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�شرطة اأبوظبي تكرم ال�شيخة فاطمة وجامعة برادفورد 
الربيطانية متنح �شموها الدكتوراه الفخرية

•• اأبوظبي -وام:

كرمت القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 
رئي�شة الحتاد الن�شائي العام الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية 
مبنا�شبة  الإم�����ارات  اأم  وال��ط��ف��ول��ة  ل���أم��وم��ة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة 
الحتفال بيوم املراأة العاملي وعيد الأم وذلك يف الحتفال الذي نظمته 
الإم��ارات فخر ب�دي  اأم  اأبوظبي حتت عنوان  ل�شرطة  العامة  القيادة 
بالتعاون مع جمعية ال�شرطة الن�شائية الإماراتية حتت رعاية وح�شور 

معايل اللواء حممد خلفان الرميثي القائد العام ل�شرطة اأبوظبي.
ومنحت جامعة برادفورد الربيطانية خ�ل الحتفال درجة الدكتوراة 
الفخرية ل�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك اأم الإمارات تقديرا جلهود 

�شموها وعطائها.                     )التفا�شيل �س4(

تطبق بعد ثالثة �أ�شهر
تعديالت بقواعد واإجراءات 

ال�شبط املروري وت�شديد الغرامات
•• دبي – حم�شن را�شد: 

اعتمد الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير الداخلية ، قرارا وزاريا برقم 178 ل�شنة 2017 م ، 
، وال��ذي ت�شمن تعدي�ت  امل��روري  ب�شاأن قواعد واج��راءات ال�شبط 
على مواد ال�ئحة التنفيذية لقانون ال�شري واملرور الحتادي ، جاءت 
من اأهم  التعدي�ت الواردة بجدول املخالفات والتي �شيتم تطبيقها 
بعد ث�ثة اأ�شهر من تاريخ اإ�شدار القرار يف 15 مار�س اجلاري ، اأن 
ن�شبة التلوين  50% بعدما كانت يف ال�شابق %30 .   )التفا�شيل 

مواقــيت ال�صالة
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حممد بن را�شد خ�ل اط�قه م�شروع جزيرة متكاملة للخدمات ال�شياحية والرتفيهية على �شاطيء جمريا  )وام(

�أطلق برنامج حممد بن ر��شد للطلبة �ملتميزين

حممد بن را�شد يطلق م�شروع جزيرة متكاملة للخدمات ال�شياحية والرتفيهية على �شاطىء جمريا
•• دبي-وام: 

رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ح�شر 
امل�شتقبل  .. ح��وار  دب��ي رع��اه اهلل  ال���وزراء حاكم  ال��دول��ة رئي�س جمل�س 
التنفيذي  العامة للمجل�س  الأمانة  وال��ذي تنظمه   2021 خلطة دبي 
ب��ريل جمريا  اإدارت��ه��ا للخطة - وذل��ك يف منطقة  ل���إم��ارة - يف �شياق 
بهدف الط�ع على م�شتجدات تنفيذ الربامج ال�شرتاتيجية للخطة 

والو�شول بالإمارة اإىل املراتب الريادية عامليا.
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأطلق  الزيارة  هام�س  وعلى 

مكتوم .. برنامج حممد بن را�شد للطلبة املتميزين يف اإمارة دبي.
من جهة اخرى اأطلق �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل بح�شور 
 .. دب��ي  اآل مكتوم ويل عهد  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حممد  ال�شيخ ح��م��دان  �شمو 
م�شروع جزيرة متكاملة للخدمات ال�شياحية والرتفيهية على م�شاحة 
�شاطىء  املليون قدم مربعة على  ون�شف  تناهز ث�ثة م�يني  طابقية 

جمريا بالقرب من برج العرب يف دبي.
من جهة اخرى  اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، 
اأن  اهلل،  رع��اه  دب��ي،  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
الوقف اأداة تنموية لتطوير املجتمعات وو�شيلة فاعلة لتعزيز ال�شتجابة 
خ�ل  م��ن  ب��ه  ن��ق��وم  م��ا   : �شموه  وق���ال  املختلفة.  املجتمعية  للحاجات 
اأن نخرج من  اأثره على جميع النواحي التنموية ،نريد  الوقف �شيمتد 
الإطار التقليدي واأن جنعل الوقف اأداة تدعم الثقافة والأبحاث الطبية 
والأبحاث العلمية والتكنولوجيا والبيئة واحلم�ت التوعوية وغريها 

من املجالت لأنها ت�شب جميعها يف حتقيق اخلري للب�شرية.  
جاء ذلك خ�ل اط�ع �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
ل�شت�شارات  العاملي  را���ش��د  ب��ن  حممد  مركز  حققها  التي  النتائج  على 
العاملية -خ�ل  را�شد  بن  م��ب��ادرات حممد  – ج��زء من  والهبة  الوقف 

عامه الأول.                            )التفا�شيل �س3-2(

�لأطر�ف �ل�شورية توؤكد ح�شورها مفاو�شات جنيف

املعار�شة ت�شيطر على كامل كراجات العبا�شيني يف دم�شق
•• عوا�شم-وكاالت:

يف  العبا�شيني  ك���راج  على  امل�شلحة  ال�شورية  املعار�شة  ق���وات  �شيطرت 
العا�شمة دم�شق وا�شتعادت ال�شيطرة على معظم النقاط التي خ�شرتها 
غ��ارات جوية على  بالتزامن مع  وذل��ك  العا�شمة،  �شرقي  يف حي جوبر 

مناطق الغوطة ال�شرقية اأوقعت قتلى مدنيني، بينهم اأطفال ون�شاء.
اإنها دمرت دبابة للنظام يف حي جوبر واأ�شابت اإحدى  وقالت املعار�شة 
اخلوري  فار�س  �شارع  على  نارية  �شيطرة  �شمتها  ما  وفر�شت  طائراته، 

الذي يربط حي جوبر ب�شاحة العبا�شيني ثانية اأهم �شاحات دم�شق.
اإن حت��رك الف�شائل  ال�����ش��ام م��ن��ذر ف��ار���س  اأح����رار  امل��ت��ح��دث با�شم  وق���ال 
املعار�شة بداأ منذ �شباح ام�س الث�ثاء �شمن املرحلة الثانية من معركة 
يا عباد اهلل، اثبتوا التي اأطلقتها قوات املعار�شة قبل يومني لو�شل حي 

القابون املحا�شر بحي جوبر يف حميط العا�شمة.
واأكد فار�س يف ات�شال مع اجلزيرة اأن املعركة تهدف اإىل قطع الطريق 
على اأي هجوم للنظام على الغوطة ال�شرقية ومنطقتي القابون وبرزة، 

متهما النظام باأنه مل يراع اأي هدنة يف تلك املناطق.

الإمارات ت�شهد طق�شا غري م�شتقر 
اعتبارا من غد  وحتى الأثنني املقبل

•• اأبوظبي-وام:

ل�أر�شاد  ال���وط���ن���ي  امل����رك����ز  ح����ث 
على  ال�شائقني  وال����زلزل  اجل��وي��ة 
ال�شرعة  وخ��ف�����س  احل����ذر  ت��وخ��ي 
املركبات  بني  كافية  م�شافة  وت��رك 
على  اخل��ري  اأم��ط��ار  ب�شبب هطول 

الدولة ام�س واليوم.
ام�س–  له  بيان  يف   � املركز  وتوقع 
الأربعاء  ال��ي��وم  الطق�س  ي��ك��ون  اأن 
م�����ش��ت��ق��را ب���وج���ه ع����ام ح��ي��ث تقل 
ل��ي�����ش��ب��ح غائما  ال�����ش��ح��ب  ك��م��ي��ات 
ال�شباب  ت�شكل  اإحتمال  جزئيا مع 

�شباحا على بع�س املناطق .
واأ�شار املركز اإىل اأن الدولة �شتتاأثر 
اعتبارا من غدا اخلمي�س اإىل يوم 
الإثنني القادم بحالة عدم ا�شتقرار 

ب�شكل تدريجي.

ونقلت و�شائل اإع�م ر�شمية عن اجلي�س ال�شوري قوله اإنه يخو�س قتال 
حي  يف  احلكومة  ل�شيطرة  خا�شعة  مناطق  دخلوا  مقاتلني  مع  �شاريا 

اإ�شرتاتيجي ب�شمال �شرق دم�شق.
ال�شورية  احل��ك��وم��ة  وف����دي  اأن  اأم�����س  امل��ت��ح��دة  الأمم  اأع��ل��ن��ت  �شيا�شيا 
واملعار�شة اأكدا ح�شورهما اخلمي�س املقبل جنيف ل�شتئناف مفاو�شات 
ال�ش�م التي من املتوقع اأن ت�شتمر حتى الأول من اأبريل ني�شان املقبل، 

وذلك رغم جتدد القتال يف �شرق دم�شق.
األي�شاندرا  جنيف  يف  املتحدة  الأمم  ملكتب  الإع���م��ي��ة  امل��دي��رة  وق��ال��ت 
يلفت  مي�شتورا  دي  �شتيفان  �شوريا  اإىل  اخلا�س  املبعوث  اإن  فيلوت�شي 
اإىل اأن كل املدعوين الذين ح�شروا اجلولت ال�شابقة من املفاو�شات يف 

فرباير �شباط 2017 اأكدوا م�شاركتهم.
اأن م�شاعد املبعوث اخلا�س ل�أمم املتحدة رمزي عز الدين  واأو�شحت 
واملعار�شة  ال�شورية  احلكومة  وف��دي  ا�شتقبال  مهمة  �شيتوىل  رم��زي 

اخلمي�س لإط�ق هذه اجلولة اخلام�شة من املفاو�شات.
واأ�شافت اأن مبعوث الأمم املتحدة اخلا�س اإىل �شوريا دي مي�شتورا يزور 

عوا�شم عدة و�شيكون يف ال�شاعات املقبلة يف مو�شكو واأنقرة.

اأمريكا متنع الإلكرتونيات برحالت ال�شرق الأو�شط
•• وا�شنطن-وكاالت:

القادمة  ال��رح���ت  رك��اب  املتحدة منع  ال��ولي��ات  ق��ررت 
اإليها من ثماين دول يف ال�شرق الأو�شط، من ا�شطحاب 
الهواتف  من  الأك��رب  ال�شخ�شية  الإلكرتونية  الأج��ه��زة 
اأم�س  اعتبارا من  الطائرة  املحمولة معهم يف مق�شورة 

الث�ثاء.
ونقلت �شبكة �شي اأن اأن الإخبارية الأمريكية عن م�شوؤول 
اأمريكي اأن قرار حظر الأجهزة الإلكرتونية التي يزيد 
ب�شبب تهديد  اتخذ  الذكي،  الهاتف  حجمها على حجم 
الفرع  العرب،  تنظيم قاعدة اجلهاد يف جزيرة  م�شدره 

اليمني لتنظيم القاعدة.
ب��اأن القرار اتخذ لدواع  اأمريكية  اإع���م  واأف��ادت و�شائل 
اأن���ه كان  اإىل  اع���ت���داءات، م�����ش��رية  اأم��ن��ي��ة وخ�شية وق���وع 

مفرت�شا اأن يبقى �شريا حتى الإع�ن عنه.

-يف  ال�شعودي  امل���دين  للطريان  العامة  الهيئة  وق��ال��ت 
بيان ن�شرته وكالة الأنباء الر�شمية )وا�س(- اإنها و"بناء 
على طلب ال�شلطات الأمريكية املخت�شة، وّجهت �شركات 
ال���ط���ريان ل��ل��رح���ت امل��ت��ج��ه��ة ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة مبنع 
ا�شطحاب اأجهزة احلا�شب الآيل والأجهزة اللوحية مع 
هذه  اأن  اإىل  م�شرية  الطائرة"،  مق�شورة  داخ��ل  الركاب 

الأجهزة ميكن و�شعها �شمن الأمتعة امل�شحونة.
من جهتها قالت �شركة الطريان الأردنية امللكية الأردنية 
اإنها حتيط علما امل�شافرين على  يف تغريدة على تويرت 
متنها اإىل الوليات املتحدة اأو القادمني منها، بقرار منع 
حمل اأي اأجهزة اإلكرتونية اأو كهربائية داخل مق�شورات 

الطائرات.
اأج��ه��زة الهاتف  اأن��ه ي�شتثنى م��ن ه��ذا احلظر  واأ���ش��اف��ت 
امل��ح��م��ول والأج���ه���زة ال��ط��ب��ي��ة ال����زم���ة خ����ل الرحلة 

للم�شافرين الذين يحتاجون اإليها. 

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة

Bin Awas General Service EST

من جميع أنحاء العالم 

نوفر خدم وعمالة

سيريالنكا - إندونيسيا - الفلبين 
بنغالدش - إثيوبيا

أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد

02/4465586 - 02/4465030 
 050/3270075 - 050/5925920

binawas1@yahoo.com

نوفر أفراد أمن وحراسات خاصة 
يوجد أفراد من جميع المهن 
والوظائف من كافة الجنسيات

ماكسي كير لتوريد العمالة
سرعة في الوصول ودقة في المواعيد

خادمات جاهزات للتنازل الفوري

 فحص طبي
مجاني للخادمة

خادمات - ممرضات 
سائقات- طباخات

الفلبين - إندونيسيا - الهند  
إثيوبيا - أوغندا - سيريالنكا

026441114            056 709  2333
أبوظبي معسكر آل نهيان بجوار فندق غافة

قتلى بغار�ت للتحالف �لدويل على �ملدينة �لقدمية

القوات العراقية تتقدم وتن�شر قنا�شة غربي املو�شل
•• بغداد-وكاالت:

تقدما  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ق��وات  حققت 
يف اجلانب الغربي ملدينة املو�شل 
القنا�شة  ع�����ش��رات  بن�شر  وق��ام��ت 
التقدم  لدعم  املباين  ا�شطح  على 
باجتاه جامع النوري الذي يحظى 
ببعد رمزي لدى املتطرفني وفقا 

مل�شادر امنية ام�س .
ون���ق���ل ب���ي���ان ع����ن ال���ف���ري���ق رائ����د 
�شاكر جودت قائد قوات ال�شرطة 
القنا�شني  ع�����ش��رات  الحت����ادي����ة 
املدينة  يف  امل��ب��اين  ا�شطح  يعتلون 
احلافات  تدعيم  بهدف  القدمية 
المامية لقطعاتنا املتمركزة على 

م�شارف جامع النوري.
ق��وات��ن��ا جت��ل��ي مئات  ان  وا����ش���اف 
عنا�شر  لعزل  النازحني  املدنيني 
وجتريدهم  الره���اب���ي  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
من الدروع الب�شرية قبيل اقتحام 
على  ال�شيطرة  وا�شتعادة  املنطقة 

اجلامع.
ه����ذا وق���ال���ت م�����ش��ادر م���ن داخل 
يقل  ل  م���ا  اإن  امل���و����ش���ل  م��دي��ن��ة 
غارتني  يف  ُقتلوا  مدنيا   29 ع��ن 
اجلانب  يف  ال�������دويل  ل��ل��ت��ح��ال��ف 
امل���و����ش���ل، يف وقت  م����ن  ال���غ���رب���ي 
ا�شتعادة  ال��ع��راق��ي  اجلي�س  اأع��ل��ن 
الر�شالة  ح����ي  ع���ل���ى  ال�����ش��ي��ط��رة 

الغربي  اجلانب  يف  نابل�س  و�شقق 
للمدينة.

واأ�شافت امل�شادر اأن عائلة موؤلفة 
يف  جميعا  ُقتلوا  �شخ�شا   12 من 
منزلهم  ا���ش��ت��ه��دف  ج���وي  ق�شف 
و�شط  َجرج�س  النبي  منطقة  يف 
ال��ت��ي تتعر�س  ال��ق��دمي��ة  امل��و���ش��ل 
من  اأك���ر  منذ  متوا�شل  لق�شف 

الأمم املتحدة ترف�ض الإ�شراف 
باليمن احلديدة  ميناء  على 

•• نيويورك-وكاالت:

طلب  امل����ت����ح����دة  الأمم  رف���������ش����ت 
لل�شرعية  امل��وؤي��د  العربي  التحالف 
احلديدة  م��ي��ن��اء  و���ش��ع  ال��ي��م��ن  يف 
اأممي،  اإ�شراف  حتت  الإ�شرتاتيجي 
ال�شحافة  وك���ال���ة  ذك�����رت  م���ا  وف����ق 

الفرن�شية.
املتحدة  الأمم  با�شم  املتحدث  وقال 
الطرفني  ع���ل���ى  اإن  ح����ق  ف����رح����ان 
م�شوؤولية  ال��ي��م��ن  يف  امل��ت��ح��ارب��ني 
التحتية  واملن�شاآت  املدنيني  حماية 
يف هذا البلد، واإن هذه الواجبات ل 

ميكن نقلها اإىل اآخرين.
واأ�شاف اأن املجتمع الإن�شاين ير�شل 
اأ�شا�س  على  اليمن  اإىل  م�شاعدات 
احتياجاته ح�شرا ولي�س لعتبارات 

�شيا�شية، و�شيوا�شل القيام بذلك.
وكان التحالف العربي الذي تقوده 
ميناء  بو�شع  طالب  قد  ال�شعودية 
الأمم  اإ�������ش������راف  حت����ت  احل�����دي�����دة 
لجئا   42 م��ق��ت��ل  ب���ع���د  امل���ت���ح���دة 
يف  واأط��ف��ال  ن�شاء  بينهم  �شوماليا 
اإط�ق نار على مركبهم الذي كان 

ينقل 150 لجئا قبالة احلديدة.

قوات عراقية ت�شتبك مع الرهابيني الدواع�س يف املو�شل  )رويرتز(

                         �أملانيا يف مرمى �لنري�ن �لأمريكية:
الناتو: اأن يدفع احللفاء ..هو�ض قدمي ي�شكن ترامب!

•• الفجر – خرية ال�شيباين

الأطل�شي،  احللف  يف  م�شاهمتها  بخ�شو�س  اأملانيا  على  الهجوم  يعك�س 
ت�شتثني  ل  روؤي��ة  الع�شكري،  للتعاون  ترامب  لدونالد  اخلا�شة  ال��روؤي��ة 

فرن�شا.
ت��رام��ب طيلة ث�ثني  ب��ل ي�شكن دون��ال��د  ال��ه��و���س لي�س ج��دي��دا،  وه���ذا 
املتحدة  ال��ولي��ات  ي�شتفيد حلفاء  نظره،  الأق��ل. فمن وجهة  على  عاما 
حّد التُّخمة من احلماية الع�شكرية التي تكفلها لهم. وقال يف تغريدة 
اأملانيا مدينة مببالغ مالية  اأّن  ال�شبت، عقب اجتماعه باجني� مريكل، 
طائلة حللف �شمال الأطل�شي والوليات املتحدة"، واأّن على برلني" اأن 
ت�شّلم الوليات املتحدة مبالغ اأكرب من اأجل الدفاع القوي واملكلف جدا 

الذي توفره لأملانيا".                   )التفا�شيل �س15(

حتليل �خباري

حفرت يتعهد مبحاكمة ناب�شي القبور من قواته
•• طرابل�س-وكاالت:

تعهدت قيادة ما يعرف ب�عملية الكرامة بتقدمي مقاتليها الذين قاموا بنب�س 
�شورى  مبجل�س  ي�شمى  ملا  تابعة  ع�شكرية  قيادات  بجثامني  والتمثيل  القبور 
وال�شجون  ال�شرطة  اإدارة  اإىل  الفاعلني  واإح��ال��ة  للمحاكمة  ب��ن��غ��ازي،  ث���وار 

الع�شكرية التابعة لها.
ل  القبور  ونب�س  باجلثث  التمثيل  اإن  بيانها  يف  الكرامة  عملية  قيادة  وقالت 
يعرب عن توجهاتها، واإمنا هي ردود فعل فردية و�شخ�شية، وحّملت الأ�شخا�س 
املح�شوبني على القوات امل�شلحة التابعة للواء املتقاعد خليفة حفرت، م�شوؤولية 

اأفعالهم املخالفة لقوانني واأوامر القيادة العامة، بح�شب قولها.
ل  القبور  ونب�س  باجلثث  التمثيل  اإن  بيانها  يف  الكرامة  عملية  قيادة  وقالت 
يعرب عن توجهاتها، واإمنا هي ردود فعل فردية و�شخ�شية، وحّملت الأ�شخا�س 
املح�شوبني على القوات امل�شلحة التابعة للواء املتقاعد خليفة حفرت، م�شوؤولية 

اأفعالهم املخالفة لقوانني واأوامر القيادة العامة، بح�شب قولها.
منطقة  يف  القبور  بنب�س  املا�شي  ال�شبت  يوم  حلفرت  التابعون  املقاتلون  وق��ام 
ق��ن��ف��ودة غ���رب ب��ن��غ��ازي، واأخ���رج���وا ع���ددا م��ن اجل��ث��ث م��ن بينها ج��ث��ة القائد 
الع�شكري مبجل�س �شورى ثوار بنغازي ج�ل املخزوم الذي دفن قبل اأ�شبوع، 
وو�شعت جثة املخزوم على �شيارة وجتول بها م�شلحو قوات حفرت يف بنغازي 

قبل �شنقها اأمام مع�شكر قوات ال�شاعقة.
وقد اأثارت هذه اخلطوة ردود فعل ر�شمية و�شعبية غا�شبة يف ليبيا ويف اخلارج، 
واأعلنت �شرايا الدفاع عن بنغازي اأن املنظمات الإن�شانية والهيئات احلقوقية 
التي كانت حما�شرة يف قنفودة حتى لقي  العائ�ت  املحلية والدولية خذلت 

بع�س اأفرادها م�شرعهم على اأيدي امل�شلحني خ�ل اليومني املا�شيني.

ترامب: على اأملانيا ان تدفع
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اأخبـار الإمـارات
انطالق املوؤمتر واملعر�ض الدويل لإدارة الكوارث والطوارئ وموؤمتر دبي الدويل لالإ�شعاف

•• دبي-وام:

واملعر�س  امل��وؤمت��ر  م��ن  ع�شرة  الثانية  ال���دورة  فعاليات  ام�س  انطلقت 
الثانية من موؤمتر دبي  وال���دورة  وال��ط��وارئ  ال��ك��وارث  ال��دويل لإدارة 
واملعار�س حتت  للموؤمترات  ال��دويل  دب��ي  ل�إ�شعاف يف مركز  ال��دويل 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رعاية 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل مب�شاركة وا�شعة من 

اخلرباء املتخ�ش�شني باإدارة الكوارث والطوارئ يف املنطقة والعامل.
وي�شلط املوؤمتر واملعر�س الدويل لإدارة الكوارث والطوارئ ال�شوء على 
والتكنولوجيا يف جمال معدات وخدمات  الطب  له  تو�شل  ما  اأح��دث 
يف  والأدوي��ة  الطوارئ  ومركبات  الإ�شعاف  وخدمات  الطبية  الطوارئ 

حالت الطوارئ ومعدات البحث والإنقاذ.
خلدمات  دب��ي  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير  دراي  بن  خليفة  �شعادة  وق��ال 
الإ�شعاف ان موؤمتر دبي الدويل ل�إ�شعاف ي�شتعر�س اأحدث ما تو�شل 
اإليه الطب والتكنولوجيا يف جمال الإ�شعاف والأفكار املبتكرة لتطوير 
�شد  املجتمع  تاأمني  الطوارئ ومراحل  ح��الت  اأثناء  امل�شعفني  ق��درات 
الأخطار. واأو�شح اأنه �شيتم خ�ل فعاليات هذا احلدث عر�س جتربة 
امل�شتوى  على  برنامج  اأول  تطبيق  الإ�شعاف يف  دبي خلدمات  موؤ�ش�شة 
الإقليمي لتاأهيل فنيي طب الطوارئ املتقدم لفتا اإىل ال�شهرة املحلية 
والإقليمية والعاملية التي و�شل اإليها هذا احلدث ل الذي ي�شارك فيه 
واملخت�شني يف  واخل���رباء  املتحدثني  40 من  عن  يزيد  ما  العام  ه��ذا 
30 دولة  امل�شت�شفى من نحو  ملا قبل  الرعاية الطبية الطارئة  جمال 

حول العامل . واأعرب خليفة بن دراي عن فخر موؤ�ش�شة دبي خلدمات 
بو�شائل  والرتقاء  خدماتها  جميع  يف  متيز  من  حققته  مبا  الإ�شعاف 
التوا�شل مع جميع فئات املتعاملني وذلك من خ�ل ت�شميم وتنفيذ 
املقدمة  التي تنعك�س على م�شتوى جودة اخلدمات  املدرو�شة  امل�شاريع 
اإىل  املوؤ�ش�شة  ت�شعى  حيث  املتعاملني  فئات  وكافة  وامل�شابني  للمر�شى 
متثيل اإمارة دبي يف جمال الرعاية الطبية الطارئة عامليا ونقل خرباتها 
القطاعات  خمتلف  اإىل  والتقنية  الطبية  امل��ج��الت  كافة  يف  املتنوعة 
الرئي�س  ال�ش�م املدين  الدكتور عبد  العاملية. من جانبه قال  الطبية 
والطوارئ  ال��ك��وارث  لإدارة  ال���دويل  دب��ي  ومعر�س  مل��وؤمت��ر  التنفيذي 
وموؤمتر دبي الدويل ل�إ�شعاف اأن موؤمتر دبي الدويل ل�إ�شعاف اأقيم 
 20 بلغت  بزيادة  مربع  مرت   5،400 قدرها  م�شاحة  على  العام  هذا 

يف  امل�شاركة  ال�شركات  ع��دد  ب��اأن  منوها  املا�شي  بالعام  مقارنة  باملائة 
اأن  42 دول��ة متوقعا  72 �شركة من  اأك��ر من  بلغ  امل�شاحب  املعر�س 
يبلغ عدد احل�شور وامل�شاركني هذا العام يف املعر�س واملوؤمترين اأكر 

من 5 اآلف م�شارك.
و�شدد على اأهمية م�شاركة النا�شطني واملعنيني يف هذا احلدث ل�رتقاء 
مبعارفهم وزيادة خرباتهم املهنية وتطوير مهاراتهم ما �شي�شاعدهم يف 
تنفيذ مهمتهم ال�شامية املتمثلة يف رعاية املر�شى والعناية بهم خا�شة 

يف مرحلة ما قبل بلوغ امل�شت�شفى.
وموؤمتر  والطوارئ  الكوارث  لإدارة  ال��دويل  واملعر�س  املوؤمتر  وتنظم 
دبي الدويل ل�إ�شعاف موؤ�ش�شة اندك�س لتنظيم املوؤمترات واملعار�س - 

الع�شو يف اندك�س القاب�شة - وت�شتمر فعاليات احلدث ث�ثة اأيام.

�أطلق برنامج حممد بن ر��شد للطلبة �ملتميزين

نائب رئي�ض الدولة: لن نر�شى اإل بالتعليم الأف�شل الذي ي�شابق الزمن ويتحدى امل�شتقبل
•• دبي-وام: 

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ح�����ش��ر 
نائب  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال������وزراء ح��اك��م دب���ي رع����اه اهلل .. 
حوار امل�شتقبل خلطة دبي 2021 
العامة  الأم����ان����ة  ت��ن��ظ��م��ه  وال�����ذي 
يف   - ل�إمارة  التنفيذي  للمجل�س 
ل��ل��خ��ط��ة - وذلك  اإدارت����ه����ا  ���ش��ي��اق 
ب���ريل ج��م��ريا بهدف  يف م��ن��ط��ق��ة 
تنفيذ  م�شتجدات  ع��ل��ى  الط�����ع 
للخطة  ال�شرتاتيجية  ال��ربام��ج 
املراتب  اإىل  ب���الإم���ارة  وال��و���ش��ول 

الريادية عامليا.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وجت����ول 
حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل م��ك��ت��وم يف 
اأرجاء املنطقة التي مت تخ�شي�شها 
اأج��واء مفعمة  امل�شتقبل يف  حل��وار 
والرفاهية  وال�����ش��ع��ادة  ب��ال��ب��ه��ج��ة 
ثمانية  العمل  ف��رق  تناق�س  حيث 
يف  ت�شهم  تخ�ش�شية  مو�شوعات 
ت�شريع حتقيق خطة دبي 2021 
عبداهلل  ����ش���ع���ادة  ي���راف���ق���ه  وك������ان 
ع��ب��دال��رح��م��ن ال�����ش��ي��ب��اين الأم���ني 
لإمارة  التنفيذي  للمجل�س  العام 
لأحد  عر�شا  �شموه  و�شهد  دب���ي. 
احلوارية جيل  اجلل�شة  خمرجات 
 20 من اأج��ل الوطن ال��ذي ي�شم 
احللول  لو�شع  يتباحثون  م�شاركا 
للطلبة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  الأداء  ل��رف��ع 
اخلا�س  التعليم  يف  الإم��ارات��ي��ني 
حيث تبادل �شموه يف حديث ودي 
م���ع ال����وال����دة ح��ب��ي��ب��ة حم��م��د بن 
املعرفة  ه��ي��ئ��ة  يف  م��وظ��ف��ة  ث��ال��ث 
اأهمية  ع���ن  ال��ب�����ش��ري��ة  وال��ت��ن��م��ي��ة 
الطاقة الإيجابية ودورها لتحقيق 
ال�شعادة يف حياة الطالب التعليمية 
مد  يف  الهيئة  ج��ه��ود  على  واأث��ن��ى 
املا�شي  التوا�شل بني جيل  ج�شور 

وامل�شتقبل.
وعلى هام�س الزيارة اأطلق �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 

ح��ي��ث اط���ل���ع ع��ل��ى ج��ل�����ش��ة ا�شمي 
التي تعنى بتطوير نظام  اإبراهيم 
رع���اي���ة ���ش��ام��ل ل����ش���ط���راب طيف 
ال�شيا�شات  ب���ني  ي���رب���ط  ال��ت��وح��د 
ال�شحية والتعليمية والجتماعية 

ومنهجية التدخل الع�جي.
والرعاية  اخل��دم��ات  اإىل  وا�شتمع 
توفرها  ي���ج���ب  ال����ت����ي  ال���ط���ب���ي���ة 
م�شابي  من  بالأ�شخا�س  للعناية 
التوحد و�شلط ال�شوء على نقاط 
احلكومي  ال������دور  ع���ن  امل��ن��اق�����ش��ة 
به  القيام  ينبغي  الذي  واملجتمعي 
التوحد  م�شابي  ح�شول  ل�شمان 
يكونوا  اأن  يف  الكامل  حقهم  على 

اأفرادا مدجمني يف املجتمع.
املخترب  ت�شمية  على  �شموه  واأثنى 
با�شم اإبراهيم �شاب اإماراتي عمره 
با�شطرابات  م�����ش��اب��ا  ع��ام��ا   23
على  م�������ش���ددا   .. ال���ت���وح���د  ط��ي��ف 
ال�شخ�س  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  اأه��م��ي��ة 
اإعاقته  اإىل  ال��ن��ظ��ر  وجت����اوز  ذات���ه 
اإعاقة  ه���ي  احل��ق��ي��ق��ة  ف���الإع���اق���ة 

الإرادة والعزمية.
اأما يف جل�شة الأمان الإلكرتوين .. 
اأ�شار �شموه اإىل اأهمية هذا املو�شوع 
الأمنية  التدابري  اتخاذ  و�شرورة 
اأمنية  اخ��رتاق��ات  لأي���ة  للت�شدي 
ومت  و�شمعتها  ب��الإم��ارة  ت�شر  ق��د 
عر�س احللول والتو�شيات لو�شع 
اجلرائم  اأ����ش���ك���ال  ل��ت��ح��دي��د  اأط����ر 
الإلكرتونية مبا فيها دور �شبكات 
ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي يف زي����ادة 
يجب  التي  والتحديات  انت�شارها 
اجلرائم  هذه  من  للحد  ت�شديها 

�شونا لأمان الفرد واملجتمع.
اأث��ن��ى �شموه   .. ال��زي��ارة  ويف خ��ت��ام 
ع���ل���ى ج����ه����ود ف����ري����ق ال���ع���م���ل من 
العمل  متابعة  يف  العامة  الأم��ان��ة 
اأهمية  ع��ل��ى  م�����ش��ددا   .. ال������دوؤوب 
التن�شيقية  اجل����ه����ود  ا����ش���ت���م���رار 
وطرح الأفكار اخل�قة التي تعزز 
على  الإم������ارات  دول����ة  ب�شمة  م��ن 

اخلريطة العاملية.

مكتوم .. برنامج حممد بن را�شد 
دبي  اإم����ارة  يف  املتميزين  للطلبة 
الأول من  ال��ي��وم  اأح���د خم��رج��ات 
الفر�شة  اإع���ط���اء  ب��ه��دف  امل��خ��ت��رب 
خا�شة  الإم�����ارات�����ي�����ني  ل��ل��ط��ل��ب��ة 
املتميزين منهم ل�لتحاق باأف�شل 
امل�����دار������س اخل���ا����ش���ة ال���ع���ام���ل���ة يف 
الإم��ارة واحل�شول على اخلدمات 

التعليمية املتميزة.
بالعمل  امل��ع��ن��ي��ني  ���ش��م��وه  ووج�����ه 
ع���ل���ى ت��ن��ف��ي��ذ امل�����ب�����ادرة ب������دءا من 
ال��ع��ام ال��درا���ش��ي ال��ق��ادم 2017-

.2018
وي�����ش��ع��ى ال��ربن��ام��ج لإع�����داد جيل 
لديه  ت���ت���وف���ر  ����ش���اع���د  اإم������ارات������ي 
والتميز  ال��ن��ج��اح  م��ق��وم��ات  جميع 
والذكية  املبتكرة  بالطرق  وذل���ك 
الإيجابية  التعليمية  والأ�شاليب 
باملهارات  م��وؤه���  ج��ي���  لي�شبح 
املطلوبة  وال����ك����ف����اءات  وامل����ع����ارف 
ل�شتكمال نه�شة وم�شرية الوطن 
ومتكني وا�شتدامة ب�شمة ال�شباب 
ع��ل��ى اخلارطة  ال��ك��ف��وؤ  الإم���ارات���ي 

للم�شاهمة  وقدراتهم  بالتزامهم 
يف م�شتقبل ونه�شة دولة الإمارات 
لذلك ارتاأينا توفري هذا الربنامج 
ن�شد  م��ن  فهم  املتميزين  للطلبة 
وبهم  امل�شتقبل  يف  ال�شواعد  بهم 

نكمل م�شرية الدولة عامليا .
تطبيق  امل�شي يف  �شموه يف  ووج��ه 
وتزامنا  وق��ت  اأ���ش��رع  يف  الربنامج 
م�����ع ال�����ع�����ام ال�����درا������ش�����ي ال����ق����ادم 
�شموه  واأم���ر   .  2018-2017
الب�شرية  التنمية  امل��ع��رف��ة  هيئة 
بو�شع املعايري املطلوبة والتوا�شل 
اأولياء الأم��ور يف هذا ال�شاأن..  مع 
داع����ي����ا ����ش���م���وه اأول������ي������اء الأم�������ور 
هذه  من  ل��شتفادة  الإم��ارات��ي��ني 
الفر�شة لتطوير مهارات وقدرات 
الرتبية  وزارة  اأن  واأك��د  اأطفالهم. 
بوزرائها  ج��اه��دة  تعمل  والتعليم 
املنظومة  ل���ت���ط���وي���ر  ال����ث�����ث����ة 
احلكومي  ال��ق��ط��اع  يف  التعليمية 
متابعتنا  ع���ن  ن��ح��ي��د  ل���ن  ون���ح���ن 
اأي�شا  نريد  ولكننا  ذل��ك  لتحقيق 
الذي  اخلا�س  القطاع  ي�شارك  اأن 

امل��ع��ن��ي��ة يف الإم�����ارة مم��ث��ل��ة بهيئة 
الب�شرية  وال���ت���ن���م���ي���ة  امل����ع����رف����ة 
وتاأتي  املعرفة  �شندوق  وموؤ�ش�شة 
ال��ق��ط��اع اخلا�س  ب��ال��ت�����ش��ارك م���ع 
التعليم  قطاع  يف  م�شتثمرين  من 
اأك���دوا  ال��ذي��ن  امل���دار����س  وم�شغلي 
رغ��ب��ت��ه��م وال��ت��زام��ه��م ب��دع��م هذا 
الربنامج احلكومي ال�شرتاتيجي 
م�������ن خ����������ل ت������ق������دمي امل����ق����اع����د 
يف  الإماراتيني  للطلبة  الدرا�شية 
هيئة  مع  والعمل  امل��دار���س  اأف�شل 
لو�شع  الب�شرية  والتنمية  املعرفة 

املعايري لقيا�س جناحه.
للطلبة  ال������ربن������ام������ج  وي�������وف�������ر 
احل�شول  ف��ر���ش��ة  ب���ه  امل��ل��ت��ح��ق��ني 
ع�����ل�����ى الإر�����������ش����������اد الأك��������ادمي��������ي 
ل�نخراط  ل��دف��ع��ه��م  وال��ت��وج��ي��ه 
ال�شرتاتيجية  ال���ق���ط���اع���ات  يف 
ذات الأول���وي���ة لإم����ارة دب���ي. ومن 
املتوقع اأن ي�شارك القطاع اخلا�س 
هذا  يف  امل��خ��ت��ل��ف��ة  مب���وؤ����ش�������ش���ات���ه 
التعلم  ف��ر���س  لتوفري  ال��ربن��ام��ج 
وال��ع��م��ل مب���ا ي���وؤه���ل ال��ط��ل��ب��ة من 

العاملية.
�شاحب  ق�����ال  ال�������ش���دد  ه�����ذا  ويف 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
بال�شباب  ك��ب��رية  ثقتنا  مكتوم  ال 
الإم���ارات���ي ون���رى ج��ه��وده��م تاأتي 
اإبداعاتهم  خ�����ل  م���ن  ث���م���اره���ا 
واب��ت��ك��ارات��ه��م ال��ن��رية ال��ت��ي تخدم 
فاإننا  ول���ذل���ك  امل���ج���الت  خم��ت��ل��ف 
الأف�شل  بالتعليم  اإل  نر�شى  ل��ن 
وامل��ت��م��ي��ز ل��ط��ل��ب��ت��ن��ا الإم���ارات���ي���ني 
امل�شتقبل  ويتحدى  الزمن  ي�شابق 
فنحن نريد جي� مت�شلحا بالعلم 
اأج�����ل الوطن  امل��ت��م��ي��ز ج��ي��� م���ن 
ب��ك��ل م���ا ت��ع��ن��ي��ه ال��ك��ل��م��ة م���ن قيم 
وق����درات جي� يحقق  وم��وؤه���ت 
اآم��ال��ن��ا وط��م��وح��ات��ن��ا ويحلق  ل��ن��ا 
العاملية  التناف�شية  ���ش��م��اء  يف  ب��ن��ا 

والريادة والتميز .
على  اليوم  اطلعت  �شموه  واأ�شاف 
اأجل  اجلل�شة احلوارية جليل من 
الوطن وراأيت ال�شغف لدى الطلبة 
احلوارية  اجل��ل�����ش��ة  يف  امل�����ش��ارك��ني 
وانبهرت  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف  ل��ل��ت��م��ي��ز 

يعد �شريكا ا�شرتاتيجيا يف عملية 
للم�شتقبل  وال���ت���ط���وي���ر  ال���ب���ن���اء 
التعليم  تقدمي  يف  معنا  وي�شاهم 
امل���ت���م���ي���ز ل��ل��ط��ل��ب��ة الإم����ارات����ي����ني 
يهدف  اخل����ا�����ش����ة.  امل������دار�������س  يف 
للطلبة  را�شد  بن  حممد  برنامج 
الفر�س  ت���وف���ري  اإىل  امل��ت��م��ي��زي��ن 
وخا�شة  الإم����ارات����ي����ني  ل��ل��ط��ل��ب��ة 
املتميزين منهم ل�لتحاق باأف�شل 
امل�����دار������س اخل���ا����ش���ة ال���ع���ام���ل���ة يف 
الإم��ارة واحل�شول على اخلدمات 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة اجل�����ي�����دة واجل����ي����دة 
من  النخبة  وب��ن��اء  واملتميزة  ج��دا 
�شت�شكل  التي  الإم��ارات��ي  ال�شباب 
النواة املوؤثرة والرائدة يف جمتمع 
دبي  اإم���ارة  يف  امل�شتقبل  واقت�شاد 
ال�شركاء  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  وذل������ك 
التعليمي  القطاع  يف  الرئي�شيني 
اخلا�س ممن لديهم تاريخ عريق 
يف الإمارة و�شمعة عاملية يف تقدمي 

اأف�شل اخلدمات التعليمية.
وت������ت������ع������اون ع����ل����ى ت���ن���ف���ي���ذ ه����ذا 
احلكومية  اجل����ه����ات  ال���ربن���ام���ج 

خو�س جتربة فريدة من نوعها يف 
التعلم واإعدادهم ل�شتقبال احلياة 
العملية متحلني بالكفاءة والقدرة 
ع��ل��ى ال��ت��م��ي��ز والإب���������داع. وجت���در 
الربنامج  هذا  اأهمية  اإىل  الإ�شارة 
���ش��م��ن جم���م���وع���ة م����ن ال���ربام���ج 
تقودها  ال���ت���ي  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي 
الب�شرية  والتنمية  املعرفة  وهيئة 
يف خطة دبي 2021 والتي ت�شبو 
يف  التعليم  مب�شتوى  الرتقاء  اإىل 
ميثل  حيث  ومبخرجاته  الإم���ارة 
للطلبة  را�شد  بن  حممد  برنامج 
املتميزين اإحدى املبادرات امل�شرعة 
حتقيق  يف  م��ب��ا���ش��رة  وامل�����ش��اه��م��ة 
ال�شرتاتيجية  امل�������ش���ت���ه���دف���ات 
ن�شبة  زي�������ادة  م���وؤ����ش���ر  وحت����دي����دا 
املدار�س  يف  الإم��ارات��ي��ني  الطلبة 
كما  الإم���ارة.  واملتميزة يف  اجليدة 
ال�����ش��م��و نائب  ا���ش��ت��ك��م��ل ���ش��اح��ب 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال����وزراء ح��اك��م دب��ي .. اجل��ول��ة يف 
حوار امل�شتقبل خلطة دبي 2021 

نريد جيال من �أجل �لوطن يحقق لنا �آمالنا وطموحاتنا ويحلق بنا يف �شماء �لتناف�شية �لعاملية و�لريادة و�لتميز

م�شوؤولون ي�شيدون باأهمية برنامج حممد بن را�شد للطلبة املتميزين 
•• دبي-وام: 

املجل�س  عام  اأمني  ال�شيباين  عبدالرحمن  عبداهلل  �شعادة  قال 
التنفيذي لإمارة دبي اإن خطة دبي 2021 تنظر اإىل م�شتقبل 
املدينة من منظورات  الإم��ارة من خ�ل عد�شة �شاملة ت�شف 
مراحل  خ���ل  رئي�شا  حم��ورا  الإن�����ش��ان  ك��ان  ولطاملا  متكاملة 
تطوير اخلطة وحتقيق غاياتها .. موؤكدا ال�شعي اإىل اأن تكون 
دبي موطنا لأفراد مبدعني و ممكنني ميلوؤهم الفخر وال�شعادة 
بجانب كونهم �شباقني يف اإحراز اأكرب قدر من التعليم والثقافة 
والقيام بدور فاعل وري��ادي ومبدع يف نه�شة دبي يف املجالت 
اإط�ق  مبنا�شبة   ���� ل��ه  ت�شريح  يف  ال�شيباين  واأ����ش���اف  ك��اف��ة. 
اآل مكتوم نائب رئي�س  �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ام�س برنامج حممد 
القيادة  توجيهات  على  بناء  اأن��ه   �� املتميزين  للطلبة  را�شد  بن 
اأف�����ش��ل اخلدمات  ت��وف��ري  اإىل  دب���ي  ح��ك��وم��ة  ت�شعى  ال��ر���ش��ي��دة 
اأو  التعليمية لأبنائها حيث ما تواجدوا يف املدار�س احلكومية 

اخلا�شة.
واأ�����ش����اف اأن�����ه ل���ذل���ك ت��ع��م��ل احل���ك���وم���ة ع��ل��ى و����ش���ع اخلطط 
والربامج ال�زمة لتحقيق الريادة يف التعليم .. م�شريا اإىل اأن 
هذه املبادرة تاأتي �شمن براجمنا ال�شرتاتيجية لدعم الطلبة 
الإماراتيني املتميزين واإعطائهم الفر�س للح�شول على تعليم 
اأف�شل  على  احلا�شلة  الإم����ارة  يف  امل��دار���س  اأف�����ش��ل  يف  متميز 

التقييمات العاملية.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  زي��ارة  على  ال�شيباين  �شعادة  اأثنى  كما 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س  حممد بن را�شد 

 2021 دب��ي  امل�شتقبل خلطة  ح���وار  اإىل  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء 
امل��ت��م��ي��زي��ن ..  ب���ن را����ش���د للطلبة  ب��رن��ام��ج حم��م��د  واإط����ق���ه 
اإعطاء  ف��ق��ط يف  ي�����ش��ه��م  ل  ال���ربن���ام���ج  اإن  ���ش��م��وه  ق����ال  ح��ي��ث 
من  م�شتويات  اأف�شل  لتح�شيل  الإماراتيني  للطلبة  الفر�شة 
التعليم بل اأي�شا يف توفري خدمات توجيهية واإر�شادية للطلبة 
اأف�شل موؤ�ش�شات  امل�شتقبلية يف  اإكمال م�شريتهم  ت�شاعدهم يف 
التعليم العايل املحلية والعاملية ويف القطاعات ال�شرتاتيجية 

التي يتطلبها جمتمع واقت�شاد الدولة .
جمل�س  رئي�س  الكرم  عبداهلل  الدكتور  �شعادة  ق��ال  جانبه  من 
املديرين مدير عام هيئة املعرفة والتنمية الب�شرية يف دبي اإن 
برنامج حممد بن را�شد للطلبة املتميزين يف املدار�س اخلا�شة 
الطلبة  نوعية على طريق �شمان ح�شول  يعد خطوة  دبي  يف 
املدار�س  اأف�شل  يف  عالية  ج���ودة  ذي  تعليم  على  الإم��ارات��ي��ني 

اخلا�شة القائمة يف الإمارة .
الإيجابية  امل�����ش��ارك��ة  ي��ع��زز  ال��ربن��ام��ج  اأن  اإىل  ال��ك��رم  واأ����ش���ار 
نحو  قدما  وامل�شي  التعليمية  اأبنائهم  رحلة  يف  ل�إماراتيني 
ت��ع��زز من  وال��ع��م��ل مب���ه���ارات  واحل���ي���اة  للم�شتقبل  اإع���داده���م 

التناف�شية الدولية للعن�شر الإماراتي.
اإىل  دبي  يف  الب�شرية  والتنمية  املعرفة  هيئة  عام  مدير  ولفت 
الإماراتيني يف قطاع  الطلبة  اأم��ور  اأولياء  يدعم  الربنامج  اأن 
�شعادتهم وجودة  اإىل تعزيز  التعليم اخلا�س يف دبي مبا يقود 
مظلة  توفري  عرب  وذل��ك  التعليمية  اأبنائهم  رحلة  يف  حياتهم 
رعاية ت�شتثمر يف الطاقات الإيجابية مبا يحفز بدوره من بلوغ 
امل�شتهدفات الوطنية امل�شتقبلية �شمن اقت�شاد املعرفة مب�شاركة 

جمتمعية فاعلة وحمفزة وملهمة للعنا�شر الإماراتية.

ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير  القيزي  ه�شام  �شعادة  اأك��د  جهته  من 
�شندوق املعرفة اإنه انط�قا من روؤية القيادة احلكيمة يف اإمارة 
الرئي�شية  الأداة  ليكون  املعرفة  ودع��م �شندوق  اإط���ق  دبي يف 
لدعم  املخ�ش�شة  املختلفة  املالية  وامل���وارد  الأ���ش��ول  ل�شتثمار 
ال��ق��ط��اع امل��ع��ريف يف الإم����ارة .. ف���اإن ب��رن��ام��ج حممد ب��ن را�شد 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأطلقه  ال��ذي  املتميزين  للطلبة 
بن را�شد اآل مكتوم ..يعد نتاجا ا�شرتاتيجيا لإثراء القت�شاد 
يواكب  مب��ا  الإم������ارة  يف  التعليمي  ال��ق��ط��اع  وت��ط��وي��ر  امل��ع��ريف 

طموحات واأح�م دبي نحو الريادة .
و�شمان  تي�شري  ي�شتهدف  الذي  الربنامج  اأن  �شعادته  واأ�شاف 
تقدمي خدمات تعليمية مميزة ملواطني الإمارة هو نتاج �شراكة 
ناجحة مع كل من الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي وهيئة 
املعرفة والتنمية الب�شرية و�شندوق املعرفة الذي يعمل حاليا 
مبا  مبنهجياته  والرت��ق��اء  ال�شتثمارية  عملياته  تطوير  على 
للموارد احلكومية ومبا يخدم دعم  امل�شتدامة  التنمية  يحقق 
م�شتقبل  ت�شكيل  نحو  ت�شبو  ال��ت��ي  امل��ب��ادرات  ه��ذه  م��ن  امل��زي��د 
ب��رن��ام��ج حممد بن  اأن  ي��ذك��ر  ال��ر���ش��ي��دة.  ب��روؤي��ة قيادتنا  دب��ي 
للطلبة  الفر�شة  اإع��ط��اء  اإىل  يهدف  املتميزين  للطلبة  را�شد 
باأف�شل  ل�لتحاق   ���� منهم  املتميزين  خا�شة   ���� الإم��ارات��ي��ني 
املدار�س اخلا�شة العاملة يف الإمارة واحل�شول على اخلدمات 
رئي�س  نائب  ال�شمو  اأطلقه �شاحب  .. فيما  املتميزة  التعليمية 
 2021 دبي  امل�شتقبل خلطة  اليوم على هام�س حوار  الدولة 
ل���إم��ارة.. التنفيذي  للمجل�س  العامة  الأم��ان��ة  تنظمه  ال��ذي 

ووجه �شموه املعنيني بالعمل على تنفيذ املبادرة بدءا من العام 
الدرا�شي القادم 2017 - 2018.

تنفيذا لتوجيهات حممد بن را�شد ..و�شام �شرطة 
دبي من الطبقة الأوىل لوالدة خمي�ض املزينة

•• دبي-وام: 

تنفيذا لتوجيهات �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، قام 
ع���ب���داهلل خليفة  ال���ل���واء  ���ش��ع��ادة 
املري، القائد العام ل�شرطة دبي، 
وال��وف��د امل��راف��ق له ب��زي��ارة منزل 
والدة املغفور له باإذن اهلل الفريق 
اهلل  طيب  امل��زي��ن��ة،  مطر  خمي�س 
ث���راه، وق��دم��وا لها و���ش��ام �شرطة 
تقديراً  الأوىل  الطبقة  من  دب��ي 
املمتازة  ل��ل��خ��دم��ات  ���ش��م��وه  م���ن 
قدمها  ال��ت��ي  اجلليلة  والع��م��ال 

ل�شرطة دبي.
وب����ه����ذه امل���ن���ا����ش���ب���ة، اأك������د ال���ل���واء 
�شرطة  اإن  امل��ري  ع��ب��داهلل خليفة 
دب���ي ت�����ش��ارك يف ك��ل ع���ام احتفاء 
و�شعباً  ح��ك��وم��ة  الم������ارات  دول����ة 

اأجيال  ومربيات  الوطن  باأمهات 
بروؤية  م�����ش��رت���ش��دة  امل�����ش��ت��ق��ب��ل، 
وتوجيهاتها  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
�شاحب  قاله  م��ا  ومثمنة  معتزة 
ال���������ش����م����و ال���������ش����ي����خ حم����م����د بن 
اأم���ه���ات  ع����ن  م���ك���ت���وم  اآل  را�����ش����د 
عن  ���ش��م��وه  اأع������رب  اإذ  ال����وط����ن، 
الأم  تغر�شه  ملا  وتقديره  اعتزازه 
من  اأبنائها  نفو�س  يف  الإماراتية 
�شجاعة وقوة وت�شحية يف �شبيل 
ال���ل���واء املري  . وت���رح���م  ال���وط���ن 
خمي�س  ال��وط��ن  فقيد  روح  ع��ل��ى 
مذكراً  اهلل،  رحمة  املزينة  مطر 
وم����ا غر�شه  مب��ن��اق��ب��ه احل��م��ي��دة 
نبيلة  قيم  م��ن  اأب��ن��ائ��ه  نفو�س  يف 
من  ونفي�س  غايل  بكل  وت�شحية 
اجل الوطن والوفاء والإخ��س 
من  وال�شهر  ال�شاحلة  واملواطنة 
والطماأنينة يف  الم��ن  ن�شر  اج��ل 

املجتمع.

الفريق  وال���دة  اأث��ن��ت  م��ن جهتها 
خ��م��ي�����س امل���زي���ن���ة ع���ل���ى م���ب���ادرة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم، رع���اه اهلل، 
الوطن  لأب���ن���اء  ���ش��م��وه  وت��ق��دي��ر 
الذين اأ�شهموا يف بنائه وازدهاره، 
دولة  خدمة  اج��ل  م��ن  واأخل�شوا 
ان  معتربة  وحمايتها،  الم���ارات 
و�شاما  لبنها  دب��ي  �شرطة  و���ش��ام 
وتعتز  وتفتخر  الأم��ه��ات  جلميع 

به.
ت�شلم و�شام �شرطة دبي من  وقد 
مطر  ع���ب���داهلل  الأوىل  ال��ط��ب��ق��ة 
امل��زي��ن��ة، ح��ي��ث اأع����رب ع��ن �شكره 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  وامتنانه 
حممد بن را�شد اآل مكتوم تقديراً 
ل�شموه على هذه اللفتة الكرمية، 
اأبناء  اأن �شموه يحيط كل  موؤكداً 
وحبه  وعطفه  باهتمامه  الوطن 

لهم كحبه لهذا البلد املعطاء.



األربعاء   22   مارس    2017  م   -   العـدد  11975  
Wednesday  22  March   2017  -  Issue No   11975

03

اأخبـار الإمـارات
هيئة ال�شباب والريا�شة حتتفل باليوم العاملي لل�شعادة

•• دبي-وام: 

احتفلت الهيئة العامة لرعاية ال�شباب والريا�شة باليوم العاملي لل�شعادة 
من  العديد  على  احلفل  وا�شتمل  بال�شارقة.  ال�شعيدة  امل��دام  مزرعة  يف 
البت�شامة  ور���ش��م  ال�شعادة  ن�شر  ا�شتهدفت  التي  والفعاليات  الأن�شطة 
على وجوه امل�شاركني وذلك بح�شور ال�شيخ حمدان بن نهيان بن حمدان 
املح�شن  وعبد  الهيئة  ع��ام  اأم��ني  حممد  امللك  عبد  واإب��راه��ي��م  نهيان  اآل 
العزيز  وعبد  الريا�شية  لل�شوؤون  امل�شاعد  العام  الأم��ني  الدو�شري  فهد 
اأمني  العني و�شعيد حممد حارب  الهيئة منطقة  بوهندي مدير مكتب 
عام جمل�س دبي الريا�شي وثاين جمعه بالرقاد رئي�س جمل�س اإدارة نادي 

وعدد  الهيئة  وموظفي  اأق�شام  وروؤ���ش��اء  اإدارات  ومديري  للمعاقني  دب��ي 
فئات  وا�شعة من خمتلف  الدولة ومب�شاركة  الريا�شية يف  القيادات  من 
املجتمع منهم الأيتام وذوي الإعاقة وكبار ال�شن. وت�شمنت الحتفالية 
الغفلي مب�شاركة  اأحمد  الإع�مي  اأداره��ا  التي  الإيجابي  احل��وار  جل�شة 
الإيجابية  �شفري  امل��ه��ريي  وظ��اه��ر  ال��ت��ح��دي  �شفري  ال��ع��ي��درو���س  حممد 
ا�شتعر�شوا  ال��ذي��ن  للمعاقني  الإم����ارات  منتخب  بطل  خمي�س  وحممد 
لل�شاعرة  ال�شعادة  وا�شتمع احل�شور لعدد من ق�شائد  امللهمة.  جتاربهم 
طارق  نفذه  للخيول  مبهر  ا�شتعرا�س  وق��ع  على  وذل��ك  العامري  مزنة 
ال�شعادة  جولة  جانب  اإىل  اخليول  تروي�س  يف  املخت�س  امل��درب  املهريي 
ال�شعبية وركن الأطفال  الفنون  القراءة وفرقة  التاأمل وواحة  وجل�شات 

وال�شخ�شيات  الوجه  على  والر�شم  ل�ألعاب  منطقة  على  ت�شمن  ال��ذي 
الكرتونية وامل�شابقات الذي قدمها ال�شاب علي البلو�شي. وقال اإبراهيم 
الإمارات  دول��ة  على  بجديد  لي�س  ال�شعادة  مفهوم  اأن  حممد  امللك  عبد 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  يد  على  قيامها  منذ  التي 
قيادتنا  نهجه  على  و���ش��ارت  ال�شعادة  م��ب��داأ  على  ق��ام��ت  ث���راه  اهلل  طيب 
على  الثالثة  ولل�شنة  ال��ي��وم  الإم����ارات  ت��اأت��ي  اأث��ره��ا  على  التي  الر�شيدة 
الرائدة  ال��دول  من  كثري  على  وتتقدم  عربيا  الأوىل  املرتبة  يف  التوايل 
ال�شادر عن  العاملي  ال�شعادة  تقرير  �شعادة مواطنيها ح�شب  على �شعيد 
املتحدة. من جانبها  الأمم  باإ�شراف  الأر���س يف جامعة كولومبيا  معهد 
الإيجابية  لل�شعادة  التنفيذي  الرئي�س  الطنيجي  اهلل  عبد  ح�شة  اأك��دت 

20 مار�س من كل عام  اأن اليوم العاملي لل�شعادة الذي ي�شادف  بالهيئة 
الأمم  نه�شة  يف  ال�شعادة  دور  ليوؤكد  ياأتي  املتحدة  الأمم  اأجندة  بح�شب 
واملجتمعات وحق الفراد وال�شعوب يف ان يكونوا �شعداء ليحققوا ا�شمى 
غاياتهم الن�شانية وتطلعاتهم ال�شتثنائية يف اعمار الر�س ون�شر قيم 
اب�شط  يف  تكمن  ال�شعادة  اأن  واأ�شافت  وال�ش�م.  احلب  ومعاين  ال�شعادة 
التفا�شيل يف ابت�شامة طفل وفرحة يتيم وفرج مع�شر ال�شعادة يف كفوف 
وال�شعادة  البناء..  تتقن  و�شواعد  بالعطاء  جت��زل  وقلوب  للدعاء  ترفع 
الق�شوى اأن ن�حظ ون�شت�شعر كل ذلك من حولنا فعاملنا مليئ ب�شناع 
اخلري ورواد العطاء و�شفراء البت�شامة وملهمي التغيري اليجابي الذي 

ي�شتحقون ان نلتفت لهم ون�شكر عطائهم.

�أطلق م�شروع جزيرة متكاملة للخدمات �ل�شياحية و�لرتفيهية على �شاطىء جمري�

حممد بن را�شد: بالدنا متتلك املقومات الأ�شا�شية لل�شناعة ال�شياحية والرتفيهية

�طلع على نتائج �لعام �لأول ملركز حممد بن ر��شد �لعاملي ل�شت�شار�ت �لوقف و�لهبة

حممد بن را�شد: الوقف اأداة تنموية لتطوير املجتمعات وتعزيز ال�شتجابة للحاجات املجتمعية 

•• دبي -وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  اأط����ل����ق 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
ال���������وزراء ح���اك���م دب�����ي رع������اه اهلل 
ال�����ش��ي��خ حمدان  ���ش��م��و  ب��ح�����ش��ور 
اآل مكتوم  را����ش���د  ب���ن  ب���ن حم��م��د 
جزيرة  م�شروع   .. دب��ي  عهد  ويل 
ال�شياحية  ل��ل��خ��دم��ات  م��ت��ك��ام��ل��ة 
والرتفيهية على م�شاحة طابقية 
ون�شف  م����ي���ني  ث����ث���ة  ت���ن���اه���ز 
�شاطىء  على  مربعة  ق��دم  املليون 
ج��م��ريا ب��ال��ق��رب م��ن ب���رج العرب 
يف دبي. وقد اطلع �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  و�شمو 
بن را�شد اآل مكتوم يرافقهما �شمو 
اآل مكتوم  �شعيد  اأحمد بن  ال�شيخ 
رئي�س هيئة دبي للطريان الرئي�س 
الأعلى ملجموعة طريان الإمارات 
�شليمان  ���ش��ع��ي��د  خ��ل��ي��ف��ة  و���ش��ع��ادة 
الت�شريفات  دائ�������رة  ع�����ام  م���دي���ر 
وال�شيافة يف دبي وال�شيد جيم�س 
الإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  م���وري���ن 
والرئي�س التنفيذي ل�شركة اإم جي 
ام .. على مكونات امل�شروع الواعد 
تنفذه وتديره و�شل لإدارة  الذي 
مع  وال�شراكة  بالتعاون  الأ���ش��ول 
ومقرها  العاملية  اإم  جي  اإم  �شركة 
ل�س فيجا�س يف الوليات املتحدة 

الأمريكية.
- ح�شب  اجل��دي��د  امل�شروع  وي��ق��وم 
ه�شام  �شعادة  قدمه  ال��ذي  ال�شرح 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  ال���ق���ا����ش���م 
مل���ج���م���وع���ة و�����ش����ل وم�������ش���اع���دوه 
رئي�س  هورنباكل  ويليام  وال�شيد 
ري����زورت���������س  اإم  ج����ي  اإم  ����ش���رك���ة 
على   - الأمريكية  انرتنا�شيونال 
و�شكنية  فندقية  عنا�شر  ث���ث��ة 
رئ��ي�����ش��ي��ة ت��ت��ك��ون م��ن األ����ف غرفة 
و���ش��ق��ة ف��ن��دق��ي��ة ب���الإ����ش���اف���ة اإىل 

•• دبي -وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب رئي�س 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
الوقف  اأن  اهلل،  رع���اه  دب���ي،  ح��اك��م 
املجتمعات  ل��ت��ط��وي��ر  ت��ن��م��وي��ة  اأداة 
ال�شتجابة  لتعزيز  فاعلة  وو�شيلة 
املختلفة.  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ل��ل��ح��اج��ات 
وق�����ال ���ش��م��وه : م���ا ن���ق���وم ب���ه من 
على  اأث����ره  �شيمتد  ال��وق��ف  خ����ل 
اأن  ،نريد  التنموية  النواحي  جميع 
واأن  التقليدي  الإط����ار  م��ن  ن��خ��رج 
الثقافة  ت��دع��م  اأداة  ال��وق��ف  جنعل 
والأب������ح������اث ال���ط���ب���ي���ة والأب�����ح�����اث 
والبيئة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ع��ل��م��ي��ة 
من  وغريها  التوعوية  واحل��م���ت 
يف  جميعها  ت�شب  لأن��ه��ا  امل��ج��الت 
واأ�شاف  للب�شرية.   اخل��ري  حتقيق 
�شموه: عرب التاريخ الإ�ش�مي كان 
املكتبات  ب��ن��اء  يف  ي�شتخدم  ال��وق��ف 
التعليم،  وم��ع��اه��د  ال��رتج��م��ة  ودور 
الطب  ك���ل���ي���ات  ب����ن����اء  يف  واأي���������ش����اً 
ومواكبة التطور والتقدم العلمي .. 
ويف العامل الغربي اأي�شاً ا�شتخدمت 
اأعرق اجلامعات  الهبات يف تاأ�شي�س 
ودعم  امل�شت�شفيات  اأف�شل  وتطوير 
خلدمة  والعلمية  الطبية  الأبحاث 
الإن�شانية .. العامل مليء بالتجارب 
اأن  نريد  وال��ي��وم  امل��وؤث��رة،  الوقفية 
ال��ت��ن��م��وي ف�  ل��ل��وق��ف دوره  ن��ع��ي��د 
ح��دود ل�بتكار يف ال��وق��ف لأن��ه ل 

حدود لتنمية املجتمعات.
ج����اء ذل����ك خ�����ل اط������ع �شاحب 

ع�شر فلل خا�شة والعن�شر الثالث 
واملقاهي  امل��ط��اع��م  م��ن  جمموعة 
ال��ف��اخ��رة و���ش��ي��ت��م ت�����ش��ي��ي��د فندق 
مبوا�شفات  ب��ي���ج��ي��و  وم��ن��ت��ج��ع 
املميز  اإم  ج���ي  اإم  وف���ن���دق  ع��امل��ي��ة 
باإط�لته اخلا�شة على ال�شاطىء 
. وخ�ل ال�شرح الذي ا�شتمع اإليه 
�شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة 
ال��وزراء حاكم دبي  رئي�س جمل�س 
اللوحات  م��ن  جمموعة  �شاهد   ..
واملج�شمات وعر�شا مرئيا عك�شت 
وما  وت�شاميمها  اجلزيرة  معامل 
ترفيهية  خ���دم���ات  م���ن  ت��ق��دم��ه 
وثقافية لل�شياح والزوار من داخل 

الدولة وخارجها.
جانب  اىل  اجل������زي������رة  وت���������ش����م 
مبنى  ال����ف����خ����م����ني  ال����ف����ن����دق����ني 
الفندقية  ل��ل�����ش��ق��ق  خم�����ش�����ش��ا 
ال�شباحة  حمامات  اىل  بالإ�شافة 
وال�شالت  واخلارجية  الداخلية 
العمال  ل��رج��ال  ون���اد  الريا�شية 
ون�������واف�������ري م����ائ����ي����ة و������ش������لت 
خ�بة  وم����ن����اظ����ر  ا����ش���ط���ن���اع���ي���ة 
جوا  ت�شفي  خ�����ش��راء  وم�����ش��اح��ات 
عائليا وترفيهيا ملرتادي اجلزيرة 
ال��ت��ي ت�����ش��م ك��ذل��ك م�����ش��روع دبي 

الآخ��ر يف  الرتفيهي  العن�شر  اأم��ا 
اجلزيرة الواعدة يتمثل يف امل�شرح 
ال������ذي ي�����ش��ت��وع��ب ق����راب����ة 800 
يزيد  م��ا  م�شاحته  وت��ب��ل��غ  �شيف 
عن ثمانني الف قدم مربعة وهو 
خم�ش�س للعرو�س ال�شتعرا�شية 
التي  ام  ج��ي  اإم  �شتنظمها  ال��ت��ي 
العرو�س  وه����ذه  اجل���زي���رة  ت��دي��ر 
يف  ن���وع���ه���ا  م����ن  الأوىل  ���ش��ت��ك��ون 
ا�شت�شافة  ع���ن  ن��اه��ي��ك  ال���ع���امل 
املوؤمترات واملهرجانات واملنا�شبات 
الخ���������رى ك���ح���ف����ت الع�����را������س 
نادي  مع  امل�شرح  ويت�شل  وغريها 
مفعمة  جتربة  لتوفري  ال�شاطىء 

باملتعة والت�شلية.
امل�شروع  على  القائمون  ين�س  ومل 
يف  بتنفيذه  و�شل  �شتبداأ  ال��ذي   -
ال��رب��ع الأخ���ري م��ن ال��ع��ام اجلاري 
العام  يف  ال���ت���م���ام  ي��ب��ل��غ  ان  ع���ل���ى 
2021 - الطفال واحتياجاتهم 
ال��رتف��ي��ه��ي��ة ال���ت���ي و����ش���ع���وه���ا يف 
ركنا  ل���ه���م  ووف����������روا  احل�������ش���ب���ان 
خا�شا يحمل ا�شم كهف املغامرات 
الف   124 بنحو  تقدر  مب�شاحة 
ق����دم م��رب��ع��ة ل��ت��م��ك��ني الط���ف���ال 
ذويهم  م����ع  اجل����زي����رة  م����رت����ادي 

التعاون  اتفاقية  اجن���از  على  لها 
وال�����ش��راك��ة م���وؤك���دا ���ش��م��وه دعمه 
الفريد  وامل�����ش��روع  ال�شراكة  لهذه 
���ش��ي�����ش��ع دولة  ال����ذي  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
الإم���ارات عموما ودب��ي على وجه 
ال�����دول  اخل�������ش���و����س يف ط��ل��ي��ع��ة 
لل�شياحة  ج���ذب���ا  الك�����ر  وامل�����دن 
على  العائلية  وال�شياحة  عموما 

وجه التحديد .
متتلك  ب����دن���ا  ان  ���ش��م��وه  وق�����ال 
لل�شناعة  ال���ش��ا���ش��ي��ة  امل���ق���وم���ات 
فهناك  وال��رتف��ي��ه��ي��ة  ال�����ش��ي��اح��ي��ة 
وال�شحراء  النظيفة  ال�شواطىء 
والبيئة  امل�������ش���رق���ة  وال�������ش���م�������س 
ال�����ش��ح��ي��ة وامل���ح���م���ي���ات وال�����رتاث 
العريق وكرم  العربي وال�ش�مي 
العنا�شر  العربية وهذه  ال�شيافة 
الرئي�شية اجلاذبة لل�شياح والزوار 
امل�شاريع  ه����ذه  م��ث��ل  اىل  حت���ت���اج 
ت���ع���زز قطاع  ال���ت���ي  احل�������ش���اري���ة 
فر�س  وت��وف��ر  وتنميه  ال�شياحة 
اب���ن���اء وبنات  ع��م��ل ل��ل�����ش��ب��اب م���ن 
ال��وط��ن ك��م��ا ان��ه��ا ت��وؤم��ن م�شدرا 
مهما من م�شادر تنويع اإقت�شادنا 

الوطني .
وختم �شموه على بركة اهلل �شريوا 

يتو�شط  ب��رج ترفيهي  وه��و  �شفري 
اجل���زي���رة وي��رت��ف��ع مل�����ش��اف��ة 110 
مقعد   300 لنحو  ويت�شع  اأم��ت��ار 
لتمكينهم من م�شاهدة  لل�شيوف 
بالأبعاد  ال�شوت وال�شوء  عرو�س 
امل���وؤث���رات اخلا�شة  ال��ث���ث��ي��ة م��ع 
ك���ذل���ك جتربة  ل����ل����زوار  ومي���ك���ن 
ال�شفر العمودي التي حتملهم على 
حم��ور ق��ائ��م اىل الأع��ل��ى وتكتمل 
مع الو�شول اىل اأعلى القبة التي 
عن  لتك�شف  اوت��وم��ات��ي��ك��ي��ا  ت��ف��ت��ح 
اط�لت بانورامية خ�بة مطلة 
على اجلزيرة بكاملها وعلى اأجمل 

مناطق مدينة دبي.
التي  امل���������ش����روع  م����ك����ون����ات  وم������ن 
���ش��اه��ده��ا ���ش��م��وه واحل�����ش��ور من 
واملج�شمات  ال���ف���ي���دي���و  خ�������ل 
الإمارات  ن��ادي  بهو  يف  املعرو�شة 
ل��ل��ج��ول��ف ه���ن���اك ث����ث���ة اأب������راج 
مائية  �ش�لت  �شكل  على  هيكلية 
وتت�شل معه  �شفري  دبي  ب�  حتيط 
م��ن خ���ل ال��ع��دي��د م��ن الطوابق 
للفعاليات  خم�������ش�������ش���ة  وه�������ي 
وتتوافر  ذل��ك  اىل  وم��ا  واملعار�س 
للتجزئة  جت���اري���ة  حم����ال  ف��ي��ه��ا 

ومطاعم ومقاهي.

اأوق��ات م�شلية وممتعة من  ق�شاء 
خ�ل ممار�شة الريا�شة والألعاب 
تنا�شب حاجة الطفال على  التي 

خمتلف اعمارهم.
وب��ال��ن�����ش��ب��ة ل���ن���ادي ال�����ش��اط��ىء يف 
اجلزيرة فهو يوفر للزوار العديد 
م��ن الن�����ش��ط��ة يف م��راف��ق فخمة 
 33 قدرها  م�شاحة  على  وفارهة 
ال���ف ق���دم م��رب��ع��ة وي�����ش��م النادي 
ال���ت���ي تغطي  ال���ب���ح���رية  م��ن��ط��ق��ة 
قدم  ال��ف  ت�شعني  ح��وايل  م�شاحة 
املائية  ال��ع��رو���س  لتنظيم  مربعة 
و�شتكون  امل�شاء  �شاعات  يف  خا�شة 
مفتوحة امام الزوار يوميا وميكن 
ل��ل��ن��ادي مب��راف��ق��ه اخل��م�����س جنوم 
اخلا�شة  املنا�شبات  ي�شت�شيف  ان 
تكرمي  يف  ال��راغ��ب��ني  ل��شخا�س 

�شيوفهم.
كورني�س  ب��اجل��زي��رة  ي��ح��ي��ط  ك��م��ا 
ك��ي��ل��و و200 مرت  مل�����ش��اف��ة  مي��ت��د 
م�شاحات  م����ن  ال���ع���دي���د  وي�������ش���م 

التجزئة واملطاعم واملقاهي.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وب������ارك 
حممد بن را�شد اآل مكتوم امل�شروع 
وهناأ و�شل لدارة ال�شول و�شركة 
ال�شرتاتيجي  ال�شريك  ام  جي  ام 

وتوكلوا واهلل يوفقكم .
ومن جهته اكد �شمو ال�شيخ مكتوم 
اآل مكتوم  را����ش���د  ب���ن  ب���ن حم��م��د 
ن��ائ��ب ح��اك��م دب���ي رئ��ي�����س جمل�س 
العقارية  دب�����ي  م��وؤ���ش�����ش��ة  ادارة 
ال�شول  لدارة  و�شل  وجمموعة 
املجموعة  ع���م���ل���ي���ات  ج��م��ي��ع  ان 
وترتجم  تعك�س  امن��ا  وم�شاريعها 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات 
التي  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
تركز على اجل��ودة والتميز وخلق 
التخطيط  عند  مبتكرة  مفاهيم 
التي تنفذها املجموعة  للم�شاريع 
ب��ح��ي��ث ت���ت����ءم ك���ذل���ك وحم����اور 
ا�شرتاتيجية دبي 2021 وتواكب 

روؤية المارات 2021 .
هي  ام  ج���ي  ام  ���ش��رك��ة  ان  ي���ذك���ر 
الرائدة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��رك��ات  م���ن 
والرتفيه  ال�����ش��ي��اف��ة  ق���ط���اع  يف 
ومتتلك خربة طويلة وجمموعة 
التجارية  ال��ع���م��ات  م��ن  �شاملة 
لأهم املنتجعات يف العامل وا�شمها 
و�شناعة  ب��ع��امل  مت��ام��ا  م��رت��ب��ط 
احلياة  واأمن��اط  العائلي  الرتفيه 
وجهات  بتطوير  وت�شتهر  الراقية 

ع�شرية متقدمة وفريدة.

اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
م��ك��ت��وم ع��ل��ى ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي حققها 
العاملي  را����ش���د  ب���ن  م���رك���ز حم��م��د 
– جزء  والهبة  الوقف  ل�شت�شارات 
را�شد  ب����ن  م�����ب�����ادرات حم���م���د  م����ن 

العاملية -خ�ل عامه الأول. 
وقفية  م���وؤ����ش�������ش���ة  امل����رك����ز  وي����ع����د 
ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  ا�شت�شارية 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
ك��اأداة تنموية  اإحياء الوقف  لإع��ادة 
للمجتمع حيث �شمم املركز منوذج 
الوقف املبتكر بهدف اإتاحة الوقف 
واملوؤ�ش�شات  املجتمع  فئات  جلميع 
م���ه���م���ا ك�������ان ح���ج���م���ه���ا ����ش���غ���رية، 
اقت�شاره  وع���دم  ك��ب��رية  متو�شطة، 
الكبرية،  ال�����روات  اأ���ش��ح��اب  ع��ل��ى 
حيث ميكن للموؤ�ش�شات ربط اأي نوع 
اأو اخلدمات  اأو املوارد  من الأ�شول 

مبفهوم الوقف املبتكر.

واأث��ن��اء ذل��ك ميكنه ال���ش��ت��م��اع اإىل 
اإحدى الإذاعتني الوقفيتني لي�شهم 
اأن  حيث  ال�شباب  م�شاريع  دع��م  يف 
اإع�نات  ت��ب��ث��ان  الإذاع���ت���ني  ه��ات��ني 
امل�شاريع  لأ�شحاب  جمانية  وقفية 
ال��ن��ا���ش��ئ��ة م���ن ال�����ش��ب��اب ث���م ميكنه 
التوجه للع�ج يف اأحد امل�شت�شفيات 
الوقفية  الغرف  تقدم مفهوم  التي 
يدفعها  التي  الر�شوم  ت�شهم  بحيث 
ك��م��ا ميكن   .. الآخ����ري����ن  ع�����ج  يف 
امل�����ش��اه��م��ة يف وقف  دب�����ي  ل�����ش��ك��ان 
ال�������ش���رط���ان م����ن خ�ل  لأب�����ح�����اث 
تنظمها  التي  امل���زادات  يف  امل�شاركة 
اإحدى املوؤ�ش�شات التي تبنت الوقف 
املفعم  ي��وم��ه��م  ..وخ�������ل  امل��ب��ت��ك��ر 
اإجناز  دب���ي  ل�شكان  مي��ك��ن  ب��اخل��ري 
مراكز  اأح���د  يف  معام�تهم  بع�س 
الر�شوم  لتذهب  الوقفية  الأع��م��ال 
التي يدفعونها ل�شالح وقف ثقافة 

وعمل مركز حممد بن را�شد العاملي 
خ�ل  والهبة  ال��وق��ف  ل�شت�شارات 
اجلهات  م�شاعدة  على  الأول  عامه 
من  جمموعة  اإط����ق  يف  املختلفة 
القيمة  ت��ب��ل��غ  امل��ب��ت��ك��رة  الأوق��������اف 
 12 اأكر من  التقديرية لأ�شولها 
الأوقاف  ه��ذه  وتقوم  دره��م.  مليار 
املبتكرة بتقدمي خدمات جمتمعية 
ب�شكل  دره��م  املليار  قيمتها  ت���وازي 
���ش��ن��وي، م��ن خ����ل اأك���ر م��ن 80 
مبادرة تبنت منوذج الوقف املبتكر. 
واأثنى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
النتائج  ع��ل��ى  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
الأول  عامه  يف  املركز  حققها  التي 
ا�شتقطاب  م��وا���ش��ل��ة  اإىل  ودع������اه 
املوؤ�ش�شات واإط�ق الأوقاف املبتكرة 
خلدمة املجتمع.  وقد تركزت ن�شبة 
%38 من اأ�شول الوقف املبتكر يف 
قطاع املعرفة والبتكار و�شمل ذلك 

اإب�����راز  اإىل  امل���ف���ه���وم  وي���ه���دف ه����ذا 
للمجتمع  ت��ن��م��وي��ة  ك������اأداة  ال���وق���ف 
بامل�شارف  التقيد  ع��دم  خ���ل  م��ن 
تو�شيع  ب����ل  ل���ل���وق���ف  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
تنموية  جم���الت  لي�شمل  نطاقها 
الطبية  الأب������ح������اث  م���ث���ل  اأو������ش�����ع 
والثقافة والبيئة وم�شاريع ال�شباب 
كما  غ��ريه��ا.   املجتمعية  والتوعية 
الوقف  رحلة  مفهوم  �شموه  اعتمد 
املركز،  اأطلقه  ال��ذي  املبتكر يف دبي 
والذي يجعل من دبي اأول مدينة يف 
العامل تدمج حياة �شكانها بالوقف 
ح���ي���ث ي���رك���ز امل���ف���ه���وم ع���ل���ى ربط 
املبتكرة لتكون ج��زءا من  الأوق���اف 
فاملقيم  لل�شكان،  الطبيعية  احلياة 
يف دبي ميكن اأن يبداأ يومه �شباحاً 
وقفية  اأج������رة  ����ش���ي���ارة  ب��ا���ش��ت��ق���ل 
ل��ي�����ش��ه��م م���ن خ�����ل الأج������رة التي 
املجتمعية،  احل��م���ت  يف  ي��دف��ع��ه��ا 

الطفل يف جمتمعهم.  كما ميكنهم 
دع���م ال���ق���راءة ل���أي��ت��ام م��ن خ�ل 
اختيار اجللو�س على طاولة وقفية 
واأث����ن����اء ذلك  امل���ط���اع���م،  ب��ع�����س  يف 
ال��ت��وح��د من  اأط��ف��ال  ميكنهم دع��م 
خ�ل �شراء �شحيفة تتبنى مفهوم 
حمبي  وحتى  الوقفية،  الإع���ن��ات 
دب��ي ميكنهم  �شكان  م��ن  ال��ري��ا���ش��ة 
الذهاب مل�شاهدة اإحدى املباريات يف 
العامل  ريا�شي وقفي يف  ا�شتاد  اأول 
من  ال�شحية  احل��م���ت  ليدعموا 
خ�ل ر�شوم التذاكر التي يدفعونها 
. وهناك العديد من الأفكار املبتكرة 
يف الوقف التي يجري تنفيذها من 
قبل مركز حممد بن را�شد العاملي 
ل�شت�شارات الوقف والهبة لتحويل 
ومبتكر  ع���امل���ي  من������وذج  اإىل  دب�����ي 
من  باخلري  الناب�شة  للمجتمعات 

خ�ل الوقف.

للتدريب  مبتكرة  اأوق����اف  اإط�����ق 
املعرفة  وب����رام����ج  وال����ش���ت�������ش���ارات 
والب���ت���ك���ار وال���ث���ق���اف���ة، ب��ي��ن��م��ا حاز 
 29% ن�شبة  على  التعليم  ق��ط��اع 
اأوقافاً  ذل���ك  و���ش��م��ل  الأ����ش���ول  م��ن 
اجلامعية  املقاعد  لتمويل  مبتكرة 
وم�شتلزماتها  املدار�س  ر�شوم  ودفع 

وبرامج جودة التعليم.
اأما قطاع احلياة الجتماعية فحاز 
على ن�شبة %21 من خ�ل اأوقاف 
م��ب��ت��ك��رة ل���دع���م ال����ع�����ج والأ�����ش����ر 
التوعوية  واحل����م�����ت  امل��ح��ت��اج��ة 
قطاعات  ح�شلت  ..بينما  وال���زواج 
اأخ����رى ع��ل��ى م��ا جم��م��وع��ه 12% 
و�شمل ذلك اأوقافاً للربامج البيئية 
الطفل  وثقافة  ال�شباب  وم�شاريع 
والأبحاث الطبية مثل وقف اأبحاث 
اأبحاث  ووق����ف  ال�����ش��رط��ان  م��ر���س 

مر�س ال�شكري.
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اأخبـار الإمـارات
�شفري الدولة لدى لبنان ي�شارك يف اجتماع ب�شاأن النازحني ال�شوريني حت�شريا لقمة بروك�شل

•• بريوت-وام: 

�شارك �شعادة حمد �شعيد �شلطان ال�شام�شي �شفري الدولة 
الدعم  جم��م��وع��ة  و���ش��ف��راء  اللبنانية  اجل��م��ه��وري��ة  ل���دى 
احلكومي  ال�شراي  يف  عقد  ال��ذي   - الجتماع  يف  الدولية 
ب����ريوت - ب��ح�����ش��ور ���ش��ع��د احل���ري���ري رئ��ي�����س جمل�س  يف 
الوزراء اللبناين لبحث اأزمة النازحني ال�شوريني يف لبنان 
الأ�شابيع  خ���ل  �شيعقد  ال��ذي  بروك�شل  ملوؤمتر  حت�شريا 
اأن  املقبلة. واأك��د احلريري - يف كلمته خ�ل الجتماع - 
لبنان مير باأوقات �شعبة جدا تتطلب اجراءات ا�شتثنائية 

.. م�شريا اإىل اأنه مت تطوير ا�شرتاتيجية وا�شحة ملواجهة 
اإىل  لبنان  ولإع���ادة  ال�شورية  ل���أزم��ة  احل���ادة  التداعيات 

طريق النمو.
لإي��ج��اد فر�س  ك��ب��رية  خ��ط��وات  يتطلب  الو�شع  اإن  وق���ال 
خ�ل  من  تتم  ذلك  لتحقيق  الوحيدة  والطريقة  العمل 
كل  ي�شمل  �شنوات  لعدة  وكبري  طموح  ا�شتثماري  برنامج 
.. لفتا  املناطق  كل  العامة يف  واخلدمات  التحتية  البنى 
اأن هذا الربنامج �شيحفز النمو ويوفر فر�س العمل  اإىل 
التنموي ف�ش�  لبنان  ال�شتقرار ويلبي برنامج  وي�شمن 
عن اأنه يح�شر لبنان ليكون من�شة انط�ق لإعادة اإعمار 

�شوريا. واأعرب احلريري عن اأمله اأن يكون موؤمتر بروك�شل 
نريد  عملية  وهي  ذات��ه  بحد  نهاية  ولي�س  العملية  بداية 
تنفيذها مع املجتمع الدويل لتجيي�س الدعم لربناجمنا 
احليوي على �شكل م�شاعدات وقرو�س مي�شرة اإ�شافة اإىل 

�شمان امل�شاعدات الإن�شانية ملا بعد العام 2017.
واأ�شار اإىل تاأكيد اأنطونيو غوتريي�س الأمني العام ل�أمم 
يرحب  ب��اأن��ه   - لبنان  ح��ول  الأخ���ري  تقريره  - يف  املتحدة 
و�شيكون  ل��ب��ن��ان  اإىل  ال�����ش��خ��ي  امل��ان��ح��ني  دع���م  ب��ا���ش��ت��م��رار 
طويلة  للتنمية  اإ�شافية  م���وارد  جتيي�س  اأي�شا  باأهميته 

الأمد اإما على �شكل م�شاعدات اأو قرو�س مي�شرة.

�شرطة اأبوظبي تكرم ال�شيخة فاطمة بنت مبارك وجامعة برادفورد الربيطانية متنح �شموها الدكتوراه الفخرية
•• اأبوظبي -وام:

كرمت القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 
الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة  العام  الن�شائي  رئي�شة الحتاد 
رئي�شة املجل�س الأعلى ل�أمومة والطفولة اأم الإمارات مبنا�شبة الحتفال 
القيادة  نظمته  ال��ذي  الحتفال  يف  وذل��ك  الأم  وعيد  العاملي  امل���راأة  بيوم 
العامة ل�شرطة اأبوظبي حتت عنوان اأم الإمارات فخر ب�دي بالتعاون مع 
اللواء  الإماراتية حتت رعاية وح�شور معايل  الن�شائية  ال�شرطة  جمعية 

حممد خلفان الرميثي القائد العام ل�شرطة اأبوظبي.
الدكتوراه  درجة  الحتفال  الربيطانية خ�ل  برادفورد  ومنحت جامعة 
اأم الإم��ارات تقديرا جلهود  الفخرية ل�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك 
�شموها وعطائها ودورها يف تبني العديد من امل�شاريع الرامية اإىل متكني 
املراأة حمليا واإقليميا وعامليا ت�شلمتها �شعادة نورة ال�شويدي مديرة الحتاد 

الن�شائي العام من نائب رئي�س جامعة برادفورد الربيطانية.
�شرطة  ع��ام  مدير  ال�شريفي  علي  مكتوم  ال��ل��واء  �شعادة  الحتفال  ح�شر 
اأبوظبي واملدراء العامون ب�شرطة اأبوظبي والرائد اآمنة البلو�شي رئي�س 
ل�شرطة  العامة  القيادة  و�شباط  الإماراتية  الن�شائية  ال�شرطة  جمعية 
اأبوظبي وعدد من امل�شوؤولني وزوجات ال�شفراء املعتمدين بالدولة ورجال 

ال�شلك الدبلوما�شي.
واأكد معايل اللواء حممد خلفان الرميثي القائد العام ل�شرطة اأبوظبي 
الإماراتية  امل��راأة  التي حققتها  الإجن���ازات  اأن  الحتفال  خ���ل  كلمته  يف 

رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  م�شريتها  راعية  بف�شل  كانت 
رئي�شة  الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة  العام  الن�شائي  الحتاد 
املجل�س الأعلى ل�أمومة والطفولة وجهود �شموها العظيمة يف متكينها 

من العطاء وامل�شاركة يف م�شرية التنمية والتطوير ال�شاملة.
واأ�شار اللواء الرميثي اإىل اأن احتفال القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي بيوم 
املراأة الإماراتية والذي ياأتي هذا العام حتت �شعار املراأة �شريك يف اخلري 
والعطاء يعك�س مدى اهتمام �شرطة اأبوظبي بت�شحيات املراأة الإماراتية 
وتفانيها يف �شبيل احلفاظ على املكت�شبات التي حتققت والعمل مع اأخيها 
النجاحات  الكثري من  واأجن��زت  والإداري���ة  الأمنية  املهام  كافة  الرجل يف 

التي تثبت كفاءتها وجدارتها وقوة عزميتها.
بروؤية  ت�شتنري  اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  اأن  الرميثي  اللواء  واأكد 
الفر�س  اأف�شل  الإم��ارات يف توفري  اأم  ال�شيخة فاطمة بنت مبارك  �شمو 
لأخواتنا للعمل يف �شرطة اأبوظبي وتوفري البيئة املثالية ومتكينهن من 
اأداء خمتلف املهام والواجبات وامل�شوؤوليات الوظيفية والعمل على تطوير 
امل�شتوى املهني والوظيفي وقال ان ما قدمته اأخواتنا من منت�شبات �شرطة 
اأن  �شموها يف  روؤي��ة  يوؤكد  والتزام مهني ووظيفي  اإمكانيات  اأبوظبي من 
عالية  بحرفية  الواجبات  واأداء  امل�شوؤوليات  بتويل  جديرة  الم��ارات  بنت 

وقادرة على تطوير امكانياتها و�شول لأعلى م�شتويات الأداء العملي.
من جانبها قالت �شعادة نورة ال�شويدي مديرة الحتاد الن�شائي العام - 
فاطمة  ال�شيخة  ل�شمو  اأبوظبي  �شرطة  تكرمي  مبنا�شبة  لها  ت�شريح  يف 
بنت مبارك وح�شول �شموها على �شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة 

بدولة  الن�شائي  العمل  رائ���دة  تعد  �شموها  ان   - الربيطانية  ب��رادف��ورد 
الإم��ارات وقد حتقق للمراأة الإماراتية بف�شل جهودها امل�شتمرة العديد 
من املكا�شب اإثر الربامج وامل�شاريع التي د�شنها الحتاد الن�شائي العام على 

مدار العقود املا�شية.
واأ�شارت ال�شويدي اإىل اأن هذا التكرمي ياأتي تقديرا لعطاءاتها ودورها يف 
اأعلى املنا�شب واملراتب وتبنيها للعديد من امل�شاريع  اإىل  الرتقاء باملراأة 

الرامية اىل متكني املراأة حمليا واقليما وعامليا.
واأ�شافت ان املكا�شب والإجنازات املتميزة التي ح�شلت عليها املراأة حتققت 
ب��ارز يف  دور  لها  ك��ان  �شموها حيث  بتوجيهات من  نهج متكيني  اإط��ار  يف 
توجيه املراأة لإثبات وجودها وال�شتفادة من الفر�س املتاحة للم�شاركة يف 

التنمية امل�شتدامة جنبا اإىل جنب مع اأخيها الرجل.
ال�شرطة  جمعية  رئي�س  البلو�شي  خمي�س  حممد  اآمنة  الرائد  واأو�شحت 
الن�شائية - يف كلمتها خ�ل الحتفال - اأن تكرمي �شرطة اأبوظبي ل�شمو 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك اأم الإم��ارات هو م�شدر اعزاز وفخر جلميع 
املنت�شبات يف ال�شلك ال�شرطي ف�شموها من �شجعت ودعمت عمل املراأة يف 

الإمارات وفتحت الطريق لها وازالت كافة املعوقات.
واأ�شافت اأن �شموها مل تن�س دور املراأة يف الأ�شرة لعلمها باأهميتها يف بناء 
الإن�شان فحر�شت على عدم الف�شل بني تنمية املراأة وتنمية الأ�شرة التي 
ت�شكل املراأة فيها العمود الرئي�شي ف�شاهمت �شموها عرب الحتاد الن�شائي 
العمل  يف  خ�شو�شيتها  ل��ل��م��راأة  حتفظ  التي  ال��ق��وان��ني  ت�شريع  يف  ال��ع��ام 

وتربية الن�شئ.

للنموذج  تكرمي  الإم��ارات هو  اأم  تكرمي  اأن  اإىل  البلو�شي  الرائد  واأ�شارت 
الريادي والقيادي ليحتذي به جميع ن�شاء الإمارات لي�شاهمن يف م�شرية 
ال�شعادة والإيجابية والرفاهية ويكفي �شعار الحتفال باليوم املراأة العاملي 
امل��راأة �شريك يف اخلري والعطاء ليكون  الذي و�شعته �شموها لهذا اليوم 
دلي� اآخر على اهتمام اأم الإمارات باخلري والعطاء يف م�شريتها املباركة 

لدعم املراأة والأ�شرة والطفولة.
وقام معايل اللواء حممد خلفان الرميثي القائد العام ل�شرطة اأبوظبي 
اأبوظبي  �شرطة  ع��ام  مدير  ال�شريفي  علي  مكتوم  ال��ل��واء  �شعادة  يرافقه 
والرائد اآمنة البلو�شي رئي�س جمعية ال�شرطة الن�شائية الإماراتية خ�ل 
الحتفال بتكرمي الفائزات بجوائز جمعية ال�شرطة الن�شائية الإماراتية 
يف جمالت متنوعة مثل اأطول خدمة عمل يف القيادة العامة ل�شرطة اأبو 
املتميزة  الع�����������شكرية  الأ�ش��������رة  وج��������ائزة  امل�����تميز  الأداء  وجائزة  ظبي 
البطويل  العمل  املجتمع وجائزة  العلمي وجائزة خدمة  التفوق  وجائزة 
الحتياجات  ذوي  من  املتميزة  واملوظفة  املتميزة  الع�شكرية  الأم  وجائزة 
اخلا�شة كما مت مت تكرمي الرعاة الرئي�شيني ل�حتفال �شركة الإمارات 
ال��ع��امل��ي��ة ل���أل��وم��ن��ي��وم وه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي وم�����ش��رف اأب����و ظبي 

الإ�ش�مي.
اأم  اأم�شية  بتنظيم  قامت  ل�إع�م  الأ�شالة  دار  �شركة  اأن  بالذكر  جدير 
م��ع جمعية  بالتعاون  ال��ت��وايل  ال��راب��ع على  للعام  ب���دي  الإم����ارات فخر 
ال�شرطة الن�شائية الإماراتية باعتبارها اإحدى ال�شركات الرائدة يف جمال 

تنظيم الفعاليات الإع�مية املختلفة.

اللواء الرميثي: فاطمة بنت مبارك رمز 
للعطاء الإن�شاين يف العامل

•• ابوظبي -وام:

خلفان  حممد  اللواء  معايل  هناأ 
ل�شرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  الرميثي 
اأبوظبي �شمو ال�شيخة فاطمة بنت 
الن�شائي  الحت��اد  رئي�شة  مبارك 
ملوؤ�ش�شة  الع��ل��ى  الرئي�شة  ال��ع��ام 
املجل�س  رئي�شة  ال�شرية  التنمية 
والطفولة  ل����أم���وم���ة  الع����ل����ى 
مبنا�شبة منحها درجة الدكتوراه 
برادفورد  جامعة  م��ن  الفخرية 
معاليه  واك�������د  ال����ربي����ط����ان����ي����ة. 
ف��اط��م��ة بنت  ال�����ش��ي��خ��ة  ���ش��م��و  ان 
ورائدا  مهما  دورا  لعبت  م��ب��ارك 
ومتكني  ال��ت��ع��ل��ي��م  جم�������الت  يف 
املراأة والطفولة بالدولة وم�شرية 

اخلري باملنطقة والعامل.
معاليه  ت�����ش��ري��ح  يف  ذل����ك  ج����اء 
ل��وك��ال��ة ان��ب��اء الم����ارات وام على 
ه��ام�����س الح��ت��ف��ال ال���ذي نظمته 
اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  القيادة 

الإم������ارات فخر  اأم  ع��ن��وان  حت��ت 
جمعية  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ب�������دي 

ال�شرطة الن�شائية الإماراتية.
�شمو  ت���ك���رمي  اإن  م��ع��ال��ي��ه  وق�����ال 
مبارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�����ش��ي��خ��ة 
ال��ن�����ش��ائ��ي العام  رئ��ي�����ش��ة الحت����اد 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة 
الأعلى  املجل�س  رئي�شة  الأ�شرية 
الإمارات  اأم  والطفولة  ل�أمومة 
ف�شيتها  م�����ش��ت��ح��ق  ت���ك���رمي  ه����و 
و�شمعتها خرج من الطار املحلي 
اىل  م�شريا  العاملي..  الط��ار  اىل 
ان اأم المارات ا�شبحت �شخ�شية 
التي  اجل�����وائ�����ز  ب���دل���ي���ل  ع���امل���ي���ة 
ال�شنوات  خ����ل  عليها  ح�شلت 
الخرية من موؤ�ش�شات ومنظمات 

عاملية .
�شموها  ان  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����ش����اف   .
و�شام فخر واعتزاز على �شدورنا 
جميعا اأبناء الإمارات وهو تكرمي 
لإن�شانة عظيمة غالية على قلوبنا 

فهي رمز العطاء يف العامل اأجمع 
التقدير  اجل��م��ي��ع  م��ن  وت�شتحق 
وال��ث��ن��اء وه��ي من���وذج ع��امل��ي رائد 

لتميز املراأة الإماراتية .
ال�شيخة  �شمو  ج��ه��ود  م��وؤك��دا   ..
الإمارات  اأم  مبارك  بنت  فاطمة 
وتاأ�شي�س  الحت�������اد  ق���ي���ام  م���ن���ذ 
واملوؤ�ش�شات  ال��ن�����ش��ائ��ي  الحت������اد 
ال��ن�����ش��ائ��ي��ة ومل�����ش��ت��ه��ا ال����ب����ارزة يف 
ب�شتى  امل���������راأة  ب�������دور  الرت������ق������اء 
تقدير  حمل  هي  والتي  املجالت 
واك����د  ودويل.  وع����رب����ي  حم���ل���ي 
خلفان  حم���م���د  ال����ل����واء  م���ع���ايل 
الرميثي اأن املكانة املرموقة التي 
الإماراتية  امل�����راأة  اإل��ي��ه��ا  و���ش��ل��ت 
امل��ج��الت ج��اءت نتيجة  يف جميع 
ل���ل���روؤي���ة احل��ك��ي��م��ة ل��ل��م��غ��ف��ور له 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
ث���راه وال��دع��م الكبري  ط��ي��ب اهلل 
واملتابعة الدائمة من اأم الإمارات 
�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك

الرمي الفال�شي: الأم الإماراتية حققت اإجنازات كبرية بف�شل دعم قيادة الدولة لها
•• اأبوظبي -وام:

اأك���������دت �����ش����ع����ادة ال�������رمي ع���ب���داهلل 
للمجل�س  ال��ع��ام  الأم���ني  الف��شي 
الأع���ل���ى ل���أم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة اأن 
حققت  الإم����ارات����ي����ة  والأم  امل�������راأة 
كافة  ال�شعد  على  كبرية  اإجن���ازات 
بف�شل الدعم الذي توفره القيادة 
احلكيمة لدولة الإمارات للنهو�س 
ت�شريح  يف  الف��شي  وقالت   . بها 
امل���راأة يف  اأن  الأم  ي��وم  لها مبنا�شبة 
جميع اأنحاء العامل حققت النجاح 
ال��ت��ي ك��ان��ت ل ميكن  امل���ج���الت  يف 
ت�شورها جليل اأو جليلني من قبل 
يف جم��الت ع��دي��دة ���ش��واء العلمية 
تويل  حيث  من  اأو  القت�شادية  اأو 

املنا�شب احلكومية .
عملت  الإماراتية  الأم  اأن  واأ�شافت 
واأ�شبحت  ال��ن��ج��اح  لتحقيق  ب��ج��د 
القادمة  ل���أج��ي��ال  ملهمة  ق��ائ��دة 
ومت��ك��ي��ن��ه��ا ك�����اأم�����راة ع���ام���ل���ة من 
ال���ف���ر����س امل���ت���اح���ة ���ش��اع��ده��ا على 
النجاحات  م����ن  ال���ك���ث���ري  حت��ق��ي��ق 
بف�شل دعم وثقة القيادة احلكيمة 

للدولة فيها.
بال�شكر  ����ش���ع���ادت���ه���ا  وت����وج����ه����ت 
�شمو  اإىل  وال��ت��ه��ن��ئ��ة  وال���ت���ق���دي���ر 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة 
الرئي�شة  ال��ع��ام  الن�شائي  الحت����اد 

�شموها.
اإن���ه يف ه��ذ ال��ي��وم ن�شتذكر  وق��ال��ت 
ب���ن���اء  يف  الإم����������������ارات  اأم  ج�����ه�����ود 
واملراأة  ع��ام  ب�شكل  الوطن  ونه�شة 
.. لفتة  خ��ا���س  ب�شكل  الإم��ارات��ي��ة 
نه�شة  يف  ال��رائ��د  �شموها  دور  اإىل 
امل����راأة الإم��ارات��ي��ة ودع��م��ه��ا للعمل 
اخلريي والإن�شاين وتوطيد اأركانه 
واملحافظة على قيم اخلري والعطاء 
مبادرات  خ����ل  م��ن  الإم������ارات  يف 
الأم  وت��ك��رمي  امل���راأة  ل��دع��م  �شموها 

وتقدير ت�شحياتها.
واأ�شافت اأن الأم الإماراتية اأ�شهمت 
الوطن  ازده�������ار  يف  ف���اع���ل  ب�����ش��ك��ل 
مكانة  يحتل  اأ�شبح  حتى  وتقدمه 
مرموقة بني دول العامل اأجمع من 
خ�ل حر�شها على غر�س حب هذه 
اأبنائها  نفو�س  يف  الطيبة  الأر����س 

الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى 
ل�أمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة 
والطفولة اأم الإمارات رائدة العمل 
ال��ت��ي تبذل  ال���دول���ة  ال��ن�����ش��ائ��ي يف 
جهودا حثيثة لدعم وتبني خمتلف 
دور  تعزيز  اإىل  ال��رام��ي��ة  امل��ب��ادرات 
امل������راأة يف ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة يف 
الدولة واملحافظة على الأم واإتاحة 
الفر�شة لها لرتبي اأبناءها اأح�شن 
تربية . واأكدت اأن هذا اليوم املميز 
ل���أم��ه��ات ولدورهن  ت��ك��رمي��ا  ي��ع��د 
الأجيال وتنمية  القيادي يف تربية 
املجتمع م��ن خ���ل م��ا يقدمنه يف 
اأن  اإىل  م�شرية  امل��ي��ادي��ن..  خمتلف 
الح��ت��ف��ال ب��ي��وم الأم ه��و ت��ك��رمي ل� 
اأم الإمارات على دور �شموها املقدر 
واملهم يف دعم املراأة الإماراتية التي 
بها  النهو�س  على  دائ��م��ا  حت��ر���س 

واإبراز دورها ودعمها يف املجتمع.
الف��شي  ال����رمي  ���ش��ع��ادة  وق��دم��ت 
ور�شائل  وج��م��ي��ل  ع���رف���ان  ب���اق���ات 
اأمهات  ع��ن  نيابة  واإج����ل  تقدير 
فاطمة  ال�شيخة  �شمو  اإىل  ال��دول��ة 
الكبري  القلب  بنت مبارك �شاحبة 
ال��ت��ي ت��ع��ج��ز ال��ك��ل��م��ات ع���ن و�شف 
عطائها وتفانيها يف خدمة الوطن 
والتي وهبت نف�شها لتكون اأما لكل 
اإن�شان على اأر�س هذا الوطن وعلى 
اإليها في�س عطاء  اأر���س ميتد  كل 

الغايل  وب������ذل  ل���ه���ا  والإخ������������س 
ت��راب��ه��ا ورفعة  ل�����ش��ون  وال��ن��ف��ي�����س 
الوفاء  اأن  على  م�����ش��ددة   .. �شاأنها 
اإل��ي��ه��ا ل يقت�شر  ل����أم والإح�����ش��ان 
على ه��ذا اليوم بل هو واج��ب على 

مدار الأيام وال�شنني.
للمجل�س  ال���ع���ام  الأم������ني  واأث����ن����ت 
على  والطفولة  ل�أمومة  الأع��ل��ى 
رحلة  يف  وم�شاركتها  الأم  املوظفة 
ال���ع���م���ل وال���ت���ط���وي���ر وح���ث���ه���ا على 
واملركز  م��ك��ان��ت��ه��ا  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة 
ال����ذي و���ش��ل��ت اإل���ي���ه يف ال���دول���ة .. 
اإىل �شون م��ا حققته  اإي��اه��ا  داع��ي��ة 
من مكت�شبات واأن تقتدي املوظفة 
ال���ري���ادة  يف  الإم���������ارات  اأم  ب����  الأم 

والتفوق والجتهاد.
واأو�شحت اأن الهدف من الحتفال 
ب��� ي��وم الأم ه��و اإظ��ه��ار دوره���ا املهم 
العمل  وق���ي���ادة  ال��ن�����سء  ت��رب��ي��ة  يف 
الرجل  اأخيها  جانب  اإىل  الوطني 
اأنها  موؤكدة   .. واقتدار  كفاءة  بكل 
ف��ع��ل��ت ذل���ك وح��ق��ق��ت ال��ع��دي��د من 
الإجن������ازات وح�����ش��ل��ت ع��ل��ى فر�س 
تعليمية خمتلفة وحققت اإجنازات 
امل�شتويات  اأعلى  اإىل  و�شلت  كبرية 

القيادية.
الإماراتية  امل����راأة  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
الأن�شطة  اأوج������ه  ك���ل  يف  ت�������ش���ارك 
ال���������ش����ي����ا�����ش����ي����ة والج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة 

والق��ت�����ش��ادي��ة ول��ه��ا ح�����ش��ور قوي 
املحلية  امل��ح��اف��ل  جميع  يف  ومم��ي��ز 
وال��دول��ي��ة وحت��ظ��ى ب��دع��م منقطع 
يف  ال�شيا�شية  القيادة  م��ن  النظري 
اأ�شبحت  اأن��ه��ا  ع��ن  ف�ش�  ال��دول��ة 
احل�شاري  ال���وج���ه  ت��ع��ك�����س  م������راآة 

للدولة يف املحافل كافة .
واأ�شافت اأن متكني املراأة الإماراتية 
يعد منوذجا يحتذى به يف املنطقة 
اأن  من  بالرغم  اأن��ه  اإىل  م�شرية   ..
تعليم املراأة قد بداأ متاأخرا - بداية 
 - املا�شي  القرن  من  اخلم�شينيات 
اإل اأننا و�شلنا اإىل املقدمة وتفوقنا 
منذ  التعليم  فيها  ب���داأ  دول  ع��ل��ى 

اكر من 200 عام.
لعبت  الإم���ارات���ي���ة  الأم  اإن  وق��ال��ت 
م��ه��م��ا يف  ت��ل��ع��ب دورا  زال������ت  وم�����ا 
والقت�شادية  الجتماعية  احلياة 
فعال  عن�شرا  وك��ان��ت  الإم���ارات���ي���ة 
حني  اأو  ب��ي��ت��ه��ا  يف  ����ش���واء  وم��ه��م��ا 
خرجت اإىل ميادين العمل واأظهرت 

ا�شهاماتها يف جمالت خمتلفة.
كلمتها  الف��شي - يف ختام  ودعت 
العتناء  اإىل  الإم���ارات���ي���ة  الأم   -
عملها  ب��ني  ت����وازن  واأن  ب��اأط��ف��ال��ه��ا 
هنيئا  وق���ال���ت   .. وك�����اأم  ك��م��وظ��ف��ة 
وعاملية  وع��رب��ي��ة  اإم��ارات��ي��ة  اأم  لكل 
ع��ل��ى جن��اح��ه��ا ال��ب��اه��ر يف خمتلف 

جمالت احلياة .

 دبي العطاء تطلق برناجما جديدا يف كرد�شتان العراقاملوارد الب�شرية بعجمان تنظم فعالية »ابت�شامتك �شعادتنا« لالأطفال
•• عجمان ـ الفجر 

الب�شرية  املوارد  املركزية لتنمية  الإدارة  نظمت 
ابت�شامتك  ف��ع��ال��ي��ة  الول  اأم���������س  ب��ع��ج��م��ان 
الرعاية  دار  يف  املحت�شنني  ل�أطفال  �شعادتنا 
ال�شعادة  ي��وم  مبنا�شبة  بال�شارقة  الجتماعية 

العاملي و مب�شاركة اأكر 28 يتيما.
اأول ق�شم  – مدير  ال�شام�شي  اأو�شحت موزة  و 
لتنمية  املركزية  الإدارة  يف  ال�شيا�شات  و  النظم 
املوارد الب�شرية اأن تنظيم الفعالية ياأتي يف اإطار 
امل�شوؤولية املجتمعية و حق الأطفال املحت�شنني 
و  املحبة  روح  تر�شيخ  و  الهتمام  و  الرعاية  يف 
ترك  و  معهم  امل�شاركة  و  نفو�شهم  يف  ال�شعادة 
اأن  اإىل  م�����ش��رية  ن��ف��و���ش��ه��م،  يف  ���ش��ع��ي��دة  ب�شمة 
الدولة  احتفالت  مع  بالتزامن  تاأتي  الفعالية 
باليوم العاملي لل�شعادة و تعزيز مفهوم ال�شعادة 
الذي اأ�شبح قيمة جمتمعية مبنية على التفاوؤل 
التنمية  يف  ذل��ك  تعزيز  اأهمية  و  والي��ج��اب��ي��ة، 
ي�شاهم  حقيقي  كهدف  واملجتمعية  الإن�شانية 
والت�شامن  الأل��ف��ة  اآف��اق  ر�شم  يف  وا�شح  ب�شكل 
احرتامنا  فيها  نوؤكد  خري  وكر�شالة   ، واملحبة 
املحبة  واإظ��ه��ار  تقديرهم   ، ل���أط��ف��ال  الكامل 
باإمكاناتهم  اإ���ش��ع��اره��م  ،و  اجت��اه��ه��م  ال�����ش��ادق��ة 
بالدور  م�شيدة  ال�شخ�شية،  وقدراتهم  الذاتية 
احل��ي��وي جل��ه��ود دار ال��رع��اي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة يف 
اإثراء  يف  امل��رك��ز  يف  العاملني  وجميع  ال�شارقة 

هذه الفعالية.
الفعالية  ل��ه��ذه  الإي��ج��اب��ي  ال���دور  اإىل  واأ���ش��ارت 
ت�����ش��اه��م ب�شكل ح��ي��وي يف  ، ك��ون��ه��ا  الإن�����ش��ان��ي��ة 
التي  العائلية  الأج��واء  من  مهماً  جانباً  تاأمني 

حر�س  مثمنة  الأ���ش��ري،  اجل��و  ف��ق��دان  تعو�س 
الإن�شانية  الفعاليات  دع��م  يف  املركزية  الإدارة 
على  الفعالية  ا�شتملت  و  املتنوعة.  واملجتمعية 
امل�شابقات  و  امل��ت��ن��وع��ة  ال��ف��ق��رات  م���ن  ال��ع��دي��د 
و   ، الأط��ف��ال  ا�شتح�شان  التي لق��ت  الرتفيهية 
اجلوائز  و  الهدايا  تقدمي  الفعالية  خ���ل  مت 

املختلفة و عر�س ال�شخ�شيات الكرتوينة.
يذكر اأن الإدارة املركزية لتنمية املوارد الب�شرية 

ق���د اح��ت��ف��ل��ت ب��ي��وم ال�����ش��ع��ادة ال��ع��امل��ي باإط�ق 
م���ب���ادرة اأه����ل ال��ث��ق��ة يف اإط����ار ت��ع��زي��ز ال��ث��ق��ة يف 
موظفي الإدارة و تعزيز روح امل�شوؤولية الذاتية 
اجتاه اأوقات العمل الر�شمية ، و منحهم املرونة 
ينعك�س  مب��ا  عملهم  اأوق�����ات  لتنظيم  ال��ك��اف��ي��ة 
العمل و حتقيق  انتاجيتهم يف  على رفع ج��ودة 
ر�شاهم و �شعادتهم، و تر�شيخ قيم الإيجابية و 

ال�شعادة كاأ�شلوب حياة يف املجتمع.

•• دبي-وام:

اأع��ل��ن��ت دب���ي ال��ع��ط��اء - ج���زء من 
م����ب����ادرات حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
مكتوم العاملية - ام�س عن اإط�ق 
برنامج بقيمة 3.8 مليون درهم 
الأمم  م��ن��ظ��م��ة  م����ع  ب���ال�������ش���راك���ة 

املتحدة للطفولة اليوني�شيف .
جرى  ال��ذي   - الربنامج  ويهدف 
الإع�ن عنه خ�ل الدورة الرابعة 
دبي  وموؤمتر  معر�س  من  ع�شرة 
الدويل ل�إغاثة والتطوير ديهاد 
ال�شغط  تخفيف  اإىل   -  2017
على النظام التعليمي املتهالك يف 

كرد�شتان العراق.
وي���ت���م���ا����ش���ى ال���ربن���ام���ج - ال����ذي 
�شليم  تعليم  يحمل عنوان توفري 
للنازحني وال�جئني واملجتمعات 
امل�������ش���ت�������ش���ي���ف���ة وغ������ريه������م من 
الأطفال املعر�شني للخطر - مع 
ا�شرتاتيجية دبي العطاء للتعليم 
يف ح���الت ال��ط��وارئ ال��ت��ي تهدف 
املت�شررين  الأط��ف��ال  ت��زوي��د  اإىل 
من النزاعات والكوارث الطبيعية 
للتبوؤ  وقابلة  اآمنة  تعليم  بفر�س 
تتيح لهم تعلم املهارات الأكادميية 
التي  والج��ت��م��اع��ي��ة وال��ع��اط��ف��ي��ة 
يحتاجون اإليها يف التعلم وحتقيق 

النجاح يف حياتهم.
بناء  �شيتم   .. اإط��ار الربنامج  ويف 

الذين توقفوا عن التعليم ب�شبب 
�شوريا  يف  امل�����ش��ت��م��رة  ال���ن���زاع���ات 

والعراق .
واأ�شاف �شتمد دبي العطاء - من 
العون  خ�ل هذا الربنامج - يد 
التعليم  على  الأط��ف��ال  حل�شول 
الآمن وال�شليم وجعلهم ي�شعرون 
ومن  وم�����ش��ت��ق��رة  طبيعية  ب��ح��ي��اة 
مفعم  م�شتقبل  اإىل  التطلع  ث��م 

بالأمل.
معر�س  يف  العطاء  دب��ي  وت�شارك 
وم���وؤمت���ر دي���ه���اد ه����ذا ال���ع���ام من 
من  ت�شلط  مبتكرة  من�شة  خ�ل 
خ�لها ال�شوء على اأهمية توفري 
املتاأثرين  ل����أط���ف���ال  ال��ت��ع��ل��ي��م 

بحالت الطوارئ.
وميكن لزوار املن�شة م�شاهدة فيلم 
بتقنية الواقع الفرتا�شي بروؤية 
360 درج��ة مت ت�شويره  م��داه��ا 
يف مدر�شة ل�جئني �شمن خميم 

ل�جئني ال�شوريني.
للم�شاهدين  الفيلم  ه��ذا  ويتيح 
�شورية  فتاة  ق�شة  متابعة  فر�شة 
�شابة ملتحقة مبدر�شة ل�جئني 
ق�شة  اإىل  ال���ش��ت��م��اع  ع��ن  ف�ش� 
ترويها والدتها حول �شعي الأ�شرة 

للح�شول على التعليم.
العطاء  دب�����ي  م��ن�����ش��ة  وت���ت���م���ي���ز 
متعددة  تفاعلية  خريطة  بوجود 
وتوفر  باللم�س  تعمل  الو�شائط 

م��در���ش��ت��ني ت�����ش��ت��م���ن ع��ل��ى 13 
حمافظات  يف  درا�����ش����ي����ا  ف�����ش��� 
لتخفيف  وال�����ش��ل��ي��م��ان��ي��ة  اأرب���ي���ل 
التعليم  ن����ظ����ام  ع���ل���ى  ال�������ش���غ���ط 
كرد�شتان  م��ن��ط��ق��ة  يف  امل��ت��ه��ال��ك 
ما  امل��در���ش��ت��ني  �شت�شتوعب  ح��ي��ث 
ل يقل عن 1365 من النازحني 
وال�جئني وغريهم من الأطفال 
الذي  الأم��ر  للخطر..  املعر�شني 
بيئة  على  احل�شول  فر�شة  يتيح 
تعليمية مواتية من �شاأنها توفري 

التعليم الأ�شا�شي ال�شليم.
الرئي�س  ال���ق���رق  ط����ارق  واأو����ش���ح 
اأن  ال���ع���ط���اء  ل����دب����ي  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
ي��ح��م��ل��ه معر�س  ال����ذي  ال��ع��ن��وان 
وم��وؤمت��ر دي��ه��اد ل��ه��ذا ال��ع��ام وهو 
ت��اأث��ري الأزم������ات وال���ك���وارث على 
فر�شة  م���ن���ه  ي���ج���ع���ل  الأط�����ف�����ال 
الربامج  لعر�س  مثالية  منا�شبة 
يف  التعليم  يف  املبتكرة  التعليمية 
ح���الت ال���ط���وارئ وال��ت��ي ت�شمن 
ف��ر���ش��ة ح�����ش��ول الأط����ف����ال على 
التعليم الذين هم باأم�س احلاجة 
اإليه.. ف�ش� عن توفري الفر�شة 
لإط������������ق ب�����رن�����ام�����ج ج�����دي�����د يف 

كرد�شتان العراق.
وق�������ال ن�����ش��ع��ى م����ن خ�������ل ه���ذا 
ياأتي  ال����ذي  ال���ربن���ام���ج اجل���دي���د 
اإىل  اليوني�شيف  م��ع  ب��ال�����ش��راك��ة 
الأطفال  من  املتزايد  العدد  دع��م 

معلومات عن برامج دبي العطاء 
يف 45 بلدا ناميا ل �شيما البلدان 
الطوارئ  ح����الت  م��ن  امل��ت�����ش��ررة 
اختبار  اإىل  اإ���ش��اف��ة   .. والأزم����ات 
ي�����ش��ل��ط ال�����ش��وء ع��ل��ى اخل���ي���ارات 
امل�������ش���ت���ح���ي���ل���ة ال�����ت�����ي ي���واج���ه���ه���ا 
الأ�����ش����خ����ا�����س امل���ت�������ش���رري���ن من 

النزاعات والكوارث والفقر.
عو�س  رن���ا  ق��ال��ت   .. جانبها  م��ن 
العطاء  دب���ي  يف  الت�شويق  م��دي��ر 
نهدف من خ�ل من�شتنا يف ديهاد 
الفرتا�شي..  ال��واق��ع  جت��اوز  اإىل 
ق�ش�شا  ن���ق���دم  اأن  ن���ري���د  ح���ي���ث 
ال�جئني  ل�����أط����ف����ال  م�����وؤث�����رة 
واإ�شراك واإلهام الزوار لدعمنا يف 
زيادة فر�س  اإىل  الرامية  مهمتنا 
التعليم  ع��ل��ى  الأط���ف���ال  ح�����ش��ول 

ال�شليم وك�شر حلقة الفقر .
وخ�ل اليوم الثالث من معر�س 
طارق  �شرياأ�س   .. ديهاد  وموؤمتر 
ال����ق����رق ال���رئ���ي�������س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل� 
حول  خا�شة  جل�شة  العطاء  دب��ي 
التعليم يف حالت الطوارئ ي�شار 
مكتب  مدير  فونتني  مانويل  بها 
اليوني�شيف  يف  ال��ط��وارئ  ب��رام��ج 
مكتب  مدير  فليت  فان  وجا�شنت 
املتحدة  ل����أمم  اخل��ا���س  املبعوث 
بروك�س  ودي����ن  بالتعليم  امل��ك��ل��ف 
لوكالت  العاملية  ال�شبكة  م��دي��ر 

التعليم يف حالت الطوارئ.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم ال�شارقة يفتتح غدا اأعمال الدورة الـ 6 من املنتدى الدويل لالت�شال احلكومي

•• ال�شارقة-وام: 

�شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  حتت رعاية وح�شور �شاحب 
ال�شارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن 
6 من  ال���  ال���دورة  م��دى يومني فعاليات  اليوم وعلى  تنطلق 
اإك�شبو  مركز  يف  وذل��ك  احلكومي  ل�ت�شال  ال��دويل  املنتدى 

ال�شارقة حتت �شعار م�شاركة جمتمعية... تنمية �شاملة .
وي��ت�����ش��م��ن امل��ن��ت��دى ال����ذى ي�����ش��ارك ف��ي��ه م�����ش��وؤول��ون رفيعو 
و7  رئي�شة  كلمات   6 وخارجها  الإم���ارات  دول��ة  من  امل�شتوى 
جل�شات حمورية و6 جل�شات حوارية خارجية و5 ور�س عمل 

وتركز  املنتدى  �شي�شهد  كما  تفاعلية  جل�شات  و3  م�شاحبة 
احلكومي  الت�شال  دور  على  املنتدى  م��ن  ال�شاد�شة  ال���دورة 
متثل  وال��ت��ي  امل�شتدامة  التنمية  اأه���داف  حتقيق  يف  امل��ح��وري 
انعكا�شاً للدور الرائد لإمارة ال�شارقة ودولة الإمارات بتعزيز 
دور الت�����ش��ال احل��ك��وم��ي ل��دع��م ك��اف��ة اجل��ه��ود احلكومية يف 
خمتلف القطاعات وعلى كافة امل�شتويات مبا يوؤمن م�شتقبً� 

اأف�شل ل�أجيال القادمة.
املجاز  م�شرح  وعلى  للمنتدى  الأول  اليوم  م�شاء  و�شيتخلل 
ب��ال�����ش��ارق��ة الإع�����ن ع��ن ال��ف��ائ��زي��ن ب��ف��ئ��ات ج��ائ��زة ال�شارقة 
ال���راب���ع���ة يف ح��ف��ل خا�س  ب���دورت���ه���ا  ل���ت�����ش��ال احل���ك���وم���ي 

باجلائزة.
وي�شارك يف هذه الدورة اأكر من 2500 �شخ�شية من روؤ�شاء 
ال����دول واحل��ك��وم��ات وق����ادة ال��ف��ك��ر وامل�����ش��وؤول��ني احلكوميني 
و�شخ�شيات اعتبارية ذات خربة واخت�شا�س يف جمال الت�شال 
والتوا�شل مع اجلماهري وعدد من ال�شخ�شيات احلائزة على 
املنظمات  وم�شوؤويل  قادة  اإىل  اإ�شافة   .. لل�ش�م  نوبل  جائزة 
الإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة وم��ن��ظ��م��ات امل��ج��ت��م��ع امل����دين ومراكز 
الت�شال  كليات  وطلبة  والإع���م��ي��ني  وال��ب��ح��وث  ال��درا���ش��ات 
الإمارات  دول��ة  واملعاهد يف  اجلامعات  والإع����م من خمتلف 

ودول جمل�س التعاون اخلليجي.

مركز وزارة الثقافة بالفجرية يحتفل بيوم ال�شعادة العاملي 
•• الفجرية -وام: 

�شارك مركز وزارة الثقافة وتنمية املعرفة بالفجرية موؤ�ش�شات الدولة احتفالتها بيوم ال�شعادة العاملي 
الذي ي�شادف 20 مار�س من كل عام . واأكد مدير املركز �شلطان مليح اأن الحتفال بهذه املنا�شبة تاأتي يف 
اإطار م�شوؤولية املركز املجتمعية لن�شر ثقافة ال�شعادة وتوعية املجتمع باأهمية مفهوم ال�شعادة كونها اأ�شلوب 
اإىل زرع الفرحة  العاملي الذي يهدف  ال�شعادة  ب� يوم  املركز يحر�س على الحتفال  اأن  اإىل  واأ�شار   . حياة 
ال�شعادة يف  باأهمية  التوعية  الر�شيدة نحو  القيادة  ان�شجاما مع توجهات  النا�س  والبت�شامة على وجوه 
حياة الفرد الواحد الذي يعترب اللبنة الأ�شا�شية للعائلة واملجتمع ف�ش� عن ت�شحيح املفاهيم النمطية 
دولة  احت�ل  اأن  اإىل  املركز  مدير  ون��وه  للفرد.  وامل��ايل  امل��ادي  باجلانب  وحتقيقها  ال�شعادة  ارتباط  عن 
الإمارات املركز الأول عربيا وال� 21 عامليا يف موؤ�شر ال�شعادة بح�شب تقرير ال�شعادة العاملي لعام 2017 
ال�شادر عن معهد الأر�س يف جامعة كولومبيا باإ�شراف الأمم املتحدة وبالتزامن مع احتفال العامل باليوم 

الدويل لل�شعادة يوؤكد مدى حر�س القيادة الر�شيدة على اإ�شعاد �شعبها واملقيمني على اأر�شها.

حاكم راأ�ض اخليمة ي�شتقبل ال�شفري الهندي

حماكم راأ�ض اخليمة تتربع بالدم من اأجل الوطن 

•• راأ�س اخليمة -وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي 
ق�شر  يف   ���� اخليمة  راأ����س  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 
�� �شعادة نفديب  �شموه يف مدينة �شقر بن حممد ام�س 
�شينغ �شوري �شفري جمهورية الهند الذي قدم لل�ش�م 
لب�ده  �شفريا  مهام عمله  ت�شلمه  �شموه مبنا�شبة  على 

لدى الدولة.
بال�شفري  اخليمة  راأ����س  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  ورح���ب 

الهندي .. متمنيا له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح 
يف اداء مهامه.

ومت خ�ل اللقاء بحث الع�قات القائمة بني البلدين 
يف العديد من املجالت وال�شبل الكفيلة بتعزيزها ملا فية 

م�شلحة ال�شعبني.
ح�شر اللقاء ال�شيخ �شقر بن حممد بن �شقر القا�شمي 
حاكم  ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  ال�شال  اأح��م��د  و�شالح 
راأ�س اخليمة وحممد اأحمد الكيت امل�شت�شار يف الديوان 

الأمريي.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

نظمت دائرة حماكم راأ�س اخليمة بالتعاون مع منطقة 
�شعار  حتت  بالدم  للتربع  حملة  الطبية  اخليمة  راأ���س 
اأج����ل وط��ن��ي ، يف م��ق��ر الدائرة،  ق��ط��رة م��ن دم���ي م��ن 
اخل���ري، مب�شاركة كبرية  م��ب��ادرة حم��اك��م  وذل���ك �شمن 
من املوظفني واملتعاملني، اإىل جانب عدد من موظفي 
دائرة النيابة العامة، حيث ا�شتمرت ملدة يوم على مدار 

�شاعات.  5
عام  مدير  ال�شميلي  علي  �شيف  ال��دك��ت��ور  �شعادة  واأك���د 
ان��ط���ق��ا من  ي��اأت��ي  امل���ب���ادرة  ه���ذه  اأن تنظيم  ال���دائ���رة 
وحر�شها  ال��دائ��رة،  تتبناها  التي  املجتمعية  امل�شوؤولية 
وترجمة  واملتعاملني،  املوظفني  و�ش�مة  �شحة  على 
ن�شر  اإىل  الدولة، كما تهدف  القيادة احلكيمة يف  روؤي��ة 

اخلريي  العمل  مبداأ  وتر�شيخ  والعطاء،  البذل  ثقافة 
والتطوعي يف نفو�س املوظفني.

وبني ال�شميلي اأن هذه املبادرة تندرج �شمن �شل�شلة من 
بالدائرة،  العام  هذا  ط��وال  اعتمادها  مت  التي  املبادرات 
تفاع� مع اعتماد عام 2017 عاما للخري، م�شيفا اأن 
العطاء واخلري من  الإماراتي بذل  املجتمع  �شمات  من 
اأجل الآخرين، ومد يد العون للمحتاجني يف �شتى بقاع 

الأر�س .
بامل�شاركة  ك��ب��ريا  اإق��ب��ال  �شهدت  احلملة  اأن  اإىل  لف��ت��ا 
الدائرة  وموظفي  الق�شائية  ال�شلطة  اأع�شاء  قبل  من 
ال��ت��ك��ات��ف لديهم  وامل��ت��ع��ام��ل��ني وه���و م��ا يعك�س م��ف��ه��وم 
ال��ع��ط��اء وف��ع��ل اخل���ري، بكافة  ب��ذل  ووع��ي��ه��م الكبري يف 
املجتمع  ب�شكل كبري يف خدمة  اأ�شهم  وال��ذي  امل��ج��الت، 

وتلبية احتياجات بنك الدم.

�شرطة راأ�ض اخليمة حتتفل » بيوم الأم «

وبنظام املناوبات، يف خمتلف املنافذ 
اجل��وي��ة، رغم  و  والبحرية  ال��ربي��ة 
الأعباء و املهام و امل�شوؤوليات امللقاة 
ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��ن اجت�����اه اأ����ش���ره���ن و 
اأي  اأبنائهن، دون تق�شري منهن يف 
اأو  العملية  واج��ب��ات��ه��ن  م��ن  واج���ب 
املراأة  ب��اأن  لنا  يوؤكد  مما  احلياتية، 
اللبنة  امل��ج��ت��م��ع و ه���ي  ن�����ش��ف  ه���ي 
ومدرك  واع  ج��ي��ل  لإع����داد  الأوىل 
احتفلت  ك��م��ا  جم��ت��م��ع��ه.   لق�شايا 
والإ�ش�حية  ال��ع��ق��اب��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
مبنت�شباتها من الأمهات و باأمهات 
مللتقى  تنظيمها  النزلء من خ�ل 
بح�شور  املنا�شبة،  ب��ه��ذه  الأم��ه��ات 
بوليلة  ي��و���ش��ف  ي��ع��ق��وب  ال��ع��م��ي��د 
العقابية  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اإدارة  م���دي���ر 

ب���ال���ورود وال��ه��داي��ا مل��وظ��ف��ات��ه��ا من 
اأكد  و   ، امل��ن��ا���ش��ب��ة  ب��ه��ذه  الأم���ه���ات 
الدرمكي  ���ش��ل��ط��ان  ���ش��امل  ال��ع��م��ي��د 
وتعاظم  اأهمية  على  الإدارة  مدير 
واملوكلة  ب��ه��ا  ي��ق��م��ن  ال���ت���ي  امل���ه���ام 
اإل��ي��ه��ن يف ت��ع��زي��ز الأم����ن والأم����ان، 
القانون  ع���ن  اخل���ارج���ني  و���ش��ب��ط 
واجلريئة  ال��ف��ع��ال��ة،  وم�����ش��ارك��ت��ه��ن 
ال���رج���ال يف حتقيق  اإخ���وان���ه���م  م���ع 
ال�شتقرار للجميع دون كلل اأو ملل 
اأو خوف ، فا�شتحقوا منا كل ال�شكر 
والتقدير على تلك اجلهود املخل�شة 
التي فاقت  املهام  اأداء  وتفانيهن يف 
اأو�شح  فقد  والت�شورات،  التوقعات 
هوؤلء  ب���اأن  �شلطان  ���ش��امل  العميد 
املوظفات يعملن على مدار ال�شاعة 

من  عدد  ومب�شاركة  والإ�ش�حية، 
باملوؤ�ش�شة �شمن  والأفراد  ال�شباط 
توزيع  مت  �شامل  احتفايل  برنامج 
من خ�له الهدايا القيمة والورود 
ي��وم الأم جاء  اأن  ، واأ���ش��ار  ل�أمهات 
ليج�شد الدور املهم الذي ت�شهم به 
، باعتبارها النواة  يف حياة املجتمع 
لأهمية  واإدراك���اً   ، التي يخلق منها 
توؤديها  التي  املجتمعية  ال��وظ��ائ��ف 
عملية  اأه���م���ه���ا  م���ن  ول���ع���ل   ، الأم 
يكت�شب  التي  الجتماعية  التن�شئة 
ف��ي��ه��ا ال��ف��رد جم��م��وع��ة م��ن القيم 
وال���ع���ادات وال��ت��ق��ال��ي��د ال�����ش��ائ��دة يف 
وبها  معها  تتجدد  حتى   ، املجتمع 
الكلية  الثقافة  �شياق  يف  �شخ�شيته 
واأك��د حر�س   ، املجتمع  ال�شائدة يف 

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

اأكد اللواء علي بن علوان النعيمي 
راأ������س اخليمة،  ���ش��رط��ة  ق��ائ��د ع���ام 
دع����م����ه وم���ت���اب���ع���ت���ه ال������حم�����دودة 
العامة  ال��ق��ي��ادة  منت�شبات  جلميع 
ليتبواأن  وم�شاندتهن  وت�شجيعهن 
احلثيث  و���ش��ع��ي��ه  امل����رات����ب  اأع����ل����ى 
املرموقة  امل��ك��ان��ة  على  حل�شولهن 
ون���ق���ل حتياته  ي�����ش��ت��ح��ق��ه��ن،  ال���ت���ي 
لكافة منت�شبات القيادة العامة من 
الأمهات مبنا�شبة يوم الأم ، م�شيدا 
ت�شعى لبذله  الذي  العظيم  بالدور 
ال����وط����ن وح���ث���ه���ن على  يف خ���دم���ة 
واأعتربهن  العطاء  من  املزيد  بذل 
اإيجاد  ال��ع��وام��ل الأ���ش��ا���ش��ي��ة يف  م��ن 
وذكر  الجتماعي  الرتابط  عنا�شر 
والفعال  الكبري  بالدور  يفتخر  اأنه 
تربية  يف  ل���ب���ذل���ه  ت�������ش���ع���ى  ال����ت����ي 
ال��وط��ن وتطوير  الأب���ن���اء وخ��دم��ة 
ال��ع��م��ل والإ����ش���ه���ام ج��دي��ا يف تقدم 
اخلدمات من خ�ل تقدمي الأفكار 
ذلك  جاء  التطويرية.  واملقرتحات 
خ�ل احتفال �شرطة راأ�س اخليمة 
بيوم  لها  التابعة  اإدارات���ه���ا  بجميع 
الأم ، و تاأتي هذه املبادرة تقديراً و 
تثمينا جلهود الأم و دورها الفعال 
يف امل��ج��ت��م��ع ����ش���واء ل��ل��م��وظ��ف��ات او 
الأم��ه��ات ب�شكل ع��ام . حيث نظمت 
وامل���ط���ارات  امل��ن��اف��ذ  ���ش��رط��ة  اإدارة 
مبادرة متثلت يف ا�شتقبالها احلافل 

امل��وؤ���ش�����ش��ة ع��ل��ى ت��ب��ن��ي ال��ع��دي��د من 
املبادرات والربامج التي من �شاأنها 
ال��ب��ه��ج��ة وال�������ش���ع���ادة يف  ت���دخ���ل  اأن 

نفو�س وقلوب النزلء وعائ�تهم.
اإدارة  ن��ظ��م��ت  اآخ������ر  ج���ان���ب  وم�����ن 
ميدانية  زي���ارة  امل��خ��درات  مكافحة 
ل�����أم����ه����ات ح���دي���ث���ي ال����������ولدة يف 
التهاين  لتقدمي  �شقر  م�شت�شفى 
املنا�شبة  ب���ه���ذه  ل���ه���ن  وال���ت���ح���ي���ات 
والهدايا  ال������ورود  ل��ه��ن  ووزع�����ت   ،
عدنان  ال��ع��ق��ي��د  وق������ال  ال���رم���زي���ة 
باأن  الإدارة  م��دي��ر  ال��زع��اب��ي  ع��ل��ي 
ال��دع��ام��ة للبناء  الأم���وم���ة مب��ث��اب��ة 
املجتمعات  ي�شكل  ال����ذي  الأ����ش���ري 
تقدمه  وملا  واأ�شمل  اأعم  نطاق  على 
من م�شئوليات وت�شحيات �شهد لها 
الدعامة  اإي��اه��ن  معتربا   ، التاريخ 
الأ�شا�شية لبناء جمتمع �شليم بعيد 
عن اجلرائم ، وقال اأن �شرطة راأ�س 
م�شاركة  ع��ل��ى  ح��ري�����ش��ة  اخل��ي��م��ة 
للتعبري  اليوم  بهذا  املجتمع  اأف��راد 
ديننا  ك��رم��ه��ا  ال����ذي  الأم  دور  ع��ن 
قدرها  لعظمة  احلنيف  الإ�ش�مي 
مفتاحا  ت��ع��اىل  اهلل  ج��ع��ل��ه��ا  ك��م��ا   ،
اأقدامها  حتت  و�شعها  التي  للجنة 
توجيه  ال��ي��وم  ه���ذا  يف  نن�شى  ول   ،
الإمارات  لأم  و عرفان  �شكر  ر�شالة 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو 
مل���ا ق��دم��ت��ه ل���إن�����ش��ان��ي��ة و دوره����ا 
املرموق يف م�شرية التنمية الأ�شرية 

الناجحة يف املجتمع .

رئي�ض ال�شارقة للرتاث يت�شلم الرئا�شة الفخرية للجمعية الدولية لالألعاب التقليدية
•• ال�شارقة-وام:

ت�شلم �شعادة الدكتور عبد العزيز امل�شلم رئي�س 
الفخرية  الرئا�شة   .. للرتاث  ال�شارقة  معهد 
وذلك  التقليدية  ل�ألعاب  الدولية  للجمعية 
املعهد  م���ق���ر  يف  الول  اأم���������س  ل���ق���ائ���ه  خ������ل 
دوم��ي��ن��ي��ك ل��وب��ج��وا رئ��ي�����س اجل��م��ع��ي��ة واأحمد 
اإىل  ال��ل��ق��اء  ال��رئ��ي�����س. وت��ط��رق  ن��ائ��ب  ال�شحي 
واملبادرات  وامل��ق��رتح��ات  الأف���ك���ار  م��ن  ال��ع��دي��د 
ال��ت��ي ت�����ش��ه��م يف الرت���ق���اء ب��ع��م��ل اجل��م��ع��ي��ة يف 
املعهد  امل�شتمر بني  العربية والتن�شيق  املنطقة 
واجلمعية. واأعرب �شعادة الدكتور عبد العزيز 
فخريا  رئي�شا  ي��ك��ون  لأن  �شعادته  ع��ن  امل�شلم 
للجمعية التي تعنى بالرتاث عموما وبالألعاب 
�شونها  وكيفية  خ�شو�شا  ال�شعبية  التقليدية 
وتعريف  املجتمعات  يف  ح�شورها  وا�شتمرارية 
ال�شكان بها وباأهميتها ومكانتها وهو ما يوؤ�شر 
يف  ل��ل��رتاث  ال�����ش��ارق��ة  معهد  وج��ه��ود  دور  اإىل 

خمتلف مفا�شل ومكونات وعنا�شر الرتاث.
بهذا  للمعهد  والتكرمي  التقدير  اأن هذا  واأك��د 
املن�شب مل يكن ليتم لول جهود ودعم �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان ب��ن حممد 

القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة 
راعي الثقافة والرتاث ف�شموه الداعم الكبري 
العمل  تفا�شيل  ملختلف  ال��دق��ي��ق  وامل��ت��اب��ع  لنا 
النجاح  اأجل حتقيق  ي�شكل حافزا من  وهو ما 
ال�شارقة  ب����دور ح��ك��وم��ة  ون����وه   . ال��ن��ج��اح  ت��ل��و 
وح��ك��وم��ة دول����ة الإم�������ارات يف ���ش��ون ال����رتاث 
األوانه واأمناطه ومكوناته وعنا�شره  مبختلف 
وال�شعبية  التقليدية  الألعاب  منها  القلب  ويف 
خمتلف  يف  واف��ي��ة  ح�شة  ل��ه��ا  نخ�ش�س  ال��ت��ي 
اأيام  الفعاليات والربامج والأن�شطة خا�شة يف 
ال�شارقة الرتاثية التي �شيكون جمهور وع�شاق 
الرتاث والباحثني واملخت�شني على موعد مع 
اأبريل  م��ن  ال��راب��ع  م��ن  ب���دءا   15 ال���  ن�شختها 
ال�شعبية  الأل��ع��اب  بيت  اأن  اإىل  ول��ف��ت  امل��ق��ب��ل. 
اإىل  يهدف  ال�شارقة  قلب  منطقة  يف  امل��وج��ود 
واحلفاظ  ال��ق��دمي��ة  ال�شعبية  الأل��ع��اب  اإح��ي��اء 
على املفردات اجلميلة لهذا الرتاث العريق يف 
عقول اجليل احلايل واأجيال امل�شتقبل وحماية 

املوروث من الندثار.
واأ�شاف اأن البيت ي�شارك يف اإحياء العديد من 
املنا�شبات الوطنية يف اإمارة ال�شارقة وخارجها 
اإىل  اإ�شافة  من خ�ل تقدمي عرو�س م�شوقة 

الور�س  م��ن  العديد  تنظيم  ت��ت��وىل  اإدارت����ه  اأن 
اخلا�شة بالأطفال يف جمال الألعاب والريا�شات 
جلميع  واملج�شمات  ال�شور  وتعر�س  ال�شعبية 
اأن  امل�شلم  وذك���ر  ال��ق��دمي��ة.  ال�شعبية  الأل��ع��اب 
الألعاب ال�شعبية والتقليدية ت�شكل جزءا مهما 
وحيويا من املوروث ال�شعبي وحتمل يف طياتها 
تتعلق  املمتعة  والتفا�شيل  الأ�شرار  من  حزمة 
ال�شابقة  املراحل  الجتماعية يف  بنمط احلياة 
وف��ي��ه��ا م��ن الأل���ع���اب م��ا ي��ح��م��ل ق��ي��م��ا �شامية 
والتاآلف  والتكاتف  بالت�شامن  ترتبط  ونبيلة 
اجلماعي  وال��ع��م��ل  ال�����ش��ري��ف��ة  امل��ن��اف�����ش��ة  وروح 
اإيجاد  وغريها وهي حافلة بالراء وت�شهم يف 
روح احلما�شة لدى الأطفال خا�شة اأن معظمها 

األعاب وريا�شات �شهلة وممتعة.
الدولية  اجلمعية  رئي�س  م��ع  اللقاء  اإن  وق��ال 
نقا�شات  ت�شمن  ون��ائ��ب��ه  التقليدية  ل���أل��ع��اب 
واملقرتحات  ل�أفكار  وتبادل  عديدة  وح��وارات 
واملبادرات التي ت�شهم يف حتقيق قفزات نوعية 

يف العمل والأداء والنتائج املرجوة.
واأ�شار اإىل اأنه مت التطرق اإىل مو�شوع ال�شراكة 
التقليدية  ل���أل��ع��اب  ال��دول��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  ب��ني 
ودور  اأداء  لتطوير  ل��ل��رتاث  ال�شارقة  ومعهد 

اإ�شافة  العربي  الوطن  اجلمعية على م�شتوى 
ال�شعبية  الألعاب  متحف  م�شروع  مناق�شة  اإىل 
ال�����ش��ارق��ة بالتعاون  اإن�����ش��اوؤه يف  امل��ق��رر  ال��ع��امل��ي 
ت�شب  ع��دي��دة  اأخ���رى  وق�شايا  الطرفني  ب��ني 
ملا  بالعمل وتطويره  الرتقاء  ال�شتمرار يف  يف 
باحلفاظ  املتعلق  جميعا  عملنا  جوهر  يخدم 

على الرتاث و�شونه ونقله ل�أجيال.

بدر��شة و�إ�شر�ف ومتابعة بلدية مدينة �أبوظبي

اإجناز اأول لوحة حتكم بالإ�شاءة حتت الأر�ض على كورني�ض اأبوظبي
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأبوظبي عن  ك�شفت بلدية مدينة 
اإجن���از جت��رب��ة لأول ل��وح��ة حتكم 
ب���الإ����ش���اءة حت���ت الأر�������س وذل���ك 
اأب���وظ���ب���ي �شمن  ع��ل��ى ك��ورن��ي�����س 
مكونات  تعزيز  نحو  �شعيها  اإط��ار 
البنية التحتية والرتقاء باملظهر 
وتوفري   ، ل��ل��م��دي��ن��ة  احل�������ش���اري 
وال�ش�مة  الأم��ن  معايري  اأف�شل 

لأفراد املجتمع. 
ال���ت���ج���رب���ة  �شمن  وت����اأت����ي ه�����ذه 
اإط��ار تطبيق �شعي دائ��رة ال�شوؤون 
مدينة  بلدية   – والنقل  البلدية 
اأبوظبي نحو تطبيق ا�شرتاتيجية 
مع  املن�شجمة  امل�شتدامة  امل�شاريع 
 2030 اأب���وظ���ب���ي  خ��ط��ة وروؤي������ة 
لأف�شل  وفقاً  بنية حتتية  بتوفري 
اأن هذه  ، م�شرية  العاملية  املعايري 
التجربة واملتمثلة برتكيب لوحة 
حت��ك��م ب���الإ����ش���اءة حت���ت الأر������س 
امل�شروع  لن����ط�����ق  ب����داي����ة  ت���ع���د 
تعميم  ي�شتهدف  ال���ذي  املتكامل 
هذه التجربة على نطاق وا�شع يف 

امل�شتقبل القريب.
الفنية  امل����م����ي����زات  اأه�������م  وح�������ول 
اأنها  ال��ب��ل��دي��ة  اأك������دت  ل��ل��ت��ج��رب��ة 
كهربائي  ����ش���ن���دوق  ع����ن  ع����ب����ارة 
الأر�س  �شطح  حت��ت  تركيبه  يتم 

ويحمي  العامة  ال�ش�مة  معايري 
اأفارد املجتمع من اأخطار الإ�شابة 
الذي  الأم���ر  الكهربائي،  بالتيار 
القاطنني  ال�شكان  حياة  �شيحفظ 
والأماكن  امل��زدح��م��ة  الأح���ي���اء  يف 
املنتج  ه�����ذا  ي���ع���د  ك���م���ا  ال����ع����ام����ة، 
اأك����ر اأم���ان���اً ك��ون��ه حت���ت الأر�����س 
ع���ن ال��ع��ب��ث م���ن قبل  ، وب���ع���ي���داً 
ال��ب��ع�����س وخ�����ش��و���ش��ا الأط����ف����ال، 
اأو  ل��ه  التعر�س  ع��دم  مم��ا ي�شمن 

جمالية  ���ش��ب��غ��ة  اإ����ش���ف���اء  ب���ه���دف 
للمدينة  ال���ع���ام  وامل��ن��ظ��ر  ل��ل��ب��ي��ئ��ة 
احل��م��اي��ة من  ع��ل��ى  ي�شاعد  ك��م��ا   ،
ت�شببه  ق��د  ال���ذي  البيئي  ال��ت��ل��وث 
عن  املرتفعة  الأخ���رى  ال�شناديق 
���ش��ط��ح الأر��������س، ب���الإ����ش���اف���ة اإىل 
العالية  التقنيات  ع��ل��ى  اح��ت��وائ��ه 
املتوفرة ، كما يتم فتحه واإغ�قه 
 ، ب�شيطة  هيدروليكية  بطريقة 
وه���و م��ت��واف��ق ب��درج��ة ع��ال��ي��ة مع 

ت�شببه يف اإحل���اق اأ���ش��رار ب��امل��ارة ، 
ال�ش�مة  اجلديد  املنتج  وي�شمن 
امل��روري��ة من خ���ل ع��دم اإمكانية 
ال�شطدام به من قبل ال�شيارات و 

بالتايل عدم تعر�شه للتلف .  
ون��وه��ت ال��ب��ل��دي��ة اأن����ه ب��ع��د ثبوت 
ال���ت���ج���رب���ة  لرتكيب  جن����اح ه����ذه 
حتت  بالإ�شاءة  التحكم  �شناديق 
الأر����������س ت���ع���ت���زم ال���ب���ل���دي���ة عرب 
اأعداد  امل�شتقبلية تقلي�س  اخلطة 

املرتفعة  الكهربائية  ال�����ش��ن��ادي��ق 
احلدائق  يف  الأر�������س  ���ش��ط��ح  ع���ن 
والأماكن  احل�����ش��ري��ة  والأم���اك���ن 
تكلفة  وت��خ��ف��ي�����س   ، امل����زدح����م����ة 

الت�شغيل وال�شيانة .
التعاون  باأنه مت  واجلدير بالذكر 
ال����ت����ج����رب����ة بني  ه�������ذه  يف جن�������اح 
املدعومة  البلدية و �شركة �شريتا 
لتطوير  من قبل �شندوق خليفة 

امل�شاريع.

حماكم دبي تعدل اخت�شا�شات مركز الت�شوية الودية للمنازعات
•• دبي-الفجر:

بالخت�شا�شات  دبي  حماكم  ارتقت 
الت�شوية  م��رك��ز  ف��ي��ه��ا  ي��ن��ظ��ر  ال��ت��ي 
الودية للمنازعات من خ�ل اإ�شافة 
اأ�شار  حيث  له،  جديدة  اخت�شا�شات 
ادارة  مدير  مبا�شري  اأم��ني  حممد 
للمنازعات  ال��ودي��ة  الت�شوية  مركز 
اأ�شبح  امل���رك���ز  اأن  دب����ي،  حم��اك��م  يف 
اإ�شافية  قائمة  يف  بالنظر  يخت�س 
ق�شيمة  ت�شمل،  الخت�شا�شات  م��ن 
اأ�شل  قيمة  كانت  اإذا  ال�شائع،  امل��ال 
مائة  تتجاوز  امل��ن��ازع��ة ل  ال��دي��ن يف 
األف درهم، وبناء على طلب الطرف 
اأو الطرفيني عند الت�شجيل،  املنازع 
الدعاوى  يف  الطرفني  طلب  وعلى 
البتدائية  امل��ح��اك��م  اأم����ام  امل��ن��ظ��ورة 
اأياً  ال��ع��ق��اري��ة،  امل��دن��ي��ة،  ال��ت��ج��اري��ة، 
رئي�س  م��واف��ق��ة  ب��ع��د  قيمتها  ك��ان��ت 
على  بناء  وكذلك  املخت�س،  الدائرة 
طلب ندب خبري ابتداء  �شواء منفرد 

اأو مرتبط مع طلب اآخر.
واأ������ش�����ار م���ب���ا����ش���ري وي�����ش��ت��ث��ن��ى من 
الودية  الت�شوية  م��رك��ز  اخت�شا�س 
املنازعات  ن��ظ��ر  م���ن  ل���ل���م���ن���ازع���ات، 
ال���ع���م���ال���ي���ة، وم����ن����ازع����ات الأح�������وال 
الأطراف  اأحد  كان  واإذا  ال�شخ�شية، 
هناك  اأن  واأك���م���ل   ، م�����ش��رف  ب��ن��ك 
اإ����ش���راف ق�����ش��ائ��ي ع��ل��ى ع��م��ل مركز 

يتناول  للمنازعات  الودية  الت�شوية 
ع���ل���ي���ه ك�����ل م�����ن رئ����ي���������س امل���ح���اك���م 
املحكمة  ورئ����ي���������س  الب�����ت�����دائ�����ي�����ة 
ورئي�س  ال���ت���ج���اري���ة،  الب���ت���دائ���ي���ة 
ورئي�س  املدنية  البتدائية  املحكمة 
العقارية،  الب���ت���دائ���ي���ة  امل��ح��ك��م��ة 
البتدائية  امل��ح��اك��م  رئي�س  ويعترب 
املخت�س بتنظيم العمل الإ�شرايف يف 

مركز الت�شوية الودية للمنازعات.
الودية  ال��ت�����ش��وي��ة  م��رك��ز  اأن  واأك�����د 
اأن�شاأ  دب����ي  حم��اك��م  يف  ل��ل��م��ن��ازع��ات 
ب�شكل  ال���ت�������ش���وي���ة  ع��م��ل��ي��ة  ل���ب���ح���ث 
وفق  امل���ن���ازع���ات  اأط������راف  ب���ني  ودي 
ق��ان��ون��ي��ة ت�شمن  ول���وائ���ح  ق���وان���ني 
الأط�����راف حتقيقاً  ل��ك��اف��ة  احل��ق��وق 
عملية  دب��ي يف  اإم���ارة  ل�شرتاتيجية 
احل�شول  وتفعيل  التقا�شي  تي�شري 
ع��ل��ى ط����رق ���ش��رع��ي��ة وف���ع���ال���ة حلل 

امل��ن��ازع��ات ودي�����اً، وذل����ك م��ن خ�ل 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  اأ������ش�����دره  ق����ان����ون 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
الوزراء حاكم دبي وهو القانون رقم 
مركز  باإن�شاء   2009 ل�شنة   16
الت�شوية الودية للمنازعات، وت�شمن 
للت�شوية  م���رك���ز  اإن�������ش���اء  ال���ق���ان���ون 
دبي  حم��اك��م  يف  للمنازعات  ال��ودي��ة 
يخت�س بنظر املنازعات التي ي�شدر 
املحاكم  رئي�س  من  قرار  بتحديدها 
وح��ل��ه��ا ودي����اً ع��ن ط��ري��ق خمت�شني 
وحتت اإ�شراف ق�شائي، لياأتي اإن�شاء 
ه����ذا امل���رك���ز ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف ع��ل��ى عمل 
املنازعات  نظر  يف  وال�شرعة  املحاكم 
ب��ني اخل�شوم  الإ����ش����ح  وحم���اول���ة 
وفق اآلية واإجراءات حمددة وب�شيطة 

بعيدة عن الإطالة والتعقيد.
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جلنة الوطني الحتادي توا�شل مناق�شة مو�شوع �شيا�شة الهيئة الحتادية للموا�شالت
•• دبي-وام: 

الإ���ش���م��ي��ة والأوق�����اف واملرافق  ال�����ش��وؤون  وا���ش��ل��ت جلنة 
العامة للمجل�س الوطني الحتادي خ�ل اجتماعها ام�س 
�شعادة  برئا�شة  ب��دب��ي  للمجل�س  العامة  الأم��ان��ة  مقر  يف 
عائ�شة بن �شمنوه رئي�شة اللجنة مناق�شة مو�شوع �شيا�شة 
الهيئة الحتادية للموا�ش�ت الربية والبحرية بح�شور 

ممثلي الهيئة.
وقالت �شعادة عائ�شة بن �شمنوه اإن اللجنة ناق�شت املو�شوع 
�شمن اأرب��ع��ة حم���اور ه���ي: اخل��ط��ة ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة التي 
مع  ارتباطها  ومدى  املوا�ش�ت  لتطوير  الهيئة  و�شعتها 
لرفع  الهيئة  وب��رام��ج  وخطط  2021م  الإم����ارات  روؤي���ة 

مع  التن�شيق  يف  الهيئة  ودور  امل��روري��ة  ال�ش�مة  م�شتوى 
اجلهات املخت�شة لرفع م�شتوى الوعي با�شتخدام و�شائل 

النقل اجلماعي وخطط الهيئة يف اإيجاد بدائل للنقل.
واأ�شارت بن �شمنوه اإىل اأن ممثلي الهيئة الحتادية قدموا 
عر�شا �شام� ت�شمن �شرحا حول اخلطة ال�شرتاتيجية 
للهيئة وخططها وبراجمها امل�شتقبلية موؤكدة اأن املمثلني 
قاموا بدورهم بالإجابة على جميع ال�شتف�شارات التي مت 

توجيهها لهم من قبل اأع�شاء اللجنة.
الهيئة على  اأطلعت ممثلي  اللجنة  اأن  واأو�شحت �شعادتها 
متهيدا  تقريرها  يف  لإدراج���ه���ا  اأع��دت��ه��ا  ال��ت��ي  تو�شياتها 
ممثلي  ب���اأن  منوهة  ملناق�شته  للمجل�س  ورف��ع��ه  لإق����راره 

الهيئة اأثنوا على تلك التو�شيات واعتربوها متميزة.

واط��ل��ع��ت ال��ل��ج��ن��ة خ����ل الج��ت��م��اع ع��ل��ى م�����ش��روع قانون 
6 ل�شنة  ب��ق��ان��ون احت���ادي رق��م  امل��ر���ش��وم  اإحت����ادي بتعديل 
باإن�شاء وتنظيم املركز الوطني ل�إر�شاد اجلوية   2007
والزلزل واملحال اإليها من املجل�س خ�ل جل�شته التا�شعة 

بتاريخ 14 3 2017 .
املزروعي  �شهيل  خليفة  م��ن:  كل  �شعادة  الجتماع  ح�شر 
اأحمد بن  اليماحي وم��روان  اأحمد  مقرر اللجنة وحممد 

غليطة ومطر حمد ال�شام�شي اأع�شاء اللجنة.
���ش��امل الكثريي  ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل  ك��م��ا ح�شر الج��ت��م��اع 
مدير عام الهيئة الحتادية للموا�ش�ت الربية والبحرية 
النقل  لقطاع  تنفيذي  مدير  مالك  اآل  ح�شة  واملهند�شة 

البحري.

جلنة �شوؤون املحامني يف ق�شاء اأبوظبي تقبل جتديد قيد خم�شة حمامني
•• اأبوظبي-وام:

قررت جلنة �شوؤون املحامني بدائرة الق�شاء يف اأبوظبي، قبول قيد خم�شة حمامني مواطنني يف جدول املحامني 
امل�شتغلني ، ووافقت على جتديد قيد خم�شة حمامني انتهى قيدهم ملدة تزيد عن �شهرين.

جدول  اإىل   ، اثنني  ملحامني  القيد  نقل  طلب  على   ،2017 مار�س  ل�شهر  الأخ��ري  اجتماعها  يف  اللجنة  وواف��ق��ت 
املحامني غري امل�شتغلني.

، فيما اطلعت على �شكاوى �شد حمامني واتخذت  10 طلبات قيد ملندوبي مكاتب حماماة  واطلعت اللجنة على 
ب�شاأنها القرارات املنا�شبة. وعقدت جلنة �شوؤون املحامني، اجتماعها باملبنى الرئي�س لدائرة الق�شاء، برئا�شة �شعادة 
امل�شت�شار يو�شف �شعيد العربي، وكيل دائرة الق�شاء يف اأبوظبي، رئي�س اللجنة، وع�شوية كل من القا�شي عبدالكرمي 
حممد فرعون، من حمكمة النق�س، والقا�شي �شعد عبدالباري، من حمكمة ا�شتئناف اأبوظبي، والقا�شي بو�شعيب 
هجامي، من حمكمة ا�شتئناف العني، وامل�شت�شار حممد �شويهر الكثريي، رئي�س نيابة، وامل�شت�شار علي الفريحات، 

واملحامي عبداهلل ف�شل احلمادي، وخمي�س مبارك القبي�شي مدير اإدارة �شوؤون املحامني واخلرباء، مقرر اللجنة.

�شعيد بن حممد يفتتح موؤمتر الطفولة اخلليجي الثالث
•• دبي -وام:

اف��ت��ت��ح ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ع��ي��د بن 
مكتوم ظهر  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
اخلليجي  الطفولة  موؤمتر  ام�س، 
التمكني  ����ش���ع���ار  حت�����ت  ال����ث����ال����ث 
 ، واع����دة  -ط��ف��ول��ة  ل����أم  النف�شي 
وال���ذي ي��اأت��ي ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة من 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة ه��ن��د ب��ن��ت مكتوم 
اآل مكتوم حرم �شاحب  بن جمعة 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را�شد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
ال�شيخة  رئي�شة جائزة   ، اهلل  رعاه 
را�شد  ب����ن  ب���ن���ت حم���م���د  ل��ط��ي��ف��ة 
الطفولة  لإب����داع����ات  م��ك��ت��وم  اآل 
فعاليتها  ت�شتمر  والتي  وال�شباب، 
النه�شة  ج��م��ع��ي��ة  مب��ق��ر  غ���د  اإىل 

ال�شمو  و�شاحب  ث���راه،  اهلل  طيب 
حكام المارات.

اأمينة  ���ش��ع��ادة  األ���ق���ت  ذل����ك  وب��ع��د 
ال�����دب�����و������س ال���������ش����وي����دي امل����دي����ر 
رحبت  كلمة  ل��ل��ج��ائ��زة  التنفيذي 
�شعيد  ال�شيخ  ب�شمو  خ�لها  م��ن 
اآل مكتوم،  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حم��م��د 
�شمو  و�شكرت  احل�شور،  وال�����ش��ادة 
ال�شيخة هند بنت مكتوم بن جمعة 
لكافة  دع��م��ه��ا  ع��ل��ى  م���ك���ت���وم،  اآل 
املوؤمتر  اإط�����ق وان��ع��ق��اد  م��راح��ل 
 ، الأم  ي��وم  ي�شادف منا�شبة  ال��ذي 
وجميع من �شاهم يف اإجناح اإقامة 
املوؤمتر  ب����اأن  واأ����ش���اف���ت  امل����وؤمت����ر، 
ياأتي دعماً وتعزيزاً جلهود الدولة 
بقيادتها احلكيمة يف جمال متكني 
وتر�شيخ  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  الم��ه��ات 

ابداعات الطفولة الواعدة.

بن  �شعيد  ال�شيخ  �شمو  ت�شلم  وقد 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، خ�ل 
مهداه  ت���ذك���اري���ة  ل���وح���ة  احل���ف���ل 
ل�شمو ال�شيخة هند بنت مكتوم بن 
جمعة اآل مكتوم، لدعمها ورعايتها 

الكرمية للموؤمتر، كما كرم �شموه 
وعلماء  خ�����رباء  م���ن  امل�������ش���ارك���ني 
الطفولة  م��وؤمت��ر  يف  ا�شت�شاريني 
وتناق�س  ه��ذا  ال��ث��ال��ث.  اخلليجي 
جل�شات موؤمتر الطفولة اخلليجي 

الثالث، التمكني النف�شي ل�أم من 
والجتماعية  الوطنية  ال��ن��واح��ي 
والثقافية، والقانونية والإع�مية 
والتعليمية  والدينية  والتعليمية، 

والنف�شية.
احلفل  وت�شمن  بدبي.  الن�شائية 
الأم، وعر�س  ع��ن  اإن�����ش��ادي��ه  ف��ق��رة 

امل����راأة يف  ع��ن متكني  فيلم ق�شري 
الإم���ارات تخللها مقتطفات  دول��ة 

زايد  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  ك���م  م��ن 
زاي��د اخلري  نهيان  ال  �شلطان  بن 

وزارة الدفاع حتتفل بيوم الأم بعدد من املبادرات

 دفاع مدين اأبوظبي و الدولية للوقاية من احلريق يبحثان التعاون يف الوقاية وال�شالمة

بلدية مدينة العني تتعامل مع بالغات �شقوط الأ�شجار واملياه املتجمعة وحتتوي اآثار احلالة اجلوية

•• اأبوظبي-وام:

نظمت وزارة الدفاع عددا من املبادرات التي ترتجم اهتمام القيادة الر�شيدة 
بدور املراأة واأهميته يف املجتمع وذلك يف اإطار الحتفال ب� يوم الأم .

فقد كرم �شعادة اللواء الركن طيار عبداهلل ال�شيد الها�شمي الوكيل امل�شاعد 
للخدمات امل�شاندة �شباح ام�س بهذه املنا�شبة موظفات وزارة الدفاع وقدم 
لهن الهدايا التذكارية احتفاء وتقديرا لعطائهن يف تربية اأجيال الوطن.

ب��زي��ارة جمموعة من  ال��دف��اع  اآخ��ر ق��ام وف��د ن�شائي م��ن وزارة  م��ن جانب 
الأمهات اللواتي يتلقني الع�ج يف م�شت�شفى زايد الع�شكري وذلك تزامنا 

مع الحتفال ب� يوم الأم .
بهذه  للمري�شات  وال���ورود  والهدايا  التهاين  ال��زي��ارة  خ���ل  الوفد  وق��دم 
املنا�شبة .. متمنني لهن ال�شفاء العاجل واأن مين اهلل عليهن بثوب ال�شحة 

والعافية .
وتاأتي هذه الزيارة يف اإطار مبادرة قامت بها وزارة الدفاع لتقدمي ال�شكر 
تربية  يف  ووف��اء  ت�شحية  من  قدمن  ملا  لهن  والعرفان  والتقدير  والثناء 

الأبناء .
وقد رحبت اإدارة امل�شت�شفى بالزيارة التي اأدخلت الفرحة على قلوب الأمهات 
امل�شت�شفى كما مت تقدمي  اأق�شام يف  الوفد بزيارة عدة  املري�شات حيث قام 

الهدايا لعدد من املمر�شات واملوظفات يف امل�شت�شفى.
كما عربت املري�شات عن �شعادتهن بهذه اللفتة التي قامت بها وزارة الدفاع 
واأعربن عن خال�س �شكرهن وعظيم تقديرهن لهذه املبادرة الطيبة داعني 
اهلل العلي القدير اأن يحفظ لهذا الوطن اأمنه وا�شتقراره يف ظل القيادة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  ل�شاحب  الر�شيدة 

حفظه اهلل .
بتفعيل  امل�شاهمة  باأهمية  ال��دف��اع  وزارة  م��ن  اإمي��ان��ا  امل��ب��ادرات  ه��ذه  وت��اأت��ي 
بدور  الر�شيدة  القيادة  اهتمام  ترتجم  التي  والهادفة  الإيجابية  املبادرات 

املراأة واأهميته يف املجتمع.

•• اأبوظبي - وام:

الرئي�س  ب�����اويل  وج���ي���م  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  يف  امل�����دين 
احلريق  م��ن  ل��ل��وق��اي��ة  ال��دول��ي��ة  للمنظمة  التنفيذي 
جمالت  يف  ..التعاون  له  املرافق  والوفد   NFPA
ال���وق���اي���ة وال�����ش���م��ة ل��ل��ح��م��اي��ة م���ن احل���ري���ق و�شبل 
وي�شهم  امل�شرتكة  امل�شالح  يخدم  نحو  على  تعزيزها 
يف امل�شاعدة املتبادلة ل�رتقاء بخدمات الدفاع املدين 

املقدمة.
ال���ذي عقد يف مقر  ال��ل��ق��اء  ناق�س اجل��ان��ب��ان - خ���ل 
القيادة اأم�س بح�شور العميد حممد عبد اهلل النعيمي 
العامة  بالقيادة  واحلماية  الإطفاء  �شوؤون  عام  مدير 
للدفاع املدين - تفعيل مذكرة التفاهم التي مت اإبرامها 
التدريب  جم��الت  يف  التعاون  لتعزيز  بينهما  موخرا 
والبحث العلمي واحلماية ومكافحة احلرائق وكذلك 
التعاون يف اإعداد الدرا�شات وتبادل املعلومات واخلربات 
والأبحاث العلمية ذات ال�شلة بالدفاع املدين اإىل جانب 
املوا�شفات  ودرا���ش��ة  ال��دائ��م يف جم��ال بحث  ال��ت��ع��اون 

الفنية والتقنية احلديثة واملتطورة املطلوب توفرها يف 
لأف�شل  املدين و�شول  الدفاع  واآليات  اأجهزة ومعدات 

ال�شبل ملواجهة احلرائق حال وقوعها والوقاية منها.
وات����ف����ق ال����ط����رف����ان ع���ل���ى ت����ب����ادل ال�����وف�����ود م����ن ذوي 

ملنت�شبي  الخت�شا�س وتنظيم برامج ودورات تدريبية 
الدفاع امل��دين يف دول��ة الإم��ارات لرفع ق��درات الكوادر 
واحلماية  احلرائق  مع  التعامل  جم��الت  يف  الوطنية 
املدنية. وقدم اللواء املرزوقي هدية تذكارية للرئي�س 
التنفيذي للمنظمة الدولية للوقاية من احلريق الذي 
القيادة  بني  والبناء  املثمر  بالتعاون  �شعادته  عن  عرب 
املنظمة  اأن  ي��ذك��ر   . واملنظمة  امل���دين  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة 
ومقرها   NFPA احل��ري��ق  م��ن  ل��ل��وق��اي��ة  ال��دول��ي��ة 
املنظمات  اأهم  من  تعترب  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
بهدف   1896 ع��ام  تاأ�ش�شت  الربحية  غ��ري  العاملية 
امل���دين للحد وم��ن��ع ال�شابات  ال��دف��اع  ك���وادر  ت��دري��ب 
ح���وادث احلريق  ع��ن  الناجمة  واخل�����ش��ائ��ر  وال��وف��ي��ات 
وخماطر الكهرباء .. وللمنظمة اأكر من 300 معيار 
احلرائق  واإط��ف��اء  الإن��ق��اذ  العاملني يف  ت�شاعد  معتمد 
على حتديد الأخطار التي قد يتعر�شون اإليها من قبل 
والإج���راءات  الأج��ه��زة  على  وتعريفهم  امل��واد اخلطرة 
الأوىل من  اللحظات  اأثناء  اتباعها  الواجب  واملحاذير 

ال�شتجابة حلالة طارئة.

•• العني - الفجر

اأمطاراً  اأم�����س  �شباح  ال��ع��ني  مدينة  �شهدت 
بني اخلفيفة واملتو�شطة نتج عنها جتمعات 
للمياه يف بع�س ال�شوارع والدورات والأنفاق، 
كما اأدرى هطول الأمطار املتوا�شل جلريان 
ب��ع�����س ال�������ش���ع���اب   مب��ن��اط��ق م��ت��ف��رق��ة من 
املنعي  . وقال املهند�س را�شد  مبدينة العني 
رئي�س فريق الطوارئ ببلدية مدينة العني 
، ب��ن��اء ع��ل��ى ال��ت��ح��ذي��ر ال�����ش��ادر م���ن املركز 
ل���أر���ش��اد اجل��وي��ة وال����زلزل حول  الوطني 
الفرتة  خ�ل  امل�شتقرة  غري  الطق�س  حالة 
على   العني  مدينة  بلدية  عملت    ، احلالية 
ف����رق  الطوارئ  رف���ع ج��اه��زي��ة وا���ش��ت��ع��داد 
امل��ي��دان��ي��ة ،  وم��وا���ش��ل��ة ال��ع��م��ل  ع��ل��ى مدار 
ال�شاعة وتهيئة املعدات والآليات املخ�ش�شة، 

حت�شباً لأي تداعيات ، كما ومت  التاأكد  من 
فتح جميع �شبكات ت�شريف  املياه املتجمعة  
يف ال�شوارع  وعلى جانبي الطرقات ، لتجنب 

عرقلة حركة املركبات وال�شكان.
جتهيزال�شهاريج  مت  كما   ، املنعي  واأ���ش��اف 
برك  جتمعات  م��ع  لتتعامل  ال��ق��درة   عالية 
املياه و�شحبها من املناطق وال�شعبيات  التي 
اأمطار  ،  ل يوجد بها �شبكات ت�شريف ملياه 
ومت ت���وزي���ع ع���دد 15 م���ن  ال�����ش��ه��اري��ج يف 
خمتلف مناطق مدينة العني التي ل تتوفر 
املتوقع   و  ام��ط��ار  م��ي��اه  ���ش��رف  �شبكات  ب��ه��ا 
ال�����ش��ري��ع مع   ب��ه��ا للتعامل  جت��ّم��ع الأم���ط���ار 
حالت وب�غات جتمع مياه الأمطار ، حيث 
اكر  العني  مدينة  ط���وارئ  مكتب  ا�شتقبل 
عن 90 ب�غاُ لتجمع مياه الأمطار ، حيث  
بعمليات  امل��ي��دان��ي��ة   ال��ط��وارئ  ف��رق  با�شرت 

وو�شول  ال�����ش��ري  ح��رك��ة  لت�شهيل  ���ش��ح��ب��ه��ا  
الأ�شخا�س  لوجهاتهم  ، كما و �شجل مكتب 
طوارئ بلدية مدينة العني  12 ب�غا حول 
�شقوط الأ�شجار ، ليتم توجيه التعامل معها 
من خ�ل الفرق امليدانية للطوارئ  ل�شمان 
ان�شيابية حركة ال�شري يف ال�شوارع وامليادين 
.  وكانت بلدية مدينة العني قد كونت فرق 
املوؤ�ش�شات  و  اجل��ه��ات  م��ع  بالتعاون  ط���وارئ 
املعنية يف هذا املجال ملتابعة  احلالة باملدينة 
الحوال  ينتج عن  ما  و�شواحيها ومواجهة 
اجلوية من اأ�شرار ، اإ�شافة  اىل عمل مكتب 
اليوم  م���دار  ع��ل��ى  وال����ذي  يعمل  ال���ط���وارئ 
ال�شيانة  ف���رق  وت��وج��ي��ه  ال��ب���غ��ات  لتلقي 
بلدية  جاهزية  وتاأتي  املتعهدة.  وال�شركات 
حالت  م��ع  ال��ف��اع��ل  للتعامل  ال��ع��ني  مدينة 
الأزمات والطوارئ على اخت�فها ان�شجاما 

اأبوظبي  لإم��ارة  البلدي  النظام  اأه��داف  مع 
العم�ء  و  ل��ل��م��ج��ت��م��ع  خ���دم���ات  ت��ق��دمي  يف 
اإم����ارة اأبوظبي  مب��ا ي��ع��زز ج���ودة احل��ي��اة يف 

ال�شركاء  م���ع  ال��ت��ك��ام��ل��ي��ة  الإدارة  ،  ودع����م 
الع�قة مبا فيه  واأ�شحاب  ال�شرتاتيجيني 

امل�شلحة العامة وخدمة املجتمع .

ال�شيا�شة اخلارجية املتوازنة لالإمارات 
�شنعت لها موقعا متميزا اإقليميا ودوليا

•• اأبوظبي-وام: 

اأكدت ن�شرة اأخبار ال�شاعة اأن دولة المارات العربية املتحدة تنطلق يف 
كل مواقفها جتاه ق�شايا واأزم��ات املنطقة والعامل من مبادئ را�شخة 
ال�شعيدين  الأمن وال�ش�م وال�شتقرار والتعاي�س على  تعلي من قيم 
الإقليمي والدويل وحتر�س يف الوقت ذاته على تعزيز اأوا�شر الت�شامن 
يف  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  دول  مع  وال��ت��اآزر  والتعاون 

مواجهة التحديات والتهديدات كافة التي تطال اأمنها وا�شتقرارها.
وحتت عنوان مواقف ثابتة جتاه ق�شايا واأزمات املنطقة قالت اإنه بدا 
هذا وا�شحا يف اأكر من موقف موؤخرا فقد ا�شتنكرت البيان ال�شوي�شري 
ل�أمم  التابع  الإن�����ش��ان  ح��ق��وق  جمل�س  يف  البحرين  ململكة  املناه�س 
البحرين  اأم��ن  اأن  تاأكيدها  خ���ل  من  اململكة  مع  وت�شامنت  املتحدة 
وا�شتقرارها من اأمن دولة الإم��ارات وا�شتقرارها واأن مثل هذا البيان 

يعطي الذريعة لرتكاب الأعمال التخريبية والإرهابية.
والبحوث  للدرا�شات  الإم����ارات  مركز  ع��ن  ال�����ش��ادرة  الن�شرة  واأ���ش��ارت 
الإ�شرتاتيجية اإىل اأن الإمارات اأكدت دعمها الكامل للجهود ال�شيا�شية 
التي يقوم بها املبعوث اخلا�س ل�أمني العام ل�أمم املتحدة اإىل اليمن 
اإ�شماعيل ولد ال�شيخ اأحمد للو�شول اإىل حل �شيا�شي يف اليمن ا�شتنادا 
العتداء  ا�شتنكارها  اإىل  اإ�شافة  والدولية  اخلليجية  املرجعيات  اإىل 
الإرهابي يف مطار اأوريل يف باري�س حيث اأدان �شمو ال�شيخ عبداهلل بن 
وزير  ات�شال مع  ال��دويل يف  والتعاون  وزي��ر اخلارجية  نهيان  اآل  زاي��د 
اأيرولت ب�شدة هذا العتداء الإرهابي  الفرن�شي جان مارك  اخلارجية 
ب�شوره  والإره����اب  العنف  نبذ  الثابت جت��اه  الإم����ارات  م��وق��ف  م��وؤك��دا 
اجلهود  وت�شافر  ال���دويل  التعاون  تعزيز  اإىل  ال��داع��ي  كافة  واأ�شكاله 
لجتثاث هذه الآفة اخلطرة التي تهدد اأمن جميع الدول وا�شتقرارها. 
واأو�شحت اأن هذه املواقف الث�ثة ل تعرب فقط عن املبادئ الرا�شخة 
ت�شتهدف  وال��ت��ي  اخلارجية  �شيا�شتها  يف  الإم����ارات  منها  تنطلق  التي 
بالأ�شا�س العمل على تعزيز ال�ش�م وال�شتقرار والأمن على ال�شاحتني 
اأ�ش�س  اإر���ش��اء  يف  م�شوؤوليتها  اأي�شا  جت�شد  واإمن��ا  والدولية  الإقليمية 
الأمن وال�ش�م باعتبارها طرفا فاع� يف اجلهود الإقليمية والدولية 
كافة التي تبذل من اأجل اإيجاد حلول �شاملة ودائمة لأزمات وق�شايا 
وا�شتقرار  اأمن  عن  ينف�شل  ل  اأمنها  اأن  توؤمن  لأنها  املختلفة  املنطقة 

دول املنطقة.
ب�شكل  ذل��ك  ع��ن  ق��د ع��ربت مواقفها ومبادراتها  الإم����ارات  اأن  وذك���رت 
مملكة  مع  ت�شامنها  خ���ل  من  �شواء  املا�شية  ال�شنوات  خ���ل  وا�شح 
خ�ل  م��ن  اأو  ال�شتقرار  وع��دم  الفو�شى  دع��اة  مواجهة  يف  البحرين 
اأجل  م��ن  الأم���ل  واإع���ادة  احل��زم  عا�شفة  عمليتي  يف  بفاعلية  امل�شاركة 
�شيادته  على  واحل��ف��اظ  ال�شقيق  اليمن  اإىل  وال�شتقرار  الأم��ن  ع��ودة 
ووحدته وعروبته اأو من خ�ل امل�شاركة �شمن التحالف الدويل الذي 
و�شوريا  العراق  يف  الإرهابي  داع�س  تنظيم  خلطر  الت�شدي  ي�شتهدف 
وذلك يف جت�شيد حي ل�لتزام الإماراتي باحلفاظ على الأمن القومي 
اأ�شبح ميثل تهديدا جلميع  ال��ذي  الإره��اب  والت�شدي خلطر  العربي 
الدول العربية من دون ا�شتثناء ف�ش� عن ت�شامنها الثابت مع الدول 
التي تتعر�س ل�إرهاب ووقوفها اإىل جانبها فيما تتخذه من اإجراءات 

للحفاظ على اأمنها وا�شتقرارها و�شمان �ش�مة مواطنيها.
�شنعت  ل���إم��ارات  واحلكيمة  املتوازنة  اخلارجية  ال�شيا�شة  اإن  وقالت 
لها موقعا متميزا على امل�شتويني الإقليمي والدويل وجعلتها مو�شع 
ث��ق��ة ع��ل��ى ال�����ش��اح��ة ال��دول��ي��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا دول���ة م�����ش��وؤول��ة وق���وة داعمة 
لل�ش�م وال�شتقرار يف منطقتها والعامل كله وهذا ما توؤكده مواقفها 
اإعادة الأمن وال�شتقرار يف املنطقة  ومبادراتها البناءة التي ت�شتهدف 
ال�شيا�شي والقت�شادي للدول  الدعم  والعامل �شواء من خ�ل تقدمي 
التي ما تزال ت�شهد اأزمات اأو �شراعات وم�شاعدتها على جتاوز الأو�شاع 
ال�شعبة التي متر بها اأو من خ�ل مبادراتها التي ت�شتهدف الت�شدي 
تعرب  باعتبارها  والتعاي�س  الو�شطية  قيم  وتعزيز  والإره��اب  للتطرف 
عن العقيدة الإ�ش�مية ال�شمحة يف مواجهة اأ�شحاب الأفكار الهدامة 

واملتطرفة.
اأبرز  م��ن  اأن  اإىل  الإفتتاحي  مقالها  ختام  يف  ال�شاعة  اأخ��ب��ار  واأ���ش��ارت 
اأبوظبي  اإط�قه من  الذي مت  امل�شلمني  املبادرات جمل�س حكماء  هذه 
يف عام 2014 وهو اأول هيئة دولية م�شتقلة تهدف اإىل تعزيز ال�شلم 
العنيف  يف العامل الإ�ش�مي واملركز الدويل للتميز ملكافحة التطرف 
هداية الذي مت افتتاحه عام 2012 ويهدف اإىل بناء القدرات وتقدمي 
مت  ال��ذي  ���ش��واب  مركز  اإىل  اإ�شافة  العنيف  التطرف  ملكافحة  ب��رام��ج 
2015 للت�شدي لدعاية  املتحدة عام  الوليات  بالتعاون مع  اإط�قه 
التوا�شل  و�شائل  عرب  املتطرفة  اجلماعات  من  وغ��ريه  داع�س  تنظيم 

الجتماعي.

�أخبار �ل�شاعة :
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

افتتح �شمو ال�شيخ ح�شر بن مكتوم اآل 
دب��ي ام�س  اإع����م  دائ���رة  مكتوم مدير 
ال����دويل ل�إع�م  امل��ع��ر���س  ف��ع��ال��ي��ات 
الرقمي وات�شالت الأقمار ال�شناعية 
الأمثل  ال��ف��ع��ال��ي��ة   2017 ك��اب�����ش��ات 
ال�شناعية  والأق��م��ار  البث  لقطاعات 
واملحتوى الرتفيهي يف منطقة ال�شرق 

الأو�شط واإفريقيا وجنوب اآ�شيا.
اأنحاء  يف  تفقدية  بجولة  �شموه  وق��ام 
امل��ع��ر���س راف���ق���ه ف��ي��ه��ا ���ش��ع��ادة ه�ل 
�شعيد املري مدير عام دائرة ال�شياحة 
عام  مدير  بدبي  التجاري  والت�شويق 
العاملي  ال��ت��ج��اري  دب���ي  م��رك��ز  �شلطة 
العار�شني  م��ن  ع��دد  م��ع  فيها  التقى 
واط����ل����ع ع���ل���ى اأح��������دث امل���ن���ت���ج���ات يف 
وتقدمي  والإن�����ت�����اج  ال���ب���ث  ق���ط���اع���ات 
والأقمار  الرقمي  والإع����م  املحتوى 

ال�شناعية.
وع��ل��ى م���دار ���ش��ن��وات ان��ع��ق��اده ال���� 23 
ت���ط���ور م���ع���ر����س ك���اب�������ش���ات م����ن قوي 
لأقوى حيث �شهدت دورة العام املا�شي 
األفا   13 م��ن  اأك��ر  م�شاركة   2016
الإع����م.. وي�شاهم  من خ��رباء قطاع 
املعر�س بدورته ال�23 الذي يقام من 
21 حتى 23 مار�س اجلاري يف مركز 
العاملي يف تعزيز فر�س  التجاري  دبي 
وت�شييل  وت���وزي���ع  والإب������داع  الب��ت��ك��ار 

وو�شائل  الإع������م  ���ش��وق  يف  ال��ف��ر���س 
ال���رتف���ي���ه ال�����ش��م��ع��ي��ة وال��ب�����ش��ري��ة يف 
و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  اأنحاء  جميع 

اإفريقيا.
ويخو�س امل�شهد الإع�مي يف املنطقة 
التوجهات  ظ����ل  يف  ج����ذري����ا  حت�����ول 
العاملية.. فهناك 2.4 مليون م�شرتك 
منطقة  يف  التلفزيونية  ال��ق��ن��وات  يف 
اإفريقيا  و���ش��م��ال  الأو�����ش����ط  ال�����ش��رق 
بوجود ث�ثة م�شاركني رائدين فقط 
ي�شاهم  اأن  امل��رج��ح  وم���ن  ال�����ش��وق.  يف 

ج��ه��از ج���ي اأو ب���ي اك�����س امل���دع���وم من 
�شركة اإم بي �شي والذي اأطلق موؤخرا 
يف امل��م��ل��ك��ة ال���ع���رب���ي���ة ال�������ش���ع���ودي���ة يف 
حتقيق املزيد من النت�شار يف الأ�شواق 
امل�شتهدفة.. ومع تزايد انت�شار اأجهزة 
ال�شوق  ه��ذا  �شي�شهد  الذكية  التلفاز 
حتول على املدى الطويل فيما يتعلق 

بخدمات فيديو اأو تي تي .
نائب  مريماند  ل��وه  تريك�شي  واأك���دت 
الأول للرئي�س يف مركز دبي التجاري 
يعد  ك��اب�����ش��ات  م��ع��ر���س  اأن  ال���ع���امل���ي.. 

املنطقة..  يف  الإع�����م  لقطاع  م��رك��زا 
وب��ك��ون��ه امل��ع��ر���س الأب������رز م���ن نوعه 
ي�����ش��ك��ل ك���اب�������ش���ات حم���ط���ة ان���ط����ق 
يف  للمهتمني  ومن�شة  ا�شرتاتيجية 
الإع�مي  املحتوى  وابتكار  ا�شته�ك 
ي�شلط  كما  الإقليمي..  امل�شتوى  على 
التقنيات  ع���ل���ى  ال���������ش����وء  امل����ع����ر�����س 
جديدة  �شب�  تخلق  التي  التحويلية 
ل�شركات  الإع�مي  املحتوى  لت�شييل 
ومنتجي  البث  وحمطات  الت�شالت 
اأو تي تي ومقدمي  املحتوى وتقنيات 

حد  على  ال�شناعية  الأق��م��ار  خ��دم��ات 
�شواء .

حملية  من�شة   15 من  اأك��ر  وهناك 
الإنرتنت  �شبكة  ع��رب  ال��ب��ث  لتقنية 
الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  تي  تي  اأو 
ال���دول���ي���ني  امل�������ش���ارك���ني  ج����ان����ب  اإىل 
امل���ت���واج���دي���ن يف ال�����ش��رق الأو�����ش����ط.. 
م�����ش��اح��ة خم�����ش�����ش��ة ملنتجي  وه���ن���اك 
وال�شينمائي  ال��ت��ل��ف��زي��وين  امل��ح��ت��وى 
ودور الإنتاج وال�شتوديوهات وموزعي 
امل����ح����ت����وى وامل���ن���ت���ج���ني وامل����ح����رري����ن 

معر�س  ويركز  الإع���ن��ات.  و�شركات 
كاب�شات على تقنيات البث عرب �شبكة 
اأو تي تي والتي ت�شهل نقل  الإنرتنت 
الرقمي  املحتوى  اأو  الفيديو  حمتوى 
الإن��رتن��ت واملن�شات  ب��روت��وك��ول  ع��رب 
يف  ال�شته�ك  لأغ��را���س  املتخ�ش�شة 

اأي وقت ويف اأي مكان.
عرب  ال��ب��ث  اأع��م��ال  يخ�س  تو�شع  ويف 
موؤمتر  �شيقدم  ال�شناعية  الأق���م���ار 
وال��ذي يقام على هام�س  اإك�شبو  �شات 
وتقنيات  ح���ل���ول  ك��اب�����ش��ات  م��ع��ر���س 

الأقمار  فيما يتعلق بالت�شالت عرب 
يف  ال�شناعات  من  للعديد  ال�شناعية 
جميع اأنحاء منطقة ال�شرق الأو�شط 
من  الأول  ال��ي��وم  يف  اإفريقيا  و�شمال 

املعر�س.
و�شيعود موؤمتر املحتوى اإىل معر�س 
ك��اب�����ش��ات ه���ذا ال���ع���ام ال��ف��ع��ال��ي��ة التي 
حتظى بدعم من الراعي املا�شي اإرديتو 
فيديو و  رو���س  الب�تينيون  وال��رع��اة 
الذهبيون  وال��رع��اة  و فياكوم  ه��واوي 
دولبي وجري�شنوت والرعاة الف�شيون 

جي ا�س ال برو و ك�ريفيت اأناليتك�س 
وت�شت�شيف قادة القطاع للعام الرابع 

على التوايل.
و�شي�شم املوؤمتر متحدثني من �شركة 
توينيث �شين�شاري فوك�س و �شتار ب�ي 
و بي اإن و اآي �شي اإف اإل اأي اإك�س و تو 
فور فيفتي فور و اآي فليك�س و ام بي 
العاملة  ال�شركات  بني  من  وه��ي  �شي 
�شتناق�س  وال��ت��ي  الأو���ش��ط  ال�شرق  يف 
اأحدث البتكارات والجتاهات يف هذا 

القطاع.
املطورين  من  فرق  ع�شرة  و�شت�شارك 
لبتكار اأف�شل التطبيقات التلفزيونية 
مع تقنية ا�س دي كي خ�ل 48 �شاعة 
يف فعالية كاب�شات اأباثون . و�شتحظى 
الفرق الفائزة بفر�شة احل�شول على 
على  تطبيقاتهم  وع���ر����س  اجل���وائ���ز 
����ش���رك���ات خ���دم���ات الت�������ش���الت، مما 
يوفر لهم فر�شة و�شول تطبيقاتهم 
لأكر من 40 مليون اأ�شرة يف جميع 

اأنحاء العامل.
كاب�شات  معر�س  هام�س  على  ويعقد 
العاملية  الجتماعات  برنامج   2017
�شتوديو  وكونتينت  يف  ت��ي  وك��اب�����ش��ات 
�شاتاليت  اف  يف  ج����ي  وق���م���ة  ه�����اب 
من  نخبة  مب�شاركة  تقام  والتي  ه��اب 
ال��ق��ط��اع وجمموعة  اخل���رباء يف ه��ذا 
متنوعة من املن�شات للتوا�شل وتبادل 

املعرفة.

•• عجمان ـ الفجر 

قام وفد من غرفة جتارة و�شناعة عجمان بزيارة اإىل برنامج 
م�شرعات دبي امل�شتقبل للتعرف على دور الربنامج يف �شناعة 
التحديات  ملختلف  احل��ل��ول  واي��ج��اد  اأف�شل  مل�شتقبل  الفر�س 
وذلك يف كافة املجالت مب�شاركة نخبة من ال�شركات البتكارية 

وعددا من املوؤ�ش�شات والهيئات احلكومية الرائدة يف دبي.
تراأ�س وفد غرفة عجمان �شعادة نا�شر الظفري املدير التنفيذي 
لقطاع التخطيط ودعم الع�شاء، و�شم الوفد اأمينة املزروعي 
دعم  اإدارة  مدير  ال�شام�شي  اإمي���ان  و  الع���م��ي  املكتب  مدير 
وموظفات  موظفي  من  وعدد  املجتمعية  وامل�شئولية  الع�شاء 

الغرفة. 
وتبادل  تعزيز  يف  ودوره���ا  ال��زي��ارة  اأهمية  على  الظفري  واأك���د 
اآليات  ال��ت��ع��رف على  اإىل  ت��ه��دف  ال��زي��ارة  اخل���ربات م��وؤك��دا ان 
على  حري�شة  عجمان  غ��رف��ة  ان  واو���ش��ح  ب��ال��ربن��ام��ج،  العمل 
وخمرجات  خل��دم��ات  امل�شتقبلية  واحل���ل���ول  ال��ف��ر���س  اي��ج��اد 

بيئة  بتطوير  معنية  خدمات  ا�شتحداث  اإىل  وال�شعي  الغرفة 
العمل للموظفني والعم�ء واملجتمع املحلي.

برنامج م�شرعات  كنعان، مدير  ق��دم عبداهلل  ال��زي��ارة  وخ���ل 
دبي امل�شتقبل، للوفد نبذة �شاملة عن اهداف وروؤى م�شرعات 
دبي امل�شتقبل واأهم امل�شاريع التي يتم العمل عليها ومنها على 
والنقل  الطاقة  وتر�شيد  البعاد  الطباعة ث�ثية  املثال  �شبيل 
اإىل وجود  والأم��ن، م�شريا  وال�شحة  واملوا�ش�ت والت�شالت 
ال�شركات البتكارية الرائدة، وا�شاد بدور اجلهات  العديد من 
احلكومية وحر�شها يف ا�شت�شراف امل�شتقبل وال�شباق مع الزمن 
ل�شتحداث خدمات من �شاأنها اإحداث تغيريات نوعية �شت�شاهم 

ب�شكل كبري يف خدمة الن�شانية.
فريدة  فر�شة  ي��ق��دم  مميز  اب��ت��ك��اري  برنامج  تعد  وامل�����ش��رع��ات 
ل��ل�����ش��رك��ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ل��ل��ع��م��ل م���ع جم��م��وع��ة رائ�����دة من 
املوؤ�ش�شات والهيئات احلكومية يف دبي، والتوا�شل مع كوادرهم 
الوا�شعة  املتاحة، وخرباتهم  مواردهم  وال�شتفادة من  املهنية، 
ومعرفتهم املتخ�ش�شة، وتهدف ب�شكل عام اإىل حتويل امل�شتقبل 

اإىل واقع ملمو�س، وا�شتقطاب اف�شل العقول املبتكرة وال�شركات 
كما  تقليدية  غري  بطريقة  اعمال  م�شرعات  ليجاد  ال��رائ��دة 
يهدف الربنامج ب�شكل اأ�شا�شي اإىل متكني ال�شركات البتكارية 
املعنية  ال�شريكة  املوؤ�ش�شات  م��ع  الوثيق  والعمل  التعاون  م��ن 

ل�شتغ�ل الفر�س املتاحة على اأكمل وجه.
وبناء  لتطوير  ك��ب��رية  ف��ر���س  امل�شاركني  ال��ربن��ام��ج  مينح  كما 
العم�ء والأطراف  �شبكة وا�شعة من  ع�قات عمل فعالة مع 

املعنية يف دولة الإمارات واملنطقة.
ويف خ��ت��ام ال���زي���ارة وج���ه ن��ا���ش��ر ال��ظ��ف��ري ال�����ش��ك��ر ع��ل��ى ح�شن 
ال�شتقبال وثمن الدور الكبري لربنامج م�شرعات دبي امل�شتقبل 
والتي توؤكد ان دولة المارات دائما �شباقة يف التميز والريادة 
مبا يدعم كافة القطاعات ويزيد من �شعادة الفرد ورفاهيته، 
دبي  م�شرعات  يف  عليها  العمل  يتم  التي  بامل�شاريع  ا�شاد  كما 
حلول  وت��وف��ر  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  ت���م�����س  وال��ت��ي  امل�شتقبل 
جديدة  خدمات  وت�شتحدث  امل�شتقبل  حتديات  تواجه  وفر�شا 

ب�شكل علمي متطور يتنا�شب مع احتياجات املجتمع.

•• ال�شارقة-وام:

بيئة  للبيئة  ال�شارقة  �شركة  تدير 
مرافق  يف  ال��ت��دوي��ر  اإع����ادة  عملية 
املخت�شة  العاملية  فيدك�س  �شركة 
ب��خ��دم��ات ال��ربي��د ال�����ش��ري��ع وذلك 
وف�����ق ال���ع���ق���د ال������ذي اأب���رم���ت���ه مع 

فيدك�س الإمارات العام املا�شي .
وقد قامت بيئة - ال�شركة الرائدة 
يف ال�شرق الأو���ش��ط واحل��ائ��زة على 
البيئة  الإدارة  جم����ال  يف  ج���وائ���ز 
الأوىل  ال�����ش��ت  الأ����ش���ه���ر  خ�����ل   -
م��ن ال��ع��ق��د ب���اإع���ادة ت��دوي��ر 44 يف 
امل���ائ���ة م���ن امل�����واد ال��ق��اب��ل��ة لإع����ادة 
ال��ع��ق��د على  ال��ت��دوي��ر ح��ي��ث ين�س 
لإدارة  ا�شرتاتيجيات  حلول  توفري 
النفايات وحلول م�شتدامة يف دولة 

الإمارات.
ال��ذي من خ�له  العقد  ياأتي ه��ذا 
من  ك����ب����رية  ك���م���ي���ة  ب���ي���ئ���ة  اأدارت 
تدويرها  اإع���ادة  مت  التي  النفايات 
.. �شمن م�شاعيها يف تقدمي اأف�شل 
واحلفاظ  النفايات  اإدارة  خ��دم��ات 

ع��ل��ى ك��ف��اءة اإع�����ادة ال��ت��دوي��ر حيث 
وجتهيزات  نوعية  خ��دم��ات  وف���رت 
ونقلها  ال��ن��ف��اي��ات  جل��م��ع  متكاملة 

واإعادة تدويرها.
وقال فهد �شهيل الرئي�س التنفيذي 
العمل  اإن  بيئة  �شركة  يف  للتطوير 

على تقدمي خدمات اإدارة النفايات 
لأعلى  وف���ق���ا  ت���دوي���ره���ا  واإع���������ادة 
اأ�شا�شيا  ع��ن�����ش��را  ي��ع��د  امل�����ش��ت��وي��ات 
التي  ال���ت���و����ش���ع  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  يف 
تنتهجها بيئة التي اأ�شبحت بف�شل 
خ����ربة ع��م��ل��ي��ات��ه��ا ح����ول الإم������ارات 

الدولية  لل�شركات  املثايل  ال�شريك 
ال�شتدامة  حتقيق  اإىل  ال�شاعية 
ح��ي��ث ات��ب��ع��ت امل��ع��اي��ري ال��ب��ي��ئ��ي��ة يف 
اإعادة  عمليات فيديك�س من خ�ل 
تدوير النفايات وتطبيق نظم اإدارة 

النفايات ب�شكل متكامل.

خدمات  ق��دم��ت  بيئة  اأن  واأ����ش���اف 
ج��م��ع ال��ن��ف��اي��ات ال��ع��ام��ة يف ث�ث 
يف  فيديك�س  ل�شركة  تابعة  مرافق 
فيديك�س  وم��ن��ه��ا  الإم�������ارات  دول����ة 
دبي  ملطار  امل��ج��اورة  ميرتوبليك�س 
الدويل البوابة الثانية و فيديك�س 
م��ن��ط��ق��ة ال���ق���وز ال�����ش��ن��اع��ي��ة 1 و 
ف��ي��دي��ك�����س ال��ق��ره��ود ح��ي��ث تطلب 
وجود  فيديك�س  من  الب�شائع  نقل 
م�شاحات تخزين وا�شعة اإ�شافة اإىل 
لإعادة  القابلة  امل��واد  تدوير  اإع���ادة 
والورق  الب��شتيك  مثل  التدوير 

املقوى وغريها من املواد.
واأو�شح فهد �شهيل اأن بيئة جنحت 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  ا���ش��ت��ق��ط��اب  يف 
ال�����ش��رك��ات للحد  ال��ب��ي��ئ��ي��ة ���ش��م��ن 
لعمليات  البيئية  ال��ت��اأث��ريات  م��ن 
التقليدية  بالطرق  النفايات  نقل 
تعاونها  م���ن خ����ل  ت��ه��دف  ح��ي��ث 
تطبيق  يف  القطاعات  خمتلف  م��ع 
اأف�شل املعايري الدولية يف عمليات 
القت�شاد  ودع����م  ال��ن��ف��اي��ات  اإدارة 

املحلي باأف�شل احللول امل�شتدامة.

ح�شر بن مكتوم يفتتح املعر�ض الدويل لالإعالم الرقمي وات�شالت الأقمار ال�شناعية

منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  ال  حممد  ب��ن  طحنون  ال�شيخ  �شمو  برعاية 
العني و�شمن برنامج املجال�س التوعوية جلمعية كلنا الإمارات مبنطقة العني 
ي�شر اللجنة املنظمة دعوتكم حل�شور اأم�شيتها التوعوية املجتمعية الأوىل يف 
جمل�س اليحر مبنا�شبة اليوم العاملي للمياه ومواكبة جلهود تر�شيد ا�شته�ك 
املياه مب�شاركة �شركة العني للتوزيع التابعة لهيئة مياه وكهرباء اأبوظبي وفرع 
م�شاء  ال�شابعة  ال�شاعة  من  وذل��ك   ، املخت�شة  واجلهات  العني  يف  البيئة  هيئة 

وحتى الثامنة م�شاء يوم الأربعاء 22 مار�س اجلاري والدعوة عامة .

•• دبي-وام:

ومبتكرة  جديدة  مرحلة  ب��دء  دب��ي  يف  واملو�ش�ت  الطرق  هيئة  اأعلنت 
التو�شي�ت  بخدمات  املرتبطة  املمانعة  عدم  �شهادات  اإ�شدار  جمال  يف 
وفوري  اآين  ب�شكل  اإ�شدارها  طريق  عن  وذل��ك  واملياه  الكهرباء  املنزلية 
املبادرات  �شل�شلة من  الل��ك��رتوين �شمن  املمانعة  ع��دم  نظام  خ���ل  من 
التح�شينية التي تعمل الهيئة على تطبيقها خ�ل العام اجلاري 2017 
دبي  حكومة  اأطلقتها  ال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة  امل��دي��ن��ة  م��ب��ادرة  لتج�شيد  و���ش��وًل 

الر�شيدة.
وقال عادل املرزوقي مدير اإدارة حرم الطريق مبوؤ�ش�شة املرور والطرق يف 
الهيئة اإنه مت توقيع ملحق اتفاقية ال�شهادات الفورية بني هيئة الطرق 
واملوا�ش�ت وهيئة كهرباء ومياه دبي واإن الهيئة ت�شعى ب�شكل متوا�شل 

اإىل الرتقاء مب�شتوى خدماتها وت�شهي�تها املقدمة للمتعاملني لتحقيق 
الذكية  املدينة  نحو  بالتحول  الر�شيدة  دب��ي  حكومة  وتوجيهات  روؤي��ة 
وجعل اإمارة دبي املدينة الأذكى يف العامل من خ�ل تقدمي خدمات واأداء 

يفوق توقعات املتعاملني و�شوًل اإىل اإ�شعاد النا�س.
اإن الهيئة تعمل مع �شركائها ال�شرتاتيجيني لتطبيق مفاهيم  واأ�شاف 
لتطوير  الأ�شعدة  تاأثري ملمو�س على خمتلف  واإح��داث  اإداري��ة حديثة 
يتعلق  فيما  وبخا�شًة  حم��اور  ع��دة  على  املمانعة  ع��دم  �شهادات  خدمات 
مت  حيث  املنزلية  التو�شي�ت  خ��دم��ات  لإجن���از  الزمنية  امل���دة  بتقليل 
تخفي�س مدة اإ�شدار �شهادات عدم املمانعة لهذه الفئة من اخلدمات اإىل 
خم�شة اأيام واإن هذه املبادرة تعمل على اخت�شار املدة ب�شكل مبتكر وفّعال 
�شهادات  املمانعة  عدم  �شهادات  نظام  تقدميها يف  فور  اآنياً  اجنازها  عرب 

عدم املمانعة الذكية .

واأكد املرزوقي اأن توقيت توقيع مثل هذه التفاقية ياأتي يف مرحلة مهمة 
جداً ي�شهدها القطاع العقاري يف اإمارة دبي خا�شًة يف ظل التطور ال�فت 
والنمو املتزايد يف حجم هذه الأعمال املتمثل بتو�شي�ت الكهرباء واملياه 
واملجمعات  التجارية  والأبنية  ال�شكنية  كالفلل  املنجزة  امل�شاريع  ملختلف 
العام  خ���ل  الإج��م��ايل  العدد  بلغ  حيث  امل�شاريع  من  وغريها  ال�شكنية 
املن�شرم ما يقارب 4،915 طلباً لتو�شي�ت الكهرباء ال�شغط املنخف�س 
و 1،277 طلباً خلدمات املياه ما يعك�س اهمية هذا القطاع احليوي يف 

م�شرية التنمية والتطور العمراين الذي ت�شهده المارة .
واأو�شح انه مت بالتن�شيق بني املعنيني يف موؤ�ش�شة املرور والطرق الهيئة 
بتطوير  املتعلقة  كافة  الإج���راءات  اإنهاء  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة  وب��ني 
نظام �شهادات عدم املمانعة لتنفيذ هذه املبادرة املبتكرة والتي تتوافق مع 

روؤية الهيئة املتمثلة ب� تنقل اآمن و�شهل للجميع .

» كلنا الإمارات « تنظم جمل�ض 
توعوي مبنا�شبة اليوم العاملي للمياه 

طرق دبي تبداأ باإ�شدار �شهادات عدم املمانعة الذكية للتو�شيالت املنزلية

وفد غرفة عجمان يزور م�شرعات دبي امل�شتقبل

بيئة تقدم خدمات اإعادة تدوير لثالثة مرافق تابعة لفيديك�ض العاملية

•• راأ�س اخليمة - الفجر

اأعلنت دائرة الأ�شغال واخلدمات العامة يف راأ�س اخليمة 
عزمها تطبيق خطة �شاملة لتحديث واإح�ل اأ�شطولها 
من مركبات جمع النفايات يف طرق الإمارة وميادينها 
للبيئة  و �شديقة  ومتقدمة  بالكامل، مبركبات حديثة 
اكتمال تطبيق اخلطة،  بعد  الإج��م��ايل،  ي�شل عددها   ،
الأول،  اأم�����س  ا�شت�مها،  اأعلنت  فيما  مركبة،   ٤٣ اإىل 
دفعة جديدة، �شمت ١٠ �شيارات حديثة. وذكر املهند�س 
اأ�شغال راأ�س اخليمة:  اأحمد احلمادي، مدير عام دائرة 
مركبة   ٣٣ ع��ل��ى  ح��ال��ي��ا  ي�شتمل  ال���دائ���رة  اأ���ش��ط��ول  اإن 
ال��دائ��رة حتديث ٦٥٪ من  اأجن��زت  نفايات كبرية، فيما 
الأوىل  الدفعة  ت�شلم  اإىل  م�شريا  الآن،  حتى  اأ�شطولها 
من الأ�شطول اجلديد قبل حوايل عام، وت�شكل الدفعة 
اأ�شطول  اجلديدة الثانية من نوعها من عملية اإح�ل 

واأو�شح  راأ�س اخليمة.  اإمارة  النفايات يف  مركبات جمع 
املهند�س احلمادي اأن الدفعة الثالثة من خطة الإح�ل 
الثاين  الن�شف  خ�ل  ا�شت�مها  املقرر  من  والتجديد 
2017، وت�شمل ١٠ �شيارات، ومتتاز  من العام اجلاري 
و�شعتها  و�شهولتها،  املناولة  ب�شرعة  احلديدة  ال�شيارات 
الكبرية، التي تفوق نظرياتها القدمية، وهو ما يف�شي 
النفايات  جمع  لعمليات  امل�شتغرق  ال��وق��ت  تقليل  اإىل 
ال�شحية  وامل���ك���ب���ات  ال���ف���رز  حم��ط��ة  واإىل  م���ن  ون��ق��ل��ه��ا 
واحلاويات، املنت�شرة يف خمتلف مناطق الإمارة. ومتتاز 
املركبات اجلديدة جلمع النفايات ونقلها يف راأ�س اخليمة، 
اأكرب من  ب�شورة  للبيئة  باأنها �شديقة  للحمادي،  وفقا 
املكب�س  ال�شغط يف  ق��درة  اأن  ال�شابق، وهو ما يتمثل يف 
اخللفي اأقوى واأف�شل من املركبات القدمية، وت�شتوعب 
للحرائق،  اأقل عر�شة  وتعد  النفايات،  اأكرب من  كميات 

لتوفر ميزات اأمان اأكرب يف املركبات اجلديدة.

•• ابوظبي-وام: 

اجلمهور  ال���داخ���ل���ي���ة،  وزارة  دع����ت 
الطائرات  ب��ا���ش��ت��خ��دام  وامل��ه��ت��م��ني 
حملتها  م��ت��اب��ع��ة  اإىل  ط���ي���ار،  ب����دون 
بالتعاون مع الهيئة العامة للطريان 
اأن����ت امل�����ش��وؤول ، ع��رب مواقع  امل����دين 
ال���ت���وا����ش���ل الج���ت���م���اع���ي ل����ل����وزارة 
وان�شتغرام،  وت���وي���رت،  ب����وك،  ف��ي�����س 
للتعرف   ، وي��وت��ي��وب  بل�س،  وج��وج��ل 
القانونية  وال�شروط  ال�شوابط  اإىل 
الريا�شة.  ت��ل��ك  مل��م��ار���ش��ة  والأم��ن��ي��ة 
مدير  اخل��اج��ة،  �شعيد  العقيد  واأك���د 
العامة  ب��الإدارة  الدعم اجل��وي  اإدارة 
حملة  اأن  ب��ال��وزارة،  الأمني  ل�إ�شناد 
موؤخراً  انطلقت  التي  امل�����ش��وؤول  اأن��ت 
التوعية  وت��ع��زي��ز  ن�شر  اإىل  ت��ه��دف   ،
بقوانني وقواعد ا�شتخدام الطائرات 
و�ش�مة  اأم���ن  ل�شمان  ط��ي��ار  ب���دون 
العامة  وامل��م��ت��ل��ك��ات  امل�����ش��ت��خ��دم��ني 
ُت�شكل  واخلا�شة ومنت�شبيها حتى ل 
خ���ط���راً ع��ل��ى اأم����ن و���ش���م��ة اأج����واء 

الدولة والطائرات امل�شغلة.
على  �شت�شمر  احل��م��ل��ة  اأن  واأو����ش���ح   
ر�شائل  وت��ت�����ش��م��ن  ال�������ش���ن���ة،  م������دار 
لتعزيز الوعي املجتمعي با�شرتاطات 
بدون  الطائرات  ا�شتخدام  وق��وان��ني 
ط��ي��ار ال��درون��ز ، وذل���ك ع��رب مواقع 

لوزارة  التابعة  الجتماعي  التوا�شل 
بالإ�شافة   ، الإنرتنت  الداخلية على 
# انت_امل�شوؤول  ها�شتاق  و�شم  اإىل 
والذي   ، الن�شتغرام  ال���  تطبيق  عرب 
ا�شتخدام  وق��وان��ني  �شروط  يت�شمن 

الطائرات بدون طيار.
البلو�شي  اإ�شماعيل  املهند�س  اأ�شار  و   
املدير العام امل�شاعد لقطاع ال�ش�مة 
املدين  ل��ل��ط��ريان  ال��ع��ام��ة  الهيئة  يف 
ت�شجيل  �����ش����رورة  اإىل   ، ب���ال���دول���ة 
الطائرات بدون طيار قبل ت�شغيلها ، 
املوقع اللكرتوين  وذلك عن طريق 
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ا�شتخدامها  مُي��ن��ع  اأن����ه  م��و���ش��ح��اً   ،

وال�شيارات  واملباين  الأ�شخا�س  فوق 
الأماكن  ويف  اخل��ا���ش��ة  وامل��م��ت��ل��ك��ات 
واأمن  �ش�مة  ُي��ع��ر���س  مم��ا  املكتظة 
الآخرين للخطر ، و�شرورة البتعاد 
ومن�شات  امل���ط���ارات  ع��ن  ك��ل��ي  ب�شكل 
هبوط الطائرات العمودية واملناطق 
امل��ج��ال اجل����وي، داعياً  امل��ح��ظ��ورة يف 
 uae امل��ه��ت��م��ني ل��ت��ح��م��ي��ل ت��ط��ب��ي��ق
drone fly zone واملتوفر على 
ل�ط�ع   ، الذكية  الهواتف  اأنظمة 
على املناطق امل�شموح فيها الطريان.

اأن القانون مينع تركيب  اإىل   واأ�شار 
اأجهزة الت�شوير على الطائرات بدون 
للدولة،  اجل��وي  املجال  �شمن  طيار 
خ�شو�شية  ع���ل���ى  ح���ف���اظ���اً  وذل�������ك 
نهائياً  مينع  كما  الأف����راد،  و�ش�مة 
ا�شتخدامها اأثناء انعدام الروؤية اأو يف 

الأحوال اجلوية ال�شيئة، ويف الليل.
كما يتوجب ت�شغيل الطائرات بدون 
ط��ي��ار ���ش��م��ن جم���ال ال���روؤي���ة طوال 
اأي  �شماع  اأو  ر�شد  ح��ال  ال��وق��ت، ويف 
طائرة اأخرى يف نف�س املجال اجلوي 
ي��ج��ب اإب���ع���اد ال���ط���ائ���رة ب����دون طيار 
وال��ت��اأك��د م��ن ه��ب��وط��ه��ا ع��ل��ى الفور، 
ول���ط���ع ع��ل��ى م��زي��د م��ن اللوائح 
املهتمني  دعيا  الأخ��رى  والت�شريعات 
املوقع اللكرتوين للهيئة  زي��ارة  اىل 

العامة للطريان املدين.

�شديقا للبيئة 

اأ�شغال راأ�ض اخليمة ت�شتقبل اأ�شطول 
جديدا جلمع النفايات 

حملة اأنت امل�شوؤول توا�شل توعيتها 
مل�شتخدمي الطائرات بدون طيار
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•• اأبوظبي-وام:

ا�شتعر�شت دولة الإمارات ، جهودها 
م���ن خماطر  ال�����ش��ب��اب  ح��م��اي��ة  يف 
اجل�����رمي�����ة الإل�����ك�����رتون�����ي�����ة، اأم������ام 
خلرباء  الكويت  مدينة  يف  اجتماع 
ال�شباب  حماية  �شبل  درا���ش��ة  ب�شاأن 
اخلليج  دول  يف  امل��خ��اط��ر  تلك  م��ن 
التعاون  ت��ع��زي��ز  م���وؤك���دة  ال��ع��رب��ي، 
وتوحيد جهود دول اخلليج يف هذا 

ال�شاأن.
الدكتور  خ���ب���ري  ال���ع���ق���ي���د  وق������ال   
العام  امل���ن�������ش���ق  ال����دب����ل  اإب����راه����ي����م 
الط�ب  لتمكني  خليفة  لربنامج 
اأق�������در رئ���ي�������س وف�����د ال�����دول�����ة اإىل 
الجتماع اإن م�شاركة الدولة ممثلة 
يف  جهات  وع��دة  الداخلية  وزارة  يف 
الجتماع توؤكد حر�شها على تعزيز 
التعاون وتبادل اخلربات والتعريف 
يف  وجتاربها  وبراجمها  باأن�شطتها 
اللكرتونية  ل��ل��ج��رمي��ة  ال��ت�����ش��دي 
م��ن خماطرها.  ال�����ش��ب��اب  وح��م��اي��ة 
اإىل  ت���ط���رق  الج���ت���م���اع  اأن  وذك������ر 
والت�شريعات  بالقوانني  التعريف 
الإلكرتونية  ب��اجل��رمي��ة  اخل��ا���ش��ة 
�شبل  ودرا�شة  العاملي  امل�شتوى  على 
اخلليج  دول  يف  ال�����ش��ب��اب  حت�����ش��ني 
العربي من خماطرها، وتفعيل دور 
الأ�شرة وو�شائل الإع�م واجلمعيات 

الأهلية يف التوعية بهذا ال�شاأن.
حماور  اأرب��ع��ة  مناق�شة  اإىل  ولفت   
ال�شباب  على  رك��ز  الأول  رئي�شية، 
للجرمية  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  والمن������اط 
الآثار  ح��ول  والثاين  اللكرتونية، 
للجرمية  والج��ت��م��اع��ي��ة  النف�شية 

اللكرتونية على ال�شباب، والثالث 
حول الإج��راءات القانونية ل�شبط 
والرابع  الل���ك���رتون���ي���ة،  اجل���رمي���ة 
للجرمية  ال��ت�����ش��دي  اآل���ي���ات  ح����ول 

اللكرتونية يف ع�قتها بال�شباب.
 واع��ت��رب الج��ت��م��اع ف��ر���ش��ة جيدة 
خليفة  برنامج  ب��اأه��داف  للتعريف 
ل��ت��م��ك��ني ال����ط�����ب واأن�������ش���ط���ت���ه يف 
م��وؤك��داً احلر�س على  ه��ذا اجلانب 
ل�إنرتنت  �شليمة  حوكمة  حتقيق 
لتوحيد  اأق��������در  اأن�������ش���ط���ة  ����ش���م���ن 
اجل����ه����ود ال���وط���ن���ي���ة امل���ب���ذول���ة من 
الدولة  م��وؤ���ش�����ش��ات  خم��ت��ل��ف  ق��ب��ل 
تعمل  التي  واملجتمعية  احلكومية 
ل�إنرتنت،  اآم����ن  ا���ش��ت��خ��دام  ع��ل��ى 
ب�شورة  ا���ش��ت��غ���ل��ه  ع���دم  و���ش��م��ان 
ال��ب��ع�����س نتيجة  ق��ب��ل  ���ش��ي��ئ��ة م���ن 
والت�شريعات  ب��ال��ق��وان��ني  اجل���ه���ل 

التعامل  نتيجة  اأو   ، ال�����ش��ل��ة  ذات 
غ�����ري ال�������ش���ح���ي���ح م�����ع الن����رتن����ت 
على  ل��ل��ح�����ش��ول  اأداة  ب���اع���ت���ب���اره 
للتوا�شل  واأداة  واملعلومات  املعرفة 
الجتماعي والإن�شاين بني خمتلف 

الثقافات وال�شرائح املجتمعية.
اأ���ش��ه��م يف   واأو�����ش����ح اأن ال���ربن���ام���ج 
ت��ط��وي��ر ك��ف��اءة وم���ه���ارات الط�ب 
وامل���ع���ن���ي���ني ل��ل��ت��ع��ام��ل الآم��������ن مع 
نحو  تنفيذ  اإىل  م�شرياً  الإن��رتن��ت 
ا�شتهدفت  ت��وع��ي��ة  ور���ش��ة   1000
ط��ال��ب ومعلم  األ���ف   150 ح���وايل 
توعية  جملة  واإط����ق  اأم���ر،  وويل 
العربية  باللغتني  تفاعلية  رقمية 
مبادرة  وت��ط��ب��ي��ق  والجن���ل���ي���زي���ة، 
املدر�شة الآمنة رقمياً يف نحو 100 
م���در����ش���ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���دول���ة، 
ثقافة  منهاج  تطبيق  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

�س  ال�شايرب  الإلكرتوين  التوا�شل 
3 ، و اإع��داد مكتبة اأق��در ال�شوتية 

للتوعية الإلكرتونية.
م�شابقة  ت��ن��ف��ي��ذ  مت  ك��م��ا   : وت���اب���ع   
مب�شاركة  الط�بية  للتوعية  اأق��در 
خ�ل  وط���ال���ب���ة  ط���ال���ب   1000
فيديو   225 ب���  احل��ال��ي��ة،  ال�����دورة 
توعوية،  ق�شة   255 و  ت��وع��وي��ة، 
فاز  توعوية،  فنية  ���ش��ورة   534 و 
تكرميهم  �شيتم  طالبا   24 منهم 
الفني  اإن��ت��اج��ه��م  ق��ري��ب��اً، وع���ر����س 

مبختلف و�شائل التوا�شل.
ل�أمن  الوطنية  الهيئة  وتطرقت   
اللكرتوين يف الدولة اإىل م�شابقة 
التعليمية  ال���وط���ن���ي���ة  امل����غ����ام����رة 
�شنوياً  تنظمها  وال��ت��ي  التفاعلية 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف ت���ط���وي���ر م���ه���ارات 
اإىل  التعرف  بهدف  ال��ق��ادم  اجليل 

اأمن  امل��ت��م��ي��زة يف جم����ال  امل���واه���ب 
املرحلتني  ط��ل��ب��ة  م���ن  امل���ع���ل���وم���ات 
واجلامعية  وال��ث��ان��وي��ة  الع���دادي���ة 
الوعي  وت��ع��زي��ز  م��ه��ارات��ه��م  ل�شقل 
اللكرتوين،  الأمن  باأهمية  لديهم 
م��وؤك��دة احل��ر���س ع��ل��ى دع���م جهود 
ك�����وادر وطنية  وت��ط��وي��ر  ت��اأ���ش��ي�����س 
قادرة على مواجهة حتديات الأمن 
اللكرتوين يف امل�شتقبل. و�شم وفد 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الم������ارات  دول����ة 
را�شد  العقيد  الجتماع  يف  امل�شارك 
خ���ل���ف ال����ظ����اه����ري م����دي����ر �����ش����وؤون 
الدكتور حممد  والرائد  اجلرمية، 
حممد  اول  وامل���������زم  ال���ك���وي���ت���ي، 
جرائم  خبري  البلو�شي  ا�شماعيل 
ابراهيم  وال�����رائ�����د  ال���ك���رتون���ي���ه، 
البطيح املن�شق الع�مي من اإدارة 
ب���وزارة الداخلية.  الإع����م الأم��ن��ي 
واأو�شى املجتمعون باملحافظة على 
اللكرتونية  التحتية  البنية  ام��ن 
و اأمن املجتمع املدين عرب التعاون 
ال��دول اخلليجية و ال�شتمرار  بني 
املمار�شات  اأف�شل  ال�شتفادة من  يف 
الفنية  ال��ع��م��ل��ي��ات��ي��ة  و  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
ال�شقيقة  ال���دول  ل��دى  امل�شتخدمة 
وت�شكيل  اجل���رائ���م  ه����ذه  مل��واج��ه��ة 
ف��ري��ق ع��م��ل ي��ت��وىل ر���ش��د و ح�شر 
ق��ان��ون اجلرائم  ال��ت��ح��دي��ث��ات ع��ل��ى 

اللكرتونية.
تنظيم  ال��ت��و���ش��ي��ات  ت�شمنت  ك��م��ا   
متارين حماكاة جلرائم الكرتونية 
اأو هجمات �شيربانية على امل�شتوى 
خليجية  من�شة  وان�شاء  اخلليجي 
او  املعلومات  لتبادل  موؤمنة  تقنية 

التحديثات.

•• دو�شنبيه -وام: 

الطاجيكية  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف  انطلقت 
امل�شاورات  جل��ن��ة  اأع���م���ال  دو���ش��ن��ب��ي��ه 
 – الإم���ارات���ي���ة  الأوىل  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 

الطاجيكية.
�شعادة  الإم����ارات����ي  اجل���ان���ب  ت���راأ����س 
اأحمد عبدالرحمن اجلرمن م�شاعد 
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون الدويل 
�شعادة  بح�شور  ال�شيا�شية  لل�شوؤون 
الدكتور اأحمد املطرو�شي مدير اإدارة 
غرب اآ�شيا بوزارة اخلارجية والتعاون 
ال����دويل وال���وف���د امل���راف���ق.. يف حني 
�شعادة  ال��ط��اج��ي��ك��ي  ت���راأ����س اجل��ان��ب 
الدكتور نظام الدين زاهدي النائب 
الطاجيكي.  اخلارجية  لوزير  الأول 
ومت خ����ل ال��ل��ق��اء ا���ش��ت��ع��را���س عدد 

من املوا�شيع ذات الإهتمام امل�شرتك 
وبحث �شبل تعزيز التع�اون وتطوير 
ال���ع����ق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة مب���ا ي�����ش��ه��م يف 
وتبادل  امل�����ش��رتك��ة  امل�����ش��ال��ح  حتقيق 
وج�����ه�����ات ال���ن���ظ���ر ح������ول ع������دد من 

الق�شايا الإقليمية والدولية.
عبدالرحمن  اأح���م���د  ���ش��ع��ادة  واأك�����د 
اجلرمن حر�س دولة المارات على 
التعاون  ع����ق���ات  وت��ن��م��ي��ة  ت��ط��وي��ر 
وال�������ش���راك���ات م���ع ط��اج��ك�����ش��ت��ان مبا 
القيادة  وتوجهات  طموحات  يعك�س 
يخدم  ومب��ا  البلدين  ك���  يف  العليا 
امل�شرتكة..  وامل�������ش���ال���ح  الأه���������داف 
التعاون  ق��اع��دة  ت��و���ش��ي��ع  اإىل  داع��ي��ا 
الع�قات  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  امل�������ش���رتك 
وقال  الأط���راف.  واملتعددة  الثنائية 
ال�شيا�شية  لل�شوؤون  ال��وزي��ر  م�شاعد 

ال�����ش��ي��خ حممد  ال�����ش��م��و  ان ���ش��اح��ب 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
وف��خ��ام��ة اإم����ام ع��ل��ي رح��م��ان رئي�س 
ال�شديقة  طاجيك�شتان  جمهورية 
ابوظبي  يف  ل��ق��ائ��ه��م��ا  خ�����ل  اك�����دا 
م�������وؤخ�������را ����ش���ب���ل ت����ع����زي����ز ومت���ت���ني 
الع�قات الثنائية وباركا التفاقيات 
ومذكرات التفاهم املوقعة ودعيا اإىل 
اأو�شع  واآف��اق  م�شتويات  اإىل  تنميتها 
للبلدين  امل�شرتكة  للم�شالح  خدمة 

وال�شعبني ال�شديقني.
من جانبه اأ�شاد نائب وزير اخلارجية 
الإماراتية  ب��ال��ع���ق��ات  الطاجيكي 
الذي  ب��ال��دور  ون���وه  الطاجيكية   –
ت�����ش��ط��ل��ع ب���ه دول�����ة الإم��������ارات على 

ال�شاحة الإن�شانية الدولية.

ملوؤ�ش�شة  �شكره وتقديره  واأع��رب عن 
ل�أعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
اخلريية  ب��راجم��ه��ا  على  الن�شانية 
والن�������ش���ان���ي���ة ال���ت���ي ت��ن��ف��ذ لإغ���اث���ة 
م��ن��ك��وب��ي ال�����ك�����وارث ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة يف 

طاجك�شتان.
لبناء  طاجك�شتان  تطلع  ع��ن  وع��رب 
���ش��راك��ة دائ���م���ة م���ع دول����ة الإم�����ارات 
امل����ج����الت  وت���ر����ش���ي���خ���ه���ا يف ج���م���ي���ع 
م�شيدا  وال���ت���ن���م���وي���ة..  الن�����ش��ان��ي��ة 
ت�شهدها  ال��ت��ي  ال�����ش��ام��ل��ة  بالتنمية 
الم���ارات يف جميع قطاعاتها  دول��ة 
التي  العالية  التناف�شية  وبالقدرات 
اقت�شاديا  م���رك���زا  ت���ت���ب���واأ  ج��ع��ل��ت��ه��ا 
اأ�شا�شيا  وم��ق�����ش��دا  م��ه��م��ا  وجت���اري���ا 

لل�شركات العاملية والإقليمية.
ال�شتفادة  اأه��م��ي��ة  اجل��ان��ب��ان  واأك����د 

املميز  والنمو  التناف�شية  امليزات  من 
البلدين  اق���ت�������ش���اد  ي��ح��ق��ق��ه  ال������ذي 
التعاون  ق���اع���دة  ت��و���ش��ي��ع  اأج����ل  م���ن 
بتعزيزها  الكفيلة  وال�شبل  امل�شرتك 
وتطويرها يف جميع املجالت خا�شة 
وال�شياحية  والتجارية  القت�شادية 
والثقافية ف�ش� عن ت�شجيع تبادل 
ل��شتفادة  الر�شمية  الوفود  زي��ارات 
واملحفزة  امل��ت��ط��ورة  الإم��ك��ان��ات  م��ن 
البلدين  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ي���خ���دم  ب�����ش��ك��ل 

وال�شعبني ال�شديقني.
م�شاعد  اأك�������د  ال����ل����ق����اء  خ����ت����ام  ويف 
اأهمية  ال�شيا�شية  ل��ل�����ش��وؤون  ال��وزي��ر 
ال��ت��ن�����ش��ي��ق وال��ت�����ش��اور امل�����ش��ت��م��ر بني 
الق�شايا  ي��خ�����س  ف��ي��م��ا  ال���ب���ل���دي���ن 
امل�����ش��رتك يف خمتلف  اله��ت��م��ام  ذات 
امل��ح��اف��ل الإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة ول 

الأمم  م�شتوى  على  التن�شيق  �شيما 
املتخ�ش�شة  ووك����الت����ه����ا  امل���ت���ح���دة 
الفعال  التعاون  دعامة  ت�شكل  لأنها 
املتعدد الأطراف.. و�شدد على اأهمية 

الدولية والإقليمية  ت�شافر اجلهود 
للت�شدي لهذه التحديات واملهددات 
الأم����ن����ي����ة مل���واج���ه���ة اآف������ة الإره��������اب 
واجلرمية  وامل����خ����درات  وال���ت���ط���رف 

واإيجاد  بالب�شر  والجت����ار  املنظمة 
املتفاقمة  ل����أزم���ات  ن��اج��ع��ة  ح��ل��ول 
ب����امل����ن����ط����ق����ة مب������ا ي����ر�����ش����خ الأم��������ن 

وال�شتقرار الإقليمي والدويل. 

انطالق اأعمال جلنة امل�شاورات ال�شيا�شية الأوىل الإماراتية الطاجيكية يف دو�شنبيه

نورة ال�شويدي : املراأة الماراتية اأ�شعد امراأة يف العامل
•• اأبوظبي-وام:

الحتاد  مديرة  ال�شويدي  ن��ورة  �شعادة  اأك��دت 
الن�شائي العام ان املراأة الإماراتية اأ�شعد امراأة 
ال��ع��امل مب��ا حققته م��ن مكا�شب مهمة يف  يف 
والقت�شادي  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ال��ت��م��ك��ني  جم����الت 
احل���ي���اة  م����ي����ادي����ن  ك�����ل  والج����ت����م����اع����ي ويف 

والقطاعات التي دخلتها.
مبنا�شبة  لها  ت�شريح  يف   - ال�شويدي  وقالت 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ان   - العاملي  ال�شعادة  ي��وم 

اأهمية ق�شوى ولذلك  امل��راأة  يف الدولة تويل 
من  متقدمة  مراكز  اىل  الو�شول  يف  ابدعت 
ال��ق��ي��ادة يف التقدم  اأه�����داف  ال��ع��م��ل وح��ق��ق��ت 

والمتياز.
الآخر  ه��و  الم�����ارات  �شعب  ان  اىل  وا����ش���ارت 
مبا  اي�شا  حتققت  و�شعادته   ، بقيادته  �شعيد 
ينعم به من الرفاهية والتقدم يف الوطن يف 

جميع املجالت.
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك  ان �شمو  واأك��دت 
رئي�شة الحتاد الن�شائي العام الرئي�شة الأعلى 

املجل�س  رئ��ي�����ش��ة  ال���ش��ري��ة  التنمية  مل��وؤ���ش�����ش��ة 
الأع���ل���ى ل����أم���وم���ة وال��ط��ف��ول��ة ك���ان���ت وراء 
وو�شعها  بق�شاياها  باهتمامها  امل��راأة  �شعادة 
حقها  لتنال  بذلتها  التي  اجلهود  مقدمة  يف 
يف التعليم وال�شحة والرعاية يف كل جمالت 

احلياة.
واأع��ط��ت ���ش��ع��ادة ن���ورة ال�����ش��وي��دي م��ث��� على 
ذل���ك مب��ا ج���اء ف��ي��ه ت��ق��ري��ر ال�����ش��ع��ادة العاملي 
ال��دول��ة م��ن اح��ت���ل املركز  وم��ا و�شلت اليه 
ال�  اإىل  مراتب  ثمانية  وتقدمها  عربيا  الول 

21 عامليا يف جمال ال�شعادة وهو مركز مهم 
للغاية مل ت�شبقها اليه اأي دولة يف عمر دولة 

المارات.
�شعب  ب��اأن  نتيجة  اأع��ط��ى  التقرير  ان  وق��ال��ت 
الإم��ارات من اأ�شعد 12 �شعبا يف العامل وانه 
املقيمني  الأف��راد  ر�شا  موؤ�شر  عامليا يف  الأول 
من دول اأخرى كما اأن الإمارات الأوىل عاملياً 
يف متتع الأفراد ب�شحة جيدة والثانية عاملياً 
يف الر�شا عن الأو�شاع القت�شادية، والرابعة 
الإمارات  وكذلك  بالراحة  ال�شعور  يف  عاملياً 

اقت�شادها،  مب�شتقبل  الثقة  يف  عاملياً  الثانية 
امل�شتوى  ع���ن  ال���ر����ش���ا  يف  ع���امل���ي���اً  وال���راب���ع���ة 

املعي�شي.
ما  اأن  العام  الن�شائي  الحت��اد  واأك��دت مديرة 
حققته دول��ة الإم���ارات من تقدم ملحوظ يف 
تقرير ال�شعادة العاملي لهذا العام يعد اإجنازاً 
ال�شديدة  للروؤية  نتاجاً  وي�شكل  ب��ه،  نفتخر 
دائما  ت��وؤك��د  ال��ت��ي  للدولة  الر�شيدة  للقيادة 
النا�س �شيظل غاية وهدفا وبرامج  اإ�شعاد  اأن 

عمل حتى يرت�شخ واقعا دائما وم�شتمرا .

واأ����ش���ارت اىل ان امل����راأة الم��ارات��ي��ة ي��ح��ق لها 
التي  الم���ارات  وب��اأم  ر�شيدة  بقيادة  تفخر  ان 
اليه  و�شلت  ما  اىل  فو�شلت  الكثري  اعطتها 
م��ن ت��ق��دم ودخ���ول جم���الت ك��ث��رية يف العمل 
ونالت الكثري من املنا�شب ومتتعت مبا توفر 
ل��ه��ا م��ن م��ع��اه��د وج��ام��ع��ات وم���راك���ز علمية 
تنهل منها ما ت�شاء من املعرفة والعلوم ومن 
رعاية �شحية واهتمام اجتماعي كبري بدورها 
ب�شكل كبري يف م�شرية  �شاهم  الذي  التنموي 

التقدم يف الب�د.

•• ال�شارقة-الفجر:

�شاركت موؤ�ش�شة ال�شارقة لريا�شة املراأة يف احتفالت الدولة 
من  مار�س   20 ي��وم  ي�شادف  ال��ذي  لل�شعادة  العاملي  باليوم 
اإ�شراف  كل عام، حيث نظم فريق ال�شعادة يف املوؤ�ش�شة حتت 
لريا�شة  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  النقبي،  ن��دى  �شعادة 
املبادرات  من  جمموعة  الفريق،  مدير  ها�شم  ون��ورة  امل���راأة، 
بني  الإيجابية  ال��روح  لدعم  ال�شاعية  واخلارجية  الداخلية 

فريق عمل املوؤ�ش�شة.
وج�����اءت امل����ب����ادرات ال��ت��ي ت���اأت���ي ب��الن�����ش��ج��ام م���ع خمرجات 
موظفات  ومب�شاركة  بح�شور  لل�شعادة،  الوطني  الربنامج 
على  ال���ورود  املوؤ�ش�شة  اأف���راد  وزع  حيث  املوؤ�ش�شة،  واإداري����ات 
جميع املوظفني من رجال ون�شاء يف نادي �شيدات ال�شارقة، 

وال��ق��ت ن��دى النقبي حم��ا���ش��رة ع��ن ال�����ش��ع��ادة، حت��دث فيها 
املوؤ�ش�شة  والتكاتف بني كوادر  العمل كفريق واحد،  دور  عن 
لدى  وال�شعادة  الر�شى  وم�شتوى  الإيجابية  ال��روح  رف��ع  يف 

املوظفني.
واحتفلت املوؤ�ش�شة بيوم ال�شعادة مع لعبات الفرق الريا�شية 
احتياجات خا�شة من  ل��ذوي  ال�عبات ق�ش�شاً  ق��راأت  حيث 
الفعالية بدعم من م�شروع ثقافة ب�  الثقة، وج��اءت  نادي 

حدود الذي وفر املكتبة املتنقلة لقراءة الكتب والق�ش�س.
ندى  امل����راأة  لريا�شة  ال�����ش��ارق��ة  موؤ�ش�شة  ع��ام  م��دي��ر  وق��ال��ت 
خمتلف  يف  امل�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى  حري�شة  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اإن  ال��ن��ق��ب��ي: 
على  اأث��ر  من  لها  ملا  والعاملية،  الوطنية  والأع��ي��اد  املنا�شبات 
التوا�شل مع الو�شط الجتماعي، واإ�شراك موظفي  حتقيق 
ايجاباً  ينعك�س  مبا  املنا�شبات  مبختلف  وك��وادره��ا  املوؤ�ش�شة 

على جهودهم واأعمالهم، فتاأتي م�شاركة املوؤ�ش�شة يف فعاليات 
الدولة  فيها  مت�شي  التي  الروؤية  مع  متا�شياً  ال�شعادة،  يوم 
روؤيتها  يف  املوؤ�ش�شات  خمتلف  ل��ه  تطمح  م��ا  ع��ام��ة،  ب�شورة 
التنموية . وكان �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن 
قد  ال�شارقة،  الأعلى حاكم  املجل�س  القا�شمي، ع�شو  حممد 
باإن�شاء موؤ�ش�شة   2016 اأمريياً يف نوفمرب  اأ�شدر مر�شوما 
امل�����راأة، ال��ت��ي تتمتع ب��ال���ش��ت��ق���ل املايل  ال�����ش��ارق��ة ل��ري��ا���ش��ة 
والإداري وبال�شخ�شية العتبارية والأهلية الكاملة لإجراء 
اأن  على  اأه��داف��ه��ا،  لتحقيق  ال���زم��ة  القانونية  الت�شرفات 
ال�شارقة،  ح��اك��م  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ق��ري��ن��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ت��رتاأ���س 
�شمو ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�شمي، وتعاونها جلنة 
ع�شويتها  يف  ت�شم  الرئي�س  م��ن  ب��ق��رار  ت�شكل  ا�شت�شارية 
اأع�شاء من ذوي اخلربة والكفاءة يف جمالت عمل املوؤ�ش�شة.

�شاركت ذوي �حتياجات خا�شة قر�ءة �لق�ش�س و�حلكايات

موؤ�ش�شة ال�شارقة لريا�شة املراأة حتتفل باليوم العاملي لل�شعادة
•• اأبوظبي-وام: 

بحث معايل الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف النعيمي 
الهيئة  اإدارة  رئي�س جمل�س  التحتية  البنية  وزير تطوير 
خالد  و�شعادة  والبحرية  الربية  للموا�ش�ت  الحتادية 
لدى  عمان  �شلطنة  �شفري  اجل��رادي  �شامل  بن  �شعيد  بن 
بني  املتميزة  الأخ��وي��ة  ال��ع���ق��ات  تعزيز  �شبل   .. ال��دول��ة 
 - اجل��ان��ب��ان  كما بحث  ع��م��ان.  و�شلطنة  الإم�����ارات  دول���ة 
خ�ل اللقاء الذي عقد ام�س يف مكتب الوزير يف اأبوظبي 
تعزيزها  و�شبل  البلدين  ب��ني  الثنائي  ال��ت��ع��اون  اأوج���ه   -
خا�شة  املجالت  خمتلف  يف  دعمها  واإمكانات  وتوطيدها 
جم��ال امل��وا���ش���ت وال��ن��ق��ل ال���ربى وال��ب��ح��رى والإ�شكان 

والبنية التحتية ملا فيه خدمة امل�شالح املتبادلة لل�شعبني 
ال�شقيقني.

دولة  بني  وال�شراكة  التعاون  اآليات  تعزيز  اللقاء  وتناول 
التعاون  الإمارات و�شلطنة عمان وناق�شا م�شودة اتفاقية 

يف جمال النقل الربي والبحري بني البلدين.
العماين  ال�����ش��ف��ري  اإىل  ال���دع���وة  النعيمي  م��ع��ايل  ووج����ه 
حل�شور موؤمتر ومعر�س مدن امل�شتقبل الذي يقام خ�ل 
ال��ف��رتة م��ن ال��ث��اين حتى ال��راب��ع م��ن �شهر اأب��ري��ل املقبل 
ال�شفري  اأ�شاد  . من جهته  العاملي  التجاري  يف مركز دبي 
الإم��ارات و�شلطنة  املتميزة بني  الع�قات  العماين بعمق 
يكنها  التي  والتقدير  ال�شداقة  منوها مب�شاعر   .. عمان 

ال�شعب العماين حلكومة و�شعب الإمارات.

بلحيف النعيمي وال�شفري العماين 
يبحثان تعزيز التعاون

•• دبي -وام: 

�شاعة  كنز  ع��ن  للبحث  متميزة  مغامرة  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  نظمت 
الأر�س يف اإطار الفعاليات النوعية امل�شممة خ�شي�شا للرتويج حلدث �شاعة 
25 مار�س اجلاري حتت  ال�شبت  الهيئة يوم  الذي تنظمه  الأر�س2017 
دبي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  رعاية 
رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة دبي وحتت مظلة املجل�س الأعلى للطاقة يف 

دبي للتوعية بخطر ظاهرتي التغري املناخي والحتبا�س احلراري.
للم�شاهمة  املجتمع  واأف��راد  الهيئة  ملوظفي  مثالية  املغامرة فر�شة  ومثلت 
تر�شيد  ثقافة  ن�شر  �شيما  العاملية ل  الأر����س  �شاعة  اأه���داف ح��دث  دع��م  يف 

ا�شته�ك الكهرباء واملحافظة على البيئة.
الهيئة  موظفي  م��ن  وا�شعة  م�شاركة  الكنز  ع��ن  البحث  مغامرة  و�شهدت 
اأف��راد املجتمع  وعدد من موظفي اجلهات احلكومية و�شريحة وا�شعة من 
عرب  ل��شتدامة  امل��ت��ع��ددة  اجل��وان��ب  على  كثب  ع��ن  امل�����ش��ارك��ون  ت��ع��رف  اإذ 
اأحياء  تاريخ الإم��ارة العريق خ�ل رحلة حافلة بالتحدي والت�شويق عرب 
متعلقة  واإج��اب��ات  وال��غ��از  اأ�شئلة  عن  خ�لها  بحثوا  القدمية  دب��ي  ومعامل 
دبي  معامل  من  لعدد  جم�شمات  بناء  اإىل  انتقلوا  ثم  البيئية  بال�شتدامة 
القدمية با�شتخدام مواد معاد تدويرها و�شاركوا يف م�شابقات خا�شة تدور 
حول مبادرات وم�شاريع الهيئة املتعلقة بال�شتدامة والرت�شيد واملحافظة 
على املوارد الطبيعية و�شول يف نهاية املطاف اإىل كنز �شاعة الأر�س الذي 

يحتوي على هدايا قيمة.
وقال �شعادة �شعيد حممد الطاير الع�شو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة 
الهيئة  ت�شعى  الر�شيدة  القيادة  توجيهات  ان�شجاما مع  دبي  ومياه  كهرباء 
اإىل تعزيز الدور الرائد لإمارة دبي يف دعم اجلهود العاملية املبذولة خلف�س 
احلراري  الحتبا�س  لظاهرتي  امل�شببة  وال��غ��ازات  الكربونية  النبعاثات 
لفتا  والعاملية  املحلية  البيئية  باملنا�شبات  الحتفاء  عرب  املناخي  والتغري 
اىل ان رحلة البحث عن كنز �شاعة الأر�س تعد خطوة نوعية للهيئة تعك�س 
حر�شها على تنويع اأ�شاليب وو�شائل التوعية مبفهوم ال�شتدامة وا�شتخدام 
و�شائل مبتكرة و�شيقة يف تعزيز ثقافة الرت�شيد بني جميع اأفراد املجتمع 

من اأجل اإيجاد م�شتقبل اآمن وم�شتدام.

هيئة كهرباء دبي تنظم كنز 
�شاعة الأر�ض 

 الفجرية للموارد الطبيعية حتتفل الإمارات ت�شتعر�ض جهودها يف حماية ال�شباب من خماطر اجلرمية الإلكرتونية
بعيد الأم حتت �شعار تاج را�شي 

•• الفجرية -وام: 

للموارد  ال��ف��ج��رية  موؤ�ش�شة  احتفلت 
�شعار  حتت  الأم  بعيد  ام�س  الطبيعية 
تاج را�شي من خ�ل فعاليات متنوعة 
م�شت�شفى  يف  الأم�����ه�����ات  ا���ش��ت��ه��دف��ت 
الع�ج  لتلقي  املقيمات  م��ن  الفجرية 
لعطائهن  وعرفانا  تقديرا  والزائرات 

ودورهن الفعال يف املجتمع.
ب��اق��ات من  الأم��ه��ات  املوؤ�ش�شة  واأه���دت 
وال��ه��داي��ا تعبريا ع��ن م�شاعر  ال��زه��ور 
والفرحة  الب��ت�����ش��ام��ة  ول��ر���ش��م  احل���ب 
موظفات  ..واح��ت��ف��ل��ت  وجوههن  على 

املوؤ�ش�شة بكل اأم داخل امل�شت�شفى.
ب اأو لتلقي الع�ج .

خ����ل  م�����ن  الأم������ه������ات  ت����ك����رمي  ومت 
دع��وة كل زائ��ر لإه��داء كلمات ب�شيطة 
لها  تقديره  م��دى  ع��ن  تعرب  لوالدته 
اإعجاب كل  ولعطائها الأمر الذي نال 
من الأمهات وزوار امل�شت�شفى على حد 
�شواء. وقال �شعادة املهند�س علي قا�شم 
املوؤ�ش�شة  اأن  للموؤ�ش�شة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
امل�شاركة  على  م�شتمر  ب�شكل  حتر�س 
واأن  املجتمعية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  جميع  يف 
اإطار  ت��اأت��ي يف  ال��ي��وم  الحتفالية  ه��ذه 
ت�شتحق  ال���ت���ي  الأم  ب�����دور  اله���ت���م���ام 
م��ن اجل��م��ي��ع ال�����ش��ك��ر والم��ت��ن��ان على 

ت�شحياتها يف �شبيل تربية اأبنائها.
���ش��ك��ره وتقديره  ع��ظ��ي��م  ع���ن  واأع�����رب 
املوؤ�ش�شة  يف  الأم�����ه�����ات  ل��ل��م��وظ��ف��ات 
امل�شوؤولية  حت���م���ل  ع���ل���ى  وق���درت���ه���ن 
برغم م�شاعفة اجلهد م�شيدا بالدور 
ل���ب���ذل���ه الأم  ال������ذي ت�����ش��ع��ى  ال��ع��ظ��ي��م 
من  املزيد  ب��ذل  على  وحثهن  املوظفة 
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دبي – حم�شن را�شد: 

اع��ت��م��د ال��ف��ري��ق ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب���ن زايد 
وزير  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل 
ل�شنة   178 ب��رق��م  ق����رارا وزاري�����ا   ، ال��داخ��ل��ي��ة 
ال�شبط  واج����راءات  ق��واع��د  ب�شاأن   ، م   2017
مواد  على  تعدي�ت  ت�شمن  وال���ذي   ، امل���روري 
ال���ئ��ح��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ق��ان��ون ال�����ش��ري وامل����رور 
الحت��ادي ، جاءت من اأهم  التعدي�ت الواردة 
بعد  تطبيقها  �شيتم  والتي  املخالفات  بجدول 
 15 ال��ق��رار يف  اإ���ش��دار  تاريخ  اأ�شهر من  ث�ثة 
مار�س اجلاري ، اأن ن�شبة التلوين  50% بعدما 
كانت يف ال�شابق %30 ، ول يجوز تلوين زجاج 
املركبات الثقيلة اأو املركبات التي حتمل لوحات 
ال��ق��رار خم��ال��ف��ة حزام  ك��ذل��ك ت�شمن   ، اأج����رة 
يف  كانت  فيما  الركاب،  وجميع  لل�شائق  الم��ان 
ال�شابق لل�شائق فقط ، مع الزام ال�شائق بتوفري 
ك��را���ش��ي اط��ف��ال ل���أط��ف��ال دون �شن ال��راب��ع��ة ، 
كما �شاعف القرار يف تعدي�ته ، خمالفة نقل 

درهم   3000 غ��رام��ة  ت�شريح  ب���دون  ال��رك��اب 
بالإ�شافة اىل 24  نقطة وحجز ال�شيارة �شهر 
درهم   200 ال�شابق  يف  املخالفة  تلك  وكانت   ،
ف��ق��ط ك��ذل��ك اأ����ش���ارت ال��ت��ع��دي���ت ال������واردة يف 
القرار ، اىل حتديد اجللو�س على مقعد الراكب 
وا�شافة   ، العا�شرة  �شن  دون  ه��م  مل��ن  الم��ام��ي 
وفيما   ، �شم   145 يقل طوله عن  الطول من 
يخ�س ا�شتخدام الدراجة ذات الث�ث عج�ت 
واكر على الطرق �شيتم خمالفتها ب�  3000 
التي  اأما املركبات   ، 90 يوما  ل�  درهم واحلجز 
ل يتم ا�شت�مها من قبل اأ�شحابها بعد انتهاء 
50 درهما  �شيتم تغرمي �شاحبها  مدة احلجز 

عن كل يوم بحد اأق�شى 3000 درهم .
انتهى  مركبة  ك��ل  حجز  اىل  ال��ق��رار  اأ���ش��ار  كما 
ث�ثة  من  اأك��ر  انتهائها  على  ومر  ترخي�شها 
ت�شلم  الطريق ول  اإذا مت �شبطها على   ، اأ�شهر 
وجتديد  ال��ق��ي��ود  بت�شديد  ي��ق��وم  ح��ت��ى  ملالكها 
خمالفة  حت��ري��ر  مت  اإذا  ك��ذل��ك   ، ال��رتخ��ي�����س 
فيتم  خمالفات  ع��دة  تت�شمن  واح���دة  م��روري��ة 

احت�شاب النقاط املرورية عن املخالفة ال�شد ، 
وفيما يخ�س �شائقي املركبات الثقيلة فاإذا قام 
حادث  اأي  يف  بالت�شبب  الثقيلة  املركبة  �شائق 
اية  اأو  يقودها  التي  املركبة  تدهور  عنه  ينجم 
ال�شوئية  ال����ش���ارة  اأو جت���اوز   ، اأخ����رى  م��رك��ب��ة 
احلمراء ، اأو التجاوز يف مكان مينع فيه التجاوز 
اأو  حياته  تعر�س  بطريقة  مركبة  ق��ي��ادة  اأو   ،
للخطر  اأمنهم  اأو  �ش�متهم  اأو  الخرين  حياة 
اأو من �شاأنها اأن تلحق �شرر باملرافق العامة اأو 
اخلا�شة فتحجز رخ�شة قيادة ال�شائق ملدة �شنة 
ول تعاد اليه اإل بعد اإجتياز لدورة تدريبية يف 
اأحد معاهد تعليم قيادة املركبات التي تعتمدها 
 3 قدرها  غرامة  عليه  وتفر�س  املعنية  اجلهة 

األف درهم .
وا���ش��ت��ع��ر���س ال��ق��رار ال�����وزاري يف 11 ج���دول ، 
املرورية  وال��ن��ق��اط  وال��غ��رام��ة  املخالفة  نوعية 
العديد  التعدي�ت  تناولت  ومدة احلجز حيث 
كانت  عما  غراماتها  وم�شاعفة  املخالفات  من 

م�شبقا على النحو التايل : 

•• دبي-وام:

ملجموعة  التابعة   ���� �شرتمي  �شكاي  �شركة  ت�شعى 
م�شاركتها  �� من خ�ل  الماراتية  اأطل�س  �شركات 
يف ف��ع��ال��ي��ات امل��ع��ر���س ال����دويل ل���إع���م الرقمي 
 2017 كاب�شات  ال�شناعية  الأق��م��ار  وات�����ش��الت 
ال��ت��ي ب����داأت ال��ي��وم يف م��رك��ز ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي يف 
بالأن�شطة  الأع��م��ال  جمتمع  تعريف  اإىل   .. دب��ي 
اإ�شافة  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  اجل���دي���دة  والب����ت����ك����ارات 
مل��ج��م��وع��ة م����ن ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال���ت���ي ت��ع��م��ل على 
تطويرها لكبار عم�ئها ملواجهة التحديات التي 

تطراأ على قطاع الت�شالت الف�شائية.
وق���ال ري��ا���س ال���ع���اديل م��دي��ر ع���ام ���ش��رك��ة �شكاي 
�شرتمي يف ت�شريح له بهذه املنا�شبة.. اإن ال�شركة 
تعر�س خ�ل احلدث - الذي ي�شتمر اأربعة اأيام - 
نظاما للك�شف عن الطائرات بدون طيار الدرونز 
الأمن  باأهمية  منها  اإميانا  وذل��ك  لها  والت�شدي 
ال���ش��ت��خ��دام اخلاطىء  ي�شببه  مل��ا  امل��ج��ال  ه���ذا  يف 

للتكنولوجيا من اأ�شرار كثرية .
ب��دون طيار قد  الطائرات  اأن��ه نظرا لأن  واأ�شاف 
فقد  ال��ع��ام  الأم���ن  على  فعلي  تهديد  يف  تت�شبب 
بدون  ال��ط��ائ��رات  يك�شف  نظاما  ال�شركة  ط���ورت 

ط��ي��ار وي��ت�����ش��دى ل��ه��ا ومي��ن��ع��ه��ا م��ن ال��ق��ي��ام باأية 
اأن�����ش��ط��ة ق��د ت��وؤث��ر ع��ل��ى ح��رك��ة امل���ح��ة اجلوية 
املطارات  م��ن  والق����ع  الهبوط  عمليات  وتعيق 

املدنية .
واأو�شح اأنه من املمكن اأن يوؤدي ال�شتخدام املتزايد 
عائقا  ي�شبح  اأن  اإىل  ال��ط��ائ��رات  م��ن  ال��ن��وع  لهذا 
اأمام اأمن امل�حة اجلوية املدنية والع�شكرية وقد 
توؤدي اإىل حوادث ترتتب عليها عواقب كارثية.. 
م�شريا اإىل اأنه من املقرر اأن يكون النظام اجلديد 
 2017 كاب�شات  خ���ل  عنه  الك�شف  يتم  ال���ذي 
ح� جذريا وناجعا للعديد من امل�شك�ت الأمنية 

التي قد ت�شببها الطائرات بدون طيار من خ�ل 
ال�شتخدام اخلاطئ لها.

ال�شركة  اأن  اإىل  �شرتمي  �شكاي  ع��ام  مدير  ولفت 
النوع  بهذا  التحديات اخلا�شة  درا�شة  من خ�ل 
من الطائرات وحتليل املخاطر وطرق معاجلتها 
ابتكرت هذا النظام الذي يتكون من ث�ثة اأجزاء 
الطائرات  من  النوع  هذا  باكت�شاف  خا�س  الأول 
غري  او  ك�شديقة  الطبيعة  حيث  من  وت�شنيفها 
معروفة وحتديد خماطرها والثاين التعامل مع 
التي متثل خطورة عن طريق تدمري  الطائرات 
الربط  والثالث  واإ�شقاطها  الإلكرتونية  دائرتها 

ب���ني اجل���زءي���ن ع���ن ط��ري��ق ن��ظ��ام ���ش��ام��ل ودقيق 
وميثل اجلزء الأخري من احلل.

العامليون  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ون  اخل������رباء  وي���ق���دم 
- وجهات نظرهم  كاب�شات  - خ�ل  والإقليميون 
امل��ت��ع��م��ق��ة واخل���ا����ش���ة ب��ه��ذا امل���ج���ال والجت���اه���ات 
اجلديدة فيه وفر�س النمو امل�شتقبلية للو�شائط 
وال�شوتيات  الأف�����م  وجم��ت��م��ع��ات  الإل��ك��رتون��ي��ة 
التليفزيوين  امل��ح��ت��وى  تغطي  ال��ت��ي  الرتفيهية 
هوليود  مناطق  من  الرئي�شي  الأف���م  وحمتوى 
وب���ول���ي���ود وال���وط���ن ال��ع��رب��ي م���ع ال��رتك��ي��ز على 

توجهات الإبداع والتوزيع والربح.

وت��ع��د ���ش��رك��ة ���ش��ك��اي ���ش��رتمي - وم��ق��ره��ا دبي- 
م��ن ال�����ش��رك��ات ال���رائ���دة يف جم���ال ت��وف��ري حلول 
اأنحاء  جميع  يف  الآم��ن��ة  الف�شائية  الت�����ش��الت 
من  وا�شعة  مبجموعة  وترتبط  الأو���ش��ط  ال�شرق 
ملجموعة  التابعة  ال�شركات  اإح��دى  وهى  العم�ء 
اأبوظبي  ت��ت��خ��ذ م���ن  ال��ت��ى  ل���ت�����ش��الت  اأط��ل�����س 
ومتتلك   ..1983 ع��ام  اأن�شئت  وال��ت��ي  لها  مقرا 
تغطي  اإقليمية  مكاتب  �شتة  ل�ت�شالت  اأطل�س 
موظف   400 و  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول 
املتكاملة  احل��ل��ول  ت��ق��دمي  اأع��م��ال��ه��ا يف  وت��رتك��ز 

ل�ت�شالت.

•• اأبوظبي-وام:

املجل�س  رئي�شة  القبي�شي  ع��ب��داهلل  اأم��ل  ال��دك��ت��ورة  معايل  رفعت 
�شمو  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات  التهاين  اآي���ات  اأ�شمي  الحت���ادي  الوطني 
العام،  الن�شائي  الحت����اد  رئي�شة  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�شيخة 
الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية رئي�شة املجل�س الأعلى 
يف  الن�شائي  العمل  ورائ��دة  الإمارات”،  “اأم  والطفولة  ل�أمومة 
الدولة مبنا�شبة عيد الم .. كما رفعت ل�شموها حتية حب وفخر 
واعتزاز من جميع �شعب المارات بهذه املنا�شبة . وقالت معاليها 
الغالية  باأمنا  الإم��ارات ومن خ�ل احتفائنا  واأبناء  بنات  “نحن 
�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك، نرى يف عيد الأم فر�شة ثمينة 

للتعبري عن عظيم تقديرنا وحبنا ووفائنا ل�شموها، ملا قدمته من 
دعم كي حتقق املراأة يف المارات كل يوم اجنازا جديدا ي�شعد بها 
اىل �ش�مل املجد ويرفع راية وطننا عالية خفاقة«. واأ�شافت اإن 
�شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك �شربت املثل والقدوة مع رفيق 
الدرب الوالد املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
الغالية جيً� نعتز ونفتخر به  ث��راه، وقدمت لدولتنا  طيب اهلل 
يبني ويكمل م�شرية الباء والجداد، م�شرية اىل اأن بنت الإمارات 
مت�شي على درب �شموها، وحتاول تلم�س خطاها وتهتدي بقيمها 
ومبادئها الإن�شانية الرفيعة. وا�شادت معاليها مبا تبذله �شموها 
من جهود حثيثة لدعم وتبني خمتلف املبادرات الرامية اإىل تعزيز 
دور املراأة والم يف التنمية امل�شتدامة بالدولة واملحافظة على الأم 

واإتاحة الفر�شة لها لرتبي اأبناءها اأح�شن تربية، م�شرية اىل اأن 
ال��ي��وم امن��ا ه��و غر�س طيب ل�شموها  م��ا حت�شده بنت الم���ارات 
وثمرة رحلة عمل طويلة تكلل اليوم مبوؤ�شرات �شعادة لكل اأمهات 
القبي�شي يف  اأم���ل  م��ع��ايل  واأ���ش��اف��ت  ال��ط��ي��ب.  و�شعبنا  الإم�����ارات 
ت�شريحاتها بهذه املنا�شبة اأن “اأم الإمارات” �شيدة العطاء، وقدوة 
يف التفاين والت�شحية من اأجل الوطن، وبناء الأجيال، ا�شتطاعت 
اأن تقدم منوذجاً عاملياً متميزاً يف دعم وتنمية قدرات وطموحات 
واإمكانات املراأة الإماراتية، والنتقال بها اإىل املراكز الأوىل عاملياً 
التحية  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  رئي�شة  م��ع��ايل  ووج��ه��ت    .
والتقدير لكل الأمهات وا�شادت بر�شالتهن الكبرية يف بناء الوطن 
واع��داد الجيال القادرة على حمل المانة وزرع القيم احلميدة 

ال�شيخ  ال�شمو  قيادة �شاحب  املباركة حتت  امل�شرية  واكمال  فيهم 
خليفة بن زايد ال نهيان رئي�س الدولة “ حفظه اهلل “ واخوانه 
المارات.  حكام  العلى  املجل�س  اع�شاء  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب 
كما وجهت معاليها حتية اج�ل واكبار واج���ل اىل كل امهات 
ال�شهداء البرار ال�ئي �شربن املثل يف حب الوطن وكيف تهون 
الت�شحيات لإع�ء كلمته، موؤكدة انهن مناذج م�شيئة ل�أمومة 
مبا ات�شمن به من ت�شحية وبذل وعطاء، وملا �شطروه من درو�س 
الثبات والوطنية والت�حم وحب الوطن وغر�س قيم الوفاء  يف 
اأ�شمائهن حمفورة يف تاريخ الإم��ارات، بعد ان  وال��ولء، و�شتبقى 
اثبنت بحق عمق الوعي الوطني لدى املراأة الإماراتية ومقدرتها 

على اأن تقدم النموذج امل�شرف لكل ام .

اأمل القبي�شي: حتية حب وفخر واعتزاز لل�شيخة فاطمة بنت مبارك اأم الإمارات

�عتمدها وزير �لد�خلية و�لتطبيق بعد ثالثة �أ�شهر

تعديالت بقـواعـد واإجـراءات ال�شبـط املـروري وت�شــديــد الغـرامـات
% وخمالفة حز�م �لأمان لل�شائق وجميع �لركاب �لتلوين  50% بعدما كان 30 
نقل �لركاب بدون ت�شريح 3000 درهم و 24 نقطة وحجز �ل�شيارة �شهر

��شتخد�م �لدر�جة �لثالث عجالت و�أكرث على �لطرق خمالفتها 3000 درهم و�حلجز لـ 90 يوما

�شكـــاي �شتــريـــم تعـــرف باأن�شطتهـــا وابتكـــاراتهـــا خالل كاب�شــــات 2017 
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اأخبـار الإمـارات

•• العني -وام:

دب��ي حفل  اآل مكتوم ويل عهد  را�شد  بن  ال�شيخ حمدان بن حممد  �شمو  ح�شر 
ال�شتقبال الذي اأقامه ال�شيد حممد اإبراهيم الرئي�شي ملنا�شبة زفاف جنله �شعود 

اإىل كرمية ال�شيد حممد عبداهلل الزرعوين.
اأقيم يف �شالة الهيلي ل�أفراح يف مدينة العني - م�شاء  وح�شر احلفل - الذي 

اأم�س الول عدد من ال�شيوخ واأعيان الب�د واأبناء القبائل يف الدولة.
.. متمنيا  امليمون  زواجهما  وذويهما  للعرو�شني  دبي  �شمو ويل عهد  ب��ارك  وقد 

لهما حياة زوجية �شعيدة وم�شتقرة.

حمدان بن حممد يح�شر 
اأفراح الرئي�شي 

•• دبي-وام:

ح�شر �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد 
اآل م��ك��ت��وم ويل ع��ه��د دبي  ب��ن را���ش��د 
اجلل�شات  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
احلوارية للمختربات املختلفة خلطة 
امل�شتقبل  ح��وار  بعنوان   2021 دب��ي 
وا�شتمع اإىل امل�شاركني من القطاعني 
احل��ك��وم��ي واخل��ا���س ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
اأول���ي���اء الأم�����ور والط�ب  ع���دد م���ن 
املجتمع  وممثلي  الإم���ارة  ومواطني 

املدين واخلرباء العامليني.
ال�شيخ حمدان بن حممد  واأكد �شمو 
اآل م��ك��ت��وم ويل ع��ه��د دبي  ب��ن را���ش��د 
رئي�س املجل�س التنفيذي اأهمية عقد 
خمتلف  مع  للتحاور  اجلل�شات  ه��ذه 
اأف�شل  ح����ول  الإم��������ارة  يف  امل��ع��ن��ي��ني 
تطلعات  ب��ت��ح��ق��ي��ق  ال��ك��ف��ي��ل��ة  ال�����ش��ب��ل 
اإم��ارة دبي يف  القيادة الر�شيدة ودف��ع 
لها  ي�شار  التي  العاملية  امل��دن  م�شاف 

بالبنان يف �شتى املجالت.
ال�شمو  ���ش��اح��ب  اإط������ق  ومب��ن��ا���ش��ب��ة 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل .. برنامج 
حممد بن را�شد للطلبة املتميزين .. 
خطة  منطلق  من  قائ�  �شموه  علق 
جيل  ب���ن���اء  ب���اأه���م���ي���ة   2021 دب�����ي 
الفخر  ملوؤه  ومثقف  متعلم  اإماراتي 
وال�شعادة فاإن هذا الربنامج الريادي 

للطلبة  ال�����دع�����م  ل���ت���وف���ري  ي�������ش���ع���ى 
الرغبة  لديهم  ال��ذي��ن  الإم��ارات��ي��ني 
اللتحاق  على  التعليمية  وال��ك��ف��اءة 
الإمارة  يف  اخلا�شة  املدار�س  باأف�شل 
التي تقدم م�شتويات تعليمية متميزة 
ونتطلع  ال��دول��ي��ة  للتقييمات  وف��ق��ا 
بالرتتيب  ن��ت�����ش��در  اأن  اإىل  ب���ذل���ك 
يف  الوطنية  الدولة  موؤ�شرات  العاملي 

جمال التعليم .
يف  م�شاركته  اأث��ن��اء   - �شموه  واأ���ش��اف 
ال��وط��ن - يف  اأج����ل  جل�شة ج��ي��ل م��ن 
الدورة الأوىل من خمتربات الإبداع 
 2021 دب�����ي  اإط���������ق خ���ط���ة  ق���ب���ل 
التقينا بعدد من امل�شاركني وا�شتمعنا 

ل��ل��م��ق��رتح��ات وامل�����ب�����ادرات ال���ت���ي من 
بعبء  النهو�س  يف  ت�شهم  اأن  �شاأنها 
اآنذاك  لهم  وقلنا  ل���إم��ارة  التنمية 
الدرا�شية  امل��راح��ل  يف  ال��ط���ب  ب���اأن 
ه��م م��ن ي��ج��ب اأن ي��ت��م اإ���ش��راك��ه��م يف 
م��ث��ل ه����ذه ال��ن��ق��ا���ش��ات ف���اإن���ه���م على 
ق�����در ك���ب���ري م����ن ال����وع����ي والط�������ع 
مل�شتقبلهم  به  يطمحون  ما  ومعرفة 
ي�شعدنا  واليوم  دولتهم..  وم�شتقبل 
الط�ب  من  النخبة  بهذه  ن�شيد  اأن 
اأن  وي�شعدنا  الفاعلة  وم�شاركاتهم 
جتعل  التي  املمكنات  كافة  لهم  نوفر 
م���ن ط��م��وح��ه��م واق���ع���ا ي��ر���ش��م��ون به 

خارطة م�شتقبلية للعام اأجمع .

املرافق  والوفد  �شموه  اطلع  ثم  ومن 
والتي  اأول  ال��ت�����ش��وي��ة  ج��ل�����ش��ة  ع��ل��ى 
امل�شاركني لإيجاد  ي�شعى من خ�لها 
ب���دائ���ل ل��ف�����س امل���ن���ازع���ات م���ن خ�ل 
اأوىل  ك��خ��ط��وة  ال��ت�����ش��وي��ة  ت��ع��زي��ز دور 
وك��ب��دي��ل مقبول  ال���ن���زاع���ات  ح���ل  يف 
الق�شايا  يف  وخ���ا����ش���ة  ل��ل��م��ح��ك��م��ة 
كل  �شمان  م��ع  والعمالية  ال��ع��ق��اري��ة 
تاأتي  كافة. حيث  ل�أطراف  احلقوق 
الأخري  للتطوير  املناق�شة خلفا  هذه 
اإم��ارة دبي  الق�شائية يف  املنظومة  يف 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  اأط��ل��ق  ح��ي��ث 
مبادرتي  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
ق�شية اليوم الواحد والأمر اجلزائي 

التقا�شي  اإج������راءات  ت�����ش��ري��ع  ب��ه��دف 
يف  ق�شاوؤه  الواجب  الوقت  واخت�شار 
اجلهد  يوفر  مبا  واملنازعات  املحاكم 

واملال على املتخا�شمني.
اجلل�شة  ع����ل����ى  �����ش����م����وه  ع�������رج  ك����م����ا 
املكان  الإن�شان قبل  بعنوان  احلوارية 
التي تهدف اإىل و�شع ت�شور لتطوير 
الت�شميم احل�شري حلي الرب�شاء يف 
دبي وذلك لرفع جودة احلياة وتعزيز 
يتوافق  الج��ت��م��اع��ي مب���ا  الن���دم���اج 
وال�شعادة  ال���ش��ت��دام��ة  م��ف��اه��ي��م  م��ع 
ل�شرح  �شموه  ا�شتمع  وقد  املجتمعية. 
اأهمية  ع����ن  امل�������ش���ارك���ني  اأح�������د  م����ن 
ال��ت��خ��ط��ي��ط احل�����ش��ري امل�����ش��ت��دام يف 
حياة الأفراد و�شعادتهم اإذ مت الك�شف 
ع���ن ن��ت��ائ��ج درا����ش���ات ع��ل��م��ي��ة حديثة 
اأكر  الجتماعي  املحيط  ب���اأن  تفيد 
اأه��م��ي��ة م��ن ال��غ��ذاء وال��ري��ا���ش��ة فيما 
يتعلق بال�شحة اجليدة ل�أفراد وهو 
ما يتوافق مع اأهم حماور خطة دبي 
الأف�شل  ه��ي  م��دي��ن��ة  ل��ب��ن��اء   2021
املف�شل  وامل��ق�����ش��د  وال��ع��م��ل  ل��ل��ع��ي�����س 

للزائرين.
املنطقة  اأرج���اء  يف  �شموه  جت��ول  كما 
املطر  زخ���ات  اأج����واء جميلة حت��ت  يف 
دارت  ال��ت��ي  ال��ن��ق��ا���ش��ات  اإىل  وا���ش��ت��م��ع 
يف خم���ت���ربي الأم��������ان الإل����ك����رتوين 
للجرائم  الت�شدي  على  يركز  ال��ذي 
الإم����ارة  الإل��ك��رتون��ي��ة وزي�����ادة منعة 
وتعزيز م�شتويات الأمن والأمان فيها 

و ا�شمي اإبراهيم الذي ي�شعى لإيجاد 
الرعاية  م����ن  م��ت��ك��ام��ل��ة  م��ن��ظ��وم��ة 
طيف  ا�شطرابات  مب�شابي  والعناية 
التعليمية  التوحد وتوفري اخلدمات 
ال�زمة  والج��ت��م��اع��ي��ة  وال�����ش��ح��ي��ة 
ودجمهم  املتكافئة  الفر�س  لتوفري 

يف املجتمع.
واأث�����ن�����ى ����ش���م���وه ع���ل���ى احل�������ش���ور يف 
بالنفع  يعود  مبا  للوقت  ا�شتثمارهم 
على  مكانتها  وت��ع��زي��ز  الإم�����ارة  ع��ل��ى 

ال�شاحة العاملية.
على  �شموه  اطلع  اجل��ول��ة  نهاية  ويف 
ث�����ث ج��ل�����ش��ات ح����واري����ة ت�����ش��ه��م يف 
ت�����ش��ري��ع حت��ق��ي��ق ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة دبي 
اإىل جعل دبي  التي ت�شعى  ال�شناعية 
القائمة  ل��ل�����ش��ن��اع��ات  ع��امل��ي��ة  من�شة 
وال�شتدامة  والب��ت��ك��ار  املعرفة  على 
الطريان  �شناعات  عا�شمة   .. وه��ي 

ال��ت��ي ن��اق�����س ف��ي��ه��ا امل�����ش��ارك��ون على 
م���دى ي��وم��ني اإن�����ش��اء جم��م��ع طريان 
يف  ال��ط��ريان  ل�شناعة  ق��اع��دة  ليكون 
الرئي�شية  العنا�شر  املنطقة وحتديد 
وامل���م���ك���ن���ات وامل���������ش����رع����ات ال�����زم����ة 
ل��ب��ن��اء جم��م��ع ط�����ريان ب��ن��ظ��ام بيئي 
م��ت��ك��ام��ل وم�����ش��ت��دام جت���اري���ا يدعم 
لقطاع  القيمة  �شل�شلة  مراحل  كامل 
الرائدة  ال�شركات  ويجذب  الطريان 
�شناعات  بع�س  توطني  بهدف  عامليا 

الطريان امل�شتهدفة.
تهدف  ال��ت��ي  الأدوي������ة  رواد  وج��ل�����ش��ة 
ال�شناعات  يف  دب��ي  ري���ادة  تعزيز  اإىل 
اأ�شناف  حتديد  خ���ل  من  الدوائية 
امل�شتهدفة  الطبية  واملعدات  الأدوي��ة 
ت�شييد  عملية  لت�شريع  خطة  وو�شع 
يجعل  مب��ا  احل��ي��وي��ة  للتقنية  م��رك��ز 
رائ���دة يف �شناعات خمتارة  دب��ي  م��ن 

من الأدوية واملعدات الطبية وتعزيز 
م�����ش��اه��م��ة ال�����ش��ن��اع��ات ال���دوائ���ي���ة يف 
اقت�شاد دبي وزيادة ح�شتها يف الناجت 

املحلي الإجمايل.
واجل��ل�����ش��ة الأخ����رية ه��ي ا���ش��غ��ط هنا 
امل�شاركون  خ�لها  م��ن  ناق�س  ال��ت��ي 
ال�شتثمارية  ال��ب��ي��ئ��ة  حت�����ش��ني  ���ش��ب��ل 
اجل�����اذب�����ة ل���ل�������ش���ن���اع���ات م����ن خ����ل 
ا�شتبدال املنافذ املتعددة حاليا بنافذة 
م���وح���دة ل��ل��رتاخ��ي�����س والإج��������راءات 
واخلدمات ال�شناعية وت�شريع عملية 
وتقدمي  ال�شناعية  الرخ�س  اإ���ش��دار 
و�شع  خ���ل  املختلفة من  اخل��دم��ات 
احلكومية  اجل��ه��ات  خ��دم��ات  ج��م��ي��ع 
وتقليل  واح��دة  مظلة  حتت  املختلفة 
لتقدمي  ال�������زم  وال����وق����ت  ال��ت��ك��ل��ف��ة 
اخلدمة كل ذلك بهدف تن�شيط قطاع 

ال�شناعة وال�شادرات ال�شناعية.

•• دبي-حم�شن را�شد :

اآل  را�شد  بن  حمدان  جائزة  اأعلنت 
املتميز  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  ل������أداء  م��ك��ت��وم 
نتائج مناف�شات الدورة 19 بجميع 
فئاتها، موؤكدة انعقاد حفل التكرمي 
اأبريل  �شهر  يف  ال��ف��ائ��زي��ن  جلميع 

املقبل مبركز دبي التجاري. 
نحو137  ال��ف��ائ��زي��ن  ع����دد  وب���ل���غ 
3 م��ن��ه��م ح���از ع��ل��ى جائزة  ف���ائ���زاً، 
لعام  املخ�ش�شة  امل���ب���ادر  ال���رتب���وي 
ال���ط���ال���ب  ف����ئ����ة  يف  و96  اخل�������ري 
املتميز، و6 يف فئة املدر�شة والإدارة 
املدر�شية املتميزة و15 فائزاً يف فئة 
فئة  واح��د يف  وفائزاً  املتميز،  املعلم 
امل�شتوى  على  التميز  ف��ائ��ق  املعلم 

اخلليجي.
ويف ف��ئ��ة ال���رتب���وي امل��ت��م��ي��ز ف���از 5 
اأف�شل  ف���ئ���ة  يف  و2  م��ت��ن��اف�����ش��ني 
اأف�شل  فئة  يف  و2  مطبق،  م�شروع 

ابتكار علمي، وفائزا واح��دا يف فئة 
م�شتوى  على  ت��رب��وي  بحث  اأف�شل 
الأ�شرة  فئة  يف  و4  العربي  الوطن 

املتميزة.
العامة  الهيئة  موؤ�ش�شتا  وح�شلت 
والقيادة  الت�شالت  قطاع  لتنظيم 
العامة ل�شرطة عجمان على جائزة 

املوؤ�ش�شة الداعمة للتعليم.
للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  وح�شد 
هذه  خ���ل  م�شاركات  ن�شبة  اأع��ل��ى 
ال����������دورة، ح���ي���ث �����ش����ارك ب����� 110 
يليه   ،21 م��ن��ه��م  ف����از  م���ر����ش���ح���اً؛ 
م��ن��ط��ق��ة ���ش��ارق��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة التي 
منهم  ف��از  مر�شحاً  ب�101  �شاركت 

.23
التعليمية  دب��ي  منطقة  وت�����ش��درت 
الب�شرية  والتنمية  املعرفة  هيئة  و 
على  ال���ف���ائ���زي���ن  ع�����دد  يف  دب�����ي  يف 
ب�32 ج��ائ��زة، ومن  امل��ن��اط��ق  ب��اق��ي 
جائزة،  الفجرية14  منطقة  ث��م 

3 ج����وائ����ز،  ع����ج����م����ان  وم���ن���ط���ق���ة 
ومنطقة راأ�س اخليمة جائزتني 2، 
ومنطقة اأم القيوين جائزة واحدة.

املهريي  ج���م���ال  ال����دك����ت����ور  واأك��������د 
العام  الأم��ني  الأمناء  نائب جمل�س 
ا�شتطاعت  اجل���ائ���زة  اأن  ل��ل��ج��ائ��زة 
امليدان  ال��ت��م��ي��ز يف  ث��ق��اف��ة  ت��ر���ش��ي��خ 
فكرياً  م��ن��اخ��اً  وه���ي���اأت  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
املنظومة  عنا�شر  جلميع  م��ث��ال��ي��اً 
علوم  على  النفتاح  نحو  التعليمية 
اأدائها  وت��ط��وي��ر  والإب�����داع  اجل����ودة 

جتاه التميز.
واأو�شح اأن الدورة 19 �شهدت عدة 
م�شتجدات خ�ل مناف�شتها، اأهمها 
اإعادة هيكلة فئات اجلائزة وتطوير 
الرتبوي  ف��ئ��ة  ج���دي���دت���ني  ف��ئ��ت��ني 
التعليمية  الإدارة  وف��ئ��ة  امل��ت��م��ي��ز 
املتميزة اإ�شافة اإىل اإجراء تعدي�ت 
املوؤ�ش�شات  ج���ائ���زة  ع��ل��ى  ج��وه��ري��ة 
الداعمة للتعليم، و قيمة اجلوائز و 

اأن�شبة الفوز، لت�شبح فئات اجلائزة 
املالية  املكافاآت  رف��ع  ومت  فئة،   12

لكً� منهم. 
ت�شاهم  التحديثات  ه��ذه  اأن  واأك���د 
الطموحني  اأداء  م�شتوى  رف���ع  يف 
للو�شول اإىل ن�شبة التميز، معترباً 
معايري  يف  امل�����ش��ت��م��ر  ال��ت��ط��وي��ر  اأن 
وفئات اجلائزة ي�شاهم يف الت�شجيع 
على التميز التعليمي، ون�شر ثقافة 
الإب�����داع واجل�����ودة، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
اإبراز دور الأطراف الداعمة لثقافة 

التميز.
ال�شويدي  خليفة  ال��دك��ت��ور  وق����ال 
املن�شق العام للجان التحكيم وع�شو 
جمل�س الأمناء، اإن اجلائزة �شهدت 
املحلية  امل�����ش��ارك��ات  ع���دد  زي�����ادة يف 
بن�شبة  واخل��ل��ي��ج��ي��ة   6% ب��ن�����ش��ب��ة 
معايريها  اأن  ي��وؤك��د  وه��ذا   ،11%
امليدان  يف  ال��ت��ن��اف�����س  روح  ع�����ززت 
الفئات، مما  الرتبوي بني خمتلف 

ي�شهم يف تطوير العملية التعليمية 
ب�شكل وا�شع املجال، كما اأنها تواكب 
ي�شهدها  التي  التطويرية  احلداثة 

قطاع التعليم.
واأع���ت���رب اأن ال��ت��ط��وي��ر امل�����ش��ت��م��ر يف 
معايري اجلائزة ي�شهم يف الت�شجيع 
على التميز التعليمي، ون�شر ثقافة 
اإبراز  اإ�شافة اإىل  الإب��داع واجل��ودة، 
لثقافة  ال���داع���م���ة  الأط�������راف  دور 
امل�شاركات يف  اأن عدد  التميز. وذكر 
الدورة 19، 399 م�شاركة حملية 

و97 م�شاركة خليجية. 
وت���وزع���ت امل�����ش��ارك��ات امل��ح��ل��ي��ة على 
النحو التايل : 34 م�شاركة يف فئة 
و355  املدر�شية،  والإدارة  املدر�شة 
يف فئة الطالب، و59 يف فئة املعلم 
فائق  امل��ع��ل��م  ف��ئ��ة  يف  و4  امل��ت��م��ي��ز، 
اخلليجي،  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ت��م��ي��ز 
الرتبوي  ف��ئ��ة  يف  م�����ش��ارك��ة  و17 
ابتكار  اأف�����ش��ل  ف��ئ��ة  امل��ت��م��ي��ز، و6 يف 

اأف�شل  فئة  يف  م�شاركات  و6  علمي 
يف  م�شاركة  و29  مطبق،  م�شروع 
الرتبوي على م�شتوى  البحث  فئة 
الأ�شرة  فئة  يف  و9  العربي  الوطن 
الإدارة  ف��ئ��ة  يف  واح�����دة  وم�����ش��ارك��ة 

التعليمية.
وتقدم للجائزة 5 م�شاركات يف فئة 

املوؤ�ش�شات الداعمة للتعليم.
عدد  يف  ال��زي��ادة  ن�شبة  اأن  مو�شحاً 
ال��ط��ل��ب��ة امل�������ش���ارك���ني ب��ل��غ��ت 8%، 
الأ�شرة  فئة  امل�شاركات يف  زادت  كما 

املتميزة عن العام ال�شابق.
املناف�شات  ع��ن  ال�����ش��وي��دي  وك�����ش��ف 
19، حيث  ال�  ال��دورة  اخلليجية يف 
فائزاً   22 فيها  الفائزين  عدد  بلغ 
ال����ف����ئ����ات، وت�������ش���درت  يف خم���ت���ل���ف 
الفائزين  ع������دد  يف  ال�������ش���ع���ودي���ة 
تليها  ج��ائ��زة،   11 على  بح�شولها 
على  بح�شولها  ال��ب��ح��ري��ن  مملكة 
4 ج��وائ��ز، وت�����ش��اوت معها ق��ط��ر ب� 
الكويت3  4 جوائز، ومن ثم دول��ة 
من اإجمايل اجلوائز. واأبان اأن فئة 

البحث الرتبوي العربي، تقدم لها 
29 باحثاً من 7 دول عربية تاأهل 
ل��ن��ي��ل اجلائزة،  ب��ح��ث واح����د  م��ن��ه��ا 
مهمتها  خ���ا����ش���ة  جل���ن���ة  ���ّك���ل���ت  و����شُ
يف  امل�شاركني  من  البحوث  ا�شت�م 
وتقييمها،  ال��ع��رب��ي  ال��وط��ن  اأن��ح��اء 
اجلائزة  اإدارة  م����واف����اة  ث���م  وم����ن 
املحددة.  امل��واع��ي��د  ح�شب  بالنتائج 
بحث،   12 ب���  ال�شعودية  وت�شدرت 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  تليها 

ب�11 بحثا.

•• دبي -وام:

ان��ط��ل��ق��ت ام�����س ف��ع��ال��ي��ات ال����دورة 
الرابعة ع�شرة من معر�س وموؤمتر 
 - والتطوير  ال��دويل ل�إغاثة  دبي 
دي����ه����اد حت����ت رع����اي����ة ك���رمي���ة من 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “ 
رعاه اهلل “ وم�شاركة 600 منظمة 

وموؤ�ش�شة من 84 دولة.
ت�شتمر  التي   - الفعاليات  وحتمل 
23 مار�س اجلاري وتنظمها  حتى 
موؤ�ش�شة اإندك�س لتنظيم املوؤمترات 
اإندك�س  يف  ال���ع�������ش���و  وامل����ع����ار�����س 
حممد  موؤ�ش�شة  برعاية  القاب�شة 
الإن�شانية  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
والإن�شانية  اخل���ريي���ة  ل����أع���م���ال 
اله�ل  وه��ي��ئ��ة  امل���ت���ح���دة  والأمم 
العاملية  واملدينة  الإماراتي  الأحمر 
ومنظمة  الإن�����ش��ان��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
الأمم  ومكتب  الإ�ش�مي  التعاون 
املتحدة لتن�شيق ال�شوؤون الإن�شانية 
“ تاأثري  ���ش��ع��ار   - ل��ل��ع��ط��اء  ودب�����ي 

الأزمات والكوارث على الأطفال ».
املقام   - واملوؤمتر  املعر�س  ويناق�س 
للموؤمترات  ال��دويل  دب��ي  يف مركز 
األف   16 م�شاحة  على  وامل��ع��ار���س 
م��رت م��رب��ع ب��زي��ادة 20 يف امل��ائ��ة - 
الأ�شرار  مل��ع��اجل��ة  ال��ط��رق  اأف�����ش��ل 
ويتعذر  ب���الأط���ف���ال  ت��ل��ح��ق  ال���ت���ي 
اإ�شافة  ال��ن��زاع  ح���الت  يف  ع�جها 
والطرق  ال��ع��ن��ف  دوام����ة  ك�شر  اإىل 
املبتكرة للتعليم يف الكوارث.. وذلك 

عرب 11 جل�شة و 8 ور�س عمل.
واأك��د �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
الظفرة رئي�س هيئة اله�ل الأحمر 
واملوؤمتر  املعر�س  اأهمية  الإماراتي 
كونه تناق�س ق�شية جوهرية تتعلق 
بتعزيز قدرة الأطفال يف احل�شول 
على حقوقهم الأ�شا�شية يف ال�شحة 
الآمنة  واحل��ي��اة  وال��غ��ذاء  والتعليم 

والعي�س الكرمي.
وقال �شموه - يف الكلمة التي األقاها 
حممد  الدكتور  �شعادة  عنه  نيابة 
عتيق الف�حي الأمني العام لهيئة 
اله�ل الأحمر الإماراتي - اإن دولة 

الإمارات اأدركت هذه ال�شتحقاقات 
دعمها  ع���ل���ى  وع���م���ل���ت  ال����واج����ب����ة 
وت���ع���زي���زه���ا م����ن خ������ل م����ب����ادرات 
ا�شتهدفت ال�شحايا من الأطفال يف 
اأزمات  ال��دول التي ت�شهد  عدد من 
والعراق  و�شوريا  كاليمن  وك���وارث 
الأفريقي  ال��ق��رن  دول  ج��ان��ب  اإىل 
املجاعة  تف�شي  حاليا  ت�شهد  ال��ت��ي 
حيث  احل��اد  التغذية  �شوء  وانت�شار 
الأطفال  من  الآلف  مئات  يواجه 

�شبح املوت جوعا.
الإن�شانية  منظماتنا  اأن  واأ���ش��اف 
الأحمر  اله�ل  هيئة  راأ�شها  وعلى 
ب��دور كبري يف  الإم��ارات��ي ت�شطلع 
�شد الفجوة الغذائية وتنفذ برامج 
الأمومة  �شحة  لتح�شني  طموحة 
التعليم  فر�س  واإت��اح��ة  والطفولة 
ظروف  اأجربتهم  الذين  ل�أطفال 
ترك  اإىل  والفقر  واللجوء  النزوح 
م��ق��اع��د ال��درا���ش��ة وح��م��اي��ت��ه��م من 

تداعيات اجلهل والأمية.
من  نتطلع  “ اإننا  بالقول  واختتم 
خ����ل ت�����داولت ه���ذا امل���وؤمت���ر اإىل 
ترتجم  اإيجابية  بر�شائل  اخل���روج 

اإىل برامج وا�شرتاتيجيات وخطط 
الطفولة من  اإنقاذ  اأج��ل  عمل من 
امل���ه���ددات وامل��خ��اط��ر ال��ت��ي حتيط 
من  امل��زي��د  حتقيق  ج��ان��ب  اإىل  بها 
التي  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  ال�������ش���راك���ة 
ر�شيد  وتزيد من  تلبي طموحاتنا 
التعاون  اأوا���ش��ر  وتقوي  منظماتنا 
بينها من اأجل تعزيز املبادئ والقيم 

النبيلة التي نعمل من اأجلها ».
اإبراهيم  امل�����ش��ت�����ش��ار  ���ش��ع��ادة  وك����ان 
ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  بوملحة 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
والإن�شانية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ل��ل�����ش��وؤون 
العليا  اللجنة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
يرافقه  الفعاليات  افتتح  للموؤمتر 
ك���ل م���ن ����ش���ع���ادة ال���دك���ت���ور حممد 
عتيق الف�حي الأمني العام لهيئة 
و�شعادة  الإماراتي  الأحمر  اله�ل 
ه��ي��ل��ي ث��ورن��ي��ن��ج ���ش��م��ي��ت امل���دي���رة 
الأطفال  اأنقذوا  ملنظمة  التنفيذية 
الدمنارك  وزراء  رئي�شة  ال��دول��ي��ة 
ال�ش�م  ع���ب���د  وال����دك����ت����ور  ���ش��اب��ق��ا 
ملوؤمتر  التنفيذي  الرئي�س  امل���دين 
العلمية  واللجنة  دي��ه��اد  ومعر�س 

وكبار  ال�شفراء  م��ن  وع��دد  دي�شاب 
ال�شخ�شيات.

اإن معر�س وموؤمتر  وقال بوملحة 
وكالت  ليجمع  �شنويا  يقام  ديهاد 
وم����ن����ظ����م����ات وه����ي����ئ����ات الإغ�����اث�����ة 
الإن�������ش���ان���ي���ة ال���ع���امل���ي���ة واجل����ه����ات 
اخل�������ريي�������ة ل������ت������ب������ادل اخل���������ربات 
الإن�شانية  الق�شايا  اأه��م  ومناق�شة 
وي�شلط ال�شوء على اأهم امل�شك�ت 
والتحديات التي تواجه املجتمعات 
وال���ب���ل���دان امل��ن��ك��وب��ة وي��ع��م��ل على 
الدويل  املجتمع  ا�شتجابة  حت�شني 
واملنظمات والهيئات املعنية ملواجهة 
تتفاقم حدتها عاما  التي  الأزم��ات 
بالتايل  وي���ت�������ش���اع���ف  ع������ام  ب���ع���د 
ال�شعيفة  ال��ف��ئ��ات  م��ن  ���ش��ح��اي��اه��ا 
واله�شة وخا�شة الن�شاء والأطفال.

احلر�س  عليكم  يخفى  ل  واأ���ش��اف 
العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة  ال�شديد 
توجيهات  ع���ل���ى  وب����ن����اء  امل���ت���ح���دة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من  �شامية 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
واأخ���ي���ه  اهلل”  “حفظه  ال����دول����ة 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
حكام  واإخ���وان���ه���م���ا  اهلل”  “رعاه 
ال�شريعة  ب��ال���ش��ت��ج��اب��ة  الإم������ارات 
يف  الإن�شانية  وال��ك��وارث  ل���أزم��ات 
ك���ل م��ك��ان وم����د ي���د ال���ع���ون ب�شكل 
املنكوبني  معاناة  لتخفيف  م�شتمر 

وال�جئني والنازحني.
ب��ال�����ش��ك��ر لكل  ب���وم���ل���ح���ة  وت����ق����دم 
اجلهات املانحة الإماراتية ال�شخية 
توفري  يف  ج���ه���دا  ت���األ���و  ل  وال���ت���ي 
وم�شاريع  لربامج  ال���زم  التمويل 
وجهود  الإن�������ش���ان���ي���ة  امل�������ش���اع���دات 
الإغ���اث���ة م��ا ج��ع��ل دول����ة الإم�����ارات 
قائمة  م��ت��م��ي��زة يف  م��رت��ب��ة  حت��ت��ل 
اأكرب الدول املانحة للم�شاعدات يف 

العامل.
الربامج  تكثيف  اإىل  اجلميع  ودع��ا 
الإن�شانية  والأن�����ش��ط��ة  امل�����ش��رتك��ة 
لتخفيف معاناة الأطفال وتخفيف 
اآث��ار الأزم���ات وال��ك��وارث واحلروب 
وتعزيز  �شون  على  والعمل  عليهم 
ال��ك��رام��ة الإن�����ش��ان��ي��ة ون�����ش��ر مظلة 

ال�ش�م على ال�شعيد العاملي.

م��ع��ايل هيلي  ق��ال��ت   .. م��ن جهتها 
التنفيذي  امل��دي��ر  �شميت  ثورنينج 
الدولية  الأط��ف��ال  اأن��ق��ذوا  ملنظمة 
�شابقا  ال����دمن����ارك  وزراء  رئ��ي�����ش��ة 
�شوريا  م��دي��ن��ون لأط���ف���ال  اإن���ن���ا   “
النزاع  اأماكن  يف  الأطفال  وجلميع 
جهدنا  ق�شارى  ن��ب��ذل  ب���اأن  امل�شلح 
الآن  وعلينا  ملعاناتهم  ح��دا  لن�شع 

اأن نعمل ب�شكل اأ�شرع » .
هذه  ع��ل��ى  ال�����ش��ك��وت  اأن  م�����ش��ي��ف��ة 
ويوؤدي  وخيمة  ع��واق��ب  ل��ه  املعاناة 
لدائرة  ال�����ش��ل��ب��ي��ة  الآث������ار  ل��ت��زاي��د 
خرباتنا  ننقل  اأن  وع��ل��ي��ن��ا  ال��ع��ن��ف 
وت��وق��ع��ات��ن��ا ووج���ه���ات ن��ظ��رن��ا اإىل 
�شي�شكلون  ال���ذي���ن  ال���ي���وم  اأط���ف���ال 

امل�شتقبل غدا .
وع��ق��ب م��را���ش��م الف��ت��ت��اح الر�شمي 
اإبراهيم  امل�شت�شار  �شعادة  تفقد   ..
اأجنحة اجلهات  بوملحة عددا من 
امل�شاركة يف املعر�س ومنها موؤ�ش�شة 
حممد بن را�شد اآل مكتوم الإن�شانية 
والإن�شانية  اخل���ريي���ة  ل����أع���م���ال 
الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه���ل  وهيئة 
العاملية  واملدينة  وموؤ�ش�شة اجلليلة 

العطاء  ودبي  الإن�شانية  للخدمات 
و�����ش����رط����ة دب������ي وم���وؤ����ش�������ش���ة دب���ي 
خلدمات الإ�شعاف واملفو�شية العليا 
ال�جئني  ل�شوؤون  املتحدة  ل���أمم 
وبرنامج الأغذية العاملي وموؤ�ش�شة 
خليفة بن زايد اآل نهيان ل�أعمال 
�شلمان  امل��ل��ك  وم���رك���ز  الإن�����ش��ان��ي��ة 
الإن�شانية  والأع�����م�����ال  ل����إغ���اث���ة 
وهيئة كهرباء ومياه دبي وغريها.  
املدين  ال�ش�م  عبد  الدكتور  وق��ال 
الرئي�س التنفيذي ملوؤمتر ومعر�س 
 “ دي�شاب  العلمية  واللجنة  دي��ه��اد 
دفعنا �شعار هذا العام ملوؤمتر ديهاد 
الأزم�����ات والكوارث  “ ت��اأث��ري  وه���و 
على الأطفال “ اإىل اإط�ق العنان 
للعديد من الفعاليات لن�شر الوعي 
حول مو�شوع الطفولة التي تاأثرت 
ب���الأزم���ات وال���ك���وارث واحل����روب .. 
الوقت  امل��و���ش��وع يف  ه���ذا  اإن  ح��ي��ث 
اأجمع  ال��ع��امل  ب���ال  ي�شغل  احل����ايل 
الفعاليات  م��ن  ع���ددا  نظمنا  ول���ذا 
هوؤلء  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  �شلطت  ال��ت��ي 
الأط�����ف�����ال ال����ذي����ن ي��ق��ب��ع��ون حتت 

ظروف معي�شية �شعبة ».

حمدان بن حممد يطلع على اخلطط التنفيذية لت�شريع حتقيق خطة دبي 2021

تكرمي �لفائزين يف �شهر �أبريل �ملقبل

جائزة حمدان بن را�شد التعليمية تعلن فوز 137 متناف�شًا هذا العام 

انطالق معر�ض وموؤمتر دبي لالإغاثة مب�شاركة 600 منظمة وموؤ�ش�شة من 84 دولة

•• عجمان-وام:

ال�شعادة  بيوم  بعجمان  املدين  للدفاع  العامة  الدارة  احتفلت 
اإطار  20 مار�س من كل عام وذل��ك يف  ال��ذي ي�شادف  العاملي 
حر�شها على جت�شيد توجيهات القيادة الر�شيدة بجعل ال�شعادة 
العقيد  ال��وزارات والدوائر واملوؤ�ش�شات واأكد  نهجاً يف خمتلف 
العامة  والع�قات  الع���م  ق�شم  رئي�س  ال��زري  را�شد  نا�شر 
ب��الإدارة - خ�ل الحتفالية التي �شهدت ا�شتقبال املتعاملني 
بالورود والهدايا - اأن مفهوم ال�شعادة يتجلى يف اأبهى �شوره 
يف روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
اأول��وي��ة ق�شوى  امل��واط��ن  ���ش��ع��ادة  اأن  اهلل، يف  ال��دول��ة، حفظه 

وهدف م�شتدام وتوجيهات اأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل يف اأن كافة ال�شيا�شات والربامج واخلدمات 
اإيجابي و�شعيد  اأن ت�شهم يف �شناعة جمتمع  احلكومية ل بد 
واملوظفني  والأ���ش��ر  الأف���راد  ل�شعادة  املنا�شبة  البيئة  وتهيئة 

وتر�شيخ الإيجابية كقيمة اأ�شا�شية يف جمتمع الإمارات.
لكل  ال�شعادة  لتحقيق  الإم����ارات  دول���ة  ق��ي��ادة  �شعي  ان  وق���ال 
فرد يعي�س على اأر�شها لي�س وليد اليوم فلطاملا كان الإن�شان 
ال�شعادة  �شبل  وت��وف��ري  القيادة  اهتمام  حم��ور  ه��و  الإم��ارات��ي 
اأحد الأهداف ال�شامية التي ت�شعى القيادة  والرفاهية له هو 

لتحقيقها.

دفاع مدين عجمان يحتفل بيوم ال�شعادة العاملي 
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بعد اول مناظرة تلفزيونية، بات امام املر�شحني ل�نتخابات الرئا�شية 
الفرن�شية �شهر واحد لقناع املرتددين وامل�شككني، يف حملة ت�شوبها 
ق�شايا ف�شاد بينما تتوقع ا�شتط�عات الراأي ت�شدر اليمني املتطرف 
نتائج الدورة الوىل. وت�شري ا�شتط�عات الراأي اىل ان اربعني باملئة 
من الناخبني يف الدورة الوىل التي �شتجرى يف 23 حزيران/يونيو 

ل يزالون مرتددين لكنهم يبدون اهتماما كبريا بالقرتاع.
امل�شاهدين  م��ن  باملئة   48 اي  منهم  م���ي��ني  ع�شرة  ح���واىل  وت��اب��ع 
الرئي�شيني  اخلم�شة  امل��ر���ش��ح��ني  ب��ني  ج���رت  م��ن��اظ��رة  اول  الث��ن��ني 
وا�شتمرت ث�ث �شاعات ون�شف ال�شاعة، وهو امر غري م�شبوق قبل 
ال��دورة الوىل. وقالت قناة التلفزيون الأوىل اخلا�شة التي نظمت 
وكل  القنوات  لكل  ال�شنة  ه��ذه  م�شاهدة  ن�شبة  اف�شل  انها  املناظرة 
ال��ربام��ج وك��ل الوق����ات. وت��رك��ز امل��ن��اظ��رة على ال��ربام��ج اك��ر منها 
حظا  الوف��ر  يعتربان  اللذين  للمر�شحني  وخ�شوا  الق�شايا،  على 
والو�شطي  لوبن  مارين  املتطرف  اليمني  زعيمة  الوىل  ال��دورة  يف 
امي��ان��وي��ل م��اك��رون. واج��ه��ت ل��وب��ن ان��ت��ق��ادات م��اك��رون ومناف�شيها 
الث�ثة الآخرين. ويف احد النقا�شات الكر حدة، قال فرن�شوا فيون 
ال�شيدة لوبن مع اخلروج  ال�شرائية احلقيقي هو  القدرة  “قاتل  ان 
اوروبا  “لفرن�شا قوية يف  املوؤيد  ورد ماكرون  اليورو”.  من منطقة 
بريك�شت هربوا ومل  يريدون  كانوا  الذين  “كل  ان  بالقول  قوية”، 

يرغبوا يف ان يكونوا يف ال�شلطة«.

ارجاأت حمكمة يف ا�شطنبول ام�س من جديد حماكمة ممثل منظمة 
“الدعاية  اون��در اوغلو بتهمة  اي��رول  مرا�شلون ب� حدود يف تركيا 

الرهابية” لنه تعاون مع �شحيفة موؤيدة ل�كراد.
وميكن ان يحكم على اوندر اوغلو والكاتب ال�شحايف احمد ني�شني 
بال�شجن  فنجاجني  ك��ورور  �شبنم  الن�شان  حقوق  منظمة  ورئي�شة 
اكر من 14 عاما مل�شاركتهم يف حملة ت�شامن مع �شحيفة اوزغور 

غوندمي التي اغلقت بتهمة الرتباط بحركة التمرد الكردية.
وق���ال اون���در اوغ��ل��و ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س ام���ام الق�شر ال��ع��ديل يف 
جاغليان بعد جل�شة ق�شرية ان املحاكمة بتهمة “الدعاية الع�مية 
ملنظمة ارهابية” و”متجيد الرهاب” و”التحري�س على اجلرمية” 
ارجئت اىل الثامن من حزيران يونيو ب�شبب غياب ني�شني املوجود 
حاليا يف �شوي�شرا. وا�شاف “منذ ع�شر �شنوات اح�شر اىل هذا املكان 
حماكمتي  ح�شرمت  ال��ي��وم  اآخ��ري��ن.  �شحافيني  حماكمة  لتغطية 
خلم�س دقائق”. وتابع ان “خم�س دقائق من املحاكمة هي اأطول مما 
يتاح لكثري من ال�شحافيني املوقوفني«. وو�شل وفد من “مرا�شلون 
ب� حدود” ي�شم المني العام للمنظمة كري�شتوف دولوار اىل تركيا 
حرية  لع���داء  “خمترب  تركيا  ان  دول���وار  وق��ال  املحاكمة.  حل�شور 
العتقال  اىل  الت�شريح  الو�شائل من  كل  فيه  ت�شتخدم  ال�شحافيني 

معربا عن قلقه من “�شرعة تدهور” الو�شع. وال�شغوط”، 

ت��رام��ب ام�����س  فر�س قيود  اإدارة الرئي�س الأم��ري��ك��ي دون��ال��د  اأك���دت 
جديدة على الأجهزة الإلكرتونية التي يحملها امل�شافرون القادمون 
الأو�شط  ال�شرق  اأغلبها يف  ع�شر مطارات  املتحدة من  الوليات  اإىل 

و�شمال اأفريقيا وذلك ردا على تهديدات اإرهابية غري حمددة.
و�شتطلب وزارة الأمن الداخلي من امل�شافرين القادمني اإىل الوليات 
التي يزيد  الإلكرتونية  اأجهزتهم  املتحدة من عدة مطارات فح�س 
الكمبيوتر  اأج��ه��زة  مثل  املحمول  الهاتف  جهاز  حجم  على  حجمها 
اللوحي واملحمول وم�شغ�ت ا�شطوانات الفيديو الرقمية املحمولة 
والكامريات. وقال م�شوؤولون اإن القرار غري مرتبط بجهود الرئي�س 
ترامب ملنع امل�شافرين من �شت دول يغلب على �شكانها امل�شلمون من 
دخول الوليات املتحدة. وقالت متحدثة با�شم وزارة الأمن الداخلي 
اإن احلكومة “ل ت�شتهدف دول بعينها. اعتمدنا على تقييم املخابرات 

لتحديد املطارات املت�شررة.«
تنفيذيا معدل مينع  اأمر  ترامب  اآذار وقع  ال�شاد�س من مار�س  ويف 
املواطنني من اإيران وليبيا و�شوريا وال�شومال وال�شودان واليمن من 
ال�شفر اإىل الوليات املتحدة ملدة 90 يوما. واأوقف قا�شيان احتاديان 

بنودا من القرار وقال اإنه مييز �شد امل�شلمني. 
اإذا لزم الأمر. وتقع  اأمام املحكمة العليا  وتعهد ترامب بال�شتئناف 

املطارات الع�شرة يف دول يغلب على �شكانها امل�شلمون.

عوا�شم

باري�س

وا�شنطن

انقرة

17 قتيال يف هجوم على �شوق يف نيجرييا 
•• كانو-اأ ف ب:

اأفادت ال�شرطة النيجريية ام�س اأن م�شلحني قتلوا 17 �شخ�شا، معظمهم 
من الن�شاء والأطفال، بعدما اجتاحوا جتمعا زراعيا يف و�شط الب�د، يف اآخر 

حلقة من �شل�شلة اأعمال العنف املتعلقة بخ�فات على حقوق الرعي.
واأو�شح مو�شى يامو، املتحدث با�شم �شرطة ولية بينيو حيث ح�شل الهجوم 
الثنني، اأن مهاجمني على منت دراجة نارية و�شيارة فتحوا النار على �شوق 
قام  “بالفعل  اأن��ه  بر�س  فران�س  لوكالة  يامو  واأك��د  اأبنية.  واأحرقوا  حملي 
اأ�شخا�س مل تعرف هويتهم بالهجوم على �شوق يف بلدة زكي بيام بعد ظهر 
الأم�س” م�شيفا اأنهم قتلوا “17 �شخ�شا واأ�شابوا 11 بجروح.” واأفادت 
على  الهجوم  يف  قتلوا  �شخ�شا  و50   30 بني  اأن  حملية  اإع�مية  تقارير 
املنطقة التي دمرها ن��زاع طويل الأم��د على حقوق الرعي بني رع��اة رحل 
من اتنية “فولين” ومزارعني حمليني. وندد الرئي�س النيجريي حممد 
اأ�شدره يوم الث�ثاء. واأفاد البيان  يف بيان  ب�”اخل�شائر الب�شرية”  بخاري 
للبدء فورا  الأمنية  الوكالت  ال�شرير ويوجه  الهجوم  “الرئي�س يدين  اأن 
بينيو  يف  قتلوا  القرويني  من  ع��ددا  اأن  اإىل  م�شوؤولون  وي�شري  بتحقيق.« 
القنوات  املا�شي. وتفيد  العام  اأ�شابيع من ال�شتباكات يف متوز/يوليو  بعد 
تقارير  وتوؤكد  املعارك.  تلك  قتلوا يف  �شخ�شا   81 اأن  املحلية  التلفزيونية 
باأن املئات قتلوا فيما مت تدمري نحو األف منزل يف منطقة اغاتو يف الولية 
نف�شها يف موجة من الهجمات �شنها م�شلحون ينتمون اإىل اتنية “فولين” 

يف �شباط/فرباير من عام 2016.

ال�شعبة الربملانية الإماراتية تطالب با�شرتاتيجية برملانية عربية ملواجهة حتديات الو�شع الراهن

ر�شالة مقد�شية ملوؤمتر �لقمة �لعربية بعمان

تخوف اإ�شرائيلي من منع دخول امل�شتوطنني اإىل الغرب

رئي�شة كوريا اجلنوبية متثل اأمام الق�شاء

ا�شتدعاء وزير داخلية فرن�شا على خلفية توظيفه لبنتيه 
ال��ربمل��ان خ�ل  ل��ه يف  كم�شاعدتني  م���رات  ع��دة  ابنتيه  وظ��ف  رو 
العط�ت املدر�شية. ونقل الربنامج عن لو رو قوله عملت ابنتاي 

لدي.. خ�شو�شا خ�ل العطل املدر�شية ولكن لي�س ب�شكل ثابت.
وعني لو رو يف دي�شمرب كانون الأول وزيرا للداخلية خلفا لكازنوف 

بعد توليه رئا�شة الوزراء.
وي�شمح لأفراد جمل�س النواب الفرن�شي بتوظيف اأفراد عائ�تهم 
كم�شاعدين لهم والدفع لهم من ح�شابات خم�ش�شة لذلك لكل 

النواب.
وكانت ف�شيحة توظيف فيون لزوجته بينيلوب واثنني من اأولده 
قد كلفته موقعه كاأبرز املر�شحني للرئا�شة الفرن�شية التي �شتجري 

على جولتني يف 23 اأبريل ني�شان وال�شابع من مايو اأيار.

•• باري�س -رويرتز:

الفرن�شي  ال���وزراء  رئي�س  ك��ازن��وف  ب��رن��ار  مكتب  يف  م�شوؤول  ق��ال 
ام�س  معه  ل�جتماع  رو  ل��و  ب��رون��و  داخليته  وزي���ر  ا�شتدعى  اإن���ه 
اأثناء ع�شويته يف  بعد تقارير عن توظيفه ابنتيه خ�ل ال�شيف 

الربملان.
عائلتهم يف وظائف  لأف��راد  ال�شيا�شيني  توظيف  م�شاألة  وحتولت 
الدولة مو�شوعا �شاخنا خ�ل احلملة الرئا�شية بعد تورط املر�شح 
الرئا�شي عن املحافظني فران�شوا فيون يف ف�شيحة توظيف زوجته 

واأولده كم�شاعدين له.
لو  اأن  ال�شاخر  التلفزيوين  كوتيديان  لربنامج  تقرير  يف  وج��اء 

•• الرباط -وام :

���ش��ع��ادة ع��ب��دال��ع��زي��ز عبداهلل  دع���ا 
ال��ث��اين لرئي�س  ال��ن��ائ��ب  ال��زع��اب��ي 
رئي�س  الحت��ادي  الوطني  املجل�س 
الإماراتية  الربملانية  ال�شعبة  وفد 
امل�شارك يف فعاليات املوؤمتر ال� 24 
املنعقد  العربي  الربملاين  ل�حتاد 
يف مقر الربملان املغربي يف الرباط 
.. اإىل ت�شكيل جلنة برملانية عربية 
بهدف  ال����ربمل����ان����ات  روؤ������ش�����اء  م����ن 
برملانية  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ���ش��ي��اغ��ة 
مل��واج��ه��ة حت��دي��ات الو�شع  ع��رب��ي��ة 
راأ�شها  وع���ل���ى  ال����راه����ن  ال���ع���رب���ي 
والتدخل  وال���ت���ط���رف  الإره���������اب 
اخلارجي يف �شوؤون الدول العربية 
ودور الربملانية العربية يف مواجهة 
وليبيا  �شوريا  الأزم��ات يف  خمتلف 
�شرورة  ع��ل��ى  م�����ش��ددا  وال���ي���م���ن.. 
ال�شادرة  الدولية  القرارات  تنفيذ 

بحق الأزمات العربية.
كلمة  ال���زع���اب���ي يف  ����ش���ع���ادة  واأك������د 
التي  الإماراتية  الربملانية  ال�شعبة 
الفتتاحية  اجلل�شة  خ�ل  األقاها 
هذه  تركز  اأن  �شرورة   .. للموؤمتر 
ال�شرتاتيجية الربملانية املقرتحة 
على دور الربملانات العربية يف الملام 
وتفعيل  العربي  الإن�شان  بتطلعات 
دوره. م�شريا اإىل اأن روؤية �شاحب 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
القيم  حلماية  احلكيمة  وال��ق��ي��ادة 
“عام  م��ب��ادرة  �شيما  ل  الإن�شانية 
هي خري جت�شيد ملختلف  اخلري” 
عليها  الرتكاز  ميكن  التي  املبادئ 
لدى �شياغة هذه ال�شرتاتيجية. 
الربملانية  ال�����ش��ع��ب��ة  وف����د  وي�����ش��م 

عنه معايل الدكتور مي�شال مو�شى 
ومعايل اأحمد اأبو الغيط اأمني عام 
جامعة الدول العربية و�شعادة فايز 
ل�حتاد  ال��ع��ام  الأم���ني  ال�شوابكة 

الربملاين العربي.
الأول  ال���ي���وم  ج��ل�����ش��ة  خ�����ل  ومت 
الإم���ارات  دول���ة  انتخاب  للموؤمتر 
ل�شر  اأم���ي���ن���ا  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
�شعادة  ان��ت��خ��اب  مت  ك��م��ا  امل���وؤمت���ر 
رئي�شة  ال�����ش��ره��ان  ع��ب��داهلل  ناعمة 
للجنة املراأة والطفولة ومت تزكية 
���ش��ع��ادة خ��ل��ف��ان ع��ب��داهلل ب��ن يوخه 
ال�شيا�شية  ال�شوؤون  للجنة  مقررا 
بالحتاد  ال��ربمل��ان��ي��ة  وال���ع����ق���ات 

الربملاين العربي.
ت��ق��ري��ر رئي�س  امل���وؤمت���ر  وي��ن��اق�����س 
ون�شاط  ن�����ش��اط��ه  ح����ول  الحت������اد 
ال�  املوؤمتر  منذ  التنفيذية  اللجنة 
23 ل�حتاد وتقرير الأمني العام 
واأن�شطته  الحت����اد  اأو����ش���اع  ح���ول 
تقرير  بجانب  ال�23  املوؤمتر  منذ 
للجنة   21 ال�  و   20 ال�  الدورتني 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل�����حت����اد ال���ربمل���اين 

العربي للم�شادقة عليهما.
الن�شاط  م��ن��اق�����ش��ة  ���ش��ي��ت��م  ك���م���ا 
الإق����ل����ي����م����ي وال����������دويل ل����حت���اد 
عام2017م  خ����ل  ع��م��ل  وخ��ط��ة 
ف�ش� عن احل�شاب اخلتامي لعام 
للعام  امل���وازن���ة  وم�����ش��روع   2016
اجلل�شة  ويف   .2017 اجل������اري 
اخلتامية يف اليوم الثاين للموؤمتر 
تقارير  اإىل  ال����ش���ت���م���اع  ���ش��ي��ت��م 
جائزة  وت��وزي��ع  اللجان  وتو�شيات 
وانتخاب  العربي  الربملاين  التميز 
ل���حت��اد والإع����ن  رئي�س ج��دي��د 
والقرارات  اخل��ت��ام��ي  ال��ب��ي��ان  ع��ن 

ال�شادرة عن املوؤمتر.

•• �شيول-وكاالت:

مع  التحقيق  اجلنوبية  ك��وري��ا  يف  العامة  النيابة  ب���داأت 
با�شتغ�ل  تتعلق  بتهم  هيه،  غن  ب��اك  املعزولة  الرئي�شة 
الأمر  وهو  �شخ�شية،  م�شالح  اأجل  من  كرئي�شة  نفوذها 

الذي كلفها من�شبها بالفعل. 
وقبيل دخولها مقر النيابة العامة يف �شول ام�س الث�ثاء، 
الكوري،  لل�شعب  اع��ت��ذاره��ا  امل��ع��زول��ة  ال��رئ��ي�����ش��ة  ق��دم��ت 

ووعدت بالتعاون الكامل مع املحققني.
اأمام و�شائل الإع���م من على درج مبنى الدعاء  وقالت  
وهذا  التحقيق”،  �شاأتعاون خمل�شة يف  لل�شعب.  “اأعتذر 
منذ  مبا�شر  ب�شكل  للمواطنني  ب��اك  توجهه  تعليق  اأول 

عزلها يف العا�شر من مار�س اآذار اجلاري.
اإجبار  بينها  من  املعزولة،  للرئي�شة  تهمة   13 الكوريون  املحققون  ووج��ه 

ال�شركات الكربى على تقدمي تربعات ل�شالح موؤ�ش�شتني 
�شرية  حكومية  وث��ائ��ق  ت�شريب  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ت��رع��اه��م��ا، 

ل�شديقتها ت�شوي �شون �شيل.
املعزولة وهم يلوحون  الرئي�شة  اأن�شار  وجتمع مئات من 
يف  الراقية  جاجننام  منطقة  يف  منزلها  خ��ارج  ب��الأع���م 
اإىل  اقتيادها  اأثناء  التلفزيون  كامريات  وتتبعتها  �شول، 
مكتب ممثلي الدعاء يف �شيارة �شوداء مبرافقة ال�شرطة 

التي اأخلت الطريق.
وقبل ذلك �شاهدت و�شائل الإع�م م�شفف ال�شعر اخلا�س 
معطفا  ت��رت��دي  وك��ان��ت  منزلها،  اإىل  و�شوله  ل��دى  بباك 
اللون وبذلة وح��ذاء رماديا، وبدت جادة وهي  اأزرق قامت 

تقف اأمام مكتب الدعاء لإلقاء ت�شريحاتها املقت�شبة.
املوؤيدين  مئات  اعت�شم  ال�شتجواب،  ب��دِء  مع  وبالتزامن 

للرئي�شة املعزولة خارج مقر النيابة العامة للتعبري عن دعمهم لها.

الأمم املتحدة تنتقد معاملة اأ�شرتاليا لل�شكان الأ�شليني 
•• �شيدين-رويرتز:

تلقت احلكومة ال�شرتالية انتقادات جديدة جراء معاملتها لل�شكان الأ�شليني ام�س يف 
الوقت الذي تر�شد فيه حمققة يف الأمم املتحدة تاأثري ا�شتي�ء احلكومة على مناطق 
نائية ويف حني توا�شل كانبريا م�شعاها ل�ن�شمام اإىل جمل�س حقوق الإن�شان التابع 
الأ�شليون ال�شرتاليون و�شكان جزر م�شيق توري�س  ال�شكان  املتحدة. وي�شكل  ل�أمم 
ث�ثة يف املئة فقط من �شكان اأ�شرتاليا البالغ عددهم 23 مليون ن�شمة لكن معدلت 
م�شتويات  ت�شجل  وال�شجن  املنزيل  والعنف  للكحول  املفرط  وال�شته�ك  النتحار 
اأعلى بينهم. كما ت�شجل لديهم م�شتويات تقارب القاع على كل املوؤ�شرات القت�شادية 
هذا  املتحدة  الأمم  يف  اخلا�شة  املقررة  كوربوز  تويل  فيكتوريا  وب��داأت  والجتماعية. 
الأ�شبوع جولة ت�شتمر 15 يوميا ملراجعة تاأثري القوانني املتعلقة بتدخل الدولة عام 
2007 الذي كان ي�شتهدف كبح ا�شته�ك الكحول املفرط والعنف املنزيل وحت�شني 
ال�شعوب  حقوق  اإدارة  مديرة  وهي  �شولونك  تامي  وقالت  العامة.  ال�شحة  م�شتويات 
الأ�شلية يف منظمة العفو الدولية يف اأ�شرتاليا يف بيان تاأتي زيارة املقررة اخلا�شة يف 
وقت ن�شتمع فيه اإىل ادعاءات مروعة من �شبان تعر�شوا ملعاملة وح�شية على يد النظام 

ر. الق�شائي للق�شّ

مثل  الديني  والتطرف  الإره��اب��ي 
م��رك��زي ه��داي��ة و���ش��واب ملكافحة 
التطرف العنيف. واأ�شاف اأنه على 
ال��رغ��م م��ن دع���وة دول���ة الإم����ارات 
وال���دع���وات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ك��ررة اإىل 
ب�����ش��رورة الل��ت��زام باملبادئ  اإي���ران 
الدولية  وامل����واث����ي����ق  وال����ق����وان����ني 
وع�قات ح�شن اجلوار والتجاوب 
م�����ع م����ط����ال����ب دول��������ة الإم�����������ارات 
الث�ث  ج���زره���ا  ا���ش��ت��ع��ادة  ب�����ش��اأن 
ال�شغرى  وطنب  ال��ك��ربى  “طنب 
اإيران  حتتلها  التي  واأبومو�شى” 
اأو  امل���ب���ا����ش���رة  ب���امل���ف���او����ش���ات  اإم������ا 
م���ن خ�����ل اإح���ال���ة ال��ق�����ش��ي��ة اإىل 
اإي���ران  اأن  غ��ري  ال����دويل  التحكيم 
اإنه  جتاهلت هذه ال��دع��وات. وق��ال 
وب��ن��اء ع��ل��ى ذل���ك ت��ط��ال��ب ال�شعبة 
يت�شمن  باأن  الإماراتية  الربملانية 
ال���ب���ي���ان اخل���ت���ام���ي ال���������ش����ادر عن 
لهذا  اإدان����ة �شريحة  امل��وؤمت��ر  ه��ذا 
التاأكيد  م����ع  الإي���������راين  امل����وق����ف 
الثابت  ال����ع����رب����ي  امل�����وق�����ف  ع���ل���ى 
ب�����ش��اأن اإدان�����ة الح���ت����ل الإي����راين 
ل��ل��ج��زر الإم���ارات���ي���ة. وت��ط��رق اإىل 

املوؤمتر  يف  امل�������ش���ارك  الإم���ارات���ي���ة 
اأح���م���د يو�شف  م����ن:  ك���ل  ����ش���ع���ادة 
احلمودي  واأحمد حممد  النعيمي 
ال�شام�شي وخلفان  و�شامل عبداهلل 
عبداهلل بن يوخه وناعمة عبداهلل 
الوطني  املجل�س  اأع�شاء  ال�شرهان 
الحتادي . كما ي�شارك �شمن وفد 
اأحمد  جا�شم  علي  �شعادة  املجل�س 
الحتادي  الوطني  املجل�س  ع�شو 
الربملاين  التميز  ج��ائ��زة  ل�شت�م 

العربي عن فئة ع�شو الربملان .
واأ����ش���ار ���ش��ع��ادة ال��زع��اب��ي يف كلمته 
الإقليمية  والأو�شاع  الظروف  اإىل 
بالغة التعقيد واحل�شا�شية يف ظل 
والوجودية  امل�شريية  التحديات 
لبع�س الدول العربية واملع�ش�ت 
التي تواجه العمل العربي امل�شرتك 
.. م�شتعر�شا اأبرز التحديات التي 
العربية  وال����دول  املنطقة  ت��واج��ه 
م��ث��ل ظ��اه��رة ال��ت��ط��رف والإره����اب 
الإم�����ارات  دول����ة  دور  اإىل  وت��ط��رق 
وج���ه���وده���ا يف م��واج��ه��ة الإره�����اب 
والتطرف من خ�ل اإن�شاء مراكز 
الفكر  ملكافحة  متخ�ش�شة  فكرية 

تطورات الأو�شاع يف �شوريا وليبيا 
العربي  ال��ت��ح��ال��ف  ودور  وال��ي��م��ن 
ال�شعودية  العربية  اململكة  بقيادة 
مب�شاركة دولة الإمارات يف الدفاع 

عن ال�شرعية يف اليمن .
دولة  ودور  م�����ش��اه��م��ة  اإىل  واأ����ش���ار 
ال��دف��اع ع��ن الق�شايا  الإم����ارات يف 
الق�شية  راأ����ش���ه���ا  وع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة 
امل�شاعدات  وت��ق��دمي  الفل�شطينية 
ال�جئني  مل��خ��ي��م��ات  الإن�������ش���ان���ي���ة 
ل�إعمار  ���ش��ن��دوق  يف  وامل�����ش��ارك��ة 
ب���امل�������ش���ارك���ة م�����ع ب���ع�������س ال������دول 
الأوروبية لإنهاء املعاناة الإن�شانية 

التي ت�شاحب هذه الأزمات.
وع�����رب ع����ن دع�����م الإم����������ارات لكل 
الق�شية  حل���ل  ال��ع��رب��ي��ة  اجل���ه���ود 
التطرف  ومكافحة  الفل�شطينية 
الليبية  ال�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  والإره������اب 
الدولة  م��وؤ���ش�����ش��ات  ب���ن���اء  واإع�������ادة 
ا�شتقرار  حتقيق  اأج��ل  من  الليبية 

قريب لل�شعب الليبي.
ودعت ال�شعبة الربملانية الإماراتية 
الربملانات العربية اإىل اأن تتبنى يف 
دول��ه��ا م��ب��ادئ م��ب��ادرة ع���ام اخلري 

وامل�شوؤولية  ال��ت��ك��اف��ل  ب��ت��ك��ري�����س 
التطوع  ثقافة  ون�شر  الجتماعية 
والتحديات  الأزم���������ات  مل���واج���ه���ة 

واإ�شاعة القيم الإن�شانية.
كما دعت اإىل تبني البيان اخلتامي 
بني  ال���ت�������ش���ام���ح  “ن�شر  م�����ب�����ادرة 
توفري  بغية  العربية”  الأوط�����ان 
مقومات حتقيق الت�شامن العربي 
الت�شامح  ق��ي��م  ن�����ش��ر  خ�����ل  م���ن 
ونبذ الق�شاء على اأ�ش�س دينية اأو 

عرقية اأو مذهبية.
وك��ان��ت ف��ع��ال��ي��ات امل���وؤمت���ر ال���� 24 
ل����حت���اد ال����ربمل����اين ال���ع���رب���ي قد 
املغربي  ال��ربمل��ان  مقر  يف  انطلقت 
الربملانية  ال�����ش��ع��ب��ة  مب�������ش���ارك���ة 
الوطني  ل��ل��م��ج��ل�����س  الإم����ارات����ي����ة 
املوؤمتر  اف���ت���ت���اح  ومت  الحت��������ادي. 
م��ع��ايل احلبيب  األ���ق���اه���ا  ب��ك��ل��م��ات 
امل���ال���ك���ي رئ���ي�������س جم��ل�����س ال���ن���واب 
�شما�س  بن  حكيم  ومعايل  املغربي 
رئي�س جمل�س امل�شت�شارين املغربي 
الحتاد  رئ��ي�����س  ب���ري  نبيه  ودول����ة 
جمل�س  رئي�س  ال��ع��رب��ي  ال��ربمل��اين 
بالإنابة  األ��ق��اه��ا  اللبناين  ال��ن��واب 

اليونان ت�شبط 8 طرود م�شبوهة 
•• اأثينا-رويرتز:

يف  م�شبوهة  ط���رود  ثمانية  اليونانية  ال�شرطة  �شبطت 
مركز لفرز الربيد يف اأثينا  بعد اإر�شال طردين ملغومني 
اإىل مكتب �شندوق النقد الدويل يف باري�س ووزارة املالية 

الأملانية الأ�شبوع املا�شي.
ومن املُعتقد اأن جماعة مت�شددة يونانية، �شبق لها اإر�شال 
ر�شائل ملغومة اإىل �شفارات اأجنبية يف اأثينا وقادة اأوروبيني 
يف 2010، كانت وراء الطردين امللغومني اللذين اأُر�ش� 

اإىل اأملانيا وفرن�شا.
و�شبطت ال�شلطات الأملانية طردا كان يحتوي على كتاب 

الأملاين  املالية  وزي��ر  اإىل  مر�ش�  املتفجرات  فيه  اأخفيت 
فولفجاجن �شيوبله يف حني انفجرت ر�شالة بعد و�شولها 
موظفة  واأ���ش��اب��ت  ب��اري�����س  يف  النقد  ���ش��ن��دوق  مكتب  اإىل 

بجروح طفيفة.
“مت  �شحفيني  اإىل  ن�شية  ر���ش��ال��ة  يف  ال�����ش��رط��ة  وق��ال��ت 
حتديد ثمانية طرود م�شبوهة كان من املقرر اإر�شالها اإىل 
اليوم.” ومل  اأوروبية وجرت م�شادرتها  اأ�شخا�س يف دول 
وق��ال م�شدر  ال��ط��رود.  تلك  اإليها  املر�شل  اجلهات  حت��دد 
اقت�شادية  مبوؤ�ش�شات  م�شوؤولني  اإىل  “مر�شلة  اإنها  اأمني 
يذكر  اأن  ي�شاأ  مل  لكنه  اأوروب��ي��ة  دول  ع��دة  يف  و�شركات” 

مزيدا من التفا�شيل.

والوجهاء  وال��ن��ق��اب��ات،  الإ���ش���م��ي��ة،  الأوق������اف  ودائ�����رة 
ورج�����الت ال��ق��د���س. واأك�����دت ال��ر���ش��ال��ة اأن ال��ق��د���س غري 
اإىل  م�شرية  العقيدة،  م��ن  ج��زء  واأن��ه��ا  للت�شرف،  قابلة 
امل�شجد  -خا�شة  الإ���ش���م��ي��ة  املقد�شات  ل��ه  تتعر�س  م��ا 
الأق�شى املبارك- من عدوان يومي بهدف تغيري الو�شع 
الراهن. وعربت موؤ�ش�شات القد�س ورجالتها عن رف�س 
اإجراءات عزل املدينة عن حميطها العربي وف�شلها عن 
العرب  الزعماء  دعوتها  جم��ددة  املحتلة،  الأرا�شي  بقية 
اإىل امل�شاهمة بال�شتثمار والإعمار وال�شراكة يف م�شاريع 

ل�إ�شكان واملدار�س وغريها باملدينة.
ودعت الر�شالة الزعماء العرب ل��شتمرار يف حمل اأمانة 
م�شوؤولية الدفاع وحماية احلقوق العربية والتاأكيد على 
حمايتها  واأن  الفل�شطينية  ال��دول��ة  عا�شمة  القد�س  اأن 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�شيلغ  ياير  جي  اآر  اأن  موقع  يف  الإ�شرائيلي  الكاتب  ق��ال 
دخول  مبنع  اإ�شرائيل  �شنته  ال��ذي  الأخ���ري  ال��ق��ان��ون  اإن 
قد  اإل��ي��ه��ا  اأ����س  دي  ب��ي  العاملية  املقاطعة  ح��رك��ة  ن�شطاء 
يعطي نتائج عك�شية �شد احلركة ال�شتيطانية، ويت�شبب 
بالإ�شرار بالعديد من داعمي اإ�شرائيل حول العامل، وقد 
ن�شهد يف امل�شتقبل �شن قوانني يف الغرب تطالب بحظر 
دخول اأي اإ�شرائيلي يقيم يف ال�شفة الغربية خارج اخلط 

الأخ�شر.
واأ�شاف اأن اليهودي الأمريكي مايكل فولت�شر -وهو اأحد 
خرباء الأخ�ق حول العامل خ�ل العقود الأخرية- داأب 
والتعلم فيها، خا�شة  اإ�شرائيل ب�شورة دورية  زيارة  على 
يف معهد هريمتان بالقد�س، لكنه كغريه من الكثري من 
اليهود الأمريكيني من عنا�شر الي�شار املعار�شني ب�شدة 
للبناء ال�شتيطاين يف ال�شفة الغربية، ويرى فيه عم� 

غري قانوين.
نظام  من  واقعا  جت�شد  امل�شتوطنات  اأن  فولت�شر  وي��رى 
الأبارتايد بني اليهود وغري اليهود الذين يقيمون بذات 
والمتيازات،  احلقوق  بكافة  يتمتعون  فاليهود  املناطق، 
ويف  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي،  ع�شكري  حكم  حت��ت  يعي�شون  وغ��ريه��م 
اأح�����ش��ن الأح������وال ي��ح�����ش��ل��ون ع��ل��ى خ���دم���ات ح��ك��م ذاتي 
ن�����ش��اط��ات مقاطعة  ي���دع���م  ف��ه��و  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي، ول���ذل���ك 

امل�شتوطنات ومنتجاتها.
الكني�شت  اأق��ره  الذي  للقانون  اأنه وفقا  اإىل  �شيلغ  واأ�شار 
موؤخرا، والذي مينع اأي داعم حلركة املقاطعة من دخول 
�شيطبق  واأمثاله  فولت�شر  فاإن  وم�شتوطناتها،  اإ�شرائيل 

ع��ل��ي��ه��م ال���ق���ان���ون، وه���و ل��ي�����س ال��وح��ي��د يف ه���ذا املجال، 
ف��ه��ن��اك ال��ربوف��ي�����ش��ور اآرث����ر غ��ري��ن وي��ه��ود اآخ�����رون من 
مقاطعة  يدعمون  اأنهم  خطاأهم  لكن  اإ�شرائيل،  حمبي 

امل�شتوطنات.
واأك����د اأن���ه م��ن امل��ه��م الع�����رتاف ب���اأن ه��ن��اك ال��ك��ث��ري من 
الإ�شرائيليني -بع�شهم كاد اأن ي�شحي بحياته يف حروب 
اإ�شرائيل- اأو من يهود ال�شتات يقفون على ميني الدولة 
يف �شراعاتها، لكنهم يعتربون م�شروع امل�شتوطنات راية 
�شوداء، متاما كما يتعامل اليهود املتدينون مع املح�ت 
اإعادة النظر بهذا  التي تبيع حلم اخلنزير، مما يتطلب 
ال��ق��ان��ون ال���ذي ي��ح��ول ه���وؤلء ال��داع��م��ني لإ���ش��رائ��ي��ل اإىل 

اأعداء لها ويتم منعهم من دخولها.
لأن��ه حتى  ج��دا،  �شخيف  القانون  ه��ذا  ب��اأن  �شيلغ  وختم 
امل�شتوطنات  املقاطعة يفرقون بني  زال ن�شطاء  اليوم ما 
دخول  مبنع  اللحظة  حتى  يطالبوا  ومل  وامل�شتوطنني، 
امل�شتوطنني لب�دهم يف الغرب، لكن القانون الإ�شرائيلي 
الأخري قد ينبه ن�شطاء املقاطعة اإىل فر�س قانون مماثل 

يحظر على امل�شتوطنني دخول البلدان الغربية.
مدينة  يف  ووج��ه��اء  وه��ي��ئ��ات  موؤ�ش�شات  دع��ت  ذل���ك،  اىل 
بال�شتثمار  للم�شاهمة  العرب  والزعماء  القادة  القد�س 
والإعمار باملدينة، وت�شكيل جلنة متابعة للموؤمتر تقوم 
بدرا�شة الحتياجات العاجلة والدائمة وتوفري ميزانية 

ثابتة لها.
ج��اء ذل��ك يف ر���ش��ال��ة اإىل زع��م��اء وق���ادة ال���دول العربية 
نهاية  بعمان  ال�28  العربية  القمة  اجتماعهم يف  املزمع 
ال�شهر اجلاري حملت توقيع كل من دار الإفتاء، وجمل�س 
الأوقاف، والهيئة الإ�ش�مية العليا، وحمافظة القد�س، 

وال��دف��اع عنها واج���ب وم�����ش��وؤول��ي��ة ك��ل ال��ع��رب، مطالبة 
برتجمة ذلك على اأر�س الواقع من خ�ل ت�شكيل جلنة 
العاجلة  بدرا�شة الحتياجات  تقوم  املوؤمتر  لهذا  متابعة 

والدائمة وتوفري ميزانية ثابتة للمدينة.
املقد�شات  ع���ل���ى  ال���و����ش���اي���ة  ����ش���اح���ب  ب���دع���م  وط���ال���ب���ت 
الإ�ش�مية وامل�شيحية امللك عبد اهلل الثاين بن احل�شني 
يف ال��رع��اي��ة واحل���ف���اظ ع��ل��ى الأم���اك���ن امل��ق��د���ش��ة، ودعم 
اإ�شرتاتيجية  �شمن  ال��ق��د���س  يف  الفل�شطيني  امل��واط��ن 

واآليات عمل لتثبيت حقوق احلياة واملواطنة.
اأكد على  اأع���ه  للموؤ�ش�شات  اجتماع  اإثر  البيان يف  وجاء 
جتاوز �شرطة الحت�ل كل اخلطوط احلمراء يف امل�شجد 
والع���ت���داء على  ي��وم��ي��ا،  امل�شتوطنني  ب��اإدخ��ال  الأق�����ش��ى 

حرا�شه، والتدخل ال�شافر يف �ش�حيات دائرة الأوقاف.
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العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22

�إعــــــــــالن
جلوب  ال�ش�����ادة/برتو  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ملعدات النفط والغاز 
رخ�شة رقم:CN 1911143  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبدالعزيز عبداهلل �شعيد العامري ١٠٠٪

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خمي�س عبداهلل جمعان حيدره التميمي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خ�ل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
الع�ن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22

�إعــــــــــالن
بر�شتيج  ال�ش�����ادة/اوتو  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لت�شليح ال�شيارات 
رخ�شة رقم:CN 1192980  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة خوله عبداهلل حممد البلو�شي ١٠٠٪

تعديل وكيل خدمات/حذف را�شد �شعيد مطر جمعه ال�شام�شي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ح�شن �شفيق ايوب

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خ�ل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
الع�ن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22

�إلغاء �عالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
التجاري:حديقة  بال�شم    CN رقم:1409063 
اإلغاء الرخ�شة واعادة  ، بالغاء طلب  الفواكة للتجارة 

الو�شع كما كان عليه �شابقا.
الع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خ�ل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  الع�ن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

باحل�شا للهند�شة واملقاولت ذ.م.م - فرع اأبوظبي
رخ�شة رقم:CN 1162733 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
الع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا ال�شاهني  

رخ�شة رقم:CN 1039292  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة يو�شف حممد �شقر حممد البنعلي ١٠٠٪
تعديل وكيل خدمات/حذف جمعة �شالح جمعة احلو�شني
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف مولنتاكات عبداملجيد

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خ�ل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
الع�ن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الرائعه 

لتجارة الزهور
رخ�شة رقم:CN 1725115 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
الع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/انوفيت 

ل��شت�شارات الداريه وتقنية املعلومات
رخ�شة رقم:CN 2059766 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
الع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/وايت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

هور�س ل��شت�شارات الداريه وتقنية املعلومات
رخ�شة رقم:CN 2067852 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
الع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22

�إعــــــــــالن
واملقاولت  ل�ن�شاءات  ال�ش�����ادة/كوريف  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العامة ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1269758  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

عبداهلل م�شاعد �شعيد �شالح املن�شوري من �شريك اىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء

عبداهلل م�شاعد �شعيد �شالح املن�شوري من ٦٥٪ اىل ١٠٠٪
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شلطان عبداهلل م�شاعد �شعيد املن�شوري

تعديل �شكل قانوين
من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

التنمية  دائرة  مراجعة  الع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  الع�ن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خ�ل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/داميوند ميديا ديزاين ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1958587  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/جيهان حممد حممود حميدان حماد من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ جيهان حممد حممود حميدان حماد من ٥١٪ اىل ١٠٠٪
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد ريا�س راجي حممد

تعديل لوحة الإع�ن/اإجمايل من م�شاحة 2.٦٠*١ اىل ١*١
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/داميوند ميديا ديزاين ذ.م.م 
DAYMOND MEDIA DESIGN LLC

اىل/داميوند ميديا ديزاين ملالكها جيهان حممد - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م  
DIAMOND MEDIA DISIGN OWNED BY JEHAN HOHAMED - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  الع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خ�ل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ديار النخلة للمقاولت العامة ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1066336  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة الإع�ن/اإجمايل من م�شاحة ٥*2 اىل ٠.٣*٠.٤
تعديل ا�شم جتاري من/ديار النخلة للمقاولت العامة ذ.م.م

DIYAR AL NAKHLA GENERAL CONTRACTING LLC

اىل/ديار النخلة للمقاولت العامة وادارة العقارات ذ.م.م  
DIYAR ALNAKHLA GENERAL CONTRACTING AND REAL ESTATE LLC

را�شد  �شامل  بناية/هادف   ١8 ميزان   -  ٤ غرب  يا�س  بني  ابوظبي  عنوان/من  تعديل 
املن�شوري اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي �شارع ال�ش�م املالك عبداهلل �شيف احمد جابر 

الهاملي واخرون
تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات تاجري العقارات وادارتها )٦82٠٠٠١(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خ�ل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22

�إعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/اوزود  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لعمال اجلب�س
رخ�شة رقم:CN 2139754 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
الع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/طاولة عتيق للمنتجات ال�شعبية رقم 25 

رخ�شة رقم:CN 1140492  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شعيد عبيد حممد �شاملني املن�شوري ١٠٠٪

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عتيق �شامل �شبيح �شامل النعيمي

تعديل لوحة الإع�ن/اإجمايل من م�شاحة ٤*2 اىل ١*١

تعديل ا�شم جتاري من/طاولة عتيق للمنتجات ال�شعبية رقم 25 

ATIQ TABLE NO.25 FOR POPULAR PRODUCTS

اىل/طاولة �شعيد عبيد حممد للمنتجات ال�شعبية رقم 25  

SAEED OBAID MOHAMMED TABLE NO.25 FOR POPULAR PRODUCTS

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خ�ل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22

�إعــــــــــالن
للمنتجات  �شبيح  �شامل  عتيق  ال�ش�����ادة/طاولة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شعبية رقم 8 رخ�شة رقم:CN 1165156  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شعيد عبيد حممد �شاملني املن�شوري ١٠٠٪

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عتيق �شامل �شبيح �شامل النعيمي

تعديل لوحة الإع�ن/اإجمايل من م�شاحة ٦*١٥ اىل ١*١

تعديل ا�شم جتاري من/طاولة عتيق �شامل �شبيح للمنتجات ال�شعبية رقم 8 

TABLE ATEEQ SALEM SOBAIH PUBLIC PRODUCTS NO 8

اىل/طاولة احلنني للمنتجات ال�شعبية رقم 8  

ALHANEEN TABLE NO.8 FOR POPULAR PRODUCTS

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خ�ل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل ردينه لبيع امل�ب�س اجلاهزة

رخ�شة رقم:CN 1121859  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة الإع�ن/اإجمايل من م�شاحة ١*٣ اىل ٣*١

تعديل ا�شم جتاري من/حمل ردينه لبيع امل�ب�س اجلاهزة 

RUDIANA READY - MADE GARMENTS SHOP

اىل/حمل ردينة خلياطة امل�ب�س الن�شائية  

RUDIANA WOMEN CLOTHES TAILORING

تعديل ن�شاط/ا�شافة تف�شيل وخياطة امل�ب�س الن�شائية )١٤١٠9٠7(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خ�ل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22

�إعــــــــــالن
اخلم�س  ال�ش�����ادة/جنوم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

خلدمات التنظيف ذ.م.م 
رخ�شة رقم:CN 1219623  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد حمد حممد خلفان املزروعي ٥١٪

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد حممد خلفان املزروعي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خ�ل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
الع�ن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/التميز احل�شاري 

لل�شيانة العامة ذ.م.م 
رخ�شة رقم:CN 1153570  قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شعيد مبارك عج�ن منى املن�شوري ٥١٪

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد خمي�س حممد حديله املن�شوري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خ�ل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
الع�ن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون 

رويحة احلنه للتجميل
رخ�شة رقم:CN 2005776 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
الع�ن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 �شركة اله�يل لل�شناعات اخلفيفة ذ.م.م

 بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للع�مة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 2٠982
ب�اإ�ش��م : �شركة اله�يل لل�شناعات اخلفيفة

وعنوانه : ال�شارقة �س.ب:٥9٠7 املنطقة ال�شناعية الوىل  
 المارات العربية املتحدة.

بتاريخ : ١997/7/22 وامل�ش�جلة حتت رقم : ١١١97 
و�ش�تظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ش�ر �ش�نوات اأخرى اعتباراٌ من 

تاريخ انت��هاء احلماية يف 2٠١7/٠٣/٣٠ وحتى تاريخ ٠٣/٣٠/2٠27
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  مار�س 2017 العدد 11975

تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 �شركة اله�يل لل�شناعات اخلفيفة ذ.م.م

 بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للع�مة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 2٠9٥٠
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عربي ودويل
حليف ملريكل: اإردوغان غري مرحب به يف اأملانيا 

•• برلني-رويرتز:

الرتكي  الرئي�س  اإن  ام�س  اأجني� مريكل  الأملانية  للم�شت�شارة  قال حليف 
رجب طيب اإردوغان جتاوز احلد مبقارنة حكومة اأملانيا بالنازيني واإنه مل 
وزراء  رئي�س  بوفري  فولكر  انتقاد  وعك�س  الب�د.  يف  ترحيب  مو�شع  يعد 
ولية هي�شه الأملانية ال�شخط املتزايد من تاأكيدات اإردوغان اأن اأملانيا وقوى 
ال�شيا�شية  التجمعات  بحظر  النازيني  اأ�شاليب  ت�شتخدم  اأخ��رى  اأوروب��ي��ة 

ل�أتراك على اأرا�شيها.
امل�شيحي  الدميقراطي  الحت��اد  رئي�س حزب  نائب  اأي�شا  وهو  بوفري  وقال 
اإردوغان  ال�شيد  الكيل...  تتزعمه مريكل ملحطة )دي.اإل.اإف( طفح  الذي 

وحكومته غري مرحب بهم يف ب�دنا ويجب فهم ذلك الآن.

اآذار  اأملانيا يف مار�س  اإردوغ��ان يعتزم زي��ارة  اأن  اأملانية  اإع���م  وذك��رت و�شائل 
ا�شتفتاء  يف  جديدة  رئا�شية  �شلطات  حلزمة  هناك  الأت���راك  تاأييد  حل�شد 

يجرى يف اأبريل ني�شان.
واأ�شاف  اأمنية.  م�شك�ت  اإىل  �شتوؤدي  ال��زي��ارة  ه��ذه  مثل  اإن  بوفري  وق��ال 
ال�شرطة  اأف���راد  اآلف  جنمع  اأن  يتوقع  ل  الطريقة  بهذه  يهيننا  �شخ�س 
لزيارة  ر�شمي  طلب  اأي  تتلق  مل  اإنها  الأملانية  احلكومة  وقالت  حلمايته. 
بالنازيني وقالت  املقارنة  التوقف عن  اإىل  اإردوغ���ان. ودع��ت مريكل تركيا 
اإن حكومتها حتتفظ بحق منع امل�شوؤولني الأتراك من الدعاية ل��شتفتاء 
ما مل ميتثلوا للقانون الأملاين. وحث رايرن ها�شلوف الع�شو يف الئت�ف 
�شاك�شونيا-انهالت  ولي��ة  وزراء  ورئي�س  مريكل  تتزعمه  ال��ذي  املحافظ 

برلني على منع هذه الزيارات.

النواب ال�شكتلنديون يناق�شون ال�شتفتاء حول ال�شتقالل 
•• ادنربه-اأ ف ب:

بينما  الربملان،  ام��ام  اوىل  مرحلة  ال�شبوع  هذا  ا�شكتلندا  ا�شتق�ل  حول  ال�شتفتاء  م�شروع  يجتاز 
ت�شتعد لندن لبدء اجراءات خروج اململكة املتحدة من الحتاد الوروبي.

ويبداأ النواب ال�شكتلنديون مناق�شة مذكرة ت�شمح لرئي�شة الوزراء نيكول �شتورجن بطلب موافقة 
لندن على م�شروع اجراء ا�شتفتاء حول ا�شتق�ل املقاطعة يثري قلق احلكومة الربيطانية.

ويفرت�س ان يقر النواب ب� �شعوبة الربعاء امل�شروع اذ ان احلزب الوطني ال�شكتلندي احلاكم ميلك 
اغلبية، ويتمتع بدعم من دعاة حماية البيئة، لتجتاز خطة ال�شتفتاء مرحلة اوىل بينما ت�شتعد لندن 
لبدء اجراءات اخلروج من الحتاد الوروبي. وكانت �شتورجن رئي�شة احلكومة ال�شكتلندية وزعيمة 
احلزب احلاكم يف املقاطعة اعلنت يف 13 اآذار مار�س انها تريد تنظيم ا�شتفتاء جديد على ال�شتق�ل 
يف نهاية 2018 او مطلع 2019، م�شرية اىل ان خروج اململكة املتحدة من الحتاد ميكن ان يوؤدي 

اىل الغاء “ع�شرات الآلف من الوظائف«.

  ••  الفجر - تون�س - خا�س
  �أكد �لرئي�س �لتون�شي، �لباجي قائد 
حو�ر  يف  �لإثــنــني  م�شاء  �ل�شب�شي، 
�أنه ل ي�شجع �أي طرف على  تلفزي، 

تعديل �لد�شتور يف �لوقت �حلايل.
�لقناة  بــثــتــه  حــــو�ر  يف  وقــــال      
�لذكرى  مبنا�شبة  �لأوىل  �لوطنية 
�أّن تغيري هذ�  61 ل�شتقالل تون�س، 
ل  كنت  و�إن  حمجر�  لي�س  �لد�شتور 
�أ�شجع �أحد� على ذلك ووظيفتي هي 

�شمان �حرت�مه .

    ي�شار اإىل اأّن عددا من ال�شيا�شيني 
ق�����د ط����ال����ب يف ال�����ف�����رتة الأخ���������رية، 
ال�شيا�شي  ال��ن��ظ��ام  ت��ع��دي��ل  ب�����ش��رورة 
احل���ايل م��ن ن��ظ��ام �شبه ب��رمل��اين اإىل 
عدد  دع��وة  اإىل  اإ�شافة  رئا�شي،  نظام 
الد�شتوري  ال���ق���ان���ون  خ������رباء  م����ن 
الد�شتور  ت��ع��دي��ل  يف  ال��ت��ف��ك��ري  اإىل 
بني  امل�شوؤوليات  تفريق  ي�شمن  مب��ا 
رئا�شة احلكومة ورئا�شة اجلمهورية، 
وحت����دي����د  ���ش���ح��ي��ات وح������دود كّل 
�����ش����وؤال  ع���ل���ى  رده  م����ن����ه����م����ا.     ويف 
وان�شحاب  قرطاج  وثيقة  بخ�شو�س 
بع�س الأحزاب منها، قال ال�شب�شي اإن 
ان�شحابه  اأعلن  الذي  الوحيد  احلزب 
م���ن دع����م ه����ذه ال��وث��ي��ق��ة ه���و حزب 
الحتاد الوطني احلر، وهذه الوثيقة 
ميكن اأن تتطور وهي خارطة طريق 
حل���ك���وم���ة ال����وح����دة ال���وط���ن���ي���ة وهي 
اأنها ل تزال وثيقة  ملتزمة بها. كما 
عديدة  واأط�������راف   .. ال�����ذات  ق��ائ��م��ة 
التي  ه��ي  ونقابات  اأح���زاب  بينها  م��ن 

�شاغت جممل بنودها .

�مل�شاحلة و�ل�شتثمار
ال�شب�شي على      وعلق الباجي قائد 
ال��و���ش��ع احل���ايل ال���ذي مي��ر ب��ه حزب 
عام  اأ���ش�����ش��ه  ال�����ذي  تون�س”  “نداء 
هو  احل����زب  ه����ذا   : وق����ال   ،  2012

يف  مبكتب  اإذن،  اإيفانكا  ف���ازت      
�شقطت  املعلومة  الأبي�س.  البيت 
م�����ش��اء الث��ن��ني: وه���ذا ق��د يدفع 
بد من  ل  ك��ان  باأنه  العتقاد  اإىل 
توفري عزاء لدونالد ترامب، بعد 
نهاية اثنني اأ�شود متّيز ب�شرب اآراء 
القاطع  والرف�س  كارثي،  جديد 
ملدير مكتب التحقيقات الفدرايل 
جانب  اإىل  اأوب��ام��ا،  تن�شت  ملزاعم 
�ش�ته  يف  حت��ق��ي��ق  ف��ت��ح  ت���اأك���ي���د 

برو�شيا ...

�لبنة �لأوىل
    وعلى عك�س ما كانت قد وعدت 
اإىل  انتقالها  عند  ال��ب��داي��ة  يف  ب��ه 
الرئي�س  اب��ن��ة  �شتقيم  وا�شنطن، 
التنفيذية،  ال�����ش��ل��ط��ة  ق���ل���ب  يف 
الإدارة  الوا�شع يف  نفوذها  موؤكدة 

اجلديدة. 
جيمي  حم����ام����ي����ت����ه����ا  وق�������ال�������ت 
غوريليك ملوقع بوليتيكو، اأنها لن 
حتمل اأي لقب ر�شمي، ولن تتلقى 

اأي راتب.. ولكن.
     يف ال��وق��ت ال���ذي ل ت���زال فيه 
نيويورك،  يف  م��ي���ن��ي��ا  زوج���ت���ه 
لي�شت يف عجلة من  اأن��ه��ا  وي��ب��دو 
بوا�شنطن،  ل���ل��ت��ح��اق  اأم����ره����ا 
�شيكون مكتب “البنة الأوىل” يف 
الطابق الثاين من اجلناح الغربي 

ال�شدد اأن اأي قرار ع�شكري هو قرار 
تون�شي م�شتقل ، واأن ال�شيادة هي كل 
ميار�شها  ال�شعب  بيد  وه��ي  يتجزاأ  ل 
ع���رب الأف��������راد ال���ذي���ن ي��ن��ت��خ��ب��ه��م .. 
ميزانية  اأ����ش���ا����ش���ا  مت���ول���ه  وج��ي�����ش��ن��ا 

الدولة .

لكل �لليبيني
ال�شعيد اخل��ارج��ي لحظ      وع��ل��ى 
تون�س  اإع����ن  اأّن  التون�شي  الرئي�س 
لدعم الت�شوية ال�شيا�شية ال�شاملة يف 
ليبيا، الذي وقعته يف فرباير املا�شي 
باعتبارها  واجل��زائ��ر،  وم�شر  تون�س 
وثيقة  الليبي، هي  اجل��وار  دول  اأه��م 
تلك  وم�شالح  تون�س  م�شالح  تخدم 

الدول اأي�شا.
ه��ي لكل  الوثيقة  اأن تلك  واع��ت��رب     
اأو  اإق�شاء  اأو  ا�شتثناء  دون  الليبيني 
ت��دخ��ل اأج���ن���ب���ي، م���ح��ظ��ا اأن����ه لول 
ل��ك��ان��ت ليبيا  امل����ب����ادرة  ت��ل��ك  ت���ق���دمي 
مهددة بالنق�شام ولكان م�شتقبل هذا 
    . تقديره  وفق  اأ�شعب،  املجاور  البلد 
تون�س  اأن  على  ال�شب�شي  قائد  و�شدد 
الليبية  الأط������راف  ب��ج��م��ي��ع  ات�����ش��ل��ت 
مبختلف توجهاتهم من ذلك املجل�س 
الليبية،  وال��ق��ب��ائ��ل  ل��ل��م��دن  الأع���ل���ى 
اأن��ه متت دع��وة قائد اجلي�س  م�شيفا 

اللواء خليفة حفرت لزيارة تون�س.

امرها  ف��و���ش��ت  وق����د  الإم�����ك�����ان، 
ل�شهريها طيلة وجودها يف البيت 
الأبي�س. وغداة النتخابات، قّرر 
العديد من كبار املوزعني مقاطعة 
ع�متها التجارية... لكن كيليان 
الت�شال  م�����ش��ت�����ش��ارة  ك����ون����واي، 
دافعت  ل�ت�شال،  ترامب  دونالد 

عنها علنا يف موؤمتر �شحفي!
نف�شها، مل متتنع عن  اإيفانكا      
و�شعت  حيث  منتجاتها،  ا�شتثمار 
جوهرة  ووا�����ش����ح  لف�����ت  ب�����ش��ك��ل 
م���ن اب���ت���ك���اره���ا يف اج���ت���م���اع ع���ام، 
ت���ول���ت ���ش��رك��ت��ه��ا ت���روي���ج���ه���ا من 
احلدث!  ب�شورة  مدعومة  الغد، 
الأم�����رية اإي��ف��ان��ك��ا، ك��م��ا ت��ل��ّق��ب يف 
وا�شنطن، طرف اأي�شا يف عمليات 

عقارية غام�شة يف اأذربيجان.
اإيفانكا،  زوج  كو�شرن،  وجاريد      
وه���و اأي�����ش��ا ب��اع��ث ع���ق���اري، احد 

اأقرب م�شت�شاري دونالد ترامب.
اإيفانكا ترامب كذلك، موؤلفة      
، �شين�شر  امل��راأة العاملة  كتاب عن 
و�شتخ�ش�س  ال����ق����ادم،  م���اي���و  يف 
خريية،  جلمعية  ت��األ��ي��ف��ه  ح��ق��وق 

وعدت حماميتها.. للمتابعة.
   يف كل الأحوال، ل احد �شيعاتبها 
وظيفة  ب���اح���ت����ل  ي��ت��ه��م��ه��ا  اأو 

وهمية.

الأحزاب  وك��ل  التغري  ط��ور  يف  حاليا 
متر باأزمات ورمبا كانت الأزمة كبرية 
 ، بدايات حت�شن  وهناك   .. النداء  يف 
وف��ق ت��ق��دي��ره.     وبخ�شو�س قانون 
عام  الرئا�شة  قدمته  الذي  امل�شاحلة 
تلك  اأن  ال�شب�شي  لح���ظ   ،  2015
املبادرة تعد الوحيدة التي تقدم بها، 
واأن  وقد “قوبلت باتهامات عديدة”، 
ال��ه��دف منها ه��و خ��ل��ق م��ن��اخ م�ئم 
والداخلي،  اخل���ارج���ي  ل������ش��ت��ث��م��ار 

للحدود ال�شرقية لتون�س، ف�ش� عن 
والطائرات  الع�شكرية  ال��ت��ج��ه��ي��زات 
الوليات  م���ن  ت��ون�����س  اق��ت��ن��ه��ا  ال��ت��ي 
املتحدة الأمريكية.    وردا على �شوؤال 
لتون�س  ال��ع�����ش��ك��ري  ال���ت���ع���اون  ح����ول 
اإن  ال�شب�شي  ق��ال  ال����دول،  ع��دي��د  م��ع 
اجلي�س التون�شي هو جي�س جمهوري، 
واإن لتون�س تعاون ع�شكري مع عديد 
املتحدة  ال���ولي���ات  بينها  م��ن  ال����دول 
هذا  يف  م�شيفا  واجل���زائ���ر،  وفرن�شا 

يف  ت��ورط��ه��م  يثبت  مل  و  الإدارة  م��ن 
ال��ع��ام، م�شددا  امل���ال  ال���ش��ت��ي���ء على 
ع��ل��ى �����ش����رورة امل�������ش���ادق���ة ع��ل��ى هذا 
ال�شتثمار  دف��ع  يف  لأهّميته  القانون 

الداخلي، ح�شب قوله.

حتت �ل�شيطرة
    وب�شاأن احل��رب على الإره���اب بعد 
باردو  م��رور نحو عامني على حادثة 
 ،2015 م��ار���س   18 يف  الإره���اب���ي���ة 

اأو  رف�شها  حرية  للربملان  اأن  موؤكدا 
اإدخال  اإن��ه مت  وق��ال  امل�شادقة عليها، 
حتويرات على بنودها.    واأ�شاف اإن 
امل�شاحلة  قانون  م�شروع  يف  اجلديد 
القت�شادية واملالية يتمثل يف تو�شيع 
لت�شمل  القانون  عن  املنبثقة  اللجنة 
و  حما�شبني  و  ق�����ش��اة  ع�شويتها  يف 
ممثلي املجتمع املدين.     واأو�شح اأّن 
م�شروع القانون ين�ّس على العفو عن 
املوظفني الذي كانوا يتلقون تعليمات 

اخل����ي���ا ال��ن��ائ��م��ة، م�����ش��ددا ع��ل��ى اأّن 
من  العربة  “اأخذت  قد  القوات  تلك 
ح��ادث��ت��ي ب����اردو ون���زل الم���ربي���ال يف 
واأ�شبحت   )2015 )يونيو  �شو�شة 
باملعدات  تزويدها  اأكر جاهزية ومت 
.    وح�شب  ال����زم���ة  وال��ت��ج��ه��ي��زات 
الو�شع  ف�����اإن  ال��ت��ون�����ش��ي،  ال��رئ��ي�����س 
الأمني يف تون�س �شيتح�شن اأكر بعد 
النتهاء يف يوليو القادم من ا�شتكمال 
اللكرتونية  امل����راق����ب����ة  م���ن���ظ���وم���ة 

الأمور  “اإن  التون�شي  الرئي�س  ق��ال 
الإرهابية  احل��ادث��ة  تلك  بعد  تغريت 
ون���ح���ن ن�����ش��ي��ط��ر يف ال���وق���ت احل���ايل 
واإن مل نق�س  الإره���اب  على ظ��اه��رة 
عليه بعد ن��ه��ائ��ي��ا«.     ولح��ظ اأي�شا 
والع�شكرية  الأم���ن���ي���ة  ال����ق����وات  اأن 
اإف�شال   2016 مار�س  يف  ا�شتطاعت 
اإمارة  اإره��اب��ي كبري لإق��ام��ة  خمطط 
داع�شية يف بن ق��ردان ولي��ة مدنني.  
ك��م��ا ا���ش��ت��ط��اع��ت ال��ك�����ش��ف ع��ن عديد 

هاتف  طبعا  ذمتها  على  و�شيكون 
موؤّمن.

    ك����ان ح�����ش��وره��ا ط��اغ��ي��ا منذ 
يناير   20 يف  وال���ده���ا  ت��ن�����ش��ي��ب 
امل����ا�����ش����ي، �����ش����ارك����ت اإي���ف���ان���ك���ا يف 
الأملانية  امل�شت�شارة  مع  املناق�شات 
اأجن����ي����� م���ريك���ل اجل���م���ع���ة، اإىل 
�شتيف  اخل��ا���س  امل�شت�شار  ج��ان��ب 
ب����ان����ون، وك������ان وج����وده����ا خ�ل 
رئي�س  ب���ه���ا  ق�����ام  ال���ت���ي  ال�����زي�����ارة 

دينا  امل�شت�شارة  بجانب  ال�شهري، 
ب�����اول، ال��ت��ي ان�����ش��م��ت يف الآون����ة 
الأم������ن  جم���ل�������س  اإىل  الأخ����������رية 
م�شت�شار  ك��ان��ت  اأن  ب��ع��د  ال��ق��وم��ي 
ترامب.  اإيفانك����ا  ... من  مقرب����ة 
األهبت  ال��ع��ائ��ل��ي��ة،  ال��رتق��ي��ة  ه���ذه 
واأغ�شبت  الجتماعية،  ال�شبكات 
ال�شكوك  لّن  ن��ي��وز،  فوك�س  ق��ن��اة 
بعد   ، ت�����ش��ارب م�شالح  وج���ود  يف 
اإىل  ت��رام��ب  �شهرين م��ن و���ش��ول 

وا�شنطن، بات خبزا يوميا.
غوريليك،  ج��ي��م��ي  وح�������ش���ب      
���ش��ي��ك��ون ل���ل���م���راأة ال�������ش���اب���ة، 35 
جميع  اإىل  ال���ن���ف���اذ  ح����ق  ع����ام����ا، 

املنا�شب احلكومية، اإّل انه ح�شب 
امل���ح���ام���ي���ة، ل ����ش���يء مي��ن��ع��ه من 
ا�شت�شارة عائلته حني يكون الأمر 

ب� راتب اأو مقابل مايل.

بزن�س عائلي
ع�مة  �شاحبة  اإي��ف��ان��ك��ا،  وع���دت 
وامل�ب�س  الأح����ذي����ة  يف  جت���اري���ة 
ا�شمها،  حت���م���ل  وامل�����ج�����وه�����رات 
اأعمالها قدر  بالوقوف بعيدا عن 

و�شتخ�شع  ال�����ش��ري��ة،  امل��ع��ل��وم��ات 
لقواعد ال�شرية التي تنطبق على 

امل�شت�شارين املوظفني: 
واأذن�����ه  الرئي�س  ع�����ني  �ش����تكون 
له  ت����ق����ّدم  ال����وق����ت،  ن��ف�����س  ويف   ،
الكربى،  امل�����ش��ائ��ل  يف  ال��ن�����ش��ي��ح��ة 

الكثري من نقاط ال�شتفهام حول 
هذا اخللط املتكرر يف الأدوار بني 
واأعماله.  وعائلته  الرئي�س  مهام 
الحتادية  القوانني  حتظر  ولئن 
على  ل��ل��م��ح�����ش��وب��ي��ة  امل���ن���اه�������ش���ة 
يف  اأ���ش��رت��ه  اأف���راد  تعيني  الرئي�س 

ترودو،  جا�شنت  الكندي  ال���وزراء 
ملحوظا جدا..

�ملح�شوبية يف �لبيت �لأبي�س
    ه��ذه اخل��ط��وة، غ��ري امل�شبوقة 
يف تاريخ الوليات املتحدة، اأثارت 

وثيقة قرطاج ل تزال قائمة ال�شب�شي يك�شف جديد امل�شاحلة

على طاولة الكبار1 المرية ايفانكا ح�شور دائم

حتليل �خباري

�أكد �أّن �لو�شع �لأمني يف تون�س �شيتح�شن �أكرث:

ال�شب�شي: حتوير قانون امل�شاحلة ووثيقة قرطاج قائمة 
للربملان حرية رف�س �أو �مل�شادقة 
على م�شـــروع قانــــون �مل�شاحلــــة 

تغيري �لد�شتور لي�س حمجر� 
و�إن كنت ل �أ�شجع �أحد� على ذلك

متت دعوة قائد �جلي�س �للو�ء 
خليفــة حفتـر لزيـــارة تونـ�س

ن�شيطر يف الوقت احلايل على ظاهرة 
الإرهاب واإن مل نق�ض عليه بعد نهائيا

اأي قرار ع�شكري هو قرار تون�شي م�شتقل 
واجلي�ض متولـه اأ�شـا�شـا ميزانيـة الدولـة

تتمتع بحق النفاذ اإىل جميع املعلومات ال�شرية وتخ�شع لقواعد ال�شرية التي تنطبق على املوظفني

�شتكون عني �لرئي�س و�أذنه:

لهذا انتقلت الأمرية اإيفانكا اإىل البيت الأبي�ض..!
خطوة غري م�شبوقة يف تاريخ �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

لن حتمل البنة الأوىل اأّي لقب ر�شمي ولن تتلقى اأي راتب
 نقاط ��شتفهام عديدة حول هذ� �خللط يف 
�لأدو�ر بني مهام �لرئي�س وعائلته و�أعماله

•• الفجر - ناتا�شا تاتو
ترجمة خرية ال�شيباين

 �لقو�نني �ملناه�شة للمح�شوبية حتظر على �لرئي�س تعيني �أفر�د �أ�شرته يف �ملنا�شب �حلكومية.. ولكن

غابت ال�شيدة الوىل  ح�شرت البنة الوىليف طليعة م�شتقبلي رئي�س الوزراء الكندي
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تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /
 �شركة اله�يل لل�شناعات اخلفيفة ذ.م.م

 بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للع�مة التجارية التالية:

املودع��ة بال�رقم  : 2٠9٥١
ب�اإ�ش��م : �شركة اله�يل لل�شناعات اخلفيفة

وعنوانه : ال�شارقة �س.ب:٥9٠7 املنطقة ال�شناعية الوىل  
 المارات العربية املتحدة.

بتاريخ : ١997/7/22 وامل�ش�جلة حتت رقم : ١١١9٥ 
و�ش�تظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ش�ر �ش�نوات اأخرى اعتباراٌ من 

تاريخ انت��هاء احلماية يف 2٠١7/٠٣/29 وحتى تاريخ 29/٠٣/2٠27
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  مار�س 2017 العدد 11975

تعلن ادارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك:املدين جرنال تريدجن �س.م.ح
Maven Cakes & Bakes :طلب لت�شجيل بيانات الع�مة التجارية

املودعة بالرقم:2٦2٥27       بتاريخ:2٠١٦/١١/2 م
با�ش��م:املدين جرنال تريدجن �س.م.ح

وعنوانه:مكتب كيو ١-8-٣٣/بي - املنطقة احلرة ملطار ال�شارقة الدويل ، ال�شارقة ، المارات العربية املتحدة 
 usman@cakesandbakes.com:هاتف:٠٥2827٦٦7٥ ، فاك�س: ، �شندوق الربيد:٣٣98١ ، امييل ،

من  امل�شنوعة  وامل�شتح�شرات  الدقيق   ، ال�شكر   ، كعكة  بالفئة:٣٠  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 
احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات ،واحللويات املثلجة ، ع�شل النحل والع�شل ال�شود ، اخلمرية وم�شحوق 

اخلبيز. 
و   )Cakes( وكملة  ال�شفر  باللون  مميز  بخط  ال�تينية  بالحرف   )Maven( الع�مة:كلمة  و�شف 
)Bakes( داخل �شكل قبعة الطاهي بالحرف ال�تينية بخط مميز باللون ال�شفر بينهما رمز & باللون 

الربتقايل وجميعهم يف خلفية زرقاء. 
ال�ش��رتاطات:احلماية للع�مة يف جمملها والتنازل عن الكلمات cakes ، bakes كل على حدة يف الو�شع 

العادي. 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة الع�مات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خ�ل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا الإع�ن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  مار�س 2017 العدد 11975

تعلن ادارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك:املدين جرنال تريدجن �س.م.ح
Maven Cakes & Bakes :طلب لت�شجيل بيانات الع�مة التجارية

املودعة بالرقم:2٦2٥28       بتاريخ:2٠١٦/١١/2 م
با�ش��م:املدين جرنال تريدجن �س.م.ح

وعنوانه:مكتب كيو ١-8-٣٣/بي - املنطقة احلرة ملطار ال�شارقة الدويل ، ال�شارقة ، المارات العربية املتحدة 
 usman@cakesandbakes.com:هاتف:٠٥2827٦٦7٥ ، فاك�س: ، �شندوق الربيد:٣٣98١ ، امييل ،

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:٤٣ خدمات توفري الطعمة وامل�شروبات. 
و   )Cakes( وكملة  ال�شفر  باللون  مميز  بخط  ال�تينية  بالحرف   )Maven( الع�مة:كلمة  و�شف 
)Bakes( داخل �شكل قبعة الطاهي بالحرف ال�تينية بخط مميز باللون ال�شفر بينهما رمز & باللون 

الربتقايل وجميعهم يف خلفية زرقاء. 
ال�ش��رتاطات:احلماية للع�مة يف جمملها والتنازل عن الكلمات cakes ، bakes كل على حدة يف الو�شع 

العادي. 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة الع�مات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خ�ل )٣٠( يوماً من تاريخ هذا الإع�ن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  22  مار�س 2017 العدد 11975

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/01521/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : خلود احمد ابراهيم احمد التميمي 
مبا اأن املدعي : مي للعقارات - �س ذ م م   

 قد اأقام �شدكم الدعوى ٠2/٠١٥2١/2٠١7 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليها ب�شداد مبلغ 2٦2٥٠ درهم وذلك عن الفرتة من تاريخ 
2٠١٦/١٠/27 اىل تاريخ 2٠١٦/١١/١7 وذلك عن مدة اجراء اعمال ال�شيانة ال�زمة للعني 

املوؤجرة وذلك ح�شب التقرير ال�شادر من بلدية دبي ق�شم اإدارة ال�شيانة العامة. 
مطالبة مالية - ١- الزام املدعي عليها ب�شداد مبلغ )١78.7٠٠/ درهم قيمة اعمال ال�شيانة 
 ال�زمة للعني املوؤجرة وذلك ح�شب التقرير ال�شادر من بلدية دبي ق�شم اإدارة ال�شيانة العامة.

مطالبة مالية - الزام املدعي عليه بدفع مبلغ وقدره )١٠2٠ درهم( وذلك مقابل م�شاريف 
الأمر على عري�شة رقم 2٣7١/2٠١٦ بال�شافة لقيمة املبالغ املذكور اع�ه.  

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 
وقررت اللجنة الق�شائية اع�نكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الثنني املوافق 27/٣/2٠١7 
ال�شاعة ٣.٠٠م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة الثامنة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر 
مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ث�ثة 
ايام من تاريخ الن�شر. فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من 

دفاع وم�شتندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/02281/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : �شيدلية هيلث فري�شت اأ٤٤ فرع هيلث فري�شت انفي�شتنت �س ذ م م 
 مبا اأن املدعي : �شا�س للعقارات - �س ذ م م   

 قد اأقام �شدكم الدعوى ٠2/٠228١/2٠١7/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - انه تر�شد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من ١/2/2٠١٦ 

وحتى تاريخ اليوم ورغم اخطاره يف 2٠١7/١/٤ ميتنع عن ال�شداد
للماأجور للفرتة من ١/2/2٠١٦  الأج��رة  �شداد  املدعى عليه ميتنع عن  ان  اخ���ء عقار - 
وحتى تاريخ اليوم  فرت�شد بذمته مبلغ ١7٥.٠٠٠ درهم وميتنع عن �شداده رغم اخطاره 

بال�شداد او الإخ�ء يف ١/٤/2٠١7    
مطالبة مالية - انه تر�شد بذمة املدعى عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من ١/2/2٠١٦ 

وحتى تاريخ اليوم ورغم اخطاره يف 2٠١7/١/٤ ميتنع عن ال�شداد.
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

املوافق  الث���ن���ني   ي���وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اع���ن��ك��م  الق�شائية  ال��ل��ج��ن��ة  وق����ررت 
2٠١7/٣/27 ال�شاعة ٣.٠٠م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة اخلام�شة( بالدائرة الإبتدائية 
بتق�شري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  الإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�س 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت   . الن�شر  تاريخ  من  اي��ام  ث�ثة  اىل  امل�شافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/01148/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : ارابيان انتي بايرا�شي ال�ين�س ليمتد - فرع دبي 
 مبا اأن املدعي : ا�س & ا�س ل��شثمار والتطوير - �س  ذ م م   

قد اأقام �شدكم الدعوى ٠2/٠١١٤8/2٠١7 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - بال�شافة اىل ما ي�شتجد حتى تاريخ الخ�ء التام والفعلي 

اخ�ء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �شداد الأجرة للماأجور للفرتة من 2٠١٦/١٠/١٥ وحتى 
اخطاره  رغ��م  �شداده  عن  وميتنع  دره��م   7٤8٤٤ مبلغ  بذمته  فرت�شد  الدعوى  ت�شجيل  تاريخ 

بال�شداد او الإخ�ء يف 2٠١٦/١١/22 واع�نه ن�شرا يف 2٠١٦/١2/١8 ميتنع عن ال�شداد    
مطالبة مالية - انه تر�شد بذمة املدعى عليه مبلغ 7٤8٤٤  درهم كقيمة ايجارية للفرتة من 
بالن�شر يف 2٠١٦/١١/22 واع�نه  2٠١٦/١٠/١٥ وحتى تاريخ ت�شجيل الدعوى و رغم اخطاره 

ن�شرا يف 2٠١٦/١2/١8 ميتنع عن ال�شداد.
من  ولب��د  وامل��ي��اه  الكهرباء  ا�شته�ك  بقيمة  امللزم  هو  امل�شتاجر  ان   - م�شتندات  بت�شليم  ال��زام 

تطهري املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

 2٠١7/٣/2٦ املوافق  الح��د   يوم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اع�نكم  الق�شائية  اللجنة  وق��ررت 
مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  الثالثة(  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  ام��ام  ٣.٠٠م  ال�شاعة 
مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ث�ثة ايام 
دفاع  من  لديكم  ما  وتقدمي  قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت   . الن�شر  تاريخ  من 

وم�شتندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/01506/2017 / �سكني  

اىل املدعى عليه : �شيد �شلمان احمد  
 مبا اأن املدعي : �شكاى كورت�س - �س  ذ م م    

امل��رك��ز بطلب  ام��ام  اي��ج��ارات  /�شكني   ال��دع��وى 2٠١7/٠١٥٠٦/٠2  اأق���ام �شدكم  ق��د 
الزامكم بالتايل

ايجارية  كقيمة  دره��م   ٤١222 مبلغ  عليه  املدعي  بذمة  تر�شد  ان��ه   - مالية  مطالبة 
ومت  �شبق  قد  وحيث   2٠١٦/9/١9 يف  الخ���ء  تاريخ  وحتى   2٠١٥/8/2٤ من  للفرتة 
اخ���ء و�شدر حكم بالخ�ء ومت تنفيذه يف 2٠١٦/9/١9 وفقا لخطاره  قيد دع��وى 

بالخ�ء و�شداد يف 2٠١٤/١٠/١2 
الزام بت�شليم م�شتندات - ان امل�شتاجر هو امللزم بقيمة ا�شته�ك الكهرباء واملياه ولبد 

من تطهري املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

املوافق  الح���د  ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اع���ن��ك��م  الق�شائية  اللجنة  وق���ررت 
بالدائرة  ال��راب��ع��ة(  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  ام���ام  ٣.٠٠م  ال�شاعة    2٠١7/٣/2٦
اأمر  الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 
بتق�شري مدة امل�شافة اىل ث�ثة ايام من تاريخ الن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات  

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/01626/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : مريو كوموديتيز  دي  ام �شي �شي  

مبا اأن املدعي : اولك�شاندر بوجو�ش�يف   
 قد اأقام �شدكم الدعوى ٠2/٠١٦2٦/2٠١7 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
قيد  تاريخ  من  ايجارية  ب��دلت  من  ي�شتجد  ما  ب�شداد  عليه  املدعي  ال��زام   - مالية  مطالبة 

الدعوى وحتى تاريخ الخ�ء املدعي عليها للعني املوؤجرة  
 اإخ�ء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �شداد الجرة للماجور للفرتة من 2٠١٦/٣/8 وحتى 
2٠١7/2/22 فرت�شد بذمته مبلغ 88.١١٠  درهم وميتنع عن �شداده رغم اخطاره بال�شداد او 

الخ�ء يف  2٦/2٠١٦/١١
مطالبة مالية - انه تر�شد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 8/2٠١٦/٣ 

وحتى 2٠١7/2/22 ورغم اخطاره يف 2٠١7/١١/2٦ ميتنع عن ال�شداد.  
الزام بت�شليم م�شتندات - ان امل�شتاجر هو امللزم بقيمة ا�شته�ك الكهرباء واملياه ولبد من 

تطهري املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

املوافق  الث��ن��ني   ي��وم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اع�نكم  اإع���ادة  الق�شائية  اللجنة  وق���ررت 
الإبتدائية  بالدائرة  الثامنة(  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  ام��ام  ٣.٠٠م  ال�شاعة   2٠١7/٣/27
واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة 
اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما  فاأنت مكلف باحل�شور   . الن�شر  تاريخ  اي��ام من  اىل ث�ثة 

لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/01148/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/05525/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده: �شركة يوين كراون للنجارة العامة - �س ذ م م 
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ :  م�شرف ال�شارقة ال�ش�مي   
ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اع�ه والقا�شي بالتي:

١- الزام املدعي عليها مل ي�شتجد  من اجره من تاريخ 2٠١٥/١/١٠ وحتى تارخي 
الخ�ء الفعلي بواقع ١2٥٠٠٠ �شنويا 

2- الزام املدعي عليها باخ�ء العني حمل الدعوى وت�شليمها خاليا من ال�شواغل 
والزامها بتقدمي �شهادة براءة ذمة مالية 

٣- الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره ٣١2٥٠ درهم 
٤- الزام املدعي عليها بالر�شوم وم�شاريف الدعوى.  

من  ي��وم  ع�شر  خم�شة  خ���ل  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خ�ل املهلة املبينة �شوف يتم اتخاذ 

الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
   اعالن حكم بالن�سر 

يف الدعوى 02009662017 �سكني  ل�سنة 2017 اإيجارات 
اىل املحكوم عليه : يو اف تي للتجارة العامة  �س ذ م م 

وجريهارد فوجت - جمهولني حمل القامة  
يف   2٠١7/٣/١٤ بجل�شتها  حكمت  باملركز  الإبتدائية  الق�شائية  اللجنة  بان  نعلمكم 

الدعوى املذكورة اع�ه  ل�شالح / العقارات احلديثة - �س ذ م م 
العني - حمل  ب��اخ���ء  وال��ث��ال��ث  الوىل  عليهما  امل��دع��ي  ال���زام   : اول   -  : بالزامكم 
مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  الزامهما  مع   ، ال�شواغل  من  خالية  وت�شليمها  الدعوى- 
2٤.2٤7 درهم ، وما ي�شتجد من بدل اليجار اعتبارا من 2٠١7/١/2٥ وحتى تاريخ 
والزمتهما    ، وامل��ي��اه  الكهرباء  م��ن هيئة  ذم��ة  ب���راءة  تقدمي  م��ع   ، الفعلي  الخ����ء 

بامل�شاريف. 
ثانيا : - الزام املدعي عليه الثاين بالت�شامن مع املدعي عليها الوىل يف ان توؤدي 

للمدعية مبلغ ال�شيكني ومقدارها 2٤.2٤7 درهم.  
وملا كان هذا احلكم قد �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال مكتوم 
حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�شوري ، فهو قابل ل�إ�شتئناف خ�ل ١٥ يوما اعتبارا 

من تاريخ ن�شر هذا الإع�ن واإل �شار نهائيا قاب� للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات اليجارية

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/02062/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : بي اي ام ل�لكرتونيات - �س ذ م م   

مبا اأن املدعي : حممد علي عبداهلل العي�شى   
بالتايل ال��زام��ك��م  بطلب  امل��رك��ز  ام���ام  اي��ج��ارات  ٠2/٠2٠٦2/2٠١7 /جت���اري  ال��دع��وى  �شدكم  اأق���ام   ق��د 

مطالبة مالية - قيمة الجرة املتاأجرة عن الفرتة من 2٠١٦/2/2٦م حتى 2٠١7/2/2٥م وما ت�ها وما 
ي�شتجد من قيمة ايجارية حتى الخ�ء التام  

وحتى   2٠١٦/2/2٦ م��ن  للفرتة  للماجور  الج���رة  ���ش��داد  ع��ن  ميتنع  عليه  امل��دع��ي  ان   - ع��ق��ار  اإخ����ء   
2٠١7/2/2٥ فرت�شد بذمته مبلغ 7٦.٠٠٠  درهم وميتنع عن �شداده رغم اخطاره بال�شداد او الخ�ء 

يف  2٠١٦/١١/١٠
وحتى   2٠١٦/2/2٦ من  للفرتة  ايجارية  كقيمة  مبلغ  عليه  املدعي  بذمة  تر�شد  ان��ه   - مالية  مطالبة 

2٠١7/2/2٥ ورغم اخطاره يف 2٠١٦/١١/١٠ ميتنع عن ال�شداد.  
مطالبة مالية -  الزام املدعي عليها بان توؤدي  للمدعي مبلغ وقدره 89٠ درهم )ثمانيمائة وت�شعون 
درهما( عبارة عن ر�شم ت�شجيل النذار العديل ب�شداد الجرة ور�شم الإع�ن بالنذار ور�شم الت�شريح 

بالن�شر ور�شم الن�شر يف اجلريدة. 
الزام بت�شليم م�شتندات - ان امل�شتاجر هو امللزم بقيمة ا�شته�ك الكهرباء واملياه ولبد من تطهري املاأجور 

من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

ال�شاعة   2٠١7/٣/2٦ املوافق  الح��د  يوم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اع�نكم  الق�شائية  اللجنة  وق��ررت 
٣.٠٠م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة العا�شرة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات 
الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ث�ثة ايام من تاريخ الن�شر . فاأنت مكلف 

باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
    اإعادة  اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/01721/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : زد ام زد للخدمات الفنية - �س ذ م م  و يا�شر يو�شف حممد يو�شف 

مبا اأن املدعي : حممد علي عبداهلل العي�شى   
قد اأقام �شدكم الدعوى ٠2/٠١72١/2٠١7/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

اخ�ء عقار - الزام املدعي عليهما باخ�ء العني املاجورة وت�شليمها للمدعي باحلالة التي كانت 
عليها وقت حترير عقد اليجار خالية من اية عيوب او �شواغل 

مطالبة مالية - الزام املدعي عليهما بالت�شامن بان  يوؤدون للمدعي مبلغ وقدره ٤2.٠٠٠ درهم 
)اثنان واربعون الف درهم( قيمة الجرة املتاأجرة عن الفرتة من 2٠١٥/١2/١٠ حتى  2٥/2٠١٦/١١ 

وما ت�ها من قيمة ايجارية م�شتحقة واي�شا ما ي�شتجد  حتى الخ�ء التام 
ب��ان  يوؤديان  للمدعي مبلغ وق��دره 89٠ درهم  ال��زام املدعي عليهما بالت�شامن  مطالبة مالية -  
الع�ن  ور�شم  الج��رة  ب�شداد  العديل  الن���ذار  ت�شجيل  عن  عبارة  دره��م��ا(  وت�شعون  )ثمانيمائة 

بالنذار ور�شم الت�شريح بالن�شر ور�شم الن�شر يف اجلريدة. 
حتى  والكهرباء  امل��اء  ف��ات��ورة  ب�شداد  بالت�شامن  عليهما  املدعي  ال��زام   - م�شتندات  بت�شليم  ال��زام 

الخ�ء التام وت�شليم املدعي ما يفيد ذلك ال�شداد وبراءة الذمة. 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليهما بالت�شامن بكافة الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
وقررت اللجنة الق�شائية اإعادة اع�نكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الث�ثاء  املوافق 28/٣/2٠١7 
ال�شاعة ٣.٠٠م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة الثالثة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز 
ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ث�ثة ايام من تاريخ 

الن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/02133/2017 / �سكني  

اىل املدعى عليه : دمييرتى مارتينوف  
مبا اأن املدعي : �شرييك بوركيتبابيف    

بطلب  املركز  ام��ام  ايجارات  /�شكني    ٠2/٠2١٣٣/2٠١7 الدعوى  �شدكم  اأق��ام  قد 
الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - انه  تر�شد بذمة املدعي عليه مبلغ وقدره ٣٦٦.٥٤٦ درهم كقيمة 
الفائدة  اىل  بال�شافة   ،  2٠١٦/7/٣١ وحتى   2٠١٥/١٠/١ م��ن  للفرتة  ايجارية 

القانونية 9٪ حتى تاريخ ٣١/7/2٠١٦ 
دره��م )فواتري  وق��دره 8٠.٣22  ب�شداد مبلغ  املدعي عليه  ال��زام   - مطالبة مالية 

اخلدمات + م�شاريف ال�شيانة املدفوعة من قبل املالك عن فرتة اليجار(  
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

املوافق  بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الثنني  الق�شائية اع�نكم  اللجنة  وقررت 
بالدائرة  ال�شاد�شة(  )اللجنة  الق�شائية  اللجنة  امام  ٣.٠٠م  ال�شاعة   2٠١7/٣/27
، وقد  الدعوى  الإيجارية لنظر  املنازعات  الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س 
اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ث�ثة ايام من تاريخ الن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور 

اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات  

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
    اإعادة  اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/01891/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : �شوبر �شتار ل�شناعة املنظفات واملطهرات 

مبا اأن املدعي : عمر معاوية �شالح   
قد اأقام �شدكم الدعوى ٠2/٠١89١/2٠١7 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - وما ي�شتجد من قيمة ايجارية من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام 
وحتى   2٠١٦/٣/22 من  للفرتة  للماجور  الج��رة  �شداد  عن  ميتنع  عليه  املدعي  ان   - عقار  اإخ���ء   
2٠١7/2/2١ فرت�شد بذمته مبلغ ١٠٠8٣٣ درهم وميتنع عن �شداده رغم اخطاره بال�شداد او الخ�ء 

يف 2٠١٦/١2/7
مطالبة مالية - انه تر�شد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2٠١٦/٣/22 وحتى 
ال�شرائب  و���ش��داد  دره��م   ١٠٠.8٣٣ ال�شداد  ع��ن  ميتنع   2٠١٦/١2/7 يف  اخ��ط��اره  ورغ��م   2٠١7/2/2١

امل�شتحقة ملوؤ�ش�شة دبي العقارية 
قيمة  من   ٪2٠ بن�شبة  وامل��ق��درة  العقارية  دب��ي  ملوؤ�ش�شة  امل�شتحقة  ال�شرائب  �شداد   - مالية  مطالبة 

اليجار ال�شنوي بح�شب ما هو متفق عليه بعقد اليجار حتت بند امل�حظات وما ي�شتجد 
الكهرباء واملياه ولبد من تطهري  ا�شته�ك  امللزم بقيمة  امل�شتاجر هو  ان  بت�شليم م�شتندات -  ال��زام 

املاأجور من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

 2٠١7/٣/2٦ املوافق  الح��د  يوم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اع�نكم  اإع��ادة  الق�شائية  اللجنة  وق��ررت 
العا�شرة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز  ال�شاعة ٣.٠٠م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة 
اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ث�ثة ايام من تاريخ  ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 

الن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
    اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/01364/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : ثروت �شهزاد 

مبا اأن املدعي : عبد الواحد بن �شبيب العقارية - بن �شبيب العقارية - �شابقا   
قد اأقام �شدكم الدعوى ٠2/٠١٣٦٤/2٠١7 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - وما ي�شتجد من ايجار حتى الخ�ء التام 
للفرتة من 2٠١٦/١2/١٤ وحتى 2٠١7/2/9 فرت�شد  للماجور  الج��رة  �شداد  املدعي عليها ميتنعا عن  ان   - اإخ���ء عقار 

بذمتهما مبلغ )١8.7٤٠ درهم( وميتنعا عن �شداده رغم اخطارهما بال�شداد او الخ�ء يف 2٠١7/١/22 عن طريق الن�شر 
للفرتة من 2٠١٦/١2/١٤ وحتى  ايجارية  كقيمة  درهم  مبلغ )١8.7٤٠(  عليهما  املدعي  ذمة  تر�شد  انه   - مالية  مطالبة 

2٠١7/2/9 ورغم اخطارهما يف 2٠١7/١/22 عن طريق الن�شر ميتنعا عن ال�شداد 
والثاين  دره��م  بقيمة ٣٠.٠٠٠  بتاريخ 2٠١٦/٦/١٥   ٣ رقم  الول  ال�شيكني  لهما  املدعي عليهما حرر  ان   - مطالبة مالية  
رقم ١ بتاريخ 2٠١٦/9/١٥ بقيمة ٣٠.٠٠٠ درهم جمموعهم )٦٠.٠٠٠ درهم(  كقيمة ايجارية وتبني عد وجود ر�شيد لهما 

وميتنعا عن �شداد مقابلهم 
مطالبة مالية - ان العقد ت�شمن الن�س على غرامة ارتداد كل �شيك مبلغ 2٥٠٠ وقد ارتد عدد )2( �شيك دون �شرف ح�شب 
)ال�شرط اخلا�س والبارز بظهر العقد( لل�شيكني رقمي )٣و ١( مببلغ ٥٠٠٠ درهم واي�شا مبلغ 2٠٠٠ درهم يف حال فتح ب�غ 

وقد مت فتح ب�غ رقم )2٠١٦/١٠8٥٥( 
 مطالبة مالية - الزام املدعي عليهما بغرامة رفع دعوى ايجارية ٣٠٠٠ درهم )ح�شب ال�شرط اخلا�س البارز يف ظهر العقد(

مطالبة مالية - ان العقد ت�شمن الن�س )ال�شرط اخلا�س والبارز يف ظهر العقد( على غرامة ٥٠٠ درهم عن كل يوم لعدم 
تقدم املدعي عليهما لتجديد العقد عند انتهائه وان العقد قد انتهي يف 2٠١٦/١2/١٤ عن �شهر واحد مببلغ )١٥٠٠٠ درهم( 

وما ي�شتجد حتى الخ�ء التام وحيث ان املدعي عليهما مل يقوما بتجديده رغم اخطارهما 22/١/2٠١7 
املاأجور من تلك  الكهرباء واملياه ولبد من تطهري  ا�شته�ك  امللزم بقيمة  امل�شتاجر هو  ان  بت�شليم م�شتندات -  الزام 
الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به. والزامها بدفع ما ت�شدده املدعية عنه عند الخ�ء التام لهيئة كهرباء ومياه دبي

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 
اإع��ادة  اع�نكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الثنني املوافق 2٠١7/٣/27  ال�شاعة ٣.٠٠م امام  وقررت اللجنة الق�شائية 
اللجنة الق�شائية )اللجنة ال�شاد�شة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، 
وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ث�ثة ايام من تاريخ الن�شر . فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما 

لديكم من دفاع وم�شتندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
اإعادة  اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/01942/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : امليدالية الف�شية للهدايا الع�نية - موؤ�ش�شة فردية - مالكها / خليل رحمة علي ح�شن  

مبا اأن املدعي : عبد الواحد بن �شبيب العقارية - بن �شبيب العقارية - �شابقا   
قد اأقام �شدكم الدعوى ٠2/٠١9٤2/2٠١7 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - وما ي�شتجد من ايجار حتى الخ�ء التام 
اإخ�ء عقار - ان املدعي عليها ميتنع عن �شداد الجرة للماجور للفرتة من انتهاء العقد يف ٣١/2٠١٦/١2 
وحتى 2٠١7/2/22 فرت�شد بذمته مبلغ  ٦.2٤٤ درهم وميتنع عن �شداده رغم اخطاره بال�شداد اوالخ�ء 

يف 2٠١7/١/28 عن طريق الن�شر 
مطالبة مالية - انه تر�شد بذمة املدعي عليه مبلغ ٦.2٤٤ درهم كقيمة ايجارية للفرتة من انتهاء العقد يف 

2٠١٦/١2/٣١ وحتى 2٠١7/2/22 ورغم اخطاره يف 2٠١7/١/28 عن طريق الن�شر ميتنع عن ال�شداد 
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه بغرامة رفع دعوى ايجارية ٣٠٠٠ درهم )ح�شب ال�شرط اخلا�س البارز 

يف ظهر العقد(
مطالبة مالية - ان العقد ت�شمن الن�س )ال�شرط اخلا�س والبارز يف ظهر العقد( على غرامة ٥٠٠ درهم 
عن كل يوم لعدم تقدم املدعي عليه لتجديد العقد عند انتهائه وان العقد قد انتهي يف 2٠١٦/١2/٣١ عن 
�شهر واحد مببلغ )١٥٠٠٠ درهم( وما ي�شتجد حتى الخ�ء التام وحيث ان املدعي عليه مل يقوم  بتجديده 

رغم اخطاره 28/١/2٠١7 
الزام بت�شليم م�شتندات - ان امل�شتاجر هو امللزم بقيمة ا�شته�ك الكهرباء واملياه ولبد من تطهري املاأجور 
من تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به. والزامها بدفع ما ت�شدده املدعية عنه عند الخ�ء التام 

لهيئة كهرباء ومياه دبي
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�شائية اإعادة اع�نكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الثنني املوافق 2٠١7/٣/27  ال�شاعة 
٣.٠٠م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة اخلام�شة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات 
فاأنت مكلف   . الن�شر  تاريخ  ايام من  امل�شافة اىل ث�ثة  اأمر بتق�شري مدة  الدعوى، وقد  الإيجارية لنظر 

باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
    اإعادة  اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/01663/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : عبداهلل احمد يو�شف علي ال�شايغ 

 مبا اأن املدعي : مي للعقارات - �س ذ م م   
 قد اأقام �شدكم الدعوى ٠2/٠١٦٦٣/2٠١7 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

اخ�ء عقار - انه تر�شد بذمة املدعى عليه مبلغ  كقيمة ايجارية للفرتة من 2٠١٦/9/١ وحتى 
 2٠١7/2/١٥ مع ما ي�شتجد من اجرة ورغم اخطاره يف 2٠١٦/١2/28 ميتنع عن ال�شداد .
مطالبة مالية - انه تر�شد بذمة املدعى عليه مبلغ  كقيمة ايجارية للفرتة من ١/9/2٠١٦ 
 وحتى 2٠١7/2/١٥ مع ما ي�شتجد من اجرة ورغم اخطاره يف 2٠١٦/١2/28 ميتنع عن ال�شداد .

مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�شداد مبلغ ٦١28 درهم عن ر�شوم التربيد م�شتحق حتى 
تاريخ 2٠١7/١/٣١ مع ما ي�شتجد من ر�شوم وذلك طيقا للبند رقم ١٣ من عقد اليجار 

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 
املوافق  الثنني   يوم  بجل�شة  للح�شور  بالن�شر  اع�نكم  اإع��ادة  الق�شائية  اللجنة  وق��ررت 
2٠١7/٣/27 ال�شاعة ٣.٠٠م امام اللجنة الق�شائية )اللجنة ال�شاد�شة( بالدائرة الإبتدائية 
بتق�شري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  الإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�س 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت   . الن�شر  تاريخ  من  اي��ام  ث�ثة  اىل  امل�شافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

اإعالن اإلغاء رخ�سة منطقة حرة 
 Channel 729 - LLC

رخ�شة رقم 30776 منطقة حرة دبي 
تعلن القناة )ت�شانيل 729 منطقة حرة ذ م م ( ومقرها مدينة الع�م 
دبي - يف مبنى �شريد دي�شك 2  -123   الطابق )2( - دبي الإمارات 
العربية املتحدة - �شلطة دبي للمجمعات البداعية عن اإغ�ق املحطة 
الإدارة  جمل�س  ق��رار  على  بناء  وذل��ك  بها.  اخلا�شة  الرخ�شة  وال��غ��اء 

بتاريخ 2/2/2017 

فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د امل������دع������و/ اجن������راج 
الهند   ، كي�شان  رام  �شينغ 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )9172600( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 056/9235639

فقدان  �سهادة   اأ�سهمت
فقدت �شهادة اأ�شهم �شادرة عن 
ال�شفن  لبناء  اأبوظبي  �شركة 
ال�شيبة  خمي�س  عبداهلل  با�شم 
 5742( ب����ع����دد  اخل����م����ريى 
يجدها  م������ن  ع����ل����ى  �����ش����ه����م( 
ب��ن��ك الحت����اد  ت�����ش��ل��ي��م��ه��ا اىل 
اأو الت�شال على رقم  الوطني 

  )0504158800(

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / را�شد حممد عبد الواحد ، باك�شتان 
 )6493713( رق���م  ���ش��ف��ره  ج���واز   - اجلن�شية 
م�����ن ي����ج����ده ع���ل���ي���ه الت���������ش����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م 

 050/3443302

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / يا�شوان كمار 
مناريا بهوان �شنكار ،  الهند 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )4822284( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 050/6142006

فقدان جواز �سفرت
انيل كومار  املدعو /  فقد 
ال���ه���ن���د   ، رام  م������ورت������ي 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )8988356( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������ش���ال 

 056/6010181

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د امل�������دع�������و /������ش�����ريل 
 فارجي�س كى ا�س فارجي�س، 
ال��ه��ن��د اجل��ن�����ش��ي��ة - ج���واز 
�شفره رقم )4944662( 
م��������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم  ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ش����ال 

 050/8365270

فقدان جواز �سفرت
ف������ق������د امل��������دع��������و /روت�����������ي 
اثيوبيا    ، بيلو  هايلمان�شي 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )EP3756623( رق��م 
ي���ع���ر عليه  ي���رج���ى مم����ن 
ت�شليمه بال�شفارة الثيوبية  
�شرطة  م����رك����ز  اق�������رب  او 

بالمارات.   
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عربي ودويل
دي مي�شتورا يدعو الأطراف ال�شورية ملحادثات جنيف 

•• جنيف-رويرتز:

قالت متحدثة ام�س اإن مبعوث الأمم املتحدة اإىل �شوريا 
�شتافان دي مي�شتورا دعا الأطراف ال�شورية املتحاربة اإىل 
ال�شتعداد ملناق�شة ق�شايا �شيا�شية جوهرية خ�ل اجلولة 

املقبلة من املحادثات التي �شتبداأ يوم اخلمي�س املقبل .
يف  ق��راأت��ه  بيان  يف  فيلوت�شي  األي�شاندرا  املتحدثة  وقالت 
اإفادة �شحفية مبقر الأمم املتحدة يف جنيف اإن املحادثات 
احلكم  اأ���ش��ل��وب  ه��ي  ب��ال��ت��وازي  ق�شايا  اأرب���ع  على  �شرتكز 
واإجراءات مكافحة  والنتخابات  الد�شتورية  والتعدي�ت 
املعار�شة  ووف��ود  ال�شورية  احلكومة  اإن  وقالت  الإره���اب. 
اأكدت  امل��ا���ش��ي  ال�شهر  ال��راب��ع��ة  ���ش��ارك��ت يف اجل��ول��ة  ال��ت��ي 

ح�شورها. واأ�شافت اأن دي مي�شتورا حث جميع الأطراف 
“على اإجراء الرتتيبات ال�شرورية قبل اجلولة اخلام�شة 
وف��اع��ل يف  ق��وي  ب�شكل  ل���ن��خ��راط  ت��ك��ون م�شتعدة  حتى 

�شلب املو�شوعات الأربعة بالأجندة بالتوازي.
ال���دويل يف الأ���ش��ب��وع اجل���اري على جهود  وي��رك��ز املبعوث 
فرغ  وق��د  للمعار�شة  الداعمني  ب��ني  مكثفة  دبلوما�شية 

للتو مع حمادثات يف الريا�س.
و�شيجري دي مي�شتورا م�شاورات مع م�شوؤولني يف مو�شكو 
واأنقرة قبل اأن يعود اإىل جنيف بعد يوم من بدء املحادثات 

حتت رعاية نائبه رمزي رمزي.
لكن ال�شعوبات التي تواجه اجلهود التي تتزعمها رو�شيا 
الأ�شبوع  بانتكا�شة  منيت  �شوريا  يف  الدبلوما�شية  لإحياء 

من  املدعومة  املعار�شة  جماعات  ابتعدت  عندما  املا�شي 
تركيا عن حمادثات ا�شت�شافتها قازاخ�شتان لوقف اإط�ق 
ال�شورية  اإلزام احلكومة  بالف�شل يف  النار متهمة مو�شكو 
يف  املعلنة  بالهدنة  معها  املتحالفة  امل�شلحة  والف�شائل 
التي بداأت  اأواخر دي�شمرب كانون الأول. وت�شتعر احلرب 
الأ�شد  ب�شار  ال�����ش��وري  الرئي�س  �شعي  م��ع  ال�شابع  عامها 
مبعار�شيه  كاملة  هزمية  اإحل��اق  بهدف  تقدمه  ملوا�شلة 
ب��دع��م م��ن اجل��ي�����س ال��رو���ش��ي وال��ف�����ش��ائ��ل امل��دع��وم��ة من 
املعار�شة  اإي��ران.  وت�شن قوات احلكومة هجوما لهزمية 
و�شن  دم�شق.  ق��رب  لها  معقل  اآخ��ر  ال�شرقية  الغوطة  يف 
املعار�شون هجوما م�شادا على احلدود ال�شمالية ال�شرقية 

من العا�شمة.

اأنقرة تلغي التجمعات يف اأملانيا ب�شاأن ال�شتفتاء 
•• برلني-اأ ف ب:

ب�شاأن  املانيا  التجمعات يف  كل  الغاء  اأنقرة قررت  ان  بر�س  فران�س  لوكالة  ام�س  الرتكي  للرئي�س  موؤيدة  اأعلنت منظمة 
ال�شتفتاء املرتقب يف تركيا يف 16 ني�شان/ابريل حول تو�شيع �ش�حيات الرئي�س الرتكي رجب طيب اردوغان.

وقالت ناطقة با�شم خلية التن�شيق يف كولونيا التابعة حلزب العدالة والتنمية احلاكم يف تركيا “مت الغاء كل الفعاليات 
املرتقبة لحقا” مو�شحة ان هذا القرار “اتخذ يف انقرة” بعد ا�شابيع من التوتر بني املانيا وتركيا ب�شبب هذه التجمعات. 
وتدور اأزمة بني تركيا والحتاد الوروبي وخ�شو�شا مع اأملانيا مع ت�شاعد التوتر قبل ا�شتفتاء 16 ني�شان/ابريل حول 
الغاء من�شب رئي�س الوزراء وتو�شيع �ش�حيات الرئي�س. وكان وزراء اتراك يرغبون يف دعم حملة اردوغان لدى ال�شتات 
الرتكي يعتزمون امل�شاركة يف جتمعات يف املانيا لكن ال�شلطات املحلية والبلدية منعت تلك التجمعات ل�شباب لوج�شتية. 
وردت انقرة بغ�شب حيث اتهم اردوغان امل�شت�شارة الملانية انغي� مريكل باللجوء اىل “ممار�شات نازية” ما اثار ا�شتياء 
الأرا�شي  انتخابية على  اأي��ة جتمعات  تنظيم  الت��راك من  ال�شيا�شيني  ه��ددت مريكل مبنع  والثنني  برلني.  �شديدا يف 

الأملانية اذا مل تتوقف اأنقرة عن و�شف امل�شوؤولني الملان مبمار�شات “نازية«.

حلفاء  ي�شتفيد  نظره،  وجهة  فمن 
التُّخمة من  ح��ّد  املتحدة  ال��ولي��ات 
تكفلها  ال��ت��ي  الع�شكرية  احل��م��اي��ة 
لهم. وقال يف تغريدة ال�شبت، عقب 
اجتماعه باأجني� مريكل، اأّن اأملانيا 
مدينة مببالغ مالية طائلة حللف 
�شمال الأطل�شي والوليات املتحدة، 
الوليات  ت�شّلم  اأن  برلني  على  واأّن 
املتحدة مبالغ اأكرب من اأجل الدفاع 
ال��ق��وي وامل��ك��ل��ف ج��دا ال���ذي توفره 

لأملانيا.
اأّن رج��ل الأع��م��ال مل يقل يف     اإل 
احلقيقة اأي �شيء يختلف عما قاله 
يف �شفحة مدفوعة الأجر بتاريخ  2 
�شبتمرب 1987 يف نيويورك تاميز 

ترامب  با�شتطاعة  2022.وكان 
اإخ��راج رقم اآخ��ر من حتت القّبعة: 
ال��زم��ن، بجمع  خ���ل عقدين م��ن 
م��ي��زان��ي��ات ال���دف���اع لأع�����ش��اء حلف 
���ش��م��ال الأط��ل�����ش��ي، ارت��ف��ع��ت ح�شة 
الوليات املتحدة من 50 اإىل اأكر 
من 70 باملائة. وقد اعرتف الأمني 
العام ملنظمة حلف �شمال الأطل�شي، 
ردا  �شتولتنربج  ين�س  ال��رنوي��ج��ي 
الفرن�شية  للك�شربي�س  �شوؤال  على 
يف م��ن��ت�����ش��ف ف���رباي���ر امل���ا����ش���ي، ان 
يتم  اأن  ي���ج���ب  ع������دل،  ل��ي�����س  ه�����ذا 
اأوليفييه  .وي�����ش��ري  ال��ع��بء  تقا�شم 
اأن �شمعنا هذا  �شبق  انه  اإىل  كيمف 
اخل��ط��اب خ����ل رئ��ا���ش��ة ب��و���س، ثم 
الوليات  اأن  فكرة  اأوب��ام��ا:  يف عهد 
املتحدة تدفع اأكر من ال�زم، واأّن 
هناك نق�س يف ال�شتثمار يف جمال 

الدفاع عند الأوروبيني .
باملائة   3 ف��ا���ش��ل   3 ب���ح���وايل      
م����ن ال����ن����اجت امل���ح���ل���ي الإج�����م�����ايل، 
للوليات  الع�شكري  الإنفاق  ُيعترب 
املتحدة ه��و الأك���رب يف ال��ع��امل.  اإن 
انخف�شت  م�����ش��اع��ف��ة:  امل�����ش��وؤول��ي��ة 
نعم،  الأوروب��ي��ة،  ال��دف��اع  ميزانيات 
ولكن ميزانية الوليات املتحدة ما 
انفكت يف ازدياد منذ عام 2001 ، 
ال�شرتاتيجي  امل��رك��ز  مدير  ي�شري 
ت�شتمر  اأن  املتوقع  وم��ن  فيجي.  ل 
هذه الزيادة، اذ اقرتح ترامب زيادة 
باملائة من   10 يقارب  ما  تاريخية 

نفقات البنتاغون. 
    داخل منظمة احللف الأطل�شي، 
لي�شت  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات  ح�����ش��ة 
على و�شك امل��رور اإىل اأق��ل من 50 

باملائة.
 عن لك�شربي�س �لفرن�شية

و�شحف اأخ��رى، حيث كتب مل��اذا ل 
اأم��وال للوليات  ال��دول  تدفع هذه 
الأرواح  يف  اخل�شارة  مقابل  املتحدة 
ال��دولرات التي تتكبدها  ومليارات 
خ�����ل ح��م��اي��ت��ه��ا مل�����ش��احل��ه��م؟ يف 

اإ�شارة لليابان، وغريها.

فرن�شا “�أ�شو�أ ع�شو يف �لفريق«
وزاد امللياردير على ذلك يف مقابلة 
عام 1999 مع �شي ان ان، بتاأكيده 
واأملانيا  ي�شرقنا،  ال��ع��امل  اإن  ب��ق��وة 
ت�����ش��رق��ن��ا ك��م��ا مل ي��ف��ع��ل اح���د ، بل 
ف��رن�����ش��ا، هي   اأّن  اأع��ت��ق��د  واأ����ش���اف: 
مثله  اأر  مل  الفريق  يف  زميل  اأ���ش��واأ 

يف حياتي.
اأث������ن������اء احل���م���ل���ة الن���ت���خ���اب���ات     
ت���رام���ب حتديدا  اأث�����ار  ال��رئ��ا���ش��ي��ة، 
منظمة  يف  امل�������ش���اه���م���ات  م�������ش���األ���ة 

الأملانية  ال��دف��اع  ميزانية  ت��ت��ج��اوز 
نظريتها الفرن�شية.

�لوليات �ملتحدة،
 بطل �لإنفاق �لع�شكري

باإمكان  ك����ان  اأخ������رى،  ب��ط��ري��ق��ة     
ترامب اأن يكتب ذات التغريدة باإثارة 
�شيا�شة الدفاع يف فرن�شا، بن�شبة 1 
فا�شل 78 باملائة من الناجت املحلي 
رئي�س  دعا   ،2017 عام  الإجمايل 
اأركان اجليو�س الفرن�شية بيرت دي 
فيلريز يف الآونة الأخرية، يف مقال،  
اإىل الرتفيع يف هذه امليزانية اإىل 2 
املحلي الإجمايل  الناجت  باملائة من 
قبل نهاية ال�شنوات اخلم�س املقبلة 
– اأي املرور من32 فا�شل 7 مليار 
يور اىل 41 مليار يورو بحلول عام 

اإىل 2 باملائة على الأقل من الناجت 
امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل يف غ�����ش��ون 10 
وحدها  التاريخ،  ذاك  ويف  �شنوات. 
الوليات املتحدة واليونان واململكة 
املتحدة جتاوزت هذا ال�شقف. وعام 
ا�شتونيا وبولندا  التحقت   ،2016
بالركب، و عام 2016 كما يف عام 
يف  واأمل��ان��ي��ا  فرن�شا  بقيت   ،2014

ن�شبة ادين.

�لدفاع: هدف �لأوروبيني
يف املقابل، ل ميكن اأن يكون ترامب 
اأّن  يعلن  اأن  درج���ة  اإىل  دق��ي��ق  غ��ري 
اأمل���ان���ي���ا م��دي��ن��ة مب��ب��ال��غ ك���ب���رية. ل 
الديون  فيه  ُت�شّجل  ح�شاب  يوجد 

اأن���ه قد  احل��ل��ف الأط��ل�����ش��ي، معتربا 
ع��ف��ا عليه ال���زم���ن.  و���ش��رح خ�ل 
فلوريدا  ح��ا���ش��د يف ولي���ة  اج��ت��م��اع 
الأطل�شي،  احللف   ،  2016 ربيع 
م���ن حتديثه،  ب���د  ل  ول���ك���ن  ج���ي���د، 
وي��ج��ب ع��ل��ى ال����دول ال��ت��ي نحميها 

دفع ما يفرت�س اأن تدفعه. 
مقابلة  يف  يناير  منت�شف  يف  وق��ال 
مع �شحيفة نيويورك تاميز ، هناك 
م�شتحقاتها..  ت��دف��ع  دول  خ��م�����س 

خم�شة، عدد قليل.
   وح����ول ه���ذه ال��ن��ق��ط��ة الأخ�����رية، 
ي�����ش��ري ت���رام���ب اإىل ال���ت���زام ال���دول 
الأع�����ش��اء يف احل��ل��ف ع���ام 2014 
الع�شكري  اإن��ف��اق��ه��ا  ي�شل  اأن  ع��ل��ى 

نقا�س  “انه  ي���رى  رو���ش��ي��ه،  دو  دار 
اأي���دي���ول���وج���ي: ي��ع��ت��ق��د ت���رام���ب اأّن 
تكاليف  تتحّمل  املتحدة  ال��ولي��ات 
الدفاع عن منظمة التجارة العاملية 
التي ت�شتفيد منها اأملانيا، وهو و�شع 

قائم يريد مراجعته . 
امليزانية  ���ش��ت��ب��ل��غ   ،2017 ع����ام    
 22 فا�شل   1 الأمل��ان��ي��ة  الع�شكرية 
باملائة من الناجت املحلي الإجمايل، 
ب��ن�����ش��ب��ة من���و ب��ل��غ��ت 7 ب���امل���ائ���ة، اأي 
يورو  مليار   7 فا�شل   2 ي��ع��ادل  م��ا 
ك���زي���ادة، ل��ت��ب��ل��غ 37 م��ل��ي��ار ي���ورو. 
باملائة ل تزال بعيدة،   2 واإذا كانت 
ف��ان لهذا الجت��اه رم��زي��ة: فللمرة 
الأوىل منذ احلرب العاملية الثانية، 

داخ����ل احل��ل��ف الأط��ل�����ش��ي، ذّك����رت، 
الأملانية  ال����دف����اع  وزي������رة  الأح�������د، 
اأور����ش���ول ف��ون دي��ر ل��ي��ان. واأحالت 
املوؤمتر  يف  امل�����ش��ت�����ش��ارة  ح��دي��ث  اإىل 
م�شتاأجر  م��ع  امل�����ش��رتك  ال�شحفي 
�شرحت  ح��ي��ث  الأب���ي�������س،  ال��ب��ي��ت 
نتعهد  “نحن  م����ريك����ل  اأجن����ي����� 
ب��امل��ائ��ة حتى   2 ال��ي��وم ببلوغ ه��دف 

.»2024
اأمل��ان��ي��ا، بطلة  ل��رتام��ب،     بالن�شبة 
الق�شط  ع��ن��د  ت��ك�����ش��ب  ال��ت�����ش��دي��ر، 
وعند ال�شحب. ويرى املتخ�ش�س يف 
كيمف،  اوليفييه  الأطل�شي  احللف 
م��وؤل��ف ك��ت��اب احل��ل��ف الأط��ل�����ش��ي يف 
ال���ق���رن احل������ادي وال��ع�����ش��ري��ن عن 

على  �لهجوم  يعك�س   
بخ�شو�س  ـــا  ـــي ـــان �أمل
�حللف  يف  م�شاهمتها 
ــي، �لــروؤيــة  ــ�ــش �لأطــل
ــد  ــال ــدون �خلـــا�ـــشـــة ل
تــــر�مــــب لــلــتــعــاون 
�لــعــ�ــشــكــري، روؤيــــة ل 
ــا.     ــ�ــش تــ�ــشــتــثــنــي فــرن
لي�س  �لــهــو�ــس  وهــــذ� 
ي�شكن  بـــل  جـــديـــد�، 
طيلة  تر�مب  دونالد 
على  عـــامـــا  ثـــالثـــني 

�لأقل. 

حتليل �خباري
ترامب: على املانيا ان تدفع مريكل وا�شتفزازات ال�شريك المريكيالمني العام للحلف الطل�شي يعرتف

�ملانيا يف مرمى �لنري�ن �لأمريكية:

الناتو: اأن يدفع احللفاء ..هو�ض قدمي ي�شكن ترامب..!
خالل عقدين �رتفعت ح�شة �لوليات �ملتحدة د�خل �لأطل�شي من 50 �إىل �أكرث من 70 %

يعتقد تر�مب �أّن �لمريكان يتحّملون تكاليف �لدفاع عن منظمة �لتجارة �لعاملية �لتي ت�شتفيد منها �أملانيا

وزيرة الدفاع الملانية تذكر وت�شوب الطل�شي  التوازن املختل

•• الفجر – خرية ال�شيباين

الوليات املتحدة تدفع اأكرث من الالزم مقابل 
نق�ض يف ا�شـتثمار الأوروبيني يف جمـال الدفاع

للمرة الأوىل منذ احلرب العاملية الثانية تتجاوز 
ميزانيــة الدفــاع الأملانيـة نظريتهـا الفرن�شـية

ُيعترب �لإنفاق �لع�شكري للوليات �ملتحدة هو �لأكرب يف �لعامل

قبل �شهر من موعد �لإنتخابات �لرئا�شية

اجراءات م�شددة يف فرن�شا تخوفا من تهديدات اإرهابية 
•• باري�س-اأ ف ب:

ق��ب��ل ���ش��ه��ر م��ن م��وع��د ال�����دورة الوىل 
التي  الفرن�شية  الرئا�شية  ل�نتخابات 
جتري يف 23 ني�شان ابريل، مت ت�شديد 
تهديد جهادي  اي  ملواجهة  الج���راءات 

خ�ل  ح�شلت  التي  لتلك  م�شابهة  الكرتونية،  هجمات  اي  ول�شد  حمتمل، 
فالنتخابات  م�شبوق  غ��ري  الو�شع  الخ���رية.  المريكية  النتخابية  احلملة 
الرئا�شية، ا�شافة اىل النتخابات الت�شريعية املقررة يومي 11 و18 حزيران/

اأعلنت بعيد العتداءات اجلهادية  التي  يونيو �شتجري يف ظل حالة الطوارئ 
ب��داي��ات عهد  يف  ح��ت��ى   .2015 ال��ث��اين/ن��وف��م��رب  ت�شرين   13 يف  ب��اري�����س  يف 
اجلمهورية اخلام�شة وابان حرب اجلزائر، مل تنظم ابدا اي انتخابات يف ظل 
حالة الطوارئ التي يعتربها ان�شار دولة القانون اجراء مثريا للجدل. وحذر 
وزير الداخلية الفرن�شية برونو لورو خ�ل التمديد اخلام�س حلالة الطوارئ 
تزيد  ن�شاط مكثف  ت�شمله من  2017 مبا  العام  النتخابية يف  “الفرتة  بان 
النقا�س  وزاد من حدة  بتنفيذ تهديداتهم«.  ارهابيني  اي�شا من خماطر قيام 

بالقرب من  بدورية  يقومون  كانوا  الخ��رية �شد ع�شكريني  الهجمات  المني 
اذار/  18( اوريل  �شباط/فرباير( ويف مطار   10( باري�س  اللوفر يف  متحف 
اوقعت  التي  الع��ت��داءات اجلهادية  تبعات  م��ن  يعاين  ي��زال  بلد ل  م��ار���س( يف 
238 قتي� منذ كانون الثاين/يناير 2015. ومت متديد العمل بالجراءات 
ال�شتثنائية ال�شارية منذ 500 يوم تقريبا حتى 15 متوز/يوليو املقبل. وعلق 
الرئي�س فرن�شوا هولند بعد هجوم اوريل ال�شبت “ازاء التهديد، علينا ابداء 
ال�شلطات اىل  اع��ت��داءات  وق��وع  املخاطر من  التيقظ«. وحملت  ق��در من  اك��رب 

تعزيز اجراءات حماية املر�شحني والتجمعات النتخابية.
وخ���ل اي��ام النتخابات، �شيتم ن�شر ق��وات الم��ن ح��ول م��راك��ز الق���رتاع من 
اإذا اقت�شى المر يف حال اخلطر اأو بناء  اأجل اإف�شاح املجال اأمام تدخل �شريع 

على طلب من روؤ�شاء الق�م. ودعت ال�شلطات الفرن�شية من جهة اأخرى اىل 
تعبئة عامة ملواجهة اي تهديدات الكرتونية حمتملة قد ت�شتهدف التاأثري على 
النتخابات الرئا�شية ب�شكل خا�س، بعد ال�شبهات بتدخل رو�شيا يف النتخابات 
لمن  الوطنية  الوكالة  رئي�س  وعلق  ترامب.  دونالد  فوز  ل�شمان  المريكية 
اأواخ��ر كانون الثاين/يناير قائ� يف هذا  النظمة املعلوماتية غييوم بوبار يف 
“ما ح�شل يف الوليات املتحدة ميكن ان يتكرر يف فرن�شا من اجلهات  الطار 
نف�شها او غريها. ومع التداول بالفكرة )القر�شنة اللكرتونية( فان اخليارات 

�شتكون مفتوحة امام املهاجمني املحتملني«.
“لن  بان فرن�شا  اآيرولت يف �شباط/فرباير  وحذر وزير اخلارجية جان مارك 
اخرى«.  دول��ة  اأي  او  رو�شيا  �شواء من  النتخابية  عمليتها  تدخل يف  اأي  تقبل 

وا�شار نيكول ارباجيان الذي يدير دائرة “المن الرقمي” يف املعهد الوطني 
التي  ه��ي  النتخابية  احلملة  “ان   ، والق�شاء  الم��ن  ح��ول  العليا  للدرا�شات 
“هناك مناخ عام  وتابع  نف�شه”.  الق��رتاع  املتحدة، ولي�س  الوليات  تاأثرت يف 
من الرتياب«. يف اوا�شط �شباط/فرباير، ك�شف فريق حملة اميانويل ماكرون 
انه تعر�س لنحو 4 الف هجوم الكرتوين يف غ�شون �شهر، وندد بن�شر �شائعات 
مغر�شة عرب و�شائل الع�م وقال انه ي�شتبه بوقوف الكرملني وراءها، المر 
القر�شنة  و�شائل  ح��ول  ويكيليك�س  ت�شريبات  لكن  ب�شدة.  مو�شكو  نفته  ال��ذي 
والتج�ش�س التي ت�شتخدمها وكالة ال�شتخبارات املركزية المريكية ل ت�شاعد 
على طماأنة الراأي العام. ي�شدد لورو على ان “التهديد موجود” م�شيفا “انه 
على مواقع املر�شحني وطلبت منهم تعزيز امنها«. وي�شود القلق اي�شا من امكان 
الت�عب بالراأي العام من خ�ل ال�شبكات الجتماعية مث� عرب بث معلومات 

ب�شكل مكثف �شواء كانت �شحيحة او مزيفة لدعم او معار�شة مر�شح.
على غرار هولندا والرنوج واملانيا وايرلندا، األغت فرن�شا القرتاع اللكرتوين 
للمقيمني يف اخلارج يف النتخابات الت�شريعية املقبلة، بعد اختبارين “خميبني” 
وحتذيرات من املجل�س الوطني ل�من اللكرتوين، بح�شب م�شدر قريب من 

وزارة اخلارجية.
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العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
  اعالن بالن�سر

املرجع : ٥٠2
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ عبداهلل لطفي علي الهرموزي - اإماراتي  اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�شته البالغة ٥١٪ كما يرغب ال�شيد/ حممد زينهم �شعد ح�شن �شالح - م�شري اجلن�شية يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�شته البالغة ٤9٪ وذلك اىل ال�شيد/ عبداهلل ابراهيم احمد عبداهلل احلمادي - اإماراتي 
اجلن�شية يف الرخ�شة امل�شماة / ماملو لتجارة ال�شيارات  امل�شتعملة ذ م م ( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة 

رقم ٥٥2٣٣7 ال�شادر من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة
تعدي�ت اخرى : - مت تغيري ال�شكل القانوين من )�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة( اىل )موؤ�ش�شة فردية(. - مت 
تغيري ال�شم التجاري حيث كان ال�شم القدمي )ماملو لتجارة ال�شيارات امل�شتعملة ذ م م ( لي�شبح )ماملو لتجارة 
ال�شيارات امل�شتعملة(  - وعم�بن�س املادة )١٤( فقرة )٥( من احكام  القانون الحتادي رقم )٤( ل�شنة  2٠١٣ يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا الع�ن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه 
بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا الع�ن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
  اعالن بالن�سر

املرجع : ٤9٦
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ حممد اليا�س حيدر حممد عاتق مياه ، بنغ�دي�شي  اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة ١٠٠٪  وذلك اىل ال�شيد/ يو�شف �شامي ا�شماعيل 
ولد الروله الزعابي - اإماراتي اجلن�شية يف الرخ�شة امل�شماة/ ال�شاملية لكي امل�ب�س - تاأ�ش�شت باإمارة 

ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )٦٠١٤٥٠( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة  
تعدي�ت اخرى : - مت تغيري ال�شكل القانوين من )موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات( اىل )موؤ�ش�شة 
فردية(.  وعم�بن�س املادة )١٤( فقرة )٥( من احكام  القانون الحتادي رقم )٤( ل�شنة  2٠١٣ يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا الع�ن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا الع�ن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
  اعـــــــــالن  

املرجع : ٥٠٠
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ ابراهيم احمد حممد الري�س - اإماراتي  اجلن�شية  
تنازل عن كامل ح�شته البالغة ١٠٠٪ اىل ال�شيد/ عبدالرزاق بريومبايل - هندي 
اجلن�شية يف الرخ�شة امل�شماة/ املعارف لكمال الج�شام( املرخ�شة برقم )7٤١٤٠7( 
ل�شنة   القانون الحتادي رقم )٤(  املادة )١٤( فقرة )٥( من احكام   - وعم�بن�س 
2٠١٣ يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا الع�ن للعلم وانه �شوف يتم 
الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا الع�ن فمن لديه 

اي اعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�شبل القانونية حيال ذلك
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
  اعالن بالن�سر

املرجع : ٤98
، باك�شتانية  اجلن�شية  ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ �شازينا زبري حممد زبري حمبوب 
ترغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة ١٠٠٪  وذلك اىل ال�شيدة/ روبابا ح�شانوفا 
- اأذربيجانية اجلن�شية يف الرخ�شة امل�شماة )�شالون الذهب ال�شفر لل�شيدات( تاأ�ش�شت باإمارة 

ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم : 7٤٣٤7٦ ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة. 
تعدي�ت اخرى : ل يوجد. 

وعم�بن�س املادة )١٤( فقرة )٥( من احكام  القانون الحتادي رقم )٤( ل�شنة  2٠١٣ يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا الع�ن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  الع�ن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
  اعالن بالن�سر

املرجع : ٥٠١
اإماراتي    ، ليكن معلوما للجميع بان ك� من  ال�شيد/ حمد ح�شن اأحمد حممد القائد 
اأوين  ال�شيد/  اىل    ٪١٠٠ البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�شية 
با�شم/  ، هندي اجلن�شية رخ�شة برقم )٥٣٤٤٠٣(  ناير  ناير جوبال كري�شنان  كري�شنان 
مركز ال�شمان الطبي ، مت تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات.  

تعدي�ت اخرى :-  
وعم�بن�س املادة )١٤( فقرة )٥( من احكام  القانون الحتادي رقم )٤( ل�شنة  2٠١٣ يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا الع�ن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا الع�ن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
  اعالن بالن�سر

املرجع : ٤97
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ احمد �شعبان علي حممد اجلريري - اإماراتي  اجلن�شية يرغب 
هندي   - ا�شرف  موكا  غايل  ال�شيد:  اىل  وذلك   ٪٦٠ البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 
، هندي اجلن�شية يرغب يف  بو�شاكاد  كونهامد  بو�شاكاد  ال�شيد/ عبدالرحمن  ان  اجلن�شية وحيث 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة ٤٠٪ وذلك اىل ال�شيد/ غايل موكا ا�شرف - هندي  )يف 
الديار لتجارة الهواتف املتحركة ذ م م ( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )٥٤9٣99( - 
مت تغيري ال�شكل القانوين من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل وكيل خدمات.  وعم�بن�س املادة 
)١٤( فقرة )٥( من احكام  القانون الحتادي رقم )٤( ل�شنة  2٠١٣ يف �شان الكاتب العدل . فقد 
اقت�شى ن�شر هذا الع�ن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني 
العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  الع�ن  هذا  تاريخ  من 

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   

  اعالن بالن�سر
املرجع : ٤99

اإماراتية  اجلن�شية ترغب يف   ، �شاره علي حاجي حممد  ال�شيد/  بان  للجميع  ليكن معلوما 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة ١٠٠٪  وذلك اىل ال�شيد/ حممد دليل الرحمن مادو 
مياه - بنغ�دي�شي اجلن�شية يف الرخ�شة امل�شماة / كافترييا عذاري - مبوجب رخ�شة رقم : 

27٥٠٠ ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة. - 
تعدي�ت اخرى : مت تغيري ال�شكل القانوين من )موؤ�ش�شة فردية( اىل )موؤ�ش�شة فردية بوكيل 
خدمات(  وعم�بن�س املادة )١٤( فقرة )٥( من احكام  القانون الحتادي رقم )٤( ل�شنة  2٠١٣ 
يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا الع�ن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا الع�ن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
  اإعالن بالن�سر 

يف ال�ستئناف رقم : 61 ل�سنة 2017 م مدين
اىل امل�شتاأنف �شده :طارق حممود اأحمد ، باك�شتاين اجلن�شية 

احمد  ح وميثلها زهري  م  �س  لل�شناعات  ام  تي  ايه  �شركة   : امل�شتاأنف  ب��اأن  نعلمكم 
ر�شيد اأحمد. قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الق�شية املدنية رقم ٤٦2٥ ل�شنة 2٠١٥ 
ال�شاعة  - يف متام  2٠١7/٣/29م  لنظره جل�شة  وقد حتدد  ال�شارقة  )كلي(  مدين 

التا�شعة والن�شف �شباحا مبقر هذه املحكمة اأمام الدائرة املدنية الوىل 
او من ميثلكم قانونا لتقدمي ما لديكم ويف حالة  التف�شل باحل�شور  لذا يرجى 

غيابكم فان املحكمة �شتبا�شر نظر ال�شتئناف وفقا لحكام القانون
ملحوظة : ين�شر هذا الع�ن على نفقة امل�شتاأنف دون اأية م�شوؤولية على املحكمة 

جتاه حقوق الغري. 
مكتب �إد�رة �لدعوى         

 الإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل 

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
 اعـــــــالن 

 املرجع :2٠١7/١98 ك.ع.ت
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان  ال�شيد/ 
علي  الت�شديق  طلب   - الإم���ارات   : اجلن�شية   ، الكعبي  را�شد  علي  �شبيح  �شامل 
حمرر يت�شمن : تنازل يف ال�شم التجاري )دار العمار ملقاولت البناء( املرخ�شة 
وامل�شجل   ٦٥٥٤٦  : امللف  رق��م  حت��ت  عجمان  يف  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  م��ن 
ل���دى غ��رف��ة جت���ارة و���ش��ن��اع��ة ع��ج��م��ان اىل ال�����ش��ي��د/ ع��ب��داهلل ���ش��امل ع��ل��ي �شامل 
الكعبي ، اجلن�شية : الإمارات - ليكن معلوما بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم 
ا�شبوعني  انق�شاء  املذكور بعد  ال�شاأن يف املحرر  التوقيعات ذوي  بالت�شديق على 

من تاريخ ن�شر هذا الع�ن.   
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�سادية- عجمان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
 يف الدعوى رقم 2016/491 عمايل كلي  

 املدعي عليها : ارتاج للمعار�س
املقامة من قبل املدعي/ كريكان كريكا ، مبا ان هناك دعوى مقامة �شدكم امام حماكم دبي 
حتت رقم 2٠١٦/٤9١ عمايل كلي ، وحيث وحيث انه مت ندبنا خبريا حما�شبيا يف الدعوى،  
اجتماع اخلربة  ندعوكم حل�شور   ١992 ل�شنة   ١٠ رقم  الثبات  قانون  باأحكام  فاإننا وعم� 
يوم  وذلك  اأدناه  املو�شوع  العنوان  على  يعقد مبكتبنا  �شوف  والذي  قانونيا  او من ميثلكم 
اخلمي�س املوافق 2٠١7/٣/29 يف متام ال�شاعة ٣.٣٠ ظهرا مع اإح�شار كافة امل�شتندات املوؤيدة 
ملوقفكم يف الدعوى.  عود ميثاء ، �شارع ام هرير ، بالقرب من ج�شر ال مكتوم القادم من 
دبردبي باجتاه ديرة ، بناية الفجر ، ا�شفل البناية هومز ار ا�س للمفرو�شات ، خلف البناية 

نادي الن�شر الريا�شي ، الطابق الثاين ، مكتب رقم 2٠7 
اخلبري احل�سابي 
 حممد �سعيد الظنحاين              

خربة اإجتماع   اإعالن 

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
�ملو�شوع : �لدعوى رقم 2017/37   جتاري كلي - �لعني

حممد مطر �شليم 
خبري م�شريف معتمد من وزارة العدل �شجل رقم 342 
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الت�شهي�ت  املوقعه من املدعى عليهم 2 - ك�شوف ح�شاب الت�شهي�ت امل�شرفيه من  وعقود  امل�شرفيه  الت�شهي�ت  على  احل�شول  طلبات   -  1
تاريخ منح الت�شهي�ت حتى رفع الدعوى 3 - احل�شاب اجلاري من تاريخ منح الت�شهي�ت  وحتى تاريخ اإقامة الدعوى، ال�شمانات امل�شتوفاه 
م�شتخدم  غري   0505936185 عليهم  املدعى  هواتف  باأن  اأرجواإع�مكم  كما   . بتقدميها  ترغبون  م�شتندات  واأي  الت�شهي�ت،  منح  لقاء 
ميغنا  موؤ�ش�شة  ال�شادة   : التاليه  ال�شيغه  ح�شب  بالن�شر  عليهم  املدعى  اإع�ن  اأرجو  وعليه  �شحيح  غري   037824106 الأر�شي  والهاتف 
لتجارة الأدوات الكهربائية  ال�شيد  را�شد �شعيد حمد �شعيد ال�شام�شي   املحرتم ، ال�شيد حممد اأجمل حممد م�شلم املحرتم   يرجى العلم باأن 
بنك اأبوظبي التجاري قد رفع �شدكم الدعوى رقم 2017/37 جتاري كلي األعني لذا اأرجو ح�شور اإجتماع خربه  يوم الأحد 2017/3/26  
امليزانني هاتف   5 اإم  مكتب  كي   اآر  بناية   القياده  اأبوهيل بجوار حمطة مرتو  دبي  الكائن يف  الثانيه ع�شر  ظهرا يف مقر اخلبري  ال�شاعه 

دفاعكم تعزز  م�شتندات  من  لديكم   ما  لتقدمي    0505257979
اخلبري امل�سريف : حممد مطر �سليم         

 اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
  اعــــــالن

املرجع : ٥2
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ �شرياز �شم�س الدين - باك�شتاين ويحمل جواز �شفر 
)AZ5156982( ، تنازل عن كامل ح�شته البالغة )١٠٠٪( يف الرخ�شة التجارية 
امل�شماة )بنت احلارة للخياطة والتطريز( املرخ�شة برقم )72٦٥9٦( وذلك اىل ال�شيد/ 

ا�شلم اعجاز اعجاز احل�شن - هندي  اجلن�شية  
وعم�بن�س املادة )١٤( فقرة )٥( من احكام  القانون الحتادي رقم )٤( ل�شنة  2٠١٣ يف 
�شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا الع�ن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا الع�ن فمن لديه اي اعرتا�س على 

ذلك عليه اتباع ال�شبل القانونية حيال ذلك
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات    

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
   يف الدعوى رقم )2016/760( عقاري كلي      

املدعي عليه / اأبواحل�ّشن تيزغالم زولوزي 
مبوجب كتاب عدالة املحكمة واملت�شمن انتدابي خبريا يف الدعوى امل�شار اليها اأع�ه املرفوعة من املدعيني/
جمموعة املدار - �س �س و واملدار ل��شتثمارات - ذ م م - �شد املدعي عليه / اأبو احل�ّشن تيزغالم زونوزي. 

اخل��ربة ح�شب  قررنا حتديد جل�شة  وقد   ، اع���ه  اليها  الدعوى  ملبا�شرة  ندبنا  باأنه قد مت  علما  نحيطكم 
التفا�شيل املو�شحة ادناه ، وعليه فانكم مكلفون للح�شور اأمام اخلبري يف الوقت واملكان املحددين ،  وفقا 

للتفا�شيل التية :-  
 اليوم : الثنني - املوافق 27/٣/2٠١7 

الوقت : ٠٠ : ١2 ظهرا.
املكان : مكتب اخلبري )لند كابيتال ل��شت�شارات ( العنوان �شارع ال مكتوم - مقابل وكالة تويوتا وبجوار 

�شركة عبد الواحد الر�شتماين - املبنى Golden Business Center الطابق ٦ مكتب ٦٠٥،  
هاتف : 2٥٠١8١8-٠٤ ، فاك�س : 2٥٠١8١١-٠٤ - 

ويف حالة تخلفكم عن ح�شور اجتماع اخلربة �شيتم مبا�شرة املاأمورية. 
عن املهند�سة / �سيما اأحمد  اللنجاوي

حمكم وخبري هند�سة م�ساحة منتدب اأمام املحاكم     

اعالن بالن�سر 

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
   يف الدعوى رقم )2016/2869( جتاري جزئي - دبي    

ب�شفتي اأنا/ رمي حممد احمد النعيمي خبريا حما�شبيا مكلفا من قبل مقام دبي البتدائية 
 املوقرة باإجراء اخلربة احل�شابية يف الدعوى رقم )2٠١٦/28٦9( جتاري جزئي - دبي 

فاأننا قد قررنا دعوة ال�شادة/ فورتر�س كابيتال ل��شتثمار - �س ذ م م 
او من ميثلها قانونا ب�شفتها :  املدعي عليها بالدعوى املذكورة بالرقم اع�ه 

للح�شور اىل مقر مكتبنا بدبي - �شارع الرقة - مقابل بنك ابوظبي التجاري - بناية 
 الزرعوين - الطابق ال�شاد�س - مكتب رقم )٦٠2( - ت : 2٥١772٠-٠٤ ، ف : 2٥١772١-٠٤  
 )٣.٣٠( ع�شرا  ون�شف  الثالثة  ال�شاعة   )2٠١7/٣/22( املوافق  القادم  الرب��ع��اء  ي��وم 
عند  لدفاعكم  واملثبتة  امل��وؤي��دة  امل�شتندات  ك��اف��ة  اإح�����ش��ار  منكم  وي��رج��ى    - ع�����ش��را  

ح�شوركم ل�جتماع.      
اخلبري احل�سابي

رمي حممد  اأحمد كاجور النعيمي  

اإعـــــالن بالن�ســـــر 
دعوة لإجتماع خربة ح�سابية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1778   

املنذر : مروان بن حممد توفيق بن عبد القادر اجلاروين 
املنذر اليه : م�شطفى عبداهلل م�شطفى املح�شار

جمهولة حمل القامة 
انتهاء  بتاريخ  او  قبل  امل�شتاأجرة  العني  اخ���ء  ب�شرورة  املنذر  ينذركم 
عقد اليجار اي 2٠١7/١2/2٤ وفقا لحكام القانون رقم )2( ل�شنة 2٠٠7 
ب�شاأن اإيجار الأماكن يف اإمارة ال�شارقة وت�شليم العني خالية من اي �شاغل 

للمنذر - يحتفظ املنذر بكافة حقوقه القانونية لأي جهة كانت. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   

انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1777   

املنذر : مروان بن حممد توفيق بن عبد القادر اجلاروين 
املنذر اليه : �شركة اوكي للمفرو�شات 

جمهولة حمل القامة 
ينذركم املنذر ب�شرورة اخ�ء العني امل�شتاأجرة قبل او بتاريخ انتهاء عقد 
اليجار اي 2٠١7/٦/٣٠ وفقا لحكام القانون رقم )2( ل�شنة 2٠٠7 ب�شاأن 
�شاغل  اي  العني خالية من  وت�شليم  ال�شارقة  اإم���ارة  الأم��اك��ن يف  اإي��ج��ار 

للمنذر - يحتفظ املنذر بكافة حقوقه القانونية لأي جهة كانت. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1763   

املنذر : عبد الله عقيل حممد �شالح 
 وعنوانه : دبي- ديرة - �شارع ال مكتوم - برج الرمي - الدور الثالث - مكتب رقم ٣٠2

املنذر اليها : الغوطة لل�شحن وتخلي�س الب�شائع 
العنوان : جمهول القامة 

املو�شوع / اإنذار تكليف بالوفاء 
ينذر املنذر املنذر اليها مبوجب هذا الن��ذار ب�شرعة الوفاء له باملبلغ املرت�شد يف 
ق��دره ١٦٠٠٠ دره��م )�شتة ع�شر الف دره��م( خ�ل خم�شة  ذمته ل�شاحله والبالغ 
كافة الجراءات  اتخاذ  املنذر اىل  �شي�شطر  وال  الن��ذار  ن�شر هذا  تاريخ  اي��ام من 

القانونية التي حتمى له حقه حال وم�شتقب� مع حفظ حوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
انذار عديل بالن�سر
 رقم 2017/1773   

املنذرة : موؤ�ش�شة �شاري خلدمات وجتهيزات حقول النفط والغاز والنقليات العامة 
املنذر اليه : ورد وايد اوك�شنريز ليمتد  

املو�شوع : وحيث ان املنذرة ومن خ�ل هذا النذار تنذركم وخ�ل مدة ٣ ايام من تاريخ تبلغكم هذا 
النذار ب�شرعة �شداد املبلغ امل�شتحق عليكم للمنذرة مبوجب �شند الدين وهو ال�شيك املحرر من قبلكم 
فل�ش�������ا   ٦٠ و  درهما  واربعون  و�شت  وخم�شمائة  الف  واربعون  و�شتة  اربعمائة  بقيمة  املنذرة  مل�شلحة 
بتاريخ  الداء  وم�شتحق  املدعية  ل�شالح   )١٠٠2٣8( الرقم  ويحمل  نور  بنك  على  م�شحوب  اإم��ارات��ي 
2٠١٦/١١/٣٠ وموقعا من دفرت ال�شيكات العائدة للمنذر اليها ، ويف حال امتناعكم عن الوفاء �شوف 
ت�شطر املنذرة اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقها.  ومنها اقامة الدعوى 
امام املحكمة املخت�شة للمطالبة بقيمة ال�شيك البالغة اربعمائة و�شتة واربعون الف وخم�شمائة و�شت 

واربعون درهما و ٦٠ فل�شا اإماراتي ، مع حفظ كافة احلقوق القانونية الخرى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
 يف الدعوى  رقم : 2016/2682 جتاري جزئي 

املدعي : �شركة بهوان التجارية - ذ م م - وميثلها ال�شيد/ احمد بن �شهيل بن �شامل املخيني بهوان 
ب�شفته مدير املدعية  -  املدعي عليه : فيدا انرتنا�شونال للخدمات الفنية - �س ذ م م - واأخرون  - 
"يعلن اخلبري امل�شريف / عقيل حممد هادي ح�شن ، واملعني من قبل حمكمة دبي البتدائية خبري 
م�شرفيا ويف الدعوى رقم 2٠١٦/2٦82 جتاري جزئي، واملقامة من املدعي/�شركة بهوان التجارية - ذ 
م م  وتنفيذا للمهمة فان املدعي عليه الول/ فيدا انرتنا�شونال للخدمات الفنية - �س ذ م م واملدعي 
عليه الثاين/ كاليا مورتي جوفيند ا�شامي جوفيند ا�شامي مدعو حل�شور الجتماع اخلربة امل�شرفية 
ب�شخ�شه او بوا�شطة وكيل معتمد منه واملقرر عقده يوم الحد  املوافق 2٠١7/٣/2٦م  يف متام ال�شاعة 
الرابعة ع�شرا مبقر مكتب اخلبري الكائن يف : ديرة - بور�شعيد - بناية الو�شل بزن�س �شنرت - بجوار 
�شركة امل�حة العربية وفندق رحاب روتانا - الطابق التا�شع - مكتب رقم ) 9٠2( هاتف / 29٥٤8٣٣ - 

٠٤ ، وفاك�س 29٥٥99٠-٠٤ ، لذا نرجو منكم التكرم باحل�شور يف املوعد املحدد اع�ه " 
اخلبري احل�سابي 
د . عقيل حممد هادي ح�سن 

 حتديد موعد
 اجتماع اخلربة امل�سريف

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   

اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
يف الدعوى 2016/1827  مدين جزئي بوا�سطة الن�سر  

بناء على طلب حمكمة عجمان الحتاية البتدائية اىل املدعى عليه/ املدعي عليها 
املدخلة /موؤ�ش�شة دمعه للتجارة - جن�شيته/- اقام املدعي/ �شركة عبدالواحد احمد 
كاظم واأولده ذ م م - جن�شيته/ عنوانه /دب��ي - دي��رة منطقة نايف حمل رق��م 7 - 
بناية ملك نورة وفرح بنات حممد علي العطار بوكالة  الدعوى برقم / 2٠١٦/١827 

)مدين)جزئي(( - عجمان - ومو�شوعها: املطالبة مببلغ ١7.2٤٣ درهم 
فانت مكلف باحل�شور اأمام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية �شخ�شيا او بوا�شطة 
وكيل معتمد وذلك يف ال�شاعة : 8.٣٠ من يوم 9 �شهر : ابريل ل�شنة 2٠١7م وذلك يف 

النظر يف الدعوى بو�شفك مدعي عليه. 
حرر بتاريخ 2٠/٣/2٠١7

 مكتب اإدارة الدعوى 

 الإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل 

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/1759 جتاري كلي                                                
اىل املحكوم عليه/١- الكوكب الخ�شر للتجارة العامة - �س ذ م م  جمهول حمل القامة 
املذكورة  الدعوى  2٠١7/١/٣١  يف  بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
اع�ه ل�شالح/اند�شرتي جينريايل ا�س بيه ايه بالزام املدعي عليها بان توؤدي اىل املدعية 
ما  او  دولر(  و�شبعون  ومائة  الف  وثمانون  وث�ثة  )مائة  امريكي  دولر   ١8٣.١7٠ مبلغ 
الف  و�شبعون  واثنني  )�شتمائة  دره��م   ٦72.7٣7 وق��دره  مبلغ  الإم��ارات��ي  بالدرهم  يعادله 
الق�شائية  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن  �شنويا   ٪9 وال��ف��ائ��دة  دره���م(  وث���ث��ون  و�شبعة  و�شبعمائة 
2٠١٦/١١/9 وحتى ال�شداد التام والزمتها مب�شروفات الدعوى ور�شومها ومبلغ الف درهم 
يوما  ث�ثني  خ�ل  ل��شتئناف  قاب�  احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا الع�ن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/1164 جتاري كلي                                                
اىل املحكوم عليهم/١- �شركة تهائم التجارية - ذ م م 2- عي�شى �شديق تهامي ب�شفته كفيل و�شامن ملديونية 
�شركة تهائم التجارية )ذ م م( ٣- �شركة م�شتاق ا�شا للتجارة العامة ذ م م ب�شفتها كفيلة و�شامنة ملديونية 
ا�شا �شديق تهامي ب�شفته كفيل و�شامن ملديونية �شركة تهائم  �شركة تهائم التجارية )ذ م م( ٤- م�شتاق 
التجارية ذ م م  ٥- حم�شن عي�شى عي�شى �شديق تهامي تهامي ب�شفته كفيل ملديونية �شركة تهائم التجارية 
ذ م م  جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2٠١7/2/27  يف الدعوى 
املذكورة اع�ه ل�شالح/بنك الفجرية الوطني - �س م ع  حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري : بالزام املدعي 
عليهم بالت�شامن والتكافل فيما بينهم بان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ ٣.٤٦٤.٠٤٠.٦١ )فقط ث�ثة م�يني 
واربعمائة واربعة و�شتون الف واربعيون درهما وواحد و�شتون فل�شا( والفوائد القانونية بواقع 9٪ من تاريخ 
املطالبة 2٠١٦/8/2٤ وحتى ال�شداد التام وامل�شاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة 
احل�شوري قاب� ل��شتئناف خ�ل ث�ثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا الع�ن �شدر با�شم 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/1323 جتاري كلي                                                

اىل املحكوم عليهما/١- تاير هاو�س اوتو بارت�س تريدينغ - �س ذ م م  2- بوناتيل فيجايان �شانكاران 
ب�شفته كفيل �شامن ملديونية تاير هاو�س اوتو بارت�س تريدينغ - �س ذ م م  جمهويل حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2٠١7/2/27  يف الدعوى املذكورة اع�ه ل�شالح/

بنك ابوظبي الوطني حكمت املحكمة  : مبثابة احل�شوري :- اول - بالزام املدعي عليهما بالت�شامن 
املدعي مبلغ مقداره  ٦8٥٥7٦8/٣١)�شتة م�يني وثمامنائة وخم�شة  البنك  يوؤديا اىل  ان  والتكافل 
وخم�شون الفا و�شبعمائة وثمانية و�شتون درهما وواحد وث�ثون فل�شا( ثانيا : ب�شحة وتثبيت امر 
وامل�شاريف  بالر�شوم  والزامكما  دبي  جت��اري  حتفظي  حجز   2٠١٦ ل�شنة   ١9٥ رقم  التحفظي  احلجز 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري 
قاب� ل��شتئناف خ�ل ث�ثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا الع�ن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11975 بتاريخ 2017/3/22   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/414 تنفيذ جتاري

كومار  ذ.م.م وميثلها/ناندا  للمقاولت  �شي  تي  اي  املنفذ �شده/١-�شرمة  اىل 
التنفيذ/جنيب  ان طالب  القامة مبا  رينجايان جمهول حمل  بن  رينجايان 
اأقام  ق��د  امل���  اب��راه��ي��م  ح�شن  وميثله:ابراهيم  النعيمي  املهنا  اح��م��د  حممد 
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�ه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
او خزينة املحكمة وعليه فان  التنفيذ  )٤2٥9٥٠( درهم بالت�شامن اىل طالب 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

املذكور خ�ل ١٥ يوما من تاريخ ن�شر هذا الع�ن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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امل�كمة  ت���اأه���ل  اأن  ل��ل��م���ك��م��ة  الإم��������ارات  احت����اد  اأك����د 
الإماراتية اإىل “اأوملبياد طوكيو 2020” وم�شاركتها يف 
هذا احلدث العاملي ياأتي يف �شدارة اأهداف ا�شرتاتيجيته 

اخلم�شية 2016 - 2020.
وقال �شعادة اأن�س العتيبة رئي�س احتاد المارات للم�كمة 
ع�شو املكتب التنفيذي بالحتاد الآ�شيوي يف مقابلة مع 
اإن اع�شاء الحتاد خ�ل  وكالة اأنباء المارات “وام” .. 
اجتماع جمل�س الإدارة الذي عقد اأم�س الأول اعتمدوا 
 2020-2016 ل���حت��اد  اخلم�شية  ال�شرتاتيجية 
خلوة  خ���ل  بحثها  مت  رئي�شية  اأه��داف��اً  تت�شمن  والتي 

التطوير التي عقدها احتاد امل�كمة ال�شهر املا�شي.
�شمن  رئي�شياَ  ه��دف��اً  ح��دد  امل�كمة  احت���اد  ان  واأو���ش��ح 
للتاأهل  امل���ك��م��ني  اإع����داد  وه��و  ال�شرتاتيجية  خطته 
وتطوير   ”2020 “طوكيو  الأوملبية  الأل��ع��اب  ل��دورة 
ريا�شة امل�كمة ب�شكل عام وزيادة عدد املمار�شني للعبة.

بحثوا  الحت���اد  اإدارة  جمل�س  اأع�شاء  ان  العتيبة  واك��د 
لأوملبياد  ال��ت��اأه��ل  ه���دف  لتحقيق  ال�����ش��ع��ي  اإط�����ار  يف   -
اليات اإعداد امل�كمني وخو�شهم  “طوكيو 2020” - 
ل��ل��م��ع�����ش��ك��رات امل��خ��ت��ل��ف��ة وم�����ش��ارك��ت��ه��م يف ال��ع��دي��د من 
البطولت العربية والأ�شيوية وذلك من اأجل اك�شابهم 
الهدف  حتقيق  على  وم�شاعدتهم  ال���زم��ة  اخل���ربات 

ال�شا�شي بالتاأهل اإىل الأوملبياد.
يف  للم�كمة  اكادميية  ان�شاء  بحث  ب�شدد  انهم  واعلن 
لإعداد  م��رك��زاً  تكون  بحيث  املقبلة  الفرتة  فى  ال��دول��ة 
امل���ك��م��ني امل��ت��م��ي��زي��ن ح��ي��ث ي��ت��م درا����ش���ة ه���ذا امل�شروع 
هناك  اإن  اىل  م�����ش��ريا  وق���ت  اأق����رب  يف  لتنفيذه  ح��ال��ي��ا 
امل�كمة  ريا�شة  ممار�شي  �شعيد  على  ملحوظ  تطور 

يف الدولة. ولفت العتيبة اإىل اأن اإجمايل عدد ممار�شي 
ريا�شة امل�كمة يتجاوز 400 م�كما .

منتخب  هناك  املنتخبات  �شعيد  على  اأن��ه  اإىل  م�شرياً 
الذي  ال�شباب  12 لعبا ومنتخب  الذي ي�شم  الرجال 
ي�����ش��م 10 لع��ب��ني وم��ن��ت��خ��ب ال��ن��ا���ش��ئ��ني وي�����ش��م 12 
 9 ي�شم  ال��ذي  الواعدين  منتخب  اإىل  بالإ�شافة  لعباً 

لعبني.
وك�شف العتيبة عن خطة الحتاد لدراج ريا�شة امل�كمة 

لل�شيدات خ�ل الفرتة القادمة.
بالتعاون  للم�كمة  الم���ارات  احت��اد  اأن  �شعادته  واأك���د 
بريا�شة  ال��وع��ي  تعزيز  على  يعمل  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع 
ا�شتقطاب  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  ممار�شتها  وف��وائ��د  امل���ك��م��ة 

ال�شباب والأجيال النا�شئة لهذه الريا�شة .. م�شريا اإىل 
التكتيكات  باملهارات وتطبيق  امل�كمة تتميز  اأن ريا�شة 

العالية ول يوجد خطورة من ممار�شتها.
لعبي  م�شاركة  اإىل  ي�شعى  الحت���اد  اإن  العتيبة  وق���ال 
وال�شيوية  العربية  البطولت  من  العديد  يف  املنتخب 
�شواء على �شعيد الرجال او ال�شباب اأو الواعدين وذلك 
توؤهلهم  التي  النتائج  املهارات وحتقيق  لإك�شابهم  �شعياً 

اإىل الدخول ل�أوملبياد يف امل�شتقبل.
اأن الحتاد يتمنى خ�ل الفرتة املقبلة ا�شت�شافة  واأكد 
اأو  ا�شيوية للم�كمة �شواء على �شعيد الرجال  بطولة 
النا�شئني او ال�شباب خا�شة يف ظل املكانة الرائدة التي 
اأ�شحت حتظى بها الدولة حالياً على �شعيد ا�شت�شافة 

الحداث الريا�شية العاملية يف ظل ما يتوافر لديها من 
التي  الجن����ازات  وع��ن  متكاملة.  ريا�شية  حتتية  بنية 
املا�شي  العام  للم�كمة خ���ل  الم���ارات  احت��اد  حققها 
قال العتيبة اإن العام املا�شي �شهد ات�شاع ممار�شة ريا�شة 
امل�كمة على م�شتوى الدولة ب�شكل اأكرب من ال�شنوات 
املا�شية بن�شبة تتجاوز 25 % ويعود ذلك اإىل اجلهود 
التي بذلتها الأندية واملراكز التخ�ش�شية يف هذا املجال 

للت�شجيع على ممار�شة ريا�شة امل�كمة.
اأي�شاً  اأب��رز الجن��ازات التي حتققت  اأن��ه من  اإىل  واأ�شار 
املكتب  الإم��ارات لجتماع  دولة  ا�شت�شافة  املا�شي  العام 
التنفيذي ل�حتاد الآ�شيوي لأول مرة مبنطقة اخلليج 
وبح�شور رئي�س الحتاد الآ�شيوي وهو مبثابة اعرتاف 
دول��ي��ة ب���ارز مب��ا و�شلت ل��ه امل���ك��م��ة الإم��ارات��ي��ة ومنح 
الحت����اد ث��ق��ة اأع��ل��ى مل��وا���ش��ل��ة ال��ع��م��ل ب���روح ع��ال��ي��ة نحو 

حتقيق الأهداف املن�شودة.

“مبادرة حمدان بن حممد  �شمن 
للريا�شة املجتمعية” التي اأطلقها 
جمل�س دبي الريا�شي بالتعاون مع 
ال��ه��ي��ئ��ات وال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة يف 
بهدف حتفيز خمتلف  دب��ي  اإم���ارة 
دب��ي على  اإم����ارة  املجتمع يف  ف��ئ��ات 
والن�شاط  ال���ري���ا����ش���ة  مم���ار����ش���ة 
مهمة  اأداة  ب���اع���ت���ب���اره���ا  ال����ب����دين 
لل�شعادة والطاقة اليجابية، يلتقي 
فريق �شباط �شرطة دبي مع فريق 
دت��ك��و ال��ف��ائ��ز ب��ك��اأ���س ب��ط��ول��ة كرة 
القدم بالدورة الريا�شية العمالية، 
يف مباراة كروية على كاأ�س املغفور 
ب��اإذن اهلل الفريق خمي�س مطر  له 

املزينة.
اخلام�شة  ال�شاعة  يف  املباراة  وتقام 
من ع�شر يوم اجلمعة املقبل )24 
مار�س 2017( على ملعب دل�شكو 
الذي  ال�شناعية،  ال��ق��وز  مبنطقة 
كرة  ب��ط��ول��ة  مناف�شات  ا�شت�شاف 
الريا�شية  ال�����دورة  ���ش��م��ن  ال��ق��دم 
جمل�س  ينظمها  ال��ت��ي  ال��ع��م��ال��ي��ة 
دب������ي ال���ري���ا����ش���ي ب���ال���ت���ع���اون مع 
العمال  ل�����ش��وؤون  ال��دائ��م��ة  اللجنة 
ب���دب���ي، وال���ت���ي ان��ط��ل��ق��ت ي����وم 17 
 24 وت�شتمر حتى  املا�شي  فرباير 
هي  وت���ع���ت���رب   ،2017 ن���وف���م���رب 
م�شتوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه��ا  م��ن  الأوىل 
الريا�شات  عدد  حيث  من  املنطقة 
الزمنية  وال��ف��رتة  تت�شمنها  التي 
التي تقام فيها. ويت�شمن برنامج 
الفعاليات  من  عدد  تنظيم  املباراة 
م�شابقات  ت��ق��ام  ح��ي��ث  امل�����ش��اح��ب��ة، 
هام�س  ع���ل���ى  ل��ل��ع��م��ال  ت��رف��ي��ه��ي��ة 
املباراة كما �شيتم اإجراء فحو�شات 
ال�����دم جلميع  ل��ل�����ش��ك��ري و���ش��غ��ط 
املباراة من ال�عبني  امل�شاركني يف 
واجلمهور املتابع للمناف�شات وذلك 
ال��ط��ب��ي��ة اخلريية  امل���ب���ادرة  ���ش��م��ن 

التي اأطلقها جمل�س دبي الريا�شي 
اخلري”  “عام  م��ب��ادرة  مع  متا�شًيا 
ثومبي  م�شت�شفى  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 
القطاع  دور  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  ب��دب��ي 
املجتمعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  يف  اخل��ا���س 
والتي  املجتمع،  اأف���راد  ك��اف��ة  جت��اه 
مطبوعات  ت��وزي��ع  ��ا  اأي�����شً تت�شمن 
ممار�شة  ب��اأه��م��ي��ة  للتوعية  طبية 
الريا�شة والن�شاط البدين للتغلب 
ت�شبب  ال��ت��ي  ال�شمنة  اأخ��ط��ار  على 
اأم���را����س ال�����ش��ك��ري و���ش��غ��ط الدم 

وغريها من الأمرا�س اخلطرية.
وك����ان ف��ري��ق دت��ك��و ق��د ف���از بكاأ�س 
بطولة كرة القدم بعدما تغلب على 
النهائية  امل��ب��اراة  يف  دل�شكو  ف��ري��ق 
بعد  وذل��ك  الرتجيحية  بالرك�ت 
تعادل الفريقني بهدف لكل منهما 
للمباراة  الأ���ش��ل��ي  ال��وق��ت  ���ش��م��ن 
اإث��ارة �شديدة وتفاعل  التي �شهدت 
جماهريي كبري، ويف نهاية املباراة 
الريا�شي  دب��ي  جمل�س  ممثل  ق��ام 

ممثل  امل���داوي  عبداملنعم  والعقيد 
العمال  ل�����ش��وؤون  ال��دائ��م��ة  اللجنة 
بكاأ�س  ال���ف���ري���ق  ب���ت���ت���وي���ج  ب����دب����ي 
الذهبية،  وامل��ي��دال��ي��ات  ال��ب��ط��ول��ة 
وت�شليم امليداليات الف�شية لفريق 

دل�شكو �شاحب املركز الثاين.
 

مناف�شة �شديدة
ت�����ش��ه��د بطولة  اأخ������رى  م���ن ج��ه��ة 
ال��ك��ري��ك��ت م��ن��اف�����ش��ة ���ش��دي��دة بني 
الفرق امل�شاركة، وت�شتمر مناف�شات 
مار�س   31 ي����وم  ح��ت��ى  ال��ب��ط��ول��ة 
اجلاري، وتقام فعالياتها يف ملعب 
دت��ك��و ج��ب��ل ع��ل��ي، وم��ل��ع��ب �شكنات 

بلدية دبي مبنطقة املحي�شنة.
ومن جهة اأخرى تنطلق مناف�شات 
ال���ط���ائ���رة �شمن  ال����ك����رة  ب���ط���ول���ة 
فعاليات الدورة يف الفرتة من 14 
م�عب  يف  املقبل  اأب��ري��ل   21 اإىل 
القوز،  مب��ن��ط��ق��ة  دل�����ش��ك��و  ���ش��رك��ة 
 5 وتنطلق بطولة �شد احلبل يوم 

�شركة  م���ع��ب  يف   2017 م��اي��و 
ال���ن���اب���ودة، مب��ن��ط��ق��ة ال���ق���وز، فيما 
الري�شة  ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ش��ات  ت��ق��ام 
17 اإىل  ال��ط��ائ��رة يف ال��ف��رتة م��ن 
م�عب  يف   2017 ن��وف��م��رب   24

�شركة دل�شكو بالقوز.
اأمني  ح���ارب  �شعيد  ���ش��ع��ادة  ق���ال  و 
ع����ام جم��ل�����س دب����ي ال���ري���ا����ش���ي: “ 
باإذن  له  املغفور  الفقيد  خ��دم  لقد 
املزينة  مطر  خمي�س  الفريق  اهلل 
ال��وط��ن ب��اإخ������س وت��ف��ان، وترك 
ب�شمة ل تن�شى يف نفو�س اجلميع، 
املوقعني على اط�ق  كما كان من 
مبادرة حمدان بن حممد للريا�شة 
حر�شنا  فقد  ول��ذل��ك  املجتمعية، 
على تنظيم هذه املباراة على كاأ�س 
حت��م��ل ا���ش��م��ه، وجت��م��ع ب��ني فئتني 
م��ه��م��ت��ني ه��م��ا ���ش��رط��ة دب����ي التي 
فيها  وخ���دم  الفقيد  ال��ي��ه��ا  ان��ت��م��ى 
ط����وال م�����ش��اوره ال��وظ��ي��ف��ي، وفئة 
قيمة  ال����ذي����ن مي���ث���ل���ون  ال���ع���م���ال 

م��ه��م��ة يف جم��ت��م��ع��ن��ا«. واأ�����ش����اف 
اأم��ني ع��ام جمل�س دب��ي الريا�شي: 
نحن �شعداء بالنجاح الذي حققته 
التي  العمالية  الريا�شية  ال���دورة 
التي  ال�شامية  املعاين  اأه��م  جت�شد 
حتملها مبادرة حمدان بن حممد 
ت�شم  ال��ت��ي  املجتمعية،  للريا�شة 
ع�����ش��رات ال��ف��ع��ال��ي��ات ���ش��ن��وي��اً ومن 
املوجهة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ه����ذه  ب��ي��ن��ه��ا 
املجتمع  يف  ج�������داً  م���ه���م���ة  ل���ف���ئ���ة 
ال��ذي��ن ميثلون  ال��ع��م��ال  وه��ي فئة 
خم���ت���ل���ف اجل���ن�������ش���ي���ات، وال����ذي����ن 
ملمار�شة  ال��ف��ر���ش��ة  ملنحهم  ن�شعى 
عن  وال��رتوي��ح  املحببة  ريا�شتهم 
ع�قاتهم  �شبكة  وتعزيز  اأنف�شهم 
ال�شركات  مبختلف  اأق��ران��ه��م  م��ع 
اأن نتعاون يف  واملوؤ�ش�شات،  وي�شرنا 
اللجنة  الفعاليات مع  تنظيم هذه 
ال��ع��م��ال بدبي،  ل�����ش��وؤون  ال��دائ��م��ة 
العمال  اأج��ل متتع  التي تعمل من 
بحياة كرمية و�شعيدة، وتوفر لهم 

ومن  ذل��ك  لتحقيق  ال�شبل  جميع 
والبطولت  ال��دورات  تنظيم  بينها 

الريا�شية .

�شكر
خ����ت����م اأم��������ني ع�������ام جم���ل�������س دب����ي 
للجنة  ���ش��ك��ره  بتوجيه  ال��ري��ا���ش��ي 
ال��ع��م��ال بدبي  ل�������ش���وؤون  ال���دائ���م���ة 
تنظيم  يف  ال���ف���اع���ل���ة  مل�����ش��اه��م��ت��ه��ا 
اعتزازه  م��وؤك��دا  ال��ف��ع��ال��ي��ات،  ه���ذه 
باجلهود التي تبذلها اللجنة لإبراز 
الهتمام الذي تناله فئة العمال يف 
القيادة  لتوجيهات  ترجمة  الدولة 
الأبوية جلميع  احلكيمة ونظرتها 
مكانة  على  وتاأكيدا  املجتمع  فئات 
العاملية  امل����دن  خ���ارط���ة  ع��ل��ى  دب���ي 
خ�ل  من  العمال  بحقوق  املهتمة 
الن�شاط  مب��م��ار���ش��ة  ح��ق��ه��م  اإب�����راز 

الريا�شي والبدين. 
فعالية  80

بن  ح����م����دان  “مبادرة  ت��ت�����ش��م��ن 

املجتمعية”  ل���ل���ري���ا����ش���ة  حم���م���د 
فعالية   80 على  يزيد  م��ا  تنظيم 
على  دب���ي  يف  جمتمعية  ري��ا���ش��ي��ة 
مدار العام، حيث نظم جمل�س دبي 
الريا�شي م�شرية دبي للم�شي 24 
اأكر  م�شاركة  �شهدت  التي  �شاعة 
خمتلف  م��ن  �شخ�س   1000 م��ن 
والفئات،  والأع����م����ار  اجل��ن�����ش��ي��ات 
�شاعة   24 مل����دة  خ���ل��ه��ا  �����ش����اروا 
كيلومرتاً   90 م�شافة  يقارب  مبا 
ال�شياحية يف  امل��ع��امل  ب��اأه��م  وم���روا 
�شباق  تنظيم  مت  كما  دب��ي،  مدينة 
ل��ك��ب��ار ال�����ش��ن ف���وق 70 ع����ام، ومت 
ل��ل��م�����ش��ي لدعم  م�������ش���رية  ت��ن��ظ��ي��م 
احل��م��ل��ة ال��ع��امل��ي��ة مل��ح��ارب��ة مر�س 
الآلف،  �شارك فيها  التي  ال�شكري 
امل�شي  ف��ع��ال��ي��ة  اأي�����ش��اً  تنظيم  ومت 

ل�أطفال.
ال���ت���ي تنظم  ال���ف���ع���ال���ي���ات  وت�������ش���م 
“مبادرة حمدان بن حممد  �شمن 
برامج  املجتمعية”  ل��ل��ري��ا���ش��ة 

للياقة البدنية واجلري وال�شباحة 
ال��ه��وائ��ي��ة يف خمتلف  وال���دراج���ات 
املبادرة  ت�شمل  ك��م��ا  دب���ي،  م��ن��اط��ق 
���ش��م��ن ع��ن��ا���ش��ره��ا ال�����ش��ت��ة: اإع����داد 
برامج ل�أندية الريا�شية اخلا�شة، 
تدريب  م����راك����ز  ت���وف���ري  وك����ذل����ك 
�شركاء  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  م��ت��ح��رك��ة 
املبادرة من ال�شركات املخت�شة، كما 
م��ب��ادرة حمدان  “نادي  اإط���ق  مت 
املجتمعية”  للريا�شة  حممد  ب��ن 
بالتعاون  للت�شميم  دب���ي  ح��ي  يف 
مع �شركة اأديدا�س، وت�شمل املبادرة 
للريا�شات  الذكي  التطبيق  كذلك 
املجتمعية، وحافلة اللياقة البدنية 
للياقة  دب��ي  موؤ�شر  اإىل  بالإ�شافة 
اإط���ق��ه يف  ال���ذي �شيتم  ال��ب��دن��ي��ة 

العام 2018.

�أهد�ف
تهدف “مبادرة حمدان بن حممد 
حتفيز  اإىل  املجتمعية”  للريا�شة 
ممار�شة  ع���ل���ى  امل���ج���ت���م���ع  اأف���������راد 
وتبني  ب���ا����ش���ت���م���رار،  ال����ري����ا�����ش����ة 
كاأ�شلوب  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال���ري���ا����ش���ة 
ال�شحية،  احل��ي��اة  لتحقيق  ح��ي��اة 
والعناية باللياقة البدنية، والتمتع 
الإيجابية،  وال���ط���اق���ة  ب��ال�����ش��ع��ادة 
اأعداد  ل��زي��ادة  امل��ب��ادرة  ت�شعى  كما 
والن�شاط  ال���ري���ا����ش���ة  مم���ار����ش���ي 
كاإحدى  دب���ي  وت�����ش��ن��ي��ف  ال���ب���دين، 
املدن الع�شرية ذات الن�شبة العالية 
الريا�شة،  ���ش��ك��ان��ه��ا  مم���ار����ش���ة  يف 
ع�وة على ابتكار فعاليات جديدة 
ت��ت��ن��ا���ش��ب م���ع ت��ط��ل��ع��ات الأج���ي���ال 
حماربة  يف  وامل�شاهمة  امل�شتقبلية، 
ال�����ش��ح��ي��ة مثل  ال����ظ����واه����ر غ����ري 
التدخني والأمرا�س املزمنة  مثل: 
ال�����ش��م��ن��ة، وال�������ش���ك���ري، واأم����را�����س 

القلب. 

�شمن مبادرة حمد�ن بن حممد للريا�شة �ملجتمعية 

�شباط �شرطة دبي يواجه بطل الدورة العمالية على كاأ�ض خمي�ض املزينة 

رئي�ض احتاد املالكمة لـ »وام« : هدفنا التاأهل لأوملبياد »طوكيو 2020«

•• تغطية : خالد ح�شن النقبي

اإدارة  رئي�س جمل�س  ال�شم�شي  ا�شتقبل حممود ح�شن 
ن���ادي الإم�����ارات ال��ث��ق��ايف ال��ري��ا���ش��ي يف اإط���ار احتفال 
اهلل  ال��ل��واء علي عبد  ال��ع��امل��ي،  ال�شعادة  ب��ي��وم  ال��ن��ادي 
را����س اخليمة  �شرطة  ع��ام  ق��ائ��د  النعيمي  ع��ل��وان  ب��ن 
احلميدي  ���ش��ع��ي��د  حم��م��د  ال��ع��م��ي��د  دكتور  ب��ح�����ش��ور 
اإدارة  جمل�س  املركزية  واأع�شاء  العمليات  عام  مدير 
اأحمد  ورا�شد  ال�شم�ن  الإم��ارات احمد حممد  نادي 
واحمد  ال��ط��وي��ل  اإب��راه��ي��م  وخ��ل��ي��ل  ال�شام�شي  ب��ط��ي 
جابر العو�شي وحممد عبد اهلل احلمادي وعدد من 

الع�ميني .

حيث ح�شر ج��ان��ب��اً م��ن  ن���دوة ح��واري��ة ري��ا���ش��ي��ة، يف 
املبادرات  من  العديد  النادي  فيه  د�شن  ال��ذي  الوقت 

ال�شتثمارية الرائدة يف جمالها. 
ال�شم�شي  حممود  الدارة  جمل�س  رئي�س  اأك��د   بدوره، 
اليوم  هذا  طول  ا�شتمرت  التي  الفعالية  هذه  اأن  اإىل 
تعزيز  واهمية  ال�شعادة،  ال�شوء على  لت�شليط  تهدف 
دورها يف ال�شتثمار يف الأن�شطة الريا�شية وما يتعلق 
بها من من�شاآت و كوادر ب�شرية ومرافق حيوية ت�شاهم 

يف رفاهية و�شحة امل�شاهمني فيها.
والتقدير  ال�شكر  بخال�س  ال�شم�شي  حممود  وتقدم 
را���س اخليمة على ح�شوره  �شرطة  عام  قائد  ل�شعادة 

وم�شاركته النادي يف يوم ال�شعادة العامل

نادي الإمارات ي�شتقبل قائد عام �شرطة 
راأ�ض اخليمة �شمن مبادرات يوم ال�شعادة
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اآل نهيان  زاي��د  ب��ن  ال�شيخ ح��م��دان  حت��ت رع��اي��ة �شمو 
 22 ي���وم  ينطلق  ال��ظ��ف��رة  احل��اك��م يف منطقة  مم��ث��ل 
 60 فئة  ال�شراعية  للمحامل  دملا  �شباق  املقبل  ابريل 
ال�شراعية  للريا�شات  اأبوظبي  ن��ادي  وك�شف   . قدما 
ام�س  عقد  ال��ذي  ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  خ���ل  واليخوت 
الفئة  �شباقات هذه  اأك��رب  يعد  ال��ذي  ال�شباق  تفا�شيل 
 25 املالية  اإجمايل جوائزه  وتبلغ  التاريخ  مدار  على 
مليون درهم لأ�شحاب املراكز من الأول وحتى املائة يف 

الرتتيب النهائي للم�شاركني.
الرميثي  ثاين مر�شد  اأحمد  ال�شحفي  املوؤمتر  ح�شر 
رئي�س جمل�س اإدارة نادي اأبوظبي للريا�شات ال�شراعية 
واليخوت رئي�س اللجنة العليا املنظمة لل�شباق وعارف 
العواين اأمني عام جمل�س اأبوظبي الريا�شي ويعقوب 
ال�شعدي مدير قنوات اأبوظبي الريا�شية وماجد عتيق 
للريا�شات  اأبوظبي  لنادي  التنفيذي  املدير  املهريي 
ممثل  الزعابي  �شلطان  وحممد  واليخوت  ال�شراعية 
هيئة ابوظبي لل�شياحة والثقافة وحممد عثمان ممثل 

امل�شعود لل�شيارات.
اللجنة  رئي�س  الرميثي  مر�شد  ث��اين  اأح��م��د  وت��وج��ه 
قيادة  اإىل  والتقدير  بال�شكر  لل�شباق  املنظمة  العليا 
الدولة الر�شيدة على الدعم الدائم وامل�شتمر ملختلف 
الرتاثية  والريا�شات  ع��ام  ب�شكل  الرتاثية  الأح���داث 

البحرية ب�شكل خا�س .
ملختلف  الأ�شا�س  يعد  ال�شامي  الدعم  ه��ذا  اأن  م��وؤك��دا 
ال��ن��ج��اح��ات ال��ت��ي حت��ق��ق��ت ع��ل��ى اأر�����س ال���واق���ع �شواء 

باحلفاظ على الرتاث اأو بن�شره بني �شباب الوطن.
زايد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  اإىل  بال�شكر  توجه  كما 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة على رعاية 

�شموه ودعم �شباق دملا .
م���وؤك���دا اأن رع��اي��ة ���ش��م��وه ���ش��وف ت�����ش��اع��ف م��ن قيمة 
احلدث ل�شيما واأن �شموه دائم احلر�س على متابعة 
كافة التفا�شيل اخلا�شة به ودائم التوجيه بتوفري كل 

متطلبات النجاح.
ال�شراعية  للريا�شات  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي  اأن  على  و���ش��دد 
النور  اإىل  خ��روج��ه  م��ن��ذ  ق���وة  ب��ك��ل  ي�شعى  وال��ي��خ��وت 
خ�ل  من  وج��ه  اأكمل  على  الوطنية  بر�شالته  للقيام 
ن�شر الرتاث البحري وتو�شيع قاعدة املمار�شني له من 

�شباب واأبناء اإمارات اخلري.
واكد اأن اجلميع اأراد اأن يكون �شباق دملا حدثا تاريخيا 
مبعنى الكلمة حيث مت التجهيز له على الوجه الأكمل 
�شواء بالدعم اللوجي�شتي اأو املادي م�شريا اإىل اأنه مت 
وهي  للفائزين  ج��وائ��ز  دره��م  مليون   25 تخ�شي�س 
القيمة الأكرب يف تاريخ �شباقات البحر كما مت حتديد 
م�شافة احلدث بثمانني مي� بحريا وهي الأكرب اأي�شا 

على مدار التاريخ.
الأهمية  يف  غاية  �شتكون  دمل��ا  حمطات  اأن  على  و�شدد 
حيث مير ال�شباق ب�شت جزر بخ�ف دملا قبل التوقف 
باملحطة اخلتامية يف مدينة املرفاأ الأمر الذي يوؤكد اأن 
هناك ا�شرتاتيجية حمددة برت�شيخ قيمة ومكانة هذه 
اجلزر بوجودها كمحطات رئي�شية يف ال�شباق مبينا انه 
من املتوقع ان تكون امل�شاركة يف هذا ال�شباق تاريخية 
بحار   2000 الآن  امل�شجلني حتى  حيث تخطى عدد 
وهو رقم كبري بكل املقايي�س يب�شر بنجاح ال�شباق قبل 

بدايته.
ال��ع��واين الأمني  ���ش��ع��ادة ع���ارف حمد  اأك���د  م��ن جانبه 
العام ملجل�س اأبوظبي الريا�شي دعم املجل�س ل�شباق دملا 

لتحقيق  المكانيات  جميع  وت�شخري  اجلوانب  بكافة 
امل��زي��د م��ن ال��ن��ج��اح��ات ل��ري��ا���ش��ة اأب��وظ��ب��ي وللرتاث 
ال�شيخ نهيان  البحري وذلك انط�قاً من روؤي��ة �شمو 
زايد  اأمناء موؤ�ش�شة  رئي�س جمل�س  نهيان  اآل  زايد  بن 
والإن�شانية  اخلريية  ل�أعمال  نهيان  اآل  �شلطان  بن 
دعم  على  وحر�شه  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  رئي�س 
الريا�شات الرتاثي ونقل مفهومها واهدافها  م�شرية 

وم�شريتها الرائدة لأجيال احلا�شر.
مل�شافة  ال�شراعية  للقوارب  دملا  �شباق  تنظيم  اإن  وق��ال 
80 ميل بحري هو الول من نوعه يف اجلزيرة ذات 
والغو�س  وال�شيد  ال��ل��وؤل��وؤ  وم��رك��ز  التاريخية  املكانة 
العربي  اخلليج  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  م�شتوى  على 
اىل جانب اجلوائز املالية الكبرية املر�شودة للفائزين 
ال����ذي ي���وؤك���د ع��ل��ى اه��ت��م��ام ال��ق��ي��ادة الر�شيدة  الم����ر 
نه�شة  مقومات  ك��اف��ة  ت��وف��ري  على  الكبري  وحر�شها 
تراث الإم��ارات البحري واإع���ء �شاأنه واحلفاظ على 

م�شرية الريادة التاريخية.
واأكد يعقوب ال�شعدي مدير قنوات اأبوظبي الريا�شية 
احلر�س على تغطية ونقل فعاليات �شباق دملا للمحامل 

ال�شراعية فئة 60 قدماً .
اأنه �شيتم نقل فعاليات ال�شباق على مدار  اإىل  م�شرياً 
احلدث  واأث��ن��اء  قبل  كاملة  تغطية  وع��رب  �شاعة   24
يتعلق  ما  كل  لنقل  مميزة  براجمية  دورة  خ���ل  من 

ب�شباقات املحامل ال�شراعية.
التنفيذي  امل��دي��ر  امل��ه��ريي  م��اج��د عتيق  ك�شف  ب���دوره 
عن  واليخوت  ال�شراعية  للريا�شات  اأبوظبي  ل��ن��ادي 
ال�شراعية  للمحامل  دمل��ا  �شباق  يف  الت�شجيل  ب��اب  فتح 

فئة 60 قدماً حتى 6 اإبريل املقبل.
م�شاحبة  فعاليات  اإق��ام��ة  �شي�شهد  احل���دث  اأن  واأك���د 
املحامل  ���ش��ب��اق��ات  ع�����ش��اق وحم���ب���ي  م���ن  ل��ل��ج��م��ه��ور 
نهاية  وحتى  املقبل  اإبريل   18 من  اعتباراً  ال�شراعية 
ال�شباق من خ�ل القرية الرتاثية املقامة يف جزيرة 

دملا.
مليون  على  �شيح�شل  الأول  باملركز  الفائز  اإن  وق��ال 
ون�شف درهم فيما يح�شل الفائز باملركز الثاين على 
األف   900 على  وال��ث��ال��ث  دره���م  األ���ف  و100  مليون 
درهم بينما يح�شل بقية الفائزين على جوائز مالية 

قيمة موزعة على بقية املراكز وحتى املركز املائة.
وي��ع��د ���ش��ب��اق دمل���ا ه��و الأط�����ول ب��ني ���ش��ب��اق��ات املحامل 
نوعه  من  والأول  والوحيد  قدما   60 فئة  ال�شراعية 
ب�شبع  ومي��ر  التاريخية  دمل��ا  جزيرة  من  ينطلق  ال��ذي 
ث��م �شري بني يا�س  ج��زر خمتلفة ه��ي ج��زي��رة دمل��ا يف 
وبعدها جزيرة غ�شة يعقبها املرور بجزيرة اأم الكركم 
جزيرة  واأخ���ريا  م��روح  ثم  البزم  وبعدها  الفطاير  ثم 

جنانه قبل الر�شو يف مدينة املرفاأ.
دمل���ا كمقر ل�نط�قة  ع��ل��ى ج��زي��رة  ووق���ع الخ��ت��ي��ار 
نظرا لقيمتها التاريخية الكبرية لدى ع�شاق الرتاث 
وك��ون��ه��ا جتمعا جت��اري��ا لأه���ل اخلليج منذ  الإم�����ارات 
اللوؤلوؤ ف�ش� عن  بتجارة �شيد  ا�شتهرت  القدم حيث 
اإقليميا  الكبري  ال�شيت  ذات  واح��دة من اجلزيرة  اأنها 
وعامليا. ومت حتديد بوابتي عبور رئي�شيتني للمحامل 
موقع  املنظمة  اللجنة  وح���ددت  امل�����ش��ارك��ة  ال�شراعية 
البوابة الأوىل على بعد 40 كم من نقطة الإنط�قة 
فيما مت حتديد موقع البوابة الثانية على بعد 65 كم 
 60 النهاية بعد  اأن تكون نقطة  من الإنط�قة على 

كم من البوابة الثانية.

قالت حرم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
ال��وزراء حاكم دبي �شمو  الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س 
والع�شرين  ان���ه يف اخل��ام�����س  ب��ن��ت احل�����ش��ني  ه��ي��ا  الأم������رية 
باأ�شره،  ال��ع��امل  م��ع  دب���ي،  �شتحتفي   ، اجل����اري  م��ار���س  م��ن 
اأه��م الأح��داث يف عامل �شباقات اخليول  با�شت�شافتها لأح��د 
الثانية  اخليل” بدورته  ل�شباق  العاملي  دبي  “كاأ�س  وهو  األ 
والع�شرين ، والذي يحظى �شنويا مب�شاركة نخبة من اأف�شل 
اخليول من خمتلف اأنحاء العامل للتناف�س على اأر�س دولة 
الإمارات العربية املتحدة التي ا�شتهرت عرب التاريخ  برتاثها 

الغني وتقاليدها العريقة يف هذا امليدان.
واعتربت ان هذا احلدث ي�شتقطب اهتمام الآلف من ع�شاق 
اخليول وريا�شاتها الذين يحر�شون على ح�شوره ومتابعة 
فعالياته من داخل الدولة وخارجها؛ اإل اأن الكثريين اأي�شاً 
رمبا يتطلعون ملعرفة املزيد حول �شباقات اخليول، معلومات 
ب�شيطة من �شاأنها اأن ت�شيف اأبعاداً جديدة اإىل جتربتهم مع 

ال�شباق. 
واأ�شافت فى مقال ل�شموها انه غالباً ما تكون لدى البع�س 
الكتب  ت��ت��وف��ر يف  ق��د ل  اإج���اب���ات  ت��ب��ح��ث ع��ن  اأ���ش��ئ��ل��ة �شهلة 
الأ�شول  على  تركز  م��ا  غالباً  التي  املتخ�ش�شة  والتقارير 
اأكر من اهتمامها ب�شرح ماهية هذه الريا�شة  والنظريات 
ببع�س  ت�����ش��ارك  اأن  اأرادت  ان��ه��ا  مبينة  للمبتدئني  ال��رائ��ع��ة 
وحتى  اليوم  من  اعتباراً  املقالت  من  �شل�شلٍة  عرب  اأفكارها 
تاريخ انعقاد كاأ�س دبي العاملي، اأمً� يف تو�شيح جوانب هاّمة 

لهذه الريا�شة واأ�شرارها ل�شريحٍة اأكرب من املهتمني.
ونبهت اىل انه مل تكن يوما الطموحات املتوا�شعة من �شماِت 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل لذا، من 
ه ا�شرتاتيجية لتطوير �شباقات  املعروف اأنه عندما ي�شع �شموِّ
اخليول يف دبي، فلن يكون فيها مكان لأن�شاف احللول فيما 
املهجنة  اخليول  �شباقات  لتاريخ  بالغاً  احرتاما  ه  �شموِّ ُيِكن 
هذه  ب��داي��ة  اإىل  تعود  التي  وتقاليدها  ث��وروب��ري��د  الأ�شيلة 
هي  اأ�شيلة  عربية  فحول  بث�ثة  ع��ام   300 قبل  ال�ش�لة 
داريل اأرابيان، وجودلفني اأرابيان، وبايريل تريك، كما يفخر 
ه باأ�شوله البدوّية وبتقاليد �شباقات اخليل. واو�شحت  �شموِّ
ل�شباقات  املتوا�شعة  البداية  كانت  ع��ام��اً،  ث�ثني  قبل  ان��ه 
اأ�شً� ل�شباقات  اأعّد  اخليل يف دبي تقام على م�شمار رملي 
الهجن. وحقيقًة، مل تكن تلك البداية ت�شبه باأي �شكل من 
اخليول  �شباقات  مع  الإم���ارات  لدولة  جتربة  اأول  الأ�شكال 
�شاحب  �شِهد  عندما  املا�شي  ال��ق��رن  �شتينيات  يف  الأ�شيلة 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم اأول �شباق يف مدينة 

تعد قلب �شباقات اخليول الربيطانية - نيوماركت.  
الذي  لل�شباقات  اخلا�س  مو�شمنا  لدينا  وال��ي��وم،   “ وقالت 
�شباقاً   60 ح���وايل  وي�شم  اأ���ش��ه��ر  خم�شة  م���دار  على  ميتد 
الريا�شي  �شنوياً، تقام جميعها يف قلب دبي و�شمن ال�شرح 
اأيقونة  اأ�شبح  ال��ذي  م�شمارنا  “ميدان”،  باحلياة  الناب�س 
امل�شمار  وه��و  و�شناعتها،  اخليل  �شباقات  جم��ال  يف  دول��ي��ة 
دبي  “كاأ�س  �شباقاتنا، كرنفال  اأهم  ي�شت�شيف كل عام  الذي 
واملدربني  اخليول  اأف�شل  ويجتذب هذا احلدث  العاملي” .. 
يف العامل، يتناف�شون للفوز باأعلى اجلوائز يف 10 �شباقات. 
ُيختتم  ال��ذي  العاملي  دب��ي  كاأ�س  ي��وم  ذروت��ه  الكرنفال  ويبلغ 
اأغلى  وه��و  م��ار���س؛  �شهر  م��ن  الأخ���ري  ال�شبت  املو�شم يف  ب��ه 
اأيام ال�شباق يف العامل، حيث ي�شل جمموع جوائزه اإىل 30 
دبي  “ كاأ�س  �شباق  اليوم  ج هذا  ويتوِّ اأمريكي.  دولر  مليون 
والتي  العامل  يف  والأغ��ن��ى  الأغلى  املالّية  العاملي” بجائزته 

تبلغ 10 م�يني دولر اأمريكي«. 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شغف  ان  �شموها  واك��دت 
را�شد الكبري وارتباطه الوثيق ب�شباقات اخليول اأمر يعرفه 
ُتعنى ب�شناعة اخليل  التي  تنت�شر موؤ�ش�شاته  اجلميع، حيث 

ه ورغبته لو�شع  حول العامل؛ ويت�شح من ذلك حر�س �شموِّ
دبي ودولة الإمارات العربية املتحدة على خارطة ال�شباقات 
كبرياً  احتفاًل  ميثل  العاملي  دب��ي  كاأ�س  ان  م�شيفة  العاملية 
اأن  اإّل  /ث��وروب��ري��د/،  الأ�شيلة  املهّجنة  اخل��ي��ول  ب�شباقات 
لقد  بكثري؛  ذل��ك  من  اأك��رب  لدينا  اخليول  �شباقات  �شناعة 
املحلي  ال�شعيدين  على  اخليول  ك  ُم���اَّ اجتذاب  يف  جنحنا 
اإذ  اخل��ي��ول،  ب�شباقات  ال�شغف  ي�شاركوننا  ك  ُم����اَّ وال���دويل، 
العربية  الإم���ارات  يف  م�شامري  خم�شة  يف  خيولهم  تتناف�س 

املتحدة.
واعتربت �شموها انه عندما نتاأمل املنطقة الوا�شعة املحيطة 
التي نوفرها  الراقية  الأ�شا�شية  مب�شمار “ميدان” والبنية 
�شباقات  ب���اأن  الت�شديق  ي�شعب  اخل��ي��ل،  �شباقات  ل�شناعة 
ب���داأت فقط يف دول���ة الإم�����ارات العربية  اخل��ي��ول امل��ح��رتف��ة 
الإم���ارات  هيئة  تاأ�شي�س  مت  ث��م  وم��ن   ،1992 ع��ام  املتحدة 
مة  املنظِّ ال�شلطة  لت�شبح   2006 ع���ام  يف  اخل��ي��ل  ل�����ش��ب��اق 
ل��ري��ا���ش��ة ���ش��ب��اق��ات اخل��ي��ل يف الإم������ارات. وت���� ذل���ك تنظيم 
الدورة الأوىل لكاأ�س دبي العاملي يف عام 1996 التي فاز بها 

احل�شان الأ�شطوري �شيجار.
وا����ش���ارت اىل ان���ه ك��ان��ت ه��ن��اك حت��دي��ات ك��ث��رية يف البداية، 
وبالعودة اإىل املا�شي، اأظن اأن الكثريين �شّككوا مبقدرة دبي 
م�شتدامة  خيل  �شباقات  �شناعة  بناء  على  الإم���ارات  ودول��ة 
اخليول  ل�شباقات  احلياة  �شريان  ت�شكل  والتي  رهانات،  دون 
يف الكثري من البلدان الغربية..  واليوم نفتخر باأننا يف دولة 
تبّواأنا  طاملا  دبي حتديداً  واإم��ارة  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
مكان ال�شدارة من حيث قيمة اجلوائز العائدة مل�ك اخليل، 

الذين ي�شتثمرون مبالغ طائلة يف تدريب خيولهم.
ولفتت �شموها اىل ان الإمارات العربية املتحدة تعترب مكاناً 
�شباقات اخليل. وقد كان  الأرب��اح من ريا�شة  جمزياً جلني 
ه��ذا ع��ام��ً� ه��ام��اً جل��ذب اأف�شل اخل��ي��ول. وم��ع ت��واج��د هذا 
الكم من اأجود اأنواع اخليول، فمن الطبيعي اأن يتواجد معها 
املجال منوهة  الداعمة يف هذا  اأه��ل اخل��ربة والفرق  اأف�شل 
اإىل اأن جوائز ميدان املالية ترتاوح بني 150،000 درهم 
اأق�شاها  اأب��ل��غ  حيث  تقريباً  دولر   40،000 ي��ع��ادل  م��ا  اأي 
اجلوائز  وت��ل��ك  م���ي��ني،  ع�شرة  دولر   10،000،000

بالطبع ت�شهم يف حتقيق عوائد جيدة للُمّ�ك.
يف  تقام  التي  اخليول  �شباقات  مراهنات  غياب  ان  واعتربت 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة اأمر رمبا يكون غري مفهوم 
بالن�شبة للدول التي اعتمدت على دخل املراهنات منذ اأجيال 
عديدة م�شرية اىل ان روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم ل�شباقات اخليل انطلقت من منظور خمتلف 
متاماً، ووفرت ديناميكية جديدة ومن�شبطة لل�شباقات. ففي 
غياب املراهنات، ا�شتطعنا الرتكيز على ال�شتمتاع بالقدرات 
ميثله  ال��ذي  ال��رائ��ع  وامل�شهد  خليولنا  العظيمة  الريا�شية 

ر ترفيهاً منا�شباً للعائ�ت. ال�شباق. مما يوفِّ
�شباقات  اإع������ادة  م���ن  ال���ش��رتات��ي��ج��ي  ال���ه���دف  “اإّن  وق���ال���ت 
م  اأن نقدِّ اإىل موطنها يف �شبه اجلزيرة العربية هو  اخليول 
ل�شبابنا ريا�شة ميكنهم ال�شتمتاع بها وامل�شاركة فيها ب�شكل 

احرتايف. 
اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لإدراك  ون��ظ��راً 
دولة  �شت�شهدها  ال��ت��ي  ال�شريعة  للتغيريات  املبكر  مكتوم 
الإمارات يف منط احلياة، فكان من املهم اأن نحيي الريا�شات 
مبر�س  امل�شابني  ن�شبة  و�شلت  اأن  بعد  والآن،  ال��وط��ن��ي��ة. 
العامل  يف  امل�شتويات  اأعلى  اإىل  اخلليج  منطقة  يف  ال�شكري 
%37 بني الأطفال ثبتت �شحة تلك املخاوف.. ع�وة على 
واأداة لرت�شيخ  الوطنية  لغر�س جذور  اآلية  كانت هذه  ذلك، 
املحافل  اإىل  ال��دخ��ول  وب��واب��ة  ب��ال��وط��ن  ب��الع��ت��زاز  ال�شعور 
بالعتماد  بها  الفوز  املمكن  التي من  الريا�شات  الدولية يف 

على معرفتنا. 

كما اأن اإقامة اأحداث ريا�شية عظيمة ال�شاأن يف دبي كان جزءاً 
وعامل  ال�شياحي  للرتويج  ه  �شموِّ ا�شرتاتيجية  من  اأ�شا�شياً 

جذب اأ�شا�شي. 
ه واإخوانه  وكان من البديهي البدء بالريا�شة التي كان �شموِّ

على درايٍة بخفاياها.
باملردود  تت�شل  ج��داً  هاّمة  نقطة  ثمة  ان  �شموها  وا�شافت 
امل�شافة  الق��ت�����ش��ادي��ة  القيمة  اأن  اإذ  لل�شباق،  الق��ت�����ش��ادي 
دبي  �شباق  كرنفال  وكذلك  العاملي  دبي  كاأ�س  يحققها  التي 
بني  ت��ت��وزع  �شنوياً،  اأم��ري��ك��ي  دولر  مليون   400 ع��ن  تزيد 
والنفقات  والتاأمني،  ترافقها،  التي  والأطقم  اخليول،  نقل 
الأخرى املتفرقة، مما له من اأهمية ق�شوى لدعم اقت�شادنا 

يف دبي وم�شدر اأ�شا�شي ل�إيرادات.
�شباقات  جم��ال  يف  جناحات  حققنا  اننا  اىل  �شموها  ونبهت 
اإن��ن��ا ندين  اخل��ي��ول ل يت�شع امل��ج��ال ه��ن��ا ل��ذك��ره��ا ج��م��ي��ع��اً. 
ل�شباقات  �شمّوه  بروؤية  اآمنوا  الذين  الأ�شخا�س  لآلف  بها 
اخل���ي���ول، م���ن ُم�����ّ�ك اخل��ي��ل الإم���ارات���ي���ني ال���ذي���ن دعموا 
املئات ممن  اإىل  ال�شتثمار يف اخليول،  الريا�شة عن طريق 
من  ال�شناعة  ه��ذه  ب��ن��اء  يف  للم�شاهمة  بلدنا  اإىل  انتقلوا 
اأف�شل  ت�شافر  ح��ي��ث  م��ا���ش��ون يف جن��اح��ات��ن��ا،  اإن��ن��ا  ال���ع���دم.. 
العامل. فهذه  ال�شباقات يف  اأهم  للم�شاركة يف  خيولنا كثرياً 

اخليول مبثابة �شفراء ل�شناعتنا.
كما اأن �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد يفتخر اأي�شاً 
الأ�شيلة  املهّجنة  اخل��ي��ول  �شباق  �شناعة  اأ�ش�س  لدينا  ب��اأن 
اخلا�شة بنا مع املحافظة على اأ�شلها وتقاليدها ومعايريها. 
ف� قيمة ملا لدينا ما مل نقّدر املا�شي حق قدره ونحرتمه 

بال�شكل الذي ي�شتحق.
يبدو  كيف  ع��ن  احل�شني  بنت  هيا  الأم���رية  �شمو  وت�شاءلت 
العدد هي  انه طاملا كانت اجل��ودة ولي�س  امل�شتقبل؟ معتربة 
ان  م�شيفة  الأ�شيلة  املهّجنة  اخل��ي��ول  �شناعة  يف  الأ���ش��ا���س 
عالية  بجودة  الفريدة  التجربة  هذه  تقدمي  �شتوا�شل  دبي 
ك الناجحني  مل�شجعي ال�شباقات وتوفري عوائد جيدة للُم�اَّ
مثاًل  و�شتبقى مرافقنا  يف اخليل.  ي�شتثمرون جيداً  الذين 
يحتذى به للمعايري العاملية، ونحن م�شّممون على اأن تبقى 

�شباقات اخليل عامل جذب ملنطقتنا.
اإمنا  �شحرائنا  يف  اخل��ي��ل  بتقاليد  ارتباطنا  اإن   “ وتابعت 
��ل يف  ه��و ج���زء م��ن من��ط ح��ي��ات��ن��ا وه��وّي��ت��ن��ا. وع��ن��دم��ا ن��ت��اأماَّ
تت�شابق  التي  الأ�شيلة  املهجنة  واخل��ي��ل  “ميدان”  م��راف��ق 
اأن جناحنا  ���ش��ك يف  اأدن����ى  ي��ب��ق��ى ل��دي��ن��ا  ع��ل��ى م�����ش��م��اره، ل 
لأن  امل�شافة  ه��ذه  ك��ل  قطعنا  لقد  ال�شدفة.  ول��ي��د  يكن  مل 
�شغفنا للخيل متوارث عرب الأجيال، ولأن اعتزازنا باخليل 
ميدان  اإن  اأرواحنا.  يف  متاأ�شل  العريق  بتاريخنا  وارتباطنا 
حديثة  منهجية  ���ش��وى  لي�شت  الأ�شيلة  اخل��ي��ول  و�شناعة 
ل باخليل. و�شددت على ان م�شوارنا مل  ه املتاأ�شِّ ل�شغف �شموِّ
ينته، وما هذه اإل البداية يف جمال �شباقات اخليول، كما هو 
احلال يف الكثري من املجالت الأخرى يف بلدنا. فاإننا نتطلع 

اإىل امل�شتقبل بحما�س كبري.
زوار  ل�شتقبال  م��ي��دان  اأب���واب  �شُتفتح  اأي���ام،  ب�شعة  وخ���ل 
كاأ�س دبي العاملي. و�شي�شهد امل�شمار اأف�شل �شباقات اخليول 
اأروع  م��ن  واح���داً  احل�شور  اآلف  و�شي�شاهد  الإط����ق،  على 
كاأ�س  اإن  القول  العاملية. وخل�شت فى مقالها اىل  ال�شباقات 
ال��ع��امل ب�  اأغ��ل��ى واأغ��ن��ى �شباق للخيول يف  دب��ي العاملي ه��و 
امل��واه��ب يف  م��ن��ازع. وه��و عامل ج��ذب غ��ري م�شبوق لأف�شل 
بع�س  لروؤية  لي�س  فر�شة  اإن��ه  العامل.  حول  ال�شناعة  هذه 
بل  فح�شب،  العامل  يف  الأ�شيلة  املهجنة  اخليول  اأجمل  من 
الأبرز  احل��دث  اإن��ه  وتفّوق..  بقدرة  تت�شابق  وهي  مل�شاهدتها 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ويحر�س  ال�شنوية،  دبي  اأجندة  على 
حممد بن را�شد اآل مكتوم على موافقة جدول مواعيده مع 

هذا احلدث ملا ميثله من رمز وقيمة.

حقق ريا�شيو الإمارات 7 ميداليات “ 3 ذهبيات و3 ف�شيات و1 برونزية”يف 
انط�ق فعاليات الن�شخة التا�شعة لبطولة فزاّع الدولية لألعاب القوى لذوي 
الإعاقة املحطة الأوىل يف �شل�شلة اجلائزة الكربى العاملية 2017 التي تقام 
اآل مكتوم ويل عهد  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حممد  ال�شيخ ح��م��دان  حت��ت رع��اي��ة �شمو 
للمعاقني  دبي  نادي  الريا�شي وينظمها ويحت�شنها  دبي  رئي�س جمل�س  دبي 
بفوزه  وتاألق حممد وح��داين  دول��ة.   41 386 لعبا ولعبة من  مب�شاركة 
 54 تي  فئة  املتحركة  الكرا�شي  على  مرت   200 ب�شباق  الذهبية  بامليدالية 
األعاب  25،40 ثانية متفوقا على بطل العامل والعداء املتوج بذهبية  بزمن 
ريو دي جانريو 2016 ال�شوي�شري مار�شيل هاج بعدما قطع ال�شباق بزمن 
الياباين  ثالثا  وج��اء  ثانية   25،73 ال�شوي�شري  �شجل  فيما  ثانية   25،40
توموكي اأكوما بزمن 25،79 ثانية. وحقق حممد الكعبي امليدالية الذهبية 
37،03 مرت  بلغت  36-38 بعدما �شجل م�شافة  اأف  القر�س فئة  يف رمي 

ثالثا  وج���اء  م��رت   33،47 مب�شافة  ف��رات��ي��ل  ب��ي��رت  الت�شيكي  ع��ل��ى  متقدما 
الأذربيجاين رفعت رافييف الذي �شجل 32،02 مرت.

وك�شب حممد احلمادي ذهبية �شباق 800 مرت على الكرا�شي املتحركة فئة 
تي 33 بزمن 1،45،90 دقيقة متقدما على الكويتي حمد العدواين الذي 
�شباق  يف  الف�شية  امليدالية  احلمادي  حممد  ونال  دقيقة.   1،46،70 �شجل 
200 مرت على الكرا�شي املتحركة فئة تي 34 حمققا زمنا 28،48 ثانية 

خلف الربيطاين كريج بوردمان الذي �شجل 27،84 ثانية.
املتحركة  الكرا�شي  على  ال��رم��ح  رم��ى  ف�شية  حيايي  ع��ب��داهلل  ال���ع��ب  ون��ال 
مب�شافة 26،31 مرت. وحققت لعبتنا ثريا الزعابي ف�شية رمي الرمح على 
33، مب�شافة11،03 مرت وجاءت باملركز الثالث  اأف  الكر�شي املتحرك فئة 
عائ�شة �شامل مب�شافة 9،39 مرت علما اأن الذهبية نالتها اجلزائرية اأ�شمهان 
الرقم  اأن  علما  جديدا  عامليا  رقما  لت�شجل  مرت   12،82 مب�شافة  ب��وج��دار 

القيا�شي ال�شابق م�شجل با�شمها اأي�شا ويف دبي العام املا�شي. وجاء احل�شور 
العربي بارزا بعدما �شجل الكويتي حمد العدواين رقما قيا�شيا عامليا جديدا 
يف �شباق 200 مرت على الكرا�شي املتحركة فئة تي 33-53، بواقع 27،23 
ثانية وجاء باملركز الثاين ال�شعودي فهد اجلنيدل بزمن 27،65 ثانية وثالثا 
ال�شعودي عبد الرحمن القر�شي بزمن 28،82 ثانية. ونال ال�شعودي هاين 
النخلي ذهبية رمي القر�س فئة اأف 33 مب�شافة 31،03 مرت لي�شجل رقما 
 2015 عام  و�شجله  ا�شمه  يحمل  ال��ذي  الرقم  على  ويتفوق  قيا�شيا جديدا 
وجاء ثانيا اجلزائري كامل كارجينا مب�شافة 24،62 مرت. وك�شب ال�شعودي 
 23،51 20-38 بزمن  200 مرت فئة تي  حممد �شراحيلي ذهبية �شباق 
ثانية وتوج ال�شعودي نور ال�شانع بف�شية �شباق 800 مرت فئة تي 44 بزمن 

2،03،10 دقيقة.
36، بزمن  800 م���رت ت���ي  ون����ال اجل���زائ���ري م��اج��د ج��م��ال ذه��ب��ي��ة ���ش��ب��اق 

 2،13،50 بزمن  ب��وزرع��وين  علي  مواطنه  ثانيا  وج��اء  دقيقة،   2،09،10
دقيقة.

وك�شب اجلزائري �شفيان حمدي ذهبية �شباق 200 مرت فئة تي 37 قاطعا 
بزمن  اهلل  فتح  م�شطفى  امل�شري  ثانيا  وج��اء  ثانية   24،14 بزمن  امل�شافة 
24،67 ثانية. ونال اجلزائري فوؤاد باقة ذهبية �شباق 800 مرت فئة تي 13 
1،59،00 دقيقة فيما حقق اجلزائري عليل بوخلفة  امل�شافة بزمن  قاطعا 
العمري  رب��ى  البحرينية  وحققت   .35 تي  فئة  مرت   200 �شباق  برونزية 
 19،30 55 مب�شافة  اأف  فئة  املتحركة  الكرا�شي  على  القر�س  رمي  ذهبية 
مرت. وك�شب البحريني اإليا�س اليا�شي ف�شية �شباق 200 مرت فئة تي 44، 
باملركز  برحال  اجلزائري حممد  ورغ��م حلول  ثانية.   23،73 زمنا  حمققا 
51 لكنه �شجل  املتحركة فئة تي  الكرا�شي  200 مرت على  �شباق  الرابع يف 

زمنا اأفريقيا جديدا يف هذا ال�شباق بواقع 41،19 ثانية.

ميداليات اإماراتية يف انطالق بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى للمعاقني  7

انطـــالق �شبــــاق دملـــا للمحامــل 
ال�شراعيـة 22 ابريـل املقبـل

هيا بنت احل�شني : »كاأ�ض دبي العاملي ل�شباق اخليل« عامل جذب غري م�شبوق 
لأف�شل املواهب يف هذه ال�شناعة حول العامل

•• تغطية : خالد ح�شن النقبي

الفرجان  ب��ط��ول��ة  اأم�������س  اخ��ت��ت��م��ت 
 2017 ال����ق����دم  ل���ك���رة  ال�������ش���اد����ش���ة 
للتنمية  الإم����������������ارات  ب���ج���م���ع���ي���ة 
حتت  اخليمة  راأ����س  يف  الجتماعية 
ان��ت��م��اء وعطاء”  »الإم�������ارات  ���ش��ع��ار 
16 ف��ري��ق��ا م��ن خمتلف  مب�����ش��ارك��ة 

اأنحاء الدولة. 
بتتويج فريق نيرتوجني جيم بعد 

فوزه على املهند�س للحدائق بعد 
مباراة ملحمية انتهى وقتها 

الأ�شا�شي باأربعة اأهداف لكل فريق 
ومت لعب وقت اإ�شايف اأ�شتطاع كل 

فريق اإحراز هدفه اخلام�س لتنتهي 
املباراة بالتعادل ومت اللجوء 

ل�شربات اجلزاء الرتجيحية 
لإع�ن حامل اللقب ال�شاد�س ، 

حيث ابت�شمت الكرة اإىل فريق 
نيرتوجني جيم وا�شتطاع الفوز 

 باأربعة اأهداف مقابل هدفني
�شجل اأهداف نيرتوجني جيم كً� 

من اأحمد �شبيل � دياكاريديا دوميبا 
� نا�شر دروي�س � علي ر�شا � عبد اهلل 

�شاجنو.
للحدائق  املهند�س  اأه���داف  و�شجل 
ك���ً� م��ن ع��ل��ي حم��م��د ع��ل��ي هدفني 
� يو�شف  ال���رواح���ي ه��دف��ني  ���ش��امل   �

اأف�ح هدف
�شقر  املتميز  احلكم  امل��ب��اراة  وحكم 
حمدان الزعابي ومت توزيع اجلوائز 
ل�عبني  واجل���م���اع���ي���ة  ال����ف����ردي����ة 

والفرق التالية: 
علي حممد علي من فريق املهند�س 
لعب  اأف�شل  جائزة  على  للحدائق 
يف ال��ب��ط��ول��ة وف���ه���د ���ش��ل��ي��م��ان من 

على  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  ف���ر����ش���ان  ف���ري���ق 
بر�شيد  ال��ب��ط��ول��ة  ه�����داف  ج���ائ���زة 
البلو�شي  11 هدف وعلي عبد اهلل 
م���ن ف���ري���ق ن���ي���رتوج���ني ج��ي��م على 
البطولة يف  حار�س   اأف�شل   ج��ائ��زة 
واأح�����م�����د ����ش���ع���ي���د م�����ن ف����ري����ق رمي 
اإداري  اأح�شن  جائزة  على  لل�شياحة 
فريق  م��ن  البلو�شي  ح���امت  وت�شلم 

كراج الرملة جائزة الفريق املثايل.
خلف  �شعادة  البطولة  ك��اأ���س  و�شلم 
���ش��امل ب��ن عنرب م��دي��ر ع��ام جمعية 
الإمارات للتنمية الجتماعية رئي�س 

اللجنة املنظمة.
اللجنة  ال��ب��دري ع�شو  ب��در  و���ش��رح 
العليا للبطولة رئي�س جلنة احلكام 
يف البطولة ب�شكره وتقديره لحتاد 
ال��ق��دم متمثلة يف  ل��ك��رة  الإم������ارات 
وتوفري  التعاون  على  احلكام  جلنة 

البطولة  م���ب���اري���ات  لإدارة  ح���ك���ام 
وك���ذل���ك ي�����ش��ك��ر ك���ل م���ن ���ش��اه��م يف 
ظهور البطولة بهذا امل�شتوى الراقي 
من اإداريني وحكام وجمهور، اآملني 
ان ت��ك��ون ال��ب��ط��ولت ال��ق��ادم��ة اأكر 
واملجتمع  ال�شباب  تخدم  وان  اأث���ارة 

الإماراتي.
وح�شر اللقاء بعد ال�شخ�شيات من 
القدم  لكرة  الإم����ارات  احت��اد  جانب 
الأع��م��ا���س ع�شو  اإب��راه��ي��م عبد اهلل 
ب��الحت��اد علي حممد  جلنة احلكام 
را�شد  الدويل اأحمد  احل��ك��م  ���ش��رور 

ال�شحي احلكم الدويل ال�شابق.
يف  مباراة  اأول  اأن  بالذكر  واجلدير 
نيرتوجني  فريق  جمعت  البطولة 
املهن�����د�س  وف��ري�����������������������ق  ج��ي�����������������������م 
بالتعادل  وان���ت���ه���ت  ل��ل��ح��دائ�����������������������ق 

ال�شلبي

نيتــروجيــن جيــم يتـــــوج ببطـولـــــة 
الفـرجـان ال�شاد�شـة بـراأ�ض اخليمـة 
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الفجر الريا�ضي

يونايتد  مان�ش�شرت  تركه  ام�س  �شفاين�شتايغر  با�شتيان  ال�شابق  اأمل��ان��ي��ا  منتخب  قائد  اأع��ل��ن 
عاما(   32( �شفاين�شتايغر  وظهر  الم��ريك��ي.  فاير  �شيكاغو  فريق  اإىل  وانتقاله  النكليزي 
يتحدث يف �شفحته على موقع تويرت: ا�شدقائي يف مان�ش�شرت يونايتد، قررت النتقال ب�شكل 
دائم اإىل �شيكاغو فاير. كنت اآمل حتقيق املزيد لكم، لكن حان وقت التغيري بالن�شبة اإيل . ومل 

يكن �شفاين�شتايغر هذا املو�شم �شمن ح�شابات املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو.
اأن  اأن�شى ذلك.  الرائع، لن  “�شكرا لدعمكم   :2014 املانيا  واأ�شاف بطل العامل مع منتخب 
اأكون جزءا من الفريق الذي اأحرز لقب الكاأ�س العام املا�شي يجعلني فخورا جدا. اأود اأن اأ�شكر 

اأي�شا اجلماهري الرائعة، الأجواء، اجلهاز الفني وخ�شو�شا زم�ئي ال�عبني«.
اأعتقد  121 مباراة دولية مع نا�شيونال مان�شافت:  24 هدفا يف  وختم ال�عب الذي �شجل 
وانا متاأكد ان )املدرب الربتغايل( جوزيه مورينيو وفريقه �شيجلبون اللقاب قريبا ملان�ش�شرت 
8 م��رات مع  الأمل��اين  ال��دوري  واأح��رز �شفاين�شتايغر لقب  اأمتنى لكم الأف�شل.  ، لذا  يونايتد 

2014 وحل ثالثا يف  اأملانيا يف  2013، واأح��رز كاأ�س العامل مع  اأوروب��ا  اأبطال  بايرن ودوري 
2006 و2010. من جهته، كتب النادي على موقعه اللكرتوين: �شينتقل �شفاين�شتايغر اإىل 
�شيكاغو فاير بعد تو�شل مان�ش�شرت يونايتد وال�عب اإىل اتفاق”، م�شيفا اإىل انه يتعني عليه 
جتاوز الفح�س الطبي واحل�شول على تاأ�شرية. ومل يكتب نادي ال�شياطني احلمر اأي تعليق 
امل�شرب  كرة  يف  �شابقا  عامليا  اأوىل  امل�شنفة  من  متزوج  و�شفاين�شتايغر  مورينيو.  مدربه  من 
اإن  الإثنني  قال  فاير  �شيكاغو  عام  رودريغي�س مدير  نل�شون  وكان  اإيفانوفيت�س.  اآنا  ال�شربية 
توقيع �شفاين�شتايغر �شي�شيف م�شوؤوليات وتوقعات على الفريق: ن�شم �شخ�شا توج على جميع 

الأ�شعدة، وقام بذلك مبا يتنا�شب مع قيمنا... يجب اأن نرتقي مبعايرينا لت�شبح دولية .
 ،)2015-2012( م�شريته  معظم  الأمل���اين  ميونيخ  ب��اي��رن  األ���وان  �شفاين�شتايغر  وح��م��ل 
ان  تريبيون  �شيكاغو  �شحيفة  وذك���رت   .2015 يف  يونايتد  مان�ش�شرت  اىل  الن�شمام  قبل 
�شفاين�شتايغر وقع عقدا ل�شنة مقابل 4،5 م�يني دولر اأمريكي، لي�شبح من اأعلى ال�عبني 

اأجرا يف الدوري الأمريكي لكرة القدم.  وقال �شفاين�شتايغر يف بيان: طوال م�شريتي، بحثت 
عن فر�س حيث كنت اآمل بامل�شاهمة يف تاأثري اإيجابي وامل�شاعدة يف حتقيق ما هو عظيم.

نل�شون  مع  حمادثاتي  خ���ل  من  خمتلفا.  لي�س  فاير  �شيكاغو  اإىل  انتقايل  وت��اب��ع: 
واأريد  النادي وفل�شفته  بروؤية  اأنا مقتنع  باونوفيت�س(  ال�شربي فيليكو  و)امل��درب 

اأن اأ�شاعدهم يف هذا امل�شروع. وك�شف باونوفيت�س اأن م�شروع انتقال “�شفايني” 
اأب�شر النور خ�ل غداء مع النجم الأملاين يف مان�ش�شرت العام املا�شي: كان 
احلديث عفويا جدا، طبيعيا جدا، وملهما للطرفني. واخترب �شيكاغو فاير 
اأول مباراتني قبل  4 نقاط يف  ال��دوري، فنال  بداية متقلبة هذا املو�شم يف 

�شقوطه برباعية نظيفة اأمام اأت�نتا الأ�شبوع املا�شي.
1998، وف�شل يف  ع��ام  الأم��ريك��ي  ال���دوري  كاأ�س  واأح���رز لقبا وحيدا يف 

املوا�شم الأربع املا�شية يف بلوغ الأدوار الإق�شائية “ب�ي اأوف«.

�شفـــاين�شتـــايغـــر ين�شـــم اإلـــى �شيكاغــــو فايــــر

كثريون يعرفون النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن، فاإذا �شاألت من يراقب لعبه 
العرب،  ال�عبني  بني  نوعها  من  فريدة  حالة  ميثل  اأن��ه  على  الأغلبية  �شيتفق 

املنتخب  اأو  ال��ع��ني  ف��ري��ق  يف  ���ش��واء  للزم�ء  �شهً�  ي��ب��دو  فاأ�شلوبه 
اأي  على  املمتنع”  “ال�شهل  اأداء  حتما  ولكنه  الإم���ارات���ي، 

مناف�س، فهو ُي�شّعب مهام من يفكر يف فر�س الرقابة 
عليه اأو منعه من التحرك.

اأما الوجه الآخر لهذا النجم خارج امللعب، جتده 
فيها  وي��ب��ث  اإل  فر�شة  ي��رتك  ل  باحلياة  مفعما 
يفعل  كما  وحمبيه  ع�شاقه  وج���وه  على  ال�شعادة 

م��ع اجلميع ول  احل��دي��ث  يتبادل  ف��رتاه  امللعب،  يف 
وي�شفي  ب��ل  ال�”�شيلفي”  �شور  التقاط  ع��ن  يتوانى 

ع��ل��ي��ه��ا ال��ك��ث��ري م���ن امل��ت��ع��ة ل��ت��ب��ق��ى حل��ظ��ة خالدة 
اأنه يتخذ من كرة القدم مهنة  لع�شاقة. ومبا 

له فهو ل يتوانى عن بذل اجلهد والعرق 
يف ال��ت��دري��ب��ات ح��ال��ه ك��ب��اق��ي ال��رف��اق يف 

ي�شتعد  ال���ذي  الإم���ارات���ي  “الأبي�س” 
ل�شتقبال  ال���ع���ني  م���دي���ن���ة  يف  الآن 
منتخب اليابان يف بداية مرحلة الإياب 

لنهائيات  امل��وؤه��ل��ة  اآ���ش��ي��ا  ت�شفيات  م��ن 
 ،FIFA  2018 رو�شيا  العامل  كاأ�س 
تام  ت��رك��ي��ز  ح���ال���ة  ي���دخ���ل يف  اأن  وق���ب���ل 
خلو�س هذه املواجهة الكبرية، خ�ش�س 
“فيفا”  موقع  اأ�شئلة  على  للرد  وقتاً 

الإلكرتوين.
ا�شتهل الإماراتيون م�شواره يف الدور 
ال��ث��ال��ث ب��ان��ت�����ش��ار ج���اء ع��ل��ى ح�شاب 
اأر�شية  اليابان بني جماهريه وفوق 
على  مثالياً  ا�شته�ل  ك��ان  ملعبه، 
الفريق  اأن����ه����ى  ال����ت����اأه����ل،  ط���ري���ق 
مرحلة الذهاب وبجعبته 9 نقاط 

ومتاأخراً  اأ���ش��رتال��ي��ا  م��ع  م��ت�����ش��اوي��اً 
املت�شدرين  خلف  فقط  واح���دة  بنقطة 

نقاط(،   10 )ك�هما  وال��ي��اب��ان  ال�شعودية 
�شفحة  كانت  ذه��اب��اً،  لفوزنا  ننظر  “لن  ق��ال:  حيث 

على  بقدرتنا  الثقة  تعطينا  لكنها  الآن،  وطويناها  رائعة 
جتديد التفوق على اليابان. تفكرينا من�شب ب�شكل كبري على 

النقاط الث�ث، �شتمكننا من جتاوزهم والق��رتاب من  ح�شد 
ال�شدارة اأكر«.

اللعب  اللقاء،  لك�شب  اأ�شلحة  ع��دة  على  “نعّول  ع��م��وري:  ي�شيف 
اأر�شنا وبني جماهرينا التي تدعمنا دوما بكل قوتها، الهتمام  على 

اأجلهم.  من  والنفي�س  الغايل  لبذل  ويحفزنا  كبري  وال�شعبي  الر�شمي 
لدينا روح التحدي والقدرة على القتال طيلة دقائق املباراة، علينا ا�شتثمار 

كل ذلك«.
اأمام  الأخ���رية  املواجهات  فواقع  املنطق،  عن  بعيدين  والإم����ارات  عمر  يبدو  ل 
اأداًء  “الأبي�س”  قدم   2015 اآ�شيا  نهائيات  ففي  اإليه،  ذهب  ما  يثبت  اليابان، 
مثالياً يف ربع النهائي و�شمد بذكاء طيلة 120 دقيقة، تقدم بهدف مبكر عرب 
وهزم  تركيزه  على  حافظ  اأن��ه  اإل  املتاأخر،  التعادل  قبوله  ورغ��م  مبخوت  علي 

“ال�شاموراي” برك�ت الرتجيح يف الطريق لحت�ل املركز الثالث. 
الأول، وقلب  يتاأثر بقبول الهدف  الت�شفيات مل  الذهاب من هذه  ويف مواجهة 

الطاولة بهدفني �شجلهما الهداف اأحمد خليل، اإذن فكل العوامل تتيح لأ�شحاب 
الأر�س ت�شجيل اإنت�شار جديد، يقول عبدالرحمن هنا “هذا اجليل من ال�عبني 
ميلك خربة كبرية، فقد خ�شنا الكثري من املباريات ذات امل�شتوى التناف�شي 
العايل، وهذا يعزز ثقتنا يف التعامل مع كافة الظروف، ويكفينا حافز 

بلوغ نهائيات كا�س العامل لكي نقدم اأق�شى ما منلك«.
�لأف�شل يف �آ�شيا

عنه  ي���ق���ال  م���ا  اأق�����ل  اأداًء  ي���ق���دم  و”عموري”  ����ش���ن���وات  م��ن��ذ 
املنتخب  اأو  ال��ع��ني  م��ع  ���ش��واء  م��ب��اراة  ك��ل  ف��ف��ي  “بال�شحري” 
بدور  يقوم  اأن��ه  ورغ��م  لها،  اإبداعية ل مثيل  ملحات  يقدم  ت��راه 
�شانع اللعب لكنه يع�شق هز ال�شباك �شواء من الكرات الثابتة 
املناف�شني.  تقاوم من  ل  التي  ال�شريعة  الخ��رتاق��ات  اأو 
القارة  النخبة يف  ولذلك ي�شنف عمر من بني نخبة 
مبثابة   2016 ال���ع���ام  ن��ه��اي��ة  وك���ان���ت  الآ����ش���ي���وي���ة، 
ف��ع���وة على  الأف�����ش��ل،  ب��اأن��ه  الر�شمي  الع����رتاف 
ببلوغ  رئي�شي  ب�شكل  �شاهم  املنتخب  م��ع  اأداءه 
الذي  اآ�شيا  اأبطال  دوري  نهائي  العني  ناديه 
اأيام  بعد  اأم��ام جيونبوك، ولكن  خ�شره 
ال��ل��ق��ب ج����اء تتويجه  م���ن خ�����ش��ارة 
اآ�شيا  يف  لع����ب  اأف�������ش���ل  ب���ج���ائ���زة 

م�شتحقاً ب� اأدنى �شك.
بالألقاب  “الفوز  وي���وؤك���د 
ال��ف��ردي��ة م��ه��م ل��ك��ل لعب، 
فهي متنحه الدعم واحلافز 
مل��وا���ش��ل��ة ت��ق��دمي اأف�����ش��ل ما 
ل��دي��ه يف ك���ل م���رة ي��ظ��ه��ر فيها 
بهذا  �شعيداً  كنت  الأخ�شر.  امل�شتطيل  فوق 
طيلة  امل�شني  العمل  ثمرة  ج��اء  ال��ذي  التتويج 
منتخب  م�شاعدة  الآن  ه��ديف  املا�شية.  الأع���وام 

ب�دي للتاأهل لكاأ�س العامل«.
وملحات  اأداء  مل���ق���ارب���ة  ال���ك���ث���ريون  وي����ذه����ب 
الأرجنتيني  النجم  يقدمه  مبا  “عموري” 
لقب  عمر  على  اأطلق  وق��د  مي�شي،  ليونيل 
اأن �شغف  ولكن يبدو  “مي�شي اخلليج”. 
اأبداً  يتوقف  ل  القدم  بكرة  عمر 
“اأتابع  ه���ن���ا:  ي���ق���ول  ح��ي��ث 
ال���ك���ث���ري م����ن امل���ب���اري���ات 
اإجنلرتا  اأ�شبانيا،  يف 
لإيطاليا  اإ���ش��اف��ة 
الأداء  واأمل���ان���ي���ا. 
تقدمه  ال���ذي 
ال���������������ف���������������رق 
ال��������ك��������ب��������رية 
جدير  ه��ن��اك 
باملتابعة، وعلى �شبيل 
مدريد  وري������ال  ب��ر���ش��ل��ون��ة  ال���ذك���ر 
وكري�شتيانو.  مي�شي  وجنميهما 
اإذا ���ش��األ��ت��ن��ي ع���ن ق���دوت���ي يف  ل��ك��ن 
الدين  زين  �شاأختار  فحتماً  اللعب 

زيدان واأندري�س اإنيي�شتا«.

يبدو ان المور ت�شري نحو خروج نهائي لقائد مان�ش�شرت 
الذي  روين  واي��ن  القدم  لكرة  انكلرتا  ومنتخب  يونايتد 
ل يلعب مع ناديه ال يف ما ن��در، وهو الغائب الك��رب عن 

مباراتي انكلرتا مع املانيا وليتوانيا.
الذي  امل��درب الربتغايل جوزيه مورينيو  ويف نف�س توجه 
“ال�شيطان  مل يرغب يف �شمان م�شتقبل روين مع فريق 
هياأ مدرب املنتخب النكليزي غاريث �شاوثغيت  احلمر”، 
ان  املا�شي عندما �شرح  ال�شبوع  النهائي  القائد  ا�شتبعاد 
 119 يف  هدفا   53( للمنتخب  التاريخي  الهداف  مكان 
مباراة( لي�س م�شمونا بعد الع�ن عن ت�شكيلته ملواجهة 

املانيا وليتوانيا.
وت��ل��ع��ب ان��ك��ل��رتا الرب���ع���اء ودي���ا م��ع امل��ان��ي��ا يف دورمتوند، 
وت�شت�شيف ليتوانيا الحد على ملعب وميبلي ال�شهري يف 
لندن �شمن ت�شفيات اوروبا املوؤهلة اىل نهائيات مونديال 

2018 يف رو�شيا.
وت��ت�����ش��در ان��ك��ل��رتا ت��رت��ي��ب امل��ج��م��وع��ة ال�����ش��اد���ش��ة بر�شيد 

و6  ل�شلوفينيا   8 مقابل  مباريات  ارب��ع  من  نقاط   10
�شيء  ول  ل�شكتلندا  و4  لليتوانيا  و5  ل�شلوفاكيا 

ملالطا.
يتخل  ومل 
����ش���اوث���غ���ي���ت 
روين  ع��������ن 

م������ب������ا�������ش������رة 
من�شبه  ت�������ش���ل���م���ه  ب���ع���د 

اأيلول  ل�����ش��ام الرداي���������س يف  ب��ال��وك��ال��ة خ��ل��ف��ا 
�شبتمرب املا�شي، ل بل اكد بعد ان ثبته الحتاد 

النكليزي يف من�شبه يف الول من كانون الول/
دي�شمرب انه �شيبقى �شيبقى قائدا للمنتخب.

ملنتخب  كقائد  طريقة  باأ�شواأ  نف�شه  ق��دم  روين  لكن 
يبحث عن تكوين �شورة جميلة.

ت�شكيلة  يف  ا�شا�شيا  يعد  مل  ال���ذي  روين  يحافظ  ومل 
م��وري��ن��ي��و، على ���ش��ورت��ه كما ه��ي م��ن ح���ل ظ��ه��وره يف 
امل��ن��ت��خ��ب قبيل  ف��ن��دق  زواج يف  ح��ف��ل  خ����ل  �شكر  ح��ال��ة 
املباراة الودية مع ا�شبانيا )2-2( يف 15 ت�شرين الثاين/

نوفمرب املا�شي.
�شاوثغيت هذا احل��ادث كذريعة، فانه ترك  ياأخذ  واذا مل 

لر�س امللعب ان تتكلم عن قائد املنتخب حينها.
و�شرح �شاوثغيت يف هذا اخل�شو�س بعد اع�ن ت�شكيلته 
“ل ميكننا  املانيا وليتوانيا وا�شتبعد عنها روين  ملواجهة 
�شيرتكز  جن��اة.  �شرتة  او  كمظلة  القدماء  على  العتماد 
جزء من التطور يف ال�شنوات املقبلة على جتهيز ال�عبني 
عالية”،  ال�شغوط  فيها  تكون  مباريات  خلو�س  ال�شباب 
�شارة  م��ن��ح  م�����داورة يف  بعملية  ���ش��ي��ق��وم  ان���ه  اىل  م�����ش��ريا 

القائد.
يحمل  ك���ع��ب  روين  واي����ن  ن���رى  ان  “”يجب  وا����ش���اف 
املباراتني  10، هذا هو دوره الرئي�شي. يف  القمي�س رقم 
واآدم للنا،  اآيل  ديلي  اىل  ال��دور  ا�شندنا هذا  الخريتني 

وقد جنحا يف القيام به«.
وتابع “الثنان يلعبان ب�شكل جيد مع نادييهما )توتنهام 
هناك  حا�شمة.  ك���رات  ومي����رران  وي�شج�ن  ول��ي��ف��رب��ول( 
اللتحاق  اجل  ج��دا، وهناك معركة من  لعبون جيدون 

باملنتخب، وواين يفهم ذلك«.
وف��ه��م روين ذل���ك ب��ال��ت��اأك��ي��د، ل��ك��ن ه��ل ق��ب��ل الم�����ر؟. مل 

يخف املدرب ا�شتياءه من ال�عب والربهان انه ا�شتبعده 
اع�ن  وا�شتبق  امل�شاألة  لهذه  روين  وتنبه  املباراتني.  عن 
�شاوثغيت ت�شكيلته املو�شعة من 25 لعبا يف مركز تدريب 
اله���داف خ�ل  لتحديد  ب��ارك  ج��ورح  �شانت  املنتخب يف 

ا�شرافه على املنتخب.
ا�شابة  لع�ج  لندن  يف  بقي  روين  ان  هو  املعلن  وال�شبب 
يف رك��ب��ت��ه اب��ع��دت��ه ع��ن امل���ع��ب م��ن��ذ مطلع اآذار/م���ار����س 

احلايل.
�شاوثغيت  ا�شتدعى  ان  بعد  املنتخب  اىل  �شيعود  هل  لكن 
رو�س باركلي النجم ال�شاعد و�شاحب القمي�س رقم 10 

يف فريق ايفرتون؟.
روين  رف�������س  الح��������وال،  ك���ل  ويف 
اىل  ال���ش��ت�����ش���م  الن  ح��ت��ى 
القادمة  احل��ل��وة  ال��ن��ظ��رات 
من من ال��دوري ال�شيني، 
�شي�شتطيع  ه���ل  ل��ك��ن 
ذلك  م��ق��اوم��ة 
ط����وي����� يف 
عدم  ح�����ال 
اع������ت������م������اد 
ثغيت  و �شا
منتخب  يف 

انكلرتا؟.

روين يقرتب من اخلروج من يونايتد واملنتخبعموري: الفوز على اليابان مفتاح التاأهل لالإمارات من ينجح يف ايقاف 
فيدرر بدورة ميامي؟ 
اأ�شرتاليا  بطولة  يف  تتويجه  بعد 
يناير  ال��ث��اين  ك��ان��ون  يف  املفتوحة 
املا�شي ثم انديان ويلز الأمريكية 
روجيه  ال�شوي�شري  يبدو  الأح���د، 
ف����ي����درر م���ر����ش���ح���ا ق����وي����ا لح�����راز 
ل��ق��ب دورة م��ي��ام��ي الأم��ريك��ي��ة يف 
الربعاء،  م��ن  ب���دءا  امل�����ش��رب  ك���رة 
املر�شحني  غياب  ظل  يف  خ�شو�شا 
الربيطاين اأندي موراي وال�شربي 
نوفاك ديوكوفيت�س. وتوج الثنائي 
موراي وديوكوفيت�س امل�شنفان اول 
وثانيا يف العامل يف الن�شخ الثماين 
املا�شرتز  دورات  ث��اين  يف  الأخ���رية 

ل�لف نقطة.
 2009 ب���ط���ل  م��������وراي،  وي���غ���ي���ب 
على  كوعه،  يف  ل�شابة  و2013، 
غرار ديوكوفيت�س املتوج يف فلوريدا 
2007 و2011 و2012  اأعوام 
و2016.  و2015  و2014 
امل�شنفني،  ب��اق��ي  ت���واج���د  وب���رغ���م 
جو-ويلفريد  الفرن�شي  با�شتثناء 
ل�شتقبال  ي�شتعد  ال���ذي  ت�شونغا 
فيدرر مر�شحا  يبدو  الأول،  طفله 

قويا للتتويج.
بعد  طاقته  ال�شوي�شري  وا�شتعاد 
اثر   2016 يف  ا�شهر  ل�شتة  غياب 
ا�شابة  وع�����ج  رك��ب��ت��ه  ج��راح��ة يف 
رائعة  م�شتويات  فقدم  ظ��ه��ره،  يف 
اأح���رز لقبه  يف ان��دي��ان وي��ل��ز حيث 

الت�شعني يف م�شريته الحرتافية.
اخلام�شة  ب���ع���م���ر  ف����ي����درر  وب�������ات 
يحرز  �شنا  لعبا  اك��رب  والث�ثني 
يف  النخبة  دورات  اح���دى  يف  لقب 
القيا�شي  الرقم  حمطما  املا�شرتز 
اندريه  الم��ريك��ي  ب��ا���ش��م  امل�شجل 
2004 ع��ن��دم��ا توج  ع���ام  اغ��ا���ش��ي 

بط� لدورة �شين�شيناتي.
بطولة  يف  ت�������وج  ف�����ي�����درر  وك��������ان 
الأوىل  للمرة  املفتوحة  اأ�شرتاليا 
يف  واخل����ام���������ش����ة   2010 م����ن����ذ 
القيا�شي  �شجله  م��ع��ززا  م�شريته، 
يف ال��غ��ران��د ���ش���م ب���اإح���رازه لقبه 
الثامن ع�شر، اإل اأنه كان الأول له 
 2012 الأرب��ع منذ  البطولت  يف 
حني توج بط� لوميبلدون للمرة 

ال�شابعة.
ملوقع  عامليا  �شاد�شا  امل�شنف  وق��ال 
املحرتفني:  ال����ع���ب���ني  راب����ط����ة 
اأ����ش���ع���ر ب����اين يف ح����ال ج���ي���دة من 
كثريا  ا�شتمتع  البدنية،  الناحية 

على امل�عب«.

العامل  ب��ط��ل��ة  اأمل���ان���ي���ا  ت�����ش��ت�����ش��ي��ف 
ان���ك���ل���رتا ال���ي���وم يف دورمت����ون����د يف 
م��ب��اراة دولية ودي��ة يف ك��رة القدم، 
ملهاجمها  التكرمي  مبثابة  �شتكون 
لوكا�س بودول�شكي الذي �شيخو�س 
مع  الأخ�������رية  ال�130  م���ب���ارات���ه 

نا�شيونال مان�شافت.
عاما(،   31( بودول�شكي  ويعترب 
لع��ب غلطة ���ش��راي ال��رتك��ي، من 
املرموقة  الريا�شية  ال�شخ�شيات 
 ،2004 منذ  الأمل���اين  املنتخب  يف 
وق��ط��ع معه ع��دة م��راح��ل م�شيئة 
العامل  ك��اأ���س  لقب  ب��اح��راز  توجها 
2014 يف الربازيل، برغم انه مل 
فريق  جن��اح  يف  اأ�شا�شيا  دورا  يلعب 

املدرب يواكيم لوف.
وقال مهاجم بايرن ميونيخ الأملاين 
ت��وم��ا���س م���ول���ر: م���ن وج��ه��ة نظر 
الأربعاء  م��ب��اراة  �شتكون  عاطفية، 
فر�شة لتوديع لوكا�س بودول�شكي. 
نلعب على ار�شنا و�شتكون منا�شبة 

مميزة بالن�شبة للوكا�س .
الذي  بودول�شكي  ق��ال  جهته،  م��ن 
موؤثر،  هذا  القائد:  �شارة  �شيحمل 

ل ميكنك طلب اأكر من ذلك.
�شينتقل يف  ال���ذي  ال���ع��ب  وت��اب��ع 
كوبي  في�شيل  اإىل  امل��و���ش��م  ن��ه��اي��ة 
الأخري  ظهوري  �شيكون  الياباين: 
حزينة  حل����ظ����ة  ل����ك����ن  ج����م����ي�����، 
بالن�شبة ايل... اأنا �شعيد للح�شول 

على فر�شة توديع اجلماهري.

على  ي�شرف  الذي  لوف  وا�شتدعى 
مرة  لأول   ،2006 م��ن��ذ  اأمل���ان���ي���ا 
عاما(،   21( فرينر  تيمو  ال�شاب 
ليبزيغ  م���ع  ه��دف��ا   14 ���ش��اح��ب 
و���ش��ي��ف ت��رت��ي��ب ال�����دوري الأمل����اين 
وراء بايرن ميونيخ. ويغيب حار�س 
عن  ن��وي��ر  مانويل  ميونيخ  ب��اي��رن 
الت�شكيلة التي �شتواجه انكلرتا ثم 
اأذربيجان �شمن ت�شفيات مونديال 

وا�شتدعي  رو����ش���ي���ا،  يف   2018
ح�����ار������س ب����اري���������س �����ش����ان ج���رم���ان 
منه.  ب��دل  ت��راب  كيفن  الفرن�شي، 
 30( نوير  املنتخب  قائد  وي�شكو 

عاما( من ا�شابة يف ربلة ال�شاق.
اىل جانب  ا���ش��ت��دع��ى  ل����وف  وك����ان 
ليفركوزن  ب���اي���ر  ح���ار����ش���ي  ن���وي���ر 
ال�شباين  وبر�شلونة  لينو  ب��رين��د 

مارك اندريه تري �شتيغن.

ا���ش��ت��دع��ي اىل  ان  ل�����رتاب  و���ش��ب��ق 
مباراة  اي  يلعب  مل  لكنه  املنتخب 

دولية.
ويغيب اأي�شا عن اأملانيا لعبا و�شط 
روي�س  ماركو  دورمت��ون��د  بورو�شيا 
ي�شتعد  ك��م��ا مل  غ��وت�����ش��ه،  وم���اري���و 
م���داف���ع ب���اي���رن م��ي��ون��ي��خ ج���ريوم 

بواتنغ لياقته الكاملة.
لعبي  ان  الأرب�����ع�����اء  ل����وف  وق�����ال 

م�شعود  النكليزي  ار���ش��ن��ال  و�شط 
جرمان  ����ش���ان  وب����اري���������س  اأوزي���������ل 
ال���ف���رن�������ش���ي ي����ول����ي����ان دراك�������ش���ل���ر 
ومهاجم فولف�شبورغ ماريو غوميز 

�شيغيبون ب�شبب الإ�شابة.
ويف اجلانب النكليزي، �شم املدرب 
غاريث �شاوثغيت املهاجم املخ�شرم 
ع����ام����ا(،   34( دي����ف����و  ج����رم����ي����ان 
روين  واي��ن  ا�شتدعاء  ع��دم  نتيجة 

هاري  وا�شابة  يونايتد،  مان�ش�شرت 
�شتاريدج  ودان��ي��ال  توتنهام  ك��اي��ن 

ليفربول.
يونايتد  مان�ش�شرت  لع��ب��و  وي��ع��ود 
وماركو�س  ���ش��او  ل��وك  ج��ون��ز،  فيل 
را�شفورد اإىل الت�شكيلة، فيما يغيب 

عنها مهاجم اأر�شنال ثيو والكوت.
ليتوانيا  الأح��د  انكلرتا  وت�شتقبل 

�شمن ت�شفيات مونديال رو�شيا.

اأوروبا  كاأ�س  من  انكلرتا  وخرجت 
الثاين  ال��دور  يف  مذلولة   2016
ودعت  فيما   ،2-1 اي�شلندا  اأم���ام 
اأمل��ان��ي��ا م���ن ن�����ش��ف ال��ن��ه��ائ��ي اأم���ام 

فرن�شا �شفر-2.
على  اأول  ف��وز  ع��ن  اأمل��ان��ي��ا  وتبحث 
منذ  غرميتها  مواجهة  يف  اأر�شها 
1987، علما بان انكلرتا �شحقتها 
 2001 ع�����ام  م��ي��ون��ي��خ  يف   1-5

بث�ثية للمهاجم مايكل اأوين. ويف 
اللقاء الأخري بينهما العام املا�شي، 
اأملانيا 2-�شفر عن طريق  تقدمت 
طوين كرو�س وماريو غوميز، قبل 
ان ترد انكلرتا بث�ثية عرب هاري 
كاين وجيمي فاردي ثم اريك داير 

يف الدقيقة الخرية.
وم�������ن ال�����ل�����ق�����اءات ال�������ب�������ارزة بني 
دور  4-1 يف  اأملانيا  ف��وز  املنتخبني 
ال�16 من مونديال جنوب افريقيا 
احلكم  األ����غ����ى  ع���ن���دم���ا   ،2010
لريوندا  خ��ورخ��ي  الوروغ���وي���اين 
فرانك  ل�إنكليزي  �شحيحا  هدفا 
النتيحة  ك��ان��ت  ع��ن��دم��ا  لم���ب���ارد، 
املبا�شرة  الأ�شباب  اأح��د  كان   ،1-2
املرمى  خط  تكنولوجيا  اعتماد  يف 
اأملانيا  تاأهلت  كما  لح���ق.  وق��ت  يف 
مونديال  ن���ه���ائ���ي  اإىل  ال���غ���رب���ي���ة 
1990 بفوزها على انكلرتا 3-4 
تعادلهما  بعد  ال��رتج��ي��ح  ب��رك���ت 
1-1، واىل ن�شف نهائي مونديال 
بعد   2-3 عليها  بفوزها   1970
مونديال  نهائي  ويعترب  التمديد. 
عندما  بينهما،  الأ���ش��ه��ر   1966
التمديد  بعد   2-4 انكلرتا  ف��ازت 
الوحيد.  ال��ع��امل��ي  لقبها  واأح�����رزت 
اآنذاك اأي�شا، احت�شب احلكم هدفا 
ل���إن��ك��ل��ي��زي ج��ي��ف ه��ور���ش��ت بكرة 
ال���ع���ار����ش���ة اىل خط  م����ن  ارت�������دت 
املرمى، ل يزال حمط جدل وا�شع 

حتى اليوم.

اأملانيـــا ت�شتقبــــل انكلتــــرا وديــــًا وتكـــــرم بودول�شكــــي 



�ل�شهيْد �أْم  ـــا  ي بـــاخلـــري  �أبـــ�ـــشـــري 

 

�أنــــــا وحمــــمــــْد غـــديـــنـــا لـــــْك عـــيـــاْل

 

�شعيْد ـــا  ـــان و�ف �لــعــيــْد  هــــذ�  ود�ْم 

 

مـــاْل ر��ـــــسْ  ود�رْك  لــ�ــشــعــبــْك  �إنـــتـــي 

 

ــْد ــدي قـــــاْل بـــوخـــالـــْد وهـــــذ� مــــْب ج

 

ــاْل ــق �مل يف  ـــدوٍق  �ـــش بــوخــالــْد  ودوْم 

 

ـــــــْك �لأغــــلــــَى ولـــــْك عــــٍز جمــيــْد �أنِّ

 

ـــيـــتـــي رجــــاْل ــتــي �لأبـــــطـــــاْل ربِّ جــب

 

ق�شيْد لـــْك  ـــي  ومـــنِّ ـــْد  �أبـــوخـــال ــــْن  ِم

 

حــاْل بطيْب  وع�شتي  لــْك  بالتهاين 

اإىل اأمهات ال�شهداء 
يف عيد الأم

�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم


