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حممد بن را�سد ي�سدر مر�سوما بتعيني 
اأع�ساء يف جمل�س اأمناء موؤ�س�سة دبي للم�ستقبل

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �أ�شدر �شاحب 
دبي  لإم���ارة  ب�شفته حاكماً  رع��اه �هلل  �ل���وزر�ء  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة 
�لعلماء  �شلطان  ب��ن  عمر  بتعيني   2017 ل�شنة   36 رق��م  �مل��ر���ش��وم 
ع�شو�ً يف جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل ونائباً للع�شو �ملنتدب 
طوق  ب��ن  حممد  �هلل  عبد  تعيني  على  �ملر�شوم  ن�ّس  كما  للموؤ�ش�شة. 
موؤ�ش�شة  �أمناء  جمل�س  يف  ع�شوين  �مل��ري  �لب�شطي  حممد  �هلل  وعبد 

دبي للم�شتقبل.
دوره، وُين�شر يف �جلريدة �لر�شمية. وُيعمل بهذ� �ملر�شوم من تاريخ �شُ

وفد الربملان الأوربي: جهود الإمارات يف دعم الالجئني 
ال�ســوريني تعك�س قيمهــا يف حمايـة حقــوق الإن�ســان

•• اأبوظبي-وام:

جمموعة  رئي�س  لوبيز  �أنطونيو  برئا�شة  �لأورب����ي  �ل��رمل��ان  وف��د  �أك���د 
�ل�����ش��د�ق��ة �ل��رمل��ان��ي��ة �لأوروب���ي���ة �لإم��ار�ت��ي��ة يف �ل��رمل��ان �لأوروب�����ي �أن 
�ل�شوريني  �لإم��ار�ت لالجئني  �لتي تقدمها  �لكبرية  �لإن�شانية  �جلهود 

تعك�س قيمها ونهجها �لر��شخ يف حماية حقوق �لإن�شان .
يف  �ل�شوريني  لالجئني  �ل�شخية  �لإم����ار�ت  م�شاعد�ت  �أن  �إىل  �أ���ش��ار  و 
�ملخيم �لإمار�تي �لأردين مريجب �لفهود تاأتي يف �شياق دورها �لريادي 

وعطائها �لإن�شاين �ملتفرد على �مل�شتويني �لإقليمي و�لعاملي.
و�أ�شاف �أن دور �لإمار�ت �لإن�شاين و�لإغاثي بات منوذجاً يحتذى به عاملياً 
و�لعامل  �لأو�شط  �ل�شرق  �لالجئني يف منطقة  ودع��م  خا�شة يف حماية 
�مل�شاعد�ت لهم  �لتعامل مع ق�شية �لالجئني وتقدمي  �أن  �إىل  .. ولفت 
و�لإعالن عن ��شتقبال 15 �ألف لجئ �شوري يعك�س �لتقارب يف �لروؤى 
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�لغر�شلي يف �نتظار �ملكافحة مع �ل�شيد

رئي�س الدولة ي�سدر مر�سوما برتقية 
�سفيـرنا يف وا�سـنطن لدرجـة وزيـر

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �أ����ش���در 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
مر�شوماً  �هلل  ح��ف��ظ��ه  �ل����دول����ة 
يو�شف  ����ش���ع���ادة  مب��ن��ح  �حت����ادي����اً 
مانع �لعتيبة �شفري �لدولة لدى 
�لأمريكية  �مل���ت���ح���دة  �ل����ولي����ات 

درجة وزير.
ول���ع���ب �ل�����ش��������ف��ري �ل��ع��ت��ي��ب��ة منذ 
ت��ع��ي��ي��ن��ه ����ش���ف���ري� ل�����الإم�����ار�ت يف 
2008م دور�  و��شنطن يف �لعام 
هاما يف توطيد �أو��شر �لعالقات 
و�ل�����ش��د�ق��ة ب��ني دول���ة �لم����ار�ت 
�ل���ع���رب���ي���ة �مل���ت���ح���دة و�ل�����ولي�����ات 
�ملتحدة �لمريكية وعكف �شعادته 
�لبلدين  ع��الق��ات  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 

�ل�شديقني .
وثيق  ب�شكل  م��ع��ال��ي��ه  ع��م��ل  ك��م��ا 
�حلكومة  يف  �مل���������ش����وؤول����ني  م����ع 
�لتجاري  �لقطاع  ويف  �لأمريكية 
�لتجارية  �لرو�بط  تعزيز  بهدف 
ك����ذل����ك ب������ذل م���ع���ال���ي���ه ج����ه����ود�ً 
مقدرة يف �إر�شاء عالقات قوية يف 
�ملجالت �لجتماعية و�لتعليمية 
�شر�كات  ع��ن ط��ري��ق  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة 
موؤ�ش�شات  م���ع  ت���ب���ادل  وب����ر�م����ج 

هناأ جمل�س التوازن االقت�ضادي مبنا�ضبة يوبيله الف�ضي 

حممد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة قطعت اأ�سواطا 
متقدمة يف بناء قاعدة متينة لل�سناعات الع�سكرية باأيد وطنية

ك�ضف عن خمططات ال�ضتهداف حياته و اتهم حزب اهلل بتوجيه �ضالحه اىل �ضدور اللبنانيني والعرب

احلريري يعلن ا�ستقالته ويتهم ايران بخطف لبنان من حميطه العربي
االنقالبيون يوا�ضون جتنيد االأطفال لتعوي�س خ�ضائرهم

مقتل قائد لواء وعدد من القيادات احلوثية بغارة للتحالف يف تعز
•• عوا�صم-وكاالت:

�لنقالبية،  �شالح  و�مل��خ��ل��وع  �حل��وث��ي  ميلي�شيات  تلقت 
�م�������س، ���ش��رب��ة م��وج��ع��ة ج���دي���دة، ب��ا���ش��ت��ه��د�ف مقاتالت 
�لتحالف �لعربي بقيادة �ل�شعودية، �جتماعا ع�شكريا لهم 

�شم قادة كبار� يف حمافظة تعز جنوب غرب �ليمن.
�لذين  �لقتلى  �أب���رز  �أن  مينية،  �إخ��ب��اري��ة  م�شادر  و�أك���دت 
�شتة من  ل��و�ء مع  برتبة  �لغارة، �شابط رفيع  �شقطو� يف 
�للو�ء  قائد  �لعر�شي،  ناجي  �للو�ء  �أن  و�أف��ادت  مر�فقيه. 
بغارة  �ل�شبت،  فجر  مر�فقيه،  م��ع  قتل  تعز،  يف   201
جوية للتحالف، ��شتهدفت مقر �جتماع قياد�ت ع�شكرية 

�نقالبية يف حمافظة تعز.
�أب����رز �ل��ق��ي��اد�ت �مليد�نية  وي��ع��د �ل���ل���و�ء )�ل��ع��ر���ش��ي( م��ن 
�لثورية  �ل��ل��ج��ان  يف  وق��ي��ادي��ا  لالنقالبيني  و�ل�شيا�شية 

�لتابعة للحوثيني.
وبح�شب م�شادر، فاإن �لعر�شي هو من �أبرز قادة �حلر�س 
�أن يتم  و�مل��و�يل للمخلوع �شالح، قبل  �ملنحل  �جلمهوري 
�ل�شر�ع  �إط��ار  ميلي�شيات �حلوثي يف  قبل  ��شتقطابه من 

�ملت�شاعد بني حليفي �لنقالب.
حمافظة  �آن�س  مديرية  �أب��ن��اء  من  وه��و  �لعر�شي،  ويدير 
�لنقالبية  �مل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  م���ع���ارك  �ل��ي��م��ن،  و���ش��ط  ذم�����ار، 

وح�شارها �ملفرو�س على مدينة تعز.
كانو�  �ل��ذي��ن  �لقتلى  �شمن  �أن  �أخ����رى  م�����ش��ادر  وذك����رت 
201 حميد  �للو�ء  �أرك��ان حرب  �لجتماع،  حا�شرين يف 
�ملطري، و�أن �لغارة ��شتهدفت �جتماعهم يف جبهة �ل�شلو 

مبحافظة تعز.
ومل ي��ت��م �حل�����ش��ول ع��ل��ى ع����دد �ل�����ش��ح��اي��ا �لآخ����ري����ن يف 

�لجتماع �لذي ��شتهدفه طري�ن �لتحالف �لعربي.
وياأتي ذلك بعد �شاعات قليلة من غارة مماثلة �أودت بحياة 
�لقائم باأعمال قائد �للو�ء �لثالث حر�س جمهوري �ملو�يل 
للمخلوع، �لعقيد �لركن علي �لأعجم، يف جبهة نهم �شرق 

�لعا�شمة �شنعاء.
ما  �شكلو�  �حلوثيني  �أن  م�شادر  �أك��دت  �خ��رى،  جهة  من 
�ليمنية  �ملحافظات  و�لتعبئة( يف  �أ�شموها )جلان �حل�شد 
�لتي ي�شيطرون عليها، لتعوي�س خ�شائرهم بتجنيد مزيد 

من �لأطفال.
�ملتو�لية  �لكبرية  �لب�شرية  �خل�شائر  �إن  �مل�شادر  وقالت 
�إجبارياً،  �ل�شباب  لتجنيد  �جلبهات  يف  �مليلي�شيات  دفعت 

وذلك ح�شبما �أوردت �شحيفة �لوطن �ل�شعودية، �ل�شبت.
م�شوؤويل  من  طلبو�  �حلوثيني  �أن  �إىل  �مل�شادر  و�أ���ش��ارت 
�لأحياء يف �شنعاء با�شتقطاب �ل�شباب �لعاطلني و�لأطفال 

دون �شن �خلام�شة ع�شرة للزج بهم يف جبهات �لقتال.
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م�شت�شفى  م����ث����ل  �أم�����ري�����ك�����ي�����ة 
و  نيويورك  جامعة  و  كليفالند 
م�شت�شفى �لأطفال يف و��شنطن و 
جامعة جونز هوبكنز وجمموعة 

متاحف �شمث�شونيان �ل�شهرية.
�لعتيبة  �ل�����ش��ف��ري  و����ش���ي���و�����ش���ل 

�ل�شد�قة  �أو��شر  متتني  يف  دوره 
و�لعالقات  �ل���ب���ن���اء  و�ل����ت����ع����اون 
�ل�شرت�تيجية بني دولة �لمار�ت 
و�ل����ولي����ات �مل��ت��ح��دة مب���ا يحقق 
و�ل�شعبني  �ل���ب���ل���دي���ن  م�����ش��ال��ح 

�ل�شديقني.

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  �أك������د 
ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد 
�لقائد  ن���ائ���ب  �أب����وظ����ب����ي  ع���ه���د 
�لأع����ل����ى ل���ل���ق���و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة �ن 
دول���ة �لم�����ار�ت ب��ق��ي��ادة �شاحب 
ز�يد  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل 
متقدمة  �أ���ش��و�ط��ا  قطعت  �هلل” 
يف بناء قاعدة متينة لل�شناعات 
باأيدي  و�ل��دف��اع��ي��ة  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة 

وطنية نفخر بها وب�شناعتنا.
تغريد�ت  يف   - ����ش���م���وه  وه����ن����اأ 
يف  �لر�شمي  �شموه  ح�شاب  على 
�لجتماعي  �ل���ت���و�����ش���ل  م���وق���ع 
�لتو�زن  جمل�س   - �م�س  تويرت 
يوبيله  مب��ن��ا���ش��ب��ة  �لق��ت�����ش��ادي 
على  ع��ام��ا   25 وم���رور  �لف�شي 
جمل�س  �إن  ..وق�������ال  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه 
م�شرية  قاد  �لقت�شادي  �لتو�زن 
�لدولة  يف  �لدفاعية  �ل�شناعات 
على  تطويرها  يف  �عتمد  حيث 
�مل��ت��ق��دم��ة بحيث  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
��شبحت ر�فد� حيويا لالقت�شاد 

�لوطني.
منهجية  �أن  �ىل  ���ش��م��وه  و�أ����ش���ار 
�ل��ك��و�در وب��ن��اء �لقدر�ت  ت��اأه��ي��ل 
�ل��ذ�ت��ي��ة وت��ط��وي��ر �مل��ن��ت��ج��ات يف 
�لوطنية  وم��وؤ���ش�����ش��ات��ن��ا  ت�����و�زن 
�أ�شا�شية  ع��و�م��ل  كانت  �لأخ���رى 

لتعزيز �ملكانة �لتناف�شية عامليا.
وكان جمل�س �لتو�زن �لقت�شادي 
ق�����د ن����ظ����م م������وؤخ������ر� �ح���ت���ف���ال 
مبنا�شبة يوبيله �لف�شي ومرور 
25 عاما على تاأ�شي�شه يف دولة 

�لإمار�ت. )�لتفا�شيل �س2(

ي��زع��م �أن���ه ���ش��الح م��ق��اوم��ة وه���و �مل��وج��ه �إىل 
ف�شاًل  و�ليمنيني  �ل�شوريني  �خو�ننا  �شدور 

عن �للبنانيني.
و�أ�شاف خماطبا طهر�ن �أقول لإير�ن و�أتباعها 
�إنهم خا�شرون و�شتقطع �لأيادي �لتي �متدت 
�إىل �لدول �لعربية بال�شوء و�شريتد �ل�شر �إىل 
�أن ي�شعى  �أنه عاهد على  �إىل  .. م�شري�  �أهله 
لوحدة �للبنانيني و�إنهاء �لنق�شام �ل�شيا�شي 
�أنه لقي يف  �إل  بالنف�س  �لناأي  وتر�شيخ مبد�أ 

�شبيل ذلك �أذى.
و�أكدت م�شادر �إحباط حماولة �غتيال رئي�س 
�لوزر�ء �للبناين �مل�شتقيل �شعد �حلريري يف 

بريوت قبل �أيام. 
وقالت �مل�شادر �إن خمططي �غتيال �لرئي�س 
�حلريري عطلو� �أبر�ج �ملر�قبة خالل حترك 

موكبه، بح�شب قناة �لعربية. 

•• بريوت-وكاالت:

�أعلن رئي�س �حلكومة �للبنانية �شعد �حلريري 
متهما  �حلكومة  رئا�شة  من  ��شتقالته  �م�س 
ل��زرع �لفنت وحماولة خطف  �إي��ر�ن بال�شعي 

لبنان من حميطه �لعربي.
�لوكالة  �أوردت�����ه  م��ا  �حل��ري��ري ح�شب  وق���ال 
حالة  هناك  �إن  لبنان  يف  ل��الإع��الم  �لوطنية 
�إحباط وت�شرذم و�نق�شامات وتغليب �مل�شالح 
لي�س  ع��د�و�ت  وتكوين  �لعامة  على  �خلا�شة 
�أجو�ء  نعي�س  �أننا  م�شيفا   .. منها  طائل  لنا 
�غتيال  ق��ب��ل  ���ش��اب��ت  �ل��ت��ي  ب���الأج���و�ء  �شبيهة 
�ل�شهيد رفيق �حلريري يف ت�شريح  �لرئي�س 
ُي���ح���اك يف �خلفاء  مل�����ش��ت م���ا  �آخ�����ر  م��ف��اج��ئ 

ل�شتهد�ف حياتي.
و�أكد �حلريري : �أن �إير�ن ل حتل يف مكان �إل 

وتزرع فيه �لفنت و�لدمار وي�شهد على ذلك 
ت��دخ��الت��ه��ا يف �ل��ب��الد �ل��ع��رب��ي��ة ب��د�ف��ع حقد 
ول��الأ���ش��ف وجدت  �لعربية  �لأم���ة  على  دف��ني 
�أبنائنا من ي�شع يده بيدها وهي ت�شعى  من 

خلطف لبنان من حميطه �لعربي.
�أبناء  �إي��ر�ن زرع��ت بني  �أن  و�عتر �حلريري 
�شلطة  على  وتطاولت  �لفنت  �ل��و�ح��د  �لبلد 
�ل��دول��ة و�أن�����ش��اأت دول��ة د�خ��ل �ل��دول��ة و�نتهى 
بها �لمر �ن �شيطرت على مفا�شلها و��شبح 
�شوؤون  يف  �لف�شل  و�لقول  �لعليا  �لكلمة  لها 

لبنان و�للبنانيني.
وو����ش���ف �حل���ري���ري ح���زب �هلل، �مل�����ش��ارك يف 
لبنان  يف  لي�س  �لي���ر�ين  ب�الذر�ع  �حلكومة، 
فح�شب بل يف �لبلد�ن �لعربية. و�أ�شاف خالل 
لالأ�شف  �هلل  ح��زب  ��شتطاع  �ملا�شية  �لعقود 
فر�س �أمر و�قع يف لبنان بقوة �شالحه �لذي 

قبل البدء بتطهري املناطق ال�ضحراوية يف االأنبار

ا�ستعدادت عراقية لقتحام ق�ساء راوة
•• بغداد-وكاالت:

�أعلن  �ل��ق��ائ��م،  �لتنظيم م��ن  �لإع���الن ع��ن ط��رد  بعد 
�لعميد يحيى �لزبيدي �لناطق با�شم قيادة �لعمليات 
ل�شتعادة  �شتتوّجه  �لعر�قية  �ل��ق��و�ت  �أن  �مل�شرتكة 
�لتنظيم يف  �آخِر معاقل  �لرمانة  ر�وة وناحية  ق�شاء 
�لعر�ق ثم تبد�أ عمليات تطهري �ملناطق �ل�شحر�وية 

يف حمافظة �لأنبار.
�آخر معاقل  �أيام من �نطالق �ملعارك �شوب   9 فبعد 
تنظيم د�ع�����س غ���رب �لأن���ب���ار �أع��ل��ن رئ��ي�����س �ل����وزر�ء 
�لكاملة  �ل�شيطرة  ��شتعادة  �لعبادي  حيدر  �لعر�قي 

على ق�شاء �لقائم وطرد م�شلحي تنظيم د�ع�س.
ثالث  م��ن  �نطلقت  ق��د  ك��ان��ت  �لع�شكرية  �لعمليات 
ج��ب��ه��ات، ق����و�ت م��ك��اف��ح��ة �لإره�������اب ت��ك��ف��ل��ت باملهام 
�لع�شكرية على �جلبهة �جلنوبية وجنحت يف ��شتعادة 
�ل�شيطرة  فر�شت  وبعدها  ني�شان،  م��ن  �ل�شابع  ح��ي 

�لكاملة على مركز ح�شيبة.
و��شتعادت قيادة عمليات �جلزيرة �ملعر �حلدودي مع 
�لعر�قي  �لعلم  ورفعت  �لغربية  �جلبهة  على  �شوريا 
�لبو  مدينة  نحو  د�ع�����س  م�شلحي  ه��روب  بعد  فوقه 

كمال �ل�شورية.
وع��ل��ى �جل��ب��ه��ات �ل�����ش��رق��ي��ة ل��ل��ق��ائ��م �ن��ط��ل��ق��ت �شباح 
باإ�شناد من ميلي�شيات  �جلمعة قطاعات من �جلي�س 
�حل�شد �ل�شعبي و�لع�شائري و��شتعادو� �ل�شيطرة على 

منطقة �لكر�بلة.
وتنح�شر �ملهمة �لأخرية للق�شاء على تنظيم د�ع�س 
�لآن يف ق�شاء ر�وة و�ملناطق �ل�شحر�وية �شمال �شرق 
�مل��ع��ارك خمتلفة  �أن تكون  �لأن��ب��ار، ويتوقع �خل��ر�ء 

فيها ل�شعوبة ت�شاري�شها.
معر  ��شتعادت  �ل��ع��ر�ق،  يف  �مل�شرتكة  �لقو�ت  وكانت 
�ل��ق��ائ��م �حل����دودي م��ع ���ش��وري��ا و�ل��و�ق��ع يف حمافظة 
�لن��ب��ار غ��رب �ل��ع��ر�ق م��ن د�ع�����س �ل��ذي �شيطر عليه 
2014، جاء ذلك بعدما �قتحمت �لقو�ت  يف يونيو 
�ل��ع��ر�ق��ي��ة، �جل��م��ع��ة، م��رك��ز م��دي��ن��ة �ل��ق��ائ��م يف غرب 
�ل���ب���الد، �ل����ذي ي��ع��د �آخ����ر م��ع��ق��ل لتنظيم د�ع�����س يف 

�لعر�ق، بح�شب ما �أفاد ع�شكريون.
وقال قائد �لفرقة �ل�شابعة يف �جلي�س �لعر�قي، �للو�ء 
�لركن نومان عبد �لزوبعي لوكالة فر�ن�س بر�س، �إن 
�ل�شابعة وعمليات �جلزيرة وجهاز  �لفرقة  “قطعات 
مكافحة �لإرهاب بد�أت باقتحام مركز مدينة �لقائم. 

ال�سي�سي  يــلــتــقــي  ــا�ــس  عــب
ــار املــ�ــســاحلــة  ــس ــ� ــحــث م ــب ل

•• القاهرة-وكاالت:

�أعلن �شفري فل�شطني لدى م�شر، 
ل���دى �جلامعة  �ل���د�ئ���م  م��ن��دوب��ه��ا 
�ل��ع��رب��ي��ة ج��م��ال �ل�����ش��وب��ك��ي، �م�س 
�لفل�شطيني  �لرئي�س  �أن  �ل�شبت، 
�شرم  حممود عبا�س، ي�شل مدينة 
�ل�شيخ �ليوم، يف زيارة ر�شمية مل�شر 
ت��ل��ب��ي��ة لدعوة  ي���وم���ني،  ت�����ش��ت��غ��رق 
�ل�شي�شي،  �ل��ف��ت��اح  ع��ب��د  �ل��رئ��ي�����س 
للم�شاركة يف �فتتاح منتدى �شباب 
�لعامل. وقال �ل�شوبكي �إن �لرئي�س 
مع  خا�شة  جل�شة  �شيعقد  عبا�س 
�ل�شي�شي  �ل��ف��ت��اح  ع��ب��د  �ل��رئ��ي�����س 
غد�ً  �مل��ن��ت��دى  �أع��م��ال  هام�س  على 
�مل�شتجد�ت  �آخ���ر  لبحث  �لث��ن��ني، 
على �ل�شاحة �لفل�شطينية و�جلهود 
�ل�شالم  ع��م��ل��ي��ة  ل���دف���ع  �مل���ب���ذول���ة 
�لإ�شر�ئيلي،  �لح���ت���الل  و�إن����ه����اء 
�لتي  �لكبرية  �جلهود  �ىل  �إ�شافة 
�مل�شاحلة  لتحقيق  م�شر  بذلتها 

�لوطنية و�إنهاء �لنق�شام.

وجود  �سحة  تنفي  الكويت 
جتاهها  ع�سكرية  حتــركــات 

•• الكويت -وام:

�م�س  �لكويتية  �ل��دف��اع  وز�رة  نفت 
و�شائل  عر  ت��د�ول��ه  يتم  ما  �شحة 
بوجود  �لج���ت���م���اع���ي  �ل���ت���و�����ش���ل 

حتركات ع�شكرية جتاه �لكويت.
�ملعنوي  �لتوجيه  م��دي��ري��ة  وق��ال��ت 
و�لعالقات �لعامة بوز�رة �لدفاع يف 
بيان �أوردته وكالة �لأنباء �لكويتية 
�لعامة  �لأرك����������ان  رئ���ا����ش���ة  ت��ه��ي��ب 
ن�شر  وع��دم  �لدقة  باجلميع حتري 
�ملعلومات �ملغلوطة �لتي توؤثر على 

�أمن �لبالد و��شتقر�ره.
�لدفاع  وز�رة  �أن  ع��ل��ى  و�����ش����ددت 
حت���ت���ف���ظ ب���ح���ق���ه���ا �ل�����ق�����ان�����وين يف 
�مل�شاءلة و�ملالحقة �لق�شائية جتاه 

من يروج ملثل تلك �ل�شائعات.

 التحقيق الع�ضكري ي�ضتمع اىل رئي�س احلكومة ال�ضابق
تون�س: اآخر تفا�سيل ق�سية التاآمر على اأمن الدولة.!

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

يتوقع �لكثريون يف تون�س �ن د�ئرة ق�شية �لتاآمر على �من دولة �شتت�شع وقد 
ت�شمل �شيا�شيني و�عالميني. وقد ��شتمع قا�شي �لتحقيق �لع�شكري لرئي�س 
�حلكومة �ل�شابق �حلبيب �ل�شيد يف عالقة مبا يعرف بق�شية �شفيق جر�ية 

�ملتهم بالتاآمر على �من �لدولة �خلارجي.           )�لتفا�شيلب �س13(

زيباري ي�سف العبادي بـاملتغطر�س 
كــرد�ــســتــان مـــع  ــل  ــام ــع ــت ال يف 

•• بغداد-وكاالت:

و����ش���ف وزي������ر �مل���ال���ي���ة �ل�������ش���اب���ق يف 
�حلكومة �لعر�قية هو�شيار زيباري، 
�لعبادي  ح��ي��در  �حل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س 
مع  �لتعامل  يف  ب�املتغطر�س  و�شفه 

�إقليم كرد�شتان.
�حل�������زب  يف  �ل�������ق�������ي�������ادي  وك������ت������ب 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي �ل��ك��رد���ش��ت��اين على 
تويرت �أن �لعبادي جنح يف ��شتعادة 
د�ع�س  تنظيم  قب�شة  م��ن  �ل��ق��ائ��م، 
�ل��ن��ز�ع مع  ك��ان متغطر�شا يف  لكّنه 
�إق��ل��ي��م ك��رد���ش��ت��ان.  ودع���اه للتوقف 
�أه��ل��ي��ة بح�شب  �إ���ش��ع��ال ح���رب  ع���ن 

تعابري زيباري.
�خلارجية  وزي�����ر  دع����ا  ج��ه��ت��ه  م���ن 
�لأمريكي، �إىل �إطالق حو�ر �شيا�شي 
�أربيل و بغد�د. وخالل �ت�شال  بني 
كرد�شتان  وزر�ء  رئي�س  م��ع  هاتفي 
�أبدى تيلر�شون  ب��ارز�ين،  نيجرفان 
ق��ل��ق��ه م��ن �ل��ت��وت��ر�ت �ل��ق��ائ��م��ة مع 

�حلكومة �ملركزية يف بغد�د.
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اأخبـار الإمـارات
حملة النظافة العربية 2017 تنطلق من دبا الفجرية حتت �سعار ميكن اأن حتدث فرقا

•• دبا الفجرية -وام:

ثاين  �لدكتور  معايل  بح�شور  �أم�س  للغو�س  �لإم���ار�ت  جمعية  �أطلقت 
�أحمد �لزيودي وزير �لتغري �ملناخي و�لبيئة حملة �لنظافة �لعربية  بن 
باإمارة  دبا  من مدينة  �لتو�يل  على  و�لع�شرين  �لثانية  لل�شنة   2017

�لفجرية و�لتي تغطي كافة �إمار�ت �لدولة.
�ل���دول���ة و�ملنطقة  ���ش��و�ط��ئ  ت��ن��ظ��ي��ف  �ل��ت��ط��وع��ي��ة �ىل  وت���ه���دف �حل��م��ل��ة 
�ملختلفة  �ل��غ��و���س  م��و�ق��ع  �إىل  ����ش��اف��ة  �لبيئية  و�مل��ل��وث��ات  �ملخلفات  م��ن 
�لغو�س  ولريا�شة  �لبحرية  للبيئة  للرتويج  �مل�شاركة  و�ل��دول  بالدولة 
�أن  يف �لإم���ار�ت. وق��ال معايل �لوزير �لزيودي خالل مر��شيم �لإط��الق 
وز�رة �لتغري �ملناخي و�لبيئة حتر�س على �لتعاون و�لتن�شيق مع �شركائها 

�إطالق  يف  �خل��ا���س  و�ل��ق��ط��اع  �حلكومية  �جل��ه��ات  م��ن  �ل�شرت�تيجيني 
�لبحرية  �لبيئة  حماية  �شاأنها  من  �لتي  �لوطنية  و�مل��ب��ادر�ت  �حلمالت 
�إىل  �لر�مية  �ل�شرت�تيجية  �أهد�فها  مع  متا�شيا  وذلك  عليها  و�حلفاظ 
�إطار  تاأتي يف  �أن هذه �حلمالت  و�أ�شاف معاليه  بيئة م�شتد�مة.  �شمان 
�أفر�د  جهود �لوز�رة لتعزيز ثقافة �مل�شوؤولية �لجتماعية و�لبيئية لدى 
�ملجتمع و�مل�شاهمة بدور فاعل يف تر�شيخ �ل�شعور لدى �لفرد باأن حماية 
يوميا  �شلوكا  يكون  �أن  يجب  نظافتها  على  و�ملحافظة  �لطبيعية  �لبيئة 

و�أنه م�شوؤولية �جلميع ول يقت�شر على �جلهات �ملعنية و�ملخت�شة فقط.
يف  حقيقيا  فرقا  يحدث  �أن  �إمكانية  لديه  �شخ�س  كل  �أن  معاليه  و�أك��د 
�حلفاظ على �لبيئة �ملحيطة به. من جانبه قال عي�شى بن عبد�هلل �لغرير 
رئي�س جمل�س �إد�رة جمعية �لإمار�ت للغو�س �أن حملة »�لنظافة �لعربية« 

تعد فر�شة مثالية خلدمة �لبيئة �ملحلية و�إحد�ث تغيري �إيجابي يخدم 
�مللوثات  �إز�ل��ة  خ��الل  من  �لعربية  و�ملنطقة  �لدولة  يف  �لبحرية  �لبيئة 
�لتي تف�شد جمالها وتوؤثر عليها �شلبا.. م�شري� �ىل �أن �حلملة ت�شهم يف 
زيادة �لوعي �لعام �جلماهريي بالق�شايا �لبيئية �ملختلفة �ملحيطة بهم 
ومتنحهم �حللول �لعملية �لتي متكنهم من �إحد�ث تغيري �إيجابي للتغلب 
على �مل�شكالت �لتي تهدد �شالمة بيئتهم �ملحلية. و�أ�شاف �ن �حلملة هذ� 
لعام  للغو�س  �لإم���ار�ت  جلمعية  �لرئي�شية  �لفعاليات  �إح��دى  هي  �لعام 
�ملتطوعني من  �لأف���ر�د  م�شاركة  وتعتمد �حلملة على   .  2017 �خل��ري 
وحظي  ع�شو..   «  3000« م��ن  �أك��ر  ع��دده��م  �لبالغ  �جلمعية  �أع�����ش��اء 
من  مئات  عدة  �لفجرية مب�شاركة  باإمارة  دبا  �حلملة يف مدينة  �إط��الق 
�إمد�دهم  �شيتم  �لذين  �لبيئي  �حلفاظ  وق�شايا  �لبيئة  ب�شوؤون  �ملهتمني 

بكافة �لأدو�ت �لالزمة للقيام بعمليات �لتنظيف و�لتقاط �ملخلفات.
وتتوىل جميعة �لإمار�ت للغو�س مهمة ت�شجيل كميات �ملخلفات �ملجمعة 
عن  �لناجمة  �لتلوث  كمية  ر�شد  �أج��ل  م��ن  �ملختلفة  نوعياتها  وح�شر 
�إعادة  �لتي ميكن  �مللتقطة  �إر�شال �ملخلفات  �ملخلفات يف حني �شيتم  تلك 
تدويرها �إىل �ملو�قع �ملتخ�ش�شة من �أجل �ل�شتفادة منها من خالل �إعادة 
ت�شنيعها. تنظيم �حلملة جمعية �لإمار�ت للغو�س بالتعاون وبدعم من 
وز�رة �لتغري �ملناخي و�لبيئة وبلدية دبا �لفجرية وجهاز حماية �ملن�شاآت 
�حليوية و�ل�شو�حل.. وحتظى �حلملة بدعم كل من حملة »نظفو� �لعامل« 
ومقرها �أ�شرت�ليا وحملة »معاً من �أجل �شو�حل عاملية نظيفة« ومقرها 
ملوؤ�ش�شة  �لتابع   A.W.A.R.E �لوليات �ملتحدة �لأمريكية وم�شروع 

�لغو�س. جمال  يف  �ملتخ�ش�شة  �لدولية   PADI

هناأ جمل�س التوازن االقت�ضادي مبنا�ضبة يوبيله الف�ضي 

حممد بن زايد: المارات بقيادة خليفة قطعت اأ�سواطا متقدمة 
يف بناء قاعدة متينة لل�سناعات الع�سكرية باأيدي وطنية

•• اأبوظبي-وام:

�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
�ن  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  دولة �لم��ار�ت بقيادة �شاحب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل قطعت �أ�شو�طا 
�لع�شكرية  لل�شناعات  متينة  ق��اع��دة  ب��ن��اء  يف  متقدمة 

و�لدفاعية باأيدي وطنية نفخر بها وب�شناعتنا.
�لر�شمي  �شموه  ح�شاب  على  تغريد�ت  يف   - �شموه  وهناأ 

جمل�س   - �م�س   vتويت �لجتماعي  �لتو��شل  موقع  يف 
ومرور  �لف�شي  يوبيله  مبنا�شبة  �لقت�شادي  �ل��ت��و�زن 
�لتو�زن  جمل�س  »�إن  ..وق����ال  تاأ�شي�شه  على  ع��ام��ا   25
�لدولة  �لدفاعية يف  �ل�شناعات  قاد م�شرية  �لقت�شادي 
�ملتقدمة  �لتكنولوجيا  على  تطويرها  يف  �عتمد  حيث 

بحيث ��شبحت ر�فد� حيويا لالقت�شاد �لوطني«.
و�أ�شار �شموه �ىل �أن منهجية تاأهيل �لكو�در وبناء �لقدر�ت 
وموؤ�ش�شاتنا  »ت������و�زن«  يف  �مل��ن��ت��ج��ات  وت��ط��وي��ر  �ل��ذ�ت��ي��ة 
�ملكانة  لتعزيز  �أ�شا�شية  عو�مل  كانت  �لأخ��رى  �لوطنية 

�لتناف�شية عامليا.
وك����ان جم��ل�����س �ل���ت���و�زن �لق��ت�����ش��ادي ق��د ن��ظ��م موؤخر� 
25 عاما على  �حتفال مبنا�شبة يوبيله �لف�شي ومرور 

تاأ�شي�شه يف دولة �لإمار�ت .
و�أعلن جمل�س �لتو�زن �لقت�شادي �أنه متكن على مد�ر 
25 عاما من تاأ�شي�س نحو 90 �شركة وكيانا ��شتثماريا يف 
�أكر من 11 قطاع من خمتلف �لقطاعات �لقت�شادية 
من بينها قطاع �ل�شناعات �لدفاعية و�لع�شكرية ، وهذه 
�ل�شركات تقوم بدور حيوي ومهم يف دعم �أد�ء �لقت�شاد 

�لوطني لدولة �لمار�ت .
يف  ف��ع��ال  ب�شكل  �لق��ت�����ش��ادي  �ل��ت��و�زن  جمل�س  وي�شاهم 
�جلهود �لر�مية لتحقيق �أهد�ف روؤية �أبوظبي 2030 
�جلديدة  �لتكنولوجيا  ن��ق��ل  ن��ح��و  �ل��ت��وج��ه��ات  وت��ع��زي��ز 
�ل�����ش��ن��اع��ي��ة وب���ن���اء وتاأهيل  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة  وت��ط��وي��ر 
و�لبتكار  �لبحث  وحتفيز  وت�شجيع  �لوطنية  �لكفاء�ت 
�لقيادة  �ل�شناعية و�لتقنية جت�شيد� لروؤية  �ملجالت  يف 
ومت�شلحة  موؤهلة  وطنية  ك���و�در  �إع���د�د  نحو  �لر�شيدة 

بالعلم و�ملعرفة ملو�جهة حتديات �مل�شتقبل.

الإمارات وال�سنغال توقعان مذكرة تفاهم ب�ساأن الإعفاء من متطلبات تاأ�سرية الدخول بني البلدين
•• اأبوظبي-وام:

�لإعفاء  ب�شاأن  تفاهم  مذكرة  و�ل�شنغال  �لإم���ار�ت  دول��ة  وقعت 
حيث  �لبلدين  ب��ني  �مل�شبقة  �ل��دخ��ول  ت��اأ���ش��رية  متطلبات  م��ن 
�شملت �إعفاء مو�طني �لدولة حملة كافة �أنو�ع جو�ز�ت �ل�شفر 
�لإمار�تية مقابل �إعفاء مو�طني �ل�شنغال حملة جو�ز�ت �ل�شفر 

�لدبلوما�شية.
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  �لتفاهم  مذكرة  وق��ع 
وزي���ر �خل��ارج��ي��ة و�ل��ت��ع��اون �ل���دويل عقب �ل��ل��ق��اء �ل���ذي عقده 

�شموه مع معايل �شديقي كابا وزير خارجية �ل�شنغال.
�لتوقيع على  �أن  �آل نهيان  �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد  و�أك��د �شمو 
ه���ذه �مل���ذك���رة م��ن ���ش��اأن��ه ت��ع��زي��ز �أو�����ش���ر �ل��ع��الق��ة ب��ني �شعبي 

�لبلدين.
و�ل�شد�قة  �مل�شرتك  �لتعاون  عالقات  بحث  �للقاء  خالل  ومت 
�إىل بحث م�شتجد�ت  بالإ�شافة  و�ل�شنغال  �لإم��ار�ت  دولة  بني 
�لأو����ش���اع يف �ملنطقة وت��ب��ادل وج��ه��ات �ل��ن��ظ��ر جت���اه ع���دد من 

�لق�شايا �لإقليمية و�لدولية ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.
ورحب �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية 

خارجية  وزي��ر  كابا  �شديقي  معايل  ب��زي��ارة  �ل��دويل  و�لتعاون 
�ل�����ش��ن��غ��ال. و�أك����د ���ش��م��وه ح��ر���س دول���ة �لإم�����ار�ت ع��ل��ى توطيد 

�لتعاون �مل�شرتك مع �ل�شنغال يف �شتى �ملجالت.
ب��الده على تعزيز  �أك��د معايل �شديقي كابا حر�س  من جانبه 
توليها  و�ل��ت��ي  �لإم����ار�ت  دول��ة  م��ع  �لثنائية  �أو����ش��ر عالقاتها 
�لتي  �ملتميزة  للمكانة  ن��ظ��ر�  خا�شا  �هتماما  ب���الده  حكومة 

و�شلت �ليه �لدولة.
دولة  وزي��رة  �لها�شمي  �إبر�هيم  بنت  رمي  معايل  �للقاء  ح�شر 

ل�شوؤون �لتعاون �لدويل.

انطالق ملتقى املراأة الإماراتية للتطوع الثاين حتت �سعار »كلنا اأمنا فاطمة«
•• العني -وام:

�ل�شيخة  �����ش����م����و  رع������اي������ة  حت������ت 
رئي�شة  م������ب������ارك  ب����ن����ت  ف����اط����م����ة 
�لرئي�شة  �ل��ع��ام  �ل��ن�����ش��ائ��ي  �لحت����اد 
�لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى 
لالأمومة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة 
و�لطفولة �نطلقت فعاليات ملتقى 
�لثاين يف  �لإمار�تية للتطوع  �مل��ر�أة 
جامعة �لإمار�ت بالعني حتت �شعار 

كلنا �أمنا فاطمة.
تر�شيخ  �إىل  �مل��ل��ت��ق��ى  ه���ذ�  وي��ه��دف 
و�لعطاء  �لتطوعي  �لعمل  ثقافة 
�لإن�شاين وتنمية �لقدر�ت �لقيادية 
للمر�أة �ل�شابة و�إك�شابها مهار�ت يف 
�لتطوعية  �ل�شبابية  �ل��ف��رق  �إد�رة 
حم���ل���ي���ا وع����امل����ي����ا �ن����ط����الق����ا من 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
يكون  ب�����اأن  �هلل«  »ح��ف��ظ��ه  �ل���دول���ة 
ع��ام �خل��ري ومببادرة   2017 ع��ام 
م��ن ب��رن��ام��ج ف��اط��م��ة ب��ن��ت مبارك 
ل��ل��ت��ط��وع وب���ا����ش���ر�ف م���ن �لحت����اد 
�لن�شائي �لعام ومبادرة ز�يد �لعطاء 
�لإمار�ت  جامعة  من  وبا�شت�شافة 
يف منوذج مميز لل�شر�كة �ملجتمعية 
�ملر�ة  ملتقى  وت�شمن  �مل�شتد�مة. 
�ل��ث��اين عر�س  للتطوع  �لإم��ار�ت��ي��ة 
فيلم وثائقي عن ز�يد �لعطاء ودوره 
�لريادي يف جمال �لعمل �لتطوعي 

و�لعطاء �لن�شاين �لعاملي .
كما مت ��شتعر��س مبادر�ت برنامج 

و�أ����ش���ب���ح ل���دول���ة �لإم��������ار�ت �ل����دور 
�ل���ب���ارز يف حت�����ش��ني �حل��ي��اة و�شون 
�لكر�مة �لإن�شانية حول �لعامل مع 
�ملانحة  �لدول  تر�شيخ موقعها بني 
�لأك������ر ع���ط���اء و���ش��خ��اء يف جمال 

�مل�شاعد�ت �خلارجية.
�إىل  �ل�شويدي  ن��ورة  �شعادة  ولفتت 
للتطوع  �لإمار�تي  �مل��ر�أة  �أن ملتقى 
�مللتقيات  م��ن  �شل�شلة  �شمن  ي��اأت��ي 
�ل��ق��ي��ادي��ة يف �لعمل  �مل�����ر�أة  لع����د�د 
�ملوؤ�ش�شات  يف  و�لإن�شاين  �لتطوعي 
�حل����ك����وم����ي����ة و�خل�����ا������ش�����ة و�ل����ت����ي 
وعلمية  ح��و�ري��ة  جل�شات  تت�شمن 
ت�شهم ب�شكل فعال يف تنمية مهار�ت 
من  لتمكينها  قدر�تها  وبناء  �مل��ر�أة 
و�لن�شاين  �لتطوعي  �لعمل  قيادة 
و�ل���ت���ي ���ش��ت�����ش��اه��م ب�����ش��ك��ل ف��ع��ال يف 
و�لقت�شادية  �لجتماعية  �لتنمية 

�مل�شتد�مة.
خالل  م��ن  �شيتم  �أن���ه  �إىل  ون��وه��ت 
�مل����ل����ت����ق����ي����ات �خ����ت����ي����ار �ل����ك����ف����اء�ت 
�لتطوعية  �مل�����ش��اري��ع  ق��ي��ادة  ل��ت��ويل 
فاطمة  ل����رن����ام����ج  و�لن�������ش���ان���ي���ة 
�شيتم  و�ل��ت��ي  للتطوع  م��ب��ارك  بنت 
و�لتي  م�����ش��ت��ق��ب��ال  ع��ن��ه��ا  �لع������الن 
�خلدمة  يف  ف��ع��ال  ب�شكل  �شت�شاهم 
�ل�شحية  �مل���ج���الت  يف  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
و�لتعليمية حمليا وعامليا �ن�شجاما 
�لعمل  يف  �لعطاء  م�شرية  نهج  م��ع 

�لإن�شاين �لتطوعي.
بنت  فاطمة  برنامج  �أن  و�أو�شحت 
�شيقدم  �ل��ت��ط��وع��ي  للعمل  م��ب��ارك 

و�لعطاء  �لتطوعي  �لعمل  ثقافة 
�لإن�شاين وتنمية �لقدر�ت �لقيادية 
للمر�أة �ل�شابة و�إك�شابها مهار�ت يف 
�لتطوعية  �ل�شبابية  �ل��ف��رق  �إد�رة 

حمليا وعامليا.
�ل�شويدي  ن������ورة  ����ش���ع���ادة  وق����ال����ت 
�إن  �لن�شائي �لعام :  مديرة �لحتاد 
مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو 
ل تدخر جهد� يف ت�شجيع وحتفيز 
�بنة �لإمار�ت للم�شاركة �لفاعلة يف 
�لأعمال �لتطوعية �لتي من �شاأنها 
�أفر�د �ملجتمع  �أن تعود بالنفع على 
يف �شتى �مليادين �إميانا من �شموها 
ويعزز  يدعم  �لتطوعي  �لعمل  ب��اأن 

�لتكافل �لجتماعي.
يف  �لر�شيدة  �لقيادة  �إن   « و�أ�شافت 
و�لثناء  �لتقدير  ت�شتحق  �ل��دول��ة 
لأنها رعت �ملر�أة �لإمار�تية وج�شدت 
قيم �لعطاء �لتي ر�شمها �ملغفور له 
نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
�مل����ر�أة  ث����ر�ه » يف دع���م  » ط��ي��ب �هلل 
�لعلم  فر�س  جميع  م��ن  ومتكينها 
�إىل  وو�شلت  جنحت  حتى  و�لعمل 

�أعلى �ملر�تب �لعلمية و�لعملية.
و�أك����دت ���ش��ع��ادة ن���ورة �ل�����ش��وي��دي �أن 
�ل��ت��ن��ظ��ي��م �ل�������دوري مل��ل��ت��ق��ى �مل�����ر�أة 
�لإمار�تي للتطوع تعبري �شادق عن 
�لتقدير �لكبري �لذي تكنه �لقيادة 
ل��ل��م��ر�أة ودوره����ا �لفاعل  �ل��ر���ش��ي��دة 
وقدمته  ت��ق��دم��ه  ومب���ا  �ملجتمع  يف 
لنف�شها  لها  ح��دود  من عطاء�ت ل 
ولأ����ش���رت���ه���ا وجم��ت��م��ع��ه��ا ول���دول���ة 

�لتطوعية  ب��الأع��م��ال  ت��ع��ن��ى  �ل��ت��ي 
و�لإن�شانية �ملحلية و�لعاملية.

تعزيز  �أهمية  �إىل  �ل�شامري  و�أ�شار 
�ل��ت��ط��وع��ي و�ل������ذي يعتر  �ل��ع��م��ل 
�ملجتمع  ركائز  من  ��شا�شية  ركيزة 
�مل�شتد�مة  للتنمية  ثالثا  وحم��رك��ا 
ياأتي  �مللتقى  ه��ذ�  �أن  �إىل  لف��ت��ا   ..
بنت  فاطمة  برنامج  جهود  �شمن 
مبارك للتطوع ل�شتقطاب �ل�شباب 
من  و�ل�شتفادة  و��شتثمارعقولهم 
وتنمية  �ملجتمع  خلدمة  جهودهم 
لديهم  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �مل�������ش���وؤول���ي���ة 
�ملجتمعات  ي���خ���دم  مل���ا  وت��وظ��ي��ف��ه��ا 

�ملحلية و�لعاملية.
�شمو  �إىل  و�ل��ت��ق��دي��ر  �ل�شكر  وق���دم 
على  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
�لتطوعي  �ل���ع���م���ل  ب����ر�م����ج  دع������م 
�لعمل  على  �لوطن  �أبناء  وت�شجيع 
�لتطوعي وبالأخ�س �ملر�أة و�لطفل 
من خالل تبنيها برنامج تخ�ش�شي 
�لقدر�ت  وبناء  وتاأهيل  ل�شتقطاب 
�مل����ر�أة و�ل��ط��ف��ل يف �لعمل  ومت��ك��ني 
�لتطوعي و�لعطاء �لن�شاين حمليا 

وعامليا.
وث���م���ن �ل�����ش��ام��ري ج���ه���ود �لحت����اد 
�ل��ن�����ش��ائ��ي �ل���ع���ام يف جم����ال متكني 
و�ل��ط��ف��ل يف جم����ال خدمة  �مل������ر�أة 
فعال  ب�شكل  �شاهم  و�ل��ذي  �ملجتمع 
�حلركة  يف  نوعية  نقلة  �ح���د�ث  يف 
حمليا  و�لطفل  للمر�ة  �لتطوعية 
وعامليا .. موجها �ل�شكر �إىل جامعة 
للدورة  ��شت�شافتها  على  �لم���ار�ت 

فاطمة بنت مبارك للتطوع و�لذي 
�شاهم ب�شكل كبري يف �إثر�ء �حلركة 
حمليا  و�لطفل  للمر�ة  �لتطوعية 
م�شبوقة  غ���ري  م���ب���ادرة  يف  وع��امل��ي��ا 
�ملر�ة  ومتكني  وتاهيل  ل�شتقطاب 
�لتطوعي  �ل���ع���م���ل  يف  و�ل����ط����ف����ل 
�ل�شيخة  �شمو  م��ن  كرمية  برعاية 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك �ل���ت���ي تويل 
لبناء قدر�تها  �هتماما كبري�  �ملر�أة 
يف خمتلف �مل��ج��الت وب��الأخ�����س يف 
و�لعطاء  �لتطوعي  �لعمل  جمالت 

�لإن�شاين.
��شتعر��س فيلم  �مللتقى  ومت خالل 
�ل�شيخة فاطمة  وثائقي عن حملة 
�لن�شانية �لعاملية و�لتي ��شتطاعت 
�ف�شل  ��شتقطاب  وج��ي��زة  ف��رتة  يف 
�لكو�در �لتطوعية �ل�شابة وتاأهيلها 
ومتكينها من �لتخفيف من معاناه 
�ل���ف���ئ���ات �مل����ع����وزة م����ن �مل���ر����ش���ى يف 
خمتلف دول �لعامل لت�شاهم ب�شكل 
فعال يف �إيجاد حلول و�قعية مل�شاكل 
�إطار  �مل��ر�أة و�لطفل �ل�شحية حتت 

تطوعي ومظلة �إن�شانية.
من  �لعديد  �أي�شا  �مللتقى  وت�شمن 
�لعمل  وور�����س  �لعلمية  �جل��ل�����ش��ات 
لك�������ش���اب �مل�������ش���ارك���ات م����ه����ار�ت يف 
ودر��شة  �ل��ت��ط��وع��ي  �ل��ع��م��ل  �إد�رة 
�ل�شرت�تيجيات  وو���ش��ع  �مل�����ش��اري��ع 
�مليز�نيات  وو�شع  �خلطط  وتنفيذ 
وتقييم موؤ�شر�ت �لنجاح للم�شاريع 
�أف�شل  وفق  و�لإن�شانية  �لتطوعية 
تر�شيخ  ب��ه��دف  �ل��دول��ي��ة  �مل��ع��اي��ري 

�لعمل  جم������ال  يف  ن���وع���ي���ة  ن���ق���ل���ة 
حمليا  و�لطفل  ل��ل��م��ر�أة  �لتطوعي 
وعامليا من خالل ��شتثمار طاقاتهم 
�ملوؤ�ش�شات  ج��ه��ود  وت�شجيع  ل��دع��م 
و�جلمعيات  �أعمالها  �ختالف  على 
و�لأفر�د للعمل �لتطوعي �أيا كانت 
طبيعته يف جمالت خدمة �ملجتمع 
و�خت�شار  �ل��زم��ن  �خ���ت���ز�ل  ب��ه��دف 
�شاأنه  م��ن  م��ا  ك��ل  ب��ن��اء  �مل�شافات يف 
�أن ي�شيف لبنة من �لإجن��از�ت �إىل 

دولة �لإمار�ت.
�مل�شاركة  �����ش����رورة  ع��ل��ى  و�����ش����ددت 
�ل���ف���ع���ال���ة مل���وؤ����ش�������ش���ات �ل�����دول�����ة يف 
و�خلا�س  �حل���ك���وم���ي  �ل��ق��ط��اع��ني 
�إ�شافة �إىل و�شائل �لإعالم كافة يف 
يف  �لتطوعي  �لعمل  حركة  تن�شيط 
�ملجتمع وتو�شيع دو�ئر عمله حمليا 
�لأهمية  �إىل  م�����ش��رية   .. وع���امل���ي���ا 
 « للرنامج  �ملعر  لل�شعار  �لكبرية 
يج�شد  و�ل���ذي   « فاطمة  �أم��ن��ا  كلنا 
حبنا لأم �لإمار�ت تثمينا جلهودها 
يف متكني �ملر�أة يف خمتلف �ملجالت 
و�إب���ر�ز دوره���ا يف جم��الت �لتنمية 
حمليا  و�لق��ت�����ش��ادي��ة  �لجتماعية 

وعامليا.
م����ن ج���ان���ب���ة �أك������د �ل���دك���ت���ورع���ادل 
�لتنفيذي  �ل���رئ���ي�������س  �ل�������ش���ام���ري 
ملتقى  �أن  �ل���ع���ط���اء  ز�ي�����د  مل����ب����ادرة 
�مل����ر�ة �لم���ار�ت���ي���ة ل��ل��ت��ط��وع يهدف 
�ل�شبابية  �ل��ق��ي��ادة  روح  تنمية  �ىل 
�ل�شابة م��ه��ار�ت يف  �مل����ر�أة  و�إك�����ش��اب 
�لتطوعية  �ل�شبابية  �ل��ف��رق  �إد�رة 

ميادين  جميع  يف  �أي�����ش��ا  �لإم����ار�ت 
�لعلم و�لعمل.

�أثبتت قدرتها  �مل��ر�أة  �أن  �إىل  ولفتت 
�ملتعددة  �ملبادر�ت  �لتفاعل مع  على 
يف دولة �لإمار�ت وبذل �لعطاء لكل 
من يحتاجه وم�شاركتها مع جميع 
فئات �ملجتمع رجال ون�شاء لإجناح 
ع���ام �خل���ري �ل����ذي �أط��ل��ق��ه �شاحب 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل«  »حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان 
و�أن يكون عام  �لعام �حل��ايل  خالل 
�أي�شا وه��و من  ز�ي��د  ع��ام   2018
م��اآث��ر �مل��غ��ف��ور ل��ه �ل�����ش��ي��خ ز�ي���د بن 
 « » رح��م��ه �هلل  ن��ه��ي��ان  �آل  ���ش��ل��ط��ان 
�لتي ت�شهد على �أن حياته وتاريخه 
كانت كلها خري كما �أن �ملبادئ �لتي 
�أر���ش��اه��ا عند ق��ي��ام دول���ة �لإم����ار�ت 
�شحة  �أثبتت  تلتها  �لتي  و�مل�شرية 
ك��ان نر��س  �ل��ذي  و�ملنهج  �ل��روؤي��ة 
�خل���ري  حت���ق���ي���ق  �إىل  ي����ق����ود  ع���م���ل 

ملو�طنيه ولالإن�شانية.
�خل���ري  ع���م���ل  �أن  �إىل  و�أ��������ش�������ارت 
�مل���ر�أة  ���ش��ع��ار طبقته  و�ل��ت��ط��وع ه��و 
م��ن خالل  نف�شها  �لإم��ار�ت��ي��ة على 
�أول  وباأ�شرتها  بنف�شها  �هتمامها 
يف  حققته  �ل��ذي  �لباهر  وبالنجاح 

ميادين �لعلم و�لعمل .
وق���ال���ت �إن �مل����ب����ادر�ت �ل��وط��ن��ي��ة يف 
 - �أ�شبحت  �خل��ريي  �لعمل  جم��ال 
حمليا  و�ن��ت�����ش��اره��ا  ت��ع��دده��ا  ب�شبب 
�أ�شا�شيا  مكونا  ودول��ي��ا-  و�إقليميا 
�لإمار�تية  �ل�شخ�شية  مكونات  من 

�لمار�تية  �مل�����ر�أة  مللتقى  �حل��ال��ي��ة 
�ل��ت��ي �شاهمت  ل��ل��ت��ط��وع وج��ه��وده��ا 
�مللتقى  �جن�������اح  يف  ك���ب���ري  ب�����ش��ك��ل 

و�لو�شول �ىل �هد�فهه �ملو�شوعة.
بنت  فاطمة  برنامج  �أن  �إىل  ي�شار 
مبارك للتطوع �أطلق من قبل �شمو 
�أم   « م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
ثقافة  تر�شيخ  ب��ه��دف   « �لإم�����ار�ت 
�لعمل �لتطوعي و�لعطاء �لإن�شاين 
حمليا  و�ل����ط����ف����ل  �مل������������ر�أة  ل�������دى 
مبادر�ت  تبني  خ���الل  م��ن  وع��امل��ي��ا 
�لقدر�ت  وبناء  وتاأهيل  ل�شتقطاب 
�مل��ر�أة و�لطفل يف جمالت  ومتكني 

�لعمل �لتطوعي.
ويركز �لرنامج على �أربعة حماور 
وهي �أفكار وقدر�ت ومتكني وعطاء 
مبادر�ت  ع���دة  ت��د���ش��ني  وي��ت�����ش��م��ن 
تنمية  يف  ف���ع���ال  ب�����ش��ك��ل  ت�������ش���اه���م 
ومتكينهم  و�لطفل  �مل���ر�أة  م��ه��ار�ت 
م���ن �ل��ع��م��ل �ل��ت��ط��وع��ي م���ن خالل 
تنظيم ملتقيات للمر�أة و�لطفل يف 
برنامج  وتد�شني  �لتطوعي  �لعمل 
و�لطفل  ل��ل��م��ر�أة  �ل���ق���در�ت  ل��ب��ن��اء 
جائزة  وتبني  �لتطوعي  �لعمل  يف 
للمر�أة و�لطفل يف �لعمل �لتطوعي 
ل�شتثمار  ع��امل��ي��ة  ح��م��ل��ة  و�إط������الق 
�ملجالت  و�لطفل يف  �مل���ر�أة  ط��اق��ات 
و�لثقافية  و�لتعليمية  �ل�شحية 
و�ل��ب��ي��ئ��ي��ة وغ���ريه���ا م���ن �مل���ب���ادر�ت 
�شت�شاهم  �ل��ت��ي  و�ل��ب��ن��اءة  �ل��ه��ادف��ة 
ب�شكل فعال يف �لتنمية �لجتماعية 

و�لقت�شادية �مل�شتد�مة.

رئي�س فيجي يت�سلم اأوراق اعتماد �سفري الدولة
•• �صوفا-وام: 

ت�����ش��ل��م ف���خ���ام���ة �ل���رئ���ي�������س �ل���ل���و�ء 
رئي�س  ك��ون��روت  كونو�شي  جيوجي 
�عتماد  �أور�ق  ف��ي��ج��ي  ج��م��ه��وري��ة 
�ل�شويدي  �أح���م���د  ���ش��ال��ح  ���ش��ع��ادة 
�شفري�ً غري مقيم لدولة �لإمار�ت 
لدى جمهورية فيجي وذللك خالل 
مر��شم حفل �ل�شتقبال �لذي �أقيم 

باملقر �لرئا�شي بالعا�شمة �شوفا.
خالل  كلمة  �ل�شفري  �شعادة  و�ألقى 
فيها حت��ي��ات �شاحب  ن��ق��ل  �حل��ف��ل 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” 
و���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  �آل م��ك��ت��وم  ب��ن ر����ش��د 
�ل����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء 
�هلل” و�شاحب  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 

�ل�شحة  مبوفور  لفخامته  �ل�شمو 
و�ل�شعادة، وحلكومة و�شعب فيجي 

بدو�م �لتقدم و�لزدهار و�لرقي.

نائب  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �إىل 
فخامة �لرئي�س، ومتنيات �أ�شحاب 

ك��م��ا �أك����د ���ش��ع��ادة �ل�����ش��ف��ري حر�س 
تنمية  ع���ل���ى  �لإم�����������ار�ت  ح���ك���وم���ة 
�ل��ع��الق��ات �ل��ث��ن��ائ��ي��ة �ل��ق��ائ��م��ة مع 

جمهورية فيجي يف كل �ملجالت. 
م��ن ج��ان��ب��ه، رح���ّب ف��خ��ام��ة رئي�س 
�لإمار�ت  ب�شفري  فيجي  جمهورية 
�جلديد معرباً عن �شعادته مبتانة 
�ل��ع��الق��ات �ل��ث��ن��ائ��ي��ة �ل��ق��ائ��م��ة بني 
�لبلدين �ل�شديقني، �شاكر�ً حكومة 
�ملتو��شل  دع��م��ه��ا  ع��ل��ى  �لإم�������ار�ت 

حلكومة و�شعب جمهورية فيجي.
�ل�شفري  ���ش��ع��ادة  ف��خ��ام��ت��ه  وح���ّم���ل 
�ل�شمو  �����ش����اح����ب  �إىل  حت����ي����ات����ه 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
لل�شعب  ومتنياته  �ل��دول��ة،  رئي�س 
�لرفاهية  م��ن  ب��امل��زي��د  �لإم���ار�ت���ي 
�ل�شفري  ل�شعادة  ومتنى  و�ل��ت��ق��دم، 

�لتوفيق يف مهامه �جلديدة.
�لأور�ق  تقدمي  مر��شم  و��شتملت 
على عر�س حلر�س �ل�شرف �لفيجي 
ترحيبا بال�شفري غري �ملقيم لدولة 

�لإمار�ت لدى جمهورية فيجي.

�سفري الدولة يلتقي وزير ال�ستثمار الربيطاين
•• لندن-وام:

�شامل  ح��ام��د  �شليمان  ���ش��ع��ادة  بحث 
�ملزروعي �شفري �لدولة لدى �ململكة 
جارنييه  م��ارك  معايل  م��ع  �ملتحدة 
�شبل  �ل��ري��ط��اين  �ل�شتثمار  وزي���ر 
بني  �لقت�شادية  �ل��ع��الق��ات  تعزيز 

دولة �لإمار�ت وبريطانيا.
�ل��������ذي عقد  وت�����ن�����اول �لج����ت����م����اع 
�خلارجية  �ل���ت���ج���ارة  وز�رة  م���ق���ر 
�لرو�بط  تعزيز  �أهمية  �لريطانية 
وتعزيز  �لبلدين  ب��ني  �لقت�شادية 
�ل���ش��ت��ث��م��ار ب���ه���دف �ل���و����ش���ول �ىل 
معدل ��شتثمار متبادل بني �لبلدين 
�إ�شرتليني  جنيه  مليار   25 بقيمة 

بحلول عام 2020.
�لجتماع  يف  �ل�����ش��وء  ت�شليط  ومت 
لدولة  �ل��ر�ئ��دة  �لإ���ش��ت��ث��م��ار�ت  على 
�ململكة  يف   2017 ل��ع��ام  �لإم�����ار�ت 

م�شدر  م���������ش����روع  م���ث���ل  �مل����ت����ح����دة 
�لطاقة  لتوليد  �إ�شتكتلند�  هيويند 
بقيمة  �لعائمة  �لرياح  م�شاريع  من 
50 مليون جنيه �إ�شرتليني وكذلك 
ح�شة م�شدر �لبالغة 525 مليون 
طاقة  م�شروع  يف  �إ�شرتليني  جنيه 

�أوف�شور ويندفارم  �لرياح دودجيون 
�ملقرر �فتتاحة قريباً.

ك��م��ا مت �ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى �ل��رغ��ب��ة يف 
�لتجارية  �ل����ف����ر�����س  ����ش���ت���ك�������ش���اف 
تعزيز  �أهمية  وع��ل��ى  و�لق��ت�����ش��ادي��ة 

�شر�كة طويلة �لأمد بني �لبلدين.
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اأخبـار الإمـارات

مقارنة معيارية حول البتعاث بني �سرطتي اأبوظبي ودبي
•• اأبوظبي -وام: 

عر�س  على  دب��ي  ب�شرطة  �لبعثات  �إد�رة  م��ن  وف��د  �ط��ل��ع 
م��ق��ارن��ة م��ع��ي��اري��ة ح���ول �لب��ت��ع��اث خ���الل زي���ارت���ه لإد�رة 
�إد�ر�ت  �لإد�رة مبجمع  �أبوظبي يف مبنى  ب�شرطة  �لبعثات 

�ل�شرطة.
وت��ع��رف �ل��وف��د خ���الل �ل���زي���ارة ع��ل��ى �ل��ه��ي��ك��ل �لتنظيمي 
و�خلطط �ل�شرت�تيجية وكيفية و�شع �لأهد�ف ومر�قبة 
تنفيذها و�آلية عمل و�خت�شا�شات ومهام �لأق�شام و�لأفرع 
بالإد�رة. وتاأتي �لزيارة يف �إطار تبادل �خلر�ت و�لطالع 
على �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية �لتي تطبقها �شرطة �أبوظبي 

�لعمل وتقدمي  �آلية  �أج��ل تطوير  �لبتعاث من  يف جمال 
�أف�شل �خلدمات للمتعاملني.

مدير  �خل���وري  �هلل  عبد  ح��اج��ي  عثمان  �لعقيد  و�أو���ش��ح 
�أبوظبي خالل لقائه �لوفد �لز�ئر  �إد�رة �لبعثات ب�شرطة 
�إد�رة  م��دي��ر  �لبلو�شي  من�شور  �ل��دك��ت��ور  �مل��ق��دم  برئا�شة 
�ملقارنات  ع��ق��د  �أن  دب���ي  ب�شرطة  و�ل���ش��ت��ق��ط��اب  �ل��ب��ع��ث��ات 
لكت�شاب  �مل��وؤ���ش�����ش��ي  �لأد�ء  ت��ط��وي��ر  يف  ي�شهم  �مل��ع��ي��اري��ة 
�ملمار�شات  �أف�شل  وفق  �لأد�ء  �خلر�ت وحت�شني مقايي�س 

�ملتقدمة.
برنامج  �لبلو�شي  من�شور  �ل��دك��ت��ور  �مل��ق��دم  و����ش��ت��ع��ر���س 
�لطلبة  �أم���ور  يتابع  �ل���ذي   “ �شفري   “ �ملبتعثني  �لطلبة 

و�لتو��شل معهم من مرحلة ��شتقطابهم حتى تخرجهم 
.

ح�شر �لجتماع �ملقدم حممد علي �لظاهري نائب مدير 
بالإد�رة  �لأق�شام  وروؤ�شاء  �أبوظبي  ب�شرطة  �لبعثات  �إد�رة 
و���ش��م وف���د ���ش��رط��ة دب���ي �ل��رق��ي��ب ح����ازم �أح��م��د ومر�شد 
�أك���ادمي���ي و�مل����دين �شيخة حم��م��د �جل��ن��اح��ي رئ��ي�����س ق�شم 

تخطيط ومتابعة �لر�مج.
ويف ختام �لزيارة قدم �لعقيد عثمان حاجي �خلوري درعا 
من�شور  �لدكتور  �مل��ق��دم  ت�شلمها  �ل��ز�ئ��ر  للوفد  تذكارية 
بني  �مل�شتمر  �لتو��شل  �أهمية  على  �لتاأكيد  ومت  �لبلو�شي 

�جلهتني مبا يعزز �لعالقات ويطور جمالت �لعمل.

�سفري الدولة يف كوالملبور يلتقي املفت�س 
العام لل�سرطة املاليزية

•• كواالملبور-وام: 

�إلتقى �شعادة خالد غامن �لغيث �شفري �لدولة لدى ماليزيا مع �شعادة تان �شرى حممد فوزي هارون �ملفت�س �لعام 
لل�شرطة �ملاليزية مبقر رئا�شة �ل�شرطة �ملاليزية كو�لملبور.

ومت خالل �للقاء بحث �لعالقات �لثنائية وجمالت �لتعاون �مل�شرتك يف جمال مكافحة �لإرهاب و�لتطرف و�إعادة 
�لتاأهيل و�آلية تبادل �خلر�ت و�لإطالع على جتربة �لبلدين يف جمال �لإعتد�ل وحماربة �لتطرف.

وكان تان �شرى حممد فوزي هارون ز�ر �لإمار�ت �لعام �ملا�شي على ر�أ�س وفد من �شعبة مكافحة �لإرهاب بال�شرطة 
�لعنيف بناء على  “�شو�ب وهد�ية” يف جمال حماربة �لتطرف  �ملاليزية لالإطالع على جتربة �لإم��ار�ت مركزي 

توجيهات رئي�س �لوزر�ء �ملاليزي.

رئي�س الوزراء ال�سومايل ي�سيد بدعم الإمارات لبالده

وفد الربملان الأوربي: جهود الإمارات يف دعم الالجئني ال�سوريني تعك�س قيمها يف حماية حقوق الإن�سان

•• مقدي�صو-وام: 

ع��ل��ى خريي  �أع����رب م��ع��ايل ح�شن 
رئ��ي�����س �ل�������وزر�ء �ل�����ش��وم��اىل عن 
ب����ال����غ ����ش���ك���ره وت����ق����دي����ره ل���دول���ة 
�لإمار�ت على دورها �لبارز يف دعم 
�ل�شومال بكافة �ملجالت .. معر� 
جلهودها  �م��ت��ن��ان��ه  خ��ال�����س  ع���ن 
�جلي�س  ت����دري����ب  يف  �مل���ت���و�����ش���ل���ة 
�ل��وط��ن��ي �ل�����ش��وم��ايل لإع����ادة بناء 
�لقو�ت �مل�شلحة �ل�شومالية موؤكد� 
حر�شه على توطيد �لعالقات بني 

�لبلدين يف كافة �ملجالت.
زي������ارة معاليه  خ����الل  ذل����ك  ج����اء 
م���رك���ز �ل���ت���دري���ب �لإم������ار�ت������ي يف 
�شعادة  ��شتقبله  ح��ي��ث  مقدي�شو 
�حلمادي  ع��ث��م��ان  �أح���م���د  حم��م��د 

�شفري �لدولة لدى �ل�شومال.
�ل�شومايل  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س  وق���ام 

�لإمار�تي  �ل��ف��ري��ق  �إىل  و����ش��ت��م��ع 
تدريب �جلنود  ي�شرف على  �لذي 
�إعجابه  �أب��دى  حيث  �ل�شوماليني 
�لكبري مب�شتوى �لتدريبات �لعالية 
�جلنود  يتلقاها  �ل��ت��ي  و�مل��ت��ق��دم��ة 

�مل�شلحة �ل�شومالية.
�شفري  ق����دم  �ل����زي����ارة  ن��ه��اي��ة  ويف 
���ش��ك��ره وت���ق���دي���ره ملعايل  �ل���دول���ة 
رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء �ل�����ش��وم��ايل على 
�لإمار�تي  �لتدريب  ملركز  زي��ارت��ه 

مر�فق  ع���ل���ى  ل����الإط����الع  ب���ج���ول���ة 
م���رك���ز �ل���ت���دري���ب �ل��ع�����ش��ك��ري – 
دولة  ودعمه  ببنائه  تكفلت  �ل��ذي 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة لتدريب 
 – �ل�����ش��وم��ال��ي��ة  �مل�شلحة  �ل���ق���و�ت 

رئ���ي�������س �ل���������وزر�ء �ل�������ش���وم���ايل يف 
�لإمار�تي  �ل��ت��دري��ب  مل��رك��ز  زي��ات��ه 
يف مقدي�شو قائد �جلي�س �لوطني 
�ل�شومايل �للو�ء عبد�لويل جامع 
غورود وعدد من كبار قادة �لقو�ت 

و�ي�شا  �مل���رك���ز  يف  �ل�����ش��وم��ال��ي��ون 
�ل����ذي يتمتع  �لن�����ش��ب��اط �جل��ي��د 
�جلنود و�شجع �جلنود بعد �كمال 
بو�جبهم  �لقيام  على  تدريباتهم 
�أكمل وجه. ور�فق  �لع�شكري على 

�لعالقات  ت��وط��ي��د  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ه 
�إىل  م�شري�  �لبلدين  بني  �ملتميزة 
�أن دولة �لإمار�ت م�شتمرة يف دعم 
�لأم����ن و�ل���ش��ت��ق��ر�ر و�ل��ت��ن��م��ي��ة يف 

�ل�شومال.

على جهودها �لإن�شانية �لتي جنحت 
�ملخيم  ه����ذ�  �أط����ف����ال  جت��ع��ل  �أن  يف 
و�طمئنان  ����ش��ت��ق��ر�ر  يف  ي��ع��ي�����ش��ون 
ب���ه���ذه �جلهود  ف���خ���ره  م��ع��رب��ا ع���ن 
�ل�شوريني  �ل��الج��ئ��ني  جعلت  �ل��ت��ي 
م�����ش��روري��ن وي��ك��ن��ون ك��ام��ل �حل��ب و 
�ل��ولء لدولة �لإم��ار�ت وما تقدمه 

لهم من دعم كبري.
�يز�بيال  �شعادة  قالت  جهتها  وم��ن 
دي منونتي ع�شو �لرملان �لأوروبي 
�أتقدم بال�شكر لقيادة دولة �لإمار�ت 
وه��ي��ئ��ة �ل��ه��الل �لأح���م���ر ع��ل��ى هذ� 
�ل�شوريني  لالجئني  �ملتميز  �لدعم 
�لتعليمية  �خل�������دم�������ات  وع�����ل�����ى 
و�ل�شحية �لتي يقدمونها لالأطفال 

و�لعائالت �ل�شورية .
قدمت  �ليوم  �لإم���ار�ت  �أن  م�شيفة 
منوذج يحتذى به يف دعم �لالجئني 
ن���ح���ن ن��ف��ت��خ��ر ون�����ش��ك��ر �لإم��������ار�ت 
�أجيال  ف��ه��م  �لأط����ف����ال  دع����م  ع��ل��ى 
�مل�شتقبل فان مل ندعمهم �ليوم مبا 
�لتعليم  يف  خدمات  من  يحتاجونه 
نبني  �أن  ن��ت��وق��ع  ف��ك��ي��ف  �ل�����ش��ح��ة  و 

م�شتقبل مزدهرلهم.
�شورين  ����ش���ع���ادة  ق����ال  ج��ه��ت��ه  وم����ن 
�لأوروبي  �لرملان  يف  ع�شو  موي�شا 
�شخية  م�شاعد�ت  م��ن  ر�أي��ت��ه  م��ا  �ن 
يف خميم مريجيب �لفهود يجعلني 
ع��اج��ز ع��ن �ل��ك��الم ف��ك��رم �لإم����ار�ت 
و�ل�شعب  �لأح���م���ر  �ل���ه���الل  وه��ي��ئ��ة 
�لإم����ار�ت����ي ي��ظ��ه��ر ج��ل��ي��ا يف حتويل 
�مل��اأ���ش��اة �لإن�����ش��ان��ي��ة �إىل فرحة  ه��ذه 
ل���ه���ذ� �ل�����ش��ع��ب ول����الأط����ف����ال حيث 
�ملاأ�شاة  م��ن  بالرغم  �لأط��ف��ال  ن��ري 
�لإن�����ش��ان��ي��ة ل��ك��ن��ه��م ي��ع��ي�����ش��ون حياة 
ك��رمي��ة وع���ر ع��ن �م��ت��ن��ان��ه لقيادة 
دول��ة �لإم����ار�ت يف بناء ه��ذ� �ملخيم 
و�لتفكري باأب�شط �لتفا�شيل لتوفري 

حياة كرمية لل�شعب �ل�شوري .
�شوفيا  �شعادة  ع��رت  جهتها  وم��ن 
�لأوروبي  �لرملان  روب��ريو ع�شو يف 
باخلدمات  �ل�����ش��دي��د  �إع��ج��اب��ه��ا  ع��ن 

�لتي يقدمها �ملخيم .
�لالئق  �لتعليم  توفري  �إىل  م�شرية 
�ل�شحية  و�خل������دم������ات  و�مل���ت���م���ي���ز 
�ملخيم  ه�����ذ�  ويف  ه���ن���ا  و  �مل���ت���ن���وع���ة 
بناء  باإمكانهم  �لأط��ف��ال  بالتحديد 
ع���ل���ى �حللم  و�مل�����ق�����درة  م�����ش��ت��ق��ب��ال 
و�أنا  م�شتقبل  لأف�����ش��ل  و�ل��و���ش��ول 
�ل�����رمل�����ان �لأوروب���������ي  ك���ع�������ش���وة يف 
مبهورة من �خلدمات �لتي �شهدتها 
هنا ون�شكر دولة �لإمار�ت على هذه 
�جلهود �لكبرية يف دعم هذه �ملاأ�شاة 

�لإن�شانية.

تعزيز قدر�تهم من خالل تدريبهم 
ع��ل��ى ب��ع�����س �مل���ه���ن �حل���رف���ي���ة عر 
لهذ�  خ�شي�شا  �أقيمت  �لتي  �لور�س 

�لغر�س للرجال و�لن�شاء.
�لهالل  �أن  �إىل  �شلطان  ب��ن  و�أ���ش��ار 
�لأح���م���ر �لإم����ار�ت����ي �ك��ت�����ش��ب خرة 
كبرية يف �إد�رت��ه لعدد من خميمات 
�ل������دول مثل  ب��ع�����س  �ل���الج���ئ���ني يف 
�أفغان�شتان  و  ب��اك�����ش��ت��ان  و  �ل��ي��م��ن 
�ل����ي����ون����ان  و  ول�����ب�����ن�����ان  و�ل�������ع�������ر�ق 
و�لبو�شنة  وك��و���ش��وف��ا  و�ل�����ش��وم��ال 
�لدول  من  وغريها  وليبيا  و�لبانيا 
وذلك  و�أزم���ات  ك��و�رث  �شهدت  �لتي 
خ�����الل م�������ش���رية �ل����ه����الل �لأح���م���ر 
و  �لبذل  باأوجه  �حلافلة  �لإن�شانية 
توجيهات  بف�شل  وذل���ك   ، �ل��ع��ط��اء 
ومتابعة  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة  ودع����م 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��د�ن ب��ن ز�ي����د �آل 
منطقة  يف  �حل���اك���م  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان 
يويل  �ل��ذي  �لهيئة  رئي�س  �لظفرة 
م�شاندتهم  و  �ل���الج���ئ���ني  ق�����ش��اي��ا 

�هتماما كبري�.
�مليد�نية  �ل��ت��ج��ارب  �أن  �إىل  ول��ف��ت 
�لهالل  يتدخل  عندما  �ن��ه  �أث��ب��ت��ت 
كارثة  �أي  يف  �لإم�����ار�ت�����ي  �لأح���م���ر 
�إن�������ش���ان���ي���ة ف����ان����ه ي����ح����دث �ل���ف���رق 
�ملطلوب يف جهود �لإغاثة و�لرعاية 
و�ل��ع��ن��اي��ة ب��ال�����ش��ح��اي��ا وخ��ا���ش��ة يف 
ب�شهاد�ت  وذل���ك  �ل��الج��ئ��ني  جم���ال 
�لإن�شانية  �ل����دول����ي����ة  �مل���ن���ظ���م���ات 
�ل�شامية  �مل��ف��و���ش��ي��ة  ر�أ���ش��ه��ا  وع��ل��ى 
لالأمم  �لتابعة  �ل��الج��ئ��ني  ل�����ش��وؤون 
�ملتحدة و�لتي تربطنا معها �شر�كة 
ومذكر�ت  و�تفاقيات  ��شرت�تيجية 
من  �شويا  و�لعمل  للتن�شيق  ت��ع��اون 
�لالجئني  م���ع���ان���اة  ت��خ��ف��ي��ف  �ج����ل 

وحت�شني �أو�شاعهم �لإن�شانية.
�آل  �أح��م��د  في�شل  �أك���د  جانبه  وم��ن 
دولة  �شفارة  باأعمال  �لقائم  مالك 
�لإمار�ت يف �لأردن �أن هيئة �لهالل 
ت��ق��وم بجهود  �لإم����ار�ت����ي  �لأح���م���ر 
�لأ�شقاء  �مل��ع��ان��اة ع��ن  ل��رف��ع  ك��ب��رية 
�ل�����ش��وري��ني مم��ن �أمل����ت ب��ه��م فاجعة 
عن  م���ع���رب���اً  �لأردن  �إىل  �ل���ل���ج���وء 
�لتي  و�لت�شهيالت  للتعاون  تقديره 
�لأردنية  �لر�شمية  �جلهات  تقدمها 
تعد  �ل��زي��ارة  ه��ذه  �أن  �إىل  م�شري�   .
برملاين  ل��وف��د  ن��وع��ه��ا  م���ن  �لأوىل 
�شهر  �ملخيم يف  �فتتاح  �أوروب���ي منذ 
�إىل  وت���ه���دف   2013 ع����ام  �أب���ري���ل 
رحى  من  �لهاربني  �لالجئني  دع��م 
�شوريا  ب��ل��ده��م  �ل���د�ئ���رة يف  �حل���رب 
تاأ�شي�شه  جرى  �ل��ذي  �ملخيم  ويوفر 
�لعربية  �لإم������ار�ت  ق��ب��ل دول����ة  م��ن 

�آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل  حفظه   « �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
باملخيم  �مل���ت���وف���رة  و�لإم���ك���ان���ي���ات   «
»مريجب  �لأردين  �لإم�������ار�ت�������ي 
�لأردنية  �ململكة  �أر�س  �لفهود »على 
�ل�����ش��ق��ي��ق��ة لإي�������و�ء �ل���الج���ئ���ني من 
وجتهيزه  �ل�شقيق  �ل�شوري  �ل�شعب 
باأحدث �ملر�فق و�خلدمات �ملتطورة 
�حلياتية  ظ����روف����ه����م  ل���ت���ح�������ش���ني 
و�حلفاظ على كر�متهم �لإن�شانية.

يف  �لإم������������ار�ت  ج����ه����ود  �إن  وق����ال����ت 
�ل�����ش��وري��ني قائمة  دع���م �ل��الج��ئ��ني 
وم�����ش��ت��م��رة ح���ي���ث جت�������اوزت قيمة 
مليار   3.13 �لإن�شانية  �مل�شاعد�ت 
-2012 �ل����ف����رتة  خ������الل  دره�������م 
��شتيعاب  على  و�فقت  كما   2016
�شوري  �ل���ف لج���ئ   15 م���ن  �أك����ر 

خالل �ل�شنو�ت �خلم�س �ملقبلة.
ر��شخا  �إمي��ان��ا  نوؤمن  �إننا  و�أ�شافت 
�إل  �ل��ع��امل  ل��ه��ذ�  م�شتقبل  ل  ب��اأن��ه 
�مل�شرتك  و�ل��ت��ع��اي�����س  ب��ال��ت�����ش��ام��ح 
�أيا  و�ل��ت��ط��رف  �لعن�شرية  ورف�����س 
�أو ���ش��ل��وك��ي��ا ..  ك���ان جم��ال��ه ف��ك��ري��ا 
لدعم  �لتعاون  �شرورة  على  موؤكدة 
و�شع  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة  �مل����ب����ادر�ت  ك���ل 
ملكافحة  ���ش��ام��ل��ة  دول���ي���ة  �ت��ف��اق��ي��ة 
�شالم  ���ش��ن��اع  ف��ن��ح��ن   .. �لإره��������اب 
ونوؤمن باأنه لي�س هناك �زدهار دون 
وم��ن جهته  �لآخ���ري���ن.  م��ع  تعاي�س 
رئي�س  لوبيز  �أنطونيو  �شعادة  ق��ال 
�لرملانية  �ل�������ش���د�ق���ة  جم���م���وع���ة 
�لرملان  يف  �لإم���ار�ت���ي���ة  �لأوروب���ي���ة 
�ليوم �لنجاح  �لأوروب��ي لقد �شهدنا 
�ملميز لدولة �لإمار�ت يف جمال دعم 
هذه  مثمنا   .. �ل�شوريني  �لالجئني 
و�أع�شاء  ل��ه  �أت��اح��ت  �ل��ت��ي  �لفر�شة 
�لوفد روؤية �لكرم و�لدعم �لإمار�تي 
�ل����ك����ب����ري ل����الج����ئ����ني �ل���������ش����وري����ني 
يف  �ل�شخية  �لإن�شانية  و�مل�شاعد�ت 
�لأردين »مريجب  �لإمار�تي  �ملخيم 
على  تقت�شر فقط  �لتي ل  �لفهود« 
�لدعم �ملادي فقط بل توفر خدمات 
�لتعليم و�ل�شحة  متميزة يف جمال 

وجمالت تنموية �أخرى.
مكنت  �لإم���������ار�ت  �أن  �إىل  م�����ش��ري� 
ي�شبحو�  ب��اأن  �ل�شوريني  �لالجئني 
معلمني و�أطباء ليخدمو� �لعائالت 
�ل�شكر  .. ووج��ه  �ملخيم  �ل�شورية يف 
�لإم���ار�ت  ل��دول��ة  �لر�شيدة  للقيادة 
�ل����وط����ن����ي �لحت��������ادي  �مل���ج���ل�������س  و 

لتنظيمهم هذه �لزيارة �لهامة .
ري�شيز�رد  ���ش��ع��ادة  ق��ال  جهته  وم��ن 
�لرملان  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ���ش��ز�رن��ي��ك��ي 
�لأوروب�����ي ن��ب��ارك ل��دول��ة �لإم����ار�ت 

�ل�����ش��ن و�لأطفال  ك��ب��ار  �مل��خ��ي��م م��ن 
�لأمر  �خلا�شة  �حل���الت  و����ش��ح��اب 
�لذي يتطلب رعاية فائقة ومتقدمة 

ومتو��شلة.
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  �أع�������ش���اء  و�أ�����ش����ار 
دول����ة  �أي���������ادي  �أن  �إىل  �لحت���������ادي 
�لإم��ار�ت �لبي�شاء م�شتمرة يف دعم 
�أ�شقائنا �ل�شوريني م�شيدين بالدعم 
�ل�شامية  و�لتوجيهات  �ل��الحم��دود 
و�ملتابعة �حلقيقية من قبل قيادتنا 
هذ�  �إىل  �مل��خ��ي��م  لي�شل  �ل��ر���ش��ي��دة 
�لتي  �خل��دم��ات  يف  �لعاملي  �مل�شتوى 
يحظى  �ل��ت��ي  �ل�شمعة  ويف  يقدمها 
�لوطني  �ملجل�س  �أع�شاء  و�ك��د  بها. 
�لمار�ت  دول��ة  �ن جهود  �لحت���ادي 
وكانت  �لعامل  لها  ي�شهد  �لإن�شانية 
�ل��زي��ارة فر�شه كاملة لط��الع وفد 
�ل��رمل��ان �لأوروب�����ي ع��ل��ي �خلدمات 
�ل��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا �مل��خ��ي��م م���ن تقدمي 
لجئيني  ب�����ا  و�لع�����ت�����ن�����اء  �ل�����ع�����ون 

�ل�شوريني.
�لرحمن  عبد  فهد  �أك��د  جانبه  م��ن 
�لعام  �لأم������ني  ن���ائ���ب  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
هيئة  يف  �لدولية  �مل�شاعد�ت  لقطاع 
زيارة  �أن  �لإمار�تي  �لأحمر  �لهالل 
للمخيم  �لأورب��������ي  �ل����رمل����ان  وف����د 
لالجئني  �لأردين  �لإم��������ار�ت��������ي 
توكد  �لفهود  مريجيب  �ل�شوريني 
للدور  �ل�������دويل  �مل��ج��ت��م��ع  ت���ق���دي���ر 
�لإم�����ار�ت  دول���ة  ب��ه  �ل���ذي ت�شطلع 
وقيادتها �لر�شيدة يف رعاية وحماية 
�لالجئني حول �لعامل من مهدد�ت 
�لوفد  �أن  وق����ال  �ل��ق��ا���ش��ي��ة  �ل��ل��ج��وء 
�لتي  �ملتميزة  �خل��دم��ات  على  وق��ف 
يقدمها �ملخيم لالجئني �ل�شوريني 
�ملختلفة  �مل��خ��ي��م  م���ر�ف���ق  وت��ف��ق��د 
بالر�مج  �إع���ج���اب���ه  ع����ن  و�أع��������رب 
�ل��ت��ي ي��ت��م ت��ن��ف��ي��ذه��ا ل��ت��وف��ري حياة 
�لأطفال  خا�شة  لالجئني  ك��رمي��ة 
�ل���ذي���ن ي���ج���دون ع��ن��اي��ة ف��ائ��ق��ة من 
و�ل�شحة  �لتعليم  يف  �مل��خ��ي��م  �إد�رة 
�للجوء  �أث�����ار  لتخفيف  و�ل��رتف��ي��ه 

عليهم م�شتقبال.
و�أ�شاف بن �شلطان لقد مل�شنا خالل 
�لأورب����ي  �ل��رمل��ان  ل��وف��د  مر�فقتنا 
�لإعجاب  م��دى  للمخيم  زي��ارت��ه  يف 
�ل�شديد �لتي �أبد�ها �لوفد للجهود 
يف  �لالجئني  �ألف  لر�حة  �ملبذولة 
��شتقبال  يف  �ملتبع  و�ل��ن��ظ��ام  �ملخيم 
�ل��الج��ئ��ني وف���رزه���م و �إي���و�ئ���ه���م و 
�حتياجاتهم  وت���وف���ري  �إع��ا���ش��ت��ه��م 
�خلدمية  و  �لتعليمية  و  �ل�شحية 
ب��ر�م��ج �لدعم  �إىل ج��ان��ب  �لأخ����رى 
�ل��ن��ف�����ش��ي و�مل��ه��ن��ي �مل��ق��دم��ة ل��ه��م و 

و�طلع وفد �لرملان �لأوروبي خالل 
�لأردين  �لإم����ار�ت����ي  �مل��خ��ي��م  زي�����ارة 
�مل�شت�شفى  و  �ل��ف��ه��ود«  »م��ري��ج��ي��ب 
حمافظة  يف  �لأردين  �لإم�����ار�ت�����ي 
�لإن�شانية  �جل���ه���ود  ع��ل��ى  �مل���ف���رق 

�ملقدمة لالجئني �ل�شوريني.
وعر�س حممد �خلييلى مدير فريق 
�لإغاثة �لإمار�تي يف �ملخيم مبارك 
�لإح�شائية  �ملوؤ�شر�ت  بع�س  للوفد 
�خلا�شة حيث و�شل عدد �لالجئني 
 6614 �ملخيم حالياً  �ل�شوريني يف 
�خلدمات  ت��ك��ل��ف��ة  �أن  �إىل  �إ����ش���اف���ة 
و�لغذ�ئية  و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �ل�����ش��ح��ي��ة 
�ملخيم  يقدمها  �لتي  و�لجتماعية 

و�شلت �إىل 854 مليون دولر .
و�أكد �خلييلي حر�س دولة �لإمار�ت 
�لدعم  �أوج������ه  ك���اف���ة  ت���ق���دمي  ع��ل��ى 
لالأ�شقاء �ل�شوريني وذلك بتوجيهات 
ر�أ�شها  وعلى  �لر�شيدة  �لقيادة  من 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة« حفظه 
توفري  مت  �أن���ه  �إىل  م�����ش��ري�   .. �هلل« 
لأطفال  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �لإم���ك���ان���ي���ات 
�لبتد�ئية  �مل���رح���ل���ة  م����ن  �مل���خ���ي���م 
لإعد�دهم  �جلامعي  �لتعليم  وحتى 
�إىل  �إ�شافة  �للجوء  بعد  م��ا  ملرحلة 
 .. �مل��ه��ن��ي  �ل��ت��دري��ب  ب��ر�م��ج  تنفيذ 
لفتا �إىل �أن �ملخيم يت�شمن حديقة 
باأنو�عها  ك���رة  وم��الع��ب  وم�����ش��رح��ا 
ومكتبة  متنوعة  لأغ��ر����س  وق��اع��ة 
�ملتطورة  �ل�شحية  �لرعاية  ويقدم 
�ل�شحية  �حل���������الت  حت����وي����ل  م�����ع 
�حل��رج��ة �ل��ت��ي ل ي��وج��د ل��ه��ا عالج 

�إىل �مل�شت�شفيات �لأردنية.
�مل�شت�شفى  �ل���وف���د  زي�����ارة  و���ش��م��ل��ت 
يف  �مل����ي����د�ين  �لأردين  �لإم������ار�ت������ي 
ي��ق��دم كافة  �ل���ذي  �مل��ف��رق  حمافظة 
�خلدمات �ل�شحية �لنوعية وتتوفر 
حديثة  وعناية  عمليات  غرفة  فيه 
كما قام �لوفد بزيارة �ملركز �ل�شحي 
�خلدمات  ع��ل��ى  و�أط���ل���ع  �مل��خ��ي��م  يف 
قر�بة  منها  ��شتفاد  �لتي  �ل�شحية 
من  و729  �أل���ف���اً  و360  م��ل��ي��ون 
�إىل  بالإ�شافة  �ل�شوريني  �لالجئني 
للم�شت�شفى  �ملجاورة  �ملناطق  �شكان 

و�ملركز �ل�شحي.
�ملجل�س  �أع���������ش����اء  �أك�������د  ب�����دوره�����م 
�ل��وط��ن��ي �لحت������ادي �أه��م��ي��ة �ل���دور 
�لذي ي�شطلع به �لفريق �لإمار�تي 
�لذي يقوم بتنظيم �شوؤون �لالجئني 
يف �ملخيم �لذي تتوىل هيئة �لهالل 
�لأح���م���ر م�����ش��وؤول��ي��ة �إد�رت������ه، وهذه 
�جل���ه���ود �جل���ب���ارة و�مل��ت��م��ي��زة �لتي 
يف  �ل�شوريني  لالأ�شقاء  يقدمونها 

•• اأبوظبي-وام:

�أك��د وف��د �ل��رمل��ان �لأورب���ي برئا�شة 
ل��وب��ي��ز رئ��ي�����س جمموعة  �أن��ط��ون��ي��و 
�ل�������ش���د�ق���ة �ل���رمل���ان���ي���ة �لأوروب����ي����ة 
�لإم���ار�ت���ي���ة يف �ل���رمل���ان �لأوروب�����ي 
�لكبرية  �لإن�������ش���ان���ي���ة  �جل����ه����ود  �أن 
�ل��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا �لإم������ار�ت لالجئني 
ونهجها  قيمها  تعك�س  �ل�����ش��وري��ني 

�لر��شخ يف حماية حقوق �لإن�شان .
�لإم���ار�ت  م�شاعد�ت  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�ل�����ش��خ��ي��ة ل��الج��ئ��ني �ل�����ش��وري��ني يف 
�لأردين »مريجب  �لإمار�تي  �ملخيم 
�ل���ف���ه���ود« ت����اأت����ي يف ����ش���ي���اق دوره�����ا 
�ملتفرد  �لإن�شاين  �لريادي وعطائها 

على �مل�شتويني �لإقليمي و�لعاملي.
�لإن�شاين  �لإم��ار�ت  دور  �أن  و�أ�شاف 
يحتذى  ب����ات من����وذج����اً  و�لإغ����اث����ي 
ب��ه ع��امل��ي��اً خ��ا���ش��ة يف ح��م��اي��ة ودعم 
�ل�������ش���رق  م���ن���ط���ق���ة  �ل����الج����ئ����ني يف 
�إىل  ول���ف���ت   .. و�ل����ع����امل  �لأو������ش�����ط 
�لالجئني  ق�شية  م��ع  �ل��ت��ع��ام��ل  �أن 
و�لإعالن  لهم  �مل�شاعد�ت  وت��ق��دمي 
عن ��شتقبال 15 �ألف لجئ �شوري 
�ل��������روؤى بني  �ل���ت���ق���ارب يف  ي��ع��ك�����س 

�لحتاد �لأوروبي ودولة �لإمار�ت.
و�أ�شاد �أع�شاء وفد �لرملان �لأوربي 
بحجم �مل�شاعد�ت �لتي تقدمها دولة 
�ل�شوريني  �لالجئني  �إىل  �لإم���ار�ت 
�ملخيم  �إىل  زيارتهم  ختام  يف  وذل��ك 
مريجب   « �لأردين  �لإم�������ار�ت�������ي 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  ب���دع���م   ..  « �ل���ف���ه���ود 
ح��م��د�ن ب��ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان ممثل 
رئي�س  �ل��ظ��ف��رة  منطقة  يف  �حل��اك��م 
�لهالل �لأحمر و�لتن�شيق و�لتعاون 
ب���ني �مل��ج��ل�����س �ل���وط���ن���ي �لحت�����ادي 
�لإمار�تي  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  وهيئة 
وذلك  �لأردن  يف  �لإم����ار�ت  و�شفارة 
تقدمه  ما  على  كثب  عن  لالطالع 
�ل�شوريني  �لإم��ار�ت لالجئني  دولة 

�لذين يقيمون يف �لدول �لعربية .
�لأورب����ي  �لحت����اد  �أن  �إىل  و�أ����ش���ارو� 
ودول�������ة �لإم�����������ار�ت جت��م��ع��ه��م قيم 
م�شرتكة يف �لت�شامح ودعم �ل�شالم 
�مل���ن���ط���ق���ة و�ل����ع����امل  و�ل���ت���ن���م���ي���ة يف 
وذل����ك يف ظ���ل �ل��ت��ق��دي��ر �لأوروب�����ي 
ل���دور �لإم����ار�ت �ل��ري��ادي يف �لعمل 
و�لتز�مها  و�لإغ�����اث�����ي  �لإن�������ش���اين 
�لإقليمية  �جلهود  بدعم  �ملتو��شل 
�حلماية  توفري  �أج��ل  و�لدولية من 
يف  و�لنازحني  لالجئني  و�مل�شاعدة 

جميع �أنحاء �لعامل .
من  �لأوىل  �ل�����زي�����ارة  ه�����ذه  وت���ع���د 
�ل�شد�قة  جمموعة  لأع�شاء  نوعها 
�لرملانية �لأوروب��ي��ة �لإم��ار�ت��ي��ة يف 
�لرملان �لأوروبي �إىل دولة �لإمار�ت 
و�ملخيم �لإمار�تي �لأردين مريجيب 
لالجئني  �مل���خ�������ش�������س  �ل�����ف�����ه�����ود 
من  بدعوة  ج��اءت  و�لتي  �ل�شوريني 
لها  مل��ا  �لحت����ادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س 
عالقات  جممل  تعزيز  يف  �أث���ر  م��ن 
�لتعاون مبا يحقق تطلعات قياد�ت 

وجمتمعات �جلانبني.
و�أك���������دت م����ع����ايل �ل����دك����ت����ورة �أم����ل 
�لوطني  �ملجل�س  رئي�شة  �لقبي�شي 
�لإم���ار�ت  دول��ة  �لحت���ادي مو��شلة 
�لدعم لالأ�شقاء  �أوج��ه  كافة  تقدمي 
�ل�����ش��وري��ني وه����و م���ا ي��ت�����ش��ح جليا 
�لقيادة  بتوجيهات  �إ�شهاماتها  من 
�شاحب  ر�أ����ش���ه���ا  وع���ل���ى  �ل���ر����ش���ي���دة 

خدمات  �حل��ايل  �ل��وق��ت  يف  �ملتحدة 
�ل�شحية  للرعاية  �مل�شتوى  رفيعة 

و�لإيو�ء و�لتعليم.
�لأوروبي  �لرملان  وف��د  �ن  �و�شح  و 
�حلقيقية  �ل���������ش����ورة  ع���ل���ى  �ط���ل���ع 
و�لوجه �مل�شرق ل�شم �لإمار�ت �لتي 
خفافا  وع��ل��م��ا  �أ���ش��ي��ال  رك��ن��ا  �شتظل 

ي�شار له بالبنان.
م�شري� �إيل �أن زيارة �لوفد �لأوروبي 
�إىل خميم مريجيب �لفهود ت�شاهم 
يف ن��ق��ل �ل�����ش��ورة �ل��و�ق��ع��ي��ة ع��ن ما 
لأ�شقائنا  �ل��غ��ال��ي��ة  دول��ت��ن��ا  ت��ق��دم��ه 
�ل�����ش��وري��ني وه�����ذ� م���ا ي��ن�����ش��ج��م مع 
قيم �لإم��ار�ت �لتي غر�شها موؤ�ش�س 
�آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �ل��دول��ة 
و�شارت   « ث����ر�ه  �هلل  »ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان 
قيادتنا  و�لنهج  �خلطى  نف�س  على 

�لر�شيدة .
وكان وفد �لرملان �لأوروبي قد عقد 
معايل  مع  ر�شمية  مباحثات  جل�شة 
رئي�شة  �ل��ق��ب��ي�����ش��ي  �أم����ل  �ل���دك���ت���ورة 
مقر  يف  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س 
�ملجل�س باأبوظبي يف م�شتهل �لزيارة 
ت��ع��زي��ز وتطوير  �ل��ت��ي رك����زت ع��ل��ى 
�ملجالت  يف  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة  �ل���ع���الق���ات 
و�لقت�شادية  و�لرملانية  �ل�شيا�شية 

و�ل�شتثمارية و�لتجارية.
�لتعاون  ���ش��ب��ل  �جل��ل�����ش��ة  ت��ن��اول��ت  و 
ل�شيما  �جل������و�ن������ب  خم���ت���ل���ف  يف 
و�لبتكار  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  �����ش���ت�������ش���ر�ف 
توحيد  �����ش����رورة  ع���ل���ى  و�لت�����ف�����اق 
�لق�شايا  ح��ي��ال  و�مل���و�ق���ف  �جل��ه��ود 
وحماربة  �مل�����ش��رتك  �له��ت��م��ام  ذ�ت 
�لآمن  وتعزيز  و�لتطرف  �لإره���اب 
�ملنطقة  يف  و�ل�����ش��الم  و�ل���ش��ت��ق��ر�ر 
�لعالقات  ي��ج�����ش��د  مب����ا  و�ل�����ع�����امل 
�ملتعددة  �ل���رو�ب���ط  ذ�ت  �ل��ر����ش��خ��ة 
ودول �لحتاد  �لإم�����ار�ت  دول���ة  ب��ني 
عاملية  قيم  �إىل  و�مل�شتندة  �لأوروب��ي 

م�شرتكة وم�شالح متنامية.
ب�شاأن  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  ت��وق��ي��ع  و مت 
و�ملجموعة  �مل��ج��ل�����س  ب���ني  �ل��ت��ع��اون 
�مل�����ش��رتك وتقدمي  �ل��ع��م��ل  ل��ت��ع��زي��ز 
�ل���دع���م �ل������الزم ل���دول���ة �لإم�������ار�ت 
وت��و���ش��ي��ح م��و�ق��ف��ه��ا �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة يف 
�ل����رمل����ان �لأوروب���������ي وغ���ريه���ا من 
�مل�شائل  ب�شاأن  �لأوروب��ي��ة  �ملوؤ�ش�شات 

و�لق�شايا �لتي تهم �جلانبني.
و�شم وفد جلنة �ل�شد�قة �لرملانية 
�لأوروبية �لإمار�تية كل من �شعادة 
نائب  ل����ي����ب����ري�دزك����ي  ب���وغ���و����ش���الو 
�ل���رمل���ان �لأوروب��������ي ع�شو  رئ��ي�����س 
�جلزيرة  �شبه  م��ع  �ل��ع��الق��ات  جلنة 
�شز�رنيكي  ري��ز�رد  و�شعادة  �لعربية 
ن���ائ���ب رئ��ي�����س �ل����رمل����ان �لأوروب�������ي 
و�شعادة �شورين موي�شا ع�شو ن�شط 
�لحتاد  بني  �ل�شد�قة  جمموعة  يف 
و�شعادة جيلز  و�لإم����ار�ت  �لأوروب���ي 
�لوفد  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  ب���ارن���ي���وك�������س 
ع�شو  �مل�شرق  ب��ل��د�ن  م��ع  للعالقات 
و�شعادة  �خل��ارج��ي��ة  �ل�����ش��وؤون  جلنة 
�لعمل  جلنة  ع�شو  ريبريو  �شوفيا 
وع�شو  �لج���ت���م���اع���ي���ة  و�ل���������ش����وؤون 
�ل�������ش���د�ق���ة  ن�������ش���ط يف جم����م����وع����ة 
ب��ني �لحت����اد �لأوروب������ي و�لإم�����ار�ت 
بو�شوي  �شيلفيو  كري�شتيان  و�شعادة 
ع�����ش��و ن�����ش��ط يف جل���ن���ة �ل�������ش���وؤون 
�لجتماعية وجلنة �لبيئة و�ل�شحة 
مونتي مقررة  دي  �إيز�بيال  و�شعادة 

�لتفاقية.
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اأخبـار الإمـارات
لرت�ضيخ مفاهيم التوا�ضل الثقايف و�ضقل مهارات القيادة

»ملتقى �سفينة �سباب العامل«.. ينطلق غدًا يف متحف الحتاد
•• دبي-الفجر: 

2017 فعاليات ملتقى »�شفينة  5 نوفمر  ينطلق �ليوم �لأحد �ملو�فق 
25 دولة  150 م�شاركاً من  �لعامل« يف متحف �لحت��اد بح�شور  �شباب 
بني  �ل��ت��و����ش��ل  م��ه��ار�ت  تطوير  �إىل  �مللتقى  ي��ه��دف  �ل��ع��امل حيث  ح��ول 
وخلق  بال�شباب،  و�لرتقاء  �لقيادية،  �ملهار�ت  و�شقل  �ملختلفة،  �لثقافات 
من�شة عاملية لهم لرت�شيخ �ملفاهيم �مل�شرتكة بني �لثقافات، وطرح روؤى 
�إىل حلول مبتكرة على  م�شرتكة حول �لكثري من �لق�شايا �لتي حتتاج 

�أ�شا�س �لإبد�ع، �إ�شافة �إىل �إبر�ز دور دولة �لإمار�ت وقيادتها �لر�شيدة يف 
دعم ومتكني �ل�شباب.

ويت�شمن �مللتقى يف �ليوم �لأول زيارة �إىل منطقة �لفهيدي �لتاريخية يف 
دبي، و�جتياز خور دبي بو��شطة �لعرة كتجربة ممتعة، و�لعودة �إىل عبق 
�ملا�شي من خالل زيارة �شوق �لتو�بل يف ديرة، و�لتعرف �إىل طيف و��شع 
من خالل �لفنون �ل�شعبية عر عر�س للفرق �ل�شعبية �مل�شاركة، ف�شاًل 

عن �لطالع على �حلرف �ليدوية �لتاريخية.
150 م�شاركاً من  وحتت �شعار �لقياد�ت �ل�شابة �لذكية، �لذي يح�شره 

�لذين �شبق لهم �مل�شاركة يف برنامج »�شفينة �شباب �لعامل« �لتابع ملكتب 
جمل�س وزر�ء حكومة �ليابان، يبد�أ حفل �لفتتاح

فيها  يتحدثون  �لعامل،  �شباب  �شفينة  ملتقى  منظمي  ترحيبية  بكلمات 
عن �أهمية �مللتقى ودوره يف متكني �ل�شباب كونه حمطة رئي�شة للتقاء 
�ملتحدة للمرة  �لعربية  �لإم��ار�ت  �لعامل يف دولة  �شباب  نخبة من خرية 
�لفريد  �حل��دث  ه��ذ�  ل�شت�شافة  بالكامل  مهياأة  رحبة  بيئة  يف  �لأوىل، 
م��ن ممثل مكتب جمل�س  كلمة  �لف��ت��ت��اح،  يتخلل حفل  كما  ن��وع��ه.  م��ن 
وزر�ء حكومة �ليابان، وعر�س مقتطفات م�شورة من خالل فيديوهات 

ق�شرية للتعريف باأن�شطة وفعاليات �مللتقى وحقائق عامة عن �إجناز�ت 
دولة �لإمار�ت، و�شوف يتم تكرمي �شركاء ورعاة �مللتقى، و�جلدير بالذكر 
�أنه قد �أعلن يف وقت �شابق عن تفا�شيل ملتقى »�شفينة �شباب �لعامل« يف 
موؤمتر �شحفي �أقيم يف متحف دبي بتاريخ 16 �أكتوبر 2017، و�لذي 
و�شعار  وحم��ور  �لرئي�شة  حمطاته  و�أه��م  �مللتقى  تاريخ  عن  ملحة  تناول 
�مللتقى، و�جلدول �لزمني �لر�شمي، وجدول �لفعاليات �مل�شاحب للملتقى 
�لذي ت�شت�شيفه �لإمار�ت لتعزيز ��شتد�مة تبادل �خلر�ت وتو�شيع �آليات 

�حلو�ر �لبناء بني �لقياد�ت �ل�شابة ملو�جهة �لتحديات �ملعا�شرة.

عمار النعيمي يوقع على وثيقة ميثاق ال�سلوك الوظيفي ملوظفي حكومة عجمان
•• عجمان-وام:

حميد  ب��ن  عمار  �ل�شيخ  �شمو  وق��ع 
رئي�س  عجمان  عهد  ويل  �لنعيمي 
على  ل��الم��ارة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ملجل�س 
�لوظيفي  �ل�شلوك  ميثاق  وثيقة 
�لإ�شد�ر  عجمان  حكومة  ملوظفي 
�ملو�رد  �إد�رة  �أع��دت��ه  و�ل���ذي  �لأول 
��شتمع  �ن  بعد  �مل��رك��زي��ة  �لب�شرية 
ت�شمنته  م��ا  ع��ل��ى  و�ف  ���ش��رح  �ىل 

�لوثيقة وذلك بديو�ن �حلاكم.
وي���اأت���ي ه���ذ� �لإ�����ش����د�ر �مل��ت��م��ث��ل يف 
ملوظفي  �لوظيفي  �ل�شلوك  ميثاق 
حكومية  كوثيقة  عجمان  حكومة 
حتقيق  يف  ك�����ب�����رية  ق���ي���م���ة  ذ�ت 
�لأه�����د�ف و�ل��غ��اي��ات �مل��اأم��ول��ة من 
�ل��وظ��ي��ف��ة �ل��ع��ام��ة و�مل��وظ��ف �لعام 
لدى حكومة �لإم��ارة وخا�شة على 
�أ�شعدة �مل�شاركة �لإيجابية و�لبناءة 
يف حتقيق روؤى �لإمارة و�شيا�شاتها 
�ل�شرت�تيجية وبر�جمها �لتنموية 

يف حا�شرها وم�شتقبلها.
و�أط���ل���ع ���ش��م��وه م���ن ���ش��ع��ادة ر��شد 
�ل�شويدي  عبد�لرحمن بن جر�ن 
�مل�����و�رد  لإد�رة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر 
على  و�لقائمني  �ملركزية  �لب�شرية 
�ع����د�د �ل��وث��ي��ق��ة ع��ل��ى �ه���م بنودها 
دولة  �أر�شته  م��ا  م��ع  تتما�شى  �لتي 
�لإم��������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل���ت���ح���دة من 
و�مل�شاو�ة  و�ل���ع���دل  �حل����ق  ق���و�ع���د 
م��ن��ذ ق��ي��ام �لحت����اد يف �ل��ث��اين من 
�أول����ت  �ذ   1971 ع����ام  دي�����ش��م��ر 
قيادتنا �لر�شيدة �لأطر �لت�شريعية 
�لرتقاء  ل�����ش��م��ان  ب��ال��غ��ا  �ه��ت��م��ام��اً 
ب�����امل�����و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة ك����اأه����م ث����روة 

متتلكها �لدولة.
بقيادة  عجمان  حكومة  وحر�شت 
بن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�ملجل�س  ع�����ش��و  �ل��ن��ع��ي��م��ي  ر������ش����د 

�ملوؤ�ش�شي  �لتميز  لثقافة  وتر�شيخ 
�لتخطيط  مب��ن��ه��ج��ي��ات  و�لأخ�������ذ 
و�مل����و�ظ����ب����ة على  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي 
من  و�أي�����ش��ا  �لأد�ء  �أنظمة  تطوير 
�مل����و�رد  �إد�رة  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ل  خ����الل 
�حلكومية بكفاءة و�قتد�ر وتر�شيخ 
و�حلوكمة  و�ل���ن���ز�ه���ة  �ل�����ش��ف��اف��ي��ة 
�ل�شتثمار  ثقافة  وتعزيز  �لر�شيدة 
�أ�شا�شية  كدعامة  �لإن�شان  بناء  يف 
�لكو�در  ق���در�ت  وتطوير  للتنمية 

�لب�شرية ».
�شياق هذه  �نه يف   « �شموه  و�أ�شاف 
�جل���ه���ود ع��ن��ي��ت ح��ك��وم��ة �لإم������ارة 
�أد�ة  باعتبارها  �لعامة  بالوظيفة 
حمورية لتاأدية �حلكومة لو�جباتها 
�لنحو  على  خلدماتها  وتقدميها 
�لو�جب .. وتنظيما وتعزيز� لدور 
�حلكومة  �أ���ش��درت  �لوظيفة  ه��ذه 
و�لأنظمة  �لت�شريعات  من  �لعديد 
و�لتي ت�شمنت  �ل�شلة  ذ�ت  �ملحلية 
�لقو�عد و�لأطر و�لآليات �لالزمة 
حل�شن �شري �ملر�فق �لعامة بانتظام 
حتديد  على  ��شتملت  كما  و�ط���ر�د 
و����ش��ح و���ش��ف��اف وم���ت���و�زن حلقوق 
�مل����وظ����ف �ل����ع����ام وو�ج����ب����ات����ه وهو 
�حلكومة  تتطلع  �ل���ذي  �لتحديد 
�لز�وية يف حت�شني  يكون حجر  �أن 
و�شول  �حل��ك��وم��ي  �لأد�ء  وت��رق��ي��ة 
�جلودة  عالية  وخم��رج��ات  لنتائج 
ت���ق���دم���ه �جلهات  م����ا  ك���اف���ة  ع���ل���ى 
�حلكومية من خدمات حكومية ».

و�أع�����رب ���ش��م��وه ع��ن �م��ل��ه ع��ل��ى �أن 
يظل �ملوظف �لعام على �لدو�م من 
يت�شمنه هذ�  �ل��ت��ز�م��ه مب��ا  خ��الل 
حاكمة  وقو�عد  مبادئ  من  �مليثاق 
ما  ج��ان��ب  �إىل  �ل��وظ��ي��ف��ي  ل�شلوكه 
�لنافذة  �ل��ت�����ش��ري��ع��ات  ب���ه  ت��ق�����ش��ي 
بهذ� �خل�شو�س م�شاركا فاعال يف 
و�لرقي  �ل��ت��ق��دم  م�شرية  مو��شلة 

بهذه  �لل��ت��ز�م  يعزز  مبا  �حلكومة 
لأرقى  وير�شخ  و�ل��ق��و�ع��د  �ملعايري 
�مل���م���ار����ش���ات �جل����ي����دة، ل��ي�����ش��ب يف 
�لوظيفية  �لأخ��الق��ي��ات  منظومة 
�ل�شحيح  �ل�شكل  ويحدد  �ل�شامية 
للعالقات بني �ملوظفني وروؤ�شائهم 
ويفعل  و�ملتعاملني  وم��روؤو���ش��ي��ه��م 
ب��ي��ن��ه��م بهدف  �ل���ب���ن���اء  �ل���ت���و�����ش���ل 
وحمفزة  خالقة  عمل  بيئة  توفري 

للعمل و�لإنتاجية.
بنوده  م��ن  بع�س  يف  �مل��ي��ث��اق  و�ك���د 
بالإخالق  �ل��ت��ح��ل��ي  ����ش���رورة  ع��ل��ى 
و�حلفاظ على �ل�شرية و�ل�شو�بط 
�لعامة ل�شتخد�م و�شائل �لتو��شل 
و�ملثابرة  و�لج��ت��ه��اد  �لج��ت��م��اع��ي 
�ل����ذ�ت وخ��دم��ة �ملجتمع  وحت��ق��ي��ق 
و�ل������ولء ل��ل��وط��ن و�حل���ف���اظ على 
و�حلفاظ  �حل��ك��وم��ي��ة  �مل��م��ت��ل��ك��ات 
�لقيم  �ىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �لبيئة  على 
�لوظيفي  ل��ل�����ش��ل��وك  �لأ����ش���ا����ش���ي���ة 
�لعامة  �ل���وظ���ي���ف���ة  و�أخ����الق����ي����ات 
و�لنز�هة  �لعد�لة  يف  تتمثل  و�لتي 
و�مل�شد�قية  و�لأم����ان����ة  و�ل�����ش��دق 

و�أي�شا و�جبات �ملوظف �لعامة.
�ل�شيخ عمار بن حميد  �شمو  وق��ال 
ما  �ىل  �ل���ش��ت��م��اع  بعد   - �لنعيمي 
ت�شمنه �مليثاق - �إن �لروؤية �لثاقبة 
لقيادتنا �لر�شيدة يف دولة �لإمار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ك��ان��ت وم���ا تز�ل 
طليعة  يف  �لإن�������ش���ان  ب���ن���اء  جت��ع��ل 
�أول���وي���ات���ه���ا �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة وهو 
�لدولة  �ل��ذي مكن  �لأمثل  �لهدف 
�أ�شباب  حيازة  من  و�ق��ت��د�ر  بكفاءة 
ومقومات �لتقدم يف �شائر جمالت 
وجعلها  ب���ل  �مل�����ش��ت��د�م��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
�لتطور  يف  ي���ح���ت���ذى  �أمن������وذج������ا 
ح�شاريا  �مل�شهود  و�لرقي  �ملدرو�س 
و�إن�����ش��ان��ي��ا �ل��ل��ذي��ن �أو���ش��اله��ا �إىل 
�أع��ل��ى �مل��ر�ت��ب و�أ���ش��م��ى �مل��ر�ك��ز بني 

و�شع  على  عجمان  ح��اك��م  �لأع��ل��ى 
ت�شمن  �لتي  و�لت�شريعات  �لأ�ش�س 
ح���ق���وق ك���اف���ة م���وظ���ف���ي �ل����دو�ئ����ر 
�إيجابا على  �حلكومية مبا ينعك�س 
بيئة �لعمل عر خلق ثقافة حمفزة 
و�لتميز  و�لب���ت���ك���ار  �لإب������د�ع  ع��ل��ى 
�لب�شرية  �مل�����و�رد  ح��ر���ش��ت  ك��م��ا   ..
�أد�ء  �ملركزية بالمارة على تطوير 
وفق  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر  موظفي 
و�ملبادئ  �لقيم  من  منظومة  �إط��ار 
�ل�شلوك  حت��ك��م  �ل��ت��ي  �لأخ��الق��ي��ة 
ب����ه����دف ����ش���ب���ط �شري  �ل���وظ���ي���ف���ي 
�لقطاع  د�خ��ل  �لعام  و�لأد�ء  �لعمل 

�حلكومي.
�هم  �ىل  �أي�������ش���ا  ���ش��م��وه  و����ش��ت��م��ع 
�ه�����د�ف ه����ذ� �مل��ي��ث��اق وم��ن��ه��ا دعم 
�لقيم �ملهنية لتنمية روح �مل�شوؤولية 
و�لتم�شك بالأخالقيات يف �لتعامل 
وخلق  و�ملتعاملني  �مل��روؤو���ش��ني  م��ع 
باأهمية  �مل���وظ���ف���ني  ب����ني  �ل����وع����ي 
وتاأ�شيل  �لعاّمة  �لوظيفة  �أخ��الق 
�ملطلوبة  �لعمل  و�أخ��الق��ي��ات  قيم 
�حلكومي  �لقطاع  يف  �مل��وظ��ف  م��ن 
�ملوؤ�ش�شية  �ل����ث����ق����اف����ة  وت���ن���م���ي���ة 
�لثقة  وت���ع���زي���ز  �ل���ع���ام  ل��ل��م��وظ��ف 
�حلكومي  �لقطاع  يف  و�مل�شد�قية 
وت����ع����زي����ز ث���ق���ة م���ت���ل���ق���ي �خل���دم���ة 
بعمل �جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة وزي���ادة 
�لح������رت�م و�ل��ت��ق��دي��ر ل���دوره���ا يف 
طريقة  باأف�شل  �خل��دم��ات  ت��وف��ري 
و�إر����ش���اد�ت  ق��و�ع��د  ممكنة وو���ش��ع 
عاّمة لأخالقيات �لعمل �حلكومي 
وتعزيز �لتز�مها من قبل �ملوظف.

كما ت�شمن �مليثاق مفهوم �ل�شلوك 
�لوظيفة  و�أخ���الق���ي���ات  �ل��وظ��ي��ف��ي 
وحماور  �لتطبيق  ون��ط��اق  �لعاّمة 
�ل�����ش��ل��وك �ل��وظ��ي��ف��ي و�ل�����ذي يعد 
�مل���ح���ور �جل����وه����ري لإر�����ش����اء قيم 
موظفي  ل�����دى  م��ه��ن��ي��ة  وث���ق���اف���ة 

�لأمم �ملتح�شرة يف �لعامل.
و�أك�����د ���ش��م��وه - خ���الل �ل��ل��ق��اء مع 
ر�����ش���د ع��ب��د�ل��رح��م��ن ب���ن ج���ر�ن 
�ل�����ش��وي��دي و�ل��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى هذ� 
�مل���و�رد  �إد�رة  �مل��ي��ث��اق م��ن م��وظ��ف��ي 
�هتمام  �ن   - �مل��رك��زي��ة  �ل��ب�����ش��ري��ة 
�لدولة �ملتز�يد و�ملتو��شل بالإن�شان 
�أولويات �لقيادة كما قال  ياأتي من 
خليفة  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�حلقيقية  �ل���روة  ه��و  �هلل  حفظه 
وبعده كما  �لنفط  �لبلد قبل  لهذ� 
�لهدف  ه��ي  �مل��و�ط��ن  م�شلحة  �أن 
�لذي نعمل من �أجله ليل نهار و�إن 
بناء �لإن�شان يختلف متاما عن كل 
ع��م��ل��ي��ات �ل��ب��ن��اء �ل��ع��ادي��ة �لأخ���رى 
�لأ���ش��ا���ش��ي��ة لعملية  �ل��رك��ي��زة  لأن���ه 
و�لقت�شادية  �لجتماعية  �لتنمية 
�ل�����ش��ام��ل��ة وع��ل��ي��ه م�����ش��وؤول��ي��ة دفع 

م�شرية هذه �لأمة .
و�أع���������������رب ������ش�����م�����وه ع�������ن ح����ر�����س 
ع����ج����م����ان على  �إم������������ارة  ح����ك����وم����ة 
ك���اف���ة  �ل��������دوؤوب��������ة يف  �مل���������ش����ارك����ة 
و��شرت�تيجيات  وخ���ط���ط  روؤى 
�حل��ك��وم��ة �لحت���ادي���ة مب��ا يف ذلك 
�لب�شرية  بالتنمية  �ملتعلقة  ت��ل��ك 
مب��خ��ت��ل��ف حم�����اوره�����ا و�أب����ع����اده����ا 
وجت�شيد�  �ن����ه   « ���ش��م��وه  ..وق�������ال 
روؤية  ج��اءت  �لأ�شيل  �لتوجه  لهذ� 
و�ل�شرت�تيجيات   2021 عجمان 
هذه  لت�شع  لها  �ملنفذة  �حلكومية 
�هتماماتها  حماور  �شمن  �لتنمية 
تخ�شي�س  خ����الل  م���ن  �ل��رئ��ي�����ش��ة 
حم����ور »ح��ك��وم��ة م��ت��م��ي��زة« �ل���ذي 
ب��ال��ع��م��ل �حل��ك��وم��ي ويحدد  ي��ع��ن��ى 
و�لر�مج  �ل�شرت�تيجية  �لأهد�ف 
لتحقيق  �ل�����الزم�����ة  �ل��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة 
�لغايات �ملرجوة منه و�شول للتميز 
�ملن�شود مبا يتطلبه ذلك من �نتهاج 

�إطارها موؤدياً  �أن يعمل يف  �ملوظف 
ونز�هة  باأمانة  �لوظيفية  و�جباته 
ومو�شوعية وب�شكل يوؤدي �إىل خلق 

بيئة عمل �إيجابية.
�مليثاق  �إ����ش���د�ر  �ن  ���ش��ع��ادت��ه  و�ك����د 
�ملهنية  �ل���ق���ي���م  دع�����م  �إىل  ي���ه���دف 
و�لتم�شك  �مل�شوؤولية  روح  لتنمية 
مع  �ل���ت���ع���ام���ل  يف  ب����الأخ����الق����ي����ات 
وخلق  و�مل���ت���ع���ام���ل���ني  �مل����روؤو�����ش����ني 
باأهمية  �مل���وظ���ف���ني  ب����ني  �ل����وع����ي 
وتاأ�شيل  �لعامة  �لوظيفة  �أخ��الق 
�ملطلوبة  �لعمل  و�أخ��الق��ي��ات  قيم 
�حلكومي  �لقطاع  يف  �مل��وظ��ف  م��ن 
وتنمية �لثقافة �ملوؤ�ش�شية للموظف 
و�مل�شد�قية  �ل��ث��ق��ة  وت��ع��زي��ز  �ل��ع��ام 
بالإ�شافة  �حل��ك��وم��ي  �ل��ق��ط��اع  يف 
�خلدمة  م��ت��ل��ق��ي  ث��ق��ة  ت��ع��زي��ز  �إىل 
بعمل �جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة وزي���ادة 
�لح������رت�م و�ل��ت��ق��دي��ر ل���دوره���ا يف 
طريقة  باأف�شل  �خل��دم��ات  ت��وف��ري 
و�إر����ش���اد�ت  ق��و�ع��د  ممكنة وو���ش��ع 
عامة لأخالقيات �لعمل �حلكومي 
وتعزيز �لتز�مها من قبل �ملوظف.

وقال �ن �مليثاق ��شتمل على مفهوم 
�ل�شلوك �لوظيفي وحماوره �ملتمثلة 
يف �لأخ��������الق �ل���ع���ام���ة و�حل���ف���اظ 

يف هذ� �لوطن �حلبيب �مل�شهود له 
�لنجاحات  بتفرد  ودول��ي��ا  �إقليميا 

وعظم �لقدر�ت و�لطموحات.
�إد�رة  �ل��ل��ق��اء  خ��ت��ام  �شموه يف  ودع���ا 
�مل��������و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة �مل���رك���زي���ة �ىل 
بتنظيم  �لإ�������ش������ر�ع  ع���ل���ى  �ل���ع���م���ل 
يتم  �ن  ع���ل���ى  �ل���ت���وظ���ي���ف  ع��م��ل��ي��ة 
من  �ل��وظ��ائ��ف  طلب  طريقها  ع��ن 
�مارة  يف  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر  قبل 
ملفات  لفتح  ت�شعى  و�ن  ع��ج��م��ان 
�ملو�طنني  م��ن  �ل��وظ��ائ��ف  لطالبي 
�ملوؤ�ش�شات  �ح���ت���ي���اج���ات  ل��ت��ل��ب��ي��ة 
و�ل��ه��ي��ئ��ات �حل��ك��وم��ي��ة. م��ن جانبه 
بن  عبد�لرحمن  ر��شد  �شعادة  �أك��د 
�لتنفيذي  �ملدير  �ل�شويدي  جر�ن 
�ملركزية  �ل��ب�����ش��ري��ة  �مل�����و�رد  لإد�رة 
�أد�ء  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  �لإد�رة  ح��ر���س 
�حلكومية  �ل������دو�ئ������ر  م���وظ���ف���ي 
�إط������ار م��ن��ظ��وم��ة م���ن �لقيم  وف����ق 
و�مل���ب���ادئ �لأخ���الق���ي���ة �ل��ت��ي حتكم 
�ل�����ش��ل��وك �ل��وظ��ي��ف��ي ب��ه��دف �شبط 
د�خل  �ل��ع��ام  و�لأد�ء  �ل��ع��م��ل  ���ش��ري 
�ل���ق���ط���اع �حل���ك���وم���ي ..وق��������ال �نه 
وم���ن ه���ذ� �مل��ن��ط��ل��ق مت و���ش��ع هذ� 
�لأ�شا�شية  �لقيم  لتحديد  �مل��ي��ث��اق 
و�ملبادئ �لأخالقية �لتي يجب على 

�لتعامل  و���ش��و�ب��ط  �ل�����ش��ري��ة  ع��ل��ى 
و�لتو��شل  �لإع������الم  و���ش��ائ��ل  م���ع 
و�ملثابرة  و�لج��ت��ه��اد  �لج��ت��م��اع��ي 
�ل����ذ�ت وخ��دم��ة �ملجتمع  وحت��ق��ي��ق 
و�ل������ولء ل��ل��وط��ن و�حل���ف���اظ على 
�ملمتلكات �حلكومية و�حلفاظ على 
�لبيئة كما ت�شمن �لقيم �لأ�شا�شية 
و�أخالقيات  �ل��وظ��ي��ف��ي  ل��ل�����ش��ل��وك 
�لعامة  �مل��وظ��ف  �ل��ع��م��ل وو�ج���ب���ات 

و�ملحظور�ت.
�ل��ذي ي�شري  �مليثاق  �ن  و�أ���ش��ار �ىل 
�حلكومية  �جل��ه��ات  موظفي  على 
تطبيق  يت�شمن  �لإم����ارة  يف  ك��اف��ة 
ل�شنة  �لأم��ريي رقم /4/  �ملر�شوم 
قانون  �إ�����ش����د�ر  ب�������ش���اأن   2017
�ملو�رد �لب�شرية يف حكومة عجمان 
و�لأنظمة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ولئ���ح���ت���ه 

و�لأدلة �ل�شادرة مبوجبهما.
ح�شر مر��شم �لتوقيع على وثيقة 
ملوظفي  �لوظيفي  �ل�شلوك  ميثاق 
�لدكتور  ���ش��ع��ادة  ع��ج��م��ان  ح��ك��وم��ة 
���ش��ع��ي��د ���ش��ي��ف �مل��ط��رو���ش��ي �لأم����ني 
و�شعادة  �لتنفيذي  للمجل�س  �لعام 
رئي�س  �لغمال�شي  �إب��ر�ه��ي��م  �أح��م��د 
من  وع��دد  �لعهد  ويل  �شمو  مكتب 

�مل�شوؤولني.

مب�ضاركة 800 طبيا متخ�ض�ضا منهم 250 من داخل الدولة

جمعية الإمارات الطبية تنظم املوؤمتر الدويل ال�ساد�س جلراحة امل�سالك البولية
•• اأم القيوين ـ الفجر 

تنظيم  �لطبية  �لإم����ار�ت  جمعية  يف  �لبولية  �مل�شالك  ق�شم  �شعبة  تعتزم 
�ملوؤمتر �لدويل �ل�شاد�س ما بني 8 �إىل 11 من �شهر نوفمر �جلاري من 

�لعام �حلايل يف  �أبوظبي.
�لبولية  �مل�شالك  �شعبة  رئي�س  �ل��زرع��وين  �ل��ق��ادر  عبد  �ل��دك��ت��ور  و�و���ش��ح 
�ل�شاد�س و�ل��ذي يعقد يف  �ل��دويل  �ملوؤمتر  �إن  �لإم���ار�ت �لطبية،  يف جمعية 
متري�شيا  وك��ادر�  طبيبا   800 م�شاركة   �شي�شهد  �لإحت��اد  باأبر�ج  �أبوظبي 

تعزيز  يف  ودوره  �لآيل  �لريبورت  يف  �مل�شتخدمة  �حلديثة  �لتقنيات  لأه��م 
جناحات عمل �لعمليات �جلر�حية.

�أن  �ىل  �لطبية  �لإم���ار�ت  جمعية  يف  �لبولية  �مل�شالك  �شعبة  رئي�س  و�أ���ش��ار 
�ىل  يرنو  و�أن��ه  �شبقها  �لتي  للموؤمتر�ت  مكملة  و�شل  حلقة  ميثل  �ملوؤمتر 
�لباحثون  �ليها  تو�شل  �ل��ت��ى  �لعلمية  �لبحوث  �أه���م  على  �ل���دور  ت�شليط 
على  و�لعمل  �لنجاح  موؤ�شر�ت  قيا�س  على  و�لعمل  �ملجال  بهذ�  �ملخت�شون 
بهدف  �لدولة  د�خ��ل  وخا�شة  �ملر�شى  وكافة  �ملر�جعني  وخدمة  تطويرها 

تقدمي �أف�شل �لعالجات �جلر�حية وفق �أرقى �ملعايري.

250 م�شاركا من د�خل  �لعامل منهم  �أطباء من خمتلف دول  وم�شاعدي 
�لدولة.

60 حما�شر� وتنفيذ  �ي��ام �شي�شهد ح�شور   4 �أن �ملوؤمتر على م��د�ر  وق��ال 
7 ور�س عمل منها لرفع كفاءة �لكادر �لتمري�شي وتاأهيليهم علميا ملو�كبة 
�حلد�ثة �لطبية يف جمال �مل�شالك �لبولية، مبينا �أن �جلمعية تنظم �ملوؤمتر 
�لدويل �ل�شاد�س بالتعاون مع �جلمعية �لعاملية �ملناظري و�شريكز على �أهم 
�لعالجات �مل�شتخدمة يف جمال �مل�شالك �لبولية وجر�حة �ملناظري و�أور�م 
�لتطرق  وكذلك  و�لرجال  �لأطفال  عند  �لبويل  و�ل�شل�س  �لبويل  �جلهاز 

بهدف احلفاظ على املظهر العام والبيئة

بلدية مدينة اأبوظبي تنذر 71 �ساحنة واآلية ثقيلة خالل حملة يف م�سفح ال�سناعية
•• اأبوظبي - الفجر:

دعت بلدية مدينة �أبوظبي مالك 
�إىل  �لثقيلة  و�مل��ع��د�ت  �ل�شاحنات 
�ملظهر  على  �حلفاظ  يف  �مل�شاهمة 
�لبيئة  وح��م��اي��ة   ، للمدينة  �ل��ع��ام 
وقوف  بعدم  �لتز�مهم  خ��الل  من 
و�ملعد�ت  و�ل��ب��ا���ش��ات  �ل�����ش��اح��ن��ات 
�لعامة  �لأم������اك������ن  يف  �ل���ث���ق���ي���ل���ة 
وعدم  ع�شو�ئي  ب�شكل  و�ل�شاحات 
هذه  باإيقاف  و�لل��ت��ز�م   ، �إهمالها 
�ملنطقة  يف  و�ل�����ش��اح��ن��ات  �مل���ع���د�ت 
يف  �لأم���ر  لهذ�  و�مل��ع��دة  �ملخ�ش�شة 

م�شفح �ل�شناعة م 18.
�إط������ار �حلملة  ذل����ك ���ش��م��ن  ج����اء 
م�شفح  يف  �لبلدية  تنفذها  �ل��ت��ي 
ظاهرة  مو�جهة  بهدف  �ل�شناعية 
�ل��ت��ل��وث �ل��ب�����ش��ري و�ل��ب��ي��ئ��ي �لذي 
�ل�شاحنات  وق���وف  عملية  حت��دث��ه 
�لثقيلة  و�مل�����ع�����د�ت  و�ل����ب����ا�����ش����ات 
�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة   ، ع�����ش��و�ئ��ي  ب�شكل 
وت�شكيلها  �مل��رور،  حلركة  عرقلتها 
ت����ه����دي����د� ع���ل���ى �مل���������ش����اة و�إع�����اق�����ة 
ت��ن��ظ��ي��ف  �ل���ط���رق���ات و�لأر����ش���ف���ة 
تدوير  �لنظافة  �شركات  قبل  م��ن 
و�أتالف �لأر�شفة و�لبنية �لتحتية   
وبهدف توعية مالك هذه �لآليات 

�ملتاحة وفقا لالإنذ�ر تقوم �لبلدية 
�ملركبات  ه��ذه  ب�شحب  و���ش��رك��اوؤه��ا 
 ، �حلجز  منطقة  �إىل  و�ل�شاحنات 
وتطبيق �لإجر�ء�ت �لقانونية �لتي 

ترتتب على عملية �لحتجاز .
بح�شب  �أن�������ه  ب����ال����ذك����ر  �جل�����دي�����ر 
 2012 ل���ع���ام   2 رق�����م  �ل���ق���ان���ون 
�لعام  �ملظهر  على  �حل��ف��اظ  ب�شاأن 
�لعامة  و�ل�������ش���ك���ي���ن���ة  و�ل�������ش���ح���ة 
�أب����وظ����ب����ي و�ل���الئ���ح���ة  �م��������ارة  يف 
�لقانون  تعديل  مت  قد  �لتنفيذية 
�ملتبع فيه، تتم خمالفة  و�لإج��ر�ء 
�آلف  ثالثة  مببلغ  �ملهملة  �ملركبة 
�إىل  �ملخالف  ح�شور  وعند  دره��م، 
�لبلدية يعر�س عليه �لت�شالح مع 
%50 م��ن قيمة  �ل��ب��ل��دي��ة ودف���ع 
�لغر�مة، ولكن عند تكر�ر �ملخالفة 
�إ�شافة  �ل��غ��ر�م��ة،  م�شاعفة  ي��ت��م 
�ليومية،  �حل���ج���ز  ت��ك��ال��ي��ف  �إىل 
و�لتي يتم ح�شابها على ح�شب نوع 
�ملركبة �مل�شحوبة و�ملنطقة �لتي مت 
�شحبها منها، و�لقانون يف تعريفه 
ي�شمل جميع �ملركبات و�ملقطور�ت 
و�لقو�رب وما يف حكمها، وجميعها 
�حلجز  �شاحة  �إىل  �شحبها  ميكن 
�ملفرق  و�شاحة  �لوثبة  منطقة  يف 

�ل�شناعية.

ب�شرورة �لعناية بنظافة �شاحناتهم 
�ملخ�ش�شة  �لأم���اك���ن  يف  و�إي��ق��اف��ه��ا 

وب�شكل منظم وح�شاري.
وت��اأت��ي ه���ذه �حل��م��ل��ة �ل��ت��ي �شملت 
و�لأحو��س  �مل��ن��اط��ق  م��ن  �ل��ع��دي��د 
على  تاأكيد�ً  �ل�شناعية،  م�شفح  يف 
�لتي  و�مل�شتمرة  �ملنتظمة  �جلهود 
تبذلها د�ئرة �لتخطيط �لعمر�ين 
مدينة  ب���ل���دي���ة   – و�ل����ب����ل����دي����ات 
�ل�شورة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  �أب��وظ��ب��ي 
�لإم����ارة،  بها  تتمتع  �ل��ت��ي  �ملثالية 
كافة  �لتخل�س من  ي�شهم يف  ومبا 
توفري  وبالتايل  �مل�شوهات،  �أ�شكال 
بيئة نظيفة خالية من �أي ملوثات 
حر�شها  �لبلدية  و�أك���دت  ب�شرية، 
و���ش��رك��ائ��ه��ا �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ني على 
�ل����ش���ت���م���ر�ر ب��ت��ن��ظ��ي��م م���ث���ل هذه 
�حل�����م�����الت ل���ل���ح���د م�����ن ظ����اه����رة 
�أ�شكالها،  بجميع  �ملهملة  �ل�شيار�ت 
ول��ت��ع��ري��ف �جل��م��ه��ور ب���اآث���ار هذه 
د�ئم  ب�شكل  وتوعيتهم  �ل��ظ��اه��رة، 
على  �ملحافظة  باأهمية  وم�شتمر 
�شيار�تهم ومعد�تهم ، وعدم تركها 

مغطاة بالأتربة لفرت�ت طويلة.
و�أ�شارت �لبلدية �أنها حررت خالل 
�ل�شاحنات  �إه���م���ال  ع��ل��ى  �حل��م��ل��ة 
71 �إنذ�ر� ، ويف حال �نق�شاء �ملدة 

فاطمه نايع :علم االمارات رمز العزة والوفاء 

جلفار الدوائية ترفع  »علم المارات« فوق 12 م�سنعا 
•• راأ�ص اخليمة – الفجر:

ع����ززت ���ش��رك��ة �خل��ل��ي��ج ل��ل�����ش��ن��اع��ات �ل��دو�ئ��ي��ة -جلفار 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ل��دع��وة  ��شتجابتها 
ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل “ بامل�شاركة �شمن �حلملة 
�لذي   “ �لعلم  ي��وم  ب�”  لالحتفال  و�ل�شعبية  �لوطنية 
�شادف �لثالث من �شهر نوفمر لتويل �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “ حفظه 
�هلل “ رئ��ا���ش��ة �ل��دول��ة ون��ظ��ي��م �ح��ت��ف��ال وط��ن��ي ح�شره 
�ل�شيخ عبد�هلل بن في�شل �لقا�شمي نائب رئي�س جمل�س 
�لإد�رة وجمهور غفري من موظفي وموظفات �ل�شركة 
�ل�شركة وعددها  �لعلم على جميع م�شانع  رفع خالله 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  ن��اي��ع  فاطمة  وق��ال��ت  م�شنعا.   12

رفع  �للحظة  ه��ذه  يف  ك��ث��ري�  ي�شعدنا   : جلفار  ل�شركة 
�لدو�ء  �نتاج  م�شانع  ف��وق  خفاقا  لريفرف  بالدنا  علم 
نفو�شنا  �شحن  ر�ئ��ع��اً  وطنياً  م�شهد�ً  جم�شد�  �لوطني 
�ملرحوم  وموؤ�ش�شها  بدولتنا  و�لعتز�ز  �لفخر  مب�شاعر 
لنا وطنا  �أ�ش�شو�  �لذين  �حل��ك��ام   و�خ��و�ن��ه  ز�ي��د  �ل�شيخ 

ر��شخا وفر لنا �لأمن و�لأمان و�ل�شعادة.
وتابعت نحن على قناعة ر��شخة باأن “ علم �لمار�ت” 
مزخرفة  قما�س  قطعة  لي�س  �ل��ي��وم  ب��ه  نحتفل  �ل���ذي 
�لأحمر و�لأخ�شر و�لأبي�س فح�شب  �لثالثة   بالألو�ن 
ويعك�س  ويج�شد وحدتنا  لعزتنا  رم��ز�  ي�شكل  هو  و�من��ا 
جندد  �للحظة  ه���ذه  ويف  �ل�شعب  م��ع  �ل��ق��ي��ادة  ت��الح��م 
�لولء بال�شري على درب �لوفاء و�لت�شحية �أ�شوة باأبناء 
�لوطنية  �أم��ن��ي��ات��ه��م  وح��ق��ق��و�  �شبقونا  �ل��ذي��ن  �ل��وط��ن 

بدمائهم �لغالية.
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اأخبـار الإمـارات
لالإعالم” ال�سعودية  “الهيئة  مع  تعاون  اتفاقية  العالمية” توقع  “املنطقة 

•• اأبوظبي-وام: 

 “ �لتي تتوىل �لإ�شر�ف على  �أبوظبي  �ملنطقة �لإعالمية -  وقعت هيئة 
لالإعالم  �لعامة  �لهيئة  مع  �ليوم  تعاون  �تفاقية   “  twofour54
�ملرئي و�مل�شموع يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية يف �شبيل توفري بيئة د�عمة 
منو  عجلة  دف��ع  يف  و�مل�شاهمة  �لإع��الم��ي  �لقطاع  يف  �ل�شباب  للمبدعني 

وتطور �لقطاع يف �ملنطقة.
وتهدف �لتفاقية �إىل توطيد �أو��شر �لتعاون بني �لهيئتني وتعزيز تبادل 
�خلر�ت و�ملعرفة بينهما و�لتعاون يف �ملبادر�ت �لتي تدعم �أهد�ف “روؤية 
�إطالق  وت�شجيع  �لعمل  فر�س  توفري  بينها  وم��ن   ”2030 �ململكة 
ودعم  �لإع����الم  تخ�ش�شات  خمتلف  يف  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �مل�����ش��اري��ع 

منوها و�زدهارها.

�لرئي�س  �مل��ه��ريي  م��رمي  �شعادة  �لإم��ار�ت��ي  م��ن �جل��ان��ب  �لتفاقية  وق��ع 
 twofour54و �أب��وظ��ب��ي   - �لإع��الم��ي��ة  �مل��ن��ط��ق��ة  لهيئة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
وم���ن �جل��ان��ب �ل�����ش��ع��ودي ر���ش��ا ب��ن حم��م��د �حل��ي��در �مل�����ش��رف �ل��ع��ام على 
��شت�شافته  خا�س  حفل  خالل  و�مل�شموع  �ملرئي  لالإعالم  �لعامة  �لهيئة 

.twofour54
تدخر  ل  �أبوظبي   - �لإعالمية  �ملنطقة  هيئة  �ن  �ملهريي  �شعادة  وقالت 
�نطالقا  �ملنطقة  �لإع����الم يف  ق��ط��اع  وت��ط��ور  دع��م من��و  �شبيل  ج��ه��د� يف 
�ملحلي  �لناجت  �لبارزين يف  �مل�شاهمني  �أحد  بكونه  �لر��شخة  قناعتها  من 
�لإجمايل لالقت�شاد�ت �ملحلية ف�شال عن دوره �ملهم كمحرك �قت�شادي 

حيوي يف جهود �لتنويع �لقت�شادي �لتي تبذلها �حلكومات.
و�أ�شافت “ نفخر بكون م�شاهمة �لهيئة يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل غري 
بالدور  �شعد�ء  �أننا  كما  �شنويا..  �لنمو  يف  م�شتمرة  �أبوظبي  يف  �لنفطي 

�لعمل  فر�س  توفري  يف   twofour54 �شركاء  جمتمع  يلعبه  �ل��ذي 
للمو�طنني و�ملقيمني يف �لدولة”.

�ل�شعودية  �ل��ع��رب��ي��ة  �ململكة  يف  �لإع���الم���ي  و�ل��ق��ط��اع  �لهيئة  �ن  وق��ال��ت 
جنحت  �لهيئة  �ن  �ىل  م�شرية  وم�شتمرة  قوية  تعاون  عالقة  جتمعهما 
�ي�شا يف بناء �شر�كات وثيقة مع �شركات �إعالمية �شعودية مرموقة مثل 
�لتفاقية  �ن  م��وؤك��دة   ..MBC وجمموعة  و�لتلفزيون  �لإذ�ع���ة  هيئة 
�لتز�منا  تعك�س  و�مل�شموع  �ملرئي  ل��الإع��الم  �لعامة  �لهيئة  مع  �جل��دي��دة 
�مل�شتمر بتطوير �مل�شهد �لإعالمي �ملزدهر يف �ملنطقة حيث نت�شارك مع 
�شناعة  لبناء  جهودنا  توحيد  �إىل  ونتطلع  ذ�تها  و�لقيم  �ل�شغف  �لهيئة 
كامل  م��ن  �ل���ش��ت��ف��ادة  فر�شة  لل�شباب  تتيح  ن�شطة  �إقليمية  �إع��الم��ي��ة 

�إمكاناتهم و�مل�شاهمة يف دعم �لنمو �مل�شتقبلي ملنطقتهم.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ر���ش��ا �حل��ي��در �ن �ل��ق��ط��اع �لإع���الم���ي ي��ع��د م��ن �أ�شرع 

بالن�شبة  للفر�س  منبعا  ميثل  كما  حيوية  و�أك��ره��ا  تغري�  �لقطاعات 
�لعنان  و�إط��الق  مهار�تهم  وتنمية  �ملعرفة  لكت�شاب  �ململكة  يف  لل�شباب 

لقدر�تهم �لإبد�عية.
و�مل�شموع  �ملرئي  لالإعالم  �لعامة  �لهيئة  يف  جهودنا  “ نو��شل  و�أ�شاف 
 ..  2020 �لتحول �لوطني  �إط��ار برنامج  لدعم منو وتطور �لقطاع يف 
وي�شعدنا باأن �أثمرت هذه �جلهود و�خلطو�ت �لتي �تخذناها عن جتديد 

كامل للم�شهد �لإعالمي يف �ململكة”.
�أب��وظ��ب��ي ي��ه��دف �ىل  و�أك���د �ن �ل��ت��ع��اون م��ع هيئة �ملنطقة �لإع��الم��ي��ة - 
تبادل �ملعرفة و�مل�شاهمة يف توفري �لفر�س لل�شباب �ل�شعودي و�لإمار�تي 
�ملمار�شات  �أف�شل  وت��ب��ادل  معا  �لعمل  �إىل  ونتطلع  �لإع����الم..  قطاع  يف 
و�خل��ر�ت مبا ي�شاعد يف حتقيق هدفنا �لطموح وفق ما هو من�شو�س 

عليه يف “روؤية �ململكة 2030 “.

حاكم ال�سارقة يبداأ زيارة ر�سمية اىل م�سر للم�ساركة يف منتدى �سباب العامل

�سلطان القا�سمي يفتتح معر�س “فنان العمل الواحد” لأعمال الفنان الراحل ح�سن �سريف

•• القاهرة -وام:

ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�شل 
ي�شارك  ر�شمية  زي��ارة  �لقاهرة يف  �ىل  �م�س  �ل�شارقة  �لأعلى حاكم  �ملجل�س 
�شيعقد  �ل��ذي  �ل��ع��امل  �شباب  منتدى  لل�شباب  �لوطني  �مل��وؤمت��ر  يف  خاللها 
�ل�شي�شي رئي�س  �لفتاح  �لرئي�س عبد  �ل�شيخ بح�شور فخامة  �شرم  �ليوم يف 

جمهورية م�شر �لعربية.
و�ملر�كز  �لطبية  �ملعاهد  زيارته عدد� من  �أثناء  �شموه  يزور  �ن  �ملقرر  ومن 

�لثقافية و�لتعليمية و�جلمعيات �لأهلية �مل�شرية.
�أر�س مطار �لقاهرة معايل �لدكتور  وكان يف ��شتقبال �شموه لدى و�شوله 
�جلنيبي  مبارك  جمعة  و�شعادة  �مل�شري  �ل�شكان  وزي��ر  مدبويل  م�شطفى 

حممد  بن  �هلل  عبد  و�شعادة  �لعربية  م�شر  جمهورية  ل��دى  �لدولة  �شفري 
�لزعابي  عبيد  حممد  و���ش��ع��ادة  بال�شارقة  �لثقافة  د�ئ���رة  رئي�س  �لعوي�س 
مدير  خلف  ح�شن  حممد  و���ش��ع��ادة  و�ل�شيافة  �لت�شريفات  د�ئ���رة  رئي�س 
�ملركزية  �لإد�رة  رئي�س  �جل���و�د  عبد  و�شعبان  ل��الإع��الم  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة 
لالآثار �مل�شرتدة بوز�رة �لآثار �مل�شرية و�لدكتور لطفي حنفي وكيل �ملتحف 
�مل�شري وعدد من ممثلي وز�رة �لآثار وكبار �مل�شوؤولني يف �ملر��شم �لرئا�شية 

�مل�شرية.
�ل�شارقة  �ل�شمو حاكم  �لعربية قدم �شاحب  وفور و�شوله جمهورية م�شر 
وم�شادرتها  �شبطها  مت  �أث��ري��ة  قطعة   354 يف  متثل  �إه���د�ء  للم�شريني 
بجهود رجال �جلمارك يف مطار �ل�شارقة �لدويل وهي جمموعة من �لقطع 
�لأثرية �مل�شادرة بالغة �لأهمية يف قيمتها �لأثرية و�لتاريخية تعود للفرتة 

�لفرعونية وبع�س �لع�شور �لإ�شالمية.
وقام �شعادة عبد�هلل بن حممد �لعوي�س رئي�س د�ئرة �لثقافة بت�شليم �جلانب 
�مل�شري �ل�شناديق �ملحتوية على هذه �لآث��ار �لتي تنوعت يف مادتها فمنها 
ما هو قد �شنع من حجر �لديور�يت ومنها ما �شنع من �حلجر �جلريي 
هذه  تت�شمن  كما  و�خل�شبيات..  �لنحا�شيات  من  جمموعة  �إىل  بالإ�شافة 
�ملجموعة �ألو�حا من �حلجر �جلريي وعدد� من �مل�شالت �حلجرية متنوعة 
�لأحجام حتوي ر�شومات وكتابات هريوغليفية.. بالإ�شافة �إىل متاثيل من 
�حلجر �لأ�شود �لديور�يت ي�شبه �أحدها متثال �أبو �لهول �ل�شهري ومتاثيل 
�لأو�شابتي »�شو�بتي« �لتي تنحت كخدم للميت يف عامله �لآخر ح�شب �لعتقاد 
منها  جمموعة  حيث  �لتماثيل  هذه  م��ادة  وتنوعت  �لفرتة  تلك  يف  �ل�شائد 
من �لقا�شاين �لأخ�شر وجمموعة �أخرى من �خل�شب وجمموعة منها من 

�لفخار.
بالزجاج  �ملر�شعة  �لنحا�شية  �لعيون  من  كبرية  جمموعة  تقدمي  مت  كما 
�شبطت يف مطار �ل�شارقة �لدويل وجمموعة �أخرى من �لأ�شابع �لذهبية 

وبقايا من�شوجات عليها ر�شومات فرعونية.
�أما �لقطع �مل�شرية �لإ�شالمية فتمثلت بلوحني حجريني وقر�س زجاجي 

عليهم كتابات �إ�شالمية.
وحر�س �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة على �أن تتم عملية ت�شليم تلك �لقطع �لأثرية 
�لتاريخية حتت �إ�شر�فه �ل�شخ�شي وب�شكل مبا�شر حيث ت�شلمها ممثلون عن 
وز�رة �لآثار �مل�شرية �لذين تو�جدو� يف مطار �لقاهرة �لدويل عند و�شول 

�شموه لأر�س �ملطار.

•• ال�صارقة-وام: 

ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �فتتح 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة �شباح �م�س �ملعر�س �ل�شتعادي “فنان �لعمل 
 3 لغاية  ي�شتمر  �ل��ذي  �شريف  ح�شن  �ل��ر�ح��ل  �لإم��ار�ت��ي  �لو�حد” للفنان 

فر�ير 2018.
كلِّ من منطقة  للفنون يف  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة  نظمته  �ل��ذي  �ملعر�س  ت�شمن 
و�لأعمال  �لأوىل  �لكاريكاتورية  �شريف  ر�شومات  �ل�شركال  وبيت  �ملريجة 

�لأد�ئية  لأعماله  �إ�شافة  �لنظامية  �شبه  و�لأعمال  و�لتجميعية  �لرتكيبية 
م�شريته  من  �لأخ��رية  عقود  �خلم�شة  خالل  �لفنان  �أجنزها  �لتي  ولوحاته 

�لفنية بالإ�شافة �إىل �أعماله �جلديدة �لتي تعر�س للمرة �لأوىل. 
بنت  �ل�شيخة حور  �ملعر�س  قّيمة  �شرح مف�شل من قبل  �إىل  �شموه  و��شتمع 
�ملعر�س  ي�شمه  ما  للفنون حول  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة  رئي�س  �لقا�شمي  �شلطان 
ر�ئد  باعتباره  �ملحلي  �لفن  �أهمية جلمهور  �أعمال فنية وما ميثله من  من 
�إمارة  �حت�شنتها  �لتي  �لفنية  �لتجارب  �أهم  و�أحد  �ملنطقة  �ملعا�شر يف  �لفن 
�ل�شارقة منذ بد�ياتها �لأوىل و�لتي �أ�شهمت يف �لتعريف بالفنون �ملفاهيمية 

�لفنان  و��شتطاع  �لعاملية،  �لفن  حلركات  حمادثة  وكتابة  وتنظري�ً  ممار�شة 
�لإمار�تي �لر�حل ح�شن �شريف �أن يوؤ�ش�س لتيار فني �أ�شهم يف تعميق �حلر�ك 

�لفني �لر�هن.  
�لتاريخ  �لو�حد” ل��ي��وث��ق  �ل��ع��م��ل  ف��ن��ان  ���ش��ري��ف:  “ح�شن  م��ع��ر���س  وي���اأت���ي 
 2016 ع��ام  وح��ت��ى  �ل�شبعينيات  ب��د�ي��ة  منذ  �ل��ر�ح��ل  للفنان  �ل�شتثنائي 
�شنة رحيله وذلك عر رحلة �شردية ب�شرية ت�شتعر�س جتاربه �لفنية على 
مبجملها  جتربته  عك�شت  حيث  و�لإب��د�ع��ي��ة  �لتعبريية  �أمناطها  �خ��ت��الف 
و�لثقافية  �لجتماعية  �ملكونات  مع  وتفاعله  �خلا�شة  �جلمالية  مقارباته 

�شلطان  بنت  بدور  �ل�شيخة  �شموه  �إىل جانب  �لفتتاح  عاي�شها. ح�شر  �لتي 
�ل�شيخة  ومعايل  �لإمار�تيني  �لنا�شرين  جمعية  ورئي�س  موؤ�ش�س  �لقا�شمي 
لبنى بنت خالد �لقا�شمي و�ل�شيخة نو�ر بنت �أحمد  �لقا�شمي مدير �لتطوير 
مبوؤ�ش�شة �ل�شارقة للفنون و�لعميد �شيف �لزري �ل�شام�شي قائد عام �شرطة 
�لتجاري  �لإمن����اء  هيئة  رئي�س  �مل��دف��ع  ب��ن جا�شم  خ��ال��د  و���ش��ع��ادة  �ل�����ش��ارق��ة 
للوثائق  �ل�شارقة  هيئة  عام  مدير  �ملحمود  �شامل  �شالح  و�شعادة  و�ل�شياحة 
وعدد  �لدوليني  �لنا�شرين  �حتاد  رئي�س  كوملان  ميكيل  و�لدكتور  و�لأر�شيف 

من �مل�شوؤولني و�لفنانني.

مبنطق ال يت�ضاوى الذين يعملون والذين ال يعملون

الرتبية تنتهي من م�سح ميداين ي�سفر عن 964 معلما باأن�سبة تعد على اأ�سابع اليد
ح�ضة  25 من  اأكرث  بن�ضاب  معلما  ... واألفان و271 

وتــوجه بــخ�ضم الكــادر عـــن هــوؤالء
•• دبي – حم�صن را�صد

�نتهت  �ل��ذي  �مل��ي��د�ين  �مل�شح  �أ�شفر 
منه وز�رة �لرتبية و�لتعليم موؤخر� 
�حلكومية  �مل��د�ر���س  يف  للعاملني   ،
ب���دب���ي و�مل���ن���اط���ق �ل�����ش��م��ال��ي��ة عن 
وجود �ألفني و271 معلما ومعلمة 
بامليد�ن �لرتبوي ، م�شنفني ما بني 
�أن�شبتهم تزيد عن  فئتني معلمني 
25 ح�شة ، و�آخرين تقل �أن�شبتهم 
�إجمايل  8 ح�ش�س ، حيث بلغ  عن 
�حل��ا���ش��ل��ني ع��ل��ى �أن�����ش��ب��ة ف���وق �ل� 
معلمني   1307 نحو  ح�شة   24
ومعلمات ، فيما من تقل �أن�شبتهم 
معلماً   964 نحو  ح�ش�س   8 ع��ن 
بني  م����ن  �أن  ت���ب���ني  �إذ   ، وم���ع���ل���م���ًة 
�ل��ف��ئ��ة معلمني بال  ت��ل��ك  �أ���ش��ح��اب 
مد�ر�شهم  قوة  وعلى  نهائي  ن�شاب 
 ، بانتظام  لهم  �ل��ك��ادر  �شرف  ويتم 
 ( �لطبية  �لتقارير  �أ���ش��ح��اب  وه��م 

�لوز�رة طالبت بهذ� �حل�شر لتخاذ 
�إج����ر�ء�ت حيال توزيع  �ل���الزم م��ن 
�ل�شتفادة  ب��ه��دف  �لأن�����ش��ب��ة،  ه���ذه 
م��ن ج��م��ي��ع �ل��ط��اق��ات �مل���وج���ودة يف 
�لعبء  وتخفيف  �لرتبوي،  �مليد�ن 
على �ملعلمني �لذين تفوق �أن�شبتهم 

ح�شة.  25
وت��ب��ني م��ن خ���الل �ل��ق��و�ئ��م و�لتي 
ن�شخة  ع���ل���ى  »�ل����ف����ج����ر«  ح�����ش��ل��ت 
تخ�ش�شات  ب����ني  م����ن  �أن  م���ن���ه���ا، 
عن  �أن�شبتهم  تقل  �لذين  �ملعلمني 
عربية،  ل��غ��ة  معلمي  ح�ش�س   8
ول��غ��ة �إجن��ل��ي��زي��ة، ع��ل��ى �ل��رغ��م من 
يت�شمن  �مل��ادت��ني  هاتني  ن�شاب  �أن 
يومياً  �لأق����ل  ع��ل��ى  ح�شة  ت��دري�����س 
، و�أف����اد م�����ش��وؤول��ون وق���ي���اد�ت عليا 
�أخ���ر  ت��وج��ه��ا  �أن ه���ن���اك  ب����ال����وز�رة 
ل����ل����وز�رة م���ن ج�����ر�ء ه����ذ� �حل�شر 
�شتعمل  ع�����ادل  م��ن��ط��ق��ي  �إط������ار  يف 
�لذين  ي�شتوي  ل   ( �ل����وز�رة  عليه 

�لوز�رة  �تخذتها  �لتي  �ملبادرة  هذه 
حينها كانت متثل حلقة يف �شل�شلة 
�مل���ادي���ة و�مل��ع��ن��وي��ة �لتي  �حل���و�ف���ز 
�ملعلمني،  ل�شالح  �ل�����وز�رة  �أق��رت��ه��ا 
لفتة �ىل �أنه  يف حال حتول �ملعلم 
�أو �ملعلمة �ىل عمل �إد�ري يف �لوز�رة 
�أو يف �أي من �ملناطق �لتعليمية يقف 

��شتحقاقه للكادر .
و�أف��������اد �مل���������ش����وؤول����ون ذ�ت����ه����م ومن 
�أن  �أن���ه ل ي�شح  ت��رى  �ملنطلق  ه��ذ� 
و�لذين ل  يعملون  �لذين  يت�شاوى 
�أن  يعقل  ل  �أن���ه  مبعنى   ، يعملون 
نرى معلمني بامليد�ن ن�شابهم من 
ح�شة ل� 24 ح�شة وفق �ملو�د   18
 ، �لدر��شية  �ملادة  �لدر��شية ونوعية 
�ملحظوظني  فئة  �آخرين  ومعلمني 
ي��ع��د على  ب��ن�����ش��اب  �أو  ن�����ش��اب  ب���ال 
معلمني  �أو   ، �ل��و�ح��دة  �ليد  �أ�شابع 
م��ق��رب��ني م��ن م����در�ء �مل���د�ر����س يتم 
�ملدر�شة  بقر�ر من مدير  تفريغهم 

�أنهم  �لطبية  �للجان  �أف��ادت  و�لتي 
ل ي�شلحون للتدري�س ( فيجل�شون 
مبد�ر�شهم دون �أي مهام ، و�آخرون 
، و�شريحة ثالثة تفرغ  متمار�شون 
، و���ش��ري��ح��ة ر�ب��ع��ة مر�فق  در�����ش���ي 
م���ري�������س ، و�ل�������ش���ري���ح���ة �لأخ������رية 
�لزياد�ت عن حاجة �ملدر�شة ، حيث 
بتفريغهم  مد�ر�شهم  م��در�ء  تطوع 
دون �حل�����ش��ول على  �إد�ري������ة  مل��ه��ام 
�لرتبية  وز�رة  م��ن  م��و�ف��ق��ات  �أي 
، وج��م��ي��ع ت��ل��ك �ل��ف��ئ��ات ك��م��ا �أكدت 
ي�شرفون  �لرتبية  ب���وز�رة  ق��ي��اد�ت 

�لكادر دون وجه حق .
�ل�����وز�رة �ملعنية   ورف��ع��ت ق��ط��اع��ات 
�حل�شر  هذ�  نتائج  �مليد�ين  بامل�شح 
و�لتي   ، ب���ال���وز�رة  �لعليا  ل��ل��ق��ي��اد�ت 
طالبت بهذ� �حل�شر و�إن مل تف�شح 
لأح���د ب���ال���وز�رة ع��ن �لأ���ش��ب��اب من 
ور�ء هذ� �حل�شر ، و�إن كان �ل�شاهد 
للقائمني على هذ� �مل�شح �مليد�ين �أن 

18 ح�شة �إىل �أكر من 25 ح�شة 
�ملادة  ونوعية  �لدر��شية  �مل��و�د  وفق 
�آخرون  معلمون  فيما  �ل��در����ش��ي��ة، 
تتعدى  ل  �أن�شبتهم  �أو  �أن�شبة  بال 

�لثمانية ح�ش�س.
و�ج���م���ع���ت ق�����ي�����اد�ت وم�������ش���وؤول���ون 
�لرتبية  ب���وز�رة  وحاليون  �شابقون 
و�ل��ت��ع��ل��ي��م رف�����ش��و� �لإف�������ش���اح عن 
�لرتبية  وز�رة  �أن  ع��ل��ى   ، هويتهم 
�أقرت نظام كادر �ملعلمني  من وقت 
، وبدء تطبيقه كانت توؤكد على �أنه 
بالتدري�س  يقوم  �لذي  للمعلم  حق 
وكانت  فعلي،  ب�شكل  �ل�شف  د�خ��ل 
�لوز�رة تقتطع مبوجبه مبلغاً مالياً 
و�لعطالت  �لإج������از�ت  �أي����ام  خ���الل 
�أنها  �إل   ، �لتي يح�شل عليها �ملعلم 
ع��ادت و�أق���رت �شرف �ل��ك��ادر طو�ل 
12 �شهر�ً يف �ل�شنة من دون �قتطاع 
�ملعلمون  م��ن��ه  ي�����ش��ت��ف��ي��د  ب��ح��ي��ث   ،
�أن  ، موؤكدة على  و�لد�ري���ون فقط 

 ، �لن�شاب  بكامل  ويكلفون  يعملون 
�ل��ذي��ن ل يعملون وب��ال ن�شاب  م��ع 
�أ���ش��اب��ع �ليد  ت��ع��د ع��ل��ى  �أن�����ش��ب��ة  �أو 
�ل��و�ح��دة يف ���ش��رف �ل��ك��ادر و�لذي 
 ) �شهريا  دره��م  �ألف   6 نحو  يبلغ 
فهناك مقرتح  �ملنطلق  ، ومن هذ� 
�ملعلمني  من  �لكادر  خل�شم  بتوجه 
بالن�شاب  بتكليفهم  �ل��ر�ف�����ش��ني 
وز�رة  لهم من قبل  و�ملعتمد  �ملقرر 
بزمالئهم  �أ�شوة  و�لتعليم  �لرتبية 

بامليد�ن �لرتبوي .
و�أفاد  �مل�شوؤولون و�لقياد�ت �أنف�شهم 
�ل��وز�رة ت�شعى حالياً من خالل  �أن 
ن��ت��ائ��ج ه���ذ� �حل�����ش��ر �ل����ذي �أجرته 
�إىل  �مل��د�ر���س،  يف  �ملعلمني  لأن�شبة 
�إع��������ادة �ل���ن���ظ���ر يف ����ش���رف �ل���ك���ادر 
لهم  �أن�����ش��ب��ة  ل  �ل��ذي��ن  للمعلمني 
عدد  ع��ن  �أن�شبتهم  تقل  �ل��ذي��ن  �أو 
معني، م�شيفًة �أنه من غري �ملقبول 
وجود معلمني بامليد�ن ن�شابهم من 

�لد�رة  يف  م�����ش��اع��دت��ه��م  ب���دع���وى 
بتكليفهم  �أو   ، �ل����وز�رة  علم  ودون 
وبقية  ف��ق��ط  ح�����ش�����س   6 �أو   5 ب���� 
�ل���وز�رة  علم  ودون  �إد�رة  �جل���دول 
�جلال�شني  �لثالثة  �لفئة  �أو   ، �أي�شا 
ع��ل��ى دك���ة �لح��ت��ي��اط حت��ت م�شمى 
�ملر�شية  و�ل�����ش��ه��اد�ت  �مل��ت��م��ار���ش��ني 
�لدر��شية  �ملعتمدة و�لإج��از�ت  غري 
و�مل��ر�ف��ق��ني مل��ر���ش��ى وت�����ش��رف لهم 
�ل��ك��ادر بغري وج��ه ح��ق ، ف��ه��وؤلء ل 
ي�����ش��ح م�����ش��او�ت��ه��م ب��ال��ف��ئ��ة �لوىل 
18 ح�شة  �أ���ش��ح��اب �ل��ن�����ش��اب م��ن 
للفئتني  وي�����ش��رف   ، ح�شة   24 ل��� 
و�لذين  ويكدحون  يعملون  �لذين 
يتم  وم�������ش���رتي���ح���ني  ي���ع���م���ل���ون  ل 
�لكادر  نف�س  بتقا�شي  م�شاو�تهم 
، ول����ذ� ف��الب��د و�ن ت��ع��م��ل �ل����وز�رة 
�لتي  �لفئة  ع��ن  �ل��ك��ادر  وق��ف  على 
عن  بعيد�  �لر�حة  لنف�شها  �رت�شت 

�لتدري�س.

ملتقى الأدب يف ال�سارقة للكتاب 
ي�ست�سيف ندوة دور ال�سرطة 

يف تعزيز المن املجتمعي
•• ال�صارقة-وام:

مبعر�س  �لدب  م���ل���ت���ق���ى  ����ش���ه���د 
دور  ندوة  للكتاب  �لدويل  �ل�شارقة 
�ل�شرطة يف تعزيز �لمن �ملجتمعي 
بحوث  م����رك����ز  �إد�رة  ن���ظ���م���ت���ه���ا 
ل�شرطة  �لعامة  بالقيادة  �ل�شرطة 
�ل�شارقة يف �طار م�شاركات �شرطة 
�ل�شارقة يف �ملعر�س. وتناول مقدم 
�ل��دك��ت��ور ���ش��الح �ملزروعي  �ل��ن��دوة 
رئي�س ق�شم �لتعاون �لعلمي باإد�رة 
�ل�شارقة  ���ش��رط��ة  ب���ح���وث  م���رك���ز 
�لجتماعي  �لم��ن  و�أ�ش�س  مفهوم 
ودور ثقافة �لو�شطية و�لت�شامح يف 
و�أولويات  �لجتماعي  �لم��ن  ن�شر 
حت��ق��ي��ق��ه وم������دي �لرت�����ب�����اط بني 
�ل�������ش���ري���ع���ة �ل����ش���الم���ي���ة و�لم�����ن 
�لج����ت����م����اع����ي.  ك���م���ا ت����ط����رق �ىل 
�ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي ت���و�ج���ه حتقيق 
�أ�شكالها  بكافة  �لجتماعي  �لم��ن 
و�ل�شلوكي  �ل��ف��ك��ري  ك��الن��ح��ر�ف 
�لتغري�ت  �ىل  بال�شافة  و�لت�شدد 
جانب  �ىل  �ملت�شارعة  �لقت�شادية 
حتقيق  يف  �لمنية  �ملوؤ�ش�شات  دور 
�لمن �لجتماعي كاطالق �شرطة 
�ل�����ش��ارق��ة �ل��ع��دي��د م���ن �مل���ب���ادر�ت 
�لجتماعية  �ل�����ش��ع��ادة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

لفر�د �ملجتمع.
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اأخبـار الإمـارات
�سعيد بن طحنون يح�سر اأفراح 

العرياين يف العني 
•• العني-وام:

ح�شر معايل �ل�شيخ �شعيد بن طحنون �آل نهيان حفل �ل�شتقبال �لذي �أقامه �ل�شيد 
عبد�هلل  �ل�شيد  كرمية  �إىل  من�شور  جنله  زف��اف  مبنا�شبة  �لعرياين  ع��ب��د�هلل  �شامل 
حممد �لعرياين. كما ح�شر �حلفل �لذي �أقيم بقاعة �لظاهر يف منطقة �لعني �ل�شيخ 
حمد�ن بن �شعيد بن طحنون �آل نهيان وعدد من �ل�شيوخ و وجهاء �لقبائل و�مل�شوؤولني 
وكبار �ل�شخ�شيات وكبار �شباط �ل�شرطة و�لقو�ت �مل�شلحة ومدعوين من دول جمل�س 
تخللت �حلفل  �لعري�س.  وزم��الء  و�لأ�شدقاء  �لأه��ل  لفيف من  و  �خلليجية  �لتعاون 

م�شاركة �لفرق �ل�شعبية بعرو�س وفقر�ت منوعة من وحي �لرت�ث �ل�شعبي.

منتدى دبي لأف�سل املمار�سات احلكومية ي�ستقطب نخبة من املتحدثني يوم 7 نوفمرب
•• دبي-وام:

فعاليات  يف  وم�شوؤولني  وزر�ء  من  �لرئي�شيني  �ملتحدثني  من  نخبة  ت�شارك 
�لدورة �لعا�شرة من منتدى دبي لأف�شل �ملمار�شات �حلكومية �لذي ينظمه 
برنامج دبي لالأد�ء �حلكومي �ملتميز حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 

يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي. �جلاري  نوفمر  و8   7 �هلل” يومي  “رعاه 
وي�شت�شيف �ملنتدى خالل جل�شاته معايل عهود بنت خلفان �لرومي وزيرة 
ملهمة  “حكومة  بعنو�ن  جل�شة  �شمن  وذل��ك  �حلياة  وج��ودة  لل�شعادة  دول��ة 
ت�شنع �مل�شتقبل وت�شعد �لنا�س”، ومعايل �لفريق �شاحي خلفان متيم نائب 
�لقيادة  بعنو�ن  جل�شة  �شمن  للحديث  بدبي  �لعام  و�لأم��ن  �ل�شرطة  رئي�س 
�مللهمة يف دولة �لإمار�ت، وكذلك �لدكتور �إدري�س جال �لوزير �ل�شابق بديو�ن 
مكتب رئي�س �لوزر�ء �ملاليزي ورئي�س برنامج �لتحول �حلكومي و�لقت�شادي 
مباليزيا �شمن جل�شة ق�شة جناح ملهمة، و�لدكتور عبد �لعزيز �لرتك�شتاين 

�ل�شفري �ل�شعودي �ل�شابق يف �ليابان يف جل�شة مع �لإلهام ��شافة �ىل عدد من 
�ملتحدثني �لعرب و�لجانب.

ويف هذ� �لإطار قال �شعادة عبد �هلل حممد �لب�شطي �لأمني �لعام للمجل�س 
�لتنفيذي لإمارة دبي �ن منتدى دبي لأف�شل �ملمار�شات �حلكومية هذ� �لعام 
ياأتي حتت �شعاره “حكومة ملهمة ت�شنع �مل�شتقبل وت�شعد �لنا�س” ليج�ّشد 
�لدولة  �آل مكتوم نائب رئي�س  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو  روؤى �شاحب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” يف تر�شيخ قيم ومبادئ �لإبد�ع 
و�لبتكار يف �لعمل �حلكومي، وتوجيهات �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم ويل عهد دبي �مل�شتمرة ب�شرورة �لنطالق بثقة وقّوة نحو 

�مل�شتقبل، عر �أف�شل �ملمار�شات و�أ�شاليب �لعمل”.
تعّد  �لتي  �حلكومي  �لتمّيز  قيم  تعزيز  على  دبي  حكومة  حتر�س  و�أ�شاف: 
من �أهّم �شمات �حلكومة �مللِهمة، عر �لر�مج و�لأن�شطة �لتدريبية ملوظفي 
على  ر�ئ��دة  كفعاليات  برزت  �لتي  �ملتنوعة  �لفعاليات  �حلكومة، ومن خالل 
�مل�شتوى �لعاملي، وياأتي يف مقّدمتها منتدى دبي لأف�شل �ملمار�شات �حلكومية، 

بها،  �نطلق  �لتي  �لتمّيز  م�شرية  م�شتكماًل  �لعا�شرة  ن�شخته  يف  يعقد  �ل��ذي 
و�لزّو�ر،  و�ملقيمني  �ملو�طنني  �شعادة  حتقيق  يف  دبي  حكومة  جهود  ومكّلاًل 
حيث ي�شعى �ملنتدى لتاأكيد �لهدف �لأ�شمى من �لعمل �حلكومي وهو حتقيق 

�شعادة �لنا�س، و�لنطالق بهم نحو م�شتقبل و�عد وقريب �ملنال.
لالأد�ء  دب��ي  لرنامج  �لعام  �ملن�شق  �لن�شري�ت  �أحمد  �لدكتور  ق��ال  وب���دوره 
�حلكومي �ملتميز نتوقع جناحاً كبري�ً لفعاليات �ملنتدى هذ� �لعام، وح�شور�ً 
�لعمل  ميادين  يف  ب���ارزة  �شخ�شيات  م�شاركة  �شي�شهد  حيث  م�شبوق،  غ��ري 

�حلكومي.
و�أ�شاف ��شتطاعت حكومة دبي �مللهمة حتقيق ر�شا و�شعادة �لنا�س منذ �أعو�م، 
وجتاوزت حدود �لتمّيز لت�شل �إىل �لإبد�ع و�لبتكار يف �لعمل �حلكومي، عر 
�إىل  �أفكارهم  وحتويل  �لإبد�عية  طاقاتهم  �إط��الق  على  موظفيها  ت�شجيع 
�بتكار�ت ر�ئدة؛ ت�شهم يف ت�شهيل �لعمل �حلكومي وت�شريع �إجر�ء�ته وحتقيق 
و�ملبتكرين،  �ملبدعني  �ملوظفني  من  جياًل  بذلك  فاأن�شاأت  بكفاءة،  �أه��د�ف��ه 
وهو  �حلكومي،  �لعمل  تنفيذ  يف  توظيفها  عر  �إبد�عاتهم  من  و��شتفادت 

ثقافة  �إىل  حتويله  على  و�لتاأكيد  لرت�شيخه  �ملنتدى  يهدف  �ل��ذي  �لأم���ر 
يومية يف �أد�ء �لعمل �حلكومي.

حيث  �ملتميزة  �لفعاليات  م��ن  جمموعة  �ملنتدى  م��ن  �ل��ث��اين  �ل��ي��وم  وي�شهد 
�لأم��ل يرويها  �أج��ل �شناعة  بعنو�ن ق�شة كفاح ملهمة من  يت�شمن حم��ور�ً 
�ل�شيد ه�شام �لذهبي �حلائز على جائزة �شّناع �لأمل ��شافة �ىل جمموعة 
�جلهات  فيها  ت�شارك  �لتي  �مل��ت��و�زي��ة  و�مل��ح��ا���ش��ر�ت  �ملعرفية  �جلل�شات  م��ن 
�حلكومية �لفائزة بجو�ئز برنامج دبي لالأد�ء �حلكومي �ملتميز، �إ�شافة �إىل 
جل�شة خا�شة باملتمّيزين للحديث عن عو�مل متّيزهم وجناحهم يف �لعمل 

�حلكومي.
بناء هويتك  ور�شة عمل  ه��ي:  ور���س عمل  �أرب��ع  �أي�شاً  �ملنتدى  يت�شّمن  كما 
للف�شاء  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  م��رك��ز  وم�����ش��اري��ع  �إن،  �للينكد  ع��ر  �ل��ر���ش��م��ي��ة 
و�لرنامج �لوطني للف�شاء، وور�شة عمل فّن لّف �لأور�ق ��شتخد�م �أ�شاليب 
مبتكرة لتعزيز �لإلهام، ومقهى �لإلهام وهو جل�شة تفاعلية تت�شمن ��شتخد�م 

�أدو�ت تفعيل �لإلهام.

قيادة الأ�سغال الع�سكرية حتتفل بيوم وحدتها الـ 49 
•• اأبوظبي -وام: 

عبد�لرحمن  �لركن  �ل��ل��و�ء  �شهد 
�شبت �ملري قائد �لإمد�د �مل�شرتك 
قيادة  �أق���ام���ت���ه  �ل�����ذي  �لح���ت���ف���ال 
بالقو�ت  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �لأ����ش���غ���ال 
وحدتها  ي���وم  مبنا�شبة  �مل�شلحة 
�لأ�شغال  ق��ائ��د  ب��ح�����ش��ور   49 �ل���� 
كبار  م�����ن  وع���������دد  �ل���ع�������ش���ك���ري���ة 

�ل�شباط.
من  عطرة  ب��ت��الوة  �لحتفال  ب��د�أ 
بعدها  �ألقى  �حلكيم  �لذكر  �آي��ات 
كلمة  �لع�شكرية  �لأ���ش��غ��ال  ق��ائ��د 
قال فيها �ن هذه �لذكرى جت�شد 
ق��ي��ادت��ن��ا �حلكيمة يف  روؤي����ة وث��ق��ة 

ك���ان���ت ق����وة دف�����اع �أب���وظ���ب���ي على 
جديدة  قيادة  تاأ�شي�س  مع  موعد 
�لع�شكرية  �لأ����ش���غ���ال  ق���ي���ادة  ه���ي 
وتوؤدى  طريقها  ت�شق  ب��د�أت  �لتي 
م��ه��ام��ه��ا ع��ل��ى �أك���م���ل وج����ه حيث 
ف��ر���ش��ت ع��ل��ي��ن��ا ح��ك��م��ت��ه وروؤي���ت���ه 
�ل��ث��اق��ب��ة ون��ه��ج��ه �ل���ق���ومي رحمه 
بكثري من  د�ئ��م��ا  ن��ت��ذك��ره  �ن  �هلل 

�لإجالل و�لتقدير.
�لأ�شغال  ق���ي���ادة  �أن  �ىل  و�أ�����ش����ار 
ثابته  خطى  يف  �شائرة  �لع�شكرية 
�شلبة  و�إر�دة  ق����وي����ة  وع����زمي����ة 
بزمام  و�آخ���ذة  ل��الأح��د�ث  مو�كبة 
�لتطور يف جميع �ملجالت حمققة 

كثري� من �لإجناز�ت.

�لقادرة  �لع�شكرية  �لأ�شغال  قيادة 
و�إقتد�ر  بكفاءة  مهامها  �أد�ء  على 
وذل���ك ع��ل��ى �أي����دي ���ش��ب��اب �لوطن 
بالعلم  وت�شلحو�  ت����زودو�  �ل��ذي��ن 
تعرف  عالية ل  و�ملعرفة وعزمية 
�لتحديات  مو�جهة  يف  �مل�شتحيل 
و�مل�����ش��ت��ج��د�ت ����ش���و�ء ك��ان��ت د�خل 

�لدولة �أو خارجها.
و�أ�شاف نحتفل �ليوم بوحدة قيادة 
حيث   49 �ل���  �لع�شكرية  �لأ�شغال 
�لحت��اد وحتديد�  قيام  وقبل  �ن��ه 
يف �لول من نوفمر 1968 ويف 
بن  ز�ي���د  �ل�شيخ  ل��ه  �مل��غ��ف��ور  عهد 
ثر�ه  �هلل  طيب  نهيان  �آل  �شلطان 
موؤ�ش�س وباين نه�شة هذه �لدولة 

�مل�شلحة وخدمة وطننا �لغايل.
ويف ختام كلمته قدم قائد �لأ�شغال 
�لع�شكرية جزيل �ل�شكر و�لتقدير 
من  ك��ل  و�ىل  �ل��ر���ش��ي��دة  لقيادتنا 
�شبق يف خدمة هذ� �لوطن �لعزيز 
�لعهد  قلوبنا جميعا جمدد�  على 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  و�ل����ولء 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة 
�لقائد  �هلل”  “حفظه  �ل����دول����ة 
ت�شمن  �مل�شلحة.   للقو�ت  �لعلى 
�حل��ف��ل ق�����ش��ائ��د وط��ن��ي��ة وعر�س 
�إجناز�ت  ��شتعر�س  وثائقي  فيلم 
�لعقود  يف  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �لأ����ش���غ���ال 
�لأرب�����ع�����ة �مل���ا����ش���ي���ة و�ل���ت���ط���ور�ت 
و�لإجن��������از�ت �ل��ت��ي حت��ق��ق��ت على 

م�شري� �ىل �أن �لأ�شغال �لع�شكرية 
منهجية  متتلك  �ل��ي��وم  �أ�شبحت 
مهامها  تنفيذ  تتبناها يف  ر��شخة 
موؤ�ش�شي  وفكر  �إط��ار  يف  و�أعمالها 
�لأد�ء  ع��ل��ى  ب���الإع���ت���م���اد  ول��ي�����س 
�لفردي حيث �إننا نوؤمن باأن �لكادر 
�لب�شري �ملوؤهل ب�شتى �لتخ�ش�شات 
�لقاطرة  هو  و�لعملية  �لع�شكرية 
�ملهام.  تنفيذ  تكفل مو��شلة  �لتي 
�لأ�شغال  منت�شبي  �أن  �ىل  ول��ف��ت 
�إ�شر�ر  بكل  يو��شلون  �لع�شكرية 
و�ملعارف  �لعلوم  لإكت�شاب  وتفان 
�ملثمر  بالتعاون  �لعلمية  و�ملهار�ت 
و�لبناء لتحقيق �لنجاح و�لرت�بط 
ف���ي���م���ا ب��ي��ن��ه��م خل����دم����ة �ل����ق����و�ت 

�ل�شعيد �ملحلي و�لدويل.
�أق���ي���م ع��ل��ى ه��ام�����س �حلفل  ك��م��ا 
معر�شا ل�شور وم�شاريع ومعد�ت 

قيادة �لأ�شغال �لع�شكرية.
ويف نهاية �حلفل قام �للو�ء �لركن 
بتكرمي  �مل��ري  �شبت  عبد�لرحمن 

قادة �لأ�شغال �لع�شكرية �ل�شابقني 
وتقدمي جو�ئز تقديرية لعدد من 

منت�شبي �لأ�شغال �لع�شكرية.

اإمربيال كوليدج لندن لل�سكري ينظم فعالية »ام�س 2017« 

ح�سة بوحميد: موظفو مراكز �سعادة املتعاملني يلعبون دورا رئي�سيا يف تقدمي جترية حكومية متميزة

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك “�أم �لإمار�ت” رئي�شة �لحتاد 
�ملجل�س  رئي�شة  �لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة  �لعام  �لن�شائي 
�لأعلى لالأمومة و�لطفولة ينظم مركز “�إمريال كوليدج لندن لل�شكري” 
�مل�شي  فعالية  من  ع�شرة  �حلادية  �ل��دورة  لال�شتثمار  مبادلة  ل�شركة  �لتابع 
�جلماهريية “�م�ِس 2017” يف حلبة مر�شى يا�س يف 17 نوفمر �جلاري 

�ل�شاعة 2:00 بعد �لظهر.
�أب��وظ��ب��ي، وجمل�س   - �ل�شحة  د�ئ���رة  م��ن  ك��ٍل  ب��دع��م  �لفعالية  ه��ذه  حتظى 
وم�شت�شفى هيلث  �أبوظبي،  كلينك  كليفالند  وم�شت�شفى  �لريا�شي  �أبوظبي 
�ملجتمع  فئات  جميع  لل�شكري  لندن  كوليدج  �إمريال  مركز  دعا  و  بوينت. 

�مل�شاركة يف فعالية �مل�شي لت�شجيعهم على ممار�شة �لريا�شة  �إىل  يف �لدولة 
و�تباع �أ�شلوب حياة �شحي ون�شط.

مر�س  ح��ول  �ل��وع��ي  م�شتوى  رف��ع  �إىل   ”2017 “�م�ِس  فعالية  وت��ه��دف 
على  ككل  �لإم�����ار�ت  ودول���ة  �أب��وظ��ب��ي  يف  �ملجتمع  �أف����ر�د  وت�شجيع  �ل�شكري 

�مل�شاركة يف هذه �لفعالية من �أجل حياة �شحية.
 20 �أكر من  5 كم  مل�شافة  �لتي متتد  �لفعالية  ت�شتقطب  �أن  �ملتوقع  ومن 
جلميع  �ملمتعة  �لتفاعلية  �لأن�����ش��ط��ة  م��ن  �ل��ع��دي��د  وتت�شمن  م�����ش��ارك  �أل���ف 
�لت�شلق  وج���د�ر  �ملو�شيقية  �لرتفيهية  �ل��ر�م��ج  ذل��ك  يف  مب��ا  �لعائلة  �أف���ر�د 
و�لقالع �ملطاطية وحتدي �ملبارزة وكرة قدم �لبالونات و�لر�شم على �لوجوه 
و�لأطعمة و�مل�شروبات �ل�شحية و�لأن�شطة �لريا�شية كما يح�شرها �لعديد 

من �لفنانني وم�شاهري �لتو��شل �لجتماعي.

و�أو�شحت �لدكتورة �أمنيات �لهاجري مديرة د�ئرة �ل�شحة �لعامة و�لأبحاث 
حول  �أب��وظ��ب��ي  �شكان  وع��ي  م�شتوى  رف��ع  �ن  �أب��وظ��ب��ي   - �ل�شحة  د�ئ���رة  يف 
�لأه���د�ف  �أح���د  �أ���ش��ل��وب ح��ي��اة �شحي  �ت��ب��اع  �ملزمنة وحثهم على  �لأم��ر����س 

�لرئي�شية �لتي ت�شعى د�ئرة �ل�شحة يف �أبوظبي �إىل حتقيقها. 
�ل�شكري وغريه من �لأمر��س �ملزمنة يثري خماوف  �إىل �ن مر�س  م�شرية 
�شحية كبرية، حتتاج �إىل �ملعاجلة من خالل رفع م�شتوى �لوعي و�لتثقيف 

و�مل�شاركة �ملجتمعية.
ومن جانبه ذكر لور�ن�س باتريك �لرئي�س �لتنفيذي ملركز “�إمريال كوليدج 
لندن لل�شكري” �ن �طالق مركز “�إمريال كوليدج لندن لل�شكري” مبادرة 
“�م�س” يهدف �ىل �إحد�ث تغيري �إيجابي بني �أفر�د �ملجتمع باأبوظبي و �عتماد 

نهج ��شتباقي من �أجل �لوقاية من د�ء �ل�شكري ومعاجلة م�شاعفاته.

•• الفجرية-وام:

�أك��دت معايل ح�شة بنت عي�شى بو حميد وزي��رة تنمية �ملجتمع �أن موظفي 
خالل  من  �ملجتمع  �شر�ئح  خدمة  يف  رئي�شيا  دور�  يلعبون  �ل�شعادة  مر�كز 
توجهات  مع  يتو�فق  مبا  متفردة  وجتربة  متميزة  حكومية  خدمة  تقدمي 
�حلكومة �نطالقا من �أن �إ�شعاد �ملتعاملني نهجا وثقافة منت�شرة لدى جميع 
موؤ�ش�شات �لدولة لتحقيق �ملركز �لأول عامليا يف �خلدمات �حلكومية بحلول 
2020 تنفيذ� لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 

نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل”.
“ تقييم  �لتدريبي  �لرنامج  من  جانبا  معاليها  ح�شور  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�ل��ع��امل��ي لت�شنيف  �ل��ن��ج��وم  ن��ظ��ام  �ملتعاملني.. �خل��دم��ة وف��ق  ���ش��ع��ادة  م��ر�ك��ز 

�خلدمات” �ملنبثق من برنامج �لإمار�ت للخدمة �ملتميزة يف �إمارة �لفجرية 
لوز�رة  �لتابعة  �ملتعاملني  �شعادة  م��ر�ك��ز  وموظفي  م���در�ء  ��شتهدف  �ل��ذي 
�إىل تطوير مهار�ت  �ل�شرقية. ويهدف �لرنامج  �ملنطقة  �ملجتمع يف  تنمية 
جنوم  �شبع  مب�شتوى  متميزة  حكومة  خدمات  لتقدمي  وتاأهيلهم  �ملوظفني 
�ملتعاملني عن طريق تقدمي خدمات حكومية  �إىل �شعادة  �لو�شول  باعتبار 
مطورة ومبتكرة هي �أولوية من �أولويات �لوز�رة. وياأتي �لرنامج �لتدريبي 
�لذي يغطي كافة مر�كز �شعادة �ملتعاملني �لتابعة للوز�رة �ملنت�شرة يف جميع 
�إج���ازة نهاية  �ل��ق��ادم��ة يف  �ل��ذي �شيعقد خ��الل �ل�شابيع  �ل��دول��ة -  �إم����ار�ت 
�لأ�شبوع يومي �جلمعة و�ل�شبت - متا�شيا مع روؤية �حلكومة باأن نكون من 
�ل�شمو  �شاحب  و�إط���الق   ..  2021 �لعام  بحلول  �لعامل  يف  �ل��دول  �أف�شل 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 

حاكم دبي رعاه �هلل برنامج �لإمار�ت للخدمة �حلكومية �ملتميزة لرفع كفاءة 
�خلدمات �حلكومية �إىل م�شتوى 7 جنوم من خالل �لرتكيز على �ملتعامل 
ويعد  �ملتعاملني.  لإ�شعاد  تطويرية  �أفكار  وتبني  �حلكومية  �لكفاءة  وتعزيز 
على  �ل��وز�رة  تنظمها  �لتي  �لر�مج  من  �شل�شلة  �شمن  �لتدريبي  �لرنامج 
م�شتويني حيث ي�شتهدف �مل�شتوى �لأول كافة مدر�ء وموظفي مر�كز �شعادة 
�ملتعاملني �لتابعة للوز�رة.. و�مل�شتوى �لثاين فريق عمل تطوير مر�كز �شعادة 

�ملتعاملني ح�شب معايري نظام �لنجوم �لعاملي لت�شنيف �خلدمات.
�ملتعاملني  �شعادة  مر�كز  موظفي  من  موظفا   154 �لرنامج  وي�شتهدف 
�إىل م�شتوى متقدم من م�شتويات  �أن ت�شل كافة مر�كزها  �ل��وز�رة  وتطمح 
�خل��دم��ة �مل��ت��م��ي��زة حم��ق��ق��ا �أه�����د�ف �ل�����وز�رة يف �إ���ش��ع��اد �مل��ت��ع��ام��ل��ني وتنمية 

�ملجتمع.

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بتلة للخياطة و�لزياء 

رخ�شة رقم:CN 1136534 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شلطان �شيف حممد �شيف �لبادي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف علي حمد مطر حماد �ل�شام�شي
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/قرية �لكري�شتال 

رخ�شة رقم:CN 1515065 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �حلاج حميد بخيت �شياح �ملن�شوري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف جمعة �شامل مبارك �ملن�شوري
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة حممود حممد �حلوقاين 

لعمال �لملنيوم و�لزجاج رخ�شة رقم:CN 1155229 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عثمان حممد �حمد �شعيد �حلوقاين %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممود حممد �حمد �شعيد حم�شن �حلوقاين
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*4 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/موؤ�ش�شة حممود حممد �حلوقاين لعمال �لملنيوم و�لزجاج
MAHMOUD MOHAMMED AL HOQANI AL UMINUM & GLASS WORKS

�ىل/ناي�س فالور لعمال �لملنيوم و�لزجاج
NICE FLOWER ALUMINIUM AND GLASS WORKS

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
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اأخبـار الإمـارات

قن�سلية الدولة يف بو�سطن تتوىل جتهيز القاعة الرئي�سية مبوؤ�س�سة دورت�س�سرت اخلريية

»م�ساندة« تدير 957 مرفقا بتكلفة 505 مليون درهم

بو�صطن - ما�صات�صو�صت�ص-وام:

قامت �لقن�شلية �لعامة للدولة يف بو�شطن بتجهيز �لقاعة 
دورت�ش�شرت  مبوؤ�ش�شة  �لتعليمية  لالأن�شطة  �لرئي�شية 
 All Dorchester و�ل��ري��ا���ش��ة  للقيادة  �خل��ريي��ة 
 Sports and Leadership – ADSL
باأحدث �أجهزة �لكمبيوتر و�ملكاتب �ملخ�ش�شة لها و�ملو�د 
�لتعليمية �لتي ت�شمنت �شا�شة عر�س وطاولت وكر��شي 
للطلبة و�أدو�ت خا�شة باملعمل للمبتدئني وذلك يف �طار 

متا�شيا  دورت�ش�شرت  موؤ�ش�شة  �خ��ت��ي��ار  ومت  �خل���ري.  ع��ام 
�ملوؤ�ش�شات  لت�شجيع  للقن�شلية  �ل��ع��ام��ة  �لأه�����د�ف  م��ع 
ذوي  م��ن  �لفئات  ب�شوؤون  �ملهتمة  و�خل��ريي��ة  �لتعليمية 
على  وت�شجيعهم  �لطلبة  وم�����ش��اع��دة  �مل��ح��دود  �ل��دخ��ل 

�لبحث و�لطالع وتنمية �ملهار�ت �لقيادية.
�ن  للموؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �ملدير  غارتلي  كاندي�س  وقالت 
دورت�ش�شرت  وموؤ�ش�شة  �لم��ار�ت  دولة  بني  �لتعاون  بهذ� 
للقيادة و�لريا�شة يوؤكد على �أهميه �لعمل �شويا لإيجاد 
م�شتقبل  �أج��ل  من  �مل�شرتكة  �لأه���د�ف  لتحقيق  و�شائل 

�لإمار�ت  لدولة  �متنانها  عن  ..معربة  لل�شباب  �أف�شل 
لختيار �ملوؤ�ش�شة كجهة م�شتفيدة من مبادرة عام �خلري 
�لتي �أعلن عنها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل 

نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل”.
�لعام  �لقن�شل  �ل�شام�شي،  �شامل  �شعادة  �أكد  ناحيته  من 
يف  �ل��ع��ام��ة  �لقن�شلية  ت��ع��اون  �ن  ب��و���ش��ط��ن،  يف  ل��ل��دول��ة 
و�لريا�شة  للقيادة  دورت�ش�شرت  موؤ�ش�شة  م��ع  بو�شطن 
�لتعليمية  لالأن�شطة  �لرئي�شية  �لقاعة  �إع��ادة جتهيز  يف 
باأهمية  منها  �ميانا  ياأتي  دورت�ش�شرت  جمتمع  خلدمة 

للطالب  �أمانا  �أك��ر  بيئة  وتوفري  �ل�شباب  وتنمية  دعم 
للتعلم و�مل�شاركة يف خمتلف جو�نب �لريا�شة.

�مل��رك��ز لوحة  مل��دي��رة  �لقن�شل  ���ش��ع��ادة  ق���دم  ويف �خل��ت��ام 
تذكارية حتمل مقولة �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
من  �أج��ي��ال  بناء  يف  يكمن  �أم��ة  �أي  ر�شيد  �إن  نهيان  �آل 
�ملتعلمني و�ملثقفني . ح�شر �لفعالية �لتي �أقيمت بهذه 
�ملجتمع  و�أع�شاء  �ملحليني  �مل�شوؤولني  من  عدد  �ملنا�شبة 
�لذين  �لعامة  �ل�شخ�شيات  من  ع��دد  جانب  �ىل  �ملحلي 

قامو� بالترع ل�شالح موؤ�ش�شة دورت�ش�شرت.

•• اأبوظبي-وام: 

للخدمات  �أب���وظ���ب���ي  ���ش��رك��ة  ك�����ش��ف��ت 
تقدم  �أن���ه���ا  ع���ن  “م�شاندة”  �ل��ع��ام��ة 
حاليا خدمة �إد�رة 957 مرفق ومبنى 
�شمن �إمارة �أبوظبي بتكلفة كلية تبلغ 

�شنويا. درهم  مليون   505
�شيف  ع��ب��د�هلل  ه��الل  �ملهند�س  وق���ال 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع  �مل���دي���ر  �ل��ب��ل��و���ش��ي 
�أبوظبي  ���ش��رك��ة  يف  ب��الإن��اب��ة  �مل���ر�ف���ق 
�إن  “م�شاندة”  �ل��ع��ام��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
“م�شاندة”  عمليات  وت��ع��زي��ز  تفعيل 
�ملر�فق  و�شيانة  �إد�رة  جم��ال  �شمن 
�مل�شتمرة  �ل�شركة  يندرج �شمن جهود 
�لأ�شول وتطوير  �ملحافظة على  نحو 
�مل����ر�ف����ق و�خل�����دم�����ات �ل���ع���ام���ة ورف����ع 
و����ش��ت��د�م��ت��ه��ا، مب���ا يو�كب  ك��ف��اءت��ه��ا 
بر�مج �لتنمية و�لتطوير �مل�شتمرة يف 

�إمارة �أبوظبي.
و�أ�شاف �ن قطاع �إد�رة �ملر�فق �شتعتر 
ج��ه��ة م��ق��دم��ة ل��ل��خ��دم��ات م��ن خالله 
وتن�شيق  ب�������اإد�رة  “م�شاندة”  ت���ق���وم 
ت����ق����دمي خ�����دم�����ات ف���ن���ي���ة وخ����دم����ات 
ومتخ�ش�شة  ع��ام��ة  ودع����م  م�����ش��ان��دة 
للمباين و�ملر�فق �لتي متلكها حكومة 

�ل�شيانة  ك��خ��دم��ات  �أب��وظ��ب��ي  �إم�����ارة 
�للكرتوميكانيكية و�لنظافة و�لأمن 
�خل�شر�ء  و�مل�����ش��ط��ح��ات  و�ل�����ش��ي��اف��ة 
�مل����و�ق����ع وغريها  ت��ن�����ش��ي��ق  وخ����دم����ات 
لأك����ر م���ن 30 ج��ه��ة ح��ك��وم��ي��ة من 
تتم  و�ل���ت���ي  م���در����ش���ة   302 ب��ي��ن��ه��ا 
�ل���ع���ام ب�شكل  م�����د�ر  ع��ل��ى  ���ش��ي��ان��ت��ه��ا 
دوري كما تقوم �د�رة �ملر�فق يف �شركة 
م�شاندة باإجناز و��شتكمال �لعديد من 
�إج���از�ت  خ��الل  �ل�شيانة  عمل  �أو�م���ر 
�ل��ع��ام �ل��در����ش��ي ع��ل��ى ث���الث مر�حل 
�لدر��شي  �لعام  خالل  �لأوىل  �ملرحلة 
�ملرحلة  �أم��ا  ومايو  �أبريل  �شهري  بني 
�لثانية فتتم بعد �نتهاء �لعام �لدر��شي 
و�أغ�شط�س يف  مايو  و�لمتحانات بني 
و�لأخرية  �لثالثة  �ملرحلة  متتد  حني 
�بتد�ء  �أ���ش��اب��ي��ع   4 ن��ح��و  م����دى  ع��ل��ى 
م��ن �شهر دي�����ش��م��ر وخ���الل ك��ل تلك 
ع��م��ل ميد�نية  ف����رق  ت��ع��م��ل  �مل���ر�ح���ل 
ع��ل��ى م���د�ر �ل�����ش��اع��ة، مل��ر�ق��ب��ة �لتقدم 
وفق �خلطط  �لعمل  �شري  �ملتحقق يف 
�ملتبعة ومدى مر�عاة جو�نب �ل�شحة 

و�ل�شالمة و�لبيئة يف مو�قع �لعمل.
حجم  ع��ن  �لبلو�شي  �ملهند�س  وك�شف 
�شنو�ت  خم�س  خ��الل  �لكلية  �ل��ع��ق��ود 

درهم  مليار   2.2 بلغ  و�ل��ذي  ما�شية 
خدمات  “م�شاندة”  ف��ي��ه��ا  �أد�رت 
�ملختلفة  �لأ�شول  من  �ألف   167.5
وف����ق م���ع���دل ط��ل��ب��ات خ���دم���ة �شهري 
�أن  و�أك���������د  ط���ل���ب  �ل������ف   16 جت�������اوز 

“م�شاندة” متثل خيار�ً مثالياً لتوفري 
حلول متخ�ش�شة لإد�رة �ملر�فق وذلك 
ع����دة يف قطاع  لم��ت��الك��ه��ا جن���اح���ات 
وحافل  �أب���وظ���ب���ي  يف  �مل����ر�ف����ق  �إد�رة 
و�شجلِّ  �ملتنوعة  �خلدمات  من  بباقة 

�ل�شابقة  �لتجارب  من  ي�شتفيد  عمل 
و�لتح�شني  �لتطوير  عملية  لتفعيل 
“م�شاندة” خالل  د�أب��ت  �مل�شتمر فقد 
�مل���ن�������ش���رم���ني ع���ل���ى جمع  �ل����ع����ام����ني 
و�لتحقق من بيانات �ملن�شاآت مبا فيها 
وم�شاحات  وحالتها  �لأ�شول  �شجالت 
�لنطاق  ت�شميم  مت  ث��ّم  وم��ن  �مل��ب��اين 
�ملايل للعقود �جلديدة بناًء على هذه 
�ملعطيات بحيث يتم �حت�شاب �لتكلفة 
لكل مرت مربع ب�شكل منف�شل لتكاليف 
�لت�شحيحية  ب���اأن���و�ع���ه���ا  �ل�����ش��ي��ان��ة 
�ملخططة  و�ل���وق���ائ���ي���ة  �ل���ت���ج���اوب���ي���ة 
على  �لتخ�ش�شية  �لأن��ظ��م��ة  و�شيانة 
�شنو�ت  لثالث  �لعقود  م��دة  تكون  �أن 
�إ�شافيتني  ل�شنتني  �ل��ت��م��دي��د  ق��اب��ل��ة 
من  “م�شاندة”  ���ش��ت��ت��م��ك��ن  وب���ذل���ك 
دقيقة  بيانات  ق��اع��دة  على  �حل�شول 
ب���ن���اًء ع��ل��ى بيانات  ل��ك��ل م���رت م���رب���ع 
�لأ�شول ونوعها وحالتها وبذلك تتبع 
�آلية جديدة ل تعتمد على خمرجات 
معطيات  وحت��دي��د  ب��ل  ف��ق��ط،  �لأد�ء 
خا�شة  مدرو�شة  وم��دخ��الت  و��شحة 
�ل�شركة  وط������ورت  ك��م��ا  م���وق���ع،  ب��ك��ل 
�ملحو�شبة  �مل��ر�ف��ق  �إد�رة  نظم  وبنجاح 
CAFM وربطته بالأجهزة �لذكية 

مبا�شر  ب�شكل  �خل��دم��ات  مقدمي  م��ع 
ما �شمح باخت�شار �لوقت و�جلهد على 

�ملتعاملني وخف�س �لتكلفة عليهم.
نظم  �أهمية  على  “م�شاندة”  و�أك���ّدت 
 CAFM �ملحو�شبة  �مل��ر�ف��ق  �إد�رة 
كافة  ب��ت��وف��ري  لل�شركة  ي�شمح  �ل���ذي 
�لأ�شول  و���ش��ي��ان��ة  خ���دم���ات  ب��ي��ان��ات 
�لتكلفة  وم���ر�ق���ب���ة  �ل���ع���ق���ود  و�د�رة 
�لبيانات  وت��وف��ري  ل��ذل��ك  �مل�شتخدمة 
�ل����الزم����ة لأ����ش���ح���اب �ل����ق����ر�ر �لأم����ر 
��شرت�تيجية  و���ش��ع  يف  ي�شهم  �ل����ذي 
بالتو�فق  للمر�فق  �ملقدمة  �خلدمات 
ومرتادي  م�شتخدمي  �حتياجات  مع 

�ملر�فق �حلكومية باإمارة �أبوظبي.
م�شاندة  �أن  ع��ل��ى  �ل��ب��ل��و���ش��ي  ���ش��دد  و 
�شتلعب دور�ً حموريا يف �حلفاظ على 
م�����ش��ت��وى ع����اٍل م��ن �لم��ت��ث��ال ملعايري 
�لأم������ن و�ل�������ش���الم���ة و�ل��ب��ي��ئ��ة �شمن 
�لكبري  �لتز�مها  ي�شكل  كما  �ملنطقة، 
ر�شا  وحتقيق  و�ل�شتد�مة  بالبتكار 
ت�شاعدها  رئي�شية  عو�مل  �ملتعاملني 
�حلالية  �ل��ت��ح��دي��ات  م���و�ج���ه���ة  ع��ل��ى 
و�إد�رة  �شيانة  ق��ط��اع  يف  و�مل�شتقبلية 
�مل��ر�ف��ق، وت��ق��دمي �خل��دم��ات �ملختلفة 

وفق �أرقى �ملو��شفات �لعاملية.

•• اأبوظبي-وام:

�ملوؤمتر  �لطبية  �لإم��ار�ت  �لبولية يف جمعية  �مل�شالك  ق�شم  �شعبة  تنظم 
�ل����دويل �ل�����ش��اد���س جل��ر�ح��ة �مل�����ش��ال��ك �ل��ب��ول��ي��ة م��ن 8 �ىل 11 نوفمر 
800 طبيب وك��ادر متري�شي وم�شاعدي  �أبوظبي مب�شاركة  �جل��اري يف 

�أطباء من خمتلف دول �لعامل منهم 250 من د�خل �لدولة.
�لبولية  �مل�شالك  �شعبة  رئي�س  �ل��زرع��وين  �ل��ق��ادر  عبد  �لدكتور  و�أو���ش��ح 
�نعقاده  �ّي��ام من  �أربعة  وخ��الل  �ملوؤمتر  �أن  �لطبية  �لإم���ار�ت  يف جمعية 
�شي�شهد ح�شور 60 حما�شر� وتنفيذ 7ور�س عمل منها ما �شيخ�ش�س 
لرفع كفاءة �لكادر �لتمري�شي وتاأهيليهم علميا ملو�كبة �حلد�ثة �لطبية 

يف جمال �مل�شالك �لبولية.

و�أ�شار يف ت�شريح ل�”و�م” �إىل �ن جمعية �لمار�ت �لطبية تنظم �ملوؤمتر 
�لعالجات  �أه��م  على  و�شريكز  للمناظري  �لعاملية  �جلمعية  مع  بالتعاون 
�جلهاز  و�أور�م  �ملناظري  وجر�حة  �لبولية  �مل�شالك  جمال  يف  �مل�شتخدمة 
لأهم  �لتطرق  وكذلك  و�لرجال  �لأطفال  عند  �لبويل  و�ل�شل�س  �لبويل 
�لتقنيات �حلديثة �مل�شتخدمة يف �لريبورت �لآيل ودوره يف تعزيز جناحات 
عمل �لعمليات �جلر�حية. ولفت �ىل �أن �ملوؤمتر ميثل حلقة و�شل مكملة 
للموؤمتر�ت �لتي �شبقها و�أنه يهدف �ىل ت�شليط �لدور على �أهم �لبحوث 
�لعلمية �لتي تو�شل �ليها �لباحثون �ملخت�شون بهذ� �ملجال و�لعمل على 
وكافة  �ملر�جعني  تطويرها خدمة  على  و�لعمل  �لنجاح  موؤ�شر�ت  قيا�س 
�ملر�شى وخا�شة د�خل �لدولة بهدف تقدمي �أف�شل �لعالجات �جلر�حية 

وفق �أرقى �ملعايري.

جمعية الرتاث العمراين ت�سارك يف معر�س ال�سارقة للكتاباأبوظبي ت�ست�سيف موؤمتر جراحة امل�سالك البولية مب�ساركة 800 متخ�س�س
•• ال�صارقة-وام:

�لدويل للكتاب بدورتها  �ل�شارقة  �لعمر�ين يف معر�س  ت�شارك جمعية �لرت�ث 
وذلك  �جل��اري  نوفمر   11 حتى  وت�شتمر  حاليا  �ملقامة  و�لثالثني  �ل�شاد�شة 
�لكتب و�لن�شر�ت  �إ�شد�ر�ت �جلمعية من  �أح��دث  من خالل جناح يحتوي على 
�لز�ئرين  و�ل��ع��رب  �لإم��ار�ت��ي��ني  �لنا�شرين  باهتمام  حظيت  و�ل��ت��ي  �لتعريفية 
لوكالة  ت�شريح  يف  �جلمعية  �إد�رة  مدير  �ل�شعبي  ب�شام  ح�شام  وقال  للمعر�س. 
�أنباء �لمار�ت “ و�م” �ن �جلمعية ت�شارك يف معر�س �ل�شارقة �لدويل للكتاب 
�شنويا باعتباره من �أحد �أهم �ملعار�س على م�شتوى �لدولة وعلى م�شتوى �لعامل 

و�لذي نحافظ على �مل�شاركة فيه كل عام.
و�و�شح �نه يت تعريف زو�ر �ملعر�س على �جلمعية وعر�س جمموعة خمتارة من 
�شو�ء ما ت�شدره  �لوطني عامة و�لعمر�ين خا�شة  بالرت�ث  �لتي تتعلق  �لكتب 

�جلمعية �أو غريها من �ملوؤ�ش�شات. و��شار �ىل �أن �جلمعية هي موؤ�ش�شة �حتادية 
ذ�ت نفع عام تاأ�ش�شت عام 2003 وتعنى باحلفاظ على �لرت�ث �لعمر�ين لدولة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وتوثيقه وتاأهيله ون�شر �لوعي �لرت�ثي.
وتنظم �جلمعية �لعديد من �لأن�شطة و�لفعاليات �ملتنوعة لأع�شائها من رحالت 
�لتدريبية  �لور�س  �إىل  بالإ�شافة  و�لأثرية  �لرت�ثية  للمو�قع  وزيار�ت ميد�نية 
و�لندو�ت و�ملوؤمتر�ت �لعلمية �ملتخ�ش�شة وكمثال على ذلك �ختتم قبل يومني 
 ....2017 �ل�شرق �لأو�شط  �لثقافية يف  �ل�شياحة  �لثانية من موؤمتر  �لن�شخة 
كما د�أبت جمعية �لرت�ث �لعمر�ين على �مل�شاركة و�حل�شور يف خمتلف �ملعار�س 

و�ملهرجانات �لتي تعنى بالرت�ث و�لآثار.
و�كد على �أن جناح �جلمعية �شي�شهد حفل توقيع كتاب “ق�شة حمد يف �ملدر�شة 
حمد  ق�ش�س  �شل�شلة  �شمن  �لثاين  هو  �لكتاب  هذ�  ويعد  غد  �لأحمدية” بعد 

�لتي ت�شدرها �جلمعية و�ملوجه �إىل �لأطفال و�ليافعني.

 

البتكــار ...
اإلــى اأيــن ؟!

هذه  على  �لإن�شاين  �لوجود  قدم  من  كممار�شة  �لبتكار  قدم  يعد 
�لأر�س ، حيث كان وما ز�ل �لإن�شان يبتكر �لعديد من �ل�شياء �لتي 
ت�شمن له ��شتمر�رية وجوده ،وكلما �بتكر �كر �شهل حياته �لآنية 
و�لتقدم  �لتطور  �شنة  وهذه  �مل�شتقبلية  حياته  نف�شه  على  و�شعب 
فكلما طورنا حياتنا �زد�دت تعقيد� وو�شعتنا �مام حتديات ت�شطرنا 
�ن �لن�شان كائن  ��شتمر�رية وجودنا  ومبا  لإيجاد حلول ل�شمان 
�آت من بد�ية خلقه عندما عر�شت  متحٍد يف طبعه  وحتديه هذ� 
�لأمانة على �ل�شمو�ت و�لر�س و�جلبال فاأبني �أن يحملنها وحملها 

�لن�شان .
ومن هنا بد�أت ق�شته مع �لبتكار فب�شرعة وترية  �لتطور و�لتقدم 
�ملحافظة  خاللها  من  ي�شمن  �بتكارية   �أفكار  �ىل  �لن�شان  �حتاج 
�لأ�شياء  يف  �بتكار�ته  تعد  فلم  �لأر���س  على  و�شيادته  مكانته  على 
�لب��ت��ك��ار يف   تنوعت  جم��الت��ه��ا  �ىل  ب��ل  و�لأدو�ت فح�شب  �مل��ادي��ة 
 ) �لتجارية  �ل�شاليب  و  �لجتماعية  �حلياة   ، �لطلب   ، )�لقانون 
�لتي من خاللها يعلم جيل عا�س يف  �لتعليم  �أ�شاليب  و�شول �ىل 
و�شط �بتكاري متجدد منذ نعومة �ظافره ، وهذ� ما يجعلنا د�ئما 

نقف �مام ما ن�شميه �بتكار� . 
فالباحث من خالل حمركات �لبحث  عن تعريٍف لكلمة �لبتكار، 
فاإنه �شيح�شل على �أكر من 300 مليون نتيجة للبحث تت�شمن 
و�لكثري منها هو  عدمي �جلدوى  �ملدرجة،  �لتعاريف  �لآلف من 
�إىل حٍد ما، حيث تعّرف كلمة �لبتكار �أنها: “�لفعل �بتكر �أو عملية 
�لبتكار ل�شيٍء ما!”. وكذلك �لأمر �إذ� حاولنا �ل�شتعانة بامل�شادر 
�ملثال،  �لتقليدية مثل قامو�س �ك�شفورد للم�شطلحات على �شبيل 
“�إحد�ث  ه��و:  للكلمة  تعريفه  �إن  حيث  بالكثري،  يفيدنا  لن  فاإنه 
�أو  �أفكار  �أو  �أ�شاليب  بعر�س  خا�شًة  موجودة،  �أ�شياء  على  تغيري�ت 

منتجات جديدة«
 فما هو مفهوم �لبتكار ؟ وهل ما كان يعد �بتكار بالأم�س هو ماز�ل 

�بتكار �ليوم؟  
�ل��ذي نطلق عليه �شمة �لبتكار ؟  ومن هو �ملخول  �ملنتج  وما هو 
ب���اإط���الق ه���ذه �ل�����ش��م��ة ع��ل��ى ه���ذه �مل��ن��ت��ج��ات ؟ وه���ل ت��ع��ت��ر �إع����ادة  
�لت�شنيع �و �لتدوير �بتكار�؟ وما هو �لفرق بني �لبد�ع و�لبتكار 
؟ وما هو �لفرق بني �لبتكار و�لخ��رت�ع ؟.وهل ما يعد �بتكار� يف 
�ك��ر منها ؟ كل هذه  �بتكار� يف دول��ة متقدمة  دول��ة متقدمة هو 
�ل�شئلة ومئات �ل�شئلة �مل�شابة تدور يف �ذهان �ملهتمني و�لقائمني 

على هذ� �ملو�شوع.
�حلياة  لب�شاطة  وذل��ك  بكثري  ��شهل  �ل�شابق  �لبتكار يف  يعد  حيث 
،ولكن مع  تطور �حلياة وتعقيدها و�نتقالنا �ىل �ملفاهيم �ملجردة  
�أ�شبحت كلمة �لبتكار  كلمًة مربكًة رنانًة، حيث يتفق كل �لرياديني 
يف جمال �لأعمال على �أنها كلمة مهمة، غري �أنه ل يوجد �تفاق عام 

بني �لنا�س على ماهيتها �أو معناها �حلقيقي.
ففي عاملنا �لعربي جند �خللط بني مفهوم �لبتكار و�لبد�ع يف كثري 
من �لدر��شات �لبحثية على م�شتوى ر�شائل �ملاج�شتري و�لدكتور�ة 
، فيقف �لباحث �مام �مل�شطلحات حائر� هل ما يقروؤة هو بحث يف 
�لبد�ع �و يف �لبتكار فاحيانا يكون عنو�ن �لر�شالة على �شبيل �ملثال 
قر�ءة  يف  �ل�شروع  وعند  لالبتكار  �لطلبة  ��شتعد�د  م�شتوى  قيا�س 
�لدو�ت  من  هي  �لقيا�س  لهذ�  �مل�شتخدمة  �لدو�ت  جند  �ملو�شوع 
�لتي تقي�س م�شتوى �ل�شتعد�د لالبد�ع عند �لطلبة ، وهناك فرق 
و��شح وجلي بني �ملقيا�شيني وغريها �لكثري �لكثري من �لدر��شات 
على هذ� �لغر�ر ، ويف �لطرف �لخر من �لعامل قام �حد �لباحثني 
بالتو��شل مع 15 خبري يف �لبتكار منهم نيك �شكيولوكورن رئي�س 
حترير موقع idea to value وموؤ�ش�س �إميروفايدز للخدمات 
�ل�شت�شارية حول �لبتكار و ديفد بوركو�س،�شتيفن �شابريو هو ر�ئد 
يف جمال �لبتكار وموؤلف كتب ،بيت فويل  وهو م�شت�شار يف جمال 

�لبتكار ،بول هوبكر�فت، وغريهم من �ملخت�شني 
خالل  من  �لبتكار  مفهوم  لتحديد  �لتحدث  يف  ��شلوبهم  ودر���س 

�شوؤ�لهم �ل�شئلة �لتالية :
ما هو تعريفك لكلمة �لبتكار ؟

تتحدث عن  غالبا عندما  �ل�شركات  فيه  تقع  �ل��ذي  ما هو �خلطاأ 
�لبتكار ؟

�ل�شركات  تتبعها  �ن  �لتي ميكن  و�ل�شهلة  �لب�شيطة  �ل�شياء  ماهي 
من �جل تغيري حو�رها -نظرتها لالبتكار ؟

وهنا فوجئ �لباحث حقيقًة بالنتائج، حيث �إن هناك تنوعاً هائاًل 
يلقون  �لذين  �ل�شناعة  رو�د  من  جمموعة  بني  وج��ده  �ل���ردود  يف 
ودر��شات  �لبتكار  و�أ�شاليب  مناهج  حول  كتباً  ويوؤلفون  �لدرو�س 

�حلالة و�لريادة �لفكري.
فالبتكار لدى بع�شهم  هو تناول حتديا حقيقيا ، وبع�شهم ��شار 
�ىل �نه تنفيذ �لفكرة و�خرون عرفوه بتوليد �لفكرة و�لبع�س قال 
�لتقدم لالأمام وعند  �فكار خمتلفة وهو عند بع�شهم  �نها توليد 
�ل�شروري  من  لي�س  قالو�  و�لقليل  للمنتج  قيمة  ��شافة  �خ��رون 

تعرف �لبتكار !!!
�لبتكار  هو  وما   ، �لعزيز  �لقارئ  �يها  لديك  �لبتكار  يعني  فماذ� 
لدى موؤ�ش�شاتنا �خلا�شة و�حلكومية وهل نحن يف حاجة لو�شع تعريفا 

موحد� ت�شتند عليه �بتكار�تنا.
فهل ن�شتطيع نحن �شياغة تعريفا �أكر فعالية من �جل ��شتخد�مه ؟؟.

 اأمل ناجي القحطاين
 مدير نطاق بقطاع العمليات بوزارة الرتبية

•• دبي-وام:

ب���الإد�رة  ممثلة  دب��ي  ل�شرطة  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة  ح�شدت 
�ل��ع��ام��ة ل��ل��ذك��اء �ل���ش��ط��ن��اع��ي ج��ائ��زة �أف�����ش��ل ف��ري��ق يف 
جم���ال �ل��ت��دري��ب �لف���رت�����ش���ي وذل����ك يف ح��ف��ل توزيع 
لدول  �حل��ك��وم��ي  �ل��ق��ط��اع  يف  �لب�شرية  “�ملو�رد  ج��و�ئ��ز 
�أقيم يف فندق ق�شر  �لتعاون �خلليجي” �لذي  جمل�س 
�لإمار�ت يف مدينة �أبو ظبي على هام�س فعاليات �لدورة 
للمو�رد  �خلليجية  �حل��ك��وم��ي��ة  �ل��ق��م��ة  م��ن  �خل��ام�����ش��ة 

�لب�شرية 2017.
و�أكدت �شرطة دبي �أن فوزها ي�شاف �إىل �إجناز�ت �لقيادة 

�لعامة �لتي تعتر منوذجا ومرجعا لكثري من �جلهات 
�حلكومية �نطالقا من �إميانها ب�شرورة مو�كبة �شرعة 
و�شرعة  �لأمنية  �لقطاعات  جميع  يف  �لتقني  �لتطور 
دبي  ليو�كب مبادرة مدينة  �لذكي  �لنظام  �إىل  �لتحول 
و�لتجارب  �ملمار�شات  �أف�شل  لتطبيق  و�شعيها  �لذكية 
�لعاملية وتطورها فيما يتعلق بتقدمي �خلدمات �لأمنية 
�لجتماعية  �خلدمات  جانب  �إىل  �ملتعاملني  وخدمات 
و�لإن�شانية و�خلدمات �ملبتكرة لإ�شعاد �ملجتمع و�لتحول 
و��شتقبال  �ملعامالت  �إجن��از  عر  �لذكية  �حلكومة  �إىل 
و�لق���رت�ح���ات عر  و�ل�����ش��ك��اوى  و�مل��الح��ظ��ات  �لطلبات 

�لهو�تف �لذكية.

•• دبي-وام:

و�شعت �لإد�رة �لعامة للمرور يف �شرطة دبي عدد من �خلطط 
�ل�شري  حركة  يف  �لن�شيابية  لتوفري  و�ل�شيناريوهات  �ملرورية 
و�مل����رور وت��ف��ادي �زدح����ام �مل��رك��ب��ات ل��ت��اأم��ني و���ش��ب��ط �حلركة 

�ملرورية يف �ل�شو�رع �ملوؤدية �إىل �لقرية �لعاملية.
�لعامة  �لإد�رة  م��دي��ر  �مل��زروع��ي  م��ه��رّي  �شيف  �لعميد  و�أ���ش��اد 
وتعاونها  �لعاملية  �لقرية  �إد�رة  دبي بجهود  �شرطة  للمرور يف 
ل��ل��م��رور يف �شرطة دب��ي م��ن خالل  �ل��ع��ام��ة  �ل��ت��ام م��ع �لإد�رة 
ت��وف��ري ج��م��ي��ع �مل��ت��ط��ل��ب��ات و�لح��ت��ي��اج��ات �مل���روري���ة �لالزمة 
و�شول  وت�شهيل  �ل�����ش��ري  ح��رك��ة  �ن�شيابية  يف  �شاهمت  �ل��ت��ي 
على  �إيجابا  �نعك�شت  مما  �لعاملية  �لقرية  و�إىل  من  �جلمهور 
�لقائمني على  لقائه  و�أك���د خ��الل   . �مل��روري��ة  �شبط �حل��رك��ة 

�لعقيد  بح�شور  �لعاملية  �لقرية  يف  �مل��روري��ة  �حلركة  تنظيم 
و�ملو�كب  �لفعاليات  �إد�رة  م��دي��ر  ���ش��وي��د�ن  ب��ن  ���ش��امل  جمعة 
�إد�رة حت�شيل �ملخالفات  و�لعقيد ع�شام �إبر�هيم �لعور مدير 
و�خلدمات �ملرورية على �شرورة توفري �شبل �لر�حة وتقدمي 
كافة �خلدمات �لتي تهدف �إىل تذليل �لعقبات لت�شهيل و�شول 
�لزو�ر �إىل وجهتهم بالإ�شافة و�أو�شح �أن �لقرية �لعاملية تعد 
�ملنطقة  يف  و�ل��رتف��ي��ه  و�ل��ت�����ش��وق  للثقافة  �لعائلية  �ل��وج��ه��ة 
و�أكرها  رو�د�  �ل�شياحية  �لأم��اك��ن  �أب��رز  �أح��د  باتت  �أنها  كما 
عاتق  على  �مللقاة  �مل�شوؤوليات  يجعل من  �ل��ذي  �لأم��ر  ت��ط��ور�ً 
�مل�شاعدة للجميع  ب�شرورة تقدمي  �ملرور كبرية م�شدد�ً  �أفر�د 
�لطريق  �أم��ن  وحفظ  لهم  �ل��ر�ح��ة  �شبل  وتوفري  متييز  دون 
و�لرتقاء مب�شتوى �لتعامل مع �أفر�د �جلمهور لي�شكلو� مر�آة 

�شادقة تنقل �ل�شورة �حل�شارية للدولة.

»مرور دبي« تعزز ان�سيابية احلركة 
املرورية اىل القرية العاملية

�سرطة دبي تفوز بجائزة اأف�سل فريق 
يف جمال التدريب الفرتا�سي
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام: 

�تفاقية تعاون مع  �لإم��ار�ت  وقعت حكومة دول��ة 
حكومة �ململكة �لأردنية �لها�شمية لتبني منظومة 
�لأردن  لتكون  �لر�بع  جيلها  يف  �حلكومي  �لتميز 

�لأوىل �لتي تطبقها خارج دولة �لإمار�ت.
�ل�شر�كة  ع��الق��ات  تعزيز  �لت��ف��اق��ي��ة  ت�شمل  كما 
�ملمار�شات  و�أف�����ش��ل  و�خل�����ر�ت  �مل��ع��رف��ة  وت���ب���ادل 
�حلكومي.  �لعمل  جم��ال  يف  �مل�شرتك  و�لتن�شيق 
وق�����ع �لت���ف���اق���ي���ة م����ع����ايل حم���م���د ب����ن ع���ب���د�هلل 
�لقرقاوي وزير �شوؤون جمل�س �لوزر�ء و�مل�شتقبل 
ومعايل جمد �شويكة وزيرة تطوير �لقطاع �لعام 
�أمناء مركز  �لأردن��ي��ة ع�شو جمل�س  يف �حلكومة 
�مل��ل��ك ع��ب��د�هلل �ل��ث��اين ل��ل��ت��م��ي��ز، وذل����ك بح�شور 
م��ع��ايل ع��ه��ود ب��ن��ت خ��ل��ف��ان �ل��روم��ي وزي����رة دولة 
رئا�شة  مكتب  ع��ام  مدير  �حلياة  وج��ودة  لل�شعادة 

�ل��وزر�ء، ومرمي �حلمادي م�شاعد �ملدير  جمل�س 
�لعام لالأد�ء �حلكومي و�لتميز، ووفد �أردين رفيع 

�مل�شتوى.
وق���ال م��ع��ايل حم��م��د ب��ن ع��ب��د�هلل �ل��ق��رق��اوي �إن 
ح��ك��وم��ة دول���ة �لإم�����ار�ت ب��ق��ي��ادة ���ش��اح��ب �ل�شمو 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
“رعاه  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة 
�هلل” ت��وؤم��ن ب��اأه��م��ي��ة �ل�����ش��ر�ك��ة �مل��ع��رف��ي��ة لإث���ر�ء 
على  �لعمل  وتو��شل  و�لتنمية،  �لتطوير  م�شرية 
توفرها  �لتي  �مل�شتقبلية  �لأدو�ت  وتبني  ت�شميم 
تكنولوجيا �لثورة �ل�شناعية �لر�بعة، وبناء مناذج 
�لعمل على �أ�ش�س ��شت�شر�ف علمي وعملي ملو�جهة 
حتديات �مل�شتقبل، كما حتر�س على �لعمل بروح 
�لفريق كاأد�ة فاعلة لتحقيق روؤى م�شتقبلية نحو 

مئوية �لإمار�ت 2071.
دولة  حكومة  بني  �لتفاقية  �ن  معاليه  و�أ���ش��اف 

�لإمار�ت وحكومة �ململكة �لأردنية �ل�شقيقة تاأتي 
وجت�شد  �لبلدين  بني  �ملتميزة  للعالقات  �متد�د� 
توجهات حكومة دولة �لإم��ار�ت مل�شاركة جتاربها 
�لناجحة ومناذج �لعمل �لريادية �لتي تطبقها مع 
�نطالقاً  و�ل�شديقة،  �ل�شقيقة  �ل��دول  حكومات 
لتطوير  �لإيجابي  �لتعاون  باأهمية  �إميانها  من 

عمل �حلكومات مبا يخدم �شعوب �ملنطقة.
بتجربة  �شويكة  جمد  معايل  �أ�شادت  جهتها،  من 
�ل��ع��م��ل �حلكومي،  ب��الرت��ق��اء يف  دول���ة �لإم�����ار�ت 
�لبلدين  بني  �لتعاون  تعزيز  �أهمية  على  و�أك��دت 
يف خمتلف �ملجالت �ملرتبطة بتطوير �لقطاعات 
�حل��ك��وم��ي��ة، و�آل����ي����ات �ل����ش���ت���ف���ادة �مل��ت��ب��ادل��ة من 

�خلر�ت و�لتجارب �لناجحة.
بهدف  �لر�شمية  �لأردين  �ل��وف��د  زي����ارة  وج����اءت 
دولة  �حل��ك��وم��ي يف  �لعمل  �لط���الع على جت��رب��ة 
�لإم������ار�ت، و�أف�����ش��ل �مل��م��ار���ش��ات �ل��ت��ي ط��ورت��ه��ا يف 

خمتلف �ملجالت.
ومت خ���الل �ل���زي���ارة ت��وق��ي��ع م��ذك��رة ت��ف��اه��م بني 
�ل�شيخ  ب��رن��ام��ج  ممثلة  �لإم�����ار�ت  دول���ة  حكومة 
خ��ل��ي��ف��ة ل��ل��ت��م��ي��ز �حل���ك���وم���ي و�مل��م��ل��ك��ة �لأردن����ي����ة 
للتميز،  ع��ب��د�هلل  �مللك  مبركز  ممثلة  �لها�شمية 
لتطبيق �جليل �لر�بع ملنظومة �لتميز �حلكومي 

يف �جلهات �حلكومية �لأردنية.
وتن�س �لتفاقية على بناء عالقات �شر�كة فعالة 
�خلر�ت  وتبادل  و�لتن�شيق  �لتعاون  ج�شور  ومد 
و�لتجارب و�لدر��شات يف جمالت �لعمل �حلكومي 
ل��ت��ط��وي��ر �خل�����دم�����ات، م����ن خ�����الل ن���ق���ل جتربة 
�لتميز �حلكومي وتطبيقها يف �جلهات  منظومة 
�حلكومية �لأردنية، وتوفري �لأدلة و�آليات �لعمل 
و�لتعاون  �ملنظومة،  وتطبيق  تبني  جهود  ودع��م 
�لتميز  جو�ئز  مقيمي  ق��در�ت  وتعزيز  تاأهيل  يف 
�مل���ج���ال، وتطوير  ه����ذ�  �ل���ت���ج���ارب يف  وم�����ش��ارك��ة 

ثقافة  وجت��ذي��ر  ن�شر  ت��دع��م  م�شرتكة  م���ب���ادر�ت 
�لتمّيز.

�ملعرفة  نقل  يف  �لتعاون  �لتفاقية  تت�شمن  كما 
وتطبيق  �حلكومي،  �لتميز  منظومة  بخ�شو�س 
و�لتمّيز  �جلودة  مفاهيم  لن�شر  �ملمار�شات  �أف�شل 

ورفع م�شتوى ريادة �جلهات �حلكومية.
�لعاملي  وتعرف �لوفد �لأردين على نظام �لنجوم 
لت�شنيف �خلدمات، �لذي �شيتم �لعمل على تبنيه 
يف �لأردن، عر نقل �لتجربة و�ن�شاء مركز خدمة 
حتقيق  �آل��ي��ات  لتوظيف  حمطة  ليكون  منوذجي 

�لتميز يف �خلدمات.
و�طلعت �ل��وزي��رة �لأردن��ي��ة و�ل��وف��د �مل��ر�ف��ق على 
يف  �ملتنوعة  �لعمل  وق��ط��اع��ات  وب��ر�م��ج  م��ب��ادر�ت 
�شرح عن  �إىل  و��شتمعو�  �لإم���ار�ت،  دول��ة  حكومة 
و�لإيجابية وحماوره  لل�شعادة  �لوطني  �لرنامج 
و�لإيجابية  �ل�شعادة  تعزيز  وم��ب��ادر�ت  و�أه��د�ف��ه 

و�لرتقاء بجودة �حلياة يف دولة �لإمار�ت.
�لأجندة  ح��ول  عر�س  �إىل  كذلك  �لوفد  و��شتمع 
و�لإجن���از�ت   ،2021 �لإم����ار�ت  وروؤي���ة  �لوطنية 
�أطلقها  �ل��ت��ي  �ل��ذك��ي��ة،  �حل��ك��وم��ة  حققتها  �ل��ت��ي 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
من  �أو���ش��ع  �آف��اق  �إىل  �حلكومي  بالعمل  لالرتقاء 
معدلت  �أع��ل��ى  وحتقيق  ع��امل��ي��اً  و�ل���ري���ادة  �لتميز 
�شعادة �ملتعاملني، كما �طلع على �أنظمة �لتطوير 

�حلكومي يف حكومة �لمار�ت مثل نظام “�أد�ء«.
وتعرف على عدد من �لر�مج �حلكومية �ملتميزة 
�شمنها  ومن  عاملياً،  نوعها  من  �لأوىل  تعد  �لتي 
�ل�شاملة  �خلدمات  ومركز  �حلكومية،  �مل�شرعات 
1”، ومركز حممد بن ر��شد لالبتكار  “خدمات 
�ل��ق��ي��اد�ت وب��ن��اء �لقدر�ت  �حل��ك��وم��ي، وب��رن��ام��ج 
��شت�شر�ف  يف  �مل��ب��ت��ك��رة  و�لآل����ي����ات  �حل��ك��وم��ي��ة، 

�مل�شتقبل.

انطالق موؤمتر مكافحة اجلرائم املا�سة بامللكية الفكرية غدا
•• دبي -وام:

تنطلق يف دبي غد� فعاليات “�ملوؤمتر �ل�شابع ملكافحة �جلر�ئم 
و�شمال  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  منطقة  يف  �لفكرية  بامللكية  �ملا�شة 
�أفريقيا” حتت رعاية معايل �لفريق �شاحي خلفان متيم نائب 
رئي�س �ل�شرطة و�لأمن �لعام بدبي �لرئي�س �لفخري جلمعية 

�لإمار�ت للملكية �لفكرية.
للملكية  �لإم��ار�ت  ي�شتمر يومني جمعية  �لذي  �ملوؤمتر  تنظم 
�لدولية  �جلنائية  �ل�شرطة  منظمة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �لفكرية 
�لن����رتب����ول وب��ال�����ش��ر�ك��ة م���ع �ل���ق���ي���ادة �ل��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة دبي 
وجمارك دبي ومعهد �لتدريب و�لدر��شات �لق�شائية وجمل�س 

�أ�شحاب �لعالمات �لتجارية و�شركة UL. وقال �شعادة �للو�ء 
�لقائد  م�شاعد  �لعبيديل  �ل��رز�ق  عبد  �لقدو�س  عبد  �لدكتور 
جمعية  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  و�لتميز  �جل���ودة  ل�����ش��وؤون  �ل��ع��ام 
�لإمار�ت للملكية �لفكرية يف �ملوؤمتر �ل�شحفي �لذي عقده يف 
مقر �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي بح�شور �ملقدم �لدكتور عبد 
تعزيز�ً  ياأتي  �مل��وؤمت��ر  �ن  �جلمعية  �شر  �م��ني  �ملعيني  �لرحمن 
جل��ه��ود دول���ة �لم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة يف جم���ال مكافحة 
جر�ئم �مللكية �لفكرية ودور �جلمعية �ملجتمعي يف ن�شر ثقافة 
تعد  �لتي  �ملقلدة  �لب�شائع  باأخطار  و�لتوعية  �لفكرية  �مللكية 
خرقاً للقانون و�لتفاقيات �لدولية ذ�ت �ل�شلة وتعر�س �شحة 
�قت�شاد  على  �شلبي  تاأثري  وذ�ت  للخطر  و�شالمته  �مل�شتهلك 

من  نخبة  ي�شم  �ملوؤمتر  �ن  �لعبيديل  �للو�ء  و�أو�شح  �لدولة. 
�ملتحدثني �خلر�ء يف جمال �لفكرية من �ملنظمات و�ملوؤ�ش�شات 
دولة   18 من  متحدث   52 �شي�شارك  و�لعاملية حيث  �ملحلية 
و�أمريكا  �ملتحدة  و�ململكة  و�ل�شني  و�ل��د�من��ارك  فرن�شا  مثل 
وجمهورية م�شر �لعربية و�ململكة �لأردنية �لها�شمية لعر�س 

�أف�شل �لتجارب و�ملمار�شات يف حماية حقوق �مللكية �لفكرية.
جل�شات   4 �لأول  �ل��ي��وم  يف  �مل��وؤمت��ر  �أع��م��ال  ج���دول  ويت�شمن 
فيت�شمن  �لثاين  �ليوم  �أم��ا  �لفتتاح  لكلمات  ��شافة  نقا�شية 
بتطبيق  �شتتوج  و�لتي  ومثمرة  غنية  نقا�شية  عمل  ور���س   7
مذكرتي  ت��وق��ي��ع  �مل��وؤمت��ر  خ���الل  �شيتم  ك��م��ا  ن��اج��ح  م�شتقبلي 

تفاهم.

الأردن اأول دولة تتبنى اجليل الرابع ملنظومة التميز احلكومي الإماراتية

جمعية المارات ملتالزمة داون حتتفل بيوم العلم
••  دبي-الفجر:

يوم  مبنا�شبة  بدبي  د�ون  ملتالزمة  �لم���ار�ت  جمعية  �حتفلت 
�لعلم للدولة، يف مقرها يف مدينة �لق�شي�س، ��شتجابة لدعوة 
�لقيادة �لر�شيدة �لتي دعت لالحتفاء ب�يوم �لعلم، ورفعه فوق 

كافة �ملوؤ�ش�شات و�ملنازل على م�شتوى �لدولة.
وموظفيها  �جلمعية  �إد�ر�ت  جمل�س  و�أع�شاء  رئي�س  و���ش��ارك 
و�أ������ش�����رة م���رك���ز �ل��ت��ت��ط��وي��ر �ل���ت���اب���ع ل��ل��ج��م��ع��ي��ة و�لأ�����ش����ات����ذة 
و�لطالب  مديري يف مر��شم رفع �لعلم، يف �شورة وطنية تعر 
�لقيادة  خلف  و�للتفاف  و�لنتماء  �ل��ولء  معاين  باأ�شمى  عن 

�لر�شيدة للدولة لتلبية هذه �ملبادرة �لوطنية. وبهذه �ملنا�شبة 
قالت �لدكتورة منال جعرور رئي�شة جمل�س �د�رة �جلمعية : �إن 
�لثو�بت �لوطنية ويعر عن  �لعلم ينطلق من  �لحتفال بيوم 
قيم �لولء و�لنتماء و�لوفاء للوطن وقيادته �لر�شيدة، حيث 
�أن هذه �ملنا�شبة �لعزيزة على قلوب جميع �ملو�طنني و�ملقيمني 
�ملو�طنة و�حل�س  �لإم��ار�ت فر�شة لتعزيز مفاهيم  �أر���س  على 
�لوطني وربط �لنتماء با�شتد�مة �لعمل و�لإجناز لإعالء مكانة 
�لإمار�ت و�لحتفاء مبا حتقق على �أر�شها من منجز ح�شاري 
�إن �لحتفاء من خالل رفع ر�ية �لإمار�ت  و�إن�شاين. و�أ�شارت: 
عالية تزرع يف كل مو�طن ومقيم �شعور�ً بالفخر بانتمائه لرت�ب 

ملوؤ�ش�شها  و�لعرفان  بالمتنان  و�إح�شا�شاً  �لغالية  �لدولة  هذه 
�شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �هلل  ب���اإذن  ل��ه  �ملغفور  نه�شتها  وب��اين 
�لذين  �ملوؤ�ش�شني  و�إخ��و�ن��ه �حلكام  ث��ر�ه«  �هلل  نهيان »طيب  �آل 
وجمع  تر�بها  وتوحيد  �لأوط���ان  بناء  يف  �لأمثلة  �أروع  �شربو� 
و�أ�شافت  �إن  �لحتفاء  و�حد.  ليكونو� على قلب رجل  �أبنائها 
�إمار�تي يقف خلف  �ملنا�شبة هو منبع فخر لكل مو�طن  بهذه 
ه��ذ� �ل��رم��ز �ل��ذي يعر يف ك��ل ل��ون م��ن �أل��و�ن��ه ع��ن قيم جمد 
�لإمار�ت �لتي �شطرت باإجنازها و�شموخها �أروع �لق�ش�س �أمام 
�لعامل، وذلك ليظل �شاهد�ً على �شموخ �لقيادة �لر�شيدة �لتي 

ج�شدت مالحم �ملجد بكل تفاعالته.

»الوطني لالإعالم« : اليوم الإعالن عن اأع�ساء 
»جمل�س ال�سباب الإعالمي«

•• اأبوظبي - وام: 

لالإعالم  �ل��وط��ن��ي  �مل��ج��ل�����س  �ع���ل���ن 
للفائزين  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة  �ل��ن��ت��ائ��ج  �ن 
 153 ل���  �ل�شخ�شية  �مل��ق��اب��الت  يف 
مرت�شحاً تقدمو� لع�شوية “جمل�س 
�لإعالن  �لإعالمي” �شيتم  �ل�شباب 
عنها �ليوم �لحد  بناء على معايري 
�ملثال  �شبيل  ع��ل��ى  وم��ن��ه��ا  حم����ددة، 
متيز �ملر�شح من �لناحية �لإعالمية 
من  حافل  و�شجل  بر�شيد  ومتتعه 
�لإجناز�ت على �مل�شتوى �لإعالمي. 
�ل��ل��ج��ن��ة �لإع���الم���ي���ة �لتي  وت�����ش��م 
بني  م��ن  ع�شو�ً   12 باختيار  تعني 
�مل��ت��ق��دم��ني ل��ع�����ش��وي��ة �مل��ج��ل�����س كاًل 
باأعمال  �ل��ق��ائ��م  �للمكي  ج��اب��ر  م��ن 
�لت�شال  لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر 
�لإع������الم������ي و�ل�����ش����رت�ت����ي����ج����ي يف 
نارت  و  ل��الإع��الم  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س 
����ش���ك���اي نيوز  ب�������ور�ن م���دي���ر ق���ن���اة 
ع��رب��ي��ة، و حم��م��د �حل��م��ادي رئي�س 
و�لدكتور  �لحت���اد،  ج��ري��دة  حترير 
من  �لعلوم  كلية  عميد  م��ر�د  �أحمد 
�لعريبي  مينا  و  �لإم����ار�ت،  جامعة 
 the رئ���ي�������ش���ة حت����ري����ر ���ش��ح��ي��ف��ة 
�لكعبي  حم��م��د  و   ،national

م�����ش��اع��د م��دي��ر م�����ش��اري��ع يف مكتب 
وزيرة �لدولة ل�شوؤون �ل�شباب.

�لوطني لالإعالم قد  �ملجل�س  وك��ان 
�أطلق “جمل�س �ل�شباب �لإعالمي” 
ملناق�شة  ����ش���ب���اب���ي���ة  ح���ل���ق���ة  ����ش���م���ن 
هي  ��شتطالعية  در����ش��ة  خم��رج��ات 
�ملجل�س  �أج��ر�ه��ا  نوعها  م��ن  �لأوىل 
بالتعاون مع مركز جامعة �لإمار�ت 
حول  و�ل��ق��ي��ادة،  �ل��ع��ام��ة  لل�شيا�شة 
على  للح�شول  �ل�شباب  “م�شادر 

�ملعلومات و�لأخبار”، بهدف معرفة 
�لدولة،  �لإعالمي يف  �لقطاع  و�ق��ع 
و�شبل تطويره و�لنهو�س به ليو�كب 
�مل�شتجد�ت �لعاملية، وتعزيز م�شاركة 

�ل�شباب يف هذ� �ملجال �حليوي.
�ل���������ش����ب����اب  “جمل�س  وي�������ه�������دف 
�ل�شباب  �آر�ء  مل��ع��رف��ة  �لإعالمي” 
ب�����������ش�����اأن خم����ت����ل����ف �مل�����و������ش�����وع�����ات 
مو�كبة  ل�شمان  وذل��ك  �لإعالمية، 
ت��ط��ل��ع��ات��ه��م و�آر�ئ����ه����م، �إ���ش��اف��ة �إىل 

ت����وظ����ي����ف �ل�����ك�����ف�����اء�ت و�خل��������ر�ت 
�إعد�د  �شبيل  يف  �لإبد�عية  و�لأفكار 
م�شروعات  وت���وج���ي���ه  وت�������ش���م���ي���م 
ومبادر�ت �ملجل�س �لوطني لالإعالم 
كما  عام،  ب�شكل  �لإعالمي  و�لقطاع 
�ل�شباب  ت��وج��ي��ه  �إىل  �أي�����ش��اً  ي��ه��دف 
و�مل�شوؤول  �لإيجابي  �ل�شتخد�م  �إىل 
مل��خ��ت��ل��ف م��ن�����ش��ات �ل���ت���و�����ش���ل، مبا 
�لأه��د�ف و�ل��روؤى و�ملبادر�ت  يخدم 

�لوطنية.

منتدى الإعالم الإماراتي يناق�س الأخبار الكاذبة وال�سائعات 
و�سبل مكافحة تداعياتها ال�سلبية على املنطقة

•• دبي-وام:

ك�شف نادي دبي لل�شحافة �ن �لدورة �لر�بعة ملنتدى 
�لإعالم �لإمار�تي �لتي تعقد برعاية �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل .. �شتناق�س 
�ملكذوبة  �لأخ���ب���ار  وه���ي  �لأه��م��ي��ة  ب��ال��غ��ة  غ���د� ق�شية 
و�ملختلقة و�ل�شائعات �لتي ت�شكل حتديا خطري� يهدد 
�أم���ن و����ش��ت��ق��ر�ر دول �خل��ل��ي��ج ع��ل��ى وج���ه �خل�شو�س 
و�ملنطقة �لعربية عموما. و��شار �لنادي �لذى ي�شرف 
كامل  ي��وم  م��د�ر  وعلى  �ن��ه  �ىل  �ملنتدى  تنظيم  على 
من �جلل�شات �ملكثفة ملو�شوع �لأخبار �لكاذبة و�أثرها 
وكيفية �لت�شدي لها وحتجيمها من �أكر من ز�وية 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �ل��ف��ري��ق  �شيتحدث 
�لد�خلية  وزي��ر  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
جمل�س  رئي�س  �لقا�شمي  �أح��م��د  ب��ن  �شلطان  و�ل�شيخ 
�لكعبي  حممد  بنت  ن��ورة  ومعايل  لالإعالم  �ل�شارقة 
�إىل لفيف من  �إ�شافة  �ملعرفة  �لثقافة وتنمية  وزيرة 
�لكتاب ورموز �لعمل �لإعالمي يف دولة �لإمار�ت. كما 
�جلابر  �أحمد  بن  �شلطان  �لدكتور  معايل  �شيتحدث 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  دول����ة  وزي����ر 
“ �لعالم �لوطني : منظومة  لالإعالم عن مو�شوع 
“�لأخبار  ق�شية  تناول  �ن  �ل��ن��ادي  وب��ني  متقدمة”. 
�ملكذوبة و�ملختلقة و�ل�شائعات” ياتي يف ظل �لأو�شاع 
�ملنعطف  ه��ذ�  يف  �ملنطقة  بها  متر  �لتي  �ل�شتثنائية 
�لبع�س  �ختيار  م��ع  ل�شيما  تاريخها  م��ن  �حل�شا�س 
خدمة  �أج����ل  م���ن  �لإعالمية”  “�حلروب  �إ���ش��ع��ال 
�شاأنها  لأفكار هد�مة من  و�ل��رتوي��ج  �أج��ن��د�ت خا�شة 
�شق �ل�شف و�لإلقاء مب�شتقبل �ملنطقة يف مهب �لريح 

يف  للتدخل  �ل�شاعية  �لإقليمية  �لقوي  بع�س  ل�شالح 
�ل�شوؤون �لد�خلية لدول �ملنطقة و�إثارة �لفو�شى فيها 

و�إثنائها عن �مل�شي يف طريق �لتقدم و�لنماء.
و�أكدت �شعادة منى �ملري رئي�شة نادي دبي لل�شحافة 
�أنه على �لرغم من �أن منتدى �لإعالم �لإمار�تي كان 
�لهدف من �إطالقه قبل �شنو�ت �لرتكيز على �ل�شاأن 
�لد�خلي مبناق�شة �ملو�شوعات �ملتعلقة بقطاع �لإعالم 
�لإمار�تي وكيفية �لرتقاء مبخرجاته �شو�ء من ناحية 
فر�شت  �ل��ر�ه��ن��ة  �لأزم���ة  �أن  �إل  �مل�شمون  �أو  �ل�شكل 
نف�شها ل�شيما مع ما و�كبها من حرب �إعالمية تدور 
رح��اه��ا �ل��ي��وم على ي��د �أ���ش��ح��اب �لأج���ن���د�ت �خلا�شة 
�لذين �أ�شقطو� من ح�شاباتهم كافة �لعتبار�ت �ملهنية 
و�لأخالقية �لتي كانت يف مقدمة �شحايا تلك �حلرب 
لهذه  �ل��ت�����ش��دي  �ل�����ش��روري  م��ن  ك���ان  ل���ذ�  �لبغي�شة 
�آثارها �ل�شلبية.  �لظاهرة �خلطرية ب�شرعة لتحجيم 
وقالت رئي�شة نادي دبي لل�شحافة �إن �ملنتدى قرر �أن 
يناق�س هذ� �لعام مو�شوع �لأخبار �لكاذبة و�ل�شائعات 
بع�س  �إىل  طريقة  لالأ�شف  منها  �لكثري  وج��د  و�لتي 
�لبع�س  �خ��ت��ار  ح��ني  �ملنطقة يف  �لإع����الم يف  و���ش��ائ��ل 
عمد� �أن يكون م�شدر� لها ومروجا لأهد�فها �خلبيثة 
و��شتعر��س �ل�شبل �لتي ميكن لالإعالم �لإمار�تي �أن 
يجابه بها تلك �لظاهرة �خلطرية و�لت�شدي لها بقوة 
لإز�لة  �حلقائق  وتو�شيح  �لأك��اذي��ب  تفنيد  �أج��ل  من 
حما�شر�  عقله  �ملتلقي  يجد  �لذي  و�لرتباك  �للب�س 
�أن  �إىل  م�شرية  و�مل��غ��ال��ط��ات  �لف�����رت�ء�ت  ب�شبب  فيه 
�شاحب  بقيادة  �لإم����ار�ت  دول��ة  روؤي���ة  يعك�س  �ملنتدى 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
و�لتعاون  �ل�شالم  �أ�ش�س  �إق��ر�ر  نحو  �هلل”  “حفظه 
�ل�شف  وتوحيد  �حل��ق  ون�شرة  و�لت�شامح  و�لتعاي�س 

وتاأكيد �لرو�بط بني �ل�شقاء �شري� على نهج �ملغفور 
له باإذن �هلل تعاىل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان.

�أن م�شطلح �لإع��الم �ملحلي رمبا ل  �مل��ري  و�أو�شحت 
�ملفتوحة  �ل�شماو�ت  ع�شر  يف  �ل���دللت  نف�س  يحمل 
�لتو��شل  وم���ن�������ش���ات  و�لإن�����رتن�����ت  و�ل���ف�������ش���ائ���ي���ات 
�لجتماعي �إذ باتت �لأخبار و�ملعلومات ل حتتاج �شوى 
لذ�  غربه  لأق�شى  �لعامل  �شرق  من  لتنتقل  لدقائق 
كان على �لإعالم �لإمار�تي �لتحرك مبكر� للوقوف 
يف وجه �ل�شائعات �لتي �أر�د مطلقوها تهديد م�شرينا 
�لعربي �مل�شرتك و�لنيل من وحدتنا �خلليجية وزرع 
دور  لت�شويه  و�شعو�  �لو�حد  �لوطن  �أبناء  بني  �لفتنة 
�أ�شقائها  ن�شرة  ع��ن  ي��وم��ا  تتاأخر  مل  �ل��ت��ي  �لإم����ار�ت 
ذلك  لأن  �ل��ظ��روف  �أع��ت��ى  �إىل جانبهم يف  و�ل��وق��وف 
�ل�شيخ ز�ي��د وع���ززت دعائمه  �أر���ش��اه  �ل��ذي  �لنهج  ه��و 
�ليوم  ت��دخ��ر  ل  �ل��ت��ي  �ل�شيا�شية  �ل��ق��ي��ادة  ب��ع��ده  م��ن 
جهد� يف تقدمي كل ما فيه �خلري ل�شعوبنا �خلليجية 
�همية  و�ك���دت  �ل��ع��م��وم.  وج��ه  �لعربية على  ولأم��ت��ن��ا 
�لأخبار  ظ��اه��رة  تف�شي  لأ���ش��ب��اب  �مل��ن��ت��دى  ن��ق��ا���ش��ات 
ويف  �نت�شارها  على  �شاعدت  �لتي  و�لعنا�شر  �لكاذبة 
جعلت  �لتي  �لجتماعي  �لتو��شل  من�شات  مقدمتها 
حمتمال  م�شدر�  �ل��ذك��ي  للهاتف  م�شتخدم  ك��ل  م��ن 
و�لقو�عد  �ملهنية  �ل�����ش��و�ب��ط  ع��ن  بعيد�  ل��الإ���ش��اع��ة؛ 
�مل��ت��ع��ارف عليها يف جم���ال �لإع�����الم ويف  �لأخ��الق��ي��ة 
مقدمتها �شرورة �لتاأكد من م�شادر �لأخبار و�لتيقن 
من مدى �شدقيتها ما يزيد من �ل�شغوط على كاهل 
و�شائل �لإعالم �ل�شريفة �لتي قد تختار �لتخلي عن 
�ملعلومة  تقدمي  مقابل  �خل��ر  نقل  يف  �ل�شبق  �إح���ر�ز 
�ل�شحيحة �ملوؤكدة مبا يحفظ عليها �شدقيتها ويعزز 

من ثقة �ملتلقي فيها.

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/08899/2017 / جتاري 

�ىل �ملدعى عليه : �لهلي خلدمات �لتنظيف - �س ذ م م ، ور�فيندر �شرييكوند� �شرييكوند� ر�جام 
 مبا �أن �ملدعي :  �ل�شويب للعقار�ت - �س ذ م م   

قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/08899/2017 /جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
مطالبة مالية -  �ملدعي عليه ميتنع عن �شد�د �لجرة للعني حمل �لدعوى من تاريخ 2017/6/16 
وحتى تاريخ 2017/10/1 حيث �ن ف�شخ �لعقد ب��الر�دة �ملنفردة منه فرت�شد يف ذمته مبلغ )16726 
درهم( ورغم �نذ�ره بتاريخ 2017/8/13 �ل �نه تعذر �لنذر فتم �عالنه بالن�شر بتاريخ 2017/8/20 
ب�شد�د  له  للق�شاء  �لدعوى  �ملدعي تلك  �شاكنا فاقاما  �نه مل يحرك  �ل    ، �لقمية �ليجارية  ب�شد�د 

�لجرة �ملتاأخرة 
مطالبة مالية - �ن عقد �ليجار ت�شمن �لن�س يف �لبند رقم 7 بال�شحيفة �لثانية على غر�مة ف�شخ 
�لعقد قبل  �نتهلئه بالر�ده �ملنفرده للم�شتاأج بغر�مة قدرها 3 ��شهر �ي ما تعادل 13750 درهم �لمر 
�لذي يكون معه �ملدعي عليه ملزم ب�شد�د تلك �لغر�مة ، حيث �ن �قر بها بتوقيعه على عقد �ليجار.  
�مللزم بقيمة ��شتهالك �لكهرباء و�ملياه ولبد من تطهري  �مل�شتاجر هو  �لز�م بت�شليم م�شتند�ت - �ن 

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

وقررت �للجنة �لق�شائية �عالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم �لثالثاء  �ملو�فق 2017/11/7 �ل�شاعة 
ف�س  مركز  مبقر  و�ملنعقدة  �لإبتد�ئية  بالد�ئرة  �لر�بعة(  )�للجنة  �لق�شائية  �للجنة  �م��ام  2.30م 
�ملنازعات �لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�شر . 

فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/07585/2017 / جتاري 

�ىل �ملدعى عليه : �شركة فاير ديفن�س لنظمة �لأمن و�ل�شالمة - ذ م م  
وعلي �شامل حميد �لقبيلي 

 مبا �أن �ملدعي : �بر�هيم حممد �شعيد �ل�شويدي   
�ملركز  �م��ام  �ي��ج��ار�ت  �ل��دع��وى 02/07585/2017 /جت��اري  �أق��ام �شدكم  قد 

بطلب �لز�مكم بالتايل
مطالبة مالية - �نه تر�شد بذمة �ملدعي عليه مبلغ كقيمة �يجارية جمددة 

للفرتة من 2017/7/28 وحتى 2018/7/28 و�لبالغ 170000 درهم 
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 

�لثالثاء   يوم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �عالنكم  �لق�شائية  �للجنة  وق��ررت 
�ملو�فق 2017/11/7 �ل�شاعة 2.30م �مام �للجنة �لق�شائية )�للجنة �ل�شابعة( 
لنظر  �لإيجارية  �ملنازعات  ف�س  مركز  مبقر  و�ملنعقدة  �لإبتد�ئية  بالد�ئرة 
�لن�شر  تاريخ  �يام من  �مل�شافة �ىل ثالثة  �أمر بتق�شري مدة  ، وقد  �لدعوى 
�أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع  فاأنت مكلف باحل�شور   .

وم�شتند�ت 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/08416/2017 / �سكني  

�ىل �ملدعى عليه : �ل�شماء �ملا�شية للتجارة �لعامة - �س ذ م م   
 مبا �أن �ملدعي : �حمد مبارك عي�شى �ملن�شوري    

قد �أقام �شدكم �لدعوى 02/08416/2017 /�شكني  �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
2017/3/15 وحتى  للفرتة من  للماأجور  �لأج��رة  �شد�د  عليه ميتنع عن  �ملدعى  �ن   - عقار  �خ��الء 
�و  بال�شد�د  �خطاره  رغ��م  �شد�ده  عن  وميتنع  دره��م   216000 مبلغ  بذمته  فرت�شد    2017/12/13

�لإخالء يف 2017/8/9 بالل�شق 
�يجارية  �ملدعي عليه حرر له �شيكني مببلغ �جمايل )216000( درهم كقيمة  �ن  مطالبة مالية - 

وتبني عدم وجود ر�شيد لهم وميتنع عن �شد�د مقابلهم 
�لفو�تري  و�ملياه وكافة  �لكهرباء  ��شتهالك  �مللزم بقيمة  �مل�شتاجر هو  �ن   - بت�شليم م�شتند�ت  �لز�م 
�عادة  �لإل��ت��ز�م��ات وت�شليمه بحالة جيدة ليمكن  م��ن تلك  �مل��اأج��ور  م��ن تطهري  �مل��رت���ش��دة  ولب��د 

�لإنتفاع به
�لقيمة �ليجارية للفرتة من 2017/12/14 وما  ب�شد�د مبلغ  �ملدعي عليه  �ل��ز�م   - مطالبة مالية 
�حت�شاب  �شنويا مع  دره��م   270000 بو�قع  �لفعلي  �لخ��الء  تاريخ  �يجارية حتى  قيمة  ي�شتجد من 

�لزيادة �لقانونية �ملقررة. 
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى و�تعاب �ملحاماة. 

 2017/11/7 �ملو�فق  �لثالثاء   ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  �عالنكم  �لق�شائية  �للجنة  وق��ررت 
�ل�شاعة 2.30م �مام �للجنة �لق�شائية )�للجنة �لر�بعة( بالد�ئرة �لإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز 
ف�س �ملنازعات �لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد �أمر بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ 

�لن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
     اإعادة  اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/06674/2017 / �سكني  
�ىل �ملدعى عليه : �يون وتري�شل للو�شاطة �لعقارية - �س ذ م م  

مبا �أن �ملدعي : مايكل فريدريك �ير��شمو�س    
ق��د �أق���ام �شدكم �ل��دع��وى 02/06674/2017/����ش���ك���ن���ي  �ي��ج��ار�ت �م���ام �مل��رك��ز بطلب 

�لز�مكم بالتايل
بد�ية  عند  ��شتالمه  �ل�شابق  �لتاأمني  مبلغ  ب��رد  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م   - مالية  مطالبة 
�ل��ذي قام  �ملدعي عليه  �ن  �لعقار حيث  ��شتالم  �ملدعي يف عدم  �لتعاقد وذل��ك لرغبة 

بتوقيع �لعقد معه لي�س �ملالك للعقار ولي�س له �ي �شفة قانونية للتاأجري 
مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه برد قيمة �شيك �ليجار �لأول �ل�شابق ��شتالمه عند 
بد�ية �لتعاقد ب�شرفة وذلك لرغبة �ملدعي يف عدم ��شتالم �لعقار حيث �ن �ملدعي عليه 
�لذي قام بتوقيع �لعقد معه لي�س �ملالك للعقار ولي�س له �ي �شفة قانونية للتاأجري. 

مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�شوم وم�شاريف �لدعوى 
وقررت �للجنة �لق�شائية �إعادة �عالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم �لربعاء  �ملو�فق 
بالد�ئرة  �خلام�شة(  )�للجنة  �لق�شائية  �للجنة  �م��ام  2.30م  �ل�شاعة   2017/11/8
�أمر  �لإبتد�ئية و�ملنعقدة مبقر مركز ف�س �ملنازعات �لإيجارية لنظر �لدعوى ، وقد 
بتق�شري مدة �مل�شافة �ىل ثالثة �يام من تاريخ �لن�شر. فاأنت مكلف باحل�شور �أو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتند�ت 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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•• ال�صارقة-وام: 

�أق����ر �مل��ج��ل�����س �ل���ش��ت�����ش��اري لإم����ارة 
�لتي  �ل��ث��ان��ي��ة  جل�شته  يف  �ل�����ش��ارق��ة 
�شمن  �لأول  ق��ب��ل  �أم�������س  ع��ق��ده��ا 
�أعماله لدور �لنعقاد �لعادي �لثالث 
�لتا�شع  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي  �ل��ف�����ش��ل  م���ن 
ب��رئ��ا���ش��ة خ��ول��ة ع��ب��د�ل��رح��م��ن �ملال 
على  �ل���رد  م�����ش��روع  �ملجل�س  رئي�شة 
�لعادي  �لنعقاد  دور  �فتتاح  خطاب 
�لتا�شع  �لت�شريعي  للف�شل  �لثالث 
للمجل�س �لذي �ألقاه �شاحب �ل�شمو 
حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
من  ع�شر  �لتا�شع  يف  �ل�شارقة  حاكم 

�شهر �أكتوبر �ملا�شي.
كما �أقر �ملجل�س بعد �إدخال عدد من 
�ل��ت��ع��دي��الت م�����ش��روع ق��ان��ون خا�س 
و�ملز�يد�ت  و�ملناق�شات  بامل�شرتيات 
�ل�شارقة  حل��ك��وم��ة  و�مل�������ش���ت���ودع���ات 
عام  م��دي��ر  �ل�����ش��اي��غ  ول��ي��د  بح�شور 
و�مل�شت�شار  �ملركزية  �ملالية  �ل��د�ئ��رة 
ن�شار  ب��ن  حممد  من�شور  �ل��دك��ت��ور 
�لقانونية مبكتب  �لد�رة  مدير عام 

�شمو �حلاكم ور��شد �ل�شويدي مدير 
بد�ئرة  و�ل��ع��ق��ود  �مل�����ش��رتي��ات  �إد�رة 
�مل��ال��ي��ة �مل���رك���زي���ة و�ل���دك���ت���ور فالح 
�لدر��شات  ح�شن �حل�شيني م�شت�شار 

و�لبحوث بالد�ئرة .
مب�شادقة  ب�����د�أت  �جل��ل�����ش��ة  وك���ان���ت 
�جلل�شة  م�����ش��ب��ط��ة  ع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 
يف  �مل���ن���ع���ق���دة  �لأوىل  �لف���ت���ت���اح���ي���ة 
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عبد�لرحمن  خولة  �ملجل�س  رئي�شة 
دولة  باحتفا  فيها  نوهت  كلمة  �ملال 
�لمار�ت يف �لثالث من نوفمر من 
كل عام ب�منا�شبة “يوم �لعلَم” �لذي 
و�لوحدة  �ل��ت��الح��م  م��ع��اين  يعك�س 
�لوطن  و�أبناء  �لقيادة  �لوطنية بني 
ب��الن��ت��م��اء للوطن  �ل�����ش��ع��ور  وي��ع��زز 

وياأتي  �ملُ�����ش��رق��ة  ���ش��ورت��ه  وي��ر���ش��خ 
مع  تز�مناً  �ملنا�شبة  بهذه  �لحتفال 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ت��ويل  ذك��رى 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
مقاليد   “ �هلل  “حفظه  �ل����دول����ة 

�حلكم .
تر�فقهم  و�حل�شور  �لأع�شاء  وق��ام 
�لعام  و�لأم��������ني  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة 

ل��ل��م��ج��ل�����س ب���رف���ع �ل��ع��ل��م م���ن �أم����ام 
مبنى  �أم����ام  ن�شبت  �ل��ت��ي  �ل�����ش��اري��ة 

�ملجل�س �ل�شت�شاري .
ثم ناق�س �ملجل�س م�ش�روع �لرد عل�ى 
خطاب �لفتتاح و�لو�رد من �للجنة 
�لفتتاح  خطاب  على  للرد  �ملُ�شكلة 
�لع�شو  �ل��ل��ج��ن��ة  م���ق���رر  ت���ال  ح��ي��ث 
ع�����ب�����د�هلل م�������ر�د م�������ريز� �خل���ط���اب 
و�لع�شو�ت  �لأع�����ش��اء  لكافة  ليتيح 
م�شروع  يف  ورد  فيما  �ل����ر�أي  �إب����د�ء 
�أقر  �ل���ت���الوة  ن��ه��اي��ة  ويف  �خل���ط���اب 
وت�شمن  �خل��ط��اب  م�شروع  �ملجل�س 
�إعر�ب �ملجل�س عن �عتز�زهم بقيادة 
�لدكتور  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان 
�ل�شارقة  ح���اك���م  �لأع����ل����ى  �مل��ج��ل�����س 
وحر�س �شموه على �لهتمام ب�شوؤون 
�ملو�طنني ومتابعة �أحو�لهم وتوجيه 
للعمل  �حلكومية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ك��اف��ة 
ع��ل��ى ر�ح���ة �مل���و�ط���ن وت��ق��دمي كافة 

�أوجه �لدعم لالأ�شرة و�لطفل.
و�أك���������د �مل���ج���ل�������س يف خ����ط����اب �ل�����رد 
ل�شاحب  ت�شليمه  �مل��ق��رر  م��ن  �ل���ذي 
�ملجل�س  �أن  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  �ل�شمو 

�ل�شت�شاري ينعقد يف دورته �جلديدة 
�أ�شباب  �ل�شمو  �شاحب  له  هياأ  وق��د 
ومقومات  �لنجاح  وعو�مل  �لتمكني 
�مل�شاركة �لفاعلة لي�شاهم يف ملحمة 
وتقدمي  و�ل��ت��ق��دم  و�لنه�شة  �لبناء 
�لر�أي �مل�شتنري لدفع عجلة �لزدهار 
�أر�س  كافة جم��الت �حلياة على  يف 

�إمارة �ل�شارقة.
م�شروع  �مل���ج���ل�������س  ن���اق�������س  ب���ع���ده���ا 
و�ملناق�شات  �مل�شرتيات  ب�شاأن  قانون 
و�مل�����ش��ت��ودع��ات حلكومة  و�مل���ز�ي���د�ت 

�ل�������ش���ارق���ة و�ل���ت���ق���ري���ر �ل��������و�رد من 
و�لقت�شادية  �ملالية  �ل�شوؤون  جلنة 
م���ق���رر جلنة  ت����ال  و  و�ل�������ش���ن���اع���ي���ة 
و�ملالية  �لق���ت�������ش���ادي���ة  �ل���������ش����وؤون 
�لنقبي  �لهناوي  ر��شد  و�ل�شناعية 

م�شروع �لقانون و�لتقرير �ملرفق .
من�شور  �ل��دك��ت��ور  �مل�����ش��ت�����ش��ار  وق����ام 
�لد�رة  ع��ام  مدير  ن�شار  بن  حممد 
�حلاكم  ���ش��م��و  �ل��ق��ان��ون��ي��ة مب��ك��ت��ب 
بالرد على كافة ��شتف�شار�ت �ملجل�س 
من  �لقانوين  �جلانب  يخ�س  فيما 

�لنقا�س  وب��ع��د  �ل���ق���ان���ون.  م�����ش��روع 
و�إدخ�����ال ع���دد م��ن �ل��ت��ع��دي��الت �أقر 
�مل�شرتيات  ق��ان��ون  م�����ش��روع  �ملجل�س 
و�مل�شتودعات  و�ملز�يد�ت  و�ملناق�شات 

حلكومة �ل�شارقة.
�أن  ويف خ��ت��ام �جل��ل�����ش��ة مت �لإع�����الن 
�جل��ل�����ش��ة �ل��ق��ادم��ة ���ش��ُت��ع��ق��د يف 16 
ومو�شوعها  �جل���������اري  ن���وف���م���ر 
مناق�شة م�شروع قانون حول تنظيم 
�لطبيعية  و�ملحميات  �لبيئة  هيئة 

باإمارة �ل�شارقة.

ا�ست�ساري ال�سارقة يقر م�سروع خطاب الرد وقانون امل�سرتيات 

مراكز التنمية الأ�سرية بال�سارقة توعي باأهمية التما�سك الأ�سري خالل معر�س الكتاب
•• ال�صارقة -وام:

حتر�س �إد�رة مر�كز �لتنمية �لأ�شرية �لتابعة للمجل�س 
م�شاركتها  خ��الل  بال�شارقة  �لأ���ش��رة  ل�����ش��وؤون  �لأع��ل��ى 
يف م��ع��ر���س �ل�����ش��ارق��ة �ل������دويل ل��ل��ك��ت��اب ع��ل��ى تقدمي 
�مل��ب��ا���ش��رة للجمهور م��ن خالل  �ل���ش��ت�����ش��ار�ت �ل���ش��ري��ة 
علم  دكتورة متخ�ش�شة يف  تقدمها  تنظيم حما�شر�ت 

�لجتماع .
وقالت �ميان �لعاين باحث �إح�شائي �أول يف �د�رة �ملر�كز 
مر�كز  �إد�رة  م�شاركة  �ن  )و�م(  �لم���ار�ت  �نباء  لوكالة 
�لتنمية �لأ�شرية بال�شارقة يف معر�س �ل�شارقة �لدويل 

وي�شتمر  �ل�شارقة  �ك�شبو  مركز  يف  حاليا  �ملقام  للكتاب 
حتى 11 نوفمر �حلايل تهدف �ىل �لرتويج وعر�س 
وم��ب��ادر�ت وبر�مج  �ملر�كز من خدمات  �أه��م ما تقدمه 
عامة  ب�شورة  و�ل�شرة  خا�شة  ب�شورة  للفرد  وفعاليات 
����ش��اف��ة �ىل ع��ر���س �أه���م �مل��ط��ب��وع��ات و�ل��ك��ت��ي��ب��ات �لتي 
��شدرتها �ملر�كز منها �حلقوق �مل�شرتكة بني �لزوجني 
�شديقتي  و�بنتي  �ل��زوج��ي��ة  �خل��الف��ات  تتجنب  وكيف 
��شافة �ىل حو�ر مع طفل وغريها من �لكتيبات �لتي 
�أجل  وم��ن  �ل�شرية  �مل�شاكل  جتنب  يف  �ل���ش��رة  ت�شاعد 

��شتقر�ر �لأ�شرة وبناء �ملجتمع.
ونوهت بان جناح �ملر�كز ��شتقطب خالل �ليام �لأوىل 

م��ن �ف��ت��ت��اح �مل��ع��ر���س �أع�����د�د� ك��ب��رية م��ن زو�ر �حلدث 
�إد�رة  دور  على  للتعرف  �جلن�شيات  جميع  من  �لثقايف 
�ملر�كز وما تقدمه من خدمات �شو�ء عن طريق مركز 
�ل�شت�شار�ت �أو �ملبادر�ت و�لر�مج �لتي تنفذها جلميع 
�لفئات من عمر 12 وما فوق وت�شهم يف ن�شر �لتوعوية 

بني �جلمهور .
م�شابقة  �مل�شابقات  ه��ذه  وم��ن  �لتنمية”  م��ع  “�ربح 
تقدم من قبل  نقدية  بجو�ئز  للفوز  تعليق”  “�جمل 

�ملر�كز للفائزين خالل �يام �ملعر�س.
تقوية  �ىل  �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية  م��ر�ك��ز  “ تهدف  وق��ال��ت 
�ل��ت��م��ا���ش��ك �ل���ش��ري م��ن خ���الل �لر����ش���اد �ل���ذي تتوىل 

تقدميه باحثات �جتماعيات وباحثات نف�شيات وباحثات 
قانونيات يقدمن خمتلف �ل�شت�شار�ت ��شافة �ىل �د�رة 
وقائية  فعاليات  بتقدمي  ت��ق��وم  و�ل��ت��ي  �ل���ش��رة  ب��ر�م��ج 
�ل�شرة  حتيط  �لتي  �ملخاطر  من  �ملجتمع  �بناء  حتمي 

و�لتي يتعر�س لها �بناوؤها.
�د�رة  ي��ت��م��ث��ل يف  �مل���ر�ك���ز  ب���ه  �ه���م م��ات��ق��وم  �أن  و�أك������دت 
�لد�ر�ت يف  �أق��دم  تعد من  و�لتي  و�ل��در����ش��ات  �لبحوث 
من  كبري�  ع��دد�  قدمت  حيث  �ل�شرية  �لتنمية  مر�كز 
�لبحوث �خلا�شة بال�شرة و�ملجتمع ولها جمموعة من 

�ل�شد�ر�ت �لجتماعية و�لنف�شية.
و�أ�شارت �ىل �ن �ملر�كز كانت قد خ�ش�شت جائزة خا�شة 

بالبحوث و�لدر��شات حتت عنو�ن ثقافة �لعمل �خلريي 
و�مل�شوؤولية  �خل���ري  ع��م��ل  ث��ق��اف��ة  تر�شيخ  �ىل  وت��ه��دف 
�ملجتمعية وتنمية �ملجتمع يف دولة �لإمار�ت بالإ�شافة 
تر�شيخ روح �لتطوع بني فئات �ملجتمع �لإمار�تي وذلك 

تز�منا مع عام �خلري.
�لدويل  �ل�شارقة  معر�س  فعاليات  �ن  بالذكر  ج��دي��ر 
نوفمر   11 �ىل   1 م��ن  �ل��ف��رتة  خ���الل  ت��ق��ام  للكتاب 
�جلاري حتت �شعار عامل يف كتابي مب�شاركة 1650 د�ر 
ن�شر من 60 دولة تعر�س �أكر من 1.5 مليون عنو�ن 
من �لكتب �ل�شادرة مبختلف �للغات �لعاملية وذلك على 

م�شاحة ت�شل �إىل 14625 مرت� مربعا.

نوال احلو�سني لـ وام : الإمارات الدبلوما�سية تعزز 
املهارات العملية والتطبيقية لدبلوما�سيي امل�ستقبل

مركز جمعة املاجد ي�سارك باإ�سدارات جديدة يف معر�س ال�سارقة للكتاب

•• اأبوظبي -وام: 

�أكادميية  ن��ائ��ب م��دي��ر ع��ام  ن���و�ل �حلو�شني  �ل��دك��ت��ورة  �أك���دت 
تعزيز  على  حتر�س  �لأك��ادمي��ي��ة  �أن  �لدبلوما�شية  �لإم����ار�ت 
دبلوما�شيي  �ل��وط��ن  ل�شباب  و�لتطبيقية  �لعملية  �مل��ه��ار�ت 
�ملعرفة  لتبادل  للطلبة  من�شات  توفري  على  وتعمل  �مل�شتقبل 

و�خلر�ت مع �أقر�نهم من خمتلف دول �لعامل.
لعبة  برنامج  هام�س  على  �شحفية  ت�شريحات  يف  ذل��ك  ج��اء 
�ل�شالم لدبلوما�شيي �مل�شتقبل �لذي نظمته �أكادميية �لإمار�ت 
�لدبلوما�شية �خلمي�س �ملا�شي بالتعاون مع جمموعة فورين 
جامعة  يف  �لدولية  و�ل�شوؤون  للعلوم  بيلفر  ومركز  بولي�شي 

هارفارد وبرعاية وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل.
�أ�شهم يف توفري من�شة عملية لطلبة  �أن �لرنامج  و�أو�شحت 
من  �مل�شتقبل  دبلوما�شيي  م��ع  �خل���ر�ت  لتبادل  �لأك��ادمي��ي��ة 
خمتلف �أنحاء �لعامل وتعزيز مهار�تهم مبا ي�شهم يف تاأهيلهم 

بال�شكل �لأمثل للم�شتقبل.
وقالت �حلو�شني رد� على �شوؤ�ل لوكالة �أنباء �لإمار�ت و�م �إن 
و�لتطبيقية  �لعلمية  �ملهار�ت  تعزيز  �لأكادميية حتر�س على 
�لنو�حي  ع��ل��ى  �لأم����ر  يقت�شر  ول  �مل�شتقبل  ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ي 

�لنظرية فقط خالل �لدر��شة .

ر�جعة من  بتغذية  �لقيام  على  هناك حر�شا  �أن  �إىل  و�أ�شارت 
طلبة �لأكادميية وكافة �مل�شاركني يف خمتلف هذه �لفعاليات 
�أجل  من  �مل�شتقبل  لدبلوما�شيي  �ل�شالم  لعبة  مثل  �لعملية 
منها  �لطلبة  حققها  �ل��ت��ي  �ل���ش��ت��ف��ادة  �أوج����ه  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��رف 
�لدولة  روؤي��ة  يو�كب  ودوره��ا يف ثقل مهار�تهم وتنميتها مبا 
لإعد�د  �لأك��ادمي��ي��ة  و��شرت�تيجية  للم�شتقبل  �ل�شت�شر�فية 

دبلوما�شيي �مل�شتقبل.
�مل�شتقبل  لدبلوما�شيي  �ل�شالم  لعبة  برنامج  ن�شخة  ومتيزت 
�لدبلوما�شية  ق��ادة  �ل�شابة م��ن  ب��اإ���ش��ر�ك �لأج��ي��ال  �ل��ع��ام  ه��ذ� 
�مل�شتقبليني لأول مرة يف �جلل�شات �لنقا�شية حيث مت �ختيار 
28 متدربا دبلوما�شيا وطالبا متميز� مبجال �ل�شوؤون �لدولية 
من 24 موؤ�ش�شة عاملية عريقة تعنى بالتدريب �لدبلوما�شي يف 

دولة.  21
�لرنامج  هذ�  تنظم  بولي�شي  فورين  جمموعة  �أن  �إىل  ي�شار 
�لإم����ار�ت  �لأوىل يف دول���ة  ل��ل��م��رة  ع��ق��د  �شنويا ح��ي��ث  م��رت��ني 
وجمع �لرو�د �لعامليني يف جمالت �ل�شيا�شة �لأمنية �لوطنية 
وو�شائل  �لتجارية  و�لأعمال  و�لأكادميية  �لدولية  و�ل�شوؤون 
�ل�شالم  تتمحور حول حتقيق  نقا�شية  �لإع��الم لعقد جل�شات 
و�لو�شول  �لدبلوما�شية  �لتحديات  �أب��رز  مناق�شة  عن  ف�شال 

�إىل نتائج �شلمية مبتكرة.

••دبي-وام:

ي�شارك مركز جمعة �ملاجد للثقافة و�لرت�ث يف �لدورة �ل� 36 
ومتنوعة  ج��دي��دة  ب��اإ���ش��د�ر�ت  �ل���دويل  �ل�شارقة  معر�س  م��ن 
خالل  من  �لعثماين  �لع�شر  نهاية  يف  غ��زة  “ تاريخ  �حدثها 
فرج  �ل��دك��ت��ور  م” ت��األ��ي��ف   1917-1814 �ل��ق��ب��ور  ���ش��و�ه��د 
�حل�شيني. وجمع �ملوؤلف مادة هذ� �لكتاب بعد بحث كبري �شمل 
كل مقابر مدينة غزة وذلك خالل فرتة عمله �أ�شتاذ� م�شاعد� 
�شنة  بغزة  �لإ�شالمية  �جلامعة  يف  و�لآث����ار  �ل��ت��اري��خ  ق�شم  يف 
�ل�شو�هد �لأثرية �لعثمانية  لكل  �شامل  م�شح  وهو   ..2012
و�ل�شو�هد �لتي ترجع �إىل �لن�شف �لأول من �لقرن �لع�شرين 
�لعثماين  �لع�شر  نهاية  من  غ��زة  لتاريخ  نوعية  �إ�شافة  وه��و 

وحتى �لحتالل �لريطاين لفل�شطني.
�لعائالت  ت��اري��خ  �ل�شو�هد  در����ش��ة  خ��الل  م��ن  �لكتاب  ويظهر 
و�ملنا�شب  �إل��ي��ه��ا  ينت�شبون  �ل��ذي��ن  �لأف�����ر�د  و�أ���ش��ه��ر  �ل��غ��زي��ة 

و�لوظائف �حلكومية �لتي تقلدوها.
كما ي�شارك �ملركز بكتاب جديد بعنو�ن “قر��شنة غرب �لبحر 
�ملتو�شط من �لقرن 6 ه� 12 م حتى �لقرن 9 ه� 15 م” وهو 

من تاأليف �لدكتور حممود �أحمد علي هدية.
�لكثري  عنه  �شكتت  �لتاريخ  من  مبهما  جانبا  �لكتاب  ويو�شح 
�ل��ق��ر���ش��ن��ة بدر��شة  �ل��ع��رب��ي��ة ح��ي��ث مل حت���ظ  �مل�������ش���ادر  م���ن 
متخ�ش�شة منفردة على �لرغم من �أهميتها كظاهرة �نت�شرت 
ع��ل��ى حركة  �لقر�شنة  �أث���ر  ي��ب��ني  ك��م��ا  �مل��ت��و���ش��ط..  �ل��ب��ح��ر  يف 
�لتجارة و�لعالقات �لقت�شادية و�ل�شيا�شية بني بلد�ن �لغرب 

�لإ�شالمي و�مل�شيحي.
ومن �لكتب �جلديدة �أي�شا �لتي ي�شارك فيها �ملركز يف �ملعر�س 
�ل�شيخ  �آل �شيد  “رحلة �ملجاجي” در��شة وحتقيق �شعاد  كتاب 
وكتاب “�لفو�ئد �مل�شجلة يف �شرح �لب�شملة و�حلمدلة “ لأبي 
باملحوجب وهو  �مل��ع��روف  بناين  ب��ن ح��م��دون  ع��ب��د�هلل حممد 
�ل�شو�د  �أه��ل  “لغة  وك��ت��اب  بنريد  ح��اج  للدكتور  حمقق  كتاب 
�شابر  �شفاء  تاأليف  وتو�شيف”،  تاأ�شيل  �لعربية  �ملعاجم  يف 

جميد �لبياتي .
121 تنوعت مو�شوعاتها  �إ�شد�ر�ت �ملركز حتى �لآن  وبلغت 
يف جمالت �لعلوم �ملتعددة.. ومن �لإ�شد�ر�ت �أي�شا �جلديدة 
�لثقافة  �آف��اق  99 من جملة  �لعدد  �ملركز  فيها  ي�شارك  �لتي 

و�لرت�ث بالإ�شافة �إىل �لعدد 74 من جملة �أخبار �ملركز.

مناء وجامعة ال�سارقة تطرحان برامج اأكادميية متخ�س�سة يف متكني املراأة

»حماية اللغة العربية« تطلق مبادرة املخزون اللغوي و»ل�سان الفطرة« خالل معر�س ال�سارقة للكتاب

امللتقـــى ال�سنـــوي لطــــب الأ�سعــــة يف الإمــــارات 
ينطلــــق اليـــوم فــي دبــــي

و�م: •• �ل�شارقة- 
مذكرة  ب��امل��ر�أة  لالرتقاء  من��اء  موؤ�ش�شة  وقعت 
�إطار  بناء  بهدف  �ل�شارقة  جامعة  مع  تفاهم 
ي�شتند  �جلانبني  ب��ني  �مل�شرتك  للتعاون  ع��ام 
تعزيز  يف  وي�شهم  ح��دي��ث��ة  علمية  �أ���ش�����س  �إىل 
�مل��ر�أة مهنياً  �إىل دعم  �لر�مية  �ملوؤ�ش�شة  جهود 
و�قت�شادياً و�لرتقاء بها وتعزيز دورها كع�شو 

فاعل و�أ�شا�شي يف �ملجتمع.
�ل�����ش��ارق��ة يف �ملدينة  و�ح��ت�����ش��ن م��ق��ر ج��ام��ع��ة 
�جلامعية مر��شم توقيع �ملذكرة - �لتي وقعت 
موؤخر� وتعتر �لأوىل من نوعها - من جانب 
لالرتقاء  من��اء  موؤ�ش�شة  م��دي��ر  ك��رم  ب��ن  رمي 
�لدكتور حميد جمول  �لأ�شتاذ  باملر�أة و�شعادة 
�ل�����ش��ارق��ة بح�شور  �ل��ن��ع��ي��م��ي م��دي��ر ج��ام��ع��ة 
�مل�شطفى  �أح��م��د  �ل�شديق  �ل��دك��ت��ور  �لأ���ش��ت��اذ 
لل�شوؤون  �جل���ام���ع���ة  م����دي����ر  ن����ائ����ب  �ل�������ش���ي���خ 
�لأكادميية و�لدكتور �شالح طاهر �حلاج نائب 
مدير �جلامعة ل�شوؤون �ملجتمع وممثلني عن 
و�أع�شاء  ب��امل��ر�أة  ل��الرت��ق��اء  “مناء”  موؤ�ش�شة 

هيئة �لتدري�س يف جامعة �ل�شارقة.
�شريانها  ي�شتمر  �ل��ت��ي  �مل��ذك��رة  ب��ن��ود  ون�شت 
ل��ث��الث ���ش��ن��و�ت على �أن ي��ت��ع��اون �جل��ان��ب��ان يف 
وبكالوريو�س  دب���ل���وم  ب���ر�م���ج  وت��ن��ف��ي��ذ  ط����رح 

�ملر�أة  �ملعنية بتمكني  متخ�ش�شة يف �لدر��شات 
�لعلمية  و�ل��در����ش��ات  �لبحوث  ون�شر  وت��ب��ادل 
�لتعاون  �ىل  ��شافة  �ل�شلة  ذ�ت  و�ل�شت�شار�ت 
يف تنظيم �ملوؤمتر�ت و�ملنتديات �لعلمية يف هذ� 
توفر  و��شتق�شاء�ت  �إح�شاء�ت  وط��رح  �ملجال 
قاعدة بيانات متكاملة للطالب و�لباحثني يف 

جمال �لدر��شات �لن�شوية.
�ل�����ش��روح �لعلمية  ب��ن ك��رم مُتثل  وق��ال��ت رمي 
��شرت�تيجياً  ���ش��ري��ك��اً  �لأك���ادمي���ي���ة  و�مل��ن�����ش��اآت 
حيث  �مل���ر�أة  بتمكني  �ملعنية  للمبادر�ت  فاعاًل 
من  متنا�شقة  جمموعة  �ل�شروح  ه��ذه  تطرح 
�لأكادميية  و�ل���در�����ش���ات  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �ل��ب��ح��وث 
�ملُحّكمة �لتي ُي�شرف عليها نخبة من �خلر�ء 
�إىل  �لدر��شات  ه��ذه  ت�شتند  حيث  و�ملخت�شني 
فر�شيات منهجية يتم �ختبارها و�لتحقق من 
�شحتها ب�شكل علمي دقيق ما يعزز من فر�س 
م�شاريع  �إىل  وت��و���ش��ي��ات��ه��ا  نتائجها  ت��رج��م��ة 
وتعزيز  �مل��ر�أة  بو�قع  �لنهو�س  ت�شتهدف  عمل 

ح�شورها �لفاعل يف �ملجتمع.
لالرتقاء  مناء  موؤ�ش�شة  يف  “ ن�شعى  و�أ�شافت 
مبنية  ��شرت�تيجية  �شر�كات  بناء  �إىل  ب��امل��ر�أة 
على �أ�ش�س متينة ت�شهم يف دعم م�شرية متكني 
�مل�����ر�أة يف دول���ة �لإم������ار�ت ب�شكل ع���ام و�إم����ارة 

ت�شافر  �إىل  وت��دع��و  خ��ا���س  ب�شكل  �ل�����ش��ارق��ة 
ويف  �ملاأمولة  �لأه���د�ف  لتحقيق  كافة  �جلهود 
مع  �مل��ذك��رة  لهذه  توقيعنا  ي��اأت��ي  �ل�شياق  ه��ذ� 
جامعة �ل�شارقة �لتي لها باع طويل يف �حلقل 

�لأكادميي و�لدر��شات و�لبحوث �لعلمية”.
باملر�أة  لالرتقاء  مناء  موؤ�ش�شة  مدير  وك�شفت 
�شتنعك�س  �مل��ذك��رة  ه���ذه  ت��وق��ي��ع  ث��م��ار  �أن  ع��ن 
�إىل  �ملنت�شبات  �ل�شيد�ت  جميع  على  نتائجها 
كل �ملبادر�ت و�ملجال�س �لتي تندرج حتت مظلة 
..م�شرية  ب��امل��ر�أة  لالرتقاء  “مناء”  موؤ�ش�شة 
�إىل ت�شكيل جلنة عمل م�شرتكة من �جلانبني 
و�شياغة  �ل�����ش��ر�ك��ة  ه����ذه  وت��ط��وي��ر  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
بامل�شاريع  �خل��ا���ش��ة  �ل�شرت�تيجية  �خل��ط��ط 
�شيتم  �ل��ت��ي  �مل�����ش��رتك��ة  و�لبحثية  �ل��ت��دري��ب��ي��ة 

تنفيذها خالل �لفرتة �ملقبلة.
من جانبه قال �لدكتور حميد جمول �لنعيمي 
مبوؤ�ش�شة  يجمعنا  �لذي  �لتعاون  بهذ�  �شعد�ء 
قرينة  مبادر�ت  �إح��دى  باملر�أة  لالرتقاء  مناء 
�ل�شيخة  �شمو  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب 
�ملجل�س  رئي�شة  �لقا�شمي  حممد  بنت  جو�هر 
�لأعلى ل�شوؤون �لأ�شرة بال�شارقة هذه �ملوؤ�ش�شة 
�ملر�أة  متكني  �شعيد  على  ريادتها  �أثبتت  �لتي 
�لتي  �ملبتكرة  و�ل��ر�م��ج  �مل�شاريع  خ��الل  م��ن 

�أطلقتها خالل �لفرتة �ملا�شية و�لتي خرّجت 
�أ�شهمن  �لالتي  �لأع��م��ال  ر�ئ��د�ت  �لعديد من 

مب�شاريعهن يف تنمية جمتمعاتهن.
بالدور  باإمياننا  �ن�شجاماً  �لنعيمي  و�أ���ش��اف 
�ملحوري �لذي يجب �أن ت�شطلع به �ملوؤ�ش�شات 
�لتعليمية و�لرتبوية يف دعم �ملبادر�ت �لر�مية 
�إىل ��شتنها�س طاقات كل �أفر�د �ملجتمع نلتزم 
يف جامعة �ل�شارقة و�نطالقاً من هذه �ملذكرة 
�ملر�أة  �شحة  جم��ال  يف  تدريبية  فر�س  بطرح 
�ل�شيد�ت  بها  ن�شتهدف  �لغذ�ئية  و�ل�شالمة 
لالرتقاء  “مناء”  م��وؤ���ش�����ش��ة  �إىل  �مل��ن��ت�����ش��ب��ات 
باملر�أة بجانب رفد �ملكتبة �لعلمية بالدر��شات 
�لعاملة  �مل����ر�أة  و�ق���ع  تر�شد  �ل��ت��ي  و�لأب���ح���اث 
وت�شلط �ل�شوء على �لفر�س �لوظيفية �ملتاحة 

يف �شوق �لعمل.
تعاون  �ت��ف��اق��ي��ة  �أول  �مل���ذك���رة  ه����ذه  وت��ع��ت��ر 
لالرتقاء  “مناء”  موؤ�ش�شة  جت��م��ع  م�����ش��رتك 
باملر�أة مبوؤ�ش�شات �أكادميية على �شعيد �لتعليم 
�لإمار�ت  دول��ة  د�خ��ل  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل 
وت���وؤك���د �مل���ذك���رة ع����زم من����اء �لع���ت���م���اد خالل 
�لفرتة �ملقبلة على �ملناهج و�لدر��شات �لعلمية 
�إىل  للو�شول  �لهادفة  م�شريتها  يف  �حلديثة 

مرحلة �لتمكني �لكامل للمر�أة.

•• ال�صارقة-وام: 

�إطالق  �لعربية  �للغة  حماية  جمعية  �علنت 
جم��م��وع��ة م��ن �مل�����ش��اري��ع �ل��ت��ي ت��دع��م �للغة 
خالل  وعلميا  وت��رب��وي��ا  جمتمعيا  �لعربية 
معر�س  م��ن   36 �ل����  �ل�����دورة  يف  م�شاركتها 
ب���ه���دف تعزيز  ل��ل��ك��ت��اب  �ل������دويل  �ل�������ش���ارق���ة 
وتنمية  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة  �مل��ج��ت��م��ع��ي  �حل�������ش���ور 
�لتو��شل مع �لأع�شاء �لعاملني و�ملنت�شبني.

�ل��ق��ادر �حلمادي  �ل��دك��ت��ور علي عبد  و�ع��ل��ن 
م���دي���ر ج��م��ع��ي��ة ح��م��اي��ة �ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة يف 
�أن  و�م  �لم��������ار�ت  �ن���ب���اء  ل���وك���ال���ة  ت�����ش��ري��ح 
�للغوي  �مل��خ��زون  م�شابقة  �طلقت  �جلمعية 
موجهة  �ل�����ش��ع��ر  ح��ف��ظ  يف  خم�ش�شة  وه���ي 

�ىل طالب �ملرحلة �لعد�دية و�لثانوية �لتي 
تهدف لتعزيز �لر�شيد �للغوي وتنميته لدى 
�لن�سء و�إعادة �لعتبار لأهمية حفظ �ل�شعر 

ورو�يته.
كما �علن �ن �جلمعية �طلقت كذلك برنامج 
ل�شان �لفطرة يف �إ�شد�ره �لأول وهو بعنو�ن 
موجه  ك��ت��اب  وه��و  �لعربية”  لغتي  “�أحب 
لطالب ريا�س �لأطفال و يت�شمن �لرنامج 
بعنو�ن  حم��ا���ش��رة  ع��ل��ى  للمعر�س  �ل��ث��ق��ايف 

�جلميل«. ح�شورها  يف  �لعربية  “�للغة 
�أن��ه حر�شا من �جلمعية  و�أ���ش��اف �حل��م��ادي 
من  �شتعمل  �ملجتمعي  ح�شورها  تعزيز  على 
خ���الل ت��و�ج��ده��ا يف �مل��ع��ر���س ع��ل��ى حتديث 
�لبيانات �لع�شوية لأع�شاء �جلمعية و�لبالغ 

باأعمالها  و�ل��ت��ع��ري��ف  ع�����ش��و  �أل����ف  ع���دده���م 
و�����ش���ت���ق���ب���ال ط���ل���ب���ات ع�����ش��وي��ة ج����دي����دة يف 

�جلمعية.
�لعربية  �للغة  حماية  جمعية  مدير  وك�شف 
تكرمي  �شي�شهد  �ملقبل  دي�شمر   18 ي��وم  �ن 
�لعاملي  لليوم  �خلتامي  �حلفل  يف  �لفائزين 

للغة �لعربية.
و��شتعر�س �حلمادي تاريخ وجهود �جلمعية 
و�هد�فها �لتي ت�شمل �للغة �لعربية ورعايتها 
و تنفيذ �لر�مج و �لن�شطة �لتي تعزز و�قع 
�للغة �لعربية و تدعمه تعليميا لتكون مرتكز� 
وتنفيذ�  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��ه��وي��ة  م��رت��ك��ز�ت  م���ن 
لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 

جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” لن 
�للغة  ت��ك��ون �لم�������ار�ت م��رك��ز �لم���ت���ي���از يف 
�لعربية. وذكر �نه من خالل �ملن�شة �ملوجودة 
�ملعر�س يتم تعريف �جلمهور باخلدمات  يف 
�ملقدمة يف �جلمعية منها �لدور�ت �لتدريبية 
�ملتعلمني  �أو  �لعربية  باللغة  للناطقني  �شو�ء 
�لهتمام  برنامج  �لتعريف  �ىل  بالإ�شافة 
نوعية  بر�مج  بتقدمي  يعنى  �ل��ذي  بالقر�ءة 

للموؤ�ش�شات يف جمال �لقر�ءة.
�لدويل  �ل�شارقة  معر�س  فعاليات  �أن  يذكر 
للكتاب �نطلقت يف �لول من نوفمر �جلاري 
“عامل  �شعار  �ل�شارقة حتت  �إك�شبو  يف مركز 
يف كتابي” بتنظيم من هيئة �ل�شارقة للكتاب 

وي�شتمر حتى 11 من ��شهر �جلاري.

•• دبي-وام:

نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
تنطلق  بدبي  �ل�شحة  هيئة  رئي�س  �ملالية  وزي��ر  دب��ي  حاكم 
فعاليات  و�ملعار�س  للموؤمتر�ت  �لدويل  دبي  �ليوم فى مركز 
�لدورة �لثانية من �مللتقى �ل�شنوي لطب �لأ�شعة يف �لإمار�ت 

�لذي ي�شتمر حتى 7 نوفمر �جلاري.
�حلدث  �لإم���ار�ت  يف  �لأ�شعة  لطب  �ل�شنوي  �مللتقى  ويعتر 
�لهام و�ملتخ�ش�س يف  �لعلمي  �ملجال  �لأول من نوعه يف هذ� 
�أن  يتوقع  �لطبي حيث  �لت�شخي�شي  و�لت�شوير  �لأ�شعة  طب 

ي�شتقطب �ملوؤمتر و�ملعر�س �أكر من �لف و700 متخ�ش�س 
و42  �لت�شخي�شي  و�لت�شوير  �لأ�شعة  وخبري يف جمال طب 
متحدثا حمليا وعامليا ف�شال عن 66 جل�شة علمية تناق�س 
�آخر �لتقنيات و�لتطور�ت �لعلمية يف جمال �لأ�شعة و�لت�شوير 
�شعبة  رئي�س  �لرميثي  عبد�هلل  �لدكتور  وق��ال  �لت�شخي�شي. 
�لإمار�ت لالأ�شعة ورئي�س �ملوؤمتر �ن �حلدث يهدف �ىل تبادل 
�خلر�ت و�آخر �مل�شتجد�ت يف هذ� �لتخ�ش�س �لطبي �ل�شديد 
�أ�شعة �لقلب و�أ�شعة �ل�شدر و�لأ�شعة �لتدخلية  �لأهمية مثل 
طب  و�أ�شعة  �لع�شبية  و�لأ�شعة  و�لعظام  �لع�شالت  و�أ�شعة 
�لأطفال و�لت�شوير بالأ�شعة وجل�شة خا�شة بت�شوير �لثدي 

�مل�شاحب  �مل��ع��ر���س  ي�شت�شيف  �أخ���رى  جهة  وم��ن  �ل�شعاعي 
للملتقى �أكر من 40 عالمة جتارية لل�شركات �لعار�شة من 
�لرو�د يف جمال �شناعة �أجهزة �لت�شوير بالأ�شعة و�لت�شوير 
�لأج����ه����زة و�ملعد�ت  �أح�����دث  ت��ع��ر���س  �ل��ت�����ش��خ��ي�����ش��ي  �ل��ط��ب��ي 
و�لتقنيات �لر�ئدة يف هذ� �ملجال. يقام �مللتقى �ل�شنوي لطب 
�أبوظبي و�إمارة  �لأ�شعة يف �لإم��ار�ت �شنويا ما بني �لعا�شمة 
دبي بتنظيم �شركة �ندك�س لتنظيم �ملوؤمتر�ت و�ملعار�س ع�شو 
�لإم��ار�ت لالأ�شعة،  �لقاب�شة وبالتعاون مع �شعبة  �ندك�س  يف 
وبدعم من �جلمعية �ل�شعودية لالأ�شعة، و�جلمعية �لأوروبية 

لالأ�شعة وجمل�س �لأعمال �لإمار�تي �لهندي.
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•• اأبوظبي-وام: 

نظمت وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل بالتعاون 
“�لتطوع  فعالية  �لإم��ار�ت��ي  �لأح��م��ر  �لهالل  مع 
عام  دي����و�ن  ع��ق��دت يف  �لإن�شاين” �ل��ت��ي  و�ل��ع��م��ل 

�لوز�رة.
�ملزروعي  ���ش��اري  �أح��م��د  ���ش��ع��ادة  �لفعالية  ح�شر 
بالإنابة  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية  وز�رة  وكيل 
وعدد من �مل�شوؤولني يف �لهالل �لأحمر �لإمار�تي 
�لفالحي  �لدكتور حممد عتيق  �شعادة  يتقدمهم 
من  ع���دد  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  للهيئة  �ل��ع��ام  �لأم����ني 

و�لتعاون  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  وم��وظ��ف��ي  م�����ش��وؤويل 
�لدويل.

“�شفري  �إط����الق م���ب���ادرة  �إىل  �ل��ف��ع��ال��ي��ة  وه��دف��ت 
�لدويل  و�ل��ت��ع��اون  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  �لتطوع” يف 
�أم�������ام موظفي  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل  ب�����اب  ف���ت���ح  ح���ي���ث مت 
ومن�شات  ب��ر�م��ج  يف  للتطوع  �ل����وز�رة  ومنت�شبي 
ل��ل��ه��الل �لأحمر  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل��ت��ط��وع �لج��ت��م��اع��ي 

�لإمار�تي.
وز�رة  وكيل  �ملزروعي  �شاري  �أحمد  �شعادة  و�ألقى 
�شلط  كلمة  بالإنابة  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية 
خ��الل��ه��ا �ل�����ش��وء ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �ل��ت��ط��وع و�لعمل 

�أه��م �ملو��شيع  �لإن�شاين و�ل��ذي ميثل و�ح��د� من 
�ملوؤثرة يف تعزيز م�شرية �لتنمية �مل�شتد�مة وبناء 

م�شتقبل �لدولة و�ملجتمع ب�شكل عام.
و�لجتماعية  �لإن�شانية  باأبعاده  �لتطوع  �أن  و�أكد 
�لتكافل  ق���ي���م  ي���ع���زز  ح�������ش���اري���ا  ���ش��ل��وك��ا  ي��ع��ت��ر 
�لجتماعي حيث ينعك�س تاأثريه �إيجابيا يف حياة 
�لرتقاء  يف  ي�شهم  كما  و�ملجتمع  و�ل��ف��رد  �لأ���ش��رة 
بالثقافة �ملجتمعية ككل ويعمل على تنمية �حل�س 

بامل�شوؤولية وحتفيز روح �ملبادرة.
للدولة  حيويا  م��ورد�  �ملتطوعون  ي�شكل  و�أ���ش��اف 
يف �ل��ق��ط��اع��ني �حل��ك��وم��ي و�خل��ا���س ح��ي��ث ميكن 

�ل���ش��ت��ف��ادة م��ن �إم��ك��ان��ات��ه��م وم��وؤه��الت��ه��م يف بناء 
وتنفيذ �لعديد من �مل�شاريع و�ملبادر�ت �ملجتمعية 

وحتى �لإقليمية و�لدولية.
�لدويل  و�ل��ت��ع��اون  و�أك���د وك��ي��ل وز�رة �خل��ارج��ي��ة 
بالإنابة �أن �لتطوع و�لعمل �لإن�شاين جزء �أ�شيل 
لغر�س  نتاج  وهما  �لإم��ار�ت��ي  �ملجتمع  ثقافة  من 
 - نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ  ل��ه  �مل��غ��ف��ور 
طيب �هلل ث��ر�ه - و�ل��ذي و�شلت مكارمه و�أياديه 
و�أعمال  ع��ط��اء   .. �ل��ع��امل  �أرج����اء  ك��اف��ة  �لبي�شاء 

نافعة خال�شة لوجه �هلل �شبحانه وتعاىل.
و�أ�شاف �أن �لعمل �لإن�شاين مبد�أ ثابت يف فكر ز�يد 

��شتمر من بعده لي�شكل مرتكز� ر��شخا يف توجهات 
دولة �لإمار�ت �خلارجية �لتي حتتل مرتبة عاملية 
متقدمة يف جمال �مل�شاعد�ت �لإن�شانية وقد حمل 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ب��ع��ده ���ش��اح��ب  �ل��ع��ط��اء م��ن  �أرث 
“حفظه  �لدولة  �آل نهيان رئي�س  ز�يد  خليفة بن 
�هلل” و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل”  “رعاه  دب��ي  حاكم 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 

�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة.
وت�شمنت �لفعالية ق�شائد �شعرية وعر�س فيديو 

ح���ول م�����ش��رية �ل��ع��م��ل �لإن�������ش���اين و�ل��ت��ط��وع��ي يف 
بعنو�ن  حما�شرة  �إىل  بالإ�شافة  �لإم���ار�ت  دول��ة 
�إطار  يف  قدمت  كما  و�لتطوعي  �لإن�شاين  �لعمل 
�ملتطوعني  من  ع��دد  مع  ح��و�ري��ة  حلقة  �لفعالية 
�لتو��شل �لجتماعي  و�شائل  �لنا�شطني يف  و�أبرز 

يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
موظفي  �أم���ام  �ل��ب��اب  فتح  مت  �لفعالية  ختام  ويف 
يف  للت�شجيل  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية  وز�رة 
�لتابعة  �ل��ت��ط��وع �لج��ت��م��اع��ي  ب��ر�م��ج وم��ن�����ش��ات 
ل��ل��ه��الل �لأح���م���ر �لإم����ار�ت����ي ك��م��ا ج���رى تكرمي 

�ل�شيوف �حلا�شرين.

•• ال�صارقة-الفجر:

تقدير�ً لإ�شهاماتها �لفاعلة يف �لتعريف 
�إبر�زه  �لإمار�تي، و�لعمل على  بالرت�ث 
تن�شجم  م���ع���ا����ش���رة،  ك��ت��اب��ة  ب��اأ���ش��ال��ي��ب 
�ل��ي��وم م��ن �لأطفال،  م��ع خُم��ي��ل��ة ج��ي��ل 
يف  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة  “كلمات”  د�ر  ن��ظ��م��ت 
ن�����ش��ر وت���وزي���ع ك��ت��ب �لأط���ف���ال و�إح����دى 
�شركات “جمموعة كلمات”، �أم�س �لأول 
يف  �مل�شارك  �ملجموعة  جناح  يف  �جلمعة 
حفل  للكتاب،  �ل��دويل  �ل�شارقة  معر�س 

توقيع للكاتبة �ل�شابة دبي �بو�لهول.
ووق����ع����ت دب�����ي �ب����و�ل����ه����ول ث����الث����ة من 
م��وؤل��ف��ات��ه��ا �ل�������ش���ادرة ح���دث���ي���اً ع���ن د�ر 
�لق�ش�س  “كلمات” وهي جمموعة عن 
�مل�شتوحاة من �لرت�ث �لإمار�تي، �أعادت 
ب�شيط  �أدب����ي  ب��اأ���ش��ل��وب  كتابتها  �مل��وؤل��ف��ة 
وتفكري  خميلة  م��ع  يتنا�شب  وج�����ذ�ب، 
�لعناوين  �لإ���ش��د�ر�ت  وحملت  �ل�شغار، 
�لد�شي�س،  وق��وم  �ل�شبيان،  �أم  �لتالية: 

وخطاف رفاي.
ون�����ش��رت دب����ي �ب���و�ل���ه���ول �ل��ب��ال��غ��ة من 

ل��ه��ا وهي  ك��ت��اب  �أول  21 ع��ام��اً،  �ل��ع��م��ر 
�ل�شاد�شة ع�شرة من عمرها،  مل تتجاوز 
�لعلمي، حملت  وك��ان رو�ي���ة يف �خل��ي��ال 
هذ�  وي��ع��ت��ر  “غالغوليا”،  ع���ن���و�ن 
�لعمل �أول رو�ية �إمار�تية ت�شدر باللغة 
على  �ب��و�ل��ه��ول  وح�شلت  �لإجن��ل��ي��زي��ة. 

ع��دٍد م��ن �لأل��ق��اب �أب��رزه��ا: لقب �أ�شغر 
“طري�ن  ت�����ش��ارك يف م��ه��رج��ان  رو�ئ���ي���ة 
 ،2012 �ل��ع��ام  يف  ل����الآد�ب  �لإمار�ت” 
“تد  م��وؤمت��ر  يف  متحدثة  �أ�شغر  ول��ق��ب 
�لعام  يف  حت���دث���ت  ح���ي���ث  دبي”  �إك���������س 
�لعاملية  �ملن�شة  2009 من خالل هذه 

�ل�شهرية، عن جتربتها و�إجناز�تها، وهي 
مل تبلغ وقتها �لثالثة ع�شرة من �لعمر.

�بو�لهول:  دب��ي  ق��ال��ت  �ل�شدد  ه��ذ�  ويف 
من  �لإ���ش��د�ر�ت  لهذه  �إطالقي  “ياأتي 
و�ق�����ع �ه��ت��م��ام��ي ب����ال����رت�ث �لإم����ار�ت����ي 
�ل���ز�خ���ر ب���ال���رو�ئ���ع و�لإب�����د�ع�����ات، ومن 

�إمياين باأهمية تعريف �لأطفال بالر�ء 
�ل��ك��ب��ري �ل����ذي ي��ت��م��ت��ع ب����ه، ح��ي��ث متزج 
خالل  من  لل�شغار  �ملطروحة  �لأع��م��ال 
من�شة “كلمات”، بني �مل�شاهد و�للوحات 
�لأق�شو�شات  وب��ني  �لأ�شيلة،  �لرت�ثية 
�ل�شيقة،  �ل�شعبية  بالأ�شاطري  �ملرتبطة 
�لكتابة  م���ن  �ل���ن���وع  ه���ذ�  �أن  �أرى  و�أن�����ا 
ي�����ش��اع��د يف ت��و���ش��ي��ع م�����د�رك �لأط���ف���ال، 
لكت�شاف  �ل��ت��اأم��ل  م��ن  مل��زي��د  ويدفعهم 
�لأه�������د�ف �مل������ر�د �ل���و����ش���ول �إل���ي���ه���ا من 
عن  �بو�لهول  و�أع��رب��ت  �لق�شة«.  خ��الل 
“كلمات” يف  د�ر  مع  بالتعاون  �شعادتها 
�إ�شهامات  وثمنت  �لأعمال،  �إط��الق هذه 
�لطفل  ب��اأدب  �لرتقاء  �لكبرية يف  �ل��د�ر 
�لعربي، من خالل رفدها ملكتبة �لطفل 
�لعربي مبجموعة كبرية من �لإ�شد�ر�ت 
�ملحتوى  ح���ي���ث  م����ن  �جل��������ودة  ع���ال���ي���ة 
و�لت�شميم و�لإخ��ر�ج. وي�شتعر�س كتاب 
�أم �ل�شبيان، ق�شة �جلنية �للطيفة �لتي 
مل�شاعدة  �ل��ع��ج��ي��ب��ة  ق��در�ت��ه��ا  ت�����ش��ت��خ��دم 
�ملر�شى يف قريتها، و�لتي �عتادت �رتد�ء 
وجهها  ع��ل��ى  ت�شع  و�أن  ����ش���ود�ء،  ع��ب��اءة 

ب��رق��ع��اً ذه��ب��ي��اً م��زخ��رف��اً، وذل���ك قبل �أن 
ترفع  قوية  ري��اح  وتُهب  ي�شيع طفليها، 
�جلميع  ويكت�شف  وجهها،  ع��ن  �ل��رق��ع 
“�أم  وتختفي  فيطردونها،  جنّية،  �أن��ه��ا 
�ل�شبيان” لتظهر بعد �شنو�ت يف �إحدى 
ُيذكرها  لت�شاعد يف عالج طفل  �لقرى، 
كتاب  يبحث  فيما  �ملفقودين.  بطفليها 
�لد�شي�س،  �لد�شي�س يف ق�شة عائلة  قوم 
�لتي ُتقيم يف فريج “�حلميد�ن”، حيث 
كانت تعي�س يف �لعتمة، ومل ير �أحد من 
�لأهايل �أي �شخ�س منها، ومل يعلم �أحد 
باأن �أفر�د �لعائلة �أر�دو� حماية �لآخرين 
لأ�شعة  جلدهم  يتعر�س  �أن  فما  منهم، 
خميفاً،  �شكلهم  ي�شبح  ح��ت��ى  �ل�شم�س 
�مل�شاهد  م���ن  �ل��ع��دي��د  �ل��ك��ت��اب  وي��ح��م��ل 
�مل�شوقة. �أما كتاب خطاف رفاي في�شرد 
ق�شة �جلّني “خطاف رفاي” �لذي كان 
يحلم منذ �شغره باأن ي�شبح نوخذة ربان 
فقط  �لنهار  يف  �لبحار  يجوب  �شفينة، 
لأنه يعي�س ب�شكل ب�شري يف و�شح �لنهار، 
ويتعرف  جنّي،  �إىل  فيتحول  بالليل  �أما 
�ل�شغار يف نهاية �لق�شة ما �إذ� كان رفاي 

قد جنح يف حتقيقه حلمه �أم ل.
تاأ�شي�شها  منذ  كلمات  جمموعة  متكنت 
من توزيع كتبها يف 16 دولة و 3 �آلف 
مدر�شة، وتفخر �ملجموعة بتقدميها ما 
بالعديد  ف��ازت  �إ���ش��د�ر�ً   30 على  يزيد 
ومنذ  و�ل��دول��ي��ة.  �لعربية  �جل��و�ئ��ز  من 
�أكر  م��ع  �مل��ج��م��وع��ة  �ن��ط��الق��ه��ا، عملت 

ر���ش��اًم��ا من   100 و  ك��ات��ب��اً   120 م��ن 
�أ���ش��ه��ر �ل��ك��ت��اب و�ل��ر���ش��ام��ني م��ن �لعامل 
 50 �أك��ر من  �لعربي و�لعامل. وترجم 
�للغة  كلمات” م��ن  “ملجموعة  �إ���ش��د�ر�ً 
�أُخ��رى، كما وجنحت  لغات  �إىل  �لعربية 
�أك����ر من  �إ����ش���د�ر  �ل����د�ر ح��ت��ى �لآن يف 

�لعربية. باللغة  عنو�ٍن   400

•• ال�صارقة-الفجر: 

��شتعر�شت ور�شة �أقيمت �شمن فعاليات 
�لطفل يف للدورة �ل� 36 ملعر�س �ل�شارقة 
�لدويل للكتاب، م�شاء �م�س، �أهم �ملبادئ 
ذ�تية  �ل�����ش��ي��ار�ت  ل�����ش��ن��اع��ة  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة 
�لقيادة با�شتخد�م قطع �لليغو، ومن�شات 
نظام  توفري  على  تعمل  متطورة  تقنية 

حتكم رقمي بعيد �ملدى.
معهد  نظمها  �ل��ت��ي  �لفعالية  وت��ن��اول��ت 
وقدمها  �ل���ري���ط���اين،  ���ش��ت��ي��م  ج��ون��ي��ور 
�لأطفال  “نك هاوكني” تعريف  �مل��درب 
ع��ل��ى �أه����م �لأ���ش��ا���ش��ي��ات �مل�����ش��ت��خ��دم��ة يف 

ومناذج  �لقيادة،  ذ�تية  �ل�شيار�ت  �شناعة 
�أخرى مبتكرة من �ملركبات، و�لطائر�ت، 

ت��ت��ك��ون جميعها من  �ل��ت��ي  و�ل��ق��ط��ار�ت، 
تعمل  �أ�شا�شّية  وحم��ّرك��ات  �لليغو  قطع 

مبا�شرة  �مل��رت��ب��ط��ة  �ل�����ب��ل��وت��وث  بتقنية 
لوحي  وجهاز  “كمبيوتر”  �آيل  بحا�شب 
�إمكانية �لتحكم عن بعد.  “�آيباد” يوفر 
عر  �ملتطورة  مناذجهم  �ل�شغار  و�شنع 
�إر���ش��اده��م ل��ل��خ��ط��و�ت م��ن خ���الل كتّيب 
�جلميع  ليبد�أ  حركة،   16 على  يحتوي 
متتعهم  مدى  عك�شت  �بتكار�ت  ب�شناعة 
��شتطاعو�  ن���رّي،  وف��ك��ر  م��ت��ق��دة  بذهنية 
ي��ن��ج��زو� وب��وق��ت قيا�شي  �أن  م��ن خ��الل��ه 
بربطه  ليقومو� لحقاً  �أكر من منوذج 

بالأجهزة �لإلكرتونية �مل�شاحبة. 
�لكبرية  �شعادته  عن  هاوكني  نك  وع��ر 
بروؤية �لأطفال وهم يبتكرون مركباتهم 

�خليالية لفتاً �إىل �أن �مل�شاركني يتمتعون 
بذهنية �شافية قادتهم �إىل تركيب �لقطع 
�أعطيت  �لتي  �ملعلومات  ب�شرعة، وح�شب 
�ن��ا �شعيد بتو�جدي  ب��دق��ة.  وق��ال:  لهم 
يف �ل�������ش���ارق���ة، �ل���ت���ي ت��ق��ي��م و�ح�������د�ً من 
م�شتوى  على  �ملهمة  �لثقافية  �لأح���د�ث 
�لفعاليات  �أن  فيه  ل�شك  ومم��ا  �ل��ع��امل، 
من  �ل������زّو�ر  ت��ع��ط��ي  للطفل  �ملخ�ش�شة 
�ل�شغار فر�شة ثمينة لكي يتعرفو� على 
�أكر رحابة يف �لأعمال  عو�مل وم��د�رك 
تو�كب  �لتي  تلك  خ�شو�شاً  �لتطبيقية 
�لع�شر و�نا �أ�شكر �لقائمني على �ملعر�س 
تطبيقية  ع��م��ل  ل��ور���س  تخ�شي�شهم  يف 

تر�عي هذ� �جلانب.  و�أكد هاوكني على 
ومن  �مل�شتقبل،  مبتكرو  هم  �ل�شغار  �أن 
�شناعة  ميكنهم  �لو�شائل  �أب�شط  خ��الل 

�أعظم �لآلت �إذ� مت توجيههم بالطريقة 
�ل�شليمة و�ل�شحيحة، لفتاً �إىل �أن �ملعهد 
�أب�����ش��ط �خليار�ت  ي��ح��ر���س ع��ل��ى ت��ق��دمي 

ليت�شنى  ل��الأط��ف��ال  و�ل��ع��م��ل��ي��ة  �لعلمية 
ل��ه��م �ل��ت��ع��رف ع���ن ق����رب ع��ل��ى خمتلف 

�ل�شناعات �لتي يرونها �أمامهم. 

•• اأبوظبي-وام:

عمل  ور���ش��ة  �أبوظبي  ب�شرطة  �ملجتمع  �م��ن  قطاع  مدير  �حل��م��ادي  �حمد  حماد  �لعميد  �فتتح 
تثقيفية بعنو�ن” �ل�شعادة و�ل�شحة “ موؤكد�ً �أهمية تعزيز قيم �لإيجابية و�ل�شحة و�ل�شعادة يف 

بيئة �لعمل �ل�شرطي و�ملجتمع عموماً.
ظبي  �أب��و  �شركة  مع  بالتعاون  �لجتماعي  �لدعم  مر�كز  �إد�رة  نظمتها  �لتي  �لور�شة  و��شتملت 
للخدمات �ل�شحية – �شحة على فحو�س طبية �أولية ملنت�شبي قطاع �أمن �ملجتمع وتوزيع كتيبات 

توعية ت�شمنت ن�شائح و�إر�شاد�ت حول دور �ل�شحة يف �إ�شعاد �لنا�س.
ح�شر �لفتتاح �لعميد �شيف علي �لكتبي مدير مديرية �ملوؤ�ش�شات �لعقابية و�لإ�شالحية و�لعميد 

علي �شامل �لبادي مدير �إد�رة مر�كز �لدعم �لجتماعي وعدد من �ل�شباط. 

•• ال�صارقة -وام:

عدة  �لعلم  بيوم  �لدولة  �حتفالت  مع  تز�منا  �ل�شارقة  مدينة  بلدية  �أطلقت 
مبادر�ت وطنية �شملت مبادرة خدمة مع علم ومبادرة �شجرة �لحتاد ومبادرة 
عدة  تنظيم  �إىل  �إ�شافة  �لعلم  فرحة  �شاركونا  وم��ب��ادرة  بالعلم  منزلك  زي��ن 
فعاليات وطنية وترفيهية منوعة يف حديقة �لقر�ئن ��شتمرت من 1 حتى 4 

نوفمر �جلاري.
وقال �شعادة ثابت �لطريفي مدير عام بلدية مدينة �ل�شارقة �ن �لبلدية ت�شعى 
كل عام �إىل �إطالق �ملبادر�ت �لنوعية �لتي ت�شتهدف �إ�شر�ك قطاعات �أو�شع من 
�ملجتمع يف �لحتفاء بعلم دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وغريها من �ملنا�شبات 
و�لتالحم  للوطن  و�لن��ت��م��اء  �ل���ولء  قيم  ع��ن  تعر  �ل��ت��ي  �جلليلة  �لوطنية 
�لبلدية  م�����ش��وؤويل  جميع  �أن  �إىل  ..م�����ش��ري�  �لر�شيدة  قيادته  خلف  و�ل��ت��وح��د 

ملا  �لعلم  بيوم  �لحتفاء  يف  �مل�شاركة  على  حر�شو�  بها  و�لعاملني  وموظفيها 
وما  �جلميع  قلوب  يف  متميزة  ومكانة  كبرية  �أهمية  من  �ملنا�شبة  هذه  متثله 
حتمله من معاٍن ودللت وطنية تنم عن حب �لوطن وع�شقه و�لإخال�س له.

رمزية  تعر عن  فريدة  مبادر�ت  �أطلقت  بالبلدية  �لهند�شة  �إد�رة  �أن  و�أ�شاف 
�لإد�رة  �أه��دت  �إذ  م��ب��ادرة خدمة مع علم  �لوطنية منها  �ل��دول��ة ودلل��ت��ه  علم 
يتم  معاملة  ك��ل  م��ع  علم  بالبلدية  و�مل��ب��اين  �لهند�شة  ق��ط��اع  م��ع  �ملتعاملني 
مبادرة  بتقدمي  �لإد�رة  مهند�شو  قام  كما  �ملعاملة  قبول  على  كدليل  �إجنازها 
�شهادة �إجناز مع علم تتمثل يف تزيني �مل�شاكن �جلديدة بالأعالم عند �لك�شف 
�عتماد  مبادرة  �بتكار  مت  وكذلك  �لإجن��از  �شهادة  على  للح�شول  �مل�شكن  على 
�إذ�  �لإن�شاء  قيد  موقع  لكل  علم  ت�شليم  مت  بالعلم” حيث  �لإن�شائي  �لتدقيق 
جنح �ملوقع يف عملية �لتدقيق �لإن�شائي قبل �شب �خلر�شانات مع كتابة كلمة 
يوم �لعلم يف جدول �شب �خلر�شانات كدليل �عتماد بدل من �لتوقيع .. لفتا 

�إىل جناح �لإد�رة يف �إجناز ما يزيد عن 90 خدمة مع علم على مد�ر �ليوم.
و�أو�شح �ن �إد�رة �ملو�رد �لب�شرية بالبلدية �أطلقت مبادرة وطنية بعنو�ن” �شجرة 
�لحتاد” قبيل مر��شم رفع �لعلم باملبنى �لرئي�شي للبلدية حيث عر �مل�شاركون 
من خاللها عن ولئهم و�نتمائهم وحبهم للوطن بكتابة كلمات قليلة وتثبيتها 
على �شجرة رمزية لحتاد �لإم��ار�ت .. لفتا �إىل �أن �إد�رة �خلدمات �لعامة يف 
�شمن  ب��الإم��ارة  �حلكومية  و�لهيئات  �ملوؤ�ش�شات  على  �لأع��الم  وزع��ت  �لبلدية 
م�شاهمتها �ل�شنوية يف �ملنا�شبات �لوطنية كما قامت �لبلدية بتزيني مبانيها 
�لوطني  �حل�س  �إث���ر�ء  �أج��ل  من  �لعلم  بيوم  �حتفاء  �لأع���الم  مبئات  �ملختلفة 

و�إ�شفاء �أجو�ء �حتفالية ملوظفي �لبلدية و�ملتعاملني معها.
بالتز�من  �لبلدية نظمت  �أن  �ملوؤ�ش�شي  �لتفاعل  �إد�رة  وك�شف علي عبيد مدير 
مع �حتفالت يوم �لعلم يف �لفرتة من 1 �إىل 4 نوفمر �جلاري جمموعة من 
�لفعاليات و�لأن�شطة �لوطنية و�لتثقيفية لالأطفال �ل�شغار بحديقة �لقر�ئن 

و�أهمية  �أل��و�ن��ه  ودلل���ة  �لوطنية  ورم��زي��ت��ه  �لإم�����ار�ت  دول���ة  بعلم  لتعريفهم 
�لوفاء و�لنتماء له يف نفو�شهم  �لوطن وقيم  �حرت�مه وتبجيله لغر�س حب 
�ملنا�شبة  بهذه  �لحتفاء  �ملجتمع يف  �أف��ر�د  �شريحة ممكنة من  �أك��ر  و�إ���ش��ر�ك 
�لوطنية. و�أو�شح �أن �لبلدية قامت بتوزيع �أعالم �لدولة على �ملنازل يف بع�س 
�لأحياء �ل�شكنية مبدينة �ل�شارقة �شمن مبادرة “زين منزلك بالعلم” كما قام 
�لقا�شمي وبع�س مد�ر�س  �ملوؤ�ش�شي بزيارة م�شت�شفى  �لتفاعل  �إد�رة  فريق من 
مبادرة  �شمن  �لرمزية  �لهد�يا  وبع�س  �لأع���الم  منت�شبيها  و�إه���د�ء  �لإم���ارة 
�لحتفال  فرحة  �جلميع  م�شاركة  تعزيز  �أجل  �لعلم” من  فرحة  “�شاركونا 
�أن  �إىل  ..م�شري�  �ملجيدة  لدولتنا  و�لن��ت��م��اء  �ل���ولء  روح  وتعزيز  �لعلم  بيوم 
�إر�شاد�ت ��شتخد�م �لعلم  �لبلدية �أرفقت مع �لأعالم مطويات توعوية تو�شح 
و�شرح مب�شط حول �لطريقة �ل�شحيحة لو�شع �لعلم وتثبيته على �جلدر�ن 

ومقا�شاته �ملعتمدة وغريها.

بــلــديـــة ال�ســـارقــــة تطلــــق مبـــادرات وطنيــــة تزامنــــا مـــع يـــوم العلــــم

»اخلارجية« تنظم فعالية “التطوع والعمل الإن�ساين” بالتعاون مع الهالل الأحمر

�ضاغت خاللها خراريف وحكايات اجلن باأ�ضلوب اأدبي معا�ضر

»ابوالهول« توقع موؤلفاتها الرتاثية يف جناح “كلمات” بال�سارقة الدويل للكتاب

خالل ور�ضة عمل بعنوان »روبوتات الليغو« 

»ال�سارقة الدويل للكتاب« يطلع ال�سغار على م�ستقبل �سناعة ال�سيارات ذاتية القيادة 

�سرطة اأبوظبي توؤكد اأهمية تعزيز قيم الإيجابية يف بيئة العمل
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عربي ودويل

ت�شدر ف�شيلة �لإمام �لأكر �أ.د �أحمد �لطيب �شيخ �لأزهر �ل�شريف 
قائمة �ل�شخ�شيات �مل�شلمة �لأكر تاأثري� يف �لعامل وذلك للعام �لثاين 
على �لتو�يل يف �ل�شتطالع �ل�شنوي �لذي يجريه �ملركز �لإ�شالمي 
حول  “عمان”  �لأردنية  بالعا�شمة  �ل�شرت�تيجية  للدر��شات  �مللكي 
�مللكي  �ملركز  و��شار  �لعامل.  تاأثري� يف  م�شلمة  �شخ�شية   500 �أكر 
�لردين يف بيان له وزعه �ملركز �لعالمي لالأزهر بالقاهرة �ىل �أن 
�لعامل  �مل�شلمني يف  �إىل جميع  �لعلمي  ت��اأث��ريه  �لأك��ر ميتد  �لإم���ام 
�لإمام  دف��اع  �إىل  لفتا  �ل�شريف  �لأزه���ر  م�شيخة  تقلده  خ��الل  م��ن 
�لأكر عن �لرت�ث �لإ�شالمي وتاأكيده على �أهمية تعليم هذ� �لرت�ث 
يف  لالإ�شالم  �شفر�ء  مبثابة  يعترهم  �لذين  بالأزهر  �لعلم  لطالب 
�لعامل. و�أو���ش��ح �ملركز �أن �لإم��ام �لأك��ر ق��ام ب��دور ب��ارز يف مو�جهة 
�ملبادر�ت و�ملوؤمتر�ت  تنظيم د�ع�س �لإرهابي حيث نظم �لعديد من 
يف هذ� �ل�شاأن كما قبل دعوة من �لبابا فر�ن�شي�س لزيارة �لفاتيكان 
يف مايو من �لعام 2016 يف �أول زيارة ل�شيخ لالأزهر. ولفت �ملركز 
�إىل �أن �لإمام �لأكر يقود منظومة �لتعليم �لأزهري �لتي ت�شم �أكر 
من مليوين طالب يف خمتلف �ملر�حل �لتعليمية من بينهم �أكر من 
�أقدم  �لتي تعد ثاين  �لأزه��ر  �أل��ف طالب يدر�شون يف جامعة   300
جامعة يف �لعامل حيث تعمل منذ عام 975م ومتثل مركز� لتعليم 
�لإ�شالم �ل�شني يف �لعامل وقد �رتفع عدد كليات �جلامعة من ثالث 
كليات يف عام 1905 �إىل 72 كلية يف �لوقت �حلايل ف�شال عن ما 

يقرب من 2 مليون طالب يدر�شون باملعاهد �لأزهرية.

ق��ت��ل ���ش��خ�����ش��ان �م�����س ج����ر�ء ���ش��ق��وط ق���ذ�ئ���ف �ط��ل��ق��ت��ه��ا �لف�شائل 
�أف��ادت وكالة  �ملعار�شة على حي �لعبا�شيني يف �شرق دم�شق، وفق ما 
�لأن���ب���اء �ل�����ش��وري��ة �لر�شمية ���ش��ان��ا. ون��ق��ل��ت �ل��وك��ال��ة ع��ن م�����ش��در يف 
�لغوطة  يف  �ملنت�شرة  �مل�شلحة  “�ملجموعات  �أن  دم�شق  �شرطة  قيادة 
�لعبا�شيني  منطقة  ه��اون  قذ�ئف  بثالث  �ليوم  ��شتهدفت  �ل�شرقية 
�لأ�شخا�س  من  عدد  و�إ�شابة  �شهيدين  بارتقاء  ت�شبب  ما  �ل�شكنية، 
بجروح«. وخالل �لنز�ع �مل�شتمر منذ �لعام 2011، مل ت�شلم دم�شق 
من �شقوط قذ�ئف عادة ما تطلقها �لف�شائل �ملعار�شة من مناطق 
تو�جدها عند �أطر�ف دم�شق �أو يف �لغوطة �ل�شرقية �ملجاورة كما من 
تفجري�ت متفرقة تبنى غالبيتها تنظيم د�ع�س. و�لغوطة �ل�شرقية 
�أحد �آخر معاقل �لف�شائل �ملعار�شة قرب دم�شق، وحتا�شرها �لقو�ت 
من  و�ح��دة  �ل�شرقية  �لغوطة  وت�شكل  �شنو�ت.  �أرب��ع  منذ  �حلكومية 
يف  ت��وت��ر  خف�س  �ت��ف��اق  �إىل  فيها  �لتو�شل  مت  �شورية  مناطق  �أرب���ع 
�أ�شتانا، برعاية كل من رو�شيا و�ير�ن،  �إط��ار حمادثات  �أي��ار مايو يف 
حليفتي دم�شق، وتركيا �لد�عمة للمعار�شة. وتر�جعت وترية �شقوط 
قذ�ئف على دم�شق مع بدء �شريان �تفاق خف�س �لتوتر يف �لغوطة 
�ل�شرقية يف متوز يوليو ونتيجة �تفاقات عدة مع �حلكومة �ل�شورية 
�ملعار�شة من مدن عدة يف  �ج��الء �للف من مقاتلي  مت مبوجبها 

حميط �لعا�شمة ومن �أحياء عند �أطر�فها.
  

�ل�شيني  �ل�شعب  لنو�ب  �لوطني  للمجل�س  �لد�ئمة  �للجنة  م��ررت 
�م�س �ل�شبت، قر�ر�ً يق�شي مبعاقبة من ل يحرتم �لن�شيد �لوطني 
بال�شجن 3 �شنو�ت. وتهدف �لعقوبة لت�شييق �خلناق على �لرتديد 
فر�س  �مل��ق��رر  وم���ن  �ل��وط��ن��ي.  للن�شيد  �زدر�ء  ع��ل��ى  ي��ن��ط��وي  �ل���ذي 
�لإد�ريتني  كونغ  وهونغ  ماكاو  منطقتي  يف  �أي�شاً  �جلديد  �لقانون 
�لتابعتني لل�شني. و�شهدت �ل�شهور �لأخرية حالت �إطالق �شيحات 
��شتهجان و�شافر�ت خالل �أد�ء �لن�شيد �لوطني يف مباريات كرة قدم 
يف هونغ كونغ، حيث �تهم نا�شطون موؤيدون للدميقر�طية �حلكومة 
ي�شبه  مبا  تتمتع  �لتي  �ملدينة  يف  نفوذها  زي��ادة  مبحاولة  �ل�شينية 

�حلكم �لذ�تي.

عوا�صم

القاهرة

بكني

دم�شق

ك�سف وثائق جديدة
 متعلقة باغتيال كينيدي 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

�ملتعلقة  �لوثائق  من  جديدة  جمموعة  �لأمريكي  �لوطني  �لر�شيف  ن�شر 
باغتيال �لرئي�س �لأمريكي �لأ�شبق جون كينيدي.

553 ملفا �عرت�شت وكالة  680 ملفا، منها  وقد مت ن�شر ما يقرب من 
�ل�شتخبار�ت �ملركزية �شابقا على ن�شرها لأ�شباب متعلقة بالأمن �لقومي.

ومن بني هذه �مللفات، توجد �شجالت مف�شلة ملحاولت جتنيد دبلوما�شيني 
�شوفياتيني يعملون يف �خلارج.

كما توجد �ي�شا يف هذ� �لر�شيف �ملن�شور على �لنرتنت وثائق تعود لوز�رتي 
�لعدل و�لدفاع و�خرى للجنة برملانية كانت حتقق باغتيال كينيدي يف 22 

نوفمر عام 1963 يف د�ل�س بولية تك�شا�س.
جمموعة  �لمريكي  �لوطني  �لر�شيف  ين�شر  �لعام  ه��ذ�  م��رة  ثالث  وه��ذه 

ملفات حول كينيدي بعد حفظها �كر من ن�شف قرن.
�ملعلومات  �لهائلة من  �لكمية  بهذه  بالق�شية  �ملهتمون  ين�شغل  �ن  ويتوقع 
من تقارير ملديري مكتب �لتحقيقات �لفدر�يل )�ف بي �ي( �ىل مقابالت 

مع �شهود ك�شفو� بع�س �لفر�شيات لل�شرطة بعد �يام من �غتيال �لرئي�س.
وك���ان �ل��رئ��ي�����س �لم��ريك��ي دون��ال��د ت��ر�م��ب ق���ال ب��وق��ت ���ش��اب��ق يف ب��ي��ان �ن 
�مكانية  �و�شع  �حلكومة  لهم  توؤمن  �ن  وي�شتحقون  ينتظرون  �لمريكيني 
ممكنة لالإطالع على هذه �مللفات ليكونو� عل علم بكل جو�نب هذ� �حلدث 

�حلا�شم.
لكن �إد�رة �لر�شيف �لوطني �لأمريكي �أو�شحت �ن �لرئي�س �شمح بالحتفاظ 
موقتا ببع�س �ملعلومات �لتي ميكن �ن مت�س �لمن �لقومي �و حفظ �لنظام 
�و �ل�شوؤون �خلارجية. وميكن حتميل �لوثائق من موقع �لر�شيف �لوطني. 
وخل�شت جلنة حتقيق �شكلت بعد �يام من �غتيال �لرئي�س �لمريكي �ل�شبق 
وحتمل ��شم جلنة و�رن، �ىل �ن كينيدي قتل بر�شا�س �لقنا�س يف �لبحرية 

يل هاريف �وزو�لد �لذي حترك مبفرده.

اأرعب انتخابه جزءا من اأمريكا والعامل:

ترامب: �سنة من التنافر والن�ساز لدونالد...!
مل يغري دونالد ترامب اأ�ضلوبه، وخا�ضة يف االإدارة

امل�سلمون الأمريكيون ي�ستعدون لرد فعل على هجوم نيويورك 

•• الفجر - خرية ال�صيباين

   �شنة مرت.. �شنة فقط. مع دونالد 
ح�شب  ي���ن���ظ���ر  �جل���م���ي���ع  ت������ر�م������ب، 
م�����ش��احل��ه �خل���ا����ش���ة. �أع��������د�وؤه دون 
يف  عالقة  وب�شعبية  �زدي����اد،  يف  �شك 
تر�مب  ي��ظ��ل  ب���امل���ائ���ة،   35 ح�����و�يل 
�لأك���ر كرها يف  �لأم��ري��ك��ي  �لرئي�س 
ب���اروم���رت غالوب  �ن  �ل��ت��اري��خ. غ��ري 
�لو�قع:  م��ن  �أ���ش��ا���ش��ي��ا  ج���زء  يحجب 
يز�ل  ول  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ون،  ي��ك��ره��ه 
�م�����ر�ط�����ور �ل����ع����ق����ار�ت ي���غ���ري 80 
قاعدة  �جل���م���ه���وري���ني،  م���ن  ب���امل���ائ���ة 
تفاوؤلها.      ع��ل��ى  وحت���اف���ظ  خم��ل�����ش��ة 
خ����الل �لأ����ش���ه���ر �لث���ن���ي ع�����ش��ر منذ 
�لوليات  ر�أ�س  على  �ملفاجئ  �نتخابه 
تر�مب  دون���ال���د  ي��غ��ري  �مل���ت���ح���دة، مل 
�لإد�رة.  يف  وخ�����ش��و���ش��ا  �أ����ش���ل���وب���ه، 
�لفو�شى،  فامللياردير يجد متعته يف 
وك���ان ل��ه ذل���ك. ف��ق��د ���ش��ه��دت �إد�رت����ه 
رئي�س  و�إق����������الت  �����ش���ت���ق���الت  ع�����دة 
�ل�شرت�تيجي،  وم�شت�شاره  دي��و�ن��ه، 
�لقومي.  �لأم��ن  ل�شوؤون  وم�شت�شاره 
�أما بالن�شبة لأغلبيته يف �لكونغر�س، 
ل���ه بع�س  ت��وف��ر  �أن  ُي��ف��رت���س  �ل��ت��ي 
تبنّي  �ل�شيا�شي،  و�ل�����ش��ف��اء  �ل��ه��دوء 
�نق�شاما مما كان متوقعا،  �أكر  �نها 
وخ�شو�شا عندما يتعلق �لأمر باإلغاء 

د�ئمة،  �نتخابية  حملة  يف  بلد  يف     
ت���ل���وح �لن���ت���خ���اب���ات �ل��ن�����ش��ف��ي��ة عام 
�شيلدون  وي���رى  �لأف����ق.  يف   2018
�ل�شيا�شية  �لعلوم  �أ�شتاذ  غولدمان، 
�شتكون  ما�شات�شو�شت�س:  جامعة  يف 
حا�شمة  �لت�شريعية  �لنتخابات  هذه 
مل�شري تر�مب.. �إذ� دفع �جلمهوريون 
ث��م��ن دع��م��ه��م ل��ل��رئ��ي�����س، ف���اإن نافذة 
عام  خلالفته  �لأرج����ح  على  �شُتفتح 

.2020
   وبا�شتثناء رمبا عدم �شعبيته كانت 
ي�شري  �شيء  ل  �نتخابه،  عند  قائمة 
م�شّمما  �ل�شيناريو.  ه��ذ�  مثل  �إىل 
دونالد  عقد  جم���دد�،  �ل��رت���ش��ح  على 
تر�مب عدة �جتماعات يف ثوب حملة 
�نتخابية مبكرة. ويتو��شل �لتحقيق 
�لنتخابات  يف  �ل��رو���ش��ي  �لتدخل  يف 
ياأمل  �لتي   ،2016 لعام  �لرئا�شية 
�نه  �ل  �مللياردير،  ُت�شقط  �ن  �لبع�س 
مل ي��ت��م �ل��ك�����ش��ف ع��ن �ي دل��ي��ل على 
ب���ني ح��م��ل��ة تر�مب  ت����و�ط����وؤ  وج�����ود 
ومقربني من �لكرملني للتاأثري على 

�لقرت�ع.
تر�مب  دون����ال����د  �أم������ام  و�أخ��������ري�،     
�لآن،  ح���ت���ى  �جل���م���ه���وري  و�حل�������زب 
�لنق�شامات  تنخره  مناف�س  مع�شكر 
�شر��شة  ك�شفت عنها  �لتي  �لد�خلية، 
�لأ�شقاء  بني  �لتمهيدية  �لنتخابات 
كلينتون.  وه��ي��الري  �شاندرز  ب��ريين 
ف���ب���ع���د ع�������ام ع����ل����ى ه����زمي����ة وزي�������رة 
�حلزب  ي��ز�ل  ل  �ل�شابقة،  �خلارجية 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي، ب���دون زع��ي��م، يبحث 
تر�مب  يتحرك  بينما  طريقه..  عن 
ب��ب��طء ول��ك��ن ب��ث��ب��ات.. ط��ي��ل��ة ع���ام.. 

و�ىل متى؟
عن ليبريا�ضيون الفرن�ضية

�لإ�شالح �ل�شحي ل�شلفه �أوباما.

اإخفاقات متعاقبة
منتج،  وغ���ري  ب�شعبية،  يتمتع  ل     
للملفات،  ج���ه���ل���ه  ب�����ش��ب��ب  ُي���ن���ت���ق���د 
لريا�شة  ممار�شته  �أو  و����ش��ت��ف��ز�ز�ت��ه 
�ل��غ��ول��ف نهاية �لأ���ش��ب��وع، وم��ع ذلك 
�لقيام  يف  ت���ر�م���ب  دون���ال���د  ي�����ش��ت��م��ر 
عدم  خا�شة،  �ل��ق��دمي��ة،  ع��اد�ت��ه  بكل 
�لع����ت����ذ�ر، و���ش��ن ه��ج��وم م�����ش��اد، يف 
ت��وي��رت، حيث  �لأح���ي���ان ع��ر  معظم 
و�لق�شاة،  �لدميقر�طيني،  يهاجم، 
و�جلمهوريني  كلينتون،  وه��ي��الري 
معار�شته،  ع��ل��ى  ي����ج����روؤون  �ل���ذي���ن 
جونغ  ك���ي���م  �أو  ����ش���رتي���ب  وم����ريي����ل 
�حلال،  بطبيعة  نن�شى،  �ن  دون  �أون. 
�ملف�شل  �ل���ه���دف  �لإع�������الم،  و���ش��ائ��ل 
�لأبي�س.  للبيت  �حل��ايل  للم�شتاأجر 
�لتتويج: �ختيار تعبريه �أخبار كاذبة، 
�لذي ي�شتخدمه مئات �ملر�ت لنتقاد 
�ل�شحفيني، �ختياره كلمة �لعام من 
�لريطاين،  �ملرجعي  �لقامو�س  قبل 
يكرر  لأنف�شهم،  وطماأنة  كولينز.    
�نقطاع  بال  تر�مب  مناه�شي  بع�س 
تقريبا  �لع�شرة  �لأ���ش��ه��ر  خ��الل  �أن���ه 
�لتي ق�شاها على ر�أ�س �لقوة �لوىل 
بار�ك  خليفة  ينجز  مل  �ل���ع���امل،  يف 
�ل��ك��ث��ري. ول ج����د�ل يف ذلك  �أوب���ام���ا 

على �ل�شعيد �لت�شريعي.

�أوباما كري؟ بعد ثالثة   وعد باإلغاء 
ويوليو  مار�س  يف  متتالية  �إخفاقات 
��ل �جل��م��ه��وري��ون يف  و���ش��ب��ت��م��ر، ف�����شّ
�لكونغر�س، �ملنق�شمني حول �ملو�شوع، 

رمي �ملنديل.
تاأخر،  فقد  �ل�شريبي  �لإ�شالح  �ما   
�ملا�شي،  �خلمي�س  ���ش��وى  ُي��ق��ّدم  ومل 
�أ�شابيع.  ط��ي��ل��ة  م��ن��اق�����ش��ت��ه  و���ش��ت��ت��م 
ي�����وؤدي �إىل  �أن  ����ش���اأن �ع��ت��م��اده  وم���ن 
بالفائدة  تعود  كبرية  مالية  �شدمة 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل�����ش��رك��ات  ع��ل��ى  �أ���ش��ا���ش��ا 

و�ملي�شورين.
   �لتز�م رمزي �آخر، م�شروع �جلد�ر 

�ملك�شيك يتقدم ببطء �شديد. يف  مع 
�لك�شف  بالتاأكيد  مت  �كتوبر،  نهاية 
ع����ن ث���م���ان���ي���ة �ج��������ز�ء م����ن �جل������د�ر 
����ش���ان دي���ي���غ���و، �ل �ن  ب���ال���ق���رب م����ن 
�لكونغر�س مل ي�شوت حتى �لن على 
متويل �ل�شغال �لتي تقدر قيمتها ب 

21 مليار دولر.
�لرئا�شية  باملر��شيم  يتعلق  وفيما     
عدة  م��ن  �لهجرة  منع  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة 
بلد�ن �إ�شالمية، فقد مت تعليقها من 

طرف �لق�شاء. 
  وب��دون توجيه من �لبيت �لأبي�س، 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  �ق��ت�����ش��اد  ي��ع��ي�����س 

كل  �شيء،  و�شع  لي�س يف  �ن��ه  حياته. 
معدل  وموؤ�شر�ت  خ�شر�ء،  �لأ�شو�ء 
�لأور�ق  و���ش��وق  و�ل��ن��م��و،  �ل��ب��ط��ال��ة، 
�ملالية تر�شم �قت�شاد� متينا ل يرتدد 
تر�مب يف ن�شب �شحته �جليدة �ليه. 
ي�شعرون  �خل������ر�ء  ب��ع�����س  �أن  ب��ي��د 
�ملتو�شطة  �لأخ����ط����ار  �إز�ء  ب��ال��ق��ل��ق 
�نعد�م �حلوكمة  �لناجمة عن  �مل��دى 

�ل�شيا�شية.

»اخرتاق«
   فهل تبنّي �ن تر�مب، �لذي �أرعب 
نوفمر  م���ن  �ل���ث���ام���ن  يف  �ن��ت��خ��اب��ه 
و�لعامل،  �أم��ري��ك��ا  م��ن  ج��زء   2016
للقلق  مثري  م�شاغب  �لنهاية  يف  �نه 
�أك���ر م��ن ك��ون��ه خ��ط��ر�؟ لي�س بهذه 
�إن �حلما�س �لذي ميالأ به  �ل�شرعة. 
بالق�شاة  �لحت��ادي��ة  �ملحاكم  مقاعد 
�لرجعيني، وبتو�طوؤ جمل�س �ل�شيوخ 
على  ي���وؤث���ر  �أن  �جل���م���ه���وري، مي��ك��ن 
مدى  على  �لجتماعية  �ل�����ش��ر�ع��ات 
جيل. كما �ن تفكيكه للتد�بري �لبيئية 
و�ن�شحاب  �أوب���ام���ا،  ع��ه��د  �مل��ت��خ��ذة يف 
�لوليات �ملتحدة من معاهدة باري�س 
فيه  ت�شمح  ل  وق��ت  يف   ،21 للمناخ 
ب��اأي خطوة  �ملناخية  �ل��ط��و�رئ  حالة 
�إىل �لور�ء، ل تب�شر باخلري بالن�شبة 
غروره  �ىل  �إ�شافة  �لأر����س،  لكوكب 

جتاه كوريا �ل�شمالية.

من م�شد�س. وقال م�شوؤولون �إنه ترك مالحظة يف �ل�شاحنة يدعي فيها 
�أنه نفذ �لهجوم مل�شلحة تنظيم د�ع�س �لإرهابي. و�طلق �شرطي كان يف 
ملا  �لبطن لي�شع ح��د�ً  فاأ�شابه يف  �لنار على �شيف �هلل  باملنطقة  دوري��ة 
و�شفه حاكم نيويورك بيل دي بالزيو بالعمل �لإرهابي. وبذلك، تكون 

متت �لإجابة على �لت�شاوؤل �لذي خطر ببال �لطبيب �أحمد. 
�لأمريكية  نيوز”  �شي  ب��ي  “�إن  �شبكة  م��وق��ع  يف  فوت�س  كري�س  وك��ت��ب 
للتلفزيون، �أنه عقب هجوم �لثالثاء، �أعرب بع�س �مل�شلمني �لأمريكيني 
دينهم  �إىل  بها  �شينظر  �لتي  �لطريقة  حيال  �لقلق  عن  �لدين  ورج��ال 

وعما �إذ� كان �مل�شلمون �شي�شريون �أهد�فاً للعنف. 
ونقل عن ع�شو �لنادي �لدميقر�طي �مل�شلم يف نيويورك �أحمد جنمة �أن 
�شيبدوؤون  �لنا�س  �أن  �لو��شح  �لنك�شة، ومن  ونوعاً، من  تاريخاً  “هناك 

•• وا�صنطن-وكاالت:

�شنة   43 �لعمر  �لبالغ من  �مل�شلم  �لأمريكي  �لطبيب  �أحمد،  كان عمر 
من نيوجري�شي، يف عيادته برتيتون، عندما �شمع باأن �شاحنه بيك-�أب 
�أ�شفر  مما  �ل�شفلى،  مانهاتن  يف  للدر�جات  ممر  يف  �أنا�شاً  عمد�ً  ده�شت 
عن مقتل ثمانية �أ�شخا�س وجرح 12 �آخرين. وقال ل�شبكة �أن بي �شي 
نيوز �إن “رد فعلي �لأويل، كان �شعور�ً بالقلق و�ل�شدمة.. ومن ثم، ب�شكل 

�أ�شا�شي، ت�شاءلت عما �إذ� كان �لفاعل م�شلماً«. 
�أوزبكي يدعى �شيف �هلل �شايبوف، دخل  �مل�شتبه فيه مهاجر  �أن   وتبني 
�لوليات �ملتحدة عام 2010، وفق ما �شرح به م�شوؤولو �إنفاذ �لقانون. 
وترجل �شيف �هلل من �ل�شاحنة و�شرخ “�هلل �أكر” قبل �أن يطلق �لنار 

�أف�شل  نقدم  �أن  ميكننا  كيف  هو  �لأ�شا�شي،  �لقلق  فيها...لكن  �لتفكري 
تقوم جمموعات من  �أن  وتوقع  �لأزمة”.  �لوقت من  لدينا يف هذ�  ما 
تاأثرو�  �لذين  �أولئك  مل�شاعدة  و�شائل  برتتيب  –�مل�شلمني  �لأمريكيني 
بالهجوم. وقال �إن “�لقلق �لأ�شا�شي يكمن يف كيفية م�شاعدة �ل�شحايا 

يف هذه �لأزمة«. 
ملجل�س  �لنيوركي  للفرع  �لتنفيذية  �مل��دي��رة  نا�شر،  عفاف  �إىل  ون�شب 
�أن  �مل�شلمني  �لأمريكيني  على  �أن  �لأم��ري��ك��ي��ة-�لإ���ش��الم��ي��ة،  �ل��ع��الق��ات 
ي�شتمرو� يف �خلدمة، م�شيفة: “خدمة �ولئك �لذين تعر�شو� للهجوم، 
كاأمريكيني  نظرنا  وج��ه��ة  فمن  ع���ام..  ب�شكل  �ملجتمع  خ��دم��ة  و�أي�����ش��اً 
م�شلمني، قلبنا ينفطر... ومبجرد �لتفكري بالدم �لذي �أُزهق بدم بارد 

و�لتفكري يف �لعائالت �لتي هي يف حد�د، ي�شعب �إيجاد �لكلمات«. 

�أما �أحمد، �لطبيب، فاإن �لقلق ير�وده حيال رد �لفعل يف كل مرة يح�شل 
�أكر قلقاً يف �شاأن �لرد من  باأنني  “�أ�شعر  فيها هجوم مماثل. ويقول: 
ولفت �إىل �أنه مل يَر تغيري�ً يف �جلالية �لأمريكية- �لقيادة �ل�شيا�شية”. 
�لإ�شالمية منذ �لهجمات �لإرهابية يف 11 �شبتمر 2001. وقال �إنه 
11 �شبتمر، �شرنا �أقل عزلة... وبتنا �أكر مياًل للتو��شل مع  “منذ 
�لآخرين وجعل �لنا�س يعرفون من نحن وب�شكل �أ�شا�شي �إيجاد عالقات 
�لتخفيف من  هدفه  حقيقياً  ذلك ج�شر�ً  �ملجتمعات حولنا...وكان  مع 
ملكافحة  ط��رق��اً  ثمة  �إن  وق��ال��ت  ذلك”.  وع��و�ق��ب  �لتفاهم  �شوء  بع�س 
“نحن  و�أ���ش��اف��ت:  ع���ادة.  �لإ���ش��الم  �إىل  تن�شب  �ل��ت��ي  �ل�شلبية  �ل�����ش��ورة 
�أمر  وه��ذ�  ب��ه،  نب�شر  وم��ا  نقوله  ما  �إثبات  م�شوؤولية  نتحمل  �مل�شلمون 

نفعله كل يوم«.

�شنة مرت على �نتخاب تر�مب �لدميقر�طيون بال زعيم

غروره جتاه كوريا �ل�شمالية ي�شكل خطر�

�لنتخابات �لن�شفية حتدد م�شري تر�مب�لقو�عد �جلمهورية وفية لرئي�شها

اأمام دونالد ترامب واحلزب اجلمهوري حتى االآن مع�ضكر مناف�س تنخره االنق�ضامات الداخلية
 ال يزال احلزب الدميقراطي بدون زعيم يبحث عن طريقه بينما يتحرك ترامب ببطء ولكن بثبات

ل يزال امرباطور العقارات 
يغري 80 باملائة من اجلمهوريني

اأخطار تتهدد االقت�ضاد جراء 
انعــدام احلوكمــة ال�ضــيا�ضـية

اختيار تعبريه »اأخبار كاذبة« كلمة ال�ضنة
مــن قبــل القامــو�س املرجعــي الربيطـانــي

�ستكون النتخابات الت�سريعية 
الن�سفية حا�سمة مل�سري ترامب

�حلائط مع �ملك�شيك يتعر
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/   كاليد �ند كو �ل �ل بي
 بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:  

 103509  �ملودعة بالرقم : 
 با�ش��م: تيكوم �نف�شتمنت�س ذ.م.م  

وعنو�نه: مكتب ملك �بر�ج �لمار�ت، بر دبي، �شارع �ل�شيخ ز�يد، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لورق و�ملنتجات �لورقية؛ �لكرتون ومنتجات �لكرتون؛ �لكتيبات؛ �لن�شر�ت �لإعالنية؛ �لكر��شات؛ �لتقاومي؛ 
دورية؛  �إخبارية  ن�شر�ت  �لر�شائل؛  �لل�شاقات؛  �لدعو�ت؛  �لتهنئة؛  بطاقات  �ملل�شقات؛  �لنماذج؛  �لبطاقات؛ 
�لدفاتر؛ دفاتر قطع �لقرطا�شية؛ ورق ن�شاف؛ دفاتر �ملذكر�ت و�ملو�عيد؛ �ل�شور �لفوتوغر�فية؛ �لألبومات؛ 
�لكبرية؛  �لإع��الن��ات  �لريدية؛  �لبطاقات  �ملفهر�شة؛  �مللفات  �مللفات؛  �لر�شائل؛  �أرف��ف  �ليوميات؛  دفاتر 
�لكتب؛  �لكتب؛ مو�د جتليد  �لدوريات؛  �ل�شحف؛  �ملطبوعات؛  �لكتابة؛  للكتابة؛ ورق  دفاتر قطع  �لتذ�كر؛ 
)عد�  �ملكتبية  و�للو�زم  �لأدو�ت  �لكتالوجات؛  �ملجالت؛  �لن�شر�ت؛  �ليومية؛  �ل�شحف  �ملطبوعة؛  �ملن�شور�ت 
�أق���الم �حل��ر �جلاف؛  �أق���الم �لر�شا�س �لآل��ي��ة؛  �للباد؛  �أق���الم  �أق���الم �لر�شا�س؛  �أق���الم �حل��ر؛  �لأث����اث(؛ 

�مل�شاطر؛ �ملماحي؛ ثقالت �لورق.
�لو�ق�عة بالفئة: 16

بتاريخ:   4 يوليو 2010   و�مل�شجلة حتت رقم:105294 
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف  2017/11/28  

وحتى تاريخ: 2027/11/28
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ كاليد �ند كو �ل �ل بي
 بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:  

 103963  �ملودعة بالرقم : 
 با�ش��م: تيكوم لال�شتثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م  

 وعنو�نه:  مبنى رقم 4، �لطابق �لول، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لورق و�ملنتجات �لورقية؛ �لكرتون ومنتجات �لكرتون؛ �لكتيبات؛ �لن�شر�ت �لإعالنية؛ �لكر��شات؛ �لتقاومي؛ 
دورية؛  �إخبارية  ن�شر�ت  �لر�شائل؛  �لل�شاقات؛  �لدعو�ت؛  �لتهنئة؛  بطاقات  �ملل�شقات؛  �لنماذج؛  �لبطاقات؛ 
�لدفاتر؛ دفاتر قطع �لقرطا�شية؛ ورق ن�شاف؛ دفاتر �ملذكر�ت و�ملو�عيد؛ �ل�شور �لفوتوغر�فية؛ �لألبومات؛ 
�لكبرية؛  �لإع��الن��ات  �لريدية؛  �لبطاقات  �ملفهر�شة؛  �مللفات  �مللفات؛  �لر�شائل؛  �أرف��ف  �ليوميات؛  دفاتر 
�لكتب؛  �لكتب؛ مو�د جتليد  �لدوريات؛  �ل�شحف؛  �ملطبوعات؛  �لكتابة؛  للكتابة؛ ورق  دفاتر قطع  �لتذ�كر؛ 
)عد�  �ملكتبية  و�للو�زم  �لأدو�ت  �لكتالوجات؛  �ملجالت؛  �لن�شر�ت؛  �ليومية؛  �ل�شحف  �ملطبوعة؛  �ملن�شور�ت 
�أق���الم �حل��ر �جلاف؛  �أق���الم �لر�شا�س �لآل��ي��ة؛  �للباد؛  �أق���الم  �أق���الم �لر�شا�س؛  �أق���الم �حل��ر؛  �لأث����اث(؛ 

�مل�شاطر؛ �ملماحي؛ ثقالت �لورق.
�لو�ق�عة بالفئة:  16

بتاريخ: 28 يوليو 2009   و�مل�شجلة حتت رقم:  95905 
�نتهاء �حلماية يف  2007/12/6   �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت  و�شتظل �حلماية نافذة 

وحتى تاريخ: 2027/12/6
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ كاليد �ند كو �ل �ل بي
 بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:  

 103964  �ملودعة بالرقم : 
 با�ش��م: تيكوم لال�شتثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م  

 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �لول، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�خلدمات �لعقارية؛ �إد�رة �ملمتلكات �لعقارية؛ خدمات �لعقار�ت �لتجارية و�ل�شكنية؛ �إد�رة وتاأجري �لعقار�ت 
�لتجارية و �ل�شكنية؛ خدمات تاأجري و��شتئجار �لعقار�ت �لتي يتم تقدميها و�إد�رتها بالن�شبة لل�شقق و�ل�شقق 
و�لفنادق  و�ملارينا  �جلولف  ومالعب  و�ملنتجعات  �ملعدنية  �ملياه  ومنتجعات  و�ملكاتب  و�لفيالت  �لفندقية 
و�ملمتلكات �ل�شناعية ومر�كز �لت�شوق وقرى �لت�شوق؛ خدمات �لإد�رة للم�شتاأجرين؛ �إد�رة �ل�شقق �لفندقية 
و�شقق وفيالت �لإيجار؛ خدمات �لو�شاطة للعقار�ت؛ خدمات حت�شيل �لإيجار�ت؛ خدمات تثمني �لعقار�ت؛ 
�ل�شتثمار  �ل�شتثمار؛ خدمات  �لأ�شول؛ خدمات  �إد�رة  �ملالية؛ خدمات  �لأم��و�ل؛ �خلدمات  روؤو���س  ��شتثمار 
�لعقارية؛  �ل�شناديق  خدمات  �لأ�شهم؛  يف  �لأم���و�ل  ��شتثمار  خدمات  �ل�شناديق؛  �إد�رة  خدمات  �جلماعي؛ 
�إد�رة  �لعقار�ت؛ خدمات  تقييم  �لعقاري؛ خدمات  �لتمويل  �مل�شرفية؛ خدمات  �خلدمات  �لتاأمني؛  خدمات 
�لعقار�ت وخدمات �إد�رة �ملحافظ �لعقارية؛ خدمات �ل�شتثمار �لعقاري؛ خدمات �لو�شاطة �لعقارية؛ خدمات 
�لتاأمني �لعقاري؛ خدمات تطوير �لأر��شي وحتديد�ً خدمات ��شتمالك �لأر��شي وتثمني و�ختيار و��شتمالك 
�لعقار�ت لأغر��س �لتطوير و�ل�شتثمار؛ ��شتمالك �لأر��شي بغر�س تاأجريها؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق 

بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة.
�لو�ق�عة بالفئة: 36

بتاريخ:   8 مايو 2012   و�مل�شجلة حتت رقم:103964 
�نتهاء �حلماية يف 2007/12/6   تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخ��رى  �شنو�ت  ملدة ع�شر  �ملفعول  نافذة  و�شتظل �حلماية 

وحتى تاريخ: 2027/12/6
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ كاليد �ند كو �ل �ل بي
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية: 

  
 103965  �ملودعة بالرقم : 

 با�ش��م: تيكوم لال�شتثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م  
 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �لول، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�ل�شمعية  �لو�شائط  عر  �ملعلومات  تقدمي  و�لال�شلكية؛  �ل�شلكية  �لت�شالت  خدمات  �لت�شالت؛  خدمات 
�لبث مبا  �لإن��رتن��ت؛ خدمات  بو�بات  �لإن��رتن��ت؛ خدمات  م��زودي خدمات  �لرقمية؛ خدمات  �أو  و�لب�شرية 
و�ل�شبكات  �لب�شرية  و�لألياف  �لف�شائية  و�ملحطات  و�لر�ديو  و�لكيبل  �لتلفزيون  �شبكات  �لبث عر  يف ذلك 
حا�شوب  �شبكة  �إىل  للم�شتخدمني  �لنفاذ  توفري  و�لال�شلكية؛  �ل�شلكية  �لت�شالت  معد�ت  تاأجري  �لرقمية؛ 
عامة؛ نقل �لأ�شو�ت و�ل�شور؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات 

�ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة.
�لو�ق�عة بالفئة: 38

بتاريخ:    12 يوليو 2010   و�مل�شجلة حتت رقم:  106051 
�نتهاء �حلماية يف  2007/12/6   �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت  و�شتظل �حلماية نافذة 

وحتى تاريخ: 2027/12/6
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/   كاليد �ند كو �ل �ل بي
 بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:  

 103976  �ملودعة بالرقم : 
 با�ش��م: تيكوم لال�شتثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م  

 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �لول، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�خلدمات �لعقارية؛ �إد�رة �ملمتلكات �لعقارية؛ خدمات �لعقار�ت �لتجارية و�لعقار�ت �ل�شكنية؛ �إد�رة وتاأجري 
و�إد�رتها  تقدميها  يتم  �لتي  �لعقار�ت  و��شتئجار  تاأجري  خدمات  �ل�شكنية؛  و�لعقار�ت  �لتجارية  �لعقار�ت 
بالن�شبة لل�شقق و�ل�شقق �لفندقية و�لفيالت و�ملكاتب ومنتجعات �ملياه �ملعدنية و�ملنتجعات ومالعب �جلولف 
و�ملارينا و�لفنادق و�ملمتلكات �ل�شناعية ومر�كز �لت�شوق وقرى �لت�شوق؛ خدمات �لإد�رة للم�شتاأجرين؛ �إد�رة 
�ل�شقق �لفندقية و�شقق وفيالت �لإيجار؛ خدمات �لو�شاطة للعقار�ت؛ خدمات حت�شيل �لإيجار�ت؛ خدمات 
�ل�شتثمار؛  خدمات  �لأ�شول؛  �إد�رة  خدمات  �ملالية؛  �خلدمات  �لأم��و�ل؛  روؤو���س  ��شتثمار  �لعقار�ت؛  تثمني 
خدمات  �لأ���ش��ه��م؛  يف  �لأم���و�ل  ��شتثمار  خ��دم��ات  �ل�شناديق؛  �إد�رة  خ��دم��ات  �جلماعي؛  �ل�شتثمار  خ��دم��ات 
تقييم  خدمات  �لعقاري؛  �لتمويل  خدمات  �مل�شرفية؛  �خل��دم��ات  �لتاأمني؛  خدمات  �لعقارية؛  �ل�شناديق 
خدمات  �لعقاري؛  �ل�شتثمار  خدمات  �لعقارية؛  �ملحافظ  �إد�رة  وخدمات  �لعقار�ت  �إد�رة  خدمات  �لعقار�ت؛ 
�لو�شاطة �لعقارية؛ خدمات �لتاأمني �لعقاري؛ خدمات تطوير �لأر��شي وحتديد�ً  خدمات متلك �لأر��شي؛ 
توفري  تاأجريها؛  بغر�س  �لأر��شي  و�ل�شتثمار؛ متلك  �لتطوير  لأغر��س  �لعقار�ت  و�ختيار ومتلك  تثمني 
�ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �شبكة 

حا�شوب عامة.
�لو�ق�عة بالفئة: 36

بتاريخ: 12 يوليو 2010   و�مل�شجلة حتت رقم:  106048 
�نتهاء �حلماية يف  2007/12/6   �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت  و�شتظل �حلماية نافذة 

وحتى تاريخ: 2027/12/6
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية: 

  
 103977  �ملودعة بالرقم : 

 با�ش��م:  تيكوم لال�شتثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م  
وعنو�نه:  مبنى رقم 4، �لطابق �لول، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�ل�شمعية  �لو�شائط  عر  �ملعلومات  تقدمي  و�لال�شلكية؛  �ل�شلكية  �لت�شالت  خدمات  �لت�شالت؛  خدمات 
مبا  �لبث  خدمات  �لإنرتنت؛  مد�خل  خدمات  �لإنرتنت؛  خدمات  م��زودي  خدمات  �لرقمية؛  �أو  و�لب�شرية 
و�ل�شبكات  �لب�شرية  و�لألياف  �لف�شائية  و�ملحطات  و�لر�ديو  و�لكيبل  �لتلفزيون  �شبكات  �لبث عر  يف ذلك 
حا�شوب  �شبكة  �إىل  للم�شتخدمني  �لنفاذ  توفري  و�لال�شلكية؛  �ل�شلكية  �لت�شالت  معد�ت  تاأجري  �لرقمية؛ 
عامة؛ نقل �لأ�شو�ت و�ل�شور؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات 

�ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة.
�لو�ق�عة بالفئة:  38

بتاريخ: 10 دي�شمر 2009   و�مل�شجلة حتت رقم: 98208 
�نتهاء �حلماية يف  2007/12/6   �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت  و�شتظل �حلماية نافذة 

وحتى تاريخ: 2027/12/6
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  كاليد �ند كو �ل �ل بي
 بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:  

  �ملودعة بالرقم : 103978 
 با�ش��م:  تيكوم لال�شتثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م  

 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �لول، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�ل��ف��ن��ادق و�ل�شيافة؛ ت��وف��ري دور  �ل��ت��دري��ب يف جم��ال  �ل��ت��دري��ب؛ ت��وف��ري م��ر�ف��ق  خ��دم��ات �لتعليم؛ خ��دم��ات 
�حل�����ش��ان��ة؛ خ��دم��ات �ل��رتف��ي��ه؛ �لأن�����ش��ط��ة �ل��ري��ا���ش��ي��ة و�ل��ث��ق��اف��ي��ة؛ ت��وف��ري ���ش��الت �ل��ت��دري��ب��ات �لريا�شية 
توفري  �لتن�س؛  ت�شهيالت  ت��وف��ري  �جل��ول��ف؛  م��الع��ب  م��ر�ف��ق  ت��وف��ري  �ل�شحية؛  و�ل���ن���و�دي  )�جل��م��ن��ازي��وم( 
وور�شات  �لتدريبية  و�جلل�شات  و�ملعار�س  و�لجتماعات  �ملوؤمتر�ت  و�إد�رة  ترتيب  �ل�شباحة؛  برك  ت�شهيالت 
ن�شر  �خلا�س؛  �لطابع  ذ�ت  و�حلد�ئق  �ملالهي  حد�ئق  توفري  و�ملحا�شر�ت؛  �لر�شمية  و�لجتماعات  �لعمل 
توفري  �لبولنغ؛  زق��اق  ت�شهيالت  توفري  �لريا�شية؛  �لت�شهيالت  توفري  �ل�شينما؛  ت�شهيالت  توفري  �لكتب؛ 
توفري  �لأف���الم؛  �شتوديوهات  خ��دم��ات  �ل�شوتي؛  �لت�شجيل  �شتوديوهات  خ��دم��ات  �ل�شتجمام؛  ت�شهيالت 
ت�شهيالت �شتوديوهات �لت�شجيل؛ خدمات �شتوديوهات �لت�شجيل لالأفالم و�لتليفزيون و�لفيديو و�لر�ديو؛ 
تاأجري �شتوديوهات �لت�شجيل؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات 

�ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة.   
�لو�ق�عة بالفئة: 41

بتاريخ: 30 يناير 2011   و�مل�شجلة حتت رقم:  130450 
�نتهاء �حلماية يف  2007/12/6   �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت  و�شتظل �حلماية نافذة 

وحتى تاريخ: 2027/12/6
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ كاليد �ند كو �ل �ل بي
 بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:  

 103907  �ملودعة بالرقم : 
 با�ش��م: تيكوم لال�شتثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م  

 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �لول، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لورق و�ملنتجات �لورقية؛ �لكرتون ومنتجات �لكرتون؛ �لكتيبات؛ �لن�شر�ت �لإعالنية؛ �لكر��شات؛ �لتقاومي؛ 
دورية؛  �إخبارية  ن�شر�ت  �لر�شائل؛  �لل�شاقات؛  �لدعو�ت؛  �لتهنئة؛  بطاقات  �ملل�شقات؛  �لنماذج؛  �لبطاقات؛ 
�لدفاتر؛ دفاتر قطع �لقرطا�شية؛ ورق ن�شاف؛ دفاتر �ملذكر�ت و�ملو�عيد؛ �ل�شور �لفوتوغر�فية؛ �لألبومات؛ 
�لكبرية؛  �لإع��الن��ات  �لريدية؛  �لبطاقات  �ملفهر�شة؛  �مللفات  �مللفات؛  �لر�شائل؛  �أرف��ف  �ليوميات؛  دفاتر 
�لكتب؛  �لكتب؛ مو�د جتليد  �لدوريات؛  �ل�شحف؛  �ملطبوعات؛  �لكتابة؛  للكتابة؛ ورق  دفاتر قطع  �لتذ�كر؛ 
)عد�  �ملكتبية  و�للو�زم  �لأدو�ت  �لكتالوجات؛  �ملجالت؛  �لن�شر�ت؛  �ليومية؛  �ل�شحف  �ملطبوعة؛  �ملن�شور�ت 
�أق���الم �حل��ر �جلاف؛  �أق���الم �لر�شا�س �لآل��ي��ة؛  �للباد؛  �أق���الم  �أق���الم �لر�شا�س؛  �أق���الم �حل��ر؛  �لأث����اث(؛ 

�مل�شاطر؛ �ملماحي؛ ثقالت �لورق.
�لو�ق�عة بالفئة: 16

بتاريخ:12 يوليو 2010   و�مل�شجلة حتت رقم:106046 
�نتهاء �حلماية يف  2007/12/5   �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت  و�شتظل �حلماية نافذة 

وحتى تاريخ: 2027/12/5
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  كاليد �ند كو �ل �ل بي
 بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:  

 104109  �ملودعة بالرقم : 
 با�ش��م: تيكوم لال�شتثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م  

 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �لول، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لورق و�ملنتجات �لورقية؛ �لكرتون ومنتجات �لكرتون؛ �لكتيبات؛ �لن�شر�ت �لإعالنية؛ �لكر��شات؛ �لتقاومي؛ 
دورية؛  �إخبارية  ن�شر�ت  �لر�شائل؛  �لل�شاقات؛  �لدعو�ت؛  �لتهنئة؛  بطاقات  �ملل�شقات؛  �لنماذج؛  �لبطاقات؛ 
�لدفاتر؛ دفاتر قطع �لقرطا�شية؛ ورق ن�شاف؛ دفاتر �ملذكر�ت و�ملو�عيد؛ �ل�شور �لفوتوغر�فية؛ �لألبومات؛ 
�لكبرية؛  �لإع��الن��ات  �لريدية؛  �لبطاقات  �ملفهر�شة؛  �مللفات  �مللفات؛  �لر�شائل؛  �أرف��ف  �ليوميات؛  دفاتر 
�لكتب؛  �لكتب؛ مو�د جتليد  �لدوريات؛  �ل�شحف؛  �ملطبوعات؛  �لكتابة؛  للكتابة؛ ورق  دفاتر قطع  �لتذ�كر؛ 
)عد�  �ملكتبية  و�للو�زم  �لأدو�ت  �لكتالوجات؛  �ملجالت؛  �لن�شر�ت؛  �ليومية؛  �ل�شحف  �ملطبوعة؛  �ملن�شور�ت 
�أق���الم �حل��ر �جلاف؛  �أق���الم �لر�شا�س �لآل��ي��ة؛  �للباد؛  �أق���الم  �أق���الم �لر�شا�س؛  �أق���الم �حل��ر؛  �لأث����اث(؛ 

�مل�شاطر؛ �ملماحي؛ ثقالت �لورق.
�لو�ق�عة بالفئة: 16

بتاريخ: 7 يناير 2010   و�مل�شجلة حتت رقم:  99182 
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف  2007/12/10  

وحتى تاريخ: 2027/12/10
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  كاليد �ند كو �ل �ل بي
 بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:  

 104111  �ملودعة بالرقم : 
 با�ش��م: تيكوم لال�شتثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م  

 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �لول، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لبتد�ئية  و�مل��د�ر���س  �حل�شانة  دور  ت�شغيل  �لتدريب؛  مر�فق  ت�شغيل  �لتدريب؛  خدمات  �لتعليم؛  خدمات 
و�لثانوية و�جلامعات؛ خدمات �لرتفيه؛ �لأن�شطة �لريا�شية و�لثقافية؛ توفري �شالت �لتدريبات �لريا�شية 
)�جلمنازيوم( و�لنو�دي �ل�شحية؛ ت�شغيل مالعب �جلولف؛ توفري ت�شهيالت �لتن�س؛ توفري ت�شهيالت برك 
و�ملعار�س  �لعمل  �لتدريبية وور�شات  و�ملعار�س و�جلل�شات  �ملوؤمتر�ت و�لجتماعات  و�إد�رة  ترتيب  �ل�شباحة؛ 
�لتجارية و�لجتماعات �لر�شمية و�ملحا�شر�ت؛ ت�شغيل حد�ئق �ملالهي و�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س؛ ن�شر 
توفري  �لبولنغ؛  زق��اق  ت�شهيالت  توفري  �لريا�شية؛  �لت�شهيالت  توفري  �ل�شينما؛  ت�شهيالت  توفري  �لكتب؛ 
توفري  �لأف���الم؛  �شتوديوهات  خ��دم��ات  �ل�شوتي؛  �لت�شجيل  �شتوديوهات  خ��دم��ات  �ل�شتجمام؛  ت�شهيالت 
ت�شهيالت �شتوديوهات �لت�شجيل؛ خدمات �شتوديوهات �لت�شجيل لالأفالم و�لتليفزيون و�لفيديو و�لر�ديو؛ 
تاأجري �شتوديوهات �لت�شجيل؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات 

�ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة.
�لو�ق�عة بالفئة:41

بتاريخ: 22 �بريل 2010   و�مل�شجلة حتت رقم: 102180 
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف  2007/12/10  

وحتى تاريخ: 2027/12/10
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ كاليد �ند كو �ل �ل بي
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية: 

  
 104112  �ملودعة بالرقم : 

 با�ش��م: تيكوم لال�شتثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م  
 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �لول، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
بر�مج  �لكيمياء،  �مل��ب��اين،  �لإن�����ش��اء،  يخ�س  فيما  و�لتطوير  �لبحث  لالآخرين؛  و�لتطوير  �لبحث  خدمات 
�لهند�شة،  �ل�شناعة،  �ل�شحة،  �لبيئة،  حماية  لل�شكان،  �لإح�شائية  �لدر��شة  �لبيانات،  معاجلة  �حلا�شوب، 
�ملعادن، �ملو�رد �ملعدنية، مو�رد �لطاقة، �ل�شيدلة، �لتقنية �لبيولوجية، �لتقنية �لبيولوجية �لزر�عية، �لتقنية 
�لبيولوجية �ل�شناعية، �لعلوم، علم �لطب �ل�شرعي، �لنبات، �لتقنية �لبيولوجية �حليو�نية و�لبحرية، علم 
خدمات  و�لرتبية،  �لأم��ن  �لال�شتثمار،  �ل�شحية،  �لرعاية  �لإع��الم،  و�شائل  �لتقنية،  �لبيولوجية،  �لأخ��الق 

�ملختر�ت.
�لو�ق�عة بالفئة: 42

بتاريخ:   12 يوليو 2010   و�مل�شجلة حتت رقم:106049 
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف  2007/12/10  

وحتى تاريخ: 2027/12/10
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ كاليد �ند كو �ل �ل بي
 بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:  

 103975  �ملودعة بالرقم : 
 با�ش��م: تيكوم لال�شتثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م  

وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �لول، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لورق و�ملنتجات �لورقية؛ �لكرتون ومنتجات �لكرتون؛ �لكتيبات؛ �لن�شر�ت �لإعالنية؛ �لكر��شات؛ �لتقاومي؛ 
دورية؛  �إخبارية  ن�شر�ت  �لر�شائل؛  �لل�شاقات؛  �لدعو�ت؛  �لتهنئة؛  بطاقات  �ملل�شقات؛  �لنماذج؛  �لبطاقات؛ 
�لدفاتر؛ دفاتر قطع �لقرطا�شية؛ ورق ن�شاف؛ دفاتر �ملذكر�ت و�ملو�عيد؛ �ل�شور �لفوتوغر�فية؛ �لألبومات؛ 
�لكبرية؛  �لإع��الن��ات  �لريدية؛  �لبطاقات  �ملفهر�شة؛  �مللفات  �مللفات؛  �لر�شائل؛  �أرف��ف  �ليوميات؛  دفاتر 
�لكتب؛  �لكتب؛ مو�د جتليد  �لدوريات؛  �ل�شحف؛  �ملطبوعات؛  �لكتابة؛  للكتابة؛ ورق  دفاتر قطع  �لتذ�كر؛ 
)عد�  �ملكتبية  و�للو�زم  �لأدو�ت  �لكتالوجات؛  �ملجالت؛  �لن�شر�ت؛  �ليومية؛  �ل�شحف  �ملطبوعة؛  �ملن�شور�ت 
�أق���الم �حل��ر �جلاف؛  �أق���الم �لر�شا�س �لآل��ي��ة؛  �للباد؛  �أق���الم  �أق���الم �لر�شا�س؛  �أق���الم �حل��ر؛  �لأث����اث(؛ 

�مل�شاطر؛ �ملماحي؛ ثقالت �لورق.
�لو�ق�عة بالفئة: 16

بتاريخ:12 يوليو 2010   و�مل�شجلة حتت رقم:106050 
�نتهاء �حلماية يف  2007/12/6   �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت  و�شتظل �حلماية نافذة 

وحتى تاريخ: 2027/12/6
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/   كاليد �ند كو �ل �ل بي
 بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:  

 103909  �ملودعة بالرقم : 
 با�ش��م:  تيكوم لال�شتثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م  

  وعنو�نه:  مبنى رقم 4، �لطابق �لول، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�خلدمات �لعقارية؛ �إد�رة �ملمتلكات �لعقارية؛ خدمات �لعقار�ت �لتجارية و �ل�شكنية؛ �إد�رة وتاأجري �لعقار�ت 
�لتجارية و �ل�شكنية؛ خدمات تاأجري و��شتئجار �لعقار�ت �لتي يتم تقدميها و�إد�رتها بالن�شبة لل�شقق و�ل�شقق 
و�لفنادق  و�ملارينا  �جلولف  ومالعب  و�ملنتجعات  �ملعدنية  �ملياه  ومنتجعات  و�ملكاتب  و�لفيالت  �لفندقية 
�ل�شقق  �إد�رة  للم�شتاأجرين؛  �ملالية  �لإد�رة  خدمات  �لت�شوق؛  وقرى  �لت�شوق  ومر�كز  �ل�شناعية  و�ملمتلكات 
�لفندقية و�شقق وفيالت �لإيجار؛ خدمات �لو�شاطة للعقار�ت؛ خدمات حت�شيل �لإيجار�ت؛ خدمات تثمني 
�ل�شتثمار؛ خدمات  �لأ�شول؛ خدمات  �إد�رة  �ملالية؛ خدمات  �لأم��و�ل؛ �خلدمات  روؤو���س  ��شتثمار  �لعقار�ت؛ 
�ل�شناديق  خدمات  �لأ�شهم؛  يف  �لأم��و�ل  ��شتثمار  خدمات  �ل�شناديق؛  �إد�رة  خدمات  �جلماعي؛  �ل�شتثمار 
�لعقار�ت؛  تقييم  خدمات  �لعقاري؛  �لتمويل  خدمات  �مل�شرفية؛  �خل��دم��ات  �لتاأمني؛  خدمات  �لعقارية؛ 
�لو�شاطة  خدمات  �لعقاري؛  �ل�شتثمار  خدمات  �لعقارية؛  �ملحافظ  �إد�رة  وخدمات  �لعقار�ت  �إد�رة  خدمات 
وتثمني  �لأر��شي  �لأر��شي وحتديد�  خدمات متلك  تطوير  �لعقاري؛ خدمات  �لتاأمني  �لعقارية؛ خدمات 
و�ختيار ومتلك �لعقار�ت لأغر��س �لتطوير و�ل�شتثمار؛ متلك �لأر��شي بغر�س تاأجريها؛ توفري �ملعلومات 
�شبكة حا�شوب  �ملتعلقة بهذه �خلدمات عر  �ملعلومات  بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري  يتعلق  فيما 

عامة.      
�لو�ق�عة بالفئة:  36

بتاريخ: 13 دي�شمر 2010   و�مل�شجلة حتت رقم: 126566 
�نتهاء �حلماية يف  2007/12/5   �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت  و�شتظل �حلماية نافذة 

وحتى تاريخ: 2027/12/5
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  كاليد �ند كو �ل �ل بي
 بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:  

 103955  �ملودعة بالرقم : 
 با�ش��م: تيكوم لال�شتثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م  

 وعنو�نه:  مبنى رقم 4، �لطابق �لول، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لورق و�ملنتجات �لورقية؛ �لكرتون ومنتجات �لكرتون؛ �لكتيبات؛ �لن�شر�ت �لإعالنية؛ �لكر��شات؛ �لتقاومي؛ 
دورية؛  �إخبارية  ن�شر�ت  �لر�شائل؛  �لل�شاقات؛  �لدعو�ت؛  �لتهنئة؛  بطاقات  �ملل�شقات؛  �لنماذج؛  �لبطاقات؛ 
�لدفاتر؛ دفاتر قطع �لقرطا�شية؛ ورق ن�شاف؛ دفاتر �ملذكر�ت و�ملو�عيد؛ �ل�شور �لفوتوغر�فية؛ �لألبومات؛ 
�لكبرية؛  �لإع��الن��ات  �لريدية؛  �لبطاقات  �ملفهر�شة؛  �مللفات  �مللفات؛  �لر�شائل؛  �أرف��ف  �ليوميات؛  دفاتر 
�لكتب؛  �لكتب؛ مو�د جتليد  �لدوريات؛  �ل�شحف؛  �ملطبوعات؛  �لكتابة؛  للكتابة؛ ورق  دفاتر قطع  �لتذ�كر؛ 
)عد�  �ملكتبية  و�للو�زم  �لأدو�ت  �لكتالوجات؛  �ملجالت؛  �لن�شر�ت؛  �ليومية؛  �ل�شحف  �ملطبوعة؛  �ملن�شور�ت 
�أق���الم �حل��ر �جلاف؛  �أق���الم �لر�شا�س �لآل��ي��ة؛  �للباد؛  �أق���الم  �أق���الم �لر�شا�س؛  �أق���الم �حل��ر؛  �لأث����اث(؛ 

�مل�شاطر؛ �ملماحي؛ ثقالت �لورق.
�لو�ق�عة بالفئة:  16

بتاريخ: 10 �بريل 2011   و�مل�شجلة حتت رقم: 135629 
�نتهاء �حلماية يف  2007/12/6   �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت  و�شتظل �حلماية نافذة 

وحتى تاريخ: 2027/12/6
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  كاليد �ند كو �ل �ل بي
 بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:  

 103956  �ملودعة بالرقم : 
 با�ش��م: تيكوم لال�شتثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م  

 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �لول، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�خلدمات �لعقارية؛ �إد�رة �ملمتلكات �لعقارية؛ خدمات �لعقار�ت �لتجارية و�ل�شكنية؛ �إد�رة وتاأجري �لعقار�ت 
�لتجارية و�ل�شكنية؛ خدمات تاأجري و��شتئجار �لعقار�ت �لتي يتم تقدميها و�إد�رتها بالن�شبة لل�شقق و�ل�شقق 
و�لفنادق  و�ملارينا  �جلولف  ومالعب  و�ملنتجعات  �ملعدنية  �ملياه  ومنتجعات  و�ملكاتب  و�لفيالت  �لفندقية 
�ل�شقق  �إد�رة  للم�شتاأجرين؛  �ملالية  �لإد�رة  خدمات  �لت�شوق؛  وقرى  �لت�شوق  ومر�كز  �ل�شناعية  و�ملمتلكات 
�لفندقية و�شقق وفيالت �لإيجار؛ خدمات �لو�شاطة للعقار�ت؛ خدمات حت�شيل �لإيجار�ت؛ خدمات تثمني 
�ل�شتثمار؛ خدمات  �لأ�شول؛ خدمات  �إد�رة  �ملالية؛ خدمات  �لأم��و�ل؛ �خلدمات  روؤو���س  ��شتثمار  �لعقار�ت؛ 
�ل�شناديق  خدمات  �لأ�شهم؛  يف  �لأم��و�ل  ��شتثمار  خدمات  �ل�شناديق؛  �إد�رة  خدمات  �جلماعي؛  �ل�شتثمار 
�لعقار�ت؛  تقييم  خدمات  �لعقاري؛  �لتمويل  خدمات  �مل�شرفية؛  �خل��دم��ات  �لتاأمني؛  خدمات  �لعقارية؛ 
�لو�شاطة  خدمات  �لعقاري؛  �ل�شتثمار  خدمات  �لعقارية؛  �ملحافظ  �إد�رة  وخدمات  �لعقار�ت  �إد�رة  خدمات 
وتثمني  �لأر��شي  متلك  خدمات  وحتديد�  �لأر��شي  تطوير  خدمات  �لعقاري؛  �لتاأمني  خدمات  �لعقارية؛ 
و�ختيار ومتلك �لعقار�ت لأغر��س �لتطوير و�ل�شتثمار؛ متلك �لأر��شي بغر�س تاأجريها؛ توفري �ملعلومات 
�شبكة حا�شوب  �ملتعلقة بهذه �خلدمات عر  �ملعلومات  بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري  يتعلق  فيما 

عامة.
�لو�ق�عة بالفئة:  36

بتاريخ: 13 دي�شمر 2010   و�مل�شجلة حتت رقم: 126567 
�نتهاء �حلماية يف  2007/12/6   �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت  و�شتظل �حلماية نافذة 

وحتى تاريخ: 2027/12/6
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

   
 103957  �ملودعة بالرقم : 

 با�ش��م: تيكوم لال�شتثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م  
 وعنو�نه:  مبنى رقم 4، �لطابق �لول، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�ل�شمعية  �لو�شائط  عر  �ملعلومات  تقدمي  و�لال�شلكية؛  �ل�شلكية  �لت�شالت  خدمات  �لت�شالت؛  خدمات 
مبا  �لبث  خدمات  �لإنرتنت؛  مد�خل  خدمات  �لإنرتنت؛  خدمات  م��زودي  خدمات  �لرقمية؛  �أو  و�لب�شرية 
و�ل�شبكات  �لب�شرية  و�لألياف  �لف�شائية  و�ملحطات  و�لر�ديو  و�لكيبل  �لتلفزيون  �شبكات  �لبث عر  يف ذلك 
حا�شوب  �شبكة  �إىل  للم�شتخدمني  �لنفاذ  توفري  و�لال�شلكية؛  �ل�شلكية  �لت�شالت  معد�ت  تاأجري  �لرقمية؛ 
عامة؛ نقل �لأ�شو�ت و�ل�شور؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات 

�ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة.
�لو�ق�عة بالفئة:  38

بتاريخ: 10 �بريل 2011   و�مل�شجلة حتت رقم: 135630 
�نتهاء �حلماية يف  2007/12/6   �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت  و�شتظل �حلماية نافذة 

وحتى تاريخ: 2027/12/6
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  كاليد �ند كو �ل �ل بي
 بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:  

 103958  �ملودعة بالرقم : 
 با�ش��م: تيكوم لال�شتثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م  

 وعنو�نه:  مبنى رقم 4، �لطابق �لول، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

خدمات �لتعليم؛ خدمات �لتدريب؛ توفري مر�فق �لتدريب يف جمال �لفنادق و�ل�شيافة؛ توفري دور �حل�شانة؛ 
خدمات �لرتفيه؛ �لأن�شطة �لريا�شية و�لثقافية؛ توفري �شالت �لتدريبات �لريا�شية )�جلمنازيوم( و�لنو�دي 
�ل�شحية؛ توفري مالعب �جلولف؛ توفري ت�شهيالت �لتن�س؛ توفري ت�شهيالت برك �ل�شباحة؛ ترتيب و�إد�رة 
�ملوؤمتر�ت و�لجتماعات و�ملعار�س و�جلل�شات �لتدريبية وور�س �لعمل و�لجتماعات �لر�شمية و�ملحا�شر�ت؛ 
تنظيم و�إد�رة �ملعار�س �لتجارية لالأن�شطة �لتعليمية و�لتدريبية و�لرتفيهية و�لريا�شية و�لثقافية؛ توفري 
حد�ئق �ملالهي و�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س؛ ن�شر �لكتب؛ توفري ت�شهيالت �ل�شينما؛ توفري �لت�شهيالت 
�لت�شجيل  �شتوديوهات  خدمات  �ل�شتجمام؛  ت�شهيالت  توفري  �لبولنغ؛  زقاق  ت�شهيالت  توفري  �لريا�شية؛ 
�شتوديوهات  خدمات  �لت�شجيل؛  �شتوديوهات  ت�شهيالت  توفري  �لأف���الم؛  �شتوديوهات  خدمات  �ل�شوتي؛ 
فيما  �ملعلومات  توفري  �لت�شجيل؛  �شتوديوهات  تاأجري  و�لر�ديو؛  و�لفيديو  و�لتليفزيون  لالأفالم  �لت�شجيل 

يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة.
�لو�ق�عة بالفئة: 41

بتاريخ: 22 دي�شمر 2011   و�مل�شجلة حتت رقم: 161636 
�نتهاء �حلماية يف  2007/12/6   �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت  و�شتظل �حلماية نافذة 

وحتى تاريخ: 2027/12/6
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ كاليد �ند كو �ل �ل بي
 بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:  

 103959  �ملودعة بالرقم : 
 با�ش��م: تيكوم لال�شتثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م  

 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �لول، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لورق و�ملنتجات �لورقية؛ �لكرتون ومنتجات �لكرتون؛ �لكتيبات؛ �لن�شر�ت �لإعالنية؛ �لكر��شات؛ �لتقاومي؛ 
دورية؛  �إخبارية  ن�شر�ت  �لر�شائل؛  �لل�شاقات؛  �لدعو�ت؛  �لتهنئة؛  بطاقات  �ملل�شقات؛  �لنماذج؛  �لبطاقات؛ 
�لدفاتر؛ دفاتر قطع �لقرطا�شية؛ ورق ن�شاف؛ دفاتر �ملذكر�ت و�ملو�عيد؛ �ل�شور �لفوتوغر�فية؛ �لألبومات؛ 
�لكبرية؛  �لإع��الن��ات  �لريدية؛  �لبطاقات  �ملفهر�شة؛  �مللفات  �مللفات؛  �لر�شائل؛  �أرف��ف  �ليوميات؛  دفاتر 
�لكتب؛  �لكتب؛ مو�د جتليد  �لدوريات؛  �ل�شحف؛  �ملطبوعات؛  �لكتابة؛  للكتابة؛ ورق  دفاتر قطع  �لتذ�كر؛ 
)عد�  �ملكتبية  و�للو�زم  �لأدو�ت  �لكتالوجات؛  �ملجالت؛  �لن�شر�ت؛  �ليومية؛  �ل�شحف  �ملطبوعة؛  �ملن�شور�ت 
�أق���الم �حل��ر �جلاف؛  �أق���الم �لر�شا�س �لآل��ي��ة؛  �للباد؛  �أق���الم  �أق���الم �لر�شا�س؛  �أق���الم �حل��ر؛  �لأث����اث(؛ 

�مل�شاطر؛ �ملماحي؛ ثقالت �لورق.
�لو�ق�عة بالفئة: 16

بتاريخ: 13 دي�شمر 2009   و�مل�شجلة حتت رقم: 98306 
�نتهاء �حلماية يف  2007/12/6   �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت  و�شتظل �حلماية نافذة 

وحتى تاريخ: 2027/12/6
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ كاليد �ند كو �ل �ل بي
 بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:  

 103960  �ملودعة بالرقم : 
 با�ش��م: تيكوم لال�شتثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م  

 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �لول، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�خلدمات �لعقارية؛ �إد�رة �ملمتلكات �لعقارية؛ خدمات �لعقار�ت �لتجارية و�لعقار�ت �ل�شكنية؛ �إد�رة وتاأجري 
و�إد�رتها  تقدميها  يتم  �لتي  �لعقار�ت  و��شتئجار  تاأجري  خدمات  �ل�شكنية؛  و�لعقار�ت  �لتجارية  �لعقار�ت 
بالن�شبة لل�شقق و�ل�شقق �لفندقية و�لفيالت و�ملكاتب ومنتجعات �ملياه �ملعدنية و�ملنتجعات ومالعب �جلولف 
و�ملارينا و�لفنادق و�ملمتلكات �ل�شناعية ومر�كز �لت�شوق وقرى �لت�شوق؛ خدمات �لإد�رة للم�شتاأجرين؛ �إد�رة 
�ل�شقق �لفندقية و�شقق وفيالت �لإيجار؛ خدمات �لو�شاطة للعقار�ت؛ خدمات حت�شيل �لإيجار�ت؛ خدمات 
�ل�شتثمار؛  خدمات  �لأ�شول؛  �إد�رة  خدمات  �ملالية؛  �خلدمات  �لأم��و�ل؛  روؤو���س  ��شتثمار  �لعقار�ت؛  تثمني 
خدمات  �لأ���ش��ه��م؛  يف  �لأم���و�ل  ��شتثمار  خ��دم��ات  �ل�شناديق؛  �إد�رة  خ��دم��ات  �جلماعي؛  �ل�شتثمار  خ��دم��ات 
تقييم  خدمات  �لعقاري؛  �لتمويل  خدمات  �مل�شرفية؛  �خل��دم��ات  �لتاأمني؛  خدمات  �لعقارية؛  �ل�شناديق 
خدمات  �لعقاري؛  �ل�شتثمار  خدمات  �لعقارية؛  �ملحافظ  �إد�رة  وخدمات  �لعقار�ت  �إد�رة  خدمات  �لعقار�ت؛ 
�لو�شاطة �لعقارية؛ خدمات �لتاأمني �لعقاري؛ خدمات تطوير �لأر��شي وحتديد�  خدمات متلك �لأر��شي 
وتثمني و�ختيار ومتلك �لعقار�ت لأغر��س �لتطوير و�ل�شتثمار؛ متلك �لأر��شي بغر�س تاأجريها؛ توفري 
�ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �شبكة 

حا�شوب عامة.      
�لو�ق�عة بالفئة: 36

بتاريخ: 12 يوليو 2010   و�مل�شجلة حتت رقم: 106055 
�نتهاء �حلماية يف  2007/12/6   �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت  و�شتظل �حلماية نافذة 

وحتى تاريخ: 2027/12/6
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ كاليد �ند كو �ل �ل بي
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

   
 103961  �ملودعة بالرقم : 

 با�ش��م: تيكوم لال�شتثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م  
 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �لول، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�ل�شمعية  �لو�شائط  عر  �ملعلومات  تقدمي  و�لال�شلكية؛  �ل�شلكية  �لت�شالت  خدمات  �لت�شالت؛  خدمات 
مبا  �لبث  خدمات  �لإنرتنت؛  مد�خل  خدمات  �لإنرتنت؛  خدمات  م��زودي  خدمات  �لرقمية؛  �أو  و�لب�شرية 
و�ل�شبكات  �لب�شرية  و�لألياف  �لف�شائية  و�ملحطات  و�لر�ديو  و�لكيبل  �لتلفزيون  �شبكات  �لبث عر  يف ذلك 
حا�شوب  �شبكة  �إىل  للم�شتخدمني  �لنفاذ  توفري  و�لال�شلكية؛  �ل�شلكية  �لت�شالت  معد�ت  تاأجري  �لرقمية؛ 
عامة؛ نقل �لأ�شو�ت و�ل�شور؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات 

�ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة.
�لو�ق�عة بالفئة: 38

بتاريخ:10 �بريل 2011   و�مل�شجلة حتت رقم: 135631 
�نتهاء �حلماية يف  2007/12/6   �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت  و�شتظل �حلماية نافذة 

وحتى تاريخ: 2027/12/6
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165
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عربي ودويل
اأ�سرتاليون يحتجون على الأو�ساع مبركز لطالبي اللجوء 

•• �صيدين-رويرتز:

�حتج �أكر من �ألف �شخ�س يف ��شرت�ليا �م�س على معاملة مئات من طالبي 
�إن�شانية  حالة  ميثل  ب��اأن��ه  �ملتحدة  �لأمم  و�شفته  �حتجاز  مركز  يف  �للجوء 
�ل��و�ق��ع يف جزيرة  �مل��رك��ز  د�خ��ل  �أنف�شهم  600 رج��ل  ط��ارئ��ة. ويح�شن نحو 
مانو�س �لنائية يف بابو� غينيا �جلديدة يف حتد جلهود ��شرت�ليا وبابو� غينيا 
�جلديدة لإغالقه. وقطعت ��شرت�ليا �لغذ�ء و�ملياه �جلارية و�خلدمات �لطبية 
عن �ملركز منذ �أربعة �أيام. وتريد �ل�شلطات �ل�شرت�لية نقل �ملحتجزين �إىل 
مركز موؤقت يف مكان �آخر على �جلزيرة يف بد�ية عملية يخ�شى طالبو �للجوء 
�أن ت�شفر عن ت�شكينهم يف بابو� غينيا �جلديدة �أو دولة نامية �أخرى. ويخ�شى 
بانت  �آدم  وقال  �ملحليني.  �ل�شكان  عنيفة من  فعل  ردود  �أي�شا  �للجوء  طالبو 

نائب �لرملان عن حزب �خل�شر حل�شد يف ملبورن ثاين �أكر �ملدن �ل�شرت�لية 
�أن  �أي منا �شيفعله لو �شعرنا  �أنهم فعلو� ما كان  “كل ما �قرتفه ه��وؤلء هو 
�شيدين.  وك��ان هناك �حتجاج م�شابه يف  �أو حياة عائالتنا يف خطر«.  حياتنا 
�لهادي من  باملحيط  �ل�شغرية  ن��اورو  �آخر يف جزيرة  ومركز مانو�س ومركز 
للجدل  �ملثرية  �ل�شرت�لية  �لهجرة  �شيا�شة  حم��اور  يف  �لرئي�شية  �لعنا�شر 
�لتي ترف�س �ل�شماح لطالبي �للجوء �لو�فدين عر قو�رب ببلوغ �شو�حلها. 
وكثري� ما �نتقدت �لأمم �ملتحدة وجماعات حقوق �لإن�شان مر�كز �لحتجاز 
�ل�شرت�لية باجلزيرتني. و�أ�شار روبرت كولفيل �ملتحدث با�شم حقوق �لإن�شان 
�إىل  �لأول �جلمعة  �أم�س  �ملتحدة يف موؤمتر �شحفي يف جنيف  ل��الأمم  �لتابع 
تقارير  ذك��رت  حيث  مانو�س  جزيرة  مركز  يف  تتك�شف  طارئة  �إن�شانية  حالة 
�آبار� �أمال يف �لعثور على مياه. ومل ترد حكومة  �أن طالبي �للجوء يحفرون 

��شرت�ليا على ت�شريحات كولفيل. وهي ل ترد عادة على ق�شايا تتعلق باملر�كز 
على �جلزيرتني م�شت�شهدة باأ�شباب ت�شغيلية. ومع نفاد �لطعام تقريبا، وبدء 
�أعر��س نق�س �لتغذية على كثري من �لرجال، قالت �ملفو�شية �لعليا  ظهور 
باأ�شرت�ليا  �إنه حري  �ملتحدة يوم �خلمي�س  �لتابعة لالأمم  �لالجئني  ل�شوؤون 
�إيجاد حل لتلك �لظروف مع بابو� غينيا �جلديدة ب�شكل عاجل. و�أ�شافت يف 
بابو�  �إىل  �نتقلو�  �لذين  �أولئك  �شالمة  م�شوؤولة عن  ��شرت�ليا  تز�ل  بيان ل 
غينيا �جلديدة حلني �إيجاد حلول مالئمة وطويلة �لأجل خارج �لبالد. ونقل 
طالبي �للجوء �إجر�ء موؤقت يهدف �إىل منح �لوليات �ملتحدة وقتا لالنتهاء 
مت  �لالجئني  بتبادل  �ت��ف��اق  �شمن  �للجوء  طلبات  يف  �لتدقيق  عملية  م��ن 
�لتو�شل �إليه �لعام �ملا�شي وت�شتقبل مبقت�شاه ��شرت�ليا لجئني من �أمريكا 

�لو�شطى.

رو�سيا تندد بالعقوبات 
الكندية بحق رعاياها  

•• مو�صكو-اأ ف ب:

 30 نحو  على  ك��ن��د�  فر�شتها  �ل��ت��ي  بالعقوبات  رو���ش��ي��ا  ن���ددت 
مو�طنا من رعاياها وتعهدت باتخاذ �إج��ر�ء�ت مماثلة. وكانت 
�حلكومة �لكندية قررت جتميد ��شول 52 م�شوؤول من رو�شيا 
وكند� وجنوب �ل�شود�ن ومنع قدومهم �ىل �أر��شيها، وذلك بعد 
�تهامهم بالف�شاد �أو بانتهاك حقوق �لن�شان. و��شتهدف �لقر�ر 
و��شع  باأعمال ف�شاد على نطاق  30 م�شوؤول رو�شيا مرتبطني 
�أمريكي  دولر  مليون   230 بقيمة  �ل�شريبي  �لتهرب  ح��ول 
ك�شفها �شريغي مانيت�شكي يف �لعام 2008، وهو حمام تويف يف 

�ل�شجن بعدها بعام يف ظروف ندد بها �لغرب.

•• الفجر - تون�ص - خا�ص
التاآمر  ق�ضية  دائــرة  ان  تون�س  يف  الكثريون  يتوقع     
على امن دولة �ضتت�ضع وقد ت�ضمل �ضيا�ضيني واعالميني. 
وقد ا�ضتمع قا�ضي التحقيق الع�ضكري لرئي�س احلكومة 
بق�ضية  يعرف  مبا  عالقة  يف  ال�ضيد  احلبيب  ال�ضابق 
�ضفيق جراية املتهم بالتاآمر على امن الدولة اخلارجي.    
اال�ضتماع  لدى  نفى  ال�ضيد  باأن  مطلعة  م�ضادر  واأفــادت 
ان يكون كان على  اأو  اأعطى تعليمات  اأن يكون قد  اليه 
وزير  وكــان  اأمــنــى.     ملف  يف  جراية  مع  بتن�ضيق  علم 
الداخلية اال�ضبق ناجم الغر�ضلي قد قال لدى اال�ضتماع 
اليه ان التن�ضيق مع جراية مت بعلم من رئي�س احلكومة 
احلبيب ال�ضيد الذي كان موافقا، ح�ضب الغر�ضلي، على 

مبدا التن�ضيق مع جراية ان كان يف “ال�ضالح العام«.

مكافحة منتظرة
  وق��د �أك���د �لأ���ش��ت��اذ ك��م��ال بوجاه 
�ملدير  �لعجيلي  ���ش��اب��ر  حم��ام��ي 
�ل���������ش����اب����ق ل����ل����وح����دة �ل���وط���ن���ي���ة 
�أن  ل��ل��ب��ح��ث يف ج���ر�ئ���م �لإره������اب 
�شهادته  يف  �أك���د  �ل�شيد  �حلبيب 
مل  �أن��ه  �لع�شكري  �لتحقيق  �أم���ام 
وزير  ط��رف  م��ن  ��شت�شارته  تقع 
�ل��د�خ��ل��ي��ة ���ش��اب��ق��ا حم��م��د ناجم 
قبول  خ�����ش��و���س  يف  �ل��غ��ر���ش��ل��ي 
�ملخت�شة  للم�شالح  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر 
مبكتبه  ع���ا����ش���ور  ع���م���اد  �آن��������ذ�ك 
ل�شفيق جر�ية �شحبة حمام ليبي 
تخ�س  م��ع��ل��وم��ات  يف  ل�شتغالله 

�ل�شاأن �لليبي �لتون�شي. 
�لتحقيق  ق��ا���ش��ي  �أن  و�أ����ش���اف     
�ل�شماع  ه�����ذ�  ع���ل���ى  ب���ن���اء  ت������وىّل 
�لغر�شلي  ناجم  حممد  ��شتدعاء 
�لثانية.  للمرة  ك�شاهد  و�شماعه 
ومت�شك  �أ�����ش����ّر  �ل��غ��ر���ش��ل��ي  و�أن 
ب��ت�����ش��ري��ح��ات��ه �ل�����ش��اب��ق��ة م���ن �أنه 
�ل�شابق  �حلكومة  رئي�س  ��شت�شار 
خ�شو�س  يف  �ل�����ش��ي��د  �حل���ب���ي���ب 
للم�شالح  �ل���ع���ام  �مل���دي���ر  ق���ب���ول 
عا�شور  ع��م��اد  �ل�����ش��اب��ق  �ملخت�شة 
�شحبة  مبكتبه  ج��ر�ي��ة  ل�شفيق 

�ملحام �لليبي.
   و�أ�شار بوجاه �ىل �أنه من �ملنتظر 
�لتحقيق  ق���ا����ش���ي  ي����ج����ري  �أن 
بني  قانونية  مكافحة  �لع�شكري 
�حلبيب  �ل�شابق  �حلكومة  رئي�س 
�ل�شابق  �لد�خلية  ووزي��ر  �ل�شيد 

حممد ناجم �لغر�شلي.
   و�أكد في�شل �جلدلوي حمامي 
�شفيق  �مل���وق���وف  �لأع����م����ال  رج����ل 
لوزير  �ل�شتماع  �أن��ه مت  �جل��ر�ي��ة 
�ل��د�خ��ل��ي��ة �ل���ش��ب��ق حم��م��د ناجم 
�لغر�شلي ورئي�س �حلكومة �ل�شابق 
�حلبيب �ل�شيد �إ�شافة �إىل �ملدير 
�ملخت�شة  للم�شالح  �ل�شابق  �لعام 
عا�شور  ع��م��اد  �ل��د�خ��ل��ي��ة  ب�����وز�رة 
�لأعمال  رج��ل  بق�شية  عالقة  يف 
�لعجيلي،  �شفيق �جلر�ية و�شابر 
كان  ع���ا����ش���ور  ع���م���اد  �أن  م�����ش��ي��ف��ا 
�لقانوين  ���ش��اه��د� وت��غ��ري م��رك��زه 
�إ�شد�ر بطاقة  �إىل ذي �شبهة ومت 

�يد�ع يف حقه وتوجيه �لتهمة �إليه 
للق�شاء  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ملو�فقة 
�ملجل�س  م��ن  ق��ر�ر  وذل��ك ب�شدور 
برفع �حل�شانة عن �لقا�شي قبل 
�ل�شتماع �ليه �أو �لتحقيق معه �أو 

�يقافه.
ناجم  حم���م���د  �أّن  �ىل  ي�������ش���ار     
�أور�ق  �ل��غ��ر���ش��ل��ي ك���ان ق��د ت�����ش��ّل��م 
�ع����ت����م����اده ����ش���ف���ري� ف�����وق �ل���ع���ادة 
�ململكة  ل����دى  ل��ت��ون�����س  م��ف��ّو���ش��ا 
�ملغربية من �لرئي�س �لباجي قايد 
�ل�شب�شي يوم 17 فيفري 2016، 
�أّن��ه ق�شى ف��رتة ق�شرية جد�  �أي 
ي�شتكمل  ومل  �ل�شفارة  ر�أ���س  على 
�أ�شال مّدة 9 �أ�شهر. وهو ما يوؤّكد 
�شاأن  �مل���ط���روح يف  �مل��ل��ف  ج�����ش��ام��ة 
�لأ�شبق  �لتون�شي  �لد�خلية  وزي��ر 
على  ب��الع��ت��د�ء  تتعلق  ق�شّية  يف 
�أمن �لدولة �خلارجي، ول يتعلق 
فقط مبجّرد �ل�شتماع �إىل �شهادة 

�شاهد.

»انزالق فردي«
   ه�����ذ� و�ع����ت����ر ك���ات���ب �ل���دول���ة 
�أنَّ  �ل�شلي،  رفيق  �ل�شابق  لالأمن 
�لإج�������ر�ء�ت �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة �ل��ت��ي مت 
�لد�خلية  وزي���ر  �ت��خ��اذه��ا يف ح��ق 
�ل�شابق و�لقا�شي ناجم �لغر�شلي، 
ثابتة  و�أدل��ة  قر�ئن  على  مرتكزة 

قد تدين �لغر�شلي.
ت�شريح  يف  �ل�������ش���ل���ي  و�أ������ش�����ار     
�ل�شبت،  �أم�����س  حملية  ل�شحيفة 
“�إىل �أن عنا�شر بوز�رة �لد�خلية 
�لرتباط  ت��ف��ادي  باإمكانهم  ك��ان 
�لدولة،  �أم���ن  ه����ددو�  ب��اأ���ش��خ��ا���س 
معتر� �أن ق�شية �لغر�شلي جمرد 
يتحمل  ل  فردي”  “�نزلق 
�ل�شرفاء  �مل�����ش��وؤول��ون  م�شوؤوليته 

بوز�رة �لد�خلية.
  و�شدد �ل�شلي على �أن م�شوؤولني 
و�لغر�شلي  �ل���د�خ���ل���ي���ة  ب��������وز�رة 
وعليهم  �ل��ت�����ش��رف  يف  �أخ����ط����وؤو� 
باأنه  مفيد�  م�شوؤولياتهم،  حتمل 
مل تكن هناك �أي “�خرت�قات” يف 
�لوز�رة يف �لفرتة �لتي تقلد فيها 

من�شب كاتب دولة لالأمن.

�إيد�ع بال�شجن يف حقه.
   يذكر �نه يف �شهر مايو �ملا�شي، 
بتون�س،  �لع�شكرية  �لنيابة  قررت 
ف��ت��ح ب��ح��ث حت��ق��ي��ق��ي ���ش��د رجل 
�لأع��م��ال �شفيق ج��ر�ي��ة وك��ل من 
�أن يك�شف عنه �لبحث، من  ع�شى 
�أم��ن �لدولة  �أج��ل �لع��ت��د�ء على 
يف  و�مل�شاركة  و�خليانة  �خلارجي 
ذلك وو�شع �لنف�س حتت ت�شرف 
وذلك  �ل�شلم،  زمن  �أجنبي  جي�س 
على �إثر تو�شل �لنيابة �لع�شكرية 
ب�شكاوى تخ�شه مبناها �نخر�طه 
يف �رتكاب �فعال من �شاأنها �مل�شا�س 

من �أمن �لدولة.

اإيقافات جديدة يف االفق
�أّن  م����ّط����ل����ع  م���������ش����در  و�أّك�����������د     
�ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات م���از�ل���ت ج���اري���ة يف 

�لق�شاء  ت��ع��ام��ل  ع���ن  ل��ل��ح��دي��ث 
ك�شاهد،  �لغر�شلي  مع  �لع�شكري 
وتو�شيحها �أّن �أّي تغيري يف �ملركز 
�مل�شمولة  ل���الأط���ر�ف  �ل��ق��ان��وين 
ي�شتوجب  �ل��ت��ح��ق��ي��ق��ي  ب��ال��ب��ح��ث 
بع�س  �����ش���ت���ك���م���ال  ب����ال���������ش����رورة 
�لأ�شا�شّية،  �لأول���ّي���ة  �لإج������ر�ء�ت 
بالغر�شلي  يتعلق  �لبالغ  �أّن  ومبا 
حتديد�، فالأرجح �أّن �ملق�شود هو 
�أّن �أّي تغيري يف �شفته من �شاهد 
�إمّن���ا  م��ّت��ه��م  �أو  ف��ي��ه  م�شتبه  �إىل 
�أ�شا�شّية كاإجر�ء  يتطّلب �إجر�ء�ت 

رفع �حل�شانة وما �إىل ذلك.
   وكانت م�شادر ق�شائية �أو�شحت 
تتعلق  م��ط��روح��ة  �إ���ش��ك��ال��ي��ات  �أن 
بال�شجن  �لإي���د�ع  بطاقة  بتنفيذ 
�ل��ق��ا���ش��ي، ح��ي��ث يخ�شع  يف ح���ق 
��شتنطاق �لقا�شي و��شد�ر بطاقة 

�لدول  �أم���ن  على  �ل��ت��اآم��ر  ق�شية 
�ملوقوف  �لأع��م��ال  برجل  �ملتعّلقة 
�أّن  ع��ل��ى  م�����ش��ّدد�  ج���ر�ي���ة،  �شفيق 
عالقة  يف  جديدة  �إيقافات  هناك 
�أن  �ملنتظر  م��ن  �جل��ر�ي��ة  بق�شية 

ت�شمل �إعالميني و�شيا�شيني.
�لنائب عن كتلة �حلرة     وتوّقع 
تدوينة،  يف  ف����رج  ب���ن  �ل�����ش��ح��ب��ي 
خالل  ���ش��ت��ت��و�ىل  �لي���ق���اف���ات  �ن 
مبثابة  و�شتكون  �ل��ق��ادم��ة  �لأي����ام 
زل�������ز�ل ���ش��ي��ا���ش��ي ���ش��ي��ه��ّز �أرك������ان 
م��ن��ظ��وم��ة �حل���ك���م �حل���ال���ي���ة من 
�ملحاولت  كل  و����ش��اف:  �أ�شا�شها، 
لتفادي  وق��ع��ت  �ل��ت��ي  �ل�شتباقية 
تنجح…ولن  مل  �ل�����ط�����وف�����ان 
�ل�شابقة  �مل�����ن�����اور�ت  ك���ل  ت��ن��ج��ح، 
تنجح…ولن  مل  ل��ل��ن��ج��اة  ط��ل��ب��ا 
�حلقيقة…ل  �شاعة  �نها  تنجح، 

انهاء مهام
   ه�����ذ� و�ف��������اد م�������ش���در م�������اأذون 
ب����وز�رة �ل�����ش��وؤون �خل��ارج��ي��ة، �أنه 
ناجم  حم���م���د  م���ه���ام  �إن�����ه�����اء  مّت 
لدى  لتون�س  ك�شفري  �ل��غ��ر���ش��ل��ي 
�ململكة �ملغربية منذ نهاية �أكتوبر 
�لأ����ش���ب���اب  ذك�����ر  دون  �ل�����ف�����ارط، 
هذ�  �تخاذ  �أ�شا�شها  على  مت  �لتي 

�لقر�ر.
    وقد جاء �شبه �لبالغ هذ� ُبعيد 
وق���ت ق�����ش��ري م��ن �إ����ش���د�ر وكالة 
�لق�شاء  لإد�رة  �ل��ع��ام��ة  �ل���دول���ة 
يفتح  تو�شيحيا  بالغا  �لع�شكري 

بدوره باب �لتاأويالت.
حر�س  �ن  حم���ل���ل���ون  وي�������رى     
لإد�رة  �ل���ع���اّم���ة  �ل����دول����ة  وك���ال���ة 
�لق�شاء �لع�شكري يف بالغها على 
��شتخد�م عبارة يف �لوقت �لر�هن 

عا�شَم لكم �ليوم.    وكانت بع�س 
و�شائل �لإعالم ومو�قع �لتو��شل 
�إ�شد�ر  �لجتماعي، تد�ولت خر 
باملحكمة  �ل���ت���ح���ق���ي���ق  ق����ا�����ش����ي 
�لع�شكرية �لد�ئمة بتون�س بطاقة 
�إي��������د�ع ب��ال�����ش��ج��ن يف ح����ق وزي����ر 
تون�س  و�شفري  �لأ�شبق  �لد�خلية 
ب��امل��غ��رب ن��اج��م �ل��غ��ر���ش��ل��ي، يف ما 
�أمن  على  �لتاآمر  بق�شية  يعرف 
�ل��دول��ة �خل��ارج��ي �مل��ت��ورط فيها 

رجل �لأعمال �شفيق جر�ية.
   �ل �ن وكالة �لدولة �لعامة لإد�رة 
ما  �أن  �أك���دت  �لع�شكري،  �لق�شاء 
�ملحلية  �لإع���الم  و�شائل  تد�ولته 
�لجتماعي،  �ل��ت��و����ش��ل  وم���و�ق���ع 
ح������ول �إ�������ش������د�ر ب���ط���اق���ة �إي�������د�ع 
�لد�خلية  وزي����ر  ���ش��د  ب��ال�����ش��ج��ن 
�ل�����ش��اب��ق ن���اج���م �ل��غ��ر���ش��ل��ي، من 
�لع�شكري  �لتحقيق  قا�شي  قبل 

باملكتب �لأول باملحكمة �لبتد�ئية 
على  بتون�س،  �لد�ئمة  �لع�شكرية 
خ��ل��ف��ي��ة ق�����ش��ي��ة �لع�����ت�����د�ء على 
�أم���ن �ل��دول��ة �خل��ارج��ي، �جلاري 
ف��ي��ه��ا �ل��ت��ت��ب��ع ���ش��د �مل��ت��ه��م �شفيق 
له  �أ�شا�س  �جل��ر�ي��ة وم��ن معه، ل 

من �ل�شحة.
   و�أ�شافت يف بالغ تو�شيحي لها، 
�شمل  �ل��ذي  �لوحيد  �لإج����ر�ء  �أن 
�لر�هن،  �لوقت  يف  بالأمر  �ملعني 
يف ه���ذه �مل��رح��ل��ة �لإج��ر�ئ��ي��ة من 
�لتد�عي، متثل يف �شماعه ك�شاهد 
�شابقا  وزي��ر�  ب�شفته  �لق�شية  يف 
تغيري  �أي  �أن  مبينة  ل��ل��د�خ��ل��ي��ة، 
لالأطر�ف  �ل���ق���ان���وين  �مل���رك���ز  يف 
�لتحقيقي،  ب��ال��ب��ح��ث  �مل�����ش��م��ول��ة 
��شتكمال  ب��ال�����ش��رورة  ي�شتوجب 
ب���ع�������س �لإج�����������������ر�ء�ت �لأول�����ي�����ة 

�لأ�شا�شية.

�ل�شتماع �ىل �حلبيب �ل�شيد �لغر�شلي يف �نتظار �ملكافحة مع �ل�شيد

بن فرج : زلز�ل �شيا�شي يف �لفق

�شليم �لرياحي يتوقع بر�ءته

�شفيق جر�ية.. جذر �لق�شية

التحقيق الع�ضكري ي�ضتمع اىل رئي�س احلكومة ال�ضابق

تون�س: اأخر تفا�سيل ق�سية التاآمر على اأمن الدولة...!
مكافحة منتظرة بني احلبيب ال�ضيد ووزير الداخلية االأ�ضبق 

اإعفاء ناجم الغر�سلي من 
مهامه ك�سفري لتون�س يف املغرب

بن فرج: االإيقافات �ضتتواىل 
و�ضتكون مبثابة زلزال �ضيا�ضّي
توقعات باأن ي�سمل التحقيق 
اجلاري اإعالميني و�سيا�سيني

•• الفجر - تون�ص - خا�ص
      قال رجل �لأعمال ورئي�س حزب �لحتاد �لوطني 
�نتهاء  �إثر  �إعالمي  ت�شريح  �لرياحي، يف  �شليم  �حلر 
بالقطب  �لتحقيق  ق��ا���ش��ي  ق��ب��ل  م��ن  م��ع��ه  �لتحقيق 
�لق�شائي �ملايل، �إن �جلل�شة كانت �لأخرية، و�أن قا�شي 
�لتحقيق �شيتخذ قر�ره يف �لأيام �لقادمة، بعد �طالعه 
بتوجيه  �ل��دف��اع،  هيئة  قدمتها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ق��اري��ر  على 

�لتهمة �أو حفظ �لق�شية يف �شاأنه.
   و�أّكد �شليم �لرياحي �أنه قّدم كافة تفا�شيل �لعقود 
و�أر�شدته،  وم�شاريعه  ثروته  م�شادر  ح��ول  و�لأرق���ام 
�أن  �إىل  ب��ر�ءت��ه، م�شري�  �أدل��ة وف��ق تعبريه توؤكد  وه��ي 
�لتحقيق معه كان �شامال و�أتى على كل �لنقاط �لتي 
جل�شة  خالل  مل�س  �أن��ه  �إىل  لفتا  �لتو�شيح،  ت�شتوجب 

�ل�شتماع له جدية يف �لتعاطي مع �مللف.
   ورّجح �شليم �لرياحي، �أن يتم حفظ �لق�شية يف �شاأنه 
�لتي قدمها، مبا من  و�لتقارير  �ملوؤيد�ت  �إىل  بالنظر 
�شاأنه �أن يدح�س �لأقاويل و�لتهامات �لتي تعلقت به 
�لأ�شبوع  يتم خالل  �أن  حول م�شادر متويله، متوقعا 

�شاأنه،  يف  �ملتخذة  �لحتياطية  �ل��ت��د�ب��ري  رف��ع  �ل��ق��ادم 
�شو�ء  �لأم�����و�ل،  وجتميد  �ل�شفر  بتحجري  و�ملتعلقة 
�أو عن طريق  �أويل  كاإجر�ء  �لتحقيق  من قبل قا�شي 

طلبات �ل�شتئناف، ح�شب قوله.
�أن �لق�شية �شيا�شية بامتياز ومت     و�عتر �لرياحي، 
�فتعالها ل�شربه، لكن �لتفا�شيل يف �لتقارير �ملقدمة 
توؤكد وجود مغالطات مت تقدميها للق�شاء، و�ن �لقر�ر 
�لنهائي �شيكون �إيجابيا ويف �شاحله عر تاأكيد بر�ءته، 

على حد تعبريه.
�لق�شائي  ب��ال��ق��ط��ب  �ل��ت��ح��ق��ي��ق  ق��ا���ش��ي  �أن  ي��ذك��ر     
�ملا�شي،  ي��ون��ي��و   28 �أ����ش���در يف  و�مل�����ايل،  �لق��ت�����ش��ادي 
قر�ر� يق�شي بتجميد �أر�شدة و�أ�شهم وممتلكات �شليم 
ورجل  �حل��ر  �لوطني  �لحت��اد  ح��زب  رئي�س  �لرياحي، 
�لأعمال، وفق ما �أفاد به �لناطق �لر�شمي با�شم �لقطب 

�لق�شائي �لقت�شادي و�ملايل �شفيان �ل�شليطي.
�لقر�ر،  ه���ذ�  مبقت�شى  �ل��ت��ح��ق��ي��ق،  ق��ا���ش��ي  ووج����ه     
مكاتبات �إىل هيئة �ل�شوق �ملالية لتجميد �أ�شهم �مل�شتبه 
به، و�أخرى للبنك �ملركزي لتجميد �أر�شدته �لبنكية، 

ولإد�رة �مللكية �لعقارية لتجميد �أمالكه �لعقارية.

جماعة ليبية م�سلحة
 تعتقل منظمي »كوميك كون«  

•• طر�بل�س-�أ ف ب:

اأعلنت جماعة ليبية م�صلحة ام�ص اأنها اأغلقت معر�صا ل�صخ�صيات الق�ص�ص 
خاد�شة  ب��اأف��ع��ال  لقيامهم  عليه  �لقائمني  و�عتقلت  طر�بل�س  يف  �مل�����ش��ورة 

للحياء.
من  �لثانية  �لن�شخة  �ف��ت��ت��اح  حل�شور  �لليبيني  �ل�شباب  م��ئ��ات  و�حت�شد 
بينهم �أ�شخا�س قدمو� باأزياء �أبطالهم �ملف�شلني  مهرجان “كوميك كون”، 

من �لق�ش�س �مل�شورة �لأمريكية و�ليابانية.
“قوة �لردع �خلا�شة”،  ويف وقت لحق من �ليوم ذ�ته، �قتحم �أع�شاء من 
من  �ملدعومة  �لليبية  �ل��وف��اق  حلكومة  �لتابع  �ل�شرطة  جهاز  تعد  و�لتي 
�ملنظمني،  و�عتقلو�  كمبيوتر  �أجهزة  ���ش��ادرو�  حيث  �ملوقع  �ملتحدة،  �لأمم 

بح�شب ما �أفاد �أحد �مل�شاركني.
و�أعلنت �ملجموعة �أنه �شيتم تقدمي �ملنظمني للنيابة �لعامة لقيامهم باأفعال 

خاد�شة للحياء و�لآد�ب �لعامة.
�أن  ع��ر �شفحتها مب��وق��ع في�شبوك  ن�شرته  �ل���ذي  �ل���ردع  ق��وة  ب��ي��ان  و�أف���اد 
�لديني  �ل��و�زع  ��شتغلت �شعف  �خل��ارج  �مل�شتمدة من  �ملهرجانات  مثل هذه 

و��لنبهار بثقافات خارجية.
حمبي  م��ن  �لع�شر�ت  يجمع  كمعر�س   1970 ع��ام  كون”  “كوميك  ب��د�أ 

�لق�ش�س �مل�شورة يف �لوليات �ملتحدة.
�إىل  و�شلت  �أن��ه��ا  حتى  �حل��ني،  ذل��ك  منذ  �ل��ع��امل  ح��ول  �ملنا�شبة  و�نت�شرت 

�ل�شعودية �ملحافظة.

اإثر انتهاء التحقيق معه:

�سليم الرياحي يتوقع تاأكيد براءته ورفع جتميد امواله
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ كاليد �ند كو �ل �ل بي
 بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:  

 103962  �ملودعة بالرقم : 
 با�ش��م: تيكوم لال�شتثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م  

 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �لول، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�ل��ف��ن��ادق و�ل�شيافة؛ ت��وف��ري دور  �ل��ت��دري��ب يف جم��ال  �ل��ت��دري��ب؛ ت��وف��ري م��ر�ف��ق  خ��دم��ات �لتعليم؛ خ��دم��ات 
�حل�����ش��ان��ة؛ خ��دم��ات �ل��رتف��ي��ه؛ �لأن�����ش��ط��ة �ل��ري��ا���ش��ي��ة و�ل��ث��ق��اف��ي��ة؛ ت��وف��ري ���ش��الت �ل��ت��دري��ب��ات �لريا�شية 
توفري  �لتن�س؛  ت�شهيالت  توفري  �جل��ول��ف؛  مالعب  ت�شهيالت  توفري  �ل�شحية؛  و�ل��ن��و�دي  )�جلمنازيوم( 
وور�شات  �لتدريبية  و�جلل�شات  و�ملعار�س  و�لجتماعات  �ملوؤمتر�ت  و�إد�رة  ترتيب  �ل�شباحة؛  برك  ت�شهيالت 
ن�شر  �خلا�س؛  �لطابع  ذ�ت  و�حلد�ئق  �ملالهي  حد�ئق  توفري  و�ملحا�شر�ت؛  �لر�شمية  و�لجتماعات  �لعمل 
توفري  �لبولنغ؛  زق��اق  ت�شهيالت  توفري  �لريا�شية؛  �لت�شهيالت  توفري  �ل�شينما؛  ت�شهيالت  توفري  �لكتب؛ 
توفري  �لأف���الم؛  �شتوديوهات  خ��دم��ات  �ل�شوتي؛  �لت�شجيل  �شتوديوهات  خ��دم��ات  �ل�شتجمام؛  ت�شهيالت 
ت�شهيالت �شتوديوهات �لت�شجيل؛ خدمات �شتوديوهات �لت�شجيل لالأفالم و�لتليفزيون و�لفيديو و�لر�ديو؛ 
تاأجري �شتوديوهات �لت�شجيل؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات 

�ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة.   
�لو�ق�عة بالفئة: 41

بتاريخ: 12 يوليو 2010   و�مل�شجلة حتت رقم: 106054 
�نتهاء �حلماية يف  2007/12/6   �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت  و�شتظل �حلماية نافذة 

وحتى تاريخ: 2027/12/6
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ كاليد �ند كو �ل �ل بي
 بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:  

 104101  �ملودعة بالرقم : 
 با�ش��م: تيكوم لال�شتثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م  

 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �لول، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لورق و�ملنتجات �لورقية؛ �لكرتون ومنتجات �لكرتون؛ �لكتيبات؛ �لن�شر�ت �لإعالنية؛ �لكر��شات؛ �لتقاومي؛ 
دورية؛  �إخبارية  ن�شر�ت  �لر�شائل؛  �لل�شاقات؛  �لدعو�ت؛  �لتهنئة؛  بطاقات  �ملل�شقات؛  �لنماذج؛  �لبطاقات؛ 
�لدفاتر؛ دفاتر قطع �لقرطا�شية؛ ورق ن�شاف؛ دفاتر �ملذكر�ت و�ملو�عيد؛ �ل�شور �لفوتوغر�فية؛ �لألبومات؛ 
�لكبرية؛  �لإع��الن��ات  �لريدية؛  �لبطاقات  �ملفهر�شة؛  �مللفات  �مللفات؛  �لر�شائل؛  �أرف��ف  �ليوميات؛  دفاتر 
�لكتب؛  �لكتب؛ مو�د جتليد  �لدوريات؛  �ل�شحف؛  �ملطبوعات؛  �لكتابة؛  للكتابة؛ ورق  دفاتر قطع  �لتذ�كر؛ 
)عد�  �ملكتبية  و�للو�زم  �لأدو�ت  �لكتالوجات؛  �ملجالت؛  �لن�شر�ت؛  �ليومية؛  �ل�شحف  �ملطبوعة؛  �ملن�شور�ت 
�أق���الم �حل��ر �جلاف؛  �أق���الم �لر�شا�س �لآل��ي��ة؛  �للباد؛  �أق���الم  �أق���الم �لر�شا�س؛  �أق���الم �حل��ر؛  �لأث����اث(؛ 

�مل�شاطر؛ �ملماحي؛ ثقالت �لورق.
�لو�ق�عة بالفئة: 16

بتاريخ:13 دي�شمر 2009   و�مل�شجلة حتت رقم:98307 
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف  2007/12/10  

وحتى تاريخ: 2027/12/10
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  كاليد �ند كو �ل �ل بي
 بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:  

 104102  �ملودعة بالرقم : 
 با�ش��م: تيكوم لال�شتثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م  

 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �لول، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�خلدمات �لعقارية؛ �إد�رة �ملمتلكات �لعقارية؛ خدمات �لعقار�ت �لتجارية و�لعقار�ت �ل�شكنية؛ �إد�رة وتاأجري 
�لعقار�ت �لتجارية و�لعقار�ت �ل�شكنية؛ خدمات تاأجري و��شتئجار �لعقار�ت �لتي يتم تقدميها و�إد�رتها بالن�شبة 
�جلولف  ومالعب  و�جلامعات  و�مل��د�ر���س  و�ملنتجعات  �ملعدنية  �ملياه  ومنتجعات  و�ملكاتب  و�لفيالت  لل�شقق 
و�ملارينا و�لفنادق و�ملمتلكات �ل�شناعية ومر�كز �لت�شوق وقرى �لت�شوق؛ خدمات �لإد�رة للم�شتاأجرين؛ �إد�رة 
تثمني  خدمات  �لإيجار�ت؛  حت�شيل  خدمات  للعقار�ت؛  �لو�شاطة  خدمات  �لإيجار؛  ومكاتب  وفيالت  �شقق 
�ل�شتثمار؛ خدمات  �لأ�شول؛ خدمات  �إد�رة  �ملالية؛ خدمات  �لأم��و�ل؛ �خلدمات  روؤو���س  ��شتثمار  �لعقار�ت؛ 
�ل�شتثمار �جلماعي؛ خدمات �ل�شناديق �لعقارية؛ خدمات �لتاأمني؛ �خلدمات �مل�شرفية؛ خدمات �لتمويل 
خدمات  �لعقارية؛  �ملحافظ  �إد�رة  وخ��دم��ات  �ل��ع��ق��ار�ت  �إد�رة  خ��دم��ات  �ل��ع��ق��ار�ت؛  تقييم  خ��دم��ات  �ل��ع��ق��اري؛ 
و  �لأر����ش��ي  تطوير  خدمات  �لعقاري؛  �لتاأمني  خدمات  �لعقارية؛  �لو�شاطة  خدمات  �لعقاري؛  �ل�شتثمار 
متلك  و�ل�شتثمار؛  �لتطوير  لأغر��س  �لعقار�ت  ومتلك  و�ختيار  وتثمني  �لأر��شي  متلك  خدمات  حتديد� 
�لأر��شي بغر�س تاأجريها؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات 

�ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة.      
�لو�ق�عة بالفئة: 36

بتاريخ: 6 يوليو 2010   و�مل�شجلة حتت رقم: 105789 
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف  2007/12/10  

وحتى تاريخ: 2027/12/10
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  كاليد �ند كو �ل �ل بي
 بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:  

 104103  �ملودعة بالرقم : 
 با�ش��م: تيكوم لال�شتثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م  

 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �لول، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لبتد�ئية  و�مل��د�ر���س  �حل�شانة  دور  توفري  �لتدريب؛  مر�فق  توفري  �لتدريب؛  خدمات  �لتعليم؛  خدمات 
و�لثانوية و�جلامعات؛ خدمات �لرتفيه؛ �لأن�شطة �لريا�شية و�لثقافية؛ توفري �شالت �لتدريبات �لريا�شية 
توفري  �لتن�س؛  ت�شهيالت  توفري  �جل��ول��ف؛  مالعب  ت�شهيالت  توفري  �ل�شحية؛  و�ل��ن��و�دي  )�جلمنازيوم( 
وور�شات  �لتدريبية  و�جلل�شات  و�ملعار�س  و�لجتماعات  �ملوؤمتر�ت  و�إد�رة  ترتيب  �ل�شباحة؛  برك  ت�شهيالت 
ن�شر  �خلا�س؛  �لطابع  ذ�ت  و�حلد�ئق  �ملالهي  حد�ئق  توفري  و�ملحا�شر�ت؛  �لر�شمية  و�لجتماعات  �لعمل 
توفري  �لبولنغ؛  زق��اق  ت�شهيالت  توفري  �لريا�شية؛  �لت�شهيالت  توفري  �ل�شينما؛  ت�شهيالت  توفري  �لكتب؛ 
توفري  �لأف���الم؛  �شتوديوهات  خ��دم��ات  �ل�شوتي؛  �لت�شجيل  �شتوديوهات  خ��دم��ات  �ل�شتجمام؛  ت�شهيالت 
ت�شهيالت �شتوديوهات �لت�شجيل؛ خدمات �شتوديوهات �لت�شجيل لالأفالم و�لتليفزيون و�لفيديو و�لر�ديو؛ 
تاأجري �شتوديوهات �لت�شجيل؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات 

�ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة.   
�لو�ق�عة بالفئة: 41

بتاريخ:6 يوليو 2010   و�مل�شجلة حتت رقم:105790 
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف  2007/12/10  

وحتى تاريخ: 2027/12/10
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ كاليد �ند كو �ل �ل بي
 بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:  

 103914  �ملودعة بالرقم : 
 با�ش��م:  تيكوم لال�شتثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م  

 وعنو�نه:  مبنى رقم 4، �لطابق �لول، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لورق و�ملنتجات �لورقية؛ �لكرتون ومنتجات �لكرتون؛ �لكتيبات؛ �لن�شر�ت �لإعالنية؛ �لكر��شات؛ �لتقاومي؛ 
دورية؛  �إخبارية  ن�شر�ت  �لر�شائل؛  �لل�شاقات؛  �لدعو�ت؛  �لتهنئة؛  بطاقات  �ملل�شقات؛  �لنماذج؛  �لبطاقات؛ 
�لدفاتر؛ دفاتر قطع �لقرطا�شية؛ ورق ن�شاف؛ دفاتر �ملذكر�ت و�ملو�عيد؛ �ل�شور �لفوتوغر�فية؛ �لألبومات؛ 
�لكبرية؛  �لإع��الن��ات  �لريدية؛  �لبطاقات  �ملفهر�شة؛  �مللفات  �مللفات؛  �لر�شائل؛  �أرف��ف  �ليوميات؛  دفاتر 
�لكتب؛  �لكتب؛ مو�د جتليد  �لدوريات؛  �ل�شحف؛  �ملطبوعات؛  �لكتابة؛  للكتابة؛ ورق  دفاتر قطع  �لتذ�كر؛ 
)عد�  �ملكتبية  و�للو�زم  �لأدو�ت  �لكتالوجات؛  �ملجالت؛  �لن�شر�ت؛  �ليومية؛  �ل�شحف  �ملطبوعة؛  �ملن�شور�ت 
�أق���الم �حل��ر �جلاف؛  �أق���الم �لر�شا�س �لآل��ي��ة؛  �للباد؛  �أق���الم  �أق���الم �لر�شا�س؛  �أق���الم �حل��ر؛  �لأث����اث(؛ 

�مل�شاطر؛ �ملماحي؛ ثقالت �لورق.
�لو�ق�عة بالفئة: 16

بتاريخ:    28 يوليو 2009   و�مل�شجلة حتت رقم: 95903 
 و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف  2007/12/5  

وحتى تاريخ: 2027/12/5
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ كاليد �ند كو �ل �ل بي
 بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:  

 103915  �ملودعة بالرقم : 
 با�ش��م: تيكوم لال�شتثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م  

 وعنو�نه:  مبنى رقم 4، �لطابق �لول، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�إد�رة وتاأجري �لعقار�ت  �إد�رة �ملمتلكات �لعقارية؛ خدمات �لعقار�ت �لتجارية و�ل�شكنية؛  �خلدمات �لعقارية؛ 
�لتجارية و�ل�شكنية؛ خدمات تاأجري و��شتئجار �لعقار�ت �لتي يتم تقدميها و�إد�رتها بالن�شبة لل�شقق و�ل�شقق 
و�لفنادق  و�مل��اري��ن��ا  �جل��ول��ف  وم��الع��ب  و�ملنتجعات  �ملعدنية  �مل��ي��اه  ومنتجعات  و�ملكاتب  و�لفيالت  �لفندقية 
�ل�شقق  �إد�رة  للم�شتاأجرين؛  �ملالية  �لإد�رة  خدمات  �لت�شوق؛  وق��رى  �لت�شوق  ومر�كز  �ل�شناعية  و�ملمتلكات 
�لفندقية و�شقق وفيالت �لإيجار؛ خدمات �لو�شاطة للعقار�ت؛ خدمات حت�شيل �لإيجار�ت؛ خدمات تثمني 
خدمات  �ل�شتثمار؛  خدمات  �لأ�شول؛  �إد�رة  خدمات  �ملالية؛  �خلدمات  �لأم��و�ل؛  روؤو���س  ��شتثمار  �لعقار�ت؛ 
�ل�شناديق  خدمات  �لأ�شهم؛  يف  �لأم���و�ل  ��شتثمار  خدمات  �ل�شناديق؛  �إد�رة  خدمات  �جلماعي؛  �ل�شتثمار 
�لعقارية؛ خدمات �لتاأمني؛ �خلدمات �مل�شرفية؛ خدمات �لتمويل �لعقاري؛ خدمات تقييم �لعقار�ت؛ خدمات 
�لعقارية؛  �لو�شاطة  خدمات  �لعقاري؛  �ل�شتثمار  خدمات  �لعقارية؛  �ملحافظ  �إد�رة  وخدمات  �لعقار�ت  �إد�رة 
خدمات �لتاأمني �لعقاري؛ خدمات تطوير �لأر��شي وحتديد� خدمات متلك �لأر��شي وتثمني و�ختيار ومتلك 
�لعقار�ت لأغر��س �لتطوير و�ل�شتثمار؛ متلك �لأر��شي بغر�س تاأجريها؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة 

هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة.      
�لو�ق�عة بالفئة: 36

بتاريخ: 8 مايو 2011   و�مل�شجلة حتت رقم: 136700 
�نتهاء �حلماية يف  2007/12/5   �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت  و�شتظل �حلماية نافذة 

وحتى تاريخ: 2027/12/5
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

   
 103916  �ملودعة بالرقم : 

 با�ش��م: تيكوم لال�شتثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م  
 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �لول، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�ل�شمعية  �لو�شائط  عر  �ملعلومات  تقدمي  و�لال�شلكية؛  �ل�شلكية  �لت�شالت  خدمات  �لت�شالت؛  خدمات 
�لبث مبا  �لإن��رتن��ت؛ خدمات  بو�بات  �لإن��رتن��ت؛ خدمات  م��زودي خدمات  �لرقمية؛ خدمات  �أو  و�لب�شرية 
و�ل�شبكات  �لب�شرية  و�لألياف  �لف�شائية  و�ملحطات  و�لر�ديو  و�لكيبل  �لتلفزيون  �شبكات  �لبث عر  يف ذلك 
حا�شوب  �شبكة  �إىل  للم�شتخدمني  �لنفاذ  توفري  و�لال�شلكية؛  �ل�شلكية  �لت�شالت  معد�ت  تاأجري  �لرقمية؛ 
عامة؛ نقل �لأ�شو�ت و�ل�شور؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات 

�ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة.
�لو�ق�عة بالفئة: 38

بتاريخ:12 يوليو 2010   و�مل�شجلة حتت رقم:106043 
�نتهاء �حلماية يف  2007/12/5   �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت  و�شتظل �حلماية نافذة 

وحتى تاريخ: 2027/12/5
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  كاليد �ند كو �ل �ل بي
 بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:  

 103917  �ملودعة بالرقم : 
 با�ش��م: تيكوم لال�شتثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م  

 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �لول، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�ل��ف��ن��ادق و�ل�شيافة؛ ت��وف��ري دور  �ل��ت��دري��ب يف جم��ال  �ل��ت��دري��ب؛ ت��وف��ري م��ر�ف��ق  خ��دم��ات �لتعليم؛ خ��دم��ات 
�حل�����ش��ان��ة؛ خ��دم��ات �ل��رتف��ي��ه؛ �لأن�����ش��ط��ة �ل��ري��ا���ش��ي��ة و�ل��ث��ق��اف��ي��ة؛ ت��وف��ري ���ش��الت �ل��ت��دري��ب��ات �لريا�شية 
توفري  �لتن�س؛  ت�شهيالت  توفري  �جل��ول��ف؛  مالعب  ت�شهيالت  توفري  �ل�شحية؛  و�ل��ن��و�دي  )�جلمنازيوم( 
وور�شات  �لتدريبية  و�جلل�شات  و�ملعار�س  و�لجتماعات  �ملوؤمتر�ت  و�إد�رة  ترتيب  �ل�شباحة؛  برك  ت�شهيالت 
ن�شر  �خلا�س؛  �لطابع  ذ�ت  و�حلد�ئق  �ملالهي  حد�ئق  توفري  و�ملحا�شر�ت؛   �لر�شمية  و�لجتماعات  �لعمل 
توفري  �لبولنغ؛  زق��اق  ت�شهيالت  توفري  �لريا�شية؛  �لت�شهيالت  توفري  �ل�شينما؛  ت�شهيالت  توفري  �لكتب؛ 
توفري  �لأف���الم؛  �شتوديوهات  خ��دم��ات  �ل�شوتي؛  �لت�شجيل  �شتوديوهات  خ��دم��ات  �ل�شتجمام؛  ت�شهيالت 
ت�شهيالت �شتوديوهات �لت�شجيل؛ خدمات �شتوديوهات �لت�شجيل لالأفالم و�لتليفزيون و�لفيديو و�لر�ديو؛ 
تاأجري �شتوديوهات �لت�شجيل؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات 

�ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة.   
�لو�ق�عة بالفئة: 41

بتاريخ: 13 دي�شمر 2010   و�مل�شجلة حتت رقم:126572 
�نتهاء �حلماية يف  2007/12/5   �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت  و�شتظل �حلماية نافذة 

وحتى تاريخ: 2027/12/5
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  كاليد �ند كو �ل �ل بي
 بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:  

 103967  �ملودعة بالرقم : 
 با�ش��م: تيكوم لال�شتثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م  

 وعنو�نه:  مبنى رقم 4، �لطابق �لول، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�لورق و�ملنتجات �لورقية؛ �لكرتون ومنتجات �لكرتون؛ �لكتيبات؛ �لن�شر�ت �لإعالنية؛ �لكر��شات؛ �لتقاومي؛ 
دورية؛  �إخبارية  ن�شر�ت  �لر�شائل؛  �لل�شاقات؛  �لدعو�ت؛  �لتهنئة؛  بطاقات  �ملل�شقات؛  �لنماذج؛  �لبطاقات؛ 
�لدفاتر؛ دفاتر قطع �لقرطا�شية؛ ورق ن�شاف؛ دفاتر �ملذكر�ت و�ملو�عيد؛ �ل�شور �لفوتوغر�فية؛ �لألبومات؛ 
�لكبرية؛  �لإع��الن��ات  �لريدية؛  �لبطاقات  �ملفهر�شة؛  �مللفات  �مللفات؛  �لر�شائل؛  �أرف��ف  �ليوميات؛  دفاتر 
�لكتب؛  �لكتب؛ مو�د جتليد  �لدوريات؛  �ل�شحف؛  �ملطبوعات؛  �لكتابة؛  للكتابة؛ ورق  دفاتر قطع  �لتذ�كر؛ 
)عد�  �ملكتبية  و�للو�زم  �لأدو�ت  �لكتالوجات؛  �ملجالت؛  �لن�شر�ت؛  �ليومية؛  �ل�شحف  �ملطبوعة؛  �ملن�شور�ت 
�أق���الم �حل��ر �جلاف؛  �أق���الم �لر�شا�س �لآل��ي��ة؛  �للباد؛  �أق���الم  �أق���الم �لر�شا�س؛  �أق���الم �حل��ر؛  �لأث����اث(؛ 

�مل�شاطر؛ �ملماحي؛ ثقالت �لورق.
�لو�ق�عة بالفئة: 16

بتاريخ:    10 �بريل 2011   و�مل�شجلة حتت رقم: 135633 
�نتهاء �حلماية يف 2007/12/6   تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخ��رى  �شنو�ت  ملدة ع�شر  �ملفعول  نافذة  و�شتظل �حلماية 

وحتى تاريخ: 2027/12/6
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  كاليد �ند كو �ل �ل بي
 بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:  

 103968  �ملودعة بالرقم : 
 با�ش��م: تيكوم لال�شتثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م  

 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �لول، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�إد�رة وتاأجري �لعقار�ت  �إد�رة �ملمتلكات �لعقارية؛ خدمات �لعقار�ت �لتجارية و�ل�شكنية؛  �خلدمات �لعقارية؛ 
�لتجارية و�ل�شكنية؛ خدمات تاأجري و��شتئجار �لعقار�ت �لتي يتم تقدميها و�إد�رتها بالن�شبة لل�شقق و�ل�شقق 
و�لفنادق  و�مل��اري��ن��ا  �جل��ول��ف  وم��الع��ب  و�ملنتجعات  �ملعدنية  �مل��ي��اه  ومنتجعات  و�ملكاتب  و�لفيالت  �لفندقية 
�ل�شقق  �إد�رة  للم�شتاأجرين؛  �ملالية  �لإد�رة  خدمات  �لت�شوق؛  وق��رى  �لت�شوق  ومر�كز  �ل�شناعية  و�ملمتلكات 
�لفندقية و�شقق وفيالت �لإيجار؛ خدمات �لو�شاطة للعقار�ت؛ خدمات حت�شيل �لإيجار�ت؛ خدمات تثمني 
خدمات  �ل�شتثمار؛  خدمات  �لأ�شول؛  �إد�رة  خدمات  �ملالية؛  �خلدمات  �لأم��و�ل؛  روؤو���س  ��شتثمار  �لعقار�ت؛ 
�ل�شناديق  خدمات  �لأ�شهم؛  يف  �لأم���و�ل  ��شتثمار  خدمات  �ل�شناديق؛  �إد�رة  خدمات  �جلماعي؛  �ل�شتثمار 
�لعقارية؛ خدمات �لتاأمني؛ �خلدمات �مل�شرفية؛ خدمات �لتمويل �لعقاري؛ خدمات تقييم �لعقار�ت؛ خدمات 
�لعقارية؛  �لو�شاطة  خدمات  �لعقاري؛  �ل�شتثمار  خدمات  �لعقارية؛  �ملحافظ  �إد�رة  وخدمات  �لعقار�ت  �إد�رة 
خدمات �لتاأمني �لعقاري؛ خدمات تطوير �لأر��شي وحتديد� خدمات متلك �لأر��شي وتثمني و�ختيار ومتلك 
�لعقار�ت لأغر��س �لتطوير و�ل�شتثمار؛ متلك �لأر��شي بغر�س تاأجريها؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة 

هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة.
�لو�ق�عة بالفئة: 36

بتاريخ:    7 يونيو 2011   و�مل�شجلة حتت رقم:  147349 
�نتهاء �حلماية يف  2007/12/6   �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت  و�شتظل �حلماية نافذة 

وحتى تاريخ: 2027/12/6
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية: 

  
 103969  �ملودعة بالرقم : 

 با�ش��م: تيكوم لال�شتثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م  
 وعنو�نه:  مبنى رقم 4، �لطابق �لول، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�ل�شمعية  �لو�شائط  عر  �ملعلومات  تقدمي  و�لال�شلكية؛  �ل�شلكية  �لت�شالت  خدمات  �لت�شالت؛  خدمات 
مبا  �لبث  خدمات  �لإنرتنت؛  مد�خل  خدمات  �لإنرتنت؛  خدمات  م��زودي  خدمات  �لرقمية؛  �أو  و�لب�شرية 
و�ل�شبكات  �لب�شرية  و�لألياف  �لف�شائية  و�ملحطات  و�لر�ديو  و�لكيبل  �لتلفزيون  �شبكات  �لبث عر  يف ذلك 
حا�شوب  �شبكة  �إىل  للم�شتخدمني  �لنفاذ  توفري  و�لال�شلكية؛  �ل�شلكية  �لت�شالت  معد�ت  تاأجري  �لرقمية؛ 
عامة؛ نقل �لأ�شو�ت و�ل�شور؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات 

�ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة.
�لو�ق�عة بالفئة: 38

بتاريخ: 10 �بريل 2011  و�مل�شجلة حتت رقم: 135634 
�نتهاء �حلماية يف  2007/12/6   �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت  و�شتظل �حلماية نافذة 

وحتى تاريخ: 2027/12/6
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  كاليد �ند كو �ل �ل بي
 بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:  

 103517  �ملودعة بالرقم : 
 با�ش��م: تيكوم لال�شتثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م  

 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �لول، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

��شت�شار�ت  �لبيولوجية،  �لتقنية  فح�س  تت�شمن  �لفح�س  خدمات  لالآخرين؛  و�لتطوير  �لبحث  خدمات 
و�لتطوير مبا يخ�س  �لبحث  �لبيولوجية؛  �لتقنية  �لتقارير يف جمال  �إع��د�د  �لبيولوجية؛  �لتقنية  تخ�س 
�لإن�شاء، �ملباين، �لكيمياء، بر�مج �حلا�شوب، معاجلة �لبيانات، �لدر��شة �لإح�شائية لل�شكان، حماية �لبيئة، 
علم  �لبيولوجية،  �لتقنية  �ل�شيدلة،  �لطاقة،  �ملعدنية،مو�رد  �مل��و�رد  �ملعادن،  �لهند�شة،  �ل�شناعة،  �ل�شحة، 
�لنبات،  �لبالغي،  �لعلم  �لعلوم،  �ل�شناعية،  �لبيولوجية  �لتقنية  �لزر�عية،  �لبيولوجية  �لتقنية  �ل��ور�ث��ة، 
�ملالحة و �لتقنية �لبيولوجية �حليو�نية، تدبري �ملهمالت، علم �لأخالق �حليوي، �لتقنية، و�شائل �لإعالم، 

�لرعاية �ل�شحية، توظيف �لأمو�ل، �لأمن و�لرتبية، خدمات �ملختر.      
�لو�ق�عة بالفئة: 42

بتاريخ: 12 يوليو 2010   و�مل�شجلة حتت رقم: 106040 
 و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف  2017/11/28  

وحتى تاريخ: 2027/11/28
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ كاليد �ند كو �ل �ل بي
 بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:  

 103510  �ملودعة بالرقم : 
 با�ش��م: تيكوم �نف�شتمنت�س ذ.م.م  

وعنو�نه: مكتب ملك �بر�ج �لمار�ت، بر دبي، �شارع �ل�شيخ ز�يد، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

دعاية  خدمات  �ل�شناعية؛  �لت�شهيالت  و  �لبحوث  �إد�رة  خمتر،  ت�شهيالت  مكتبية،  ت�شهيالت  و�إد�رة  توفري 
�لعمال  �إد�رة  يف  �مل�شاعدة  �لتجارية؛  �لأع��م��ال  �إد�رة  خدمات  و�لإع���الن؛  �لدعاية  وك��الت  خدمات  و�إع���الن؛ 
�إد�رة �لأعمال �لتجارية و�ل�شت�شار�ت �لتنظيمية؛ �د�رة �عمال �لتجارية للفنادق؛  �لتجارية؛ تقييم �لأعمال؛ 
�ل�شناعية؛  �أو  �لتجارية  �لأعمال  �إد�رة  �مل�شاعدة يف  �لأعمال )للغري(؛  �إد�رة  �لتجارية؛  �لأعمال  �إد�رة م�شاريع 
خدمات  بالتجزئة؛  �لبيع  حمالت  ت�شغيل  �لعامة؛  و�لعالقات  و�لإع��الن  �لدعاية  خدمات  �لت�شويق؛  خدمات 
توفري �أو تاأمني لالآخرين؛ �لإد�رة �ل�شناعية؛ �إد�رة �ملعار�س و�ملعار�س �لتجارية للغايات �لتجارية و�لإعالنية؛ 
تاأجري �مل�شاحات �لإعالنية؛ تاأجري وقت لالإعالن يف و�شائل �لإعالم؛ خدمات �أبحاث �ل�شوق فيما يتعلق بو�شائل 
�لإعالم؛ خدمات �لتعهيد )باعتبارها م�شاعدة يف �إد�رة �لأعمال(؛ �إد�رة �ملز�د�ت �لعلنية؛ توفري �ملعلومات فيما 

يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة.
�لو�ق�عة بالفئة: 35

بتاريخ: 4 يوليو 2010   و�مل�شجلة حتت رقم:105295 
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف  2017/11/28  

وحتى تاريخ: 2027/11/28
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ كاليد �ند كو �ل �ل بي
 بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:  

 103511  �ملودعة بالرقم : 
 با�ش��م: تيكوم �نف�شتمنت�س ذ.م.م  

وعنو�نه: مكتب ملك �بر�ج �لمار�ت، بر دبي، �شارع �ل�شيخ ز�يد، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

�إد�رة وتاأجري  �إد�رة �ملمتلكات �لعقارية؛ خدمات �لعقار�ت �لتجارية و�لعقار�ت �ل�شكنية؛  �خلدمات �لعقارية؛ 
�لعقار�ت �لتجارية و�لعقار�ت �ل�شكنية؛ خدمات تاأجري و��شتئجار �لعقار�ت �لتي يتم تقدميها و�إد�رتها بالن�شبة 
لل�شقق و�ل�شقق �لفندقية و�لفيالت و�ملكاتب ومنتجعات �ملياه �ملعدنية و�ملنتجعات ومالعب �جلولف و�ملارينا 
�ل�شقق  �إد�رة  للم�شتاأجرين؛  �لإد�رة  �لت�شوق؛ خدمات  �لت�شوق وقرى  �ل�شناعية ومر�كز  و�ملمتلكات  و�لفنادق 
�لفندقية و�شقق وفيالت �لإيجار؛ خدمات �لو�شاطة للعقار�ت؛ خدمات حت�شيل �لإيجار�ت؛ خدمات تثمني 
خدمات  �ل�شتثمار؛  خدمات  �لأ�شول؛  �إد�رة  خدمات  �ملالية؛  �خلدمات  �لأم��و�ل؛  روؤو���س  ��شتثمار  �لعقار�ت؛ 
�ل�شناديق  خدمات  �لأ�شهم؛  يف  �لأم���و�ل  ��شتثمار  خدمات  �ل�شناديق؛  �إد�رة  خدمات  �جلماعي؛  �ل�شتثمار 
�لعقارية؛ خدمات �لتاأمني؛ �خلدمات �مل�شرفية؛ خدمات �لتمويل �لعقاري؛ خدمات تقييم �لعقار�ت؛ خدمات 
�لعقارية؛  �لو�شاطة  خدمات  �لعقاري؛  �ل�شتثمار  خدمات  �لعقارية؛  �ملحافظ  �إد�رة  وخدمات  �لعقار�ت  �إد�رة 
�لأر����ش��ي؛ تثمني و�ختيار  �لأر����ش��ي وحت��دي��د� خ��دم��ات متلك  �ل��ع��ق��اري؛ خ��دم��ات تطوير  �لتاأمني  خ��دم��ات 
و��شتمالك �لعقار�ت لأغر��س �لتطوير و�ل�شتثمار؛ متلك �لأر��شي بغر�س تاأجريها؛ توفري �ملعلومات فيما 
يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة.      

�لو�ق�عة بالفئة: 36
بتاريخ: 4 يوليو 2010   و�مل�شجلة حتت رقم: 105296 

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف  2017/11/28  
وحتى تاريخ: 2027/11/28

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ كاليد �ند كو �ل �ل بي
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

   
 103512  �ملودعة بالرقم : 

 با�ش��م: تيكوم �نف�شتمنت�س ذ.م.م  
وعنو�نه:  مكتب ملك �بر�ج �لمار�ت، بر دبي، �شارع �ل�شيخ ز�يد، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�ل�شمعية  �لو�شائط  عر  �ملعلومات  تقدمي  و�لال�شلكية؛  �ل�شلكية  �لت�شالت  خدمات  �لت�شالت؛  خدمات 
�لبث مبا  �لإن��رتن��ت؛ خدمات  بو�بات  �لإن��رتن��ت؛ خدمات  م��زودي خدمات  �لرقمية؛ خدمات  �أو  و�لب�شرية 
و�ل�شبكات  �لب�شرية  و�لألياف  �لف�شائية  و�ملحطات  و�لر�ديو  و�لكيبل  �لتلفزيون  �شبكات  �لبث عر  يف ذلك 
حا�شوب  �شبكة  �إىل  للم�شتخدمني  �لنفاذ  توفري  و�لال�شلكية؛  �ل�شلكية  �لت�شالت  معد�ت  تاأجري  �لرقمية؛ 
عامة؛ نقل �لأ�شو�ت و�ل�شور؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات 

�ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة.
�لو�ق�عة بالفئة: 38

بتاريخ:4 يوليو 2010   و�مل�شجلة حتت رقم:105297 
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف  2017/11/28  

وحتى تاريخ: 2027/11/28
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ كاليد �ند كو �ل �ل بي
 بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:  

 103513  �ملودعة بالرقم : 
 با�ش��م: تيكوم �نف�شتمنت�س ذ.م.م  

وعنو�نه: مكتب ملك �بر�ج �لمار�ت، بر دبي، �شارع �ل�شيخ ز�يد، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

خدمات  توفري  و�ل�شيافة؛  �لفنادق  جمال  يف  �لتدريب  مر�فق  توفري  �لتدريب؛  خدمات  �لتعليم؛  خدمات 
�لريا�شية  �لتدريبات  ���ش��الت  توفري  و�لثقافية؛  �لريا�شية  �لأن�شطة  �لرتفيه؛  خ��دم��ات  �حل�شانة؛  دور 
توفري  �لتن�س؛  ت�شهيالت  توفري  �جل��ول��ف؛  مالعب  ت�شهيالت  توفري  �ل�شحية؛  و�ل��ن��و�دي  )�جلمنازيوم( 
ت�شهيالت برك �ل�شباحة؛ ترتيب و�إد�رة �ملوؤمتر�ت و�لجتماعات و�ملعار�س و�جلل�شات �لتدريبية وور�س �لعمل 
�لكتب؛  ن�شر  �خلا�س؛  �لطابع  ذ�ت  و�حلد�ئق  �ملالهي  حد�ئق  توفري  و�ملحا�شر�ت؛  �لر�شمية  و�لجتماعات 
توفري ت�شهيالت �ل�شينما؛ توفري �لت�شهيالت �لريا�شية؛ توفري ت�شهيالت زقاق �لبولنغ؛ توفري ت�شهيالت 
ت�شهيالت  توفري  �لأف���الم؛  �شتوديوهات  خ��دم��ات  �ل�شوتي؛  �لت�شجيل  �شتوديوهات  خ��دم��ات  �ل�شتجمام؛ 
تاأجري  و�ل��ر�دي��و؛  و�لفيديو  و�لتليفزيون  لالأفالم  �لت�شجيل  �شتوديوهات  خدمات  �لت�شجيل؛  �شتوديوهات 
�ملعلومات  توفري  ذل��ك  يف  مبا  �خل��دم��ات  ه��ذه  بكافة  يتعلق  فيما  �ملعلومات  توفري  �لت�شجيل؛  �شتوديوهات 

�ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة.   
�لو�ق�عة بالفئة: 41

بتاريخ:4 يوليو 2010   و�مل�شجلة حتت رقم:105298 
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف  2017/11/28  

وحتى تاريخ: 2027/11/28
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/ كاليد �ند كو �ل �ل بي
 بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:  

 103970  �ملودعة بالرقم : 
 با�ش��م: تيكوم لال�شتثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م  

 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �لول، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

خدمات �لتعليم؛ خدمات �لتدريب؛ توفري مر�فق �لتدريب يف جمال �لفنادق و�ل�شيافة؛ توفري دور �حل�شانة؛ 
خدمات �لرتفيه؛ �لأن�شطة �لريا�شية و�لثقافية؛ توفري �شالت �لتدريبات �لريا�شية )�جلمنازيوم( و�لنو�دي 
�ل�شحية؛ توفري مالعب �جلولف؛ توفري ت�شهيالت �لتن�س؛ توفري ت�شهيالت برك �ل�شباحة؛ ترتيب و�إد�رة 
�ملوؤمتر�ت و�لجتماعات و�ملعار�س و�جلل�شات �لتدريبية وور�س �لعمل و�لجتماعات �لر�شمية و�ملحا�شر�ت؛ 
تنظيم و�إد�رة �ملعار�س �لتجارية لالأن�شطة �لتعليمية و�لتدريبية و�لرتفيهية و�لريا�شية و�لثقافية؛ توفري 
حد�ئق �ملالهي و�حلد�ئق ذ�ت �لطابع �خلا�س؛ ن�شر �لكتب؛ توفري ت�شهيالت �ل�شينما؛ توفري �لت�شهيالت 
�لت�شجيل  �شتوديوهات  خدمات  �ل�شتجمام؛  ت�شهيالت  توفري  �لبولنغ؛  زقاق  ت�شهيالت  توفري  �لريا�شية؛ 
�شتوديوهات  خدمات  �لت�شجيل؛  �شتوديوهات  ت�شهيالت  توفري  �لأف���الم؛  �شتوديوهات  خدمات  �ل�شوتي؛ 
فيما  �ملعلومات  توفري  �لت�شجيل؛  �شتوديوهات  تاأجري  و�لر�ديو؛  و�لفيديو  و�لتليفزيون  لالأفالم  �لت�شجيل 

يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة.
�لو�ق�عة بالفئة: 41

بتاريخ:22 دي�شمر 2011   و�مل�شجلة حتت رقم:161637 
�نتهاء �حلماية يف  2007/12/6   �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت  و�شتظل �حلماية نافذة 

وحتى تاريخ: 2027/12/6
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل/  كاليد �ند كو �ل �ل بي
 بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:  

 103908  �ملودعة بالرقم : 
 با�ش��م: تيكوم لال�شتثمار�ت منطقة حرة-ذ.م.م  

 وعنو�نه: مبنى رقم 4، �لطابق �لول، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:

خدمات �لتجميع )�مل�شاعدة يف �لأعمال(؛ وخدمات �لدعاية و�لعالن؛ وخدمات وكالت �لدعاية و�لإعالن؛ 
وخدمات �إد�رة �لأعمال؛ وخدمات �مل�شاعدة يف �إد�رة �لأعمال؛ وتقييم �لأعمال؛ و�إد�رة �لأعمال و�ل�شت�شار�ت 
�إد�رة  �مل�شاريع؛ و�إد�رة �لأعمال )لالآخرين(؛ و�مل�شاعدة يف  �أعمال  و�إد�رة  �أعمال �لفنادق؛  و�إد�رة  �لتنظيمية؛ 
�لأعمال �لتجارية �أو �ل�شناعية؛ وخدمات �لت�شويق؛ وخدمات �لدعاية و�لإعالن و�لعالقات �لعامة؛ وت�شغيل 
�ملعار�س  �ل�شناعية؛ وتنظيم  �لأعمال  و�إد�رة  تاأمني لالآخرين؛  �أو  بالتجزئة؛ وخدمات توفري  �لبيع  �أ�شو�ق 
و�لعالن؛  للدعاية  وقت  وتاأجري  �لإعالنية؛  �مل�شاحات  وتاأجري  �لإعالنية؛  �أو  �لتجارية  للغايات  �لتجارية 
وخدمات �لتجميع )�مل�شاعدة يف �لأعمال(؛ وبيع �لعقار�ت باملز�د �لعلني؛ وتوفري �ملعلومات فيما يتعلق بكافة 

هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عر �شبكة حا�شوب عامة.
�لو�ق�عة بالفئة: 35

بتاريخ: 12 يوليو 2010   و�مل�شجلة حتت رقم: 106047 
�نتهاء �حلماية يف  2007/12/5   �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت  و�شتظل �حلماية نافذة 

وحتى تاريخ: 2027/12/5
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

منوذج اإعالن الن�ضر عن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 

�ملالك : �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 104662   
باإ�شم : ديبوي  �شينثي�س ، �إنك 

وعنو�نه :700 �أورثوبيديك در�يف  و�ر�شو ، �إنديانا 46581 ، �لوليات  �ملتحدة �لأمريكية.
بتاريخ:2010/11/22 و�مل�شجلة حتت �لرقم : 125945 

�ضورة العالمة

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء �حلماية يف: 
2017/12/24 وحتى تاريخ: 2027/12/24.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  5  نوفمرب 2017 العدد 12165

منوذج اإعالن الن�ضر عن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

�لتميمي وم�شاركوه
بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة بالرقم : 16414    بتاريخ : 1996/05/29
�مل�شجلة بالرقم : 16414    بتاريخ : 1997/08/24

باإ�شم �ملالك :  مكنيل نوتر�شونالز �ل  �ل �شي
وعنو�نه : 601 �أوفي�س در�يف ،  فورت و��شنطن ، بي �يه 190434 ،  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

��شم �ملتنازل له :  هارتالند  كون�شيومر برودكت�س �ل �ل �شي
�ملتحدة   �ل���ولي���ات   ، ،�إن��دي��ان��ا 46032  ك��ارم��ي��ل   ، ���ش��وي��ت 249   ، ب��ول��ي��ف��ارد  ت��ري����س   ك���الي  وع��ن��و�ن��ه :14300 

�لأمريكية.
بتاريخ :2016/09/01 و�ملن�شورة يف �جلريدة �لر�شمية �لعدد : 167 

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :30
تاري�خ �نتقال �مللكية  :  2017/02/15      

 تاريخ �لتاأ�شري يف �ل�شجل : 2017/10/18   

دولة الإمارات العربية املتحدة
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عربي ودويل
وا�سنطن ت�سعى لعقوبات جديدة �سد اجلي�س البورمي تقرير: ترامب وبوتني قد يناق�سان ت�سوية لأزمة �سوريا 

•• مو�صكو-رويرتز:

قالت وكالة �لإعالم �لرو�شية �م�س �إن �لرئي�س �لرو�شي فالدميري 
بوتني ونظريه �لأمريكي دونالد تر�مب قد يناق�شان ت�شوية لأزمة 
�لأ�شبوع  فيتنام  يف  م��ق��ررة  �آ�شيوية  �قت�شادية  قمة  خ��الل  �شوريا 

�ملقبل.
وتفاقم توتر �لعالقات بني مو�شكو وو��شنطن منذ �أن �لتقى بوتني 
هامبورج  يف  �لع�شرين  ملجموعة  قمة  خالل  �لأوىل  للمرة  وتر�مب 
يف يوليو متوز حني تطرق �لنقا�س �إىل ما �أثري حول تدخل رو�شيا 
حت�شني  على  �لرتكيز  على  �تفقا  لكنهما  �لأمريكية  �لنتخابات  يف 

�لعالقات.

��شتخدمت رو�شيا  �أن  �ل�شر�ع يف �شوريا بعد  ب�شاأن  �لتوتر  وت�شاعد 
حتقيق  ملو��شلة  �ملتحدة  ب��الأمم  خطة  لعرقلة  �لفيتو  �لنق�س  حق 

ب�شاأن �لأ�شلحة �لكيميائية.
ونقلت �لوكالة عن دميرتي بي�شكوف �ملتحدث با�شم �لكرملني قوله 
�إن ت�شوية ب�شاأن �شوريا تخ�شع للنقا�س لإدر�جها على جدول �أعمال 
�جتماع حمتمل بني �لرئي�شني م�شيفا �أن من م�شلحتهما �مل�شرتكة 

�أخذ �لوقت �لكايف يف مناق�شة �لق�شية.
وقال  ب��اأخ��رى.  �أو  بطريقة  �لتعاون  �لأم��ر  يتطلب  بي�شكوف  وق��ال 
تر�مب لقناة فوك�س نيوز �لأ�شبوع �ملا�شي �إن من �ملحتمل �أن يلتقي 
�جتماعا مع  نعقد  ق��د  وت��اب��ع  �لآ���ش��ي��وي��ة.  م��ع بوتني خ��الل جولته 

بوتني.

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

�قرتح �أع�شاء يف �لكونغر�س �لأمريكي فر�س عقوبات جديدة على �جلي�س 
�لبورمي، يف خطوة هي �لأقوى بالن�شبة لو��شنطن، لل�شغط على �لدولة 
�لو�قعة يف جنوب �شرق �آ�شيا لوقف �إ�شاءة معاملة �أقلية �لروهينغا �مل�شلمة.

وقدم جمهوريون ودميوقر�طيون م�شروع قانون يقل�س �لتن�شيق وم�شاعدة 
�جلي�س �لبورمي ويطلب من �لبيت �لأبي�س حتديد ��شماء كبار �ل�شباط 

�لذين ميكن حظر دخولهم �ىل �لوليات �ملتحدة �أو جتديد منعهم.
جمل�س  يف  ودمي��وق��ر�ط��ي��ني  جمهوريني  �أع�����ش��اء  ت�شّم  جمموعة  وق��دم��ت 
جون  �ل�شيوخ  جمل�س  يف  �مل�شلحة  �لقو�ت  جلنة  رئي�س  بينهم  من  �ل�شيوخ 
على  �لتجارية  �لقيود  جتديد  �ىل  يدعو  قانون  م�شروع  �خلمي�س  ماكني، 

بورما من بينها �عادة فر�س �حلظر على ��شتري�د بع�س �لأحجار �لكرمية 
�ل�شباط  كبار  يحّمل  قدمناه  �ل��ذي  �لقانون  بيان  يف  ماكني  وق��ال  منها. 
م�شوؤولية ذبح وت�شريد رجال ون�شاء و�أطفال بريئني يف بورما، ويو�شح �أن 

�لوليات �ملتحدة لن تقف متفرجة �أمام هذه �لفظائع.
وياأتي �قرت�ح �لقانون يف وقت بد�أ �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب جولة 
�آ�شيوية مطولة، �شيح�شر يف خاللها قمة ت�شّم دول جنوب �شرق �آ�شيا من 

بينها بورما.
وحر�شت �لوليات �ملتحدة �لتي نددت باأعمال �لعنف �لد�مية �لتي �أدت �ىل 
فر�ر �أكر من 600 �ألف من �مل�شلمني �لروهينغا �ىل بنغالد�س �ملجاورة، 
على حتميل �شباط يف �جلي�س �لبورمي �مل�شوؤولية ولي�س �لزعيمة �لبورمية 

�أونغ �شان �شو ت�شي.

   ول��ع��ل��ه ق��د ه��ل��ل و���ش��ف��ق �شاعة 
�لفرن�شية  �حل��دود  �شيارته  عبور 
�لطائرة  لريكب  تتوقف  �ن  دون 
من مر�شيليا �إىل بروك�شل متجّنبا 
بذلك �لرقابة �لإ�شبانية يف مطار 
موجة  من  وم�شتفيد�  بر�شلونة. 
يكن  �ن مل  ب��ل��ج��ي��ك��ا،  يف  ت��ع��اط��ف 
�لفالمند،  �لنف�شاليني  ت��و�ط��وؤ 
�لكاتالوين  �لن��ف�����ش��ايل  ���ش��رب 

عدة ع�شافري بحجر و�حد.

مقاربة غري عنيفة
   �ملك�شب �لأول، و�لأكر و�شوحا: 
ي�����ش��خ��ر م���ن م���دري���د، هاربا  �ن����ه 
ب�شال�شة، حاليا، من �لقاء �لقب�س 
موؤمتر�ت  يعقد  ��شبانيا،  يف  عليه 
�لإعالم  و�شائل  جت��ذب  �شحفية 
ويدين  و�ل����دول����ي����ة،  �لأوروب�����ي�����ة 
��شتقاللية  يف  �مل���زم���ن  �ل��ن��ق�����س 

�لعد�لة �لإ�شبانية.

وك���ات���ال���ون���ي���ا، ع��ل��ى �لأق������ل لدى 
�لر�أي �لعام.

   ل��ق��د ���ش��ب��ق ل��ه �أن �أخ����ذ �أوروب����ا 
و�لعامل ك�شهود: �إذ� خ�شر �ئتالفه 
ي�شميه  م���ا  ل��ال���ش��ت��ق��الل  �مل���وؤي���د 
�لتحدي �لدميقر�طي لنتخابات 
كارلي�س  �شيعرتف  دي�شمر،   21
�إذ�  ولكن  بهزميته.  بويغدميون 
�لكاتالونيون،  �لنف�شاليون  ف��از 
فاإن كارلي�س بويغدميون يت�شاءل 
�م���ام �ل����ر�أي �ل��ع��ام: م���اذ� �شيقول 

�لإ�شبان و�شيفعلون؟ 
�إذ�  وم�����اذ� ���ش��ي��ق��ول �لأوروب�����ي�����ون 
يف  كاتالونيا  يف  �لأغلبية  �شوتت 
�ل�شتقالل؟  ل�����ش��ال��ح  دي�����ش��م��ر 
�إذ�،  ���ش��ي��ق��ول �لأوروب����ي����ون  وم����اذ� 
ل����ه����ذ� �ل�������ش���ب���ب، ت����ري����د م���دري���د 
�ر�شال زعيمهم �إىل �ل�شجن طيلة 

ثالثني عاما؟
عن لونوفال اوب�ضرفاتور

 ويوؤكد �مام �جلميع عدم �لتنا�شب 
مدة  �ل�شجن  ي��و�ج��ه  �لقمع  ب��ني 
ت�شل 30 عاما وجرميته: �عالنه 
�ل�شتقالل،  ودميقر�طيا  �شلميا 
وه���و �أم���ر غ��ري ق��ان��وين مبوجب 

�لد�شتور �لإ�شباين.
يخ�شى  ل  ك��������ان  �ن  وح�����ت�����ى    
�أي�شا  ي���ت���ف���ادى  ف���اإن���ه  �ل�����ش��ج��ن، 
يثري  �أن  �أك����������ر:  ي���خ�������ش���اه  م�����ا 
�عتقال�������ه، و�حتجازه يف بر�شلونة 
�أن  م����ظ����اه����ر�ت ���ش��خ��م��ة مي���ك���ن 
للثورة  ي�شيء  مما  عنيفة،  ت�شبح 
بطيئة  يف�شلها  �لتي  �لكاتالونية 

�لحت������اد �لأوروب���������ي، ي���ب���نّي ذلك 
ج�������ش���دي���ا.     ب��ا���ش��ت��خ��د�م حجج 
قانونية ودميقر�طية بحتة، ُيثبت 
خطري�،  لي�س  �أن���ه  بروك�شل  م��ن 
ر�ديكاليا  ول  عنيد�،  مقامر�  ول 

كما ُي�شاع. 
ورغ���������م �أن �أي زعي�����م �أوروب�������ي �أو 
من مفو�شي����ة �لحت�����اد �لأوروب������ي 
ل�شتقباله،  ����ش��ت��ع��د�د  على  ي��ب��دو 
فان كارلي�س بويغدميون – �لذي 
ينتهج �ل�شرت�تيجية �لكال�شيكية 
فعال  مت���ك���ن   - ل��الن��ف�����ش��ال��ي��ني 
م���ن �أورب�������ة، وت��دوي��������������������ل �لأزم�����ة 

ويت�شنى  �ل��ق��ان��ون��ي��ة،  و�ل��ط��ع��ون 
ل�����ه �لمل جدي��������ا بع���������دم دخول 
���ش��������������ج��ن م��دري�����������������������دي ق��ب��ل 21 
�لنتخابات  م��وع��د  دي�ش������مر، 
�ل�شابقة  كاتالونيا،  يف  �لقليمية 

لأو�نها ب�شبب �لزمة.
  �نتخابات �شتبدو وكاأنها ��شتفتاء 
ت�شّميه،  �ن  دون  �ل�شتقالل  على 
�ئتالفه  فيها  �شي�شارك  �نتخابات 
�نتخابات ميكن  �لح���و�ل،  ك��ل  يف 
�ملخلوع  �ل����ك����ت����الين  ل���ل���رئ���ي�������س 
�لرت�شح لها �إذ� رغب يف ذلك لأنه 

مل تتم �د�نته بعد.

دميقر�طية  ول��ك��ن��ه��ا  وط���وي���ل���ة 
و���ش��ل��م��ي��ة ح�����ش��ر�. و�إ����ش���اف���ة �إىل 
�حلرك���ة  قيادة  يو��شل  ذل��ك،  كل 
�لنف�شالية �لكاتالونية عن بعد، 
وهو ما يتعّذر عليه �لقيام به من 

د�خل زنز�نة يف مدريد.
وهذ�  بلجيكا،  كانت  و�ن  وحتى    
�لبلد�ن  �خ��ر، و�ح��دة من  مك�شب 
ميكنها  �ل��ت��ي  �لقليلة  �لأوروب���ي���ة 
منحه �للجوء �ل�شيا�شي، تنفذ �أمر 
�أطلقته  �لعتقال �لأوروب��ي �لذي 
�إ�شبانيا، فاإن كارلي�س بويغدميون 
�لطعون  ج���م���ي���ع  ����ش���ي�������ش���ت���خ���دم 

ميني  ح����زب  �أن  ن��ن�����ش��ى  ل  �ذ      
بويغدميون  ب���زع���ام���ة  �ل���و����ش���ط 
�لدميقر�طي  �حل���زب  ي�����ش��ّم��ى  ل 
�لكتالوين و�منا �حلزب �لأوروبي 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي �ل��ك��ات��ال��وين، و�ن 
بويغدميون لي�س جمرد �بن خّباز 
كاتالونية،  ق��ري��ة  م��ن  م��ت��و����ش��ع 
و���ش��ح��ف��ي غ��ام�����س م��ن مقاطعة 
�لفق،  �شيق  و�شوفيني  ��شبانية، 
�للغات،  م���ت���ع���دد  �أي�������ش���ا  ول���ك���ن���ه 
دميقر�طية  قناعات  م��ع  م�شافر 

و�أوروبية �شلبة وقوية.
�للجوء �ىل عا�شمة   ومن خالل 

خطاب موؤيد الأوروبا
   ولكن �ملك�شب �لأكر �أهمية هو 
ُيظهر  بروك�شل،  �إىل  ب�شفره  �أن��ه، 
كارلي�س بويغدميون لالأوروبيني 
بالقلق  ي�شعرون  �لذين  وقادتهم 
من �ن تكون �ل�شابقة �لكاتالونية 
وتفتيت  “بلقنة”  ل�����  م���ق���دم���ة 
�لحت���اد �لأوروب����ي مم��ا ق��د يوؤدي 
��شتقالل  ح��رك��ة  �أن  تفككه،  �إىل 
ك��ات��ال��ون��ي��ا ل��ي�����ش��ت ���ش��د �أوروب������ا. 
و�من�������ا ه�����ي، ع���ل���ى ع���ك�������س ذل����ك، 
ل�شالح �أوروبا. وحتى �أكر مو�لة 

لأوروبا من مدريد!

�ضرب عدة ع�ضافري بحجر واحد:

بويغدميون يف بروك�سل: ا�سرتاتيجية مدرو�سة جيدا...!
اظهر بويغدميون لالأوروبيني اأن ا�ضتقالل كاتالونيا لي�س �ضد اأوروبا بل ل�ضاحلها 

�لنحياز ملقاربة �شلميةخماوف من ت�شاعد �لتوتر

�لنتخابات ��شتفتاء على �ل�شتقاللما موقف �وروبا لو ��شتعاد �ئتالفه �ل�شلطة؟

تفادى اأن يثري اعتقاله واحتجازه يف بر�سلونة 
مظاهــرات �سخمـة ميكن اأن ت�سبـــح عنيفــة

ماذا �سيقول الأوروبيون اإذا �سوتت الأغلبية
 يف كاتالونيـا يف دي�ســمرب ل�سالــح ال�سـتقالل

متكن زعيم االنف�ضاليني من اأوربة وتدويل 
االأزمة وكاتالونيا على االأقل لدى الراأي العام

موا�ضلة قيادة احلركة االنف�ضالية عن بعد 
وهو ما يتعّذر عليه من داخل زنزانة يف مدريد

بر�ضلونة  من  بفراره     
 30 يوم  بروك�ضل  اإىل 
الحقه  عندما  اأكتوبر، 
ــاء االإ�ــضــبــاين  ــض ــ� ــق ال
بعد  ــرد  ــم ــت ال بــتــهــمــة 
ــالل  ــق ــت ــض اإعـــــالنـــــه ا�
ان  �ضك  ال  كاتالونيا، 
بويغدميون،  كارلي�س 
رئي�س ذاك البلد الذي 
هو يف م�ضاحة بلجيكا، 
ـــــام بــ�ــضــربــة  ـــــا ق رمب
مــــدرو�ــــضــــة جـــيـــدا، 
تنظيما  ومـــنـــظـــمـــة 
لها  واعـــــــّد  حمـــكـــمـــا، 

م�ضبقا.

•• الفجر – خرية ال�صيباين

حتليل اخباري

الطابع ال�ضحراوي لتلك املناطق يجعل من تاأمينها اأمرًا �ضعبًا 

العراق و�سوريا يدحران داع�س ويواجهان خطر عودته
•• عوا�صم-اأ ف ب:

تقرتب �لقو�ت �لعر�قية و�ل�شورية ب�شكل متز�من على جانبي حدوديهما، 
�أن��ه يجب على  د�ع�����س، غري  �إط��ب��اق �خلناق على تنظيم  �إىل  �شعيهما  يف 
للمتطرفني،  �لأول  �لتمرد  مربع  ملرحلة  �ل�شتعد�د  �جلارين  �لبلدين 

وفق ما ي�شري خر�ء.
من جهة بغد�د، ي�شري �لعميد يحيى ر�شول، �ملتحدث با�شم قيادة �لعمليات 

�مل�شرتكة �لعر�قية �ىل تن�شيق بني مع �جلي�س �لعربي �ل�شوري.
غرفة  من  موجود  �لتن�شيق  �أن  �إىل  ع�شكري  م�شدر  يلفت  دم�شق،  ويف 

�لعمليات �مل�شرتكة �ل�شورية �لرو�شية �لعر�قية �لإير�نية يف بغد�د.
لكن ور�ء �لإعالنات �ل�شادرة من قنو�ت ر�شمية، فاإن �لعمل يد�ً بيد على 
كرمي  يقول  ح�شبما  و�لفاعلة،  �لنا�شطة  للجهات  �شعبة  مهمة  �لأر���س 

بيطار �لباحث يف معهد �لعالقات �لدولية و�ل�شرت�تيجية يف باري�س.
على  لهجوم  د�ع�����س  تنظيم  يتعر�س  �ل�شورية،  �ل���زور  دي��ر  حمافظة  يف 
جبهتني، �لأوىل ي�شنها �جلي�س �ل�شوري �لذي ��شتعاد �ملدينة �لتي حتمل 
�مل��دع��وم��ة من  �لدميقر�طية  ���ش��وري��ا  ق���و�ت  م��ن  و�ل��ث��اين  نف�شه،  �ل���ش��م 

�لوليات �ملتحدة.
و�جلهات  �حللفاء  ي�شاف  �لأر����س،  على  تقاتل  �لتي  �ل��ق��و�ت  جانب  �إىل 

من  �شريعاً  د�ع�����س  تنظيم  تطرد  �أن  ميكنها  ب��دوره��ا،  و�شوريا  �أر����ش��ي��ه، 
حمافظة دير �لزور، �آخر مناطق �لتو�جد �لكبري لتنظيم د�ع�س.

�أم����ام �ل��ت��ق��دم �ل�����ش��ري��ع ل��ل��ق��و�ت �ل��ع��ر�ق��ي��ة يف �مل��ن��اط��ق �ل�����ش��ح��ر�وي��ة ذ�ت 
�لتنظيم  عنا�شر  �شفوف  يف  �ن�شحابات  ُت�شجل  �ل�شعبة،  �جل��غ��ر�ف��ي��ة 

�ملتطرف.
يوؤكد �لكولونيل ر�ين ديلون �ملتحدث با�شم �لتحالف �لدويل �لذي تقوده 
�لوليات �ملتحدة �أن قياد�ت د�ع�س ترتك �أتباعها للموت �أو للقب�س عليهم 

يف تلك �ملناطق.
لكنه ي�شري يف �لوقت نف�شه �إىل �أن �لعنا�شر �لذين يتمكنون من �لهروب 
ع��ل��ى مدى  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �لأو����ش���ط،  �ل��ف��ر�ت  ���ش��ح��ر�ء و�دي  يختبئون يف 
�ملقاتلني  �ملتطرفني وغريهم من  للتهريب ودخ��ول  �شنو�ت خلت معر�ً 

�ملتطرفني.
من  �شيجعل  �مل��ن��اط��ق،  لتلك  �ل�����ش��ح��ر�وي  �لطابع  �أن  �إىل  بيطار  يلفت 

�لر�عية و�لقوى �لأخرى �لإقليمية �أو �لعاملية �ملنخرطة يف �حلرب �شد 
�ملتطرفني �أو يف �لنز�ع د�خل �شوريا. يو�شح بيطار �أنه يف �شوريا، ل �شيء 

كان ممكناً من دون �لغطاء �جلوي �لرو�شي �لد�عم لدم�شق.
ويف �شوريا كما يف �لعر�ق، فاإن �لإير�نيني ي�شعون �إىل �شمان �ل�شتمر�رية 
�جلغر�فية �لتي ت�شمح لهم بتاأمني قنو�ت �لإم��د�د حلزب �هلل �للبناين، 

وفق ما ي�شرح �ملخت�س يف �شوؤون �ل�شرق �لأو�شط.
نايت�س  مايكل  �لأدن��ى  �ل�شرق  ل�شيا�شات  و��شنطن  معهد  يف  �لباحث  �أم��ا 
فريى �أن �شوريا و�لعر�ق يهاجمان �لعدو نف�شه يف �ملنطقة نف�شها، وقيا�شاً 
�إىل �ملعارك �لأخرية يف تلعفر و�حلويجة، فاإن ��شتعادة �ملنطقة �حلدودية 

من �جلهة �لعر�قية، قد تتطلب �أ�شبوعني.

زعزعة اال�ضتقرار
وعند �نتهاء �ملعارك، ينهي �لعر�ق 3 �شنو�ت من �حتالل ما يقارب ثلث 

تاأمينها �أمر�ً �شعباً، وميكن لفلول تنظيم د�ع�س �أن يبقو� نا�شطني حتى 
بعد �لهزمية. يف هذ� �ل�شياق، يو�شح نايت�س �أن �ملتطرفني يف �لو�قع عادو� 
�إىل  �لتمرد  �شيعيدون  �إنهم  قائاًل   ،2013 �لعام  يف  عليه  كانو�  ما  �إىل 
�ملربع �لأول، �أي قبل �إعالن ما ي�شمى ب�اخلالفة يف يونيو �لعام 2014.

2013 ول  �أنه يف �لعديد من �لأماكن، ��شتعادو� قدر�ت �لعام  وي�شيف 
يز�ل لديهم جيوب عدة حمتملة على �متد�د �لأر��شي �لعر�قية، م�شري�ً 
�إىل م��دن �ل��رم��ادي و�ل��ف��ل��وج��ة، و�حل����ز�م �ملحيط ب��ب��غ��د�د، وم��ن��اط��ق يف 

حمافظتي �لأنبار ودياىل.
�لقو�ت  �شيطرة  عن  �خلارجة  �جليوب  �أو  �ل�شحر�وية  �ملناطق  تلك  من 
�لعر�قية �شي�شعى �لدو�ع�س �إىل �شن هجمات لزعزعة ��شتقر�ر �ل�شلطات 
خالل  م��ن  ���ش��و�ء  و�لإع��الم��ي��ة،  �خل��ارج��ي��ة  �لعمليات  ومو��شلة  حملياً، 
من  غطاء  على  للحفاظ  �خل��ارج،  يف  مهاجمني  �إلهام  �أو  لها  �لتخطيط 

وفق ما يوؤكد ديلون. �ل�شرعية”، 
ي��ده��ا على نقطة مهمة  �ل��ع��ر�ق��ي��ة و�شعت  ف��ال��ق��و�ت  �لأح�����و�ل،  ك��ل  ويف 
�جلمعة، بح�شب بيطار، �لذي ي�شري �إىل �أن �شيطرتها على منفذ �لقائم 

�حلدودي مع �شوريا له رمزية.
ويختم بيطار بالقول �إن وهم �خلالفة �لذي كان قادر�ً على حمو �حلدود 

�لتي فر�شها �تفاق �شايك�س بيكو، �أو�شك على نهايته.

بويغدميون يف بروك�شيل خطة مدرو�شة



األحد   5   نوفمبر    2017  م   -   العـدد  12165  
Sunday  5   November   2017  -  Issue No   12165الفجر الريا�ضي

1816

منتخب المارات للتجديف احلديث يعود اإىل اأر�س الوطن بعد اأن ح�سدوا 
العديد من املراكز املتقدمة يف البطولة العربية بتون�س

عاد منتخب �لتجديف �إىل �ر�س �لوطن بعد �أن مثل �لدولة 
�أقيمت  و�ل��ت��ي  �حل��دي��ث  للتجديف  �لعربية  �لبطولة  يف 
�لريا�شي  �ل�����ش��ارق��ة  جمل�س  ب��رع��اي��ة  ت��ون�����س  بجمهورية 
للتجديف  �لم����ار�ت  �حت���اد  ومبتابعة  �ل�شارقة  بحكومة 
�حلديث.  وجنح لعبو �ملنتخب وهم من نادي �حلمرية يف 
�إحر�ز �ملر�كز �ملتقدمة بالبطولة �لتي �أقيمت يف �لعا�شمة 
كافة  يف  جد�رتهم  و�أثبتو�  بقوة  �لم���ار�ت  ومثلو�  تون�س 
�لدولة  كافة  مب�شاركة  حظيت  �لتي  �لبطولة  �نعقاد  �أي��ام 

�لعربية. و�أ�شفرت نتاج �جلولة �لأوىل يف �لبطولة �لعربية  
يف �شباق 2000مرت زوجي عن ح�شول حمد �ملطرو�شي و 
�حمد خمي�س �ملركز �لثالث �مليد�لية �لرونزية ويف �شباق 
�ملركز  �ل�شام�شي  غامن  خمي�س  حقق  فردي  2000مرت 
2000مرت زوجي  �لثالث �مليد�لية �لرونزية ويف �شباق 
�شيد�ت حققت كل من مها �لبلو�شي و رمي �حل�شاين �ملركز 

�لثالث �مليد�لية �لرونزية. 
�أما يف نتائج �جلولة �لثانية من �لبطولة فاأ�شفرت يف �شباق 

2000 مرت فردي عن فوز حمد �شعيد �ملطرو�شي باملركز 
�شامل  م��ن  ك��ل  �ل��وف��د  �شم  �لرونزية.   �مليد�لية  �لثالث 
غامن �ل�شام�شي رئي�س وفد وماجد �شعيد �ملهريي م�شرف 
�لفريق  وم�شطفى عبا�س �ل�شيد �د�ري �لفريق و�شيدعلى 
و��شح  مدرب �ملنتخب و�لالعبني حمد �شعيد  �ملطرو�شي 
وحميد ح�شن �ملطرو�شي وخمي�س غامن  �ل�شام�شي و�حمد 
ورمي  �لبلو�شي  ومها  �ليا�شي   ومبارك  �حلمادي  خمي�س 

�حل�شاين.

•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر

حقق �لقارب ر�أ�س �خليمة ملالكه �شمو �ل�شيخ �شعود بن 
�لكا�س  نا�شر ح�شن  �لنو�خذه  وبقيادة  �لقا�شمي  �شقر 
�لرت�ثي  �لتجديف  �شباق  يف  �لأول  �مل��رك��ز  حتقيق  يف 
�ملقام �شمن مناف�شات مهرجان �لظفرة �لبحري �ملقام 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
نادي  من  وبتنظيم  �لظفرة  منطقة  يف  �حلاكم  ممثل 
وباإ�شر�ف من  �ل�شر�عية و�ليخوت  �أبوظبي للريا�شات 

جلنة �إد�رة �ملهرجانات و�لر�مج �لثقافية و�لرت�ثية.
ف��ي��م��ا ج���اء يف �مل���رك���ز �ل���ث���اين �ل���ق���ارب �ل��ط��ل��ق��ة ملالكه 
�شالح حممد بوكفيل وبقيادة �لنو�خذه �شالح حممد 
ويف �مل��رك��ز �ل��ث��ال��ث ج���اء �ل��ق��ارب �ل��ظ��ف��رة مل��ال��ك��ه عايد 
حممد  عبد�لعزيز  و�لنو�خذة  �حلمادي  ح�شن  حممد 
�حلمادي. و�شهد �ل�شباق مناف�شة قوية بني �ملت�شابقني 
مبجموعة  �ل�شباق  يف  �مل�����ش��ارك��ة  على  ح��ر���ش��و�  �ل��ذي��ن 

متميزة من �مهر �لبحارين يف �لتجديف �لرت�ثي.
م����رة خالل  �ل���رت�ث���ي لأول  �ل��ت��ج��دي��ف  ���ش��ب��اق  ���ش��ه��د 
م��ن��اف�����ش��ات م��ه��رج��ان �ل��ظ��ف��رة �ل��ب��ح��ري �رت���ف���اع عدد 
تعتر  ن�شبة  ق��ارب وهي   19 �إىل  �ل�شباق  �مل�شجلني يف 
عالية مقارنة بعدد �مل�شاركات يف �ل�شباق خالل �لدور�ت 
�أعد�د  ج��ذب  �ل�شباق يف  يعك�س جن��اح  ما  وه��و  �ل�شابقة 
جديدة من �مل�شاركني و�لر�غبني يف خو�س �ل�شباق على 
�شاطئ �ملرفاأ و�شط �جلمهور �لكبري �لذي ��شطف على 

�ل�شاطئ ملتابعة �ل�شباق بفرحة غامرة.
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي لنادي  �مل��دي��ر  �مل��ه��ريي  ع��ت��ي��ق  �أك����د  ماجد 
�أبوظبي للريا�شات �ل�شر�عية و�ليخوت �أن �شباق �ملرفاأ 
للتجديف �لرت�ثي �شهد  تز�يد و��شح يف عدد �مل�شجلني 
و �مل�شاركني  حيث بلغ �إجمايل  �مل�شجلني  �أكر من 19 
قارب وو�شل منهم 12 قارب �إىل خط �لنهاية  وهو ما 
يعك�س مدى �لهتمام �ملتز�يد بهذه �لريا�شة �لرت�ثية 
�لهامة و�ل�شيقة لع�شاق �لريا�شات �لبحرية و�لرت�ثية 

لهذ�  �ملنا�شب  �ل��وق��ت  �ختيار  يف  �للجنة  جن��اح  بجانب 
�ل�شباق �لذي تاأجل ب�شبب �شوء �لأحو�ل �جلوية.

و�أ�شاف �ملهريي �أن �جلمهور �لكبري �لذي حر�س على 
متابعة �ل�شباق من خالل موقع �ملن�شة �جلديدة �أ�شاف 

�حل��دث من  به  ما ميتاز  لل�شباق خا�شة  ومتعة  بهجة 
�لرت�ثي  �لتجديف  �شباقات  حمبي  من  كبرية  متابعة 
عام  بوجه  �لبحرية  �لريا�شات  وع�شاق  خا�س  ب�شكل 
وملا ميتاز به موقع �إقامة �ل�شباق من متيز كون �شاطئ 

�ملرفاأ من �ملناطق �ملميزة ملمار�شة تلك �لريا�شة قدميا 
�ملا�شي   يف  �لبحر  مل��رت��ادي  بحرية  حمطة  كانت  حيث 
كما يتميز باإطالله ت�شاهم يف جعل كل �ملتو�جدين على 
ويتفاعلون  �حلدث  يتابعون  �ملرفاأ  وكورني�س  �ل�شاطئ 

معه. وتوجه �ملهريي بال�شكر �إىل �لقيادة �لر�شيدة على 
و�لرت�ثية  �لبحرية  �لريا�شية  �لفعاليات  كافة  دعمها 
ز�يد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  ومتابعة  رع��اي��ة  مثمنا 
دعم  على  �لظفرة  منطقة  يف  �حلاكم  ممثل  نهيان  �آل 

�لأثر  �أف�شل  لها  كان  مما  �لبحرية  �ل�شباقات  ورعاية 
و�أ�شار  و�لبحرية.  �لرت�ثية  �لريا�شات  تلك  �إجن��اح  يف 
�ملهريي �إىل �أن �إد�رة نادي �أبوظبي للريا�شات �ل�شر�عية 
�لبحرية  �لفعاليات  كافة  دعم  و�ليخوت حري�شة على 
و�لريا�شات �ملائية، �نطالقاً من دورها �لريادي يف ذلك 
�ملجال و�هتمامها بت�شجيع فئات �ملجتمع، على ممار�شة 
و�لألعاب  و�لن�شاطات  و�لقو�رب  �ل�شر�عية  �لريا�شات 
لتو�شيع  �ل��ر�م��ي��ة  �ل��ن��ادي  وف��ق خطة  �لأخ����رى،  �ملائية 
وتاأهيل  و�ملائية،  �ل�شر�عية  �لريا�شية  �لألعاب  قاعدة 
�ملهرجانات  يف  �مل�شاركة  على  ق��ادرة  فرق  وبناء  �أجيال، 
خلفان  عبيد  و�أك���د  و�خل��ارج��ي��ة.  �ملحلية  و�ل�����ش��ب��اق��ات 
�ملزروعي مدير �إد�رة �لتخطيط و�مل�شاريع يف جلنة �إد�رة 
�لدعم  و�ل��رت�ث��ي��ة،�ن  �لثقافية  و�ل��ر�م��ج  �ملهرجانات 
كافة  لدعم  �لر�شيدة  �لقيادة  توليه  �لذي  �لالحمدود 
�لفعاليات �لرت�ثية �شاهم ب�شكل فعال يف �حلفاظ على 
معتزين  �لبناء  نفو�س  لدى  �ل�شيلة  �لفعاليات  تلك 
ب����رت�ث �آب���اءه���م و�أج�����د�ده�����م.  و�أ����ش���اف �مل���زروع���ي �أّن 
بتوجيهاٍت  �شاملة  �ليوم نه�شة  ت�شهد  �لظفرة  منطقة 
من �لقيادة �لر�شيدة، وبف�شل موقعها �جلغر�يف �لهام 
من  مزيج  خلق  يف  �شاهمت  �لتي  �لتاريخية  ومكانتها 
�لأ�شالة و�ملُعا�شرة، حيث تعتر �لظفرة منطقة تر�ثية 
غنية يوجد بها �لعديد من �لأماكن �لتاريخية �لهامة 
�حل�شاري  �لإرث  وه��ذ�  �ل�شاحرة،  �لطبيعية  و�مل��و�ق��ع 

يتمّيز �ليوم بتطّور �قت�شادي كبري ت�شهده �ملنطقة.
وتوّجه بال�شكر و�لتقدير ل�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
لدعمه  �ل��ظ��ف��رة،  منطقة  يف  �حل��اك��م  ممثل  نهيان  �آل 
�ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  فعاليات  ملختلف  �ل��الحم��دود 
كان  و�ل��ت��ي  باأبوظبي،  و�ل��رت�ث��ي��ة  �لثقافية  و�ل��ر�م��ج 
�لفعاليات  باقة متنوعة من  توفري  �لأث��ر يف  �كر  لها 
و�حتياجات  �هتمام  تالم�س  �لتي  �لرت�ثية  و�ل��ر�م��ج 
منطقة  يف  لي�س  و�لأ�شالة  �ل��رت�ث  ع�شاق  من  �لآلف 

�لظفرة فح�شب بل �شملت د�خل �لدولة وخارجها.

الندية واالإثارة تتوا�ضل يف مهرجان الظفرة البحري

راأ�س اخليمة على قمة نتائج التجديف الرتاثي على �ساطئ املرفاأ
ماجد املهريي : تزايد عدد امل�ضاركني يعك�س جناح ال�ضباق
عبيد املزروعي : دعم القيادة �ضاهم يف احلفاظ على الرتاث االأ�ضيل

كلبـــاء يحـــرز لقـــب بطــولـــة كـــاأ�س ال�سفيــــر اليـــابــانــي للجـــــودو 
توج فريق كلباء بلقب بطولة كاأ�س �ل�شفري �لياباين �ملفتوحة 
للجودو �لتي نظمها �حتاد �مل�شارعة و�جلودو ب�شالة �لحتاد 
�لدرعي  ث��ع��ل��وب  ب��ن  ب��رع��اي��ة حم��م��د  �أب���و ظ��ب��ي  �لرئي�شية يف 
رئي�س �لحتاد ، بالتعاون مع �ل�شفارة �ليابانية بالدولة  و�لتي 
�شهدت م�شاركة �أكر من 100 لعب من فئة �ل�شباب و�لتي 
درجت �ل�شفارة �ليابانية على دعمها على م�شتوى �آ�شيا ، فيما 
�مل�شتوى  على  تون�س  �لتوقيت  نف�س  يف  مماثلة  بطولة  تقام 
�لأفريقي تخليد� لذكري �ملوؤ�ش�س للعبة و�لتي �شهدت م�شاركة 

�أندية �جلزيرة، �لوحدة، �لظفرة، خورفكان ،�لفجرية، كلباء، 
دبي جودو كاي، �لكوماندو،�أكادميية تايتان �لتي ت�شارك لأول 

مره،تيم جودو كان وفريق بو�شيخان �شامور�ي.
 4 منها  ميد�ليات   6 بر�شيد  كلباء  ف��ري��ق  تتويج  ج��اء  وق��د 
نادي  فريق  ج��اء  فيما   ، وبرونزية  وف�شية  ذهبية  ميد�ليات 
�ل��ف��ج��رية ل��ل��ف��ن��ون �ل��ق��ت��ال��ي��ة ح��ام��ل �ل��ل��ق��ب يف �مل��رك��ز �لثاين 
بر�شيد ذهبيتني وف�شيتني وبرونزية ، وحل فريق �جلزيرة يف 

�ملركز �لثالث بر�شيد ذهبيتني وف�شية وبرونزية.

�لرئي�شية  �مل��ن��اف�����ش��ات  لأوز�ن  �ل��ذه��ب��ي��ة  �مل���ي���د�ل���ي���ات  ون�����ال 
حتت-  34كغم،   38، 42،  46، 48، 50، 55، 60، 66، 
34 كغم لعب  73 كغم.. وقد فاز بذهبية وزن حتت  وحتت 
38 كغم لعب  ،و�أح��رز ذهبية وزن حتت  كلباء �شيف خمي�س 
كلباء عي�شى علي حممد ، و��شتحق ذهبية وزن حتت 42 كغم 
ز�يد في�شل كلباء ونال لعب �جلزيرة �أحمد با�شليب ذهبية 
50 كغم لعب  ون��ال ذهبية وزن حت��ت   ، 46 كغم  وزن حت��ت 
�جلزيرة حممد �لنيادي ..�أما وزن حتت 55 فقد �أحرز ذهبيته 

60 فقد فاز  �أما وزن حتت   ، لعب �لفجرية ر��شد �حلو�شني 
66 كغم فوز  �دم ربيع كلباء و�شهد وزن حتت  �لذهبي  بلقبه 
�أم��ا لقب وزن حتت   ، �لزعابي  �إبر�هيم  �لفجرية  لعب لعب 
73 فقد �أحرزه لعب �لظفرة �ل�شاعد في�شل �شامل ، �أما فوق 

كاي ز�كريوف. جودو  دبي  لعب  ذهبيته  نال  فقد  كغم   73
يا�شر  ير�فقه  �لدولة  لدى  �ليابان  �شفري  �لبطولة  ختام  ويف 
ب��وجم��ي��د �مل�����ش��رف �ل��ع��ام ب���الحت���اد ب��ح�����ش��ور ع���دد م��ن �أ�شرة 
�ل�����ش��ف��ارة و�أول���ي���اء �لأم����ور ومم��ث��ل��ي �ل��ف��رق �مل�����ش��ارك��ة بتتويج 

و�لالعبني  �لفائزة  �لأن��دي��ة  م�شتوى  على  �لأو�ئ���ل  �لفائزين 
�لثالثة يف كل وزن ..وثمن حممد بن ثعلوب �لدرعي رئي�س 
�لحتاد جهود �ل�شفارة �ليابانية لدى �لدولة وتعاونها �مل�شتمر 
مع �لحت��اد، و�هتمامها �لكبري بتطوير �جل��ودو يف �لإمار�ت، 
�شنة   15 حتت  �لعمرية  �ملر�حل  م�شتوى  على  خا�س  وب�شكل 
�مل�شاركة  و�ل��ف��رق  �لأن��دي��ة  و�شكر  �للعبة..  قاعدة  متثل  �لتي 
�شمن  ت�شب  �ملفتوحة  �لبطولة  ب��اأن  موؤكد�  �لبطولة،  وحكام 

��شتعد�د�ت �لأندية ملو�شم �للعبة.
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تفقد وف��د �ل��ب��ط��ولت يف �لحت���اد �ل���دويل لكرة 
�ملنظمة  �ل��ل��ج��ن��ة  حت�����ش��ري�ت  “�لفيفا”  �ل��ق��دم 
�لإمار�ت  لالأندية  �لعامل  كاأ�س  لبطولة  �ملحلية 
مدينة  ملعب  و����ش��ت��ع��د�د�ت   ،FIFA  2017
ز�يد �لريا�شية و��شتاد هز�ع بن ز�يد ل�شت�شافة 
 16 6 �إىل  م��ب��اري��ات �ل��ب��ط��ول��ة يف �ل��ف��رتة م��ن 

دي�شمر �لقادم يف �أبوظبي و�لعني. 
وتقييم  م��ر�ج��ع��ة  �لفيفا  وف��د  ج��ول��ة  وت�شمنت 
�ملحلية  �ملنظمة  �للجنة  وحت�����ش��ري�ت  �ج����ر�ء�ت 
�لبطولة  و�أم�����ن  ���ش��الم��ة  ت���اأم���ني  يف  ل��ل��ب��ط��ول��ة 
تنظيم  و�آليات  �حلا�شرة،  و�جلماهري  و�لأندية 
�لتقنية  و�ل��رتت��ي��ب��ات  �جل���م���اه���ريي،  �حل�����ش��ور 
�ل�شحفية  و�مل��ر�ك��ز  �ل�شيافة  ومر�فق  و�لفنية، 

�خلا�شة بو�شائل �لإعالم.
�لأندية  ت��دري��ب  م��ر�ك��ز  تفقد  �جل��ول��ة  و�شملت 
و�ملالعب  ز�ي��د،  بن  �شلطان  �مل�شاركة يف مالعب 
نادي  �لريا�شية، ومالعب  ز�يد  ملدينة  �جلانبية 
�ل�شباط، وجامعة  ون��ادي  �أبوظبي،  �لكريكت يف 
وطحنون  ز�ي��د،  بن  وخليفة  �أبوظبي،  نيويورك 

بن حممد، ومركز ذوي �لحتياجات �خلا�شة.
�لبطولت يف �لحتاد  ي��ارز�، مدير  وق��ال جيمي 
باأن دولة �لإمار�ت  “فيفا”،  �لدويل لكرة �لقدم 
متتلك مر�فق ريا�شية ر�ئعة مبو��شفات عاملية، 
موؤكد�ً �رتياح �لفيفا �لكبري لالأعمال و�لرتتيبات 
حالياً  �ملحلية  �ملنظمة  �للجنة  بها  ت��ق��وم  �ل��ت��ي 
�ل��ت��ح�����ش��ري�ت و�خل��ط��ط �ملو�شوعة  ن��اح��ي��ة  م��ن 
و�لآليات �مل�شتخدمة، و��شتعد�د�ت ملعبي مدينة 
ز�يد �لريا�شية و��شتد�د هز�ع بن ز�يد، ومر�فق 

�لتدريب وجاهزيتها ل�شت�شافة �لبطولة.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ���ش��ع��ادة ع����ارف ح��م��د �لعو�ين، 
م��دي��ر �ل��ب��ط��ول��ة يف �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة �مل��ح��ل��ي��ة : 
“�إن �جلولة �لتفقدية للفيفا �أكدت على �كتمال 
ومتيز  �ملحلية  �ملنظمة  �للجنة  حت�شري�ت  كافة 
تدريب  وم��ر�ف��ق  �ل��ب��ط��ول��ة  ملعبي  ����ش��ت��ع��د�د�ت 

�لفرق �مل�شاركة، مو�شحاً �أن �لعمال �لتطويرية 
يف ملعب مدينة ز�يد �لريا�شية و��شتاد هز�ع بن 
ز�يد جعلت منهما �أحد �أبرز مالعب كرة �لقدم يف 
�لدولة و�ملنطقة، و�أن �لإمار�ت تتطلع ل�شتقبال 
جنوم �ل�شاحرة �مل�شتديرة وع�شاق كرة �لقدم من 

خمتلف �أنحاء �لعامل خالل �ل�شهر �لقادم.

��شت�شافة  يف  �لفيفا  م��ع  �ل�����ش��ر�ك��ة  �أن  و�أو����ش���ح 
�ل��ب��ط��ولت وجن���اح دول���ة �لإم�����ار�ت يف �حت�شان 
كاأ�س  ون�شختي   2003 لل�شباب  �ل��ع��امل  ك��اأ���س 
و2010   2009 ع��ام��ي  يف  ل��الأن��دي��ة  �ل���ع���امل 
�للجنة  �أك�شب   2013 للنا�شئني  �لعامل  وكاأ�س 
ودر�ية  كبرية  تنظيمية  خ��ر�ت  �ملحلية  �ملنظمة 

�لعاملية  �لكروية  �لبطولت  بالتعامل مع  �شاملة 
وما يت�شل بها من حت�شري�ت �إد�رية ولوج�شتية 
تتما�شى مع معايري ومتطلبات �لحتاد �لدويل، 
جناحها  ع��ل��ى  تبني  �لإم������ار�ت  �أن  �ىل  م�����ش��ري�ً  
متيز�ً،  �أك����ر  ج��دي��دة  ن�شخة  ل��ت��ق��دمي  �ل�����ش��اب��ق 
�ل���ذي �شهدته  �لكبري  �ل��ت��ط��ور  و�ل���ش��ت��ف��ادة م��ن 

خالل �ل�شنو�ت �ل�شبع �ملا�شية يف �لبنية �لتحتية 
�لريا�شية، ومر�فق �ل�شيافة، و�شبكات �ملو��شالت 
و�ملطار�ت، و�أنظمة بيع �لتذ�كر، وتنامي مكانتها 
جتربة  تقدمي  لت�شمن  عاملية  �شياحية  كوجهة 
كروية عاملية وفريدة لكافة جمهور �لكرة حول 

�لعامل.
للبطولة  �مل��ح��ل��ي��ة  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  و�أ����ش���رف���ت 
ل�شمان  �ل��ب��ط��ول��ة  ملعبي  ت��ط��وي��ر  �أع��م��ال  ع��ل��ى 
�لعاملي  �ل��ك��روي  �لعر�س  لحت�شان  جاهزيتهما 
لالأندية �أبطال �لقار�ت يف دي�شمر �لقادم، حيث 
ب��ن ز�ي���د يف م��دي��ن��ة �لعني،  ����ش��ت��اد ه���ز�ع  خ�شع 
لعام  �لعامل  ��شتاد يف  �أف�شل  �حلا�شل على لقب 
2014، لرتقية تقنية �شاملة جعلت منه �مللعب 
�لوحيد يف دولة �لإمار�ت �لقادر على بث �ملباريات 
بتقنية “4 كي” فائقة �لدقة، بينما �شهد ملعب 
مدينة ز�يد �لريا�شية يف �أبوظبي �أعمال تطوير 
�شامل قبل ��شت�شافة ن�شخة عام 2009، وخ�شع 
موؤخر�ً لأعمال حت�شني مر�فقه �لعامة، ومناطق 

كبار �ل�شخ�شيات.
�لإمار�ت  لالأندية  �لعامل  كاأ�س  بطولة  �أن  يذكر 
دي�شمر   6 ي�����وم  ت��ن��ط��ل��ق   FIFA  2017
مب�شاركة �شبع فرق �أبطال ت�شم �جلزيرة، بطل 
و�أوكالند  �لإم����ار�ت����ي،  �ل��ع��رب��ي  �خل��ل��ي��ج  دوري 
�مللكي  �أوق���ي���ان���و����ش���ي���ا، و�ل���ف���ري���ق  ب��ط��ل  ���ش��ي��ت��ي، 
�لإ�شباين ريال مدريد، �ملتّوج بلقب دوري �أبطال 
�أوروبا، وبات�شوكا �ملك�شيكي، بطل �لكونكاكاف، يف 
�آ�شيا  و  �أفريقيا  �أبطال  �ملنتظر حتديد  حني من 

و�أمريكا �جلنوبية يف �أو�خر نوفمر �جلاري.

تنطلق يف مدينة �شويحان باأبوظبي، يوم غد� �لإثنني 
، فعاليات مز�ينة �ل�شفوة لالإبل �لأ�شايل يف دورتها 
�أيام  �أربعة  مد�ر  على  مناف�شاتها  وت�شتمر  �ل�شاد�شة  

ولغاية 9 �ل�شهر �جلاري .
نادي  عليها  وي�����ش��رف  ينظمها  �ل��ت��ي  �مل��ز�ي��ن��ة  وت��ق��ام 
تر�ث �لإم��ار�ت، ومركز �شلطان بن ز�ي��د، بدعم من 
�ملو�طنني مالك �لإب��ل وع�شاق �ل��رت�ث، على ميد�ن 
�ملر�كز  على  ويتناف�س  �شويحان،  مدينة  يف  �لأ�شالة 
�لأوىل يف جميع �أ�شو�طها  �لبالغة 28 �شوطا، �أكر 
�لأ�شايل  �لإب��ل  فئات  كافة  ت�شم  مطية،   500 من 

من �شّن �ملفرودة ولغاية �شّن �حلول و�لزمول.
�لرتتيبات  ك��اف��ة  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  ��شتكملت  وق���د 
دور�تها �خلم�س  �لتي كانت  �ملز�ينة  بتنظيم  �ملتعلقة 
هياأت  كما   ، �لنخبة   م��ز�ي��ن��ة  ����ش��م  حتمل  �ل�شابقة 
�مل��ن��ا���ش��ب��ة لإخ�����ر�ج ه���ذه �لفعالية  �ل��ل��ج��ن��ة �لأج�����و�ء 
بال�شكل �لذي يليق بتاريخ �شويحان �لرت�ثي ونادي 
تر�ث �لإمار�ت، �لذي ل ياألو جهد� يف �شبيل تر�شيخ 
�مل�شتويات، وقد  وتاأ�شيله على جميع  �لرت�ث  دعائم 
بف�شل  �لفعاليات  ه��ذه  �إجن���اح  على  �للجنة  ت��ع��ودت 
�ل���دع���م �ل���الحم���دود �ل����ذي حت��ظ��ى ب���ه ه���ذه �لعادة 
وكذلك  �حلكيمة،  قيادتنا  م��ن  �لعريقة  �ل��رت�ث��ي��ة 
�لرعاية �لكرمية و�مل�شتمرة من �شمو �ل�شيخ �شلطان 
بن ز�يد �آل نهيان ممثل �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة 
�شموه على  وح��ر���س  �لإم�����ار�ت،  ت���ر�ث  ن���ادي  رئي�س 
حتفيز �مل�شاركني وتوفري �لبنية �لتحتية، و�خلدمات 

�ملنا�شبة �لتي حتقق تطلعات جميع �ملتناف�شني.
قّيمة  ج��و�ئ��ز  ر���ش��دت  �أن��ه��ا  �ملنظمة،  �للجنة  و�أك���دت 
�شوط،  ك��ل  م��ن  �لأوىل  �خلم�س  ب��امل��ر�ك��ز  للفائزين 
ت�شجيعا وحتفيز� للم�شاركني يف هذه �ملز�ينة، م�شرية 
�أن �مل�شاركة يف �ملز�ينة مفتوحة لأبناء دولة �لإمار�ت 
من  �إمي��ان��ا  وذل��ك  �خلليجي،  �لتعاون  جمل�س  ودول 
�لقائمني على �ملز�ينة باأهمية فتح باب �مل�شاركة �أمام 
�لكبري،  �لرت�ثي  �لعر�س  �إث��ر�ء هذ�  بهدف  �لأ�شقاء، 
حيث تعد مز�ينة �ل�شفوة �لنطالقة �لفعلية ملو�شم 

�ملز�ينات �جلديد -2017 2018. 

�ملزروعي، م�شرف عام  �أكد م�شعود مهري  من جانبه 
كبرية  �أهمية  تكت�شب  �ل�شفوة  مز�ينة  �أن  �مل��ز�ي��ن��ة، 
نظر� لت�شرفها برعاية ومتابعة �شمو �ل�شيخ �شلطان 
بن ز�يد �آل نهيان، حفظه �هلل، م�شري� �ىل  �أن �شموه 
ق����دم ك���ل �ل���دع���م م���ن �أج����ل �إق���ام���ة م��ز�ي��ن��ة يرتقي 
�لريادة  ويف  �شباقة  �لإم�����ار�ت  لتبقى  �ل����رت�ث،  ب��ه��ا 
�لعريقة  �ل��رت�ث��ي��ة  �مل��ه��رج��ان��ات  تنظيم  �شعيد  على 
وخ�شو�شا يف جمال مز�ينة �لإبل، و�أ�شاف �ملزروعي، 
�ملهرجانات  و��شت�شافة  تنظيم  خ��الل  تعودنا  نحن 
للم�شاركني  �خل���دم���ات  �أف�����ش��ل  ن��ق��دم  �أن  �ل��رت�ث��ي��ة 
�ملنظمة  �للجنة  وحت��ر���س  و�ملتناف�شني،  و�ل�شيوف 

بف�شل �شخاء وعطاء�ت �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد، 
على توفري كل �أ�شباب �لر�حة و�حلو�فز �لتي ت�شاهم 
هناك  �أن  �مل��زروع��ي  و�أك���د  �مل�����ش��ارك��ني،  ��شتقطاب  يف 
�رتفاعا ملحوظا باأعد�د �ملتناف�شني مع كل مهرجان، 
وه��ذ� ي��دل على متيز ن��ادي ت��ر�ث �لإم����ار�ت يف هذه 
من  ب��ارز�  عنو�نا  �أ�شبحت  �لتي  �لرت�ثية،  �لأن�شطة 
عناوين �لإجن��از�ت يف عامل �لرت�ث و�لأ�شالة، لي�س 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي ف��ح�����ش��ب، ب��ل وعلى 
“�إن  ب��ال��ق��ول:  �مل��زروع��ي  �ل��ع��امل.. و�خ��ت��ت��م  م�شتوى 
باإد�رة هذ� �حلدث �لرت�ثي  �للجنة �ملنظمة تت�شرف 
�لغالية  �لثقة  عند  لتكون  ج��اه��دة  وت�شعى  �لكبري، 

حفظه  ز�ي���د،  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  منحها  �لتي 
�هلل، و�شتعمل بكل جهد وبكامل طاقتها وفرق عملها 
لتعك�س �لوجه �مل�شرق و�لدور �لريادي �لتي تقوم به 
�ل���رت�ث وحفظه  �أرك���ان  �لإم����ار�ت يف جم��ال تر�شيخ 

ونقله �إىل �لجيال �ل�شاعدة. 
برنامج املزاينة

تنطلق �أ�شو�ط مز�ينة �ل�شفوة يف �لفرتة �ل�شباحية 
من �ليوم �لأول مع �شوط �ل�شّت، وهو �ل�شوط �لذي 
ي�شهد عادة مناف�شات قوية بني �أهم مالك �لأ�شايل، 
ل�شّن �حلول،  �أ���ش��و�ط   3 تقام  ذ�ت��ه  �ليوم  م�شاء  ويف 
�شوف  �لثاين  �ليوم  ويف  �ل��زم��ول،  �شوط  �إىل  �إ�شافة 

وتت�شمن  �لثنايا،  ل�شّن  �ل�شباحية  �لفرتة  تخ�ش�س 
ويف �مل�شاء تتناف�س  للقعد�ن،  �شوط  منها  �أ�شو�ط،   4
�لأ�شايل من �شّن �لإيذ�ع على مد�ر 4 �أ�شو�ط كذلك، 
منها �شوط للقعد�ن.. �أما �ليوم �لثالث ف�شوف ي�شهد 
مناف�شات �شّن �للقايا �شباحا وعلى مدى 4 �أ�شو�ط 
�لفرتة  يف  �حلقايق  و�شّن  �لقعد�ن،  �شوط  فيها  مبا 
و�حد  تخ�شي�س  مت  �أ���ش��و�ط   4 وتت�شمن  �مل�شائية 

منها للقعد�ن.
نوفمر،   9 �خلمي�س  يوم  �ملز�ينة  فعاليات  وتختتم 
تت�شمن  �ل��ف��رتت��ني؛  يف  �مل��ف��اري��د  �شّن  مناف�شات  م��ع 
�ملفتوح،  �ل�شيايف  �أ�شو�ط؛  �أربعة  �ل�شباحية  �لفرتة 

�ملفاريد  و���ش��وط  ق��ع��د�ن،  �ل�شيايف  �ل��ت��الد،  �ل�شيايف 
�أ�شو�ط  ثالثة  �مل�شائية  �ل��ف��رتة  ت�شمل  كما  ق��ع��د�ن، 
�ملفتوح،  �لف�شي  �مل��ف��ت��وح،  �ل��ذه��ب��ي  �مل��ف��اري��د؛  ل�����ش��ّن 

و�شوط �ملفاريد تالد.
يف  �لأوىل  باملر�كز  �لفائزين  جميع  يح�شل  و�شوف 
كا  قّيمة،  نقدية  وجائزة  ودرع  و�شاح  على  �لأ���ش��و�ط 
�شيح�شل �لفائزون باملركز �لثاين يف جميع �لأ�شو�ط 
�لفائزون  يح�شل  فيما  نقدية،  وج��ائ��زة  و���ش��اح  على 
�لثالث يف كافة �لأ�شو�ط على و�شاح وجائزة  باملركز 
نقدّية، وبقية �لفائزين باملر�كز �لتالية من كل �شوط 

على جو�ئز نقدّية.     

اجتماع احتاد املواي تاي والكيك بوك�سينج مع اأنديته يخرج بتو�سيات مهمة
نظم �حتاد �لإمار�ت للمو�ي تاي و�لكيك بوك�شينج �جتماع مو�شع 
بقاعة �لك�شل�شيور بفندقH  يف دبي مع كافه �أنديته وذلك بح�شور 
�لتنفيذي لالحتاد  �ملدير  �لإد�رة  بن هزمي ع�شو جمل�س  ط��ارق 
، ويف بد�ية �لجتماع نقل  �لإد�رة  �لعبدويل ع�شو جمل�س  وفهد 
�بن هزمي حتيات عبد�هلل �شعيد �لنيادي رئي�س �لحتاد �شاكر� لهم 
تلبيه دعوتهم حل�شور �أول �جتماع بني �لحتاد وممثلي �لأندية 
�لأع�����ش��اء ، ومت خ��الل �لج��ت��م��اع �ل��ه��ادف ���ش��رح �أه����د�ف �لحتاد 
ور�شالته �مل�شرتكة لالأخذ بريا�شتي �ملو�ي تاي و�لكيك بوك�شينج 
�ملوؤهلني  �ملدربني  �لريا�شة من خالل  تلك  كفاءة  لرفع  و�ل�شعي 
�جلديدة  �لنطالقة  تلك  يف  �لأ�شا�س  ميثلون  �لذين  و�لالعبني 

و�مل�شابقات  �ل��ب��ط��ولت  تنظيم  خ���الل  م��ن  �لحت����اد  مظلة  حت��ت 
�ملحلية �لتي تنه�س بتلك �لريا�شة ذ�ت �ل�شعبية من خالل �أربعة 

م�شابقات حملية ملختلف �لفئات �لعمرية.
بطاقات ع�ضوية

للمدربني  �مل��ت��ق��دم��ة  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  �ل�����دور�ت  تنظيم  ع��ل��ى  و�ل��ع��م��ل 
باإ�شر�ف كو�در موؤهله ،بجانب قيام دور�ت �ل�شقل �ملماثلة للكادر 
�ل��ت��دري��ب و�لتحكيم  ���ش��ه��اد�ت  �إ���ش��د�ر  ، م��ع  ب��ال��دول��ة  �لتحكيمي  
و�لإ����ش���ر�ف على  �مل��ب��اري��ات  �إد�رة  ه���وؤلء يف  ت��وؤه��ل  �ل��ت��ي  �ملعتمدة 
�ملحلية �ختيار  �مل��ن��اف�����ش��ات  وي��ت��م م��ن خ���الل   ، �لأع�����ش��اء  �ل��ف��رق 
منتخبات �لإمار�ت للكيك  بوك�شينج و �ملو�ي تاي لتمثيل �لدولة 

�لأندية  لت�شجيل  �لعمل  مو��شلة  مع   ، �خلارجية  �ملناف�شات  يف 
�لحتاد  مظلة  حتت  �لن�شاط  ممار�شتها  على  و�ملو�فقة  �لأع�شاء 
�أر�شيف  عمل  مع   ، �لالعبني  لكافه  ع�شوية  بطاقات  �إ�شد�ر  مع 
لكافه �لالعبني لت�شجيل بياناتهم خالل م�شاركاتهم يف �ملناف�شات 
�أبرز  لرت�شيح  �لأن��دي��ة  حث  مع   ، و�خلارجية  �ملحلية  و�لبطولة 
�ملرحلة  �لوطنية يف  �ملنتخبات  للم�شاركة يف مع�شكر�ت  �لالعبني 
�لأوىل ،حلني قيام م�شابقات �لحتاد �لتي يتم من خاللها �ختيار 
مع  �ل��وط��ن��ي��ة،  �ملنتخبات  م��درب��ي  ب��اإ���ش��ر�ف  �لوطنية  �ملنتخبات 
�لتاأكيد على م�شاركة �لأندية يف ور�س �لعمل يف خمتلف �ملجالت 

�لتي ي�شرف عليها �لحتاد.

ت�ضتمر اأربعة اأيام وتتناف�س فيها 500 مطية..

�سويحــان ت�ست�سـيــف مزاينـــة ال�سفـــوة لالإبـــل الأ�ســايـــل 

تفقد حت�ضريات اللجنة املحلية وملعبي مدينة زايد وهزاع بن زايد

الحتاد الدويل ي�سيد با�ستعدادات الإمارات ل�ست�سافة مونديال الأندية 2017

تلقى نادي فريدر برمين خ�شارة جديدة يف بطولة �أملانيا لكرة �لقدم، 
�فتتاح  يف   2-1 ف��ر�ن��ك��ف��ورت  �ي��ن��رت�خ��ت  �أم����ام م�شيفه  �مل���رة  وه���ذه 
مباريات �ملرحلة �حلادية ع�شرة �م�س �لأول �جلمعة، ليو��شل نتائجه 

�ل�شيئة على رغم �إقالة �ملدرب �ألك�شندر نوري هذ� �لأ�شبوع.
و�لفرن�شي  ر�بيت�س  �أنتي  �لكرو�تي  فر�نكفورت  لينرت�خت  و�شجل 

�شيبا�شتيان هاله، ولرمين �لفنلندي نيكال�س موي�شاندر.
وبذلك، و��شل فريدر برمين حتقيق �لنتائج �ل�شيئة، �ذ تلقى خ�شارته 
�ل�شاد�شة يف 11 مبار�ة، مقابل خم�س تعادلت، وهو يحتل حاليا �ملركز 

�ل�شابع ع�شر ما قبل �لأخري يف ترتيب �لدوري.
يف �ملقابل، تقدم �ينرت�خت فر�نكفورت موقتا �ىل �ملركز �خلام�س.

وكان برمين �أعلن �لثنني �إقالة مدربه نوري ب�شبب �شوء �لنتائج �لتي 
�أحد  �نه  علما  �حل��ايل،  �ملو�شم  مطلع  منذ  باإ�شر�فه  �لفريق  يحققها 

فريقني، �ىل جانب كولن �لأخري، مل يحققا �أي �نت�شار هذ� �ملو�شم.
وكان نوري ت�شلم من�شبه يف �أيلول �شبتمر عام 2016، و�شيحل بدل 
منه مدربا �لفريق �لرديف فلوريان كوهفلد وتوما�س هور�س على �ن 

ي�شاعدهما مدرب فئة حتت 17 �شنة يف �لفريق تيم بوروف�شكي.

�ملدربني �جلديد  �لإقالة نحن مقتنعون بان فريق  �لنادي بعد  وقال 
�لثقة لالعبني،  �ملقبلة لإع��ادة  �شيعطي دفعة قوية للفريق يف �لي��ام 

من دون �ن يوؤكد �ذ� ما كان هذ� �لتعيني ب�شكل موؤقت �و ر�شمي.
وبات نوري ثالث مدرب يحزم حقائبه مبكر� هذ� �ملو�شم بعد �ن قام 
�ملا�شي  �شبتمر  �أيلول  يف  يونكر  �ندري�س  مدربه  باقالة  فولف�شبورغ 

وحلق به بعد �يام �ليطايل كارلو �ن�شيلوتي مدرب بايرن ميونيخ.
ويخو�س بايرن مت�شدر �لرتتيب بقيادة مدربه �حلايل يوب هاينك�س، 

مبار�ة قمة �ل�شبت �شد م�شيفه بورو�شيا دورمتوند.

�سكوك حول حلاق كاهيل مبباراة هندورا�سخ�سارة جديدة لربمين بعد اأيام من اإقالة مدربه 
�إن  �ل�شبت،  �م�س  �لقدم  لكرة  �لأ���ش��رت�يل  �لحت��اد  ق��ال 
�ملهاجم �ملخ�شرم تيم كاهيل ل يعاين من �أي ك�شور يف 
�لكاحل لكن م�شاركته يف �أوىل مبار�تي ملحق ت�شفيات 
كاأ�س �لعامل هذ� �لأ�شبوع �أمام هندور��س ل تز�ل حمل 

�شك.
و�أ���ش��ي��ب ك��اه��ي��ل خ���الل م��ب��ار�ة ف��ري��ق��ه م��ل��ب��ورن �شيتي 
حول  �شكوكاً  �أث��ار  ما  �لول،  �أم�س  �لأ�شرت�يل  بالدوري 
هندور��س  �أم���ام  �ل��ذه��اب  م��ب��ار�ة  يف  م�شاركته  �إمكانية 

�ل�شهر  �لعا�شر من  بيدرو �شول يف  �شان  �شتقام يف  �لتي 
�جلاري.

وقال �لحتاد �لأ�شرت�يل يف بيان: خ�شع كاهيل لفح�س 
�ملغناطي�شي  بالرنني  وبفح�س  �جلمعة  م�شاء  بالأ�شعة 
�لتي  �لإ���ش��اب��ة  خ��ط��ورة  م��دى  لتحديد  �ل�شبت  �شباح 
�لفحو�س  تك�شف  ومل  �لأمي���ن،  �لكاحل  يف  لها  تعر�س 
عن وجود ك�شر، لكن �لالعب �شيحتاج للمتابعة و�إعادة 

�لتاأهيل من �أجل �لعودة �إىل �شابق لياقته.

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

��شم �ل�شركة : بول مارت للتجارة - �س ذ م م    
�لتجاري   �ملعر   - بردبي   - ناظر  �لدين  : مكتب 913 - ملك طي عبد�لفتاح حمي  �لعنو�ن 
- �ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حم��دودة. رقم �لرخ�شة : 717863  رقم �لقيد بال�شجل 
�لتجاري : 1144990 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري 
يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي 
بتاريخ 2017/10/24  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2017/10/24 وعلى من 
لتدقيق احل�ضابات   بل�س  �ضكور  �ملعني  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �عرت��س  �أي  لديه 
�لعنو�ن : مكتب رقم 914 - ملك موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لدعم م�شاريع �ل�شباب - ديرة - 
بور�شعيد - �لهاتف : 2973060-04 ، �لفاك�س : 2973071-04 -  م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

��شم �مل�شفي/�ضكور بل�س لتدقيق احل�ضابات  
�لعنو�ن : مكتب رقم 914 - ملك موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لدعم م�شاريع �ل�شباب - ديرة - 
بور�شعيد - �لهاتف : 2973060-04 ، �لفاك�س : 2973071-04  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية بول 
مارت للتجارة - �س ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2017/10/24 
لديه  وعلى من  بتاريخ 2017/10/24    دب��ي  �لعدل حماكم  كاتب  ل��دى  و�ملوثق 
�لكائن بدبي على  �ملعني يف مكتبه  �مل�شفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عرت��س 
�لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية االقت�ضادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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       اعادة اعالن بالن�سر        

 يف  الدعوى 2017/1 ادخال واخراج وارث غري م�سلمني 
�ىل �ملدعي عليه / 1-ليليان بامفورد  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
�أق��ام عليك  �لكثريي   قد  ب��در  ناتايل ج��اين بامفورد وميثله / �شوق حم�شن 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة باخر�ج �ملدعي عليه من �ل�شهاد رقم 518/2012 
ح�شر �رث غري م�شلمني   وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2017/11/15  
�ل�شخ�شية يف منطقة  �لأح��و�ل  بالقاعة رقم )5( يف مبنى  �ل�شاعة 8.30 �س  
�لقرهود - لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل 

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   

 اإخطار عديل
رقم 2017/24069 

مطالبة مببلغ )592764.71 ( درهم 
�ملنذر : بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني - �س م ع - وميثلها قانونا/ عدي عز �لدين �لدياب - مبوجب 

وكالة رقم 2016/1/111590 بتاريخ 2016/5/22 ، �لعنو�ن : �لنخيل - ر�أ�س �خليمة  
، �لعنو�ن : دبي - نخلة  �ملنذر �ليهم : 1-  عبد�هلل �حمد حممد عبد�هلل - �جلن�شية : �لإم��ار�ت 

جمري� - مبنى غولدن ميل - �شقة رقم 307 - هاتف : 00971557207777    
مب��وج��ب ذل��ك �لخ��ط��ار -  ف��ان �مل��ن��ذر يخطر �مل��ن��ذر �ل��ي��ه ب�����ش��رورة ���ش��د�د �ملبلغ �ملرت�شد بذمته 
درهم  و�شتون  و�ربعة  و�شبعمائة  �لف  وت�شعون  و�ثنني  خم�شمائة   ( دره��م   )  592764.71( وق��دره 
و�حد و�شبعون فل�س درهم ( وذلك خالل مدة �شبعة �يام من تاريخ هذ� �لإعالن - و�إل �شي�شطر 
�ملنذر لتخاذ �جر�ء�ت بيع �شيارة �ملنذر �ليه و�ملرهونة للمنذر ) فوج / فوج / �بي�س/ 2015 ( رقم 
)38057/خ�شو�شي/�أبوظبي/15(  طبقا لن�س �ملادة 175&172 من قانون �ملعامالت �لتجارية  - 

مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لخرى
 املخطر      

     حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم
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توج �شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن خليفة بن ز�يد �آل 
نهيان، م�شت�شار �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة فريق نادي 
غنتوت �لوردي بلقب �ملبار�ة �خلريية �لفتتاحية ملبادرة 
»�لبولو �لوردي« لدعم حملة �لتوعية ب�شرطان �لثدي 
�لتي �أقيمت م�شاء �أم�س �لأول مبلعب ز�يد �لرئي�شي يف 
نادي غنتوت ، حتت رعاية �شمو �ل�شيخ فالح بن ز�يد �آل 
ل�شباق �خليل  نادي غنتوت  �إد�رة  رئي�س جمل�س  نهيان 
�آل مكتوم  �شهيل  بن  �ل�شيخ حممد  و�لبولو، وبح�شور 
حلملة  �ل��د�ع��م��ة  �مل��ع��ال  ر����ش��د  ب��ن��ت  عائ�شة  و�ل�شيخة 
�ليبهوين �لظاهري  �لبولو �لوردي ومطر �شهيل علي 
حوفان  بن  �لريا�شي  و�شعيد  ظبي  �أب��و  جمل�س  ع�شو 
�ملن�شوري نائب رئي�س جمل�س �إد�رة نادي غنتوت ل�شباق 
�خليل و�لبولو و�أحمد �لنعيمي مدير عام نادي غنتوت 

وعدد من �مل�شئولني و�لريا�شيني ع�شاق �لبولو. 
وقد جاء تتويج فريق غنتوت �لوردي بفوزه على فريق 
 ،5/8 بنتيجة  �للقب  حامل  كلوب  بولو  هيلز  بيفريل 
ميثاء  �ل�شيخة  �شمو  بغياب  بيفريل  فريق  ت��اأث��ر  وق��د 
ب��ن��ت حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم �ل��ت��ي ق��ادت��ه للفوز 
فريق  على  �ملا�شي  �ملو�شم  يف  �خل��ريي��ة  �مل��ب��ار�ة  بكاأ�س 
جاءت  وق��د   ، �لنتيجة  بنف�س  �لتجاري  ظبي  �أب��و  بنك 
�ملبار�ة �لفتتاحية ملو�شم غنتوت وردية �للون و�مل�شتوى 
باللون  �لرئي�شي  ز�يد  �إ�شتاد  �كت�شى  بعدما  �لتنظيمي 
�ل�����وردي و���ش��ط ح�����ش��ور ك��ب��ري �أن��ي��ق جت����اوز �أك����ر من 
�جلن�شيات  خمتلف  من  �جلن�شني  من  ف��رد�   3500
تلون  �ل����ذي  �لأن���ي���ق  �حل��ف��ل  ب��ف��ق��ر�ت  ��شتمتعت  �ل��ت��ي 
باللون �لوردي ترجمه لالأهد�ف �لتي �أقيم من �أجلها 

�ملهرجان �خلريي لدعم مر�شى �شرطان �لثدي.
وبد�أ �حلفل �خلريي بعد �لظهر عقب فتح �أبو�ب �لنادي 
باملجان �أمام �جلمهور �لغفري �لذي ��شتمتع بالفقر�ت 
خارج  �أقيمت  �لتي  �ملجتمعية،  و�لفعاليات  �لرتفيهية 
�ل�شخ�شيات  ل��ك��ب��ار  �أن���ي���ق  ����ش��ت��ع��ر����س  ث���م  �مل�����ش��م��ار، 
�حلا�شرة �لتي طافت �مللعب ب�شيار�ت مازر�تي �ملقدمة 
م��ن ���ش��رك��ة ب��رمي��ري م���وت���ورز �أح���د �أب����رز رع���اة �لبولو 
�لوردي ،ثم كان �ملوعد مع عر�س �لقفز �حلر باملظالت 

لأبطال �لإمار�ت �شقور �لقو�ت �مل�شلحة حملة �لإعالم 
، م�شاركة يف �ملنا�شبة �لحتفالية �خلريية �لفتتاحية، 
دبي  ل�شرطة  �ل��ت��اب��ع��ة  �لبولي�شية  �ل��ك��الب  وم�����ش��ارك��ة 
ميديور  م�شت�شفيات  جمموعة  قامت  ،فيما  و�خليالة 
من  للعديد  طبية  ف��ح��و���ش��ات  بعمل  �ل��ط��ب��ي  �ل��ر�ع��ي 
�ل�شيد�ت باملجان للتوعية ب�شرطان �لثدي ، كما �أطلقت 
مب�شاركة �لأطفال 2017 بالون من �للون �لبنف�شجي 
مم��ا �أ���ش��ف��ى ن��وع��ا م��ن �ل��ف��رح��ة ل��دى �لأط��ف��ال �لذين 
�شاركو� �أي�شا يف بع�س �مل�شابقات وركبو� خيول �لبوين 
للر�شم  ����ش��ر�ق��ات  معر�س  �جلميع  �ل�شغرية..و�شهد 

مب�شاركة �لعديد من �لفنانات �ل�شعوديات.
و�شهدت �لحتفالية �لرئي�شة مبار�ة متكافئة على كاأ�س 
مد�ر  على  �لإث����ارة  عنو�نها  ك��ان  �لتي  �ل���وردي  �لبولو 
�أ�شو�طها �لأربعة، و�لتي كان فيها فريق غنتوت متقدما 
-3�شفر ،ثم 3-1 ،4-1،4-2 ،5-2،6-2 ،ثم �شحوة 
 5-4،6-3،6-6 �لفارق  قل�س  �ل��ذي  بيفريل  لفريق 

وكاد �أن يتعادل عن طريق �لأمرية 
،ليعود فريق غنتوت من  �ل�شلطان ح�شن  �بنة  عظيمة 
جديد بقيادة عبد�هلل بن د�شمال ليو�شع �لفارق لت�شبح 
�لقبي�شي 8-5 و�لذي �نتهت عليه �ملبار�ة  وفهد   5-7

للبولو  غنتوت  ن���ادي  مو�شم  ب���اأن  ت��وؤك��د  �ل��ت��ي  �ملمتعة 
�شيكون خمتلفا.

�شمو  ق��ام  �ل�شتعر��شية  و�مل��ب��ار�ة  �لحتفال  ختام   ويف 
نهيان،ير�فقه  �آل  خليفة  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ 
بن حوفان  و�شعيد  �آل مكتوم  �شهيل  بن  �ل�شيخ حممد 
وحكام  �لفريقني  بتتويج  �لنعيمي  و�أح��م��د  �ملن�شوري 
�ملعال  ر����ش��د  ب��ن��ت  ع��ائ�����ش��ة  �ل�شيخة  وق��ام��ت   ، �مل���ب���ار�ة 
ب��ت��ك��رمي �ل���رع���اة و�جل���ه���ات �ل��ت��ي ���ش��اه��م��ت يف �إجن����اح 
من  �لعديد  على  �ل�شحب  ،وج��رى  و�حلملة  �لحتفال 

�جلو�ئز �لتي ر�شدت بهذه �ملنا�شبة.

عائ�ضة املعال” 
متثل  �لتي  �ملعال   ر����ش��د  بنت  عائ�شة  �ل�شيخة  �شكرت 
�إحدى �لقياد�ت �ل�شابة �لد�عمة حلملة �لبولو �لوردي 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ف��الح  �ل�شيخ  �شمو  �شكرت   ،
جمل�س �إد�رة نادي غنتوت ل�شباق �خليل و�لبولو �لذي 
�أتاح لها �لفر�شة للم�شاركة يف تلك �ملبادرة من خالل 
تلك �حلملة �لتوعوية ، وعرت عن تقديرها و�متنانها 
�آل  خليفة  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �شمو  ل��رع��اي��ة 
غنتوت  بنادي  �لبولو  مو�شم  �فتتاح  يف  للمبار�ة  نهيان 
�ل��ذي��ن ج����اوؤو� م��ن كافه  ، و���ش��ك��رت �حل�����ش��ور �لأنيق  

و�لذي  �ل��وردي  �لبولو  بطولة  لي�شهدو�  �لدولة  �أنحاء 
.. و�شكرت  �لهادفة  لتلك �حلملة �خلريية  ميثل دعماً 
مما  �ل��ر�ئ��ع��ة  جهودهم  على  �ل��ن��ادي  و�إد�رة  �لفريقني 

�شاهم يف �أخر�ج حدث �لقافلة �لوردية ب�شورته �ملثلى.
 

نا�ضر ال�ضام�س
�ل�شام�شي عن  ن��ا���ش��ر  ف��ري��ق غ��ن��ت��وت  �أع����رب لع���ب 
���ش��ع��ادت��ه��م يف ف��ري��ق ن����ادي غ��ن��ت��وت مل�����ش��ارك��ت��ه��م يف 
�لدولة  م���ب���ادر�ت  �ل��ت��وع��وي��ة �شمن  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  ه���ذه 
�لقيادة  ل��ت��وج��ه��ات  ت��رج��م��ه  �مل�����ش��ت��م��رة  �خل���الق���ة 
�ملبار�ة  ب��ان  ..وذك���ر  �مل��ج��الت  خمتلف  يف  �لر�شيدة 
�لفريق  ��شتعد�د�ت  عك�شت  �ل�شتعر��شية  �ل��ودي��ة 
�لذي يتطلع فيه  للمو�شم �جلديدة   60% بن�شبه 
�نطالقا  �لأل��ق��اب  من  �ملزيد  حل�شد  غنتوت  فريق 
نوفمر  نهاية  يف  �لوطني  �ليوم  كاأ�س  بطولة  من 

�حلايل.

هالل هاين:
�أ�شاد هالل هانئ عمر، نائب �لرئي�س ل�شركة برميري 
موتورز بفعالية �ليوم �لوردي قائاًل: »نبارك لفريق 
غنتوت بالفوز بكاأ�س �ليوم �لوردي، يعد هذ� �ليوم 
برميري  �شركة  يف  ونرعاها  ندعمها  طيبة  م��ب��ادرة 
�لتي  و�لعطاء  و�لنبل  �خل��ري  قيم  لإع��الء  م��وت��ورز 
هي مكون �أ�شيل يف دولة �لإم��ار�ت.. و�أ�شار - تاأتي 
هذه �ملبادرة �ل�شنوية تر�شيخاً لو�شع دولة �لإمار�ت 
�شاحب  بتوجيهات  �خل��ري  لعمل  عاملية  كعا�شمة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و 
�لدولة )حفظه �هلل(، وحتت رعاية كرمية من �شمو 
�ل�شيخ فالح بن ز�يد �آل نهيان،حيث وتوفر برميري 
�ل�شخ�شيات  كبار  لنقل  مازير�تي  �شيار�ت  موتورز 
و�ل�شيوف على مد�ر �ملو�شم.. و�أود �أن �أ�شيد بتنظيم 
حُميا  على  �لبت�شامة  ر�شمت  �ل��ت��ي  �ل��ي��وم  فعالية 
و�لتوفيق  �لنجاح  كل  �ل�شغري،متمنياً  قبل  �لكبري 

لفريق عمل نادي غنتوت«.

=���ش��ج��ل جن���م ك��ل��ي��ف��الن��د ك��اف��ال��ي��ريز ل���ي���رون ج��ي��م�����س 57 
ن��ق��ط��ة يف ���ش��ل��ة و����ش��ن��ط��ن وي�������ز�ردز، ل��ي��ق��ود ف��ري��ق��ه و�شيف 
ب��ط��ل �مل��و���ش��م �مل��ا���ش��ي، �ىل �ل��ف��وز ب��ع��د �أرب����ع ه��ز�ئ��م يف دوري 

كليفالند  وت��ف��وق  للمحرتفني.  �لأم��ريك��ي  �ل�شلة  على ك��رة 
م�شيفه بنتيجة 130-122، مدفوعا باأد�ء لفت 

و7  متابعة   11 �أي�شا  �ل��ذي حقق  من جيم�س 
مت���ري���ر�ت ح��ا���ش��م��ة، وك����ان ق���اب ق��و���ش��ني �أو 
�لنقاط  �لقيا�شي يف  رقمه  �أدن��ى من معادلة 
خالل مبار�ة يف �لدوري �ملنتظم، و�لبالغ 61 

نقطة، وحققه ل�شالح فريقه �ل�شابق 
مار�س  �آذ�ر  يف  ميامي هيت 

.2014
وجن������������ح ج�����ي�����م�����������س يف 

 34 م���ن  ���ش��ل��ة   23
و�شجل  حم�����اول�����ة. 
�ل�������الع�������ب �ل�������ذي 
مو�شه  ي����خ����و�����س 
�خل��ام�����س ع�شر يف 
�ل��دوري، �أكر من 

للمرة  ن���ق���ط���ة   50
�ىل  ع����ودت����ه  م���ن���ذ  �لأوىل 

كليفالند،  ب���د�ي���ات���ه  ف���ري���ق 
مو��شم  �أرب��ع��ة  �أم�شى  بعدما 
بني  م����ي����ام����ي  �����ش����ف����وف  يف 

�لعامني 2010 و2014.
وق�����ال �ل���الع���ب �مل���ت���وج �أرب����ع 

م���ر�ت بلقب �أف�����ش��ل لع���ب يف 
�لدوري ل �أريد �ن �أ�شع لنف�شي 

كامال  �أ�شبح  �ن  �أري���د  �شقفا... 

بقدر ما ميكن لالعب كرة �شلة �ن يكون.
�أ�شاف مع �قرت�بي من عامي �لثالث و�لثالثني، �أ�شعر باأنني 
يف �أف�شل مرحلة بدنيا يف م�شريتي. �أنا موجود، و�لأف�شل �ن 
�أو��شل �لتح�شن. و�أعاد جيم�س يف �ملبار�ة �لتذكري مبا يجعل 
منه �أح���د �أف�����ش��ل لع��ب��ي �ل����دوري �لأم��ريك��ي يف �لأع���و�م 
�ملا�شية، �ن مل يكن من �أف�شلهم يف �لتاريخ. كما �نه رد 
على �أر�س ملعب و��شنطن كابيتال و�ن �أرينا و�أمام �أكر 
من 20 �ألف متفرج، على ت�شريحات لالعب ويز�ردز 
ب��ي��ل، �ع��ت��ر فيها �ن فريقه ه��و �لأف�����ش��ل يف  ب���ر�ديل 
وهو  �ملبار�ة  كليفالند  ودخ��ل  �ل�شرقية.  �ملنطقة 
ي��ح��ت��اج �ىل ف����وز ل��ت��ح�����ش��ني م��وق��ع��ه هذ� 
�مل��و���ش��م، ب��ع��دم��ا ف���از ث���الث م���ر�ت فقط 
وخ�شر  �لأوىل،  �ل��ث��م��اين  م��ب��اري��ات��ه  يف 
�أمام فرق �أ�شعف مثل بروكلني نت�س، يف 
و�لذي   2016 م�شتوى ل يالئم بطل 
بلغ �لنهائي يف �ملو��شم �لثالثة 

�لأخرية.
ومت�������������������ك�������������������ن 
ند  كليفال
من ت�شجيل 
ع��������������������������دد 
من  �أك��������ر 
�ل�����ن�����ق�����اط يف 
�لأرباع  من  ثالثة 
�لأربعة للمبار�ة، �ذ تقدم يف 
�لأول بنتيجة 42-36، و32-30 يف �لثاين، 
يف  �لأف�شلية  ك��ان��ت  بينما  �ل��ث��ال��ث،  يف  و27-30 
بف�شل  29-26، ل�شيما  لو��شنطن  �لأخ��ري  �لربع 

�لنقاط �ل� 36 �لتي �شجلها بيل.

فريق نادي غنتوت الوردي يتوج بلقب املباراة اخلريية الفتتاحية ملبادرة 
»البولو الوردي« لدعم حملة التوعية ب�سرطان الثدي

بطولة  مناف�شات  �ليمنية  �شبوة  حمافظة  يف  �لول  �أم�س  �نطلقت 
 “ �شعار  تقام حتت  �لتي  �لريا�شية  “ لالأندية  �لإمار�ت  “ �شهد�ء 
“ و�شط ح�شور جماهريي غفري من خمتلف  �شهد�وؤكم �شهد�وؤنا 

مديريات �ملحافظة.
و��شتهل حفل �فتتاح �لبطولة - �لتي تقام بدعم من هيئة �لهالل 
�لأحمر �لمار�تي - بالوقوف دقيقة حد�د على �أرو�ح �شهد�ء �لقو�ت 
�ل��ك��ف��اح يف  ن���ادي  �أر���ش��ي��ة ملعب  �لإم��ار�ت��ي��ة وج��ول��ة على  �مل�شلحة 
مديرية ميفعة �أدتها جمموعة طالبية من مد�ر�س �ملديرية رفعت 
لفتات تبادل دولة �لإمار�ت حكومة و�شعبا �لوفاء بالوفاء تقدير� 

وعرفانا لدماء �ل�شهد�ء.
و�أ�شاد فريق �لهالل �لأحمر �لإمار�تي يف �شبوة بهذه �للفتة �لكرمية 

من �أبناء �شبوة عامة ومديرية ميفعة يف تبني هذه �لبطولة مو�شحا 
“�شهد�وؤكم �شهد�وؤنا” يعك�س مدى  �إقامة �لبطولة حتت �شعار  �أن 
و�لقيم  �ل�شقيقني  �ل�شعبني  تربط  �لتي  �لتاريخية  �لرو�بط  عمق 

و�لعاد�ت و�لأخالق �حلميدة �لتي يت�شف بها �أهل �ليمن.
نقدية  تقدمي جو�ئز  �لإم��ار�ت��ي عن  �لأحمر  �لهالل  و�أعلن فريق 
�لفائز  �لفريق  م��ن  لكل  خ�ش�شت  ميني  ري���ال  �أل���ف   600 مببلغ 
ريال  �ألف   50 مبلغ  فيما مت حتديد  �لو�شيف  و�لنادي  بالبطولة 
حار�س  لأف�شل  ومثلها  لع��ب  و�أف�����ش��ل  �لبطولة  ه���د�ف  م��ن  لكل 

مرمى.
�لإمار�ت  “ �شهد�ء  لبطولة  �ملنظمة  �للجنة  ثمنت   .. جانبها  من 
كافة  �لإمار�تي على  �لأحمر  �لهالل  تبذلها هيئة  �لتي  “ �جلهود 

�جلو�نب �لإن�شانية �خلدمية و�لإغاثية و�للفتة �لكرمية و�لنوعية 
بدعم هذ� �لعر�س �لريا�شي و�لكروي �لذي ت�شهده مديرية ميفعة 

وملدة ثمانية �أيام.
لدماء  وعرفانا  وتكرميا  تقدير�  ج��اءت  �لبطولة  ه��ذه  �أن  و�أك���دت 
�شهد�ء �لو�جب من دولة �لإمار�ت �لذين �إرتقو� �إىل �ل�شماء �شهد�ء 
�لتاريخية  �ل��رو�ب��ط  من  �إنطالقا  عنه  ودف��اع��ا  �حلبيب  وطننا  يف 

�لأ�شيلة �لتي تربط �بناء �لبلدين �ل�شقيقني.
ح�شر �فتتاح �لبطولة �شامل �شبيح باعو�شة وكيل حمافظة �شبوة 
ل�شوؤون �ملديريات �جلنوبية ومديرو عموم مديريات ميفعة وحبان 
�لإد�ري����ة  و�ل���ك���و�در  �ملحلية  م���در�ء �لد�ر�ت  و�ل��رو���ش��ة وع���دد م��ن 

و�لريا�شية وجمع غفري من �ليمنيني.

انطالق مناف�سات بطولة �سهداء الإمارات يف حمافظة �سبوة

كلية زايد الثاين الع�سكرية حترز املركز الأول يف الدورة الثانية 
لالألعاب الريا�سية للكليات واملعاهد الع�سكرية �سكولري يودع غوانغجو بعد

 7 األقاب منذ 2015
فريق  �م�س  �شكولري  فيليبي  �لر�زيلي  �مل��درب  ودع 
ما  بعد  �ل��ق��دم،  لكرة  �ل�شيني  �يفرغر�ند  غو�نغجو 
�آخ��ر م��ب��ار�ة ل��ه على ر�أ����س �جل��ه��از �لفني  يرجح �نها 
بعدما قاده �ىل �شبعة �ألقاب يف خمتلف �مل�شابقات منذ 
2015. وبح�شب تقارير �شحافية �شينية، لن يجدد 
�شكولري عقده مع �لنادي، و�ملر�شح �لأبرز خلالفته 
هو �ليطايل فابيو كانافارو، �ملدرب �ل�شابق لغو�جنو، 
وقائد �ملنتخب �ليطايل �ملتوج بكاأ�س �لعامل 2006. 
وبعد خ�شارة غو�جنو مبار�ته �لأخرية يف �لدوري هذ� 
ي�شرف  �ل��ذي   2-1 كو�جنيان  تياجنني  �أم��ام  �ملو�شم 
�مل�شجعني  �ىل  �شكره  �شكولري  وج��ه  كانافارو،  عليه 
و�لالعبني �لذين ت�شلمو� كاأ�س �لدوري. ومل يجل�س 
خالل  �ل��ب��دلء  مقاعد  على  عاما   68 �لبالغ  �مل��درب 
�مللعب  �أر���س  �ىل  نزل  �نه  �ل  �ليقاف،  ب�شبب  �ملبار�ة 
بعدها لالحتفال مع �لالعبني باللقب �لثالث تو�ليا 
لفريقه يف دوري �ل�شوبر �ل�شيني �لذي كان ح�شم لقبه 
يف �أكتوبر، قبل مرحلتني من �لنهاية. وقال �شكولري 

لكم جميعا على دعمكم طو�ل �لوقت. و�شكر�  “�شكر� 
�ملجيء  فر�شة  يل  �ت��اح  �ل��ذي  �يفرغر�ند  لغو�نغجو 
لل�شني وغو�نغجو حيث �أم�شيت فرتة جميلة معكم 
�ل�شابق  �مل��درب  و�أ�شاف  �لعام.  ون�شف  �متدت عامني 
ملنتخبات �لر�زيل و�لرتغال و�لكويت ونادي ت�شل�شي 
ختاما،  �لالعبني،  �ىل  بكالمه  متوجها  �لنكليزي، 
�أمامي، فاأنتم  �أتوجه ب�شكر عميق �ىل هوؤلء �ل�شباب 

�لف�شل.
وت�شلم �شكولري �لد�رة �لفنية لغو�نغجو يف 4  يونيو 
وقاده �ىل لقب �ل��دوري يف  لكانافارو،  خلفا   2015
�آ�شيا  �أب��ط��ال  ودوري  و2017،  و2016   2015
 2016 عامي  �ل�شينية  �ل�شوبر  و�لكاأ�س   2015

و2017 وكاأ�س �ل�شني 2016.
ل�شكولري، يرتدد  كانافارو كخلف  ��شم  �ىل  و�إ�شافة 
��شما �لملاين توما�س توخل �ملدرب �ل�شابق لبورو�شيا 
�أقيل  �ل��ذي  �أن�شيلوتي  كارلو  و�لإي��ط��ايل  دورمت��ون��د، 

�ل�شهر �ملا�شي من تدريب بايرن ميونيخ.

�لريا�شية  �لأل��ع��اب  دورة  مناف�شات  �ختتمت 
و�لتي  �لع�شكرية  و�مل��ع��اه��د  للكليات  �لثانية 
�ل��ب��ح��ري��ة يف  �شعيد  ب��ن  ر����ش��د  بكلية  �أق��ي��م��ت 
قيادة  منت�شبي  من  ع��دد  ومب�شاركة  �أبوظبي 
�لع�شكرية وكلية خليفة بن  �لثاين  ز�يد  كلية 
ز�يد �جلوية وكلية ر��شد بن �شعيد �لبحرية .

ب��ح��ري طارق  �ل��رك��ن  �لعميد  و���ش��ه��د �خل��ت��ام 

�شعيد  ب��ن  ر����ش��د  كلية  ق��ائ��د  �ل��زع��اب��ي  خلفان 
�شباط  ك��ب��ار  م��ن  وع���دد  �لبحرية  مكتوم  �آل 
�لدورة  فعاليات  و��شتملت  �مل�شلحة.  �ل��ق��و�ت 
�لع�شكري  و�خلما�شي  �لرماية  مناف�شات  على 
و�لتوجه بالبو�شلة و�شد �حلبل و�ألعاب �لقوى 

و�ل�شباحة و�جليوجت�شو.
درع  �لع�شكرية  �ل��ث��اين  ز�ي���د  كلية  و�أح�����رزت 

�لتفوق �لعام وجاء يف �ملركز �لثاين كلية ر��شد 
بن �شعيد �لبحرية.

�لع�شكرية  �ل���ث���اين  ز�ي����د  ك��ل��ي��ة  �أح������رزت  ك��م��ا 
�ملركز �لول يف �ألعاب �لقوى وبطولة �لتوجه 
بالبو�شلة و�لرماية و�شد �حلبل فيما �أحرزت 
كلية ر��شد بن �شعيد �لبحرية �ملركز �لأول يف 
بطولة �ل�شباحة وبطولة �خلما�شي �لع�شكري 

ر��شد  كلية  قائد  وق��ام  �جليوجت�شو.  وبطولة 
بن �شعيد �آل مكتوم �لبحرية بتكرمي �لكليات 
بامل�شتوى  م�����ش��ي��د�  ب��امل��ي��د�ل��ي��ات  و�ل��ف��ائ��زي��ن 
�أهمية  ل��ل��ب��ط��ول��ة و�أك�����د  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي و�ل��ف��ن��ي 
�إقامة مثل هذه �لبطولت �لتي ت�شاهم يف رفع 
و�لذهني  �جل�شدي  و�لبناء  �لكفاءة  م�شتوى 

لدى منت�شبي �لقو�ت �مل�شلحة.

بديل مونتيال جاهز حال 
التعرث اأمام �سا�سولو

�أكدت تقارير �شحافية �أن بديل �ملدير �لفني مليالن �لإيطايل فيت�شينزو مونتيال، �أ�شبح 
�ل���دوري �لإي��ط��ايل لكرة  12 من  ج��اه��ز�ً، ح��ال تعر �لرو�شونريي جم��دد�ً يف �جلولة 
�لقدم. ويحل ميالن �شيفاً ثقياًل على �شا�شولو �ليوم �لأحد، �شاعياً حل�شد نقاط �ملبار�ة 

كاملة، بعد �لتعر يف �جلولت �ملا�شية، �شمن مناف�شات �جلولة 12 من �لكالت�شو.
وقالت �شحيفة ل غازيتا ديلو �شبورت، �ملقربة من �لنادي �للومباردي، �إن مدرب �لفريق 
�إد�رة �لنادي، وقد ي�شتلم زمام �لأمور خلفاً  �إ�شارة  �أ�شبح رهن  �لرديف جينارو غاتوزو 
�لإيطايل  نادي ميالن  �ملقبل. وعانى  �لدويل  �لتوقف  �نتهاء  لفيت�شينزو مونتيال قبل 
و�شامبدوريا  وروم���ا  م��ي��الن  و�إن���رت  يوفنتو�س  �أم���ام  خ�شر  �إذ  �ل�شابقة،  �ل��ف��رتة  خ��الل 

ولت�شيو، وتعادل �أمام جنوى، من �أ�شل 11 جولة. 

جيم�س »يتح�سن« وي�سجل 57 نقطة لكليفالند 

�أ�شارت تقارير �شحافية �إىل �أن �ملد�فع 
عر�شني  رف���������س  ب���ي���ب���ي  �ل����رت����غ����ايل 

مدريد  ري������ال  م����ن  خم��ت��ل��ف��ني 
�لنادي،  م��ع  ع��ق��ده  لتجديد 

�لنهاية  يف  ينتقل  �أن  قبل 
لب�شكتا�س �لرتكي.

ماركا  ���ش��ح��ي��ف��ة  وذك�������رت 
بيبي  �أن  �إىل  �لإ���ش��ب��ان��ي��ة 

تلقى �لعر�س �لأول 
من “�مللكي” يف 
�شيف 2016 
لتجديد عقده، 

لكنه رف�س لأنه 
�لتوقيع  يريد  كان 

ع����ام����ني، وهو  مل�����دة 
يعجب  مل  خ�����ي�����ار 
�لريال مع �لأخ��ذ يف 
�لعتبار عمر �ملد�فع 

�آنذ�ك.
�ملو�شم،  ب��دء  وع��ق��ب 

ت�������ك�������رر ع�����ر������س 
�لريال لالعب 

لكنه رف�س جمدد�ً.
ريال  �إد�رة  �أن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  و����ش��اف��ت 
م�����دري�����د ك�����ان�����ت ت�����رغ�����ب يف 
����ش��ت��م��ر�ر ب��ي��ب��ي، و�مل����درب 
�لدين  زي�����ن  �ل��ف��رن�����ش��ي 
زي���د�ن على ر�أ���ش��ه��م، لكن 
هذه �لرغبة مل تكن لدى 
�ل�شابقني  زم����الئ����ه  ك����ل 
قام  ت�شرفات  ب�شبب 
�مل��د�ف��ع مع  بها 

�لفريق. 

بيبي رف�س التجديد مع 
ريال مدريد مرتني

خيتايف يفرط بنقطتني 
اأمام ريال بيتي�س 

بيتي�س مع �شيفه خيتايف  ري��ال  تعادل 
�ملرحلة  م���ب���اري���ات  �ف��ت��ت��اح  يف   2-2
��شبانيا  ب��ط��ول��ة  م��ن  ع�����ش��رة  �حل���ادي���ة 
يف ك���رة �ل��ق��دم، يف م��ب��ار�ة ت��ق��دم فيها 
يعادل  �ن  ق���ب���ل  -2�شفر  �ل�����ش��ي��ف 
وتقدم  �لأخ���رية.  �لدقائق  يف  �مل�شيف 
خ���ي���ت���ايف ب���ه���دف���ني مل���ارك���ي���ل ب���ريغ���ار�  
بيتي�س  �ن  �ل  ب��ورت��ي��و،  وفر�ن�شي�شكو 
تفوق يف �ل�شوط �لثاين وقل�س �لفارق 
�ل��ب��ار�غ��وي��اين �نطونيو  �ل���دويل  ع��ر 
بثالث  �لنهاية  قبل  وع���ادل  �شانريا، 

دقائق عر �جلز�ئري ريا�س بودبوز.

العدد 12165 بتاريخ 2017/11/5   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/574 مدين كلي             
حمل  جمهويل  عبار   �لكرمي  2-عبد  عبار  عبد�هلل  1-عبد�لرحمن   / عليه  �ملدعي  �ىل 
بادي  فهد   مهدي  �حمد   / وميثله  ليمتد  ��شتيت  ري��ل  �شدكو  �مل��دع��ي/  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة 
�لعتيبي -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة  ب�� )ت�شديق على �حلكم �لنهائي 
  )  HC09CO4321( رق��م  )�إجن��ل��رت�(  )ل��ن��دن(  �لعليا  �لعدل  حمكمة  من  �ل�شادر 
و�ل�شادر بتاريخ 24 مايو 2013 و�لأم��ر �لتنفيذي بتكليف �ل�شد�د و�مل��وؤرخ 8 يوليو 2015 
و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم   HC09304321/CL1500935 �ل��رق��م   حت��ت  و�ملقيد 
ومقابل �تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2017/11/7  �ل�شاعة 
9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل 

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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جمتمع االمارات

فتيات جمموعة “�سريك خولن” تاأ�سر قلوب 
ال�سغار يف “ال�سارقة الدويل للكتاب”

دورته  فعاليات  تقام  �لتي  للكتاب،  �ل��دويل  �ل�شارقة  معر�س  زو�ر  ��شتمتع 
�شل�شلة من  مع  و�لثاين،  �لأول  يوميه  �ل�شارقة، يف  �إك�شبو  36، مبركز  �ل� 
عرو�س �ل�شريك �لتفاعلية �ملبا�شرة، �لتي �أبدعت يف تقدميها مهارة فائقة 
ع�شو�ت جمموعة “�شريك خولن” من منغوليا، حتت عنو�ن “�ل�شريك 
وقدم فريق �ل�شريك �لذي ي�شم 12 فتاة ترت�وح �أعمارهن بني  �لذهبي”. 
�أ�شرت  �لتي  �ل�شاحرة،  �لبهلو�نية  �لعرو�س  من  ت�شكيلة  �شنو�ت،   10-5
قلوب �لكبار و�ل�شغار على حٍد �شو�ء، و�لتي �متزجت مع �إيقاعات مو�شيقى 

�آ�شيا �لو�شطى، لرت�شم لوحة جمالية فني.

“يوم  مبنا�شبة  �لتجاري  �أبوظبي  بنك  �حتفل 
�لبنوك  ك��اأح��د  م��ك��ان��ت��ه  م��ن  �ن��ط��الق��اً  �لعلم” 
�لتي  �مل��ب��ادرة  م��ع  ومتا�شياً  �ل��دول��ة  يف  �لوطنية 
ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب  �أطلقها 

جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل 
�لوزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل، حتت �شعار “�رفعه 
عالياً ليبقى �شاخماً” ، حيث قام موظفو �لبنك 
ب��رف��ع �ل��ع��ل��م �أم�����ام �مل��ق��ر �ل��رئ��ي�����ش��ي ل��ل��ب��ن��ك يف 

�أبوظبي بح�شور �لرئي�س �لتنفيذي وعدد كبري 
�لبنك وعدد  و�ملوظفني يف  �لد�ر�ت  م��در�ء  من 
يف  تو�جدهم  �شادف  �لذين  �لبنك   عمالء  من 

�لبنك.

فندق جلوريا دبي ت�سارك يف الحتفالًت بـ »يوم العلم«
��شتجابة لدعوة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي، خالل كلمة وجهها �إىل �شعب دولة �لإمار�ت �إىل بدء حملة وطنية و�شعبية �شاملة وم�شتمرة 
�حتفال بيوم �لعلم، �لذي يتز�من مع �لثالث من �شهر نوفمر، ذكرى تويل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان، رئا�شة �لدولة، ودعا �شموه �أبناء وبنات �لإمار�ت كافة �إىل رفع �لعلم، وم�شاركة �جلميع 
هذه �للحظات. فنادق جلوريا دبي ت�شارك يف �حلملة �لوطنية و�ل�شعبية �ل�شاملة �حتفاًل بيوم �لعلم ، وذلك عر رفع �لعلم �أمام �ملبانى �خلارجية للفنادق بح�شور م�شوؤويل �إد�رة فندق جلوريا. و�أ�شار �شعادة �لدكتور 
و�أخيه  غيث هامل �آل �لغيث نائب رئي�س �لغيث �لقاب�شة �إىل �أن �لحتفال بهذه �ملنا�شبة ي�شكل عرفاناً باجلميل للقيادة �لر�شيدة برئا�شة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان، رئي�س �لدولة “حفظه �هلل”، 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي. وقال فريدي فريد، �ملدير �لعام �لإقليمي ملجموعة فنادق جلوريا دبي بهذه �ملنا�شبة “ي�شعدنا �ليوم �أن ن�شارك يف 
�لحتفالية �لكبرية بالعلم وهي منا�شبة عزيزة علينا وميثل م�شاركتنا فيها فخر� ملعاين �لوفاء لهذ� �لوطن ،وبا�شم �إد�رة فنادق جلوريا دبي نعر عن تقديرنا لكل �فر�د �ملجتمع �لإمار�تي �لكرمي �لذي ��شبح منوذجاً 
يحتذى به مما ي�شب يف �شالح كافة �ملجتمع �لإمار�تي �لذي يحر�س على روح �لتكافل بني �أفر�ده و�أجو�ء �لتالحم مع قيادته �لر�شيدة من �أجل ��شتمر�ر دور�ن عجلة �لتقدم و�لزدهار وبلوغ ��شمى درجات �لرخاء 

و�ل�شعادة و�لريادة يف خمتلف جمالت �حلياة. 

فنادق ريك�سو�س حت�سد جوائز  ال�سفر العاملية 2017
حازت جمموعة فنادق و منتجعات ريك�شو�س على جائزتني مرموقتني من 
�أقيم  2017 خالل حفل كبري  �لأو�شط  �ل�شرق  �لعاملية يف  �ل�شفر  جو�ئز 
بر�أ�س �خليمة  �لبحر  ب��اب  م��وؤخ��ر�. و قد ح�شد منتجع ريك�شو�س  دب��ي  يف 
على جائزة �أف�شل منتجع ذو نظام �خلدمة �ل�شاملة يف �ل�شرق �لأو�شط لعام 
2017 و حاز فندق ريك�شو�س �لنخلة دبي على جائزة �أف�شل منتجع ليف 

�شتايل يف �ل�شرق �لأو�شط لل�شنة �خلام�شة على �لتو�يل.

»ركن الطهي« ياأخذ رواده اإىل الثقافة 
ال�سويدّية بكعكة ال�سوكولتة الداكنة  

كيت  �لريطانية  �لطاهية  حلت 
ركن  فعاليات  على  �شيفة  ي���وجن، 
�ل�شارقة  م���ع���ر����س  يف  �ل���ط���ه���ي 
�ل�36،  دورت���ه  يف  للكتاب  �ل���دويل 
و�ل��ذي ي�شتمر حتى  بيومه �لأول، 
مركز  يف  �جل������اري  ن��وف��م��ر   11
ت�شكيلة  �شانعة  �ل�شارقة،  �ك�شبو 
عر�س  يف  �ل�شويدية  �حللوى  من 

حي �أمام زو�ر �ملعر�س.
ل�شيوف  ي������وجن  ك���ي���ت  وق�����دم�����ت 
�ل�شوكولتة  و����ش���ف���ة  �مل���ع���ر����س 
�خلا�شة،  ب��ط��ري��ق��ت��ه��ا  �ل�����ش��ه��ي��ة 
و�لكرمية  �حل��ل��ي��ب  م��ن  و�مل��ك��ون��ة 
�لثقيلة وحبات �لهال، وورق �لغار، 
وملعقة  �ل��غ��ام��ق��ة،  و�ل�����ش��وك��ولت��ة 

�شغرية من �ل�شكر.
وقدمت �لطاهية للزو�ر جمموعة 
�أثناء  �ل��ب�����ش��ي��ط��ة  �ل��ن�����ش��ائ��ح  م���ن 
ودعتهم  �ملختلفة،  و�شفاتها  �إعد�د 
عند  �ل��ذوق  حا�شة  على  لالعتماد 

�ختيار �لنكهات �ملف�شل لديهم.

»جمل�س اإرثي للحرف املعا�سرة« يك�سف
 عن اأكرب علم اإماراتي م�سنوع من »ال�سفيفة«

ك�شف جمل�س �إرثي للحرف �ملعا�شرة، �لتابع ملوؤ�ش�شة مناء لالرتقاء باملر�أة، يف 
�إمار�تي م�شنوع من  �شاحة �شارية �لعلم مبدينة دبا �حل�شن، عن �أكر علم 
�ل�شفيفة، يبلغ طوله 10 �أمتار وعر�شه ثالثة �أمتار، حيث ��شتلزمت حياكته 

�أكر من 8 �آلف خو�شة من �شعف �لنخيل. 
جاء ذلك خالل م�شاركة �ملجل�س يف �حتفالت يوم �لعلم �لإمار�تي مبدينة دبا 
�إمارة �ل�شارقة، بالتعاون مع �ملجل�س �لبلدي ملدينة دبا �حل�شن،  �حل�شن يف 
وبلدية مدينة دبا �حل�شن، وبح�شور كل من �ملهند�س علي �أحمد بن يعروف، 
مدير  �خل�شري،  �أح��م��د  ومطر  �حل�شن،  دب��ا  ملدينة  �لبلدي  �ملجل�س  رئي�س 
�لديو�ن �لأمريي بدبا �حل�شن، وطالب عبد�هلل �شفر، مدير بلدية مدينة دبا 
�حل�شن، و�لعقيد �أحمد عبد�هلل بن يعروف، مدير مركز �شرطة دبا �حل�شن 

�ل�شامل، �إىل جانب عدد من مدر�ء وموظفي �لدو�ئر �حلكومية و�ملد�ر�س.

األف مربوك
ب�����ف�����رح�����ة غ�����ام�����رة 
م�شطفى  ����ش��ت��ق��ب��ل 
ث����������روت �مل���ح���ا����ش���ب 
�لظفرة  ب��ج��م��ع��ي��ة 
�ملولودة  �ل��ت��ع��اون��ي��ة 
�لتي  م��رمي  �لثانية 
�أ�شاءت �لدنيا فرحة 
وب����ه����ج����ة و�أ�����ش����ف����ت 
�ل�شعادة  من  مزيد� 

على �جلميع.

بنك اأبوظبي التجاري يحتفل مبنا�سبة »يوم العلم«

بنك دبي التجاري يعلن عن اأ�ضماء الفائزين بحملته الرتويجية 

عبد اهلل حم�سن �سالح الها�سمي يفوز بن�سف مليون درهم

فنادق ومنتجعات جنة حتتفي بيوم العلم  
يوم  مبنا�شبة  بالحتفال  �شعب  جنة  منتجعات  و  فنادق  جمموعة  �شاركت 

�لعلم ، بح�شور عدد من �ملوظفني �لعاملني و �ل�شيوف. 
وقال حممد هاين فقيه مدير �لعمليات باملجموعة: �إن هذ� �لحتفال هو 
نكون  �أن  ي�شرفنا  و  �لإم���ار�ت  و�ل��ولء لدولة  �لوفاء  لكافة معاين  جت�شيد 
�لجتماعي  و  �لوطني  لو�جبنا  تلبية  �لتاريخي  �حل���دث  ه��ذ�  م��ن  ج���زء� 

للدولة �لعزيزة.
و�أ�شاف قائال : متثل هذه �ملنا�شبة �لقيم �لتي تبنى عليها دولة �لمار�ت 
�لعربية �ملتحدة و  حتتفى مبجد �لدولة و عظمتها ، فيعود �لف�شل يف هذ� 
�لنمو و�لأمن و�ل�شتقر�ر و�لزدهار �لقت�شادي و�لجتماعي لقيادة دولة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�لإ�شالمية  �مل�شرفية  �خل��دم��ات 
باجلائزة  ف���از  و�ل����ذي  �ل��ب��ن��ك  يف 
�أل����ف   500 وق��دره�����������������ا  �ل����ك����رى 

درهم. 
برنامج  ع��ل��ى  تعليقه  �إط�����ار  ويِف 
�لدكتور  قال  �ل�شخ�شي  �لتمويل 
�لرئي�س  ل���ي���ن���در  ف������ان  ب����رين����د 

�لآباء �ملوؤ�ش�شون، وتز�مناً مع ذكرى تويل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة، رئا�شة دولة �لإمار�ت . و�أ�شاف قائاًل: نحن ن�شارك قيادة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لدعوة  تلبية  �لعلم،  ،بيوم  �لحتفالت  �لم���ار�ت  و�شعب 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي، 
كل �جلهات �لحتادية و�جلهات �لتابعة لها �إىل م�شاركة وطنية و��شعة برفع علم 
�لتالحم بني  �ليوم يج�شد  �ن هذ�  وق��ال  و�ح��د.   �ل�شارية ويف وقت  �لدولة على 
وتبقى  عزيز�ً،  �شاخماً  �لوطن  ليبقى  �ملتو��شلة  �جلهود  ويعزز  و�ل�شعب  �لقيادة 

ر�يته رمز�ً للعزة و�لفخر و�ل�شموخ. 

�لتنفيذي للبنك: يحر�س �لبنك 
متنوعة  م��ن��ت��ج��ات  ت���وف���ري  ع��ل��ى 
وم��ت��م��ي��زة ل��ع��م��الئ��ه م���ن خالل 
�د�رة �خلدمات �مل�شرفية لالأفر�د 
و�لبتكار  �لتناف�شية  على  ترتكز 
ويتو�فق هذ� �لرنامج �ملخ�ش�س 
مل���و�ط���ن���ني دول������ة �لم����������ار�ت مع 

�حتفل  فندق باب �لق�شر يف �أبوظبي، بيوم �لعلم، بح�شور �شعادة �حلاج بن عبد�هلل 
�إبر�هيم  �ملحريبي �لرئي�س �لأ�شبق للمجل�س �لوطني �لحتادي، و رجل �لعمال 
و�ملغرب  �لإم����ار�ت  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  بكر  يحيى  و�ل�شيد   ، �حل��دي��دي  
در�ظ��ة �شفري  �رم��ال  ، و�شعادة  للفندق  �ملالكة  �م��روك  ذ.م.م  للتجارة و�ل�شتثمار 
جمهورية �لبانيا لدى �لدولة وعدد كبري من �ل�شيوف وفريق �ملدر�ء و �لعاملني 
يف باب �لق�شر .  وقال مر�شد �ل�شام�شي مدير �إد�رة �لت�شريفات بفندق باب �لق�شر 
يف كلمة بهذه �ملنا�شبة: ن�شعر مبزيد من �لفخر يف يوم �لعلم �لذي يعد تعبري�ً عن 
�أر�شاها  �لتي  بقيم �لحتاد  و�لتم�شك  �لر�شيدة  للوطن وقيادته  و�ل��ولء  �لنتماء 

•• دبي – د. حممود علياء

�أعلن بنك دبي �لتجاري، عن �أ�شماء 
�لرتويجية  بحملته  �ل��ف��ائ��زي��ن 
»خ��ل��ي ف��رح��ت��ك ف��رح��ت��ني« �لتي 
خلدمات  �ل����رتوي����ج  �إىل  ت���ه���دف 
�ل��ت��م��وي��ل �ل�����ش��خ�����ش��ي م���ن خالل 
م��ك��اف��اأة �ل��ع��م��الء ب��ج��و�ئ��ز مالية 

قيمة.
ت��ت��ي��ح �حل��م��ل��ة �ل��رتوي��ج��ي��ة �لتي 
 2017 مايو  �شهر  يف  �إطالقها  مت 
�شبتمر2017  ل��غ��اي��ة  و����ش��ت��م��رت 
�حلاليني  ل���ل���ع���م���الء  �ل���ف���ر����ش���ة 
و�جل����������دد م�����ن م����و�ط����ن����ي دول�����ة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لذين 
�شخ�شي  مت���وي���ل  ع��ل��ى  ح�����ش��ل��و� 
للفوز بجو�ئز مالية تفوق قيمتها 

مليون درهم.
وقد حالف �حلظ �ل�شيد عبد �هلل 
حم�شن �شالح �لها�شمي وهو من 
عمالء �لتجاري �لإ�شالمي، �إد�رة 

خ����ط����ط �ل����ب����ن����ك �ل�����ه�����ادف�����ة �يل 
�لتو�شع يف �لتعامل مع مو�طنني 
�ملف�شل  �ل��ب��ن��ك  ل��ي��ك��ون  �ل���دول���ة 
�ملنتجات  �أف�شل  وت��وف��ري  لديهم 
وكذلك  و�لإ���ش��الم��ي��ة  �لتقليدية 
�لتي  و�لذكية  �ملتطورة  �خلدمات 
تعامالتهم  �إجن����از  م��ن  متكنهم 
زيارة  �يل  دون �حلاجة  �مل�شرفية 
�لرنامج  ي��ع��زز  وك��م��ا  ف��روع��ن��ا. 
تطوير  ع���ل���ى  �ل�����د�ئ�����م  ���ش��ع��ي��ن��ا 
درجات  ع��ل��ى  للحفاظ  خ��دم��ات��ن��ا 
خالل  من  ون�شعى  مرتفعة  ر�شا 
�لرنامج �يل تقدمي جو�ئز  هذ� 
ماليه للفائزين وذلك للم�شاهمة 
يف حتقيق طموحاتهم و�حالمهم 

�ل�شخ�شية.
ياأتي �إطالق حملة »خلي فرحتك 
للحمالت  �م�����ت�����د�د�ً  ف���رح���ت���ني« 
�لت�شويقية و�لعرو�س �لرتويجية 
تقدميها  على  �لبنك  �عتاد  �لتي 

وفاًء لعمالئه.

املحريبي ي�سارك فندق باب الق�سر الحتفال بيوم العلم 

الف مربوك
�حتفل �لأهل و�ل�شدقاء بزفاف ممدوح �حل�شيني 

 حممد على �لأ�شتاذة فردو�س فكري حممد.
مع متنيات �جلميع بزو�ج �شعيد ومبارك.

الف مربوك
�حتفل �لأهل و�ل�شدقاء بزفاف ممدوح �حل�شيني 

 حممد على �لأ�شتاذة فردو�س فكري حممد.
مع متنيات �جلميع بزو�ج �شعيد ومبارك.

م�ست�سفى الرحبة ي�ستقبل اأربعة توائم
�لرحبة  م�شت�شفى  يف  مو�طنني  بنات  ثالثة  و  ولد  تو�ئم  �أربعة  �أ.م  �ل�شيدة  �جنبت 
�إحدى من�شاآت �شركة �أبوظبي للخدمات �ل�شحية “�شحة” وجميعهم ب�شحة جيدة، 
و�أفادت �أخ�شائية �أمر��س �لن�شاء و�لولدة �لدكتورة �لهام  عبد�هلل �أحمد �أن �لولدة 
و�لع�شرون من �حلمل  �ل�شابع  �لأ�شبوع  ناجحة يف  قي�شرية  متت من خالل عملية 
من دون �أي م�شاعفات �شارك فيها طاقم طبي متخ�ش�س، فيما �شارك �أي�شا طبيب 
��شت�شاري حديثي �لولدة و�خلدج متابعة �ملو�ليد منذ �للحظة �لوىل، وكانت �أوز�ن 

�ملو�ليد بني 700 جر�م �إىل 800 جر�م. وهم ب�شحة جيدة.
�ل��ولدة و�خلدج  بالأطفال حديثي  �لعناية  وح��دة  ق�شم  رئي�س  �لدكتور جنيد  وق��ال 
بالأطفال حديثي  للعناية  متكامل  وق�شم  �جلنيني  للطب  �أن وجود وحدة متطورة 
�لولدة و�خلدج ي�شم 28 �شرير� يف �مل�شت�شفى يلعب دور� مهما يف ��شتقبال �حلالت 

�ل�شعبة و�لتعامل معها وحتقيق ن�شب جناح عالية. 



    

 
ي�ستعد للجامعة وهو يف الـ14

وه��و يف عامه  و�لكتابة  �ل��ق��ر�ءة  تّعلم  �لع�شرة،  �لأع���و�م  ذو  حممد 
وَمن  معلميه  يفاجئ  ما  �ل�شف  يف  زمالئه  �أ�شغر  د�ئ��م��اً  �ل��ث��اين، 
حوله بذكائه �حلاد، �لذي يعد فوق م�شتوى �ل�شف �لدر��شي �لذي 

يدر�س فيه فيما ي�شتعد لدخلو �جلامعة يف �شن �لر�بعة ع�شرة.
�لتحق حممد، تركي �جلن�شية، باملدر�شة �لبتد�ئية وهو يف �لر�بعة، 
لكنه تخطى �ل�شف �لأول �إىل ما بعده؛ ب�شبب ذكائه ومعرفته بكل 
�ملو�د �لتي تدر�س، ويطلب من وز�رة �لتعليم �أن يتعاملو� معه ومع 
زمالئه �لذين هم يف مثل م�شتو�ه، معاملة خا�شة؛ لأنه ي�شتطيع 
يف �عتقاده �أن ينفع بلده لو جتاوز �ملر�حل ب�شرعة، فما يدّر�س له 
�لآن يف �ل�شف �ل�شاد�س �أقل بكثري من قدر�ته �ملعرفية و�لذهنية.

يقول حممد ل�شحيفة يني �شفق: �أريد �أن �أنتقل لل�شف �ل�شابع؛ 
�إذ� �تخذ وزير �لتعليم ق��ر�ر�ً يف  �أدر�شه حالياً ب�شيط جد�ً،  لأن ما 

هذ� �لأمر ف�شنكون �أنا ومن هم مثلي �أكر جناحاً.
ف�شيكون  �ملدر�شي مبكر�ً  تعليمه  �أكمل  ح��ال  �أن��ه يف  وي��رى حممد 
�أنهيت �لتعليم  �أكر نفعاً وفائدة لبلده �لذي يريد خدمته،  ذلك 
�ل�شابع  �ل�شف  �إىل  �لآن  �نتقلت  ف��اإذ�  �لثامنة،  عمر  يف  �لبتد�ئي 
ف�شاأبد�أ �جلامعة يف عمر �لر�بعة ع�شرة، وبهذ� ميكنني �مل�شاهمة يف 
خدمة بلدي �أكر. ويكره زمالء ف�شله ب�3 �أعو�م، ورغم ذلك فهو 
�ملو�د  ولكن  �خل�شو�س،  بهذ�  م�شكلة  هناك  ولي�س  معهم  مندمج 
�لتي تدر�س ب�شيطة جد�ً بالن�شبة �إليه، �أ�شتوعب جميع �ملو�شوعات 
�إىل م�شتوى  �نتقلت  �إذ�  �أنني  �أظن  �لتي ُتطرح يف �ملدر�شة؛ لذلك 

در��شي �أعلى ف�شيكون �أكر فائدة يل.

ي�سحق 300 جوزة بقب�سته يف دقيقة
�أكر  حتطيم  يف  عاملياً  قيا�شياً  رقماً  �شيني  كونغفو  م��درب  حقق 
55 ث��ان��ي��ة فقط،  �ل��ع��اري��ة خ���الل  ع���دد م��ن ث��م��ار �جل���وز بقب�شته 
ودخل بذلك �شجل غيني�س لالأرقام �لقيا�شية.  وقد �أظهر مقطع 
فيديو مت ت�شويره يوم �لأربعاء �ملا�شي يف مدينة فو�شان مبقاطعة 
غو�نغدونغ �ل�شينية، خبري �لفنون �لقتالية "فو يل ويغون" وهو 
ي�شحق بقب�شته 302 من ثمار �جلوز خالل �أقل من دقيقة.  وكان 
�ل��ذي حققه رجل  �لعاملي  �لقيا�شي  �لرقم  �ل�شيد فو يل قد حطم 
هندي يف عام 2012 حني �شحق 212 جوزة يف دقيقة و�حدة فقط.  
من �جلدير بالذكر باأن مقطع �لفيديو، لقي رو�جاً كبري�ً يف مو�قع 
�أيام  �لتو��شل �لجتماعي وح�شل على عدد م�شاهد�ت كبرية بعد 
قليلة من ن�شره، بح�شب ما ورد يف موقع "يو بي �آي" �لإلكرتوين.

�سركة تكافئ موظفيها غري املدخنني
�أقدمت �شركة يابانية على �أ�شلوب ذكي، حتث من خالله موظفيها 
�ملدخنني على �لإق��الع عن هذه �لعادة من جهة، وحتد يف �لوقت 
�ملبنى  �شجائرهم خارج  �لذي يق�شونه مع  �لوقت  ذ�ته من �شياع 

من جهة �أخرى.
ومقرها  �لت�شويق،  جم��ال  يف  تعمل  �لتي  "بيال"  �شركة  و�أعلنت 
طوكيو، منح موظفيها غري �ملدخنني 6 �أيام �إجازة �شنوية �إ�شافية، 
مكافاأة لهم على �بتعادهم عن هذه �لعادة �ل�شارة، و�حلفاظ على 
وقت �لعمل. وجاءت �لفكرة من �ملوظفني غري �ملدخنني �أنف�شهم، 
�لذين ت�شررو� من �إ�شاعة زمالئهم �ملتكرر للوقت من �أجل �لظفر 

ب�شيجارة �أو �ثنتني خارج مقر �ل�شركة.
وي�شتهلك موظفو �ل�شركة �ملدخنون �أوقاتا طويلة يف �خلارج، حيث 
�نتظار  ويتعني عليهم  و�لع�شرين،  �لتا�شع  �لطابق  يقع مقرها يف 

دورهم يف �مل�شعد �أثناء �ل�شعود و�لهبوط يف رحلة �لتدخني.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

متهم يطلب "حمامي كلب" 
�لطلب  ه��ذ�  �ملحكمة  و�ع��ت��رت  عنه،  كلب" للدفاع  "حمامي  طلب  عندما  �ملحققني  ح��رية  �أمريكي  متهم  �أث��ار 

م�شو�شاً، ول ي�شتدعي �إنهاء �لتحقيقات �إىل حني ح�شور �ملحامي كما جرت �لعادة.
وخالل مقابلة مع �ل�شرطة، قال �ملتهم �لذي مل يتم �لك�شف عن ��شمه "فقط �أح�شرو� يل حمامي كلب". وتق�شي 
�لقو�نني، باإنهاء �ملقابلة و�لتحقيقات، مبجرد طلب �ملتهم ح�شور حمام للدفاع عنه. لكن قا�شي �ملحكمة �لعليا يف 
ولية لويزيانا، �عتر �أن ما تلفظ به �ملتهم غام�س، ول ين�شجم مع �لقو�نني، بح�شب موقع كر�كد �لإلكرتوين.

ويبدو �أن �ملحققني، تعاملو� مع طلب �ملتهم ب�شكل حريف، و�عتقدو� �أنه يطلب كلباً بالفعل، للعب دور �ملحامي، يف 
�لوقت �لذي كان �ملتهم، ي�شتخدم لفظاً جمازياً، متعارف عليه بني �ملجرمني.

و�أثارت �حلادثة �شخرية كبرية بني م�شتخدمي و�شائل �لتو��شل �لجتماعي، وت�شاءل �لعديد منهم، كيف يتعامل 
هوؤلء �ملحققون و�لق�شاة يف حياتهم �لعامة، مع �نت�شار عدد كبري من �لعبار�ت و�مل�شطلحات �ملجازية، �لتي ل 

تعني بال�شبط ما توحي �إليه. 
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مدير يطرد جميع موظفيه 
قرر مدير �شركة للحافالت يف بريطانيا طرد جميع موظفيه و�لعاملني 
بهم، و�أنهى عالقته معهم يف نف�س �ليوم، مثري�ً  �أن �شاق ذرعاً  لديه، بعد 

موجة عارمة من �لغ�شب بني �ملوظفني.
بال�شدمة،  �شومر�شيت  با�س" يف مدينة  "نيبي  �شركة  �لعاملون يف  و�شعر 
عندما تلقو� ر�شالة �شباح �لإثنني من مديرهم، يطلب منهم فيها �لبقاء 
يف منازلهم، بعد �أن قام بطردهم جميعاً يف نف�س �ليوم، بالإ�شافة �إىل �إغالق 

�ل�شركة، بح�شب �شحيفة ذ� �شن �لريطانية.
"�أنا  قال  �لك�شف عن هويته  يتم  �ل��ذي مل  �ملدير  بعثها  �لتي  �لر�شالة  ويف 
�أرغب بتحقيق حلمي بعدم �لعمل هنا �أكر من ذلك. يف كل عالقة، هناك 

وقت عليك �أن تقول فيه ود�عاً، وت�شري قدماً يف حياتك".
و�أ�شاف "�أنا �أ�شتقيل ملتابعة حلمي، وهو عدم �لعمل هنا ثانية. وهناك فرق 
�أعد  �أنني مل  �أدرك��ت  �أم��ر ما. لقد  �لرغبة مبتابعة  بني �ل�شت�شالم، وع��دم 
ق��ادر�ً على �لعمل معكم، لذلك قررت �لتوقف عند هذ� �حلد". ويف نهاية 
�لر�شالة �لتي حملت عنو�ن "�لنهاية" قال �ملدير "�لأبو�ب �شتكون مو�شدة، 
�أ�شار  حني  يف  منازلكم".  يف  �لبقاء  ميكنكم  لذلك  �لآن،  بعد  �أفتحها  ول��ن 
موقع �ل�شركة �إىل �أن عملها قد توقف �عتبار�ً من يوم �لأحد ب�شكل فوري.

بقايا وح�س عا�س قبل 150 مليون �سنة
�كت�شف علماء �حلفريات بقايا متحجرة لوح�س بحري عا�س يف �لهند قبل 
150 مليون �شنة، حيث عرو� على بقايا �حليو�ن �لز�حف �لذي يبلغ طوله 
5.5 �أمتار د�خل �شخور من �حلقبة �لو�شطى، ع�شر �لزو�حف �لكرى، يف 

ولية جوجار�ت �لغربية.
و�ملثري للده�شة �أنه مت �نت�شال �لعينة يف حال �شليمة بعد 1500 �شاعة من 

�حلفر، ول تز�ل �أجز�ء من عظام �جلمجمة و�لزعنفة و�لذيل مفقودة.
"�إكثيو�شور  �أحفورة �حليو�ن �لز�حف -�لذي يطلق عليه  �أ�شنان  وبفح�س 
باأنه كان  �إن هناك �حتمال  �لعلماء  �جلور��شي" �أو �شحلية �لأ�شماك- قال 

يتغذى على �حليو�نات �لبحرية �ل�شدفية مثل �لأمونايت.
�أن ي�شاعد هذ� �لك�شف يف فهم كيفية تطور �لزو�حف  وياأمل �لباحثون يف 

�لبحرية و�نت�شارها يف جميع �أنحاء �لعامل.
ويقول �لعلماء �إن �شحايل �لأ�شماك هذه ت�شبه �لدلفني و�حليتان �حلديثة، 

و�إنها عا�شت يف فرتة ترجع �إىل ما بني 250 و90 مليون �شنة م�شت.
و�أ�شافو� �أن �ملناف�شني �لرئي�شيني لهذه �لزو�حف �لبحرية هي �لبل�شور�ت، 
وهي جمموعة �أخرى من �لزو�حف �لبحرية و�أ�شماك �لقر�س، ويف �لوقت 
�لتريو�شور�ت،  كانت  �لأر���س،  على  تهيمن  �لدينا�شور�ت  فيه  كانت  �لذي 

�لزو�حف �لطائرة، "قادة �ل�شماء".

قرية جبلية تتحول 
اإىل فندق �سياحي 

ب��ع��د ت���ر�ج���ع ع���دد ���ش��ك��ان��ه��ا ب�شكل 
م��ل��ح��وظ يف �ل�����ش��ن��و�ت �لأخ�����رية، 
ت��و���ش��ل��ت �ل�����ش��ل��ط��ات �مل��ح��ل��ي��ة �إىل 
ح���ل م��ب��ت��ك��ر ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى قرية 
�شوي�شرية جبلية �شغرية و�إنقاذها 
م��ن �لخ��ت��ف��اء ع��ر حت��وي��ل��ه��ا �إىل 

منتجع �شياحي كبري. 
كوريبو  �أل���ب���ريغ���و  م�������ش���روع  ل��ق��ي 
�لذي يهدف �إىل حتويل قرية �شبه 
مهجورة �إىل فندق �شياحي �شخم، 
�لفنادق  كبري�ً من جمعية  ترحاباً 
�ل�شوي�شرية �لتي منحت �مل�شرفني 
�لبتكار  ج����ائ����زة  �مل���������ش����روع  ع���ل���ى 
�فتتاح  �ملتوقع  وم��ن   .2107 لعام 
�لفندق يف ربيع عام 2018، ليكون 
على  ن��وع��ه  م��ن  ف��ن��دق �شخم  �أول 
�لأر���س، حيث  و��شعة من  م�شاحة 
وحتديثها  �لأب��ن��ي��ة  ت��رم��ي��م  �شيتم 
و�ملحلي  �ل��ت��ق��ل��ي��دي  �ل��ن��م��ط  ع��ل��ى 

للحفاظ على �لثقافة �ملحلية. 
�إىل  �لقرية  مطعم  حتويل  و�شيتم 
بينما  لل�شيوف،  ��شتقبال  ق��اع��ة 
�شتتحول قاعة �لبلدية وعدة مبان 
�إىل مو�قع �شياحية  �أخرى  ر�شمية 
باملناظر  �ل�شتمتاع  لل�شياح  ميكن 
�لطبيعية �خلالبة �لتي تطل هذه 

�ملباين عليها. 
�لنوم ف�شتكون  �أما بالن�شبة لغرف 
يف �لأكو�خ �حلجرية �لأكر �شهرة 
و�شائل  �شت�شمل  �ل��ت��ي  �ل��ق��ري��ة،  يف 
يتوقعه  م����ا  وك�����ل  ح���دي���ث���ة  ر�ح������ة 

�ل�شائح من خدمات مميزة. 
لل�شياح  ف��ر���ش��ة  �مل�����ش��روع  وي���ق���دم 
ورحالت  �لقرية،  متحف  للزيارة 
يف �أح�شان �لطبيعة، بالإ�شافة �إىل 

�لرحالت ودرو�س �لطبخ. 

هل تزوجت مايلي 
�ساير�س؟

�نت�شرت �شائعات عن زو�ج �لفنانة �لعاملية 
وليام  �لأمريكي  و�ملمثل  �شاير�س  مايلي 
لهما  �شور  �نت�شرت  �أن  بعد  هيم�شورث، 
�لأخ���رية  وظ��ه��رت  بع�شهما.  م��ع  وه��م��ا 
�لزفاف يف  يف �ل�شورة وه��ي ت�شع خ��امت 

بن�شرها.
وبح�شب �شحيفة "ذ� �شن" �لريطانية، 
م�شروبا  يتناولن  وهما  �حلبيبان  ظهر 
تايي  جزيرة  يف  رومان�شية  نزهة  خ��الل 
متالأهما  مرتاحني  بديا  وقد  جورجيا، 

�حلما�شة. 
وكانت مايلي بكامل عفويتها وطبيعيتها، 
م��رت��دي��ًة زي���ا رم��ادي��ا ري��ا���ش��ي��ا م��ع قبعة 
ك��ب��رية وه���و ن��ف�����س �ل��ل��ون �ل����ذي �رت����د�ه 
هيم�شورث وهما ي�شري�ن مت�شابكني يد�ً 
للمتابعني  بلبلة  �أث��ار  �ملو�شوع  بيد. هذ� 

ملعرفة �شحته.

حتتفل بالهالوين بتعليق جثة   
بالكثري  منزلها  حديقة  غني  �شارون  �لريطانية  غطت 
وجم�شمات  �لعظمية،  كالهياكل  �ملرعبة  �لعنا�شر  م��ن 
�أن �أكر ما لفت �لنتباه �إىل زينتها  �لأ�شباح و�لقرع، �إل 
و�أثار �شخط �جلري�ن يف هذ� �لعام هو �جلثة �ملزيفة لطفل 

ميت ملفوف بال�شماد�ت �لتي علقتها �أمام منزلها. 
وق��ال��ت �جل���ارة �إي��ف��ون �أي��رلن��د معلقة على �جل��ث��ة: لقد 
�جلثة  ه���ذه  بتعليقها  �مل��ع��ق��ول  ح���دود  ����ش���ارون  جت����اوزت 

�ملزيفة، �أعتقد �أنها مثرية لال�شمئز�ز.
ب��ت��زي��ني �ملنزل  ب���اأ����س  �ل��ه��ال��وي��ن ل  و�أ����ش���اف���ت: يف ع��ي��د 
تعليق ما يرمز جلثة  و�لقرع، ولكن  و�لعناكب  بالأ�شباح 

مقتولة بهذ� �ل�شكل �أمر غري مقبول.
وعلى �لرغم من �لعرت��شات �لتي تلقتها �ل�شيدة �شارون 
على تعليقها �جلثة، عّر بع�س �جلري�ن عن تاأييدهم لها 
حيث قال جارها بام �شيتفن�شون: �أعتقد �أنها فكرة ر�ئعة 
�أ�شدق  ل  ك��ث��ري�ً.  �لأم��ر  �أعجبني  لقد  �لهالوين،  لزينة 
�شبب �عرت��س �لنا�س على هذه �لزينة، علينا �أخذ �لأمور 
بب�شاطة وعدم تعقيدها بهذ� �ل�شكل. من جهتها، عّرت 
�شارون عن �أ�شفها �إن كانت زينتها قد �أ�شاءت لأي �شخ�س، 
و�أكدت باأن �أحد�ً من �جلري�ن مل يعرت�س ب�شكل مبا�شر 

لها، بح�شب ما ورد يف �شحيفة مريور �لريطانية. 

اأنقذ �سائقًا فانتهى به احلال يف املحكمة
للمثول  م�����ش��ط��ر�ً  ���ش��ج��اع نف�شه  ب��ري��ط��اين  ���ش��ائ��ق  وج���د 
خطرية،  مرورية  خمالفات  �رتكاب  بتهمة  �ملحكمة  �أم��ام 
وذلك بعد �أن قام بعمل بطويل، عندما �أوقف �شيارته يف 
منت�شف �ل�شارع، وهّب لنجدة �شائق �آخر، �نقلبت �شيارته 

على �لطريق.
�لطريق  �نقلبت على  ، قد  م��ور�ي �شموكر  �شيارة  وكانت 
حلادث  تعر�شها  بعد  �شيفيلد،  مدينة  يف  �إم62  �ل�شريع 
�شالمته  يف  ك��ث��ري�ً  د�ي  كري�شتوفر  يفكر  ومل  خ��ط��ري، 
�ل�شخ�شية، عندما قفز من �شيارته، و�شاعد مور�ي على 
مريور  �شحيفة  بح�شب  �ملنقلبة،  �ل�شيارة  م��ن  �خل���روج 

�لريطانية.
ومت ت�شوير حادث �ل�شطد�م، بو��شطة �لكامري� �ملثبتة 
ع��ل��ى ���ش��ي��ارة ك��ري�����ش��ت��وف��ر، ل��ك��ن �ل�����ش��رط��ة وج��ه��ت لهذ� 
�لأخ���ري، تهمة �ل��ق��ي��ادة �مل��ت��ه��ورة، وع��دم �له��ت��م��ام بباقي 
م�شتخدمي �لطريق، على خلفية م�شادة د�رت بينه وبني 

�شائق �ل�شيارة �لتي ت�شببت باحلادث.
و��شتمعت �ملحكمة، �إىل �أن �ل�شيد كري�شتوفر، ترك �شيارته 
يف منت�شف �لطريق، على �لرغم من خطورة ذلك، و�شارع 
�ل�شيارة  �إىل �شيارة م��ور�ي، وجاهد يف حماولة فتح باب 

�لذي كان عالقاً، قبل �أن يخرج �ل�شائق �مل�شاب منها.
للعالج  خ�شع  كري�شتوفر  �أن  �إىل  �ل��ت��ق��اري��ر،  و�أ����ش���ارت 
وهو  لها،  تعر�س  �لتي  �لإ���ش��اب��ات  بعد  وكتفيه،  لظهره 

يحاول جاهد�ً �إنقاذ �ل�شيد مور�ي.
�حلادثة وقعت يف مايو من �لعام �ملا�شي، و�أ�شقطت �ملحكمة 
�ملوجهة �شد كري�شتوفر،  �لتهم  �ملا�شي  يف مار�س  �أخ��ري�ً 
وح�شل �إىل جانب �لر�ءة، على و�شام �ل�شجاعة من قبل 

�ل�شرطة، لدوره يف �إنقاذ حياة مور�ي.  كيت هد�ضون خالل ح�ضورها عر�س فيلم ) Goldie's Love In For Kids( يف بيفريل هيلز، كاليفورنيا. )ا ف ب(

يحتفل بالهالوين 
عرب بناء زقاق 

م����ن مدينة  �أم���ري���ك���ي  ق�����ام رج�����ل 
ب��ب��ن��اء ن�شخة  ���ش��ي��ات��ل �لأم��ري��ك��ي��ة 
ط��ب��ق �لأ����ش���ل م���ن زق����اق دياغون 
مب�شاعدة  بوتر  ه��اري  �شل�شلة  من 
بعيد  �ح���ت���ف���اًل  وذل������ك  ج����ري�ن����ه، 

�لهالوين. 
تعامل  �إن  ت�����ش��ام��رز،  ج���ون  ق���ال 
�لذي يقطن فيه يف  �ل�شارع  �شكان 
�لهالوين، مل  ب��الرد مع عيد  حي 
يكن بامل�شتوى �ملطلوب يف �ل�شنو�ت 
�ملا�شية، لذ� قرر �أن يتبادل �لأفكار 
بطريقة  �ل�شارع  لتزيني  �بنته  مع 

مميزة. 
و�أ����ش���اف: " ك��ن��ت �أري����د د�ئ���م���اً �أن 
�أفعل �شيئاً مميز�ً يف عيد �لهالوين 
�شارعنا  �شكان  لأن  �مل��ي��الد  عيد  �أو 
هذه  م��ع  جيد  ب�شكل  يتفاعلو�  مل 
�لأع��ي��اد. ل��ذ� ق��ررت �أن �أج��ع��ل من 
�شارعنا مق�شد�ً للزو�ر هذ� �لعام"

و�شرعان ما بد�أ ت�شامرز مب�شروعه 
مب�شاعدة عدد من �جلري�ن �لذين 
ترع بع�شهم مبو�د �لزينة و�لبناء 
�ل�شارع �ملغمور �ملنطقة  جلعل هذ� 

�لأكر رو�جاً يف �ملدينة. 
تقنية  ت�����ش��ام��رز  ����ش��ت��خ��دم  وق����د 
لت�شميم  �لأبعاد  ثالثية  �لطباعة 
��شتخدمت  �لتي  �ملو�د  �لعديد من 
�ملزمع  وم���ن  �ل���و�ج���ه���ات،  ب��ن��اء  يف 
يوم  م�شروعه  ت�شامرز  ينهي  �أن 
�لزقاق  و���ش��ي��ف��ت��ت��ح   ، �لإث���ن���ني  غ���د 
�أمام �جلمهور بعد ظهر �لثالثاء، 
بي  "يو  م��وق��ع  يف  ورد  م��ا  بح�شب 

�آي" �لإلكرتوين. 

م�سادفات عجيبة ل ميكن ت�سديقها
ي�شعب  عجيبة  م�شادفات  �لأح��ي��ان  بع�س  يف  حت��دث 
تكر�رها حتى لو تعمدنا �لرتتيب لها، حيث ميكن �أن 
�ملكان،  �لزي يف نف�س  ت�شاهد �شخ�شني يرتديان نف�س 
�أو �أن ي�شادف وجود �شخ�شني يت�شابهان �إىل حد بعيد 

باملالمح و�ملالب�س على مقربة من بع�شهما.
�مل�شادفات  ه���و�ة  �أح���د  �ل���ذي نظمه  �مل��ع��ر���س،  وي�����ش��م 
�لعجيبة، جمموعة من �ل�شور، �لتي ت�شم م�شاهد مت 
�لتقاطها ب�شكل عفوي، مل�شادفات وقعت يف �أماكن عامة، 

بح�شب ما �أوردت �شحيفة ديلي ميل �لريطانية:
1 - قد يبدو رجل وهو م�شتلق على �ل�شاطىء طبيعياً 
�شورته  خلفية  يف  �لنظر  دق��ق��ت  �إذ�  لكن  للكثريين، 
�شتجد �لت�شاري�س �لطبيعية على مد �لب�شر، مطابقة 
ب�شكل كبري لت�شاري�س ج�شده، وكاأنها �شكلت خياًل له 

على �لأفق.
2 - �لتقط �أحد رو�د هذ� �ملطعم �شورة مثرية، يظهر 
فيها رج��الن ي��ك��اد�ن ي��ب��دو�ن �شورة طبق �لأ���ش��ل عن 
بع�شهما، فاإىل جانب �ل�شبه �لكبري بينهما، يرتدي كل 
نف�س  يف  و�ن�شغال  �للون،  �أزرق  وقمي�شاً  نظارة  منهما 

�لوقت بالعبث بهاتفيهما من طر�ز �آي فون.

3 - تظهر �شورة 6 ن�شاء �شقر�و�ت د�خل حافلة، وقد 
تطابقت ت�شريحة �شعر كل منهن.

4 - يف م�����ش��ادف��ة ن������ادرة، �أظ���ه���رت ����ش���ورة ���ش��ي��ل��ف��ي 4 
�أي����ة ���ش��ل��ة، وه���م ي��ن��ت��ظ��رون يف  �أ���ش��خ��ا���س ل جتمعهم 
م��وق��ف ل��ل��ح��اف��الت، وق���د �رت�����دى ك���ل م��ن��ه��م قمي�شاً 

خمططاً باللونني �لأبي�س و�لأ�شود.
ب�شكل غري  �ل�شورة حمظوظاً  ه��ذه  �شاحب  ك��ان   -  5
متوقع، عندما ��شتطاع ت�شوير زوجني من �لتو�ئم يف 

�حلافلة.
�مل��ع��ر���س، حيث  ه���ذ�  ن�شيب يف  �أي�����ش��اً  ول��ل��ك��الب   -  6
7 كالب تكاد تكون متطابقة، وي�شعب  �أظهرت �شورة 

متييز �أحدها عن �لآخر.
م��ك��ان خ�شب  و�ل���ق���ط���ار�ت  �حل���اف���الت  �أن  ي��ب��دو   -  7
�لرجلني  ه��ذي��ن  بينها  وم���ن  �لعجيبة،  للم�شادفات 
�ل�شورة  يف  وظ��ه��ر�  �حل��اف��ل��ة،  نف�س  ��شتقال  �ل��ل��ذي��ن 

وكاأنهما �شورة طبق �لأ�شل عن بع�شهما.
�أح���د �لطرقات  �ل��ت��ق��ط��ت ع��ل��ى  �أخ����رى  8 - يف ���ش��ورة 
�لأقل،  �شيار�ت فان متطابقة على   4 �ل�شريعة، تظهر 

وهي ت�شري على نف�س �ل�شارع.

�سيلينا غوميز تتّوج �سيدة العام 2017
�ن�شمت �ملغنية �لعاملية �شيلينا غوميز �إىل لئحة �شيد�ت �لعام �إىل جانب 
عدد من �مل�شاهري كالليدي غاغاوتايلور �شويفت وبيون�شيه وكاتي بريي، 

حيث مت �ختيارها لنيل لقب "�شيدة �لعام 2017".
وجاء ذلك من خالل ��شتفتاء �أقامته جملة "بيلبورد" �ملو�شيقية �لعاملية، 
 Billboard Women جو�ئز  توزيع  حفل  يف  �للقب  جائرة  و�شت�شتلم 

�لذي �شيعقد يف لو�س �أجنلو�س يف 30 نوفمر.
موقع  رئي�س  �أماتو،  جون  حتدث  �للقب  لهذ�  �شيلينا  �ختيار  �شبب  وعن 
لطاملا  لأن��ه��ا  �خ��ت��اره��ا  بيلبورد  ف��وؤي��ق عمل حقل  �أن  ري��ب��ورت��ر  ه��ول��ي��وود 
كونها على طبيعتها  �لعامل  �أنحاء  �ل�شابات يف جميع  �إلهام  كانت م�شدر 
و�شجيتها، ول تخاف من رفع �شوتها يف وجه �لظلم، بالإ�شافة �إىل كونها 

ل تخاف من �إبد�ء ر�أيها وم�شاعدة �ملحتاجني عر من�شتها و�شهرتها.


