثرا وخريا يعي�س يف كنفه اآلف املحتاجن وال�سعفاء واملت�سررين اإىل اليوم 
وظل هذا النهج يتنامى ويكرب يف ظل دعم ورعاية قيادة الدولة الر�سيدة 
حتى بات عمال موؤ�س�سيا مدرو�سا يح�سد جهودا اإن�سانية كبرية وينظر اإىل 
اأخوة يف الإن�سانية وي�سرتكون  املحتاجن يف خمتلف دول العامل بو�سفهم 

معنا يف امل�سري ذاته.
واأ�سافت اأن دولة الإمارات توؤمن باأن مفاهيم الرقي احل�ساري والإن�ساين 
ما  بقدر  وال�سناعية  والقت�سادية  العمرانية  النه�سة  حجم  على  تقوم  ل 
تقوم على حجم الوعي باإن�سانية اأبناء املجتمع ومدى فاعلية ذلك على اأر�س 
الذاكرة  الدولة ي�سجل تاريخا جديدا لها يف  .. فكل يوم مير على  الواقع 

الإن�سانية ويقدم �سورة حية لها اأمام العامل.
لروؤية  جت�سيدا  ج��اءت  الكبري  القلب  موؤ�س�سة  جهود  “ اأن  �سموها  واأك��دت 
ال�سمو  �ساحب  ودع��م  بتوجيهات  ال�سارقة  تبنتها  التي  واملرتكزات  الدولة 
حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ 
الكوارث  ومت�سرري  واملنكوبن  وال��ن��ازح��ن  لالجئن  فتوجهت  ال�سارقة 
الطبيعية .. لتقف اإىل جانبهم وتدعم فيهم روح الأمل منطلقة بذلك من 
الإن�سانية فطاملا هناك  باق ما بقيت  اأن اخلري  املتمثل يف  الرا�سخ  الإمي��ان 

قلوب تنب�س يعني اأننا ل زلنا قادرين على بذل العطاء “.
واأ�سارت قرينة �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة رئي�سة موؤ�س�سة القلب الكبري 
.. اإىل اأن موؤ�س�سة القلب الكبري اختارت اأن حتول جهودها اإىل حوار اإن�ساين 
فكان  واملحتاجن  الالجئن  بدعم  املعنية  الدولية  واجلهات  املوؤ�س�سات  مع 
الالجئن  ل�سوؤون  ال�سامية  املفو�سية  مع  التعاون  اأ�سكال  من  �سل�سلة  لها 
الالجئن حول  لأح��وال  ومتابعة  ر�سدا  الأكرث  الدولية  املوؤ�س�سة  بو�سفها 
واقع  تراعي  مركزية  موؤ�س�سة  الكبري  القلب  موؤ�س�سة  باتت  حيث  العامل 

الالجئن يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا.
واأ�سافت �سموها اأنه مثلما اختارت ال�سارقة يف جممل م�ساريعها ومبادراتها 
التو�سع والتنامي هدفا لكل ما تقوم به وتطرحه حمليا وعربيا .. جتاوزت 
بدعم  املعنية  للموؤ�س�سات  الفاعل  املعروف  ال�سكل  الكبري  القلب  موؤ�س�سة 
ملنا�سرة  الدولية  ال�سارقة  جائزة  فاأطلقت  العامل  يف  والنازحن  الالجئن 
ودعم الالجئن لتدفع بذلك خمتلف اجلهود واملبادرات الذاتية اإىل من�سة 
العامل  اأبناء  يف  واخل��ري  العطاء  روح  تعزز  من��اذج  وت�سبح  الإن�ساين  العمل 

العربي.
التي  وال��روؤي��ة  الإن�ساين  العمل  عن  احلديث  ميكن  ل  اأن��ه  �سموها  واأك���دت 
الذي  الكبري  ال��ت��اري��خ  عند  ال��وق��وف  دون  الكبري  القلب  موؤ�س�سة  تبنتها 
كر�سته الدولة وزرعت بذوره يف اأبناء جمتمعها ويف الوقت نف�سه اللتفات 

احل�ساري  م�سروعها  يف  ال�سارقة  بها  مت�سي  التي  امل�ستقبلية  الروؤية  اإىل 
والنه�سوي.

الكبري  القلب  موؤ�س�سة  مدير  احل��م��ادي  م��رمي  �سعادة  قالت  جانبها..  من 
اإن مناطق عدة حول   - “ “وام  اأنباء الإم��ارات  - يف ت�سريح خا�س لوكالة 
عن  الب�سر  من  الآلف  مئات  ن��زوح  اإىل  اأدت  وحروبا  نزاعات  ت�سهد  العامل 
املوؤ�س�سة  لعبت  فيما  ل��ه��ا..  ح�سر  ل  اإن�سانية  م��اآ���س  يف  وت�سببت  اأوط��ان��ه��م 
م�ساندة  يف  حموريا  دورا  التعقيد  بالغة  الإن�سانية  ال��ظ��روف  ه��ذه  ظل  يف 
ترتبت  التي  ال�سعاب  من  والتخفيف  وم�ساعدتهم  واملحتاجن  الالجئن 

على نزوحهم.
انطلقت خالل �سهر يونيو عام  التي  الكبري --  القلب  اأن موؤ�س�سة  واأك��دت 
اإغاثية حتولت بعدها بعامن اإىل موؤ�س�سة عاملية  حملة  باعتبارها   2013
متكاملة - تعد منوذجا فريدا للعطاء الإن�ساين يف دولة العطاء الإن�ساين 
التي حتتل �سدارة دول العامل يف امل�ساعدات الإغاثية.. اإذ قدمت ول تزال 
حزمة متكاملة من املعونات لالجئن واملحتاجن ل�سيما الأطفال والن�ساء 
والطارئة  الإن�سانية  وامل�ساعدات  وال�سحة  وال��غ��ذاء  احلماية  جم��الت  يف 

والتعليم وغريها.
اإىل  والإغ��اث��ة  ال��دع��م  م��ن تقدمي  املوؤ�س�سة متكنت  اأن  احل��م��ادي  واأ���س��اف��ت 
اأكرث من مليون و627 األف لجئ وحمتاج يف ت�سع دول يف منطقة ال�سرق 
 93 جت��اوزت  اإجمالية  م�ساعدات  بقيمة  واآ�سيا  اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط 
يف  مهمة  اإيجابية  نقلة  حتقيق  يف  اأ�سهم  مم��ا  دره��م  األ��ف   345 و  مليونا 

حياتهم وحياة اأ�سرهم.
واأ�سارت اإىل اأنه من اأبرز امل�ساريع الإغاثية التي نفذتها موؤ�س�سة القلب الكبري 
على مدار اأعوامها الأربعة تقدميها 24.8 مليون درهم لربنامج الرعاية 
حيث  م��ن  براجمها  اأك��رب  ليكون  الأردن  يف  ال�سورين  لالجئن  ال�سحية 
اأع��داد امل�ستفيدين تقدمي  القيمة يف حن ت�سمن اأكرب براجمها من حيث 

الدعم يف قطاع الرعاية ال�سحية ملليون �سخ�س تقريبا يف فل�سطن.
واأكدت اأن املوؤ�س�سة �ستم�سي قدما يف بذل كل ما ت�ستطيع مل�ساعدة املحتاجن 
والتخفيف من معاناتهم حتى يت�سنى لهم العي�س بكرامة اإىل حن الرجوع 

اإىل اأوطانهم.
العامل  اأنحاء  وتتعدد برامج دعم موؤ�س�سة القلب الكبري لالجئن يف �ستى 
ومنها على �سبيل املثال عيادة القلب الكبري التي اقامتها يف خميم الزعرتي 

بالأردن وا�ستفاد من خدماتها الف الالجئن ال�سورين.
ومتكنت موؤ�س�سة القلب الكبري خالل الن�سف الثاين من العام املا�سي من 
القاطنن  ال�سورين  لالجئن  اأولية  �سحية  ا�ست�سارة  اآلف   108 توفري 
يف خميم الزعرتي متجاوزة الهدف الأ�سلي بن�سبة 168 يف املائة بجانب 
تقدميها خدمات التغذية اإىل 13 األف لجئ بزيادة 171 يف املائة مقارنة 
و  األفا   24 ح��وايل  ا�ستفاد  فيما  اآلف  ثمانية  البالغ  امل�ستهدف  الرقم  مع 

�سعف  يتجاوز  مبا  الإجنابية  ال�سحية  الرعاية  خدمات  من  لجئ   500
الرقم امل�ستهدف.

اإنقاذ حياة  واأ�سهمت عيادة الزعرتي - بف�سل ما تقدمه من خدمات - يف 
اآلف الالجئن الذين يعانون اأمرا�سا خمتلفة بع�سها ناجم عن الظروف 

القا�سية التي مروا بها خالل رحلة اللجوء.
كما اأطلقت موؤ�س�سة القلب الكبري بداية العام اجلاري - وتنفيذا لتوجيهات 
حممد  بنت  ج��واه��ر  ال�سيخة  �سمو  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب  قرينة 
ال�سورية  العائالت  مع  للت�سامن  الكبري  القلب  موؤ�س�سة  رئي�سة  القا�سمي 
النازحة نتيجة الأحداث والنزاعات التي ت�سهدها مدينتا حلب  والعراقية 
واملو�سل - حملة اإغاثية بعنوان “ قلوب دافئة “ جلمع تربعات عاجلة لدعم 
وهدفت  املدينتن..  من  نازحة  عائلة   500 و  األفن  من  اأك��رث  ومنا�سرة 
احلملة اإىل توفري م�ستلزمات التدفئة الالزمة للحماية من موجات الربد 

ال�سديدة التي تتعر�س لها املدن امل�ست�سيفة للنازحن.
بقيمة  ماليا  اإط��ار هذه احلملة تربعا  الكبري ويف  القلب  موؤ�س�سة  وقدمت 
األفي عائلة عراقية نازحة من مدينة املو�سل من  األف درهم مل�ساعدة   900

خالل املفو�سية ال�سامية لالأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئن.
واأعلنت موؤ�س�سة القلب الكبري خالل �سهر اإبريل عام 2017 تقدميها دعما 
والنفقات  التعليم اجلامعي  تكاليف  اأمريكي ل�سالح تغطية  مبليون دولر 
باأهمية  منها  اإمي��ان��ا  وذل���ك  لبنان  يف  لج��ئ��ا  �سوريا  طالبا  ل�21  املعي�سية 
التعليم يف بناء اأجيال امل�ستقبل ..فيما تنفذ القلب الكبري هذه املبادرة على 
لبنان” للطالب  �سبيبة  “ جمعية توحيد  بالتعاون مع  اأع��وام  اأربعة  مدى 

ال�سورين الالجئن املقيمن يف لبنان.
وت��وف��ر امل��وؤ���س�����س��ة - م��ن خ���الل امل���ب���ادرة - ل��ل��ط��الب امل��ن��ح ال��درا���س��ي��ة التي 
ب��دورات الإع��داد اجلامعي وتلقي الإر�ساد والتوجيه  متكنهم من اللتحاق 
اختيار  عملية  يف  م�ساعدتهم  بجانب  الوظيفية  وامل�سارات  ال��ربام��ج  ح��ول 
اإىل منحهم  اإ�سافة  بها يف اجلامعة  باللتحاق  يرغبون  التي  التخ�س�سات 
رواتب �سهرية مل�ساعدتهم على تغطية نفقات املعي�سة طوال فرتة درا�ستهم.

وتعد النماذج �سالفة الذكر جزءا من مبادرات عديدة ومتوا�سلة يف طريق 
بدعم  الكبري  القلب  موؤ�س�سة  فيه  مت�سي  ال��ذي  الن�ساين  والعطاء  اخلري 
جواهر  ال�سيخة  �سمو   .. ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب  قرينة  وتوجيهات 

بنت حممد القا�سمي رئي�سة موؤ�س�سة القلب الكبري.
بنت  ج��واه��ر  ال�سيخة  �سمو  روؤي���ة  وف��ق  املوؤ�س�سة  تنطلق  اخل��ري  طريق  ويف 
حممد القا�سمي لتنفيذ العديد من الربامج وامل�ساريع التي تن�سجم متاما 
مع نهج دولة الإمارات وقيادتها الر�سيدة ال�ساعي اإىل تاأ�سي�س حالة متفردة 
يف العطاء الإن�ساين وتوؤكد يف الوقت ذاته اأن ابنة الإمارات هي اليوم عنوان 
ال��ي��وم منوذجا  ال��زم��ن واأ���س��ح��ت  ب���داأت منذ عقود م��ن  ب��ارز مل�سرية متكن 

يحتذى يف �ستى اأنحاء العامل.

يف احتفالية �سهدت تكرمي �سخ�سيات ن�سائية فاعلة بالهيئة 

الإماراتية املراأة  باإجنازات  بدبي” حتتفي  املجتمع  تنمية  “هيئة 
•• دبي-الفجر: 

بدبي  املجتمع  تنمية  هيئة  اأقامت 
مبنا�سبة  احتفالية  الثنن،  ام�س 
امل��راأة الماراتية، وال��ذي يقام  يوم 
“املراأة  ����س���ع���ار  حت����ت  ال����ع����ام  ه�����ذا 
�سريك يف اخلري والعطاء”، وذلك 

يف مقر الهيئة بدبي.
حوارية  جل�سة  الفعالية  و�سهدت   
مثمرة مع �سخ�سيات ن�سائية فاعلة 
يف العمل التطوعي واخل��ريي من 
فيها  ا�ستعر�س  الهيئة،  موظفات 
املراأة  دور  تعزيز  �سبل  املتحدثون 
املجالت  خم��ت��ل��ف  يف  الإم���ارات���ي���ة 
املجال  يف  وخ�����س��و���س��اً  وامل���ي���ادي���ن، 
امل��ج��ت��م��ع��ي والن���������س����اين، وال�����ذي 
دوراً  الم��ارات��ي��ة  امل����راأة  فيه  تلعب 
امل�����س��ت��وي��ات املحلية  ع��ل��ى  م��ت��زاي��داً 
والإقليمية والعاملية.  واأ�ساد �سعيد 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ط��اي��ر،  اح��م��د 
والتطوير  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ل���ق���ط���اع 
عام  ، مدير  الهيئة  الجتماعي يف 
ب���ال���دور الكبري  ال��ه��ي��ئ��ة ب��الإن��اب��ة، 
امل����راأة الإم��ارات��ي��ة يف  ال���ذي تلعبه 
بها  تزخر  التي  الإجن����ازات  ح�سد 
الإجنازات  مثمناً  الم���ارات،  دول��ة 
امل�������س���ه���ودة ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا امل������راأة 
ال�سيا�سية  امليادين  يف  الإم��ارات��ي��ة 
والق����ت���������س����ادي����ة والج���ت���م���اع���ي���ة 

والثقافية. 
والت�سجيع  ب����ال����دع����م  ن������وه  ك���م���ا 
ت���ن���ع���م بهم  ال����ذي����ن  امل�������س���ت���م���ري���ن 
القيادة  قبل  من  الماراتية  امل���راأة 
ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  احلكيمة 

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
رئي�س الدولة “حفظه اهلل”، ومن 
ق��ب��ل ���س��م��و ال�����س��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 
الن�سائي  الحت����اد  رئي�سة  م��ب��ارك 
ملوؤ�س�سة  الأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����س��ة  ال��ع��ام 
املجل�س  رئي�سة  الأ���س��ري��ة  التنمية 
الأع���ل���ى ل���الأم���وم���ة وال��ط��ف��ول��ة “ 
اأ�سهم  ال��ذي  الأم���ر  المارات”،  اأم 
يف  اأ�سا�سية  �سريكة  امل���راأة  جعل  يف 
م�سرية التنمية املجتمعية ال�ساملة.  
وقال: تنتهج دولة الم��ارات نهجاً 
ي�ستهدف  متكاماًل  ا�سرتاتيجياً 
كامل،  ب�سكل  امل����راأة  ح��ق��وق  ���س��ون 
وتذليل العقبات التي قد تواجهها 
يف ترك ب�سمتها املتميزة على كافة 
تبواأت  ذل���ك،  وبف�سل  الأ���س��ع��دة، 
املنا�سب  اأرف����ع  الإم���ارات���ي���ة  امل�����راأة 
ال�سيا�سية والتنفيذية والت�سريعية 
العليا  القيادية  املنا�سب  وخمتلف 
���س��اه��م يف تعزيز  ال���دول���ة، مم��ا  يف 

دورها الريادي يف املجتمع.
رئي�سة  ال�سام�سي،  ناعمه  واأ���س��ادت 

بالهيئة،  الن�سائي  ج��م��ان  جمل�س 
القيادة احلكيمة  باهتمام وحر�س 
على تقدمي اأعلى م�ستويات الدعم 
وال���رع���اي���ة ل���ل���م���راأة الإم����ارات����ي����ة، 
عملية  يف  املحوري  دوره��ا  وتفعيل 
���س��اه��م يف  ال�����س��ام��ل��ة، مم��ا  التنمية 
حت��ق��ي��ق ال��ع��دي��د م���ن الإجن������ازات 
حقيقية  م�����س��ارك��ة  ���س��ه��دت  ال���ت���ي 
ومراكز  مواقع  يف  للمراأة  وفاعلة 

قيادية متقدمة. 
واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن اخ��ت��ي��ار يوم 
املراأة  ي��وم  ليكون  اأغ�سط�س   28
توجيهات  على  بناًء  مت  الإماراتية 
�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك، 
العام  ال��ن�����س��ائ��ي  رئ��ي�����س��ة الحت�����اد 
التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة 
الأعلى  املجل�س  رئي�سة  الأ���س��ري��ة 
ل����الأم����وم����ة وال����ط����ف����ول����ة، وذل�����ك 
الن�سائي  الحت���اد  مب��ي��الد  احتفاء 
اأغ�سط�س  �سهر  م��ن   28 يف  ال��ع��ام 
عام 1975 ليكون املمثل الر�سمي 

للمراأة الإماراتية.

مبنا�سبة يوم املراأة الإماراتية 

م�شبح مبارك املرر: ال�شيخة فاطمة فتحت اأمام املراأة الإماراتية اآفاق التنمية والتاأهيل وامل�شاركة يف حتقيق نه�شة الإمارات 

اجلرمن: املراأة الإماراتية عك�شت اأعلى جوانب العطاء يف امليادين املحلية والعاملية كافة

•• ابوظبي-الفجر:

رف���ع ���س��ع��ادة م�����س��ب��ح م���ب���ارك املرر 
مدينة  ل���ب���ل���دي���ة  ال�����ع�����ام  امل�����دي�����ر 
اأب���وظ���ب���ي ب����الإن����اب����ة اأ����س���م���ى اآي�����ات 
�سمو  اإىل  وال���ت���ربي���ك���ات  ال���ت���ه���اين 
ال�����س��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك اأم 
اإماراتية  ام���راأة  كل  واإىل  الإم���ارات 
مبنا�سبة احتفال الدولة بيوم املراأة 
الإماراتية ، موؤكدا اأن �سمو ال�سيخة 
الإمارات  ابنة  اأم��ام  فتحت  فاطمة 
وامل�ساركة  والتاأهيل  العطاء  اآف���اق 
التنمية  دف����ة  ق���ي���ادة  يف  ال��ف��ع��ال��ة 
التي  الجن���ازات  وحتقيق  ال�ساملة 
يفخر بها الوطن واملواطن ، وخري 
�سموها  ت��وج��ي��ه  ذل����ك  ع��ل��ى  دل���ي���ل 
اأن ي��ك��ون اح��ت��ف��ال ه��ذا ال��ع��ام بيوم 
“املراأة  املراأة الإماراتية حتت �سعار 

�سريك يف اخلري والعطاء”.
واأ�ساف اأن املراأة كانت وما تزال يف 

•• دبي –الفجر:

الإدارة  مقر  يف  الإم���ارات  موا�سالت  نّظمت 
ل��ق��اًء ن�سائياً  دب���ي  ال���رم���ول يف  ب����اأم  ال��ع��ام��ة 
مب��ن��ا���س��ب��ة اح���ت���ف���الت ال���دول���ة ب���ي���وم امل�����راأة 
اأغ�سط�س من   28 يوافق  والذي  الإماراتية 
كل ع��ام، وال��ذي يعقد هذا العام حتت �سعار 
“املراأة �سريك يف اخلري والعطاء”، بح�سور 
وم���راك���ز  الإدارات  م���وظ���ف���ات  م����ن  ل��ف��ي��ف 

الأعمال باملوؤ�س�سة.
وبهذه املنا�سبة، �سّرح �سعادة حممد عبداهلل 
اأن  اجلرمن مدير عام موا�سالت الإم��ارات 
القيادة احلكيمة  الإم��ارات��ي��ة ويف ظل  امل���راأة 
باتت ت�سكل لبنة اأ�سا�سية يف ت�سكيل وتكوين 
معامل التنمية امل�ستدامة التي ترتكز اأركانها 
الإماراتية  فاأ�سبحت  والعطاء،  البذل  على 
�سريكاً اأ�سا�سياً وفاعاًل يف ترجمة روح املبادرة 
اأ�س�سه  ال��ذي  واخل��ري  العطاء  نهج  وتر�سيخ 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان طيب اهلل 

ثراه.
وقال اجلرمن: “اإن املراأة الإماراتية عك�ست 
اأعلى جوانب العطاء يف كافة امليادين املحلية 
اإىل جنب مع  والعاملية، فتجدها تقف جنباً 

اأخيها الرجل يف بناء الوطن وتربية الأجيال 
ور�سم مالمح امل�ستقبل يف اأبهى �سوره”.

مل  الإماراتية  امل��راأة  اأن  اإىل  اجلرمن  واأ�سار 
تراب  ع��ن  ي��داف��ع��ون  ال��ذي��ن  باأبنائها  تبخل 
ال���وط���ن داخ�����ل ح������دوده وخ����ارج����ه، فمنهم 
ال�����س��ه��داء وم��ن��ه��م م���ن لي�����زال ي���داف���ع عن 
الوطن بكل ب�سالة يف وجه العدو، موؤكداً اأن 

بت�سحيات  �سطرن  الإم���ارات  �سهداء  اأمهات 
والعطاء،  ال��ب��ذل  يف  ال��درو���س  اأب��ل��غ  اأبنائهن 
والثبات  للوطنية  امل�سرف  النموذج  وقدمن 

والتالحم.
وقد مت خالل الحتفالية ا�ستعرا�س اإحدى 
النماذج الناجحة للمراأة الإماراتية، حيث مت 
الإماراتية فاطمة  الأعمال  رائدة  ا�ست�سافة 

للمراأة  ناجحة  جتربة  تقدم  والتي  الكتبي 
بنجاح  وا�ستطاعت  الطموحة،  الإم��ارات��ي��ة 
ع���رب موا�سلة  الإم����ارات����ي  ال�����رتاث  اإح���ي���اء 
اأكدت  حيث  الإم��ارات��ي��ة،  املنتجات  �سناعة 
الإماراتية  امل��راأة  اأن  الفعالية  خالل  الكتبي 
تعزيز  يف  ب��دوره��ا  ورائ����دة  بعزميتها  ق��وي��ة 
ودعم م�سرية التنمية احل�سارية يف الدولة.

ك��م��ا ���س��م��ل��ت الح��ت��ف��ال��ي��ة ع��ق��د ور�����س عمل 
ال�سارقة للرتاث ممثلة  بالتعاون مع معهد 
مب��رك��ز احل���رف الإم��ارات��ي��ة، وذل���ك لتعليم 
احلرف الإماراتية القدمية كحياكة التلي و 
قر�س الرباقع واإعداد القهوة الإماراتية من 
خالل حرفيات اإماراتيات، اإىل جانب تنظيم 

م�سابقات وتوزيع جوائز على احل�سور.
ت���ك���رمي رائ����دة  ويف خ���ت���ام الح��ت��ف��ال��ي��ة، مت 
الأع���م���ال الإم���ارات���ي���ة ف��اط��م��ة ال��ك��ت��ب��ي على 
ت��ع��اون��ه��ا يف اإجن�����اح الح���ت���ف���ال ب��ي��وم امل����راأة 
الرمزية  الهدايا  توزيع  مت  كما  الإماراتية، 
عن  اأع��رب��ن  حيث  املوؤ�س�سة،  موظفات  على 
تخللت  ال��ت��ي  العمل  ور����س  م��ن  ا�ستفادتهن 
على  خاللها  من  تعرفن  والتي  الحتفالية 
املراأة  متار�سها  كانت  التي  القدمية  احلرف 

الإماراتية.

بحا�سرنا  والرت���ق���اء  وم�����س��اري��ع��ن��ا 
اإل  ي��ت��م  اأن  وم�����س��ت��ق��ب��ل��ن��ا ل مي��ك��ن 
املعادلة  الرتقاء بطريف  من خالل 
، ون��ح��ن كلنا فخر  ال��رج��ل وامل����راأة 
واعتزاز مبا حققته املراأة الإماراتية 
الدعم  بف�سل  امل��ج��الت  جميع  يف 
الالحمدود الذي تقدمه حكومتنا 
توليها  التي  وال��رع��اي��ة   ، الر�سيدة 

�سمن  وم��ن  التنمية  عملية  �سلب 
القيادة  و�سعتها  ال��ت��ي  الأول���وي���ات 
العليا من اأجل النهو�س بالوطن ، 
وذلك منذ عهد املوؤ�س�س املغفور له 
ب��اإذن اهلل ال�سيخ زاي��د وال��ذي اأوىل 
واحت�سانه  رعايته  الإم����ارات  اب��ن��ة 
لأحالمها وطموحاتها، فعمل على 
لها  واأت��اح  وكيانها  وجودها  تر�سيخ 
التنمية  عملية  ق��ي��ادة  يف  امل�ساركة 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ي��زال  وم��ا   ،
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل واأ�سحاب ال�سمو 
ال��ن��ه��ج القومي  ي��ن��ت��ه��ج��ون  احل��ك��ام 
الإماراتية  للمراأة  وي�سيدون  ذات��ه 
ج�سور العبور نحو النماء وامل�ساركة 
وتعزيز وجودها ومكانتها ك�سانعة 
للحدث جنباً اإىل جنب مع الرجال 
وُم�ساركة يف ع�سر النه�سة والتنمية 

ال�ساملة يف املجالت كافة .
اأه���داف���ن���ا  اأن  ����س���ع���ادت���ه  واأ������س�����اف 

مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو 
 ، الإم������������ارات(  )اأم  اهلل   ح��ف��ظ��ه��ا 
وحر�سها على متهيد ال�سبل وفتح 
املراأة  اأم���ام  الفعالة  امل�ساركة  اآف���اق 
تتبواأ  اأ�سبحت  حتى   ، الإم��ارات��ي��ة 
كما  تاأثرياً،  واأكرثها  املراتب  اأعلى 
يتجزاأ  ل  ج����زءا  ت�����س��ك��ل  اأ���س��ب��ح��ت 
م��ن روؤي����ة ق��ي��ادت��ن��ا ب�����س��اأن النه�سة 

احل�سارية ال�ساملة يف وطننا .
بيوم  ال���وط���ن  اح��ت��ف��ال  اإن  وق�����ال: 
ورفعة   ، مل��ق��ام��ه��ا  اإج�����الل   ، امل������راأة 
مل��ك��ان��ت��ه��ا ، وع�����رف�����ان ل��ع��ط��ائ��ه��ا ، 
واح��رتام لكل ام��راأة يف كل موقع ، 
جمتمع  يف  امل���راأة  دور  ي�سهد  حيث 
الإمارات ويف منظومتها احلكومية 
وا�سحا  منوا  والإمنائية  والقيادية 
امل����راأة  فنجحت  م��ل��م��و���س��ا  وت��ق��دم��ا 
اأع��ب��اء ومهام  الإم��ارات��ي��ة يف ح��م��ل 
وزيرة  م��ن   ، وا�سرتاتيجية  ك��ب��رية 
و برملانية. طبيبة .�سرطية .قائدة 

وام���راأة  ناجحة  اإداري����ة   . مقاتلة   .
اأجيال  �سانعة  اإىل  متميزة  اأع��م��ال 
الت�سحيات  ونبع   ، ال�سهداء  اأم  اإىل 
، واملوئل الذي يخّرج رجال يحمون 
وي�����س��ون��ون كرامة  ال���وط���ن،  ع����زة 
امل�����راأة  ع�����ززت دور  ك��م��ا   ، امل���واط���ن 
خالل  من  الت�سريعات  من  العديد 
املراأة  منح  ال���ذي  الإم����ارات  د�ستور 

املكانة امل�سرفة .
واختتم قائال: تبقى ابنة الإمارات 
املجتمع  تنمية  ، ودوره��ا يف  فخرنا 
م�سدر اعتزازنا بف�سل دعم قيادتنا 
بكل  نقف  اإل  ي�سعنا  ول  احلكيمة، 
احرتام وتقدير لكل �سيدة اإماراتية 
اأ���س��ه��م��ت يف رف��ع��ة وط��ن��ن��ا وحتقيق 
، و���س��ن��ع ح��ا���س��ره ور�سم  اأجم�����اده 
اإماراتية  ام����راأة  ول��ك��ل   ، م�ستقبله 
نرفع اأ�سمى اآيات التقدير والعرفان 
، وك��ل ع��ام وك��ل �سيدة اإم��ارات��ي��ة يف 

خري و�سعادة وا�ستقرار .
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•• الفجرية-الفجر:

احتفلت القيادة العامة ل�سرطة الفجرية 
2017م حتت  ب��ي��وم امل���راأة الإم��ارات��ي��ة 
�سعار “ املراأة �سريك باخلري والعطاء “ 
يف فندق النوفوتيل بالفجرية، وتفاعلت 
مع  توجيهات اأم الإمارات �سمو ال�سيخة 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك رئ��ي�����س��ة الحت����اد 
الن�سائي العام الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة 
التنمية الأ�سرية، رئي�سة املجل�س الأعلى 
يوم  بتخ�سي�س  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة 
الثامن والع�سرين من اأغ�سط�س من كل 
الإماراتية  ب��امل��راأة  لالحتفال  يوما  ع��ام 
وتكرمي  واإجن��ازات��ه��ا  عطائها  وت��ق��دي��ر 
جهودها يف دفع م�سرية الوطن ورعاية 
وتن�سئة اأجياله، وحمل لواء الدفاع عنه 
ال��زود عن حيا�سه وحماية  ونيل �سرف 

مكا�سبه ومقدراته.
وبح�سور �سعادة اللواء حممد اأحمد بن 
وكاًل  ال�سرطة  ع��ام  قائد  الكعبي  غ��امن 
من العميد حممد اأحمد اليماحي نائب 
ال�سرطية والعقيد  العمليات  مدير عام 
�سعيد حممد �سليمان ال�سريدي مدير 
ال�ساملة والعقيد  ال�سرطة  اإدارة مراكز 

مدير  الظنحاين  حممد  عبدالرحمن 
اإدارة العمليات ال�سرطية واملقدم �سالح 
املرور  اإدارة  م��دي��ر  ال��ظ��ن��ح��اين  حم��م��د 
والدوريات بالإنابة وعدد من ال�سباط 

والكادر الن�سائي.
ال�سيخة  الكعبي بتوجيهات �سمو  واأ�ساد 

ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك رئ��ي�����س��ة الحت����اد 
ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�س  العام  الن�سائي 
التنمية الأ�سرية رئي�س املجل�س الأعلى  
للالأمومة والطفولة واهتمامها بتمكن 
اليوم  ه��ذا  لتخ�سي�س  ودعوتها  امل���راأة، 
لتكرمي املراأة الإماراتية، وم�ساركتها يف 

التقدم  عجلة  ودفع  بالوطن،  النهو�س 
يف  وامل�ساركة  والقت�سادي  الجتماعي، 
ال��وط��ن وحماية مقدراته،  ع��ن  ال��دف��اع 
الإماراتية،  امل��راأة  ا�ستجابة  كانت  حيث 
الوطني  العمل  �ساحات  على  واإقبالها 
وا�ستعدادها  النظري،  بحما�س منقطعة 

�سبيل  م����ا مت���ل���ك يف  ب���ك���ل  ل��ل��ت�����س��ح��ي��ة 
دور وجهود  �ساكراً  الوطن،  راي��ة  اإع��الء 
املنطقة  م�ستوى  على  الن�سائية  اللجنة 
وامل�ساركة  الفعال  دوره��م  على  الأمنية 
يف املبادرات املجتمعية واإب��راز دور املراأة 
امل�ستوى  ع��ل��ى  الإجن��������ازات  حت��ق��ي��ق  يف 

ال�سرطي.
وق����ال ه��اه��ي امل�����راأة ال��ي��وم ت��ت��ب��وا اأرف���ع 
امل�سوؤوليات  اأع��ظ��م  وتتحمل  امل��ن��ا���س��ب 
ما  وال��واج��ب��ات،  امل��ه��ام  لكافة  وتت�سدى 
من  وتكرمي  تقدير  كل  ت�ستحق  جعلها 

الدولة وقيادتها الوفية، وهذا دليل على 
املراأة  ب��ق��درات  الر�سيدة  قيادتنا  امي��ان 
بناء  للرجل يف  ك�سريك  دوره��ا  واأهمية 
امراأة  لكل  بالتهنئة  تقدم  كما  الوطن، 
بالتهنئة  وخ�����س�����س  ب��ي��وم��ه��ا  اإم��ارات��ي��ة 
ت�سحياتهم  لعظيم  ال�����س��ه��داء  اأم���ه���ات 
للوطن حيث ياأتي الحتفال بيوم املراأة 

الإماراتية ترجمة لهذا الوفاء.
ب�����داأت وق���ائ���ع الح��ت��ف��ال ب���ت���الوة اآي���ات 
م��ن ال��ذك��ر احل��ك��ي��م ث��م األ��ق��ت النقيب 
�سيخة الكعبي نيابًة عن رئي�س جمل�س 

ال�سرطة الن�سائية على م�ستوى املنطقة 
لنا  ل�سرف عظيم  اإن��ه  وق��ال��ت:  الأمنية 
نعرب  اأن  الأمنية،  الفجرية  منطقة  يف 
ولو بقدر ي�سري من امل�ساركة والتناغم، 
ع���ن ت��ف��اع��ل��ن��ا م���ع ح����دث وط���ن���ي ه���ام، 
من  حتتفي  ع��زي��زة،  وط��ن��ي��ة  ومنا�سبة 
خاللها الدولة بابنتها املراأة، ويعرب من 
واعتزازه  ف��خ��ره  ع��ن  املجتمع  خاللها 
ب��ع��ط��ائ��ه��ا واإجن���ازات���ه���ا، ط����وال م�سرية 
ب��ال��ك��ث��ري م���ن اجل���ه���د، والكثري  ح��ف��ل��ت 
م���ن ال���ب���ذل وال��ت�����س��ح��ي��ة وال���ت���ف���اين يف 

ابنة  اأك��دت من خاللها  الوطن،  خدمة 
الإمارات  قدرتها على مواجهة التحدي 
والريادة  والعقبات  ال�سعاب  ومغالبة 
يف ح��م��اي��ة ال��وط��ن وال�����س��ه��ر ع��ل��ى اأمنه 
احلفل  برنامج  تناول  كما  وا�ستقراره، 
الإماراتية،  امل���راأة  ع��ن  �سعرية  ق�سيدة 
العن�سر  م��ن  الهمم  اأ���س��ح��اب  وت��ك��رمي 
الأمنية  املنطقة  م�ستوى  على  الن�سائي 
و�سركاء احلفل واإقامة فحو�سات طبية 
و�سحوبات  الن�سائي  للعن�سر  جمانية 

عينية للح�سور.

ال�شيخة فاطمة يف حوار ل�»وام «: ال�شرتاتيجية الوطنية لتمكني املراأة تعد اإطارا عاما ومرجعيا ملوؤ�ش�شات الدولة
•• اأبوظبي -وام: 

رئي�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  اأك���دت 
ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة  العام  الن�سائي  الحت��اد 
التنمية الأ�سرية رئي�سة املجل�س الأعلى لالأمومة 
الوطنية  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اأه��م��ي��ة   .. وال��ط��ف��ول��ة 
لتمكن وري��ادة امل��راأة يف دولة الإم��ارات 2015 - 
2021 التي توفر اإطارا عاما و مرجعيا واإر�ساديا 

لكل املوؤ�س�سات احلكومية يف الدولة.
وقالت �سموها يف حوار مع وكالة اأنباء الإمارات وام 
 28 الذي يوافق  الإماراتية  امل��راأة  �� مبنا�سبة يوم 
من �سهر اأغ�سط�س من كل عام �� اإن ال�سرتاتيجية 
تهدف اإىل تنمية وتاأهيل الكوادر الن�سائية لتكون 
قادرة على امل�ساركة الإيجابية يف الربامج التنموية 
�سواء كانت خدمية اأو انتاجية و تعزيز ما حققته 
املراأة من جناح يف خمتلف جمالت العمل الإداري 
اإىل  اإ�سافة   .. والتعليمي  وال�سحي  والقت�سادي 
املجالت الجتماعية والبيئية والإعالمية غريها 

من جمالت العمل الوطني.
يعد  الإماراتية  امل��راأة  يوم  اأن   .. �سموها  واأ�سافت 
اأ�س�س مل�سرية عطاء  منا�سبة تاريخية للمراأة فقد 
ثرية اكت�سبت دعم الدولة الكامل لتمثل منوذجا 

فريدا لتالقي الأهداف بن الدولة واملجتمع.
امل���راأة الإم��ارات��ي��ة حظيت برعاية  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
تاأ�سي�س  الر�سيدة منذ  القيادة  ودعم كبريين من 
دول��ة الإم���ارات .. وذل��ك من خ��الل تهيئة البيئة 
املنا�سبة التي ت�سهم يف تفعيل دورها بال�سكل الذي 
 .. ال��ق��ادم��ة  الأج��ي��ال  وب��ن��اء  ذات��ه��ا وكيانها  يحقق 
اإ�سافة اإىل تاأهيلها لتحقيق الجنازات واملكت�سبات 

وتاأدية ر�سالتها على اأكمل وجه.
واأك������دت ���س��م��و ال�����س��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك .. 
ا�ستمرار دعم املراأة اأينما كانت فهي مفتاح ال�سالم 
والتقدم يف عامل اليوم م�سيفة اأن املراأة قادرة على 

ن�سر ثقافة العطاء وغر�سها يف نفو�س الأجيال.
 .. الإم���ارات���ي���ة  امل����راأة  اإىل  كلمة  �سموها  ووج��ه��ت 
فقالت لقد حققت جناحا مل يكن اأحد يتوقعه و 
والقادرة  املجالت  املعطاءة يف خمتلف  امل��راأة  كنت 
العلم  خالل  من  املراتب  اأعلى  اإىل  الو�سول  على 
والعمل فال تتوقفي وامل�ستقبل ينتظرك واأبناءك 
ب��ال��ق��ي��م واملبادئ  ال���ذي���ن ت��رب��ي��ه��م ع��ل��ى الل���ت���زام 

والقتداء بالآباء والأجداد .
ا�سربي   .. ال�سهيد  لأم  اأق���ول  �سموها  واأ���س��اف��ت 
و����س���اب���ري لأن����ك ق����دوة وم��ث��ل ل��ل��ج��م��ي��ع .. فقد 
فلذة  ووه��ب��ت  الت�سحية  درج����ات  اأع��ل��ى  ق��دم��ت��ي 
كبدك من اأجل الوطن .. فاأنت النموذج احلقيقي 

لالأم الإماراتية وقدوة ومثل جلميع الأمهات ..
بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  ح��وار  ن�س  يلي  وفيما 

مبارك : 
** ب�ساأن تقييم �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك 
رئي�سة لدور املراأة يف الإم��ارات يف م�سرية التنمية 
الدولة  احتفالت  مع  تزامنا   �� للدولة  امل�ستدامة 
�سهر  28 من  يوافق  الذي  الإماراتية  امل��راأة  بيوم 
اأغ�سط�س من كل عام ��� والكلمة التي توجهها اإىل 

ابنة الإمارات يف هذه املنا�سبة ..
قالت �سموها .. اإن املراأة الإماراتية اأثبتت جدارتها 
امل�ستدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ع��م��ل��ي��ة  يف  ط��ري��ق��ه��ا  ���س��ق  يف 
ال�سلطات  يف  ال���ق���ي���ادي���ة  امل��ن��ا���س��ب  ف��ت��ق��ل��دت   ..
وحققت  كافة  والق�سائية  والت�سريعية  التنفيذية 
الدول  يف  مثيالتها  حتققه  مل  م��ا  امل��ن��ج��زات  م��ن 
يف  امل��ث��ل  ب��ه  ي�سرب  من��وذج��ا  فاأ�سبحت  املتقدمة 

املحافل املحلية والإقليمية والدولية.
الإم��ارات��ي��ة حظيت  امل���راأة  اأن   .. واأ���س��اف��ت �سموها 
منذ  الر�سيدة  القيادة  ودع��م كبريين من  برعاية 
تاأ�سي�س دولة الإمارات .. فقد اأولت الدولة يف ظل 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب 
تعزيز  خ��الل  من  للمراأة  كبرية  اأهمية  ث��راه  اهلل 

دورها يف املجتمع الإماراتي �سريكا ا�سرتاتيجيا يف 
م�سرية التنمية وو�سع الدعائم الأ�سا�سية لتمكن 
بكل  كافة  املهنية  امل��ج��الت  يف  املناف�سة  م��ن  امل���راأة 
ثبات .. وهذا النهج �سار عليه �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
ال��وزراء حاكم  الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 
دبي رعاه اهلل و �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د 
الأعلى للقوات امل�سلحة واإخوانهم اأ�سحاب ال�سمو 
الإم����ارات لإكمال  الأع��ل��ى ح��ك��ام  املجل�س  اأع�����س��اء 
م�سرية متكن املراأة يف املجتمع الإماراتي .. وذلك 
يف  ت�سهم  التي  املنا�سبة  البيئة  تهيئة  خ��الل  م��ن 
وكيانها  ذاتها  ال��ذي يحقق  بال�سكل  دوره��ا  تفعيل 
لتحقيق  اأي�سا  ويوؤهلها  القادمة  الأج��ي��ال  لبناء 
اأكمل  ر�سالتها على  وتاأدية  واملكت�سبات  الإجن��ازات 

وجه.
يف  للمراأة  تاريخي  ي��وم  باأنه  اليوم  ه��ذا  واعتربت 
ع��ط��اء ثرية  مل�سرية  اأ���س�����س  الإم�����ارات حيث  دول���ة 
اكت�سبت دعم الدولة الكامل لتمثل منوذجا فريدا 

لتالقي الأهداف والغايات بن الدولة واملجتمع.
املراأة  تكون  اأن  اأج��ل  م��ن  عملت  لقد   .. واأ���س��اف��ت 
اأ�سا�سيا يف البناء والتنمية و�ساأظل اأوا�سل  �سريكا 
دعم املراأة اأينما كانت فهي مفتاح ال�سالم والتقدم 
يف عامل اليوم .. وامل��راأة بال �سك ق��ادرة على ن�سر 
ث��ق��اف��ة ال��ع��ط��اء وغ��ر���س��ه��ا يف ن��ف��و���س الأج���ي���ال .. 
اإليها  التي ن�سعى  اأن حتقيق الأه��داف  اأرى  واأنني 
يكفل  جمتمع  يف  تعي�س  التي  املتعلمة  امل���راأة  بيد 
املراأة  والواجبات ومتكن  احلقوق  امل�ساواة يف  لها 
هدف ا�سرتاتيجي لن نحيد عنه وهي متثل راأ�س 
مال ب�سري مهم يف املجتمع ولديها قدرات وملكات 
امل�ستدامة  التنمية  فاعل يف  ب�سكل  وت�سهم  خارقة 

يف كل املواقع.
ووجهت �سموها كلمة للمراأة الإماراتية .. فقالت 
لقد حققت جناحا مل يكن اأحد يتوقعه وكنت املراأة 
الو�سول  على  وال��ق��ادرة  امل��ج��الت  كل  يف  املعطاءة 
تتوقفي  ف��ال  والعمل  العلم  امل��رات��ب يف  اأع��ل��ى  اإىل 
على  تربيهم  الذين  واأبناءك  ينتظرك  وامل�ستقبل 
اللتزام بالقيم واملبادئ والقتداء بالآباء والأجداد 
الذين مهدوا لك الطريق اإىل النجاح .. ل تن�سي 
اأيتها املراأة انك الآم والزوجة تتحملن م�سوؤولية 
م�ساعفة يف تربية اأبنائك خا�سة يف هذه الظروف 
ال�سعبة التي مير بها العامل وما يتبعه من ت�ستت 
الأفكار وانت�سار و�سائل التوا�سل الجتماعي التي 
الأفكار  ون�سر  ال�سباب  نفو�س  يف  بلبلة  حتدث  قد 
ال�سباب  ت�ستهدف  وال��ت��ي  والإره��اب��ي��ة  امل��ت��ط��رف��ة 
منهم .. داعية الأمهات اإىل اأخذ احليطة واحلذر 
وتربيتهم  حياتهم  تفا�سيل  بكل  الأبناء  ومراقبة 
على الأخالق الفا�سلة وقيم الت�سامح .. وتو�سيح 
الأخطار  ال�سواب واخلطاأ لتحميهم من  مواطن 

التي تواجه ال�سباب يف اأي مكان.
اأن��ك زوج��ة وعليك  امل���راأة  اأيتها  وك��ذل��ك ل تن�سي 
وتلبية طلباته  زوج��ك  رعاية  كبرية يف  م�سوؤولية 
الأ���س��رة وحفظ ماله  تربية  ل��ه عونا يف  وف��ك��وين 
النهج  ات��ب��اع  على  يحثنا  واأولده..ف��دي��ن��ن��ا  وبيته 

القومي يف التعامل مع الزوج والأبناء..
و�سدق ال�ساعر اإذ يقول : الأم مدر�سة اإذا اأعددتها 

اأعددت �سعبا طيب الأعراق .
ال�سيخة  �سمو  توجهها  ال��ت��ي  الكلمة  وح���ول   **
فاطمة اإىل اأمهات ال�سهداء اللواتي قدمن فلذات 
�� يف يوم املراأة  اأكبادهن لتظل راية الوطن خفاقة 
اجنازاتهن  لإب��راز  منا�سبة  يعد  ال��ذي  الإماراتية 
�� .. اأكدت  ودورهن يف مواجهة خمتلف التحديات 

�سموها ..
ب��ه اليوم  ال���ذي نحتفل  امل���راأة الإم��ارات��ي��ة  اأن ي��وم 
حتت �سعار امل��راأة �سريك يف اخلري والعطاء .. هو 

فاأي   .. واأبنائه  وزوجته  ال�سهيد  لأم  تاريخي  يوم 
عطاء اأعظم من عطاء اأم ال�سهيد التي تقدم اأغلى 
واأي عطاء   .. للوطن  ف��داء  الوجود  ما عندها يف 
الزوجة من حتمل م�سوؤوليات ج�سيمة  اأكرب عند 
لتكمل م�سوارها يف تربية اأبنائها بعد فقدان الزوج 

معينها وم�ساعدها على بناء الأ�سرة ..
اأن  اأثبتت  الإماراتية  امل��راأة  اأن   .. واأ�سافت �سموها 
هذا العطاء قليل اأمام ما يقدمه الوطن لأبنائه .. 
واأم ال�سهيد هي النموذج احلقيقي لالأم الإماراتية 
الوطنية املعطاءة والقدوة واملثل .. ودور الأم �سهد 
املوؤ�س�س  ب��داأت مع جهود  مراحل متطورة عديدة 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان �� طيب 
واأث��ن��اء كل  الدولة  تاأ�سي�س  ب��داأ  �� حينما  ث��راه  اهلل 
ال�سعاب وامل�ساق التي واجهته يف م�سريته احلافلة 
الأم  ب�سفتها  ب��امل��راأة  الهتمام  يغفل  مل  املعطاءة 
والأخت والزوجة والبنة فكان له ما اأراد فاأثبتت 
املراأة قدرتها على العطاء وفعل اخلري يف كل مكان 

من حولها وخارج نطاق بلدها.
الدولة جهدا يف  الر�سيدة يف  القيادة  تدخر  و مل 
لل�سهيد  يوما  فيما خ�س�ست   .. امل��راأة  دعم  �سبيل 
للتعبري عن تقدير املجتمع ل�سهداء الوطن الأبرار 
ال��ذي��ن ق��دم��وا اأرواح���ه���م ف���داء ل��ل��وط��ن وتقديرا 
لوالديه وزوجته واأبنائه الذين �سيتحملون عبء 
اأي�سا  ال���دول���ة  ب��ع��ده .. وت��ك��ف��ل��ت  امل�����س��وؤول��ي��ة م��ن 
برعاية اأ�سر واأبناء ال�سهداء حتى تتوا�سل م�سرية 

اخلري والعطاء لأبناء الوطن.
 .. م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�سيخة  �سمو  واأع���رب���ت 
ع��ن اع��ت��زازه��ا وف��خ��ره��ا ب�����س��ه��داء ال��وط��ن الذين 
قدموا اأرواحهم فداء له ودفاعا عن اأمن املنطقة 
الإم����ارات  اأب��ن��اء  اأن  اإىل  م�����س��رية   .. وا���س��ت��ق��راره��ا 
�� للدفاع  اأثبتوا بوقوفهم خلف قيادتهم احلكيمة 
اأنهم   �� الإم���ارات والأم��ة  واأم��ن  النبيلة  القيم  عن 

متوحدون ومتكاتفون ومتما�سكون �سفا واحدا.
ال�سهداء  اأ�سر  واأك��دت �سموها دعمها ووقوفها مع 
ب��دءا م��ن الأم ث��م ال��زوج��ة والأب��ن��اء والأه���ل كافة 
رحيل  اإث��ر  اآلم��ه��م  م��ن  التخفيف  على  وحر�سها 
البن اأو الزوج اأو الأخ بعزة و�سرف يف �سبيل الدفاع 

عن الوطن والأمة.
وقالت .. لأم ال�سهيد ... ا�سربي و�سابري .. لأنك 
اأعلى  قدمتي  فقد  جميعا  لنا  واملثل  ال��ق��دوة  اأن��ت 
درجات الت�سحية لأنك وهبت ابنك وفلذة كبدك 
النموذج احلقيقي لالأم  .. فاأنت  الوطن  اأجل  من 
الإم��ارات��ي��ة واأن���ت ال��ق��دوة وامل��ث��ل جلميع الأمهات 
ف��ق��دت زوجك  اأن���ك   .. ال�سهيد  ل��زوج��ة  واأق���ول   ..
بعده يف  امل�سوؤولية  الوطن وحملت  الدفاع عن  يف 
تربية الأبناء للتعبري عن حب الوطن والذود عنه 
والتقدير  والتكرمي  الثناء  ي�ستحق  من  فاأنت   ..

وجزاك اهلل خري اجلزاء .
** وحول �سعار يوم املراأة الإماراتية املراأة �سريك 
العطاء  تعزيز قيم  ودوره��ا يف  والعطاء  يف اخلري 

يف املجتمع...
قالت �سموها .. اإن ال�سعار .. اأ�ساب احلقيقة حيث 
واخلري  بالعطاء  املليئة  األإماراتية  امل��راأة  م�سرية 
يف  وللمحتاجن  وجمتمعها  لأ�سرتها  الإن�����س��اين 
ب�سدق  يعرب  ال�سعار  ..ف��ه��ذا  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  �ستى 
عن دور املراأة وقدرتها على التفاعل مع املبادرات 
املتعددة يف الدولة وبذل العطاء لكل من يحتاجه 
وم�ساركتها مع جميع فئات املجتمع رجال ون�ساء 
لإجناح عام اخلري الذي اأطلقه .. �ساحب ال�سمو 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 

حفظه اهلل لعام 2017 وعام زايد 2018 .
واأكدت اأن العطاء الإماراتي مل يكن له حدود ومل 
يقت�سر على الرجل بل اأ�سهمت فيه املراأة وكل اأفراد 
املجتمع و�سيظل كذلك ما دامت القيادة الر�سيدة 
ر�سخوا  الذين  الوطن  اأبناء  خلفها  وم��ن  للدولة 
ثقافة العطاء والإن�سانية التي انتهجها املغفور له 

ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان �� طيب اهلل ثراه �� 
وغر�سها يف نفو�س اأبنائه املواطنن وا�ستفاد منها 

الآخرون واقتدوا بها يف العمل الإن�ساين.
وقالت اإنه على املراأة م�سوؤولية كبرية يف رد اجلميل 
م�ستمرة  ع��م��ل  منهجية  يف  وامل�����س��ارك��ة  ل��ل��وط��ن 
لرت�سيخ قيم التطوع وامل�سوؤولية املجتمعية تعزيزا 
منها  م�ستلهمة   .. املجتمع  وتكافل  لأطر متا�سك 
متجدد  ب��ع��ط��اء  م�سريتها  تت�سم  ط��ري��ق  خ��ارط��ة 
�ساأن  واإع���الء  م��ب��ادئ اخل��ري  تاأ�س�ست على  ل��دول��ة 

الإن�سان واإر�ساء قيم التعاون والت�سامح.
واأك��دت �سموها .. اأن امل��راأة الإماراتية جاهزة لكل 
فعل خ��ري مب��ا اأع��ط��اه��ا اهلل م��ن م��واه��ب وقدرات 
فهي الأم والزوجة والعاملة ومل تق�سر مع هوؤلء 
الذين هم عماد املجتمع وعطاوؤها ل حدود له وقد 
امل�سوؤولية  اإنها على قدر  والأح��داث  الأي��ام  اأثبتت 
امللقاة على عاتقها يف كل فعل خري اأو عطاء اإن�ساين 
اأو جمتمعي تقوم به .. وقد ا�ستلهمت املراأة والأم 
الإماراتية قيم اخلري من جمتمعها ومتكنت من 
الو�سول اإىل مبتغاها يف العمل والإجناز وها هي 
الآن تربي اأطفالها على قيم اخلري و�ستنجح كما 
من  اإل��ي��ه  ت�سبو  م��ا  حتقيق  يف  ال�سابق  يف  جنحت 
وقيم  اخل��ري  اأخ���الق  على  الن�سء  تربية  يف  تقدم 
احلق والعدل ون�سر ثقافة الت�سامح بالإ�سافة اإىل 

ارتياد كافة جمالت العمل الوطني .
واأ�سارت اإىل اأن املبادرات الوطنية يف جمال العمل 
اخلريي اأ�سبحت ب�سبب تعددها وانت�سارها حمليا 
مكونات  م��ن  اأ�سا�سيا  مكونا   .. ودول��ي��ا  واإقليميا 
ال�سخ�سية الإماراتية واأ�سبح للدولة الدور البارز 
يف حت�سن احلياة و�سون الكرامة الإن�سانية حول 
العامل مع تر�سيخ موقعها بن الدول املانحة من 
املعاناة عن  الفقراء واملحتاجن ورفع  ا�سعاد  اأجل 

املر�سي واملعوزين .
الإماراتية  امل����راأة  ع��ط��اء  ���س��ور  ت��ع��دد  اإىل  ولفتت 
التي ا�ستلهمتها من قيادتها الر�سيدة .. فال�سورة 
الأوىل رعاية الأم لأ طفالها واأ�سرتها وهو اأ�سا�س 
العطاء واخلري الذي تقدمه املراأة ومن ثم ت�سارك 
ك���ل ما  ل��ه��م  جمتمعها وال���ع���امل ه��م��وم��ه وت���ق���دم 

ت�ستطيع من دعم وم�ساعدة.
املراأة  عطاء  فيها  يتجلى  التي  الثانية  وال�سورة 
الإماراتية .. هو جناحها امللفت للنظر يف م�سريتها 
م��ن��ه ن�سيبها ثم  ون��ه��ل��ت  ال��ع��ل��م  ن��ح��و  ف��ان��دف��ع��ت 
توجهت اإىل ميادين العمل ومتكنت من الو�سول 
الآن  وزي���رة  ف��امل��راأة  الوظيفية  امل��رات��ب  اأع��ل��ى  اإىل 
بل ورئي�سة  الوطني الحت��ادي  املجل�س  وع�سو يف 
اأم  ذل��ك  م��ن  واأع��ل��ى  وجندية  ومهند�سة  وطبيبة 

�سهيد اأو زوجته فهي تقدم العطاء بال حدود.
الثالثة يف هذا العطاء هو ما حتمله  اأما ال�سورة 
امل������راأة الإم���ارات���ي���ة ن��ح��و الآخ����ري����ن مم���ن �ساءت 
اأنف�سهم و�سط كوارث  املعي�سية ووجدوا  ظروفهم 
امل����راأة  ف��ت�����س��ردت  اأو غ��ريه��ا  اأو ح����روب  ط��ب��ي��ع��ي��ة 
 .. احل��ي��اة  اأ�سا�سيات  اأب�سط  واف��ت��ق��دوا  واأط��ف��ال��ه��ا 
فمن هنا تواجدت املراأة الإماراتية يف اأكرث املواقع 
تخفف  كي  لهوؤلء  م�ساعدة  من  لديها  ما  لتقدم 
ع��ن��ه��م وت�����س��د رم��ق��ه��م وت��ع��ي��ن��ه��م ع��ل��ى ظروفهم 
التربع  املراأة بكرم يف حمالت  القا�سية.. و�ساركت 
اأوالكوارث  احل���روب  م��ن  املت�سررين  حاجة  ل�سد 
واأ�سهمت  اللجوء  على  اأج���ربوا  الذين  الطبيعية 
امل�����راأة مب��ا ل��دي��ه��ا م��ن م���ال وت��ط��وع��ت يف تقدمي 
العون وامل�ساعدة مبا�سرة اإىل املحتاجن يف مناطق 
ترافق  الرجل  اأخيها  مع  وكانت  املتعددة  الكوارث 
اإىل  الأح��م��ر  الهالل  لهيئة  التابعة  الإغ��اث��ة  ف��رق 
املناطق والدول امل�سابة وتقدم الطعام والدواء اإىل 
 .. ال�سن  وكبار  والأطفال  الن�ساء  ما يحتاجه من 
على املراأة الإماراتية م�سوؤولية واأنني واثقة اأنها..
عماد املجتمع..فعطاوؤها كبري وعملها اأي�سا كبري 

يف فعل اخلري.

** وب�ساأن اأهم الربامج التي يتم طرحها لتعزيز 
وب��ن��اء ق����درات امل����راأة الإم��ارات��ي��ة مب��ا ي��ت��واف��ق مع 
العاملية يف جمال متكن وريادة  املمار�سات  اأف�سل 

املراأة ...
اأن   .. مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  اأو�سحت 
تاأهيال جيدا لأخذ  اليوم موؤهلة  املراأة الإماراتية 
فجهودها  للدولة  ال�ساملة  التنمية  يف  اأك��رب  دور 
التي  القيادية  املنا�سب  يف  جلية  تبدو  وجناحها 
مبفهومها  التنمية  يف  اإ�سهاماتها  ويف   .. تولتها 
واإدارته  ال��دور  بهذا  جديرة  بذلك  وه��ي  ال�سامل 
.. وما زلنا على الطريق نذلل لها ال�سعاب وهي 
نوا�سل  ونحن  النجاح  خطوات  وتخطو  تتجاوب 
م�ستلهمن  املنا�سبة  ال��ظ��روف  لها  ونهيء  دعمها 
ديننا احلنيف  واأخالقيات  املجتمع  قيم اخلري يف 

ومبادئ قيادتنا الر�سيدة وتراثنا العريق.
امل��راأة ومتكينها  ق��درات  بناء  اإن   .. �سموها  وقالت 
الن�سائي  اأول��وي��ات عمل الحت���اد  راأ����س  ي��اأت��ي على 
ومتجددة  متكاملة  حزمة  ط��رح  خ��الل  من  العام 
على  املبنية  وال��ت��وع��وي��ة  التدريبية  ال��ربام��ج  م��ن 
درا���س��ات حتليلية ل��واق��ع امل���راأة يف دول��ة الإم���ارات 
اأف�سل  م����ع  ي���ت���واف���ق  مب����ا   .. امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
املمار�سات العاملية يف جمال متكن وريادة املراأة .. 
وثقتنا كانت وما تزال كبرية باملراأة وقدرتها على 
الريادة .. فتخ�سي�س �سعارات متعددة لالحتفال 
: تكرمي  الأول  له هدفان  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  بيوم 
امل���راأة على م��ا قدمته م��ن جهد وجن��اح يف عملها 
وال��ث��اين ه��و ت��وف��ري ك��ل م��ا ه��و ���س��روري خلدمة 
املراأة وجناحها يف املجالت املتعددة .. ف�سعار املراأة 
املراأة  و���س��ع��ار  الع�سكرية  امل����راأة  و���س��ع��ار  والب��ت��ك��ار 
�سريك يف اخلري والعطاء كما هو هذا العام كلها 
وبرامج متعددة  لن�ساط مكثف  وعناوين  �سعارات 

ت�ستفيد منها املراأة يف جمالت متنوعة .
العام  الن�سائي  املجال فقد اطلق الحتاد  ويف هذا 
مبادرات متعددة وبرامج حيوية �ساهمت يف متكن 
والجتماعي  والتعليمي  ال�سحي  املجال  يف  امل��راأة 
ومنها برنامج اعريف حقوقك وكوين جاهزة و يف 
بيتنا م�سعفة و �سحتك حتت املجهر وغريها من 

الربامج املفيدة .
اإن الدور الوطني الرائد الذي ينه�س به الحتاد 
الن�سائي العام وجهوده الوا�سحة يف جمال متكن 
ال�سيا�سية  للم�ساركة  الإم��ارات��ي��ة  امل����راأة  وت��اأه��ي��ل 
والندوات  امل��وؤمت��رات  تنظيم  خ��الل  من  وا�سح   ..
اأت�����اح للمراأة  امل���ج���ال ح��ي��ث  ه���ذا  امل��ت��خ�����س�����س��ة يف 
الإماراتية فر�سة الطالع على جتارب مثيالتها 
يف الدول العربية ال�سقيقة وعلى امل�ستوى العاملي 
.. واأ�سافت لن ندخر جهدا اأو ن�ساطا اإل ونقدمه 
اأه���داف���ه���ا يف التمكن  امل������راأة وحت��ق��ي��ق  م���ن اج���ل 

والدخول يف كل جمالت العمل امليداين .
الوطنية  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  م��ا حت��ق��ق��ه  وح����ول   **
لتمكن وري���ادة امل���راأة يف دول��ة الإم����ارات 2015 
ومرجعيا  ع��ام��ا  اإط�����ارا  ت��وف��ر  ال��ت��ي   �����  2021  -
 �� ال��دول��ة  يف  احلكومية  املوؤ�س�سات  لكل  واإر���س��ادي��ا 

على اأر�س الواقع ...
اأو�سحت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة 
م��ا يف هذه  اأف�����س��ل  اأن   .. ال��ع��ام  الن�سائي  الحت���اد 
م�سرتك  تعاون  ثمرة  ج��اءت  اإنها  ال�سرتاتيجية 
بن الحتاد الن�سائي العام واملوؤ�س�سات املعنية على 
ال�سعيدين الحتادي واملحلي وموؤ�س�سات املجتمع 
م���ن خالل  اإع����داده����ا  .. ومت  ال���دول���ة  امل�����دين يف 
درا�سات حتليل  اإج��راء  اعتمدت على  اأ�س�س علمية 
الواقع وبيان نقاط القوة وال�سعف يف ال�سيا�سات 
من  املختلفة  املوؤ�س�سات  تنفذها  التي  وال��ربام��ج 

اأجل متكن املراأة.
واأ���س��اف��ت .. اأن���ه ان��ط��الق��ا م��ن ذل��ك ف���اإن تطبيق 
ال�سرتاتيجية �� منذ اإطالقها قبل �سنتن �� اأ�سهم 
لوطننا  ن��ن�����س��ده  ال����ذي  امل�ستقبل  ل��وح��ة  ر���س��م  يف 

املوؤ�س�سات  م���ع  ال�������س���راك���ات  خ����الل  م���ن  و���س��ع��ب��ن��ا 
احلكومية الحتادية واملحلية وموؤ�س�سات املجتمع 
والدولية  الإقليمية  والهيئات  واملنظمات  امل��دين 
لتمكن  الوطنية  ال�سرتاتيجية  اأ�سبحت  حيث 
وريادة املراأة يف الإمارات العربية املتحدة 2015 
- 2021 اإطارا لها يف و�سع خطط وبرامج عملها 
مبا ي�سهم يف جعل دولة الإمارات العربية املتحدة 
يف م�ساف الدول املتقدمة يف جمال متكن املراأة 

وريادتها .
وبينت �سموها اأن .. اأف�سل ما يف هذه ال�سرتاتيجية 
التي بداأ تطبيقها منذ اإطالقها .. اإنها ا�ستهدفت 
الن�سائية  الب�سرية  الكوادر  وتاأهيل  تنمية  و  بناء 
الربامج  الإيجابية يف  امل�ساركة  على  قادرة  لتكون 
وتعزيز  انتاجية  اأو  خدمية  كانت  �سواء  التنموية 
م��ا حققته امل���راأة م��ن جن��اح��ات ب��اه��رة يف خمتلف 
والإعالمي  والقت�سادي  الإداري  العمل  جمالت 
والبيئي  والج���ت���م���اع���ي  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي  وال�����س��ح��ي 

وغريها من جمالت العمل الوطني.
اإط���الق هذه  منذ  الكثري  .. حتقيق  اإىل  واأ���س��ارت 
ال�سرتاتيجية قبل �سنتن وتنفيذ برامج مهمة يف 
الحتاد الن�سائي ا�ستفادت منها املراأة بكل املجالت 
والتثقيف  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف  خ��ا���س��ة  ت��ن��اول��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
الجتماعي كما اأن اجلانب القت�سادي اأخذ حيزا 
اأبدينا اهتماما كبريا  كبريا من اهتماماتنا حيث 
بالأ�سر املنتجة لتعتمد املراأة على نف�سها يف العمل 
والإنتاج وجتد لها م�سدر دخل تعيل بها اأ�سرتها .

كما اأقيمت عدة ور�س عمل وحما�سرات تثقيفية يف 
خمتلف الأوجه من �سحية واجتماعية كان اآخرها 
الوطنية والإحتياطية  التعاون مع هيئة اخلدمة 
اأمانة  يف القوات امل�سلحة يف اإجن��اح حملة ج�سدك 
التي ت�سلط ال�سوء على �سحة املراأة والرجل اأي�سا 
الكبري يف  ال��دور  العام  الن�سائي  وك��ان لالحتاد   ..
اإجناح هذه احلملة من خالل تنظيم املحا�سرات 
على  تركز  التي  الهادفة  العمل  وور���س  التوعوية 
�سرورة ممار�سة املراأة للريا�سة واختيار الأ�سلوب 
الأم��ث��ل لأن���واع ال��غ��ذاء ال���ذي ت��رك��ز عليه الأ�سرة 

خا�سة الأطفال منهم.
املراأة  لتقدم  الوطنية  ال�سرتاتيجية  ف��ان  ولهذا 
النه�سة  يف  ج��دي��دة  وم��رح��ل��ة  نوعية  نقلة  متثل 
ملواكبة  وتطلعا  طموحا  الأك���رث  لأن��ه��ا  الن�سائية 
الألفية اجلديدة بعزمية قوية واليات عمل فاعلة 
امل��رج��وة وو�سعت  الوطنية  الأه���داف  فقد ح��ددت 
املراأة  دور  ي��ع��زز  مب��ا  لتنفيذها  ال��الزم��ة  الأل��ي��ات 
احلياة  ميادين  جميع  يف  الإيجابية  وم�ساركتها 

وتاأ�سيل دورها يف التنمية.
للجميع  احل��ري��ة  م��ب��داأ  كفلت  ال�سرتاتيجية  اإن 
رج���ال ون�����س��اء ع��ل��ى ح��د ���س��واء وه��دف��ت اإىل دعم 
قوة  ع��ل��ى  ل��الإب��ق��اء  الج��ت��م��اع��ي  الن�سيج  خ��ي��وط 
وترابط العالقات الجتماعية يف خمتلف املجالت 
عامة ويف املجال الأ�سري على نحو خا�س وحتقيق 
مزيد من املنجزات يف العديد من املجالت وعلى 
الزيادة  على  لالإبقاء  القت�سادية  املجالت  راأ�سها 
تنويع  وذل��ك عن طريق   .. الإنتاجية  يف معدلت 
التعليمية  العملية  ودع��م  القت�سادية  الأن�سطة 
ال�ستثمار  اإىل  ي����وؤدى  مب��ا  املختلفة  مب��ج��الت��ه��ا 
املجتمعية.فنحن  ال��ب�����س��ري��ة  ل���ل���م���وارد  ال��ف��ع��ال 
م�����س��ت��م��رون يف ت��ط��ب��ي��ق ال���ربام���ج ال��ت��ي ت�����س��ب يف 

تطوير حياة املراأة يف خمتلف الوجوه .
اإن   .. اإن������ه  احل��������وار  خ���ت���ام  ����س���م���وه���ا يف  وق����ال����ت 
الإمارات  دولة  للمراأة يف  الوطنية  ال�سرتاتيجية 
موؤ�س�سات  وتقدير  اإعجاب  نالت  املتحدة  العربية 
دول���ي���ة ت��ع��ن��ى ب����امل����راأة ح��ي��ث ت��ل��ق��ي��ن��ا ال��ع��دي��د من 
الإ�سادات من م�سوؤولن دولين مبدين اإعجابهم 
عليها  بنيت  التي  وال��ق��واع��د  الأ�س�س  وطلبوا  بها 
الأمم  هيئة  يف  الأع�����س��اء  ال���دول  على  لتعميمها 

املتحدة للمراأة .

•• اأبوظبي-وام: 

نظم مركز اأبوظبي لالأنظمة الإلكرتونية واملعلومات، 
عددا من الفعاليات لتكرمي جهود املوظفات الإماراتيات 

يف املركز.. يف اإطار احتفائه بيوم املراأة الإماراتية .
لحج  را���س��د  �سعادة  ح�سره  ال��ذي  الح��ت��ف��ال  وت�سمن 
امل��ن�����س��وري، م��دي��ر ع���ام امل��رك��ز، وع���دد م��ن امل�سوؤولن 
حققتها  التي  الإجن���ازات  عن  ق�سري  فيلم  عر�س  فيه 
موظفات املركز يف اإطار �سعيه لتقدمي خدمات حكومية 
وتطوير  م��ت��ع��ددة،  ق��ن��وات  خ��الل  م��ن  مبتكرة  رقمية 

يف  نا�سج  ملجتمع  الأ�س�س  وب��ن��اء  وال�سيا�سات،  املعايري 
تكنولوجيا املعلومات و الت�سالت.

الر�سيدة  القيادة  الإم��ارات��ي��ة يف ظل  امل��راأة  اأن  واأ���س��اف 
حيوي  ب��دور  القيام  م��ن  مكنتها  رفيعة  مكانة  حققت 
وبارز يف دفع عجلة التطور، حيث ا�ستطاعت الو�سول 
واملوؤ�س�سات  ال����وزرات  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  ق��ي��ادي��ة  ملنا�سب 
وذلك  العمل،  جم��الت  خمتلف  ويف  واخلا�سة  العامة 
وتعزيز م�سرية  دعم  الفعالة يف  من خالل م�ساهمتها 

التنمية احل�سارية ال�ساملة التي ت�سهدها الدولة.
 واأ�ساد املن�سوري بتوجيهات ودعم �سمو ال�سيخة فاطمة 

الرئي�سة  ال��ع��ام  الن�سائي  الحت���اد  رئي�سة  م��ب��ارك  بنت 
الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية رئي�سة املجل�س الأعلى 
لالأمومة والطفولة “ اأم المارات” مل�سرية متكن املراأة 

الإماراتية، وتفعيل م�ساركتها يف م�سرية التنمية.
الإلكرتونية  لالأنظمة  اأبوظبي  مركز  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
على خمتلف  وتطورها  امل��راأة  يويل متكن  واملعلومات 
بقدراتها  اإمي����ان����اً  وذل����ك  ك����ربى،  اأه��م��ي��ة  امل�����س��ت��وي��ات 
من  ع��دداً  �سعادته  ك��رم  احلفل،  نهاية  ويف  ومواهبها،. 
م�سرية  وتعزيز  دع��م  يف  �ساهمن  امل��واط��ن��ات  املوظفات 

جناحات املركز.

» اأبوظبي لالأنظمة الإلكرتونية واملعلومات« يحتفي بيوم املراأة الإماراتية

�شرطة الفجرية حتتفل بيوم املراأة الإماراتية 2017
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•• دبي -وام:

بدبي  الأج��ان��ب  و���س��وؤون  لإق��ام��ة  ال��ع��ام��ة  الإدارة  احتفت 
الن�سطة  م��ن  مب��ج��م��وع��ة  الإماراتية”  “املراأة  ب��ي��وم 

والفعاليات.
وقال �سعادة اللواء حممد اأحمد املري مدير عام الإدارة 
“ املراأة  �سعار  حت��ت  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  بيوم  نحتف�ي  اننا 
�سريك يف اخلري والعطاء” وذلك ملا حققته ابنة الإمارات 
من اإجنازات و�سلت بها اإىل العاملية بف�سل القائد املوؤ�س�س 
“طيب اهلل  اآل نهيان  زاي��د بن �سلطان  ال�سيخ  املغفور له 

ثراه” ال���ذي ح��ر���س ع��ل��ى ت��اأك��ي��د ح��ق��وق امل����راأة ومتكن 
دوره���ا ودع��م��ه��ا واإزال����ة ك��اف��ة امل��ع��وق��ات ال��ت��ي تقف عائقا 
اأمامها واملوا�سلة امل�ستمرة ل�ساحب ال�سمّو ال�سيخ خليفة 
النهج  الدولة حفظه اهلل لهذا  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن 
اأبه��ى �سوره وو�سع دعم املراأة الإماراتية  الذي جتلى يف 

ومتكينها على �سلم اأولوياته .
واكد على مقولة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل 
“اأن دولة الإم��ارات �ستبقى الأجمل  حاكم دبي رعاه اهلل 
الإمارات  ن�ساء  والأف�سل والأق��وى بف�سل عمل واجتهاد 

واأن املراأة الإماراتية هي �سريكة التنمية و�سانعة الأجيال 
“اأم  بها  التي قامت  املري باجلهود  واأ�ساد  ال�سهداء«.  واأم 
رئي�سة  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�سيخة  �سمو  الإمارات” 
لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�سة  العام  الن�سائي  الحت��اد 
والطفولة التي جعلت للمراأة الإماراتية مكانتها اخلا�سة 
يف املجتمع الإماراتي و لعبت دورا كبريا يف التنمية التي 

ت�سهدها الدولة يف خمتلفة املجالت« .
واأ�ساف �سعادته اأن يوم املراأة الإماراتية يعد يوما تاريخيا 
ل��ك��ل اإم��ارات��ي��ة ت��خ��دم ال��وط��ن ل���س��ي��م��ا لأم���ه���ات �سهداء 

الإمارات الالتي قدمن فلذات كبدهن لرتاب الوطن .

اإقام��ة دب��ي حتتف��ي بي�وم »امل�راأة الإماراتي���ة«

اأكد اأنها عنوان للريادة والتميز 

علي النعيمي .. املراأة الإماراتية 
مدر�شة تتعلم منها ن�شاء العامل

اأحمد بن �شعيد: املراأة الإماراتية فخر الأمة 
وقدوة للن�شء وم�شدر اإلهام 

»اعتمادًا على معايري الكفاءة«

متكني املراأة يف دائرة الق�شاء ياأتي يف اإطار ال�شتثمار الأمثل للرثوة الب�شرية 

  مبادرة “عيديتك علينا”

بلدية مدينة العني توزع  ح�ش�ش حلوم جمانية على العمال

•• دبي-وام:

مكتوم  اآل  �سعيد  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو  اأ�ساد 
الأعلى  الرئي�س  ل��ل��ط��ريان  دب��ي  هيئة  رئي�س 
الإماراتية  ب��امل��راأة  الإم���ارات  ملجموعة ط��ريان 
والإجنازات ال�سخمة التي حققتها يف خمتلف 
ب�سكل  امل�ساهمة  لها  اأت��اح��ت  وال��ت��ي  امل��ج��الت 
ال��دول��ة يف ظل  فعال يف م�سرية منو وازده���ار 
كلمة  يف   - �سموه  واأع���رب  الر�سيدة.  قيادتها 
الإماراتية  امل��راأة  ب�يوم  الحتفال  مبنا�سبة  له 

جمموعة  يف  ك���اف���ة  ال���ع���ام���الت  اإىل  وج��ه��ه��ا 
الإمارات - عن خال�س المتنان والعرفان لهن 
على مثابرتهن وتفانيها وم�ساهماتهن القيمة 

يف منو كل من املجموعة ودولة الإمارات.
الإماراتية  امل��راأة  ق��درة  املطلقة يف  واأك��د ثقته 
العطاء  من  ال��رائ��ع  النهج  ه��ذا  موا�سلة  على 
بال حدود �سواء فيما يتعلق بدورها الرتبوي 
داخل املنزل اأو دورها العملي يف ميدان العمل 
للن�سء  م��ث��ال��ي��ة  وق����دوة  ل��الأم��ة  ف��خ��را  لتظل 

اجلديد وم�سدرا لإلهام من يعمل معها.

واأط���ل���ق���ت جم��م��وع��ة الإم��������ارات ام�������س- على 
بها  ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي اخل��ا���س��ة  من�سات 
ال�سمات  على  ال�سوء  ي�سلط  فيديو  مقطع   -
باإيجاز  ويو�سح  الإمارتية  امل��راأة  لدى  امللهمة 
ت���اأث���ريه���ا الإي����ج����اب����ي ع���ل���ى امل��ح��ي��ط��ن بها. 
ويظهر يف مقطع الفيديو ح�سد من موظفي 
وهم   - اجلن�سيات  خمتلف  م��ن   - املجموعة 
ينطقون بكلمة واحدة ب�� 19 لغة يعربون من 
خاللها عن م�ساعرهم جتاه ال�سفات املتميزة 

التي تتمتع بها املراأة الإماراتية.

يعملن  مواطنة   1100 م��ن  اأك���رث  اأن  ي��ذك��ر 
لدى جمموعة الإم��ارات حيث ي�سغلن الكثري 
.. وقد  والإ���س��راف��ي��ة  امل�سوؤولة  ال��وظ��ائ��ف  م��ن 
ا�ستطاعت الإماراتيات العامالت يف املجموعة 
الطريان  ���س��ن��اع��ة  يف  ب�سماتهن  ي�سعن  اأن 
وال�سفر وذلك من خالل اأدوارهن املتنوعة يف 
وال�سيانة  اجلوية  العمليات  من  متتد  اإدارات 
املعلومات  ب��ت��ق��ن��ي��ة  امل��ع��ن��ي��ة  الإدارات  وح��ت��ى 
والتمويل والتجارة وغريها من التخ�س�سات 

املختلفة يف املجموعة.

•• اأبو ظبي: رم�صان عطا

�سعيد  يو�سف  امل�ست�سار  �سعادة  رفع 
ال��ع��ربي وك��ي��ل دائ����رة ال��ق�����س��اء يف 
الإم���ارات  اأم  اإىل  التهنئة  اأبوظبي 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو 
العام،  ال��ن�����س��ائ��ي  الحت�����اد  رئ��ي�����س 
التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى  والرئي�س 
الأعلى  املجل�س  رئ��ي�����س  الأ���س��ري��ة، 

يوم  مبنا�سية  والطفولة  لالأمومة 
املراأة الإماراتية. 

ويف ر���س��ال��ة وج��ه��ه��ا وك���ي���ل دائ����رة 
الق�ساء اإىل موظفات الدائرة عرب 
ال��ربي��د الإل��ك��رتوين اخل��ا���س بكل 
اإىل  التهنئة  �سعادته  قدم  موظفة، 
امليادين  كافة  الإم��ارات��ي��ة يف  امل���راأة 
زوجات  بالتهنئة  وخ�س  وامل��واق��ع، 
على  املرابطن  وال�سباط  اجلنود 

اجل��ب��ه��ة، م����وؤك����داً اأه��م��ي��ة دوره����ن 
اأ�ساد  اأزواج���ه���ن، كما  خ��الل غ��ي��اب 
واأخ����وات  اأم��ه��ات وزوج����ات  بعظمة 

ال�سهداء.
العربي  امل�ست�سار  ���س��ع��ادة  واأو���س��ح 
ال�سيخ  �سمو  م��ن  وبتوجيهات  اأن���ه 
نائب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون 
يف  الق�ساء  دائ��رة  رئي�س  الرئا�سة، 

الق�ساء  دائ���رة  حر�ست  اأب��وظ��ب��ي، 
على متكن املراأة يف كافة القطاعات 
ال�سلطة  ع���������س����وي����ة  وخ�����ا������س�����ة 
الق�سائية، متاهياً مع د�ستور دولة 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة الذي 
بالرجل،  امل��راأة  م�ساواة  على  يوؤكد 
الدائرة  لإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  وحت��ق��ي��ق��اً 
بتوظيف اأف�سل العنا�سر الب�سرية 
الكفاءة  م���ع���اي���ري  ع���ل���ى  اع����ت����م����اداً 

العمل  مبهام  القيام  على  والقدرة 
والتوافق مع املتطلبات الأكادميية 
والعملية لكل وظيفية، اإ�سافة اإىل 
ال�ستفادة  ع��ل��ى  ال���دائ���رة  ح��ر���س 
الق�سوى من الرثوة الب�سرية التي 
الوطنية  امل�����وارد  اأه����م  م���ن  ت��ع��ت��رب 
التي حر�ست حكومة اأبوظبي على 
الوجه  على  وا�ستثمارها  تنميتها 

الأمثل.

•• العني - الفجر

بادرت بلدية مدينة العن ممثلة مبركز توزيع املواد الغذائية، 
بتوزيع ح�س�س جمانية من اللحوم على عدد 74من العمال  
،  وذلك مبنا�سبة قرب عيد الأ�سحى املبارك ، وجاءت مبادرة  
العن   م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  م���ب���ادرات  ���س��م��ن  علينا”  “عيديتك 
الإن�سانية تزامناُ مع  اأيام الع�سر من ذو احلجة  ،  ولتوعية 
جميع اأفراد املجتمع بهذه الفئات امل�ستحقة لالأعمال اخلريية 
الإن�سانية  الأن�سطة  خمتلف  دع��م  يف  امل�ساهمة  و���س��رورة    ،

املحتاجة. الفئات  مل�سلحة  الدائرة   تنفذها  التي   واخلريية 
و قال. اأحمد را�سد النايلي م�سوؤول مركز توزيع املواد الغذائية 
ببلدية مدينة العن ، تهدف مبادرة “عيديتك علينا “،  اإىل 
تعزيز عالقة البلدية  بفئات املجتمع ، وتكري�س قيم التكافل 
الإن�����س��اين  ح��ي��ث مت ت��وري��د  ال��ل��ح��وم ب��دع��م  م��ن ال�سركات  
املتعهدة  ملركز توزيع املواد الغذائية ت�سمنت �سرطة الفوعة ، 
والظاهرة ، واأعايل البحار ، وم�سنع زيوت اأبوظبي ، واأغذية 
، فيما مت التعاون  والتن�سيق مع ق�سم امل�سالخ العامة ببلدية 
 ، الللحوم  وتق�سيم  وال��ف��رز  ال��ذب��ح  عملية  يف   العن  مدينة 

وذلك ل�سمان �سالمة و�سحة اللحوم املوزعة وحتت اإ�سراف  
طبي من املخت�سن مب�سالخ املدينة .

اأن عملية  توزيع ح�س�س اللحوم  املجانية    اأفاد النايلي ،   و 
، بحيث �ستغطي  اأي��ام الع�سر من ذي  احلجة  �ستتم   خالل 
املبادرة  74 ف��رداً  من العمال واأمناء امل�ستودعات  وغريهم 
الفئات  اإىل ه��ذه   اأن الإح�سان  اإىل  ، م�سرياً  امل�ستحقن   من 
يف الأي����ام امل��ب��ارك��ة ي��ح��ق��ق  ق��ي��م اإ���س��الم��ي��ة اأ���س��ي��ل��ة  ومبادئ 
بن  الرحمة  وب��ث  الأخ���وة  لتعميق  اجلميع  تدعو  ح�سارية 

اأفراد املجتمع.

•• ابوظبي - الفجر

ال���دك���ت���ور ع��ل��ى را�سد  اأ�����س����اد م���ع���ايل 
اأبوظبي  جمل�س  عام  مدير  النعيمي، 
غري  والت�سجيع  ب��ال��رع��اي��ة  للتعليم، 
املراأة  ولت����زال  تلقته  ال���ذي  امل��ح��دود 
ال�سيخ  ال�سمو  الإماراتية من �ساحب 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
ال�سمو  و�ساحب  اهلل،  حفظه  الدولة، 
مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س 
ال�سمو  و�ساحب  دب��ي،  حاكم  ال���وزراء 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأعلى  ع��ه��د 
امل�����س��ل��ح��ة.   وث��م��ن معاليه،  ل��ل��ق��وات 
ال�سيخة  ل�سمو  ال���الحم���دود  ال��دع��م 
الحتاد  رئي�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
الأعلى  ال��رئ��ي�����س��ة  ال���ع���ام  ال��ن�����س��ائ��ي 
رئي�سة  الأ����س���ري���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  مل��وؤ���س�����س��ة 
والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�س 
يف  ج�������س���دت  وال����ت����ي  الإم�����������ارات«  »اأم 
لي�س  والقدوة  احل�سن  املثال  عطائها 
فقط للمراأة الإماراتية فح�سب، واإمنا 
ف�ساًل  ال��ع��امل،  امل�ستوى  على  للمراأة 
ال�سيخ  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغفور  دور  ع��ن 
موؤ�س�س  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د 
دول�����ة الحت������اد وال������ذي ع��م��ل ط���وال 
الإماراتية  ل��ل��م��راأة  ك��ن�����س��ري  ح��ي��ات��ه 
وم����ه����د ل���ه���ا ال����ط����ري����ق م���ن���ذ ب���داي���ة 
ميادين  كافة  يف  لالنخراط  الحت��اد 
العمل حيث كان يقول » اإن املراأة هي 
لن  جمتمع  اأي  واإن  املجتمع  ن�سف 
يتمكن من حتقيق اأحالمه امل�سروعة 
اإذا  والتنمية  التقدم  نحو  وتطلعاته 
كان ن�سفه معطال لي�ساهم بدور يف 
املراأة  اأن  واأكد معاليه  البناء«.  عملية 
للريادة  ع��ن��وان��اً  اأ�سبحت  الم��ارات��ي��ة 
والتميز ملا متتلكه من مهارات وقدرات 
للحياة  م��ت��ط��ورة  وروؤي������ة  م���ت���ج���ددة، 
ت�سهم يف بناء اأ�سرة م�ستقرة واقت�ساد 
وطني، مما اأهلها لأن ت�سبح منوذجاً 
ال��ت��م��ك��ن، وم��در���س��ة تتعلم  ع��امل��ي��اً يف 

واأ�سبحت  ك��اف��ة،  ال��ع��امل  ن�����س��اء  منها 
�ستى  يف  امل���راأة  درب  ت�سيء  ب�سماتها 
البقاع، م�سدداً على اأن دولة المارات 
اأولت  تاأ�سي�سها  منذ  املتحدة  العربية 
بدورها  واآمنت  ب��امل��راأة  بالغاً  اهتماما 
اإىل  بها  والنهو�س  املجتمعات  بناء  يف 
ي�ساهد  ل��ذا  املتقدمة  ال���دول  م�ساف 
و�سلت  التي  املرموقة  املكانة  اجلميع 
املحافل  الإم���ارات���ي���ة يف  امل�����راأة  اإل��ي��ه��ا 
معاليه  وا���س��ار  وال��دول��ي��ة.  الإقليمية 
عدة  م��ن��ا���س��ب  ت���ب���واأت  امل�����راأة  اأن  اإىل 
واأ�سبحت  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،  ال��ع��م��ل��ي��ة  يف 
الأجيال  اإع�����داد  يف  رئ��ي�����س��ي��ا  م��رت��ك��زا 
الأكرب  الن�سبة  امل��راأة  وت�سغل  املقبلة، 
اإمارة  م��دار���س  يف  التدري�س  قطاع  يف 
العديد  �سغلها  ع��ن  ف�سال  اأب��وظ��ب��ي، 
والتنفيذية،  الإداري�����ة  امل��ن��ا���س��ب  م��ن 
وحت���ظ���ى ب��ال��ت��ق��دي��ر وال����دع����م ال���ذي 
وواجباتها  مهامها  امت��ام  من  مكنها 
اإىل  معاليه  ول��ف��ت  وج���ه.  اأك��م��ل  على 
اأن دولة الإمارات رائدة على امل�ستوى 
الإق��ل��ي��م��ي وال��ع��امل��ي يف جم��ال متكن 
الإماراتية  امل���راأة  ت�سارك  حيث  امل���راأة 
ال�سيادية  ال�سلطات  يف  بفاعلية  اليوم 
والت�سريعية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال���ث���الث: 
وفقاً  ان���ه  اإىل  م�����س��رياً  وال��ق�����س��ائ��ي��ة، 
املراأة  ت�سغل  الر�سمية  لالإح�سائيات 
%66 من وظائف القطاع احلكومي 
الوظائف  م��ن  و30%  الإم����ارات����ي، 
باتخاذ  امل��رت��ب��ط��ة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ق��ي��ادي��ة 
ال�����ق�����رار، وت���ع���ت���رب ه�����ذه واح�������دة من 
اأعلى ن�سب متكن املراأة على م�ستوى 

م�ساركة  اأن  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ع��امل، 
الإماراتي  ال����وزراء  جمل�س  يف  امل����راأة 
اإذ تبلغ %27 من  ًتعد الأعلى عاملياً 
 20% ت�سكل  كما  ال����وزراء،  جم��م��وع 
الوطني  املجل�س  اأع�ساء  اجمايل  من 
الحتادي. وتابع معاليه، »كما ت�سارك 
اأدوار خمتلفة يف  يف  الإماراتية  امل��راأة 
القطاع اخلا�س مبا يف ذلك منا�سب 
املديرات، ورائدات للم�ساريع، وت�سكل 
�ساحبات الأعمال %10 من اإجمايل 
ال��ق��ط��اع اخل���ا����س الإم�����ارات�����ي. تقوم 
باإدارة  الإماراتيات  الأعمال  �ساحبات 
مليار   40 على  تزيد  بقيمة  م�ساريع 
من   % ن�سبة15  ومي��ث��ل��ن  دره������م، 
ت�سكيل جمال�س اإدارات غرف التجارة 
مدير  و���س��دد  ال��دول��ة.  يف  وال�سناعة 
على   للتعليم،  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  ع��ام 
الإماراتية،  امل���راأة  بيوم  الحتفال  اأن 
على  ال�سوء  لت�سليط  �سانحة  فر�سة 
وال�سيا�سية  الجتماعية  الجن����ازات 
للمراأة  وال��ع�����س��ك��ري��ة،  والق��ت�����س��ادي��ة، 
ك��اف��ة مراحل  واك��ب��ت  امل��واط��ن��ة، فقد 
الغايل،  وط��ن��ن��ا  وال��ب��ن��اء يف  ال��ت��ط��ور 
ف��اع��ل وم��وؤث��ر حيث  ب�سكل  و���س��ارك��ت 
املجالت،  ب��ك��اف��ة  ل��ه��ا  ب�����س��م��ة  ت��رك��ت 
وحققت الكثري من الجن��ازات املهمة 
والإقليمي  ال��وط��ن��ي  ال�����س��ع��ي��د  ع��ل��ى 
واملعرفة  العلم  واكت�سبت  وال����دويل، 
خمتلف  اإىل  واملثابرة  باجلد  وو�سلت 
مكانتها  وع��ززت  القرار  �سنع  مواقع 

واأكدت جديتها ومقدرتها.
امل���راأة  اأن عظمة  ع��ل��ى  م��ع��ال��ي��ه  واأك����د 
العام  العمل  تتجلي يف  الإم��ارات��ي��ة ل 
وقوة  فخر  بكل  تظهر  ولكنها  فقط 
يف اأم ال�سهيد، فهن القدوة احلقيقية 
جلميع  وال��ق��دوة  الإم��ارات��ي��ة،  للمراأة 
للوطن  ابنائها  وهبت  فقد  الأم��ه��ات، 
وربتهم على حب الوطن والذود عنه 
والثناء  ال��ت��ك��رمي  ي�ستحق  م��ن  ف��ه��ي 
الالحمدود  و���س��ربه��ا  عطائها  على 
بفلذات  والت�سحية  الوطن  يف خدمة 

اكبادها من اجل الوطن.

•• الظفرة -الفجر:

على  الظفرة  بلدية منطقة  درج��ت 
اأيام العيد  تنظيم فعاليات متنوعة 
املجتمع  اأف���راد  وم�ساركة  للرتفيه 
اأف���راح���ه���م ب��ال��ع��ي��د ال�����س��ع��ي��د وقد 
ب���رن���اجم���اً حافاًل  ال��ب��ل��دي��ة  اع����دت 
لعيد الأ�سحى املبارك ي�ستمل على 
اأن�سطة وفعاليات متنوعة يف جميع 
ثالثة  مل���دة  ي�ستمر  امل��ن��ط��ق��ة  م���دن 
اأيام وذلك باحلدائق العامة للمدن 
املرفاأ  وكورني�س  الأف���راح  و���س��الت 
اإ�سافة اإىل تنظيم فعاليات واأن�سطة 

ب�ستي مول مبدينة زايد. 
وق���ال ح��م��د ���س��امل ال��ه��ام��ل��ي مدير 
والت�سال  العامة  العالقات  اإدارة 
اإن  ال�����ظ�����ف�����رة  م���ن���ط���ق���ة  ب����ل����دي����ة 
اأيام  اأول  يف  �ستنطلق  الح��ت��ف��الت 

ع��ي��د الأ���س��ح��ى امل��ب��ارك يف ك��ل من 
زايد  مدينة  ال�����س��ت،  املنطقة  م��دن 

واملرفاأ ودملا وال�سلع وغياثي وليوا، 
اليومن  ال��ف��ع��ال��ي��ات يف  وت��ت��وا���س��ل 

باإقامة  العيد  من  والثالث  الثاين 
العديد من الربامج املتنوعة ما بن 

الثقافية.   وامل�سابقات  الرتفيهية 
م�سرياً اإىل اأن الحتفالت تت�سمن 
عرو�س م�سرحية واألعاب اإلكرتونية 
على  ور���س��م  كرتونية،  و�سخ�سيات 
ال��وج��ه ر���س��م وت��ل��وي��ن ع��ل��ى ال���ورق 
وم�����س��اب��ق��ات ث��ق��اف��ي��ة م��ت��ن��وع��ة يتم 
خاللها توزيع هدايا على الأطفال 
وج��وائ��ز ع��ل��ى ال��ف��ائ��زي��ن. ك��م��ا يتم 
مياه  خ�����دم�����ات  ت����ق����دمي  خ���الل���ه���ا 
والآي�سكرمي  وال��ع�����س��ائ��ر  ال�����س��رب 

وغزل البنات للم�ساركن.  
منطقة  ب���ل���دي���ة  ح���ر����س  م�����وؤك�����داً 
ال�سركاء  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ظ��ف��رة 
وجتهيز  لرتتيب  ال�سرتاتيجين 
فعاليات  عليها  تقام  التي  الأم��اك��ن 
والهتمام  امل��ب��ارك،  الأ���س��ح��ى  عيد 
باحلدائق العامة وحدائق احلارات 
واملتنزهات  وال�����س��واط��ئ  وامل��م��ا���س��ي 

لل�سكان  م��ت��ن��ف�����س��اً  ت���ع���ت���رب  ال����ت����ي 
وم�ساحة ملمار�سة الريا�سة ولت�سفي 
جماًل على املدن التي ت�سم العديد 
م����ن احل����دائ����ق ال���ع���ام���ة وح���دائ���ق 
احلارات وال�سواطئ اخلالبة والتي 
امل�سطحات  ن�سر  يف  ب��دوره��ا  ت�سهم 

�سحة  على  للمحافظة  اخل�����س��راء 
البيئة و�سالمتها. 

الظفرة  بلدية منطقة  باأن  واأو�سح 
الرتفيه  ت���وف���ري  ع���ل���ى  ح���ري�������س���ة 
امل��ن��ا���س��ب ل�����س��ك��ان امل��ن��ط��ق��ة يف مثل 
انطالقا  ال��ع��زي��زة،  املنا�سبات  ه��ذه 

من م�سوؤوليتها الجتماعية وروؤية 
توفري  اإىل  الرامية  البلدي  النظام 
يحقق  عاملية  كفاءة  ذو  بلدي  نظام 
ويعزز  املن�سودة  امل�ستدامة  التنمية 
م��ع��اي��ري ج�����ودة احل���ي���اة يف اإم�����ارة 

ابوظبي. 

فعاليات متنوعة تنظمها بلدية منطقة الظفرة للجمهور 
اأيام عيد الأ�شحى املبارك
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قال وزير الدفاع التايالندي ام�س اإنه ل يعلم مكان رئي�سة الوزراء 
تغيبها عن جل�سة  اأي��ام من  بعد  وذل��ك  �سيناواترا  ينجلوك  ال�سابقة 
ق�سائية لتهامها بالتق�سري اإذ تواجه حكما بال�سجن ملدة ت�سل اإىل 
ع�سر �سنوات.وكانت م�سادر يف حزب بويا تاي من اأجل التايالندين 
قالت يف مطلع الأ�سبوع اإن ينجلوك التي اأطيح بحكومتها يف انقالب 
عام 2014 فرت اإىل دبي عرب �سنغافورة. وبرحيلها تبقى احلركة 
عقد  من  لأك��رث  تايالند  يف  ال�سيا�سة  على  هيمنت  التي  ال�سعبوية 
بدون زعيم.وقال وزير الدفاع براويت وجن�سوان الذي ي�سغل اأي�سا 
هربت  اأي��ن  اإىل  نعلم  “ل  لل�سحفين  ال���وزراء  رئي�س  نائب  من�سب 
نطلب  مل  مكان.  اأي  اإىل  اللجوء  طلبت  قد  كانت  اإذا  وم��ا  ينجلوك 
ت�سليمها بعد«.وقال نائب قائد ال�سرطة الوطنية اجلرنال �سريفارا 
اأن  اإىل  اإن معلومات ال�سرطة ت�سري  ران�سيرباهماناكول لل�سحفين 
ينجلوك كانت يف منزلها ببانكوك حتى ال�ساعة الثانية بعد ظهر يوم 

الأربعاء. ومل يقدم مزيدا من التفا�سيل.
و�سدرت مذكرة اعتقال بحق ينجلوك التي كان من املقرر اأن متثل 
تتعلق  ق�سية  يف  باحلكم  للنطق  اجلمعة  ي��وم  العليا  املحكمة  اأم���ام 
بربنامج ل�سراء الأرز طبقته حكومتها وكلف البالد ما يقدر بثمانية 

مليارات دولر.

لدى  اجلديد  الرو�سي  ال�سفري  اإن  الرو�سية  اخلارجية  وزارة  قالت 
الوليات املتحدة اأناتويل اأنتونوف اجتمع مع نظريه الأمريكي جون 

تيفت ام�س الثنن لبحث العالقات بن البلدين.
وجاء تعين اأنتونوف بناء على مر�سوم رئا�سي �سدر الأ�سبوع املا�سي 
يف  اأع�ساء  مع  ات�سالته  جعلته  ال��ذي  كي�سلياك  �سريجي  و�سيخلف 
حمور  ترامب  دونالد  الأمريكي  للرئي�س  النتخابية  احلملة  فريق 
خالف حول نفوذ رو�سي مزعوم يف النتخابات الرئا�سية الأمريكية.

وذكرت الوزارة اأن ال�سفريين بحثا العالقات الثنائية وبع�س امل�ساكل 
الدولية.

الفرن�سي  الرئي�س  وي�ست�سيفها  اأوروبية  قوى  اأرب��ع  تعقدها  قمة  تركز 
اإميانويل ماكرون بح�سور ثالث دول اأفريقية على جعل اأزمة الهجرة 
يف اأوروبا حتت ال�سيطرة. وتختلف مواقف الدول الأوروبية ب�ساأن كيفية 
احلرب  من  الفارين  املهاجرين  من  الآلف  مئات  و�سول  مع  التعامل 

والفقر وال�سطرابات ال�سيا�سية يف ال�سرق الأو�سط واأفريقيا.
وخالل اأ�سهر ال�سيف �سعى ماكرون لأخذ زمام املبادرة ملحاولة التحكم 

يف تدفق الالجئن الذين يعربون البحر املتو�سط من ليبيا.
اأفريقيا  تاأ�سي�س مراكز يف  اقرتح  ماكرون  اإن  وخ��رباء  م�سوؤولون  وقال 
واأف��ارق��ة يف  اأوروب��ي��ون  اللجوء وه��ي فكرة �سكك حلفاء  لفح�س طلبات 

فعاليتها.
وقال دبلوما�سيون اإن القمة التي تعقد اليوم الثنن بن فرن�سا واأملانيا 
واإيطاليا واإ�سبانيا بح�سور زعماء ت�ساد والنيجر وليبيا تهدف اإىل تقييم 

املوقف.

ع���ربت امل��ع��ار���س��ة يف ف��ن��زوي��ال ع��ن ت��اأي��ي��ده��ا ل��ل��ع��ق��وب��ات المريكية 
اجلديدة يف �سد احلكومة الفنزويلية.وقال ائتالف طاولة الوحدة 
الدميوقراطية” يف بيان “ندعم دائما العقوبات �سد الذين ينتهكون 
حقوق الن�سان وينهبون املوارد العامة يف غياب عدالة غري منحازة 
بفنزويال .وا�ساف البيان نطلب من جممل املجتمع الدويل حتذير 
املواطنن وال�سركات يف كل بلد ليمتنعوا عن القيام باي عملية مالية 
او اإبرام عقد م�سلحة وطنية مع فنزويال اذا مل تنل موافقة الربملان 
الوحيد  الد�ستوري  ال�سرعي  الهيكل  املعار�سة  عليه  تهيمن  التذي 
الرئي�س المريكي دونالد  املعار�سة.وفر�س  لل�سماح بذلك، بح�سب 
ترامب اجلمعة عقوبات جديدة بحق فنزويال بهدف الت�سييق على 
روؤو�س الأموال الأجنبية التي حتتاجها كراكا�س املهددة بعدم القدرة 

على الدفع.

عوا�صم

بانكوك

مو�سكو

باري�س

كراكا�س

بنجالد�ش متنع دخول املدنيني 
الفارين من  ميامنار 

•• كوك�س بازار-رويرتز:

م��ن��ع ح��ر���س احل����دود يف ب��ن��ج��الد���س دخ���ول اآلف م��ن امل��دن��ي��ن م��ن امل�سلمن 
الروهينجا الفارين من اأ�سواأ اأعمال عنف ت�سهدها ميامنار يف خم�س �سنوات اإذ 
قتل 104 اأ�سخا�س واأجرب الو�سع الأمم املتحدة ومنظمات اإغاثة دولية على 

�سحب بع�س موظفيها.
بالع�سي  م�����س��ل��ح��ون  روه��ي��ن��ج��ا  م��ت��م��ردون  �سنها  من�سقة  ه��ج��م��ات  وت�����س��ب��ب��ت 
لل�سرطة  م��رك��زا   30 على  اجلمعة  ي��وم  ال�سنع  حملية  والقنابل  وال�سكاكن 
وقاعدة للجي�س يوم اجلمعة يف موجة فرار جماعية ملدنين م�سلمن وبوذين 

من اجلزء ال�سمايل من ولية راخن.
ومتثل اأعمال العنف ت�سعيدا �سديدا يف ال�سراع الدائر يف املنطقة منذ اأكتوبر 
لكنه  الروهينحا هجوما م�سابها  اأف��راد من  نفذ  املا�سي عندما  الأول  ت�سرين 
اأ�سغر نطاقا مما ت�سبب يف رد فعل قا�س من اجلي�س قيل اإنه ت�سمن انتهاكات 

حلقوق الإن�سان.
ميامنار  يف  الروهينجا  من  م�سلم  مليون   1.1 نحو  معاملة  طريقة  و�سكلت 
اأدانت  اأوجن �سان �سو كي التي  ذات الأغلبية البوذية اأكرب حتد لزعيمة البالد 

الهجمات واأثنت على قوات الأمن.
بعدم  لل�سالم  نوبل  جائزة  على  احلا�سلة  الزعيمة  غربيون  منتقدون  واتهم 
داف��ع��ت عن  وب��اأن��ه��ا  ب��الده��ا  امل�سلمة امل�سطهدة يف  الأق��ل��ي��ة  ال��دف��اع ع��ن حقوق 

الهجوم امل�ساد الذي �سنه اجلي�س بعد هجمات اأكتوبر ت�سرين الأول.
�سرعين  غري  مهاجرين  وتعتربهم  للروهينجا  اجلن�سية  ميامنار  متنح  ول 
على الرغم من قولهم اإن لهم جذور تعود لقرون يف البالد اإ�سافة لتعر�سهم 
للتهمي�س والعنف.وتعتربهم بنجالد�س مهاجرين غري �سرعين من ميامنار 

وقالت اإنها لن ت�سمح لأي لجئن بالدخول لأرا�سيها.

فنلندا تك�شف هوية امل�شتبه به يف هجوم توركو  مداهمة منزيل �شخ�شني يخططان لهجمات يف اأملانيا 
•• هل�صنكي-اأ ف ب:

يف  الرئي�سي  به  امل�ستبه  ان  ام�س  الفنلندي  الق�ساء  اعلن 
الهجوم ب�سكن الذي اوقع قتيلن وثمانية جرحى يف 18 
عمره  مغربي  هو  فنلندا،  غ��رب  جنوب  بتوركو  اغ�سط�س 
يف  الق�ساء  ب��وع��ن��ان.وق��ال  الرحمن  عبد  ا�سمه  عاما   22
بريد الكرتوين ار�سله اىل وكالة فران�س بر�س “ابلغ املكتب 
ال�سم  ان  اغ�سط�س   28 يف  املحكمة  للتحقيق  ال��وط��ن��ي 
احلقيقي للم�ستبه به هو عبد الرحمن بوعنان املولود يف 
1994«.وكان املحققون ي�سعون منذ توقيف  25 اكتوبر 
املغربي اىل معرفة جن�سيته وعمره. وكان قدم على انه عبد 
الرحمن م�سكاح.وا�ساف امل�سدر ذاته ان امل�ستبه به املالحق 

بتهمة القتل وحماولة القتل ذات الطابع الرهابي، ا�ستمع 
امل�سوؤول  مع  التوا�سل  وقبل  املا�سي  الأ�سبوع  جم��ددا  اليه 
يف  م��ول��ودت��ان  فنلنديتان  ال���س��ت��م��اع.وق��ت��ل��ت  جل�سات  ع��ن 
1951 و1986 وا�سيب ثمانية ا�سخا�س اآخرين هم �ست 
�سبعة  توقيف  مت  الجمال  الواقعة.ويف  يف  ورج��الن  ن�ساء 
امل�ستبه يف تنفيذه العتداء  امللف بينهم  ا�سخا�س يف اطار 
الحداث.  بعيد  رجله  يف  ال�سرطة  بر�سا�س  اأ�سيب  ال��ذي 
النهار يف  الهجوم يف و�سح  واف��رج عن ثالثة منهم.ووقع 
دافع  لكن  اره��اب��ي  ب��اأن��ه  ال�سلطات  وو�سفته  ت��ورك��و  و�سط 
القاتل املفرت�س الذي هاجم عمدا ن�ساء بح�سب ال�سرطة، 
ل يزال جمهول.ويف حال تاأكد طابعه الإرهابي، فهو اول 

هجوم من نوعه ت�سهده فنلندا.

•• برلني-رويرتز:

ق��ال��ت ال�����س��ل��ط��ات الأمل��ان��ي��ة اإن ال�����س��رط��ة داه��م��ت ام�س 
يف  ي�ستبه  اآخ��ر  و�سخ�س  �سرطي  عمل  وم��ق��ري  منزيل 

تخطيطهما لأعمال عنف خطرية تهدد الدولة. 
امل�ستبه بهما  اإن  بيان  املدعي الحت��ادي يف  وذك��ر مكتب 
الأملانية  ال��ه��ج��رة  �سيا�سات  اأن  م��ن  اخل���وف  ���س��اوره��م��ا 
الغذاء  تخزين  يف  �سرعا  لذا  البالد  اإفقار  يف  �ستت�سبب 

والذخرية والتخطيط لهجمات.
وقال البيان اعترب امل�ستبه بهما الأزمة التي خ�سيا من 
الي�سار  ممثلي  م��ن  ره��ائ��ن  لح��ت��ج��از  فر�سة  تفاقمها 

وقتلهم باأ�سلحتهما.
واأظهرت �سور على موقع �سحيفة بيلد وا�سعة النت�سار 

ال�سرطة وهي تنفذ عمليات التفتي�س.
وكان ال�سرطي امل�ستبه به يعمل يف بلدة لودفيج�سلو�ست 
غربي  �سمال  كيلومرتا   150 نحو  بعد  على  ال�سرقية 
مكلنربج  ولي����ة  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وق���ال���ت  ب���رل���ن. 

فوربومرن اإنه بداأ اتخاذ اإجراءات تاأديبية بحقه.
اأ�سخا�س  اأي�سا منازل  اأن ال�سرطة داهمت  وذكر البيان 

على �سلة بامل�ستبه بهما واإن اأحدهما �سرطي اأي�سا.
وكان امل�ستبه بهما على توا�سل مع الآخرين عرب غرف 

درد�سة.

على ل�سان ال�سب�سي البن:

نداء تون�ش يريد ن�شيب الأ�شد يف التحوير الوزاري 

•• الفجر - تون�س - خا�س

   اأكد املدير التنفيذي حلزب نداء تون�س حافظ قائد ال�سب�سي، اأنه على 
رئي�س احلكومة يو�سف ال�ساهد اأن ياأخذ بعن العتبار نتائج النتخابات 
تون�س  ن��داء  متثيلية  تكون  وان   ،2014 ل�سنة  والرئا�سية  الت�سريعية 

الوفر والأكرث يف التحوير الوزاري املرتقب.
الر�سمية مبوقع  على �سفحته  ن�سره  تعليق  الب��ن يف  ال�سب�سي  وق��ال     

التوا�سل الجتماعي في�سبوك، ان نداء تون�س هو 
النتخابات  يف  الأ�سوات  باأعلى  فاز  الذي  احلزب 
هو  تعيينات  من  ناله  وما  والرئا�سية  الت�سريعية 
اقل بكثري من الو�سع العادي الذي �سن�سعى اإىل 

اأن ُيكّر�س خالل التعينات القادمة.
يكون  اأن  ينتقد  من  ال�سب�سي  قائد  حافظ  وذّك��ر 
يف  اأن����ه  تعيينات  م��ن  ي�ستحق  م��ا  ال���ن���داء  حل���زب 
انتخابات  كل  اإج��راء  وبعد  الدميقراطيات  اأعتى 
يكون للحزب اأو املر�سح الفائز احلق يف تعين من 

يكر�س �سيا�ساته وبراجمه النتخابية.
تكون  ان  ب���د  ل  امل��ن��ط��ق  ه����ذا  “من  واأ�����س����اف     
احلكومة املقبلة �سيا�سية بامتياز وكفانا من رواية 
هو  فال�سيا�سي  الكفاءات،  وحكومات  التكنوكراط 
ولتج�سيدها  ال�سيا�سية  الت�سورات  ميلك  ال��ذي 

يحتاج اىل الكفاءات ولي�س العك�س، فال يعقل ان يتحول التقني اىل وزير 
ثم ي�سرت�سد الروؤية والتوجه من ال�سيا�سي.

النظريات  كل  ُتعّرفه  كما  احلكم  ان  التون�سي  الرئي�س  جنل  واعترب     
والتجارب هو م�ساألة �سيا�سية ولي�س م�ساألة اإدارية تقنية، والتكنوقراط 
هم اأداة ال�سيا�سي يف احلكم ولي�س العك�س وبالتايل ل بد من الرجوع اىل 

ال�سل وهو احلكومة ال�سيا�سية،
 ول بد ان يكون حزب النداء اكرث الحزاب متثيال فيها هذه املرة بعك�س 
احلكومات ال�سابقة، لأنه قد تبن لنا بكل و�سوح ان احلديث عن حكومة 

الكفاءات اأو حكومة امل�ستقلن هو كالم زائف الهدف منه ابعاد حزب نداء 
تون�س عن القرار، والنقالب على نتائج الختيار ال�سعبي الذي جت�سد يف 

نتائج انتخابات 2014.

من م�سمولت رئي�س احلكومة
من جانبه، اأفاد وزير البيئة وال�سوؤون املحلية ريا�س املوؤخر، اأّن التحوير 
التوازنات  اأن  اأظ���ن  م�سيفا  احل��ك��وم��ة،  رئي�س  م�سمولت  م��ن  ال����وزاري 

القائمة  ال�������س���ي���ا����س���ي���ة 
�ستبقى على حالها.

  واو�سح املوؤخر يف حواره 
“ال�سباح  �سحيفة  م���ع 
بعددها  الأ�سبوعي” 
الثنن،  اأم�����س  ال�����س��ادر 
اأن  اأ����س���ت���ط���ي���ع  ل  “اأنا 
اأخ��و���س يف ه��ذا املو�سوع 
واأن��ا وزي��ر.. ول اأ�ستطيع 
املو�سوع  ع��ن  اأحت���دث  اأن 
احلزبية  ال��ن��اح��ي��ة  م���ن 
مثل  م�����ع�����ن�����ي  لأن��������ن��������ي 

اجلميع...«.
  وبخ�سو�س دعوة املعار�سة اىل ا�ستقالة الوزراء حمل حتقيق ق�سائي، 
قال املوؤخر “نحن على ثقة يف ما قمنا به ومن �سالمة الإجراءات.. نحن 
اإن  واثقون مما قمنا به.. عّينت م�ست�سارا وهذا لي�س ملف ف�ساد وحتى 
اأخطاأنا فهو خطاأ اإداري ولي�س ف�سادا..” معتربا اأن الف�ساد هو اختال�س 

ور�سوة واأنا مل اأقم بذلك..
  ويف هذا ال�سياق، اأّكد وزير الفالحة �سمري الطيب ت�سامنه الكامل مع 
وزير املالية بالنيابة امل�ستقيل فا�سل عبد الكايف، معتربا اأّن احلملة التي 

دفعت عبد الكايف اىل ال�ستقالة �سربة ت�ستهدف احلكومة.
ف�سلت  الثنن: عندما  اأم�س  لإذاع��ة خا�سة  ت�سريح  الطيب يف  وق��ال    

حماولت �سرب احلكومة برمتها اأ�سبحوا ي�سربون عنا�سر نوعية فيها، 
م�سددا على اأن تون�س واحلكومة “خ�سرتا عبد الكايف يف هذا الظرف التي 
متر به البالد”، م�سريا اىل اأّنه كان قد ا�ستغل كثريا على امليزانية، لفتا 
اإىل اأن ميزانية 2018 �ستكون اأ�سعب من ميزانية 2017، ومالحظا 
ظاملة  ب�سفة  م�ّسته  امل�ستقيل  املالية  وزي��ر  ا�ستهدفت  التي  احلملة  اأّن 

واعتباطية.
   ومن املنتظر اأن يتم العالن عن اإجراء التحوير الوزاري يف الأ�سبوع 
ح�سم  بعد  وذل���ك  ال���س��ح��ى  عيد  لعطلة  امل���وايل 
ال�ساهد يف خياراته كما اأنه متوقع اأن يتم عر�س 
على  وزاري����ة  منا�سب  لتقلد  امل��ر���س��ح��ة  الأ���س��م��اء 
يف  عليها  للم�سادقة  ال�سعب  ن��واب  جمل�س  اأنظار 
�سورة مل يقت�سر التحوير على �سد ال�سغور فقط 

ومت ادخال تعديل �سامل يف ت�سكيلة احلكومة.
ب�سّد  تتم�سك  النه�سة  ح��رك��ة  ان  اىل  وي�����س��ار     
�سغورات كّل من وزارة الرتبية واملالية وال�ستثمار 
التحوير  ت��اأج��ي��ل  ��ل  وت��ف�����سّ ال������دويل،  وال���ت���ع���اون 
الوزاري الوا�سع اىل ما بعد النتخابات البلدية. 
ر���س��م��ّي رئي�س احلكومة  ب��الغ  ودع���ت احل��رك��ة يف 

يو�سف ال�ساهد اىل اجراء حتوير جزئّي فقط. 
ا�ستقبال  ال����وزاري حم��ور  التحوير     ه��ذا وك���ان 
، ملح�سن مرزوق  ام�س الثنن  ال�سب�سي  الباجي قائد  التون�سي  الرئي�س 

الأمن العام حلزب حركة م�سروع تون�س.
اأن    واأف��اد م��رزوق وفق ما ورد بال�سفحة الر�سمية لرئا�سة اجلمهورية 
اأنه  اإىل  م�سريا  القت�سادي  الو�سع  �سعوبة  اإىل  بالأ�سا�س  تطّرق  اللقاء 

يتطّلب تظافر جهود اجلميع وتغليب امل�سلحة الوطنّية.
نابًعا من روؤي��ة وطنية  ال��ق��ادم  ال���وزاري  اأن يكون التحوير  واأك��د على     
كفيلة  املعامل  وا�سحة  ا�سرتاتيجية  وعلى  الكفاءات  على  مبنّية  �ساملة 
بالتدّرج بالأو�ساع القت�سادية نحو الأف�سل، معربا عن ا�ستعداد حركته 

للم�ساهمة الإيجابية يف هذا امل�سار.

ال�سب�سي ي�ستقبل مرزوق والتحوير يف البال

�سمري الطيب:  احلكومة م�ستهدفة

ريا�س املوؤخر التوازنات ال�سيا�سية باقية

نداء تون�س يريد اغلبية احلقائب الوزارية

- حافظ قائد ال�شب�شي: 
احلكومة املقبلة يجب اأن 

تكون �شيا�شية بامتياز وكفانا 
من التكنوقراط وامل�شتقلني

 - �شمري الطيب: عندما 
ف�شلت حماولت �شرب 

احلكومة برمتها اأ�شبحوا 
ي�شربون عنا�شر نوعية فيها

- وزير البيئة: التحوير الوزاري من م�شمولت رئي�ش احلكومة والتوازنات ال�شيا�شية القائمة �شتبقى على حالها

- مرزوق: التحوير يجب اأن ينبع من روؤية وطنية �شاملة مبنّية على الكفاءات وعلى ا�شرتاتيجية وا�شحة املعامل

البحرية الليبية تعرت�شال�شجن لزعيم هندي اأدين بالغت�شاب  
•• روهتاك-اأ ف ب: ناقلة نفط وتعتقل طاقمها 

هندي  روح��ي  زعيم  ب�سجن  ام�س  هندية  حمكمة  ق�ست 
مثري 3قيام اأن�ساره باأعمال �سغب اأ�سفرت عن مقتل 38 

�سخ�سا.
وكان ع�سرات اآلف من اأتباعه قاموا باعمال عنف يف عدة 
ال�سيارات  بع�سرات  ال��ن��ار  وا���س��رم��وا  ال��ب��الد  ب�سمال  م��دن 

بعدما اعلن الق�ساء ادانته.
باغت�ساب  اجل��م��ع��ة  ���س��ي��ن��غ  رح��ي��م  رام  غ��ورم��ي��ت  واأُدي������ن 
المراأتن يف مقر طائفته وا�سعة ال�سعبية - “ديرا �سا�سا 
�سودا” - يف ولية هاريانا ال�سمالية، يف جرمية وقعت منذ 

اأكرث من 15 عاما.
باينز  �سينغ  اوت�ساف  ال�سحايا  الدفاع عن  وق��ال حمامي 
لوكالة فران�س بر�س بعد �سدور احلكم يف حمكمة �ٌسكلت 
رام  ان  بهاريانا،  روه��ت��اك  يف  ق�سيته  يف  للنظر  خ�سي�سا 

رحيم ٌحكم عليه بال�سجن ع�سر �سنوات .
مدة  على  احل�سول  اإىل  �سي�سعى  اأن��ه  اإىل  املحامي  واأ���س��ار 
���س��ج��ن اأط�����ول ب��ح��ق زع��ي��م ال��ط��ائ��ف��ة وط��ل��ب م���ن مكتب 
ال��ت��ح��ق��ي��ق يف ع�سرات  ال��ه��ن��دي  ال����ف����درايل  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 

الق�سايا الأخرى املرتبطة بانتهاكات ارتكبها �سينغ.
وقال باينز لفران�س بر�س عرب الهاتف �سنقدم طعنن يف 
وقت قريب، اأحدهم لطلب ت�سديد العقوبة والثاين لإجراء 

حتقيقات اإ�سافية يف الق�سية.واأ�ساف نعتقد اأن هناك 48 
واللواتي  اجلن�سي  الع��ت��داء  اإىل  تعر�سن  اأخ��رى  �سحية 
لرمبا قتلن اأو اأنهن خائفات من الإدلء ب�سهاداتهن �سد 
رام رحيم.و�سددت ال�سلطات الجراءات الأمنية يف مدينة 
�سينغ على خلفية خم��اوف من  روهتاك حيث مت توقيف 
تكرار اأعمال العنف التي وقعت يوم اجلمعة، حن اأ�سرم 
ع�سرات الآلف من اأن�ساره النريان يف ال�سيارات وا�ستبكوا 
مودي  ناريندرا  ال���وزراء  رئي�س  الأم����ن.ودان  عنا�سر  مع 
اأع���م���ال ال��ع��ن��ف يف ح��ن وج��ه��ت ان��ت��ق��ادات حل��زب��ه، حزب 
ال�سعب الهندي باراتيا جاناتا الذي يدير ولية هاريانا، 

لف�سله يف توقع اندلع اأعمال ال�سغب.

•• طرابل�س-اأ ف ب:

الثنن  ام�����س  الليبية  البحرية  اأع��ل��ن��ت 
م���������س����ادرة ن���اق���ل���ة ن���ف���ط ق�����رب احل�����دود 
ال��ب��ح��ري��ة م��ع ت��ون�����س واع��ت��ق��ال طاقمها 
�سخ�سا   20 م���ن  امل���ك���ون  ال��ف��ي��ل��ي��ب��ي��ن��ي 

لال�ستباه بتهريبهم الوقود.
العميد  البحرية  با�سم  امل��ت��ح��دث  واأف����اد 
ال�سفينة  اع��رتا���س  مت  اأن���ه  قا�سم  اأي���وب 
ق��ب��ال��ة ب���ل���دة اأب�����و ك��م��ا���س ف��ي��م��ا مت نقل 

اأم����ام  ط��اق��م��ه��ا اإىل ال��ع��ا���س��م��ة ل��ي��م��ث��ل��وا 
النائب العام.

وت��ت��ب��ع ال��ن��اق��ل��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ت��رف��ع علم 
حتميلها  ومت  ي��ون��ان��ي��ة  ���س��رك��ة  ل��ي��ب��ريي��ا 

ب�ستة مالين لرت من الوقود املهرب.
التي   2011 ال��ع��ام  انتفا�سة  وت�سببت 
معمر  ال�سابق  الليبي  بالزعيم  اأط��اح��ت 
ال��ق��ذايف ب��ح��ال��ة م��ن ال��ف��و���س��ى يف ليبيا، 
وحتول تهريب النفط اإىل تون�س ومالطا 

وايطاليا اإىل جتارة مربحة.
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اإعــــــــــالن
ركن  ال�س�����ادة/�سالون  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1019130:العرب للرجال رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة في�سل عبا�س حممد جا�سم البلو�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف خالد عبدالعزيز بالل حممد املهريي

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

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

العدد 12109 بتاريخ 2017/8/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سوبر ترند للهواتف املتحركة 

رخ�سة رقم:CN 2050229 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عمر علي حممد علي احل�سرمي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد ا�سف امن حممد امن
تعديل وكيل خدمات

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

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

العدد 12109 بتاريخ 2017/8/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم برج النايا 

رخ�سة رقم:CN 1803668 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ماجد احمد علي بابكري احل�سرمي من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�سركاء

ماجد احمد علي بابكري احل�سرمي من 100% اىل %0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة امام حممد ابراهيم ا�سماعيل %100
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12109 بتاريخ 2017/8/29

اإعــــــــــالن
للهواتف  املرزوقي  عبداهلل  ال�س�����ادة/احمد  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب املتحركة ذ.م.م رخ�سة رقم:1845365 
تعديل ن�سب ال�سركاء/فريد الدين احمد جاينال عابدين من 24% اىل %2

تعديل ن�سب ال�سركاء/دلوار ح�سن زهري احلق من 25% اىل %47
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد �سامل فرج �سامل بن ما�سي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد عبداهلل حممد �سقر املرزوقي
تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�ساحة 3.90*1 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/احمد عبداهلل املرزوقي للهواتف املتحركة ذ.م.م
AHMED ABDULLA ALMARZOOQI MOBILE PHONES LLC

اىل/ �سركة ديلوار ح�سن لتجارة اللكرتونيات الدقيقة ذ.م.م 
DELOWAR HOSSIN MICROELECTRONIC TRADING CO. LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع الجهزة اللكرتونية الدقيقة - بالتجزئة )4773966(
تعديل ن�ساط/حذف بيع الهواتف املتحركة ولوازمها - بالتجزئة )4741011(

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

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

العدد 12109 بتاريخ 2017/8/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�سادة/ديب بلو 
CN 1839681:سي لتجارة مواد البناء رخ�سة رقم�

قد تقدموا الينا بطلب:
الغاء رخ�سة.

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــالن
ال�سباغ  لعمال  الع�سرية  ال�س�����ادة/الجنازات  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب والبال�سرت رخ�سة رقم:1156848 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة نا�سر حممد عبداهلل حله ال�سحي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ثامر حممد عبداهلل �سعيد حله ال�سحي

تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

 تعديل عنوان/ Building Owner Name من ار�س رقم )163( مكتب رقم )3( اىل 

ال�سيد �سهيل مبارك م�سباح مبارك واخرين

Floor من - اىل UNIT TYPE/تعديل عنوان

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
دكتور  ال�س�����ادة/كافترييا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ماجنو رخ�سة رقم:CN 1193081 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد يو�سف حممد عبداهلل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12109 بتاريخ 2017/8/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اوفر لود للحا�سب اليل

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1195489 
تعديل لوحة الإعالن/اإجمايل من م�ساحة 1*3 اىل 1*3

 تعديل ا�سم جتاري من/اوفر لود للحا�سب اليل
OVER LOAD COMPUTERS

اىل/ م�سبغة وادي النور 
WADI EL NOUR LAUNDRY

تعديل ن�ساط/ا�سافة كي املالب�س )9601001(
تعديل ن�ساط/ا�سافة غ�سيل املالب�س )9601002(

تعديل ن�ساط/حذف ا�سالح اجهزة احلا�سب اليل و�سيانتها )9511001(
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
ال�سادة/جتارة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1122186:هريا رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب:

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

العدد 12109 بتاريخ 2017/8/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة �ساري حريب للنجارة واحلدادة 

CN قد تقدموا الينا بطلب امل�سلحة رخ�سة رقم:1158068 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مهري حريب م�سبح عبداهلل ال�سام�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �ساري حريب م�سبح عبداهلل ال�سام�سي

تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة �ساري حريب للنجارة واحلدادة امل�سلحة

SAREI HORAIB RE INFORNCE CARPENTRY & STEEL WORKS EST

اىل/ مرزيا للنجارة واحلدادة امل�سلحة 

MARZYA CARPENTRY WORK AND BLACKSMITHING EST

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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 اإعـــالن �سطب قيد
تعلن وزارة القت�ساد باأن ال�سادة/�سركة ووكر باركينج كون�سلتانت�س 
- ابوظبي )اجلن�سية:الوليات املتحدة( قد تقدمت بطلب �سطب 
اإمارة ابوظبي )العنوان: �سارع ام النار بناية  قيد فرع ال�سركة يف 
علي واولده ابوظبي �س.ب: 129865( واملقيدة حتت رقم )3636( 
القانون  لحكام  وتنفيذا  الوزارة.  يف  الجنبية  ال�سركات  �سجل  يف 
التجارية  ال�سركات  �ساأن  يف  2015م  ل�سنة   )2( رقم  الحتادي 
�ساأن  يف  2010م  ل�سنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة 
اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�ساآت املوؤ�س�سة 
باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . يرجى من ال�سادة ا�سحاب احلق 
ل  ميعاد  يف  الوزارة  اىل  باعرتا�سهم  يتقدموا  ان  العرتا�س  يف 
يتجاوز �سهر من تاريخ الن�سر على العنوان التايل: وزارة القت�ساد 

اإدارة الت�سجيل التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 12109 بتاريخ 2017/8/29
بهذا يعلن الكاتب العدل بدائرة الق�ساء اأبوظبي- بوحدة 
غرفة جتارة ابوظبي باأن ال�سادة/ م�سنع الفالح للخر�سانة 
اجلاهزة ذ م م-  وعنوانه : مدينة م�سفح ال�سناعية، قد 
ل�سالح  جتاري  رهن  عقد  ت�سديق  بطلب  اإلينا  تقدموا 
م�سرف الهالل  وذلك مقابل رهن: اأ�سول ثابتة ومنقولة 

مكونه من معدات واآلت.
ل�سنة   4 القانون رقم  املادة 14 من  للفقرة 5 من  واعماًل 
2013 ب�ساأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، فاإنه مبرور اأربعة 
فاإن  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  الأقل  على  يوماً  ع�سر 
طلب  على  بناًء  العقد  هذا  بتوثيق  �سيقوم  العدل  الكاتب 

اأ�سحاب ال�ساأن.
الكاتب العدل

اإع���������الن ره�ن جت�اري

العدد 12109 بتاريخ 2017/8/29

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

�سالح را�سد لتجارة الدوات الكهربائية
رخ�سة رقم:CN 1019029  قد تقدموا الينا بطلب:

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: �س. �ساكا العاملية ذ.م.م

LUXEN: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :192950     بتاريخ :2013/06/09
با�س������م :�س. �ساكا العاملية ذ.م.م

وعنوانه:حمل ملك خمي�س بن عمري ديرة املرر القدمي دبي المارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3 ملمع ومنظف اطارات ال�سيارات ومنظف تلبي�س مقاعد 

ال�سيارات ومنظف جميع املنتجات اجللدية.
ومكتوبة  العربية  باللغة  )لوك�سن(  مبتكرة  كلمة  عن  عبارة  هي  ال�سكل  حيث  من  العالمة:العالمة  و�سف 
باللغة الجنليزية )LUXEN( مكتوبة باللون ال�سود بالحرف الالتينية كبرية على ار�سية بي�ساء وذلك 

لتميز العالمة.
ال�سرتاطات:

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109

منوذج اعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: مطعم ووك 2 ووك

wosaki wok salad kitchen: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :272030     بتاريخ :2017/04/24
با�س������م :مطعم ووك 2 ووك

وعنوانه:حمل ا�س 01 ملك موؤ�س�سة دبي العقارية بردبي الكرامة هاتف: 0565227132
 �سندوق الربيد: 123461 امييل: wok2walk@outlook.com دبي.

اليواء  وخدمات  وامل�سروبات  الطعمة  توفري  خدمات  بالفئة:43  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذلك 
املوؤقت.

مميز  ب�سكل  بالالتينية  مكتوبة   )wosaki wok salad kitchen( الكتابة  عن  العالمة:عبارة  و�سف 
باللوان الحمر والخ�سر والربتقايل وال�سود وال�سفر.

كل   WOK ، SALAD ، KITCHEN الكمات  ت�سمل  ول  جمملها  يف  للعالمة  ال�سرتاطات:احلماية 
على حده يف الو�سع العادي.

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 268853         بتاريخ :  2017/02/26
تاريخ اإيداع الأولوية: /   /      م
با�س��م: "فينان�سكون�سولت" اإيود

وعنوانه: 16 األت�سيكو �سرتيت، 4000 بلوفديف، بلغاريا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

البرية )�سراب ال�سعري( واملياه املعدنية والغازية وغريها من امل�سروبات غري الكحولية، م�سروبات م�ستخل�سة 
من الفواكه وع�سائر الفواكه، �سراب وم�ستح�سرات اأخرى لعمل امل�سروبات 

الواق�عة بالفئة: 32
و�سف العالمة: عبارة عن كلمات KING RICHARD باحرف لتينية باللوان ال�سود

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 268444         بتاريخ :  2017/02/18
تاريخ اإيداع الأولوية: /   /      م

با�س��م: بريدو �ساجليك اورونلريي �سانايي يف تيجاريت ليمتد �سريكيتي
وعنوانه: 2. اورجانيزى �سانايى بوجلي�سي باتي 4 نولو جاددى نو:2 با�سبينار غازيعنتاب تركيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
�سراويل حفا�سات لالأطفال، �سراويل حفا�سات؛ و�سائد لالإر�ساع؛ حفا�سات للحيوانات الأليفة؛ كمادات اأو 
الفوط �سحية؛ �سدادات قطنية �سحية؛ فوط اأو مناديل للم�سابن بال�سل�س البول؛ حفا�سات اأو حفا�سات 

الأطفال
الواق�عة بالفئة: 5

و�سف العالمة: عبارة عن كلمة Predo باحرف لتينية بالالن ال�سود
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 268434         بتاريخ :  2017/02/16
تاريخ اإيداع الأولوية: /   /      م

با�س��م: كاهفه مانيا اإن�ساءات تا�سيماجليك توريزم جيدا اورونلريى �سانايي يف تيجاريت ليمتد �سريكيتي
وعنوانه: اومربي ماهالي�سى، 1501 �سوكاك، نو: 2/ ايه، كوناك- ازمري/ تركيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات؛ املطاعم، مطاعم اخلدمة الذاتية، الكافترييات؛ املقاهي؛ تاأجري معدات 
اخلدمات الغذائية امل�ستخدمة يف خدمات توفري الطعام وال�سراب؛ ترتيب اأماكن الإقامة املوؤقتة واملعني بها 
خدمات  النهارية؛  الرعاية  مراكز  توفري  الغرف؛  حجز  وخدمات  )املوتيالت(  ال�سغرية  والفنادق  الفنادق 

الرعاية النهارية للحيوانات الأليفة، اإيواء احليوانات واحليوانات الليفة
الواق�عة بالفئة: 43

و�سف العالمة: عبارة coffeemania مكتوبة باحرف لتينية مرتن باللونن ال�سود والحمر داخل 
حميط دائرة يف املنت�سف دائرة باللون الحمر داخلها حرف m بالالتينية باللون البي�س

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 268851         بتاريخ :  2017/02/26
تاريخ اإيداع الأولوية: /   /      م

با�س��م: فو�س�ان اليكرتيكال اند ليتنج كو.، ال تي دي
وعنوانه: منرب 64، نورث فينجياجن رود، �سان�سينج دي�سرتيكت، فو�س�ان، جواجندوجن بروفين�س، جمهورية 

ال�سن ال�سعبية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

مفاتيح كهربائية؛ قواب�س وماآخذ واأدوات تو�سيل اأخرى )و�سالت كهربائية(؛ حمّولت كهربائية؛ منظمات 
�سبكة  معدات  اإ���س��ارة،  فواني�س  الكهرباء؛  ت�سغيل  ب��دء  مفتاح  اإ���س��اءة؛  كوابح  لل�سوء؛  كهربائية  )خافتات( 
الت�سالت؛ مواد خلطوط اأو لتو�سيل الكهرباء )ا�سالك، كوابل(؛ مزودات الطاقة للطوارئ؛ اأجهزة واأدوات 

امل�ساحة؛ م�سابيح لعر�س ال�سور على ال�سا�سة للتعليم
الواق�عة بالفئة: 9

و�سف العالمة: عبارة عن اأحرف FSL مكتوبة ب�سكل خا�س بالالتينية باللوان ال�سود 
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 268852         بتاريخ :  2017/02/26
تاريخ اإيداع الأولوية: /   /      م

با�س��م: اوغوز جيدا �سانايى يف تيجاريت انونيم �سريكيتى
وعنوانه: ا�سنا هاجى �ساباجنى اورجانيزى �سانايى بوجلي�سي،

 تورجوت اوزال بولفاري نو: 31، �ساري�سام - ا�سنا / تركيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الينابيع،  مياه  املعدنية،  امل��ي��اه  الكحولية(؛  )غ��ري  ال��ب��رية  ل�سنع  م�ستح�سرات  ال�سعري(؛  )���س��راب  ال��ب��رية 
ل�سنع  الفواكه واخل�سروات  واخل�سار، مركزات وخال�سات  الفواكه  ال�سودا؛ ع�سائر  املياه  املياه اجلوفية، 

امل�سروبات؛ امل�سروبات اخلفيفة غري الكحولية؛ م�سروبات الطاقة )غري الكحولية(
الواق�عة بالفئة: 32

و�سف العالمة: عبارة عن كلمتي BLACK BRUIN باحرف لتينية باللوان البي�س اعالهما ر�سمة 
 ENERJI ENERGY DRINKS باحرف لتينية وكلمات  ا�سفلهما كلمات  الرمادي  باللون  دب 

ال�سود باللون  م�ستطيلة  خلفية  على  جميعها  الذهبي  باللون  تركية  باحرف   ICECEGI
ال�س��رتاطات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109
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عربي ودويل

•• الفجر - 
خرية ال�صيباين

•• عوا�صم-وكاالت:

ال����الج����ئ����ن  اآلف  ع�����������س�����رات  ع��������اد 
ال�سورين يف تركيا اىل بالدهم ب�سكل 
ال�سحى  ب��ع��ي��د  ل��الح��ت��ف��ال  م���وؤق���ت 
الذي ي�سادف يف وقت لحق من هذا 
م�سوؤولون  اف��اد  م��ا  بح�سب  ال���س��ب��وع، 

اأتراك ام�س.
وجل��اأ نحو ثالثة مالين �سوري اىل 
بالدهم  يف  العنف  ان���دلع  منذ  تركيا 
يف  غ��ال��ب��ي��ت��ه��م  وي��ع��ي�����س   ،2011 يف 
ال��ك��ب��رية وال��ب��اق��ي يف خميمات  امل���دن 

لالجئن.
غرب  ���س��م��ال  م��ن��اط��ق  ب��ع�����س  اأن  اإل 
عقب  ن�سبيا  ا���س��ت��ق��رارا  ت�سهد  �سوريا 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة ال���رتك���ي���ة �سد 
اجل���ه���ادي���ن، واع������الن وق����ف اإط����الق 
ال��ن��ار ب��دع��م م��ن ان��ق��رة وم��و���س��ك��و يف 
ال��ع��ام. وو�سعت  وق��ت �سابق م��ن ه��ذا 
جنوب  كيلي�س  حمافظة  يف  ال�سلطات 
تركيا واملحاذية ل�سوريا، نظاماً خا�سا 
ي�سمح لل�سورين بالعودة اىل بالدهم 
العودة  ذل��ك  وبعد  ال�سحى،  عيد  يف 

اىل تركيا.
الت�سجيل  ال�����س��وري��ون  ع��ل��ى  وي��ت��ع��ن 
وتوفري معلومات مف�سلة على موقع 
من  ليتمكنوا  الن��رتن��ت  على  خ��ا���س 
م��غ��ادرة احل���دود ال��رتك��ي��ة ع��رب بوابة 

اوجن���وب���ي���ن���ار احل�����دودي�����ة ح���ت���ى يوم 
 15 بحلول  العودة  وعليهم  الربعاء، 

اأكتوبر.
ا�سطف ال�سوريون يف طوابري طويلة 
لعبور  الث���ن���ن  ام��ت��ع��ت��ه��م  ي��ح��م��ل��ون 
بح�سب  العطلة،  ب��داي��ة  قبل  ال��ب��واب��ة 

م�سور وكالة فران�س بر�س.
انه  كيلي�س  حمافظة  �سلطات  وقالت 
 15 بداأ ال�سماح بعمليات العبور منذ 
ال�سحى  ع��ي��د  وي�����س��ادف  اغ�سط�س. 
ي���وم اجل��م��ع��ة يف ت��رك��ي��ا وال��ع��دي��د من 

دول العامل ال�سالمي.
وقال م�سوؤول تركي حملي طلب عدم 
الك�سف عن هويته ان نحو 40360 
�سوريا عربوا حتى الن، مبعدل اأربعة 

اآلف يوميا.
ال���الج���ئ���ن مظالت  ب��ع�����س  وح���م���ل 
للوقاية من �سم�س الظهرية احلامية، 
الظل  يف  ال�سغار  الط��ف��ال  ن��ام  بينما 
ع��ل��ى ���س��ج��ادات ���س��غ��رية، ف��ي��م��ا كانت 
يعود  اوراق�������ه�������م.  م���ع���اجل���ة  جت������ري 
ال�سوريون اىل بلدات الباب وجرابل�س 

التي مت تطهريها من م�سلحي تنظيم 
داع�س الإرهابي يف عملية درع الفرات 
التي نفذت بدعم تركي يف وقت �سابق 

من هذا العام.
وق���ال الع���الم ال��رتك��ي ان احل��ي��اة يف 
تلك املدن تعود اىل طبيعتها تدريجيا، 
املدار�س  يف  الدرا�سة  ا�ستوؤنفت  حيث 

وعادت خدمات البلدية.
ال��رتك��ي��ة �سمحت  ال�����س��ل��ط��ات  وك���ان���ت 
لل�سورين بالعودة املوؤقتة اىل بالدهم 
يف وقت �سابق من هذا العام لالحتفال 

بعيد الفطر.
معار�سة  ف�سائل  اأط��ل��ق��ت  ذل���ك،  اىل 
الإث����ن����ن، عملية  ام�������س  واإ����س���الم���ي���ة 
جي�س  ميلي�سيا  مواقع  �سد  هجومية 
ال��ت��اب��ع��ة لتنظيم  ال��ول��ي��د  ب���ن  خ��ال��د 
داع�س يف غرب حمافظة درعا الواقعة 
املر�سد  اأف���اد  ح�سبما  �سوريا،  جنوبي 

ال�سوري حلقوق الإن�سان.
واأو�سح املر�سد اأن العملية الهجومية 
الفتوح”  “فتح  ���س��ع��ار  حت��م��ل  ال���ت���ي 
ت�ستهدف طرد التنظيم الإرهابي من 
حو�س  يف  ل�سيطرته  تخ�سع  مناطق 
ال���ريم���وك ق���رب م��رت��ف��ع��ات اجل���ولن 

التي حتتلها اإ�سرائيل.
يف  اجلانبن  بن  املواجهات  وت��رك��زت 
قرية  ب�سواحي  ع�سرتا  جبل  مناطق 
اأن  ذكر  ال��ذي  املر�سد،  جلن، بح�سب 
كبرية  تعزيزات  اأح�سروا  املعار�سن 

خلو�س هذه املعركة.
اأو  ال�سحايا  ع��دد  املر�سد  يحدد  ومل 
التي  املواجهات  املادية جراء  الأ�سرار 
العملية  ه��ذه  وت��ت��زام��ن  ال��ي��وم.  دارت 
م��ع وق��ف لإط���الق ال��ن��ار، ي�سري منذ 
ودرعا  ال�سويداء  يف  املا�سي،  يوليو   9
والقنيطرة، ومت التو�سل اإليه بف�سل 
ات���ف���اق ب���ن رو����س���ي���ا، ح��ل��ي��ف��ة حكومة 
املتحدة،  وال��ولي��ات  والأردن  دم�سق، 

رعاة املعار�سة.

•• بغداد-اأ ف ب:

قتل 11 �سخ�سا على القل وا�سيب 26 اآخرون بجروح 
كانت مركونة  �سيارة مفخخة  انفجار  الثنن يف  ام�س 
يف مدينة ال�سدر، يف �سرق بغداد، ح�سبما افادت م�سادر 

اأمنية وطبية.
فران�س  لوكالة  ال�سرطة  يف  رائ��د  برتبة  �سابط  وق��ال 
“�سيارة مفخخة انفجرت يف داخل �سوق لبيع  بر�س ان 
اخل�����س��ار يف م��دي��ن��ة ال�����س��در م��ا ا���س��ف��ر ع��ن مقتل 11 

�سخ�سا ا�سابة 26 بجروح«.
والن�سف �سباحا قرب  العا�سرة  النفجار حواىل  ووقع 
�سوق بيع اخل�سار الرئي�سي يف منطقة جميلة الواقعة 

يف مدينة ال�سدر.
وا�سار �سابط ال�سرطة اىل وجود عدد من عنا�سر المن 
تفا�سيل  اىل  الإ����س���ارة  ب���دون  واجل���رح���ى،  القتلى  ب��ن 
ال�سوق  داخ��ل  دم��ار كبري  اىل  النفجار  ا���س��اف��ي��ة.واأدى 
بدماء  واختلطت  الر���س  على  الب�سائع  تناثرت  حيث 

ال�سحايا، ح�سبما افاد م�سور فران�س بر�س الذي و�سل 
اىل موقع التفجري.

وفر�ست قوات المن اجراءات م�سددة حول املكان فيما 
�سببه  ال��ذي  الدمار  اآث��ار  رف��ع  خمتلفة  �سيارات  با�سرت 

النفجار مبا ي�سمل هياكل �سيارات مدمرة.
واأكدت م�سادر طبية يف م�ست�سفيات المام علي وال�سدر 

العام، كالهما يف مدينة ال�سدر ، ح�سيلة ال�سحايا.
ومل تعلن اأي جهة م�سوؤوليتها عن الهجوم الذي يحمل 

ب�سمات تنظيم داع�س الإرهابي .
يف  ال�سيعية  الح��ي��اء  واأك���رب  اأب���رز  ال�سدر  مدينة  وتعد 
ابنائها يف قوات احل�سد  بغداد، وي�سارك عدد كبري من 
ملحاربة  الم���ن  ق���وات  ج��ان��ب  اىل  تقاتل  ال��ت��ي  ال�سعبي 
القوات  تنفيذ  مع  الهجوم  الإرهابي.وتزامن  التنظيم 
وا�سنطن،  ب��ق��ي��ادة  ال���دويل  التحالف  ب��دع��م  ال��ع��راق��ي��ة، 
عملية كبرية ل�ستعادة ال�سيطرة على ق�ساء تلعفر اأحد 
نينوى،  حمافظة  يف  داع�����س  تنظيم  معاقل  اك��رب  اآخ���ر 

�سمال العراق.

بغداد يف  مفخخة  �شيارة  انفجار  يف  قتيال   11

ي�ستعد لنتخاب رئي�سه املقبل يف 
العا�سر من دي�سمرب. 

تخلو  مناف�سة  يف  حظا  والوف����ر 

م���ر����س���ح مل��ن�����س��ب رئ���ي�������س ح���زب 
اجلوبيون  وجتّمع  اجلمهورين؛ 
جوبيه  اآلن  ح������ول  ب��������وردو  يف 

مييني مت�سدد. وقد قرر خ�سومه 
بيكري�س  ف���ال���ريي  امل��ح��ت��م��ل��ن، 

وكزافييه برتراند، التخلي.

م���ن زع��ي��م اآخ����ر ل���ه اأه��م��ي��ة: هو 
رئ��ي�����س منطقة  ووك����ي����ز،  ل������وران 
اأوفريين رون األب، و�ساحب خط 

نهاية  ال���ت���ق���وا  ال�������س���ارك���وزي���ون 
حيث  ت���وك���ي���ه  ل����و  يف  ال�����س����ب����وع 
فا�سكيل  دانييل  البلدية،  رئي�س 

اليمني م�ستت
املختلفة  ال���ت���ي���ارات  ف����اإن  اذن،     
ل�����ل�����ي�����م�����ن ت�������ع�������ود م�����ب�����ع�����رثة: 

عودة �سيا�سية يطبعها الإرهاق:

ال�شمت الثقيل لالأحزاب ال�شيا�شية الفرن�شية...! اأف���ك���ار، ول م����ال، ورمب����ا ل     ل 
ال�سيا�سية  ل���الأح���زاب  م�ستقبل 
من  اأ�سهر  اأربعة  بعد  الفرن�سية، 
انتخاب اإميانويل ماكرون رئي�سا 
ل��ل��ج��م��ه��وري��ة، ت��ت��م ال���ع���ودة حتت 
عالمة الإرهاق. وداعا، اجلامعات 
يف  حت��ّف��ز  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال�سيفية، 
ومتنح  الأغلبية،  اأح��زاب  املا�سي 
ا�ستعادة  طعم  امل��ع��ار���س��ة  اأح����زاب 
ال�سلطة. وداعا، العبارات القاتلة 
التي تر�سل من مع�سكر اإىل اآخر.

والتكتم.  ل��ل��ت��ق�����س��ف  ال����وق����ت     
جان  بزعامة  املتمردون  وحدهم 
بع�س  اأح��دث��وا  ميلين�سون،  ل��وك 
ال�سجيج يف مر�سيليا، يف حماولة 
البديل  وك��اأن��ه��م  للظهور  منهم 
“رئي�س  ي�سمونه  للذي  الوحيد 
ول بد من القول اإنه  الأغنياء”. 
يف ميدان ال�سعبوية تركت اجلبهة 
الوطنية املكان خاليا: فبا�ستثناء 
ع�������دد ق���ل���ي���ل م�����ن ال����ت����غ����ري����دات 
ل���الح���ت���ف���ال ب��ع��ي��د ال���ق���ط���ط، اأو 
الإ�سالمي،  ب���الإره���اب  للتنديد 
حيازة  مناه�سة  عن  الإع���الن  اأو 
امل�ساجن لهواتف، �سمتت مارين 

لوبان منذ نهاية يوليو.

للجبهة  مــالــيــة  انــتــكــا�ــســة 
الوطنية

   متاأثرة مبناظرتها الكارثية مع 
قبل اجلولة  م��اك��رون  امي��ان��وي��ل 
الرئا�سة،  انتخابات  م��ن  الثانية 
الوطنية  اجلبهة  رئي�سة  تخ�سع 

اىل فرتة نقاهة. 
التا�سع  يف  ال  اليها  ن�ستمع  ول��ن 
م���ن ���س��ب��ت��م��رب مب��ن��ا���س��ب��ة خطاب 
العودة يف بلدة برا�ساي ال�سغرية 
نتائج  حت���ق���ق  ح���ي���ث  ب���ل���ل���وري���ن، 

كبرية.
 و�سيكون عليها طماأنة مع�سكرها 
خ�����س��و���س��ا ح�����ول ق���درت���ه���ا على 
قيادته باجتاه النتخابات املقبلة، 
ومعاجلة ال�سوؤون املالية للحزب، 

التي ت�سهد انتكا�سة حادة.
الو�سع  ح��ي��ث  ال���ي���م���ن،  ع��ل��ى     
العودة  متت  اأف�سل،  لي�س  امل��ايل 
اىل اج����واء احل��م��ل��ة، ول��ك��ن دون 
اجلمهوري  ف���احل���زب  ح���م���ا����س. 

ن��ف�����س��ه. يف ح���ن ���س��ي��ل��ت��ق��ي، يف ل 
اتباع فيون، ولكن من دون  بول، 
الوزراء  فرئي�س  فيون:  فران�سوا 
ال�سابق  املهزوم  واملر�سح  الأ�سبق، 
يف  �سيبداأ  الرئا�سية  لالنتخابات 
جديدة  حياة  �سبتمرب  من  الأول 
�سركة  ك��اب��ي��ت��ال،  تيكيهاو  داخ���ل 

لإدارة الأ�سول وال�ستثمار. 
املالية  اإىل  ال�سيا�سة  ومروره من 
والتمويل، يدفع النا�س للنميمة، 

ان مل يكن اىل البت�سام.
مفاجاأة،  اخ���ريا،  الي�سار  على     
عائد  هولند  فران�سوا  مفاجاأة، 
وج�������اء لإرب���������اك ق���ل���ي���ال ال����ع����ودة 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة خل��ل��ف��ه. وي���ب���دو اأن 
اأن  يه�سم  مل  ماكرون  اإميانويل 
رئي�سه ال�سابق يف الليزيه ي�ستبه 
“ت�سحيات”  يف رغبته يف فر�س 
ع���ل���ى ال���ف���رن�������س���ي���ن م����ن خ���الل 
“قرارات وح�سية جدا”، يف اإ�سارة 

وا�سحة لإ�سالح قانون العمل.

مـــواجـــهـــة  يف  هــــــولنــــــد 
ال�سرتاكيني املهزومني

ال���������س����اب����ق  ال�����رئ�����ي�����������س  ك���������ان     
جنوب  اأنغوليم،  يف  للجمهورية 
مهرجان  حل�سور  فرن�سا،  غ��رب 
الرحلة  الفرنكوفونية.  ال�سينما 
خ��ا���س��ة، ب��ال��ط��ب��ع. ول��ك��ن عندما 
ام���ت���دت ال��ي��ه م��ي��ك��روف��ون��ات تي 
فران�سوا  ي��ق��اوم  م��ون��د، مل   5 يف 
وا�سح،  ب�سكل  من�سرحا  هولند. 
الرمادي،  �سعره  م��ع  ومت�سالح 
ووج�����ه ل��ف��ح��ت��ه ال�����س��م�����س، اأك����د: 
يكون  اأن  مي��ك��ن  ل  ان�سحابه  ان 
و�سبط  ال��ت��ح��ف��ظ  وان  ت��ق��اع��دا، 
النف�س منذ �سهر مايو، ل مينعه 

من قول ما يريد ان يقوله.
   يف لرو�سيل، ال��ذي ك��ان لفرتة 
ال��رئ��ي�����س��ي لعودة  امل���ك���ان  ط��وي��ل��ة 
احل��زب ال���س��رتاك��ي، راق��ب ب�سع 
ال�سرتاكين  ال��ن��واب  م��ن  م��ئ��ات 
ه���ذه ال���ع���ودة ب��اح��رتا���س وح���ذر. 
بتغيري  املطالبون  ال�سرتاكيون، 
الباري�سية،  املقرات  وبيع  ال�سم، 
�ساملة  م�����راج�����ع�����ة  واإج����������������راء 
خل��ط��اب��ه��م، ل ي���ري���دون ح��ق��ا اأن 
ف��ران�����س��وا ه���ولن���د يح�سر  ي����روا 
اأنفه يف ق�ساياهم.. ولكن، و�سط 
الأن��ق��ا���س وال��رك��ام، ق��د ل يكون 

من ال�سهل عليهم منعه.
عن لوطون ال�سوي�سرية

ف�سائل معار�سة تهاجم مواقع لداع�س جنوبي �سوريا

ع�شرات اآلف ال�شوريني يعودون اىل بالدهم من تركيا 

اليمن يعود م�ستت ال�سفوف

وحده ميلن�سون احدث بع�س ال�سجيج

فرن�سوا هولند يزعج ماكرون وال�سرتاكين اي�سا

و�سمتت �سهرزاد عن الكالم املباح

- التيارات املختلفة لليمني تعود للمو�شم 
اجلديد موزعة اىل قبائل وبطون

- يف ميدان ال�شعبوية تركت اجلبهة الوطنية 
املكان خاليا و�شمتت مارين لوبان منذ نهاية يوليو

- وحدهم “املتمردون” بزعامة جان لوك ميلين�شون اأحدثوا بع�ش ال�شجيج 

 ينظر ال�شرتاكيون لعودة هولند باحرتا�ش ولكن و�شط الركام قد ل يكون من ال�شهل عليهم منعه

الأمم املتحدة تتحرك حلماية املدنيني يف جنوب ال�شودان 
•• كمباال-رويرتز:

املتحدة  لالأمم  التابعة  ال�سالم  قوات حفظ  اجتهت 
اأك����رب يف حماية  يف ج��ن��وب ال�����س��ودان ل��ل��ق��ي��ام ب����دور 
حرب  اأت���ون  و�سط  اأنف�سهم  وج���دوا  ال��ذي��ن  املدنين 
انتقادات  بعد  وذل��ك  �سنوات  اأرب��ع  قبل  ب��داأت  اأهلية 
على مدى �سنوات لف�سل املهمة الذي اأدى اإىل عزل 

قائدها الع�سكري العام املا�سي.
اأنقذت قوات الأمم املتحدة يف  وخالل العام احلايل 
جنوب ال�سودان عاملن يف جمال الإغاثة وموظفن 
يف الأمم املتحدة خالل هجمات كما اأنقذت مدنين 
من اخلطف على اأيدي جماعات م�سلحة واقتحمت 

حواجز اأمنية لتتقدم اإىل موقع مذبحة.
وقال لوران �سبينك خبري جنوب ال�سودان يف مركز 
املدنين يف ال�سراع �سيفيك الذي يعمل انطالقا من 
الوليات املتحدة مت اإجناز الكثري ... لتح�سن قدرة 

البعثة على حتقيق التكليف بحماية املدنين.
اأحدث دولة م�ستقلة يف العامل  ال�سودان  كان جنوب 
اأعقاب  يف   2011 ع��ام  ال�سودان  عن  ا�ستقل  عندما 

�سراع طويل.
غ��ري اأن ال��دول��ة اجل��دي��دة ���س��رع��ان م��ا ان��زل��ق��ت اإىل 
حرب اأهلية بعد اأقل من عامن وذلك بعد اأن عزل 
الرئي�س �سلفا كري املنتمي لقبيلة الدنكا نائبه ريك 

م�سار وهو من قبيلة النوير.

ومنذ ذلك احلن �سقط ع�سرات الآلف من القتلى 
البالغ  البالد  �سكان  3.5 مليون مواطن من  ون��زح 
بيوتهم لت�سبح تلك  ن�سمة عن  12 مليون  عددهم 
الإبادة  اأح��داث  اأفريقيا منذ  اأزم��ة لجئن يف  اأك��رب 

اجلماعية يف رواندا عام 1994.
الأ�سر على قواعد قوات  انت�سار احلرب تدفقت  مع 
اأكرث من  الأمم املتحدة بحثا عن احلماية. واأ�سبح 
210 اآلف يعي�سون يف مثل هذه القواعد ويخ�سون 

العودة لبيوتهم. 
ويوليو   2013 الأول  ك��ان��ون  دي�سمرب  ب��ن  وفيما 
واأربعة  م��دين   100 م��ن  اأك���رث  قتل   2016 مت��وز 
من جنود حفظ ال�سالم التابعن لالأمم املتحدة يف 

هجمات على قواعد الأمم املتحدة مل يرد فيها جنود 
حفظ ال�سالم على النريان اأو فروا اأو تاأخروا يف الرد 
املدنين  ومركز  املتحدة  الأمم  بيانات  ح�سب  وذلك 

يف ال�سراع.
غري اأن بعثة الأمم بداأت تاأخذ تدريجيا موقفا اأكرث 
ت�سددا وذلك بف�سل و�سول رئي�سها اجلديد ديفيد 
�سرير الزعيم ال�سابق حلزب العمال النيوزيلندي يف 

يناير كانون الثاين. 
ال�سالم  حفظ  جعل  “نحاول  لرويرتز  �سرير  وق��ال 
اأق���وى. وت��ربه��ن ع��دة ح���وادث على هذا  مهمة ردع 
حفظ  ج��ن��ود  انت�سر  ني�سان  اب��ري��ل  ف��ف��ي  ال��ت��غ��ي��ري. 

ال�سالم يف قرية اآبوروك الواقعة على النيل. 
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بطاقات بريدية ، اإعالنات كبرية ، بطاقات اإعالن )قرطا�سية( ، حافظات للورق ال�سائب ، بطاقات تهنئة ، بطاقات دليلية 
)قرطا�سية( ، ورق ، �سفائح من الورق )قرطا�سية( ، كرا�سات ، دوريات ، بيانات اإعالنية ، اأختام توثيق ، اأختام )طبعات( ، 
طبعات )اأختام( ، دفرت الق�سا�سات ، ل�ساقات )قرطا�سية( ، �سور معدة للنقل ، تقاومي للمالحظات ، ملفات لل�سهادات ، 
اأطال�س ، اأكيا�س ورقية خمروطية ، اأكيا�س )مغلفات واأجربة( من الورق اأو البال�ستيك للتغليف ، �سناديق من الورق املقوى 
اأو الورق ، كتالوجات )دليل م�سور( ، قرطا�سية واأدوات كتابة ، خرائط جغرافية ، اأحرف الطباعة ، دفاتر كتابة اأو ر�سم ، 

دفاتر قطع للكتابة ، ورق كتابة.
 Dubai Maritime و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات مكتب دبي للتجمع البحري باللغة العربية حتتهم
لثالثة م�ستطيالت مت�سابكة  الأبعاد  ثنائي  ر�سم هند�سي مميز  الكلمات  الإجنليزية وفوق  باللغة   Cluster Office

ومتداخلة.
ال�سرتاطات :

اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 262397    بتاريخ : 2016/11/01

باإ�سم :  �سلطة مدينة دبي املالحية
وعنوانه : �س.ب. رقم 117774 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.   

بيانات الأولوية : 
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 41
 ، ال�سمينار  واإدارة  تنظيم   ، املوؤمترات  واإدارة  تنظيم   ، الدرا�سية  احللقات  واإدارة  تنظيم   ، والتعليم(  )للرتبية  الأكادمييات 
تنظيم واإدارة الندوات ، تنظيم واإدارة ور�سات العمل )تدريب( ، خدمات النوادي (الرتفيهية اأو التعليمية( ، التوجيه املهني 
(ن�سائح تعليمية اأو تدريبية) ، تنظيم املباريات اأو املناف�سات )للتعليم اأو للتناف�س( ، دورات درا�سية باملرا�سلة ، معلومات عن 
الرتبية والتعليم ، الإمتحانات التعليمية ، خدمات الرتبية والتعليم ، تنظيم املعار�س لالأغرا�س الثقافية اأو التعليمية ، 
توفري ت�سهيالت املتاحف )عر�س ومعار�س( ، ن�سر الكتب ، ن�سر الكتب وال�سحف الإلكرتونية الفورية ، ن�سر ن�سو�س ما عدا 

ن�سو�س الدعاية والإعالن ، التدري�س ، كتابة ن�سو�س ما عدا ن�سو�س الدعاية والإعالن.
 Dubai Maritime و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات مكتب دبي للتجمع البحري باللغة العربية حتتهم
الكلمات ر�سم هند�سي مميز ثنائي الأبعاد لثالثة م�ستطيالت مت�سابكة  وفوق  الإجنليزية  باللغة   Cluster Office

ومتداخلة.
  ال�سرتاطات :

اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 262394    بتاريخ : 2016/11/01

باإ�سم :  �سلطة مدينة دبي املالحية
بيانات الأولوية :  وعنوانه : �س.ب. رقم 117774 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.    

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 16
من�سورات مطبوعة ، ن�سرات اإخبارية دورية ، جرائد ، ن�سرات ، كتب ، كتب ملخ�سة ، جمالت ، �سحف ، مطبوعات احلا�سوب 
، كتب موجزة )اأدلة( ، دفاتر ، تعلميات الت�سغيل ، مواد التوجيه والتدري�س )عدا الأجهزة( ، دفاتر قطع )قرطا�سية( ، ورق 
مرو�س ، مغلفات )قرطا�سية( ، ملفات لالأوراق ، اأقالم حرب ، كتيبات ، بطاقات ، األبومات ، تقاومي ، اأعالم )من الورق( ، 
بطاقات بريدية ، اإعالنات كبرية ، بطاقات اإعالن )قرطا�سية( ، حافظات للورق ال�سائب ، بطاقات تهنئة ، بطاقات دليلية 
)قرطا�سية( ، ورق ، �سفائح من الورق )قرطا�سية( ، كرا�سات ، دوريات ، بيانات اإعالنية ، اأختام توثيق ، اأختام )طبعات( ، 
طبعات )اأختام( ، دفرت الق�سا�سات ، ل�ساقات )قرطا�سية( ، �سور معدة للنقل ، تقاومي للمالحظات ، ملفات لل�سهادات ، 
اأطال�س ، اأكيا�س ورقية خمروطية ، اأكيا�س )مغلفات واأجربة( من الورق اأو البال�ستيك للتغليف ، �سناديق من الورق املقوى 
اأو الورق ، كتالوجات )دليل م�سور( ، قرطا�سية واأدوات كتابة ، خرائط جغرافية ، اأحرف الطباعة ، دفاتر كتابة اأو ر�سم ، 

دفاتر قطع للكتابة ، ورق كتابة.
 Dubai كلمات  حتتهم  العربية  باللغة  ال��ب��ح��ري  للتدريب  دب��ي  م��رك��ز  كلمات  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��الم��ة   : ال��ع��الم��ة  و���س��ف 
 D باللغة الإجنليزية وفوق الكلمات ر�سم ل�سراع بطريقة مميزة خلفه احلرف Maritime Training Centre

باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة.
  ال�سرتاطات :

اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 262395    بتاريخ : 2016/11/01

باإ�سم :  �سلطة مدينة دبي املالحية
بيانات الأولوية :  وعنوانه : �س.ب. رقم 117774 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.    

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 41
 ، ال�سمينار  واإدارة  تنظيم   ، املوؤمترات  واإدارة  تنظيم   ، الدرا�سية  احللقات  واإدارة  تنظيم   ، والتعليم(  )للرتبية  الأكادمييات 
تنظيم واإدارة الندوات ، تنظيم واإدارة ور�سات العمل )تدريب( ، خدمات النوادي )الرتفيهية اأو التعليمية( ، التوجيه املهني 
(ن�سائح تعليمية اأو تدريبية) ، تنظيم املباريات اأو املناف�سات )للتعليم اأو للتناف�س( ، دورات درا�سية باملرا�سلة ، معلومات عن 
التعليمية  اأو  الثقافية  املعار�س لالأغرا�س  تنظيم   ، والتعليم  الرتبية  ، خدمات  التعليمية  الإمتحانات   ، والتعليم  الرتبية 
الكتب  ن�سر   ، الكتب  ن�سر   ، ريا�سية  ت�سهيالت  توفري   ، البدنية  الرتبية   ، ومعار�س(  )عر�س  املتاحف  ت�سهيالت  توفري   ،
وال�سحف الإلكرتونية الفورية ، ن�سر ن�سو�س ما عدا ن�سو�س الدعاية والإعالن ، التدري�س ، كتابة ن�سو�س ما عدا ن�سو�س 

الدعاية والإعالن.
 Dubai كلمات  حتتهم  العربية  باللغة  ال��ب��ح��ري  للتدريب  دب��ي  م��رك��ز  كلمات  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��الم��ة   : ال��ع��الم��ة  و���س��ف 
مميزة خلفه احلرف  بطريقة  ل�سراع  ر�سم  الكلمات  وفوق  الإجنليزية  باللغة   Maritime Training Centre

مميزة. وطريقة  بخط  الإجنليزية  باللغة   D
  ال�سرتاطات :

اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 262964    بتاريخ : 2016/11/10

باإ�سم :  دبي فري�ست �س م خ
بيانات الأولوية :  وعنوانه : �س. ب. رقم 111656 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة. 

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9
والأدوات  والأجهزة  وال�سينمائي  الفوتوغرايف  الت�سوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�ساحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  الأجهزة 
الب�سرية واأدوات الوزن والقيا�س والإ�سارة واملراقبة )الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم ، اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل 
اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية ، اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ ال�سوت اأو ال�سور ، حامالت بيانات 
مغناطي�سية ، اأقرا�س ت�سجيل ، اأقرا�س مدجمة ، اأقرا�س فيديوية رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية ، اآليات 
لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد ، اآلت ت�سجيل النقد ، اآلت حا�سبة ، معدات معاجلة البيانات ، اأجهزة الكمبيوتر ، برامج 

كمبيوتر ، اأجهزة اإطفاء احلرائق.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمتي دبي فري�ست بخط مميز يف�سل بينهما �سهمن متعاك�سن يف الجتاه حتتهما 

كلمة توا�سل بخط وطريقة مميزة يلتف حولها ر�سم بي�ساوي غري مكتمل وجميع الكلمات باللغة العربية.
ال�سرتاطات :

اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 262971    بتاريخ : 2016/11/10
باإ�سم :  دبي فري�ست �س م خ

وعنوانه : �س. ب. رقم 111656 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
بيانات الأولوية : 

�سورة العالمة  

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 16
، مواد  ، املطبوعات  اأخ��رى  امل��واد وغ��ري واردة يف فئات  امل�سنوعة من ه��ذه  املقوى واملنتجات  ال��ورق وال��ورق 
جتليد الكتب ، ال�سور الفوتوغرافية ، القرطا�سية ، مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات منزلية 
، ومواد الفنانن ، فرا�سي الدهان اأو التلوين ، الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الأثاث( ، مواد التوجيه 
والتدري�س )عدا الأجهزة( ، مواد التغليف البال�ستيكية )غري ال��واردة يف فئات اأخرى( ، حروف الطباعة ، 

الكلي�سيهات )الرا�سمات(.
ال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 262973    بتاريخ : 2016/11/10
باإ�سم :  دبي فري�ست �س م خ

وعنوانه : �س. ب. رقم 111656 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
بيانات الأولوية : 

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35
خدمات الدعاية والإعالن ، اإدارة الأعمال ، توجيه الأعمال ، تفعيل الن�ساط املكتبي.

ال�سرتاطات :
وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 262975    بتاريخ : 2016/11/10
باإ�سم :  دبي فري�ست �س م خ

وعنوانه : �س. ب. رقم 111656 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
بيانات الأولوية : 

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 36
خدمات التاأمن ، ال�سوؤون التمويلية،  ال�سوؤون املالية ، ال�سوؤون العقارية.

ال�سرتاطات :
وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

الإقت�ساد اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 262976    بتاريخ : 2016/11/10

باإ�سم :  دبي فري�ست �س م خ
وعنوانه : �س. ب. رقم 111656 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

بيانات الأولوية : 
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9
والأجهزة  وال�سينمائي  الفوتوغرايف  الت�سوير  واأدوات  واأج��ه��زة  وامل�ساحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  الأج��ه��زة 
والأدوات الب�سرية واأدوات الوزن والقيا�س والإ�سارة واملراقبة )الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم ، اأجهزة واأدوات لو�سل 
اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية ، اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ ال�سوت اأو 
اأقرا�س فيديوية رقمية وغريها من   ، اأقرا�س مدجمة   ، اأقرا�س ت�سجيل   ، ال�سور ، حامالت بيانات مغناطي�سية 
اآلت حا�سبة ، معدات   ، اآلت ت�سجيل النقد   ، اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد   ، و�سائط الت�سجيل الرقمية 

معاجلة البيانات ، اأجهزة الكمبيوتر ، برامج كمبيوتر ، اأجهزة اإطفاء احلرائق.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمتي dubai first بخط مميز يف�سل بينهما �سهمن متعاك�سن يف الجتاه 
الكلمات  CONNECT بخط وطريقة مميزة يلتف حولها ر�سم بي�ساوي غري مكتمل وجميع  حتتهما كلمة 

باللغة الإجنليزية.
ال�سرتاطات :

اإر�ساله  اأو  الإقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 262977    بتاريخ : 2016/11/10

باإ�سم :  دبي فري�ست �س م خ
وعنوانه : �س. ب. رقم 111656 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

بيانات الأولوية : 
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 16
الورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى ، املطبوعات ، مواد جتليد الكتب 
اأو لغايات منزلية ، ومواد الفنانن ،  ، ال�سور الفوتوغرافية ، القرطا�سية ، مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية 
فرا�سي الدهان اأو التلوين ، الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الأثاث( ، مواد التوجيه والتدري�س )عدا الأجهزة( 

، مواد التغليف البال�ستيكية )غري الواردة يف فئات اأخرى( ، حروف الطباعة ، الكلي�سيهات )الرا�سمات(.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمتي dubai first بخط مميز يف�سل بينهما �سهمن متعاك�سن يف الجتاه 
الكلمات  بي�ساوي غري مكتمل وجميع  ر�سم  يلتف حولها  حتتهما كلمة CONNECT بخط وطريقة مميزة 

باللغة الإجنليزية.
ال�سرتاطات :

اإر�ساله  اأو  الإقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 262979    بتاريخ : 2016/11/10
باإ�سم :  دبي فري�ست �س م خ

وعنوانه : �س. ب. رقم 111656 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
بيانات الأولوية : 

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35
خدمات الدعاية والإعالن ، اإدارة الأعمال ، توجيه الأعمال ، تفعيل الن�ساط املكتبي.

و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمتي dubai first بخط مميز يف�سل بينهما �سهمن متعاك�سن 
يف الجتاه حتتهما كلمة CONNECT بخط وطريقة مميزة يلتف حولها ر�سم بي�ساوي غري مكتمل 

وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية.
ال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم : 262983    بتاريخ : 2016/11/10
باإ�سم :  دبي فري�ست �س م خ

وعنوانه : �س. ب. رقم 111656 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
بيانات الأولوية : 

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 36
خدمات التاأمن ، ال�سوؤون التمويلية،  ال�سوؤون املالية ، ال�سوؤون العقارية.

و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمتي dubai first بخط مميز يف�سل بينهما �سهمن متعاك�سن 
يف الجتاه حتتهما كلمة CONNECT بخط وطريقة مميزة يلتف حولها ر�سم بي�ساوي غري مكتمل 

وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية.
ال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 266831    بتاريخ : 2017/01/22

باإ�سم :  �سلطة مدينة دبي املالحية
بيانات الأولوية :  وعنوانه : �س.ب. رقم 117774 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.    

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 16
من�سورات مطبوعة ، ن�سرات اإخبارية دورية ، جرائد ، ن�سرات ، كتب ، كتب ملخ�سة ، جمالت ، �سحف ، مطبوعات احلا�سوب 
، كتب موجزة )اأدلة( ، دفاتر ، تعلميات الت�سغيل ، مواد التوجيه والتدري�س )عدا الأجهزة( ، دفاتر قطع )قرطا�سية( ، ورق 
مرو�س ، مغلفات )قرطا�سية( ، ملفات لالأوراق ، اأقالم حرب ، كتيبات ، بطاقات ، األبومات ، تقاومي ، اأعالم )من الورق( ، 
بطاقات بريدية ، اإعالنات كبرية ، بطاقات اإعالن )قرطا�سية( ، حافظات للورق ال�سائب ، بطاقات تهنئة ، بطاقات دليلية 
)قرطا�سية( ، ورق ، �سفائح من الورق )قرطا�سية( ، كرا�سات ، دوريات ، بيانات اإعالنية ، اأختام توثيق ، اأختام )طبعات( ، 
طبعات )اأختام( ، دفرت الق�سا�سات ، ل�ساقات )قرطا�سية( ، �سور معدة للنقل ، تقاومي للمالحظات ، ملفات لل�سهادات ، 
اأطال�س ، اأكيا�س ورقية خمروطية ، اأكيا�س )مغلفات واأجربة( من الورق اأو البال�ستيك للتغليف ، �سناديق من الورق املقوى 
اأو الورق ، كتالوجات )دليل م�سور( ، قرطا�سية واأدوات كتابة ، خرائط جغرافية ، اأحرف الطباعة ، دفاتر كتابة اأو ر�سم ، 

دفاتر قطع للكتابة ، ورق كتابة.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن الأحرف MD بخط وطريقة مميزة باللغة الإجنليزية حتتهما كلمات ماريتامي دبي 

باللغة العربية وMARITIME DUBAI  باللغة الإجنليزية.
  ال�سرتاطات :

بالربيد  اإر�ساله  اأو  الإقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اعرتا�س على  لديه  فعلى من 
امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 266832    بتاريخ : 2017/01/22

باإ�سم :  �سلطة مدينة دبي املالحية
وعنوانه : �س.ب. رقم 117774 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.   

بيانات الأولوية : 
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 41
 ، ال�سمينار  واإدارة  تنظيم   ، املوؤمترات  واإدارة  تنظيم   ، الدرا�سية  احللقات  واإدارة  تنظيم   ، والتعليم(  )للرتبية  الأكادمييات 
تنظيم واإدارة الندوات ، تنظيم واإدارة ور�سات العمل )تدريب( ، خدمات النوادي (الرتفيهية اأو التعليمية( ، التوجيه املهني 
(ن�سائح تعليمية اأو تدريبية) ، تنظيم املباريات اأو املناف�سات )للتعليم اأو للتناف�س( ، دورات درا�سية باملرا�سلة ، معلومات عن 
الرتبية والتعليم ، الإمتحانات التعليمية ، خدمات الرتبية والتعليم ، تنظيم املعار�س لالأغرا�س الثقافية اأو التعليمية ، 
توفري ت�سهيالت املتاحف )عر�س ومعار�س( ، ن�سر الكتب ، ن�سر الكتب وال�سحف الإلكرتونية الفورية ، ن�سر ن�سو�س ما عدا 

ن�سو�س الدعاية والإعالن ، التدري�س ، كتابة ن�سو�س ما عدا ن�سو�س الدعاية والإعالن.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن الأحرف MD بخط وطريقة مميزة باللغة الإجنليزية حتتهما كلمات ماريتامي دبي 

باللغة العربية وMARITIME DUBAI  باللغة الإجنليزية.
  ال�سرتاطات :

اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 263726    بتاريخ : 2016/11/22

باإ�سم :  دبي فري�ست �س م خ
وعنوانه : �س. ب. رقم 111656 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

بيانات الأولوية : 
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9
برامج كمبيوتر لتنظيم وعقد واإدارة وتقدمي اخلدمات املالية وبرامج مكافاآت الولء وماكينات ال�سرف الآلية ،  ماكينات 
النقد الآلية ، ماكينات �سرف النقد ، اآلت ت�سجيل النقد ، اآلت حا�سبة ، اأجهزة ملعاجلة املعامالت بالبطاقة والبيانات املتعلقة 
بها ولعملية الدفع ، اأجهزة للتحقق من البيانات املوجودة على البطاقات املغناطي�سية امل�سفرة ، قارئات للبطاقات املمغنطة ، 
بطاقات ممغنطة ، حامالت البيانات املمغنطة ، بطاقات مغناطي�سية م�سفرة وبطاقات مغناطي�سية ذكية )قابلة للربجمة( 
وبطاقات  الدفع   واأجهزة  بطاقات  ال�سحن وغريها من  وبطاقات  امل�سبق  الدفع  وبطاقات  دين  وبطاقات  ائتمان  بطاقات   ،
الدارات املتكاملة ، اأ�سرطة ورقاقات ذاكرة ممغنطة ، عتاد وبرامج كمبيوتر ، م�ستقبالت للبيانات للت�سجيل ، اأجزاء وقطع 

لل�سلع اآنفة الذكر الواقعة يف الفئة 9 وغري املدرجة يف فئات اأخرى.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمتي دبي فري�ست بخط مميز يف�سل بينهما �سهمن متعاك�سن يف الجتاه فوقهما 

كلمتي ع�س جتربة بخط مميز وجميع الكلمات باللغة العربية.
  ال�سرتاطات :

اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 263727    بتاريخ : 2016/11/22

باإ�سم :  دبي فري�ست �س م خ
وعنوانه : �س. ب. رقم 111656 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

بيانات الأولوية : 
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 16
 ، الكتب  ، م��واد جتليد  ، املطبوعات  اأخ��رى  امل��واد وغري واردة يف فئات  امل�سنوعة من هذه  املقوى واملنتجات  ال��ورق وال��ورق 
ال�سور الفوتوغرافية ، القرطا�سية واللوازم املكتبية ماعدا الأثاث ، اأقالم حرب ، اأقالم ر�سا�س ، اأقالم لباد ، اأقالم ر�سا�س 
ميكانيكية ، اأقالم حرب جاف ، م�ساطر ، ممحايات ، ثقالت ورق ، مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات منزلية ، 
مواد الفنانن ، حروف الطباعة ، الكلي�سيهات )الرا�سمات( ، كتيبات وكرا�سات وتقاومي ، ورق لعب )�سدة( ، مناذج مطبوعة 
، دفاتر ال�سيكات ، ل�ساقات ، بطاقات تهنئة ، بطاقات دعوة ، بطاقات غري ن�سيجية ، ر�سائل ، ن�سرات اإخبارية دورية ، دفاتر 
، دفاتر قطع )قرطا�سية( ، ورق ن�ساف ، دفاتر مذكرات وذكريات ، األبومات ، دفاتر يوميات ، اأرفف للر�سائل ، ملفات )لوازم 
مكتبية( ، ملفات دليلية ، بطاقات بريدية ، اإعالنات كبرية ، تذاكر ، دفاتر قطع للكتابة ، ورق للكتابة ، جرائد ، دوريات ، كتب 

، مواد جتليد الكتب ، من�سورات مطبوعة ، �سحف ، ن�سرات ، جمالت ، كتالوجات )دليل م�سور(.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمتي دبي فري�ست بخط مميز يف�سل بينهما �سهمن متعاك�سن يف الجتاه فوقهما 

كلمتي ع�س جتربة بخط مميز وجميع الكلمات باللغة العربية.
  ال�سرتاطات :

بالربيد  اإر�ساله  اأو  الإقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اعرتا�س على  لديه  فعلى من 
امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 263729    بتاريخ : 2016/11/22

باإ�سم :  دبي فري�ست �س م خ
وعنوانه : �س. ب. رقم 111656 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

بيانات الأولوية : 
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35
الأعمال  م�ساريع  اإدارة   ، املكتبي  الن�ساط  تفعيل   ، الأع��م��ال  توجيه   ، الأعمال   اإدارة  خدمات   ، والإع���الن  الدعاية  خدمات 
وخدمات املعلومات عن الأعمال واملعلومات التجارية ، خدمات الت�سويق ، تخطيط الأعمال وحتليل وبحث الأ�سواق ، خدمات 
جتميع ت�سكيلة من ال�سلع ل�سالح الغري، وذلك لتمكن عامة الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة، )ول ينطوي ذلك 
على خدمة النقل( ، خدمات تخطيط وامل�ساعدة يف واإدارة الأعمال ، خدمات ا�ست�سارات وم�سورة الأعمال ، خدمات معاجلة 
امل�ساحات  تاأجري   ، اإعالنية  اأو  لغايات جتارية  التجارية  املعار�س والعرو�س  ، تنظيم  تاأمن اخلدمات لالآخرين   ، البيانات 
الإعالنية ، تاأجري وقت للدعاية والإعالن يف و�سائل الت�سال وخدمات التعاقد اخلارجي واملزادات وتوفري معلومات تتعلق 

بجميع هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري معلومات حول هذه اخلدمات عرب �سبكة عاملية. 
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمتي دبي فري�ست بخط مميز يف�سل بينهما �سهمن متعاك�سن يف الجتاه فوقهما 

كلمتي ع�س جتربة بخط مميز وجميع الكلمات باللغة العربية.
  ال�سرتاطات :

اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 263730    بتاريخ : 2016/11/22

باإ�سم :  دبي فري�ست �س م خ
بيانات الأولوية :  وعنوانه : �س. ب. رقم 111656 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة. 

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 36
خدمات التاأمن ، اخلدمات التمويلية ، اخلدمات امل�سرفية اخلا�سة ، ال�سوؤون املالية ، خدمات الإدارة والتوجيه والتقييم 
والقرو�س  القرو�س   ، القرو�س  تاأمن  خدمات   ، املالية  القرو�س  يف  امل�سورة  خدمات   ، التمويل  وت��اأم��ن  متويل   ، امل��ايل 
ال�سخ�سية وقرو�س ال�سيارات ، الرهونات والأعمال امل�سرفية واإدارة ال�ستثمارات والو�ساية وخدمات امل�سورة املالية واأخذ 
لتاأمن  التمويل  خدمات   ، امل��ايل  التوجيه  خدمات   ، اجلماعي  ال�ستثمار  خدمات   ، ال�ستثمار  وخدمات  والدخ��ار  الودائع 
الأموال ، اإدارة �سناديق املعا�سات ، خدمات التمويل لتاأمن الأموال لالآخرين ولتمويل وتنظيم القرو�س ، خدمات متويل 
قرو�س املنازل ، تقييم املنقولت ، خدمات الرت�سيح ، خدمات �سم�سرة الأوراق املالية ، خدمات ال�سرائب ، خدمات �سناديق 
، خدمات  الأم��وال  ، خدمات حتويل  الثابتة  العائدات  ، خدمات �سناديق  امللكية اخلا�سة والعامة  ، متويل حقوق  املعا�سات 
اإدارة   ، املالية  الإدارة   ، ال��رثوات  اإدارة   ، والئتمان  للتاأمن  �سم�سرة  وك��الت   ، العقارات  ، خدمات متويل  العقارات  ا�ستثمار 
الأ�سول ، اإ�سدار ال�سيكات ال�سياحية ، خدمات بطاقات الئتمان وبطاقات ال�سحن وبطاقات النقد وبطاقات �سمان ال�سيكات 
وبطاقات ال�سراء وبطاقات الدفع وبطاقات الدين ، خدمات التخطيط املايل وامل�سورة ال�ستثمارية ، توفري خدمات التمويل 
توفري   ، ال��ولء  وبطاقات  الئتماين  احل�سم  بطاقات  خدمات   ، الئتمان  بطاقات  خدمات   ، الم���وال  وحتويل  وال�سرافة 

اخلدمات امل�سرفية عرب النرتنت.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمتي دبي فري�ست بخط مميز يف�سل بينهما �سهمن متعاك�سن يف الجتاه فوقهما 

كلمتي ع�س جتربة بخط مميز وجميع الكلمات باللغة العربية.       ال�سرتاطات :
اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 

امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 263731    بتاريخ : 2016/11/22

باإ�سم :  دبي فري�ست �س م خ
وعنوانه : �س. ب. رقم 111656 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

بيانات الأولوية : 
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9
برامج كمبيوتر لتنظيم وعقد واإدارة وتقدمي اخلدمات املالية وبرامج مكافاآت الولء وماكينات ال�سرف الآلية ،  ماكينات 
النقد الآلية ، ماكينات �سرف النقد ، اآلت ت�سجيل النقد ، اآلت حا�سبة ، اأجهزة ملعاجلة املعامالت بالبطاقة والبيانات املتعلقة 
بها ولعملية الدفع ، اأجهزة للتحقق من البيانات املوجودة على البطاقات املغناطي�سية امل�سفرة ، قارئات للبطاقات املمغنطة ، 
بطاقات ممغنطة ، حامالت البيانات املمغنطة ، بطاقات مغناطي�سية م�سفرة وبطاقات مغناطي�سية ذكية )قابلة للربجمة( 
وبطاقات  الدفع   واأجهزة  بطاقات  ال�سحن وغريها من  وبطاقات  امل�سبق  الدفع  وبطاقات  دين  وبطاقات  ائتمان  بطاقات   ،
الدارات املتكاملة ، اأ�سرطة ورقاقات ذاكرة ممغنطة ، عتاد وبرامج كمبيوتر ، م�ستقبالت للبيانات للت�سجيل ، اأجزاء وقطع 

لل�سلع اآنفة الذكر الواقعة يف الفئة 9 وغري املدرجة يف فئات اأخرى.
الجتاه  يف  متعاك�سن  �سهمن  بينهما  يف�سل  مميز  بخط   dubai first العالمة عبارة عن كلمتي   : العالمة  و�سف 

فوقهما كلمة EXPERIENCE بخط وطريقة مميزة وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية.
  ال�سرتاطات :

اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 263733    بتاريخ : 2016/11/22

باإ�سم :  دبي فري�ست �س م خ
وعنوانه : �س. ب. رقم 111656 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

بيانات الأولوية : 
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 16
 ، الكتب  ، م��واد جتليد  ، املطبوعات  اأخ��رى  امل��واد وغري واردة يف فئات  امل�سنوعة من هذه  املقوى واملنتجات  ال��ورق وال��ورق 
ال�سور الفوتوغرافية ، القرطا�سية واللوازم املكتبية ماعدا الأثاث ، اأقالم حرب ، اأقالم ر�سا�س ، اأقالم لباد ، اأقالم ر�سا�س 
ميكانيكية ، اأقالم حرب جاف ، م�ساطر ، ممحايات ، ثقالت ورق ، مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات منزلية ، 
مواد الفنانن ، حروف الطباعة ، الكلي�سيهات )الرا�سمات( ، كتيبات وكرا�سات وتقاومي ، ورق لعب )�سدة( ، مناذج مطبوعة 
، دفاتر ال�سيكات ، ل�ساقات ، بطاقات تهنئة ، بطاقات دعوة ، بطاقات غري ن�سيجية ، ر�سائل ، ن�سرات اإخبارية دورية ، دفاتر 
، دفاتر قطع )قرطا�سية( ، ورق ن�ساف ، دفاتر مذكرات وذكريات ، األبومات ، دفاتر يوميات ، اأرفف للر�سائل ، ملفات )لوازم 
مكتبية( ، ملفات دليلية ، بطاقات بريدية ، اإعالنات كبرية ، تذاكر ، دفاتر قطع للكتابة ، ورق للكتابة ، جرائد ، دوريات ، كتب 

، مواد جتليد الكتب ، من�سورات مطبوعة ، �سحف ، ن�سرات ، جمالت ، كتالوجات )دليل م�سور(.
الجتاه  يف  متعاك�سن  �سهمن  بينهما  يف�سل  مميز  بخط   dubai first و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمتي 

فوقهما كلمة EXPERIENCE بخط وطريقة مميزة وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية.
  ال�سرتاطات :

اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   
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عربي ودويل

البيت الأبي�ش: كما لو اأنها متطر جرنالت...!
جون  اجلــرال  ترامب  عنينّ  ملاذا  امليزانية  مدير  �سئل  عندما     
العمل  الرئي�س  “يحب  اأجاب:  الأبي�س،  للبيت  اأمينا عاما  كيلى 

اإىل  ان�سافا  وقد   ... خا�س  مبعوث  اإىل  زيني  اأنطوين  ترقية 
جمع املبا�سرين يف منا�سبهم: جيم�س ماتي�س، رئي�س البنتاغون، 
مدير  األي�س،  وراندولف  القومي،  الأمــن  م�ست�سار  وماكما�سرت، 

�سفوفهم  من  اجلديد  ينتدب  انفك  ما  وهــو  اجلرالت”.  مع 
با�ستمرار يف الإدارة، مع ميل للمارينز. وقد عنينّ دونالد ترامب 
ال�سجون، ومتت  اإدارة  را�س  اإين�س على  مارك  املتقاعد  اجلرال 

جهاز الأمن ال�سري ... وهناك اأي�سا اأولئك الذين لديهم خربة 
ع�سكرية، مثل وزير الداخلية، يف البحرية �سابقا، مايك بومبيو، 

مدير وكالة املخابرات املركزية، وريك بريي، وزير الطاقة.

ع�سكريون  دائ�����م�����ا  ه����ن����اك  ك������ان 
كولن  للروؤ�ساء:  امل�سورة  لتقدمي 
الك�سندر هيج  ب��اول جل��ورج بو�س، 
ل��ن��ي��ك�����س��ون وري����غ����ان. ول���ك���ن رمبا 
امل���رة الأوىل منذ  ت��ك��ون ه��ذه ه��ي 
نف�سه  ايزنهاور، هو  دواي��ت  رئا�سة 
ج����رنال، ي��ك��ون ه��ن��اك ه���ذا العدد 
الإدارة،  يف  ال�����س��ب��اط  ك���ب���ار  م���ن 
ومع الكثري من ال�سلطة. ونتيجة 
نحو  ع��ل��ى  اأم��ري��ك��ا  ت�سبه  ل��ذل��ك، 
ان  دون  ع�سكريا،  نظاما  م��ت��زاي��د 
ي�����س��ك��و م��ن��ه ت��ق��ري��ب��ا اأح�����د، لأنهم 
اأن لديهم  الذين يبدو  الوحيدون 
الرئي�س،  ع���ل���ى  ال���ت���اأث���ري  ب��ع�����س 
اأن��ه��م ق���ادرون على تاأطري  وي��ب��دو 

خمتلف نزواته.

روؤو�س حمروقة
    يف البيت الأبي�س، لّقب الثالثي 
كيلي ماتي�س ماكما�سرت ب�الكهول. 
ي��ح��اول ج���ون ك��ي��ل��ي، ك��م��ا تتطلب 
تكري�س  ع������ام،  ك����اأم����ن  وظ��ي��ف��ت��ه 
وتنقية  الن�����س��ب��اط  م���ن  ال��ق��ل��ي��ل 
ال������زوار وامل���ع���ل���وم���ات. وق����د متكن 
تدريجيا  التخل�س  من  ماكم�سرت 
يف  املتطرفة  العنا�سر  جميع  م��ن 
ال��ق��وم��ي، ويعمل  جم��ل�����س الأم����ن 
ع����ل����ى جتنب  م���ات���ي�������س  ج���ي���م�������س 

ال�سراعات وطماأنة احللفاء.
    در�س دونالد ترامب يف مدر�سة 
نيويورك  اأك���ادمي���ي���ة   - ع�����س��ك��ري��ة 
منها  واح���ت���ف���ظ   – ال��ع�����س��ك��ري��ة 
باإعجاب كبري للجرنالت، وخا�سة 
ال�سداء منهم باتون اأو ماك اآرثر، 
وكثريا ما ي�ست�سهد بهما كنماذج. 

ب��ال�����س��رورة مطمئنا  ل��ي�����س  وه����ذا 
ج��������دا، لأن����ه����م����ا م�����ن ال������روؤو�������س 

املحروقة.
باتون من من�سبه  اقالة   فقد مت 
ماك  ط��رد  ومت  ع�سكري،  كحاكم 
يريد  لأن��ه  الع�سيان  ب�سبب  اآرث���ر 

�سن حرب �سد ال�سن.

ودون���ال���د ت���رام���ب، ب��ق��ب��ول��ه زي���ادة 
اأفغان�ستان،  يف  الأمريكي  الوجود 

اّتبع ن�سيحة جرنالته.
     ان���ه���م ل ي�������رتددون اي�����س��ا يف 
ال���وق���وف يف وج��ه��ه. ب��ع��د اح���داث 
اأدان  ���س��ارل��وت�����س��ف��ي��ل،  يف  ال��ع��ن��ف 
العنف  اجل�������رنالت  م���ن  ال���ع���دي���د 
مب���ف���ردات اأك����رث ح��زم��ا م���ن تلك 

التي ا�ستخدمها دونالد ترامب. 
    وخّل�����س جيه ج��ون�����س��ون، وزير 
لأوباما،  ال�سابق  الداخلي  الأم��ن 
امل�سوؤولن  م���ن  ال��ع��دي��د  م�����س��اع��ر 
جاءين  اإذا  ب�سراحة،  املنتخبن: 
�سديقي  اأو  كيلي  ج��ون  �سديقي 
اأنهما  يل  وق������ال  م��ات��ي�����س  ج���ي���م 
البيت  م��ن  ال�ستقالة  يف  يفكران 
جمال،  ل  لهما:  اأق���ول  الأب��ي�����س، 
اإىل  بالبقاء. نحن بحاجة  عليكما 
وجيم  كيلي،  ج��ون  مثل  اأ�سخا�س 
لت�سويب  وم��اك��م��ا���س��رت  م��ات��ي�����س، 

العار�سة. 
    ول��ك��ن وج����ود ك��ل ه���ذه البزات 
عدم  بع�س  اأي�سا  يثري  الع�سكرية 
الدميقراطين.  ب���ن  الرت����ي����اح 
وخل�������س���ت م��ي�����س��ي��ل ف����ل����ورن����وي، 
الدفاع  اإدارة  يف  �سابقة  م�سوؤولة 
زمن اأوباما المر بقولها: ان و�سع 
ع����دد ك��ب��ري ج����دا م���ن اجل����رنالت 
ميكن  مدنية  مواقع  يف  ال�سابقن 

ان يكون مزعجا للدميقراطية. 
فقد  للمحافظن،  بالن�سبة  اأم���ا 
اأط����ل����ق����وا، رمب�����ا ب��ت��ح��ري�����س من 
راأ�س  لطلب  حملة  ب��ان��ون،  �ستيف 
باعتباره معتدل جدا  ماكما�سرت، 

و عوملي جدا اأي�سا.
   وال�سوؤال: اىل متى �سيقبل دونالد 
يتم اختطافه من قبل  ان  ترامب 
العالقات  ان  ي�ساع  الع�سكرين؟ 
مع ماكما�سرت متوترة، ويبدو اأنه 
ب�ساأن  ن�سيحتهم  اتباع  على  واف��ق 

اأفغان�ستان على م�س�س.

عن لوبوان الفرن�سية

اآراء متطرفة وهو م�ست�سار المن 
ال�����س��اب��ق م��اي��ك��ل فلن،  ال���ق���وم���ي 
ب�����س��ب��ب ع���الق���ات���ه ال��غ��ام�����س��ة مع 
الرو�س. وهناك مو�سوع م�سرتك 
ب���ن ج��م��ي��ع ه�����وؤلء الرجال  اآخ����ر 
ك��ان��وا جميعا يف  اأن��ه��م  ي��ت��م��ّث��ل يف 

ثاأر
    وحل�����س��ن احل����ظ، ان ج���رنالت 
بالتاأكيد،  اع��ت��دال.  اأك���رث  ت��رام��ب 
القتال يف  كان جلميعهم خربة يف 
العراق واأفغان�ستان، ولكنهم اأي�سا 
مفكرون وواقعيون، وهو ما طماأن 

ب�ساأن  ال��ق��ل��ق��ن  امل��راق��ب��ن  ب��ع�����س 
ماكما�سرت  كتب  النظام.  ع�سكرة 
فيتنام،  ج��رنالت  نقديا عن  كتابا 
وميلك ماتي�س مكتبة �سخمة وهو 
م����وؤرخ وم��ث��ق��ف. وق���د مت��ت اقالة 
له  كانت  ال��ذي  الوحيد  ال�سخ�س 

بدون طيار.
يعزز  ال���ع���ام���ة،  ال���ف���و����س���ى  يف      
اجل����رنالت ن��ف��وذه��م. ف��ق��د متكن 
جون كيلي موؤخرا من ابعاد �ستيف 
ال�سرتاتيجين  ك���ب���ري  ب����ان����ون، 
ال��ق��وم��ي امل��ت��ط��رف والن����ع����زايل. 

دونالد  اأن  خ�سو�سا  لهم،  وال��ث��اأر 
ت���رام���ب ي����رتك ل��ه��م ح��ري��ة اأكرب 
العمليات.  بكثري من �سلفه لإدارة 
ا�ستكى  اأوب����ام����ا،  اإدارة  ظ���ل  ف��ف��ي 
الرئي�س  اأن  م����ن  ال���ع�������س���ك���ري���ون 
طائرة  اأ���س��غ��ر  اإط����الق  يف  يتحكم 

اأعلى خ��الف مع  اأخ��رى  اأو  حلظة 
التفاق  ح����ول  اأوب����ام����ا،  ال��رئ��ي�����س 
يف  وال�سيا�سة  الإي�����راين،  ال��ن��ووي 

اأفغان�ستان، و�سيا�سة الهجرة.
تعيينهم يف فريق  ف���ان  ل��ذل��ك      
النتقام  م���ن  ���س��يء  ف��ي��ه  ت���رام���ب 

ماكما�سرت م�ست�سار الأمن القومي

جون كيلي قائد الورك�سرتا الدارية

راندولف األي�س مدير جهاز الأمن ال�سري

ماتي�س  �سيد البنتاغون

اجلرنال املتقاعد مارك اإين�س على را�س اإدارة ال�سجوناأنطوين زيني  مبعوث خا�س

- وجود كل هذه البزات الع�شكرية يثري 
عدم الرتياح بني الدميقراطيني

- يبدو اأن للجرنالت بع�ش التاأثري على 
الرئي�ش والأقدر على تاأطري خمتلف نزواته

- يف الفو�شى العامة يعزز اجلرنالت 
نفوذهم ول يرتددون يف معار�شة ترامب

- اىل متى �شيقبل دونالد ترامب ان يتم 
اختطافه من قبل الع�شكريني؟

- كان هناك دائما ع�شكريون لتقدمي امل�شورة للروؤ�شاء ولكن لي�ش بهذا العدد ومبثل هذه ال�شلطة

- ت�شبه اأمريكا على نحو متزايد نظاما ع�شكريا، دون اأن ي�شكو منه تقريبا اأحد 

•• الفجر - خرية ال�صيباين

باك�شتان ترجئ زيارة وفد اأمريكي 
•• ا�صالم اباد-اأ ف ب:

و�سوله  يتوقع  ك��ان  اأم��ريك��ي  لوفد  م��ق��ررة  زي���ارة  باك�ستان  اأرج���اأت 
اأ���س��ب��وع م��ن خ��ط��اب الرئي�س الأم��ريك��ي دون��ال��د ترامب  اأم�����س بعد 
الذي هاجم فيه علنا ا�سالم اباد واتهمها باإيواء م�سلحن يهاجمون 

القوات الأمريكية والفغانية.
والزيارة التي كانت مقررة للوفد الأمريكي برئا�سة م�ساعدة وزير 
اخلارجية جلنوب اآ�سيا الي�س ويلز، كانت لو متت لت�سبح اأول زيارة 

مل�سوؤول امريكي كبري منذ ت�سريحات ترامب.
وقالت وزارة اخلارجية المريكية يف �ساعة متاأخرة “بناء على طلب 
حكومة باك�ستان، مت اإرجاء زيارة الوفد المريكي اىل موعد ينا�سب 
الثنن  افغان�ستان  حول  ا�سرتاتيجيته  اإعالنه  اجلانبن«.وخالل 

املا�سي اتهم ترامب باك�ستان باأنها مالذ لعمالء الفو�سى.
وقال ترامب ان باك�ستان �ستخ�سر كثرياً اإذا وا�سلت اإيواء جمرمن 
اأن هذا  على  املجاورة، م�سدداً  اأفغان�ستان  اأمن  واإرهابين يزعزعون 

الو�سع يجب اأن يتغرّي فورا. 
وانتقدت ادارات امريكية متعاقبة باك�ستان ل�سالتها بحركة طالبان 

واإيواء متطرفن مثل ا�سامة بن لدن.
المريكي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ح���ذر  ت��رام��ب  ت�سريحات  اأع��ق��اب  ويف 
كحليف  و�سعها  تخ�سر  ان  ميكن  باك�ستان  ان  من  تيلر�سون  ريك�س 
الع�سكرية الأمريكية  امل�ساعدات  املتحدة وان  ا�سرتاتيجي للوليات 
اركان  رئي�س  طالب  الت�سريحات  تلك  تتوقف.وبعد  ان  ميكن  لها 
امل�ساعدة  ل  بالثقة  باجوا  ج��واد  قمر  اجل��رنال  الباك�ستاين  اجلي�س 

املالية امل�ستمرة من وا�سنطن.

ا�شتئناف مفاو�شات بريك�شت يف اأجواء توتر
•• بروك�صل-اأ ف ب:

بن  املفاو�سات  م��ن  ج��دي��دة  جولة  بروك�سل  يف  ب���داأت 
مناق�سة  ال�سرب  بفارغ  ينتظرون  الذين  الربيطانين 
الذين  الأوروب���ي���ن  م��ع  م�ستقبلية  جت��اري��ة  ات��ف��اق��ي��ات 
ي�سرون من جهتهم على تنظيم عملية النف�سال اول.
اخلمي�س  تختتم  التي  الثالثة  اجلولة  ه��ذه  و�سيفتتح 
با�سم  امل��ف��او���س��ات  امل��ك��ل��ف  ب��ارن��ي��ي��ه  مي�سال  ال��ف��رن�����س��ي 
ديفي�س  ديفيد  الربيطاين  الأوروب��ي ونظريه  الحت��اد 

بعد ظهر ام�س الثنن يف مقر املفو�سية الأوروبية.
ول يب�سر �سيء باخلري يف هذه املفاو�سات بعدما انتقد 
الذين  ال��ربي��ط��ان��ي��ن  م��واق��ف  �سطحية  الأوروب����ي����ون 

والتحلي  املماطلة  عدم  اىل  الوروبين  بدورهم  دع��وا 
باملرونة. 

ورد م��ت��ح��دث ب��ا���س��م امل��ف��و���س��ي��ة الوروب���ي���ة ع��ل��ى هذه 
الدعوة اىل املرونة بالقول “اإننا نعمل يف اإطار احرتام 
ال��ذي اأعطاه ق��ادة ال��دول التي �ستبقى يف  التفوي�س” 

الحتاد الوروبي.
اأولويات مطلقة هي  ال�27 ثالث  وحددت هذه الدول 
الفاتورة التي يتوجب على اململكة املتحدة دفعها عند 
على  الوروبين  املواطنن  وم�سري  الحت��اد  مغادرتها 
ايرلندا  ب��ن  احل���دود  وم�ستقبل  الربيطانية  الر����س 
وايرلندا ال�سمالية. ويوؤكد الوروبيون انهم لن يقبلوا 
على  املتحدة  اململكة  مع  امل�ستقبلية  العالقة  مبناق�سة 

حتقيق  بعد  ال  ث��ان��ي��ة،  مرحلة  يف  ال��ت��ج��اري  ال�سعيد 
تقدم كاف يف هذه املجالت.

غري  النف�سال  ه��ذا  لتنظيم  ي�سيق  ال��وق��ت  ان  ي��ب��دو 
 .2019 م��ار���س  يف  ينجز  ان  يفرت�س  ال��ذي  امل�سبوق 
ل��ك��ن م�����س��وؤول اوروب���ي���ا ك��ب��ريا ق���ال اجل��م��ع��ة ان���ه لي�س 
بل  الآن،  التقدم حتى  ما مينعنا من  الوقت هو  �سيق 
الآن  عليه  نحن  ما  اىل  اذا نظرمت  ال�سطحية.واأ�ساف 
ه��وة كبرية،  ف�ستجدون  نكون عليه  ان  ك��ان يجب  وم��ا 

معتربا ان احتمال ردم هذه الهوة �سئيل.
ورد م�سدر حكومي بريطانيا قائال انه على اجلانبن 
التحلي باملرونة وباإرادة التو�سل اىل ت�سويات، معتربا 

ان على كل من اجلانبن عدم املماطلة .
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بيانات الأولوية : 
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35
الأعمال  م�ساريع  اإدارة   ، املكتبي  الن�ساط  تفعيل   ، الأع��م��ال  توجيه   ، الأعمال   اإدارة  خدمات   ، والإع���الن  الدعاية  خدمات 
وخدمات املعلومات عن الأعمال واملعلومات التجارية ، خدمات الت�سويق ، تخطيط الأعمال وحتليل وبحث الأ�سواق ، خدمات 
جتميع ت�سكيلة من ال�سلع ل�سالح الغري، وذلك لتمكن عامة الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة، )ول ينطوي ذلك 
على خدمة النقل( ، خدمات تخطيط وامل�ساعدة يف واإدارة الأعمال ، خدمات ا�ست�سارات وم�سورة الأعمال ، خدمات معاجلة 
امل�ساحات  تاأجري   ، اإعالنية  اأو  لغايات جتارية  التجارية  املعار�س والعرو�س  ، تنظيم  تاأمن اخلدمات لالآخرين   ، البيانات 
الإعالنية ، تاأجري وقت للدعاية والإعالن يف و�سائل الت�سال وخدمات التعاقد اخلارجي واملزادات وتوفري معلومات تتعلق 

بجميع هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري معلومات حول هذه اخلدمات عرب �سبكة عاملية. 
الجتاه  يف  متعاك�سن  �سهمن  بينهما  يف�سل  مميز  بخط   dubai first و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمتي 

فوقهما كلمة EXPERIENCE بخط وطريقة مميزة وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية.
  ال�سرتاطات :

اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   
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وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 36
خدمات التاأمن ، اخلدمات التمويلية ، اخلدمات امل�سرفية اخلا�سة ، ال�سوؤون املالية ، خدمات الإدارة والتوجيه والتقييم 
والقرو�س  القرو�س   ، القرو�س  تاأمن  خدمات   ، املالية  القرو�س  يف  امل�سورة  خدمات   ، التمويل  وت��اأم��ن  متويل   ، امل��ايل 
ال�سخ�سية وقرو�س ال�سيارات ، الرهونات والأعمال امل�سرفية واإدارة ال�ستثمارات والو�ساية وخدمات امل�سورة املالية واأخذ 
لتاأمن  التمويل  خدمات   ، امل��ايل  التوجيه  خدمات   ، اجلماعي  ال�ستثمار  خدمات   ، ال�ستثمار  وخدمات  والدخ��ار  الودائع 
الأموال ، اإدارة �سناديق املعا�سات ، خدمات التمويل لتاأمن الأموال لالآخرين ولتمويل وتنظيم القرو�س ، خدمات متويل 
قرو�س املنازل ، تقييم املنقولت ، خدمات الرت�سيح ، خدمات �سم�سرة الأوراق املالية ، خدمات ال�سرائب ، خدمات �سناديق 
، خدمات  الأم��وال  ، خدمات حتويل  الثابتة  العائدات  ، خدمات �سناديق  امللكية اخلا�سة والعامة  ، متويل حقوق  املعا�سات 
اإدارة   ، املالية  الإدارة   ، ال��رثوات  اإدارة   ، والئتمان  للتاأمن  �سم�سرة  وك��الت   ، العقارات  ، خدمات متويل  العقارات  ا�ستثمار 
الأ�سول ، اإ�سدار ال�سيكات ال�سياحية ، خدمات بطاقات الئتمان وبطاقات ال�سحن وبطاقات النقد وبطاقات �سمان ال�سيكات 
وبطاقات ال�سراء وبطاقات الدفع وبطاقات الدين ، خدمات التخطيط املايل وامل�سورة ال�ستثمارية ، توفري خدمات التمويل 
توفري   ، ال��ولء  وبطاقات  الئتماين  احل�سم  بطاقات  خدمات   ، الئتمان  بطاقات  خدمات   ، الم���وال  وحتويل  وال�سرافة 

اخلدمات امل�سرفية عرب النرتنت.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمتي dubai first بخط مميز يف�سل بينهما �سهمن متعاك�سن يف الجتاه فوقهما 

: ال�سرتاطات  الإجنليزية.    باللغة  الكلمات  وجميع  مميزة  وطريقة  بخط   EXPERIENCE كلمة
اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 

امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   
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وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35
خدمات الدعاية والإعالن ، اإدارة الأعمال ، توجيه الأعمال ، تفعيل الن�ساط املكتبي ، اإدارة اأعمال املر�سى ، خدمات جتميع 
مثل  والقوارب  واليخوت  ال�سفن  ل�سيانة  ومعدات  والقوارب  وال�سفن  اليخوت  حتديداً  الغري،  ل�سالح  ال�سلع،  من  ت�سكيلة 
الأ�سماك )�سنارات وبكرات  اليخوت ومعدات �سيد  التنظيف ومواد جتميل  امليكانيكية ومعدات  واملعدات  املالحية  املعدات 
البيع  خ��الل حم��الت  اخل��دم��ات من  ه��ذه  تقدمي  ، ميكن  و�سرائها  الزبائن من معاينتها  لتمكن  وذل��ك  وُط��ع��م( وغريها 
بالتجزئة اأو منافذ البيع باجلملة اأو من خالل كتالوجات الطلب الربيدي اأو عن طريق الو�سائل اللكرتونية ، على �سبيل 

املثال، من خالل مواقع الويب اأو برامج الت�سوق عرب التلفزيون.
 DUBAI CREEK و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات مر�سى خور دبي باللغة العربية بخط مميز حتتهم
الأزرق. باللون  اأمواج  اأ�سرعة بن  الأ�سود فوقهم ر�سم تعبريي لثالثة  باللون  باللغة الإجنليزية جميعم   MARINA

  ال�سرتاطات :
بالربيد  اإر�ساله  اأو  الإقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اعرتا�س على  لديه  فعلى من 

امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 269055    بتاريخ : 2017/03/01

باإ�سم :  دبي غولف )�س.ذ.م.م(
وعنوانه : �س.ب. 24040 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

بيانات الأولوية : 
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 37
اإن�ساء املباين ، الإ�سالح ، خدمات الرتكيب اأو التجميع ، اإ�سالح ال�سفن واليخوت والقوارب.

 DUBAI و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات مر�سى خور دبي باللغة العربية بخط مميز حتتهم
باللغة الإجنليزية جميعم باللون الأ�سود فوقهم ر�سم تعبريي لثالثة اأ�سرعة   CREEK MARINA

بن اأمواج باللون الأزرق.
  ال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 269057    بتاريخ : 2017/03/01

باإ�سم :  دبي غولف )�س.ذ.م.م(
وعنوانه : �س.ب. 24040 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

بيانات الأولوية : 
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 39
تاأجري   ، وال��ق��وراب  وال�سفن  اليخوت  تاأجري   ، وال�سفر  الرحالت  تنظيم   ، ال�س�لع  وتخزين  تغليف   ، النق�ل 

املركبات.
 DUBAI و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمات مر�سى خور دبي باللغة العربية بخط مميز حتتهم
باللغة الإجنليزية جميعم باللون الأ�سود فوقهم ر�سم تعبريي لثالثة اأ�سرعة   CREEK MARINA

بن اأمواج باللون الأزرق.
ال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 271809    بتاريخ : 2017/04/19

بيانات الأولوية : 2016/10/20
باإ�سم :  كاثرين �سيدونيو

وعنوانه : فيال يل اأكا�سيا�س ، اأفينيو ثيريي ، تاماري�س ، اف-83500 ل �سن �سور مري ، فرن�سا.
�سورة العالمة      

 
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 25

مواد مالب�س واأرواب وف�ساتن و�سرتات ق�سرية و�سرتات م�سنوعة من ال�سوف وطماقات ولفاعات واأحزمة 
)مالب�س( و تنورات ق�سرية وبناطيل وقم�سان الن�سف كم وقم�سان التعرق ، اأغطية الراأ�س ، لبا�س القدم 
وقلن�سوات  وقبعات  القمي�س(  )�سدر  �سداري   ، وزح��اف��ات  و�سبا�سب  ونعال  واأح��ذي��ة  ال�ساق  عالية  واأح��ذي��ة 
وتنانري ومالب�س  واأث��واب �سيقة  الق�سرية  و�سراويل  وبلوزة(  بنطلون  واح��دة متكونة من  وب��ذلت )قطعة 

ال�سباحة ومالب�س داخلية ن�سائية.
و�سف العالمة : العالمة عبارة عن كلمة GABRIELLE باللغة الإجنليزية.

 ال�سرتاطات :
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي:

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

بتاريخ : 2017/03/27 املودعة حتت رقم: 270380 
با�سم: �س. بروك�سيما انك دي/بي/ايه نيكا كيه كوزميتيك�س

عنوانه: 109-15، 178 تي اإت�س ا�س تي، جامايكا، ان واي 11433، الوليات املتحدة الأمريكية.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية:

م�ستح�سرات التجميل؛ رمو�س م�ستعارة، ال�سابون لال�ستخدام ال�سخ�سي؛ �سابون التجميل.
الواقعة بالفئة: 03 

"ABSOLUTE NEW YORK" باأحرف لتينية مميزة  العالمة  العالمة:  و�سف 
والأبي�س  الأ���س��ود  باللون  مميز  دائ��ري  �سكل  يعلوها  ومبتكر،  مميز  وبت�سميم  الأ���س��ود  باللون 

بداخله ر�سم تاج وحرف "A" باللون الأبي�س وبطريقة مميزة، كما هو مو�سح بال�سكل.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثن يوما من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

بتاريخ : 2017/03/22 املودعة حتت رقم: 270184 
با�سم: �س. الدي لل�سناعات الغذائية �س.ذ.م.م.

عنوانه: �س.ب. 391385 – دبي، الإمارات العربية املتحدة.     
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية:

خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبى.
الواقعة بالفئة: 35 

مميز  وبت�سميم  الأ���س��ود  باللون  مميزة  لتينية  ب��اأح��رف   "allde" العالمة  العالمة:  و�سف 
ومبتكر مع متييز حرف ال "e"، كما هو مو�سح بال�سكل.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثن يوما من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

بتاريخ : 2017/04/19 املودعة حتت رقم: 271768 

باإ�سم: �س. جودفري فيليب�س اإنديا اإل تي دي

عنوانه: فور �سكوير هاو�س، 49، كوميونيتي �سنرت، نيو فريندز كولوين، نيودلهي، 110025، الهند.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية:

ال�سجائر ومنتجات التبغ، غري الواردة يف فئات اأخرى.

الواقعة بالفئة: 34  

الأبي�س  باللون  مميزة  لتينية  "BUSINESS KINGS" باأحرف  العالمة  العالمة:  و�سف 

وبت�سميم مميز ومبتكر، داخل م�ستطيل باللون الأ�سود، كما هو مو�سح بال�سكل.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثن يوما من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

بتاريخ : 2017/03/22 املودعة حتت رقم: 270185 
با�سم: �س. الدي لل�سناعات الغذائية �س.ذ.م.م.

عنوانه: �س.ب. 391385 – دبي، الإمارات العربية املتحدة.     
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية:

النب وال�ساي والكاكاو وال�سكر والأرز والتابيوكا وال�ساغو والنب الإ�سطناعي، الدقيق وامل�ستح�سرات 
امل�سنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة، ع�سل النحل والع�سل الأ�سود، 

اخلمرية وم�سحوق اخلبيز، امللح واخلردل واخلل وال�سل�سة، التوابل، البهارات، الثلج .
الواقعة بالفئة: 30 

و�سف العالمة: العالمة "alldeValue" باأحرف لتينية مميزة باللون الأ�سود وبت�سميم مميز 
ومبتكر مع متييز حرف ال "V"، كما هو مو�سح بال�سكل.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثن يوما من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

بتاريخ : 2017/04/02 املودعة حتت رقم: 270724 
باإ�سم: مركز ت�سي فوت للعناية ال�سخ�سية للرجال

مركز ت�سي فوت للعناية ال�سخ�سية لل�سيدات
عنوانه: �س.ب. 30244، دبي – الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية:
للكائنات  اجلمال  على  واملحافظة  ال�سحية  العناية  خدمات  البيطرية،  اخلدمات  الطبية،  اخلدمات 

الب�سرية اأو احليوانات، خدمات الزراعة والب�ستنة والغابات.
الواقعة بالفئة: 44 

و�سف العالمة: العالمة "CHI FOOT SPA" باأحرف لتينية مميزة باللون الأ�سود وبت�سميم 
مميز ومبتكر، يتو�سطها ر�سم باطن القدم باللون الأ�سود والأبي�س، كما هو مو�سح بال�سكل.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثن يوما من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

بتاريخ : 2017/04/24 املودعة حتت رقم: 272029 
باإ�سم: �س. بلوجرين �س.ذ.م.م.

عنوانه: �س.ب. 1247 – دبي، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية:

خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبى.
الواقعة بالفئة: 35 

باللون  مم���ي���زة  لت��ي��ن��ي��ة  ب����اأح����رف   "BLUE GREEN" ال���ع���الم���ة  ال���ع���الم���ة:  و����س���ف 
 BESPOKE BRAND" ع����ب����ارة  ي���دن���وه���ا  وم���ب���ت���ك���ر،  مم���ي���ز  وب��ت�����س��م��ي��م  الأ������س�����ود 

بال�سكل. مو�سح  هو  كما  الأ�سود،  باللون  مميزة  لتينية  باأحرف   ،"CONNECTION
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثن يوما من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

بتاريخ : 2017/03/22 املودعة حتت رقم: 270182 
با�سم: �س. بوجون اإف اإن �سي كو.، ليمتد.

عنوانه: 8 اإف، 173، ديجيتال – رو، جيوم�سيون – جو، �سيول، جمهورية كوريا. )الرمز الربيدي: 08511(.                  
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية:

الن�سائية؛  للن�ساء؛ اخلمارات )مالب�س(؛ اجلوارب واجلوارب  اأحذية  الأحذية؛  مالب�س؛ مالب�س خارجية؛ 
للريا�سة  احل�سري  لال�ستخدام  ارتدائها  )با�ستثناء  املعاطف  )مالب�س(؛  اأحزمة  الراأ�س(؛  )اأغطية  قبعات 
اجلينز  بنطلونات  التنانري؛  جلدية؛  مالب�س  املعاطف؛  واح��دة؛  قطعة  بدل  الكوري(.  التقليدي  اللبا�س  و 

الأزرق؛ قم�سان؛ اجلواكت؛ تي �سريت؛ مالب�س ال�ستحمام للن�ساء؛ مالب�س التدريب؛ مالب�س ال�ساطئ.
الواقعة بالفئة: 25  

و�سف العالمة: العالمة "I M VELY" باأحرف لتينية مميزة باللون الأ�سود وبت�سميم مميز ومبتكر، 
كما هو مو�سح بال�سكل.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثن يوما من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

بتاريخ : 2017/06/29 املودعة حتت رقم: 275680 

با�سم: �س. جلوبال لالإدارة والت�سويق دي دبليو �سي �س.ذ.م.م.

عنوانه: �س.ب. 390667 – دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية:

خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات، الإيواء املوؤقت.

الواقعة بالفئة: 43 

الأ�سود، كما هو مو�سح  باللون  "F Café" باأحرف لتينية مميزة  العالمة  العالمة:  و�سف 

بال�سكل.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثن يوما من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

بتاريخ : 2017/04/24 املودعة حتت رقم: 272025 
باإ�سم: �س. بوابة اخلليج لالأزياء �س.ذ.م.م.

عنوانه: �س.ب. 185198 – دبي، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية:

الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�سرية واأدوات الوزن والقيا�س والإ�سارة واملراقبة )الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
اأو  اإر�سال  اأو  اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل  اأو تنظيم  اأو تكثيف  اأو حتويل  اأو فتح  لو�سل 
ن�سخ ال�سوت اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�س ت�سجيل، الأقرا�س املدجمة واأقرا�س الفيديو 
الرقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمي، ماكينات بيع اآلية لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت 

ت�سجيل النقد، اآلت حا�سبة، معدات واأجهزة احلوا�سب ملعاجلة البيانات، اأجهزة اإخماد النريان.
الواقعة بالفئة: 09  

الأ�سود وبت�سميم مميز ومبتكر، داخل  باللون  "JMT" باأحرف لتينية مميزة  و�سف العالمة: العالمة 
�سكل بي�ساوي من اللون الأزرق والأبي�س والأخ�سر والأحمر، كما هو مو�سح بال�سكل.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثن يوما من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

بتاريخ : 2017/07/19 املودعة حتت رقم: 276776 
با�سم: �س. جلوبال لالإدارة والت�سويق دي دبليو �سي �س.ذ.م.م.

عنوانه: �س.ب. 390667 – دبي، الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية:

اجلمال  على  واملحافظة  ال�سحية  العناية  خ��دم��ات  البيطرية،  اخل��دم��ات  الطبية،  اخل��دم��ات 
للكائنات الب�سرية اأو احليوانات، خدمات الزراعة والب�ستنة والغابات.

الواقعة بالفئة: 44  
و�سف العالمة: الكلمة "SALON" باأحرف لتينية مميزة باللون الأ�سود وبت�سميم مميز 
مميز  وبت�سميم  الأ���س��ود  باللون   "F" ح��رف  بداخله  مبتكر  هند�سي  ت�سميم  يعلوها  ومبتكر، 

ومبتكر، كما هو مو�سح بال�سكل.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثن يوما من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

بتاريخ : 2017/03/14 املودعة حتت رقم: 269769 
با�سم: �س. امل�سباح الأبي�س لتجارة اجهزة الإنارة �س.ذ.م.م

عنوانه: �س.ب. 114879 ، دبي – الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية:

املياه  وتوريد  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهى  البخار  وتوليد  والتدفئة  لالإنارة  اأجهزة 
والأغرا�س ال�سحية.

الواقعة بالفئة: 11  
يعلوها  الأ���س��ود،  باللون  مميزة  لتينية  "KING ON" باأحرف  العالمة  العالمة:  و�سف 

ت�سميم مميز ومبتكر خلطوط �سوداء اأفقية وراأ�سية، كما هو مو�سح بال�سكل.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثن يوما من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

بتاريخ : 2017/04/11 املودعة حتت رقم: 271340 
با�سم: �س. كيه اإف اآي بي ليمتد

اإف 33 6 بي  �سي  بايل، برايدجيند،  ا�ستيت،  اند�سرتيال  �ستورمي واي، فيليج فارم  عنوانه: 30 
زد، اململكة املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية:
مواد بناء )غري معدنية(، اأنابيب قا�سية غري معدنية للمباين، اأ�سفلت وزفت وقار، مباين غري 

معدنية قابلة للنقل، ن�سب )جم�سمات( غري معدنية .
الواقعة بالفئة: 19 

وبت�سميم  الأ�سود  باللون  مميزة  لتينية  "K-FORM" باأحرف  العالمة  العالمة:  و�سف 
مميز ومبتكر، كما هو مو�سح بال�سكل.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثن يوما من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

بتاريخ : 2017/04/11 املودعة حتت رقم: 271335 
با�سم: ال�سيد/ هوا هايون ت�ساي.

عنوانه: اإي-دوجن، #1007، 60، هان-رو، جواجنمايوجن-�سي، جيوجني-دو، جمهورية كوريا )14322(.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية:

النب وال�ساي والكاكاو وال�سكر والأرز والتابيوكا وال�ساغو والنب الإ�سطناعي، الدقيق وامل�ستح�سرات 
امل�سنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة، ع�سل النحل والع�سل الأ�سود، 

اخلمرية وم�سحوق اخلبيز، امللح واخلردل واخلل وال�سل�سة، التوابل، البهارات، الثلج .
الواقعة بالفئة: 30  

و�سف العالمة: العالمة عبارة عن ر�سم مميز ل�سيدة باللون الأبي�س والأ�سود مت�سك يف يدها اليمنى 
حقيبة �سغرية.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثن يوما من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

بتاريخ : 2017/04/04 املودعة حتت رقم: 270885 
با�سم: ال�سيد/ اأجا�ستيا ميهري اآر. دامليا

عنوانه: 27، اكرب رود، نيو دلهي – 110011، الهند.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية:

وجممدة  حمفوظة  وخ�����س��روات  ف��واك��ة  اللحوم،  خال�سات  وال�سيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  وال���س��م��اك  اللحوم 
ومنتجات  واحلليب  البي�س  بال�سكر،  مطبوخه  وف��واك��ه  ومربيات  )جيلى(  هالميات  ومطهوة،  وجمففة 

احلليب، الزيوت والدهون ال�ساحلة لالكل.
الواقعة بالفئة: 29  

الأ�سود وبت�سميم مميز  باللون  "KEVENTERS" باأحرف لتينية مميزة  العالمة  و�سف العالمة: 
ومبتكر، يدنوها عبارة "THE ORIGINAL MILKSHAKE"، باأحرف لتينية مميزة باللون 
 "SINCE 1925" عبارة  ويعلوها  زجاجة  ر�سم  منت�سفه  يف  مبتكر  هند�سي  ت�سميم  ويعلوها  الأ�سود، 

باللون الأ�سود، كما هو مو�سح بال�سكل.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثن يوما من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109
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يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

بتاريخ : 2017/04/11 املودعة حتت رقم: 271338 
باإ�سم: �س. ليدا – �س م ح

عنوانه: �س.ب. 68106، دبي – الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية:

اجللود املدبوغة وتقليد اجللود املدبوغة واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد غري الواردة يف فئات 
اأو املدبوغة، ال�سناديق واحلقائب ال�سفرية، املظالت وال�سما�سي  اأخرى، جلود احليوانات اخلام 

والع�سي، ال�سياط واأطقم احليوانات وال�سروج.
الواقعة بالفئة: 18 

و�سف العالمة: العالمة "MAY DAY" باأحرف لتينية مميزة باللون الأ�سود والأبي�س 
وبت�سميم مميز ومبتكر، يعلوها ر�سم را�س غزال باللون الأ�سود، كما هو مو�سح بال�سكل.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثن يوما من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

بتاريخ : 2017/04/17 املودعة حتت رقم: 271635 
با�سم: �سركة العمران لقطع غيار اجهزة التكييف )ذ.م.م.(

عنوانه: �س.ب. 19647، دبي – الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية:

فى  وكذلك  الفوتوغرافى  والت�سوير  العلمى  والبحث  ال�سناعة  فى  امل�ستخدمة  الكيماويات 
الزراعة والب�ستنة وزراعة الغابات، راتنج اإ�سطناعى غري معالج، بال�ستيك غري معالج، اأ�سمدة، 
مركبات اإخماد النريان، م�ستح�سرات �سقى وحلام املعادن، مواد كيميائية حلفظ املواد الغذائية، 

مواد دباغة، مواد الل�سق امل�ستخدمة فى ال�سناعة.
الواقعة بالفئة: 1 

و�سف العالمة: العالمة "MAXTRON" باأحرف لتينية مميزة باللون الأ�سود وبت�سميم 
مميز ومبتكر، كما هو مو�سح بال�سكل.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 
اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثن يوما من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

تاريخ اليداع : 06/ 08 / 2007 املودعة حتت رقم: 98468 
با�سم: �س. �سو بازار )ذ.م.م(

عنوانه: �س.ب. 30927، دبي – الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ :  14 / 12 / 2010      امل�سجلة حتت رقم : 126784 

على منتجات: )املالب�س ولبا�س القدم واغطية الراأ�س(.
 الواردة يف الفئة: )25(.

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف: 06/ 08 / 2017  وحتى تاريخ:  08/06/ 2027.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

بتاريخ : 2017/03/05 املودعة حتت رقم: 269200 
با�سم: �س. دي ال جي لتجارة الهواتف املتحركة �س.ذ.م.م

عنوانه: �س.ب. 10237 ، دبي – الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية:

الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�سرية واأدوات الوزن والقيا�س والإ�سارة واملراقبة )الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
اأو  اإر�سال  اأو  اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل  اأو تنظيم  اأو تكثيف  اأو حتويل  اأو فتح  لو�سل 
ن�سخ ال�سوت اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�س ت�سجيل، الأقرا�س املدجمة واأقرا�س الفيديو 
الرقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمي، ماكينات بيع اآلية لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت 

ت�سجيل النقد، اآلت حا�سبة، معدات واأجهزة احلوا�سب ملعاجلة البيانات، اأجهزة اإخماد النريان.
الواقعة بالفئة: 09 

و�سف العالمة: العالمة "MIFASO" باأحرف لتينية مميزة باللون الأ�سود وبت�سميم مميز ومبتكر، 
كما هو مو�سح بال�سكل.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثن يوما من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

تاريخ اليداع : 16/ 08 / 1997 املودعة حتت رقم: 22937 
با�سم: �س. او�سا التجارية )ذ.م.م.(

عنوانه: �س.ب. 1927 – دبي – الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ :  03 / 06 / 1998      امل�سجلة حتت رقم : 15643 

على منتجات: )املالب�س اجلاهزة والأحذية(.
 الواردة يف الفئة: )25(.

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 
احلماية يف: 16/ 08 / 2017  وحتى تاريخ:  08/16/ 2027.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

بتاريخ : 2017/04/02 املودعة حتت رقم: 270726 

باإ�سم: �س. �سن فارما�سوتيكال اند�سرتيز ال تي دي.

عنوانه: اكمي بالزا، طريق انديري كورل، انديري )اي�ست(، مومباي – 059 400 – ماهارا�سرتا، الهند.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية:

م�ستح�سرات ومنتجات �سيدلنية وطبية، مكمالت عذائية.

الواقعة بالفئة: 05  

و�سف العالمة: العالمة "SUN PHARMA" باأحرف لتينيه مميزة باللون الأ�سود، كما هو 

مو�سح بال�سكل.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثن يوما من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

بتاريخ : 2017/03/22 املودعة حتت رقم: 270168 
با�سم: �س. اولفاكتوري اآند اإي�سين�سز جلوبال )�س.م.ح(

عنوانه: �س.ب. 122030 – ال�سارقة، الإمارات العربية املتحدة. 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية:

تنظيف  املالب�س، م�ستح�سرات  ت�ستعمل فى غ�سل وكى  اأخرى  الأقم�سة ومواد  تبيي�س  م�ستح�سرات 
و�سقل وجلى وق�سط، �سابون، عطور وزيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول )لو�سن( لل�سعر، 

منظفات ا�سنان.
الواقعة بالفئة: 03 

الأ�سود  ب��ال��ل��ون  مم��ي��زة  لتينية  "NATURE ALLY" ب��اأح��رف  ال��ع��الم��ة  ال��ع��الم��ة:  و���س��ف 
وبت�سميم مميز ومبتكر، كما هو مو�سح بال�سكل.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثن يوما من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

بتاريخ : 2017/03/05 املودعة حتت رقم: 269203 
با�سم: �س. لوجن �ستار لتجارة الإلكرتونيات �س.ذ.م.م.

عنوانه: �س.ب. 95078، دبي – الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية:

الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�سرية واأدوات الوزن والقيا�س والإ�سارة واملراقبة )الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
اأو  اإر�سال  اأو  اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل  اأو تنظيم  اأو تكثيف  اأو حتويل  اأو فتح  لو�سل 
ن�سخ ال�سوت اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�س ت�سجيل، الأقرا�س املدجمة واأقرا�س الفيديو 
الرقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمي، ماكينات بيع اآلية لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت 

ت�سجيل النقد، اآلت حا�سبة، معدات واأجهزة احلوا�سب ملعاجلة البيانات، اأجهزة اإخماد النريان.
الواقعة بالفئة: 09  

الأ�سود والأبي�س وبت�سميم  باللون  "Smart 2030" باأحرف لتينية مميزة  العالمة  و�سف العالمة: 
مميز ومبتكر، كما هو مو�سح بال�سكل.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثن يوما من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

بتاريخ : 2017/04/19 املودعة حتت رقم: 271769 
با�سم: �س. زهيجياجن تيكماي نيو ماترييالز كو.، ليمتد.

عنوانه: رقم 5، كاي يوان رود، ت�سينجنان ديفيلومبينت زون، لوجنيوو، زهيجياجن بروفين�س، ال�سن.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية:

الورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى؛ املطبوعا؛ مواد جتليد 
منزلية؛  لغايات  اأو  القرطا�سية  يف  امل�ستعملة  الل�سق  م��واد  القرطا�سية؛  الفوتوغرافية؛  ال�سور  الكتب؛ 
التوجيه  الأث��اث(؛ مواد  املكتبية )عدا  واللوازم  الكاتبة  الآلت  التلوين؛  اأو  الدهان  الفنانن؛ فرا�سي  مواد 
الطباعة؛  اأخ��رى(؛ حروف  ال��واردة يف فئات  البال�ستيكية )غري  التغليف  الأجهزة(؛ مواد  والتدري�س )عدا 

الكلي�سيهات )الرا�سمات( .
الواقعة بالفئة: 16  

مميز  وبت�سميم  الأ���س��ود  باللون  مميزة  لتينية  ب��اأح��رف   "TECHMAY" العالمة  العالمة:  و�سف 
ومبتكر، داخل ر�سم بي�ساوي ال�سكل، كما هو مو�سح بال�سكل.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثن يوما من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

بتاريخ : 2017/04/11 املودعة حتت رقم: 271333 
با�سم: ال�سيد/ هوا هايون ت�ساي.

عنوانه: اإي-دوجن، #1007، 60، هان-رو، جواجنمايوجن-�سي، جيوجني-دو، جمهورية كوريا )14322(.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية:

وامل�ستح�سرات  الدقيق  الإ�سطناعي،  وال��نب  وال�ساغو  والتابيوكا  والأرز  وال�سكر  وال��ك��اك��او  وال�ساي  ال��نب 
الأ�سود،  والع�سل  النحل  ع�سل  املثلجة،  واحللويات  واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة 

اخلمرية وم�سحوق اخلبيز، امللح واخلردل واخلل وال�سل�سة، التوابل، البهارات، الثلج .
الواقعة بالفئة: 30  

و�سف العالمة: العالمة "SWEET PAGE" باأحرف لتينية مميزة باللون الأ�سود وبت�سميم مميز 
الأ�سود، كما هو مو�سح  باللون  "IT’S QUALITY" باأحرف لتينية مميزة  ومبتكر، يدنوها عبارة 

بال�سكل.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثن يوما من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

بتاريخ : 2017/03/22 املودعة حتت رقم: 270183 
با�سم: �س. بوجون اإف اإن �سي كو.، ليمتد.

عنوانه: 8 اإف، 173، ديجيتال – رو، جيوم�سيون – جو، �سيول، جمهورية كوريا. )الرمز الربيدي: 08511(.                  
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية:

للوجه واجل�سم.  التجميل  بالب�سرة. م�ستح�سرات  للعناية  التجميل  التجميل؛ م�ستح�سرات  م�ستح�سرات 
م�ستح�سرات  املاكياج.  اإزال���ة  جتهيزات  التجميل.  لأغ��را���س  ما�سكات  جمموعة  واجل�سم.  الوجه  كرميات 
التجميل احلواجب. اأحمر ال�سفاه؛ اأ�سا�سيات املكياج. م�ستح�سرات جتميل املكياج. جتهيزات حتمري الوجه. 
جتهيزات  للحمامات.  التجميل  م�ستح�سرات  التجميل؛  لأغ��را���س  الأظ��اف��ر  ط��الء  العيون؛  ظ��الل  كحل؛ 

الوقاية من ال�سم�س. العطور؛ مواد العطور؛ الرمو�س الإ�سطناعية. �سابون التجميل.
الواقعة بالفئة: 3 

مميز  وبت�سميم  الأ�سود  باللون  مميزة  لتينية  "VELY VELY" باأحرف  العالمة  العالمة:  و�سف 
ومبتكر، كما هو مو�سح بال�سكل.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثن يوما من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109
يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي: 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية التالية: 

بتاريخ : 2017/04/02 املودعة حتت رقم: 270723 
با�سم: �س. ال�سعلة لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م.

عنوانه: �س.ب. 63097، ال�سارقة – الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات التالية:

مواد بناء )غري معدنية(، اأنابيب قا�سية غري معدنية للمباين، اأ�سفلت وزفت وقار، مباين غري معدنية 
قابلة للنقل، ن�سب )جم�سمات( غري معدنية .

الواقعة بالفئة: 19 
و�سف العالمة: العالمة "XIN CASTLE" باأحرف لتينية مميزة باللون الأبي�س وبت�سميم 
باللون  قلعة  ر�سم  اخللفية  ويف  والأبي�س،  الأ�سود  باللون  م�ستطيل  �سبه  �سكل  داخ��ل  ومبتكر،  مميز 

الأ�سود، كما هو مو�سح بال�سكل.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل ثالثن يوما من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109

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

بتاريخ: 2017/04/26م   املودعة حتت رقم:  272228 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   17 نوفمرب 2016

با�س��م:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

م�ستح�سرات ق�سر القم�سة ومواد اخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س؛ م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي 
وك�سط؛ �سابون؛ عطور؛ زيوت عطرية؛ م�ستح�سرات جتميل؛ غ�سول )لو�سن( لل�سعر؛ منظفات ا�سنان.

 الواق�عة بالفئة:  3 
باحرف   "  ABERCROMBIE & FITCH EMBARK " ع��ب��ارة  و�سف العالمة:  كتبت 

لتينية كما هو مبن يف منوذج الطلب. 
ال�س��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/04/26م   املودعة حتت رقم:  272231 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   23 نوفمرب 2016

با�س��م:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

م�ستح�سرات ق�سر القم�سة ومواد اخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س؛ م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي 
وك�سط؛ �سابون؛ عطور؛ زيوت عطرية؛ م�ستح�سرات جتميل؛ غ�سول )لو�سن( لل�سعر؛ منظفات ا�سنان.

 الواق�عة بالفئة:  3 
" ABERCROMBIE & FITCH ELLWOOD" باحرف  و�سف العالمة:  كتبت عبارة 

لتينية كما هو مبن يف منوذج الطلب. 
ال�س��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/04/26م   املودعة حتت رقم:  272230 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   23 نوفمرب 2016

با�س��م:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

م�ستح�سرات ق�سر القم�سة ومواد اخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س؛ م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي 
وك�سط؛ �سابون؛ عطور؛ زيوت عطرية؛ م�ستح�سرات جتميل؛ غ�سول )لو�سن( لل�سعر؛ منظفات ا�سنان.

 الواق�عة بالفئة:  3 
و�سف العالمة:  كتبت عبارة " ABERCROMBIE & FITCH RYDER" باحرف لتينية 

كما هو مبن يف منوذج الطلب. 
ال�س��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:
بتاريخ: 2017/04/11م   املودعة حتت رقم:  271344 

 تاريخ اإيداع الأولوية:   
با�س��م:  مرا�س القاب�سة �س.ذ.م.م. 

 وعنوانه: �س.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

خدمات الإعالن؛ خدمات وكالت الإعالن؛ خدمات اإدارة الأعمال؛ امل�ساعدة يف اإدارة الأعمال؛ تقييم الأعمال؛ 
اإدارة الأعمال وال�ست�سارات التنظيمية؛ اإدارة اأعمال املطاعم والفنادق واحلدائق ذات الطابع اخلا�س وحدائق 
اأو ال�سناعية؛ خدمات  اإدارة اأعمال )الغري(؛ امل�ساعدة يف الإدارة التجارية  اإدارة م�ساريع الأعمال؛  املالهي؛ 
الت�سويق؛ خدمات الدعاية والعالقات العامة؛ توفري ت�سهيالت املكاتب، خدمات جتميع ت�سكيلة من الب�سائع 
الإمداد  خدمات  وي�سر؛  ب�سهولة  الب�سائع  هذه  و�سراء  معاينة  من  الزبائن  يتمكن  حتى  الآخرين  ل�سالح 
امل�ساحات  تاأجري  اأو دعائية؛  لغايات جتارية  التجارية  والأ�سواق  املعار�س  تنظيم  ال�سناعية؛  الإدارة  للغري؛ 
ال�سوق فيما يتعلق بو�سائل الإعالم؛  اأبحاث  الإع��الم؛ خدمات  تاأجري وقت لالإعالن يف و�سائل  الإعالنية؛ 
برامج  خدمات  العلنية؛  ب��امل��زادات  الأم��الك  بيع  الأع��م��ال(؛  اإدارة  يف  م�ساعدة  )باعتبارها  التعهيد  خدمات 
الولء؛ خدمات برامج الولء واحلوافز واملكافاآت؛ توفري اأك�ساك الطعام وامل�سروبات والمتيازات والتذكارات 
ذلك  بكافة هذه اخلدمات مبا يف  يتعلق  فيما  املعلومات  توفري  والرتفيهية؛  الريا�سية  للفعاليات  �ستاد  يف 

توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عاملية.
 الواق�عة بالفئة:  35 

و�سف العالمة:  كتبت كلمة "ال�سيف" باللغة العربية كما هو مبن يف منودج الطلب.
ال�س��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109

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

بتاريخ: 2017/04/11م   املودعة حتت رقم:  271351 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�س��م:  مرا�س القاب�سة �س.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �س.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
النقل؛ تغليف وتخزين ال�سلع؛ تنظيم الرحالت وال�سفر؛ توزيع الكهرباء؛ اخلدمات ال�سياحية؛ معلومات 
اخلدمات  ال�سياحية؛  الأم��اك��ن  ارت��ي��اد  خ��دم��ات  ال�����س��ي��ارات؛  م��واق��ف  ت�سهيالت  توفري  وال�سفر؛  ال��رح��الت 
ال�سياحية؛ خدمات وكالت ال�سفر؛ خدمات تنظيم الرحالت وال�سفر؛ خدمات وكالت احلجز؛ حجز التذاكر 
امل�سافرين؛  نقل  ال�سيارات؛  تاأجري  خدمات  الق�سرية؛  والرحالت  اجل��ولت  تنظيم  ال�سياحية؛  للمقا�سد 
توفري  ال�سياحية؛  الرحالت  حجز  خدمات  ال�سياحين؛  املر�سدين  خدمات  ال�سياحية؛  البا�سات  خدمات 
الأج����رة؛ خ��دم��ات قيادة  ���س��ي��ارات  ال��ط��رود؛ خ��دم��ات  ال�سياحية؛ خ��دم��ات تو�سيل  ال��رح��الت  ع��ن  معلومات 
بالقوارب  البحرية  ال��رح��الت  وال��ق��وارب؛  باملعديات  النقل  خدمات  بالبا�سات؛  النقل  خدمات  ال�سيارات؛ 
واليخوت؛ خدمات املرا�سي؛ خدمات الإر�ساء؛ خدمات الر�سو ومرا�سي الربط والتخزين )خدمات املرا�سي(؛ 

توفري املعلومات املتعلقة باملرا�سي.
 الواق�عة بالفئة:  39 

و�سف العالمة:  كتبت كلمة "ال�سيف" باللغة العربية كما هو مبن يف منودج الطلب.
ال�س��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/04/11م   املودعة حتت رقم:  271348 
 تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�س��م:  مرا�س القاب�سة �س.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �س.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
التجارية  العقارات  وتاأجري  اإدارة  وال�سكنية؛  والتجزئة  التجارية  العقارات  خدمات  العقارات؛  اإدارة  العقارية؛  اخلدمات 
واملكاتب  والفيالت  لل�سقق  بالن�سبة  واإدارتها  تقدميها  يتم  التي  العقارات  وا�ستئجار  تاأجري  خدمات  وال�سكنية؛  والتجزئة 
وال�سبا واملنتجعات ومالعب اجلولف واملارينا والفنادق واملمتلكات ال�سناعية وحدائق املالهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�س 
العقارية؛  الو�ساطة  الإيجار؛ خدمات  �سقق وفيالت  اإدارة  للم�ستاأجرين؛  الإدارة  الت�سوق؛ خدمات  الت�سوق وقرى  ومراكز 
اإدارة الأ�سول؛  خدمات حت�سيل الإيجارات؛ خدمات تثمن العقارات؛ ا�ستثمار روؤو�س الأم��وال؛ اخلدمات املالية؛ خدمات 
اإدارة ال�سناديق؛ خدمات ال�سناديق العقارية؛ خدمات التاأمن؛ اخلدمات امل�سرفية؛ خدمات  خدمات ال�ستثمار؛ خدمات 
ال�ستثمار  العقارية؛ خدمات  املحافظ  اإدارة  العقارات وخدمات  اإدارة  العقارات؛ خدمات  تقييم  العقاري؛ خدمات  التمويل 
الأرا�سي؛  ا�ستمالك  الأرا�سي؛ خدمات  العقاري؛ خدمات تطوير  التاأمن  العقارية؛ خدمات  الو�ساطة  العقاري؛ خدمات 
تثمن واختيار وا�ستمالك العقارات لأغرا�س التطوير وال�ستثمار؛ ا�ستمالك الأرا�سي لتاأجريها؛ اإ�سدار بطاقات ال�سراء 
ذات القيمة؛ توفري البطاقات م�سبقة الدفع والق�سائم ذات القيمة؛ اإ�سدار وا�سرتداد الق�سائم ذات القيمة؛ اإ�سدار وا�سرتداد 
الق�سائم والكوبونات ذات القيمة؛ ق�سائم الهدايا؛ ق�سائم الهدايا م�سبقة الدفع؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه 

اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.
 36  الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة "ال�سيف" باللغة العربية كما هو مبن يف منودج الطلب. و�سف العالمة:  
ال�س��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/04/11م   املودعة حتت رقم:  271352 
 تاريخ اإيداع الأولوية:    

با�س��م:  مرا�س القاب�سة �س.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �س.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
دور  ت�سغيل  وال�سيافة؛  الفنادق  جم��ال  يف  التدريب  ت�سهيالت  ت�سغيل  ال��ت��دري��ب؛  خ��دم��ات  والتهذيب؛  التعليم  خ��دم��ات 
الريا�سية )اجلمنازيوم( والنوادي  التدريبات  الريا�سية والثقافية؛ توفري �سالت  الأن�سطة  احل�سانة؛ خدمات الرتفيه؛ 
ال�سحية؛ ت�سغيل األعاب احلدائق ذات الطابع اخلا�س؛ ت�سغيل مالعب اجلولف؛ توفري ت�سهيالت التن�س؛ توفري ت�سهيالت 
التجارية  واملعار�س  العمل  وور���س  التدريبية  وال���دورات  واملعار�س  والجتماعات  امل��وؤمت��رات  واإدارة  ترتيب  ال�سباحة؛  برك 
والجتماعات الر�سمية واملحا�سرات؛ ت�سغيل حدائق املالهي واحلدائق ذات الطابع اخلا�س؛ ن�سر الكتب؛ توفري ت�سهيالت 
ت�سهيالت  تقدمي  ال�ستجمام؛  ت�سهيالت  توفري  البولنغ؛  زقاق  ت�سهيالت  توفري  الريا�سية؛  الت�سهيالت  توفري  ال�سينما؛ 
خا�سة بركوب اخليل و�سباق اخليل؛ تدريب اخليل، تنظيم املناف�سات الريا�سية ومباريات الفرو�سية؛ خدمات �ستوديوهات 
الت�سجيل ال�سوتي؛ خدمات �ستوديوهات الأفالم؛ توفري ت�سهيالت �ستوديوهات الت�سجيل؛ خدمات �ستوديوهات الت�سجيل 
يف  الأط��ف��ال  مالعب  توفري  الت�سلية؛  مناطق  توفري  لالأطفال؛  لعب  مناطق  وال��رادي��و؛  والفيديو  والتليفزيون  لالأفالم 
حمطات اخلدمة؛ تاأجري �ستوديوهات الت�سجيل؛ حدائق احليوانات؛ حدائق احليوانات الأليفة؛ حدائق احليوان؛ حدائق 
ومعار�س  احليوانات  بحدائق  املتعلقة  والتعليم  املعلومات  خدمات  احليوانات؛  عرو�س  احليوانات؛  معار�س  ال�سفاري؛ 
بهذه اخلدمات عرب  املتعلقة  املعلومات  توفري  ذلك  بكافة هذه اخلدمات مبا يف  يتعلق  فيما  املعلومات  توفري  احليوانات؛ 

�سبكة حا�سوب عاملية.
 41  الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة "ال�سيف" باللغة العربية كما هو مبن يف منودج الطلب. و�سف العالمة:  
ال�س��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2017/04/11م   املودعة حتت رقم:  271353 
تاريخ اإيداع الأولوية:   

با�س��م:  مرا�س القاب�سة �س.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �س.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات توفري الطعام وال�سراب )غري الكحويل(؛ الإقامة املوؤقتة؛ خدمات الفنادق؛ خدمات املنتجعات الفندقية؛ خدمات 
الإقامة الفندقية؛ خدمات التموين الفندقي؛ خدمات حجز الفنادق؛ خدمات املطاعم الفندقية؛ توفري القاعات الفندقية 
ملعار�س الأعمال واملعار�س التجارية واملوؤمترات واللقاءات واملحا�سرات والجتماعات؛ توفري ت�سهيالت )الإقامة( لإجراء 
املوؤمترات والجتماعات واملعار�س واملعار�س التجارية والعطالت؛ تاأجري قاعات الجتماعات؛ خدمات ال�سيافة )الإقامة(؛ 
يتعلق  فيما  العطالت  وتخطيط  معلومات  ؛  الكحويل(  )غ��ري  ال�سراب  اأو  الطعام  اأو  الإق��ام��ة  )توفري  ال�سيافة  اأجنحة 
بالإقامة؛ املطاعم؛ الكافيهات؛ خدمات التموين بالطعام وال�سراب؛ مطاعم طلب الطعام لتناوله خارجا؛ املقاهي؛ التموين 
بالطعام وال�سراب؛ حمالت الع�سري؛ توفري منافذ بيع الأطعمة وامل�سروبات املتنقلة؛ خدمات التزويد بالطعام وال�سراب؛ 
خدمات املطاعم املتنقلة؛ خدمات تقدمي الأطعمة وامل�سروبات من خالل �ساحنة متنقلة؛ مرافق ملواقف املق�سورات املتنقلة 
ملواقف  موؤقتة  م��راف��ق  توفري  امل��ق��ط��ورات؛  م��واق��ف  يف  تقدم  التي  وامل�سروبات  بالأطعمة  التزويد  خ��دم��ات  )ال��ك��رف��ان��ات(؛ 
املقطورات؛ دور ح�سانة الأطفال؛ مناطق ا�سرتاحة داخل حمطات اخلدمة؛ خدمات التموين املتحرك؛ خدمات املعلومات 
بيانات  قاعدة  من  مبا�سرة  اأي�سا  تقدميها  يتم  اأع��اله  امل��ذك��ورة  اخل��دم��ات  وجميع  تقدم؛  ما  بكافة  املتعلقة  وال�ست�سارات 

حا�سوبية اأو عرب �سبكة الت�سالت العاملية.
 43  الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة "ال�سيف" باللغة العربية كما هو مبن يف منودج الطلب.  و�سف العالمة:  
ال�س��رتاطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية   

الثالثاء  29  اأغ�سط�س 2017 العدد 12109



الثالثاء   29   أغسطس    2017  م   -   العـدد  12109  
Tuesday  29   August   2017  -  Issue No   12109

1818

الفجر الريا�ضي

اأعلن مركز دو ل ليغا للكفاءات العالية عن طلب 
عدد من اأندية الدوري الإ�سباين لل�سباب خ�سوع 
لعبي الفريق اإىل الختبار وق�ساء فرتة  من   5
اأعقاب  ُمعاي�سة مع ه��ذه الأن��دي��ة، وج��اء ذل��ك يف 
اإ�سبانيا  يف  اأُقيم  والذي  للفريق  الك�سفي  املُع�سكر 

يف الفرتة بن 2 و 22 اأغ�سط�س اجلاري.
للكفاءات  ليغا  ل  دو  مركز  من  ملقا  ن��ادي  طلب 
من  ع��دد  اأم���ام  ُمبهرة  نتائج  حقق  ال��ذي  العالية 
“ ل ليغا”  ب���ال���دوري الإ����س���ب���اين  ال�����س��ب��اب  ف���رق 
خ�سوع اأحمد �سالم، يحيى عراقي لعبي الفريق 
حتت 18 عاًما  ومهدي اخلمالي�سي لعب فريق 
16 ع��اًم��ا اإىل الخ��ت��ب��ارات وخ��و���س فرتة  حت��ت 
ال���ن���ادي الإ���س��ب��اين مت��ه��ي��ًدا ل�سمهم  ت��ع��اي�����س يف 
�سن  بلوغهم  مُبجرد  الفريق  �سفوف  اإىل  ر�سمًيا 
اأجواء  تاأقلم الالعبن مع  18 عاًما يف حالة  ال 

اللعب يف الدوري الإ�سباين.
اأملريا بالطلب نف�سه ملركز دو ل  ن��ادي  كما توجه 
حتت  ف��ري��ق  ق��ائ��د  ل�سم  العالية  ل��ل��ك��ف��اءات  ليغا 
و نادي قاد�س ل�سم  بوحريفة  حممد  عاًما    18

ُمهاجم الفريق حممد راجح.
وقعت اأن��ظ��ار ع��دة ف��رق من اأك��رب اأن��دي��ة الدوري 
 5 ع��ل��ى  بر�سلونة  ن���ادي  �سمنهم  م��ن  الإ���س��ب��اين 
للكفاءات  ليغا  ل  دو  م��ن مركز  اآخ��ري��ن   لعبن 
ُتتابعهم  الذين  الالعبن  قائمة  و�سمت  العالية 
اأندية ل ليغا عن كثب اأبهيناف جون ُمدافع فريق 
16 عاًما و رامي حامت مدافع فريق حتت  حتت 

تدريبات  اإىل  ال�سباب  ه���وؤلء  خ�سع  ع��اًم��ا.   18
احرتافية طبًقا للمعايري العاملية  على مدار عام 
كامل يف دبي بقيادة ُمدربن ُمعتمدين من رابطة 
 30 اأك��رث من  ولعبوا  ليغا  ل  الإ�سباين  ال���دوري 
اإىل  ال�سنوية  لرحلتهم  ا�ستعداًدا  تناف�سية  ُمباراة 
اإ�سبانيا حُمملن باآمال اأن يتم اكت�سافهم من ِقبل 

ُمدربن الدوري الإ�سباين ل ليغا .
جاء اختيار الالعبن ال�سباب  يف فريق دو ل ليغا 
للكفاءات العالية يف املقام الأول من خالل من�سة 

اأك��رث من  اأب��ط��ال دو حيث مت اختيارهم من بن 
العربية  الإم���ارات  م�ستوى  على  لع��ب   7000
املتحدة على مدار عامن يف البطولة التي ُتلعب 
العاملية  للمعايري  وط��ب��ًق��ا  امل�ستويات  اأع��ل��ى  على 
اإىل  �سافرت  التي  ليغا  دو ل  التمثيل فرق  وذل��ك 
ق��اده��م للعب  ملً��دة ع��ام  ت��دري��ٍب ج��اد  اإ�سبانيا بعد 
ُكرة القدم احرتافية وهزمية عدد من اأكرب فرق 
واإبهار  “ لل�سباب   ليغا  “ ل  الإ���س��ب��اين  ال���دوري 
ال��واح��د جمعة  ع��ب��د  ال�سيد  ع��ل��ق  ليغا  ل  ك�����س��ايف 

– الإع��الم والإت�سال  التنفيذي للرئي�س  النائب 
ل  دو  م��واه��ب  اخ��ت��ي��ار  على  دو  ل�سركة  املوؤ�س�سي 
ليغا للكفاءات العالية لالختبار يف اأندية الدوري 
5 من لعبي دو  الإ�سباين ل ليغا قائاًل: اختيار 
الدوري  اأندية  ِقبل  العالية من  للكفاءات  ليغا  ل 
الإ�سباين ل ليغا يعك�س مدى اأهمية هذه املن�سة 
يف خلق ُفر�س اللعب على م�ستوى احرتايف ملواهب 
الطريق  منهد  نحن  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
كما  وعاملًيا  حملًيا  الحرتافية  املهنية  حلياتهم 

انه يعك�س قوة املن�سة يف اكت�ساف اأف�سل املواهب 
اأف�سل  م��ن  ج���زًءا  ت�سبح  ب��اأن  اأح��الم��ه��ا  وحتقيق 

دوري يف العامل .
للكفاءات  ل��ي��غ��ا  ل  دو  م��رك��ز  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
اأُطلق  ُدب��ي مقًرا له  قد  ال��ذي يتخذ من  العالية 
ال��ع��ام امل��ا���س��ي ب��ه��دف متهيد ط��ري��ق الح���رتاف 
ل��ل�����س��ب��اب امل���وه���وب م���ن ج��م��ي��ع اأن���ح���اء الأم�����ارات 
ومُيكنهم من التدريب على اأعلى م�ستوى بقيادة 
ُم��درب��ن ُمعتمدين م��ن الحت���اد الأوروب����ي لكرة 

ال��ق��دم وي��ف��ا وراب��ط��ة ال����دوري الإ���س��ب��اين ل ليغا 
 ،14 وتو�سع املركز هذا العام لي�سمل فئات حتت 

عاًما. و18   16
لرابطة  الإق��ل��ي��م��ي  امل��دي��ر  �سانز  ف��رن��ان��دو  وع��ل��ق 
ال�������دوري الإ����س���ب���اين يف ال�������س���رق الأو�����س����ط على 
خ�سوع لعبي مركز دو ل ليغا للكفاءات العالية 
راأيت  لقد  ق��ائ��اًل:  اأن��دي��ة لليغا  ل��الخ��ت��ب��ارات يف 
فريق دو ل ليغا للكفاءات العالية حتت 18 عاًما 
ُهنا بالعام املا�سي، وراأيتهم هذا العام واأ�ستطيع اأن 
اأرى بو�سوح مدى تطورهم، لقد بذلوا جمهوًدا 
من  ع��دد  م��ع  الخ��ت��ب��ار  فر�سة  وا�ستحقوا  رائ��ًع��ا 
اأف�سل اأندية ال�سباب يف اإ�سبانيا، كما اأننا �ساهدنا 
فريق حتت 16 عاًما ُيحقق هو الأخر نتائج رائعة 
يف  لالختبار  اخلمالي�سي  مهدي  لعبه  واختيار 
يف  ال��ف��ري��ق  يتبعها  ال��ت��ي  ال��ط��ري��ق��ة  يعك�س  ملقا 
اأفراده  ُمعظم  �ستقود  وال��ت��ي  والتطور  التدريب 
بالتاأكيد اإىل اإ�سبانيا مرة اأخرى  نحن نتطلع اأن 

تبداأ حياتهم املهنية من هنا من اإ�سبانيا.
رابطة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  دو  اأب��ط��ال  اأط��ل��ق��ت من�سة 
الدوري الإ�سباين لليغا املن�سة الك�سفية الوحيدة 
لتمكن ال�سباب من خمتلف اأنحاء الإم��ارات من 
وحملًيا،  ع��امل��ًي��ا  والح�����رتاف  اأح��الم��ه��م  حتقيق 
توجه الدعوة للمواهب املُختارة لالن�سمام ملركز 
دو ل ليغا للكفاءات العالية على يد جمموعة من 
الدوري  راب��ط��ة  م��ن  املعتمدين  املُ��درب��ن  اأف�����س��ل 

الإ�سباين ل ليغا .

اأندية الدوري الإ�سباين تطلب 5 من لعبي مركز دو ل ليغا للكفاءات العالية للخ�سوع لالختبارات

اأحمد �شالم، يحيى عراقي، مهدي اخلمالي�شي  ينتظمون يف تدريبات نادي ملقا
اأداء حممد بو حريفة وحممد راجح يقودهم اإىل اختبارات اأندية اأملريا وقاد�س على الرتتيب
لعبني اآخرين على رادار اأكرب اأندية �سباب الدوري الإ�سباين من �سمنهم بر�سلونة  5

توجت املهرة هريمن ابنة الفحل منجز 
خليول “يا�س” لإدارة ال�سباقات العائدة 
ل�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون 
اجلديد  اجل��ي��ل  �سباق  بلقب  ال��رئ��ا���س��ة 
النا�سئة  الأ���س��ي��ل��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��خ��ي��ول 
“عمر  واملخ�س�سة  وامل���ه���رات  للمهور 
ثالث �سنوات” والذي اأقيم اأم�س الول 

يف م�سمار دوندخت مبملكة هولندا.
ال�سباق  م�������س���اف���ة  ه���ريم���ن  وق���ط���ع���ت 
زمنا  حم��ق��ق��ه  م���رت   1800 ال��ب��ال��غ��ة 
“2.03.08 دقيقة” لتخطف  وقدره 
الت�سعة  اخل���ي���ول  ب���ن  م���ن  ال�����س����واء 
قيمة  بلغت  ال��ذي  ال�سباق  يف  امل�ساركة 
ج��وائ��زه 10 الف ي���ورو ك��م��ا ح��ل��ت يف 
قرطبية  م�ستورة  املهرة  الثاين  املركز 

واملركز الثالث املهرة بيان قرطبية.
وقدم �سعادة �سعيد علي النوي�س �سفري 
الدولة لدى اململكة الهولندية و�سعادة 
�سفري  حيمد  اأب���و  ع��ب��داهلل  عبدالعزيز 
ال�سقيقة  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة 
املركز  ك��اأ���س  ال��ه��ول��ن��دي��ة  اململكة  ل���دى 

الول الذي ح�سدته املهرة هريمن.
ويف �سياق مت�سل ..حظي كاأ�س �ساحب 
العربية  للخيول  الدولة  رئي�س  ال�سمو 
وا�سداء  ه��ول��ن��دي��ة  ب���اإ����س���ادة  ال���س��ي��ل��ة 
دب��ل��وم��ا���س��ي��ة وا���س��ع��ة يف خ��ت��ام حمطته 
والتي  اوروب����ي����ا  وال���راب���ع���ة  اخل��ام�����س��ة 
الهولندي  دون��دخ��ت  مب�سمار  اقيمت 
ال�24  ال��ن�����س��خ��ة  ���س��م��ن  الول  اأم�������س 
برعاية  ت��ق��ام  ال��ت��ي  ال�سباقات  ل�سل�سة 
زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
“حفظه اهلل”  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 

بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  وبتوجيهات 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
ال������وزراء وزي����ر ����س���وؤون ال��رئ��ا���س��ة دعما 

لإعالء اخليل العربي ال�سيل عامليا.
وتوج اجلواد جلمار بطال ل�سباق كاأ�س 
للخيول  الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب 
اخلام�سة  مبحطته  ال�سيلة  العربية 
وذل���ك  دقيقة”   2:26:3  “ ب���زم���ن 
ب��اإ���س��راف امل����درب ال��ف��رن�����س��ي ال��ب��ان دي 
ميول وبقيادة الفار�س الفرن�سي جيان 
بابتي�ست هاميل الذي متكن من قيادة 
ال�سدارة  وخ���ط���ف  ل��ل��م��ق��دم��ة  ج��ل��م��ار 
ب��ف��ارق ط��ول ع��ن اجل���واد مطرق الذي 
حل باملركز الثاين يف حن جاء باملركز 

الثالث فوري.

وقام �سعادة �سعيد علي النوي�س و�سعادة 
و�سعادة  حيمد  اأب��و  عبداهلل  عبدالعزيز 
قرب�س  �سفري  ايكونومو  البيدوفور�س 
الهند  �سفري  راج��ام��وين  فينو  و�سعادة 
و�سعادة جا�ستي بوجا �سفري اندوني�سيا 
ال��رح��م��اين و���س��ع��ي��د املهريي  وف��ي�����س��ل 
اأبوظبي  جمل�س  من  احلو�سني  ورا�سد 
وتقدمي  ال��ف��ائ��زي��ن  بتتويج  ال��ري��ا���س��ي 
ميول  دي  ال����ب����ان  ل���ل���م���درب  ال����ك����اأ�����س 

والفار�س جيان بابتي�ست هاميل.
اأن  ال��ن��وي�����س  ���س��ع��ادة �سعيد ع��ل��ي  واأك����د 
على  الثاين  للعام  ال�سباق  ا�ستمرارية 
دوندخت  وتنظيمه يف م�سمار  التوايل 
النجاحات  على  دليل  هولندا  مبملكة 
�ساحب  ك��اأ���س  يح�سدها  ال��ت��ي  امل��ه��م��ة 

العربية  للخيول  الدولة  رئي�س  ال�سمو 
ال�سيلة يف امل�سامري الوروبية.

ال�سكر  اآي���ات  با�سمى  النوي�س  وت��وج��ه 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ملقام  والعرفان 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
“حفظه اهلل” لدعمه املتوا�سل مل�سرية 
التنمية والتطور التي تعا�سرها الدولة 
بتوجيهات  م�����س��ي��دا  امل���ج���الت  �ستى  يف 
�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان.

واأكد اأن الكاأ�س حتمل ا�سما غاليا على 
ق��ل��وب اجل��م��ي��ع وع��ك�����س ت��ن��ظ��ي��م كاأ�س 
للخيول  الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب 
ال�سورة  هولندا  يف  ال�سيلة  العربية 
الكبري  واهتمامها  للدولة  احل�سارية 
ب���اإب���راز ه���ذا ال����رتاث ال��ع��ري��ق املتجذر 

ال���ك���ب���رية يف احل���ف���اظ على  واه��م��ي��ت��ه 
لعراقته  وال���رتوي���ج  امل��ا���س��ي  م��ن��ج��زات 
وا���س��ال��ة اخل��ي��ل ال��ع��رب��ي ال����ذي اهتم 
�سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور  ب��ه 
م�سرية  اهلل” ودع��م  “رحمه  نهيان  اآل 
وامل�سامري  امل��ح��اف��ل  ���س��ت��ى  يف  اع��الئ��ه 

العاملية.
واأ�سار اإىل اأن النجاح الكبري الذي حققه 
�سباق كاأ�س �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة 
للخيول العربية ال�سيلة يف هولندا ما 
التي  الوطيدة  للعالقات  ثمرة  ال  هو 
والروابط  هولندا  مملكة  م��ع  جتمعنا 
جناحاتها  ان���ع���ك�������س���ت  ال����ت����ي  امل���ت���ي���ن���ة 
مبختلف املجالت ..معربا عن �سعادته 
مبا حققه ال�سباق من اأهداف. واأكد اأن 

دولة الإمارات دائما ما تدعم مثل هذه 
الريا�سات الرتاثية وتهتم ب�سكل كبري 
واملحافظة  الأ�سيلة  العربية  باخليول 
عليها وتعريف اوروبا والعامل مب�سرية 
ت��اري��خ��ن��ا ب��اع��ت��ب��اره��ا ج����زءا م��ه��م��ا من 
تراثنا وال�سل�سلة متر عرب دول عربية 
واأوروب����ي����ة ع���دة وه���و جن���اح ك��ب��ري لها 
الرحماين  لفي�سل  �سكره  عن  ..معربا 
الريا�سي  اب��وظ��ب��ي  جمل�س  م�ست�سار 
بهذا  ال�سباق  لإب��راز  ال��دوؤوب��ة  وجهوده 

ال�سورة امل�سرفة.
عبدالعزيز  ���س��ع��ادة  ق����دم  ج��ان��ب��ه  م���ن 
لدولة  ����س���ك���ره  ح���ي���م���د  اأب�������و  ع����ب����داهلل 
الإم�����ارات وت��ق��دي��ره ال��ك��ب��ري خلططها 
اخليل  ل�سباقات  املتوا�سلة  ورع��اي��ت��ه��ا 

ال���ع���رب���ي ال����س���ي���ل ال���ت���ي مت���ث���ل دعما 
العربي  وال��ت��اري��خ  ل��ل��ح�����س��ارة  حقيقيا 
وترتك انطباعات ايجابية لدى جميع 
ل�سباقات  املتابعن  وك��اف��ة  اوروب���ا  دول 
اخل��ي��ل ..م��ع��رب��ا ع��ن ����س���روره حل�سور 
ال�����س��م��و رئي�س  ك���اأ����س ���س��اح��ب  ���س��ب��اق 
يف  ال�سيلة  العربية  للخيول  ال��دول��ة 

م�سمار دوندخت.
فارقة  ع��الم��ة  ميثل  ال�سباق  ان  واأك���د 
ال�سيلة  ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ي��ل  ���س��ب��اق��ات  يف 
التي تقام يف اوروبا لعراقته وم�سريته 
اأن احلدث  ..مبينا  املعروفة  التاريخية 
املواطن  لتعريف  مميزة  فر�سة  ميثل 
واعطاء  ال���ع���رب���ي  ب��اخل��ي��ل  الوروب��������ي 

�سورة ايجابية عن املجتمع العربي.

الفرن�سي  ال��ف��ار���س  اأع����رب  ج��ه��ت��ه  م��ن 
�سعادته  ع��ن  ه��ام��ي��ل  بابتي�ست  ج��ي��ان 
بقيادة املهرة هريمن للفوز واحل�سول 
اجلديد  اجليل  �سباق  ك��اأ���س  لقب  على 
�سمن �سباقات اخليول العربية امل�سنفة 
اأن الفوز  يف م�سمار دوندخت ..موؤكدا 
مل يكن �سهال وجاء بقوة هريمن التي 
ت��ف��وق��ت يف الم��ت��ار الخ����رية وح�سمت 

اللقب برباعة.
ب��دوره��ا اأع��رب��ت امل��درب��ة ف��ان دي��ن بو�س 
ك��اري��ن��ا ع��ن ���س��ع��ادت��ه��ا ب��ح�����س��ول املهرة 
هريمن على لقب �سباق اجليل اجلديد 
للخيول العربية يف هولندا ..موؤكدة اأن 
ه��ذا ال��ف��وز ي��رتج��م اخل��ط��ط الناجحة 
خليول يا�س لإدارة ال�سباقات واهتمامها 
الكبري بامل�ساركات يف خمتلف ال�سباقات 
ال���ت���ي ت���ق���ام يف امل�����س��ام��ري الوروب����ي����ة. 
الرحماين  ف��ي�����س��ل  ����س���ع���ادة  وت����وج����ه 
الريا�سي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  م�ست�سار 
���س��ب��اق��ات كاأ�س  ���س��ل�����س��ل��ة  م�����س��رف ع����ام 
للخيول  الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب 
ال�سكر  اآي��ات  باأ�سمى  ال�سيلة  العربية 
ل�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان 
مل�ساعي  امل��ت��وا���س��ل��ة  ورع���اي���ت���ه  ل��دع��م��ه 
اع������الء اخل���ي���ل ال���ع���رب���ي ال����س���ي���ل يف 
املغفور  نهج  وترجمة  العامل  م�سامري 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه 

ثراه«. اهلل  “طيب 
النجاح  على  ل�سموه  بالتهنئة  وت��ق��دم 
اخلام�سة  املحطة  الذي حققته  الباهر 
ملو�سم 2017 يف هولندا والفوز املميز 
ل��ل��م��ه��رة ه��ريم��ن ب��ل��ق��ب ���س��ب��اق اجليل 

اجلديد للخيول العربية ال�سيلة.

خيول من�شور بن زايد حت�شد لقب �شباق اجليل اجلديد يف هولندا

حممد ال�شرقي ي�شتقبل اأبطال فريق التايكواندو يف نادي 
الفجرية للفنون القتالية 

ال�سرقي ويل  بن حممد  بن حمد  ال�سيخ حممد  �سمو  ا�ستقبل 
اأبطال   - الأم���ريي  ب��ال��دي��وان  مكتبه  يف  ام�����س-  الفجرية  عهد 
مبنا�سبة  القتالية  للفنون  الفجرية  نادي  يف  التايكوندو  فريق 
فوزه بكاأ�س اأف�سل نادي وح�سوله على �ست ميداليات يف بطولة 
الأردنية  اململكة  يف  اأق��ي��م��ت  وال��ت��ي  للتايكوندو  ال��ع��امل  اأن��دي��ة 

الها�سمية.
�سرورة  على  م�سددا  املتميز  باإجنازهم  الالعبن  �سموه  وهناأ 
باأعلى  املقبلة  مناف�ساتهم  وخ��و���س  النجاح  ه��ذا  على  احل��ف��اظ 

درج����ات امل��ث��اب��رة والل���ت���زام. وح��ث��ه��م ع��ل��ى الل���ت���زام بتوجيهات 
املجل�س  ال�سرقي ع�سو  بن حممد  ال�سيخ حمد  ال�سمو  �ساحب 
ال�سمة  الريا�سية  الأخ���الق  تكون  ب��اأن  الفجرية  حاكم  الأع��ل��ى 
املحافل  الإم���ارات يف جميع  دول��ة  ا�سم  الأب���رز لهم عند متثيل 
البطولت  يف  الأوىل  املراكز  لنيل  بجد  يعملوا  واأن  الريا�سية 

الريا�سية مبا يتنا�سب ومكانة الإمارات يف العامل.
وتوجه �سموه بال�سكر والتقدير لأ�سرة النادي وجلهازيه الفني 
هذه  لتحقيق  ب��ذل��وه��ا  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  ع��ل��ى  ولع��ب��ي��ه  والإداري 

النجاحات .. داعيا اإىل حتقيق املزيد من الإجنازات ونيل اأف�سل 
�سموه  وا�ستمع  والعاملي.  العربي  وتر�سيخ ح�سورهم  امليداليات 
من اأحمد حمدان الزيودي رئي�س جمل�س اإدارة احتاد الإمارات 
اإىل   - القتالية  للفنون  ال��ف��ج��رية  ن���ادي  وم��دي��ر  للتايكواندو 
اإيجاز - عن م�ساركات النادي يف البطولة الأخرية وا�ستحقاقاته 

امل�ستقبلية والبطولت التي ي�ستعد للم�ساركة فيها.
ويل  �سمو  مكتب  مدير  الزحمي  �سامل  �سعادة   .. اللقاء  ح�سر 

العهد.
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الفجر الريا�ضي

�سعيه  موا�سلة  عن  الريا�سي  الثقايف  الذيد  ن��ادي  اأع��رب 
-2017 املقبل  الريا�سي  امل��و���س��م  خ��الل  م�سرف  لأداء 

القدم  كرة  دوري  يف  ل�سيما  الريا�سات  كافة  يف   2018
واأ�سار النادي يف بيان �سحفي اإىل اأن هناك روؤية متكاملة 
حتقق طفرة يف اأداء الفريق الأول لكرة القدم من خالل 
برنامج التدريب والعداد والتح�سري املكثف . جاء ذلك 
بعد اأن ح�سد نادي الذيد الثقايف الريا�سي لقب الفريق 
الحتاد  ت��ك��رمي  ح��ف��ل  يف   2017-2016 ل��ع��ام  امل��ث��ايل 
الريا�سي  املو�سم  جوائز  وتوزيع  القدم  لكرة   الم��ارات��ي 
ومرا�سم قرعة بطولة كاأ�س �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة 
.  حيث وزعت  الأول  اأم�����س  اأج��ري��ت م�ساء  وال��ت��ي  ال��ق��دم 
خ���الل احل��ف��ل ج���وائ���ز جن���وم امل��و���س��م ال��ت��ي ت��ط��ب��ق لول 

رئي�س  بن غليظة  م��روان  ق��ام  و  الفئات  م��رة على جميع 
نائب رئي�س الحتاد  الكرة برفقة �سعيد الطنيجي  احتاد 
جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  اخل��اط��ري  ع��ب��داهلل  حميد  بتكرمي 
ال�سعادة  جلنة  رئي�س  والداري����ة  املالية  لل�سئون  الإدارة 
بنادي الذيد على ح�سول النادي علي لقب الفريق املثايل 
لدوري الدرجة الوىل بعد اأن ح�سل علي جمموعة نقاط 
الن�سطة  خمتلف  يف  م�ساركته  اإجمايل  من   105 بلغت 
واملراكز التي حققها يف العام    وتواجد خليفة مبارك بن 
واملجتمعية  الثقافية  التنمية  جلنة  رئي�س  الكتبي  دمل��وك 
حل�سور مرا�سم القرعة حيث اأ�سفرت قرعة دوري الدرجة 
الذيد  نادي  وي�ستهلها  نوفمرب    3 الذي ينطلق  الوىل 
الول كالتي   ال��دور  ترتيب  وك��ان  ن��ادي خورفكان  بلقاء  

خورفكان ، العروبة، راأ�س اخليمة،  بني يا�س،  دبا احل�سن 
، ال��ع��رب��ي، م�سفوت،  ، ال��ف��ج��رية ، م�����س��ايف  ، احت���اد ك��ل��ب��اء 
احلمرية. اأما كاأ�س رئي�س الدولة اأ�سفرت عن وقوع نادي 
الذيد يف املجموعة الوىل  وي�ستهل لقائه الول يف الثاين 
والع�سرون من �سهر �سبتمرب بلقاء احلمرية ثم الفجرية 
اأ�سار �سامل حممد بن  ب��دوره  ثم ثم م�سايف ثم م�سفوت  
جمل�س  اأن  اإىل  الذيد  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  هويدن 
اإدارة النادي لن يتواين عن دعم الفريق الأول لكرة القدم 
اأداء  يقدم  واأن  امللعب  داخ��ل  وتواجد  اأدائ��ه  ليحافظ على 
فقط  يكمن  ل  ال��ن��ادي  فهدف  مبارياته  كافة  يف  م�سرفا 
بالفوز بل يف تقدمي مباريات متتع اجلمهور وع�ساق الكرة 

امل�ستديرة .

التهم موناكو حامل اللقب �سيفه مر�سيليا 6-1 يف قمة 
وختام املرحلة الرابعة من بطولة فرن�سا لكرة القدم.

بالت�ساوي  ن��ق��ط��ة   12 اىل  ر����س���ي���ده  م���ون���اك���و  ورف������ع 
���س��ان ج���رم���ان و���س��ي��ف��ه. وه��م��ا الوحيدان  ب��اري�����س  م���ع 
يف  الإم���ارة  فريق  وف��از  الكاملة.  العالمة  حققا  ال��ل��ذان 

ال�سابقة  ال�����ث�����الث  على امل�����راح�����ل 
ودي����ح����ون   ،2-3 ت����ول����وز 

-1�سفر.  ومتز   1-4
ال�ساد�س  ال���ف���وز  وه����و 

التوايل  ع��ل��ى  ع�����س��ر 
البطولة  يف  ملوناكو 

منذ  وحت�����دي�����دا 

ال�سابقة  املرحلة  املا�سي. وكان موناكو حطم يف  فرباير 
الرقم القيا�سي لالنت�سارات املتتالية الذي كان م�سجال 
مر�سيليا  ت��ل��ق��ى  امل��ق��اب��ل،  يف   .2009 ع���ام  ب����وردو  ب�����س��م 
خ�سارته الأوىل هذا املو�سم بعد تعادل وفوزين، فتجمد 
املا�سي  ر�سيده عند �سبع نقاط. وجاء فوز بطل املو�سم 
الكا�سح برغم غياب ابرز النجوم الذين �ساهموا باإحرازه 
2000 عن �سفوفه، ويف  اللقب للمرة الأوىل منذ عام 
مل  ال���ذي  م��ب��اب��ي  كيليان  الفرن�سي  ال����دويل  مقدمتهم 
جرمان،  �سان  اىل  طريقه  يف  وي��ب��دو  الن  حتى  ي�سارك 
بنجامان  الي�سر  والظهري  �سيلفا  ب��رن��اردو  والربتغايل 
مندي انتقال اىل مان�س�سرت �سيتي الإنكليزي وتيموييه 

باكايوكو املنتقل اىل ت�سل�سي النكليزي.
وق����دم م��ون��اك��و ع��ر���س��ا ق��وي��ا يف ال�����س��وط الول 
اربعة  و�سجل  متاما  املجريات  على  ف�سيطر 

اهداف و�سط غياب �سبه تام ملناف�سه.
بهدف  مبكرا  الت�سجيل  موناكو  وافتتح 
مل��داف��ع��ه ال��ب��ول��ن��دي ك��م��ي��ل غ��ل��ي��ك يف 

الدقيقة الثانية.
الدقيقة  يف  ال��ث��اين  وا����س���اف 
20 من ركلة جزاء عرب 
الكولومبي  ه���داف���ه 
فالكاو  رادام����ي����ل 
الذي هز ال�سباك 
جم��������������ددا ق���ب���ل 
ع�����س��ر دق����ائ����ق من 
الأول،  ال�����س��وط  ن��ه��اي��ة 
رافعا ر�سيده اىل �سبعة اهداف هذا املو�سم حتى الن، 

منها هاتريك يف مرمى ديجون يف املرحلة الثانية.
نهاية  �سافرة  مع  الرباعية  دياكابي  ادام��ا  واكمل 

ال�سوط الول.
لكن  ال��ث��اين  ال�����س��وط  يف  مر�سيليا  وح����اول 
اأ�ساف  ب��ل  ل  الفر�سة  ل��ه  يتح  مل  موناكو 

الهدف اخلام�س عرب جربيل �سيديبي .
ال�سرف  ه��دف  بت�سجيل  ال�سيوف  وجن��ح 
ق��ب��ل رب���ع ���س��اع��ة م��ن ال��ن��ه��اي��ة ع��رب رميي 
من  اع��اد  فابينيو  الربازيلي  لكن  كابيال، 
ال��ف��ارق اىل �سابق ع��ه��ده بعد  رك��ل��ة ج���زاء 

اربع دقائق.
للمايل  بهدف  ليل  �سيفه  م��ع  اجنيه  وت��ع��ادل 

ل�سانا كوليبايل ، مقابل هدف لنيكول دو بريفيه .
ال��ت��وايل لليل م��ن دون فوز  الثالثة على  امل��ب��اراة  وه��ي 

باإ�سراف مدربه اجلديد الرجنتيني مار�سيلو بييل�سا.
وح�سد ليل اربع نقاط فقط يف اربع مباريات حتى الن، 

ويحتل املركز الثالث ع�سر يف ترتيب البطولة حاليا.
وكان فريق بييل�سا، فاز يف مباراته الأوىل على نانت، ثم 

خ�سر امام �سرتا�سبورغ وكاين.
وفاز غانغان على �سيفه �سرتا�سبورغ بهدفن لل�سنغايل 

م�سطفى ديالو وجيمي بريان .

عو�س ال�سباين ال�ساب ماركو اأ�سن�سيو غياب النجم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو 
املوقوف، عندما �سجل ثنائية ناديه ريال مدريد يف مرمى �سيفه فالن�سيا 2-2 يف 
املرحلة الثانية من بطولة ا�سبانيا يف كرة القدم، فحظي باإ�سادة مدربه الفرن�سي 

زين الدين زيدان بعدما اأظهر قدرته على ملء فراغ اأف�سل لعب يف العامل.
وعلى رغم ان اأ�سن�سيو مل ياأت للنادي امللكي بالنتيجة املاأمولة يف املراحل الأوىل 
من حملة الدفاع عن اللقب املحلي، ال انه اأنقذه من خ�سارة حمرجة، ل�سيما يف 

الكاأ�س  ذه��اب  اإث��ر دفعه احلكم يف  املوقوف خم�س مباريات  رونالدو  ظل غياب 
ال�سوبر ال�سبانية اأمام بر�سلونة يف اأغ�سط�س احلايل.

اأر�سلها  بكرة  العا�سرة  الدقيقة  يف  لريال  الت�سجيل  اأ�سن�سيو  وافتتح 
فالن�سيا.  ملرمى  اليمنى  ال��زاوي��ة  اىل  قوية  مقو�سة 

وب��ع��دم��ا ���س��ج��ل الأخ����ري ه��دف��ن ب��ال��ت�����س��اوي بن 
اأ�سن�سيو  مت��ك��ن  وال���ث���اين،  الأول  ال�����س��وط��ن 

ق��ب��ل �سبع دق��ائ��ق م��ن ال��ن��ه��اي��ة م��ن حتقيق 
اأعادت  مبا�سرة،  ح��رة  ركلة  م��ن  التعادل 

اىل الأذهان الركالت القوية والدقيقة 
التي ينفذها رونالدو.

وكانت هذه اول مرة ي�سجل فيها 
ركلة  م��ن  ل��ري��ال  هدفا  اأ�سن�سيو 

وذلك يف حماولته  مبا�سرة،  حرة 
الثانية فقط.

“خ�سرنا  بالقول  النتيجة  على  زي��دان  وعلق 
لكن  ج��ي��دة،  نتيجة  لي�ست  وه���ذه  نقطتن، 

مثل هذا المر يعد جزءا من كرة القدم، 
ومما قد نراه طوال املو�سم. هذا المر 

قد يح�سل«.
اأ����س���اد ب��اأ���س��ن�����س��ي��و ال���ق���ادم من  اإل ان���ه 
مايوركا ال�سباين عام 2015، قبل 

اإعارته ملو�سم واحد اىل ا�سبانيول. 
ال�سباين  ال�ساب  ان  زي���دان  وق���ال 

يقدم الكثري من املتعة للجميع، 
م�����س��ي��ف��ا اأن�������ا ����س���ع���ي���د، ه�����و ل 
يتطور،  ان���ه  اأح������دا،  ي��ف��اج��ىء 
قام  م��دري��د  ري���ال  ان  ويظهر 

عندما  ال�سحيح  ب��اخل��ي��ار 
�سمه.

وتابع “نحن جميعا 
�سعداء مبا يقوم 

ب����ه، واآم������ل يف 
يوا�سل  ان 

ذلك«.

و�سكلت نتيجة مباراة الأحد اأول اإنذار مبكر لريال بطل ا�سبانيا وحامل لقب دوري 
بر�سلونة يف  بالفوز مرتن على  بداية مو�سم مثالية متثلت  بعد  اأوروب��ا،  اأبطال 
الكاأ�س ال�سوبر 3-1 ذهابا و-2�سفر ايابا، وفوز يف افتتاح الدوري على ديبورتيفو 

ل كورونيا بثالثية نظيفة.
�سل�سلة مذهلة  يوا�سل حتقيق  ري��ال  ان  الرغم من  وعلى 
مباراته  الأق������ل يف  ع��ل��ى  ه����دف  ب��ت�����س��ج��ي��ل  ت��ت��م��ث��ل 
انه واجه �سد فالن�سيا،  ال  التوايل،  ال�سبعن على 
فريقا منظما جنح يف اقتنا�س الفر�س، يف مقابل 
النادي الأبي�س فر�سا عدة، ل�سيما  اإ�ساعة لعبي 

الفرن�سي كرمي بنزمية.
مباراته  يف  ري��ال  ت�سلم  ال�سبانية،  التقاليد  ومبوجب 
الأوىل على اأر�سه هذا املو�سم، كاأ�س الدوري الذي 
منذ  الأوىل  للمرة  املا�سي  املو�سم  لقبه  اأح��رز 
الفريق  وقائد  رونالدو  وجال   ،.2012 عام 
بالكاأ�س  ب���دوره،  امل��وق��وف  رام��و���س،  �سريخيو 

على اأر�س امللعب.
ويف غياب رونالدو وابتعاد الويلزي غاريث بايل 
اأ�سن�سيو  حتمل  املعهود،  م�ستواهما  عن  واإي�سكو 
الذي ن�ساأ يف الفئات العمرية لنادي مايوركا قبل 

النتقال اىل ا�سبانيول، العبء الهجومي لريال.
ولقي اأداء الالعب ال�ساب اإ�سادة من زمالئه. وقال 
املدافع داين كارفاخال يف ت�سريحات بعد املباراة “ل 
�سك ان اأ�سن�سيو بات ميثل حا�سر ريال مدريد، ولي�س 

م�ستقبله«.
ويف الأيام الأخرية، تردد ا�سم اأ�سن�سيو كاأحد الالعبن 
قبل  ب�سمهم  النكليزي  اأر���س��ن��ال  ن��ادي  يهتم  ال��ذي��ن 
اأغ�سط�س،   31 يف  ال�سيفية  النتقالت  ف��رتة  انتهاء 
ان  ال  ا�سرتليني.  جنيه  مليون   75 لدفع  م�ستعد  وان��ه 
الأداء املت�ساعد لل�ساب ال�سباين، والذي بداأت تظهر مالحمه 
يف املراحل الأخرية للمو�سم املا�سي، قد يجعل من تخلي ريال 

عنه حاليا اأمرا �سبه م�ستحيل.
بعد  قوله  اأ�سن�سيو  عن  امللكي  للنادي  اللكرتوين  املوقع  ونقل 
مباراة الأحد دائما ما اأقدم اأف�سل ما لدي. �سجلت مرتن ال 
ان ذلك مل يكن كافيا اأ�سعر باأين ذو اأهمية، كما نحن جميعا. 

نحن وحدة، ول يوجد مواقع اأ�سا�سية م�سمونة وبدلء.
األ��وان ريال “هو م�سدر فخر  حت�سنت  واأ�ساف ان الدفاع عن 
كالعب منذ الن�سمام اىل النادي. تعلمت الكثري من زمالئي، 
امل��ب��اراة ب�سكل  اكت�سبت املزيد من اخل��ربة وب��ت ق��ادرا على ق��راءة 

اأف�سل حاليا«.
اأ�ساف “اأنا �سعيد بجهودي وم�ستوى اأدائي. �ساأوا�سل تقدمي كل ما لدي 

يف كل مباراة وم�ساعدة الفريق على حتقيق اأف�سل النتائج«.
رونالدو  من  وم�ستقبله...  اأ�سن�سيو  ب��اأداء  الأب��رز  الإ�سادة  وكانت 

نف�سه.
فبعد فوزه بجائزة اأف�سل لعب يف م�سابقات الحتاد 
الأوروبي الأ�سبوع املا�سي، �سئل رونالدو الذي يهيمن 
الكرة  اأعوام على  والرجنتيني ليونيل مي�سي منذ 
املر�سحن  عن  ال��ع��امل،  يف  لع��ب  لأف�سل  الذهبية 
الكرة بعدهما... ال�سم الأول الذي ذكره  لنيل هذه 

الربتغايل؟ اأ�سن�سيو.

�سجل اأندريا بيلوتي هدفه الأول يف دوري الدرجة الأوىل الإيطايل 
لكرة القدم هذا املو�سم بت�سديدة خلفية مذهلة يف الفوز -3�سفر على 
�سا�سولو فيما وا�سل ميالنو ونابويل بدايتهما املثالية بانت�سارين. 
واأحرز �سو�سو هدفا رائعا من ركلة حرة ليمنح ميالنو الفوز 1-2 
على كالياري وميلك نابويل، مثل ميالنو، �ست نقاط من مباراتن 
ب��ع��دم��ا ه��ز ال�����س��ب��اك ث���الث م���رات يف ال�����س��وط ال��ث��اين ل��ي��ف��وز 1-3 
يوفنتو�س  نقاط وهي  �ست  اأخ��رى  ول��دى ثالثة فرق  اأتالنتا.  على 
واإنرتنا�سيونايل، بعد فوزهما ال�سبت املا�سي ، و�سامبدوريا املنت�سر 

فيورنتينا. على   1-2
و�سهدت مباراة تورينو املليئة بالأحداث اإلغاء احت�ساب ركلتي جزاء 

بواقع ركلة لكل فريق بعد الت�ساور مع حكم الفيديو امل�ساعد.
وافتتح بيلوتي، الذي �سجل 26 هدفا يف الدوري املو�سم املا�سي وهو 
واحد من اأبرز الوجوه يف كرة القدم اليطالية حاليا، الت�سجيل يف 

الدقيقة 45 بطريقة يف غاية الروعة.
لورينت�سو  اإىل  مرر  ثم  مدافع  فوق  من  الكرة  نكولو  نيكول  ولعب 
البعيدة  الزاوية  عند  اأر�سل متريرة عر�سية  الذي  �سيلف�سرتي  دي 
حيث قفز بيلوتي، وظهره للمرمى، يف الهواء ليقابل الكرة بت�سديدة 

خلفية.
الثالث  الهدف  عاما   23 عمره  البالغ  ايطاليا  مهاجم  �سنع  كما 
عندما راوغ مدافعي �سا�سولو قبل اأن ميرر اإىل جويل اأوبي لي�سجل 
قبل  الثاين  الهدف  اأ�ساف  قد  ليايت�س  اآدم  وك��ان   .88 الدقيقة  يف 

دقائق قليلة.
بالدقيقة  اأوبي  اإ�سراك  تورينو  مدرب  ميهايلوفيت�س  �سيني�سا  واأراد 
81 واحتد على م�ساعديه عندما قاموا باإخراج توما�س رينكون عن 

طريق اخلطاأ.
اللعب  من  �ساعة  م��رور  بعد  تورينو  ل�سالح  ج��زاء  ركلة  واحت�سبت 
بعد  راأي��ه  كانافارو لكن احلكم عدل عن  باولو  مل�سة يد �سد  ب�سبب 

الت�ساور مع حكم الفيديو امل�ساعد.
كما احت�سبت ركلة جزاء ل�سا�سولو األغاها احلكم بعد ذلك بعدما قرر 

حكم الفيديو امل�ساعد وجود موقف ت�سلل.
ال��دوري والدوري  اأول خم�س مباريات يف  الفائز يف  وتقدم ميالنو، 
���س��ريو عندما حول  ���س��ان  ب��ه��دف يف  امل��و���س��م، مبكرا  الأوروب�����ي ه��ذا 

باتريك كوتروين متريرة �سو�سو العر�سية داخل ال�سباك.

لكن ك��ال��ي��اري مل ي��رتاج��ع واأدرك ال��ت��ع��ادل ع��رب ج���واو ب��ي��درو يف 
القيام  اأثناء حماولة  الكرة  56 عندما فقد ميالنو  الدقيةق 

�سو�سو، وه��و واح��د من ثالثة لعبن فقط  واأع��اد  بهجمة. 
حافظوا على مكانهم يف ت�سكيلة ميالنو الأ�سا�سية من املو�سم 
 20 رك��ل��ة ح��رة قبل  الأر����س م��ن  التقدم ل�ساحب  امل��ا���س��ي، 

دقيقة من النهاية.
وتاأخر نابويل بهدف يف الدقيقة 15 على ملعبه اأمام اأتالنتا 
ورغم  كري�ستانتي  ب��راي��ان  م��ن  راأ����س  ب�سربة  ه��دف  بف�سل 
املعتادة ف�سل لفرتة طويلة يف ك�سر  الواثقة  اللعب بطريقته 

�سمود دفاع مناف�سه.
يف  قوية  بت�سديدة  التعادل  جيلين�سكي  بيوتر  واأدرك 

ذلك  بعد  الأم����ور  ن��اب��ويل  وق��ل��ب   56 الدقيقة 
بخم�س دقائق عندما حول لورينت�سو اإن�سيني 

دري�س  اإىل  راأ������س  ب�����س��رب��ة  اآلن  مت���ري���رة 
املرمى.  يف  مبا�سرة  �سدد  ال��ذي  مريتنز 
الدقيقة  يف  الثالثية  روج  ماركو  واأكمل 

.87
وفابيو  ك����اب����راري  ج��ي��ان��ل��وك��ا  واأح�������رز 
هدفن  ج���زاء،  ركلة  م��ن  كوالياريال، 
يف ث��الث دق��ائ��ق م��ن ال�����س��وط الأول 
ليفوز ���س��ام��ب��دوري��ا، ال���ذي جن��ا من 
الثاين  ال�������س���وط  يف  ف���ر����س  ع�����دة 
بعدما قل�س ميالن باديل الفارق، 

على فيورنتينا.
اجلديد  ال�����واف�����د  ����س���ب���ال  وف������از 
ال���وق���ت  يف  الأوىل  مب����ب����ارات����ه 
عندما  ال�����س��ائ��ع  ب���دل  املحت�سب 
لينت�سر  ال�سباك  ريتزو  لوكا  هز 
بعدما  اأودي���ن���ي���زي  ع��ل��ى   2-3
تاأخره  ال�سيف  ال��ف��ري��ق  قل�س 
ال��ت��ع��ادل عرب  ل��ي��درك  بهدفن 
�سرييل تورو من ركلة جزاء يف 

الدقيقة 87.

اأنقذ ريال مدريد باإدراكه التعادل اأمام فالن�سيا

اأ�شن�شيو يظهر قدرته على تعوي�ش غياب رونالدو  

نادي الذيد يوؤكد على موا�شلة خطواته التطويرية بعد فوزه بالفريق املثايل لدوري الدرجة الأوىل لكرة القدم 

موناكو يلتهم مر�شيليا ب�شدا�شية نظيفة

ه��دف مذه�ل لبيلوت��ي وانت�ش��اران لنابول��ي وميالن��و  �شحيفة: الوقت لي�ش يف 
�شالح بيل يف ريال مدريد 

الوقت يف  ري��ال مدريد ورمب��ا مل يعد  التغيريات حت��دث يف وم�سة عن يف 
الأوىل  ال��درج��ة  دوري  لقب  امللكي حامل  ال��ن��ادي  داخ��ل  بيل  ج��اري��ث  �سالح 
ال�سباين لكرة القدم. و�سجل مهاجم ويلز اأول هدف لفريقه يف امل�سابقة هذا 
املو�سم يف الفوز -3�سفر على ديبورتيفو لكورونيا بعد اأداء رائع يف الأ�سبوع 
املا�سي. لكن بعد �سبعة اأيام تعر�س بيل ل�سيحات ا�ستهجان من اجلماهري 
الالعب  زي���دان  ال��دي��ن  زي��ن  امل���درب  ا�ستبدل  عندما  برنابيو  �سانتياجو  يف 
بلن�سية بحثا عن  اأم��ام   1-1 النتيجة  كانت  النادي عندما  تاريخ  الأغلى يف 
الفوز يف اآخر ربع �ساعة. و�سعر امل�سجعون بالإحباط ب�سبب امل�ستوى املتوا�سع 
لبيل الذي اأ�ساع فر�سة خطرية من �سربة راأ�س �سددها فوق العار�سة على 
 .2-2 ليتعادل مبلعبه  الفوز  ريال يف  اأخفق  بينما  املرمى  بعد خطوات من 
اجلديد  برنابيو  جماهري  مع�سوق  اأ�سين�سيو  ماركو  ك��ان  بيل  تعرث  وبينما 
ليوا�سل  ري��ال  ه��ديف  عاما   21 عمره  البالغ  الالعب  �سجل  حيث  متوهجا 
تاألقه يف بداية املو�سم. وبخالف هدفه يف ديبورتيفو قدم بيل القليل خالل 
النت�سارات يف الدوري ويف كاأ�س ال�سوبر ال�سبانية مما عر�سه لنتقادات من 
بيل وجتنب فر�س  الثقة يف  زي��دان جدد  الإع��الم. لكن  اجلماهري وو�سائل 
�سغوط عليه اأو معاتبته. وقال املدرب الفرن�سي اإنه لعب مهم يف الت�سكيلة. 
جاريث هو جاريث و�سيوا�سل العمل لي�ستمر يف اإظهار قدراته مثل اجلميع. 
لكن �سحيفة ماركا ومقرها مدريد ن�سرت مقال بعنوان “خم�سة اأيام متبقية 
لبيع بيل«. وذكر املقال اأن ريال مدريد يجب اأن ي�ستغل �سمعة بيل اجليدة يف 
بريطانيا واأن ي�ستفيد من �سوق النتقالت اجلنوين واملتقلب. واأ�سر بيل على 
رغبته يف البقاء يف مدريد واأبدى �سعادته بخو�س فرتة اإعداد للمو�سم والتي 
حرم منها يف �سنوات �سابقة ب�سبب الإ�سابات. وقال بيل اأنا �سعيد مبمار�سة 
الكرة واأفوز باألقاب ول اأريد املغادرة ول يوجد اأكرث من ذلك لأقوله. ولكن 
املمتاز  الجنليزي  ال��دوري  اأندية  �ستود  للبيع  عر�سه  مدريد  ري��ال  اأراد  اإذا 
ا�ستغالل الفر�سة لإعادته اإىل اجنلرتا ويف ظل تاألق اأ�سين�سيو ل ي�سمن بيل 

دورا رئي�سيا يف برنابيو.
و�ساهم بيل يف فوز ريال املو�سم املا�سي باأول لقب له يف دوري الدرجة الأوىل 
دوري  يف  األ��ق��اب  بثالثة  التتويج  ع��ن  ف�سال  �سنوات  خم�س  منذ  ال���س��ب��اين 
اأبطال اأوروبا منذ ان�سمامه يف 2013 وهو ر�سيد رائع من الألقاب ي�سمح 

له بالرحيل وراأ�سه مرفوعة.

لرب�شلونة  م�شجع  األف   18
يرحبون بدميبيلي

األ����ف م�سجع   18 م���ن  اأك����رث  ح�����س��ر 
لنادي بر�سلونة ال�سباين لكرة القدم 
للم�ساركة  نو  كامب  ملعب  يف  ام�س، 
الفرن�سي  اجل��دي��د  ال��واف��د  تقدمي  يف 
عثمان دميبيلي، املنتقل من بورو�سيا 
دورمت�����ون�����د المل���������اين، وال��������ذي اأك����د 
ت��وق��ه لإح���راز ك��ل الأل��ق��اب م��ع ناديه 

اجلديد.
ال����ك����ات����ال����وين ح�سم  ال�����ن�����ادي  وك�������ان 
الذي  ال��الع��ب  �سم  املا�سي  الأ���س��ب��وع 
ي��ع��د م��ن امل���واه���ب ال�����س��اع��دة يف كرة 
ال���ق���دم الأوروب����ي����ة، يف ���س��ف��ق��ة بلغت 
105 مالين يورو، وقد ترتفع اىل 
املكافاآت واحلوافز.  147 مليونا مع 
وي�����س��ع��ى ب��ر���س��ل��ون��ة م���ن خ����الل �سم 
جنمه  انتقال  تعوي�س  اىل  دميبيلي 
ال���ربازي���ل���ي ن��ي��م��ار ق��ب��ل اأ���س��اب��ي��ع اىل 
ب��اري�����س ���س��ان ج��رم��ان ال��ف��رن�����س��ي، يف 
 222 قيمتها  بلغت  قيا�سية  �سفقة 

دميبيلي  و�سين�سم  ي���ورو.  مليون 
ليونيل  الرج��ن��ت��ي��ن��ي  اأم��ث��ال  اىل 

لوي�س  والوروغ��واي��اين  مي�سي 
����س���واري���ز يف اخل����ط الأم���ام���ي 

خو�سه  ان  اإل  ل��رب���س��ل��ون��ة. 
يتم  ل����ن  الأوىل  امل������ب������اراة 
�سبتمرب،  م��ن  التا�سع  قبل 
البطولت  ل��ت��وق��ف  ن���ظ���را 
الأ�سبوع  ه����ذا  الأوروب�����ي�����ة 
ب�سبب ت�سفيات كاأ�س العامل 

وتاأخر  رو���س��ي��ا.  يف   2018
�ساعتن  نحو  دميبيلي  تقدمي 

تتعلق  بريوقراطية  م�سكلة  ب�سبب 
ن���ادي بورو�سيا  م��ن  وث��ي��ق��ة  ب��و���س��ول 
دورمت��ون��د المل��اين، بح�سب ما ك�سف 
بتغطية  احل��ف��ل  وح��ظ��ي  ب��ر���س��ل��ون��ة. 

اإعالمية وا�سعة فاقت املئة و�سيلة.
التابعة  التلفزيونية  القناة  واأ���س��ارت 
م�سجع  األ���ف   18 ان  اىل  لرب�سلونة 
نو،  كامب  ملعب  اىل  ال��ي��وم  ح�سروا 
علما ان هذا العدد هو اأقل بكثري من 
اخلم�سن األف م�سجع الذين �ساركوا 
يف احتفال تقدمي نيمار عام 2013، 
بعد ان�سمامه اىل بر�سلونة قادما من 

�سانتو�س الربازيلي.
ارت��دى قمي�سا  ال��ذي  وق��ال دميبيلي 
 11 الكاتالوين يحمل الرقم  للنادي 
ال��ذي ارت��داه نيمار معه،  وه��و الرقم 
هذا  اىل  لن�سمامي  ج��دا  �سعيد  اأن���ا 
ن���اد يف العامل  اأف�����س��ل  ال���ن���ادي، ه���ذا 

وي�سم اأف�سل لعبن يف العامل.
اأ�ساف عندما كنت �سغريا كنت اأرغب 
ان  منذ  بر�سلونة،  م��ع  باللعب  دائ��م��ا 
القدم  ك���رة  م��ب��اري��ات  مبتابعة  ب����داأت 
معا  ج��ي��دا  مو�سما  نحقق  ان  يف  اآم���ل 
وان ن��ح��رز ك��ل الأل���ق���اب امل��م��ك��ن��ة مع 

بر�سلونة.



    
قتلت زوجها وه�ّشمت راأ�شه واأحرقت جثته

اأقدمت امراأة م�سرية على قتل زوجها وحرق جثته داخل �سقتهما 
حتقيقات  ك�سفت  م��ا  وف��ق  اجل��ي��زة،  حمافظة  يف  ال��ه��رم  مبنطقة 
الأجهزة الأمنية. وح�سب التحقيقات، فقد ارتكبت الزوجة جرمية 
القتل بحق زوجها الذي يعمل فني تربيد وتكييف، للتخل�س منه 
طفلتهما  وع��ل��ى  عليها  واع��ت��دائ��ه  امل��خ��درات،  على  اإدم��ان��ه  ب�سبب 
الزوجة  ا�ستعانت  حن  يف  العام،  ون�سف  عاًما  العمر  من  البالغة 

برجلن لي�ساعداها على ارتكاب اجلرمية.
اأن تلقى ق�سم �سرطة الهرم  وب��داأت خيوط اجلرمية تتك�سف بعد 
املن�سية  ب�سارع  العقارات  باأحد  �سكنية  ب�سقة  حريق  بن�سوب  بالًغا 
الذي  اإ���س��الم  مالكها  ووف��اة  ال�سقة  حمتويات  واح���رتاق  اخللفي، 
الأمنية  الأج��ه��زة  انتقلت  الفور  وعلى  عاًما.   37 العمر  من  يبلغ 
اآثار  وعليها  عليه  املجني  جثة  على  وع���رثت  احل���ادث،  م��ك��ان  اإىل 
حروق وته�سم باجلمجمة، وب�سوؤال زوجته جيهان علي البالغة من 
العمر 36 �سنة، قالت اإنها تركت املنزل منذ يومن ب�سبب اخلالف 
القاتلة  ال��زوج��ة هي  اأن  اإىل  اأ���س��ارت  التحقيقات  لكن  زوج��ه��ا.  مع 
بال�سرتاك مع �سديقي زوجها اإيهاب اأحمد وكرمي طارق، اللذين 
حالة  يف  وج��داه��ا  عودتهما  وعند  ال�سقة،  يف  يومن  اجلثة  تركا 
تعفن فقررا حرقها. وك�سفت التحقيقات اأنه اأثناء ا�ستغراق املغدور 
يف النوم بعد تعاطيه املواد املخدرة، قام املتهم الأول بالعتداء عليه 
بقطعة حديد مما اأدى ملقتله، بينما قامت املتهمة ب�سكب البنزين 
اجل��رمي��ة، يف  لإخ��ف��اء معامل  ال�سقة  النار يف  واأ�سعلت  اجلثة  على 
بارتكاب  واعرتفوا  املتهمن  على  القب�س  فيه  األقي  ال��ذي  الوقت 
اعرتفوا  ومبواجهتهم  املتهمن  �سبط  جرى  ذل��ك،  اإىل  الواقعة. 

بالتهم املوجهة اإليهم ، يف حن مت حترير حم�سر بالواقعة.

حلق �شعر ابنته ملنعها من الزواج!
اأنباء عن ا�ستعداد للزواج  قام رجل بحلق �سعر ابنته، بعد �سماعه 

بدون علمه، ح�سب ما ذكرت و�سائل اإعالم رو�سية.
ك��ور���س��ال��وي��ف�����س��ك��ي يف جمهورية  م��ق��اط��ع��ة  احل���ادث���ة يف  ح�����س��ل��ت 
حيث  باحلادثة،  ف��وري  حتقيق  بفتح  ال�سلطات  وقامت  ال�سي�سان، 
قام الأب بتوجيه �سربات قوية لبنته البالغة من العمر 17 عاماً، 
العائلة  واأ�سارت م�سادر مقربة من  اأن يحلق �سعرها كاماًل.  قبل 
اأن ردة فعل الأب جاءت نتيجة عدم معرفته بقرار ابنته الوحيدة، 

بالزواج من حبيبها دون علمه.

ين�شئ غرفة فخمة لكلبه
�سنوات،   6 عمره   ،Bulldog �ساللة  م��ن  كلٌب  ���ه  اإنَّ هين�سي،  ه��ذا 
ويعي�س مع اأ�سحابه ديفيد وماريا ما�سيو يف مدينة تامبا بولية 
�سقيق  "اآل"،  ن�سر  الأ�سبوع،  نهاية  عطلة  يف  الأمريكية.  فلوريدا 
للكلب  ت  اأُِع����دَّ ج��دي��دة  لغرفة  ال�سور  بع�س  ت��وي��رت،  على  ديفيد، 
هيني�سي يف منزل ما�سيو املكون من 3 غرف نوم. ون�سر "اآل" بع�س 
منف�سلًة  غرفًة  اأخ��ي  "اأن�ساأ  عليها:  تعليقاً  وكتب  الغرفة،  �سور 
األف   346 من  اأك��رث  على  التغريدة  وح�سلت  منزله!".  يف  للكلب 
اإعجاب و123 األف م�ساركة. قال اأحد املغردين: اإنها رائعة، األي�س 
الزاوية  ه���ذه  اأن  ت��وي��رت  ع��ل��ى  امل��ت��اب��ع��ن  ك��ذل��ك؟، ولح���ظ بع�س 
اإذ  امل���دن.  بع�س  يف  املتو�سطة  ال�سقة  م��ن  ات�ساعاً  اأك��رث  ال�سغرية 
اأن ت�ستاأجر  Punch nazis: يف لندن، ميكنك  قال ح�ساٌب با�سم 
يحمل  اآخ��ر  ح�ساٌب  د  وغ��رَّ �سهرياً.  دولراً   750 مقابل  املكان  ه��ذا 
ا�سم Sydnee Washington: يف مدينة نيويورك، ميكنك اأن 
ت�ستاأجر هذا املكان من موقع AirB&B مقابل 200 دولر �سهرياً 

على الأقل. اإنها مريحة، ومنا�سبة للكلب.
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م�شابقة لأزياء املوتى 
فازت يابانية تبلغ من العمر 23 عاماً مب�سابقة لأزياء وتزين الأموات، يف اأكرب معر�س للجنازات يف البالد، يعمل 

على اإحياء الفن القدمي يف تلبي�س الأموات.
ومتكنت رينو ترياي، من هزمية 3 مناف�سن و�سلوا اإىل الت�سفيات النهائية، خالل معر�س "�سناعة احلياة 2017" 
يف طوكيو يوم اخلمي�س املا�سي، وهو حدث يحتفي بتقاليد تنقية اأراوح اجلثث، من خالل جعل املتوفن يظهرون 

يف اأبهى حلة، وفقاً لرتاث ال�سينتو.
باأ�سرطة الفيديو،  امل�سابقة. وا�ستعنت  لهذه  ا�ستعداداً  "لقد تدربت ب�سكل يومي  وبعد الفوز بامل�سابقة، قالت رينو 

وكنت اأ�ساأل نف�سي: هل يبدو هذا جمياًل؟ هل تعاملت مع املتوفى ب�سكل جيد؟"
وتن�س تعاليم ال�سينتو على اأن امليت يكون جن�ساً بعد املوت، وت�ساعد عملية جعل امليت يرتدي مالب�س لئقة اأمام 

اأقربائه، على تنقية روحه، قبل اأن ينتقل اإىل العامل الآخر، بح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.
املتعهدين ذوي  الطلب على  زاد  الياباين  ال�سيخوخة  اإن جمتمع  اأكوريبيو،  اأكادميية  رئي�س  ويقول كيمورا كوكي، 
املهارات اخلا�سة. واأ�ساف هناك نحو 2000 �سخ�س على الأقل مدربن على تلبي�س املوتى، لكن مهاراتهم تختلف 

ب�سكل كبري. واأردت اأن تكون هذه امل�سابقة، و�سيلة لتحفيز املتعهدين على حت�سن هذه املهارات.
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تقلب ال�شيارة يف حماولتها لنيل الرخ�شة
على  قيادة  �سهادة  على  للح�سول  �سينية  ل�سيدة  الثامنة  املحاولة  �سارت 
نحو غري متوقع، بعد اأن �سدمت �سيارة املدرب ب�سجرة، وانقلبت بها خالل 
ا�ستعدادها لالمتحان. وكانت ال�سيدة زينغ، ف�سلت يف احل�سول على �سهادة 
القيادة خالل املحاولت ال�سبع ال�سابقة، وخالل تدريبها على منحنى، قبل 
بح�سب  على عقب،  راأ�ساً  ال�سيارة  لتنقلب  ثم بجدار،  ب�سجرة،  ت�سطدم  اأن 
�سحيفة ديلي ميل الربيطانية. ويف مقطع الفيديو الذي تناقلته مواقع 
زينغ،  ي�ساعدون  وه��م  امل���اّرة،  م��ن  جمموعة  يظهر  الجتماعي،  التوا�سل 
للخروج من ال�سيارة التي انقلبت راأ�ساً على عقب، وذلك خالل ا�ستعدادها 

للمحاول الثامنة، للح�سول على �سهادة القيادة يوم 18 اأغ�سط�س .
وتقول زينغ اإنها �سغطت على دوا�سة البنزين بدًل من املكابح، لأنها كانت 
ت�سعر بالتوتر ال�سديد، واجنرفت �سيارة املدرب ب�سعة اأمتار قبل اأن تتوقف، 

وحل�سن احلظ مل تتعر�س زينغ اأو املدرب لأية اإ�سابات.

عملية نادرة.. اإعادة و�شل ذراعي امراأة
متكن فريق جراحي من اإعادة تركيب ذراعي امراأة بعدما قطعا يف حادث 
قطار، وهي عملية نادرة والأوىل من نوعها يف فرن�سا، التي يتم فيها العمل 
على الطرفن يف نف�س الوقت. واأجريت العملية، التي ا�ستمرت 4 �ساعات 
على يد فريقن من اجلراحن يف م�ست�سفى �سنرت اأو�سبيتالييه اأونيفر�سيتي 
14 من  ي��وم  ال��ب��الد. وب���داأت اجل��راح��ة م�ساء  األ��ب بجنوب �سرق  غرينوبل 
اأغ�سط�س بعد �ساعة و50 دقيقة من احل��ادث، الذي قطع فيه ذراعا املراأة 
البالغة من العمر 30 عاما عند حمطة ت�سامبريي على بعد 60 كيلومرتا. 
ت�سرفت  التي  "ال�سرعة  الإلكرتوين  على موقعه  بيان  امل�ست�سفى يف  وقال 
بها اأجهزة الطوارئ ومهارة الفريق الطبي �سمحت باإعادة و�سل الذراعن 
واأتاحت للمري�سة اأف�سل فر�سة ممكنة للتعايف لأن التاأخري لفرتة طويلة 

من �ساأنه اأن ي�سبب �سررا ل ميكن اإ�سالحه".

اختطاف طفل من م�شت�شفى
وثق مقطع فيديو بثته قناة العربية م�سهًدا �سادًما يظهر حلظة اختطاف 
امراأة لطفل مولود حديثا وخروجها به يف كي�س ي�سبه احلقيبة اليدوية من 
م�ست�سفى امللك خالد مبحافظة اخلرج ال�سعودية. وكانت املراأة قد تنكرت 
كي�س  الطفل يف  وو�سعت  ترتديها،  التي  العباءة  بزي ممر�سة ظهر حتت 
الذي  الفيديو  اأظهر  كما  املا�سي،  امل�سعد، اخلمي�س  قبل �سعودها  اأبي�س، 
على  الأمنية  ال�سلطات  وع��رثت  امل�ست�سفى.  يف  املراقبة  ك��ام��ريات  �سورته 
التعرف  امل�ساجد، كما مت  اأحد  48 �ساعة يف  البالغ من العمر نحو  الطفل 
البحث  ال�سلطات  تكثف  فيما  هاربة  م��ازال��ت  لكنها  اخلاطفة،  امل���راأة  على 

لمار و�شويفت ي�شرقان 
الأ�شواء يف "اإم.تي.يف"

ك��ن��دري��ك لمار  ال����راب  ف���از مغني 
جوائز  ب���اأه���م  ����س���ريان  اإد  وامل��غ��ن��ي 
اإم.ت��������ي.يف ل���الأغ���اين امل�������س���ورة يف 
املغنية  اأن  اإل  اأق��ي��م  ال���ذي  احل��ف��ل 
ت��ي��ل��ور ���س��وي��ف��ت ال���ت���ي غ���اب���ت عن 
باأغنيتها  الأ���س��واء  �سرقت  احلفل 
مي  ميد  ي��و  وات  "لوك  اجل��دي��دة 

دو".
ح�سل لمار على �ست جوائز بينها 
العام  خ��الل  فيديو  اأف�سل  جائزة 
ملو�سيقى  ف��ي��دي��و  اأف�����س��ل  وج���ائ���زة 

الهيب هوب عن اأغنيته هامبل.
وفاز �سريان املغني وكاتب الأغاين 

بجائزة اأف�سل فنان خالل العام.
نقادها  الغا�سبة  �سويفت  وحت��دت 
التي  امل�����س��ورة  اجل��دي��دة  باأغنيتها 
من  خارجة  تزحف  وه��ي  ت�سورها 

قرب وتعلن وفاة ذاتها القدمية.
ب�سويفت  امل�سورة  الأغنية  وتنتهي 
جميع  ب������اإح������ي������اء  ت������ق������وم  وه���������ي 
املهنية  ح��ي��ات��ه��ا  يف  ال�����س��خ�����س��ي��ات 
�سخ�سية  ك��ل  وت���ن���ادي  املو�سيقية 
زائفة  ل��ك��ون��ه��ا  الأخ��������رى  م��ن��ه��م 
ومتظاهرة باأنها طيبة وتلعب دور 

ال�سحية.
لالأغاين  �سبوتيفاي  تطبيق  وقال 
اإن الأغ��ن��ي��ة ال��ت��ي ���س��درت يف وقت 
رقما  اخلمي�س حققت  يوم  متاأخر 
�سمعها  اإذ  التطبيق  على  قيا�سيا 
م����ا ي���زي���د ع���ل���ى ث��م��ان��ي��ة مالين 

�سخ�س. 
عر�سها  م���ن  ���س��اع��ة  غ�����س��ون  ويف 
الأول ام�س الأول الأحد، �سوهدت 
الأغ��ن��ي��ة امل�����س��ورة اأك���رث م��ن 470 

األف مرة على موقع يوتيوب.

�شجار بني �شقيقني 
ب�شبب زوجتيهما

ن�سبت معركة بن �سقيقن يف الكويت ب�سبب 
خالف وقع بن زوجتيهما، وهو ما ا�ستدعى 
تدخل رجال الأمن للف�سل بينهما حيث مت 

اقتيادهما للتحقيق.
وقال م�سدر اأمني اإن وزارة الداخلية تلقت 
بالًغا عن م�ساجرة بن �سقيقن يف اإحدى 
فتوجهت  الأح����م����دي،  امل��ن��اط��ق مب��ح��اف��ظ��ة 
اإحدى فرق التدخل للمكان ،و�سيطروا على 

ال�سجار وا�سطحبوا ال�سقيقن للمخفر.
واأ�ساف امل�سدر الأمني قوله اإن التحقيقات 
اأظهرت اأن امل�ساجرة ا�ستعلت يف البداية بن 
بزوجها،  منهما  ك��ل  لت�ستنجد  ال��زوج��ت��ن، 
اأحلقا  اللذين  الرجلن  اإىل  النزاع  لينتقل 

ببع�سهما بع�س الإ�سابات.
ال�سرب  ت��ب��ادل  تهمة  ال�سقيقان  وي���واج���ه 
املخت�سة،  اجل��ه��ات  اإىل  الق�سية  ،واأح��ي��ل��ت 

بح�سب ما ذكرته �سحيفة الراأي الكويتية.

�شاب ُينجب 100 طفل!   
حُتقق ال�سرطة الهولندية مع �ساب ترّبع بحيوانات منوية 
لأكرث من 11 عيادة، ا�سُتخدمت �سناعًيّا يف اإجناب اأكرث 
اأن  القانون الهولندي املتربعن  100 طفل. ومينع  من 

يكونوا اآباء ملا يزيد على 25 طفاًل.
ا اأق�سى لتقليل خطر دخول الأبناء يف  وت�سع هولندا حًدّ
عالقات مع اإخوتهم م�ستقباًل، لذا يتعّن على املتربعن 
ت��وق��ي��ع ع��ق��ود ل��ع��دم م��ن��ح ح��ي��وان��ات��ه��م امل��ن��وي��ة لعيادات 
��ذ ه��ذا الإج����راء ع���ادًة وه��و م��ا حتاول  ُي��ن��َفّ خمتلفة، ول 
ال�سرطة الت�سدي له. وكانت ال�سرطة الهولندية ر�سدت 
امل��ن��وي��ة لأك���رث م��ن عيادة  ت���رّبع بحيواناته  ث��ان��ًي��ا  رج���اًل 

للتخ�سيب ال�سناعي.
اإىل ذلك، دعت جمعية اأطباء الن�ساء الهولندية، العيادات 
للرجلن،  املنوية  احليوانات  ا�ستخدام  عن  التوقف  اإىل 
نف�سها  الوراثية  اجلينات  وجود  اجلمعية  اكت�سفت  حيث 
بع�س  يف  تخ�سيُبهم  مت  الذين  الأطفال  جمموعة  لدى 
العيادات. ي�سار اإىل اأنه ويف اآيار املا�سي، وجّهت ال�سلطات 
التهام اإىل رئي�س عيادات اخل�سوبة الهولندية، با�ستخدام 

حيواناته املنوية بدًل من املتربعن.

هزيلة فاتورة  خيايل" على  "بق�شي�ش 
ح�سلت نادلة اأمريكية تعمل يف مطعم بولية نيوجري�سي 
زوجان  دخل  اأن  بعد  دولر،   1200 خيايل  بق�سي�س  على 
ل��ت��ن��اول وج��ب��ة يف اأح���د امل��ط��اع��م. ق��د ت��ك��ون الق�سة اإىل 
ه��ن��ا ط��ب��ي��ع��ي��ة، ل��ك��ن الأم�����ر ال��غ��ري��ب اأن ال���ف���ات���ورة التي 
وفق  دولرا،   20 تتعدى  مل  البق�سي�س  يف  ال�سبب  كانت 
�سحيفة نيويورك بو�ست اخلمي�س.  وقالت برينا �سيغيل 
ال�سخم،  املبلغ  اكت�سفت  بعدما  ب�سدمة  اأ�سيبت  اإن��ه��ا 
اأن  اأ�سقط على الأر����س، واأ���س��اف��ت  واأ���س��اف��ت: لقد ك��دت 
ه��ذا الأم���ر ي��وؤك��د اأن��ه م���ازال هناك اأن��ا���س لطفاء يف هذا 
العامل. واأ�سارت اإىل اأن زوجن و�سال اإىل املطعم وتناول 
بعد  اإل  تفتحه  األ  منها  طلبا  ظرفا  ومنحاها  وجبتهما 
مغادرتهما. وقالت اإنها جتهل �سبب اختيارها ملنحها هذا 
املبلغ ال�سخم، الذي مل تتوقع احل�سول عليه يف حياتها. 
املبلغ يف  �ست�ستخدم  اإنها  �سيغيل  ووفقا لل�سحيفة، قالت 

دفع ق�سطها اجلامعي و�سراء �سيارة.

كلب بطل ي�شعل الإنرتنت
اأ�سبح الكلب اأوتي�س بطاًل يف تك�سا�س و�سط اإع�سار هاريف 
الهرب  ور وهو يحمل حقيبة طعامه حم��اوًل  اأن �سُ بعد 

بها والنجاة من الفي�سانات.
اأوتي�س  بالكلب  يعتني  عاًما   65 �سيغوفيا  �سلفادور  وكان 
من نوع الراعي الأمل��اين، اخلا�س بحفيده، بعد اأن هرب 

بقية اأفراد العائلة من املدينة ب�سبب الفي�سانات.
وع��ن��دم��ا اأدرك اأن اأوت��ي�����س ق��د ه��رب م��ن امل��ن��زل ولحظ 
اأنحاء  جميع  يف  عنه  يبحث  ب��داأ  طعامه،  حقيبة  اختفاء 

احلي.
ولكن بح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية، اأ�سعل هذا 
���س��وره اجل��ار تيل دوك��ن��ز وهو  اأن  الإن��رتن��ت بعد  الكلب 

مي�سي حاماًل حقيبة طعامه، ورفعها على ح�سابه.
واألفي  اإعجاب   21700 ال�سورة ح�سلت على  ومنذ ن�سر 

تعليق و8500 م�ساركة. كاتي بريي تغني على خ�سبة امل�سرح خالل حفل توزيع جوائز مو�سيقى فيديو اإم تي يف 2017 يف كاليفورنيا. )ا ف ب(

جارد" يتم�شك  بودي  هيتمانز  "ذا 
ب�شدارة اإيرادات ال�شينما 

الكوميدي  احلركة  فيلم  احتفظ 
ب�سدارة  ج���ارد  ب���ودي  هيتمانز  ذا 
اأمريكا  يف  ال�����س��ي��ن��م��ا  اإي�����������رادات 
ال�سمالية لالأ�سبوع الثاين حمققا 
اإيرادات بلغت 10.1 مليون دولر. 
رينولدز  ري����ان  ب��ط��ول��ة  وال��ف��ي��ل��م 
و����س���ام���وي���ل ج���اك�������س���ون وج������اري 
باتريك  اإخ�������راج  وم����ن  اأول����دم����ان 

هيوز.
اأنابيل:  الرعب  فيلم  احتفظ  كما 
حمققا  ال��ث��اين  ب��امل��رك��ز  كريي�سن 

7.4 مليون دولر.
وال��ف��ي��ل��م ب��ط��ول��ة م���ريان���دا اأوت����و 
واأنتوين لباليا واإخراج ديفيد اإف. 

�ساندبرج.
وجاء يف املركز الثالث فيلم الر�سوم 
باإيرادات  ليب  اجل��دي��د  املتحركة 

بلغت خم�سة مالين دولر.
وتقدم الفيلم الدرامي ويند ريفر 
من املركز العا�سر اإىل املركز الرابع 
 4.4 بلغت  ب��اإي��رادات  الأ�سبوع  ه��ذا 

مليون دولر.
وال��ف��ي��ل��م ب��ط��ول��ة ج���ريم���ي ريرن 
واإل��ي��زاب��ي��ث اأول�����س��ن وم���ن اإخ����راج 

تيلور �سرييدان.
الكوميدي  احلركة  فيلم  وتراجع 
امل���رك���ز الثالث  ل���وج���ان لك���ي م���ن 
الأ�سبوع  ه��ذا  اخلام�س  املركز  اإىل 

باإيرادات بلغت 4.4 مليون دولر.
تيتوم  ت�سانينج  ب��ط��ول��ة  وال��ف��ي��ل��م 
واآدم درايفر ودانيال كريج واإخراج 

�ستيفن �سودربريج.

جتنب القلق بثالث خطوات فقط!
يعاين معظمنا من م�سكلة القلق امل�ستمر يف خمتلف 
جمالت احلياة، لذا نحن نبحث با�ستمرار عن حل 
منا�سب يجنبنا القلق والتوتر. وبهذا ال�سدد، ك�سف 
الربوفي�سور، هانز نوردال، من ق�سم الطب ال�سلوكي 
يف اجلامعة الرنويجية للعلوم والتكنولوجيا، عن 3 

خطوات رئي�سة لتجنب القلق.
- العرتاف باأن القلق ي�سكل م�سيعة للوقت  1

بالقلق  ال�سعور  ب��ن  الأ���س��خ��ا���س  يخلط  م��ا  غالبا 
القلق يف  ولكن  امل�سكالت.  ح��ل  على  ال��ق��درة  وع��دم 
الواقع ينجم عن ال�سعور ال�سلبي والتفكري املتكرر 

بامل�سكلة، دون الو�سول اإىل حل مقنع.
وي��ن�����س��ح ال��ربوف��ي�����س��ور ن������وردال الأ����س���خ���ا����س باأن 
يطرحوا ال�سوؤال الآتي على اأنف�سهم: هل هناك داع 
اأو هل توجد فائدة معينة من القلق الذي نعي�سه؟ 
تكرار  دون  حللها  امل�سكلة  على  الرتكيز  يجب  كما 

ال�سوؤال حول اأ�سبابها.
- الرتكيز على الو�سع الراهن  2

اإنه يجب الرتكيز على الو�سع الذي  يقول نوردال 
نعي�سه حاليا، دون التوهم باأحداث قد ل حت�سل يف 
امل�ستقبل، بحيث ل ي�سيطر القلق على اأذهاننا، مع 

البتعاد عن الأفكار ال�سلبية متاما.
وجتدر الإ�سارة اإىل اأن الأ�سياء التي ل نوليها كامل 

اهتمامنا، �ستختفي تدريجيا من تلقاء نف�سها.
- الهروب ل ينفع  3

ي���وؤك���د ن�����وردال ع��ل��ى ����س���رورة جت��ن��ب ال���ه���روب من 
اإيجابية، وذلك ب�سبب  ال�سلبية بطرق غري  الأفكار 

تاأثريه املعاك�س على العقل.
الأف���ك���ار  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  "عدم  اإن  اخل���ب���ري  وق�����ال 
ت�ستيت  اأو  ال��ه��رب  ي��ع��ن��ي حم��اول��ة  وامل�����س��ك��الت، ل 
من  الكثري  يندفع  امل��ث��ال،  �سبيل  وعلى  النتباه". 
القمار،  ول��ع��ب  ال��ت��ل��ف��از  م�����س��اه��دة  اإىل  الأ���س��خ��ا���س 
حتى  اأو  الكمبيوتر  األ��ع��اب  على  ال��رتك��ي��ز  وك��ذل��ك 
اأو احلد  النف�سية  لل�سيطرة على احلالة  املخدرات، 

من القلق.

اعتذار اأديل ي�شّب يف 
م�شلحة بيون�شيه

ال�سهري،   "Bond 25" لفيلم  الدعائية  الأغنية  اأدي��ل عن تقدمي  العاملية  النجمة  اعتذار  بعد 
تفاو�ست �سركة انتاج الفيلم لكي تقّدمه بيون�سيه. 

والأ�سباب التي جعلت اأديل تعتذر، هي رغبتها يف اأخذ ق�سط من الراحة وال�ستمتاع بوقتها مع 
الإعالن  يتم  الآن مل  2019. ولكن حتى  الفيلم  عام  ُيطرح  اأن  املقرر  ال�سغرية، ومن  عائلتها 
بيون�سيه،  ت��واأم  ولدة  بعد  اأّن��ه  يذكر،  التعاون.  هذا  فى  بيون�سيه  مع  التعاقد  عن  ر�سمي  ب�سكل 
ب�8 مربيات  واأي�سا ل�ستعانتها  الذي تعي�سه،  ال�سديد  التبذير  ب�سبب  تعر�ست لنتقادات كثرية 
اأّن  تاأكيد  املقربن  اأح��د  الطفلن، فقرر  �سنويا لرعاية  األ��ف دولر   100 حت�سل كل منهن على 
اأ�سماء  ت�ستخدم  لكنها  �سنويا  التربعات اخلريية  الكثري من  تقدم  واأنها  �سخية جدا،  بيون�سيه 

م�ستعارة لأنها تف�سل اأن ُتخفي هذا املو�سوع عن الإعالم وال�سحافة.


